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كلمة رئيس المؤتمر
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات ،والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد
صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد:
مؤتمر تجديد الخطاب الديني الذي تعقده كلية الشريعة والقانون بغزة بالتعاون مع كلية اإللهيات
بجامعة سكاريا التركية يعالج قضية من أهم القضايا التي تؤثر في المجتمعات ،وهي قضية الخطاب
الديني؛ في محاولة لتجديده بحيث يناسب هذا الزمان ،وأهله خاصة بعد أن كثرت منابر الخطاب،
وبعد أن خاض فيه من خاض مما تسبب بمفاسد جمة ،وانحرافات كثيرة ،ولعلنا بهذا المؤتمر أن
نسهم في إعادة تتبنى اإلسالم الوسطي فلسف ًة ومنهاج حياة.
وإنني ألتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر ،وأخص بالشكر اللجنة العلمية
وعلى رأسها د.زياد مقداد ،واللجنة التحضيرية  ،والشكر موصول لشركائنا في هذا المؤتمر ،ونخص
منهم جامعة سكاريا التركية.
أسأل هللا أن ينفع اإلسالم والمسلمين بما قدم من أبحاث ومداخالت.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أ.د سلمان نصر الداية
رئيس المؤتمر
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كلمة رئيس اللجنة العلمية
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات ،وتتيسر بعونه وفضله الصعوبات ،وتتحقق
بإذنه اإلنجازات والنجاحات ،القائل في محكم اآليات:
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والصالة والسالم على المبعوث رحمة لكل المخلوقات ،محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات،
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى أن يرث هللا األرض والسموات ،وبعد.
إن للخطاب الديني عظيم األثر في استقرار العالقات بين الشعوب أو اضطرابها وفي توطيد أركان
التعايش السلمي بينهم أو انتفائها؛ ولذلك اهتمت الشريعة اإلسالمية به فجاء معتدالً وسطياً مبنياً
على اإلقناع واإلفهام ،ويهدف إلى بناء مجتمع عالمي مستقر يتعايش فيه الناس جميعاً في أمن

واطمئنان وسالمة وأمان ويشجع على الدعوة للحق والخطاب المقنع والصالح والحكيم ،قال تعالى":
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وعلى هذا النهج القرآني سار سلفنا الصالح فانتشر دين الحق ودخل الناس في دين هللا مختارين
غير مكرهين وظلل العدل بعرشه على البالد والعباد ،ولكن حدثت في هذا الزمان من التغيرات
واستجدت على الناس من األحوال ما جعلهم يغيرون الخطاب الديني الذي انتهجه القرآن وخاطب
به الناس النبي العدنان فانعكس ذلك على العالقات اإلنسانية واستقرار البشرية؛ مما استدعى
ضرورة إعادة النظر في خطابنا الديني وتجديده على أمل إعادة ترسيخ قيم التعايش والتعاون
اإلنساني وأن يعيش الناس في أمن ورخاء واستقرار وهناء؛ فكان هذا المؤتمر والذي جاء بعنوان:
( تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش السلمي بين الشعوب )
ومن فضل هللا وتوفيقه أن لقي هذا المؤتمر استجابة واسعة وتفاعالً كبي اًر من قبل الباحثين حيث

بلغ عدد الذين تقدموا بملخصات للمشاركة في هذا المؤتمر نحو المائة وعشرين باحثاً ينتمون إلى

أكثر من عشرين دولة عربية وإسالمية ،وقد قدم ما يزيد عن السبعين باحثاً أبحاثهم لهذا المؤتمر
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للمساهمة بآرائهم في عالج هذه الظاهرة ،وقد استغرقت هذه األبحاث محاور المؤتمر المختلفة التي
وضعها القائمون على المؤتمر.
طلب من أصحاب األبحاث
بناء على قواعد البحث العلمي ومناهجه ،و ُ
ولقد تم تحكيم هذه األبحاث ً

االلتزام بالتعديالت التي أشار إليها المحكمون.

ولعل من أهم ما يتميز به هذا المؤتمر أنه مؤتمر تشاركي تقوم عليه جامعتان عريقتان ،األولى
فلسطينية هي الجامعة اإلسالمية بغزة ممثلة بكلية الشريعة والقانون ،والثانية تركية هي جامعة
سكاريا ممثله بكلية اإللهيات؛ مما أضفى على المؤتمر وأبحاثه قوة وجودة ،وليكون العمل باكورة
ألعمال علمية مشتركة في المستقبل بإذن هللا.
وقد نتجت عن هذا البحث توصيات مهمة  ،نأمل أن تجد طريقها للتطبيق وأن تساهم في معالجة
الخلل الواقع.
وفي الختام نتقدم بالشكر للعلماء والباحثين الذين شاركونا هذا المؤتمر وقدموا أبحاثهم وآراءهم،
ولكل من الجامعتين اللتين قامتا على رعاية هذا المؤتمر ،ولكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر؛
متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
د .زياد إبراهيم مقداد
رئيس اللجنة العلمية
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مقدمة
درج األصوليون على تقسيم الخالف في مسألة تصويب االجتهاد أو تخطئته إلى قسمين؛ القسم األول :في حكم
االجتهاد في العقليات ،ويعبر عنها باألمور ِ
العلمية أو العقائدية أو األصولية ،ويضمنون بحثهم في هذا القسم
أمرين؛ األول :في االجتهاد؛ من حيث الحكم عليه بالصواب أو الخطأ ،والثاني :في المجتهدين أنفسهم؛ من حيث
الحكم عليهم بالكفر ،أو اإليمان ،أو التفسيق في الدنيا ،ومن حيث العذر في اآلخرة ،والقسم الثاني :في حكم
أحيانا بالفقهيات أو الشرعيات ،ويضمنون بحثهم في هذا القسم أمرين
االجتهاد في الفروعيات ،ويعبرون عنها
ً
كذلك؛ األول :في االجتهاد؛ من حيث الحكم عليه بالصواب أو الخطأ ،والثاني :في المجتهدين أنفسهم؛ من حيث
الحكم بعذرهم ،وإثبات األجر لهم ،ومن حيث وصفهم ،أو عدم وصفهم بتفسيق أو تضليل أو تبديع ،وقسموا كل
قسم من ا لقسمين إلى أقسام عديدة؛ وهذا يعني أن األمر عند التفصيل ال يتعلق بمسألة واحدة إنما بمسائل عديدة،
معقود فقط لعرض أقوال األصوليين في القسم األول وهو "االجتهاد في العقليات" مع بيان أثر ذلك في
وبحثنا هذا
ٌ
الحكم على المجتهدين.

أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته في ظل تزايد حدة التعصب الديني ،والكراهية بين أتباع الديانات ،وكذلك بين أتباع المذاهب
العقائدية المختلفة المنسوبة لإلسالم؛ حتى وصل األمر إلى رمي هؤالء األتباع بعضهم بالفسق واالبتداع؛ بما يهدد
أحيانا األمن والسلم المجتمعي في بعض البالد ،فبتقرير أن كل مجتهد مصيب نخفف من ُغلواء التعصب المذهبي،
ً

دينيا يعزز قيم التسامح ،وقبول الخالف ،وينبذ التعصب.
والكراهية بين البشر ،ونقدم
خطابا ً
ً
مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في استيضاح مجال عمل قاعدة هل المصيب واحد أم أن الجميع مصيب في العقليات،
وهل هذا ال مجال ينبسط ليشمل ما له حقيقة ذاتية في الواقع ،وما ليس له حقيقة ،أم أنه يقتصر فقط على أحد هذه
المجاالت؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما هي أقوال األصوليين في قضية البحث ،وما هي أدلتهم؟
 -2هل للخالف في القضية أثر على طبيعة الخطاب الذي ساد بين أتباع المذاهب.
أهداف البحث:
سيعمل البحث على إنجاز مجموعة األهداف التي تحقق اإلجابة عن األسئلة سالفة الذكر؛ حيث سيعمل على ما
يلي:
 -1نقل أقوال األصوليين في القضية مشفوعة باستدالالتهم.
 -2بيان أثر الخالف في القضية على نوع الخطاب الذي ساد بين أتباع المذاهب.
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منهج البحث:
لتحقيق األهداف سالفة الذكر استخدم البحث المنهج الوصفي في عرض أقوال األصوليين ،والمنهج التحليلي
في بيان أثر الخالف في هذه القضية على نوع الخطاب الذي ساد بين أتباع المذاهب المختلفة.
هيكلية البحث:
ثم أسئلة البحث ،وأهدافه،
تم تقسيم البحث إلى مقدمة اشتملت على موضوع البحث ،وطبيعته ،وأهميته ،ومشكلتهَّ ،
والمنهج المستخدم ،ومبحثين:
المبحث األول :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات وأثره في الحكم على المجتهدين ،وفيه
مطلبان.
المطلب األول :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات.
المطلب الثاني :أثر الخالف في اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات في الحكم على المجتهدين.
المبحث الثاني :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة من أصول الملة اإلسالمية وأثره في الحكم على المجتهدين،
 ،وفيه مطلبان.
المطلب األول :حكم اًلجتهاد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية وما ًل يوصف بالشرعي منها.
المطلب الثاني :أثر الخالف في اًلجتهاد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية في الحكم على المجتهدين.
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المبحث األول :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات وأثره في الحكم على المجتهدين
لم يعتبر األصوليون كل المسائل العقلية في رتبة واحدة؛ حيث قسموها إلى أقسام ورتبوا على الخالف في كل قسم
آثار مختلفة ،وهذا المطلب سنعقده لعرض أقوال األصوليين في حكم االجتهاد في العقليات المختلفة باختالف
ًا
بيان أثر ذلك في الحكم على المجتهدين.
الديانات ،ثم نعطف عليه َ
مانعا من معرفة هللا ورسوله ،ومثلوا
ويعبر األصوليون عن هذا النوع من المسائل باالجتهاد فيما يكون الغلط فيها ً
لها بالعلم بالصانع وثبوت البارئ سبحانه ،والتوحيد ،والعدل ،وحدوث العالم ،وبعثة الرسل( ،)1وهنا قد يسأل سائل،
أن يكون الجتهاده في هذه المسائل مسرح ،ولو
وهل يمكن لمسلم آمن باهلل ،ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم ْ

كان في مثل هذه القضايا مسرح لالجتهاد فهل يمكن للمجتهد أن يخطئ فيها؟ أم أن األدلة السمعية فيها قاطعة

صريحة؟ والجواب عن هذا السؤال؛ أن الخطأ في مثل هذا النوع من القضايا ال يمكن أن ِ
يعرض لمؤمن ،لكن
الحديث يدور عن خطأ المجتهدين من غير المسلمين ،الباحثين عن الحق والجاهدين في طلبه بما أوتوا من ُمكنات
عقلية ،وإذا اعترض معترض بأن أمثال هؤالء من غير المسلمين ال يسمون مجتهدين شرًعا ،فالجواب عن ذلك أنهم

يسمون مجتهدين لغ ًة بحكم بذل الوسع واالجتهاد.

المطلب األول :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات
اختلف العلماء في حكم االجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات؛ مثل العلم بالصانع وثبوت البارئ،
والتوحيد ،والتصديق ببعثة محمد صلى هللا عليه وسلم على قولين:
وبناء عليه فإن المصيب فيها واحد،
متعددا،
القول األول :ذهب جمهور العلماء إلى أن الحق فيها واحد ،وليس
ً
ً
المخالف مخطئ( ، )2قال الجويني في هذا النوع من المسائل" :فال تقل فيما هذا سبيله إن كل مجتهد مصيب بل
و
َ
المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ ،وهذا ما صار إليه كافة األصوليين"( ،)3وقال السبكي" :وال يعلم خالف

بين المسلمين في ذلك ،إال ما نقل عن الجاحظ ،وعبيد هللا بن الحسين العنبري"( ،)4وقال اآلمدي" :مذهب الجمهور
مصيبا"(.)5
من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات
ً
دليل القول األول:
استدل الجمهور لقوله بأدلة عديدة سمعية وعقلية؛ من القرآن ،والسنة ،واإلجماع ،ليس المقام مقام التفصيل في
عرضها ،إال أن أهم استدالل من وجهة نظر الباحثين هو االستحالة العقلية للقول بتصويب الكل؛ حيث إن لهذا
()1

انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ( ،)227 /2اآللوسي ،جالء العينين (.)192

()2

انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ( ،)227 /2البزدوي ،أصول البزدوي (ص ،)278 :الصنعاني ،إجابة السائل
( ،)391الجويني ،التلخيص في أصول الفقه ( ،)334 /3السبكي ،اإلبهاج ( ،)257 /3الزركشي ،البحر
المحيط ( ،)258 /3اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)184 /4

( )3الجويني ،التلخيص في أصول الفقه (.)334 /3
()4

السبكي ،اإلبهاج (.)257 /3

()5

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)184 /4
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النوع من المسائل حقائق ذاتية في الواقع؛ فمن وافق قوله فيها الواقع فهو مصيب ،ومن خالف قوله الحقائق الماثلة
في الواقع فهو مخطئ ،وما كان شأنه كذلك من المسائل يستحيل أن ُيقال فيه إن كل مجتهد مصيب؛ ألنه يفضي
إلى المستحيل؛ وهو اجتماع النقيضين .قال الغزالي في الرد على العنبري
موظفا دليل االستحالة" :إن عنيت به
ً

[التصويب] أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده ،فنقول كيف يكون قدم العالم وحدوثه حًقا ،وإثبات الصانع ونفيه حًقا،
وتصديق الرسول وتكذيبه حًقا ،وليست هذه األوصاف وضعية كاألحكام الشرعية؛ إذ يجوز [يعني في األحكام
وحالال لعمرو ،أما األمور الذاتية فال تتبع االعتقاد بل االعتقاد يتبعها"(،)1
اما على زيد،
ً
الشرعية] أن يكون الشيء حر ً

وقال الش هرستاني" :فإن المختلف فيه ال يحتمل توارد الصدق والكذب ،والصواب والخطأ عليه في حالة واحدة"(،)2
ومّثل للمسألة بقوله" :وهو مثل قول أحد المخبرين :زيد في هذه الدار في هذه الساعة ،وقول الثاني :ليس زيد في

قطعا أن أحد المخبرين صادق واآلخر كاذب ألن المخبر عنه ال يحتمل
هذه الدار في هذه الساعة؛ فإنا نعلم ً
معا فيكون زيد في الدار وال يكون في الدار"( ،)3ومن األمثلة الشرعية على هذا النوع من
اجتماع الحالتين فيه ً

المسائل "هل للكون
إلها ،فمن أداه اجتهاده
ٌ
خالق وإله" فإن لها في الواقع حقيق ًة واحدة وهي أن لهذا الكون خالًقا و ً
إلى ذلك فهو مصيب؛ أي أن اجتهاده وافق الواقع ،ومن أداه اجتهاده إلى خالف ذلك فهو مخطئ؛ أي أن اجتهاده
حادث،
خالف الحقيقة التي في الواقع ،وكذلك مسألة قدم العالم؛ فإن لها حقيقة واحدة في الواقع ،وهي أن العالم
ٌ

ٍ
أن
وحينئذ فيستحيل أن نقول بتصويب القولين ،قال الزركشي يشرح فكرة هذا الدليل في مسألة قدم العالم" :يستحيل ْ
يكون الحق أن العالم قديم ،وأنه محدث"( ،)4وقال اآلمدي إن من قال بذلك "فقد أحال وخرج عن المعقول ،وإال كان
يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس األمر حًقا عند اختالف االجتهاد ،وكذلك في كل قضية عقلية
عاقال يذهب إلى
اعتقد فيها النفي واإلثبات بناء على ما أدى إليه من االجتهاد وهو من أمحل المحاالت وما أظن ً

ذلك"(.)5

القول الثانيُ :حكي عن العنبري والجاحظ أنهما قاال :إن كل مجتهد فيها مصيب ،قال الجويني" :إال عبيد هللا بن
الحسن العنبري ،فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في األصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع"( ،)6وقال
الشاطبي :إن العنبري كان يقول بأن كل مجتهد من أهل األديان مصيب( ،)7وقال الشهرستاني" :وقد صار أبو
الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد ناظر في األصول مصيب"( ،)8وأضاف الشوكاني أن ممن قال بهذا الرأي داود

()1

الغزالي ،المستصفى (.)349

()2

الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1

()3

المرجع السابق نفسه.

()4

الزركشي ،البحر المحيط ()524 /4

()5

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)184 /4

( )6الجويني ،التلخيص في أصول الفقه ( ،)335 /3وانظر :الصنعاني ،إجابة السائل ( ،)389اآلمدي ،اإلحكام
في أصول األحكام (.)184 /4

()7

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1

()8

الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1
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بن علي األصفهاني إمام مذهب الظاهر( .)1وأن الغزالي نحا قر ًيبا من هذا المنحى( ،)2وقد اضطرب النقل عن
الغزالي في المسألة؛ حيث نحا مرًة إلى إنكار قول العنبري كما هو واضح في كتابه المستصفى على سبق وكما

نحوا قر ًيبا من رأي العنبري على ما سيرد في كتابه فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة ،فال
سيرد ،ونحا مرًة أخرى ً
ُيعلم على وجه الدقة ما هو رأيه الذي انتهى إليه ،وما هو رأيه الذي رجع عنه.
دليل القول الثاني ،ومناقشته:
إن فسرنا التصويب بموافقة الواقع؛ والسبب في ذلك؛ أن مقولتهما تفضي إلى تصويب
قول العنبري ،والجاحظ
مشكل ْ
ٌ

عقال ،قال الزركشي :يلزم من
ما عليه غير المسلمين من عقائد فاسدة ،وتقتضي اجتماع النقيضين وهو
مستحيل ً
ٌ
مخطئا ،وألنه يقتضي تصويب اليهود ،والنصارى ،وسائر
مذهب العنبري أن ال يكون أحد من المخالفين في الدين
ً
الكفار في اجتهادهم()3؛ لذا حاول كثير من العلماء تأويل كالم العنبري؛ فمنهم من قال إنه رجع عنه ،وأقر بخطئه
وقال :أرجع عن قولي ،وأنا من األصاغر( ،)4ومن العلماء من قال :لعله يقصد أصول الديانات التي اختلف فيها
أهل القبلة؛ كالرؤية ،وخلق األفعال ،ونحوه ،مما وقع فيه الخالف بين األشاعرة وغيرهم من الفرق اإلسالمية(،)5
ُ
قال اآلمدي" :وقد نقل عن بعض المعتزلة أنهم أولوا قول الجاحظ وابن العنبري بالحمل على المسائل الكالمية
المختلف فيها بين المسلمين"( ،)6ونقلوا عنه قوله" :إنما أصوب كل مجتهد في الدين لجمعهم الملة ،فأما الكفرة فال
يصوبون"( ،)7بينما أكد بعض العلماء رواي ًة أخرى عن العنبري صرح فيها بتصويب الكافرين المجتهدين دون
الراكنين إلى البدعة ،والمعرضين عن أمر االجتهاد ()8؛ لذا قال الشهرستاني :إن سياق مذهب العنبري يقتضي

تصويب كل مجتهد على اإلطالق( ،)9وحينئذ فإن كالم العنبري يحتاج إلى بيان معنى التصويب؛ لرفع اإلشكال؛
األمر الذي اختلف فيه العلماء؛ كما قال القاضي أبو بكر الباقالني" :واختلف في معنى قوله أصاب"( ،)10وقد أورد
الزركشي المعنيين اللذين دار عليهما كالم العلماء ،وردهما وشنع على قائلهما فقال" :إذا أردتما بذلك مطابقة
إن أردتما الخروج عن عهدة التكليف
االعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقالء ،وانخرطتما في سلك األنعام ،و ْ
ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ ،فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة واإلجماع الخارجة عن حد الحصر ترد هذه
()1

انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول (.)229 /2

()2

انظر :الغزالي ،فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة ( )22وسيرد تفصيل قول الغزالي الحًقا.

()3

الزركشي ،البحر المحيط (.)524 /4

()4

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1

()5

الشوكاني ،إرشاد الفحول ( ،)227 /2الزركشي ،البحر المحيط ( ،)524 /4المارديني ،األنجم الزاهرات (ص:
 ،)57الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1

()6

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)186 /4

()7

السبكي ،اإلبهاج ()257 /3

()8

الجويني ،التلخيص في أصول الفقه (.)335 /3

()9

الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1

( )10القاضي أبو بكر الباقالني ،التقريب واإلرشاد (،)185 /2
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()1
إن أراد باإلصابة موافقة االعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول ،وإال
المقالة"  ،وكذلك فعل اآلمدي فقالْ :
كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس األمر حًقا عند اختالف االجتهاد ،وكذلك في كل قضية

عاقال
بناء على ما أدى إليه من االجتهاد؛ وهو من أمحل المحاالت وما أظن ً
عقلية اعتقد فيها النفي واإلثبات ً
إن أراد باإلصابة أنه أتى بما كلف به مما هو داخل تحت وسعه وقدرته من االجتهاد ،وأنه معذور
يذهب إلى ذلك ،و ْ

في المخالفة غير آثم؛ فهو أبعد عن األول في القبح( ،)2إال أن الغزالي رد التفسير الثاني للتصويب ال من ناحية

عقلية ،إنما من ناحية سمعية؛ فقال" :ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة اإلسالم من اليهود ،والنصارى ،والدهرية
معاندا على خالف اعتقاده فهو آثم ،وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم ،وإن لم ينظر
إن كان
ً
أيضا معذور وإنما اآلثم المعذب هو المعاند فقط؛ ألن هللا تعالى ال يكلف
من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو ً

استد عليهم طريق
نفسا إال وسعها ،وهؤالء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوًفا من هللا تعالى؛ إذا ّ
ً
عقال لو ورد الشرع به وهو جائز ،ولو ورد التعبد كذلك لوقع ،ولكن الواقع
المعرفة ،وهذا الذي ذكره ليس بمحال ً

()3
عقال
سمعا ال ً
خالف هذا؛ فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية"  ،ونحا نحو الغزالي في المنع من القول بالتصويب ً
عقال ،وإنما النزاع في إحالة ذلك وجوازه شرًعا"( ،)4ونقل الشهرستاني
اآلمدي حيث قال" :وال شك أنه غير محال ً

قول العنبري
جحا أن مراده
ًا
مفسر معنى اإلصابة بأن المجتهد أدى ما كلف به ،ثم رده بالنصوص ،واإلجماع مر ً
المجتهدين من أهل اإلسالم؛ حيث قال" :وقد صار أبو الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد ناظر في األصول

نفيا وإثباتًا إال أنه
مصيب؛ ألنه أدى ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه ،وإن كان متعينا ً
أصاب من وجه ،وإنما ذكر هذا في اإلسالميين من الفرق ،وأما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص واإلجماع
على كفرهم وخطئهم"(.)5
الترجيح:
وما يرجحه الباحثان أن المصيب في هذا النوع من المسائل واحد؛ إذا فسرنا التصويب بأنه موافقة الواقع؛ ألن هذا
ع من المسائل له حقيقة ذاتية في الواقع من أصابها أصاب ،ومن أخطأها أخطأ كما سبق بيانه ،أما إذا فسرنا
النو َ
التصويب ال بالمعنى السابق ،بل بمعنى أن المجتهد فعل المطلوب منه بقطع النظر عن النتيجة التي توصل إليها،

ٍ
مجتهد فيها مصيب.
فإنه يمكن القول بأن كل

()1

الزركشي ،البحر المحيط (.)524 /4

()2

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)185 /4

()3

الغزالي ،المستصفى (.)349

()4

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)185 /4

()5

الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1
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مصيبا في هذه المسائل لجاز اتباعه فيها ،قلنا ما نقله الجويني في
قائال لو كان كل أحد
وإذا اعترض
معترض ً
ٌ
ً
التلخيص بأنه قد يكون "كل مجتهد مصيب ثم ال يجب اتباع كلهم ،وكذلك المسافر يصيب في استباحة الرخص،
وال يتبعه المقيم"(.)1
المطلب الثاني :أثر الخالف في اًلجتهاد في العقليات المختلفة باختالف الديانات في الحكم على المجتهدين
أوًًل :أثر القول بأن المصيب واحد :من رأى من العلماء أن المصيب واحد في هذا النوع من المسائل حكم بإثم،

وكفر المخطئ فيها ،وأجرى أحكام غير المسلمين عليهم في الدنيا ،واآلخرة( ،)2قال الزركشي في الخطأ في هذا

النوع من المسائل" :ومن أخطأه [أي الحق] فهو كافر"( ،)3وقال اآلمدي" :مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس
اء نظر وعجز عن معرفة
كل مجتهد في العقليات
ً
مصيبا ،وأن اإلثم غير محطوط عن مخالف ملة اإلسالم سو ٌ
الحق ،أم لم ينظر"( ، )4وتعميم اآلمدي في الحكم على من نظر وعجز ،ومن لم ينظر لم يعجب الغزالي في أحد
قوليه ،وال العنبري؛ لذا فإنهم فرقوا بين من نظر ،ومن لم ينظر ،وفرقوا كذلك في حكم من اختلفت أسباب عدم
نظرهم ،وعدم اهتدائهم للحق بعد النظر على ما سيأتي.
األدلة :ودليل التأثيم والتكفير أن هذا النوع من المسائل من الوضوح بحيث إن المخالف فيها ال يخرج عن أن يكون
بينا في طلب الحق؛ قال ابن دقيق العيد" :وال يجيء الخالف الشاذ المقول عن العنبري
ًا
مقصر
ًا
معاندا ،أو
تقصير ً
ً
مقصر أو ِ
والجاحظ؛ ألنهم [الكفار] بين ِ
معان ٍد ،وكيفما كان فالهالك واقع بهم"( ،)5وتقصيرهم إما بسبب عدم طلبهم
ّ
للحق حيث وجب عليهم ،أو بسبب عدم وقوفهم عليه بعد الطلب؛ والحال أنه يدرك بأدنى تأمل ،حتى أن الصنعاني
()6
ناقال دليل من قال بالتأثيم والتكفير؛ بأن
قال إن هذه المسائل ال يتوقف إثباتها على السمع  ،وقال ابن تيمية ً

المسائل العلمية منصوب عليها أدلة قطعية تعرف بها ،ومن لم يعرف الحق في مسألة أصولية فإنما هو لتفريطه،

وعدم بذل وسعه في الوصول للحق فيما يجب عليه ،ال لعجزه( ،)7لكن القاضي أبا بكر الباقالني نفى أن العلم بهذه
إلهاما ،وال بعد نظر"(.)8
ار ال
المسائل يحصل اضطرًا
"ابتداء و ً
ً
هذا باإلضافة إلى األدلة السمعية التي أطلقت الحكم بكفر اليهود ،والنصارى دون تفصيل مثل قوله تعالىَ{ :لَق ْد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َث ِال ُث َث َال َثةٍ}
يح ْاب ُن َمْرَي َم} [المائدة ،]17 :وقولهَ{ :لَق ْد َك َفَر َّالذ َ
َك َفَر َّالذ َ
َّللا ُه َو اْل َمس ُ
ين َقاُلوا إ َّن َّ َ
ين َقاُلوا إ َّن َّ َ

( )1الجويني ،التلخيص في أصول الفقه (.)37 /3
()2

انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول (،)227 /2

()3

الزركشي ،البحر المحيط ()523 /4

()4

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)184 /4

()5

ابن دقيق العيد ،شرح اإللمام (.)494 /4

()6

الصنعاني ،إجابة السائل ()391

( )7ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية (.)48 /5
( )8القاضي أبو بكر الباقالني ،التقريب واإلرشاد (،)185 /2
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يهودي ،وال
[المائدة ،]73 :وقوله صلى هللا عليه وسلم" :والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من هذه األمة
ٌ
نصراني ،ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار"(.)1
ثانيا :أثر القول بأن كل مجتهد مصيب :على رأي العنبري ،والجاحظ ومن وافق قولهما من العلماء؛ فإنه ُيحكم
ً
للمجتهدين في هذا النوع من المسائل برفع اإلثم ،مهما كانت النتائج التي توصلوا إليها ،ولو أدتهم إلى مخالفة
اإلسالم ،ورفع اإلثم يعني رفع العذاب في اآلخرة قال الصنعاني" :وقد نقل عن الجاحظ أنه ال إثم في القطعيات
موضحا أثر قول العنبري في
كافرا"( ،)2وقال اآلمدي
ً
على المجتهد ،وحكوا ذلك على جهة التعميم؛ يعني ولو كان ً
الحكم على المجتهدين" :وقال الجاحظ وعبيد هللا بن الحسن العنبري من المعتزلة بحط اإلثم عن مخالف ملة اإلسالم
إذا نظر واجتهد ،فأداه اجتهاده إلى معتقده ،وأنه معذور بخالف المعاند"(.)3
وقال البخاري" :وزاد الجاحظ أن مخالف ملة اإلسالم كاليهود والنصارى والمجوس إن نظر فعجز عن درك الحق
فهو معذور غير آثم ،وإن لم ينظر باعتبار أنه لم يعرف وجوب النظر فهو معذور أيضا ،وإن عاند على خالف
اعتقاده فهو آثم معذب"( ،)4وبالغ الجاحظ فلم يكتف بالحكم بعذرهم ،ورفع اإلثم عنهم واللوم ،بل لم يحكم عليهم
بالكفر فقال" :من لم يقع له العلم بالتوحيد والنبوة بعد نظره ،فإنه معذور غير كافر وال ملوم"( ،)5وكالمه هذا يقتضي
كافرا ،وإما أن يكون
مسلما.
الحكم لهم باإلسالم ،فإنه ال واسطة بين اإلسالم ،والكفر ،فإن المرء إما أن يكون ً
ً
أدلة قول العنبري :استدل العنبري والجاحظ على قولهم بأدلة عديدة ،كلها تدور على فكرة واحدة تقر ًيبا وهي أن
معاندا
المجتهد فعل المطلوب منه ،حيث بذل وسعه في طلب الحق لكنه لم يدركه ،وطالما أنه فعل ذلك ،ولم يكن
ً

نفسا إال وسعها ،وهذا لم يكن بوسعه
مقصر فإنه معذور،
ًا
وال
ً
إعماال لقواعد التكليف التي تفيد بأن هللا ال يكلف ً
إن من لم يقع له العلم بالتوحيد والنبوة بعد نظره فإنه معذور
الوصول للحق ،قال القاضي ً
ناقال استدالل الجاحظ" :و ْ
()6
ناقال استدالل العنبري بأن ذلك ألن المجتهد "أتى بما كلف به مما هو داخل
غير كافر وال ملوم"  ،وقال اآلمدي ً

تحت وسعه وقدرته من االجتهاد ،وأنه معذور في المخالفة غير آثم"( ،)7ومن كان شأنه كذلك من الناس ال يطلق
عليه وصف الكفر؛ ألن الكفر هو العناد ،وستر الحق مع العلم به ،ونقل البخاري استدالل الجاحظ وجعله يدور
على أن كرم هللا يتعارض مع تعذيب من اجتهد فلم يصل إلى الحق حيث قال" :واحتجا بأن هللا تعالى ال يكلف

()1

مسلم ،صحيح مسلم ()134 /1

()2

الصنعاني ،إجابة السائل ()389

()3

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)185 /4

()4

البخاري ،كشف األسرار (.)24 /4

( )5القاضي أبو بكر الباقالني ،التقريب واإلرشاد (.)185 /2
( )6المرجع السابق نفسه.
()7

اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)185 /4
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نفسا إال وسعها ،وهؤالء الكفار ،وأهل األهواء من أهل القبلة قد عجزوا عن درك الحق ،والزموا عقائدهم خوًفا من
ً
()1
هللا سبحانه إذا انسد عليهم طريق المعرفة؛ فال يليق بكرم هللا تعالى ورحمته تعذيبهم على ما ال قدرة لهم عليه" .
أن أوردنا أن الغزالي نحا قر ًيبا من نحو العنبري؛ وسبب هذه المقالة أنه صرح في كتابه فيصل التفرقة بين
وسبق ْ
كثير من الكفار معذورون يوم القيامة ،ومشمولون برحمة هللا ،ومن ذلك قوله :إن أكثر نصارى
اإلسالم والزندقة بأن ًا
إن شاء هللا تعالى ،حتى أنه أدخل في المشمولين برحمة هللا الكفار
الروم ،والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة ْ
الذين سمعوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لكنهم لم تتحرك فيهم داعية النظر في الطلب والبحث عن صدقه
بسبب التشويش الحاصل لهم منذ الصغر بأنه صلى هللا عليه وسلم كذاب( ،)2أما أصرح ما قاله الغزالي مما يدلل
جدا من العنبري قوله" :فإن اشتغل بالنظر والطلب ،ولم يقصر ،فأدركه الموت قبل تمام
نحوا قر ًيبا ً
على أنه نحا ً
أيضا مغفور له ،ثم له الرحمة الواسعة"( ،)3والواضح الجلي من كالمه على طول رسالته أن الكافر
التحقيق ،فهو ً
المستحق للعذاب إنما هو الجاحد المعاند ،المكذب بما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم التارك للحق بعد ظهوره،
أو ظهور مخايله ،المقصر التارك للنظر؛ حيث قال " :من كذبه بعدما قرع سمعه بالتواتر عن خروجه ،وصفته،
ومعجزاته الخارقة للعادة ،كشق القمر ،وتسبيح الحصا ،ونبع الماء من بين أصابعه ،والقرآن المعجز الذي تحدى
به أهل الفصاحة وعجزوا عنه ،فإذا قرع ذلك سمعه ،فأعرض عنه ،وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ،ولم يبادر إلى
التصديق ،فهذا هو الجاحد الكاذب ،وهو الكافر ،وال يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بالدهم عن بالد
المسلمين"(.)4
الترجيح:
فاعل بهم ،فقد يعذرهم
موكول إلى هللا يوم القيامة ،وال نستطيع أن نجزم بما هو
وما يرجحه الباحثان أن أمر هؤالء
ٌ
ٌ
لقصورهم عن إدراك الحق بعد أن علم منهم صدق بحثهم عنه ،وقد يعذبهم ألن قصورهم عن إدراك الحق ال يخلو
وخصوصا من كان منهم
وخصوصا أن هذه المسائل تدرك بأدنى تأمل،
فيما يظهر -من تقصير من جانبهم،ً
ً
ممن آتاه هللا عقوًال ذكية واسعة المدارك ،أما في الدنيا فما من بد من إجراء أحكام الكفار عليهم؛ ألنه ليس بين
الكفر واإلسالم واسطة ،أما اآلخرة فأمرها إلى هللا ،ورحمة هللا واسعة.

()1

البخاري ،كشف األسرار (.)24 /4

( )2الغزالي ،فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة (.)22
( )3المرجع السابق ص (.)24
( )4المرجع السابق نفسه.
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المبحث الثاني :حكم اًلجتهاد في العقليات المختلفة من أصول الملة اإلسالمية وما ًل يوصف بالشرعي منها
وأثره على الخطاب الديني في العالقة مع المسلمين.
المطلب األول :حكم اًلجتهاد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية وما ًل يوصف بالشرعي منها
أوًًل :االجتهاد في المسائل العقلية من أصول الملة اإلسالمية ،ومثل لها األصوليون بأمثلة كرؤية هللا في اآلخرة،
وخلق القرآن ،وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك من المسائل.

أقوال العلماء في حكم االجتهاد في هذا النوع من المسائل؛ حيث اختلف العلماء على قولين:
القول األول  :ذهب جمهور العلماء إلى أن الحق فيها واحد ،فمن أصابه أصاب الحق ،فالمصيب فيها واحد،
والمخالف مخطئ(.)1
أدلة القول األول :استدل الجمهور هنا باألدلة ذاتها التي استدلوا بها في القسم األول؛ فنستغني بذكرها هناك عن
تكرارها هنا ،والتي تدور على االستحالة العقلية؛ حيث يلزم من القول بتصويب الجميع اجتماع النقيضين ،يقول
البخاري" :وذهب عبد هللا بن الحسين العنبري إلى أن كل مجتهد في المسائل الكالمية التي ال يلزم منها كفر؛
كمسألة خلق القرآن؛ واإلرادة؛ وخلق األفعال مصيب ،ولم يرد به أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل الكالمية
مطابق للحق؛ إذ يلزم منه أن يكون القرآن مخلوًقا وغير مخلوق ،والمعاصي داخلة تحت إرادة هللا وخارجة عن
إرادته ،والرؤية ممكنة وغير ممكنة ،وفساد ذلك معلوم بالضرورة"(.)2

القول الثاني :ذهب العنبري ،والجاحظ أن كل مجتهد فيها مصيب( ،)3ونقلوا عن العنبري قوله" :إنما أصوب كل
()4
كل مصيب(.)5
يوما عن أهل القدر وأهل اإلجبار ،فقالٌ :
مجتهد في الدين لجمعهم الملة"  ،وحكي عنه أنه سئل ً

أدلة القول الثاني :استدل العنبري على قوله بأن األدلة السمعية محتملة ،وكل من قال برأي إنما استند إلى وجه
من وجوه االستدالل المقبولة ،ومما ينقل عنه في ذلك أنه قال :إن القول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب،
والقول باإلجبار صحيح وله أصل في الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب؛ ومن قال بهذا فهو مصيب؛ وما من
أصل اعتمد عليه أصحابها؛ ألن اآلية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين( ،)6ونقل البخاري عنه
مقالة إال ولها
ٌ

()1

انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ( ،)227 /2البزدوي ،أصول البزدوي (ص ،)278 :الصنعاني ،إجابة السائل
( ،)391الجويني ،التلخيص في أصول الفقه ( ،)334 /3السبكي ،اإلبهاج ( ،)257 /3الزركشي ،البحر
المحيط ( ،)258 /3اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام (.)184 /4

()2

البخاري ،كشف األسرار (.)24 /4

()3

الشوكاني ،إرشاد الفحول ( ،)227 /2المارديني ،األنجم الزاهرات (ص.)57 :

()4

السبكي ،اإلبهاج ()257 /3

()5

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1

()6

المرجع السابق نفسه.
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أنه قال" :اآليات في مسائل األصول متشابهة ،وأدلة الشرع فيها متعارضة وكل فريق ذهب إلى أن آراءه أوفق
بكالم هللا"(.)1
الترجيح:
وما يرجحه الباحثان أن ما كان من هذه المسائل له حقيقة ذاتية في الواقع؛ مثل رؤية هللا يوم القيامة؛ فإن لها
حقيقة في الواقع وهي أننا إما سنرى هللا ،أو أننا لن نراه؛ فإن المصيب فيها واحد؛ إذا فسرنا التصويب بأنه موافقة
الواقع؛ أما إذا فسرنا التصويب ال بالمعنى السابق ،بل بمعنى أن المجتهد فعل المطلوب منه بقطع النظر عن

ٍ
وبناء عليه فإنه يمكن توجيه كالم العنبري
النتيجة التي توصل إليها ،فإنه يمكن القول بأن كل مجتهد فيها مصيبً ،
والجاحظ بأن مقصدهما من التصويب أن المجتهد في هذه المسائل بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولم يقصر؛
ال أن ما توصل إليه صائب في ذاته أي مطابق للواقع ،وقد وقف الباحثان على ما يدل على أن العنبري كان
يقصد ذلك من قوله بالتصويب؛ حيث نقل عنه أنه قال في خالف أهل القبلة في مسائل االعتقاد :كل مجتهد "كان
مصيبا إذا كان إنما يريد بقوله إن هللا تعبده بذلك ،وليس عليه علم الغيب"(.)2
ً
ثانيا :االجتهاد في المسائل العقلية التي ليست مسائل دينية؛ كما في مسألة تركب األجسام من ثمانية أجزاء،
ً
وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف.
أقوال العلماء في هذا النوع من المسائل:
قالوا :هذه وما يشابهها من المسائل يجرى مجرى االختالف في كون مكة أكبر من المدينة ،أو أصغر منها

()3

بمعنى أنها مسائل ليست ذات طابع ديني ،وال ينبني عليها خالف شرعي.
المطلب الثاني :أثر الخالف في اًلجتهاد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية وما ًل يوصف بالديني منها
في الحكم على المجتهدين.
أوًًل :أثر الخالف في اًلجتهاد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية:
 أثر القول بأن المصيب واحد في العقليات من أصول الملة اإلسالمية :من رأى من العلماء أن المصيب واحدفي هذا النوع من المسائل اختلفوا فيما بينهم في حكم المخالف على قولين:
القول األول :حكم بكفر المخطئ فيه؛ حيث ذهب جماع ٌة من العلماء منهم اإلمام الشافعي ،واألشعري في أحد
قوليه إلى كفر المخطئ فيها ،إال أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مراده من الكفر؛ فمنهم من حمله على ظاهره،

()4
إن كان في غير ذلك ،كما في مسألة الرؤية ،وخلق القرآن،
ومنهم من حمله على كفران النعم  ،قال الزركشي" :و ْ

()1

البخاري ،كشف األسرار (.)24 /4

()2

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1

()3

الشوكاني ،إرشاد الفحول (.)227 /2

()4

الشوكاني ،إرشاد الفحول ()228 /2
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وكما في وجوب متابعة اإلجماع ،والعمل بخبر الواحد ،فقد أطلق الشافعي عليه اسم الكفر ،فمن أصحابه من أجراه
على ظاهره ،ومنهم من أوله على كفران النعم"(.)1
القول الثاني :عدم تكفير المخطئ فيها :وعليه األشعري في أظهر قوليه ،وقد حكى إمام الحرمين عن معظم
فعال ،أو قال
أصحاب الشافعي ترك التكفير ،وقالوا :إنما يكفر من جهل وجود الرب ،أو علم وجوده ،ولكن فعل ً

قوًال أجمعت األمة على أنه ال يصدر ذلك إال عن كافر(.)2
األدلة على عدم التكفير:

ٍ
بمناف إليمانهم؛ حيث أروا أن منافاة
استدل أصحاب هذا الرأي بأن قائلي هذه المقوالت من المسلمين لم يأتوا

فعال ،أو قال قوًال أجمعت األمة
اإليمان ،والحكم بالكفر إنما تكون لمن جهل وجود الرب ،أو علم وجوده ،ولكن فعل ً
جهال بالموصوفات(.)3
على أنه ال يصدر ذلك إال عن كافر ،وألن الجهل بالصفات ليس ً

وأدار الغزالي كتابه الفيصل في التفرقة بين اإلسالم والزندقة على رد القول بتكفير أحد من أهل القبلة بالخالف في

منحصر بالتكذيب والعناد ،ومثل هذه الخالفات ال يصدق عليها أنها تكذيب بما
ًا
مثل هذه المسائل ،وجعل الكفر
جاء به اإلسال م ،وال عناد له؛ حيث رأى أن المنجي من الوقوع في ورطة التكفير هو معرفة حد الكفر فقال:
"فالحنبلي يكفر األشعري ،زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات الفوق هلل تعالى ،وفي االستواء على العرش ،واألشعري

يكفره زاعماً أنه مشبه ،وكذب الرسول في أنه ليس كمثله شيء ،واألشعري يكفر المعتزلي زاعماً أنه كذب الرسول
في جواز رؤية هللا تعالى ،وفي إثبات العلم والقدرة ،والصفات له ،والمعتزلي يكفر األشعري ،زاعماً أن إثبات الصفات
تكثير للقدماء ،وتكذيب للرسول صلى هللا عليه وسلم في التوحيد ،وال ينجيك من هذه الورطة إال أن تعرف :حد:

التكذيب والتصديق"

()4

ثم شرع في حد كل من الكفر ،والتصديق بما يجعل المختلفين في مثل هذه المسائل غير

خارجين عن حد اإليمان والتصديق ،ثم وجه نصيحته للمتقحمين عقبة التكفير " :كف لسانك عن أهل القبلة ما
أمكنك ،ماداموا قائلين ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا ،غير مناقضين لها ،والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم بعذر ،أو غير عذر ،فإن التكفير فيه خطر.والسكوت ال خطر فيه (.)5
ومبالغا في اإلنكار على من يكفر المجتهدين بالخالف في مسائل العقيدة:
يقول الشوكاني في االستدالل لهذا الرأي،
ً

واعلم أن التكفير لمجتهدي اإلسالم بمجرد الخطأ في االجتهاد في شيء من مسائل العقل عقبة كئود ال يصعد إليها
إال من ال يبالي بدينه ،ويصف تمسكهم ببعض االستدالالت من األدلة السمعية من كتاب أو سنة ،بأنها مجرد شبه
واهية ،وليست من الحجة في شيء(.)6

()1

الزركشي ،البحر المحيط ()523 /4

( )2الشوكاني ،إرشاد الفحول ()228 /2
()3

المرجع السابق نفسه

()4

الغزالي ،فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة (.)22

()5

المرجع السابق نفسه

()6

الشوكاني ،إرشاد الفحول (.)228 /2
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ومع القول بعدم تكفير المخطئ في هذا القسم إال أنهم اتفقوا على تفسيقهم ،وتضليلهم ،يقول الشوكاني " :وأما
المخطئ في األصول :كالمجسمة فال شك في تأثيمه ،وتفسيقه ،وتضليله"( ،)1ويقول الزركشي" :وال شك في أنه

مبتدع فاسق لعدوله عن الحق"(.)2

بناء على قوله إلى
 ًثانيا :أثر القول بأن الكل مصيب في العقليات من أصول الملة اإلسالمية :ذهب العنبري ً
إعذار المجتهدين في هذه المسائل؛ حيث قال في مثبتي القدر :هؤالء عظموا هللا ،وفي نافي القدر :هؤالء نزهوا
هللا( ،)3وقال" :هم معذورون ألنه قصدوا تعظيمه تعالى"( ،)4وكان يقول" إن هللا تعبد المجتهد بذلك ،وليس عليه علم
الغيب( ، )5وهذا تصريح منه بأنه ال تكفير ،وال تفسيق ،وال تبديع بالخالف في هذه المسائل.
أدلة قول العنبري :نقل البخاري استدالل العنبري والجاحظ على رفع اإلثم عن المجتهدين ،وعدم تكفيرهم وال تفسيقهم،
وأداره على أن المجتهد فعل المطلوب منه ،وبذل وسعه ،وال يليق بكرم هللا أن يعذب من أدى المطلوب منه حيث
نفسا إال وسعها ،وهؤالء الكفار ،وأهل األهواء من أهل القبلة قد عجزوا عن
قال"" :واحتجا بأن هللا تعالى ال يكلف ً
درك الحق ،والزموا عقائدهم خوًفا من هللا سبحانه إذا انسد عليهم طريق المعرفة؛ فال يليق بكرم هللا تعالى ورحمته

تعذيبهم على ما ال قدرة لهم عليه"(.)6

مناقشا قول العنبري ،والجاحظ في محاولة واضحة لتقريب معناه بما يؤول إلى قبوله حيث قال:
قال ابن دقيق العيد
ً

ما نقل عن العنبري ،والجاحظ إن أرادا أن كل واحد من المجتهدين مصيب لما في نفس األمر ،فباطل ،وإن أريد
به أن من بذل الوسع ،ولم يقصر في األصوليات ،يكون
معذور غير معاقب ،فهذا أقرب؛ ألنه قد يعتقد فيه أنه لو
ًا
عوقب ،وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ،لزم تكليفه بما ال يطاق(.)7
على أن الشهرستاني سلك طريًقا آخر يمكن معه القول بأن كل مجتهد مصيب؛ ورفع كل آثار التكفير ،والتفسيق،

احدا حيث قال :لعمري قد يختلف المختلفان في
وحتى التخطئة؛ باعتبار أن محل الخالف في هذه المسائل ليس و ً
مشتركا ،وشرط تقابل القضيتين ناف ًذا؛ فحينئذ يمكن أن يصوب
حكم عقلي في مسألة ،ويكون محل االختالف
ً
المتنازعان ويرتفع النزاع بينهما برفع االشتراك ،أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين ،مثال ذلك المختلفان في مسألة
الكالم ،والرؤية ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفي واإلثبات .ثم شرع في بيان كيف أنها يمكن أال تتوارد على
محل واحد(.)8

()1

المرجع السابق نفسه.

()2

الزركشي ،البحر المحيط ()524 /4

()3

انظر :السمعاني ،قواطع األدلة في األصول (.)307 /2

()4

المارديني ،األنجم الزاهرات ()57

()5

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1

()6

البخاري ،كشف األسرار (.)24 /4

()7

الشوكاني ،إرشاد الفحول (،)229 /2

()8

الشهرستاني ،الملل والنحل (.)200 /1
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الترجيح:
وما يرجحه الباحثان أنه ال تكفير ،وال تفسيق ،وال تبديع ،وال تضليل بالخالف في مثل هذه المسائل؛ ألن ما كان
له وجه في االستدالل فال يصح التكفير به ،وال التفسيق وال التبديع ،أما التخطئة فممكنة حيث صح عن الصحابة
اإلنكار على القدرية ،والخوارج( ،)1قال الشاطبي" :االبتداع من المجتهد ال يقع إال فلتة ،وبالعرض ال بالذات ،وإنما
تسمى غلطة ،أو زلة؛ ألن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ،وال جعله
عمدة ،والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له ،وأقر به ،ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن
مسعود أنه كان يقول باإلرجاء ثم رجع عنه"(.)2
ثانيا :أثر الخالف في اًلجتهاد في المسائل العقلية التي ليست مسائل دينية
ً
هذا النوع من المسائل ال عناي َة للمجتهدين بترتيب آثار على االختالف فيها حتى قالوا :ليس المخطئ فيها بآثم،
وال المصيب فيها بمأجور( ،)3قال ابن تيمية" :تنازع الناس في دقيق الكالم؛ كمسألة الجوهر الفرد ،وتماثل األجسام،
وبقاء األعراض ونحو ذلك؛ فليس في هذا تكفير وال تفسيق"(.)4
الخاتمة

نتائج البحث

 .1ذهب جماهير العلماء إلى أن المصيب واحد في المسائل العقلية ،بينما ذهب العنبري والجاحظ إلى أن
كل مجتهد فيها مصيب.

 .2تفسير المراد بتصويب المجتهدين له أثر واضح في خالف العلماء السابق.
القول بتصويب المجتهدين ،أما تفسيره بفعل
 .3رجح الباحثان أن تفسير التصويب بموافقة الواقع ُيحيل
َ
المطلوب؛ فإنه يقرب القول بتصويبهم.
 .4رجح الباحثان أن أمر المجتهدين في العقليات من األصول المختلفة بين الديانات الذين لم يصلوا إلى
موكول إلى هللا يوم القيامة طالما أنهم لم يكونوا معاندين ،وال مقصرين.
الحق الموافق لعقائد اإلسالم
ٌ
 .5رجح الباحثان أنه ال تكفير ،وال تفسيق ،وال تبديع ،وال تضليل للمجتهدين في العقليات التي من أصول
األمة اإلسالمية ،مع إمكان التخطئة ألقوالهم.

()1

المارديني ،األنجم الزاهرات ()57

()2

الشاطبي ،االعتصام (.)113 /1
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مراجع البحث

 .1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم .منهاج السنة النبوية .تحقيق :محمد سالم .ط .1مؤسسة قرطبة.
 .2ابن حزم ،علي بن أحمد .اإلحكام في أصول األحكام .ط .2بيروت :دار الكتب العلمية.

 .3ابن دقيق العيد ،محمد بن علي .شرح اإللمام .تحقيق :محمد العبد هللا .ط2سوريا :دار النوادر.
 .4اآللوسي ،نعمان بن محمود .جالء العينين .تحقيق :علي السيد ط .1981مطبعة المدني.

 .5اآلمدي ،علي بن محمد .اإلحكام في أصول األحكام .تحقيق :السيد الجميلي .ط .1بيروت :دار
الكتاب العربي.

 .6البخاري ،عبد العزيز بن أحمد .كشف األسرار .تحقيق :عبد هللا عمر ط .1بيروت :دار الكتب
العلمية.

 .7البزدوي ،علي بن محمد .أصول البزدوي .كراتشي :مطبعة جاويد بريس.
 .8الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا .التلخيص في أصول الفقه .تحقيق عبد هللا جولم النبالي ،وبشير
أحمد العمري ،الناشر بيروت :دار البشائر اإلسالمية.

 .9الزركشي ،محمد بن بهادر .البحر المحيط في أصول الفقه .تحقيق :محمد تامر .بيروت :دار
الكتب العلمية.

 .10السبكي ،علي بن عبد الكافي .اإلبهاج .تحقيق :مجموعة من العلماء .ط .1بيروت :دار الكتب
العلمية.

 .11السمعاني ،منصور بن محمد .قواطع األدلة في األصول .تحقيق :محمد إسماعيل ط .1بيروت :دار
الكتب العلمية.

 .12الشاطبي ،إب ارهيم بن موسى .اًلعتصام .ط .1دار ابن عفان.

 .13الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم .الملل والنحل .تحقيق :محمد كيالني .بيروت :دار المعرفة.

 .14الشوكاني ،محمد بن علي1999( .م) .إرشاد الفحول .تحقيق :أحمد عناية .ط .1بيروت :دار
الكتاب العربي.

 .15الصنعاني ،محمد بن إسماعيل .إجابة السائل .ط .1بيروت :دار الكتاب العربي.
 .16الغزالي ،أحمد بن محمد .فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة .ط .1مصر :مطابع السعادة.

 .17الغزالي ،محمد بن محمد .المستصفى .تحقيق :محمد عبد الشافي ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
 .18القاضي أبو بكر الباقالني ،محمد بن الطيب .التقريب واإلرشاد .تحقيق :عبد الحميد أبو زنيد .ط.2
بيروت :مؤسسة الرسالة.

 .19المارديني ،محمد بن عثمان .األنجم الزاهرات .تحقيق :عبد الكريم النملة ط .3الرياض :مؤسسة
الرشيد.

 .20مسلم ،مسلم بن الحجاج .صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .بيروت :دار إحياء التراث.
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الملخص
تتجّلى أهمية البحث في ارتباطه االرتباط الوثيق باالجتهاد؛ ذلك أن الفتوى هي ترجمان االجتهاد وأثره
قل الخالف
تم بإحسان مراعاة متطلبات الخطاب ّ
الديني الناشئ عن االجتهاد؛ ّ
العملي في الخطاب الديني ،فإذا ما ّ
األمة ،وتشتّت شبابها
تم اإلعراض عن هذا اإلحسان وقع الخلل في الخطاب ّ
الدينيّ ،
وتفرقت ّ
واجتمعت الكلمة ،وإن ّ
إلى جماعات يعادي بعضها بعضا ،وتكالب على اإلسالم أعداؤه ووصموه بما ليس فيه.
وقد تألف البحث من خمسة مباحث وخاتمة:
نت فيه مفهوم التجديد ومصطلح الفتوى
المبحث األول :مفهوم تجديد الفتوى والخطاب ّ
الديني ،وقد ّبي ُ
الديني.
أثر المفتي في تجديد الخطاب ّ
والخطاب الديني ،و َ
المبحث الثاني :دواعي تجديد الفتوى ،وقد هدف هذا المبحث إلى إلقاء نظرة على داعية تجديد األحكام وفق
مصالح الخلق الدينية والدنيوية.
ضت فيه إلى التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة
المبحث الثالث :التأصيل ّ
تعر ُ
الشرعي لتجديد الفتوى ،وقد ّ
واإلجماع والمعقول واالستقراء لتجديد الفتوى عند حصول الموجب.
نت فيه إلى الضوابط التي على المجتهد أن يراعيها في اجتهاده؛
المبحث الرابع :ضوابط تجديد الفتوى ،وقد ّبي ُ

الصواب فيما ساغ له فيه االجتهاد ،وإلى ضوابط الفتوى عبر وسائل اإلعالم.
كي ُيثبت ما اعتقده من ّ

أن
تعر ُ
ضت فيه إلى المزايا التي أضفت على التّجديد ميزة في ّ
المبحث الخامس :مزايا تجديد الفتوى ،وقد ّ
بناء أحكام الشرع قام على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث وتوصياته.
المقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ،وصحبه ،ومن وااله؛ وبعد:

يني عن طريق الفتوى له األثر البالغ في اجتماع المسلمين على ٍ
كلمة سواء ،وفي تالفي
فتجديد الخطاب الد
ُ
ُ
ُ
ّ ِّ
ٍ
الناتج من التّشدد والتّساهل في الفتوى ،وما يحدثُه من ٍ
وتفرق ،وكذلك في
الخلل ّ
آثار ّ
األمة من ضعف ّ
سلبية على ّ

التعصب
المستجدة من
الدينية والنوازل
إصال ِح ما ترتّب على َفقد
ّ
المرجعية للخطاب مع اآلخرين في القضايا ّ
ّ
ّ
أفسد ذات البين ،وأعطى ألعداء اإلسالم ذريعة
التشدد ،ومن التّ ّ
و ّ
عدد في مشارب الخطاب بين شباب األمة الذي َ
الكيد له وألهله.

الدنيوية َوفق تحقيق مصالحها
ينية و ّ
األمة في جميع المجاالت ،بل وال معنى لتجديد حياتها ّ
الد ّ
وال تصفو حياةُ ّ

ٍ
أن
باجتهاد موّف ٍق وفتوى رشيدة مع خطاب
الرقي إال
نحو النهوض و
الوسطية الذي ال إفراط فيه وال تفريط؛ ذلك ّ
ّ
ّ ّ
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()1
ِ
النفسية الخاطئة
يصول على الباطل
كل أعمى من العوام ،بها
ليدحضه  ،وبها تنصلِ ُح العوائد ّ
َ
العال َم هو َعصا ّ
ُ
التي انقادت وراء داعية األهواء.

ٍ
ٍ
نظر
طرٍد
المستجدة  -في
المسائل
ازل  -وهي
متالحق ،وهو ما يستدعي ب ٍ
مخاض م ّ
ّ
كما ّ
إلحاح َ
ُ
أن النو َ
االجتهاد المواكب؛ حتى يكون
تذهب التنافس
ينية
العباد على بصيرة بحكم ّ
الصبغة ّ
ُ
الشرع من خطابه ،ذلك « ّ
الد ّ
ُ
أن ّ

وتفرد ِ
الحق ،فإذا حصل لهم االستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء؛
العصبية،
والتّحاسد الذي في أهل
ُ
ّ
الوجه َة إلى ّ

ٍ
متساو عندهم ،وهم مستميتون عليه»(.)2
المطلوب
ألن الوجهة واحدةٌ و
ّ
َ

ِ
سن ِة التغيُّر على األمكنة واألزمنة ُّ
األثر
ومراعاةُ ّ
األمة إلى األصول والثوابت؛ له ُ
ورد ما يجُّد على حياة ّ
بوي ،ففيه سالم ُة اإلسالم من االدعاء بدعوى
األمة السياسي واالجتماعي و
االقتصادي والتر ّ
ّ
العظيم النف ِع على كيان ّ
ُ
ّ
ّ
ِ
العصبية المقيتة ،وسالم ُة الفقه من عواقب الهرم والشيخوخة واإلصابة بداء التقهقر واالنحطاط واالنكماش
اإلرهاب و
ّ
عن الواقع المعيش.

األمة؛ جاء هذا البحث الموسوم
ولما كان لتجديد الفتوى تلك األهمي ُة على صعيد الخطاب الد
يني مع الفرد و ّ
ّ ّ
الديني».
بـ«ـتجديد الفتوى في الخطاب ّ
إشكالية البحث:
اقع المعيش َّ
الديني وفعاليته في المجتمعات تجديده -بما
ويتغير ،ومن لوازم صالحية الخطاب
يتجدد
ّ
ّ
إن الو َ
ّ ّ
يتناسب والعصر ،-والذي من أهم ُمرتكزات تأثيره؛ الفتوى ،وعدم تجديدها ليتجدد الخطاب الديني بها تجعل من
ذلك وصفاً للشريعة بشبهة الجمود والتّ ِ
شدد وعد ِم مالءمتها للعصر ،وهذا ُيحدث تناقضاً بين دعوى المرونة في
الديني؟
الشريعة وجمودها في الفتوى؛ فكيف السبيل لتجديد الفتوى في الخطاب ّ

خطة البحث ومنهجه:
جاء البحث في خمسة مباحث وخاتمة:
الديني.
المبحث األول :مفهوم تجديد الفتوى والخطاب ّ
المبحث الثاني :دواعي تجديد الفتوى.
الشرعي لتجديد الفتوى.
المبحث الثالث :التأصيل ّ
الديني.
المبحث الرابع :ضوابط تجديد الفتوى في الخطاب ّ
المبحث الخامس :مزايا تجديد الفتوى في الخطاب الديني.

( )1ينظر :البداية والنهاية ،البن كثري.293/9،
( )2املقدمة ،البن خلدون ،ص.158
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والخاتمة فيها نتائج البحث وأهم التوصيات.
أما المنهج الذي سلكتُه في بيان هذه المباحث فهو المنهج التحليلي االستقرائي يقوم على قواعد البحث
ّ
مظانها ،وتخريج األحاديث وبيان حكمها إن كانت في غير
العلمي في ترتيب المادة العلمية ،وتوثيق النقول من
ّ
ّ
الصحيحين.
مضالت
ويجنبنا
يهدينا سواء الصراط،
أسأل هللا
ّ
ّ
السداد فيما قصدناه ،و َ
العلي القدير أن َ
يهبنا اإلخالص و ّ
ّ
كل حال ومقال ،وال حول وال ّقوة إال باهلل العلي العظيم .
يغفر لنا خطايانا ،وأستغفر هللا العظيم على ّ
الفتن ،وأن َ
ّ
المبحث األول

مفهوم تجديد الفتوى والخطاب الديني

تحديد المفهوم:

الجديد:
جديدا،
وصيره
جدد فالن األمر ،إذا أحدثه
ّ
التجديد في اللغة :يقالّ :
جديدا ،و ُ
وتجدد الشيء صار ً
ً
ّ
خالف القديم(.)1
النوازل على ما يتطلبه الحال وتقتضيه
لتغير الزمان والمكان ،وتنزيل ّ
وعرف تجديد الفتوى ّ
بأنه :مراعاة الفتوى ّ
ّ

بتجدد األيام(.)2
النامية
الحياة ّ
المتجددة ّ
ّ
الشرعية ،وبعد
والمراد بتجديد الفتوى هنا :قبل إصدارها يعني :التّأ ّكد من صالحيتها الزمانية ،والمكانية ،و ّ
الحكم عليها بمدى استم اررية مناسبتها؛ لإلبقاء عليها أو تطويرها أو استبدالها لتُسهم في تطوير
إصدارها :مراجعتُها و ُ
الخطاب الديني.

عملي بطريق االستنباط()3؛ إلحياء
عي
المجدد :هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل ُحك ٍم شر
والمجتهد
ّ
ٍّ
ٍّ
ظروف واألحوال واألزمان واألمكنة
ما اندرس من
الحق أو لتحقيق المناط على الوقائع المتجددة ،مع مراعاة ال ّ
ّ
ِ
العدل.
والمصالح في تقرير
ألن المجتهد إنما يتّسع مجال اجتهاده بإجراء العلل وااللتفات إليها ،فإذا
و ّإنما كان
ّ
المجدد بهذا التّعريف؛ ّ
ٍ
محل هي فيه؛ لتقع المصلحةُ المشروع لها الحكم ،ولوال ذلك لم يستقم له
نظر في عّلة الحكم ّ
عدى الحكم بها إلى ّ
إجراء األحكام على وفق المصالح إال بنص أو إجماع(.)4

والف ْتوى في اللغة :ما أفتى به الفقيه ،إذا ّبين الحكم ،يقال :أفتى الرجل في المسألة ،واستفتيته فيها فأفتاني
يقوي ما
شب
إفتاء ،إذا أجابه وأبان الحكم فيها ،وأصل الفتوى من الفتى وهو ّ
وقويّ ،
الشاب الحدث الذي ّ
َ
فكأنه ّ

قويا(.)5
أُشكل ببيانه،
فيشب ويصير فتيا ّ
ّ

( )1ينظر :مصباح املنري ،للفيومي ،92/1،املعجم الوسيط.160/1،
( )2نظرية االجتهاد وعالقتها ابلفتوى ،للصادق الغرايين ،ص .9وهو حبث مق ّدم إىل املؤمتر األول إلدارة الفتوى يف دول شرق آسيا الذي
نظمته اجلامعة اإلسالمية مباليزاي.

( )3ينظر :إرشاد الفحول ،للشوكاين ،ص. 418
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.200/1،
( )5ينظر :لسان العرب ،البن املنظور ،اتج العروس ،للزبيدي.212 ،211/39،
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واصطالحا :هي اإلخبار بالحكم الشرعي ال على وجه اإللزام(.)1
والخطاب في اللغة :الكالم بين متكلم وسامع ،ومنه اشتقاق الخطبة  -بضم الخاء وكسرها .)2(-

وعرفه قوم بأنه :ما يقصد به
بأنه :الكالم المقصود منه
وعرفه
األصوليون ّ
ّ
إفهام من هو متهيئٌ للفهمّ ،
ُ
()3
اإلفهام ،وهو أعم من أن يكون من ُقصد إفهامه متهيئا أم ال .
ُ
الشرع بها نوعان :نوعٌ ال يتغير عن حالة واحدة ،هو عليها ال بحسب األزمنة وال
واألحكام التي خاطبنا ّ
األمكنة وال اجتهاد األئمة ،كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ،والنوع الثاني :ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة

له زمانا ومكانا وحاال؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة( ،)4وهذا ليس
أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير
دائم ٌّ
في الحقيقة باختالف في أصل الخطاب؛ ذلك ألن ّ
الشرع موضوعٌ على ّأنه ٌ
كل
التكليف كذلك لم يحتج في ّ
نهاية ،و ّ
الشرع إلى مزيد ،وإنما معنى االختالف ّ
أن المصلحة إذا اختلفت رجعت ّ
واقعة إلى أصل شرعي يحكم به عليها(.)5

أثر تجديد الفتوى في معالجة التشدد أو اًلنحالل في الخطاب الديني:

بالحق ،وهو مع
الشرع بالحظوة الرفيعة والمنزلة السامية؛ فهو المخبر عن هللا تعالى
لقد حظي المفتي في ّ
ّ
()7
()6
الشارع
مبلغا َف ِهم عن ّ
ألن من بلغ ً
هللا  -  -كالمترجم مع الحاكم  ،وقائم مقام النبي  -  -ونائب منابه ؛ ّ
السبب في تنزله
كل مسألة من مسائل ّ
فيه قصده في ّ
الشريعة وفي كل باب من أبوابها ،فقد حصل له وصف ،هو ّ
منزلة الخليفة للنبي  -  -في التّعليم والفتيا والحكم بما أراه هللا(.)8
الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ،فال يذهب
ومن المهام المنوطة بالمفتي شرعا :أن
يحمل ّ
َ

مذهب العنت والحرج بغض إليه
الشّدة ،وال يميل بهم إلى طرف االنحالل؛ ألنه إذا ذهب بالمستفتي
بهم مذهب ّ
َ
مظنة للمشي مع الهوى
الدين وأدى إلى االنقطاع عن سلوك طريق اآلخرة ،وإذا ذهب به
مذهب االنحالل كان ّ
ّ
َ
بالنهي عن الهوى ،واتّباع الهوى مهلكة(.)9
والشهوة ،و ّ
الشرع إنما جاء ّ
الديني له أسبابه ،منها:
التشدد أو االنحالل في الخطاب
الدين بظهور
ّ
واندراس كثير من معالم ّ
ّ ّ

( )1شرح خمتصر خليل ،للخرشي.109/3،
( )2ينظر :املصباح املنري ،للفيومي.173/1،
( )3البحر احمليط يف أصول الفقه ،للزركشي.98/1،
( )4ينظر :إغاثة اللهفان ،البن القيم.331 ،330/1،
( )5ينظر :املوافقات ،للشاطيب.286 ،285/2،
( )6ينظر :الفروق ،للقرايف.541/2،
( )7املوافقات ،للشاطيب.248/4،
( )8ينظر :املصدر نفسه.107 ،106/4،
( )9ينظر :املصدر نفسه.259 ،258/4،
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النص من غير فهم له أو عمل به ،وفي هذا يقول أبو الدرداء  -  -حيث
• ضياع العلم بسبب حفظ ّ
بصره إلى َّ ِ
الن ِ
س اْل ِعْل ُم من َّ
كنا مع رسول هللا  -  -فشخص ِب ِ
اس حتى ًَل
قالّ :
الس َماء ،ثُ َّم قال( :هذا أ ََو ُ
ان ُي ْخَتَل ُ
َي ْق ِدُروا منه على َشي ٍء) ،فقال زياد بن لبيد األنصاري :كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوهللا َلَنْق َأرََّن ُه َوَلُنْق ِرَئَّن ُه
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإل ْن ِ
ِ
َّ
ِ
َ
ُّ
يل
ج
و
ة
ر
ا
و
الت
هذه
،
ة
ن
ي
د
م
ل
ا
ل
ه
أ
اء
ه
ق
ف
من
ك
د
َع
أل
كنت
إن
!
اد
ي
ز
يا
ك
ُم
أ
ك
ت
ل
ك
ث
(
:

نساءنا وأبناءنا ،فقال
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
ْ َ َ
َُ
ُ ُ َ
َْ َ
َ
َْ ُ َ
ُ
ِعْن َد اْلَي ُه ِ
ود َو َّ
الن َص َارى َف َما َذا ُت ْغِني َعْن ُه ْم؟!)(.)1
• تنصيب من ليس أهال لالجتهاد لبيان الحكم الشرعي ،وقد أخبر النبي  -  -عن ذلك بقولهِ( :إ َّن هللا
ّ
ِ
ض اْلعَلم ِ
ًَل ي ْقِب ُ ِ
اء ،حتى إذا لم يب ِق عالِ
ض اْل ِعْلم ِبَقْب ِ
َّ
اس
الن
ذ
خ
ات
ا،
م
َ
َ
اعا َيْن َت ِز ُع ُه من اْل ِعَب ِادَ ،وَل ِك ْن َي ْقِب ُ
ض اْلعْل َم اْنت َز ً
َ
ُ
َ
ُْ َ ً
ُ َ
()2
ِ
ِ
ُّ
ُّ
َضلوا) .
وسا ُج َّه ًاًلَ ،ف ُسئُلواَ ،فأَف َْت ْوا ِب َغْي ِر عْل ٍمَ ،ف َضلوا َوأ َ
ُ
رؤ ً
يقبض،
• نقصان العلم وقّلة مجالسه؛ لذهاب أهله ،يقول ابن مسعود  « :-  -عليكم بالعلم قبل أن
َ

وقبضه أن يذهب بأصحابه ،عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم ال يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده ،إنكم ستجدون

أقواما يزعمون ّأنهم يدعونكم إلى كتاب هللا ،وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم ،وإياكم والتّبدع ،و ّإياكم والتّنطع،
عمق ،وعليكم بالعتيق»(.)3
و ّإياكم والتّ ّ
الشرعي ومحاربة أهله بشتّى وسائل القمع من قبل والة األمور بذرةٌ سيئة لغراس
تعمد تجفيف منابع العلم ّ
• ّ
قل العلم ظهر الجفاء ،وإذا قّلت اآلثار كثرت
شدد المذموم؛ ّ
التّ ّ
فإنه كما قال اإلمام مالك  -رحمه هللا  « :-إذا ّ
األهواء»(.)4

سبب في نشأة التّباغض والتّنافر
توس ُع رقعة الخالف في أصول الدين ومسائله بين من ليس لهم به علم ٌ
• ّ
الناس في مسائل
صرح ابن رجب  -رحمه هللا  -بقوله « :ولما كثر اختالف ّ
بين أخوة ّ
الدين ،وعن هذا األمر ّ
وكل منهم يظهر أنه يبغض هلل ،وقد يكون في نفس األمر
ّ
الدين وكثر ّ
تفرقهم؛ كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهمّ ،

مقص ار في البحث عن معرفة ما يبغض عليه»(.)5
معذورا ،وقد ال يكون معذورا ،بل يكون متبعا لهواهّ ،
المتعصب بمقاصد الشريعة وروحها السمحةَ ،ف ِار ِ
ِ
الفهم
ضين
وجهل
التعص ُب المذموم للمذهب الفقهي
•
ُ
ّ
ّ
َ
الخادج على الواقع ِ
المعيش ولو بقوة السالح.
الشرق من
وفي هذا الخصوص ّنبه اإلمام ابن تيمية على سبب احتالل التّتار لبالد الشرق بقوله« :وبالد ّ
أسباب تسليط هللا التّتر عليها :كثرة التّفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها ،حتّى تجد المنتسب إلى الشافعي

يتعصب لمذهبه على
الدين ،والمنتسب إلى أبي حنيفة
يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن ّ
ّ
ّ
يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا ،وفي
الدين ،والمنتسب إلى أحمد
مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن ّ
ّ
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب العلم ،ابب ما جاء يف ذهاب العلم( ،ح ،32 ،31/5،)2653قال عنه الرتمذي :حديث حسن غريب.
وصححه األلباين .ينظر :صحيح سنن الرتمذي.59/3،
( )2أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب كيف يُقبض العلم( ،ح ،35/1،)100مسلم ،كتاب العلم ،ابب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل
والفنت يف آخر الزمان( ،ح.2058/4،)26732

( )3أخرجه الدارمي يف سننه ،ابب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع.66/1،)143( ،
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية.163/20 ،308/17،
( )5جامع العلوم واحلكم ،ص.330
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وكل هذا من التّفرق واالختالف الذي نهى هللا
المغرب تجد المنتسب إلى مالك
يتعصب لمذهبه على هذا أو هذاّ ،
ّ
ظن وما تهوى األنفس ،المتبعين ألهوائهم بغير هدى من
وكل هؤالء
المتعصبين بالباطل المتبعين ال ّ
ورسوله عنهّ ،
ّ
فإن االعتصام بالجماعة واالئتالف من
هللا مستحقون لل ّذم والعقاب ،وهذا باب واسع ال تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ ّ
الخفية؛ فكيف يقدح في األصل بحفظ الفرع؟»(.)1
الدين ،والفرع المتنازع فيه من الفروع
أصول ّ
ّ
• عدم مراعاة الواقع المعيش من قبل المفتي وال سيما في هذا الزمان؛ حيث يخرج على اإلعالم مرئيًّا كان

مخالف للمقصود الشرعي
كل حالة دون مراعاة واقع المستفتي ،وهو
مسموعا أو
أو
حكما و ً
ٌ
ً
احدا في ّ
ً
مكتوبا من يطلق ً
ّ
في تلقي التكاليف الذي ِ
بكل مكّلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ،وحال دون حال،
يقصد« :
النظر فيما يصلح ّ
َ
وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول األعمال الخاصة على وزان واحد»(.)2
عامل
المتصدين للرئاسة بالعلم؛
وغض الطرف عن
• تقاعس ولي األمر عن تصّفح أحوال المفتين
ّ
ّ
ٌ
ّ
وتكثير ألهله(.)3
للفساد،
انتشار
و
القسط،
لإلخالل بميزان
ٌ
ٌ
لكل زمان ومكان ،وفي
وال يظهر أثر المفتي على صعيد الفرد واألمة في تحقيق معنى صالحية الشريعة ّ
ٍ
ِ
ٍ
تتفرع منها
مشتمَل ٍة على حك ٍم
ومعان
كليات
الصور متحدةُ
كو ِن أحكامها ّ
ومصالح صالحة ألن ّ
َ
أحكام مختلف ُة ّ
ٌ
()4
أهمها:
المقاصد إال بما يبرز ّ
الدور المنوط به من خالل إرساء آليات ّ
عملية على المجتَ َهد فيه ،من ّ

ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله
• تنصيب المفتي من الدولة يكون باالعتماد على غلبة ال ّ
ظن ّ
واالنتفاع بعلمه( ،)5وال يفتي العالم حتى يراه الناس أهال للفتوى(.)6
يتمكن من
• حرص
ولي األمر على اختيار المفتي العالم لعادات وتصرفات الناس في معايشهم حتى ّ
ّ
إصدار الحكم الصائب القاصد تحقيق مصالح العباد .
كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات
الهواري  -رحمه هللا ّ :-
إن « الغرابة في استعمال ّ
يقول عبد السالم ّ

الوقائع بين الناس وهو عسير على كثير من الناس؛ فتجد الرجل يحفظ كثي ار من العلم ويفهم ويعّلم غيره ،فإذا ُسئل
عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصالة أو من مسائل اإليمان ال يحسن الجواب ،بل ال يفهم مراد السائل عنها

إال بعد عسر ،وللشيوخ في ذلك حكايات »(.)7

النهج الذي سلكه المفتي في فتواه للمستفتي على الوقائع ،واالبتعاد عن الفتوى من غريب األحكام
• بيان ّ
صحة ما فيها»(.)8
« التي لم تشتهر حتى تتضافر عليها الخواطر ويعلم ّ
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.454/22،
( )2املوافقات ،للشاطيب.98/4،
( )3ينظر :الذريعة يف مكارم الشريعة ،لألصفهاين ،ص.182
( )4ينظر :املقاصد ،البن عاشور ،ص.92
( )5عون املعبود ،لشمس الدين آابدي.263/11،
( )6الذخرية ،للقرايف.52/1،
( )7املعيار املعرب ،للونشريسي .80 ،79/10،وينظر :مواهب اجلليل ،للحطاب.87/6،
( )8األحكام يف متييز الفتاوى من األحكام ،للقرايف ،ص .262وينظر :تبصرة احلكام ،البن فرحون.61/1،
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الناس على غير
ولست ممن يحمل ّ
قال اإلمام الشاطبي  -رحمه هللا  -في بيان مسلكه في اإلفتاءُ « :
قل ،بل كاد يعدم ،والتّحفظ على الديانات كذلك ،وكثرت
المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ ّ
ألن الورع ّ
الشهوات وكثر من ّيدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه ،فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب التّسع الخرق على
ّ
()1
الراقع ،وهتكوا حجاب هيبة المذهب ،وهذا من المفسدات التي ال خفاء بها» .

• توظيف المفتي اإلعالم عبر وسائله الحديثة في نشر العلم الصائب؛ لتبصير الناس أمور دينهم ولإلسهام

في اجتثاث الفكر المشوش؛ فقد كان النبي  --يفتي بالقول وهو أمر مشهور( ،)2وبالفعل؛ ومنه قوله :--
ّ
َ ُّ
ُصلِي)( ،)3وبالتقرير وبالكتابة؛ ومنه قوله  -  -ألصحابه للذي سأله أن يكتب له( :أكتبوا
(و َصلوا كما َأرَْي ُت ُموِني أ َ
ألبي شاه)(.)4

الش ِ
وقد قال اإلمام الشاطبي في هذا الشأن معّلقا على قول النبي ( :-  -أًل لُِيَبلِغ َّ
اهُد ِمْن ُك ْم اْل َغ ِائ َب)(:)5
التلقين
ألنه من قبيل المعقول المعنى،
بأي شيء أمكن من الحفظ و ّ
بكيفية معلومة؛ ّ
ّ
يتقيد ّ
« والتّبليغ كما ال ّ
فيصح ّ
بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على األصل بإبطال؛
الزيغ
يتقيد حفظه عن التّحريف و ّ
ّ
والكتابة وغيرها ،كذلك ال ّ

كمسألة المصحف»(.)6

متروكا على شأنه ،موكوالً ألمره ،بل ال ُي ِّ
اب وال
وليس المجتهد في طريق االستنباط إلى التّجديد
ً
الصو َ
قرر ّ
كل مسألة عن وجوه الدالئل إال إن كانت هناك دو ٍاع تستدعي منه التجديد لمحيط
ُيبطل
الباطل وال يفحص في ّ
َ
يعرف قدر هذا المسَلك
الدليل ومقتضاه ،وال
يتم العمل عليها؛ حتّى يصاحب
الحكم الجديد ُّ
نص ّ
ُ
معيشه ،وضوابط ّ
َ

ذهنه عن االعتقادات المألوفات ،وهللا المستعان»(.)7
فهمه عن التعصبات ،وأخلص ُ
« إال من صفا ُ
**
**
**
المبحث الثاني

دواعي تجديد الفتوى

()8
تتبدل األحكام
الدنيوية  ،وإنما ّ
ائع األنبياء ُقصد بها مصالح الخلق ّ
ينية و ّ
الد ّ
ال خالف بين العقالء أن شر َ
انسجاما مع مصالح الخلق.
تغير مناط الحكم أو عند إصابة متعّلقه بسوء الفهم وقصوره؛
وتتغير عند ّ
ّ
ً
التشدد أو االنحالل ما يلي:
ومما يدعو إلى تجديد الفتوى كي يسلم الخطاب الديني من
ّ

ممن ليس أهال لالجتهاد:
 oصدور الفتوى ّ

( )1املوافقات.146/4،
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.246/4 ،
( )3أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،ابب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة ( ،...ح.154/1،)631
( )4أخرجه الدارقطين يف سننه.97 ،96/3،
5
الشاهد الغائب.36/1،)105(،
العلم
ُ
( ) أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب ليبلّغ َ

( )6االعتصام.318/1،
( )7الروضة الندية ،لصديق حسن خان. 475/2،
( )8اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.64/2،
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ٍ
أي
غير
معتبر في ّ
ُ
الشرع؛ ّ
عمن ليس بعارف بما يفتقر االجتهاد إليه ُ
ألن حقيقتَه ّأنه ر ٌ
الصادر ّ
االجتهاد ّ
فكل ر ٍ
أي صدر على هذا الوجه فال مرية في عدم
بمجرد التّشهي واألغراض ،وخب ٌ
ّ
ط في عماية ،واتّباعٌ للهوىّ ،
()1
إن في البيان
الحق  ،وفي بيان حكم الصواب من ّقوة الدليل من المجتهد
للدين ،من ُ
ٌ
اعتباره؛ ّ
تجديد ّ
ألنه ّ
حيث ّ
ضد ّ
السنة وإمات ًة للبدع والمحدثات ،وال سيما إذا كان صاحبها ذا صيت واسع وله
إحياء لما اندرس من العمل بالكتاب و ّ
ً
أتباع كثر.

 oاألحكام التي مدركها العوائد:

المتجددةُ(،)2
الحكم فيه عند تغيُّر العادة إلى ما تقتضيه العادة
يتغي ُر
ّ
يتبع العوائدّ ،
ّ
كل ما هو في الشريعة ُ
ُ
وعدها من
اف التي أّقرها ّ
وعدها من المحاسن أو التي نفاها الشرع ّ
الشرعُ ّ
على أن ُيؤخ َذ في االعتبار العو ُ
ائد واألعر ُ
()3
إن العادة لتختلف باختالف الناس واألحوال واألوقات(.)4
أبدا ال ّ
القبائح ،فهذه ثابتة ً
تتبدل وال تتغير  ،و ّ
وطرو طارٍئ فيه:
 oفساد أهل الزمان
ُّ

لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث
كثير من األحكام تختلف باختالف الزمان؛ ّ
المبنية على التّخفيف
الشريعة
بالناس ،ولخالف قواعد ّ
الضرر ّ
لو بقي الحكم على ما كان عليه ّأوال للزم منه المشّقة و ّ
ّ

أتم نظام وأحسن إحكام(.)5
والتّيسير ودف ِع ّ
الضرر والفساد لبقاء العاَلم على ّ
 oمراعاة أحوال األشخاص ونياتهم:
ِ
أعمال ِّ
أن
األحاديث التي وردت في أنواع من
البر ّ
تدل على ّ
بأنها أفضل األعمال ليست متعارضة ،وإنما ّ
()6
ٍ
أليق به ،وهو به أقوم ،وإليه أرغب ،ونفعه فيه أكثر .
النبي -  -
يجيب ّ
كل مخاطب بما هو ُ
ُ
ّ
السلف على ّأنها بدعةٌ
 oبناء الحكم على الحيل؛ ّ
ألن الحيل ليست من مسالك االجتهاد « ،وقد اتّفق ّ
()7
نقض حكمه » .
محدث ٌة ،فال يجوز تقليد من ُيفتي بها ويجب ُ
أن من استبانت
 oاتضاح
الحق في حكم المسألة للمفتي بعد بيان الخطأ؛ حيث «أجمع المسلمون على ّ
ّ
()8
ٍ
الناس »  ،وفي هذا يقول اإلمام مالك  -رحمه هللا
سنة رسول هللا  -  -لم يكن له أن يدعها لقو ِل أحد من ّ
له ّ

فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ،وما لم يوافق الكتاب
ّ « :إنما أنا ٌبشر أخطئُ وأصيب ،فانظروا في قولي؛ ّ
()9
والسنة فاتركوه» .
( )1ينظر :املوافقات ،للشاطيب.167/4،
( )2اإلحكام ،للقرايف ،ص.218
( )3ينظر :املوافقات ،للشاطيب.283/2،
( )4ينظر :حاشية اجلمل.300/5،
( )5نشر العرف ،البن عابدين .125/2،وينظر :املدخل الفقهي العام ،للزرقا.938/2،
( )6ينظر :سبل السالم ،للصنعاين. 116/1،
( )7إعالم املوقعني ،البن القيم.287/3،
( )8املصدر نفسه.282/2 ،7/1،
( )9االتباع ،البن أيب العز احلنفي ،ص ،79إعالم املوقعني ،البن القيم.75/1،
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وردت عليه؛ فقد أنكر
فمن أفتى من أهل العلم وغلط في فتواه أُنكر عليه فتواه التي ليست مطابقة
للحق ّ
ّ
النبي  -  -على أبي السنابل بن بعكك قوله لسبيعة األسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام:
عدتها إال بعد أربعة أشهر وعشر ليال(.)1
إنها ال تنقضي ّ
وحدوث خطأ التنزيل عن كالم الشرع:
تصور المسألة
ُ
 oقصور الفهم في ّ

الشرع  -على
يل كالمه  -أي :كالم ّ
ّ oنبه اإلمام ابن القيم  -رحمه هللا  -على هذا في قوله « :تنز ُ
لكل من هؤالء
االصطالحات التي أحدثها أرباب العلوم من األصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرها؛ ّ
فإن ّ
اصطالحات حادثة في مخاطبتهم وتصانيفهم ،فيجيء من أّلف تلك االصطالحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه

فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع
فلم يعرف سواها ،فيسمع كالم الشارع فيحمله على ما ألفه من االصطالحُ ،
ما لم يرده بكالمه ،ويقع الخلل في نظره ومناظرته ما يقع ،وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قّلة البضاعة من

()2
المتأخرين:
المتقدمين على ُعرف أهل العلم
حمل اصطالحات أهل العلم
ّ
ّ
معرفة نصوصه» ُ .
تورع األئمة عن إطالق لفظ
كثير من
ّ
«قد َغلط ٌ
المتأخرين من أتباع األئمة على أئمتهم بسبب ذلك؛ حيث ّ

ظ الكراهة
التّحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ،فنفى
األئمة الكراهة ،ثم َس ُهل عليهم لف ُ
ّ
عما أطلق عليه ّ
المتأخرون التّحريم ّ
كثير ًّ
جدا في
وخّفت مؤنتُه عليهم ،فحمله ُ
بعضهم على التّنزيه ،وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك األولى ،وهذا ٌ

األئمة »(.)3
تصرفاتهم؛ فحصل بسببه َغَلط
عظيم على ّ
ّ
الشريعة وعلى ّ
ٌ
الدقيق لتغيير األحكام:
 oمراعاة األخذ في ّقوة التّجربة والتّطور العلمي ّ

إن التّجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة »( ،)4واألمر جازم بمسايرة التّطور في األمور
«ّ
()5
بالدين .
كل ذلك مع التّمسك ّ
ّ
الد ّ
تطور جديد ،ولكن ّ
نيوية وعدم الجمود على الحاالت األُول إذا ط أر ّ

 oظهور االنترنت وسوشيال ميديا ( مواقع التواصل االجتماعي) الذي أثر في خصوصية الزمان والمكان

إلى ٍ
حد ما ،وما يشهده العالم من انفتاح على الثقافات وتشابك المصالح وسهولة التنقالت ،وما أثّرته العولمة
ّ
الديني
والتيارات الفكرية من تغيرات على الواقع المعيش؛ لهو -لعمري  -من أهم دواعي تجديد الفتوى في الخطاب ّ

ولكل ظرف وحال
الهادف نحو صالحية ّ
الدين لكل زمان ومكانّ ،

المبحث الثالث

التأصيل الشرعي لتجديد الفتوى

الشرع بالكلية؛ دفعا
المنتشر بعد العصر األول
الفساد
إن
موجب الختالف الحكم ،لكن بحيث ال يخرج عن ّ
َ
ّ
ٌ
َ
()6
يدل على ذلك:
ومما ُّ
ّ
للضرر والفساد ّ ،

( )1ينظر :أضواء البيان ،للشنقيطي.335/7،
( )2مفتاح دار السعادة ،البن القيم.272 ،271/2،
( )3إعالم املوقعني ،البن القيم.40 ،39/1،
( )4فتح الباري ،البن حجر.218/7،
( )5أضواء البيان ،للشنقيطي.38/3،
( )6بدائع السلك ،البن األزرق.295/1،
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أوًل :القرآن الكريم:

▪ قال تعالى  :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ .)1(

بوحيٍ ّ ،
ونص ،أو
إما
وجه الداللة :المراد من قوله هللا تعالى  :ﯮ ﯯ ﯰ  ،أي :على قوانين ّ
الشرع ّ
ٍّ
بنظر ٍ
ٍ
جار على سنن الوحي»( ،)2وتجديد الحكم للوقائع ال يخلو عن هذا.
ّ
▪ قول هللا تعالى  :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ .)3(
الكلية جز ّئيات المسألة(.)4
َّن إذا أدرك
ُ
لكل مسألة حكم معي ٌ
المجتهد عند تصّفح قوانين الشرع ّ
وجه الداللةّ :
ﮛ ﮜ ﮝ .)5(
▪ قال تعالى  :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وجه الداللة :إن المراد بالحفظ حفظ األصول الكلية المنصوصة وهو المراد بقوله تعالى  :ﭻ ﭼ ﭼ

ظنون
النصوص الجزئية
ﭾ)6(؛ إذ المسائل الجزئية تتخّلف عن الحفظ الجزئي؛ لتفاوت ال ّ
وتطرق االحتماالت في ّ
ّ
كليا( ،)7فهو الذي ال يخالطه غيره ،وال يداخله
فدل على أن المراد بال ّذكر المحفوظ ما كان منه ّ
ووقوع الخطأ فيها؛ ّ
التّغيير وال التّبديل(.)8
ثانيا :السنة النبوية:
ً

الزبير  -  -يقول :حدثتني خالتي  -يعني عائشة  -رضي هللا عنها ،-قالت :قال
 oعن عبد هللا بن ّ
ِ
َن َق ْوم ِك َح ِدي ُثو َع ْه ٍد ِب ِشْرٍك َل َه َد ْم ُت اْل َك ْعَب َة َفأَْلَزْق ُت َها ِب ْاألَْر ِ
ضَ ،و َج َعْل ُت لها
رسول هللا ( :-  -يا َعائ َش ُة َل ْوًَل أ َّ َ
َب َابْي ِن َب ًابا َشْرِقًّيا َوَب ًابا َغْربًِّياَ ،و ِزْد ُت فيها ِسَّت َة أَ ْذُر ٍع من اْل ِح ْج ِر؛ فإن ُقَرْي ًشا ا ْق َت َصَرْت َها َحْي ُث َبَن ِت اْل َك ْعَبةَ)(.)9
ٍ
أشد ،وتقديم األهم فاألهم من دفع المفسدة وجلب
الداللة :ترك ما هو صواب
خوف وقوِع مفسدة ّ
وجه ّ
َ
المصلحة؛ مراعا في تغيير الحكم(.)10
ِ ِ
ٍ
َض َحى َزَم َن رسول هللا
 oعن َع ِائ َش َة  -رضي هللا عنها  -قالتَ :د َّ
ض َرَة ْاأل ْ
َه ِل اْلَبادَية َح ْ
َه ُل أ َْبَيات من أ ْ
ف أْ
ِ ِ
  - فقال رسول هللا ِ َّ :-  -َّللاِ! ِإ َّن
ول َّ
فلما كان َب ْع َد ذلك قالوا :يا َرُس َ
(ادخُروا َث َال ًثا ُث َّم َت َصَّد ُقوا ب َما َبق َي)ّ ،

( )1النساء .105 :
( )2احملرر الوجيز ،البن عطية.108/2،
( )3األنعام .38 :
( )4البحر احمليط ،للزركشي.548/4،
( )5احلجر .9 :
( )6املائدة .3 :
( )7ينظر :املوافقات ،للشاطيب.32/1،
( )8ينظر :املصدر نفسه.58/2،
( )9أخرجه مسلم ،كتاب احلج ،ابب نقض الكعبة وبنائها( ،ح.970 ،969/2 ،)1333
( )10ينظر :شرح الزرقاين على املوطأ.400/2،
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الناس يتَّ ِخ ُذو َن ْاأل ِ
َن
ك ،فقال رسول هللا ( :-  -وما َذ َ
اك؟) ،قالواَ :ن َه ْي َت أ ْ
َسقَي َة من َ
اه ْم َوَي ْج ُمُلو َن منها اْل َوَد َ
ض َح َاي ُ
ّ َ
ْ
()1
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
َج ِل َّ
وم َّ
الدافة التي َدف ْتَ ،ف ُكُلوا َو َّادخُروا َوَت َصَّد ُقوا) .
الض َح َايا َب ْع َد ثَ َالث ،فقال( :إنما َن َهْي ُت ُك ْم من أ ْ
تُ ْؤَك َل ُل ُح ُ
الدافة()2؛
الداللة :أن ّ
الضحايا بعد ثالث لم يكن عبادة فنسخت ،و ّإنما كان لعّلة ّ
وجه ّ
النهي عن أكل لحوم ّ
ليدل على ارتباط األحكام معّللة باألوصاف المؤثرة فيها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها(.)3
ّ
ٍ
ٍ
كل
ُ oسئل النبي  -  -في أوقات مختلفة عن أفضل األعمال وخير األعمال ،فأجاب بأجوبة مختلفة ّ
واحد منها لو حمل على إطالقه أو عمومه القتضى مع غيره التّضاد( ،)4وما ذاك إال الختالف األشخاص واألحوال
واألوقات.
ثالثا :عمل الصحابة والسلف الصالح:

النوازل ويقيسون بعض األحكام على بعض ويعتبرون
قد كان أصحاب رسول هللا  -  -يجتهدون في ّ
()5
لتعدد عللها في المحال
النظير بنظيره ؛ الختالف أحوال ّ
ّ
تجد َد األحكام ّ
الناس وظروف زمانهم ومكانهم ،فـ«ـإن ّ
()6
النسخ تجديد حكم مطلقا» فمن ذلك:
نسخا ،وإنما ّ
بعده  -  -ليس ً

• قول عمر بن الخطاب  -  -ألبي موسى األشعري ( :- -ال يمنعك قضاء قضيته باألمس راجعت

خير من التّمادي في الباطل)(.)7
قديم ،ومراجع ُة
الحق؛ فإن
فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ،أن تراجع
الحق ٌ
ّ
ّ
ّ
الحق ٌ
يبين لغيره شيئا من أمور
كل من ّ
خاصة ،بل هو في ّ
قال اإلمام السرخسي معلقا « :وهذا ليس في القاضي ّ

سبب لفتنة
ّ
زل فليظهر رجوعه عن ذلك؛ فزّلة العالم ٌ
الدين ،الواعظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء إذا ّ
تبين له ّأنه ّ
)
8
(
للزمان والمكان  -وهللا أعلم -
الناس  ،ومراجعة
الحق يكون بتعهده مع متطلبات الحياة نحو مواكبة سير الحكم ّ
ّ
ّ

.

ان عمر بن اْلخ َّ
ال ِ ِ
ط ِ
اب إبال ُم َؤَّبَل ًة
ض َو ُّ
َ
• روى اإلمام مالك ّأنه سمع ابن شهاب يقول :كانت َ
اإلِبل في َزَم ِ ُ َ َ
()9
تََناتَج الَ يم ُّسها أَحٌد ،حتّى إذا كان َزمان ع ْثمان بن عَّفان أَمر ِبتَع ِر ِيفها ثُ َّم تُباعُ ،فإذا جاء ص ِ
ُع ِطي ثَ َمَن َها .
احبها أ
َ ُ ُ َ َ
َ
ُ ََ َ َ
َ َ ََ ْ َ
َ َُ ْ َ

( )1أخرجه مسلم ،كتاب األضاحي ،ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي ( ،...ح.1561/3 ،)1971
( )2االستذكار ،البن عبد الرب.232/5،
( )3ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم.198/1،
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.99/4،
( )5إعالم املوقعني ،البن القيم.203/1،
( )6الذخرية ،للقرايف.393/12،
( )7سنن الدارقطين.206/4،
( )8املبسوط. 62 /16،
( )9املوطأ ،كتاب األقضية ،ابب القضاء يف الضوال ،759/2،)1449(،البيهقي يف سننه الكربى ،191/6،)11860(،ومعرفة السنن
واآلاثر (.32/5،)3826
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الس ِائ ِب بن َي ِز َيد قال:
• عن َّ
ِ ِ
وم إليه ِبأ َْي ِد َينا َوِن َعالَِنا
خ َالَفة ُع َم َر َفَنُق ُ
ِ
ين(.)1
ثَ َمان َ

كنا نؤتي ِب َّ
الش ِار ِب على َع ْه ِد
ّ
ِ
ِ
َوأ َْرِدَيتَنا ،حتى كان آخ ُر ِإ ْم َرِة

ِ
ص ْد ًار من
رسول هللا َ -  -وإِ ْم َرة أبي َب ْك ٍر َو َ
ِ
ين ،حتى إذا َعتَ ْوا َوَف َسُقوا َجَل َد
ُع َم َر َف َجَل َد أ َْرَبع َ

تعينه؛ لعلمهم
وجه ّ
تعين الحكم ،والحكم المعلوم منه  -  -عدم ّ
الداللةّ :إنما جاز لهم أن يجمعوا على ّ
تغيروا إلى نحوه أو
أهل الزمان قد ّ
بأنه  -  -انتهى إلى هذه الغاية في ذلك ّ
الرجل لزيادة فساد فيه ،ثم أروا َ
تأخر كان فساد أهله أكثر ،فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان
أن ّ
الزمان كّلما ّ
أكثر ،حتى إذا عتوا وفسقوا وعلموا ّ
حكمه  -  -في أمثالهم(.)2
َّاس  -رضي هللا عنهما  -قال :كان َّ
• عن ابن َعب ٍ
َّللاِ َ -  -وأَِبي َب ْك ٍر َو َسَنتَْي ِن
الط َال ُق على َع ْه ِد رسول َّ
ِ
احدة ،فقال عمر بن اْلخ َّ
ط ِ
استَ ْع َجُلوا في أ َْم ٍر قد كانت
من ِخ َال َف ِة ُع َم َر َ
اب ِ(:-  -إ َّن ّ
َ
ط َال ُق الثَّ َالث َو ِ َ ً
ُ َُ
الناس قد ْ
ضاهُ عليهم)(.)3
ض ْيَناهُ عليهمَ ،فأ َْم َ
لهم فيه أََناةٌ َفَل ْو أ َْم َ
ِ
عمر
لتغير الزمان ،وعل َم الصحاب ُة ُ -  -ح َ
تغيرت به الفتوى ّ
قال اإلمام ابن القيم « :فهذا مما ّ
سن سياسة َ

وصرحوا لمن استفتاهم بذلك »(.)4
وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به،
ّ
ول :لو أ َّ
ول هللا -  -
َن َرُس َ
• عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة  -رضي هللا عنها  -تَُق ُ
ِ ِ ِ
ِ
النساء َلمنعه َّن اْلمس ِجد كما مِنع ْت ِنس ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل منعهن
َح َد َث ّ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
َأرَى ما أ ْ
ُ َ
يل ،قال :فقلت ل َع ْم َرَة :أَن َسا ُء َبني إ ْس َرائ َ
اء َبني إ ْس َرائ َ
َ ُ
اْل َم ْس ِج َد؟ قالت :نعم(.)5
»(.)6

الزمن كانت مأمونة بخالف اليوم
ألن «
المفسدة في ذلك ّ
وجه ّ
َ
يتغير عند فساد الزمان؛ ّ
الداللةّ :
إن الحكم ّ

للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور»(.)7
• قال عمر بن عبد العزيز « :تحدث ّ

نسخ حكمٍ ،بل المجتهد فيه ينتقل له االجتهاد؛ الختالف األسباب(،)8
وجه الداللة :لم يرد  -رحمه هللا َ -
()9
ردعا ألهل الباطل عن بطالنهم .
فاختالف المناط
موجب الختالف الحكم؛ ً
ٌ
( )1أخرجه البخاري ،كتاب احلدود ،ابب الضرب ابجلريد والنعال( ،ح.276/4 ،)6779
( )2ينظر :شرح فتح القدير ،البن اهلمام .311، 310/5،وينظر :البحر الرائق ،البن جنيم.31/5،
( )3أخرجه مسلم ،كتاب الطالق ،ابب طالق الثالث( ،ح. 1099/2،) 1472
( )4إعالم املوقعني.36/3،
( )5أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،ابب انتظار الناس قيام اإلمام العامل( ،ح ،207/1،)869مسلم ،كتاب الصالة ،ابب خروج النساء
إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة ( ،...ح  ،329/1 ،)445واللفظ ملسلم.
( )6شرح النووي على صحيح مسلم  .178/6وينظر :عمدة القاري.296/6،
( )7الذخرية ،للقرايف.122/12 ،206/8 ،
( )8الفروق ،للقرايف. 1314/4،
( )9ينظر :االعتصام ،للشاطيب.294/2،
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رابعا :اإلجماع:

الدين ،بل كل ما
إن إجراء األحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد
خالف اإلجماع وجهال ٌة في ّ
ّ
ُ
()1
المتجددة  ،وقد اتفقت
تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة
ّ
يتغير الحكم فيه عند ّ
يتبع العوائدّ ،
هو في الشريعة ما ّ
بتبدل الزمان و ِ
قياسية
الناس هي األحكام االجتهادية من
أخالق ّ
تتبدل ّ
أن األحكام التي ّ
كلمة فقهاء المذاهب على ّ
ّ

بناء على القياس أو على دواعي المصلحة(.)2
ومصلحية ،أي :التي ّ
قررها االجتهاد ً
خامسا :المعقول:
ً

الصواب في حكم االيالة والسياسة،
يقول اإلمام الجويني  -رحمه هللا « :-كم من أمر تقضي العقول ّ
بأنه ّ
الشرع بوجوٍه من المصالح ،ولكنها مقصورةٌ علـى
الشرع وارد بتحريمه ،فلسنا ننكر تعّلق مسائل ّ
و ّ
ِ
ومسالك االستصواب »(.)3
األصول المحصورة وليست ثابت ًة على االسترسال في جميع وجوِه االستصالح

سادسا :اًلستقراء:
ً
أن األحكام محمول ٌة على ٍ
يدل
معان يترتّ ُب
إن األصل المقتفى في ّ
الشرع ّ
الحكم عليها أينما وجدت إالّ أن ّ
ُ
َ
فيمتنع إلحاق غيره به( ،)4ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح
نص أو إجماعٌ على اختصاص الحكم بمورده
ٌّ
ُ
أن هذه المفسدة ال
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة ال يجوز إهمالها ،و ّ
()5
اختالف
إن
قياس
يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماعٌ وال ٌّ
فهم نفس ّ
الشرع يوجب ذلك  ،و ّ
خاص؛ ّ
َ
نص وال ٌ
ّ
فإن َ

األحكا ِم والشرائع بحسب اختالف األزمان واألحوال سنةُ هللا في جميع األمم ،وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ،فيكون ذلك
وظهر ّأنها من قواعد الشرع وأصول القواعد ،ولم يكن
بيانا على اختالف األحكام عند اختالف األحوال في زماننا،
ً
َ

الشرع(.)6
جاء به ّ
ً
بدعا ّ
عما َ
المبحث الرابع

ضوابط تجديد الفتوى في الخطاب الديني

دق وجوه الفقه وأكثرها للغلط( ،)7وإنما ينتفي الخطأ متى صدر االجتهاد من
يل األحكام على الوقائع من أ ِّ
تنز ُ

()8
كل
أهلهَّ ،
وتم في نفسه ووضع في محّله ولم يقع مخالفا لدليل قاطع ؛ فاالجتهاد طريق لمعرفة حكم هللا تعالى في ّ

( )1اإلحكام ،للقرايف ،ص. 218
( )2املدخل الفقهي العام ،للزرقا.942 ،941/2،
( )3غياث األمم ،ص.310
( )4ينظر :شفاء الغليل ،للغزايل ،ص.642 ،640
( )5قواعد األحكام ،للعز بن عبد السالم.160/2،
( )6ينظر :الذخرية ،للقرايف.47/10،
( )7ينظر :البحر احمليط ،للزركشي.571/4،
( )8املستصفى ،للغزايل ،ص.361
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وتخمينا ،وذلك ليس بطريق
حرز
فإن غير المجتهد ّإنما يقول ًا
يبق مجتهد؛ لتع ّ
ً
طلت أحكام هللاّ ،
حادثة ،فلو لم َ
الشرع(.)1
مما ال ُيزيل األلفة وال ُيوجب
وإن األحكام التي ُيرجع في معرفتها إلى االجتهاد ،ما كان االجتهاد فيها ّ
النوازل التي ُعدمت فيها ُّ
النصوص
الوحشة وال يوجب البراءة وال يقطع موافقة اإلسالم ،وهو االختالف الواقع في ّ
()2
منصوصا ِّبيًنا أو
كل ما أقام هللا به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه
في الفروع ُ
وغمضت فيها األدلة ؛ ّ
فإن ّ
ً

يحل وال يسوغ االجتهاد واالختالف فيه لمن علمه()3؛ فعلى المجتهد
ثبت بإجماع الصحابة أو فقهاء األمصار لم ّ
الصواب فيما يسوغ له فيه االجتهاد:
أن ير
اعي في اجتهاده الضوابط واآلليات التالية؛ حتى يثبت ما اعتقده من ّ
َ
( أ )  -تكييف النازلة:
إلدراك عقل المعاني في النازلة وإثبات الفهم والتطبيق على األدلة على المجتهد أن يقوم بالفحص ممتثال

لما يلي:

نائبا عن الشرع في الحكم على أفعال
• أال
ّ
يتصدر لإلفتاء حتى يراه الناس أهال للفتيا؛ كي يكون ً
المكلفين( ،)4وأن ينتصب « للفتوى بفعله وقوله ،بمعنى أنه ال ّبد له من المحافظة على أفعاله حتّى تجري على
الشرع؛ ُليتَّخ َذ فيها أسوة »(.)5
قانون ّ

• أن يكون
مما
ًا
بصير بأحوال الناس واصطالحاتهم؛ ليعرف مكر الناس وخداعهم ،وأن يكون حذ ار فطنا ّ
المحق بصورة
يصورونه في سؤاالتهم؛ ّ
تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه ،و ّ
لئال يوقعوه في المكروه ،فلرّبما ّ
المبطل وعكسه(.)6

وفي هذا المعنى يقول اإلمام القرافي  -رحمه هللا  « :-وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول األيام،

تجدد في العرف اعتبره ،ومهما سقط أسقطه ،وال تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك
فمهما ّ
رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال تجره على عرف بلدك ،واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به دون عرف
ٌ

الدين وجهل بمقاصد
المقرر في كتبك ،فهذا هو
ُّ
الحق الواضح ،والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في ّ
بلدك و ّ
()7
علماء المسلمين وسلف الماضين» .
ِ
بكل
اعتبار خصوصيات األحوال واألبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية؛ فإن للخصوصيات خو ّ
اص يليق ّ
ٍ
ٍ
بمحل آخر ،كما في النكاح مثال ،فإنه ال يسوغ أن ُيجرى مجرى المعاوضات من كل وجه(.)8
محل منها ما ال يليق
ّ
ّ
( )1ينظر :الواضح يف أصول الفقه ،أليب الوفاء.422/5،
( )2ينظر :قواطع األدلة يف األصول ،للسمعاين.308/2،
( )3الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص .560وينظر :اللمع يف أصول الفقه ،للشريازي ،ص129
( )4ينظر :املدونة.149/12،
( )5املوافقات ،للشاطيب.251/4،
( )6ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم .204/4 ،وينظر :مطالب أويل النهى ،للرحيباين.438/6 ،
( )7الفروق ،314/1،وينظر :اإلحكام ،للقرايف،ص ،232تبصرة األحكام ،البن فرحون ،73/3،إعالم املوقعني ،البن القيم.78/3،
( )8املوافقات ،للشاطيب.228/4،
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قرره اإلمام القرافي في الحشيشة هل تبطل الصالة؟
• وقوف المجتهد على فهم ّ
النازلة بنفسه ،فمن ذلك ما ّ
عمن صّلى بالحشيشة معه هل تبطل صالته أم ال؟ فأفتى ّأنه إن صلى بها قبل
فقالُ « :سئل بعض فقهاء العصر ّ

تغيب العقل
صحت صالته ،أو بعد ذلك بطلت صالته ،وقال في تعليل الفرقّ :
بأنها ّإنما ّ
تحمص أو تصلق ّ
أن ّ
أما قبل ذلك فهي ورق أخضر فال ،بل هي كالعصير الذي للعنب وتحميصها كغليانه،
بعد التّحميص أو الصلقّ ،
ممن يعانيها فاختلفوا على قولين :فمنهم من سّلم هذا الفرق ،وقال :ال تؤثّر إال بعد
ُ
وسألت عن هذا الفرق جماعة ّ

خاصة ،فعلى القول
مباشرة ّ
تحمص إلصالح طعمها وتعديل ّ
كيفيتها ّ
النار ،ومنهم من قال :بل تؤثّر مطلقا ،و ّإنما ّ
الصالة مطلقا ،وعلى القول بالفرق يكون
صح أنها من المسكرات
الحق ما قاله المفتي إن ّ
ّ
بعدم هذا الفرق تبطل ّ
الصالة كالبنج والسيكران وجوزة
وإال ّ
الصالة بها مطلقا ،وهو الذي أعتقده ّأنها مفسدة ،والمفسدة ال تبطل ّ
صحت ّ

بابل»(.)1

الشروع في الفتوى.
• اإلحاطة بأقوال من قبله واستدالالتهم في الحادثة قبل ّ

السنن
يقول اإلمام الشافعي  -رحمه هللا  :-وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من ّ

الناس واختالفهم ولسان العرب ،وال يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ،وحتى
السلف وإجماع ّ
وأقاويل ّ
يعجل بالقول به دون التثبيت()2؛ فال يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي(.)3
يفرق بين المشتبه ،وال ّ

طره األوائل في كتبهم إال بعد أن يتفّقد العرف هل هو باق
يبيح له أن
يفتي بما س ّ
وعلم المفتي بالماضي ال ُ
َ
أم ال ؟ فإن وجده باقيا أفتى به ،وإال توّقف عن الفتيا ،وهذه هي القاعدة في جميع األحكام المبنية على العوائد،
النذور في اإلطالقات ،فال يجوز له أن
السكك في المعامالت والمنافع في اإلجارات ،واأليمان والوصايا و ّ
كالنقود و ّ
طرة في الكتب بعد أن زالت تلك العوائد؛ ضرورة أنها ُفتيا بالحكم ِ
المبن ِي على مدرك بعد
ي
فتي بتلك الفتاوى المس ّ
ّ
ُ َ
()4
زوال مدركه ،والفتيا بذلك الحكم خالف اإلجماع .

الناس حتى يكون عالما
• معرفة مواقع الخالف ال حفظ مجرد الخالف()5؛ فال ينبغي ألحد أن
يفتي ّ
َ
رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه(.)6
الناسّ ،
باختالف ّ
فإنه إن لم يكن كذلك ّ
الصالحين من أهل
الصالح وأهل الخبرة في الواقعة « ،والمرجع في كل شيء إلى ّ
• استشارة أهل العلم و ّ
الخبرة به»(.)7

( )1الفروق.362 ،361/1،
( )2الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.510
الشرعي مراعاة ما
كل انظر يف ال ّدليل ّ
ويف هذا ّ
الصدد قال اإلمام الشاطيب مبيّنا اهلدف من إحاطة املفيت لفتوى من قبله « :جيب على ّ

ابلصواب وأقوم يف العلم والعمل» .املوافقات.77/3،
فهم منه األولون وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحرى ّ
( )3جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،47/2،إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.33
( )4ينظر :الفروق ،للقرايف.958/3،
( )5املوافقات ،للشاطيب.162/4،
( )6جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،46/2،إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.32
( )7جمموع الفتاوى ،البن تيمية.36/29،
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عن شريح القاضي قال :قال لي عمر بن الخطابِ :
(أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول هللا  -
كل ما قضت
كل أقضية رسول هللا  -  -فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ،فإن لم تعلم ّ
 ،فإن لم تعلم ّالصالح)(.)1
به أئمة المهتدين؛ فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم و ّ
الحق.
الصدع بما يراه هو
ّ
• مدارسة المفتي من خالفه من أهل العلم في حكم الحادثة قبل ّ
قال اإلمام الشافعي  -رحمه هللا  :-وال يمتنع من االستماع ممن خالفه؛ ألنه قد يتنبه باالستماع لترك الغفلة

الصواب ،وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده واإلنصاف من نفسه حتّى يعرف من أين
ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من ّ
قال ما يقول وترك ما يترك(.)2
فالمناظرة واالستشارة في النوازل وفي األحكام مشروعةٌ؛ َّ
فإن العالم قد يكون عنده ما ال يكون عند غيره ممن

هو أعلم منه(.)3

بناء على فهمه فيها(.)4
• فهم مقاصد الشريعة على كمالها؛ ّ
للتمكن من االستنباط ً
معنى يناسب ما أراه
يقول اإلمام الجويني« :ال أبتدع وال أخترع شيئا بل أُالحظ
وضع ّ
الشرع ،واستشير ً
َ
معدة ،وأصحاب المصطفى
اتحراه ،وهكذا سبيل التّصرف في الوقائع
المستجدة التي ال يوجد فيها أجوبة العلماء ّ
ّ
و ّ

نصوصا معدودة ،وأحكاما محصورًة محدودةً،
السنة إال
 صلوات هللا عليه ورضي هللا عنهم  -لم يجدوا في الكتاب و ًّ
أن أحكام هللا تعالى ال تتناهى
كل واقعة عنت ،ولم يجاوزوا وضع ّ
الشرع ،وال تعدوا حدوده؛ فعلمونا ّ
ثم حكموا في ّ
ّ
النهاية عنها صادرةٌ عن قواعد مضبوطة »(.)5
في الوقائع ،وهي مع انتفاء ّ
ثم
وفي هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى األشعري  -رضي هللا عنهما ّ « :-
مما ليس في قرآن وال سنة ،ثم قايس األمور عند ذلك ،واعرف األمثال،
الفهم الفهم فيما أدلى إليك م ّما ورد عليك ّ

بالحق»(.)6
أحبها إلى هللا وأشبهها
ثم اعمد فيما ترى إلى ّ
ّ
الجهد في تقرير حكم الحادثة ،يقول اإلمام مالك  -رحمه هللا « :-رّبما وردت علي المسألة
الوسع و َ
• ُ
بذل ُ
ّ
()7
فأفكر فيها ليالي » .
الرجل
أن القدرة على االجتهاد واالستدالل مما ينقسم
وجمهور علماء المسلمين على ّ
ويتبعض ،فقد يكون ّ
ّ
قاد ار على االجتهاد واالستدالل في مسألة أو نوع من العلم دون اآلخر ،وهذا حال أكثر علماء المسلمين ،لكن

الشرع من غيرهم(.)8
أقدر على االجتهاد واالستدالل في أكثر مسائل ّ
القوة والكثرة ،فاألئمة المشهورون ُ
يتفاوتون في ّ
( )1الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي .491/1،اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر ،19/23،إعالم املوقعني.204/1 ،84/1،
( )2الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.511 ،510
( )3ينظر :فتح الباري ،البن حجر.190/10،
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.106 ،105/4،
( )5غياث األمم ،ص.197 ،196
( )6أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ،150/10،)20324( ،معرفة السنن واآلاثر.366/7،)5873( ،
( )7املوافقات ،للشاطيب . 286/4،وينظر :ترتيب املدارك ،للقاضي عياض.70/1،
( )8منهاج السنة النبوية ،البن تيمية. 245، 244/2،
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الحق لومة الئم .
بالحق ،وأال يخاف في
الصدع
ّ
ّ
• ّ
بالحق
يحل ألحد أن يفتي في دين هللا إال
ّ
ال خالف بين علماء المسلمين على ّأنه ال يجوز وال يسوغ وال ّ
َ
حق ،رضي بذلك من رضيه ،وسخطه من سخطه ،و ّإنما المفتي مخبر عن هللا تعالى في حكمه؛
الذى يعتقد ّأنه ّ
َ
فال ُيخبر عنه إال بما يعتقد ّأنه َح َكم به وأوجبه(.)1
يتأهب له أهبته ،وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم
يعد له ّ
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن ّ
عدته ،وأن ّ
فيه ،وال يكون في صدره حرج من ِ
اصره وهاديه(.)2
قول
الصدع به؛ ّ
ٌ
ّ
فإن هللا ن ُ
الحق و ّ
(ب)  -حكم النازلة:

ٍ
تطبيق لفهم الواقع والتفقه فيه على فهم الواجب في الواقع.
الوسع من
بذل َ
وهو ما ّأدى إليه ُ
الجهد واستف ارغُ ُ
األمور اآلتية:
توصل المجتهد بمعرفة واقعه إلى معرفة حكم الشرع فيه
ُ
وفي ّ
ِ
الحق؛
بموضوعية التّباع
االنقياد
كالتعصب واتباع الهوى ،و
السلبية،
االتصاف بالمؤثرات
التجرُد عن
•
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
المألوف من االعتقاد؛ فالضراوة
داعية العناد ،وضراوة االعتياد ،وحالوة
فإن َمسَلك االجتهاد يتطّل ُب « االنفكاك عن
ِ
ِ
الرشاد»(.)3
بالعادة َم ِخيَلة البالدة ،و ّ
الش ُ
غف بالعناد مجلبة الفساد ،والجمود على تقليد االعتقاد مدفعة ّ
• تحقق األسباب والشروط وانعدام الموانع؛ «فأحكام اإلله مضبوطة ِ
الشرائط
بالحكم ،محال ٌة على األسباب و ّ
ّ
الصدر األول(.)5
أحكام
التي شرعها»( ،)4وهلل -  -
ُ
تحدث عن حدوث أسباب لم تكن موجودة في ّ
ٌ
صحت في ميزانها فلينظر
• مراعاة مآل الحكم ،وضابطه :أن المجتهد يعرض المسألة على ّ
الشريعة ،فإن ّ
الزمان وأهله ،فإن لم يؤِد ذكرها إلى مفسدة ،فليعرضها في ذهنه على العقول ،فإن قبلتها،
بالنسبة إلى حال ّ
في مآلها ّ

إما على الخصوص إن كانت غير
إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم ،و ّ
فله أن يتكّلم فيها ّ
()6
الشرعية والعقلية .
فالسكوت عنها هو الجاري على َوفق المصلحة ّ
الئقة بالعموم ،وإن لم يكن للمسألة هذا المساغّ ،
الشدة وال يميل بهم
الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ،فال يذهب المجتهد بهم
•
حمل ّ
مذهب ّ
َ
ُ
()8
)
7
(
إلى طرف االنحالل ؛ تحقيقا لقول النبي َ( :- -ب ِشُروا وًل ُتَن ِفُرواَ ،وَي ِسُروا وًل ُت َع ِسُروا) .
والمراد بالمعهود الوسط :أن يكون « التّشريع ألجل انحر ِ
ِ
مظنة انحرافه عن الوسط إلى
اف المكّلف أو
وجود ّ
طرفين ،كان التّشريع رًّادا إلى الوسط األعدل ،لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب اآلخر؛ ليحصل االعتدال
أحد ال ّ

( )1ينظر :الموافقات ،للشاطبي.140/4،
( )2إعالم الموقعين ،البن القيم.11/1،
( )3شفاء الغليل ،للغزالي ،ص. 7
( )4قواعد األحكام ،البن عبد السالم.130/2،
( )5الفتاوى الفقهية الكبرى ،البن حجر.248/4،
( )6ينظر :الموافقات ،للشاطبي.191/4،
( )7المصدر نفسه.258/4،
( )8أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي ـ  ـ يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا( ،ح ،27/1،)69مسلم،
ّ
كتاب الجهاد والسير ،باب في األمر بالتيسير وترك التنفير( ،ح ،1358/3،)1732واللفظ لمسلم .
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وقوة مرضه وضعفه ،حتى إذا
فعل الطبيب ّ
فيه َ
الرفيق يحمل المريض على ما فيه صالحه بحسب حاله وعادته ّ
طا الئًقا به في جميع أحواله»(.)1
هيأ له طريقا في التّدبير وس ً
استقّلت صحتّه ّ
الضالل.
علم ُيراعى في إبالغه إلى ّ
الناس أن يكون مما تدركه األفهام؛ حسما لباب الفساد و ّ
• الحكم ٌ
ِ
َن ُي َك َّذ َب هللا َوَرُسوُل ُه)( ،)2وعن عبدهللا
قال علي بن أبي طالب َ ( :-  -حّدثُوا الّناس ِب َما َي ْع ِرُفو َن ،أَتُ ِحبُّو َن أ ْ
()3
بن مسعود ( :-  -ما أنت ِبمحِّد ٍث َقوما ح ِديثًا َال تَبُل ُغه عُقولُهم إال كان لِبع ِ
الشخص إذا
ض ِه ْم ِف ْتَن ًة) ؛ ألن ّ
َْ
ًْ َ
َُ
ْ ُ ُ ُْ
يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهال فال يصدق وجوده ،فإذا أُسند إلى هللا ورسوله يلزم
سمع ما ال يفهمه وما ال
ّ

تكذيبهما(.)4

( ج )  -دليل الحكم:

()5
النزاع بالتزام
أن إلزام الحاكم في مسائل ّ
ليس ألحد دون رسول هللا  -  -أن يقول إال باالستدالل  ،كما ّ
السنة ال يجوز بإجماع المسلمين ،فال يفيد حكم المجتهد بصحة قول دون قول في مثل
قول بال ّ
حجة من الكتاب و ّ

الرجوع إليها( ،)6ف-«-على العالم أن ال يقول إالّ من جهة العلم ،وجهة العلم
حجة يجب ّ
ذلك إال إذا كان معه ّ
ِ
الخبر بالقياس ،كما
وطالب
خبر
بعا ًا
الخبر ّ
الالزم بالقياس ّ
الصواب؛ حتّى يكون صاحب العلم ً
َ
أبدا متّ ً
بالدالئل على ّ

مجتهدا»( ،)7وفيما يلي طائفة لما يكون على الحكم
وطالب قصده باالستدالل باألعالم
بع البيت بالعيان
ً
ُ
يكون متّ ُ
دليالً:
ص على حكم المسألة:
الن ُّ
• ّ

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول هللا  -  -لم يكن له أن يدعها لقول أحد من

الناس(.)8
ّ

ظ ّن في تقرير األحكام:
• األخذ بال ّ
الشريعة مبنية
« لل ّ
ظ ّن حالتان :حالةٌ تعرف وتقوى بوجه من وجوه األدلة ،فيجوز الحكم بها ،وأكثر أحكام ّ
ظ ّن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات ،والحالة الثانية :أن يقع في
على غلبة ال ّ

الش ّك ،فال يجوز الحكم به وهو المنهي
ضده ،فهذا هو ّ
ّ
النفس شيء من غير داللة ،فال يكون ذلك أولى من ّ

عنه»(.)9

( )1املوافقات ،للشاطيب.163/2،
2
خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا.41/1،
( ) صحيح البخاري ،كتاب العلم ،ابب من ّ

( )3صحيح مسلم. 11/1،
( )4عمدة القاري ،للعيين.205/2،
( )5الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.25
( )6ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.240/3،
( )7الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.507
( )8إعالم املوقعني ،البن القيم ،282/2 ،7/1،مدارج السالكني ،البن القيم ،335/2،وينظر :إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.114
( )9اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.332/16،
43

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

تعددها:
• األخذ بأقوى الوسائل لتحصيل المصلحة الكاملة عند ّ

الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيال
تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد ،فتعتبر ّ
فقد ّ
قدمها على وسيلة هي دونها في هذا
ًا
للمقصد المتوسل إليه؛ بحيث يحصل كامال راسخا عاجال
ميسور فتُ ّ

التحصيل(.)1

أساسه كون المصالح مشروعة والمفاسد
وعلى المفتي أن ير
أن هذا ّ
اعي في هذا الجانب أمرا ،وهو ّ
النظر كّله ُ
ُ َ
()2
مبني على ضوابط الشرع
أن اتّباع المصالح
ممنوعة؛ إلقامة هذه الحياة ،ال لنيل ّ
ٌّ
الشهوات واتّباع األهواء  ،و ّ
ومراسمه(.)3
• االستناد إلى قرائن األحوال:

مصادره ومو ِ
ِ
ارده وجده شاهدا
الشرع في
فالشارع لم يل ِغ القرائن واألمارات ودالالت األحوال بل من استق أر ّ
ّ

لها باالعتبار مرتّبا عليها األحكام(.)4
وحسما لفتنة الفساد:
فإنه أوعى لحفظها وأدعى لضبطها،
الكلية؛ ّ
• ّ
رد المسألة إلى أصولها ّ
ً
يعرف الجز ّئيات كيف
كلية ّ
ّ
البد أن يكون مع المفتي أصول ّ
ترد إليها الجز ّئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل ،ثم ّ
()5
ٍ
ٍ
ٍ
فساد عظيم .
وقعت ،وإالّ فيبقى في كذب وجهل في الجز ّئيات ،وجهل وظل ٍم في الكليات؛ فيتولد ٌ
كيفية االستنباط وال يهتدي إلى
أن الفروع ّإنما تُبنى على األصول ،و ّ
وال يخفى على المجتهد ّ
أن من ال يفهم ّ
وجه االرتباط بين أحكام الفروع وأدّلتها التّي هي أصول الفقه ،ال يتّسع له المجال ،وال يمكنه التّفريع عليها بحال؛
أصول معلومة ،وأوضاعٌ منظومة ،ومن لم ِ
يعرف أصولها لم
وبعد غاياتها لها
ّ
فإن المسائل الفر ّ
ٌ
عية على اتّساعها ُ

علما(.)6
يحط بها ً

ضوابط الفتوى عبر وسائل اإلعالم:

عية من خالل بيان
تتلخص في ِّ
جمةّ ،
أن للفتوى عبر وسائل اإلعالم المختلفة فو َ
شك ّ
ال ّ
بث ثّقافة شر ّ
ائد ّ
وجها
الحكم الشر
عي للواقعة على مدى أوسع ونطاق أرحب من الفتوى التي تكون بعد محاورة المفتي للمستفتي ً
ّ
أهمها:
لوجه؛ لذا كان على المفتي أن ّ
يتقيد بالضوابط التّالية إن خرجت فتواه عبر وسائل اإلعالم؛ ّ
مشهودا له بالفضل
مؤهال للفتوى عبر وسائل اإلعالم ،وخبي ار بالتعامل مع الناس
ً
• أن يكون المفتي ّ

وقع فتواه على األسماع علما راسخا ُيقتدى به ،وفي هذا المعني قال اإلمام مالك  -رحمه هللا
واألمانة؛ كي يكون ُ
الصالح والفضل وأهل
كل من ّ
« :وليس ّأحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل ّ
لست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع»(.)7
الجهة من المسجد ،فإن رأوه أهال لذلك جلس ،وما ج ُ
( )1مقاصد الشريعة ،البن عاشور ،ص.145
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.40/2،
( )3ينظر :شفاء الغليل ،للغزايل ،ص.245
( )4الطرق احلكمية ،البن القيم.16/1،
( )5ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.203/19،
( )6ختريج الفروع على األصول ،للزجناين ،ص.44
( )7الديباج املذهب ،البن فرحون ،ص.21
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مهم من عوامل تأثير المفتي في
• أن يلتزم بضوابط الفتوى وآدابها كاالهتمام بحسن المظهر فهو عامل ٌّ

()1
أن أبا وائلة إياس بن معاوية المزني  -قاضي عمر بن عبد العزيز على
عقول سامعيه ونفوسهم ؛ فقد ُذكر ّ
البصرة  -أتى حلقة من ِحلق قريش في مسجد دمشق ،فاستولى على المجلس وقال كالما يأخذ األلباب ،فرآه الناس
فلما عرفوا فضله ومكانته اعتذروا إليه وقالوا :ال ّذنب مقسوم بيننا
أحمر دميما ّ
رث الهيئة ِّ
متقشفا ،فاستهانوا بهّ ،
وبينك ،أتيتنا في زّي مسكين تكّلِ ُمنا بكالم الملوك(.)2

تتقدم
• أن يتثبت في الفتوى وأالّ يتساهل فيها ويسرع بإصدارها قبل استيفاء حّقها من النظر والفكر ،إال أن ّ

()3
عما هو فيه غير
معرفته بالمسؤول عنه فال بأس بالمبادرة ؛ فقد كان في الصحابة  -  -من يتباطأ بالجواب ّ
السهل الذي هو عنه مجيب(.)4
مستريب ،ويتوقف في األمر ّ

للعامة إلى
•
ّ
التعرف على المذهب السائد في بلد المستفتي؛ حتّى ال تفضي الفتوى إلى ترك ما هو معلوم ّ
()5
فإن أقل ما يصيب صاحبها ال ّذلة(.)6
ما ليس بمعلوم  ،وأال تكون الفتوى ّ
بالشاذ من العلم؛ ّ
هم أبو جعفر
• التفقه بأحوال وظروف المستفتي مع محيط معيشه قبل إصدار الفتوى عن سؤاله؛ لذلك لما ّ

المنصور أن يبعث القاضي غوث بن سليمان قاضيا على بلدة ،فامتنع بقوله « :البلد ليس بلدي وليس لي معرفة
ِ
بأهله ،فإن رأيت أن ِ
فأعفني»(.)7
تعفيني
ألنه « إذا وقع
ثم تفصيل بيان الحكم في الجواب؛ ّ
• فهم مصطلحات المستفتي واستفساره عن سؤاله ّ
الحق من الباطل »(.)8
تبين
االستفسار والتّفصيل ّ
ّ

الناس منازلهم من خالل أسلوب
• مراعاة المفتي لطبقات المستمعين في خطابه
وتحريه الفهم في تنزيل ّ
ّ
جوابه؛ فال ّبد للمفتي «أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل
مقاما؛ حتى يقسم أقدار الكالم على أقدار المعاني ،ويقسم أقدار
كالما،
ّ
ّ
ولكل حالة من ذلك ً
لكل طبقة من ذلك ً
()9
المعاني على أقدار المقامات ،وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحاالت» .

( )1ينظر :املتح ّدث اجليّد ،لعبد الكرمي بكار ،ص.23
( )2ينظر :املصدر نفسه ،ص .24وينظر :التبيان والتبيني ،للجاحظ ،ص.67
( )3ينظر :آداب الفتوى ،للنووي ،ص ،37صفة الفتوى ،البن محدان ،ص .32 ،31وينظر :تبصرة حلكام ،البن فرجون ،58/1،الفتاوى
الكربى الفقهية ،البن حجر.183/4،
( )4أدب املفيت واملستفيت ،البن الصالح ،ص. 82
( )5ينظر :املوافقات ،للشاطيب.147/4،
( )6ينظر :اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر.19/10،
( )7اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر.101/48،
( )8جمموع الفتاوى ،البن تيمية.146/13،
( )9البيان والتبيني ،للجاحظ ،ص.88 ،87
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ورد حكمها إلى القضاء؛ فقد جاء رجل
• أال
تختص الفتوى في شيء من مسائل الخصومات ،ووجوب ّ
ّ
إلى الليث بن سعد ،فقال له :ما تقول في رجل قال لرجل :كذا وكذا ،فقال له الليث :تصير إلى القاضي إسماعيل

اليسع»(.)1
بن َ

يبث وينشر
كل علم ّ
العامة من المسائل التي ال ينبي عليها عمل؛ إذ ليس ّ
يشوش على ّ
عما ّ
• عدم الجواب ّ

وإن كان ًّ
حقا(.)2

• التوّقف عن الفتوى إن لم يأمن المفتي غائلتها وخاف من ترتّب ٍّ
شر أكثر من اإلمساك عنها ،أمسك
جيحا لدفع أعلى المفسدتين(.)3
عنها؛ تر ً

قل َم ْن حرص على الفتوى وسابق إليها
أمر إن
وعلى المفتي أن يراعي في نفسه ًا
تصدى لإلفتاء ّأنه « َّ
ّ
َ
وثابر عليها ،إال َق َّل توفيقه واضطرب في أمره ،وإذا كان كارهاً لذلك غير مختار له ،ما وجد مندوحة عنه ،وال َقدر
أن يحيل باألمر فيه على غيره ،إال كانت المعونة له من هللا أكثر ،والصالح في فتواه وجوابه أغلب»

()4

.

المبحث الخامس

مزايا تجديد الفتوى في الخطاب الديني

الشرع قام على تحقيق مصالح العباد في
بناء أحكام ّ
من المزايا التّي ْ
أضَفت على التّجديد ميزة في ّ
أن َ
المعاش والمعاد ما يلي:
كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم
•
الناس لـ«ـعموم رسالته ّ -  -
لكل ّ
ّ
بالنسبة إلى ّ
عالمية أحكام الشرع ّ

ِ
أمته إلى أحد بعده ،وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به»(.)5
وعلومهم وأعمالهم ،و ّأنه لم ُي ْحو ْج ّ
تقائية تعمل على
اقعي ُة التّشريع اإلسالمي على احترام اعتبارات ّ
الناس وأحوالهم في كونها ذات أبعاد ار ّ
• و ّ

مثالية في المصلحة
بكل حيثياته ومعطياته من جهة ،وبين ما ينشده اإلسالم من ّ
المواءمة بين ما يقتضيه الواقع ّ
()6
يقرُبه من القيم المثالية من جهة أخرى .
تقاء ّ
والعدل؛ ليرتقي بالواقع ار ً

الدماء ،والتّمكن
الدين من حيث ّإنه ينتفع به في العدل والتّناصف وحقن ّ
مجدٌد في ّ
• المجتهد في األحكام ّ
()7
الشرع على الوقائع .
من إقامة قوانين ّ

( )1كتاب الوالة وكتاب القضاء ،أليب عمر الكندي ،ص.371
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.191/4 ،54/1،
( )3ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم.157/4،
( )4الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي.351 ،350/2،
( )5إعالم املوقعني ،البن القيم. 375/4،
( )6ينظر :اعتبار املآالت ،لعبد الرمحن السنوسي ،ص. 35
( )7ينظر :املعيار املعرب ،للونشريسي .7/10،وينظر :تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،للسيوطي ،ص.59
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()1
يعنف فيما فعله باجتهاده()2؛
إن المجتهد ال لوم عليه إن بذل وسع جهده وإن لم يصب
الحق  ،وال ّ
• ّ
ّ
متعسر(. )3
فالمجتهد مع خطئه له األجر؛ ّ
ألن َ
الصواب في جميع أعيان األحكام إما متع ّذر أو ّ
درك ّ

للشرع الحنيف.
رد الحكم على مورد
النصح ّ
الحق من أنواع ّ
• ّ
ّ
يختص به
النصح هلل تعالى وكتابه ورسوله وهو مما
يقول ابن رجب الحنبلي  -رحمه هللا  « :-ومن أنواع ّ
ّ
رد
السنة على موردها ،وبيان داللتهما على ما يخالف األهواء كّلها ،وكذلك ّ
العلماء رّد األهواء المضّلة بالكتاب و ّ

ردها»(.)4
السنة على ّ
األقوال ّ
الضعيفة من زالت العلماء ،وبيان داللة الكتاب و ّ
()5
كل
أمر ضرورٌّي ال ّبد منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم  ،و ّ
• وقوع االختالف بين الناس ٌ
أن ّ
الناس فيها ولم يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة ،علمنا ّأنها
مسألة حدثت في اإلسالم فاختلف ّ
الدين
وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتّنافر والتّنابز والقطيعة ،علمنا ّأنها ليست من أمر ّ
من مسائل اإلسالمّ ،
()6
ظني ،فما يعود إلى
ألن على
الحق دليال منصوبا من قبل هللا تعالى ،لكن ّإنما يوصل إليه بطريق ّ
في شيء ؛ ّ
ّ

يستقر على شيء واحد؛
يظن صاحبه ،وليس
معرفة عّلة األصل في
يظن غير ما ّ
وكل واحد ّ
ّ
ّ
الظنيات ميل عظيمّ ،
فالشرع سامح في ذلك ولم يؤاخذنا بخطأ(.)7
ّ
ورجع في معرفة
النوازل التي ُعدمت فيها ّ
• االختالف الواقع في ّ
النصوص في الفروع وغمضت فيها األدّلة ُ

امتحان من هللا  -  -لعباده
أحكامها إلى االجتهاد حتّى صعب الوصول إلى عين المراد منها؛ ما ذاك إالّ
ٌ
للتّفاضل في درجات العلم(.)8

الشيطان بدعة من البدع أقام هللا من حزبه وجنده
• بصدع
السنن؛ إذ كلما أظهر ّ
ّ
الحق على البدع تُحيا ّ
يردها(.)9
من ّ

( )1ينظر :فتح الباري ،البن حجر.444/1،
( )2ينظر :شرح مسلم ،للنووي.98/12،
( )3ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.252/20،
( )4جامع العلوم واحلكم ،ص.81
( )5الصواعق املرسلة ،البن القيم.519/2،
( )6املوافقات ،للشاطيب ،186/4،االعتصام ،للشاطيب.169/3،
( )7قواطع األدلة ،للسمعاين.320/2،
( )8ينظر :املصدر نفسه.308/2،
( )9ينظر :حاشية ابن القيم على سنن أيب داود.298/12،
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ِ
فاألحكام
أبدي،
كلياته وأصوله
ألن ّ
• ّ
الشر َ
لكل زمان ومكان؛ ّ
ٌ
الشرع في ّ
صالح ّ
دائم ّ
ع موضوعٌ على ّأنه ٌ
ُ
()1
التحسينيات لم يقع فيها نسخ،
الحاجيات و
الضرورّيات و
تتبع أسبابها حيث كانت بإطالق  ،والقو ُ
اعد الكلي ُة من ّ
ّ
ّ
ثابت ٌة ّ

كل ما يعود بالحفظ على األمور الخمسة ثابت(.)2
فإن َّ
وإنما وقع ّ
النسخ في أمور جز ّئية بدليل االستقراء؛ ّ
االجتهادية وتجديدها مع روح العصر إذا أصبحت تلك األحكام ال تتالءم مع
الفقهية
• في تغيير األحكام
ّ
ّ

الدين أو لحدوث أوضا ٍع تنظيمية وأساليب اقتصادية ونحو
معيش اإلنسان ونظام حياته؛ لفساد ّ
الزمان وقّلة وازع ّ
الضرر(.)3
يه عن ّ
الشريعة من العبث أو ّ
ذلك؛ تنز ٌ
وعدم تعطيل األحكام من قبل أهل العلم
الشّر والفساد،
سد ألسباب ّ
• الحكم بما جاء من األدّلة للنازلة فيه ّ
ُ
ألنف ِسها ،وإنما
عية ليست مقصودة ُ
ألن األعمال ّ
العارفين ّ
بالشرع ،وتلبي ٌة لحاجة العباد في القيام بمصالحهم؛ « ّ
الشر ّ
قصد بها أمور أخر هي معانيها ،وهى المصالح التي شرِعت ألجلها»(.)4

القبول بالطبع،
• معرف ُة العباد
َ
باعث ّ
الشرع ومصلح َة الحكم من المجتهد؛ استمال ٌة للقلوب إلى الطمأنينة ،و ُ
النفوس إلى قبول األحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر
فإن ّ
والمسارع ُة إلى التّصديق؛ ّ
ِ
للنص يز ُيدها ُحسنا
الشريعة
ذكر
محاسن ّ
ولطائف معانيها وكو َن المصلحة مطابق ٌة ّ
التّحكم وم اررة التّعبد ،كما ّ
َ
أن َ

وتأكيدا(.)5
ً

ِ
الدنيا على مرور األزمان؛ « فأصل
الحق واإلخالص فيه
الدين و ّ
أساس لعمران البنيان وسالمة ّ
• اتّباعُ
ٌ
ّ
خر ِ
دل عليه ّأنه مراده »(.)6
الدين و ّ
اب ّ
الدنيا ّإنما هو من التّأويل الذي لم يرده هللا ورسوله بكالمه وال ّ

الن ِ
الحق فيها ،مرضاةٌ هلل  --ونجاةٌ من المؤاخذة؛
الحق باألخذ والتّطبيق لوجود مدرك
اس للفتيا
• اتّباعُ ّ
ّ
ّ
ِ
عي من وضع الشريعة:
فإن «
الحق،
التّباع العبد لما جاء به
المقصد الشر َّ
َ
وبلوغه التّأسي المطلوب في العبادة؛ ّ
ّ
()7
ِ
ِ
ار » .
عبد هلل اضطرًا
عبدا هلل اختيا ار كما هو ٌ
اج المكّلف عن داعية هواه حتى يكون ً
إخر ُ

( )1ينظر :املوافقات ،للشاطيب.286 ،285/2،
( )2املصدر نفسه.117/3،
( )3ينظر :املدخل الفقهي العام ،للزرقا.926/2،
( )4املوافقات ،للشاطيب. 285/2،
( )5ينظر :املستصفى ،للغزايل ،ص. 339
( )6إعالم املوقعني ،البن القيم. 250/4،
( )7املوافقات ،للشاطيب .168/2،وينظر :االعتصام ،للشاطيب.308/3،
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الخاتمة

ويسر من إتمامه بأهم النتائج وبعض التوصيات:
وبعد؛ فإني أختم البحث
حامدا هللا تعالى ما أعان َّ
ً
أوًل :النتائج:

وعود للثّوابت في جميع مناحي الحياة وجوانبها المختلفة دون إهمال
إحياء لألصول
الدين:
ٌ
▪ تجديد ّ
ٌ
للمتغيرات.
ّ

التقيد بالثوابت ،الذي
▪ تجديد الخطاب ّ
الديني في ضوء معطيات العصر يكون باالعتصام باألصول و ّ
بعيدا عن تأويل الجاهلين ،وتحريف الغالين ،وانتحال المبطلين.
الدين فهما خالصا من ّ
يتطّلب فهم ّ
الشوائبً ،
يتمكن المفتي من تجديد
▪ ال
الضوابط الشرعية ،وال ّ
يتصدى للخطاب ّ
ّ
الديني ّإال من توافرت فيه المعايير و ّ
المستجدات إال بفهم الواقع والتّبصر فيه ،ثم بتطبيق الواجب عليه .
األحكام للوقائع وتنزيلها على
ّ
الناجع من آثار
▪ لتجديد الفتوى مزايا سامية تبزر
صالحية ّ
يقدم العالج ّ
ولكل مكان ،فهو ّ
ّ
لكل زمان ّ
الشرع ّ
تتم لها المشاركة
الفكر
حرفية ّ
المتحجر الجامد على ّ
ّ
النصوص ،وهو يخرُج باألمة من أزمتها الحضارّية الخانقة؛ كي ّ

في صنع التّقدم والرقي المواكب لمتطّلبات العصر.
ّ
ثانيا :التوصيات:
ً

مادة الثّقافة
الوسطية
• إبراز
اإلسالمية وتطبيقاتها في التّشريع اإلسالمي ّ
الصغير من خالل تدريس ّ
ّ
ّ
للنشء ّ
مقررات أصول الفتوى وما يتعّلق بها في الكليات والمعاهد
ّ
اإلسالمية في مراحل التّعليم ،والتأكيد على أهمية تدريس ّ
والدراسات العليا الشرعّية.

األمة الفكرّية
صدي ّ
• التّ ّ
الصائب؛ للحفاظ على وحدة ّ
للشبهات التّي يبثّها أدعياء اإلسالم بالعلم الخالص ّ
الحقوقية.
االقتصادية و
االجتماعية و
ياسية و
و
ّ
ّ
ّ
الس ّ
ّ
العقائدية و ّ

تبني والة األمور الفتاوى
وتفعيل دور المجامع
الشريعة،
الناس على تطبيق ّ
الجماعية؛ الستصال ِح أمر ّ
• ّ
ّ
ُ
ِ
للناس ،وال سيما إذا كان صاحبها
المستجدات،
الفقهية في الواقع؛ لمواجهة الفتاوى الشا ّذة في مضمار
ولبيان عوارها ّ
ّ
ّ
عي.
التطرف أو إلى االنحالل تحت غطاء شر
ينجر المجتمع إلى
ّ
ذا صيت ذائع؛ حتّى ال ّ
ٍّ
ستجد في دنياهم ،وتأهيُلهم شرعيًّا ببيان ِ
الناس بأمر دينهم وبحكم ما ُي ُّ
الح َكم واألسرار من خالل
•
تبصير ّ
ُ

كل حسب مجتمعه؛
اإلعالم الهادف ونشر الفتاوى بالخصوص على نطاق رحيب مع اعتبار أعراف ّ
الناس وعوائدهم ّ

االنقياد ويستقيم االمتثال.
ليسهل
ُ
الكف عن المألوف المستقبح ،واالستعانة بأهل الخبرة واالختراع في تفعيل
• إحياء فقه البدائل ّ
الشرعية عند ّ
البدائل.

بوية.
•
ترسيخ خطورة الفتوى في نفوس ّ
ُ
الناس بالبرامج ّ
عوية والتّر ّ
الد ّ
التحوط
• التزام وسائل اإلعالم بشتّى أنواعها في مجال الفتوى على من توافرت فيهم شروط وآداب الفتوى ،و ّ

الشاذة أو المغلوطة .
البالغ من ّ
بث وترويج الفتاوى ّ
عية ،وأال يجعل من البرنامج محالّ لتصدير الطعون
• أال يرتكب المفتي خالل برنامج اإلفتاء مخالفة شر ّ
ورود على الترهات الكالمية من قبل المتصلين به.
والنقاشات ّ

• اختيار المفتي الوسائل المعروفة باألمانة إلظهار علمه الراسخ من خاللها للناس ،سواء كانت الوسائل

الصحف والمجالت ونحوها.
اإلعالم مرئيًّا أو عبر أثير المسموعة أو التّواصل االجتماعي ،أو مكتوبا في ّ
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصّلى هللا وسّلم على ّ
وآخر دعوانا ِ
رب العالمين
أن الحمد هللا ّ
**
**
**
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فهرس المصادر والمراجع

• القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم رحمهما هللا.

 .1آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،تحقيق :بسام عبد الوهاب الجابي ،دار
الفكر ،دمشق ،ط األولى1408 ،ه1988/-م.

 .2االتباع ،لصدر الدين ابن أبي العز الحنفي ،تحقيق :محمد عطا هللا حنيف ،عاصم بن عبد هللا القريوتي ،دار
عالم الكتب ،لبنان ،ط الثانية1405 ،ه1985/-م .

 .3اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن
غدة ،تشرف بخدمته :سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية،
إدريس ،اعتنى به :عبد الفتاح أبو ّ
بيروت ،لبنان ،ط الرابعة1430 ،ه2009 /-م .
 .4أدب المفتي والمستفتي ،ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي ابن الصالح ،تحقيق :موفق
عبد هللا عبدالقادر ،مكتبة العلوم والحكم ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1407،ه. 1987/-
 .5إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول ،لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،تحقيق :محمد سعيد البدري ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1412 ،ه1992 /-م .

 .6االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ،تحقيق:
سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى2000 ،م.
 .7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،لمحمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ،تحقيق :مكتب
البحوث والدراسات ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط 1415ه1995/-م.

 .8اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،لعبد الرحمن بن معمر السنوسي ،دار ابن الجوزي ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية ،ط الثانية1429 ،ه2008/-م.
 .9االعتصام ،ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،دراسة وتحقيق :محمد الشقير ،سعد آل حميد ،هشام
الصيني ،دار ابن الجوزي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط األولى1429،ه2008/-م.

.10

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي

الدمشقي ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل ،بيروت ،ط 1973م .
 .11إيقاظ همم أولي األبصار ،لصالح بن محمد بن نوح العمري ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط 1398م.
.12

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين ابن نجيم الحنفي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط الثانية .

.13

البحر المحيط في أصول الفقه ،لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ،تحقيق :محمد محمد

تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1421 ،ه2000 / -م.

 .14بدائع السلك ،البن األزرق ،تحقيق :علي سامي النشار ،و ازرة اإلعالم ،العراق.
 .15البداية والنهاية ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،مكتبة المعارف ،بيروت.

 .16البيان والتبيين ،ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقيق :فوزي عطوي ،دار صعب ،بيروت ،لبنان .

 .17تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،ألبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة هللا بن
عبد هللا الشافعي ،تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان1415،ه/-
1995م .
 .18تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين
أبي عبد هللا محمد بن فرحون اليعمري ،تحقيق :الشيخ جمال مرعشلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط

1422ه2001/-م .
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 .19تخريج الفروع على األصول ،لإلمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ،تحقيق :محمد أديب
الصالح ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط الثانية1427،ه2006/-م.

 .20ترتيب المدارك وترتيب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي،
تحقيق :محمد سالم هاشم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1418 ،ه1998/-م.
 .21تقرير االستناد في تفسير االجتهاد ،ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ،تحقيق :فؤاد
عبد المنعم أحمد ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط األولى1983/1403 ،م.

 .22جامع بيان العلم وفضله ،ألبي عمرو يوسف بن عبد البر النمري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
.1398
 .23جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب
الدين البغدادي ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،إبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط السابعة1417،ه/-

1997م .

 .24الجامع ألحكام القرآن ،أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.
 .25حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي
الدمشقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1415 ،ه1995 /-م.

 .26حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا األنصاري ) ،لسليمان الجمل ،دار الفكر ،بيروت،
لبنان .

 .27الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري
المالكي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .28الذخيرة ،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب ،بيروت ،لبنان ،ط1414ه-
1994 /م .

 .29الذريعة إلى مكارم الشريعة ،ألبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني ،دراسة
وتحقيق :أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار السالم ،مصر ،ط األولى1428 ،ه2007/-م.
 .30الرسالة ،لإلمام ألبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،القاهرة1358 ،ه-
1939/م .

 .31الروضة الندية ،لصديق حسن خان ،تحقيق :علي حسين الحلبي ،دار ابن عفان ،القاهرة ،ط األولى1999 ،م
.
 .32سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،لمحمد بن إسماعيل الصنعاني األمير ،تحقيق :محمد عبدالعزيز
الخولي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط الرابعة 1379 ،ه. -

 .33سنن أبي داود ،لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد،
دار الفكر.
 .34سنن البيهقي الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،ط 1414ه1994 /-م .

 .35سنن الدارقطني ،لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ،تحقيق :السيد عبد هللا هاشم يماني المدني،
دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط  1386ه.1966 /-
 .36شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط األولى1411،ه1991/-م.
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 .37شرح فتح القدير ،لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،دار الفكر ،بيروت ،ط الثانية.

 .38شرح النووي على صحيح مسلم ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط الثانية1392 ،ه1973/-م .

 .39شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ،لإلمام محمد الخرشي ،دار الفكر للطباعة ،بيروت ،لبنان.
 .40شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ،لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :حمد
الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ط 1390ه1971/-م.

 .41صحيح البخاري ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط الثانية1423،ه2002/-م.
 .42صحيح سنن الترمذي ،لمحمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
ط األولى1420،ه2000/-م.

 .43صحيح مسلم ،لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،ط األولى1375،ه1955/-م.

 .44صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ،ألبي عبد هللا أحمد بن حمدان النمري الحراني ،تحقيق :محمد ناصر الدين
األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط الثالثة1397 ،ه1977/-م.
 .45الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
الزرعي ،تحقيق :علي بن محمد الدخيل هللا ،دار العاصمة ،الرياض ،ط الثالثة1418 ،ه1998/-م .

 .46الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي
الدمشقي ،تحقيق :محمد جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة.

 .47عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
لبنان.

 .48عون المعبود شرح سنن أبي داود ،لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
الثانية1995 ،م.
 .49غياث األمم والتياث الظلم ،ألبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم،
مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط األولى1979 ،م.

 .50الفتاوى الكبرى
الفقهية ،لإلمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ،مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي ،مصر
ّ
 .51فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي ،تحقيق :محب
الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.

 .52الفروق :أنوار البروق في أنواء الفروق ،لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ،دراسة
وتحقيق :محمد سراج ،علي جمعة ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،ط األولى1421/ه2001/-م.

 .53الفقيه و المتفقه ،ألبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،تحقيق :أبي عبد الرحمن عادل بن
يوسف الغرازي ،دار ابن الجوزي ،السعودية ،ط الثانية1421 ،ه2001/-م .
 .54قواطع األدلة في األصول ،ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،تحقيق :محمد حسن
إسماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1418 ،ه1997/-م.

 .55قواعد األحكام في مصالح األنام ،ألبي محمد عز الدين بن عبد السالم السلمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.
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 .56اللمع في أصول الفقه ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى،
1405ه1985 / -م .

 .57المبسوط ،لشمس الدين السرخسي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
الجيد ،لعبد الكريم بكار ،دار وجوه للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط
.58
ّ
المتحدث ّ
األولى1423ه2011/-م.
 .59المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،تحقيق :عبد
السالم عبدالشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1413 ،ه1993 / -م .

 .60مجموع الفتاوى ،ألبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
العاصمي النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،ط الثانية.
 .61مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ،تحقيق:
محمد حامد الفقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1393 ،ه1973 /-م.

 .62المدخل الفقهي العام ،لمصطفى أحمد الزرقا ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،مطبعة طربين ،دمشق ،ط العاشرة،
1387ه1968/-م.
 .63المدونة الكبرى ،لإلمام مالك بن أنس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.
 .64المستصفى في علم األصول ،ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :محمد عبد السالم عبدالشافي،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى  1413ه1993/-م .

 .65مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،لمصطفى السيوطي الرحيباني ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط
1961م
 .66معرفة السنن واآلثار عن االمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن
علي بن موسى البيهقي ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان .

 .67مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

 .68المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس والمغرب ،ألحمد بن يحيى الونشريسي،
تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1401ه1981/-م.

 .69المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة ،أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن
محمد السخاوي ،تحقيق :محمد عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط األولى 1405 ،ه/-
1985م .

 .70مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للعالمة محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون ،تونس ،دار السالم ،مصر ،ط
1427ه2006/-م.

 .71مقدمة ابن خلدون ،لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ،دار القلم ،بيروت ،ط الخامسة1984 ،م.
 .72منهاج السنة النبوية ،ألبي العباس حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،مؤسسة
قرطبة ،ط األولى1406 ،ه1986/-م .

 .73الموافقات في أصول الفقه ،إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،تحقيق :عبد هللا دراز ،دار المعرفة،
بيروت .
 .74مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،ألبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1398 ،ه. -
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 .75موطأ اإلمام مالك ،لإلمام مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
التراث العربي ،مصر.

 .76نشر العرف في بناء بعض األحكام على العرف(ضمن مجموعة رسائل) ،لإلمام محمد أمين أفندي الشهير
بابن عابدين .بدون تاريخ طبعة.

 .77الواضح في أصول الفقه ،ألبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ،تحقيق :عبد هللا عبدالمحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1420،ه1999/-م.
**

**
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ملخص البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم تجديد الخطاب الديني ،وأهميته ،وبيان أثر المدارس في تنشئة جيل

ملتزم بعقيدته اإلسالمية المستندة إلى كتاب هللا عز وجل ،وما صح من سنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ،وفهم
صحيحا وفق المنهج العلمي الرصين.
فهما
ً
آيات هللا عز وجل ،وأحاديث نبيه صلى هللا عليه وسلم ً
وتعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،فتستشهد باآليات الكريمة ،وتوضح معناها مستندة في ذلك
إلى أقوال المفسرين المعتبرين ،وأهل العلم ،وتذكر األحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع نفسه ،ومبينة درجة صحة

الحديث ،ومستأنسة بأقوال شراح األحاديث.

وتخلص هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهاَّ ،
منفتحا ،ذا أخالق
جيال
أن عقيدتنا اإلسالمية تنشئ ً
ً
عالية ،وقيم إنسانية نبيلة ،يدعو إلى نشر المحبة ،والسالم ،والتسامح والتعايش ،ويتقبل اآلخر ،ويسعى إلى نشر

القيم الفاضلة التي تسعد اإلنسانية بها.

وتوصي هذه الدراسة التربويين باالعتناء بالخطاب الديني وتجديده ،والتمسك بالعقيدة اإلسالمية ،وأصول

متكامال؛ لتعديل سلوك األفراد ،وأفكارهم ،ومحاربة اإلرهاب بأنواعه كافة ،ونبذ العنف،
شامال
فكر
الدين وتتبنى ًا
ً
ً
التطرف لتحقيق التنمية البشرية ،وتطوير المجتمعات والنهوض باألمة اإلسالمية؛ لتكون في مقدمة األمم في
المجاالت الحيوية كافة ،ونشر العقيدة اإلسالمية في أنحاء العالم كافة.
المقدمة:

يعد الخطاب من أهم الوسائل التي يتواصل به الناس ،والخطاب الديني له أهمية في إصالح عالقة الفرد
ظم العالقة بين المرء وربه ،وبين المرء ومجتمعه
بربه عز وجل ،وعالقته بأخيه اإلنسان ،وتجديده في حياة الناس ين ِّ
بدعا ظهرت ،ويرشد الناس إلى كل خير .ويبعدهم عن كل شر.
ُفيظهر ً
سننا ُهجرت ،ويحارب ً
مشكلة البحث :

السلوكيات السلبية في المجتمع ،وقلت القيم
تأثر المجتمع المسلم بالحضارة المادية الغربية؛ فظهرت بعض
ّ
ُس ُر المسلمة،
العربية واإلسالمية فيه ،ونتج عن ذلك تأثر المجتمع بالعنف ،والتطرف ،وعدم تقبل اآلخر ،وتفككت األ َ
وهذا البحث يجيب عن األسئلة اآلتية:
-1

أن تجدد الخطاب الديني فتحيي السنة في قلوب طالبها؟
هل تستطيع المدارس ْ
ما دور المدارس في نشر القيم ،ومكارم األخالق في المجتمع ؟

-3

ما أثر الوسائل واألساليب التي تتبعها المدارس في تربية جيل صالح ،منت ٍم لعقيدته؟

-2

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن األسئلة السابقة ،وبيان دور المدارس في تجديد الخطاب الديني ،وتربية
جيل على كتاب هللا ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم وتوظيف القيم ،ومكارم األخالق في حياة الطالب،
وأثر ذلك في حياة المجتمع المسلم في مجاالت الحياة كافة.
أهمية البحث

ُي ِّبين هذا البحث أهمية المدارس في ما يأتي:
 -1تربية أبناء األمة تربية صالحة.
 -2دورها في إصالح الفرد والمجتمع.
 -3أثرها في محاربة الفكر المتطرف.
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 -4جمع األمة على كتاب ربها عز وجل ،وسنة نبيها محمد صلى هللا عليه وسلم ،فتكون مدارسنا منارة
علم ،وهدى ُيقتدى بها ،وبيئة تعلمية محِّفزة لإلبداع واالبتكار ،يشعر فيها الطالب باألمن واألمان
ويظهر أثر رؤيتها ورسالتها في حياة المجتمع في المجاالت كافة.
منهجية البحث

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،فاستشهد باآليات الكريمة ،وبيَّن ما ترشد إليها من قيم إيمانية ،وتربوية

فردا
تربي الطالب على األخالق الحميدة ،والقيم السامية ،وأثر ذلك في حياته ،وفكره ،وسلوكه ،ومعامالته؛ ليكون ً

صالحا يفيد مجتمعه ،ويحافظ عليه ،ويسعى
اطنا
صالحا في مجتمعه ،ينشر القيم السامية في مجتمعه؛ فيكون مو ً
ً
ً
إلى النهوض به في مجاالت الحياة كافة.
ويتكون البحث من مقدمة ،وتمهيد ،ومبحثين :البحث األول :تجديد الخطاب الديني في القرآن الكريم،

والمبحث الثاني :تجديد الخطاب الديني في السنة النبوية الشريفة ،ثم النتائج والتوصيات.
التمهيد :مفهوم تجديد الخطاب الديني

التجديد مصدر للفعل َّ
تجديدا ،وفعله ثالثي مزيد فيه بالتضعيف ،وهو من الباب الثاني من
جددُ ،ي َجِّد ُد،
ً
أبواب الفعل المزيد فيه بحرف ،باب َف َّعل ُيَف ِّع ُل تَْف ِع ْي ًال ،وفعله المجرد َجَّد ،وبناؤه الصرفي( ج د د ).
وهذا البناء الصرفي يدل على ثالثة أصول ،ذكرها ابن فارس بقوله ":الجيم ،والدال أصول ثالثة :األول:

العظمة ،والثاني :الحظ ،والثالث :القطع" .1والتجديد في اللغة إعادة الشيء ،يقرر ذلك ابن منظور بقوله ":ويقال:

جده؛ َّ
فجَّد ُّ
جديدا".2
ًا
َكُب َر فالن ،ثم أصاب فرح ًة،
كأنه صار ً
وسرور َ
ِ ِ
طابا ومخاطبة ،وهو من الباب
والخطاب مصدر للفعل الثالثي المزيد فيه بحرف ،وهو خا َ
طب ُيخاط ُب خ ً
الثالث من أبواب الفعل الثالثي المزيد فيه بحرف ،والحرف المزيد هو األلف بين فاء الفعل وعينه.
والخطاب -في اللغة -كالم بين اثنين ،يدل على ذلك ابن فارس بقوله ":الخاء والطاء ،والباء أصالن:
ِ
أما اآلخر فاختالف لونيين".3
طابا ...وقال :و َّ
أحدهما الكالم بين اثنين ،يقال :خاطبه يخاطبه خ ً
والديني صفة للخطاب ،وهو اسم منسوب إلى الدين ،والدين -في اللغة -الجزاء والطاعة يؤكد ذلك الخليل

بن أحمد الفراهيدي بقوله ":والدين جمعه األديان ،والدين الجزاء ،ال يجمع؛ َّ
ألنه مصدر ،كقولك :دان هللاُ العباد
دينهم يوم القيامة؛ أي يجزيهم وهو ديَّان العباد ،والدين الطاعة ودانوا لفالن؛ أي أطاعوه".4
َن
والخطاب-
اصطالحا -هو" كل كالم نافع ،يسوق الحجج والبراهينَ ،قصد به المخاطب من يخاطبه بعد أ ْ
ً
تأثير يحمله على االلتزام به".5
عيًنا ،والتأثير فيه ًا
التزم به فعليًّا بغرض إفهامه ًا
أمر ُم ّ

- 1ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون( ،د،ط)1979،م
دار الفكر ،مادة( جدد).
2

 -ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة2004 ،م ،دار صادر ،بيروت ،مادة (جدد).

3

 -ابن فارس ،مرجع سبق ذكره ،مادة( خطب).

4

 الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ،الطبعة األولى 2003م ،دارالكتب العلمية ،بيروت ،مادة( دين).

5

 -عبادي ،عماد الدين ،وسائل الخطاب الدعوي في ضوء التجديد ،رسالة ماجستير ،إشراف الدكتور يوسف
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والخطاب الديني يقوم على أربعة أركان أساسية ،وهي المرسل ،والمستقِبل ،والرسالة والوسيلة الدعوية ،يدل

على ذلك عماد الدين عبادي بقوله ":وبهذا نصل إلى أ َّ
قص َد به الداعية الحجة،
َن الخطاب الدعوي كل خطاب َ
وإفهام المدعو من أجل تحقيق مقاصد الخطاب الدعوي
متوسال في ذلك بجميع الوسائل ،واألساليب ،والمناهج
ً
المناسبة والمشروعة".1

تجديد الخطاب الديني هو العودة الصحيحة إلى كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم،

ووفق فهم القرون الثالثة المفضلة
فهما
ً
صحيحا َوفق ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلمَ ،
وفهم نصوصهما ً
َّ ِ
َّ ِ
التي شهد لها النبي صلى هللا عليه وسلم بالخير ،فقال ":خير أ َّ ِ
ال
ين َيُل َ
ين َيُل َ
ون ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
ُمتي َق ْ ِرني ،ثُ َّم الذ َ
َ ُْ
ون ُه ْمَ .ق َ
ِ
ِ
ونو َنَ ،وَال
انَ :ف َال أ َْد ِري ،أَ َذ َك َر َب ْع َد َق ْ ِرنه َق ْرَن ْي ِن ،أ َْو ثَ َالثًا ،ثُ َّم ِإ َّن َب ْع َد ُك ْم َق ْو ًما َي ْش َه ُدو َنَ ،وَال ُي ْستَ ْش َه ُدو َن َوَي ُخ ُ
ع ْم َر ُ
يؤتَمنو َن ،وي ْن ُذرو َن ،وَال يُفو َن ،وي ْ ِ ِ ِ
الس َم ُن".2
ُْ َُ
ََ
َ َ
ََ ُ
ظ َه ُر فيه ْم ّ
المبحث األول :تجديد الخطاب الديني في القرآن الكريم

َن نتحدث عن دور المدارس في تجديد الخطاب الديني فِإ َّن األركان األربعة التي يقوم عليها
وإذا ما أردنا أ ْ
الخطاب الديني متوافرة في مجتمع المدارس ،فالمدارس هي الداعية التي تدعو إلى الدين ،وتُحيي السنة في نفوس
ظم في قلوبهم الوحيين :الكتاب ،والسنة.
طالبها ،وتُع ِّ
لبث اآليات الكريمة ،واألحاديث
والطالب هم المدعوون ،وهم الغاية من الخطاب الديني ،فهم الفئة المستهدفة ِّ

النبوية الشريفة في نفوسهم؛ ليظهر أثر اإليمان باهلل عز وجل ،واتّباع سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،في فكر
الطالب ،وسلوكهم ،ومعامالتهم.
ورسالة المدارس هي غرس اإليمان في نفوس طالبها وتنميته ،وحمايتهم من كل ما ِ
يضعف إيمانهم ،فاإليمان

َّ ِ
ين ِإ َذا ُذ ِكر َّ ِ
وب ُه ْم
يزيد بالطاعات ،وينقص بالمعاصي ،يدل على ذلك قوله تعالىِ( :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َن الذ َ
َّللاُ َوجَل ْت ُقُل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يم ًانا َو َعَلى َرّب ِِه ْم َيتََوَّكُلو َن) .سورة األنفال.2 :
َوإِ َذا ُتلَي ْت َعَل ْيه ْم آََياتُ ُه َزَاد ْت ُه ْم إ َ
والمدارس تدفع الشبهات عن طالبها ،وتُ ِّفندهاِ ،
وتقوي صلة طالبها بكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه صلى
ّ
هللا عليه وسلم؛ فيظهر أثر القرآن الكريم ،والسنة النبوية في حياة الطالب في مدارسهم ،وفي مجتمعهم ،ويكون
الطالب هم الذين ينشرون القيم ،ومكارم األخالق بين أقرانهم وفي أُسرهم ،ومجتمعهم.

وتعد المناهج واألنشطة المنهجية وغير المنهجية من أهم الوسائل ،واألساليب التي تحقق غاية المدارس في
تجديد الخطاب الديني ،وتوظيف القيم في حياة الطالب ،وتنمية شعورهم بمراقبة هللا -عز وجل -لهم ،واستشعارهم

باألجر والثواب من هللا -عز وجل -في عمل الخير.

َن تمتلك المدارس الوسائل ،واألساليب المناسبة؛ لتحقيق غايتها النبيلة ،وهي إعداد جيل صالح منت ٍم
وال بد أ ْ
َن تجعلها وسيلة لنشر المفاهيم
إن استثمرت األنشطة استطاعت أ ْ
لعقيدته ،وقيمه العربية واإلسالمية ،فالمدارس ْ
الصحيحة ،ومكارم األخالقِ ،
فتعدل سلوك طالبها؛ ويظهر أثر هذا السلوك في معامالتهم ،وأخالقهم.
ّ
ويظهر أثر تجديد الخطاب الديني في حياة المجتمع في المجاالت كافة ،فيخلو المجتمع من العنف،
وتقل الجريمة ،وتختفي البدع والضالالت في الدين ،وتحيا السنة في المجتمع ،ويقدم كتاب
والتطرف ،واإلرهابّ ،
هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم على كل شيء فيكون مرجع المؤمن عند االختالف في األمر كتاب
عبدالالوي ،2014 ،جامعة الوادي ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ص .14
1

 -عبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص16

2

 -البخاري ،مرجع سبق ذكره ،ص .897
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َطيعوا َّ ِ
ِ
ربه جل وعال ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ملتزمين بقوله تعالى( :يا أَي َّ ِ
ول
يعوا َّ
ُّها الذ َ
َّللاَ َوأَط ُ
َمُنوا أ ُ
الرُس َ
َ َ
ين آ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َح َس ُن
الرُسول ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن ِبا ََّّلل َواْلَي ْو ِم ْاآلَخ ِر َذل َك َخ ْيٌر َوأ ْ
َوأُولي ْاأل َْم ِر م ْن ُك ْم َفإ ْن تََن َاز ْعتُ ْم في َش ْيء َف ُرُّدوهُ إَلى َّ َ
يال) .سورة النساء.59:
تَأ ِْو ً
أساس
َوَقَب ِائ َل

ومتعاطفا ،ويكون
فتسود المجتمع قيم المحبة ،والخير ،والسعادة؛ فيكون
احما،
مجتمعا قويًّا،
ً
ً
ً
متماسكا ومتر ً
ُّها َّ
وبا
اك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َعْلَن ُ
النا ُس ِإَّنا َخَلْقَن ُ
اك ْم ُش ُع ً
المفاضلة بين الناس هو تقوى هللا ،قال تعالىَ :
(يا أَي َ
لِتعارُفوا ِإ َّن أَ ْكرم ُكم ِعند َّ ِ
اكم ِإ َّن َّ ِ
يم َخِب ٌير) .سورة الحجرات.13:
َ َ ْ َْ
ََ َ
َّللاَ َعل ٌ
َّللا أ َْتَق ُ ْ
ينبغي للمدراس أن تغرس في نفوس طالبها حب العلم ،وأهله ،وتقديرهم ،واالقتداء بهم والعناية بكتبهم،

ودراسة مصنفاتهم ،فينشأ الطلبة على حب العلم ،وتقدير أهله والرجوع إلى أقوالهم ،وتفسيراتهم ،لفهم كتاب هللا عز
صحيحا َوفق فهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فهما
ً
وجل ،وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ً
بأن يدعوه بزيادة العلم والتفقه في الدين ،فقال
فاهلل -عز وجل -أمر نبيه
محمدا صلى هللا عليه وسلم ْ
ً
َّللا اْلملِك اْلح ُّق وَال تَعجل ِباْلُقرآ ِ ِ
ضى ِإَل ْي َك َو ْحُي ُه َوُق ْل َر ِّب ِزْدِني ِعْل ًما )سورة طه.114
َن م ْن َقْب ِل أ ْ
َن ُيْق َ
تعالىَ ( :فتَ َعاَلى َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ
وبيَّن هللا -عز وجلَّ -
أن أهل العلم ال يكون في منزلة أهل الجهل ،بل أهل العلم أعلى منزلة ،فقال تعالى(:
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َمن هو َق ِان ٌت َآن َّ
ِ
ين َال َي ْعَل ُمو َن
ين َي ْعَل ُمو َن َوالذ َ
اء اللْي ِل َسا ِج ًدا َوَقائ ًما َي ْح َذ ُر ْاآلخ َرَة َوَي ْر ُجو َر ْح َم َة َرّبِه ُق ْل َه ْل َي ْستَ ِوي الذ َ
أ َّ ْ ُ َ
َ
ِإَّنما يتَ َذ َّكر أُوُلو ْاألَْلب ِ
اب) سورة الزمر.9:
َ
َ َ ُ
ورفع هللا -عز وجل -أهل العلم لعلمهم ،فقال تعالى( :يا أَيُّها َّال ِذين آَمُنوا ِإ َذا قِ
يل َل ُكم تََف َّس ُحوا ِفي اْلم َجالِسِ
َ َ
َ ْ
َ
َ َ
ِ
َّللا َل ُكم وإِ َذا ِقيل ان ُشزوا َفان ُشزوا يرَف ِع َّ َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّللاُ ِب َما تَ ْع َمُلو َن
ين أُوتُوا اْلعْل َم َد َرَجات َو َّ
َمُنوا م ْن ُك ْم َوالذ َ
َّللاُ الذ َ
َ ْ ُ ْ ُ َْ
ين آ َ
َفا ْف َس ُحوا َيْف َس ِح َّ ُ ْ َ
َخِب ٌير ) سورة المجادلة.11:
والمدارس التي تجعل من أهدافها تجديد الخطاب الديني تسعى إلى غرس العفو والصفح وكظم الغيظ في

نفوس طالبها ،فينشأ الطالب على حب العفو ،فيعفو عن المسيء ،والعفو صفو من صفات هللا عز وجل ،قال ابن

ضالً منه".1
العْفوَ :عْفو هللا تعالى عن َخْلقه ،وذلك ُ
يعاقبهمَ ،ف ْ
تركه ّإياهم فال ُ
فارسَ ":
وتعليم النشء صفة العفو ،تجعلهم يتقبلون أخالق الناس ،ويتعايشون معهم ،وقد أمر هللا عز وجل نبيه
ِ
ِ
ِِ
ين) سورة
ً
َع ِر ْ
ْم ْر ِباْل ُع ْرف َوأ ْ
ض َع ِن اْل َجاهل َ
محمدا صلى هللا عليه وسلم بأخذ العفو ،فقال تعالىُ (:خذ اْل َعْف َو َوأ ُ
اإلعراف.199:
أن تتجاوز عن أخطاء الناس ،واالبتعاد عن الغلظة في الكالم والتعامل يقرر ذلك اإلمام الطبري
والعفو ْ
بقوله ":وأولى هذه األقوال بالصواب قول من قال :معناه :خذ العفو من أخالق الناس ،واترك الغلظة عليهم وقال:

أُمر بذلك نبي هللا صلى هللا عليه وسلم في المشركين ،و َّإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ َّ
ألن هللا جل ثناؤه أتبع ذلك
ّ
محاجته المشركين في الكالم".2
وسلم
عليه
هللا
صلى
تعليمه نبيَّه
َّ
َ

1

 -ابن فارس ،مرجع سبق ذكره ،مادة(عفو).

 -2الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،الطبعة األولى2001 ،م ،مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر القاهرة ،ج ،10
ص .642
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أن يعرض المرء عن ذنب المسيء َّ
كأنه لم يره ،يقرر ذلك
ويتعلم النشء الصفح عن المسيء ،والصفح ْ
ِ
الصُفو ُح من أَبنية المبالغة"1؛
بصْف َحه وجهه كأَنه أَعرض بوجهه عن ذنبه و َّ
ابن منظور بقوله ":وأَصله من اإلعراض َ
ِ
ِ ِ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
ِِ
ار
يم ِان ُك ْم ُكَّف ًا
فيصفح عنه طاعة هلل ورسوله و ً
اب َل ْو َي ُرُّد َ
(وَّد َكث ٌير م ْن أ ْ
ون ُك ْم م ْن َب ْعد إ َ
امتثاال لقول هللا تعالىَ :
ِ
ِ ِِ ِ ِ
َّللاَ َعَلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير).
َّللاُ ِبأَ ْم ِِره ِإ َّن َّ
اصَف ُحوا َحتَّى َيأِْتي َّ
َّن َل ُه ُم اْل َح ُّق َف ْ
َح َس ًدا م ْن ع ْند أ َْنُفس ِه ْم م ْن َب ْعد َما تََبي َ
اعُفوا َو ْ
ْ
َ
سورة البقرة.109:
والصفح ُخُلق عظيم ال يعرفه إال من تربَّى على مكارم األخالق ،ونشأ على كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه

صلى هللا عليه وسلم ،وثمة فرق بين الصفح والعفو ،فالصفح أبلغ من العفو ،يدل على ذلك الزبيدي بقوله ":قلت:
الصفح ترك التأنيب ،وهو أبلغ من العفو فقد يعفو ،وال يصفح ".2

ويتعلم الطالب َّ
أن كظم الغيظ أجره عظيم عند هللا عز وجل ،فينمو لديه ُخُلق الصبر وكظم الغيظ ،والتحمل

فإن كظم اإلنسان غيظه خال المجتمع من العنف.
األذى من الناس ،فالغيظ الغضب ،وكظمه رده ،وحبسه ْ
وخلت المدارس من العنف بين طالبها ،فتكون المدارس بيئة مدرسية آمنة يشعر فيها الطالب باألمن

امتثاال لقوله تعالى:
األمان ،فتكون بيئة مهيأة لإلبداع ،والتمييز ،واالبتكار ،فإذا ما غضب الطالب كظم غيظه،
ً
ٍ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
السَّرِاء
ين ُي ْنِفُقو َن ِفي َّ
ض َها َّ
(و َس ِارُعوا ِإَلى َم ْغِف َرٍة ِم ْن َرّب ُ
الس َم َو ُ
ين ( )133الذ َ
ض أُعَّد ْت لْل ُمتَّق َ
ِك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َع ِن َّ
َو َّ
ين) سورة آل عمران.134 :
الناس َو َّ
ين اْل َغ ْي َ
َّللاُ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
ظ َواْل َعاف َ
الضَّراء َواْل َكاظم َ
فاهلل -عز وجل -جعل من صفات أهل الجنة َّأنهم يكظمون الغيظ ،ويعفون عن الناس وهذه صفات يحبها

مبتغيا األجر والمثوبة من هللا عز وجلَّ ،
فإنه
هللا عز وجل ،فإذا فهم الطالب هذه اآلية الكريمة ،وطبَّقها في حياته،
ً
يحيا حياة الطيبة ،ويحرص على أن تكون عالقته طيبة مع زمالئه ،تقوم على العفو ،والصفح ،والحب ،وهذا يؤِثّر
إن المدارس تُ ِّ
في العالقة بين األفراد في المجتمع؛ إذ َّ
خرج طلبة صالحين ،يتسمون بمكارم األخالق الحميدة.
مهما في تغيير المجتمعات ،فتقدم مبادرات طيبة تنشر بها الصفات الحميدة ،فتؤمر
وتؤدي المدارس ًا
دور ً

بالمعروف ،وتنهى عن المنكر ،وتحارب األفكار الدخيلة على المجتمع ،وتحذر منها ،وتَُبِّين خطرها على الفرد
سببا في قتل النفس البشرية بغير حق.
والمجتمع ،ومن هذه األفكار الدخيلة التطرف الذي كان ً

فالمدارس لها دور عظيم في تحذير الناس من قتل النفس بغير حق ،و َّ
أن الذي يقتل النفس بغير حق
فكأنما قتل الناس جميعا ،وهذا أمر خطير على الدين ،والوطن والمجتمعَّ ،
حذر منه هللا عز وجل في كتابه العزيز،
ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
فقال(:م ْن أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
ِ
َّ
اس
الن
ل
ت
ق
ا
م
َن
أ
ك
ف
ض
ر
األ
ي
ف
اد
س
ف
َو
أ
س
ف
ن
ر
ي
غ
ب
ا
س
ف
ن
ل
ت
ق
ن
م
ه
َن
أ
يل
ائ
ر
س
إ
ي
ن
ب
ى
ل
ع
ا
ن
ب
ت
َ
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ً َ ْ َْ
ْْ
ْ
َجل َذل َك َك َْ َ َ َ َ
َ
َ َ َ ََ َ
ْ ََ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ير ِم ْن ُهم َب ْع َد َذِل َك ِفي ْاأل َْر ِ
َحَيا َّ
ض
َحَي َ
اها َف َكأََّن َما أ ْ
يعا َو َم ْن أ ْ
اس َجم ً
الن َ
َجم ً
اء ْت ُه ْم ُرُسُلَنا باْلَبّيَنات ثُ َّم إ َّن َكث ًا ْ
يعا َوَلَق ْد َج َ
َل ُم ْس ِرُفو َن ) .سورة المائدة.32:

فتحمي المدارس طالبها من االنحراف ،والتطرف ،واعتناق الفكر المنحرف الذي سبب لألمة اإلسالمية

المصائب ،والويالت ،واالقتتال الداخلي بين أبنائها ،وتخريب األوطان ،وتشريد الناس ،وتهجيرهم من بالدهم ،وسفك

دمائهم ،وتدنيس أعراضهم ،وهالك أموالهم.

وتربي المدارس طالبها على تقبل اآلخر ،ومناقشة أفكاره ،وآرائه ،وتصحيح مفاهيمه مستندين إلى األدلة
الصحيحة والسليمة المستمدة من كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.
1

 -ابن منظور ،مرجع سبق ذكره ،مادة(صفح).

2

 الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني ،تاج العروس ،تحقيق علي شيري ( ،د ،ط)1994 ،م ،دار الفكر ،بيروت،مادة( صفح).
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قادر على المحاججة العلمية المستندة إلى الدليل الصحيح من الكتاب والسنة ،فيحاججهم
فيكون الطالب ًا
متبعا قول هللا تعالىُ( :ق ْل
اآلخرين ،ويناقشهم بأسلوب علمي هادئ ،يهدف منه ْ
أن يدلهم على الطريق الصحيحً ،
َّللا وَال ن ْش ِر ِ
ِ ٍ ٍ
ِ
َّ
َّ
َهل اْل ِكتَ ِ
ضا أ َْرَب ًابا ِم ْن
ضَنا َب ْع ً
ك ِبه َش ْيًئا َوَال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
اب تَ َعاَل ْوا ِإَلى َكل َمة َس َواء َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم أَال َن ْعُب َد ِإال َّ َ َ ُ َ
َيا أ ْ َ
اش َه ُدوا ِبأََّنا ُم ْسلِ ُمو َن) .سورة آل عمران.64:
ُدو ِن َّ
َّللاِ َفِإ ْن تََوَّل ْوا َفُقوُلوا ْ
ويظهر دور المدارس في تخريج طالب يمتلكون المعرفة العلمية ،ولديهم القدرة على المحاورة والمجادلة
يتسمون بالحكمة ،ويعظون غيرهم موعظة حسنة ،مستجيبين لقول هللا تعالىْ (:ادعُ ِإَلى سِب ِ
ظ ِة
ِك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يل َرّب َ
َ
ِِ
ِ
َِّ ِ
ِ ِ
ين) .النحل.125 :
ض َّل َع ْن َسِبيله َو ُهَو أ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِباْل ُم ْهتَد َ
َعَل ُم ِب َم ْن َ
َح َس ُن ِإ َّن َرب َ
اْل َح َسَنة َو َجادْل ُه ْم ِبالتي ه َي أ ْ
مبتعدا عن العنف ،والتجريح ،والتعصب لرأيه بل يحترم اآلراء ،ويناقشها
فيتعلم الطالب المجادلة الحسنة،
ً
مناقشة علمية ،ويدلل على صحة رأيه باألدلة من الكتاب والسنة ،فال يتحدث بغير علم ،فينمو لديه الخوف من هللا
ف َما َل ْي َس َل َك ِب ِه
(وَال تَْق ُ
عز وجل إن تحدث في مسألة بغير علم ،فإذا ما دخل في ناقش تذكر قول هللا تعالىَ :
ِ
ان َع ْن ُه َم ْسُئوًال ) .سورة اإلسراء.36:
ِعْل ٌم ِإ َّن َّ
ص َر َواْلُف َؤ َاد ُك ُّل أُوَلئ َك َك َ
الس ْم َع َواْلَب َ
وهذا األمر يعالج مشكالت كثيرة في المجتمع ،فالمجتمع -اليوم -يعاني من كثرة القول بغير علم ،فاإلشاعة

تؤثر في المجتمع ،فتسبب الفرقة واالختالف بين أفراده ،وربما أدت إلى قتل النفس بغير حق ،وتخريب الممتلكات،
أمر
وتهجير الناس ،واستنزاف موارد الدولة ،والواجب التأكد من الخبر قبل نشره بين الناس ،فإذا ما سمع اإلنسان ًا
ف أَ َذ ِ ِ
تذكر قول هللا تعالى (:وإِ َذا جاءهم أَمر ِمن ْاألَم ِن أ َِو اْلخو ِ
الرس ِ
َّ
ِ
ول َوإَِلى أُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُه ْم
ُ
َْ
َ َ َ ُْ ٌْ َ ْ
اعوا به َوَل ْو َرُّدوهُ إَلى َّ ُ
ِ َّ ِ
ط ِ
َّللاِ َعَل ْي ُكم وَر ْحمتُ ُه َالتََّب ْعتُم َّ
يال) .سورة النساء.83:
ض ُل َّ
الش ْي َ
ان ِإ َّال َقلِ ً
ين َي ْستَْنِب ُ َ
ون ُه م ْن ُه ْم َوَل ْوَال َف ْ
طَ
َل َعل َم ُه الذ َ
ْ َ َ
ُ
وتربي المدارس طالبها على االبتعاد عن الجهر بالسوء ،و َّ
أن هذا الفعل ال يحبه هللا عز وجل ،فيتعلم
الطالب َّ
أن يعبر عن ظلم تعرض له ،وهذا
أن الجهر بالسوء أمر نهى هللا عنه ،و َّأنه ال يجهر بالقول إال إذا أراد ْ
يكون أمام ولي األمر؛ ليدفع عنه الظلم الذي وقع عليه ،وهو بهذا الفعل يعمل بقول هللا تبارك وتعالىَ (:ال ُي ِح ُّب
ظلِم وَكان َّ ِ
الس ِ ِ
ِ
َّ
يما) .سورة النحل.148:
َّ
َّللاُ اْل َج ْه َر ِب ُّ
وء م َن اْلَق ْو ِل ِإال َم ْن ُ َ َ َ
َّللاُ َسم ً
يعا َعل ً
وتعلم المدارس طالبها َّأنه ال يجوز لهم أن يتتبعوا عورات الناس ،وأن يتجسسوا فهذه صفات ذميمة نهى

هللا عز وجل عنها ،فالمؤمن ال ينبغي له أن يخالف قول هللا فاهلل أمرنا باألخالق الحسنة ،فتنمو لدى الطالب

المراقبة الذاتية ،فيعلم َّ
(ي ْوَم تَ ِج ُد ُك ُّل
أن هللا –عز وجل -يراه ،ويراقبه ،فإذا ما وقع في معصية تذكر قول هللا تعالىَ :
ِ ِ
ض ًار وما َع ِمَل ْت ِم ْن س ٍ
ٍ
وء تََوُّد َل ْو أ َّ
وف
َّللاُ َنْف َس ُه َو َّ
َم ًدا َب ِع ًيدا َوُي َح ِّذ ُرُك ُم َّ
َّللاُ َرُء ٌ
َن َب ْيَن َها َوَب ْيَن ُه أ َ
ُ
َنْفس َما َعمَل ْت م ْن َخ ْي ٍر ُم ْح َ َ َ
ِباْل ِعَب ِاد) .سورة آل عمران.30 :
وتوظف المدارس اآليات الكريمة التي ِ
تقوم سلوك الطلبة ،فيحرص الطالب أن يكون قوله مطابًقا لفعله،
ّ
فتكون غايته في حياته أالَّ يخالف فعله قوله ،فإذا ما خالف فعله قوله تذكر قول هللا تبارك وتعالى (:يا أَيُّها َّال ِ
ين
ذ
َ
َ َ
آَمنوا لِم تُقوُلون ما َال تْفعُلون (َ )2كبر مْقتا ِعند َّ ِ
َن تَُقوُلوا َما َال تَْف َعُلو َن) .سورة الصف ،2،3:فيصحح عمله
ََ َ
َّللا أ ْ
َُ َ ً ْ َ
َُ َ َ َ َ
وفًقا لقوله.
وتُعِّلم المدارس طالبها َّأنهم إذا تنازعوا في أمر ،واختلفوا فيه َّ
أن يعودوا إلى كتاب هللا عز
فإن الواجب ْ

وجل ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ،وأقوال أهل العلم ووالة األمر ،أهل االختصاص ،فإذا ما حصل خالف
َطيعوا َّ ِ
ِ
تذكر الطالب قول هللا تبارك وتعالى( :يا أَي َّ ِ
ونزاع َّ
ول َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم َفِإ ْن
يعوا َّ
ُّها الذ َ
َّللاَ َوأَط ُ
َمُنوا أ ُ
الرُس َ
َ َ
ين آ َ
ول ِإن ُكنتم تؤ ِمنون ِب َّ ِ
ِ ِ
يال) .سورة
تََن َاز ْعتُ ْم ِفي َشي ٍء َف ُرُّدوهُ ِإَلى َّ
َّللاِ َو َّ
َح َس ُن تَأ ِْو ً
الرُس ِ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
اَّلل َواْلَي ْو ِم ْاآلَخ ِر َذل َك َخ ْيٌر َوأ ْ
ْ
النحل.65:
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إن يعلم َّ
امتثاال لقوله تعالى(:
أن معالجة هذا الخالف هي العودة إلى كتاب هللا وسنة نبيه ،فيتحاكم إليهما،
ً
وْ
ِ
ِ
ِ
َف َال وربِك َال يؤ ِمُنو َن حتَّى يح ِّكم ِ
ِ
ِ
يما) سورة
َ َّ َ ُْ
يما َش َج َر َب ْيَن ُه ْم ثُ َّم َال َي ِج ُدوا في أ َْنُفس ِه ْم َح َرًجا م َّما َق َ
َ َُ ُ َ
ض ْي َت َوُي َسّل ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
النساء.65 :

فيعلم َّ
أن االمتثال لقول هللا عز وجل ،ولقول نبيه صلى هللا عليه وسلم صفة من صفات المؤمنين الذين
ِ
ين ِإ َذا ُد ُعوا
ان َق ْو َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
إذا سمعوا قول هللا وقول رسوله قالوا :سمعنا وطعنا؛ إذ َّإنهم قرؤوا قوله تعالىِ( :إَّن َما َك َ
ِ
ِإَلى َّ ِ
ش َّ
ط ْعَنا َوأُوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمْفلِ ُحو َن (َ )51و َم ْن ُي ِط ِع َّ
َن َيُقوُلوا َس ِم ْعَنا َوأَ َ
َّللاَ َوَرُسوَل ُه َوَي ْخ َ
َّللا َوَرُسولِه لَِي ْح ُك َم َب ْيَن ُه ْم أ ْ
َّللاَ
َوَيتَّْق ِه َفأُوَلِئ َك ُه ُم اْلَف ِائ ُزو َن) سورة النور.51،52:
المبحث الثاني :تجديد الخطاب الديني في السنة النبوية الشريفة

تنمي المدارس قيمة االعتصام بكتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ،فال ي ِ
قد ُم
ُ
جائز
الطالب على عمل إال إذا رجع إلى كتاب هللا ،وسنة نبيه ،واطلع على أقوال العلماء في هذا العمل ،فإن كان ًا
أقدم عليه وإالَّ تركه ،وبحث عن غيره.
وهذا األمر يعالج المشكالت التي يقع فيها كثير من المسلمين ،فجل المشكالت التي يواجهها المسلمون-

اليوم -سببها الرجوع المتأخر إلى اإلسالم ،يؤكد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله " :الرجوع المتأخر ،وأعني

بهذا الرجوع أن يقوم المسلمون بفعل ما يريدون فعله ،أو تركه ،ثم يرجعون إلى اإلسالم؛ ليجدوا المبرر الشرعي لما
فعلوه أو تركوه".1

فهما غير صحيح يفهمونه َوفق أهوائهم ،وال
وهذا الفعل يؤدي إلى فهم اآليات الكريمة واألحاديث النبوية ً
شك َّ
أن بعض المجتمعات اإلسالمية تعاني اليوم من الجهل في األحكام الشرعية ،وهذا األمر يحث المدارس على"
نشر العلم بين الناس ،وإظهار الشرائع التي خفيت في المجاالت الشرعية المختلفة بفعل الجهل".2

فتتبنى المدارس الدعوة إلى هللا عز وجل ،فتعمل بقول هللا تبارك وتعالىُ ( :كنتم خير أ َّ ٍ
ُخ ِرَج ْت لِ َّلن ِ
َّ
اس
ُمة أ ْ
ْ ُْ َ َْ
وف وتنهون ع ِن اْلمن َك ِر وتؤ ِمنون ِب َّ ِ
َهل اْل ِكتَ ِ
ان َخ ْي ًار َل ُه ْم ِم ْن ُه ُم اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َوأَ ْكثَُرُه ُم
ْم ُرو َن ِباْل َم ْع ُر ِ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
اب َل َك َ
َم َن أ ْ ُ
اَّلل َوَل ْو آ َ
تَأ ُ
اْلَف ِ
اسُقو َن) سورة آل عمران.110 :

فتوضح األحكام الشرعية ،وتحارب مظاهر الشرك باهلل عز وجل ،والبدع التي ظهرت بين الناس ،وتحيي

عمال بقول رسول هللا
السنة في األمور الحيوية بين الناس ،وتدعوهم إلى الهدى والخير ،وتحذرهم من اتباع الهوىً ،
صلى هللا عليه وسلم ":من دعا ِإَلى هدى َكان َله ِمن ْاأل ِ
ص َذلِ َك ِم ْن أُ ُج ِ
ُج ِ
ورِه ْم َش ْيًئا،
َ ُ ْ
ًُ
َْ َ َ
ْ
ور َم ْن تَِب َع ُه َال َي ْنُق ُ
َج ِر م ْث ُل أ ُ
3
ٍ
اإل ْث ِم ِم ْثل آثَا ِم من تَِبعه َال ي ْنُقص َذلِك ِمن آثَ ِ
ان َعَل ْي ِه ِم ْن ِْ
ام ِه ْم َش ْيًئا" .
َ ْ
ض َالَلة َك َ
َو َم ْن َد َعا ِإَلى َ
َْ َُ َ ُ
ُ

1

 زيدان ،عبدالكريم ،نظرية التجديد في الفكر اإلسالمي ،المؤتمر الدولي الثامن لرابطة لجامعات اإلسالمية، ،2009ص .7

2

 الشريف ،محمد بن شاكر ،تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ،الطبعة األولى2004 ،م مجلةالبيان ،الرياض ،ص .29

3

 مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم ،الطبعة األولى2006 ،م ،دار طيبة الرياض،ص .1234
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فدور المدارس في تجديد الخطاب الديني هو إحياء السنة في نفوس طالبها واالقتداء برسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،يؤكد ذلك محمد الشريف بقوله ":فالتجديد المشروع هو إعادة الدين إلى النحو الذي كان عليه زمن

النبي صلى هللا عليه وسلم وإعادة الناس إليه على النحو الذي مضى عليه أهل القرون الثالثة المفضلة".1

ينبغي للمدارس أن تغرس في نفوس طالبها االقتداء بأهل بالقرون الثالثة األولى الذين شهد لهم النبي-
َّ ِ
َّ ِ
صلى هللا عليه وسلم -بالخير ،والفضل ،فقال صلى هللا عليه وسلم ":خير أ َّ ِ
ين
ين َيلُ َ
ون ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
ُمتي َق ْ ِرني ،ثُ َّم الذ َ
َ ُْ
ِ
يُلونهمَ .ق ِ
ونو َن،
انَ :ف َال أ َْد ِري ،أَ َذ َك َر َب ْع َد َق ْ ِرنه َق ْرَن ْي ِن ،أ َْو ثَ َالثًا ،ثُ َّم ِإ َّن َب ْع َد ُك ْم َق ْو ًما َي ْش َه ُدو َنَ ،وَال ُي ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،وَي ُخ ُ
ال ع ْم َر ُ
َ َُ ْ َ
2
ِ
ِ
ِ
الس َم ُن" .
َوَال ُي ْؤتَ َمُنو َنَ ،وَي ْن ُذ ُرو َنَ ،وَال َيُفو َنَ ،وَي ْ
ظ َه ُر فيه ْم ّ
أن تشجع طالبها باالقتداء بأهل القرون
فهذا الحديث ُي ِّبين فضل القرون الثالثة األولى ،فحري بالمدارس ْ

الثالثة ،فأفضلهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ثم التابعين ،ثم تابعي التابعين ،يقرر ذلك ابن حجر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين".3
َن تَ ُكون َّ
ضى َه َذا اْل َحديث أ ْ
ضل م ْن أ َْتَباع التَّاِبع َ
ينَ ،والتَّاِب ُعو َن أَ ْف َ
ضل م ْن التَّاِبع َ
الص َح َابة أَ ْف َ
بقولهَ ":وا ْقتَ َ
ويظهر دور المدارس في تعظيم الوحيين :كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،في نفوس
أن يعارضهما ،أو يحرف نصوصهما عن المعنى الذي
طالبها ،وأنهما وحيان من هللا عز وجل ،ال ينبغي ألحد ْ
أراد هللا عز وجل ،وبيَّنه النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأجمع عليه صحابة رسول هللا.
وقد تواترت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب االعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفتهما ،ومن
صموا ِبحب ِل َّ ِ ِ
األدلة الشرعية من كتاب هللا عز وجل على وجب االعتصام بكتاب هللا قوله تعالى( :و ِ
يعا
َ ْ
اعتَ ُ َ ْ
َّللا َجم ً
ِ
ِ
َّللاِ عَلي ُكم ِإ ْذ ُك ْنتُم أَعد َّ
ٍ
َصَب ْحتُ ْم ِبِن ْع َمِت ِه ِإ ْخَو ًانا َوُك ْنتُ ْم َعَلى َشَفا ُحْف َرة م َن
ف َب ْي َن ُقُلوب ُ
اء َفأَل َ
ِك ْم َفأ ْ
َوَال تََفَّرُقوا َوا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة َّ َ ْ ْ
ْ َْ ً
َّ
َّللاُ َل ُك ْم آََي ِات ِه َل َعَّل ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن ) .سورة آل عمران.103 :
الن ِار َفأ َْنَق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك ُيَبِّي ُن َّ
ِ
يك ْم ثََقَل ْي ِن،
ك ِف ُ
وحبل هللا هو القرآن الكريم ،يدل على ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم " :أ ََال َوإِّني تَ ِار ٌ
َّللاِ عَّز وج َّل ،هو حبل َّ ِ
ِ
ض َالَل ٍة".4
ان َعَلى َ
ان َعَلى اْل ُه َدىَ ،و َم ْن تََرَك ُه َك َ
َّللاَ ،م ْن اتََّب َع ُه َك َ
َح ُد ُه َما :كتَ ُ
أَ
اب َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
َّ
ظا) .سورة
طاعَ َّ
(م ْن ُي ِط ِع َّ
اك َعَل ْي ِه ْم َحِفي ً
ول َفَق ْد أَ َ
َّللاَ َو َم ْن تََولى َف َما أ َْرَسْلَن َ
الرُس َ
ويدل قول هللا تعالىَ :
النساء ،80:على وجوب االعتصام بالسنة ،والمحافظة عليها وااللتزام بها ،فقد قرن هللا -عز وجل -طاعته بطاعة
رسوله ،يؤكد ذلك ما قرره ابن كثير بقوله ":يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم بأنه من
أطاعه فقد أطاع هللا ،ومن عصاه فقد عصى هللا وما ذاك إال ألنه ما ينطق عن الهوى ،إن هو إال وحي يوحى".5
وتسعى المدارس إلى بناء شخصية الطالب المسلم ،وتعديل سلوكه ،وتنمية قيمه المستمدة من كتاب هللا،

أن يتقبل اآلخر َوفق ما جاء في كتاب هللا عز وجل ،فيعامل المخالف له من أهل الكتاب وغيرهم
وسنة نبيه ،و ْ

1

 -الشريف ،مرجع سبق ذكره.13 ،

2

 -البخاري ،مرجع سبق ذكره ،ص .897

3

 -ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،المكتبة السلفية ،ص .7

4

 -مسلم ،مرجع سبق ذكره ،ص .1131

5

 ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق سامي بن محمد السالمة ،دارطيبة ،الرياض ،ج  ،2ص .363
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يل ربِك ِباْل ِح ْكم ِة واْلمو ِع َ ِ
َِّ ِ
ِ ِ
َح َس ُن
معاملة حسنة وفق قول هللا تبارك وتعالىْ :
(ادعُ ِإَلى َسِب ِ َ ّ َ
ظة اْل َح َسَنة َو َجادْل ُه ْم ِبالتي ه َي أ ْ
َ َ َْ
ِِ
ِ
ين) .سورة النحل.125:
ض َّل َع ْن َسِبيله َو ُه َو أ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِباْل ُم ْهتَد َ
َعَل ُم ِب َم ْن َ
ِإ َّن َرب َ
فمجادلة المخالفين تكون بالحسنى ،واألسلوب الحسن دون العنف ،والغلظة ،يقرر ذلك الطبري بقوله":
وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها ،أن تصفح عما نالوا به عرضك من األذى ،وال تعصه في القيام
بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك".1
فيعتاد الطالب الكالم الطيب ،فيختار من األلفاظ أجملها ،ومن المعاني أحسنها ويعرض عن الكالم البذيء،
َّ ِ
ين َي ْد ُعو َن ِم ْن ُدو ِن
فال يسب المخالفين حتى ال يسبوا دين هللا بغير علم ،فيعمل بقول هللا عز وجلَ (:وَال تَ ُسُّبوا الذ َ
ُم ٍة َع َمَل ُه ْم ثُ َّم ِإَلى َرّب ِِه ْم َم ْرِج ُع ُه ْم َفُيَنِّبُئ ُه ْم ِب َما َك ُانوا َي ْع َمُلو َن ) سورة
َّللاِ َفَي ُسُّبوا َّ
َّ
َّللاَ َع ْدًوا ِب َغ ْي ِر ِعْل ٍم َك َذلِ َك َزيََّّنا لِ ُك ِّل أ َّ
األنعام.108 :
وتحرص المدارس على أن يكون الطالب ذا أخالق حسنة ،وتظهر هذه األخالق في معاملته آلبائه،

فيحسن الطالب لوالديه ،فيكرمهما ،ويتذلل لهم ،ويبرهما ،ويسعى إلى مرضاتهما طاعة هلل عز وجل ،وابتغاء األجر
ص ْيَنا ِْ
ِ
ان ِبَوالِ َد ْي ِه َح َمَل ْت ُه أ ُّ
(وَو َّ
اإل ْن َس َ
صالُهُ
ُم ُه َو ْهًنا َعَلى َو ْه ٍن َوف َ
منه ،ويسعى إلى تنفيذ وصية هللا عز وجل في قولهَ :
ِ
ِ
ِ
َن ْ ِ
ام ْي ِن أ ِ
ك ِبي َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِعْل ٌم َف َال
اك َعَلى أ ْ
َن تُ ْش ِر َ
اه َد َ
اش ُك ْر لي َولِ َوال َد ْي َك ِإَل َّي اْل َمص ُير (َ )14وإِ ْن َج َ
في َع َ
تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
اح ْب ُه َما ِفي ُّ
اب ِإَل َّي ثُ َّم ِإَل َّي َم ْرِج ُع ُك ْم َفأَُنِّبُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َمُلو َن) .سورة
يل َم ْن أََن َ
الد ْنَيا َم ْع ُروًفا َواتَّب ْع َسب َ
َُْ َ َ
لقمان.15،14:
فإذا ما نشأ الطالب على الكتاب والسنة ،وبر والديهَّ ،
فإن المجتمع يحيا حياة طيبة هنيئة تخلو من

المشكالت ،فال نجد في المجتمع من يعق والديه ،أو من يرسل والديه إلى دور المسنين وال نجد من اآلباء من

يبره ويشكو من عقوقه ،وسوء ُخُلقه.
يشكو والده إلى القضاء؛ إذ إنه ال يساعده ،وال َّ

وقد بيَّن النبي -صلى هللا عليه وسلم -حق الوالدين ،وحث على برهما ،وبين فضل برهما ،وقد َّ
قدم بر
َّللاِ بن عم ٍرو ر ِ
ضي َّ
الوالدين على الجهاد في سبيل هللا ،يدل على ذلك ما رواه اإلمام البخاري من حديث َع ْب ِد َّ
َّللاُ
َْ َْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
ِ
"جاء َر ُج ٌل ِإَلى َِّ
ال:
صَّلى َّ
َح ٌّي َوال َد َ
ال :أ َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
اك؟ َق َ
استَ ْأ َذَن ُه في اْلج َهادَ ،فَق َ
َع ْن ُه َما َيُق ُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ف ْ
النب ِّي َ
ولَ َ :
ِ 2
َفِفي ِه َما َف َجاه ْد" .
أن النبي-صلى هللا عليه وسلمَّ -
فإذا ما تعلم الطالب فضل بر الوالدين ،و َّ
فضل بر الوالدين على الجهاد

في سبيل هللاَّ ،
شاكر هللا على نعمة ،بل َّ
إن بره يستمر حتى بعد موتهما؛
فإنه ُيقدم على بر والديه ،وهو فرح مسرورً ،ا
َّ
َّللاِ ْب ِن ُع َم َر "أ َّ
ألنه يعلم َّ
َن َرُج ًال
أن أجر بر الوالدين ال ينقطع ،يدل على ذلك ما رواه اإلمام مسلم من حديث َع ْب ِد َّ
ِ
َّللاِ ،وحمَله عَلى ِحم ٍار َكان يرَكبه ،وأَع َ ِ
ِ
َّ
َعر ِ
ط ِر ِ
ام ًة َك َان ْت َعَلى َأر ِْس ِه،
اب َلِقَي ُه ِب َ
َ َْ ُ ُ َ ْ
يق َم َّك َة َف َسل َم َعَل ْيه َع ْب ُد َّ َ َ َ ُ َ
م ْن ْاأل ْ َ
طاهُ ع َم َ
َ
يرَ ،فَقال عبد َّ ِ
ِ
ض ْو َن ِباْلَي ِس ِ
ان ُوًّدا
َصَل َح َك َّ
َ َ ُْ
َّللاُِ ،إَّن ُه ْم ْاأل ْ
َّللاِ :إ َّن أََبا َه َذا َك َ
ابَ ،وِإَّن ُه ْم َي ْر َ
َع َر ُ
َفَق َ
ال ْاب ُن د َين ٍارَ :فُقْلَنا َل ُه :أ ْ
صَل ُة اْلوَل ِد أَهل وِد أَِب ِ
َّ ِ ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم يُقولِ :إ َّن أَبَّر اْلِب ِر ِ
ِ
َّللاِ َّ
ِ
يه".3
َ ْ َ ُّ
ّ
َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
ل ُع َم َر ْب ِن اْل َخطابَ ،وإِّني َسم ْع ُت َرُس َ
ول َّ َ

فهذه القيم تنمي في نفوس الطلبة أهمية بر الوالدين ،وفضله ،فتعيش األسرة بأمن وأمان وسعادة ،وحب،

وألفة ،ومودة ،فال تعرف المشكالت األسرية التي يعاني منها-اليوم -كثير من األسر ،بل َّ
إن بعض األسرة تهدمت،

1

 -الطبري ،مرجع سبق ذكره ،ج  ،14ص .40

2

 -البخاري ،مرجع سبق ذكره ،ص .740

3

 -مسلم ،مرجع سبق ذكره ،ص .1189

64

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

وس ِج َن األب ،وما ذلك إال ألنها انحرفت عن كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم،
َّ
وتشرد أبناؤهاُ ،
واعتقدت َّ
أن نجاتها ،وسعادتها في اتباع الحضارة الغربية.
نتائج البحث وتوصياته

توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

 .1تجديد الخطاب الديني هو العودة الصحيحة إلى كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه

ووفق فهم القرون الثالثة المفضلة
فهما
ً
صحيحا َوفق ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلمَ ،
وسلم ،وفهم نصوصهما ً
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ال
ين َيُل َ
ين َيُل َ
ون ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
التي شهد لها النبي صلى هللا عليه وسلم باألفضلية ،فقالَ ":خ ْي ُر أ َُّمتي َق ْ ِرني ،ثُ َّم الذ َ
ون ُه ْمَ .ق َ
ِ
ِ
ونو َنَ ،وَال
انَ :ف َال أ َْد ِري ،أَ َذ َك َر َب ْع َد َق ْ ِرنه َق ْرَن ْي ِن ،أ َْو ثَ َالثًا ،ثُ َّم ِإ َّن َب ْع َد ُك ْم َق ْو ًما َي ْش َه ُدو َنَ ،وَال ُي ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،وَي ُخ ُ
ع ْم َر ُ
يؤتَمنو َن ،وي ْن ُذرو َن ،وَال يُفو َن ،وي ْ ِ ِ ِ
الس َم ُن"
ُْ َُ
ََ
َ َ
ََ ُ
ظ َه ُر فيه ْم ّ
 .2قدرة المدارس على تجديد الخطاب الديني ،ونشر القيم السامية ،ومكارم األخالق في المجتمع،
وإصالحه ،والنهوض به في مجاالت الحياة كافة ،وحمايته من العنف والتطرف ،والبدع والضالالت ،وغيرها من
المشكالت التي يواجهها المجتمع.
.3

أهمية المدارس في تعظيم الوحيين في نفوس طالبها ،واالحتكام إليهما في حياتهم اليومية ،وتقديمهما

على كل قول ،أو رأي ،واالقتداء بسلف األمة الذين شهد لهم النبي صلى هللا عليه وسلم باألفضلية.
.4

للمدارس دور عظيم في تربية طالبها على حب العلم ،وتقدير أهله ،وتوقيرهم ،واالهتمام بتراث األمة

العلمي والحضاري ،ونشره.

 .5تربية المدارس طالبها على كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ي ِ
مبدعا ذا أخالق
جيال
نشئ ً
ً
ُ
مشاركا في نهضة األمة.
قادر على العيش المشترك،
ومنفتحا على اآلخرً ،ا
سامية،
ً
ً
َّ .6
دور في حماية المجتمع من الفرقة واالختالف ،ولها أثر في وحدة األمة وجمع كلمتها
إن للمدارس ًا
على كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.
.7

للمدارس دور مهم في بناء األسرة المسلمة على كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا عليه

ومتماسكا.
مجتمعا قويًّا
وسلم ،فتنشأ أُسر متماسكة ،وقوية ،مما يجعل المجتمع
ً
ً

التوصيات:

يوصي الباحث الباحثين والتربويين بما يأتي:
 -1أهمية تجديد الخطاب الديني لحماية األمة من البدع والضالالت واالنحرافات العقدية ،وتقديم الحلول
الصحيحة والسليمة من كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا عليم وسلم للمشكالت التي يعاني منها المجتمع
المسلم.

 -2بناء عالقة قوية ومتينة بين المدارس والمجتمع؛ لتقديم الدعم للمدارس لتحقيق رؤيتها ورسالتها في

تقديم ما ينفع طالبها ومجتمعها.
 -3دعم المدارس وتوجيهها؛ لتربية طالبها على كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه صلى هللا وعليه وسلم؛
ونشر القيم السامية ،ومكارم األخالق في المجتمع ،ومحاربة األفكار والعادات الدخيلة على مجتمعنا.

 -4االنفتاح على العالم واإلفادة من مخترعاتها ،وعلمه بما يتوافق وعقيدتنا اإلسالمية وقيمنا العربية

واإلسالمية ،ورفض كل ما تعارض مع عقيدتنا وقيمنا.
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مصادر الدراسة ومراجعها:

القرآن الكريم
•

البخاري ،أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،الطبعة األولى2002 ،م دار ابن كثير

•

ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري المكتبة السلفية.

•

الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني ،تاج العروس ،تحقيق علي شيري( ،د ،ط)1994 ،م دار الفكر،

دمشق.

بيروت.
•

زيدان ،عبدالكريم ،نظرية التجديد في الفكر اإلسالمي ،المؤتمر الدولي الثامن لرابطة لجامعات اإلسالمية،

.2009
•

الشريف ،محمد بن شاكر ،تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ،الطبعة األولى2004 ،م مجلة
البيان ،الرياض.

•

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد
المحسن التركي ،الطبعة األولى2001 ،م ،مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر القاهرة.

•

عبادي ،عماد الدين ،وسائل الخطاب الدعوي في ضوء التجديد ،رسالة ماجستير إشراف الدكتور يوسف
عبد الالوي ،2014 ،جامعة الوادي ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

•

ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون،

•

الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ،الطبعة األولى 2003م،

(د،ط)1979،م دار الفكر.

دار الكتب العلمية ،بيروت.
•

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق سامي بن محمد السالمة،

•

مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم ،الطبعة األولى 2006م ،دار طيبة الرياض.

•

ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة2004 ،م ،دار صادر بيروت.

دار طيبة ،الرياض.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

الكلمة الطيبة وأثرها في وأد اإلرهاب
إعداد
الباحث:

الباحث:

م .هشيار سردار مصطفى

د .نذير سعيد مصطفى

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي
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ملخص البحث

اإلرهاب من أهم قضايا الساحة االقليمية والعالمية ،وأكثر المواضيع تداوالً ،وأصبح القضية األولى في قائمة

اهتمام كل الجهات والتخصصات ،وأهم مسألة في اإلرهاب هي معرفة ما يغذيه ،وعرض أحدث وأنجع الوسائل
لمكافحته.

والمواعظ والخطابات الحماسية لمنظري الجماعات المتطرفة أصبحت تجذب المئات من الشباب والشابات

من شتى بقاع االرض لكي يهلكوا الحرث والنسل ،ويعثوا في االرض الفساد ،ويضحوا بأنفسهم من أجل قضية
فت لهم؛ كل ذلك باسم الدين.
ُزّي ْ
نغفل عن هذا السالح الفتاك ،وأنه إذا
فكان البد من الوقوف على هذا الباب لكي نبين بأنه ال يمكن أن
َ
أحسنا إستعمالها كانت أداة فعالة في هدم صرح مطامح المتطرفين واإلرهابيين ،وأن اإلرهابيين ال يتهاونون في
ّ
استخدام هذا السالح ليالً ونهارا.
أهم النتائج:

 -1اإلرهاب حرابة في حق المواطنين ،وبغي في حق السلطة الشرعية ،ونشر للفساد في األرض ،وإهالك
ٌ
للحرث والنسل.
أصل العالقة بين البشر على
وثانياْ :
 -2حارب اإلسالم العنف واإلرهاب أوالً  :بتدمير البنية الفكرية له ً
بأن ّ
التعايش السلمي.
-3المواعظ والخطابات الدينية الموجهة المركزة الصائبة؛ لها األثر البالغ في وأد األفكار اإلرهابية.
-4يوجد شح في البحوث والدراسات العلمية التي تتناول تجديد الخطاب والوعظ الديني.
-5أستعمل الخطابات الحماسية قديما وحديثاً إلشعال الحماسة في النفوس ،والتاريخ القديم والحديث يشهدان

على أن هذه الوسيلة تأتي بثمارها.
أهم التوصيات:

 -1االهتمام بالبحوث والدراسات الميدانية والعلمية المتعلقة بالخطاب الديني لكي يخرج بخطاب ديني موافق

ألصوله السمحة.

 -2اإلكثار من الكلمات والخطب والندوات والمؤتمرات والنشرات حول نبذ العنف واإلرهاب؛ ليكون التسامح

أعلى صوتًا من صوت الرصاص والقنابل.
 -3تجديد الخطاب الديني ليكون مالئماً للواقع ،وأن يتسم بصفتي السماحة والمرونة.

-4على الخطباء والوعاظ أن ينتهجوا البشارة واليسر في خطاباتهم ،وأن يبتعدوا عن المواعظ الهدامة ذات

النمط السلبي.

-5عدم االستهانة بخطاب ووعظ منحرف ينشر على صفحات مواقع التواصل االجتماعي والمواقع
االلكترونية ،فهي تزرع بذور التطرف العنف.
المقدمة

اإلرهاب من أهم قضايا الساحة العربية والعالمية ،وأكثر المواضيع تداوالً ،وأصبح القضية األولى في قائمة اهتمام

مصطلحا ابتدعته الثورة
عرفه القدماء ،ولكن باعتباره
كل الجهات والتخصصات ،اإلرهاب باعتباره لفظ قد ّ
ً
ٍ
تنم كلمة مثله ،وحتى اليوم لم تتفق األمم بمؤسساتها الدولية على تعريف له
الفرنسية ،ثم تطور ونما بشكل لم ُ
محدق ٍ
وبشر قر ٍ
ٍ
آتٍّ ،
ٍ
يب خارج؛
بخطر
أحسست
مكروها ،إذا سمعتَ ُه
مصطلحا منبوًذا
متفق عليه ،ولكن أصبح
َ
ً
ً
سيوقع بك ،فاإلرهاب
سينزل عليك ،أو من تحت األرض سيخرُج عليك ،أو من احدى الجهات
إما من السماء
ُ
ُ
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بكل المقاييس واألعراف والقوانين جريمة من أفتك الجرائم ،لذا أصدرت له قوانين داخلية ،واتفاقيات دولية
وإقليمية ،والكل اتفقوا على مواجهته.

وأهم مسألة في اإلرهاب هي عرض أحدث وأنجح الوسائل لمكافحته ،والوقوف على ما يغذيه وينشره ،فالدراسات

تؤكد على أن خطابات الجماعات المتطرفة لها األثر البالغ في إزدياد وإنتشار هذه الجماعات.
دافعا لكثير من الشباب للوقوع في مصيدة
فقد أصبح الخطاب الديني -خاصة المواعظ -في بعض األحيان ً
التطرف واإلرهاب ،وأصبحت شعارات الجماعات المتطرفة براقة وجذابة تجذب الشباب من نواحي األرض

وخاصة في أوروبا ،مع أنهم يعيشون في قمة السعادة الظاهرية من حيث توفير كل المستلزمات المادية للعيش
الكريم.

فكان هذا البحث حول الموعظة وأثرها في وأد اإلرهاب لعل كلمة تكتب تكون لها أثر في إبعاد الشر عن جمع
من الناس،

نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد.
أهمية البحث:
وأهمية هذا البحث يرجع إلى كونه:

-1محاولة لبيان أهم وسيلة لوأد اإلرهاب ودحره في داخله ،أال وهي الموعظة الحسنة والكلمة البليغة.
-2تسليط الضوء على األثر السلبي للخطاب الديني المتطرف لجمع الطاقات وبالذات الشبابية لتنفيذ مآرب
أسياد وممولي المتطرفين.

-3التأكيد على الخطاب الوسطي اإليجابي للموعظة وإتباع األسلوب القرآني والنبوي التشجيعي ال التحريضي.
أهداف البحث:
-1بيان أن الموعظة والخطاب سالح ذو حدين ،إما إلزدياد التطرف ،أو للحد منه.
 -2الموعظة الحسنة لها األثر البالغ في وأد األفكار التي تنتج األفعال اإلرهابية ،وتبعد الشباب عن الجماعات
المتطرفة.
-3بيان ألنواع وأساليب الموعظة ،وأهمية كل نوع في مجاله المخصص.
-4لفت النظر إلى هذه القضية الهامة في مكافحة اإلرهاب.
أسئلة البحث:
ما هو اإلرهاب من حيث أصله في اللغة واإلصطالح؟ وما هي وسائل إنتشار األفكار المتطرفة في المجتمع
المعاصر؟ وما هي الموعظة؟ وما هي أنواعها؟ وما دورها في الحرب على اإلرهاب؟ وهل هناك ضرورة لتجديد

الخطاب الديني .هذه األسئلة وغيرها ستكون محور البحث.
هيكل البحث:
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يتكون البحث من تمهيد ومبحثين وبالشكل التالي:
تمهيد :تطور مفهوم اإلرهاب

المبحث االول :مفهوم الموعظة وأهميتها وأنواعها.

المطلب االول -:الموعظة لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :أهمية الموعظة الدينية.
المطلب الثالث :أنواع المواعظ والغرض منها.

المطلب االول :ضرورة تجديد الخطاب الديني لمواجهة اإلرهاب.
المطلب الثاني :الواعظ الديني ،وأهميته في نشر ثقافة السلم.
المبحث الثاني :تجديد الخطاب الديني وأثرها في مكافحة اإلرهاب.
المطلب الثالث :آليات لتفعيل الموعظة الدينية.

الخاتمة

تمهيد :تطور مفهوم اإلرهاب
أن القتل والعنف قديم بقدم الزمان ،ولكن في كل عصر يسمى باسم ويعرف بمصطلح ،واألعمال اإلرهابية
معلوم ّ
بصفاتها اليوم من قتل المواطنين اآلمنين ،وتدمير القرى والبلدان ،وإحداث الفوضى والخراب ،وتهجير الرجال

أعمال ترفضها الفطر السليمة والديانات السماوية واألعراف الدولية ،وكل التعريفات التي
والنساء واألطفال،
ٌ
كرت حول اإلرهاب متفقة على هذا األصل ،وإن اختلفت في األلفاظ فالعبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ
ُذ ْ

والمباني ( ، )1ولكن المصالح السياسية واالقتصادية خاصة للدول العظمى عرقلت الوصول إلى تعريف مشترك
بين كل المعتقدات واألفكار ،لتجعلها ذريعة للدفاع عمن يريدون واتهام من يشاؤون ،وتدمير ونهب ما يشاؤون
في الدول باسم اإلرهاب ومكافحته.

مصطلحا وأكثر دالالتها تدور
ظا ،وليست
وكلمة اإلرهاب في اللغة العربية القديمة كانت تستعمل باعتباره لف ً
ً
حول الخوف والفزع مع ورودها لمعان أخرى( ،)2وفي القرآن الكريم وردت مادة (رهب) ومشتقاتها في حوالي
اثنتي عشرة آية من آيات القرآن الكريم وبمعان عدة وأكثرها بمعنى التخويف ،وتعاملت معاجم اللغة العربية
الجديدة مع اإلرهاب كونه مصطلحا مشهو اًر يدل على أعمال العنف والتخريب ،ففي المنجد اإلرهاب هو" :
مجموع أعمال العنف التي تقوم بها منظمة قصد االخالل بأمن الدولة وتحقيق أهداف سياسية ،أو خاصة ،أو

محاولة قلب الحكومة " ( ،)3وفي معجم اللغة العربية المعاصرة اإلرهاب هو " :مجموع أعمال العنف التي تقوم

( ) 1قاعدة فقهية متفرعة من القاعدة األصلية(األمور بمقاصدها) ،ينظر :موسوعة القواعد الفقهية ،أبو الحارث
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الغزي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان ،ط1424 ،1هـ -
2003م.250/1 :

( )2ينظر :العين ،أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ت :مهدي المخزومي -إبراهيم السامرائي ،دار
ومكتبة الهالل ،مادة (رهب) .47-48/4 :وجمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ،ت:

رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين– بيروت ،ط1987 ،1م ،مادة (رهب).332/1 :

( )3المنجد في اللغة العربية المعاصرة ،فريق عمل بإشراف صبحي حموي دار المشرق –بيروت ،ط2001 ،2م:
70

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

بها منظمة ،أو أفراد قصد اإلخالل بأمن الدولة وتحقيق أهداف سياسية ،أو خاصة ،أو محاولة قلب نظام
الحكم"( ، )1وفي الموسوعة العربية العالمية هو ":استخدام العنف ،أو التهديد به إلثارة الخوف والذعر"(.)2

()3
اقعيا إال في عام
ويعتبر الباحثون ّ
أن مصطلح اإلرهاب من ابتداع الثورة الفرنسية  ،ولم يتبلور اإلرهاب و ً
1793م ،وكان ذلك عندما أعلن روبسبير( )4بداية عهد اإلرهاب ،أو الرهبة في فرنسا ،فمصطلح (اإلرهاب)

ترجمة حرفية للكلمة باإلنجليزية والفرنسية( ،)5( )terrorismeويعتقد أن الترجمة الصحيحة للمصطلح األجنبي
هي كلمة (إرعاب ،وإخافة شديدة) ،وليس (إرهابا) ( ،)6واإلرهاب في اللغات األجنبية القديمة مثل اليونانية يعني:
حركة من الجسد تفزع اآلخرين(.)7

وبدأت المحاوالت القانونية األولى لتعريف اإلرهاب في مؤتمرات مكتب توحيد القانون الجنائي من أول اجتماع

له في العام 1927م ،ويذكر الباحثون بأن عصبة األمم()8هي أول منظمة دولية أعدت مشروع اتفاقية دولية
.590

( )1معجم اللغة العربية المعاصــ ـ ـ ـرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون ،عالم الكتب ،ط1429 ،1هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
2008م.949/2 :
( )2الموســوعة العربية العالمية ،شــارك في إنجازه أكثر من ألف عالم ،ومؤلف ،ومترجم ،ومحرر ،ومراجع علمي

ولغوي ،ومخرج فني ،ومس ــتش ــار ،ومؤسـ ـس ــة من جميع البالد العربية ،مؤسـ ـس ــة أعمال الموس ــوعة للنش ــر والتوزيع،
المملكة العربية السعودية ،ط1419 ،2ه1999-م.558/1 :
( )3الثورة الفرنسية كانت فترة مؤثرة من االضطرابات االجتماعية والسياسية في فرنسا استمرت من  1789حتى

 ،1799ينظر :الموسوعة العربية العالمية ،مؤلفون.313/11:

( )4فخالل الثورة الفرنسـ ـ ـ ــية مارس روبسـ ـ ـ ــبير (ماكسـ ـ ـ ــميليان فرانس ـ ـ ـ ـوا مارى ايسـ ـ ـ ــيدور دى روبسـ ـ ـ ــبير (-1758

1794م) ،من زعماء فرنسا ،قاد هو ومن معه العنف السياسي على أوسع نطاق ،فقادوا حملة إعدام رهيبة شملت
كل أنحاء فرنسا ،حتى ُق ِدر عدد من أ ِ
نسيا من
ّ
ُعدموا في األسابيع الستة األخيرة من عهد اإلرهاب  1366مو ً
ْ
اطنا فر ً
الجنسـ ــين في باريس وحدها ،ومن أصـ ــل سـ ــكان فرنسـ ــا ،الذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت  27مليون نسـ ــمة،
ألفا بواسطة المقصلة .كما تمكنوا من اعتقال وسجن  300ألف
تمكن هؤالء القادة من قطع رأس أكثر من (ً )140

آخرين ،ينظر :تعريف اإلرهاب الدولي بين اإلعتبارات الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية واإلعتبارات الموض ـ ـ ـ ــوعية ،محمد عبدالمطلب

الخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،دار الجامعة الجديدة-األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكندرية2007 ،م6 :؛ وأحكام جريمة منظمات اإلجرام واإلرهاب ،معاوية

القاضـ ــي النويري ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير في الش ـ ـريعة والقانون ،كلية الد ارسـ ــات العليا في جامعة أم درمان اإلسـ ــالمية-
السودان132 ،هـ 2011-م.91 :

( )5الكلمة باالنجليزية والفرنسـ ـ ـ ـ ـ ــية ( .)terrorismeينظر :المعجم القانوني عربي -انجليزي ،حارث سـ ـ ـ ـ ـ ــليمان

الفاروقي ،مكتبة لبنان -بيروت،ط1979 ،1م.521:
( )6ينظر :اإلرهــاب في العــالمين العربي والغربي ،أحمــد يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،ط1998 ،1م ،عمــان– األردن،17-16 :
والمواجهة القانونية لإلرهاب ،أحمد فتحي سرور ،دار النهضة العربية -القاهرة ،ط2008 ،1م.37 :

( )7اإلرهاب السياسي و القانون الجنائي ،عبد الرحيم صدق ،دار النهضة العربية  -القاهرة 1985 ،م.81 :
( )8هي إحدى المنظمات الدولية السـ ـ ــابقة التي تأس ـ ـ ـسـ ـ ــت عقب مؤتمر باريس للسـ ـ ــالم عام  ،1919الذي أنهى

صـ ـ ـ ـا .وتعد ّأول منظمة أمن دولية هدفت
الحرب العالمية األولى التي ّ
دمرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصــ ـ ــو ً
إلى الحفاظ على السـ ـ ـ ـ ـ ـالم العالمي ،انحلت العص ـ ـ ـ ـ ــبة في أبريل عام 1946م ،وحّلت محلها األمم المتحدة ،ينظر:

معجم اللغة العربية المعاص ـ ـ ـرة ،أحمد مختار ،1506/2 :والمنظمات الدولية اإلسـ ـ ــالمية والتنظيم الدولي -د ارسـ ـ ــة
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لمكافحة اإلرهاب والمعاقبة عليه العام 1937م ،سميت بـ"اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع اإلرهاب" ولكنها لم
تدخل حيز التنفيذ ،ولم يصدق عليها إالّ دولة واحدة وهي الهند (.)1

ومع كثرة تداول واستعمال هذا المصطلح إال أنه ال يوجد مصطلح معاصر اختلف على تعريفه مثل اإلرهاب،

وكل المؤتمرات واالتفاقيات والق اررات الدولية من العام 1902م حتى اآلن حول اإلرهاب؛ لم تفلح في الخروج
بتعريف رسمي متفق عليه بين األمم ،وذلك إلعاقة الدول العظمى التي تتبين هيمنتها على المؤسسات الدولية،

تكبل يديها تجاه كل عمل تعارض مصالحها ،فهي تريد أن تخيط لباس
فال تقبل ًا
أمر َي ّ
حد من تصرفاتها ،أو ِّ
اإلرهاب حسب استراتيجياتها ومصالحها.
معنويا ،لتحقيق
ماديا أو
فأعر ُ
ّ
ً
ف اإلرهاب وأختصره بأنه :استخدام منظم لوسائل العنف المختلفة لترويع اآلمنين ً
أغراض غير شرعية.

المبحث اًلول - :مفهوم الموعظة وأهميتها وأنواعها
بما َّ
أن الموعظة الحسنة سالح فتّاك في حربنا مع جسم اإلرهاب ،فلنقف أوالً على مفهوم الموعظة ،ثم أهميتها،
ثم بيان فعاليتها وأثرها في قضية مكافحة اإلرهاب وبالشكل التالي:
المطلب اًلول :مفهوم الموعظة
ظ ِ
قلب ُه،
تذكيرك ّإياه
يعظ عظ ًة ،الواو والعين والظاء :كلمة واحدة  ،وهو
 )1لغة :من َو َع َ
مما ير ُّق له ُ
َ
ُ
ونحوه ّ
الخير َ
ظ :تقبل ِ
الشقي من اتعظ به
ظ َة ،ويقال:
السعيد من ُو ِع َ
الع َ
ظ بغيره ،و ُّ
ُ
والنصح والتذكير والتخويف بالعواقب ،واتَّ َع َ ّ
غيره(.)2
وورد لفظ الموعظة في القرآن على ثالثة عشر وجها ،منها " -1أوعظت  -2أعظك  -3أعظكم  -4تعظون

 -5يعظكم -6يعظه  -7عظهم  -8فعظوهن  -9توعظون  -10يوعظ -11يوعظون  -12الواعظين -13
()3
ِِ
ِ
ين} {الشعراء،}.136 :
موعظة"  .منها :قول هللا تعالىَ { :قاُلوا َس َواء َعَلْيَنا أ ََو َع ْظ َت أ َْم َل ْم َت ُك ْن م ْن اْل َواعظ َ
اصطالحا :قيل هي الكلمة "التي تلين القلوب القاسية ،وتدمع العيون الجامدة ،وتصلح األعمال
)2
ً
الفاسدة"(.)4

الشر،
دينية هدفها إثارة المشاعر لفعل الخير ّ
وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة :الوعظ" :خطبة ّ
وتجنب ّ
مقارنة ،عبدالرحمن بن إبراهيم الضيحان .127:والموسوعة العربية العالمية ،مؤلفون.266/16:

( )1ينظر :اإلرهاب وأحكام القانون الدولي ،جمال زايد هالل ،28 :واإلرهاب والقانون الدولي ،رشـ ـ ـ ـ ــيد صـ ـ ـ ـ ــبحي

جاسم محمد ،رسالة ماجستير كلية القانون ،جامعة بغداد1424 ،هـ 2003 -م.45 :

( )2ينظر :العين ،الفراهيدي ،228/2 :مادة (وعظ) ،ومعجم مقاييس اللغة ،أبو الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أحمد بن فارس بن

زكريا القزويني الرازي  ،ت :عبد الســالم محمد هارون ،دار الفكر ،عام النشــر1399 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1979 -م.126/6:

ومختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي721( ،هــ ـ ـ ـ ـ) ،ت :محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون
 بيروت 1415 ،هـ –1995م .342 :.مادة (وعظ).( : )3المعجم الفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،لمحمد فؤاد عبد الباقي.923 :
()4التعريفـ ــات ،علي بن محمـ ــد بن علي الجرجـ ــاني ،ت :إبراهيم األبيـ ــاري ،دار الكتـ ــاب العربي – بيروت-
1405هـ ،ط.236 :1
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وتوجيه النفوس نحو عبادة هللا تعالى.

طب ِ
ينية وإلقاؤها"
الخ َ
ّ
الوعظ واإلرشاد  :مجموعة القواعد واألصول المنهجيَّة التي يقوم عليها تكوين ُ
و ْ
الد ّ
فالموعظة في أصلها تذكير وتخويف ،وخطاب موجه للعاطفة ،وتنبيه لإلنسان على ما كان غافالً عنه بإحياء
()1

.

ضميره ،ومحاولة إلقناعه بترك الشر واالبتعاد عن الباطل ،وهي الكلمة الطيبة التي تخرج إلصالح خلل ناتج
في العقيدة والفكر ،أو السلوك والفعل.

وتشترك مع مفهوم الموعظة كل من الخطابة والتذكرة والكلمة الطيبة ،كون كل هذه المصطلحات تدل على
اإلدالء بالقول الصائب السديد البليغ.

فالخطابة" :هو قياس مركب من مقدمات مقبولة ،أو مظنونة ،من شخص معتقد فيه ،والغرض منها ترغيب
الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم" (.)2
والتذكرة هي" :أن يعيد الواعظ إلى الذاكرة معاني وذكريات ،وتستيقظ معها مشاعر ووجدانيات وانفعاالت ،تدفع

للمبادرة إلى العمل الصالح ،والمسارعة إلى طاعة هللا وتنفيذ أوامره ،وهذا يقتضي أن يكون في ذكريات الموعوظ،
ووجدانه ما يعتمد عليه الواعظ من إيمان باهلل ،وخوف من الحساب"(.)3
المطلب الثاني  :أهمية الموعظة الدينية:

تأتي أهمية الموعظة التي هي الكلمة البليغة التي سماها رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم بالسحر بقوله:
ِن ِم َن ِ
(( ِإ َّن ِم َن اْلَبَي ِ
الش ْع ِر َل ِح َك ًما ))( ،)4وأمر هللا المؤمنين بإستعمالها كل حين مع كل الناس كما
ان َل ِس ْحًراَ ،وإ َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ ِ ِ
امى
في قوله تعالىَ (( :وِإ ْذ أَ َخ ْذَنا مي َث َ
يل ًَل َت ْعُب ُدو َن إًل َّ َ
اق َبني إ ْسَرائ َ
َّللا َوبِاْل َوال َدْين إ ْح َساًنا َوذي اْلُقْرَبى َواْلَي َت َ
واْلمس ِ
ين َوُقوُلوا لِ َّلن ِ
اك ِ
اس ُح ْسًنا{ ))...البقرة.}83 :
َ ََ
وكانت الموعظة السالح األبرز واألقوى التي استخدمها الحكام والسالطين-حتى لو كانوا ظالمين -قديماً وحديثاً
إلقناع الرأي العام وللوصول إلى أعلى مراتب السلطة ،وتحسين وجهه أمام الشعب ،وكثي اًر ما كانت إحدى
الخطابات سبباً لنجاة قائد من السقوط وإنهيار سلطته ،كما حصل أثناء االنقالب العسكري الفاشل في 15تموز
 ،2016حيث أثر خطاب الرئيس التركي تلك الليلة في إنزال الجماهير وإيقافهم وإفشالهم خطة االنقالب(.)5

والموعظة كانت أيضاً سالح المصلحين ووسيلتهم إليصال كلمتهم لمن حولهم ،وكذلك كان سالح األنبياء

والرسل عليهم السالم دوماً والدعاة من بعدهم ،فهم جاؤوا بالكلمة الطيبة الصادقة ( ،)6ويصف هللا  الموعظة

( )1معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار.2468/3:
()2التعريفات ،للجرجاني.236 :

()3أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،عبد الرحمن النحالوي ،الناشر :دار الفكر،
ط1428 ،25هـ2007-م.226 :
( )4رواه الحاكم في مسـ ــتدركه ،المسـ ــتدرك على الصـ ــحيحين ،ألبي عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النيسـ ــابوري،

ت :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1مع تعليقات الذهبي ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط1،1411هـ1990 -م ،
رقم الحديث (.45/4 :)6648
( )5مقال بعنوان (االنقالب الفاش ــل في تركيا ..األس ــباب واالنعكاس ــات) ،س ــعيد الحاج طبيب وكاتب فلس ــطيني
وباحث في الشأن التركي ،موقع  http://www.aljazeera.netبتاريخ.2016/7/18:
( )6ينظر :تربية األوالد في اإلس ـ ـ ــالم ،محمد راتب النابلس ـ ـ ــي ،قام بجمعها وفهرس ـ ـ ــتها :علي بن نايف الش ـ ـ ــحود:
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َصُل َها
طِيَب ًة َك َش َجَرٍة َ
َّللا َم َث ًال َكلِ َم ًة َ
الحسنة والكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة فيقول (( :أََل ْم َتَر َكْي َ
طِيَب ٍة أ ْ
ف َضَر َب َّ ُ
السم ِ
ِ
ِ
اء)) { إبراهيم( .}24 :الشجرة الطيبة من صفاتها أنها راسخة ،تؤتي ثمارها في كل
َثابت َوَفْر ُع َها في َّ َ
الفصول ،فالكلمة الطيبة لها ثمار حتى في الحرب وحتى مع ألد أعدائك.
وصفا دقيًقا فيقول" :الموعظة كالصدقة بل ِهي أعظم أج ار
وعمر بن عبدالعزيز رضي عنه يصف الموعظة
ً
َ
ذخ ار وأوجب على المرء المؤمن حًقا ،لكلم ٌة يعظ بها الرجل اْلمؤمن أ َ ِ
بها ِفي هدى
َ
َخاهُ لَي ْزَدا َد َ
َ
ُ
َوأبقى نفعا َوأحسن ْ َ
رغبة خير من مال يتصَّدق ِب ِه عَلي ِه وإِن َك ِ ِ
َخوك بموعظتك من اْلهدى خير ِم َّما
اجة َولما ْيدرك أ ُ
َ
َ َْ
ان ِبه ِإَل ْيه َح َ
َْ َ
َ ََ

َينال بصدقتك من ُّ
الد ْنَيا َوِألَن ينجو رجل بموعظتك من هلكة خير من أَن ينجو بصدقتك من فقر فعظ من تعظه
تعمل َك َذلِك َنفسك ِحين تعظ َوكن كالطيب المجرب اْل َعالم َّال ِذي قد علم أَنه ِإذا وضع َّ
الدَواء
لَق َ
اس ْ
ضاء حق َعَل ْيك َو ْ
ِ
سكه من َح ْي ُث َي ْنَب ِغي جهل وأثم َوإِذا أ ََرَاد أَن يداوي َم ْجُنونا لم يداوه َو ُهَو
أم ُ
َح ْي ُث َال َي ْنَبغي أعنته وأعنت َنفسه َوإِذا ْ
ِ
خشية أَن َال يبلغ ِم ْن ُه من اْل َخ ْير ما َيتَِّقي ِم ْن ُه من َّ
الشّر"(.)1
ُم ْرسل َحتَّى يستوثق م ْن ُه ويوثق َل ُه َ
َ
فالموعظة هي سالح ذو حدين إما أن يبني وإما أن يهدم ويدمر ،فدور الكلمة والحوار ال يقل عن دور كل

األسلحة والذخائر التي تصنع وتصرف في مكافحة اإلرهاب ،فالكلمة والموعظة الحسنة تضعف بها نفوس
المتطرفين ،وتضطرب بها صفوفهم ،ولهي أشد عليهم من وقع آالف األطنان من المتفجرات التي ال تزيدهم إال

وتضامنا من متابعيهم ،وإننا نرى أن الحكومات اليوم اقتصرت على الحلول العسكرية
صالبة في نفوسهم ،وعطفاً
ً
للتصدي لظاهرة العنف والتطرف واإلرهاب ،وتمتص هذه الحلول من ميزانيتها الحظ األوفر ،مع ذلك ال ترى في

ملموسا في تحقيق األهداف المعلنة ،بل يتزايد أعدادهم وتتطور قواهم ،ويشتد ساعدهم ،فلو
تقدما
ً
أرض الواقع ً
صرفوا على مجاالت الكلمة نصف ما يصرفون على األسلحة لخرج العنف من الظاهرة إلى حاالت متفرقة.
نماذج من تأثيرات الموعظة:

والتاريخ يشهد على دور الكلمة في كثير من المواقف المهمة فمن التاريخ اإلسالمي ،موقفان نختارهما:

*موقف خطيب قريش سهيل بن عمرو :وقع سهيل أسي ار بأيدي المسلمين في غزوة بدر ،فقال
عمر بن الخطاب لرسول هللا " :يا رسول هللا دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى ال يقوم عليك خطيبا
بعد اليوم " ،فأجابه رسول هللاً (( :ل أمثل بأحد ،فيمثل هللا بي ))( ،)2فعندما توفي رسول هللا وقعت البلبلة في
صفوف مسلمي مكة فعزم أقوام على الردة ،فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بهم ،فاجتمعوا إليه،

فقال ( :يا أهل مكة ،ال تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد ،وهللا ليتمن هللا هذا األمر كما ذكر رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -فلقد رأيته قائما مقامي هذا وحده وهو يقول :قولوا معي :ال إله إال هللا تُِدن لكم العرب،
ِ
ٍ
صِّد ٍق ،فكان ما
وم َ
وتُ َؤّد إليكم العجم الجزية ،وهللا لتُنفُق َّن كنوز كسرى وقيصر في سبيل هللا  -فمن بين مستهزئ ُ
سببا من أسباب ثباتهم وعدم
رأيتم ،وهللا ليكونن الباقي ،فامتنع الناس من الردة)( ،)3فأثرت كلماته ًا
كثير وكانت ً
.331

( )1ســيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصــحابه ،أبو محمد المصــري عبد هللا بن عبد

الحكم بن أعين بن ليث بن رافع ،ت :أحمد عبيد ،عالم الكتب  -بيروت – لبنان ،ط1404 ،6هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1984 -م:
.117
( ) 2رواه ابن أبي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ـ ـ ــة ،الكت ـ ـ ــاب المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنف في األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث واآلث ـ ـ ــار ،أبو بكر بن أبي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ـ ـ ــة
عبدهللا بن محمد بن إبراهيم ،ت :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1م.365/7 :
( )3الكامل في التاريخ ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير ،ت :عمر عبد
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ردتهم.
زمنا ،فقد استطاع في برهة من الزمن أن
*موقف ابن عباس  مع الخوارج لجدير بأن يدرس ويقف عليه ً
يعيد عدداُ كبي ار من المنحرفين فكرًيا ،ويرجعهم إلى الصواب ويتخلوا عن مذهبهم الباطل ،فعن عبد هللا بن عباس
رضي هللا عنهما ،قال(( :لما خرجت الحرورية

()1

اجتمعوا في دار وهم ستة آالف ،أتيت علياً ،فقلت :يا أمير

المؤمنين ،أبرد بالظهر لعلي آتي هؤالء القوم فأكلمهم ،قال :إني أخاف عليك ،قلت :كال ،قال ابن عباس:

أحسن ما يكون من حلل اليمن)) ( ،)2فلما جاءهم واستمع لشبههم التي وقعوا فيها ،أجابهم
ولبست
فخرجت إليهم
ُ
َ
بكلمات عديدة نبهت أفكارهم ،و ّأدت إلى أن يرجعوا كما يقول عبد هللا بن عباس نفسه(( :فرجع من القوم ألفان.
ٍ
فبكلمات بليغة في فترة قصيرة أقنع ابن عباس  أحجر الناس عقوالً وأشقى الفرق ضالال ،فأعاد ألفين
،)) .

بمناظرة واحدة ،فهل نستهين بالموعظة الحسنة خاصة مع الذين يقعون في شراك األفكار الضالة المضلة
المتطرفة؟.

ونموذج آخر من الجانب اآلخر هتلر الزعيم األلماني الذي اشتهر بخطاباته الحماسية التي كانت تشحن األلمان

وخاصة الشباب منهم لكي يضحوا من أجل أهدافه بأنفسهم وبكل ما يملكون ،فما زال التاريخ يذكر ضربات يديه
على منصات الخطابات التي تهز قلوب المستمعين وتجعلهم مستيقظين منتبهين لكل كلمة تخرج من فيه ،فيقول
خاصا في الخطابة ،وشخصيته جعلت الناس تزحف وراء جاذبيته ،فاعتمدت
أحد مقربيه :كان" يملك سح ار ً
شخصية هتلر على مقدرته الفائقة على الخطابة ،وإتقانه لفنها"( ،)3فثبات جيشه لفترة طويلة كانت تغذيه خطاباته

الجياشة.

*وشخص آخر لمع نجمه في سماء أبرز الخطباء للدفاع عن األمريكيين السود من بني جلدته بنهج سلمي
الدكتور مارتن لوثر كينق جونير ،من خالل خطبته الشهيرة (لدي حلم) التي القاها بمناسبة مرور مئة عام على
العدل
تحرير العبيد في الواليات المتحدة األمريكية ،من كلماته "ال ،ال ،لسنا راضين .ولن نرضى حتى يتدّفق
ُ
ِ
حلم بأنه في يو ٍم من األيام سوف تنهض دولتنا وتُحيي المعنى الحقيقي
كالماء ،واالستقام ُة
كالنهر العظيم ،لدي ٌ

لعقيدتها فتقول :إننا نلتزم بهذه الحقائق لتكون ّبين ًة بأن الجميع ُخلقوا متساوين"( .)4فكلماته أثرت في صد التميز
الذي كان السود يتعرضون له بأبشع ما يمكن.

المطلب الثالث :أنواع المواعظ والغرض منها
هناك أنواع عديدة من المواعظ يستطيع المرء من خاللها إيصال رسالته ،وتختلف من حيث الشخص والمكانة

السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،ط1417 ،1هـ 1997 /م.186/2 :

( )1الحرورية من أسماء الباطنية ،حركة الباطنية ،فيها طوائف عديدة منها االسماعلية ،والحشاشون :فرقة ضالة

لهم عقائد فاســدة ،اختلف العلماء في نشــأتهم قال بعضــهم كان في عام اثنتين وتســعين للهجرة ،وذهب البعض إلى
أن ظهورهم كان عام 205هـ ـ ـ ـ ـ وقال آخرون عام  ،250وسموا بالباطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل

تأويال ،ينظر :البداية والنهاية ،ابن كثير..227/7 :
( ) 2رواه الحاكم في مستدركه ،المستدرك على الصحيحين ،كتاب قتال أهل البغي  ،رقم(.176/2 :)2713
( )3ينظر :موقع http: //www. moheet. Com :تاريخ الزيارة.2015/8/26 :
( )4ينظرwww. youtube. com/watch?v=QpHHXWelCHY/ :
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التي يحتلها ،فهناك الموعظة الدينية التي يتصدر لها في األساس من له الخبرة في العلوم الشرعية ،وتتفرع منها
(خطبة الجمعة ،خطبة العيدين ،مواعظ شهر رمضان وليالي القدر ،موعظة الدفن ،موعظة التعازي) وغيرها من

مواعظ المناسبات واالحوال ،ولكن من أهم أنواعها وأكثرها تأثي اًر (خطبة الجمعة) وهي" :كالم ِ
الواعظ والخطبة
المصّلِين"(.)1
التي ُتْلقى في أماكن العبادة أمام َ
وتكمن أهمية هذه الخطبة فيما يلي:

-1أنها واجبة :اتفق فقهاء المسلمين على أن وجوب الجمعة وكون الخطبة شرط لصحتها( ،)2فقضية الوجوب
تكسب صفة

الحضور االل ازمي المكثف.
-2أنها متكررة :في كل اسبوع مرة واحدة يجب أن تلقى موعظة ،والتكرار أسهل طريقة لكي تزرع افكار ايجابية
في العقل

الباطن.

-3أنها منتشرة :فهي تقام في البلدة الصغيرة والكبيرة ،في الحضر والبادية ،في القرى والمدن ،فال يكاد
تخلو قرية في
كوردستان إال وتقام فيها صالة الجمعة ويخطب فيها للناس.
وتستعمل في الخطب والمواعظ بمختلف أنواعها أساليب متنوعة أهمها (:)3

1ـ أسلوب النداء اإلقناعي ،أو التحذيري ،أسلوب فيه مودة وعطف ورحمة كقول لقمان الحكيم البنه كما ذكره
القرآن حيث يقول ( :وِإ ْذ َقال ُل ْقم ِ ِ ِ
ظه يابَني ًَل ُت ْش ِر ْك ِب َّ ِ
اَّلل ِإ َّن ِ
ظْلم َع ِظيم) ( ،)4فهذا
الشْر َك َل ُ
ان ًلْبنه َو ُه َو َي ِع ُ ُ َ ُ َّ
َ َ ُ
َ
األسلوب تفت ح به أبواب القلوب المؤصدة ،فالنداء البليغ المفحم بالصدق ليقع في القلب موقعا.
2ـ األسلوب القصصي :القرآن الكريم دستور هذه األمة رّبى نبيه واتباعه عن طريق القصص ،وصفحات القرآن
الكريم تفيض بالقصص ،وأكثرها قصة موسى عليه السالم مع فرعون وبني اسرائيل.
3ـ الوصايا :أسلوب تخاطب به العقل تارةً والقلب تارًة أخرى ،بوصايا حكيمة ومختصرة.
 -4أسلوب اإلقناع :بالدليل العقلي والملموس ،فتتحدث مثالً عن أضرار القتل وما يتحصل منه ،وبيان مفاسد
اإلرهاب على المسلمين في الشرق والغرب.

المبحث الثاني :تجديد الخطاب الديني وأثرها في مكافحة اإلرهاب
المطلب اًلول :ضرورة تجديد الخطاب الديني

بناء يقي أفراده
الخطاب الديني المعاصر ليس في المستوى المطلوب وال يقوم بدوره األساسي في بناء المجتمع ً
دافعا
من الوقوع في متاهات العنف والتطرف ومزالق اإلرهاب ،بل أصبح الخطاب الديني في بعض األحيان ً
لك ثير من الشباب للوقوع في مصيدة التطرف واإلرهاب ،وأصبحت شعارات الجماعات المتطرفة براقة وجذابة

( )1ينظر :معجم اللغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر..2468/3:
( )2ينظر :المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشـ ـ ـ ــيباني ،ألبي محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسـ ـ ـ ــي،
ط ،1دار الفكر – بيروت1405 ،هـ.143/2:
( )3ينظر :تربية األوالد في اإلسالم ،محمد راتب النابلسي.339 :
( )4لقمان.13 :
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تجذب الشباب من نواحي األرض وخاصة في أوروبا ،مع أنهم يعيشون في قمة السعادة الظاهرية من حيث
توفير كل المستلزمات المادية للعيش الكريم ،فاإلحصائيات تقول إن أعداد الملتحقين بتنظيم داعش من الدول

األوروبية فاقت أعداد الذين التحقوا من دول الشرق(.)1

فالخطاب الذي يتبناه أغلب الدعاة والخطباء يقوم بتغذية الشعور بالمهانة الحضارية ،وتحتوي على مفردات
القطيعة مع العالم ،وإبراز فكرة المؤامرة ،دون بيان العوامل الداخلية لدى المسلمين التي أنتجت هذا اإلنهزام،
ويتكرر هذا الخطاب على مسامع الشباب في مجمل الخطاب اإلسالمي؛ هو ما يصنع الحساسية النفسية والعقلية

في التعامل مع الظلم والعدوان.

فنحتاج إلى تجديد وتحديث في الخطاب الديني بشرط المحافظة على الثوابت واألصول المتفق عليها ،وفي
21من شهر مايو عام 2005م انعقد في الكويت أول مؤتمر اسالمي يدعو إلى ترتيب البيت اإلسالمي لمواجهة
وعددا
الغلو والتطرف وتحت عنوان(الوسطية منهج حياة) ،ضم المؤتمر وزراء األوقاف في العالم اإلسالمي
ً

كبير من العلماء والمفكرين اإلسالميين تحت رعاية رئيس وزراء الكويت ،وأكدوا على وسطية اإلسالم ،وأن
ًا
الوسطية تعمل على تحقيق األمن والسالم العادل الشامل للبشرية( ،)2ومن أبرز الجهود اإلسالمية لتحديث
الخطاب اإلسالمي ومكافحة اإلرهاب والتطرف والتعايش السلمي وقبول اآلخر كان االجتماع التشاوري الذي تم

بين وزراء الشؤون اإلسالمية واألوقاف للدول العربية الذي عقد في القاهرة في إبريل نيسان 2005م ،بضرورة
تنسيق الجهود العربية واإلسالمية لتوحيد الخطاب الديني وتحديثه ومواجهة التطرف والغلو الديني ،فأكدوا على

نقاط عديدة(:")3

-1التأكيد على بناء الفكر اإلسالمي وفق المنهج الوسطي
-2الدعوة إلى تعزيز الحوار اإلسالمي –اإلسالمي فكرة وممارسة.

-3تعميق الحوار اإلسالمي -المسيحي والحضاري القائم على اإليمان بوحدة األصل اإلنساني والكرمة البشرية.
 -4العمل على تأهيل الدعاة وتدريب األئمة على نحو يجمع بين األصالة والمعاصرة.
-5معالجة الغلو بكل صوره وأشكاله وقائيا وعالجيا".

وألهمية مراجعة الخطاب الديني قام و ازرة االوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان العراق بعقد كونفراس في

 2016/9 /11-8في أربيل تحت عنوان(تنظيم الخطاب الديني) ،وخرجوا بق اررات عديدة حول خطب يوم
الجمعة من حيث الطول والقصر والعناوين والمضامين (.)4

فيجب أن يتسم الخطاب الديني المعاصر بصفتين هامتين(البساطة-المرونة) ،فبهذين السالحين استطاع جيل

القرن األول من الصحابة أن يوصلوا صوت اإلسالم إلى أبعد الحدود ،بعيداً عن اإلفراط والتفريط ،لكي يستطيع
أن يعتنق غالبية المسلمين هذا الخطاب.

( )1ينظر :تقرير اعده معهد الد ارس ــات االس ــتراتيجية المغربي ،نش ــر في موقع االلكتروني(بوابة افريقيا االخبارية)
 http://www.afrigatenews.netتحت عنوان( :تقرير يكش ــف عدد المقاتلين األوروبيين في ص ــفوف داعش)،

نشر في.2016/11/18

( )2ينظر :اإلرهاب الفكري أس ــبابه مواجهته ،حس ــنين المحمدي بوادي ،دار الفكر الجامعي30 ،شـــارع ســـوتير-

االسكندرية.84-83 :2006 ،

( )3ينظر :اإلرهاب الفكري أسبابه مواجهته ،حسنين المحمدي بوادي.48-47 :

( )4ينظر :موقع و ازرة االوقاف والشؤون الدينية في كوردستان./https://mera-krg.org :
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المطلب الثاني-:الواعظ الديني ،أو القيادي الديني وأهميته في نشر ثقافة السلم:
الواعظ ،أو القيادي الديني هو :الفرد ،أو الشخص الذي يحتل مكانة دينية مميزة في اإليمان والتعاليم الدينية،
بجانب تميزه بالخلق الحسن والتسامح والوقار ،عالوة على تجرده ونزاهته في اليد واللسان في المجتمع الذي

يوجد فيه(.)1

فالواعظ والقيادي الديني ينطلقان من المسجد المكان الذي يغرس التسامح وينثره وينشره بين المجتمع ،فالتاريخ
أن للمسجد دوره الريادي الذي ال ينافسه فيه شيء في غرس ونشر األخالق الحميدة والقيم الرفيعة ،فكان
يشهد ّ
إماما في األخالق والفكر قبل
ً
منبعا للحضارة اإلسالمية ،ومصدر الضياء الفكري واألخالقي ،فكان إمام المسجد ً

إماما في العلم(.)2
أن يكون ً
اإلرهاب خطره يتفاقم ويطول عندما يتم التأصل لألعمال اإلرهابية من وجهة دينية وعقائدية ،فالخطر األكبر

هو من الدعاة الذين يصيحون ويدعون.

وإن الخطاب الذي يتبناه أغلب الدعاة والخطباء يقوم بتغذية الشعور بالمهانة الحضارية ،وتحتوي على مفردات
القطيعة مع العالم ،وإبراز فكرة المؤامرة ،وأن الحل في العنف ،دون بيان العوامل الداخلية لدى المسلمين التي

أنتجت هذا اإلنهزام ،ويتكرر هذا الخطاب على مسامع الشباب في مجمل الخطاب اإلسالمي؛ وهو ما يصنع

الحساسية النفسية والعقلية في التعامل مع الظلم والعدوان.
بالغا في وقف سفك الدماء ،وتغيير وجهة النظر واألفكار ،فإن
إن للكلمة القوية المخلصة البليغة الصائبة ًا
ألثر ً

أفعاال كثيرة ،فالكلمة كثي ار ما تجعل أحد األطراف ينهار
سلوكا و ً
األفعال وليدة األفكار فكلما غيرت فكرة فقد تغير ً

وإن كان على الحق ،والطرف اآلخر ينصر وإن كان على الخطأ ،كما في الحديث عن النبي  أنه قال(( :
ِن ِم َن ِ
ِإ َّن ِم َن اْلَبَي ِ
الش ْع ِر َل ِح َك ًما ))( ،)3فالكلمة البليغة تتسحر المخاطب وتأسره وتأخذ بلبه ،لذا
ان َل ِس ْحًراَ ،وإ َّ
يجب االهتمام بمسألة الوعظ والنصيحة وعدم االستهانة بإبداء موقف بكلمة على حدث ،ومن هنا حذر الرسول
 من عاقبة الكلمة السيئة الهادمة ،وشجع الكلمة الطيبة النافعة فيقول ِ(( :إ َّن اْل َعْبَد َلَي َت َكَّل ُم ِباْل َكلِ َم ِة ِم ْن
ِن اْلعبد َلي َت َكَّلم ِباْل َكلِم ِة ِمن س َخ ِط َّ ِ
ان َّ ِ
ِ
ِر ْض َو ِ
َّللا ِب َها َدَر َج ٍ
َّللا ًَل ُيْل ِقي َل َها َباًلً
َ ْ َ
َّللا ًَل ُيْلقي َل َها َباًلً َيْرَف ُع ُه َّ ُ
اتَ ،وإ َّ َ ْ َ َ ُ
َي ْهوِي ِب َها ِفي َج َهَّن َم))(.)4
فعلى الدعاة أن ال يتحدثوا مع الناس وخاصة الشباب منهم من فوق أبراج عاجية ،مستعلين عليهم أو متبرئين
منهم ،مشككين في نياتهم ،مضخمين لسلبياتهم ،مما يحفر بينهم فجوة واسعة ،فال يثقون بالدعاة وال يستمعون

لهم(.)5

صغار ناشئين،
ًا
وإن الكلمة البراقة من منظري الفكر المتطرف لتقع في النفوس الضعيفة ،وخاصة إن كانوا

( )1ينظر :دور القيادات الدينية في بناء وحفظ السالم في جنوب السودان في الفترة من 2008-1973م ،إعداد
ديفيد كويث ثيانق ،رس ــالة ماجس ــتير ،جامعة الس ــودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الد ارسـ ـات العليا ،د ارس ــات الس ــالم،
2010م.37 :

( )2ينظر :تربية الشباب للبعد عن التطرف واإلرهاب ،عبداللطيف حسين فرج.34 :
( )3رواه الحاكم في مستدركه ،المستدرك على الصحيحين ،رقم(.45/4 :)6648

( )4رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقائق ،باب حفظ اللسان ،رقم الحديث(.2377/5 :)6113

( )5ينظر :الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف ،يوسف القرضاوي ،دار الشروق-القاهرة ،ط1426 ،2ه-
2005م 107:بتصرف.
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يفورون بح اررة السن الباكرة فأحرى بهم وهم جماعات وجماهير أن يستسلموا لما يسمعون ،فالخطيب إذا كان ف ًذا
عقيدة في أذهان الناس يرون العالم من خاللها ،وهذا ما نراه من
وموهوبا ،يستطيع أن يجعل من الفكرة المجردة
ً
ً
انضمام العديد من الشباب والشابات في كل دول العالم شرقا غربا ،يجتازون كل الحواجز األمنية ليلتحقوا
بالتنظيمات المتطرفة ،وذلك بسبب الحماس الذي تولد فيهم من خالل المحاضرات الحماسية لمنظريهم المنتشرة
على شبكة االنترنيت.

فدور الواعظ الديني في قضية الحرب على اإلرهاب ومكافحته هام ومحوري فهو يقوم من جانب بالرد على

الشبهات والشكوك المثارة على االسالم بسبب تصرفات الجماعات المتطرفة الضالة ،ومن جانب آخر يقوم

بتحصين المجتمع من األفكار المتطرفة التي تريد أن تزرع في نفوس الشباب خاصة بحجج تطبيق الشريعة
وإعادة الخالفة ورفع الظلم عن المسلمين.

المطلب الثالث -:آليات لتفعيل الموعظة الدينية:

إن الوقوف أمام سيل االفعال االرهابية واالرهابيين ال تكون فقط بالنار والحديد ،ولكن األهم من ذلك جعل
أرضية المجتمع غير قابلة لنماء بذور التطرف واالرهاب ،لتحقيق هذا الهدف البد أن نستهين بأي وسيلة من

الوسائل للوصول إليه.

وأرى أن الخطب والمواعظ الدينية بمختلف أنواعها يجب أن تستثمر في بناء مجتمع مبني على التعايش والسلم
والمحبة ،كما فعل الرسول –صلى هللا عليه وسلم -عندما هاجر للمدينة المنورة قرر هذا المبدأ((أفشوا السالم))...

يعني ليكن أكثر كلمة تقال وتسمع في المدينة هي السالم ،فأصبح الرجالن يلتقيان على السالم وينفصالن

بالسالم.

فلتفعيل المواعظ الدينية أرى أن ننتهج ما يلي:

-1أن تكون المساجد التي تلقى فيها خطب يوم الجمعة محدودة ،فالتحديد يكون حسب الموقع الجغرافي والكثافة
السكانية.

-2أن يكون الخطيب مجا اًز للخطابة ،بأن يكون للدارسين في العلوم الشرعية إجازتين  ،إجازة اإلمامة :حيث
يحق للمجيز أن يؤم الناس بالصالة فقط ،وإجازة اإلمامة والخطابة :يحق له االمامة والخطابة ،لتتبعنا لقضية
مشاكل الخطباء رأينا أكثر المشاكل تأتي من قبل الخطباء غير المجيزين والمؤهلين.

-3أن تقوم مؤسسات علمية أكاديمية بفتح دورات موسمية مستمرة للخطباء والوعاظ لترشيدهم وتدريبهم على
إلقاء المواعظ البناءة والصالحة والصائبة.
-4يكلف الخطيب والواعظ بالدخول في الدورات التنمية البشرية-كشرط للحصول على إجازة الوعظ والخطابة-
التي تركز على فنون اإللقاء وطرق حل المشكالت بالطرق العلمية.

 -5إبعاد المنابر عن الخالفات والتحليالت السياسية الداخلية ،أما الوقوف أمام التهديدات والتدخالت الخارجية
فمن واجب الخطباء والوعاظ التصدي لها.

 -6أن يكون الخطاب تبشيرياً ال تنفيرياً :فيجب أن يشعر المخاطب والمستمع حينما يسمع لكلمات الواعظ بأنها
هجوما على
تعطيه أمالً وتفائالً ،وينشرح صدره بعد الموعظة ،ويخفف نفسي ًا أعباءه ،وال يكون الطاب كله
ً
األوضاع فقط ،وعرض للمشكالت بدون حلول ،ففي الحديث الشريف َع ْن أََن ٍ
س َع ِن َّ
النِب ِى  -صلى هللا عليه
ّ
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ال « َي ِسُروا َوًلَ ُت َع ِسُروا َ ،وَب ِشُروا َوًلَ ُتَن ِفُروا » ( ،)1فالتبشير هو الصفة الالزمة للواعظ.
وسلم َ -ق َ
-7أن يكون
خطابا قصي اًر غير ممل :فعند تتبع مواعظ وخطب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم – تجد أن
ً
االقتصار كان سمة كالم الرسول -صلى هللا عليه وسلم  ،-فعن جابر بن سمرة ،قالَ " :كان رسول َّ ِ
َّللا َصَّلى
َ َُ ُ
ِ
ِ َّ
ظ َة َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِةِ ،إَّن َما ُه َّن َكلِ َمات َي ِس َيرات"(.)2
يل اْل َم ْو ِع َ
هللا َعَلْيه َو َسل َم ًَل ُيط ُ
ُ

مبينا ألصول القضايا :خطبة يوم الجمعة والموعظة العامة رسالة قصيرة في فترة محدودة
-8أن يكون الخطاب ً
لجماهير مختلفة في المستويات ،فيجب أن تكون الرسالة عامة وشاملة للكل ،فالخوض في الجزئيات وإثارتها

وتكبيرها من سوء فهم الواعظ ،فقد ورد عن ابن عباس رضي هللا عنه في تفسير قوله تعالىُ (( :كوُنوا
ِ
ين )3())...أي " :حلماء فقهاء ،ويقال :الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره "(.)4
َرَّبانِي َ
-9أن نميز بين الموعظة والحكم الشرعي ،وبين العقائد الخاطئة والتعامل معهم ،فالموعظة شاملة وعامة؛ وأما
الحكم الشرعي محدد وخاص ،فال يجوز للواعظ أن يصدر فتاوى شرعية خاصة -تختلف بإختالف األشخاص

واألحوال واألزمان -على المنابر ،فما نجده في كتب الفقه اإلسالمي من أحكام فقهية إنما هي إجتهادات فردية
لحاالت فردية ،أي فرد من المجتمع عرض مشكلته على عالم في زمنه فأفتى له حسب تصوره لمشكلته ،فال

يجوز أن نجعلها أصالً ونقيس عليه حالة في عصر يخالف عصر المستفتي.

الخاتمة

وفي ختام البحث ال يسعنا إال أن نشكر هللا لتوفيقه لنا بإتمام هذا البحث الذي نرجوا ان يكون لبنة في صرح

اإلسالم البرىء من تطرف المتطرفين ،وهذه أبرز النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في بحثنا هذا:
أهم النتائج:

 -1اإلرهاب حرابة في حق المواطنين ،وبغي في حق السلطة الشرعية ،ونشر للفساد في األرض ،وإهالك
ٌ
للحرث والنسل.
أصل العالقة بين البشر
وثانياْ :
 -2حارب اإلسالم العنف واإلرهاب أوالً  :بتدمير البنية الفكرية له ً
بأن ّ
على التعايش السلمي.
 -3المواعظ والخطابات الدينية الموجهة المركزة الصائبة؛ لها األثر البالغ في وأد األفكار اإلرهابية.
-4يوجد شح في البحوث والدراسات العلمية التي تتناول تجديد الخطاب والوعظ الديني.

-5أستعمل الخطابات الحماسية قديما وحديثاً إلشعال الحماسة في النفوس ،والتاريخ القديم والحديث

يشهدان على أن هذه الوسيلة تأتي بثمارها.

( )1رواه البخاري في صـ ــحيحه ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم يتخولهم بالموعظة والعلم
كي ال ينفروا ،رقم الحديث(.)69
( )2رواه الحاكم في مستدركه ،المستدرك على الصحيحين ،رقم(.426/1 :)1067
( )3آل عمران.79 :

( )4رواه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل ،رقم الحديث(.)69
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أهم التوصيات:

 -1االهتمام بالبحوث والدراسات الميدانية والعلمية المتعلقة بالخطاب الديني لكي يخرج بخطاب ديني
موافق ألصوله السمحة.

 -2اإلكثار من الكلمات والخطب والندوات والمؤتمرات والنشرات حول نبذ العنف واإلرهاب؛ ليكون التسامح

أعلى صوتًا من صوت الرصاص والقنابل.
 -3تجديد الخطاب الديني ليكون مالئماً للواقع ،وأن يتسم بصفتي السماحة والمرونة.

-4على الخطباء والوعاظ أن ينتهجوا البشارة واليسر في خطاباتهم ،وأن يبتعدوا عن المواعظ الهدامة ذات

النمط السلبي.

-5عدم االستهانة بخطاب ووعظ منحرف ينشر على صفحات مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية،

فهي تزرع بذور التطرف العنف.
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المصادر والمراجع:

الرسائل واالطروحات العلمية:

 )1أحكام جريمة منظمات اإلجرام واإلرهاب ،معاوية القاضي النويري ،رسالة ماجستير في الشريعة والقانون ،غير
منشورة ،كلية الدراسات العليا في جامعة أم درمان اإلسالمية -السودان132 ،هـ 2011-م.

 )2اإلرهاب والقانون الدولي ،رشيد صبحي جاسم محمد ،رسالة ماجستير كلية القانون ،منشورة ،جامعة بغداد،
1424هـ 2003 -م.
 )3دور القيادات الدينية في بناء وحفظ السالم في جنوب السودان في الفترة من 2008-1973م ،إعداد ديفيد
كويث ثيانق ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات العليا ،دراسات

السالم2010 ،م.
التقارير:

 )1تقرير اعده معهد الدراسات االستراتيجية المغربي ،نشر في موقع االلكتروني(بوابة افريقيا االخبارية)
 http://www.afrigatenews.netتحت عنوان( :تقرير يكشف عدد المقاتلين األوروبيين في صفوف داعش)،

نشر في.2016/11/18
الكتب:

 )1اإلرهاب السياسي و القانون الجنائي ،عبد الرحيم صدق ،دار النهضة العربية  -القاهرة1985 ،م.

 )2مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،ت :محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون  -بيروت،
 1415هـ –1995م.

 )3اإلرهاب الفكري أسبابه مواجهته ،حسنين المحمدي بوادي ،دار الفكر الجامعي30 ،شارع سوتير-االسكندرية،
.2006

 )4اإلرهاب في العالمين العربي والغربي ،أحمد يوسف ،عمان– األردن ،ط1998 ،1م.

 )5اإلرهاب وأحكام القانون الدولي ،جمال زايد هالل أبوعين ،عالم الكتب الحديث –عمان ط1429 ،1ه ـ 2009-م.
 )6أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،عبد الرحمن النحالوي ،دار الفكر ،ط،25
1428هـ2007-م.
 )7البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،ت :علي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،ط،1408 ،1
هـ  1988 -م.

 )8تربية الشباب للبعد عن التطرف واإلرهاب ،عبداللطيف حسين فرج ،ط1426 ،1هـ2005-م .
 )9تعريف اإلرهاب الدولي بين اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية ،محمد عبدالمطلب الخشن ،دار
الجامعة الجديدة-األسكندرية2007 ،م.

 )10التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،ت :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي – بيروت-لبنان ،ط-1
1405هـ.

 )11جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ،ت :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين– بيروت،
ط1987 ،1م.

 )12المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النيسابوري ،ت :مصطفى عبد القادر عطا،
ط ،1مع تعليقات الذهبي ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط1،1411هـ1990 -م.
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 )13سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه ،أبو محمد المصري عبد هللا بن عبد
الحكم بن أعين بن ليث بن رافع ،ت :أحمد عبيد ،عالم الكتب  -بيروت – لبنان ،ط1404 ،6هـ 1984 -م.:

 )14الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف ،يوسف القرضاوي ،دار الشروق-القاهرة ،ط1426 ،2هـ2005-م.

 )15العين ،أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ت :مهدي المخزومي -إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 )16الكامل في التاريخ ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير ،ت :عمر عبد
السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،ط1417 ،1هـ 1997 /م .

 )17الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة عبدهللا بن محمد بن إبراهيم ،ت :كمال يوسف
الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1م.
 )18المعجم القانوني عربي -انجليزي ،حارث سليمان الفاروقي ،مكتبة لبنان -بيروت،ط1979 ،1م.

 )19معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون ،عالم الكتب ،ط1429 ،1هـ2008 -م:
.949/2

 )20معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  ،ت :عبد السالم محمد هارون،
دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
 )21المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،ألبي محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسيدار الفكر –
بيروت ،،ط1405 ،1هـ.

 )22المنجد في اللغة العربية المعاصرة ،فريق عمل بإشراف صبحي حموي دار المشرق –بيروت ،ط2001 ،2م.
 )23المنظمات الدولية اإلسالمية والتنظيم الدولي -دراسة مقارنة ،عبدالرحمن بن إبراهيم الضيحان-المملكة العربية
السعودية-أبها ،ط1411 ،1ه1991-م
 )24المواجهة القانونية لإلرهاب ،أحمد فتحي سرور ،دار النهضة العربية -القاهرة ،ط2008 ،1م.

 )25الموسوعة العربية العالمية ،شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم ،ومؤلف ،ومترجم ،ومحرر ،ومراجع علمي
ولغوي ،ومخرج فني ،ومستشار ،ومؤسسة من جميع البالد العربية ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،
المملكة العربية السعودية ،ط1419 ،2ه1999-م.
 )26موسوعة القواعد الفقهية ،أبو الحارث محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الغزي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت -لبنان ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.
االنترنيت

 )1مقال بعنوان (االنقالب الفاشل في تركيا ..األسباب واالنعكاسات) ،سعيد الحاج طبيب وكاتب فلسطيني وباحث
في الشأن التركي ،موقع  http://www.aljazeera.netبتاريخ.2016/7/18:

 )2موقع و ازرة االوقاف والشؤون الدينية في كوردستان./https://mera-krg.org :
 )3موقع http: //www. moheet. Com :تاريخ الزيارة.2015/8/26 :
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

الوسطية الحضارية وضرورتها وحاجة البشرية إليها من منظور قرآني
إعداد
أ.د .نايل ممدوح أبوزيد
أستاذ التفسير وعلوم القرآن
اإلمارات العربية  -جامعة الشارقة – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -قسم أصول الدين

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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المقدمة

الحديث عن الوسطية الحضارية واالعتدال حديث الساعة في عصر العولمة وذلك في ظل الظروف الدولية

التي ترمى بها األمة اإلسالمية تارة بالتطرف وتارة باإلرهاب وتارة بالرجعية ،وذلك بسبب ظهور بعض الجماعات
اإلرهابية المتطرفة التي أنشأها الظلم واالستبداد التي تعاني منها بعض المجتمعات اإلنسانية في عصر الحضارة

والتكنولوجيا والتقدم المادي ،وأحيانا قد تكون هذه الجماعات صنيعة الدول المعادية لتشويه صورة الدين الحنيف
السمحة.
واإلسالم هو دين الوسطية الحضارية ودين العفو والرحمة والتسامح ،وقد تميزت األمة التي التزمت بمبادئه
بكونها أمة الوسطية ،وقد شهد لها القرآن بالخيرية والعدل ،وذلك في قوله سبحانه" ُكنتم خير أ َّ ٍ
ُخ ِرَج ْت لِ َّلن ِ
اس
ُمة أ ْ
ُْ َ َْ
تَأْمرو َن ِباْلمعر ِ
طا
نك ِر َوتُ ْؤ ِمُنو َن ِب َّ
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
اَّلل" ( ال عمران  ، ) 110/وقوله “ َوَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم َ
َ ُْ
ُُ
الن ِ
ونوْا ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم "( البقرة )143/
اس َوَي ُكو َن َّ
ّلِتَ ُك ُ
الرُس ُ
َ
 ،والوسطية الحضارية صفة تحمل في طياتها التوازن واالعتدال والسمو والرفعة ،وهذه الصفة الكريمة تقع بين
صفتين ذميمتين هما :الغلو والتقصير أو اإلفراط والتفريط .

ومع ذلك كله فقد وجدنا البعض من أبنائنا ممن ادعو االنتساب إليه يخرجون من دائرة الوسطية واالعتدال،
فانحرفوا ونزعوا إلى الغلو والتطرف واإلرهاب فشوهوا حقيقته  ،األمر الذي فتح بابا واسعا ألعداء اإلسالم لنشر

االفتراءات والمزاعم التي ألصقت باإلسالم ظلما ،وتصف اتباعه بالتعصب واإلرهاب وعدم التسامح وغير ذلك

من الدعاوى الباطلة التي ال أصل لها ،واإلسالم منها براء ،فكان هؤالء المنتسبون لإلسالم بقصد منهم أو بغير
قصد عونا لألعداء على تحقيق مرادهم في النيل من اإلسالم وأهله.

ومن هنا كانت الحاجة ماسة لإلنسانية إلظهار حقيقة اإلسالم المتمثلة بوسطية وسماحته بإزالة هذه الظلمة،
وإظهار الصورة الناصعة المضيئة المشرقة لهذا الدين وإزالة ما اعترها من تشوهات بسبب هذه السلوكيات الخاطئة.
وقد كانت خطتي في هذا البحث على النحو اآلتي:
المقدمة  :وفيها أهمية البحث وخطته
التمهيد :وفيه التعرف بمصطلحيات البحث الوسطية ،الحضارة  ،الحاجة ،الضرورة
المبحث األول  :الحاجة الذاتية إلى الوسطية الحضارية في القرآن
المبحث الثاني :الحاجة اإلنسانية إلى الوسطية الحضارية في القرآن

المبحث الثالث:وسائل نشر الفكر الوسطي الحضاري من منظور قرآني
الخاتمة :وفيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
التمهيد
أوال معنى الوسطية
الوسطية في اللغة :فالوسط هو الشيء بين الجيد والرديء ()1

و(األوسط )  :المعتدل من كل شيء  ،وأوسط الشيء  :ما بين طرفيه  .وفالن من أوسط قومه :أي من خيارهم.

1

 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،حمد بن محمد بن علي الفيومي ،ص340
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فالوسطية تأتي بمعنى  :التوسط بين شيئين  ،وبمعنى العدل  ،والخيار  ،واألجود  ،واألفضل  ،وما بين الجيد
والرديء  ،والمعتدل  ،وبمعنى الحسب والشرف)1( .

ب – أما الوسطية في الشرع  :فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة :

ظوا
فمن معاني الوسطية أنها جاءت في القرآن بمعنى  :ما بين طرفي الشيء وحافتيه ومن ذلك قوله تعالى َ :ح ِاف ُ
الصَلو ِ
طى"( البقرة )238 :
ات َو َّ
الص َال ِة اْل ُو ْس َ
َعَلى َّ َ
2
ِ
ال
والصالة الوسطى هي صالة العصر على ما ذهب إليه بعض المفسرين( ) وذلك لما روي َع ْن َعل ٍّى أنه َق َ
َقال رسول َّ ِ
ِ
َح َز ِ
وت ُه ْم
ص ِر َمألَ َّ
ونا َع ِن َّ
الصالَ ِة اْلُو ْس َ
َّللاُ ُبُي َ
اب « َش َغُل َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْوَم األ ْ
َ َُ ُ
صالَة اْل َع ْ
طى َ
3
ار "( ) وسميت الوسطى ؛ ألن قبلها صالتين وبعدها صالتين ،
ورُه ْم َن ًا
َوُقُب َ
وجاءت الوسطية في السنة كذلك بمعنى األوسط واألعلى كما وصف
ِ
اسأَُلوهُ اْلِف ْرَد ْو َس َفِإَّن ُه
َعَلى اْل َجَّن ِة بقولهَ " :فِإ َذا َسأَْلتُ ُم َّ
أ َْو َس ُ
ط اْل َجَّنة َوأ ْ
َّللاَ َف ْ
الر ْح َم ِن َو ِم ْن ُه تََف َّج ُر أ َْن َه ُار اْل َجَّن ِة "()4
َّ

النبي صلى هللا عليه وسلم الفردوس بأنه
ِ
ِ
ش
أ َْو َس ُ
َعَلى اْل َجَّنة أ َُراهُ َف ْوَق ُه َع ْر ُ
ط اْل َجَّنة َوأ ْ

ط ُه ْم ))[القلم" .]28:أي :أعدلهم وخيرهم"(.)5ومنه
ال أ َْو َس ُ
و من معانيها العدول والخيار ومنه قوله جل وعالَ (( :ق َ
اك ْم أ َّ
طا ))[البقرة ]143:أي :عدالً
ُم ًة َو َس ً
أيضا قوله تعالىَ (( :وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ

خيا اًر))6(،

7
ﯨشرف هذه األمة وميزها بصفة
ويقول اإلمام ابن كثير" :والوسط هاهنا :هو الخيار واألجود"( ) فإن هللا تعالى ّ
الوسطية

وقد بين القرآن الكريم هذا المعنى لوسطية األمة الذي أشار إليه ابن كثير بأنها الخيرية في قوله تعالى ُ " :ك ْنتُ ْم
وف وتنهون ع ِن اْلمن َك ِر وتؤ ِمنون ِب َّ ِ
خير أ َّ ٍ
َهل اْل ِك ِ
ِ ِ
كان َخ ْي اًر َل ُه ْم
ُمة أ ْ
ْم ُرو َن ِباْل َم ْع ُر ِ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
تاب َل َ
َ َْ
اَّلل َوَل ْو آ َم َن أ ْ ُ
ُخ ِر َج ْت ل َّلناس تَأ ُ
ِم ْنهم اْلمؤ ِمنو َن وأَ ْكثَرهم اْل ِ
فاسُقو َن " (آل عمران اآلية .)110وعلة هذه الخير أننا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن
ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ُُ
المنكر وتؤمن باهلل إيمانا صادقا  ،فقد استحقت األمة هذه الخيرية بالمزايا الثالث المذكورة  ،وهي األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ،واالستمرار على اإليمان باهلل واالعتصام جميعا بحبل هللا .

1

انظر المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطفى وزمالؤه  ،دار الدعوة ،تركيا 1037/2،

2

(تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى 1354 :هـ)  ،الهيئة المصريةالعامة للكتاب ))345/2

3

4
5

 الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم  ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،بابالصالَة اْلوس َ ِ
َّ ِ ِ ِ
ص ِر،دار الجيل بيروت  +دار األفاق الجديدة ـ بيروت(
الدليل ل َم ْن َق َ
صالَةُ اْل َع ْ
ال َّ ُ ُ ْ
طى ه َى َ
)24/3
 -جامع صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي(19/4

الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين
القرطبي (المتوفى 671 :هـ) ،دار الكتب المصرية – القاهرة) 112/2 (،

 - 6جامع البيان في تأويل القرآن‘ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت143/3(،
 - 7تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،دار طيبة للنشر
والتوزيع)454/1،
86

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

لهذا فقد جاء الحث في القرآن الكريم على العمل وبذل الجهد وإحسان االتباع حتى يستحق المؤمنون هذا الشرف
وتلك المكانة والمنزلة  ،وذلك بالدعوة إلى الخير وباألمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ،فقال تعالى " { َوْلتَ ُك ْن
ُم ٌة ي ْدعو َن ِإَلى اْلخي ِر ويأْمرو َن ِباْلمعر ِ
ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم ْن َك ِر َوأُوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمْفلِ ُحو َن } (.آل عمران ) "104
م ْن ُك ْم أ َّ َ ُ
َ ُْ
َ ْ َ َ ُُ
أم َة وسطية لها الخيريه على األمم بأن تدعو إلى
فال بد من المحافظة على الميزات الثالث التي َّ
أهَلتها لتكو َن ّ
الخير

يقول محمد رشيد رضا" إنما يتحقق لكم وصف الوسط إذا حافظتم على العمل بهدي الرسول واستقمتم على سنته ،

وأما إذا انحرفتم عن هذه الجادة  ،فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها هللا

في كتابه بهذه اآلية"(.)1
ورسالة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال بد من إحاطتها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي
أحسن ،بل إن القرآن قدم الحكمة على الموعظة فما أحوجنا في هذا الزمن إلى الداعية الذي تسبق حكمته كالمه
وموعظته .

ِ
فاإلكراه على الدين منفي في اإلسالم بنص القرآن  ،قال تعالى " :أََفأ َْن َت تُ ْك ِرهُ َّ
ين } (يونس
اس َحتَّى َي ُك ُ
ونوا ُم ْؤ ِمن َ
الن َ

)99 :وهذا يعني أن نستعمل أنجح الوسائل وأجمل الطرق وأجدى األساليب وأقوم الخطاب.
الح َكم ومصالح ِ
وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه هللا  ":إن الشريعة مبناها وأساسها على ِ
العباد في المعاش والمعاد ،
وهي عدل كلها ورحمة كلها  ،وصالح كلها وحكمة كلها  ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة
إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"()2
والوسطية تعنى السير على الصراط المستقيم الذي نطلبه من هللا في صالتنا في كل ركعة من الصالة ،والصراط
المستقيم هو وسط بين الغلو والجفاء أو اإلفراط والتفريط ،فهو يمثل الخيرية ويحقق معناها.
ولذا حذر هللا من الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد  .فقال تعالى " :ال تَ ْغُلوا ِفي ِد ِين ُك ْم [ النساء  .) 171 :وحذرنا
َّاكم واْلغُلَّو ِفي ِ
الد ِ
ين " ()3
رسوله فقال صلى هللا عليه وسلم ِ" :إي ُ ْ َ ُ
ّ
ثانيا  :معنى الحضارة :

ضارُة في اللغة  :كلمة مشتقة من الفعل حضر ،ويقال الحضارة هي تشييد القرى واألرياف والمنازل المسكونة،
َ
الح َ
ِ
القطامي:
الحضر .،قال
الحضارة بالفتح والحضارة بالكسر  :اإلقامة في
ُّ
َ
فهي خالف البدو والبداوة والبادية "،و َ
رجال ٍ
ِ
بادية تَرانا
فأي
ضارةُ أعجبته َّ ...
الح َ
ومن تكن َ

الغيبة )4(".وهي مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني واألدبي
ضور :نقيض َ
الح ُ
و ُ
واالجتماعي في الحضر()5

 1تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار (،محمد رشيد بن علي رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 6/2،
- 2أعالم الموقعين عن رب العالمين  ،ابن القيم 3 / 3
 - 3سنن ابن ماجة ،بن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني،مكتبة أبي المعاطي،كتاب المناسك228/ 4،
 -4الصحاح في اللغة  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي)134/1(،

 -5المعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة  ،مجمع اللغة العربية )181/1(،
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والحضارة في االصطالح

نظام اجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي ،و باختصار الحضارة

 .هي الرقي واالزدهار في جميع الميادين و المجاالت()1

ومن الممكن أن نعريف الحضارة على أنها الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني
الذي تمتع به شعب أو أمة معينه في حقبة من حقب التاريخ.

فالحضارة بالمفهوم الشامل تعني كل ما يميز أمة عن أمة من حيث العادات والتقاليد وأسلوب المعيشة والمالبس

والتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ومقدرة اإلنسان في كل حضارة على اإلبداع في الفنون واآلداب والعلوم.

ومما ال شك فيه أن الحضارة والتطور الحضاري يبدآن بحلول األمن واالستقرار و انتهاء االضطراب والقلق ،ألنه
إذا ما ِ
أم َن اإلنسان من الخوف ،تحررت نفسه و تطلعت إلى عوامل اإلبداع والبناء و اإلنشاء ،و تستنهض الهمم
لالزدهار
وللتعرف على حضارات الشعوب ال بد من أن يدرس األنسان العناصر اآلتية:
 -1طرق العيش والظروف الطبيعية.
 -2الوضع االقتصادي.
 -3العالقات االجتماعية بين فئات المجتمع.
 -4أنظمة الحكم السائدة.
 -5اإلنجازات العلمية والثقافية والعمرانية.

ثالثا  :معنى الحاجة لغة واصطالحا

الحاجة مأخوذة من الفعل حوج ويقال احتَاج ِ ،إذا ا ْفتََقر  .ومنه قوله تعالى ِ َّ َّ { :
ام لِتَ ْرَكُبوا
ْ َ
َ
َّللاُ الذي َج َع َل َل ُك ُم ْاأل َْن َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ص ُدورُك ْم َو َعَل ْي َها َو َعَلى اْلُفْلك تُ ْح َمُلو َ (غافر -80/
ِم ْن َها َو ِم ْن َها تَأ ُ
يها َمَناف ُع َولِتَْبُل ُغوا َعَل ْي َها َح َ
ْكُلو َن َ .وَل ُك ْم ف َ
اج ًة في ُ
 ))81قال االلوسي" :األنعام هٰهنا لما أريد بها اإلبل خاصة جعل الركوب وبلوغ الحاجة من أتم الغرض منها ألن
جل منافعها الركوب والحمل عليها"( )2وعليه فالحاجة تطلق على ما يفتقر إليه(. )3

واصطالحا عرفها الشاطبي " :ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة

الالحقة بفوت المصلحة ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة -الحرج والمشقة"(.)4
فالحاجيات مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة لفوت
 - 1انظر الحضارة  ،د .حسين مؤنس ،عالم المعرفة  ،المجلس الوطني  ،للثقافة والفنون واآلداب:
الكويت،ص112
2

 -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  /محمود بن عبد هللا اآللوسي  ،دار الكتب العلمية ـ بيروت

( ،)163/8
3

4

الرزاق الحسيني أبو الفيض الملّقب بمرتضى
 تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن عبد ّ
،محمد بن ّ
ّ
َّ
الزبيدي ،دار الهداية495/5،
-الموافقات  ،إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي (ات 790 :هـ)  ،دار ابن عفان )574/1 (،

88

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

المطلوب  ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين  -على الجملة  -الحرج والمشقة  ،ولكنه ذلك ال يبلغ مبلغ الفساد
المتوقع في المصالح العامة " (.)1

رابعا :معنى الضرورة

أما الضرورة لغة فهي من الضر خالف النفع، ،فكل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم ،وما
كان ضد النفع فهو بفتحها (.)2
والضرورة عند األصوليين " :المصالح التي ال بد منها لقيام حياة اإلنسان في الدنيا

واآلخرة .وإذا فقدت؛ تختل

حياته ،وتتعطل مصالحه الضرورية .وهي :حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال)3(".

فالضرورات أمور ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة،
بل على فساد وتهارج وفوت حياة،وفي األخرة فوات النجاة والنعيم والرجوع بالخسران والعياذ باهلل

والفرق بين الحاجة والضرورة ،أن الحاجة وإن كان فقدها يؤدي إلى الجهد والمشقة فهي دون الضرورة ،ومرتبتها
أدنى منها وال يتأتى بفقدها الهالك.

والحق أن الحاجة إذا كانت عامة فإنها ّتنزل منزلة الضرورة فيباح بموجبها المحظور.وعليه فالوسطية تأتي من
هذا الباب بمنزلة الضرورة
المبحث األول  :الحاجة الذاتية إلى الوسطية الحضارية في القرآن

إن هللا عز وجل قد أعطى اإلنسان عقال وحكمة وجعل له طبيعة وشهوة فجمع له بين الشهوة والغضب وبين

العقل  ،ليربط بين المادة والروح ، ،و جعله هللا خليفة في األرض ليقيم شرعه فيها فقال تعالى" :إني جاعل في
األرض خليفة" (البقرة) 30 :وال تتحقق ا لخالفة بغير منهج االعتدال و الوسطية  ،فبه يتحقق البناء واإلعمار و

بغيره يحل الهدم والدمار.

فأداة االنحراف الفكري في اإلنسان هي (العقل) ،وهو الذي يؤثر في العقول األخرى .لتغيير الواقع الفكري ،
والتشكيك ،و من هنا كانت الوسطية أداة الحفظ لعقل اإلنسان من االنحراف.

فالذات بحاجة ماسة للفهم المعتدل السليم للعيش اإلنساني السليم مع اآلخر .وإذا كان عنوان الذات القومية أو

الطائفية  ،فإنه ال يمكن لهذه الذات من إدراك حقائق الحياة وحسن التعامل مع اآلخر.
والمنهج الوسطي حاجة ماسة للذات اإلنسانية حيث يغرس فيها أمرين مهمين هما:

 -1أن اإلنسان مهما امتلك من إمكانيات وكفاءات وطاقات ال يستطيع أن يحقق ذاته ويعزز مكاسبها العامة دون
عالقات مع المحيط االجتماعي والثقافي ،فاإلنسان ال يمكنه االستغناء عن اآلخرين.

 -2أن اآلخر المختلف ليس موضوعا للنبذ واإلقصاء  ،وإنما هو موضوعا للحوار والتواصل والتعارف .وإن
االختالفات مهما عال شأنها ال تشرع ألحد ممارسة العنف والظلم والحيف على اآلخر المخالف.
فعلى اإلنسان المسلم نبذ التنابز باأللقاب ،وترك سوء الظن  ،و ممارسة العدل واإلنصاف مع اآلخر قال تعالى :

" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
واتقوا هللا إن هللا خبير بما تعملون " (.المائدة )8

1
2

3

-نفس المرجع السابق()576/1

 انظر الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري  ،مؤسسة النشر اًلسالمي،إيران ()238/1 -شرح مقاصد الشريعة ،الدكتور عياض بن نامي السلمي  ،مكتبة المدينة )56/1( ،
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فالمطلوب شهداء بالعدل ال حيف فيها،فقد حصل بهذا الخطاب وجوب القيام بالعدل ،والشهادة به ،ووجوب القيام
هلل ،والشهادة له()1

وال يمكن أن نحقق مفهوم العدل في العالقة مع المخالف ،بعيدا عن قيم الحوار والتواصل والتعاون .وإذا غاب منهج
الوسطية واالعتدال عن الذات حل محله الغلو والتطرف الفكري ،الذي قد يرهق الذات أو يهلكها أحيانا .فيتجه

اإلنسان بغياب هذا المنهج تجاه ذاته بأمور منها
-1

إلزام النفس بما لم يوجبه هللا من عبادات  ،حتى يتجاوز حد الطاقة الذاتية مما يؤدي إلى تعذب النفس ،

وحملها على المشقة والعنت الذي قد يؤدي إلى الهالك في بعض األحيان ،وقد نهى الرسول عن ذلك في الحديث
بن ٍ
الذي يرويه ِ
بين الساريتَ ِ
أنس ِ
حبل
ين ،فقال :ما هذا
مالك بقوله "َ :د َخ َل ُّ
النبي فإذا َحب ٌل َم ٌ
مدود َ
الحبل؟ قالوا :هذا ٌ
ُ
ُّ
لزينب "،بنت جحش أم المؤمنين" فإذا َفتَر ْت تَ َّ
ِ
فتر
علَق ْت .فقال
أحدكم نشا َ
ُّ
صل ُ
النبي  :الَُ ،حلوهُُ ،لي ّ
ط ُه ،فإذا َ
َ
َ

قع ْد")2(".
فْلَي ُ

فكره _ صلى هللا عليه وسلم _ اإلفراط فى العبادة  ،لئال ينقطع عنها المرء ،فيكون كأنه رجوع فيما بذله من نفسه

هلل تعالى (. )3
 -2تحريم الطيبات التي أباحها هللا على وجه التعبد ،أو ترك الضرورات أو بعضها،ممال يدخل الضيق والحرج

عن النفس وهللا يقول  ":قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق "(األعراف ،) 32 :

فاالنتفاع بالمشتهيات المباحة تكون وسائل إلى منافع اآلخرة  ،وهللا تعالى قد ندب إليها  ،فكان مزينا لها  ،وإنما
كان االنتفاع بها وسائل إلى ثواب اآلخرة لوجوه منها أن اإلنسان يتصدق بها ويتقوى بها على طاعة هللا تعالى
فإذا انتفع بها وعلم أن تلك المنافع إنما تيسرت بتخليق هللا تعالى وإعانته صار ذلك سببا الشتغال العبد بالشكر هلل
العظيم()4

وقد نهى رسول عن ذلك في حديث الثالثة نفر الذين تقالوا عمله ،فقدروى أنس بن ٍ
مالك " tجاء ثالث ُة َرْه ٍط إلى
َ
ِ
ِ
ُّ
له
من
عبادة
النبي يسألو َن عن
بيوت أزواج
نحن َ
أين ُ
النبي  ،فلما أُخبروا كأَنهم تَقالوها ،فقالوا :و َ
النبي؟ قد َغفر هللاُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
تقدم من ذنِب ِه وما َّ
َّ
الدهر وال أُفطر .وقال
أصوم
أبدا .وقال آخر :أنا
الليل ً
تأخر .قال ُ
َ
أحدهم :أما أنا فأنا أصّلي َ
ُ
ما َ
آخر :أنا ِ
رسول هللا فقال( :أنتُم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللاِ إني ألخشاكم هلل
أبدا .فجاء
أعتزُل النساء فال َّ
أتزو ُج ً
ُ
ِ
فليس مني)"()5
وأتقاكم له ،لكني
أصوم وأُفطر ،وأصّلي وأرُقد ،وأتزو ُج النساء ،فمن رِغ َب عن ُسَّنتي َ
ُ

1

 -انظر التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ،مؤسسة التاريخ العربي،

2

الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا ،دار الشعب – القاهرة7/2 ،

3

انظر شرح صحيح البخارى ـ البن بطال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض

4

 -التفسير الكبير ومفاتيح الغيب  ،محمد بن عمر الفخر الرازى ،دار إحياء التراث العربى  ،بيروت( )160/7

5

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي  ،الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل البخاري ) 67/2 (،

بيروت( )55/5

"144/3
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وحذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التنطع بقوله " :هلك المتنطعون " قالها ثالثاً )1 .( .قال اإلمام النووي:
" المتنطعون أي الغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم "( )2ونالحظ أن النبي جعل عاقبة الغلو والتنطع
الهالك !
الهالك ،وهو هالك في الدنيا واآلخره  ،وأي خسارة أشد من
ً
 -3فقد الذات لمنهج الوسطية يؤدي إلى الحكم على اآلخرين المخالفين لها من أهل اإليمان بالفسق
غلو حذر منه القرآن  ،فقال تعالى  ":والذين يؤذون
والفجور و المروق من الدين ونحو ذلك ،وهذا ّ
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا "(األحزاب )58/

َّللا ،ورسله بين الناس والعدوان عليهم بغير ما اكتسبوا ـ عدوان على
فالمؤمنون والمؤمنات  ،هم أولياء ّ
هللا عز وجل  ،واجتراء على حرماته تعالى  ،فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا  ،فقد
احتملوا بهتانا  ،أي افتراء وعدوانا على الحق  ،وباءوا بإثم عظيم  ،سيلقون جزاءه عذابا ونكال في الدنيا

واآلخرة( )3لذا حذر الرسول عليه السالم من التعجل بالرمي بالفسق لآلخر بقوله  ":ال يرمي رجل رجال
بالفسوق  ،وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك")4(.

لهذا نهى الرسول صلى هللا عليه سلم معاذا رضي هللا عنه عن ذلك في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد

هللا األنصاري حيث قال  :أقبل رجل من األنصار ومعه ناضحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي المغرب
فدخل معه الصالة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء فلما رأى الرجل ذلك صلى ثم خرج قال فبلغه ان معاذا نال
منه فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال أفتان أنت يا معاذ  ،أفتان أنت يا معاذ أو فاتن فاتن فاتن
فلوال قرأت سبح اسم ربك األعلى ،والشمس وضحاها ،فصلى وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف"()5

 -4إن فقد الذات للمنهج الوسطي يؤدي إلى الغلو والهالك  ،فيستمرئ اإلنسان القتل وإراقة الدماء  ،ويرفض
السلم والوئام وقد جاء التحذير ألهل الكتاب ولنا من بعدهم من ذلك في كتاب هللا قال تعالى ":قل يا
أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثي ار وضلوا عن

سواء السبيل" (المائدة " )77

فالبحث عن الحقائق والمبالغة في التفتيش عنها ليس من الغلو المذموم وفي ذلك

غلو ِ
غلو حق ) كأن يفحص عن حقائقه ويفتش
الغلو في الدين َّ
ان ّ ( :
يقول صاحب محاسن التأويل" :إن ّ
غلو باطل ) وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه باإلعراض
عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه ؛ و ( ّ

عن األدلة واتباع الشبه"( )6وهذا النوع الثاني هو الذي يؤدي إلى القتل وإراقة الدماء ،واستباحة
األعراض،وهو ما تعاني منه أمتنا اليوم في بعض أجزائها .

1

أخرجه مسلم في باب هلك المتنطعون  ،صحيح مسلم  ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري54/8، ،

2

 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،دار إحياء التراث العربي -

3

التفسير القرآني للقرآن ،عبد الكريم الخطيب ،دار الفكر العربي  ،القاهرة( )748/11

4

 -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي  ،الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل البخاري )68/8 (،

بيروت220/6.

5
6

 مسند أحمد  ،أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني ،مؤسسة قرطبة – القاهرة ،مسند جابر بن عبد هللا229/3،محاسن التأويل  ،محمد جمال الدين القاسمي دار الكتب العلمية ،بيروت ) 77/4(،
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"فالغلو نقيض التقصير .ومعناه الخروج عن الحد  ،وذلك ألن الحق بين طرفي اإلفراط والتفريط  ،ودين
هللا بين الغلو والتقصير"()1

لذاحذر الرسول من الغلو في الدين فقال صلى هللا عليه وسلم ( إياكم والغلو في الدين فإنما اهلك من

كان قبلكم أنهم كانوا يغلون في دينهم )()2

المبحث الثاني :الحاجة اإلنسانية إلى الوسطية الحضارية في القرآن:
الطِيب ِ
َّ
ِ
إن اإلنسان مكرم في ديننا قال تعالى  ":وَلَق ْد َكَّرمَنا بِني آدم وحمْلَن ِ
ات
اه ْم في اْلَبِّر َواْلَب ْح ِر َوَرَزْقَن ُ
ََ َ ََ ُ
اه ْم م َن ّ َ
ْ َ
َ
ير ِم َّمن خَلْقنا تَْف ِ
اه ْم َعَلى َكِث ٍ
َوَف َّ
يال "( اإلسراء  )70/وذلك أن هللا فضلهم بما خصهم به من المناقب
ضً
ْ َ َ
ضْلَن ُ
وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات()3
فقد خلقه هللا بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته سجود تكريم ،وأنزل لهم منهجا وسطا يحقق كرمته وسعادته
.
بأمس الحاجة إلى منهج وسطي ينقذ اإلنسانية من االنحراف الذي جلب عليها الصعاب والمصائب
إن البشرية
ّ

والباليا  ،سواء االنحراف بالتفريط والتساهل أو باإلفراط والتنطع  ،ومما ال شك فيه أن القرآن الكريم قد رسم للناس
هذا المنهج في جميع جوانب الحياة

وما أحوج اإلنسانية اليوم إلى نشر ثقافة الوسطية ،سيما في هذا العصر الذي حرص فيه أعداء اإلسالم منذ
مدة من الزمن على اتهام اإلسالم وأهله بالتطرف واإلرهاب .

وأما حاجتنا للوسطية في مجتمعاتنا اإلسالمية فيؤكدها الكثير من الشواهد حيث نجد آثار التطرف تصل الى

العمق في بعض الفتاوى فيتساهل البعض باهدار دم اآلخرين لمجرد االختالف معهم،كما نجد البعض يصر على

تحريم كل شيء من منطلق باب سد الذرائع دون ان يأخذ في االعتبار ان ذلك من شأنه ان يعيق تقدم المجتمع،
ويخدم مصالحه العامة او الخاصة.
وتنبع حاجة الناس للمنهج الوسطي

أوال  :أنه يغلق منافذ الشيطان وأهواء أهل الضالل ،قال هللا تعالى  ":إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير"( فاطر) 6 /

فأخبرنا هللا عز وجل أن الشيطان لنا عدو واضح العداوة  ،وقص علينا قصته  ،وما فعل بأبينا آدم عليه السالم،
وكيف أخذ على نفسه عهدا لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده ،ونحن مع ذلك نتواله ونطيعه فيما يريد منا

مما فيه هالكنا(.)4

1

التفسير الكبير  ،الفخر الرازي )410/12 (،

2

سنن ابن ماجة ،بن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني،مكتبة أبي المعاطي،كتاب المناسك228/ 4،

3

 -انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي  ،مؤسسة الرسالة

4

-الجامع ألحكام القرآن،القرطبي )222/14 (،

،بيروت)462/1 (،
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ومن له عدو ال مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده يصبر على مقاومته وقتاله ،فالصبر معه الظفر ،فكذلك
الشيطان ال يقدر اإلنسان أن يهرب منه  ،فهو عدو مالزم لإلنسان ،وال يزال يتبعه إال أن يقف له ويهزمه ،فهزيمة

الشيطان بعزيمة اإلنسان ،والطريق للنصر عليه الثبات على الجادة والحرص على العبادة()1

وال يخفى على العاقل أنه ما من ٍ
أمر إال وللشيطان فيه مدخالن  :مدخل من جهة الغلو  ،ومدخل آخر من جهة
التقصير.فهو إما أن يغوي اإلنسان ليغلو ،أو يغويه ليقصر ،وأيهما حاز الشيطان من غلو أو تقصير فرح به
،والوسطية واالعتدال هي الطريق لغلبة اإلنسان وفوزه على الشيطان .

ثانيا - :وتنبع حاجة الناس للوسطية والتعايش اآلمن بعيدا عن التطرف والغلو ،لكونها تؤدي إلى القبول بحقيقة
التعددية والتنوع في االجتماع اإلنساني ،و احترام اإلنسان  ،قال تعالى  ":ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين" ( النحل )125ومن

الحكمة الدعوة بالعلم ًل بالجهل وأن نقدم األهم فاألهم ،واألقرب إلى األذهان واألفهام ،وبما يكون قبوله أتم،
وبالرفق واللين(،)2

َِّ ِ
ِ
َح َس ُن } أي :من
وهذا أمر من هللا لنبينا محمد بالمجادلة والحوار للمدعوين بالحسنى " فقولهَ { :و َجادْل ُه ْم ِبالتي ه َي أ ْ
ِ
َهل اْل ِكتَ ِ
اب
احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ،فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ،كما قالَ { :وال تُ َجادُلوا أ ْ َ
َّ ِ
َِّ ِ
ظَل ُموا ِم ْن ُه ْم } [العنكبوت  ]46 :فأمره تعالى بلين الجانب ،كما أمر موسى وهارون،
ين َ
َح َس ُن ِإال الذ َ
ِإال ِبالتي ه َي أ ْ
عليهما السالم ،حين بعثهما إلى فرعون فقالَ { :فُقوال َل ُه َق ْوال َلِّيًنا َل َعَّل ُه َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َشى } [طه )3(". ]44 :
وإذا كان األنبياء الكرام قد امروا بتجسيد هذا المنهج الوسطي في وقع الحياة فأتباعهم مأمورون به من باب االقتداء
ثالثا -والوسطية حاجة إنسانية ألن وجودها

يحول بين اإلنسان وبين انتهاك حقوق اآلخر ،وخصوصياته

ولوازمه اإلنسانية ،فال يمكن لإلنسان أن يصبح معتدال دون احترام اإلنسان ، ،وصيانة حقوقه األساسية .فاالختالف

في الرأي ال يشرع لإلنسان أن ينتهك حقوق من اختلف معه أو يتعدى على خصوصياته  ،فاإلنسان محترم لذاته؛
الطِيب ِ
َّ
يقول تعالىك" وَلَق ْد َكَّرمنا بِني آدم وحمْلناهم ِفي اْلب ِر واْلبح ِر ورَزْقن ِ
اه ْم َعَلى َكِث ٍ
ات َوَف َّ
ير ِّم َّم ْن َخَلْقَنا
ضْلَن ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ
اهم ّم َن ّ َ
َْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ
َ
تَْف ِ
ضيالً(اإلسراء  ) 70ومقتضى التكريم الرباني لإلنسان هو صيانة وحماية حقوقه الخاصة والعامة " .ومن تمام
كرامته على هللا تعالى أنه تعالى لما خلقه في أول األمر وصف نفسه بأنه أكرم فقال  :اق أر باسم ربك الذي خلق

خلق اإلنسان من علق اق أر وربك األكرم الذي علم بالقلم [العلق  ]4 -1 :ووصف نفسه بالتكريم عند تربيته لإلنسان
فقال  :ولقد كرمنا بني آدم ووصف نفسه بالكرم في آخر أحوال اإلنسان فقال  :يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم
[اإلنفطار  ]6 :وهذا يدل على أنه ال نهاية لكرم هللا تعالى ولفضله وإحسانه مع اإلنسان "( .)4
رابعا  :الوسطية حاجة إنسانية ألنها تؤدي إلى االنفتاح والتواصل مع الثقافات اإلنسانية

فاالعتدال والوسطية يمنعان من االنعزال واالنكفاء واالستغناء عن اآلخر  ،ويؤديان إلى التفاعل معه ،واالنفتاح

على ثقافاته والتواصل اإلنساني .
وال شك أن أساس هذا االنتفاع منه ج هللا من كتاب وسنة حيث جاء هذا المنهج الرباني العالمي يأمرنا بعمارة
األرض وبناء الحياة وتطويرها  ،و ِ
المتأمل للسيرة النبوية تاريخ السلف الصالح من هذه األمة يجد أن األمة اإلسالمية
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تعاملت مع غيرها من األمم ،من خالل الفتوحات اإلسالمية .وعندما َد َخل المسلمون هذه البالد ،استطاعوا التعامل
ْ
معها على أساس ما جاء به الكتاب وسنة  ،وانتفعوا بأخذ األمور الدنيوية المفيدة ،وترك ما ال فائدة منه.

فاذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمسلمين باستعمال آنيت أهل الكتاب وغيرهم من المشركين التي من صنيعهم

فعن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي هللا إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض
صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن
وجدتم غيرها فال تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها "()1

وحديث جابر قال كنا نغزو مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع
بها " () 2
ومنه االستفادة من خبراتهم بالقراءة و الكتابة وأدواتهما التي هي من ضروريات الحياة لما تؤديه من رسالة وتنجزه

من مهمات لذا جعل النبي من علم عشرة من المسلمين ح ار من أسرى

ففي غزوة األحزاب استفاد النبي من تجربة الفرس في الحرب لما ذكرها له الصحابي الجليل سلمان لفارسي -رضي
هللا عنه" .-وسميت الغزوة بالخندق ألجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه الصالة والسالم لما أشار
به

سلمان

الفارسي

،

فإنه

من

مكائد

الفرس

دون

العرب"(

3

)

خامسا  :وتنبع حاجة اإلنسانية للوسطية من كونها تبعث في اإلنسان االعتدال والتوازن في التعامل مع اآلخر،
وقد وجهنا الرسول لهذا الفهم  -صلى هللا عليه وسلم  -حرصاً منه على تعايش اإلنسان مع اآلخر بأمن وسالم ،
َّ ِ
وسى َعَلى اْلَب َش ِر
اص َ
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َ َ
ََ
ِِ
طمت وجهه َف َذ َكره َف َغ ِ
ِ
طم وج ِهي َفَق ِ
ض َب َِّ
ال :
ال ُفالَ ٍن َل َ َ َ ْ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم َحتَّى ُرِئ َي في َو ْجهه ثُ َّم َق َ
ال ل َم َل َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ
َ
َب ُ
ِ
ِ ِ َّ
الَ تَُف ِ
ِ
الص ِ
َّللاُ ثُ َّم
اء َّ
ص َع ُق َم ْن ِفي َّ
ضُلوا َب ْي َن أ َْنِبَي ِاء هللاِ َفِإَّن ُه ُي ْنَف ُخ ِفي ُّ
ّ
ور َفَي ْ
الس َم َاوات َ ،و َم ْن في األ َْرض إال َم ْن َش َ
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فاإلسالم قد ركز على التعايش السلمي بين أهل األديان ،وصحيفة المدينة المنورة التي تمثل دستو ار بين المسلمين

واليهود دليل على ذلك
سادسا  :وتنبع الحاجة إلى الوسطية لكونها تجسد اإلخاء اإلنساني بين الناس وهو ما جاء يؤكده القرآن الكريم
ٍ
َخاهم ِ
ال َيا َق ْو ِم
اعُب ُدوْا َّ
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صاحب المنار"واآليات دليل على جواز تسمية القريب أو الوطني الكافر أخا  .وحكمته كون رسول القوم منهم
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-أخرجه البخاري في باب صيد القوس ( )135/2

 -أخرجه أبوداوود في باب األكل بآنية أهل الكتاب ،سنن أبي داود  ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني،دار

الكتاب العربي ـ بيروت ( )428/2
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عون المعبود شرح سنن أبي داود ،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ،المكتبة السلفية،المدينة المنورة() 79/2
الجامع الصحيح ،البخاري ،كتاب بدء الوحي 194/4
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يفهمهم ويفهم منهم  ،حتى إذا ما استعد البشر للجامعة العامة  ،أرسل هللا خاتم رسله إليهم كافة لتوحيد البشر
وإدخالهم في السلم كافة" ()1

ومما ال شك فيه أن رابطة األخوة اإليمانية هي أسمى الروابط ،إال أن هذه اآليات تدل أن هناك رابطة إنسانية
أخرى ،وأخوة بشرية تسع الناس جميعاً المسلم وغير المسلم ليتم التعايس والسلم والدعوة إلى هللا بالحكمة .
المبحث الثالث :وسائل نشر الفكر الوسطي الحضاري في القرآن الكريم
وإذا كان الفكر الوسطي حاجة ذاتية وإنسانية

فما أشد حاجة البشرية في هذه األيام إلى نشر ثقافة هذا الفكر

المعتدل الذي يدعو إليه ديننا الحنيف  ،في كل بقعة من العالم؛ حتى نبين للناس مزايا الدين اإلسالمي؛ من أجل
نشره بين الناس و تصحيح الفهم الخاطئ،الذي يرمي اإلسالم وأهله باإلرهاب والتطرف ،ومما يعيننا نشر ذلك
مؤسسات تساهم في إنشاء جيل الوسطية واالعتدال الذي يفهم الدين فهما صحيحا :
أوال _ األسرة
و األسرة هي المحضن األول للتربية ،وهي المزود الثقافي األول للفرد ،ولها دور كبير في قبول األبناء األفكار
المستقبلية ،والتخطيط"فاألسرة هي المجتمع الصغير الذي يتربى فيه اإلنسان وينشأ من أول عهده في الحياة في

أحضانه ينطبع بطابعه ويرى األشياء بعينه ويتعرفها عن طريق أحكامه " ()2

والمجتمع من أجل صالحه محتاج إلى أسرة مستقرة مطمئنة تخرج جيال مهذب النفس حريصا على تحقيق الخير

ألبناء

أمته

بما

فيه

تزرعه

من

مقومات

اإلنسانية

وهي الدائرة األقرب لإلنسان واألكثر التصاقاً به ،وحينما تكون عالقة اإلنسان داخل عائلته عالق ًة طيبة ،ويكون
سجام بينه وبين عائلته ،فإن ذلك يجعل اإلنسان أكثر سعادة ،وأكثر قدرة على اإلنتاج والفاعلية-،فقد جاء
هناك ان ٌ
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي)3(».

واألسرة تستطيع أن تضطلع بدور رئيس في غرس قيم الوسطية اإلسالمية في عقول أبنائها ،وتربيتهم على تعاليم
اإلسالم الصحيحة ،وكذلك إثنائهم عن اإلفراط في الدين أو التفريط  ،بالتوجيه والمراقبة ،والتربية بالقدوة”.فاألوالد

يرضعون من والديهم الكريمين البان المكارم والفضائل ويكتسبون خصال الخير ومكارم األخالق"()4
فيغرسان فيهم حب الخير والرحمة وينميان فيهم الثقة بالنفس والقدرة على اسداء الرأي

و األسرة تتحمل المسؤولية األساسية واألولى في الحد من ظاهرة العنف فعندما يتمثل أبناؤها أمر هللا تعالى في
السكينه والموده والرحمه واقعا ملموسا داخل االسره ينعكس ذلك كله على المجتمع ،وتبدا المسؤولية من األسرة من
1

 -انظر تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)  ،محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى 1354 :هـ) ،الهيئة المصرية العامة

2

 -المجتمع المدني كما تنظمه سورة النساء،محمد محمد المدني  ،مطبعة مخيمر ،القاهرة  ،ص314

للكتاب )441/8 (.
3

-أخرجه الترمذي في باب فضل أزوج النبي  ،سنن الترمذي  ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ،دار إحياء

4

 -السعادة الزوجيه في اإلسالم ،دمحمود الصباغ  ،دار االعتصام ،القاهرة ،ص164
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خالل حسن التواصل مع االبناء وافساح المجال امامهم للحديث والتعبير والحوار اما عملية الكبت والقمع داخل
األسره فتنعكس سلبا على االبناء في عالقاتهم مع مجتمعهم

ورحم هللا من قال في مدى تأثر األصل بالفرع
َم َشـى
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وإذا كان البيت األسري يحقق تربية الطفل وتهذيبه قبل أن يكون في طريقه إلى المدرسة والجامعة فإن هذه الصروح
العلمية تساهم أيضا في تكوين الفكر السليم و الخلق الكريم والسلوك القويم.

فيقع على عانق هذه المؤسسات التعليمية ومناهجها بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة مسؤولية تحصين األبناء
من الموجات الفكرية المتطرفة والوصول باألجيال إلى بر األمان

فالمدرسة هي المصدر الثاني أهمية بعد األسرة في تثقيف الفرد وفي تأهيله ليكو َن عنص اًر فاعالً في المجتمع،
فهي التي تأخذ بزمام المبادرة بالتربية والتعليم للطالب بعد أسرته ،وعلى عاتقها يقع عبء أن يكون هذا الطالب
إنساناً سوياً وصاحب تفكير إيجابي يصب في خدمة مجتمعه ووطنه

 .فالمعلم مربى األجيال وعليه يتوقف صالح المجتمع وفساده قإذا قام بواجبه في التعليم  ،فأخلص في عمله ،
ووجه طالبه نحو الدين واألخالق فإنه يساهم في إيجاد المجتمع اآلمن.
وهو مسؤول أمام هللا تعالى لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم " كلكم راع  ،وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه

 ،والمعلم راع في مدرسته  .وهو المسؤول عن طالبه.

وبذلك تستكمل المدرسة والجامعة دور األسرة في تعميق الفكر الوسطى من خالل المقررات الدراسية وسلوك المعلم
القدوة وبرامج التوعية.،

ومناهجنا التعليمية في مدارسنا وجامعاتنا عندما تكون وسطية ومعتدلة ،تحض على الفضيلة،وال تتضمن أى أفكار
متطرفة ،فإنها تغرس القيم األخالقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع فتساعد على أن يسود في المجتمع األمن

واالطمئنان واالستقرار وبذلك يمثل النسق التربوي أحد األنساق االجتماعية المهمة التي تؤدي دو ار حيوياً ومهماً
في المحافظة على بناء المجتمع واستق ارره حيث يؤدي النظام التربوي وظيفة مهمة في بقاء المجتمع وتجانسه من
خالل ما يقوم به النظام التعليمي من نقل قيم السامية الرفيعة من جيل إلى آخر .

ثالثا  -المسجد ،وهو مؤسسة إعالمية تربوية يقع عليه مسؤولية كبيرة في تبصير الشباب بخطورة الفكر ا لمتشدد
وبيان قيمة التسامح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
فالمساجد مواطن الخير ومنابع النور واإليمان وأماكن تواجد الخيرين "فوجود اإلنسان في المسجد يحدث في نفسه
ألفا يرده إليه إن بعد ويشده إليه إن دنا فهو في بعده ودنوه قريب بروحه وجسده وفي رحابه يلتقي بأحسن الناس

وأفضلهم فيتأثر بهم ويحبهم ويحبونه" ()1

1
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والمسجد يعين على اختيار الصحبة الطيبة التي تعين على فضائل األخالق وقويم السلوك قال تعالى " ِفي بي ٍ
وت
ُُ
َّللاِ
ِ
ِ
اسم ُه ُيسِّب ُح َل ُه ِف َ ِ ِ
ال الَّ ُتْل ِهي ِه ْم ِت َج َارةٌ َوال َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر َّ
أ َِذ َن َّ
اآلصال (ِ )36ر َج ٌ
َّللاُ أَن تُ ْرَف َع َوُي ْذ َك َر ف َ
يها باْل ُغ ُدّو َو َ
يها ْ ُ َ
َّ ِ ِ
الة وإِيتَاء َّ ِ
وإِ َقا ِم َّ ِ
ص ُار (")37سورة النور 37-36
الزَكاة َي َخا ُفو َن َي ْو ًما تَتََقل ُب فيه اْلُقُل ُ
وب َواأل َْب َ
الص َ
َ
فالبيوت هي المساجد المخصوصة هلل تعالى بالعبادة ،وأنها تضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل األرض()1
رابعا من خالل البرامج والندوات التوعوية التي يقدمها أصحاب الفكر الوسطي من العلماء والدعاة المخلصين

فينشرون الفهم الصحيح لإلسالم كما علمنا إياه النبي صلي هللا عليه وسلم  ،ودعا إليه الصحابة الكرام  ،وانتهجه
السلف الصالح رضوان هللا عليهم  ،وهو الفكر الذي يقوم علي قاعدة التوازن واالعتدال والتوسط ونشر قيم الخير
والعدل بالحسنى والكلمة الطيبة  ،قال تعالى “ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحسن “ والحكمة هي وضع الشيء في موضعه  ،وقد حمل الشارع المكلف على التوسط من غير إفراط وال تفريط

َّللا تعالى مأمو اًر
" ،وال شك أن المراد بقوله بالحكمة أي بالبرهان والحجة  ،فكانت الدعوة  /بالحجة والبرهان إلى ّ
بها "()2
خامسا  -وسائل اإلعالم المختلفة ،لها أهميتها الكبرى في التأثير على الشباب
فاإلعالم وسيلة لتزويد الجماهير باألخبار الصحيحة والمعلومات والحقائق الثابتة السليمة ،التي تساعدهم على
تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع  ،أو مشكلة من المشكالت بحيث يعتبر هذا الرأي تعبي ار موضوعيا عن
عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم ( )3و هو وسيلة لنقل المعلومات واألفكار والتصرفات ( )4وله دور كبير في
التأثير على العقل الذي هو مركز الفكر و اإلبداع و مركز فرز الغث و السمين و الذي بإعماله يسمو اإلنسان
إلى

ألن

الدرجات

الفكر

يعطي

العال

و

التصور

صناعة

و

التصور

الفكر
هو

من

الذي

أهم

يحدد

و

سلوك

أدق

اإلنسان

أنواع

في

الصناعة

هذه

الحياة

و هو مكتسب و وسائل اإلعالم المختلفة و االنترنت تساعد في صناعة الفكر لدى الشباب
وتزداد أهمية اإلعالم بالدور الكبير الذي يؤديه إذا وجه توجيها سليما ،من خالل الدعوة إلى المبادئ السامية بنشر
اإلسالم وتعاليمه  ،فعندما نوجه الناس توجيها إعالميا سليما فإنه يؤدي إلى التزام الناس باألخالق الفاضلة الرفيعة
ومن هنا كان من الخطأ الكبير أن يعمم المسلم فيقول  :إن الصحف والمجالت أو برامج اإلذاعة أو التلفاز كلها

مفسدة لألخالق ونشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة(.)5
و اإلعالم بوسائله المتعددة يخاطب جميع فئات المجتمع ،فنجده يقدم برامج لألطفال وبرامج للشباب وبرامج
للرجال،وبرامج للنساء ،وبرامج رياضية وصحية ودينية في وسائله المتعددة من تلفاز وإذاعة وصحافة ومجالت

،بل إن الكلمة اإلعالمية في كثير من األحيان تتحكم في خلق اتجاهات ومشاعر وأفكار معينة  ،وقد إشارة الرسول
صلى هللا عليه وسلم ألهميته في ذلك من خالل قوله":نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي"(.)6

1

 -الجامع ألحكام القرآن  ،أبو عبدهللا القرطبي (264/13

2

 -مفاتيح الغيب ،محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى ،دار إحياء التراث العربى ـ بيروت 326/2

3
4
5

 -اإلعالم اإلسالمي ،إبراهيم إمام  ،اإلنجلو المصرية ،القاهرة،ص28

 -وسائل اإلعالم  ،فليب أولت وزمالؤه( ،ترجمة مشيل تكال) ،مكتبة الوعي العربي ،الفجالة ،ص14

 --المدخل إلى اإلعالم اإلسالمي ،صينى:د.سعيد إسماعيل صينى  ،دار الحقيقة لإلعالم،القاهرة،ص42

 -6أخرجه مسلم في كتاب المساجد،مسلم بن الحجاج  ،صحيح مسلم ،دار الكتب العلمية ،،بيروت ،رقم الحديث 115
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وهذا يلقي على العلماء كاهل كبير في نشر الفكر الوسطي وإبراز وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه ،وترسيخه عبر

وسائل اإلعالم المختلفة؛ ليكون في انتشاره ووجوده ضمانة للتوازن واالعتدال وتجسيد حقيقة األمة الوسط في
األجيال

الخاتمة

تعد الوسطية الحضارية التي هي حاجة ذاتية وإنسانية من أهم مزايا المنهج اإلسالمي ،وصفات األمة اإلسالمية
بتوجيهه لها الستغالل جميع طاقاتها وجهودها في البناء والعمران ،المادي ،والتربوي ،والعلمي ،والثقافي ،من غير
إفراط وال تفريط ،في سبيل تحقق التوازن بين الفرد والجماعة ،وبين الدين والدنيا ،وبين الروحانية والمادية ،ومن
هنا فقد توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج اآلتية :

 .1إن االمة الوسطية الحضارية هي أمة األخالق الفاضلة والمبادئ السامية ما دامت ملتزمة بما يمليه عليها
كتاب ربها وسنة نبيها .

 .2إن وسطية اإلسالم الحضارية يجب أن نمثلها في سلوكنا وأفكارنا وتعاملنا فيما بيننا أوال ثم ننقلها إلى
غيرنا ثانيا.
 .3إن غرس قيم التسامح واإليمان بالتعددية تتيح الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد،
وتقويم االعوجاج الفكري بالحجة واإلقناع

 .4االسالم ال يمنع من حسن التعامل مع غير المسلمين وبرهم ما داموا مسالمين لقوله تعالى“ :ال ينهاكم
هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب
المقسطين”.
.5

إن نشر المنهج الوسطي يمنع من الغلو والتطرف واإلرهاب الذي يؤدي إلى تردي األوضاع االمنية،
بين الناس

 .6إن نشر الفكر الوسطي المعتدل بالوسائل المختلفة المتمثلة بـ(األسرة والمدرسة والجامعة واإلعالم )من
شأنه إيقاظ الوعي واإلحساس بالمسؤولية واحترام اآلخر في المجتمع

 .7ضرورة تقديم الدعم الكامل للمؤسسات التي تدعو للفكر الوسطي  ،كي تكون قادرة على ممارسة دورها
بفاعلية في التوعية والتثقف الديني والتصدي لبعض مظاهر الفهم الخاطئ لإلسالم.

 .8إن اإلسالم دين يقوم على أساس الخير والعدل واإلحسان والمعروف وسالمة الصدر والحرية والمسؤولة
واحترام اآلخر.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

معالم التجديد عند اإلمام السالمي العماني (ت1332:هـ1914/م)
إعداد
د.عبدهللا بن سالم بن حمد الهنائي
األستاذ المساعد بجامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان/كلية التربية/قسم العلوم اإلسالمية

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد..
فإن العلماء ورثة األنبياء ،وال يزال هللا يحيي بهم ما اندرس ،ويشحذ بهم الهممم ،ومن بين أولئك العلماء ،أحد
علماء عمان األفذاذ اإلمام عبدهللا بن حميد السالمي ت1332هـ1914/م الذي يعد بحق أحد األعالم المجتهدين
المجددين شكال ومضمونا ،فمن هو اإلمام السالمي ،وأين عاش وكيف؟ وما الدليل على اجتهاده وتجديده؟ وما

معالم التجديد عنده؟

لعل األسطر القادمة –بحول هللا -تحاول اإلجابة عن هذه األسئلة.
وقد تكون هذا البحث المتواضع من مقدمة _هذه_ ومبحثين وخاتمة ،وقائمة بالمصادر والمراجع.

أما المبحث األول فقد كان بعنوان "التعريف باإلمام السالمي وقد حوى التعريف به من حيث نسبه ومولده ونشأته
وحياته العلمية وأهم تالمذته ومؤلفاته ووفاته ودوره االجتماعي والسياسي.
ثم جاء المبحث الثاني وهو بعنوان معالم التجديد عند اإلمام السالمي ،وقد ذكرت فيه ثالثة أمور :التجديد الشكلي،
والتجديد العلمي الحقيقي ،وأخي ار التجديد العملي ،أما خاتمة البحث فقد ضمنتها أهم النتائج المقتطفة من هذا البحث
المتواضع ،وأخي ار قائمة المصادر والمراجع التي رتبتها على حسب الشهرة.

فإن كان من توفيق في هذا البحث فمن هللا وحده ،وإن كانت األخرى فمني ،وما أبرئ نفسي.

وال أنسى أن أزجي خالص شكري وعظيم عرفاني للقائمين على المؤتمر الدولي المحكم والمنشور "تجديد الخطاب
الديني" فجزاهم هللا خي ار وبوركت جهودهم ،وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
مسقط -ضحوة االثنين  27من صفرالخير 1440هـ
 5نوفمبر2018م
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المبحث األول :التعريف باإلمام السالمي

المطلب األول :اسمه وكنيته ولقبه ومولده

أ .اسمه ونسبه :هو الشيخ عبدهللا بن حميد بن ُسُلوم (بضم السين وتخفيف الالم) بن عبيد بن خلفان بن
خميس السالمي الضبي.1
فهو –رحمه هللا –من قبيلة السوالم الموجودة في أنحاء متفرقة من عمان ،لكنها لم تشتهر ولم يكن لها صيت
إال بعد بزوغ فجره وظهوره على الساحة.
ويرجع أصل هذه القبيلة إلى نزار بن معد بن عدنان ،فالشيخ وقبيلته إ ًذا عدنانيو النسب.2

ب .كنيته ولقبه:
( )1كنيته:

كني اإلمام نور الدين السالمي بكنيتين:
أوالهما :يكنى بأبي محمد وذلك نسبة إلى أكبر أبنائه محمد بن عبدهللا السالمي.
ثانيهما :يكنى بأبي شيبة نسبة إلى لقب ابنه األكبر محمد الذي كان يلقب بالشيبة

3

( )2لقبه:

اشتهر اإلمام السالمي بلقب (نور الدين) ،وله ألقاب أخرى ،تدل في جملتها على شموخه في العلم ،ومكانته

بين أعالم وأعيان عصره ،فعلى سبيل المثال ،يلقب أيضا بـ (شمس العصر).
كما يلقب أيضا بوحيد الدهر ،وفريد العصر ،والعالمة المحقق ،والحبر المدقق ،فخر المتأخرين ،وغيرها من األلقاب،

التي اشتهر بها بين الخاص والعام ،كالمجتهد المطلق ،ومجدد القرن الرابع عشر ،كما ورد ذلك في بعض األسئلة
الموجهة إليه من علماء عصره.4
(ج)مولده:

ولد السالمي في بلدة الحوقين من أعمال الرستاق ومع اتفاق الباحثين على المكان ،لكنهم اختلفوا في زمان

مولده على أقوال خمسة5؛ أذكرها حسب تسلسلها التاريخي:
 )1ولد عام 1283هـ الذي يوافقه 1866م ولهذا الرأي مستند يستند إليه وذلك ما ذكره اإلمام السالمي نفسه
طلِ َب فيه ذكر عمر المجيب فذكر" :من عبدهللا بن حميد السالمي البالغ من العمر
في رسالة وجهت إليه و ُ
1

ينظر :السالمي ،أبو بشير محمد بن عبدهللا ،نهضة األعيان بحرية أهل عمان ،ط دار الكتاب العربي بمصر ،ص.118

2

ينظر :الهاشمي ،مبارك بن سيف ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات مع مقارنة بحث لنيل درجة الدكتوراه في

3

ينظر :الهاشمي ،مبارك بن سيف ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات مع مقارنة بحث لنيل درجة الدكتوراه في

األزهر 1413هـ 1993 -م ،ص.59

4

األزهر 1413هـ 1993 -م ،ص.59
ينظر :أبو بشير نهضة األعيان ص  ،118واإلمام السالمي العقد الثمين بتصحيح وتحقيق سالم بن حمد الحارثي (طـ -
دار الشعب _ القاهرة بمصر)  ،233 ،7/1ومبارك الهاشمي ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات ص
.59 -58

 5ينظر :السيابي ،خالد بن سالم ،الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبدهللا بن حميد السالمي من خالل كتابه معرج األمال،
رسالة ماجستير قدمت لجامعة آل البيت باألردن 1424هـ  2004 /م مكتوبة لم تطبع ص،27

والقيام عمر حسن ،مقدمة تحقيق كتاب طلعة الشمس ،لإلمام نور الدين السالمي ،ط 1مكتبة اإلمام نور الدين السالمي ،ج
 ،1ص .14
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ثالثا وأربعين سنة تقريبا الساكن القابل من شرقي عمان سنة 1326هـ" 1فإنقاص عمر اإلمام من التاريخ
المذكور يظهر عمره وزمان مولده.

 )2ولد عام 1284هـ 1867 /م ذكر هذه الرواية حفيد اإلمام ،عبدالرحمن بن سليمان السالمي في تحقيق
لكتاب "روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن".
 )3ولد عام 1286هـ  1869 /م وهذه الرواية المشهورة لمولد اإلمام وقد تنوقلت وال أذكر لها مستندا.2
 )4ولد عام 1287هـ 1870 /م نقل هذه الرواية محقق طلعة الشمس ، 3ومستندها أنها هي السنة التي
استشهد فيها اإلمام سعيد بن خلفان الخليلي وال يموت عالم إال ويولد عالم مكانه كي يحمل شعلة العلم
والعمل ،وهذا غريب ،فتواريخ الوالدات تحفظ وتنقل وال تؤخذ هكذا بالمقاربات الغريبة.
 )5ولد عام 1288هـ 1871 /م ومستند هذه الرواية هو أن اإلمام السالمي ألف أول مؤلف بالرستاق وكان
عمره سبعة عشر عاما وكان ذلك عام  1305هجرية ،ومع المقارنة بين وقت التأليف والعمر يظهر أنه

ولد في هذه السنة المذكورة.

والذي يترجح أن والدته كانت بين عامي 1284 – 1283هـ للسبب الذي نقلته قبل وهو أن اإلمام نفسه كتب ما
نصه "من عبدهللا بن حميد السالمي البالغ من العمر ثالثا وأربعين سنة تقريبا الساكن القابل من شرقي عمان سنة
1326هـ" فعند إنقاص ثالث وأربعين سنة من التاريخ المذكور 1326هـ يظهر تاريخ مولده مع مراعاة قول اإلمام
نفسه "تقريبا" وكذلك فإن اإلمام نفسه لم يذكر الشهر فيحتمل 1283هـ ويحتمل 1284هـ وهو متقارب جدا.
المطلب الثاني:
نشأته وحياته العلمية:

بدأ الشيخ حياته في بلدة الحوقين التابعة ألعمال الرستاق ،وفي هذه القرية بدأ الشيخ يتعلم على يد والده القرآن

الكريم ومبادئ الدين الحنيف ،كما هي العادة ،ثم نشبت نار الخالف بين قبيلة السوالم وقبيلة الخضور فهاجرت

قبيلة الشيخ تاركة الحوقين إلى بلدة (الخبة) من بلدان الباطنة فلبث بها الشيخ إلى ما شاء هللا من الزمان ،وما هي
إال أيام من الدهر ،حتى هاجر الشيخ منها إلى الرستاق ،حيث منبع العلم والعلماء حينئذ ،وهناك وجد الشيخ ضالته
وبدأ ينتقل بين مشائخها الكبار كالشيخ راشد بن سيف اللمكي 4الذي كان يدرس في مسجد قصرى.

لما كان الشيخ ابن اثني عشر عاما فقد بصره ،ولكن هللا عوضه ببصيرة تدرك األشياء ،وحافظة جبارة تحفظ كل
ما تسمع.
وتمر األيام على الشيخ وهو يدرس بالرستاق وبدأت تظهر عالمات النبوغ لمشائخه ،فالحظ الشيخ اللمكي في
تلميذه سرعة الفهم وقوة الذكاء ،والحفظ الغريب ،فأعجب به الشيخ وبدأ يقدمه على زمالئه ،ومن ذلك أنه رآه مرة
يق أر في كتاب المية األفعال فأخذ االستغراب من الشيخ مأخذه ،وقال له كيف تق أر ما ال تفهمه؟ فقال :إنني أفهمه

وأستطيع أن أشرح ما قرأت ،فلما شرح له استغرب أكثر من قبل.

5

 1ينظر :السالمي الشيبة ،محمد بن عبدهللا ،نهضة األعيان بحرية أهل عمان ،ص .105
 2ينظر السالمي ،عبدالرحمن بن سليمان ،مقدمة كتاب فيض المنان ،ص 31
 3ينظر القيام عمر حسن ،مقدمة تحقيق طلعة الشمس ج  1ص 14
 4ستأتي ترجمته حين الكالم على مشائخ اإلمام (رحمه هللا).
5

ينظر :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص ،119 – 118واإلمام نور الدين وآراؤه في اإللهيات لمبارك الهاشمي ،ص– 61
 ،63والسالمي ،عبد الرحمن بن سليمان ،مقدمة تحقيق روض البيان ،ص.32 – 31
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وهكذا أخذ اإلمام النور السالمي ينتقل بين جنبات الرستاق العامرة بالعلماء وأهل العلم ،حتى أصبح ممن يشار إليهم
بالبنان ،وهناك بدأ التأليف وهو ابن سبعة عشر عاما وكان ذاك عام 1305هـ.
وإذا العناية الحظتك عيونها

1

نم فالمخاوف كلهن أمان

رحلته إلى الشرقية:

كان اإلمام نور الدين السالمي وهو بالرستاق يسمع عن الشيخ المحتسب المجاهد صالح بن علي الحارثي( 2رحمه
هللا) أحد أقطاب عمان في ذلك العصر الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأعجب بسيرته فشد رحله

إليه سنة  1308هـ ،وكان أول ما وصل إلى الشرقية أقام عند الشيخ سلطان بن محمد الحبسي في بلد المضيبي
من شرقية عمان ،ومنها ذهب ليزور اإلمام المحتسب صالح بن علي ،وفي أثناء الجلسات معه أعجب اإلمام
المحتسب بنور الدين السالمي ،وطلب منه أن ينتقل إليه ليسكن بجواره.

فوجد الشيخ ضالته ،وهناك أقام متعلما ثم مدرسا ،فألف وعلم وخرج على يديه أفذاذ عمان الذين ذاع صيتهم وما
زالت بركاتهم تنهمر على عماننا إلى يومنا هذا.

3

وفي سنة 1314هـ توفي الشيخ المحتسب صالح بن علي الحارثي (رحمه هللا) فكان لوفاته األثر الكبير على النور

السالمي ،فأصبح الحمل عليه أثقل من قبل والمعاناة في أمور المسلمين أكثر مما مضى ،وتمر األيام وتتعاقب

الشهور واألعوام والنور السالمي قائم بدور رائد اإلصالح ،معلما ومنبها حتى عام  1323هـ ففكر في الذهاب إلى
أداء فريضة الحج وهناك التقى بعلماء اإلسالم من مختلف المذاهب وتناقش معهم فيما يخص المسلمين ،فاطلع
على كثير مما يحيكه أعداء اإلسالم ضد المسلمين وخاصة ضد رواد اإلصالح ،وفي رحلته هذه اطلع على كثير
من علوم الحديث ،واقتنى كثي ار من كتبها ،ثم عاد أدراجه إلى عمان لمواصلة مشوار نشر العلم والقيام باإلصالح
السياسي ،فبدأ باالتصال باألعيان في مختلف األماكن من عمان للقيام بأمر اإلمامة حتى وفقه هللا.
فعقدت اإلمامة إلمام العدل واإلحسان سالم بن راشد الخروصي( 4رحمه هللا).

5

كانت تتأجج في صدره من جراء تفرق المسلمين وتركهم لدينهم إلى أن أدى ذلك إلى طمع خصومهم فيهم ،وتكالبهم
عليهم.

ومما كان يردده "ذهبت المروءة ،ذهبت الغيرة"" ،طمع فينا الخصم ،طلبنا بالمكايد ونصب لنا الحبائل فإنا هلل وإنا

إليه راجعون" ومن قوله شعرا:
حرب النصارى اليوم بالدواهي

والكل منا غافل والهي

فيأخذون الدار بالخدائع

وإنها أقوى من المدافع

1
2

6

أبو بشير ،نهضة األعيان ص .119

ستأتي ترجمته بإذن هللا عند أثناء ذكر مشائخ النور السالمي.

3

ينظر :أبو بشير نهضة األعيان ،ص  ،119مبارك الهاشمي ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات ،ص-64

4

ستأتي ترجمته حين الكالم عن تالميذ اإلمام السالمي (رحمه هللا).

 .68والسالمي ،عبدالرحمن ،مقدمة تحقيق روض البيان ،ص.34

5

ينظر تفصيل هذا عند :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص ،191 – 153ومبارك الهاشمي ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه

6

يراجع فيما مضى من صفاته ولمزيد منها :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص ،121 – 119والحارثي ،سعيد بن حمد،

في اإللهيات ،ص ،81 – 69والسالمي ،عبدالرحمن ،مقدمة تحقيق روض البيان ص.34

اللؤلؤ الرطب في إبراز مستودعات القلب( ،ط:

ب :د) ص  ،62 – 59والهاشمي.
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المطلب الثالث :مشايخه وتالميذه

(أ) مشايخه :من كانت هذه صفاته ،فالبد وأن يكون قد مر بمراحل متعددة وأخذ من مشايخ متعددين واستنار
بنورهم وأخذ من علمهم وفكرهم ،ولإلمام النور السالمي مشايخ كثيرون يصعب حصرهم ،وإنما نذكر
أهمهم فإليكهم:1
 .1الشيخ المحتسب األمير صالح بن علي الحارثي 1314 – 1250هـ ولد بوالية القابل عام 1250هـ،
توفي عنه أبوه وهو صغير فزاده ذلك رغبة في طلب العلم فرحل إلى عالمة عصره الشيخ سعيد بن
خلفان الخليلي فأخذ عنه إلى أن أصبح ممن يشار إليهم بالبنان فرجع إلى بلده ومسقط رأسه معلما،

وآم ار بالمعروف وناهيا عن المنكر ملحا لما اعوج من األمور ،وكان ممن تتلمذ على يديه النور
السالمي فقها وفك ار وسلوكا ،وهكذا مرت أيامه إلى أن توفاه هللا سنة  1314هـ.2

 .2الشيخ راشد بن سيف بن سعيد اللمكي 1333 – 1262هـ ولد بمحلة قصرى من الرستاق وترعرع
هناك إلى أن أصبح قاضيا ومعلما ،وممن تتلمذ على يديه النور السالمي وكان مناص ار للحق وناصحا
للمسلمين إلى أن توفاه هللا في الرستاق سنة 1333هـ.3

 .3الشيخ ماجد بن خميس العبري 1346 – 1252هـ ،ولد هذا الشيخ سنة 1252هـ بالحمراء فرحل
إلى الرستاق ألخذ العلم عن علمائها حينئذ ،وبعد أن أخذ قسطا وفي ار من العلم استقر هنالك وبدأ
يدرس وكان ممن درس على يديه اإلمام النور السالمي ،وخاصة في علوم اللغة واألدب إلى أن
هاجر كل منهما فالنور هاجر إلى الشرقية والشيخ ماجد إلى مسقط رأسه الحمراء مدرسا ومعلما ،إلى

أن توفاه هللا سنة 1346هـ.4
(ب) تالميذه:

بعد أن وفق هللا اإلمام السالمي لنيل حظ وافر من العلم والمعرفة في اللغة والفقه وأصوله بفضل مشايخه
الذين أخذ عنهم ،وجهوده المتواصلة في الحفظ واالطالع على مختلف الكتب صغيرها وكبيرها أنشأ

مدرسة لتخريج األجيال ،فجاء إليه الطلبة من مختلف أنحاء عمان ،ضاربين أكباد اإلبل في سبيل الوصول

إليه والنهل من بحره المتالطم ،وتخرج على يديه رجال عرفهم البعيد قبل القريب وسجل لهم التأريخ مآثر
تعجز األقالم عن وصفها بما لهم من محامد ،وما أحسن ما قاله أحد 5العلماء المغاربة في مقدمة ترجمته
للنور السالمي في كتاب جوهر النظام "تالميذه كثير ال نبالغ إذا قلنا إن رجال العلم اليوم بعمان جلهم من
تالميذه وقد نبغ منهم كثير".

1

6

يكون الترتيب على حسب تأريخ الوفاة فاألقدم وفاة هو األول ذك ار وهكذا.

2

ينظر في ترجمته :أبو بشير ،نهضة األعيان ص ،87 – 83ت ،والحارثي ،سعيد بن حمد ،واللؤلؤ الرطب ،ص– 62

3

ترجمته مفصلة في نهضة األعيان ألبي بشير ،ص ،458 – 450الهاشمي ،مبارك ،اإلمام السالمي وآراؤه في اإللهيات

4

ترجمته مفصلة عند :أبي بشير ،نهضة األعيان ،ص ،458 – 450الهاشمي ،مبارك ،اإلمام السالمي وآراؤه في اإللهيات

5

هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري (رحمه هللا) في مقدمة الجوهر ج ،1ص.15

.114

ص.93 – 92
ص.93 – 92

6

مقدمة كتاب جوهر النظام للشيخ أبي إسحاق ،ج ،1ص15
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نعم لقدد نبغ منهم كثير وتولوا أعمال العظماء وقادوا هداية األمة في ميادين شتى فمنهم من تولى اإلمامة
العظمى وضرب أروع األمثلة في العدل والورع والزهد كاإلمام سالم بن راشد الخروصي (رحمه هللا) واإلمام

محمد بن عبدهللا الخليلي (رحمه هللا) ،ومنهم من تولى والية بعض األقاليم قضاء وتدريسا وبناء ،فضرب

أعلى أمثلة للوالي المسلم وما ينبغي أن يكون عليه من زهد وورع وخدمة للناس ،ومن هؤالء الصنف أبو
زيد الريامي الذي تولى إدارة بهال.
وبحق كان تالميذ اإلمام النور السالمي شعلة اتقدت في ذلك الزمان وال تزال تنير في سماء عمان إلى

يوم الناس هذا ،وعلى كل فأنا لست بصدد حصر تالميذ النور السالمي وإنما أذكر بعضا منهم:1

 .1اإلمام العدل سالم بن راشد الخروصي  1338 – 1301هـ الزم النور السالمي منذ أن بلغ الحلم
إلى أن عقدت له اإلمامة العظمى في الثاني عشر من جمادى الثانية سنة 1331هـ وكانت له منزلة
خاصة عند النور السالمي حتى إنه زوجه ابنته وبقي في إمامة المسلمين آم ار بالمعروف ناهيا عن

المنكر منفذا لحدود هللا حتى توفي شهيدا في سبيل هللا ،فقتل ليلة الخامس من شهر ذي العقدة
1338هـ.
 .2الشيخ الوالي العامل أبو زيد عبدهللا بن محمد الريامي 1364 – 1301هـ
هاجر أبو زيد من بلده إزكي بداخلية عمان إلى النور السالمي في شرقية عمان قصدا لتحصيل العلم
والعمل حتى أصبح من أخص تالميذ النور السالمي بل إنه اتخذه كاتبا خاصا له ،فأكثر مؤلفات
النور السالمي مكتوبة بخطه ثم عينه اإلمام سالم واليا له على بهال ،وبعد وفاته مدد له اإلمام محمد

بن عبدهللا الخليلي ،حتى وافته منيته والمسلمون عنه راضون ولسعيه شاكرون ،فتوفي في الثالث من
رجب سنة 1364هـ.

2

 .3الشيخ األمير عيسى بن صالح بن علي الحارثي 1365 – 1290هـ

وهو ممن الزم الشيخ السالمي وخاصة بعد وفاة والده ،فأخذ عنه العلم وكان مضرب المثل في التقوى
والعمل الصالح ،وكان رجال شجاعا مقداما نصر الحق وأهله ،وله مؤلفات منها :رسالة في منع
اإلسقاط بالجوارح وغيرها.

3

 .4اإلمام العدل الولي محمد بن عبدهللا بن سعيد بن خلفان الخليلي 1373 – 1299هـ

كان من بيت شرف وعلم أخذ مبادئ العلم عن والده وعمه أحمد بن سعيد الخليلي ثم هاجر لطلب
العلم ،فتتلمذ على يدي الشيخ السالمي وعنه أخذ الفقه وأصوله ،وبعد وفاة اإلمام سالم بن راشد

الخروصي بويع له باإلمامة في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة  1338ه ـ فسار في المسلمين
سيرة حسنة وعرف بالزهد والورع والعدل والعلم والشجاعة حتى توفاه هللا يوم االثنين ليومين بقين من

شهر شعبان سنة  1373ه ـ فرحمة هللا عليه.4

1
2

سيكون ذكرهم على حسب أقدمية وفاتهم ،فأقدمهم وفاة يكون أوال وهكذا.

ينظر :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص  ،126الهاشمي ،مبارك ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات ص.98

3

ينظر :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص ،125 ،99 – 87الهاشمي ،مبارك ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات

4

ينظر :أبو بشير ،نهضة األعيان ،ص  ،504 – 503 ،125الهاشمي ،مبارك ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في

ص.100 – 99

اإللهيات ص.104
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المطلب الرابع :مؤلفاته ووفاته:

قد يستغرب اإلنسان ويأخذه العجب عندما يطلع على مؤلفات اإلمام السالمي وإنها بلغت من الكم والكيف مبلغا

يعجز اللسان عن وصفه والقلم عن مده والتعريف به ،إذا عرفنا أن اإلمام السالمي قد شغل باإلصالح االجتماعي
والسياسي فأين الوقت للتأليف وخاصة في الفقه وأصوله والحديث وعلومه والتي تحتاج إلى عناء واطالع واسع
وتفريغ للوقت والجهد ولكن هللا يبارك في الوقت ويوسعه لمن شاء لحكمة أرادها -عز وجل -فيعمل اإلنسان في

الوقت القصير العمل الكثير وهكذا كان اإلمام نور الدين السالمي فالمكتبة اإلسالمية زاخرة بكتبه الكثيرة وتآليفه
المفيدة والتي جاوزت الثالثين في عددها في مختلف العلوم اللغوية والفقهية والحديثية وهي ما بين مطوالت ضخمة
تصل إلى مجلدات ورسائل صغيرة ،وها أنا ذا أذكر مؤلفاته مع التعريف بكل منها بشيء من االختصار:
(أ) في الحديث وعلومه:

شرح الجامع الصحيح من مسند اإلمام الربيع بن حبيب في ثالثة أجزاء سلك فيه المؤلف سبيل أهل
الحديث في الشرح والتخريج وهو يدل على علمه الغزير وسعة اطالعه وقد طبع الكتاب عدة مرات.

(ب) في أصول الدين (العقيدة):

 .1غاية المراد في االعتقاد قصيدة المية في بضع وسبعين بيتا شرحت عدة مرات ،وآخر من شرحها
سماحة شيخنا العالمة الخليلي (حفظه هللا).
 .2أنوار العقول أرجوزة في علم الكالم تزيد على ثالثمائة بيت طبعت عدة مرات.
 .3بهجة األنوار شرح مختصر لألرجوزة السابقة وقد طبعت عدة طبعات.

 .4مشارق أنوار العقول شرح مطول واف ألرجوزة أنوار العقول علق عليه وصححه سماحة شيخنا
العالمة الخليلي (حفظه هللا) وقد طبع عدة مرات.
(ج) الفقه وأصوله:

 .1شمس األصول أرجوزة في أصول الفقه تقع في ألف بيت تقريبا طبعت مع شرحها.
 .2طلعة الشمس وهو شرح لألجوزة السابقة.
 .3جوهر النظام في علمي األديان واألحكام أرجوزة سهلة المأخذ في العقيدة والفقه والحكم تقع في ستة
عشر ألف بيت تقريبا مطبوع ومتداول ومعروف عند العامة قبل الخاصة.

 .4معارج اآلمال على مدارج الكمال شرح أرجوزة مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال ،ولكنه لم
يتم فعاجله ريب المنون والكتاب طبع من قبل و ازرة التراث العمانية في ثمانية عشر جزءا وهو من
أوسع مؤلفاته وأغزرها مادة وعلما ،ثم طبع مؤخ ار محققا من قبل أحفاد الشيخ.
 .5حل المشكالت وهو كتاب حل فيه ما أشكل على تلميذه أبي زيد في بعض مختلف العلوم الشرعية
وقد طبعته و ازرة التراث بعمان.

 .6تلقين الصبيان فيما يلزم اإلنسان وهي رسالة صغيرة مختصرة في أصول الدين والفقه األباضي وهذا
الكتاب أول ما يدرس للناشئة في عمان وقد طبع مرات ال تحصى.
 .7الحجج الواضحة في الرد على التلفيقات الفاضحة رسالة رد فيها على من ادعى العلم واالجتهاد من
أهل زمانه.1

1

لم أوفق إليه وإنما ذكره ابن المؤلف أبو بشير في نهضة األعيان ص.130
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 .8العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين قام بإخراجه سالم بن حمد الحارثي وطبع منقحا ومزادا عليه
بعض األجوبة األخرى تحت عنوانه (جوابات اإلمام السالمي).

(د) في اللغة واألدب والفكر والعروض

 -1بذل المجهود في الرد على النصارى واليهود رسالة مهمة كثيرة الفوائد عظيمة المعاني أوضح فيها الشيخ ما

يقوم به المستعمرون من مشكالت وإضعاف للمسلمين بطرق مختلفة وقد طبع الكتاب أخيرا.

 -2بلوغ األمل في المفردات والجمل منظومة في المفردات والجمل في علم النحو ( )300بيت وهو أول مؤلفاته
وشرحه وقد طبع الكتاب مع شرحه من قبل و ازرة التراث بعمان.
(هـ) التأريخ وما يتعلق به

 -1تحفة األعيان بسيرة أهل عمان وهو كتاب يتعلق بتأريخ عمان منذ عصر الجاهلية وحتى أحداث سنة
1328هـ الموافقة 1910م ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع في التاريخ العماني وقد طبع الكتاب عدة

مرات.

هذه أهم مؤلفاته ( رحمه هللا ) وإن الناظر فيها بعين االعتبار لتأخذه الدهشة ويستحوذ عليه االستغراب من ملكته
وقوة حافظته وفكره الثاقب فهو قد أحدث نقلة كبيرة في عمان فأكثر علماء بلده كانوا مهتمين بالفقه ولكنه خرج بهم
من هذا المجال إلى مجال أوسع وأرحب وأراد أن يوسع مدارك الناس وعقولهم فكتب في التاريخ ألنه يبين أخبار

الماضين فيعتز بهم ،وفوق هذا وذاك فهو ألف لمختلف السنين واألعمار فألف لألطفال تلقين الصبيان في الفقه
وغاية المراد في االعتقاد وألف الجوهر للعامة وألف شرح الجامع للمعنيين بالحديث وعلومه وألف في أصول الفقه

ليبين أهمية هذا العلم.
المطلب الخامس:

دوره السياسي وقيامه باإلصالح اًلجتماعي:

جاء في مقدمة كلمة قالها حفيده الشيخ سليمان" :لقد كان (رحمه هللا) من الذين قطعوا عالئق الشهوات وأسرجوا
مراكب المجد بصدق العزمات واتجهوا إلى هللا بصالح العمل وإخالص النية وتوسلوا إليه بصفاء القلب وصدق

الطوية".

1

نعم لقد كان النور السالمي هكذا ،أخلص النية فوفق إلى عمل الصالحات والبعد عن السيئات ،ولقد كان (رحمه
هللا) همه إصالح مجتمعه والبعد به عن سفاسف األمور ولم يكن محصو ار بين جدران مدرسته يعلم طالبه فقط
باعتباره مفك ار ومعلما بل كان رجل سياسة وحنكة فمنذ أن بلغ درجة من العلم انتقل إلى العمل الجاد الذي يحقق

لألمة اإلسالمية سعادتها ويرفع في أرجاء المعمورة رايتها فاستطاع أن يرسم سياسة البالد في ظرف قصير من
الزمن وكان كثي ار من ما يعاتب بعض مشائخه شاحذا هممهم للقيام بأعباء األمة ورفع راية الحق وإخراج المستضعفين
من جور الطغاة وعسف الظلمة فقد كان كما وصفه عز الدين التنوخي "وبذلك نهض المترجم له ببالده وأقصى

عنها أخطار االستعمار وما في عمان اليوم من علماء إال وهم تالميذه وال فيها من روح قومية مقاومة للمستعمرين
إال منه فهو مغرم نارها وملهب أوارها" ،2كيف ال وقد أصلح الداخل وحرض على مقاومة المستعمر بكل صوره
وأشكاله فلعب دو ار رياديا في إعادة اإلمامة إلى عمان حتى وفقه هللا فعقدت اإلمامة لإلمام العدل سالم بن راشد

 1مجموعة مؤلفين ،قراءات في الفكر السالمي (ط و ازرة التراث القومي والثقافة1413 ،هـ 1993 /م) ص .13
2

عز الدين التنوخي ،مقدمة على شرح الجامع الصحيح لإلمام السالمي المجلد األول ،ص ط
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الخروصي في الثاني عشر من جمادى الثانية عام 1331ه ـ فقام هذا اإلمام برعاية المستضعفين وضرب أروع
األمثلة في العدل واإلحسان.

فلقد كان اإلمام السالمي كما وصفه ابنه صاحب النهضة "كان ضري ار يحتاج إلى قائد يهديه السبيل فأصبح يهدي

الشعب البسيل كان ال جند له إال التقوى وكفى بها ،فأصبح يؤلف من الشعب جندا ،كان فقي ار ال مال له فأصبح
يجر الجيوش الضخمة ويبتز المعاقل من أيدي الجبابرة الظلمة"..

1

(ك) وفاته:

بعد رحلة طويلة مفعمة بالجد واالجتهاد واإلخالص والعمل الجاد في خدمة اإلسالم والمسلمين علما وعمال قيادة
وإصالحا بناء وتأليفا ،وبعد أن وفقه هللا لما يصبو إليه ويتطلع له أصيب في طريقه إلى بلد الحمراء حين ذهب

لمناقشة علمية مع شيخه ماجد بن خميس العبري أثر اصطدامه بغصن شجرة أمبا (مانجو) ونقل إلى بلدة تنوف

من أعمال نزوى وبعدها بأيام فارق الحياة ذاهبا إلى ربه وصلى عليه تلميذه أبو زيد محمد بن عبدهللا الريامي ،وذلك
بعد العتمة من ليلة الخامس من أغر الربيعين سنة 1332ه ـ ،2وقبره ال يزال موجودا ومعروفا ببلدة تنوف على سفح
الجبل األخضر (فرحم هللا نور الدين السالمي وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه وسيرته وقيض لنا من أمثاله).

1
2

الهاشمي ،مبارك ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات ،ص.134
المرجع السابق ص.133
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المبحث الثاني :معالم التجديد عند اإلمام السالمي

تمهيد:

التجديد كلمة مستحدثة عند المتأخرين ،وهي نابعة من كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ،للعموميات
واإلطالقات التي فيها ،وبالمقابل فإن هناك ما يعرف بالثابت والمتغير في الشريعة اإلسالمية ،فالثوابت هي العقائد

واألخالق واألصول الكلية للشريعة ،وهذه ال تقبل التحديث إال شكليا بإعادة صوغها بقالب عصري يسهل فهمه
واستيعابه ،أما المتغير فهي المجاالت التي يمكن فيها التجديد والتحديث شكال ومضمونا.
ومن هنا لم يفتأ علماء اإلسالم على اختالف أمصارهم ومذاهبهم من التجديد ومن الدعوة إليه حتى الجانب الشكلي
على أقل تقدير ،ومن هؤالء اإلمام السالمي –كما رأينا في ترجمته– ويعتبر أحد المجددين المعاصرين في عمان

الذين كان لهم قصب السبق في هذا المجال على أنه ال يمكن لنا أن نقيس التجديد عند اإلمام السالمي –قبل أكثر

من مائة عام -بالتجديد اليوم والذي وجدت فيه المجامع الفقهية وثورة المعلومات وتقارب األقطار واألمصار.

وبناء على ما سبق فيمكن النظر إلى التجديد عند اإلمام السالمي –كما هو حاله في عصره ومصره -من ثالثة
جوانب رئيسة مهمة:
 -1الجانب الشكلي
 -2الجانب العلمي الحقيقي
 -3الجانب العملي

المطلب األول :التجديد عند اإلمام السالمي من الجانب الشكلي الخارجي.

بالنظر إلى ترجمة اإلمام السالمي ومؤلفاته في حقول المعارف الشرعية واللغوية والتأريخية والفكرية؛ يتبين أن الرجل
جدد في جوانب متعددة هي:
 -1التدرج في الـتأليف تبعا للفئة المستهدفة للقراءة ،فقد ألف لصغار الطلبة تلقين الصبيان فيما يلزم اإلنسان،
أودعه أهم األمور التي ينبغي للمسلم معرفتها في العقائد واألمور العبادية واألخالق ،كما أنه ألف للعامة

جوهر النظام في علمي األديان واألحكام ،وهو كتاب نظم فيه أبواب الشريعة كلها ضمنه العقائد والفقه

واألخالق ،وإنما فعل ذلك ألن العامة من الناس لم تكن تحسن القراءة والكتابة لكنها تعتمد على السماع
كما هو حال العرب األوائل ،فكان هذا الكتاب سمير الناس في مجالسهم فأخذوا منه أهم الفقه واألخالق
وحفظوا منه أبيات كثيرة ،كما أنه ألف لطلبة العلم كتاب معارج اآلمال ،فأودع فيه فقه المذهب اإلباضي
مقارنا إياه بالمذاهب األربعة ،وفقه الصحابة والتابعين.

وشرحه طلعة الشمس ،وهو كتاب في أصول الفقه لطلبة العلم المتقدمين
كما أنه ألف شمس األصول ْ
نقدر أن نسميهم الفئة المتميزة.
وفي المقابل شرح مسند اإلمام الربيع على طريقة المحديثن ،وفي التاريخ جمع كتاب تحفة األعيان بسيرة
أهل عمان ،أودع فيه أهم أخبار عمان وأئمتها وحكامها.

وألف في العقائد منظومتين؛ غاية المراد للطلبة الصغار ،وأنوار العقول للطلبة المتقدمين شرحها بشرحين
األول بهجة األنوار وهو يصلح للطلبة المتوسطين ،والثاني مشارق األنوار وهو يصلح للطلبة المتقدمين

والعلماء الراسخين.
كذلك لم ينس اللغة العربية فقد ألف في نحوها وعروضها ،وكأن لسان حاله يقول :أتيت على ما يحتاجه
الخاصة والعامة الكبار والصغار وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدا بالمعنى الشكلي.
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التجديد في المادة العلمية وطريقة عرضها.
كان اإلمام السالمي بحاثة رغم فقدانه بصره ،فكثي ار ما كان يعتمد على طالبه في القراءة له ،ومما يمكن

أن يظهر للمتتبع لتأليفاته أنه جدد في المادة العلمية من حيث غ ازرتها وكثرتها ،فكثي ار ما كان يعرض

آراء العلماء المتقدمين من علماء المذهب اإلباضي خاصة المشارقة منهم ،وينقل عن علماء المذاهب

األخرى وعلماء الحديث خاصة في شرحه على مسند الربيع ،وهذا ال يظهر للباحث إال عند المقارنة بمن
سبقه ممن ألف في الفقه اإلباضي خاصة أهل عمان منهم.

ومن ناحية ثانية يظهر عند اإلمام السالمي طابع االبتكار في طريقة العرض والتبويب ،فقد كان من سبقه

من العلماء –في األعم األغلب -يسردون الفقه على شكل مسائل في أبوابها تنقل عمن سبق من العلماء
دون إضافة تذكر ،بيد أن هذا كله ال ينال من جهود أولئك الفقهاء في توفير ونقل المادة العلمية للباحثين

والدارسين.

1

فكان مما جدده أنه كان يعرض الفقه وأصوله على طريقة الفقهاء الذين يقارنون من حيث البدء بالتعريفات
والمصطلحات وذكر األقوال وأدلتها وذكر الرأي الراجح مع أدلته ،وكل ذلك بأسلوب سهل مرتب وفي كل

األبواب

2

ولم يكن هذا األمر مصادفة فقط ،وإنما كان منهجا تجديديا يستطيع الباحث رمقه ومالحظته في كل كتب
اإلمام السالمي سواء في الفقه أو العقائد أو في اللغة والتاريخ.
 -3بروز صفة المقارنة وتأصيل األقوال ونسبتها إلى أصحابها داخل المذهب اإلباضي نفسه.
المتتبع لكتابات اإلمام السالمي يجد أنه جدد في طريقة عرض آراء مذهبه من حيث المقارنة بين الفقه
المغربي والمشرقي ،وبين المدرسة النزوانية والرستاقية في باب الفكر ،وبين مدرسة أبي محمد ابن بركة

وبين مدرسة أبي سعيد الكدمي وبين فقهاء نزوى وإزكي وصحار وغيرها من الحواضر العمانية ،كما

أنه كان مجددا في طريقة عرض تلكم األقوال من حيث ذكر أدلتها من الكتاب والسنة ووجه االستدالل
لها.

3

وهذا وإن كان تجديدا لكنه يبقى إلى الشكلي أقرب منه إلى المضمون الحقيقي للتجديد.

المطلب الثاني :التجديد العلمي الحقيقي عند اإلمام السالمي

سبق القول في المطلب السابق أن اإلمام السالمي كان مجددا في طريقة التأليف والعرض والتبويب على الطريقة

الشك لية الظاهرية ،لكن له أيضا تجديد علمي حقيقيي بالمعنى الدقيق للكلمة ويمكن أن يظهر ذلك من خالل أمور
عدة:
 -1إعطاء الكتاب المؤلف الصبغة المقارنة (العالمية)

1
2
3

ينظر :باجو مصطفى ،مناهج التجديد لدى فقهاء عمان المعاصرين 328

ينظر :السيابي ،خالد بن سالم ،الدور الفقهي لإلمام السالمي من خالل معارج اآلمال ،ص164

ينظر :خالد السيابي ،الدور الفقهي ،ص 168وما بعدها ،وباجو مصطفى ،مناهج التجديد لدى الفقهاء المعاصرين
ص329
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هذا األمر جد مهم ،ذلك أن اإلمام السالمي حين يؤلف في الفقه وأصوله والفقه األكبر (العقائد) يعطي
ما كتبه صبغة المقارنة مع المذاهب اإلسالمية المنتشرة خاصة المذاهب األربعة ،وعلى وجه الخصوص
المذهبين الحنفي والشافعي ،ولعله يريد الوصول من عمله هذا إلى أمرين اثنين:

أ .الخروج بتالميذه إلى العالمية اإلسالمية وتعويدهم على هذا.
ب .اإلشارة -ولو من طرف خفي -إلى من يق أر كتابه أن المذهب اإلباضي ال يخرج عما قيل في
المذاهب الفقهية بصفة عامة.

 -2دعم الفروع الفقهية والفتاوى باألدلة الشرعية ،فقد كانت أغلب الكتب العمانية المؤلفة تعتمد على النقل
عمن سبق من العلماء من دون الحاجة إلى ذكر األدلة في األعم األغلب ،فتؤخذ على أنها مسلمات

جاءت عن ثقات ،فلما جاء اإلمام السالمي جدد في المنهج فأورد للمسائل الفرعية أدلتها مناقشا لها بل
أحيانا يرد بعضها ويرجح ما يراه وفق الدليل 1،وهذا بحد ذاته يعد تجديدا خاصة في ذلكم العصر الذي

كان المجتمع العماني ال يخرج إال في نطاق ضيق.

 -3إيجاد الحلول للمستجدات بالمخارج الشرعية عند الحاجة دون إغفال المقاصد الشرعية.

2

يمكن القول إن اإلمام السالمي كان يحب طابع العالمية لإلسالم ويطبق هذا في حياته ومع طالبه وفي
فتاويه ،ومما يدلنا على ذلك أنه كان يجيب عن أسئلة ترده من خارج عمان خاصة في المسائل المستجدة

حينئذ ،ومن ذلك مسألة التزويج برأي اإلناث دون الذكور في البالد األفريقية ،وقد أجابهم بقوله" :بلغني

أن النساء عندكم يملكن أنفسهن ويتبعن أهواءهن بزعم الحرية من النصارى ،فإن كان األمر على هذا
الحال فاألولى السكوت والتمسك بالزوجية خير من السفاح".

3

واإلمام السالمي في هذا مجدد عامل بما قيل :إن الرخص تبذل لمن وقع فيها ال لطالبها قبل الوقوع فيها

4

 -4إفراد مسائل واقعية بتأليف خاص.

تحدث حادثة ما أو يحصل بين اإلمام نور الدين السالمي وغيره من الفقهاء أو طالب العلم أو السائلين
عموما بعض المناقشات العلمية ،فيفرد لها اإلمام السالمي رسالة خاصة يجمع المسألة من كل جوانبها

ويبين جميع ما فيها من مناقشات ،إخالصا للعلم وإبراء للذمة  ،ومن ذلك ما حصل بينه وبين أحد الناس
حيث ادعى أنه مجتهد ،فألف اإلمام السالمي كتابا سماه الحجج الواضحة في الرد على التلفيقات الفاضحة،
ومن ذلك أنه سأله تلميذه أبو زيد عبدهللا بن محمد الريامي عن بعض المسائل فألف له كتابا سماه حل

المشكالت

5

 -5تجديد مصادره العلمية والمزج بينها.

كان المؤلفون خاصة في الفقه يحبذون عدم الخروج في مصادرهم العلمية عن اإلطار المذهبي إال فيما
ندر ،بيد أن اإلمام السالمي كان عالمي الطابع والنظرة ،فقد أخذ من مصادر عدة من غير المذهب اإلباضي

خاصة بعد ذهابه إلى الحج هـ هـ 1323فقد اشترى كتبا عديدة ،خاصة الحديث وشروحه ،ومن هنا يمكن
القول إن هذا في حد ذاته يعد تجديدا بالنظر إلى من سبقه وبالنظر إلى المعارف الموجودة في كتبه إضافة
1

ينظر :السيابي ،خالد بن سالم ،الدور الفقهي لإلمام السالمي ص 194،وأبو غدة ،عبد الستار ،جوابات اإلمام السالمي

2

ينظر :أبو غدة ،عبد الستار ،جوابات اإلمام السالمي ،والتجديد المذهبي ص440

والتجديد المذهبي ،ص437

3
4
5

السالمي ،جوابات اإلمام السالمي ج 2ص415

ينظر :السالمي ،الجوابات ،ج 2ص474

ينظر :السيابي ،الدور الفقهي لإلمام السالمي ص41
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إلى أنه كان يأخذ من كتب الحديث شروحا فيوظفها في الفقه ،ويأخذ من كتب الفقه ويوظفها في شرح
الحديث وكذا سائر العلوم األخرى.

1

المطلب الثالث :التجديد العملي عند اإلمام السالمي

لعل الهدف من الدراسات النظرية بمختلف أنواعها وأشكالها هو الوصول إلى تجديد عملي يرقى باألمة إلى مصاف
األمم التي أخذت بركب الحضارة ،ولعل السالمي هو أحد المجددين في العالم اإلسالمي والعربي وعلى أقل تقدير

في بلده عمان ،ومما عمله في هذا الجانب وكان ظاه ار للعيان ويمكن أن يكون تجديدا في حد ذاته ما يلي:

 -1الجمع بين االهتمام بالعلم النظري وتنشئة الشباب نشأة صالحة.

اهتم اإلمام السالمي بالجانب العلمي وال أدل على ذلك من كثرة مؤلفاته في مختلف حقول المعارف الشرعية

واللغوية والتاريخية واهتمامه بتخريج طالب مهرة ،لكنه لم يغفل الجانب اإلصالحي العملي حين اهتم بتربية
طالب جاؤوه من مختلف مناطق عمان ومن عدة قبائل ،وكانوا بعد هذه المرحلة هم القضاة واألئمة والوالة ،وهذا
يعد في حد ذاته تجديدا في الجانب العملي بعد إذ لم يكن األمر كذلك في األيام التي سبقته على أقل تقدير.

2

 -2إحياء اإلمامة والنهوض بالعدل والواجب الوطني.

بعد أن ربى بعض التالمذة النجباء ووطد العالقة مع زعماء بعض القبائل كالشيخ صالح بن علي الحارثي،

بدأ يجس النبض مع بعض القبائل إلعادة اإلمامة ،3وقد تهيأت له بعض األسباب فأقام اإلمامة وكان أحد
تالمذته هو اإلمام المنتخب فوطد البالد وأقام العدل  ،يقول الشيخ أبو إسحاق أطفيش عن ذلك " :وال نبالغ إذا
قلنا إن رجال العلم اليوم في عمان كلهم من تالميذه وقد نبغ منهم كثير ،وحسبك أن صفوة األمة هنالك والذين

قامت عليهم اإلمامة والملك هم من تالميذه" 4فهذا أهم تجديد عملي واقعي قام به نور الدين السالمي.
 -3إحياؤه لمبدأ التقارب بين المسلمين

اإلسالم بوتقة جامعة ينضوي تحت لوائها كل المسلمين بمختلف مذاهبهم الفقهية والفكرية كيف ال واإلسالم جاء

رحمة للعالمين فكيف بمن هم داخلون فيه .اإلمام السالمي كان حريصا على هذا المبدأ ولم يكتف بالفتاوى التي

تجيز الصالة خلف المخالف في المذهب فقط بل ذهب إلى أبعد من ذلك فطبق عمليا هذا المبدأ ،فحينما ذهب

إلى الحج هـ 1323التقى ببعض علماء عصره ،فجلس إليهم وأخذ منهم ،وناظر بعضهم ،فكان محط احترام من
الجميع5.ومن طريف ما يذكر عنه أنه كان أعمى وال يرى وكان يحمل عصاه معه ليستعين بها وكان عند
صاحب مكتبة ذهب إليه ليشتري الكتب فضرب بعصاه قارورة عطر فوقعت فاندحق ما فيها فطلب صاحب

المكتبة من النور السالمي أن يغرم قارورة العطر قائال له تالف الشيء غارمه فطلب اإلمام السالمي من الخازن
أن يعطي صاحب المكتبة ثمن القارورة فأعطاه إياه وكان غاليا وبعد أن أعطى الخازن ثمن القارورة صاحب
الكتبة قام األخير فأهدى اإلمام السالمي الثمن قائال أحببت أن يتعطر المكان منك ،فقال اإلمام السالمي قبلنا
هديتك.

1
2
3
4
5
6

6

ينظر :باجو مصطفى ،مناهج التجديد لدى فقهاء عمان المعاصرين ص296

ينظر :الكندي ،محسن ،الشيبة أبو بشير رحلة حياة ومسيرة واقع ،ج 1ص36

ينظر :المرجع السابق ج 1ص38-37

هو اإلمام سالم بن راشد الخروصي

ينظر :السالمي ،الشيبة ،نهضة األعيان

سمعتها من الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان في عيد األضحى 1439هـ
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الخاتمة
بعد جولة سريعة في بحر اإلمام السالمي ومؤلفاته صدت بعض الدرر الثمينة والمحار الغالية التي من

أهمها:

 -1الصحيح أن والدة اإلمام السالمي كانت أواخر عام 1283هـ أو أول 1284هـ بدليل الرسالة التي
كتبها اإلمام بنفسه 1326هـ
 -2اإلمام نور الدين السالمي جمع العالم في حيزومه من حيث كثرة شيوخه وسعة اطالعه فأورثه ذلك
كثرة المؤلفات في فنون شتى بما فيها الفقه وأصوله والعقيدة واللغة والتاريخ.

 -3تدل أجوبة اإلمام السالمي على تضلعه بعلوم اآللة والشريعة وفهمه وحذقه
 -4أعطى اإلمام السالمي مؤلفاته الصبغة العالمية بكثرة مقارنته
 -5من أهم مظاهر التجديد عند اإلمام السالمي أنه نقل المؤلفات العمانية اإلباضية من النقل بطريقة
موروثة إلى التأصيل وذكر األدلة والمقارنة مع المذاهب األخرى.

 -6أفرد مؤلفات خاصة لما حدث في عصره ومصره
 -7ورثه كثرة اطالعه وتجديده الشكلي والعلمي بما يمكن أن يطلق عليه التجديد العملي الذي تمثل في
تنشئة جيل من الشباب على العالمية اإلسالمية ،كما أنه من المؤيدين لمبدأ التقارب المذهبي
اإلسالمي عبر مؤلفاته وفتاواه ولقائه ببعض العلماء في الحرمين الشريفين.
وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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المصادر والمراجع:

 .1باجو مصطفى ،مناهج التجديد لدى فقهاء عمان المعاصرين ،ضمن ندوة تطور العلوم الفقهية(فقه النوازل
وتجديد الفتوى) 1428ه2007/م ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان.

 .2الحارثي ،سعيد بن حمد ،اللؤلؤ الرطب في إبراز مستودعات القلب( ،ط :ب :د) سلطنة عمان
 .3السالمي :عبدهللا بن حميد بن سلوم نور الدين:
•

جوهر النظام في علمي األديان واألحكام ،ت:الشيخ إبراهيم العبري ،والشيخ أبو إسحاق أطفيش ،

•

جوابات اإلمام السالمي ،بتحقيق :عبدالستار أبو غدة،وعبدهللا السالمي ،ط :مكتبة اإلمام السالمي،

ط و ازرة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عمان ،الطبعة الثانية1439،هـ2018/م.
ط2،1419ه1999/م
•

روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن ،بتحقيق عبدالرحمن بن سليمان
السالمي ،ط :مكتبة السالمي ،سلطنة عمان

•

شرح الجامع الصحيح من مسنداإلمام الربيع ،بتحقيق عز الدين التنوخي ،طبعة مكتبة االستقامة،

•

 ،طلعة الشمس بتحقيق القيام عمر حسن ،ط 1مكتبة اإلمام نور الدين السالمي سلطنة عمان.

•

العقد الثمين بتصحيح وتحقيق سالم بن حمد الحارثي (ط -دار الشعب _ القاهرة بمصر)

سلطنة عمان.

 .4السالمي ،أبو بشير محمد بن عبدهللا ،نهضة األعيان بحرية أهل عمان ،ط – دار الكتاب العربي بمصر.
 .5السيابي ،خالد بن سالم  ،الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبدهللا بن حميد السالمي من خالل كتابه معرج
األمال ،رسالة ماجستير قدمت لجامعة آل البيت باألردن 1424هـ  2004 /م مكتوبة لم تطبع.
 .6أبو غدة ،عبد الستار ،جوابات اإلمام السالمي والتجديد المذهبي ضمن ندوة تطور العلوم الفقهية(التقنين
والتجديد) طبعة و ازرة األوقاف -سلطنة عمان1429ه2008-م.

 .7الكندي ،محسن بن حمود ،الشيبة أبو بشير محمد بن عبدهللا السالمي ،رحلة حياة ومسيرة واقع ،طبعة
رياض الريس للكتب والنشر ،لبنان 2011م
 .8مجموعة مؤلفين ،قراءات في الفكر السالمي ( ط و ازرة التراث القومي والثقافة 1413 ،هـ 1993 /م )
ص . 13

 .9الهاشمي ،مبارك بن سيف ،اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات مع مقارنة بحث لنيل درجة
الدكتوراه في األزهر 1413هـ 1993 -م.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

واقع الخطاب الديني في اًلقتصاد وأفق تجديده
دراسة حالة قطاع غزة -فلسطين

إعداد
أ.د .محمد إبراهيم مقداد
عميد كلية اًلقتصاد في الجامعة السالمية – غزة 2018م

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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مقدمة:

االقتصاد عصب الحياة ،به تعيش المجتمعات بكرامة وبدونه تبقى في ذيل األمم بعيدا عن مواكبة التقدم والرقي،

وبعيدا عن المساهمة في صناعة الحضارة اإلنسانية المادية في شكلها الحديث والذي تتنافس عليه األمم فيما بينها.
ويعتبر الخطاب الديني عموما قوة كبيرة في المجتمعات عموما والمجتمعات المسلمة على وجه الخصوص لما
يتمتع به هذا الخطاب من تأثير في النفوس التي تميل إلى التدين بفطرتها وطبيعتها .وهو من أهم المؤث ارت على

قدرة المجتمعات قي المشاركة في تنمية مجاالت االقتصاد المختلفة والمساهمة في التقدم المادي ومزاحمة األمم في
تحقيق التنمية.
والخطاب الديني في اإلسالم له قوة كبيرة وحضور واسع ،فهناك خطبة الجمعة األسبوعية ودروس العلم المستمرة،
ودور مهم للمجمعات الفقهية والهيئات والمنظمات اإلسالمية والمؤسسات الدينية كاألزهر الشريف وغيره والمؤسسات
التعليمية كالمعاهد والجامعات.

النمط التقليدي للخطاب الديني يركز على األمور الغيبية ،واالنشغال بأمور اآلخرة على حساب األمور الدنيوية،
وبالحث على الزهد في الحياة .ويهتم بعض الدعاة اهتماماً مبالغاً فيه بالحديث عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة،

كما ينشغلون بالترهيب بدالً من الترغيب ،والتشدد في أمور الدين بدالً من التيسير ،ويركز البعض األخر من الدعاة

في أحاديثهم على األمور الهامشية والشكلية بدالً من االهتمام بمقاصد الشريعة وجوهر الدين والقيم اإلسالمية
الدافعة لتقدم المجتمع وترقية الحياة.

كل ما سبق ساهم في نشر قيماً سلبية في الحياة ،ولذلك ساد التواكل بين الناس ،والخوف من المصير المجهول،

وانتشر الفهم المغلوط للقضاء والقدر ،وتالشت المبادرات الذاتية اعتماداً على معجزات غيبية.
ويرى بعض المفكرين 1أنه البد من تجديد هذا الخطاب التقليدي بما يتناسب مع التغير في الحياة حتى يحقق
الخطاب أهدافه .غير أن هذه النظرة من بعض المفكرين ليست بالضرورة صحيحة ،ولعلها تحمل شيء من التحامل

والتشكيك في الخطباء والواعظين .فالعديد من الخطباء يحلمون هم الدعوة وينشرون روح التفاؤل واألمل من خالل
مواعظهم.
ورغم ذلك فال داعي للخشية من الدعوة لتجديد الخطاب الديني عموما ،فالتجديد من سنن الحياة والتجديد من سنن
الدين حيث أشار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى "أن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها

دينها" (أخرجه أبو داوود والحاكم) .ونرى أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد تحدث عن التجديد في الدين نفسه فما
بالك في الخطاب الديني وهو جزء من الدين.

2

ويناقش البحث مسألة جديدة لم يتم التطرق إليها بالتفصيل ولم تعط حقها من البحث العلمي ،وهي تجديد الخطاب
اإلعالمي الديني في االقتصاد .ويهدف البحث إلى عالج ضعف الخطاب اإلعالمي الديني في تناوله للمسائل
االقتصادية بتحديد نقاط الضعف وإيجاد الطرق لعالجها ووضع التوصيات المناسبة للجهات المختلفة بما يسهم في
االرتقاء بالخطاب الديني في االقتصاد.

1

 -لمزيد من التفصيل أنظر (بسيوني الحلواني في تقريره الخطاب الديني المعاصر  ..دور مهم في حل مشكالت األمة،

2

 -لمزيد من التفصيل في هذا األمر أنظر (سلمان العودة2017 ،م في مقاله تجديد الخطاب الديني) على موقعه الخاص

مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد  – ٤٥٣ذو الحجة ١٤٤٩هـ – أغسطس ٢٠١٨م)

http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-8105.htm
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واستخدم البحث منهجية الدراسة االستكشافية باستخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،إضافة إلى المقابالت
مع بعض الجهات حسب الحاجة .واشتمل االستبيان على ست محاور تعالج واقع الخطاب الديني ،دوره في مناقشة
مسائل القطاع الخاص ،مدى التفصيل في تناول المسائل االقتصادية ،دوره في مناقشة مسائل القطاع العام ،أين

يتم تداول الخطاب الديني االقتصادي ،وأخيرا ،سؤال مفتوح جهات التفضيل لتناول الخطاب الديني.1
ويستهدف االستبيان أربع فئات وهي :األكاديميين والخبراء في االقتصاد ،األكاديميين في العلوم اإلسالمية،
األكاديميين في اإلعالم ،ورجال األعمال .وقد قام الباحث بتحليل االستبانة باستخدام البرنامج المتخصص في

العلوم اإلنسانية ()SPSS
اإلسالم واًلقتصاد:

واإلسالم دين عملي يهتم بالدنيا واآلخرة وال رهبانية في اإلسالم ،وقد أكد ذلك النبي المصطفى بقوله (اليد العليا
َّللاِ
ِ
خير من اليد السفلى) ولقول هللا تعالى( :يا أَيُّها َّال ِذين آمنوا ِإ َذا نوِدي لِ َّ ِ ِ
اس َع ْوا ِإَل ٰى ِذ ْك ِر َّ
َ َُ
َ َ
لص َالة من َي ْو ِم اْل ُج ُم َعة َف ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالةُ َف ْانتَش ُروا في ْاأل َْر ِ
َّللا( )...سورة
ضل َّ
َوَذ ُروا اْلَب ْي َع َٰذلِ ُك ْم َخ ْيٌر َّل ُك ْم ِإن ُكنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن*فإذا ُقضَيت َّ
ض َو ْابتَ ُغوا م ْن َف ْ
الجمعة ،اآلية  )10-9فاآلية صريح ٌة في الحث على العمل والتجارة بعد االنتهاء من صالة الجمعة ،بهدف

الحصول على الربح وتحقيق التنمية.
ويقول تعالى (هو َّال ِذي جعل َل ُكم ْاألَرض َذُلوالً َفام ُشوا ِفي مَن ِ
اكِب َها َوُكُلوا ِم ْن ِرْزِق ِه َوإَِل ْي ِه ُّ
ور) (سورة الملك ،اآلية
ََ َ ُ ْ َ
الن ُش ُ
ْ
َ
َُ
ق
 )15وفي اآلية أمر صريح في الحث على العمل والسعي في طلب الرز بما يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية
في المجتمع.

وقد روى في (صحيح البخاري  )2072 ،عن المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
إن نبي هللاِ داود ِ
َكل أَحٌد طعاما ُّ
عليه السالم كان يأكل من ِ
خير من أن يأكل من ِ
عمل
قطً ،ا
عمل ِيده ،و َّ َّ
َ
قال( :ما أ َ َ َ
ُ
َ
ً
ُ
ِ
خير له من األكل
يح في تفضيل العمل واستحبابه ،وأن يأكل المسلم من عمل يده ،و ّ
يده) ،فالحديث صر ٌ
أن ذلك ٌ
الذي يحصل عليه من سؤال الناس واستعطافهم ،فال رهبانية في اإلسالم.

كما ويروي (البخاري في صحيحه )2262 ،من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
َّللا نِبيًّا ِإ َّال رعى اْلغنمَ ،فَقال أَصحابه :وأ َْنت؟ َفَقال نعم ُك ْنت أَرعاها عَلى َقر ِاري َ ِ
فكل
َه ِل َم َّك َة)َّ ،
(ما َب َع َث َّ ُ َ
َ ْ َ ُُ َ َ
ط أل ْ
َ ََْ ُ ْ َ َ َ
ََ
َ
قالَ :
َََ
األنبياء عليهم الصالة والسالم قد عملوا ِ
بكد أيدهم وأكلوا من عرق جبينهم ،فهذا محمد -صلى هللا عليه وسلم -قد
ّ
رعى الغنم على ق ارريط ألهل مكة ،كما ثبت أنه عمل بالتجارة ،وكان زكريا عليه السالم نجا اًر ،وغيرهما من األنبياء
والمرسلين .وهو ما يؤكد أن عمل األنبياء في الرسالة لم يمنعهم عن العمل في مجال كسب الرزق وتحقيق التنمية
االقتصادية.2

كما ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث المروي عن ( اإلمام أحمد في مسنده" ( 447/1 ،ما عال من
اقتصد" 3وهو ما يؤكد أهمية االقتصاد في الحياة والمجتمع.

ولعل االقتصاد في الدول اإلسالمية يعاني العديد من المشكالت .الفقر والبطالة والتخلف التنموي وعدم مواكبة
التقدم واالقتصاد المعتمد على تصدير سلعة واحدة كالبترول أو المواد الخام وضعف التكامل والتعاون بين دول
العالم العربي واإلسالمي ،كله من مظاهر ضعف االقتصاد لدى الدول اإلسالمية.

1
2

 -لمزيد من التفاصيل حول أسئلة االستبيان أنظر الملحق الخاص باالستبيان.

 -لمزيد من التفاصيل انظر كيف حث اإلسالم على العمل والسعي في طلب الرزق تحت الرابط:

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
3
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يحدث هذا رغم أن اإلسالم دين نهضة وتقدم وتحضر ،واألدلة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة

وتاريخ المسلمين الحضاري أكثر من أن تحصى ،والواقع الذي يعيشه المسلمون اآلن بكل ما فيه من مظاهر
ضعف ،ال عالقة له باإلسالم من قريب أو بعيد .ويمكن القول أنه ال يمكن حل مشكالت االقتصاد لدى الدول

اإلسالمية بمعزل عن اإلسالم (أبو).م، 2018لامك دمحأ ،دجملا

وعليه ،فال بد من دور فاعل وقوي للخطاب الديني اإلسالمي في التوعية والتوجيه لألمة اإلسالمية للتعرف على

أسباب الضعف والتغلب عليها ،ومناقشة آليات التكامل والتعاون والرقي بما يصل باألمة اإلسالمية إلى مصاف
الدول المتقدمة كسابق عهدها في التاريخ اإلسالمي.
مفهوم الخطاب الديني في اًلقتصاد:
يعرف الخطاب الديني على أنه "البيان الذي يوجه باسم اإلسالم إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين ،لدعوتهم إلى
اإلسالم ،أو تعليمه لهم ،وتربيتهم عليه :عقيدة أو شريعة ،عبادة أو معاملة ،فك ار أو سلوكا .أو لشرح موقف اإلسالم
من قضايا الحياة واإلنسان والعالم :فردية أو اجتماعية ،روحية أو مادية ،نظرية أو عملية" (القرضاوي ،يوسف،
2004م).

خطابا تجلت فيه كل معاني الكمال والجالل
والخطاب الديني هو "خطاب الخالق للمخلوق ،وخطاب المعبود للعابد،
ً
والدقة والتأثير" (مرعي ،السيد محمد2016 ،م)

فالخطاب اإلسالمي ال تتوقف مقاصده عند التبليغ ،بل تتعداه إلى التأثير والتغيير في مخاطبيه ،متخ ًذا في ذلك كل
وموظفا من أجل غايته جل الوسائل المعاصرة ،تلك الوسائل التي حدد معاييرها بدقة في كتابه
األساليب المؤثرة،
ً
ومرجعه األوثق ،القرآن الكريم ،فقال تعالى ْ ﴿:ادعُ ِإَلى سِب ِ
ظ ِة اْل َح َسَن ِة َو َج ِادْل ُه ْم ِب َّالِتي ِهي
ِك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يل َرّب َ
َ
َ
ِِ
ِ
ين ﴾ (النحل.(125 :
ض َّل َع ْن َسِبيله َو ُه َو أ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِباْل ُم ْهتَد َ
َعَل ُم ِب َم ْن َ
َح َس ُن ِإ َّن َرب َ
أْ

ويعرفه (السوسي ،ماهر )2010 ،بأنه "الخطاب الديني هو كالم هللا تعالى للناس أجمعين ،متمثالً في الدعوة التي
حملها كتابه الكريم ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم إلى الناس أجمعين ،لتكون هذه الدعوة منهج حياة لكل من آمن

بها".

يمكن النظر للخطاب الديني في االقتصاد على أنه "خطاب الخالق للمخلوق المتصف بالجالل والكمال والدقة
والتأثير في مجال المعامالت المالية واالقتصادية ينقله العلماء بالوسائل المختلفة للمسلمين وغير المسلمين".1
وعليه فالخطاب الديني في االقتصاد هو خطاب بالقرآن والسنة في المواضيع المتعلقة باالقتصاد فيما يتعلق بالبيع

والشراء واالستثمار والمعامالت المالية وفنون التمويل والمحرمات االقتصادية وغير ذلك من المعامالت المالية وفي

اإلسالم.

محاور الخطاب الديني في اًلقتصاد:

ويشير (ابن بريكة2012 ،م) إلى أربعة محاور للخطاب الديني عموما على أن تكون عملية التجديد في أربعة
محاور على النحو التالي .1 :تجديد المفاهيم بما يتناسب مع طبيعة العصر .2 ،االهتمام بالقضايا المهملة من
الخطاب الديني .3 ،التجديد في وسائل طلب العلم لتتكيف مع الوسائل المعاصرة .4 ،التجديد في مجال التعاطي
مع مفهوم اإلنسان في ظل العولمة والعالم كقرية صغيرة.

ويشير (يونس2017 ،م) في كتابه إلى أن الخطاب اإلسالمي في اإلمارات يقوم على أربعة محاور ،هي.1 :
منهجية االعتدال والوسطية فك اًر وممارسة .2 ،والمواءمة بين التراث والمعاصرة .3 ،والتنوع في تناول التراث الفقهي
1

 تعريف الباحث حسب قراءاته المختلفة مع العلم أنه لم يصل إلى أي تعريف سابق في الموضوع.120
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والفكري

والحضاري،

.4

واستخدام

وسائل

التقنية

الحديثة

وتسخيرها

لخدمة

الخطاب

الديني.

وعليه يمكن القول بضرورة االهتمام بالمحاور التالية في الخطاب الديني االقتصادي:
 .1تجديد المفاهيم في الخطاب الديني بما يوافق التقدم االقتصادي في مجاالت االقتصاد والمعامالت والتمويل
اإلسالمي وخالفه.
 .2االهتمام بالقضايا المستجدة وكذا القضايا المهملة في االقتصاد.
 .3االهتمام بمنهجية االعتدال والوسطية في الفكر االقتصادي والممارسة.
 .4المواءمة بين التراث والمعاصرة والتنوع في الخطاب االقتصادي.
نقاش العلماء حول تجديد الخطاب الديني والحاجة إليه:

اختلف العلماء فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني ،غير أن توصيات مؤتمر األزهر 2017م حول تجديد الخطاب

بالديني) أكدت َّ
أن تجديد الخطاب الديني ال يعنى التجرد عن أصول الدين وثوابته ومسلماته أو الخروج على
مبادئه وأخالقياته ،وإنما يعنى البحث في أدلته المعتبرة ومقاصده العامة واستنباط ما يتفق منها ومتطلبات العصر.
مما يؤكد قبول مؤسسة األزهر الشريف لمفهوم تجديد الخطاب الديني ويؤكد أهميته.1
ويمكن النظر لتجديد الخطاب الديني بأنه مسألة هامة جدا ،فهو يمنع الترهل والتكلس .ويقول (العودة2017 ،م )

" لماذا يتحاشى بعض المسلمين االعتراف بضرورة التجديد ليبقى كل شيء كما كان يعهد ،فليس في اإلمكان

أفضل مما كان ،إيثا اًر لإللف وتوجساً وارتياباً من كل حديث وجديد أو مشتق منهما ،فهو يفضل أن يبقى فكره

وخطابه ولغته وطريقته وعلمه متكلساً مترهالً مهترئاً ألف مرة على أن تناله يد التجديد ،أو تطاله بواعث التحديث
وأسبابه .إن ذلكم مظهر جلي من مظاهر الضعف والخور والهزيمة النفسية ،كما أن االرتماء في أحضان كل جديد

هزيمة نفسية".

ويؤكد (العودة2017 ،م) إنه ال مناص من تجديد الخطاب الديني ،وإذا لم نؤمن بذلك فأمامنا خياران :األول :الجمود
ويعني ذلك اإلطاحة بحق الحياة وسحقها في عصر تكتنفه الحركة الثائرة من كل جهة .والثاني :الذوبان ،وذلك
معناه اإلطاحة بحق الدين والشريعة والثقافة والتراث.

ويرى أن هذا التجديد يجب أن يكون بأيدي رجاالت اإلسالم وعن طريق المتخصصين اإلسالميين ،وال أقول
بالضرورة  :الفقهاء ،وإنما المختصون على العموم ،ويجب أن تكون أدوات هذا التجديد ووسائله داخلية تلمس
مشاعره وتتحدث من داخل إطاره ،وعلينا أن نتفق على الضرورات والقواعد الشرعية والمحكمات الدينية الثابتة ،كما
يسميها ابن تيمية (الدين الجامع).

كما ال بد أن يكون التجديد منطلقا من المجتمع وحاجاته ويسعى لمعالجة مكامن الضعف وبواعث الخطر والمشكالت
التي يعاني منها المجتمعات اإلسالمية على وجه العموم.

ويؤيد (بن بريكة2012 ،م) تجديد الخطاب الديني عموما على أن تكون عملية التجديد في المحاور األربعة المذكورة
سابقا.
ويشجع الشيخ (القرضاوي2014 ،م) التجديد في الخطاب الديني بعيد عن الغلو والتطرف وكذا عن االنفالت
والتسيب والتفريط بما يحقق التوازن في الخطاب .ويؤكد الشيخ القرضاوي2003 ،م) أننا قد راجعنا خطابنا من

 - 1البيان الختامى للمؤتمر الدولى لكلية الدراسات اإلسالمية ،الذى عقد تحت عنوان "تجديد الخطاب الدينى بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم"،

https://www.youm7.com/story/2017/3/16
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قديم ،بدعوة من ديننا نفسه ،ال بطلب من بوش وال غير بوش .1بما يؤكد أن التجديد مطلب ذاتي يحقق المصلحة
اإلسالمية إذا تم بشروطه وضوابطه.

ويناقش (زقزوق ،محمود2018 ،م) 2ما أسماه خطيئة التعميم في تجديد الخطاب الديني .وهو يتفق مع النظرة
القائلة بأن الخطاب الديني الحالي فيه ضعف وشيء من الجمود وله أثر سلبي على االقتصاد والحياة بشكل عام،

غير أنه يرفض التعميم ويرى أنه ظلم للخطاب الديني المناسب في أحيان كثيرة .ومع ذلك هو يرى أهمية لتجديد
الخطاب الديني مع ضرورة االنتقال به نقلة نوعية تجعله يسهم بدور أكبر في مواجهة المشكالت الحياتية للمسلمين،

واللجوء إلى الحلول العلمية للمشكالت – كما علمنا اإلسالم ،وإحالل التوكل محل التواكل الذي يسيطر على

سلوكيات بعض الناس .ويؤكد أنه لن يكون للعالم اإلسالمي مكان في هذا العالم إال إذا نفض عن نفسه غبار
ويعمر ،ويحقق إرادة هللا في
التخلف واتجه بكل ما يستطيع من جهد إلى التزود من العلوم والتنافس فيها ليبني َّ
استخالف اإلنسان في األرض لعمارتها وصنع الحضارة فيها عبر نشر.ةيبلسلاو طابحإلا نع اديعب لؤافتلاو لمألا

أما (عفيفي ،محيي الدين2018 ،م) 3فيرفض أيضاً التعميم ويؤكد على دور دعاة اإلسالم في قيادة عامة الناس
إلى حب الحياة ،والى العمل من أجل التعمير والبناء والتنمية ،متسلحين بثقافة األمل ،وأن نبذل كل الجهد والطاقة

في العمل المفيد النافع لنا ولغيرنا ،ثم نترك بعد ذلك النتائج على هللا ،وقد بشرنا القرآن الكريم بأن هللا تعالى سيصلح
من أحوالنا إذا ما أصلحنا من أنفسنا فقال سبحانه (إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الرعد .11
ويؤكد الدكتور عفيفي على ضرورة أن يطور علماء ودعاة اإلسالم في خطابهم الدعوي ،بما يجعله أداة حقيقية
للتغيير واإلصالح وا لنهضة التي ننشدها ،بحيث يواجه العلماء والدعاة ما يبثه أعداء األمة في نفوسنا من مشاعر

إحباط ويأس وقنوط.
أما كيف يتم تجديد هذا الخطاب الديني؟ فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال[ :إن هللا يبعث لهذه
األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها] أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ،فذكر النبي صلى هللا عليه

وسلم تجديد الدين نفسه ،والخطاب الديني جزء من هذا الدين وتجديده ،والذين يقومون بعمل هذا التجديد جاؤوا بلفظ
(من) فهو عام يشمل الفرد والجماعة ،وفي ظل توسع األمة واتساع رقعتها واالنفتاح العالمي وتضخم الخلل الموجود
َ

في واقعها فإن هذا الواقع يفرض أن هذا العمل التجديدي ليس شأن فرد واحد ،بل مجموعات تتكامل فيما بينها،

وتؤدي أدوا اًر مختلفة وتخصصات علمية متباينة وحقول معرفية كلها تنتهي عند مصب المصدر األصلي (الشريعة).
(العودة ،سلمان2017 ،م)

مبادئ الخطاب الديني في تقويم النظرة اًلقتصادية:

يقوم الخطاب الديني عموما ،والخطاب االقتصادي على وجه الخصوص على مجموعة من المبادئ تساهم في
ضبطه وزيادة فاعليته إذا تم استخدامها على الوجه األمثل .ومن هذه المبادئ ما يلي:4
 .1مبدأ التوازن بين دور الفرد ودور الدولة:

 - 1صفحة الشيخ القرضاوي الرئيسية مكتبة القرضاوي خطابنا اإلسالمي في عصر العولمةhttps://www.al- ،
qaradawi.net/node/5086
 - 2المفكر اإلسالمي الدكتور محمود حمدي زقزوق ،عضو هيئة كبار العلماء باألزهر ومدير مركز الحوار األزهري
 - 3الدكتور محيي الدين عفيفي ،األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر
4

 -استفاد الباحث من دراسة للسيد نور الدين بشير في دراسته بعنوان (السلوك االقتصادي في القرآن)

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6069
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فاإلنسان أساس المجتمع ومبدأ التنمية ومنتهاها ،ومن أجله خلق الكون وهو بناء هللا .والحكومة تنظم الحياة عامة

والحياة االقتصادية على وجه الخصوص ،ولها حقوق وعليها واجبات ،وليس لها التغول على الفرد والمجتمع ،كما
ليس لها مزاحمة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية.

وعليه فال بد من الحفاظ على التوازن بين دور الفرد ودور الحكومة بال إفراط ومزاحمة أو تفريط وترهل .تقوم الدولة
على واجباتها وتؤديها برشد وكفاية ثم تطالب الفرد بواجباته بالحكمة والموعظة الحسنة ،وال تغالي في الجباية
والضرائب فإن هذا من خراب العمران وانتهاء الدول.

 .2مبدأ التوازن بين الثواب والعقاب في التعامالت المالية:

يحب اإلنسان المال حبا جما وقد فطر على ذلك ،وقد ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول "لو كان البن أدم واديان من مال لتمنى إليهما ثالثا وال يمأل جوف ابن أدم إال التراب

ويتوب هللا على من تاب" (رواه البخاري ومسلم) ويقول تعالى عن اإلنسان "وإنه لحب الخير لشديد"( .سورة القارعة،
اآلية )8
وفي نفس الوقت على الحكومة واجب الجباية حتى تقوم على مسؤولياتها بكفاءة ورشد .وهنا فال بد من تحفيز
األفراد على دفع التزاماتهم وأداء واجباتهم ،كما ال بد من منعهم عن االنحراف والشطط واإلضرار بالمال العام.

وقد ال يكفي التحفيز المجرد دون تطبيق مبدأ الثواب والعقاب .فال بد من جزاء المحسن الملتزم والمؤدي لواجباته
وال بد أيضا من عقاب المسيء المنحرف الرافض ألداء الحق الذي عليه .يقول تعالى في هذا السياق" :ما سلككم
في سقر ،قالوا لم نك من المصلين ،ولم نك نطعم المسكين ،وكنا نخوض مع الخائضين ،حتى أتانا اليقين" (المدثر،
اآليات )46-42
 .3مبدأ دور األخالق والقيم في اًلقتصاد:

اإلسالم دين متكامل ال تنفصل فيه األخالق عن العقيدة وال عن االقتصاد ،فإذا انتشر الظلم وقلت العدالة وظهر
ِ
ِ
يها َف َح َّق َعَل ْي َها
يها َفَف َسُقوا ف َ
َم ْرَنا ُم ْت َرِف َ
الغش وأكل الربا انهارت المجتمعات ،يقول تعالى َ"وإِ َذا أ ََرْدَنا أَن ُّن ْهل َك َق ْرَي ًة أ َ
ِ
ظَل ُموا َو َج َعْلَنا لِ َم ْهلِ ِك ِهم
اه ْم َل َّما َ
اها تَ ْدمي اًر) ":سورة اإلسراء ،اآلية  .)16ويقول تعالى"َ :وِتْل َك الُق َرى أ ْ
َهَل ْكَن ُ
الَق ْو ُل َف َد َّم ْرَن َ

َّم ْو ِع ًدا" (سورة الكهف ،اآلية .)18
وال يمكن فصل األخالق عن االقتصاد بحال ،فاألخالق تدعم قيم الحرية والعدالة والرشد وإحقاق الحقوق والعمل
وبذل الجهد ،وكل هذه األخالق أساس لنجاح االقتصاد والتنمية في كل المجتمعات.
 .4مبدأ عالقة اإليمان بالدخل والثروة:

ينظر اإلسالم نظرة خاصة لإليمان والتقوى ،إضافة ألهميتها الروحية والمعنوية لإلنسان المسلم ،وفضال عن كونها
مهمة في مجال االعتقاد ،فقط ربط اإلسالم بينها بين المادة والرزق ربطا كبيرا .يقول تعالى" :ولو أن أهل القرى

آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون" ) سورة األعراف ،اآلية
)96

ويقول تعالى" :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ،يرسل السماء عليكم مد اررا ،ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
جنات ويجعل لكم أنهارا" )سورة نوح ،اآلية )12-10
وقد مدح هللا الشكر على كل شيء ،فقال "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" (سورة
إبراهيم ،اآلية .)7
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وعليه فإن السلوك االقتصادي للفرد المسلم يختلف عنه لغير المسلم ،سواء في سلوكه االقتصادي أو إشباعه
للرغبات والحاجات وفق ميزان القرآن الكريم والسنة المشرفة لتحقيق التكافل في المجتمع المسلم( .بشير ،نور الدين،

2009م).

المنهجية واإلجراءات والتحليل الوصفي

يعتبر البحث استكشافيا لموقع الخطاب الديني في االقتصاد ،ولهذا الغرض استخدم البحث أداة االستبيان لجمع

البيانات األولية من عدد من الفئات من األكاديميين في اإلدارة واالقتصاد واإلعالم والعلوم الشرعية ورجال األعمال،
وبلغ حجم العينة الصدفية المستخدمة  51مشاهدة .وتوزعت المشاهدات على النحو التالي:
الجدول رقم ( )1التخصص ومجال العمل والدراسة
البيان

العدد

النسبة في العينة %

علوم شرعية

17

34

علوم اقتصادية

23

46

دراسات إعالمية

10

20

المجموع ()1

50

%100

أكاديمي

34

75.5

مهني في (األعمال واإلعالم)

11

24.5

المجموع

45

%100

دراسة في جامعات محلية

27

60

دراسة في جامعات عربية

9

20

دراسة في جامعات دولية

9

20

المجموع

45

%100

( )1مالحظة :قد تقل مجموع مفردات العينة عن  51حالة في بعض األسئلة بسبب البيانات المفقودة في حال
عدم تعبئة المستبان لعدد من األسئلة

وقد اهتم الباحث بتنويع الفئة المستهدفة من ذوي العالقة حتى يتم التعرف على جميع اآلراء ،سواء أراء األكاديميين
الشرعيين أو األكاديميين في االقتصاد أو اإلعالم أو حتى العاملين في قطاع األعمال واإلعالم ،فآراء هؤالء جميعا
تعطى رأيا أكثر شموال ودقة من فئة بعينها أو فئة لوحدها.
واقع الخطاب الديني اًلقتصادي في قطاع غزة

يعاني قطاع غزة ضعفا بينا في الخطاب الديني في مجال االقتصاد .وقد وضع الباحث أحد عشر سؤاال تناقش

واقع الخطاب االقتصادي وقد جاءت اإلجابات على النحو الموضح في الجدول رقم (:)2

الجدول رقم ( )2واقع الخطاب الديني في اقتصاد قطاع غزة

إلى حد

محور واقع الخطاب الديني في اًلقتصاد

نعم

.1

الخطاب الديني عموما مناسب بوضعه الحالي لحاجة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

22 14

15

.2

الخطاب الديني في مجال اًلقتصاد والمعامالت المالية مناسب بوضعه الحالي لحاجة 6

28

15

.3

2

ما

ًل

المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

الخطاب الديني في اًلقتصاد متجدد باستمرار من قبل العلماء والخطباء في القطاع
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محور واقع الخطاب الديني في اًلقتصاد

نعم

إلى حد
ما

ًل

.4

الخطاب الديني في اًلقتصاد منوع وشامل لمجاًلته المختلفة في قطاع غزة

6

15

30

.5

الخطاب الديني في اًلقتصاد يركز على الحالل والحرام فقط.

21 20

10

.6

الخطاب الديني في اًلقتصاد يتميز بالغلو والتطرف.

0

21

30

.7

الخطاب الديني في اًلقتصاد يتميز بالتساهل والتراخي.

14 13

24

25 13

13

16

31

22 10

19

19

26

.8
.9
.10
.11

الخطاب الديني في اًلقتصاد يتميز بالوسطية والتوازن.
يناقش الخطاب الديني في اًلقتصاد مشكالت القطاع الخاص بشكل جيد

يناقش الخطاب الديني الحقوق اًلقتصادية للراعي (للحكومة)
يناقش الخطاب الديني الحقوق اًلقتصادية للرعية (للشعب)

4
6

تحليل النتائج:
 .1يالحظ أن أفضل ما يميز الخطاب الديني في االقتصاد في قطاع غزة هو التوازن والوسطية والبعد عن
التطرف والغلو عموما حسب إجابة السؤال رقم  ،8حيث أجاب  38من أصل  51على تميز الخطاب
بالوسطية وهو ما دعا الكثيرين ( 36من أصل  )51للقبول بمناسبة الخطاب الديني في قطاع غزة لحاجة
البلد.

 .2أهم جوانب الضعف في الخطاب االقتصادي كانت في أربعة جوانب وهي بالترتيب:
•

تجديد الخطاب الديني االقتصادي.

•

مناقشة الخطاب الديني لمشكالت القطاع الخاص.

•
•

تنوع الخطاب الديني وشموله للجوانب االقتصادية المختلفة.

مناقشة الخطاب الديني لحقوق الرعية (الشعب).

 .3من جوانب الضعف أيضا تركيز الخطاب الديني على الحالل والحرام فقط دون التحليل وبيان اآلثار
االقتصادية السلبية واإليجابية للتصرفات االقتصادية الموافقة والمخالفة للشريعة اإلسالمية.
وقد أكد ضعف الخطاب االقتصادي الديني وعدم شموله للمحاور المختلفة في االقتصاد السيد (الحصري،

2018م) 1حيث أشار إلى الضعف العام من ناحية ،وآثار هذا الضعف على األداء االقتصادي وانتشار الغش
والتحايل والفساد وتفاقم المشكالت مثل الشيكات المرجعة وخالفها.
وأكد أن مشكلة الخطاب الديني تظهر بوضوح فيما يتعلق بشمولية المعالجة للقضايا المختلفة وخاصة المواضيع
المتخصصة والمستجدة بشيء من التفصيل وبيان األدلة واآلثار االقتصادية والمجتمعية المتنوعة.

يالحظ أن نسب الذين أجابوا (نعم) على واقع الخطاب الديني كانت  %11.8من المتخصصين في العلوم الشرعية،
 %21.1من المتخصصين في العلوم االقتصادية واإلدارية %16.4 ،من المتخصصين في اإلعالم.

1

 مقابلة مع السيد حازم الحصري ،مدير البنك اإلسالمي الوطني في قطاع غزة بتاريخ 2018-9-19م حول موضوعالخطاب الديني في االقتصاد.
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وقد بلغت قيمة اختبار مربع كاي  ،11.238والقيمة االحتمالية لالختبار تساوي  0.024وهي أقل من %0.05
مما يدل على أن نسب موافقة المبحوثين حول واقع الخطاب الديني في االقتصاد قد اختلفت جوهرياً حسب
التخصص.
دور الخطاب الديني في مناقشة الجرائم اًلقتصادية للقطاع الخاص في غزة

اهتم الباحث بدراسة دور الخطاب الديني في مناقشة قضايا القطاع الخاص والجرائم التي يقوم بها أو المشاكل التي
تواجهه ،وكانت النتائج على النحو الموضح بالجدول رقم ()3

الجدول رقم ( )3دور الخطاب الديني في مناقشة الجرائم اًلقتصادية في القطاع الخاص

ترى أن الخطاب الديني في اًلقتصاد يتناول عالج أو يسلط الضوء

نعم

على الجرائم اًلقتصادية التالية:

إلى حد ال

ما

.1

جريمة أكل أموال الناس بالباطل

28 16

7

.2

جريمة أكل أموال اليتامى

19 24

8

.3

جريمة أكل الربا

17 29

5

.4

جريمة االحتكار

28 13

10

.5

جريمة الغش

26 17

8

.6

جريمة الكنز وعدم االستثمار

7

20

24

.7

جريمة الرشوة

21 11

19

.8

جريمة السرقة

21 21

9

.9

جريمة القمار والميسر والرهان

17 11

21

.10

جرائم التجارة المحرمة أو الفاسدة

8

24

19

.11

جريمة التحايل التجاري

8

22

21

.12

جريمة عدم االلتزام بسداد الشيكات والكمبياالت

20 10

21

.13

جريمة عدم سداد االلتزامات المالية

22 12

17

تحليل النتائج:
 .1أهم ما يميز الخطاب الديني في مناقشة الجرائم االقتصادية في القطاع الخاص ،تركيزه على الجرائم
التالية بالترتيب:
•

جريمة الربا

•

جريمة أكل أموال اليتامى

•

جريمة السرقة

•

جريمة الغش

•

جريمة أكل أموال الناس بالباطل

 .2يالحظ أن هناك ضعفا بينا في تناول الخطاب الديني االقتصادي للمسائل التالية:
•

جريمة الكنز وعدم االستثمار

•

جرائم التجارة المحرمة والفاسدة

•

جريمة التحايل التجاري
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•

جريمة المماطلة في سداد االلتزامات المالية.

•

وجريمة االحتكار

 .3ويالحظ عدم اختالف رأي المبحوثين في دور الخطاب الديني في مناقشة الجرائم االقتصادية في القطاع
الخاص حسب التخصص ما بين اقتصادي وشرعي وإعالمي.
مدى تفصيل تناول الخطاب الديني للمسائل اًلقتصادية:

يعاني الخطاب الديني في االقتصاد من مشكلة في مناقشة التفاصيل بالحديث عن اآلثار االقتصادية والتنموية

للحالل والحرام وليس مجرد مناقشة الحل والحرمة والجواز والمنع .والجدول رقم ( )4يبين تفاصيل ذلك على النحو
التالي:

الجدول رقم ( )4تفصيل تناول الخطاب الديني للمسائل االقتصادية
نعم

إلى

يتناول الخطاب الديني المسائل السابقة (إذا تناولها)
 .1بالتفصيل وبيان األدلة

7

27

 .2بالعموم وبيان الحل والحرمة

15 23

 .4يتناول الخطاب الديني المسائل السابقة ببيان اآلثار اًلقتصادية السلبية للتعاطي مع 6

حد ما

22

ًل
16
8
22

المحرمات اًلقتصادية.

 .5يتناول الخطاب الديني المسائل السابقة ببيان اآلثار اًلقتصادية اإليجابية على التنمية 15 10

25

للبعد عن المحرمات اًلقتصادية.

 .6يتناول الخطاب الديني في اإلسالم الحديث في اًلقتصاد اإلسالمي

21 14

15

 .7يتناول الخطاب الديني في اإلسالم الحديث في أدوات التمويل اإلسالمي

16 12

22

14 17

19

15 24

11

 .8يفرق الخطاب الديني في اإلسالم بين آلية عمل المصارف اإلسالمية والتقليدية
 .9يبين الخطاب الديني في اإلسالم الفرق بين والربا الربح الحالل
تحليل النتائج:
 .1يتعامل الخطاب الديني في االقتصاد بالعموميات ومجرد بيان الحالل والحرام.

 .2وعند الحديث في التفاصيل يركز أكثر ما يكون على الربا والفرق بينه وبين الربح الحالل.
 .3وإلى حد ما يقارن بين المصارف التقليدية واإلسالمية وآليات عملها.

 .4يظهر ضعف الخطاب الديني في تناوله لبيان اآلثار االقتصادية السلبية للتعاطي مع المحرمات
االقتصادية أو اآلثار اإليجابية للبعد عن المحرمات االقتصادية ،كما ال يناقش اآلثار التنموية للموضوع.

 .5كما ويظهر ضعف الخطاب الديني في مناقشة تفاصيل األحكام وبيان األدلة الواضحة عليها.

 .6هناك إجماع على النتائج السابقة بين االقتصاديين والشرعيين واإلعالميين في ضعف تناول الخطاب
الديني لتفاصيل قضايا االقتصاد خاصة فيما يتعلق ببيان األدلة أو اآلثار دون خالف معنوي بين الفئات
المذكورة أعاله حسب اختبار كاي تربيع.
دور الخطاب الديني في عالج مناقشة القضايا اًلقتصادية للقطاع العام

بعد مناقشة دور الخطاب الديني في مناقشة مسائل القطاع الخاص نناقش دور الخطاب الديني في قضايا القطاع

العام .ويالحظ من الجدول رقم ( )5ضعفا شامال في مناقشة القضايا االقتصادية المتعلقة بالقطاع العام.
127

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

الجدول رقم ( )5دور الخطاب الديني في عالج مناقشة القضايا االقتصادية للقطاع العام
يناقش الخطاب الديني في المشكالت اًلقتصادية في القطاع العام

نعم

بشكل جيد في المسائل التالية:

إلى

حد ما

ال

.1

قضايا الفساد المالي وقضايا التساهل في المال العام

6

21

23

.2

قضايا الفساد اإلداري وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

6

18

27

.3

أداء واجب المنصب بشكل عادل

8

23

20

.4

أداء موظف القطاع العام عمله بشكل جيد

6

27

18

5

13

33

5

10

36

تناول قانون الكسب الحرام (من أين لك هذا)

8

22

21

2

18

31

مناقشة القوانين االقتصادية التي يقرها المجلس التشريعي

5

14

32

.5
.6
.7
.8
.9

بيان حقوق وواجبات الرئيس أو رئيس الوزراء

بيان حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
بيان حقوق وواجبات الوظيفة العمومية

تحليل النتائج:
يظهر من نتائج تحليل االستبانة أن رأي أفراد العينة في مناقشة الخطاب الديني للقضايا االقتصادية في القطاع
العام ضعيفة جدا في كامل المحور وفي جميع األسئلة ذات العالقة .وتظهر مالمح الضعف في القضايا االقتصادية

في القطاع العام مرتبة على النحو التالي:
 .1أقل المجاالت تناوال في هذا الخضم ،هي تناول قانون الكسب الحرام ومبدأ من أين لك هذا .ولعل هذا
يرجع إلى عدم رغبة الخطباء والعلماء في التصادم مع المسؤولين من أصحاب النفوذ.

 .2ويلي هذا األمر في ضعف تعرض الخطاب الديني لقضايا القطاع العام إهمال الخطاب الديني بيان
واجبات وحقوق الرئيس ورئيس الوزراء ونواب التشريعي إضافة إلى إهمال مناقشة القوانين االقتصادية
التي يقرها التشريعي.
 .3ومن القضايا الهامة التي يهملها الخطاب الديني أيضا ،إهمال مناقشة قضايا الفساد المالي والتساهل في
المال العام ،وكذا إهمال مناقشة قضايا الفساد اإلداري ووضع الشخص في غير مكانه المناسب ومناقشة

واجبات الوظيفة العمومية.

 .4وكذلك أهمل الخطاب الديني أداء واجبات المنصب العمومي بشكل عادل إضافة إلى بيان حقوق وواجبات
الوظيفة العمومية.
 .5ويؤكد على أن هناك إهماال واضحا في في الخطاب الديني لقضايا القطاع العام االقتصاديين واإلعالميين
أكثر وباختالف جوهري عن رأي الشرعيين الذين ال يرون نفس الرأي حسب اختبار كاي تربيع.

تداول الخطاب الديني:

وعند الحديث عن الجهات واألماكن واآلليات التي يتم تداول الخطاب الديني واالقتصادي بها ،وجدنا غالب أفراد
العينة يشير إلى الجامعات والمؤتمرات العلمية بشكل أكبر من غيرها .ويليها الدروس والندوات في المساجد ،ثم

مواقع التواصل االجتماعي وأخي ار الراديو والتلفاز ،أنظر الجدول رقم (.)6
وعند السؤال عن رأي العينة في الجهة األفضل التي تتولى متابعة وتوجيه الخطاب الديني االقتصادي فكان الخيار
األول للجامعات والخيار الثاني للمساجد والخيار الثالث للراديو والتلفاز ثم مواقع التواصل االجتماعي.
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كما ويالحظ عدم وجود اختالفات جوهرية في اآلراء بين التخصصات الشرعية واالقتصادية واإلعالمية في هذا
المجال حسب اختبار كاي تربيع.
الجدول رقم ( )6تداول الخطاب الديني في اًلقتصاد
نعم

إلى حد ما

ال

محور تداول الخطاب الديني في اًلقتصاد
.1

ندوات ودروس في المساجد

15

19

17

.2

ندوات ودروس في المؤسسات التعليمية

13

33

5

.3

المؤتمرات العلمية

26

23

2

.4

المحاضرات الجامعية

25

22

2

.5

الراديو والتلفاز

11

33

7

.6

مواقع التواصل االجتماعي

13

25

13
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الخالصات:
 .1بينت الدراسة ضعفا جليا في الخطاب الديني االقتصادي في قطاع غزة عموما والتركيز على مجرد ذكر
الحل والحرمة دون األدلة واآلثار االقتصادية ،ورغم ذلك فإن الخطاب الديني في غزة يبتعد عن الغلو

ويتسم بالتوازن والوسطية.

 .2وأهم جوانب الضعف في واقع الخطاب الديني كانت قصور في الشمول والتجديد ومناقشة قضايا القطاع
الخاص والقطاع الحكومي وأخي ار مناقشة الحقوق االقتصادية للشعب.

 .3يركز الخطاب الديني على المسائل التقليدية كالسرقة والربا ويهمل المسائل المستجدة والمتخصصة
كاالستثمار والكنز والتحايل التجاري والمماطلة في السداد والشيكات المرتجعة وخالفه.

 .4من مظاهر ضعف الخطاب الديني في االقتصاد التركيز على العموميات وإهمال مناقشة التفاصيل واألدلة
واآلثار االقتصادية السلبية واإليجابية.

 .5أهمل الخطاب الديني قضايا القطاع العام ومن ذلك مناقشة قانون الكسب الحرام ومبدأ من أين لك هذا،
كما أهمل التعرض للواجبات المسئول بكل درجاته وكذا المجلس التشريعي ،وإهمال قضايا الفساد المالي
واإلداري ،وبيان واجبات الوظيفة العمومية.

 .6وأشار أفراد العينة أن أفضل الجهات لمناقشة الخطاب الديني االقتصادي هي :الخيار األول للجامعات
والخيار الثاني للمساجد والخيار الثالث للراديو والتلفاز ثم مواقع التواصل االجتماعي.

 .7يميل االقتصاديون أكثر من الشرعيين إلى تأكيد ضعف الخطاب الديني في االقتصاد كما ويؤكد
االقتصاديون ضعف دور اإلعالم في معالجة القضايا االقتصادية بالتفصيل سواء في بيان األدلة أو
اآلثار أو مناقشة قضايا االقتصاد في القطاع العام.
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التوصيات
 .1وتوصي الدراسة بأن يكون ملقي الخطاب الديني جامعا بين العلوم الشرعية واالقتصادية ما أمكن ،حتى
يتمكن من فهم القضايا االقتصادية وتأصيلها الشرعي بما يعينه على تقديم الخطاب الديني السليم المتوازن.

 .2كما وتوصي أيضا بإعادة النظر في محاور الخطاب الديني بالعمل على التنويع من ناحية واالهتمام
بالقضايا المهملة والمستجدة والمتخصصة من ناحية أخرى ،وعدم االكتفاء بمجرد ذكر الحل والحرمة.

 .3ضرورة االهتمام بالتفاصيل في الخطاب ببيان األدلة واآلثار االقتصادية واالجتماعية لاللتزام وعدم االلتزام
بالقيود الدينية في االقتصاد.

 .4التركيز في الخطاب الديني على قضايا المال العام وحرمته وواجبات المسئول والوظيفة العمومية وحقوق
الرعية ،ومناقشة واجبات المجلس التشريعي والقوانين االقتصادية الجديدة.

 .5توجيه الخطباء ذوي التخصصات الشرعية للحديث في مجاالت االقتصاد والمعامالت المالية بشيء من
التفصيل وبيان األثر والدليل ،وكذا عالج المسائل المتعلقة بالفساد المالي واإلداري للقطاع العام وموظف
الخدمة العامة بكل مستوياته.
 .6توجيه الخطباء لمناقشة قضايا األمة الرئيسية المؤثرة في مكانتها بين األمم للعودة باألمة اإلسالمية إلى
سابق عهدها.

 .7وأخي ار توصي الدراسة بتفعيل أدوار الجامعات والمساجد والراديو والتلفاز ومواقع التواصل وفق خطة
متكاملة تساعد في تكامل األدوار بينها بما يحقق الهدف العام.
المراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2صحيح البخاري.

 .3مسند اإلمام أحمد.
 .4الحلواني ،بسيوني2018( ،م) ،الخطاب الديني المعاصر  ..دور مهم في حل مشكالت األمة ،مجلة
االقتصاد اإلسالمي العدد  – ٤٥٣ذو الحجة ١٤٤٩هـ – أغسطس ٢٠١٨م)
 .5بشير ،نور الدين2009( /م) ،علم االقتصاد في القرآن ،السلوك االقتصادي في القرآن) الرابط:
http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6069

 .6مرعي ،السيد محمد2016( ،م) ،مفهوم الخطاب الديني،شبكة األلوكة  /آفاق الشريعة  /مقاالت
شرعية  /الدعوة اإلسالمية
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/99214/#ixzz5RFPO3tQ8
 .7السوسي ،ماهر2010( ،م) ،مفهوم الخطاب الديني وسماته جمعية القدس للبحوث والدراسات
اإلسالمية.2010 ،
 .8ابن بريكة2012( ،م)،

تجديد الخطاب الديني يرتكز على أربعة محاور ،مجلة البيان ،الرابط

https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/2012-01-131.1572339
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 .9يونس ،محمد2017( ،م) ،تجديد الخطاب الديني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،اإلمارات
العربية2017،م

 .10القرضاوي ،يوسف2014( ،م) ،خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة ،ط ،1دار الشروق ،القاهرة.
 .11العودة ،سلمان2017( ،م)  ،تجديد الخطاب الديني.
http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-8105.htm

 .12زقزوق ،محمود2018( ،م) الخطاب الديني المعاصر  ..دور مهم في حل مشكالت األمة ،مجلة االقتصاد
اإلسالمي العدد  – ٤٥٣ذو الحجة ١٤٤٩هـ – أغسطس ٢٠١٨م.

 .13ةلجم ،ةمألا تالكشم لح يف مهم رود  ..رصاعملا ينيدلا باطخلا )م (2018لامك دمحأ ،دجملا وبأ
.م ٢٠١٨سطسغأ – ـه ١٤٤٩ةجحلا وذ –  ٤٥٣ددعلا يمالسإلا داصتقالا
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

أثر التربية اإلسالمية في تعامل الفرد مع اآلخر
إعداد
د .بدر محمـد إدريس
د .عروب أحمد القطان

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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مقدمة:

تشهد التربية الحديثة العديد من التغيرات والتطورات الكبيرة سواء في الفلسفة أو المنهجية أو الوسائل،

فبعد أن كان اهتمامها منصب في إعداد المنهج أصبحت الجهود اآلن منصبة في إعداد الطالب ،فبعد تبني كثير
من المؤسسات التربوية لثقافة الجودة وشيوع انتشارها والقائمة على التركيز على المستفيد وجودة المخرجات كانت

التربية اإلسالمية بفلسفتها ومنهجيتها قد انتهجت هذا النهج منذ زمن بتركيزها في إعداد الفرد المسلم المتسم

بالتفاعلية اإليجابية في الحياة أو ما نسميه بالجودة في ميادين الحياة.
فقد بنت التربية اإلسالمية مفاهيمها على أساس تكامل الطبيعة البشرية فأخذت باإلعتبار تنمية جميع
جوانبها لينشأ المسلم فردا ذو شخصية متكاملة الجوانب تتسم بالتناسق واإلنسجام مع طبيعة الحياة فهي تربية

متكاملة تدرك مطالب جميع الجوانب المختلفة وتدرك وسيلة تنميتها .وال عجب من اهتمام التربية اإلسالمية في

إعداد الفرد المسلم إذ أن التغيير إلى األفضل في كل أمور حياتنا ال يكون إال إذا بدأنا باإلنسان فهو نقطة البداية
في كل سعي نحو األفضل ،وفي صالحه صالح للمجتمع أجمع.
لذا فقد جاءت التربية اإلسالمية بمنهجية مفصلة شاملة كدليل يتخذه الفرد المسلم في كل حركاته وسكناته
ومعامالته في الحياة  ،إذ أن من أهداف التربية اإلسالمية تأهيل الفرد المسلم ليتعامل ويتعايش مع اآلخرين وفق

مبادئه السامية دون إلغاء لآلخر أو تهميشه أو انتقاص حقوقه .

ولقد انفردت األمة اإلسالمية عن غيرها من األمم بنظام تربوي متميز قادر على تكوين أجيال مسلمة

متوازنة  ،قادرة على تحمل المسئولية الكاملة في تحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة  ،وال يزال الوحي المنزل
 القرآن الكريم والسنة الشريفة -ال ينضب معينه وال تنتهي عجائبه وال ينقضي البحث فيه واإلستنباط من خيراتهفهو معجزة هللا تعالي الخالدة في كل األمكنة واألزمنة.

()1

والتربية اإلسالمية تسعى إلى إعداد اإلنسان الصالح الذي تتوفر فيه قيم الخير والصالح والمتساير مع
تعاليم مجتمعه وقيمه ومثله العليا  ،ويعد سلوكه في المجتمع معيا اًر مهماً في مدى تحقيق هذه التربية ألهدافها؛

ذلك ألن التربية مهما تعددت وسائلها وتنوعت أهدافها فإنها تتفق في النهاية على أن تجعل السلوك اإلنساني هو

موضوعها وتنميته أو تعديله هو صنعتها ،فالتربية اإلسالمية كما يراها أحد المفكرين التربويين هي األنواع المرغوب
بها من السلوك والتصرفات العملية لدى الفرد (.)2

والهدف األسمى في التربية اإلسالمية هو إعداد الفرد إعداداً شامالً على المستوى الروحي والعقلي
والجسدي لينشأ صالحاً مستقيماً ،ينعكس ذلك في سلوكياته وتعامالته في الحياة ،قال الحق سبحانه  :هو َّال ِذي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض َال ٍل ُّمِب ٍ
ين
اب َواْلح ْك َم َة َوإِن َك ُانوا من َقْب ُل َلفي َ
َب َع َث في األ ُّمِّي َ
ين َرُسوالً ّم ْن ُه ْم َي ْتُلو َعَل ْي ِه ْم َآياته َوُي َزّكي ِه ْم َوُي َعّل ُم ُه ُم اْلك َت َ
.)3( 
وقد كان سلفنا الصالح خير من أدى حق هذه التربية اإلسالمية وذلك بحسن تطبيقها وصدق ترجمتها
إلى سلوكيات حياتية وواقعية؛ فرعوا مضامينها حق الرعاية ،و ُّ
أجلوها ،وأدوا حقها خير أداء ،فلم تكن التربية اإلسالمية

لديهم مجرد مناهج تُدرس ،فال تتجاوز إال الحناجر ،وال تخترق إال اآلذان ،ولم تكن مواد تُختبر من قبل أشخاص
هم أبعد ما يكونوا عنها تطبيقاً ،وإنما كانوا كما قال الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود  :كان الرجل منا إذا
 - 1زمزمي  ،حيي حممد حسن1414 :هـ ،احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب و السنة  ،ط  ،1دار رمادي للنشر ،اململكة العربية
السعودية،ص .5
( )2الشافعي ،إبراهيم 1404 ،هـ ،الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ص .60
( )3سورة اجلمعة ،آية .2
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تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن ،والعمل بهن ( ،)1وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال:

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ  ،وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا
بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً (.)2

وسنحاول من خالل هذ البحث التعمق في الكشف عن أثر التربية اإلسالمية في تعامل الفرد مع األخر

؛ حيث نعرض مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ثم ننتقل إلى مباحث البحث السبع وهي :
 -1المبحث األول  :يشتمل على مفهوم التربية اإلسالمية ومصادها وخصائصها .
 -2المبحث الثاني :يشتمل على أهداف التربية اإلسالمية.

 -3المبحث الثالث :يشتمل على وسائط التربية اإلسالمية .
 -4المبحث الرابع  :يشتمل على منهجية ومبادئ التربية اإلسالمية في إعداد الفرد في تعامله مع اآلخر.
 -5المبحث الخامس  :يشتمل على نموذج ألهم ميادين التعامل مع اآلخر في ضوء التربية اإلسالمية( الحوار
وحرية التعبير ).

 -6المبحث السادس :يشتمل على نموذج رائد في تعامل وتعايش الفرد مع اآلخر( مبرة اآلل واألصحاب بدولة
الكويت ).
 -7المبحث السابع  :يشتمل على مستخلص نتائج البحث وتوصياته .
مشكلة البحث

إن المتمعن في واقعنا المعاصر يجد أن هناك فجوة بين منهجية التربية اإلسالمية وبين الجانب العملي

التطبيقي لهذه المنهجية والمتمثل بالسلوكيات اليومية لألفراد ،فالتربية اإلسالمية ليست مجرد تعلم عبادات وشعائر

أو نصوص تحفظ ولكنها سلوكيات يومية ينتهجها الفرد المسلم ويوجهها من خالل تصرفاته إلى هذا المنحنى أو
ذاك ،فإذا لم يترجم ما يؤمن به اإلنسان من قيم إلى أعمال وتطبيقات في أرض الواقع ضعفت قيمته في الحياة إلى
حد كبير ،وهذا ما يفسر حال الضعف والوهن التي تعيشها مجتمعاتنا العربية على الرغم من التنامي الواضح في

اإلقبال على أداء العبادات وانتشار الكتابات اإلسالمية إذ أن التنامي الواضح ال يواكبه تنا ٍم متو ٍاز في حركة السلوك

والفعل (.)3

ويقول مصطفى الطحان :وإذا أردنا أن نتعرف على الثغرات التربوية التي حالت بين المسلم والمضي في
عملية إعادة البناء؛ لوجدناها ثغرات تتعلق بالفهم ،وثغرات تتعلق بالتطبيق ،على المسلم أن ُيحسن مراجعتها ،فيعود

بالتوجيه إلى القرآن والسنة ،ويمارس التربية في ميادين الحياة ،ال في صوامع االنعزال أو ساحات الترف الفكري
(.)4

فميادين الحياة عبارة عن تعاليم الدين وسلوك يحول هذه التعاليم إلى معاملة فيما بين الناس ،إذن البد

من ترادف بين معنى الدين ومعنى المعاملة ،فالمعاملة هي السلوك والتصرف والترجمة الفعلية لهذا الدين ،والمتمثل
في النصوص المقدسة ،فالفرد المسلم الحق هو من تساوت لديه القيم اإلسالمية المتمثلة بالنصوص الشرعية،
وواقعه السلوكي اليومي ،فما التدين إال أن يسلك المسلم سلوكاً خي اًر يعود عليه وعلى اآلخر بالنفع والفائدة.

( )1ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل ،1403 ،تفسري القرآن العظيم ،بريوت ،دار املعرفة (.)3/1
( )2القرطيب ،أبو عمر يوس ــف بن عبد الرب النمري 1402 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،جامع بيان العلم وفض ــله وما ينبغي يف روايته ومحله ،ش ــارع اجلمهورية
بعابدين ،دار الكتب اإلسالمية ،ص .131
( )3علي ،سعيد إمساعيل ،2007،أصول الرتبية اإلسالمية ،دار املسرية  ،األردن  ،ص .210
( )4الطحان ،مصطفى 2006 ،م ط  ،1الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك ،املنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،ص .30
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ويشهد واقعنا صورة محزنة ؛ فنحن نعيش أزمة إقصاء لآلخر المختلف عنا ،سواء كان هذا االختالف

على مستوى التنوع اللغوي أو اللساني ،أو على مسـتوى التنوع الديني ،أو العرقي ،أو اإلدراكي والمعرفي ،أو حتى

االقتصادي والمعيشي ،فنحن نعيش في أزمة في عالقتنا مع اآلخرين فلم نستفد من ثقافة االختالف والتعددية

وثرائها ،ولعل من أهم األسباب المؤدية لمثل تلك الظواهر السلبية من إقصاء وتجاهل لآلخر ،وتصيد لألخطاء
وعدم تقبل للرأي هو عدم فهم الذات المؤدي إلى تضخيمها ونفي المسئولية عنها ،كذلك انتشار بعض الثقافات
الخاطئة كثقافة الفائز والخاسر في التعامل مع اآلخر ،وأحادية الحوار واالنتقاص من الرأي المغاير ،والتعصب

الفكري لمذهب معين أو تيار أو حزب أو طائفة أو حتى عرق أو قبيلة مما يشل اإلدراك لدى الفرد ويسوقه إلى
دائرة الرفض لكل ما يعارض قناعاته المستمدة من انتمائه ،فالقناعة النظرية شيء والواقع الملموس شيء آخر.
والخلل في ذلك متشعب ومتداخل إال أنه وباعتقادنا أن ضعف أداء المؤسسات والوسائط ألدوارها في

تطبيق منهجية التربية اإلسالمية والتنسيق فيما بينها لتحقيق التكامل ،هو من أهم أسباب تلك الفجوة بين التربية
النظرية والتطبيق العملي ،فلو نظرنا إلى إحدى قنوات التربية اإلسالمية وأهمها ،وهي المدرسة ،فإننا نجد أن هناك

ضعف تفاعل من قبل التالميذ بمادة التربية اإلسالمية ،وقلة اهتمام من قبل أولياء األمور ،يصاحبه إهمال بعض
المعلمين في أداء الرسالة ،وقلة استخدام الوسائل الجاذبة والطرائق واألساليب الحديثة للتربية اإلسالمية ،مما يجعل
التربية اإلسالمية مادة نظرية خالية من التطبيقات العملية والمهارات السلوكية ،والذي ينتج عنه سلوكيات خاطئة
وممارسات منفرة ،نراها بشكل متكرر في مجتمعنا ،والتي هي نتاج ضعف تأثر سلوك الفرد بمنهجية التربية
اإلسالمية ،وقد أشار أحد التربويين إلى هذه المشكلة منذ زمن بعيد ،حيث يقول :ظاهرة انصراف طالبنا عن دراسة

التربية اإلسالمية ظاهرة واضحة وملموسة ،وهي ظاهرة مؤسفة ينبغي القضاء عليها ( ،)1ويقول آخر :لعل ما يؤكد

هذا ما نالحظه على سلوك أبنائنا ،فهم يتعلمون مثالً الوضوء والصالة ،ومع هذا ال يحسنون القيام بالوضوء أو
المثل اإلسالمية ،ومع هذا نجد
أداء الصالة بشروطها وواجباتها ،وهم أيضاً يتعلمون الكثير من القيم والمبادئ و ُ

المثل (.)2
سلوكهم ال يطابق ما تعلموه عن هذه القيم و ُ
وقد نعزو أيضاً المشكلة إلى جمود المناهج ،وغلبة الطابع النظري على الجانب التطبيقي والعملي،
وفقدانها للمحفزات المثيرة لدافعية الطالب للتعلم والتطبيق ،وفي دراسة أجراها الباحث محمد الشحومي ،حول مدى

تضمن كتب التربية اإلسالمية للقيم التي تساهم في معالجة السلوكيات السلبية لدى طالب المرحلة الثانوية ،توصل
إلى أن المناهج المدرسية للتربية اإلسالمية بحاجة إلعادة التصميم بفاعلية ،وذلك لتحفيز الطلبة على تطبيق القيم

السلوكية ميدانياً (.)3

وال يقتصر األمر على المدرسة فقط ،فتضافر الجهود في خلق بيئة متوازنة متكاملة تعتبر من أهم عوامل

نجا ح التربية اإلسالمية في تحقيق أهدافها ،فإنبات أجيال كريمة الشمائل نامية الفضائل تقتضي هيمنة ورقابة
صارمتين على البيت والشارع والمدرسة ،بل نظام الدولة نفسه (.)4
( )1الشافعي ،إبراهيم 1404 ،هـ 1985 ،م ،الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ص .122
( )2وزان ،س ـ ـ ـ ـراج حممد 1411 ،ه ـ ـ ــ 1991 ،م ،الرتبية اإلسالمية :كيف نرغبها ألبنائنا ،مكة املكرمة ،رابطة العامل اإلسالمي ،سلسلة
دعوة احلق ،السنة العاشرة ،عدد .112
( )3الشــحومي ،حممد 2007 ،م ،مدى تضــمن كتب الرتبية اإلســالمية يف املرحلة الثانوية لقيم تســاهم يف معاجلة الســلوكيات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية
لطلبة املرحلة الثانوية يف دولة الكويت ،رسالة ماجستري ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،نشر ملخص الرسالة يف اجمللة الرتبوية،
عدد  ،82جملد ،21 ،جملس النشر العلمي.
( )4الغزايل ،حممد 1982 ،م ،نظرية الرتبية اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية للفرد واجملتمع ،يف قراءات يف الرتبية اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية ،تونس ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم.
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وعلى الرغم من اتسام مجتمعنا الكويتي بالحرية والديمقراطية إال أننا نعاني من مشكلة أحادية الحوار،

فنرى الحوار السياسي واالجتماعي والديني ال يرقى إلى المستوى المطلوب ،فلو اطلعنا على صحفنا اليومية ،وهي
تزخر بالكتابات النقدية ،والمقاالت التجريحية ،سببها انعدام لغة الحوار اإليجابي ،وعدم تقبل اآلخر باختالف فكره

أو تياره أو مذهبه ،أو حتى رأيه ،وأن يكون جنباً إلى جنب ،رغم اختالفه عنه ،فلذلك البد من وقفة جادة في تفعيل

ابتداء من مثقفيها ومفكريها ،كذلك تفعيل الوسائط التربوية لدورها في غرس مفهوم
لغة الحوار بين أفراد المجتمع
ً
الحوار وآدابه وضوابطه؛ ليكون منهج حياة كل الناس ،ولو رعوه حق رعايته لوجدنا مجتمعاً متماسكاً متفاهماً رائداً
في عالقاته الداخلية والخارجية ،وإن اختلفت وتعددت طوائفه وأجناسه .ويرى الباحث د .سعود هالل الحربي أن

المراهقين والشباب يحتاجون إلى مهارات الحياة لمواجهة صعوبة الحياة ،والتي تعقدت بشكل كبير ،فهناك مهارات
تتعلق بجوانب الحياة المادية وهناك مهارات تتعلق بالجوانب االجتماعية واإلنسانية مثل مهارة الحوار واالتصال
والتفاعل مع اآلخرين والتفكير وغيرها من المهارات ،وهذه المهارات يجب أن تؤصل في التعليم والممارسة اليومية

إلى جانب دور مؤسسات المجتمع األخرى (.)1

إنطالقاً مما سبق كانت يمكننا صياغة مشكلة الدراسة الحالية في " أثر التربية اإلسالمية في تعامل الفرد

مع اآلخرين "

أهمية البحث :

 -1إبراز دور المنهج اإلسالمي في تعامل الفرد مع األخر .
 -2قلة البحوث اإلسالمية التي تناولت موضوع البحث الحالي بدولة الكويت وذلك في حدود علم الباحثان .

 -3يأمل الباحثان أن تفيد نتائج هذا البحث في جذب انظار وانتباه القائمين على الجهات اإلعالمية بدولة
الكويت نحو بعض جوانب القصور في تعامل الفرد مع األخر  ،مما يساعدهم على وضع هذه الجوانب
في مقدمة القضايا التي يطرحونها إعالميا وتوعويا .
 -4المساهمة في تزويد المكتبة العربية اإلسالمية ببحث حديث يتناول قضية هامة وهي تعامل الفرد مع
األخر وذلك استنادا إلى ما وصلت إليه التربية اإلسالمية من كمال المصدر  ،والذي ينبع من كتاب هللا

 ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،وأن الحلول والفلسفات الغربية ليست إال قليل مما لدى التربية
االسالمية من كثير .
ُ -5يؤمل أن تفيد نتائج هذا البحث القائمين على التعليم في دولة الكويت وخاصة واضعي المناهج الدراسية
بتضمين ماستصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات ضمن اهتمامتهم كمؤشرات في صياغة مناهج المواد
الدراسية المهتمة بحقوق االنسان وكيفية التعامل والتعايش مع اآلخر .

أهداف البحث

عرف مفهوم التربية اإلسالمية ومصادرها وخصائصها .
 -1تَ ُ
 -2توضيح فلسفة التربية اإلسالمية في إعداد الفرد المسلم .
عرف أهم الوسائط التربوية للتربية اإلسالمية .
 -3تَ ُ
عرف منهجية ومبادئ التربية اإلسالمية في إعداد الفرد المسلم .
 -4تَ ُ

( )1احلريب ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــعود هالل ،مقــال إلكرتوين بعنوان :تعليم احلقوق والواجبــات جزء من الرتبيــة والتنش ـ ـ ـ ـ ـ ــة املــدنيــة ،جملــة أرش ـ ـ ـ ـ ــيف املعرفــة
العدد ،168،املوقع اإللكرتوين:
http://www.almarefh.org/news.
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 -5توضيح كيف يكون الحوار مع اآلخر وحرية التعبير في ضوء التربية اإلسالمية .
 -6القاء الضوء على نموذج للتعايش مع األخر بدولة الكويت (مبرة اآلل واالصحاب ).
المبحث األول

التربية اإلسالمية
( )1مفهوم التربية اإلسالمية :
(أ) مفهوم التربية :

تعددت مفاهيم التربية لتعدد هذه المدارس التربوية ،فمن هذه المفاهيم أنها :فقه تربوي يستهدف توضيح

المقاصد والغايات النهائية للتربية ،وتوضيح طرق البحث والتربية الموصلة إلى هذه المقاصد ،وتوضيح المعايير
التي يحكم بها على هذه القضايا كلها ،ثم إقامة عالقات المتعلم بالوجود المحيط طبقاً لذلك كله (.)1

كما تعرف التربية بأنها " عملية مقصودة تهدف إلى تنشئة جوانب الشخصية اإلنسانية جميعها؛ لتحقيق

غايات محددة ،ويقوم بها أفراد ذو كفاءة عالية بتوجيه وتعليم أفراد آخرين وفق طرق مالئمة مستخدمين تعليماً
محدداً وطرق تقويم مالئمة" (.)2

من خالل ما سبق نرى بأن الفرد هو المحور األساسي للعملية التربوية إذ أن بتقويم وإصالح الفرد من

خالل المنهجيات والوسائل التربوية ينتج لنا مجتمعاً قد تحقق فيه مقاصد وغايات التربية .فالتربية ضرورة ،وهي
واجبة ذلك ألنها تنقل الوليد البشري من كونه كائن بيولوجي إلي كائن اجتماعي  ،فأصبحت بذلك محط اهتمام
ونظر لجميع األمم عبر العصور وأساس كل تقدم وإصالح وعنوان كل تغير ونهضة.
(ب) مفهوم التربية اإلسالمية :

مفهوم التربية اإلسالمية  ،أعم وأشمل وأكمل من مفهوم التربية ؛ ألن غاياته ومقاصده تنبع من مصدر ال

يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،أال وهو الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية الطاهرة .
ومن مفاهيم التربية اإلسالمية:
•

أنها " التأثير في باطن اإلنسان وخارجه في روحه وعقله وجسمه ،وذلك ال يتم إال بالوسائل التي يطلبها

القرآن الكريم ويطبقها النبي ﷺ على نفسه وصحابته"
•

()3

.

أنها " مجموعـة األصول الخاصة ببناء اإلنسان المسلم ،والواردة في الكتاب والسنة ،واآلراء والتطبيقات
التربوية التي ترعاها الجهود الفردية والجماعية في أي زمان ومكان بهدف بناء الشخصية اإلسالمية

المتكاملة النمو في جميع مراحل حياتها التي تعمل لخير دنياها وآخرتها" (.)4
•

أنها " منظومة من المفاهيم التربوية المتكاملة والمتصلة والتي تستند في اشتقاقها إلى القرآن الكريم والسنة
النبوية الشريفة  ،والخبرة التربوية  ،وتصاغ من قبل جماعة من الخبراء والمتخصصين بهدف بناء

() 1
() 2
() 3
() 4

الكيالين ،ماجد عرسان 1998 ،م ،فلسفة الرتبية ،بريوت ،مؤسسة الراين ،ص .72
املعايطة ،عبد العزيز 2006 ،م ط  ،1املدخل إىل أصول الرتبية اإلسالمية ،دار الثقافة ،ص .13
النشمي ،عجيل 1995 ،م ،وسائل الرتبية اإلسالمية ،اللجنة االستشارية العليا ،ص .9
علي ،سعيد 2007 ،م ،أصول الرتبية اإلسالمية ،األردن ،دار امليسرة ،ص .15
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الشخصية اإلنسانية القادرة على تحقيق العمارة والعبودية واإلستخالف ،حيث انها ترسم عدداً من

اإلجراءات والتطبيقات العملية والتي يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكا يتفق وعقيدة اإلسالم(.)1

ويتبنى الباحثان التعريف األخير للتربية اإلسالمية والذي يحدد مكونات التربية االسالمية ومصادرها وكيفية صياغتها
والقائمين على صياغتها والهدف منها واساليب تحقيقها  ،حيث يبن التعريف أن التربية اإلسالمية ليست مجرد آيات
قرآنية وأحاديث نبوية تحفظ وليست مجرد طقوس وعبادات تعلم وفقط بل إنها تربية وجدانية يتشكل بها الضمير

الخلقي وفقا لمعايير اإلسالم حتى تكون بمثابة الضابط األساسي الذاتي لكل قول أو فعل يصدر عن اإلنسان وهو
يتعامل مع غيره وبما يحقق مفهوم اإلنسان الصالح .
( )2مصادر التربية اإلسالمية:

في عرضنا ومناقشتنا للتربية اإلسالمية يكون لزاماً أن نتطرق إلى مصادرها األساسية ،والتي تستقي منها

فلسفتها وأسسها وأهم مالمحها وأهدافها ،هذه المصادر هي أهم ما يميز هذه التربية عن باقي مثيالتها سواء القديم
منها أو الحديث ،والسبب في ذلك أصل مصدرها ،إذ إن كل المدارس التربوية السابقة والحاضرة هي مستقاة من
مصادر بشرية ال تتعدى النظريات والفرضيات التي وضعها اإلنسان والتي منشأها الخبرة أو االستطالع ،هذه
المصادر البشرية ال تخلو من نقص وخلل مهما عال شأنها ،ومهما أثبتت صحتها ،وذلك لسنة هللا أن اقتضى
ِ ِ ِ ِ
يم ،)2( وقال
نقصان علم اإلنسان مهما بلغ به درجات الرقي ليبقى الكمال له وحده سبحانه َ وَف ْو َق ُك ّل ذي عْل ٍم َعل ٌ
تعالىَ  :و َما أُوِتيتُم ِّمن اْل ِعْل ِم ِإالَّ َقلِيالً.)3( 

لذا فإننا نجد التربية اإلسالمية أعم وأشمل وأكمل؛ ألن غاياتها ومقاصدها تنبع من مصدر ال يأتيه الباطل

من بين يديه وال من خلفه دستور متكامل ومرجع ال ينضب للتربية اإلسالمية ،اال وهو القرآن الكريم وال يوجد منهج

غيـره يستطيع أن ينهض بحاجات النفوس البشرية ويفي بمطالبها ويغذي عواطفها ومشـاعرها ،ويتابع تطورها

ونموها ،ويستوعب قضاياها ويالحق أزماتها ويالئمها في تطورها الصاعد ،ويقودها على طريق الكمال بتؤدة ورفق
(.)4

وأما السنة النبوية فإنها تمثل المنهج العملي المتوازن الذي يوازن بين الروح والجسد ،وبين العقل والقلب،

وبي ن الحرية والمسؤولية ،وبين الفردية والجماعية ،فهذا رسولنا المعلم القدوة يقدم للناس أجمع من خالل حياته
العملية ومن خالل أحاديثه العديد من اللمحات والنظرات والمواقف ما يشكل مورداً رائعاً ال ينضب أبداً للقادة
والمربين والمعلمين والمتعلمين ،وكما قال سعيد إسماعيل علي :إذا كان من الضروري أن يهتدي العمل التربوي
بفكر قد نسميه " عقيدة " ،أو " فلسفة " ،أو " أيديولوجية " ،أو " نظرية " ،أياً ما كانت التفرقة واختالف المستوى،
فإن هذه القوة " الموجهة " نحتاج إلى خطوة ،بل إلى خطوات أخرى ،تتمثل في " سياسية تعليمية " و" استراتيجية

تربوية " ،ومن هنا فإن السنة النبوية هي بمثابة " السياسة التربوية " ،وفي كثير من األحيان – كذلك – " االستراتيجية
التربوية " لفلسفة القرآن التربوية (.)5

( )4خولة راشد أيوب الدوسري2011(.م) .أثر استخدام نموذج بايبي للتعلم البنائي في تعديل التصورات البديلة لبعض
مفاهيم التربية اإلسالمية لدى تالمي ذ الصف الخامس اًلبتدائي بدولة الكويت،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
الخليجية،مملكة البحرين  ،ص .11

() 2
() 3
() 4
() 5

سورة يوسف ،آية .76
سورة اإلسراء ،آية .85
علي ،سعيد ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ص .161
علي ،سعيد ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ص .164 ،163
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ولم يكن الرسول ﷺ مربياً نظرياً يطرح مفاهيم مجردة ،وقيماً مثالية ال تتحقق في الواقع ،وإنما كانت حياته

مصداقاً لمفاهيم اإلسالم وقيمه ،وبذلك ارتبط النظر بالعمل والعلم بالتطبيق ( ،)1فهو القدوة والمعلم في كل أمور
الحياة :االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية واألخالقية والنفسية ،فقد علم الصغار والكبار ،والنساء
والرجال ،والمسلم وغير المسلم ،في السلم والحرب ،والحل والترحال ،فكان رجل دين ودنيا ،فقد كان ﷺ معلماً

متكامالً " أدبه ربه فأحسن تأديبه ".

وبالرغم من قدسية مصادر التربية اإلسالمية المتمثلة بالوحي الذي حدد لنا الغايات والمقاصد العامة

للتربية ترك لنا حرية تحديد األهداف المرحلية لحاجات المجتمع المعاصرة والمستقاة من متطلبات المجتمع و تحديد
النظريات  ،وكذلك اختيار الوسائل التي يتم من خاللها تحقيق هذه الغايات ،ولم يقتصر على وسائل محددة والتي
قد ال تتناسب مع التطور والحداثة ،بل طالبنا أن نسعى وراء كل ما هو جديد ومناسب للعصر الذي نعيش فيه،

وقد بين لنا النبي ﷺ هذا المنهج في قوله " :الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق بها"( .)2فحري

بالمربي المسلم اإلطالع على العلوم اإلنسانية و اإللمام بعلوم النفس البشرية الحديثة لمواكبة مسارات التغيير و

التجديد
ومن مصادر التربية اإلسالمية أيضاً :أقوال الصحابة وأفعالهم ،فلو تأملنا أية فلسفة أو مذهب أو عقيدة

فإننا نجد أن أقرب المباشرين لصاحب المذهب أو النظرية أو الفلسفة هم أعلم بها وبتطبيقها ،إذ عايشوها قوالً

وعمالً ،ومارسوها وطبقوها حق التطبيق؛ لقربهم من صاحبها ومؤسسها ،ولقرب عهدهم بوالدتها ،وهذا مدعاة للتمسك
وحسن التطبيق ،وقد كان عصر الصحابة رضوان هللا عليهم خير القرون ،فقد عاشوا الحديث واآلية ودرسوا في

مدرسة محمد ﷺ  ،فكانوا المنهل الوفير لمن جاء بعدهم.
ومن مصادر التربية اإلسالمية :اإلجماع ،وهو اتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية في عصر من
العصور بعد وفاة النبي ﷺ على حكم شرعي

()3

لحديث النبي ﷺ " :ال تجتمع أمتي على ضاللة " (.)4

مجمل القول فإن التربية اإلسالمية قامت على قواعد ثابتة ودعائم قوية مرت عليها القرون ،وهي ال تزال

على حالها من القوة وعلى هيئتها من البناء وعلى بريقها من الجدة ارتفع عليها البناء يسد مسد الريح من كل وجهة،
ويصمد للحادث َيْقهر وال تَْقهره (.)5
( )3خصائص التربية اإلسالمية:

كما تقرر سالفاً أن التربية اإلسالمية ذات أصالة في المنبع وسمو في الغايات والمقاصد فهي ذات

خصائص تميزها عن باقي المناهج التربوية؛ ذلك ألن منهج التربية اإلسالمية منهج متكامل يسعى لتنشئة الفرد
والمجتمع على تصورات اإلسالم وقيمه ونظرياته في مختلف مناشط الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

و خصائص التربية اإلسالمية عديدة ،أهمها:

( )1سلطان ،حممود السيد ،حبوث يف الرتبية اإلسالمية ،دار املعارف.
( )2
() 3
( )4
() 5

الرتمذي ،سنن الرتمذي ،حديث غريب.
حممد ،إمساعيل علي 2007 ،م ،ص .185
الزرقاين ،خمتصر املقاصد ،إسناده صحيح.
صبح ،حممد أمحد جاد 1987 ،م ،الرتبية اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،ج  ،2القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية.
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أ-

ربانية المصدر والوجهة :فالمصدر لقول النبي ﷺ " :تركت فيكم أمرين ،لن تضلوا ما تمسكتم بهما :كتاب هللا
وسنة رسوله " ( ،)1والوجهة هي العبودية هلل تعالى؛ لقوله سبحانه  :وما َخَلْق ُت اْل ِج َّن و ِ
نس ِإال لَِي ْعُب ُدو ِن 
اإل َ
َ
ََ
(.)2

ب -واقعية :بمعنى ال تتصادم مع الفطرة السوية ،وال تكلف اإلنسان فوق طاقته ،وال تجعل عليه في الدين من
حرج ،فأهداف التربية اإلسالمية مرنة قابلة للتطور والتشكل حسب واقع الفرد ،مع اإلشارة إلى أن هذه المرونة

ال تخرج عن دائرة المقاصد الرئيسية للتربية اإلسالمية ،إنما تخضع لما فيه خير وصالح للناس في الحياتين

الدنيا واآلخرة.

وتتمثل واقعية التربية اإلسالمية في تقديمها منهجاً علمياً دينامياً يستهدف توجيه الواقع؛ ليقضي على ما فيه

من سلبيات ،وليؤكد ما فيه من إيجابيات " إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق " ( ،)3ويعدل ويغير ما يراه في
حاجة إلى تغيير ،ويستجيب لمقتضياته ويواجه مشكالته ،ويجيب على تساؤالته ،ويجسم قضاياه؛ لذا فقد اتسم
واتصف هذا المنهج بالواقعية وبالتشريع للواقع (.)4

فهذا العالم " ويلز " أكبر مؤرخي انجلت ار بنظرته المنصفة للدين اإلسالمي البعيدة عن غبار العنصرية
يقول :إن كل دين ال يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها ،فاضرب به عرض الحائط؛ ألن الدين الذي ال
يسير مع المدنية جنباً إلى جنباً ،إنما هو شـر مستطير يجر أصحابه إلى الهالك ،وإن الديانة الحقه التي وجدتها
تسير مع المدنية كيفما سارت واتجهت في نظري هي الدين اإلسالمي (.)5

ت -توازنية :أي تدعو الفرد المسلم إلى اتخاذ منهج التوازن في كل أمور حياته ،فيعطي كل ذي حق حقه ،بحيث
ال يطغى جانب على آخر ،إنما كل جانب يكون له ما يستحقه وفقاً لوزنه في بناء اإلنسان وتحقيق مقاصد
الشريعة ،فهي تراعي الجانب العقلي والروحي والجسدي لإلنسان بإطار من التوازن ،يقول محمد قطب :فكل

النظم األخرى غير اإلسالم أحد فريقين :فريق يصل الناس بخالقهم ليتركوا األرض ومتاع األرض وكفاح
األرض وتعمير األرض ،وفريق يصل الناس باألرض ،فيستمتعون ويكافحون من أجلها ويعمرون فيها ويتركون
هللا ،واإلسالم وحده هو الذي يصل اإلنسان باهلل؛ ليصلح حاله على األرض وينظم حياته فيسير بجسمه على

األرض ،وهو متجه بروحه إلى السماء (.)6
ث-

شمولية :فهي تحرص على أال تترك جانباً من جوانب التنشئة والتكوين دون أن تعتني به وترسم له مسار

العمل والتنفيذ ،فهي أيديولوجية متكاملة في البناء شاملة لكل أمور الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والقانونية والحربية واألمنية واألسرية والترويحية؛ لذا فهي تعد مصد اًر خصباً لبناء المنظومة الفكرية واالجتماعية

للفرد والمجتمع في تكامل وتناسق متناهيين ،كذلك تظهر شمولية التربية اإلسالمية في مخاطبتها لكل فئات

المجتمع ،الذكر واألنثى ،الصغير والكبير ،والمسلم وغير المسلم ،فهي تربية ال مكانية وال فئوية.
ج -وسطية  :حيث ال إفراط وال تفريط وال غلو وال تسيب ،منهجية معتدلة من غير جنوح وال إفراط في شيء من
الحقائق ،بعيدة عن المغاالة والتطرف والشذوذ في االعتقاد ،ال تهاون وال تقصير ،وال استكبار وال خنوع وذل

( )1األلباين ،مشكاة املصابيح ،إسناده حسن.
( )2سورة الذارايت ،آية .56
( )3
() 4
() 5
() 6

األلباين ،السلسلة الصحيحة ،إسناده صحيح.
سلطان ،حممود السيد 1979 ،م ،حبوث يف الرتبية ،ص .54
صبح ،حممد أمحد جاد 1987 ،م ،الرتبية اإلسالمية دراسة مقارنة ،ص .126 ،125
قطب ،حممد 2007 ،م ط  ،،17منهج الرتبية اإلسالمية ،مصر ،دار الشروق ،ص .17
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لغير هللا ،وال تشـدد أو إحراج وال تسـاهل في حق من حقـوق هللا وال حقوق الناس ،فهو االعتدال في االعتقاد
()1
ُم ًة َو َسطاً .)2( 
اك ْم أ َّ
والسلوك والنظام واألخالق  ،قال تعالىَ  :وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
ح -عالمية :ال تستهدف إنساناً محدداً ببقعة جغرافية معينـة ،وال بزمن معيـن وإنما تسـتهدف عموم الناس بحكـم
ُّها َّ
اس،
الن ُ
صالحية اإلسـالم لكل زمان ومكان ،وهـذا يتضح جلياً في الخطـاب القرآني المتكرر بـ َ يا أَي َ
وبقوله تعالى  :وُقوُلوْا لِ َّلن ِ
اس ُح ْسناً .)4( )3( 
َ
فمن أهداف التربية اإلسالمية تربية اإلنسان لإلنسانية ال ينغلق على نفسه فيعمل لها وال يقتصر على

أسرته فيقصر جهده عليها  ،وال يغريه الوطن بأمجاده وتطلعاته فيربط اهتمامه به فقط ،وإنما ينطلق إلى العالم

الواسع  ،ال يفرق بين جنس وجنس ولغة ولغة ودين ودين ،اقتداء بالرسول المعلم ﷺ ( ،)5وبالرغم من حرص

اإلسالم على إعداد اإلنسان الصالح ،فإنه لم يغفل عن تعزيز روح المواطنة الصالحة للفرد المسلم ،وما ينعكس

عليه من سلوكيات حسنة في المجتمع ،ومن ُحسن تعايش مع اآلخرين واضعاً نصب عينيه انتمائه لوطنه ،وحرصه
عليه ،فهذا خير البشر حينما أخرجه أهل مكة من مسقط رأسه التفت قائالً " :وهللا إنك ألحب بالد هللا إلى هللا،

وقال :إنك ألحب البالد إلي " (.)6
المبحث الثاني

أهداف التربية اإلسالمية
تقوم أهداف التربية اإلسالمية على تحقيق حاجات الروح والعقل والجسد ،فالدين اإلسالمي ال يقف أمام

هذه الحاجات وفقط  ،بل يلبي مطالبها ويهذبها وفق ما أمر هللا ورسوله ﷺ  ،فالهدف األسمى للتربية اإلسالمية
هو تكوين الفرد المسلم الناجح ذو الشخصية المتميزة التي تمكنه من النجاح في الدنيا واآلخرة ،والفوز بالسعادة في

الدارين.

ويمكن توضيح أهدف التربية اإلسالمية فيما يلي :
 – 1الهدف التعبدي:

عبادة هللا الواحد األحد ،هي أساس الدين ووجهته ،فالعبودية هلل هي رسالة الرسل عليهم الصالة والسالم
صين َله ِ
ين  ،)7( ويقول تعالىَ  :وَلَق ْد َب َع ْثَنا
ومهمتهم في األرض ،يقول تعالىَ  :و َما أ ُِم ُروا ِإ َّال لَِي ْعُب ُدوا َّ
َّللاَ ُم ْخلِ ِ َ ُ ّ
الد َ
ِفي ُك ِل أ َّ ٍ
َن اعبدوْا َّللا واجتَِنبوْا َّ
وت .)8( 
الط ُ
اغ َ
ُمة َّرُسوالً أ ِ ْ ُ ُ ّ َ َ ْ ُ
ّ

( )1الزحيلي ،وهبة 2006 ،م ،الوسـ ــطية مطلباي شـ ــرعياي وحضـ ــارايي ،املركز العاملي للوسـ ــطية ،سـ ــلسـ ــلة األمة الوسـ ــط ( ،)1الكويت ،وزارة
األوقاف.
( )2سورة البقرة ،آية .143
( )3سورة البقرة ،آية .83
( )4علي ،سعيد إمساعيل ،أصول الرتبية ،ص .144 ،143
( )5صبح ،حممد أمحد جاد ،الرتبية اإلسالمية دراسة مقارنة.
( )6ابن تيمية ،المصـ ــدر ،جمموع الفتاوى ،الصـ ــفحة أو الرقم ،)378/18( :خالصـ ــة الدرجة :اثبت من موقع الدرر الس ــنية،
املوسوعة احلديثية.
( )7سورة البينة ،آية .5
( )8سورة النحل ،آية .36
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فهذا الهدف يجعل اإلنسان عبداً هلل في روحه وعقله وجسده ،فهو يدخل في جميع حاجيات اإلنسان
وحياته وتصرفاته علماً وعمالً ،فاهلل تعالى وبخ الناس الذين يهتمون فقط بالعلم دون العمل والسلوك ،فقال تعالى:
ِ
الن َ ِ ِ
ْم ُرو َن َّ
اب أََفالَ تَ ْعِقُلو َن .)1( 
نس ْو َن أ ُ
َنف َس ُك ْم َوأَنتُ ْم تَْتُلو َن اْلكتَ َ
اس باْلبِّر َوتَ َ
 أَتَأ ُ
وتتحقق هذه العبودية بتوحيد هللا وعدم اإلشراك به ،وبطاعة هللا في أوامره ونواهيه ،فكثيرة هي اآليات
ِ
ِ
َّ
ِ
ين
َّللاَ َو َّ
َّللاَ الَ ُيح ُّب اْل َكاف ِر َ
ول فِإن تََول ْوْا َفِإ َّن ّ
يعوْا ّ
التي تأمرنا بطاعة هللا ورسوله ﷺ  ،ومنها قوله تعالىُ  :ق ْل أَط ُ
الرُس َ
()2
ِ ِ
ان َلِفي ُخ ْس ٍر *
نس َ
 ، وكثيرة هي اآليات التي تأمرنا بالعمل الصالح ،ومنها قوله تعالىَ  :واْل َع ْ
ص ِر * إ َّن اإل َ
ِإال َّال ِذين آمنوا وع ِمُلوا َّ ِ ِ
ِ
الص ْب ِر  ،)3( والعمل الصالح هنا ال يقتصر فقط على
اص ْوا ِب َّ
َ َُ َ َ
اص ْوا باْل َح ِّق َوتََو َ
الصال َحات َوتََو َ
العبادة المحضة في المسجد كالصالة أو الصيام أو الحج ،بل تتعدى إلى أكثر من ذلك إلى السلوك اليومي لإلنسان
فاإلسالم جعل الرجل الذي يضع اللقمة في فم زوجته صدقة ،وجعل للذي يزيل األذى عن الطريق أج اًر ،بل ربما
يكون هذا العمل سبب من أسباب دخول الجنـة؛ لقوله ﷺ " بينما رجل يمشي بطريق ،وجد غصن شوك فأخذه،
فشكر هللا فغفر له " ( ،)4بل جعل الحاجة الجنسية التي يتمتع بها اإلنسان عبادة إذا صلحت النية؛ لقوله ﷺ " وفي
بضع أحدكم صدقة " (.)5

 – 2الهدف الدنيوي:

يتحقق الهدف الدنيوي للتربية اإلسالمية من خالل حثها للفرد المسلم على التفاعل اإليجابي في األرض،

والحرص على تعميرها بما يمكنه في كل جوانب الحياة العمرانية واالقتصادية والتكنولوجية والصناعية والصحية...
و غيرها ،حيث يعتقد أن هذه الجوانب هي طريق لآلخرة دار القرار.
فالتربية اإلسالمية ال تحث على الرهبانية واالنقطاع في الصوامع عن الحياة وأحداثها ،بل حثنا على
َّ ِ
ام ُشوا
السير والتفكر في األرض والتفاعل مع الدنيا بشكل إيجابي ،يقول تعالى  :هو الذي َج َع َل َل ُك ُم األ َْر َ
ض َذُلوالً َف ْ
ِفي مَن ِ
ور  ،)6( ويقول تعالىُ  :ق ْل ِس ُيروا ِفي ْاأل َْر ِ
اكِب َها َوُكُلوا ِمن ِّرْزِق ِه َوإَِل ْي ِه ُّ
ف َب َدأَ اْل َخْل َق 
ض َفان ُ
ظ ُروا َك ْي َ
الن ُش ُ
َ

(.)7

كذلك تسعى التربية اإلسالمية لتحقيق التوازن فهي تأمرنا في السير لتعمير الدنيا وتأمرنا بالزهد فيها

وعدم االغترار بها إذا كانت سبب ًا في اإلعراض عن اآلخرة ،فالميزان هو إذا كانت الدنيا سبب في اإلعراض عن
اآلخرة يزهد بها ،وإذا كانت تمكين للمسلمين وإعزاز لهم وتسهيل لآلخرة ،فإن الشريعة تحثنا عليها من باب القاعدة

الشرعية ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
 -3الهدف ال ُخُلقي:
إنما

بقاء واستم ار اًر هي تلك التي تتمسك باألخالق والقيم ،قال الشاعر:
إن أكثر الحضارات والدول ً
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
بقيت
ما
األخالق
األمم

() 1
() 2
()3
() 4

سورة البقرة ،آية .44
سورة آل عمران ،آية .32
سورة العصر.
رواه البخاري.

()5
() 6
() 7
( )8

رواه مسلم.
سورة امللك ،آية .15
سورة العنكبوت ،آية .20
ديوان الشاعر أمحد شوقي.
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يقول تعالىَ  :وإَِّن َك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظي ٍم 
منازل الكمال في عظماء الرجال ( ،)2ويقول سيد قطب رحمه هللا :يعجز كل قلم ويعجز كل تصور عن وصف
(،)1

يقول الشنقيطي صاحب األضواء :والخلق العظيم أرقى

قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود وهي شهادة من هللا في ميـزان هللا لعبد هللا يقول فيهاَ  :وإَِّن َك َل َعلى ُخُل ٍق
َع ِظي ٍم  ،)3( وكيف ال يكون ﷺ على خلق عظيم ،وهو الذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها عندما

سئلت عن خلق الرسول ﷺ فأجابت " كان خلقه القرآن " ،وهو الذي قال عن نفسه ﷺ " :إنما بعثت ألتمم مكارم

األخالق " ( .)4يقول الدكتور بوكيه ( ،)Bouquietوهو من رجال الدين المسيحي في كتابه األديان المقارنة ،عن
النبي محمد ﷺ :أنه نشر في المشرق مثالً أعلى للحكم ،ولألخالق اإلنسانية أوسع وأنظف وأحدث وأقوى من أمثلة
الدولة البيزنطية ،و إن الحكم على شخصيته أيضا ليتطلب اإلنصاف من أولئك الذين ينظرون إليها بعين المغرض

(.)5

إذن فالتربية اإلسالمية تحث على األخالق والقيم ليس فقط بين المسلمين أنفسهم ،بل مع الناس جميعاً،
ين وَلم يخ ِرج ُ ِ ِ
وكم ِفي ِ
َّ ِ
ِ
طوا ِإَل ْي ِه ْم 
اك ُم َّ
وه ْم َوتُْق ِس ُ
يقول تعالى  :ال َي ْن َه ُ
ّ
َّللاُ َع ِن الذ َ
وكم ّمن دَي ِارُك ْم أَن تََبُّر ُ
الد ِ َ ْ ُ ْ ُ
ين َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ
( ،)6ويقول الرسول ﷺ " :اتق هللا حيثما كنت ،واتبع السيئة الحسنة تمحها ،وخالق الناس بخلق حسن " ( ،)7ونالحظ
كلمة الناس في اآلية والحديث بمختلف أديانهم وأشكالهم مما يدل على أن الخلق في التربية اإلسالمية ال يحده
مكان وال زمان ،وال نوع سواء كان هذا النوع إنسان أو حيوان ،وسواء كان هذا اإلنسان في بيته أو بلده أو خارج

بلده أو في بداية مراهقته أو في مرحلة رجولته أو كهولته  ،فمنهجية التربية اإلسالمية هي ترجمة األخالق إلى واقع
وسلوك وهذا ما ينقص المجتمع اإلسالمي حيث أن األخالق نظرية أكثر مما هي عملية ،بينما كان أسالفنا قد
ترجموا األخالق إلى واقع عملي مما جعل اإلسالم يصل إلى أصقاع العالم ال بالسيف ،بل بالخلق الحسن.
 -4الهدف العقلي العلمي:

إن اإلسالم يهتم بالعقل والعلم بالغ االهتمام ،فهو يطلق للعقل العنان في التفكير والتأمل والوصول إلى
ما ينفع اإلنسان في الكون من علوم ومعارف ،قال تعالىِ  :إ َّن ِفي خْل ِق َّ ِ
اخِتالَ ِ
ف َّ
ات واأل َْر ِ
الن َه ِ
اللْي ِل َو َّ
ار
ض َو ْ
َ
الس َمو َ
آلي ٍ
ات ألولِي األْلب ِ
ظ ُرو َن ِإَلى ِ
ف ُرِف َع ْت *
ف ُخلَِق ْت * َوِإَلى َّ
اب  ،)8( وقوله تعالى  :أََفال َين ُ
الس َماء َك ْي َ
اإلِب ِل َك ْي َ
َ
َ
ِ
ض َكيف س ِطح ْت * َف َذ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا
أ
ا
م
ن
إ
ر
ك
َر
أل
ا
ى
ل
إ
و
*
ت
ب
ص
ن
ف
ي
ك
ال
ب
ج
ل
ا
ى
َنت ُم َذ ِّكٌر  ،)9( ويقول تعالىَ  :ي ْرَف ِع َُّ
َ َِ
َوِإَل ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ َ َ
ْ
َْ ُ َ
َّال ِذين آمنوا ِمن ُـكم و َّال ِذين أوتُوا اْل ِعْلم درج ٍ
َّللاَ ِم ْن ِعَب ِادِه اْل ُعَل َماء .)11( 
ات  ،)10( ويقول تعالىِ  :إَّن َما َي ْخ َشى َّ
َ َُ
ْ َ َ
َ ََ َ

( )1سورة القلم ،آية .4
( )2الشنقيطي ،حممد 1996 ،م ،ط  ،1أضواء البيان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ص .429
( )3قطب ،سيد ،ط  ،12يف ظالل القرآن ،بريوت ،دار الشروق ،ص (.)3656/6
( )4
( )5
() 6
( )7

األلباين ،السلسلة الصحيحة ،إسناده صحيح.
العقاد ،مصطفى ،اإلسالم دعوة إسالمية ،ص .30
سورة املمتحنة ،آية .8
األلباين ،صحيح الرتغيب ،إسناده حسن.

( )8سورة آل عمران ،آية .190
( )9سورة الغاشية ،آية .21 – 17
( )10سورة اجملادلة ،آية .11
( )11سورة فاطر ،آية .28
144

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

فتنمية العقل بالتفكير والعلم هو طريق الوصول إلى الحق والفالح في الدنيا واآلخرة ،فاإلسالم يدعو إلى
طلب العلم بشتى أنواعه؛ لقوله ﷺ " :ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له طريقاً إلى الجنة " ( ،)1ودعا
إلى االهتمام بالعقل وإعطائه الحرية في التفكيـر فيما عدا الغيبيات؛ ألنها ليست من مجال العقل ،ولو خاضها لتاه
فيها ولتبددت طاقته من غير فائدة لقول الرسول ﷺ " :يأتي الشيطان أحدكم ،فيقول :من خلق كذا ،من خلق كذا،
حتى يقول :من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته " (.)2
 -5الهدف اًلجتماعي:

الهدف االجتماعي في التربية اإلسالمية يقوم على بناء مجتمع متماسك متكافل متراحم بين جميع أفراده،

وقد شبه الرسول ﷺ هذا المجتمع بمثال يبين مدى تالحمه ،فقال ﷺ " :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( ،)3بل إن اإلسالم دعا إلى تكوين
الشخصية االجتماعية للفرد المسلم ،وذلك بحِثّه على أن يتعايش مع اآلخرين ويختلط معهم ويألفهم ،فقد قال ﷺ" :
المؤمن يألف ويؤلف ،وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف " ( ،)4واأللفة بين الناس ال تتحقق إال إذا خالط الناس وصبر

على أ ذاهم وتعامل معهم باإليثار والمحبة ،واإلسالم جعل بعض العالقات االجتماعية ذات أهمية ،ومن أهملها
ترتب على ذلك عقوبة دنيوية أو أخروية مثل العالقة مع الوالدان والزوجة واألبناء.

وخالصة القول فالتربية اإلسالمية تدعو الناس أن يعيشوا بسالم وفق عالقات اجتماعية راقية تسودها

الرحمة والترابط والتكافل وعدم الظلم ،فالصحابة لم يفهموا من رسـول هللا ﷺ معنى قوله" :انصر أخاك ظالما أو
مظلوما .فقال رجل :يا رسول هللا ،أنصره إذا كان مظلوما ،أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال :تحجزه ،أو
تمنعه ،من الظلم فإن ذلك نصره " ( ،)5إذا مجتمع بهذا الرقي من نصرة المظلوم ،ودفع الظلم عنه حتى لو لم

تعرفه ،حرّي بأن تكون عالقاته االجتماعية مثالية.

( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري.
( )3متفق عليه.
( )4اهليثمي ،جممع الزوائد ،رجاله رجال الصحيح.
( )5رواه البخاري.
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المبحث الثالث

وسائط التربية اإلسالمية

تحتوي التربية اإلسالمية على العديد من المضامين والقيم والمهارات التي تستدعي وجود قنوات وسيطة

لحملها وتوصيلها لآلخرين ،وهذه الوسائط عديدة ومتنوعة ،هذا التنوع في الوسائط يكمل بعضه البعض ويتممه؛

لذا فالواجب إيجاد آليات تضافر وتناغم وتنسيق بين هذه القنوات لتحدث التوازن في بناء شخصية الفرد المسلم،
وهذه الوسائط كثيرة ومتنوعة سنعرض لبعض منها فيما يلي :
 – 1األسرة:

هي الخلية التي تربي أصول النزوع االجتماعي في اإلنسان في أول استقباله للدنيا ،ففيها يعرف ما له

من حقوق ،وما عليه من واجبات وفيها تتكون مشاعر األلفة والمحبة ...وتبذر اإليثار وغيرها من الخالل والفضائل
فتنمو أو تخبو بما يصادفها من أجواء في الحياة العامة والخاصة (.)1

فمما ال شك فيه أن لألسرة دور عظيم في تكوين سلوكيات واتجاهات وعادات الفرد ،فالخبرات األولى

التي يكتسبها ،واألكثر استم اررية وديمومة وتأثي اًر عادة ما تُكتسب من داخل المنزل ومن أفراد األسرة ،خصوصاً
الوالدين؛ لذا اهتم ديننا الحنيف في بناء األسرة المسلمة ،واعتبرها أساس المجتمع المسلم ،ودعا إلى سالمتها
وصحتها وتماسكها لما تقوم به من دور كبير في تحقيق أهداف التربية اإلسالمية ،ومن إعداد الفرد المسلم؛ لذا فال

عجب أن نرى أن من أهم أسباب انهيار الحضارة الرومانية العريقة تصدع األسرة الرومانية وتخليها عن أدوارها
األساسية من تنشئة ورعاية ،والذي أدى بدوره إلى تصدع المجتمع بأكمله (.)2
 – 2المسجد:

يلعب المسجد دو اًر هاماً في عملية التنشئة على النهج اإلسالمي لدى األفراد والجماعات ،وخاصة إذا
توافرت له اإلمكانيات من قوى بشـرية وإمكانيات مادية ،فهو يعتبر مؤسسة مفتوحة تضم كل شرائح المجتمع دون
استثناء ،فهو مصدر العبادة والمعرفة الدينية والدنيوية ،وغرس القيم؛ لذا فعلى المربين استغالل هذا الوسيط استغالالً

صحيحاً لتحقيق أهداف التربية اإلسالمية بما يتناسب مع طبيعة المكان وخصائصه ،كتعريف الفرد المسلم بكيفية
أداء العبادة بالطريقة الصحيحة واالعتناء بتحفيظ القرآن وتفسيره ،وأن يكون محل اجتماع وتآلف والتقاء لبناء
الم جتمع المسلم بكل أطيافه؛ ليتعاونوا على ما اتفقوا فيه فهو يعد وحدة التقاء يؤدي خدمات كبيرة تسهم في وحدة
المجتمع المعاصر ،ويسهم إسهاماً إيجابياً في المشروعات اإلصالحية المختلفة (.)3
 – 3المدرسة:

ظهرت المؤسسة المدرسية لتساند األسرة في تربية وتعليم األبناء ،وذلك التساع دائرة العلوم والمعارف

التي حتّمت وجود هيئة متخصصة ومناهج محددة وأنظمة لتوجيه سير العمل من أجل تحقيق مجموعة من األهداف
المحددة والمقصودة ،وتهدف المدرسة إلى إيجاد االتجاه العقلي والعاطفي الصحيح نحو هللا سبحانه وتعالى ،ونحو

( )1عرفة ،حممد بن عبدهللا 1384 ،هـ ،ط  ،1حقوق املرأة يف اإلسالم ،مطبعة املدين ،ص .17
( )2على ،عبد اللطيف أمحد ،التاريخ الروماين ،1973 ،القاهرة -مطبعة النهضة.
( )3علي ،سعيد إمساعيل ،2007 ،أصول الرتبية اإلسالمية ،دار املسرية  ،األردن  ،ص .201
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رسوله ﷺ  ،وتكوين الفكر اإل سالمي الواضح في ذهن األفراد وتحقيق الوحدة الفكرية القائمة على وحدة العقيدة،

وتحقيق التوازن بين الجانبين الدنيا واآلخرة (.)1

فالمدرسة لها أثر كبير في زيادة معرفة الطالب وتنمية عقولهم ومداركهم وصقل مواهبهم وإبراز كفاءاتهم،

كذلك تلعب المدرسة دو اًر حيوياً في تنمية روح الوالء للدين ،ثم الوطن ،وحفظ التراث الثقافي للمجتمع ناهيك عن
دورها المهم في تنمية السلوك المرغوب به ،وغرس القيم واألخالق اإلسالمية وممارستها فعلياً بالتطبيقات العملية
والتدريب الذاتي في المدرسة وخارجها.

لذا فالمدرسة كوسيط مهم ومؤثر في التربية اإلسالمية يواجه تحدياً كبي اًر في تطبيق المنهجية للتربية

اإلسالمية في مجتمعنا ،فإن كانت المدرسة إسالمية المنهج ال يعني أنها دينية تعلم علوم الدين والشريعة ،ولكن
بمعنى أنها تربي تالميذها؛ ليكونوا مسلمين صالحين ،وتتماشى مع التربية اإلسالمية التي بدأها الطفل في المنزل،

وتقوم ما قد يكون البيت المسلم قد نسيه أو لم يحسن التوجه
وتسير بها خطوات جديدة نحو االكتمال ،كذلك تصحح ّ

فيه ( ،)2فليس كل اآلباء على قدر عال من اإلدراك والوعي الالزمين للعملية التربوية؛ لذلك فالمدرسة تلعب دو اًر

تكاملياً مع األسرة وفق منهج مدروس ومفصل ومؤصل على أيدي متخصصين ،فالمعلم على سبيل المثال ال
الحصر يلعب دو اًر مهماً في غرس القيم الداعية إلى التفاعل البناء في المجتمع والتعايش اإليجابي مع اآلخر
كاالنفتاح وتقبل اآلخر وتعلم فنون ومهارات الحوار وأدب الخالف وفن اإلنصات بكونه قدوة ونموذج لتالميذه،

فيكسبون منه الخصال الحميدة من حسن تعامل مع اآلخرين وتعاون وتكافل اجتماعيين والكثير التي ال يمكن

تعلمها لفظياً فقط ،بل تطبيقاً ومن خالل القدوة والمحاكاة.

كذلك الكتاب المدرسي باعتباره إحدى وسائل االتصال هو ناقل للقيم والمعارف واألفكار ،فمن خالله تتم

عملية إنمائية غايتها حصول المتعلم على المعلومات والمعارف والقيم مما يكفل خلق عملية تفاعلية ثنائية الطرف
بين المتعلم والكتاب (.)3
 – 4المجتمع:

ومن الوسائط أيضاً المجتمع الذي تعد األسرة لبنه من لبناته ،والميدان العملي للممارسات التربوية
اإلسالمية؛ لذا فقد اهتمت منهجية التربية اإلسالمية على غرس وتحبيب قيم أساسية كبنية أساسية في المجتمع

كاستحداث واجبات على عاتق الفرد أو تعديل واجبات قديمة أو إقرار واجبات حديثة ،وتتناول هذه الحقوق والواجبات
شتى مجاالت السلوك اإلنساني ،سواء السلوك الفردي والسلوك االجتماعي وعالقات الفرد بقرابته أو الجماعة كلها،

وقد أدى ذلك إلى تقويم أية خبرات حضارية سابقة أو الحقة في هذا الضوء بحيث تكون متجاوبة مع معايير
اإلسالم ومقاصده ( ،)4كذلك تسعى التربية اإلسالمية إلى تعزيز مفهوم المواطن الصالح دون تعصب يخل في

إنسانيته أو يحجم نشاطه الخارجي ،والمواطنة الصالحة تتمثل بالصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

واإلنتاج والعطاء وحب الوطن .
 – 5اإلعالم:

يعتبر اإلعالم وسيلة للتعبير والتوجيه و التثقيف والتعليم واإلرشاد ،وتتضح خطورة اإلعالم حينما يتضارب

مع قيم وأهداف المجتمع التربوية ،ففي عصر االنفتاح اإلعالمي نرى كثي اًر من الفضائيات التي تحولت إلى معاول
( )1جماور ،حممد صالح الدين 1990 ،م ،تدريس الرتبية اإلسالمية أسسه وتطبيقاته الرتبوية ،ط  ،4الكويت ،دار القلم.
()2علي ،سعيد إمساعيل ،2007،املرجع السابق  ،ص .222
( )3مصـ ــاحلة ،حممد 1984 ،م ،حنو مقرتب عاملي حلق االتصـ ــال ومشـ ــكالته ،جملة الشـ ــؤون العربية ،األمانة العامة جلامعة الدول العريب،
عدد  ،24تونس.
( )4علي ،سعيد إمساعيل ،أصول الرتبية اإلسالمية.
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هدم لما تبنيه األسرة وما تغرسه المدرسة ،فاإلعالم إما أن يدعم ويتكامل مع العملية التربوية أو أن يتضاد معها
ويعيقها.

لذا فاألسرة والمدرسة تواجهان تحديات في مواجهة موجة االنحالل األخالقي المتفشية في بعض القنوات

الفضائية ،بتعزيز القيم واألخالق والفضائل وتوظيف وسائل اإلعالم توظيفاً إيجابياً نافعاً يخدم التربية اإلسالمية

ويجعلها مواكبة للثورة التكنولوجية ،هذا باإلضافة إلى اإلعالم المقروء والمسموع ،فاإلعالم بكل قنواته ُيعد وسيط
مهم من وسائط التربية ،وهو من أكثرها تأثي اًر لسهولة تقبله وسالسة دخوله في كل بيت ،فهو بفعل القائمين عليه
إما داعماً للتربية غارساً للقيم والفضائل منمياً للمعارف والمدارك أو أن يكون ناشئاً لجيل فارغ العقيدة خاوي العقل

ُمحطم الشخصية متزعزع الهوية.
كذلك يتميز مجتمعنا الكويتي عن باقي المجتمعات باستحداث وسائط جديدة يتواصل عبرها أبناء المجتمع
بتبادل اآلراء و طرح الثقافات ووجهات النظر .كالدواوين المنتشرة بشكل كبير حتى غدت أحد معالم الموروث

اإلجتماعي في الكويت ،و كذلك ظهر في اآلونة األخيرة العديد من البرامج و األنشطة الموجهه و الداعمة لتحقيق

أهداف التربية اإلسالمية و التي تقام في األماكن العامة كالمجمعات التجارية و الحدائق العامة.

ونحن برأينا نرى أن هذه الوسائط ال تؤتي ثمارها وال تحقق الغاية السامية منها كوسائط إيجابية في تحقيق

أهداف التربية اإلسالمية إال إذا تضافرت الجهود فيها وتعاونت وأحدثت نوعاً من التكامل المتوازن فيما بينها ،وهذا

ال يكون إال إذا بادر المسئولون في خلق هذا التعاون والتكامل والتنسيق بين الوسائط ،حتى ال تتضارب الغايات

والمقاصد.

المبحث الرابع

منهجية ومبادئ التربية اإلسالمية في إعداد الفرد في تعامله مع اآلخر

اهتمت التربية اإلسالمية ببناء الفرد داخلياً ووضعت المناهج والوسائل المناسبة لتحقيق هذا البناء ،فالتربية

اإلسالمية تتميز بتقديم فكر وعمل وطريقه بحيث تتجاوز المعطيات المحلية والقومية ومتغيرات البيئة  ،وتحقق في

الوقت نفسه تفرد اإلنسان وأسمى درجات وعيه بنفسه و بعالقته بخالقه وبالكون وبالناس وبالحياة و باألشياء (،)1
فهي بذلك تقدم نموذجا عالميا في إعداد الفرد المتوافق مع نفسه والمتعايش إيجابيا مع غيره.
فأولى المنطلقات من وجهة نظر فلسفة التربية اإلسالمية لالنطالق في ثقافة التعايش والتفاهم والحوار
ونقوم اعوجاجها،
مع اآلخر هو أن نحسن الحوار مع أنفسنا وذواتنا ،ونتعرف عليها بشكل دقيق؛ لنعالج أخطائهاّ ،
ونتعرف على إمكانياتها ونقاط قوتها وضعفها ،ونتفهم احتياجاتها ،ونحترم رغباتها ،وما تملك من قدرات وملكات،
ثم ننطلق بعدها للتعامل والتعايش مع اآلخر والحوار معه ونحن نقف على أرض صلبة تتسم بالقوة والوضوح والثقة.
 -1إعداد الفرد:

لذا فقد اهتمت التربية اإلسالمية في بناء ذات الفرد المسلم؛ ودعت إلى منهجية متسلسلة متناغمة مع

احتياج هـذه الروح التي أودعها الخالق سبحانه في هذا الجسد ،وهو أعلم بأسرارها ومفاتيحها ،فدعت التربية
ابتداء ،والغوص في أغوارها ومعرفة احتياجاتها وملكاتها وكل دقائق
اإلسالمية إلى فهم هذه النفس البشرية (الذات)
ً
األمور عنها ،ثم تقبل هذه الذات بكل ما تملك من خصائص قّلت منها أو ُكثرت ،ثم تطوير وتنمية وإصالح هذه
النفس إما بتقويم ما اعوج منها ،أو بتطوير ما قصر فيها.

( )1رمزي ،عبدالقادر هاشــم1984 ،م ،ط ،1الدراســات اإلنســانية يف ميزان الراية اإلســالمية (دراســة مقارنة) ،الدوحة ،دار الثقافة ،ص
.158
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فإذا ما تجاوز الفرد هذه المراحل النفسية الثالثة فإنه يصبح قاد اًر على التعامل مع اآلخر التعامل الراقي

البناء وذلك بتقبله رغم اختالفه ،باعتبار هذا االختالف أحد أسباب تنوع وثراء الحياة ،وذلك بالبحث عن نقاط
ّ
االتفاق لبناء قاعدة عمل مشتركة ،كذلك باالعتراف بقيمته وإفساح العقل والقلب لسماع وتقبل رأيه.
أ  -بناء الذات:
تميزت فلسفة التربية اإلسالمية عن باقي الفلسفات التربوية أنها اهتمت بتكوين ذات الفرد وجعلته المبدأ

الطبيعي المنطقي السليم لكل تكوين وإصالح في المجتمع سواء كان أخالقياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً

()1؛ لذا فقد جاء القرآن الكريم محدداً معالم بناء وتكوين الذات بمنهج متكامل يشمل (اإليمان باهلل ،العمل الصالح،
التواصي بالحق ،التواصي بالصبر) ،وذلك في سورة العصر ،بل هذه السورة قد تعدت مرحلة البناء للذات إلى فهم

الذات ،ثم إصالح وتطوير الذات ،فقد جاءت التربية اإلسالمية لتبين للفرد ماهية خلقه وما هو دوره في هذا الكون

العظيم ،والمتمثلة باإليمان باهلل والعمل الصالح ،فاإليمان باهلل الذي يتبعه عمل صالح عاملين مهمين في تكوين

النفس اإلنسانية ،فإذا تحققا صلحت النفس وسمت الروح وعظمت األخالق واستقام السلوك ،وأصبح بين الناس
نموذج خير وشعاع صالح.

إن النفس في أصلها سليمة ليس فيها إال االستعداد والقابلية للتقوى أو الفجور قال تعالى  :وَنْف ٍ
س َو َما
َ
اها  ،)2( فيأتي عمل اإلنسان إما بالتزكية أو بالتدسية لهذه النفس ( ،)3كما قال جل
ورَها َوتَْق َو َ
َسَّو َ
اها َفأَْل َه َم َها ُف ُج َ
اها  ،)4( كذلك فقد بين لنا رسولنا الكريم ﷺ أن كل مولود مجبول
اب َمن َد َّس َ
وعالَ  :ق ْد أَْفَل َح َمن َزَّك َ
اها َوَق ْد َخ َ
في طبيعته على الخير إال أن البيئة المحيطة به هي التي تشكل هذه النفس وتُحدد معالمها ،حيث قال ﷺ " :كل
مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه " (.)5

قال الزمخشري :فطر هللا الخلق ،وهو فاطر السموات مبتدعها – وكل مولود يولد على الفطرة – أي على

الجبلة القابلة لدين الحق ()6؛ لذا فقد جاءت التربية اإلسالمية بأسس التكوين األولوية للنفس البشرية متمثلة بما قبل

خلق هذه النفس ،وذلك باختيار الزوجة الصالحة والتي ستكون أماً صالحة بعد ذلك ،تساهم في تعزيز الفطرة

السليمة لدى الطفل وهي فطره التوحيد واإليمان ،كذلك عنيت التربية اإلسالمية أيما عناية في توفير البيئة اإلسالمية

التربوية للطفل في المنزل؛ لتكون له المنبع الذي ال ينضب في تشكيل هويته وتحديد مالمح ذاته ،فاألبوان يقومان

بمهمة ترسيخ العقيدة والمفاهيم واألفكار والقيم في االبن ،وطبيعة الطفولة تمتص ما ال ينطق به األبوان أو المجتمع

مما يستنبطه الطفل من األذواق واالستحسان واالستقباح ألمور كثيرة ال يشعر بها الطفل ،وإنما يتشربها تشرباً،
إيماء ،مما يؤثر في سلوكه في كبره دون إرادة منه ( ،)7وما السلوك إال انعكاس ألفكار متعمقة ثابتة
ويومي بها إليه ً
راسخة في النفس.

( )1علوان ،عبد هللا 1979 ،م ،حماضرة تكوين الشخصية اإلنسانية يف نظر اإلسالم ،مصر ،دار السالم.
( )2سورة الشمس ،آية .8-7
( )3سعيد ،جودت 1993 ،م ،ط  ،7حىت يغريوا ما أبنفسهم ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،ص .81
( )4سورة الشمس ،آية .10 - 9
( )5األلباين ،صحيح اجلامع ،إسناده صحيح.
( )6سعيد ،جودت 1993 ،م ،ط  ،7حىت يغريوا ما أبنفسهم ،ص .85
( )7سعيد ،جودت 1993 ،م ،حىت يغريوا ما أبنفسهم.
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ومن منهجية التربية اإلسالمية في بناء الذات ،تحقيق حاجات الفرد والتي على أساسها وضع الشـارع
أحكام الشـريعة لتحقيقها وهي مقاصد الشريعة والتي عرفها الريسوني :بالغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها

لمصلحة العباد ( ، )1هذه المقاصد هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ،فلم يأت الدين اإلسالمي برهبانية
تكبت رغائب هذه النفس ،فيقتل حيويتها ويبدد طاقتها ويشتت كيانها ،بحيث ال تعمل وال تنتج وال تصلح للعبادة وال
لعمارة األرض وترقية الحياة ،إنما جاء ضابطاً لهذه الرغبات وذلك عن طريق تحديد العبادات والطاعات ،ووضع

التشريع المفصل بما يحفظ حاجاتها ،باإلضافة إلى تربية القوة الضابطة وتنميتها منذ نعومة األظافر المتمثلة

بالمراقبة الذاتية والتقوى.

ب  -فهم الذات:
لم يكن دور التربية اإلسالمية بالنسبة للنفس البشرية في بنائها من األساس فقط ،إنما بتعهدها وفهمها
وتقبلها ،وتقييمها وتقويمها ،وإصالحها حتى تحط رحالها وهي مطمئنة ،فلقد دعا ديننا الحنيف إلى فهم هذه النفس،
ما لها وما عليها ،احتياجاتها ،ميولها ،نزعاتها ،ثم تقدير وتقبل ما تملك ،ولعل سيد الخلق ﷺ كان خير مثال لنا
في تنمية فهم الذات وتقبلها وتنمية واستغالل القوة لديها عند أصحابه حينما كان يوظف كل صحابي بما يجيده
وما تميل إليه نفسه من ملكات وقدرات ،مقد اًر وموظفاً لها على النحو الصحيح ،فهذا خالد بن الوليد حينما رأى منه
ظفه في صفوف جيش المسلمين ولّقبه بسيف هللا المسلول ،فخالد  قد
الرسول ﷺ نزعة قيادية وميول عسكري ،و ّ
فهم ذاته جيداً وما تحويه هذه الذات من مواطن تميز وقوه ،ففهمه اآلخرون جيداً واستفادوا من تميزه وحسن عطائه،

فلو أن كل فرد وعى ما جبله هللا عليه وما يمتلك من ذكاء يميزه عن باقي الملكات لعذر اآلخرين في تعاملهم معه،

إذ أنه يصبح بهذا الوعي مقد اًر للفروقات الفردية لدى اآلخرين ،عاذ اًر لهم لبواعث ومنطلقات سلوكياتهم وآلمن بمبدأ
" كل ينفق مما عنده " " وكل إناء بما فيه ينضح" ،كذلك حينما يتفهم الفرد حاجاته وترتيبها بحسب أولوياته فإنه
سيلتمس العذر ألي تصرف يصدر من اآلخر ،وذلك الختالف ترتيب الحاجات لدى غيره ،فهناك من يعد حاجة
المال أهم من حاجة اإلنجاز والتقدير والعكس ،فينعكس ذلك على نظرته للمواقف ثم ترجمتها إلى سلوكيات وأقوال
في الحياة ،وهذا مدعاة لتكوين قوة العفو عن المسيء في نفس المسلم ،فلو أن شخصاً أخطأ بحقك أو أساء
معاملتك ،جاء محامي الدفاع عن الشخص الذي أخطأ عليك ،فيبحث ويحلل في مساحة سبعين عذ اًر لعله يجد
المخرج القانوني لخطئه أو سوء تصرفه ،فإن لم يجد ذلك المخرج يقول لنفسه " :ما أجحدك ..أخوك في هللا يقدم

لك سبعين عذ اًر فترفضه ،فالعيب فيك ال فيه !

(.)2

فحينما يفهم الفرد ذاته وحاجات ودوافع نفسه فإن ذلك مدعاة إلى تفهم اآلخـر وحاجاته ودوافعه ،فتتكون

لديه مجاهدة نفسيه في مواجهة السلوكيات اليوميـة والمواقف الحياتية تنبثق منها قوة العفو ،فتتغير نظرته من ناقم

إلى مشفق ،فال تضره إساءة المسيء وال تزعزعه المواقف السلبية والعبارات الجارحة.

وجمال العفو وقوته تتبلور في أنه مرحلة تسبق اإلحسان لآلخر ،فمن امتلك القدرة على العفو يسهل عليه

امتالك القدرة على اإلحسان ( ،)3وال يكون ذلك إال بتوطين النفس وتربيتها ومعرفة منزلتها وسبب خلقها :فهذه دعوة
من هللا عز وجل للفرد المسلم في اتخاذ العفو واإلحسان منهجية حياة يومية في التعامل مع اآلخر ،إذ قال عز

( )1اخلادمي ،نور الدين بن خمتار 2001 ،م ،علم املقاصد الشرعية ،الرايض ،مكتبة العبيكان ،ص .16
( )2املطوع ،نس ــيبة 1999 ،م ،قيادة الذات وإدارهتا ،الكويت ،اللجنة االس ــتش ــارية العليا للعمل على اس ــتكمال تطبيق أحكام الشـ ـريعة
اإلسالمية .ص 82
( )3املرجع السابق
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ٍ
ُعَّدت لِْلمتَِّق َّ ِ
ِ
السَّر ِاء
ين ُي ِنفُقو َن ِفي َّ
ض َها َّ
وجلَ  :و َس ِارُعوا ِإَلى َم ْغِف َرٍة ِّمن َّرّب ُ
الس َم َو ُ
ين الذ َ
ض أ ْ ُ َ
ِك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ات َواأل َْر ُ
ِِ
ِِ
و َّ ِ
ِ
اس و َّ ِ
ين َع ِن َّ ِ
ين .)1( 
الغ ْي َ
ين َ
الم ْحسن َ
ظ َواْل َعاف َ
الضَّراء َواْل َكاظم َ
َّللاُ ُيح ُّب ُ
الن َ
َ

والتعرف على الذات عبر اإلصغاء لها يتيح للفرد أن يخطو إلى اآلخرين وهو على أرض صلبة ،واعياً

لما لديه وبما يملك وبما يؤمن .و فكرة اإلصغاء للذات نادى بها الفيلسوف وعالم النفس الشهير إريك فروم ،بل أكد

عليها بشكل كبير ،وبتصورنا أن اإلصغاء للذات نقطة مهمة لفهم اإلنسان لذاته ،فجهله بها سيفقده فهمه لآلخر،
ومن ثم ننطلق لتحقيق األمور التي نرجوها ألننا كونا قاعدة معرفية خاصة بنا وباآلخر ومن ثم يسهل التعامل معها

(.)2

فالوعي بالذات هو أهم منطلقات الفاعلية في أنفسنا؛ ألنه يساعدنا على رؤية أنفسنا ورؤية اآلخرين،
ويساعدنا على تقييم خبراتنا وخبرات اآلخرين ،وأفعالنا وأفعال اآلخرين ،وبسبب هذه القدرة نستطيع أن نغير عاداتنا
القديمة وأن نطور بدالً منها عادات جديدة (.)3

ثم يتبع الوعي بالذات ،قبولها واالعتراف بها وحبها ،فقبول اإلنسان لذاته هي الخطوة األولى لقبوله

لآلخرين ،واإلنسان الرافض لذاته من الطبيعي أن يفتش عن أسباب تبرر له كراهيـة اآلخرين دون أن يعي أن األمـر
في حاجة ألن يراجع ذاته ويصحح نفسه من الداخل ( ،)4وتعزيز الوعي بالذات و قبولها ال يكون بمحض المصادفة
و إنما ضمن منهجية مدروسة تتبناها الجهات و المؤسسات المسئولة عن إعداد و بناء الفرد في المجتمع ،باإلضافة
إلى تضافر الوسائط التربوية في تحقيق ذلك ،والمتخصصون في الذكاء العاطفي يحذرون من النتائج الوخيمة

إلهمال تدريس المهارات الحياتية مثل التعاطف مع اآلخرين وضبط النفس والوعي بالذات وفن االستماع وحل
الصراعات والتعاون .فمناهج التعليم يجب أن تتضمن بصوره واضحة أهدافا تسعى إلى غرس المهارات الضرورية
للطفل فال نترك أمر تعليمها لعامل المصادفة (.)5
كذلك تقبل الذات والنظرة اإليجابية لها تهيئ لصاحبها القدرة على تكوين العالقات و التعامل الناجح مع

اآلخرين وفي الحياة عموماً ،أما النظرة السلبية فينتج عنها حالة من التوتر واختالل التوازن الوجودي للفرد وانعدام
التوافق والعجز عن أداء وإنجاز ما يوكل إليه ،واختالل في العالقات مع ما يحيط به .فقد أظهرت دراسة للدكتورة

نهى اللحامي حول العالقة بين تقدير الذات والقلق لدى طالب المدرسة اإلعدادية أن القلق وتقدير الذات جانبان
متضادان في تكوين الشخصية ،فالفرد الذي لديه مفهوم ايجابي عن ذاته عنده االستعدادات السلوكية للتوافق مع
اآلخرين (.)6

كذلك أثبتت الدراسات أن ضعف فهم وتقدير الذات من أهم األسباب المؤدية إلى حدوث صعوبات في

العالقات الشخصية والمتمثلة في الخشية من مواجهة اآلخرين ،وصعوبة إقامة عالقات صحية ووثيقة مع اآلخرين،
( )1سورة آل عمران ،آية .134 - 133

( )2الحربي ،ســعود هالل ،مقال إلكتروني بعنوان :تعليم الحقوق والواجبات جزء من التربية والتنشــئة المدنية ،مجلة أرشــيف
المعرفة العدد ،168 ،الموقع اإللكتروني:

http://www.almarefh.org/news.

( )3الكيالني ،ماجد عرســان 1997 ،م ط ،1التربية والتجديد وتنمية الفعالية عند المســلم المعاصــر ،،لبنان ،الريان للطباعة
والنشر ،ص .21

( )4حنا ،ميالد 2000 ،م ط  ،1المثقف العربي واآلخر بين الرفض والقبـول والالمباالة ،مصر ،دار المعارف ،ص .16
( )5الكندري ،لطيفة .ملك ،بدر 2002 ،م ،تعليقة أصول التربية ،الكويت ،الفالح ،ص .93

( )6اللحامي ،نهى 1987 ،م ،العالقة بين تقدير الذات والقلق لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية .المؤتمر الثالث لعلم النفس،
كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
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صعوبة مواجهة المشكالت في الحياة وفي العمل ،وتزايد ضغوطات العمل وصعوبة مواجهتها ،ضعف العالقات
األسرية ،نشوء المشكالت ذات الطابع اجتماعي و ثقافي (.)1
ج – تقويم وتنمية الذات:
تقويم الذات هي العملية الذاتية المسـتمرة للحكم على الذات والمنبثقة من معايير محددة

()2

وقد سأل

سفيان بن عبد هللا  النبي ﷺ  ،قال :يا رسول هللا ،قل لي في اإلسـالم قوالً ال أسال عنه أحداً بعدك ،قال ﷺ " :
قل آمنت باهلل ،ثم استقم " ( ،)3وال تكون االستقامة إال من خالل عملية التقويم الذاتي والمستمر لألداء الفردي ،وفي
هذا يقول سيد قطب رحمه هللا في تفسيره لآلية الكريمة  ب ِل ا ِإلنسان عَلى نْف ِس ِه ب ِ
ص َيرةٌ َوَل ْو أَْلَقى َم َع ِاذ َيرهُ :)4( 
َ ُ َ َ
َ
َ
إنه مهما اعتذر اإلنسان بشتى المعاذير عما وقع منه ،فلن يقبل منه عذر؛ ألن نفسه موكولة إليه ،وهو موكل بها،
وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها إليه ،فإذا انتهى إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها ( ،)5وعملية التقويم

الذاتي تتمثل في عدة أمور منها:
 - 1معرفة جوانب القوة؛ لتعزيزها ،وجوانب الضعف؛ لتقويتها ،وهذا مدعاة إلى النظر في موضوعية هذه
الجوانب وإنصافها ،وترغيبها في الوصول إلى الحق قبل شروعها في التعامل مع اآلخر.
 - 2عالج النفس من أمراضها وتزكيتها.

 – 3تقوية المراقبة الذاتية المتمثلة بتقوى هللا عز وجل.

 - 4الرجوع إلى الحق في تعامله مع اآلخرين ،ويكون ذلك بتنمية مساحة المراجعة لديه ،فيلزمه رد نفسه
إلى جادة الصواب.
 - 5تنمية جوانب إيجابية جديدة في الذات.

فقد جاءت التربية اإلسالمية بمنهجية ترسخ في النفس اإلنسانية الشعور بالمراقبة والشعور بالمسؤولية،

هذا الشعور االنبعاثي الذاتي هو الذي يدفع الفرد إلى أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره ،وهذا من شأنه أن

يقوي اإلرادة الذاتية لدى الفرد المؤمن ،فال يكون أسي اًر لشهواته وال عبداً ألطماعه وأهوائه ،بل ينضبط بحساسية
التقوى ووازع اإليمان ،و يدفعه إلى إتقان العمل وتحسينه محتسباً التماس األجر والثواب من هللا وحده (.)6

ولعل من أفضل وأنجح وسائل التقويم الذاتي هو الحوار الذاتي ،والحوار مع الذات مؤشر صحي للتقدم

خطوات نحو الحوار والتفاهم مع اآلخر ،وهو المنطلق األول لتعديل مسارنا ورؤيتنا لألشياء ،والذي ينعكس على
هيئة سلوكيا ت إيجابية ،فاإلنسان بحاجة دائمة لمعرفة أدائه وتقييم ذاته قبل أن يخطو لآلخرين  ،وهذا يتطلب من
ابتداء من عالقته مع ربه سبحانه ،وعالقته مع الكون ،ومع اآلخر الذي
الفرد الصدق مع النفس في كل عالقاته
ً
هو مطالب بأن يتعايش ويتعاون معه ليعمر البشرية .وأصحاب الفاعلية منا وحدهم هم الذين يحولون هذا الحوار
الهادئ إلى إنتاج وعمل وأداء يرتقي بصاحبه إلى أعلى درجات الكمال ،حيث يتيح لهم هذا الحوار الداخلي رؤية

( )1فرج ،طريف شوقي 1999 ،م ،توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر.
( )2أبو إمساعيل ،أكرم عبد القادر 2006 ،م ،التقومي الذايت للشخصية يف الرتبية اإلسالمية ،األردن ،دار النفائس ،ص .19
( )3رواه مسلم.
( )4سورة القيامة ،آية .15 - 14
( )5قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن (.)3769/6
( )6علوان ،عبد هللا 1979 ،م ،حماضرة تكوين الشخصية اإلنسانية يف نظر اإلسالم ،ص .13
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أنفسهم بال غبش  يا أَي َّ ِ
َّللاَ َخِب ٌير ِب َما تَ ْع َمُلو َن ( )1
َّللاَ ِإ َّن َّ
ظ ْر َنْف ٌس َّما َقَّد َم ْت لِ َغ ٍد َواتَُّقوا َّ
آمُنوا اتَُّقوا َّ
َّللاَ َوْلتَن ُ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
(.)2

ولعل االنشغال بالنفس وتقويمها وتطويرها والوقوف عند عيوبها أولى من الوقوف على عيوب اآلخرين

وتقويمهم وإصالح ما عاب بهم.
( )2مبادئ التربية اإلسالمية في تعامل الفرد مع اآلخر:

جاءت التربية اإلسالمية بمنهج فريد متكامل في إعداد الفرد في تعامله مع اآلخر ،فبعد أن بينا منهجية

التربية اإلسالمية في إعداد ذات الفرد وبنائها ،وتأهيلها للتعامل اإليجابي والحضاري مع اآلخر يأتي الشق الثاني

من المنهجية والتي تحدد أسس وأدبيات التعامل مع اآلخر ،وقبل التطرق إلى تلك األسس كان لزاما علينا معرفة

من هو اآلخر:

أ  -من هو اآلخر ؟

اآلخ ُر ِإِّني
ال َ
وردت كلمة اآلخـر في القرآن الكريم ( )14مرة في ( )13سورة ،منها قوله تعالىَ  :وَق َ
َما اآلخر َفيصَلب  ،وقوله تعالى  :وَلم يتََقب ِ
أ ََرِاني  ،وقوله تعالىَ  :وأ َّ
َّل م َن َ
اآلخ ِر  ،وقوله تعالىَ  :فال تَ ْدعُ
َ ْ ُ ْ
َُ ُ ْ ُ
مع َّ ِ
آخ َر .)3( 
َّللا ِإَلهاً َ
ََ
أما تعريف اآلخر في اللغة ،كما جاء في لسان العرب :واآلخر بفتح الخاء أحد الشيئين ،وهو اسم على
ُخرى ،واآلخر بمعنى (غير) كقولك رجل آخر ،وثوب آخر (.)4
أفعل ،واألنثى أ ْ

وتعريف اآلخر اصطالحاً متعدد ومتنوع ( ،)5وأفضله من حيث أنه جامع مانع ما قاله الشيخ محمد الحسن

الددو :ونعني به أي اآلخر من ال يعتقد عقيدتنا وال يؤمن بديننا ،وهذا التعريف يشمل أتباع الديانات السماوية

السابقة يهوداً أو مسيحيين ،كما يشمل من يدينون بديانات أخرى ومن ال يدينون بشيء ،مع استحضار المكانة
الخاصة ألهل الكتاب لدى المسلمين ،والفروق بين الفريقين المسلمين وغيرهم عديدة لكنها ال تصل إلى التضاد

والتناقض المطلق وال تمنع التعايش (.)6

وهللا تعالى أمرنا أن َن َّبر كل من هو آخر ،بالرغم من دينه أو مذهبه ما لم يعاد المسلمين ،قال تعالى :
ين وَلم يخ ِرج ُ ِ ِ
وكم ِفي ِ
َّ ِ
ِ
َّللاَ ُي ِح ُّب
طوا ِإَل ْي ِه ْم ِإ َّن َّ
اك ُم َّ
وه ْم َوتُْق ِس ُ
ال َي ْن َه ُ
ّ
َّللاُ َع ِن الذ َ
وكم ّمن دَي ِارُك ْم أَن تََبُّر ُ
الد ِ َ ْ ُ ْ ُ
ين َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ
()7
ِ ِ
ين  ، والبر كلمة جامعة لكل أعمال الخير ،وكذلك هذا من باب أولى مع اآلخر المسلم.
اْل ُمْقسط َ

ومن الممكن أن نستخرج من التعريف االصطالحي لآلخر أن غير المسلمين ليسوا سواء ،وكذلك المسلمين
َّ ِ
َِّ ِ
الن ِ
َشَّد َّ
ين
أيضاً ،فمن أهل الكتاب من هو أقرب للمؤمنين من غيرهم َ لتَ ِج َد َّن أ َ
آمُنوْا اْلَي ُه َ
ود َوالذ َ
اس َع َد َاوًة ّللذ َ
ين َ
َّ ِ
َِّ ِ
ِ
ص َارى  ،)8( فاليوم مثالً بعض اليهود في العالم وبعض
أْ
آمُنوْا الذ َ
َش َرُكوْا َوَلتَ ِج َد َّن أَ ْق َرَب ُه ْم َّم َوَّد ًة ّللذ َ
ين َقاُل َوْا إَّنا َن َ
ين َ

( )1سورة احلشر ،آية .18
( )2عبد اجلواد ،حممد أمحد 2006 ،م ط  ،1من احلوار مع الذات إىل احلوار مع اآلخر ،مصـ ـ ــر ،دار التوزيع والنشـ ـ ــر اإلسـ ـ ــالمية ،ص
.18
( )3احلسين ،علمي 2003 ،م ،ط  ،1املرشد إىل آايت القرآن الكرمي ،اهلند ،دار الداعي للنشر ،ص .12
() 4
( )5
( )6
() 7
() 8

ابن منظور 1999 ،م ،ط  ،3لسان العرب ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب (.)87/1
الددو ،حممد احلسن ،2006 ،التعايش مع اآلخر حقيقة اترخيية و ضرورة واقعية ،أحباث مؤمتر حنن واآلخر ،املركز العاملي للوسطية،
دولة الكويت.
الددو ،حممد احلسن ،2006 ،أحباث مؤمتر حنن واآلخر ،املركز العاملي للوسطية ،ص .36
سورة املمتحنة ،آية .8
سورة املائدة ،آية .82
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النصارى كذلك يدافعون عن أهم قضية إسالمية وهي قضية القدس وال يعترفون بإسرائيل ،بل إن بعضهم لقي حتفه
في سبيل ذلك ،وبالمقابل نجد بعض المسلمين من يخون ويبيع القدس لليهود ،فهم ليسوا سواء ،وكذلك المسلمين
أنفسهم ،فمنهم من هو منافق ،ومنهم من هو ظالم ،ومن هو مبتدع ،فهم ليسوا سواء كذلك.

إذن التعايش مع اآلخر والتعامل معه حقيقة ال يمكن تجاهلها ،فكل شيء خلق في الحياة من زوجين،
يقول تعالىَ  :و ِمن ُك ِّل َشي ٍء َخَلْقَنا َزْو َج ْي ِن  ،)1( أي من شيء وآخر(.)2
ْ
فلسنا مخيرين في وجود اآلخر ،فهو حتمية اقتضتها حكمة هللا تعالى في الخلق؛ لتكون الحياة أكثر ثراء

( ،)3فالقاسم المشترك بين كل فرد وآخر أنه إنسان ،ولم تعرف اإلنسانية ديناً أو فك اًر أنصفها وتناولها بشمول واحترام
كما عند اإلسالم ،والرسول  ضرب لنا أروع األمثلة اإلنسانية حينما مرت جنازة يهودي ،فقد روى أن جنازة مرت

بالحسن بن علي ،وابن عباس ،فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ،فقال الحسن :أليس قد قام رسول هللا لجنازة يهودي
؟ قال ابن عباس :نعم ! ثم جلس (.)4

ونعني باآلخر في هذا البحث بأنه  :من هو من بني جلدتنا ووطننا ،وكل من يسكن هذا الوطن ،ويعمل

على تحقيق التعايش و الوئام ،وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين و المقيمين في المجتمع الكويتي .فالكويت يوجد

بها ما ال يقل عن  2مليون و  300ألف مقيم و الذي يشكل ثلثي عدد السكان ،بينما بلغ المواطنون عددهم نحو

مليون و  38ألف نسمة وهذا بحسب اإلدارة المركزية لإلحصاء( .)5و بالرغم من االختالف في األصل و الدين
والمذهب والفكر بينهم و الذي ينشئ بدوره اختالفا في التصورات و االهتمامات و المناهج و الطرائق إال أن
المطلوب هو أن تبقى هذه االختالفات واقعة داخل إطار واسع عريض يسعها جميعا وذلك بتنظيمها و التنسيق

بينها ودفعها لإلصالح(.)5
ب  -مبادئ التعامل مع اآلخر

لقد سطر لنا رسول هللا ﷺ أمثلة رائعة في تعامله مع اآلخر ،وليس أي آخر ،فقد كان من النوع الصعب

العنيف الجاحد ،فقد تعامل ﷺ مع عتاولة قريش حتى أن هللا تعالى وصف بعضهم في القرآن الكريم ،فقال تعالى:
ِ
ِ
ال
ف َقَّد َر * ثُ َّم َن َ
ف َقَّد َر * ثُ َّم ُقت َل َك ْي َ
ِ إَّن ُه َف َّك َر َوَقَّد َر * َفُقت َل َك ْي َ
استَ ْكَب َر * َفَق َ
ظ َر * ثُ َّم َعَب َس َوَب َس َر * ثُ َّم أ َْدَب َر َو ْ
ِإن ه َذا ِإال ِسحر يؤثَر * ِإن ه َذا ِإال َقول اْلبش ِر * سأُصلِ ِ
يه َسَق َر  ،)6( وكذلك تعامل الرسول ﷺ مع اليهود في
ْ ُ ََ
ْ َ
ْ َ
ٌْ ُْ ُ
َ ْ
ا لمدينة بطوائفهم الثالث ،حيث كان منهم الخيانة والغدر والمكر ،وقد حاولوا أكثر من مرة أن يغتالوه ﷺ  ،وكان

المنافقون بغشـهم وخداعهم ممن تعامـل النبي معهم ﷺ ،و بالرغـم من نوعية اآلخر الصعبة التي تعامـل معها ﷺ
ْم ُر ِباْل َع ْد ِل
إال أنه التزم بمبدأين أسـاسيين قرآنيين في التعامل معهم ،وهما العدل واإلحسان؛ لقوله تعالىِ  :إ َّن ّ
َّللاَ َيأ ُ
وِ
اإل ْح َس ِ
ان  ، )7( فعالقة المسلم بغيره تقوم عليهما ،وتنطلق منهما ،وتعمل وتلتزم بهما .فليس لمسلم من حجة
َ

يتذرعها في تجنب التعامل مع اآلخر خاصة أخيه المسلم فله بقدوتنا ﷺ خير مثل في التعامل مع أصعب

عداءا.
الشخصيات وأكثرهم
ً
( )1سورة الذارايت ،آية .49
( )2حممود ،عبدالرمحن ،2006 ،التعايش مع اآلخر حقيقة اترخيية وضرورة واقعية ،أحباث مؤمتر حنن واآلخر ،ص .59
( )3الصفار ،حسن 2004 ،م ،ط  ،1كيف نقرأ اآلخـر ،بريوت ،الدار العربيـة للعلوم ،ص .19
( )4األلباين ،صحيح النسائي ،إسناده صحيح.

( )5البوابة اإللكرتونية الرمسية لدولة الكويتwww.e.gov.kw/sites.kgoarabic :

()5عبداجلواد ،حممد 2006 ،م ،من احلوار مع الذات إىل احلوار مع اآلخر ،ص.46
( )6سورة املدثر ،آية .26 - 18
( )7سورة النحل ،آية .90
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 -1العدل

()1
والعدل معناه :اإلنصاف  ،وكذلك معناه :بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم ،وأيضاً
أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه ( ،)2ويكون العدل بجميع أحوال اإلنسان في الغضب والرضى ،فقد كان من

دعائه ﷺ " اللهم إني أسألك العدل في الغضب والرضى " ،فالعدل هو المساواة في المكافآت ،إن خي اًر فخير ،وإن
ش اًر فشر ،واإلحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشر بأقل منه.

قال الماوردي :إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى األلفة ،والذي إذا افتقد

كان البغضاء والحسد بين الناس .والعدل في التعامل ال يقتصر على أحد دون اآلخر ،أو مسلم دون غيره ،بل هو
ميزان هللا الذي وضعه للخلق ونصبه للحق ،ومن الواجب أن يعدل اإلنسان مع نفسه أوالً بإصالح نفسه وحملها

على فعل الصالح وترك القبائح فمن ظلم نفسه كان لغيره أظلم ،ومن عدل مع نفسه كان مع غيره أعدل
تعالى  :يا أَي َّ ِ
ِ
َنف ِس ُك ْم .)4( 
ين ِباْلِق ْس ِط ُش َه َداء َِّّللِ َوَل ْو َعَلى أ ُ
آمُنوْا ُك ُ
ونوْا َقَّوام َ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
والعدل في التعامل مع اآلخر له أولوية ،فاآلخر إما مسلم أو غيره ،كما تقرر ذلك في تعريف اآلخر،
()3

يقول

فغير المسلم من هو أحق بحسن المعاملة من غيره خاصة المحسنين والمنصفين منهم فهم ليسو سواء ،والمسلم
درجات ومراتب في أولوية التعامل معه ،فاألم واألب ليسوا كأحدهما ،والزوجة واألوالد كذلك ،وعلى ذلك قس ،فليس

من العدل وحسن التعامل مع اآلخر أن يتعامل اإلنسان مع آخر ليس بينه صلة قرابة وال دين ،ويطبق معه آداب

وأخالق ميادين التعامل مثل أدب االختالف والحوار وحرية التعبير – كما سيأتي – وال يطبقها مع أهله وأقاربه وأمه
وأبيه والمسلمين ،فهذا من الظلم و الجور والبعد عن العدالة.

فالعدل في التعامل خلق عام يكون مع القريب والبعيد ،بين المسلم وغيره ،بين الكبير والصغير ،بين

الغني والفقير ،بين األمير والخفير ،ال يستثنى أحد من اآلخر منه ما دام إنسان وهو من بني آدم؛ لقوله تعالى :
َوَلَق ْد َكَّرْمَنا َبِني َآد َم  ،)5( فكل تصرف صادر من قول أو فعل في مجال التعامل يجب أن يكون منطلقاً من قاعدة
العدل مع أي كائن من كان.
 -2اإلحسان

اإلحسان معناه :التفضل والزيادة في المعاملة الحسنة  ،والمحسن هو المتفضل المحبوب عند هللا عز
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الن ِ
ين َع ِن َّ
ين .)7( 
ين اْل َغ ْي َ
َّللاُ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
ظ َواْل َعاف َ
وجل ،يقول تعالىَ  :واْل َكاظم َ
اس َو ّ
فكظم الغيظ والعفو عن الناس من أخالق المحسنين ،فقد أخرج البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي
()6

هللا عنهما ،جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصالة ،فسقط اإلبريق من يدها فشجه ،فرفـع رأسـه إليها ،فقالت :إن
ِِ
ِ
الن ِ
ين َع ِن َّ
اس  ،قال :قد
ين اْل َغ ْي َ
ظ  ، فقال لها :قد كظمت غيظي ،قالتَ  :واْل َعاف َ
هللا تعالى يقـولَ  :واْل َكاظم َ
ِِ
ِ
ين  ،قال :اذهبي ،فأنت حرة لوجه هللا تعالى ،إنها صورة رائعة
َّللاُ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
عفا هللا تعالى عنك ،قالتَ  :و ّ

( )1القلعجي ،حممد ،1996 ،ط  ،1معجم لغة الفقهاء ،بريوت ،دار النفائس ،ص .276
( )2بن محيد ،صاحل مع جمموعة من املتخصصني 2004 ،م ،ط  ،3نضرة النعيم ،السعودية (.)2792/7
( )3بن محيد ،صاحل مع جمموعة من املتخصصني ،نضرة النعيم (.)2793/7
() 4
() 5
() 6
()7

سورة النساء ،آية .135
سورة اإلسراء ،آية .70
الكيالين ،ماجد ،فلسفة الرتبية اإلسالمية ،ص .143
سورة آل عمران ،آية .134
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من صور تعامل المسلم مع اآلخر ،وإن كانت جارية فاإلحسان للناس خلق يحبه هللا بشهادة القرآن ( ،)1وصدق
الشاعر:

أحسن إلي الناس تستعبد قلوبهم

فطالما استعبد اإلنسان إحسان

()2

فكم نحن اليوم بحاجة إلي اإلحسان والعفو فيما بينا خاصة في أماكن احتكاك الناس فيما بينهم في
الطرقات واألسواق والدواوين فقد كثر في اآلونة األخيرة توتر النفوس وكثرة المشاحنات فيما بين الناس وال يخفى
على المجتمع الكويتي من حوادث متكررة وصل بعضها إلى القتل بسبب نظرة أو كلمة.

و في هذا المقام يضيف ماجد الكيالني بعض التفصيل فيقول :اإلحسان هو العالقة الطبيعية التي أمر

هللا بها و فطر الناس عليها ،وهي عالقة يشجع هللا الناس للتسابق في ميدانها وأساس هذه العالقة أن اإلنسان خير
في األصل ،وأنه مفطور على التعامل مع اآلخرين حسب أصله الطيب وأنه حين تثور خالفات بينه وبين اآلخر
فإن الواحد منهما أمام عدو عارض ،وعدو أصيل ،فاإلنسان هو العدو العارض الذي وقع ضحية العدو األصيل

وهو الشيطان ،واإلحسان يعيد اإلنسان إلى أصله في األخوة ،ويعزل الشيطان عن استغالله واستعماله ،وقد أشار
المولى عز وجل إلى ذلك بقوله  :ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ،و قل أرب أعوذ بك من

همزات الشياطين ،و أعوذ بك رب أن يحضرون (.)4( )3

فهذه المسألة التي غفل عنها الكثيرون تعد في غاية األهمية لتنظيم الحياة داخل المجتمع اإلنساني وعلى

هذا فإن تنشئة األفراد اإلنسانيين على شفافية الحساسية نحو المسؤولية يخلق الطمأنينة في نفوس األفراد ويشعرون

بعدالة التوزيع االجتماعي ألدوار البشر (.)5

فالبد أن ترسخ هذه المفاهيم في مناهجنا و طرائقها و قنواتها وال بد من أن تمكنها من توجيه عادات
المجتمع وقيمه وثقافته و ممارساته فينعكس ذلك على العالقات و التعامالت بين األفراد.

فتعليم حقوق اآلخر و واجبات الفرد جزء من التربية والتنشئة المدنية التي نجدها في المناهج العالمية

والتي غابت عن بعض دول الخليج ،وإن كنا في الكويت نعلم التنشئة المدنية في المرحلة االبتدائية والدستور وحقوق
اإلنسان في المرحلة الثانوية ،ولكن نحتاج إلى تأصيلها في الخبرات التربوية اليومية بدالً من التعامل معها كمادة

معرفية فقط (.)6

إن أزمة اليوم هي أزمة تطبيق ألخالق السلف الصالح الذي ترجم تعاليم الشريعة إلى واقع عملي ملموس
ومحسوس و ليس اتخاذها مجرد ثقافة أو ترف فكري ،فمن أكبر األخطاء التربوية أن يخالف اإلنسان بين قوله
وفعله ،وهذا ما حذر منه عز وجل بقوله  :يا أَي َّ ِ
َمُنوا ِل َم تَُقوُلو َن َما ال تَْف َعُلو َن .)7( 
ُّها الذ َ
َ َ
ين آ َ

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5

األلوسي ،شهاب الدين ،تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،مصر ،املكتبة التوفيقية ،ص .81
ديوان الشاعر أبو الفتح البسيت.
سورة املؤمنون ،اآلية .98 – 96
الكيالين ،ماجد ،مصدر سابق ،ص79
س ـ ـ ـ ــامل ،فاطمة الزهراء .وش ـ ـ ـ ــحاتة ،حسـ ـ ـ ــني 2007 ،م ،الرتبية األخالقية يف اجملتمع العريب املعاص ـ ـ ــر ،القاهرة ،دار العامل العريب ،ص
.196

( )6احلريب ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــعود هالل ،مقــال إلكرتوين بعنوان :تعليم احلقوق والواجبــات جزء من الرتبيــة والتنش ـ ـ ـ ـ ـ ــة املــدنيــة ،جملــة أرش ـ ـ ـ ـ ــيف املعرفــة
العدد ،168،املوقع اإللكرتوين:
http://www.almarefh.org /news.
( )7سورة الصف ،آية .2
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واإلحسـان ال يفرق بين إنسـان دون غيـره ،فاهلل تعالى يقول  :وُقوُلوْا لِ َّلن ِ
اس ُح ْسناً  ،)1( أي كل إنسـان،
َ
ويقول الرسـول ﷺ في الحديث ..." :وخالق الناس بخلق حسـن " ( ،)2فاإلحسان والعدل أخالق عالمية ال يحدها
إقليم ،أو بشر دون بشر ،أو دين دون دين.

المبحث الخامس

نموذج ألهم ميادين التعامل مع اآلخر في ضوء التربية اإلسالمية
الحوار وحرية التعبير

الحوار وحرية التعبير من وجهة نظرنا وجهان لعملة واحدة ،فال يستطيع أحدهما مفارقة الثاني ،فالحوار

ال يتم بدون حرية تعبير ،وهو قناة من قنوات االتصال البشري فيما بينهم ،وال يمكن للحوار أن يتم في أجواء من
الكبت والقمع لحرية التعبير ،فحرية التعبير هي البيئة التي من خاللها يستطيع الفرد أن يحاور اآلخر ويفهمه وهي
بطبيعتها تنمي اإلخاء والحب واالحترام بين األفراد واألمم وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية (.)3
وقد تم اختيار ميدان الحوار باعتباره من أهم ميادين التعامل مع اآلخر؛ ألن الحوار جزء من حياة الفرد

في المجتمع ،فالفرد يلجأ إلى التخاطب و المحاورة في كل جوانب حياته ،فهو يبيع و يشتري ويتعلم ويعلم ويتشاور،
فهو في سلسلة متواصلة من الحوارات و إن تعددت مستوياتها واختلفت مضامينها .حتى في ذهابه إلى المسجد

ألداء فريضة الصالة والتي هي بمعناها اللغوي الدعاء والمناجاة ،فإن ذلك ال يتم إال عن طريق الحوار بين العبد
وربه عن طريق المناجاة في الصالة والدعاء .ولعل العديد من المشكالت الناجمة بين األفراد وتفاقم الخصومات

يكون منشؤها انقطاع لغة الحوار فيما بينهم ،ولعلنا قد شهدنا في واقعنا انهيار الكثير من األسر بعد تفكك أواصرها،
و السبب هو انعدام الحوار أو ضعفه بين الزوجين ،ففي دراسة استهدفت التعرف على أسباب الطالق الشائعة في

األسرة الكويتية والتي أجريت على عينة عشوائية قوامها  1313حالة (زوج و زوجة) الذين راجعوا إدارة االستشارات
األسرية بو ازرة العدل طالبين الطالق ،تبين أن السبب األساسي للطالق هو انعدام القبول والمودة بين الطرفين

وضعف الحوار ،ثم التغير السلبي في التصرفات و السلوك ،ثم عدم تحمل المسؤولية ،و أخي ار العنف (.)4

فالحوار سـنة ربانية في تعامل الفرد مع اآلخر ،وحق لكل إنسان مهما كان ،فاهلل تبارك وتعالى قد أباح
ِ
الحوار مع من ينكر وجوده جل عاله ،فقالُ  :قل ِإن َك ِ
ين  ،)5( شريطة أن يكون
ان ل َّلر ْح َم ِن َوَلٌد َفأََنا أََّو ُل اْل َعاِبد َ
َ
ْ
الحوار وفقاً آلدابه وضوابطه التي سوف نذكرها فيما بعد ،وقد حاور هللا تعالى جمع من الخلق ،فحاور المالئكة:
 وِإ ْذ َقال ربُّك لِْلمالَِئ َك ِة ِإِّني ج ِ
اع ٌل ِفي األ َْر ِ
ض َخِل َيف ًة  ،)6( وبرغم كمال مقامه جل وعال فقد حاور إبليس الرجيم
َ
َ َ َ َ
َ
َّ
ِ
ال أََن ْا
ق
ك
ت
ر
َم
أ
ذ
إ
د
ج
س
ت
َال
أ
ك
ع
ن
م
ا
م
ال
ق

فقال:
المخالف،
العدو
مع
اقي
ر
ال
ار
و
الح
من
مثال
عاله
جل
لنا
ليضرب
َ َ َ ََ َ َ
َ ْ َُ ْ َُْ َ َ َ
()7
ِ
ِ
يسى ْاب َن
ال ّ
َخ ْيٌر ّم ْن ُه  ، وقد حاور هللا تعالى األنبياء ،كحواره مع نبيه عيسى عليه السالمَ  :وِإ ْذ َق َ
َّللاُ َيا ع َ

() 1
( )2
() 3
( )4

سورة البقرة ،آية .83
األلباين ،صحيح اجلامع الصغري ،إسناده حسن.
الزحيلي ،وهبة 2000 ،م ،ط  ،1حق احلرية يف العامل ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،ص .122
حبوث ودراسات ،مكتب اإلمناء االجتماعي ،املوقع الرمسي:

http://www.sdo.gov.kw/link5-research-2.htm

( )5سورة الزخرف ،آية .81
( )6سورة البقرة ،آية .30
( )7سورة األعراف ،آية .12
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اس اتَّ ِخ ُذوِني وأ ُِمي ِإَلـهي ِن ِمن دو ِن ِ
لت لِ َّلن ِ
ال ُس ْب َح َان َك  ،)1( وقد نقل هللا تعالى لنا حوا اًر ألصغر
ُ
َنت ُق َ
َم ْرَي َم أَأ َ
ّ
َ ّ َ َْ
َّللا َق َ
النمل ْاد ُخلُوا مس ِ
اكَن ُك ْم ال
ُّها َّ ْ ُ
مخلوقاته ،وهي النملة مع نبي هللا سليمان عليه السالم ،فقال تعالىَ  :قاَل ْت َن ْمَل ٌة َيا أَي َ
ََ
ِ
وده وهم ال ي ْشعرو َن * َفتَب َّسم ض ِ
احكاً ِّمن َق ْولِ َها .)2( 
َ َ َ
َي ْحط َمَّن ُك ْم ُسَل ْي َم ُ
ان َو ُجُن ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ
إذاً الحوار حق مشروع بين البشر في تعاملهم مع بعضهم البعض في جميع القضايا الدينية والدنيوية،

ولكن البد لهذا الحوار من آداب وضوابط تمنعه من الخروج عن مقصوده وآثاره التي جاء من أجلها ،أو أن يتحول
إلى مشاحنات أنانية ،أو جدل مذموم.
آداب الحوار وضوابطه:

للحوار آداب جمة وضوابط عديدة ،نذكر أهمها:
أ – اإلنصاف والتفريق بين الفكرة وصاحبها:

كثير من األفراد حينما يتعاملون مع بعضهم البعض باستخدام أسلوب الحوار ،فإنهم ينطلقون من الخلفية

المتكونة عن صاحب الحوار وليس فكرته ،فإذا كان ذو خلفية سيئة فال ُيتقبل كالمه وال فكرته وإن كانت صحيحة
وتدعو إلى الحق ،فالتربية اإلسالمية تعلمنا اإلنصاف في الحوار مع الغير ،وأن ننظر إلى الفكرة وليس إلى
صاحبها ،فإذا وجدناها حقاً وحكمة ،فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها ،وقد أنصف الرسول
ﷺ الشيطان الرجيم الذي هو عدونا ،وأمرنا هللا أن نتخذه عدواً ،فقد روى البخاري أن الرسول ﷺ وكل أبا هريرة
بحفظ زكاة رمضان ،فأتاه آت ،فجعل يحثوا من الطعام ،فأمسك به ،ثم خلى سبيله ،ثم عاد الثانية والثالثة إلى أن

قال في الثالثة :دعني أعلمك كلمات ينفعك هللا بها ،قال :قلت :ما هن ؟ ،قال :إذا أويت إلى فراشك فاق أر آية ّ 
َّللاُ
ِ ِ َّ
ُّوم  ،)3( حتى تختم اآلية ،فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ ،وال يقربنك شيطان حتى
الَ إَل َـه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقي ُ
تصبح ،فلما أخبر بها رسول هللا ﷺ  ،قال له " :أما إنه صدقك وهو كذوب ،تعلم من تخاطب منذ ثالث ليال يا أبا
هريرة ؟ " ،قال :ال ،قال ﷺ " :ذاك شيطان " (.)4

وفعال ،خاصة
فالحوار القائم
ابتداء على اإلنصاف ،وعدم تحقير الشخص ،هو حوار منضبط وإيجابي َّ
ً
إذا تجرد صاحبه من التعصب الفكري والطائفي الحزبي بغض النظر إن كان صاحب الفكرة الصحيحة من تيار

مخالف أو حتى دين مغاير ،فالرسول ﷺ َّ
صدق الشيطان بقوله عن آية الكرسي ،وإن كانت عادته الكذب لكن لم
يمنعه ذلك من أخذ الحق منه ،وهذا قمة اإلنصاف.
ب – تحديد الغاية التي يريد المتحاوران الوصول إليها من وراء التحاور ،وإذا ما كان الحوار صادقاً

ونافعاً فال بد أن يحدد له هدف يمكن اإلشارة إليه صراحة أو ضمناً ،ومهما يكن من أمر فإن غايات الحوار ال
تخرج عن الغايات التالية:

 .1الوصول إلى تفسير متفق عليه حول موضوع المحاورة.
 .2الرغبة في تخطي حالة العقم الفكري ،الذي هو :تجاوز ثقافة البعد الواحد ورفض االنسياق وراء

المذهب المتسلط السائد.

 .3الرغبة في تخطي حالة االنغالق الفكري ،الذي هو تجاوز التعصب المذهبي أو الفكري أو السياسي

أو االجتماعي (.)5

( )1سورة املائدة ،آية .116
() 2
( )3
( )4
( )5

سورة النمل ،آية .19 ،18
سورة البقرة ،آية .255
رواه البخاري ،خمتصر من حديث طويل.
أسس احلوار مع اآلخر وأمهيته يف الفكر اإلسالمي ،دراسة حملمد القضاة
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ج  -الرحمة والشفقة بالخصم والحرص على إقناعه:

ينبغي للمحاور أن يتحلى بالرحمة والشفقة باآلخر والحرص على إقناعه ،فالمحاور المسلم الصادق ال
يتَصور منه إال إظهار الحق لخصمه والشفقة عليه ،والخوف عليه من الباطل ،ولو أن كل محاور َّ
تحلى بهذه
ُ
المعاني لساد الحوار جواً من التفاهم والود واأللفة ،ولنا في رسول هللا ﷺ قدوة حسنة حين يصفه رب العزة بقوله:
ِ
ِ
ِ
اءكم رسول ِمن أ ُ ِ
ِ
يم  ،)1( وإذا كان المسلم
َ لَق ْد َج ُ ْ َ ُ ٌ ّ ْ
ين َرُؤ ٌ
يص َعَل ْي ُكم ِباْل ُم ْؤ ِمن َ
َنفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعَل ْيه َما َعنتُّ ْم َح ِر ٌ
وف َّرح ٌ
ُم َلزم برحمة اآلخر والشفقة عليه في دعوته وهو كافر باهلل تعالى ،فالرحمة والشفقة للمسلم من باب أولى في الحوار
والتعامل ،فهذا موسى عليه السالم يأمره ربه سبحانه بأن يذهب إلى فرعون ،وهو أقوى سلطة في ذلك العصر
وأكثرها ظلماً واستبداداً ويدعوه بالقول اللين والتلطف في دعوتهُ َ :قوال َل ُه َق ْوالً َّلِّيناً َّل َعَّل ُه َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َشى ،)2( 
واإلشفاق عليه من تعنته وتعصبه للباطل المؤدي به إلى طريق الهالك ،ولعل مع وجود مشاعر الرحمة والشفقة
في قلب المحاور إن أبداها والتصريح بها أدعى لقبول الخصم أو اآلخر كالمه وتليين موقفه ،إذ إظهار هذه
المشاعر اإليجابية مع الحرص على مصلحة اآلخر والرغبة في إنقاذه يؤثر تأثي اًر إيجابياً فيفتح قلبه للعدل واإلنصاف

وهَّوة الخالف بين الطرفين ،وهو ما ُيعد خطوة إيجابية مهمة في تقدم ونجاح الحوار.
وتضييق الفجوة ُ
د  -العدل والموضوعية:

فكل من الطرفين المشاركين بالمحاورة عليهم التخلي عن التعصب لوجهة نظر مسبقة وعن التمسك بفكرة

يرفض نقضها أو مخالفتها ،ألن التمسك بوجهة النظر السابقة تتباين مع منهجية الحوار في تبادل األفكار وتداول

األطروحات وسماع الرأي اآلخر ،ذلك أن طبيعة الحوار تقتضي اإلعالن من الطرفين عن االستعداد التام للكشف
عن الحقيقة واألخذ بها عند ظهورها ،سواء أكانت وجهة نظر سابقة ،أم وجهة نظر الطرف اآلخر الذي يحاوره.

وقد أكد القرآن الكريم على هذا المفهوم بصراحة واضحة .وذلك حين وجه رسول هللا ﷺ بأن يقول للمشركين في
ِ
ض ٍ
الل ُمِب ٍ
ين  .)3( وفي هذا غاية االبتعاد عن التعصب لفكرة
محاورته لهمَ  :وإَِّنا أ َْو ِإي ُ
َّاك ْم َل َعَلى ُه ًدى أ َْو في َ
مسبقة ،وكمال الرغبة في البحث عن الحقيقة ّأنى كانت ومن أين صدرت (.)4
هـ – البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع اًلتفاق:

بما أن الحوار يمثل صوره من صور التواصل االجتماعي والفكري والشعوري بين الناس

()5

 ،إذن فمن

المسلمات أن يكون هناك تغاير واختالف في اآلراء واألفكار لكن المحاور الذكي الناجح هو من يبدأ
البديهيات و ُ
حواره بإبراز مواطن االتفاق والبدء بالقاعدة المشتركة بين الطرفين ،وتالفي البدء بنقاط االختالف ،أو مواضع النزاع

التي تزيد من هوة الخالف ،وتقلل فرص االلتقاء ،فالمحاور الناجح الذي يبدأ بتقديم ما اتفقوا عليه من آراء وحقائق

هو في الحقيقة يسعى إلى كسب ثقة من يحاوره وضمه إلى جانبه دون تصريح منه بذلك ،فهو يسـعى إلى بناء
جسر من التفاهم مع اآلخر قلما يخرج من حواره دون فائدة مرجوة ،ومثل ذلك حديث حجة الوداع من رواية عبد
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر أن النبي ﷺ قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ،قال " :أي يوم

http://www.alwasatparty.com/modules .
( )1سورة التوبة ،آية .128
( )2سورة طه ،آية .44
( )3سورة سبأ ،آية .24
( )4أسس احلوار مع اآلخر وأمهيته يف الفكر اإلسالمي ،دراسة حملمد القضاة:
http://www.alwasatparty.com/modules .
( )5اجلالد ،ماجد زكي 2005 ،م ط  ،1تعلم القيم وتعليمها ،األردن ،دار املسرية ،ص .140
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ِ
سميه سوى اسمه ،قال " :أليس يوم النحر ؟ " ،قلنا :بلى ...إلى قوله ﷺ " :فإن
هـذا ؟ " ،فسكتنا حتى ظننا أنه ُ
سي ّ
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.)1( " ..
و– اًللتزام بالقول المهذب والعبارة المناسبة:

إن التلطف بالقول واألناة واألدب في الحوار من أسرار فتح مغاليق النفوس ،فالكلمات الطيبـة والعبارات

وتلين القلوب وتُ ِّ
قرب الخصوم لذلك جاء القرآن الكريم بقاعدة عامة في
اللطيفـة في الحوار تحطم الحواجز النفسـية ُ
َِّ ِ
ِ
الحوار يلتزم بها المسلم مع م ِ
َح َس ُن  ،)2( فالمطلوب من المسلم
حاوره ّأياً كان بقوله تعالىَ  :و َجادْل ُهم ِبالتي ه َي أ ْ
ُ
()3
أن يكون في حواره على حالة أرقى وأحسن من الحالة التي يكون عليها من يجادله أدباً وتهذيباً .
واختيار القول المهذب يكون باختيار األلفاظ السالمة من المعايب ،وتجنب القبيح من الكلمات ،كذلك

تجنب السب والشتم في الحوار والقذف واللعن ،فهذا المصطفى ﷺ يقول عنه أنس  " :لم يكن النبي ﷺ سباباً وال

فاحشاً وال لعاناً ،كان يقول ألحدنا عند المعتبة :ما له ترب جبينه "
وأما اختيار العبارات المناسبة في الحوار فتكون بتالفي العبارات التي تحتمل معنيين ،أو العبارات ذات
(.)4

مغزى أو مرمى آخر سيئ ،أو العبارات التي تثير الفتن وتأجيج الخالف بين الناس ،كالذي تستخدمه قنوات اإلعالم
من مقروء ومسموع ومرئي ،فكثي اًر ما نق أر في صحفنا المحلية بعض العبارات الجارحة والمؤججة للفتن والقالقل بيـن
الناس ،التي كتبها أصحابها من باب السبق الصحفي ،أو للفت أنظار القراء لما هو شاذ وغريب ،فالتلطف في

الجمل والعبارات البعيدة عن التعصب أو التجريح ُيورث التقدير واالحترام ويزيد من نقاط االلتقاء
الخطاب واستخدام ُ

بين المتحاورين.

ز –اإلنصات وحسن اًلستماع:

اإلنصات واالستماع فن كما للكالم فن ،والمحاور الناجح هو من يتقن فن اإلنصات قبل الحوار؛ ألن

المستمع الجيد يحقق باستماعه لآلخر ركن أساسي من أركان الحوار البناء ،إذ باستماعه وحسن إنصاته يتيح

لآلخر الفرصة إلبداء الرأي والتعبير وتبادل وجهات النظر ،فالحوار ليس من حق طرف دون اآلخر ،وإال تحول
الحوار البناء إلى حوار أحادي يكون فيه متحدث ومتلقي فقط ،فالناس بطبيعتها تفضل المستمع الجيد على المتكلم

الجيد (.)5

كما يقول ديل كارينجي :إن سر التأثير على الناس ليس في أن تكون متحدثاً جيداً ،بل منصتاً جيداً،
وغالبية الناس يحاولون اكتساب اآلخرين في صفهم وفي صف تفكيرهم عن طريق الحديث الكثير عن عملهم أو
مشاكلهم أكثر مما تعرف أنت (.)6
ولعل للتربية منذ الصغر نصيب كبير في تشكيل شخصية الفرد وأساليب حواره ونقاشه مع اآلخر ،فالطفل

الذي ينشأ يتلقى التعليمات واألوامر من الوالدين دون مناقشة أو إقناع ودوره المطلوب هو التنفيذ فقط ،والذي لم

يعتد على أن ُيسمع لرأيه في أمر ما فإنه ينتج لنا أشخاصاً يؤمنون بأن الصواب هو قيمة وحيدة ال يمتلكها اثنان،
وأن النظر لألشياء ينحصر في بديلين وحيدين إما خطأ أو صواب ،وهذا مدعاة إلى عدم االستماع لما هو مخالف
لرأيه وفكره.
( )1رواه البخاري.
( )2سورة النحل ،آية .25
() 3
() 4
() 5
()6

األملعي ،زاهر 1404 ،هـ ط  ،4مناهج اجلدل يف القرآن ،الرايض ،مطابع الفرزدق ،ص .447 ،446
رواه البخاري.
أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 1408 ،م ،ط  ،3الرايض ،املطابع العاملية ،ص .27
كارينجي ،ديل 2002 ،م ،اكتشـف القائد الذي بداخلك ،الرايض ،مكتبة جرير ،ص .114
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وحسن االستماع يحتاج إلى تهيئة النفس لإلنصات ،والبعد عما يقلل من تركيزها ،وإلى إظهار مدى
استعدادها لتقبل الكالم واآلراء ،والتفاعل أثناء االستماع وإعطاء الفرصة الكافية إلبداء الرأي ( ،)1ولنا في رسول هللا

قدوة حسنة في حسن إنصاته ﷺ وحسن حواره مع اآلخر ،سواء كان كاف اًر أو مسلماً.
ح  -الحوار بهدوء وروية:

وذلك ألن االنفعال والتوتر النفسي في الحوار يفضي بالنتيجة إلى فشل المحاورة وعدم االستفادة منها،

فال حاجة إلى االستمرار فيها ،بل إن ضرر المحاورة التي يسودها االنفعال يكون أكثر من نفعها .من هنا ال بد أن

يكون الحوار مبنياً على المرونة والتسامح ،فقد يكون المحاور على خطأ في الفكرة أو المعلومة التي يطرحها ،ولكن
المرونة والهدوء يعمالن على استمرار الحوار واستكمال موضوعاته ،أما التوتر والتعصب فهي أمور ال تشجع على

الحوار وال تخدم أهدافه ،وإذا ما جرى الحوار في ظل تلك األجواء فمصيره إلى اإلخفاق والفشل وحتى يتحقق ذلك

ينبغي للمحاور أن يكون صوته هادئاً دون ارتفاع أو صراخ ،لئال ينقلب الحوار إلى مهاترات كالمية عقيمة (.)2
كيف نستثمر الحوار في عالقتنا مع اآلخر:

عندما ندرك أن أفراد المجتمع الواحد يمارسون الحوار بشكله اإليجابي في أغلب النشاطات التي يزاولونها

والسلوكيات التي يصدرونها واألخالق التي يتحلون بها ،حينئذ يتأكد لنا أن أولئك األفراد الذين استطاعوا أن يتواصلوا
فيما بينهم عبر آليات الحوار المتبادل بشكل تلقائي وحميمي ،إنما يسهمون بال وعي منهم في تشكيل قسمات ثقافة

التسامح التي تحضن كل مكونات المجتمع وعناصره ،وبهذا يسهمون بال وعي منهم كذلك في بناء حضارة االختالف
التي تؤلف آلية الحوار بين مكوناتها المتباينة وأحيانا المتضادة (.)3

فالتعددية الثقافية و الفكرية و الدينية و غيرها في المجتمع تعد ثروة هائلة لنمائه و خصوبته إذا ما

أحسن االستفادة منه ،وال تتحقق االستفادة القصوى إال بشيوع ثقافة الحوار بين جميع أطياف المجتمع ،والذي بدوره
يؤهل أبناء المجتمع المحلي في التواصل و التفاهم مع المجتمع العالمي أو الخارجي .فقد حقق أجدادنا منذ قرون

طويلة تعايش متميز بين الثقافات مبني على أساس الحوار واالنفتاح والتفاعل والتثاقف البناء .يقول حسن موسى

الصفار في كتابه كيف نق أر اآلخر :إن التعرف على اآلخر الداخلي لم تعد مجرد مسألة ثقافية فكرية ،بل أصبحت

قضية اجتماعية وطنية تتأثر بها وحدة المجتمع وترتبط باالستقرار و األمن الوطني ،فقد تجد من يضمهم وطن

واحد أو تجمعهم لغة واحدة أو ينتمون إلى دين واحد ،إذ يتنوعون في توجهاتهم ضمن اإلطار المشترك ،يعيشون
حالة من التباعد و الجهل ببعضهم بعضا فترتسم عند كل طرف صورة غير صحيحة عن الطرف اآلخر ،إن الجهل
باآلخر و الخطأ في قراءته يشكل ظلما للذات واآلخر ،حيث يحرم اإلنسان نفسه من معرفة الحقيقة و يضللها عن
إدراك الواقع ،مما يمنعه من التفاعل اإليجابي مع اآلخر(.)4

فتعميم ثقافة الحوار عبر مكونات المجتمع ال يقتضي ميزانية مادية هائلة كالتي تصرف في المؤتمرات
والندوات ،بقدر ما يتطلب ميزانية معنوية تصرف بواسطة شتى األساليب ،ابتداء من األسرة التي هي نواة و أساس
أي خلق يغرس أو قيمة تكتسب والمتمثل بالحوارات الهادفة بين الزوجين و بين الوالدين و األبناء ومرو ار بجلسات
عمان ،دار املعايل.
( )1زمزمي ،حيىي 2002 ،م ،احلوار :آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة ،ط َّ ،2
( )2أسس احلوار مع اآلخر وأمهيته يف الفكر اإلسالمي" دراسة :حممد القضاة:
http://www.alwasatparty.com/modules. articles
( )3بولعوايل ،التجاين ،ثقافة احلوار أساس التعايش اإلجيايب بني كل مكوانت اجملتمع:
http://www.ahewar.org /debat/show.art.
( )4الصفار ،حسن موسى 2004 ،م ،ط  ،1كيف نقرأ اآلخر؟ بريوت  ،الدار العربية للعلوم ،ص .10
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البرلمان الموجهة عبر األقمار الصناعية ،والبرامج الحوارية التي تترجم آداب الحوار و ضوابطه عمليا وكذلك
بالمقررات المدرسية المشحونة باألدبيات المختلفة ،وصوال إلى المسجد الذي تلقى فيه خطب الجمعة كل أسبوع.

هذه العناصر وغيرها تستقطب عددا غفي ار من الناس ،لكن ال تعرف كيف تستثمر خطاباتها في إيصال األفكار
والمضامين التي من شأنها خدمة الصالح العام ،وتوعية المواطنين ،وتهيئة عقول النشء وما شاكل ذلك ،وفي هذا
النطاق يمكن أن تتم الدعوة إلى الحوار الذي يشكل اإلسمنت المسلح الذي يوفق بين لبنات المجتمع وأجزائه ،فإذا
ما هو انتفى انهار بناء المجتمع ،أو تخلخلت مرتكزاته وأعمدته (.)1
ففي دراسة إلهام عبد الحميد فرج

()2

حول قيم التعامل مع اآلخر و تقديم نموذج مقترح لتنمية ذلك وجدت

أن قيمة الحوار تحتل المرتبة الثانية في القيم األساسية لتعامل الفرد مع اآلخر وهي بحسب الترتيب الوارد:
 -1التسامح
 -2الحوار

 -3تحمل المسئولية
-4العمل الجماعي

المبحث السادس

نموذج رائد في تعامل وتعايش الفرد مع اآلخر( مبرة اآلل واألصحاب )

اجتهد الباحثان في عرض نموذج من المجتمع الكويتي يتميز بحسن التعايش مع اآلخر مهما اختلف مذهبه

أو توجهه وذلك بالعمل على تقبل اآلخر واحتواءه في المشاركة والحوار ،والعمل وفق األمور المتفق عليها وتجنب
األمور المختلف فيها والذي بدوره يحقق األلفة والترابط بين أبناء المجتمع الواحد ويعكس الصورة المثالية للفرد

المسلم في تعامله مع اآلخر.

إن مبرة اآلل واألصحاب نموذج رائد في العمل التطوعي القائم على العمل ضمن القواعد المشتركة

للمجتمع الكويتي ،واالنطالق من أرض صلبة ال يختلف عليها اثنان ،فهي مبرة ذات لون جديد والتي تخصصت
في اإلغاثة الفكرية والدعم والتوعية العلميين .ولعل سبب اختيار الباحثان لعرض تجربة مبرة اآلل و األصحاب هو

تميزهم في تحقيق مبادئ التربية اإلسالمية في تعامل الفرد مع اآلخر وترجمتها إلى سلوكيات و آليات تعاون من

أدب اختالف و حسن حوار وتقبل واحتواء لآلخر بعيدا عن نفس التعصب و التحيز والذي بدوره يساهم في تحقيق
التآلف بين أبناء وطننا الحبيب.
فالرسالة السامية لمبرة اآلل واألصحاب تتمحور حول نشر تراث آل البيت والصحابة رضي هللا عنهم
أجمعين ،وغرس محبتهم في نفوس المسلمين والدعوة لالقتداء بهم التي هي مدعاة للوحدة الوطنية ،ونبذ الفتن

الطائفية وتوحيد الكلمة ،وهذا أحد أهم أهداف المبرة الداعي إلى تأسيسها.

وقد كان لنا لقاء مع رئيس مبرة اآلل واألصحاب الدكتور عبد المحسن الخرافي؛ ليوضح لنا أهداف المبـرة،
وآليات العمل ،وبيان العقبات ،وكيف أصبحت المبرة نموذجا يحتذى به في حسن التعامل و التعايش مع اآلخر
ومدى مساهمتها في جمع الكلمة والسعي لتحقيق الوحدة الوطنية.
( )1بولعوايل ،التجاين ،ثقافة احلوار أساس التعايش اإلجيايب بني كل مكوانت اجملتمع:
http://www.ahewar.org /debat/show.art.

( )2فرج ،إهلام عبداحلميد 2006 ،م ،برانمج مقرتح لتنمية قيم التعامل مع اآلخر .دراسـ ـ ـ ــات يف املناهج وطرق التدريس ،العدد ،116
اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس ،القاهرة.
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السؤال األول :ما هي مبـرة اآلل و األصحاب ،وما الهدف الداعي لتأسيسها ؟

الجواب :بسم هللا والصالة والسالم على أشرف خلق هللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

مبرة اآل ل واألصحاب هي مبرة خيرية تخصصت في اإلغاثة الفكرية لنشر تراث آل بيت رسول هللا ﷺ
وأصحابه األخيار ،وغرس محبتهم في نفوس المسـلمين ،فحب آل البيت وصحابة النبي ﷺ أمر تعبدي نتقرب به

إلى هللا سبحانه ،فبغض النظر عن البعد السياسي واالجتماعي في المجتمع نرى أن العمل هذا هو نوع من العبادة،
ألم نقل في كل صالة:

صل على محمد وعلى آل محمد " ،وندركها بـ " وبارك على محمد وعلى آل محمد " ،كذلك نتعبد
" اللهم ّ
هللا بحب صحابة رسول هللا ﷺ فهناك قرابة  24آية بين التصريح والتلميح بحب الصحابة ،فهم أول صدر اإلسالم،
وهم الذين عاصروا الرسول ﷺ وأخذوا منه الدين قوالً وفعالً ،وكان قرنهم خير القرون.

كذلك ارتأينا حينما كنا بصدد إنشاء المبرة إلى مشروع يجمع الكلمة ويوحد الصفوف في المجتمع المحلي،

فنحن أحوج ما نكون إليه هو البحث عن نقاط االلتقاء والتقارب في مجتمعنا الكويتي؛ لذا كان تأسيس المبرة
وإشهارها في عام  2005م.

السؤال الثاني :ما أهداف المبرة ؟

الجواب :أهداف المبرة متعددة ،وهي:
 – 1العمل على غرس محبة اآلل (آل البيت) األطهار واألصحاب األخيار في نفوس المسلمين.

 – 2نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع ،وخصوصاً تلك المتعلقة بتراث اآلل واألصحاب من عبادات

ومعامالت.

 – 3التوعية بدور اآلل واألصحاب ،وما قاموا به من خدمات جليلة لنصرة اإلسالم والدفاع عن المسلمين،
وتحقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

 – 4دعم الوحدة الوطنية ،وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من خالل تجلية بعض المفاهيم الخاطئة

التي رسخت في نفوس بعض المسلمين عن أهل البيت األطهار والصحابة األخيار.
 – 5إبراز عالقاتهم الحميمة المتبادلة بينهم.

السؤال الثالث :ما آليات العمل ووسائل تحقيق األهداف ؟

الجواب :توجد عدة آليات ووسائل لتحقيق أهداف المبرة ،منها:

 – 1إقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتب التي تحقق أهداف المبرة ،وما شابهها من وسائل إعالمية.
 – 2عمل موقع إلكتروني يضم األنشطة واإلصدارات الخاصة بالمبرة.

 – 3تأسيس مجلة فصلية متخصصة تعنى بشؤون التراث المتعلق بآل البيت والصحابة الكرام.
 – 4البدء في عمل موسوعي ضخم وكبير عن آل البيت واألصحاب يتميز بالحيدة والموضوعية التامة.

السؤال الرابع :ما آلية تعاونكم مع اآلخر باختالف مذهبه أو تياره في المجتمع ؟

نحن بفضل هللا نتعاون مع كافة التيارات والمذاهب والمدارس الفكرية ،ونمد يدنا للتعاون والعمل مع أي

جهة تود التعاون أو المشاركة سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،وهذا كله يصب في خدمة جميع الشرائح
االجتماعية في المجتمع بعيداً عن إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية ،فنحن نتعاون مع كل من لديه اهتمام بفكرة
المبرة ونتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية،وجمعيات النفع العام بكل أطيافها ،وال نتردد عن مد يد التعاون

البناء مع اآلخرين مهما تعددت مسمياتهم أو أطيافهم ،فلدينا تعاون حالياً مع و ازرة األوقاف وو ازرة
والعمل المشترك ّ
التربية ،وكذلك فنحن بصدد المشاركة في مؤتمر مستقبلي قريباً إن شاء هللا.
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السؤال الخامس :هل ترون أن للمبرة دو ارً مهماً في تحقيق التعايش اإليجابي بين أفراد المجتمع وتقبل

اآلخر مهما اختلف  ،وكيف ؟

الجواب :نعم ،تلعب المبرة دو اًر مهماً في تحقيق التعايش اإليجابي المطلوب ،وذلك من خالل احتوائنا

لآلخر بغض النظر عن طائفته أو تياره أو مذهبه ،والترحيب بمشاركة اآلخرين معنا وفق قاعدة اتفاق مشتركة

بيننا ،ولعل الهدف الرئيسي للمبرة ،وهو التوعية المجتمعية بتراث اآلل واألصحاب لمدعاة إلى التعايش اإليجابي،
وذلك بنشر ثقافة وتراث متفق عليه من قبل أكبر مذهبين في الكويت والذي يقودنا إلى لغة حوار مشتركة ،وتعزيز
نقاط االلتقاء بيننا ال االختالف ،فتراث اآلل واألصحاب ومحبتهم مدعاة للوحدة الوطنية وللتعايش اإليجابي.

كذلك عقد الندوات و المحاضرات والحوارات المشتركة ،وإقامة لقاء شهري يلتقي فيه أبناء المذهبين بين

المغرب والعشاء يصاحبه زيارة ميدانية لغرفة المشجرات آلل البيت كنموذج ،ومكتبة المبرة وبانوراما األسماء
والمصاهرات بين اآلل واألصحاب.
ولعل المطلع إلى مكتبتنا يجد أن المراجع والمصادر من أمهات الكتب متعددة ومتنوعة وتضم مراجع
المذهبين ،وكذلك في استخدامها وتوظيفها في إصداراتنا وكتبنا التي بلغت قرابة الثالثين مؤلفاً ،فال يخلو مؤلف من
استخدام مراجع للمذهبين واالستدالل باألدلة الواردة في كتبهم ،وال ترى في مؤلفاتنا ما يشير إلى اسم طائفة أو

مذهب دون اآلخر ،وهذا ما نسميه بتطويق الطائفية ،وقد نجحت المبرة بفضل هللا في تحقيق التعايش اإليجابي
المطلوب وفي تقبل اآلخر ،والدليل على ذلك تفاعل أبناء المجتمع بتعدد أطيافه في أنشطة وبرامج وإصدارات المبرة
ودعمهم المستمر لها ،وشهادة عدد من المهتمين سواء في المجال العلمي البحثي ،أو في مجال الوحدة الوطنية

إلى الدور البارز والفعال للمبرة في تحقيق أهدافها السامية ،ولعل مقولة أحد قياديي و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
للمبرة عند االطالع على إنجازاتها وأنشطتها ،قال" :إذا كان تحفيظ القرآن مشروع كلمة اهتمت به و ازرة األوقاف،

واألخالق مشروع كلمة ،فأنتم مشروع جمع كلمة".
كذلك سبق لنا المشاركة في مؤتمر لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في أكتوبر 2008م ،وهو مؤتمر يجمع
شباب وأبناء الكويت بكل توجهاته ومذاهبه وتياراته ،وذلك بالمشاركة بندوة تدعو إلى التعايش بين أبناء الوطن
الواحد المحقق لوحدة الصف والتي كانت بعنوان " :الوحدة الوطنية في هدي اآلل واألصحاب ".
ولعلنا نعزو أسباب النجاح بعد توفيق هللا إلى عدة أمور ،منها:
 – 1البعد عن الخوض في القضايا السياسية.
 – 2احتواء الجميع في المشاركة واالستفادة من المبرة وإصدارتها وموادها وندواتها.
وأشكالها.

 – 3البعد عن اإلثارة والخوض في الخالفات المذهبية والفكرية والتركيز على تطويق الطائفية بكل أطيافها
 – 4استخدام لغة الحوار الهادئ في التفاهم و تقارب وجهات النظر و االبتعاد عن أساليب التأزيم.

 – 5التعاون مع الجميع واستقطاب جهود كل متعاطف ،وتبني بعض المؤسسات الحكومية إلصدارتنا
وأنشطتنا.
الفكرية.

 – 6التخصص في اإلطار العلمي البحثي ،باعتبار أننا مؤسسة علمية بحثية متخصصة في اإلغاثة
 – 7التعاون اإلقليمي مع الجهات المناظرة في بعض دول مجلس التعاون.
 -8اإلنصاف في البحث العلمي واألخذ باألدلة من كتب ومراجع الطرفين.

السؤال السادس  :كيف يكـون هـدي اآلل واألصحاب دعماً للوحدة الوطنية ؟
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الجواب :اآلل واألصحاب ضربوا أروع األمثال في المحبة والوحدة واإلخاء؛ وألن تسمياتهم انعكست على

الفرز الطائفي واالجتماعي؛ وألن االستقطاب الطائفي المتطرف تمحور حول اآلل واألصحاب باإلضافة إلى وجود
الفهم الخاطئ في تراثهم المؤدي إلى االختالف والشقاق؛ لذلك ارتأت المبرة أن تقوم بمشروع يقلل من هذه الخالفات
ويصنع قاعدة مشتركة متفق عليها لتضييق الخناق على التطرف المؤدي إلى التفكك والنزاعات.

وفكرة المشروع قائمة على العمل ضمن دوائر االهتمام وااللتقاء انطالقاً من " نتعاون فيما اتفقنا عليه

ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا عليه " وهذه الدوائر هي الكتاب والسنة والسيرة والتاريخ ،وترك دائرة العقيدة

خارج نطاق التعاون وااللتقاء ،ليس لقلة أهميتها ،ولكن نتركها للمتخصصين والعلماء من الطرفين؛ ولصعوبة االلتقاء
عند هذه النقطة ،فنحن نعمل على ما يمكن أن يجتمع عليه الطرفان على السواء ،وذلك بتقريب وجهات النظر

والتقارب وتحقيق التعايش اإليجابي.

السؤال الثامن :ما أبرز التحديـات التي واجهتموها خالل عملكم في المبرة ؟

الجواب :هناك تحديات عديدة ولكن بفضل هللا تغلبنا على معظمها ،وأهمها:
 – 1حداثة الخطاب للمبرة على المجتمع الكويتي بمذهبيه.
 – 2قلة الموارد والمحددات المادية.

 – 3الرواسب االجتماعية السابقة تجاه المواقف واألحداث.
 – 4اختالف المدارس الفكرية لذرية آل البيت في الوقت المعاصر.

السؤال التاسع :كلمة أخيرة تودون توجيهها في نهاية هذا اللقاء:

الجواب :مبرة اآلل واألصحاب تسعى إلى نشر تراث اآلل واألصحاب ،وتهدف إلى وحدة األمة ،وجمع

الكلمة تحت لواء القرابة األطهار والصحابة األخيار ،وال يكتمل نجاحها إال بمشاركاتكم وتفاعلكم وتعاونكم ودعمكم
ودعائكم ،ولكم منا جزيل الشكر.
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المبحث السابع

النتائج والتوصيات

(أ) ملخص نتائج البحث :
من خالل العرض السابق نستخلص النتائج التالية :

 -1أن الفرد هو المحور األساسي للعملية التربوية إذ أن بتقويم وإصالح الفرد من خالل المنهجيات
والوسائل التربوية ينتج لنا مجتمعاً قد تحقق فيه مقاصد وغايات التربية.

 -2أن التربية اإلسالمية ليست مجرد آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحفظ وليست مجرد طقوس وعبادات تعلم
؛ بل إنها تربية وجدانية يتشكل بها الضمير الخلقي وفقا لمعايير اإلسالم وتكون بمثابة الضابط
األساسي الذاتي لكل قول أو فعل يصدر عن اإلنسان وهو يتعامل مع غيره .

 -3أن التربية اإلسالمية غاياتها ومقاصدها تنبع من مصدر ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه (
القرآن الكريم ) ويستوعب قضاياها ويالحق أزماتها ويالئمها في تطورها الصاعد.
 -4للتربية اإلسالمية خصائص تميزها عن باقي المناهج التربوية ذلك ألن منهج التربية اإلسالمية منهج
متكامل يسعى لتنشئة الفرد والمجتمع على تصورات اإلسالم وقيمه ونظرياته في مختلف مناشط الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 -5الهدف األسمى للتربية اإلسالمية هو تكوين الفرد المسلم الصالح الناجح ذو الشخصية المتميزة التي
تمكنه من النجاح في الدنيا واآلخرة ،والفوز بالسعادة في الدارين .

 -6تحتوي التربية اإلسالمية على العديد من المضامين والقيم والمهارات التي تستدعي وجود قنوات وسيطة
لحملها وتوصيلها لآلخرين ،وهذه الوسائط عديدة ومتنوعة منها األسرة والمدرسة والمسجد واالعالم

والمجتمع وغيرها .

 -7اهتمت التربية اإلسالمية ببناء ذات الفرد المسلم؛ ودعت إلى منهجية متسلسلة متناغمة في فهم هذه
ابتداء ،والغوص في أغوارها ومعرفة احتياجاتها وملكاتها وكل دقائق األمور
النفس البشرية (الذات)
ً
عنها ،ثم تقبل هذه الذات بكل ما تملك من خصائص قّلت منها أو ُكثرت ،ثم تطوير وتنمية وإصالح
هذه النفس إما بتقويم ما اعوج منها ،أو بتطوير ما قصر فيها.

 -8دعت التربية اإلسالمية المسلمين لاللتزام بمبدأين أسـاسيين في التعامل مع األخر ،وهما العدل
واإلحسان ،فعالقة المسلم بغيره تقوم عليهما ،وتنطلق منهما ،وتعمل وتلتزم بهما.
 -9الحوار وحرية التعبير من أهم ميادين التعامل مع اآلخر ولذا حرصت التربية اإلسالم على تنميتهما
وفق آداب وضوابط تمنعهما من الخروج عن مقصودهما وآثارهما اللتان جاءتى من أجلهما ،أو أن
يتحوال إلى مشاحنات أنانية ،أو جدل مذموم.

-10

مبرة اآلل واألصحاب بدولة الكويت نموذج رائد في تعامل وتعايش الفرد مع اآلخر.

(ب) التوصيات :

بعد اإلطالع المستفيض و البحث حول منهجية التربية اإلسالمية في إعداد الفرد في تعامله مع اآلخر ،يقترح
الباحثان عدة اقتراحات و توصيات تسهم في تحقيق أهداف التربية اإلسالمية حول هذا المجال:
 -1إعداد المعلم الذي يجسد القدوة المرئية والمثل األعلى الذي يسعى على األرض ،والذي يترجم فلسفة
المدرسة وأهدافها ومناهجها ،روحا وضمي ار وخلقا ،فال يكفي وجود منهاج مثالي.
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 -2تأكيد الهوية الكويتية و المحافظة على أصالتها التي تجمع كل أطياف المجتمع دون تفرقة كما كان
أجدادنا وتعزيز انتمائها ونشر ثقافة التعايش بين أفراد المجتمع.

 -3إعادة النظر في عملية تدريب المعلمين بحيث تؤكد على استخدام مهارة الحوار وتفعيلها أثناء العملية
التدريسية.

 -4الدعم المادي و المعنوي ألي جمعية نفع عام أو مبرة خيرية تحث على احترام اآلخر و التعاون و التعايش
اإليجابي.

 -5تأسيس مركز للحوار تشرف عليه الجهات الرسمية و الداعي لتعزيز مهارات الحوار الديني و السياسي
واالجتماعي في المجتمع الكويتي.
 -6إعداد خريطة قيم ) (Value Mapللمناهج المدرسية وذلك لغرس القيم المتعلقة بالتعايش اإليجابي مع
اآلخر كعملية مستمرة ومتسلسلة ،ذلك بجعلها متكاملة ومترابطة بين جميع مراحل التعليم النظامي بمعنى

أن قيم كل مرحلة الحقة يجب أن تبنى على قيم مرحلة سابقة.
 -7عمل دراسات تهدف إلى تحديد القيم الضرورية الواجب توافرها في المجتمع الكويتي و المراد غرسها
لتحقيق التعايش اإليجابي بين أفراد المجتمع.

 -8عمل دراسات مسحية تحليلية لمحتوى المواد األدبية بما فيها ( التربية اإلسالمية -اللغة العربية -مهارات
الحياة -المواد االجتماعية) بغرض تحليل القيم التي تسعى هذه المناهج إلى غرسها في الطالب و مدى
موائمتها لحاجة المجتمع الكويتي من تحقيق التعايش اإليجابي بين أطياف المجتمع.

 -9إقامة مؤتمر سنوي للحوار الوطني يدعو إلى تقارب وجهات النظر و التركيز على القواعد المشتركة بين
أبناء المجتمع وتعزيز مفهوم تقبل اآلخر.
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فهرس المراجع
أوًلً  :الكتب
 .1أبحاث مؤتمر نحن واآلخر ،المركز العالمي للوسطية ،دولة الكويت 2006 ،م ،بحث الشيخ محمد الحسن
الددو ،بعنوان :التعايش مع اآلخر حقيقة تاريخية و ضرورة واقعية

 .2أبحاث مؤتمر نحن واآلخر ،المركز العالمي للوسطية ،دولية الكويت 2006 ،م ،بحث عبد الرحمن
محمود ،بعنوان :التعايش مع اآلخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية.
 .3ابن تيمية ،مجموعة الفتاوى 1991 ،م ،الرياض ،دار عالم الكتب.
 .4ابن حجر العسقالني ،هداية الرواة.

 .5ابن عابدين ،طبعة بوالق األولى ،رد المحتار على الدر المختار ،تصوير دار إحياء التراث العربي.
 .6ابن عساكر ،كشف الغطاء.
 .7ابن كثير 1991 ،م ،ط  ،1مختصر تفسير ابن كثير ،مصر ،دار السالم للطباعة والنشر.
.8

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل ،1403 ،تفسير القرآن العظيم ،بيروت ،لبنان ،دار المعرفة.

.9

ابن منظور 1999 ،م ،ط  ،3لسان العرب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.

 .10أبو إسماعيل ،أكرم عبد القادر 2006 ،م ،التقويم الذاتي للشخصية في التربية اإلسالمية ،األردن،
دار النفائس.
.11

أسس الحوار مع اآلخر وأهميته في الفكر اإلسالمي دراسة لمحمد القضاة

 .12األشوح ،صبري 1997 ،م ،ط  ،1التفكير عند أئمة الفكـر اإلسالمي ،مصر ،مكتبة وهبة.
 .13أصول الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 1408 ،م ،ط  ،3الرياض ،المطابع العالمية.
 .14األلباني ،السلسلة الصحيحة.
 .15األلباني ،صحيح الترغيب.

 .16األلباني ،صحيح الجامع الصغير.
 .17األلباني ،صحيح الجامع.
 .18األلباني ،صحيح النسائي.
 .19األلباني ،مشكاة المصابيح.
 .20األلمعي ،زاهر 1404 ،هـ ،مناهج الجدل في القرآن ،ط  ،4الرياض ،مطابع الفرزدق.
.21

األلوسي ،شهاب الدين ،تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،مصر ،المكتبة التوفيقية.

 .22البخاري .صحيح البخاري

 .23البشير ،عصام 2006 ،م ،ط  ،4الحوار مع اآلخر المنطلقات والضوابط ،الكويت ،الوعي اإلسالمي.
 .24بن حميد ،صالح مع مجموعة من المتخصصين 2004 ،م ،ط  ،3نظرة النعيم ،المملكة العربية
السعودية ،دار الوسيلة

 .25بن حميد ،صالح 1991 ،م ،ط  ،1أدب الخالف ،جدة ،مكتبة الضياء.
 .26بولعوالي ،التجاني ،ثقافة الحوار أساس التعايش اإليجابي بين كل مكونات المجتمع.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.

 .27الترمذي ،سنن الترمذي.

 .28الجالد ،ماجد زكي 2005 ،م ،تعلم القيم وتعليمها ،األردن ،ط  ،1دار المسيرة.
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 .29الجوزية ،ابن القيم 1421 ،هـ ،ط  ،1القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعالم الموقعين ،السعودية،
دار ابن العلم ،رسالة جامعية.

 .30الجوزية ،ابن القيم ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،مطبعة دار السعادة.

 .31الحربي ،سعود هالل ،مقال إلكتروني بعنوان :تعليم الحقوق والواجبات جزء من التربية والتنشئة المدنية،
مجلة أرشيف المعرفة العدد168 ،
http://www.almarefh.org/news.php?action

 -31الحسني ،علمي 2003 ،م ،ط  ،1المرشد إلى آيات القرآن الكريم ،الهند ،دار الداعي للنشر.
 .32حنا ،ميالد 2000 ،م ط  ،1المثقف العربي واآلخر بين الرفض والقبـول والالمباالة ،مصر ،دار
المعارف.
 .33الخادمي ،نور الديـن بن مختار 2001 ،م ،علم المقاصد الشرعية ،الرياض ،مكتبة العبيكان.

 .34خولة راشد أيوب الدوسري2011(.م).أثر استخدام نموذج بايبي للتعلم البنائي في تعديل التصورات البديلة
لبعض مفاهيم التربية اإلسالمية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويت،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة الخليجية،مملكة البحرين  ،ص .11
 .35ديوان الشاعر أبو الفتح البستي.
 .36ديوان الشاعر أحمد شوقي.
 .37ديوان الشافعي.

 .38رمزي ،عبدالقادر هاشم1984 ،م ،ط ،1الدراسات اإلنسانية في ميزان الرؤية اإلسالمية (دراسة مقارنة)،
الدوحة ،دار الثقافة.
 .39زمزمي  ،يحي محمد حسن1414هـ :الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب و السنة  ،ط  ،1دار
رمادي للنشر ،المملكة العربية السعودية،،ص .5

 .40الزحيلي ،وهبة 2000 ،م ،ط  ،1حق الحرية في العالم ،بيروت ،دار الفكر المعاصر.
 .41الزحيلي ،وهبة 2006 ،م ،الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً ،المركز العالمي للوسطية ،سلسلة األمة
الوسط ( ،)1الكويت ،و ازرة األوقاف.

 .42الزرقا ،أحمد 1998 ،م ،ط  ،5شرح القواعد الفقهية ،بيروت ،دار القلم.
 .43الزرقاني ، 1989 ،ط، 4مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة،
المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر.

عمان ،دار
 .44زمزمي ،يحيى 2002 ،م ،الحوار :آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ،ط َّ ،2
المعالي.

 .45سالم ،فاطمة الزهراء .وشحاتة ،حسين 2007 ،م ،التربية األخالقية في المجتمع العربي المعاصر،
القاهرة ،دار العالم العربي.

 .46سعيد ،جودت 1993 ،م ،ط  ،7حتى يغيروا ما بأنفسهم ،بيروت ،دار الفكر المعاصر.
 .47سلطان ،محمود السيد1979 ،م ،بحوث في التربية اإلسالمية ،القاهرة ،دار المعارف.

 .48الشافعي ،إبراهيم 1404 ،هـ ،التربية اإلسالمية وطرق تدريسها ،الكويت ،مكتبة الفالح.
 .49الشحومي ،محمد 2007 ،م ،مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لقيم تساهم في
معالجة السلوكيات السـلبية لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان
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العربية للدراسات العليا ،نشر ملخص الرسالة في المجلة التربوية ،عدد  ،82مجلد ،21 ،مجلس النشر
العلمي.

 .50الشنقيطي ،محمد 1996 ،م ،ط  ،1أضواء البيان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
 .51الصاوي ،صالح ،الثوابت والمتغيرات ،سلسلة تصدر عن المنتدى اإلسالمي ،مطبعة أضواء المنتدى.
 .52صبح ،محمد أحمد جاد 1987 ،م ،التربية اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية.
 .53الصفار ،حسن موسى 2004 ،م ،ط  ،1كيف نق أر اآلخر؟ ،بيروت ،الدار العربية للعلوم.

 .54الطحان ،مصطفى 2006 ،م ،التربية ودورها في تشكيل السلوك ،ط  ،1المنصورة ،دار الوفاء للطباعة
والنشر.
 .55عبد الجواد ،محمد أحمد 2006 ،م ط  ،1من الحوار مع الذات إلى الحوار مع اآلخر ،مصر  -دار
.56

التوزيع والنشر اإلسالمية.

عبد العظيم ،حمدي ،مهارات في فن التعامل مع الناس ،مصر ،مكتبة أوالد الشيخ للتراث.

 .57عرفة ،محمد بن عبدهللا 1384 ،هـ ،ط  ،1حقوق المرأة في اإلسالم ،مطبعة المدني.
 .58العقاد ،مصطفى ،اإلسالم دعوة إسالمية.

 .59علوان ،عبد هللا 1979 ،م ،محاضرة تكوين الشخصية اإلنسانية في نظر اإلسالم ،مصر ،دار السالم.
 .60علي ،سعيد 2007 ،م ،أصول التربية اإلسالمية ،األردن ،دار الميسرة.

 .61الغزالي ،محمد 1982 ،م ،نظرية التربية اإلسالمية للفرد والمجتمع ،في قراءات في التربية اإلسالمية،
تونس ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
 .62الغزالي ،محمد 1996 ،م ،ط  ،12خلق المسلم ،بيروت ،دار القلم.
 .63فرج ،إلهام عبدالحميد 2006 ،م ،برنامج مقترح لتنمية قيم التعامل مع اآلخر ،في دراسات في المناهج

وطرق التدريس ،العدد  ،116الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس ،القاهرة.

 .64فرج ،طريف شوقي 1999 ،م ،توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية ،القاهرة ،دار غريب
للطباعة والنشر.
 .65القرضاوي ،يوسف 1992 ،م ،ط  ،5غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.
.66

القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 1402 ،هـ ،جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في

روايته وحمله ،شارع الجمهورية بعابدين ،دار الكتب اإلسالمية.

 .67قطب ،سيد 1986 ،م،ط  ،12في ظالل القرآن ،بيروت ،دار الشروق.

 .68قطب ،محمد 2007 ،م ،منهج التربية اإلسالمية ،ط  ،17مصر ،دار الشروق.
 .69القلعجي ،محمد ،1996 ،ط  ،1معجم لغة الفقهاء ،بيروت ،دار النفائس.

 .70كارينجي ،ديل 2002 ،م ،اكتشف القائد الذي بداخلك ،الرياض ،مكتبة جرير.
 .71الكفوي ،أبو البقاء 1981 ،م ،الكليات ،دمشق.
 .72الكندري ،لطيفة .ملك ،بدر 2002 ،م ،تعليقة أصول التربية ،الكويت ،مكتبة الفالح.

 .73الكيالني ،ماجد عرسان 1997 ،م ط ،1التربية والتجديد وتنمية الفعالية عند المسلم المعاصر ،،لبنان،
الريان للطباعة والنشر ،ص .21
 .74الكيالني ،ماجد عرسان 1998 ،م ،فلسفة التربية ،بيروت ،مؤسسة الريان.
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 .75اللحامي ،نهى 1987 ،م ،العالقة بين تقدير الذات والقلق لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية .المؤتمر
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

الغلو وأثره في رفض الخطاب الديني
إعداد
د .عبد الرحمن سلمان الدايه
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة.
أ.محمد شاكر البنا
ماجستير الشريعة اإلسالمية -الجامعة اإلسالمية بغزة.

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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ملخص البحث

. وخاتمة، وأربعة مباحث، ويعرضها في مقدمة،)يتناول البحث مسألة (الغلو وأثره في رفض الخطاب الديني
 وأما المبحث األول فضمن الحديث عن حقيقة الغلو،أما المقدمة فقد ضمنت أهمية البحث في الواقع المعاصر

.وحكمه وأنواعه

 سبل عالج: والرابع في، أثر الغلو في رفض الخطاب الديني: والثالث في، أسباب الغلو:والمبحث الثاني جعلناه في
.الغلو في الواقع المعاصر
.وختم البحث بأهم النتائج التي ترجحت عند الباحثين

Research Summary
The study deals with the issue of "Exaggeration and its effect on the rejection of
religious discourse". This issue is presented in an introduction, four chapters, and a
conclusion.
The introduction ensures the importance of the research in the contemporary reality.
However, we’ve made the first chapter included the talk about the reality of the
exaggeration, its rule and its type, the second chapter about the causes of the
exaggeration, the third chapter about the impact of the exaggeration on the rejection

of religious discourse and the fourth chapter about the treatment ways of exaggeration
in the contemporary reality.
The research concludes with the most important results that were nominated by

researchers.
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مقدمة

إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهد هللا فال مضل

له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ِ
ِ
﴿ياأَُّي َها َّ
اس َّاتُقوا
َّللا َح َّ
ق ُتَق ِات ِه َوًَل َت ُم ُ
﴿ َياأَُّي َها َّالذ َ
وت َّن ِإًَّل َوأَْن ُت ْم ُم ْسل ُمو َن﴾ [آل عمرانَ ،]102 :
الن ُ
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
ين َ
ير وِنساء و َّاتُقوا َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اح َد ٍة و َخَل ِ
ِ
سوِ
اءُلو َن ِب ِه
َ َ
ق مْن َها َزْو َج َها َوَب َّث مْن ُه َما ِر َج ًاًل َكث ًا َ َ ً َ
َرَّب ُك ُم َّالذي َخَلَق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
َّللا الذي َت َس َ
َ
ِ
ِ
َو ْاألَْر َح ِ
يداُ ،ي ْصلِ ْح َل ُك ْم
َّللا َوُقوُلوا َق ْوًًل َسد ً
﴿ياأَُّي َها َّالذ َ
َّللا َك َ
ان َعَلْي ُك ْم َرِق ًيبا﴾ [النساءَ ،]1 :
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
ام إ َّن َّ َ
َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
يما ﴾ [األحزاب ،]71:وبعد:
أْ
َع َماَل ُك ْم َوَي ْغفْر َل ُك ْم ُذُن َ
وب ُك ْم َو َم ْن ُيط ِع َّ َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َفَق ْد َف َاز َف ْوًاز َعظ ً
لقد شهد العالم اإلسالمي في اآلونة األخيرة متغيرات عدة ،في كافة مناحي الحياة..الدينية ،واالجتماعية ،والثقافية،
واألدبية ،واالقتصادية ،والسياسية ،وغيرها؛ فأثر ذلك على سلوك بعض المسلمين ،مما دفع غير المسلمين إلى
استغالل هذا المشهد ليبث وكالءه كي يشوهوا صورة اإلسالم المشرقة ،ويغيروا تعالميه النضرة ،وشريعته السمحة،

ليحيى المسلمون حياة جوفاء ال روح فيها ،وتتحول عبادتهم إلى عادة ،وأعيادهم إلى مسرح من الطقوس الشاذة؛
فانبرى إلى صده فريقان من المسلمين ليدفعوا تلك التهمة ،ويقوموا تلك الزيغة التي طبعت في األذهان عن اإلسالم

وأهله ،فريق يدفع بوسط واعتدال ،وهم جماعة العلماء ،وأخرى تَدفع بطيش وحمق ،بال روية وال حكمة وال فقه،
قلوبهم غليظة ،وأقالمهم عنيدة ،ومشيختهم بليدة؛ فأفرز لنا هؤالء من غلوهم وغلظتهم جيالً عليالً ،يتصدرون النوازل
ِ
َّللا ُمِت ُّم ُن ِ
ورِه
بال بضاعة وال رسوخ ،ويوقعون عن هللا ،وعن رسوله  بمداد من محجنة حاجمَ ،ف َعطبوا وأعطبوا َ
﴿و َّ ُ
وَلو َك ِره اْل َك ِ
افُرو َن﴾ [الصف.]8:
َ ْ َ

فشدنا هذا الغلو في عرض اإلسالم ،ومخاطبته الناس بغلظة؛ أن نسل القلم ،ونسود القرطاس في تجلية ما نراه

حقاً ،فكان بحثنا مرقوماً بـ( :الغلو وأثره في رفض الخطاب الشرعي)؛ مجلياً للحقيقة في أربعة مباحث ،وخاتمة،
على النحو التالي:

المبحث األول :حقيقة الغلو وحكمه وأنواعه

وفيه مطلبان:

المطلب األول :حقيقة الغلو في اللغة واالصطالح
المطلب الثاني :أنواع الغلو
المبحث الثاني :أسباب الغلو

وفيه مطلبان:

المطلب األول :أسباب راجعة إلى الجهل والغلط في الفهم

المطلب الثاني :أسباب راجعة للسلوك
المبحث الثالث :أثر الغلو في رفض الخطاب الديني

المبحث الرابع :سبل عالج الغلو في الواقع المعاصر

وهللا نسأل اإلخالص ،والتوفيق ،والقبول؛ إنه سميع مجيب.
المبحث األول :حقيقة الغلو وحكمه وأنواعه.

المطلب األول :حقيقة الغلو في اللغة واًلصطالح:

أوًلً :الغلو في اللغة:
يطلق الغلو في اللغة ويراد به االرتفاع ،ومجاوزة الحد.
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قال ابن فارس رحمه هللا" :الغين والالم والحرف المعتل أصل صحيح في األمر؛ يدل على ارتفاع ،ومجاوزة قدر.

يقال :غال السعر يغلو غالء؛ وذلك ارتفاعه .وغال الرجل في األمر غلواً ،إذا جاوز حده"(.)1
وقال األزهري رحمه هللا" :غال في الدين يغلو غلوا :إذا جاوز الحد"(.)2
ثانياً :الغلو في اًلصطالح:

عرفه ابن تيمية رحمه هللا بقوله" :مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في
الغلو منه عام ،ومنه خاص ،أما العام فقد َّ

حمده أو ذمه على ما يستحق ،ونحو ذلك"(.)3

المعتبر شرعاً في ٍ
أمر من أمور
وأما الخاص وهو مقصودنا ،فقد َّ
عرفه الشبل بقوله" :اإلفراط في مجاوزة المقدار ُ
الدين"(.)4
وبناء عليه :فإن الغلو؛ مجاوزة ما شرعه هللا من االحكام إلى ما لم يشرعه ،سواء كان باالعتقاد أو بالقول أو

بالفعل(.)5

المطلب الثاني :حكم الغلو:

الغلو محرم في جميع الشرائع ،وقد توافرت نصوص الوحيين قرآناً وسن ًة تحظره ،وتحذر منه ،من ذلك:
ين ُكم وًَل َتُقوُلوا عَلى َّ ِ
ِ ِِ
َهل اْل ِك َت ِ
ق﴾ [النساء ،]171 :وقال تعالىُ ﴿ :ق ْل
َّللا ِإًَّل اْل َح َّ
َ
قوله تعالىَ :
اب ًَل َت ْغُلوا في د ْ َ
﴿ياأ ْ َ
اب ًَل َت ْغُلوا ِفي ِد ِ
َهل اْل ِك َت ِ
ير َو َضُّلوا َع ْن َس َو ِاء
َضُّلوا َكِث ًا
اء َق ْو ٍم َق ْد َضُّلوا ِم ْن َقْب ُل َوأ َ
ين ُك ْم َغْيَر اْل َح ِق َوًَل َتَّتِب ُعوا أ ْ
َه َو َ
َياأ ْ َ
السِب ِ
يل﴾ [المائدة.]77 :
َّ

قال ابن عطية رحمه هللا" :خاطب تعالى أهل الكتاب من النصارى بأن َي َد ُعوا الغلو ،وهو تجاوز الحد... ،وقوله
﴿في ِد ِ
تعالىِ :
ين ُك ْم﴾ إنما معناه ،في الدين الذي أنتم مطلوبون به ،فكأنه اسم جنس ،وأضافه إليهم بياناً أنهم
مأخوذون به ،وليست اإلشارة إلى دينهم المضلل ،وال أمروا بالثبوت عليه دون غلو ،وإنما أمروا بترك الغلو في دين
هللا على اإلطالق ،وأن يوحدوا وال يقولوا على هللا إال الحق ،وإذا سلكوا ما أمروا به؛ فذلك سائقهم إلى اإلسالم"(.)6
ِ
و َع ْن أََن ٍ
ولً( :لَ ُت َش ِد ُدوا َعَلى أَْنُف ِس ُك ْم؛ َفُي َشَّد َد َعَلْي ُك ْم َفِإ َّن َق ْو ًما َشَّدُدوا
الِ :إ َّن َرُس ْو َل هللا َ ك َ
ان َيُق ُ
س َ ق َ
َ
ِ ِ ()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َوام ِع َوالدَيار) .
اه ْم في َّ
َعَلى أَْن ُفسه ْم َف َشَّد َد هللا َعَلْيه ْم َفتْل َك َبَق َاي ُ
من فوائده :النهي عن الغلو في العبادة؛ بإلزام النفس عبادات لم يوجبها هللا على عباده ،وال رسوله .

()1ابن فارس/مقاييس اللغة (.)387 /4
()2األزهري/تهذيب اللغة (.)168 /8
( )3ابن تيمية /اقتضاء الصراط المستقيم(.)328 /1
()4علي الشبل /الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف (ص.)8
( )5انظر :ابن حيان /البحر المحيط في التفسير (.)222 /2
( )6ابن عطية /تفسيره (.)139 /2
( )7حسن ،أخرجه :أبو داود/سننه (  ،)276/4()4904وانظر :الهيثمي/مجمع
الزوائد(.)256/6()10546
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ِ
اكم واْل ُغُل َّو ِفي ِ
َّاس رضي هللا عنهما َقالَ :ق ِ
و َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
الد ِ
ان
ين؛ َفِإَّن ُه أ ْ
َهَل َك َم ْن َك َ
ال لي َرُس ْو ُل هللا ِ( :إَّي ُ ْ َ
َ َ
َ
ِ ِ ()1
ِ
َقْبَل ُك ْم اْل ُغُل ُّو في الدين) .
من فوائده :النهي عن الغلو بكل أنواعه()2؛ وذلك أنه سبب هالك األمم السابقة.
ِ
ٍ
َو َع ْن َع ْب ِد هللاِ ِ
الم َتَن ِط ُعون) َقاَل َها ثَ َالثًا(.)3
ول هللا َ :
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
بن َم ْس ُعود َ ق َ
(هَل َك ُ
من فوائده :أن المتنطعين ،وهم :المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم( ،)4معرضون للهالك،
وكل ما يقود إلى الهالك ممنوع.
المطلب الثالث :أنواع الغلو:

للغلو أنواع ،بعضها في التوحيد ،وبعضها في العبادات ،وأخرى في العادات( ،)5وهاك بيان ذلك:

أوًلً :الغلو في التوحيد:
وأقبحه ما كان في أصل التوحيد ،ومنه ما يكون في األسماء والصفات ،ومنه ما يكون في األشخاص واألحزاب.
أ .الغلو في أصل التوحيد:

اإليمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد ،وقول ،وعمل؛ هذا األصل المتفق عليه( ،)6إال أن بعض الفرق شذت

عن هذا الهدى.

كالذين زعموا أن اإليمان قول بال عمل ،وأنه ال تضر مع اإليمان معصية ،كما ال تنفع مع الكفر طاعة ،وأن
اإليمان ليس خاضعاً للزيادة والنقصان( ،)7وهو اعتقاد فاسد ،دحضته آي الكتاب ،وأحاديث النبي .
قال تعالىَ﴿ :ليس اْلِبَّر أَن ُتوُّلوا وجوه ُكم ِقبل اْلم ْش ِر ِق واْلم ْغ ِرِب وَل ِك َّن اْلِبَّر من آمن ِب َّ ِ
اَّلل َواْلَي ْومِ ا ْآل ِخ ِر
َْ ََ
َ
ْ َ
َ َ
ْ َ ُُ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواْلم َال ِئ َك ِة َواْل ِك َت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
اب َو َّ
ين َوفي
السبيل َو َّ
ين َو ْاب َن َّ
ين َو َ
السائل َ
امى َواْل َم َساك َ
النِبي َ
آتى اْل َم َ
ال َعَلى ُحبه َذو اْلُقْرَبى َواْلَي َت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ن
آتى َّ
ِ
ين اْلَبأْس أُوَلئ َك
اه ُدوا َو َّ
ام َّ
الص َال َة َو َ
الزَكا َة َواْل ُموُفو َ ب َع ْهده ْم إ َذا َع َ
ْساء َوالضَّراء َوح َ
الصاب ِر َ
ين في اْلَبأ َ
الرَقاب َوأَ َق َ
ِ
ين َص َد ُقوا َوأُوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمَّتُقو َن﴾ [البقرة ]177 :ظاهر أن َمن لزم هذه الخصال كان صادقاً في إيمانه ،تقياً لربه.
َّالذ َ
ِ
ول هللاِ ِْ :
ْضُل َها
ان ِب ْضع َو َسْب ُعو َن -أ َْو ِب ْضع َو ِسُّتو َنُ -ش ْعَبةًَ ،فأَف َ
يم ُ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َو َع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
(اإل َ
ط ُة ْاألَ َذى َع ِن َّ
ِ َِّ
اإليم ِ
ِ ِ
الط ِر ِ
ان)(.)8
اها ِإ َما َ
هللاَ ،وأ َْدَن َ
يقَ ،واْل َحَي ُ
َق ْو ُل ًَل إَل َه إًل ُ
اء ُش ْعَبة م َن ْ َ
قال ابن بطال رحمه هللا" :فيه أن كمال اإليمان بإقامة الفرائض والسنن والرغائب ،وأن اإليمان قول وعمل

بخالف قول المرجئة"(.)9

( )1صحيح ،أخرجه :ابن ماجه /سننه(. )1008/2()3029
( )2انظر :ابن تيمية/اقتضاء الصراط المستقيم(.)328/1
( )3أخرجه :مسلم/صحيحه (.)2055/4()2670
( )4النووي /شرحه على مسلم (.)220 /16
( )5انظر :الغلو..اآلفة المهلكة ،لشيخنا أ.د.سلمان الداية(ص.)25
( )6انظر :اآلجري/الشريعة(.)684/2

( )7انظر :الشهرستاني/الملل والنحل(.)139/1
()8أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)11/1()9مسلم/صحيحه(.)63/1()35
( )9ابن بطال/شرحه على البخاري(.)61/1
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ب .الغلو في األسماء والصفات:

ثمة فرق عطلت صفات هللا ،وحرفت أسماءه ،وأخرى شبهت ومثلت ،وكلها على ضاللة ،كالمعطة الذين

عطلوا أسماء هللا وصفاته ،والمشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق ،فإن الحق :التصديق باألسماء والصفات
كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ،وال تعطيل وال تشبيه ،وال تمثيل ،قال تعالىِ ِ :
اء
َ
﴿و ََّّلل ْاأل ْ
َس َم ُ
ِ
اْلحسَنى َف ْادعوه ِبها وَذروا َّال ِذ َ ِ
َس َم ِائ ِه َسُي ْج َزْو َن َما َكاُنوا َي ْع َمُلو َن﴾ [األعراف.]180 :
ُ ُ َ َ ُ
ين ُيْلح ُدو َن في أ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَة  أ َّ
اها َد َخ َل
ول َّ
َح َص َ
اس ًما ،م َائ ًة إًَِّل َواحًداَ ،م ْن أ ْ
الِ( :إ َّن ََّّلل ت ْس َع ًة َوِت ْسع َ
ين ْ
َّللا َ ق َ
َن َرُس َ
الجَّنةَ)(.)1
َ
ج .الغلو في األشخاص واألحزاب:

لقد عني القرآن الكريم ببيان فساد الغلو في األشخاص ،وأنه يكاد يكون سبب شطر الكفر على وجه
األرض؛ وألجل ذلك :أرسل هللا نوحاً عليه السالم ليدعو قومه إلى التوحيد ،وذلك بعد أن اجتالتهم الشياطين ،وغلوا
ق َوَن ْس اًر﴾ ُ[نو ُح.]23:
﴿وَقاُلوا ًل َت َذُر َّن آلِ َه َت ُك ْم َوًل َت َذُر َّن َوداً َوًل ُس َواعاً َوًل َي ُغ َ
وث َوَي ُعو َ
في صالحيهم ،قال تعالىَ :
ِ
َع ِن ِ
َما َوٌّد َك َان ْت لِ َكْل ٍب
ان َّالِتي َك َان ْت ِفي َق ْو ِم ُنو ٍح ِفي اْل َع َر ِب َب ْع ُد ،أ َّ
ابن َعَّب ٍ
ص َارت ْاأل َْوثَ ُ
اس رضي هللا عنهما َق َ
الَ « :
ِ ٍ
ِِ
ف ِباْلجو ِ
طي ٍ
فِ ،ع ْن َد َسَبٍإَ ،وأَ َّما َي ُعو ُق
ِب َد ْو َم ِة اْل َج ْن َد ِلَ ،وأَ َّما ُس َواعٌ َك َان ْت ِل ُه َذْي ٍلَ ،وأ َّ
َما َي ُغ ُ
وث َف َك َان ْت ل ُم َراد ،ثُ َّم لَبني ُغ َ ْ
َْ
ِ ِ ِ
ال ِ ِ
ِِ
ِ
ٍ
ين ِم ْن َق ْو ِم ُنو ٍحَ ،فَل َّما َهَل ُكوا أ َْو َحى
انَ ،وأ َّ
صالح َ
َف َك َان ْت ل َه ْم َد َ
َما َن ْسٌر َف َك َان ْت لح ْمَي َر آلل ذي اْل َكالَ ِع ،أ ْ
اء ِرَج َ
َس َم ُ
َن ْان ِ
صُبوا ِإَلى م َجالِ ِس ِهم َّالِتي َك ُانوا َي ْجلِسو َن أ َْنص ًابا وس ُّم َ ِ
َّ
ان ِإَلى َق ْو ِم ِه ْم ،أ ِ
َس َم ِائ ِه ْمَ ،فَف َعُلواَ ،فَل ْم تُ ْعَب ْدَ ،حتَّى
الش ْي َ
طُ
وها بأ ْ
َ ََ
ُ
َ
ُ
ِإ َذا هَلك أُوَلِئك وتَن َّس َخ ِ
العْل ُم ُعِب َد ْت»(.)2
َ ََ
َ َ
وأنكر القرآن على اليهود والنصارى غلوهم في عيسى بن مريم عليه السالم ،والعزير ،ونسبوهما هلل بالبنوة ،تعالى
َّللا َذلِك َقوُلهم ِبأَفْو ِ
ِ
هللا عما يقولون؛ فقال تعالى﴿ :وَقاَل ِت اْليهود ع َزير ابن َّ ِ
ِ
َّللا َوَقاَل ِت َّ
اه ِه ْم
َُ ُ ُ ْ ُْ
الن َص َارى اْل َمس ُ
يح ْاب ُن َّ َ ْ ُ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ن
َّ
يح
َحَب َارُه ْم َوُرْهَباَن ُه ْم أَْرَب ًابا م ْن ُدو َّ
َّللا أَنى ُي ْؤَف ُكو َ َّ ،ات َخ ُذوا أ ْ
ُي َضاهُئو َن َق ْو َل َّالذ َ
َّللا َواْل َمس َ
ين َك َفُروا م ْن َقْب ُل َق َاتَل ُه ُم َّ ُ
ِ
ُمروا ِإًَّل لِيعب ُدوا ِإَلها و ِ
احًدا ًَل ِإَل َه ِإًَّل ُه َو ُسْب َحاَن ُه َع َّما ُي ْش ِرُكو َن﴾ [التوبة.]31 -30 :
َ ُْ
ً َ
ْاب َن َمْرَي َم َو َما أ ُ
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن
وبين القرآن فساد اعتقادهم وكفرهم ،ورجى لهم التوبة ،فقال تعالىَ﴿ :لَق ْد َكَفَر َّالذ َ
َّللا ُه َو اْل َمس ُ
ين َقاُلوا إ َّن َّ َ
ِ
َّللا ربِي ورَّب ُكم ِإَّنه من ي ْش ِر ْك ِب َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اه ا َّلن ُار
يل ْ
ال اْل َمس ُ
َّللا َعَلْيه اْل َجَّن َة َو َمأ َْو ُ
اعُب ُدوا َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اَّلل َفَق ْد َحَّرَم َّ ُ
يح َي َابني إ ْسَرائ َ
َمْرَي َم َوَق َ
ِ
لظالِ ِم ِ
َّللا َثالِ ُث َث َال َث ٍة وما ِم ْن ِإَل ٍه ِإًَّل ِإَله و ِ
ِ
ِن َل ْم َيْن َت ُهوا َع َّما
احد َوإ ْ
ين م ْن أَْن َص ٍارَ ،لَق ْد َك َفَر َّالذ َ
َو َما لِ َّ َ
َ
ين َقاُلوا إ َّن َّ َ
ََ
يُقوُلو َن َليم َّس َّن َّال ِذين َك َفروا ِمْنهم ع َذاب أَلِيم ،أَ َف َال ي ُتوبو َن ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن
َّللا َغ ُفور َرحيمَ ،ما اْل َمس ُ
ُْ َ
َ ُ
َ
َ ُ
َّللا َوَي ْس َت ْغفُروَن ُه َو َّ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ظْر أَنى
َمْرَي َم إًل َر ُسول َق ْد َخَل ْت م ْن َقْبله ُّ
ف ُنَبي ُن َل ُه ُم ْاآلَيات ُث َّم اْن ُ
ام اْن ُ
الر ُس ُل َوأ ُّ
ظْر َكْي َ
ُم ُه صديَقة َكاَنا َيأ ُْك َال ن الط َع َ

ُي ْؤَف ُكو َن﴾ [المائدة.]75 - 72 :
ِ
ِ
َن أ َُّم سَلم َة رضي هللا عنها َذ َكر ْت لِرس ِ
َّللاِ َ كِنيس ًة َأر َْت َها ِبأ َْر ِ
َع ْن َع ِائ َش َة رضي هللا عنها أ َّ
يها
ول َّ
ض َ
الحَب َشة َو َما ف َ
َ
َ َُ
َ َ
الصوِرَ ،فَقال رسول َّ ِ
ِ
ات ِف ِ
الصالِ ُحَ ،بَن ْوا َعَلى َقْب ِرِه َم ْس ِجًدا،
يه ُم َّ
الصالِ ُح ،أ َِو اْل َعْبُد َّ
الر ُج ُل َّ
َّللا ( :أُوَلِئ َك ِإ َذا َم َ
َ َُ ُ
م َن ُّ َ
وص َّوروا ِف ِ
الخْل ِق ِعْند َّ ِ
َّللا)(.)3
يه ِتْل َك ُّ
الص َوَر ،أُوَلِئ َك ِشَرُار َ
َ
َ َ ُ
ِ
ِ
َّ
َ
يل َل ُه ُم اتب ُعوا َما أْنَز َل
ونهى العرب ومن شابههم عن تقليد اآلباء واألجداد على غير هدى؛ فقال تعالىَ :
﴿وِإ َذا ق َ
ِ
آب ُاؤ ُه ْم ًَل َي ْع ِقُلو َن َشْيًئا َوًَل َي ْه َتُدو َن﴾ [البقرة.]170 :
اءَنا أ ََوَل ْو َك َ
ان َ
َّللا َقاُلوا َب ْل َنَّتِب ُع َما أَْل َفْيَنا َعَلْيه َ
آب َ
َّ ُ
( )1أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)118 /9()7392مسلم/صحيحه(.)2063/4()2677
( )2أخرجه :البخاري /صحيحه (.)160 /6( )4920
( )3أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)94/1()434مسلم/صحيحه(.)375/1()528
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ِ
ْاب ِن َعب ٍ
ول
َّاس رضي هللا عنهما أََّن ُه َسم َع ُع َم َر َ يُق ُ
النصارى ابن مريمَ ،فِإَّنما أََنا عبدهَ ،فُقوُلوا عبد َّ ِ
َّللا،
َُْ
َُْ ُ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ

فع ِن
ومضى النبي  على هذا الهدى؛ فحذر من الغلو فيهَ ،
عَلى ِ
الم ْنَب ِر :س ِم ْع ُت َِّ
ولً( :لَ ُت ْطُروِنيَ ،ك َما أَ ْطَر ْت
َ
النب َّي َ يُق ُ
َ
()1
َوَر ُسوُل ُه) .
النِب َّي َ ف َكَّلم ُه ِفي َب ْع ِ
وع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َن َر ُج ًال ،أَتَى َّ
َّاس رضي هللا عنهما :أ َّ
ال
َ
اء هللاُ َوِش ْئ َتَ ،فَق َ
ض ْاأل َْم ِرَ ،فَق َ
َ
الَ :ما َش َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
هللا َو ْح َد ُه) .
النِب ُّي ( :أ َ
اء ُ
َج َعْل َتني ََّّلل ع ْدًًل! ُق ْلَ :ما َش َ
ثانياً :الغلو في العبادات:

وكما ذمت الشريعة الغلو في التوحيد ،فقد نهت عنه في العبادات ،ومن صور ذلك:

أ.الغلو في الصالة :فإنه مذموم؛ وقد عاينه النبي  بنفسه ،وقطع دابره عن أصحابه وأمته ،حتى ال تتلبس بما لم
س ِ ٍِ
يكلفهم به هللا ،أو بما ال يطيقون؛ فعن أََن ِ
الس ِ
الَ :د َخ َل َّ
ارَيتَْي ِن،
ود َب ْي َن َّ
النِب ُّي َ فِإ َذا َحْب ٌل َم ْم ُد ٌ
بن َمالك َ ق َ
النِب ُّي ً( :لَ ،حُّل ِ
َّ
ِ
ِ
ال َّ
ط ُه،
َحُد ُك ْم َن َشا َ
وه ،لُي َص ِل أ َ
الَ ( :ما َه َذا َ
ُ ُ
الحْب ُل؟) َقاُلواَ :ه َذا َحْب ٌل ل َزْيَن َب َفإ َذا َفتَ َر ْت تَ َعلَق ْتَ ،فَق َ
َفَق َ
َفِإ َذا َف َتَر َفْلَي ْق ُع ْد)(.)3
ب.الغلو في اإلنفاق:

وقفت الشريعة موقفاً وسطاً في إنفاق المال ،فعدت اإلسراف فيه ،واإلمساك عن التصدق به ،وإعطاء ذوي الحقوق
يل َّ ِ
ِ
ين ي ْكِن ُزو َن َّ
الذ َه َب َواْل ِف َّض َة َوًَل ُيْن ِفُقوَن َها ِفي سِب ِ
اب
َّللا َفَب ِشْرُه ْم ِب َع َذ ٍ
﴿و َّالذ َ َ
حقوقهم منه غلواً مهلكاً ،قال تعالىَ :
َ
ورُه ْم َه َذا َما َكَن ْزُت ْم ِألَ ْنُف ِس ُك ْم َف ُذوُقوا َما ُكْن ُت ْم
وب ُه ْم َو ُ
أَلِ ٍ
يمَ ،ي ْوَم ُي ْح َمى َعَلْي َها ِفي َن ِار َج َهَّن َم َف ُت ْك َوى ِب َها ِجَب ُ
اه ُه ْم َو ُجُن ُ
ظ ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وما
َت ْكن ُزو َن﴾ [التوبة ،]35-34 :وقال تعالىَ :
﴿وًَل َت ْج َع ْل َي َد َك َم ْغُلوَل ًة إَلى ُعُنق َك َوًَل َتْب ُس ْط َها ُك َّل اْلَب ْسط َف َت ْق ُعَد َمُل ً
ورا﴾ [اإلسراء.]29 :
َم ْح ُس ً
ِ
ان َبْي َن َذلِ َك
ين ِإ َذا أَْنَفُقوا َل ْم ُي ْس ِرُفوا َوَل ْم َي ْق ُتُروا َوَك َ
﴿و َّالذ َ
والكمال االعتدال في النفقة ،قال تعالى في وصف أوليائهَ :
اما﴾ [الفرقان.]67 :
َق َو ً
ِ ِ
ِ
ِ
ال ( :أََل َك َمال َغْيُرُه).
ال :أ ْ
َ
ول هللا َ فَق َ
َعتَ َق َر ُج ٌل م ْن َبنى ُع ْذ َرَة َع ْب ًدا َل ُه َع ْن ُدُب ٍر َفَبَل َغ َذل َك َرُس َ
وع ْن َجاب ٍر َ ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول هللا 
(م ْن َي ْش َتريه منى)َ .ف ْ
اشتَ َراهُ ُن َع ْي ُم ُ
اء ب َها َرُس َ
ال  :الََ .فَق َ
َفَق َ
ال َ :
بن َع ْبد هللا اْل َع َدو ُّى بثَ َمانم َائة د ْرَهمٍَ ،ف َج َ
ِ ِ
َهلِ َك َشيءَ ،فلِ ِذى
َهلِ َكَ ،فِإ ْن َف َض َل َع ْن أ ْ
(اب َد ْأ ِبَن ْف ِس َك َف َت َصَّد ْق َعَلْي َهاَ ،فِإ ْن َف َض َل َشيء َفأل ْ
الْ :
َف َد َف َع َها إَل ْيه ثُ َّم َق َ
()4
ِ
ِ
ِ ِ
ول َفَب ْي َن َي َد ْي َك َو َع ْن َي ِم ِين َك َو َع ْن ِش َمالِ َك.
َقَرَابت َكَ ،فإ ْن َف َض َل َع ْن ذي َقَرَابت َك َشيءَ ،ف َه َك َذا َو َه َك َذا) َ .يُق ُ
وعن عب ِد ِ
اإلسر ِ
ِ ِ
ِ
"ح ْس ُن التَّ ْدِب ِ
اف"(.)5
هللا ْب ِن َشِب ٍ
َ َ ْ َْ
الَ :ك َ
ير َم َع اْل َعَفافَ ،خ ْيٌر م َن اْلغَنى َم َع ِْ ْ َ
الُ :
ان ُيَق ُ
يب َ ق َ
فأنت ترى أن النبي  لم يقبل تصرف المتصدق الذي جاد بما عنده ،في الحال الذي سيضيع فيه نفسه أو من
يعول ،إذ إنه َجا َفى العدل والكمال ،ثم َعَّلم أمته أن النفقة تبدء بالنفس ،ثم على من تعول ،ومن بعدهم ،وأن الصدقة
إنما تكون من فضل المال بعد أداء الحقوق.

( )1أخرجه :البخاري/صحيحه(.)167/4()3445
( )2صحيح ،أخرجه :النسائي /سننه الكبرى(.)362/9()10759
( )3أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)53/2()1150مسلم/صحيحه(.)541/1()784
( )4أخرجه :مسلم/صحيحه (.)692/2()997
( )5أخرجه :البيهقي/شعب اإليمان (.)511/8()6161
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ج .الغلو في الصيام:

ُشرع الصوم في حق األصحاء المقيمين؛ ليكون معيناً على التقوى والعافية ،وخفف فيه عن الكبير ،في شهر
رمضان من كل عام ،ورخص للمسافر والمريض بالفطر ،والقضاء في عدة أخر.
وندب الشارع إلى الصوم المنفول لمن أطاقه؛ طمعاً في نيل الثواب ،من غير أن يعود على المهجة بالفوت ،وال
بالضرر المفوت للعافية ،فمن حاد عن ذلك فقد غالى في الصوم ،وجنح عن الهدى ،فعن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس رضي هللا
ِ ِ
ط ُب ِإ َذا ُهو ِب َر ُج ٍل َق ِائ ٍم ِفي َّ
الش ْم ِ
الَ :ب ْيَن َما َّ
وم
النِب ُّي َ ي ْخ ُ
يل َن َذ َر أ ْ
َل َع ْن ُهَ ،فَقاُلواَ :ه َذا أَُبو إ ْس َرائ َ
س َف َسأ َ
عنهما َق َ
َ
َن َيُق َ
ِ
ِ
َّ
(مْرُه َفْلَي َت َك َّـل ْمَ ،وْلَي ْس َت ِظ َّلَ ،وْلَي ْق ُع ْدَ ،ولُِيِت َّم َص ْو َم ُه)(.)1
ـومَ ،والَ ُيـْفـط َرَ .فـَق َ
ـالُ :
َوالَ َيْق ُع َد َوَال َي ْستَــظ َّلَ ،والَ َيـتَ َكل َمَ ،ويـَ ُ
ص َ
وعن جاِب ِر ِ ِ ِ
ِ
ِ
اجتَ َم َع َّ
اس َعَل ْي ِه،
الَ :ك َ
ول هللا  في َسَف ٍرَ ،ف َأرَى َرُجالً َقد ْ
الن ُ
َ َْ َ
ان َرُس ُ
بن َع ْبد هللا رضي هللا عنهما َق َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
وَق ْد ُ ِ
السَفر) .
وموا في َّ
س م َن اْلِب ِر أ ْ
ول هللا َ( :لْي َ
َن َت ُ
ال َرُس ُ
صائ ٌمَ .فَق َ
ظّل َل َعَل ْيهَ ،فَق َ
ص ُ
الَ :
(ما َل ُه؟) َقاُلواَ :ر ُج ٌل َ
َ
د .الغلو في الحج:

الحج نوع من أنواع الجهاد ،وهو محفوف بالمشاق والمخاطر ،ويحتاج إلى زاد ونفقة ،ولذا شرع مرة في العمر

على المستطيع ،ولم يكلف به غير القادر ،وعليه :فقد َعَّد الشارع الحكيم إلزام المرء نفسه بالحج كل عام غلواً ،وكذا
َن رسول َّ ِ
إذا نذر أن يحج راجالً ،وما شابهه من الصور؛ َف َع ْن ْاب ِن َعب ٍ
الِ( :إ َّن
َّللا َ ق َامَ ،فَق َ
َّاس رضي هللا عنهما أ َّ َ ُ َ
يمي ُ ك ُّل عا ٍم يا رسول َّ ِ
ال ْاألَْق َرعُ ْب ُن َحاِب ٍ
الَ( :ل ْو ُقْل ُت َن َع ْم،
س التَّ ِم ِ ُّ
َّللا؟ َف َس َك َتَ ،فَق َ
َ َ َُ َ
َّللا َت َعاَلى َك َت َب َعَلْي ُك ُم اْل َح َّج) َفَق َ
َّ َ
َلوجب ْتُ ،ث َّم ِإ ًذا ًَل َتسمعو َن ،وًَل ُت ِطيعو َن ،وَل ِكَّن ُه ح َّجة و ِ
اح َدة)(.)3
َ ََ
َ َ
َ
ُ
َ
ْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َن َّ
َو َع ْن أََنس  أ َّ
هللا
ال َه َذا) َقاُلواَ :ن َذ َر أ ْ
ال( :إ َّن َ
َن َي ْمش َىَ .ق َ
الَ ( :ما َب ُ
َى َش ْي ًخا ُي َه َادى َب ْي َن ْابَن ْيه َفَق َ
النب َّي َ أر َ
ِ
ِ ِ
َن َي ْرَك َب(.)4
َم َرهُ أ ْ
َع ْن َت ْعذيب َه َذا َن ْف َس ُه َل َغن ٌّى)َ .وأ َ
ِ
وعن عْقب َة ِ ِ
ِ
ُخِتي أ ْ ِ ِ
ال اَ َّلنِب ُّي ( :لِ َت ْم ِ
ش َوْل َتْرَك ْب)(.)5
الَ :ن َذ َر ْت أ ْ
َ َْ ُ َ
َن تَ ْمش َي إَلى َب ْيت هللا َحافَي ًةَ ،فَق َ
بن َعام ٍر َ ق َ
هدي النبي  ،فقد اختار هللا لك الكمال في أمره ،وقد ارتحل إلى الحج راكباً ،وأدى
على أن أكمل الهدي ُ
المناسك ما بين المشي والركوب.

هذا وقد يتعدى الغلو أمهات العبادات ،فيدخل في الدعاء  ،وفي السؤال عن العلم ،وغيرها.
()6

ثالثاً :الغلو في العادات:

ثمة أنواع من الغلو مردها العادات ،منها :الجرح والتبديع ،والتكفير ،والهجر ،والتبتل ،وترك بعض المطعومات،

واللباس ،وإطالة الشعر ،وغيرها.

( )1أخرجه  :البخاري/صحيحه (.)143/8( )6704
( )2أخرجه :مسلم /صحيحه(.)786/2()1115
( )3صحيح ،أخرجه :النسائي/سننه(.)111/5()2620
( )4أخرجه :البخاري /صحيحه( ،)19/3()1865مسلم/صحيحه(.)1263/3()1642
( )5أخرجه :البخاري/صحيحه(.)20/3()1866
( )6ليس المراد اإللحاح فيه ،ولكن تجاوز الحد؛ كأن يقول :اللهم أني أسالك القصر األبيض عن يمين
الجنة ،ونحو ذلك.
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وهاك طرفاً من القول يبين ذلك ،ويجليه:
أ.الغلو في الجرح والتبديع:

غلط بعض الناس ،وخاصة حدثاء األسنان ،فظنوا أنهم أوتوا من الوحي والعلم ما يمنحهم أن يجرحوا العلماء

والدعاة وطلبة العلم ،فتراهم تارة يبدعونهم ،وأخرى يفسقونهم ،ومرة يحذرون منهم ،بل إن بعضهم أعظم الفرية وظن
أن الوشاية بمن ليسوا على ما هو عليه من والء ٍ
غال للسلطان قربة هلل تعالى –زعموا.!-

ِ
ات
وه َ
ظ َّن اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َواْل ُم ْؤ ِمَن ُ
وخفي عليهم أنهم تقحموا باباً عظيماً من أبواب اإلثم ،قال تعالىَ﴿ :ل ْوًَل ِإ ْذ َسم ْع ُت ُم ُ
ِبأَْن ُف ِس ِه ْم َخْيًار َوَقاُلوا َه َذا ِإفْك ُمِبين﴾ [النور ،]12 :وقال تعالى في السياق نفسهِ﴿ :إ ْذ َتَلَّق ْوَن ُه ِبأَْل ِسَنِت ُك ْم َوَتُقوُلو َن
اه ُكم ما َليس َل ُكم ِب ِه ِعْلم وَتحسبوَنه هِيًنا وهو ِعْند َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َن َن َت َكَّل َم
وه ُقْل ُت ْم َما َي ُكو ُن َلَنا أ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َُ َ
َّللا َعظيمَ ،وَل ْوًَل ِإ ْذ َسم ْع ُت ُم ُ
بأَف َْو ْ َ ْ َ ْ
ِبه َذا سبحاَنك ه َذا به َتان ع ِظيم﴾ [النور ،]16 ،15 :وقال تعالى﴿ :و َّال ِذين ي ْؤُذو َن اْلم ْؤ ِمِنين واْلم ْؤ ِمَن ِ
ات ِب َغْي ِر َما
َ
َ ُْ َ َ َ ُْ
َ َ ُ
َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمُنوا ًَل َي ْس َخْر َق ْوم م ْن َق ْو ٍم
ا ْك َت َسُبوا َفَقد ْ
﴿يا أَُّي َها الذ َ
اح َت َمُلوا ُب ْه َتاًنا َوِإ ْث ًما ُمِبيًنا﴾ [األحزاب ،]58 :وقال تعالىَ :
ين َ
َن َي ُك َّن َخْيًار ِمْن ُه َّن َوًَل َتْل ِمُزوا أَْن ُفس ُكم َوًَل َتَن َابُزوا ِب ْاألَ ْلَق ِ
اب
َن َي ُكوُنوا َخْيًار ِمْن ُه ْم َوًَل ِن َساء ِم ْن ِن َس ٍ
اء َع َسى أ ْ
َع َسى أ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ير ِم َن َّ
ان وم ْن َلم َي ُت ْب َفأُوَلِئ َك ُهم َّ
ِ
الظ ِن
اج َتِنُبوا َكِث ًا
آمُنوا ْ
س اًل ْس ُم اْل ُف ُسو ُ
الظالِ ُمو َنَ ،يا أَُّي َها َّالذ َ
ِبْئ َ
يم ِ َ َ ْ
ُ
ين َ
ق َب ْع َد ْاإل َ
ِ ِ
ِ
ض َّ
َّللا
الظ ِن ِإ ْثم َوًَل َت َج َّس ُسوا َوًَل َي ْغ َت ْب َب ْع ُ
ِإ َّن َب ْع َ
َح ُد ُك ْم أ ْ
ض ُك ْم َب ْع ًضا أَُيح ُّب أ َ
َن َيأ ُْك َل َل ْح َم أَخيه َمْي ًتا َف َك ِرْه ُت ُم ُ
وه َو َّاتُقوا َّ َ
ِ
َّللا َت َّواب َر ِحيم﴾ [الحجرات.]12-11 :
إ َّن َّ َ
ِ
اج َتِنبوا َكِث ا ِ
ِ
َّ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
الَ :ن َهى َّ
﴿يا أَُّي َها َّالذ َ
آمُنوا ْ ُ
َّاس رضي هللا عنهما في قوله تعالىَ :
ً
َّللاُ
ير م َن الظ ِن﴾ َق َ
ين َ
َن َي ُ ِ ِ ِ
وءا.
اْل ُم ْؤ ِم َن أ ْ
ظ َّن باْل ُم ْؤمن ُس ً
َخ ِ
ِ
َّللا اْلمؤ ِمن أَن يتَِبع عور ِ
ِ
ات أ ِ
يه اْل ُم ْؤ ِم ِن(.)1
َ
وعنه رضي هللا عنهما في َق ْولِهَ :
الَ :ن َهى َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
﴿وًل َت َج َّس ُسوا﴾ َق َ
ِ
ِ
ِ
فع ْن ُعَب َاد َة ِ
الَ :سم ْع ُت
بن َّ
وفي السنة ما يعظ القلوب ،ويزلزل األركان من تجشم هذا الوبال؛ َ
الصامت َ ق َ
رسول َّ ِ
ُمِتي َم ْن َل ْم ُي ِج َّل َكِب َيرَناَ ،وَيْر َح ْم َص ِغ َيرَناَ ،وَي ْع ِر ْف لِ َعالِ ِمَنا َحَّق ُه)( ،)2وذلك بامتثال
س ِم ْن أ َّ
ولَ( :لْي َ
َّللا َ يُق ُ
َُ َ
()3
أمره ،واالهتداء بهديه ،وتوقيره لما رفعه هللا به من العلم .
ب .الغلو في التكفير:

الكفر والتكفير من أحكام هللا الخطيرة ،التي ال يصلح لوصف أحد بها إال نبي أو عالم ،وقد تنكب بعض
الجهال الطريق ،وركبتهم األحموقةَّ ،
وتألوا على هللا ،وأعظموا الفرية؛ بوصف بعض الناس بالكفر؛ لشبهة أو تأويل

دون بينة وبرهان عندهم من هللا فيه برهان.

وما علم أولئك أنهم جلبوا على أنفسهم باب شر ما سلمت األنفس واألعراض واألموال من ويالته ،وصدعوا

رؤوسنا ليالً ونها اًر بتحطيم القامات ،ونسف جهود المخلصين والمخلصات ،وهللا المستعان على ما يصفون.
(ًل يرِمي رجل رج ًال ِباْلُفسو ِق وًَل يرِم ِ
َع ْن أَِبي َذٍّر  أََّن ُه س ِمع َِّ
يه ِباْل ُك ْف ِر؛ ِإًَّل ْارَتَّد ْت َعَلْي ِه
ولُ َ ُ َ ْ َ َ :
َ َْ
ُ
النب َّي َ يُق ُ
َ َ
ِإ ْن َلم ي ُك ْن ص ِ
احُب ُه َك َذلِ َك)(.)4
ْ َ
َ

( )1ابن أبي حاتم/تفسيره(.)3305 /10
( )2حسن ،أخرجه :الطبراني /مكارم األخالق(()147ص.)367
( )3الصنعاني/التنوير شرح الجامع الصغير(.)288/9
( )4أخرجه :البخاري/صحيحه (.)15/8()6045
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ِ
الض َّح ِ
اك َ ع ِن َِّ
ف ِب ِمَّل ٍة َغْي ِر ِْ
َو َع ِن ثَاِب ِت ِ
بن َّ
الَ ،و َم ْن َقَت َل
(م ْن َحَل َ
اإل ْس َالمِ َكاذًباَ ،ف ُه َو َك َما َق َ
النب ِّي َ ق َ
الَ :
َن ْف َس ُه ِب َشي ٍء؛ ُع ِذ َب ِب ِه ِفي َن ِار َج َهَّن َمَ ،وَل ْع ُن اْل ُم ْؤ ِم ِن َكَق ْتلِ ِهَ ،و َم ْن َرَمى ُم ْؤ ِمًنا ِب ُك ْف ٍر؛ َف ُه َو َكَق ْتلِ ِه)(.)1
ْ
وألجل ذلك اشتد نكير السلف  على من يخوض غمار هذه المسألة دون علم ،ودراية بشروط التكفير
وموانعه.
وحسبي أن أذكر مقالة ابن تيمية رحمه هللا" :تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب

والسنة أنهم ال يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وال يخرجونه من اإلسالم بعمل إذا كان فعال منهيا عنه؛ مثل الزنا
والسرقة وشرب الخمر؛ ما لم يتضمن ترك اإليمان وأما إن تضمن ترك ما أمر هللا باإليمان به مثل :اإليمان باهلل
ومالئكته؛ وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت؛ فإنه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة

وعدم تحريم الحرمات الظاهرة المتواترة"(.)2
ج.الغلو في الهجر:

وما أقبحه من سلوك ،ال يصير إليه إال غليظ القلب ،جافي الطبع ،عنيد العقل ،شقي السلوك؛ إذ يهجر

المسلمين بإساءة الظن ،ويمتد هجره ،ويطول لسانه ،وتمتد يده الخفية للشيطان وحزبه في تفريق المسلمين ،وشق
عصاهم ،وتمزيق وحدتهم ،وما أعظمه من إثم.
َّللا ج ِميعا وًَل َت َفَّرُقوا وا ْذ ُكروا ِنعمت َّ ِ
ِ
قال تعالى﴿ :و ْ ِ
ف َبْي َن ُقُلوب ُِك ْم
َ ُ َْ َ
اء َفأََّل َ
َّللا َعَلْي ُك ْم ِإ ْذ ُكْن ُت ْم أ ْ
اع َتص ُموا ِب َحْب ِل َّ َ ً َ
َ
َعَد ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َصَب ْح ُت ْم ِبِن ْع َمِت ِه ِإ ْخ َواًنا َوُكْن ُت ْم َعَلى َش َفا ُح ْفَرٍة م َن َّ
آياته َل َعل ُك ْم َت ْه َتُدو َن﴾
َّللا َل ُك ْم َ
َفأ ْ
الن ِار َفأَْنَق َذ ُك ْم مْن َها َك َذل َك ُيَبي ُن َّ ُ
[آل عمران.]103 :
قوله تعالى﴿ :و ْ ِ
﴿وًَل َتَفَّرُقوا﴾ نهي عن الفرقة ،وهو للتحريم.
اع َتص ُموا﴾ أمر بالوحدة ،وهو للوجوب ،وقولهَ :
َ
ِ
ِ
وه
ول هللا ( :إ َّن هللا َيْر َضى َل ُك ْم َثالَ ًثا َوَي ْكَرُه َل ُك ْم َثالَ ًثا َفَيْر َضى َل ُك ْم أ ْ
َن َت ْعُب ُد ُ
ال َرُس ُ
ال َ :ق َ
َو َع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َة اْلم ِ
الس َؤ ِ
ال)(.)3
ال َوَك ْثَرَة ُّ
ال َوإ َ
َوًلَ ُت ْش ِرُكوا ِبه َشْيًئا َوأ ْ
َن َت ْع َتص ُموا ِب َحْب ِل هللا َجم ً
يل َوَق َ
يعا َوًلَ َت َفَّرُقوا َوَي ْكَرُه َل ُك ْم ق َ
ِض َ َ
َّن الحقوق الواجبة في األخوة؛ َ ِ
ول
وما أحسن توجيه النبي  ألمته ،حيث َبي َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
فع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
ض َوُكوُنوا ِعَب َاد هللا ِإ ْخ َواًنا.
ض ُك ْم َعَلى َبْي ِع َب ْع ٍ
ضوا َوًلَ َت َد َابُروا َوًلَ َيِب ْع َب ْع ُ
اج ُشوا َوًلَ َتَبا َغ ُ
اس ُدوا َوًلَ َتَن َ
هللا ً( :لَ َت َح َ
الت ْق َوى َها ُهَناَ .وُي ِش ُير ِإَلى َص ْد ِرِه َثالَ َث مَّر ٍ ِ ِ
ِئ
اْل ُم ْسلِ ُم أَ ُخو اْل ُم ْسلِمِ ًلَ َي ْظلِ ُم ُه َوًلَ َي ْخ ُذُل ُه َوًلَ َي ْح ِقُرُهَّ .
امر ٍ
ات ب َح ْسب ْ
َ
الش ِر أ ْ ِ
ِم َن َّ
ض ُه)(.)4
اه اْل ُم ْسلِ َم ُك ُّل اْل ُم ْسلِمِ َعَلى اْل ُم ْسلِمِ َحَرام َد ُم ُه َو َماُل ُه َو ِعْر ُ
َن َي ْحقَر أَ َخ ُ
و َع ِن ْاب َن َعب ٍ
ق َث َال َث ِة أََّيامٍ َفِإ ِن اْل َتَقَيا َف َسَّل َم
ول هللا َ :
(ًل َت ِح ُّل اْل ِه ْجَرُة َف ْو َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َّاس رضي هللا عنهما َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ
ِ
ِ
ِ
الس َال َم َبر َ َه َذا م َن ْاإل ْثمِ
َن َيُرَّد َّ
َح ُد ُه َما َعَلى ْاآل َخر َفَرَّد َعَلْيه ْاآل َخُر َّ
الس َال َم ْ
ِن أََبى ْاآل َخُر أ ْ
َجر َوإ ْ
اش َتَرَكا في ْاأل ْ
أَ
َّ ِ ()5
وباء ِب ِه ْاآل َخر -وأ ْ ِ
ِن م َاتا َو ُهما م َت َه ِ
ان ًَْل َي ْج َت ِم َع ِ
اجَر ِ
ان ِفي اْل َجنة) .
ُ َ
َحسُب ُه َق َ
ََ َ
َ ُ
الَ :-وإ ْ َ
ْ
على أن الهجر منه ما هو مشروع ،كهجر الكافر ،والفاسق ،والمبتدع ،ومنه ما هو مذموم وهو هجر المسلم
للمسلم انتصا اًر للنفس دون العود ،وهو قصيدنا الذي سبق.
( )1أخرجه :البخاري/صحيحه (.)26/8( )6105
( )2ابن تيمية /مجموع الفتاوى (.)90 /20
()3أخرجه :مسلم/صحيحه(.)1340 /3()1715
( )4أخرجه :مسلم  /صحيحه (.)1986/4()2564
( )5صحيح لغيره ،أخرجه :الحاكم /مستدركه(.)180 /4() 7291
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د .الغلو في التبتل:

وس َّن أنبيائه
وهو ترك النكاح قصداً للتعبد ،وما هو إال ضرب من الجهل المفضي إلى ترك ما أحل هللاَ ،
عليهم السالم.

وخفي على أولئك أن الزواج ذو مقاصد عالية شريفة( ،)1منها :تحصين النفس وإعفافها ،وحفظ النسل ،وتكثير

سواد أمة محمد  ،وحماية المجتمع من انتشار الرذيلة والفساد ،ويجمع ذلك كله :طلب الثواب من هللا عز وجل.
ِ
س َ قالَ :كان رسول هللا  يأْمرنا ِباْلب ِ
ِ
َف َع ْن أََن ٍ
ود
ـولَ :
(تَزَّو ُجوا اْل َـوُد َ
اءةَ ،وَي ْن َه َانا َع ِن التََّبُّتل َن ْهًيا َشـد ًيداَ ،وَيُق ُ
َ َُ ُ
َ
َ َُُ َ َ
ود َفـِإِني م َك ِ
ِ
ِ
ام ِة)(.)2
ــاثر ِب ُ
اْل َـوُل َ
ــك ُـم األَ ْنبَي َ
اء َي ْوَم اْلقَي َ
ُ
ِِ ِ ِ
س  أَ َّن َنَف ار ِم ْن أَصح ِ
اج َِّ
وع ْن أََن ٍ
اب َّ
ض ُه ْم :الَ
ال َب ْع ُ
َ
النِب ِّي َ سأَُلوا أ َْزَو َ
ْ َ
ً
السِّرَ ،فَق َ
النب ِّي َ ع ْن َع َمله في ّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ض ُهم :الَ أََنام َعَلى ف َر ٍ
ال
ض ُه ْم :الَ ُ
أَتَ َزَّو ُج ِّ
ال َب ْع ُ
(ما َب ُ
اشَ .ف َحم َد هللا َوأَ ْثَنى َعَل ْيهَ .فَق َ
آك ُل الل ْح َمَ .وَق َ
اءَ .وَق َ
الَ :
ال َب ْع ُ ْ
ُ
الن َس َ
ِ
ِ
ِ
ام َقاُلوا َك َذا وَك َذا! َل ِك ِنى :أ ِ
س ِمِنى)(.)3
أَ ْق َو ٍ
اءَ ،ف َم ْن َرِغ َب َع ْن ُسَّنتي؛ َفَلْي َ
َ
امَ ،وأ ُ
َ
وم َوأُفْطُرَ ،وأ ََت َزَّو ُج الن َس َ
َص ُ
ُصلى َوأََن ُ
اب َ ق ِ
بن اْل َخ َّ
َن تَ ُكو َن َف ِ
طِ
َو َع ْن ُعمَر ِ
اج اًر)(.)4
َح َم َقَ ،وإِ َّما أ ْ
الِ( :إ َّما أ ْ
َن تَ ُكو َن أ ْ
الَ :الَ ،ق َ
ال لَر ُج ٍل :أَتَ َزَّو ْج َت؟ َق َ
َ
َ
و .الغلو في اللباس:

اللباس من العادات ال من العبادات ،وستر العورة واجب ،ولم يشترط اإلسالم لباساً معيناً دون غيره ،غير أنه

ضبطه بشروط ال يصلح االنفكاك عنها ،كستر العورة لوناً وحجماً ،وأال يكون شفافاً يصف ما تحته ،وأال يكون

زينة في نفسه ،وال يراد به الشهرة ،وليس فيه تقليداً للكافرين ،وال للفساق ،وال لألعاجم.

ولم يكن النبي  يقتصر على نوع واحد من الباس؛ توسيعاً لدائرة المباح ،فقد لبس  اإلزار ،والرداء،
ِ
َّ
ِ
ِ
األنِب َج ِانيَّةَ ،واْلُب ْرُنس ،والجبة.
يصةَ ،و ْ
والقميص ،والسراويل ،والمرط ،والشملة ،والقطريَ ،والحَب َرةَ ،واْل ُحلة ،واْل َخم َ
والوسط في ذلك :أال يغالي المرء بزي دون غيره ،أو أن يخالف عادة قومه في اللباس ،ويحسن به أن ينوع
في ذلك بما ال يخالف شروط اللباس ،وعادة بني قومه.
هـ .الغلو في إطالة شعر الرأس:

لقد ندب الشارع الحكيم إلى التزام سنن الفطرة ومراعاتها ،وإكرام الشعر وتهذيبه ،وتسريحه؛ فإنه من كمال

الزينة التي أمر هللا بها ،وقد كان  يطيل شعره إلى شحمتي أذنيه في أغلب حاله ،وكان يطول عن ذلك إذا تأخر
في تقصيره ،وكان يقصره دون ذلك ،ويحلقه أحياناً ،ولم يأذن بإرخائه وتطويله فوق هذا الهدي؛ َف َع ْن ُخ َرْي ِم ِ
بن َف ِات ٍك
ِ
َي َر ُج ٍل أَْن َت َل ْوًَل َخَّل َت ِ
(ت ْسِب ُل ِإَزَار َك،
ول هللاِ ( :أ ُّ
الُ :
ان ِف َ
ول هللا َو َما ُه َما؟َ ،ق َ
يك)ُ ،قْل ُتَ :يا َرُس َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َ ق َ
ُ ِ
الَ :ف َجَّز َش ْع َرهَُ ،وَرَف َع ِإ َزَارهُ(.)5
َع ُ
وتْرخي َش ْعَر َك)ُ ،قْل ُتَ :ال َج َرَم َال أ ُ
ودَ ،ق َ
( )1انظر :خطاب/مقاصد النكاح وآثارها(ص )12ما بعدها.
( )2صحيح ،أخرجه :أحمد/مسنده (.)13594( )245/3
( )3أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)63/5()207مسلم/صحيحه(.)129/ 4()1401
( )4أخرجه :عبد الرزاق  /مصنفه(.)170/6()10383
( )5أخرجه :الطبراني/المعجم الكبير(.)207/4()4156
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والعجب العجب من شباب غاب عنهم هذا الفقه؛ وظنوا أن إطالة الشعر عنوان االلتزام والسنة ،في الوقت
الذي ضيعوا فيه جمال اإلسالم ،وسمته ،ورحمته ،ويسره؛ وهللا المستعان.
المبحث الثاني :أسباب الغلو

للغلو أسباب راجعة إلى الخطأ في المنهج والتلقي ،وأخرى ترجع إلى السلوك ،وفيما يلي البيان:
المطلب األول :أسباب راجعة إلى الخطأ في المنهج والتلقي:

وهاك أهم األسباب الموصلة إلى ذلك:

أوًلً :الجهل بأحكام الدين:
مما ال شك فيه أن الجهل سبب كل فتنة وشر ،فالجهل ال يميز بين الحق والباطل ،والخير والشر ،والهالك والعافية،
والمصلحة والمفسدة ،وما أكثر الذين سعروا البالد بجهلهم ،وحداثة أسنانهم ،ظنوا أن حفظ المتون يغني عن سهر

الليالي في فهمهما ،وسبر ألغازها وفوائدها ،وأن قصر الثوب ،وطول اللحية ،وإرخاء شعر الرأس يسعف في التوقيع
عن هللا تعالى ،والنيابة عن األمة في تقرير مصالحها ،ومفاسدها؛ زعموا .فإن العافية ال تدرك إال بهناء العلم
المستقى من مشكاة الوحي ،قال تعالىَ ﴿ :ق ِ
يدو َن اْل َحَيا َة ُّ
الدْنَيا َيا َلْي َت َلَنا ِم ْث َل َما أُوِتي َق ُارو ُن ِإَّن ُه َل ُذو
ين ُي ِر ُ
ال َّالذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
الصابُرو َن﴾
اب َّ
اها إًل َّ
ين أ ُ
َح ٍظ َعظ ٍ
آم َن َو َعم َل َصال ًحا َوًَل ُيَلق َ
ال َّالذ َ
ُوتوا اْلعْل َم َوْيَل ُك ْم َث َو ُ
يمَ ،وَق َ
َّللا َخْير ل َم ْن َ
ِ ِ
الشي َطان ِف ْتَن ًة لَِّل ِذ ِ
ِ
ِن
وب ُه ْم َوإ َّ
َ
[القصص ،]80-79 :وقال تعالى﴿ :لَِي ْج َع َل َما ُيْلقي َّ ْ ُ
ين في ُقُلوب ِِه ْم َمَرض َواْلَقاسَية ُقُل ُ
ِ
ِ
الظالِ ِمين َل ِفي ِشَق ٍ ِ
َّللا َل َه ِاد
وب ُه ْم َوإ َّ
ُوتوا اْل ِعْل َم أََّن ُه اْل َح ُّ
ين أ ُ
ق ِم ْن َرب َ
اق َبعي ٍدَ ،ولَِي ْعَل َم َّالذ َ
َّ َ
ِك َفُي ْؤ ِمُنوا ِبه َف ُت ْخِب َت َل ُه ُقُل ُ
ِن َّ َ
ِ
ِ
ُوتوا اْل ِعْل َم َّال ِذي أُْن ِز َل ِإَلْي َك ِم ْن
آمُنوا ِإَلى ِصَر ٍ
ين أ ُ
اط ُم ْس َت ِق ٍ
﴿وَيَرى َّالذ َ
َّالذ َ
يم﴾ [الحج ،]54 ،53 :وقال تعالىَ :
ين َ
يز اْلح ِم ِ
ِ ِ
ِ
يد﴾ [سبأ.]6 :
ِك ُه َو اْل َح َّ
َرب َ
ق َوَي ْهدي ِإَلى صَراط اْل َع ِز ِ َ
من فوائد اآليات :مدح أهل العلم في بصيرتهم بعواقب األمور ،وتحذيرهم أهل الدنيا ،والجهالة من الجنوح نحو

الغواية.

ِ ِ ِ ِ
ِ
وع ْن أَِبي أُمام َة ِ ِ
ول هللاِ َ ( :ف ْض ُل
َح ُد ُه َما َعاِبٌد َو َ
ََ
َ َ َ
الُ :ذك َر ل َرُسول هللا َ ر ُجالَ ِن أ َ
ال َرُس ُ
اآلخ ُر َعال ٌمَ ،فَق َ
الباهل ِّي َ ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َحتى
َه َل َّ
العابد َك َف ْضلي َعَلى أ َْدَن ُ
َّللا َو َمالَ ئ َك َت ُه َوأ ْ
الس َم َوات َواألََرض َ
العالمِ َعَلى َ
َ
ول هللا ( :إ َّن َّ َ
ال َرُس ُ
اك ْم) .ثُ َّم َق َ
()1
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
ن
َّ
َّ
ِ
الخْيَر) .
وت َلُي َصلو َ َعَلى ُم َعلمِ الناس َ
الح َ
الن ْمَل َة في ُج ْحرَها َو َحتى ُ
قلت :ما ذاك االستغفار إال أن نفع العالم وخيره قد شمل كل ذات كبد رطبة؛ فكان برداً وسالماً على المكلفين،
فضالً ساكني الجحر والبحر.

ثانياً :اتباع الهوى:
َض ُّل ِم َّم ِن َّاتبع هواه ِب َغي ِر هدى ِمن َّ ِ
َّللا ِإ َّن
اء ُه ْم َو َم ْن أ َ
اعَل ْم أََّن َما َيَّتِب ُعو َن أ ْ
َ َ َ َ ُ ْ ًُ
قال تعالىَ ﴿ :فِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا َل َك َف ْ
َ
َه َو َ
ِ
ِ ِ
َّللا ًَل يه ِدي اْلَقوم َّ ِ
وء
ين﴾ [القصص ،]50 :وقال تعالى﴿ :أَ َف َم ْن َك َ
الظالِم َ
َّ َ َ ْ
ان َعَلى َبيَن ٍة م ْن َربِه َك َم ْن ُزيِ َن َل ُه ُس ُ
َْ
ِ
اء ُه ْم﴾ [محمد.]14 :
َع َملِه َو َّاتَب ُعوا أ ْ
َه َو َ
َهل اْل ِك َت ِ
اب ًَل َت ْغُلوا
وال عجب أن كان إقحام العقل في ميدان سلطان الشرع سبباً للغلو ،وقد قال تعالىُ ﴿ :ق ْل َيا أ ْ َ
ِفي ِد ِ
السِب ِ
يل﴾ [المائدة:
َضُّلوا َكِث ًا
ير َو َضُّلوا َع ْن َس َو ِاء َّ
اء َق ْو ٍم َق ْد َضُّلوا ِم ْن َقْب ُل َوأ َ
ين ُك ْم َغْيَر اْل َح ِق َوًَل َتَّتِب ُعوا أ ْ
َه َو َ
.]77

( )1حسن صحيح ،أخرجه :الترمذي/سننه(.)347 /4()2685
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من فوائد اآلية :أن الهوى سبيل إلى الغلو ،وترك سواء السبيل الذي هو الوسط المتمثل في اإلسالم منهجاً وطريقة(.)1
ال ْاب ُن
وما أحسن وعظ ابن عباس رضي هللا عنهما للغالة في ترك الهوى ،حيث قالَ :وَق َ
هللا هوى ِفي اْلُقر ِ ِ َّ
ال هللاُ تَ َعاَلىَ ﴿ :ف َم َثُل ُه َك َم َث ِل اْل َكْل ِب ِإ ْن َت ْح ِم ْل َعَلْي ِه َيْل َه ْث أ َْو َت ْتُرْك ُه
ْ
آن إال َذ َّم ُهَ ،ق َ
ُ ََ ً
()2
ِ
ِ
َّ
آياتَنا﴾ [األعراف. ]176 :
اْلَق ْومِ َّالذ َ
ين َكذُبوا ِب َ

َعب ٍ
َّاسَ :ما َذ َك َر
َيْل َه ْث َذِل َك َمَث ُل

ثالثاً :تقديم العقل على النقل:

وهو نوع من الطاغوتية التي مجها الوحي؛ وذلك أن هللا سبحانه هو الحكم العدل ،وأما العقل فقاصر أن يدرك
مصالح العباد ،والمفاسد التي تكدر معيشتهم على الوجه األكمل()3؛ قال تعالى﴿ :أَ َفح ْكم اْلج ِ
اهلَِّي ِة َيْب ُغو َن َو َم ْن
ُ َ َ
أَحسن ِمن َّ ِ
َّللا ُح ْك ًما لَِق ْو ٍم ُيوِقُنو َن﴾ [المائدة.]50 :
َُْ َ
أي :ال أحد أحسن حكما من حكم هللا تعالى لقوم يوقنون بدينه ،ويذعنون لشرعه؛ ألن هذا الحكم يجمع الحسنيين؛

منتهى العدل والتزام الحق من الحاكم ،ومنتهى القبول واإلذعان من المحكوم له والمحكوم عليه ،وهذا مما تفضل
به الشريعة اإللهية القوانين البشرية(.)4

ِ
السُب ُلَ ،و َح ُادوا
ين تَ َش َّعَب ْت ِب ِه ُم ُّ
ان َقْبَل ُك ْم ح َ
الِ :إَّن َما َهَل َك َم ْن َك َ
وذكر الشاطبي رحمه هللا في اعتصامه َع ِن اْل َح َس ِن َق َ
َّللاِ
يقَ ،فتَرُكوا ْاآلثَار وَقاُلوا ِفي ِ
َّ
ين ِب ْأرِي ِهم َفضُّلوا وأ ُّ
ٍ
الَ :م ْن َرِغ َب ِب َأْريِ ِه َع ْن أ َْم ِر َّ
ّ
الد ِ َ ْ َ َ َ
َع ِن الط ِر ِ َ
َضلواَ .و َع ْن َم ْس ُروق َق َ
َ َ
يِ
ض ُّل(.)5
َ
رابعاً :أخذ العلم عن حدثاء السن:

لقد عاين الناس عبر السنين ُم َّر مجافاة العلماء الكهول ،والتعفف عن سؤالهم ،واالستفادة من تجاربهم ،وطرائقهم
في التلقي واالستدالل ،وتنزيل النصوص على الوقائع ،وأن تقليد الناس دينهم األصاغر من الشببة الذين لم يتمتن
جر عليهم ويالت الفتاوى الطائشة ،والصدور
دينهم على الجملة ،ولم تتعمق خبرتهم ،ولم يصقلوا بتجارب الواقعَّ ،
المندفعة ،التي أججت صفوف المسلمين ،وألبت قلوب بعضهم على بعض ،ورمت الناس بالجهل والهالك؛ فكان

ما كان مما يشيب له رأس الوليد ،وما العراق ،والشام ،واليمن ،وغيرها عنا ببعيد.
الس ِ
النِب َّي َ قالِ( :إ َّن ِمن أ ْ ِ
اه َّن أ ْ ِ
فعن أَِبي أُمَّي َة َّ
َن َّ
الل ْخ ِم ِي  أ َّ
س اْل ِعْل َم ِعْنَد
ْ
اعة َثال َثةًِ :إ ْح َد ُ
َْ
َشَراط َّ َ
َن َيْل َتم َ
َ
َ
ّ
ِ ِ ()6
َصاغر) .
األ َ
ال َّ
اس ِب َخْي ٍر َما أَ َخ ُذوا اْل ِعْل َم
ال:
سئلت عن قول ابن مسعود َ :
ُ
الن ُ
(ًل َيَز ُ
وهلل در الدينوري رحمه هللا َق َ
َع ْن أ ََكاِب ِرِه ْم) يريد ال يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم األحداث ألن الشيخ قد زالت

عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة فال يدخل عليه في علمه الشبهة وال يغلب

( )1انظر :المراغي/تفسيره(.)170/6

( )2ذكره القرطبي/تفسيره(.)167/16

( )3الرأي ال يذم بإطالق ،وأقبحه ما كان في مورد النص ،وهو المقصود هنا.
( )4محمد رضا /تفسير المنار (.)349 /6
()5الشاطبي/االعتصام(.)848 /2
( )6صحيح ،أخرجه :الطبراني/المعجم الكبير (.)361/22( )18760
184

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

عليه الهوى وال يميل به الطمع وال يستزله الشيطان استزالل الحدث ومع السن الوقار والجاللة والهيبة والحدث قد
تدخل عليه هذا األمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك(.)1
وال يبعد عن هؤالء من كان شيخه كتابه ،وقد وثق بعقله ،ولم يقنع بالجوع إلى العلماء في فهم ما يقرأ؛

َض َّل ،وقد تقرر في مجاري العادات :أن طعام الكبار سم الصغار.
ض َّل وأ َ
َف َ
المطلب الثاني :أسباب راجعة للسلوك:

أوًلً :مناوأة الحاكم الذي ًل يحكم بغير الشريعة اإلسالمية:
إن ترك الحكم بشريعة هللا من أعظم أسباب الخروج على الحاكم ،وتأليب الناس عليه ،وإنشاء الجماعات ،واألحزاب،
واألجنحة المسلحة التي تهدف إلى مناوأته ،واإلطاحة به.

وحتى ال نعبد عن الحقيقة نقول :إن الحكم بغير ما أنزل هللا كبيرة من الكبائر الموبقة ،وخطيئة قد تجنح بفاعلها
نحو الخروج من دين هللا عز وجل ،وال يعني هذا إنكار تقسيم الحكم بغير ما أنزل هللا إلى مخرج وغير مخرج من
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َفأُوَلِئ َك ُه ُم
الملة ،قال تعالىَ :
َّللا َفأُوَلئ َك ُه ُم اْل َكافُرو َنَ ..،و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما أَْنَز َل َّ ُ
﴿و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما أَْن َز َل َّ ُ
َّ ِ
َّللا َفأُوَل ِئ َك ُهم اْل َف ِ
ِ
اسُقو َن﴾ [المائدة ،]47-44 :وغيرها من آيات الحاكمية.
الظال ُمو َن َ
..،و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما أَْن َز َل َّ ُ
ُ
على أن الالزم العقلي يرشد أن التحاكم لغير شرع هللا تحاكم إلى الجهل والعماية ،قال تعالى﴿ :أَ َفح ْكم اْلج ِ
اهلَِّي ِة
ُ َ َ
يب ُغو َن ومن أَحسن ِمن َّ ِ
ِ
ِ
يل َل ُه ْم َت َعاَل ْوا ِإَلى َما أَْنَز َل
ََْ ْ َ ُ َ
َْ
َّللا ُح ْك ًما لَق ْو ٍم ُيوِقُنو َن﴾ [المائدة ،]50 :وقال تعالىَ :
﴿وِإ َذا ق َ
ِ
ِ
آب ُاؤ ُه ْم ًَل َي ْعَل ُمو َن َشْيًئا َوًَل َي ْه َتُدو َن﴾ [المائدة:
َّللا َوِإَلى َّ
اءَنا أ ََوَل ْو َك َ
ان َ
الر ُسول َقاُلوا َح ْسُبَنا َما َو َج ْدَنا َعَلْيه َ
آب َ
َّ ُ
.]104
أي :وإذا قيل لهؤالء المفترين على هللا الكذب :..تعالوا إلى ما أنزل هللا من القرآن ،وإلى سنة الرسول ؛ لتعرفوا
الحالل من الحرام ،قالوا :يكفينا ما أخذناه ،وورثناه عن أسالفنا من االعتقادات ،واألقوال ،واألفعال ،كيف يكفيهم

ذلك وقد كان أسالفهم ال يعلمون شيئاً ،وال يهتدون إلى الحق؟! فال يتبعهم إال من هو أجهل منهم ،وأضل سبيالً،
فهم جهلة ضالون(.)2

وال عجب أن تكون تنحية الشرع سبباً نكداً في التذريع للفوضى ،والتأليب على الحاكم ،واالستطالة عليه ،ورميه
باألحكام المهلكة ،واالستنكاف عما يدعو إليه ،ناهيك عن ِ
هد المصالح ،وانتهاك األعراض ،واستباحة األموال.
ّ
ولو ُرَّد األمر إلى الرواحل من أهل العلم ليضعوا األمور على نصابها ،ويرشدوا شباب األمة إلى صوابها؛ لصلح

األمر ،أوتهاوت عروش الظالمين ،واندكت حصونهم بأقل الخسائر؛ فإن هللا توعد الظالمين بالخيبة والتبار؛ فاعتبروا
اه ْم َل َّما َظَل ُموا َو َج َعْلَنا لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِعًدا﴾ [الكهف.]59 :
﴿وِتْل َك اْلُقَرى أ ْ
َهَل ْكَن ُ
يا أولي األبصار َ
مع وجوب التنبيه :أن تحكيم الشريعة ال يختص بالحاكم وحده ،بل هو مسؤولية األفراد ،والجماعات ،والمؤسسات،

كل بحسبه؛ وال يقبل من المناوئ أن يطالب الحاكم بتطبيق الشريعة ،وهو في نفسه من أبعد الناس عن لزومها،
َهواء ُهم وم ْن أ َ ِ
ِ
اه ِب َغْي ِر ُهًدى﴾ [القصص:
قال تعالىَ ﴿ :فِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا َل َك َف ْ
َض ُّل م َّم ِن َّاتَب َع َه َو ُ
اعَل ْم أََّن َما َيَّتب ُعو َن أ ْ َ َ ْ َ َ
.]50

( )1الخطيب البغدادي /نصيحة أهل الحديث (.)29/1
( )2مجموعة من العلماء/المختصر في التفسير(ص.)125
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ثانياً :اًلعتماد على الرؤى المنامية في إصدار األحكام الشرعية:
وما أقبحه من سلوك ،فقد تقرر عند ذوي الحجى من الراسخين :أن األحالم ال يبنى عليها أحكام ،خال االستئناس

بها في تأكيد الوجوديات دون المغيبات(.)1

قال الشاطبي رحمه هللا في تأصليه للمقبول والمردود من الرؤيا في تأييد األحكام" :وذلك أن هذه األمور ال يصح
أن تراعى وتعتبر ،إال بشرط أن ال تخرم حكما شرعيا وال قاعدة دينية ،فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا

ليس بحق في نفسه ،بل هو إما خيال أو وهم ،وإما من إلقاء الشيطان ،وقد يخالطه ما هو حق وقد ال يخالطه،
وجميع ذلك ال يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع ،وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول هللا 
عام ال خاص ،كما تقدم في المسألة قبل هذا ،وأصله ال ينخرم ،وال ينكسر له اطراد ،وال يحاشى من الدخول تحت
حكمه مكلف ،وإذا كان كذلك ،فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة ،فهو
فاسد باطل.

ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدالن مشهوران بالعدالة في أمر ،فرأى الحاكم في
منامه أن النبي قال له" :ال تحكم بهذه الشهادة ،فإنها باطل" ،فمثل هذا من الرؤيا ال معتبر بها في أمر وال نهي،
وال بشارة وال نذارة؛ ألنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة ،وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع"(.)2
قال ابن القيم رحمه هللا" :وأما رؤيا غيرهم -أي :األنبياء -فتعرض على الوحي الصريح ،فإن وافقته وإال لم يعمل

بها.

فإن قيل :فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة ،أو تواطأت؟

قلنا :متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي ،بل ال تكون إال مطابقة له ،منبهة عليه ،أو منبهة على اندراج
قضية خاصة في حكمه ،لم يعرف الرائي اندراجها فيه ،فيتنبه بالرؤيا على ذلك"(.)3

ثالثاً :مقابلة ظلم الحاكم بالجنوح نحو الغلو:

العدل في الرعية مقصد شرعي ،ندب إليه الوحي قرآناً وسنة ،وحذر من الزيغة عنه إلى الظلم والعدوان ،فالبعدل
تحفظ الحقوق ،وتهنؤ الحياة ،ويستقيم الصف ،ويندحر العدو ،وتبنى األمم والحضارات.
ِ ِِ
ِ
ِ
الن ِ
اب ِباْل َح ِق لِ َت ْح ُك َم َبْي َن َّ
يما﴾ [النساء:
اس ِب َما أََر َ
قال تعالىِ﴿ :إَّنا أَْن َزْلَنا ِإَلْي َك اْلك َت َ
اك َّ ُ
َّللا َوًَل َت ُك ْن لْل َخائني َن َخص ً
امين ِباْل ِقس ِط ُشهد ِ ِ
ِ
ِ
ِين
اء ََّّلل َوَل ْو َعَلى أَْنُف ِس ُك ْم أ َِو اْل َوالَِدْي ِن َو ْاألَ ْقَرب َ
آمُنوا ُكوُنوا َق َّو َ
﴿ياأَُّي َها َّالذ َ
 ،]105وقال تعالىَ :
ْ
ََ َ
ين َ
ِ
ِن َتْل ُووا أ َْو ُت ْع ِر ُ ِ
ان ِب َما َت ْع َمُلو َن
ِإ ْن َي ُك ْن َغِنًّيا أ َْو َف ِق ًا
َن َت ْعدُلوا َوإ ْ
اَّلل أ َْوَلى ِب ِه َما َف َال َتَّتِب ُعوا اْل َه َوى أ ْ
َّللا َك َ
ضوا َفإ َّن َّ َ
ير َف َّ ُ
ِ ِ
ام ِ ِ
ِ
ِ
آمُنوا ُك ُ
آن َق ْومٍ
اء ِباْلق ْسط َوًَل َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
ونوا َق َّو َ
﴿ياأَُّي َها َّالذ َ
َخِب ًيرا﴾ [النساء ،]135 :وقال تعالىَ :
ين ََّّلل ُش َه َد َ
ين َ
ِ
اع ِدُلوا ُه َو أَ ْقَر ُب لِ َّلت ْق َوى َو َّاتُقوا َّ ِ
َّللا َخِبير ِب َما َت ْع َمُلو َن﴾ [المائدة ،]8 :وقال تعالىَ﴿ :لَق ْد
َعَلى أًََّل َت ْعدُلوا ْ
َّللا إ َّن َّ َ
َ
ِ
ِ
يز َ ِ
وم َّ
اس ِباْل ِق ْس ِط﴾ [الحديد.]25 :
اب َواْل ِم َ
الن ُ
أَْر َسْلَنا ُر ُسَلَنا ِباْلَبِيَنات َوأَْن َزْلَنا َم َع ُه ُم اْلك َت َ
ان لَيُق َ
النِب َّي َ قالِ( :إ َّن اْلم ْق ِس ِطين ِعْند ِ
ورَ ،ع ْن َي ِم ِ
َن َّ
َو َع ْن َع ْب ِد هللاِ ْب ِن َع ْم ٍرو رضي هللا عنهما أ َّ
ين
هللا َعَلى َمَناِبَر ِم ْن ُن ٍ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
َهلِ ِ
يه ْم َو َما َوُلوا)(.)4
َّ
ين َي ْع ِدُلو َن ِفي ُح ْك ِم ِه ْم َوأ ْ
الر ْح َم ِن َعَّز َو َج َّلَ ،وِكْل َتا َي َدْيه َيمينَّ ،الذ َ
( )1انظر :ابن القيم/مدارج السالكين( ،)75 /1الشاطبي/الموافقات ( )446/2وما بعدها.
( )2الشاطبي /الموافقات (.)457 /2
()3ابن القيم/مدارج السالكين(.)75 /1
( )4أخرجه :مسلم/صحيحه(.)1458 /3()1827
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ِ
ِ
ِ
هللا َي ْوم اْل ِقَيام ِة َوًَل ُي َزِك ِ
يه ْمَ ،وًَل َيْنظُُر ِإَلْي ِه ْمَ ،وَل ُه ْم
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َو َع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
ول هللا َ ( :ث َال َثة ًَل ُي َكل ُم ُه ُم ُ َ
َ
انَ ،و َملِك َك َّذابَ ،و َع ِائل ُم ْس َت ْكِبر)(.)1
َع َذاب أَلِيمَ :شْيخ َز ٍ
وال يعني هذا :أن السلطان إذا ظلم ،وصار الحيف شعاره؛ أن نذرع للخروج عليه ،والتناجي بإحداث القالقل ،والفتن،
والتفجير ،والتخريب في مرافق الدولة ،أو التشهير به على المنابر ،ودعوى الناس للعصيان؛ كال :بل
الصبر..الصبر ،واإلعداد اإليماني ،والتسلح بالعلم؛ فإن الظلم ،والتضييق ،وتكميم األفواه ،وتقييد الحريات ،والسجن،
والتعذيب ،وغيرها؛ ليس مبر اًر لما ذكرنا.

على أن مفسدة الحاكم في ظلمه وجوره ،ال ترقى إلى عظيم شر الخروج عليه ،واإلطاحة به ،ال سيما إذا

كانت القوى غير متكافئة ،وليس في القوم من يقوم بأعباء الحكم ،وتأمين الناس من بعد؛ َ ِ
ال:
فع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
ِ
ِ
اعِني،
َّللاَ ،و َم ْن ُي ِط ْع ْاأل َِم َير؛ َفَق ْد أَ َ
اعِني؛ َفَق ْد أَ َ
(م ْن أَ َ
ط َ
ط َ
ط َ
َّللاَ ،و َم ْن َع َصاني؛ َفَق ْد َع َصى َّ َ
اع َّ َ
ال َرُس ُ
َق َ
ول هللا َ :
اإلمام جَّنة؛ يَق َاتل ِمن ورِائ ِه ،ويَّتَقى ِب ِهَ ،فِإن أَمر ِب َت ْقوى َّ ِ
ِ
وم ْن يع ِ ِ
َّللا َو َعَد َل؛ َفِإ َّن
َ َ َْ
َُ
َ
ْ ََ
ص ْاألَم َير؛ َفَق ْد َع َصانيَ ،وإَِّن َما ِْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ب َغْي ِره؛ َفِإ َّن َعَلْيه مْن ُه) .
َجًراَ ،وإ ْ
َل ُه ِب َذلِ َك أ ْ
ِن َق َ
فيا أيها الشباب :عليكم بالتؤدة ،وإياكم واالندفاع ،واعلموا أن الخروج على الحاكم الفاسق شر كله ،واصبروا
على الظلم ،فإن الفرج قريب ،وتزودا بالتقوى والعلم فإنهما خير زاد ،واسترشدوا بالحكمة من أفواه العلماء؛ فإنهم
بوابة أمن وأمان ،وال يستزلكم الشيطان؛ إنه لكم عدو مبين.
المبحث الثالث :أثر الغلو في رفض الخطاب الديني

ثمة سلوكيات غالية ظهرت من بعض الدعاة؛ أثرت في جمهور الناس سلباً ،وورثتهم هج اًر لمنبر أولئكم الدعاة،
ونفرة من قبول خطابهم الدعوي ،وإليك بعض تلك السلوكيات والمظاهر.

أوًلً :مجاوزة حد اًلعتدال كثرة في الخطاب الديني لدى عوام المسلمين:
حتى يكون الخطاب الشرعي مقبوالً لدى المدعويين؛ ال بد أن يكون تخوالً ال استرساالً ،وهو هدى قرآني نبوي ،قال
ِ
الن ِ
اه لِ َت ْقَأر َُه َعَلى َّ
ين
اه َتْن ِز ً
ال َّالذ َ
اس َعَلى ُم ْك ٍث َوَنَّزْلَن ُ
﴿وُقْرآًنا َفَرْقَن ُ
يال﴾ [اإلسراء ،]106 :وقال تعالىَ :
تعالىَ :
﴿وَق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يال﴾ [الفرقان.]32 :
اه َتْرِت ً
َك َفُروا َل ْوًَل ُن ِز َل َعَلْيه اْلُقْر ُ
آن ُج ْمَل ًة َواح َد ًة َك َذل َك لُن َثِب َت ِبه ُف َؤ َاد َك َوَرَّتْلَن ُ

من فوائد اآليتين :أن القرآن لم ينزل جملة واحدة ،بل نزل منجماً على النبي ؛ ليكون أثبت لقلبه ،وأقوى في بذل
ِ
ِ
آن
نزل َعَلْيه اْلُقْر ُ
ال َّالذ َ
الحجة للمدعويين؛ فعن ابن عباس رضي هللا عنهما في قوله تعالىَ :
ين َكَفُروا َل ْوًل َ
﴿وَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
اه َتْرِتيال﴾ قال :كان هللا ينزل عليه اآلية ،فإذا علمها نبي هللا نزلت آية
ُج ْمَل ًة َواح َد ًة َك َذل َك لُن َثِب َت ِبه ُف َؤ َاد َك َوَرَّتْلَن ُ
ّ
أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ،ويثبت به فؤاده(.)3
ِ
ٍ ِ
و َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس رضي هللا عنهما :أ َّ
َه َل
الِ( :إَّن َك َتأِْتي َق ْو ًما أ ْ
ول هللا َ ل َّما َب َع َث ُم َعا َذ ْب َن َجَبل إَلى اْلَي َم ِنَ ،ق َ
َن َرُس َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ض
وك ل َذل َكَ ،فأَ ْعل ْم ُه ْم أ َّ
ول هللاَ ،فإ ْن ُه ْم أ َ
ك َت ٍ
هللا  اف َْتَر َ
ابَ ،ف ْاد ُع ُهمِ اَلى َش َه َادة أ ْ
اع َ
ط ُ
َن َ
هللا َوأَني َر ُس ُ
َن ًَل إَل َه إًل ُ
ِ
َم َوالِ ِه ْم
َعِل ْم ُه ْم أ َّ
س َصَل َو ٍ
ات ِفي ُك ِل َي ْومٍ َوَلْيَلةٍَ ،فِإ ْن أَ َ
هللا اف َْتَر َ
اعوا لِ َذلِ َكَ ،فأ ْ
ط ُ
َعَلْي ِه ْم َخ ْم َ
ض َعَلْي ِه ْم َصَد َق ًة في أ ْ
َن َ
ِ
َم َو ِال ِه ْمَ ،و َّات ِق َد ْع َوَة اْل َم ْظُلومَِ ،فِإَّن َها
ُت ْؤ َخ ُذ ِم ْن أَ ْغِنَي ِائ ِه ْم َوُتَرُّد ِفي ُفَقَرِائ ِه ْمَ ،فِإ ْن ُه ْم أَ َ
وك ِل َذِل َكَ ،فِإَّي َ
اع َ
ط ُ
اك َوَكَرائ َم أ ْ
َليس بيَنها وبين ِ
هللا ِح َجاب)(.)4
ْ َ َْ َ ََْ َ
( )1أخرجه :مسلم/صحيحه(.)102 /1()107
( )2أخرجه :البخاري /صحيحه( ،)50/4()2957مسلم/صحيحه(.)1471/3()1841
()3أخرجه :الطبري/تفسيره(.)265 /19
( )4صحيح ،أخرجه :أحمد /مسنده(.)498 /3()2071
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ِ
ِ
بن س ْع ٍد  س ِمع َِّ
اموا َي ْرُجو َن
ُع ِطَي َّن َّ
ولَ :ي ْوَم َخ ْيَب َرَ :
(أل ْ
الرَاي َة َر ُج ًال َي ْف َت ُح َّ ُ
النب َّي َ يُق ُ
َ َ
َّللا َعَلى َيَدْيه)َ ،فَق ُ
َو َع ْن َس ْهل ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِِ
ص َق
َن ُي ْع َ
ُّه ْم ُي ْع َ
طىَ ،ف َغ َد ْوا َوُكل ُه ْم َي ْر ُجو أ ْ
ال( :أَْي َن َعل ٌّي؟)َ ،فق َ
طىَ ،فَق َ
ل َذل َك أَي ُ
َم َرَ ،ف ُدع َي َل ُهَ ،فَب َ
يلَ :ي ْشتَكي َع ْيَن ْيهَ ،فأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(عَلى ِر ْسِل َكَ ،حَّتى َتْن ِـز َل
الُ :نَقاتُل ُه ْم َحتَّى َي ُك ُ
الَ :
ونوا م ْثَلَنا؟ َفَق َ
في َع ْيَن ْيهَ ،فَب َأَر َم َك َان ُه َحتَّى َكأََّن ُه َل ْم َي ُك ْن به َش ْي ٌءَ ،فَق َ
ِ
َن يهَدى ِب َك رجل و ِ
احِت ِه ْمُ ،ث َّم ْاد ُع ُه ْم ِإَلى ِ
احد َخْير َل َك ِم ْن ُح ْم ِر
اإل ْسالَمَِ ،وأ ْ
ِب َس َ
َخِبْرُه ْم ِب َما َي ِج ُب َعَلْي ِه ْمَ ،ف َوهللا َأل ْ ُ ْ
َُ َ
َّ
الن َعمِ)(.)1
من فوائد الحديثين :أن النبي  أرشد معاذاً وعلياً رضي هللا عنهما إلى القصد في عرض خطابهم الديني ،ودعوة
الناس إلى اإلسالم ،تكليفاً تكليفاً ،دون اإلشقاق على المدعوين بالتزام اإلسالم جملة في بادئ أمرهم؛ ليكون أرغب

للقلوب في قبول الحق.
ِ
اب عب ِد هللاِ ن ْنتَ ِظرهَ ،فمَّر ِبنا ي ِزيد بن مع ِاوي َة َّ ِ
َو َع ْن َشِق ٍ
َعلِ ْم ُه ِب َم َك ِانَناَ ،ف َد َخ َل
الن َخع ُّيَ ،فُقْلَنا :أ ْ
وسا ع ْن َد َب ِ َ ْ
َ ُُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
يقَ ،ق َ
الُ :كَّنا ُجُل ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن أ ُِمَّل ُك ْم،
َن أ ْ
َخ ُرَج ِإَل ْي ُك ْم ِإ َّال َك َراهَي َة أ ْ
الِ :إّني أُ ْخَب ُر ِب َم َكان ُك ْمَ ،ف َما َي ْمَن ُعني أ ْ
َعَل ْيه َفَل ْم َيْلَب ْث أ ْ
َن َخ َرَج َعَل ْيَنا َع ْب ُد هللاَ ،فَق َ
ِ
ِ
آم ِة َعَلْيَنا)(.)2
ان َي َت َخ َّوُلَنا ِباْل َم ْو ِع َ
ظ ِة ِفي ْاألََّيامَِ ،م َخا َف َة َّ
ول هللا َ ك َ
(إ َّن َر ُس َ
الس َ

من فوائده :أن النبي  كان حريصاً على تقديم الوعظ بين الحين واآلخر؛ فإنه أنفع للمتعلمين ،وأحفظ لطبائعهم،
وأرضى لنفوسهم ،وأهنأ لهم في االلتزام.

قوله( :كان النبي  يتخولنا  )...أي :كان يرعى األوقات في تذكيرنا ،وال يفعل ذلك كل يوم؛ لئال َن َم ّل.

وفي الحديث استحباب ترك المداومة كثرة في العمل الصالح خشية المالل ،وإن كانت المواظبة مطلوبة،

إما يوماً بعد يوم ،فيكون يوم الترك؛ ألجل الراحة ،وليقبل على
إما كل يوم مع عدم التكلف ،و َّ
لكنها على قسمينَّ :

الثاني بنشاط ،وإما يوماً في الجمعة ،والصواب أنه يختلف باختالف األحوال واألشخاص ،وضابطه الحاجة ،مع

مراعاة وجود النشاط(.)3

وعن أبي األحوص قال :كان عبد هللا  يقول" :ال تُ ِمُّلوا َّ
اس"
الن َ
"حِّد ِث َّ
اس ُك َّل ُج ُم َع ٍة َمَّرًة َ ،فِإ ْن أََب ْي َت َف َمَّرتَ ْي ِنَ ،فِإ ْن أَ ْكثَ ْر َت َفثَالَ َث
وع ْن ِع ْك ِرَم َة َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َ
الن َ
الَ :
اس َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ط ُع َعَل ْيه ْم َحديثَ ُه ْم
آنَ ،والَ أُْلفَين َك تَأْتي اْلَق ْوَم َو ُه ْم في َحديث م ْن َحديثه ْم َفتَُق ُّ
ص َعَل ْيه ْم َفتَْق َ
اس َه َذا اْلُق ْر َ
م َر ٍارَ ،والَ تُم َّل الن َ
َّللاِ
ِ
ِِ
الدع ِاء َف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
ِ
ول َّ
ظ ِر َّ
ون ُهَ ،ف ْان ُ
وك َف َحّد ْث ُه ْم َو ُه ْم َي ْشتَ ُه َ
َم ُر َ
الس ْج َع م َن ُّ َ
ْ
اجتَن ْب ُهَ ،فإّني َعه ْد ُت َرُس َ
َفتُمل ُه ْمَ ،وَلك ْن أ َْنص ْت َفإ َذا أ َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
اب"(.)5
َص َح َاب ُه الَ َيْف َعُلو َن ِإال َذل َك َي ْعني الَ َيْف َعُلو َن ِإال َذل َك اال ْجتَن َ
َ وأ ْ
()4

.

فأنت ترى أن مجاوزة الحد في الخطاب ال يخدم المدعويين ،بل ينفرهم ،ويقسي قلوبهم ،ويحملهم على َم ِّج
ِ
المخاطب ،وأي كربة يمكن أن يساهم في تفريجها؟!
الدعاة؛ وأي عثرة يمكن أن يقيلها

( )1أخرجه :البخاري/صحيحه( ،)47 /4() 2942مسلم/صحيحه(.)1872 /4()2406
( )2مسلم /صحيحه(.)2172 /4( )2821

( )3ابن حجر  /فتح الباري (. )163 ،162/1
( )4صحيح ،أخرجه :الدارمي/سننه(.)130/1( )447
( )5أخرجه :البخاري/صحيحه(()6337ص . )1219
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ثانياً :المبالغة في مادة الخطاب الديني بما ًل تطيقه عقول العوام:
من آداب الداعي أن يهون األسلوب ،حتى تعقله العقول والقلوب ،وأن يراعي قدرة السامعين على الفهم حتى يطيقوه،
ِ
"حِّدثُوا َّ
اس ِب َما َي ْع ِرُفو َن ،أَتُ ِحبُّو َن
الن َ
الَ :
وأن يتدرج معهم في فوائد العلم ،ويبدأهم باألهم قبل المهم؛ َف َع ْن َعل ٍي َ ق َ
َن ُي َك َّذ َب هللاُ َوَرُسولُ ُه"(.)1
أْ
(حِّدثُوا َّ
اس ِب َما َي ْع ِرُفو َن) أي :بما يفهمونه وتدركه عقولهم ،ويخرج به :تحديثهم بما يشتبه عليهم
الن َ
قولهَ :
فهمه.
َن ُي َك َّذ َب هللاُ َوَرُسوُل ُه)؛ ألن السامع إذا لم يفهم الحكم أو المسألة ربما اعتقد استحالته
وقوله( :أَتُ ِحب ُّْو َن أ ْ
جهالً ،فال يصدق وجوده؛ فيلزم منه تكذيبه.
َّاس رضي هللا عنهما َقال" :أ ِ
و َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َن ُن َكلِ َم َّ
اس َعَلى َق ْد ِر ُعُقولِ ِه ْم"(.)2
ُمْرَنا أ ْ
الن َ
َ
َ
()3
ِ
ِ
َن ُنَن ِز َل َّ
اس َمَن ِازَل ُه ْم" .
ول هللا أ ْ
الن َ
َمَرَنا َر ُس ُ
َو َع ْن َعائ َش َة رضي هللا عنها أََّن َها َقاَل ْت" :أ َ
ِ
ِ
ٍ
َو َع ْن َع ْب ِد هللاِ ِ
ان لَِب ْع ِض ِه ْم ِف ْتَنةً"()4؛
"ما أَْن َت ِب ُم َحد ٍث َق ْو َماً َحدي َثاً ًَل َتْبُل ُغ ُه ُعُقوُل ُه ْم ِإًَّل َك َ
بن َم ْس ُعود َ ق َ
الَ :
ِ
الص َال ِح ِإَلى
ِأل َّ
ال ِم َن َّ
ول ًَل َت ْح َت ِم ُل ِإًَّل َق ْدَر َ
طا َقِت َهاَ ،فِإ ْن ِز َ
يد َعَلى اْل َعْق ِل َف ْو َ
ق َما َي ْح َتمُل ُه؛ ْ
ال اْل َح ُ
اس َت َح َ
َن اْل ُعُق َ
ِ
ِ
اجب عَلى اْلح ِكيمِ واْلعالِمِ ِ
اء ِباْل ُم ْص َط َفى ِ في َق ْولِ ِه( :أ َْن ِزُلوا َّ
الن ْح ِر ِ
اس َمَن ِازَل ُه ْم)(.)5
اْل َف َسادَ ،ف َو ِ َ
َ َ َ
الن َ
ير اًل ْقت َد ُ
ِ
ِ
ِ
الرحم ِن ُّ ِ
َص َح ِ
ِ
النِب ِي  أََّن ُه ْم َكـاُنوا َي ْق َت ِرُؤ َن
اب َّ
"حَّد َثني َم ْن َك َ
الَ :
ان ُي ْق ِرُئَنا م ْن أ ْ
السَلم ِّي رحمه هللا َق َ
َو َع ْن أَبي َع ْبد َّ ْ َ
ِ
ُخَرىَ ،حَّتى َي ْعِل ُموا َما ِفي َه ِذ ِه ِم َن اْل ِعْلمِ َواْل َع َم ِلَ ،ف َت َعَّل ْمَنا اْل ِعْل َم
آي ٍ
اتَ ،ف َال َي ْأ ُخ ُذو َن ِفي اْل ِع ْش ِر ْاأل ْ
مْن ُه َ ع ْشَر َ
َواْل َع َم َل"(.)6
فأنت تلحظ أن القوم ًل تتفرج كربتهم ،وًل تقال عثرتهم بوعظ ًل يبلغ عقولهم ،وًل يتربع على عرش قلوبهم،

وأي مصلحة يرجوها الداعي بهذا السبيل؟!

ثالثاً :انشغال الخطاب الديني بجزئيات األحكام على حساب كلياتها:

اإلسالم دين حق كامل ال نقص فيه ،وال زيغ ،وال شطط ،قال تعالى﴿ :اْلَي ْوَم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِديَن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُت َعَلْي ُك ْم
يت َل ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم ِديًنا﴾ [المائدة.]3 :
ِن ْع َمِتي َوَر ِض ُ

قال الشاطبي رحمه هللا" :القرآن فيه بيان كل شيء...؛ فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ،وال يعوزه منها

شيء...وال أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إال وجد لها فيه أصال ،وأقرب الطوائف من إعواز المسائل
النازلة أهل الظواهر الذين ينكرون القياس ،ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل ،وقال

ابن حزم الظاهري" :كل أبواب الفقه ليس منها باب إال وله أصل في الكتاب والسنة ،نعلمه والحمد هلل"(.)7

( )1أخرجه :البخاري/صحيحه(. )37/1( )127
()2ضعيف ،أخرجه :الديلمي/الفردوس بمأثور الخطاب(.)398/1()1611
( )3حسن ،أخرجه :أبو داود/سننه( ،)210/7()4842وذكره :مسلم معلقاً/مقدمه صحيحه(.)6 /1
( )4أخرجه :مسلم/صحيحه(. )11/1()5

( )5ضعيف ،أخرجه :أبو داود/سننه(.)261/4()4842
( )6حسن ،أخرجه :أحمد/مسنده (.)466/38()22384
( )7انظر :الشاطبي/الموافقات(.)184-189/4
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وينبغي االهتمام في الخطاب الديني الرصين بأصول األحكام وكلياتها ،كالدعوة إلى التوحيد ،وتعظيم الشريعة،
وتوقير أحكامها والتزامها ،والدعوة إلى الوحدة واالجتماع ،ونبذ الفرقة والخالف ،واألمر بالمعروف ،والنهي عن

المنكر ،وغيرها من أمات األصول.

مع إيماننا بأن الجزئيات ال تحصى كثرة ،والخالف في الفرع أكثر منه في األصل ،وال يملك الداعية أن يحمل
الناس على مذهبه أو رأيه وقد جبلوا على االختالف ،والتفاوت العقلي.
ويقبح األمر إذا كان االنشغال بأصل على حساب آخر ،أو بفرع على حساب أصل ألجل أهواء ،وتحقيق رغبات

خاصة ،فكل ذلك مذموم ،وهو ضرب من الغلو الذي ينأى بالناس عن قبول الحق.

طب يحتاج من يدله على خير أمره في دينه ودنياه؛ ليكتمل الزين ،وتهنأ الحياة ،ويعم
وال يخفى عليك أن المخا َ
ِ
المخاطب عن ذلك كان
األمن؛ وال يدرك هذا إال باهتمام الداعية بشؤون الدين كلها دون إهمال لبعضها ،فإذا حاد
غالياً.

رابعاً :انشغال الخطاب الديني بحوادث خاصة على حساب اًلهتمام بالنوازل الحادثة:
على الداعية أن يكون خطابه لصيقاً بالواقع ،مناسباً للحدث ،مصوباً للخطأ ،كاشفاً للخطر ،مثو اًر للعزائم ،مستنهضاً

للهمم ،بحسب ما تقتضيه مصالح األمة؛ متأسياً في ذلك بهدى النبي  الذي كان خطابه بياناً لحكم جديد ،أو
تذكي اًر بواجب ،أو تحريضاً على جهاد ،أو استظها اًر لهمة في عبادة ،أو ترغيباً في مواساة ،أو عالجاً لخطأ ،أو

تحذي اًر من شر.

قال ابن القِيم رحمه هللا" :وكان  يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته ،فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة
وحضهم عليها"(.)1

وقال رحمه هللا" :وكان  يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم"(.)2

وقال محمد رشيد رضا رحمه هللا" :خير الخطب ما كان مصدره نفس الخطيب وشعوره وإحساسه ال نفس غيره ممن

مضت بهم القرون ،وكانوا في عالم غير عالمنا ،ولهم أحوال تخالف حالنا ،فمن أراد العظة البالغة ،والقولة النافذة،
خصوصا ما كان منها قريب العهد ال تزال ذكراه قائمة في
فليرم ببصره إلى المنكرات الشائعة ،والحوادث الحاضرة،
ً
مشاهدا بينهم ،ثم يتخير من هذا الحوادث ما
ذائعا في صحفهم ،وأثره
صدور الناس وحديثه ًا
ً
دائر على ألسنتهم ،أو ً

يجعله محور خطابته ومدار عظته ثم ينظر ما ورد من اآليات واألحاديث الصحيحة في الموضوع الذي تخيره

ويجيد فهمها ويفكر في األضرار المالية والصحية والخلقية واالجتماعية التي قد تنشأ عن هذه الجريمة التي جعلها
ض ِّمَنها آثار
موضع عظته ،ويحصي هذه األضرار في نفسه أو بقلمه ثم يبدأ في كتابة الخطبة إن أراد كتابتها ُم َ
صائغا ذلك في قالب خطابي جذاب أخاذ يناسب أفهام السامعين ولغة
تلك الجريمة وما ورد عن الشارع فيها
ً
الحاضرين.

شرها ،فإن أراد الترغيب
هذا إذا أراد التنفير من رذيلة أو اإلقالع عن جريمة ذاع بين الناس أمرها أو طفح عليهم ُّ

اعيا الصالح العام دون
اسعا مر ً
في فضيلة أو الحث على عمل خيري أو مشروع حيوي فليفكر في مزاياه تفكي ًار و ً
المآرب الخاصة"(.)3
وقال الغزالي رحمه هللا" :بين الخطبة واألحداث العابرة ،والمالبسات المحيطة ،والجماهير السامعة ،عالقة ال يمكن

تجاهلها ،ومما يزري بالخطيب ويضيع موعظته أن يكون في واد ،والناس والزمان والمكان في واد آخر.
()1ابن القيم/زاد المعاد(.)413 /1
( )2ابن القيم /زاد المعاد(.)181 /1
( )3انظر :محمد رضا /مجلة المنار (.)336 /29
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وأل ٍ
مر ما نزل القرآن منجماً على ثالث وعشرين سنة ،فقد تجاوب مع األحداث وأصاب مواقع التوجيه ِإصابة
رائعة"(.)1

فأنت تلحظ بفطنتك أن الخطاب إذا كان في شقة بعيدة عن معالجة واقع المدعويين ،وتقديم حلول نافعة لهم؛ تصلح
حالهم ،وتؤمن مآلهم؛ فإنه خطاب أخرق ٍ
غال ،ال يقيل عثرة ،وال يفرج كربة ،وال يحل معضلة؛ فبئس الخطيب ذاك
الذي ال يشعر بأمانة المنبر ،وكأنه يحاكي نفسه دون بني قومه ،أال ساء مت يفعلون.

خامساً :انشغال الخطاب الديني بفن من فنون الشريعة على حساب التوازن بين علومها:

ليس من الحكمة ،وال من الرسوخ في شيء؛ توجيه الخطاب الديني نحو أحكام الزينة ،على حساب قضايا كبرى

ضرورية تتعلق بكليات الشريعة ،من حفظ التوحيد ،والبراءة من الشرك كبيره وصغيره ،وجليه وخفيه ،وكحفظ الدماء،

واألعراض ،واألموال ،وتوعية األجيال نحو بناء الحضارة اإلسالمية المشرقة.

وكاالهتمام بالشأن السياسي دون إنصاف الشؤون األخرى؛ فينشأ عن ذلك خلل ظاهر في تلك الشؤون التي لم
تحظ باهتمام ،كالشأن الديني ،واالقتصادي ،واالجتماعي؛ فنجد البدع والمحدثات في الدين ،ونجد سواداً من
المسلمين يعتقدون الشيوعية ،وتستشرف نفوسهم الرافضيية ،وينشغلون باألفكار السمية ،كمظاهر اإللحاد التي باتت
تعصف بشباب األمة وفتياتها.
ونجد الربا في ٍ
تماد ،والسلوكيات المالية الفاسدة ،والبياعات الباطلة ،واالحتكار والغش والخداع والغرر في تزايد.

ونلحظ ظهور األحزاب والحركات المتباينة في فكرها ،فتتسع دائرة النفرة ،ويتملك الحقد والعداوة قلوب من كان تحت
قبة تلك المسميات.

ونجد المسكرات والمخدرات في انتشار ،والمفترات ،والعقاقير المسممة تهد أجساد بني قومنا ،وتفسد حياتهم ،وهم
أملنا في النهوض نحو المعالي ،وتدمر اقتصاد البالد ،وتهلك الحرث والنسل ،وهللا المستعان.

طب الذي يرجو أن يصلحه
الخ ْ
فإذا لم يكن الداعي مهتماً في خطابه بهذه القضايا ،فبأي شيء سيشغل المنبر ،وما َ
في مجتمع هذا حاله ،والمنبر مشغول بألوان أخرى من الخطاب ،وأي طبقة من الناس التي يطمع أن تتقبل خطابه
وهو يغرد خارج سربهم ،ذلك عين الغلو والتضييع ألمانة الخطاب.

سادساً :انشغال الخطاب الديني بقضايا غائبة عن بلد الخطاب:
ِ
﴿ياأَُّي َها
آمُنوا ًَل َت ْسأَُلوا َع ْن أ ْ
﴿ياأَُّي َها َّالذ َ
اء ِإ ْن ُتْب َد َل ُك ْم َت ُس ْؤُك ْم﴾ [المائدة ،]101 :وقال تعالىَ :
قال تعالىَ :
َشَي َ
ين َ
ِ
ود َها َّ
اس َواْل ِح َج َارُة﴾ [التحريم.]6 :
يك ْم َن ًا
َهلِ ُ
آمُنوا ُقوا أَْن ُف َس ُك ْم َوأ ْ
ار َوُق ُ
َّالذ َ
الن ُ
ين َ
ِ
ِ
(يا
ول هللاِ َ عَلى َّ
﴿وأَْنذْر َع ِش َيرَت َك ْاألَ ْقَرب َ
الَ :
َ
وع ْن َعائ َش َة رضي هللا عنها َقاَل ْتَ :ل َّما َن َـزَل ْتَ :
الصَفاَ ،فَق َ
ِين﴾ َق َام َرُس ُ
طِل ِبًَ ،ل أَمِلك َل ُكم ِمن ِ
ِ
طِل ِبَ ،يا َبِني َعْب ِد اْلم َّ
اطم ُة ِبْن َت م َح َّم ٍدَ ،يا ص ِفَّي ُة ِبْن َت َعْب ِد اْلم َّ
هللا َشْيًئاَ ،سُلوِني ِم ْن َمالِي
ْ ُ ْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َف َ
َما ِشْئ ُت ْم)(.)2
ِ
ال َّ
ش)(.)3
(يا َم ْع َشَر ُقَرْي ٍ
﴿وأَْنذْر َع ِش َيرَت َك األَ ْقَرب َ
النِب ُّي َ :
ال أَُبو ُه َرْي َرَة َ :ل َّما َن َـزَل ْتَ :
ِين﴾َ ،ق َ
َوَق َ

( )1عبدهللا الرحيلي/أسلوب خطبة الجمعة نقالً عن (توجيهات للدعاة) ،محمد الغزالي ،ضمن بحوث مؤتمر رسالة
المسجد (ص  ،)555 – 551بتصرف.

( )2البخاري /صحيحه( ،)111/6()4771مسلم /صحيحه(.)192 /1()350
( )3البخاري/صحيحه(.)6 /4()2752
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ِ ِ
ِ
ِ
ال:
ال :أ ْ
َ
ال( :أََل َك َمال َغْيُرُه)َ .فَق َ
ول هللا َ فَق َ
َعتَ َق َر ُج ٌل م ْن َبنى ُع ْذ َرَة َع ْب ًدا َل ُه َع ْن ُدُب ٍر َفَبَل َغ َذل َك َرُس َ
وع ْن َجاب ٍر َق َ
ِ
اشتراه نعيم بن عب ِد هللا اْلعد ِو ُّى ِب َثم ِان ِم َائ ِة ِدره ٍم َفجاء ِبها رسول هللا َ فدَفعها ِإَليهِ
ِ
ِ
ََ
َ ََ ْ
(م ْن َي ْش َت ِريه منى)َ .ف ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
َْ َ َ َ َُ َ
الََ .فَق َ
ال َ :
َ
َهلِ َك َشيءَ ،فِل ِذى َقَرَابِت َكَ ،فِإ ْن
َهلِ َكَ ،فِإ ْن َف َض َل َع ْن أ ْ
(اب َد ْأ ِبَن ْف ِس َك َف َت َصَّد ْق َعَلْي َهاَ ،فِإ ْن َف َض َل َشيء َفأل ْ
الْ :
ثُ َّم َق َ
()1
ِ
ِ
ول َفَب ْي َن َي َد ْي َك َو َع ْن َي ِم ِين َك َو َع ْن ِش َمالِ َك.
َف َض َل َع ْن ذي َقَرَابت َك َشيءَ ،ف َه َك َذا َو َه َك َذا) َ .يُق ُ
يستفاد من مجموع ما سبق :أن ُج َّل االهتمام ينبغي أن يتجه ابتداًء نحو النفس واألهل ،والقرابة ،ثم أهل البلدة ،ثم
أهل البلد ،فإذا حرسنا ثغور بلدنا على التمام ،وقمنا بمصالحه على جهة اإلتقان؛ فعندئذ يمكن أن نمد العون لمن

حولنا من البالد واألمصار ،إذ ليس من العقل ،وال من الحكمة والهدى أن يسعى اإلنسان بإصالح غيره وبيته

خرب ،.أال ترى أن النبي  بدأ دعوته بخاصته ،وقرابته ،ثم بأصحابه ،ثم بدأ يمتد شيئاً فشيئاً ،متبعاً في ذلك.

فليس من الحكمة ،وال من الرسوخ ،وال من االنشغال المحمود ،أن يسخر الخطاب الديني في قضايا متعلقة ببالد

مساً مباش اًر.
غير بلد الخطاب ،ويصرف عن القضايا التي تمس مصالح بلده َّ
وما أكثر اإلعالم في هذه األيام الذي يشغل بقضايا خارجية ،ال عالقة لها بالشؤون الداخلية الحيوية المتعلقة
بمصالح أهله ورعايا مجتمعه ،كالشأن االقتصادي ،واالجتماعي ،والثقافي ،واألخالقي ،واألدبي ،فضالً عن السياسي

واألمني.

فال بد لمن كان وراء هذا الخطاب من رجاالت اإلعالم ،والثقافة ،والتوجيه ،أن يراجعوا أنفسهم ليسخروا المنابر

اإلعالمية المتاحة في بلدهم نحو األسباب الحقيقية التي تنجح تلك المصالح ،وتدفع عنها المساوئ والمفاسد ،فإن

أتقنوا هذا فهو ضرب من ضروب األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر الذي أقامه هللا مناط خيرية هذه األمة
وف وَتْنهو َن ع ِن اْلمْن َك ِر وُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
اس َتأْمرو َن ِباْلمعر ِ
ِ
اَّلل﴾
ُم ٍة أ ْ
﴿كْن ُت ْم َخْيَر أ َّ
المحمدية ،قال تعالىُ :
َ َْ َ
َ
َ ُْ
ُخ ِر َج ْت ل َّلن ِ ُ ُ
ُ
[آل عمران.]110 :
المبحث الرابع :سبل عالج الغلو في الواقع المعاصر.

ثمة أمور هامة في عالج الغلو بسببيه :المنهجي ،والسلوكي ،إليك بيانها:

أوًلً :مجاهدة النفس في معرفة األحكام بالرجوع إلى الوحي ،وفهمه بفهم السلف األكرمين:
إن التخلي عن الهوي ،ونفض غبار الجهالة ،ال يحصل إال من خالل الرجوع إلى اآلية ،والحديث ،واالسترشاد بفهم
الصحابة ومن بعدهم في الكشف عن المعنى الصحيح لهما.
ول ِإن ُكْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
قال تعالىَ ..﴿ :فِإن َتَن َازع ُتم ِفي َشي ٍء َفرُّدوه ِإَلى َّ ِ
الرس ِ
َح َس ُن
ْ
اَّلل َواْلَي ْومِ ْاآل ِخ ِر َذلِ َك َخْير َوأ ْ
ْ ُ ُ
ْ ْ
َّللا َو َّ ُ
ْ ْ
اخَتَل ْف ُتم ِف ِ
يه ِم ْن َشي ٍء َفح ْكم ُه ِإَلى َّ ِ ِ
َّللا َربِي َعَلْي ِه َت َوَّكْل ُت َوِإَلْي ِه
َتأ ِْو ً
يال﴾ [النساء ،]59 :وقال تعالىَ :
﴿و َما ْ ْ
َّللا َذل ُك ُم َّ ُ
ْ ُ ُ
يكم رسوُله ومن يع َت ِصم ِب َّ ِ
أُِنيب﴾ [الشورى ،]10 :وقال تعالى﴿ :وَكيف َت ْك ُفرو َن وأَْن ُتم ُت ْتَلى عَلي ُكم آيات َّ ِ
اَّلل
َْ ْ َ ُ
َ ْ َ
ُ
ُ
َّللا َوِف ُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [آل عمران.]101 :
ق
ت
س
م
اط
ٍ
ر
ص
ى
ل
إ
ي
د
ه
َفَق ْد ُ َ َ
َ َُْ ٍ
من فوائد اآليات :وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة عند االختالف والتنازع ،وهل ينشأ االختالف إال عن هوى
وجهالة( ،)2على أن النصوص تفيد باليقين وجوب الرجوع إلى الوحي عند عدم التنازع من باب أولى.

( )1أخرجه :مسلم/صحيحه (.)692/2()997
( )2انظر :الطبري/تفسيره( ،)61/7( ،)504/8المراغي/تفسيره(.)15/4
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اك َعَلْي ِه ْم َح ِفي ًظا﴾ [النساء ،]80 :قال ابن
﴿م ْن ُي ِط ِع َّ
ول َفَق ْد أَ َط َ
َّللا َو َم ْن َت َوَّلى َف َما أَْر َسْلَن َ
اع َّ َ
الر ُس َ
وقال تعالىَ :
كثير رحمه هللا :يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد  بأنه من أطاعه فقد أطاع هللا ،ومن عصاه فقد عصى
هللا ،وما ذاك إال ألنه ما ينطق عن الهوى ،إن هو إال وحي يوحى(.)1

اخِت َال ًفا َكِث ًيرا،
وفي االسترشاد بفهم السلف الصالحين ؛ قال رسول هللا :
ش ِمْن ُك ْم َب ْع ِدي َف َسَيَرى ْ
(...م ْن َي ِع ْ
َ
ِ
الر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن َو ِ
ينَ ،ت َم َّس ُكوا ِب َها َو َع ُّضوا َعَلْي َها ِب َّ
ُم ِ
ور،
ين َّ
اج ِذَ ،وإَِّي ُ
اشد َ
َف َعَلْي ُك ْم ِب ُسَّنتي َو ُسَّنة اْل ُخَل َفاء اْل َم ْهدِي َ
اك ْم َو ُم ْح َد َثات ْاأل ُ
َفِإ َّن ُك َّل ُم ْح َد َث ٍة ِب ْد َعةَ ،وُك َّل ِب ْد َع ٍة َض َال َلة)(.)2
ِ
ِ
َّللاِ بن مسعود َ ع ِن َِّ
الن ِ
الَ ( :خْيُر َّ
ين َيُلوَن ُه ْم.)3()...
وع ْن َع ْب ِد َّ
ين َيُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم َّالذ َ
اس َقْرِنىُ ،ث َّم َّالذ َ
َ
النب ِّي َ ق َ
وقال األوزاعي رحمه هللا" :اصبر نفسك على السنة ،وقف حيث وقف القوم ،واسلك سبيل سلفك الصالح،
فإنه يسعك ما وسعهم ،وقل بما قالوا ،وكف عما كفوا ،ولو كان هذا خي ار ما خصصتم به دون أسالفكم؛ فإنهم لم
يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم ،وهم أصحاب رسول هللا رضي هللا عنهم الذين اختارهم له وبعثه
فيهم ووصفهم ،قال﴿ :مح َّمد رسول َّ ِ ِ
ِ
َّ
اء َبْيَن ُه ْم﴾ [الفتحْ ]29 :اآلَي َة"(.)4
َّللا َواََّلذ َ
اء َعَلى اْل ُكف ِار ُر َح َم ُ
ين َم َع ُه أَشَّد ُ
َُ َُ ُ
قلت :األدلة في هذا ال تحصى كثرة ،والحاصل :أن الرجوع إلى كتاب هللا ،وسنة رسوله ؛ حتم الزم ،ومن

طلب حسن الفهم؛ فعله بمن اختارهم هللا لصحبة نبيه ،ومن صحب من صحب نبيه ،ومن بعدهم من القرون
المفضلة.
وال يخفى عليك أن طلب الهدى من غيرهما غلو وضالل ،قد أنبأناك عن طرف منه آنفاً.

ثانياً :أخذ العلم عن أساطين العلماء:

ال سبيل أما م من ينشد الحق إال بالتعلم ،وال يدرك العلم الصحيح إال من مشكاته ،وقد رضي هللا لعباده أن
َهل ِ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُكْن ُت ْم ًَل َت ْعَل ُمو َن﴾
يسعوا في نفي الجهالة عن أنفسهم بسؤال أهل العلم؛ فقال سبحانهَ ﴿ :ف ْ
اسأَُلوا أ ْ َ
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
َم ِر ِمْن ُك ْم َفِإ ْن َتَن َاز ْع ُت ْم ِفي
يعوا َّ
[النحل ،]43 :وقال تعالىَ ﴿ :يا أَُّي َها َّالذ َ
َّللا َوأَط ُ
آمُنوا أ ُ
ول َوأُولِي ْاأل ْ
الر ُس َ
َ
ين َ
ِ
َشي ٍء َفرُّدوه إَلى َّ ِ
الرس ِ
ال
َح َس ُن َتأ ِْو ً
ول ْ
إن ُكْن ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِباَ ََّّلل َواْلَي ْومِ ْاآل ِخ ِر َذلِ َك َخْير َوأ ْ
ْ ُ ُ
َّللا َو َّ ُ
يال﴾ [النساءَ ،]59 :ق َ
ِ
ِ
عبد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
إح َدى ِّ
اح
الرَو َايتَْي ِن َع ْن ُه َو َجاب ُر ْب ُن َع ْبد َّ
اء ْب ُن أَبي َرَب ٍ
صرُّ
ِي َوأَُبو اْل َعالَية َو َع َ
َ ُْ
َّللا ُ
بن َعبَّاس في ْ
َّللا َواْل َح َس ُن اْلَب ْ
طُ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َّ
َح َم َد .
الض َّح ُ
الرَو َايتَْين َع ْن ْاإل َما ِم أ ْ
اءَ ،و ُهَو ْ
اك َو ُم َجاهٌد في ْ
إح َدى ّ
إح َدى ّ
الرَو َايتَْين َع ْن ُه :أُوُلو ْاأل َْمر ُه ْم اْل ُعَل َم ُ
قال القرطبي رحمه هللا" :أمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب هللا وسنة نبيه  ،وليس لغير العلماء معرفة

كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ،ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً ،وامتثال فتواهم الزماً"(.)6
ِ ِ
ِ
ال)(.)7
اء اْل ِع ِي ُّ
الس َؤ ُ
ال :قال رسول هللا ...( :إَّن َما ش َف ُ
َو َع ْن َجاب ٍر َ ق َ
فإذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لم يجز آلحاد الناس –وخاصة -صغار طلبة العلم ،أن يتصدروا لها بالحكم
والتوجيه ،وإنما مردها إلى العلماء الراسخين ،الذين َّ
تجذر والؤهم للحق ،وحسن فهمهم ،وعلت بصيرتهم ،وتعمقت
خبرتهم ،وصقلت تجربتهم ،فإنهم أقدر على تمييز الصالح من الفاسد ،والصحيح من السقيم في األمر ،قال تعالى:
( )1ابن كثير/تفسيره(.)363/2
( )2صحيح ،أخرجه :أبو داود/سننه(.)201 /4()4607
( )3أخرجه :البخاري /صحيحه (.)171/3()2652
( )4ابن القيم /إعالم الموقعين (.)152/4
( )5ابن القيم /إعالم الموقعين (.)10/1
( )6القرطبي/تفسيره (.)260/5
( )7صحيح ،أخرجه :أبو داود/سننه(.)93 /1()336
193

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

ِ
ِ
ِ
ِ
﴿وِإ َذا جاء ُهم أ ِ
الرس ِ
ين
ول َوِإَلى أُولِي ْاأل َْم ِر مْن ُه ْم َل َعلِ َم ُه َّالذ َ
َمر م َن ْاأل َْم ِن أ َِو اْل َخ ْوف أَ َذ ُ
اعوا ِبه َوَل ْو َرُّد ُ
وه ِإَلى َّ ُ
َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
َّللا َعَلْي ُك ْم َوَر ْح َم ُت ُه ًَل َّتَب ْع ُت ُم َّ
يال﴾ [النساء.]83 :
طوَن ُه ِمْن ُه ْم َوَل ْوًَل َف ْض ُل َّ
الشْي َ
َي ْس َتْنِب ُ
ان ِإًَّل َقل ً
طَ
وال شك أن َّ
رد األمور إلى غير أهل الذكر ضرب من الطيش ،ال يصير إليه طالب حق ،فضالً عن راجي

النجاة.

ثالثاً :حراسة العلماء ثغر العلم:

َخ َذ َّ ِ
اق
َّللا مي َث َ
لقد أخذ هللا الميثاق على أهل العلم أن يبينوا دينه للناس ،وحذرهم من كتمانه ،قال تعالىَ :
﴿وِإ ْذ أ َ ُ
ِ
َّال ِذين أ ُ ِ
اب َل ُتَبِيُنَّن ُه لِ َّلن ِ
ين َي ْك ُت ُمو َن َما أَْنَزْلَنا ِم َن
اس َوًَل َت ْك ُت ُموَن ُه﴾ [آل عمران ،]187 :وقال تعالىِ﴿ :إ َّن َّالذ َ
َ
ُوتوا اْلك َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ل َّلن ِ
َّللا َوَيْل َعُن ُه ُم ا َّلالعُنو َن﴾ [البقرة.]159 :
اْلَبِيَنات َواْل ُه َدى م ْن َب ْعد َما َبَّيَّن ُ
اس في اْلك َتاب أُوَلئ َك َيْل َعُن ُه ُم َّ ُ

من فوائد اآليتين :وجوب قيام أهل العلم ببيان األحكام للناس ،وتحريم كتمان ذلك والقعود عنه ،قال ابن كثير

رحمه هللا" :هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدالالت البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع
للقلوب ،من بعد ما بينه هللا -تعالى -لعباده في كتبه ،التي أنزلها على رسله"(.)1

وال أشرف من رسالة العالم الموقع عن هللا تعالى ،قال سبحانه﴿ :ومن أَحسن َقوًًل ِم َّمن دعا ِإَلى َّ ِ
َّللا َو َع ِم َل
ْ ََ
ََْ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ين﴾ [فصلت.]33 :
ال ِإَّنني م َن اْل ُم ْسلِم َ
َصال ًحا َوَق َ

فإذا أغفل العالم رسالته ،وقعد عن القيام بواجبه ،وصار رقماً على ثوب؛ تقلد الجاهل مكانه ،فصار يهذي
بما ال يدري ،ويفتري على هللا الكذب ،ويجنح بالناس نحو البدعة ،والضالل ،والغلو ،وسهل على شياطين اإلنس
اص َقال :س ِمعت رسول هللاِ
ِ ِ
والجن أن يحرفوه نحو الغلو المهلك ،والفتن العاصفة؛ َف َع ْن َع ْبد هللا ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ
ض اْلعَلم ِ
لك ْن ي ْقِب ُ ِ
ِ ِ ِ ِ
 يُقولِ( :إ َّن هللا ًلَ ي ْقِب ُ ِ
قب ِ
اء َحَّتى ِإ َذا َل ْم ُيْب ِق
ض اْلعْل َم اْنت َز ً
ض اْلعْل َم ِب ْ
اعاَ ،يْن َت ِز ُع ُه م َن اْلعَباد َو َ
َ
َ
ُ َ
ُّ ()2
ِ
ِ
ُّ
َعالِ ًماَّ ،ات َخ َذ َّ
َضلوا) .
وسا ُج َّهاًلًَ ،ف ُسئُلواَ ،فأَف َْت ْوا ب َغْي ِر عْل ٍمَ ،ف َضلوا َوأ َ
الن ُ
اس ُرُء ً
على أن كتم العلم مظنة العذاب في اآلخرة؛ فعن أَِبى هريرة َ قالَ :قال رسول َّ ِ
(م ْن ُسِئ َل َع ْن ِعْل ٍم
َُ ْ َ َ
َْ
َ َ َُ ُ
َّللا َ :
ِ
َّللا ِبلِج ٍ ِ
ام ِة)(.)3
َف َك َت َم ُه أَْل َج َم ُه َّ ُ َ
ام م ْن َن ٍار َي ْوَم اْلقَي َ
فيا أهل العلم :هلموا إلى منابركم ،واشغلوها بالدروس ،والمواعظ ،وال تأذنوا للجهال أن يتصدروا ،وكونوا المثال
األعلى في بذل الحق ،وصد العاديات ،ودرء الشبهات ،وتحطيم الشائعات.
رابعاً :اًلستفادة من أهل الخبرة في عالج الغالة:

وأعني بأهل الخبرة :علماء الشريعة ،والسلوك ،والتربية ،كل يبذل علمه وخبرته في عالج تلك الظاهرة ،فليس

كل غلو باعثه الجهل( ، )4فإن من الغالة من دفعه ضيق العيش ،وقلة ما في اليد أن يجنح ،وبعضهم جنح

الضطرابات في نفسه لم يجد لها بداً إال بحمل السالح ،ووصف الناس بالهالك حتى وإن كانوا أبويه.
َهل ِ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُكْن ُت ْم ًَل َت ْعَل ُمو َن﴾ [النحل.]43 :
وكل ما ذكرت داخل في عموم قوله تعالىَ ﴿ :ف ْ
اسأَُلوا أ ْ َ
خامساً :عدم الشدة في التعامل مع المخالفين:

فإنه يولد مزيداً من الغلو ،فينبغي أن يحرص المسؤول على التعامل مع المخالفين بالحكمة ،والموعظة الحسنة،

ويسمح للعلماء بتوجيه النصح لهم؛ فإنه أنفع من التغليظ عليهم ،وتعذيبهم ،والحكم عليهم بالعقوبات المجحفة.

( )1ابن كثير /تفسيره(.)472 /1
( )2أخرجه :البخاري/صحيحه(.)32( )101
( )3حسن صحيح ،أخرجه :أبو داود  /سننه(.)345/2( )3658
( )4انظر :أ.د .عبد الكريم بكار/تفكيك ثقافة الغلو(ص )24وما بعدها.
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على أن العدل مع هؤالء ،وعدم ظلمهم ،أو التعدي عليهم في أنفسهم ،وأموالهم ،وأعراضهم من الحق الواجب،
ِ ِ
ام ِ ِ
َّ ِ
ِ
آن
اء ِباْلق ْسط َوًَل َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
آمُنوا ُكوُنوا َق َّو َ
ومخالفته حرام ،وإثم مبين ،قال تعالىَ :
ين ََّّلل ُش َه َد َ
﴿ياأَُّي َها الذي َن َ
ِ
اع ِدُلوا ُه َو أَ ْقَر ُب لِ َّلت ْق َوى َو َّاتُقوا َّ ِ
َّللا َخِبير ِب َما َت ْع َمُلو َن﴾ [المائدة.]8 :
َق ْو ٍم َعَلى أًََّل َت ْعدُلوا ْ
َّللا إ َّن َّ َ
َ
وقد أفاد الدكتور بكار حين قال" :إن الغلو في أصل نشأته هو ضالل في الفكر...وهذا يعني أن العالج
سينصب في األساس على إصالح الفكر الذي يحمله الغالة ،وحين يرتكب أحدهم جريمة موصوفة؛ فإن في القوانين

والعقوبات المقررة والمقدرة ما يساعد على ردع المجرمين ،مع التأكيد على أن العقوبات ال تنشئ مجتمعاً وال جماعة،

ولكنها تحميهما ممن فاتتهم التنشئة االجتماعية القومية ،ومن أولئك الذين غسل اإلرهابيون أدمغتهم حتى ضلوا عن
سواء السبيل"(.)1
سادساً :التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية:

فإنه واجب ال شك فيه ،وباب واسع لتأمين أهل اإلسالم من ويالت الظلم ،والجور ،وتحصين شباب األمة من

الجنوح نحو الغلو بزعم ترك الحكم بما أنزل هللا ،وردع للجناة ،وإرهاب ألعداء اإلسالم ،وفيه و ٌأد للفتن التي يرسمها
الكافر ووكالؤه من الشرذمة الخائنة.
على أن تطبيق الشريعة كما بينا آنفاً ال يختص بالحاكم وحده ،بل يتعداه لكل فرد بحسب مسؤوليته الشخصية،

ومسؤوليته عمن ائتمنه هللا عليهم ،سواء في بيته أو خارجه.

وال نوافق من ينظر لتطبيق الشريعة على أنه متمثل في إقامة الحدود ،من جلد ،ورجم ،وقطع؛ بل ال بد من

تهيئة الناس إيمانياً وسلوكياً وأمناً قبل ذلك ،وتعليمهم أحكام الشريعة بكل جوانبها ،ونبدأ بالتدرج وفق ضوابط خاصة،
إليك أهمها(:)2

أن يتولى أهل العلم تقرير المسائل ،وإصدار األحكام ،مع اعتقاد كلية الشريعة ال تبعيضها ،واعتبار الظروف
الطارئة ،وتهيئة العامة قبل تطبيق األحكام ،وإعالم الناس بأحكام الشريعة وإن تعذر تطبيقها في الحال ،وشمول

التطبيق كل من يطيقه ،وتطبيق الممكن وبذل الجهد في تطبق الكل ،واالجتهاد في األهم فاألهم ،والتطبيق الفوري
حال اإلمكان.

( )1أ.د .عبد الكريم بكار/تفكيك ثقافة الغلو (ص.)81
( )2انظر :بحث ما سطره والدنا أ.د.سلمان الداية/التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية(ص.)74-61
195

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

الخاتمة

أوًلً :أهم النتائج
توصلت من خالل البحث إلى عدد من النتائج ،إليك أهمهما:
 .1الغلو :مجاوزة ما شرعه هللا من االحكام إلى ما لم يشرعه ،سواء كان باالعتقاد أو بالقول أو بالفعل.
 .2الغلو محرم في جميع الشرائع؛ لما يترتب عليه من آثار سلبية تضر بالفرد والمجتمع.
 .3أقبح الغلو ما كان في التوحيد ،ثم العبادات ،ثم العادات.

 .4الغلو في التوحيد ،قد يكون في أصله ،أو في األسماء والصفات ،أو األشخاص واألحزاب.
 .5الغلو في العبادات ،يدخل في الصالة ،والنفقة ،والصوم ،والحج ،والدعاء ،وغيرها.
 .6الغلو في العادات ،يدخل في الجرح والتبديع ،والتكفير ،والهجر ،والمهر ،والتبتل ،وترك بعض
المطعومات ،واللباس ،وإطالة الشعر ،وغيرها.

 .7للغلو أسباب ،بعضها راجع إلى الخطأ في المنهج والتلقي ،وبعضها في السلوك.
 .8من أسباب الغلو التي باعثها الخطأ في المنهج والتلقي( :اتباع الهوى ،وتقديم العقل على النقل ،والجهل

بأحكام الدين ،وأخذ العلم عن حدثاء السن).
 .9من أسباب الغلو التي باعثها السلوك( :مناوأة الحاكم الذي ال يحكم بالشريعة اإلسالمية ،االعتماد على

الرؤى المنامية في إصدار األحكام الشرعية ،مقابلة ظلم الحاكم بالجنوح نحو الغلو).

 .10للغلو آثار في رفض الخطاب الديني ،منها( :مجاوزة حد االعتدال كثرة في الخطاب الديني لدى عوام

المسلمين ،المبالغة في مادة الخطاب الديني بما ال تطيقه عقول العوام ،انشغال الخطاب الديني بجزئيات األحكام
على حساب كلياتها ،انشغال الخطاب الديني بحوادث خاصة على حساب االهتمام بالنوازل الحادثة ،انشغال الخطاب

الديني بفن من فنون الشريعة على حساب التوازن بين علومها ،انشغال الخطاب الديني بقضايا غائبة عن بلد

الخطاب).

 .11من وسائل عالج الغلو( :مجاهدة النفس في معرفة األحكام بالرجوع إلى الوحي ،وفهمه بفهم السلف
األكرمين ،أخذ العلم عن أساطين العلماء ،حراسة العلماء ثغر العلم ،االستفادة من أهل الخبرة في عالج الغالة ،عدم
الشدة في التعامل مع المخالفين ،التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية).
ثانياً :أهم التوصيات:

 .1نوصي عموم المسلمين ،وخاصة الشباب بسلوك منهج الوسط واالعتدال ،والبعد عن الغلو والجفاء.
 .2نوصي العلماء والدعاة بشغل المنابر بالتعليم ،واإلرشاد ،بالحكمة والموعظة الحسنة.
 .3نوصي المراكز الفكرية ،والنفسية ،واإلرشادية بأن تولي قضية الغلو أهمية؛ لما لها من خطر كبير على

الفرد والمجتمع.

 .4نوصي الحكومات باتباع المنهج الحق في التعامل مع الغالة؛ رجاء أن يتحللوا من غلوهم.
 .5نوصي الحكومات ،وجميع المؤسسات ،واألحزاب ،والهيئات ،واألفراد بالبدء بتطبيق الشريعة بتدرج حكيم.
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فهرس المراجع

 .1القرآن الكريم.
 .2ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ،تفسير ابن أبي حاتم ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
المملكة العربية السعودية.

.3

ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

 .4ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

 .5ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،دار الكتاب العربي.
 .6ابن بطال ،علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،مكتبة الرشد ،السعودية.

 .7ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،دار عالم الكتب،
بيروت.

 .8ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،مجموع الفتاوى ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
النبوية ،السعودية.

 .9ابن حجر ،أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت.

 .10ابن حنبل ،أحمد ،المسند ،مؤسسة الرسالة.

 .11ابن عطية ،عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.

 .12ابن فارس ،أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة ،دار الفكر.
 .13ابن كثير ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،دار طيبة.

 .14ابن ماجه ،محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،دار إحياء الكتب العربية.

 .15ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
 .16أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .17اآلجري ،محمد بن الحسين ،الشريعة ،دار الوطن ،الرياض.

 .18األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .19البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  وسننه وأيامه
(صحيحه) ،دار طوق النجاة.

 .20بكار ،عبد الكريم ،تفكيك ثقافة الغلو ،و ازرة األوقاف ،فلسطين.
 .21البيهقي ،أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،مكتبة الرشد.

 .22الترمذي ،محمد بن عيسى ،جامع الترمذي (سننه) ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
 .23الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،المستدرك على الصحيحين ،دار الكتب العلمية.

 .24خطاب ،حسن السيد ،مقاصد النكاح وآثارها ،بدون طبعة.

 .25الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،نصيحة أهل الحديث ،مكتبة المنار.

 .26الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرحمن ،مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) ،دار المغني للنشر
والتوزيع ،السعودية.

 .27الداية ،سلمان بن نصر ،التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية ،مجلة الحكمة.
 .28الداية ،سلمان بن نصر ،الغلو اآلفة المهلكة ،بدون طبعة.
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 .29الديلمي ،شيرويه بن شهردار ،الفردوس بمأثور الخطاب ،دار الكتب العلمية.

 .30الرحيلي ،عبدهللا الرحيلي ،أسلوب خطبة الجمعة ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف ،السعودية.
 .31رضا ،محمد رشيد ،تفسير المنار ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 .32رضا ،محمد رشيد ،مجلة المنار ،مصر.

 .33الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،اًلعتصام ،دار ابن الجوزي.
 .34الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،دار ابن عفان.

 .35الشبل ،علي بن عبد العزيز ،الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف ،موقع و ازرة
األوقاف السعودية ،بدون طبعة.

 .36الشهرستناي ،محمد بن عبد الكريم ،الملل والنحل ،مؤسسة الحلبي.

 .37الصنعاني ،محمد بن إسماعيل ،التنوير شرح الجامع الصغير ،مكتبة دار السالم ،الرياض.
 .38الطبراني ،سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ،مكتبة ابن تيمية.

 .39الطبراني ،سليمان بن أحمد ،مكارم األخالق ،دار الكتب العلمية.

 .40الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) ،مؤسسة الرسالة.
 .41عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن همام ،مصنفه ،المجلس العلمي -الهند.

 .42القرطبي ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ،دار الكتب المصرية.
 .43مجموعة من العلماء ،المختصر في التفسير ،مركز تفسير ،السعودية.

 .44المراغي ،أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر.
 .45النسائي ،أحمد بن شعيب ،السنن الكبرى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

 .46النسائي ،أحمد بن شعيب ،سنن النسائي ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب .

 .47النووي ،محيي الدين يحيى بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.

 .48النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .49الهيثمي ،علي بن أبي بكر بن سليمان ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،مكتبة القدسي ،القاهرة.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

الوسطية وأثرها في قبول الخطاب الديني
إعداد
د .عبد الرحمن سلمان الداية
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة.

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهد هللا

فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
َّ ِ
ِ
﴿ياأَُّي َها َّ
اس َّاتُقوا َرَّب ُك ُم َّال ِذي
َّللا َح َّ
ق ُتَق ِات ِه َوًَل َت ُم ُ
وت َّن ِإًَّل َوأَْن ُت ْم ُم ْسل ُمو َن﴾َ ،
الن ُ
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
﴿ َياأَُّي َها الذي َن َ
ِِ
ير وِنساء و َّاتُقوا َّ َّ ِ
ِ
ِ
اح َد ٍة و َخَل ِ
ِ
سوِ
ام
َ َ
ق مْن َها َزْو َج َها َوَب َّث مْن ُه َما ِر َج ًاًل َكث ً ا َ َ ً َ
َخَلَق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
َّللا الذي َت َس َ
َ
اءُلو َن به َو ْاألَْر َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ُك ْم
َّللا َوُقوُلوا َق ْوًًل َسد ً
يداُ ،ي ْصلِ ْح َل ُك ْم أ ْ
﴿ياأَُّي َها َّالذ َ
َّللا َك َ
َع َماَل ُك ْم َوَي ْغفْر َل ُك ْم ُذُن َ
ان َعَلْي ُك ْم َرِق ًيبا﴾َ ،
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
إ َّن َّ َ
ين َ
ِ
ِ
يما﴾ ،وبعد:
َو َم ْن ُيط ِع َّ َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َفَق ْد َف َاز َف ْوًاز َعظ ً
جفاء ،وشدة ،وغلواً عريضاً ،ما كان له أن يزول إال بوحي يدفع
لقد شهدت البشرية في فترة من الرسل
ً
الضيم ،ويضع األغالل واآلصار؛ ليحي الناس في رياض اإلسالم الغناءة؛ فبعث هللا نبيه محمداً  إماماً يرفع
شعار الوسط واالعتدال ،وينادي بنبذ الغلو والعدوان ،قال تعالىِ َّ :
النِب َّي ْاأل ِ
ول َّ
ُم َّي َّال ِذي َي ِج ُدوَن ُه
ين َيَّتِب ُعو َن َّ
﴿الذ َ
الر ُس َ
التور ِ
طِيب ِ
م ْك ُت ِ
يل يأْمرُهم ِباْلمعر ِ
ِ
ِ
اة َو ِْ
ات َوُي َح ِرُم َعَلْي ِه ُم اْل َخَب ِائ َث
وف َوَيْن َه ُ
اه ْم َع ِن اْل ُمْن َك ِر َوُيح ُّل َل ُه ُم ال َّ َ
َ ً
اإل ْن ِج ِ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
وبا عْن َد ُه ْم في َّ ْ َ
ِ
َّ
َوَي َض ُع َعْن ُه ْم ِإ ْصَرُه ْم َو ْاألَ ْغ َال َل التي َكاَن ْت َعَلْي ِه ْم[ ﴾...األعراف.]157 :
وما زال الناس يرتشفون من معين تلك السماحة ،حتى كسر قفل الخالفة ،وتنازع الناس ،وتغيرت المعالم
النضرة ،ونادي ِ
مناد الشيطان :حي على هدم اإلسالم.
حينها انتشر الجهل ،وساد الباطل ،وارتفع شأن الغالة ،وكثرت الفتن ،وسفكت الدماء ،وانتهكت األعراض،

وتغول على األموال.
ألجل هذا لبينا منادي الفالح :حي على جهاد ال شوكة فيه ،ننشر اإلسالم بسماحته ،ونقيل المتعثر من
عثرته ،بخطاب يعرض اإلسالم بطهره وعفته ،ويرسم للعالم طريقاً معبداً بالرحمة واإلحسان ،وبشدة حكيمة على
المعاند من اإلنس والجان.

فأبرينا األقالم ،ونشرنا الصحف ،وبسطنا القول ببحثنا الموسم بـ( :أثر الوسطية في قبول الخطاب الديني)؛

راجين من البر الرحيم أن يكون صدقة جارية تنفي عن اإلسالم شبه الضالين ،وترشد الحيارى إلى الحق ،وصراط

مستقيم.

وقسمه الباحث إلى ثالثة مباحث وخاتمة:
المبحث األول :حقيقة الوسطية واأللفاظ ذات الصلة
وفيه مطلبان:

المطلب األول :حقيقة الوسطية في اللغة واالصطالح

المطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة

المبحث الثاني :أسس الوسطية ومعالمها في الشريعة اإلسالمية
وفيه مطلبان:

المطلب األول :أسس الوسطية في الشريعة اإلسالمية

المطلب الثاني :معالم الوسطية في اإلسالم

المبحث الثالث :أثر الوسطية في قبول الخطاب الديني
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :الوسطية سمة اإلسالم الرائدة

المطلب الثاني :أثر الداعية في قبول الخطاب الديني

المطلب الثالث :أثر الدعوة في قبول الخطاب الديني
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المبحث األول

حقيقة الوسطية واأللفاظ ذات الصلة
المطلب األول :حقيقة الوسطية في اللغة واًلصطالح:

أوًلً :الوسطية في اللغة:
النصف ،وأعدل الشيء :أوسطه ووسطه(. )1
بناء صحيح يدل على العدل و ِّ
الوسط :الواو والسين والطاء ٌ
وقد وردت كلمة الوسط باشتقاقات متعددة المعاني:
من ذلك الوسط :اسم لما بين طرفي الشيء ،فوسط الشيء ماله طرفان متساويا القدر.

وتأتي كلمة الوسط صفة بمعنى الخيار والجود والفضل ،فأوسط الشيء :أفضله وخياره.
وتأتي تارة بمعنى الخير بين طرفين مذمومين ،يقال :هذا أوسطهم حسباً إذا كان واسطة قومه ،وأرفقهم محالً،
وكالجود الذي هو بين البخل والسرف ،فيستعمل استعمال القصد المصون عن اإلفراط والتفريط ،فيمدح به نحو
()3
()2
ط ُه ْم أََل ْم أَ ُق ْل َل ُك ْم
ال أ َْو َس ُ
ُم ًة َو َس ً
اك ْم أ َّ
(وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
السواء والعدل والنصفة  .قال تعالىَ :
طا) وقال سبحانهَ ( :ق َ
َل ْوًَل ُت َسِب ُحو َن) ( )4أي :قال أمثلهم.
وجملة القول في المعاني اللغوية أنها قريبة من بعضها البعض ،ترجع إلى معنى العدل والخيار واألفضل،

ومن هنا كانت األمة اإلسالمية وسطاً بين األمم ،فهي خيار األمم وأعدلها ،كيف ال وهي الشاهدة على األمم يوم
القيامة(. )5

قال سيد قطب" :الوسط يأتي بمعان كثيرة ،منها الحسن والفضل واالعتدال والقصد والتصور واالعتقاد

والتفكير والشعور والتنظيم والتنسيق ،واالرتباطات والعالقات والزمان والمكان ،فهو يتضمن األمور الحسية
والمعنوية"(. )6
ثانياً :الوسطية في اًلصطالح:

جرت أقالم الكثير في الحديث عن الوسطية في اإلسالم بجوانبها المختلفة إال أني لم أقف على تعريف

محدد وواضح لمصطلح الوسطية ،والكتابات السابقة اكتفت بوصف الوسطية في اإلسالم ،ونقلت أقوال المفسرين
في تفسير معنى لفظة (الوسط) ومشتقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويمكن تعرف الوسطية باستنباط ذلك من نصوص الشريعة اإلسالمية وأحكامها ،وعليه :فإن لها معنى يخص

األمة ،ومعنى يخص الفرد.

أما وسطية األمة فهي :مؤهل األمة اإلسالمية من العدالة والخيرية والصالح ،مما جعلها أهالً لتكون شاهدة
ُم ًة وس ً ِ
الن ِ
اء َعَلى َّ
يدا)(.)7
اس َوَي ُكو َن َّ
(وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
ول َعَلْي ُك ْم َش ِه ً
على العالمين ،قال تعالىَ :
اك ْم أ َّ َ َ
الر ُس ُ
طا ل َت ُكوُنوا ُش َه َد َ

( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة (.)108/6

( )2ابن منظور ،لسان العرب ()426/9؛ الزبيدي ،تاج العروس (.)340/5
( )3سورة البقرة ،آية .143
( )4سورة القلم ،آية.28

( )5شوكت محمد عليان ،الوسطية في اإلسالم طريق ألمن المجتمعات (ص.)15
( )6سيد قطب ،في ظالل القرآن (.)131/1
( )7سورة البقرة ،آية .143
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ووسطية الفرد هي :التوسط في األمور باختيار أفضلها وأحسنها وأعدلها ،فالوسطية هي الخيرية واألفضلية،

وكل وسط يصاحبه الخير ويكون هو األفضل ،من ذلك قول أبي بكر الصديق  يوم السقيفة عن أفضليه قريش:

"هم أوسط العرب نسباً ودا اًر"(.)1
وليس بالضرورة أن تكون الخيرية في الوسط بين الطرفين دائماً ،وإن كان في الغالب أنه يوجد في كل قضية

التوسط بين حالين بين إفراط وتفريط،
طرفان مذمومان بينهما وسط ممدوح ،وذلك هو مفهوم االعتدال ،فاالعتدال
ُّ
أي منهما
وغلو وجفاء ،إال أن ذلك ليس بحتم الزم ،فالصدق مثالً يقابله الكذب ،ومثلها العدل يقابله الظلم ،وليس ٌّ

وسطاً بين رذيلتين(.)2

وختاماً يمكن تعريف الوسطية بأنها :االعتدال والقصد في تحقيق شريعة هللا تعالى فهماً وسلوكاً(. )3

( )1البخاري ،صحيحه (كتاب فضائل أصحاب النبي  ،باب قول النبي " :لو كنت متخذا خليالً") (.)6/5
( )2عبدهللا اليحيى ،الوسطية الطريق إلى الغد (ص.)56

( )3عبدالرحمن السديس ،بلوغ اآلمال في تحقيق الوسطية واالعتدال (ص.)23
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المطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة:
 .1اًلستقامة:

وهي االعتدال ،وقام الشيء واستقام :اعتدل واستوى ،وقام ميزان النهار إذا انتصف ،والقوام :العدل

()1

.

ويقال في الطريق الذي يكون على خط مستو ،وبه ُشّبه طريق المحق ،واستقامة اإلنسان لزومه المنهج
ط اْلمس َت ِقيمِ ،ص ار َ ِ
المستقيم( ،)2قال تعالىِ ْ :
ِ
ض ِ
وب َعَلْي ِه ْم َوًَل
ين أَْن َع ْم َت َعَلْي ِه ْم َغْي ِر اْل َم ْغ ُ
ط َّالذ َ
َ
(اهدَنا الصَار َ ُ ْ َ
َّ
ين)( ، )3أي :دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم ،وهو الطريق الواضح الموصل إلى هللا ،وإلى جنته،
الضالِ َ
وهو معرفة الحق والعمل به ،فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط.

فالهداية إلى الصراط لزوم دين اإلسالم ،وترك ما سواه من األديان ،والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع
التفاصيل الدينية علماً وعمالً(.)4

دل ذلك
فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى اللذين غلوا في دينهم بين إفراط وتفريطَّ ،

على أن الصراط المستقيم صراط ال غلو فيه ،فهو بين طرفين :إفراط وتفريط ،وهذا هو معنى الوسطية التي وصفت
هذه األمة به(.)5
 .2الخيرية:

الخير :ما يرغب فيه الكل كالعقل ،والعدل ،والفضل(. )6
وف وَتْنهو َن ع ِن اْلمْن َك ِر وُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل)(. )7
ُم ٍة أ ْ
(كْن ُت ْم َخْيَر أ َّ
قال تعالىُ :
ْمُرو َن ِباْل َم ْعُر َ َ ْ َ
ُ َ
ُخ ِر َج ْت ل َّلناس َتأ ُ
فيه دليل على أن هذه األمة اإلسالمية خير األمم على اإلطالق ،فهم خير الناس للناس ،نصحاً ،ومحبة

للخير ،ودعوة ،وتعليماً ،وإرشاداً ،وأم اًر بالمعروف ونهياً عن المنكر ،وجمعاً بين تكميل الخلق ،والسعي في منافعهم
بحسب اإلمكان ،وبين تكميل النفس باإليمان باهلل ،والقيام بحقوق اإليمان(. )8
وال شك أن الخيرية التي وصف هللا تعالى بها أمة محمد  هي الوسطية التي ال تميل ذات اليمين وذات

الشمال؛ بل تنتهج منهج هللا تعالى في جميع األمور الدينية والدنيوية(.)9
 .3العدل:

العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور ،والعدل من الناس :المرضي المستوي الطريقة ،وقيل:

المرضي قولُه وحكمه.
ُّ
ِ
له عدالً ،أي :وازنه.
وع َدل الشيء ُ
يعد ُ
والعدل :الحكم باالستواء ،ويقال للشيء يساوي الشيء :هو عدلهَ ،
كم أو كيف ،كقولهم :جسم معتدل بين الطول والقصر ،وماء معتدل
واالعتدال :توسط حال بين حالين في ٍّ
بين البارد والحار ،وكل ما تناسب فقد اعتدل(. )10

( )1ابن منظور ،لسان العرب (.)499/12
( )2الطبري ،جامع البيان (.)758/2
( )3سورة الفاتحة ،آية.7-6

( )4السعدي ،تيسير الكريم الرحمن(ص.)29

( )5نجبة غالم نبي ،وسطية اإلسالم في العبادات والعالقات االجتماعية (ص.)6
( )6الطبري ،جامع البيان (.)479/17
( )7سورة آل عمران ،آية.110

( )8الشوكاني ،فتح القدير (.)479/1

( )9السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ()262/1؛ نجبة غالم نبي ،وسطية اإلسالم في العبادات والعالقات االجتماعية (ص.)6
( )10ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة()246/4؛ ابن منظور ،لسان العرب(.)430/11
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والعدل هو فصل الحكومة على ما في كتاب هللا وسنة رسوله  ،ال الحكم بالرأي المجرد

(،)1

والعدل هو ما

شرعه هللا في الكتاب والسنة ،فالدين اإلسالمي دين العدل أوجب إعطاء كل ذي حق حقه وأنزل كالً منزلته(. )2
 .4القوامة:

ومنه قوله تعالىِ :
ِ
اما)(.)3
ين ِإ َذا أَْن َفُقوا َل ْم ُي ْس ِرُفوا َوَل ْم َي ْق ُتُروا َوَك َ
(و َّالذ َ
َ
ان َبْي َن َذل َك َق َو ً
معنى قواماً :القوام هو الشيء الذي يكون بين الشيئين ،وإنفاق المؤمنين بين اإلسراف واإلقتار قواماً

معتدالً ،ال مجاوزة عن حد هللا ،وال تقصي اًر عما فرضه هللا ،ولكن عدالً بين ذلك على ما أباحه جل ثناؤه وأذن
ورخص فيه ،وهذا هو الوسط(. )4

ومن األلفاظ المقابلة للوسط ذات الصلة بالموضوع:

 .5الغلو:

الغلو في اللغة :مجاوز الحد ،قال ابن فارس" :الغين والالم والحرف المعتل (غلو) أصل صحيح  ...يدل

على ارتفاع ومجاوزة قدر ،يقال :غال السعر يغلو غالء ،وذلك ارتفاعه وغال الرجل في األمر غلواً ،إذا جاوز حده،

وغال بسهمه غلواً ،إذا رمى به سهماً أقصى غايته"(. )5

وقد ورد في استعمال الشرع في موضعين من القرآن الكريم ،وكالهما بمعنى :مجاوزة الحد ،وهو يوافق

المعنى اللغوي للكلمة.

ين ُكم وًَل َتُقوُلوا عَلى َّ ِ
ِ ِِ
َهل اْل ِك َت ِ
ق)( . )6وقوله تعالى:
َّللا ِإًَّل اْل َح َّ
َ
اب ًَل َت ْغُلوا في د ْ َ
فاألول في قوله تعالىَ( :ياأ ْ َ
اب ًَل َت ْغُلوا ِفي ِد ِ
َهل اْل ِك َت ِ
ين ُك ْم َغْيَر اْل َح ِق)(.)7
( ُق ْل َياأ ْ َ
أي :ال تجاوزوا الحد في اتباع الحق وال تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة
إلى مقام األلوهية ،كما صنعتم في المسيح وهو نبي من األنبياء فجعلتموه إلهاً من دون هللا(. )8
 .6اإلفراط:

ط) الفاء والراء والطاء :أصل صحيح يدل على إزالة شيء عن مكانه وتنحيته عنه ،يقال :فرطت عنه ما
( َف َر َ
()9
كرهه؛ أي :نحيته .
واإلفراط :اإلعجال والتقدم ومجاوزة الحد في األمر ،والزيادة على األمر(. )10

( )1الشوكاني ،فتح القدير (.)617/1

( )2سليمان بن إبراهيم الالحم ،تفسير آيات األحكام في سورة النساء (.)714/2
( )3سورة الفرقان ،آية.67

( )4الطبري ،جامع البيان (.)503/17

( )5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)387/4
( )6سورة النساء ،آية.171
( )7سورة المائدة ،آية.77

( )8ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)151/2

( )9ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)490/4
( )10ابن منظور /لسان العرب (.)369/7
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َن َي ْط َغى)( ،)1قال الطبري" :وأما اإلفراط فهو اإلسراف
َن َي ْفُر َ
ط َعَلْيَنا أ َْو أ ْ
اف أ ْ
ومنه قوله تعالىِ( :إَّنَنا َن َخ ُ
واإلشطاط و ِ
التعدي ،يقال منه :أفرطت في قولك :إذا أسرف فيه وتعدى"(.)2
ّ
 .7التفريط:

ويأتي في اللغة بمعنى التقصير؛ ألنه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له(. )3

قال ابن منظور " :فرط في الشيء وفرطه :ضيعه وقدم العجز فيه" (. )4
ومنه قوله تعالى( :أَن َتُقول َن ْفس ياحسرَتا عَلى ما َفَّر ْطت ِفي جْن ِب َّ ِ
َّللا)( ،)5أي :ما ضيعت في أمر هللا،
ْ
ُ
َ
َ
َ َ َْ َ َ
()6
ِ
ط :الترك .
ويقال :تفارط الصالة أي :أخرها عن وقتها ،والف ار ُ
قال الطبري" :وأما التفريط فإنه التواني ،يقال منه :فرطت في هذا األمر حتى فات :إذا توانى فيه" (. )7

فالغلو واإلفراط والتفريط كلها ُتناقض الوسطية واًلعتدال التي أمرنا هللا تعالى بها في الدنيا والدين ،وحثنا

عليها النبي الكريم .

( )1سورة طه ،آية.45

( )2الطبري ،جامع البيان (.)18،314

( )3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)490/4
( )4ابن منظور ،لسان العرب (.)370/7
( )5سورة الزمر ،آية.56

( )6ابراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط (.)683/2
( )7الطبري ،جامع البيان (.)314/18
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المبحث الثاني :أسس الوسطية ومعالمها في الشريعة اإلسالمية
المطلب األول :أسس الوسطية في الشريعة اإلسالمية:

مما سبق يمكن أن نستنبط أسس الوسطية ،وهي على النحو التالي:

أوًلً :الخيرية :وهي صفة الزمة في األمة اإلسالمية إن هي آمنت باهلل سبحانه وتعالى ،وأمرت بالمعروف ونهت
وف وَتْنهو َن ع ِن اْلمْن َك ِر وُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل)(.)1
ُم ٍة أ ْ
(كْن ُت ْم َخْيَر أ َّ
عن المنكر ،قال تعالىُ :
ْمُرو َن ِباْل َم ْعُر َ َ ْ َ ُ َ
ُخ ِر َج ْت ل َّلناس َتأ ُ
والصفتان لألمة في اآلية جعلت األمة اإلسالمية ُم َّ
حصنة –في مجملها -من الضاللة ،مؤمنة بكل األنبياء
والرسل السابقين ،دينها دين عالمي ،ونبيها  لجميع الثقلين ،ممتدة إلى قيام الساعة(. )2

ِ
اإل ْح َس ِ
َّللا َي ْأمُر ِباْل َع ْد ِل َو ِْ
ان)( ،)3وقوله تعالىَ ( :وًَل
ثانياً :العدل :والعدل أمر إلهي يشمل الجميع ،قال تعالى( :إ َّن َّ َ ُ
ِ
اع ِدُلوا ُه َو أَ ْقَر ُب لِ َّلت ْق َوى)(.)4
آن َق ْو ٍم َعَلى أًََّل َت ْعدُلوا ْ
َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
فالعدل واجب على األمة اإلسالمية ،عدل في الداخل ،وعدل مع غير المسلمين ،وهو من الحقوق الواجبة

لكل الناس في اإلسالم ،وصفة من صفات األمة المحمدية يؤكده تقوى هللا والخوف من سبحانه وتعالى ،والتاريخ
يقدم أمثلة رائعة على التزام المسلمين بالعدل وتطبيقه على أنفسهم ،عدل أبعدهم عن المحاباة والعواطف والمصالح

واألهواء في أصعب المواقف وأشد الظروف(. )5
ثالثاً :رفع الحرج :إن رفع الحرج المؤدي إلى التيسير من معالم الوسطية ،ومن أسس التشريع اإلسالمي ،قال
()6
تعالى( :وما جعل عَلي ُكم ِفي ِ
الد ِ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْسَر)(.)7
َّللا ِب ُك ُم اْلُي ْسَر َوًَل ُي ِر ُ
ين ِم ْن َحَر ٍج)  ،وقال سبحانهُ( :ي ِر ُ
َ َ َََ َ ْ ْ
يد َّ ُ
والتيسير في اإلسالم ،وعند المسلمين ينطلق من أوامر هللا جل وعال ونهيه ،وال يحمل في طياته معنى
التهاون والتساهل ،وهو منهج شامل في األحكام ،ومراعاة القدرة ،ويتسع أمام الضروريات.

إن أسس الوسطية في اإلسالم أقامت وأحيت روح التعاون بين المسلمين ،واستفادوا من التعارف على غيرهم

في إيصال الدعوة إليهم ،وعمارة األرض ،والوسطية –أيضاً -دفعت المسلم إلى الحوار مع المسلم وغير المسلم،
من خالل ضوابط وضعها اإلسالم؛ بسبب اعترافه باالختالف بين الناس ،ورغبته في إيصال الحق إليهم ،فالمسلمون
العباد ،ولم يلغوا أديان وتقاليد الشعوب أو
حينما حملوا اإلسالم في خطواتهم األولى لم يهدموا المعابد ولم يحاصروا ّ
ثقافتهم أو لغتهم أو مالبسهم حينما حكموهم ،وأكبر دليل على ذلك أن الدواوين –سجالت الدولة -لم تزل على

تعرب إال في عهد عبدالملك بن مروان ،وكذلك
حالها في كل إقليم افتتحه المسلمون خالل الخالفة الراشدة ،ولم ّ
العملة المتداولة ،لم يزل المسلمون في كل إقليم يتعاملون بعملته طيلة عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية ويزيد ،ولم

تحول عربية إال في عهد عبدالملك بن مروان ،فاإلسالم وسط ،ولم يلغ غيره ،وفي الوقت نفسه لم تضعف هويته

المستقلة ،وهيمنته على القلوب ،والمقارنة بين استعمار الغرب للبالد اإلسالمية وفتوحات المسلمين تؤكد على عدلهم

وخيريتهم ،وتأصل وسطيتهم التي غرسها فيهم إسالمهم ،والتي من ثمارها :التوازن والتيسير والوحدة الموضوعية،
وتحقيق األصالة والمعاصرة(.)8
( )1سورة آل عمران ،آية.110

( )2يوسف القرضاوي ،كلمات في الوسطية اإلسالمية ومعالمها ()18؛ عبدهللا اليحيى ،الوسطية الطريق إلى الغد (ص)65؛ علي
الصالبي ،الوسطية في القرآن الكريم (ص.)19

( )3سورة النحل ،آية.90
( )4سورة المائدة ،آية.8

( )5علي الصالبي ،الوسطية في القرآن الكريم (ص.)22
( )6سورة الحج ،آية.78

( )7سورة البقرة ،آية.185

( )8عبدهللا اليحيى ،الوسطية الطريق إلى الغد (ص)67؛ علي الصالبي ،الوسطية في القرآن الكريم (ص.)20
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المطلب الثاني :معالم الوسطية في اإلسالم:

إن اعتقاد بعض المسلمين أن الوسطية هي حالة خاصة تقتصر على األحاديث التي وردت فيها ،وأنها ال

يجوز تعميمها ،يستوجب الرد على هذه المزاعم ،وإسقاطها ،فضالً عن أهمية عرض هذه المعالم لتوضيح مفهوم
الوسطية ،وسيقتصر الباحث على بعضها؛ ألن الغرض هنا هو التدليل ال التفصيل ،وهذا ما سأبينه فيما يلي:

أوًلً :وسطية اإلسالم في العقيدة:
إن المتأمل لعقيدة اإلسالم يجد أنها عقيدة وسط بين العقائد واألديان وأن المذهب الحق في اإلسالم وسط

بين الفرق اإلسالمية ،وإن كانت جميع المذاهب والفرق تدعي أنها الفرقة الناجية ،وأنها تمثل المنهج الحق الذي

كان رسول هللا  ،وصحابته  ،وسأتجنب الخوض في التفاصيل كي ال أقع في الخطأ الذي وقع فيه غيري،
فليس المراد من هذا البحث االنتصار لهذا المذهب أو ذاك ،بل هو دعوة للتمسك بقاعدة مهمة من قواعد اإلسالم،
من أجل التحاور ،وتهدئة النفوس ،وتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وتتجلى وسطية اإلسالم في العقائد بأنه منهج وسط بين المدرستين المادية والمثالية ،فالمدرسة المادية تقلل

من قيمة العقل وأهميته وبعض اتجاهاتها ينكر أي ٍ
دور للعقل ،وتعد المادة هي القوة الفعالة الوحيدة المؤثرة في

صنع التاريخ وتطور المجتمع ونمو الفرد وتقلباته ،وعلى العكس نجد المدرسة المثالية التي تخالف المدرسة المادية
في تصوراتها ،وقللوا من قيمة المادة حتى كادوا ينكرونها ،فكان اإلسالم وسطاً بين هاتين المدرستين ،فهو يجمع

بين العقل والمادة وال ينكر أثرهما في الحياة وال يغلب جانباً على آخر ،فهو ينكر الخرافة واألساطير التي تهمل
العقل ودوره ،كما يرفض عد العقل الوسيلة الوحيدة لبلوغ المعرفة ،ويرفض أيضاً االتجاه المادي الذي ينكر

الالمحسوسات ،فأقام اإلسالم عقائده على براهين مقنعة وأدلة منطقية وحجج علمية ،فهو في الوقت الذي ينكر
َم ْن
على المشركين شركهم ويطالبهم بالتوحيد ،وهو غيب محض ،يطالبهم بالدليل على دعواهم ،يقول تعالى( :أ َّ
ِ
َّللا ُقل َها ُتوا برَهاَن ُكم ِإ ْن ُكْن ُتم ِ ِ
السم ِ
ِ
اء َو ْاألَْر ِ
ين)( ،)1فمن
ق ُث َّم ُي ِع ُ
صادق َ
َيْب َدأُ اْل َخْل َ
ْ َ
ض أَِإَله َم َع َّ ْ
ُْ ْ
يد ُه َو َم ْن َيْرُزُق ُك ْم م َن َّ َ
المعلوم أنه ال برهان على وجود إله آخر مع هللا ،إنما هي دعوى ال تستند إلى أساس ،فجاء تقرير القرآن لمنهج
الوسطية في العقيدة شامالً ومتكامالً ،وذلك أن العقيدة هي األساس ،وعليها البناء ،فأي انحراف فيها يسري على

ما سواها ويؤثر فيه(. )2

ثانياً :وسطية اإلسالم في العبادات والشعائر:

الن َحل التي ألغت الجانب الرباني –جانب العبادة التنسك
اإلسالم وسط في عباداته ،وشعائره :بين األديان و ِّ
والتأله -من فلسفتها وواجباتها ،كالبوذية التي اقتصرت فروضها على الجانب األخالقي اإلنساني وحده ...وبين
النحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة واالنقطاع عن الحياة واإلنتاج ،كالرهباني المسيحية(. )3
األديان و ِّ
فاإلسالم يطلب من المسلم أداء شعائر محدودة في اليوم كالصالة ،أو في السنة كالصوم ،أو في العمر

كالحج ،ليظل دائماً موصوالً باهلل ،غير مقطوع عن رضاه ،ثم يطلقه بعد ذلك ساعياً منتجاً ،يمشي في مناكب
األرض ،ويأكل من رزق هللا.

( )1سورة النمل ،آية.64

( )2اياد العجيلي ،وسطية اإلسالم ونبذها للغلو والتطرف (ص.)13
( )3علي الصالبي ،الوسطية في القرآن الكريم (ص.)95
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َّ ِ
ين آمُنوا ِإ َذا ُن ِ
لص َال ِة ِم ْن َي ْومِ
ود َي لِ َّ
ولعل أوضح دليل يذكره الباحث هنا آيات سورة الجمعةَ :
(ياأَُّي َها الذ َ َ
اْلجمع ِة َفاسعوا ِإَلى ِذ ْك ِر َّ ِ
الص َال ُة َفاْن َت ِشُروا ِفي ْاألَْر ِ
ض
َّللا َوَذُروا اْلَبْي َع َذلِ ُك ْم َخْير َل ُك ْم ِإ ْن ُكْن ُت ْم َت ْعَل ُمو َنَ ،فِإ َذا ُق ِضَي ِت َّ
ْ َْ
َُُ
ِ ن ()1
ِ
ِ
ِ
ير َل َعَّل ُك ْم ُتْفل ُحو َ ) .
َّللا َكث ًا
َو ْاب َت ُغوا م ْن َف ْض ِل َّ
َّللا َوا ْذ ُكُروا َّ َ
فهذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة ،حتى في يوم الجمعة :بيع وعمل للدنيا قبل الصالة ،ثم سعى إلى

ذكر هللا وإلى الصالة ،وترك للبيع والشراء وما أشبهه من مشاغل الحياة ،ثم انتشار في األرض وابتغاء الرزق من
جديد بعد انقضاء الصالة ،مع عدم الغفلة عن ذكر هللا كثي اًر في كل حال ،فهو أساس الفالح والنجاح(. )2
ثالثاً :وسطية اإلسالم في المعامالت:

زعم اليهود أن هللا تعالى أمرهم بالربا وأباحه لهم ،فلذلك استحلوه ،واعتبروه مهنة ،ووضعوا لها النصوص

المتعددة.

وكذا النصارى فإنهم خلعوا على أحبارهم ثوب العصمة والتقديس ،بل والربوبية ،كما قال هللا تعالىَّ ( :ات َخ ُذوا
أَحبارهم ورْهباَنهم أَربابا ِمن دو ِن َّ ِ
ِ
يح ْاب َن َمْرَي َم)( ،)3فكانوا يحرمون الحالل ويحلون الحرام ويأكلون أموال
َْ َ ُْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
َّللا َواْل َمس َ
اس ِباْلب ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اطلِ
ِ
الرْهَب ِ
ال َّ
آمُنوا إ َّن َكث ًا
َحَب ِار َو ُّ
ير م َن ْاأل ْ
الناس بالباطل ،قال تعالىَ( :ياأَُّي َها الذ َ
الن ِ َ
َم َو َ
ان َلَيأ ُْكُلو َن أ ْ
ين َ
يل َّ ِ
صُّدو َن َع ْن سِب ِ
َّللا)( ،)4فتسلط رجال الدين عندهم على الكنيسة ،وأكلوا أموال الناس بالباطل باسم الضرائب
َوَي ُ
َ
واإلتاوات تارة ،وباسم صكوك الغفران تارة أخرى.
فحرم الشارع الحكيم الربا
حتى جاء اإلسالم فوضع قواعد وضوابط شرعية مقصدها مصلحة الفرد والمجتمعّ ،
ِ
ين َيأ ُْكُلو َن ِ
ومو َن ِإًَّل َك َما
بجميع أنواعه على الفرد والجماعة ،بين المسلمين وبين غيرهم ،قال تعالىَّ ( :الذ َ
الرَبا ًَل َيُق ُ
ان ِم َن اْلم ِ
ط ُه َّ
س. )5()....
الشْي َ
وم َّال ِذي َي َت َخَّب ُ
طُ
َيُق ُ
َ
وعلماء المسلمين ليسوا قديسين ورهباناً ،وال يأكلون أموال الناس بالباطل ،فالمعامالت في اإلسالم قائمة على

كيفها كما يهوى ويحب ،بل وضعها
قواعد وضوابط وسط ،ال إفراط فيها وال تفريط ،وليست متروكة ألحد من البشر ُي ِّ
أحكم الحاكمين ،ويلتزم بها عامة المسلمين(. )6

رابعاً :وسطية اإلسالم في األخالق والسلوك:
إن المتتبع لهدي َّ
النِبي  يعرف تمام المعرفة معنى الوسطية واالعتدال ،والتيسير ونبذ التشدد في األخالق
والسلوك ،فمنهجه كله قائم على االعتدال.

ومن الشواهد على الوسطية في األخالق والسلوك ،ما صح عن ع ِائشة ر ِ
(ما ُخِيَر
ضي َّ
َّللاُ َع ْن َهاَ ،قاَل ْتَ :
َْ َ َ َ َ َ
اإل ْثم َكان أَبعدهما ِمْنه ،و َّ ِ
َّ ِ
ان ِ
َّللا َما اْن َتَق َم لَِن ْف ِس ِه ِفي
َمَرْي ِن ِإًَّل ْ
اخ َت َار أَْي َسَرُه َما َما َل ْم َي ْأ َث ْمَ ،فِإ َذا َك َ
ُ َ
النب ُّي َ بْي َن أ ْ
ُ َ ْ ََ ُ َ
َّللاَ ،فيْن َت ِقم َِّ ِ
ِ
َشي ٍء ُي ْؤَتى ِإَلْي ِه َق ُّ
َّلل)(.)7
طَ ،حَّتى ُتْن َت َه َك ُحُرَم ُ
ات َّ َ ُ
ْ

( )1سورة الجمعة ،اآليات .10- 9

( )2يوسف القرضاوي ،كلمات في الوسطية اإلسالمية ومعالمها ()23؛ عبدالرحمن السديس ،بلوغ اآلمال في تحقيق الوسطية واالعتدال
(ص.)117

( )3سورة التوبة ،آية.31
( )4سورة التوبة ،آية.34

( )5سورة البقرة ،آية.275

( )6عبدالرحمن السديس ،بلوغ اآلمال في تحقيق الوسطية واالعتدال (ص.)123

( )7البخاري ،صحيحه (كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات هللا) (.)160/8
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ومن المناسب هنا أن أذكر أن التوسط في األخالق ،ال يعني البينية ،أي  :الوسط بين خلقين دائماً ،فال
وسطية بين الصدق والكذب مثالً ،ألن الوسط يعني العدل ،كما تقدم في التعريف اللغوي ،لذلك حث القرآن ِ
الكريم

على التحلي باألخالق الحميدة ،إذ ال بديل لها وال توسط بينها وبين األخالق الرذيلة ،والشواهد على ذلك كثيرة جداً
ِ
ال يصعب على القارئ معرفتها وتتبعها ،منها قوله تعالىُ ( :خ ِذ اْلع ْفو وْأمر ِباْلعر ِ
ين)(،)1
َع ِر ْ
ف َوأ ْ
ض َع ِن اْل َجاهلِ َ
ُْ
َ َ َ ُْ
ِ
ِ
ين)(. )2
(و ْ
اخ ِف ْ
اح َك ِل َم ِن َّاتَب َع َك م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ض َجَن َ
وقوله تعالىَ :
ووسطية اإلسالم تالفت الخلل الكائن في العالقة بين الفرد والمجتمع ،فالمجتمع االشتراكي يرى أن المجتمع

مقدم على الفرد ،وأن دور الفرد في المجتمع ال يزيد على دور قطعة الغيار في آلة كبيرة ،في حين أعطى المجتمع
الرأسمالي للفرد األسبقية فله أن ينال أو يفعل ما يريد من دون أن يؤبه للمجتمع إال بحدود ضيقة ،أما اإلسالم فقد

وازن العالقة بين الفرد والمجتمع ،فالفرد ليس مجرد قطعة غيار في المتجمع ،وال يحق له أن يفعل ما يريد بشكل
بهيمي (.)3

أما اإلسالم ،فهو آخذ بمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في وقت واحد ،فهو يحترم الملكية الفردية ويقرها،؛

ألنها توافق الفطرة اإلنسانية ولكنه ال يقرها مطلقة من كل قيودها ،بل جعل لها ضوابط وقيود تحول دون االعتداء
على مصلحة المجتمع ،وكذلك يحترم مصلحة المجتمع دون التعدي على مصلحة الفرد ،ففيه ا ِإلرث والوصية

اإلنفاق المشروعة ،كما حرم االحتكار والربا والغش وغيرها من وجوه االكتساب
والزكاة والصدقة وغير ذلك من وجوه
ُ
المحرمة(.)4

خامساً :وسطية اإلسالم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ِ
يل ربِك ِباْل ِح ْكم ِة واْلمو ِع َ ِ
ِ ِ
ِ
َح َس ُن)(.)5
قال هللا جل وعالْ :
(اد ُ
ظة اْل َح َسَنة َو َجادْل ُه ْم ِب َّالتي ه َي أ ْ
ع ِإَلى َسِب ِ َ َ
َ َ َْ
في هذه اآلية الكريمة بيان ألبرز معالم طريق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فهي بيان وإرشاد للنبي
 ، وطريقة سيره في دعوة الناس كافة ،وقد اشتملت على أمور ثالثة تتضح بها وسطية اإلسالم في األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهي على النحو التالي:
 .1الدعوة إلى سبيل هللا:

فقد أمر هللا نبينا محمداً  أن يدعو إلى سبيل ربه ،أي :شريعته التي شرعها لخلقه وهو اإلسالم  ،وهو
أمر له وألتباعه من بعده أن تكون دعوتهم خالصة هلل ،ال لغرض دنيوي وال لمصلحة شخصية.
()6

 .2األمر بالعروف والنهي عن المنكر بالحكمة:

الحكمة هي" :وضع الشيء في موضعه وهي إصابة الحق بالعلم والعقل"(.)7

( )1سورة األع ارف ،آية.199
( )2سورة الشعراء ،آية.215

( )3زيد الزيد ،الوسطية في اإلسالم (ص)56؛ ناصر العمر ،الوسطية في ضوء القرآن (ص)49؛ اياد العجيلي ،وسطية اإلسالم ونبذها
للغلو والتطرف (ص.)51

( )4اياد العجيلي ،وسطية اإلسالم ونبذها للغلو والتطرف (ص.)51
( )5سورة النحل ،آية.125

( )6الطبري ،جامع البيان (.)194/14

( )7الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن (ص.)126
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وهي منحة هللا ألنبيائه ،ولمن يشاء من خلقه ،والناس مختلفون في طبائعهم ومدركاتهم فقد سلك النبي 

الطرق الكفيلة لنجاح دعوته مع قومه ،فأورد لكل مقام مقاالً يليق به ،وخاطب كل طبقة بما يناسبها(. )1

إن مواقف الحكمة في دعوة النبي  لغير المسلمين ،وللمسلمين الجدد في صدر اإلسالم كثيرة ومتنوعة

مبثوثة في كتب السنة والمغازي والسير وليس المقام مقام سرد لتلك المواقف ،ولكن إعماالً لمبدأ ما ال يدرك كله ال
يترك جله ،يعرض الباحث حادثة على سبيل المثال:

جاء زيد بن سعنة ،وهو أحد أحبار اليهود وعلمائهم ،إلى رسول هللا  ،فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه،

وأغلظ له القول ،ونظر إلى النبي  بوجه غليظ وقال :يا محمد أال تقضيني ،إنكم يا بني عبدالمطلب قوم مطل،
وشدد له في القول ،فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير ،ثم قال :يا عدو هللا أتقول لرسول هللا
 ما أسمع ،وتفعل ما أرى ،فو الذي بعثه بالحق لوال ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك ،ورسول هللا  ينظر
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ،ثم قال( :أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ،أن تأمرني
بحسن األداء وتأمره بحسن التقاضي ،اذهب يا عمر فاقضه حقه ،وزده عشرين صاعاً من تمر)

()2

.

 .3المجادلة بالتي هي أحسن:

الجدال هو أحد الطرق المستخدمة في الدعوة إلقناع المدعو ،وإزالة الشبهة ،وإقامة الحجج والبراهين على

صحة الدعوة وبطالن ما سواها ،وهو ال يكون إال عند الحاجة ،وبقصد توضح الحق وإبطال الباطل ،وهو مشروط

بأن يكون بالتي هي أحسن.

وكان هدي رسول هللا  لمن يجادله من المشركين وأهل الكتاب الرفق والعطف واألناة حيناً ،والحزم والشدة

حيناً أخرى ،وقد اعتصم في حواره معهم وجدله لهم بصفات جعلته المثل الكامل للبشر ،فقد اعتصم بالحلم والصبر

على األذى ،وخفض الجناح ،والرفق ،وحسن المعاملة ،وكان إذا اشتد أذاهم عليه وعلى أصحابه قال( :اللهم اغفر

لقومي فإنهم ًل يعلمون)(. )3

ويكون حسن الجدال مع غير المسلمين بااللتزام بموضوعيته وبعده عن االنفعال ،وفي الترفع عن المسائل

الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى ،حفظاً للوقت ،وعزة للنفس ،وكماالً للمروءة ،مع الحرص على الرفق واللين،
والبعد عن الفظاظة والتعنيف(.)4

( )1شوكت محمد عليان ،الوسطية في اإلسالم طريق ألمن المجتمعات (ص.)169
( )2ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.)548/1
( )3البخاري ،صحيحه (.)1282/3

( )4شوكت محمد عليان ،الوسطية في اإلسالم طريق ألمن المجتمعات (ص.)175
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المبحث الثالث

أثر الوسطية في قبول الخطاب الديني
المطلب األول :الوسطية سمة اإلسالم الرائدة:

لقد جاء دليل الوحي حارساً للوسطية وكاشفاً جماالتها ،وأنها السبيل التي يتوائم مع الكرامة اإلنسانية ،ومنح
الحقوق كاملة لكل ذات كبد رطبة بعيداً عن التهاون والتفريط ومحذ اًر من الغلو والتشديد ليصدر دعاة اإلسالم
وعلماؤه عنه بهذه الحقيقة ليبرقوا للثقلين أنهم جاءوا بتشريع يحمل لهم السالمة والعافية في كل ميدان من ميادين
الحياة المختلفة إن كان في ميدان السياسة والحكم ،أو في الجهاد والشوكة ،أو في االقتصاد والنعمة ،أو في
االجتماع واألخالق ،فضالً عن العبادة وحق هللا على العباد.
ِيت ِ
ِ
اإل ْح َس ِ
َّللا َيأْمُر ِباْل َع ْد ِل َو ِْ
اء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْن َهى َع ِن
ان َوإ َ
أما في السياسة والحكم؛ فقد قال هللا تعالى( :إ َّن َّ َ ُ
اْل َف ْح َش ِ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت َذ َّكُرو َن)(.)1
اء َواْل ُمْن َك ِر َواْلَب ْغ ِي َي ِع ُ
أفادت اآلية أن هللا سبحانه يأمر عباده بثالثة أنواع من السلوك الفاضل الحسن:

األول :العدل بين العبد وربه سبحانه بتوحيده وعدم اإلشراك به ،وامتثال أوامره واجتناب منهياته ،والعدل بين
العبد ونفسه؛ بمنعها مما فيه هالكها وفسادها ،والعدل مع الخلق ،بإعطاء كل ذي حق حقه.
والثاني :اإلحسان مع هللا سبحانه في أداء فرائضه ،وعبادته كأنك تراه ،ومع الخلق بأن تحسن إلى من أساء
إليك ،وبإتقان العمل وإكماله.

فضل من الرزق ،فإن لم
والثالث :صلة الرحم ،وهم القرابة األدنون واألبعدون منك ،فتُستحب صلتهم بما ُ
يكن فدعاء وتودد.
وينهى عن ثالثة أنواع من الرذائل والقبائح ،األول :ارتكاب الكبائر المتعلقة بالفروج ،والثاني :ما أنكره الشرع،

ونهى عنه نهي تحريم ،الثالث :العدوان على حقوق الناس بالقوة والقهر ،فينصحكم هللا سبحانه بااللتزام بتلك األوامر
واالنتهاء عن المناهي ُنصحاً مقروناً بما يثير الرغبة والرهبة ،لكي تتذكروا أوامر هللا ونواهيه ،فتعملوا بما فيه رضا
هللا تعالى ،وتنتهوا عما يسخطه عليكم (.)2

ان رسول هللاِ ِ إ َذا َبع َث أَح ًدا ِم ْن أَصحاِب ِه ِفي َب ْع ِ ِ
َ ِ
(ب ِشُروا َوًَل
الَ :
ْ َ
َ
َ
ض أ َْم ِرهَ ،ق َ
الَ :ك َ َ ُ ُ
وسىَ ،ق َ
وع ْن أَبي ُم َ
ُتَن ِفُرواَ ،وَي ِسُروا َوًَل ُت َع ِسُروا)(.)3

من فوائد الحديث أن النبي  كان يأمر الرسل الذين يبعثهم دعاة في الناس يعلمونهم دين هللا ويدعونهم

إلى عدل اإلسالم وجميل اإلحسان أن يبشروهم بواسع رحمة هللا ،وعظيم عفوه ومغفرته إذا هم تابوا وأصلحوا ،وأن
ييسروا عليهم أحكام الدين والدنيا ما وسعهم ذلك؛ ألن التيسير سمة اإلسالم الظاهرة.
ِ
ق َعَلْي ِه ْم،
ُمِتي َشْيًئا َف َش َّ
َم ِر أ َّ
وعن عائشة –رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا ُ :
(الله َّمَ ،م ْن َولِ َي م ْن أ ْ
اشُقق عَلي ِه ،وم ْن ولِي ِم ْن أَم ِر أ َّ ِ
ق ِب ِه ْمَ ،ف ْارُف ْق ِب ِه)(.)4
ف
ُمتي َشْيًئا َفَرَف َ
ْ
َ ْ ْ َْ ََ َ َ

( )1سورة النحل ،آية.90

( )2محمد بن أحمد مكي ،المعين على تدبر الكتاب المبين (ص.)277

( )3مسلم ،صحيحه (كتاب الجهاد والسير ،باب في األمر بالتيسير وترك التنفير)(.)1358/3
( )4مسلم ،صحيحه (كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل)(.)1458/3
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في الحديث ترهيب للوالة من التعسير على الرعية واإلشقاق عليهم أن تصيبهم دعوة النبي  بعقاب من هللا
من جنس عملهم فيضرب عليهم الشقاء والعناء في الدنيا ،والعذاب يوم القيامة ،وفيه إغراء لهم بالرفق واللين رجاء

أن تصيبهم دعوته بالتيسير وهناءة العيش في الدنيا ،والفوز الظاهر في األخرى.

ِ
اع َتَدى َعَلْي ُك ْم
اع َتُدوا َعَلْيه ِب ِم ْث ِل َما ْ
اع َت َدى َعَلْي ُك ْم َف ْ
وأما في الجهاد والشوكة؛ فقد قال هللا تعالىَ ( :ف َم ِن ْ
ِ
ين)(.)1
اعَل ُموا أ َّ
َّللا َو ْ
َّللا َم َع اْل ُمَّتق َ
َن َّ َ
َو َّاتُقوا َّ َ
الحق وأهله
األول كان دفاعا عن
ّ
المراغي" :وقتال النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه في الصدر ّ
قال ُ
وهدد الداعي أو قتل قاتلوا حماية
بالقوة ّ
وحماية دعوة الدين ،فكانوا يبدءون أوال بالدعوة بالحجة والبرهان ،فإذا منعوا ّ

للدعاة ونش ار للدعوة ،ال لإلكراه على الدخول فى الدين ،إذ ذاك منهى عنه بنحو قوله تعالى( :أََفأ َْن َت تُ ْك ِرهُ َّ
اس
الن َ
ِ
ين) (.)2
َحتَّى َي ُك ُ
ونوا ُم ْؤ ِمن َ
يصد الدعوة أو يهدد الدعاة ويعتدى على المؤمنين ،فال يفرض علينا الجهاد لسفك الدماء
فإذا لم يوجد من ّ
وإزهاق األرواح ،وال للطمع في الغنائم واألنفال.

وجملة القول :إن القتال شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها ،فعلى من يّدعى من الملوك
عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه،
ويعد لها ّ
واألمراء أنه يحارب للدين أن يحيى الدعوة اإلسالمية ّ

ويقرن ذلك باالستعداد التام لحمايتها من العدوان.

ولم يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء في فتوحها كاألمة العربية ،كما اعترف بذلك المنصفون من

يتجنى
اإلفرنج ،فقد قال جوستاف لو بون الفيلسوف الفرنسى :ما عرف التاريخ فاتحا أعدل وال أرحم من العرب ،وما ّ

به أعداء اإلسالم من دعواهم أن اإلسالم قام بالسيف ،فقول يكذبه التاريخ وال يؤيده من ينظر إلى األمور بعين

اإلنصاف ويدع الهوى وراءه ظهريا"(.)3

ِ
وكم ِفي ِ
ِ
ِ
الد ِ
طوا
وه ْم َوُت ْق ِس ُ
وقال تعالىَ :
ين َوَل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
(ًل َيْن َه ُ
وك ْم ِم ْن دَي ِارُك ْم أ ْ
َن َتَبُّر ُ
َّللا َع ِن َّالذ َ
ين َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ
اك ُم َّ ُ
وكم ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الد ِ
اهُروا َعَلى
وك ْم ِم ْن ِدَي ِارُك ْم َو َ
ين َوأ ْ
َخَر ُج ُ
ينِ ،إَّن َما َيْن َه ُ
ظ َ
َّللا َع ِن َّالذ َ
َّللا ُي ِح ُّب اْل ُم ْق ِسط َ
ين َق َاتُل ُ ْ
اك ُم َّ ُ
إَلْي ِه ْم إ َّن َّ َ
َن َتوَّل ْو ُهم وم ْن َي َتوَّل ُهم َفأُوَلِئ َك ُهم َّ
ِ ِ
الظالِ ُمو َن)(.)4
َ ْ
ُ
إ ْخَراج ُك ْم أ ْ َ ْ َ َ
نهى هللا عباده المؤمنين أن يكفوا أيديهم عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ،ولم يخرجوكم من
ويثيبهم على عدلهم ،ويدخلهم
دياركم أن تصلوهم وتعدلوا فيهم باإلحسان إليهم والبر بهم؛ إن هللا يحب العادلينُ ،
جنات النعيم؛ ألن من أحبه هللا أكرمه ،وأدخله في رحمته ،وإنما ينهاكم هللا –أيهما المؤمنون -عن الذين قاتلوكم

بسبب الدين ،وأخرجوكم من دياركم ،وعاونوا على إخراجكم أن تتخذوهم أصدقاء وأنصا اًر ،ومن يتخذهم أنصا اًر على
البعداء عن رحمة هللا هم الظالمون ألنفسهم ،حيث وضعوا الوالء في غير موضعه،
المؤمنين وأحباباً ،فأولئك ُ
فعرضوا أنفسهم للعذاب الشديد(.)5
َّ

( )1سورة البقرة ،آية.194
( )2سورة يونس ،آية.99

( )3المراغي ،تفسيره (.)94/2
( )4سورة الممتحنة ،آية.9-8

( )5محمد بن أحمد مكي ،المعين على تدبر الكتاب المبين (ص.)550
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ٍ
ٍ
اصِت ِه
ول هللاِ ِ إ َذا أَ َّم َر أ َِم ًا
صاهُ ِفي َخ َّ
الَ :ك َ
َ
ان َرُس ُ
وع ْن بريدة بن الحصين َ ق َ
ير َعَلى َج ْيش ،أ َْو َس ِريَّة ،أ َْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسمِ هللا في سِب ِ
يل هللاَ ،قاتُلوا َم ْن َكَفَر ِباهلل ،ا ْغ ُزوا َوًَل
ِبتَْق َوى هللاَ ،و َم ْن َم َع ُه م َن اْل ُم ْسلم َ
ال( :ا ْغ ُزوا ِب ْ
َ
ين َخ ْي ًرا ،ثُ َّم َق َ
ِ
ِ
ال َفأََّي ُت ُه َّن
ينَ ،ف ْاد ُع ُه ْم ِإَلى َث َال ِث ِخ َص ٍ
َت ُغُّلواَ ،وًَل َت ْغدُرواَ ،وًَل َت ْم ُثُلواَ ،وًَل َت ْقُتُلوا َولِ ً
يداَ ،وِإ َذا َل ِق َ
يت َع ُد َّو َك م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ف َعْن ُه ْمُ ،ث َّم ْاد ُع ُه ْم ِإَلى ِْ
اإل ْس َالمِ . )1()...
وك َفا ْقَب ْل ِمْن ُه ْمَ ،وُك َّ
َج ُاب َ
َما أ َ
يستفاد من الحديث -على الجملة -الرفق بالمخالف والتدرج معه باألخف رجاء فيئته وإسالمه ،وال يؤخذ
بالشدة إال إذا استحكمت عداوته وأبى إال الحرب والقتال.
وأما في اًلقتصاد والنعمة؛ فقد قال هللا تعالى( :وِإ ْذ َق ِ ِ
اجعل َه َذا بَلًدا ِ
آمًنا َو ْارُز ْق أَ ْهَل ُه ِم َن
َ
َ
يم َرِب ْ َ ْ
َ
ال إْبَراه ُ
()2
ات من آمن ِمْنهم ِب َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
طُّرُه ِإَلى َع َذ ِ
اب َّ
س اْل َمص ُير) .
َض َ
ُمت ُع ُه َقل ً
يال ُث َّم أ ْ
الن ِار َوبِْئ َ
الث َمَر َ ْ َ َ ُ ْ
اَّلل َواْلَي ْومِ ْاآلخ ِر َق َ
ال َو َم ْن َك َفَر َفأ َ

خص إبراهيم بدعائه المؤمنين ،وإن كان سبحانه لواسع رحمته جعل رزق الدنيا عاماً للمؤمنين والكافرين
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ًّ ِ
ظو اًر) ،ولو خص هللا المؤمنين بالتوسعة في الرزق،
ِك َم ْح ُ
ِك َوما َ
طاء َرّب َ
هؤالء َو َه ُؤالء م ْن َعطاء َرّب َ
(كال ُنمُّد ُ
كان َع ُ
وحرم منها الكافرين ،لكان هذا التخصيص سائقاً للكافرين إلى اإليمان على وجه يشبه اإللجاء ،وقد قضت حكمته
أن يكون اإليمان اختيارياً حتى ينساق إليه اإلنسان عن طريق إرادته الحرة (.)3

ِ
ٍِ
ظ ْهَر َل ُه،
ظ ْه ٍرَ ،فْلَي ُع ْد ِب ِه َعَلى َم ْن ًَل َ
ان َم َع ُه َف ْض ُل َ
(م ْن َك َ
َ
وع ْن أَِبي َسعيد اْل ُخ ْدرِّ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
ِيَ ،ق َ
ول هللا َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َصَناف اْل َمال َما َذ َك َر َحتى َأرَْيَنا أََّن ُه َال
َو َم ْن َك َ
ان َل ُه َف ْضل م ْن َازٍدَ ،فْلَي ُع ْد به َعَلى َم ْن ًَل َزَاد َل ُه) َق َ
الَ :ف َذ َك َر م ْن أ ْ
ح َّق ِأل ٍ ِ ِ
ض ٍل (. )4
َحد مَّنا في َف ْ
َ
َ
في الحديث تحريض على المواساة بفضل النعمة -إن كانت ظه اًر يركب ،أو زاداً أو لباساً أو غيرها -ألهل
العوز والحاجة ،إن كان حاضرياً ،أو بدوياً ،أو ابن سبيل ،فليس من المروءة واألخالق ،وال كمال الدين أن يكون
المسلم ذا فضل وأخوه فقير ذو حاجة ،والحديث ترسيخ الزدواجية الحق في اإلسالم بعيداً عن األنانية واألثرة.

وأما في اًلجتماع واألخالق؛ فقد قال هللا تعالى( :يأَُّي َها َّ
وبا
اك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْن َثى َو َج َعْلَن ُ
اس ِإَّنا َخَل ْقَن ُ
اك ْم ُش ُع ً
الن ُ
وَقب ِائل لِ َتعارُفوا ِإ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْند َّ ِ
َّللا أَ ْتَق ُ ِ
َّللا َعلِيم َخِبير)(.)5
ََ ْ َ
َ َ َ ََ
اك ْم إ َّن َّ َ
اآلية نص في تقرير العدل والمساواة في الكرامة وحقوق اإلنسان فبعد أن نهى سبحانه في اآليات التي قبلها

عن السخرية بالناس واالزدراء بهم ،وعن اللمز والتنابز باأللقاب ذكر هنا ما يؤكد النهى ويؤيد ذلك المنع ،فبين أن

الناس جميعا من أب واحد و ّأم واحدة ،فكيف يسخر األخ من أخيه؟ إلى أنه تعالى جعلهم شعوبا وقبائل مختلفة،
ليحصل بينهم التعارف والتعاون في مصالحهم المختلفة ،وال فضل لواحد على آخر إال بالتقوى والصالح وكمال
النفس ،ال باألمور الدنيوية الزائلة.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َهل اْل ِك َت ِ
آمَّنا ِب َّال ِذي أُْن ِز َل
اب ِإًَّل ِب َّالتي ه َي أ ْ
َح َس ُن ِإًَّل َّالذ َ
وقال تعالىَ :
(وًَل ُت َجادُلوا أ ْ َ
ين َظَل ُموا مْن ُه ْم َوُقوُلوا َ
ِإَليَنا وأُْن ِزل ِإَلي ُكم وِإَلهَنا وِإَله ُكم و ِ
احد َوَن ْح ُن َل ُه)(.)6
ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
( )1مسلم ،صحيحه (كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث)(.)1357/3
( )2سورة البقرة ،آية.126

( )3المراغي ،تفسيره ()212/1؛ محمد بن أحمد مكي ،المعين على تدبر الكتاب المبين (ص.)19
( )4مسلم ،صحيحه (كتاب اللقطة ،باب استحباب المؤاساة بفضول الماء)(.)1354/3
( )5سورة الحجرات ،آية.13

( )6سورة العنكبوت ،آية.46
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اآلية تقرير للوسطية في الخطاب حتى مع المخالفين في الملة والدين ،فقد نهى هللا المؤمنين أن يجادلوا أهل

الكتاب من اليهود والنصارى إال باألساليب الفكرية والقولية التي هي أحسن وأفضل ،فإن سلك المجادلون مسالك
غير مهذبة القول ،فوجب التقيد بكل قول مهذب ،وأسلوب فاضل ،ولنكن في مجادلتهم على حالة أرقى وأحسن

باستمرار من الحال التي يكون عليها من يجادلنا أدباً وتهذيباً ،أو قوالً وفك اًر ،لكن الذين ظلموا من أهل الكتاب،

وحادوا عن الحق ،وأفرطوا في االعتداء والعناد ،ولم ينفع معهم الرفق ،فأغلظوا عليهم ،وقابلوا السيئة بمثلها(.)1
ِ
َن معا َذ بن جب ٍل أَراد سَف ار فَقال يا نِب َّي َّ ِ ِ ِ
َّللاِ ْب ِن َع ْم ٍرو ْب ِن اْل َع ِ
َّللا ًَل
وع ْن َع ْب ِد َّ
الْ :
َ َ َ
َ
اص أ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً
(اعُبد َّ َ
َّللا أ َْوصني َق َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(اس َتق ْم وليحسن
ول َّ
الَ :يا َنِب َّي َّ
َسأ َ
ْت َفأ ْ
الْ :
الِ( :إ َذا أ َ
َّللا ِزْدنيَ ،ق َ
الَ :يا َرُس َ
َحس ْن) َق َ
َّللا ِزْدنيَ ،ق َ
ُت ْش ِر ْك به َشْيًئا) َق َ
خلقك)(. )2
ٍ
ِ ِِ
الَّ :
الِ :زْدِني،
هللا َحْي ُث َما ُكْن َت أ َْو أَْيَن َما ُكْن َت)َ .ق َ
(ات ِق َ
ول هللا ،أ َْوصنيَ .ق َ
الَ :يا َرُس َ
وفي روايةَ :ع ْن ُم َعاذ أََّن ُه َق َ
ِ
َقال( :أَ ْتِب ِع َّ ِ
(خالِ ِق َّ
اس ِب ُخُل ٍق َح َسن) (. )3
الَ :
الن َ
الِ :زْدنيَ .ق َ
السيَئ َة اْل َح َسَن َة َت ْم ُح َها)َ .ق َ
َ

في الحديث تقرير لخلق اجتماعي رفيع :دفع اإلساءة باإلحسان ،وال تكتمل التوبة إال بهذا (إن الحسنات

يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) ،وعلى المؤمن أن يعامل الناس بالرفق واللين ،ويعايشهم بمكارم األخالق

وأحسنها.

اب ًَل َت ْغُلوا ِفي ِد ِ
َهل اْل ِك َت ِ
ين ُك ْم َوًَل َتُقوُلوا َعَلى
وأما في العبادة وحق هللا على عباده؛ فقد قال هللا تعالى( :يأ ْ َ
َّ ِ
ق)(.)4
َّللا ِإًَّل اْل َح َّ
في اآلية موعظة للمؤمنين أن يحذروا من مسلك أهل الكتاب الذي انتهى بهم إلى الغلو الجامح وحرفهم عن

سبيل اإليمان ،والصراط المستقيم القائد إلى الجنان فإن غلو أهل الكتابين في األنبياء والرسل ،ومجاوزة الحد فيهم

جعلهم يفترون على هللا الكذب ،فقالت اليهود :عزير ابن هللا ،وقالت النصارى :المسيح ابن هللا ،تعالى هللا عن قولهم
علواً كبي اًر.
َّاسَ ،قالَ :قال رسول َّ ِ
اكم واْل ُغُل َّو ِفي ِ
الد ِ
(يا أَُّي َها َّ
ان َقْبَل ُك ُم
ينَ ،فِإَّن ُه أ ْ
َهَل َك َم ْن َك َ
َّللا َ :
َ
اس ِإَّي ُ ْ َ
الن ُ
وع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ ()5
اْل ُغُل ُّو ِفي الدين) .
في الحديث تحذير من مجاوزة االعتدال والوسطية في دين هللا؛ فإنه المقصد الكلي األهم والحافظ للمقاصد

الكلية األخرى ،فما هلكت األمم الغابرة إال بالتنطع والغلو في الدين ،وفيه داللة بالمفهوم أن التمسك بالدين مؤيداً
بالفهم الرشيد وأحكامه سبيل السالمة والعافية والتمكين.
ِ
ِ ِ
(هَل َك اْل ُم َتَن ِط ُعو َن) َقاَل َها ثَ َالثًا .
ول هللا َ :
َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
وع ْن َع ْبد هللاَ ،ق َ
النبوي
ثالثاً ليبين
حديث واعظ ،قصير المبنى لكنه عظيم المعنى ،جمع بين الحكم ووصفه ،وجاء التكرير
()6

للورى أن الهالك سببه الرئيس التنطع والتشدد المعزول عن الدليل.

( )1محمد بن أحمد مكي ،المعين على تدبر الكتاب المبين (ص.)402

( )2أحمد ،مسنده (فصل من البر واإلحسان ،ذكر اإلخبار أن على المرء تعقيب اإلساءة باإلحسان) (.)283/2
( )3أحمد ،مسنده (تتمة مسند األنصار ،حديث معاذ بن جبل) (.)381/36
( )4سورة النساء ،آية.171

( )5ابن ماجة ،سننه (كتاب المناسك ،باب قدر حصى الرمي) (.)1008/2
( )6مسلم ،صحيحه (كتاب العلم ،باب هلك المتنطعون) (.)2055/4
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ِ ِ
ِ ٍ ِ
النِب ُّي َ ي ْخ ُ ِ
وع ِن ْاب ِن َعب ٍ
الَ :ب ْيَنا َّ
وم
يلَ ،ن َذ َر أ ْ
َ
َل َع ْن ُه َفَقاُلوا :أَُبو إ ْس َرائ َ
ط ُب ،إ َذا ُه َو ب َر ُجل َقائمٍَ ،ف َسأ َ
َّاسَ ،ق َ
َن َيُق َ
()1
ِ
ِ
ِ
َّ
والَ َيْق ُع َد ،والَ َيستَظ َّل ،والَ َي َت َكلم ،وَيصومَ .فَقال َِّ
(مْرُه َفْلَي َت َكَّل ْم َوْلَي ْس َتظ َّل َوْلَي ْق ُع ْدَ ،وْلُيت َّم َص ْو َم ُه) .
َ
َ ْ
النب ُّي ُ :
َ
َ
َ َ ُ َ
ٍ
في الحديث توجيه نبوي نفيس يؤذن بالتوازن بين سالمة البدن وعافيته ،وعبادة يسيرة تُسهم في تحقيق العافية

وال تنقضها ،فإن الحد الزائد في العبادة إذا كان يوهن العافية أو ُيظن فيه ذلك ممنوع منه بدليل الشرع.
ِ
وع ْن أََن ٍ
(ما َه َذا؟) َقاُلوا :لِ َزْيَن َب
ول هللا  اْل َم ْس ِج َدَ ،و َحْب ٌل َم ْم ُد ٌ
َ
ود َب ْي َن َس ِارَيتَْي ِنَ ،فَق َ
الَ :د َخ َل َرُس ُ
سَ ،ق َ
الَ :
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
تُ ِ
ُّ
ِ
ِ
ط ُهَ ،فِإ َذا َكس َل ،أ َْو َف َتَر َق َعَد) .
َح ُد ُك ْم َن َشا َ
وه ،لُي َص ِل أ َ
الُ :
(حل ُ
صّليَ ،فإ َذا َكسَل ْت ،أ َْو َفتَ َر ْت أ َْم َس َك ْت بهَ ،فَق َ
َ
من فوائد الحديث أن يأخذ المؤمن قد اًر وسطاً من نافلة العبادة ال ُيفوت عليه حقوقاً واجبة ،إن كانت متعلقة
بالبدن ،أو بالزوج ،أو بالولد ،أو غيرهم.

( )1البخاري ،صحيحه (كتاب األيمان والنذور ،باب النذر فيما ال يملك وفي معصية) (.)143/8
( )2مسلم ،صحيحه (كتاب صالة المسافرين ،باب أمر من نعس في صالته) (.)541/1
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المطلب الثاني :أثر الداعية في قبول الخطاب الديني.

للداعية أثر محوري في توجيه األمة نحو الفضائل والكرائم ،وتزهيدها في السفاسف والرذائل ،وثمة آداب إذا
اتصف بها الداعية كان خطابه أشد أث اًر في قلب السامع ،وأسرع في قبوله واالستجابة لمضمونه ،وهاك أهمها:
 .1تواضع الداعية:

إن التواضع ثمرة التوحيد الحق ،والفهم الرشيد ،والعبادة الصحيحة الخالصة ،فمن علم أسماء هللا وصفاته،

وأن هللا ذو الكبرياء والعظمة ،والجالل والهيبة ،الكبير المتعال ،القاهر فوق العباد ،األول بال بداية ،واآلخر بال
نهاية ،الحي القيوم ،ال تأخذه سنة وال نوم ،الغني الحميد ،العليم الخبير ،ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ،الصمد

الكامل في سؤدده ،خلق عباده من العدم ،وجبلهم على صفات النقص ،والضعف والفقر ،وجردهم من الحول والقوة
إال به ،وقدر لهم آجاالً ال يستقدمونها وال يستأخرونها ،وأيقن الداعية بكل هذا ،وأقر مصدقاً أن ما به من نعمة:
علم ،أو صحة ،أو مال ،أو جاه فمن هللا؛ ورثه علمه بذلك التواضع ،وشهود فضل هللا في كل نعمة ،وكلما زاد

ال
تصديقه ،وقوي يقينه؛ اشتد تواضعه ،وزاد هلل شكره ،وما أكثر أدلة السمع التي ترشد إلى هذا وتدعو إليه؛ َق َ
ِ ()1
ِ
ين) (.)2
(و َما ِب ُك ْم ِم ْن ِن ْع َم ٍة َف ِم َن َّ
(و ْ
اخ ِف ْ
اح َك ِلْل ُم ْؤ ِمن َ
ض َجَن َ
ال تَ َعاَلىَ :
تَ َعاَلىَ :
َّللا) َ ،وَق َ
َّللاِ َ قال َذات يو ٍم ِفي خ ْ ِ ِ
بن ِحم ٍار المج ِ
ِ
و َع ْن ِعَي ِ
اض ِ
اش ِع ِي  أ َّ
َن
ول َّ
َمَرِني أ ْ
ُ
َن َرُس َ
َ َ َْ
طَبته( :أًَلَ إ َّن َربِي أ َ
َ
َ ُْ َ ّ
ِ
ِ
أ ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد َوًلَ َيْب ِغ
ا...وإ َّ
َن َت َو َ
َّللا أ َْو َحى إَل َّي أ ْ
َحد َعَلى أ َ
اض ُعواَ ،حَّتى ًلَ َي ْف َخَر أ َ
َ
ُعل َم ُك ْم َما َجهْل ُت ْم م َّما َعل َمني َي ْومي َه َذ َ
ِن َّ َ
َح ٍد)(.)3
َحد َعَلى أ َ
أَ

 .2حسن خلق الداعية:

إن مكارم األخالق من أهم أسباب المحبة والقبول ،تشد الناس إلى الداعية وتغريهم إلى اإلقبال عليه ،واالقتداء
بهَ ،قال تَعاَلىَ ( :فِبما رحم ٍة ِمن َّ ِ
اس َت ْغ ِفْر
َّللا لِْن َت َل ُه ْم َوَل ْو ُكْن َت َف ًّظا َغِلي َ
اع ُ
ظ اْلَقْل ِب ًَل ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
َ ََْ َ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
َ َ
ِ ()4
ِ
َل ُه ْم َو َش ِ
اوْرُه ْم في ْاأل َْمر) .
دلت اآلية بمفهومها أن حسن الخلق ،وجميل الكلم ،ودفء المشاعر ،وسالمة القلب من القسوة والدغل؛

تجمع الناس ،وتأتي بهم حول الداعية المتصف بذلك.

على أن حسن الخلق أفضل النعمة ،وأجمل الزينة ،وأثقل ما يوضع في ميزان الحسنة ،وأنه يبلغ بصاحبه
وسنا َّ
ٍ
وسا ِع ْن َد َّ
ام َة ِ
الط ْي ُر َما ِمَّنا
النِب ِّي َ كأََّن َما َعَلى ُرُؤ ِ َ
بن َش ِريك َ ق َ
الُ :كَّنا ُجُل ً
ُس َ
المنازل العالية من الجنة؛ َف َع ْن أ َ
()5
متَ َكّلِمِ ،إ ْذ جاء أَُناس َفَقاُلوا :يا رسول هللاِ َ فما َخير ما أ ِ ِ
الُ ( :خُلق َح َسن) .
َ ُْ َ ْ
ُعط َي اإل ْن َس ُ
َ َ ٌ
ان؟ َق َ
َ َُ َ
ُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ال( :أ ْط َوُل ُك ْم
ول َّ
ول َّ
َّللا ( :أًلَ أ ْ
َّللا! َق َ
ُخبُرُك ْم بخَيارُك ْم؟)َ .قاُلواَ :بَلى َيا َرُس َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َو َع ْن أَبى ُه َرْي َرةَ َ ق َ
َح َسُن ُك ْم ُخُلَقاً)(.)6
َع َم ًاراَ ،وأ ْ
أْ
الد ْرَد ِاء َ قال :س ِم ْع ُت َِّ
يز ِ
َو َع ْن أَِبي َّ
ان أَ ْثَق ُل ِم ْن ُح ْس ِن ال ُخُل ِق،
(ما ِم ْن َش ْي ٍء ُي َ
وض ُع ِفي اْل ِم َ
النب َّي َ يُق ُ
ولَ :
َ َ

( )1سورة النحل ،آية.53

( )2سورة الحجر ،آية.88

( )3أخرجه :مسلم ،صحيحه(. )2197/4( )2865

( )4سورة آل عمران ،آية.159

( )5صحيح ،أخرجه :ابن ماجه ،سننه (.)1137/2()3436

( )6صحيح لغيره ،أخرجه :أحمد ،مسنده ( ،)129/15()9235ابن حبان ،صحيحه (.)234/2()484
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الخُل ِق َليبُل ُغ ِب ِه َدرج َة ص ِ
ِن ص ِ
ال ِة)(.)1
الص ْو ِم َو َّ
اح ِب َّ
اح َب ُح ْس ِن ُ
الص َ
َْ
ََ َ
َوإ َّ َ
 .3رفق الداعية:

إن الرفق والسهولة من أحظ األخالق تأثي اًر في القلوب ،واجتذابها نحو الداعية الرفيق ،وانشراحها لقبول
دعوته ،والصدور عنه فيما يقول ،فاحرص أيها الكريم أن يكون حظك من الرفق واف اًر ،حتى ينتفع الناس بوعظك،

ويستجيبوا لنصحك ،ويزيد بذلك فضلك وخيرك ،واستعن في تحقيق الرفق باهلل ،واسأله اإلعانة والتوفيق؛ فإنه
صاحب الفضل والمنةَ ،قال تَعاَلىَ ( :فِبما رحم ٍة ِمن َّ ِ
ظ اْلَقْل ِب ًَل ْنَف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك
َّللا لِْن َت َل ُه ْم َوَل ْو ُكْن َت َفظاً َغلِي َ
َ ََْ َ
َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اوْرُه ْم في ْاألَم ِر َفِإ َذا َع َزم َت َف َت َوَّك ْل َعَلى َّ ِ
اس َت ْغ ِفْر َل ُه ْم َو َش ِ
ين) .
اع ُ
َف ْ
َّللا ُيح ُّب اْل ُم َت َوكل َ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
َّللا إ َّن َّ َ
ْ
ْ
َّ ِ
ِِ ِ ِ
ٍ ِ
َّ
ِ
ك
ين َع ُادوا ِإَل ْي َك َب ْع َد ْ
ان َل َك أ ْ
االن ِه َاز ِمَ ،و َما َك َ
ين تََول ْوا َع ْن َك ح َ
ينَ ،ولِلذ َ
َيِ :ب َر ْح َمة م َن هللا ل ْن َت لْل ُم ْؤ ِمن َ
َن تُ ْد ِر َ
أْ
ِ ِ
ف و ِّ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اب االسِتْف َز ِاز واْل َغ َ ِ
ِق ،ر ْغم ما َقام ِم ْنهم ِم ْن أَسب ِ
يمةُ
َه َذا اْلّل َ
َْ
ْ
ين اْل َخار َ َ َ َ َ ُ ْ
الشَّدة؛ َل ْوَال َر ْح َم ُة هللا اْل َعظ َ
ضب اْل ُم ْوجب لْل ُع ْن َ
َ
َِّ
ظ اْلَقْل ِب﴾ َق ِ
ِ
َي :تََفَّرُقوا
ئ اْل ُخُل ِقَ ،خ ِش َن اْل َك َال ِم ﴿ َغلِي َ
اسَي ُه َو َش ِد َيدهُ َ
التي َغ َش َ
اك َ
﴿ًل ْنَف ُّضوا﴾ أ ْ
﴿وَل ْو ُكْن َت َفظاً﴾ َسّي َ
ِ
ِ
﴿م ْن َح ْولِ َك﴾ َفَل ْم َي ْس ُكُنوا ِإَل ْي َك َف َال تَِت ُّم َد ْع َوتُ َكَ ،وَل ِك َّن هللاَ تَ َعاَلى َج َعَل َك َس ْه َالً َس ْم َحاً َ
يماً
طْلَقاً َلِّيَناً َل ِط َيفاً َب َّاً
ار َرُؤوَفاً َرح َ
طوا ِفي حِّقك ﴿واس َت ْغ ِفر َلهم﴾ ِإ ْتماماً لِ َّ ِ
ِ
﴿و َش ِ
اوْرُه ْم ِفي ْاأل َْم ِر﴾ تََوُّد َداً ِإَل ْي ِه ْم،
يما َفَّر ُ
اع ُ
﴿ َف ْ
لشَفَقة َعَل ْي ِه ْم َ
َ َ َ ْ ْ ُْ
َ َ
ف َعْن ُه ْم﴾ ف َ
طِي َيباً لُِنُف ِ ِ
ار ِب َآرِائ ِه ْمَ ،وتَ ْم ِه َيداً لِ ُسَّن ِة اْل ُم َش َاوَرِة ِفي ْاأل َُّم ِة(.)3
اسِت ْ
َوتَ ْ
ظ َه َاً
وسه ْمَ ،و ْ
و َع ْن َع ِائ َش َة َع ِن َِّ
الِ( :إ َّن ِ
ع ِم ْن َشي ٍء إًِلَّ َشاَن ُه)(.)4
ْق ًلَ َي ُكو ُن ِفي َش ْي ٍء ِإًَّل َازَن ُه َوًلَ ُيْنَز ُ
الرف َ
النب ِّي َ ق َ
َ
ْ
 .4قوة حجة الداعية في الخطاب:
إن قوة الحجة ،وسبك العبارة ،ورصانة األسلوب ،وسالمة العبارة من اللحن ،واالستعانة باآلية والخبر،

والقصص الهادف؛ يسحر القلوب ،ويشدها إلى الداعي ،ويطوعها إلى مراده ،يرشد إلى ذلك قوله تعالى إخبا اًر عن
َخاف أَن ي َك ِذبو ِن(()5؛ ِف ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
كليمه موسىِ :
يه
ْص ُح مني ل َساًنا َفأَْرِسْل ُه َمع َي ِرْد ًءا ُي َصد ُقني ِإني أ َ ُ ْ ُ ُ
َ
(وأَخي َه ُارو ُن ُه َو أَف َ
ظِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه َرةٌ أ َّ
السقيمِ.
ير في اْل َم ْد ُعّو م َن اْلّل َسان اْل َكليلَ ،والت ْعبير َّ
َد َالَل ٌة َ
َشُّد تَأْث َاً
اح َة اْلّل َسانَ ،وَب َال َغ َة اْلعَب َارة؛ أ َ
ص َ
َن َف َ
ِ
و َع ِن اب ِن ُعمر َقال :جاء رجالَ ِن ِم َن الم ْشر ِ
ال َّ
البَيا ِن َل ِس ْحًرا)(.)6
ِق َف َخ َ
النِب ُّي ِ( :إ َّن م َن َ
ْ
ََ َ َ َ َ ُ
طَباَ ،فَق َ
َ
َ
َّ ِ ()7
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َو َع ْن َع ْمرو بن دْيَن ٍار" :أ َّ
ضرَبان أ َْوَال َد ُه َما َعَلى اْلل ْحن" .
َن ْاب َن ُع َم َر َو ْاب َن َعبَّاس َك َانا َي ْ
الرجال ِب ِعبارٍة أَرَقى ِمن اْلعربِي ِ
َّة"(.)8
"ما َعب ََّر ِّ َ ُ َ َ ْ
َ ََ
َو َع ِن ْاب ِن ُشْبُرَم َة َق َ
الَ :

1
( ) صحيح ،أخرجه :الترمذي ،سننه(.)363/4()2003
( )2سورة آل عمران ،آية.159

( )3القاسمي ،محاسن التأويل (. )447/2
( )4مسلم ،صحيحه (.)2004/4()2594
( )5سورة القصص ،آية.34

( )6البخاري ،صحيحه(.)19/7()5146

( )7البيهقي ،شعب اإليمان( ،)258/2( )1680الخطيب البغدادي/الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)1082
( )8البيهقي ،شعب اإليمان (. )259/2( )1687
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 .5تخول الداعية الناس بالموعظة:

على الداعي أن يتخول الناس بالموعظة ويتجنب اإلطالة؛ لئال يؤدي إلى السآمة والملل ،ويبقى المسلمون
منه على شوق ،فيحكموا سماعه ،ويتقنوا امتثاله؛ فإنه أظهر في تعظيم هللا وشرعه في القلوب؛ َفعن عب ِد َّ ِ
َّللا
َ ْ َْ
(كان رسول َّ ِ
ظ ِة ِفي األََّيـامَِ ،كر ِ
آم ِة َعَل ْيَنا)(.)1
اهَي َة َّ
ـخَّوُلَنا ِباْل َم ْو ِع َ
َّللا َ يتَ َ
َ
الُ ُ َ َ َ :
َ ق َ
الس َ
الناس عَلي ُكم ِباْلَق ِ
َّللا َ قال :أَن رسول َّ ِ
بن عب ِد َّ ِ
ِ
ص ِدَ ،فِإ َّن
َو َع ْن َجاِب ِر ِ َ ْ
َّللا  قالَ :
(يا أَي َ
َُ َ
َ
صدَ ،عَل ْي ُك ْم باْلَق ْ
ْ
ُّها َّ ُ َ ْ ْ
َّللاَ الَ َي َم ُّل َحتَّى تَ َمُّلوا)(.)2
َّ
"كان عبدُ َّ ِ
َّللا ُي َذ ِكُر َّ
َو َع ْن َشِق ٍ
الر ْح َم ِنَ :ل َوِد ْد ُت أََّن َك
ال َل ُه َر ُجل َيا أََبا َعْب ِد َّ
اس ِفي ُك ِل َخ ِم ٍ
الْ َ َ َ :
الن َ
يس؛ َفَق َ
يق َق َ
ُمَّل ُكم ،وإِِني أ ََت َخ َّوُل ُكم ِباْلمو ِع َ ِ
َذ َّكرَتَنا ُك َّل يو ٍمَ ،قال :أَما ِإَّن ُه يمَنعِني ِم ْن َذلِ َك أَِني أَ ْكره أ ْ ِ
ان َّ
النِب ُّي 
ظةَ ،ك َما َك َ
ْ َْ
َْ
ْ
َُ
َن أ ْ َ
َْ ُ
َ َ
()3
ِ
آمة َعَلْيَنا" .
َي َت َخ َّوُلَنا ِب َها َم َخا َف َة َّ
الس َ
ان َّ
النِب ُّي َ يتَ َخَّوُلَنا )..أي :كان يراعي األوقات في تذكيرنا ،وًل يفعل ذلك كل يوم؛ لئال نمل.
َق ْوُل ُهَ :
(ك َ
وفي األثر استحباب ترك المداومة كثرًة في العمل الصالح خشية الملل ،وإن كانت المواظبة مطلوبةً ،لكنها

على قسمين :إما كل يوم مع عدم التكلف ،وإما يوماً بعد يوم ،فيكون يوم الترك؛ ألجل الراحة ،وليقبل على الثاني

بنشاط ،وإما يوماً في الجمعة ،والصواب أنه يختلف باختالف األحوال واألشخاص ،وضابطه الحاجة مع مراعاة

وجود النشاط(.)4

 .6خطاب الناس بما تطيقه عقولهم:

من آداب الداعي أن يهون األسلوب ،حتى تعقله العقول والقلوب ،وأن يراعي قدرة السامعين على الفهم
ِ
"ح ِد ُثوا َّ
اس ِب َما
الَ :
الن َ
حتى يطيقوه ،وأن يتدرج معهم في فوائد العلم ،ويبدأهم باألهم قبل المهم؛ َف َع ْن َعل ٍّي َ ق َ
ي ْع ِرُفو َن ،أ َُت ِحُّبو َن أ ْ َّ
هللا َوَر ُسوُل ُه"(.)5
َ
َن ُي َكذ َب ُ
ِ
ِ
(حّدثُوا َّ
اس ب َما َي ْع ِرُفو َن) أي :بما يفهمونه وتدركه عقولهم ،ويخرج به :تحديثهم بما يشتبه عليهم
الن َ
َق ْوُل ُهَ :
فهمه.
وَقوُله( :أ َُت ِحُّب ْو َن أ ْ َّ
هللا َوَر ُسوُل ُه)؛ ألن السامع إذا لم يفهم الحكم أو المسألة ربما اعتقد استحالته
َ ْ ُ
َن ُي َكذ َب ُ
جهالً ،فال يصدق وجوده ،فيلزم منه تكذيبه.
َّاس َقال" :أ ِ
َن ُن َكلِ َم َّ
اس َعَلى َق ْد ِر ُعُقولِ ِه ْم"(.)6
ُمْرَنا أ ْ
الن َ
َو َع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
ِ
ِ
َّ
َن ُنَنِّزَل َّ
اس َمَن ِازَل ُه ْم"(.)7
ول هللا أ ْ
الن َ
َم َرَنا َرُس ُ
َو َع ْن َعائ َش َة أَن َها َقاَل ْت" :أ َ

( )1البخاري ،صحيحه ( ،)87/8()6411مسلم/صحيحه(.)2173/4()2821
( )2صحيح ،ابن ماجه ،سننه(.)1417/2()4241

( )3البخاري ،صحيحه( ،)25/1()70مسلم ،صحيحه(.)2173/4()2821
( )4ابن حجر ،فتح الباري (. )163 -162/1
( )5البخاري ،صحيحه(. )37/1( )127

( )6ضعيف ،الديلمي ،الفردوس بمأثور الخطاب(.)398/1()1611

( )7حسن ،أبو داود ،سننه( ،)210/7()4842وذكره :مسلم معقلقاً ،مقدمه صحيحه(.)6 /1
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ِ
ِ
ٍ
َو َع ْن َع ْب ِد هللاِ ِ
ان لَِب ْع ِض ِه ْم ِف ْتَنةً"()1؛
"ما أَْن َت ِب ُم َحد ٍث َق ْو َماً َحدي َثاً ًَل َتْبُل ُغ ُه ُعُقوُل ُه ْم ِإًَّل َك َ
بن َم ْس ُعود َ ق َ
الَ :
ِ
الص َال ِح ِإَلى
ِأل َّ
ال ِم َن َّ
ول ًَل َت ْح َت ِم ُل ِإًَّل َق ْدَر َ
طا َقِت َهاَ ،فِإ ْن ِز َ
يد َعَلى اْل َعْق ِل َف ْو َ
ق َما َي ْح َتمُل ُه؛ ْ
ال اْل َح ُ
اس َت َح َ
َن اْل ُعُق َ
ِ
ِ
اجب عَلى اْلح ِكيمِ واْلعالِمِ ِ
اء ِباْل ُم ْص َط َفى ِ في َق ْولِ ِه( :أ َْن ِزُلوا َّ
الن ْح ِر ِ
اس َمَن ِازَل ُه ْم)(.)2
اْل َف َسادَ ،ف َو ِ َ
َ َ َ
الن َ
ير اًل ْقت َد ُ
 .7تجمل الداعية وحسن هيئته:

إن التحسن والتزين للعبادة من تعظيم المعبود سبحانه؛ فإنه أحق من تجمل له ،وحسن هيئة الداعية أرضى
آد َم ُخ ُذوا ِزيَن َت ُك ْم ِعْنَد ُك ِل َم ْس ِج ٍد)(.)3
(ي َابِني َ
ال تَ َعاَلىَ :
للمدعووين ،وأسعد لهم ،وبه أمر هللا عز وجل ،ورسوله ؛ َق َ
أي :البسوا أحسن ثيابكم ،وأكمل زينتكم في ستر عوراتكم ،إذا قصدتم عبادة ربكم :من صالة ،وطواف،
وتالوة قرآن ،وذكر هلل.
َّللاِ ِ
اش َتَرى َث ْوَبْي ِن
َو َع ْن َع ْب ِد َّ
َح ِد ُك ْم َل ْو ْ
(ما َعَلى أ َ
بن َس َال ٍم َ م ْرُف ً
وعاَ :
و َع ْن ْاب ِن َعب ٍ
ال َّ
يض،
النِب ُّي ( :اْلَب ُسوا ِم ْن ِثَيا ِب ُكمِ اْلِب َ
الَ :ق َ
َّاس َق َ
َ
()5
اك ْم) .
َم ْوَت ُ
َو َع ْن
ال
َوَق َ

لَِي ْومِ اْل ُج ُم َع ِة ِس َوى َث ْوَبي
ْ
َفِإَّن َها ِم ْن َخْي ِر ِثَيا ِب ُك ْم،

ض الِثّي ِ
َّ ِ
ُعمَر ِ
اب"(.)6
َن أ َْن ُ
َح ُّب ِإ َّ
لي أ ْ
ظ َر اْلَقار َ
ِئ أ َْبَي َ َ
ال" :أ َ
بن اْل َخطاب َ ق َ
َ
ِ ()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلما ِم م ْن ُح ْس ِن اْل َه ْيَئة ما أُح ُّب ل َّلن ِ
َّ
اس َوأَ ْكثَ َر م ْن ُه .
َ
الشافعيَ :وأُح ُّب ل ْ َ

( )1مسلم ،صحيحه(. )11/1()5

( )2ضعيف ،أبو داود ،سننه(.)261/4()4842
( )3سورة األعراف ،آية.31

4
( ) صحيح ،أبو داود ،سننه(.)283 – 282/1()1078

( )5صحيح ،أحمد ،مسنده(.)161/5()3035

( )6منقطع ،مالك ،الموطأ (.)911/2( )1621

7
( ) الشافعي ،األم (.)226 /1
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المطلب الثالث :أثر الدعوة في قبول الخطاب الديني.

للدعوة آداب إذا تحققت كانت أسرع قبوالً عند السامع ،وأشد انتشا اًر في أوساط إذاعتها ،وأكثر انتفاعاً بفوائدها،

وهاك أهمها:

 .1وحدة الموضوع والتأصيل المناسب:

قال الشيخ الغزالي" :يحسن أن يكون لخطبة الجمعة موضوع واحد ،واضح غير متشعب األطراف وال متعدد

القضايا ،فإن الخطيب الذي يخوض في أحاديث كثيرة يشتت األذهان ويتنقل بالسامعين في أودية تتخللها فجوات
نفسية وفكرية بعيدة ،ومهما كانت عبارته بليغ ًة ،ومهما كان مسترسالً متدفقاً؛ فإنه لن ينجح في تكوين صورة واضحة
المالمح لتعاليم اإلسالم.

والوضوح أساس ال بد منه في التربية ،والتعميم والغموض ال ينتهيان بشيء طائل ،وخطبة الجمعة ليست

درساً نظرياً بقدر ما هي حقيقة تشرح وتغرس.

وعناصر الخطبة يجب أن يسلم أحدها إلى اآلخر في تسلسل منطقي مقبول ،كما تسلم درجة السلم إلى ما

بعدها دون عناء ،بحيث إذا انتهى الخطيب من إلقاء كلمته كان السامعون قد وصلوا معه إلى النتيجة التي يريد
بلوغها ،وعليه أن ينتقي من النصوص واآلثار ما يمهد طريقه إلى هذه الغاية"(.)1
وقد ذكر اللويحق ضوابط الخطبة فقال:
أوًلً :وحدة الموضوع :إن مما يساعد على الفهم لما يقال في خطبة الجمعة توحيد الفكرة التي يدور عليها
موضوع الخطبة إذ من المالحظ الظاهرة :أن بعض الخطباء يجعلون الخطبة مسحاً لجملة من الموضوعات ،وهذا
خطأ إال في المناسبات العامة التي يراد فيها التذكير كاألعياد ،وخطبة عرفة ونحوها ،وتعدد موضوعات الخطبة

واالستطرادات الكثيرة فيها بالخروج من موضوع إلى موضوع له عدة مساوئ من ضمنها:

أ.تشتيت ذهن السامع وجعله في حيرة من أمره ،فال يستطيع التركيز في الفهم فيخرج بدون فائدة واضحة

قيمة مما سمع.

ب .ازدحام الموضوعات في ذهن السامع ،وكثرتها بحيث ينسي بعضها بعضاً.
ج .أن من شأن الخطبة التي تعالج فيها موضوعات عدة أن تكون المعالجة لما يطرح فيها معالج ًة سطحي ًة

مسحي ًة عاجل ًة ال تضع كما يقال (النقاط على الحروف) فتوجد إشكاالت في ذهن السامع ال يجد إجاب ًة لها بعكس
التركيز على فكرة أو موضوع ،فمن شأن ذلك أن يجعل الخطيب يوفي الموضوع حقه.
ثانياً :ترابط أجزاء الخطبة :إن تنافر جزئيات الخطبة ينفر السامع ،وترابطها يربط على قلب السامع وعقله

فيتحقق له الفن ،ومما يحقق ذلك الترابط ما يلي:

عدة فصلها بحسب تلك الجوانب
أ.أن يقسم الخطيب الخطبة بشكل منظم ،فإذا طرح القضية التي لها جوانب ً

ورقمها ،فيقول :الجانب األول...الجانب الثاني...وهلم ج اًر.

وإذا استدل بجملة أدلة رقمها ،فقال :الدليل األول...الدليل الثاني. ...

ب.أن تكون الخطبة متسلسل ًة تسلسالً علمياً يسهل على الناس الفهم ،فإذا تكلم الخطيب عن ظاهرة اجتماعية

َّ
شخصها قبل بيان الحكم ال أن يبين الحرمة قبل بيان المحرم.

( )1عبدهللا الرحيلي ،أسلوب خطبة الجمعة (ص )14نقالً عن (توجيهات للدعاة) محمد الغزالي ،ضمن بحوث مؤتمر رسالة المسجد
(ص .)555 – 551
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ج.أن ينتقل من الحقائق المعلومة عن الجميع إلى ما يريد الحديث عنه ،وال يطيل الوقوف عند ما يتفق عليه
الناس ،فإذا تكلم عن الموت فإنه ال يحتاج إلى مزيد كالم حول أن الموت واقع ال محالة ،ولكنه يحتاج إلى حث

الناس على العمل لما بعد الموت ،فتذكيرهم به إنما هو من أجل الحث على العمل.

د.أن يجعل الموضوع الطويل مقسماً على جمع متعددة ليعالج الموضوع من جميع جوانبه ،وال يكون ذلك

إال للموضوعات التي ال بد من عالج جميع جوانبها والتي تكتسب أهمي ًة خاص ًة"(.)1
 .2صلة الموضوع بأحداث الواقع:

على الداعية أن يكون خطابه لصيقاً بالواقع ،مناسباً للحدث ،مصوباً للخطأ ،كاشفاً للخطر ،مثو اًر للعزائم،

مستنهضاً للهمم ،بحسب ما تقتضيه مصالح األمة؛ متأسياً في ذلك بهدي النبي  الذي كان خطابه بياناً لحكم

جديد ،أو تذكي اًر بواجب ،أو تحريضاً على جهاد ،أو استظها اًر لهمة في عبادة ،أو ترغيباً في مواساة ،أو عالجاً
لخطأ ،أو تحذي اًر من شر.

قال ابن القيم :وكان النبي  يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته ،فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم

بالصدقة وحضهم عليها(.)2

وقال" :وكان  يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم"(.)3

وقال" :ومن تأمل خطب النبي وخطب أصحابه ،وجدها كفيل ًة ببيان الهدى والتوحيد ،وذكر صفات الرب
 ، وأصول اإليمان الكلية ،والدعوة إلى هللا ،وذكر آالئه تعالى التي تحببه إلى خلقه ،وأيامه التي تخوفهم من

بأسه ،واألمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه ،فيذكرون من عظمة هللا وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ،ويأمرون
من طاعته وشكره ،وذكره ما يحببهم إليه ،فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ،ثم طال العهد وخفي نور النبوة،

رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ،فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به،
وصارت الشرائع واألوامر
ً
سننا ال ينبغي اإلخالل بها وأخلوا بالمقاصد التي ال ينبغي اإلخالل بها ،فرصعوا الخطب
فجعلوا الرسوم واألوضاع ً
بالتسجيع والفقر ،وعلم البديع ،فنقص بل عدم حظ القلوب منها ،وفات المقصود بها"(.)4

وقال محمد أبو زهرة :مراعاة مقتضى الحال لب الخطابة وروحها؛ فلكل مقام مقال ،ولكل جماعة من الناس

لسان تخاطب به ،فالجماعة الثائرة الهائجة تخاطب بعبارات هادئة؛ لتكون برداً وسالماً على القلوب.

والجماعة الخنسة الفاترة تخاطب بعبارات مثيرة للحمية ،موقظة للهمم ،حافزة للعزائم ،والجماعة التي شطت

وركبت رأسها ،تخاطب بعبارات فيها قوة العزم ،ونور الحق ،فيها إرعادة المنذر ،ويقظة المنقذ ،واعتزامة األيد القوي،
وفيها روح الرحمة ،وحسن اإليثار؛ ليجتمع الترهيب مع الترغيب ،ومع سيف النقمة ريحان الرحمة ،لذلك وجب أن

يكون الخطيب قاد اًر على إدراك الجماعة وما تقتضيه ،واإلتيان باألسلوب الذي يالئمه(.)5

( )1عبد الرحمن اللويحق ،موضوعات خطبة الجمعة (ص  )65-62بتصرف.
( )2ابن القيم ،زاد المعاد(.)413 /1
( )3ابن القيم ،زاد المعاد(.)181 /1
( )4ابن القيم ،ازد المعاد(.)410 /1
( )5أبو زهرة ،الخطابة(ص.)56
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 .3قصر الخطبة ووضوح الفكرة:

الصَلو ِ
ُصلِي َم َع َّ
َع ْن َجاِب ِر ِ
ات َف َكاَن ْت َص َال ُت ُه َق ْصًداَ ،و ُخ ْطَب ُت ُه َق ْصًدا)(.)1
الُ :
النِب ِي َ َّ 
(كْن ُت أ َ
بن َس ُم َرَة َ ق َ
الظ ِ
ول َّ
ِي :أَي بين ُّ
اه ِر والتَّ ْخِف ِ
يف اْلم ِ
الط ِ
ال َّ
اح ِق(.)2
الن َوو ُّ ْ َ ْ َ
َق َ
َ
َ
ِ
وعنه َ قالَ :كان رسول َّ ِ
ظ َة َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِةِ ،إَّن َما ُه َّن َكلِ َمات َي ِس َيرات(.)3
يل اْل َم ْو ِع َ
َْ ُ
َّللا ًَ ل ُيط ُ
َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات في
ظ َة َي ْوَم اْل ُج ُم َعة) َي ْعني اْل ُخ ْ
يل اْل َم ْو ِع َ
َق ْوُل ُهَ :
َيَ :يس َير ٌ
طَب َةَ ،وَق ْوُل ُه( :إَّن َما ُه َّن َكل َمات َيس َيرات) أ ْ
(ًل ُيط ُ
اعي ِ
ُم معب ٍد اْلخ َز ِ
امع ِ
ِ ِ
ِ
ات اْلَف ِائد ِة ،وِفي وص ِ
ِ َّ ِ ِ
(...حْل ُو
َّة لِ َّلنِب ِي َ قاَل ْت:
ف أ ِّ َ ْ َ ُ
ُ
َع َدد اْللْفظَ ،لكَّن ُه َّن َواض َحات اْل َم ْعَنىَ ،ج َ
َ َ َ ْ
ّ
اْلمْن ِط ِق َفص ًالًَ ،ل َن ْزر وًَل ه ْذرَ ،كأ َّ ِ
ات َن ْظ ٍمَ ،ي َت َحَّدْر َن.)4()...
َن َمْنطَق ُه َخَرَز ُ
َ َ
ْ
َ
ِ ()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
يغا َجام ًعا .
ص ًدا َبل ً
الشافع ُّيَ :وأُح ُّب أ ْ
َوَق َ
َن َي ُكو َن َك َال ُم ُه َق ْ
ان ِباْلمع ِاني اْل َكِثيرِة ِب ْاألَْلَف ِ
يج ِاز و ِْ
ِ
ِ َّ
اظ اْلَي ِس َيرِة َو َعَلى َم ْد ِح
َ
اإل ْتَي ِ َ َ
َوَق َ
اء َعَلى َم ْد ِح ْاإل َ َ
ال ْاب ُن َح َج ٍرَ :وَقد اتَف َق اْل ُعَل َم ُ
طَن ِ
ِْ
ط َاب ِة ِب َح َس ِب اْل َمَقا ِم(.)6
اإل ْ
اب ِفي َمَقا ِم اْل َخ َ
 .4توجيه الخطاب نحو وحدة األمة على الحق:

الدعاة هم أبصر الناس بأهمية اجتماع األمة وتحقيق وحدتها ،وأن هذا مكون من أهم مكونات الدولة الفتية،

(م َح َّمد
وأنه أنجح للمقصود النبيل ،وأرغم وأغيظ للكافر الحقير ،وباالجتماع نعت النبي  وأصحابهَ ،ق َ
ال تَ َعاَلىُ :
َّللا و َّال ِذين معه أ َِشَّداء عَلى اْل ُكَّف ِار رحماء بيَنهم َتراهم رَّكعا سجَّدا يب َت ُغو َن َف ْض ًال ِمن َّ ِ
ِ
ِ
اه ْم
يم ُ
ول َّ َ َ َ َ ُ
َ
ُ َ
ُ َ َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ً ُ ً َْ
َر ُس ُ
َّللا َو ِر ْض َواًنا س َ
السجوِد َذلِك م َثُلهم ِفي َّ ِ
ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
اس َت َوى
اة َوم َثُل ُه ْم ِفي ِْ
اس َت ْغَل َ
يل َكَزْر ٍع أ ْ
َخَر َج َش ْطأ َُه َف َ
في ُو ُجو ِه ِه ْم م ْن أَ َث ِر ُّ ُ
ظ َف ْ
آزَرُه َف ْ
َ َ ُْ
الت ْوَر َ
ِ
ظ ِب ِهم اْل ُكَّفار وعد َّ ِ
ِ
الزَّر َ ِ ِ
َعَلى ُسوِق ِه ُي ْع ِج ُب ُّ
يما)(.)7
آمُنوا َو َع ِمُلوا َّ
الصالِ َحات ِمْن ُه ْم َم ْغ ِفَرًة َوأ ْ
َّللا َّالذ َ
َ َ ََ ُ
اع لَيغي َ ُ
َجًار َعظ ً
ين َ
ُبعث النبي أصالً ثابتاً ،وخيره منتشر في كل ميدان ،وقام الصحابة من حوله شطئاً مباركاً ،فقوي الكيان،
واشتد عماده ،وقام صرحاً عالياً يعجب كل مؤمن ،ويغيظ كل كافر ،وهم على وعد من هللا تعالى بمغفرة للذنب
الذي كان ،وبأجور عظيمة على اإليمان واإلحسان.

اع َت ِصموا ِبحب ِل َّ ِ ِ
يعا َوًَل َتَفَّرُقوا)(.)8
(و ْ ُ َ ْ
َّللا َجم ً
وبالوحدة واالجتماع أُمروا ،قال تعالىَ :
ِ
اع َت ِصموا ِبحب ِل َّ ِ ِ
ود  أََّنه َق ِ
َّللاِ ْب ِن مسع ٍ
اع ُة"(.)9
َو َع ْن َع ْب ِد َّ
(و ْ ُ َ ْ
ال" :اْل َج َم َ
َّللا َجم ً
ال في َق ْولِهَ :
َُْ
يعا) َق َ
ُ َ
وَقال تعالىِ :
يح ُك ْم َو ْ ِ ِ
ين)(.)10
َّللا َم َع َّ
الصاِب ِر َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َوًَل َتَن َاز ُعوا َف َت ْف َشُلوا َوَت ْذ َه َب ِر ُ
(وأَط ُ
َ
اصبُروا إ َّن َّ َ
يعوا َّ َ
َ

اآلية أمر بطاعة هللا ورسوله ،ومن الطاعة :ترك التنازع بين المسلمين؛ ألنه يقود إلى الفشل ،وذهاب أسباب

القوة والنصر والتمكين ،فاقتضت بالالزم األمر باالجتماع ،ورص الصف ،ووحدة الكلمة؛ ألن النهي عن الشيء
أمر بضده.
( )1مسلم ،صحيحه (.)591 /2( )866

( )2النووي ،شرحه على مسلم (.)153 /6

( )3حسن ،أبو داود ،سننه (.)289 /1( ) 1107
( )4صحيح ،الحاكم ،المستدرك(.)10 /3()4274
( )5الشافعي ،األم(.)230 /1

( )6ابن حجر ،فتح الباري(.)238 /10

( )7سورة الفتح ،آية.29

( )8سورة آل عمران ،آية.103

( )9الطبري ،جامع البيان (.)644 /5
( )10سورة األنفال ،آية.46
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وختمت اآلية باألمر بالصبر على أسباب الخالف ،وعدم التأثر بها في إحداث الفرقة والنزاع؛ ألن معية هللا
وتوفيقه وتأييده حاصل للصابرين.

ِ
ِ
َ ِ
َن
هللا َيْر َضى َل ُك ْم َث َال ًثاَ ،وَي ْكَرُه َل ُك ْم َث َال ًثاَ ،فَيْر َضى َل ُك ْم :أ ْ
ول هللا ( :إ َّن َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
وع ْن أَبي ُه َرْي َرَة َ ق َ
ِ
ِ ِ
ِ
يعا َوًَل َت َفَّرُقوا)(.)1
وهَ ،وًَل ُت ْش ِرُكوا ِبه َشْيًئاَ ،وأ ْ
َت ْعُب ُد ُ
َن َت ْع َتص ُموا ِب َحْب ِل هللا َجم ً
ِِ
ير َقالَ :قال رسول هللا ( م َثل اْلم ْؤ ِمِن ِ
ان ِ ِ
الن ْع َم ِ
َو َع ِن ُّ
ط ِف ِه ْم َمَث ُل اْل َج َس ِد
اح ِم ِه ْم َوَت َعا ُ
َ
ين فى َت َواده ْم َوَتَر ُ
بن َبش ٍ َ َ َ ُ ُ
َ ُ ُ
ِ
الس َه ِر َواْل ُح َّمى)(.)2
اعى َل ُه َس ِائُر اْل َج َس ِد ِب َّ
ِإ َذا ْ
اش َت َكى مْن ُه ُع ْضو َت َد َ
و َع ْن أَِبي موسى َ ع ِن َِّ
ال( :الم ْؤ ِم ُن لِْلم ْؤ ِم ِن َكاْلُبْنَي ِ
ض ُه َب ْع ًضا)(َ ،)3و ِك َال ُه َما َخَبٌر
ان َي ُشُّد َب ْع ُ
النب ِّي َ ق َ
ُ
ُ
ُ َ
َ
َّ
ُق ِ
ص َد ِم ْن ُه الطَل ُب.
والمعنى :يجب على األمة أن تكون على وداد ومحبة ،وألفة واجتماع ،كأنها الجسد الواحد ،في تضامنه

وتراحمه أو الصرح العالي المتين في رصه واجتماعه.

( )1مسلم ،صحيحه (.)1340/3()1715

( )2مسلم ،صحيحه (.)2586()20/8

( )3البخاري ،صحيحه ( ،)129 /3()2446مسلم ،صحيحه (.)1999/4()2585
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الخاتمة
وتضمنت أهم النتائج ،إليك بيانها:
 .1يمكن تعريف الوسطية بأنها :االعتدال والقصد في تحقيق شريعة هللا تعالى فهماً وسلوكاً.
 .2للوسطية ألفاظ ذات صلة ،منها :االستقامة ،والخيرية ،والعدل ،والقوامة؛ ولها ألفاظ ذات صلة تقابلها في
المعنى ،مثل :الغلو ،واإلفراط ،والتفريط.
 .3اإلسالم دين الوسطية ،وهذا واضح في كل أحكامه ،إن كانت في العقائد والتشريعات ،أو في العبادات
والشعائر ،أو في المعامالت ،أو في األخالق والسلوك ،أو في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أو في غيرها

من أحكام الدين.

 .4للوسطية أثر واضح في قبول الخطاب الديني ،فهي سمة ٍ
اإلسالم الرائدة في كتاب هللا وسنة رسوله ،

وأمثلتها في الوحيين ال حصر لها إن كان في باب السياسة والحكم ،أو في باب الجهاد والشوكة ،أو في باب
االقتصاد والنعمة ،أو في باب االجتماع واألخالق ،أو في باب العبادة وحق هللا على عباده ،أو في غيرها من
أبواب الشريعة الغراء.

 .5للداعية أثر في قبول الخطاب الديني ،وعليه أن يتخلق بآداب ،أهمها :التواضع ،وحسن الخلق ،والرفق،

وقوة الحجة ،وتخول الناس بالموعظة ،وخطاب الناس بما تطيقه عقولهم ،وتجمله وحسن هيئته ،وغيرها .
 .6للدعوة الطيبة اللينة أثر في قبول الخطاب الديني ،ولها آداب إذا تحققت كانت الدعوة أسرع قبوالً عند

السامعين؛ منها :وحدة الموضوع والتأصيل المناسب له ،صلة الموضوع بأحداث الواقع ،قصر الخطبة ووضوح

فكرتها ،توجيه الخطاب نحو وحدة األمة على الحق ،وغيرها.
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فهرس المراجع

 .1القرآن الكريم.

 .2ابراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة.
 .3ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .4ابن حجر ،أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت.
 .5ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،دار الكتب العلمية.
 .6ابن حنبل ،أحمد ،المسند ،مؤسسة الرسالة.
 .7ابن فارس ،أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة ،دار الفكر.

 .8ابن ماجه ،محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،دار إحياء الكتب العربية.
 .9ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
 .10أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .11اياد العجيلي ،وسطية اإلسالم ونبذها للغلو والتطرف ،بحث تقييمي.
 .12البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  وسننه وأيامه
(صحيحه) ،دار طوق النجاة.

 .13البيهقي ،أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،مكتبة الرشد.
 .14الترمذي ،محمد بن عيسى ،جامع الترمذي (سننه) ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
 .15الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،المستدرك على الصحيحين ،دار الكتب العلمية.

 .16الديلمي ،شيرويه بن شهردار ،الفردوس بمأثور الخطاب ،دار الكتب العلمية.
 .17الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،دار القلم.

 .18الرحيلي ،عبدهللا الرحيلي ،أسلوب خطبة الجمعة ،و ازرة الشئون اإلسالمية واألوقاف ،السعودية.
 .19الزبيدي ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،دار الهداية.

 .20زيد عبدالكريم الزيد ،الوسطية في اإلسالم ،دار العاصمة.
 .21سليمان إبراهيم الالحم ،تنوير العقول واألفهام في تفسير آيات األحكام ،دار العاصمة.
 .22سيد قطب ،في ظالل القرآن ،دار الشروق.

 .23الشافعي ،محمد بن ادريس ،األم ،دار المعرفة.
 .24الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير ،دار ابن كثير.

 .25شوكت محمد عليان ،الوسطية في اإلسالم طريق ألمن المجتمعات ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية.
 .26الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) ،مؤسسة الرسالة.
 .27عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ،بلوغ اآلمال في تحقيق الوسطية واالعتدال ،مدار الوطن للنشر.
 .28عبدالرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،مؤسسة الرسالة.
 .29عبدهللا بن عبدالعزيز اليحيى ،الوسطية الطريق إلى الغد ،كنوز اشبيليا.
 .30العراقي ،زين الدين عبدالرحيم بن حسين ،طرح التثريب في شرح التقريب ،دار إحياء التراث.
 .31علي الصالبي ،الوسطية في القرآن الكريم ،مكتبة الصحابة.

 .32القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل ،دار الكتب العلمية.
 .33مالك بن أنس ،الموطأ ،دار إحياء التراث.
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 .34محمد بن أحمد مكي ،المعين على تدبر الكتاب المبين ،دار النوادر.
 .35المراغي ،أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر.
 .36ناصر بن سليمان العمر ،الوسطية في ضوء القرآن الكريم ،طبعة و ازرة األوقاف السعودية.

 .37نجبة غالم نبي ،وسطية اإلسالم في العبادات والعالقات االجتماعية ،بحث مقدم جامعة أم القرى.
 .38النووي ،محيي الدين يحيى بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.

 .39النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .40يوسف القرضاوي ،كلمات في الوسطية اإلسالمية ومعالمها ،دار الشروق.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

آثار انتقال الخطاب الديني إلى الفضاء العام عبر مواقع التواصل اًلجتماعي
إعداد
د .حنان رقاد ،أستاذ محاضر ،قسم اًلعالم واًلتصال ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
د .ابتسام حمديني ،أستاذ مساعد ،قسم اًلعالم واًلتصال ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
د .محمد السباعي ،أستاذ محاضر ،قسم اًلعالم واًلتصال ،جامعة أحمد درارية أدرار ،الجزائر.

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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مقدمة:

يشير علماء االتصال أن نص الرسالة هو العنصر األساسي الذي تنتقل بواسطته األفكار والدعاوي إلى

الجمهور ،وبهذا المضمون يتحقق الهدف من االتصال ،ويتضمن إعداد هذا النص ضرورة اتخاذ قرار هام
يتعلق األمر باختيار الوسيلة المناسبة ،وهو األمر ذاته الواقع على الخطاب الديني ،فحينما نعمل على إيصال

معاني االيمان إلى ماليين المسلمين وغير المسلمين ،وإلى حمل رسالة االسالم لسائر أطراف الدنيا ،فنحن في

حاجة إلى أن تكون لغة الخطاب الديني قادرة على التأثير وعلى نقل جوهر االسالم بوضوح وبصورة تتوافق
ومستويات الجمهور المختلفة ،كما نحن بحاجة إلى اختيار العديد من الوسائل االتصالية التي من شأنها العمل
على نشر هذا الخطاب وإيصاله إلى مختلف الجماهير.1

لقد شهد العصر الحديث تقدما ملحوظا في وسائل االتصال عامة والديني خاصة ،فقد تعددت الوسائل

الدعوية ،فلم يعد المسجد فقط أو الشريط االسالمي أو الكتب والكتيبات هي الوسائل الدعوة الى هللا ،بل تطورت
الوسائل وتعددت في زمن الفضاء المفتوح والقرية الصغيرة ،سواء من حيث الوقت أو من حيث مدى فاعليتها
أو قلة تكاليفها وسهولة استخدامها ،ولقد أدى ذلك التقدم إلى زيادة عدد هذه الوسائل ،وأصبح لكل منها
الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوسائل ،وبالتالي اختالف القدرات االقناعية للتأثير ومجاالت االستخدام،
وبالتالي وجب توظيفها في نشر وتطوير الخطاب الديني االسالمي ،والتي تتعدى أهميتها مجرد وجودها ومعرفة

مسمياتها إلى أهمية وضع منهجية الستخدامها وتوظيفها في الخطاب الديني االسالمي ،وااللمام الكامل بقدرتها
،واإلجادة التامة لتوظيفاتها ومهارات استخدامها بفاعلية ،وهذا على اعتبار أن الداعية إلى هللا من خالل خطابه
ال ينبغي له بحال من األحوال أن ينفصل عن هذا التقدم الحادث في وسائل الدعوة ،بل عليه أن يستفيد من

هذه التقنيات الحديثة ،ومن أهم هذه الوسائل :وسائل االتصال االلكتروني التفاعلي وعلى رأسها مواقع التواصل
االجتماعي.
اًلشكالية:

يلعب الخطاب الديني دو ار أساسيا في إيصال األفكار إلى المخاطبين ،ووسيلة إلقناعهم بها،باعتبار أن

الدين يحتل مكانة هامة في حياة الفرد والمجتمع من جهة وتبعا لمايختزنه من عوامل قوة تؤثر فيهم من جهة

أخرى ،والدليل هو الحيز العام الذي يشغله الخطاب الديني في مختلف األبحاث والدراسات وذلك على اختالفها
وتعددها ،ولعل ذلك راجع إلى مايطرحه الخطاب الديني من انشغاالت وتحديات ومايثيره من تساؤالت في
مجمل الحياة االنسانية .
إن العالم أصبح اليوم يعيش فعال تحت تأثير الدين ،بل إن كل مجتمع أصبح يتحكم فيه الدين ،ويكفي
تتبع أخبا ر وسائل االعالم نجد أن األحداث كلها متأثرة بالدين ،والمتأمل للحقل الديني ممثال بخطابه في
العقود األخيرة يجد أنه يشهد مجموعة من التحوالت والتغييرات واالنتقاالت التي مست بشكل مباشر مجموعة

من العناصر المكونة لهذا الخطاب من حيث الشكل والمضمون والوسيلة،ولعل أبرز هذه التحوالت ذلك التغيير
الذي طال مسألة إنتاج وإعادة إنتاج وتسويق المعارف والممارسات والمعتقدات واألفكار الدينية نتيجة لظهور
وسائل االتصال الحديثة ممثلة بمواقع التواصل االجتماعي ،فبمجرد ظهور هذه الوسائل ،وبالنظر إلى الصفات

الفريدة التي تتميز بها كالتفاعلية والتزامنية والسرعة ....أصبحت تعتبر من أهم األدوات الحديثة التي يستخدمها
1

-

محمد

منير

حجاب،تجديد

الخطاب

للنشروالتوزيع،القاهرة2004،م،ص.253

الديني
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الفرد في االعالم والتواصل وبث القضايا واألحداث والمعلومات...األمر الذي جعل الكثير من المؤسسات

الدينية وحتى النخب ممن يعتبرون مصد ار للخطاب الديني يستغلون هذه المواقع بمختلف أنواعها ،بل تجاوز

استخدامها ليشمل شرائح اجتماعية مختلفة(انتقال الخطاب الديني الى الفضاء العام ) ،تتنوع وتتفاوت من
حيث الفهم و الوعي ،ماأسفر عن ظهور خطابات دينية متنوعة .

لقد حظر الدين في االونة األخيرة على مختلف مواقع التواصل االجتماعي ،من خالل ظهور أصناف

عديدة للخطاب الديني ،وبإشراف جهات وطوائف متنوعة ،وأسهمت كل األديان من خالل خطابها في إنشاء
صفحات ومواقع لها إلبراز رسالتها والدعوة إلى عقيدتها حسب مختلف تصوراتها الفكرية ،وحتى الرد على
مخالفيها ،األمر الذي نتج عنه فعال انتقال الخطاب الديني الى الفضاء العام ،مما خلف اثا ار عديدة بعضها

مست جوهر الخطاب في حد ذاته بكل مكوناته،وبعضها االخر تعلق بالجمهور .

بناءا على ماسبق ،سنحاول الوقوف عاى أهم هذه األثار الناتجة عن انتقال الخطاب الديني إلى الفضاء
العام عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي.
-1تعريف الخطاب الديني:
-1_1الخطاب لغة:

للخطاب معان كثيرة متمايزة فهو مصطلح قديم وجديد في نفس الوقت ،حيث تحدث الفالسفة قديما عن الخطابة،

كما اهتم به علماء اللغة ،ونجد لمصطلح الخطاب في الحضارة اإلسالمية والفكر العربي ظهو ار ممي از واهتماما
بالغا ،سواء عند المتقدمين أو المتأخرين وإن كان المصطلح الشائع حينها الخطابة والتي يقصد بها عموما جودة
اإلقناع ،ذلك أن موضوع الخطابة" إنما هو األقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو حدهم عنه".

1

وجاء في لسان العرب الخطاب و المخاطبة مراجعة الكالم و قد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطاب فهما يتخاطبان
وجه إليهم خطابا
وفصل الخطاب أن يفصل بين الحق والباطل ويميز بين الحكم وضده ،ويقال خاطب الناسّ ،
شفهيا أو مكتوبا ،ومنه الخطب أي األمر الشديد سمي بذلك لكثرة التخاطب فيه ومنه الخطبة التي يراد بها إقناع
جمع من الناس".

2

وعموما فمادة خطب تفيد في جميع اشتقاقاتها توجيه الكالم إلى الغير إلقناعه بأمر ما فالخطاب هو الكالم الذي
يقصد به اإلفهام.
-2_1الخطاب اصطالحا:

يعرف الخطاب اصطالحا بأنه" كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب ،ويفترض فيه

التأثير على السامع أو القارئ ،مع األخذ بعين االعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم فيها".

3

ويعرف أيضا بكونه ":كالما أو رسالة سواء أكان نصا مكتوبا أو كالما منطوقا ،وهو رسالة تنطوي على هدف

وداللة ،فال يعد الخطاب قوال أو كالما مرسال وإنما هو كالم له نظامه الخاص ،وغير منفصل عن السياق التاريخي

الذي يظهر فيه".

4

 - 1جيرار جيهامي ،سلسلة موضوعات المصطلحات العربية و اإلسالمية ،موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،ط،1
مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان ،1998 ،ص.301

 - 2جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،ط ، 1دار صادر ،بيروت  ،دس  ،ص. 361

 -3أحمد عبد الطيار ،تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد ،حولية كلية أصول الدين ،القاهرة ،ع،2005 ،22
مج ،3ص.12

 - 4أحمد زايد ،خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري ،دط ،دار القراءة للجميع ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
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وعليه فإن الخطاب يعد تعبي ار عن إيديولوجية األفراد و الجماعات ،باعتبار أن اإليديولوجية مجموعة منظمة
ومترابطة من األفكار واألحكام والمعتقدات الخاصة بفئة أو جماعة في نظرتها للواقع ،ويشير مصطلح الخطاب

 Discourبشكل عام إلى نظام فكري يحتوي على منظومة من المفاهيم والمقوالت النظرية التي تتناول جانبا معينا
من الواقع االجتماعي بهدف امتالكه فكريا ،فالخطاب هو الوعاء المعبر عن العقيدة والفلسفة والمذهب ،ويتنوع
الخطاب حسب مضمونه فنجد الخطاب السياسي ،والخطاب الثقافي ،والخطاب الفكري ،و الخطاب الديني.
 -3_1الخطاب الديني:

بعد ما عرضناه عن مفهوم الخطاب عامة نعرض فيما يأتي بعض التعاريف المتعلقة بالخطاب الديني (اإلسالمي):
 -الخطاب الديني هو كل ما تقدمه دور التربية والتعليم سواء في مناهجها الرسمية أو أنشطتها غير الصفية ،وما

ينتجه العاملون في ميدان الدعوة والتوجيه الديني الرسمية وغير الرسمية من ثقافة دينية تطرح بوسائل متنوعة".

1

وعرفه الطيب برغوث بقوله ":الخطاب اإلسالمي هو مجمل الفعاليات االتصالية اإلسالمية من وسائل أساليبومناهج و مواقف ،المحبذة و المستخدمة في العمليات التعبيرية المخططة أو العفوية ،الرسمية أو الشعبية الفردية
أو الجماعية "،الهادفة إلى نصرة اإلسالم كمنهج وكتاريخ وكحضارة وكمستقبل والتمكين له في الواقع اإلسالمي أوال
و الواقع اإلنساني ثانيا".

2

 ويعتبر محمد منير حجاب مصطلح الخطاب الديني مرادفا لمصطلح الدعوة اإلسالمية فيعرفه بقوله ":مجموعةالطرق أو القواعد أو اإلجراءات التي تحدد السبل المثلى لممارسة الدعوة اإلسالمية والضوابط الخاصة بكل عنصر

من عناصر عملية االتصال الدعوي لضمان تحقيق الدعوة ألهدافها ،بما يساعد على الوصول إلى الحق وتحقيق
الفهم السليم لإلسالم و مواجهة التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية".

3

ويرى سيد قطب أن اإلسالم والخطاب اإلسالمي يتصالن وال يتساوقان فاإلسالم واحد يتجسد في نصوص القرآنالكريم والسنة النبوية والخطاب اإلسالمي متعدد ومتباين ألنه يعكس تفسيرات متعددة ومتباينة ،لهذه النصوص
تعبي ار عن تباين مواقف و مواقع ومطامح فئات اجتماعية تتخذ من تأويلها للقرآن الكريم والسنة النبوية متكئا
لمشروعيتها وحامال لقيمتها وسندا لممارستها ،ومنه فأيا كان مفهومه فإن مجمل ما يمكن أن يطلق عليه الخطاب

اإلسالمي يتكون من مكونين هما:

 -المكون الشرعي ونعني البيان الشرعي الذي جاء به الوحي اإللهي قرآنا و سنة ثابتة.

 -المكون البشري ويتعلق بما فهمه واستنبطه البشر من البيان الشرعي فقها كان أو أدبا أو علما.

4

ويرى محمد الفران أن الخطاب الديني ":هو كل بيان باسم الدين يوجه للناس كافة ،وسواء أكان هذا الخطاب فيصورة خطبة أو محاضرة أو رسالة أو مقال أو كتاب أو مسرحية أو ،عمل درامي على اختالف أنواعه وأشكاله

الفنية ألن الخطاب الديني ال ينبغي أن نحصره في جنس تعبيري دون غيره"...

5

 ،1992ص. 24

 - 1عبد القادر طاش ،خطابنا الديني مراجعة مشروعة ونقد ذاتي مطلوب ،موقع مئات المقاالت المتنوعة والعميقة ،
 ، https://groups.yahoo.comيوم الزيارة  2مارس.2015

 - 2الطيب برغوث ،الخطاب اإلسالمي المعاصر و موقف المسلمين منه ط ،1دار االمتياز ،قالمة ،الجزائر،1990 ،
ص.11

 - 3محمد منير حجاب ،تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،2004 ،ص.24

 - 4سيد قطب ،الخطاب و اإليديولوجية ،دط ،دار قرطبة للنشر ،الجزائر ،1991 ،ص

 - 5محمد الفران ،مظاهر التجديد في الخطاب الديني المعاصر ،ط ،1دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط ،المغرب،
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و يعتبر إبراهيم النويري أن الخطاب اإلسالمي ":مصطلح من المصطلحات المركبة وهو يعني وقف الداللة العامة

الوسيلة التي يخاطب بها المسلمون من حولهم بما في ذلك بطبيعة الحال محيطهم وبيئتهم الخاصة كما يعني

المنهاج الذي يصوغون من خالله أفكارهم وآراءهم ومواقفهم التي يريدون إيصالها وتبليغها الى القطاع األوسع من
الرأي العام العالمي والى كل من يتلقى مضامين هذا الخطاب"

1

ومن خالل ما عرض في التعريف اللغوي و االصطالحي لكلمة خطاب بجميع اشتقاقاتها نالحظ:

 ميزت جل التعريفات بين البيان الشرعي الذي جاء به الوحي اإلالهي من قران او سنة صحيحة وهو أصلالخطاب اإلسالمي و مرجعه األساس ،وبين فهم البشر و استنباطاتهم من المكون الشرعي ومحاوالتهم إيصال هذا
الفهم لآلخرين وهو المقصود بالخطاب الديني اإلسالمي.
اقتضاء الفعل خاطب للحوار و المشاركة بين طرفين أو أكثر وهو ما أكدت عليه التعريفات السابقة ،وهو ما يلزمالقائم على الخطاب اإلسالمي بمراعاة طبيعة هذه العالقة الثنائية.

 تعدد اآلراء حول تعريف الخطاب الديني وصعوبة التوصل إلى تعريف محدد لهذا المصطلح ،قد يعود أساسالحداثته نسبيا في األدبيات اإلسالمية فمجاالت البحث في هذا الموضوع الزالت في بدايتها
 و يمكن إجماال أن نقول مصطلح الخطاب اإلسالمي أساسه فهم استنبطه العقل المسلم من الوحي ويسعىإليصاله لآلخرين من خالل استثمار جميع وسائل االتصال المتاحة.
 -2مواقع التواصل اًلجتماعي:

-1-1تعريف مواقع التواصل اًلجتماعي:

ُسس
عرف شبكات التّواصل االجتماعي (  )Social Networksعلى ّأنها مواقع
تُ َّ
إلكترونية ّ
ّ
مبنية على أ ُ
ّ
معيَّنة؛ تُ ِّ
ويمكن
الناس من التّعبير عن أنفسهم ،و ُّ
مكن ّ
التعرف على أشخاص آخرين ُيشاركونهم االهتمامات نفسهاُ ،
ُ
ِ
ِ
القول َّ
مشاركة األفكار
مكن ُمستخدميها من
بأن شبكات التّواصل
اضية تُ ّ
االجتماعي هي عبارة عن مجتمعات افتر ّ
َ
ّ
2
واالهتمامات ،باإلضافة إلى تكوين صداقات جديدة .
اإللكترونية التي تسمح للمشترك
ويعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتماعي" :منظومة من الشبكات
ّ
فيها بإنشاء موقع خاص به ،و من ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات
والهوايات نفسها"

3

حالياً ،والهدف من
عد مواقع الفيسبوك وتويتر وإنستغرام من أشهر شبكات التّواصل
تُ ّ
االجتماعي المعروفة ّ
ّ
استخدام هذه المواقع وغيرها من شبكات التّواصل االجتماعي هو ربط الناس ببعضهم بعضاً؛ خصوصاً من يرغبون
ّ
في البقاء على اتّصال مع أصدقائهم وأقاربهم بسهولة ،ومتابعة آخر األخبار واألنشطة الم ِّ
تعلقة بهم.
ُ
دونات ،وغير ذلك ،وقد كانت بداية
التواصل
الم َّ
تأتي شبكات ّ
االجتماعي ّ
الم َ
نتديات ،و ُ
بعدة أشكال مثلُ :
ّ
التواصل االجتماعي في عام 1971م؛ حيث أ ِ
الرسائل عبر البريد اإللكتروني بين جهازين
شبكات ّ
ُرسلت فيه أولى ّ
ّ
ّ
،2007ص.72

 - 1ابراهيم النويري ،وقفة مع مصطلح الخطاب اإلسالمي ،مجلة الوعي اإلسالمي ،ع ،532ص .63

- 2علي خليل شقرة ،االعالم الجديد :شبكات التواصل االجتماعي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن،2014 ،
ص.56

 - 3زاهر راضي" ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي" ،مجلة التربية ،ع ، 15جامعة عمان األهلية،
عمان ،2003 ،ص.23
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حاسوبيَّين كانا موضوعين بمحاذاة بعضهما ،أما أول مواقع شبكات التّواصل االجتماعي ،فقد أ ِ
ُنشئ عام 1994م
َ
ّ ّ
ُ
ّ
الخاصة وتصميمها ،وفي عام
للمستخدمين ُفرصة إنشاء مواقعهم
ّ
باسم جيوسيتيز ) ، ( Geocitiesوقد أتاح ُ
ُنشئت أولى وسائل التّراسل الفوري تحت اسم إيه أو إل باإلنجليزي) ، ( AOLوهي تُشبه إلى ٍ
1997م أ ِ
حد ٍ
كبير
ّ
ّ
ُ
الشخصية.1
المستخدمين لمعلوماتهم
مواقع التّواصل
االجتماعي الحديثةّ ،
ّ
ألنها أتاحت ُمشاركة ُ
ّ
ُ -2-2ممِيزات مواقع التواصل اًلجتماعي:
تتصف مواقع التواصل االجتماعي بمجموعة من المميزات والخصائص التي تميزها عن غيرها من المواقع

األخرى؛ حيث اكتسبت مواقع التواصل االجتماعي هذه الخصائص والمميزات من السمات والمميزات الخاصة
بتقنيات الجيل الثانى للويب عامة ،وبسمات وخصائص شبكات التواصل االجتماعي خاصة ،فجعلت من

المستخدم منتجاً للمحتوى ومعداً له ،كما أتاحت له في الوقت نفسه المشاركة في المحتوى الذى أعده اآلخرون،

كما مكنت كل مستخدم من المساهمة بما يشاء من ملفات مصورة أو مكتوبة أو مبرمجة ،وجعلت من صفحة كل

مستخدم سبورة يكتب عليها ما يشاء ،وما يكتبه على تلك الصفحة يشاهده األصدقاء في الوقت نفسه ،فعالم
التواصل االجتماعي غير كثي اًر في أسلوب التواصل والمعرفة وطريقة عرضها ،وجعل اإلنسان في اجتماع مستمر

وهو في غرفة منزله.

ومن أهم مميزات وخصائص مواقع التواصل االجتماعي في العناصر التالية:2
-1التمكن من مشاركة المصادر والموارد العلمية :حيث يتم نشرها بسهولة على مواقع التواصل االجتماعي

المتنوعة على الشبكة ،ومن ثم مشاركتها مع اآلخرين والحصول على التغذية المرتدة السريعة والمتنوعة والفعالة.
-2توفير التواصل المستمر بين المجموعات المختلفة :حيث تضمن شبكات التواصل االجتماعي آلياً

االلتحام اإللكتروني بين المشاركين؛ فيظل الجميع على دراية بكل ما يفعله األصدقاء.

-3تمكين التواصل بين مختلف أطياف المجتمع :تمكن مواقع التواصل االجتماعي المستخدمين ذوى

االهتمامات المشتركة من تكوين حلقة وصل مستمرة بين الخبراء والمتعلمين في مختلف المجاالت.
 -4إنشاء المجموعات  : Groupsتتيح مواقع التواصل االجتماعي خاصية إنشاء مجموعة اهتمام ،حيث

يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة ،ومن خاللها يتم التواصل بين مجموعة ذات اهتمام مشترك
من بين المتعلمين.
 -5تقديم آلية جديدة لفهرسة المعلومات :حيث تساعد مواقع التواصل االجتماعي على جمع وتنظيم
ِ
بشكل تعاوني ،من خالل االعتماد على التصنيف االجتماعي للمعلومات والمحتويات أو ما
وفهرسة المعلومات
يعرف بالفهرسة لغرض التشابكSocial Indexing .

 -6تقديم معرفة جديدة :تعتمد مواقع التواصل االجتماعي على تجميع مختلف الموارد المعرفية من

مصادر متنوعة مختلفة من خالل الشبكة وإظهارها في مكان واحد ثم إعادة بناء معرفة جديدة كخالصة لكل
محتويات المصادر المختلفة.

 - 1حنان بنت شعشوع الشهري ،أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االجتماعية :الفيسبوك والتويتر
نموذجا ،رسالة ماجيستير جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية ،ص.15

 - 2محمد جابر خلف ،مميزات وخصائص مواقع التواصل االجتماعي ،http://kenanaonline.com ،تاريخ
الزيارة .2018-03-26
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 -7تقدم دعماً للمحادثات التفاعلية بين األفراد والمجموعات :حيث تتميز هذه المواقع بتوفير المحادثات
التفاعلية بأشكال متنوعة تبدأ من التفاعل في الوقت الحقيقي عبر التراسل الفوري وتستمر حتى التفاعل غير
المتزامن عبر مساحات العمل الجماعي على الويب من خالل النقاشات والمنتديات.

 -8تقدم دعماً للتغذية الرجعية الجماعية :فتساعد مواقع التواصل االجتماعي على تبادل التغذية الرجعية

بين المشاركين؛ فهي تسمح للمجموعة أن تقييم مساهمات بعضها بعضاً من خالل التواصل والتفاعل المتبادل.

 -9إزالة القيود المفروضة في العالم الحقيقي :تتميز مواقع التواصل االجتماعي بإزالة القيود المفروضة

على السلوك االجتماعي والتعاوني؛ والمتمثلة في اللغة والموقع الجغرافي والخلفية الثقافية وقيود الزمان والمكان.

 -10توفير مستودعات للمخزون المعرفي للمجتمع  :من أهم مميزات مواقع التواصل االجتماعي أنها

تعتبر مستودعاً المعرفة؛ من خالل تخزين مجموعات كبيرة من المعارف والمعلومات حول مختلف أشكال المعرفة،
بما يشكل أكبر مكتبة تعاونية تشاركية افتراضية حول العالم.
 -3الفضاء الديني العام :

قبل الحديث عن الفضاء الديني العام ،ينبغي بداية نتناول إشكالية الفضاء العام انطالقا من أطروحة

الكثير من الفالسفة والباحثين الذين أهتموا بهذا الشأن ،وعلى رأسهم يورغن هابرماس الذي عرفه بكونه المجال
الذي يعتمد االستعمال العمومي للعقل والتواصل من طرف األفراد بوصفهم ذواتا مفكرة ومواطنين مستقلين ودونما
حاجة إلى وصاية خارجية ،وذلك من أجل التداول في المصلحة العامة وتشكيل الرأي العام النقدي ،ال يمكن تفادي
النقاش حول حدود الحريات الفردية داخل هذا المجال حيث إن استعمال العقل المشترك االنساني الوحيد بدل

العقائد أو الدوغما ،يسمح بالتأسيس لقيم أخالقية مدنية لتحقيق مستوى من االجماع حول مفهوم الحرية وتكريس
الرغبة في سماع االخرين والذهنية العادلة لتقرير متى يجب عقليا أن يتم استيعاب وجهة نظرهم. 1
أما عن حضور الدين في الفضاء العام فلقد أصبح محل نقاش من جانب العديد من الباحثين في مجال

العلوم االجتماعية في المجتمعات الغربية خالل فترة الثمانيات من القرن الماضي ،حيث ظهرت دراسات وبحوث
كثيرة اتجهت نحو دراسة الدين في المجال العام ،إذ يشكل الحضور الديني اهتمام المتخصصين بالسياسة والفلسفة
،وعلم االجتماع ،وعلم الالهوت ،ويمكن القول إن دراسة الدين داخل المجتمعات االنسانية كانت لها ارهاصات من

خالل الروا د األوائل لعلم االجتماع ومنهم ماكس فيبر الذي اهتم بدراسة العالقة بين االخالق البرتستانتية وروح
الرأسمالية ،وإلى أي حد تؤثر التصورات والمعتقدات الدينية على العالم والوجود في السلوك االقتصادي ،ويمكن

القول إن الحضور الديني داخل المجال العام يجسد اتجاها متنا قضا لنزعة التحول نحو العلمانية التي كانت من
أبرز مظاهر الحداثة الغربية حيث كان هناك تأكيد ألهمية فصل الدين عن الدولة لضمان العيش داخل مجتمع
علماني .2
ويبرز المجال العام باعتباره يمثل البنية التحتية الخطابية والمعيار الكامن لألداء الوظيفي الفعال

للمجتمع المدني ،ولكن بالمقابل ظهرت مناقشات موازية تناولت دور الحركات الدينية والخطابات الدينية ،ليس في
العمليات االجتماعية للتحديث فحسب ،بل في المجال العام أيضا ،حيث يشهد الواقع المعاصر مداخل جديدة في
المناقشات األكاديمية حول دور الدين في المجتمع المعاصر ،ومن بينها مدخل ما بعد العلمانية ،حيث يفترض هذا
 - 1رشيد سعدي ،الفضاء العمومي في المغرب بين سلطة التدين الجمعي ودينامية الحريات الفردية ،ظاهرة وكالين
رمضان بالمغرب نموذجا،مجلة دراسات،ص.68_67

the theory of communicative action,reason and the rationalization of society,translated - 2
by thomas mccarty hbermas,j,24,p361,boston,bearcon,press,vol,1,1981.
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المخل أن الدين أصبح له وجود وتأثير متزايد في المجال العام داخل المجتمعات الحديثة بما في ذلك أوروبا
،ويشكل هذا المدخل سمة لعصر جديد بدأ يلوح في األفق ،بل ربا يعد بمنزلة نموذج حديث يتعلق باالهتمام

بالدين داخل الح ياة اليومية ،ويذهب أنصار هذا المذهب إلى أن نظرية التحول نحو العلمانية قد جانبها الصواب
،فالدين لم يختف أو لم يعان تراجعا في ظل الحداثة ،بل ما يزال نابضا بالحياة .
فالدين اليوم يمثل دو ار عاما جديدا داخل المجتمعات االنسانية ،وبالتالي يمكن القول إن المجتمعات
االنسانية ومن بينها المجتمعات االوروبية أصبحت تعيش مرحلة عمومية الدين،أي حضور الدين في المجال العام.
أما بالنسبة للمجتمعات االسالمية فإن المجال الديني العام يحتل مساحة واسعة من التأثير في الفرد

فك ار وممارسة ،وهذا المجال الديني متغلغل أيضا داخل بنية المجتمع في شكل اختياري بسبب تنظيمه عالقات
األفراد مع بعضهم البعض وتهذيبه السلوك العام وفق أحكام وتشريعات تجيز وتحرم عددا من العادات واالحتياجات
المجتمعية ،فالتعليم والمنبر والتجارة واالداب والزواج وترتيب األسرة وغيرها ،واقعة تحت هذا المجال العام ،وهذا
المجال ليس هو الدين فحسب ،بل هو مجموع تلك النظم واألعراف والمنتجات التي خرجت من ذلك الوحي وتفاعل

معها االنسان اجتماعيا وثقافيا فأضحت معلما لذلك المجتمع وفق هوية يتميز فيها عن غيره من المجتمعات

،فالتنصل من هذا المجال الديني هو انتزاع قيم واراء تجذرت عبر قرون طويلة .

1

-4الفضاء الديني العام عبر مواقع التواصل اًلجتماعي :عودة للدين...

مع التطورات المتالحقة ،وبخاصة ما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل االنترنيت والتي أحدثت نقلة نوعية في عالم
االتصال والتواصل بوسائله المختلفة مثل المواقع االلكترونية والمنتديات والمدونات والبريد االلكتروني ومواقع

التواصل االجتماعي ،فإن الدعوة االسالمية أحوج ما تكون الستخدام هذه الوسائل وبفاعلية لشرح مبادئ االسالم

من القضايا المطروحة على الساحة في مختلف المجاالت الدينية والسياسية واالقتصادية واألخالقية والعسكرية

وغيرها..

ويالحظ أن مواقع التواصل االجتماعي وبخاصة الفيس بوك وتويتر استحوذت على عقول الكثير من األفراد
وبخاصة الشباب منهم ،مما يجعلنا نؤكد على ضرورة التوجه صوب هذه الوسيلة الغتنامها في الدعوة االسالمية
من خالل إنتاج ونشر الخطاب الدين االسالمي.2

والمتأمل لمختلف مضامين مواقع التواصل االجتماعي خالل السنوات األخير يلحظ عودة وحضور الدين مجددا

،وذلك من خالل مساهمة مختلف األديان نشر خطابها عبر صفحات ومواقع خصصتها إلبراز رسالتها ،والدعوة
الى عقيدتها ،والرد على مخالفيها ،ومرد ذلك البعد عن الرقابة الحكومية ،ما أتاح لها هامشا من الحرية دعتها
للتحرك فتمكنت بذلك من نقل األفكار وااليديولوجيات.3
وإذا أتينا لتوصيف بعض مالح الخطاب الديني في الفضاء العام اًلفتراضي ،نجد ما يلي:

يقول الب احث خالد صافي الخبير في الشأن التكنولوجي في حديث للبصائر وهي جريدة الكترونية" :إن الدعوة
إلى هللا عن طريق الفيس بوك من خالل نشر الخطاب الديني تمتاز بأنها موجهة لعدد ضخم من المتابعين

المتواجدين في أوقات مختلفة على مدار الساعة ،كما أنها تمتاز بوجود النصوص إلى جانب الصور المفردة أو
 - 1مسفر بن علي القحطاني،المجال الديني والعام ورهانات المستقبل،مقال منشور في صحيفة الحياة
االلكترونية5،يناير.2018،14:42 .2018،14:42

 - 2عبد الصبور فاضل ،الدعوة االسالمية ومواقع التواصل االجتماعي ،موقع الوعي الشبابي االلكتروني.
 - 3الدين ومنابر التواصل االجتماعي ،مركز المسبار للدراسات والبحوث،موقع الكتروني ،فبراير .2015
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ألبومات ،أو حتى من خالل المقاطع المرئية والصوتية التي تجعل من التأثير على كافة الحواس أقوى ،مضيفا
إلى جانب ذلك ،أن العديد من الشباب ينزحون بشكل يومي لمشاهدة ومتابعة حساباتهم على الفي سبوك وإعادة

نشرها ألصدقائهم.

وشدد صافي على أن الفيسبوك يسعى بشكل حثيث لدفع أصحاب الصفحات الرسمية الستخدام ميزة
االعالنات الممولة ،كي تصل المنشورات والصفحات لجمهور أكبر ،واختيار الفئة العمرية والثقافية والفكرية ،وحتى

اختيار المستهدفين بالرسالة من أي بلد وفي أي وقت لتظهر لهم المنشورات دون غيرهم ،وهذا يعد واحدا من أهم
ميزات الفي سبوك التي تزيد أرباحه وفي نفس الوقت تحقق للناس أهدافهم.

وأشار الصافي إلى أن الفيس بوك يوفر العديد من األدوات والوسائل التي يمكن أن تستثمر في الدعوة

والعمل الدعوي بشكل واسع ومؤثر وفاعل ،وذلك من خالل الصفحات والمجموعات المغلقة والمفتوحة والحسابات
،مبينا أنه يمكن عمل صفحة تضم مقاطع مرئية دعوية موجهة في موضوع متخصص ،أو عمل مجموعة مغلقة

تضم أعضاء مختارين بعناية لتوجيه رسالة دعوية واضحة لعالج قضية اجتماعية بعينها ،بتبادل األعضاء اآلراء
فيما بينهم .
-5أهمية مواقع التواصل اًلجتماعي في نشر الخطاب الديني:

نظ ار لما تتميز به االنترنيت ممثلة بمواقع التواصل االجتماعي من انتشار واسع ،وقدرة على الوصول

الى الماليين في كل مكان من العالم ،فإن الحاجة ماسة لإلفادة منها في الدعوة الى هللا من خالل نشر الخطاب
الديني ،على اعتبار أنها وسيلة من الوسائل المستحدثة في هذا العصر ،وأنها تحظى بقبول جيد وانتشار كبير
وتفاعل ايجابي ،وليس هذا فحسب ،فإن أعداء االسالم قد تنبهوا إلى أهمية هذه المواقع في نشر شبهاتهم ،وبث

أباطيلهم ،فاستغلوها استغالال واضحا في الغزو الفكري لهذا فإن الواجب يحتم علينا أن نضاعف اهتمامنا بهذا

الشأن ،وأن نحاول اللحاق بالركب الحضاري .ونشر الخطاب الديني عبر هذه الوسائل الحديثة هو نابع من أهمية
الدعوة إلى هللا  ،وذلك باعتبار ما يلي:

✓ أن الدعوة إلى هللا تعالى واجب ديني على كل مسلم قادر من أبناء األمة االسالمية ،ولما كان تبليغ الدعوة
الى الناس مما أخذ هللا عز وجل عليه الميثاق من أهل العلم ،فإن ايصال هذا الدين الحق الى مشارق
األرض ومغاربها بواسطة الوسائل الحديثة أمر مطلوب ،وهو من أعمال البر والخير ،والمنفق عليه مأجور

بإذن هللا تعالى.

✓ أن هذه الوسائل رغم حداثتها واسعة وسريعة االنتشار ،ويمكن من خاللها تبليغ الدعوة من خالل نشر
الخطاب الديني الصحيح ،وبالتالي نشر تعاليم الدين االسالمي الحنيف ومبادئه السمحة الى الماليين من
الناس في كل مكان من العالم وفي زمن قصير نسبيا ،السيما أن مواقع التواصل االجتماعي جعلت من
العالم قرية صغيرة يستطيع أن يتواصل من يعيش في أقصاها مع من يقطن في أدناها ،فكان البد من االفادة

منها في مهمة الدعوة الى هللا.

✓ االنترنيت ممثلة بمواقع التواصل االجتماعي وسيلة دعوية حرة يمكن للدعاة من خاللها التواصل الدعوي من
خالل نشر خطابهم الديني والتوجه به ألعداد كبيرة وأجناس متنوعة من البشر في مختلف انحاء العالم يبثون
الخير في نفوسهم ،ويحثونهم على التمسك بالفضائل ،ويهدونهم الى طريق هللا المستقيم.

✓ لقد أصبحت منصات التواصل اجتماعي وسيلة للتعريف باإلسالم بين غير المسلمين ،ضمن أدوات سهلة

ووصولية عالية ،وأحيانا كثيرة دون تكاليف ،على عكس الجهود الدعوية من خالل القنوات الفضائية كانت
تكلف مبالغ ضخمة ليست يسيرة .
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✓ مواقع التواصل االجتماعي أثرت على المجتمعات بما فيها المجتمعات المسلمة سلبا وإيجابا ،وحان الوقت
للتوظيف االيجابي واالستغالل العملي دعويا ،كما استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم كل وسيلة متاحة في

عصره للدعوة ،فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقصد اناس في مجتمعاتهم وأسواقهم ،كما في الحديث
":كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال أال رجل يحملني إلى قومه ،فإن قريشا قد

منعوني أن أبلغ كالم ربي" رواه الترمذي وغيره وصححه األلباني ،فنحن مطالبون باالستفادة مما هو متاح
من مزايا مواقع التواصل االجتماعي.

✓ تعدد أسلوب العرض :نصوص وصور ورسوم ،وأصوات وعرض مقاطع فيديو ،مع جاذبية هائلة وإقبال كبير
من الناس ،في الوقت نفسه تمثل مواقع التواصل االجتماعي تحديا للدعاة.
حضور الدين في مواقع التواصل اًلجتماعي :قراءة في الشكل والتجليات

تتحقق أهمية المبادئ والقيم حين تأخذ فرصتها للنشر واإلذاعة فإن تعذر عليها ذلك فهي ال تعدو أن تكون آثا ار

محنطة وأفكا ار مهملة ال ينتفع الناس بها وال يستفيدون في سلوكهم من النماذج التي تهديهم اليها ،وإدراكا منهم
للدور الفعال الذي تؤديه وسائل االعالم فإن أصحاب التيارات والعقائد المختلفة يركزون على استثمار ما توفره
وسائل اإلعالم عامة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة من أجل نشر وإذاعة تلك المعتقدات.

حضر الدين دوما على الشبكة العنكبوتية منذ بدايتها وقد أسهمت األديان كافة في انشاء مواقع وصفحات لها إلبراز
رسالتها والدعوة الى عقيدتها والرد على مخالفيها وقد كانت الحركات المتطرفة من الحركات التي استفادت كثي ار
من هذه المواقع لحاجتها الى التعبير عن نشاطها بعيدا عن الرقابة الحكومية المباشرة ما أتاح لها هامشا من التحرك

تمكنت من خالله من نشر أفكارها وأيديولوجياتها كما استفادت الدعوات الالدينية والعقائد المحرفة والفرق المختلفة
من هذه الفضاءات ما جعل مواقع التواصل االجتماعي من أهم منابر الصراع والتدافع الديني الى حد تشكيل خطر
حقيقي على الهوية الدينية عموما لمختلف الشعوب والهوية اإلسالمية بشكل خاص.

وألن كان لهذا الصراع خلفية واقعية في الدول التي تعيش تنوعا دينيا ومذهبيا اال أنه صراع غريب على مجتمع
متجانس دينيا  ،إن هذا الصراع الذي صرنا نالحظه واضحا حادا على مواقع التواصل االجتماعي لم يواكبه حضور
فاعل للمؤسسات الدينية المعتدلة بسبب توافر قنوات بديلة لها من ناحية وعدم استيعات المسؤولين عنها لقدرة

وفاعلية هذه المواقع –اال في وقت متأخر -من ناحية أخرى ما فتح الباب واسعا لألفراد والحركات الدينية الستثمار
هذا الفضاء.
وتعتبر الظاهرة األكثر حضو ار وإثارة للرأي العام الدولي والمحلي هي ظاهرة التطرف الديني خصوصا بعد ظهور
ما يسمى بتنظيم داعش وما كشفه من قدرة كبيرة على استثمار هذه المواقع في الدعوة ألفكاره وتجنيد الشباب من

مختلف أنحاء العالم ،غير أن ما تتعرض له الهوية الدينية اإلسالمية من خطر ال ينحصر فقط في دعوات التطرف

بل يتجاوزها الى خطر الدعوات الدينية المختلفة كالتنصير والدعوة الى البوذية وكذا الدعوات الدينية التي تنتسب

الى الفرق اإلسالمية كالدعوة الى األحمدية والقديانية والشيعية...الخ.

كما أثرت هذه المواقع أيضا على العالقة بين المسلم الباحث عن الفتوى أو العلم الشرعي وعلماء الدين حيث وفرت

للمسلم العادي القدرة على التالقي مع شريحة واسعة من رجال الدين في أي مكان من العالم بعيدا عن االنتماء
المذهبي مما انعكس على طبيعة األفكار المعروضة على النقاش ففي حين كانت محلية مرتبطة بالواقع المعاش

أصبحت –بفضل مساحة الحرية المتاحة في العالم االفتراضي -مختلفة متنوعة غريبة أحيانا ما كشف عن تشكل
وعي ديني إيجابي في بعض مساحاته وسلبي خطير في مساحات أخرى.
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اثار انتقال الخطاب الديني الى الفضاء العام عبر مواقع التواصل اًلجتماعي:

لقد كان للتجاور والتفاعل الحاصل بين الدعوة اإلسالمية وحملتها آثار عديدة إيجابية في بعض تجلياتها وسلبية

في أخرى ومن بين أهم اآلثار اإليجابية النتقال الخطاب الديني اإلسالمي الى مواقع التواصل االجتماعي:

زيادة انتشار الخطاب الديني بحجم أكبر :وذلك من خالل زيادة إقبال الدعاة والعلماء على استخدام الفيسبوك

للدعوة ونشر خطبهم وأخبارهم ورسائلهم الدعوية بشكل متواز مع تواجدهم على القنوات الفضائية وحتى بشكل أغزر
من إصداراتهم الورقية من كتب ومجالت .وذلك لما لمسوه من تفاعل وشعبية كبيرة لمنشوراتهم وتدوينها لتصل

لجماهير ضخمة في العالم ،1ومما ساهم في تحقق هذا األمر هو تنامي الشعور بضرورة استخدام وسائل االتصال

الحديثة بما فيها الفي سبوك في مجال الدعوة االسالمية على مستوى العلماء والمتخصصين أو لدى المسؤولين
والمفكرين ،وحتى عند األشخاص العاديين ،ففي دراسة للباحث سيد محمد مرعي _المدرس المساعد بكلية التربية
جامعة األزهر عن استخدام التكنولوجيا في الدعوة -توصل فيها من خالل استطالع رأي شمل  100من أساتذة

جامعة األزهر وحوالي 5000من طالب الجامعة حول ضرورة استخدام التكنولوجيا في الدعوة وتوصل إلى أن
98بالمائة من هؤالء االساتذة موافقين على استخدام 90بالمائة من الوسائل التكنولوجية التي شملها االستطالع
في الدعوة إلى هللا ،بينما وافق 100من الطالب على 100بالمائة من هذه الوسائل. 2
وأما بالنسبة لتزايد شعور المسؤولين والمفكرين بأهمية التكنولوجيا في الدعوة من خالل مساهمتها في نشر

الخطاب الديني ،يقول الدكتور محمود زقزوق وزير األوقاف المصري في مؤتمر تحديث الخطاب الديني الذي

عقد بالقاهرة عام  2002م ،يقول" :إن ثورة االتصاالت والمعلومات والثورة التكنولوجية قد فاقت كل التوقعات ،

وال يجوز أن تظل األمة االسالمية إزاء هذا دون حراك...وإنه لم يعد معقوال وال مقبوال في ظل هذه الظروف أن
يظل خطابنا الديني خطابا تقليديا جامدا متجاهال كل متغيرات العصر.3
اعتناق غير المسلمين لإلسالم :وذلك بسبب تزايد انتشار الخطاب الديني عبر مختلف مواقع التواصل

االجتماعي ،حيث ساهمت مساهمة كبيرة في إدخال عشرات األوروبيين والغربيين بصفة عامة الى االسالم وهذا
حسب تجربة الكثير من الدعاة والخطباء ،حيث أشاروا الى أن المحادثة التي تتم عبر هذه المواقع هي التي كانت

سببا في إدخال غير المسلمين الى االسالم .

انتاج مستوى مهم من مستويات الخطاب اًلسالمي :يتعلق األمر بالخطاب الذي يتجسد في حياة الناس اليومية

،ويعبر عن الحديث اليومي لألفراد عبر تفاعالتهم اليومية في مختلف المناسبات.4

توظيف الخطاب الديني في معالجة مختلف القضايا اًلجتماعية :لقد أصبح للخطاب الديني أهمية بالغة وكبيرة
أكثر من أي وقت مضى ،لما تشهده المجتمعات العربية واالسالمية من نمو وتقدم في شتى مناحي الحياة ،وبروز
تعقيدات جديدة أفرزتها عوامل التقدم التكنولوجي واالقتصادي والثقافي ،األمر الذي جعل الناس أكثر التصاقا

والتفافا الى معرفة أمور دينهم ودنياهم ،ومعرفة الفتوى الستجالء األحكام الشرعية في العديد من القضايا
االجتماعية ،ومن هنا يأتي دور الخطاب الديني ومضامينه للتأكيد على دور االسرة في التنشئة االجتماعية ،
واتباع المبادئ الصالحة ،لترسيخ قيم الدين في نفوسهم ،والربط بين الدين والحياة ،وبين الدين واحتياجات الناس
 - 1تسنيم الرنتيسي ،الفيس بوك منبر دعوي جديد يتنوع بتنوع جمهوره في رمضان،مقال الكتروني منشور في موقع
بصائر27،يونيو2015

 - 2محمد منير حجاب ،م س،ص.304

 - 3محمد منير حجاب ،م س،ص.305

 - 4وجدان فهد باسم ،الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرينتجاذب أم تنافر،سلسلة دراسات ،2017معهد
البحرين للتنمية السياسية،ص.28
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،وبين الدين وقضايا المجتمع ،وشرح القضايا الراهنة والمستجدة ،وموقف االسالم منها ،بمنهج وسطي معتدل ،

فالمضمون الديني إذا أعد إعدادا جيدا  ،وانطلق من خالل استراتيجية محددة ومنظمة  ،يمكن بل من المؤكد أن

يسهم في تنمية الوعي الديني لدى الجماهير ،ويبصرها بشؤون دينها وثقافتها االسالمية ،كما يعمل على العرض
المتوازن لمختلف المشاكل والقضايا االجتماعية.

1

وباإلسقاط على أهم مواقع التواصل االجتماعي نجد تجسيدا لهذا التوظيف للخطاب الديني حاضر وبقوة ،وذلك من
خالل:

الفيسبوك :هو موقع اجتماعي شهير يدخل عليه حوالي 250مليون انسان على مستوى العالم ،مما يؤكد اهميته

ورواجه الواقعي وتفاعل أعضائه في أي شيء ،ومن خالله يتم التواصل مع اي انسان وفي أي زمان ،ومن هنا

فقد انتبه دعاة كثيرون في زماننا هذا مؤسسات أو افرادا الى هذه الوسيلة ،وتم عمل صفحات شخصية لهم عليه

لمخاطبة جماهيرهم ونشر الدين والدعوة داخل العالم العربي وخارجه ،إضافة إلى انشاء مجموعات دينية تدعو
الى الحث على الفضيلة والخير ،ومناقشة مختلف القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية من خالل ابراز وجهة

نظر الدي ن فيها ،اضافة الى التواصل مع غير المسلمين لدعوتهم كذلك الى الدين االسالمي ،وذلك بإتقان لغة
المخاطب ،وتوضيح صورة االسالم الصحيح التي شوهها الغرب عبر اعالمهم.
خلق ما يسمى بالتحاور الديني :وذلك من خالل ظهور المجموعات الدينية التي تقوم بتبادل المعلومات

واآلراء في مواضيع شتى خاصة ما يتعلق بالمواضيع الدينية والدعوية لكافة األديان والمعتقدات والمذاهب ،وذلك

بنوع من األريحية بعيد عن مراقبة السلطة ووسائل االعالم  ،األمر الذي جعل الخطاب الديني يبدو تفاعليا ومتاحا
للتداول من خالل ارفاقه بالتفسير التعليق الالهوتي  ،وعادة ما يكون في هذه الساحات النقاشية ،2الكثير من

الحيارى والضائعين الذين يبحثون عن نور الهداية ،كما أن فيها أيضا من يتعرض لدين هللا تعالى بالكيد والطعن
من الكفار والمنافقين والمشككين وأصحاب األهواء والبدع ،فكان البد من التصدي لهم ،والرد عليهم ،وبيان
حقيقتهم وكشف نواياهم.

تزايد نشاط النخب الدينية على مستوى الفضاء اًلفتراضي :والمتمثلة في شيوخ الدين والفقهاء والمؤسسات

الدينية التي قامت بتوظيف هذا المكسب التواصلي الجديد للتعبير عنها ،وهذا بهدف تدعيم حضورهم واالستفادة
من كل الفرص المتاحة لهم ،األمر الذي يفسر الوجود المكثف للفاعلين في الشأن الديني على منابر التواصل
االجتماعي على غرار الفي سبوك ويوتيوب وتويتر ..هادفين إلى اقناع الناس بإمكانات أن يلعبوا دو ار في رهانات
المستقبل ،باعتبار أن المجتمعات العربية تعيش اليوم ،وربما أكثر من أي وقت مضى جدال متناميا حول الظاهرة
الدينية وحول المعيش الديني ،خاصة مع صعود التيارات االسالمية الذي اتخذ أشكاال مختلفة ،وفق األنساق
االجتماعية واألطر الفكرية التي يتنزل فيها في كل بلد ،وقد أدرك صناع الظاهرة الدينية أن وسائل التواصل

االجتماعي تتجاوز في نجاعتها االعالم التقليدي وتتفوق عليها في نشر الخطاب الديني بالمستوى المطلوب .3

 . - 1جيهان سيد يحيى ،معالجة قضايا االسرة في البرامج الدينية بالفضائيات العربية ودورها في تشكيل معارف

الجمهور واتجاهاته نحوها ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة االزهر ،كلية الدراسات االسالمية والعربية ،شعبة

الصحافة واالعالم.2011،

 - 2نيك كولدري،شبكات التواصل االجتماعي والممارسة االعالمية ،ترجمة هبة ربيع،دار الفجر للنشر والتوزيع،ص.225
 - 3شهد سالمة،االسالم الرقمي ،مقال الكتروني منشور،مجلة المرأة العربية
238

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

مساهمة الخطاب الديني المنتشر عبر مواقع التواصل اًلجتماعي في التغيير في سلوك الشباب :وذلك من

خالل نشر مفاهيم وقيم الحقوق والحريات واالعتدال والوسطية ،ومتابعة مايدور في العالم من قضايا وأحداث
،ومحاولة تقديم الرؤية االسالمية من منظور وسطي حولها وطرح الحل االسالمي ألهم المشكالت المعاصرة.1

ومن ناحية أخرى كان النتقال الخطاب الديني الى الفضاء االفتراضي جملة من اآلثار السلبية نوجزها في النقاط

اآلتية:

الترويج للتطرف :من أكبر المكاسب التي حصل عليه خطاب الكراهية والعنف في العالم عموما في السنوات
األخيرة هو ملكية وسائل اإلعالم الواسعة االنتشار ،وهو مالم يكن متاحا سابقا بسب احتكار السلطة لها ،إن ما
أتاحته هذه الوسائل ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص من قدرة عالية وسريعة وفعالة للتواصل مع األفراد
شكل رافدا أساسيا لكثير من الجماعات المتطرفة ،كما ساهمت في التعريف بها وخلق صورة مكذوبة عن حجمها
وأفكارها  ،ولم تكتف الجماعات المتطرفة بالترويج لخطاب العنف بل حاولت أيضا رصد ردود األفعال واستقطاب

الشباب بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وتتنوع أساليب استثمار ا لجماعات المتطرفة لمواقع التواصل االجتماعي من أجل تحقيق أهدافها ومن بين تلك
األساليب أسلوب الصدمة الذي يعتمده تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" من خالل ما يبثه من مقاطع فيديو صادمة
بغرض لفت االنتباه وتحقيق نسبة انتشار أكبر ،كما يتم استثمار غرف الدردشة الستقطاب الشباب من مختلف
الدول ومن ثم جعلهم عناصر فاعلة في تنفيذ عملياتهم االرهابية كل في أوطانهم .

العاطفية والغوغائية :إن جزءا من الحاملين للفكر اإلسالمي اليوم والناشطين على مستوى مواقع التواصل

االجتماعي بغرض تبليغ الخطاب الديني هم في الحقيقة لم يمروا بمراحل مؤسسية وتربوية تسقل أفكارهم وتضبط
خطابهم وتشكل رؤيتهم ،بل كان تكوينهم يعتمد أساسا على القراءات الفردية السريعة للكتب والمجالت أو حتى

مواقع التواصل االجتماعي ،وهو ما جعلهم أكثر انفعاال وتوت ار مما جر الكثيرين منهم الى الغوغائية واالنفعالية،

حيث نجد بعض المشتغلين في المجال الدعوي يعملون على نشر العاطفة بين الناس بعيدا عن الدقة والتحري
والموضوعية  ،وبعيدا أحيانا عن سالمة الخطاب وصحته من الناحية الفكرية والشرعية.
اتساع مساحات الجدل :يساهم الحوار في توحيد الفهم وتقريب األفكار بين أصحاب التيارات المختلفة خاصة إذا

كا نت مساحة التالقي أكبر بكثير من حجم الخالف ،والشك أن مواقع التواصل االجتماعي قد أتاحت فضاءات
واسعة وحرة للتالقي بين أصحاب األفكار المختلفة وحملة لواء التغيير في مجال الدعوة االسالمية بشكل خاص،

غير أنه ولألسف تحولت هذه الفضاءات الى ساحة مفتوحة للصراع والجدل ترسم أمامنا مشهدا مسيئا للخطاب
اإلسالمي وتغرقه في متاهات الحجج والحجج المقابلة.
تشويه صورة "الداعية"  :ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تحرر الدعاة من المؤسسات الرسمية ،وفتحت
أمامهم فضاء واسعا لالحتكاك بالمدعوين ومخاطبتهم بطرق وأساليب مختلفة تتوافق مع طبيعة العصر مما فتح
الباب أمام ظهور شخصيات دعوية جديدة ،غير أن قلة التكوين لدى البعض وغياب المقصدية السليمة لدى البعض
اآلخر خلق نماذج مشوهة عن حملة الخطاب االسالمي من العلماء والدعاة تتخذ التمظهر شكال جديدا للداعية في

صورة يغلب فيها الشكل على المضمون.

سهولة انتشار الفتاوى واألفكار الشاذة :تتدافع األفكار في المجتمعات والتنظيمات والتجمعات و تتالقح لتشكل
الوعي العام لتلك المجتمعات وخالل المراحل والمستويات المختلفة لذلك التدافع تسقط األفكار الشاذة و الخاطئة

بعد أن يضبط المجتمع الحجم الحقيقي لتلك األفكار ،غير أن مواقع التواصل االجتماعي اليوم قد أعطت تلك
 - 1محمد األمين ،وسائل االتصال الحديثة ودورها في تعزيز ثقافة الوسطية واالعتدال ،مقال الكتروني24،جويلية 2014
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األفكار قدرة على البقاء مدة أطول ما يساهم في ضياع الكثير من الجهود في التصدي لها من قبل رجاالت
الخطاب الديني ،الى جانب الصورة المشوهة التي يعكسها هذا الوجود عن اإلسالم وأفكاره.

عودة بعض الفرق والعقائد المحرفة لالنتشار :لما كانت وسائل التواصل االجتماعي وسائل عالمية معززة باتساع
نطاق النشر من السهل نقل األفكار والمعتقدات ،ما شكل فضاء جديدا لعودة بعض الفرق التي تحمل عقائد محرفة

عن اإلسالم ،حيث لم تعد مرتبطة بالنطاق الجغرافي الذي وجدت فيه بل تجاوزته الى بلدان اسالمية كثيرة كانت
في منأى عن هذا الخطاب المنحرف عقديا ،ويؤدي هذا االنتشار الى آثار خطيرة على عقيدة المسلم خاصة مع
قلة الوعي لدى فئات واسعة من المسلمين ،كما قد يساهم في تغيير الخريطة الدينية لعدد من المجتمعات خاصة

تلك التي لم تحتك سابقا بمثل هذه العقائد .
تداول بعض األحاديث الموضوعة والشاذة والقصص الكاذبة :تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي الكثير من

األحاديث واآلثار الشاذة والموضوعة ويتم تداولها بشكل واسع من غير التأكد من صحتها  ،ما يجعل البعض يتوهم

صحتها وهو ما يؤدي الى انتشار البدع والمخالفات الشرعية.
خاتمة:

إذ نؤكد على الخطر الذي قد يحمله التداول العشوائي والغير منهجي للمسائل الدينية ال يمكن أن ننكر حجم األثر
اإليجابي الذي قد تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تحقيقه من خالل فتح فضاءات حرة لتداول المادة الدينية
ستساهم بشكل واضح أيضا في بلورة مالمح خطاب ديني متحرر من قيود التفكير الجامد الذي ينطلق أساسا من
فكرة التقديس المطلق لألفكار البشرية المتداولة ،لذا فالمطلوب ليس احتكار مطلقا للمادة الدينية من قبل الجهات

والمؤسسات الرسمية بقدر ما هو رقابة ذات طابع وقائي لما هو متداول في هذه الفضاءات االلكترونية من ناحية،
كما هو دعوة أيضا للمؤسسات الدينية لتكثيف نشاطها اإللكتروني مما يوفر بديال الكترونيا سليما يحقق مبدأ التدافع.
التوصيات:

➢ تفعيل دور المؤسسات اإلسالمية المعتدلة على مواقع التواصل االجتماعي وتنشيط دورها في نشر ثقافة
االعتدال والتسامح وتقبل اآلخر.
➢ ال ينبغي تجاوز األثر اإليجابي للتداول الحر للمادة الدينية في تجديد الخطاب الديني لذا وجب الحفاظ
والتأكيد على حرية هذا التداول مالم يتحول الى تهديد.

➢ استغالل شبكات التواصل االجتماعي في بث خطاب إسالمي معتدل يبرز تسامح اإلسالم ووسطيته وعدم
ترك هذا الفضاء للجماعات المتطرفة لبث أفكارها وسمومها.
➢ تعزيز دور المؤسسات الرسمية وتواجدها على الفضاء االلكتروني بشكل عام ومواقع التواصل االجتماعي
بشكل خاص.
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 )11زاهر راضي" ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي" ،مجلة التربية ،ع ، 15جامعة عمان
األهلية ،عمان.2003 ،

 )12سيد قطب ،الخطاب و اإليديولوجية ،دط ،دار قرطبة للنشر ،الجزائر.1991 ،
 )13شهد سالمة ،االسالم الرقمي ،مقال الكتروني منشور ،مجلة المرأة العربية
 )14الطيب برغوث ،الخطاب اإلسالمي المعاصر و موقف المسلمين منه ط ،1دار االمتياز ،قالمة ،الجزائر،
.1990
 )15عبد الصبور فاضل ،الدعوة االسالمية ومواقع التواصل االجتماعي ،موقع الوعي الشبابي االلكتروني.

 )16عبد القادر طاش ،خطابنا الديني مراجعة مشروعة ونقد ذاتي مطلوب ،موقع مئات المقاالت المتنوعة
والعميقة . https://groups.yahoo.com ،
 )17علي خليل شقرة ،االعالم الجديد :شبكات التواصل االجتماعي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن،
.2014

 )18محمد األمين ،وسائل االتصال الحديثة ودورها في تعزيز ثقافة الوسطية

واالعتدال ،مقال

الكتروني24،جويلية .2014
 )19محمد الفران ،مظاهر التجديد في الخطاب الديني المعاصر ،ط ،1دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط،
المغرب.2007 ،

 )20محمد جابر خلف ،مميزات وخصائص مواقع التواصل االجتماعي.http://kenanaonline.com ،
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 )21محمد منير حجاب ،تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع،
القاهرة ،مصر.

 )22مسفر بن علي القحطاني ،المجال الديني والعام ورهانات المستقبل ،مقال منشور في صحيفة الحياة
االلكترونية5،يناير.2018،14:42 .2018،14:42
 )23نيك كولدري ،شبكات التواصل االجتماعي والممارسة االعالمية ،ترجمة هبة ربيع،دار الفجر للنشر
والتوزيع.

 )24وجدان فهد باسم ،الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين تجاذب أم تنافر  ،سلسلة دراسات
،2017معهد البحرين للتنمية السياسية.
reason and the rationalization of society the theory of communicative action, )25
bearcon, Boston, ,j,24,p361, ,translated by Thomas mccarty hbermas

press,vol,1,1981.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن
(مدينتا الفحيص وماحص أنموذجاً)

إعداد
د .خيريه حامد شنيكات
قسم الخدمة اًلجتماعية ،كلية األميرة رحمة الجامعية ،جامعة البلقاء التطبيقية

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن (مدينتي الفحيص وماحص

أنموذجاً) ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد المجتمع األردني من المسلمين والمسيحيين في مدينتي الفحيص

وماحص).

واعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع المعلومات ،وطبقت اداة الدراسة على عينة على أبناء المدينتين بواقع

( )100من المسلمين في مدينة ماحص و( )100من المسيحيين في مدينة (الفحيص).
وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر مظاهر التعايش من ِقَبل المسلمين كانت مرتبة تنازلياً :التعايش االقتصادي،
التعايش الثقافي ،التعايش السياسي ،التعايش االجتماعي ،التعايش الديني .وبالدرجة الكلية لمقياس التعايش عند
المسلمين كان متوسطاً.

ودلت النتائج إلى أن أكثر مظاهر التعايش من ِقَبل المسيحيين كانت مرتبة تنازلياً :التعايش االقتصادي،
التعايش السياسي ،التعايش الثقافي ،التعايش االجتماعي ،التعايش الديني ،وبالدرجة الكلية لمقياس التعايش عند

المسيحيين كان مرتفعاً.

وقد أبرزت النتائج وجود فروقاً ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش والديانة لصالح المسيحيين ،كما
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش والجنس وكان مصدر الفروق
لصالح الذكور عند المسلمين والمسيحيين.

كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش والعمر عند المسلمين

والمسيحيين ،ودلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش والتعليم عند المسلمين
لصالح المستوى التعليمي (دون الثانوية العامة) وعند المسيحيين كان (ثانوية عامة) .وأبرزت النتائج إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش والحالة االجتماعية لصالح (العازبين) عند المسلمين والمسيحيين.
مصطلحات الدراسة :التعايش الديني ،السياسي ،اًلجتماعي ،الثقافي ،اًلقتصادي.
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المقدمة:

بدأ االهتمام بالتعايش منذ زمن بعيد ،وقد وضع القرآن الكريم قواعد واضحة للعائلة البشرية حيث أعلن

اإلسالم أن الناس جميعاً خلقوا من نفس واحدة.

وال ننسى ما قام به النبي محمد صلى هللا عليه وسلم من إرساء قواعد التعايش مع غير المسلمين لهم ما

عليهم من الحقوق والواجبات .ضرب المسلمون أروع األمثلة في تعايشهم مع غير المسلمين من أصحاب الديانات
األخرى ،منها عالقة المسلمين األندلسيين مع يهود األندلس لقد كان يضرب بها المثل ،من تسامح واحترام اآلخر.
(السيف)2016 ،
وجد نماذج عريقة في التسامح والتعايش منذ زمن بعيد وما زال هناك تجارب تستحق التوقف والدراسة كما حصل

في األردن الذي سطر نماذج رائعة في التعايش بين المسلمين مع غير المسلمين في كافة مدنه ،وذلك بشهادة الناس
التي تعيش على أرض األردن ونحن في هذا الصدد نتحدث عن التجربة األردنية الفريدة في التعايش بين المسلمين
والمسيحيين ،إذ يسكن على أرض األردن نحو ( )250ألف مسيحي.
إن هذه النسبة ( )3%من العدد الكلي للسكان وفق األرقام الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية في األردن

ويتوزع المسيحيون في كافة مدن األردن ومنها الكرك وإربد وعجلون وعمان ،والزرقاء ،ومادبا ،والسلط ،والفحيص،

(أبوجابر .)2012 ،ويأتي تركيزنا في هذا البحث على سكان مدينتي الفحيص وماحص من المسلمين والمسيحيين
ومدى التعايش بين ساكني هاتين المدينتين المتجاورتين منذ زمن بعيد ،بوصفها نموذجاً حياً واقعاً يعكس لما نقوله
اآلن؛ فلم يسبق أن حصل أي احتكاك بين السكان رغم أنهم من المسلمين والمسيحيين على مدار السنين فهم

يمثلون أروع العالقات والتعايش الديني والسياسي ،واالجتماعي ،والثقافي ،واالقتصادي ،فهم يشتركون في الحياة

االجتماعية ومظاهرها ،ومن أجل التطرق إلى هذا الموضوع المهم ،يجب أن نعطي نبذة صغيرة عن مدينتي
الفحيص وماحص ،المتجاورتين منذ أمد بعيد ،نبدأ أوالً بمدينة الفحيص تلك المدينة القابعة على جبال البلقاء
وتتوسط مدينتي عمان والسلط تبعد عن المدينتين أقل من ( 13كيلومتر) ترتفع ( 850متر) عن سطح البحر وهي

مصيف يبلغ عدد سكان الفحيص ( 20ألف نسمة) غالبيتهم من المسيحيين ،تشتهر الفحيص بكنائسها المشهورة
أهمها كنيسة القديس جاورجوس الروم الكاثوليك وأصل مدينة الفحيص هو الحصن المنيع (مجلة أبناء األردن،

 )2018أما ماحص هي جارة الفحيص التي معظم سكانها مسلمون .تقع غرب العاصمة عمان ضمن محافظة
البلقاء عدد سكانها ( 14ألف نسمة) ترتفع ( 800متر) عن سطح البحر وتشتهر ببساتينها ولها أهمية دينية؛ إذ
يقع فيها مقام الخضر عليه السالم ،وتعود تسميتها إلى أن ماحص كانت تقع على منطقة حدودية ومرك اًز على نبع
نعد إلى تلك المدينتين الجارتين؛ إذ السكان
ماحص لتمحيص البضائع في زمن الرومان (تقرير تلفزيوني )2012 ،ولِ ُ
الذين يعيشون معاً ويتقاسمون لقمة العيش سوياً بغض النظر عن الدين ،فهناك األلفة والمحبة وحسن الجوار بين

الطرفين جسدت معنى التعايش الديني والسياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي بين المسلمين والمسيحيين من

هنا تأتي مبررات تلك الدراسة وهي على النحو التالي:
 .1تعتبر من أولى الدراسات الميدانية الحديثة في دراسة مظاهر التعايش في المجتمع األردني (وال سيما مدينتي
الفحيص وماحص).

 .2خصوصية السكان لتلك المدينتين وهم من المسلمين والمسيحيين.

 .3انفتاح المجتمع األردني في اآلونة األخيرة على المجتمعات األخرى نتيجة الربيع العربي مما زاد من فكرة
ترسيخ التعايش بين األديان ومظاهره في المجتمع األردني بين المسلمين والمسيحيين.
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مظاهر التعايش الديني والسياسي واًلجتماعي والثقافي واًلقتصادي في األردن

تتعدد مظاهر التعايش الديني في المملكة األردنية الهاشمية بشكل عام وفي مدينتي الفحيص وماحص

بشكل خاص ،حيث يتواجد المسيحيون في مدينة الفحيص والمسلمون في مدينة ماحص حيث التجاور المكاني ال

يتواجد أي حواجز تفصل المدينتين عن بعضهما البعض؛ إذ أنك تدخل إلى مدينة الفحيص وتخرج من مدينة

ماحص .يوجد في الفحيص مجموعة من الكنائس المشهورة أبرزها كنيسة الفحيص الخمسينية اإلنجيلية ،كنيسة
الالتين ،كنيسة األرثوذكس ،كنيسة المقبرة ،كنيسة القديس جوراجيوس ،مطرانية الروم الكاثوليك ،كنيسة المعمدانية،

عدا أنها تحتوي على جمعية الكاريتاس التي توفر الخدمات الطبية ألبناء المدينتين الفحيص وماحص ،وهذه
الكنائس يتم ارتيادها في الصلوات والمناسبات المختلفة .اعتاد المسلمون في مدينة ماحص القدوم لهذه األماكن

وتقديم واجب المناسبات المختلفة ،إيماناً منهم بأهمية العالقات وترسيخها مع األخوة المسيحيين ،كما يذهب
المسيحيون لتقدم واجب المناسبات المقامة عند المسلمين في مدينة ماحص ،حيث يتواجد على أرض ماحص مقام
الخضر عليه السالم وعدد كبير من المساجد أبرزها مسجد ماحص القديم ومسجد أبوبكر الصديق .أما بالنسبة
للمظاهر السياسية للتعايش بين المدينتين؛ فأبرزها عدد من العاملين من المسلمين في وظائف ومؤسسات داخل
مدينة الفحيص وعلى العكس من ذلك يتواجد عدد من المسيحيين في مؤسسات وظائف داخل مدينة ماحص،

وخالل فترة االنتخابات البرلمانية يتشارك المسلم مع المسيحي في اإلدالء بصوته بغض النظر إن كان مسلماً أو

مسيحياً ومن أهم مظاهر التعايش االجتماعي التي من أبرزها المجامالت والزيارات التي تتم بين الطرفين في أغلب
المناسبات االجتماعية فهناك من المسلمين يدرسون في مدارس الفحيص وأبناء من المسيحيين يدرسون مع أبناء
المسلمين في مدارس ماحص ،وهذه المظاهر ظاهرة للعيان وتنم عن مدى التعايش بين الطرفين بغض النظر عن

الدين.

أما بالنسبة للمظاهر الثقافية ،فهي كثيرة من أبرزها التشابه بين القيم والعادات بين المسلمين والمسيحيين
في مدينتي الفحيص وماحص األردنية ،ويحترم كل طرف اآلخر في مناسباته وخصوصياته ،نظ اًر للتشابه بين القيم
والعادات وخير مثال على ذلك أن المسيحيين يغلقون مطاعمهم والمقاهي نها اًر في شهر رمضان احتراماً منهم
لمشاعر المسلمين ،عدا أن شبيبة الكنائس تقوم بتوزيع التمور والماء وقت المغرب نظ اًر للتآخي بين الطرفين .يقول

المؤرخ األردني رؤوف أبوجابر( :ولدنا مسيحيين وثقافتنا إسالمية ،وأفخر باللغة العربية وللقرآن الكريم فضل علي).
ّ
أما بالنسبة لمظاهر التعايش االقتصادي الذي يجسد معنى التعايش الذي يربط بين المسلمين والمسيحيين

في مدينتي الفحيص وماحص فإنك تجد أسواقاً مشتركة يؤمها المسلم والمسيحي في آن واحد هكذا هي صور

التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن ،يقول جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية
الهاشمية" :إن األردن الذي يشكل القدوة في التعايش اإلسالمي المسيحي حريص على تعزيز التآخي بين أبناء

الديانتين لإلسهام في بناء وتقدم الوطن النموذج الذي نتطلع إليه"( .جريدة الدستور.)2013 ،

أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني في مرات عديدة على أهمية الحالة التي يعيشها المسلمون والمسيحيون في

األردن بأنها فريدة من نوعها ومميزة .وسبق أن زار األردن أكثر من بابا من الفاتيكان ،التي تؤكد على عمق العالقة

التي تربط المسلمين والمسيحيين في األردن ،وفي األردن وعلى مدار سنوات وما زالت تعقد المؤتمرات والحوارات التي
تبحث وتؤكد على التواصل بين المسلمين والمسيحيين منها المركز األردني لبحوث التعايش الديني والذي تأسس عام
 2003بهدف تعزيز التعايش بين أبناء األديان السماوية في األردن (المركز األردني للبحوث )2003 ،إضافة إلى ذلك
رسالة عمان عام  ،2004التي أصدرها جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين التي أكدت على القيم األساسية لإلسالم
الرحمة واالحترام المتبادل والتسامح والقبول وحرية الدين ،وقد تحدث المبعوث األوروبي في التعايش المشترك بين األديان

وقال إن األردن نموذج في التعايش المشترك بين األديان (فيغيل ،جريدة الغد)2016 ،
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مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في دراسة مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن في مدينتي الفحيص

وماحص.
وتتلخص بالسؤال الرئيسي التالي :ما هي مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين األردنيي في

مدينتي الفحيص وماحص؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1التعرف إلى مظاهر التعايش من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
 .2التعرف إلى مظاهر التعايش من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
 .3التعرف إلى العالقة بين مظاهر التعايش والمتغيرات االجتماعية (الجنس ،والعمر ،والديانة ،والتعليم ،والحالة
االجتماعية) ،من وجهة نظر المسلمين والمسيحيين في مدينتي ماحص والفحيص.
تساؤًلت الدراسة:

يتفرع عن السؤال الرئيسي التساؤالت التالية:

 .1ما مظاهر التعايش من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص؟

 .2ما مظاهر التعايش من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مظاهر التعايش والمتغيرات االجتماعية (الجنس ،والعمر ،والديانة،
والتعليم ،والحالة االجتماعية) ،من وجهة نظر المسلمين والمسيحيين في مدينتي ماحص والفحيص؟

اإلطار النظري:

يقصد بالتعايش أن تعيش مع اآلخرين المخالفين لك فك اًر واعتقاداً وثقافة وحياة اجتماعية بمظاهرها المختلفة،

في اآلونة األخيرة كثر الحديث في معظم دول العالم عن التعايش وكيف يمكن تحقيقه على أرض الواقع رغم

االختالفات الفكرية والعقائدية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،لكننا نقول :خير من سبق في إرساء
قواعد التعايش بين البشر ديننا اإلسالمي الحنيف الذي دعم التسامح بين بني البشر عندما أوحى هللا إلى سيدنا

محمد صلى هللا عليه وسلم في القرآن الكريم أن ال إكراه في الدين وبيَّن صلى هللا عليه وسلم حقوق غير المسلمين

الذين ال يحاربون المسلمين ،واعتناق اإلسالم متروك للقناعة الشخصية وأن الدعوة إليه تقوم على الحكمة والموعظة
الحسنة ،قال تعالى :ﭼ ي ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﰉ ﭼ [البقرة ،]256 :وقال تعالى :ﭼ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ﭼ [الكهف.]29 :

نضيف إلى ذلك ما قال نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بشأن حقوق غير المسلمين( :من قتل معاهداً لم

يرح رائحة الجنة ،وإن ريحها توجد في مسيرة أربعين عاماً).
وغيرها الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي دعت إلى التعايش والتسامح وانتشرت بشكل كبير

نظ اًر لتطور وسائل التكنولوجيا واالتصال التي ساعدت على انتشار هذه المفاهيم على مستوى العالم بشكل أسرع

وذلك وفق النظريات االجتماعية الحديثة منها نظرية العامل التكنولوجي حيث تحدثت عن العالقة بين التكنولوجيا

والمجتمع؛ إذ إن االرتباط وثيق بينهما .وقد ساهمت التكنولوجيا في تطوير اتجاهات داخل المجتمعات ،وتغيير في
القيم ،وفق هذه النظرية؛ إذ انتشرت مفاهيم وقيم ومظاهر التعايش بمختلف أشكاله عن طريق استخدام الوسائل

التكنولوجية الحديثة(www.marefa.org/index.php) .
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ونظرية العامل الديمغرافي (السكاني) التي تعزو التغير االجتماعي إلى العامل السكاني مثال ذلك ما تحدثه
الهجرة الداخلية والخارجية في تغيرات المفاهيم والقيم ومظاهر الحياة االجتماعية والثقافية والفكرية وهكذا ينطبق

على مظاهر التعايش الديني ونظرية العامل االقتصادي التي تؤكد على الناحية االقتصادية وتأثيرها على التغير

االجتماعي الفكري واالجتماعي والثقافي.

نظرية العامل الثقافي ،وتحدثت عن االنتشار الثقافي واالرتباط الثقافي والصراع الثقافي سواء داخل المجتمع
نفسه أو خارجه نتيجة اختالط ثقافات الشعوب مع انتشار وسائل االتصال واإلعالم وتقبل ونشر مفاهيم وانتشار

مظاهر ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية متعددة.
مصطلحات الدراسة:

 .1التعايش :العيش المشترك مع اآلخر في مظاهر الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية والدينية واالقتصادية.
 .2المسلمون :المسلمين الذين يعيشون في مدينة ماحص األردنية المجاورة لمدينة الفحيص األردنية.

 .3المسيحيون :المسيحيين الذين يعيشون في مدينة الفحيص األردنية المجاورة لمدينة ماحص األردنية.
الدراسات السابقة:

تطرقت العديد من الدراسات إلى التعايش بشكل نظري ،فقلما تناولته دراسة بعينها بشكل ميداني.
فدراسة (عبدالستار ،)2016 ،بغداد بعنوان( :األسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في المجتمعات) ،بنيت

الد راسة على قضية مفادها (تعد ثقافة التعايش السلمي ضرورة حياتية للتقارب بين التنوع واالختالف في المجتمع
وبناء على ذلك توصلت الدراسة إلى أن التنوع واالختالف
وضرورة حضارية (إنسانية) للتواصل والتفاهم بين البشرً ،

إالهية يستحيل إلغاؤها والتعدد ضرورة اجتماعية والمواطنة حق إنساني علينا أن نتعامل مع ذلك
واقع كوني وإرادة
ّ
الواقع بوعي يحقق التعايش السلمي في ظل التنوع والتكامل مع التعدد والتعاون في القواسم المشتركة وعليه إذا أردنا

تعايشاً سلمياً يحافظ على الوحدة أن نتوافق على أن تكون الدولة في كل مؤسساتها مجسدة للتنوع الذي يقوم عليه
المجتمع وااللتزام بحقوق المواطنة للجميع وكفالة حرية العقيدة والعبادة والتبشير وقيام المؤسسات للعمل المشترك
وااللتزام بثوابت الوطن والعدالة في توزيع الحقوق والمساواة في التعامل واحترام التميز والجودة في العمل وانتهاج
الحوار كوسيلة لفض النزاعات واحترام حقوق المؤسسات وحرياته األساسية.

أما دراسة (أل ملحم )2015 ،بعنوان التعايش السلمي وتعددية األديان واألعراف :دراسة في فكر مهاتير

محمد ،ركزت الدراسة على فكرة ورؤية واستراتيجية مهاتير محمد صانع ماليزيا الحضارة ورئيس وزرائها السابق في
بسط التعايش السلمي بين األديان واألعراف بماليزيا ،وكيف استطاع برؤيته اإلسالمية الحكيمة وسياساته المتوازنة،
إنجاح فكرة التعايش بين األقطاب الدينية والثقافية المختلفة ،بعد أن أفاد من منطق التعايش واستطاع توظيفه بعقلية

سياسية محنكة وفكر ديني منفتح يدرك أن الواقع التاريخي واألخالقي في اإلسالم حقق التوازن األخالقي وخلق

مناخا من التعاون والتعايش ال التناصر ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوضعي واالستقرائي وجاءت في مبحثين
ً
رئيسين :األول :مفهوم التعددية الدينية والتعايش السلمي والثاني ماليزيا الواحدة دولة التعددية والتعايش السلمي
وتمثلت أهم النتائج في أن ال وجود من حيث المبدأ لثقافة عدوة أو أمة عدوة ،وأن التنوع الثقافي ثروة ينبغي أال

تكون مصد اًر للنزاع والتوتر وتبدأ األفراد ،بل سبيالً إلى توسيع األرضية المشتركة ،ودعم فرص التوافق والتالقي
وتقليل الفوارق وحل النزاعات بالطرق السلمية ،وأن من سلبيات التعددية أنها قد تؤدي لصراع عنيف بين الثقافات.

أما دراسة (رمضان )2012 ،بعنوان التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح :دراسة اجتماعية
ميدانية في مدينة الموصل هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة واقع التعايش السلمي في مدينة الموصل من
خالل تحديد مستوياته وتقدير أبعاده االجتماعية بين مكوناته المختلفة في المدينة ،لغرض الوصول إلى إمكانية
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تنمية مشاعر أفراده وتفعيل دورهم في تحقيق التوافق واالنسجام وقبول اآلخر والعيش برفاهية ،وما إلى ذلك من
آثار إيجابية في توفير االستقرار واألمن االجتماعي والسياسي وتحديد المشكالت الناجمة عن ذلك شملت عينة

الدراسة ( )150فرداً عن مركز مدينة الموصل ،ثم اختيارهم بطريقة العينة الحصصية ،وهم يمثلون مجتمع الدراسة
موزعين على أحيائها المختلفة ،في جانبي المدينة األيمن واأليسر ،تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية

والمناهج المتبعة فيها هو المنهج التاريخي ومنهج المسح االجتماعي اعتمدت الدراسة على مقياس يحتوي على ()48

فقرة ،وتبحث معالجة البيانات بالوسائل اإلحصائية ذات الصلة بالموضوع كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار
التائي للمقارنة بين متغيرات الدراسة (برنامج  )SPSSلتحليل الفقرات وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بين

المكونات االجتماعية في مستوى الشعور بالتعايش السلمي في مدينة الموصل ،وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى التعايش
السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وخاصة مدينة الموصل ما زال ينتابه نوع من الخوف ويتسم بالهشاشة والتالي
فهو معرض للتهديد باالنهيار بأي لحظة.

كذلك دراسة (محمد )2011 ،بعنوان (التعايش السلمي لألسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة :دراسة

ميدانية في قضاء تلكيف) ،بهدف البحث إلى التعرف على طبيعة التعايش بين األسر المتجاورة المتعلقة في ثقافاتها
وهل هناك تعاي ش فيما بينهما أم ال ،كما يهدف إلى الكشف على سبيل تعزيز هذا التعايش وتوصل البحث إلى
مجموعة نتائج من أهمها ،وأن األسر المتجاورة والمتباينة في ثقافتها تحرص عبر غرس القيم التي تحث على
التعايش في نفوس أبنائها من خالل التنشئة االجتماعية كمما تحثهم على مصاحبة أبناء األسر المختلفة عنها في

معتقداتها وثقافتها كما تبين أيضاً تبادل الزيارات في المناسبات وغيرها بين هذه األسر وتقديم المساعدات والعون
بينهم وأخي اًر فإن األسر المتجاورة والمتباينة في ثقافتها يحصرون على حل خالفاتهم مع بعضهم بالتفاهم وعدم
اللجوء للعنف والقوة.

أما دراسة (أحمد ،)2011 ،بعنوان( :مظاهر التعايش االجتماعي في اإلسالم :دراسة وصفية تحليلية)،

هدفت إلى التعرف على طبيعة التعايش في المجتمع اإلسالمي ،وكذلك التعرف على مظاهر التعايش االجتماعي
في اإلسالم ،وقد استخدم المنهج التاريخي لمعرفة حقيقة التعايش ومظاهره االجتماعية في المجتمع اإلسالمي ،وقد
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :تميز الدين اإلسالمي بالمبادئ والقيم فيها قيم ربانية جاءت ملبية
للفطرة البشرية ومتوافقة مع احتياجاتها لذا حقق الوعي اإلسالمي ضروباً رائعة من التعايش والتوافق اإلنساني
في جوانبه االجتماعية والحضارية كافة بل حتى على المستوى النفسي بما يحقق التعايش بين المسلمين أنفسهم،

كذلك استطاع أن يحقق التعايش مع مخالفيهم في الدين الذين يشاركوهم المواطنة والتعايش مع الشعوب األخرى،
تتسع مجاالت التعامل االجتماعي بين المسلمين وغيرهم فيما ال يمس االعتزاز السلمي بأخصية دينهم ووضع
الضوابط االجتماعية في التعامل معهم ،وبهذا استطاع اإلسالم أن يحقق التعايش في المجتمع مهما تنوعت األديان.
وبهذا يستطيع أن يضم عدد من الثقافات الفرعية واألديان المتنوعة ،وفي المجتمع اإلسالمي في إطار التسامح

والتعايش اإلنساني مما يدل على قدرة الدين اإلسالمي على التفاعل والتعايش مع األديان األخرى.

أما دراسة (الشاوي )2014 ،بعنوان مظاهر التعايش االجتماعي بين الناس (قضائي القرنة والمدينة أنموذجاً)

شمال البصرة هدفت إلى التعرف على التعايش االجتماعي بين أبناء المذاهب اإلسالمية والتعايش االجتماعي بين
المسلمين وطائفة الصابئة ،وقد أظهرت النتائج أن أبناء جميع المذاهب اإلسالمية هي سنية وشيعية فضالً عن
أبناء طائفة الصابئة يتمتعون بحرية الفكر والعبادة في جوامعهم وأماكن تواجدهم ويمارسون طقوسهم الدينية العبادية
والشخصية على أساس مبدأ احترام آراء االخرين ،هنالك حالة ذوبان طائفة الصابئة في أحضان أبناء العشائر وفي
عمق العشيرة الجنوبية فكل أسرة منها هي كبقية األسر العربية العراقية ال فرق بينها وبين بقية األسر فيما بينها.
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دراسة (الشلبي والجبوري )2014 ،نحو "خريطة طريق" للتعايش في الدول العربية ومجتمعاتها هدفت إلى
تسليط الضوء على مفهوم التعايش على حالتي السلم والصراع في المجتمعات العربية ودولها ومكونات هذا المفهوم

مثل الحقوق والمواطنة والحرية ،على تجربة ما يطلق عليه (الربيع العربي) وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم
التعايش مهم للدول التي تسعى إلى بناء هويات وطنية ومواطنة حقيقة وحريات جماعية وفردية واهمية التعليم في
يعبر
بناء حالة التعايش وقد ظل موضوع األقليات في العالم العربي موضوعاً هامشياً في الخطاب السياسي ،وقد ّ
عن التعايش بمفاهيم مثل التسامح ،والتقارب والتساكن ،والتالقي ،والتجانس.

دراسة (العفراوي )2011 ،بعنوان (التعايش الحضاري وانعكاساته االجتماعية والفكرية والثقافية – دراسة في

المفهوم والواقع) .هدفت الدراسة إلى معرفة األسس التي تحمل الناس على التعايش اإلنساني وتوصلت الدراسة إلى
أن هناك أسس تحمل الناس على أن يتعايشوا فيما بينهم أهمها فطرية االجتماعي والتنشئة االجتماعية التي تحملهم
أن يتعايشوا معاً.

وربما اإلنسان يتعايش مع اآلخرين إما (قه اًر) أو بسبب مصالحهم المشتركة مع أن هذه النزعة تؤدي إلى
التفكك األسري واالجتماعي في هذه المجتمعات.
دراسة (البطوش )2010 ،بعنوان (العيش اإلسالمي المسيحي المشترك :الكرك أنموذجاً) هدفت الدراسة إلى

تحليل عوامل قوة األنموذج األردني الكركي ،وتُعنى بالتأشير إلى التحديات والمتغيرات التي باتت تفرضها تطورات
العصر ،إضافة إلى ترسيخ الحالة األردنية المتميزة وتهتم بدراسة سبل صونها وتطويرها ،مستخدماً المنهج التاريخي

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها إن العربي المسيحي األردني يعيش الثقافة اإلسالمية حياة يومية

يحس بها ويلمسها ويدرسها في المناهج المدرسية والجامعية ويعيش الطقوس والشعائر اإلسالمية يومياً كرمضان

واألعياد ،بالمقابل نجد غياباً للوعي بالثقافة المسيحية وجهالً بخصائص الحياة االجتماعية والدينية للعرب المسيحيين

وجهالً بمكانتهم ودورهم في المنظومة الحضارية والثقافية والتاريخية العربية اإلسالمية.

انتهجت الدولة األردنية سياسات تهدف إلى بناء نسيج اجتماعي مستقر تنظمه مبادئ المواطنة ويكون

معيار التعامل فيه مع المواطنين وطني دستوري بعيداً عن التصنيفات الطائفية أو العرقية ،حفظت األردن حقوق
أبنائها في التمثيل السياسي والنيابي وضمنت لهم الحضور الثقافي واالجتماعي.

دراسة (الربابعة )2013 ،بعنوان (العيش اإلسالمي المسيحي في محافظة عجلون) ،هدفت إلى التعرف

على طبيعة العالقة واالنسجام بين المسلمين والمسيحيين في محافظة عجلون وأثره على استقرار الحياة والشعور
باألمان وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :العالقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين هي قديمة منذ
صدر اإلسالم ،العالقة بين المسلمين والمسيحيين في األردن تقوم على االحترام المتبادل ،هناك تشاركية بين

العشائر اإلسالمية والعشائر المسيحية في محافظة عجلون في النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.
دراسة ) (shayuthy, 2016بعنوان (التعايش السلمي واالندماج االجتماعي في ضوء مقاصد الشريعة:

سيريالنكا أنموذجاً) ،هدفت إلى دراسة التعايش واالندماج االجتماعي باعتباره من أهم القضايا والمشكالت التي
تواجه العديد من المجتمعات في العالم ،وخاصة تلك التي تعيش فيها أقليات دينية أو عرقية أو لغوية ،األمر الذي

كثي اًر ما تحصل بسببه نزاعات وصراعات ،وخلصت الدراسة إلى ضرورة البحث عن األسس المتينة والقيم المشتركة
اء عليها تحقيق التفاهم والتعايش السلمي والتعاون بين الجماعات المختلفة لمصلحة الجميع دون تمييز في
التي بن ً
ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية التي توفر قاعدة أساسية مشتركة من خالل حفظ الكليات الضرورية المتمثلة في
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والتي تنبثق منها وتتأسس عليها مجموعة من المبادئ والقيم الكبرى في

مقدمتها مراعاة الفطرة والحرية والعدل والمساواة وحسن الجوار واألمن باعتبارها شروطاً ضرورية لتحقيق التفاهم
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والتعايش بين البشر المختلفين أفراداً وجماعات وقد اتخذت الدراسة (سيرالنكا) حالة تطبيقية من حيث بلد يعيش
فيه المسلمون باعتبارهم أقلية دينية في مقابل أغلبية غير مسلمة.
دراسة ) (Murat Iyigum, 2015بعنوان( :كيفية تأثير الهوية الدينية والتنافس على التطورات في أوروبا

من منظور مقارن) .ومن نتائج الدراسة أن الصراع والصراعات العنيفة كانت مستدامة بين القوى اإلسالمية

والمسيحية في أوروبا والشرق الوسط وشمال أفريقيا ،انتشر التعايش الديني والقبول في أوروبا .وهكذا ،فإن التعددية

الدينية داخل المسيحية تصاحب التشرذم السياسي األوروبي والمنافسة ،وقد سبقت الفترة التي سبقت التنمية

االقتصادية المستدامة في القارة.
الطريقة واإلجراءات

تضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قامت بها الدراسة لتحقيق أهدافها ،والذي تضمن وصف مجتمع
ّ

الدراسة الذي ُسحبت منه العينة والطريقة التي اختيرت بها ،وكذلك وصف أداة الدراسة واإلجراءات التي اتّبعت
للتأكد من صدقها وثباتها ،وكيفية تطبيقها على أفراد العينة ،ووصف طريقة جمع البيانات وأسلوب التصحيح ،فضالً
عن اإلشارة إلى األساليب اإلحصائية التي استخدمت ،وذلك على النحو اآلتي:

منهج الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على استخدام المسح االجتماعي بالعينة ،معتمداً على الدراسة الميدانية لمدينتي الفحيص

وماحص أنموذجاً ،وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة "بالتعايش بين المسلمين
والمسيحيين في األردن (مدينتي الفحيص وماحص أنموذجاً)".
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد المجتمع األردني في مدينتي الفحيص وماحص أنموذجاً.

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بالطريقة القصدية المتاحة من مدينتي الفحيص وماحص تقدر

بـ( )100فرد من المسلمين في مدينة ماحص و( )100فرد من المسيحيين في مدينة الفحيص ،حيث تم توزيع
( )200إستبانة عليهم في أماكن تواجدهم ،وبعد استرجاع اإلستبانات ،تم استبعاد ( )2استبانتين ( )1مسلم و ()1
مسيحي لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي ،وذلك بسبب عدم اكتمال االستجابات ،والجدول ( )1يوضح
التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة.
الجدول ( :)1التوزيع النسبي أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
الديانة (مسلم)
المتغير

الديانة (مسيحي)
التكرار

النسبة المئوية

الجنس

المتغير

التكرار

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

71

71.7

ذكر

58

58.6

أنثى

28

28.3

أنثى

41

41.4

المجموع الكلي

99

100.0

المجموع الكلي

99

100.0

العمر

العمر
 30-18سنة

46

46.5

 30-18سنة

28

28.3

 45-31سنة

38

38.4

 45-31سنة

28

28.3
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 -46فأكثر

15

15.2

 -46فأكثر

43

43.4

المجموع الكلي

99

100.0

المجموع الكلي

99

100.0

دون الثانوية العامة 11

11.1

دون الثانوية العامة

15

15.2

ثانوية عامة

41

41.4

ثانوية عامة

47

47.5

دبلوم

10

10.1

دبلوم

10

10.1

بكالوريوس

26

26.3

بكالوريوس

20

20.2

دراسات عليا

11

11.1

دراسات عليا

7

7.1

المجموع الكلي

99

100.0

المجموع الكلي

99

100.0

المستوى التعليمي

الحالة اًلجتماعية

المستوى التعليمي

الحالة اًلجتماعية

أعزب

45

45.5

أعزب

35

35.4

متزوج

54

54.5

متزوج

64

64.6

المجموع الكلي

99

100.0

المجموع الكلي

99

100.0

أدوات الدراسة:

تم تطوير أداة الدراسة وهي استبانة لكل من المسلمين والمسيحيين حول التعايش بين المسلمين والمسيحيين

في األردن بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة ،وكان لكل ديانة أداتها الخاصة بها ،هذا

وقد تكون كل أداة للدراسة من جزأين:

الجزء اًلول :يتضمن المعلومات الديمغرافية ،والمكونة من :الجنس ،والعمر ،والديانة ،والمستوى التعليمي ،والحالة

االجتماعية.

الجزء الثاني :والذي يتضمن أسئلة الدراسة والمكونة من ( )50فقرة ،وجميعها يتعلق بالتعايش بين المسلمين
والمسيحيين في األردن ،وتم تصميم األداة على غرار مقياس ليكرت الخماسي حيث تم تناول األبعاد التالية:
 -البعد االول ويتناول مظاهر التعايش الديني ،ويتضمن ( )10فقرة.

 البعد الثاني والمتعلق بمظاهر التعايش السياسي ،ويتضمن ( )10فقرة. البعد الثالث والمتعلق بمظاهر التعايش االجتماعي ،ويتضمن ( )10فقرة. البعد الرابع والمتعلق بمظاهر التعايش الثقافي ،ويتضمن ( )10فقرة. البعد الخامس والمتعلق بمظاهر التعايش االقتصادي ،ويتضمن ( )10فقرة.صدق أدوات الدراسة:

تم عرض مقياسي الدراسة على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الخدمة االجتماعية وعلم االجتماع،

وعلم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية ،وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون وانتماء العبارات ومدى مالءمتها
لقياس ما وضعت لقياسه ،ودرجة وضوحها ،ومن ثم تم اقتراح التعديالت المناسبة ،وقد تم اعتماد معيار ()80%

لبيان صالحية الفقرة ،وبناء على آراء المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها ،وتم
حذف عدد من الفقرات بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى ،وتم حذف بعضها اآلخر لعدم مناسبتها
ألغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه ،وبالنتيجة أصبح كل مقياس يتألف من ( )50فقرة

موزعة على خمسة أبعاد رئيسة ،واعتبرت الدراسة آراء المحكمين وتعديالتهم داللة على صدق محتوى أداتي الدراسة
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ومالءمة فقراتها وتنوعها ،وبعد إجراء التعديالت المطلوبة ،تحقق التوازن بين مضامين مقياسي الدراسة في فقراتهما،

مما يشير للصدق الظاهري لألداة.
ثبات أداتي الدراسة:

للتعرف إلى اتساق كل فقرة من مقياسي الدراسة مع البعد الذي تنتمي إليه الفقرة ،تم استخدام حساب

معامالت االرتباط بين كل فقرة من الفقرات في االستبانة عن طريق استخدام معامل (ألفا كرونباخ) ويبين الجدول
( )2نتائج االختبار.
الجدول ( :)2معامالت الثبات لفقرات أداتي الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا
معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا

متغيرات الدراسة

(مسلم)

(مسيحي)

0.894

0.689

التعايش 0.899

0.654

التعايش 0.815

0.600

مظاهر التعايش الديني
مظاهر

السياسي
مظاهر
اًلجتماعي

مظاهر التعايش الثقافي 0.876

0.620

التعايش 0.920

0.864

مظاهر
اًلقتصادي
األداة ككل

0.872

0.952

يتضح من الجدول ( )2أن قيم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية ألداتي الدراسة كانت أعلى من ()0.60
وهي نسب مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
متغيرات الدراسة:

اشتملت الدراسة على العديد من مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين( ،مظاهر التعايش الديني،

مظاهر التعايش السياسي ،مظاهر التعايش االجتماعي ،مظاهر التعايش الثقافي ،مظاهر التعايش االقتصادي)
كمتغير مستقل ،وبعض المتغيرات االجتماعية مثل (الديانة :مسلم ،مسيحي ،الجنس ،التعليم ،الحالة االجتماعية،

العمر) ،كمتغير تابع.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،كاآلتي:

 استخراج التك اررات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة. استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة. -استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.

 -استخدام اختبار  ،Independent Sample T-testواستخدام اختبار التباين المشترك .ANCOVA
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محددات الدراسة:

تتحدد هذه الدراسة في النقاط التالية:

 .1اقتصرت هذه الدراسة على دراسة مظاهر التعايش الديني والسياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي بين
المسلمين والمسيحيين في مدينتي الفحيص وماحص.

 .2تم تطبيق الدراسة على عينة من المسلمين والمسيحيين في مدينتي الفحيص وماحص.
 . 3يتحدد تعميم نتائج الدراسة على مدى صدق وثبات أداة الدراسة كما ال يمكن تعميم نتائج الدراسة إال على
مجتمع الدراسة أو المجتمعات المشابهة له.
عرض وتحليل البيانات:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى التعايش بين المسلمين والمسيحيين في

األردن (مدينتي الفحيص وماحص أنموذجاً).

السؤال األول :ما مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص؟

 -1مستوى التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى
التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص ،والجدول ( )3يوضح
ذلك:
الجدول ()3

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن "مستوى التعايش بين المسلمين

والمسيحيين في األردن" من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص مرتبة ترتيباً تنازلياً
المتوسط الحسابي اًلنحراف المعياري الترتيب
الرقم مظاهر التعايش

مستوى التعايش

5

مظاهر التعايش االقتصادي

2.37

0.71

1

مرتفع

4

مظاهر التعايش الثقافي

2.18

0.67

2

مرتفع

2

مظاهر التعايش السياسي

2.14

0.75

3

مرتفع

3

مظاهر التعايش االجتماعي

1.89

0.69

4

متوسط

1

مظاهر التعايش الديني

.99

0.79

5

منخفض

الدرجة الكلية للمقياس

1.92

0.57

متوسط

يتضح من الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية لـ (مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن

من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص) ،تراوحت ما بين ( 2.37و ،)0.99حيث حاز التعايش الديني بشكل
عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ ( ،)1.92وهو من المستوى المتوسط ،وقد جاء في المرتبة األولى التعايش

االقتصادي ،وقد حاز على أعلى متوسط حسابي والذي بلغ ( )2.37وبانحراف معياري ( )0.71وهو من المستوى

المرتفع ،وثانياً جاء التعايش الثقافي ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.18وانحراف معياري ( ،)0.67وهو من المستوى
المرتفع ،وفي المرتبة الثالثة جاء التعايش السياسي ،والحاصل على متوسط حسابي ( )2.14وبانحراف معياري

( ،)0.75وهو من المستوى المرتفع أيضاً.

وفي المرتبة الرابعة جاء التعايش االجتماعي بين المسلمين والمسيحيين والحاصل على متوسط حسابي

( )1.89وبانحراف معياري ( )0.69وهو من المستوى المتوسط ،وفي المرتبة األخيرة جاء التعايش الديني بين
المسلمين والمسيحيين في مدينة ماحص بمتوسط حسابي ( )0.99وبانحراف معياري ( )0.79وهو من المستوى

المنخفض.
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وهذا يدل على أن التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسيحيين في

مدينة ماحص متوسط المستوى.

 -2مستوى التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن

مستوى التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص،
والجدول ( )4يوضح ذلك:
الجدول ()4

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن "مستوى التعايش بين المسلمين

والمسيحيين في األردن" من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص مرتبة ترتيباً تنازلياً
المتوسط الحسابي اًلنحراف المعياري الترتيب مستوى التعايش
الرقم التعايش الديني
5

مظاهر التعايش االقتصادي 2.83

0.32

1

مرتفع

2

مظاهر التعايش السياسي

2.66

0.33

2

مرتفع

4

مظاهر التعايش الثقافي

2.59

0.36

3

مرتفع

3

مظاهر التعايش االجتماعي 2.49

0.40

4

مرتفع

1

مظاهر التعايش الديني

1.65

0.49

5

متوسط

الدرجة الكلية للمقياس

2.44

0.29

مرتفع

يتضح من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لـ(مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين في األردن
من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص) ،تراوحت ما بين ( 2.83و  ،)1.65حيث حاز التعايش الديني

بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ ( ،)2.44وهو من المستوى المرتفع ،وقد جاء في المرتبة األولى

التعايش االقتصادي ،وقد حاز على أعلى متوسط حسابي والذي بلغ ( )2.83وبانحراف معياري ( )0.32وهو من

المستوى المرتفع ،وثانياً جاء التعايش السياسي ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.66وانحراف معياري ( ،)0.33وهو من
المستوى المرتفع ،وفي المرتبة الثالثة جاء التعايش الثقافي ،والحاصل على متوسط حسابي ( )2.59وبانحراف

معياري ( ،)0.36وهو من المستوى المرتفع أيضاً.

وفي المرتبة الرابعة جاء التعايش االجتماعي بين المسلمين والمسيحيين والحاصل على متوسط حسابي

( )2.49وبانحراف معياري ( )0.40وهو من المستوى المرتفع ،وفي المرتبة األخيرة جاء التعايش الديني بين
المسلمين والمسيحيين في مدينة الفحيص بمتوسط حسابي ( )1.65وبانحراف معياري ( )0.49وهو من المستوى

المتوسط.
وهذا يدل على أن التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر المسيحيين في

مدينة الفحيص مرتفع المستوى.

وللتعرف إلى مستوى الفقرات الفرعية لكل مظهر من مظاهر التعايش الديني ،تم حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وفيما يلي هذه النتائج:
أوًل :مظاهر التعايش الديني:

 -1مظاهر التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش الديني من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
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الجدول ()5

المتوسطات الحسابي ة واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش الديني
من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
المتوسط

الرقم الفقرة

 2تقوم بالمعايدة باألعياد الدينية للمسيحيين في
الفحيص.
 10سبق وأن حصل حوار ديني بينك وبين
مسيحيين.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

1.79

1.11

1.24

1.18

الترتيب

المستوى

1

متوسط

2

متوسط

 9سبق وأن سمعت قصص مسيحية.

1.02

1.18

3

متوسط

 7سبق وأن زرت مقبرة مسيحية في الفحيص.

0.97

1.14

4

منخفض

 6سبق وأن زرت أديرة في الفحيص.

0.93

1.12

5

منخفض

 8سبق وأن قرأت من الكتاب المقدس.

0.87

1.18

6

منخفض

 1سبق أن زرت كنيسة في الفحيص.

0.85

1.03

7

منخفض

 5سبق لك أو قريبك تسمية بأسماء مسيحية

0.84

1.07

8

منخفض

 4سبق وأن حضرت تعميد األطفال.

0.76

1

9

منخفض

 3سبق لك تجربة صيام المسيحية.

0.69

1.06

10

منخفض

0.99

0.79

المتوسط العام الحسابي

منخفض

أظهرت نتائج الجدول ( )5أن مظاهر التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر

المسلمين في مدينة ماحص كانت منخفضة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور على متوسط

حسابي ( )0.99وبانحراف معياري (.)0.79

وقد حازت الفقرة رقم ( )2على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )1.79وبانحراف معياري ( )1.11وهو من

المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تقوم بالمعايدة باألعياد الدينية للمسيحيين في الفحيص) ،وفي المرتبة
األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )3بمتوسط حسابي ( )0.69وبانحراف معياري ( )1.06وهو من المستوى المنخفض،

حيث نصت الفقرة على (سبق لك تربة صيام المسيحية).

 -2مظاهر التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة ماحص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش الديني من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش الديني

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
الرقم الفقرة

 2تقوم بالمعايدة باألعياد الدينية للمسلمين في
ماحص.

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.81

0.49
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1

مرتفع
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 6سبق وأن زرت مقامات دينية في ماحص.

2.38

1.00

2

مرتفع

 5سبق لك أو قريبك تسمية بأسماء مسلمين

2.14

1.04

3

مرتفع

2.06

1.17

4

مرتفع

 10سبق وأن حصل حوار ديني بينك وبين
مسلمين.
 9سبق وأن سمعت قصص اسالمية.

1.63

0.91

5

متوسط

 1سبق أن زرت مسجداً في ماحص.

1.37

1.00

6

متوسط

1.21

0.99

7

متوسط

 8سبق وأن قرأت من القرآن الكريم.

1.00

0.81

8

منخفض

 7سبق وأن زرت مقبرة إسالمية في ماحص.

0.97

1.02

9

منخفض

 4سبق وأن حضرت طهور أطفال.

0.88

0.88

10

منخفض

1.65

0.49

 3سبق لك تجربة صيام رمضان.

المتوسط العام الحسابي

متوسط

أظهرت نتائج الجدول ( )6أن مظاهر التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة نظر

المسيحيين في مدينة الفحيص كانت متوسطة المستوى من وجهة نظر المسيحيين ،حيث حاز المحور على متوسط

حسابي ( )1.65وبانحراف معياري (.)0.49

وقد حازت الفقرة رقم ( )2على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.81وبانحراف معياري ( )0.49وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تقوم بالمعايدة باألعياد الدينية للمسلمين في ماحص) ،وفي المرتبة
األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )4بمتوسط حسابي ( )0.88وبانحراف معياري ( )0.88وهو من المستوى المنخفض،

حيث نصت الفقرة على (سبق وأن حضرت طهور أطفال).
ثانياً :مظاهر التعايش السياسي:

 -1مظاهر التعايش السياسي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش السياسي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش السياسي

من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..

الرقم الفقرة

 10يتمتع المسلم والمسيحي في حقوق المواطنة
والكرامة والحرية
 6تشارك المسيحيين في االحتفاالت والمناسبات
الوطنية.
 9تقبل المشاركة في حماية الكنائس واألديرة.

 5ترغب أن يكون الموظف الذي تراجعه مسلماً.
 8تقبل سياسات االنفتاح على المسيحيين.
 1تقبل أن يكون الوزير مسيحي

المتوسط الحسابي اًلنحراف المعياري الترتيب المستوى

2.67

0.73

2.28

1.01

1
2

مرتفع
مرتفع

2.26

1.10

3

مرتفع

2.22

0.97

4

مرتفع

2.10

1.09

5

مرتفع

2.06

1.03

6

مرتفع
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 2تقبل أن يكون رئيس البلدية مسيحي.

2.01

1.01

7

مرتفع

 3تقبل أن تنتخب نائباً مسيحياً.

1.99

1.13

8

متوسط

1.95

1.14

9

متوسط

1.90

1.14

2.14

0.75

 7شاركت المسيحيين في الفحيص في استضافة
الالجئين.
 4تقبل المشاركة بأحزاب يقودها مسيحيين.
المتوسط العام الحسابي

10

متوسط
مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )7أن مظاهر التعايش السياسي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسلمين في مدينة ماحص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور على متوسط

حسابي ( )2.14وبانحراف معياري (.)0.79

وقد حازت الفقرة رقم ( )10على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.67وبانحراف معياري ( )0.73وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (يتمتع المسلم والمسيحي في حقوق المواطنة والكرامة والحرية) ،وفي
المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )4بمتوسط حسابي ( )1.90وبانحراف معياري ( )1.14وهو من المستوى

المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تقبل المشاركة بأحزاب يقودها مسيحيين).
 -2مظاهر التعايش السياسي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش السياسي من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش السياسي

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
المتوسط

الرقم الفقرة

 3تقبل أن تنتخب نائباً مسلماً.

 10يتمتع المسيحي مع المسلم في حقوق المواطنة
والكرامة والحرية

 1تقبل أن يكون الوزير مسلم
 6تشارك المسلمين في االحتفاالت والمناسبات
الوطنية.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.88

0.36

2.86

0.55

2.85

0.41

2.84

0.51

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

 9تقبل المشاركة في حماية المقامات اإلسالمية.

2.84

0.49

4

مرتفع

 8تقبل سياسات االنفتاح على المسلمين.

2.78

0.58

6

مرتفع

 4تقبل المشاركة بأحزاب يقودها مسلمين.

2.73

0.62

7

مرتفع

2.54

0.81

8

مرتفع

2.48

0.61

9

مرتفع

1.82

1.23

10

متوسط

2.66

0.33

 5ترغب أن يكون الموظف الذي تراجعه مسيحي.
 2تقبل أن يكون رئيس البلدية مسلم.

 7شاركت المسلمين في ماحص في استضافة
الالجئين.

المتوسط العام الحسابي
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أظهرت نتائج الجدول ( )8أن مظاهر التعايش السياسي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسيحيين في مدينة الفحيص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسيحيين ،حيث حاز المحور على

متوسط حسابي ( )2.66وبانحراف معياري (.)0.33

وقد حازت الفقرة رقم ( )3على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.88وبانحراف معياري ( )0.33وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تقبل أن تنتخب نائباً مسلماً) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ()7

بمتوسط حسابي ( )1.82وبانحراف معياري ( )1.23وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (شاركت
المسلمين في ماحص في استضافة الالجئين).

ثالثاً :مظاهر التعايش اًلجتماعي:

 -1مظاهر التعايش اًلجتماعي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش االجتماعي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش اًلجتماعي

من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..

المتوسط

الرقم الفقرة

 8تتميز العالقات االجتماعية مع المسيحيين في
الفحيص باالحترام المتبادل والتسامح والتآخي.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.55

.86

الترتيب المستوى
1

مرتفع

 10تشارك مع المسيحيين في والئم األعراس والمناسبات2.19 .

1.08

2

مرتفع

 7تذهب إلى المراكز الطبية المسيحية.

2.11

1.00

3

مرتفع

 4تشارك في أفراح وأحزان المسيحيين في الفحيص.

2.05

1.12

4

مرتفع

 6تقوم بتبادل الهدايا مع المسيحيين في الفحيص.

2.03

1.15

5

مرتفع

1.95

1.21

6

متوسط

1.91

1.20

1.91

1.25

 9تذهب إلى المؤسسات المسيحية التي تقدم خدمات
اجتماعية للمسنين والشباب واألطفال.
 2لك اصدقاء من المسيحيين في الفحيص.
 5تشارك في الجاهات والعطوات العشائرية للمسيحيين
في الفحيص.

7

متوسط

7

متوسط

 3لك جيران من المسيحيين.

1.52

1.26

9

متوسط

 1لك اخوة بالرضاعة من المسيحيين في الفحيص.

.66

1.02

10

منخفض

1.89

.69

المتوسط العام الحسابي

متوسط

أظهرت نتائج الجدول ( )9أن مظاهر التعايش االجتماعي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسلمين في مدينة ماحص كانت متوسطة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور على

متوسط حسابي ( )1.89وبانحراف معياري (.)0.69
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وقد حازت الفقرة رقم ( )8على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.55وبانحراف معياري ( )0.86وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تتميز العالقات االجتماعية مع المسيحيين في الفحيص باالحترام
المتبادل والتسامح والتآخي) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )1بمتوسط حسابي ( )0.66وبانحراف معياري

( )1.02وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (لك اخوة بالرضاعة من المسيحيين في الفحيص).
 -2مظاهر التعايش اًلجتماعي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش االجتماعي من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
الجدول ()10

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش اًلجتماعي

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
المتوسط

الرقم الفقرة

 6تقوم بتبادل الهدايا مع المسلمين في ماحص.
 8تتميز العالقات االجتماعية مع المسلمين في ماحص
باالحترام المتبادل والتسامح والتآخي.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.94

1.29

2.84

0.55

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

 2لك اصدقاء من المسلمين في ماحص.

2.83

1.08

3

مرتفع

 4تشارك في أفراح وأحزان المسلمين في ماحص.

2.79

0.58

4

مرتفع

2.79

0.54

4

مرتفع

 10تشارك مع المسلمين في والئم األعراس والمناسبات
(رمضان).
 3لك جيران من المسلمين.

2.66

0.78

6

مرتفع

 7تذهب إلى المراكز الطبية اإلسالمية.

2.64

0.78

7

مرتفع

2.56

0.98

8

مرتفع

2.17

0.98

0.71

1.00

2.49

0.40

 9تذهب إلى المؤسسات اإلسالمية التي تقدم خدمات
اجتماعية للمسنين والشباب واألطفال.
 5تشارك في الجاهات والعطوات العشائرية للمسلمين
في ماحص.
 1لك اخوة بالرضاعة من المسلمين في ماحص.
المتوسط العام الحسابي

9
10

مرتفع
منخفض
مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )10أن مظاهر التعايش االجتماعي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسيحيين في مدينة الفحيص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسيحيين ،حيث حاز المحور على

متوسط حسابي ( )2.49وبانحراف معياري (.)0.40

وقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.94وبانحراف معياري ( )1.29وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تقوم بتبادل الهدايا مع المسلمين في ماحص) ،وفي المرتبة األخيرة

جاءت الفقرة رقم ( )1بمتوسط حسابي ( )0.71وبانحراف معياري ( )1.00وهو من المستوى المنخفض ،حيث
نصت الفقرة على (لك اخوة بالرضاعة من المسلمين في ماحص).
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رابعاً :مظاهر التعايش الثقافي:

 -1مظاهر التعايش الثقافي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش الثقافي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
الجدول ()11

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش الثقافي

من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..

المتوسط

الرقم الفقرة

 9يتحدث المسلمين والمسيحيين اللغة العربية.
 10وسائل االتصال االجتماعي عمقت العالقات بين
المسلمين والمسيحيين في ماحص والفحيص.

 4يشارك المسلمين والمسيحيين في المبادرات الثقافية
على مستوى المواطن.

 6تتشابه األزياء الشعبية والرسمية بين المسلمين
والمسيحيين.
 5تجلس في مقاهي يرتادها المسيحيين.
 8يتشابه الطعام واستخدام القهوة السادة بين المسلمين
والمسيحيين.
 1تتشابه منظومة القيم واألعراف والعادات للمسلمين
والمسيحيين.
 3يرتاد المسلمين والمسيحيين نفس المؤسسات والمراكز
الثقافية.
 7تتشابه طقوس االحتفاالت والزواج بين المسلمين
والمسيحيين.
 2سبق أن حصل أي نوع من االحتكاكات بين
المسلمين والمسيحيين في الفحيص وماحص.

المتوسط العام الحسابي

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.60

0.83

2.47

0.92

2.37

0.88

2.26

0.86

2.22

1.02

2.22

0.90

2.09

0.89

2.06

1.03

1.87

1.08

1.63

1.27

2.18

0.67

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

5

مرتفع

7
8
9
10

مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )11أن مظاهر التعايش الثقافي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسلمين في مدينة ماحص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور على متوسط

حسابي ( )2.18وبانحراف معياري (.)0.67

وقد حازت الفقرة رقم ( )9على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.60وبانحراف معياري ( )0.83وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (يتحدث المسلمين والمسيحيين اللغة العربية) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت
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الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )1.63وبانحراف معياري ( )1.27وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة
على (سبق وأن حصل أي نوع من االحتكاكات بين المسلمين والمسيحيين في الفحيص وماحص).
 -2مظاهر التعايش الثقافي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش الثقافي من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
الجدول ()12

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش الثقافي

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
المتوسط

الرقم الفقرة

 9يتحدث المسلمين والمسيحيين اللغة العربية.
 10وسائل االتصال االجتماعي عمقت العالقات بين
المسيحيين والمسلمين في الفحيص وماحص.

 3يرتاد المسلمين والمسيحيين نفس المؤسسات والمراكز
الثقافية.
 4يشارك المسلمين والمسيحيين في المبادرات الثقافية
على مستوى المواطن.

 5تجلس في مقاهي يرتادها المسلمين.
 8يتشابه الطعام واستخدام القهوة السادة بين المسيحيين
والمسلمين.
 7تتشابه طقوس االحتفاالت والزواج بين المسيحيين
والمسلمين.
 6تتشابه األزياء الشعبية والرسمية بين المسيحيين
والمسلمين.
 1تتشابه منظومة القيم واألعراف والعادات للمسلمين
والمسيحيين.
 2سبق أن حصل أي نوع من االحتكاكات بين
المسلمين والمسيحيين في الفحيص وماحص.

المتوسط العام الحسابي

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.91

0.29

2.87

0.47

2.86

1.36

2.84

0.49

2.79

0.52

2.79

0.54

2.74

0.55

2.67

0.61

2.56

0.80

0.89

1.44

2.59

0.36

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

5

مرتفع

7
8
9
10

مرتفع
مرتفع
مرتفع
منخفض
مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )12أن مظاهر التعايش الثقافي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من وجهة

نظر المسيحيين في مدينة الفحيص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسيحيين ،حيث حاز المحور على

متوسط حسابي ( )2.59وبانحراف معياري (.)0.36

وقد حازت الفقرة رقم ( )9على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.91وبانحراف معياري ( )0.29وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (يتحدث المسلمين والمسيحيين اللغة العربية) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت
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الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )0.89وبانحراف معياري ( )1.44وهو من المستوى المنخفض ،حيث نصت
ا لفقرة على (سبق وأن حصل أي نوع من االحتكاكات بين المسلمين والمسيحيين في الفحيص وماحص).
خامساً :مظاهر التعايش اًلقتصادي:

 -1مظاهر التعايش اًلقتصادي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش االقتصادي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص.
الجدول ()13

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش اًلقتصادي

من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..

المتوسط

الرقم الفقرة

 6تتميز العالقة بين المواطنين من المسلمين
والمسيحيين بالتسامح.
 1تشتري من محالت المسيحيين.
 7يلعب المناخ والبيئة في تحديد طبيعة العمل الذي
يجمع المسلم مع المسيحي.

 5تشتغل مع مسيحيين في نفس المكان.
 8نظام الملكية يتشابه بين المسلمين والمسيحيين في
امتالك العقارات.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.67

0.67

2.55

0.72

2.46

0.79

2.41

0.91

2.39

0.91

 9يكمل المسلمون والمسيحيون بعضهم من الناحية

االقتصادية مما يشكلون اكتفاء ذاتياً بين ماحص 2.39

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

6

مرتفع

0.91

والفحيص.

 10يشترك المسلمون والمسيحيون في إقامة المشاريع
االقتصادية الكبيرة كالمشاريع االسكانية.

2.38

0.96

7

مرتفع

 4تشتغل بمهن يشتغل بها المسيحيون.

2.25

1.04

8

مرتفع

 2تشتغل في محالت يملكها المسيحيين.

2.15

1.09

9

مرتفع

 3تشتري عقارات وبيوت من المسيحيين.

2.07

1.17

10

مرتفع

2.37

0.71

المتوسط العام الحسابي

مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )13أن مظاهر التعايش االقتصادي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من

وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور على

متوسط حسابي ( )2.37وبانحراف معياري (.)0.71

وقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.67وبانحراف معياري ( )0.67وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تتميز العالقة بين المواطنين من المسلمين والمسيحيين بالتسامح) ،وفي
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المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )3بمتوسط حسابي ( )2.07وبانحراف معياري ( )1.17وهو من المستوى

المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تشتري عقارات وبيوت من المسيحيين).

 -2مظاهر التعايش اًلقتصادي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مظاهر

التعايش االقتصادي من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص.
الجدول ()14

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مظاهر التعايش اًلقتصادي

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
المتوسط

الرقم الفقرة

 1تشتري من محالت المسلمين.

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

2.95

0.22

2.90

0.42

الترتيب المستوى
1

مرتفع

2

مرتفع

 4تشتغل بمهن يشتغل بها المسلمون.

2.86

0.43

3

مرتفع

 3تشتري عقارات وبيوت من المسلمين.

2.85

0.41

4

مرتفع

2.85

0.56

5

مرتفع

 6تتميز العالقة بين المواطنين من المسيحيين
والمسلمين بالتسامح.

 10يشترك المسيحيين والمسلمين في إقامة المشاريع
االقتصادية الكبيرة كالمشاريع االسكانية.
 9يكمل المسيحيين والمسلمين بعضهم من الناحية

االقتصادية مما يشكلون اكتفاء ذاتياً بين ماحص 2.84

6

مرتفع

0.51

والفحيص.

 5تشتغل مع مسيحيين في نفس المكان.

2.83

0.50

7

مرتفع

 2تشتغل في محالت يملكها المسلمين.

2.82

0.50

8

مرتفع

2.73

0.53

9

مرتفع

2.72

0.57

2.83

0.32

 7يلعب المناخ والبيئة في تحديد طبيعة العمل الذي
يجمع المسيحي مع المسلم.
 8نظام الملكية يتشابه بين المسيحيين والمسلمين في
امتالك العقارات.
المتوسط العام الحسابي

10

مرتفع
مرتفع

أظهرت نتائج الجدول ( )14أن مظاهر التعايش االقتصادي بين المسلمين والمسيحيين في األردن من

وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر المسلمين ،حيث حاز المحور
على متوسط حسابي ( )2.83وبانحراف معياري (.)0.32

وقد حازت الفقرة رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي والبالغ ( )2.95وبانحراف معياري ( )0.22وهو من

المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (تشتري من محالت المسلمين) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم

( )8بمتوسط حسابي ( )2.72وبانحراف معياري ( )0.57وهو من المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على (نظام
الملكية يتشابه بين المسيحيين والمسلمين في امتالك العقارات).
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هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )0.05في مستوى التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للديانة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واستخدام اختبار

 Independent Sample T-testللتعرف إلى داللة الفروق في مستوى التعايش الديني في مدينتي الفحيص
وماحص يعزى للديانة ،والجدول ( )15يوضح ذلك:

الجدول ( )15المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية للتعرف إلى دًللة الفروق في مظاهر التعايش الديني

في مدينتي الفحيص وماحص يعزى للديانة
الديانة العدد

المصدر
مظاهر التعايش الديني

الحسابي

المعياري

99

0.99

0.79

مسيحي 99

1.65

0.49

99

2.14

0.75

مسيحي 99

2.66

0.33

99

1.89

0.69

مسيحي 99

2.49

0.4

99

2.18

0.67

مسيحي 99

2.59

0.36

99

2.37

0.71

مسيحي 99

2.83

0.32

99

1.92

0.57

مسيحي 99

2.44

0.29

مسلم

مظاهر التعايش السياسي مسلم
مظاهر

التعايش مسلم

االجتماعي
مظاهر التعايش الثقافي
مظاهر
االقتصادي
القياس الكلي

المتوسط

اًلنحراف

مسلم

التعايش مسلم
مسلم

* :دالة احصائياً عند مستوى ()0.05

قيمة )(t

درجات
الحرية

196 -6.961
196 -6.257
196 -7.553
196 -5.383
196 -5.882
196 -8.262

الدًللة

اإلحصائية
*.000
*.000
*.000
*.000
*.000
*.000

أظهرت نتائج الدراسة المبينة في الجدول ( )15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )0.05في مستوى التعايش الديني في مدينتي الفحيص وماحص يعزى للديانة ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي )(t
( )8.262- ،5.882- ،5.383- ،7.553- ،6.257- ،6.961-لمظاهر (التعايش الديني ،التعايش
السياسي ،التعايش االجتماعي ،التعايش الثقافي ،التعايش االقتصادي ،والقياس الكلي) ،وتبين أن مصدر الفروق
في التعايش الديني كان لصالح أفراد عينة الدراسة من المسيحيين ،وكان التعايش مع المسلمين في مدينة ماحص،

وذلك بارتفاع المتوسط الحسابي لهم عن المتوسط الحسابي للمسلمين.

هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )0.05في مستوى التعايش في مدينتي الفحيص
وماحص في األردن يعزى للديانة ،والجنس ،والعمر ،والمستوى التعليمي ،والحالة اًلجتماعية؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار التباين

المشترك  ANCOVAللتعرف إلى الفروق في مستوى التعايش الديني في مدينتي الفحيص وماحص في األردن

يعزى للديانة والجنس ،والعمر ،والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية ،وفيما يلي النتائج:
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 -1الديانة * الجنس :

الجدول ( :) 16المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية للتعرف إلى مظاهر التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للديانة والجنس
الديانة

المصدر

مسلم

مظاهر

مسيحي

التعايش

المجموع

الجنس

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

العدد

ذكر

2.00

0.55

71

انثى

1.71

0.56

28

المجموع

1.92

0.57

99

ذكر

2.48

0.27

58

انثى

2.40

0.31

41

المجموع

2.44

0.29

99

ذكر

2.21

0.51

129

انثى

2.12

0.54

69

المجموع

2.18

0.52

198
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في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة والجنس
المصدر

مجموع المربعات

df

متوسط المربعات

F

الدًللة اًلحصائية

الديانة

14.755

1

14.755

75.196

*.000

الجنس

1.370

1

1.370

6.981

*.009

الخطأ

38.263

195

.196

المجموع

994.412

198

53.437

197

المجموع

المصحح

* دالة عند مستوى الدًللة ( )0.05فأقل.

أظهرت نتائج الجدول ( )17وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مستوى التعايش

الديني في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة ،فمن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن مصدر الفروق
لصالح الديانة المسيحية ،ويالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التعايش الديني في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للجنس ،ويالحظ أن مصدر الفروق لصالح الذكور ،في كل من التعايش الديني عند المسلمين
والمسيحيين.
 -الديانة * العمر :

الجدول ( :) 18المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية للتعرف إلى مظاهر التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للديانة والعمر
المصدر
مظاهر

التعايش

الديانة
مسلم

العمر

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري العدد

18-30سنة

1.90

0.62

46

31-45سنة

1.92

0.55

38
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1.94

0.48

15

46سنة فأكثر

1.92

0.57

99

18-30سنة

2.38

0.32

28

31-45سنة

2.50

0.23

28

46سنة فأكثر

2.45

0.29

43

2.44

0.29

99

18-30سنة

2.08

0.57

74

31-45سنة

2.17

0.53

66

46سنة فأكثر

2.32

0.41

58

2.18

0.52

198

المجموع

مسيحي

المجموع

المجموع

المجموع
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في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة والجنس
المصدر

مجموع المربعات

df

متوسط المربعات

F

الدًللة اًلحصائية

الديانة

12.067

1

12.067

59.315

*.000

العمر

.167

2

.083

.409

.665

الخطأ

39.466

194

.203

المجموع

994.412

198

المجموع المصحح

53.437

197

* دالة عند مستوى الدًللة ( )0.05فأقل.

أظهرت نتائج الجدول ( )19وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مظاهر

التعايش في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة ،فمن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن مصدر

الفروق لصالح الديانة المسيحية ،ويالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش في مدينتي

الفحيص وماحص في األردن يعزى للعمر ،ومن خالل النظر إلى قيم المتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق في

مستوى التعايش باختالف األعمار كانت متقاربة إلى حد كبير ،والفروق في المتوسطات الحسابية إن وجدت لم
تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.

 -3الديانة * المستوى التعليمي :

الجدول ( :) 20المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية للتعرف إلى مظاهر التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للديانة والمستوى التعليمي
المصدر الديانة

مظاهر

التعايش

مسلم

دون الثانوية العامة

العمر

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

2.15

0.36

11

ثانوية عامة

1.99

0.53

41

دبلوم

1.63

0.63

10

بكالوريوس

1.88

0.51

26

دراسات عليا

1.76

0.84

11

المستوى_التعليمي
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المجموع

مسيحي

المجموع

دون الثانوية العامة

1.92

0.57

99

2.47

0.24

15

ثانوية عامة

2.50

0.23

47

دبلوم

2.29

0.39

10

بكالوريوس

2.38

0.31

20

دراسات عليا

2.41

0.43

7

المجموع

دون الثانوية العامة

2.44

0.29

99

2.34

0.33

26

ثانوية عامة

2.26

0.47

88

دبلوم

1.96

0.61

20

بكالوريوس

2.10

0.50

46

دراسات عليا

2.01

0.77

18

المجموع

2.18

0.52

198
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في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة والمستوى التعليمي
المصدر

مجموع المربعات

df

متوسط المربعات

F

الدًللة اًلحصائية

الديانة

12.798

1

12.798

65.292

*.000

المستوى التعليمي

1.999

4

.500

2.550

*.041

الخطأ

37.634

192

.196

المجموع

994.412

198

المجموع المصحح

53.437

197

* :دالة عند مستوى الدًللة ( )0.05فأقل.

أظهرت نتائج الجدول( )21وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مستوى

التعايش الديني في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة ،فمن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن

مصدر الفروق لصالح الديانة المسيحية ،ويالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش في

مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للمستوى التعليمي ،ومن خالل النظر إلى قيم المتوسطات الحسابية
يتضح أن مصدر الفروق في مستوى التعايش الديني لدى المسلمين باختالف المستوى التعليمي كانت لصالح
المستوى التعليمي (دون الثانوية العامة) ،وكان مصدر الفروق في مظاهر التعايش لدى المسيحيين لصالح

المستوى التعليمي (الثانوية العامة).
 -4الديانة * الحالة اًلجتماعية:

الجدول ( :) 22المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية للتعرف إلى مظاهر التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للديانة والحالة اًلجتماعية
المصدر الديانة

الحالة_اًلجتماعية

المتوسط الحسابي
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مسلم

مظاهر

التعايش

مسيحي

المجموع

اعزب

2.05

0.50

45

متزوج

1.80

0.60

54

المجموع

1.92

0.57

99

اعزب

2.46

0.29

35

متزوج

2.44

0.29

64

المجموع

2.44

0.29

99

اعزب

2.23

0.46

80

متزوج

2.15

0.56

118

المجموع

2.18

0.52

198

الجدول ( :)23اختبار التباين المشترك  ANCOVAغير المتفاعل للتعرف إلى دًللة الفروق في مظاهر التعايش

في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة والحالة اًلجتماعية

الدًللة اًلحصائية

المصدر

مجموع المربعات

df

متوسط المربعات

F

الديانة

14.403

1

14.403

.000* 72.578

الحالة االجتماعية

.935

1

.935

.031* 4.710

الخطأ

38.698

195

.198

المجموع

994.412

198

المجموع المصحح

53.437

197

* :دالة عند مستوى الدًللة ( )0.05فأقل.

أظهرت نتائج الجدول ( )23وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مظاهر

التعايش في مدينتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للديانة ،فمن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن مصدر

الفروق لصالح الديانة المسيحية ،ويالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر التعايش في مدينتي الفحيص

وماحص في األردن يعزى للحالة االجتماعية ولصالح (العازبين) ،ومن خالل النظر إلى قيم المتوسطات الحسابية
يتضح أن مصدر الفروق في مستوى التعايش الديني لدى المسلمين باختالف الحالة االجتماعية كانت لصالح
(العازبين) ،وكان مصدر الفروق في مظاهر التعايش لدى المسيحيين لصالح الحالة االجتماعية (العازبين).

مناقشة النتائج حسب أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص؟

بينت النتائج انخفاض التعايش بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسلمين ،وهذه النتيجة تتفق مع

دراسة (البطوش )2010 ،نجد غياباً للوعي بالثقافة المسيحية وجهالً بخصائص الحياة االجتماعية والدينية للعرب
المسيحيين ،إضافة إلى تغير المنطلق الفكري وقبول اآلخر بانتشار وسائل االتصال واإلعالم وفق العامل التكنولوجي
في النظريات االجتماعية الحديثة.
نأتي إلى التعايش السياسي من وجهة نظر المسلمين ،بينت نتائج الدراسة ارتفاع مظاهر التعايش السياسي،

خاصة التمتع بحقوق المواطنة والمشاركة ربما يعود ذلك إلى أن الدستور األردني أرسى القواعد بين المسلمين

والمسيحيين فالجميع سواء وله حقا لمشاركة ويتمتعون بحقوق المواطنة ،وهذا يتفق مع دراسة (عبدالستار)2016 ،
المواطنة حق إنساني علينا أن نتعامل معل ذلك الواقع بوعي يحقق التعايش السلمي وعلى الدولة المجسدة للتنوع الذي
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يقوم عليه المجتمع وااللتزام بحقوق المواطنة للجميع ،وال تتفق مع دراسة (الشلبي والجبوري )2014 ،بحيث ظل
موضوع األقليات في العالم العربي موضوعاً هامشياً وهذا يتفق مع نظرية العامل السكاني ضمن النظريات االجتماعية
الحديثة والذي يعزي التغير إلى تزايد السكان.

أما بالنسبة إلى مظاهر التعايش االجتماعي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص ،فقد جاء التعايش
االجتماعي متوسطاً؛ ربما يعود هذا وفق رأي الباحثة إلى الجهل بالدين المسيحي ،ولم تتوافق مع دراسة (العفراوي،

 )2011التي قالت أن التعايش مع اآلخرين إما قه اًر أو مصالح مشتركة مع اآلخرين.

أما التعايش الثقافي من وجهة نظر المسلمين في مدينة ماحص فقد كان مرتفعاً بشكل كبير خاصة في
تحدث اللغة العربية ،ربما يعزى ذلك إلى تشابه قيم وعادات المجتمع األردني الذي يضم المسلم والمسيحي وهذه
النتيجة توافقت مع دراسة (العفراوي )2011 ،التي تحدثت عن أسس تعايش الناس وكان أبرزها فطرية االجتماع
والتنشئة االجتماعية ،وتوافقت مع دراسة (البطوش )2010 ،انتهجت الدولة األردنية سياسات تهدف إلى بناء نسيج
اجتماعي مستقر وأهمية مشاركة المسيحيين في المنظومة الحضارية والثقافية والتاريخية.

وجاءت نتائج التعايش االقتصادي مرتفعة بين الطرفين وهذا يتوافق مع دراسة (الربابعة )2013 ،التي
أكدت أن هناك تشاركية بين العشائر اإلسالمية والعشائر المسيحية في النواحي االقتصادية ،وهذه المظاهر

االقتصادية تؤثر على التغير االجتماعي الفكري واالجتماعي والثقافي وفق النظريات االجتماعية الحديثة.

السؤال الثاني :ما مظاهر التعايش بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص؟

بينت النتائج أن التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين متوسطاً ،وهذه النتيجة

تتفق مع دراسة (البطوش )2010 ،أن العربي المسيحي األردني يعيش الثقافة اإلسالمية حياة يومية يحس بها
ويلمسها ويدرسها في المناهج المدرسية والجامعية ،ويعيش مع المسلمين الشعائر الدينية كرمضان واألعياد الدينية،

كذلك جاء متوسطاً نظ اًر النتشار التكنولوجيا التي نشرت عن الفكر الديني اإلسالمي وهذا يتفق مع النظريات

االجتماعية الحديثة وخاصة العامل التكنولوجي ونشره للفكر ،أما بالنسبة للتعايش السياسي بين المسلمين والمسيحيين

من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص كان مرتفعاً ،ربما تعزى األسباب إلى تميز الدستور األردني وتأكيده
على المساواة بين األردنيين وحقوق المواطنة والحريات السياسية وهذا يتوافق مع دراسة (الشلبي والجبوري)2014 ،
إن مفهوم التعايش مهم للدول التي تسعى إلى بناء هويات وطنية ومواطنة حقيقية وحريات.

أظهرت نتائج التعايش االجتماعي بين المسلمين والمسيحيين من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص
ارتفاع كبير بها وربما يعود ذلك أن الطوائف المسيحية داخل األردن اندمجت بالشكل الكبير داخل األسر المسلمة
المدارس والجامعات مشتركة ،وهذا يتفق مع دراسة (الشاوي )2014 ،هنالك حالة ذوبان طائفة الصابئة في احضان

أبناء العشائر شمال البصرة ،ويتفق مع تفسير نظرية العامل السكاني والتغير االجتماعي الذي تحدثه في مظاهر

الحياة االجتماعية.

وكذلك بينت النتائج المتعلقة بالتعايش الثقافي من وجهة نظر المسيحيين باالرتفاع؛ ربما يعزى االرتفاع إلى

تشابه قيم وعادات المجتمع األردني ،واطالع المسيحيين على الثقافة اإلسالمية في األردن نتيجة العيش المشترك
خاصة المناهج التعليمية وانتشار وسائل اإلعالم واالتصال التي نشرت الفكر الثقافي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

(أحمد )2011 ،أن األسر المتجاورة والمتباينة في ثقافتها تحرص عبر غرس القيم التي تحث على التعايش في
نفوس أبنائها.
ودلت النتائج المتعلقة بالتعايش االقتصادي من وجهة نظر المسيحيين في مدينة الفحيص ارتفاع كبير ،ربما

يعود ذلك إلى أن السوق التجاري بين المدينتين ُي ُّ
عد سوقاً واحدًا ،وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (الربابعة )2013 ،هناك

تشاركية بين العشائر اإلسالمية والعشائر المسيحية في النواحي االقتصادية.
270

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين مظاهر التعايش والمتغيرات اًلجتماعية (الجنس ،العمر،
الديانة ،التعليم ،والحالة اًلجتماعية) بين المسلمين والمسيحيين في األردن في مدينتي الفحيص وماحص.

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مستوى مظاهر التعايش في األردن

في مدنيتي الفحيص وماحص يعزى إلى متغيرات الديانة والجنس والعمر ،والمستوى التعليمي ،والحالة االجتماعية
فمن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن مصدر الفروق لصالح الديانة المسيحية ،ربما يعود إلى معرفة المسيحي
عن الدين اإلسالمي أكثر من معرفة المسلم عن الدين المسيحي؛ وذلك يتفق مع دراسة (البطوش )2010 ،إن

المسيحي يعرف عن اإلسالم من خالل المناهج التعليمية ،ويالحظ وجو فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

التعايش في مدينتي الفحيص وماحص ،يعزى للجنس ويالحظ أن مصدر الفروق لصالح الذكور في كل من التعايش
عند المسلمين والمسيحيين وفق نتائج الدراسة ،ربما يعود ذلك إلى أن الذكور أكثر خروجاً للعمل من اإلناث للخروج

للعمل ويالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التعايش في مدينتي الفحيص وماحص يعزى

للعمر ربما يعود ذلك إلى أن جميع األعمار تتميز بالتعايش وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (الشاوي )2014 ،هناك

حالة ذوبان الطائفة في أحضان أبناء العشائر وفي عمق العشيرة فكل أسرة منها هي كبقية األسر العربية ال فرق
بينها وبين بقية األسر فيما بينها.

وفيما يخص النتائج المتعلقة في مستوى مظاهر التعايش يعزى للمستوى التعليمي تبين وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند المسلمين في ماحص لصالح المستوى التعليمي (دون الثانوية العامة) أما عند المسيحيين في

الفحيص كان مصدر الفروق لصالح المستوى التعليمي (الثانوية العامة).

وأظهرت النتائج وجود فروق ذلك داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مستوى التعايش في

مدنيتي الفحيص وماحص في األردن يعزى للحالة االجتماعية ولصالح (العازبين) عند المسلمين والمسيحيين وحسب
رأي الباحثة تأتي هذه النتيجة نتيجة للتجاور المكاني بين المدينتين تتفق مع دراسة ) (Shayuthy, 2016يتحقق

التعايش بين البشر بحسن الجوار.
التوصيات:

 .1توعية المجتمع األردني بمفهوم التعايش.
 .2نشر مظاهر التعايش والتأكيد عليها عبر وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة.
 .3التعايش المشترك من خالل إقامة األنشطة االجتماعية والثقافية.
 .4إبراز دور المؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية في نشر مظاهر التعايش.
 .5إبراز دور المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات في نشر مظاهر التعايش.
 .6تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر مظاهر التعايش.
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تمهيد(عرض اإلشكال):

بالهينة وال تحتمل
رهانات كثيرة تعترض طريق الدعوة إلى هللا .فالقضية تستوقف المهتمين مليا ،وهي ليست ّ
االرتجال والمغامرة؛ فاإلسالم دين الفطرة والسعي للخير واإلحسان في كل شيء ،يرقى بنصوصه إلى مراتب الكمال.
فكيف يكون أمر الخطاب الديني إذا كان –بكل بداهة -ليس هو الدين ،وإنما هو مجمل الفهوم التي تحوم حول

النص؛ فإذا كان النص معصوما ،فالخطاب الديني ليس بالضرورة كذلك.

حي از مهما من عالقتنا مع النصوص ،وعلى وجه الخصوص ،مع النص القرآني
والواقع أن إشكاال كبي ار يأخذ ّ
الكريم؛ إذ لم نقف عنده بما يكفي من التدبر واالشتغال على استكناه معانيه وبالقدر الذي يمنحنا أس ارره الفاعلة في
حياتنا وفي منهجنا للتعاطي القويم مع سنن التغيير .ولعل عالقتنا مع النصوص القرآنية ظلت قائمة على التعظيم

جسد تطلع المحدود ألنوار المطلق ،والخوف من التجاوز في
المفترض والطبيعي -في عالقة تُ ّ
واإلجالل –وهذا هو ُ
حضرة هذا المطلق الجليل .إال أن األمر اإللهي كان يقضي بأن يأخذ العقل البشري حريته في التفكير والتدبر،

حتى ال يعيقه خوف وال تردد في التماهي مع جمال وعمق النص القرآني؛ إذ يقول –عز وجل -أفال َيتََدب َُّرو َن
آن أَم َعَلى ُقُل ٍ
وب أَ ْقَفاُل َها محمد . 24
اْلُق ْر َ ْ
وبناء عليه ،يصبح التوقف عند فهم وتفسير القدامى ،وعدم االجتهاد خطيئة نستحق عليها التوبيخ واللوم بهذا
االستفهام االستنكاري الذي تدل عليه اآلية الكريمة :أم على قلوب أقفالها ،ويصبح تجديد الخطاب الديني هو
تجديد لعالقتنا بالدين اإلسالمي الحنيف ،وهو رهين بالقراءة المتجددة المنبثقة من عملية القراءة المتدبرة ،وفق
األدوات المتاحة قديما وحديثا ،وبوسائل العصر إن أمكن.

ٰ
ُم ًة
اك ْم أ َّ
ولعل فكرة "األمة الوسط" ،المنصوص عليها في القرآن الكريم ،وتحديدا في قوله تعالىَ :وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
الن ِ
ونوا ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا سورة البقرة  .143ينبغي أن تكون حاضرة في
اس َوَي ُكو َن َّ
َو َس ً
طا ّلِتَ ُك ُ
الرُس ُ
َ
فهم فكرة تجديد الخطاب الديني ،ألنها ستكون دليال ينطلق منه المسلمون في فهم الذات ،وفهم العالقة مع اآلخر.
وال بد من أن ندرك المعنى األقرب لفكرة "الوسط" وفقا للمقصد األسمى وما يخدم مقاصد الدين اإلسالمي الحنيف
ويرشد إدراكنا؛ تحقيقا لفكرة التفاعل العميق مع النص القرآني ،وقراءته ،واالستئناس بذلك كله
وكلياته ،وينير فهمنا ّ
في تجديد الخطاب الديني.

طا  ،وذلك ليس عيبا،
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
يستخدم دعاة الوسطية كثي ار في أدبياتهم وخطاباتهم قوله تعالى َ وَك َذِل َك َج َعْلَن ُ
لكن العيب يكمن في االعتقاد بأن الوسطية مكسب فطري لمجرد أن يكون اإلنسان مسلما.
وعند التأمل في معنى اآلية وتفسيرها الصحيح الثابت ،يتضح أن ذلك االستشهاد ما هو إال لي ألعناق النصوص،
ّ
وتحريف للقرآن عن مواضعه ،واتخاذه مسوغا لألهواء النفسية.

وبيان ذلك أن اآلية الكريمة تتحدث عن عدالة هذه األمة وخيريتها وأهليتها للشهادة على الناس يوم القيامة ،وال

عالقة

لها

بوسطية

اإلسالم

في

المنهج

إال

من

حيث

االشتراك

اللفظي.

ولتوضيح هذا األمر البد من التطرق إلى معنى اآلية ومعرفة سياقها الموضوعي ومدلولها الشرعي وما ورد فيها
من تفسيرات.

يبدو اإلشكال بسيطا ألول وهلة ،لكن اإلحاطة به ،ومحاولة عرض رؤية تليق بعظمة اإلسالم ،غاية في الدقة

التطرف ،ضلوعها في ما آلت إليه األشياء واألحداث في
والخطورة ..سيما وقد أثبتت الرؤى والمناهج القائمة على
ّ
العالم وعبر محطات تاريخية كثيرة ..فلعل اإلشكالية تطرح بمقاربة مغايرة حين نتساءل :هل "الوسطية" –كمصطلح
ذائع الصيت وواسع الداللة -هي نفسها ما جاء في القرآن عن األمة الوسط ،والتي ُيفترض أن تكون واقعا ُمثبتا
لألمة اإلسالمية وقد ار ال تحيد عنه بما أنه من هبات هللا لألمة ،وتحققها ال يتأخر عن ماهية األمة اإلسالمية بأي
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حال من األحوال؟ فهل خطاب األمة اإلسالمية اليوم خطاب أمة معتدلة ،وتحقق تلك الوسطية المذكورة في القرآن
الكريم؟
مفهوم الوسطية:

أ -لغة:

الوسطية مأخوذة من مادة وسط ،وهى كلمة تدل على العدل والفضل والخيرية والنصف والتوسط بين طرفين.

النصف ،وأعدل الشيء :أوسطه ووسطه"..
يقول ابن فارس " :الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل و ّ
ووسط القوم بسكونها ،وهو أوسطهم حسبا ،إذا كان في واسطة القوم إذا
ويقولون ضر ُ
وسط رأسه بفتح السينْ ،
بت َ

كان في واسطة قومه وأرفع ِهم محال"..

1

ويقول ابن منظور " :وسط الشيء وأوسطه :أعدله"

2

والوسط :اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به وليس هو إلى بعضها أقرب
منه إلى بعض عرفا ولما كان الوصول إليه ال يقع إال بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة :طبعا،
كوسط الوادي ال تصل إليه الرعاة والدواب إال بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكأل ،ووضعا ،كوسط
المملكة يجعل محل قاعدتها ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها ألن المكان الوسط ال يصل إليه العدو بسهولة،

وكواسطة العقد ألنفس لؤلؤة فيه ،فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفا
فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير:
هم وسط يرضى األنام بحكمهم

إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل

3

وقد جاء الوسط بمعنى الشدة والتمكن :فقد قال ابن جني:

ط َرف الشئ أضعف من قلبه وأوسطه قال هللا سبحانه {أولم َي َرْوا أنا نأتي األرض َن ْنُقصها ِمن
"قالوا :الطرف ألن َ
أطرِافها} وقال الطائي الكبير:
ّ
4
ط َرفا"
الخيل حتى أصبحت َ
كانت هي الوس َ
ع َ
ط الممنو َ
فاستَلبت  ...ما حولها ُ
ب -اصطالحا:
يقترب مصطلح الوسطية في اإلسالم من المدلول اللغوي ،ومما يعنيه اصطالحا :االعتدال في االعتقاد ،والموقف،

مفرط في شيء من
والسلوك والنظام ،والمعاملة ،واألخالق ،وهذا يعني أن اإلسالم دين معتدل غير جانح وال ّ
الحقائق ،فليس فيه مغاالة في الدين ،وال تطرف وال شذوذ في االعتقاد ،وال استكبار وال خنوع وال ذل وال استسالم
وال خضوع وعبودية لغير هللا تعالى ،وال تشدد أو إحراج ،وال تهاون وال تقصير ،وال تساهل أو تفريط في حق من

حقوق هللا تعالى ،وال حقوق الناس ،وهو معنى الصالح واالستقامة.

5

 - 1أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .معجم مقاييس اللغة .تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون .باب الواو والسين وما
يثلثهما .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1399 .م1979 -م .ج  .6ص .108

 -2محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل .لسان العرب .دار صادر .بيروت .ط .1د ت .المجلد
.ص

 - 3محمد الطاهر بن عاشور .التحرير والتنوير .دار سحنون للنشر والتوزيع .تونس .د ت .ج .2ص .17

جني .الخصائص .166/2 .نقال عن أبي المنذر الشنقيطي .الوسطية في القرآن بيان لمعنى قوله تعالى (وكذلك
 - 4عثمان بن ّ
جعلناكم أمة وسطا) .المجلس اليمني .بتاريخ 20101/08/18م .على الرابط:
/https://www.ye1.org/forum/threads/527762

 -5وهبة الزحيلي .إذا اختل ميزان الحق والعدل والتوسط في األمور في األمور .مجلة الوعي اإلسالمي .الصادرة عن و ازرة
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جاء في تفسير القرطبي " :قوله تعالى  :وكذلك جعلناكم أمة وسطا المعنى :وكما أن الكعبة وسط األرض كذلك

جعلناكم أمة وسطا ،أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم .والوسط :العدل ،وأصل هذا أن أحمد األشياء أوسطها.

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله تعالى  :وكذلك جعلناكم أمة
وسطا قال( :عدال) .قال :هذا حديث حسن صحيح .وفي التنزيل  :قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم  .وقال زهير :
هم وسط يرضى األنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم"

1

كما جاء في اللباب في علوم الكتاب ،أن األول :المشار إليه في اآلية هو الهدى المدلول عليه بقوله تعالى (يهدي

من يشاء) ،و" التقدير :جعلناكم أمة وسطا مثل ما هديناكم) .والثاني :أنه الجعل ،والتقدير( :جعلناكم أمة وسطا

الجعل القريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية) .الثالث( :كما جعلنا قبلتكم متوسطة جعلناكم أمة وسطا)
مثل ذلك َ
فسر الوسطية من خالل الحديث الشريف "فدين هللا بين الغالي والجافي عنه".
أما ابن القيم –رحمه هللاّ -

2

أي إن خير الناس النمط األوسط ،وهي الخيار العدل؛ لتوسطها بين الطرفين المذمومين ،والعدل هو الوسط بين

طرفي الجور والتفريط ،واآلفات إنما تتطرق إلى األطراف ،واألوساط محمية بأطرافها؛ فخيار األمور أوساطها.

3

وقليل الشيوع في كتب الفقه واللغة واألدب القديمة ،فإن
حديث االستعمال
وإذا كان مصطلح الوسطية مصطلحا
َ
َ
معناه موجود فيها ،كما توجد مصطلحات أخرى قريبة منه تؤدي معناه مثل العدل واالعتدال والقسط والقصد والرفق

والوزن ونحوه.

4

فاألكيد أن اإلسالم بنصوصه األصلية (الكتاب وما صح من السنة) ،هو دين االعتدال والوسطية ،لكن هل
ٰ
ونوا
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
ينسحب ذلك على األمة اإلسالمية سيما وأن هللا  في هذه اآلية الكريمة َ وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا ّلِتَ ُك ُ
الن ِ
ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا سورة البقرة  ،143يصف هذه األمة باألمة الوسط؟ ثم بالنظر
اس َوَي ُكو َن َّ
الرُس ُ
َ
إلى واقع المسلمين اليوم ،نتبين أن توصيف المسلمين-اليوم -بمصطلح األمة ،يعد ضربا من التخيل والتوهم ،فال

يوجد ما يجعلهم أمة واحدة ،ناهيك عن وصفهم باألمة الوسط ،فحال المسلمين أقرب إلى المأساوية،ال بحكم

ابتعادهم عن كل ما يريده هللا لهم.
_ اًلعتدال وعالقته بالوسطية:

االعتدال :هو اسم على وزن (انفعال) من المصدر (عدل) واأللف والتاء واأللف الثانية رائدة والعدل له ٍ
معان في
سواها ،وقال ابن األع اربي:
اللغة( ،والعدل ما قام في النفوس لنه مستقيم – وضد الجور)ّ ،
وعدل الموازين والمكاييل ّ
العدل االستقامة ،واالعتدال :توسط حال بين حالين في كم أو كيف كقولهم جسم معتدل بين الطول والقصر ،وماء
معتدل :بين البارد والحار ،وكل ما تناسب فقد اعتدل.

5

وعن عالقة الوسطية باالعتدال ،فقد ورد في تفسير الرازي في تفسيره لآلية (وكذلك جعلناكم أمة وسطا" :) ...وذلك

الوسط هو العدل والصواب ،فالمؤمن بعد أن عرف هللا بالدليل صار مؤمنا مهتديا ،أما بعد حصول ه فال بد من
األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.العدد  .481بتاريخ 2005/10/3م.

1
2

 -محمد بن أحمد األنصاري القرطبي .تفسير القرآن .دار الفكر .ج .1ص .143

 أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي .اللباب في علوم الكتاب .دار الكتب العلمية .بيروت .ط1998 .1م.ج .3ص.9

 -3محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .تح محمد
حامد الفقي .مكتبة المعارف .الرياض .المملكة العربية السعودية .ج .1ص 182

4

 -محمد يتيم .الوسطية واًلعتدال .دار الفكر االسترتيجي للدراسات .بتاريخ  27ديسمبر 2015م .على الرابط:

5

 -ابن منظور .لسان العرب .مرجع سابق .ج  .13فصل العين-حرف الطاء .ص ص .459 -456

https://fikercenter.com/studies
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معرفة العدل الذي هو الخط المتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط في األعمال الشهوانية ،وفي األعمال الغضبية،
وفي كيفية إنفاق المال ،فالمؤمن يطلب من هللا –تعالى -أن يهديه الطريق المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي
اإلفراط والتفريط في كل األخالق وفي كل األعمال"

1

وقد جاء في تفسير الرازي –دائما -في تفسير اآلية نفسها ،قوله" :أنه مطابق لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت
للناس  آل عمران "110

2

فلو نظرنا في قوله تعالى كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل

ولو آمن أهل الكتاب لكان خي ار لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون  110  آل عمران لوجدنا ما ذكره
المفسرون من مستلزمات تلك الخيرية؛ حيث ذكر الطبري لها عدة تفسيرات ،فقد ورد في تفسيره" :قال أبو جعفر:
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله" :كنتم خير أمة أخرجت للناس ".فقال بعضهم :هم الذين هاجروا مع رسول هللا
 من مكة إلى المدينة وخاصة ،من أصحاب رسول هللا ". 

3

كما ورد تفسيرها في الموضع نفسه بقوله :كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط :أن تأمروا بالمعروف ،وتنهوا

عن المنكرو وتؤمنوا باهلل .وتم تفسيرها" :كنتم خير أمة أخرجت للناس"  ،ألنهم أكثر األمم استجابة لإلسالم.

4

وقد جاء في الظالل :في سياق الحديث عن خيرية األمة وتفسير اآلية" :وأن تكون لها القوة التي تمكنها من

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي خير أمة أخرجت للناس .ال عن مجاملة أو محاباة ،وال عن مصادفة!...
إنما هو العمل اإليجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر ،وإقامتها على المعروف ،مع اإليمان الذي يحدد المعروف

والمنكر"

5

وما دام معنى الخيرية ال يتحقق إال بشروط واضحة المعالم ،أال وهي ارتباط األمة بمفهوم الفاعلية والقدرة على
التغيير اإليجابي لصالح البشرية على العموم ،فإن هذا المعنى يتنافى مع فكرة خلق األمة الوسط ،و ّإنما ينسجم –

تماما -وباستغراق كلي في معنى (التصيير) الذي تحمله كلمة (جعلناكم) في اآلية (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).

كما ورد عن النبي  ،أنه كان يحب االعتدال في كل شيء ،فعن عائشة –رضي هللا عنها -أنه قال" :اكلفوا من
6
ِ
قل"
فإن هللا ال يمل حتى تملوا ،فإن أحب
العمل إلى هللا –تعالى -أدو ُمه وإن َّ
العمل ما تطيقونّ ،
فالوسطية تتحقق باالعتدال في شروط التمكين المفضي للخيرية ،وتكون تجلياتها في التقدم العلمي ،والقوة
االقتصادية والسياسية والعسكرية ،كي يتسنى لألمة دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فاألمة المسلمة اليوم ،أمة عاجزة على مستويات عدة ،وال بد لها كي تنهض من تنمية حس االعتدال ،ورفض
ِ
المتشدد ،أيًّا كانت الذريعة ،فذلك مسؤولية جمعية ،تُ ِ
ِ
المعنيين بهذا
حتّم على جميع
التطرف
تزمت ،ونبذ
ُّ
ُّ
ّ
ِّ
الم ّ
التفرد ُ
األمر ِمن ُ َّ
التعصب
االنتباه لخطورة تداعيات ظاهرتي
المف ِّكرين ،والدعاة والمرّبِين ،وقادة تشكيل الرأي -
ُّ
َ
الكتاب و ُ
والتطرف ،والحاجة إلى االعتدال ،والحرص على تحقيق موجبات التمكين كضرورة قصوىَّ ،
تتطلبها المصلحة العامة
ّ
1

 -فخر الدين الرازي أبو عبد هللا محمد بن عمر بن حسين القرشي .التفسير الكبير .دار الكتب العلمية .بيروت.

-2

1425ه2004 -م .ج ص .89

 -فخر الدين الرازي .التفسير .المرجع نفسه .ص نفسها.

 -3أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن .تح محمود محمد شاكر .إخ
ومراجعة أحمد محمد شاكر .مكتبة ابن تيمية .القاهرة .ط .2ج .7ص ص .101-100

 -4أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .التفسير .المرجع السابق .ص نفسها.

 -5سيد قطب .في ظالل القرآن .دار الشروق .ط1423 .32ه2003-م .ج .1ص .447

 - 6أبوداوود .سنن أبي داوود .د ت .ج .2كتاب الصالة .أبواب قيام الليل .باب ما يؤمر به من القصد في الصالة .حديث
رقم ( .)1368ص .178
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يعزز قيم األمن والسلم االجتماعيين ،وتحقيقا لفكرة االستخالف
للناس عموما ،والمسلمين خصوصا؛ حفاظا على ما ّ

بما فيها من فهم رسالي لمقتضيات عمارة األرض بالفاعلية والوسطية والعبودية هلل.

_الفعل "جعل" وعالقته بالوسطية:
ٰ
الن ِ
ونوا ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا سورة البقرة 143
اس َوَي ُكو َن َّ
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
َ وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا ّلِتَ ُك ُ
الرُس ُ
َ
أ-جعل في اللغة:
جاء في تاج العروس:1
جعل :جعله ،كمنعه يجعله جعال بالفتح ويضم ،وجعالة كسحابة ويكسر ،واجتعله :أي صنعه صريحه أن الجعل
والصنع واحد.

وقال الراغب :جعل لفظ عام في األفعال كلها ،وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها .وشاهد اجتعل قول أبي

زبيد الطائي:
ناط أمر الضعاف واجتعل اللي

ل كحبل العادية الممدود

صيره ومنه قوله تعالى :إنا
وجعل الشيء جعال :وضعه ،وجعل بعضه فوق بعض :ألقاه .وجعل القبيح حسناّ :
جعلنا الشياطين األعراف 27أي صيرناها .وقوله تعالى  :وجعلني نبيا مريم   30أي صيرني.
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي :جعل جعال  :صنع صنعا ،وجعل أعم؛ ألنك تقول :جعل يأكل ،وجعل يصنع

كذا ،وال تقول :صنع ياكل"...

2

ب -معنى جعل في اآلية الكريمة ،واختالف الدالالت:

ونظ ار ألهمية ما أسماه اللغويون القدامى بفصاحة األلفاظ في (التراكيب) ،و(التمكين) ،و(القبول) ،والذي يشير

إلى جزء كامل من علم اللغة المعاصر ُيعنى بتعريف الكلمات بمعانيها ،أكثر مما يعنى باقتران بعضها ببعض من
ناحية السياقات النحوية ،والتركيبية التي تستند إليها في اختيار مواقعها ،فاالختيار المعنوي إجراء إنشائي تكويني
للبحث عن الرسالة األدبية برصد الترابط بين الكلمات التي ترد على وفق معيار االحتمال لمعرفة أيها تصلح للتعبير
عن مقاصد المتكلم من بين البدائل الممكنة ،3ويصبح ملحا ،دراسة معاني جملة (جعل) في آيات منتخبات من

الدقيق للفعل المتفاعل مع معاني الكلمات التي تتألف منها جملة (جعل) ،فضال
القرآن الكريم ،من حيث المعنى
ُ
عن الوظائف النحوية التي تحددها الجملة لكلماتها ،ومنها الوظائف التي يؤكدها غير واحد من النحويين ،غاضين
الطرف عن المعنى المعجمي للفعل".

4

فمن األهمية بمكان الكشف عن المعاني الكلية للتركيب اإلبداعي ،والتي تتولد من تفاعل المعاني المعجمية
والوظيفية النحوية في جملة من أغنى الجمل داللة في القرآن الكريم ،لتضمنها معنى معجميا قويا ،هو معنى

 -1محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي .تاج العروس من جواهر القاموس .تح علي
شيري .دار الفكر للطباعة والنشر .بيروت1414 .ه1994 -م .ج .14ص.107

 -2أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي .كتاب العين .تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي .دار ومكتبة الهالل.
ج .1ص .299

 -3انظر تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل" في اإلفراد واإلسناد واًلستعمال القرآني .مجلة اللغة

العربية وآدابها .مجلة علمية فصلية محكمة .جامعة الكوفة .محرم 1438ه -كانون األول 2011م .الع .12مج

 .1ص .287

 -4تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل" في اإلفراد واإلسناد واًلستعمال القرآني .المرجع السابق .ص
.278
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التصيير ،الذي ال يمكن تجاهل صورته الحركية مهما كان التركيب النحوي والبالغي لجملة (جعل) .1ف"نواة
تعبر عن صيرورة وحركة ،وأن كل تضمين
المعنى للفعل (جعل) تبقى ماثلة في التركيب ،ال يمكن اختزالها؛ ألنها ّ
أو إشراب أو تأويل لمعنى هذا الفعل بمعنى فعل آخر يؤدي إلى تسكين صورة الفعل الحركية في التركيب الذي
تظهر في الجملة القاعدية األصل".

2

وبحسب دراسة لغوية في هذا الموضوع ،فإن الجملة القاعدية األصل ،والتي يأتي فيها المفعوالن أشياء محسوسة،

درس لتكون
فليس فيها إشكال ألنها تأتي واضحة المعنى ،بينما تنصب الدراسة على الجملة غير القاعدية والتي تُ َ
معيا ار أسلوبيا يحدد مدى التحوالت في الجمل غير القاعدية.
وخلصت الدراسة إلى أن المعاني التي ذكرها النحاة واللغويون في توجيه معنى (جعل) في االستعمال القرآني،

وبسبب التعقيد الفني لجملة (جعل) في القرآن الكريم ،فإن ذلك قد ّأدى إلى صعوبة التوصل إلى المعاني في
صورتها الشاملة التي يتضافر فيها المعنى الوظيفي للنحو والمعنى المعجمي لمفردا ت الجملة ،فضال عن المعنى
ومتحول إليه في الجملة
متحول منه
االجتماعي؛ ذاك أن الفعل(جعل) يحتاج لمفعولين من الذوات أو األشياء:
َّ
َّ
األصل غير التحويلية ،وقد وردت عليها آيات ليست فيها مشكلة ،أما إذا حل محل المفعول الثاني جار ومجرور

فيقدرون أفعاال تتعدى إلى مفعول
أو ظرف ،فإنهما يوهمان بتعليقهما بالفعل (جعل) ،فيختفي المفعول الثاني عندهمّ ،

واحد.

وحوله
وكذلك إذا جاء المفعول الثاني مشتقا ،فيلتبس بالحال فتقوى عالقته بالمفعول األول ،فيوحي أنه اتحد به ّ

إلى مفعول ٍ
ثان.

وتتعقد جملة (جعل) إذا جاء مفعولها الثاني مصد ار ألن المصدر يقوي عالقته بالفعل (جعل) فيصبح مؤديا
لوظيفة التأكيد ،فتلطف وظيفة الحال .وفي كل األحوال يلجأ المفسرون إلى تبسيط الجملة بإحالل فعل ٍ
متعد إلى
ّ
مفعول واحد ،وإذا كان معنى التصيير قويا في الذهن من القرائن االجتماعية المقامية ،فإنهم يعطون للجملة معنيين،

أولهما :التصيير الذي يوافق القرائن المقامية ،وثانيهما :يوافق القرائن اللفظية في اإلسناد .ولكن هذه التحويالت

تعطى جملة (جعل) غنى دالليا ال يمكن تبسيطه ،إال بحصول خلل في فهم مقاصد الكالم.

3

ف(جعل) وردت لدى كثير من مفسري القرآن في بعض المواضع بمعنى خلق ،فالطوسي يرفض أن يكون معنى

جعل هو خلق في قوله تعالى (إنا جعلناه قرآنا عربيا)؛ حيث يأبى المقام أن يكون الخلق جائ از في كالم هللا،
ومعلوم في الفكر اإلسالمي ما عرف بمحنة علماء الكالم حين إثارة هذه الشبهة.

(إنا جعلناه قرآنا عربيا)،تبدو األقرب
ولكن الدراسة لم تطبق على اآلية (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ،لكن آية ّ
من الناحية النحوية والتركيبية من آية (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ،فحال القرآن قبل أن يصير عربيا مسكوت عنه،

ويتوقع أن يكون ثَم اختالف في معنى (جعل) بحسب تحديد مفاعيلها ،فإذا عديت إلى مفعولين األول :الهاء العائدة
على القرآن الكريم قبل تصييره عربيا ،واآلخر :هو القرآن الكريم بعد تصييره عربيا ،فإن جعل هنا تكون بمعنى
صير ،أما إذا أعربنا (قرآنا عربيا) حاال ،فيكون الفعل معدى إلى مفعول واحد هو (الهاء) ،وتكون جعل بمعنى
ّ
خلق ،إذا لم نتمكن أن نتخيل المفعول األول المحذوف .وهذا فيه إشكال من حيث المقام والمعنى.

 -1انظر تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل" في اإلفراد واإلسناد واًلستعمال القرآني .المرجع نفسه .ص
نفسها.

- 2
3

تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل" في اإلفراد واإلسناد واًلستعمال القرآني .المرجع نفسه .ص
.288

انظر تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل " ...المرجع السابق .ص.294
280

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

فكذلك األمر بالنسبة لآلية (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ،فحال األمة قبل أن تصير وسطا مسكوت عنه ،فيصبح
معنى (جعل) مختلفا فيه ،بحسب تحديد مفاعيل جعل ،فإطا عذيت إلى مفعولين األول ( :كم) العائدة على األمة

قبل أن تصير (وسطا) ،أو على المسلمين ،والمفعول اآلخر :األمة بعد تصييرها وسطا ،فإن جعل هنا تكون بمعنى

صير ،أما إذا أعربنا (أمة وسطا) حاال ،فيكون الفعل جعل معدى إلى مفعول واحد هو (كم) ،وتكون جعل بمعنى
ّ
خلق ،إطا لم نتمكن من تخيل المفعول األول المحذوف .وفي هذا إشكال مع الواقع؛ إذ األمة ليست وسطا ،واليمكنها

القيام بالشهادة على الناس ،ألنها لم تر َق إلى الخيرية بموجباتها.
ويبقى السبيل للخروج من المأزق ،هو في معنى جعل حين يأخذ بعد التصيير بما فيه من تحويل ودينامية وتغيير،
لتكون الوسطية نتيجة تدور مع سببها من حيث الوجود والعدم ،وليست صفة لصيقة باألمة في كل األحوال.
أهم مالمح الوسطية اإلسالمية ومجاًلتها:

ليست الوسطية كمالية يمكن التنازل واالستغناء عنها ،بل هي خصيصة لصيقة بمبادئ اإلسالم كلياته وجزئياته؛

تخلو منها قيمة أو حكم أو تشريع في اإلسالم ،فمن أهم المالمح المتعلقة
لذلك ال يمكن بأي حال من األحوال أن َ
بركائز اإلسالم ،ما يأتي:

 تعني الوسطية االعتراف بالحرية لآلخرين والسيما الحرية الدينية .1وهو ما شرعه اإلسالم في قول هللا تعالى:ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سورة البقرة .256
 -و تعني –أيضاً -الجمع بين الماديات والروحانيات وهي ميزة اإلسالم ،ألن اإلنسان جسد وروح ،وله حوائج مادية

وروحانية ،وألن العمل الصحيح يكون للدنيا واآلخرة ،لقوله تعالى :وابتغ فيما أتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك
من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك وال تبغ الفساد في األرض إن هللا ال يحب المفسدين القصص. 77

 وال بد من تحقق الوسطية في معاملة اآلخرين في الداخل والخارج ،ويراد بها التعامل الحر البريء من غيرإضمار الشر أو محاولة التعدي ،أو الحمل على شيء معين ،لذا كان الجهاد في اإلسالم يراد به الدفاع عن حرمات
اإلسالم والمسلمين ،وال يقصد به حمل السيف بظلم ضد اآلخرين ،أو قتل األنفس البريئة ،أو ترويع الغير ،أو إخافة

الناس ،أو إرهاب المجتمع ،أو إجبارهم على الدخول في اإلسالم ،فذلك كله ليس من مفهوم الوسطية المعبر عنها

في اآلية الكريمة :ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن هللا يحب المقسطين* إنما ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم

أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الممتحنة .89

فال يوجد في اإلسالم ،في غير حال االعتداء ودفع الظلم ،إال السالم ونشر األمن والطمأنينة وزرع الثقة واإلحسان

إلى اآلخرين ،فذلك كله سمة اإلسالم الحضارية ومقوماته الخالدة ،كما ينعدم في اإلسالم ما يسمى ب"اإلرهاب"،
أي التطرف والغلو في إلحاق الضرر باآلخرين والتدمير واإلفساد والتخريب ،وإشعال الفتنة ،وإثارة المنازعات.
1

2

 وهبة الزحيلي .الوسطية مطلبا شرعيا وحضاريا .أبحاث مؤتمر الوسطية منهج حياة .من  13إلى  15ربيع الثاني1426ه -من  21إلى  23مايو 2005م .و ازرة االوقاف الدينية الكويتية .على الرابطwsm1s2_zhely :

-2

وقد وردت في هذا الشأن أحاديث كثيرة ،منها قوله " :ال يحل لرجل– أو لمسلم– أن يروع مسلماً" أي غير مسلم،

وقوله" :ال تروعوا المسلم ،فإن روعة المسلم ظلم عظيم" وقوله "ال يشير أحدكم إلى أخيه بالسالح ،فإنه ال يدري

لعل الشيطان ينزع في يده ،فيقع في حفرة من النار" ،وقوله" :من أشار إلى أخيه بحديدة  ،فإن المالئكة تلعنه حتى

ينتهي ،وإن كان أخاه ألبيه وأمه"  .وعنون المحدثون لهذه األحاديث بقولهم" :الترهيب من ترويع المسلم ومن اإلشارة
إليه بسالح ونحوه ،جاداً أو مازحاً".
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 والوسطية تعني كذلك عدم اإلغراق في الدين والمبالغة في ذلك واالنقطاع عن الدنيا ،أو االسترسال في الروحانياتوالتصوف ،أو اإلقبال الشديد على الدنيا وزخارفها وشهواتها ،لقوله :

"إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" 1وقوله أيضاً" :إياكم والتعمق في الدين فإن هللا
تعالى قد جعله سهالً ،فخذوا منه ما تطيقون ،فإن هللا يحب ما دام من عمل صالح ،وإن كان يسي اًر".2
 ومن مقتضيات الوسطية ،تحقيق التكافل االجتماعي في اإلسالم بين األغنياء والفقراء ،وإيجاد التوازن بين رأسالمال واإلنفاق ،فتكون الملكية الخاصة مشروعة بشرط جعل التصرف فيها موجهاً للصالح العام ،وأن يكون التملك
فيما هو مشروع مأذون بتملكه ،وليس محظو اًر أو ضا اًر ،وأن يكون التصرف في الملك بالتراضي ،ومن غير تبذير،

لقوله تعالى :يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم ..النساء

.29

وقوله سبحانه :وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفاً

النساء .5

 واألخالق في اإلسالم وسط ،لقيامها على االعتدال ،فهي من أجل تهذيب النفوس ،وترقيق المشاعر ،وصفاءالقلوب من األمراض الحسية والمعنوية ،وهي ذات أغراض إنسانية كريمة ،ال نفعية مادية محضة.
سلبيات الخطاب الديني المعاصر :منافاة اًلعتدال والوسطية

انصبت دراسات كثيرة على موضوع "الوسطية تدرسها وتبحث عن مدى تحققها في أرض الواقع ،فبعضها توصل

إلى تحققها في أبواب االعتقاد ،وأبواب العلم والعمل ،وفي الحكم على الرجال ونقد المخالق .غير أن الدعوات
المعاصرة من منظمات وجماعات وجمعيات كلها ّتدعي الوسطية واالعتدال ،لكن أغلبها قد جنح إلى طرف التفريط

أو اإلفراط في جوانب من دعوته ،وبعضها قد يجمع بين الطرفين المتناقضين في دعوتهِّ ،
فيفرط من جهة ويْف ِرط
3
من جهة أخرى.
درس بشكل عام وكّلي
لكن حتى ال يضيع الباحث وهو يحاول دراسة كل تجربة على حدة ،فإنه من األجدى أن تُ َ

معالم وسمات تلك التجارب والتي يظهر أثرها في الخطاب الديني على العموم .فلكل خطاب خصائصه ومواصفاته،
والخطاب الديني ،أو(الخطاب اإلسالمي على وجه الخصوص) كان عامال من عوامل التصدي للغزو الثقافي

االستعماري الذي خّلف وراءه أطنانا من األدبيات الفكرية والثقافية ،مضافا إلى أشخاص ينتمون إليه فكريا وثقافيا.
وبما أنه وجد نفسه متصديا لخطاب "اآلخر" الناقد المعاكس ،فقد اعتُِبر خطابا ذا خصائص يعكس بعضها

وضعا أقل ما يمكن القول عنه إنه مأزوم ،ولذلك ال بد من عرض تلك السلبيات التي يكاد يجمع النقاد عليها:
إن من داخل الخطاب الديني نفسه أو من خارجه ،خصائص ،ولعلها كثيرة وأهمها:4

-1أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس.

 -2أخرجه أبو القاسم بن بشران في آماليه عن عمر ،لكنه ضعيف ويعمل به في فضائل األعمال.

3

 انظر عبد الرؤوف بن عيسى .وسائل استثمار شبكات التواصل في نشر مفاهيم الوسطية واًلعتدال دراسة تحليلية.مجلة دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية .المجلد  .43العدد  .3جامعة األردن2016 .م .ص .2390

 -4عبد السالم محمود غالب اإلنسي .مفهوم الخطاب الدين .موقع السكينة .بتاريخ  11سبتمبر 2013م .على الرابط:
http://www.assakina.com/news/news1/27831.html
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 -1المذهبية الضيقة والحزبية البغيضة قال تعالىَ  :فتََق َّ
ط ُعوا أ َْم َرُهم َب ْيَن ُه ْم ُزُب ًار ُك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما َل َد ْي ِه ْم َف ِرُحو َن
المؤمنون  ،53فكل مذهب ّيدعي أنه على الحق وما سواه على الباطل ،ويتعامل مع الناس على هذا
االساس ويبرز في خطابه لآلخرين.

 -2الجمود والركود وعدم التجديد واإلبداع في األسلوب والطريقة؛ مما يدفع المخاطب إلى الملل والسآمة 1.التقليد
في الخطاب من حيث القوالب والشكل ،فيصبح أحيانا نسخة طبق األصل مكرورة في اإللقاء واختيار
الموضوع وحتى في الحركات والسكنات ،بعيدا عن إثبات الذات وبروز الشخصية .وكذلك يبرز من بعض
الجماعات والطوائف في الخطاب .مع الحفاظ على نمطية مظهرية منّفرة.

 -3التكرار في مضامينه والبعد عن االبتكار؛ حيث أصبح الكثير يردد موضوعا واحد يدور حول الترهيب من
عذاب القبر والنار ،أو ذم بالدنيا والتعلق –فقط -باآلخرة ،والتعلق بالماضي دون أخذ العبر مما مضى لرسم طريق

واضح المعالم للمستقبل.

2

 -4قلة الهمة ودوافع التبليغ عند أصحاب الخطاب الديني؛ فينهزم عند أول المعوقات.
 -5االنطواء واالنكفاء على الموجود ،وجعل الخطاب الديني محصو ار في تلك الحدود المعروفة ،وال يخرج منها،
وعدم البروز في األماكن التي تحتاجها األمة في الحضارة والتقدم والرقي واالستفادة من اآلخر ووضع الحلول

والبرامج المنقذة للبشرية؛ فيكون منهلها ومرجعها من صميم الدين الحنيف.

 -6االنهزام أمام التيارات المعادية لإلسالم ،واإلحباط النفسي وضعف المواجهة والحجة لتلك التيارات
المعادية والمحاربة لهذا الدين العظيم ،والوقوف عند أول عقبة كؤود.

فال بد لنا من البحث عن الحلول والخروج من هذه المآزق التي يضعها أعداء اإلسالم بال انهزام أو رجوع
إلى الوراء.

 -7االنتقاد والهجوم الالذع على اآلخر والمخالف ،بعيدا عن النقد البناء حيث يقول القائل" :رحم هللا َأً
امر أهدى
إلي عيوبي" وأصبح ميدانا لتبادل التهم وإلقاء المبررات بعيدا عن المقصد المنشود والمستوى المطلوب .والغاية
السامية والمكانة الرفيعة التي يسعى إليها من حمل رسالة األنبياء والمرسلين وهي الدعوة والتبليغ.
 -8ادعاء التزكية واإلخالص والحسن والكمال في العلم والمعرفة ،وما سواه ليس بشىء فيخاطب الناس بشيء من
َعَل ُم ِب َم ِن اتََّقى( النجم)32 :
الغرور َ ف َال تَُزُّكوا أ ُ
َنف َس ُك ْم ُه َو أ ْ
 -9خطاب صدامي؛ حيث يتصادم أفراد المجتمع اإلسالمي فيما بينهم ،ومع غيرهم كما لو أنهم في ساحة قتال،

ويرى كل طرف الطرف اآلخر خصما له.

 -10خطاب رد فعل ،منفعل وليس فاعال ،ومتأثر وليس مؤثرا ،غير أن هناك من التمس له العذر في خاصيته
هذه من منطلق أنه خطاب مواجهة ،ولذلك يكون بالضرورة منفعال ومتماشيا مع وتيرة الفكر اآلخر وثقافته ومختلفا

معه في االتجاه.

3

 -11وبما أنه خطاب نقدي قائم على رد الفعل والصدام ،فهو –إذن -خطاب يمارس الهدم أكثر من البناء؛ وذلك

1

-

فايز الربيع .الخطاب اإلسالمي أسباب اًلنحراف ومظاهره .صحيفة الرأي .بتاريخ 2015/12/17م .آخر تحديث
2018/11/01م .على الرابط/http://alrai.com/article/751751 :

- 2

فايز الربيع .الخطاب اإلسالمي أسباب اًلنحراف ومظاهره .المرجع نفسه.

 -3انظر السيد مصطفى السادة .الخطاب الثقافي بين أصالة المفهوم وهامشية الطرح .مجلة النبأ .ع  .49جمادى الثانية
1421ه .أيلول 2000م.
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مؤشر للتأخر وليس للتقدم 1.فهذه من مساوئ الجدال؛ إذ يقول محمد الحداد في هذا الشأن" :نظ ار ألن الجدال يتجه
إلى إفحام الشخص وليس إلى التفكير 2في القضية المطروحة ،فإن السفسطة تصبح مطلوبة ألنها قادرة في أحايين
كثيرة على اإلفحام أكثر من قدرة البرهان العقلي" 3.كما أن غياب لغة الحوار واالفتقار إلى فقه االختالف تعد

التنوع
إشكالية أخرى يعاني منها الخطاب الديني التقليدي ،وتتجّلى أزمته في عجزه عن فهم سنة هللا في االختالف و ّ
التنوع نراه يضيق بالخالف
الفكري والديني والثقافي ،ولذلك فهو ً
بدال من أن يستحضر حكمة هللا في ذلك االختالف و ّ

وإن كان في مسائل اجتهادية ظنية ،ويشحن الجمهور –أحيانا -بثقافة الحقد والعداء والكراهية لكل مخالف.

 -12خطاب ال يعبر بالضرورة عن الواقع؛ حيث إن "الموقف الشخصي " ال يتفق بالضرورة مع "موقف الخطاب"
عندما يعلنه الشخص ذاته .فالكثير من المحافظين الذين عارضوا مثال تعليم المرأة ،كانوا يرسلون بناتهم إلى

المدارس؛ ذلك أن المعارضة هي نتيجة دورهم االجتماعي المتمثل في التحدث باسم الخطاب الفقهي السائد دون
الرأي الشخصي .

4

 -13التعددية في الخطاب اإلسالمي الراهن ،أدت إلى ظاهرة الفوضى في الخطاب الديني .ومن ثم يتعين وضع
األمور في نصابها ،وذلك بحصر الخطاب اإلسالمي في ما يصدر عن "العلماء" المتخصصين في ثقافة اإلسالم
فقهاً وأصوال وعقيدة وعلماً بالقرآن والسنة.

5

 -14الخلط بين الفكر والدين ،مع أنه لم يكن هنالك مشكل بالنسبة للمسلمين األوائل في التمييز بين ما كان

مجاله النصوص الدينية ،وما كان مجاله الخبرة اإلنسانية ،فاألول محكوم بالوحي ،والثاني بالعقل .حيث كانوا "كثي ار

ما يسألون إزاء موقف بعينه ما إذا كان تصرف النبي  ،محكوما بالوحي أم محكوما بالخبرة والعقل .وكثي ار ما
كانوا يختلفون معه ويقترحون تصرفا آخر إذا كان المجال من مجاالت العقل والخبرة".

6

وقد انتقد نصر حامد أبوزيد هذه اآللية من حيث دخولها منطقة "الحديث باسم هللا" ،ومتى اعتُبر االجتهاد في فهم
النصوص من بين المستحدثات ،فإن ذلك –حسب رأيهّ -أدى إلى ظهور نتيجتين:

 النتيجة األولى :أن لإلسالم معنى واحدا ثابتا ال تؤثر فيه حركة التاريخ ،وال يتأثر باختالف المجتمعات ،وهذهالنتيجة تفترض وقوع الفهم في الحاضر بينما ينتمي النص إلى الماضي.

7

والحقيقة ،أن هذا التعبير من نصر حامد أبو زيد ،إنما يحيل على فكرة "التاريخانية" ،والتي هي بشكل من األشكال
"تجاوز القديم وإحداث قطيعة منهجية مع أشكال ثقافية أنجزت سلفا لصالح أنماط بديلة ترسم طريق التحرر ،و

 -1انظر مصطفى خضر .النقد والخطاب محاولة قراءة في مراجعة نقدية معاصرة .اتحاد الكتاب العرب .دمشق2001 .م.
ص.9

 -2انظر نايف عبوش .وحدة صف المجتمع المسلم  ..تحديات التعصب وضرورات اًلعتدال .شبكة األلوكة .بتاريخ
1434/5/17ه 2015/3/19 -م .على الرابط:

/http://www.alukah.net/sharia/0/51979

 -3محمد الحداد .حفريات تأويلية في الخطاب اإلسالمي المعاصر .دار الطليعة للطباعة والنشر .بيروت .ط2002 .1م.
ص.144

 -محمد الحداد .حفريات تأويلية .المرجع السابق .ص.175

4

 -5محمد الكتاني .الخطاب اإلسالمي وظروف المرحلة الراهنة .صحيفة العرب .العدد  .2014/06/27 .9602ص .13
 -6نصر حامد أبو زيد .الخطاب الديني ،رؤية نقدية .دار المنتخب العربي دراسات إسالمية .لبنان .بيروت ط1992 .1م.
ص.22

 -7انظر نصر حامد أبو زيد .الخطاب الديني رؤية نقدية .المرجع نفسه .ص ص 24-23
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1
يكرسونها في تعاملهم مع النصوص
تمنح من حقل التاريخ ".فهذه فكرة (التي تعتبر نظرية في مناهج الحداثيين)ّ ،
دون تمييز بين النص اإللهي المقدس وما كان وحيا بشقيه(القرآن وما صح من الحديث) ،والنص البشري ،وهذا

في األصل خطأ منهجي ال يمكن الوثوق به وال قبوله.

-النتيجة الثانية :وهي تأتي تابعة للنتيجة األولى ومفادها أن "الفهم" ليس مشاعا بين عامة الناس ،فعلماء الدين

هم فقط من يمتلكون إمكانية فهم المعنى الواحد الثابت الذي ينطق به النص الديني ،وكأنهم مبرؤون من التحيزات
اإلنسانية واألهواء.

وهذا ما يكاد أن ينقله حرفيا عبد النور إدريس عن نصر حامد أبي زيد في مقال له ،2والحقيقة –أيضا -أن

النتيجة الثانية فيها بعض المبالغة ،على أساس أن فهم النص لم يعد بالسهولة نفسها التي كان عليها زمن المسلمين

األ َُول ،وإن لم يكن المشتغل على النص على دراية بجملة من العلوم والمعارف ،فلن يكون بإمكانه التعاطي مع
النص.

ُ -13يعاب على هذا الخطاب ،وقوعه في تناقض من خالل موقفه تجاه الغرب ،وهذا التناقض يمكن مالحظته
على مستويين ،فرغم رفضه لثقافة هذا اآلخر إال أنه مفتتن به وبما حققه على المستوى التكنولوجي والمادي على
العموم ،وهذا أول مستوى ،أما المستوى الثاني فهو استباحة منتجات هذا الغرب واإلقبال عليها وامتالكها.

والجدير بالذكر ،أن ما يسميه هؤالء تناقضا ،إنما هو سلوك طبيعي ومسلك لما يسمى بالعقد االجتماعي ،فكل
الشعوب والحضارات واألفراد بحاجة لما عند اآلخر عن طريق التعامل والتبادل في المصالح والماديات ،وهذا ال

يمنع – إطالقا – من انتقاد اآلخر مهما احتجنا لما عنده ،فالحضارة الغربية اآلن تتزعم العالم ،وأميركا تريد المحافظة
على موقعها السلطوي ،ومع ذلك هي تعيش على ما تنتجه الدول المتخلفة من موارد للطاقة وغيرها ،ولم ُينظر إلى
ذلك على أنه تخلف أو تناقض.
وبذلك فالخطاب الديني ،يحاور ثالثة اتجاهات:

أ -اإلسالم في صورته النقية والمثالية بالنسبة للكثيرين من منتجي هذا الخطاب.
ب -واقع المسلمين الذي يلزمه التغيير بما أنه مضطرب ومختل من حيث منطق الفكرة والعمل  ،وبه ما يبعده عن
3

الدين الصحيح.
صَّور على أنها سبب تلف حياة المسلمين .وتدخل
ج -والغرب بكل معطياته الفكرية والثقافية واالجتماعية التي تُ َ
هذه المقارنة في إطار ذلك الحوار الدائم بين الثقافة التقليدية ،والثقافة الحديثة منذ أن احتكت مجتمعات المسلمين
بالغرب وما حمله ذلك االحتكاك من عناصر وافدة ودخيلة على الثقافة اإلسالمية وبنيتها المحافظة ،ويعتقد البعض
أن تلك العناصر قد دخلت بالخبرة الحداثية للعالم الغربي كي تستبدل الجديد بالقديم ،ولكنها دخلت على المجتمعات
اإلسالمية لكي تفكك القديم ،وتجعله قائما يناضل من أجل تأكيد ذاته والمداومة على التوضيح والتبيين.
وقد ظل الخطاب الديني يحاور الثقافة الغربية مقاوما إياها باألدوات والوسائل التي تتيحها هذه الثقافة ذاتها ،من

طباعة وأدوات االتصال الحديثة وقنوات النشر واإلعالن....إلخ .وكان موضوع الحوار -بشكل منطقي -هو الواقع

 -1ج هرنشو .علم التاريخ .ترجمة عبد الحميد عبادي .دار الحداثة للطباعة والنشر .ط1988 .1م .ص.66
 -2عبد النور إدريس .ميثولوجيا المحظور وآليات الخطاب الديني – المرأة المسلمة بين السياق والتأويل .-سلسلة دفاتر
االختالف( .)1مطبعة سجلماسة .مكناس .ط .1شتنبر 2005م.

3

 انظر مالك بن نبي .شروط النهضة .تر عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين .دار الفكر .دمشق .ط.41407ه1987 -م .ص .147
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بمتغيراته المختلفة بين الثقافتين .وهكذا ش ّكل الواقع ثالث ضلع لثالثية (اإلسالم ،الغرب ،الواقع).1
الخاتمة:

ترشد الناس ما
ليس ثمة في اإلسالم "شعب هللا المختار" على أساس عرقي بغيض ،ولكن هنالك "خير أمة"؛ ِّ
التزمت بمقتضيات الشهادة عليهم ،من خالل تكريس قيمة ومفهوم الوسطية .فالوسطية-على هذا األساس -هي

حكم رباني ديني إلزامي يدخل في باب الضرورة ،وخيار حضاري أوحد–بالنسبة للمسلمين ،-يدخل في باب اإللزام
والحتمية.

فمادام خطاب المسلمين الديني بهذه الميزات والسلبيات ،فهم بعيدون كليا عن تلك الخيرية المنوطة بأمة قادرة

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالمسلمون عاجزون ،وال يقدرون على تحريك األحداث في العالم ،أو
يترشد ،ويدرك معنى االعتدال والوسطية كخيار أوحد.
نصرة المظلوم .وعلى الخطاب الديني أن ّ

ووسطية األمة المسلمة ،رهينة بشرط الفعالية والقدرة على إحداث التغيير اإليجابي في الحياة والكون ،وما لم

يتحقق هذا الشرط ،فهي أمة متطرفة في السلبية والهوان ،وال يمكن بحال من األحوال وصفها بالخيرية على افتراض

ما ينبغي أن يكون.

يقوي معنى الترابط والتالزم بين تحقق اإليجابية في
كما أن معنى "الجعل" الذي يؤسس للصيرورة والحركيةّ ،
والخيرية .فال مجال ألمة وسط بالطبيعة والخلق؛ بل هو اجتهاد وأخذ بالسنن ،فذلك التصيير الذي شاءه هللا وتحقق
في المجتمع اإلسالمي األول ،كان مرتبطا بغاية وهي الشهادة على الناس ،واالمتثال لما جاء به الرسول  ،وما

حاد عن ذلك الفهم يكون أحالم يقظة يغرق فيها المسلم ولن يستفيق منها ،إال إذا استحضر كل وعيه الديني،

والكوني  ،والسنني ،واإلنساني .فخطاب المسلمين اليوم مأزوم ،والحل يكمن في وسطية حضارية ذات مرجعية
إسالمية أصيلة ونقية المشارب.

- 1

 أحمد زايد .صور من الخطاب الديني المعاصر :خطاب المؤسسة والنخبة .دار العين للنشر.ط.12007/01/01م .ص ص .102-100
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قائمة المصادر والمراجع:

 -1إدريس .عبد النور .ميثولوجيا المحظور وآليات الخطاب الديني – المرأة المسلمة بين السياق والتأويل.-

سلسلة دفاتر االختالف( .)1مطبعة سجلماسة .مكناس .ط .1شتنبر 2005م.

 -2تومان غازي حسين .خالد كاظم حميدي .معاني "جعل" في اإلفراد واإلسناد واًلستعمال القرآني .مجلة اللغة
العربية وآدابها .مجلة علمية فصلية محكمة .جامعة الكوفة .محرم 1438ه -كانون األول 2011م .الع.12

جني .عثمان .الخصائص .166/2 .نقال عن أبي المنذر الشنقيطي .الوسطية في القرآن بيان لمعنى
 -3ابن ّ
قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).
 -4الحداد .محمد .حفريات تأويلية في الخطاب اإلسالمي المعاصر .دار الطليعة للطباعة والنشر .بيروت .ط.1
2002م.

 -5أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي .اللباب في علوم الكتاب .دار الكتب العلمية .بيروت .ط.1
1998م.

 -6خضر .مصطفى .النقد والخطاب محاولة قراءة في مراجعة نقدية معاصرة .اتحاد الكتاب العرب .دمشق.
2001م.

 -7الرازي .فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر بن حسين القرشي .التفسير الكبير .دار الكتب العلمية .بيروت.
1425ه2004 -م.

 -8ابن عاشور .محمد الطاهر .التحرير والتنوير .دار سحنون للنشر والتوزيع .تونس .د ت8.
 -9ابن عيسى .عبد الرؤوف .وسائل استثمار شبكات التواصل في نشر مفاهيم الوسطية واًلعتدال دراسة

تحليلية .مجلة دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية .المجلد  .43العدد  .3جامعة األردن2016 .م.

 -10ابن فارس بن زكريا .أبو الحسين أحمد .معجم مقاييس اللغة .تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون.
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1399 .م1979 -م.

 -11الفراهيدي .أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد كتاب العين .تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي .دار ومكتبة
الهالل.

 -12القرطبي .محمد بن أحمد األنصاري .تفسير القرآن .دار الفكر.

 -13قطب سيد .في ظالل القرآن .دار الشروق .ط 1423 .32ه2003-م.

 -14ابن قيم الجوزية .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
تح محمد حامد الفقي .مكتبة المعارف .الرياض .المملكة العربية السعودية.

 -15الكتاني.
.2014/06/27

محمد .الخطاب اإلسالمي وظروف المرحلة الراهنة .صحيفة العرب .العدد .9602

 -16ابن منظور .محمد بن مكرم اإلفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل .لسان العرب .دار صادر .بيروت.

ط .1د ت.

 -17زايد .أحمد .صور من الخطاب الديني المعاصر :خطاب المؤسسة والنخبة .دار العين للنشر.ط.1
2007/01/01م.

 -18الزبيدي .محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي .تاج العروس من جواهر القاموس.

تح علي شيري .دار الفكر للطباعة والنشر .بيروت1414 .ه1994 -م.

 -19الزحيلي .وهبة .إذا اختل ميزان الحق والعدل والتوسط في األمور في األمور .مجلة الوعي اإلسالمي.
الصادرة عن و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.العدد  .481بتاريخ 2005/10/3م.
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مــــقـــدمــــة

يحفل تاريخ المغرب بأحداث ومواقف توضح مدى ما وصل إليه التعايش بين مختلف الفئات المكونة

للمجتمع المغربي على العموم .فما نسمعه اليوم من تسامح المغاربة ومثاليتهم في التعامل مع األجانب غير
المسلمين أو المغاربة غير المسلمين ،لم يأت فقط كردة فعل على ما أصبح يعيشه العالم اليوم من أزمات وصراعات

طائفية ودينية وانتشار للكراهية بين مختلف مكونات المجتمع الواحد ،ولكنه كان في حقيقة األمر تقليدا مغربيا ترسخ
عبر مختلف مراحل تاريخ المغرب؛ إذ سجل التاريخ كيف تعايشت عدة طوائف وأقليات دينية في المغرب ،واعتبرت
الطائفة اليهودية أكبر طائفة ونسبة بالبالد تفرض نفسها في هذا التعايش.
ويعتبر موضوع اليهود في المغرب من موضوعات التاريخ اإلسالمي العريق  ،يظهر ذلك من خالل الدور

الذي قامت به ا لجالية اليهودية من خالل مشاركتها في جميع النشاطات الصناعية والتجارية واالقتصادية،و

االجتماعية و الثقافية و السياسية فقد عاشت أفراد الطائفة اليهودية طيلة قرون متفرقين في مناطق المغرب

يحافظون على بنياتهم التنظيمية على إيقاع الظروف المعيشية التي يوفرها مجال االستقرار ،وأنعشوا االقتصاد
باهتماهم للحرف التقليدية ثم التعاطي للتجارة ،وعرف المجتمع المغربي باعتباره مجتمعا مسلما وبامتداد تاريخه،

تعايشا مثاليا بين غالبية مكوناته المسلمة وبين فئات أخرى تدين بديانات أخرى كاليهودية والمسيحية.

ففي النصف الثاني من القرن  19اشتد التكالب األوروبي على المغرب سواء بالتدخل المباشر في الشؤون

الداخلية أو باالتفاقيات االقتصادية المجحفة في حقه ،واكتملت حلقات هذا المسلسل بفرض الحماية الفرنسية سنة

1912م.وفي ظل هذا المناخ الدولي المشحون بدأ يهود المدن الكبرى يندمجون في األوضاع الجديدة ،ويتبنون
مظاهر الحياة االقتصادية للرأسمالية العالمية من خالل االستفادة من الحماية القنصلية واالشتغال في الوساطة
التجارية واقتصاد األبناك ولم تخل مجموعة من المناطق من وسطاء تجاريين مندمجين في شبكة تجارية دولية

تمتد إلى يهود المدن الساحلية الكبرى كتطوان والصويرة وأسفي.....

فكيف عاش اليهود بالمغرب؟ وما هي تجليات التعايش بينهم وبين باقي مكونات المجتمع المغربي؟

وكيف كان حضورهم في الحياة اًلجتماعية واًلقتصادية والسياسية داخل هذا البلد؟
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 -1مظاهر الحياة اًلجتماعية لليهود المغاربة

فعلى صعيد الحياة االجتماعية أثبت مجموعة من الدراسات أن حياة اليهود لم تكن منغلقة على نفسها،

بل كانت تعيش في جو من االختالط مع سكان البالد وممارسة األنشطة معهم في حياتهم اليومية " ،وأكد ذلك
نظام الحماية والجوار هذا على االختالط بين اليهود والمسلمين ،وينفي انعزال السكان داخل أحياء خاصة بهم في

بالد المغرب حيث لم يفرض عليهم االنعزال سوى في العصر المريني وذلك ألسباب خاصة منها حماية اليهود
أنفسهم من أعدائهم لذلك برزت الحاجة إلى إيجاد حي يهودي عرف بالمالح" 1و استطاع اليهود العيش باطمئنان
نسبي في المغرب ،رغم اختالف وجهات النظر في هذا الصدد بين الباحثين اليهود أو المغاربة على حد السواء،
إذ يذهب البعض إلى أن ازدهار أحوال اليهود في المغرب ارتبط بتصاعد حظوة نخبهم لدى السالطين المغاربة من

عدمها

2

فيهود المغرب عنصر أصيل في بالد المغرب ،تمثلت أصالتهم هذه في مسارات تدبيرهم ومناشط حياتهم
فلم يكن العنصر اليهودي يغيب عن مختلف المناطق المغربية في المدن والقرى ،ولم يسجل غيابهم في فترة من
الفترات ،بل تبوؤوا مناصب مهمة في مختلف طبقات المجتمع " ،فقد شهد عهد األسرة العلوية في المغرب وجود

أكبر عدد من اليهود في خدمة السالطين بشكل يفوق ما حصل في أية مرحلة سابقة من التاريخ المغربي مما
يجعل مكانة اليهود ثابتة في تاريخ المغرب "

3

وقد أشار الزعفراني إلى وصف حياة اليهود المغاربة " التعايش بينهم كان يتحقق في الحياة اليومية وفي
المجال االجتماعي وفي الثقافة الشعبية ....وفي فضاءات االلتقاء هذه تنهار الحدود الدينية والوطنية ،ويظل
اليهودي المغربي بصفته جزءا ال يتج أز من المحيط االجتماعي والثقافي واللغوي للمغرب اإلسالمي والعالم األندلسي

المغاربي القديم"

4

ومن المسلم أن الطائفة اليهودية استقرت في مجموعة المدن المغربية ،كبني مالل ودمنات وفم الجمعة
وبزو وتنانت وفاس والصويرة ومراكش ،.....مما يدل على وجود تسامحا قل نظيره ،فكانت لهم بيعهم وحريتهم،
حيث عاش اليهود في المالح الذي شكل محيطهم االجتماعي  ،ووفر لهم نمط العيش والرعاية الدينية التي تتماشى
مع مورثوهم الثقافي الذي حافظوا عليه طيلة ألف سنة من استقرارهم بالمغرب منذ عهد الفينيقيين على حد تقدير

المؤرخ اليهودي حاييم زعفراني ،الذي اعتبر أن "جذور يهودية الغرب اإلسالمي تمتد إلى عهود سحيقة ،بحيث
يعتبر اليهود أول مجموعة غير بربرية وفدت على المغرب ومازالت تعيش فيه"
1

5

بشير عبد الرحمن ،اليهود في المغرب العربي ،عبد الرحمن بشير الطبعة 1سنة  2001الناشر عين للدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية
ص .113

2

دانييل ليفي شروتر يهودي السلطان  ،تعريب خالد بن الصغير  ،منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية الرباط أكدال
 ،دار أبي رقراق
للطباعة و النشر ،الطبعة األولى ،الرباط2011 ،ص .65

3

دانييل شورتر يهودي السلطان  ،ص.32

4

حاييم الزعفراني،ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب تاريخ ثقافة ،دين (ترجمة أحمد شحالن وعبد الغني أبو العزم ،الطبعة
األولى  1987الدار
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وقد عمل عدد من الباحثين على دعم هذا الطرح ،وأبرزهم إبراهيم حركات الذي قال عن أصولهم "جاءوا
إلى شمال إفريقيا في هجرات بدأت تصل إلى المنطقة منذ عهد الفينيقيين"

1

ويكاد يتفق المؤرخون على أن وصول اليهود إلى المغرب كان مبك ار جدا ،وتوغلهم فيه مكنهم من نشر

ديانتهم بين األمازيغ أنفسهم حتى أصبحنا نجد في عمق البالد عناصر عديدة تحيل على الديانة وعلى الثقافة

اليهوديتين ،وتم إحصاء ما يقارب  300ألف يهودي بالمغرب خالل منتصف القرن العشرين سكنوا جل المدن
المغربية وشكلوا نسبا مهمة بين ساكنتها ،وكانت النتيجة ظهور أثرهم بوضوح في الثقافة الشعبية المغربية وفي
مظاهرها اللغوية واالجتماعية  ،مما يدل على حدوث تالقح وتواصل وتعايش بين اليهود والمسلمين المغاربة"

2

اعتبر يهود المغرب بلدهم أحق بالتقديس في مجال التعبد واعتبروا فاس قدسا واعتبروا مراكش قدسا واعتبروا تطوان
قدسا واعتبروا تخوم الصحراء المغربية منازل كمنازل موسى في سيناء ،فعرفت زواياها القبلية (الصوفية) وداعت
شهرتها وتزهد فيها كبار زهادهم.

3

ومن بين مجاالت التعايش في المغرب مجال السكن  ،فأغلب اليهود كانوا يسكنون في حي خاص بهم

يسمى "المالح" ،هذا األخير شكل مؤسسة قائمة بذاتها تضم المنازل واألزقة وتتوزع بينها المحالت التجارية ودكاكين
ممارسة مختلف الحرف مما كان يحقق لهم التكامل االقتصادي وتبادل السلع والخدمات في إطار منظم بشكل
دقيق ،وكان المعبد اليهودي يؤثث هذا الفضاء حيث يسهر على تطبيق تعاليم الديانة اليهودية المتضمنة بالتوراة
والتلمود ،فكان الجميع يخضع لتربية دينية صارمة تترك بصماتها على الفرد ،وكانت لفرض استقرار هذه السلطة
الروحية هي المؤهلة لتسيير الحياة داخل هذا الوسط المغلق من خالل البث في المنازعات والتدخل لفرض االستقرار

أثمنة المواد والسلع ،وقمع الغش وحظر التعامل بالربا 4وكان يتم ذلك تحت إشراف السلطة المخزنية وينسجم مع
ما تمليه من قواعد تحكم العالقة بين المسلمين واليهود. 5
وبعد توقيع المغرب على بنود الحماية الفرنسية شرع المقيم العام ليوطي في تطبيق البرنامج الكولونيالي

الذي سبق إعداد كل جزئياته وتفاصيله بعناية فائقة بعد مسح شامل للمجال المغربي وانجاز مختلف التقارير على

ضوء األبحاث الميدانية حول بنياته المختلفة وانعكس هذا المشروع على الساكنة المغربية السيما الطائفة اليهودية
التي انتقل جزء منها خارج المالح واإلقامة في األحياء الجديدة ذات المالمح األوروبية.6

1
2

إبراهيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء1984 ،ص .56

شمعون ليفي ،محاوالت في التاريخ و الحضارة اليهودية المغربية  ،ط  ،1الرباط ،ص .16

3

أحمد شحالن ،يهود المغاربة من منبث األصول إلى رياح الفرقة ،دار رقراق للطباعة والنشر الرباط الطبعة األولى2009،

4

-haim zafrani ,mille ans de vie juive au maroc,maisonneuve et larose,paris,1983 ,p157.

ص14

5

تحتفل مصادر النوازل الفقهية بقضايا تبين كيف كان يتم التعامل مع اليهود وقضاياهم على قدم المساواة بينهم وبين باقي
مكونات المجتمع

المغربي المسلم .

6

Mohmed kenbib juf et musulmans au maric 1859-1948,ynversité mohamed 5 édition

faculté lettre et sciences humains rabat , thèses et mémoires n 21 njaha et jadida
1994, p 431 .
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فالمالح المغلق مند قرون بدأ ينفتح على محيطه تحت تأثير الضغط الذي أحدثته الوضعية السياسية
الجديدة ،وتمخض عن ذلك تسريع وثيرة االندماج وذوبان الطبقات اليهودية في ركاب هذا التحول والذي كان من

تجلياته اعتماد التعليم الفرنسي ونمط العيش األوروبي سواء في اللغة واللباس

واألنشطة المزاولة "

1

فهذا االستقطاب للجالية اليهودية كان يروم االستفادة من خبراتها وتأهيلها باعتبارها أقلية أثنية يمكنها

خدمة المرامي االستعمارية ،لكن دون تمتيعها بأي استقاللية عن التبعية كرعايا للسلطان بموجب ما نص عليه
ميثاق مدريد ،وبالمقابل أصدر اليوطي سنة 1918مرسومان أق ار أسس تشكيل لجان الطوائف والمحاكم الحاخامية،
واقتصرت صالحيتها على أمور العبادة واألنشطة الخيرية دون تشكيل أي لجنة عليا لإلشراف على أمور يهود
المغرب "

2

وترتب عن التحوالت التي مست الطائفة اليهودية تغيير في خريطة توزيعها في مجاالت االستقرار وذلك
من خالل كثافة نزوحها نحو المدن الكبرى ،وظهور طبقة من البرولبيتاريا التي عانى جزء منها من العطالة وتقلص
فرص العمل وعاشت على اإلعانات المقدمة من الطبقة اليهودية الموسرة.

ومن البديهي أن هذه التحوالت ناجمة عن معطيات وعوامل معقدة نتيجة الوضع الكولونيالي الذي مر
به المغرب والتقلبات التي شهدتها الساحة الدولية ،وفي مقدمتها الحرب العالمية الثانية والصراعات اليهودية مع

العرب ،وهي موجات ساهمت بشكل وافر ومباشر في رفع وثيرة هجرة اليهود  ،باإلضافة إلى عوامل أخرى
اقتصادية واجتماعية أخرى حفزت أكثر هذه الهجرة وزادت من وثيرتها وحثهم على الرحيل .

اكتسب اليهود بالمغرب وضعية أهل الذمة؛ إذ سادت عالقة االحترام لهم ،وتبادل المصالح معهم وإجراء

المنافع ،وتقوية الصالت اإلنسانية  ،وممارسة شعائر دينهم  ،وكفالة حريتهم الدينية ،وهذا ما نص عليه اإلسالم ،

بالحث على المحبة والعدل والمؤاخاة بين الناس واحترام العقل اإلنساني وتقدير الفكر البشري  ،فال يرغم أحدا على
عقيدة معينة ،أو نظرية خاصة مصداقا لقوله تعالى " ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "

3

وضمن لهم

كرامتكم وحقوقهم وحسن التعامل معهم قوله تعالى ":و ال تجادلوا أهل الكتاب ال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا

منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون"

4

فالتمتع بالحقوق بالنسبة لألقليات من خالل القانون الدولي " وتتصل مشكلة األقليات بأمرين لهما دور

بالغ التأثير فيهما ،األمر األول  :مبدأ المواطنة بمعنى أن حقوق وواجبات المواطنة هو األساس في الجنسية  ،وإذا
كان لألقلية حق المواطنة طبقا للجنسية ،فإن جميع الحقوق و الواجبات ستكون على قدم المساواة بالنسبة لجميع
المواطنين .أما األمر الثاني :حقوق اإلنسان ،ويشمل ذلك ما نصت عليه االتفاقيات الدولية في الحقوق السياسية

واالجتماعية والمدنية  ،وذلك أن الحفاظ على حقوق اإلنسان يعد أكبر من الحفاظ على حقوق المواطن في أية دولة
كانت"

5

12. André chouraqui,histoire des juifs en afrique du nord hachette, nouvelle edition France,
1987,p.111

2
3
4
5

صوميل اتينجر ،اليهود في البلدان اإلسالمية1850،1950 ،ص .361
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 -3مظاهر الحياة اًلقتصادية لليهود المغاربة

تبين الدراسات المهمة للحياة االقتصادية دور اليهود في تحريك عجلة االقتصاد المغربي إبان فترات

استقرارهم ،حيث اهتموا بالصناعة وفضلوا االستقرار في مناطق متميزة من حيث موقعها ومواردها الطبيعية،
ووجودهم لم يقتصر على المدن فقط بل سكنوا حتى في المناطق الجبلية  ،فمارسوا مختلف الحرف المعروفة من

خياطة وحدادة وخ ارزة ونجارة...واتسمت المنتجات باإلتقان والمهارة كإرث واظبوا عليه طيلة قرون من استقرارهم،
كما أن التعاطي لهذه األنشطة ينبع من التعاليم الدينية التوراتية التي تحث األب تلقين ابنه أصول الحرفة التي

يمارسها بالتوازي مع متابعة الدراسة وفق المقتضيات التي يكلفها النسق الديني للطائفة.

1

واختصوا بصياغة الذهب والفضة وصناعة الحلي والمجوهرات وكان اليهودي يمارس أكثر من مهنة تذر

عليه بعض الدخل ،ألن الحرف اليدوية مداخليها هزيلة ال تسعف على تغطية مصارف األسر المعوزة.

تعرضت الصناعة التقليدية والحرف اليدوية اليهودية للضرر نتيجة التحوالت التي رافقت الوجود الفرنسي،

وزادت حدتها بالتوازي مع المنافسة الشرشة للمنتوجات المصنعة األوروبية والتوجه نحو الصناعة والمكننة .بالمقابل

أفرز االقتصاد الكولونيالي وظائف جديدة إلرساء بنيات تحتية استوجبت عمال في البناء وعمال بالمصانع ورشات
الميكانيك فتراجعت الحرفة لصالح العمل باألجرة وتحسن الدخل بشكل مملوس

2

و المالحظ أن نسبة قليلة منهم مارست الفالحة لكن بشكل محدود الفتقادهم تقاليد موروثة في هذا المجال

 ،فكانوا بالمقابل يدخلون في شراكة مع المسلمين يتكلفون بالعملية ثم يتسلمون نصيبهم عندما يحل وقت الحصاد
أو الجني الغلة مع اإلشارة إلى أن وظيفة األنشطة الزراعية يالزمها عمل شاق.
 - 1التجارة اليهودية:
أما على مستوى المعامالت التجاري ،ظل اليهود األغنياء يحتفظون بمكانتهم ويحتكرون تجارة الجملة

للسكر والشاي ،وأقاموا مطاحن القمح بعدة مدن كبرى وقد ساهمت السياسية الحمائية في تعزيز مكانتهم ألنهم
تمكنوا من التأقلم مع األوضاع الجديدة ،وتحقيق مكاسب اقتصادية إضافية . 3
يمكن الحديث في هذا السياق على فئتين من التجار اليهود:
الفئة األولى:

مارست تجارة داخلية بسيطة ومحدودة في إمكانياتها وشملت تجارة التقسيط التي لم تختلف كثي ار عن ما

كان رائجا لدى التجار المسلمين ،والتي انحصرت في دكاكين المالح األسواق المقامة بالمجال ،وكانت تحقق رواجا
اقتصاديا وتتاجر في المواد التموينية الضرورية كالشاي والسكر والزيت وبيع األقمشة والشموع ،باإلضافة للتجارة
بالتجوال التي كانت حك ار على اليهود وتقصد المناطق النائية الوعرة.
الفئة الثانية:

فئة التجار الكبار الذين كانوا يتحكمون في عملية جلب البضائع والسلع المستوردة من الحواضر الكبرى

وإعادة توزيعها معتمدين على شبكة عالقاتهم االقتصادية مع فئة أخرى من التجار اليهود الذين اشتغلوا بالوساطة

التجارية 4مع أوربا منذ القرن 18نظ ار لمعرفتهم باللغات المحلية وكذا منظومة العادات والتقاليد السائدة اشتغلوا
7 .haim zafrani,ebid,p.751
2

Daniel rivets ,lyautey et l’instution du protectorat francais au Maroc (1912_1925) tome 2
edition l’harmattion ,1988,p.911

Mohamed kenbib ,ebid ,p.1183
4
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بالموانئ التجارية كعمالء للقوى األوروبية أو شركاء في الصفقات التي تبرم واستفادوا من حماية القنصليات
األجنبية.1

فقد لعب اليهود دور كبير في النشاط التجاري داخل المغرب مما ساهم في حدوث الحركة تشمل أقاليم

األندلس ،فاشتغلوا داخل األسواق وتوفروا على دكاكين تضم أنواع السلع ،وهذه الوضعية االعتبارية خولت لهم
تأسيس ما اسماه الباحث الفرنسي مييج " شبكة الوساطة اليهودية بالبحر األبيض المتوسط" ألنهم كانوا مندمجين

في المضاربات  ،وتجاوز أفقهم االقتصادي بشكل ملموس حدود الموانئ المضربة ومحيطها تحكمت في خيوط

هذه الشبكة الروابط العائلية اليهودية حيث تتقاطع المصالح من مالح إلى آخر الذي شكل نواة في كل المعامالت
التجارية.2
-2شبكة الوساطة التجارية اليهودية وال أرسمالية األوروبية
 المخزن وتجارة اليهود:تعتبر التجارة الدولية في صميم الحياة االقتصادية للمغرب ،وكان أكثر العناصر الفاعلية في هذا الشأن

هم التجار اليهود المغاربة ،حيث منحتهم عالقاتهم االستثنائية بالمخزن امتيازات خاصة عن باقي التجار المغاربة

وبالرجوع إلى بعض الدراسات التاريخية نستشف أنهم كانوا في بعض الفترات يحتكمون تجارة التصدير واالستراد
احتكا ار شبه كلي .الشيء الذي نتج عنه أرباحا كثيرة فالكتابات التاريخية تسجل منذ القرن  18إلى غاية  19كون
التجار اليهود لعبوا دو ار مهما في التجارة الخارجية بين المغرب وال أرسمالية األوروبية.

ونظ ار لكون ازدهار الحياة االقتصادية بالمغرب كان رهينا بمشاريعهم وأعمالهم التجارية ،لكن ما ينبغي

اإلشارة إليه هو أن التجار اليهود في كلتا الحالتين لم يكونوا سوى أدوات اقتصادية في أيدي المخزن نظ ار لما تميز
به اليهود المغاربة من معرفة باللغات األجنبية ولصالتهم الدولية الواسعة بالخارج ،كما سخروا أيضا ألداء مهام
دبلوماسية وكانت خزائن الدولة تعتمد على أنشطتهم المالية سواء في المغرب أو أوربا لتزويدها بما تحتاج إليه

من أموال لتسيير شؤونها الداخلية كما تزود التجار اليهود المخزن بوسائل الترف والترفيه والعدة والسالم

3

ويرى المؤرخون الذين اهتموا باالقتصاد المغربي خالل ق  19م وبداية ق  20م أن التجار اليهود

من عوامل االنتقال والتحول ،إذ جعلتهم عالقاتهم بالتجارة األجنبية في موقع الوساطة بين المخزن المغربي
والرأسمالية األوروبية فأصبحوا قادرين على المساهمة في التحفيز على تغيير بنيات االقتصاد المغربي.

توقفت العالقات التجارية خالل القرن  20على العالقات الشخصية بين التجار .واحتكر التجار

اليهود زمنهم اليهود المغاربة البحر لمدة طويلة خالل القرن  20حيث برزت من بينهم عائالت عديدة في مجال
التجارة والمال وكان لهم دور كبير في التغيير الذي حصل في البنية االقتصادية للمغرب خالل تلك الفترة

حيث توصلوا إلى احتالل سياسة إدارية للمغرب ،وكانوا يمتلكون خرائط لكافة المناطق المغربية ذات طابع

تجاري ال سياسي.

4

اإلنسانية بالرباط
سلسلة نصوص مترجمة رقم  ،15دار الطبع ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،2001 ،ص .54
1

صموئيل اتينجر ،اليهود في البلدان اإلسالمية 190_1850 ،عالم المعرفة العدد  197ص . 283

-j.l.miege,le Maroc et l’europe (1822-1906),tome 2 ,édition la porte ,p.922
3
4
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وكانت فئة تجار اليهود تتمتع بامتيازات ،على الرغم من قلة عدد أفرادها ،التي كان المخزن في

حاجته إليه في تعامله التجاري مع أوربا وقد تم تشديد المراقبة على التجارة الخارجية بحيث يعتبر كل نشاط

تجاري يمارسه التجار غير الحاصلين على رخصة مخزونية تهريبا وخارقا للقانون المغربي ،الشيء الذي انعكس
سلبا على التجار المحليين المغاربة ،فقد أصبح من الصعب على أي تاجر مستقل أن يدخل حلبة المنافسة
نظ ار لحصول تجار اليهود على سلفات مالية مهمة عالوة على تم منحهم من تسهيالت في تسديد الواجبات
الجمركية وما ينفرد به التجار اليهود في احتكار العديد من السلع.

لكن بعد التحوالت التي عرفها المغرب بعد توقيع الحماية وبعض المعاهدات األوربية جعل أولئك

اليهود المغاربة يختارون الخضوع للحمايات القنصلية وحصولهم على جنسيات أجنبية نظ ار لما وفرته لهم هذه
الدولة األجنبية من امتيازات تجارية الشيء الذي دفع بالمخزن المغربي إلجراء تغيرات في البنى االقتصادية،

وعمل على اختيار مجموعة من التجار اليهود والمسلمين من تطوان مراكش والصويرة ودمنات أمال في الوقوف

على وجه هذه التطورات ،غير أن محاولته باءت بالفشل وعلى الرغم من االمتيازات التي منحها السلطان
للتجار المسلمين فقد عجز جلهم عن الصمود في وجه المنافسة القائمة أكثر من بضع سنوات ،وإذا كانت
األعمال التجارية لبعض أولئك التجار المسلمين قد ازدهرت فإن نجاحهم جاء نتيجة القتدائهم بالتجار اليهود
في ربط العالقات مع الخارج ومع ذلك فقد أشارت الكتابات التاريخية أن جميع المؤسسات التجارية المسلمة تقريبا
قد اندثرت بعد مرور عقدين من الزمن.
-

نموذج من الوساطة التجارية

لقد شهدت المناطق التي تعرف استق ار ار مكثفا للطائفة اليهودية ،كدمنات وغيرها أنشطة اقتصادية ذات

بعد دولي من خالل الشبكة التجارية التي تربط المالح بالمدن الساحلية كالصويرة أسفي تطاويين في اتجاه أوربا
لتصدير واستيراد مختلف السلع وتحكمت الروابط العائلية اليهودية في تسهيل كل المجريات العملية.
دأب ممثلو هذه الشبكة محليا على إستيقاء المعلومات من مصادرهم الموزعين في عدة نقط كاألسواق

المعروفة بالمنطقة والتي تحقق رواجا تجاريا مهما ،هذا من جهة أما من جهة أخرى معرفة النقص الذي يتخلل
نوعية المواد التموينية األساسية كالسكر ،الشاي ،األقمشة الشموع ،التي تستهلك محليا وتلقى إقباال كبيرا....ثم

المواد الموجهة نحو التصدير كالجلود الزيت ،التمر ،اللوز ،الفواكه التي يتكلف التجار اليهود المندمجين في شبكة
الوساطة باقتنائها بكميات وفيرة وتخزينها لحملها إلى الموانئ في أفق توجيهها نحو دول أوربا.

ويحدث أن تنقطع الصلة بين حلقات الشبكة اليهودية فيختل التوازن االقتصادي الذي تقوم على أساسه

الوساطة المذكورة كما حصل عند مقتل التاجر اليهودي يعقوب الدهان بنيفة على إثر معاقبته بالجلد من طرف

عامل المنطقة ألسباب اقتصادية ،وما أعقب ذلك من أزمة سياسية بعد احتجاج التمثيالت القنصلية األجنبية بطنجة
لدى وزير الخارجية المغربي محمد بركاش والتي طالبت بمعاقبة الطالعين في هذه الحادثة بايعاز من المنظمات

اليهودية لتشابك المصالح االقتصادية الرأسمالية

1

هذه األخيرة التي ضخمت من هذا الحدث ووظيفته سياسيا من أجل التدخل المباشر في الشؤون الداخلية

للبالد وفرض أمر واقع جديد على السلطات المغربية وهو تمتيع الطائفة اليهودية باالمتيازات.

1

وثائق مخزنية أعداد  138-1293-1292-1288متضمنة بالصفحات  59-44بمجلة الوثائق التي تصدرها مديرية الواثئق
امللكية عدد  11املطبعة امللكية ،الرابط 2006،
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ومن التداعيات التي تناسلت بعد هذه الواقعة االستياء الذي عبره ممثلو فرنسا وانجلت ار لدى السلطات الد
يبلوماسية المغربية من سوء معاملة اليهود واإلمعان في اضطهادهم و الدعوة التي تبنى الحزم و الشدة مع المرتكبين

لمثل هذه األفعال.

1

لقد تضافرت عدة عوامل في نجاح الوساطة التجارية اليهودية منها مهاراتهم في خلق شبكات محكمة
التنظيم  ،واكتساب تجربة في إدارة كل التفاصيل من مرحلة اقتناء البضائع المطلوبة إلى غاية تسويقها خارج البالد
وساعدت الروابط العائلية في تذليل الصعاب التي هي من طبيعة المعامالت التجارية ،فالوساطة التجارية التي

ميزت اليهود كانت تخدم مصالحهم االقتصادية ويجنون من ورائها أرباحا طائلة الحتكارهم لها مماثل اقتصادا
مصغ ار داخل اقتصاد الدولة المغربية ،هذه األخيرة كانت عاجزة عن تصحيح األوضاع السائدة ،ألنها مقيدة
باالتفاقيات الدولية ،لكن المصالح االقتصادية متداخلة مع الرأسمالية العالمية.
 - 6مظاهر الحياة الدينية والثقافية لليهود المغاربة

تشكل الثقافة اليهودية جزء من الثقافة المغربية العامة ،وهي التي تؤشر على أصالة العنصر اليهودي

المغربي .وهناك مؤشرات كثيرة تدل على هذا األمر لعل أبرزها ما عرفه المخطوط العبري في المغرب من ازدهار

ورواج ،وظل أعالم اليهود يكتبون ويؤلفون بشكل يبنى درجة اندماجهم في المجتمع المغربي وفي الثقافة المربية ،

ثم ماكانوا يتمتعون به من ساحات تسامح مجتمعي مهم،مما أهلهم للعب أدوار مهمة ولضمان حضور ثقافي متميز
في المغرب.
ونورد هنا أن نذكر سعيهم إلى تعلم اللغة العربية  ،واإلبداع فيهما ،نحوا وصرفا ومعجما وبالغة وبيانا

وقضايا نظرية  ،وقد بلغ االهتمام مداه في األندلس مع علماء لغة يهود أندلسيين ،ومن المؤكد أن الخصومات
اللغوية العبرية في االندلس كانت هي أسباب نهضة فكر اليهود بصفة عامة؛ ذلك أن رؤساء المذاهب اللغوية
العبرية في خصوماتهم احتموا برجال السياسة و السلطة من اليهود فاستغل هؤالء الفرقة وشجعوا أولئك وغيرهم

من أعالم اليهود الذين تشربوا الثقافة العربية اإلسالمية ليفتحوا أبوابا جديدة لم يكن للفكر العبري علم بها فصنعوا
ما عرف فيما بعد بعصر الفكر اليهودي الذهبي تقليدا وتأليفا وترجمة.2

وفي المجال الديني ،فإن أصول التسامح تجاه اليهود تنبع من االستناد إلى المفهوم الديني اإلسالمي"أهل

الذمة" الذي أعطى لمعتنقي األديان السماوية األخرى غير اإلسالم مساحة للعيش في كل المجتمعات المسلمة،
وهو ما وفر لليهود إمكانية االندماج في المجتمع المغربي "

3

فالدستور المغربي لسنة  2011يعترف بالرافد اليهودي دليل على العيش المشترك والتعدد الديني

فلم يغب العنصر اليهودي عن مختلف المناطق المغربية ،ولم يسجل التاريخ عدم وجودهم بل انتشروا في

القرى والمدن ،وعاشوا حياة مستقرة " فالتعايش بينهم كان يتحقق في الحياة اليومية وفي المخيال االجتماعي وفي
الثقافة الشعبية ....وفي فضاءات االلتقاء هذه تنهار الحدود الدينية والوطنية ،ويظل اليهودي المغربي بصفته جزءا

ال يتج أز من المحيط االجتماعي والثقافي واللغوي للغرب اإلسالمي و العالم األندلسي المغاربي"

1
2
3
4

وثائق مخزنية اعداد  1375 – 1366متضمنة بالصفحات  313-287نفس المجلة
التراث العبري اليهودي مرجع سابق .ص . 47

شورتر دانييل  ،مرجع سابق ،ص 35

حاييم الزعفراني ،مرجع سابق ص 288
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لقد وجد اليهود المغاربة في الحضارة اإلسالمية ،أنفسهم فجدوا واجتهدوا وأبدعوا ونافسوا ،فحرصوا على
أداء تعاليمهم وتقاليدهم واالحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية ومرايمهم الجنائزية مستفيدين في ذلك من التسامح

الذي طبع وجودهم في المغرب ،ونجد في مختلف أنحاء البالد عددا مهما من الم ازرات و األضرحة التي تخصهم
أو تجاور م ازرات وأضرحة المسلمين  ،بل هناك م ازرات وأضرحة مشتركة بين المسلمين واليهود ،واستمرار وجود
هذه األمكنة الدينية إلى اليوم وبكثافة كبيرة تدل على استمرار التسامح تجاه اليهود المغاربة  ،وتجدر اإلشارة إلى
أن مختلف هذه الم ازرات تعتبر محجا للطوائف اليهودية من مختلف بقاع العالم تحل بها في أوقات معينة من

السنة ،وتخصص لها احتفاالت وطقوس تؤدى بعيدا عن كل تشنج أ ومشاكل
 -7خاتمــــــة

يعتبر الخطاب الديني ذا أهمية في تشكيل البنية الذهنية للمجتمعات اإلنسانية ،ووسيلة للتعايش السلمي

والرقي الحضاري بين الشعوب ،ضرورة أساسية في حياة الفرد والمجتمع  ،وشرط مؤكد للتعاون االيجابي بين
الشعوب ،فالعالقات الدولية تقوم على أساس التفاهم والتعايش واالحترام المتبادل.

تجديد الخطاب بين الحضارات هو تعبير عن أبرز قيم الحضارة فحوار الحضارات واألديان مهمة إنسانية

ومطلب واقعي بما يتضمنه االعتراف باآلخر ،واإلشكال الذي تواجهه اإلنسانية اليوم ال يتجلى في اختالف
الحضارات والثقافات ،وإنما في مسألة تدبير االختالف والتنوع ،بعيدا عن التعصب والتطرف والهيمنة ،فالتحالف
بين الحضارات له مفهوم واحد هو إصالح العالم  ،فما من أمة من األمم إال ولها روابط تاريخية ،ثقافية ،حضارية،
وهذا ما عبر عنه اليهود المغاربة داخل بالد المغرب.

لقد عاشت الطائفة اليهودية في كنف المغرب وحافظت على منظومتها الثقافية وخصوصيتها الدينية

وساهمت من موقعها في تنشيط االقتصاد المحلي بممارسة الحرف اليدوية وكذا التجارة وانخرط بعض تجار
المدن في شبكة التجارة الرأسمالية العالمية كوسطاء انطالقا من نواة المالح ومع خضوع المغرب لالحتالل
الفرنسي وتطبيق بنود الحماية طرأت عدة تحوالت بنيوية سواء في تبدل نمط عيش اليهود أو في جغرافية استقرارهم

بالمجال.

فعالقة المسلمين بغيرهم يجب أن تبنى على التعاون والعدل " ال يعني التعايش مجر د التجاوز والتخلي

عن الخصومات والتفريق في الحقوق الوطنية وإنما نكون أطرافا مختلفين ومع ذلك نستطيع أن نعيش تحت سقف

عالمي واحد بسالم بل بتعاون وتبادل العيش من أنشطة متنوعة تبادال ايجابيا وبناء عادال وهذا ما دعا إليه
اإلسالم في قوله تعالىَ ":يا أَُّي َها َّ
وبا َوَقَب ِائ َل ِل َت َع َارُفوا ۚ ِإ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم
اكم ِمن َذ َك ٍر َوأُن َث َٰى َو َج َعْلَن ُ
اس ِإَّنا َخَل ْقَن ُ
اك ْم ُش ُع ً
الن ُ
ِعند َّ ِ
َّللا أَ ْتَق ُ ِ
َّللا َعلِيم َخِبير" 1فالحضارة اإلسالمية شاملة لجميع األجناس سواء كانوا مسلمين أو غير
َ
اك ْم ۚ إ َّن َّ َ
مسلمين تخاطب العقل كأسلوب معرفي للتفاهم والتحاور والتعايش ،وبذلك ينفرد القرآن الكريم برؤيته السمحة التي

شملت كافة األجناس للبحث عن المشترك اإلنساني .

1
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

ِ ِ ِ ِ
الثوا ِب ِت والم َت َغِير ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ات
الخ َ
َ ُ َ
العالَ َقات السَياسَّية َبْي َن َ
اب الدْين ُّي في َ
ط ُ
السَّن ِة َّ
النَب ِوَّي ِة
ِفي َض ْوِء ُّ
إعداد
د .رائد بن طالل بن عبد القادر شعت
أستاذ الحديث المشارك بالجامعة اإلسالمية-غزة

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي
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ملخص البحث

ُّ ُي
،عد هذا البحث من الموضوعات المعاصرة والهامة؛ ألنه ُيظهر شمولية السنة النبوية لكل نواحي الحياة
. ومواكبة المستجدات واألحداث،وُيظهر دورها في محاكاة الواقع المعاش
 فيما يتعلق، واالستفادة منها في الواقع، وذلك من خالل دراسة بعض النماذج الهامة في حياة النبي
. والمسلمين وغيرهم، من حيث العالقات بين المسلمين أنفسهم،بالجانب السياسي

 وليست من الثوابت؛، من المتغيرات في أكثر األحيان،وقد تبين أن أبواب السياسة الشرعية ومسائلها
 أن السياس َة، بهذا الفعل أو ذاك؛ فقد أبرزت لنا السنة النبوية، واألثر المتعلق،فالضابط في األمر المصلحة المترتبة
 مما يؤكد أنه ال تتعارض،اقف أخرى
َ  كما برزت الصالبةُ والقوةُ في مو،تكتنفها المرون ُة والليون ُة في بعض المواقف
ِ ابتها و
ِ ِجَّدة الشريعة ومعاصرتُها مع ثو
 "الخطاب الديني في العالقات السياسية بين: وقد جعلته بعنوان.أصالتها
ُ
."الثوابت والمتغيرات في ضوء السنة النبوية
Abstract

This research consider a contemporary and important subject, because It shows that
the Prophetic Sunnah is comprehensive in all aspects of life, and it shows its role in
simulating the reality and keeping abreast of developments and events.

And this by studying some important models in the life of the Prophet Muhammad –
peace and blessing be upon him -, and indeed taking advantage of them in reality, in
terms of the political aspect, in terms of relations among Muslims themselves and
Muslims with others.

It has been shown that the doors of the legitimate policy and its issues are more often
than not constants; the officer in the matter of interest is the result, and the effect is
related to this or that act. The Sunnah has shown us that politics is flexible and flexible
in some situations, And strength in other positions; which confirms that the novelty of
the law and the contemporary conflict with the fundamentals and originality.

It has been shown that the doors of the legitimate policy and its issues are variables
and not constants most time, what governs this matter Interest, and the impact of this
or that act; so the Prophetic Sunnah has shown us that politics is flexible in some
situations, and power has emerged in other positions, which confirms that it does not

contradict the novelty of the law and its contemporary with its fundamentals and
originality.
It has made him entitled: "Religious discourse in political relations between constants
and variables in the light of the Sunnah".
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المقدمة

بعد:

الحمد هلل رب العالمين ،حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على خير األنام ،أما
فقد جاءت السنة النبوية عوناً للقرآن الكريم في إدارة أمور الحياة الكريمة ،التي يصبو إليها األحرار ،في

كل زمان ومكان ،فلم يأت النبي  لينادي بصالح العقيدة والعبادة فحسب ،أو ينادي بتحقيق السعادة في اآلخرة

دون األولى ،وإنما جاء بمنهج إسالمي شامل ومتكامل لجميع جوانب الحياة.
ط َّهرة شيئاً إالَّ وبينته بياناً كامالً ،في جميع مجاالت الحياة –الدينية والثقافية
فما تركت السنة النبوية الم َ
واالجتماعية والسياسية والعسكرية واالقتصادية -وهذا يدل داللة واضحة على شمولية هذا الدين ،وشمولية السنة

النبوية.

ولما كانت الحياة على ظهر األرض ،ال تستقيم إال بتنظيم العالقة السياسية بين المسلمين أنفسهم من
َّ

جانب ،وبين المسلمين وغيرهم ،ولما كانت فكرة المؤتمر تقوم على تجديد الخطاب الديني ومرونته ،بحسب الحاجة
ومتطلبات العصر ،فيما ال يتعارض وثوابت العقيدة ،وبما أن الشريعة اإلسالمية تواكب المستجدات واألحداث ،وال

جامدة أمامها؛ وقع اختياري للمشاركة في هذا المؤتمر ،من خالل مفردات العنصر الرابع ،وهو الخطاب
تقف
ً
الديني وتقويم السلوك السياسي ،ضمن المحور الثالث :الخطاب الديني وقضايا العصر.
وقد سميته بعنوان" :الخطاب الديني في العالقات السياسية بين الثوابت والمتغيرات في ضوء السنة

النبوية".
أهمية الدراسة وبواعثها:

أوًلً :إن نصوص السنة النبوية تُحاكي الواقع المعاش في جميع أحواله ،وتقدم الحلول العملية لمشكالته
ٍ
مستقبل ز ٍ
اهر ،وموضوعنا هذا من جملة ما تُحاكيه السنة النبوية.
ومستجداته ،وترسم الطريق نحو

ثانياً :حاجتنا في هذه األيام إلى استقراء نصوص الكتاب والسنة ،واستنباط الفوائد والمعاني منهما،

وتوظيف ذلك بما يتناسب مع احتياجات العصر ومتطلباته.
ظ ِم الشريعة وحكمتها ،حيث تجمع بين دفتيها ثوابت ومتغيرات ،ضابطها تحقيق المصلحة
بيان ِع َ
ثالثاًُ :
للعباد ،ودرء المفسدة عنهم.
رابعاً :توعية المسلمين من خالل نشر الثقافة اإلسالمية والفكرية بينهم ،خاص ًة جيل الشباب منهم،
وبالمقابل تحذيرهم من االغترار باألفكار الجامدة والشاذة والمتطرفة.
منهج الباحث:
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
أوًلً :انتقاء نماذج هامة ،من خالل مواقف عدة من السنة النبوية وكذا السيرة النبوية ،ودراستها دراسة
المرجوة.
حديثية موضوعية ،بما يخدم فكرة الموضوع ،ويلبي نتائجه
َّ

ثانياً :تخريج األحاديث والحكم عليها بما يناسب حالها ،مع االختصار؛ حتى ال تتضخم الهوامش في

غير فائدة.

شراح الحديث،
ثالثاً :التعليق على األحاديث بما يناسب المقام ،مع االستعانة على ذلك بالرجوع إلى َّ

وبيان العالقة بين النص والواقع المعاش ما أمكن.
مشكلة الدراسة ومحدداتها وتساؤًلتها:
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تكمن مشكلة الدراسة في المسائل السياسية القابلة للمرونة والتغيير ،بحسب متطلبات العصر واحتياجاته،

ولن تكون شاملة لجوانب السياسة ومسائلها ،ويمكن صياغة مشكلة البحث باألسئلة اآلتية:

_ هل األحاديث الواردة في محل الدراسة وثناياها تفي بالغرض المطلوب من فكرة المؤتمر؟
_ هل يتعارض مفهوم تجديد الخطاب الديني ،مع ِجَّد ِة األحاديث النبوية ومحاكاتها لكل األحوال؟

_ ما مدى التالئم بين منطوق األحاديث ومفهومها؟

_ ما المآخذ التي أُخذت على أصحاب العقول واألفهام القاصرة في هذا الباب؟

_ ما الطريقة المثلى في التعامل مع نصوص الشريعة ،وخاصة األحاديث النبوية؟

الدراسات السابقة:

رغم أن هذا الموضوع له عالقة بالجانب السياسي اإلسالمي ،وقد كثرت الكتابات والدراسات فيه ،إالَّ أنه
قبل بهذه الكيفية ،من حيث بيان الثوابت والمتغيرات في العالقات السياسية بين الراعي والرعية في
لم ُيتناول من ُ
ظل الدولة اإلسالمية ،وبين الدولة اإلسالمية وغير المسلمين.
محتوى البحث :تشتمل الدراسة على مبحثين رئيسين:

المبحث األول :العالقات الداخلية بين المسلمين .وذلك من خالل بيان :طرق تولي الحاكم ،وتعدد صور

البيعة له ،والشروط الواجب توافرها فيه ،وواجباته نحو الرعية ،وحقوقه عليهم.

المبحث الثاني :العالقات بين المسلمين وغيرهم .وذلك من خالل بيان :الحوار والمفاوضات معهم ،وكذا

التهدئة والصلح ،وكيفية التعامل مع من ينقض العهد ،وحكم االستعانة بهم ،ومعاملة أسراهم.
المبحث األول :العالقات الداخلية بين المسلمين

حرصت الشريعة على تنظيم العالقات الداخلية بين المسلمين أنفسهم ،من حيث العالقة بين الراعي

والرعية ،ومن حيث العالقة بين الرعية أنفسهم ،إ ْذ ال ُيعقل أن تستقيم الحياة دون ضوابط ومعالم وحدود ،تنظم
العالقة ،وترسم الطريق .وفيما يلي دراسة بعض المسائل السياسية كنماذج:
المطلب األول :طرق تولي الحاكم

إذا نظرنا إلى األنظمة السياسة المعاصرة فيما يتعلق بكيفية اختيار رئيس الدولة في عصرنا ،نجد أنها

اتبعت طرقاً ،وهي( :إما أن يتم انتخابه بطريقة اإلقتراع العام المباشر ،وإما أن يتم انتخابه عن طريق البرلمان ،وإما

أن ينتخب عن طريق جمعية ،وإما أن ينضم هؤالء المندوبون إلى أعضاء الجمعية التشريعية وينتخبون جميعاً رئيس
()1
وي ِّحرم عليها أن تمارس
وي ِلزم األم َة بهاُ ،
الجمهورية)  .أما اإلسالم فإنه لم يعتمد طريقة معينة الختيار الحاكم ُ
لزمن ٍ
غيرها ،فقد تصلح طريقة ٍ
معين وأخرى لزمن آخر ،فما كان باألمس قد ال يتناسب مع طبيعة اليوم ،وما يناسب
اليوم قد ال يصلح غداً( .)2ومن خالل النظر والتأمل في األحاديث التي تشير إلى هذه القضية ،ندرك أن تولية
الحاكم لها طرق عدة ،هي:
أوًلً :طريقة العهد واًلستخالف :وهي أن يعهد اإلمام باإلمامة إلى رجل يختاره؛ ليكون خليفته من بعده،
()3
ِ
ِ
عمر رضي هللا عنهما قال :قيل ِل ُع َم َر:
وهذه الطريقة أجمع العلماء على جوازها  .أخرج البخارُّي م ْن حديث ابن َ

()1

رئاسة الدولة في الفقه اإلسالمي ،د .محمد رأفت عثمان ،ص.231

()2

ينظر :النظام السياسي في اإلسالم ،د .أبو فارس ،ص.228

()3

ينظر :األحكام السلطانية ،ص ،10وشرح صحيح مسلم  ،205/15ومقدمة ابن خلدون ص.210 ،206
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إن أ ِ
ِ
خلف َم ْن هو َخ ْيٌر ِمِّني أبو ٍ
ك َم ْن هو َخ ْيٌر ِمِّني
بكر  ،و ْ
إن ْأت ُر ْك َفَق ْد تَ َر َ
استَ َ
َستَ ْخل ُ
أال تَ ْستَخل ُ
ف َفَق ْد ْ
ف؟ قالْ ْ :
ِ ()1
رسول هللاِ َ ،فأَ ْثنوا عليه ،فقال :ر ِ
علي ،ال أ ََت َح َّمُلها َحَّياً وال
اغ ٌب َر
اه ٌب َ .وِد ْد ُت ِّأني َن َج ْو ُت ِم ْنها َكَفا َفاً ال لِي وال َّ
َ
َ ُ
َْ
ِ ()2
َمّيتاً .
فيه جواز االستخالف من قبل اإلمام لمن يأتي بعده ،واختيار عمر  لصنيع رسول هللا  ال يعني عدم

مشروعية صنيع أبي بكر  ،وإنما هو من باب بيان األفضل عنده ،ولو كان ذلك غير مشروع َل َما فعله أبو بكر
 وَل َما َقِبَله عمر  .)3(قال العيني" :وفيه دليل على أن الخالفة تحصل بنص اإلمام السابق"(.)4
ثانياً :طريقة اختيار أهل الحل والعقد :إن األمة هي صاحبة الحق في اختيار من يتولى اإلمامة العظمى

فيها ،وذلك عن طريق اختيار أهل الحل والعقد ،وهم أهل الرأي والشورى وأهل الصالح والتقى ،فهم أخبر من غيرهم

وأعلم بمن يصلح لهذه المسئولية .وهذه الطريقة تتفق تماماً مع مبادئ اإلسالم وروحه ،وما قرره لألمة من حق
ِ
حديث
الشورى ،وعليها من وجوب البيعة ،بل إنها الطريقة المثلى التي تناسب كل العصور( .)5أخرج البخارُّي ِم ْن
ِ
أن ُعمر بن َ َّ ِ
ٍ
ض َرَنا ِم ْن ٍ
أمر أَ ْقَوى ِم ْن
ابن
وج ْدَنا فيما َح َ
الخطاب  قالَ … :وإَِّنا َوهللا َما َ
عباس رضي هللا عنهماَ َ َّ ،
مب ِ
ِ
ايعة أبي ٍ
اه ْم على ما
آخ َر ِم ْن ُه ْم َب ْع َدناَ ،ف َّ
أن ُيَبايعوا َرُجالً َ
إن َف َارْقَنا الَق ْوَم وَل ْم تَ ُك ْن َب ْي َع ٌةْ ،
بكر َ ،خشِينا ْ
إما َب َاي ْعَن ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مين ،فال ُيتَ َاب ُع هو وال الذي َب َاي َعه
ضى ،و َّ
الم ْسل َ
ال َن ْر َ
هم َفَيكو ُن َف َس ٌادَ ،ف َم ْن َب َاي َع َر ُجالً على َغ ْي ِر َم ُش َ
إما ُن َخالُف ْ
ورة م َن ُ
ِ ()6
أن ُيْقتَال(.)7
تَغَّرَة ْ
فيه مشروعية مشاورة أهل الحل والعقد وجماهير المسلمين فيمن يتولى إمامة المسلمين .وفيه إنكار من
عمر  على من أراد أن يبايع شخصاً على غير مشورة من المسلمين( .)8وفيه داللة على اإلجماع من الصحابة

الكرام رضوان هللا عليهم ،بأن االختيار من قبل أهل الحل والعقد هو الطريق المشروع في ذلك ،بل إن هذا اإلجماع

يعد من أقوى اإلجماعات ،فقد تم اختيار أبي بكر  من قبل الصحابة أوالً ،وهم أهل الحل والعقد ،ثم من قبل
المسلمين عامة(.)9

()1

أي :راغب في الثناء ،راهب من إظهار ما بنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــه من الكراهة .أو راغب في الخالفة راهب منها .أو راغب فيما عند هللا

راهب من عذابه ،وال أعول على نياتكم .ينظر :عمدة القاري .463/16
()2

صحيح البخاري-كتاب األحكام-باب االستخالف 409/3ح .7218وأخرجه مسلم في صحيحه 1454/3ح.1823

()3

شرح السنة .82_81/10

()4

عمدة القاري .463/16

()5

ينظر :األحكام السلطانية ص.6

( )6أي :حذ اًر من القتل ،وهو مصدر من أغررته تغري اًر أو تغرة ،والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما
للقتل .ينظر :فتح الباري .155/12

()7
()8
()9

صحيح البخاري-كتاب الحدود-باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 315/3ح.6830
ينظر :فتح الباري .160/12

ينظر :نظام الحكم في اإلسالم ،ص.92
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ثالثاً :طريقة اإلستيالء بالقهر والغلبة :وهي تُشبه ما ُيعرف اليوم باالنقالب العسكري ونحوه ،دون مشورة
ِ
النبي  قال" :م ْن َك ِره ِم ْن أ ِ
ٍ
َم ِ
يرِه
عباس رضي هللا عنهما َع ِن
حديث ابن
من المسلمين أو بيعة .أخرج البخارُّي ِم ْن
َ
َ
ِّ
يت ًة ج ِ
ان ِشب اًر م َ ِ
طِ
اه َّليةً"(.)1
السْل َ
َشْيَئاً َفْلَي ْصِبْرَ ،فِإَّن ُه َم ْن َخَر َج ِم َن ُّ
ات م َ َ
ْ َ
فيه مشروعية انعقاد إمامة المتغلب الذي وصل إليها بطريق غير مشروع ،وكره الناس إمامته ،فإنهم

مطالبون بالصبر على ذلك ،وال يخرجون عن طاعته وإن جار .وهذه الطريقة وإن كانت النفس تأباها وتنفر منها؛
أقر ثبوتها ،واعتبر أن اإلمام المتغلب بسيفه صار
ألنها انقالب على إرادة األمة ،إال أن السواد األعظم من العلماء َّ
إماماً تجب طاعته؛ لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء ،إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ،فال

يجوز مبايعته في ذلك ،بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها( .)2وقد نقل ابن حجر العسقالني إجماع الفقهاء على

وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه(ْ .)3بيد أن هذا اإلجماع الذي ذكره فيه نظر؛ ألنه ثبت ما يناقضه،
وهو أن كثي اًر من العلماء المعتبرين أنكروا إمامة المتغلب ،وأوجبوا إزالته والخروج عليه ،منهم :أبو حنيفة ومالك

والباقالني والقلقشندي وابن حجر الهيتمي وغيرهم( .)4وقال د .الزحيلي معقباً على هذا الحديث" :يتبين لنا أن القهر
والغلبة حالة استثنائية غير أصلية ال تتفق مع األصل؛ لكون السلطة قائمة باالختيار والمشورة ،وإقرارها فيه مراعاة
لحال واقعة للضرورة ومنعاً من سفك الدماء"(.)5

ِ
كل حال ،وهذا الحكم ثابت ال
مما سبق يتبين لنا ،أن تولية الحاكم لرئاسة الدولة اإلسالمية واجبة على ّ
يتغير ،وأن لها صو اًر متنوعة ومتعددة ،مشروعة وجائزة ،إال ما كان من طريقة الغلبة والقهر ،فهي طريقة منبوذة،

وإن قبلنا بها درًءا للمفسدة أحياناً ،فيلزمنا عدم قبولها أحايين كثيرة ،بل ومنابذتها؛ درًءا للمفسدة.
ومن حكمة اإلسالم أنه لم يلتزم طريقة أو صورة محددة ُي ِلزم أتباعه العمل بها ،وترك ما سواها ،بل جعل
دل فإنما يدل على عظمة هذا اإلسالم الذي
األمر فيه مرونة تناسب كل زمان ومكان؛ بحسب المصلحة ،وهذا إن َّ

يواكب العصور والقرون ،دون أن يقف جامداً أمام الحوادث والمستجدات.

ومن هنا يتبين لنا مشروعية االنتخابات المعاصرة ،فهي إحدى الطرق التي من خاللها يتم تولية الحاكم

وولي األمر ،وإذا كانت المصلحة أحياناً تقتضي قبول الحاكم عن طريق القهر والغلبة ،فمن باب أولى قبول طريقة
االنتخابات ،وما تُفرزه من نتائج.

المطلب الثاني :كيفية البيعة وصورها

تعد البيعة عقد التزام بين الرعية بالسمع والطاعة والوالء للحاكم ،مقابل التزامه بالواجبات ،وقد تنوعت

صورها وكيفيتها:
أوًلً :البيعة باليد وبسطها :فالمتتبع للنصوص الكريمة من القرآن والسنة النبوية يجد أن البيعة غالباً ما
كانت تقع مصافحة باليد ،وذلك في مواطن كثيرة ،منها :بيعة العقبة األولى ،وبيعة العقبة الثانية ،وبيعة الرضوان

التي تمت تحت الشجرة يوم الحديبية ،وهذه البيعة خاصة بالرجال دون النساء .قال تعالى عن بيعة الرضوان واصفاً
()1

صحيح البخاري-كتاب الفتن-باب قول النبي " :سترون بعدي أمو اًر تنكرونها" 374/3ح .7053وأخرجه مسلم في
صحيحه 1477/3ح.1849

()2

ينظر :األحكام السلطانية ص ،4وروضة الطالبين  ،46/10وشرح صحيح مسلم  ،439/6وفتح الباري  ،9/13وعمدة

()3

فتح الباري .17/13

القاري .329/16

()4
()5

ينظر :مآثر األناقة في معالم الخالفة للقلقشندي  ،59/1وتفسير الكشاف  ،39/1والبداية والنهاية .84/10
الفقه اإلسالمي وأدلته .682/6
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ِ
ِ
مبايعة النبي  ألصحابهِ :إ َّن َّال ِذ َ ِ
ِ
ق أَْي ِد ِ
يه ْم{الفتح .}10 :فهذه اآلية
َّللا َيُد هللا َف ْو َ
ين ُيَباي ُعوَن َك إَّن َما ُيَباي ُعو َن َّ َ
القرآنية الكريمة تبين لنا أن البيعة بين رسول هللا  وبين الصحابة الكرام كانت مصافحة باليد ،لهذا قال" :فوق
أيديهم".

ِ
لي  قال :أَتَْي ُت َّ
رسول
ايعَ ،فُقْل ُت :يا
حديث جرير بن عبد هللا البج
النسائي ِم ْن
أخرج
الن َّ
ُّ
َ
بي  وهو ُيَب ُ
َ َ ِّ
ِ
الصالَ َةَ ،وُت ْؤِتي
اشتَ َر ْ
هللاِْ ،اب ُس ْ
يم َّ
ك حتى أَُبايِ َعك و ْ
ط َّ
َعَلم؛ قال" :أَُبايِ ُع َك َعَلى أ ْ
عليَ ،فأ َْن َت أ ْ
ط َيد َ
َن َت ْعُب َد َ
هللاَ ،وُتق َ
َ
ِ
ِ
َّ
ين"(.)1
ينَ ،وُت َف ِار َ
الم ْش ِرِك َ
الم ْسلِم َ
ق ُ
الزَكا َةَ ،وُتَناص َح ُ
فيه أن البيعة إنما تتم بين اإلمام والرجل من الرعية بالمصافحة باليد وبسطها ،وقد جاء التأكيد على هذه
القضية في جميع روايات الحديث مع اختالف ألفاظها ،فتارة يقول الصحابي :ابسط يديك ،وأخرى ابسط يمينك،

وثالثة أمدد يدك ،ونحو ذلك من العبارات التي تؤكد أهمية البيعة باليد وبسطها.

ثانياً :البيعة بالكالم واإلشارة :األصل في البيعة أن تكون مصافحة باليد ،ولكن ُيستثنى من ذلك بيعة
عروة بن ُّ
النساء ،فإنها تكون بالكالم أو باإلشارة أو بهما معاً .أخرج البخارُّي ِم ْن طر ِ
الزبير َّ
أن َعائش َة رضي هللا
يق
َ
أن رسول هللا  كان يمتَ ِحن من هاجر إليه ِمن المؤ ِمن ِ
ات بهذه اآليةِ ،
عنها َزْو َج َّ
َخَب َرْت ُه َّ
بقول هللا :إذا
الن
بي  ،أ ْ
َ ُْ َ
َ َْ ُ َ ْ َ ََ
َ
ِّ
ط ِمن المؤ ِ
قالت َعائش ُةَ :فم ْن أََقَّر بهذا َّ
منات،
ات ُيَبايِ ْعَن َك إلى قوله َ غ ُفور َر ِحيم .قال ُعروةُْ :
الم ْؤ ِمَن ُ
الشر َ َ ُ ْ
َج َ
اء َك ُ
َ
ِ
قال لها رسول هللا َ " :ق ْد بايع ُت ِك َكالماً" ،وال وهللاِ ما م َّس ْت يده يد ٍ ُّ
عه َّن إال بقولهَ " :ق ْد
َ َْ
المَبايعة .ما ُيَب ُاي ُ
ُ
َُ ََ ْ
َ
ام َرأة َقط في ُ
َ
ِ ()2
َب َاي ْع ُت ِك َعَلى َذلك" .
أفاد الحديث تحريم مصافحة المرأة في البيعة وغيرها .ثم إن هذا الحديث فيه ٌّ
احتج بحديث
رد على من
َّ
اخ ِل البي ِت ،ثُ َّم قالَّ :
مد َيده ِم ْن َخارِج البي ِت ،وم َد ْدَنا أَي ِدي ْنا ِم ْن َد ِ
رسول هللا َّ 
أم عطية رضي هللا عنها" :أ َّ
الل ُه َّم
َن
َْ
َْ
َ
َْ َ َ
اش َه ْد"( .)3على فرض صحته ،فإنه وإن كان ُيشعر بجواز مبايعة النساء باليد في الظاهر ،إال أنه أُجيب عنه بأن
ْ
مد األيدي من وراء حجاب إشارة إلى وقوع المبايعة ،وال يستلزم منه وقوع المصافحة ،ولهذا جاء التأكيد على هذه
القضية باستخدام أسلوب القسم" :ال وهللا ما مست يده"(.)4

ثالثاً :البيعة على المنبر :وتُسمى بيعة العامة؛ ألن اإلمام بعد أن يبايعه أهل الحل والعقد ،يبايعه جماهير
ِ
حديث أنس
المسلمين وعامتهم ،فيصعد على المنبر ليراه الجميع ،ومن ثَ َّم تتم البيع ُة بينه وبينهم .أخرج البخارُّي ِم ْن
ِ
ِ
ِ
بي َ فتَ َش َّه َد ،وأبو ٍ
غد ِم ْن َي ْو ِم تُوِّفي َّ
بكر
عت ُخ ْ
الن ُّ
حين َجَل َس على الم ْنَب ِر ،وذلك اَل َ
 قالَ :سم ُ
طب َة ُع َم َر اآلخ َرةَ َ
َ
ِ
ِ
َّ
أن يكو َن آ ِ
فإن َي ُك ُم َح َّمٌد
يش
أن َي ِع َ
َخ َرُه ْمْ .
رسول هللا حتى َي ْدُب َرَناُ ،ير ُيد بذلك ْ
صام ٌت ال َيتَ َكلم ،قالُ :ك ْن ُت أ َْرجو ْ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ن
َّ
َّ
احب رسول هللا
بين أَ ْ
َ ق ْد َم َ
ات َفإن هللاَ تعالى َج َع َل َ
ص ُ
ظ ُهرُك ْم ُنو اَر تَ ْهتَدو َ به ،هدى هللاُ ُم َح َّمداً  ،وإن أبا بكر َ
ط ِائَف ٌة ِمنهم َقد بايعوه َقبل ذلك في س ِ
 ثَ ِاني ا ْثَن ْين َف َّإنه أَولى المس َ ِ
ُم ِ
قيفة بني
وموا َفَبايعوه،
وكانت َ
ْ
ُْْ ْ َ َُ ْ َ
ُْ
ْ
َ
ورُك ْم َفُق ُ
لمين بأ ُ
َ

()1

س ـ ـ ـ ـ ـ ــنن النس ـ ـ ـ ـ ـ ــائي-كتاب البيعة-باب البيعة على فراق المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك 77/4ح .4188وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير

األلباني في ص ــحيح
ـححه
317/2ح ،2318والبيهقي في س ــننه الكبرى 13/9ح .17529والحديث إســناده صــحيح :وقد ص ـ َّ
ُّ

سنن النسائي 126/3ح.4188
()2

صـحيح البخاري-كتاب تفسـير القرآن-باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 510/2ح.4891

()3

أخرجه البزار في مسنده 374/1ح ،252وابن حبان في صحيحه 314/7ح.3041

()4

ينظر :عمدة القاري  ،396/13وفتح الباري .505/8
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ٍ
س ِ
ام ِة على ِ
الم ْنَبر .قال ُّ
عمر يقول ألبي ٍ
اص َع ِد
الزهرُّي عن أنس بن مالك:
اعدة،
الع َّ
ْ
ُ
سمعت َ
وكانت َب ْيع ُة َ
بكر َي ْومئذْ :
َ
()1
ِ
ِ
ص َع َد الم ْنَب َرَ ،فَب َاي َعه َّ
ام ًة .
اس َع َّ
الن ُ
الم ْنَب َرَ ،فَل ْم َي َز ْل به حتى َ
قال ابن حجر" :قوله :فقوموا فبايعوه ،..فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه البيعة ،وأنه ألجل من لم
يحضر في سقيفة بني ساعدة"( .)2فالبيعة الثانية إذاً هي بيعة العامة ،وهي أعم وأشهر من المبايعة األولى التي
وقعت في سقيفة بني ساعدة(.)3

تعد البيعة بالكتابة والمراسلة استثنائية؛ ألن األصل في البيعة أن تكون
رابعاً :البيعة بالكتابة والمراسلةُّ :

مصافحة باليد ،وإنما تجوز هذه البيعة من باب اليسر والرخصة ،خاصة لمن بعدت به الديار عن عاصمة الخالفة
وموطن الخليفة ،أو لصاحب عذر من مرض أو سفر ونحوهما .أما عن كيفية هذه البيعة ،فيقوم المسلم بإرسال
لما َب َاي َع َّ
كتاب إلى الخليفة يعلن له فيه بالسمع والطاعة .أخرج البخارُّي ِم ْن طر ِ
اس
يق عبد هللا بن دينار قالَّ :
الن ُ
عبد هللا ِ
عبد الملِ ِك َكتَب إليه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،إلى ِ
عبد الملِ ِك أ ِ
َم ِ
بالس ْم ِع
ير
المؤمنينِّ ،إني أُِّق ُر َّ
ُ
َ
ُ ََ
َ
َ
َ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الملك أَم ِ
ط ْع ُت ،و َّ
إن َبن َّي َق ْد أَقُّروا بذلك .
ير
استَ َ
َ
والط َ
يما ْ
المؤمنين على ُسَّنة هللا ورسوله ،ف َ
اعة لعبد هللا عبد َ
مما سبق يتبين لنا ،أن طريقة مبايعة اإلمام وتوليته لرئاسة الدولة اإلسالمية ،قد تقع كالماً مصحوباً

بالمصافحة ،وقد تقع مشافهة دون مصافحة ،وقد تكون باإلشارة باليد دون كالم أو مصحوبة به ،وقد تكون البيعة

بأن يصعد اإلمام على المنبر والناس مجتمعون حوله فيبايعونه ،وهذه تسمى بيعة العامة ،وقد تكون البيعة كتابة
يدل على حكمة الشريعة ومرونتها بما يتناسب مع كل حالةْ ،بيد أن الثابت الذي ال يتغير لزوم إعطاء
ومراسلة؛ مما ُّ
البيعة للحاكم ،برهاناً على السمع والطاعة والوالء ،واالنتماء لنظام الدولة؛ لما في ذلك من ترسيخ حالة االستقرار،

وهذا هو الغرض الرئيس من وراء البيعة ،بغض النظر عن طريقة البيعة.
المطلب الثالث :شروط الحاكم

ُيشترط أن تتوافر في الحاكم مواصفات تؤهله للقيام برئاسة الدولة ،المتمثلة برعاية مصالح الناس والعمل
على تحقيقها ،ودرء المفاسد عنهم ،وفيما يلي سأذكر نماذج من الشروط:

فهر بن مالك ،وقيلَّ :
ضر
الن ْ
أوًلً :النسب القرشي :والمراد :أن يكون الحاكم قرشياً ،أي :ينتهي نسبه إلى ْ
بن كنانة .وقد تباينت في هذا الشرط آراء العلماء؛ فذهب جمهور أهل السنة والشيعة وبعض المعتزلة ،إلى وجوب

هذا الشرط ،وأنه ينبغي أن يكون الحاكم قرشياً ،وإال لم تنعقد إمامته؛ ألن قريشاً كانت صاحبة العصبية الغالبة التي

تستطيع أن تحقق األمن والحماية والعدالة ،وكانت لها الصدارة ،وكلمتها نافذة بين القبائل العربية كلها ،فمن
ِ
أن َّ
حديث أبي هريرَة َّ 
بي 
المصلحة إناطة األمر العام وسياسة الدنيا بها( .)5ودليلهم ما أخرجه البخارُّي ِم ْن
الن َّ
ِ
افرُهم َتبع ِل َك ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
الشأ ِ
ش ِفي َه َذا َّ
قالَّ :
حديث معاوي َة 
اف ِرِه ْم"( .)6و ِم ْن
اس َتَبع لُِقَرْي ٍ
ْنُ ،م ْسل ُم ُه ْم َتَبع ل ُم ْسلم ِه ْمَ ،وَك ُ ْ َ
"الن ُ
()1

صحيح البخاري-كتاب األحكام-باب االستخالف 409/3ح.7219

()2

فتح الباري .222/13

()3

ينظر :عمدة القاري .464/16

()4

الناس 406/3ح.7205
صحيح البخاري-كتاب األحكام-باب كيف يبايع
اإلمام َ
ُ

()5

ينظر :األحكام السلطانية للماوردي ص ،6وأصول الدين للبغدادي ص ،275وفتح الباري .23/16

( )6صحيح البخاري-كتاب المناقب-باب قوله تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم…" 175/2ح.3495
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ِِ
يه ْم أ َ ِ
ش ًلَ ُي َع ِاد ِ
اموا
قالَ :س ِم ْع ُت
رسول هللا  يقولِ" :إ َّن َه َذا األ َْمَر ِفي ُقَرْي ٍ
َحد إًلَّ َكَّب ُه ُ
َ
هللا َعَلى َو ْجهه َما أَ َق ُ
ِ
ين"( .)1ففي الحديثين دليل على أن الحاكم ال بد أن يكون قرشي النسب .وفيهما دليل على استم اررية هذا الحكم
الد َ
طالما وجد في قريش من يستحقه ،وأن القرشي أحق باإلمامة من غيره .وفيه تحذير لمن نازع قريشاً في هذا األمر.

وفيه تقييد أمر الخالفة في قريش بإقامتهم شريعة هللا في األرض ،فإن لم يقيموا الدين خرج األمر منهم(.)2

وذهب الخوارج وبعض المعتزلة وأبو بكر الباقالني من األشاعرة ،إلى عدم وجوب اشتراط هذا الشرط،

وأنه يجوز أن تكون اإلمامة في غير قريش( .)3لكن األفضل أن هذا الشرط يؤخذ به عند الترجيح بين َّ
حين،
مرش ْ
قد استوفى كل واحد منهما الشروط المتفق عليها بين العلماء ،فإنه يقدم في هذه الحالة من كان قرشياً على غيره(.)4

وهذا الرأي هو الذي تميل إليه النفس؛ ألنه يجمع بين الرأيين السابقين؛ حيث يصعب في عصرنا هذا تمييز القرشي

ويمكن االستفادة منه وتوظيفه فيما ُيعرف اليوم
من غيره ،كما أن هذا الشرط ال يتناسب مع واقع العصر اليومُ ،
باالنتخابات ،بأن َّ
يتولى رئاسة الدولة من ينتمي للحزب السياسي األكبر؛ ألن الحزب سيقف خلفه ويدعمه بقوة،
المتحضرة و ِ
ِ
المتقدمة
وهذا هو الغرض من النسب القرشي .وهو الحاصل اليوم في أغلب دول العالم ،خاصة الدول
ّ
ّ
التي تمارس الديمقراطية .فاألصل أن ال نقف جامدين عند ألفاظ الحديث وحرفيتها ،بل ال بد من النظر في أعماقه
جوة منه.
ومدلوالته بما ُيحِّقق المصلحة المر َّ
ِ
النس ِ
ثانياً :الذكورية :اشترط العلماء في الحاكم أن يكون َذ َك اًر ،قال تعالىِ  :
اء ِب َما
امو َن َعَلى َ
الر َج ُ
ال َق َّو ُ
ِ
َم َوالِ ِه ْم{النساء .}34:فاآلية وإن نزلت بخصوص القوامة في األسرة،
هللا َب ْع َض ُه ْم َعَلى َب ْع ٍ
ِما أَْن َفُقوا م ْن أ ْ
َف َّض َل ُ
ض َوب َ
فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،فتبقى الحجة قائمة في اآلية ،فإذا كانت المرأة ال تقوى على إدارة شئون
()5
ٍ
ِ
ِ
بكلمة
األسرة ،فكيف تقوى على إدارة شئون المسلمين  .وأخرج البخارُّي م ْن حديث أبي َب ْكرَة  قالَ :لَق ْد َنَف َعني هللاُ
لما بلغ رسول هللاِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عه ْم ،قالَ َّ :
الج َم ِل ،بعدما ك ْد ُت ْ
ْ
َّام َ
َ
الجمل فأُقات َل َم ُ
أن أَْل َح َق بأ ْ
َص َحاب َ
سمعتُها م ْن رسول هللا  أي َ
()6
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ 
امَأر ًة" .
فارس ْقد َملكوا
عليهم َ
أهل َ
َمَرُهم ْ
بنت كسرى ،قالَ" :ل ْن ُيْفل َح َق ْوم َول ْوا أ ْ
أن َ
ْ
ألن المرأة ال تتحمل عادةً المسئولية المترتبة على هذه الوالية أو تلك ،كما أن المرأة ناقصة العقل ،قليلة
الرأي ،ليست أهالً للحضور في محافل الرجال؛ ألن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية؛ وألنها ضعيفة

الشخصية واإلرادة؛ وألن في واليتها هالكاً وفساداً للمجتمع ،وسبباً في هزيمة قومها ،وهو ما ُيفهم منه وجوب اشتراط
الذكورية في الحاكم ،وهذا باتفاق علماء المسلمين ،وال خالف فيه(.)7

تحملتها؛ وعليه يجوز للمرأة
ْبيد أن الواقع المعاش اليوم أثبت أن المرأة نجحت في كثير من الملفات التي َّ
أن تلي األعمال التي ال تتعارض مع طبيعتها وخصائصها ،والتي تصلح ألدائها من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية،
طالما أن الفتنة قد أ ُِمنت في حِّقها ،بل إن من األعمال ما ال تصلح إال بوجود امرأة تقوم بها وتلي أمرها ،كالتجمعات
( )1صحيح البخاري-كتاب المناقب–باب مناقب قريش ح.3500
( )2ينظر :عمدة القاري  .51/11فيض القدير .498/1

( )3ينظر :الملل والنحل للشهرستاني  ،116/1وأصول الدين للبغدادي ص ،275وإرشاد الساري .220/10

( )4ينظر :مقدمة ابن خلدون ص ،193-192وسلطة الدولة في المنظور الشرعي ،د .منصور الحفناوي ص ،263والنظام
السياسي في اإلسالم ،د .أبو فارس ص ،197والفقه السياسي في اإلسالم ،د .محمود الديك ص.98

( )5ينظر :الجامع ألحكام القرآن  ،168/5وتفسير القرآن العظيم  ،491/1وفي ظالل القرن
سعيد حوى ص ،380والنظام السياسي في اإلسالم د .أبو فارس ص.183

 ،651-65/2واإلسالم

( )6صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر 375/2ح.4425

( )7ينظر :أحكام القرآن  ،1445/3وشرح السنة  ،77/10والمغني  ،92/10ونيل األوطار  ،168/9وسبل اإلسالم .123/4
وفيض القدير .303/5
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النسائية لبعض الكليات والمدارس والمدن الجامعية للطالبات ،وغيرها من دور العالج واإلصالح .كما أن لها الحق
في ممارسة العمل السياسي على قدر طاقتها وحسب طبيعتها ،وهو أول حق تمتعت به المرأة في اإلسالم ،فقد

كافحت المرأة المسلمة فهاجرت وجاهدت وبايعت وأنفقت من أموالها كل ذلك في سبيل هللا.

وخالصة األمر :أن اشتراط القرشية والذكورية في الحاكم ،من الشروط التي تتغير بتغير األزمنة واألحوال؛

بحسب قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد .وبالمقابل هناك شروط ثابتة ال تتغير بتغير األزمنة واألمكنة
واألشخاص ،منها:
أوًلً :اإلسالم :وهو شرط فيمن يتولى أمر المسلمين؛ ألن مهمته إقامة الدين ،وتوجيه سياسة الدولة في
حدوده ،وهذا ال يمكن لغير المسلم أن يقوم به؛ إذ إن فاقد الشيء ال يعطيه؛ لهذا أوجب هللا على المؤمنين طاعة
ِ
ِ
ِ
ول َوأُولِي األ َْم ِر ِمْن ُك ْم{النساء .}59:فلفظة
يعوا َّ
أولي األمر منهم ،فقالَ :يا أَُّي َها َّالذ َ
هللا َوأَط ُ
َمُنوا أَط ُ
الر ُس َ
يعوا َ
ين آ َ
"منكم" تدل على أنه يجب على األمة أن ِ
تنصب إماماً منها حاكماً عليها ،وهذا يقتضي وجوب الطاعة له بعد
ّ

تنصيبه ما دام محتكماً بشرع هللا ويحكم به(.)1
سمعت رسول هللاِ  يقولً" :ل َتب ُكوا على ِ
ِ
أحمد ِم ْن حديث أبي ٍ
الد ِ
ين إذا َولَِيه
وأخرج
أيوب  ،قالُ ْ :
ُ
ْ
َ
َهلِه"(.)2
َهُله ،وَل ِك ْن ْاب ُكوا عليه إذا َولَِيه َغْيُر أ ْ
أْ
فيه أنه ينبغي على الحاكم أن يكون من أهل اإليمان والتُّقى ،وفيه تحذير للمسلمين وتهديد بضياع الدين

من حياتهم إذا تولى أمرهم حكام كفرة ،وهذا فيه داللة ضمنية على عدم صحة إمامة الكافر الذي ال ينتمي إلى هذا
الدين ،وهو ما عبر عنه بقوله" :إذا وليه غير أهله".
ثانياً :العدالة :اشترط العلماء ا لعدالة في الحاكم؛ ألنه يتولى أعلى منصب في الدولة ،قال

ابن

خلدون" :وأما العدالة؛ فألنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها ،فكان أولى باشتراطها
فيه"( .)3ثم إن العدالة عند الفقهاء هي :التحلي بالفرائض والفضائل ،والتخلي عن المعاصي والرذائل وعن كل ما

يصر على الصغائر من الذنوب وال يجاهر بها ،وأن يكون صادق اللهجة ،ظاهر األمانة
خل بالمروءة ،بحيث ال ُّ
ُي ُّ
عفيفاً ،بعيداً عن الريب وفوق الشبهات ،بل يجب على الحاكم أن يحارب الفساد ويؤدب الفسقة ،ويضرب بيد من
حديد على كل من يحاول زرع الفتنة في المجتمع المسلم

()4

وليس المقصود بالعدالة أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل ،خالياً من كل نقص ،مب أًر من كل عيب،
فالعصمة صفة ال يدركها إال من اصطفاهم هللا تعالى واختارهم -وهم األنبياء والرسل ،-وهذا مذهب أهل السنة

والجماعة ،خالفاً للشيعة اإلمامية ،الذين يقولون بعصمة اإلمام كعصمة النبي .)5(
ِ
ِ
أن َّ
حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهماَّ ،
َعا َذ َك
بي  قال
أحمد ِم ْن
الن َّ
أخرج ُ
لكعب بن ُع ْجرَة " :أ َ
فهاء ،قال :وما إمارُة ُّ ِ
الس ِ
ِ
به ْديي وًل َي ْس َتُّنو َن ِب ُسَّنتي،
إمارِة ُّ
اء يكونو َن َب ْعدي ًل َي ْق َتدو َن َ
السفهاء ،قال :أُمر ُ
ُ
َ
هللا م ْن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُولئك َلْي ُسوا ِمِني وَل ْس ُت ِمْن ُه ْم ،وًل َي ِرُدوا على َح ْوضي.)6("...
أ
ف
هم
م
ل
ظ
على
هم
ان
َع
أ
و
هم
ب
ذ
ك
ب
قهم
د
ص
ن
ُْ ْ َ َ
َف َم ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
( )1ينظر :النظام السياسي في اإلسالم ،د .أبو فارس ص ،39والفقه اإلسالمي وأدلته .693/6

( )2مسند أحمد 493/5ح ،23648وأخرجه الحاكم في مستدركه 560/4ح ،8571والطبراني في المعجم الكبير
158/4ح.3999

( )3المقدمة ص.212

( )4ينظر :األحكام السلطانية للماوردي ص ،62واإلسالم لسعيد حوى ص ،381والفقه اإلسالمي وأدلته .694/6

( )5ينظر :عقائد اإلمامية لمحمد رضا المظفر ص ،53-51والنظام السياسي في اإلسالم د .أبو فارس ص ،186والفقه
السياسي في اإلسالم د .محمود الديك ص.91
( )6مسند أحمد 393/3ح ،14454وأخرجه الحاكم في مستدركه 152/1ح ،265وعبد بن حميد في مسنده 345/1ح،1138
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ثالثاً :البلوغ:

ُيعد البلوغ شرطاً من شروط التكليف ،وبما أن منصب الحاكم أكثر التكاليف الشرعية مسئولية؛ فإن شرط
البلوغ فيه آكد من غيره ،قال ابن حزم" :إن جميع أهل القبلة ،ليس منهم أحد يجيز إمامة صبي لم يبلغ"( ،)1وقال

الشوكاني" :ال يصح أن يكون الصبي قاضياً"( .)2قلت :فإذا كان ُيشترط في القاضي أن يكون بالغاً ،والقضاء والية
صغرى ،فهذا الشرط في الوالية العظمى آكد .ثم إن الصبي الصغير ال يملك الوالية على نفسه ومالهُ ،فيحجر عليه

في تصرفاته المالية ،فكيف سيلي أمور المسلمين ويتصرف فيها(.)3
ِ
ُمتي على َيَد ْي
أخرج البخارُّي ِم ْن
حديث أبي هريرَة  قالَ :س ِم ْع ُت َّ
الك أ َّ
"ه ُ
ص ُدو َق  يقولَ :
الص َ
الم ْ
ادق َ
()4
ش" فقال مروانِ :غْلم ٌة؟ قال أبو هريرةِ :
ُس ِّمَي ُه ْم َبِني ُف ٍ
وبِني ُفالن(.)5
ِغْل َم ٍة ِم ْن ُقَرْي ٍ
إن ش ْئ َت أ ْ
َ ْ
ُ ُ
الن َ
َن أ َ
وفسادها نتيج ٌة حتمي ٌة ،إذا تولى أمرها الغلمة.
هالك األمة
فيه أن البلوغ شرط هام في الحاكم ،وأن
َ
َ

رابعاً :الكفاءة:

اشترط العلماء الكفاءة فيمن يتولى أمر المسلمين ،ومن مستلزماتها :النجدة والشجاعة في إقامة الحدود

واقتحام الحروب؛ ليسد الثغور ويجهز الجيوش؛ للذود عن حياض األمة إذا هوجمت من قبل أعدائها ،وأن يكون
صاحب رأي سديد ُيفضي إلى سياسة الرعية ،وتدبير أمورها بما يحقق لها المصالح ويدرء عنها المفاسد ،وأن يكون
صاحب حنكة سياسية ويقظة واعية بحيث ال تعتريه الغفلة ،وأن يكون عالماً بأحوال الرجال وأخالقهم وكفاءاتهم؛

حتى ُيَّوفق في اختيار أهل الكفاءة منهم(.)6
ِ
ِ
ِ
رب ِبَي ِده على
قلت يا
أخرج
مسلم م ْن حديث أبي ذر  قالُ :
رسول هللا  :أال تَ ْستَ ْعمُلني؟ قالَ :ف َ
ض َ
َ
ٌ
القي ِ
ِ
َخ َذها ِب َح ِقها ،و َّأدى
امة ِخ ْزي وَنَدامة ،إًلَّ َم ْن أ َ
َم ْن ِكبي ثُ َّم قال" :يا أبا َذ ٍر َّإن َك َ
َمانة ،و َّإنها َي ْوَم َ
ضعيف ،و َّإنها أ َ
الذي عليه فيها"(.)7

قال النووي" :هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الواليات ،ال سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام

بوظائف تلك الوالية ،وأما الخزي والندامة فهو حق من لم يكن أهالً ،أو كان أهالً ولم يعدل فيخزيه هللا تعالى يوم
القيامة ويفضحه ،ويندم على ما فرط ،وأما من كان أهالً للوالية وعدل فيها فله فضل عظيم ،تظاهرت به األحاديث

الصحيحة"(.)8

ومن خالل النظر في الشروط األربعة السابقة :اإلسالم والعدالة والبلوغ والكفاءة ،نجد أنها شروط ثابتة ال
أي ٍ
ِ
حال.
تتغير بتغير األزمنة واألحوال؛ لتحقق المصلحة بها في ّ
كل زمان ،وعلى ِّ

والبيهقي في شعب اإليمان بنحوه 46/7ح ،9399وابن حبان في صحيحه 9/5ح .1723والحديث إسناده صحيح:
وقد صحَّحه المنذرُّي في الترغيب والترهيب 134/3ح.3389
( )1الفصل في الملل واألهواء والنحل .110/4
( )2نيل األوطار .68/9

( )3ينظر :النظام السياسي في اإلسالم د .أبو فارس ص ،181والفقه السياسي في اإلسالم د .محمود الديك ص.92

( )4صبية صغار السن ،ومفردها غالم ،أي :حديث السن ،وتصغيرها أغيلمة ،ينظر :لسان العرب .665/6
( )5صحيح البخاري-كتاب المناقب-باب عالمات النبوة في اإلسالم 195/2ح.3605
( )6ينظر :مقدمة ابن خلدون ص ،191والنظام السياسي في اإلسالم د .أبو فارس ص ،187والدولة اإلسالمية وسلطتها
()7
()8

التشريعية د .حسن عبد اللطيف ص.128
صحيح مسلم-كتاب اإلمارة-باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة 1457/3ح.1825
شرح صحيح مسلم .422/6
310

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

المطلب الرابع :واجبات الحاكم

أوًلً :الرفق واللين بالرعية :بحيث يكون الحاكم رفيقاً رحيماً برعيته ،يسوسهم بالرفق واللين ،قال تعالى
واصفاً نبيه  بالرفق واللين بالرعيةَ  :فِبما رحم ٍة ِمن ِ
هللا لِْن َت َل ُهم وَل ْو ُكْن َت َف ًّ
القْل ِب ًَل ْنَف ُّضوا ِم ْن
ظا َغلِي َ
ظ َ
َ
ْ َ
َ ََْ
َح ْولِ َك{آل عمران .}159:فاآلية تبين مدى رحمة هللا التي نالت النبي  ونالتهم؛ حيث جعل هللا تعالى نبيَّه 
رحيماً بهم ِّليناً معهم ،ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ،وال تجمعت حوله المشاعر؛ ألن الناس
بطبعهم بحاجة إلى ٍ
كنف رحيم ،ورعاية فائقة ،وإلى بشاشة سمحة( .)1ثم إن اآلية وإن كان الخطاب فيها موجه إلى
رسول هللا  ،فهو عام يشمل الخلفاء واألمراء الذين يخلفون رسول هللا  في أمته ويقتدون به في سيرته وسياسته

مع رعيته.

يق عبد الرحمن بن ُشماس َة قال :أَتَيت عائش َة رضي هللا عنها أَسأَُلها عن ٍ
مسلم ِم ْن طر ِ
الت:
شيءَ ،فَق ْ
َْ
ُْ
ْ
أخرج ٌ
َ َ
ِ
ِم َّمن أ َْنت؟ َفُقْلت :ر ِ ِ ِ ِ
ِ
كم هذه ،فقال :ما َنَق ْمَنا ِم ْنه شيئاً،
ص َر،
ْ
ُ
َ
كيف َ
فقالتَ :
ٌ
جل م ْن أَهل م ْ
لكم في َغ َزات ْ
كم ْ
صاحُب ْ
كان َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أما
العبد،
البعير ُفي ْعطيه
للر ُجل مَّنا
وت َّ
العبد ُفي ْعطيه َ
البعير ،و ُ
كان َلَي ُم ُ
ْ
إن َ
ُ
َ
ُ
ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفق َة ،فقال ْتَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخب َرك ما َسم ْع ُت م ْن رسول هللا  يقول في بيتي هذا:
أن أ ْ
فعل في محمد بن أبي بكر أخيْ ،
َّإنه ال َي ْمَن ُعني الذي َ
اشُقق عَلي ِه ،وم ْن ولِي ِم ْن أَم ِر أ َّ ِ
ِ
َّ
ق ِب ِه ْم َف ْارِف ْق
ُمِتي شيئا فشق علي ِهم ف
َم ِر أ َّ
ُمتي َشْيَئاً َفَرَف َ
ْ
"الل ُه َّم َم ْن َولِ َي م ْن أ ْ
َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ِب ِه"(.)2
فيه وجوب اتصاف الحاكم باللين والرفق ،ولهذا استخدم رسول هللا  أسلوب الدعاء؛ ليؤكد على أهمية

األمر .قال النووي" :وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس ،وأعظم الحث على الرفق بهم ،وقد
تظاهرت األحاديث بهذا المعنى"(.)3

وبالمقابل ينبغي على الحاكم أن يتابع أحوال الرعية ،ويراقب عماله ووالته ويحاسبهم على كل صغيرة

وكبيرة ،بل ينبغي عليه أن يبعث العيون التي تقدم له التقارير الشافية والصورة الصادقة عنهم ،ولهذا كان بعض

الخلفاء يأمر عماله ووالته على األمصار أن يوافوه كل سنة في موسم الحج؛ ليأخذ منهم التقارير عن سياستهم

وإدارتهم لشئون الرعية .ومن هنا كان العمال والوالة يحرصون على القيام بأعمالهم على أكمل وجه ،خشية أن
ُيْفتَضحوا على رؤوس األشهاد في موسم الحج.

ثم إن محاسبة الحاكم للوالة والعمال ومتابعة سياستهم ،تجعل الوالة والعمال يشعرون بأنهم ليسوا أصحاب

القرار المطلق أو السلطة العليا ،بل هناك سلطة عليا تحاسبهم وتتابع أحوالهم ،فيا ليت قادة األمة وحكامها عملوا
بهذا الواجب ،فقاموا بمحاسبة الوزراء والوالة على فسادهم وخروجهم عن قيم المسئولية؛ لكان ذلك سبباً في صالح

المجتمعات اإلسالمية ،ولكنهم رتعوا معهم .قال ابن القيم" :وكان النبي  يستوفي الحساب على عماله ،يحاسبهم
ِ
استَ ْع َم َل
على المستخرج والمصروف"( .)4أخرج البخارُّي ِم ْن
حديث أبي ُح َم ْيد َّ
رسول هللا َ رُجالً
َ
اعدي  قالْ :
الس ِّ
ِمن األ ِ
ِ
ُّ
حاسَبه(.)5
ص َدقات َبني ُسَل ْيم ُي ْد َعى َ
َ ْ
جاء َ
َسد على َ
ابن الل ْتبيَّة َفَل َّما َ

()1

ينظر :في ظالل القرآن .501-500/1

()2

صحيح مسلم -كتاب اإلمارة-باب فضيلة اإلمام العادل 1458/3ح.1828
شرح صحيح مسلم .427/6

()3
()4

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص.210

()5

صحيح البخاري-كتاب الزكاة-باب قول هللا تعالى" :والعالمين عليها" ومحاسبة المصدقين مع اإلمام 332/1ح.1500
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فيه وجوب محاسبة الوالة والعمال وسائر الرعية على ما يقترفون من المخالفات الشرعية واإلدارية ،محاسبة
الحاكم لعماله ووالته على كل ما يصدر منهم بحق الرعية ،وعلى كل ما يدخل بيت المال ويخرج منه ،ومنعهم من

قبول الهدية ممن لهم حكم عليهم إال بإذن الحاكم(.)1

ثانياً :فتح الباب في وجه ذوي الحاجات :يجب على الحاكم أن يستقبل الناس ويستمع إلى مطالبهم

وحاجاتهم وشكواهم ،وال يغلق بابه دونهم ،وال بأس أن يحدد أياماً أو أوقاتاً لمقابلة الناس واالستماع لهم حتى تنتظم
سياسته وإدارته ،أما أن يغلق بابه في وجه ذوي الحاجات على الدوام ،فهذا ال يحل له بحال ،بل إنه ُّ
يعد من الكبر
واإلعراض عن سماع الحق.
توضأَ في ِ
ِ
بيته ثُ َّم َخ َرَج فقال :ألْل َز َّ
األشعرِّي َّ أنه َّ
رسول هللاِ 
من
أخرج البخارُّي ِم ْن
حديث أبي موسى ْ
َ
ِ
فسأل عن َّ
ألك َّ
ال
الن
المسجد
فجاء
بي  :فقالواَ :خ َرَج َّ
و ُ
َ
ونن َ
َس ُ
َ
ووجه ها ُهَنا َف َخر ْج ُت على إ ْثره أ ْ
معه يومي هذا ،قال َ
ِّ
ِ
ٍ
ِ
يس َفجَلس ُت ِع ْن َد ِ
ِ
اجتَهَ ،فتَ َّ
وضأَ َفُق ْم ُت إليه
ضى
وبابها م ْن َجريد حتى َق َ
الباب ُ
َ
رسول هللا َ ح َ
ُ
عنه حتى َد َخ َل ب َئر أَر ٍ َ ْ
()2
َّ
َّ
ِ
ئر أَر ٍ
جالس على ِب ِ
صرْف ُت
فإذا هو
يسَّ ،
وتو َسط ُقَّفها َ ،
وك َ
ٌ
شف َع ْن َسا َق ْيه ،ودال ُهما في الب ْئ ِرَ ،ف َسل ْم ُت عليه ثُ َّم ْان َ
ِ ِ
ِ
رسول هللاِ هذا أبو ٍ
تأذن فقال:
فقلت :يا
البابَ ،فُقْل ُت
لس ُت َع ْن َد
اليوم ُ
بكر َي ْس ُ
َ
ألكونن َّبو َ
َ
َف َج َ
اب رسول هللا َ 
َّ
بالجنة"(.)3
وب ِّش ْره
"ا ْئ َذ ْن له َ

فيه جواز أن يكون المرء بواباً للحاكم وإن لم يأمره ويكلفه اإلمام بذلك ،ويحتمل أن يكون النبي  أمره

أن يكون بواباً في وقت ذلـك المجلس؛ حتى يتسنى له أن يبشر هؤالء المذكورين بالجنة ،ويحتمل أنه أمره بحفظ

الباب أوالً إلى أن يقضي حاجته ،ويتوضأ كي ال ينكشف ألحد ،ثم أكمل أبو موسى  حفظ الباب بعد ذلك من

تلقاء نفسه .وفيه دليل على أنه يجوز للحاكم أن يتخذ حاجباً أو بواباً ،والدليل على ذلك إقرار النبي  ألبي موسى

 هذا الصنيع ،هذا إذا رجحنا أن أبا موسى  تولى األمر من تلقاء نفسه ،وبالتالي يتأكد الجواز من باب أولى
إذا كان بأمر النبي .)4(

ِ
ِ
ٍ ِ ِ
إن َّ
عم ،قالَ :ف َّ
مر
بي َّ 
الن َّ
فين ُفالن ًةْ ،
المرأة م ْن أهله :تَ ْعر َ
وأخرج البخارُّي م ْن حديث أنس  قال ْ
قالتَ :ن ْ
بها وهي تَبكي عند َقب ٍر فقالِ َّ :
ومضى
إليك َعِّني َف َّإن َك ِخْلٌو ِم ْن ُمصيبتي ،قال :فجاوزها
اصِبرِي"،
ْ
فقالتَ :
هللا َو ْ
َ ْ
ْ
"اتقي َ
َ َ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اء ْت إلى بابه َفَل ْم
َف َمَّر بها ر ُج ٌل ،فقال :ما قال لك
رسول هللا ؟ ْ
قالت :ما َع َرْفتُه ،قال :إنه َل َر ُ
ُ
سول هللا  ،قال َف َج َ
()5
رسول هللاِ ،وهللا ما َع َرْفتُ َك ،فقال َّ
الصْبَر ِعْنَد أ ََّو ِل َص ْد َم ٍة" .
فقالت :يا
بي ِ" :إ َّن َّ
تَ ِج ْد عليه َبَّواباً
الن ُّ
ْ
َ
في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكماً بين الناس واحتجب عنهم لغير عذر؛ لما في ذلك من تأخير
()6
اختلف في مشروعية الحاجب للحاكم ،فقال الشافعي
إيصال الحقوق أو تضييعها  .وقال بدر الدين العيني" :و ُ
وجماعة :ينبغي للحاكم أن ال يتخذ حاجباً ،وذهب آخرون إلى جوازه ،وقال آخرون :بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم

ومنع المستطيل ودفع الشرير"(.)7

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :شرح صحيح مسلم  ،433/6والطرق الحكمية ص ،210وفتح الباري  ،179/13وعمدة القاري .428/16

المراد بقف البئر :الداكة التي تجعل حولها ،وأصل القف ما غلظ من األرض وارتفع ،أو هو من القف اليابس؛ ألن ما

ارتفع حول البئر يكون يابساً في الغالب .ينظر لسان العرب  ،453/7وشرح صحيح مسلم .171/8
صحيح البخاري-كتاب فضائل الصحابة-باب قول النبي  لو كنت متخذاً خليالً… 209/2ح.3674
ينظر :شرح صحيح مسلم  ،170/8وفتح الباري  ،44/7وعمدة القاري .409/11

صحيح البخاري-كتاب األحكام-باب ما ذكر أن النبي  لم يكن له بواب 393/3ح.7154
ينظر :شرح صحيح مسلم  ،227/6وفتح الباري .143/13

عمدة القاري .401/16
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ِ
ِ
بك أبا ُفالن؟
وأخرج أبو داود م ْن حديث أبي َم ْريم األ َْزدي  قالَ :د َخْل ُت على ُم َعاوي َة فقال :ما ْأن َع َمَنا َ
رك بهَ ،س ِم ْع ُت
هللا َعَّز َو َج َّل َشْيَئاً
الع َر ُبَ ،فُقْل ُت :حديثاً َس ِم ْعتُه أ ْ
ُخِب َ
وهي كلم ٌة تَُقوُلها َ
"م ْن َوًلَّ ُه ُ
َ
رسول هللا  يقولَ :
ِمن أَم ِر المسلِ ِمين َفاح َتجب دو َن حاجِت ِهم و َخَّلِت ِهم وَف ْق ِرِهم ،اح َتجب هللا عْنه دو َن ح ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
عل
ْ ْ ََ ُ َ ُُ
ْ ْ ُْ َ ْ ََ ُ
َ َ
ْ َ
َ َ ْ َ
اجته َو َخلته َوَف ْق ِره" ،قالَ :ف َج َ
رجالً على َح َوائ ِج َّ
الناس(.)1
فيه دليل على حرمة احتجاب الحاكم عن الرعية ،وإغالق بابه في وجوههم ،وعدم استماعه إلى مطالبهم

وشكواهم؛ لما فيه من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها( .)2ثم إن بين حديثي أنس وأبي مريم األزدي رضي هللا
عنهما من ٍ
جهة ،وحديث أبي موسى  من جهة أخرى تعارضاً في الظاهر ،فالحديثان يدالَّن على عدم مشروعية
اتخاذ اإلمام حاجباً ،أما حديث أبي موسى  فيدل على جواز ذلك .ويمكن الجمع بين هذا التعارض الظاهري بما

يلي:

أوًلً :أن اإلمام إذا لم يكن في شغل من أهل بيته ،ولم يكن منفرداً بخاصة نفسه فإنه يرفع حجابه بينه
وبين الناس ،ويبرز لهم لقضاء حوائجهم ،وإال فيضع حاجباً ال ُيدخل عليه أحداً إال بإذنه(.)3
ثانياً :أن النفي للحاجب في بعض األوقات ال يستلزم النفي مطلقاً ،ولهذا كان غالب أمره  أنه لم يكن

له حاجب راتب(.)4

ثالثاً :أن الذي ُيكره ،بل قد َي ْح ُرم ،هو االحتجاب عن الرعية على الدوام ،أما االحتجاب عنهم في بعض
األوقات ،أو لعذر ،فال حرمة فيه وال كراهة(.)5
رابعاً :أن النساء ال يحجبن عن الدخول في الغالب؛ ألن الهدف من الحاجب هو منع دخول من قد َّ
يطلع
ُ
على ماال يحل له االطالع عليه من النساء ،وذلك مباح للنساء ،ولهذا دخلت المرأة كما في حديث أنس  على
رسول هللا  ولم تجد حاجباً(.)6

مما سبق يتبين لنا مرونة الشريعة وعدم جمودها ،حيث تتغير الحالة في بعض الواجبات بحسب المصلحة

والحاجة ،وبالمقابل هناك واجبات ثابتة ال تتغير بتغير األزمنة واألحوال ،يجب على ولي األمر أن يأخذ بها ،وأن
يعمل على تطبيقها ،منها:
أوًل :حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده :يجب على الحاكم أن يقوم على حفظ الدين ،وإقامة شعائره

وحدوده ،وهذا من أول الواجبات المطالب بتحقيقها ،وهو ما عبر عنه الماوردي بقوله" :حفظ الدين على أصوله
اب،
المستقرة ،وما أجمع عليه سلف األمة ،فإن نجم مبتدع ،أو زاغ ذو شبهة عنه ،أوضح له الحجة ،وبيَّن له الصو َ

وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من خلل ،واألمة ممنوعة من زلل"( ،)7وأكده ابن تيمية
بقوله" :وولي األمر إنما ن ِ
صب؛ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،وهذا هو مقصود الوالية ،فإذا كان الوالي
ُّ

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7

سنن أبي داود-كتاب الخراج والفيء واإلمارة-باب فيما يلزم اإلمام من أمر الرعية 1288/3ح .2948وأخرجه أحمد في

األلباني في السلسلة الصحيحة 128/2ح.629
مسنده 283/4ح .18056والحديث إسناده صحيح :صحَّحه
ُّ
ينظر :سبل السالم  ،124/4ونيل األوطار  ،269/8وفيض القدير .470/5

ينظر :فتح الباري .143/13

ينظر :نيل األوطار .271 -270/8
ينظر :المرجع السابق.
ينظر :المرجع السابق.

األحكام السلطانية ص.15
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ي ِّ
مكن من المنكر ٍ
بمال يأخذه ،كان قد أتى بضد المقصود ،مثل من نص ْبتَه لُِيعينك على ِ
عدوك عليك،
عدوك فأعان َّ
ُ
ّ
َ

وبمنزلة من أخذ ماالً ليجاهد به في سبيل هللا فقاتل به المسلمين"(.)1
ِ
حديث عائش َة رضي هللا عنها َّ
رقت فقالوا:
أخرج البخارُّي ِم ْن
الم ْخ َّ
أن ُق َرْيشاً َّ
زومي ُة التي َس ْ
أهم ْتهم المرأةُ َ
رسول هللاِ ؟ َّ
ِ
ِ
رسول هللا  فقال" :أ ََت ْشَف ُع
فكلم
ُسام ُة بن زيد ِ ح ُّب
وم ْن َي ْجتر ُ
َ
ئ عليه إال أ َ
َم ْن ُيكّل ُم رسول هللا َ 
ق َّ
ط َب ،قال" :أَُّيها َّ
ريف َتَركوه،
في َح ٍد ِم ْن ُحدوِد هللا" ثُ َّم َق َام َف َخ َ
الش ُ
هم كانوا إذا َسَر َ
الن ُ
اس َّإن َما َض َّل َم ْن َقْبَل ُك ْم َّأن ْ
أن َف ِ
الضعيف فيهم أ َقاموا عليه الحَّد ،واَيم ِ
ط ْع ُت َيَدها"(.)2
هللا َل ْو َّ
اط َم َة بنت محم ٍد َ سَرَق ْت َلَق َ
ق َّ ُ
وإذا َسَر َ
ْ
َ َ ُْ
فيه مشروعية إقامة الحدود ،وأنه من واجبات الحاكم ،حتى وإن كان على أقرب الناس له ،قال النووي:
"وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في ِ
الحد بعد بلوغه إلى اإلمام ،وعلى أنه يحرم التشفيع فيه ،فأما قبل بلوغه
ّ
أكثر العلماء ،إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب ٍّ
شر أو أذى للناس ،فإن كان لم
إلى اإلمام فقد أجاز الشفاعة فيه ُ

يشفع فيه ،وأما المعاصي التي ال َّ
حد فيها ،وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها ،سواء بلغت اإلمام أم

ال؛ ألنها أهون"(.)3

ثانياً :الحرص على مصالح الناس ومباشرة أمورهم :على الحاكم أن يحرص على تحقيق مصالح الرعية،

وذلك من منطلق المسئولية التي صارت في عنقه بمجرد انعقاد البيعة له ،فيباشر أمور الرعية ويتفقد أحوالهم ،دون

الركون إلى والته وعماله؛ لهذا اعتبر الماوردي هذا األمر من واجبات الحاكم ،وعبر عنه بقوله" :أن يباشر بنفسه

مشارفة األمور وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة الملة ،وال ِ
يعول على التفويض تشاغالً بلذة أو
ّ
عبادة ،فقد يخون األمين ويغش الناصح"( ،)4وقال النووي" :ينبغي لإلمام مراعاة المصالح العامة ،واالهتمام بإصالح
ذات البين"(.)5

اء ُك ْم َر ُسول ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم َع ِزيز َعَلْي ِه َما َعِنُّت ْم
قال تعالىَ :لَق ْد َج َ
َر ِحيم{التوبة .}128:بينت اآلية الكريمة أنه ُّ
يعز على النبي  مشقة أمته،

ِ
ِ
ين َرُءوف
الم ْؤ ِمن َ
َح ِريص َعَلْي ُك ْم ب ُ
ويحزنه أن يراهم في الضيق والشدة،

وأنه يحرص على هدايتهم ،وتحقيق المصلحة لهم؛ حتى وإن كلفهم بما ال تهوى أنفسهم ،كالجهاد في سبيل هللا

وركوب الصعاب ،فما ذلك من هو ٍ
ان بهم وال قسوة في قلبه عليهم؛ وإنما لتحقيق النفع لهم(.)6
ِ
َّ
ُّ ِ
رسول هللا َ ي ْس ُم ُر َم َع أبي ٍ
األم ِر
كان
وأخرج
عمر بن الخطاب  قالَ :
الترمذي م ْن حديث َ
ُ
بكر  في ْ
()7
ِ
حسن .
حديث
عمر
لمين وأنا َم َع ُه ْم .قال أبوعيسى:
ٌ
ُ
ٌ
الم ْس َ
حديث َ
م ْن أ َْم ِر ُ

فيه داللة واضحة على جواز السمر في الطاعات ،ال سيما الحاكم إذا سمر من أجل مصالح الناس ،وفيه

وي ْشرك معه أهل الحل
إشارة إلى أنه يجب على الحاكم أن ُيجهد نفسه ليالً ونها اًر من أجل تحقيق المنفعة للناسُ ،

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ص.72
صحيح البخاري-كتاب الحدود-باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 306/3ح.6788
شرح صحيح مسلم .184/6
األحكام السلطانية ص.15
شرح صحيح مسلم .148/6
ينظر :الجامع ألحكام القرآن  ،302/8وتفسير القرآن العظيم  ،404/2وفي ظالل القرآن .1743/3
سنن الترمذي-كتاب الصالة-باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء 331/1ح .169وأخرجه أحمد في مسنده

33/1ح ،176وابن خزيمة في صحيحه 186/2ح ،1156وابن حبان في صحيحه 379/5ح .2034وله شاهد صحيح من

حديث ابن مسعود  .أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار  .330/4والحديث إسناده صحيح :حسنه الترمذي ،وصحَّحه
أحمد شاكر ،و َّ
الترمذي في تحسينه للحديث .ينظر :سنن الترمذي 333/1ح.669
تعقب
َّ
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والعقد ،قال الطحاوي" :فبين هذا الحديث سمر النبي  ،والذي كان يسمره ،وأنه من أمور المسلمين فذلك من
فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خالف هذا"(.)1
أعظم الطاعاتَّ ،

إذ اً فالسمر بعد العشاء ال كراهة فيه إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة ،وهذا ال يتعارض مع أحاديث

اإلمام البخاري في صحيحه
النهي عن السمر بعد العشاء؛ ألن المقصود بالنهي :السمر في غير فائدة( ،)2وقد َّبوب
ُ

في كتاب العلم باباً بعنوان "السمر في العلم" ،أورد فيه حديثين يرى فيهما جواز السمر بعد العشاء في الطاعة

كالعلم ونحوه.

ومما يدل على وجوب حرص الحاكم على متابعة مصالح المسلمين ،والعمل على تحقيقها ،ما أخرجه
المنب ِر و ِ
ِ
َّ
أحمد ِم ْن طر ِ
الة ،وهو
طْلح َة قالَ :س ِم ْع ُت
قيم َّ
يق موسى بن ُ
الص َ
ُ
َ
عثمان بن عفان  وهو على ْ َ
ُ
المؤّذ ُن ُي ُ
ِ ()3
َي ْستَ ْخِب ُر َّ
هم .
هم َع ْن أ ْ
الن َ
هم وأ ْ
َس َعار ْ
َخَب ِار ْ
اسَ ،ي ْسأَُل ْ
ثالثاً :الشورى في الحكم:
إن الشورى تعني :تقليب اآلراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا ،وعرضها على

أصحاب العقول واألفهام؛ حتى ُيتوصل إلى الرأي السديد منها ُليعمل به ،ويحقق نتائج حسنة ،فالحاكم مهما بلغ
من رجاحة العقل وكثرة التجارب وسعة اإلطالع ،إال أن رأيه إن استَ َّبد به ولم يأخذ بمبدأ الشورى فإنه سيكون وباالً
عليه وعلى أمته.

لهذا فإن الناظر والمتأمل في سياسة النبي  وأسلوب إدارته للدولة اإلسالمية ،يدرك أنه كان قائماً على
أساس الشورى فيما ال وحي فيه .وقد سار الخلفاء الراشدون واألئمة المهديون من بعده على هذا المبدأ الذي هو

من أساسيات الحكم والقيادة؛ لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الشورى على الحاكم(.)4
قال تعالى آم اًر نبيه  والخلفاء من بعدهَ  :و َش ِ
اوْرُه ْم ِفي األ َْم ِر{آل عمران .}159:وجه االستدل :أن كلمة "شاورهم"
أمر ،واألمر يدل على الوجوب إال إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب؛ لهذا استدل الفقهاء بهذه اآلية
على وجوب الشورى( .)5قال ابن عطية معقباً على هذه اآلية" :والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام ،من ال

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ،هذا ال خالف فيه"( .)6وقال سيد قطب" :يقرر اإلسالم هذا المبدأ في نظام

الحكم -حتى ومحمد  -هو الذي يتواله ،وهو نص قاطع ال يدع لألمة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي،
ال يقوم نظام اإلسالم على أساس سواه  ...أما شكل الشورى والوسيلة التي تتحقق بها ،فهذه األمور قابلة للتحوير

والتطوير وفق أوضاع األمة ومالبسات حياتها ،وكل شكل ،وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى لها مظهرها ،فهي

من اإلسالم"( .)7إذاً فمبدأ الشورى واجب على الحكام في ظل الدولة اإلسالمية ،وعلى الفئة المؤمنة المجاهدة التي
تشق طريقها نحو إصالح المجتمع وإقامة الدولة ،وهي تصارع أمواج الظلم والطغيان ،فينبغي أن يكون مبدأ الشورى
ركيزة قوية أساسية في طريقها نحو تحقيق هدفها ،وهذا أمر ثابت ال يتغير ،بيد أن طريقة الشورى وكيفيتها يمكن

لها أن تتماهى مع طبيعة العصر.
( )1شرح معاني اآلثار .330/4
( )2ينظر :تحفة األحوذي .513 -512/1
الهيثمي
( )3مسند أحمد 73/1ح .540وقد انفرد به اإلمام أحمد ،ولم أعثر عليه عند غيره .والحديث إسناده صحيح :صحَّحه
ُّ

في مجمع الزوائد  ،87/2وأحمد شاكر ،ينظر :مسند أحمد 396/1ح.540
( )4ينظر :أحكام القرآن  ،330/2وحكم الشورى في اإلسالم ونتيجتها ص.19
( )5ينظر :التفسير الكبير للرازي  ،67/9والشورى وأثرها في الديمقراطية د .عبد الحميد األنصاري ص ،57والفرد والدولة في
الشريعة اإلسالمية د .عبد الكريم زيدان ص ،32والنظام السياسي في اإلسالم ،د .أبو فارس ص.89
( )6المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .280/3
( )7في ظالل القرآن .501/1
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ِ
حديث ِ
الم ْس َور بن َم ْخرمة ومروان بن الحكم رضي هللا عنهما قاالَ :خ َرَج َّ
عام
أخرج البخارُّي ِم ْن
الن ُّ
بي َ 
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َّ
وب َع َث َع ْينا
اله ْد َي ،وأ ْ
الح َد ْيبية في ِب ْ
َش َعره وأ ْ
َح َرَم م ْنها بعمرٍةَ ،
َص َحابهَ ،فَل َّما أتى ذا ُ
ُ
الحَل ْيفة َقل َد َ
ض ِع َع ْشرةَ مائة م ْن أ ْ
ِ
ِ
بغ ِ
وسار َّ
َشطاط أَتَاه َع ْيُنه ،قالَّ :
إن ُق َرْيشاً َج َمعوا لك ُج ُموعاً وَق ْد َجمعوا لك
دير األ ْ
الن ُّ
بي  حتى كان َ
له م ْن ُخ َزاع َة َ
()1
ِ
ِ
انعوك ،فقال" :أَشيروا ُّأيها َّ
أميل إلى
رون ْ
اس َّ
َح َ
علي :أ ََت ْ
وص ُّاد َ
وه ْم ُمَقات َ
ابيش ُ ،
الن ُ
وم ُ
األ َ
أن َ
وك عن البيت َ
لوك َ
ِ
البيت ،فإَ ْن َيأَتونا كان هللا َّ
ط َع َعْيناً ِم َن
صُّدونا عن
عيالِهم وَذَرارِي هؤًلء
وجل َق ْد َق َ
عز َّ
الذين ُيريدو َن ْ
َ
أن َي ُ
البيت ال تُريد َق ْتل ٍ
بكر :يا رسول هللاِ خرجت عامداً لهذا ِ
اهم َم ْحروبين" .قال أبو ٍ
أحد وال َح ْر َب
الم ْش َ
ََ ْ َ
ركين وإًل َتَرْكَن ْ
ُ َ
َ
ُ
()2
ٍ
اسمِ هللا" .
أحدَ ،فتَ َّ
"ام ُ
وج ْه لهَ ،ف ْ
ضوا على ْ
صَّدنا عنه َقاتْلناه ،قالْ :
من َ
فيه أنه ال يجوز للحاكم أن ينفرد بالقرار دون اللجوء إلى أصحابه ومعرفة رأيهم ،وفيه أنه يحق للحاكم أن

يأخذ بما يراه مناسباً من اآلراء ،وفيه جواز استشارة البعض واالكتفاء برأيهم دون مواصلة االستماع إلى اآلخرين،

صل النبي  بالقرار بمجرد انتهاء أبي بكر  من إبداء رأيه.
ولهذا َف َ
رابعاً :العدل في الحكم:

ينظر اإلسالم إلى الناس نظرة واحدة؛ لهذا أوجب على الحكام العدل بين الناسَّ ،
وعده من أقدس الواجبات

وأهمها ،دون االلتفات إلى معايير قبلية أو نسبية أو مالية( ،)3وقد عبر الماوردي عن هذا الواجب بقوله" :تنفيذ
األحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ،فال يتعدى ظالم وال يضعف مظلوم"(،)4

وقد نقل الرازي اإلجماع على هذا الواجب(.)5
َن ُت َؤُّدوا األَماَن ِ
ِ
الن ِ
َهلِ َها َوِإ َذا َح َك ْم ُت ْم َبْي َن َّ
الع ْد ِل{ النساء.}58:
ات ِإَلى أ ْ
اس أ ْ
ْمُرُك ْم أ ْ
َن َت ْح ُك ُموا ِب َ
قال تعالى :إ َّن َ
َ
هللا َيأ ُ
فالكريمة تبين وجوب الحكم بالعدل ،وقد ذكر القرطبي اختالف العلماء فيمن ُيراد بهذا الخطاب ،فبعضهم يعتبره
خاصاً بالوالة بأن يقيموا العدل ويحكموا به ،وبعضهم يرى أنه خاص بالنبي  ،ثم رَّجح القرطبي أنه شامل وعام

لجميع الناس ،بحيث يتناول الوالة ومن دونهم من الناس(.)6
"إن الم ْق ِسطين عْند ِ
ِ
حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن َّ
هللا
الن
مسلم ِم ْن
وأخرج
َ ََ
بي  قالُ َّ :
ٌ
ِّ
()7
ِ
ِ
ور َع ْن ِ
ليهم وما َوُلوا" .
الر ْح َم ِن  ،وِكْل َتا َي َدْيه َيمين،
يمين َّ
ابر ِم ْن ُن ٍ
هم وأ ْ
َ
على َمَن َ
َه ْ
الذين َي ْعدلو َن في ُح ْكم ْ

فيه أنه يجب على الحاكم أن يعدل بين الرعية ،وفيه بيان فضل الحاكم العادل ومنزلته عند هللا يوم

القيامة ،قال النووي" :ومعناه :أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خالفة أو إمارة أو قضاء أو

حسبة…"( ،)8وقال المناويَّ :
النبي  قوله "في حكمهم"؛ ليشمل من بيده أزمة الشرع ،ثم أردفه "باألهل"؛
"قدم
ُّ
ليتناول كل من في مؤنته أقارب أو عيال ،وختم بقوله "وما ولو"؛ ليستوعب كل من تولى شيئاً من األمور ،فيشمل
نفسه بأن ال يضيع وقته في غير ما أمر به"(.)9

المطلب الخامس :حقوق الحاكم

( )1هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً ،والتحبش :التجمع ،وقيل :حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى
فس ُّموا بذلك .انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر .330/1
ُح ْبشاً ُ
( )2صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب غزوة الحديبية 322/2ح.4178
( )3ينظر :النظام السياسي في اإلسالم ،د .أبو فارس ص.47 -46
( )4األحكام السلطانية ص.15
( )5التفسير الكبير .141/10
( )6ينظر :الجامع ألحكام القرآن .256 -255/5
( )7صحيح مسلم-كتاب اإلمارة-باب فضيلة اإلمام العادل 1458/3ح.1827
( )8شرح صحيح النووي .211/12
( )9فيض القدير .392/2
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مما ال خالف فيه بين أهل العلم أن ولي األمر أو الحاكم له حقوق ،من أهمها :السمع والطاعة ،أخرج
النبي  قال" :م ْن َك ِره ِم ْن أ ِ
َم ِ
يرِه َشْيَئاً َفْلَي ْصِبْرَ ،فِإَّن ُه َم ْن
البخارُّي ِم ْن حديث ابن عبَّاس رضي هللا عنهما ،عن
َ
ِّ
يت ًة ج ِ
ان ِشب اًر م َ ِ
طِ
اهلَِّيةً"(.)1
السْل َ
َخَر َج ِم َن ُّ
ات م َ َ
َْ َ
والحديث فيه تحريم الخروج على الحاكم بغير مسوغ شرعي ،ولو شب اًر واحداً ،وهذا فيه كناية عن معصية

السلطان ومحاربته ،والسعي في حل عقدة البيعة ،ولو بأقل شيء ،فعبر عن ذلك بمقدار الشبر ،وأنه ال ينعزل
بالفسق والظلم ،وال يجوز منابذته بالسيف ،إال إذا َّ
عطل أحكام الشريعة وقواعدها ،وهو ما ُعِّبر عنه في بعض
ِ
رسول هللا  قالِ " :خيار أ َّ ِ
ِ
ِ
ين
حديث عوف بن مالك َ ع ْن
مسلم ِم ْن
الروايات بإقام الصالة( .)2أخرج
َئمت ُك ْم الذ َ
َُ
ٌ
ِ
ِ ِ
ُت ِحُّبوَن ُه ْم َوُي ِحُّبوَن ُك ْمَ ،وُي َصُّلو َن َعَلْي ُك ْم َوُت َصُّلو َن َعَلْي ِه ْمِ ،
ضوَن ُك ْمَ ،وَتْل َعُنوَن ُه ْم
ضوَن ُه ْم َوَيْب َغ ُ
ين َتْب َغ ُ
وشَرُار أَئ َّمت ُك ْم الذ َ
ِ
ِ
ِ
َوَيْل َعنوَن ُك ْم" ،قيل :يا
يك ُم َّ
الصالَ َةَ ،وِإ َذا َأرَْي ُت ْم ِم ْن ُوًلَ ِت ُك ْم َشْيَئاً
اموا ِف ُ
َ
هم بالسيف؟ فقالً" :لَ َما أَ َق ُ
رسول هللا أفال ُنَناب ُذ ْ
اع ٍة"(.)3
َت ْكَرُهوَن ُه َفا ْكَرُهوا َع َمَل ُهَ ،وًلَ َتْن ِز ُعوا َي َداً ِم ْن َ
ط َ
وحتى ال ُيتوهم أن حق السمع والطاعة ثابت للحاكم ،ال يتغير على اإلطالق ،وفي كل حال؛ فقد نبَّه
النبي  أن طاعتهم مرهونة بطاعة هللا ورسوله ،وبإقام الصالة ،التي هي شعار اإلسالم ومظهره العام ،ولذلك من

كان حكمه ال َي ْغُلب عليه في الظاهر الحفاظ على معالم الشريعة ،لزم عزله ،ووجبت منابذته( .)4أخرج البخاري من
ِ ِ
"السم ُع و َّ
اع ُة َعَلى ِ
َح َّب َوَك ِره
عمر رضي هللا عنهما عن
يما أ َ
الط َ
النبي  قالَ ْ َّ :
حديث عبد هللا بن َ
الم ْسلمِ ف َ
المْرء ُ
َ
ِّ
ما َلم ي ْؤمر ِبمع ِصيةٍَ ،فِإ َذا أ ِ
اعةَ"(.)5
ُمَر َفالَ َس ْم َع َوًلَ َ
ط َ
َ ْ ُ َْ َ ْ َ
المبحث الثاني :العالقات بين المسلمين وغيرهم

نظمت الشريعة العالقة مع غير المسلمين ،سواء كانوا محاربين أو غير محاربين ،وسواء كانوا يعيشون

فكل حالة لها ما يناسبها من األحكام والمسائل والتوجيهات .وفيما
تحت سلطان المسلمين ،أو يعيشون في ديارهمُّ ،
يلي دراسة بعض المسائل السياسية المتعلقة بغير المسلمين كنماذج:
المطلب األول :الحوار والمفاوضات

ايات كثيرة؛ سأكتفي باإلشارة إليها ،وذلك أن قريشاً أرادت أن
وردت في مفاوضات
النبي  مع قريش رو ٌ
ِّ
()6
تُْنِف َذ إرادتها في رسول هللا  ومن معه من المسلمين ،من خالل سياسة التعذيب واإليذاء  ،ولما فشلت في ذلك،
لجأت إلى سياسة الحصار والمقاطعة الشاملة في شعب أبي طلب(.)7

()1
ِ
َِّ
ون َها"ح.7053
ُم ًا
ور تُْن ِك ُر َ
صحيح البخاري-كتاب -باب قول النب ِّي َ " :ستََرْو َن َب ْعدي أ ُ
( )2ينظر :شرح صحيح البخاري  ،475/19وشرح صحيح مسلم  ،454/6وعمدة القاري  ،329/16وسبل السالم ،261/3

ونيل األوطار .358/7

()3
()4
()5
()6

صحيح مسلم-كتاب اإلمارة-باب خيار األئمة وشرارهم 1481/3ح.1855

ينظر :فتح الباري  ،131/13وتحفة األحوذي .298/5
صحيح البخاري-كتاب األحكام-باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية 391/3ح.7144

ينظر :صحيح البخاري-كتاب المناقب–باب عالمات النبوة في اإلسالم ح ،3612والسيرة النبوية البن هشام .319/1

( )7ينظر :صحيح البخاري-كتاب األنصار-باب تقاسم المشركين على النبي  ،وسنن البيهقي الكبرى 5594/6ح.13076

317

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

ولما فشلت في ذلك لجأت إلى سياسة المفاوضات المتمثلة بالتهديدات من جانب ،ومن جانب آخر
تضمنت جمل ًة من المساومات واإلغراءات؛ حيث عرضوا عليه الملك والشرف والمال والنساء( .)1ثم عرضوا عليه
أن يعبد آلهتَهم ويعبدوا إلهه؛ فنزلت سورة الكافرون(.)2

وبالنظر في مجموع الروايات التي ذكرت لنا قصة المفاوضات ،نلحظ أن النبي  رفض جميع العروض
ٍ
المقدمة من قبل قريش في جوالت المفاوضات ،واتخذ موقفاً حاسما دون مراوغة أو مداهنة ،ودون ٍ
َّ
مرونة
ليونة أو
ً
في الموقف ،فضالً عن التنازل عن العقيدة والثوابت.
استعالءهم بدينهم ،ورفع َة نفوسهم فوق كل
بينما لو نظرنا إلى موقف قريش ،لما أروا صالب َة المسلمين و
َ
باطل ،أيقنوا أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم ،أو تنازلهم عن معتقداتهم وثوابتهم ،رغم أنهم األضعف في

معادلة الصراع في المرحلة المكية أمام قريش ،التي هي أقوى القبائل العربية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ،وأكثر
القبائل تدين لها بالسمع والطاعة والوالء.

وبالمقابل لو أنعمنا النظر في الروايات التي ذكرت لنا المفاوضات في المرحلة المدنية بين النبي 

وقريش ،وبخاصة في مفاوضات صلح الحديبية ،نجد أن النبي َّ 
قدم ليون ًة أو مرون ًة ،حتى بدا األمر في ظاهره
ِ
ِِ
ين؟
ين؟ أ ََوَل ْي ُسوا ِباْل ُم ْش ِرِك َ
ول هللا ،أََوَل ْسَنا ِباْل ُم ْسلم َ
لبعض الصحابة تنازالً ،وهو ما عبَّر عنه عمر  بقوله"َ :يا َرُس َ
َقال" :بَلى"َ ،قالَ :فع َالم نع ِطي ال ِّذَّل َة ِفي ِد ِيننا؟ َفَقال" :أََنا عبد ِ
َمَرُهَ ،وَل ْن ُي َضِي َعِني"( .)3مما
هللا َوَر ُسوُل ُهَ ،ل ْن أ َ
َُْ
ُخالِ َ
َ
َ َ
َ َ َ ُْ
ف أْ
َ
يدل على أن سياسة المفاوضات من حيث المبدأ جائزة شرعاً ،غير أن هناك ثوابت في الموقف ال يمكن التنازل
عنها ،أو إبداء الليونة والمرونة فيها أمام العدو.
َّ
يتصلب في مفاوضاته مع قريش في المرحلة المكية ،رغم ضعفه؛ أنها كانت
النبي  أن
والذي حمل َّ

تساومه على العقيدة ،وألن الضعيف إذا َّ
قدم تنازالً ،سيؤدي ذلك إلى اغترار العدو القوي ،فيطالبه بالمزيد من

التنازالت ،كما هو الحاصل في المفاوضات التي جرت وال زالت ،بين اليهود الصهاينة ومنظمة التحرير الفلسطينية،

بينما أبدى النبي  في المرحلة المدنية الليون َة والمرون َة في موقفه ،رغم أنه األقوى في معادلة الصراع؛ ألن القوي
حين يلين أو يتنازل ،لن يكون ذلك عن ضعف ،ولن يغتر العدو بذلك.
المطلب الثاني :التهدئة والصلح

إن الناظر والمتأمل في سير الصلح الذي ُعقد بين النبي  والكفار يرى أن الصلح قد جلب للمسلمين
ما لم يجلبه السيف ،وحسبك في صلح الحديبية الذي أنزل هللا فيه قرآناً ُيتلى إلى يوم القيامة ،وقد سماه هللا بالفتح
المبين ،فقال عز وجلِ :إَّنا َفتَ ْحَنا َل َك َف ْت ًحا ُمِب ًينا{ األنفال}67 :؛ وقد نزلت على رسول هللا  سورة الفتح ،وهو

()1

ينظر :السيرة النبوية البن هشام  ،293/1ومسند أبي يعلى 349/3ح ،1818والمستدرك على الصحيحين

278/2ح ،3002وصححه الحاكم.
()2

ينظر :السيرة النبوية البن هشام .362/1

()3

ينظر :مسند أحمد 217/31ح .18910والسيرة النبوية البن هشام  .316/2والحديث إسناده حسن.
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َّ
طَل َع ْت َعَل ْي ِه َّ
الش ْم ُس" ،ثَُّم
َح ُّب ِإَل َّي ِم َّما َ
ورةٌَ ،ل ِه َي أ َ
في طريق عودته من الحديبية ،فقالَ" :لَق ْد أ ُْن ِزَل ْت َعَل َّي اللْيَل َة ُس َ
َق َأرَِ :إَّنا َفتَ ْحَنا َل َك َف ْت ًحا ُمِب ًينا .)1(
ِ
أخرج البخاري ِ
الف ْت َح
ان َف ْت ُح َم َّك َة َف ْت ًحاَ ،وَن ْح ُن َن ُعُّد َ
ال :تَ ُعُّدو َن أ َْنتُ ُم َ
الف ْت َح َف ْت َح َم َّك َةَ ،وَق ْد َك َ
عن َ
الب َراء َ ،ق َ
ض َو ِ
َب ْي َع َة ِّ
الح َد ْيِبَي ِة(.)2
الر ْ
ان َي ْوَم ُ
ِ
اإلس َال ِم َف ْتح َقبَله َكان أَع َ ِ
ِ ِ ِ
ان
ٌ ْ ُ َ ْ
ظ َم م ْن َف ْت ِح اْل ُح َد ْيِبَيةِ ،إَّن َما َك َ
نقل ابن حجر عن الزهري قولهَ " :ف َما ُفت َح في ْ ْ
ِ
َّ
ِ
ض َع ِت اْل َح ْر ُب َوأ َِم َن َّ
ال َح ْي ُث اْلتََقى َّ
ضوا ِفي
ضاَ ،واْلتََق ْوا َوتََف َاو ُ
ض ُه ْم َب ْع ً
اسَ ،كل َم َب ْع ُ
اسَ ،وَل َّما َك َانت اْل ُه ْدَن ُة َوَو َ
الن ُ
الن ُ
اْلقتَ ُ
اإلس َال ِم يعِقل شيًئا ِفي ِتْلك اْلمَّد ِة ِإ َّال دخل ِف ِ
ِ
ِ ِ
َّ
السَنتَْي ِنِ ،م ْث ُل
يهَ ،وَلَق ْد َد َخ َل ِفي تَْيِن َك َّ
َحٌد ِب ِْ ْ َ ْ ُ َ ْ
اْل َحديث َواْل ُمَن َازَعةَ ،وَل ْم ُي َكل ْم أ َ
َََ
َ ُ
ان ِفي ِْ
اإل ْس َال ِم َقْب َل َذلِ َك أ َْو أَ ْكثَ ُرَ ،ي ْعِنيِ :م ْن صَن ِاد ِيد ُق َرْي ٍ
ظ َه َر ِم ْن
ش" ،وعلق على كالم الزهري بقوله"َ :و ِم َّما َ
َم ْن َك َ
َ
ور َغ ْي ُر ما َذ َك َرهُ ُّ
ظمَِّ ،ال ِذي َد َخ َل َّ
الصْل ِح اْل َم ْذ ُك ِ
اس َعِقَب ُه ِفي
الزْهرُّ
صَل َح ِة ُّ
َع َ
ان ُمَقّد َمة َبين َيدي اْلَف ْت ِح ْاأل ْ
ِي ،أََّن ُه َك َ
الن ُ
َم ْ
َ
ين َّ ِ
ِ
ِ
ِد ِ
ص ُة اْل ُح َد ْيِبَي ِة ُمَقِّد َم ٌة لِْلَف ْت ِح ُس ِّمَي ْت َف ْت ًحا"(.)3
احا لِ َذلِ َكَ ،وَل َّما َك َان ْت ِق َّ
اجاَ ،وَك َانت اْل ُه ْدَن ُة مْفتَ ً
َّللا أَْف َو ً
يرى جمهور العلماء أنه يجوز للمسلمين سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء ،عقد هدنة مع األعداء ،إذا أروا

المصلحة في ذلك ،بما ال يزيد عن عشر سنين ،واستدلوا بفعل النبي  في قصة الحديبية ،فإن زادت المدة على
العشر ،بط ل العقد فيما زاد عليها ،وإذا انقضت المدة وظهر للمسلمين أن المصلحة في تجديدها ،جاز استئنافها
من جديد وال يجوز التأبيد .بينما ذهب األحناف وغيرهم إلى أنه يجوز عقد الهدنة ألكثر من عشر سنين ،على ما
يراه اإلمام من المصلحة(.)4
وخالصة القول :أن الهدنة جائزة متى اقتضت الضرورة أو المصلحة ،سواء في حالة الضعف أو القوة،
وتكون مؤقتة أو محددة ٍ
ألجل ال يزيد على عشر سنين ،ويجوز تمديدها إذا استمرت الحاجة إليها .كما يجوز لإلمام
أن يعمل بالصلح المطلق ،إذا تحققت المصلحة بذلك.

وعليه فإن مسألة الهدنة أو التهدئة والصلح ،من المسائل التي تخضع لضابط المصلحة ،فهي ليس من
الثوابت ،وتحديدها بمدة زمنية محددة ،على اختالف األزمنة واألحوال ،ليس من المصلحة في شئ.
المطلب الثالث :كيفية التعامل مع ناقضي العهود

من القرر في الشريعة اإلسالمية احترام العهود والعقود والمواثيق ،قال تعالى :يا أَي َّ ِ
آمُنوا أ َْوُفوا
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
ِباْل ُعُقوِد{ المائدة .}1 :وقد التزم المسلمون بقيادة النبي  بها ،بعد إبرامها مع يهود المدينة بعد الهجرة إليها مباشرة،
لما نقضوا العهود والمواثيق.
غير أن النبي  قاتل قبائل اليهود القبيل َة تلو القبيلة؛ َّ

()1

صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب غزوة الحديبية 322/2ح.4177

()2

صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب غزوة الحديبية 318/2ح.4150

()3

فتح الباري .348/5

()4

ينظر :المغني  ،297/9وفتح الباري .348/5
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فبدأ بقتال بني قينقاع في السنة الثانية من الهجرة( ،)1ثم بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة( ،)2ثم
بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة( ،)3ثم خيبر في السنة السابعة من الهجرة( .)4وأوصى –وهو على فراش
الموت -بإجالئهم من الجزيرة العربية( ،)5مما ُيشعر بأنه وضع لنا قواعد في التعامل مع اليهود في صراعنا معهم
والقضاء عليهم.
لكل ٍ
ِ
قبيلة
وبالنظر في العقوبة التي ألحقها بكل قبيلة من قبائل اليهود على حدة -رغم أن سبب الغزوة ّ
ٍ
إجالء من المدينة -وهو األكثر ،-وبين قتل
احد ،وهو نقضهم العهد والميثاق ،-نجد أنها تنوعت ما بين
منها و ٌ

رجالهم وسبي أطفالهم ونسائهم ،وبين إبقائهم في مزارعهم شريطة مشاطرة الثمر.
الن ِ
أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قالَ :ح َارَب ْت َّ
َبِني
َجَلى
ض ُير َوُق َرْي َ
ظ ُةَ ،فأ ْ
ِ
ِِ
الن ِ
ِ
ضِ
َّ
ين،
ظ َة َو َم َّن َعَل ْي ِه ْم َحتَّى َح َارَب ْت ُق َرْي َ
يرَ ،وأََقَّر ُق َرْي َ
اء ُه ْم َوأ َْوَال َد ُه ْم َوأ َْم َواَل ُه ْم َب ْي َن اْل ُم ْسلم َ
ظ ُةَ ،فَقَت َل ر َجاَل ُه ْمَ ،وَق َس َم ن َس َ
ِ
ِ ِ َّ
ِ َّ
ضهم َل ِحُقوا ِب َِّ
َّللاِ ْب ِن
ط
َع ْب ِد َّ
(و ُه ْم َرْه ُ
ود اْل َمد َينة ُكل ُه ْمَ ،بني َق ْيُنَق َ
َجَلى َي ُه َ
آمَن ُه ْم َوأ َْسَل ُمواَ ،وأ ْ
إال َب ْع َ ُ ْ
اع َ
النب ِّي َ ف َ
ود َبِني ح ِارثَ َة ،وُك َّل َيه ِ
ود اْل َم ِد َين ِة(.)6
َس َالمٍ)َ ،وَي ُه َ
َ
ُ
َ
والضابط في مسألة تنوع العقوبة؛ تحقيق المصلحة األكثر تحققاً ،فإن اإلجالء ،والقتل ،ومشاطرة الثمر،
ِ
ال َّ
لكل
شك أنها عقوبات موجعة لألعداء ،وفيها مصلح ٌة للمسلمين ،بيد أن المصلحة األكثر ،أن يختار ُّ
ولي األمر ّ
قو ٍم عقوب ًة تناسبهم في الردع واإلثخان ،وتعود على المسلمين بالمنفعة األكثر.
سي ودرعين وثالثة
فأما يهود بني قينقاع :فقد ترك النبي  قتلهم ،وقبض أموالهم ،وأخذ منها ثالث ِق
ٍّ
محمد بن مسلمة  .وقرر النبي  إجالءهمَّ ،
ووكل هذا األمر
أسياف وثالثة رماح ،وكان الذي تولى جمع الغنائم
ُ
لعبادة بن الصامت  ،فأجالهم من المدينة المنورة حتى بلغ بهم أَ ْذ ِرَعات الشام( ،)7فهلك أكثرهم بعد أن لبثوا فيها
قليالً(.)8

النبي 
وأما يهود بني النضير :لما قذف هللا الرعب في قلوبهم ،وأعلنوا استسالمهم وانسحابهم ،أمر ُّ
محمد بن مسلمة  بإجالئهم إلى الشام( .)9وقيل :إلى خيبر( .)10وجمع ابن هشام بين القولين ،بأن أشرافهم ذهبوا
َ
()11
إلى خيبر ،وعامتهم إلى الشام .
وأما يهود بني قريظة :فقتل النبي  رجالهم ومقاتلتهم ،وسبى وقسم نساءهم وأطفالهم وأموالهم(.)12

( )1ينظر :السيرة النبوية البن هشام .314/3
( )2ينظر :المرجع السابق .143/4
( )3ينظر :المرجع السابق .192/4
( )4ينظر :المرجع السابق .297/4
( )5ينظر :صحيح مسلم-كتاب الجهاد والسير–باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 1388/3ح.1767
( )6صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب حديث بني النضير287/2 ...ح.4028
( )7بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان .ينظر :معجم البلدان .130/1

( )8ينظر :الكامل في التاريخ  ،34/2والسيرة الحلبية  ،478/2والرحيق المختوم ص.267
( )9ينظر :مصنف عبد الرزاق 357/5ح.9732
( )10ينظر :طبقات ابن سعد .58/2
( )11ينظر :سيرة ابن هشام .111/3
( )12ينظر :صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب حديث بني النضير287/2 ...ح.4028
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النبي  بالبقاء في مزارعهم ،مقابل شطر الثمر ،وهو ما ُيعرف بالمساقاة(.)1
وأما يهود خيبر :فقد َّ
أقرهم ُّ
َن رسول َ َّ ِ
ِ
حديث ِاب ِن عمر ر ِ
ط ِر َما َي ْخ ُرُج ِم ْن َها ِم ْن
أخرج البخاري من
ضي َ َّ
َه َل َخ ْيَب َر ِب َش ْ
ام َل أ ْ
َّللاُ َع ْن ُه َما أ َّ َ ُ َ
َّللا َ ع َ
ْ ُ ََ َ َ
ِ
ثَم ٍر ،أَو َزرٍع( .)2وِفي ِرواي ٍةَ :فسأَُلوا أ ِ
َّ
َّللاِ :
ول َ َّ
َن ُيقَّرُه ْم ِب َها َعَلى أ ْ
ْ
صُ
َ ْ ْ
ال َل ُه ْم َرُس ُ
ف اَلث َم ِرَ ،فَق َ
َن َي ْكُفوا َع َمَل َها َوَل ُه ْم ن ْ
ََ َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َما َفتَ ْح ُت
ال ُع َم ُر َ" :ل ْوَال آخ ُر اْل ُم ْسلم َ
ُ"نقُّرُك ْم ِب َها َعَلى َذل َك َما ش ْئَنا"َ ،فَقُّروا ِب َهاَ ،حتَّى أ ْ
َج َال ُه ْم ُع َم ُر  . وَق َ
َهلِ َهاَ ،ك َما َق َسم َّ
النِب ُّي َ خ ْيَب َر(.)4
َق ْرَي ًة ِإ َّال َق َس ْمتُ َها َب ْي َن أ ْ
َ
إن قبول النبي  بعرض يهود خيبر أكسب الدول َة اإلسالمية نمواً في االقتصاد؛ إذ إن الصحابة الكرام
كانوا ال يحسنون الزراعة ،كما أن في اشتغالهم بها إنشغال عن معالي األمور؛ ألن الفالحة تحتاج إلى إدامة العمل
في استصالح األرض ورعاية الزرع ،مما يستنفد الطاقات .قال ابن بطال" :إنما عامل أهل خيبر على العمل فى

أرضها إ ْذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم فى عمل األرض ،حتى قوي اإلسالم واستغنى عنهم ،وأجالهم
عمر بن الخطاب  ،وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها"( .)5وقد ترجم اإلمام البخاري في

كتاب اإلجارة بما يدل على هذا المعنى ،فقال" :باب استئجار المشركين عند َّ
أهل اإلسالم،
الضرورة أو إذا لم ُيوجد ُ
وعامل َّ
يهود خيبر"(.)6
الن ُّ
بي َ 

ُي ُّ
النبي  مع يهود خيبر دليالً على اهتمامه بتنمية االقتصاد والنهوض به ،وحرصه على
صنيع
عد
ُ
ِّ
تحقيق األمن الغذائي؛ حيث عاقبهم بإبقائهم في مزارعهم مع مشاطرة الثمر ،بينما عاقب بني قينفاع بقتالهم وإجالئهم
ونفيهم من المدينة ،وكذا يهود بني النضير ،وعاقب يهود قريظة بسبي أطفالهم ونسائهم ،وقتل رجالهم ومقاتلتهم؛

ألن خيبر كانت ثروة زراعية تعمل على نهضة االقتصاد ،فلو عاقبهم بما عاقب به غيرهم؛ لهلك الثمر وفسد،
ولخسرت الدولة اإلسالمية هذه الثروة االقتصادية ،و َّ
السلة الغذائية الهامة.
المطلب الرابع :حكم اًلستعانة بغير المسلمين

اختلف أهل العلم في حكم استعانة المسلمين بغيرهم في الجهد  ،فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز
ِ ِ
ذلك .أخرج مسلم َع ْن َع ِائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،زو ِج َِّ
ان ِب َحَّرِة
ول هللا  قَب َل َب ْد ٍرَ ،فَل َّما َك َ
النب ِّي  أََّن َها َقاَل ْتَ :خ َرَج َرُس ُ
ْ
ٌ
ول هللاِ
ِ
ول هللاِ  حِ
ين أرَوهَ ،فَل َّما أ َْدرَك ُه َقال لِرس ِ
ِ
ِ
اب َرُس
اْل َوَب َرِة أ َْد َرَك ُه َر ُج ٌل َق ْد َك َ
َ
َص َح ُ
َ َ ُْ
ان ُي ْذ َك ُر م ْن ُه ُج ْأرَةٌ َوَن ْج َدةٌَ ،فَفرَح أ ْ
َ َُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهلل ورسولِ ِه؟" َقالَ :الَ ،قالَ " :فارِجعَ ،فَل ْن أ ِ
ِ
ين
َس َتع َ
َ ْ ْ
ْ
ول هللا "ُ :ت ْؤ ِم ُن ب َ َ ُ
 :ج ْئ ُت ألَتَِّب َع َكَ ،وأُص َ
َ
ال َل ُه َرُس ُ
يب َم َع َكَ ،ق َ
ِ َّ ِ
الر ُجلَ ،فَقال َل ُه َكما َقال أََّول مَّرٍةَ ،فَقال َل ُه َِّ
ِ
ال
ِب ُم ْش ِرٍك"َ ،قاَل ْت :ثُ َّم َم َ
النب ُّي َ ك َما َق َ
َ
َ
ضى َحتَّى إ َذا ُكَّنا بالش َج َرة أ َْد َرَك ُه َّ ُ
َ َ َ َ
أََّول مَّرٍةَ ،قالَ " :فارِجعَ ،فَلن أَس َت ِعين ِبم ْش ِرٍك"َ ،قال :ثُ َّم رجع َفأَدرَكه ِباْلبيد ِاءَ ،فَقال َله َكما َقال أََّول مَّرٍةُ " :ت ْؤ ِمن ِب ِ
اهلل
ُ
َ َ َ ْ َ ُ َْ َ
َ
َ ْ ْ ْ ْ َ ُ
َ ُ َ َ َ َ
َ َ
ِ ()7
ِ
ِ
ِ
طل ْق" .
ن
ا
ف
"
:

هللا
ول
س
ر
ه
ل
ال
ق
ف
،
م
ع
ن
:
ال
ق
؟"
ه
ل
و
َوَر ُس
ََْ
َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ُ

( )1والمراد بالمســاقاة :أن يدفع الرجل شــجره إلى آخر؛ ليقوم بســقيه ورعايته ،بجزٍء معلو ٍم له من ثمره ،وإنما ســميت مســاقاة؛
ِ
حاجة ش ـ ـ ـ ــجرهم إلى الس ـ ـ ـ ــقي؛ ألنهم يس ـ ـ ـ ــتقون من اآلبار .ينظر :المغني
ألنها مفاعلة من الس ـ ـ ـ ــقي؛ وألن أهل الحجاز أكثر
.554/5
( )2صحيح البخاري-كتاب المزارعة–باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 105/3ح.2329
( )3صحيح البخاري-كتاب المزارعة-باب أوقاف أصحاب النبي  وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 106/3ح.2334
( )4صحيح البخاري-كتاب المزارعة–باب ما كان من أصحاب النبي  يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 107/3ح.1334
( )5ينظر :شرح صحيح البخاري .387/6
( )6صحيح البخاري .489/1
( )7صحيح مسلم-كتاب الجهاد والسير–باب كراهة االستعانة في الغزو بكافر 1449/3ح.1817
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هذا الحديث ظاهر الداللة في عدم جواز االستعانة بغير المسلم ،وهو قول جماعة من العلماء( ،)1بينما
ثبت في مواطن عدة أن النبي  استعان بغير المسلمين واستفاد من إعانتهم ،حيث دخل في جوار المطعم بن
النبي  أبا بكر  على دخوله في جوار ابن ُّ
الد ُغَّنة( ،)3واستعان 
أقره
عدي بعد عودته من الطائف( ،)2و َّ
ُّ
بصفوان بن أمية قبل إسالمه ،حيث استعار منه مائة درع( .)4واستعان بعبد هللا بن أ َُرْيقط دليالً في الطريق إلى

المدينة؛ ألنه كان خرّيِتاً ماه اًر(.)5
والخالصة :أنه ال مانع من االستعانة بغير المسلم ،خاصة إذا كان كيان اإلسالم راسخاً ،وصبغة المعركة

اإلسالمية ال يؤثر فيها قبول معونة من غير المسلم ،ما دامت ال تتعارض مع العقيدة والثوابت( .)6كما أن االستعانة

بهم ال تكون في الوظائف الرئيسة والهامة ،خاصة إذا أُمن غدرهم ،ولم يكن في المسلمين من يقوم مقامهم.

ومما سبق يتبين لنا :أن مسألة االستعانة بغير المسلم منوطة بولي األمر ،فقد يقبلها ،وقد يرفضها؛ وذلك

بحسب المصلحة التي يراها.
المطلب الخامس :التعامل مع أسارى الكفار

ِ َّ ِ
الرَق ِ
ض ْر َب ِّ
اب َحتَّى ِإ َذا
ويدل على
األسر مشروعٌ،
ين َكَف ُروا َف َ
مشروعيته قوله تعالىَ  :فِإذا َلقيتُ ُم الذ َ
ّ
ّ
ِ
وه ْم َف ُشُّدوا اْل َوثَ َ ِ ًّ
َّللا
اء َحتَّى تَ َ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها{ محمد .}4 :وال يتنافى ذلك مع قول ّ
أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ
اق َفإ َّما َمنا َب ْع ُد َوإِ َّما ف َد ً
ِ ِ
األر ِ
ض{ األنفال}67 :؛ ألّنها لم ترد في منع األسر
ان لَِنِب ٍّي أ ْ
تعالىَ  :ما َك َ
َس َرى َحتَّى ُي ْثخ َن في ْ
َن َي ُكو َن َل ُه أ ْ
الحث على القتال ،و َّأنه ما كان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل اإلثخان في األرض،
مطلقاً ،و ّإنما جاءت في
ِّ
أي :المبالغة في قتل الكّفار(.)7

وبالنسبة لألسرى من الكفار في معارك المسلمين ،فأمرهم متروك للسلطان بحسب المصلحة ومقتضيات

الحال .قال ابن القيم" :ثبت عنه  في األسرى أنه قتل بعضهمَّ ،
وفادى بعضهم بمال ،وبعضهم
ومن على بعضهمَ ،

بأسرى من المسلمين ،واستر َّق بعضهم ،ولكن المعروف أنه لم يسترق رجالً بالغاً ،فقتل يوم بدر من األسرى عقب َة
وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة
بن أبي معيط ،والنضر بن الحارث ،وقتل من يهود جماع ًة كثيرين من األسرىَ ،
آالف إلى أربعمائة ،وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابةَّ ،
ومن على أبي َعَّزة الشاعر يوم بدر،
ط ِعم ْب ُن َع ِد ٍّي َحيًّا ،ثُ َّم َكَّل َمِني ِفي َه ُؤالَ ِء َّ
وفدى رجلين من
الن ْتَنى َلتَ َرْكتُ ُه ْم َل ُه"َ ،
وقال في أسارى بدرَ" :ل ْو َك َ
ان ُ
الم ْ ُ
الس ْبي ،استوهبها من سلم َة بن األكوعَّ ،
ومن
المسلمين برجل من المشركين ،وفدى رجاالً من المسلمين بامرٍأة من َّ
على ثُ َمام َة بن أثَال ،وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش ،فكان يقال لهم :الطلقاء ،وهذه أحكام لم ُينسخ منها

شيء ،بل ُيخيَّر اإلمام فيها بحسب المصلحة .قال ابن عباس رضي هللا عنهما :خير رسول هللا  في األسرى بين
ٌ
الفداء و ِّ
المن والقتل واالستعباد ،يفعل ما شاء وهذا هو الحق الذي ال قول سواه(.)8
()1

()6

ينظر:
ينظر:
ينظر:
ينظر:
ينظر:

ينظر :السيرة النبوية الصحيحة ألكرم العمري .495/2

()7

ينظر :تفسير الطبري .59/14

()8

زاد المعاد .61_59/5

()2
()3
()4
()5

المغني البن قدامة .256/9
السيرة النبوية البن كثير .153/2
السيرة النبوية البن هشام .372/1
السيرة النبوية البن هشام .440/2
السيرة النبوية البن هشام .488/1
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الخاتمة
أوًلًَّ :
نصوص الشريعة اإلسالمية –كتاباً وسن ًة -العالقات السياسية بين الراعي والرعية ،وعالقات
نظمت
ُ
الدولة اإلسالمية مع غير المسلمين ،ولوال ذلك ألصبح المسلمون يعيشون حالة من التخبط والضياع في الحياة.
ثانياًُ :ي ُّ
عد باب السياسة الشرعية من أكثر أبواب الشريعة اإلسالمية مرونة بين الثوابت والمتغيرات؛ ألنه
يخضع لقاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد ،بخالف أبواب العقيدة والتوحيد ،التي ال تتغير البتة ،وكذا بخالف
أبواب الفقه واألحكام ،التي ال تتغير في غالب األحيان ،عدا بعض المسائل واالستثناءات في بعض األبواب.
ثالثاً :أظهرت الدراسة أن الخطاب الديني فيما يتعلق بقضايا السياسة في العالقة بين الراعي والرعية ،أو

في عالقة المسلمين بغيرهم ،بأنه يتسم بالمرونة؛ حيث يواكب المستجدات واألحداث ،ويتالئم مع األحوال كلها،
رغم اختالفها وتنوعها؛ وعليه فالتجديد حاصل ضمناً ،وليس بحاجة إلى تجديد ،لكن اإلشكالية تكمن في بعض
جامدة أمام النصوص الشرعية .قال ابن القيم" :هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام،
العقول واألفهام ،التي تقف
ً
فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود ،وضيعوا الحقوق ،وجرءوا اهل الفجور على
وهو مقام ضنك في معترك صعبَّ ،
الفساد ،وجعلوا الشريعة قاصرًة ال تقوم بمصالح العبادُّ ،
وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة ،من الطرق ُيعرف بها
حق؛ َّ
ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع ،والذي
ُّ
المحق من المبطل ،وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها ،أنها أدلة ٍّ
أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة ،والتطبيق بين الواقع وبينها ،فلما رأى والةُ األمر ذلك ،وأن
الناس ال يستقيم أمرهم إال بشئ زائد على ما فهمه هؤالء من الشريعة ،فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح
َّ
وفساد
طويل،
شر
ٌ
العالم؛ فتولد من تقصير أولئك في الشريعة ،وإحداث هؤالء ،ما أحدثوه من أوضاع سياستهم ٌ
ٌ
فسوغت منه ما يناقض حكم هللا ورسوله ،وكال
يض ،وتفاقم األمر ،وتعذر استدراكه ،وأفرط فيه طائف ٌة أخرىَّ ،
عر ٌ
الطائفتين أُتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث هللا به رسوله"(.)1

فهمها في ضوء
رابعاً :إن الطريقة المثلى في التعامل مع نصوص الشريعة ،وخاصة األحاديث النبويةُ ،
القرآن الكريم ،وجمع أحاديث الباب الواحد ،ومن ثّ َّم دراستها بحسب سياقها ومقاصدها ،ومن خالل معرفة أسباب

ورودها وإيرادها(.)2

وفي الختام :أوصي إخواني الباحثين بالمزيد من دراسة األحاديث النبوية ،دراسة موضوعية ،تَ ْعنى بفقه
الواقع المعاش ،ومواكبة المستجدات واألحداث .كما أوصي العلماء والدعاة بضرورة توعية المسلمين بأهمية فهم
نصوص الشريعة ،وخاصة األحاديث النبوية في ضوءها.
والحمد هلل رب العالمين

()1

إعالم الموقعين .372/4

()2

أنصح في هذا الباب دراسة كتاب :كيف نتعامل مع السنة النبوية ،للدكتور يوسف القرضاوي.
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المصادر

_ أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد هللا ابن العربي ،تحقيق علي البجاوي ،دار الفكر بيروت ،ط األولى
1376هـ.
_ أصول الدين ،أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ،مطبعة الدولة إسطنبول ،ط األولى 1346هـ.
_ إعالم الموقعين عن رب العالمين ،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ابن القيم ،تحقيق طه عبد الرءوف سعد ،دار
الجيل بيروت ،ط 1973هـ.
_ األحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،دار الكتب العلمية بيروت.
_ اإلسالم ،سعيد حوى ،ط الثالثة 1399م.

_ البداية والنهاية ،ابن كثير ،تحقيق أحمد فتيح ،دار الحديث القاهرة ،ط الرابعة 1417هـ.

_ التحقيق في أحاديث الخالف ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،تحقيق مسعد السعدني ،دار الكتب
العلمية بيروت ،ط األولى 1415هـ.

_ الترغيب والترهيب ،أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية
بيروت ،ط األولى 1417هـ.

_ التفسير الكبير ،أبو عبد هللا فخر الدين الرازي ،دار الكتب العلمية طهران ،ط الثانية.
_ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،دار الفكر بيروت،
ط األولى 1401هـ.
_ الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي ،تحقيق أحمد البردوني ،ط الثانية 1372هـ.

_ الجرح والتعديل ،أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،دار إحياء التراث العربي ،ط األولى 1271هـ.
_ الدولة اإلسالمية وسلطتها التشريعية ،حسن عبد اللطيف ،مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية.
_ الديباج ،جالل الدين السيوطي ،تحقيق أبي إسحاق الحويني ،دار ابن عفان السعودية ،ط 1416هـ.
_ الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المباركفوري ،دار الهالل بيروت ،ط األولى.

_ السنة ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ،تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب
اإلسالمي بيروت ،ط األولى 1400هـ.

_ السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق محمد عطارمكتبة دار الباز مكة ،ط1414هـ.
_ السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية ،دار الكتب العلمية بيروت ،تحقيق أبي يعلى القويسني.
_ السيرة الحلبية ،أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط الثانية 427هـ.

_ السيرة النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري ،مكتبة العلوم والحكم المدينة ،ط السادسة 1415هـ.

_ السيرة النبوية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي ،تحقيق مصطفى عبد الواحد ،دار
المعرفة بيروت ،ط 1395هـ.
_ السيرة النبوية ،أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين ،مكتبة مصطفى
البابي الحلبي مصر ،ط الثانية 1375هـ.

_ الشورى وأثرها في الديمقراطية ،عبد الحميد األنصاري ،دار الفكر العربي القاهرة ،ط 1416هـ.
_ الطبقات الكبرى ،أبو عبد هللا محمد بن سعد الزهري ،دار صادر بيروت.

_ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ابن قيم الجوزية ،تحقيق سيد عمران ،دار الحديث القاهرة ،ط األولى
1423هـ.

_ العلل ومعرفة الرجال ،أبو عبد هللا أحمد بن حنبل ،تحقيق وصي هللا عباس ،المكتب اإلسالمي بيروت ،ط األولى
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1408هـ.
_ الفرد والدولة في الشريعة اإلسالمية د .عبد الكريم زيدان

_ الفصل في الملل واألهواء والنحل ،أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ،دار المعرفة بيروت ،ط الثانية

1395هـ.
_ الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر دمشق ،ط الثالثة 1409هـ.
_ الفقه السياسي في اإلسالم ،محمود الديك ،ط األولى 2000م.

_ الكامل في التاريخ ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن األثير الجزري ،تحقيق عمر عبد السالم
التدمري ،دار الكتاب العربي بيروت ،ط األولى 1417هـ.
_ الكامل في ضعفاء الرجال ،أبو أحمد عبد هللا بن عدي الجرجاني ،تحقيق يحيى غزاوي ،دار الفكر بيروت ،ط
الثالثة 1409هـ.

_ المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين ،أبو حاتم محمد بن حبان البستي التميمي ،تحقيق محمود إبراهيم
زايد ،دار الوعي حلب ،ط األولى 1396هـ.
_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي ،تحقيق المجلس العلمي
فاس.
_ المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري ،تحقيق مصطفى عطا ،دار الكتب
العلمية بيروت ،ط األولى 1411هـ.

_ المسند ،أبو عبد هللا أحمد بن حنبل ،تحقيق محمد عبد السالم الشافي ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط األولى
1413هـ.
_ المسند ،أبو عبد هللا أحمد بن حنبل ،تحقيق محمد عبد السالم الشافي ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط األولى

1413هـ.

_ المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ،تحقيق كمال يوسف الحوت،
مكتبة الرشيد الرياض ،ط األولى 1409هـ.
_ المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،مكتبة
الرشيد بالرياض ،ط األولى 1409هـ.

_ المصنف ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسالمي بيروت ،ط الثانية
1403هـ.
_ المعجم األوسط ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،تحقيق محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية بيروت،
ط األولى 1420هـ.

_ المعجم الكبير ،أبو القاسم الطبراني ،تحقيق حمدي السلفي ،مكتبة العلوم والحكم الموصل ،ط الثانية 1404هـ.
_ المغني في أبواب التوحيد والعدل ،أبو الحسين القاضي عبد الجبار األسد أبادي ،تحقيق سليمان دنيا ،الدار
المصرية للتأليف والترجمة.
_ المغني ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ،تحقيق محمد شرف الدين خطاب وآخرين،
دار الحديث القاهرة ،ط األولى 1416هـ.

_ المقدمة ،عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون ،دار البيان بيروت.
_ الموطأ ،أبو عبد هللا مالك بن أنس ،تحقيق محمود بن الجميل ،مكتبة الصفا ،ط األولى 1422هـ.
_ النسائي في الضعفاء والمتروكين ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،دار المعرفة بيروت ،ط األولى
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1406هـ.
_ النظام السياسي في اإلسالم ،محمد عبد القادر أبو فارس ،ط 1980م.

_ النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعدات المبارك بن محمد المعروف بابن األثير الجزري ،تحقيق طاهر
الزاوي ،ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية بيروت ،ط1399هـ.

_ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبو العلى محمد عبد الرحمن المباركفوري ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،
دار الفكر بيروت ،ط الثالثة 1399هـ.

_ تفسير الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،تحقيق صدقي العطار ،دار الفكر بيروت ،ط األولى
1421هـ.
_ تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ،مكتبة دار التراث القاهرة.
_ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،محمود بن عمر الزمخشري ،ط مصطفى البابي مصر.

_ حكم الشورى في اإلسالم ونتيجتها ،محمد عبد القادر أبو فارس ،دار العرفان ،ط األولى 1408هـ.

_ روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ،تحقيق زهير الشاويش ،المكتب
اإلسالمي بيروت ،ط الثالثة 1412هـ.
_ رئاسة الدولة في الفقه اإلسالمي ،محمد رأفت عثمان ،دار الكتاب الجامعي مصر ،ط 1975م.
_ زاد المعاد في هدي خير العباد ،شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة
بيروت ،ط السابعة والعشرين 1415هـ.

_ سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،محمد بن إسماعيل الصنعاني ،تحقيق محمد الخولي ،دار إحياء
التراث العربي بيروت ،ط الرابعة 1379هـ.
_ سلسلة األحاديث الصحيحة ،محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف الرياض ،ط األولى 115هـ.

_ سلطة الدولة في المنظور الشرعي ،منصور الحفناوي ،مطبعة األمانة القاهرة ،ط األولى 1410هـ.

_ سنن ابن ماجه ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث القاهرة ،ط
1419هـ.
_ سنن الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،تحقيق أحمد شاكر ومصطفى الذهبي ،دار الحديث
القاهرة ،ط األولى 1419هـ.

_ سنن الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ،تحقيق مصطفى الذهبي ،دار الحديث القاهرة ،ط األولى
1420هـ.
_ سنن النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق السيد محمد السيد ،دار الكتب العلمية بيروت،
ط األولى 1420هـ.

_ شرح السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ،تحقيق شعيب األرنؤوط وزهير الشاويش ،المكتب
اإلسالمي بيروت ،ط األولى 1400هـ.
_ شرح صحيح البخاري ،أبو الحسن علي بن خلف المعروف بابن بطال ،تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة
الرشد الرياض ،ط الثانية 1423هـ.

_ شرح صحيح مسلم ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،تحقيق محمد تامر ،مكتبة الفجر للتراث القاهرة ،ط األولى
1420هـ.
_ صحيح ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان التميمي ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة بيروت ،ط الثانية
1414هـ.
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_ صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،تحقيق محمد األعظمي ،المكتب السالمي بيروت ،ط
1390هـ.

_ صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق محمد بن الجميل ،مكتبة الصفا القاهرة ،ط األولى
1423هـ.
_ صحيح سنن أبي داود ،محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي بيروت ،ط األولى 1409هـ.
_ صحيح سنن النسائي ،محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف الرياض ،ط األولى 1419هـ.

_ صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني ،تحقيق صدقي العطار ،دار
الفكر بيروت ،ط 142هـ.

_ فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني ،تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد
فؤاد

عبد الباقي ،دار المعرفة بيروت ،ط 1379هـ.

_ في ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق القاهرة ،ط السابعة عشر 1412هـ.

_ فيض القدير شرح الجامع الصغير ،عبد الرؤوف المناوي ،المكتبة التجارية الكبرى مصر ،ط األولى 1356هـ.
_ لسان العرب ،محمد بن كرم المعروف بابن منظور ،تحقيق نخبة من األساتذة المختصين ،دار الحديث القاهرة،
ط 1423هـ.

_ مآثر األناقة في معالم الخالفة ،أحمد بن عبد هللا القلقشندي.
_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار الريان للتراث القاهرة ،ط 1407هـ.

_ مسند أبي يعلى ،أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي ،تحقيق حسين أسد ،دار المأمون للتراث دمشق ،ط األولى
1404هـ.

_ مسند البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو البزار ،تحقيق محفوظ الرحمن زين هللا ،مؤسسة علوم القرآن بيروت ،ط

األولى 1409هـ.
_ معجم البلدان ،أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الحموي ،دار صادر بيروت ،ط الثانية 1995م.
_ نظام الحكم في اإلسالم ،عارف خليل أبو عيد ،دار النفائس األردن ،ط األولى 146هـ.
_ نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،محمد بن علي الشوكاني ،دار الجيل بيروت ،ط 1973م.
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ملخص

هذه ورقات بينت جوانب من فوائد علم أصول الفقه ومقاصده إجماال ، ،واشتملت على نظرات في جوانب

من أصول تجديد الخطاب الديني بما يحقق مقاصد الشارع ويفضي لتحقيق قيم الوسطية واالعتدال والتعايش،
وقد جاء هذا العمل من منطلق القناعة بضرورة إعادة بعث أصول منهج فهم النصوص وتطبيقها في

البحث العلمي الشرعي والدرس التعليمي  ،واالهتمام ببث مناهج التفكير العلمية في األوساط العلمية والثقافية؛ ألن
التدافع المعرفي لن تحسم نتائجه إال لصالح القادرين على امتالك ناصية مناهج المعرفة وأصول التفكير السليمة،
عوض االكتفاء باستهالك الفكر والمعرفة،واعتماد مناهج غير علمية في قراءة النص ،وإنتاج األفكار.
ط ِآئَف ٌة ّلِيتََفَّقهوْا ِفي ِ
الد ِ
ان اْل ُم ْؤ ِمُنو َن لَِي ِنف ُروْا َك َّآف ًة َفَل ْوالَ َنَف َر ِمن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِّم ْن ُه ْم َ
ين َولُِي ِنذ ُرواْ
ّ
﴿و َما َك َ
َ ُ
قال تعالىَ :
َق ْو َم ُه ْم ِإ َذا َر َج ُعوْا ِإَل ْي ِه ْم َل َعَّل ُه ْم َي ْح َذ ُرو َن {التوبة.﴾ }122/

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم علىال من أرسل رحمة للعالمين.

وبعد فإن العقل البشري يحتاج لقواعد يهتدي بها في حكمه على األشياء ،وفي طريقة تفكيره،

وترجيحاته،ومالم يهتد للتي هي أقوم من طرق التفكير؛ فسيظل في ضالل مبين ،عن الطريق المستقيم .ولقد أكرم
هللا المسلمين بكتاب مبين ،فيه الهدى في أمور دنياهم ودينهم ،إن اعتصموا به.

ولقد استطاع الفكر اإلسالمي بفضل النور اإللهي أن يهتدي لطرق الفهم السديد ،فنظمها في علم سماه علم أصول
الفقه ،فماهي أهمية هذا العلم؟
يعد علم أصول الفقه من أفضل العلوم الشرعية ،وأشرفها قدرا ،وأكثرها فائدة؛ لتعلقه بكتاب هللا وسنة
رسوله

 ،قال الناظم:

أصول الفقه إن فكرت فيها
وأحكام الخطاب وماحواه

تريك فضيلة المتفقهينا
دقائق من كالم مدققينا

لذلك فأهمية علم أصول الفقه تتركز في المقصد األساس منه وهو:تحصيل ملكة استنباط األحكام الشرعية

الفرعية من أدلتها على وجه الصحة .وتنزيل تلك األحكام على مستوى الواقع بما يحقق الوسطية واالعتدال للفرد

والمجتمع.والمقاصد علم أصولي ضروري في ضبط عملية الفهم لألحكام  ،كماهو ضروري في تأصيل منهج
التطبيق ،ألن غاية تطبيق األحكام هي تحقق مقاصدها ،خاصة وأن القواعد المقاصدية والفقهية ،هي من العموم
والشمول بحيث يمكن أن تستوعب تلك المستجدات،وهذا التطبيق لألحكام يتم بموجب أصل الوسطية .ذلك أن
المقاصد تعمل على تنهيج العقل بإخراجه من طريقة التفكير الذرية أو التجزيئية إلى طريقة تفكير كلية شاملة،كما

أنها تشكل منهجا وسطا للعقل المسلم بين المنهج الحرفي الظاهري ،والمنهج التفكيكي التاريخي التعطيلي.

والشك أن مرجع مايقع للناس اليوم من غلو وتقصيرفي كل شؤون الحياة ،هو مركب الجهل والتعصب

والهوى .والعاصم من الحالين إال بالتمسك بأصول الدين اإلسالمي وفروعه ومقاصده ،والبد لتحقيق هذا المبتغى
من تجديد الخطاب الديني الموجه للداخل اإلسالمي ولخارجه .وقد جعلت هذا العمل في مبحثين:
 المبحث األول:أهمية العناية بالدرس األصولي لتجديد الخطاب الديني،وهو في أربعة مطالب :
 األهمية المعرفية العلمية
 األهمية المنهجية

 األهمية التشريعية
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 األهمية التعبدية
 المبحث الثاني:قضايا علمية ومنهجية لتجديد الخطاب الديني ،وهو في خمسة مطالب:
 الوصل بين الفقه وأصول الفقه (أي ربط الدرس الفقهي بمنهج الفهم والتطبيق معا).
 إرجاع الفروع إلى أصولها وربطها بكليات الشريعة ومقاصدها.

 التفريق بين االقتضاء األصلي واالقتضاء التبعي للحكم الشرعي في تعاملنا مع نوازل المجتمع.
 استخراج قواعد تطبيق الحكم الشرعي من النوازل الفقهية.
 التركيز على الجانب التطبيقي للعلوم الشرعية.
 الوصل بين الفقه وأصول الفقه (أي ربط الدرس الفقهي بمنهج الفهم والتطبيق معا).
المبحث األول:أهمية العناية بالدرس األصولي لتجديد الخطاب الديني
المطلب األول:األهمية المعرفية العلمية:

قال الشوكاني":وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام هللا سبحانه أو الظن بها.ولما كانت هذه الغاية بهذه

المنزلة من الشرف ،كان علم طالبه بها ووقوفه عليها؛ مقتضيا لمزيد عنايته به ،وتوفر رغبته فيه؛ ألنها سبب الفوز
بسعادة الدارين" .1فهذا العلم يحمل صاحبه على التحصيل العلمي لمسائل الفقه ،ولموازين الالستدالل والترجيح
وفقه األولويات ،وإدراك مقاصد الشريعة.
 فعلم أصول الفقه يمنح الدارس له ،القدرة على معرفة األحكام الشرعية ،والفهم الصحيح للنصوص
الشرعية؛بتطبيق القواعد األصولية الكلية على األدلة التفصيلية ،واستخراج األحكام منها مما يجعل الفهم

لألحكام فهما علميا صحيحا.


وعلم أصول الفقه يعين على فهم العلوم األخرى؛ كالقرآن والحديث والفقه والقانون.ألنه وسيلة منهجية

في فهم النص ،فهو بهذا منهاج قويم لفهم العلوم المختلفة ،ولبنة أساسية في تكوين شخصية العالم.


وبه تتم معرفة طرق استنباط األئمة ،والوقوف على مآخذهم حتى تفهم أحكامهم ،وبذلك يتسع الصدر

للخالف الفقهي الحاصل بين العلماء ،والتضيق النفوس به ذرعا.

 كما تتم به معرفة أساليب ومناهج تنزيل األحكام على الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
المطلب الثاني:األهمية المنهجية:

إذا كان العقل منقادا لألهواء ،مفك ار بغير منهج علمي؛ وجب اإلرشاد إلى ضرورة اإلصالح والتقويم لهذا

العقل ،وإعادة تشكيله وفق قواعد العلم ومناهج المعرفة والفقه المتوفرة في علم أصول الفقه ،ألن هذا العلم يضبط
الفهم واالستنباط،و"يمثل العقلية اإلسالمية أفضل تمثيل .ويقدم منهاج التفكير اإلسالمي المتكامل-...فهو بهذا-

يمثل القانون العقلي والفكري للمسلمين" .2وهو مدخل التجديد لدين األمة ألن تجديد منهج التدين ،يتم من خالل
الفقه الصحيح ،والفقه يضبط بمناهج األصول.

و"علم أصول الفقه هو علم األدلة ،وعلم االستدالل.فهو علم األدلة ،ألنه يعتني-أول وأكثر مايعتني-بتحديد
األدلة الصحيحة المقبولة .ويثبت حجيتها .ويعرض لألدلة المظنونة أو الموهومة ،والمختلف في حجيتها .ويعرض
لألدلة المظنونة أو الموهومة ،والمختلف في حجيتها،ليضعها حيث ينبغي أن توضع...وهو بهذا ينبه دارسه إلى

أن كل شيء يجب أن يخضع للدليل .وأنه البد في هذا الدليل من صفة الحجية المقبولة ،فليس كل"دليل"دليل .وهو

إرشاد الفحول.48/1:-2حاجتنا إلى أصول الفقه ألحمد الريسوني مقال منشور بمجلة الهدى ،العدد السابع والعشرون، ،ص.26،30:
1
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علم االستدالل ،ألنه يعلم كيفية استخدام األدلة ،وكيفية ترتيب بعضها مع بعض ،سواء بصفة إجمالية-كتقديم
الكتاب على السنة ،وتقديم االجماع على القياس-أو عند التفصيل والتطبيق ،كما في باب التعارض والترجيح".

1

ويستطيع الدارس ألصول الفقه الترجيح عند التعارض بناء على قاعدة :األقوى يقدم على األضعف.إذ أن"من

أهم وأنفع أبواب علم األصول ،في تكوين العقلية العلمية الشاملة:باب التعارض والترجيح .وهو باب يمكن االستفادة
منه في الحياة العملية بأكثر مما يفيد في الحياة العملية والنظرية .ألن االعتماد على الترجيح مقبول عمليا أكثر
مما هو مقبول علميا".

2

ويكون الترجيح بقطعية أحد الدليلين ،وكون أحد الدليلين أصال شرعيا واآلخر حكما جزئيا فيقدم األصل ،ويكون

الترجيح باعتبار السند ،وباعتبار المتن وغير ذلك.

ومنه الموازنة والترجيح بين المصالح،ومعناه:أن"نوازن لنرى أوزن األمرين من حيث الصالح والنفع ،ولنرى

أوزن األمرين من حيث فساده وضرره ،فيترجح الراجح ،ويظهر المرجوح".3
المطلب الثالث:األهمية التشريعية:

إن هذا اإلبداع العلمي المنهجي(أعني علم أصول الفقه) ،كان ثمرة لقناعة العلماء بأن لكل واقعة تنزل بالناس
حكما في شرع هللا ،فقد قال الشافعي مؤسس علم أصول الفقه":فليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إال وفي
الظُلم ِ
الناس ِمن ُّ
ِ
ِ
الن ِ
ات ِإَلى ُّ
ور
اب أ َ ْ
َنزلَناهُ ِإَل ْي َك لتُ ْخ ِرَج َّ َ َ
كتاب هللا الدليل على سبيل الهدى فيها .قال تعالى ﴿ :اَلر كتَ ٌ
َ
صر ِ
ِ
َنزلَنا ِإَل ْي َك ال ِّذ ْك َر لِتَُبِّي َن لِ َّلن ِ
اط اْل َع ِز ِ
اس َما ُنِّزَل ِإَل ْي ِه ْم َوَل َعَّل ُه ْم
يز اْل َح ِم ِيد {إبراهيم، ﴾}1/وقالَ ﴿ :وأ َ ْ
ِبِإ ْذ ِن َرِّب ِه ْم ِإَلى َ
ِ
َّ
اب ِت ْبَي ًانا ّلِ ُك ِّل َشي ٍء َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َوُب ْش َرى لِْل ُم ْسلِ ِمي َن {النحل}89/
َيتََفك ُرو َن {النحل،﴾}44/وقالَ ﴿ :وَنَّ ْزلَنا َعَل ْي َك اْلكتَ َ
ْ
﴾،4وقال ﴿ :وَك َذلِك أَوحينا ِإَليك ر ِ
ِ
ِ
ور َّن ْه ِدي ِب ِه َم ْن
ان َوَل ِكن َج َعْلَناهُ ُن ًا
وحا ّم ْن أ َْم ِرَنا َما ُك َ
يم ُ
نت تَ ْدرِي َما اْلكتَ ُ
َ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ً
اب َوَال ْاإل َ
i
صر ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اط ُّم ْستَِقي ٍم {الشورى. "﴾}52/وقال الجويني":والرأي المبتوت المقطوع به عندنا،
َّن َشاء م ْن عَبادَنا َوإَِّن َك َلتَ ْهدي ِإَلى َ
أنه ال تخلو واقعة عن حكم هللا تعالى .متلّقى من قاعدة الشرع".5

وليست هذه التصريحات من هؤال ء العلماء عارية عن الحجة العملية والبرهان التطبيقي ،فقد أنتج أعالم األمة

عبر العصور فقها تطبيقيا،وخلفوا تراثا نفيسا بناء على أدوات اجتهادية متعددة ،كما قال ابن رشد الجد":فالنازلة
إال والحكم فيها قائم من القرآن ،إمابنص،وإمابدليل ،علمه من علمه وجهله من جهله".6

وهاهوذا الشاطبي يرفض تعطيل االجتهاد في أي زمان ألن إيقاف االجتهاد يعد في نظره مرادفا لتعطيل
الشريعة والتكليف ،وهو محال!قال رحمه هللا ":الوقائع في الوجود ال تنحصر ،فال يصح دخولها تحت األدلة المنحصرة،

ولذلك احتيج إلى فتح باب االجتهاد من القياس وغيره ،فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمها وال
يوجد لألولين فيها اجتهاد ،وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي ،وهو
أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد فال يكون بد من التوقف ال إلى غاية ،وهو معنى تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد
إلى تكليف ما ال يطاق ،فإذن ال بد من االجتهاد في كل زمان ،ألن الوقائع المفروضة ال تختص بزمان دون زمان"

.

-1حاجتنا إلى علم أصول الفقه ألحمد الريسوني ،مقال منشور بمجلة الهدى ،مرجع سابق،ص.29:
2

 -حاجتنا إلى علم أصول الفقه ألحمد الريسوني ،مقال منشور بمجلة الهدى ،مرجع سابق،ص.29:

 -3محاضرات في مقاصد الشريعة ألحمد الريسوني،دار الكلمة،القاهرة،طبعة أولى1431:هـ2010-م،ص.202:
 -4النحل.89:
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وهكذا كان نهج العلماء الربانيين المحققين ،التمسك باالجتهاد كاستجابة حضارية لكل التحديات التي

واجهها الفكر اإلسالمي مع كل تطور للحياة في كل تاريخه "،فقد كانوا يالحقون هذا التطور بإيجادهم الحلول المالئمة
للحوادث التي تحل بالناس  ،وتط أر على المجتمع  ،فكان الفقهاء يقيسون النظير على النظير  ،والفرع على األصل

 ،يعملون فكرهم في النصوص ويستنتجون منها األحكام  ،ويستنبطون القواعد  ،يشهرون ويرجحون  ،ويخلصون
إلى رأي في كل قضية إما جريا مع المصلحة  ،أو درءا لمفسدة  ،أو جريا مع الضرورة  ،ولم يجمدوا مع النصوص
 ،والتحجروا مع األقوال المشهورة في المذهب كما يزعم البعض  ...فأثبتوا بذلك أن الفقه االسالمي بما احتواه من
أصول وقواعد ومبادئ عامة  ،صالح لكل زمان ومكان  ،وكفيل بإعطاء الحلول لكل ما يحدث من تطورات

ومعضالت  ،مادام التشريع اإلسالمي احتوى على قدر هائل من القواعد تندرج تحتها كل الجزئيات والتفصيالت التي
يمكن أن تحدث مع مرور الزمان .
إن ما خلفه أسالفنا في هذا الباب  ،يجعلنا نقف مع هذا األثر وقفة إعجاب وتقدير لعقلية الفقهاء ،الذين

أعطوا الدليل على أن هذا الفقه ثابت بأصوله وقواعده  ،ومتحرك بقياساته واستنباطاته  ،يلبي حاجات الناس جميعا

 ،ويرضي تطلعاتهم  ،وليس قاص ار كما يزعم أعداؤه وخصومه  ،ويفتري عليه المفترون من المشترعين والمتفقهين".1
المطلب الرابع:األهمية التعبدية:

طريق العلم طريق خير ال خير فوقه ولذلك كان طلب النبي لربهَ ﴿ :وُقل َّر ِّب ِزْدِني ِعْل ًما {طه.﴾ }114/
فاالشتغال بالعلم طلبا ونشرا ،من أعظم العبادات في الدين ،لذلك جاء التنصيص على فرضيته في نص
الحديث النبوي ،وبيان فضله وشرفه في الكتاب والسنة واآلثار.
وخير العلم الفقه المشفوع بالخشية.ألن الفقه أفضل ما تستعمل فيه عوامل األفكار  ،وأنفس ماتنبعث إليه
نفوس أهل الدراية  ،ألنه العلم باألحكام المنوطة بأفعال العباد  ،والمبين للمعيار الشرعي الذي يترتب بحسبه الجزاء

في الميعاد ،فاالشتغال به تفقها و ألجل بيان شرع هللا لعباده وتعليمهم مايلزمهم معرفته بما يحقق عبوديتهم وحقيقة

خالفتهم من أجل األشغال.

وهذه الفوائد دليل كبير على عظمة هذا العلم ،ودافع قوي للعناية واالشتغال به؛ فقد قال ابن الجوزي":أعظم

دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته .ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم" .2قال الشاعر:

والعمر عن تحصي ــل كل علم *** يقص ــر فابدأ منـه باألهــم

وذلك الفق ـ ـ ـ ــه فإن من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه *** ما ال غنـى في كل حال عنه
فخير الناس أهل الفقه والخلق الرفيع لقوله

 «:خيركم إسالما؛ أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا » .3وقال

":من يرد هللا به خي ار يفقهه في الدين".4
ولقد« سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الناس أكرم ؟ قال  ( :أكرمهم عند هللا أتقاهم )  .قالوا :
ليس عن هذا نسألك  ،قال  ( :فأكرم الناس يوسف نبي هللا  ،ابن نبي هللا  ،ابن نبي هللا  ،ابن خليل هللا )  .قالوا

 -1محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب االسالمي لعمر الجيدي.105:
 - 2صيد الخاطر البن الجوزي.125:
 - 3الراوي :أبو هريرة .المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح األدب المفرد  -الصفحة أو الرقم.218 :خالصة
الدرجة :صحيح.
- 4أخرجه البخاري،في الجامع الصحيح ،كتاب الخمس ،باب قوله تعالى ":فإن هلل خمسه وللرسول"حديث
رقم،3116:وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة،باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم":التزال طائفة من أمتي
ظاهرين على الحق"يقاتلون وهم أهل العلم،حديث رقم.7312:
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 :ليس عن هذا نسألك  ،قال  ( :فعن معادن العرب تسألونني )  .قالوا  :نعم  ،قال  ( :فخياركم في الجاهلية
خياركم في اإلسالم  ،إذا فقهوا ) . 1» .

قال الشافعي":فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في االستكثار من علمه(أي كتاب هللا)،والصبر

على كل عارض دون طلبه ،وإخالص النية هلل في استدراك علمه نصا واستنباطا ،والرغبة إلى هللا في العون عليه،
فإنه اليدرك خير إال بعونه.
فإن من أدرك علم أحكام هللا في كتابه نصا واستدالال ،ووفقه هللا للقول والعمل بماعلم منه :فاز بالفضيلة

في دينه ودنياه،وانتفت عنه الريب ،ونورت في قلبه الحكمة ،واستوجب في الدين موضع اإلمامة" .2والفقه اليحصل
ب التمني أو األحالم وإنما طريقه القواعد العلمية الموصلة إلى دراية أحكامه ،وهو علم أصول الفقه نفسه.
المبحث الثاني:قضايا علمية ومنهجية لتجديد الخطاب الديني:

إن متطلبات تجديد الخطاب الديني وضروراته تقتضي التركيز على قضايا بعينها في الدرس األصولي

والفقهي ،وأهمها-في نظرنا:-
 .1الوصل بين الفقه وأصول الفقه (أي ربط الدرس الفقهي بمنهج الفهم والتطبيق معا).
 .2إرجاع الفروع إلى أصولها وربطها بكليات الشريعة ومقاصدها.

 .3التفريق بين اًلقتضاء األصلي واًلقتضاء التبعي للحكم الشرعي في تعاملنا مع نوازل المجتمع.
 .4استخراج قواعد تطبيق الحكم الشرعي من النوازل الفقهية.
 .5التركيز على الجانب التطبيقي للعلوم الشرعية.

تلك هي القضايا التي سنتناولها في مبحثنا هذا  ،لقناعتنا الراسخة بأن تجديد الخطاب الديني يقتضي العناية

بالقضايا المنهجية ،واألبعاد العمرانية للعلوم اإلسالمية ،وهللا المستعان.
المطلب األول:الوصل بين الفقه وأصول الفقه (أي ربط الدرس الفقهي بمنهج الفهم والتطبيق معا)

أي الجمع بين الفقه وأصوله في الدراسة والتدريس والبحث العلمي ،وذلك في إطار مقاصد الشريعة ،بما

يجعل أصول الفقه علما تطبيقيا فعال بعيدا عن الجدال الكالمي العقيم ،وتجاوز النظرة القديمة القاصرة على حفظ
الفروع ألن هذا األسلوب يفقد الدرس الفقهي علميته ،ويعزله عن منهجه ،واليخرج علماء مجتهدين.

فالتجديد ههنا بشأن هذه القضية هو إحياء لماكان قبل أي منذ القرن الثاني الهجري ،حيث كان أصول

الفقه"مندمجا مع الفقه اندماجا عضويا الينفصل عنه ،ألنه منطلقه وقاعدته ووعاؤه .فلما توقفت الحياة وانتهت حركة
الحضارة وأخذت طريقها نحو االنحدار التدريجي ،توقف الفكر الفقهي عن متابعة الحياة ورفد الحضارة ،وانفصل علم

أصول الفقه عن فروعه ،فتحول إلى موضوع مستقل مقطوع الصلة بالحياة".3

مما أفرز إشكاالت كثيرة ناقشها الفكراإلسالمي القديم و المعاصر من مثل:عالقة الثابت بالمتغير! ومدى
قدرة الفقه اإلسالمي على مواكبة مستجدات العصر! مما اتخذه البعض ذريعة للدعوة لتعطيل الشريعة ،والتخلص من

أحكام الدين و"قيود" القيم األخالقية ،فكان اإلدالء بعلم أصول الفقه بشقيه النظري والتطبيقي ،جوابا علميا منهجيا،
أجاب من خالله علماء األمة عن هذا اإلشكال المعرفي والمنهجي قديما وحديثا.

 - 1رواه البخاري في الجامع الصحيح:كتاب تفسير القرآن؛ حديث رقم.4689 :
- 2الرسالة.92:
- 3أزمة المثقفين تجاه اإلسالم في العصر الحديث للدكتور محسن عبد الحميد ،ص.113:
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لكن ال يجب الوقوف عند حد اإلعجاب بما خلفه السلف من علم ،بل البد من دراسة هذا التراث وإزالة

الحجب عن طرق ومناهج تعامل الفقيه مع النص الشرعي ،وكيف يوظف علم أصول الفقه في إنتاج الفقه ،استنباطا

وتنزيال ،بل يمكن اإلفادة من هذا التراث لخدمة علوم أخرى.1

كما يجب أن ننتبه إلى الثغرات التي يعرفها الفقه التراثي،والتي تحتاج إلى رتق-2خاصة فقه النوازل -من
مثل اتجاهه إلى الجوانب الفردية في حياة المسلم على حساب الجوانب االجتماعية،واشتغاله بمجال العبادات
والمعامالت أكثر من عنايته بالجانب السياسي واالقتصادي واإلداري ،وما شهده في عصر التقليد من ركود ؛ ارتبط

فيه النظر الفقهي بالفروع عوض األصول ،واعتماد أقوال الرجال عوض االستدالل ،كما قال الحجوي الثعالبي-واصفاً
ِّ
المتأخرة ":-وغالب هذه الكتب التي ُيفتى منها سرد الفروع بدون دليل إالماكان من الموطأ
حالة اإلفتاء في العصور

وشروحه والمدونة ،وإني ليأخذني العجب عند مطالعة فتاوى المتأخرين يأتون بالحكم ُموجها بتوجيه فكري ساذج من
غير استدالل عليه بنص" ،3ونتج عن هذا الوضع خلو الثقافة الشرعية من العلوم المنهجية التي تساعد على االجتهاد
في استنباط األحكام الشرعية وتنزيلها مثل علم الخالف وأصول الفقه ،ومقاصد الشريعة بالخصوص ،مما أفضى إلى

جمود الفقه وتأخره"،وأشأم مانشأعنه مسألة الحيل ،التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل" .4مما يجعل من واجبات
العمل العلمي العناية بهذا التراث الفقهي لهذه المرحلة دراسة وتأصيال وتجديدا ،عمال بمقتضى قول القرافي":الجمود
على المنقوالت أبدا ضالل في الدين ،وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيين".5
و إن من دواعي ومبررات ربط الفقه بأصول الفقه في إطار مقاصد الشريعة ؛ أن المقصود من

تنزيل الحكم الشرعي تحقيق غاياته التشريعية وليس المقصود تطبيق الحكم كيفما اتفق ،وإنما البد من االجتهاد في
كك ّل  ،وألن الحكم الشرعي
تتبع المقصد الشرعي ألنه هو المراد أصال ًة من تشريع الحكم ومن وضع الشريعة ُ
يستمد قيمته التشريعية من مقصده .
إن ربط الفقه بأصول الفقه بعمقه المقاصدي تمليه طبيعة الشريعة التي جعلت لمصالح العباد ومنافعهم،

6
اك
كما قال الشاطبي":ان وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا"  ،قال تعالى َ ﴿ :و َما أ َْرَسْلَن َ
ِ ِ
َّ
ين {األنبياء ،﴾ }107/وكما قال الناظم:
ِإال َر ْح َم ًة ّلْل َعاَلم َ
7
" ِ
في جلبها و َّ
الد ْرء للقبائح"
المصالح
ّ
الدين ْ
مبني على َ
ثم طبيعةالحوادث والمستجدات التي تتطلب المعالجة الشرعية لها وفق المنظور المقاصدي المتين ،إ ْذ تدعو

" الضرورة الواقعية في الوضع الراهن الى التركيز على المقاصد الشرعية  ...حتى تكون الصياغة المقصدية

للشريعة محققة في الواقع لألغراض االجتماعية  ،حيث أصبحت الحياة اليوم تمتد فيها العالقات االجتماعية،
وتتكثف بما لم يكن معهودا من قبل  ،فنشأ من النوازل واألوضاع  ...ما يستلزم في سبيل تنزيل الشريعة عليها،

تنشيط البحث في المقاصد الشرعية  ..لصياغة األحكام بحسبها،وتوجيهها في سبيل إثراء الفقه االجتماعي وإنضاجه
"

8

-1ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أهمية توظيف أصول الفقه في المقارنة بين األديان السماوية،وذكر إمكانية اإلفادة
من آليات أصولية كالقياس في تفسير القوانين الوضعية وذلك في مقدمة كتابه(أصول الفقه اإلسالمي).
- 2في اللغة الرتق:إلحام الفتق وإصالحه.
 - 3الفكرالسامي.492/4:
- 4أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر ابن عاشور.174:
 -18الفروق للقرافي المتوفى سنة 684هـ:الفرق الثامن والعشرون.323،322/ 1 :
الموافقات-6.5/2:
 -7رسالة في القواعد الفقهية للعالمة عبد الرحمان بن ناصر السعدي.4:
 - 8في المنهج التطبيقي للشريعة االسالميةللدكتورعبدالمجيد النجارv . 72-71:
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فتطبيق الشريعة -اليوم -يستلزم حركة علمية شرعية عميقة ،تثمر فقهاً منهجيا تطبيقيا مقاصديا ،يرشد

تنزيل الشريعة على واقع المسلمين.

وقد أشار علماء ومفكرون في مؤلفاتهم وعبر ندوات ومحاضرات إلى ضرورة العناية بالفقه في بعده

المقاصدي  ،من ذلك قول أبي حامد الغزالي في إحيائه-عن شروط العالم ": -أن يكون اعتماده في علومه على
بصيرته ،وإدراكه بصفاء قلبه ،ال على الصحف والكتب ،وال على تقليد مايسمع من غيره ،وإنما َّ
المقل ُد صاحب
َ
ِ
سماعهم من رسول هللا
الشرع عليه السالم ،فيما أمر به وقاله ،وإنما يقّل ُد الصحابة من حيث إن فعلهم يدل على َ
ثم إذا َّقل َد صاحب الشرع في ِ
تلقي أقواله وأفعاله بالقبول ،فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره،
.

لسر فيه ،فينبغي أن يكون شديد البحث عن
فإن المقِّل َد إنما يفعل الفعل ،ألن الرسول فعله ،وفعله ًلبد أن يكون ٍ
وعاء للعلم وًل يكون عالماً" .1إن توجيه الغزالي العلماء
أسرار األعمال واألقوال ،فإنه إن اكتفى بحفظ ما ُيقال كان
ً
لالهتمام بأسرار الشريعة هو نداء لربط الفقه بالمقاصد في اجتهاد الفهم ،واجتهاد التطبيق معاً.

ومنه ما ختم به أحمد الريسوني ،رسالته "نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي" ،إذ أوصى فيها باستخراج ودراسة
أي ٍ
حد2؟
الفكر المقاصدي في الفقه اإلسالمي  ،وكيف يتم ذلك ؟ وإلى ِّ ّ
و من دوافع العناية بمقاصد الشريعة وتطبيقاتها -عالوة على ماسبق ،-ما يعج به واقع الصحوة االسالمية
تبشر  ،وتُعسر على الناس شرع هللا
العامة من ظاهرية حرفية؛ تباين سعة التشريع ومقاصديته  ،فتُنِّفر عوض أن ِّ

عوض أن تُيسر .وماذاك إال بسبب الغفلة عن هذا الصرح العظيم؛ ممانتج عنه تجريد النصوص عن مقاصدها
ِ
وحكمها ،والجمود على حرفيتها؛ مما أفسد تكاملها وترابطها ،وصرفها عن دالئلها العميقة ،ومعانيها الدقيقةَ ،ففشا

الخلط والتخبُّط.

لكن تعترضنا مشكلة علمية ونحن ندرس الفقه وأصول الفقه  ،وهي نقصان الشق التطبيقي لهذا العلم بيانا

وتصنيفا ،أي قواعد تطبيق األحكام الشرعية ،وهذا ماسنتناوله في المحور اآلتي.
المطلب الثاني:استخراج قواعد تطبيق األحكام الشرعية من النوازل الفقهية

إن واقع البحث العلمي في حاجة ماسة إلى البحث والتصنيف في فقه تطبيق األحكام الشرعية ،وبيان مقوماته،

و مجاالته التطبيقية؛ لتتضح معالمه وتنضج قضاياه.

ويبرز العمل الفقهي االجتهادي بما يحمل من عدة أصولية منهجية وعتاد ثقافي ،في ميدان الفتوى والنوازل

أكثر من الفقه التقريري المجرد

 .لذلك فغياب قواعد التنزيل ميسرة ومصنفة ،يستلزم العمل على استجالئها مما

كتب نظريا ،خاصة في مصنفات بعض الفقهاء األصوليين كالجويني والغزالي والعز بن عبد السالم والقرافي و
الشاطبي  ،وكذلك استخراجها وبيان تطبيقها في فتاوى فقهاء األمة ونوازلهم الفقهية ،من أجل تمثل ما في التراث
األصولي الفقهي من منهج تطبيقي للشريعة ،لالستفادة منه ألجل إنضاج فقه منهجي في التطبيق الشرعي يبنى
عليه التطبيق العملي المنشود.
قال فريد األنصاري":إننا في حاجة إلى تكميل أصول الفقه بقواعد ،تضمن بناء مراتب التشريع...المتعلقة

بترتيب التفكير الفقهي ،الضابطة لمراحله الذهنية ،بدءا بمرحلة الفهم للنص:كيف يتم؟ ثم مرحلة االستنباط منه:

كيف تقع؟ ثم مرحلة التحقيق للمناط:كيف تتنزل أحوالها ومآالتها بين العموم والخصوص؟ ومايعتري كل ذلك من

تقديم وتأخير ،أواستثناء وتخصيص،لألدلة بعضها على بعض ،إلى غير ذلك من سائر األحوال ،والممكنات

 -22إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفى سنة505هـ) .94/1:وقد نقل هذا النص
أبو زيد المذكورفي متن نازلة ذكرها صاحب "المعيار الجديد" في.528/6:
 -23ينظر خاتمة كتاب:نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ألحمد الريسوني. 369 : ،
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االستداللية في الدرس األصولي والمقاصدي .ثم أيضا القواعد المقعدة لقوة التحقيق والتطبيق على الواقع اإلنساني،
وميزان أولوياتها على وزان قوة الحكم الشرعي".1

وإذا كان األصوليون قد أحكموا النظر في دليل الحكم-أي منهج الفهم ،-بمناهج وآليات ونظريات علمية

دقيقة ،فإن النظر في مناط الحكم وواقع تنزيله-أي منهج التطبيق ،-لم يعرف هذا المستوى من اإلحكام المنهجي
والضبط العلمي ،إال مع الشاطبي.
لذلك نجد النظر األول وهو االجتهاد الخاص ببيان الحكم الشرعي وتْقعيد منهج فهمه ،في كتب الفقه

النظرية ،وكتب أصول الفقه ،التي وضعها أعالم الفقه اإلسالمي وأصوله ،في كل المذاهب الفقهية .

أما النظر الثاني ،فلم يحظ بنفس الدرجة من االعتبار في مصنفات أصول الفقه ،باستثناء إشارات في
مصنفات أصولية للجويني خاصة في كتابه "البرهان"،والغزالي في كتابيه"شفاء العليل"و"المستصفى" ،والقرافي في

كتابه"الفروق" ،والعز بن عبد السالم في كتابه"قواعد األحكام" ،وتفصيل منهجي محكم عند الشاطبي في كتابيه
"االعتصام" و "الموافقات".

وهذا ال يعني أن هذا العلم كان مفقودا في األمة ،بل إن هذا الفقه كان حاض اًر منذ القرون األولى على

دل على ذلك االجتهادات المقاصدية للخلفاء الراشدين ،وتنزيالت األئمة المجتهدين لألحكام على
مستوى التطبيقَّ ،

وقائع زمانهم ،خاصة منهم عمر بن الخطاب؛ الذي امتنع عن تنزيل جملة من األحكام الشرعية النعدام المناط

الموجب للتنزيل ،كما أفتى بأحكام غير منصوصة؛ بناء على مقاصد الشريعة وكلياتها وما يقتضيه التطبيق
المقاصدي للشريعة .فمن الصنف األول :إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم ،وعدم تنفيذ حد السرقة عام المجاعة  .ومن

الصنف الثاني :إدخال الديوان في مؤسسة الدولة ،وليس ذلك إال لما أبصره رضي هللا عنه من حكمة التشريع
ومقاصده.2

وبرغم وجود هذا الفقه ،إال أنه لم يدون علما له قواعده .وبقي محفوظا في صدورالعلماء ،وحاض ار في

اجتهاداتهم .فاكتفوا به كملكة عقلية واجتهاد عملي ،واقتصر الفقهاء على تدوين األحكام المجردة في موسوعات

مبوبة حسب الموضوعات الفقهية ،أما األصوليون فعملوا على تدوين قواعد استنباط األحكام الشرعية من أدلتها،
دون االلتفات إلى قواعد تنزيل هذه األحكام.

يقول الجويني":والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة" .3فحصرمهمة الفقيه المفتي
في إدراك األحكام الشرعية فقط! ونفس المعنى ذكره عند تعريفه المفتي بقوله":المفتي من يستقل بمعرفة أحكام

الشريعة نصا واستنباطا" ،4دون زيادة "وتطبيقا" أو "تنزيال"!

وهذا ما ذكره مؤرخ العلوم ابن خلدون في مقدمته بقوله -في شأن علم أصول الفقه": -هذا الفن من

الفنون المستحدثة في الملة ،وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من األلفاظ ال يحتاج فيها إلى أزيد
مما عندهم من الملكة اللسانية .وأما القوانين التي ُيحتاج إليها في استفادة األحكام خصوصا ،فمنهم أخذ
معظمها...فلما انقرض السلف وذهب الصدر األول ،وانقلبت العلوم كلها صناعة كماقررناه من قبل؛ احتاج الفقهاء

والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد ،الستفادة األحكام من األدلة؛ فكتبوها فناّ قائما برأسه سموه أصول
الفقه" .5فانظر كيف تحدث صاحب المقدمة عن قواعد االستنباط فقط !

 -1الفطرية لفريد األنصاري.226،225:
-2ينظركتاب:منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجي.
-3البرهان في أصول الفقه للجويني.870/2:
 -4البرهان.870/2:
5مقدمة ابن خلدون.455،454:
336

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

وقد أشار الشاطبي في موافقاته ،إلى هذه الثغرة في التصنيف العلمي عند السابقين ،عندما رأى من الضروري
بيان أدلة مشروعية وصحة هذا النوع من االجتهاد-أي تحقيق المناط-؛ إلغفال العلماء له ،بقوله-بعد البيان-
":وماتقدم وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا االجتهاد ،وإنما وقع التنبيه عليه ألن العلماء قلما نبهوا عليه على

الخصوص ،وباهلل التوفيق".1
لذلك وانطالقا من وعيه بالحاجة العلمية للتصنيف في هذا الفن؛ قام الشاطبي بسد الثغرة ،فالتزم في مشروعه
العلمي بالعناية بطرفي االجتهاد استنباطا وتنزيال ،وهذا ظاهر في مصنفاته .وانظر كيف وضع تعريفا للمفتي على
خالف سابقيه فقال":المفتي قائم في األمة مقام النبي والدليل على ذلك أمور :أحدها النقل الشرعي ...والثاني أنه
نائب عنه في تبليغ األحكام  ...والثالث أن المفتي شارع من وجه ،ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن

صاحبها ،وإما مستنبط من المنقول .فاألول يكون فيه مبلغا ،والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء األحكام.

وإنشاء األحكام إنما هو للشارع ،فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا
اجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله ،وهذه هي الخالفة على التحقيق ،بل القسم الذى هو فيه مبلغ
الوجه شارع و ٌ
ًل بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من األلفاظ الشرعية ،ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على األحكام،

وكال األمرين راجع إليه فيها فقد قام مقام الشارع " .2فحدد وظيفة المجتهد االجتهادية في فهم النصوص  ،وتحقيق
مناطاتها ألجل تطبيق مادلت عليه من أحكام في حياة الناس .وقال في موضع آخر من موافقاته محددا ارتباط
األدلة بالواقع ":ال بد  ...من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة ".3

وهكذا فإذا كانت قواعد االستنباط قد دونت من طرف العلماء -كما سبق ذكره-؛ فإن منهج تطبيق األحكام

الشرعية لم يحض بنفس العناية ،لكن مع ذلك يمكن تلمسه في الفقه التطبيقي الذي تحفل به كتب النوازل على مر
األزمان والعصور.
وتتجمع فيه العلوم النقلية
ذلك أن فقه النوازل هو المجال العلمي الذي يتفاعل فيه الحكم الشرعي مع الواقع،
َّ

لتنصهر في عملية تطبيق الحكم على محله ،بالكيفية التي يتحقق فيها المراد الشرعي من الحكم .
والعقلية ْ

قال عبد المجيد عمرالنجار" :إن هذه الممارسة-أي المعالجة الشرعية لواقع الناس بواسطة اإلفتاء

واالجتهاد -على عهد االجتهاد خاصة ،اشتملت على وجوه من المعالجة التطبيقية للشريعة أثرى بكثير مما سجله
علم أصول الفقه في التنظير المنهجي ،فهذا العلم بما آل إليه من التوقف عند القرن الخامس ،قصر عن أن

يستوعب تنظير ما جرت به الممارسة الفقهية الواقعية المدونة ،خاصة في كتب الفتاوى والنوازل؛ ولذلك فإننا نحسب
أن هذه الكتب التي أهملت في مجال االهتمام الفقهي العام ،تنطوي على كنوز من فقه التطبيق الشرعي ،وإن

إحياءها واستخراج هذا الفقه منها لينطوي على عظيم األهمية في سبيل إعادة العدة المنهجية لتطبيق الشريعة في
واقعنا الراهن ،على أساس من العلم المرشد ال على أساس من العاطفة الجامحة".4

فالتعريف بأساليب ومناهج الفقهاء في اًلجتهاد وطرق وكيفيات تنزيل النص على الواقع ،وكيفية مراعاة مقاصد

الشريعة وأحكامها بالنظر إلى حال الزمان وأهله.من متطلبات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية.

إن خلو التراث األصولي من بيان واف لقواعد ِّ
تعرف بطريقة التطبيق لألحكام الشرعية ،وبالمصير الواقعي

لعالقة الحكم بمقصـده ،يعتبـر أكبر الثغرات في علم التطبيق المقاصدي ،وربما عادت كثير من المزالق في االجتهادات
الفقهية ،قديماً وحديثاً ،إلى هذه الثغرة .لكن العكوف على التراث التطبيقي الستخالص المنهج وأدوات بناء المعرفة
الموافقات-1.62/4:
الموافقات- .149،148/4:
ن.م-3 .53/3:
-32فصول في الفكر االسالمي بالمغرب لعبد المجيد عمر النجار.188،187:
2
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الشرعية ،قد يكون المخرج من األزمة ،إذ أننا النعاني في تراثنا من خصاص في المعرفة بقدر ما نعاني من حاجة
شديدة إلى أدوات بنائها ،وكثير منها سكت عنه األوائل.
المطلب الثالث:إرجاع الفروع إلى أصولها وربطها بكليات الشريعة ومقاصدها

إن من أسباب ركود الفقه في تاريخه أن اتجه نحو المنحى الفروعي ،والجمود على اآلراء الفقهية المأثورة

عن أئمة المذاهب وتالمذتهم،مما أفضى إلى تعطيل االجتهاد والمنهج السليم في التفقه في الدين ،و خلق حالة من
القصور في االستنباط لعدم إعمال أصول الفقه في العمل الفقهي ،وعدم توظيف العلم لتلبية حاجات األمة.
من هنا تأتي ضرورة النهوض بالبحث الفقهي عن طريق العناية بالكليات ،والمعاني الكبرى ،بدل التيه
وراء الجزئيات التي التتناهى ،كما قال محمد الروكي":الجزئيات محكومة بالكليات ،والفروع تابعة ألصولها ،فإذا

حصلنا الكليات وضبطنا األصول؛ ملكنا الهيمنة على الجزئيات والفروع بامتالك أزمتها...وهذا الفكر التقعيدي
التقتصر الحاجة إليه في النظر إلى التراث وتقويمه فقط ،بل حتى في توظيفه وتنزيل المستخلص منه على الواقع".1
وهي كليات"يمكن االحتكام إليها واالستمداد منها فيما النهاية له من القضايا والحوادث والمشاكل التي تجد وتتكاثر
في كل يوم وفي كل مكان ،مما ليس له حكم خاص به وصريح فيه" .2لذلك يفزع الفقهاء عندما يستفتون في نوازل

كثيرة إلى كليات الشريعة كحفظ النفس وحفظ المال واإلصالح والمنفعة  ،مما يدل على كون هذه الكليات حاكمة
لما استجد من مشكالت فهي أصول لكل مايندرج تحتها من الفروع والجزئيات ،سواء كان منصوصا أو غير

منصوص.

ثم إن األحكام الشرعية التستقيم بالنظر في قواعدها وأصولها ،من هنا نرى كيف كان فقهاؤنا يعتمدون

على كليات األحكام الجزئية ،ويرون ضرورة مراعاتها ،عند إجراء الدليل في محله ،وذلك وفق قاعدة وضع
الجزئي في نطاق الكلي؛ كما قال الشاطبي":فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء األدلة

الخاصة من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس ،إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها ،فمن أخذ بنص
مثال في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ".3

ألن النازلة الجزئية قد يتخلف فيها مقصد حكمها الكلي عليها ،فال يجري عليها ذلك الحكم؛ فيتم إسقاط

الحكم وعدم إيقاعه على النازلة لتخلف الحكمة في الحكم الجزئي،كأن يفضي تطبيق الحكم إلى ضررما ،لقوله
ً«:لضرروًلضرار» ،4بمعنى أن التشريع االجتهادي الفروعي المفضي إلى اإلضرار بالغير فردا كان أومجتمعا،
غير مشروع في اإلسالم.

ثم إن المقصود من النظر في الجزئيات التوصل إلى المعنى الكلي .فمن مقتضيات التطبيق المقاصدي

للحكم الشرعي استحضار المجتهد كليات الشريعة ومقاصدها ،وهو ينظر في األدلة الجزئية ليكون الحكم المستنبط
منها ،مبنيا عليها أي على األدلة الكلية.
وقد يتم االستناد إلى المعنى الكلي عند عدم الدليل النقلي الجزئي في نفس الواقعة للحكم عليها ،وهو
مايصطلح عليه بـالمصالح المرسلة ،وهذا ما مثل له الشاطبي بقوله":جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه

 _1من تعقيب الدكتورمحمد الروكي على ورقة الدكتور عبد المجيد النجار:مبادىء أساسية في تقويم التراث،
قدمت في الدورة التدريبية":نحو منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي .دورة علمية تدريبية لفائدة األساتذة
الباحثين في التراث العربي اإلسالمي.أيام1417/6/23-17:هـ1996/11/5-10/30-م ،طبع معهد الدراسات
المصطلحية بفاس ،والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،طبعة أولى1421:هـ2000-م.
2
 الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية للدكتور أحمد الريسوني.33:الموافقات-3 .6/3:
 -4حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ،كتاب األقضية،باب القضاء في المرفق،حديث رقم( .)1461وأخرجه
ابن ماجة موصوال في السنن ،كتاب األحكام ،باب من بنى في حقه مايضر بجاره ،الحديث رقم.)2341(:
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عليه الصالة والسالم ،ثم لماوقع االختالف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه :أنا كافر بماتق أر به،
صار جمع المصحف واجبا ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد ،فلم يكن فيها مخالفة ،وإال لزم أن يكو النظر

في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة ،وهوباطل باتفاق؛ لكن مثل هذا النظر من باب االجتهاد المالئم

لقواعد الشريعة ،وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة".1

وفائدة هذا المنهج تظهر في أن تطبيق الحكم الشرعي الجزئي قد يكون آيال لما فيه مفسدة ،بسبب ظروف

خارجية تالبسه ،ال بسبب تطبيق الحكم في ذاته .لتخلف مقصد الحكم الكلي  ،فال يطبق الحكم األصلي للواقعة،

ويتم إسقاطه وعدم إيقاعه على النازلة ،واستبداله بغيره ،لتخلف الحكمة في الحكم الجزئي.

وهكذا فاألحكام الشرعية قد تتخلف مقاصدها عند تطبيقها على بعض النوازل واألوضاع الواقعية ؛ لما
يحفها من مالبسات ،تجعل الغرض من الحكم منفصال عنه في العمل،وإن كان الزما له في النظر.
ومثال ذلك في أحكام الحدود ،حيث التقام الحدود في حالة الغزو لما قد يؤول إليه هذا اإلجراء من مفاسد

تعود على أصل الدين بالضرر.

المطلب الرابع:التفريق بين اًلقتضاء األصلي واًلقتضاء التبعي للحكم الشرعي في تعاملنا مع نوازل المجتمع
إن من األدوات المنهجية في التطبيق المقاصدي للحكم الشرعي ،معرفة أن الحكم الشرعي له اقتضاءان:

أصلي وتبعي ،وأن معرفة واقع النازلة هو الذي يفيد في تحديد أي االقتضاءين يناسب حكم النازلة ،ليتحقق مقصده
الجزئي أو المقصد الكلي العام ،ألن االعتماد على مجرد االقتضاء األصلي للحكم الشرعي في كل األحوال والنوازل،
هو إلغاء لمقوم أساسي من المقومات المنهجية للتطبيق المقاصدي ،الرتباطه بفقه الواقع واعتبار القرائن واألحوال
والمناطات والمآالت.

يقول الشاطبي":اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين،أحدهما:االقتضاء األصلي قبل

طروء العوارض ،وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع واإلضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع واإلجارة ،
وسن النكاح ،وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك.
والثاني االقتضاء التبعي:وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع واإلضافات؛ كالحكم بإباحة النكاح

لمن ال أرب له في النساء ،ووجوبه على من خشي العنت ،وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو ،وكراهية الصالة
لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه األخبثان .وبالجملة  :كل ما اختلف حكمه األصلي القتران أمر خارجي".2

فالبد عند إجراء األدلة من على الوقائع والنوازل من التفريق بين االقتضاءين األصلي والتبعي ،ومفاد

المحل إذا كان ُمطلقا لم يقترن بتوابع وإضافات معتبرة ،فالبناء على تنزيل الحكم عليه يكون على
قول الشاطبي أن
ّ
االقتضاء األصلي ،بأن نجري الدليل على إطالقه ،بخالف إذا كان المحل مقترناً بتوابع وإضافات معتبرة ومؤثرة،
فالبد من أخذها بعين االعتبار أثناء االستدالل.
فعندما ينظر المجتهد في الواقعة ويتصورها تصو ار صحيحا ويصنفها تصنيفا مقاصديا يلوذ إلى األدلة
ليعرض عليها النازلة ،ويطبق الحكم على النازلة.وهو في هذا اإلعمال لألدلة يراعي  ،إجراء هذا الدليل ضمن
إطاره المقاصدي ،و التمييز بين االقتضاء األصلي،واالقتضاء التبعي،وتحديد المطلوب شرعا.
إن من الثغرات المنهجية في الفقه المعاصر لدى كثير من الباحثين وأهل العلم والدعاة ،اإلفتاء بناء على
االقتضاء األصلي للحكم الشرعي وطرح االقتضاء التبعي جانبا ،مما يستلزم بيان هذا الخلل ،وعناية البحث العلمي
بهذه القضية المنهجية الضرورية في عملية اإلفتاء.
الموافقات-1 .253/2:
الموافقات-2 .50/3:
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وهنا مطلب ضروري في موضوع النظرة التجديدية للعمل الفقهي االجتهادي وهو اندماج هذا العلم وأهله

في مجاالت معرفية أخرى يقتضيها النظر في الوقائع ،سواء باعتبار االقتضاء األصلي أو التبعي للحكم الشرعي،

فيشترط في المتصدر للفتوى علمه بالعصر الذي هو فيه ،واطالعه على أحوال الناس وعاداتهم ،ونفسياتهم ،وانفتاحه
على علوم أخرى ،أو استدعاء خبراء ومتخصصين لمعالجة نازلة ما ،لذلك نجد في متن كثير من النوازل مايدل
على ذلك ؛ فقد قال المسناوي أثناء جوابه عن نازلة في الرهن":الشك أن عقود الرهان ،مما غلب عليها الفساد في
هذا الزمان ،كما هو مشاهد بالعيان ،وكثر التساهل في ذلك من المنتصبين للشهادة لغلبة الجهل ورقة األديان،

فقلما تجد أحدا يوقعها على الوجه الشرعي ،ويعتبر فيها الشرط المرعي ،بل يعقدونها على صورة الحق والصواب،
وهي في نفس األمر سراب ،إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،وقليل ما هم" ،1فانظر كيف وصف النوازلي حال
أهل زمانه في معامالتهم ،ممايساعده على إصابة الحق في حكمه،إذالعلم باألعراف والعوائد يعين على معرفة
مايوافق قواعد الشرع ،وما يخالفه لتستقيم الفتوى.

وقال محمد بن علي الفاللي ،مؤكدا على حسن النظرمع التحقيق في النوازل":ونؤكد على متولي حكم

النازلة أن يمعن النظر فيها ويثبت جهده" .2لذلك فمن الضروري دراسة الواقعة أو الحالة المعروضة درساً وافياً،

بتحليل دقيق لعناصرها وظروفها ومالبساتها في عملية االجتهاد التطبيقي.

وهكذا فإذا كان لكل نازلة حكمها الشرعي علمه من علمه وجهله من جهله ،فإن الواجب على النوازلي فقه
واقع النازلة؛ إذالحكم على الشيء فرع عن تصوره .فالبد من تصور النازلة قبل الحكم عليها ،كما قال الرهوني":فالبد
ممن ابتلي بالحكم بين الناس من نظر خاص في كل نازلة نازلة تحدث بين يديه ،فينظر فيها إلى حال المدعي

والمدعى عليه ،وإال انقلبت المصلحة مفسدة". 3
ففهم النازلة هو مايصطلح عليه فقه الواقع ،و"المقصود بالواقع في هذا المقام األفعال اإلنسانية التي يراد
تنزيل األحكام عليها ،وتوجيهها بحسبها ،فهذه األفعال الواقعة في مختلف مناحي التصرف في صبغتها الفردية

والجماعية ال يمكن أن تنزل عليها أحكام الوحي لتوجيه مجراها ،إال بعد حصول العلم بها علما يشمل مختلف
أحوالها".4
لذلك قد يستعين المجتهد هنا بتقارير الخبراء والمختصين من أجل التشخيص ،بحسب نوع المحل ،كما
قال السجلماسي في نوازل العيوب من المعيار الجديد":إن المرجوع فيه إلى البياطرة إنما هو عيوب الدواب ،وأما
عيوب اآلدمي فإنما يرجع فيها األطباء ،حسبمايظهر من مساطر الموثقين وكتب األحكام" .5وكما قال ابن فرحون
في الرجوع إلى أهل االختصاص في مجاالت مختلفة":ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول

الجرح وعمقه وعرضه ،وهم الذين يتولون القصاص...ويرجع إلى أهل المعرفة من األكرياء في معرفة عيوب الدواب.

وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة في عيوب الدور ،ومافيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب .ويرجع إلى أهل
المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب .ويرجع إلى أهل المعرفة من النساء في عيوب الفرج وفي

عيوب الجسد مما اليطلع عليه الرجال .وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وماينقص من الثمار .وكذلك يرجع
إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه اإلنسان على جاره ،أو في الطرقات وأنواع ذلك".6

 -1المعيار الجديد للوزاني.92/6:
-2المعيار الجديد.443/7:
-3المعيار الجديد.412/7..228/5:
-4خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل لعبد المجيد النجار.112:
 -5المعيار الجديد.485/5:
-6تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون.81،80/2:
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فتحقيق المناط قد يكون المرجع فيه أهل تخصصات علمية ومهنية غير أهل الشريعة ،وذلك بحسب
المحل والواقعة ،وهذا من الضوابط التي تجعل الفقه منفتحا ومندمجا مع غيره من العلوم الدنيوية.
المطلب الخامس:التركيز على الجانب التطبيقي للعلوم الشرعية

البد من االهتمام بقضية التطبيق في التعامل مع العلوم الشرعية؛ دراسة وبحثا وامتثاال ،ألن هذه العلوم

تجمع بطبيعتها بين النظر والتطبيق ،وألن رسالة اإلنسان المسلم في هذا الكون مرتبطة بعمران األرض بالخير
والصالح  .كما قال الشاطبي":كل علم شرعي ليس بمطلوب إال من جهة ما يتوسل به إليه وهو العمل".1

إن التجديد في التراث الشرعي عموما و األصولي خصوصا يقتضي العناية بالقضايا المنهجية والجوانب التطبيقية

واألبعاد العمرانية لهذا التراث ،وغيره من تراث العلوم اإلسالمية األخرى ،ومثال ذلك علم المقاصد

فلئن كان من

الباحثين والعلماء من اهتم بدراسة المقاصد من جهة تعريفها ،ومضامينها ومبادئها ،وأنواعها وأعالمها،ومنهم من اهتم

َّ
كسباً معرفيا معتب ار
بالناحية التاريخية وبيان جذورها الحضارية وأهميتها التشريعية .فإن جماع هذه الحصيلة شكل ْ
ودفعا معنويا ،أبرز نواحي مختلفة للمقاصد ،مما يشجع على اإلقدام على العناية بالناحية التطبيقية؛ ليشمل البحث
العلمي كل الجوانب النظرية والتطبيقية.

وإننا لنجد في مشروع الشاطبي األصولي نموذجا للتجديد في أصول الفقه ،عندما ركز على البعد التربوي

لهذا العلم ،2واعتبر االجتهاد صناعة تربوية في الجوهر ،والفتوى تعبي ار تربويا إصالحيا ممايصلح أن يكون مذهبه

اإلصالحي ونظريته التربوية موضوعا للدراسة والبحث.وقد جاء مشروع الشاطبي-كماذكرفريداألنصاري  -كمرحلة
ثالثة من مراحل أصول الفقه ،إذ ابتدأ بمرحلة التأسيس وهي المرحلة البيانية مع اإلمام الشافعي(المتوفى

سنة204هـ)،تلتها المرحلة المنطقية مع إمام الحرمين(المتوفى سنة478هـ) وأبي حامد الغزالي(المتوفى سنة505هـ).
إن مايهمنا هنا أن الشاطبي نحا بأصول الفقه منحى عمليا و"قصد اإلصالح والتجديد لدين األمة من باب العلم"،3

عكس مشروع الغزالي األصولي البعيد عن االمتداد العملي والتربوي لعلم أصول الفقه الذي خلطه بالمنطق ،وهو عمل
غير محمود في الصناعة كما قال ابن عاشور ،4في حين هاجم الشاطبي المنطق األرسطي لكونه خارجا عن مقتضى
النظر األصولي ،الذي ينبني على قصد االمتثال ،والبحث في الماهيات بحث فيما ليس تحته عمل ،فحكم بعدم شرعية
علم المنطق من خالل عرضه النقدي لقضية الحد ،من باب إبطال ماالينبني عليه عمل ،وإخراجه من الدائرة
األصولية .5ولم ينفرد الشاطبي بهذه المعارضة فنجد أيضا ابن تيمية وابن الصالح وغيرهم بسبب أن المنطق
األرسططاليسي يقوم على المنهج القياسي ،بينما المنهج الشرعي يرتكز على المنهج االستقرائي التجريبي ،هذا المنهج
الذي كان غريبا عن المزاج اليوناني فانتقلت هذه الروح الجديدة في البحث العلمي قوامها التجربة والمالحظة

والقياس،من العرب إلى العالم األوربي ،فكان المسلمون بهذا-كما قال سامي النشار-هم مصدر الحضارة األوربية
القائمة على المنهج التجريبي. 6
إذن كان تخليص الشاطبي أصول الفقه من المنطق من عناصر مشروعه التجديدي لهذا العلم إليمانه
بأن الغرض من العلم العمل به كما هو مطلوب شرعا ،وهذا هو مقتضى العبودية هلل تعالى؛ إذ لم يثبت فضل العلم
 - 1الموافقات.38/1:
-2ذكرمحمد سليم العوا في كتابه:الفقه اإلسالمي في طريق التجديد،الحاجة إلى فقه تربوي،كجانب من جوانب
التجديد في الفقه اإلسالمي المعاصر.
3
 المصطلح األصولي عند الشاطبي لفريد األنصاري.169:4
أليس الصبح بقريب البن عاشور.177:5
 المصطلح األصولي عند الشاطبي لفريد األنصاري.202:- 6مناهج البحث عند مفكري اإلسالم للدكتور علي سامي النشار.291:
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إال من جهة التوسل به إلى العمل .قال الشاطبي في هذا المعنى":والعلم الذي هو العلم المعتبر شرعا-الذي مدح
هللا ورسوله أهله على اإلطالق -هو العلم الباعث على العمل الذي ال يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان ،بل
هو المقيد لصاحبه بمقتضاه ،الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها" .1وقال":كل علم شرعي ،فطلب الشارع له إنما

يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به هلل تعالى ،ال من جهة أخرى ،فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع
والقصد الثاني ال بالقصد األول".2

إننا نرى في إبداع الشاطبي أهمية إدراك السياق االجتماعي والتاريخي الذي يعيشه العالم أو الباحث في إبداعه

العلمي  ،فقد عاش في عصر ضعف الوازع الديني في النفوس ،وقوي التكالب على الدنيا ،وانهارت األندلس أمام
تكالب األعداء ،وخور األهل واألقرباء ،فكان مشروعه جوابا علميا تربويا لعالج مشكالت الواقع ،والعمل على
تطبيق أحكام الشرع التي اعتراها اإلهمال .
من هنا تأتي أهمية إدراك الباحثين للسياق االجتماعي الخاص والعام،وتوظيفه في عملهم العلمي ،ولن يتم لهم

ذلك إالبالتمرس بالحياة الواقعية ،واالنخراط في مواقع التدبير والتسيير حيث التطبيق والممارسة لألحكام الشرعية،

كاإلدارة واالقتصاد والقضاء واإلعالم واإلفتاء .إلنضاج العلم الشرعي والفقه العملي .وقد رأينا في تاريخنا علماء
مجددين وفقهاء بارعين مبدعين في صنعتهم لصلتهم بالواقع من خالل وظائف مارسوها كالقضاء و اإلفتاء واإلمامة
والخطابة والتجارة في األسواق ،فكان علمهم في عملهم ،وعملهم ملهم لعملهم وراجع إليه .ألن العلم اليحيا حياة
كاملة مثمرة إال بالتطبيق العملي.

لكن في عصور اإلنحطاط يصير العلم مفصوال عن الواقع ،معزوال عن العمل كما حصل في تاريخ األمة

وحاضرها ،وصدق حبيب الرحبي إذ قال":تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ،والتعلموه لتجملوابه فإنه يوشك إن طال

بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه" .3ويكون القصد من العلم التزين ونيل المناصب ،والعناية
برواي ة العلم ونصوصه أكثر من فقهها ودرايتها ،وماكان هذا شأن أهل العلم الربانيين فإن"همة العلماء الرعاية،
وهمة السفهاء الرواية".4
خاتمة:

وفي الختام ،فهذه ورقات بينت جوانب من فوائد علم أصول الفقه ومقاصده إجماال ، ،واشتملت على
نظرات في جوانب من أصول تجديد الخطاب الديني بما يحقق مقاصد الشارع ويفضي لتحقيق قيم الوسطية واالعتدال
والتعايش ،ونجمل نتائج وتوصيات البحث في اآلتي:
النتائج:

 إن ألصول الفقه من الفوائد المعرفية العلميةوالمنهجية و التشريعيةوالتعبدية،مايبرز قيمته في التعامل مع
النصوص الشرعية ومع الواقع.
 إن علم أصول الفقه نتاج خالص لألمة اإلسالمية ينضاف الختصاصها باإلعراب واألنساب واإلسناد،فهي
أمة حرصت على ترشيد الفكر كما حرصت على تسديد اللسان وتمحيص الرواية.

 إن الوصل بين الفقه وأصول الفقه يعيد للدرس الفقهي حيويته ويجعل أصول الفقه درسا مطبقا ينتج
المعرفة الفقهية بناء على قواعد علمية بعيدا عن األهواء ومناهج المذهبيات المنحرفة.

 -1الموافقات.40/1:
 -2الموافقات.34/1:
- 3اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ،ص.34
 - 4اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي.35:
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 إن إرجاع الفروع إلى أصولها وربطها بكليات الشريعة ومقاصدها يجعل النظر االجتهادي علميا واستراتيجيا
في مقاربة القضايا الواقعية وينأى بالتفكير عن النظرة الجزئية الذرية التي تفسد أكثر مما تصلح.

 يالحظ أن التفريق بين االقتضاء األصلي واالقتضاء التبعي للحكم الشرعي في تعاملنا مع نوازل المجتمع
يفضي إلى مراعاة تحقق المصالح وتفويت المفاسد الممكنة.
التوصيات:

جاء هذا العمل من منطلق قناعتنا بضرورة إعادة بعث أصول منهج فهم النصوص وتطبيقها في البحث

العلمي الشرعي والدرس التعليمي  ،واالهتمام ببث مناهج التفكير العلمية في األوساط العلمية والثقافية .
ألن التدافع المعرفي لن تحسم نتائجه إال لصالح القادرين على امتالك ناصية مناهج المعرفة وأصول

التفكيرالسليمة ،عوض االكتفاء باستهالك الفكر والمعرفة،واعتماد مناهج غير علمية في قراءة النص ،وإنتاج األفكار.
ط ِآئَف ٌة ّلِيتََفَّقهوْا ِفي ِ
الد ِ
ان اْل ُم ْؤ ِمُنو َن لَِي ِنف ُروْا َك َّآف ًة َفَل ْوالَ َنَف َر ِمن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِّم ْن ُه ْم َ
ين َولُِي ِنذ ُرواْ
ّ
﴿و َما َك َ
َ ُ
قال تعالىَ :
َق ْو َم ُه ْم ِإ َذا َر َج ُعوْا ِإَل ْي ِه ْم َل َعَّل ُه ْم َي ْح َذ ُرو َن {التوبة.﴾ }122/
قائمة بأهم المصادر والمراجع المعتمدة

✓
✓ الحديث النبوي الشريف.
✓ أبجديات البحث في العلوم
المصحف الشريف.

الشرعية محاولة في التأصيل المنهجي للدكتور فريد األنصاري،دار

السالم،اإلسكندرية،طبعة أولى1431:هـ2010-م.

✓
✓ إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفى سنة505هـ) .طبع دار الكتب
أبجد العلوم لصديق بن حسن خان_ت1307هـ،المكتبة العصرية،بيروت،طبعة أولى2011:م1332-هـ.
العلمية ،بيروت1417:هـ1997-م.

✓
✓ أزمة

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول لمحمد بن علي الشوكاني(1250هـ).
المثقفين تجاه اإلسالم في العصر الحديث للدكتور محسن عبد الحميد،مكتبة أسامة بن

زيد،الرباط،طبعة أولى1405:هـ1985-م.

✓

أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد اسماعيل،دار السالم بالقاهرة والمكتبة المكية بمكة

✓

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي تحقيق محمد ناصر الدين األلباني،طبع المكتب اإلسالمي،

المكرمة،طبعة ثانية1419:هـ1998-م.

بيروت،طبعة خامسة1404:هـ.1984-

✓
✓ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي تحقيق محمد ناصر الدين األلباني،طبع المكتب اإلسالمي،
أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر،دمشق،طبعة أولى1406:هـ1986-م.

✓

بيروت،طبعة خامسة1404:هـ.1984-
أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر ابن عاشور،دار السالم،القاهرة،طبعةأولى1427:هـ2006-م،دار

سحنون تونس.
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✓

البحر المحيط لإلمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الشافعي(745-794هـ)،تحقيق

✓

البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني المتوفى

لجنة من علماء األزهر،دار الكتبي القاهرة،طبعة ثالثة2005-1424:م.

سنة478:هـ ،تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب.طبع دار الوفاء ،المنصورة،طبعة

✓

ثالثة1412:هـ1992-م.
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام لإلمام العالمة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن

اإلمام شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن فرحون اليعمري المالكي ،خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب

✓

حواشيه الشيخ جمال مرعشلي،دار الكتب العلمية ،بيروت1422:هـ2001م.
التصور

اللغوي

عند

علماء

أصول

الفقه

للسيد

أحمد

عبد

الغفار،دار

المعرفة

الجامعية،االسكندرية.1995:،

✓
✓

التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني،طبع دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة ثالثة1408:هـ-
1988م.
تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي لمحمد أديب صالح،المكتب اإلسالمي،بيروت،طبعة
رابعة1413:هـ1993-م.

✓

الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد هللا محمد ابن احمد االنصاري القرطبي المتوفى سنة  671هـ  ،طبع

✓

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ألبي عبد هللا

دار إحياء التراث العربي بيروت  ،طبعة أولى  1416:هـ  1995 -م .

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه البخاري المتوفى سنة256هـ.دار الفكر،بيروت،طبعة

أولى1422:هـ2002-م.

✓
✓

خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل لعبد المجيد النجار .دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،طبعة
أولى1407:هـ1987-م.
داللة األلفاظ على المعاني عند األصوليين لمحمود سعد،مكتبة وهبة،القاهرة،طبعة أولى1430:هـ-
2009م.

✓
✓

المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي لفتحي الدريني،مؤسسة
الرسالة،بيروت،طبعة ثالثة1434:هـ2013-م.
رسالة في القواعد الفقهية للعالمة عبد الرحمان بن ناصر السعدي.المكتبة االسالمية ،عين شمس
الشرقية،طبعة أولى1422:هـ2001-م.

✓
✓ صيد الخاطر ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي المتوفى
الرسالة لإلمام محمد بن إدريس الشافعي(ت204هـ)،دار العقيدة،القاهرة،طبعة أولى1430:هـ2008/م.

سنة597هـ.دار الفكر ،بيروت1420:هـ1999-م.

✓

الطريق إلى التراث اإلسالمي مقدمات معرفية ومداخل منهجية للدكتور علي جمعة محمد،نهضة

مصر،الجيزة.
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✓

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي1291:هـ1376-هـ:

.291/4:طبع دار الكتب العلمية ببيروت،طبعة أولى1416:هـ1995-م.

✓
✓ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق لإلمام أبي العباس أحمد بن ادريس الصنهاجي
الفطرية لفريد األنصاري.الكلمة للطبع واإلشهار،مكناس.منشورات رسالة القرآن رقم.3:

سنة 684هـ  ،طبع دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة أولى1418:هـ1998-م.

✓
✓

القرافي المتوفى

فصول في الفكر االسالمي بالمغرب لعبد المجيد عمر النجار .طبع دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،طبعة
أولى1992:م.
في المنهج التطبيقي للشريعة االسالميةللدكتورعبدالمجيد النجار.طبع دار النشر الدولي،الرياض ،طبعة
أولى1415:هـ1994-م.

✓
✓ كتاب

القاموس الفقهي لسعدي أبوجيب.طبع دار الفكر ،دمشق1424:هـ2003 -م.
التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني،طبع دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة

ثالثة1408:هـ1988-م.

✓
✓ مجلة الهدى العدد السابع والعشرون.
✓ محاضرات في مقاصد الشريعة ألحمد الريسوني،دار الكلمة،القاهرة،طبعة أولى1431:هـ2010-م.
✓ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب االسالمي للدكتور عمر الجيدي .منشورات عكاظ،
الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية للدكتور أحمد الريسوني.طوب بريس ،الرباط.2007:

مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.

✓
✓ المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،لإلمام
المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا،طبع دار القلم دمشق ،طبعة أولى1418:هـ_1998م.

الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة261هـ.دارالفكر،بيروت،طبعة

أولى1421:هـ2000م.

✓
✓

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين قضايا ومناهج،للدكتور الشاهد البوشيخي،
دارالقلم مطبعة النجاح،الدارالبيضاء،طبعة أولى1413:هـ1993-م.
المناهج األصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية لخالد محمد علي عبيدات دار
النفائس،األردن،طبعة أولى1433:هـ2012-م.

✓

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم للدكتور علي سامي النشار،دار السالم،القاهرة،طبعة أولى1429:هـ-

✓

مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد) ألبي الوليد ابن رشد الجد ،تحقيق محمد الحبيب التجكاني .مؤسسة

2008م.

✓

النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،طبعة أولى1412:هـ1992-م.
معالم المنهج االسالمي للدكتور محمد عمارة  ،دار الشروق ،القاهرة،طبعة ثانية2009:م.
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✓

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب .للفقيه العالمة الشيخ المهدي
الوزاني المتوفى عام1342هـ،تحقيق األستاذ عمر بن عباد،طبع و ازرة األوقاف والشؤون االسالمية،
الرباط1417:هـ1996-م.

✓
✓ المناهج

مقدمة ابن خلدون ألبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون  ،طبع دار القلم ،بيروت.

✓

األصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية لخالد محمد علي عبيدات،دار

النفائس،األردن،طبعة أولى1433:هـ2012-م.
منهج المتكلمين في استنباط األحكام الشرعية لعبد الرؤوف مفضي خرابشة،دار ابن حزم،بيروت،طبعة
أولى1426:هـ2005-م.

✓

منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجي،دار السالم،القاهرة،طبعة أولى1423:هـ-

✓

الموافقات في أصول الشريعة ألبي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي المتوفى سنة

2002م.

✓

 790هـ، ،طبع المكتبة العصرية ،بيروت  .طبعة أولى  1423:هـ  2002 -م.
الموطأ لإلمام مالك بن أنس المتوفى سنة179هـ،برواية يحيى بن يحيى بن كثير الليثي األندلسي القرطبي
المتوفى سنة243هـ،ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار،دار المعرفة،الدار البيضاء،طبعة
أولى1419:هـ1998،م.

✓

نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ألحمد الريسوني .منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،طبع

✓

نيل األوطارشرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيارلإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني

دار األمان ،الرباط ،طبعة أولى1411 :هـ1991-م.

المتوفى سنة1255هـ دار الفكر ،بيروت1419:هـ1998-م.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

بصائر ربانية للتجديد في النوازل والقضايا المعاصرة
إعداد
د إدريس مولودي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م

347

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

مقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه و نستغفره ،ونعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال

مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،ثم
أما بعد؛

من خالل العنوان يتضح أنني لن أخوض في نوازل فقهية معاصرة بعينها ،وال في اختالفات الفقهاء المعاصرين

وغيرهم في ذلك ،إال ما كان على سبيل التوضيح بالمثال.
إنما القصد العودة إلى الوحي المتلو وغير المتلو ،لإلبصار عبره ما يسر هللا تعالى من التيسير وقدر من التقدير،
من الهدايات والضوابط الربانية التي تهدي المجتهد وتنير سبيله ،لداللة العباد على وجه الحق والصواب ،بعيدا عن

التقليد والعصبية وما شابه في القضية المعاَلجة ،ومنهج التنزيل فيها ،لإلسهام في إقامة الدين في النفس والمجتمع،
خصوصا بعدما لوحظ في واقعنا المعاصر الذي اتسم بالثورة اإلعالمية والمعلوماتية ،من تسيب وجرأة في الفهم

واإلفهام وإصدار األحكام...

ص ِائ ُر ِم ْن
واإلبصار المرام انطالقا من قول الحق سبحانهَ :
{ه َذا َب َ
ص ِائ ُر
اء ُك ْم َب َ
 ]203أي هذا القرآن العظيم  ..وقال هللا تعالىَ { :ق ْد َج َ
وما أَنا عَلي ُكم ِبحِف ٍ
يظ} [األنعام]104 :
ََ َ َ ْ ْ َ

ِك ْم َو ُه ًدى َوَر ْح َم ٌة لَِق ْو ٍم ُي ْؤ ِمُنو َن} [األعراف:
َرّب ُ
ص َر َفلَِنْف ِس ِه َو َم ْن َع ِمي َف َعَل ْي َها
ِم ْن َرّب ُ
ِك ْم َف َم ْن أ َْب َ
َ

الدليل على سبيل الهدى
وقديما قال اإلمام الشافعي" :فليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إال وفي كتاب هللا
ُ
فيها 1 ".يقصد عموم النوازل والقضايا إلى قيام الساعة.
ويقول ابن حزم" :ال يمكن وقوع نازلة ال يكون حكمها منصوصا في القرآن وبيان النبي صلى هللا عليه وسلم إما
باسمها األعم ،وإما باسمها األخص".

2

و"قال أبو الوليد ،رضي هللا عنه" :فال نازلة اال والحكم فيها قائم من القرآن ،إما بنص ،وإما بدليل ،علمه من علمه،
وجهله من جهله".. .

3

وهذا مما تطابقت عليه أقوال العلماء ،ومن ثم فعملي في هذا البحث المتواضع استنطاق نصوص الوحي مسترشدا

بكالم علماء التفسير وعلوم القرآن وغيرها ،الستخالص الهدايات والضوابط التي غالبا ما تتم الغفلة عنها ،ومن
ذلك ماله تعلق بالجانب القلبي والتربوي...
وبناء على ما سلف وغيره يمكن تقسيم البحث إلى العناصر التالية:
مقدمةالمبحث األول :إطاللة على المصطلحات المركب منها عنوان البحث

المبحث الثاني :المراد بالتجديد في النوازل والقضايا المعاصرة.
البحث الثالث :هدايات وبصائر علمية ومفاهيمية
المبحث الرابع :هدايات وبصائر قلبية وتربوية
-خاتمة.

1

 -الرسالة للشافعي ()20 /1

2

 -اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ()184 /4

3

 -مسائل أبي الوليد ابن رشد ()681 /1
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المبحث األول :إطاللة على المصطلحات المركب منها عنوان البحث:

المصطلحات المفاتيح للموضوع –كما يبدو -هي "بصائر" و"نوازل" و"التجديد" ومن ثم من المفيد في هذا البحث
تناول دالاللتها اللغوية واالصطالحية ،ولنبدأ بلفظ "بصائر" الذي هو جمع بصيرة وقد ورد في القرآن الكريم جمعا
خمس مرات ،1ومفردا مرتين:2
-1تعريف البصائر

أ-البصائر في اللغة:

الشي ِء؛ يَقال :هو ب ِ
ِ
ص ٌير ِب ِه[َ .و ِمنه البصيرة]...
الص ُاد َو َّ
اء َو َّ
َح ُد ُه َما اْلعْل ُم ِب َّ ْ ُ ُ ُ َ َ
َص َال ِن :أ َ
اء أ ْ
الر ُ
يقول ابن فارس" :اْلَب ُ
3
ِ ِِ
ِ
ضو ُح َّ
ص ُرُ ،هَو
الش ْي ِءَ ...وأ َّ
ص ُر ال َّش ْي ِء ِغَل ُ
َواْلَبص َيرُة :اْلُبْرَه ُ
َص ُل َذل َك ُكّله ُو ُ
ظ ُهَ .و ِم ْن ُه اْلَب ْ
َص ُل ْاآل َخ ُر َفُب ْ
َما ْاأل ْ
ان َ .وأ ْ
ِ
ِ
ِ
ان َكما تُخا ُ ِ
َّ
َص ِل ْاأل ََّو ِل
يم ِإَلى أ َِديمٍُ ،ي َخا َ
طِ َ َ
أْ
ط َحاشَي ُة الث ْو ِبَ .واْلَبص َيرُةَ :ما َبْي َن ُشَّق َت ِي اْلَبْيتَ ،و ُه َو ِإَلى ْاأل ْ
َن يضم أَد ٌ

أَ ْقَر ُب".. .
ُّ َّ َِّ
اب رحلِ ِه ب ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ص َيرًةَ ،وِه َي ُشَّقةٌ
صر ِإذا َعلق َعَلى َب َ ْ َ
ويقول ابن منظورَ :
"البص َيرةُ :الشق ُة التي تَ ُكو ُن َعَلى اْلخَباء .وأ َْب َ
6
ط ٍن أَو غي ِِره" 5ويقول" :والبصيرةِ :
صيرةٌ .والب ِ
وكل ما ُلِبس جَّن ًة ب ِ
ص َيرةُ :التُّرس"
ِم ْن ُق ْ
َ َُ ّ
َْ
َ
الد ْرعَُ ُ َ َ ُّ ،
ِ
وب َصر ..والضرير
وللقوة التي فيها ،ويقال لقوة القلب المدركةَ :بص َيرة َ
ويقول الراغبَ :
صر يقال للجارحة الناظرةّ ..
"الب َ
4

يقال له :بصير على سبيل العكس ،واألولى أن ذلك يقال لما له من قوة بصيرة القلب ًل لما قالوه ،ولهذا ال يقال

له :مبصر وباصر"...

7

ومما سلف نخلص إلى أن البصيرة قوة القلب المدركة العالمة ،عبرها نبصر البراهين الممكنة من اعتقاد صحة
8
ويضل.
األشياء من عدمها ،وبها يكون اًلعتبار  ..فُنحفظ من ثم مما ُيزل ُ
ب-البصائر في اًلصطالح العام:

1

ِكم َفمن أَبصر َفلِنْف ِس ِه ومن ع ِمي َفعَليها وما أَنا عَلي ُكم ِبح ِف ٍ
 قال هللا تعالىَ{ :ق ْد جاء ُكم ب ِ ِيظ} [األنعام]104 :
صائ ُر م ْن َرّب ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ ََ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِك ْم َو ُه ًدى َوَر ْح َم ٌة
صائ ُر م ْن َرّب ُ
{وإِ َذا َل ْم تَأْت ِه ْم ِب َآية َقاُلوا َل ْوَال ْ
اجتََب ْيتَ َها ُق ْل إن َما أَتب ُع َما ُي َ
وقالَ :
وحى إَل َّي م ْن َرّبِي َه َذا َب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صائ َر
ال َلَق ْد َعل ْم َت َما أ َْن َزَل َه ُؤَالء ِإ َّال َر ُّب َّ
لَِق ْو ٍم ُي ْؤ ِمُن َ
ون} [األعراف ]203 :وقال سبحانهَ{ :ق َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َب َ
ِ
ِ
ظُّنك يا ِفرعو ُن م ْثبورا} [اإلسراء ]102 :وقال{ :وَلَق ْد آتَينا موسى اْل ِكتَ ِ
ون ْاألُوَلى
َهَل ْكَنا اْلُق ُر َ
اب م ْن َب ْعد َما أ ْ
َ
َوإِّني َألَ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ً
َ
َْ ُ َ
{ه َذا َبص ِائ ُر ِل َّلن ِ
َبص ِائ َر لِ َّلن ِ
ون}
اس َو ُه ًدى َوَر ْح َم ٌة ِلَق ْو ٍم ُيوِقُن َ
اس َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َل َعَّل ُه ْم َيتَ َذ َّك ُر َ
ون} [القصص ]43 :وقالَ َ :
َ
[الجاثية]20 :
صيرٍة أَنا وم ِن اتَّبعِني وسبحان َّ ِ
قال هللا تعالىُ{ :قل ه ِذِه سِب ِيلي أَدعو ِإَلى َّ ِِ
ِ
ين} [يوسف:
َّللا َو َما أََنا م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
َّللا َعَلى َب َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ُْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
 ]108وقال{َ :ب ِل ِْ
ان َعَلى َنْفسه َبص َيرةٌ} [القيامة]14 :
اإل ْن َس ُ
"والبصيرة :الح َّج ُة و ِبصار في الشيء ".الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/بصر
االست ُ
َ َُ ُ
ْ

5

 لسان العرب/بصر" .وم ْن َعَّلق على باِب ِه َبصيرةً :لِ ُّلشَّق ِة " القاموس المحيط/بصر
َ
َ
َ
 -لسان العرب/بصر وانظر المحكم والمحيط األعظم/بصر

2

3
4

6
7
8

 -مقاييس اللغة/بصر

 المفردات في غريب القرآن/بصرالليث :البصيرة :اسم لما اعتقد ِفي الَقْلب من ِ
" وَق ََّعرِبي .. :والبصيرةُّ :
الشَّقة َّالِتي
الدين َوتحّقق ْاألَمرَ ...عن ْابن ْاأل َا
ّ
ْ
ال ْ
َ
َ
َ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
بها" تهذيب
ال :والبصيرةُ :الع ْبرةُ ،يَقال :أما َلك بصيرةٌ في َه َذا؟ أَي :ع ْبرةٌ ْ
تعتَبر َ
تكون على اْلخباء[ ...و] َق َ

اللغة/بصر .وانظر تاج العروس/بصر .وقال القاضي عياض" :و ْأبصر واستبصر من البصيرة و ُهو اْلمتََيقن َّ
للشيء
َ
َ َ ُ
ْ
لصحَّته" مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )95 /1وقال الفيروزآبادي" :والبصير :المب ِ
والمعتقد ِ
اء،
ر
ص
ب
ج:
،
ر
ص
ُ ُْ ُ
َُ ُ
ِ
وبالهاء :عقيدة الَقْل ِب ،و ِ
طَن ُة "...القاموس المحيط/بصر
والعالِ ُم،
الف ْ
َ َُ
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يقول الجرجاني" :البصيرة :قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق األشياء وبواطنها ،بمثابة البصر للنفس

يرى به صور األشياء وظواهرها ،وهي التي يسميها الحكماء :العاقلة النظرية ،والقوة القدسية".
ج-البصائر في القرآن:

1

ص ِائ ُر
اء ُك ْم َب َ
يقول الدكتور محمد حسن جبل في معجمه مبينا البصائر في عموم مواردها في القرآنَ{" :ق ْد َج َ
جمع بصيرة وهي الداللة ،ومثلها كل (بصائر)
ست َدل،
وي َ
َرّب ُ
ِك ْم} [األنعام :]104 :آيات وبينات ُيْب َصر بها ُ
ُ
القرآن".

ِم ْن
في

2

والذي يتفق مع ما سلف ويعتبر من أجود تعاريف البصائر قول ابن عطية«" :البصائر» جمع بصيرة ،وهي ما

يتفق عن تحصيل العقل لألشياء المنظور فيها ،باًلعتبار ،فكأنه قال :قد جاءكم في القرآن واآليات طرائق إبصار

الحق والمعينة عليه ،والبصيرة للقلب مستعارة من إبصار العين" 3فاألمر إذن يتعلق بإعمال العقل والقلب لإلبصار
عبر اآليات الستنارة الطريق .وذلك على كل حال وفي كل مجال ..ألن القرآن {يهدي للتي أقوم} في كل شيء،

كما يدل على ذلك حذق متعلق الهداية في آية اإلسراء .وهو ما يتفق مع ورود لفظة "بصائر" جمعا في الداللة
ص ِائ َر» ِأل َّ
اعا ِم َن اْل ُه َدى َعَلى
َن [في] اْلُق ْرآن أ َْنَو ً
على القرآن ،وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور"َ :وإَِّن َما َج َم َع «اْلَب َ
ير اْلعْق ِل ِفي ِإص َال ِح ِاالعِتَق ِاد ،وتَس ِد ِيد اْلَفه ِم ِفي ِ
ِ
حس ِب َّ ِ َِّ
ِ
ض ِع اْلَقَوِان ِ
الد ِ
ين
ّ
ينَ ،وَو ْ
ْ
ْ
الن َواحي التي َي ْهدي ِإَل ْي َها ،م ْن تَْن ِو ِ َ
َ ْ
ْ
ََ
ِ 4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
الد ْنَياَ ،والت ْحذ ِ
الن َجا ِح َو َّ
ط ُرق َّ
اش َرة َب ْي َن َّ
الن َجاة في ُّ
الناسَ ،و َّ
ير م ْن َم َهاوي اْل ُخ ْس َران".
الد َالَلة َعَلى ُ
ام َالت َواْل ُم َع َ
لْل ُم َع َ

بصُر
وفي ختام هذه اإلطاللة نقول :آيات القرآن الكريم كما جاء في آية األنعام ونظائرها بصائر وبينات ودًلئل ُت َ
{يا أَُّي َها َّ
اس َق ْد
بها وعبرها األشياء على حقيقتها ،ومن ثم كانت نو ار مبينا يهدي السالكين درب المرسلينَ ،
الن ُ
ور ُمِبيًنا} [النساء ]174 :وذلك على كل المستويات تفكي ار وتعبي ار وتدبيرا.
ِك ْم َوأَْن َزْلَنا ِإَلْي ُك ْم ُن ًا
اء ُك ْم ُبْرَهان ِم ْن َرب ُ
َج َ
-2تعريف النوازل:
أ-النوازل في اللغة:

ِ
ِ
الم ْح َكم :ا ِ
ِ
النوازل جمع نازلة ،قال الزبيديِ « :
الشَّدةُ من
النازَلة :الشديدةُ من َنو ِازِل
لنازَلةّ :
الدهر ،أَي شدائدهاَ ،وفي ُ
5
ِ
الن ِ
الدهر تَْن ِزُل ِب َّ
ِ
العافي َةَ ،وقد َن َزَل ِب ِه َم ْك ُروهٌ».
اس،
شدائد
َ
نسأل هللاَ
ُ

ب-النازلة في اًلصطالح:

من اجمع تعاريفها :قول محمد الحبيب التجكاني" :حادثة واقعية نزلت بالناس في زمان ومكان معين ،سئل عنها

مفت من المفتين ،أو إحالة من طرف المحكمة على المفتين"

6

ويصطلح عليها أيضا باصطالحات أخرى ،استعملها الفقهاء األقدمون أو المعاصرون ،مثل الفتاوى والمسائل
واألسئلة واألجوبة والجوابات والحوادث والمشكالت والواقعات والمستجدات والقضايا...

-3تعريف التجديد:
1
2
3

4
5
6

ِ
ِ
بها المعقوالت" الكليات/فصل الباء.
 التعريفات /باب الباء ،يقول الكفوي" :البصيرة :ه َي ُقَّوة في اْلقلب ْتدرك َ المعجم االشتقاقي المؤصل/بصرَّللا ِفي عي ِن اْلَقْل ِب ،يَف ِرق ِبهِ
ِ
ُُّ
َْ
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( )331 /2يقول ابن القيم"َ :واْلَبص َيرةُ ُن ٌور َي ْج َعلُ ُه َّ ُ
اْلعبد بين اْلح ِق واْلب ِ
اط ِل ،وِنسبتُه ِإَلى اْلَقْل ِبَ :كِنسب ِة ضوِء اْلعي ِن ِإَلى اْلعي ِن .وه ِذِه اْلب ِ
ص َيرةُ َو ْهِبَّي ٌة َوَك َسِبَّي ُةَ .ف َم ْن أ ََد َار
َ َْ ُ
ْ َ َ ْ َْ
َْ َ َ َ
َ ْ ُ َْ َ َ ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صيرتُه .ورزِق ُفرَقانا يَفرِق ِبه بين اْلح ِق واْلب ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
الن َ ِ
َّ
اط ِل".
َع َال ِم اْل َح ِّق َوأَدلتهَ ،وتَ َجرَ
ظ َر في أ ْ
استََن َار ْت َب َ ُ َ ُ َ ْ ً ُ ّ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ
َّد ََّّلل م ْن َه َواهُْ :
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ()320 /2
 -التحرير والتنوير ()238 /9

 تاج العروس/نزل .وانظر أيضا معاجم العين ومقاييس اللغة والقاموس المحيط... منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل المعاصرة :دراسة تأصيلية تطبيقية. 93 :350
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أ-التجديد في اللغة:

1
الج ِديد َ :ما َال َع ْه َد
يقول الراغب" :ثوب جديد :أصله المقطوع ،ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه" ويقول الزبيدي" :و َ
ِ
َّ
صي ََّرهُ َج ِد ًيدا 3".بمعنى "إعادة
"وتجدد
َلك ِب ِه" 2ويقول ابن منظور:
َجَّده َ
ص َار َجد ًيدا .وأ َ
وجَّدده و ْ
استَ َجَّده أَي َ
الشيءَ :
ُ

الشيء بعد فترة" 4أي بعد فتوره وخفوته ،وبتعبير آخر أوضح "التجديد أن يعيد الشيء بصفته األولى ،وإال لم يكن

تجديداً".

5

ب-التجديد في اًلصطالح:

ِ َّ
َّللاِ َّ
ِ
ال:
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
والتجديد في االصطالح الشرعي ارتبط بالحديث الذي رواه أبو ُه َرْي َرَةَ ،ع ْن َرُسول َّ َ
َّللاَ َي ْب َع ُث لِ َه ِذِه ْاأل َُّم ِة َعَلى َأر ِ
ْس ُك ِّل ِم َائ ِة َسَن ٍة َم ْن ُي َجِّد ُد َل َها ِد َين َها».6
«ِإ َّن َّ
ِ
َّ ِ ِ ِ
اء َما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر
ومن ثم ففي االصطالح الحديثي "اْل ُم َراد م َن الت ْجديد إ ْحَي ُ
ِ 7
ظ َه َر ِم َن اْلِب َد ِع َواْل ُم ْح َدثَات"
بمقتضاهماَ ،وإِ َماتَ ِة َما َ

ولم يرد لفظ "تجديد" في القرآن الكريم ،إال بمشتقاته ،وذلك في عشرة موارد ،ثمانية منها بلفظ "جديد" تعلقت جميعها
ات و ْاألَرض ِباْلح ِق ِإن ي َش ْأ ي ْذ ِهب ُكم ويأ ِ
ِ
بالخلق كقوقه تعالى{ :أََل ْم تَ َر أ َّ
ْت ِب َخْل ٍق َج ِد ٍيد } [إبراهيم:
َن َّ
َّللاَ َخَل َق َّ
الس َم َاو َ ْ َ
َ ّ ْ َ ُ ْ ْ ََ
 ]19وقوله{ :وَق َّ ِ
ين َكَفروا َهل َن ُدُّل ُكم َعَلى رج ٍل يَنِبُئ ُكم ِإ َذا مِّزْقتُم ُك َّل ممز ٍ
َّق ِإَّن ُك ْم َلِفي َخْل ٍق َج ِد ٍيد} [سبأ ]7 :قوله:
ْ
ال الذ َ ُ
َ َ
ُ ْ
َُ ُّ ْ
ْ
َُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّها َّ
َّللاُ ُه َو اْل َغن ُّي اْل َحم ُيد ،إ ْن َي َش ْأ ُي ْذه ْب ُك ْم َوَيأْت ب َخْل ٍق َجديد} [فاطر]16 ،15 :
َّللا َو َّ
اء إَلى َّ
الن ُ
{ َيا أَي َ
اس أ َْنتُ ُم اْلُفَق َر ُ
من معاني النص األول والثالث ما يدل على المعنى االصطالحي في الحديث ،ما قاله الشوكانيِ" :إ ْن َي َش ْأ ُيْفِن ُك ْم
ٍِ ِ
ِ
ون ُه" 8على صفة أبيكم آدم ومن سار على دربه من األنبياء والمرسلين
صَ
يع َ
َوَيأْت َب َدَل ُك ْم ِب َخْل ٍق َجديدُ ،يط ُ
ون ُه َوَال َي ْع ُ
َّللاُ اْل َغِن ُّي
{و َّ
وأتباعهم ،وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم بداللة مفهومية في نصوص متعددة مثل قوله تعالىَ :
وأَنتُم اْلُفَقراء وإِن تَتَوَّلوا يستَب ِدل َقوما غيرُكم ثُ َّم َال ي ُكونوا أَمثَاَل ُكم}[ 9محمد ]38 :وقوله{ :يا أَي َّ ِ
آمُنوا َم ْن َي ْرتََّد
ُّها الذ َ
َ َ
َ ُ ْ ْ
َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ً َ َْ ْ
ين َ
َّللاِ
ِ ِِ
َعَّزٍة عَلى اْل َك ِاف ِرين يج ِ
َّللا ِبَقو ٍم ي ِحبُّهم وي ِحبُّونه أ َِذَّل ٍة عَلى اْلمؤ ِمِنين أ ِ
ِ
ِ
اه ُدو َن ِفي سِب ِ
يل َّ
ُْ َ
َ
َ
ف َيأْتي َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ
م ْن ُك ْم َع ْن دينه َف َس ْو َ
َ َُ
َ
َوَال َي َخا ُفو َن َل ْو َم َة َالِئ ٍم } [المائدة.]54 :
أي إن غاب واندرس شرع هللا تعالى واقعا على األرض ،من قبلكم فلم تقيموه وتحفظوه ،سيجدد الخالق سبحانه
الخلق ،بإهالككم واإلتيان بخلق جديد يحبونه عز وجل ويعبدونه حق عبادته.

1
2
3
4

 المفردات في غريب القرآن/جدد تاج العروس/جدد -لسان العرب/جدد

 -معجم لغة الفقهاء (ص)121 :

5

 شرح البخاري للسفيري ()244 /2ِ
ِ
اب َما ُي ْذ َك ُر ِفي َق ْرِن اْل ِم َائ ِة ،الحديث رقم .4291 :المعجم األوسط للطبراني ،باب
 سنن أبي داود ،كتَاب اْل َم َالح ِمَ ،ب ُِ
اب اْل ِفتَ ِن َواْل َم َال ِح ِم ،الحديث رقم .8592 :وقال الشيخ األلباني:
الميم ،الحديث رقم .6527 :ومستدرك الحاكم ،كتَ ُ

7

 -عون المعبود وحاشية ابن القيم ()263 /11

6

(صحيح) انظر حديث رقم 1874 :في صحيح الجامع.

8
9

 القدير للشوكاني ( )395 /4وانظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ()148 /7ِ
ومن النصوص المشابهة قول هللا تعالى{ :وربُّك اْل َغِن ُّي ُذو الرَّحم ِة ِإن ي َش ْأ ي ْذ ِهب ُكم ويستَ ْخلِ ِاء }
ْ
ََ َ
ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ ْ
ف م ْن َب ْعد ُك ْم َما َي َش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللاُ َعَلى َذلِ َك َق ِد ًيرا} [النساء... ]133 :
ان َّ
ك
و
ين
ر
آخ
ب
ْت
أ
ي
و
اس
الن
ا
ُّه
َي
َ َ ََ َ
ُ ََ
[األنعام ]133 :وقوله { :إ ْن َي َش ْأ ُي ْذه ْب ُك ْم أ َ
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المبحث الثاني :المراد بالتجديد في النوازل والقضايا المعاصرة:

ِ
اب ِت ْبَي ًانا لِ ُك ِّل َشي ٍء} [النحل]89 :
{وَنَّ ْزلَنا َعَل ْي َك اْلكتَ َ
بناء على ما سلف ،وأن هللا تعالى أكمل دينه ،بيانا كما قالَ :
ْ
بداللة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي علمنا كل شيء ،فما من نازلة تنزل بالبشرية إال وفيه حكمها –كما
اطل أَن َال يوجد ِف ِ
سبقت األقوال في ذلك -ونضيف ما قاله ابن حزمَ " :فما كمل ِب َشهادة هللا تَعاَلى َفمن اْلب ِ
يه حكم
ََ
ُ
َ
َ
َ
النو ِازل" 1وح َكى ابن ُفورٍك عن اب ِن َّ ِ
ِ
ُّ
َّ
يها
الَ :ل ْم َي ْخ ُل اْل َعْق ُل َقط م ْن َّ
ُْ َ َْ ْ
ََ
الس ْم ِعَ ،وَال َن ِازَل ٌة إال َوِف َ
الصائ ِغ :أََّن ُه َق َ
نازله من َّ َ
ُّ ِ
ص َح ُب 2".من هاهنئذ فال بد من العودة الدائمة للوحي للتحصين وضبط
َس ْم ٌع أ َْو َل َها تَ َعل ٌق ِبه .أ َْو َل َها َح ٌ
ال ُي ْستَ ْ
السير ،وهذا أساس التجديد المطلوب-وهو من أهم البصائر -كما يبصرنا به حديث الذي ال ينطق عن الهوى :

"إن هللا تعالى يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 3".فليس التجديد إلغاء أو إهماال لتراث

سلف هذه األمة ،بل األصل الرجوع إليه والنظر فيه بعين فاحصة مستبصرة ببصائر الوحي ،للبناء عليه استفادة

من جهود السابقين ،منهجا ومعرفة باألجوبة التي ضمنوها كتبهم القيمة .ومما يدعونا لذلك ،اإلبصار في مثل قول
ِ َّ ِ
ط ِ
ِ
الرس ِ
ِ
اسأَُلوا
ين َي ْستَْنِب ُ َ
ول َوإَِلى أُولِي ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
ون ُه م ْن ُه ْم} [النساء ]83 :وقولهَ{ :ف ْ
{وَل ْو َرُّدوهُ إَلى َّ ُ
هللا تعالىَ :
َه َل ال ِّذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْعَل ُمو َن} [النحل]43 :
أْ
وليس التجديد دائما اإلتيان بالجديد فمن التجديد العودة إلى النبع صافيا بعدما تم تكديره ،بسبب من تراكم الغفلة
والفجور واإلفراط في التوسع في الملذات وقسوة القلوب ..فتجديد الدين تخليصه مما شابه مما ليس منه ثم عرضه
غضا طريا كما بدأ ..والمجتهد النوازلي يتناول ما نزل به -سي ار على قول ابن منظورَّ :
"الن ِازَل ِة تَْن ِزُل بالعالِ ِم َّال ِذي
ِِ ِ ِ ِ
المجتهد فيه قبل ،بقصد الترجيح ،بعرضه على
يها" -4سواء الجديد منه أم القديم ،وتناوله للقديم
َ
أَمر باال ْجت َهاد ف َ

األصول ،أو اإل فادة منه تخريجا عليه ،أو ما شابه ،للوصول لما يحقق مقاصد الشرح تنزيال على أحوال الناس.

وأصول التشريع مرجعها إلى أصلها؛ كتاب هللا تعالى .وبيانا لذلك نورد توضيح قول الشافعي السالف الذكر:

الدليل على سبيل الهدى فيها 5 ".وذلك على لسان أبي
"فليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إال وفي كتاب هللا
ُ
المظفر السمعاني الذي قال" :فإن قال قائل أن من األحكام ما يثبت ..بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب هللا في
الحقيقة ،ألن كتاب هللا تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات هللا عليه ،وفرض علينا األخذ بقوله ،وحذرنا
اكم عنه َفانتَهوا} [الحشر ]7 :وقال تعالىِ :
يعوا َّ
اك ُم َّ
{و َما آتَ ُ
{وأَط ُ
َّللاَ
ول َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َه ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
الرُس ُ
َ
مخالفته ،قال هللا تعالىَ :
َّ ِ
ِ
ين ُي َخالُِفو َن َع ْن أ َْم ِِره} [النور. ]63 :
يعوا َّ
ول} [التغابن ]12 :وقال تعالىَ{ :فْلَي ْح َذ ِر الذ َ
َوأَط ُ
الرُس َ
قال الشافعي :فم ا قيل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فعن هللا قيل .فإن قيل :هيئات القبوض في البياعات

وكيفية اإلحراز في السرقة ،وغالب العقود في المعامالت ،ليس لها أصل في الكتاب وال في السنة.
قلنا :قد قال هللا تعالىِ :
ِ
ِِ
ين} [األعراف ]199:والعرف ما يعرفه الناس
ُ
َع ِر ْ
ْم ْر ِباْل ُع ْرف َوأ ْ
ض َع ِن اْل َجاهل َ
{خذ اْل َعْف َو َوأ ُ
ويتعارفونه فيما بينهم معاملة ،فصار العرف في صفة القبوض واإلحراز والنفوذ معتب ار بالكتاب ،فعلى هذا نقول أن
الكتاب أمثل الدالئل ،والسنة مأخوذة منه ،والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة ،واالجماع مأخوذ من الكتاب والسنة
والقياس".

1
2
3
4

6

 -النبذة الكافية (ص)60 :

 البحر المحيط في أصول الفقه ()212 /1-سبق تخريجه

لسان العرب/نزل

5

 -الرسالة للشافعي ()20 /1

6

 قواطع األدلة في األصول ()29 /1352
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البحث الثالث :هدايات وبصائر علمية ومفاهيمية

-1إعادة اًلعتبار لمعنى الفقه ،عبر بصائر الوحي:

ال ينبغي أن نقف فقط على معنى الفقه الصناعي ،الذي حفظناه عن الفقهاء أي" :العلم باألحكام الشرعية العملية

المكتسب[ة] من أدلتها التفصيلية 1 ".فليس الفقه كما اتفق هو المعلومات الفقهية التي يكون شخص ما وعاء لها،

يكون األمر كذلك عندما نفرق بين تعريف كل من علماء الشريعة والحقيقة ،فالمرجع إذن للفهم الحق ،هو الوحي
سواء كان قرآنا أم سنة.

ط ِائَف ٌة لِيتََفَّقهوا ِفي ِ
الد ِ
ين َولُِي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم ِإ َذا َرَج ُعوا ِإَل ْي ِه ْم َل َعَّل ُه ْم
من البصائر في ذلكَ{ :فَل ْوَال َنَف َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِم ْن ُه ْم َّ
َ ُ
َي ْح َذ ُرو َن } [التوبة]122 :
ِ
ِ َّ
النِب َّي َّ
ِ
َّللاُ ِب ِه َخ ْي ًار ُيَفِّق ْه ُه ِفي
ولَ « :م ْن ُي ِرِد َّ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
ومنها من السنة البيان :عن ُم َعاوَي َة ،قالَ :سم ْع ُت َّ َ
َّللا يع ِطي ،وَلن تزال ه ِذِه األ َُّم ُة َق ِائم ًة عَلى أَم ِر َّ ِ
ِ
ِ
الد ِ
ض ُّرُه ْم َم ْن َخاَلَف ُه ْمَ ،حتَّى َيأِْتي أ َْم ُر
ّ
َّللا ،الَ َي ُ
َ َ
َ ْ ََ َ َ
ينَ ،وإَِّن َما أََنا َقاس ٌم َو َّ ُ ُ ْ
ْ
َ
ِ 2
َّللا»
َّ

المعنى الصناعي للفقه –المشار إليه أعاله -هو فرع عن المعنى العام بمعهود الوحي قرآنا وسنة ،كما يدل على
ذلك ظاهر النصين السالفين ،فقد بين النص القرآني وظيفة التفقه في الدين والمقصد منه ،وهو إنذار المتفقه قومه

رجاء االرتقاء بهم إلى منزلة الحذر والخوف والخشية من هللا تعالى .وال شك ان الوظيفة والمقصد معا من الصفات
القلبية.
والفقه في حديث معاوية ،ال دليل على تخصيصه بالفقه بالمعنى الخاص ،ويؤكد ذلك أن الخير المترتب على التفقه
في الدين ،ورد بلفظ عام ،يجعل المتفِّقه مصطبغا بالخير ومصد ار للخير.

"أما تسمية الفقه َّ
بأنه العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية باالستداللَّ ،
فإن هذا َّإنما هو اصطالح

خاص ،حادث لعلماء األصول الفقهية ،فيدخل في مدلوله الشرعي -على المعنى العام :-معرفة حقائق اإليمان،
ٌّ
خير َّفقهه
السير والسلوك إلى هللا بمعرفة مراتب اإلحسان؛ فمن أ ارد هللا به ًا
ومعرفة أحكام شرائع اإلسالم ،ومعرفة ّ
3
في هذه األمورَّ ،
ووفقه للعمل بها".

ومن ثم يتضح أن الفقه خضع لنوع من التطور من حيث داللته ومعناه ،ويؤكد ذلك ما أورده األلوسي في سياق

تفسيره آلية التوبة أعاله ،عن اإلمام الغزالي فقال" :قال حجة اإلسالم الغزالي عليه الرحمة :كان اسم الفقه في
العصر األول ،اسما لعلم اآلخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب ،وتدل عليه هذه اآلية ،فما به اإلنذار والتخويف هو الفقه،

دون تعريفات الطالق واللعان والسلم واإلجارات .وسأل فرقد السنجي الحسن عن شيء ،فأجابه فقال :إن الفقهاء
يخالفونك ،فقال الحسن :ثكلتك أمك هل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا ،الراغب في اآلخرة ،البصير
بدينه ،المداوم على عبادة ربه ،الورع ،الكاف عن أعراض المسلمين ،العفيف عن أموالهم ،الناصح لجماعتهم ،ولم

يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى اه .وهو من الحسن بمكان".

4

لم هذه التبصرة؟ ألن بعض الفقهاء في كثير من األحيان يعرضون األحكام جافة مجردة عن العقيدة والسلوك...

1

2

3
4

المدخل إلى مذهب أحمد :ص .58و انظر البحر المحيط للزركشي  .21 / 1والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة(المقدمة..)18 /
َّللا ِب ِه خي ار يَفِّقهه ِفي ِ
ِ
ِ
الد ِ
ين ،الحديث رقم .71 :و صحيح مسلمِ ،كتَاب
ّ
ابَ :م ْن ُي ِرِد َّ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ
اب العْل ِمَ ،ب ٌ
 صحيح البخاري ،كتَ َُّ ِ
اب َّ
الن ْه ِي َع ِن اْل َم ْسأََل ِة ،الحديث رقم )1037( - 100 :واللفظ للبخاري.
الزَكاةَ ،ب ُ
 توضيح األحكام من بلوغ المرام ()486 /7 -روح المعاني ()46 /6
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-2تصحيح التصور عن المفاهيم المرتبطة بالنوازل المعاصرة:

مما يقوي السير في التجديد المقصود ،الدراسة المعمقة لأللفاظ المرتبطة بالنوازل في الوحي ،ففي النوازل المالية

مثال ،البد من دراسة ألفاظ المال والكسب واإلنفاق والصدقة والزكاة والتجارة والبيع والربا والقرض ...وأزعم أن

المنهج المبلغ المقصد هو منهج الدراسة المصطلحية حسب فقه الباحث للمنهج واإلحسان في تنزيله ..وكما يقولون

صح بالتجريب...

 من البصائر المؤصلة لذلك حديث جبريل ،الذي صحح التصور عن بعض المفاهيم الكلية في الدين ،التي هياإلسالم واإليمان واإلحسان..
-3إبصار التفاوت في الفقه وشرائط التصدي لفقه النوازل :ال يخفى على ذي بصيرة ما يالحظ في واقعنا
المعاصر الذي اتسم بالثورة اإلعالمية والمعلوماتية ،من تسيب وجرأة في الفهم واإلفهام وإصدار األحكام ،دون أهلية

تصدر المجالس لإلفتاء؛ من العلم بأدلة األحكام ،وأدوات الفهم ،وترتيب
لذلك .واألهلية تقتضي التحقق بشرائط
ّ
األدلة ،والعلم بمواطن االضطرار والحرج وعموم البلوى وما شابه ...واستحضار فقه الموازنات وفقه المقاصد وغيرها
من األفقاه...

َّللاُ أََّن ُه َال ِإَل َه ِإ َّال
{ش ِه َد َّ
من البصائر :قول هللا تعالىَ{ :ل ِك ِن َّالر ِاس ُخو َن ِفي اْل ِعْل ِم ِم ْن ُه ْم[ } ...النساء ]162 :وقلهَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
الرس ِ
ِ
ِ
ول
{وَل ْو َرُّدوهُ إَلى َّ ُ
يم} [آل عمران ]18 :وقولهَ :
ُه َو َواْل َم َالئ َك ُة َوأُوُلو اْلعْل ِم َقائ ًما باْلق ْسط َال إَل َه إال ُه َو اْل َعز ُيز اْل َحك ُ
طونه ِمنهم} [النساء ]83 :وقولهِ{ :إَّنما يخ َشى َّ ِ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اء}
َ َْ
َوإَِلى أُولِي ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
ين َي ْستَْنب ُ َ ُ ْ ُ ْ
َّللاَ م ْن عَباده اْل ُعَل َم ُ
ِ
ان َع ْن ُه َم ْسُئوًال} [اإلسراء:
ف َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِعْل ٌم ِإ َّن َّ
ص َر َواْلُف َؤ َاد ُك ُّل أُوَلئ َك َك َ
{وَال تَْق ُ
الس ْم َع َواْلَب َ
[فاطر ]28 :وقولهَ :
... ]36
ومن السنة البيان:

ِ
َّللا ِب ِه ِمن الهدى و ِ
ِ َّ
النِب ِي َّ
ِ
الكِث ِ
ير
الغ ْي ِث َ
العْلمَِ ،ك َمَث ِل َ
الَ « :مَث ُل َما َب َعثَني َّ ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
َ َُ َ
وسىَ ،ع ِن َّ ّ َ
 َع ْن أَبي ُم َالكِثير ،وَكانت ِمنها أ ِ
ِ
ِ ِ
أَصاب أَرضاَ ،ف َك ِ
ِ
اءَ ،فَنَف َع
اءَ ،فأ َْنَبتَ ِت َ
َ
َ َ ْ ً
الع ْش َب َ َ َ َ ْ ْ َ َ
الك َألَ َو ُ
َجاد ُب ،أ َْم َس َكت َ
ان م ْن َها َنقَّي ٌةَ ،قبَلت َ
الم َ
الم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللاُ ِب َها َّ
اء َوالَ تُْنب ُت َك َألًَ ،ف َذل َك
َّ
َص َاب ْت م ْن َها َ
طائَف ًة أ ْ
يع ٌ
ُخ َرى ،إن َما ه َي ق َ
الن َ
اسَ ،ف َشرُبوا َو َسَق ْوا َوَزَرُعواَ ،وأ َ
ان الَ تُ ْمس ُك َم ً
َّللاِ ،وَنَفعه ما بعثَِني َّ ِ ِ ِ َّ
ِِ
َمَث ُل َم ْن َفُق َه ِفي ِد ِ
َّللاِ َّال ِذي
ْساَ ،وَل ْم َيْقَب ْل ُه َدى َّ
ين َّ َ َ ُ َ َ َ
َّللاُ به َف َعل َم َو َعل َمَ ،و َمَث ُل َم ْن َل ْم َي ْرَف ْع ب َذل َك َأر ً
ِِ 1
أ ُْرِسْل ُت به»
ِ
ٍِ
ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ولَ« :ن َّ
ظ ُه
ض َر َّ
ام َأًر َس ِم َع ِمَّنا َح ِديثًاَ ،ف َحِف َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
الَ :سم ْع ُت َرُس َ
 َع ْن َزْيد ْب ِن ثَابتَ ،ق ََّللاُ ْ
ول َّ َ
ِ ِ ٍ 2
ام ِل ِفْق ٍه ِإَلى من هو أَ ْفَقه ِم ْنه ،ور َّب ح ِ
حتَّى يبِّل َغهَ ،فر َّب ح ِ
ام ِل ِفْق ٍه َل ْي َس بَفقيه»
َ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ
َ َُ ُ ُ َ

1

2

 أخرجه البخاري في كتاب العلم :باب من علم وعّلم ،الحديث .79 :وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب بيان مثل مابعث به النبي صلى هللا عليه وسلم من الهدى والعلم الحديث رقم.2282 :
 سنن أبي داودِ ،كتَاب اْل ِعْل ِم ،باب َفض ِل ن ْش ِر اْل ِعْل ِم ،الحديث رقم .3660 :و سنن الدارمي ،باب ِاال ْقِتد ِاء ِباْلعَلم ِاء،
َ ُ ْ َ
َ
َ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّللا عَليه وسلم ،باب ما ج ِ
الحديث رقم .235:سنن الترمذي ،أَبواب اْلعْل ِم َع ْن رس ِ
الح ّث َعَلى
ول َّ
اء في َ
َْ ُ
َّللا َ
َُ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
اب اْلعْل ِم ،اْل َحث َعَلى إ ْب َال ِغ اْلعْل ِم .5816 ،وغير هؤالء .وقال
تَْبلِي ِغ َّ
الس َما ِع .2656 ،السنن الكبرى للنسائي ،كتَ ُ
الشيخ األلباني( :صحيح) انظر حديث رقم 6763 :في صحيح الجامع .قال محقق كتاب التفسير من سنن سعيد
بن منصور :هو حديث متواتر َّ
مصنفاً بعنوان( :دراسة حديث،
العباد -أثابه هللا-
ّ
صنف فيه الشيخ عبد المحسن ّ
((نضر هللا امرءاً سمع مقالتي)) رواية ودراية)  ،وجمع فيه طرق هذا الحديث ،فبلغت أربعة وعشرين طريقاً عن
ّ

أربعة وعشرين صحابياً ،ولحديث بعض الصحابة طرق عنه ،وهو باللفظ األول هنا من حديث زيد بن ثابت رضي

هللا عنه عند أبي داود في سننه " ...التفسير من سنن سعيد بن منصور (المقدمة)3-2 /
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فالذي فقه في دين هللا ليس وعاء يحفظ ما فيه ،وإنما هو ممن علِم َّ
وعلم ،فهو من المبصرين لهدايات الوحي،
ودرجة إبصار الهدى في المسائل حسب االجتهاد في بلوغ الشرائط أعاله ،ويمكن إيراد بعض أهمها بنوع من

التفصيل والترتيب كما يلي:

أ-تصحيح القصد والورع ،وسيأتي التفصيل فيه في المبحث الموالي.ب -فقه الدين ،وقد سبقت اإلشارة إليه إجماال.
ج -فقه الواقع وفقه التنزيل وما يحتاجه من :استيعاب للتطورات واستم اررية التواصل مع العامة والخاصة والعمل
المؤسسي إلى جانب الخبراء حسب النازلة...

د-خطوات النظر في النوازل :من أهم خطواتها إضافة إلى تحقيق اإلخالص هلل تعالى وصدق التوكل عليه...
أوًل -فقه حقيقة النازلة :وذلك بتصورها تصو اًر واضحاً ..وتحقيق ذلك ب:

جمع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن ،لتعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف المحيطة بها..

-

 سؤال أهل االختصاص واالستعانة بهم في موضوع النازلة فإذا كانت المسألة طبية فينبغي الرجوع لألطباءوالمختصين وهكذا...

تحليل القضية المركبة إلى عناصرها األساسية التي تتكون منها :كثي اًر ما يوقع التسرع بغياب التحليل

-

المجتهد في الخطأ ،فعن ابن عباس رضي هللا عنه قال " :من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه»

1

ثانيا-تكييف النازلة تكييفاً فقهياً :بتحرير األصل الذي تنتمي إليه ،وتعيين مصادره المعينة في معرفة الحكم..
ثالثا-عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة واإلجماع ،كما فعل الصحابة والتابعون  -رضي
هللا عنهم  ،-وقد ال يجد الباحث نصاً صريحاً في المسألة ألنها نازلة ،ولكنه قد يجد داللة النصوص عليها بااللتزام

أو التضمن..

رابعا -عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم :فقد كان عمر رضي هللا عنه ينظر في كتاب هللا وسنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن لم يجد ،نظر في قضاء أبي بكر رضي هللا عنه ،وكان التابعون ينظرون في
اجتهادات الصحابة..

خامسا -البحث في حكم النازلة في اجتهادات األئمة :قال ابن البر " :ال يكون فقيهاً في الحادث ما لم يكن عالماً
بالماضي"... 2

سادسا -البحث في ق اررات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة :والتي يصدر عنها ق اررات وفتاوى
فقهية تغني الباحث وترضيه.

سابعا -البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم الشريعة وخاصة فيما يتعلق
بالنوازل المعاصرة.

ثامنا -إذا لم يجد الباحث حكماً للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في النازلة ،ثم يفترض فيها أقسام
الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم .ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد،

ويوازن بينهما مراعياً في ذلك ،عدم مصادمة النصوص الشرعية واعتبار مقاصد الشريعة اإلسالمية والقواعد
الفقهية...

3

 - 1مسند إسحاق بن راهويه ،الحديث رقم .335:وسنن الدارمي الحديث رقم .162:قال المحقق :إسناده صحيح.
- 2جامع بيان العلم وفضله ()818 /2
3

ينظر للتفصيل في هذه الخطوات :المعامالت المالية المعـاصـرة ..29-24:للدكتور محمد عثمان شبير .والفقه الميسر( )15 /13بتصرف.
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المبحث الرابع :هدايات وبصائر قلبية وتربوية

-1بدء البحث باسم هللا تعالى ،والصبر على التكاليف واليقين بالتوفيق:

كما يقولون :من أشرقت بدايته أشرقت نهايته ،واإلشراق كل اإلشراق في البدء باسم هللا تعالى وصدق التوكل عليه،
والتبرؤ من كل حول وقوة إال من حوله تعالى وقوته ،فال حول وال قوة إال به ،ثم بذل المستطاع مع الصبر على
مشاق طريق البحث عن الحق والصواب ،مستصحبا اليقين بتوفيق هللا تعالى ،وتسديده للوصول إلى علم ما لم تكن
تعلم ،بل وإلى اإلمامة في الدين.

من البصائر في ذلك :قول هللا تعالى{ :ا ْق ْأر ِباس ِم رب َّ ِاإل ْنس ِ
ُّك ْاألَ ْك َرُمَّ ،ال ِذي
ِك الذي َخَل َقَ ،خَل َق ِْ َ َ
ان م ْن َعَل ٍق ،ا ْق َ ْأر َوَرب َ
َ ْ َّ َ
َعَّلم ِباْلَقَلمَِ ،عَّلم ِْ
ان َما َل ْم َي ْعَل ْم} [العلق]5 - 1 :
اإل ْن َس َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَب ُروا َوَك ُانوا ِب َآياتَنا ُيوِقُنو َن} [السجدة]24 :
{و َج َعْلَنا م ْن ُه ْم أَئ َّم ًة َي ْه ُدو َن بأ َْم ِرَنا َل َّما َ
وقوله تعالىَ :
يقول السعدي بيانا وتأكيدا في اآلية الثانية{" :أَِئ َّم ًة َي ْه ُدو َن ِبأ َْم ِرَنا} أي :علماء بالشرع ،وطرق الهداية ،مهتدين في
أنفسهم ،يهدون غيرهم بذلك الهدى ...وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم ،والدعوة إلى هللا،
واألذى في سبيله ،وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي ،واسترسالها في الشهوات.
ِ ِ
ِ
صحيحا ،وأخذوا المسائل عن أدلتها
تعلما
ً
{وَك ُانوا ب َآياتَنا ُيوقُنو َن} ..وإنما وصلوا إلى درجة اليقين ،ألنهم تعلموا ً
َ
ال
المفيدة لليقين .فما زالوا يتعلمون المسائل ،ويستدلون عليها بكثرة الدالئل ،حتى وصلوا لذاك ،فبالصبر واليقين ،تَُن ُ
اإلمامة في الدين".

1

-2التقوى تنير سبيل فتح المستغلقات :وهو صحيح مجرب تشهد له وقائع ال حصر لها في تاريخ هذه األمة..
من البصائر :قول هللا تعالى{ :يا أَي َّ ُِّها
آمُنوا ِإ ْن تَتَُّقوا َّ
ُّها الذ َ
َّللاَ َي ْج َع ْل َل ُك ْم ُف ْرَق ًانا} [األنفال ]29 :وقولهَ { :يا أَي َ
َ َ
ين َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّللا و ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ن
ور تَ ْم ُشو َ به } [الحديد]28 :
آمُنوا ِب َرُسولِ ِه ُي ْؤِت ُك ْم كْفَل ْين م ْن َر ْح َمته َوَي ْج َع ْل َل ُك ْم ُن ًا
الذ َ
آمُنوا اتُقوا َّ َ َ
ين َ
النصان يدالن على أن طالب الدليل للوصول إلى الحق في شيء ما ،كلما تحقق وتخلق بالتقوى ،وارتقى في

مدارجها تيسرت السبل أمامه وأدرك مطلبه .وتأكيدا لما سلف يقول ابن جزي في سياق تفسير النص األولُ" :ف ْرقاناً
2
تنور القلب ،وتشرح الصدر ،وتزيد في العلم"
أي تفرقة بين الحق والباطل ،وذلك دليل على أن التقوى ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِائ ِرَ ،و ُح ْس ِن اْل ِه َد َاي ِة َما ُيَفِّرُقو َن ِب ِه َب ْيَن ُه َما
ويقول الشوكاني"َ :واْل َم ْعَنى :أََّن ُه َي ْج َع ُل َل ُه ْم م ْن ثََبات اْلُقُلوبَ ،وثُُقوب اْلَب َ
ِ ِ ِ 3
ِع ْن َد االْلتَباس"

والفرقان في سورة األنفال ،فسر في سورة الحديد بالنور الذي يتبصر به ،فيأمن ضالل الطريق ،يقول ابن كثير:
ِ 4
صر ِب ِه ِم َن اْل َع َمى َواْل َج َهاَلة"
"{وَي ْج َع ْل َل ُك ْم ُن ًا
ور تَ ْم ُشو َن ِب ِه} َي ْعِنيُ :ه ًدى ُيتََب َّ
َ
ِ
ِ
َّ
ات
ض
ار
ع
م
ه
ن
ع
ت
ل
ز
ا
َّللا
ن
م
ب
ل
ق
ل
ا
ب
ر
ق
ا
م
ل
ك
و
"..
القيم:
ابن
عن
جاء
ما
ة
ر
البصي
هذه
به
نختم
ما
أجمل
ومن
َّ
َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ
َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ
ِ
وء ،وَكان نور َك ْشِف ِه لِْلح ِق أَت َّم وأَ ْقوى ،وُكَّلما بعد عن َّ ِ
ِِ ِ
لصو ِ
اب؛
ُّ
ض ُ
َ ّ َ َ َ َ َ ََُ َ ْ
اتَ ،و َ
َّللا َكثَُر ْت َعَل ْيه اْل ُم َع َار َ
ض ُع َ
ف ُن ُ
الس ِ َ َ ُ ُ
ور َك ْشفه ل َّ َ
َّللا ِفي اْلَقْل ِب ،يَفرِق ِب ِه اْلعبد بين اْلخ َِ
ِ
ِ
الصو ِ
اب.
ُُّ
َ ْ ُ َْ َ َ
َفِإ َّن اْلعْل َم ُن ٌ
ور َيْقذ ُف ُه َّ ُ
طأ َو َّ َ

1

 -تيسير الكريم الرحمن (ص)656 :

2

 -التسهيل لعلوم التنزيل ( )325 /1وانظر البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ()324 /2

3
4

 فتح القدير للشوكاني ()346/2 -تفسير ابن كثير ()32 /8
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لش ِاف ِع ِي  -ر ِ
وَقال مالِ ٌك لِ َّ
ظْل َم ِة
َّللاَ َق ْد أَْلَقى َعَلى َقْلِب َك ُن ًا
َّللاُ َع ْن ُه َما ِ -في أََّو ِل َما َلِقَي ُهِّ :إني أ ََرى َّ
ضي َّ
ور َف َال تُ ْ
طِف ْئ ُه ِب ُ
َ َ َ
ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّللاَ َي ْج َع ْل َل ُك ْم ُف ْرَق ًانا} [األنفالَ ]29 :و ِم ْن اْلُف ْرَق ِ
ور الذي
آمُنوا ِإ ْن تَتَُّقوا َّ
ُّها الذ َ
ال تَ َعاَلىَ :
ان الُّن ُ
{يا أَي َ
اْل َم ْعصَيةَ ،وَق ْد َق َ
ين َ
1
ِ
اط ِل ،وُكَّلما َكان َقْلبه أَْقرب إَلى َّ ِ
يَفرِق ِب ِه اْلعبد بين اْلح ِق واْلب ِ
يق".
ُُّ
َّللا َك َ
َ ْ ُ َْ َ َ ّ َ َ
ان ُف ْرَق ُان ُه أَتَ َّمَ ،وبِاَ ََّّلل التَّ ْوِف ُ
َ َ َ ُُ َ َ
-3استشعار اًلفتقار إلى هللا تعالى وصدق التوجه إليه :قبل بدء البحث وأثناءه وبعده ،البد من ارتداء جلباب
الفقر إلى هللا تعالى ،واستشعار فضله كلما دله على شيء من فقه أحام نازلة ما ،فإن فعل يسر هللا تعالى له

األسباب ،وفتح له األبواب.

ُّها َّ
َّللاُ ُهَو اْل َغِن ُّي اْل َح ِم ُيد} [فاطر ]15 :وقوله تعالى:
َّللاِ َو َّ
اء ِإَلى َّ
من البصائر :قول هللا تعالىَ :الن ُ
{يا أَي َ
اس أ َْنتُ ُم اْلُفَق َر ُ
َّللاَ َي ْعَل ُم َوأ َْنتُ ْم َال تَ ْعَل ُمو َن} [النحل:
َّللاُ َّال ِذي َال ِإَل َه ِإ َّال ُه َو َوِس َع ُك َّل َشي ٍء ِعْل ًما} [طه ]98 :وقولهِ{ :إ َّن َّ
{ ِإَّن َما ِإَل ُه ُك ُم َّ
ْ
{وُق ْل َر ِّب ِزْدِني ِعْل ًما } [طه..]114 :
{و َما أُوِتيتُ ْم ِم َن اْل ِعْل ِم ِإ َّال َقلِ ً
يال} [اإلسراء ]85 :وقوله تعالىَ :
 ]74وقولهَ :
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُِّ
ِ
ُّها
الَ :
{يا أَي َ
ففي النص األول ُ"ي ْخب ُر تَ َعاَلى ب َغَنائه َع َّما س َواهَُ ،وبِا ْفتَق ِار اْل َم ْخُلوَقات ُكّل َها إَل ْيهَ ،وتَ َذلل َها َب ْي َن َي َد ْيهَ ،فَق َ
ِ
الناس أَنتم اْلُفَقراء ِإَلى َّ ِ
الس َكن ِ
ِ
ِ
َّ
ات" 2ومن ذلك ما يتعلق بالعلم عموما
اجو َن ِإَل ْيه ِفي َجمي ِع اْل َح َرَكات َو َّ َ
َيُ :ه ْم ُم ْحتَ ُ
َّللا} أ ْ
ُ ْ ُُ َ ُ
َّللاَ َي ْعَل ُم َوأ َْنتُ ْم َال تَ ْعَل ُمو َن}
والعلم باألحكام الشرعية خصوصا ،ألن نسبة علمنا إلى علمه تعالى كال علم ،ذلك ل {ِإ َّن َّ
ِ
االمتثال لِما ورد
اقف
نه األشياء وأنتم ال تعلمونه ،فدعوا رَأيكم وِقفوا مو َ
وفي معنى ذلك يقول أبو السعود" :يعلم ُك َ
عليكم من األمر والنهي" 3ومن ثم وجب استشعار الباحث عن حكم نازلة ما ،االفتقار إلى العليم الخبير ،وصدق

فع ْن
التوجه إليه تعالى ليهديه للتي هي أقوم في األحكام .والقدوة في ذلك والدليل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،
َّللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم يُقولَّ « :
ِ
الل ُه َّم ْانَف ْعِني ِب َما َعَّل ْم َتِنيَ ،و َعلِ ْمِني َما َيْن َف ُعِنيَ ،و ِزْدِني
الَ :ك َ
ُ َ ْ ََ َ َ ُ
ان َرُس ُ
أَبي ُه َرْي َرَةَ ،ق َ
ول َّ َ
4
ِعْل ًما"
ِ
ِ
َي َشي ٍء َكان َنِب ُّي هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم يْفتَِتح ص َالتَه ِإ َذا َقام ِمن َّ
ين ،لما سئلت ِبأ ِ
اللْي ِل؟
َ َ
َ
و عن َعائ َش َة أ َُّم اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ ُ
َ
ّ ْ
يك ِائيل ،وإِسرِافيلَ ،ف ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َقاَل ْتَ :ك َ ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ض،
اط َر َّ
يلَ ،و ِم َ َ َ ْ َ َ
الله َّم َر َّب َج ْب َرائ َ
ص َالتَ ُهُ « :
الس َم َاو َ
ان إ َذا َق َام م َن اللْيل ا ْفتَتَ َح َ
اخُتلِف ِف ِ
ِِ
يه ي ْخَتلُِفونِ ِ ْ ،
الشهاد ِة ،أ َْنت تَح ُكم بين ِعب ِاد ِ
يه ِم َن اْل َح ِق ِبِإ ْذِن َكِ ،إَّن َك
اهدني لِ َما ْ َ
َ
َعالِ َم اْل َغ ْي ِب َو َّ َ َ
َ ْ ُ َْ َ َ َ
يما َك ُانوا ف َ
كفَ
5
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْستَِقي ٍم»
اء ِإَلى َ
تَ ْهدي َم ْن تَ َش ُ
ِ
ِ
ِ
َن َي ْنَب ِع َث ِم ْن َقْلِب ِه ِاال ْفِتَق ُار اْل َحِق ِيق ُّي
زيادة في البيان يقول ابن القيم"َ :ي ْنَبغي لِْل ُمْفتي اْل ُم َوَّف ِق إ َذا َن َزَل ْت ِبه اْل َم ْسأََل ُة أ ْ
اب ،ومعَّل ِم اْل َخ ْي ِر ،و َه ِادي اْلُقُل ِ
[اْلحالِ ُّي] َال اْل ِعْل ِم ُّي اْلمجَّرُد إَلى مْل ِه ِم َّ ِ
يق
َن ُيْل ِه َم ُه َّ
ابَ ،وَيْفتَ َح َل ُه َ
وب ،أ ْ
ط ِر َ
الصَو َ
الص َو َ ُ َ
َُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َج َد َر
أ
ا
م
و
،
يق
ف
و
ت
ال
اب
ب
ع
ر
ق
د
ق
ف
اب
ب
ل
ا
ا
ذ
ه
ع
ر
ق
ى
ت
م
ف
،
ة
ل
َ
أ
س
م
ل
ا
ه
ذ
ه
ي
ف
ه
اد
ب
ع
ل
ه
ع
ر
ش
ي
ذ
ال
ه
م
ك
ح
ى
ل
ع
ه
ل
د
ي
و
،
اد
د
َّ
الس َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ
ََ ْ
ََ َُ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ط َالِئ ُع ُب ْش َرى التَّ ْوِف ِ
َن ُيَو ِّجه َو ْج َه ُه
َم ْن أ َّ
َن َال َي ْح ِرَم ُه إيَّاهَُ ،فِإ َذا َو َج َد ِم ْن َقْلِب ِه َه ِذِه اْل ِه َّم َة َف ِه َي َ
يقَ ،ف َعَل ْيه أ ْ
ض َل َرّبِه أ ْ
َم َل َف ْ
ِ
الصو ِ
وص ِم ْن اْلُق ْر ِ
الرْش ِدَ ،و ُه َو ُّ
الص َح َاب ِة،
طَل ِع ُّ
اب َو َم ْ
السَّن ِة َوآثَ ِار َّ
آن َو ُّ
َوُي َحِّد َق َن َ
ص ُ
الن ُ
ظ َرهُ إَلى َم ْنَب ِع اْل ُه َدى َو َم ْعد ِن َّ َ
َفيستَْف ِرغُ وسعه ِفي تَعُّر ِ
ف ُح ْك ِم ِتْل َك َّ
اشتََب َه َعَل ْي ِه َب َاد َر إَلى التَّ ْوَب ِة َو ِاال ْسِت ْغَف ِار،
الن ِازَل ِة ِم ْن َهاَ ،فِإ ْن َ
َخَب َر ِب ِهَ ،وِإ ْن ْ
ظِف َر ِب َذلِ َك أ ْ
َُُْ
َ
َْ

1
2
3
4
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 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ()129 /5ِ ِ
الدعو ِ
ِ ِ
ِ
ات ،رقم الحديث:
اب اال ْنتَفا ِع ِباْلعْل ِم َواْل َع َمل ِبه ،رقم الحديث .251 :وسنن الترمذي ،أ َْب َو ُ
 سنن ابن ماجهَ ،ب ُاب َّ َ َ
 .3599وقال الشيخ األلباني :صحيح .وقد حذف منه الجز الضعيف.
اللي ِل وِقي ِ
ِ َّ
 صحيح مسلمِ ،كتَاب ص َال ِة اْلمس ِاف ِرين وَقص ِرها ،باب ُّ ِ ِام ِه ،رقم الحديث)770( - 200 :
ص َالة ْ َ َ
َُ َ َ ْ َ َ ُ
الد َعاء في َ
ُ َ
357

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

اإل ْكثَ ِار ِمن ِذ ْك ِر َّ ِ
ِ
ُعين مع ه َذا ِاال ْفِتَق ِارِ ،بب ْذ ِل اْلجه ِد ِفي درِك اْلح ِق َفَق ْد سَلك ِب ِه ِ
ِ
و ِْ
يم،
الص َار َ
ْ
َ َ
َّللاَ ...ف َمتَى أ َ َ َ َ
َْ
َّ
َْ
َ
ّ
َ
ط اْل ُم ْستَق َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُل َّ ِ
ض ِل اْل َعظيمِ".
اء َوَ َّ
َّللاُ ُذو اْلَف ْ
َوَذل َك َف ْ
َّللا ُي ْؤتيه َم ْن َي َش ُ

-4التجرد من الهوى المتبع وفساد القصد :وذلك بتصحيح القصد والورع واتباع الحق ،دون مراعاة للمستفتي من
حيث المكانة والجاه والمنصب ...ولما يترتب على الفتوى من مغانم أو مغارم ،..ألن مراعاة ذلك وال شك من فساد
القصد واتباع الهوى المضل عن سبيل الحق في قول الحق والحكم به في النوازل وغيرها ..كما دلت على ذلك
النصوص البصائر.

اك َخلِ َيف ًة ِفي ْاأل َْر ِ
اح ُك ْم َب ْي َن
{يا َد ُاو ُ
ود ِإَّنا َج َعْلَن َ
ض َف ْ
من البصائر :قول هللا تعالىَ :يل َّ ِ
َّللاِِ ،إ َّن َّال ِذين ي ِ
َفي ِ
ضُّلو َن َع ْن سِب ِ
ضَّل َك َع ْن سِب ِ
اب َش ِد ٌيد ِب َما َن ُسوا َي ْوَم
يل َّ
َّللا َل ُه ْم َع َذ ٌ
َ َ
ُ
َ
َ
ظ َّن َو َما تَ ْه َوى األَُنُف ُس} [النجم.. .]23 :
وقولهِ{ :إ ْن َيتِّب ُعو َن إال ال ّ
قوله تعالى في آية سورة ص { :وَال تَتَِّب ِع اْلهوى َفي ِضَّل َك َع ْن سِب ِ
َّللاِ} نص في أن اتباع هوى النفس سبب
يل َّ
ََ ُ
َ
َ
الضالل في الحكم ،ومحاباة البعض على حساب البعض اآلخر ظلما.
الن ِ
َّ
اس ِباْل َح ِّق َوَال تَتَِّب ِع اْل َهَوى
اْل ِحس ِ
اب} [ص]26 :
َ

الن ِ
اح ُك ْم َب ْي َن َّ
اس ِباْل َح ِّق} أي :العدل ،وهذا ال يتمكن منه ،إال بعلم بالواجب ،وعلم بالواقع،
يقول الشيخ السعديَ {":ف ْ
وقدرة على تنفيذ الحق{ ،وال تَتَِّب ِع اْلهوى} فتميل مع أحد ،لقرابة أو صداقة أو محبة ،أو بغض لآلخر {َفي ِ
ضَّل َك}
ُ
ََ
َ
2
{ع ْن سِب ِ
َّللاِ} ويخرجك عن الصراط المستقيم"  ،والتاريخ حافل بالمفتين والحكام أصحاب األهواء الذي
يل َّ
الهوى َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يها
يقضون بناء على أهوائهم ،أو أهواء متبوعيهم ..فقد َ
"ح َكى اْلَباج ُّي َع َّم ْن َيث ُق به أََّن ُه َوَق َع ْت َل ُه َواق َع ٌةَ ،فأَ ْفتَى ف َ
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ضُّرهَُ ،فَل َّما َع َاد َسأََل ُه ْمَ ،فَقاُلواَ :ما َعلِ ْمَنا
َه ِل َّ
اء اْل َمالكيَّة م ْن أ ْ
الص َال ِح ِب َما َي ُ
َو ُه َو َغائ ٌب َج َم َ
اع ٌة م ْن ُفَق َهائه ْم َي ْعني ُفَق َه َ
اخِت َال ِ ِ
أََّنها َلك ،وأَ ْفتوه ِب ِ ِ
ِ
ُخرى َّالِتي تُو ِافق َقص َدهَ .قال اْلب ِ
ين ِم َّم ْن ُي ْع َتُّد
اج ُّيَ :و َه َذا ِم َّما ًَل ْ َ
ف فيه َبْي َن اْل ُم ْسلِم َ
َ َْ ُ ّ
َ ُ ْ ُ َ َ
الرَو َاية ْاأل ْ َ
َ
3
ِ
ِ
َّ
وز".
ِب ِه في ْاإل ْج َم ِ
اع أَن ُه ًَل َي ُج ُ
-5تنبيه البصيرة القلبية للمستفتي:

عدد من النوازل خصوصا المالية منها –كما في مظانها -تكون مزاعم ودعاوى ،رغبة في االستيالء على المال

وأكله بغير وجه حق ،لضعف اإليمان وسيطرة الهوى وحب المال ،مما يؤدي إلى الغفلة وانطماس البصيرة  ..األمر
الذي اقتضى االجتهاد في فتح مستغلقها ...ومن البصائر في هذه المسألة:
ِ
ورُه ْم َه َذا َما َكَن ْزتُ ْم ِأل َْنُف ِس ُك ْم َف ُذوُقوا
وب ُه ْم َو ُ
{ي ْوَم ُي ْح َمى َعَل ْي َها في َن ِار َج َهَّن َم َفتُ ْك َوى ِب َها ِجَب ُ
اه ُه ْم َو ُجُن ُ
قول هللا تعالىَ :
ظ ُه ُ
َما ُك ْنتُ ْم َت ْكِن ُزو َن} [التوبة]35 :
ِ
وقوله{ :يا أَي َّ ِ
َن تَ ُكو َن ِت َج َارًة َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم َوَال تَْقُتُلوا أ َْنُف َس ُك ْم ِإ َّن
آمُنوا َال تَأ ُ
ْكُلوا أ َْم َواَل ُك ْم َب ْيَن ُك ْم ِباْلَباط ِل ِإ َّال أ ْ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َك َ ِ
َّللاِ َي ِس ًيرا} [النساء]30 ،29 :
ك
و
ار
ا
ن
يه
ل
ص
ن
ف
و
س
ف
ا
م
ل
ظ
و
ا
ان
و
د
ع
ك
ل
ذ
ل
ع
ف
ي
ن
م
و
ا،
يم
ح
ر
ان َذلِ َك َعَلى َّ
َ ً ََ َ
َّ َ
ان ب ُك ْم َ ً َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً َ َ ْ َ ُ ْ
من تأمل وحي هللا تعالى يجده يعرض األحكام على المكلفين في قالب وعظي ،قاصدا النفوذ إلى أعماق قلوبهم،
لتسهيل استجابتهم لمقتضيات هذه األحكام.

ْكُلوا أ َْمَواَل ُك ْم}
يقول السعدي في سياق تفسيره لنص سورة النساء أعاله" :تأمل هذا اإليجاز والجمع في قوله{ :ال تَأ ُ

{وال تَْقُتُلوا أ َْنُف َس ُك ْم} كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك ،وقتل نفسك وقتل غيرك ،بعبارة أخصر من قوله" :ال يأكل
َ
بعضا" مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط.
بعضكم
يقتل
و"ال
بعض"
مال
بعضكم
ً
1
2
3
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 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ()72-73 /1358

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

مع أن إضافة األموال واألنفس إلى عموم المؤمنين ،فيه دًللة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم

ومصالحهم كالجسد الواحد ،حيث كان اإليمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية... .

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل ،ألن هللا شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به
ِ
َّللا َك َ ِ
ِ
يما} ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن
العقد .ثم ختم اآلية بقوله{ :إ َّن َّ َ
ان ب ُك ْم َرح ً
انتهاكها.
ِ
ف
{ع ْدَو ًانا َو ُ
ظْل ًما} أي :ال جهال ونسيانا {َف َس ْو َ
{و َم ْن َيْف َع ْل َذل َك} أي :أكل األموال بالباطل وقتل النفوس ُ
ثم قالَ :
1
ن ِِ
َّللاِ َي ِس ًيرا} ".
ان َذلِ َك َعَلى َّ
{وَك َ
ُْ
صليه َن ًارا} أي :عظيمة كما يفيده التنكير َ
وهذه بصيرة نبوية تطبيقا لمقتضى ما قد سلف:
َّللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلمَ ،قالِ« :إَّنما أَنا ب َشر وإَِّن ُكم تَ ْختَ ِ
ُم سلمة ر ِ
َّللاُ َع ْن َها :أ َّ
ص ُمو َن ِإَل َّيَ ،وَل َع َّل
ضي َّ
 عن أ ُِ َ ْ ََ َ َ
َن َرُس َ
َ َ َ ٌ َ ْ
ول َّ َ
َ ْ ّ َ ََ َ َ َ
َخ ِ
ضَ ،فأَ ْق ِ
ضي عَلى َنح ِو ما أَسمعَ ،فم ْن َقضي ُت َله ِم ْن ح ِق أ ِ
َن َي ُكو َن أَْل َح َن ِب ُح َّجِت ِه ِم ْن َب ْع ٍ
يه َش ْيًئاَ ،فالَ
ض ُك ْم أ ْ
َب ْع َ
َْ ُ
َ
َّ
ْ َ َُْ َ
َّ ِ 2
ط َع ًة ِم َن النار»
ط ُع َل ُه ِق ْ
ْخ ْذهُ َفِإَّن َما أَ ْق َ
َيأ ُ

الرواية الموالية للحديث ،مفصلة ومجلية ألثر الوعظ على قلب كل من المتخاصمين ،مما أدى إلى تنازل كل منهما

عن حقه لصاحبه.

ِ ِ
ِ
ِ
صم ِ ِ
يث َب ْيَن ُه َما
 َع ْن أ ِّصَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ِفي َمَو ِار َ
ان إَلى َرُسول هللا َ
ص ِار َي ْختَ َ
اء َر ُج َال ِن م َن ْاأل َْن َ
ُم َسَل َم َةَ ،قاَل ْتَ :ج َ
َق ْد د ِرس ْتَ ،ليس بينهما بِين ٌةَ ،فَقال رسول هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلمِ " :إَّن ُكم تَ ْختَ ِ
ص ُمو َن ِإَل َّيَ ،وإَِّن َما أََنا َب َشٌرَ ،وَل َع َّل
ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
َ َُ ُ
ْ
َ
ُ َ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ض ْي ُت َل ُه م ْن َح ِّق أَخيه َش ْيًئا،
َس َم ُعَ ،ف َم ْن َق َ
َب ْع َ
ض ُك ْم أَْل َح ُن ب ُح َّجته .. ،م ْن َب ْعضَ ،فإّن َما أَ ْقضي َب ْيَن ُك ْم َعَلى َن ْحو َما أ ْ
طاماِ 3في عنِق ِه يوم اْلِقي ِ
الرج َال ِن ،وَقال ُك ُّل و ِ
ِ ِ ِ
ط َع ًة ِم َن َّ
اح ٍد
ط ُع َل ُه ِق ْ
ْخ ْذهَُ ،فِإَّن َما أَْق َ
َف َال َيأ ُ
امة "َ .فَب َكى َّ ُ
َ َ
َ
ُُ َْ َ َ َ
الن ِار َيأْتي ب َها إ ْس َ ً
ِ َّ
َخيَ ،قالَ :فَقال رسول هللاِ َّ
ِم ْنهما :حِّقي ِأل ِ
َما ِإ ْذ ُقْلتُ َماَ ،فا ْذ َهَبا َفا ْقتَ ِس َما ،ثُ َّم تََو َّخَيا اْل َح َّق ،ثُ َّم
َُ َ
َ َُ ُ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم " :أ َ
َ
4
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاحَب ُه " .
استَ ِه َما ،ثُ َّم ل ْ
ْ
يحل ْل ُك ُّل َواحد م ْن ُك َما َ
خاتمة :نحن في زمان قد يصدق عليه ما قيل" :هذا زمان الغيم والرؤية فيه عسيرة" ،ومن ثم وجب التسلح بأسبابتقوية الرؤية ،إلزالة الغشاوة عن األمة ،وتلك مهمة حملة لواء العلم من أبنائها ،الذين وجب عليهم أن يحملوه بقوة،

ويأخذوا لألمر أهبت ه ،باعتبارهم ورثة األنبياء ،كما جاء بذلك؛ الحديث الصحيح ،الذي يورده البعض في سياق
يحمله مسؤولية
الفخر ،لكن الحق أن الحديث مخيف جدا ،ويجب أن يأخذه الذي له نصيب من العلم ،على أنه ّ
جليلة ،مسؤولية وراثة النبوة ،والقيام مقامها ،ومن ثم التزود بما يناسبها مما به يصح التصور ،ويصلح القلب،
ويستقيم السلوك ...مما أشير إلى غيض من فيض كثير منه في البحث ،وهللا من وراء القصد ،وصلى هللا وسلم

على سيدنا محمد ،والحمد هلل رب العالمين.

 - 1تيسير الكريم الرحمن (ص)175 :
2
اللح ِن ِباْلحج ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ
ِ
َّة ،الحديث رقم.)1713( - 5 :
اب اْل ُح ْك ِم ِبالظاه ِرَ ،و ْ
ُ
اب ْاألَْقضَيةَ ،ب ُ
 صحيح مسلم ،كتَ ُِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
- 3معىن اإلسطام" :ا ححلَ ِد َ َّ
ات
طع لَهُ َان يرا ُم َس َّعَرةَ ،وتَـ حقد ُيرهَُ :ذ ُ
النار َعلَى نَـ حفسه ويُ حشعلُها ،أَو أَقح ُ
َّار وتُ حس َعُر أَي أَقطع لَهُ َما يُ حسعُر به َ
يدةُ ال ِيت ُُتََّرُك بَا الن ُ
إِ حسطام" لسان العرب/سطم.
 - 4مسند أحمد ط الرسالة ،الحديث رقم .26717 :و مسند أبي يعلى الموصلي ،الحديث رقم .6897 :قال المحقق
حسين سليم أسد :إسناده حسن .و السنن الصغير للبيهقي ،الحديث رقم3402 :
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مصادر ومراجع
-القرآن الكريم

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود ،دار إحياء التراث العربي –بيروت.

 اإلحكام في أصول األحكام ،ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى:456هـ) تحقيق :الشيخ أحمد محمد شاكر ،قدم له :األستاذ الدكتور إحسان عباس ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،تأليف الشيخ محمد األمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي ،دارالفكر بيروت  ،ط1415/هـ1995-م.

 إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،شارك في التخريج :أبو
عمر أحمد عبد هللا أحمد ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ

 البحر المحيط في أصول الفقه ،ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي (المتوفى794 :هـ)دار الكتبي ،الطبعة :األولى1414 ،هـ 1994 -م

 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجريالفاسي الصوفي (المتوفى1224 :هـ) تحقيق :أحمد عبد هللا القرشي رسالن ،الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة،
الطبعة 1419 :هـ

 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الديناليعمري (المتوفى799 :هـ) مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م

التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،الطبعة التونسية دار سحنون للنشر والتوزيع  -تونس -ط1997م.

 التسهيل لعلوم التنزيل ،ألبي القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى:741هـ) تحقيق :الدكتور عبد هللا الخالدي ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،الطبعة :األولى 1416 -
هـ

تفسير الشعراوي  ،الشيخ محمد متولي الشعراوي  ،أخبار اليوم  ،قطاع الثقافة.-تفسير القرآن العظيم لإلمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر

والتوزيعط1420/2هـ1999-م.

 التفسير من سنن سعيد بن منصور ،ألبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ) دراسة وتحقيق :د سعد بن عبد هللا بن عبد العزيز آل حميد ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الطبعة:
األولى 1417 ،هـ  1997 -م
تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيديالحنفي  ،دراسة وتحقيق علي شبري  ،دارالفكر بيروت ،ط1414/1هـ1994-م.

التعريفات ،لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :هـ) تحقيق :ضبطه وصححه جماعةمن العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى 1403هـ 1983-م

 تهذيب اللغة ،لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى370 :هـ) تحقيق :محمد عوض مرعب،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م
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َ ِ
ِ
الم َرام ،ألبي عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن
يح
 توض ُاألحكا ِم من ُب ُلوغ َ
ِ
الخام َسة 1423 ،هـ -
المكرمة ،الطبعة:
حمد بن إبراهيم البسام التميمي (المتوفى1423 :هـ) مكتَبة األسدي ،م ّكة
ّ
 2003م
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوفى1376 :هـ)تحقتق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420هـ  2000-م

جامع بيان العلم وفضله ،ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي(المتوفى463 :هـ) تحقيق :أبي األشبال الزهيري ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى،
 1414هـ  1994 -م

الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(المتوفى671 :هـ تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية القاهرة ،ط1384 2/هـ 1964 -م.
 الرسالة ،للشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منافالمطلبي القرشي المكي (المتوفى204 :هـ) تحقيق :أحمد شاكر ،مكتبه الحلبي ،مصر ،الطبعة :األولى،
1358هـ1940/م
 -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي

(المتوفى1270 :هـ) تحقيق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1415 ،هـ
ِ
الس ِج ْستاني
 سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ(المتوفى275 :هـ) المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
 -سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني .تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي .دار الفكر بيروت.

 سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :هـ) تحقيقوتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  .)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر

الشريف (جـ  )5 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي– مصر الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
 سنن الدارمي ،ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميميالسمرقندي (المتوفى255 :هـ) تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  2000 -م

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
 السنن الصغير للبيهقي ،ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ(المتوفى458 :هـ) ،تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ،جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ـ باكستان ،الطبعة:
األولى1410 ،هـ 1989 -م
 -السنن الكبرى ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) حققه وخرج

أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة

الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي (المتوفى:
 شعب اإليمان ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ458هـ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،ط 1423 1/هـ  2003 -م.

فتح القدير تأليف محمد بن علي الشوكاني  ،تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام  ،دار الفكر بيروت ،ط1414/2هـ-1993م.
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ِ
محمد بن
محمد المطلق ،ودَّ .
 الف ُالمي َّسر ،تأليف كل من أ .دَ .عبد هللا بن محمد ّ
قه َ
الطيار ،وأ .د .عبد هللا بن ّ
الوطن َّ
للنشر ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة:جـ  7و  :13 - 11األولى
إبراهيم
الموسىَ ،م َد ُار َ
َ
 ،2011 /1432باقي األجزاء :الثانية 1433 ،هـ  2012 -م
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ،لمجموعة من المؤلفين ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،سنةالطبع 1424 :هـ
 القاموس المحيط ،لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى817 :هـ) تحقيق :مكتب تحقيقالعرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت –
التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم
ُ
لبنان ،الطبعة :الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م

 قواطع األدلة في األصول ،ألبي المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميميالحنفي ثم الشافعي (المتوفى489 :هـ) تحقيق :محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،هـ1999/م

 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي(المتوفى1094 :هـ) تحقيق :عدنان درويش  -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة  -بيروت
لسان العرب للعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ،دار الفكرط1410/1هـ1990-م.

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيةاألندلسي المحاربي (المتوفى542 :هـ) تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
األولى  1422 -هـ
 -المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى هللا عليه وسلم من صحيح اإلمام البخاري ،لشمس الدين

محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (المتوفى956 :هـ) حققه وخرج أحاديثه :أحمد فتحي عبد الرحمن ،دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004 -م
 المحكم والمحيط األعظم ،ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت458 :هـ] تحقيق :عبد الحميدهنداوي ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000 -م
-المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران

(المتوفى1346 :هـ) تحقيق :د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :الثانية،

1401
 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيمالجوزية (المتوفى751 :هـ) تحقتق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة،

 1416هـ 1996 -م

(مؤصل ببيان العالقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين
 المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريمَّ

معانيها) لد .محمد حسن حسن جبل ،مكتبة اآلداب – القاهرة ،الطبعة :األولى 2010 ،م.

 -المعجم األوسط ،لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ)

تحقيق :طارق بن عوض هللا بن محمد  ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار الحرمين  -القاهرة

 معجم لغة الفقهاء ،لمحمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة:الثانية 1408 ،هـ  1988 -م
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معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق  :عبد السالم محمد هارون دار الفكر الطبعة1399 :هـ 1979 -م.

 المعامالت المالية المعـاصـرة ،للدكتور محمد عثمان شبير ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،الطبعة السادسة:1427هـ2007-م.
المفردات في غريب القرآن ألبي القاسم الحسين بن محمد ت502هـ تحقيق محمد سيد كيالني دار المعرف لبنان مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد) ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى520 :هـ) تحقيق :محمدالحبيب التجكاني ،دار الجيل ،بيروت  -دار اآلفاق الجديدة ،المغرب ،الطبعة :الثانية 1414 ،هـ  1993 -م

المستدرك على الصحيحين محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دارالكتب العلمية – بيروت الطبعة األولى 1990 – 1411 ،
 مسند أبي يعلى ،ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي (المتوفى:307هـ) ،تحقيق :حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعة :األولى1984 – 1404 ،

 مسند إسحاق بن راهويه ،ألبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابنراهويه (المتوفى238 :هـ) تحقيق :د .عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ،مكتبة اإليمان  -المدينة المنورة ،الطبعة:
األولى1991 - 1412 ،
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى:241هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م

 مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل(المتوفى544 :هـ) ،المكتبة العتيقة ودار التراث

 منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل المعاصرة :دراسة تأصيلية تطبيقية ،لمسفر بن علي بن محمد القحطاني،رسالة دكتوراه ،نوقشت سنة 2000م
 -النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى456 :هـ) تحقيق :محمد أحمد عبد العزيز ،دار الكتب العلمية – بيروت،
الطبعة :األولى1405 ،

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى393 :هـ) تحقيق:أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م

 -صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر دار

طوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هـ.

صحيح الجامع الصغير وزياداته  ،محمد ناصر الدين األلباني  ،أشرف على طبعه زهير الشاويش ،المكتباإلسالمي  ،بيروت  ،ط1408/3هـ1988-م.

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) المحقق :محمد فؤاد عبد الباقدار إحياء التراث العربي – بيروت.

 عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته ،لمحمدأشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (المتوفى1329 :هـ)
دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :الثانية 1415 ،هـ.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

معالم تجديد الخطاب الديني من خالل مدرسة اإلمام محمد الغزالي
إعداد
البروفيسور سليمان قوراري
مخبر المخطوطات الجزائرية في افريقيا /جامعة أحمد دراية أدرار /الجزائر

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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مقدمة:

تحدث الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا عن مدرسته الخاصة ،وذلك في مقدمة كتابه (خطب الشيخ محمد الغزالي

في شئون الدين والحياة) من إعداد األخ الفاضل (قطب عبد الحميد قطب)قائال« المدرسة التي أعتبر نفسي رائدا
فيها أو ممهدا لها تقوم على االستفادة التامة من جميع االتجاهات الفكرية والمذاهب الفقهية في التاريخ اإلسالمي،

كما ترى االستفادة من كشوف الفلسفة اإلنسانية في علوم النفس واالجتماع والسياسة واالقتصاد والتاريخ ومزج هذا
دبج عديد الدارسين عن خصال وعلم الرجل مئات الصفحات في الصحف
كله بالفقه الصحيح للكتاب والسنة« ،وقد ّ

والمجالت والمؤلفات ،منها مقال « الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي « للكاتب المستشار عبد هللا العقيل ضمن
عدة شهادات طيبة ألعالم
قدم ّ
الجزء الثاني من كتابه من أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية المعاصرة  ،والذي ّ
العصر منها شهادة أحد شيوخ األزهر السابقين وهو فضيلة اإلمام األكبر عبد الحليم محمود رحمه هللا ،ومن كلماته
المأثورة « ليس لدينا إال غزالي األحياء واإلحياء«يعني الغزالي المعاصر  ،والغزالي أبا حامد صاحب إحياء علوم

أن عددا من
الدين « ،ونحسب اإلمام محمد الغزالي واحدا من المجددين الكبار في القرن العشرين على اعتبار ّ
حددوا المجددين دون نظر للتقييدات الزمنية  ،وإنما بالنظر فقط
العلماء الباحثين في موضوع التجديد الديني قد ّ
لعطاءاتهم وإصالحاتهم وجهودهم في الرقي باألمة اإلسالمية في كل المجاالت الحيوية ،كما شرح ذلك الباحث

الدكتور (أحمد الريسوني) في رسالته(التجديد والتجويد) ،واإلشكالية التي سينطلق منه البحث هي :ما هي معالم
التجديد عند اإلمام محمد الغزالي ،وكيف يمكن االستفادة من المجاالت التي حاول أن يعيد فيها لإلسالم وحضارته

وتتفيأ تحت ظالله
المشرقة رونقه وسماحته وبهاءه ،ليكون الدين النقي الصافي الذي تقبل عليه األمم والشعوب ّ
المنعشة الوارفة؟
هذا وسنقسم البحث إلى المباحث التالية  :نبذة عن حياة اإلمام محمد الغزالي ومسيرته الدعوية الراشدة .ثم

أهم مجاالت التجديد الديني عند اإلمام محمد الغزالي ،والتي توزعت في باب العقائد والعبادات والمعامالت والحقوق
والحريات ونظام الحكم األمثل وكي فية االستفادة منها لتنوير ورسم معالم حياتنا اإلسالمية الراهنة والمستقبلية ،ثم
تأتي الخاتمة لنبرز فيها أهم ما توصلنا إليه من خالل هذا البحث.

إن المجاالت التي برز فيها علم وعمل الجهاد الدعوي للرجل كثيرة ومتنوعة وخصبة وثرّية إلى أبعد الحدود،
فهي تشمل الكتب والمقاالت والصحف والمجالت واألحاديث اإلذاعية والتلفزيونية والمقابالت الصحفية ،والدروس
المسجدية ،والخطب المنبرية ،واللقاءات التوعية والرحالت العلمية ،فالغزالي يرى ضرورة توظيف كل الوسائل
المباحة وتسخيرها لخدمة قضايا اإلسالم والمسلمين ،ونشر الدعوة اإلسالمية بالحكمة والموعظة الحسنة ،وتكوين
السفراء الممتازين والمحامين البارعين لعرض تعاليم القرآن الكريم العرض الحسن ،وإيصال دعوة الحق ورسالة

اإلسالم الصافية لكل األصقاع والبقاع بشتى اللغات واللهجات ،وبالنظر إلى شخص اإلمام محمد الغزالي اآلسرة
والمتأسية بمنهج الكتاب والسنة فقد تعلقت به القلوب واشرأبت لطلعته األعناق ،وتهللت بصورته الوجوه وأشرقت
حل أو نزل بها وتسابقت لمجالسه جموع المسلمين لالستفادة من علمه الغزير
بعطائه وجهاده وكفاحه األراضي التي ّ

والتمتع ببيانه المشرق وتغذية األرواح بحكمه الغالية وفوائده ودرره العالية ،قال عنه عبد هللا العقيل وكان من متتبعيه
منذ أن كان طالبا في كلية الشريعة في األزهر الشريف « إن األسلوب الذي يسلكه األستاذ الغزالي في عرض

اإلسالم على جماهير الناس من مصدريه الكتاب والسنة أسلوب تفرد به وتميز وأصبح صاحب مدرسة قائمة بذاتها
ويعتبر من أنج ح األساليب لنشر الدعوة لما يتسم به من جمال العرض وصدق اللهجة وح اررة العاطفة وإشراقة
الديباجة فضال عن الروح المتدفقة باإليمان الحي المتحرك المتفاعل مع الناس واألحداث« هذا وهللا ولي التوفيق
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أوًل :نبذة عن حياة اإلمام محمد الغزالي ومسيرته الدعوية الراشدة:

العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا  ،رمز كبير من رموز الدعوة اإلسالمية الحديثة والمعاصرة الوسطية

المعتدلة،قالت الموسوعة العربية العالمية عن هذا اإلمام الجليل ما نصه  « :محمد الغزالي(1416 - 1335هـ،

1996 - 1917م) ،عالم ومفكر إسالمي مصري كبير ،ولد بمحافظة البحيرة بمصر .حفظ القرآن الكريم في ُكتّاب
متخصصا في مجال
القرية .التحق بكلية أصول الدين في جامعة األزهر سنة 1937م وتخرج فيها سنة 1941م
ً
الدعوة ،كما حصل على درجة التخصص في التدريس من كلية اللغة العربية عام 1943م .عمل في و ازرة األوقاف

محاضر في مجال الدعوة وأصول الدين في جامعة
ًا
المصرية وتدرج فيها إلى أن عين وكيالً أول للو ازرة ،كما عمل
األزهر وجامعة أم القرى في مكة المكرمة .كان له دور كبير في نشر الوعي اإلسالمي في أجهزة اإلعالم في العديد
من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والجزائر .وله الفضل في تطوير كلية الشريعة في قطر

وإنشاء جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية بقسنطينة في الجزائر .تصدى لتيارات الغزو الفكري في العالم اإلسالمي.
ومن مؤلفاته :فقه السيرة؛ اإلسالم واألوضاع االقتصادية؛ دفاع عن العقيدة والشريعة؛ نظرات من القرآن؛ هموم
داعية ،باإلضافة إلى مئات المقاالت في كثير من صحف العالم اإلسالمي .حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة
اإلسالم عام 1409هـ1989 ،م» . 1

تحدث الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا عن مدرسته الخاصة قائال« المدرسة التي أعتبر نفسي رائدا فيها أو

ممهدا لها تقوم على االستفادة التامة من جميع االتجاهات الفكرية والمذاهب الفقهية في التاريخ اإلسالمي ،كما ترى
االستفادة من كشوف الفلسفة اإلنسانية في علوم النفس واالجتماع والسياسة واالقتصاد والتاريخ ومزج هذا كله بالفقه
2
دبج عديد الدارسين عن خصال وعلم الرجل مئات الصفحات في الصحف والمجالت
الصحيح للكتاب والسنة»  ،وقد ّ

والمؤلفات ،منها مقال « الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي » للكاتب المستشار عبد هللا العقيل .3
جهاد الدعوة عند اإلمام الغزالي وأهم ميادينه:

إن أهم الميادين التي برز فيها علم وعمل اإلمام الغزالي هي  :الجهاد الدعوي  ،وتأليف الكتب و تدبيج
ّ
المقاالت في الصحف والمجالت ،وتقديم األحاديث اإلذاعية والتلفزيونية و إجراء المقابالت الصحفية ،وشرح تعاليم
إن
الدين عن طريق الدروس المسجدية ،والخطب المنبرية ،والمساهمة في اللقاءات التوعوية والرحالت العلميةّ .
الغزالي يرى ضرورة توظيف كل الوسائل المباحة وتسخيرها لخدمة قضايا اإلسالم والمسلمين ،ونشر الدعوة اإلسالمية
بالحكمة والموعظة الحسنة ،وتكوين السفراء الممتازين والمحامين البارعين لعرض تعاليم القرآن الكريم العرض

ال حسن ،وإيصال دعوة الحق ورسالة اإلسالم الصافية لكل األصقاع والبقاع بشتى اللغات واللهجات .وفي سيرة
اإلمام محمد الغزالي جانب مهم يخص ميدان االبتالء والمحنة و تحمل العذاب من الجبابرة والطغاة وأذنابهم ممن

يتسمون بأسماء إسالمية  ،وكل ذلك في سبيل نصرة الدعوة اإلسالمية والحفاظ على جذوتها متقدة منيرة الطريق
لجماهير المسلمين الحائرة في هذا العالم المادي المجنون .يتحدث الغزالي في قذائف الحق بم اررة عن جرائم النظام
ضد الشباب المتدين الغيور على وطنه وإسالمه قال رحمه هللا« وداخل السجون والمعتقالت كان عباقرة التعذيب

 1املوسوعة العربية العاملية  .مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،اململكة العربية
السعودية  ،الطبعة الثانية 1419ه 1999( ،م) .ج ، 17ص. 107 :
 2خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة ،إعداد ،قطب عبد الحميد قطب ،مراجعة د /محمد
عاشور ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،الطبعة األولى 1408هــ1988 ،م ،ص.15
 3ينظر  :من أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية املعاصرة  :املستشار عبد هللا العقيل  .دار البشير  ،الطبعة
السابعة 1429هــ2008 ،م .ج ، 2من ص ، 933:حتى ص. 947 :
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قد استف ادوا من الوسائل التي اتبعتها محاكم التفتيش في العصور الوسطى كما استفادوا من الوسائل التي اتبعها

«النازي» في استئصال اليهود أو التي اتبعها الشيوعيون في محق خصومهم .1» ..

وعن طريق المقارنة بين الشعوب المتحضرة المؤمنة بقيم العدالة وحقوق المتهم وضمانات محاكمته قياسا

الجبارة يستخلص رحمه هللا في قذائف الحق العبرة
إلى الشعوب المتخلفة
المسيرة من الطغمة الفاسدة والمستبدة و ّ
ّ
من كل ذلك قائال « إننا متخلفون في مجاالت صناعية وعلمية كثيرة أما في هذا المجال القذر (مجال التعذيب

داخل المعتقالت والسجون) فلدينا خبراء مهرة نسجت أعصابهم من الحقد والشذوذ يتلذذون باآلالم ويسرهم أن يسمعوا

األنين المتصاعد والدماء ـ وال أقول العبرات ـ ـ المراقة .استيقنت أن ضرب هؤالء الضحايا لم يكن ألخطاء ارتكبوها

 ..إن الضرب كان لإلسالم نفسه». 2.
وفاة اإلمام محمد الغزالي:

وبعد عمر حافل بالجهاد في سبيل هللا تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ونصرة الحق وأهله ونشر العلم
النافع بشتى الوسائل المتاحة السمعية والبصرية والمكتوبة ،وعبر كافة الوسائل التكنولوجية المتوفرة ،بعد كل هذا
العطاء النافع ،فاضت روح اإلمام محمد الغزالي إلى بارئها آمنة مطمئنة وذلك يوم السبت ( 19من شوال 1416هـ
=  9من مارس 1996م) في بالد الحرمين الشريفين في أرض الحجاز الطاهرة وذلك خالل مشاركته في مهرجان
ود ِف َن عليه رحمة هللا في
الجنادرية الثقافي بالمملكة العربية السعودية ،وهذاحول موضوع اإلسالم وتحديات العصرُ ،
مقبرة البقيع 3مجاو ار قبر سيدنا محمد الرسول الشفيع عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
أهم معالم المدرسة الغزالية :

هذا وقد حدد الباحث(محمد عمارة) معالم منهج مدرسة اإلمام محمد الغزالي وذلك كما يقول« بترويجها

للعقل ،وتقديم دليله ،واعتبارها العقل أصل للنقل ،وهي تقدم الكتاب على السنة ،وتجعل إيماءات الكتاب أولى باألخذ

من أحاديث اآلحاد ،وهي ترفض مبدأ النسخ ،وتنكر إنكا ار حاسما أن يكون في القرآن نص انتهى أمده .وترى
المذهبية فك ار إسالميا قد ُينتفع به ،ولكنه غير ملزم ،ومن ثم فهي تنكر التقليد المذهبي ،وتحترم علم األئمة ،وتعمل
على أن يسود اإلسالم العالم بعقائده وقيمه األساسية ،وال تلقي باال إلى مقاالت الفرق والمذاهب القديمة أو الحديثة»

4

 .فعلى سبيل المثال ما ذكره الباحث محمد عمارة عن رفض اإلمام محمد الغزالي لفكرة النسخ في النص القرآني،

نصه( :حول النسخ هل في القرآن آيات
نجد تفصيل بيانها في مؤلفه الشهير (نظرات في القرآن) حيث قال ما ّ
التماسا ألجر التالوة فحسب ،وينظر إليها
معطلة األحكام ،بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ كما يقولون ،تق أر
ً
كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور اآلثار ،غاية ما يرجى من المحافظة عليها إثبات المرحلة التي أدتها في

الماضي ،أما الحاضر والمستقبل فال شأن لها بهما؟؟! من المسلمين من يرون هذا الرأي حين يقولون بالناسخ

والمنسوخ " على أساس أن الناسخ األخير أبطل ما صدر قبله من أحكام " وهم يلجأون إلى هذا الفهم إعماًلً
ودفعا لما يتوهم من تناقض بين ظواهر اآلي  ..ونحن ًل نميل إلى المسير مع هذا اًلتجاه ،بل
للنص األخيرً ،
ًل نرى ضرورة لألخذ به .وسنرى عند تحقيق الموضوع أن التناقض المتوهم ًل محل له ،وأن التشريعات النازلة

 1قذائف الحق ،محمد الغزالي ،شركة الشهاب ،الجزائر( ،دون تاريخ) ،ص.1
 2املصدرنفسه ،ص.95
 3ينظر ،محمد الغزالي  ..إمام األئمة ،راغب السرجاني ،تاريخ اإلضافة12:31-2014/06/19 ،
 http://islamstory.comتاريخ الزيارة  2017/6/27الساعة 00:04
 4مذكرات الشيخ محمد الغزالي ،قصة حياة ،دار الرشاد للنشر والتوزيع ،الخروب ،قسنطينة2006 ،م،،
ص.242 ،241
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دقيقا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها .فإذا ذهب هذا المجال وجاء
ترتيبا ً
في أمر ما مرتبة ً
نسخا ؟).1
غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا ،فهل هذا التدرج في التشريع يسمى ً
تبناه األستاذ جمال البنا في كتابه (تفنيد دعوى النسخ في القرآن الكريم
إن رأي اإلمام محمد الغزالي نفسه ّ
ّ

ومقاالت أخرى)قال رحمه هللا وأحسن مثوبته(:وينبني على استبعاد النسخ في القرآن الكريم نتيجة في منتهى األهمية
والخطورة تلك هي أنه ليس في القرآن نسخ بالمعنى االصطالحي ،أي رفع حكم بحكم آخر متراخي عن الحكم

تصور من ناحية
األول المنسوخ ،وليس هناك دليل يمكن به إثبات هذه الدعوى العريضة و ّ
أن الذي حدث هو سوء ّ
وعدة أحاديث موقوفة من ناحية تعود إلى عداوة دفينة لإلسالم وإرادة اللغو في القرآن) ،2بل يرى األستاذ جمال البنا
ّ

أن هناك تعددية وال يوجد نسخ بالمعنى اإلصطالحي الذي شاع في مصنفات األصوليين والمفسرين  ..ويعتقد

(أن منشأ هذه التساؤالت هو الخلط ما بين التعددية وهي مبدأ يأخذ به اإلسالم سواء ما بين األديان
الكاتب مشكو ار ّ
أن هذه التعددية تنفي نفسها فيما يصبح نسخا،
بعضها بعضا أو ما بين األحكام في اإلسالم نفسها وما بين فكرة ّ
ويماثل التعددية المرونة  ..إذ البد أن يكون في أصل قواعده مبدأ المرونة الذي يتكيف بها بما يقتضيه اتباع
التطور) .3
إن القرآن الكريم أنزله هللا تبارك وتعالى للعمل به بما تقتضيه الظروف الحضارية والسياقات الزمانية
ّ
والمكانية ،فهو أشبه ما يكون بالصيدلية النافعة كل واحد يجد بغيته فيها على حسب حالته المرضية وبالتالي

يتناسب مع كون الرسالة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ،وتستجيب لحاجات البشرية المتجددة ،فكل حكم
ادعي نسخه ،وإبطال مفعوله ،يمكن العمل به في ظروف مشابهة لتلك التي استدعت وجوده مع التنزيل القرآني،

وهذا ما ّبينه اإلمام محمد الغزالي في قوله  (:إن األدوية تبقى ما بقيت األدواء المرصدة لها ،والدواء الذي ينجح
في عالج حالة ما ربما ال يذكر في عالج حالة أخرى مخالفة ،وهذا ال يعد ًّ
غضا من قيمته  ..بل إن المرض
الواحد قد يحتاج إلى سلسلة متعاقبة من األشفية ،تستقيم مع مراحل سيره ،وضروب مضاعفاته ،وأعقاب الخالص

منه! وارتباط كل دور من أدوار العلة بدواء معين شيء طبيعي ،وال معنى لتوهين دواء بعدت الحاجة عنه اآلن،

فقد يحتاج إليه آخرون .ونصوص القرآن الكريم ال تخرج عن حدود هذا الشبه!! وقد عجبنا من استشراء القول
بالنسخ عند بعض المفسرين).4

يفسر على وجهه الصحيح ولم يفهم في ضوء مالبساته
ّإنه لألسف وباسم دعوى النسخ المزعوم والذي لم ّ
تم هجرانها وإبطال مفعولها دون وعي بخطورة هذا
التاريخية صار سيفا يسلط على عدد اآليات القرآنية التي ّ
التصرف ،وبالتالي فقد خسر اإلسالم بسبب هذا الفهم السيء للنسخ أقطا ار وشعوبا إسالمية كان من الممكن أن

تكون رافدا وعونا لإلسالم والمسلمين ،وقد تحدث األستاذ جمال البنا عن ذلك بمنتهى الحسرة واأللم على حال
5
إن معالم مدرسة اإلمام محمد الغزالي مبثوثة في شتى كتبه النفيسة التي صارت مرجعا أساسيا لكل
المسلمين ّ .
التدين الصحيح.
باحث عن فهم عميق وفلسفة حقيقية لروح الدين و ّ

ثانيا :أهم مجاًلت التجديد الديني عند اإلمام محمد الغزالي:

 1نظرات في القرآن ،محمد الغزالي ،شركة الشهاب ،الجزائر( ،دون تاريخ) ،ص.228
2

تفنيد دعوى النسخ يف القرآن الكرمي ومقاالت أخرى ،مجال البنا ،دار الشروق ،القاهرة ،ج.م.ع ،الطبعة األوىل 2011م،
ص.100

 3املرجع نفسه ،ص.103
 4نظرات في القرآن ،املرجع السابق ،ص.228
 5ينظر ،تفنيد دعوى النسخ في القرآن الكريم ومقاالت أخرى ،املرجع السابق ،ص.102 ،101
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نظر اإلمام محمد الغزالي إلى أمة اإلسالم من أقصاها إلى أقصاها فرأى غناها المادي واألدبي ،وشاهد ما

تكتنزه أراضيها من خيرات وبركات ،وعوض أن تكون في مصاف الدول الكبرى والعظمى ،رآها في ذيل السلم،

تتوزعها األهواء وتتقّلب بها المصالح الشخصية والتناحر بين اإلخوة األعداء ،األمر الذي دعاه إلى طرح مجموعة
من األسئلة الجوهرية لمعرفة األسباب ،وبالتالي البحث عن األدوية الناجعة لعالجها من أسقامها وأمراضها ،قال

رحمه هللا في مواجهة الواقع الكئيب لألمة العربية واإلسالمية( .ما سر هذا الفتور الشائع فى األفراد والجماعات!؟
ولماذا يستقبل الناس الحياة وبهم ازو ارر عن مواجهتها ،وصدود عن مذاقها ،كأن شهيتهم أوصدت دونها!...؟ ولماذا

نرى األجناس األخرى تنطلق مع مطالع الشروق ،وكأنها على أبواب رحلة ممتعة!؟ فهى تدأب وال 1تشعر بكالل،
وتعمل ،وتجد من الثمر الدانى ما يغريها بالمزيد من اإلنتاج !!...إن هذه الجفوة بيننا وبين الحياة مخوفة العقبى،

بل هى قد وقفت بنا فى أوائل الطريق ،على حين مضى اآلخرون خفافا يكدحون ويجدون ،حتى وصلوا إلى حظوظ
من الرقى واإلبداع تستثير الدهش !!..ما أروعها حياة أن تلتقى مع السماء واألرض التقاء المشوق مع موعد حب،
أو التقاء الشجاع مع ساحة حرب !!..وما أسمجها حياة أن تتدحرج على أديم الغبراء كما يدلف السجين بين جدران

احتبس وراءها ،فهو لما حوله كاره ،وعنه مصروف .ال وعى هنالك وال اكتراث.2)!! ...
إن أهم مجاالت التجديد الديني عند اإلمام محمد الغزالي تبرز أشد البروز وتتمثل أحسن تمثيل للناظرين في
ّ
باب العقائد والعبادات والمعامالت والحقوق والحريات ونظام الحكم األمثل
 )1التجديد في ميدان العقائد :

تعد العقيدة اإلسالمية الصحيحة الركيزة األساسية واللبنة الصلبة والقاعدة الرئيسية في بناء الشخصية اإلسالمية
القوية المؤمنة بربها والمتمسكة بكتاب ربها والمتبعة لنهج نبيها عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،ألجل هذا لبث

صلى هللا عليه وسلم ثالث عشرة سنة في مكة يغرس عقيدة التوحيد الصحيحة ،ويربط المؤمنين بربهم عن طريق
جل وعال المبثوثة في اآلفاق وفي
التأمل والتفكر في خلق السماوات واألرض وما بينهما والتأمل في آيات هللا ّ
العزة سبحانه ولو فعل غير ذلك لما شاهدنا ذلك الجيل الذي آثر ما عند هللا،
األنفس ،وهذا كله بوحي من رب ّ

بالنفس والنفيس في سبيل نصرة دين هللا تعالى والتمكين له في األرض التي كتب هللا أنه يرثها عباده
وضحى ّ
ّ
الصالحون ..
أن العقيدة الصحيحة التي ترّبى عليها جيل الرسالة ،تحولت بفعل المباحث الفلسفية والكالمية والثقافات
بيد ّ
األخرى إلى دراسات جافة غلب عليها التعاريف ووضع الحدود والتفريعات والتقييدات ،مما أضعف أثرها في
النفوس ،السيم ا بين الفريقين الفريق المغالي في التأويل والفريق المنكر ألي مجاز في كتاب هللا وسنة رسوله ،وقد
ّبين العالمة األستاذ السيد سابق(ر) في كتابه النفيس (العقائد اإلسالمية) ،كيف كانت العقيدة اإلسالمية زمن
وفعال ،وكيف أنها بظهور األهواء السياسية وأطماعها ،والفرق اإلسالمية ونزعاتها
الرسول األكرم ذات أثر إيجابي ّ
لتتحول إلى مجادالت ومناقشات ال طائل من ورائها سوى إضعاف صف
خف ضوء وشعاع العقيدة
ونزاعاتهاّ ،
ّ
المسلمين ووحدتهم ،قال رحمه هللا وأجزل مثوبته( :ومنذ قامت دولة التوحيد على يدى خاتَم أنبياء هللا ورسله ،بقيت
وتتجه فى الدرجة
العقيدة تستمد قدسيتها من وحى هللا وتعاليم السماء ،وتعتمد َّأول من تعتمد على الكتاب والسنةّ ،

األولى إلى تربية الملكات ،وإعالء الغرائز ،وتهذيب السلوك ،كى ترفع اإلنسان إلى السمو الالئق بكرامته ،وتجعل

منه قوة إيجابية فى الحياة .ثم كانت الخالفات السياسية ،واالتصال بالمذاهب الفكرية والمذاهب الدينية األخرى؛
سببا فى تحول اإليمان من
سببا فى العدول عن منهج األنبياء؛ كما كانت ً
وتحكيم العقل فيما ال قدرة له عليه ً ..

2

ّ
اإلسالم والطاقات املعطلة ،محمد الغزالي ،الزيتونة لإلعالم والنشر ،باتنة ،الجزائر1988 ،م،ص.7
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وسموه إلى قضايا فلسفية ،وأقيسة منطقية ،ومناقشات كالمية ،أقرب ما تكون إلى المناقشات
بساطته وإيجابيته
ّ
المدمرة مستمرة في أشكال شتى إلى زماننا هذا ،األمر الذي دفع بعض
البيزنطية) .1وال تزال آثار هذه الخالفات
ّ
أعالم اإلسالم إلى الدعوة إلى التجديد في عرض العقيدة اإلسالمية بعيدا عن اإلفراط أو التفريط ،مع حذف كل

تمت بصلة إلى صفاء العقيدة وحيويتها ودورها في صنع الشخصية المؤمنة القوية.
المباحث التي ال ّ
وقد شاهد اإلمام محمد الغزالي ميدانيا وهو من نوابغ علماء األزهر الشريف وقد مر بمختلف المراحل الدراسية،
ويعرف جيدا مقررات علم التوحيد ،وما فيها من مباحث ال تخدم بتاتا زاوية صنع الشخصية اإلسالمية العقالنية

الحرة التفكير المفعمة بمشاعر اإلجالل والتعظيم والتبجيل للرب الجليل العظيم ،نظ ار لسيرها على منهج البحث
ّ
المقدمات ويستخلص النتائج كما تصنع ذلك
الكالمي ،والشيخ يالحظ عليه كما يقول ّأنه ( نظري بحت ،ين ّ
ظم ّ
تسجل الرقم وتقذف به للطالبين .كذلك
اآلالت الحاسبة في عصرنا هذا ،أو الموازين التي تضبط أثقال األجسام ،ثم ّ

سارت االستدالالت في هذا العلم الخطير ،فتكلمت عن هللا سبحانه وتعالى وعن صفاته الكريمة ،وانتهت غلى

أن اإلسالم في تكوينه للعقيدة يخاطب القلب والعقل ،ويستثير
حقائق جيدة ،يستريح إليها العقل الحصيف .بيد ّ
2
ثم لم يعد حاض ار في الساحة اإلسالمية
العاطفة والفكر ،ويوقظ االنفعاالت النفسية مع إيقاظه للُقوى ال ّذهنية)  .ومن ّ

ذلك اإليمان القوي
الدافع لعمارة األرض واستكشاف خيراتها بدال من
المحرك للنفوس والمالمس لشغاف القلوب ،و ّ
ّ
ألن اإليمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات واألعمال الصالحة ،وينقص بالسيئات
البحث عن اآلخر ليفعل ذلك .ذلك ّ

واألعمال المنحرفة عن منهج اإلسالم ،وكما يقرر األستاذ (السيد سابق) (لقد كان من أثر الخالفات السياسية،

والعدول عن نهج الفطرة ،والتأثر بالمذاهب الطارئة ،وتحكيم العقل ـ ـ ـ ـ أن انقسم حملة العقيدة إلى مدارس مختلفة،
ِ
معينا من التفكير؛ وتستأثر هي وحدها بالحق دون غيرها فى زعمها ،ومن لم يدخل فى
لونا ً
كل مدرسة منها تُمثّل ً
خارجا عن اإلسالم :فمدرسة ألهل الحديث ،ومدرسة لألشاعرة ،ومدرسة للماتريدية،
دائرة تعاليمها ُي َعّد فى نظرها
ً
ومدرسة للمعتزلة ،ومدرسة للشيعة ،ومدرسة للجهمية  ..إلى آخر هذه المدارس المختلفة المتعددة المذاهب والمتنوعة

اآلراء:

وكل َيدعى َو ْصالً ِبَلْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلى  ...وليلى ًل ُتقر لهم بذاكا
ٌّ
3
إذا اشتبكت دموع فى جفون َ ...تبين من بكى ممن تباكا)

الهّوة بين األمة
أن (أشهر الخالفات التي َّ
وكشف السيد سابق في كتابه (العقائد اإلسالمية) أيضا ّ
وس َعت ُ
الواحدة ،هو ما وقع من خالف بين األشاعرة والمعتزلة .وكان أهم الموضوعات التي ثار حولها الخالف هي ما
يأتي - 1 :هل اإليمان تصديق فقط ،أو هو تصديق وعمل؟  - 2هل صفات هللا الذاتية ثابتة ،أو منفية عنه؟ 3
خير  ..؟  - 4هل يجب على هللا فعل الصالح أو األصلح ،أو ال يجب؟  - 5هل
سير ،أو ُم ّ
 هل اإلنسان ُم ّالحسن والقبح يعرفان بالعقل ،أو الشرع؟  - 6هل يجب على هللا أن يثيب الطائع ،ويعذب العاصي ،أو ال يجب
ذلك؟  - 7هل يرى هللا فى اآلخرة ،أو أن ذلك مستحيل؟  - 8ما حكم مرتكب الكبيرة التي لم َيتُب منها حتى مات؟
شيعا وأحزًابا).4
إلى آخر هذه المسائل التي كانت مثار فرقة بين المسلمين؛ والتى مزقت األمة ً

 1العقائد اإلسالمية ،سيد سابق (ت 1420هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
الثالثة1403 ،هــ1983 /م ،ص.13 :
 2عقيدة املسلم ،محمد الغزالي.،دارالشهاب للطباعة والنشرعمارقرفي ،باتنة ،الجزائر1985 ،م .ص.5
 3العقائد اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص .14
 4املرجع نفسه ،ص.15 ،14:
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وقد حاول األستاذ محمد الغزالي مع أخيه في ميدان الدعوة اإلسالمية معالجة هذا الموضوع بنظرة تجديدية
تطرف قال رحمه هللا تعالى( :إن اإلغراق في التأويل ـ كما هـو مذهب المعتزلة ـ أذهب
وسطية ال غلو فيها وال ّ
الخشية من القلوب ،كما أوقع أصحابه في نقائض عقلية مستغربة ،إذ كيف يقال :عليم بال علم ،وقادر بال قدرة؟
إلها يتأمل ذاته وحسب! وقد
وهذا التفكير تقليد رديء ألرسطو الذي ّ
جرد إلهه من كل وصف ،وعمل حتى أصبح ً
كان المعتزلة أج أر على تأويل النصوص منهم على نقد الفالسفة ،وذلك مسلك معيب).1
لقد أظهر الشيخ الغزالي إعجابه الكبير بطريقة أحد شيوخه في علم التوحيد زمن دراسته في األزهر الشريف،

والذي استعرض مسألة تناول آيات الصفات واآليات المتشابهة بين السلف والخلف ،ويسجل لنا حواره مع شيخه،
وموقف زمالئه الطلبة من هذا النقاش بهذه الصورة (:ومذهب السلف أسلم ،ومذهب الخلف أحكم! قلت له :لماذا؟
قال :مذهب السلف أسلم ،ألنه أبعد عن الخطأ في تقرير المعنى ،وأرجى للثواب ألنه يبتعد عن التأويل ،ويقبل
التفويض كما أمرنا ،أما مذهب الخلف فهو أقدر على دحض الشبهات ،ورد الوساوس ،وإلزام الخصوم .وسلمنا ـ

نحن الطالب ـ بما تعلمنا ،ومضت السنون واللجاج ال ينتهي بين الفريقين!).2

وانتقد الغزالي الكتب التي صنفت في العقيدة اإلسالمية على الطريقة الكالمية على شكل متون احتاجت على

شروح وحواشي معقدة يقضي الطالب مع شيخه زمنا طويال حتى يفك شفراتها ويحل معضالتها ،أو ينصرف عنها

أن كثي ار منها أّلف في عصور الضعف اللغوي واألدبي وتمت
بالمرة إذا لم يكن من ذوي الهمم العالية ،علما ّ
ّ
صياغتها بلغة ركيكة .هذا من الناحية الشكلية ومن الناحية المضمونية ،فخلط مباحث العقيدة بالمباحث الفلسفة

والمنطق أفقدها بهاءها ورونقها ،3هذه العوامل والحقائق كلها دفعت العالمة الغزالي إلى التفكير في شرح مباحث
العقيدة لجيل اليوم موصولة بكتاب هللا وسنة رسوله الكريم وحقائق العلم الحديث الذي وصل إلى درجات عالية وال
يزال لم يبلغها من قبل.
وتتجلى أهم معالم التجديد في مجال العقائد عند اإلمام محمد الغزالي في النقاط التالية:

 .1العناية في عرض العقيدة اإلسالمية ،باألدلة القطعية من كتاب هللا وسنة رسوله الكريم ،ودعمهما بما
لرد
يناسب التفكير الحديث والمعاصر ،من حجج علمية تزيد الذين آمنوا أمنا وإيمانا وتكون سالحا قويا ّ
كيد الكائدين وشبة المبطلين ودعاوى الحاقدين المفسدين ،وذلك على غرار دليل اإلبداع الذي نجده في
اإلِب ِل َكيف خلَِق ْت ( )17وِإَلى َّ ِ
ف رِفع ْت ( )18وِإَلى اْل ِجب ِ
ظ ُرو َن ِإَلى ِْ
ال
مثل قوله تعالى{ :أََف َال َي ْن ُ
َْ ُ
َ
الس َماء َك ْي َ ُ َ
َ
َ
َكيف ن ِ
صَب ْت ( )19وِإَلى ْاأل َْر ِ
ف ُس ِط َح ْت ([ } )20الغاشية ،]21 - 17 :ودليل العناية كقوله
َْ ُ
ض َك ْي َ
َ
ِِ
تعالىِ َّ َّ :
ِ
ِ
ضلِ ِه َوَل َعَّل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن (َ )12و َس َّخ َر
ِي اْلُفْل ُك فيه ِبأ َْم ِِره َولِتَْبتَ ُغوا م ْن َف ْ
{َّللاُ الذي َس َّخ َر َل ُك ُم اْلَب ْح َر لتَ ْجر َ
ض ج ِميعا ِم ْنه ِإ َّن ِفي َذِلك َآلي ٍ
ِ
ِ
ات ِلَق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن ([ } )13الجاثية،12 :
َل ُك ْم َما ِفي َّ
الس َم َاوات َو َما في ْاأل َْر ِ َ ً ُ
َ َ
ِ
َن تَُزوَال َوَلِئ ْن َازَلتَا ِإ ْن أ َْم َس َك ُه َما ِم ْن
 .]13ودليل الحركة كقوله تعالى {ِإ َّن َّ
َّللاَ ُي ْم ِس ُك َّ
ض أْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِِ
أ ٍ ِ
ِ
ور ([ })41فاطر .]41 :ثم دليل الحدوث الذي نجده في مثل قوله تعالى
يما َغُف ًا
َحد م ْن َب ْعده ِإَّن ُه َك َ
َ
ان َحل ً
ِ
ِ
ِ
ين ِم َن َّ
ور ([ })1اإلنسان .]1 :وقد وقف اإلمام محمد
الد ْه ِر َل ْم َي ُك ْن َش ْيًئا َم ْذ ُك ًا
ح
ان
س
ن
اإل
ى
ل
ع
ى
َت
أ
ل
{ه
ٌ
َ ْ َ ََ ْ ْ َ
4
الغزالي عند هذه األدلة وشرحها شرحا وافيا يفي بالغرض  ،ويا ليت الوعاظ واألئمة يهتدون بهذا األسلوب

 1مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،محمد الغزالي ،كتاب األمة ،سلسلة فصلية تصدرعن رئاسة املحاكم
الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر ،جمادى اآلخرة 1402هــ.ص.125
 2املرجع نفسه ،ص.122
 3ينظر ،عقيدة املسلم ،املرجع السابق ،ص.10 ،9
 4ينظر ،املصدرنفسه ،ص.16 ،13
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المقنع في عرض دروس العقيدة على عامة المسلمين ،بعيدا عن المصطلحات التي مضى وقتها وسياقها،
فضال عن جفافها ومحدودية تأثيرها.

 .2مزج دروس العقيدة بما توصل إليه أهل العلم والنظر الصحيح من مختلف الحضارات من أدّلة دالة على

وجود الخالق سبحانه ،1و ّأنه متصف بكل صفات العظمة والجالل والجمال وذلك مثل شهادات أينشتين
(إن جوهر الشعور الديني في صميمه
وغيره .حيث نجد الغزالي يذكر بعضا من ذلك مثل قول (أينشتين)ّ :
موجود حقا ،ويتجّلى بأسمى آيات الحكمة وأبهى
بأن ذلك الذي ال سبيل لمعرفة كنه ذاته
ٌ
هو أن نعلم ّ
بأن المبادئ الصحيحة لعالم الوجود مبنية
أنوار الجمال  .و ّإني ال أستطيع أن
أتصور عالما حقا ال يدرك ّ
ّ
يتلمس
على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل .فالعلم بال إيمان يمشي مشية األعرج .واإليمان بال علم ّ

تلمس األعمى).2

 .3االبتعاد كل البعد عن المجادالت العقيمة ،واالختالفات المؤدية للتدابر والتباغض ،ثم التنازع والتناحر،
والمؤدية في النهاية إلى الفشل ال ّذريع في كل المجاالت الحيوية ومعنى ذلك ذهاب ريح المسلمين ،وفقدانهم

لعزتهم وهيبتهم بين الشعوب واألمم.
ّ

 .4ربط دروس العقيدة بالوحي السماوي ،وتأثيرات ذلك في إصالح المؤمنين واستقامة سلوكهم ،وطهارة قلوبهم
ونظافة بواطنهم من كل العلل الخفية التي هي أصل كل البالء الذي قد يصيب أمة اإلسالم في مقتلها
إذا لم تبادر إلى تحصين نفسها وإصالح أحوالها وشأنها.

أن استعمال المجاز من سنن كالم العرب
 .5ضرورة التضّلع في فقه اللغة العربية ومعرفة أساليبها البيانية ،و ّ
ولغتهم العربية التي نزل القرآن الكريم وفق أوضاعها وخصائصها اللغوية ونظمها البياني البديع ،وكما
اما قصرت في علومهم ف أروا أن حمل الكالم على غير ظاهره نوع
ينقل الغزالي عن ابن الجوزي ّ
فإن (أقو ً
ظنوا هـذا ،وما هـم إال بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء ،
تعطيل ،ولو فهموا سعة اللغة ما ّ
أرضا سقيمة /تتبع أقصى دائها فشفاها //شفاها من الداء العضال الذي بها/
فقالت[ :إذا هـبط الحجاج ً

غالم إذا هـز القناة سقاها] .فلما أتمت القصيدة قال لكاتبه :اقطع لسانها! فجاء ذلك الكاتب المغفل
بالموسى! فقالت له الخنساء :ويلك ،إنما قال :أجزل لها العطاء!! ) .3وبعد استعراضه لشروحات ابن

الجوزي في مسألة التأويل وضرورة السير وراء الدليلين النقلي والعقلي ،يقول في ختام ذلك(:وما دام
التأويل ضرورة في شرح بعض النصوص ،وما دام السلف والخلف قد اضطروا إليه جميعا ،فنحن مع

نؤول رافضين التعطيل  .4)!..وبهذا التوازن وبهذه الوسطية
نفوض رافضين التجسيم ،ومع الخلف ّ
السلف ّ
المعتدلة يمكن أن نوحد جهودنا ونصفي قلوبنا ونكون يدا واحدة على أعدائنا ومن يريد الكيد والشر لديننا
وكتاب ربنا وسنة نبينا.
 .6إبعاد المواضيع التي أقحمت في مجال العقيدة ،وترتيب أحكام اإليمان والكفر على اعتقادها أو نكرانها،
دون وجود نص قطعي الثبوت ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر قضية اإلمام المهدي المنتظر ،وحتى
غلو أو مبالغة في ذكر األخبار التي ما أنزل هللا بها من سلطان ،ومن
إذا تم تناولها فيكون ذلك دون ّ
العلماء الذين تناولوا قضية المهدي دون تهويل العالمة السيد سابق (ر) حيث قال( :هذه هى خالصة

 1ينظر ،املصدرنفسه ، ،ص 19وما بعدها.
 2املصدرنفسه ،ص .22
 3مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.126
 4املرجع نفسه ، ،ص.130
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أخبار عن
ًا
الروايات التي تحدثت عن المهدى ،ورويت فى شأنه ،وهى فى جملتها ال تخرج عن كونها
مكن لإلسالم ،ويكون
وي ّ
ظهور رجل من المصلحين فى آخر الزمان يرفع لواء الحق ،ويعلى كلمة هللاُ ،

طليعة للخير العام الذى يأتى بعده ،كما كان يوحنا قبل والدة عيسى عليه السالم .على أثر ذلك يخرج

الدجال اليهودي ،كمظهر من مظاهر الفتنة الكبرى ،ليقاوم هذه النهضة اإلسالمية ،محاوالً فتنة الناس
عن دينهم بما أُعطى من علم وبراعة وقوة ،فيبطل هللا أمره بما يحدثه من آيات أكبر من فتنته بإنزال
عيسى عليه السالم ليكون قوة للحق الذي يمثله المهدي حينئذ ،ويتعاون كل من عيسى والمهدي ومن

1
أما الشيخ محمد الغزالي (ر) موضوع بحثنا في معالم
ورائهما كتائب اإلسالم على قتله ،وإحباط أمره)  .و ّ
تجديد الخطاب الديني عنده ،فقد كان ال يرى االعتقاد في المهدي من ضروريات الديني التي ال يكمل

إيمان المؤمن إال بها ،وهذا انسجاما مع منهجه العلمي والفكري الذي كان يعلنه دون أن يخاف في هللا

لومة الئم ،و ّإنما خدمة للدعوة اإلسالمية ومسيرتها الرشيدة ،وفي هذا الصدد يقول العالمة أ.د /يوسف
القرضاوي في مقدمته لكتاب (ندوات الغزالي) الذي جمعه األخ الفاضل (مجد مكي)( :وللشيخ الغزالي ـ
الصدع بها ،مثل آرائه أنه ال نسخ في القرآن
ش أحداً من َّ
رحمه هللا تعالى ـ آراء جريئة جهر بها ،ولم َي ْخ َ
الكريم ،وهو ما يشاركه فيه عدد من علماء العصر ،مثل الشيخ :محمد الخضري ،والشيخ :خالف ،وأبو
زهرة ،رحمهم هللا تعالى ،وأكاد أشاركهم في هذا .ومثل إنكاره عقيدة المهدي المنتظر ،وأنا أكاد أشاركه

أيضاً في هذا ،فأرى َّ
أن األمر ال يستحق أن يكون عقيدة يجب اإليمان بها ضمن عناصر اإليمان
المعروفة ،بل يرَّجح من مجموع األحاديث :أن األمة سيظهر فيها في آخر الزمان حاكم عادل من آل

بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ـ لعله من ذرية الحسن بن علي ـ يمأل األرض عدالً كما ُملئت ظلماً
وجو اًر .وحين يظهر ويحقق هذا سيقول الناس :هذا هو المهدي الموعود).2

إن اإلمام الغزالي الباحث عن الحقيقة ،ورجل الدعوة ،والعالم الفقيه الخبير بمفردات الشريعة وتعاليمها الغراء،
ّ
صح منها وما لم يصح ،العواقب الوخيمة والسلبية
يدرك أكثر من غيره بفضل قراءته الواعية للنصوص النبوية ما ّ
أن العلم هو
التي عادت وال تزال على األمة بسبب انتشار أحاديث المهدي وقراءتها السلبية من طرف من يظن ّ
سرد النصوص باألسانيد دون فقه وال تأويل صحيح مبين .قال العالمة اإلمام محمد الغزالي(ر) في بيان منهجيته

في الدرس والبحث العقدي( :لما ألفت كتابي عقيدة المسلم ،لم أذكر شيئا عن المهدي المنتظر ،وعندما خوطبت
في ذلك ،وقيل لي :لِ َم َل ْم تذكره في عالمات الساعة؟ قلت :من محفوظاتي وأنا طالب ّأنه لم يرد في المهدي حديث
صريح ،وما ورد صريحا فليس بصحيح! وإذا كان ما ورد لم ينهض إلى تكوين حكم ثابت ،فكيف أجعله عقيدة
تفصل بين الكفر واإليمان؟ وأردفت ضاحكا :المشكلة اآلن ليست في المهدي المنتظر ،إنما هي في المهدي غير
3
إن غياب اليقين في
المنتظر ،الذي يفاجئنا بظهوره بين الحين والحين ،ويزيد العدد في إحصاء الدجالين ّ . )..
أحاديث المهدي وما يجعله عقيدة ملزمة تترتب عليها أحكام خطيرة تخص اإليمان والكفر ،وما يمكن أن تفعله

األ فكار المتطرفة اتجاه المعتدلين هي التي دفعت الباحث (عز الدين بليق) صاحب كتاب (موازين القرآن والسنة
مقدما
لألحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة) إلى إنكاره هو أيضا تحت عنوان فرعي (هل من مهدي ينتظر؟) ّ

 1العقائد اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.251
 2مقدمة "ندوات الشيخ الغزالي " ،موقع فضيلة الشيخ أ.د /يوسف القرضاوي ،تاريخ النشر :أربعاء،
 https://www.al-qaradawi.net ، 03:00 - 2017/04/10تاريخ الزيارة 2018/10/17 :الساعة 22:17
 3مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص .133 ،132
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إن .1( :هناك تناقض في اسم المهدي ،فتارة اسمه محمد بن
في ذلك مجموعة من المبررات ،من أبرزها كما يقول ّ
طلب ،وأحاديث
توضح ّأنه من ولد عبد الم ّ
حراث!  .2وتناقض في مولده ،فأحاديث ّ
يسمى الحارث بن ّ
عبد هللا ،وتارة ّ

تقولّ :إنه من ولد العباس ،وأخرى من ولد فاطمة ورابعة من صلب الحسن! وتناقض في تحديد مكان خروجه:
فأحاديث تذكر خروجه من وراء النهر وأخرى من المدينة ،وثالثة من قبل المشرق ،ورابعة من خراسان! وتناقض
مدة لبثه سبع سنين ،وأخرى تسع سنين وثالثة عشرين سنة وحديث يقول من ثالثين إلى
تحدد ّ
مدة لبثه فأحاديث ّ
في ّ
1
يدعم رأيه في احد الهوامش بما كتبه فضيلة الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود في كتابه
أربعين سنة!  . )....كما ّ

(ال مهدي ينتظر) وما جاء في مقدمة ابن خلدون .2

إن األستاذ أبو األعلى المودودي ،له رأي معتدل في قضية المهدي يقترب كثي ار حسب علمي من رأي
هذا و ّ
التصوف والفهم
يقدم
األستاذ السيد سابق اآلنف ال ّذكر ،فبعد أن ّ
التصورات الساذجة التي تعكس أفكار الدروشة و ّ
ّ

أن اإلمام المنتظر سيكون زعيما من الطراز األحدث في زمانه بصي ار بالعلوم
فإنه
السلبي لنصوص الدين ّ
يتصور ( ّ
ّ
الجديدة بصر المجتهد المطلع.3).. ...

يشن حربا باسم النقل ضد من يقصي عقيدة المهدي
هذا مع العلم ولألسف أن بعض من يزعم انتسابه للعلم وقواعده ّ
من أسس العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،طبعا هذا أمر خطير جدا ،وليته كان نقال يقينيا يعضده القرآن الكريم،

فإنه يحتاج إلى عقل ناضج وفهم وفقه صحيح.
والنص النبوي حتى وإن كان صحيحا ّ

إن ميدان العقيدة اإلسالمية يجب التركيز فيه على النماذج القوية اإليمان والصلبة في مواقفها اإلسالمية بحيث ال
ّ
تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل ،وال تنافق وال تداهن في سبيل نصرة دينها أحدا مهما كان حجمه أو بلغ سلطانه،

يقدم من
وللشيخ (عبد اللطيف بن علي السلطاني) كتاب عنوانه (في سبيل العقيدة اإلسالمية) كنا قرأناه منذ عقودّ ،

خالله نماذج طيبة للمواقف اإليمانية مثل سيدنا إبراهيم الخليل ومحمد بن عبد هللا(ع) ،وأصحاب األخدود ،وبالل
بن رباح ،وعمار بن ياسر وأسرته الكريمة ،وصهيب بن سنان الرومي وخباب بن األرت وسلمان الفارسي (ر)،

وهي نماذج سيجد فيها الشباب أمل وزهرة المستقبل كل اإلشعاع والنور للسير على منهج النبوة وجيل الصحابة
الكرام الذين ترّبوا في مدرسة النبوة ،ونهلوا من نبعها الصافي والشافي.4
 )2التجديد في ميدان العبادات:
ومن أمعن النظر في مؤلفات اإلمام الغزالي ،وتتبع محاضراته ومواقفه ومنهج دعوته يعلم مدى انفتاح الرجل
على مختلف مذاهب الفقه اإلسالمي وعلى شتى التيارات الفكرية اإلسالمية معتب ار إياها نتاجا بشريا يحاول االقتراب

من بحر اإلسالم الغني بالكنوز والفوائد فمنهم الغواص الماهر ومنهم دون ذلك ،وهو يستعرض كل تلك المواريث

بميزان العقل السليم والنقل الصحيح ليخرج برؤى فكرية وفقهية تجنح لقواعد التيسير ورفع الضرر والحرج عن عموم

 1موازين القرآن والسنة لألحاديث الصحيحة والضعيفة واملوضوعة  ،عز الدين بليق ،دار الفتح للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان ،ص.87
 2ينظراملرجع نفسه ،ص.88
 3موجزتاريخ تجديد الدين وإحيائه (و اقع املسلمين وسبيل النهوض بهم) ،أبو األعلى املودودي ،دارالشهاب،
باتنة ،الجزائر1988 ،م ،ص.61
 4في سبيل العقيدة اإلسالمية ،عبد اللطيف بن علي السلطاني ،دارالبعث ،قسنطينة ،الجزائر ،الطبعة
األولى1402 ،هــ1982 /م ،في مواضع متفرقة من الكتاب.
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سره« والفقه اإلسالمي الذي جمد عّدة
أمة اإلسالم ،فبالنسبة للفقه اإلسالمي ورؤيته التجديدية له قال قدس هللا ّ
قرون ،ثم نهض بعد رقدته الطويلة يتعثر في مشيته ،هذا الفقه يجب أن تعود إليه نضارته األولى ...وينبغي أن

يدرك الجمهور أنه ليست هناك مذاهب أربعة في اإلسالم ،بمعنى طرق أربعة ينقسم المسلمون فرقا فرقا على
صعيدها ...فالفقهاء األربعة الكبار ال يمثلون أكثر من وجهات نظر فقط لإلسالم الواحد الذي ال يقبل تعددا وال
تفرقا .وهذه الوجهات فيها الخطأ والصواب ،وليس هناك إلزام ديني للمسلم أن يلتزم وجهة نظر واحدة في فهمه
للعبادات والمعامالت.1» ...

ويضرب اإلمام الغزالي(ر) نموذجا من األحكام الفقهية التي بنيت على وجهات نظر فقهية اجتهادية ال سند

لها من الكتاب المبين اللهم إال مراعاة بعض األعراف االجتماعية القبلية والعصبيات النسبية والتي تخالف أرقى ما

وصلت غليه حقوق اإلنسان في العصر الحديث ،وهي مسألة إمامة ولد الزنا ،وكم تعاني هذه الشريحة االجتماعية
وتكونها ،ومع أنه في اإلسالم ّأنه ال تزر وازرة وزر
من ظلم كبير من المجتمع نفسه الذي كان احد عوامل نشوئها ّ
أخرى ،قال اإلمام محمد الغزالي (ر)( :يرى ابن حزم أن ابن الزنا ،والقرشي ،سواء فى إمامة الناس فى الصالة! إذ
ال تفاضل بينهم إال بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط !...قال :وكره مالك إمامة ولد الزنا !...وال وجه لهذا
القول ،ألنه ال يوحيه قرآن ،وال سنة صحيحة ،وال سقيمة ،وال إجماع ،وال قياس ،وال قول صاحب!! وعيوب الناس

إنما تكون فى أديانهم وأخالقهم ،ال فى أبدانهم ،وال فى أعراقهم ،قال هللا عز وجل( :إن أكرمكم عند هللا أتقاكم).
واحتج بعض المقل دين لمالك ـ فى تحريم إمامة ابن الزنا ـ قالوا :يفكر من خلفه فيه فيلهى عن صالته!! قال ابن
حزم :وهذا كالم فى غاية الغثاثة والسقوط .وال شك أن فكر المأموم فى أمر الخليفة لو صلى بالناس ،أو األحدب

إذا أمهم أكثر من فكره فى ولد الزنا !...ولو كان لشئ مما ذكروه حكم فى الدين ،لما أغفله هللا على لسان رسوله:

(وما كان ربك نسيا) .ثم روى ابن حزم عن الحسن البصرى قال :ولد الزنا وغيره سواء .وعنه أيضا قال :ولد الزنا
بمنزلة رجل من المسلمين يؤم ـ فى الصالة ـ وتجوز شهادته إذا كان عدال !...وعن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت

عن ولد الزنا فقالت :ليس عليه من خطيئة أبويه شئ( :وال تزر وازرة وزر أخرى) .وعن الزهري قال :كان أئمة

من ذلك العمل ـ يعنى من الزنا ـ  .وعن سفيان الثوري عن حماد سألت إبراهيم عن ولد الزنا واألعرابي والعبد

واألعمى هل يؤمون؟ قال :نعم إذا أقاموا الصالة .وعن معمر قال :سألت الزهري عن ولد الزنا هل يؤم؟ قال :نعم
وما شأنه؟ وروى أن أبا هريرة لما وصف ابن الزنا بأنه شر الثالثة ـ يعنى أبويه معه ـ قال عبد هللا بن عمر :بل
هو خير الثالثة !!..ونحن ال يعنينا البت في هذه المسألة بقدر ما يعنينا الفزع من أن األمة اإلسالمية تستقر فيها

أح كام ال دعامة لها من القرآن ،وال من السنة ،وال من القياس ،وال من اإلجماع ..إذن كيف استقرت هذه األحكام؟
ولماذا ألزم الناس بتهيبها على أنها من حدود هللا؟ وهبها رأى مجتهد فما قيمة رأى ال يعتمد على شئ مما ذكرنا؟

وما الفرق بينه وبين اآلراء المخالفة له سواء عاصرته أم جاءت بعده على مر القرون!...؟؟ إننا أحوج األمم إلى
غربلة األحكام والعادات والموروثات التي تشيع بيننا ،ومقاضاتها إلى اليقين من كتاب ربنا وسنة نبينا.2) !...

التعبد دون حجر أو تمييز أو احتكار الحقيقة
لقد كفل اإلسالم الذي جاء قبل وجود المذاهب الفقهية حرية ّ
إن الفقه هو علم الفروع  ..وتمايز
أو المنزلة العالية عند هللا وعند رسوله الكريم ،قال العالمة د /محمد عمارة « ّ

األمة ،بل كان
االجتهادات فيه واختالف المجتهدين في أحكامه لم يكن في يوم من األيام يمثل مشكلة لوحدة ّ
مصدر غنى وثراء للعقل الفقهي والواقع اإلسالمي على السواء ..وفي الفقه كان األئمة والعلماء المختلفون في

 1ركائز اإليمان بين العقل والقلب ،محمد الغزالي( ،تنازل الشيخ املؤلف عن حقوقه لفائدة القارئ املسلم
بالجزائر) ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،الطبعة الجزائرية األولى1408 ،هــ1988 /م  ،ص.187
 2اإلسالم والطاقات املعطلة ،املصدرالسابق ،ص.62 ،61
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المذاهب ،يتتلمذ الواحد منهم على من يخالفه في المذهب  ..بل ورأينا في تراثنا من العلماء األعالم من يجمع

المذاهب المتعددة في فقهه وعطائه ،فيفتي وفق مذهب ،ويقضي وفق مذهب ٍ
ويدرس كل المذاهب لطالب
ثانّ ،
علمه ومريديه! .1» ..
فإن على جمهور المسلمين أن يدرك تمام
وحسبما ذكره العالمة محمد الغزالي رحمه هللا في ركائز اإليمان ّ
أن اإلسالم أكبر من حصره في دائرة المذاهب الفقهية السنية األربعة الشهيرة وهي تمثل اجتهادات علمية
اإلدراك ّ

ألربابها حاولوا قدر استطاعتهم تقديم الحلول لمشكالت أمتهم في زمانهم وبالتالي «ليس هناك إلزام ديني للمسلم أن
2
التعصب المذهبي هو نقطة البداية نحو إقصاء
إن
يلتزم وجهة نظر واحدة في فهمه للعبادات والمعامالت ّ ، » ...
ّ

المستجدة ،ولكل
العدو اللدود لكل تجديد في معالجة المسائل
اآلخر ،والجنوح نحو
ّ
ّ
التطرف في اآلراء والسلوك ،وهو ّ

التطور الحضاري وتستجيب إلشكالياته والمسائل العويصة التي يطرحها أبناؤه والنابعة من
تطورية تساير
ّ
روح ّ
انشغاالتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية فضال عن الدينية ،من هنا نجد أن اإلمام محمد

تصو ار لتجديد مناهج تدريس الشريعة اإلسالمية بعيون معاصرة يقوم على دراسة
طيب هللا ثراه يطرح
الغزالي ّ
ّ
السنة ،مع التعرض لما قدمه األئمة الكبار من شروح حولها ،مع
الموضوع الفقهي ابتداء من نصوص الكتاب و ّ

تبيان وهذا مهم جدا ّأنها تمثل اجتهادات لحل المعضالت التي عايشوها مع الحرص على تنمية ملكة الحوار
3
إن االجتهاد هو في نهاية األمر جهد بشري
والنقاش والمقارنة وتنمية روح التحرر من ربقة التعصب المذهبي ّ .
حصل معرفة عميقة بالشريعة وأحكامها وأسرارها ألجل تقديم اإلجابات الشافية لما يمور في المجتمع من
يبذله من ّ
لعدة مؤثرات زمانية ومكانية ،تجعله
فإن هذا االجتهاد يخضع ّ
قضايا ومشكالت ّ
متعددة األشكال واأللوان ،وبالتالي ّ
ابن مرحلته الحضارية يدور في إطارها ويخضع لمستلزماتها.

وما ذكره العالمة الغزالي في (ركائز اإليمان) قد شرحه في كتابه المختصر الجامع (مشكالت في طريق الحياة

اإلسالمية) تحت عنوان فرعي ( بين اًلجتهاد ..والتقليد )..ومما ذكره ما يلي( :وقد كنت أرى الطريق األفضل

في فهم األحكام الفرعية سوق النص أوال من الكتاب والسنة ،ثم إتباعه بأفهام الفقهاء الكبار ،ومن يليهم من أهل

كالما آخر للشيخ األديب الفقيه على الطنطاوي تعليًقا على كلمة جميلة البن الجوزي في منع التقليد،
العلم .ثم قرأت ً

نذكرها أوال ،ثم نذكر التعليق :قال ابن الجوزي ينصح طالب العلم ...:ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم ،ومن
مذهبا وال يتمذهب ألحد ،فإن المقِّلد أعمى يقوده
أقبح النقص :التقليد ،فإن قويت هـمته َرَّق ْته إلى أن يختار لنفسه
ً
ُّ
بالتعلم والدأب حتى يصل إلى القدرة على االجتهاد وترك التقليد! ال أن
من َّقلده ..قال الشيخ علي :أي يستعد
يجتهد لنفسه وهو ال يعرف من ُعَّدة االجتهاد إال حفظ أحاديث ،وقدرة على معرفة مكان وجودها ،والبحث في كتب
الرجال عن أحوال رواتها .قال :والناس في هـذه المسألة بين ُمْف ِر ٍط في اتباع المذاهب ،ال يفرق بين الحكم المؤيد
بالنص الصريح وما هـو رأي للفقيه ،وبين ُمَفِّر ٍط فيها ،يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من األحاديث رأسا ،ولو لم

يكن عنده أدوات األخذ من الحديث .قال :والحق أنه على المسلم أن يتفقه أوال في مذهب معين ،فيعرف أحكام

 1فقه الحضارة اإلسالمية ،أ.د /محمد عمارة ،دارالسالم للطباعة والنشروالتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األولى،
1433هــ2012 /م ،ص.115
 2ركائز اإليمان بين العقل والقلب ،محمد الغزالي( ،تنازل الشيخ املؤلف عن حقوقه لفائدة القارئ املسلم
بالجزائر) ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،الطبعة الجزائرية األولى1408 ،هــ1988 /م ،ص.187
 3ينظر ،املصدرنفسه ،ص.187
376

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

دينه ،ثم ينظر في دليلها ،ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق االستدالل وقوة الدليل ،ثم ينظر ،فإن رأى

دليال ثابتًا أقوى من دليل مذهبه أخذ به.1) ..
الصيت
تحدث عنه اإلمام محمد الغزاليّ ،
وما ّ
تحدث عنه أيضا الشيخ سيد سابق في مقدمة كتابه الذائع ّ
السنة) حيث قال رحمه هللا « فلما جاء أئمة المذاهب األربعة تبعوا سنن من قبلهم ،إال أن بعضهم كان أقرب
(فقه ّ
إلى السنة ،كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة اآلثار ،والبعض اآلخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين
الذين قل فيهم حفظة الحديث) لتنائي ديارهم عن منزل الوحي .بذل هؤالء األئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف

الناس بهذا الدين وهدايتهم به ،وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون :ال يجوز ألحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف
دليلنا ،صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح ،ألنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى هللا عليه
وسلم ،بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام هللا». 2
يبين اإلمام محمد الغزالي رحمه هللا بمنهجيته التحليلية وأسلوبه البياني البليغ منافع تكوين هذه الملكة
ثم ّ
التعصب المذهبي المقيت فيقول عن المنهج الذي
الفقهية لدى الطالب ومنهجية
ّ
التحرر من ربقة التقليد األعمى و ّ

يحبذه والمنفتح على كل منجزات التراث اإلسالمي وغربلتها واالستفادة منها مما يالئم روح القرآن الكريم ومقاصده
ّ
إن هذا
الشرعية وما يستجيب لمتطلبات
ّ
وتحديات الظروف الراهنة وفق مقاصد الشارع الحكيم ،حيث يقول ّ « :
التعصب المذهبي الذي شاع بين
جمة :فهو يجمع المسلمين قاطبة على أصول دينهم ،ويقطع دابر
ّ
المنهج له فوائد ّ

ويمحص كثي ار من اآلراء ،التي تنسب
جماهير غفيرة  ...وهو ـ بفتح باب المقارنة ـ يطلق العقول من سجن التقليد،
ّ
إلى األئمة وليست لها وجاهة علمية .3 » ..
أن روح التقليد ومحاربة التجديد واإلصالح لألسف سرت في جسد األمة
لقد ّبين المرحوم السيد سابق ّ
وتنوع األفكار واالتجاهات ،وبالتالي جاء بدلها التقوقع والتعصب
اإلسالمية بعد اضمحالل واندثار الروح االجتهادية ّ

المتعصبون
أن األتباع المقّلدون
توجهات الدولة لخدمة مصالحها اآلنية والسياسية ،حيث ّ
لوجهات مذهبية حسب ّ
ّ
بعد العصر الذهبي لألئمة المجتهدين « فترت هممهم ،وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد،
فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ،ويعول عليه ،ويتعصب له ،ويبذل كل ما أوتي من قوة في
نصرته ،وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع ،وال يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه،
وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤالء األئمة حتى قال الكرخي :كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو
منسوخ .وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت األمة الهداية بالكتابة والسنة ،وحدث القول بانسداد باب االجتهاد،

وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ،وأقوال الفقهاء هي الشريعة ،واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا ال
يوثق بأقواله ،وال يعتد بفتاويه».4
التطرف في اآلراء والسلوك ،وهو
التعصب المذهبي هو نقطة البداية نحو إقصاء اآلخر ،والجنوح نحو
إن
ّ
ّ
ّ

التطور الحضاري وتستجيب
تطورية تساير
العدو اللدود لكل تجديد في معالجة المسائل
ّ
ّ
المستجدة ،ولكل روح ّ
ّ
إلشكالياته والمسائل العويصة التي يطرحها أبناؤه والنابعة من انشغاالتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
يقدم أ،د /محمد عمارة تصورات ّقيمة وموضوعية للتقريب بين المذاهب وبلورة إطار
والسياسية فضال عن الدينيةّ .

 1مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.137
 2فقه السنة ،السيد سابق ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1397هــ/
 ،1977م(1العبادات) ص .13
 3ركائزاإليمان بين العقل والقلب ،املرجع السابق ،ص.187
 4فقه السنة ،املرجع السابق ،م ،1ص .13
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وتعصبات الماضي وفي هذا اإلطار يقول « :فالتقريب بين المذاهب،
تشنجات
وحدوي جامع ألمة اإلسالم بعيدا عن ّ
ّ

والذي يمّثل الميدان الحقيقي للجهاد الفكري المطلوب ،هو الذي يوحد األمة في األصول والثوابت ،وفي أمهات
العقائد والمسائل الفكرية ..وهذا هو ميدان علم الكالم  ..والجهد التقريبي ـ ـ الغائب والمطلوب ـ ـ هو نزع (األلغام

ألن التكفير هو نفي
الفكرية ـ ـ التكفيرية) التي تقصم وحدة األمة بالتكفير لفريق من الفرقاء أو مذهب من المذاهب؛ ّ
لآلخر ،يقصم وحدة األمة ..وهو خطر ال عالقة له بالفقه ،الذي هو علم الفروع ،وال باالجتهادات واالختالفات
الفقهية ،التي هي ظاهرة صحية ،تثمر الغنى والثراء في األحكام ،واليسر والسعة لألمة كلها في تطبيق هذه

1
إن هذا التقريب يدور حول المسائل المشتركة ،والذي يتمحور حول األصول الثابتة التي يجمعها
األحكام» ّ .
التمزق.
التفرق والتشرذم و ّ
االعتصام بحبل هللا من طرف الجميع واالبتعاد عن ّ

ركز اإلمام محمد الغزالي في مجال العبادات على القيم الروحية واألخالقية التي تصنع من المسلم مخلوقا

متعبدا متقربا إلى خالقه متضامنا متسامحا مع إخوانه ،قال رحمه هللا في كتابه (هذا ديننا)( :أما محور العبادات

في اإلسالم ،فهو تزكية النفس ،وإخالص السريرة ،وإشراب الطبيعة اإلنسانية معنى الخضوع هلل وحده ،واالمتداد
الناس ومع الحياة  .2)...كما ّبين رحمه هللا تعالى مدى اتساع الثروة الفقهية اإلسالمية وأنها
فيما وراء هذا مع ّ
أن الفقهاء الذين شرحوا تعاليم الدين التعبدية
وفعال ،و ّ
حاولت تنظيم عالقة اإلنسان برّبه ليكون عنصر بناء مهم ّ
إنما كانوا يهتدون بتعاليم ونصوص الكتاب والسنة ،على اختالف بينهم في درجة الفهم والتأويل ودرجة ثبوت النص

النبوي وقوة أو ضعف رجال سنده الرواة ،وهذه االختالفات الفقهية لها أسبابها الوجيهة ونتائجها المتعددة ،ويضرب

لذلك نما ذج على سبيل المثال ال الحصر ،ومنها قضية إمامة المرأة  ،وتأويل اآلية الكريمة السادسة من سورة
أن أغلب
المائدة ،المتعلقة بالتيمم وما يتعلق به من أحكام ...ويصل اإلمام إلى الفكرة المهمة التالية( :وعندي ّ
األقوال التي تداولتها المذاهب الفقهية حق ،و ّإنها فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم أو إق ارره على اختالف المكان
والزمان .فهو ـ صلوات هللا عليه ـ سدل يديه في الصالة وضمهما .وهو رفع يديه قبل الركوع وبعده حينا ،وتركه

أقر التكبير في األذان مفردا ،ومثنى  ...إلخ) .3وهو يطالب بتجديد مناهج الدراسة الفقهية عن طريق
حينا .وهو ّ
الدرس المقارن الكاشف ألسباب االختالف ،الذي هو اختالف تنوع ال تضاد وأنه يمّثل أجوبة للمشاكل ورفعا ألشكال
الحرج التي قد يقع فيها كثير من المتعبدين المتدينين ،قال رحمه هللا في كتابه (هذا ديننا)( :ولو يسرنا الدراسة

وعمت الخيبة).4
المقارنة ،ووسعنا منادح النظر النفرجت أزمات ما استحكمت حلقاتها إال يوم ضاق العطنّ ،
وشدد
التعصب المذهبيّ ،
وفي دعوته التجديدية ّ
شن رحمه هللا تعالى حربا علمية قوية على التقليد األعمى و ّ
النكير على من يقصون اآلراء الفقهية األخرى التي لم يكتب لها الذيوع واالنتشار في العصور الماضية ألسباب
الناجعة لما تعانيه أمة اإلسالم من
متعددة من أبرزها العوامل السياسية ،حتى وغن كانت هذه اآلراء فيها الحلول ّ
مشكالت معقدة في الميادين األسرية واالقتصادية والسياسية  ...قال رحمه هللا وأجزل مثوبته( :المستغرب فى
مواريثنا الفقهية أن رجال القرون األخيرة ضاعفوا الحجب بين إمام وإمام ،وفقه و فقه!! وحرصوا على استدامة
الفوارق بين جماهير المقلدين ،حتى لكأنهم أتباع عدة شرائع ال أبناء دين واحد ..مع أن الزمن ًل يقف ..ومع أنه

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور !...ومع أن الجماعة اإلنسانية تدخل فى أطوار متباينة من ناحية

العالقات الدولية واألوضاع اإلدارية واالقتصادية والسياسية .ومع ضرورة بقاء الدين مهيمنا على توجيه القافلة

 1فقه الحضارة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.116
 2هذا ديننا ،محمد الغزالي ،دارالكتب ،واملطبوعات الجميلة ،الجزائر ،الثالثي الثالث 1988م ،ص.242
 3املصدرنفسه ،ص.249
 4املصدرنفسه ،الصفحة نفسها.
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السائرة .مع هذا كله ،فإن التفكير اإلسالمى الفقهى توقف فى أغلب ميادين المعامالت ،إن لم يكن جمد فيها

كلها !...وأغلقت أبواب االجتهاد بضعة قرون ،حتى انكسرت أخي ار تحت ضغط الحاجات الملحة ..وصحب انكسارها
فوضى منكرة في الفهم والتطبيق).1

فصله تفصيال أ.د /أجمد الخمليشي قائال( :مما أثّر سلبا على الفقه قديما
وما ذكره األستاذ محمد الغزالي ّ
أن العقل
أن المخاطبين به الملزمين بالتطبيق هم األفراد كذلك ،و ّ
أن الذي يضع أو ينشئ أحكامه فرد ،كما ّ
وحديثا ّ

2
مرة وقاسية جدا ال زالت تلقي بمآسيها
ال دور له في صياغة أحكامه)  .والنتيجة ما هي يا ترى؟ النتيجة في الحقيقة ّ

على حاضر المسلمين ،الذي ال يفكر إال في ضوء ما قاله األولون ،ولنستمع إلى ما يقوله أ.د /أحمد الخمليشي
 ( :وهكذا تم ربط اإليمان بالدين باالعتراف للحاكم باحتكار تدبير الشأن السياسي وممارسة السلطة ،وللمجتهد
باالنفراد بتفسير نصوص الشريعة وإعالن األحكام الملزمة في سلوك الفرد وعالقاته باآلخرين ،وواجب األمة هو

الطاعة في الحالة األولى ،والتقليد في الحالة الثانية ...وهذا ما ّأدى إلى وجود فقه يتلى في مؤسسات الدراسة
الناس بدءا من العقود والشركات والمسؤولية المدنية إلى النظام السياسي
والتكوين ال عالقة له بالواقع الذي يعيشه ّ

ومؤسسات الدولة ،والعالقات الدولية).3

وقد يتساءل البعض وهو محق في تساؤالته لماذا حدث كل هذا؟ لماذا أصيب الفقه اإلسالمي بأزمة خانقة
وسد باب االجتهاد ،والجواب كما يقول أ.د /أحمد الخمليشي( :وكان طبيعيا أن يحدث
يطبعها طابع التقليد المذهبي ّ
هذا نتيجة حرمان األمة من ممارسة حقها الطبيعي في تدبير شؤون حياتها ،ففقدت إحساس الشعور بالمسؤولية
عن األمانة التي حملها اإلنسان أمام هللا ،ليحقق غايات الخالفة في األرض .هذا حصاد إسناد إنتاج الفقه إلى

الفرد المجتهد ،وحرمان األمة منه بإلزامها دينيا بالتقليد والتنفيذ التعبدي لفتاوى المجتهد)

4

إن سعة الصدور ،وتنقيتها من أدران التعصب الكريه ،وإخالص النوايا لرب العالمين ،هو الكفيل بتضييق
ّ
مردها ألسباب علمية موضوعية ،وهي تمثل مرونة الشريعة ويسرها وسماحتها واستجابتها
هوة الخالفات التي ّ

ألن كل نص يحتمل
الحتياجات المسلم ،الذي له الحق في اختيار ما يناسب أوضاعه ما لم يكن إثما أو حراماّ ،
القراءات المتعددة وفيه المساحة التأويلية الكافية ،ال مجال لتضييق الحريات الدينية فيه تحت مبررات واهية ما أنزل
هللا بها من سلطان وال برهان ،هناك مسائل عديدة في مجال العبادات اختلفت فيها توجهات وأنظار الفقهاء قديما
وحديثا ولكل حجته وبيانه كما هو مبسوط في الكتب التي تعالج اختالفات الفقهاء وأدلتهم ،قال اإلمام الغزالي(ر):

(ماذا يعني هـذا كله؟ يعني أن اختالف اآلراء وتباين المذاهب شيء ال يمكن تجاهله ،وال الفرار منه ،فتلك سنة هللا
في

األنفس

واألذهان.

يحل بالتعاون على ما اتفقنا عليه والتماس العذر للمخالف إذا كان
والخالف ال يحل
بالعصي ،وال بالسفاهة! وإنما ُّ
ِّ
أهال للبحث واالجتهاد .إن خطأ المجتهد مأجور ..وينبغي إغالق األبواب أمام التافهين حتى ال يتكلم في دين هللا
إال أهل الذكر ..ومن طلب وجه هللا قنع بما يحسن ،وحرس اإلسالم في الميدان الذي يعمل به! وكم من ميدان

 1اإلسالم والطاقات املعطلة ،املرجع السابق ،ص.76 ،75
 2جمود الدراسات الفقهية أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العالج ،أ.د /أحمد الخمليش ي(أستاذ
القانون الخاص ودير دار الحديث الحسنية للدراسات العليا /الرباط /املغرب) ،دار الكلمة للنشر
والتوزيع ،املنصورة ،مصر ،الطبعة األولى1431 ،هــ2010 /م ،ص.35
 3املرجع نفسه ،ص.37 ،36
 4املرجع نفسه ،ص.37
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عمل اآلن يخلو من الرجال ،ألن الرجال يتهارشون في ميدان الكالم حول بعض الفروع التي ال تجدي على اإلسالم
شيئا).1
ً

 )3التجديد في ميدان المعامالت:

الناس على
أن اإلسالم دين ودنيا ،مادة وروح ،و ّأنه جاء ليحث ّ
يذهب اإلمام محمد الغزالي بفكره المستنير إلى ّ
عمارة األرض ،والتمكين فيها لدين هللا تعالى باألخذ بأسباب الحضارة والعمران ،وامتالك كل أسباب القوة

العزة التي كتبها هللا لنفسه
والتكنولوجيا ،وامتالك األدوات الكفيلة ،بأن يكون اإلسالم وأهله في عزة ومنعة ،بمقتضى ّ
أن المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا تعالى من المؤمن الضعيف ،وهذا في كل مجاالت
ولرسوله وللمؤمنين ،ذلك ّ
الدين والدنيا.

ويرد اإلمام الغزالي الضعف الذي أصاب المسلمين ،والعجز الظاهر في استغالل خيرات أرضهم ،والعمل

الناجع لصالح اإلسالم والمسلمين إلى جملة من األسباب قائال( :ويمكننا هنا تحديد أربعة مصادر تولد عنها هذا

اإلدبار المزرى وأصابنا منها ما أصابنا :ا ـ فساد عاطفة التدين تبعا النتشار تعاليم المتصوفة ،وشيوع أفكارهم
القائمة عن الحياة 2!...ـ انكماش القيمة اإلنسانية للفرد فى ظل االستبداد السياسى الطويل 3 ...ـ انطفاء القوى
العقلية ،وتسلط األوهام والخرافات على الحياة العامة 4 ...ـ المروق الظاهر عن أغلب النصوص والقواعد

اإلسالمية.2)...

وبالعودة إلى كتاب (مدخل إلى معرفة اإلسالم) للشيخ عبد الرحمن بن الحفاف ( 1881ـ 1957م) سنجده يبرز
لنا مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان ،ومراعاتها لكل ما يستجد من تطورات ،قال رحمه هللا
(إن التشريع اإلسالمي ليس صلبا وال جامدا في الجزئيات ،ويمكن أن يساير أحوال أي مجتمع
وجعل ّ
الجنة مثواهّ :
في أي زمان ،وغايته هي مصلحة المجتمع دون أي اعتبار آخر ،ومن مبادئه األساسية وجوب مراعاة المصلحة
إذا كانت عامة وواجبة ،3)...وسنجد هذا العالم الفاضل عبد الرحمن الحفاف ،وهو المجيد والمتقن ألساليب وتعابير
أقدمها اليوم للجمهور ،ستثبت للعقول
(إن الطريقة التشريعية التي ّ
اللغة الفرنسية عن (سواس باسا) هذا النصّ :
أن جميع نصوص التشريعات العصرية يمكن إرجاعها إلى التشريع المحمدي،
غير الم ّ
طلعة ـ وأنا متأكد من ذلك ـ ّ

تردد في إمكان
أي ّ
وإقرارها على قواعد مقبولة إسالميا .فإذا ّ
قدم هذا الكتاب الدليل على دعواه بالفعل فلن يبقى ّ
التقدم من أهداف
إن ّ
توسع الشريعة اإلسالمية ،وبالتالي التوفيق بينه وبين جميع القوانين األوروبية الحديثة ّ ...
ّ
اإلسالم وقانونه) .4وهذا كله إنما يتم في الدائرة اإلسالمية الكبرى ،التي جاءت بأبدع التشريعات وفق ما انتهت إليه
ركز اإلمام محمد الغزالي في دعوته للدراسة
وقررته الطباع السليمة في كل زمان ومكانّ .
العقول الصحيحةّ ،
التجديدية لقطاع المعامالت على ناحيتين مهمتين أوالهما رعاية المصلحة ،طبعا المنضبطة بضوابط الشارع الحكيم،

وثانيهما تحقيق العدالة  .5من هنا البد من تجديد الفكر الديني ودفع علمائه لألخذ مما عند اآلخرين من انجازات
في ميادين الحكم وتحقيق العدالة االجتماعية والمتفقة تمام االتفاق مع روح القرآن الكريم ،وعدم التقوقع في آراء
ونظريات كانت وليدة زمن االستبداد السياسي المتحالف مع الكهنوت الديني الذي أعطى المبررات الشرعية زو ار

 1مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املصدرالسابق ،ص.141
 2اإلسالم والطاقات املعطلة ،املصدرالسابق ،ص.27
 3مدخل إلى معرفة اإلسالم ،الشيخ عبد الرحمن بن الحفاف ( 1881ـ 1957م) ،منشورات املجلس اإلسالمي
األعلى ،الجزائر ،الطبعة الرابعة 2010م ،ص.46
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر ،هذا ديننا ،املرجع السابق ،ص.252 ،251
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وبهتانا للطغاة والمستبدين كي يعبثوا بمقدرات وثروات وحريات األمة اإلسالمية ،وكانوا بالتالي سببا قويا في

اضمحالل شأنها وتكالب األعداء عليها من كل الجهات ،قال العالمة الغزالي (ر)( :إن هـناك علماء دين ال يعرفون

شيئا
شيئا عن الدساتير التي أرست العالقات بين الدولة والشعب ،ال يعرفون ً
شيئا عن حقوق اإلنسان ،ال يعرفون ً
ً
عن الطور الذي بلغته العالقات بين الدول ...واألنكى أنهم ال يعرفون وضع مجموعة الدول اإلسالمية بين غيرها

من المجموعات وال يحسون ما يبيت لدينهم بليل ،وال ما يرسم لتحديد مستقبلهم الثقافي واالجتماعي .ويتبع هـذا
القصور العقلي أن القضايا التي تستولي على االهتمام ،وتقع عليها المفاصلة تكون من النوع الهامشي أو الخيالي

أو التاريخي البالي.1)..

ومن وحي هذا الواقع المأساوي الذي آلت إليه أوضاعنا في مجال الفكر الديني صار من الضروري أكثر من

أي وقت مضى االستفادة من العلوم اإلنسانية في جوانبها اإليجابية واالستفادة منها في خدمة الثقافة الذاتية لألمة،
ّ
المتميزة والسبب في ذلك كما يقول اإلمام الغزالي هو (إنها تعرض
وتتعزز شخصيتها اإلسالمية
تتحصن
حتى
ّ
ّ
ّ
الواقع األدبي والمادي للبشرية كلها ،ومعرفة هـذا الواقع مطلوبة .وإنها قد تتضمن مقترحات لخير اإلنسانية أجود
من المقترحات التي يعرضها أصحاب التدين المغشوش ،أو السطحي لإلصالح العام! إذ يوجد بين المتدينين
لألسف من يعتبر الدساتير بدعة مردودة ،ألن ضبط نواقض الوضوء أهم عنده من ضبط العالقة بين الحاكم
والمحكوم.2)!..
ومن معالم دعوته التجديدية نبذه واستنكاره للتعصب المذهبي ،ال سيما في قطاع األحوال الشخصية ،حينما
تدمر آالف األسر اإلسالمية قال رحمه هللا تعالى( :لقد بلغ من حدة
رأى بأم عينيه كيف أن هذه اآلفة التعصبية ّ
التعصب المذهبي أن بعض الشيوخ ال يبالى ـ في سبيل نصرة بعض اآلراء الفقهية ـ بتنصير قوانين األحوال
الشخصية .وال يعنيه استنقاذ األسر اإلسالمية من أحكام الطالق المدمرة التى ال تزال تدرس فى جامعة األزهر!!..
فلما أفتينا بما يراه بعض األئمة من أن طالق الحائض ال يقع ،وأن الطالق المعلق ال يقع ،غضب !...وقال :تلك

مذاهب فقهية بائدة !!!...قلت :من الذى أبادها؟؟ إنها أولى بالحياة اآلن من المذاهب التي تدرسون) .3وتفعيال

التمزق
لمقاصد الشريعة الغراء التي جاءت لتحقيق مصالح الناس في العاجل واآلجل ،وحماية لألسرة من التشتّت و ّ
بأي حرج
وحماية للطفولة من
التشرد من الضياع واالنحرافّ ،
ّ
فإن اإلمام الغزالي ال يرى أية غضاضة وال يشعر ّ
أي مذهب إسالمي له سنده المشروع المتسق مع أهداف وروح كتاب هللا تعالى ،قال
حينما ينتصر لرأي معتبر عند ّ
الغزالي رحمه هللا في هذا الصدد( :إنني أفتى بأن الطالق دون شهود ال يقع ،ويعجبنى فى هذا فهم اإلمامية لآلية
الكريمة (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) .وما رواه أبو داوود فى سننه من أن
اإلشهاد على الطالق سنة اإلسالم !...ويحزنني أن أقول :إن هذا الجمود المذهبي أعمى أصحابه عن مصلحة

اإلسالم نفسه !!...وأن بعضهم ليرى القوانين الغربية الكافرة تطبق فى أكثر من ميدان ،فال يجزع ،فإذا قيل له :إن
المذهب اإلسالمي لفالن الفقيه القديم سيطبق ،دارت عينه من الرعب ..لماذا؟ إنه التعصب الغبى).4

ولعل من النظرات المهمة في قضايا المرأة عند اإلمام الغزالي  ،ما يتصل بشؤون األسرة  ،السيما موضوع

الطالق  ،الذي كثر فيه القيل والقال دون سند أو برهان  ،بل لمجرد آراء واجتهادات ألئمة عاشوا في سياقات

 1مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.81
 2املصدر السابق  ،ص.47
 3اإلسالم والطاقات املعطلة ،املرجع السابق ،ص.76
 4املصدرنفسه ،ص.77 ،76
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حضارية وظروف اجتماعية تختلف عما هي عليه امرأة اليوم ،وقد خصص اإلمام محمد الغزالي رحمه هللا تعالى
مقالة مهمة في قضايا المرأة حول « التشدد في إيقاع الطالق « عالج فيها بأسلوبه السهل الممتنع  ،وبروحه الفقهية
الواسعة  ،والمدركة لفقه القرآن والسنة الصحيحة  ،ومقاصد الشرع الحنيف  ،كثي ار من مسائل الطالق التي ما أنزل

وتشددهم في الدين  ،فكانت الطامة الكبرى تقع على األسرة
هللا بها من سلطان  ،وإنما هي من اختراعات الناس ّ
ومستقبلها المظلم  ،فرفض كثي ار من صور الطالق التي أشيعت باألدلة المستندة لروح الشريعة ثم قال قولته الجريئة
« وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطالق الذي ليس عليه إشهاد  ،فالشاهدان البد منهما لقبول العقد  ،والرجعة
 ،والطالق  ،على سواء  ..وخير لنا نحن المسلمين أن نقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا  ،ويحميه من نزوات

األفراد  .أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاوالت تنصير قوانين األسرة «  .1وما ذهب إليه

اإلمام محمد الغزالي في رفض العديد من أشكال الطالق التي يعتد بها الفقهاء ويتسببون من خاللها وهم ال يدرون
في تشتيت آالف األسر البريئة ،ذهب إليه ثلة من العلماء واألساتذة الكبار ،فقد ذكر زميله ورفيقه في الدعوة

اإلسالمية الشيخ الفقيه (سيد سابق) في كتابه الشهير في العالم اإلسالمي (فقه السنة) حيث ّبين من خالل أئمة
آل البيت الذين أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهي ار وعن بعض أئمة التابعين أن اإلشهاد على الطالق واجب
َش ِه ُدوا َذو ْي َع ْد ٍل ِم ْن ُكم وأ َِقيموا َّ
الش َه َاد َة ََِّّللِ﴾  ،2وذكر سيد سابق من األعالم النبالء الذين
استنادا لآلية الكريمة ﴿ َوأ ْ
ْ َ ُ
َ
ذهبوا إلى وجوب االشهاد على الطالق وعدم وقوعه بدون بينة ،من الصحابة :أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
وعمران بن حصين ،رضي هللا عنهما ،ومن التابعين :االمام محمد الباقر ،واالمام جعفر الصادق ،وبنوهما أئمة آل
البيت رضوان هللا عليهم ،وكذلك عطاء ،وابن جريج ،وابن سيرين رحمهم هللا ويذكر لنا ما جاء في «جواهر الكالم
« عن علي رضي هللا عنه ،أنه قال لمن سأله عن طالق « :أشهدت رجلين عدلين كما أمر هللا عزوجل؟ قال :ال،
طره أبو داود في سننه عن عمران بن حصين رضي هللا عنه ،أنه
قال اذهب فليس طالقك بطالق «.وكذا ما س ّ
سئل عن الرجل يطلق امرأته ،ثم يقع بها ،ولم يشهد على طالقها وال على رجعتها فقال « :طلقت لغير سنة،

وراجعت لغير سنة ،أشهد على طالقها وعلى رجعتها ،وال تعد « .ويوضح سيد سابق حسب المنهجية األصولية أن
قول الصحابي ،من السنة كذا ،في حكم المرفوع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم على الصحيح.3

ويذكر سيد سابق أقواال لألئمة األطهار تؤكد وجوب اإلشهاد حماية لألسرة المسلمة ،وهو ما يترجم لنا

الغراء حيث« قال جعفر الصادق رضي هللا عنه :من طلق
عمق فقههم وقوة فهمهم لمقاصد الشريعة اإلسالمية ّ
بغير شهود فليس بشئ ،قال السيد المرتضى في كتاب « االنتصار « :حجة االمامية في القول :بأن شهادة عدلين
َش ِه ُدوا َذَو ْي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم﴾4فأمر تعالى باإلشهاد،
شرط في وقوع الطالق ،ومتى فقد لم يقع الطالق .لقوله تعالىَ ﴿ :وأ ْ
وظاهر االمر في عرف الشرع يقتضى الوجوب ،وحمل ما ظاهره الوجوب على االستحباب خروج عن عرف الشرع
5
شعيب) أنه « إذا كان الطالق
بال دليل«  ..واستنادا إلى الرؤية الحضارية اإلسالمية المتوازنة ّ
أكد الباحث (قاسم ّ
في عصر النص يتم غالبا دون رجوع إلى القضاء ،فإن العودة إلى القضاء اليوم أصبحت شيئا ضروريا من أجل

 1قضايا املرأة بين التقاليد الراكدة والو افدة  :محمد الغزالي  .دارالشروق  ،القاهرة  .الطبعة الثالثة محرم
1412هــ /يوليو 1991م  .ص. 184:
[ 2الطالق.]2 :
 3ينظر ،فقه السنة ،سيد سابق ،دارالفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1397 ،هــ1977 /م ،ج ،2ص،220
.221
[ 4الطالق.]2 :
 5فقه السنة ،املرجع السابق ،ج ،2ص.221
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التأكد من توفر شروط صحة الطالق وإقرار الحقوق وتجنب المظالم وتنظيم الحياة االجتماعية« . 1والحق أن اإلمام

يثمن اآلراء واالجتهادات السديدة دون تعصب مذهبي ضيق ،فهو يتفق تمام االتفاق مع قاسم أمين
محمد الغزالي ّ
الحساسة ،فقال تعليقا على آية الطالق السابقة الدالة
الذي ذهب هو أيضا إلى اشتراط اإلشهاد في هذه العمليات ّ
على وجوبية اإلشهاد « أليس قصد الشارع أن يكون للطالق واقعة مشهودة لدى العموم ليسهل إثباته؟ لم ال نقرر

أن وجود الشهود وقت الطالق ركن بدونه ال يكون الطالق صحيحا ،فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع
من الطالق الذي يقع اآلن بكلمة خرجت على غير قصد وال روية في وقت غضب؟« .2

رد كل ما خالف منهج وروح
إن الطالق البدعي مرفوض رفضا تاما من فئة من العلماء الحريصين على ّ
ّ
أن
القرآن الكريم ،وإن كان التطبيق الجماهيري خالف ذلك لألسف وهو ما استهجنه اإلمام الغزالي قائال (والغريب ّ

المسلمين ال يعرفون في معامالتهم إال طالق البدعة هذا!! وجمهور الفقهاء على استنكاره ،ولو أنهم اتفقوا على
رفض آثاره لكان خيرا ،ولكن فريقا منهم لألسف يمضيه .ونحن نرى الحق والمصلحة في احتقاره وإبطاله معا .ثم

سرت العدوى بإيقاع الطالق حيث ال مكان لوقوعه في قضايا كثيرة .فالطالق اعتبر يمينا ،بل أصبح اليمين المفضلة

عند الرعاع  !! ..وهذا خطأ ،فالطالق ال يكون يمينا ،إنما اليمين باهلل أو باسم من أسماء هللا الحسنى .وما يتداوله
العامة بينهم من أيمان الطالق ال قيمة له  ..وكذلك توكيد الفعل أو الترك بالطالق ،أو الطالق المعلق كما يقولون.

إن هذا كله ضرب من اللغو ال تنقض به ع ار الزوجية .ثم ما قيمة تطليق السكارى والحشاشين ،وأشباههم من
ّ
إن عقد
العابثين الذين ال يعنون ما يقولون ،ويهرفون بما ال يعرفون ،وينكرون نيتهم ،أو يثيرون حولها الريبةّ .
الزواج ال يتم إال عن بصيرة وإرادة ،فكذلك إنهاؤه ما يتم إال عن وعي وعزم« .3ويصل اإلمام محمد الغزالي بعد

هذا الشرح والبيان المقاصدي المستفيض والعميق إلى هذه النتيجة الجامعة قائال« ولذلك ينبغي رفض أكثر ما

يجري على األلسنة من تطليق هو إلى اللغو أقرب منه إلى الحق).4

ثالثا :السبيل إلى اًلستفادة منها لتنوير ورسم معالم حياتنا اإلسالمية الراهنة والمستقبلية:

نظر اإلمام محمد الغزالي رحمه هللا تعالى إلى الثروة التراثية فرآها تشتمل على كنوز وجواهر ثمينة جدا ال

وتبدل األحوال،
تقدر بثمن ،ولكن إلى جانب ذلك يوجد فيها ما ال يصلح لزماننا وظروفنا ومشاكلنا الختالف األجيال ّ
ّ

ثم فال بد من حذف بعض المواد التراثية من التدريس وتعديل الطرق البيداغوجية في تعليم أحكام الدين،
ومن ّ
وتخليص هذه الثروة من التأثيرات السياسية واألبعاد اليديولوجية التي وجهتها وفق ما يخدم مصالح بعض الطبقات
إن المذاهب الفقهية
الحاكمة ،قال اإلمام محمد الغزالي رحمه هللا في هذا الصدد من كتابه (حصاد الغرور)ّ ...( :
في اإلسالم يكمل بعضها بعضا وال يغني أحدها عن اآلخر  . ..إنها كلها تمثل الفكر اإلسالمي الرحب الذي يجب
أن يدرس ،ويبحث ،ويخضع للنقد ،والمقارنة ،والترجيح ،والمحو ،واإلثبات).5

َ
 1فتنة الحداثة ،صورة اإلسالم لدى الوضعيين العرب ،قاسم شعيب ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
 ،وبيروت ،ومؤسسة مؤمنون بال حدود ،الرباط ،اململكة املغربية ،الطبعة األولى 2013م ،ص،196
.197
 2تحرير املرأة ،قاسم أمين ،تقديم ،مصطفى ماض ي ،موفم للنشر ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،
وحدة الرغاية ،الجزائر1988 ،م ،ص ،160و أيضا :قاسم أمين األعمال الكاملة ،املرجع السابق،
ص.406
 3هذا ديننا ،املصدرالسابق ،ص .180 ،179
 4املصدرنفسه ،ص .180
 5حصاد الغرور ،محمد الغزالي ،دارالبيان ،الكويت ،الطبعة األولى1390 ،هــ1970 /م ،ص.358
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ولقد أدركت الحركة التشريعية القانونية المعاصرة مدى مرونة وخصوبة الشريعة اإلسالمية وثرائها في األحكام

الفقهية المالئمة لحقوق اإلنسان المعاصرة ومنها حماية وصيانة المؤسسة األسرية من كل أسباب الشقاق والفراق

الضيق للنص الديني القطعي والثابت ،وهذا الفهم المتجدد والمقاصدي ألحكام الشريعة
المفتعلة أو الناتجة عن الفهم
ّ
اإلسالمية والذي نادى به هؤالء األعالم ومن بينهم اإلمام محمد الغزالي ،بدأ يجد طريقه في االنتشار والتمكن عبر
اآللية القانونية المضبوطة بجملة من األدوات والمقاصد  ،وهذا ما فعلته مدونة األسرة المغربية في تعديالتها األخيرة
حيث نصت المادة  79على ما يلي « يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى

عدلين منتصبين لذلك ،بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ،او موطن الزوجة ،أو محل إقامتها أو

التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب« ،1ويفهم من نص هذه المادة أنه بدون إذن وسماح الجهة القضائية

ردده علماء
المختصة باإلشهاد ال يعتد بالطالق ،وهذه خطوة جريئة ذات بعد مقاصدي عملي تطبيقي لكل ما ّ
نصت على اآلتي«:يتضمن طلب
مقاصد الشريعة الغراء ،منذ أمد بعيد ،وهذا ما ّ
كرسته المادة 80من المدونة حيث ّ
اإلذن باإلشهاد على الطالق ،هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ،وعدد األطفال إن وجدوا ،وسنهم ووضعهم الصحي

والدراسي .يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية« 2وفي القسم الثامن

المخصص إلجراءات ومضمون اإلشهاد على الطالق ،جاء في المادة 138ما يلي  «:يجب اإلشهاد بالطالق لدى
عدلين منتصبين لإلشهاد ،بعد إذن المحكمة به ،واإلدالء بمستند الزوجية«.3

يجدد فيها الخطاب الديني سواء على مستوى
ولالستفادة من الميادين التي حاول اإلمام محمد الغزالي أن ّ

البناء الشكلي أو المحتوى الموضوعي ،البد من تفعيل النواحي التالية ،وهذا على ضوء المشروع العلمي والفكري

قدمه اإلمام الغزالي في القرن العشرين.
الضخم الذي ّ

أوال :العناية بالجانب التربوي الصحيح ،والعناية من خالله بتربية األجيال الصاعدة وفق الرؤية المتزنة

والمستمدة من حقائق الشريعة اإلسالمية ومصادرها األصيلة ،قال اإلمام الغزالي(ر)( :إن التربية المنشودة ليست

معا وتشترك في تحقيق النتيجة عناصر أخرى ،في مقدمتها:
ً
شيئا سهال ،إنها معاناة وجهد يقوم بهما المرّبِي والمربَّى ً

البيت والبيئة والسلطة الحاكمة ،كما يشترك الماء والشعاع ،والحر أو البرد في إنضاح الثمار...وعظة المنبر،

ونصيحة المدرس وحدهما ال تصنعان الناشئ ،وإن كان لهما أثرهما .إن علم المنطق ،كما عرفوه ،آلة قانونية تعصم
مفكرا .وعلم العروض والقوافي قد يحصي بحور القصائد،
الذهن عن الخطأ في الفكر ،ومع ذلك فهذا العلم ال يصنع ً

رسوما ،بيد
كالما أو
ويكشف ما في التفاعيل من خبن وقبض ،وهيهات أن يصنع
ً
ً
شاعرا .وقد ألفنا أن نتلقى الدين ً
أن هـذا التلقي ال يصنع زكاة األنفس ،ولن تفلح نفس فقدت هـذه الزكاة ،ولن يفلح امرؤ إذا تحرك عقله تحركت
معه قيود الخرافة أو األوهام التي نسجها الخيال .4)!..

ثانيا :العناية كل العناية بالنصوص القطعية الثبوت ،والقطعية الداللة وبمقاصد الشريعة الكبرى التي حرصت
الشريعة على تأكيدها .أما ما هو ظني الثبوت أو ظني الداللة فمجال االختيار فيه ومساحة الرأي واسعة وشاملة

 1املادة 79من مدونة األسرة ،وفق آخر التعديالت(سلسلة املعرفة القانونية للجميع) دار اإلنماء الثقافي، ،
الرباط ،الطبعة األولى 2010م ،ص ،36ظهير شريف رقم  1 .04 .22صادر في  12من ذي الحجة 3( 1424
فبراير  )2004بتنفيذ القانون رقم  70 . 03بمثابة مدونة األسرة ،الجريدة الرسمية عدد  5184بتاريخ  14ذو
الحجة  5( 1424فبراير ،)2005ص .418
 2م 80من مدونة األسرة ،ص.36
 3املادة  138من مدونة األسرة ،ص.49
 4مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.50 ،49
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للجميع النص القرآني ..ورواية اآلحاد ..قال اإلمام محمد الغزالي (ر) في كتابه (مشكالت في طريق الحياة

اإلسالمية) تحت هذا العنوان ":النص القرآني  ..ورواية اآلحاد  " ..ما نصه ( :ويعجبني قول الشيخ محمد رشيد
رضا  :التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من األحكام وما ثبت بروايات اآلحاد وأقيسة الفقهاء ضرورة ،فإن من جحد

ما جاء في القرآن يحكم بكفره ،ومن يجحد غيره ينظر في عذره! فما من إمام مجتهد إال وقد قال أقواالً مخالفة
خروجا من الدين ،حتى
لبعض األحاديث الصحيحة ألسباب يعذر بها ،وتبعه الناس على ذلك ،وال َي ُعُّد ذلك أحد
ً
بعضا في األقوال االجتهادية التي تختلف فيها أقيستهم؟)
من ال عذر له في التقليد ،فما بالك في مخالفة بعضهم ً
صح؟ والجواب :نص آخر أقوى منه مثال! فالمالكية لم يحكموا إال بتحريم ما
وقد تسأل :ما العذر في ترك حديث َّ

ورد في اآلية ﴿ :إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير هللا ﴾ (البقرة .)173 :وما عدا ذلك

فهو مباح ،وقد يكره فقط رعاية لبعض المرويات الواردة في كتب السنة .واألحناف أوجبوا الزكاة في كل ما خرج

من األرض)  .1ويستشهد بقوله تعالى في محكم تنزيله ﴿ :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
فإنهم (أي السادة الحنفية) رفضوا قصر الزكاة على محاصيل
ثم ّ
أخرجنا لكم من األرض ﴾ (البقرة .).)267 :ومن ّ
التعصب المذهبي ،وقراءة مختلف اآلراء في
معينة مما ورد في السنن  .2 )..والمهم في كل هذا االبتعاد عن
ّ

سياقاتها الحضارية ،طالما ّأنها اجتهادات تخضع للتأويل النصي الذي يبحث في مرويات السنة ودرجة ثبوتها
واتفاقها مع كتاب هللا تعالى أوال؟ وهذا ميدان رحب واسع وال يخوض فيه إال أصحاب الدراية والتخصص ،كما فعل
فضيلة األستاذ الدكتور (يوسف القرضاوي) في كتابه النفيس( ،فقه الزكاة) ،3حينما رّجح مذهب الحنفية في
(الحاصالت الزراعية التي تجب فيها الزكاة) ،بل واستشهد بكالم لشيخ كبير من شيوخ المذهب المالكي وهو القاضي
(أبو بكر بن العربي) الذي ّأيد مذهب أبي حنيفة النعمان في (أحكام القرآن) وفي شرحه على سنن الترمذي وقد
ِ
ِ
الَّ :
إن
نصهَ ) :وأ َّ
ص َر اْل َح َّقَ ،وَق َ
جاء في كتاب (أحكام القرآن) البن العربي ما ّ
َما أَُبو َحن َيف َة َف َج َع َل ْاآلَي َة م ْرآتَ ُه َفأ َْب َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ َّ
ْك ِ
َّن َِّ
َّللاَ أ َْو َج َب َّ
يما
صَّلى َّ
َّ
اة ِفي اْل َمأ ُ
الزَك َ
ان أ َْو َغ ْي َرهُ َوَبي َ
ول ُقوتًا َك َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َ -ذل َك في ُع ُمو ِم َق ْوله« :ف َ
النب ُّي َ -
اء
َسَق ْت َّ
الس َم ُ
قرر
قائالّ ( :

4
يبين ذلك أ.د /يوسف القرضاوي
اْل ُع ْش ُر»)  .والمهم في كل هذا هو األخذ بالمقاصد والمصالح كما ّ
أن أحكام الشريعة ّإنما شرعت لمصالح العباد في المعاش والمعاد ،
المحققون من علماء اإلسالمّ ،

سواء أكانت هذه المصالح ضرورية أم حاجية أم تحسينية). 5

ثالثا :ضرورة االلتفاف حول ما هو قطعي الثبوت والداللة من النصوص القرآنية والنبوية ،وترك مساحة
االختالف المشروع في النصوص الظنية الثبوت والداللة والتي تسع الجميع وتجيب عن التساؤالت ،دونما تعصب
أ و أحقاد أو كراهية ،وكم عانى أصحاب الفكر الحر والمستنير من الجامدين على أقوال السابقين دونما حجة أو

المبشرين
يردون على خصوم اإلسالم من
ّ
برهان أو أثارة من العلم المبين ،ففي الوقت الذي كان فيه المستنيرون ّ
لينصروا المسلمين كان الجامدون الرجعيون يعكفون على مقوالت وآراء أكل عليها الدهر وشرب ،وكانوا يخوضون
ّ

 1املصدرنفسه ، ،ص.134
 2املصدرنفسه ،ص.135
 3ينظر ،فقه الزكاة ،د /يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1397 ،هــ1977 /م ،ج،1
ص.357 ،356
 4أحكام القرآن ،القاض ي أبو بكربن العربي املعافري االشبيلي املالكي (ت543هـ) ،راجع أصوله وخرج أحاديثه
َّ
وعلق عليه :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -
م ،ج ،2ص .283
 5فقه الزكاة ،املرجع السابق ،ج ،1ص.30
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تحدث عن معاناته وصبره اتجاه
في مسائل أدخل في الخرافات واألساطير منها في العلم النافع الصحيح ،وممن ّ
هذا الفريق المعاند فضيلة العالمة الشيخ (عبد الوهاب النجار) في مقدمة كتابه الجليل (قصص األنبياء) وذلك

أن المستنيرين
تحت عنوان ( :كيف قابل ّ
وضح ّ
الناس كتاب قصص األنبياء حين ظهرت الطبعة األولى) حيث ّ
والمثقفين من خريجي المدارس العالية واألزهر الشريف قابلوه بالترحاب ووجدوا فيه ضالتهم (وكان فرحهم به فرح
المشوق بلقاء الحبيب في غفلة من الرقيب ،أو فرح األديب باألديب ،أو العليل بالطبيب) .1وبالنسبة للفئة المغرضة

الحاقدة على أصحاب الفكر التجديدي النزيه فقد قابلوه بالسخرية والتشنيع وصرف الناس عن قراءته فهم كما وصفهم

أي حوبة،
األستاذ الجليل( :عندهم التفكير في الحق جريمة ال تمحوها توبة .وإجالة الفكر في المعقوالت َحوبة و ُّ
تدبر آيات هللا بعقله ،والثبور كل الثبور لمن فهم كالم هللا بغير ما فهمه األولون ،أو عقل
والويل كل الويل لمن ّ

طه اآلباء األقدمون .قد حصر الواحد منهم نفسه في دائرة من الخرافات ال يفهم
النمط الذي خ ّ
كالم هللا على غير ّ
سواها) .2وبمعرفة االستراتيجية المحكمة التي وضع المؤلف مصنفه الهام وفقها يزول عن القارئ الحصيف كل
عجب ،خاصة لما يطلع على تلك التقريرات التي كتبها جماعة من أصحاب الفضيلة في نقد الكتاب ،وهو مما زاد

في قيمته العلمية ودوره التنويري المعرفي ،واستراتيجية المؤّلف التي بنى عليها كتابه تتمثل في األسس التالية:
أن
(ّ )1
أن
(ّ )2

األول :فما أوجبه كان واجبا ،وما أحاله كان محاال ،وما أجازه كان جائزا.
العقل ركن المعتقدات ّ
قطعي الثبوت والداللة فهو حجة قاطعة على ما تضمنه ،وذلك
الخبر الوارد عن المعصوم إذا كان
َّ

يشتمل شيئين :الكتاب الكريم ،والخبر المتواتر.

( )3إذا عارض الخبر العقل ،وجب تأويل الخبر بما يزيل هذا التعارض.

ألن األمور
( )4الخبر إذا كان أحد رواته آحادا فال يصلح أن يكون دليال على ثبوت األمور االعتقادية؛ ّ
الظني الثبوت ال يفيد القطع.
االعتقادية الغرض منها القطع ،والخبر
ُّ
( )5ما نقل عن األنبياء مما يشعر بكذب أو معصية :فما كان منقوال بطريق اآلحاد سواء بلغ حد الشهرة أو
ألن نسبة الخطـأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى األنبياء.
ال فمردود؛ ّ
صرف
( )6ما نقل مما ُيشعر بكذب أحد األنبياء أو معصيته وكان النقل متواترا ،فما يمكن صرفه عن ظاهره ُ
إن أمكن ،وإال فيحمل على ّأنه ترك األولى ،أو قبل البعثة.
ألن المطلوب فيها اليقين .وخبر اآلحاد ال يقين فيه.
( )7المعجزات ال تثبت بأخبار اآلحاد؛ ّ
بنص قطعي الثبوت والداللة كفر.
( )8إنكار المعجزة الثابتة ّ
( )9اإلسرائليات ال حرج في مخالفتها ،وال في إنكارها جملة وتفصيال.
()10

كتب العهد القديم والجديد :ما كان منها موافقا للقرآن فهو حق ،وما كان منها مخالفا للقرآن فهو

باطل .وما كان القرآن ساكتا عنه فال نقطع بصدقه وال بكذبه .ويجوز نقله واالستئناس به.
نصت عليه ،بل هي أوجه كما يجوز حمل عبارة القرآن
()11
أقوال المفسرين ليست حجة قاطعة فيما ّ
عليها ،يجوز مخالفتها ،وحمل عبارته على غيرها .وال مؤاخذة على من خالفها.

 1قصص األنبياء ،عبد الوهاب النجار(مدرس التاريخ اإلسالمي بكلية أصول الدين ،وناظر مدرسة املرحوم
عثمان ماهرباشا سابقا) ،مؤسسة الحلبي وشركاه للنشروالتوزيع ،القاهرة1386 ،هــ1966 /م ، ،ص
(ك).
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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()12

تنفذ غرائبه؛ فلكل امرئ أن يتدبره بعقله وبفهمه على الوجه
القرآن الكريم ال تنقضي عجائبه ،وال َ

خل
مخل بفصاحته وال ُي ّ
غير ّ
الذي يستقر في اعتقاده ،بشرط أن يكون ذلك جاريا على مقتضى العربية َ
بشيء من مقاصد الدين).1

الزاهرة ،ومن علمائها
رابعا :ضرورة االستفادة من الحصيلة الرائعة التي أنتجتها الثقافة اإلسالمية ،في عصورها ّ
حل بعض مشكالتنا ،والسير على روح ومنهج تلك
المعتدلين في شتى المجاالت ،لالستفادة منها واالستعانة بها في ّ

عزة ورقي وازدهار ،قال اإلمام محمد الغزالي في
البحوث للوصول إلى ما تهدف إليه أمة اإلسالم وما تبتغيه من ّ
ّ
عظيما حقه لرأي ارتآه قد يخالفه فيه اآلخرون وال أرى
هذا الصدد كلمات مضيئة نافعة إن شاء هللا (إنني ال أبخس
ً

حرًجا في تجاوز ما يقال عن خطئه ،واالستفادة من خيره الكثير بعد ذلك! إن ابن حزم مخطئ في إنكار القياس،
واإلغراق في األخذ بالظاهر ،بيد أنه عالم فحل في مقارنة األديان ،وفي االستنباط من األثر ،وله عبقرية في هـذا
دمار محقًقا
الميدان ال معنى إلهالة التراب عليها .وأبو حامد الغزالي يعترف علماء الغرب أنه ألحق بفلسفة اليونان ًا

في كتابه ((تهافت الفالسفة)) وهو أصولي وفقيه ،وأديب ومتحدث في التربية واألخالق ال يشق له غبار! كيف

أتناسى كل هـذه المذاهب ألنه أخطأ في بعض المرويات .تقول :إنه من أهل التأويل!! إن مفكري السلف والخلف

2
أن الحكمة
جميعا اضطروا إلى التأويل ،وإن كان السلف أكثر
تفويضا وأقل تأويال)  .وتطبيقا لألثر الذي يرى ّ
ً
ً
أن الحق هو هدف الباحث المؤمن  ،وأن الرجال يعرفون بالحق وليس العكس ،قال اإلمام محمد
ضالة المؤمن ،و ّ
الغزالي (ر)( :لقد تتلمذت على كتابات البن الجوزي وابن تيمية والغزالي وابن رشد  ،وانتفعت من صواب أولئك

كلهم ،وتركت ما َّ
حينا ال يخدش منزلته ،كما أن إنكار ابن
تعقبهم اآلخرون فيه بحق! وعندي أن تأويل الغزالي ً
تيمية للمجاز أو توقفه في نفي الجسمية ال يخدش منزلته .لماذا أذهل عن الجهود العلمية الجبارة التي خّلفوها بعدهم

ورد خصومه والنصح ألمته؟).3
في نصرة اإلسالم ّ
خامسا :ضرورة التركيز على المقاصد واألهداف الكبرى لرسالة اإلسالم ،التي ال تنظر للناس على أساس
يقدمونه من خدمات في سبيل هللا وفي سبيل تيسير
أشكالهم أو ألوانهم وإنما على أساس أعمالهم وجهودهم وما ّ

فإن التركيز
ثم ّ
سبل الحياة وإسعاد البشرية ،وأحب الناس إلى الحق سبحانه أنفعهم لعياله ،كما جاء في األثر .ومن ّ
على الجوهر والروح هي األساس في أي عملية تقييمية ،قال العالمة (محمد الغزالي)( :كنت يوماً أطالع إحدى
الصحف ،وكان في صدرها صورة لرئيسة وزراء إنجلت ار "تاتشر" فقال لي شاب يرقبني :أترى هذه الصورة؟ قلت
نعم! فاستتلى:أيعجبك هذا ؟ قلت :قومها يصفونها بأنها إمرأة حديدية! وقد أعجبني موقفها في مجلس العموم وهي

تطالب بإعادة عقوبة اإلعدام إلى القانون اإلنجليزي .صحيح أن المجلس خذلها ،بيد أني أراها أذكى وأبصر للحق
من مائتي عضو عارضوها .وإنتصروا عليها..إن مسؤليتها عن األمن أقنعتها بضرورة القصاص ،وهي أرشد وأعدل

من الرجال الذين قاوموها! وأراد الشاب مقاطعتي ،فقلت له :وشيء آخر سرني منها عندما حاربت إنجلت ار األرجنتين
 وكانت هذه المرأة تقود قومها  -رئيت ترتدي السواد بإستمرار ،كانت ترى كل جندي يقتل من أبناء وطنها أخا،أو ابنا فهي تلبس عليه الحداد ،وترف كل شارة للسرور والبهجة!! إنها في نظري أفضل من حكام في الشرق لهم

شوارب ولحى! قال الشاب :أال ترى رأسها العاري؟ قلت  :أدب إسالمي ينقصها ،واإلسالم يرى أن الرأي عورة

يضرب عليها الخمار ،وسواء كانت العورة مغلظة كما يقول األئمة أو مخففة كما يقول المالكيون ،فالشعر ينبغي

 1قصص األنبياء ،عبد الوهاب النجار ،املرجع السابق ،ص(س) و (ع).
 2مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.139
 3املصدرنفسه ،ص.139
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ستره احتراماً لتعاليم الدين .وكل ما أضمه إلى هذه الحكم أن داخل الرأس أهم من خارجه أعني أن الذكاء أو الغباء
والعلم أو الجهل وقضايا أخطر من غيرها ،وال تغض من األدب المطلوب).1

سادسا :ضرورة تخليص العلوم الدينية من الزوائد والطفيليات التي ال تسمن وال تغني من جوع ،وتقليم شجرتها
الوارفة الظالل من األغصان المؤذية واألشواك وتنقيتها من المباحث التي ال طائل من الخوض فيها ،وكما يقول
فإن (المسلمين في العصر النبوي ،ثم في عصر الخالفة الراشدة ،لم تكن لديهم هـذه البحوث
العالمة محمد الغزالي ّ
المطولة في أصول الدين وفروعه ،كانت آيات أو سور من القرآن الكريم ،وجملة من األحاديث الصحيحة هـي كل

ما يعرفون ـ حاشا المتخصصين وأهل الفتوى ـ وكان فقه العبادات يتناقل باألسلوب العملي ..ثم يتوجه الجمهور بعد
ذلك إلى الكدح والجهاد وإعالء كلمة هللا!! ثم استفاضت الدراسات الدينية ،وكثرت البحوث في كل ميدان.2)..
وانطالقا من مسؤولياته الدعوية أوال ،وواجباته الحضارية ثانيا ،يرفع اإلمام الغزالي صوته عاليا متسائال ،ومجيبا
محركا للهمم وموقظا للعزائم دافعا لها لتستفيق من غفلتها وتنهض من كبوتها فالزمن زمن العمل
في الوقت نفسه ّ
والتسابق في ميادين العلم والمعرفة واألخذ بأسباب النهوض التكنولوجي في شتى المجاالت خدمة لدين هللا وأتباعه

وخير البشرية قاطبة في ظل عزة اإلسالم والمسلمين (ترى هـل هـذه السعة للتحلي والتسلي أم لمزيد من الخشية
والتقى..؟ المقرر عندنا أن المرء مسئول عن علمه ماذا عمل به؟ والذي رأيته وأنا أعمل في ميدان الدعوة من
أربعين سنة أو يزيد ،أن أكثر هـذه المعارف فضول ،وأن الناس يقبلون عليها تزجية للفراغ ،ومدافعة للبطالة ..وأن

عشر ما يعلمون يكفيهم في فقه اإلسالم كله ،ويبقى عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى العمل المثمر .والقرن الرابع

عشر ينتهي ،ثم يجيء القرن الخامس عشر ،ومشكالت األمة اإلسالمية تتعقد وتتضاعف[ ..والليالي من الزمان
حبالى /مثقالت يلدن كل عجيبة] األعداء تنمو أطماعهم ،وتربو ضغائنهم ،وتتقارب مسافة الخلف بينهم ،والتخلف

الحضاري عندنا يثير األسى ،ومع ذلك كله فإن بعض حملة العلم الديني َي ْستَحيي من اآلراء المدفونة ما يثير
الغثيان!).3

سابعا :ضرورة االستفادة من الثروة الفقهية في التراث اإلسالمي في تطعيم منظومتنا القانونية في شتى أوجهها دون

يلبي متطلبات وحاجات المجتمع والعصر الذي يعيشون فيه ،وحول عملية
تعصب لمذهب أو انتصار لقول ال ّ
ّ
ي
(ر)(أنه حيث ينبغي الرجوع إلى الفقه اإلسالمي في كتبه
السنهور
اق
ز
الر
عبد
أ.د/
العالمة
ذكر
هذه
االنتفاع
ّ
المعتمدة ،سواء أكان هذا الفقه هو المصدر الرسمي التي تستمد منه األحكام أم كان هو المصدر التاريخي الذي

التقيد بمذهب معين
تفسر في ضوئه النصوص التشريعية يجب أن يراعى أمران جوهريان :األمر األول ـ هو عدم ّ
ّ
من مذاهب الفقه اإلسالمي .فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها واألخذ منها .وال محل للوقوف عند أرجح األقوال
من مذهب أبي حنيفة ،بل وال للتقيد بالمذهب الحنفي في جملته .ولعلنا نذهب إلى مدى أبعد ،فنقول ّإنه ال موجب
للتقيد بالمذاهب األربعة المعروفة ،فهناك مذاهب أخرى ،كمذهب الزيدية ومذهب اإلمامية ،يمكن االنتفاع بها إلى

4
يتميز به العالمة السنهوري في تعامله مع
ّ
حد بعيد)  .وهنا يالحظ مدى االنفتاح والتسامح المذهبي الذي كان ّ
مختلف المذاهب واالجتهادات طالما أنها في إطار الشريعة اإلسالمية التي تسع الجميع التي ال يمكن أن ّيدعي

فإن إبداء
أحد احتكارها ووقف تفسير نصوصها على مذهبه أو فرقته دون سواها ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ّ

 1سرتأخرالعرب واملسلمين ،محمد الغزالي ،دارالبعث ،قسنطينة ،الجزائر1406 ،هــ1986 /م،ص.45 ،44
 2مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.53
 3املصدرنفسه ،ص.53
 4الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ( نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام) ،أ.د /عبد الرزاق
السنهوري ،مكتبة نهضة مصر ،الطبعة الثالثة الجديد)2011 ،م.م)1( ،1ص.49
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الغراء التي تستهدف مصلحة اإلنسان في معاشه
هذه المرونة طالما أن ذلك يتم ألجل تحقيق مقاصد الشريعة ّ
ومعاده ،ومع كل هذا ينبغي االنتباه إلى أمر آخر نبه عليه العالمة السنهوري ،و(هو أن يراعى في األخذ بأحكام
الفقه اإلسالمي التنسيق ما بين هذه األحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته .فال يجوز

األخذ بحكم في الفقه اإلسالمي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ ،حتى ال يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه.

قدمناه من الرخصة في األخذ بمذاهب الفقه جميعا ،دون تمييز بين مذهب ومذهب ،ما يجعل تحقيق هذا
وفيما ّ
التنسيق ميسورا ،فال يضل الباحث في تفصيالت الفقه اإلسالمي ،وال يختار منها إال ما يتسق مع المبادئ العامة
1
تعصب
للتشريع المدني)  .وفي االتجاه نفسه الذي يصب في ضرورة االستفادة من الثروة الفقهية الموروثة دون ّ

أو انغالق ،وحتى إعادة النظر في عدد من االجتهادات القديمة ،قال أ.د /يوسف القرضاوي ،في كتابه "االجتهاد

نصه ( :وال تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام الرأي أو النظر وهي التي أنتجها
في الشريعة اإلسالمية" ما ّ
االجتهاد فيما ال نص فيه ،بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها اآلن وجود أو تأثير ،بل يمكن أن يشمل
بعض األحكام التي أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كآحاديث اآلحاد .أو ظنية الداللة  ..فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم
لم يبد للسابقين ،وقد يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف ،ثم هجر ومات ،لعد الحاجة إليه حينذاك ،أو
ألنه سبق زمنه ،أو لعدم شهرة قائله ،أو لمخالفته للمألوف الذي استقر عليه األمر زمنا طويال أو لقوة المعارضين
له ،وتمكنهم اجتماعيا أو سياسيا  2)...وهذا من شأنه أن يثبت للعالم أجمع مدى مرونة الشريعة اإلسالمية
يرد على حمالت
وصالحيتها لكل زمان ومكان ،وهذا من شأنه أن ّ
يعزز نظرة غير أتباعها اإليجابية اتجاهها وأن ّ
مجسد في كتاب هللا
المغرضين والحاقدين الذين يستغّلون بعض التفسيرات الفقهية التي ال تعود لإلسالم كما هو ّ
وسنة رسوله الثابتة والمتفقة مع الكتاب العزيز  ،بقدر ما تعود إلى التفسيرات الشخصية التي تبقى مجرد اجتهادات
تعكس وجهة نظر صاحبها والنابعة من وحي محيط اجتماعي واقتصادي وسياسي معين قد يلقي بظالله على هذه
الشروح.
خاتمة البحث:

مما سبق عرضه وبيانه من معالم تجديد الخطاب الديني عند اإلمام العالمة محمد الغزالي (ر) ،نستخلص

أن هذا اإلمام الجليل كان من المجددين حقا وصدقا في ميدان تجديد الخطاب الديني ،وكان من فرسانه األشاوس
ّ
الذين كانوا ال يخافون في هللا لومة الئم ونحسبهم إن شاء هللا تعالى من الذين قال فيهم الحق سبحانه وتعالى :
َعَّزٍة عَلى اْل َك ِاف ِرين يج ِ
َّللا ِبَقو ٍم ي ِحبُّهم وي ِحبُّونه أ َِذَّل ٍة عَلى اْلمؤ ِمِنين أ ِ
ِ
اه ُدو َن ِفي سِب ِ
َّللاِ َوَال َي َخا ُفو َن
يل َّ
ُْ َ
َ
َ
ف َيأْتي َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ
﴿ َف َس ْو َ
َ َُ
َ
َلوم َة َالِئ ٍم َذلِك َفضل َّ ِ ِ ِ
يه من ي َشاء و َّ ِ
ِ
يم ([ ﴾ )54المائدة .]54 :ذلك ألنه امتلك األدوات المعرفية
َ ْ ُ
َّللاُ َواس ٌع َعل ٌ
َّللا ُي ْؤت َ ْ َ ُ َ
َْ
نبيها
عززة بالعقيدة اإلسالمية الراسخة ،والشخصية اإليمانية
ّ
الكافية ،الم ّ
المتمسكة بكتاب ربها وسنة ّ
المعتزة بدينها ،و ّ
ولغتها العربية التي أنزل بها أعظم كتاب سماوي يهدي الناس للتي هي أقوم ،ومنفتحة على منجزات العلم ومساهمات

المجددة لها تجربة طويلة وواسعة في ميدان الدعوة اإلسالمية على أرض الواقع
مختلف الحضارات ،وشخصيته
ّ
المستبدين ،ولم يتنازلوا قيد أنملة عن مبادئهم التي
وعبر مختلف الميادين فهو من القالئل الذين صمدوا أمام الطغاة
ّ

هي في الحقيقة المبادئ اإلسالمية الصحيحة التي غرسها فيهم كتاب هللا وسنة نبيه الكريم ،ولم يبيعوا دينهم بعرض

من الدنيا قليل ،ولم يكونوا كبعض أدعياء العلم النفعيين االنتهازيين الذين يلهثون وراء المناصب ويصدرون الفتاوى

 1الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ( ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادرااللتزام) ،املرجع السابق ،م1
( ،)1ص.50 ،49
 2االجتهاد في الشريعة اإلسالمية مع نظرات تحليلية في االجتهاد املعاصر ،د /يوسف القرضاوي ،دار القلم،
الكويت ،الطبعة األولى 1406هـ1985 /م ،ص.107
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على الهوى إلرضاء هذا الحاكم أو ذاك ويحرفون الكلم عن مواضعه فكانوا بالء وبيال وش ار مستطي ار على اإلسالم
تقدم اإلسالم وازدهاره داخل وخارج أرضه.
وأهله وحجرة عثرة في سبيل ّ
قدم اإلمام محمد الغزالي نظرات تجديدية بالغة األهمية تخص الخطاب الديني من حيث بنيته الشكلية،
لقد ّ
بحيث تستجيب لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه والذي عرف قفزات كبيرة جدا في الميدان التكنولوجي ،وفي

الميادين الخاصة بطرق عرض المواد العلمية واالستعانة بمعطيات الصوت والصورة وحاليا استغالل القفزات الرهيبة
في مجال الثورة الرقمية واستغالل كل ذلك في الجانب اإليجابي خدمة لإلسالم والمسلمين وخدمة لمسيرة الدعوة

وقدم هذا اإلمام
اإلسالمية التي ينبغي العمل الستم ارريتها وانتشارها في مناطق أوسع من أرجاء الكرة األرضيةّ ،
الجليل أيضا نظرات مهمة تخص عرض المادة العلمية للخطاب الديني ،التي يجب التركيز فيها على اللباب

والجواهر دون القشور والزوائد ،التي ينبغي تجاوزها ،كذلك ركز اإلمام الغزالي على وجوب االبتعاد عن كل أسباب
الشقاق والتدابر والفراق ،طالما أن األمة اإلسالمية تعبد ربا واحدا وتتبع رسوال نبيا واحدا هاديا ومبش ار ونذي ار وأنها

تق أر كتابا واحدا ،وتصّلي هلل رب العالمين في اتجاه قبلة واحدة  ...ولها من عوامل الوحدة واالئتالف أكثر من
غيرها من األمم التي توحدت وشكلت قوى إقليمية يحسب لها ألف حساب.

إن اإلمام محمد الغزالي في نظراته التجديدية للخطاب الديني المعاصر  ،إنما كان يحاول نفخ الروح من جديد
ّ
في هذه األمة اإلسالمية التي أتى عليها حين من الدهر سيطرت فيها الخرافات والبدع والضالالت على تفكيرها
استبدت بها ظلمات الجور والظلم والطغيان ،وهو في مسيرته إنما هو سائر في درب العلماء
وسيرها في الحياة ،و ّ
المصلحين الذين نذروا أرواحهم وما يملكون خدمة لعقيدة التوحيد ومنهج هللا المستقيم ،ونظراته التجديدية التي أتينا

عدة قطاعات حيوية تحتاجها األمة اإلسالمية ،هذه النظرات سيستفيد
جمة في ّ
على بيان بعضها فقط ستحقق فوائد ّ
منها أهل التربية والتعليم في مختلف مراحله ،سيستفيد منها أيضا رجال الفقه والحديث والوعاظ والمرشدون وكل من
يشتغل في الحقل اإلسالمي ،سيستفيد منها أهل السياسة والحكم كيف يسوسون األمة وفق منهج هللا المبين كما
جاء في محكم كتاب رب العالمين ،والمهم في كل ذلك تثمين هذه الجهود وإيجاد الورشات الصادقة في عملها

النشأة اإلسالمية السعيدة
والمخلصة لدينها وأمتها لوضع اللبنات المتينة لنهضة األمة وتنشئة األجيال القادمة ّ
والسديدة .هذا وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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المقدمة

ُم ًة
اك ْم أ َّ
حمله المفسرون من دالالت لآلية  143من سورة البقرة" َوَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
ليس من السهل اإلحاطة بما ّ
أن الوسطية
طا" إحاطة شاملة ،لغ ازرة المادة المتّصلة بمفهوم
َو َس ً
الوسطية ودّقة المبحث المنبثقة عنه .إذ ال شك فيه ّ
ّ
متنوعة من المفسرين الذين يستندون فيها إلى تأويالت مختلفة ،تحوم حول دالالت
في القرآن عموما عرفت قراءات ّ

السنة النبوية .وقد أدرك العلماء المسلمون أن كتاب هللا ال يفسر إال بتصريف عدد
النصوص في القرآن وتعضدها ّ
الناسخ والمنسوخ
من العلوم والمعارف لفهم الخطاب القرآني منها ما يتّصل بعلوم القرآن مثل المكي و
المدني وعلم ّ
ّ
النزول؛ ومنها ما يتصل بعلوم الّلغة العر ّبية و بنظامها البياني والبالغي والحقيقة والمجاز ودالالتها
وعلم أسباب ّ
1
وأسرارها .فالمفسر يمتلك علوما تؤثّر بدورها في تفسيره.
ومن ناحية أخرى يهتم علم الداللة بدراسة المعنى ،وقد بدأ البحث عنه منذ أن حصل لإلنسان وعي لغوي،

داللية ،وهو ما
خص األصوليون أقساماً في كتبهم تهتم بمباحث ّ
فكان علماء اإلسالم سباقين في هذا المجال .وقد ّ
سمح بتطور استعمال مصطلح الداللة في التعبير عن المعنى المستنبط من النصوص واأللفاظ .وكان البحث في
فانصب اهتمامهم على
داللة األلفاظ مبك اًر عند اللغويين العرب ،وارتبط عملهم باآليات القرآنية وتفسير غريبها،
ّ
دراسة الداللة فكان مقتص اًر على الناحية االشتقاقية لأللفاظ ،كأن تقارن الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى ليتسنى

تميز المفسرون والفقهاء بالدراسات المهتمة بداللة األلفاظ ومعانيها الستخراج األحكام
معين .و ّ
إرجاعها إلى أصل ّ
الشرعية منها .واهتم هؤالء أيضا بدراسة المعنى ووضعوا قواعد وأصوالً الستنباطه ،ولم يكن ثمة فصال في هذا

المجال بين البحث في طرق استنباط النص وبين البحث اللغوي ،بل إن مباحث الداللة عند اللغويين والمفسرين
تأثرت بمباحث األصوليين ومناهجهم في تقعيد فهم النص .إال أن كل هذه الجهود لعلم الداللة في العلوم العربية

والشرعية واألصولية لم تكن ظاهرة في علم مستقل باسم "علم الداللة" عندهم.

2

غوية إلى أبعاد أخرى منها ما يتّصل بمعارف المفسر ،ومنها ما
إن النظر في التفسير يتجاوز الداللة الّل ّ
هو معقود الصلة بمذهبه الديني واختالف انتماءاته الفكرية .وقد أثرت تفاسير السلف في أعمال المعاصرين قليال
ّ
يخية وخلفيات أصحابها .وهو ما نروم استجالءه بالعودة إلى
أو كثيرا ،نظ ار الختالف الدواعي والظرفيات التّار ّ
لتلمس دالالت
مؤلفات متنوعة من كتب التفاسير قديمها ومعاصرها ،وقد حرصنا على التنويع في المادة المصدرية ّ
وحملت أحيانا داللة مذهبية ،أو تأويال يخدم حجية اإلجماع وحتّى
الوسطية التي ارتبطت أحيانا بالداللة الّلغويةّ ،
إيديولوجية حديثة.
داللة
ّ
وسنركز في هذا البحث على بسط جملة من اإلشكاليات:

1ابن عطية األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق:عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط -1:دار
الكتب العلمية  -لبنان 1993 ،م ،ج 1ص.35
 2يذكر الباحثون أن ظهور علم الداللة كعلم مستقل بدأ في أواخر القرن التاسع عشر (1883م) مع العالم اللغوي
الفرنسي برييل ميشال كعلم فرعي من علم اللغة العام هو "علم الدالالت" مع "علم الصوتيات" ،وقد تم ترجمة
اصطالح "علم الداللة" بالمصطلح األنجليزي سومنطقيا ) .(Semanticويعني الدراسة التاريخية لتطور و تغير
معاني الكلمات ،وقد استعمل هذا العلم في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،كعلم النفس ،وعلم اإلنسان،
والفلسفة ،والمنطق ،والبالغة ،وعلم االجتماع ،حيث أصبحت كلمة  Semanticsتستعمل كمصطلح عام في دراسة
السياسية و العالقات بين الدوال .هذا التطور في علم الداللة في سياقه الغربي استفاد من تراكمات معرفية سابقة،
لكن الباحثين في هذا المجال الحظوا أن الدراسات الداللية أغفلت جهود الدالليين العرب القدامى فلم تأت على
ذكرهم في سلسلة تطور االهتمام الداللي القديم .أنظر فايز الداية ،علم الداللة العربي:النظرية والتطبيق ،ط 2:دار
الفكر – دمشق  ،1996ص .8
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 -1كيف حدد اللغويون والمفسرون الداللة اللغوية للوسطية في تفسيرهم لآلية  143من سورة البقرة القدامى منهم
والمعاصرين؟

الوسطية في الفكر المعاصر؟ وهو تأويل يسمها بمياسم
 -2إلى أي حد كانت التأويالت قديما ُملقية بظاللها على معنى
ّ
االعتدال واألفضلية والخيار مقابل الغلو.

للوسطية في التفاسير مفهوم ثابت حافظ على تليد القول ومأثور الكلم؟
 -3وعليه هل
ّ
الوسطية و البحث في مدى مساهمة معارف
الدينية في تحديد تفسير
وهو ما يدعونا إلى البحث في أثر العلوم
ّ
ّ
غوية.
التصوف والفقه وأصوله؛ ناهيك عن المباحث الّل ّ
المسلمين في نحت مالمحه .وأبرز هذه العلوم علم الكالم و ّ
الوسطية .وهو حضور نبحث في جذوره
للمفسرين لتحديد داللة
ومن واجبنا أن ننظر في مالمح الحضور المذهبي
ّ
ّ
ّ
الضاربة في القدم نتساءل عن مالمح ذاك الحضور المعاصر وأشكاله وامتداداته.
يخية ّ
التّار ّ

وبقى البحث في تشكل مختلف الصور المرجعية للوسطية حاف از لنا على استنباط التطور المرجعي

والمفهومي لمسألة الوسطية.
 .1الوسط والوسطية :

اللغوية وأثرها في التفسير
أ -الدًلًلت
َّ

تعتبر علوم اللسان العربي من العلوم والوسائل التي البد من اإلحاطة بها لبيان معاني كتاب هللا تعالى،

كما اعتنى المسلمون مبك اًر بتطوره على مستوى التقعيد والتصنيف والتحليل ،وكان الدافع األساسي لذلك عالقته

بفهم كتاب هللا تعالى السيما ما له صلة بالجانب التحليلي منها .وقد أسهمت الدراسات الحديثة للغة العربية في
الكشف عن جهود اللغويين والمفسرين واألصوليين في مجال علم الداللة ،ولم ينكروا اإلضافة العلمية التي قدموها
وآفاق االستفادة منها ،بل بينوا التكامل الذي يضيفه هذا العلم إلى الدراسات العربية .من هذا المنطلق نستطيع تتبع

المفهوم اللغوي للوسطية وذلك بالنظر في كتب التفسير ومعاجم اللغة .ومن المالحظ أن كلمة وسط تحمل جملة
من الدالالت الغوية التي تؤدي إلى معان مختلفة ،يشتق من الجذر )و ،س ،ط( المصدر واالسم والصفة لتفرع
المعاني الحافة به.

فإن كان الوسط مصد ار دل على التَّمكن في الوسط ،وهو عند ُّ
اللغويين له إطالقات قد َّ
تتعدد في الداللة،
ّ
ِ
وتتَّحد في الغاية .وقد يكون
الناس فهو
اع َة
م
ج
ط
س
و
فالن
يقال
الطرف.
نقيض
أي
الشيء
في
ر
ط
بين
بمعنى
َ َ َ ََ َ
1
ِ ِ
اآلخرِة ،وكذلك و ِاس َ ِ
ِ
الدة.
ألنه َو َس ٌ
صار في َو َس ِطهم .ومنه ُس َم َي و ِاس َ
َي ِس ُ
ط ُة الر ْح ِل َ
ط ُة الق َ
ط بين القاد َمة و َ
طهم إذا َ
طرَف ْيه ثم أنشد( :الرجز)
وس ُ
ط الشيء ما بين َ
قال ابن منظورَ :
ِ
ِ
العندا
فاجعُلوني َو َسطا
ِإذا َر َحْل ُت ْ
ِإني َكِبير ًل أُطيق ُ
أَي اجعلوني وسطاً لكم كي تَرُفُقوا بي وتحفظونني فِإني أَخاف ِإذا كنت وحدي م ِ
َخ اًر عنكم أَن
تقدماً عليكم أَو متأ ّ
ُ ّ
فتص َرَعني 2.وكما ذكر َّ
الزبيدي في تاج العروس ":أن الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي
تَْف ُرط دابتي أَو ناقتي ْ
الشيء وهو منه كقولك :قبضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار ومنه المثل :يرتقي وسطا
ح ْج َرةً ،أي يرتع أوسط المرعى وخياره ما دام القوم في خير فإذا أصابهم شر اعتزلهم وربض َح ْج َرًة أي
ويربض َ
ناحية منعزال عنهم .وجاء الوسط محركا أوسطه على وزن نقيضه في المعنى وهو الطرف ألن نقيض الشيء يتنزل

1الصاحب بن عباد ،المحيط في اللغة  -تحقيق :الشيخ محمد حسن الياسين ،عالم الكتب الطبعة االولى 1994م ،ج
 ،2ص .269
 2أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب  ،دارصادر2003م ،ج  ، 7ص .426
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الك ِ
طتُه أي
وو ِاس َ
منزلة نظيره في كثير من األوزان نحو :جوعان وشبعان وطويل وقصير 1".وقال أيضاَ :و ِاس ُ
ط ُ
ور َ
ما بين القادمة واآلخرة وأنشد( 2:الطويل)
وِإ ْن ِشْئ ُت سامى و ِ
ِ
الك ِ
اء الخفيدد
ور َأْر ُسها
اس ُ
ط ُ
َ
َ َ َ
ام ْت ب َضْب َعْي َها َن َج َ
وع َ
ضل والخير .وهو ما نقرؤه في قول صاحب تاج العروس من خالل صور
الو َسط بمعني األ ْف َ
وترد كلمة َ
ِ
تمثيلية ،قال :و ِاس َ ِ
الد ِة ُّ
يب في َق ْو ِم ِه ،كما
الدَّرةُ َّالِتي في َو َس ِطها وهي أ َْنَف ُس َخ َرِزَها .وقال َرُج ٌل َوِسي ٌ
ط ُة الق َ
ط أَي َحس ٌ
َ
3
ِ
ِ
الدنان ِ
ط ُة َّ
ير أي خَي ُارَها .و في صفة النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان أوسط قومه أي من خيارهم.
يقال َو َسا َ

والعرب تصف الفاضل َّ
الن َس ِب بأنه من أوسط قومه ،وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة ،ألن العرب تستعمل التمثيل
كثي اًر ،فتُمثل القبيلة بالوادي ،والقاع ،وما أشبهه ،فخير الوادي وسطه ،فيقال :هذا من وسط قومه ،ومن وسط
الوادي ،وسرر الوادي ،وس اررته ،وسره ،ومعناه كله من خير مكان فيه ،فكذلك النبي صلى هللا عليه وسلم من خير

مكان في نسب العرب ،وكذلك ُجعلت أُمته أمة وسطاً ،أي خيا اًر 4.وجاء في األثر عن علي بن طالب رضي هللا
عنه قال :عليكم بالنمط األوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل 5.فالواضح من هذا التفسير اللغوي معنى
االختيار وعزيز المكانة واألفضلية .وقد فسرت لغة تاج العروس بألفاظ النص القرآني "أمة وسطا" لتؤكد الداللة

االختيار.

ُم ًة َو َسطاً خيارا ،وهي صفة
ناك ْم( ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أ َّ
يذكر الزمخشريَ ) :وَكذلِ َك َج َعْل ُ
باالسم الذي هو وسط الشيء .ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .ونحوه قوله صلى هللا عليه وسلم

" :و أنطوا الثبجة يريد الوسيط ة بين السمينة والعجفاء وصفا بالثبج وهو وسط الظهر ،إال أنه ألحق تاء التأنيث

محوطة.
مراعاة لحق الوصف .وقيل :للخيار :وسط ّ
ألن األطراف يتسارع إليها الخلل ،واألعوار واألوساط محمية ّ
ومنه قول الطائي:
ِ
طَرَفا
الم ْح ِم َّى َفا ْك َتَن َف ْت
َصَب َح ْت َ
َكاَن ْت ِه َى اْل َو َس َ
ِب َها اْل َح َواد ُث َحَّتى أ ْ
ط َ
6
ألن الوسط عدل بين األطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض .
أو عدوال ّ ،
إن االنطالق من الداللة اللغوية لتفسير آيات من القرآن الكريم مسألة واضحة والمعلوم أن تفسير الزمخشري

من التفاسير التي تعتبر مرجعا مهما للباحثين في اللغة وبالغتها.

كما ّبين الرازي في تفسيره أن الوسط من كل شيء خياره قالوا :ويعتقد أن هذا التفسير أولى لوجوه:
األول :أن لفظ الوسط يستعمل في الجمادات قال صاحب "الكشاف" :اكتريت جمال من أعرابي بمكة

للحج فقال :أعطى من سطا تهنة أراد من خيار الدنانير ووصف العدالة ال يوجد في الجمادات فكان هذا التفسير
أولى.

7

الثاني :أنه مطابق لقوله تعالى{ :كنتم خير أمة أخرجت للناس} (آل عمران.)110/3 :

8

1محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،1994 ،ج  ، 1ص. 5033
2
تاج العروس -ج ،1ص 5038
3تاج العروس  ،ج 1،ص .5038
 4محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،تهذيب اللغة  ،تحقيق محمد عوض مرعب ،دار احياء التراث العربي
بيروت  2001ج  4،ص .306
5القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن
6الزمخشري" الكشاف ،دار المصحف  ،1977ج ،1ص97،
 7تفسير الرازي ،دار الفكر  ، 1990 ،ج  ،3ص.167-68 ،
 8الرازي ،المصدر نفسه.
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الثالث :أن الرجل إذا قال :فالن أوسطنا نسبا فالمعنى أنه أكثر فضال وهذا وسط فيهم كواسطة القالدة،

وأصل هذا أن اإلتباع يحوشون الرئيس فهو في وسطهم وهم حوله فقيل وسط لهذا المعنى.

المقصر
الرابع :يجوز أن يكونوا وسطا على معنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط و ّ
المفرط والغالي و ّ

في األشياء ألنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابنا وإلها وال قصروا كتقصير اليهود في قتل األنبياء وتبديل
الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه .واعلم أن هذه األقوال متقاربة غير متنافية وهللا أعلم.

1

المالحظ في تفسير الرازي أن معنى الوسطية تجاوز دالالت األفضلية والخيرية الى دالالت تتصل

بخصوصية اإلسالم  ،فهو ينبذ اإلفراط والغلو والتقصير مقارنة بأديان سماوية سابقة مثل اليهودية والمسيحية ولذلك
تعد الوسطية خصوصية من خصائص اإلسالم.

الجيد والرديء وعبد
ويكون الوسط بالتحريك أي بمعنى المعتدل في الصفة .يقال شيء وسط أي بين ّ
وسط وأمة وسط وشيء أوسط وللمؤنث وسطى بمعناه .وفي القرآن الكريمِ { :م ْن أ َْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أهليكم} (

المائدة) أي من وسط بمعنى المتوسط واليوم األوسط والليلة الوسطى.

2

ط َرف الشئ أضعف من
كما تأتي بمعنى القوة والتمكن جاء في الخصائص البن جني :أي الطرف ألن َ
قلبه وأوسطه قال تعالى{أولم َيَرْوا أنا نأتي األرض َنْنُقصها ِمن أطر ِافها} وأنشد قول الطائي الكبير( :البسيط)
ّ
3
طَرفا
فاستَلبت
ما حولها الخيل حتى أصبحت َ
كانت هي الوس َ
ط الممنو َع َ
وسط الدابة خير من طرفيها في الركوب لتمكن الراكب .ولهذا قال
وذكر ابن منظور في هذا المعنى ،أن َ
ِ
طها ،وكذلك قوله تعالى) :ومن
يار األُمور أ َْوسا ُ
الراجز ِإذا رِكْب ُت ْ
وسطا ،ومنه الحديث النبوي الشريف :خ ُ
فاجعالني َ
ِ
ِ
توسط فيه وال ُمتم ِّكن .4وفي الداللة
هللا على ْ
طرف من دينه ُ
حرف( أَي على َش ّك فهو على َ
الناس َمن َيعبد َ
غير ُم ّ

اللغوية التي نقرؤها في تفسير النسفي أن للخيار وسط ألن األطراف يتسارع إليها الخلل واألوساط محمية 5.والتفسير

في هذه النصوص يستند الى مأثور القول من حديث نبوي وشعر وأمثال وغيرها.

ط وأوساط :أي خيار.
وذكر الزمخشري في أساس البالغة أن الوسط يعني الخيار والعدل ،قال:وقوم وس ٌ

ومنه قوله تعالى )وكذلك جعلناكم أمة وسطا(  .ثم أنشد قول زهير(الكامل):
هم وسط يرضى األنام بحكمهم

إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم.

6

 1الرازي ،المصدر نفسه.
2أبو العباس أحمد بن محمد بن على الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – ج 1،ص .340
3أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،الخصائص ،تحقيق محمد علي النجار  ،1955ج ، 2ص. 166
4لسان العرب – ج ، 7ص .426
5تفسير النسفي  -ج ، 1ص .80
6أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا ،أساس البالغة ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان
 . 1998ج ، 2ص.16
395

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

وأرجع أهل اللغة منهم الجوهري 1والصاغاني 2والفيروزآبادي 3وأبو البقاء الكفومى 4وأبو هالل العسكري

5

7
6
ِ
أعدلُ ُه .والوسط يقتضي اعتدال األطراف إليه ولهذا قيل الوسط
الو َس ُ
كل شيءَ :
ط من ّ
وابن فارس وابن منظور  ،أن َ
العدل في قوله تعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا" أي َع ْدالً ِخيا اًر .و كذلك النبي صلى هللا عليه وسلم من خير
وسطاً أَي ِخيا اًر 8.وذكر ابن فارس":أن الواو ،والسين ،والطاء بناء
نسب العرب وكذلك ُج ِع ْ
لت أ ّ
ُمته أُمة َ
مكان في َ

يدل على العدل و َّ
صف ،وأعدل الشيء ،أوسطه ووسطه" فالوسط هنا يراد به العدل.
صحيحُّ ،
الن َ
ويفصل الرازي بين الداللة اللغوية والتفسير المعنوي لكلمة وسط فقال :إذا كان الوسط اسما حركت الوسط
9

كقوله{ :أمة وسطا} والظرف مخفف تقول :جلست وسط القوم ،واختلفوا في تفسير الوسط .فقال الجوهري في
"الصحاح"{ :وكذالك جعلناكم أمة وسطا} أي عدال وهو الذي قاله األخفش والخليل وقطرب .وأما المعنى فمن

وجوه:.

أحدها :أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين وال شك أن طرفي اإلفراط والتفريط رديئان فالمتوسط في

األخالق يكون بعيدا عن الطرفين فكان معتدال فاضال.

وثانيها :إنما سمي العدل وسطا ألنه ال يميل إلى أحد الخصمين ،والعدل هو المعتدل الذي ال يميل إلى
أحد الطرفين.

10

وهناك من المفسرين من صرح بأن المراد بالوسط في اآلية "وكذلك جعلناكم أمة وسطا " التوسط بين

اإلفراط والتفريط فضال عن ما ذكرنا من أقوال جمهور المفسرين واللغويين .وممن ذهب إلى هذا القول البغوي في
تفسيره ذاك ار أن الوسط يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير ألنهما مذمومان في الدين.

11

وعند تطرق النسفي

طا ،قال :أي خيا اًر .وقيل :للخيار وسط ألن األطراف يتسارع إليها الخلل واألوساط
لتفسير قوله تعالى أ َّ
ُم ًة َو َس ً
محمية أي كما جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير األمم ،أو عدوالً ألن الوسط عدل بين األطراف ليس إلى

بعضها أقرب من بعض .أي كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو
والتقصير ،فإنكم لم تغلوا غلو النصارى حيث وصفوا المسيح باأللوهية ،ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا
مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا.
الديانات السماوية السابقة.

12

فكأن التفسير يكتسي طابعا عقديا ومقارنيا بين خصائص اإلسالم ونظيره من

 1أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلم للماليين – بيروت
 ، 1987ج ،2ص .278
2الصاغاني الحسن بن محمد العباب الزاخر و اللباب الفاخر  .،تحقيق : .محمد حسن آل ياسين  ،دار الرشـيد .للنشر
 ،بغداد  ، 1981 .،ج ، 1ص .330
3مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت – لبنان  ، 2005ج ، 1ص.893
 4أبو الحسن علي بن أسماعيل بن سيده المرسي ،المخصص  ،تحقيق خليل ابراهيم جفال ،دار احياء التراث
العربي بيروت ،1996 ،ج 1ص .369
5أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ،الكليات ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد المصري ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت 1998م ،ج ، 1ص . 1523
6أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ،الفروق اللغوية ،تحقيق محمد إبراهيم
سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر 1412 .هج ،ج ، 1ص .390
7أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .معجم مقاييس اللغة  ،دار الفكر ،1979 ،ج  ،6ص .108
8لسان العرب  ،ج ،7ص .426
 9أبو الحسين .معجم مقاييس اللغة – ج  ، 6ص .108
10ا تفسير الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
 11البغوي ،دار الفكر  ،1985ج ،1-ص . 167
 12النسفي  ،ج ، 1ص .80
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ويؤكد الرازي أن العلماء بينوا أن في كل خلق من األخالق طرفي تفريط وإفراط وهما مذمومان ،والحق
هو الوسط ويتأكد ذلك بقوله تعالى { " :وكذلك جعلناكم أمة وسطا} وذلك الوسط هو العدل والصواب فالمؤمن بعد
أن عرف هللا بالدليل صار مؤمنا مهتديا أما بعد حصول هذه الحالة فال بد من معرفة العدل الذي هو الخط

المتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط في األعمال الشهوانية وفي األعمال الغضبية وفي كيفية إنفاق المال فالمؤمن
يطلب من هللا تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط في كل األخالق
وفي كل األعمال وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل 1.والواضح من هذا القول األثر الفلسفي والصوفي في بيان أعمال

األنسان.

ويذهب ابن القيم إلى القول أن جعل هللا سبحانه هذه األمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين

المذمومين والعدل هو الوسط بين طرفى الجور والتفريط 2.ويرى النيسابوري أن الوسط هو العدل والعدل متوسط
في األخالق بين طرفي اإلفراط والتفريط ولهذا ذكره هللا تعالى في معرض المدح و االمتنان.

3

ويرى الطبري في

تفسيره أن "الوسط" في هذا الموضع ،هو "الوسط" الذي بمعنى :الجزُء الذي هو بين الطرفين .كما يرى أن هللا تعالى
غلو النصارى الذين غلوا بالترهب،
"وسط" ،لتوسطهم في الدين ،فال ُهم أهل ُغ ٍّلو فيهَّ ،
ذكره إنما وصفهم بأنهم َ
أنبياءهم،
كتاب هللا ،وقتلوا
هل تقصير فيه،
تقصير اليهود الذين َّبدلوا َ
َ
وقولهم في عيسى ما قالوا فيه  -وال ُهم أ ُ
َ
أحب األمور إلى هللا
وكذبوا على ربهم ،وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه .فوصفهم هللا بذلك ،إذ كان َّ

طها 4.والظاهر أن هذه التفسيرات متصلة بالوسطية ويخصائص الدبن اإلسالمي عموما.
ْأوس ُ
ِ
أوسطهم
وسِيط في قومه،إذا كان
أوس ِط
وس ْ
وس َ
ْ
َ
توسطت ُهم،وفالن َ
ط َ
طت القوم أسطهم َ
وقال الجوهري"َ :
ِ
الرديء وواسطة
ط؛ أي:بين الجيد و َّ
كل شيء:أعدله ،ويُقال أيضاً:شيء وس َ
أرفعهم محال ،والوسط ُمن ّ
نسباً،و َ
اُ ِ
لقالدة:،الجوهر الذي في وسطها ،وهو أجودها.فأطلق اَلوسط على ما كان بين طرفين متُقابلين:أحدهما ممدوح،
ط على األجود بين جنسه،كوسط القالدةِ .
قص ْد الوقوع بين طرفين
الوس َ
ومن َ
واآلخر مذموم ،كالجيد والرديء ،وأطلق َ
متُقابلين،قول الشاعر(:الطويل)
عَليك بأوساط ْاأل ُمور فإنها

نجاة وًَل تركب ذلوًل و ًلصعبا
َ

ط :ماله طرفان متُساويِاَ القدر،ويقال ذلك في الكمية المتُّصلة؛
الوس َ
وقال الراغب األصفهاني في مفرداته"َ :
المنفصلة،
طه صُلب،
ووس ْ
وضرب َوس َ
وس َ
ط بالسكون ،يقال في الكمية ُ
َ
ط َرأسه،بفتح السينَ ،
كالجسم الواحد ،إذا قلتَ :

طرَفان مذمومان؛ يقال :هذا أوسطهم
وس ْ
الوس َ
ط تارة يقال في ماله َ
طاُ لقوم كذا ،و َ
كشيء َيفصل بين جسمين،نحوَ :
حسباً ،إذا كان في واسطة ِ
فع َهم محالًّ كالجود الذي هو بين اإلسراف والبخل ،فيستعمل استعماال لقصد
ََ
قومه ،وأر َ
ْ

المصون عن اإلفراط والتَّفريط ،في مدح به نحو :السواء ،والعدل ،و َّ
وك َذَلك َج َعَل ْناَكم
الن َ
صف َة ،ومنه قوله تعالىَ :
5
القد ْر ،معا
وس ً
طا ،و على ذلك" :قال أوسطهم " .فتبين من كالمه معنى آخر،وهو الواقع بين طرفين متُساويي َ
أ ُّْمة َ
ِ
ق
الوسط بالفتح ،والوسط
الوس ْ
لإلماح ﯨالتَّفريق بين الوس َ
ط .قال ابن منظور في الّلسان مبينا الفر بين َ
ط و َ
بالسكون"واعلم َّ
ط
ط يأتي صفة،وإن كان أصله أن يكون اسماً،من جهة أن أوسط اَلشيء
أفضله وخيارهُ ،كوس َ
أن الوس َ
ُ
المرعى خير ٌمن طرفيه ،وكوسط َّ
الدابة للركوب خير ٌمن طرفيه لتمكن الراكب،ومنه الحديث "خير األمور أوساطها".

6

 1الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
2ابن قيم الجوزية ،إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ،مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،1432 ،ج ، 1ص .182
3القمي النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان
 4الطبري ،ج ، 3ص .141
 5أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق صفوان عدنان
الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،الطبعة :األولى  1412 -هـ ،مادة وسط.
 6أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،شعب اإليمان ،دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة األولى
،2003ج  5ص 169رقم الحديث. 6229 .
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فَل َّما كان وسط الشيء أفضله وأعدله ،جاز أن يقع صفة؛ وذلك في مثل قوله – تعالى َ ِ
كم
َ
َ
"وك َذَلك َج َعَل ْناَ ُ
ِ
بين"؛
أما الوس ْ
عدال و َّ
أ ُّْمة ًو َس َ
السين – فهو ظرف ال اسم،على وزن نظيره في المعنى ،و " ْ
طاً"؛أيَ :
ط -بسكون ّ
ط الذي هو بعض
تقول:جلست وس ْ
ط القوم؛ أي:بينهمَّ ،
ولما كانت"بين"ال تكون بعض َما تضاف إليه،بخالف الوس َ
ط اُلقوم غيرُهم؛فقد
ط الدار منها ،ووس ْ
ما يضاف إليه ،كذلك وس ْ
ط،ال تكون بعض ما تضاف إليه،أال ترى أن وس َ
حصل لك الفرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة َّ
ط بالتسكين :يقال في ما كان متُفرق األجزاء،غير
اللفظ ،والوس ْ

كالدار ،والرأس فهو بالفتحُّ ،
متصل؛ َّ
الدواب،فإذا كان متصل األجزاء َّ -
كالناس،و َّ
بالسكون،
وكلما يصلح فيه "بين"فهو ُّ
وما ال يصلح فيه "بين" ،فهو بالفتح،وقيل :كل منهما يقع موقع اآلخر.
ونستنتج من كالم ُّ
اللغويين والمفسرين أن المعنى الدقيق للوسط ،يكمن في العالقة القائمة بينه  -أي
1

الوسط  -وبين طرفيه  ،فالوسط من األلفاظ المشتركة فحيثما ورد وجب البحث في القرائن والدالئل التي ترجح حمله

منفصال ًعنهما ،وال ينفك من الشيء
على أحد المعاني .فيأتي الوسط ويشترط ُله أن يكون محاطا بطرفيه،وليس ُ
المحيط به جوانبه ،كوس َ ِ
ِ
يحمى باألطراف 2.وقد يكون بين طرفين
ووس َ
ط ِرأسه ،وكذلك أن الوسط ُ
ط الدارَ ،
ِ
كل طرف بنصيب،دون امتناع الذهاب في كل طرف إلى أقصى مداه،
محمودين ،وتقوم الداللة هنا على األخذ من ّ
طرف على طرف ،كالجمع بين العلم والعمل ،أو بين ِ
الدين والعلم 3.كما يضاف لفظ الوسط إلى
ودون أن يعتدي َ
ّ
ط َّ
الدارين ،والوسط يقتضي اعتداال األطراف
يمكن أن يقال :قعدت وس َ
الشيء الواحد ،يقال قعدت وس َ
ط الدار ،وال ُ

طاً .ففي هذا السياق نبه البيضاوي في تفسيره
كم أ ُّْمة ًو َس َ
إليه،ولهذا قيل :الوسط العدل،قال تعالى َ -:
وك َذَلك َج َعَل ْناَ ُ
على أن مدلول اآلية من حيث العالقة بين اشتقاق لفظ "الوسط" ومراحل استعماله ليبين أن الوسط حيثما ورد فهو
يحتمل أحد الدالالت والقرائن وهي التى ترجح أحد هذه االحتماالت .فقال" :وهو في األصل اسم للمكان الذي

تستوي إليه المساحة من الجوانب ،ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط ،كالجود بين
اإلسراف والبخل ،والشجاعة بين التهور والجبن ،ثم أطلق على المتصف بها".

4

يروم هذا العرض لجهود اللغويين والمفسرين البحث في الدالالت الوسطية في اآلية ،حيث قدمت مؤلفاتهم

وصفا يهتم به علم الداللة بالرغم من أنها لم تعالج مسألة المعنى معالجة مباشرة ،واألكيد عندنا أن المعاني اللغوية

حملته من معطيات ذهنية تتصل بطبيعة أمة اإلسالم ستكون مؤثرة في نصوص التفسير
ودالالتها الحافة وما ّ
ومنطلقا لترسيخ معاني األفضلية و األختيار و االعتدال ونبذ الغلو والتقصير وذلك لبيان مالمح أمة الوسط.
 -2الدًلًلت التفسيرية ل"جعلناكم أمة وسطا"

وسطا( ،أن هذه األعمال قديمها
من يالحظ المتتبع لمجمل التفاسير في قوله تعالى َ )-
كم أ ُّْمة َ
وك َذَلك َج َعَل ْناَ ُ

وحديثها اتخذت شكال متفرعا لبيان المعاني المختلفة من حيث السياق .فمن المفسرين من اكتفى ببيان االتّفاق في
تحديد المدلول الّلغوي ،أو التّقارب في صياغة المعاني التّفسيرية المقترنة بالمدلول الّلغوي وقد بينا هذا في الجزء
األول من هذا البحث .وفريق آخر رأى أن الدالالت التفسيرية تكمن في االعتماد على الروايات من األخبار

واألحاديث لتحديد معنى الوسطية في اآلية الكريمة وهو ما يعرف بالتفسير بالمأثور .وفريق ثالث اعتمد على التأويل
وا لرأي لصرف لفظ الوسط الوارد في اآلية عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله ،وهذا النوع من التفسير قد
تفرع ليترجم عن مدى تطور المدارس التفسيرية في تاريخ الفكر اإلسالمي.

 1لسان العرب مادة وسط.
 2السمين الحلبي ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،تحقيق محمد التونجي ،عالم الكتب للطباعة والنشر
والتوزيع  ، 1993ج  ،4ص . 356
3المفردات في غريب القرآن مادة وسط.
4ت البيضاوي  ،ج ، 1ص .180
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اشتهر مفسرون يعتمدون على التفسير بالمأثور منهم :مجاهد بن جبر المخزومي (ت  104هـ) ،ومقاتل

بن سليمان (ت  150هـ) ،والطبري (ت  310هـ)،والبغوي (ت  516هـ)،وابن كثير (ت  774هـ) ،والثعالبي (ت

 875هـ) .ويعتقد هؤالء المفسرون أن هذا التفسير هو الثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعين

وهو أيضا ثابت عن جمهور المفسرين ومعظمهم ولم يخالف في ذلك منهم إال القليل .وهذه أقوالهم نعرضها لتوضيح
طا} ،أي :عدوالً؛ روي ذلك عن رس ِ
ول هللا صلى
معنى الوسط في اآلية هو العدل .قال
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
الثعالبي{ج َعْلَن ُ
َ
َُ
هللا عليه وسلم ؛ وتظاهر ْت به عبارات ِ
ط ُه ْم } 1.ورد في تفسير مجاهد بن
ال أ َْو َس ُ
ُ
ََ
المفسرين ،ومنه قوله تعالىَ {:ق َ
ّ

ِ
ُم ًة
اك ْم أ َّ
{ج َعْلَن ُ
قاء عن ابن أَبي نجيح ،عن مجاهدَ :
جبر :أَنا عبد الرحمن ،قال :نا إبراهيم ،قال :نا آدم ،قال :نا ور ُ
َو َسطاً} [اآلية .]143 :أَي :عدالً 2.واعتمد مقاتل في تفسيره لآلية على أن اليهود منهم مرحب ،ورافع ،وربيعة قالوا
لمعاذ :ما ترك محمد قبلتنا إال حسدا ،وإن قبلتنا قبلة األنبياء ،ولقد علم محمد أنا عدل بين الناس ،فقال معاذ :إنا
على حق وعدل ،فأنزل هللا تعالى في قول معاذ :وكذلك ،جعلناكم أمة وسطا ،يعني عدال ،نظيرها في ن والقلم،

قوله سبحانه ( :قال أوسطهم) ،يعني أعدلهم 3.وهو تفسير يستفاد منه في علم أسباب النزول .أما الطبري فقد

اعتمد روايات متعددة رويت عن أبـي سعيد الخدري وأبـي هريرة ،وابن عبـاس وابن وهب لبيان معنى العدل في
اآلية ،قال :وأما التأويـل فإنه جاء بأن الوسط الع ْدل ،وذلك معنى الـخيار ألن ال ِ
ـخيار من الناس عدولهم .ذكر من
َ

قال :الوسط العدل .حدثنا سالـم بن جنادة ويعقوب بن إبراهيـم ،قاال :ثنا حفص بن غياث ،عن األعمش ،عن أبـي
"عُدوًلً".حدثنـي
صالـح عن أبـي سعيد ،عن النب
اك ْم أ َّ
{وك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
ـي صلى هللا عليه وسلم فـي قولهَ :
ُم ًة َو َسطا} قالُ :
ّ
علـي بن عيسى ،قال :ثنا سعيد بن سلـيـمان ،عن حفص بن غياث ،عن أبـي صالـح ،عن أبـي هريرة ،عن النبـي
ّ
ّ
ُم ًة َو َسطا} قالُ :ع ُدوالً .حدثنـي مـحمد بن سعد ،قال :حدثنـي أبـي ،قال:
اك ْم أ َّ
{ج َعْلَن ُ
صلى هللا عليه وسلم فـي قولهَ :
ُم ًة َو َسطاً} يقول :جعلكم أمة
اك ْم أ َّ
{وك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
حدثنـي عمي ،قال :حدثنـي أبـي ،عن أبـيه ،عن ابن عبـاسَ :
ُم ًة َو َسطاً} قال :هم وسط بـين
اك ْم أ َّ
{وك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
عدوالً.حدثنـي يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيدَ :
4
ٰ
طا على
النب
اك ْم َّ
أم ًة َو َس ً
ـي صلى هللا عليه وسلم وبـين األمـم .كما اعتمد البغوي في تفسيره لقوله تعالىَ :وَك َذلِ َك َج َع َلن ُ
ّ
الخبر الذي يحدد معنى اآلية في سبب النزول فقال :نزلت في رؤساء اليهود ،قالوا لمعاذ ابن جبل :ما ترك محمد

قبلتنا إال حسداً ،وإن قبلتنا قبلة األنبياء ،ولقد علم محمد َّأنا عدل بين الناس ،فقال معاذ :إنا على حق وعدل فأنزل
ٰ
ٰ
اك ْم
هللا
تعالىَ { :وَك َذلِ َك } أي وهكذا ،وقيل :الكاف للتشبيه أي كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم { َوَك َذِل َك َج َع َلن ُ
ٰ
ِ
طَف ْيَنـ ُٰه ِفي ُّ
ال
ٱلد ْنَيا }[البقرة ]130 :أي عدالً خيا اًر قال هللا
َّ
ٱص َ
أم ًة َو َس ً
ٰ
تعالىَ{:ق َ
طا } مردودة على قولهَ {:وَلَقد ْ

ط ُه ْم }[القلم ]28 :أي خيرهم وأعدلهم.
أ َْو َس ُ
وسطا(،
كم أ ُّ
من خالل هذه العرض نالحظ أن مجمل التفاسير التي تناولت قوله تعالى َ )-
ْمة َ
وك َذَلك َج َعَل ْناَ ُ
اتفقت وتّقاربت في صياغة المعاني التّفسيرية المقترنة بالسياق و المدلول الّلغوي والمعتمدة على التفسير بالمأثور،
أن الوسط هو األفضل والخير والعدل سواء كان ذلك على مستوى األفراد أو األمة.
على ّ
5

ومن ناحية أخرى اقترن سياق مفهوم الوسط باألفضلية في اآلية بمفهوم "المركز أو المركزية 6".يذكر

الرازي قول أبي مسلم في تقريره قوله تعالى كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطا .وأنه
عائد إلى ما تقدم من قوله في حق إبراهيم عليه السالم{ :ولقد اصطفيناه في الدنيا} (البقرة )130 :أي فكما اصطفيناه

1تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن
2تفسير تفسير مجاهد
3تفسير مقاتل بن سليمان،
 4الطبري ،دار الكتب العلمية ،1992 ،ج  ،2ص .8
 5البغوي ،دار الفكر  ،1985ج ،1-ص .167
6الحبيب العالني الوسطية في القرآن الكريم  ،مداد موقع الكتروني
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في الدنيا فكذلك جعلناكم أمة وسطا .كما يحتمل عند الرازي أن يكون التقدير{ :وهلل المشرق والمغرب} (البقرة:
 )115فهذه الجهات بعد استوائها في كونها ملكا هلل وملكا له ،خص بعضها بمزيد التشريف والتكريم بأن جعله قبلة
فضال منه وإحسانا فكذلك العباد كلهم مشتركون في العبودية إال أنه خص هذه األمة بمزيد الفضل والعبادة فضال
منه وإحسانا ال وجوبا .وأنه قد يذكر ضمير الشيء وإن لم يكن المضمر مذكو ار إذا كان المضمر مشهو ار معروفا
كقوله تعالى{ :إنا أنزلناه فى ليلة القدر} (القدر )1 :ثم من المشهور المعروف عند كل أحد أنه سبحانه هو القادر
على إعزاز من شاء وإذالل من شاء فقوله{ :وكذالك جعلناكم} أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذي ال يقدر عليه

أحد سواه جعلناكم أمة وسطا1.في هذا السياق ذكر القرطبي عند تفسيره اآلية التي جاءت بعد ذكر تحويل القبلة،

حيث قال ":وكما أن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم والوسط
2
وبين الرازي أن أعدل بقاع الشيء وسطه ،ألن حكمه مع سائر
العدل وأصل هذا أن أحمد األشياء أوسطهاّ ".
أطرافه على سواء وعلى اعتدال ،واألطراف يتسارع إليها الخلل والفساد واألوسط محمية محوطة فلما صح ذلك في

الوسط صار كأنه عبارة عن المعتدل الذي ال يميل إلى جهة دون جهة.

3

كما تبنى النسفي معنى الوسط في األمور من خالل مفهوم المركز المقترن بالمكان ،يقول :الوسط عدل

بين األطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض أي كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم وسطا

4
فسر ابن كثير اآلية بجملة من األخبار تبين معنى العدل المقترن بالشهادة ،قال:
الغلو والتقصير .ومن جهته ّ
بين ّ
وقال اإلمام أحمد :حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ،قال :قال رسول هللا " :يدعى نوح يوم

القيامة ،فيقال له :هل بلغت؟ فيقول :نعم ،فيدعى قومه ،فيقال لهم :هل بلغكم؟ فيقولون :ما أتانا من نذير ،وما
طا} قال:
{وَك َٰذلِ َك َج َعْلَنـ ُٰك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
أتانا من أحد ،فيقال لنوح :من يشهد لك؟ فيقول :محمد وأمته ،قال :فذلك قولهَ :
والوسط :العدل ،فتدعون ،فتشهدون له بالبالغ ،ثم أشهد عليكم "رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من
طرق عن األعمش ،وقال اإلمام أحمد أيضاً :حدثنا أبو معاوية ،حدثنا األعمش عن أبي صالح ،عن أبي سعيد
الخدري ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجالن وأكثر من ذلك ،فيدعى
قومه ،فيقال :هل بلغكم هذا؟ فيقولون :ال ،فيقال له :هل بلغت قومك؟ فيقول :نعم ،فيقال :من يشهد لك؟ فيقول:

محمد وأمته ،فيدعى محمد وأمته ،فيقال لهم :هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون :نعم ،فيقال :وما علمكم؟ فيقولون :جاءنا
طا} قال :عدالً.وروى الحافظ أبو بكر
{وَك َٰذِل َك َج َعْلَنـ ُٰك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
نبينا ،فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا ،فذلك قوله تعالىَ :
بن مردويه وابن أبي حاتم ،من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك األشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس،
حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :أنا وأمتي يوم القيامة على كوم
مشرفين على الخالئق ،ما من الناس أحد إال ود أنه منا ،وما من نبي كذبه قومه إال ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة

ربه" .

5

بأي شيء يشهدون
وفي نفس السياق ذكر الطوسي أن المعنى الوسطية مقترن بالشهادة .قال :فإن قيلّ :
على الناس ،قلنا فيه ثالثة أقوال :أحدها  -ليشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق في الدنيا وفي

اآلخرة كما قال {:وجيء بالنبيين والشهداء} وقال {يوم يقوم األشهاد} ثم ذكر قول ابن زيد .قال :االشهاد أربعة

المالئكة ،واألنبياء ،وأمة محمد صلى هللا عليه وسلم والجوارح .كما قال{ :يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

بما كانوا يعملون} كما يربط معنى الشهادة بالبالغ فتكون حجة عليهم فقال -يشهدون األنبياء على أممهم المكذبين
 1الرازي ،دار الفكر  ، 1990 ،ج  ،3ص.167-68 ،
2تفسير القرطبي ،ج ، 2ص .153
 3الرازي ، ،ج  ،3ص.167-68 ،
4النسفي  ،ج ،1ص .80
5تفسير بن كثير ،دار الجيل بيروت ، 1990 ،ج ،1ص.181 ،
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بأنهم بّلغوا .وجاز ذلك إلعالم النبي صلى هللا عليه وسلم ّإياهم بذلك{ .لتكونوا شهداء على الناس} أي حجة عليهم
ّ
فيما يشهدون ،كما أن النبي شهيد بمعنى حجة في كل ما أخبر به .والنبي وحده كذلك .فأما األمة فجماعتها
حجة دون كل واحد منها.

1

وربط الرازي معنى الشهادة بالمدح والعدالة فقال :ال شك أن المراد بقوله{ :وكذالك جعلناكم أمة وسطا}

طريقة المدح لهم ألنه ال يجوز أن يذكر هللا تعالى وصفا ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودا له ثم يعطف على
ذلك شهادة الرسول إال وذلك مدح فثبت أن المراد بقوله( :وسطا) ما يتعلق بالمدح في باب الدين ،وال يجوز أن

يمدح هللا الشهود حال حكمه عليهم بكونهم شهودا إال بكونهم عدوال ،فوجب أن يكون المراد في الوسط العدالة.

2

كما ناقش الرازي أوجه اختالف العلماء في أن الشهادة مذكورة في قوله تعالى{ :لتكونوا شهداء على

الناس} هل تحصل في اآلخرة أو في الدنيا؟ فقال:

األول :إنها تقع في اآلخرة ،والذاهبون إلى هذا القول لهم وجهان .األول :وهو الذي عليه األكثرون :أن

هذه األمة تشهد لألنبياء على أنهم الذين يكذبونهم ،روي أن األمم يجحدون تبليغ األنبياء ،فيطالب هللا تعالى األنبياء

بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم ،فيؤتى بأمة محمد فيشهدون فتقول األمم من أين عرفتم فيقولون :علمنا ذلك
بإخبار هللا تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق ،فيؤتى بمحمد عليه الصالة والسالم ،فيسأل عن حال
أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك قوله{ :فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا} (النساء:

 .)41وقد طعن القاضي في هذه الرواية من وجوه :أولها :أن مدار هذه الرواية عن أن األمم يكذبون أنبياءهم وهذا

بناء على أن أهل القيامة قد يكذبون ،وهذا باطل عند القاضي.

3

وثانيها :أن شهادة األمة وشهادة الرسول مستندة في اآلخرة إلى شهادة هللا تعالى على صدق األنبياء ،وإذا
كان كذلك فلم لم يشهد هللا تعالى لهم بذلك ابتداء؟ وجوابه :الحكمة في ذلك تمييز أمة محمد في الفضل عن سائر
األمم بالمبادرة إلى تصديق هللا تعالى وتصديق جميع األنبياء ،واإليمان بهم جميعا ،فهم بالنسبة إلى سائر األمم

كالعدل بالنسبة إلى الفاسق ،فلذلك يقبل هللا شهادتهم على سائر األمم وال يقبل شهادة األمم عليهم إظها ار لعدالتهم
وكشفا عن فضيلتهم ومنقبتهم.

4

وثالثها :أن مثل هذه األخبار ال تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصالة والسالم" :إذا علمت مثل

الشمس فاشهد" والشيء الذي أخبر هللا تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب جواز الشهادة عليه .ويذكر الرازي

أن شهادة األنبياء وهو المراد بقوله حاكيا عن عيسى عليه السالم{ :وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد} (المائدة )117 :وقال في حق محمد وأمته في هذه اآلية:

{لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} وقال{ :فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على
هؤالء شهيدا} (النساء.)41 :

5

ويذكر الرازي أن الشهادة المذكورة في األية من خصوصية أمة محمد عليه الصالة والسالم ال غير فقال:

قد يكون معنى الشهادة هي شهادة أمة محمد خاصة ،ويعضد هذا الشرح قوله تعالى{ :وجىء بالنبيين والشهداء}

(الزمر )69 :وقوله تعالى{ :ويوم يقوم االشهاد} (غافر .)51 :ويضيف الرازي بأن شهادة الجوارح هي بمنزلة

1الطوسي
 2الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
3
تفسير بن كثير ،دار الجيل بيروت ، 1990 ،ج ،1ص.181 ،
4
 .المصدر نفسه.
5
المصدر نفسه.
401

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

اإلقرار بل أعجب منه قال تعالى{ :يوم تشهد عليهم ألسنتهم} (النور )24 :اآلية ،وقال{ :اليوم نختم على أفواههم}
(يس.)65 :

1

ومن ناحية أخرى يبن الرازي داللة هذه الشهادة بقوله :أن أداء هذه الشهادة إنما يكون في الدنيا وتقريره

أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو الرؤية يقال :شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته ،ولما كان بين اإلبصار بالعين
وبين المعرفة بالقلب مناسبة شديدة ال جرم قد تسمى المعرفة التي في القلب :مشاهدة وشهودا ،والعارف بالشيء:
شاهدا ومشاهدا ،ثم سميت الداللة على الشيء :شاهدا على الشيء ألنها هي التي بها صار الشاهد شاهدا ،ولما

كان المخبر عن الشيء والمبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك سمي ذلك المخبر أيضا شاهدا ،ثم اختص
هذا اللفظ في عرف الشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات مخصوصة ،إذا عرفت هذا
فنقول :إن كل من عرف حال شيء وكشف عنه كان شاهدا عليه وهللا تعالى وصف هذه األمة بالشهادة ،فهذه

الشهادة إما أن تكون في اآلخرة أو في الدنيا ال جائز أن تكون في اآلخرة.

2

ويعلل الرازي اقتران الشهادة بالعدالة فيقول:ألن هللا تعالى جعلهم عدوال في الدنيا ألجل أن يكونوا شهداء

وذلك يقتضي أن يكونوا شهداء في الدنيا ،إنما قلنا :إنه تعالى جعلهم عدوال في الدنيا ألنه تعالى قال{ :وكذالك
جعلناكم أمة} وهذا إخبار عن الماضي فال أقل من حصوله في الحال ،وإنما قلنا :إن ذلك يقتضي صيرورتهم
شهودا في الدنيا ألنه تعالى قال{ :وكذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} رتب كونهم شهداء على
صيرورتهم وسطا ترتيب الجزاء على الشرط ،فإذا حصل وصف كونهم وسطا في الدنيا وجب أن يحصل وصف

كونهم شهداء في الدنيا.

3

ويفسر الرازي مدى تحمل الشهادة في الدنيا فيقول  :تحمل الشهادة ال يحصل إال في الدنيا ،ومتحمل

الشهادة قد يسمى شاهدا وإن كان األداء ال يحصل إال في القيامة قلنا :الشهادة المعتبرة في اآلية ال التحمل ،بدليل
أنه تعالى اعتبر العدالة في هذه الشهادة والشهادة التي يعتبر فيها العدالة ،هي األداء ال التحمل ،فثبت أن اآلية

تقتضي كون األمة مؤدين للشهادة في دار الدنيا ،وذلك يقتضي أن يكون مجموع األمة إذا أخبروا عن شيء أن

يكون قولهم حجة

4

وينتهي الرازي ببيان الداللة اللفظية بقوله :إنما قال{ :شهداء على الناس} ولم يقل :شهداء للناس ألن

قولهم يقتضي التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه ال له في الحال ،فإن قيل :لم أخرت صلة الشهادة أوال وقدمت
آخرا؟ قلنا؛ ألن الغرض في األول إثبات شهادتهم على األمم وفي اآلخر االختصاص بكون الرسول شهيدا عليهم.

5

وخالصة القول أن الوسطية لدى هؤالء المفسرين ،هي وسطية عقدية بين طرفي التقصير والغلو؛ اليهود

"الذين بدلوا كتاب هللا وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به" ،والنصارى الذين رفعوا درجات عيسى وأمه
ووقعوا في تأليههما ،فسبب وصف المسلمين باألمة الوسط "لتوسطهم في الدين" .فتفسير هؤالء المفسرين وإن كان

يستند إلى عدد من النصوص سواء في الكتاب أو السنة فإنه ،من ناحية أخرى كان متأث ار بمحيطه التاريخي

والتحديات العقدية التي كانت تواجه الفكر اإلسالمي في القرون األولى وفي مقدمتها تحدي الديانتين اليهودية
والنصرانية .

1
2

المصدر نفسه.
تفسير بن كثير .،المصدر نفسه.

3
المصدر نفسه.
 4الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
5ا الكشاف ،ج ،1ص.97،
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 -3الدًلًلت الفقهية

استدل أهل أصول الفقه بهذه اآلية على حجية إجماع علماء األمة حجة شرعية فيما أجمعوا عليه .قال

االلوسي في تفسيره روح المعاني ،وشاع عن أبـي منصور االستدالل باآلية ـ على أن اإلجماع حجة إذ لو كان ما
اتفقت عليه األمة باطالً ال نثلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوسط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار

فال يتم إذ كونهم خيا اًر ال يقتضي خيريتهم في جميع األمور فال ينافي اتفاقهم على الخطأ ـ ال يخلو عن شيء ،أما
أوالً :فألن العدالة ال تنافي الخطأ في االجتهاد إذ ال فسق فيه كيف والمجتهد المخطئ مأجور ،وأما ثانياً :فألن

المراد كونهم (وسطاً) بالنسبة إلى سائر األمم ،وأما ثالثاً :فألنه ال معنى لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة كل

واحد ،وأما رابعاً :فألنه ال يلزم أن يكونوا عدوالً في جميع األوقات بل وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة ،وأما
خامساً :فألن قصارى ما تدل عليه بعد والتي حجية إجماع كل األمة أو كل أهل الحل والعقد منهم وذا متعذر ،وال
تدل على حجية إجماع مجتهدي كل عصر والمستدل بصدد ذلك.

1

ويعلق األلوسي إثر ذلك رابطا بين مفهوم العدالة والعصمة لتحقيق مبدأ التوسط في اللغة ال تخلو من
أبعاد إقناعية حجاجية ،فأجيب عن األول والثاني بأن العدالة بالمعنى المراد تقتضي العصمة في االعتقاد والقول
والفعل وإال لما حصل التوسط بين اإلفراط والتفريط وبأنه عبارة عن حالة متشابهة حاصلة عن امتزاج األوساط من
القوى التي ذكرناها فال يكون أم اًر نسبياً ،وعن الثالث :بأن المراد أن فيهم من يوجد على هذه الصفة ،فإذا كنا ال
نعرفهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيال يخرج من يوجد على هذه الصفة ـ لكن يدخل المعتبرون في اجتماعهم

ـ ومتى دخلوا وحصل الخطأ انثلمت عدالة المجموع .وعن الرابع :بأن { َج َعْلَنـ ُٰك ْم } يقتضي تحقق العدالة بالفعل،
واستعمال الماضي بمعنى المضارع خالف الظاهر .وعن الخامس :بأن الخطاب للحاضرين ـ أعني الصحابة كما

هو أصله ـ فيدل على حجية اإلجماع في الجملة ،وأنت تعلم أن هذا الجواب األخير ال يشفي عليالً وال يروي غليالً،
ألنه بعيد بمراحل عن مقصود المستدل ،على أن من نظر بعين اإلنصاف لم ير في اآلية أكثر من داللتها على
أفضلية هذه األمة على سائر األمم ،وذلك ال يدل على حجية إجماع وال عدمها 2.فاآلية بهذا المعنى تدل على
تفضيل أمة المسلمين على غيرهم من األمم وال تدل ضرورة على حجية اإلجماع .ويواصل األلوسي إثر ذلك ناقدا
مذهب الشيعة األثني عشرية في استداللهم باآلية على عصمة األنبياء فقال:نعم ذهب بعض الشيعة إلى أن اآلية

خاصة باألئمة اإلثني عشر ،ورووا عن الباقر أنه قال :نحن األمة الوسط ،ونحن شهداء هللا على خلقه ،وحجته في
طا } وقالوا :قول
أرضه ،وعن علي كرم هللا تعالى وجهه :نحن الذين قال هللا تعالى فيهمَ { :وَك ٰذِل َك َج َعْلَنـ ُٰك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
كل واحد من أولئك حجة /أفضالً عن إجماعهم ،وأن األرض ال تخلو عن واحد منهم حتى يرث هللا تعالى األرض

ومن عليها ،وال يخفى أن دون إثبات ما قالوه خرط القتاد 3.فالسياق يقتضي البحث في الخالف المذهبي بين عقائد
أهل السنة في مسألة اإلمامة .وما صاغه الشيعة من تأويالت متصلة بهذه اآلية  .وهي مالحظة يمكن أن تنسحب

تأولها أصحاب المذاهب اإلسالمية.
على آيات أخرى ّ
ومن جهة أخرى رأى صاحب التبيان الجامع لعلوم القرآن الطوسي :رأي البلخي ،والجبائي ،والرماني،
بأنهم عدول ،فإذا عدلهم
ان هللا وصفهم ّ
وابن االخشاد ،وغيرهم بأن هذه اآلية تدل على أن اإلجماع حجة من حيث ّ
هللا تعالى ،لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة  -وقد بينا في أصول الفقه أنه ال داللة فيها على أن اإلجماع حجة

 وجملته أن هللا تعالى وصفهم بأنهم عدول ،وبأنهم شهداء وذلك يقتضي ان يكون كل واحد عدال ،وشاهداً ،النشهداء جمع شهيد ،وقد علمنا أن كل واحد من هذه األمة ليس بهذه الصفة ،فلم يجز أن يكون المراد ما قالوه ،على
1تفسير األلوسي ،دار الفكر  ، 1987 ،ج  ، 2ص. 3 ،
 2األلوسي ،المصدر نفسه.
3تفسير األلوسي ،المصدر نفسه.
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أن األمة إن أريد بها جميع األمة ،فقد بينا ان فيها كثي اًر ممن يحكم بفسقه بل بكفره ،فال يجوز حملها على الجميع.

وان خصوها بالمؤمنين العدول ،لنا أن نخصها بجماعة ،كل واحد منهم موصوف بما وصفنا به جماعتهم :وهم

األئمة المعصومون من آل الرسول ص لى هللا عليه وسلم على أنا لو سلمنا ما قالوه من كونهم عدوال ،ينبغي أن
نجنبهم ما يقدح في عدالتهم وهي الكبائر ،فأما الصغائر التي تقع مكفرة ،فال تقدح في العدالة ،فال ينبغي أن نمنع

نحتج بإجماعهم ،ألنه ال شيء أجمعوا عليه إال ويجوز أن يكون
منها ،ومتى جوزنا عليهم الصغائر لم يمكنا أن
ّ
صغي اًر فال يقدح في عدالتهم ،وال يجب االقتداء بهم فيه لكونه قبيحاً .وفي ذلك بطالن االحتجاج بإجماعهم .وكيف

يجنبون الصغائر ،وحال شهادتهم ليس بأعظم من شهادة النبي صلى هللا عليه وسلم عليه ومع هذا يجوزون عليه
الصغائر فهال جاز مثل ذلك عليهم ،وال تقدح في عدالتهم  -كما لم تقدح في عدالة النبي ؟

1

وفي نفس السياق حول حجية اإلجماع من خالل اآلية يورد الرازي مواقف أصحابها وحججهم فيقول:

احتج جمهور األصحاب وجمهور المعتزلة بهذه اآلية على أن إجماع األمة حجة فقالوا :أخبر هللا تعالى عن عدالة

هذه األمة وعن خيريتهم فلو أقاموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم ال يقدمون على

شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة.

2

ثم بين الرازي قول من قال أن اآلية متروكة الظاهر ،ألن وصف األمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد

منهم بها وخالف ذلك معلوم بالضرورة ،على أنه فال بد من حملها على البعض فنحن نحملها على األئمة
المعصومين ،سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر لكن ال نسلم أن الوسط من كل شيء خياره والوجوه التي ذكرتموها

معارضة بوجهين.األول :أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل العبد وقد

أخبر هللا تعالى أن جعلهم وسطا فاقتضى ذلك أن كونهم وسطا من فعل هللا تعالى وذلك يقتضي أن يكون كونهم
وسطا غير كونهم عدوال وإال لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال 3.الثاني :أن الوسط اسم لما يكون متوسطا

بين شيئين ،فجعله حقيقة في العدالة والخيرية يقتضي االشتراك وهو خالل األصل ،سلمنا اتصافهم بالخيرية ولكن
لم ال يكفي في حصول هذا الوصف االجتناب عن الكبائر فقط ،وإذا كان كذلك احتمل أن الذي اجمعوا عليه وإن

كان خطأ لكنه من الصغائر فال يقدح ذلك في خيريتهم .ويعقب الرازي على أنه مما يؤكد هذا االحتمال أنه تعالى
حكم بكونهم عدوال ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر ال يمنع الشهادة.

4

وذكر الرازي أن اتصاف األمة بالشهادة أنما تكون في حالة األداء ال في حالة التحمل وذلك بقوله:
سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن هللا تعالى بين أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على

الناس معلوم أن هذه الشهادة إنما تتحقق في اآلخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك ألن عدالة الشهود إنما تعتبر
حالة األداء ال حالة التحمل ،وذلك ال نزاع فيه ،ألن األمة تصير معصومة في اآلخرة.

5

ثم بين الرازي نوعية الخطاب الذي توجه والمخاطبين الذين تشملهم هذه اآلية فقال :سلمنا وجوب كونهم

عدوال في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه اآلية ألن الخطاب مع من
لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه اآلية تقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وال تقتضي

1

الطوسي

2
الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
3ت الرازي ،ج  ،3ص.167-68 ،
4
الرازي .،المصدر نفسه.
5
الرازي .،المصدر نفسه.
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عدالة غيرهم 1.كما ذكر الرازي أن هذه اآلية تدل على أن إجماع أولئك حق فيجب أن ال نتمسك باإلجماع إال إذا
علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك ال يمكن إال إذا علمنا كل واحد من أولئك األقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء

كل واحد منهم إلى ما بعد وفاة محمد وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك اإلجماع ولما كان ذلك كالمتعذر
امتنع التمسك باإلجماع.

2

ويذكر الرازي أن الخطاب في قوله تعالى {وكذالك جعلناكم أمة وسطا} يقتضي حال االجتماع فقال:

والجواب عن قوله اآلية متروكة الظاهر قلنا :ال نسلم فإن قوله{ :وكذالك جعلناكم أمة وسطا} يقتضي أنه تعالى

جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة ،وعندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم

يكون عدال في ذلك األمر ،بل إذا اختلفوا فعند ذلك قد يفعلون القبيح ،وإنما قلنا إن هذا خطاب معهم حال االجتماع،
ألن قوله{ :جعلناكم} خطاب لمجموعهم ال لكل واحد منهم وحده ،على أن وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد
منهم عدال لكنا نقول ترك العمل به في حق البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معموال به في حق الباقي وهذا

معنى ما قال العلماء :ليس المراد من اآلية أن كلهم كذلك ،بل المراد أنه ال بد وأن يوجد فيما بينهم من يكون بهذه
الصفة ،فإذا كنا ال نعلم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع جماعتهم على القول والفعل ،لكي يدخل المعتبرون في جملتهم،

مثاله :أن الرسول عليه الصالة والسالم إذا قال إن واحدا من أوالد فالن ال بد وإن يكون مصيبا في الرأي والتدبير
فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أوالده مجتمعين على رأي علمناه حقا ألنه ال بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق ،فأما إذا

اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقا لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذي خالف ،ولهذا
قال كثير من العلماء :إنا لو ميزنا في األمة من كان مصيبا عمن كان مخطئا كانت الحجة قائمة في قول المصيب

ولم نعتبر البتة بقول المخطىء.

3

وبين الرازي مذهب من قال أن المراد بالوسطية في اآلية تكمن في العدالة وأن فعل العبد خلق هلل تعالى

بقوله :لو كان المراد من كونهم وسطا هو المراد من عدالتهم ،لزم أن يكون فعل العبد خلقا هلل تعالى قلنا :هذا
مذهبنا على ما تقدم بيانه ،قوله :لم قلتم أن إخبار هللا تعالى عن عدالتهم وخيريتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغائر؟
قلنا :خبر هللا تعالى صدق ،والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه ،وفعل الصغيرة ليس بخير ،فالجمع بينهما
متناقض ،ولقائل أن يقول :اإلخبار عن الشخص بأنه خير أعم من اإلخبار عنه بأنه خير في جميع األمور ،أو
في بعض األمور.

4

ويعلق الرازي عن هذا مبينا مفهوم الخير والخيرية لألمة اإلسالمية بقوله:ولذلك فإنه يصح تقسيمه إلى

هذين القسمين فيقال :الخير إما أن يكون خي ار في بعض األمور دون البعض أو في كل األمور ،ومورد التقسيم
مشترك بين القسمين ،فمن كان خي ار من بعض الوجوه دون البعض ،يصدق عليه أنه خير ،فإذن إخبار هللا تعالى
عن خيرية األمة ال يقتضي إخباره تعالى عن خيريتهم في كل األمور ،فثبت أن هذا ال ينافي إقدامهم على الكبائر
فضال عن الصغائر وكنا قد نصرنا هذه الداللة في أصول الفقه إال أن هذا السؤال وارد عليها.

5

ثم بين الرازي نوعية الخطاب في قوله تعالى {وكذالك جعلناكم أمة وسطا} هل هو خطاب لجميع األمة

أولها وآخرها ،من كان منهم موجودا وقت نزول هذه اآلية ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة ،كما أن قوله{ :كتب
عليكم القصاص} (البقرة{ ،)178 :كتب عليكم الصيام} (البقرة )183 :يتناول الكل ،أم ال يختص بالموجودين في
1
الرازي .،المصدر نفسه.
 2الرازي .،المصدر نفسه.
3
الرازي ،المصدر نفسه.
 4الرازي ،المصدر نفسه.
 5الرازي ،المصدر نفسه.
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ذلك الوقت ،وكذلك سائر تكاليف هللا تعالى وأوامره وزواجره خطاب لجميع األمة؟ فأجاب :لو كان األمر كذلك لكان
هذا خطابا لجميع من يوجد إلى قيام الساعة ،فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت ألهل كل عصر

بالعدالة حتى جعلتهم حجة على من بعدهم؟ قلنا :ألنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس ،فلو اعتبرنا أول األمة

وآخرها بمجموعها في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من تكون األمة حجة عليه،
فعلمنا أن المراد به أهل كل عصر ،ويجوز تسمية أهل العصر الواحد باألمة ،فإن األمة اسم للجماعة التي تؤم
جهة واحدة ،وال شك أن أهل كل عصر كذلك وألنه تعالى قال{ :أمة وسطا} فعبر عنهم بلفظ النكرة وال شك أن هذا

يتناول أهل كل عصر.

1

ويعلل الرازي حجية اإلجماع بشهادة األمة في الدنيا وهو ال يمنع كونهم شهودا في اآلخرة ،فقال أن ال

معنى لقولنا اإلجماع حجة إال هذا فثبت أن اآلية تدل على أن اإلجماع حجة من هذا الوجه أيضا ،واعلم أن
الدليل الذي ذكرناه على صحة هذا القول ال يبطل القولين األولين ألنا بينا بهذه الداللة أن األمة ال بد وأن يكونوا

شهودا في الدنيا وهذا ال ينافي كونهم شهودا في القيامة أيضا على الوجه الذي وردت األخبار به.

2

ويبين الرازي أن قوله تعالى{ :لتكونوا شهداء على الناس} إشارة إلى أن قولهم عند اإلجماع حجة من

حيث أن قولهم :عند اإلجماع يبين للناس الحق ،ويؤكد ذلك قوله تعالى{ :ويكون الرسول عليكم شهيدا} يعني مؤديا
ومبينا ،ثم ال يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشهادة في اآلخرة فيجري الواقع منهم في الدنيا مجرى التحمل ألنهم

إذا أثبتوا الحق عرفوا عنده من القابل ومن الراد ،ثم يشهدون بذلك يوم القيامة كما أن الشاهد على العقود يعرف ما
الذي تم وما الذي لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم.

3

ويختتم الرازي رفضه حجية موضوع اإلجماع في هذه اآلية بمن ظهر كفره وفسقه من الشبهة والخوارج

والروافض بقوله :دلت اآلية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج والروافض فإنه ال يعتد به في
اإلجماع ألن هللا تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرية ،وال يختلف في ذلك الحكم من فسق أو

كفر بقوله أو فعل ،ومن كفر برد النص أو كفر بالتأويل 4.وهي مسألة نتناولها بالتفصيل في الجرء الموالي في
هذا البحث.
 -4الدًلًلت العقدية:

ذكر الرازي في تفسيره آراء وأقوال سابقيه من العلماء والمفسرين في هذه اآلية وزاد عليهم معنى كالميا

خالصته أن األشاعرة أروا في قوله تعالى :وكذلك جعلناكم ،تأييدا صريحا لمذهبهم ،فأفعال العباد حسب هؤالء
مخلوقة هلل تعالى ،مقابل قول المعتزلة الذين انتصروا لإلرادة والمسؤولية اإلنسانيتين.فقال :احتج األصحاب بهذه

اآلية على أن فعل العبد مخلوق هلل تعالى ألن هذه اآلية دالة على أن عدالة هذه األمة وخيريتهم بجعل هللا وخلقه

وهذا صريح في المذهب ،قالت المعتزلة :المراد من هذا الجعل فعل األلطاف التي علم هللا تعالى أنه متى فعلها

لهذه األمة اختاروا عندها الصواب في القول والعمل ،أجاب األصحاب عنه من وجوه.
األول :أن هذا ترك للظاهر وذلك مما ال يصار إليه إال عند قيام الدالئل على أنه ال يمكن حمل اآلية
على ظاهرها ،لكنا قد بينا أن الدالئل العقلية الباهرة ليست إال معنا ،أقصى ما للمعتزلة في هذا الباب التمسك

 1الرازي ،المصدر نفسه.
 2الرازي ،المصدر نفسه.
 3الرازي ،المصدر نفسه.
 4الرازي ،المصدر نفسه.
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بفصل المدح والذم والثواب والعقاب ،وقد بينا م ار ار كثيرة أن هذه الطريقة منتقضة على أصولهم بمسألة العلم ومسألة
الداعي ،والكالم المنقوض ال التفات إليه البتة.

الثاني :أنه تعالى قال قبل هذه اآلية{ :يهدي من يشآء إلى صراط مستقيم} (البقرة )142 :وقد بينا داللة

هذه اآلية على قولنا في أنه تعالى يخص البعض بالهداية دون البعض ،فهذه اآلية يجب أن تكون محمولة على

ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون األخرى.

الثالث :أن كل ما في مقدور هللا تعالى من األلطاف في حق الكل فقد فعله ،وإذا كان كذلك لم يكن

لتخصيص المؤمنين بهذا المعنى فائدة.

الرابع :وهو أن هللا تعالى ذكر ذلك في معرض االمتنان على هذه األمة وفعل اللطف واجب والواجب ال
يجوز ذكره في معرض االمتنان.
ولم يقتصر االختالف حول داللة الوسطية في العقيدة على هذه المظاهر التي تحيل على الظروف

التاريخية والتحديات الفكرية ،بل اتخذ نزعة مذهبية وطائفية ،بحيث استقل علماء الشيعة ومفسريهم بمعنى خاص
آلية الوسطية ،قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي رحمه هللا(:وكذلك جعلناكم أمة وسطا) يعنى أئمة وسطا اي
عدال وواسطة بين الرسول والناس والدليل على ان هذا مخاطبة لالئمة عليهم السالم قوله في سورة الحج " ليكون

الرسول شهيدا عليكم " يا معشر االئمة " وتكونوا  -انتم  -شهداء على الناس " وانما نزلت " وكذلك جعلناكم أئمة
وسطا" .كما ذكر الكاشاني في تفسيره الصافي في تفسير كالم هللا الوافي يعتبر أن الخطاب في اآلية الكريمة

موجه لألئمة المعصومين وأنهم هم المشار إليهم في قوله تعالى باألمة الوسط .ولم يكن التفسير الصوفي لهذه اآلية

ببعيد عن مدلول الشيعة من حيث المضمون؛ فالوسطية وتوابعها درجات ومراتب وأعلى هذه المراتب مرتبة األولياء
العارفين باهلل ،التي تخول لهم الشهادة على "علماء الظاهر" والناس أجمعين ،يقول ابن عجيبة (تـ 1224هـ) ـ وهو
أحد رجاالت التصوف المغاربة الذين أغنوا التراث الصوفي اإلسالمي بنصوص عديدة ـ في كتابه "البحر المديد في
تفسير القرآن المجيد"" :فكما أن األمة المحمدية تشهد على الناس ،والرسول يشهد عليهم ويزكيهم ،فكذلك العلماء

يشهدون على الناس ،واألولياء يشهدون على العلماء ،فيزكون من يستحق التزكية ،ويردون من ال يستحقها ،ألن
العارفين باهلل عالمون بمقامات العلماء أهل الظاهر".

1

 -5دًلًلت الوسطية في التفاسير المعاصرة :بين المرجعية المذهبية للسلف ورهان المعاصرة:

أ -المرجعية المذهبية السنية المعاصرة :محمد الطاهر بن عاشور ومحمد رشيد رضا نموذجا:

يعد تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور من أبرز التفاسير المعاصرة التي تمثل
ّ
امتدادا معرفيا للتفاسير التليدة .وقد اتبع فيه صاحبه نهج السلف الصالح في بيان المعنى اللغوي أللفاظ اآليات.

ففي سياق تفسير اآلية  143من سورة البقرة؛ يلخص ابن عاشور بأن الوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط
به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاً ولما كان الوصول إليه
ال يقع إالّ بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة طبعاً كوسط الوادي ال تصل إليه الرعاة والدواب
إالّ بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكأل ،ووضعاً كوسط المملكة يجعل محل قاعدتها ووسط المدينة
يجعل موضع قصبتها ألن المكان الوسط ال يصل إليه العدو بسهولة ،وكواسطة العقد ألنفس لؤلؤة فيه ،فمن أجل

ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية 2.وهذا القول

1
ابن عجيبة ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،
2ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر والتوزيع  ، 1989ج  ، 2ص.14 ،
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كما هو معلوم منقول عن الكتب التراثية التي تعد معينا ال ينضب لمن رام استقصاء لغة العرب من مضانها .وهي
دالالت درجت على األلسن وباتت منطلقا للتفسير في بعديه الحقيقي والمجازّي.
ّ
وذكر ابن عاشور في هذا الصدد أن إطالق الوسط على الصفة الواقعة عدالً بين خلقين ذميمين فيهما
1

إف ارط وتفريط كالشجاعة بين الجبن والتهور ،والكرم بين الشح والسرف والعدالة بين الرحمة والقساوة ،فذلك مجاز

بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء المحسوس فلذلك روي حديث":خير األمور أوساطها "وسنده ضعيف وقد شاع هذان
اإلطالقان حتى صا ار حقيقتين عرفيتين................2.

كما أضاف ابن عاشور إلى هذا المعنى أن اآلية ثناء على المسلمين ألن هللا ادخر لهم الفضل وجعلهم

تروج عليهم الضالالت التي
وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعها سالمة من أن ّ
3
األمة يمكن اختزالها في
راجت على األمم ".ويستفاد من تفسير ابن عاشور أن هذه الوسطية التي وسمت بها ّ
سالمة أذهان أتباع الشريعة الخاتمة ،وهو وصف ال يخرج عن خيرية الشاهد وهي غاية العدالة.

4

قال ابن عاشور ":وفي بيان هذا االستدالل طرق:قال جماعة الخطاب للصحابة وهم ال يجمعون على

خطإ فاآلية حجة على اإلجماع في الجملة ،ويرد عليه أن عدالة الصحابة ال تنافي الخطأ في االجتهاد وقد يكون
إجماعهم عن اجتهاد أما إجماعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فيما سنذكره.

5

مدح لألمة كلها ال لخصوص
قال ابن عاشور والحق عندي أن اآلية صريحة في أن الوصف المذكور فيها ٌ

علمائها فال معنى لالحتجاج بها من هاته الجهة على حجية اإلجماع الذي هو من أحوال بعض األمة ال من أحوال

جميعها ،فالوجه أن اآلية دالة على حجية إجماع جميع األمة فيما طريقه النقل للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر

وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي – صلى هللا عليه وسلم
 مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصالة والحج ومثل نقل القرآن،وهذا من أحوال إثبات الشريعة ،به فسرت المجمالت وأسست الشريعة ،وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع

عليه منه ،وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقالني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر ،وهو الذي يصفه كثير
من قدماء األصوليين بأنه مقدم على األدلة كلها.

وأما كون اآلية دليالً على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فال يؤخذ من اآلية إالَّ بأن يقال إن

اآلية يستأنس بها لذلك فإنها لما أخبرت أن هللا تعالى جعل هذه األمة وسطاً وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل

عقول هذه األمة بما تنشأ عليه عقولهم من االعتياد
أكم َل
َ
الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط علمنا أن هللا تعالى َ
بالعقائد الصحيحة ومجانبة األوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول األمم ،ومن االعتياد بتلقي الشريعة من طرق
العدول وِإثبات أحكامها باالستدالل استنباطاً بالنسبة للعلماء وَف ْهماً بالنسبة للعامة ،فإذا كان كذلك لزم من معنى
اآلية أن عقول أفراد هاته األمة عقول َقِّيمة وهو معنى كونها وسط ًا ،ثم هذه االستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة

أثبت لمجموع األمة قلنا إن هذا المجموع ال يقع في الضالل ال
من األمة َّ
وكل فرد ،ولما كان الوصف الذي ذكر َ
عمداً وال خطأ ،أما التعمد فألنه ينافي العدالة وأما الخطأ فألنه ينافي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطأ
على آحادهم ال يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظ اًر ،وقد وقع األمران لألمم الماضية فأجمعوا على الخطأ

1ابن عاشور ،المصدر نفسه.
2ابن عاشور ،المصدر نفسه.
3ابن عاشور ،المصدر نفسه.
4الحبيب العالني الوسطية في القرآن الكريم ،مداد ،موقع الكتروني
 5ابن عاشور ،المصدر نفسه.
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متابعة لقول واحد منهم ألن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو ألنهم أساءوا تأويلها ،ثم إن العامة تأخذ نصيباً من هذه
العصمة فيما هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط وبهذا ينتظم االستدالل.

1

هذا وقد اتخذ مفهوم الوسطية في العصر الحديث داللة أكثر تطو ار اقترن بمفهوم االلتزام والسببية .فقد
ِ
إن هذا هو المقصود ،واألول ّإنما
جاء في تفسير المنار "ولكن يقال :ل َم اختير لفظ الوسط على لفظ الخيار ،مع ّ
فإن الشاهد على
إن وجه االختيار هو التمهيد للتعليل اآلتيّ ،
يدل عليه بااللتزام؟ والجواب من وجهين :أحدهماّ :
ّ
فإنه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب
متوسطاً بين شيئين ّ
الشيء ال ّبد أن يكون عارفاً به ،ومن كان ّ
إن في
أما من كان في أحد الطرفين فال يعرف حقيقة حال الطرف اآلخر وال حال الوسط أيضاً .وثانيهماّ :
اآلخر ،و ّ
ألنهم وسط ،ليسوا من أرباب
لفظ الوسط إشعا ار
أن المسلمين خيار وعدول؛ ّ
بالسببية ،فكأنه دليل على نفسه ،أيّ :
ّ
2
المفرطين ،فهم كذلك في العقائد واألخالق واألعمال".
الغلو في الدين المفرطين ،وال من أرباب التعطيل ّ

ويستعيد محمد رشيد رضا جملة من الدالالت التفسيرية التي نستحضر مرجعيتها التراثية بيسر في تفسير
اك ْم أ َّ
{وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
{وٱهللُ
ُم ًة َو َسطا}وهو تصريح بما فهم من قولهَ :
اآلية المتصلة بالوسطية؛ يقول في هذا السياق َ
ِ
إن الوسط هو
أمة وسطاً .قالواّ :
آء} [البقرة ]213 :إلخ ،أي :على هذا النحو من الهداية جعلناكم ّ
َي ْهدي َمن َي َش ُ
وكل من اإلفراط
العدل والخيار ،وذلك ّ
أن الزيادة على المطلوب في األمر إفراط ،والنقص عنه تفريط وتقصيرّ ،
3
المتوسط بينهما.
شر ومذموم ،فالخيار :هو الوسط بين طرفي األمر ،أي:
والتفريط ميل عن
ّ
الجادة القويمة ،فهو ّ
ّ

أن الناس كانوا قبل ظهور اإلسالم على قسمين :قسم تقضي عليه تقاليده
ويبين رشيد رضا بقوله :ذلك ّ
بالمادية المحضة فال هم له إالّ الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين ،وقسم تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة،
وترك الدنيا وما فيها من الل ّذات الجسمانية ،كالنصارى والصابئين وطوائف من وثنيي الهند أصحاب الرياضات.

وحق الجسد ،فهي روحانية جسمانية،
حق الروح ّ
األمة اإلسالمية ،قد جمع هللا لها في دينها بين الحّقين؛ ّ
كما بين أن ّ

أمة
فإن اإلنسان جسم وروح ،حيوان وملكّ ،
وإن شئت قلتّ :إنه أعطاها جميع حقوق اإلنسانيةّ ،
فكأنه قال :جعلناكم ّ
ٱلن ِ
{عَلى َّ
فرطوا في جنب
وسطاً تعرفون الحّقين ،وتبلغون الكمالين {ّلِتَ ُك ُ
آء} بالحق َ
اس} الجسمانيين بما ّ
ونوْا ُش َه َد َ
القائلين{:ما ِهي ِإالَّ َحَياتَُنا ُّ
ٱلد ْنَيا
المفرطين بالتعطيل
الدين ،والروحانيين إذ أفرطوا وكانوا من الغالين ،تشهدون على ّ
َ َ
وت َوَن ْحَيا َو َما ُي ْهلِ ُكَنآ ِإالَّ َّ
بأنهم أخلدوا إلى البهيمية ،وقضوا على استعدادهم بالحرمان من
ٱلد ْه ُر} [الجاثيةّ ]24 :
َن ُم ُ
إن هذا الوجود حبس لألرواح وعقوبة لها،
المفرطين بالغلو في الدين القائلينّ :
المزايا الروحانية ،وتشهدون على ّ
فعلينا أن نتخّلص منه بالتخّلي عن جميع الل ّذات الجسمانية ،وتعذيب الجسد ،وهضم حقوق النفس وحرمانها من

جادة االعتدال ،وجنوا على أرواحهم
أعده هللا لها في هذه الحياة  -تشهدون عليهم ّ
بأنهم خرجوا عن ّ
جميع ما ّ
وتوسطكم في
بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ،تشهدون على هؤالء وهؤالء ،وتسبقون األمم كّلها باعتدالكم ّ

حق
األمور كّلها ،ذلك ّ
بأن ما هديتم إليه هو الكمال اإلنساني الذي ليس بعده كمال؛ أل ّن صاحبه يعطي كل ذي ّ
يؤدي حقوق رّبه ،وحقوق نفسه ،وحقوق جسمه ،وحقوق ذوي القربى ،وحقوق سائر الناس 4.والظاهر في
حّقه ّ -

هذا القول أنه يمزج بين البعد الفلسفي والخطاب اإلنساني الذي يخاطب األنفس ويستحثها في نفس عاطفي واضح.

ب -المرجعية المذهبية الشيعية المعاصرة :الطبطبائي نموذجا:
 1ابن عاشور ،المصدر نفسه.
2
3

تفسير المنار
ابن عاشور ،المصدر نفسه.

4
تفسير المنار
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ولم يكن الطبطبائي 1وهو شيعي المذهب ببعيد عن تفسير رشيد رضا عند تأويله لقوله تعالى{ :وكذلك

جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً}،إذ يقول :الظاهر أن المراد كما سنحول
القبلة لكم لنهديكم إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطاً ،وقيل إن المعنى ومثل هذا الجعل العجيب جعلناكم

أمة وسطاً (هو كما ترى) ،وأما المراد بكونهم أمة وسطاً شهداء على الناس فالوسط هو المتخلل بين الطرفين ال
إلى هذا الطرف وال إلى ذاك الطرف،

ويميز الطبطبائي هذ األمة بالنسبة إلى الناس ألهل الكتاب والمشركين فيقول :على هذا الوصف فإن
بعضهم  -وهم المشركون والوثنيون  -إلى تقوية جانب الجسم محضاً ال يريدون إالَّ الحياة الدنيا واالستكمال بمالذها
وزخارفها وزينتها ،ال يرجون بعثاً وال نشو اًر ،وال يعبأون بشيء من الفضائل المعنوية والروحية ،وبعضهم كالنصارى
إلى تقوية جانب الروح ال يدعون إالَّ إلى الرهبانية ورفض الكماالت الجسمية التي أظهرها هللا تعالى في مظاهر
هذه النشأة المادية لتكون ذريعة كاملة إلى نيل ما خلق ألجله ِ
اإلنسان ،فهؤالء أصحاب الروح أبطلوا النتيجة بابطال

سببها وأُولئك أصحاب الجسم أبطلوا النتيجة بالوقوف على سببها والجمود عليها.

2

فهذا القول يستحضر ما ذكر في كتب التفسير قديما من مقارنة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب

الديانات السماوية فأضاف الطباطبائي مقارنة أمة الوسط بالمشركين والوثنيين الذين غرقوا في الجانب المادي دون
الروحي .ثم يعقب الطباطبائي فيقول:
لكن هللا سبحانه جعل هذه األمة وسطاً بأن جعل لهم ديناً يهدي منتحليه إلى سواء الطريق وسط الطرفين

ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء بل يقوي كال من الجانبين  -جانب الجسم وجانب الروح  -على ما يليق به ويندب إلى
جمع الفضيلتين ،فإن ِ
اإلنسان مجموع الروح والجسم ال روح محضاً وال جسم محضاً ومحتاج في حياته السعيدة إلى

جمع كال الكمالين والسعادتين المادية والمعنوية ،فهذه األمة هي الوسط العدل الذي به يقاس ويوزن كل من طرفي
ِ
اإلفراط والتفريط فهي الشهيدة على سائر الناس الواقعة في األطراف ،والنبي صلى هللا عليه وآله وسلم وهو المثال
األكمل من هذه األمة  -هو شهيد على نفس األمة ،فهو صلى هللا عليه وآله وسلم ميزان يوزن به حال اآلحاد من

األمة ،واألمة ميزان يوزن به حال الناس ومرجع يرجع إليه طرفا ِ
اإلفراط والتفريط ،هذا ما قرره بعض المفسرين في
معنى اآلية.

3

ولئن لم يذكر الطباطبائي من هم هؤالء المفسرون فأننا نرى أن النفس الشيعي حاضر في العملية

التفسيرية يترجم عن سياق معرفي وأيديولوجي مهم.

وهو في نفسه معنى صحيح ال يخلو من دقة إالَّ أنه غير منطبق على لفظ اآلية فإن كون األمة وسطاً
إنما يصحح كونها مرجعاً يرجع إليه الطرفان ،وميزاناً يوزن به الجانبان ال كونها شاهدة تشهد على الطرفين أو
ٍ
حينئذ للتعرض بكون
يشاهد الطرفين ،فال تناسب بين الوسطية بذاك المعنى والشهادة ،وهو ظاهر على أنه ال وجه
رسول هللا شهيداً على األمة ،إذ ال يترتب شهادة الرسول على األمة على جعل األمة وسطا ،كما يترتب الغاية على
المغيي والغرض على ذيه.

ج -التوظيف الدعوي اإليديولوجي المعاصر :سيد قطب نموذجا:

أما السيد قطب فقد تناول تفسير قوله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا ،لتكونوا شهداء على الناس،

ويكون الرسول عليكم شهيداً" فكانت منطلقا مستفيضا .فذكر أوصاف أمة الوسط وأماراتها في مؤلفه الشهير "في

ظالل القرآن" ،فوسطية اإلسالم حسب قطب هي وسطية في التصور واالعتقاد ،بين الروح والمادة ،في العالقات
1تفسير الميزان في تفسير القرآن /الطبطبائي
 2الطبطبائي ،المصدر نفسه.
 3الطبطبائي ،المصدر نفسه.
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واالرتباطات بين الفرد والجماعة ،وسطية في الموقع الجغرافي لألمة المسلمة .أي أنها شاملة لجميع أنواع الحياة
الفردية والجماعية وتعطي لألمة موقعها الحقيقي في الفعل الحضاري.

يرى فطب أن األمة الوسط هي التي تشهد على الناس جميعاً فتقيم بينهم العدل والقسط؛ وتضع لهم
الموازين والقيم؛ وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في
أمرها ،وتقول :هذا حق منها وهذا باطل .ال التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها .وهي شهيدة على
الناس ،وفي مقام الحكم العدل بينهم .وبينما هي تشهد على الناس هكذا ،فإن الرسول هو الذي يشهد عليها؛ فيقرر

لها موازينها وقيمها؛ ويحكم على أعمالها وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر عنها ،ويقول فيه الكلمة األخيرة ..وبهذا تتحدد
حقيقة هذه األمة ووظيفتها ..لتعرفها ،ولتشعر بضخامتها .ولتقدر دورها حق قدره ،وتستعد له استعداداً الئقاً.

1

ويمكن تنزيل هذا التفسير في إطار حركة األخوان المسلمين التي كان السيد قطب رم از من رموزها تهدف إلى

استعادة المثل األخالقية العالية ودعوة الى استنهاض الهمم للرقي بالمسلمين.

وإنها لألمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل ،أو من الوسط بمعنى

االعتدال والقصد ،أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 2.وهو بذلك يستعيد دالالت المعنى اللغوي ويتعداه الى
جانب نفسي فلسفي يتصل بماهية اإلنسان وتركيبته.
ويسترسل السيد قطب في تحليل معنى أمة الوسط وتفسير دالالتها في التصور و االعتقاد فيرسم مالمح المسلمين
تصوي ار مثاليا في لغة إنشائية فقال:

أمة وسطاً ..في التصور واالعتقاد ..ال تغلو في التجرد الروحي وال في االرتكاس المادي .إنما تتبع الفطرة

الممثلة في روح متلبس بجسد ،أو جسد تتلبس به روح .وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل
زاد ،وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها ،وتطلق كل نشاط في عالم
األشواق وعالم النوازع ،بال تفريط وال إفراط ،في قصد وتناسق واعتدال.

3

أمة وسطا ..في التفكير والشعور ..ال تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة ...وال تتبع

كذلك كل ناعق ،وتقلد تقليد القردة المضحك ..إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول؛ ثم تنظر في
كل نتاج للفكر والتجريب؛ وشعارها الدائم الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ،في تثبت ويقين.

4

وهو خطاب يقوم على ثنائيات تمثل الهوية الحضارية من جهة والعلم من جهة أخرى دون أن تكون

الثانية ملغية لألولى  ،إنما هي ضالة المؤمن يأخذها ليرسخ معنى الوسطية .ثم يواصل السيد قطب في نفس

السياق خطابه اإلنشائي مازجا بين الدعوة الى اتباع التجربة والمعرفة والتنبيه من خطر التقليد األعمى "تقليد القردة
والمضحك" وكأن السيد قطب ينبه أمة الوسط الى حقيقة تفرض نفسها تتمثل في امتالك ناصية العلوم والمعارف

دون اهمال الخصوصية الحضارية والفكرية لإلسالم.

إن الرؤية الفكرية التي يحملها سيد قطب دعته الى النظر في نظام أمة الوسط فتوجه إلى أخالقها

وتربيتها .فهو خطاب ضمير واألخذ بأسباب التأديب ويدعوها الى األنتظام وفق قواعد التشريع فتزاوج بين قوة
السلطة والوحي وتتخذ في ذلك موقعا وسطا.

1
2
3
4
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أمة وسطاً ..في التنظيم والتنسيق ..ال تدع الحياة كلها للمشاعر ،والضمائر ،وال تدعها كذلك للتشريع

والتأديب .إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب ،وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب؛ وتزاوج بين هذه
وتلك ،فال تكل الناس إلى سوط السلطان ،وال تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان ..ولكن مزاج من هذا وذاك.

1

والواضح من هذا الخطاب أنه خطاب يشحذ الهمم ويقوي النفوس في لغة خطابية حماسية ظاهرة فإذا

بسيد قطب يسترسل إثر ذلك ليتحدث عن طبيعة الفرد والعالقات االجتماعية.
أمة وسطا ..في االرتباطات والعالقات ..ال تلغي شخصية الفرد ومقوماته ،وال تالشي شخصيته في

شخصية الجماعة أو الدولة؛ وال تطلقه كذلك فرداً أث اًر جشعاً ال هم له إال ذاته ..إنما تطلق من الدوافع والطاقات
ما يؤدي إلى الحركة والنماء ،وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه .ثم تضع من الكوابح

ما يقف دون الغلو ،ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من التكاليف والواجبات ما
يجعل

الفرد

للجماعة

خادماً

والجماعة

كافلة

للفرد

في

واتساق.

تناسق

2

فالمطلوب التوسط بين خصوصية الفرد ومصلحة المجموعة فال يغلو الفرد في أنانيته وال يلغي مصلحته أمام

مصلحة المجموعة.
ويتحول الخطاب الى خطاب حماسي أشبه بالتجييش يتغذى بوسطية األمة جغرافيا فأذا بها تنفع أهل
األرض كافة بثمار الوسطية روحيا وفكريا.
أمة وسطا ..في المكان ..في سرة األرض ،وفي أوسط بقاعها .وما تزال هذه األمة التي غمر أرضها

اإلسالم إلى هذه اللحظة هي األمة التي تتوسط أقطار األرض بين شرق وغرب ،وجنوب وشمال ،وما تزال بموقعها
هذا تشهد الناس جميعاً ،وتشهد على الناس جميعاً؛ وتعطي ما عندها ألهل األرض قاطبة؛ وعن طريقها تعبر ثمار
الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك؛ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويا على السواء.

3

أن هذا الخطاب المتعالي المثالي على نبل ما يحمله من معان ال يمكن أن يعبر عن واقع المسلمين وقد

تقهقروا حضاريا وعلميا وفكريا فبات الخطاب رهين الفكر اليدولوجي الذي ينبع منه.

أمة وسطاً ..في الزمان ..تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها.

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل
والهوى؛ وتزواج بين تراثها الروحي من عهود الرساالت ،ورصيدها العقلي المستمر في النماء؛ وتسير بها على
الصراط السوي بين هذا وذاك.

4

أن هذا القول يفهم منه أن األسالم نبذ الفكر األسطوري الذي عرفته األنسانية في بدايتها فحارت الخرافة

واألوهام لترجح كفة العقل حتى ترتقي باألنسان روحا وعقال وأخالقا.

وما يعوق هذه األمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه هللا لها ،إال أنها تخلت عن منهج هللا الذي

اختاره لها ،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها هللا لها ،واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة هللا

واحدة منها! وهللا يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها.

1
2
3
4
5
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فالحل يكمن في صراط مستقيم تلتزم األمة بالسير عليه لتكون أمة وسطا وهو منهج هللا أي دين اإلسالم
 ،فأن هي اتخذت مناهج مختلفة مثل التغريب واألنبهار باآلخر والتقليد األعمى ،فأنه ال سبيل عند سيد قطب

لتحقيق هذه الوسطية إال بالبقاء في ظالل القرآن.

ويختم سيد قطب واصفا وظيفة األمة و دورها فقال :وأمة تلك وظيفتها وذلك دورها ،خليقة بأن تحتمل
التبعة وتبذل التضحية ،فللقيادة تكاليفها ،وللقوامة تبعاتها ،وال بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ،ليتأكد خلوصها هلل
وتجردها ،واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة.

1

تتضح من خالل لطائف وطرائف "تفسير" سيد قطب آلية الوسطية التأثر القوي بالهموم اإلسالمية

المعاصرة ،والمتمثلة في اإللحاد وطغيان الحياة المادية وتحدي االشتراكية والرأسمالية ،...فقد وسعوا من داللة
الوسط في اآلية الكريمة ليشمل معاني حديثة ،ووضعوا له عالمات وخرائط جديدة لم تكن معروفة من قبل  .فهذه

الظرفية الحضارية التي عاينها سيد قطب ميزت تفسيره لألية مقارنة بالتفاسير القديمة ليكون لها بعد دفاعي إلبراز
مميزات أمة الوسط غير أن خطابه تميز بنفحة أيديولوجية واضحة فضال عن إنشائية.

الخاتمة
إن هذه اإلطاللة السريعة على تاريخ مفهوم الوسطية استنادا إلى قوله تعالى« :وكذلك جعلناكم أمة وسطا»

يؤكد المرونة الكبيرة التي يتمتع بها هذا المفهوم ،وتحمله معاني ودالالت متعددة ،وفي بعض األحيان متضاربة،

بل األخطر من هذا أنه من المفاهيم التي يسهل تعبئتها بمحتوى مذهبي ضيق كما الحظنا آنفا .فهل هذه الخاصية
التي يختص بها مفهوم الوسطية عالمة ضعف فيه أم عالمة قوة؟ ومما يالحظ على كالم المفسرين في هذه اآلية
االختالف والتباين ،تباين األوضاع التاريخية للمفسرين ،والتحديات العقدية والفقهية واألخالقية التي كانت تجتازها

األمة في زمانهم ،وأيضا تبعا الختالف األنساب المذهبية الكالمية والسياسية.

المتأمل فيما تقدم من دراسة في هذا البحث يالحظ اإلضافة العلمية والمنهجية التي قدمها المفسرون

واللغويون واألصوليون الكتشاف إحكام القرآن وتفصيل آياته وبيان معانيه .فعلوم اللغة واألصول استعملت مت اربطة
مع بعضها ،وكان الهدف منها مغرقة المعنى الجزئي لدراسة البنية المتكاملة من حيث الداللة والسياق للموضوع

في كامل القرآن .فالبحث األصولي والفقهي في المصطلحات الشرعية ،والفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية
إنما اتجه إلى نماذج محدودة من المفردات ،وهي مفردات ظاهرة التباين واالختالف بين المعنى اللغوي والمعنى في
السياق القرآني ،والهدف منها البحث في األحكام الشرعية المستنبطة من القرآن.
أما إعمال علم الداللة في منهج المفسرين واللغويين واألصوليين ،فأنه يهدف أساساً إلى إدراك طبيعة
التحول في المفهوم وكيف تم توظيفه في العمل التفسيري الستخراج المعاني واألحكام.فإدراك هذه المنهجية في

توظيف الدالالت وتحويلها ضمن السياق القرآني يسهم بقدر كبير في اكتشاف منهج القرآن في التغيير والدعوة،

ومنهجية التغيير االجتماعي والثقافي وصوالً إلى غرس المفهوم اإلسالمي في المجتمع ،باستثمار مجموعة
المفهومات التي يستخدمها األفراد بمعان مشترك جزئياً أو مباينة كلياً للمعنى الجديد ،لكن في توظيفها توطين للفكرة
الجديدة في عقول المدعوين.

فمبدأ البحث عن الداللة قد طبقه األصوليون والمفسروت عند الحديث عن الحقيقة اللغوية والحقيقة

الشرعية ،كما بحث اللغويون عن دالالت األلفاظ في اللغة مقارنة بالشعر الجاهلي 2.وكذلك الشأن بالنسبة ألهمية
1

سيد قطب

2وإن كانت دراسات قليلة وجزئية ولم تتطور إلى معجم تاريخي للغة العربية ،إذ من الصعوبات التي ال تخفى عند
المعنيين بالقضايا اللغوية غياب معجم تاريخي لأللفاظ العربية ،وعدم مراعاة التطور الداللي في المعاجم المتوفرة.
413

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

السياق النصي فقد اعتنى به المفسرون في إطار المعاني الكلية لآلية ،لكن هذا االهتمام بهذه الجوانب ظل في
إطار فهم النص والمعنى ،ال في إطار تحليل المفاهيم القرآنية ضمن نسق محدد.

إن المحاوالت المتواصلة من بعض المفسرين على أن داللة الوسطية تدعو الى العدل والخيرية واألفضلية

وضد الغل والتطرف  ،إال أنها في أكثر األحيان وهو رأي التفاسير المعاصرة ليست نقطة وسط بين الخير والشر
ألن هذا التصور يفرغها من محتواها ويبعدها عن داللالتها .كما أن داللة الوسطية في التفاسير الحديثة ال تلغي
العدل والخيرية واألفضلية  ،وتضيف االجتهاد الغير المملى أو المسقط حتى ال يهمش الشخصية اإلسالمية الفاعلة،

يقدم للقضية
يحل مشكال ،وال ّ
الهوة بين التصور األصيل لإلصالح ،والتصور المسقط الذي ال ّ
و يؤسس لتعميق ّ
ما يدفعها نحو تحقيق اإلصالح وإعادة تشكيل الشخصية اإلسالمية المناسبة لكل مرحلة تاريخية بعيدا عن الوصاية
والتبعية.

1

انظر :صالح غرم هللا زياد" ،المصطلح األدبي :بين غناه بالمعرفة وغناه في التاريخ" ،مجلة عالم الفكر -الكويت ،
مجلد ، 28:عدد( 3:يناير -مارس 2000م) ،ص.107:
 1اجلبيب العالين الوسطية غي القرآن الكرمي
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

تجديد الفتوى في الخطاب الديني
إعداد
محمد محمد على بعيو
عضو هيئة التدريس بالجامعة األسمرية اإلسالمية  -ليبيا -

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي
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الملخص

تتجّلى أهمية البحث في ارتباطه االرتباط الوثيق باالجتهاد؛ ذلك أن الفتوى هي ترجمان االجتهاد وأثره

قل الخالف
تم بإحسان مراعاة متطلبات الخطاب ّ
الديني الناشئ عن االجتهاد؛ ّ
العملي في الخطاب الديني ،فإذا ما ّ
األمة ،وتشتّت شبابها
تم اإلعراض عن هذا اإلحسان وقع الخلل في الخطاب ّ
الدينيّ ،
وتفرقت ّ
واجتمعت الكلمة ،وإن ّ
إلى جماعات يعادي بعضها بعضا ،وتكالب على اإلسالم أعداؤه ووصموه بما ليس فيه.
وقد تألف البحث من خمسة مباحث وخاتمة:

نت فيه مفهوم التجديد ومصطلح الفتوى
المبحث األول :مفهوم تجديد الفتوى والخطاب ّ
الديني ،وقد ّبي ُ
أثر المفتي في تجديد الخطاب ا ّلديني.
والخطاب الديني ،و َ
المبحث الثاني :دواعي تجديد الفتوى ،وقد هدف هذا المبحث إلى إلقاء نظرة على داعية تجديد األحكام وفق

مصالح الخلق الدينية والدنيوية.

ضت فيه إلى التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة
المبحث الثالث :التأصيل ّ
تعر ُ
الشرعي لتجديد الفتوى ،وقد ّ
واإلجماع والمعقول واالستقراء لتجديد الفتوى عند حصول الموجب.
نت فيه إلى الضوابط التي على المجتهد أن يراعيها في اجتهاده؛
المبحث الرابع :ضوابط تجديد الفتوى ،وقد ّبي ُ

الصواب فيما ساغ له فيه االجتهاد ،وإلى ضوابط الفتوى عبر وسائل اإلعالم.
كي ُيثبت ما اعتقده من ّ
أن
تعر ُ
ضت فيه إلى المزايا التي أضفت على التّجديد ميزة في ّ
المبحث الخامس :مزايا تجديد الفتوى ،وقد ّ
بناء أحكام الشرع قام على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث وتوصياته.
المقدمة

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ،وصحبه ،ومن وااله؛ وبعد:

يني عن طريق الفتوى له األثر البالغ في اجتماع المسلمين على ٍ
كلمة سواء ،وفي تالفي
فتجديد الخطاب الد
ُ
ُ
ُ
ّ ِّ
ٍ
الناتج من التّشدد والتّساهل في الفتوى ،وما يحدثُه من ٍ
وتفرق ،وكذلك في
الخلل ّ
آثار ّ
األمة من ضعف ّ
سلبية على ّ
التعصب
المستجدة من
الدينية والنوازل
إصال ِح ما ترتّب على َفقد
ّ
المرجعية للخطاب مع اآلخرين في القضايا ّ
ّ
ّ

أفسد ذات البين ،وأعطى ألعداء اإلسالم ذريعة
التشدد ،ومن التّ ّ
و ّ
عدد في مشارب الخطاب بين شباب األمة الذي َ
الكيد له وألهله.

الدنيوية َوفق تحقيق مصالحها
ينية و ّ
األمة في جميع المجاالت ،بل وال معنى لتجديد حياتها ّ
الد ّ
وال تصفو حياةُ ّ
ٍ
أن
باجتهاد موّف ٍق وفتوى رشيدة مع خطاب
الرقي إال
نحو النهوض و
الوسطية الذي ال إفراط فيه وال تفريط؛ ذلك ّ
ّ
ّ ّ
()1
ِ
النفسية الخاطئة
يصول على الباطل
كل أعمى من العوام ،بها
ليدحضه  ،وبها تنصلِ ُح العوائد ّ
َ
العال َم هو َعصا ّ
ُ
التي انقادت وراء داعية األهواء.

ٍ
ٍ
نظر
متالحق ،وهو ما يستدعي
طرٍد
المستجدة  -في
المسائل
ازل  -وهي
ٍ
مخاض م ّ
ّ
كما ّ
بإلحاح َ
ُ
أن النو َ
االجتهاد المواكب؛ حتى يكون
تذهب التنافس
ينية
العباد على بصيرة بحكم ّ
الصبغة ّ
ُ
الشرع من خطابه ،ذلك « ّ
الد ّ
ُ
أن ّ

( )1ينظر :البداية والنهاية ،البن كثري.293/9،
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وتفرد ِ
الحق ،فإذا حصل لهم االستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء؛
الوجه َة إلى
العصبية،
والتّحاسد الذي في أهل
ُ
ّ
ّ

ٍ
متساو عندهم ،وهم مستميتون عليه»(.)1
المطلوب
ألن الوجهة واحدةٌ و
ّ
َ
ِ
ِ
سنة التغيُّر على األمكنة واألزمنة ُّ
األثر
ومراعاةُ ّ
األمة إلى األصول والثوابت؛ له ُ
ورد ما يجُّد على حياة ّ
بوي ،ففيه سالم ُة اإلسالم من االدعاء بدعوى
العظيم النف ِع على كيان األ ّمة السياسي واالجتماعي و
االقتصادي والتر ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ِ
العصبية المقيتة ،وسالم ُة الفقه من عواقب الهرم والشيخوخة واإلصابة بداء التقهقر واالنحطاط واالنكماش
اإلرهاب و
ّ
عن الواقع المعيش.

األمة؛ جاء هذا البحث الموسوم
ولما كان لتجديد الفتوى تلك األهمي ُة على صعيد الخطاب الد
يني مع الفرد و ّ
ّ ّ
الديني».
بـ«ـتجديد الفتوى في الخطاب ّ
إشكالية البحث:

اقع المعيش َّ
الديني وفعاليته في المجتمعات تجديده -بما
ويتغير ،ومن لوازم صالحية الخطاب
يتجدد
ّ
ّ
إن الو َ
ّ ّ
يتناسب والعصر ،-والذي من أهم ُمرتكزات تأثيره؛ الفتوى ،وعدم تجديدها ليتجدد الخطاب الديني بها تجعل من
ذلك وصفاً للشريعة بشبهة الجمود والتّ ِ
شدد وعد ِم مالءمتها للعصر ،وهذا ُيحدث تناقضاً بين دعوى المرونة في
الديني؟
الشريعة وجمودها في الفتوى؛ فكيف السبيل لتجديد الفتوى في الخطاب ّ
خطة البحث ومنهجه:

جاء البحث في خمسة مباحث وخاتمة:

الديني.
المبحث األول :مفهوم تجديد الفتوى والخطاب ّ

المبحث الثاني :دواعي تجديد الفتوى.

الشرعي لتجديد الفتوى.
المبحث الثالث :التأصيل ّ

الديني.
المبحث الرابع :ضوابط تجديد الفتوى في الخطاب ّ
المبحث الخامس :مزايا تجديد الفتوى في الخطاب الديني.

والخاتمة فيها نتائج البحث وأهم التوصيات.
أما المنهج الذي سلكتُه في بيان هذه المباحث فهو المنهج التحليلي االستقرائي يقوم على قواعد البحث
ّ
مظانها ،وتخريج األحاديث وبيان حكمها إن كانت في غير
من
النقول
وتوثيق
العلمية،
المادة
تيب
ر
ت
في
العلمي
ّ
ّ
الصحيحين.
مضالت
ويجنبنا
ويهدينا سواء الصراط،
السداد فيما قصدناه،
أسأل هللا
ّ
ّ
َ
العلي القدير أن َ
يهبنا اإلخالص و ّ
ّ
كل حال ومقال ،وال حول وال ّقوة إال باهلل العلي العظيم .
يغفر لنا خطايانا ،وأستغفر هللا العظيم على ّ
الفتن ،وأن َ
ّ

( )1املقدمة ،البن خلدون ،ص.158
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المبحث األول

مفهوم تجديد الفتوى والخطاب الديني

تحديد المفهوم:

الجديد:
جديدا،
وصيره
جدد فالن األمر ،إذا أحدثه
ّ
التجديد في اللغة :يقالّ :
جديدا ،و ُ
وتجدد الشيء صار ً
ً
ّ
خالف القديم(.)1

النوازل على ما يتطلبه الحال وتقتضيه
لتغير الزمان والمكان ،وتنزيل ّ
وعرف تجديد الفتوى ّ
بأنه :مراعاة الفتوى ّ
ّ

بتجدد األيام(.)2
النامية
الحياة ّ
المتجددة ّ
ّ
الشرعية ،وبعد
والمراد بتجديد الفتوى هنا :قبل إصدارها يعني :التّأ ّكد من صالحيتها الزمانية ،والمكانية ،و ّ
الحكم عليها بمدى استم اررية مناسبتها؛ لإلبقاء عليها أو تطويرها أو استبدالها لتُسهم في تطوير
إصدارها :مراجعتُها و ُ
الخطاب الديني.

عملي بطريق االستنباط()3؛ إلحياء
عي
المجدد :هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل ُحك ٍم شر
والمجتهد
ّ
ٍّ
ٍّ
ظروف واألحوال واألزمان واألمكنة
ما اندرس من
الحق أو لتحقيق المناط على الوقائع المتجددة ،مع مراعاة ال ّ
ّ

ِ
العدل.
والمصالح في تقرير

ألن المجتهد إنما يتّسع مجال اجتهاده بإجراء العلل وااللتفات إليها ،فإذا
و ّإنما كان
ّ
المجدد بهذا التّعريف؛ ّ
ٍ
محل هي فيه؛ لتقع المصلحةُ المشروع لها الحكم ،ولوال ذلك لم يستقم له
نظر في عّلة الحكم ّ
عدى الحكم بها إلى ّ
إجراء األحكام على وفق المصالح إال بنص أو إجماع(.)4

الف ْتيا في اللغة :ما أفتى به الفقيه ،إذا ّبين الحكم ،يقال :أفتى الرجل في المسألة ،واستفتيته
الف ْت َوى و ُ
وال َف ْت َوى و ُ

فكأنه
فيها فأفتاني إفتاء ،إذا أجابه وأبان الحكم فيها ،وأصل الفتوى من الفتى وهو ّ
وقويّ ،
الشاب الحدث الذي ّ
شب َ
قويا(.)5
يقوي ما أُشكل ببيانه،
فيشب ويصير فتيا ّ
ّ
ّ
واصطالحا :هي اإلخبار بالحكم الشرعي ال على وجه اإللزام(.)6

والخطاب في اللغة :الكالم بين متكلم وسامع ،ومنه اشتقاق الخطبة  -بضم الخاء وكسرها .)7(-

( )1ينظر :مصباح املنري ،للفيومي ،92/1،املعجم الوسيط.160/1،
( )2نظرية االجتهاد وعالقتها ابلفتوى ،للصادق الغرايين ،ص .9وهو حبث مق ّدم إىل املؤمتر األول إلدارة الفتوى يف دول شرق آسيا الذي
نظمته اجلامعة اإلسالمية مباليزاي.

( )3ينظر :إرشاد الفحول ،للشوكاين ،ص. 418
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.200/1،
( )5ينظر :لسان العرب ،البن املنظور ،اتج العروس ،للزبيدي.212 ،211/39،
( )6شرح خمتصر خليل ،للخرشي.109/3،
( )7ينظر :املصباح املنري ،للفيومي.173/1،
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وعرفه قوم بأنه :ما يقصد به
بأنه :الكالم المقصود منه
وعرفه
األصوليون ّ
ّ
إفهام من هو متهيئٌ للفهمّ ،
ُ
اإلفهام ،وهو أعم من أن يكون من ُقصد إفهامه متهيئا أم ال (.)1
ُ
الشرع بها نوعان :نوعٌ ال يتغير عن حالة واحدة ،هو عليها ال بحسب األزمنة وال
واألحكام التي خاطبنا ّ
األمكنة وال اجتهاد األئمة ،كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ،والنوع الثاني :ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة

له زمانا ومكانا وحاال؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة( ،)2وهذا ليس
أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير
دائم ٌّ
في الحقيقة باختالف في أصل الخطاب؛ ذلك ألن ّ
الشرع موضوعٌ على ّأنه ٌ
كل
التكليف كذلك لم يحتج في ّ
نهاية ،و ّ
الشرع إلى مزيد ،وإنما معنى االختالف ّ
أن المصلحة إذا اختلفت رجعت ّ
واقعة إلى أصل شرعي يحكم به عليها(.)3

أثر تجديد الفتوى في معالجة التشدد أو اًلنحالل في الخطاب الديني:

بالحق ،وهو مع
الشرع بالحظوة الرفيعة والمنزلة السامية؛ فهو المخبر عن هللا تعالى
لقد حظي المفتي في ّ
ّ
()5
()4
الشارع
مبلغا َف ِهم عن ّ
ألن من بلغ ً
هللا  -  -كالمترجم مع الحاكم  ،وقائم مقام النبي  -  -ونائب منابه ؛ ّ
السبب في تنزله
كل مسألة من مسائل ّ
فيه قصده في ّ
الشريعة وفي كل باب من أبوابها ،فقد حصل له وصف ،هو ّ
منزلة الخليفة للنبي  -  -في التّعليم والفتيا والحكم بما أراه هللا(.)6

الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ،فال يذهب
ومن المهام المنوطة بالمفتي شرعا :أن
يحمل ّ
َ
مذهب العنت والحرج بغض إليه
الشّدة ،وال يميل بهم إلى طرف االنحالل؛ ألنه إذا ذهب بالمستفتي
بهم مذهب ّ
َ

مظنة للمشي مع الهوى
الدين وأدى إلى االنقطاع عن سلوك طريق اآلخرة ،وإذا ذهب به
مذهب االنحالل كان ّ
ّ
َ
بالنهي عن الهوى ،واتّباع الهوى مهلكة(.)7
والشهوة ،و ّ
الشرع إنما جاء ّ
الديني له أسبابه ،منها:
التشدد أو االنحالل في الخطاب
الدين بظهور
ّ
واندراس كثير من معالم ّ
ّ ّ
النص من غير فهم له أو عمل به ،وفي هذا يقول أبو الدرداء  -  -حيث
• ضياع العلم بسبب حفظ ّ
بصره إلى َّ ِ
الن ِ
س اْل ِعْل ُم من َّ
كنا مع رسول هللا  -  -فشخص ِب ِ
اس حتى ًَل
قالّ :
الس َماء ،ثُ َّم قال( :هذا أ ََو ُ
ان ُي ْخَتَل ُ
َي ْق ِدُروا منه على َشي ٍء) ،فقال زياد بن لبيد األنصاري :كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوهللا َلَنْق َأرََّن ُه َوَلُنْق ِرَئَّن ُه
ْ

( )1البحر احمليط يف أصول الفقه ،للزركشي.98/1،
( )2ينظر :إغاثة اللهفان ،البن القيم.331 ،330/1،
( )3ينظر :املوافقات ،للشاطيب.286 ،285/2،
( )4ينظر :الفروق ،للقرايف.541/2،
( )5املوافقات ،للشاطيب.248/4،
( )6ينظر :املصدر نفسه.107 ،106/4،
( )7ينظر :املصدر نفسه.259 ،258/4،
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كنت َألَعُّد َك من ُفَقه ِ
الت ْوَار ُة َو ِْ ِ
َه ِل اْل َم ِديَن ِة ،هذه َّ
يل
نساءنا وأبناءنا ،فقال َ ( :-  -ث ِكَل ْت َك أ ُّ
اء أ ْ
ُم َك يا ِزَي ُاد! إن ُ ُ
َ
اإل ْنج ُ
ِعْن َد اْلَي ُه ِ
ود َو َّ
الن َص َارى َف َما َذا ُت ْغِني َعْن ُه ْم؟!)(.)1
• تنصيب من ليس أهال لالجتهاد لبيان الحكم الشرعي ،وقد أخبر النبي  -  -عن ذلك بقولهِ( :إ َّن هللا
ّ
ِ
ض اْلعَلم ِ
ًَل ي ْقِب ُ ِ
ِ
ض اْل ِعْلم ِبَقْب ِ
َّ
ِ
اس
الن
ذ
خ
ات
ا،
م
ال
ع
ق
ب
ي
لم
إذا
حتى
اء،
َ
َ
اعا َيْن َت ِز ُع ُه من اْل ِعَب ِادَ ،وَل ِك ْن َي ْقِب ُ
ض اْلعْل َم اْنت َز ً
َ
ُ
َ
ُْ َ ً
ُ َ
()2
ِ
ِ
َضُّلوا) .
وسا ُج َّه ًاًلَ ،ف ُسئُلواَ ،فأَف َْت ْوا ِب َغْي ِر عْل ٍمَ ،ف َضُّلوا َوأ َ
ُ
رؤ ً
يقبض،
• نقصان العلم وقّلة مجالسه؛ لذهاب أهله ،يقول ابن مسعود  « :-  -عليكم بالعلم قبل أن
َ

وقبضه أن يذهب بأصحابه ،عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم ال يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده ،إنكم ستجدون

أقواما يزعمون ّأنهم يدعونكم إلى كتاب هللا ،وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم ،وإياكم والتّبدع ،و ّإياكم والتّنطع،
عمق ،وعليكم بالعتيق»(.)3
و ّإياكم والتّ ّ
الشرعي ومحاربة أهله بشتّى وسائل القمع من قبل والة األمور بذرةٌ سيئة لغراس
تعمد تجفيف منابع العلم ّ
• ّ
قل العلم ظهر الجفاء ،وإذا قّلت اآلثار كثرت
شدد المذموم؛ ّ
التّ ّ
فإنه كما قال اإلمام مالك  -رحمه هللا  « :-إذا ّ
األهواء»(.)4

سبب في نشأة التّباغض والتّنافر
توس ُع رقعة الخالف في أصول الدين ومسائله بين من ليس لهم به علم ٌ
• ّ
الناس في مسائل
صرح ابن رجب  -رحمه هللا  -بقوله « :ولما كثر اختالف ّ
بين أخوة ّ
الدين ،وعن هذا األمر ّ
وكل منهم يظهر أنه يبغض هلل ،وقد يكون في نفس األمر
ّ
الدين وكثر ّ
تفرقهم؛ كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهمّ ،

مقص ار في البحث عن معرفة ما يبغض عليه»(.)5
معذورا ،وقد ال يكون معذورا ،بل يكون متبعا لهواهّ ،
المتعصب بمقاصد الشريعة وروحها السمحةَ ،ف ِار ِ
ِ
الفهم
ضين
وجهل
التعص ُب المذموم للمذهب الفقهي
•
ُ
ّ
ّ
َ
الخادج على الواقع ِ
المعيش ولو بقوة السالح.
الشرق من
وفي هذا الخصوص ّنبه اإلمام ابن تيمية على سبب احتالل التّتار لبالد الشرق بقوله« :وبالد ّ
أسباب تسليط هللا التّتر عليها :كثرة التّفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها ،حتّى تجد المنتسب إلى الشافعي

يتعصب لمذهبه على
الدين ،والمنتسب إلى أبي حنيفة
يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن ّ
ّ
ّ
يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا ،وفي
الدين ،والمنتسب إلى أحمد
مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن ّ
ّ
وكل هذا من التّفرق واالختالف الذي نهى هللا
المغرب تجد المنتسب إلى مالك
يتعصب لمذهبه على هذا أو هذاّ ،
ّ
ظن وما تهوى األنفس ،المتبعين ألهوائهم بغير هدى من
وكل هؤالء
المتعصبين بالباطل المتبعين ال ّ
ورسوله عنهّ ،
ّ

( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب العلم ،ابب ما جاء يف ذهاب العلم( ،ح ،32 ،31/5،)2653قال عنه الرتمذي :حديث حسن غريب.
وصححه األلباين .ينظر :صحيح سنن الرتمذي.59/3،
( )2أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب كيف يُقبض العلم( ،ح ،35/1،)100مسلم ،كتاب العلم ،ابب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل
والفنت يف آخر الزمان( ،ح.2058/4،)26732

( )3أخرجه الدارمي يف سننه ،ابب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع.66/1،)143( ،
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية.163/20 ،308/17،
( )5جامع العلوم واحلكم ،ص.330
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فإن االعتصام بالجماعة واالئتالف من
هللا مستحقون لل ّذم والعقاب ،وهذا باب واسع ال تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ ّ
الخفية؛ فكيف يقدح في األصل بحفظ الفرع؟»(.)1
الدين ،والفرع المتنازع فيه من الفروع
أصول ّ
ّ
• عدم مراعاة الواقع المعيش من قبل المفتي وال سيما في هذا الزمان؛ حيث يخرج على اإلعالم مرئيًّا كان

مخالف للمقصود الشرعي
كل حالة دون مراعاة واقع المستفتي ،وهو
مسموعا أو
أو
حكما و ً
ٌ
ً
احدا في ّ
ً
مكتوبا من يطلق ً
ّ
في تلقي التكاليف الذي ِ
بكل مكّلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ،وحال دون حال،
يقصد« :
النظر فيما يصلح ّ
َ
وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول األعمال الخاصة على وزان واحد»(.)2
عامل
المتصدين للرئاسة بالعلم؛
وغض الطرف عن
• تقاعس ولي األمر عن تصّفح أحوال المفتين
ّ
ّ
ٌ
ّ
وتكثير ألهله(.)3
للفساد،
انتشار
و
القسط،
لإلخالل بميزان
ٌ
ٌ

لكل زمان ومكان ،وفي
وال يظهر أثر المفتي على صعيد الفرد واألمة في تحقيق معنى صالحية الشريعة ّ
ٍ
ِ
ٍ
تتفرع منها
مشتمَل ٍة على حك ٍم
ومعان
كليات
الصور متحدةُ
كو ِن أحكامها ّ
ومصالح صالحة ألن ّ
َ
أحكام مختلف ُة ّ
ٌ
()4
أهمها:
المقاصد إال بما يبرز ّ
الدور المنوط به من خالل إرساء آليات ّ
عملية على المجتَ َهد فيه ،من ّ

ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله
• تنصيب المفتي من الدولة يكون باالعتماد على غلبة ال ّ
ظن ّ
واالنتفاع بعلمه( ،)5وال يفتي العالم حتى يراه الناس أهال للفتوى(.)6
يتمكن من
• حرص
ولي األمر على اختيار المفتي العالم لعادات وتصرفات الناس في معايشهم حتى ّ
ّ
إصدار الحكم الصائب القاصد تحقيق مصالح العباد .
كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات
الهواري  -رحمه هللا ّ :-
إن « الغرابة في استعمال ّ
يقول عبد السالم ّ

الوقائع بين الناس وهو عسير على كثير من الناس؛ فتجد الرجل يحفظ كثي ار من العلم ويفهم ويعّلم غيره ،فإذا ُسئل
عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصالة أو من مسائل اإليمان ال يحسن الجواب ،بل ال يفهم مراد السائل عنها

إال بعد عسر ،وللشيوخ في ذلك حكايات »(.)7

النهج الذي سلكه المفتي في فتواه للمستفتي على الوقائع ،واالبتعاد عن الفتوى من غريب األحكام
• بيان ّ

صحة ما فيها»(.)8
« التي لم تشتهر حتى تتضافر عليها الخواطر ويعلم ّ
الناس على غير
ولست ممن يحمل ّ
قال اإلمام الشاطبي  -رحمه هللا  -في بيان مسلكه في اإلفتاءُ « :
قل ،بل كاد يعدم ،والتّحفظ على الديانات كذلك ،وكثرت
المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ ّ
ألن الورع ّ
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.454/22،
( )2املوافقات ،للشاطيب.98/4،
( )3ينظر :الذريعة يف مكارم الشريعة ،لألصفهاين ،ص.182
( )4ينظر :املقاصد ،البن عاشور ،ص.92
( )5عون املعبود ،لشمس الدين آابدي.263/11،
( )6الذخرية ،للقرايف.52/1،
( )7املعيار املعرب ،للونشريسي .80 ،79/10،وينظر :مواهب اجلليل ،للحطاب.87/6،
( )8األحكام يف متييز الفتاوى من األحكام ،للقرايف ،ص .262وينظر :تبصرة احلكام ،البن فرحون.61/1،
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الشهوات وكثر من ّيدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه ،فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب التّسع الخرق على
ّ
()1
الراقع ،وهتكوا حجاب هيبة المذهب ،وهذا من المفسدات التي ال خفاء بها» .

• توظيف المفتي اإلعالم عبر وسائله الحديثة في نشر العلم الصائب؛ لتبصير الناس أمور دينهم ولإلسهام

في اجتثاث الفكر المشوش؛ فقد كان النبي  --يفتي بالقول وهو أمر مشهور( ،)2وبالفعل؛ ومنه قوله :--
ّ
َ ُّ
ُصلِي)( ،)3وبالتقرير وبالكتابة؛ ومنه قوله  -  -ألصحابه للذي سأله أن يكتب له( :أكتبوا
(و َصلوا كما َأرَْي ُت ُموِني أ َ
ألبي شاه)(.)4

الش ِ
وقد قال اإلمام الشاطبي في هذا الشأن معّلقا على قول النبي ( :-  -أًل لُِيَبلِغ َّ
اهُد ِمْن ُك ْم اْل َغ ِائ َب)(:)5
التلقين
ألنه من قبيل المعقول المعنى،
بأي شيء أمكن من الحفظ و ّ
بكيفية معلومة؛ ّ
ّ
يتقيد ّ
« والتّبليغ كما ال ّ
فيصح ّ
بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على األصل بإبطال؛
الزيغ
يتقيد حفظه عن التّحريف و ّ
ّ
والكتابة وغيرها ،كذلك ال ّ

كمسألة المصحف»(.)6

متروكا على شأنه ،موكوالً ألمره ،بل ال ُي ِّ
اب وال
وليس المجتهد في طريق االستنباط إلى التّجديد
ً
الصو َ
قرر ّ
كل مسألة عن وجوه الدالئل إال إن كانت هناك دو ٍاع تستدعي منه التجديد لمحيط
ُيبطل
الباطل وال يفحص في ّ
َ
يعرف قدر هذا المسَلك
الدليل ومقتضاه ،وال
يتم العمل عليها؛ حتّى يصاحب
الحكم الجديد ُّ
نص ّ
ُ
معيشه ،وضوابط ّ
َ

ذهنه عن االعتقادات المألوفات ،وهللا المستعان»(.)7
فهمه عن التعصبات ،وأخلص ُ
« إال من صفا ُ
**
**
**

( )1املوافقات.146/4،
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.246/4 ،
( )3أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،ابب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة ( ،...ح.154/1،)631
( )4أخرجه الدارقطين يف سننه.97 ،96/3،
5
الشاهد الغائب.36/1،)105(،
العلم
ُ
( ) أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب ليبلّغ َ

( )6االعتصام.318/1،
( )7الروضة الندية ،لصديق حسن خان. 475/2،
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المبحث الثاني

دواعي تجديد الفتوى

()1
تتبدل األحكام
الدنيوية  ،وإنما ّ
ائع األنبياء ُقصد بها مصالح الخلق ّ
ينية و ّ
الد ّ
ال خالف بين العقالء أن شر َ
انسجاما مع مصالح الخلق.
تغير مناط الحكم أو عند إصابة متعّلقه بسوء الفهم وقصوره؛
وتتغير عند ّ
ّ
ً
التشدد أو االنحالل ما يلي:
ومما يدعو إلى تجديد الفتوى كي يسلم الخطاب الديني من
ّ

ممن ليس أهال لالجتهاد:
 oصدور الفتوى ّ
ٍ
أي
غير
معتبر في ّ
ُ
عمن ليس بعارف بما يفتقر االجتهاد إليه ُ
الشرع؛ أل ّن حقيقتَه ّأنه ر ٌ
الصادر ّ
االجتهاد ّ
فكل ر ٍ
أي صدر على هذا الوجه فال مرية في عدم
بمجرد التّشهي واألغراض ،وخب ٌ
ّ
ط في عماية ،واتّباعٌ للهوىّ ،
()2
إن في البيان
الحق  ،وفي بيان حكم الصواب من ّقوة الدليل من المجتهد
للدين ،من ُ
ٌ
اعتباره؛ ّ
تجديد ّ
ألنه ّ
حيث ّ
ضد ّ
السنة وإمات ًة للبدع والمحدثات ،وال سيما إذا كان صاحبها ذا صيت واسع وله
إحياء لما اندرس من العمل بالكتاب و ّ
ً
أتباع كثر.
 oاألحكام التي مدركها العوائد:
المتجددةُ(،)3
الحكم فيه عند تغيُّر العادة إلى ما تقتضيه العادة
يتغي ُر
ّ
يتبع العوائدّ ،
ّ
كل ما هو في الشريعة ُ
ُ
وعدها من
اف التي أّقرها ّ
وعدها من المحاسن أو التي نفاها الشرع ّ
الشرعُ ّ
على أن ُيؤخ َذ في االعتبار العو ُ
ائد واألعر ُ
()4
إن العادة لتختلف باختالف الناس واألحوال واألوقات(.)5
أبدا ال ّ
القبائح ،فهذه ثابتة ً
تتبدل وال تتغير  ،و ّ
وطرو طارٍئ فيه:
 oفساد أهل الزمان
ُّ

لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث
كثير من األحكام تختلف باختالف الزمان؛ ّ
المبنية على التّخفيف
الشريعة
بالناس ،ولخالف قواعد ّ
الضرر ّ
لو بقي الحكم على ما كان عليه ّأوال للزم منه المشّقة و ّ
ّ

أتم نظام وأحسن إحكام(.)6
والتّيسير ودف ِع ّ
الضرر والفساد لبقاء العاَلم على ّ
 oمراعاة أحوال األشخاص ونياتهم:
ِ
أعمال ِّ
أن
األحاديث التي وردت في أنواع من
البر ّ
تدل على ّ
بأنها أفضل األعمال ليست متعارضة ،وإنما ّ
()7
ٍ
أليق به ،وهو به أقوم ،وإليه أرغب ،ونفعه فيه أكثر .
النبي -  -
يجيب ّ
كل مخاطب بما هو ُ
ُ
ّ

( )1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.64/2،
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.167/4،
( )3اإلحكام ،للقرايف ،ص.218
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.283/2،
( )5ينظر :حاشية اجلمل.300/5،
( )6نشر العرف ،البن عابدين .125/2،وينظر :املدخل الفقهي العام ،للزرقا.938/2،
( )7ينظر :سبل السالم ،للصنعاين. 116/1،
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السلف على ّأنها بدعةٌ
 oبناء الحكم على الحيل؛ ّ
ألن الحيل ليست من مسالك االجتهاد « ،وقد اتّفق ّ
نقض حكمه »(.)1
محدث ٌة ،فال يجوز تقليد من ُيفتي بها ويجب ُ
أن من استبانت
 oاتضاح
الحق في حكم المسألة للمفتي بعد بيان الخطأ؛ حيث «أجمع المسلمون على ّ
ّ
له سنة رسول هللا  -  -لم يكن له أن يدعها ِ ٍ
الناس »( ،)2وفي هذا يقول اإلمام مالك  -رحمه هللا
لقول أحد من ّ
ّ

فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ،وما لم يوافق الكتاب
ّ « :إنما أنا ٌبشر أخطئُ وأصيب ،فانظروا في قولي؛ ّ
والسنة فاتركوه»(.)3
وردت عليه؛ فقد أنكر
فمن أفتى من أهل العلم وغلط في فتواه أُنكر عليه فتواه التي ليست مطابقة
للحق ّ
ّ
النبي  -  -على أبي السنابل بن بعكك قوله لسبيعة األسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام:

عدتها إال بعد أربعة أشهر وعشر ليال(.)4
إنها ال تنقضي ّ
وحدوث خطأ التنزيل عن كالم الشرع:
تصور المسألة
ُ
 oقصور الفهم في ّ

الشرع  -على
يل كالمه  -أي :كالم ّ
ّنبه اإلمام ابن القيم  -رحمه هللا  -على هذا في قوله « :تنز ُ
لكل من هؤالء
االصطالحات التي أحدثها أرباب العلوم من األصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرها؛ ّ
فإن ّ

اصطالحات حادثة في مخاطبتهم وتصانيفهم ،فيجيء من أّلف تلك االصطالحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه

فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع
فلم يعرف سواها ،فيسمع كالم الشارع فيحمله على ما ألفه من االصطالحُ ،
ما لم يرده بكالمه ،ويقع الخلل في نظره ومناظرته ما يقع ،وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قّلة البضاعة من

معرفة نصوصه»(.)5

المتأخرين:
المتقدمين على ُعرف أهل العلم
حمل اصطالحات أهل العلم
o
ّ
ّ
ُ
تورع األئمة عن إطالق لفظ
كثير من
ّ
«قد َغلط ٌ
المتأخرين من أتباع األئمة على أئمتهم بسبب ذلك؛ حيث ّ
ظ الكراهة
التّحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ،فنفى
األئمة الكراهة ،ثم َس ُهل عليهم لف ُ
ّ
عما أطلق عليه ّ
المتأخرون التّحريم ّ

كثير ًّ
جدا في
وخّفت مؤنتُه عليهم ،فحمله ُ
بعضهم على التّنزيه ،وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك األولى ،وهذا ٌ
()6
األئمة » .
تصرفاتهم؛ فحصل بسببه َغَلط عظي ٌم على ّ
ّ
الشريعة وعلى ّ
الدقيق لتغيير األحكام:
 oمراعاة األخذ في ّقوة التّجربة والتّطور العلمي ّ
إن التّجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة »( ،)7واألمر جازم بمسايرة التّطور في األمور
«ّ
بالدين(.)8
كل ذلك مع التّمسك ّ
ّ
الد ّ
طور جديد ،ولكن ّ
نيوية وعدم الجمود على الحاالت األُول إذا ط أر ت ّ

( )1إعالم املوقعني ،البن القيم.287/3،
( )2املصدر نفسه.282/2 ،7/1،
( )3االتباع ،البن أيب العز احلنفي ،ص ،79إعالم املوقعني ،البن القيم.75/1،
( )4ينظر :أضواء البيان ،للشنقيطي.335/7،
( )5مفتاح دار السعادة ،البن القيم.272 ،271/2،
( )6إعالم املوقعني ،البن القيم.40 ،39/1،
( )7فتح الباري ،البن حجر.218/7،
( )8أضواء البيان ،للشنقيطي.38/3،
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 oظهور االنترنت وسوشيال ميديا ( مواقع التواصل االجتماعي) الذي أثر في خصوصية الزمان والمكان

إلى ٍ
حد ما ،وما يشهده العالم من انفتاح على الثقافات وتشابك المصالح وسهولة التنقالت ،وما أثّرته العولمة
ّ
الديني
والتيارات الفكرية من تغيرات على الواقع المعيش؛ لهو -لعمري  -من أهم دواعي تجديد الفتوى في الخطاب ّ

ولكل ظرف وحال.
الهادف نحو صالحية ّ
الدين لكل زمان ومكانّ ،
**
**
**
المبحث الثالث

التأصيل الشرعي لتجديد الفتوى

الشرع بالكلية؛ دفعا
المنتشر بعد العصر األول
الفساد
إن
موجب الختالف الحكم ،لكن بحيث ال يخرج عن ّ
َ
ّ
ٌ
َ
()1
يدل على ذلك:
ومما ُّ
ّ
للضرر والفساد ّ ،
أوًل :القرآن الكريم:

▪ قال تعالى  :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ .)2(

بوحيٍ ّ ،
ونص ،أو
إما
وجه الداللة :المراد من قوله هللا تعالى  :ﯮ ﯯ ﯰ  ،أي :على قوانين ّ
الشرع ّ
ٍّ
بنظر ٍ
ٍ
جار على سنن الوحي»( ،)3وتجديد الحكم للوقائع ال يخلو عن هذا.
ّ
▪ قول هللا تعالى  :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ .)4(
الكلية جز ّئيات المسألة(.)5
َّن إذا أدرك
ُ
لكل مسألة حكم معي ٌ
المجتهد عند تصّفح قوانين الشرع ّ
وجه الداللةّ :
ﮛ ﮜ ﮝ .)6(
▪ قال تعالى  :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وجه الداللة :إن المراد بالحفظ حفظ األصول الكلية المنصوصة وهو المراد بقوله تعالى  :ﭻ ﭼ ﭼ

ظنون
النصوص الجزئية
ﭾ)7(؛ إذ المسائل الجزئية تتخّلف عن الحفظ الجزئي؛ لتفاوت ال ّ
وتطرق االحتماالت في ّ
ّ
كليا( ،)8فهو الذي ال يخالطه غيره ،وال يداخله
فدل على أن المراد بال ّذكر المحفوظ ما كان منه ّ
ووقوع الخطأ فيها؛ ّ
التّغيير وال التّبديل(.)9
ثانيا :السنة النبوية:
ً

الزبير  -  -يقول :حدثتني خالتي  -يعني عائشة  -رضي هللا عنها ،-قالت :قال
 oعن عبد هللا بن ّ
ِ
َن َق ْوم ِك َح ِدي ُثو َع ْه ٍد ِب ِشْرٍك َل َهَد ْم ُت اْل َك ْعَب َة َفأَْلَزْق ُت َها ِب ْاألَْر ِ
ضَ ،و َج َعْل ُت لها
رسول هللا ( :-  -يا َعائ َش ُة َل ْوًَل أ َّ َ
َب َابْي ِن َب ًابا َشْرِقًّيا َوَب ًابا َغْربًِّياَ ،و ِزْد ُت فيها ِسَّت َة أَ ْذُر ٍع من اْل ِح ْج ِر؛ فإن ُقَرْي ًشا ا ْق َت َصَرْت َها َحْي ُث َبَن ِت اْل َك ْعَبةَ)(.)10
( )1بدائع السلك ،البن األزرق.295/1،
( )2النساء .105 :
( )3احملرر الوجيز ،البن عطية.108/2،
( )4األنعام .38 :
( )5البحر احمليط ،للزركشي.548/4،
( )6احلجر .9 :
( )7املائدة .3 :

( )8ينظر :املوافقات ،للشاطيب.32/1،
( )9ينظر :املصدر نفسه.58/2،
( )10أخرجه مسلم ،كتاب احلج ،ابب نقض الكعبة وبنائها( ،ح.970 ،969/2 ،)1333
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ٍ
أشد ،وتقديم األهم فاألهم من دفع المفسدة وجلب
الداللة :ترك ما هو صواب
خوف وقوِع مفسدة ّ
وجه ّ
َ
المصلحة؛ مراعا في تغيير الحكم(.)1
ِ ِ
ٍ
َض َحى َزَم َن رسول هللا
 oعن َع ِائ َش َة  -رضي هللا عنها  -قالتَ :د َّ
ض َرَة ْاأل ْ
َه ِل اْلَبادَية َح ْ
َه ُل أ َْبَيات من أ ْ
ف أْ
ِ ِ
  - فقال رسول هللا ِ َّ :-  -َّللاِ! ِإ َّن
ول َّ
فلما كان َب ْع َد ذلك قالوا :يا َرُس َ
(ادخُروا َث َال ًثا ُث َّم َت َصَّد ُقوا ب َما َبق َي)ّ ،
الناس يتَّ ِخ ُذو َن ْاأل ِ
َن
ك ،فقال رسول هللا ( :-  -وما َذ َ
اك؟) ،قالواَ :ن َه ْي َت أ ْ
َسقَي َة من َ
اه ْم َوَي ْج ُمُلو َن منها اْل َوَد َ
ض َح َاي ُ
ّ َ
ْ
()2
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
َج ِل َّ
وم َّ
الدافة التي َدف ْتَ ،ف ُكُلوا َو َّادخُروا َوَت َصَّد ُقوا) .
الض َح َايا َب ْع َد ثَ َالث ،فقال( :إنما َن َهْي ُت ُك ْم من أ ْ
تُ ْؤَك َل ُل ُح ُ
الدافة()3؛
الداللة :أن ّ
الضحايا بعد ثالث لم يكن عبادة فنسخت ،و ّإنما كان لعّلة ّ
وجه ّ
النهي عن أكل لحوم ّ
ليدل على ارتباط األحكام معّللة باألوصاف المؤثرة فيها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها(.)4
ّ
ٍ
ٍ
كل
ُ oسئل النبي  -  -في أوقات مختلفة عن أفضل األعمال وخير األعمال ،فأجاب بأجوبة مختلفة ّ
واحد منها لو حمل على إطالقه أو عمومه القتضى مع غيره التّضاد( ،)5وما ذاك إال الختالف األشخاص واألحوال

واألوقات.

ثالثا :عمل الصحابة والسلف الصالح:

النوازل ويقيسون بعض األحكام على بعض ويعتبرون
قد كان أصحاب رسول هللا  -  -يجتهدون في ّ
()6
لتعدد عللها في المحال
النظير بنظيره ؛ الختالف أحوال ّ
ّ
تجد َد األحكام ّ
الناس وظروف زمانهم ومكانهم ،فـ«ـإن ّ
()7
النسخ تجديد حكم مطلقا» فمن ذلك:
نسخا ،وإنما ّ
بعده  -  -ليس ً

• قول عمر بن الخطاب  -  -ألبي موسى األشعري ( :- -ال يمنعك قضاء قضيته باألمس راجعت

خير من التّمادي في الباطل)(.)8
قديم ،ومراجع ُة
الحق؛ فإن
فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ،أن تراجع
الحق ٌ
ّ
ّ
ّ
الحق ٌ
يبين لغيره شيئا من أمور
كل من ّ
خاصة ،بل هو في ّ
قال اإلمام السرخسي معلقا « :وهذا ليس في القاضي ّ

سبب لفتنة
ّ
زل فليظهر رجوعه عن ذلك؛ فزّلة العالم ٌ
الدين ،الواعظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء إذا ّ
تبين له ّأنه ّ
)
9
(
للزمان والمكان  -وهللا أعلم -
الناس  ،ومراجعة
الحق يكون بتعهده مع متطلبات الحياة نحو مواكبة سير الحكم ّ
ّ
ّ

.

ان عمر بن اْلخ َّ
ال ِ ِ
ط ِ
اب إبال ُم َؤَّبَل ًة
ض َو ُّ
َ
• روى اإلمام مالك ّأنه سمع ابن شهاب يقول :كانت َ
اإلِبل في َزَم ِ ُ َ َ
ُع ِطي ثَ َمَن َها(.)10
َم َر ِبتَ ْع ِر ِيف َها ثُ َّم تَُباعُ ،فإذا جاء صا ِحبها أ
ان بن َعَّف َ
ان ُع ْث َم َ
َحٌد ،حتّى إذا كان َزَم ُ
تََناتَ ُج الَ َي َم ُّس َها أ َ
ان أ َ
َ َُ ْ َ

( )1ينظر :شرح الزرقاين على املوطأ.400/2،
( )2أخرجه مسلم ،كتاب األضاحي ،ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي ( ،...ح.1561/3 ،)1971
( )3االستذكار ،البن عبد الرب.232/5،
( )4ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم.198/1،
( )5ينظر :املوافقات ،للشاطيب.99/4،
( )6إعالم املوقعني ،البن القيم.203/1،
( )7الذخرية ،للقرايف.393/12،
( )8سنن الدارقطين.206/4،
( )9املبسوط. 62 /16،
( )10املوطأ ،كتاب األقضية ،ابب القضاء يف الضوال ،759/2،)1449(،البيهقي يف سننه الكربى ،191/6،)11860(،ومعرفة السنن
واآلاثر (.32/5،)3826
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الس ِائ ِب بن َي ِز َيد قال:
• عن َّ
ِ ِ
وم إليه ِبأ َْي ِد َينا َوِن َعالَِنا
خ َالَفة ُع َم َر َفَنُق ُ
ِ
ين(.)1
ثَ َمان َ

كنا نؤتي ِب َّ
الش ِار ِب على َع ْه ِد
ّ
ِ
ِ
َوأ َْرِدَيتَنا ،حتى كان آخ ُر ِإ ْم َرِة

ِ
ص ْد ًار من
رسول هللا َ -  -وإِ ْم َرة أبي َب ْك ٍر َو َ
ِ
ين ،حتى إذا َعتَ ْوا َوَف َسُقوا َجَل َد
ُع َم َر َف َجَل َد أ َْرَبع َ

تعينه؛ لعلمهم
وجه ّ
تعين الحكم ،والحكم المعلوم منه  -  -عدم ّ
الداللةّ :إنما جاز لهم أن يجمعوا على ّ
تغيروا إلى نحوه أو
أهل الزمان قد ّ
بأنه  -  -انتهى إلى هذه الغاية في ذلك ّ
الرجل لزيادة فساد فيه ،ثم أروا َ

تأخر كان فساد أهله أكثر ،فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان
أن ّ
الزمان كّلما ّ
أكثر ،حتى إذا عتوا وفسقوا وعلموا ّ
حكمه  -  -في أمثالهم(.)2
َّاس  -رضي هللا عنهما  -قال :كان َّ
• عن ابن َعب ٍ
َّللاِ َ -  -وأَِبي َب ْك ٍر َو َسَنتَْي ِن
الط َال ُق على َع ْه ِد رسول َّ
ِ
احدة ،فقال عمر بن اْلخ َّ
ط ِ
استَ ْع َجُلوا في أ َْم ٍر قد كانت
من ِخ َال َف ِة ُع َم َر َ
اب ِ(:-  -إ َّن ّ
َ
ط َال ُق الثَّ َالث َو ِ َ ً
ُ َُ
الناس قد ْ
ضاهُ عليهم)(.)3
ض ْيَناهُ عليهمَ ،فأ َْم َ
لهم فيه أََناةٌ َفَل ْو أ َْم َ
ِ
عمر
لتغير الزمان ،وعل َم الصحاب ُة ُ -  -ح َ
تغيرت به الفتوى ّ
قال اإلمام ابن القيم « :فهذا مما ّ
سن سياسة َ

وصرحوا لمن استفتاهم بذلك »(.)4
وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به،
ّ
ول :لو أ َّ
ول هللا -  -
َن َرُس َ
• عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة  -رضي هللا عنها  -تَُق ُ
ِ ِ ِ
ِ
النساء َلمنعه َّن اْلمس ِجد كما مِنع ْت ِنس ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل منعهن
َح َد َث ّ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
َأرَى ما أ ْ
ُ َ
يل ،قال :فقلت ل َع ْم َرَة :أَن َسا ُء َبني إ ْس َرائ َ
اء َبني إ ْس َرائ َ
َ ُ
اْل َم ْس ِج َد؟ قالت :نعم(.)5
»(.)6

الزمن كانت مأمونة بخالف اليوم
ألن «
المفسدة في ذلك ّ
وجه ّ
َ
يتغير عند فساد الزمان؛ ّ
الداللةّ :
إن الحكم ّ

للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور»(.)7
• قال عمر بن عبد العزيز « :تحدث ّ

نسخ حكمٍ ،بل المجتهد فيه ينتقل له االجتهاد؛ الختالف األسباب(،)8
وجه الداللة :لم يرد  -رحمه هللا َ -
()9
ردعا ألهل الباطل عن بطالنهم .
فاختالف المناط
موجب الختالف الحكم؛ ً
ٌ
رابعا :اإلجماع:

الدين ،بل كل ما
إن إجراء األحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد
خالف اإلجماع وجهال ٌة في ّ
ّ
ُ
()10
المتجددة  ،وقد اتفقت
تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة
ّ
يتغير الحكم فيه عند ّ
يتبع العوائدّ ،
هو في الشريعة ما ّ
( )1أخرجه البخاري ،كتاب احلدود ،ابب الضرب ابجلريد والنعال( ،ح.276/4 ،)6779
( )2ينظر :شرح فتح القدير ،البن اهلمام .311، 310/5،وينظر :البحر الرائق ،البن جنيم.31/5،
( )3أخرجه مسلم ،كتاب الطالق ،ابب طالق الثالث( ،ح. 1099/2،) 1472
( )4إعالم املوقعني.36/3،
( )5أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،ابب انتظار الناس قيام اإلمام العامل( ،ح ،207/1،)869مسلم ،كتاب الصالة ،ابب خروج النساء
إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة ( ،...ح  ،329/1 ،)445واللفظ ملسلم.
( )6شرح النووي على صحيح مسلم  .178/6وينظر :عمدة القاري.296/6،
( )7الذخرية ،للقرايف.122/12 ،206/8 ،
( )8الفروق ،للقرايف. 1314/4،
( )9ينظر :االعتصام ،للشاطيب.294/2،
( )10اإلحكام ،للقرايف ،ص. 218
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بتبدل الزمان و ِ
قياسية
الناس هي األحكام االجتهادية من
أخالق ّ
تتبدل ّ
أن األحكام التي ّ
كلمة فقهاء المذاهب على ّ
ّ
بناء على القياس أو على دواعي المصلحة(.)1
ومصلحية ،أي :التي ّ
قررها االجتهاد ً
خامسا :المعقول:
ً
الصواب في حكم االيالة والسياسة،
يقول اإلمام الجويني  -رحمه هللا « :-كم من أمر تقضي العقول ّ
بأنه ّ
الشرع بوجوٍه من المصالح ،ولكنها مقصورةٌ علـى
الشرع وارد بتحريمه ،فلسنا ننكر تعّلق مسائل ّ
و ّ
ِ
ومسالك االستصواب »(.)2
األصول المحصورة وليست ثابت ًة على االسترسال في جميع وجوِه االستصالح

سادسا :اًلستقراء:
ً
أن األحكام محمول ٌة على ٍ
يدل
معان يترّت ُب
إن األصل المقتفى في ّ
الشرع ّ
الحكم عليها أينما وجدت إالّ أن ّ
ُ
َ
فيمتنع إلحاق غيره به( ،)3ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح
نص أو إجماعٌ على اختصاص الحكم بمورده
ٌّ
ُ

أن هذه المفسدة ال
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة ال يجوز إهمالها ،و ّ
()4
اختالف
إن
قياس
يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماعٌ وال ٌّ
فهم نفس ّ
الشرع يوجب ذلك  ،و ّ
خاص؛ ّ
َ
نص وال ٌ
ّ
فإن َ
األحكا ِم والشرائع بحسب اختالف األزمان واألحوال سنةُ هللا في جميع األمم ،وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا ،فيكون ذلك
وظهر ّأنها من قواعد الشرع وأصول القواعد ،ولم يكن
بيانا على اختالف األحكام عند اختالف األحوال في زماننا،
ً
َ

الشرع(.)5
جاء به ّ
ً
بدعا ّ
عما َ
**
**
**
المبحث الرابع

ضوابط تجديد الفتوى في الخطاب الديني

أدق وجوه الفقه وأكثرها للغلط( ،)6وإنما ينتفي الخطأ متى صدر االجتهاد من
يل األحكام على الوقائع من ِّ
تنز ُ

()7
كل
أهلهَّ ،
وتم في نفسه ووضع في محّله ولم يقع مخالفا لدليل قاطع ؛ فاالجتهاد طريق لمعرفة حكم هللا تعالى في ّ
وتخمينا ،وذلك ليس بطريق
حرز
فإن غير المجتهد ّإنما يقول ًا
يبق مجتهد؛ لتع ّ
ً
طلت أحكام هللاّ ،
حادثة ،فلو لم َ

الشرع(.)8

مما ال ُيزيل األلفة وال ُيوجب
وإن األحكام التي ُيرجع في معرفتها إلى االجتهاد ،ما كان االجتهاد فيها ّ
النوازل التي ُعدمت فيها ُّ
النصوص
الوحشة وال يوجب البراءة وال يقطع موافقة اإلسالم ،وهو االختالف الواقع في ّ

()9
منصوصا ِّبيًنا أو
كل ما أقام هللا به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه
في الفروع ُ
وغمضت فيها األدلة ؛ ّ
فإن ّ
ً

( )1املدخل الفقهي العام ،للزرقا.942 ،941/2،
( )2غياث األمم ،ص.310
( )3ينظر :شفاء الغليل ،للغزايل ،ص.642 ،640
( )4قواعد األحكام ،للعز بن عبد السالم.160/2،
( )5ينظر :الذخرية ،للقرايف.47/10،
( )6ينظر :البحر احمليط ،للزركشي.571/4،
( )7املستصفى ،للغزايل ،ص.361
( )8ينظر :الواضح يف أصول الفقه ،أليب الوفاء.422/5،
( )9ينظر :قواطع األدلة يف األصول ،للسمعاين.308/2،
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يحل وال يسوغ االجتهاد واالختالف فيه لمن علمه()1؛ فعلى المجتهد
ثبت بإجماع الصحابة أو فقهاء األمصار لم ّ
الصواب فيما يسوغ له فيه االجتهاد:
أن ير
اعي في اجتهاده الضوابط واآلليات التالية؛ حتى يثبت ما اعتقده من ّ
َ
( أ )  -تكييف النازلة:
إلدراك عقل المعاني في النازلة وإثبات الفهم والتطبيق على األدلة على المجتهد أن يقوم بالفحص ممتثال

لما يلي:

نائبا عن الشرع في الحكم على أفعال
• أال
ّ
يتصدر لإلفتاء حتى يراه الناس أهال للفتيا؛ كي يكون ً
المكلفين( ،)2وأن ينتصب « للفتوى بفعله وقوله ،بمعنى أنه ال ّبد له من المحافظة على أفعاله حتّى تجري على
الشرع؛ ُليتَّخ َذ فيها أسوة »(.)3
قانون ّ

• أن يكون
مما
ًا
بصير بأحوال الناس واصطالحاتهم؛ ليعرف مكر الناس وخداعهم ،وأن يكون حذ ار فطنا ّ
المحق بصورة
يصورونه في سؤاالتهم؛ ّ
تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه ،و ّ
لئال يوقعوه في المكروه ،فلرّبما ّ
المبطل وعكسه(.)4

وفي هذا المعنى يقول اإلمام القرافي  -رحمه هللا  « :-وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول األيام،

تجدد في العرف اعتبره ،ومهما سقط أسقطه ،وال تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك
فمهما ّ
رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال تجره على عرف بلدك ،واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به دون عرف
ٌ

الدين وجهل بمقاصد
المقرر في كتبك ،فهذا هو
ُّ
الحق الواضح ،والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في ّ
بلدك و ّ
علماء المسلمين وسلف الماضين»(.)5
اص
• اعتبار خصوصيات األحوال واألبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية؛ فإن للخصوصيات خو ّ
ٍ
ٍ
ِ
بمحل آخر ،كما في النكاح مثال ،فإنه ال يسوغ أن ُيجرى مجرى المعاوضات من
محل منها ما ال يليق
ّ
بكل ّ
يليق ّ

كل وجه(.)6

قرره اإلمام القرافي في الحشيشة هل تبطل الصالة؟
• وقوف المجتهد على فهم ّ
النازلة بنفسه ،فمن ذلك ما ّ
عمن صّلى بالحشيشة معه هل تبطل صالته أم ال؟ فأفتى ّأنه إن صلى بها قبل
فقالُ « :سئل بعض فقهاء العصر ّ

تغيب العقل
صحت صالته ،أو بعد ذلك بطلت صالته ،وقال في تعليل الفرقّ :
بأنها ّإنما ّ
تحمص أو تصلق ّ
أن ّ
أما قبل ذلك فهي ورق أخضر فال ،بل هي كالعصير الذي للعنب وتحميصها كغليانه،
بعد التّحميص أو الصلقّ ،
ممن يعانيها فاختلفوا على قولين :فمنهم من سّلم هذا الفرق ،وقال :ال تؤثّر إال بعد
ُ
وسألت عن هذا الفرق جماعة ّ

خاصة ،فعلى القول
مباشرة ّ
تحمص إلصالح طعمها وتعديل ّ
كيفيتها ّ
النار ،ومنهم من قال :بل تؤثّر مطلقا ،و ّإنما ّ
الصالة مطلقا ،وعلى القول بالفرق يكون
صح أنها من المسكرات
الحق ما قاله المفتي إن ّ
ّ
بعدم هذا الفرق تبطل ّ

( )1الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص .560وينظر :اللمع يف أصول الفقه ،للشريازي ،ص129
( )2ينظر :املدونة.149/12،
( )3املوافقات ،للشاطيب.251/4،
( )4ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم .204/4 ،وينظر :مطالب أويل النهى ،للرحيباين.438/6 ،
( )5الفروق ،314/1،وينظر :اإلحكام ،للقرايف،ص ،232تبصرة األحكام ،البن فرحون ،73/3،إعالم املوقعني ،البن القيم.78/3،
( )6املوافقات ،للشاطيب.228/4،
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الصالة كالبنج والسيكران وجوزة
وإال ّ
الصالة بها مطلقا ،وهو الذي أعتقده ّأنها مفسدة ،والمفسدة ال تبطل ّ
صحت ّ
بابل»(.)1
الشروع في الفتوى.
• اإلحاطة بأقوال من قبله واستدالالتهم في الحادثة قبل ّ
السنن
يقول اإلمام الشافعي  -رحمه هللا  :-وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من ّ
الناس واختالفهم ولسان العرب ،وال يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ،وحتى
السلف وإجماع ّ
وأقاويل ّ
يعجل بالقول به دون التثبيت()2؛ فال يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي(.)3
يفرق بين المشتبه ،وال ّ

طره األوائل في كتبهم إال بعد أن يتفّقد العرف هل هو باق
يبيح له أن
يفتي بما س ّ
وعلم المفتي بالماضي ال ُ
َ
أم ال ؟ فإن وجده باقيا أفتى به ،وإال توّقف عن الفتيا ،وهذه هي القاعدة في جميع األحكام المبنية على العوائد،
النذور في اإلطالقات ،فال يجوز له أن
السكك في المعامالت والمنافع في اإلجارات ،واأليمان والوصايا و ّ
كالنقود و ّ
طرة في الكتب بعد أن زالت تلك العوائد؛ ضرورة أنها ُفتيا بالحكم ِ
المبن ِي على مدرك بعد
ي
فتي بتلك الفتاوى المس ّ
ّ
ُ َ
زوال مدركه ،والفتيا بذلك الحكم خالف اإلجماع(.)4

الناس حتى يكون عالما
• معرفة مواقع الخالف ال حفظ مجرد الخالف()5؛ فال ينبغي ألحد أن
يفتي ّ
َ
رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه(.)6
الناسّ ،
باختالف ّ
فإنه إن لم يكن كذلك ّ
الصالحين من أهل
الصالح وأهل الخبرة في الواقعة « ،والمرجع في كل شيء إلى ّ
• استشارة أهل العلم و ّ
الخبرة به»(.)7

عن شريح القاضي قال :قال لي عمر بن الخطابِ :
(أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول هللا  -

كل ما قضت
كل أقضية رسول هللا  -  -فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ،فإن لم تعلم ّ
 ،فإن لم تعلم ّ()8
الصالح) .
به أئمة المهتدين؛ فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم و ّ
الحق.
الصدع بما يراه هو
ّ
• مدارسة المفتي من خالفه من أهل العلم في حكم الحادثة قبل ّ
قال اإلمام الشافعي  -رحمه هللا  :-وال يمتنع من االستماع ممن خالفه؛ ألنه قد يتنبه باالستماع لترك الغفلة

الصواب ،وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده واإلنصاف من نفسه حتّى يعرف من أين
ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من ّ
قال ما يقول وترك ما يترك(.)9

( )1الفروق.362 ،361/1،
( )2الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.510
الشرعي مراعاة ما
كل انظر يف ال ّدليل ّ
ويف هذا ّ
الصدد قال اإلمام الشاطيب مبيّنا اهلدف من إحاطة املفيت لفتوى من قبله « :جيب على ّ

ابلصواب وأقوم يف العلم والعمل» .املوافقات.77/3،
فهم منه األولون وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحرى ّ

( )3جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،47/2،إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.33
( )4ينظر :الفروق ،للقرايف.958/3،
( )5املوافقات ،للشاطيب.162/4،
( )6جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،46/2،إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.32
( )7جمموع الفتاوى ،البن تيمية.36/29،

( )8الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي .491/1،اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر ،19/23،إعالم املوقعني.204/1 ،84/1،
( )9الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.511 ،510
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فالمناظرة واالستشارة في النوازل وفي األحكام مشروعةٌ؛ َّ
فإن العالم قد يكون عنده ما ال يكون عند غيره ممن

هو أعلم منه(.)1

بناء على فهمه فيها(.)2
• فهم مقاصد الشريعة على كمالها؛ ّ
للتمكن من االستنباط ً
معنى يناسب ما أراه
يقول اإلمام الجويني« :ال أبتدع وال أخترع شيئا بل أُالحظ
وضع ّ
الشرع ،واستشير ً
َ
معدة ،وأصحاب المصطفى
اتحراه ،وهكذا سبيل التّصرف في الوقائع
المستجدة التي ال يوجد فيها أجوبة العلماء ّ
ّ
و ّ

نصوصا معدودة ،وأحكاما محصورًة محدودةً،
السنة إال
 صلوات هللا عليه ورضي هللا عنهم  -لم يجدوا في الكتاب و ًّ
أن أحكام هللا تعالى ال تتناهى
كل واقعة عنت ،ولم يجاوزوا وضع ا ّ
لشرع ،وال تعدوا حدوده؛ فعلمونا ّ
ثم حكموا في ّ
ّ
النهاية عنها صادرةٌ عن قواعد مضبوطة »(.)3
في الوقائع ،وهي مع انتفاء ّ
ثم
وفي هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى األشعري  -رضي هللا عنهما ّ « :-
مما ليس في قرآن وال سنة ،ثم قايس األمور عند ذلك ،واعرف األمثال،
مما ورد عليك ّ
الفهم الفهم فيما أدلى إليك ّ

بالحق»(.)4
أحبها إلى هللا وأشبهها
ثم اعمد فيما ترى إلى ّ
ّ
الجهد في تقرير حكم الحادثة ،يقول اإلمام مالك  -رحمه هللا « :-رّبما وردت علي المسألة
الوسع و َ
• ُ
بذل ُ
ّ
فأفكر فيها ليالي »(.)5
الرجل
أن القدرة على االجتهاد واالستدالل مما ينقسم
وجمهور علماء المسلمين على ّ
ويتبعض ،فقد يكون ّ
ّ
قاد ار على االجتهاد واالستدالل في مسألة أو نوع من العلم دون اآلخر ،وهذا حال أكثر علماء المسلمين ،لكن

الشرع من غيرهم(.)6
أقدر على االجتهاد واالستدالل في أكثر مسائل ّ
القوة والكثرة ،فاألئمة المشهورون ُ
يتفاوتون في ّ
الحق لومة الئم .
بالحق ،وأال يخاف في
الصدع
ّ
ّ
• ّ
بالحق
يحل ألحد أن يفتي في دين هللا إال
ّ
ال خالف بين علماء المسلمين على ّأنه ال يجوز وال يسوغ وال ّ
َ
حق ،رضي بذلك من رضيه ،وسخطه من سخطه ،و ّإنما المفتي مخبر عن هللا تعالى في حكمه؛
الذى يعتقد ّأنه ّ
َ
()7
فال ُيخبر عنه إال بما يعتقد ّأنه َح َكم به وأوجبه .
يتأهب له أهبته ،وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم
يعد له ّ
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن ّ
عدته ،وأن ّ
()8
فيه ،وال يكون في صدره حرج من ِ
ناصره وهاديه .
فإن هللا
قول
الصدع به؛ ّ
ٌ
ّ
ُ
الحق و ّ
(ب)  -حكم النازلة:
ٍ
تطبيق لفهم الواقع والتفقه فيه على فهم الواجب في الواقع.
الوسع من
بذل َ
وهو ما ّأدى إليه ُ
الجهد واستف ارغُ ُ
األمور اآلتية:
توصل المجتهد بمعرفة واقعه إلى معرفة حكم الشرع فيه
ُ
وفي ّ

( )1ينظر :فتح الباري ،البن حجر.190/10،
( )2ينظر :املوافقات ،للشاطيب.106 ،105/4،
( )3غياث األمم ،ص.197 ،196
( )4أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ،150/10،)20324( ،معرفة السنن واآلاثر.366/7،)5873( ،
( )5املوافقات ،للشاطيب . 286/4،وينظر :ترتيب املدارك ،للقاضي عياض.70/1،
( )6منهاج السنة النبوية ،البن تيمية. 245، 244/2،
( )7ينظر :املوافقات ،للشاطيب.140/4،
( )8إعالم املوقعني ،البن القيم.11/1،
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ِ
الحق؛
بموضوعية التّباع
االنقياد
كالتعصب واتباع الهوى ،و
السلبية،
االتصاف بالمؤثرات
التجرُد عن
•
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
المألوف من االعتقاد؛ فالضراوة
داعية العناد ،وضراوة االعتياد ،وحالوة
فإن َمسَلك االجتهاد يتطّل ُب « االنفكاك عن
ِ
ِ
الرشاد»(.)1
بالعادة َم ِخيَلة البالدة ،و ّ
الش ُ
غف بالعناد مجلبة الفساد ،والجمود على تقليد االعتقاد مدفعة ّ
• تحقق األسباب والشروط وانعدام الموانع؛ «فأحكام اإلله مضبوطة ِ
الشرائط
بالحكم ،محال ٌة على األسباب و ّ
ّ
الصدر األول(.)3
أحكام
التي شرعها»( ،)2وهلل -  -
ُ
تحدث عن حدوث أسباب لم تكن موجودة في ّ
ٌ
صحت في ميزانها فلينظر
• مراعاة مآل الحكم ،وضابطه :أن المجتهد يعرض المسألة على ّ
الشريعة ،فإن ّ
الزمان وأهله ،فإن لم يؤِد ذكرها إلى مفسدة ،فليعرضها في ذهنه على العقول ،فإن قبلتها،
بالنسبة إلى حال ّ
في مآلها ّ

إما على الخصوص إن كانت غير
إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم ،و ّ
فله أن يتكّلم فيها ّ
الشرعية والعقلية(.)4
فالسكوت عنها هو الجاري على َوفق المصلحة ّ
الئقة بالعموم ،وإن لم يكن للمسألة هذا المساغّ ،
الشدة وال يميل بهم
الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ،فال يذهب المجتهد بهم
•
حمل ّ
مذهب ّ
َ
ُ
إلى طرف االنحالل()5؛ تحقيقا لقول النبي َ( :- -ب ِشُروا وًل ُتَن ِفُرواَ ،وَي ِسُروا وًل ُت َع ِسُروا)(.)6
والمراد بالمعهود الوسط :أن يكون « التّشريع ألجل انحر ِ
ِ
مظنة انحرافه عن الوسط إلى
اف المكّلف أو
وجود ّ

طرفين ،كان التّشريع رًّادا إلى الوسط األعدل ،لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب اآلخر؛ ليحصل االعتدال
أحد ال ّ

وقوة مرضه وضعفه ،حتى إذا
فعل الطبيب ّ
فيه َ
الرفيق يحمل المريض على ما فيه صالحه بحسب حاله وعادته ّ
طا الئًقا به في جميع أحواله»(.)7
هيأ له طريقا في التّدبير وس ً
استقّلت صحتّه ّ
الضالل.
علم ُيراعى في إبالغه إلى ّ
الناس أن يكون مما تدركه األفهام؛ حسما لباب الفساد و ّ
• الحكم ٌ
ِ
َن ُي َك َّذ َب هللا َوَرُسوُل ُه)( ،)8وعن عبدهللا
قال علي بن أبي طالب َ ( :-  -حّدثُوا ّ
الناس ِب َما َي ْع ِرُفو َن ،أَتُ ِحبُّو َن أ ْ
()9
بن مسعود ( :-  -ما أنت ِبمحِّد ٍث َقوما ح ِديثًا َال تَبُل ُغه عُقولُهم إال كان لِبع ِ
الشخص إذا
ض ِه ْم ِف ْتَن ًة) ؛ ألن ّ
َْ
ًْ َ
َُ
ْ ُ ُ ُْ

يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهال فال يصدق وجوده ،فإذا أُسند إلى هللا ورسوله يلزم
سمع ما ال يفهمه وما ال
ّ
تكذيبهما(.)10

( )1شفاء الغليل ،للغزايل ،ص. 7
( )2قواعد األحكام ،البن عبد السالم.130/2،
( )3الفتاوى الفقهية الكربى ،البن حجر.248/4،
( )4ينظر :املوافقات ،للشاطيب.191/4،
( )5املصدر نفسه.258/4،
6
النيب ـ  ـ يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا( ،ح ،27/1،)69مسلم ،كتاب اجلهاد
( ) أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب ما كان ّ

والسري ،ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري( ،ح ،1358/3،)1732واللفظ ملسلم .

( )7املوافقات ،للشاطيب.163/2،
8
خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا.41/1،
( ) صحيح البخاري ،كتاب العلم ،ابب من ّ

( )9صحيح مسلم. 11/1،

( )10عمدة القاري ،للعيين.205/2،
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( ج )  -دليل الحكم:

()1
النزاع بالتزام
أن إلزام الحاكم في مسائل ّ
ليس ألحد دون رسول هللا  -  -أن يقول إال باالستدالل  ،كما ّ
السنة ال يجوز بإجماع المسلمين ،فال يفيد حكم المجتهد بصحة قول دون قول في مثل
قول بال ّ
حجة من الكتاب و ّ

الرجوع إليها( ،)2ف-«-على العالم أن ال يقول إالّ من جهة العلم ،وجهة العلم
حجة يجب ّ
ذلك إال إذا كان معه ّ
ِ
الخبر بالقياس ،كما
وطالب
خبر
بعا ًا
الخبر ّ
الالزم بالقياس ّ
الصواب؛ حتّى يكون صاحب العلم ً
َ
أبدا متّ ً
بالدالئل على ّ

مجتهدا»( ،)3وفيما يلي طائفة لما يكون على الحكم
وطالب قصده باالستدالل باألعالم
بع البيت بالعيان
ً
ُ
يكون متّ ُ
دليالً:
ص على حكم المسألة:
الن ُّ
• ّ
أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول هللا  -  -لم يكن له أن يدعها لقول أحد من

الناس(.)4
ّ

ظ ّن في تقرير األحكام:
• األخذ بال ّ
الشريعة مبنية
« لل ّ
ظ ّن حالتان :حالةٌ تعرف وتقوى بوجه من وجوه األدلة ،فيجوز الحكم بها ،وأكثر أحكام ّ
ظ ّن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات ،والحالة الثانية :أن يقع في
على غلبة ال ّ

الش ّك ،فال يجوز الحكم به وهو المنهي
ضده ،فهذا هو ّ
ّ
النفس شيء من غير داللة ،فال يكون ذلك أولى من ّ
عنه»(.)5
تعددها:
• األخذ بأقوى الوسائل لتحصيل المصلحة الكاملة عند ّ

الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيال
تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد ،فتعتبر ّ
فقد ّ

قدمها على وسيلة هي دونها في هذا التحصيل(.)6
ًا
للمقصد المتوسل إليه؛ بحيث يحصل كامال راسخا عاجال
ميسور فتُ ّ

أساسه كون المصالح مشروعة والمفاسد
وعلى المفتي أن ير
أن هذا ّ
اعي في هذا الجانب أمرا ،وهو ّ
النظر كّله ُ
ُ َ
()7
مبني على ضوابط الشرع
أن اتّباع المصالح
ممنوعة؛ إلقامة هذه الحياة ،ال لنيل ّ
ٌّ
الشهوات واتّباع األهواء  ،و ّ

ومراسمه(.)8

• االستناد إلى قرائن األحوال:

مصادره ومو ِ
ِ
ارده وجده شاهدا
الشرع في
فالشارع لم يل ِغ القرائن واألمارات ودالالت األحوال بل من استق أر ّ
ّ
()9
لها باالعتبار مرّتبا عليها األحكام .
وحسما لفتنة الفساد:
فإنه أوعى لحفظها وأدعى لضبطها،
الكلية؛ ّ
• ّ
رد المسألة إلى أصولها ّ
ً

( )1الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.25
( )2ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.240/3،
( )3الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.507
( )4إعالم املوقعني ،البن القيم ،282/2 ،7/1،مدارج السالكني ،البن القيم ،335/2،وينظر :إيقاظ اهلمم ،للعمري ،ص.114
( )5اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.332/16،
( )6مقاصد الشريعة ،البن عاشور ،ص.145
( )7ينظر :املوافقات ،للشاطيب.40/2،
( )8ينظر :شفاء الغليل ،للغزايل ،ص.245
( )9الطرق احلكمية ،البن القيم.16/1،
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يعرف الجز ّئيات كيف
كلية ّ
ّ
البد أن يكون مع المفتي أصول ّ
ترد إليها الجز ّئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل ،ثم ّ
()1
ٍ
ٍ
وقعت ،وإالّ فيبقى في ٍ
فساد عظيم .
وجهل في الجز ّئيات،
كذب
وجهل وظل ٍم في الكليات؛ فيتولد ٌ

كيفية االستنباط وال يهتدي إلى
أن الفروع ّإنما تُبنى على األصول ،و ّ
وال يخفى على المجتهد ّ
أن من ال يفهم ّ
وجه االرتباط بين أحكام الفروع وأدّلتها التّي هي أصول الفقه ،ال يتّسع له المجال ،وال يمكنه التّفريع عليها بحال؛

أصول معلومة ،وأوضاعٌ منظومة ،ومن لم ِ
يعرف أصولها لم
وبعد غاياتها لها
ّ
فإن المسائل الفر ّ
ٌ
عية على اتّساعها ُ
()2
علما .
يحط بها ً

ضوابط الفتوى عبر وسائل اإلعالم:

عية من خالل بيان
تتلخص في ِّ
جمةّ ،
أن للفتوى عبر وسائل اإلعالم المختلفة فو َ
شك ّ
ال ّ
بث ثّقافة شر ّ
ائد ّ
وجها
الحكم الشر
عي للواقعة على مدى أوسع ونطاق أرحب من الفتوى التي تكون بعد محاورة المفتي للمستفتي ً
ّ
أهمها:
لوجه؛ لذا كان على المفتي أن ّ
يتقيد بالضوابط التّالية إن خرجت فتواه عبر وسائل اإلعالم؛ ّ
مشهودا له بالفضل
مؤهال للفتوى عبر وسائل اإلعالم ،وخبي ار بالتعامل مع الناس
ً
• أن يكون المفتي ّ

وقع فتواه على األسماع علما راسخا ُيقتدى به ،وفي هذا المعني قال اإلمام مالك  -رحمه هللا
واألمانة؛ كي يكون ُ
الصالح والفضل وأهل
كل من ّ
« :وليس ّأحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل ّ
جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع»(.)3
الجهة من المسجد ،فإن رأوه أهال لذلك جلس ،وما
ُ
مهم من عوامل تأثير المفتي في
• أن يلتزم بضوابط الفتوى وآدابها كاالهتمام بحسن المظهر فهو عامل ٌّ

()4
أن أبا وائلة إياس بن معاوية المزني  -قاضي عمر بن عبد العزيز على
عقول سامعيه ونفوسهم ؛ فقد ُذكر ّ
البصرة  -أتى حلقة من ِحلق قريش في مسجد دمشق ،فاستولى على المجلس وقال كالما يأخذ األلباب ،فرآه الناس
فلما عرفوا فضله ومكانته اعتذروا إليه وقالوا :ال ّذنب مقسوم بيننا
أحمر دميما ّ
رث الهيئة ِّ
متقشفا ،فاستهانوا بهّ ،
()5
وبينك ،أتيتنا في زّي مسكين تكّلِ ُمنا بكالم الملوك .

تتقدم
• أن يتثبت في الفتوى وأالّ يتساهل فيها ويسرع بإصدارها قبل استيفاء حّقها من النظر والفكر ،إال أن ّ

()6
عما هو فيه غير
معرفته بالمسؤول عنه فال بأس بالمبادرة ؛ فقد كان في الصحابة  -  -من يتباطأ بالجواب ّ
السهل الذي هو عنه مجيب(.)7
مستريب ،ويتوقف في األمر ّ

للعامة إلى
•
ّ
التعرف على المذهب السائد في بلد المستفتي؛ حتّى ال تفضي الفتوى إلى ترك ما هو معلوم ّ
()8
فإن أقل ما يصيب صاحبها ال ّذلة(.)9
ما ليس بمعلوم  ،وأال تكون الفتوى ّ
بالشاذ من العلم؛ ّ
( )1ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.203/19،
( )2ختريج الفروع على األصول ،للزجناين ،ص.44
( )3الديباج املذهب ،البن فرحون ،ص.21
( )4ينظر :املتح ّدث اجليّد ،لعبد الكرمي بكار ،ص.23

( )5ينظر :املصدر نفسه ،ص .24وينظر :التبيان والتبيني ،للجاحظ ،ص.67
( )6ينظر :آداب الفتوى ،للنووي ،ص ،37صفة الفتوى ،البن محدان ،ص .32 ،31وينظر :تبصرة حلكام ،البن فرجون ،58/1،الفتاوى
الكربى الفقهية ،البن حجر.183/4،
( )7أدب املفيت واملستفيت ،البن الصالح ،ص. 82
( )8ينظر :املوافقات ،للشاطيب.147/4،
( )9ينظر :اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر.19/10،
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هم أبو جعفر
• التفقه بأحوال وظروف المستفتي مع محيط معيشه قبل إصدار الفتوى عن سؤاله؛ لذلك لما ّ

المنصور أن يبعث القاضي غوث بن سليمان قاضيا على بلدة ،فامتنع بقوله « :البلد ليس بلدي وليس لي معرفة
ِ
بأهله ،فإن رأيت أن ِ
فأعفني»(.)1
تعفيني
ألنه « إذا وقع
ثم تفصيل بيان الحكم في الجواب؛ ّ
• فهم مصطلحات المستفتي واستفساره عن سؤاله ّ
الحق من الباطل »(.)2
تبين
االستفسار والتّفصيل ّ
ّ

الناس منازلهم من خالل أسلوب
• مراعاة المفتي لطبقات المستمعين في خطابه
وتحريه الفهم في تنزيل ّ
ّ
جوابه؛ فال ّبد للمفتي «أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل
مقاما؛ حتى يقسم أقدار الكالم على أقدار المعاني ،ويقسم أقدار
لكل طبقة من ذلك كال ًما،
ّ
ّ
ولكل حالة من ذلك ً
()3
المعاني على أقدار المقامات ،وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحاالت» .
ورد حكمها إلى القضاء؛ فقد جاء رجل
• أال
تختص الفتوى في شيء من مسائل الخصومات ،ووجوب ّ
ّ
إلى الليث بن س عد ،فقال له :ما تقول في رجل قال لرجل :كذا وكذا ،فقال له الليث :تصير إلى القاضي إسماعيل

اليسع»(.)4
بن َ

يبث وينشر
كل علم ّ
العامة من المسائل التي ال ينبي عليها عمل؛ إذ ليس ّ
يشوش على ّ
عما ّ
• عدم الجواب ّ

وإن كان ًّ
حقا(.)5

• التوّقف عن الفتوى إن لم يأمن المفتي غائلتها وخاف من ترتّب ٍّ
شر أكثر من اإلمساك عنها ،أمسك
جيحا لدفع أعلى المفسدتين(.)6
عنها؛ تر ً

قل َم ْن حرص على الفتوى وسابق إليها
أمر إن
وعلى المفتي أن يراعي في نفسه ًا
تصدى لإلفتاء ّأنه « َّ
ّ
َ
وثابر عليها ،إال َق َّل توفيقه واضطرب في أمره ،وإذا كان كارهاً لذلك غير مختار له ،ما وجد مندوحة عنه ،وال َقدر
أن يحيل باألمر فيه على غيره ،إال كانت المعونة له من هللا أكثر ،والصالح في فتواه وجوابه أغلب»

()7

**

**

**

.

المبحث الخامس

مزايا تجديد الفتوى في الخطاب الديني

الشرع قام على تحقيق مصالح العباد في
بناء أحكام ّ
من المزايا التّي ْ
أضَفت على التّجديد ميزة في ّ
أن َ
المعاش والمعاد ما يلي:
كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم
•
الناس لـ«ـعموم رسالته ّ -  -
لكل ّ
ّ
بالنسبة إلى ّ
عالمية أحكام الشرع ّ

ِ
أمته إلى أحد بعده ،وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به»(.)8
وعلومهم وأعمالهم ،و ّأنه لم ُي ْحو ْج ّ
( )1اتريخ مدينة دمشق ،البن عساكر.101/48،
( )2جمموع الفتاوى ،البن تيمية.146/13،
( )3البيان والتبيني ،للجاحظ ،ص.88 ،87
( )4كتاب الوالة وكتاب القضاء ،أليب عمر الكندي ،ص.371
( )5ينظر :املوافقات ،للشاطيب.191/4 ،54/1،
( )6ينظر :إعالم املوقعني ،البن القيم.157/4،
( )7الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي.351 ،350/2،
( )8إعالم املوقعني ،البن القيم. 375/4،
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تقائية تعمل على
اقعي ُة التّشريع اإلسالمي على احترام اعتبارات ّ
الناس وأحوالهم في كونها ذات أبعاد ار ّ
• و ّ
مثالية في المصلحة
بكل حيثياته ومعطياته من جهة ،وبين ما ينشده اإلسالم من ّ
المواءمة بين ما يقتضيه الواقع ّ

يقرُبه من القيم المثالية من جهة أخرى(.)1
تقاء ّ
والعدل؛ ليرتقي بالواقع ار ً
الدماء ،والتّمكن
الدين من حيث ّإنه ينتفع به في العدل والتّناصف وحقن ّ
مجدٌد في ّ
• المجتهد في األحكام ّ
الشرع على الوقائع(.)2
من إقامة قوانين ّ
()3
يعنف فيما فعله باجتهاده()4؛
إن المجتهد ال لوم عليه إن بذل وسع جهده وإن لم يصب
الحق  ،وال ّ
• ّ
ّ
متعسر(. )5
فالمجتهد مع خطئه له األجر؛ ّ
ألن َ
الصواب في جميع أعيان األحكام إما متع ّذر أو ّ
درك ّ

للشرع الحنيف.
رد الحكم على مورد
النصح ّ
الحق من أنواع ّ
• ّ
ّ
يختص به
النصح هلل تعالى وكتابه ورسوله وهو مما
يقول ابن رجب الحنبلي  -رحمه هللا  « :-ومن أنواع ّ
ّ
رد
السنة على موردها ،وبيان داللتهما على ما يخالف األهواء كّلها ،وكذلك ّ
العلماء ّ
رد األهواء المضّلة بالكتاب و ّ

ردها»(.)6
السنة على ّ
األقوال ّ
الضعيفة من زالت العلماء ،وبيان داللة الكتاب و ّ
()7
كل
أمر ضرورٌّي ال ّبد منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم  ،و ّ
• وقوع االختالف بين الناس ٌ
أن ّ
الناس فيها ولم يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة ،علمنا ّأنها
مسألة حدثت في اإلسالم فاختلف ّ

الدين
وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتّنافر والتّنابز والقطيعة ،علمنا ّأنها ليست من أمر ّ
من مسائل اإلسالمّ ،
()8
ظني ،فما يعود إلى
ألن على
الحق دليال منصوبا من قبل هللا تعالى ،لكن ّإنما يوصل إليه بطريق ّ
في شيء ؛ ّ
ّ

يستقر على شيء واحد؛
يظن صاحبه ،وليس
معرفة عّلة األصل في
يظن غير ما ّ
وكل واحد ّ
ّ
ّ
الظنيات ميل عظيمّ ،
()9
فالشرع سامح في ذلك ولم يؤاخذنا بخطأ .
ّ
ورجع في معرفة
النوازل التي ُعدمت فيها ّ
• االختالف الواقع في ّ
النصوص في الفروع وغمضت فيها األدّلة ُ

امتحان من هللا  -  -لعباده
أحكامها إلى االجتهاد حتّى صعب الوصول إلى عين المراد منها؛ ما ذاك إالّ
ٌ
للتّفاضل في درجات العلم(.)10

الشيطان بدعة من البدع أقام هللا من حزبه وجنده
• بصدع
السنن؛ إذ كلما أظهر ّ
ّ
الحق على البدع تُحيا ّ
يردها(.)11
من ّ

( )1ينظر :اعتبار املآالت ،لعبد الرمحن السنوسي ،ص. 35
( )2ينظر :املعيار املعرب ،للونشريسي .7/10،وينظر :تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،للسيوطي ،ص.59
( )3ينظر :فتح الباري ،البن حجر.444/1،
( )4ينظر :شرح مسلم ،للنووي.98/12،
( )5ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.252/20،
( )6جامع العلوم واحلكم ،ص.81
( )7الصواعق املرسلة ،البن القيم.519/2،
( )8املوافقات ،للشاطيب ،186/4،االعتصام ،للشاطيب.169/3،
( )9قواطع األدلة ،للسمعاين.320/2،
( )10ينظر :املصدر نفسه.308/2،
( )11ينظر :حاشية ابن القيم على سنن أيب داود.298/12،
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ِ
فاألحكام
أبدي،
كلياته وأصوله
ألن ّ
• ّ
الشر َ
لكل زمان ومكان؛ ّ
ٌ
الشرع في ّ
صالح ّ
دائم ّ
ع موضوعٌ على ّأنه ٌ
ُ
()1
التحسينيات لم يقع فيها نسخ،
الحاجيات و
الضرورّيات و
تتبع أسبابها حيث كانت بإطالق  ،والقو ُ
اعد الكلي ُة من ّ
ّ
ّ
ثابت ٌة ّ
كل ما يعود بالحفظ على األمور الخمسة ثابت(.)2
فإن َّ
وإنما وقع ّ
النسخ في أمور جز ّئية بدليل االستقراء؛ ّ
االجتهادية وتجديدها مع روح العصر إذا أصبحت تلك األحكام ال تتالءم مع
الفقهية
• في تغيير األحكام
ّ
ّ

الدين أو لحدوث أوضا ٍع تنظيمية وأساليب اقتصادية ونحو
معيش اإلنسان ونظام حياته؛ لفساد ّ
الزمان وقّلة وازع ّ
الضرر(.)3
يه عن ّ
الشريعة من العبث أو ّ
ذلك؛ تنز ٌ
وعدم تعطيل األحكام من قبل أهل العلم
الشّر والفساد،
سد ألسباب ّ
• الحكم بما جاء من األدّلة للنازلة فيه ّ
ُ
ألنف ِسها ،وإنما
عية ليست مقصودة ُ
ألن األعمال ّ
العارفين ّ
بالشرع ،وتلبي ٌة لحاجة العباد في القيام بمصالحهم؛ « ّ
الشر ّ
قصد بها أمور أخر هي معانيها ،وهى المصالح التي شرِعت ألجلها»(.)4

القبول بالطبع،
• معرف ُة العباد
َ
باعث ّ
الشرع ومصلح َة الحكم من المجتهد؛ استمال ٌة للقلوب إلى الطمأنينة ،و ُ
النفوس إلى قبول األحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر
فإن ّ
والمسارع ُة إلى التّصديق؛ ّ
ِ
للنص يز ُيدها ُحسنا
الشريعة
ذكر
محاسن ّ
ولطائف معانيها وكو َن المصلحة مطابق ٌة ّ
التّحكم وم اررة التّعبد ،كما ّ
َ
أن َ

وتأكيدا(.)5
ً

ِ
الدنيا على مرور األزمان؛ « فأصل
الحق واإلخالص فيه
الدين و ّ
أساس لعمران البنيان وسالمة ّ
• اتّباعُ
ٌ
ّ
خر ِ
دل عليه ّأنه مراده »(.)6
الدين و ّ
اب ّ
الدنيا ّإنما هو من التّأويل الذي لم يرده هللا ورسوله بكالمه وال ّ

الن ِ
الحق فيها ،مرضاةٌ هلل  --ونجاةٌ من المؤاخذة؛
الحق باألخذ والتّطبيق لوجود مدرك
اس للفتيا
• اتّباعُ ّ
ّ
ّ
ِ
عي من وضع الشريعة:
فإن «
الحق،
التّباع العبد لما جاء به
المقصد الشر َّ
َ
وبلوغه التّأسي المطلوب في العبادة؛ ّ
ّ
()7
ِ
ِ
ار » .
عبد هلل اضطرًا
عبدا هلل اختيا ار كما هو ٌ
اج المكّلف عن داعية هواه حتى يكون ً
إخر ُ
وهللا تعالى أعلم ..
**

**

**

( )1ينظر :املوافقات ،للشاطيب.286 ،285/2،
( )2املصدر نفسه.117/3،
( )3ينظر :املدخل الفقهي العام ،للزرقا.926/2،
( )4املوافقات ،للشاطيب. 285/2،
( )5ينظر :املستصفى ،للغزايل ،ص. 339
( )6إعالم املوقعني ،البن القيم. 250/4،
( )7املوافقات ،للشاطيب .168/2،وينظر :االعتصام ،للشاطيب.308/3،
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الخاتمة

ويسر من إتمامه بأهم النتائج وبعض التوصيات:
وبعد؛ فإني أختم البحث
حامدا هللا تعالى ما أعان َّ
ً
أوًل :النتائج:

وعود للثّوابت في جميع مناحي الحياة وجوانبها المختلفة دون إهمال
إحياء لألصول
الدين:
ٌ
▪ تجديد ّ
ٌ
للمتغيرات.
ّ

التقيد بالثوابت ،الذي
▪ تجديد الخطاب ّ
الديني في ضوء معطيات العصر يكون باالعتصام باألصول و ّ
بعيدا عن تأويل الجاهلين ،وتحريف الغالين ،وانتحال المبطلين.
الدين فهما خالصا من ّ
يتطّلب فهم ّ
الشوائبً ،
يتمكن المفتي من تجديد
▪ ال
الضوابط الشرعية ،وال ّ
يتصدى للخطاب ّ
ّ
الديني ّإال من توافرت فيه المعايير و ّ
المستجدات إال بفهم الواقع والتّبصر فيه ،ثم بتطبيق الواجب عليه .
األحكام للوقائع وتنزيلها على
ّ
الناجع من آثار
▪ لتجديد الفتوى مزايا سامية تبزر
صالحية ّ
يقدم العالج ّ
ولكل مكان ،فهو ّ
ّ
لكل زمان ّ
الشرع ّ
تتم لها المشاركة
الفكر
حرفية ّ
المتحجر الجامد على ّ
ّ
النصوص ،وهو يخرُج باألمة من أزمتها الحضارّية الخانقة؛ كي ّ

في صنع التّقدم والرقي المواكب لمتطّلبات العصر.
ّ
ثانيا :التوصيات:
ً

مادة الثّقافة
الوسطية
• إبراز
اإلسالمية وتطبيقاتها في التّشريع اإلسالمي ّ
الصغير من خالل تدريس ّ
ّ
ّ
للنشء ّ
مقررات أصول الفتوى وما يتعّلق بها في الكليات والمعاهد
اإل
ّ
سالمية في مراحل التّعليم ،والتأكيد على أهمية تدريس ّ
عية.
والدراسات العليا الشر ّ
األمة الفكرّية
صدي ّ
• التّ ّ
الصائب؛ للحفاظ على وحدة ّ
للشبهات التّي يبثّها أدعياء اإلسالم بالعلم الخالص ّ
الحقوقية.
االقتصادية و
االجتماعية و
السياسّية و
و
ّ
ّ
ّ
ّ
العقائدية و ّ
تبني والة األمور الفتاوى
وتفعيل دور المجامع
الشريعة،
الناس على تطبيق ّ
الجماعية؛ الستصال ِح أمر ّ
• ّ
ّ
ُ
ِ
للناس ،وال سيما إذا كان صاحبها
المستجدات،
الفقهية في الواقع؛ لمواجهة الفتاوى الشا ّذة في مضمار
ولبيان عوارها ّ
ّ
ّ

عي.
التطرف أو إلى االنحالل تحت غطاء شر
ينجر المجتمع إلى
ّ
ذا صيت ذائع؛ حتّى ال ّ
ٍّ
ستجد في دنياهم ،وتأهيُلهم شرعيًّا ببيان ِ
الناس بأمر دينهم وبحكم ما ُي ُّ
الح َكم واألسرار من خالل
•
تبصير ّ
ُ
كل حسب مجتمعه؛
اإلعالم الهادف ونشر الفتاوى بالخصوص على نطاق رحيب مع اعتبار أعراف ّ
الناس وعوائدهم ّ

االنقياد ويستقيم االمتثال.
ليسهل
ُ
الكف عن المألوف المستقبح ،واالستعانة بأهل الخبرة واالختراع في تفعيل
• إحياء فقه البدائل ّ
الشرعية عند ّ
البدائل.

بوية.
•
ترسيخ خطورة الفتوى في نفوس ّ
ُ
الناس بالبرامج ّ
عوية والتّر ّ
الد ّ
التحوط
• التزام وسائل اإلعالم بشتّى أنواعها في مجال الفتوى على من توافرت فيهم شروط وآداب الفتوى ،و ّ

الشاذة أو المغلوطة .
البالغ من ّ
بث وترويج الفتاوى ّ
عية ،وأال يجعل من البرنامج محالّ لتصدير الطعون
• أال يرتكب المفتي خالل برنامج اإلفتاء مخالفة شر ّ
ورود على الترهات الكالمية من قبل المتصلين به.
والنقاشات ّ

• اختيار المفتي الوسائل المعروفة باألمانة إلظهار علمه الراسخ من خاللها للناس ،سواء كانت الوسائل

الصحف والمجالت ونحوها.
اإلعالم مرئيًّا أو عبر أثير المسموعة أو التّواصل االجتماعي ،أو مكتوبا في ّ
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصّلى هللا وسّلم على ّ
وآخر دعوانا ِ
رب العالمين
أن الحمد هللا ّ
**
**
**
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فهرس المصادر والمراجع

• القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم رحمهما هللا.

 .1آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،تحقيق :بسام عبد الوهاب الجابي ،دار
الفكر ،دمشق ،ط األولى1408 ،ه1988/-م.

 .2االتباع ،لصدر الدين ابن أبي العز الحنفي ،تحقيق :محمد عطا هللا حنيف ،عاصم بن عبد هللا القريوتي ،دار
عالم الكتب ،لبنان ،ط الثانية1405 ،ه1985/-م .

 .3اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن
غدة ،تشرف بخدمته :سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية،
إدريس ،اعتنى به :عبد الفتاح أبو ّ
بيروت ،لبنان ،ط الرابعة1430 ،ه2009 /-م .
 .4أدب المفتي والمستفتي ،ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي ابن الصالح ،تحقيق :موفق
عبد هللا عبدالقادر ،مكتبة العلوم والحكم ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1407،ه. 1987/-
 .5إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول ،لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،تحقيق :محمد سعيد البدري ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1412 ،ه1992 /-م .

 .6االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ،تحقيق:
سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى2000 ،م.
 .7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،لمحمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ،تحقيق :مكتب
البحوث والدراسات ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط 1415ه1995/-م.

 .8اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،لعبد الرحمن بن معمر السنوسي ،دار ابن الجوزي ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية ،ط الثانية1429 ،ه2008/-م.
 .9االعتصام ،ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،دراسة وتحقيق :محمد الشقير ،سعد آل حميد ،هشام
الصيني ،دار ابن الجوزي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط األولى1429،ه2008/-م.

.10

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي

الدمشقي ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل ،بيروت ،ط 1973م .
 .11إيقاظ همم أولي األبصار ،لصالح بن محمد بن نوح العمري ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط 1398م.
.12

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين ابن نجيم الحنفي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط الثانية .

.13

البحر المحيط في أصول الفقه ،لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ،تحقيق :محمد محمد

تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1421 ،ه2000 / -م.

 .14بدائع السلك ،البن األزرق ،تحقيق :علي سامي النشار ،و ازرة اإلعالم ،العراق.
 .15البداية والنهاية ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،مكتبة المعارف ،بيروت.

 .16البيان والتبيين ،ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقيق :فوزي عطوي ،دار صعب ،بيروت ،لبنان .

 .17تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،ألبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة هللا بن
عبد هللا الشافعي ،تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان1415،ه/-
1995م .
 .18تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين
أبي عبد هللا محمد بن فرحون اليعمري ،تحقيق :الشيخ جمال مرعشلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط

1422ه2001/-م .
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 .19تخريج الفروع على األصول ،لإلمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ،تحقيق :محمد أديب
الصالح ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط الثانية1427،ه2006/-م.

 .20ترتيب المدارك وترتيب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي،
تحقيق :محمد سالم هاشم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1418 ،ه1998/-م.
 .21تقرير االستناد في تفسير االجتهاد ،ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ،تحقيق :فؤاد
عبد المنعم أحمد ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط األولى1983/1403 ،م.

 .22جامع بيان العلم وفضله ،ألبي عمرو يوسف بن عبد البر النمري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
.1398
 .23جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب
الدين البغدادي ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،إبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط السابعة1417،ه/-

1997م .

 .24الجامع ألحكام القرآن ،أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.
 .25حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي
الدمشقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1415 ،ه1995 /-م.

 .26حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا األنصاري ) ،لسليمان الجمل ،دار الفكر ،بيروت،
لبنان .

 .27الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري
المالكي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .28الذخيرة ،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب ،بيروت ،لبنان ،ط1414ه-
1994 /م .

 .29الذريعة إلى مكارم الشريعة ،ألبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني ،دراسة
وتحقيق :أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار السالم ،مصر ،ط األولى1428 ،ه2007/-م.
 .30الرسالة ،لإلمام ألبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،القاهرة1358 ،ه-
1939/م .

 .31الروضة الندية ،لصديق حسن خان ،تحقيق :علي حسين الحلبي ،دار ابن عفان ،القاهرة ،ط األولى1999 ،م
.
 .32سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،لمحمد بن إسماعيل الصنعاني األمير ،تحقيق :محمد عبدالعزيز
الخولي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط الرابعة 1379 ،ه. -

 .33سنن أبي داود ،لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد،
دار الفكر.
 .34سنن البيهقي الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،ط 1414ه1994 /-م .

 .35سنن الدارقطني ،لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ،تحقيق :السيد عبد هللا هاشم يماني المدني،
دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط  1386ه.1966 /-
 .36شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط األولى1411،ه1991/-م.
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 .37شرح فتح القدير ،لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،دار الفكر ،بيروت ،ط الثانية.

 .38شرح النووي على صحيح مسلم ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط الثانية1392 ،ه1973/-م .

 .39شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ،لإلمام محمد الخرشي ،دار الفكر للطباعة ،بيروت ،لبنان.
 .40شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ،لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :حمد
الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ط 1390ه1971/-م.

 .41صحيح البخاري ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط الثانية1423،ه2002/-م.
.42

صحيح سنن الترمذي ،لمحمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،

ط األولى1420،ه2000/-م.

 .43صحيح مسلم ،لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،ط األولى1375،ه1955/-م.

 .44صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ،ألبي عبد هللا أحمد بن حمدان النمري الحراني ،تحقيق :محمد ناصر الدين
األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط الثالثة1397 ،ه1977/-م.
 .45الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
الزرعي ،تحقيق :علي بن محمد الدخيل هللا ،دار العاصمة ،الرياض ،ط الثالثة1418 ،ه1998/-م .

 .46الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي
الدمشقي ،تحقيق :محمد جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة.

 .47عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
لبنان.

 .48عون المعبود شرح سنن أبي داود ،لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
الثانية1995 ،م.
 .49غياث األمم والتياث الظلم ،ألبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم،
مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط األولى1979 ،م.

 .50الفتاوى الكبرى
الفقهية ،لإلمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ،مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي ،مصر
ّ
.

 .51فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي ،تحقيق :محب
الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.

 .52الفروق :أنوار البروق في أنواء الفروق ،لإلمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ،دراسة
وتحقيق :محمد سراج ،علي جمعة ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،ط األولى1421/ه2001/-م.
 .53الفقيه و المتفقه ،ألبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،تحقيق :أبي عبد الرحمن عادل بن
يوسف الغرازي ،دار ابن الجوزي ،السعودية ،ط الثانية1421 ،ه2001/-م .

 .54قواطع األدلة في األصول ،ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،تحقيق :محمد حسن
إسماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1418 ،ه1997/-م.
 .55قواعد األحكام في مصالح األنام ،ألبي محمد عز الدين بن عبد السالم السلمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.
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 .56اللمع في أصول الفقه ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى،
1405ه1985 / -م .

 .57المبسوط ،لشمس الدين السرخسي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
الجيد ،لعبد الكريم بكار ،دار وجوه للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط
.58
ّ
المتحدث ّ
األولى1423ه2011/-م.
 .59المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،تحقيق :عبد
السالم عبدالشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1413 ،ه1993 / -م .

 .60مجموع الفتاوى ،ألبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
العاصمي النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،ط الثانية.
 .61مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ،تحقيق:
محمد حامد الفقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1393 ،ه1973 /-م.

 .62المدخل الفقهي العام ،لمصطفى أحمد الزرقا ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،مطبعة طربين ،دمشق ،ط العاشرة،
1387ه1968/-م.
 .63المدونة الكبرى ،لإلمام مالك بن أنس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.
 .64المستصفى في علم األصول ،ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :محمد عبد السالم عبدالشافي،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط األولى  1413ه1993/-م .

 .65مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،لمصطفى السيوطي الرحيباني ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط
1961م
 .66معرفة السنن واآلثار عن االمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن
علي بن موسى البيهقي ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان .

 .67مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

 .68المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس والمغرب ،ألحمد بن يحيى الونشريسي،
تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1401ه1981/-م.

 .69المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة ،أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن
محمد السخاوي ،تحقيق :محمد عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط األولى 1405 ،ه/-
1985م .

 .70مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للعالمة محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون ،تونس ،دار السالم ،مصر ،ط
1427ه2006/-م.

 .71مقدمة ابن خلدون ،لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ،دار القلم ،بيروت ،ط الخامسة1984 ،م.
 .72منهاج السنة النبوية ،ألبي العباس حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،مؤسسة
قرطبة ،ط األولى1406 ،ه1986/-م .

 .73الموافقات في أصول الفقه ،إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،تحقيق :عبد هللا دراز ،دار المعرفة،
بيروت .
 .74مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،ألبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط الثانية1398 ،ه. -
442

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

 .75موطأ اإلمام مالك ،لإلمام مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
التراث العربي ،مصر.

 .76نشر العرف في بناء بعض األحكام على العرف(ضمن مجموعة رسائل) ،لإلمام محمد أمين أفندي الشهير
بابن عابدين .بدون تاريخ طبعة.

 .77الواضح في أصول الفقه ،ألبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ،تحقيق :عبد هللا عبدالمحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط األولى1420،ه1999/-م.
**

**

**
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

مسؤولية و دور المؤسسات التعليمية في تجديد الخطاب الديني
و تطويره لمواكبة العصر
إعداد
د.سهام عبران
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -الجزائر-
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الملخص

الديني
يهدف هذا البحث إلى إبراز مسؤولية و دور المؤسسات التّعليمية في تجديد و تطوير الخطاب ّ
فبينت من خاللها ّأنه يجب على
لمواكبة العصر؛ حيث تطرقت إلى بعض المحاور التّي أراها ضرورية للعرض ّ

للتطور الحاصل في العالم ،لذا يجب
الديني اليوم أن يتسم بالمرونة لمواكبة العصر و مستجداته و مراعاة
الخطاب ّ
ّ
التجديد ،فالخطاب
تجديده وفقا لمتطلبات الواقع المعاصر الذي يرفض التّقليد ،إ ْذ البد أن يتوفر على اإلبداع و ّ
الشعوب.
حل قضايا و مشاكل ّ
ّ
الديني الذي يتوفر على شروط نجاحه أكيد سيساهم بشكل ّ
فعال في ّ
الديني تحديث تقنيات الخطاب و توصيل مضمونه بطريقة سلسة تستوعبها كل
و نعني بتجديد الخطاب ّ
المعاش و دون التخلي عن أساسيات و ثوابت ديننا الحنيف.
فئات المجتمع ،و في الوقت نفسه يكون مساي ار للواقع ُ

ألنه في
الديني البد لنا من تحديد األهداف و اتباع استراتيجية معينة؛ ّ
و للعمل على تجديد الخطاب ّ
الناجح و البعيد عن العشوائية و اإلرتجال.
تحديد األهداف وضوحا للرؤية هذا ما يستوجبه العمل ّ
الشعوب ،و
الديني كحتمية من أجل بناء المجتمع و تنمية ّ
إن الواقع اليوم يدعونا إلى تجديد الخطاب ّ
ّ
()1
السلمي و
السبل الممكنة للتعايش
ّ
كذلك البحث عن اآلليات العملية لمعالجة قضايا العصر و متطلباته ،و إيجاد ُ
الديني و الفكري..
اإليجابي مع اآلخر مهما كان انتماؤه ّ
مقدمة

ألنه أصبحنا نعيش في قرية صغيرة فكل
ال مجال ّ
بأن عصرنا يشهد كثي ار من التّغيرات و التّحديات ّ
للشك ّ
الديني هي التوفيق بين ُمقتضيات
أن من أكبر اإلشكاليات التّي يواجهها الخطاب ّ
شيء ُمتاح ،لذا يجب أن ندرك ّ

الديني مساي ار للواقع المعاش دون التّخلي عن أساسيات و
أن يكون الخطاب ّ
العصر و التأصيل ّ
الديني؛ بمعنى ّ
للمتلقي
ثوابت ديننا الحنيف ،و كذلك يجب أن يتسم بالمرونة تماشيا مع لغة العصر الذي ينتمي إليه حتّى يتسنى ُ

خاصة تلك المـُغرضة و المخالفة لمبادئ
فهمه و استعابه ،و األهم من ّ
كل ذلك التّمييز بين الخطابات األخرى ّ
السمحاء.
شريعتنا ّ
األمة اإلسالمية اليوم إلى فقدان القدرة على اإلبداع ،و كذلك
و يعود سبب ّ
الركود الفكري الذي تعيشه ّ
عدم التعاطي مع التُّراث بمنهجية عصرية تساير الواقع المعاصر و ُمستجداته ،أو رّبما عدم استيعاب العقل العربي

جو من التشاحن
المسلم للطفرة العلمية و التكنولوجية و التّحديات الراهنة .مما يؤدي إلى اإلختالف مع اآلخر في ّ
و عدم القدرة على التواصل ،و من أجل تفادي التصادم مع اآلخر البد لنا من إعادة صياغة خطاب ديني يستوعب
المضي
جميع األطراف من منطلق التالقح المعرفي ،و من أجل خلق مساحة تفاعلية مع اآلخر للعيش بسالم و ُ

الشعوب.
ُقدما من أجل حياة أفضل لجميع ّ
خاصة في طريقة
و لكن أكثر ما ُيْقلقنا اليوم في الخطاب ّ
الديني هو كيفية التعامل مع قضايا العصرّ ،
الدين على اختالف موقعه و مذهبه الفكري ،لذا يجب أن تكون
دراستها و تحليلها ،فقد أصبح ُ
الك ّل يتحدث باسم ّ

الديني ُعرضة ألفكار مغلوطة
هناك جهات رسمية و مخولة للتعامل مع هذا األمر ،كي ال يكون تجديد الخطاب ّ
للدين سيؤدي حتما إلى تعكر األمن اإلجتماعي و منه اإلنساني و انتشار العنف و
و ُمتطرفة ،أل ّن الفهم المغلوط ّ
أن المؤسسات التّعليمية خير ُمنتج لخطاب ديني جديد وفق رؤية دينية صحيحة،
التطرف تحت ُمسمى ّ
الدين ،و أرى ّ

كما ّأنه من مسؤولياتها التّصدي لمثل هذه األفكار المتطرفة و بالمقابل نشر الفكر الواعي وفق خطاب ديني هادف؛
 -1التعايش  :Cooxistenceيقصد به حياة كل األمم في سالم (تعايش سلمي) لمختلف النظم السياسية مع احتفاظ كل نظام بطابعه ،و
يعني ع دم تدخل دولة في شؤون الدول األخرى ،و تعمل جميع الدول على التعاون الدولي و تسهم في إبعاد شبح الحرب عن العالم ،و
هذا التعايش السلمي ضد مبادئ العولمة و القرية الكونية الصغيرة التي ال ينفصل فيها الداخل عن الخارج .اسماعيل عبد الفتاح عبد
الكافي ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية( ،نسخة الكترونية من موقع كتب عربية 2005 ،م ،).ص .108
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الدفة العلمية و الفكرية في المجتمعات
حيث ُيناط بهذه المؤسسات عمل عظيم في هذا المجال ،فيمكنهم إدارة ّ
اإلسالمية ،كما تملك هذه المؤسسات القدرة على التّأثير فالعلم الذي تحوزه يخولها لذلك.
موضوع "مسؤولية و دور المؤسسات التعليمية في تجديد الخطاب الديني و تطويره لمواكبة العصر"

باألمة بشكل علمي و
بالدراسة ،كونه يسعى للحث على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التّعليمية ّ
جدير ّ
للنهوض ّ
ُم َم ْنهج و يتماشى و ُمستجدات الواقع بمختلف بيئاته.
و عليه نطرح اإلشكال اآلتي:

الديني على ضوء المستجدات فهما صحيحا يتماشى مع الواقع؟
كيف نفهم ّ
النص ّ
كيف يمكن للمؤسسات التّعليمية بعث خطاب ديني جديد يتماشى و مستجدات العصر؟
-

أما فيما يخص األهداف التّي أبتغيها من دراسة هذا الموضوع فهي:
ّ
األمة
بيان ضرورة تجديد الخطاب ّ
الديني لما يقتضيه العصر من متغيرات و مستجدات و تداعياتها على ّ
اإلسالمية.

-

الداعية للعنف و التطرف في المجتمعات اإلسالمية.
الدينية ّ
التّصدي للخطابات ّ
ايجاد آليات جديدة و فعالة إلعادة فهم اإلسالم بما يتالئم مع الواقع المعاصر.

•

الديني).
الديني ،مفهوم تجديد الخطاب ّ
الديني (مفهوم التّجديد ،مفهوم الخطاب ّ
أهمية تجديد الخطاب ّ
الديني.
دوافع تجديد الخطاب ّ

•

أهميتها و مسؤوليتها
مسؤولية المؤسسات التّعليمية في تطوير الخطاب ّ
الديني ( مفهوم المؤسسات التّعليميةّ ،
الديني)
و دورها في تطوير الخطاب ّ

-

•
•

كما ارتأيت أن تكون محاور البحث كما يأتي:

الديني.
شروط تجديد الخطاب ّ

و ختمت هذا البحث بنتائج و توصيات كما ارتئيتها وفق تصوري.

الدراسة أن أكون ُملتزمة قدر اإلمكان بقواعد البحث العلمي المقررة في توثيق المعلومة
أما منهجي في هذه ّ
ّ

من مصادرها األصلية بكل أمانة ،كما ّأنني إعتمدت المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الموضوع و القائم على
التّحليل و اإلستنباط.
الديني.
 .1أهمية تجديد الخطاب الديني :بداية سنقوم بتعريف مصطلحي التّجديد و الخطاب ّ
أوًل :مفهوم التجديد:

صيره جديدا ،و استجد
جدد ّ
جد ّ
جد ًة :حدث بعد لم يكن ،و ّ
يجدُّ ،
الشيء ّ
« التّجديد لغة ،من ّ
الشيء ّ
الشيء :صار جديدا ،و الجديد نقيض البالي المبتذل باإلستعمال ،و الجديد :ما ال عهد لك به .و َّ
أجد في األمر:
ّ
()1
اجتهد».

أن له معاني أخرى و هي كما يأتي(:)2
و من خالل المعنى الّلغوي لمصطلح التّجديد نستشف ّ
إلغاء تاما ،بل يمكن تحسينه و تجويده بأن ُيضاف إليه ما
 .1اإلضافة إلى القديم ،فال يعني التّجديد إلغاء القديم ً
يحقق أهدافه ،كابتكار فكرة أو وسيلة ،أو إثبات نظرية ،أو اكتشاف أو اختراع و ما إلى ذلك.

 .2اإلزالة :فيمكن أن تتشوه الفكرة القديمة ،فتصبح بالية نظ ار لما تراكم عليها من أفكار خاطئة أو مضللة ،او
تصورات فاسدة ،فنزيل هذه التراكمات ليعود جديدا ناصعا كما كان ّأول عهده.
 -1ابن منظور ،مجال ال ّدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط [ ]( ،بريوت ،دار صادر ،ت [ ] ،).ج ،3ص .112 ،111

 -2أحالم مطالقة و آخرون ،جتديد أهداف الدراسات اإلسالمية يف ضوء التحوالت العاملية املعاصرة ،جملة جامعة النجاح لألحباث ،جامعة الريموك
األردن ،العدد 2014 ،28م ،م  ،5ص .1178
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 .3اإلحياء :فقد يندرس و يندثر األمر أو الفكرة القديمة مما يؤدي إلى هجرانها ،فالتّجديد يعني إحياء هذا األمر
ليعود واضحا كما كان ّأول ظهوره.
أما معنى التّجديد في اإلصطالح فهناك تعاريف كثيرة سنذكر بعضا منها:
ّ
الناس في الدنيا :إما من جهة
« التّجديد عبارة عن تلكم الجهود العلمية و العملية التّي تبذل إلصالح ّ

إما من
الديني الراجع إلى إدراك حقائق ا ّلدين ،و إما من جهة العمل ّ
التفكير ّ
الديني ّ
الراجع إلى إصالح األعمال ،و ّ
()1
جهة تأييد سلطانه».

إن التّجديد لشيء ما :هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ و ظهر،
و يقول القرضاوي « ّ
كأنه جديد ،و بذلك بتقوية ما بلى ،و توثيق ما انفتق ،حتى يعود أقرب ما يكون إلى صورته
بحيث يبدو مع قدمه ّ
األولى ،فالتجديد ليس معناه تغير طبيعة القديم ،أو اإلستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكر ،فهذا ليس من
التجديد في شيء و ال يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه ،بل يعنى العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول

صلى هللا علية و سلم و صحابته و من تبعهم بإحسان»

()2

و « لإلسالم في التّجديد ،منهجا متميزا" ..فالتّجديد" غير "النسخ" ..فهو و "الحداثة"  -بالمعنى الغربي-
َّ
األمة :الصانع
نقيضانّ .
إن من موروثنا الفكري ما هو وحي إلهي ،و وضع رّباني ،مث َل و يمثل في حياة هذه ّ
األول لوجودها الحضاري و القومي و الفكري  ..هو صانع وحدتها ،و ُمْقتضى دولتها ،و ُمعين حدود وطنها ،و
ّ

تتميز بها و تمتاز في "منتدى الحضارات" األمم و
خالق مزاج ُهويَّتها ،و المكون األعظم لبصمتها الحضارية التّي ّ
السبيل لوفاء هذا "الثابت" بدوره الذي أنيط
ّ
الشعوب ..و هذا القطاع من موروثنا ثابت من الثوابت  ..التّجديد هو ّ

األمة  ...و حتّى نضمن فعل هذا الثابت في الحياة المتجددة ،البد من إعمال سنة التجديد لتجلية
به في حياة هذه ّ
الوجه الحقيقي لمبادئه و عقائده و مناهجه و أحكامه من زوائد البدع و نواقصها ،و من غبار الخرافة و ركام
الشعوذة و انحرافات التصورات ،التّي تعلو وجهه الحقيقي مع كر السنين و توالي الحقب و القرون  ..فالعودة إلى
...إنها العودة
النقية في هذا "الثابت" و تجلية وجهه الحقيقي لتعود له قدرات الفعل و التأثير
ّ
المنابع الجوهرية و ّ
للمنبع ،ال مخاصمة للحاضر و المستقبل».

()3

الشرعي؛ أي ّأنه فكر ديني
النص ّ
الديني صناعة بشرية تتأتى من قراءة ّ
ثانيا :مفهوم الخطاب الديني :الخطاب ّ
الدينية .أيضا يجب أن يكون للخطاب سلطة على سامعيه ف ـ « الخطاب ذو
ناتج عن فهم و تفسير ّ
النصوص ّ
الصاغين لتلك الخطابات و
األمة ّ
التأثير االيجابي على المجتمع البشري  ...هو الذي يستفاد منه جميع أفراد ّ
المتأثرين بها و السامعين لها ُبغية الحصول على التغير االجتماعي المطلوب التي تسعى إليه كل أمة و تود

الديني هي انطالقه من رؤية فكرية تستند عليها آراء
الركيزة األساسية التّي يستند عليها الخطاب ّ
تحقيقه ،حيث ّ
أن ّ
()4
أن الخطاب قيمة علمية يجب أن يبنى على فهم عميق و نظرة موضوعية».
و أفكار الخطيب حيث ّ
ثالثا :مفهوم تجديد الخطاب الديني:

األمة اإلسالمية و تنمية مجتمعاتها
إن ضرورة تجديد الخطاب ّ
ّ
الديني أمر البد منه كسبيل لحل مشاكل ّ
األمة اإلسالمية،
ظل
أن الكتاب و ّ
الراهنة و المستجدات ،كما ّأنه ال يختلف اثنان على ّ
ّ
المتغيرات ّ
في ّ
السنة مرجعية ّ

 -1محمد الطاهر بن عاشور ،تحقيقات و أنظار في الكتاب و السنة ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،تونس ،1985 ،ص
.113
 -2يوسف القرضاوي ،من أجل صحوة راشدة جتديد الدين و تنهض ابلدنيا (،بريوت 1998 ،م ،).ص .2
 -3حممد عمارة ،أزمة الفكر اإلسالمي املعاصر ( ،القاهرة ،دار الشرق األوسط للنشر1990 ،م ،).ص .21 ،20
 -4دور اخلطاب الديين املعتدل يف ُتقيق التغيري اإلجتماعي ،مقال منشور بتاريخ  23متوز 2017م على موقع شبكة النبأ املعلوماتية.
www.annabaa.org
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لكل مناحي الحياة من شريعة و
و هذه المرجعية طريقة حياة للمسلمين؛ بحيث تطرق الّنص ّ
الديني اإلسالمي ّ
سياسة و اقتصاد و اجتماع ...الخ.

الزمنية التّي نزل فيها الوحي إالّ ّأننا نجد هذا األخير يتالئم و المستجدات
الرغم من ُبعد الحقبة ّ
و على ّ
و المتغيرات الحاصلة في عالمنا المعاصر لِما له من مرونة مع األوضاع أيًّا كان عصرها ،و هنا يكمن اإلعجاز
الرباني فهو صالح لكل زمان و مكان.
ّ
النهوض من واقعه الذي هو فيه ليخاطب الواقع
الديني « يبحث في كيفية ّ
أن تجديد الخطاب ّ
كما نجد ّ
الشكل ال في المضمون؛ إ ْذ
الدين نفسه ،فالتّجديد في ّ
الذي نحن فيه ،و ذلك عبر سلوك طريقة جديدة إليصال قيم ّ

أن مضمون ديننا ال يحتاج إلى تجديد».
ّ
الديني ال يعني هدم الموروث و إلغائه بل التّدقيق و التّمحيص فيه لتنقيته من الشوائب،
فتجديد الخطاب ّ
الديني دون المساس باألصل.
و عليه فالباحثون و المختصون مطالبون بايجاد اآلليات الكفيلة لتجديد الخطاب ّ
()1

أن
رّبما فيما مضى كان ّ
الدعاة و الباحثون يفتقرون لآلليات المناسبة  -مثلما هي ُمتاحة اليوم  -كما ّ
للزمن ُحكمه فنحن اليوم في عصر التّطور و اإلنفتاح ،و ال ننسى كثير من العوامل التّي أثرت بشكل أو بآخر في

الديني و نعمل
طور الخطاب ّ
الخطاب ّ
الديني فأدخلته متاهات كان في غنى عنها .لذا اليوم قد حان الوقت كي ُن ّ
الديني؟
على تجديده .و عليه يمكننا أن نطرح السؤال اآلتي :ماذا نعني بتجديد الخطاب ّ

الدين ،و تصحيح المفاهيم المغلوطة التّي أدت و مازالت تؤدي
أرى من هذا المنظور ضرورة تجديد فهم ّ
الديني الكالسيكية و البحث عن منهجية حديثة و مواكبة
للتّطرف الفكري .لذا وجب علينا تجاوز منهجية الخطاب ّ
متطلبات العصر.
الديني « تشكيل صياغة و تشكيل العقل المسلم من خالل خطاب مستنير
أما المقصود بتجديد الخطاب ّ
ّ
ليباشر مهامه التّجديدية بوعي يميز بين الثوابت و المتغيرات ،و يحاول إيجاد حلول عملية لما يطرحه علينا عصرنا

الدفع بنا في طريق التقدم،
من قضايا لم يعرفها ماضينا ،حلول تكون مشبعة بالخلقية اإلسالمية ،و تكون قادرة على ّ
طريق مواكبة العصر و المساهمة في إنجازاته».

()2

الدعوات إلى التّجديد أو ما يطلق عليها المشاريع الفكرية تريد إحداث
أن أغلب ّ
و لكن لألسف؛ تقريبا نجد ّ

الديني اإلسالمي إلى مناهج غربية على غرار
قطيعة مع التّراث و التّخلي عنه جملة و تفصيال و إخضاع ّ
النص ّ
الدعوات بتيار المقّلدون حيث ّأنهم «
النهضة في أوروبا؛ حيث يمكننا تسمية هذا ّ
ما حدث في عصر ّ
النوع من ّ
تشبعوا بالثقافة الغربية و نظروا لإلسالم من نفس نظرة الغربيين للمسيحية و النتيجة أو القناعة المتشكلة عندهم:

()3
أن هذا التيار « يتبنى و يردد آراء الغربيين و يحبذ سلوكهم و
اإلسالم هو المسؤول عن التخلف  ، »....بل ّ
مواقفهم ،بما في ذلك موقفهم من اإلسالم  ...و تحميل العقيدة اإلسالمية مسؤولية اإلنحطاط و التأخر ،و فساد

الحياة اإلجتماعية و إعتبار اإلسالم العقبة األساسية و الوحيدة في سبيل التّطور و التّقدم العربي!»
 .2دوافع تجديد الخطاب الديني

()4

 -1ربيع حسن كوكة ،اخلطاب الديين :واقع اخلطاب و خطاب الواقع ،مقال منشور بتاريخ  2017 /08 /21على موقع اجلماهري
www.jmahir.alwehda.gov.sy
 -2حممد إبراهيم املنويف ،جتديد اخلطاب الديين بني التنوير و التزوير ،الندوة العلمية السابعة عشر بقسم أصول الرتبية جامعة كفر الشيخ بعنوان الرتبية و
جتديد اخلطاب الديين الواقع و املأمول  18 .مارس .2015
 -3نعيمة ادريس ،احلوار املسيحي اإلسالمي بني املصداقية و التشكيك ،ط[ ] ( ،اجلزائر ،كنوز احلكمة2001 ،م ،).ص .99
 -4العريب التبسي ،مقاالت يف ال ّدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر ،مجع و تعليق :أمحد الرفاعي الشريف ،ط( ،1ابتنة :اجلزائر ،دار الشهاب،
1984م ،).ص .10
448

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

أ.

الديني اليوم « لم يعد يواكب تطورات العصر؛ فلم يعد مستساغا
إن الخطاب ّ
واقع الخطاب الديني المعاصرّ :
الدين  ...فنحن بحاجة ماسة إلى صياغة
أن نعتمد منبر المسجد أو الحلقات الدرسية فقط في عرض مبادئ ّ
أسلوب خطاب ديني ال يلتفت إلى اإلختالف بل يظهر و يؤطر القيم و المبادئ الثّابتة بين جميع أتباع

الداعي إلى التشدد الذي رأينا نتائجه في زمننا الذي نعيشه ،فتلك النتائج هي التّي
المذاهب و يرفض الخطاب ّ
صدره المتشددون بعيدا عن منابع اإلسالم
الديني الذي ّ
إن الخطاب ّ
أظهرت إرهابا و تكفي ار و دما ار  ...و ّ

الصافية الحّقة لم ينتج ّإال التطرف و كراهية اآلخر و تكفيره»
ّ
()2
ب .مواجهة التحديات المعاصرة  :فهم الواقع المعاصر يقودنا حتما إلى إدراك التّحديات التّي تواجهها مجتمعاتنا
اإلسالمية ،و من ثمة معرفة كيفية مواجه هذه المتغيرات و المستجدات و ذلك بوضع خطة عمل واضحة،
()1

تعمل بداية على تكوين و تأطير المكلفين و المخولين لهذا الخطاب وفق برنامج منهجي دقيق.
و من أبرز ما تواجهه مجتمعاتنا اإلسالمية ما يأتي:
-

العولمة « Globalization :مفهوم و مصطلح انتشر في السنوات األخيرة ،فكرته األساسية ازدياد العالقات
المتبادلة بين األمم سواء المتمثلة في تبادل السلع و الخدمات ،أو في انتقال رؤوس األموال (الرأسمالية هي

النسبية الفكرية ستكون لها الغلبة على المطلقات األيدلوجية) ،أو في انتشار المعلومات
ديانة اإلنسانية و أن ّ
و األفكار و سرعة تدفقها ،أو في تأثر أمة بقيم و عادات و تقاليد و قواعد غيرها من األمم ،و واكب انتشار
العولمة الطريق السريع للمعلومات و السموات المفتوحة و انتشار الفضائيات و اتفاقية الجات التّي ألغت
الحواجز الجمركية بين الشعوب و األمم و الحماية الفكرية لألعمال و األفكار و المنتجات و سيطرة القيم

الغربية األمريكية على العالم فيما يخص أساسا الديمقراطية و حقوق اإلنسان و المجتمع المدني ،فالعولمة ما

هي ّإال رسكلة العالم ،و تتم السيطرة عليه في ظل هيمنة دول المركز و سيادة النظام العالمي الواحد و بالتالي
إضعاف القوميات و إضعاف فكرة السيادة الوطنية و صياغة ثقافة عالمية واحدة تضمحل إلى جوارها

الخصوصيات الثقافية و النمط السائد حاليا هو العولمة األمريكية على غيرها من اإليدلوجيات».

()3

-

الغزو الفكري :يقصد بالغزو الفكري الغربي « إزالة مظاهر الحياة اإلسالمية و صرف المسلمين عن التمسك
باإلسالم ،مما يتعلق بالعقيدة و ما يتصل بها من أفكار و تقاليد و أنماط سلوك».

()4

إن مكمن ّقوة المسلمين في دينهم ،و لقد أدرك الغرب هذه الحقيقة فعملوا على هدم اإلنتماء اإلسالمي -
ّ
ّإال التّسمية  -للمسلمين فكل ما نراه اليوم من نمط الحياة و السلوكات اإلجتماعية لدليل على تراجع المسلم في

أخالقه و تخليه عن قيمه ّإال الّقلة منهم ،لذا قال لويس التاسع « بعد هزيمة حملته الصليبية  ...إذا أردتم أن تهزموا

السالح  -و لكن حاربوهم في عقيدتهم فهي
بالسالح وحده  -فقد هزمتم أمامهم في معركة ّ
المسلمين فال تقاتلوهم ّ
القوة فيهم )5(».لذا فعقيدتنا صمام أمان لنا ،و علينا أن نحافظ عليها و عدم اإلنصياع لكل ما هو وارد من
مكمن ّ
المميزات
الضفة األخرى و ال القابلية اإلستعمار الفكري التّي تحدث عنها مالك بن نبي و هي « مجموعة من
ّ
ّ

 -1ربيع حسن كوكة ،اخلطاب ال ّديين :واقع اخلطاب و خطاب الواقع ،مقال منشور بتاريخ  2017 /08 /21على موقع اجلماهري
www.jmahir.alwehda.gov.sy
 -2العصرنة أو املعاصرة  Modernizationالعصرنة او املعاصرة مفهوم يعين التقدم اإلجتماعي و اإلقتصادي جلميع القوميات لتناسب روح
و فلسفة و علوم العصر الذي تعيشه ،و ال بد من التوافق بني اإلصالة و املعاصرة .امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة امليسرة
للمصطلحات السياسية ،مرجع سابق ،ص .295
 -3امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ،مرجع سابق ،ص .307 ،306
 -4حممد قطب ،واقعنا املعاصر ،ط [ ] (،اجلزائر ،مكتبة رحاب ،ت [ ] ،).ص .195
 -5املرجع نفسه ،ص .196
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()1
بالنسبة البن نبي ،تنشأ
أمة ما فريسة سهلة للغزاة المستعمرين» « و هي ّ
ّ
النفسية و اإلجتماعية التّي تجعل من ّ
ألي استغالل و هيمنة ،فالمجتمع اإلسالمي عاجز عن تحقيق نهضته
في نفسية الفرد عندما يكون في وضعية قابلة ّ

الرضى بالواقع المتدهور
ما دام أفراده يتّصفون بنوع من الس ّ
لبية و الالّمباالت اتجاه مشكالت الواقع  ،...و حالة ّ
أن القابلية لإلستعمار تتجلى في ذلك الكسل العقلي و العملي الذي نواجه
و األليم دون بذل الجهد لتغييره  ،...كما ّ
النهوض من كبوته أن ُيهمل
به مشكالت تتطلب
النشاط الدائم ،فال يمكن لمجتمع يريد ّ
الهمة العالية و ّ
ّ
الفعالية و ّ
يخدرها بمختلف أنواع التّخدير أو يشغلها بمشكالت ثانوية عن
البحث العلمي و يعطل طاقات بشرية هائلة و ّ

مشكالتها الجوهرية خوفا من ردود أفعالها غير المتوقعة ...و يضاف إلى هذا وجه من أوجه القابلية لإلستعمار و

هو محاربة المجتمع لفضائل األخالق و نشر الرذيلة بين أفراده».

()2

 .3شروط تجديد الخطاب الديني:

أن «
أ .إعمال العقل :و ذلك ّ
بالدعوة لإلجتهاد فديننا دين عقل كما جاء على لسان محمد عبده حيث يؤكد على ّ
الدين ال سبيل لإلعتقاد بها ّإال بالعقل ،فبرهانها من العقل و هو ما تقرر بين المسلمين»( «)3فلهذا دعا
أصول ّ

أن ضعف المسلمين و انحاللهم يعود أوال و آخ ار إلى
محمد عبده و بكل قوة إلى فتح باب اإلجتهاد ّ
ألنه يرى ّ
احتجاب نزعة العقل عندهم و ركونهم إلى التقليد و إغالق باب اإلجتهاد ،و اإلقتصار على ما كان يردده
ألن من
السابقون من الفقهاء و المعّلمين .و اإلجتهاد عنده مظهر من مظاهر استخدام العقل في اإلسالم ّ
ألن اإلجتهاد كما يقول
يكيف نفسه عبر فهمه لمسار حياته و ّ
خالله يستطيع المسلم و بوحي من دينه أن ّ

التغير"»
محمد اقبال"هو أساس الحركة في اإلسالم ،بما هو دين يوفق بين ّ
الدوام و ّ

()4

فالدعوة لإلجتهاد و التّجديد مستمرة ففي كل عصر و قطر من أمتنا اإلسالمية نجد من يدعو للتّجديد و
ّ
باألمة « و مناداة محمد عبده باإلجتهاد تعني الفهم الجديد الذي يجب أن يعطى للقرآن و
اإلصالح و ّ
النهوض ّ
الشرع
السنة لفهم مقاصدهما البعيدة و استخراج األحكام بصورة تحقق للمسلم المعاصر كرامته و حريته التّي كفلها ّ
ّ
()5
اإلسالمي  ...و هو اجتهاد يحاول فيه ايجاد صياغات جديدة تتالئم و العصر الحاضر».
الديني حتّى يتالئم مع العصر ،و هو طريق
ب .مواكبة العصر « :نجد من بين اآلراء من تحتم تحديث التّفكير ّ
كم األفواه و منع مواجة اآلراء المختلفة
محفوف بالمخاطر و المزالق ،لكن ال تنفع فيه الخطابة الفارغة و ال ّ
بعضها بعضا )6(».و هؤالء هم « المصلحون تيار يعتنق اإلسالم و يؤمن بقدراته ،لكن يؤمن بضرورة للتّطور
ألنه فعال يحمل المقومات التّي تؤهله لمجابهة التّحديات و بالتالي يجب اخضاع الموروث
و التّحديثّ ،
للدراسة وفق المناهج الحديثة و تنحية ما يعيقه ،و اإلبقاء على ما ينفع فقط و العمل على جعل
اإلسالمي ّ

SNED, Alger,1982, Mostafa Bentefnouchet, La Culture En Algérie Mythe Et Réalité, -1
P 133.
نقال عن :لويزة لعمريي" ،نظرية الثقافة عند مالك بن نيب"( ،ماجسرت ،قسم اللّغة و األدب العريب ،كلية اآلداب و اللّغات ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو2014 ،م ،).ص .58
 -2لويزة لعمريي" ،نظرية الثقافة عند مالك بن نيب"( ،ماجسرت ،قسم اللّغة و األدب العريب ،كلية اآلداب و اللّغات ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
2014م ،).ص .59 ،58
 -3محمد عبده ،رسالة التوحيد ( ،القاهرة ،شركة األمل للطباعة و النشر1997 ،م ،).ص.357
 -4بلقاسم شتوانُ ،ترير العقل عند اإلمام حممد عبده ،جملة الدراسات العقدية و مقارنة األداين ،خمرب البحث يف الدراسات العقدية و مقارنة األداين
جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة -اجلزائر ،العدد 2008 ،4م ،ص .327
 -5بلقاسم شتوانُ ،ترير العقل عند اإلمام حممد عبده ،مرجع سابق ،ص .327
 -6نعيمة ادريس ،احلوار املسيحي اإلسالمي بني املصداقية و التشكيك ،مرجع سابق ،ص .99
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()1
أن هذا التّيار يواجه عقبة المناوئون للتّجديد باعتبار
اإلسالم يساير العصر دون أن يفقد مقوماته طبعاّ ».إال ّ

الداخل باستخدام أبنائه في
الديني « مؤامرة جديدة ضد اإلسالم تهدف إلى تحطيمه من ّ
أن تجديد الخطاب ّ
ّ
()2
للنجاة».
ذلك ،و رأى الحل في التمسك برأي السلف الصالح كسبيل ّ

أن هذا التّيار هو تكريس للجمود الفكري و اإلنغالق و التقوقع حول الذات ،و ال يستجيب
ّإال ّأنني أرى ّ
الديني لن يكون مجديا ما لم يعاد النظر في التعاطي مع
أن تجديد الخطاب ّ
لمتطلبات الواقع في حين نجد « ّ

كمادة مقدسة تشكل بوابة اإلصالح لكل زمان و مكان فهي تجاري الواقع و
ّ
الدينية  -قرآنا و سنة ّ -
النصوص ّ
()3
تُوجد حلوال لمشكالته ».و هذا ما يطلق عليه الجمع بين األصالة و المعاصرة « أي اإللتزام بقاعدة الثّابت و

بالنصوص الثابتة ،فالفكر اإلسالمي له مصادره و ضوابطه و قيوده،
المتغير في اإلسالم ،فال يجوز اإلخالل ّ -
ال تتجاوز برأي و ال يناقضها اجتهاد ،فيؤدى العقل البشرى دوره المشروع في التفكير ،و يضيف الجديد من آرائه
النمو ،و تحقق التالحم بين الفكر و اإلنسان ،و يدخل
و تصوراته في ذلك وفق معايير و أصول تضبط حركة ّ
في هذا الضابط عدم إغفال ما أتى به السابقون و الالحقون ،فمن رام التّجديد فال يجوز له أن يتجاوز جهود

السابقين بما يخدم العصر ،فال يمنعه ّأنه ابن عصره أن يعتمد على ما جاء به األوائل و ما بحثه األقران و
ّ
إن الجمع بين ما هو أصيل و معاصر هو حلية التّجديد و زينته ،و ميزة هذا الجمع االتصال بين
المحدثون ،بل ّ
الماضي و الحاضر ،و مراعاة مراحل التدرج و التطور لألفكار و النظريات ،و معرفة سمات كل مرحلة».

()4

الديني و ذلك يتطلب « الفهم المعمق للحياة اإلجتماعية و مشاكلها و قضاياها،
 -تحسين و تطوير أسلوب الخطاب ّ

الناس و عدم تجاهل الفوارق العقلية و اإلجتماعية و غيرها».
و القدرة على التّمييز بين مستويات ّ
الديني وضع حدود لهذا الخطاب وفق قيمنا اإلسالمية
إذن على المشتغلين في حقل تجديد الخطاب ّ
()5

الدين :كما
المستمدة من الكتاب و السنة و عدم الخضوع لتيارات فكرية مذهبية معينة و عدم المساس بركائز ّ

تحدث عنها محمد عمارة(:)6

النبوي للقرآن الكريم ،كما
النقية ،البالغ القرآني ،و البيان ّ
* مبادئ اإلسالم ،كما تمثلت في منابعه الجوهرية و ّ
تمثل في السنة النبوية الثابتة.

لألمة ،و التّي حفظت ألجيالها تواصلها
* و ثوابت التراث العربي اإلسالمي ،التّي مثلت قسمات الهوية الحضارية ّ
الحضاري و وحدتها كأمه ،عبر الزمان و المكان.
* و كل ما أبدعه العقل اإلنساني ،في مختلف الحضارات ،مما هو "ابن الدليل" كما تمثل في الحقائق و القوانين

التّي مثلت و تمثل العلوم التّي ال تتغاير موضوعاتها بتغاير الحضارات و المعتقدات  ..أي العلوم الموضوعية
متميز عن "العلوم اإلنسانية"  ..و منها الثقافة  ..التّي تدخل في
المحايدة ،التّي هي "مشترك إنساني عام" ّ
الخصوصيات التّي تتمايز فيها الحضارات ..

 -1املرجع نفسه ،ص .99
 -2املرجع نفسه ،ص .99
 -3ربيع حسن كوكة ،اخلطاب الديين :واقع اخلطاب و خطاب الواقع ،مرجع سابق.
 -4إبراهيم الكتاىن و آخرون :جتديد الفكر اإلسالمي( ،السعودية ،مركز الثقافة العربية 2006 ،م ،).ص ،25نقال عن :حممد عبد العاطي سالمة
أبوكمون ،بعض املتطلبات الرتبوية لتجديد اخلطاب ال ّديين يف ضوء التحوالت العاملية املعاصرة ،اجمللة العربية للعلوم و نشر األحباث ،جامعة كفر
الشيخ ،العدد 2016 ،6م ،م ،2ص .93 ،92
 -5العريب التبسي ،مقاالت يف ال ّدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .16
 -6حممد عمارة ،أزمة الفكر اإلسالمي املعاصر ( ،القاهرة ،دار الشرق األوسط للنشر1990 ،م ،).ص .72 ،71
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الديني وفق آليات معاصرة و الحفاظ على الهوية اإلسالمية و التأقلم مع
و كذلك عصرنة الخطاب ّ
مستجدات العصر و بذلك يكون « مشروعا تجديديا ال يقيم قطيعة مع التراث ،و ّإنما يتجاوز المتخّلف منه ،ذلك
يميز في عطائها بين "المشترك اإلنساني
الذي تجاوزه التطور  ..و ال يقيم قطيعة مع الحضارات األخرى ،و ّإنما ّ
تتميز بها تلك الحضارات  ..و ال يدير ظهره للواقع  -حاض ار و مستقبال -
العام" و بين "الخصوصيات" التّي ّ

فيهجره إلى الماضي  -كما فعل تيار التّقليد للموروث  -أو إلى "اآلخر الحضاري"  -كما فعل تيار التغريب ... -
و استلهام الموروث ،و اإلستعانة بالوافد المالئم ،كمنطلقات إلبداع جديد للواقع العربي اإلسالمي الجديد  ..فاإلبداع

السبيل إلى اإلحياء و التّجديد».
هو الهدف و األساس و ّ
 .4مسؤولية المؤسسات التعليمية في تطوير الخطاب الديني
()1

أ .مفهوم المؤسسات التعليمية:

مجتمعية مختلفة األعمار ،و يتم فيها تعليمهم و
« هي عبارة عن مكان أو موقع يتم فيه التقاء فئات
ّ
التعليمية من
التعليمية ،و تتكون هذه المؤسسة
تزويدهم بالكثير من المعلومات المختلفة حسب نوع هذه المؤسسة
ّ
ّ

يسية أو المعلمون ،و الطالب ،و أولياء األمور ،و الهيئات اإلدارّية فيها ،و يقوم الطالب بالبقاء
أعضاء الهيئة التدر ّ

التعليمية ،فهناك العديد
معينة ،تعتمد هذه الفترة أيضاً على نوع المؤسسة
ّ
زمنية ّ
في هذه المؤسسة لتلقي العلم لفترات ّ

التعليمية مثل رياض األطفال ،و المدارس ،و المعاهد ،و الكليات ،و الجامعات».
من أنواع المؤسسات
ّ
إذن المؤسسات التعليمية هي سلطة معرفية ،و ملتقى طالبي العلم و المعرفة و من يقومون بتلقين العلوم
()2

على اختالفها و تنوعها.

ب .أهمية المؤسسة التعليمية:

أهمية كبيرة حيث ّأنها تؤثر في الطالب ،و قد تعمل على تغيير سلوكياته و أفكاره
« للمؤسسات
التعليمية ّ
ّ
التعليمية ما يلي:
أهمية المؤسسة
بوية و
ّ
التعليمية ،و من ّ
ّ
المختلفة ،و تعمل كذلك على تلبية حاجاتهم التر ّ

•
•

االجتماعية ،و تلقين العلم و المعرفة و تقوم أيضا المؤسسات التعليمية بتقويم
عملية التنشئة
المساهمة في
ّ
ّ
الدين اإلسالمي.
سلوك الفرد ، ...و ترسيخ أخالقيات ّ
عقلية الطالب ،و حرصه على تعلم كل ما هو جديد للوصول إلى المستوى المطلوب من التطور و
تفتح ّ
التقدم العلمي و التكنولوجي.

•

األساسية
زيادة الثقافة العامة لدى الطالب ،من خالل زيادة حرصهم على قراءة الكتب ،و تمدهم بالمهارات
ّ

•
•

االجتماعية المختلفة.
للتكيف و العيش مع البيئات
ّ
الخاصة بالحياة.
المسؤولية ،و وضع أهدافه
تحمل
ّ
ّ
تُساعد الطالب على ّ
الجامعية ،و التي تعمل على تكوين و ترسيخ معلومات في
تقوم المدارس بتأسيس الطالب و تهيئته للدراسة
ّ
الجامعية.
مجال محدد يقوم الطالب باختياره في بداية دراسته
ّ

أن هذه المؤسسات تحوي على أفراد يمثلون النخبة من المتعلمين
ت .مسؤولية و دور المؤسسات التعليمية :بما ّ
و المفكرين فهم أقدر على التّفكير في حال األمة و النهوض بها أل ّن؛ « األفراد أقدر على الصبر من
ألن الرؤية عندهم أكثر وضوحا و أقوى من الجماعات»
الجماعاتّ ...

()3

 -1محمد عمارة ،أزمة الفكر اإلسالمي المعاصر ،مرجع سابق ،ص .73 ،72
 -2هبة كامل ،تعريف المؤسسة التعليمية ،مقال منشور بتاريخ  25يناير  ،2016على موقع www.mawdoo3.com
 -3حممود اخلالدي ،التفكري بداية الطريق إىل هنضة األمة اإلسالمية( ،اجلزائر ،شركة الشهاب1989 ،م ،).ص .40
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و لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تنتج خطاب ديني معتدل مواكب
للعصر و يساهم في حل قضايا و مشاكل الشعوب؟

بداية سنتحدث عن مسؤولية المؤسسات التعليمية تجاه المجتمع؛ حيث تكمن هذه المسؤولية في بيان

الرؤية اإلسالمية الصحيحة و دحض الخلفيات أو األفكار المغلوطة و الناتجة عن الفهم الخاطئ لإلسالم و
الدينية المتطرفة و بيان جهاتها لتوعية و تعريف
تعاليمه .و كذلك الدعوة إلى توخي الحيطة و الحذر من الخطابات ّ
الداعية للعنف و التكفير و
الدينية ّ
المجتمع بها للمحافظة على األمن القومي ،كذلك التّصدي بكل قوة للخطابات ّ
التطرف و التّي تشوه صورة اإلسالم و تقدمه على أساس ّأنه دين عنف و ارهاب.

الديني بمعنى « التربية و التكوين المستمر ،أو بناء
و األهم من كل ذلك اإلستم اررية في تجديد الخطاب ّ
()1
بالدعوة و اإلستم اررية».
أن بقاء اإلسالم عقيدة و سلوكا  -مرهون ّ
اإلنسان إسالميا و رعايته ،...،ذلك ّ

لألمة ،فعلى
كما ّأنه للمؤسسات التّعليمية دور كبير في توجيه المجتمع و ذلك بتقديم خطاب نهضوي ّ
الديني داخل المؤسسات التعليمية أن تعد برامج و تنتهج أساليب تتماشى و الواقع المعاصر و
المشتغلين بالخطاب ّ
تحدياته ،و هذا ما يوجب التمكن و التحكم في مفردات عصرنا من تقنيات و أساليب تلقين حديثة تتميز بالسرعة

الدقة.
و ّ

و كذلك على المؤسسات التعليمية العمل على تعزيز السلوكيات اإلجتماعية و تصويبها و كذلك نشر

القيم األخالقية و اإلنسانية في المجتمع و هي من أساسيات ديننا الحنيف ،اقامة دورات علمية و تعليمية حول

الديني.
مستجدات العصر ،و توزيع منشورات للتحفيز و بيان مدى توافق الواقع مع صيغة الخطاب ّ

أيضا على المؤسسات التّعليمية التخطيط و التنسيق فيما بينها من أجل التبادل المعرفي و اإلتفاق على
الديني إلستنارة المجتمع و الخروج به من دائرة التقليد و الركود إلى بر اإلبداع و اإلجتهاد
صيغة موحدة للخطاب ّ

و أريحية العيش.

 -1العريب التبسي ،مقاالت يف ال ّدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .13
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خاتمة:

ألن ديننا كّله رقي و نور ،و أن نعود
الرقي و اإلزدهار ألمتنا اإلسالمية؛ ّ
و في نهاية هذا البحث أتمنى ّ
الديني حبيسة
لسابق عهدنا ّ
الدعوة إلى تجديد الخطاب ّ
ألنه لنا من المؤهالت ما يكفي ،و ال نريد أن تبقى ّ

المؤتمرات و الندوات و أن تكون مجرد أفكار و مقترحات على الورق ،بل أن تجسد على أرض الواقع و أن تجد
الفعالة من الجهات المعنية و أن تُدحض كل العراقيل و المعوقات ،و المطبات التّي تعتري
ّ
الدعم الكافي و المساندة ّ

الديني.
كل محاولة لتجديد الخطاب ّ
نتائج و توصيات:

• الوصول إلى خطاب ديني حقيقي تتجسد مالمحه في الميدان ،و يأخذ بالمجتمع اإلسالمي إلى بر األمان و
العيش بسالم.
الديني كّلما اقتضت الضرورة ،و كذلك الجاهزية
• إنشاء مراكز متخصصة تعمل على التّحديث الدائم للخطاب ّ
التّامة ألي مستجد.

الصراعات و آفات اإلرهاب المقيت كلها مخاطر
• إننا نعيش في محيط متعدد الخلفيات الفكرية و األزمات و ّ
تدفعنا جميعا إلى اليقظة و الحذر ،و التجند للحفاظ على سالمة أمتنا اإلسالمية.
• تحصين المجتمعات العربية اإلسالمية من المخاطر الخارجية ،مما يتطلب إستعداد شعبي مسلح بروح الهوية
اإلسالمية و مشبع بالحرص على صون ديننا الحنيف.

الديني هو مساهمة ثمينة في إرشاد المجتمع لتقويم األمور و درء المخاطر
إن العمل على تجديد الخطاب ّ
• ّ
الوافدة إليه من الخارج.
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قائمة المصادر و المراجع

الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط [ ]( ،بيروت ،دار صادر ،ت [ ] ،).ج.3
 .1ابن منظور ،جمال ّ
 .2محمد الطاهر بن عاشور ،تحقيقات و أنظار في الكتاب و السنة( ،تونس ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،
1985م).

 .3محمد إبراهيم المنوفي :تجديد الخطاب الديني بين التنوير و التزوير ،الندوة العلمية السابعة عشر بقسم أصول
التربية جامعة كفر الشيخ بعنوان :التربية و تجديد الخطاب الديني الواقع و المأمول 18 ،مارس 2015
 .4نعيمة ادريس ،الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية و التشكيك( ،الجزائر ،كنوز الحكمة2001 ،م).
 .5محمود الخالدي ،التفكير بداية الطريق إلى نهضة األمة اإلسالمية( ،الجزائر ،شركة الشهاب1989 ،م).

الدعوة إلى النهضة اإلسالمية في الجزائر ،جمع و تعليق :أحمد الرفاعي الشرفي،
 .6العربي التبسي ،مقاالت في ّ
ط ( ،1باتنة :الجزائر ،دار الشهاب1984 ،م).
 .7بلقاسم شتوان ،تحرير العقل عند اإلمام محمد عبده ،مجلة الدراسات العقدية و مقارنة األديان ،مخبر البحث
في الدراسات العقدية و مقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة -الجزائر ،العدد
2008 ،4م.

 .8هبة كامل ،تعريف المؤسسة التعليمية ،مقال منشور بتاريخ  25يناير  ،2016على موقع
www.mawdoo3.com
 .9ربيع حسن كوكة ،الخطاب الديني :واقع الخطاب و خطاب الواقع ،مقال منشور بتاريخ 2017 /08 /21
على موقع الجماهير www.jmahir.alwehda.gov.sy

الديني في ضوء التحوالت
 .10محمد عبد العاطي سالمة أبوكمون ،بعض المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب ّ
العالمية المعاصرة ،المجلة العربية للعلوم و نشر األبحاث ،جامعة كفر الشيخ ،العدد 2016 ،6م ،م،2

الدين و تنهض بالدنيا (،بيروت 1998 ،م).
 .11يوسف القرضاوى ،من أجل صحوة راشدة تجديد ّ

 .12أحالم مطالقة و آخرون ،تجديد أهداف الدراسات اإلسالمية في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة ،مجلة
جامعة النجاح لألبحاث ،جامعة اليرموك األردن ،العدد 2014 ،28م ،م .5

 .13محمد عبده ،رسالة التوحيد ( ،القاهرة ،شركة األمل للطباعة و النشر1997 ،م).
 .14محمد قطب ،واقعنا المعاصر ،ط [ ] (،الجزائر ،مكتبة رحاب ،ت [ ]).

 .15محمد عمارة ،أزمة الفكر اإلسالمي المعاصر ( ،القاهرة ،دار الشرق األوسط للنشر1990 ،م).
 .16لويزة لعميري" ،نظرية الثقافة عند مالك بن نبي"( ،ماجستر ،قسم الّلغة و األدب العربي ،كلية اآلداب و الّلغات،
جامعة مولود معمري تيزي وزو2014 ،م).

 .17دور الخطاب الديني المعتدل في تحقيق التغيير اإلجتماعي ،مقال منشور بتاريخ  23تموز 2017م على
موقع شبكة النبأ المعلوماتيةwww.annabaa.org .
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

توظيف شبكات التواصل اًلجتماعي في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها
إعداد
أ.سمية بنت سالم بن سليمان الريامية

د .ميمونة بنت درويش بن الحاج الزدجالية

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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ملخص:

هدف هذا البحث إلى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت في تجديد الخطاب الديني،
ولتحقيق هذا الهدف اطلعت الباحثتان على مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعلق بفاعلية شبكات التواصل
االجتماعي ومواقع االنترنت حيث ظهرت في اآلونة األخيرة إقبال الدعاة والخطباء على استخدام شبكات التواصل
االجتماعي ومواقع اإلنترنت في نشر الخطابات الدينية والدعوة إلى اإلسالم .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي وسعت الدراسة لالجابة على السؤال الرئيس اآلتي :أال وهو :كيف يمكن توظيف شبكات التواصل
االجتماعي في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها؟
وقد قامت الباحثتان بتوضيح ذلك عن طريق طرح أمثلة عملية لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في خدمة

التربية اإلسالمية وتدريسها ومنها توظيف الفيس بوك وتويتر واإلنستقرام واليوتيوب في تدريس التربية اإلسالمية.

وقدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت
في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها لماله من أثر كبير في نشر الخطاب الديني لدى فئة الطلبة ،واالستفادة منها
في نهضة األمة ورفعة شأن المجتمع ونشر القيم واألخالق الحسنة خاصة في وقتنا المعاصر الذي انتشرت به
الشائعات ،والمغريات.

الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل اإلجتماعي ،التربية اإلسالمية.

مقدمة

الحمدهلل الذي من علينا برسالة اإلسالم وبعث سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم لدعوة الناس كما جاء في
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اب َواْل ِح ْك َم َة َوإِن َك ُانوا
قوله تعالىُ ﴿:ه َو الذي َب َع َث في ْاأل ُّمِّي َ
ين َرُسوًال ّم ْن ُه ْم َي ْتُلو َعَل ْي ِه ْم َآياته َوُي َزّكي ِه ْم َوُي َعّل ُم ُه ُم اْلكتَ َ
ِ
ِ
ين﴾ ( الجمعة  ،) 2:وقال تعالىْ ﴿:ادعُ ِإَل ٰى سِب ِ
ض َال ٍل ُّمِب ٍ
ظ ِة اْل َح َسَن ِة ۖ َو َج ِادْل ُهم
ِك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
من َقْب ُل َلفي َ
يل َرّب َ
َ
ِِ
ِ
َِّ ِ
ين﴾ (النحل ) 125:من هنا ندرك
ض َّل َعن َسِبيله ۖ َو ُه َو أ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِباْل ُم ْهتَد َ
َعَل ُم ِب َمن َ
َح َس ُن ۚ ِإ َّن َرب َ
ِبالتي ه َي أ ْ
أهمية الدعوة إلى هللا .
كما نعلم أن الخطاب الديني جاء عالمي ولجميع البشر أي للناس كافة ،وليس لفئة معينة من الناس ،ودون تفريق
ِ ِ
على أساس الجنس أو اللون أو غيره ،كما يقول هللا عزوجل في محكم تنزيله ﴿ :وما أَرسْلَن َّ
ين
اك ِإال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
ََ َْ َ
﴾ (األنبياء) 107:

ولقد ظهر في األونة من ينادي بضرورة اإلهتمام بتجديد الخطاب الديني ،واإلسراع بمراجعة جذرية وشاملة وعميقة

للطرق واألساليب والصيغ والمناهج التي تعتمد في مجال تبليغ مبادئ اإلسالم وأحكامه وتوجيهاته ومقاصد شريعته
إلى الناس كافة(.اليحياوي)2015 ،

وما دام هناك حاجة ماسة للتجديد والتطوير فكان البد من مواكبة العصر بمايتناسب مع العقيدة اإلسالمية؛ من

هنا جاءت أهمية البحث عن دور شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت في تجديد الخطاب الديني.
دور شبكات التواصل اًلجتماعي ومواقع اإلنترنت في تجديد الخطاب الديني

تعد مواقع التواصل االجتماعي ظاهرة إعالمية بارزة في وقتنا الحالي؛ إذ تستقطب عددا كبي ار من فئات المجتمع

وخاصة فئة الشباب حيث يعتبرون الفئة األكثر تأثي ار على المجتمعات بما يملكونه من طاقات والقابلية على
التغير(.العقلة)2017 ،
لذا البد أن ينحو الخطاب الديني منحي جديدا في ضوء ذلك.
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وإن الكلمة تقال اآلن فتنقل عبر وسائل اإلعالم في لحظات إلى أطراف الكرة األرضية فيسمعها المسلم وغير

المسلم في شتى أرجاء العالم وبالتالي يرى هل هي مناسبة له أم ال؟!وهل المتكلم يخاطب فكر اإلنسان وعقله أم ال
يزال يعيش في دائرة محدودة ال تتسع أال له وأهل منطقته (.هالل ،عبد الغفار حامد) 2015 ،

ونحن اآلن نعيش في عصر البد على الداعية المسلم أن يراعي فيه المتغيرات الحاصلة ويرى ما يناسبهم ويحدثهم
بلسان اآلن ،وأن يستغل شبكات التواصل المعروفة كتويتر ،الفيس بوك ،اليوتيوب ومواقع اإلنترنت في نشر الدعوة
اإلسالمية ومناقشة الناس حول القضايا التي تهمهم علميا ،وثقافيا ،وعلى الداعية أن يتسم بروح المحاورة فال يقوم

بتكفير الناس أو وصفهم بصفات بذئية .بالتالي يستخدم شبكات التواصل بطريقة صحيحة ،وضرورة االستفادة من
التقنيات الحديثة في مجال التواصل واإلتصال وبخاصة القنوات الفضائية والشبكة العالمية ،واإلنترنت؛ وذلك لتيسير
إيصال الخطاب اإلسالمي إلى الناس جميعا على اختالف مستوياتهم(.الخطيب ،محمد علي)2005 ،
وقد حضر الدين على الشبكة العنكبوتية منذ بداياتها ،وساهم األفراد في إنشاء مواقع وصفحات لها إلبراز رسالتها،
والدعوة إلى عقيدتها ،والرد على مخالفيها .وأفادت غالبية الحركات اإلسالمية المتطرفة من اإلنترنت؛ وذلك لحاجتها

لتعبير عن نشاطها الديني والسياسي ،بعيدا عن الرقابة الحكومية المباشرة ،مما أتاح لها هامشا من التحرك تمكنت
من خاللها من نقل األفكار.
في حين تراخت المؤسسات اإلسالمية المعتدلة .بسبب توافر قنوات بديلة لها ،عن إيصال رسالتها ،وربما أيضا
بسبب عدم استيعاب بعض قياداتها للقوة الكامنة في الوجود على اإلنترنت ،وعلى الرغم من ذلك كان الحضور
اإليجابي والبناء لممثلي اإلسالم المعتدل على الشبكة العالمية(.مركز المسبار للدراسات والبحوث)2015 ،

هناك من المفتين والدعاة ممن يدعون إلى ضرورة إستعياب الشباب واإلهتمام بقضاياهم بإستخدام وسائل التواصل
االجتماعي الحديثة للوصول إليهم واستهدافهم من خالل خطط تجديد الخطاب الديني(.البحيري )2015 ،وكذلك
حث بعض و ازراء الدول األئمة والدعاة على فتح حسابات على صفحات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت .مثل

تويتر والفيس بوك وهو ما يعرف باإلعالم الجديد ويؤدي إلى التطور واإلنتشار .ال سيما" الفيسبوك" الذي يعد أكثر
إنتشا ار من " تويتر" في العالم العربي .لذلك يجب عليهم إستغاللهما أحسن إستغالل في مجال الدعوة(.يوهوس،
)2018
إذن تمثل شبكات التواصل اإلجتماعي دو ار مهما في حياتنا حيث أصبح من السهل نقل المعلومات وإرسالها بكل
سهولة ويسر وبسرعة .ونظ ار ألهمية شبكات التواصل اإلجتماعي ،أجريت العديد من البحوث والدراسات التربوية

في هذا المجال ،كدراسة مجازي ( )2015التي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي إلكتروني عبر

شبكات التواصل االجتماعي في تحسين مستوى الذكاء اإلنفعالي لدى عينة من طالبات جامعة األقصى ،وتكونت
العينة من  22طالبة من كلية التربية بجامعة األقصى ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسط درجات عينة الدراسة على الدرجة الكلية وأبعاد مقياس الذكاء اإلنفعالي في القياسين القبلي والبعدي،

والقياسين البعدى والتتابعي مما يؤكد على فاعلية البرنامج اإلرشادي االلكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي
المستخدم في تحسين الذكاء اإلنفعالي لدى طالبات جامعة القدس .و دراسة الحصان ( )2015التي هدفت إلى
تشخيص واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ،وتقديم تصور مقترح
في تعليم وتعلم العلوم ،وتكونت من  60معلمة من معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ،وتوصلت نتائج الدراسة

أن واقع توظيف معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة لشبكات التواصل االجتماعي في تعليم وتعلم العلوم متدنية،

كما توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات معلمات المرحلة المتوسطة عينة الدراسة
على مدى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم وتعلم العلوم .ودراسة منصور(  )2017التي هدفت إلى
التعرف على مستويات ودوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي ،وتكونت عينة الدراسة
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من  200طالبة وطالبة من جامعة الملك سعود وصنعاء ،وأشارت النتائج بعدم قبول الفرض األول القائل بأن
متغير استقرار المجتمع يؤثرعلى درجة إعتماد الطالب على شبكة التواصل االجتماعي كمصدر إخباري أو تعليمي،

وإلى قبول جزئي للفرض الثاني بأن متغير تأثير استقرار المجتمع يؤثرعلى متغير تأثيرات اإلعتماد على شبكات

التواصل االجتماعي معرفيا ووجدانيا وسلوكيا؛ إذ كانت الفروق كانت جوهرية بين طالب الجامعتين في التأثيرات
المعرفية والوجدانية .ولم تكن جوهرية في التأثيرات السلوكية .أما نتيجة الفرض الثالث فلم تكن المتغيرات الديموغرافية

مؤثرة أال في حاالت محدودة ،من متغيرات االعتماد على الشبكات كمصدر تعليمي وإخباري .و دراسة الشهري

( )2018التي هدفت إلى معرفة أثر توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المهارات الحياتية لدلى طالب
المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب والمعلمين ،وتكونت عينة الدراسة من  375معلم ممن يعملون ممن يدرسون

المرحلة الثانوية التابعة إلدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض تم اختيارهم بطريقة عشوائية وفي حين كانت عينة
الطلبة مكونة من 954طالبا ،ومن نتائج الدراسة جاءت استجابات أفراد عينتي الدارسة من المعلمين والطالب،

على "واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المهاارت الحياتية لدى طالب المرحلة الثانوية" بمتوسط
عام يشير إلى خيار (موافق) على أداة الدارسة ،وجاءت استجابات أفراد عينتي الدارسة من المعلمين والطالب،
على "المعوقات التي تواجه طالب المرحلة الثانوية عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المهاارت
الحياتية" بمتوسط عام يشير إلى خيار (موافق) على أداة الدارسة ،اما استجابات أفراد عينة الدارسة ،على "سبل
تفعيل شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المهاارت الحياتية لطالب المرحلة الثانوية " بمتوسط عام يشير إلى

خيار (موافق بشدة) على أداة الدارسة.

إيجابيات شبكات التواصل اًلجتماعي ومواقع األنترنت:

-أدى إلى خلق عالم إفتراضي أسهم في حدوث نوع من الديمقراطية حرية الرأي والتشاور عبر عدة آليات من بينها

الدردشة وتعليقات القراء ومنشوراتهم التي تتيح للمستخدمين اإلندماج في القضايا والتعبير عن آرائهم(.نوشي؛

الربيعي)2017 ،

 تسمح بتبادل الخبرات واألفكار والنشاطات والقيم ،واإلهتمامات في إطار شبكاتهم الشخصية(.الزبون؛ ملحم؛العواملة)2017 ،

 إمكانية التواصل مع العالم الخارجي ،وطرح األفكار والقضايا المتعلقة باألمور الحياتية والمعاصرة ومعالجتها،وتبادل األفكار.
 القيام باألنشطة المختلفة التي تساهم في التقرب من اآلخرين ،والتواصل معهم. عرض المشاريع والتجارب واإلبداعات التي تساهم في خدمة المجتمعات ونموها وإزدهارها.معيقات شبكات التواصل اًلجتماعي ومواقع األنترنت في تجديد الخطاب الديني
 -قلة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من الدعاة والخطباء.

 ضعف البنية التحتية ،وهو ضعف في اإلنترنت لدى بعض الدول. ضعف اإلمكانات وتوفر األجهزة. زيادة األعباء وقلة الوقت. -وجود سلبيات عند استخدام شبكات التواصل منها:

 -1عدم وجود الرقابة ،وإنعدام المسؤالية لدى البعض.
 -2انتشار الشائعات والمبالغة في نقل األمور.
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 -3عدم اإلحترام في بعض المناقشات (العبيدي.)2018 ،
ويتضح مما سبق أن الدراسات السابقة أكدت جميعها على أهمية توظيف شبكات التواصل االجتماعي ،وأن مجال

توظيف توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تدريس التربية اإلسالمية ال يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات،
لذلك واستجابة لتوصيات بعض الدراسات السابقة التي أوصت بإجراء مزيد من الدراسات في مجال توظيف شبكات

التواصل االجتماعي وفي تخصصات جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل؛ لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن

مدى توظيف توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تدريس التربية اإلسالمية بسلطنة عمان .وهي األولى من

نوعها في سلطنة عمان على حد علم الباحثتان .
مشكلة البحث:

كما أننا نعلم أن الخطاب الديني جاء عالمي ولجميع البشر أي للناس كافة ،وليس لفئة معينة من الناس ،ودون
ِ ِ
تفريق على أساس الجنس أو اللون أو غيره ،كما يقول هللا عزوجل في محكم تنزيله(:وما أَرسْلَن َّ
ين)
اك ِإال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
ََ َْ َ
سورة األنبياء ،اآلية107:
ولقد ظهر في األونة من ينادي بضرورة اإلهتمام بتجديد الخطاب الديني ،واإلسراع بمراجعة جذرية وشاملة وعميقة

للطرق واألساليب والصيغ والمناهج التي تعتمد في مجال تبليغ مبادئ اإلسالم وأحكامه وتوجيهاته ومقاصد شريعته
إلى الناس كافة(.اليحياوي)2015 ،

وما دام هناك حاجة ماسة للتجديد والتطوير فكان البد من مواكبة العصر بمايتناسب مع العقيدة اإلسالمية؛ من
هنا جاءت أهمية البحث عن دور شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت في تجديد الخطاب الديني .ويمكن

تحديد مشكلة البحث الحالي في االجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

كيف يمكن توظيف شبكات التواصل االجتماعي في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها؟
أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت في تجديد الخطاب
الديني ،وولتحقيق هذا الهدف اطلعت الباحثتان على مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعلق بتجديد الخطاب
الديني حيث ظهرت في اآلونة األخيرة إقبال الدعاة والخطباء على استخدام شبكات التواصل االجتماعي ومواقع

اإلنترنت في نشر الخطابات الدينية والدعوة إلى اإلسالم.
أهمية البحث

تأتي أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع المرتبط به وتتمثل هذه األهمية في بيان دور الشكبات التواصل االجتماعي

ومواقع اإلنترنت في خدمة التربية االسالمية وتدريسها فبالبحث والدراسة نجد أن البحث الحالي قدم نماذج عملية لكيفية
االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي لتدريس التربية االسالمية كجانب مهم في تجديد الخطاب الديني من خالل

مناهج التربية اإلسالمية.
التعريفات اًلجرائية لمصطلحات البحث

فيما يأتي تعريفا إجرائيا ألهم المصطلحات الواردة في البحث الحالي:

مواقع التواصل اًلجتماعي) Social networking(:

هي منظومة الكترونية تشمل تطبيقات متعددة منها االنستقرام ،تويتر ،الفيس بوك ،واليوتيوب وغيرها التي تساعد على

إنشاء حسابات شخصية أو تعليمية ثم االستفادة منها في نشر العلم والخبرات والمناقشات والتجارب وتبادل اآلراء ومما
يؤدى إلى خدمة العملية التدريسية.
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التربية اإلسالمية)Islamic Education (:

هي تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من جميع نواحيه المختلفة من الناحية الصحيحة والعقلية واألعتقادية والروحية

واألخالقية واإلرادية واإلبداعية ،في جميع مراحل نموه ،في ضوء المبادئ والقيم التي أتى بها اإلسالم وفي ضوء األساليب

وطرق التربية التي بينهما.
منهجية البحث

في ضوء موضوع البحث ،استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات ،ثم

تصنيفها وتحليلها ،واستخراج النتائج منها لمالئمته لطبيعة هذا البحث.
نتائج البحث

لإلجابة عن سؤال البحث والذي نص على :كيف يمكن توظيف شبكات التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت

في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها؟
قامت الباحثتان باإلجابة عن هذا السؤال عن طريق تقديم نماذج عملية من تطبيقات الباحثتان لشبكات التواصل

االجتماعي في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها ،كما يأتي:
أوًل :توظيف الفيس بوكFacebook.com:

يعتبر واحد من أهم مواقع التواصل االجتماعي وهو يمثل قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص أن يفعل

بواستطتها ما يشاء ،ويتكون الموقع من مجموعة من الشبكات تتألف من مجموعة من األعضاء ،وتصنف المجموعة
على أساس األقليم أو الجامعة أو المدرسة (المدني)2015 ،
وقامت الباحثتان بتوظيف الفيس بوك في التعليم
وهنا نموذج من التطبيق

المدرسة المطبق فيها سلمى بنت قيس للتعليم األساسي ( )5-12والية العوابي

المعلم المشرف المنفذ للمشروع بالمدرسة :سمية الريامية  -معلمة تربية اسالمية
الصف الدراسي المستهدف  :الصف العاشر
المادة الدارسية المطبق فيها المشروع :مادة التربية االسالمية

عنوان الصفحة

http://www.facebook.com/groups/425660480835139/476678885733298/?notif_t=gr
oup_activity
عدد أعضاء المجموعة30:صورة من تفاعل الطالبات على مجموعة لتعلو الهمم على الفيس بوك
ثانيا :تويتر()Twitter

هو أداة محادثة تسمح لك بإرسال واستقبال رسائل قصيرة وتسمى( )Tweetفي إطار مجتمع تويتر الخاص

بك ،كما أنه موقع شبكات اجتماعية ظهر في أواخر عام 2006م يقدم خدمة تدوين مصغر والتي تسمح لمستخدميه
بإرسال تغريدات بحد أقصى 140حرفا للرسالة الواحدة والتي قام الموقع بزيادتها إلى  280حرف في العام 2017م
(العتيبي.)2018 ،
توظيف تويتر في التعليم تويتر

 يقوم المعلم بإنشاء حساب له على تويتر . يقوم المعلم بعرض حسابه على السبورة أو ارساله للطالب عبر عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بطالبه.461
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 يقوم الطالب بمتابعة المعلم عبر حسابه (.)Follow -يقوم المعلم بمتابعة طالبه بعد أن تظهر لديه اشارات ( )mentionتفيد بمتابعتهم له.

 يقوم الطالب بإرسال رسائل مباشرة خاصة ( )Direct Messagesللمعلم لتأكيد متابعتهم له كون الرسائلالخاصة متاحة فقط لمن يتابعك وتتابعه على تويتر.
 يقوم كل معلم بإنشاء قائمة ( ) Listلكل صف أو فصل أو شعبة يقوم بتدريسها وتضم القائمة عناوين حساباتطالبه ليسهل متابعة كل التغريدات التي ينشرها طالبه في القائمة (الشعبة/الفصل/الصف).

 يقوم كل طالب بإنشاء قائمة لكل مادة ليسهل عليه متابعة التغريدات التي تخص كل مادة  -يقوم كل معلم مادةبإنشاء وسم/هاشتاق خاص به متبوعا بإسم الصف أو الفصل أو الشعبة( #علوم_5أ = مادة العلوم للصف الخامس
أ# ،رياضيات_9ب =مادة الرياضيات للصف التاسع ب # ،تقنية_معلومات_11ج # ،تاريخ_10هـ ،
#مهارات_حياتية _9ب # ،تربية_إسالمية _5د..إلخ) حتى يسهل متابعة كل التغريدات حول دروس كل مادة على
حدة.

 يفتح المعلم النقاش حول أي موضوع في الدرس عبر وسوم/هاشتاقات ،بحيث تشمل الوسوم اسم المادة واسمالدرس والفكرة المراد مناقشتها مثال#( :تربية_إسالمية_11ب #السيرة_النبوية #غزوة_أحد).
 -يمكن للمعلم التمهيد للدرس عبر سؤال أو نقاش من خالل تغريدة متبوعة بوسم/هاشتاق كما سبق توضيحه. -يمكن للمعلم إعالم طالبه بموعد اإلمتحان أو تغيير موعد الحصة عبر تغريدة متبوعة بوسم السم المادة والصف

والدرس.

يمكن للمعلم والطالب إثراء الدرس بتغريدات مقتبسة من مقاالت ودراسات وبحوث موجودة على شبكة

األنترنت.

 -يمكن للمعلم التغريد في نهاية كل حصة بخالصة الدرس أو الوحدة ليستفيد منها طالبه ،ويتم التناقش عليها في

وقت الحق.
-

مقتبس من مدونة األستاذ موسى البلوشي ويب 0.2من أجل التعليم للرجوع إلى المدونة هذا الرابط.

http://web02inedu.blogspot.com/2012/12/google.html
نموذج توظيف تويتر في تدريس التربية اإلسالمية
عنوان الحساب https://twitter.com/sumaya2013 :

عدد التغريدات2494 :

عدد المتاِبعين للحساب591:
عدد الحسابات التي يتابعها حساب
لتعلو الهمم30 :

معدل التغريدات :خمس تغريدات في اليوم
إيجابيات توظيف تويتر:

-

أتاح للطلبة التواصل المستمر مع المعلم،ومعرفة معلومات أكثر للدروس ،وهذا التواصل أدى لفهم الدروس

المشروحة بشكل أكبر.

 استغالل الوقت في مايفيد من حل أسئلة وغيره. أتاح للطلبة إظهار مواهبهم بسبب إهتمام المعلم بهم في تطوير هذا المجال. تسهل للطالب التواصل مع المعلم أو المعلمة بحيث إذ واجه أي صعوبة يلجأ إلى تويتر ،ويباشر بالسؤالوسيجد الرد حاال.
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ثالثا :اإلنستجرام()Instagram

هي شبكة إجتماعية يمكن من خالل مشاركة الصور والفيديوهات ،والتعليق عليها ومشاركتها لآلخرين .ويمكن

االستفادة منه في الناحية العلمية.
وذلك من خالل:

أوال :مقاطع فيديو فيها شرح لبعض المفردات الصعبة للدروس.

ثانيا :طرح مسابقات من خالله لدروس ومن يجاوب يكون له درجة أو هدية.

ثالثا :أسئلة تقويم للدروس حتى يستوعب الطلبة وكون الشيء المصور يبقى أثره في ذهن الطلبة.

(الكندري)2013 ،

توظيف اإلنستقرام في تدريس التربية اإلسالمية
عنوان الحساب :لتعلو الهمم

/https://www.instagram.com/2013sumaya
عدد الصور و الفيديوهات المنشورة 204 :
عدد المتابعين269 :

عدد الذين يتابعهم الحساب5 :

رابعا :اليوتيوب()You Tube

هو موقع إجتماعي يسمح للمستخدمين بتحميل وعرض ومشاهدة مقاطع فيديو ،ويتم من خالله نقل األخبار المصور

المسموعة والمرئية إلى األشخاص.ويتم تبادلها على نطاق واسع بين مختلف األشخاص(.الكندري؛ السجاري،
العسالوي ،البالول)2015،
توظيف اليوتيوب في التعليم عمل قناة على اليوتيوب يتم فيها تحميل جميع الفيديوهات وقدقمنا بعمل ذلك ،والتفاعل
بها واضح .وذلك بإضافة التعليقات ،وأيضا استفادت الطالبات من هذه القناة كبيرة بحيث من الجميل أن تكون
المادة الدراسية مشاهدة وتثير الطلبة فماتراه العين يرسخ أكثر في ذهن الطلبه ،وهذا ما نالحظه ،مما يجعل الحصة

أكثر مشوقة وممتعة ويستطيع الطالب تحميل الفيديوهات التي تعينه على المادة الدراسية وتكون بالنسبة له كمرجع.
https://www.youtube.com/channel/UCYPveDVRXaIve6P-Zsvxzvw
الخالصة
تحظى الشبكات االجتماعية بأهمية بالغة من حيث الفكرة التي تقوم عليها ،حيث تتمثل وظيفتها بتفعيل المجتمعات

االفتراضية وإحيائها ،إذ توظف البرمجيات في خدمة األفراد لتتشارك فيما بينهم باالهتمامات واألنشطة أيضاً،
وتمتاز بسهولة استخدامها ،واختصار الوقت والمسافة في جمع المستخدمين من مختلف أنحاء العالم في وقت

قصير ،وقد حظيت هذه السنوات بأهمية كبيرة باستخدامها في خدمة العملية التعليمية ونشر ثقافة التعليم االلكتروني
وهنا قامت الباحثتان باستثمار شبكات التواصل االجتماعي في خدمة التربية اإلسالمية حيث أنشأت حسابات على

شبكات التواصل على تويتر والفيس بوك واليوتيوب واالنستقرام بمسمى لتعلو الهمم بحيث تقوم بنشر ما يتعلق بمادة

ال تربية اإلسالمية وطرح أسئلة للطالبات وعمل مسابقات إسالمية ،ونشر بعض التغطيات التي تحدث في المدرسة
والتي تقوم بها الطالبات أو المعلمات لخدمة اإلسالمية مما كان له أثر في إثراء التربية اإلسالمية ،وزيادة الدافعية

والتحفيز والتشجيع للمشاركة من قبل الطالبات والمعلمات وبهذه الطريقة يسهل على المجتمع والمدارس األخرى

وحتى الدول الثانية متابعة هذه الفعاليات ،ومشاهدة تفاعل الطالبات على هذه الحسابات ،وكما أن الباحثتان
استفادت من مواقع اإلنترنت بعمل مدونات على موقع بلوجر وتم من خالله نشر مواضيع قيمة تتعلق بالتربية
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اإلسالمية وتدريسها فهناك ما يقارب  14مدونة قامت بها الباحثتان أثناء عملية التدريس لبعض المناهج الدراسية
تم نشرها لإلطالع عليها واالستفادة من المعلومات الموجودة كإثراء لمادة التربية اإلسالمية ،وواضح بها جهود

الطالبات ،وأضافة إلى ذلك مشاركة من دول أخرى في التعليقات ،وهناك مشاهدة من دول غير مسلمه والمسلمة.

وهذا وإن دل على شيء دل على أهمية توظيف الشبكات االجتماعية ومواقع اإلنترنت في خدمة العملية التعليمية

خاصة أننا في عصر تحديات القرن الحادي والعشرين الذي ينبغى علينا أن نواكب كل جديد فيه بما يتناسب مع
مناهجنا الدراسية وما من شأنه خدمة الدين واإلسالم.
التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان ،بضرورة:

 االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت في خدمة التربية اإلسالمية وتدريسها لمالهمن أثر كبير في نشر التعليم وبقاءأثر التعلم.
 توجيه الطلبة وفئة الشباب باألخص الستخدام هذه المواقع االجتماعية والشبكات بشكل إيجابي ،واالستفادةمنه في نهضة األمة ورفعة شأن المجتمع ونشر القيم واألخالق الحسنة خاصة في وقتنا المعاصر الذي
انتشرت به الشائعات ،والمغريات.

المقترحات

في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثتان إجراء دراسة تجريبية لتعرف أثر توظيف وسائل التواصل االجتماعي في

تجديد الخطاب الديني على تحصيل الطلبة في سلطنة عمان.
المراجع

القرآن الكريم
هالل ،عبد الغفار حامد(.)2015أعمال ندوة:في ضرورة تجديد الخطاب الديني :المغرب :المغرب)272-257(.

الزيون ،أحمد محمد؛ أبو ملحم ،محمد حسني؛ العواملة ،عبدهللا أحمد (.)2017درجة تأثير شبكات التواصل االجتماعي
الرقمية على المنظومة القيمية لطلبة كلية عجلون الجامعية .المجلة األردنية للعلوم اًلجتماعية 3،10

مركز المسبار للدراسات والبحوث(  .)2015الدين ومنابر التواصل اًلجتماعيhttps://www.almesbar.net.
تاريخ االسترجاع .2018 /8 /13

المدني ،أسامة غازي ( .)2015دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية
( جامعة أم القرى نموذجا).مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  :جامعة السلطان قابوس.

العتيبي ،غادة محمد (.)2018واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي( الفيس بوك والتوتير) في التعليم من وجهة
نظر معلمات المرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدينة الرياض .مجلة كلية التربية بأسيوط -مصر،219-249 .

الكندري ،يعقوب يوسف؛ السجاري ،مها مشاري؛ العسالوي ،حمد عادل؛ البالول(.)2015المتغيرات اًلجتماعية المؤثرة
في استخدام شبكة التواصل اًلجتماعي.حوليات اآلداب والعلوم اًلجتماعية.جامعة الكويت.441،

الكندري ،إسراء( .)2013استخدام اًلستقرام في التعليم.

 http://esraaalk.blogspot.com/2013/11/blog-post.htmlتم االسترجاع بتاريخ 2018 /9 /22م.

مجازي ،جولتان( .)2015فاعلية برنامج إرشادي إلكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي في تحسين مستوى الذكاء
االنفعالي لدى عينة من طالبات جامعة األقصى .مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم اإلنسانية).)6(29 .
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منصور ،حسن محمد حسن( .)2017شبكات التواصل االجتماعي كمصدر تعليمي وإخباري لدى طلبة الجامعة_ دراسة
مقارنة في طرح نموذج االستخدام واإلعتماد .المجلة المعرفية للعلوم اإلنسانية.المملكة العربية السعودية-35.

139

الشهري ،ف ارح بن سعدبن عبدهللا( .)2018توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المهارات الحياتية لدى طالب
المرحلة الثانوية من جهة نظر الطالب والمعلمين .المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية ،المملكة العربية

السعودية488-430 .

الحصان ،أماني بنت محمد( .)2015واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.
مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي ،المملكة العربية السعودية1-25،)2(35.
يوهوس ،عبدالرزاق( .)2018تجديد الخطاب الديني ضرورة يفرضها العصر.

 .https://www.el-massa.com/dzتاريخ االسترجاع 2018/1/2م

البحيري ،أحمد( .)2015المفتي يدعو إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي الستيعاب الشباب.مجلة المصري اليوم
 740933https://www.almasryalyoum.com/news/details/تاريخ االسترجاع2018/9/25

نوشي ،زينة سعد؛ الربيعي ،حسين جمعة (.)2017شبكات التواصل االجتماعي وحرية التعبير عن
الحقوق الفردية والتنوع االجتماعي .مجلة الباحث اإلعالمي66-37.
العقلة،

إحسان(.)2017أهمية

االسترجاع2018/10/25

شبكات

التواصل

اًلجتماعية

https://mawdoo3.com

تاريخ

العبيدي ،إبراهيم(.)2017إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل اًلجتماعية  https://mawdoo3.comتاريخ
االسترجاع2018/10/10

اليحياوي ،يحي( .)2015في الحديث ضرورة تجديد الخطاب الديني.

 http://www.aljazeera.net/knowledgegateتاريخ اإلسترجاع 2018/10/18

المواقع اًللكترونية

البلوشي ،موسى(.)2012مدونة ويب2للتعليم

http://web02inedu.blogspot.com/2012/12/google.html

الريامية ،سمية( .)2013تويتر لتعلو الهمم
https://twitter.com/sumaya2013
الريامية ،سمية( .)2013يوتيوب تعليمي

https://www.youtube.com/channel/UCYPveDVRXaIve6P-Zsvxzvw

الريامية ،سمية( .)2013لتعلو الهمم
/https://www.instagram.com/2013sumayah
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

اًلعتزاز بالذات الحضارية
– رؤية شرعية-
إعداد
أ.م.د .خليل نوري العاني
جامعة اًلنبار – كلية التربية  /القائم

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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ملخص البحث

ان ارادة بناء او اعادة بناء أي حضارة وتشييدها والنهوض بها ال يتم اال بان يتوفر في هذه االرادة ميزة

إن الموقف من الذات وإمكاناتها عامل في غاية األهمية في بلوغ النجاح
االعتزاز والفخر بأصالة هذا الحضارة ،و ّ
فاألمة
فإنه يسري على األمم والشعوب بنفس الدرجة.
أو السقوط في الفشل ،وهذا األمر كما يسري على األفراد ّ
ّ
حق قدرها ال يمكن إالّ أن تكون على الدوام ِظالً لآلخرين ،تابعة لهم،
التي ال تثق بقدراتها وال تقدر إمكاناتها الذاتية ّ
ألمة أن تنهض وهي تشعر بمركب نقص في ذاتها يجعلها
ال تعتقد إالّ ما يقولون وال تنفذ إالّ ما يقررون ،فال يمكن ّ

تنظر إلى نفسها على ّأنها عاجزة عن مسايرة األمم القوية المزدهرة ،فضالً عن التقدم عليها .ولو رجعنا إلى القرآن
الكريم والسنة والسيرة النبوية المطهرة فسوف نجد الكثير من اآليات واالحاديث التي تدعو إلى ضرورة التمسك
واالعتزاز بالذات الحضارية اإلسالمية وتؤكد عليها .وهذا يدل على الموقع المهم ،الذي يريد اإلسالم أن يشغله هذا
األمة اإلسالمية ككل.
الموضوع في حياة الفرد المسلم والجماعة المسلمة و ّ

Abstract:

The will to build or rebuild any civilization and to promote it is not only to have in
this will the advantage of pride and pride in the authenticity of this civilization, and the
position of the self and its potential is very important in achieving success or fall in
failure, and this applies to individuals, Applies equally to nations and peoples. A nation
that does not trust its own capabilities and does not value its own potentials can not

but always be a shadow of others, a subordinate to them. They only believe what they
say and implement what they decide. A nation can not rise, As incapable of keeping
pace with the strong and prosperous nations, as well as progressing on them. If we

return to the Koran and the Sunnah and the prophetic biography of the Prophet, we
will find many verses and Hadiths that call for the need to uphold and pride of the
Islamic civilization and emphasizes them. This indicates the important position that
community,

Islam wants to occupy in the life of the Muslim individual, the Muslim
and the Islamic Ummah as a whole

مشكلة البحث:

ان من يتتبع كتابات الكثير من الباحثين في مجال العلوم االسالمية والفكر االسالمي وهم يبحثون في موضوع

تجديد الفكر االسالمي او تجديد الخطاب الديني فان اول ما سيقع عليه نظره دعوات لالنفتاح على الغرب وعلى

الشرق او على االخر حسب تعبيرهم ،ودعوات الى ترك الكثير من االحكام الفقهية القديمة او نبذ بعض النصوص
الدينية او اعادة فهمها من جديد وغيرها الكثير من الدعوات التي قد تكون معتدلة ومقبولة او متطرفة ومنبوذة حسب

الكاتب وفك ره ودعوته وخطابه .اال اننا ال نكد نجد في من يتصدى لفكر التجديد وخطاب التجديد وقضايا التجديد

من يتناول ضرورة التمسك واالعتزاز بذاتنا الحضارية وهويتنا االسالمية وعد هذا الموضوع جزءا ال يتج أز من الدعوة
الى تجديد الخطاب الديني او تجديد الفكر االسالمي بل واالنطالق منه في خطاب التجديد بدال من الطابع
االنهزامي االستسالمي السلبي الذي يخيم على موضوعات تجديد الخطاب الديني المطروحة على الساحة الفكرية

والثقافية واإلعالمية.
اهمية البحث:
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ان اغلب دعاة التجديد االن عندما يطرحون موضوع التجديد وقضايا التجديد في كتاباتهم وادبياتهم ويوجهونه الى
الداخل العربي االسالمي فانهم يعللون سبب هذه الدعوة واهميتها الى انتشار الفكر الديني المتشدد وما نتج عنه

من سلوك متطرف لدى فئة من المسلمين خاصة من الشباب ويعزون سبب انتشار هذا التطرف الى الفكر والخطاب
الديني الموجود.
واثارة هذه القضية امر حسن من حيث المبدأ ولكن كم هي نسبة دعاة الفكر والخطاب الديني المتطرف مقارنة
بدعاة الفكر والخطاب الديني المعتدل ،وما نسبة االثنان معا ،مقارنة بدعاة الفكر العلماني والتغريبي.

من جهة اخرى كم هي نسبة المسلمين الذين يقتنعون ويؤيدون هذا الفكر والخطاب الديني المتطرف ،مقارنة

بنسبة المقتنعين بالفكر والخطاب الديني المعتدل ،واالثنان معا مقارنة بنسبة الغير مقتنعين والغير مؤيدين وال
متبعين ألي فكر او خطاب ديني متطرف كان ام معتدل .
بال شك ان الفئة االخيرة هي التي تشكل الثقل االكبر في مجتمعنا العربي االسالمي ،ومن اهم اسباب ذلك

عدم القناعة بالقائمين على الخطاب الديني ومن يمثل ويتكلم باسم الخطاب الديني فضال عن الشعور بالهزيمة

النفسية والشعور بالنقص والنظرة الدونية للمجتمعات العربية االسالمية واالحساس بتفوق االخر ومحاولة تقليده

واتباعه وغيرها من المصطلحات التي تعبر عن هذا الموضوع وعليه اليس هؤالء احرى ان يتوجه اليهم دعاة التجديد

ويبتكرون خطابا دينيا جديدا إلقناعهم بانهم خير امة اخرجت للناس وغرس االعتزاز في نفوسهم بذاتهم الحضارية
وهويتهم االسالمية.

اما عندما يكون خطاب التجديد ودعوات التجديد موجها الى الخارج فان الموجة ستنقلب الى ما وصل اليه االخر

من الرقي والتطور وما نحن عليه من االنحطاط والتأخر ثم يبدئون بإلقاء اللوم على النصوص الدينية او طريقة
فهمها وما سببته لالمة من اشكاالت جعلتها تقبع في قاع االمم وكأن هذه النصوص لم تكن موجودة عندما كنا
سادة االمم.

ومرة اخرى اعود بالسبب في هذا الى النظرة الفوقية لالخر والنظرة الدونية للذات واالستسالم للشعور بالهزيمة

الحضارية والعجز عن السبق الحضاري بسبب مجموعة من النصوص الدينية والمنظومات القيمية –حسب قناعتهم-

التي تقف حائال بيننا وبين ان نكون مثل االخر في عنفوانه ومجده وسطوته وتطوره العلمي الذي لم تسبقه اليه امة
قط وكأن هللا سبحانه لم يخبرنا ابدا بان عادا ذات العماد التي لم ولن يخلق مثلها في البالد لم يعد لها شاهد اال
التراب النهم تحدوا هللا سبحانه وتعالى وخالفوا فطرته التي فطر الناس عليها.
هدف البحث:

ان ا ألمة التي تريد ان تنهض لبناء حضارتها او اعادة مجدها عليها ان تطرح اوال من نفسها ذلك الشعور

بمركب النقص او الرضا بالتبعية لآلخر ،وان أي سلوك او شعور بمركب النقص هذا لدى ابناء أي حضارة سيفشل
حتما أي جهد او مسعى للنهوض بهذه الحضارة.
وقد قمت بتقسيم البحث على ثالثة مطالب تناولت في المطلب االول ما ورد في القران الكريم من اآليات
القرآنية التي تحث على االعتزاز بالذات الحضارية والهوية واالسالمية وضرورة التمسك بها وعدم الحيد عنها وكيفية
تناول المفسرين لهذه اآليات ،وتناول المطلب الثاني ما جاء في السنة النبوية والسيرة المطهرة من احاديث تناولت
هذا الموضوع بعناية واهتمام  ،فيما بين المطلب الثالث فهم الصحابة الكرام لهذا الموضوع وتطبيقهم له.
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المطلب اًلول

القران الكريم وحثه على اًلعتزاز بالذات الحضارية

لو رجعنا إلى القرآن الكريم فسوف نجد الكثير من اآليات التي تدعوا إلى ضرورة التمسك واالعتزاز بالذات

الحضارية اإلسالمية وتؤكد عليها .وهذا يدل على الموقع المهم ،الذي يريد اإلسالم أن يشغله هذا الموضوع في
األمة اإلسالمية ككل.
حياة الفرد المسلم والجماعة المسلمة و ّ
ففي القرآن الكريم نجد سورة البقرة غنية وغزيرة بهذه المعاني ،فاآليات من ( )104-145جميعها تتحدث لنا
عن وجوب التمسك واالعتزاز بديننا وشريعتنا ،وهويتنا الخاصة ،والتمسك واالعتزاز أيضاً بمنهجنا وسلوكنا الخاص

الذي وضعه لنا ربنا وعلمنا ّإياه .ويحذرنا في الوقت نفسه من خطورة ترك هذا المنهج والسلوك والتشبه بالكافرين
والمشركين ليس فقط في االعتقاد بل حتى في التشريع واألفعال واألقوال لما في ذلك من خطر كبير علينا ،قد

يصل إلى درجة الخروج عن هذا الدين وهو ما يريده المشركون ،وال يرضون بديالً عنه.

إن هذه اآليات منها ما يتحدث عن موضوعنا بصورة مباشرة ومنها ما يتحدث عنه بصورة غير
ونالحظ ّ
أن موضوع
أن الشهيد سيد قطب في تفسيره لهذه اآليات قد ّ
أكد على ّ
مباشرة ،فيدور في فلكه ويتبعه ،وقد وجدت ّ
التمسك بالذات الحضارية اإلسالمية واالعتزاز بها هو الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه هذه اآليات ،إذ يقول«:

األمة المستخلفة،
فأما المادة األساسية لهذا الجزء ،ولبقية السورة ،فهي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص ّ
ّ
وشخصيتها المستقلة .المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها ،وبمنهجها
الجامع الشامل المتميز كذلك ..وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة ،ولحقيقة ارتباطها بربها ،ولوظيفتها

في العارض وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف في النفس والمال ،وفي الشعور والسلوك ،ومن بذل وتضحية»(.)1
وإذا أخذنا على سبيل المثال من هذه اآليات قوله :يا أَيُّها َّال ِذين آمنوْا الَ تَُقوُلوْا ر ِ
ظ ْرَنا
اعَنا َوُقوُلوْا ان ُ
َ َُ
َ
َ َ
لك ِاف ِرين ع َذ ِ
يم . )2(
اس َم ُعواْ َولِ َ َ َ ٌ
َو ْ
اب أَل ٌ

أن الدعوة هنا واضحة و صريحة من هللا  للمؤمنين بالنهي عن التشبه بالمشركين أو تقليدهم،
نجد ّ
فيدعوهم إلى منهج وسلوك وأفعال وحتى أقوال ،خاصة بهم .ففي هذه اآلية «:يتجه الخطاب إلى(الذين آمنوا)

تميزهم ،والتي تربطهم بربهم ونبيهم ،والتي تستجيش في نفوسهم االستجابة والتلبية.
يناديهم بالصفة التي ّ
وبهذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنبي (راعنا)-من الرعاية والنظر -وأن يقولوا بدالً منها مرادفها في اللغة
أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم
العربية (أنظرنا)  ..ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة...والسبب في ذلك النهيّ .
في نطق هذا اللفظ ،وهم يوجهونه إلى النبي  ،حتى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة...ومن ثم جاء النهي

للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة ،وأُمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى ،الذي ال يملك السفهاء
تحريفه وإمالته ،كي يفوتوا على اليهود غرضهم السفيه الصغير»(.)1

ِ َّ
ود َوالَ َّ
َّللاِ ُهَو
نك اْلَي ُه ُ
وأيضاً نجد في قولهَ  :وَلن َت ْر َ
ص َارى َحتَّى تَتَِّب َع مل َت ُه ْم ُق ْل ِإ َّن ُه َدى ّ
ضى َع َ
الن َ
اْلهدى وَلِئ ِن اتَّبعت أَهواءهم بعد َّال ِذي جاءك ِمن اْل ِعْل ِم ما َلك ِمن َّللاِ ِمن ولِ ٍي والَ ن ِ
صٍ
ير  .)2(التنبيه والتحذير
َ ّ َ َ
َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َ َ
َ َ َ ّ
َُ َ
بأنهم ال يجدر بهم وال يحق لهم أن يتبعوا أو يقتفوا أثر أهل
وأيضاً التهديد والوعيد من هللا  للرسول ،وألمته ّ
أحق أن تُتَّبع .و ّأنهم مهما توددت إليهم وحاولت
ألن شريعتك يا محمد هي
الكتاب ّ
ألنهم على باطل و ّ
الحق  ،فأنت ّ
ّ
() 1

في ظالل القران :سيد قطب/دار الشروق /بيروت/القاهرة/ط1408/15هـ/م/1ج/2ص.123

() 2

سورة البقرة  /من اآلية . 104

() 1

في ظالل القرآن :سيد قطب/م/1ج/1ص/100مصدر سابق .

() 2

سورة البقرة  /اآلية (. )120
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معهم ولنت لهم فلن يتبعوك ولن يرضوا عنك ،إالّ إذا تبعتهم أنت ووافقتهم على ما يريدونه ويهوونه هم ،ال ما يريده
هللا سبحانه ويشاءه ،وهذا محال منك يا محمد ومن أمتك.

يقول العالّمة ابن كثير عن هذه اآلية«:وليست اليهود يا محمد وال النصارى براضية عنك أبداً فدع طلب ما
إن
يرضيهم ويوافقهم ،وأقِبل على طلب رضا هللا سبحانه ،في دعائهم إلى ما بعثك هللا به من
الحق...وقل يا محمد ّ
ّ

هدى هللا الذي بعثني به هو هذا الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل ...وفي قوله تعالى ،ولئن أتبعت

السنة-عياذاً باهلل
لألمة عن إتباع طرائق اليهود والنصارى ،بعد ما علموا من القرآن و ّ
أهواءهم...تهديد ووعيد شديد ّ
من ذلك -فإن الخطاب مع الرسول ،واألمر ألمته»(.)3
وهناك أيضاً حادثة تحويل القبلة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام ،التي تُعد من أهم األدلة على
لب وجوهر موضوع االعتزاز بالذات الحضارية -الذي يريده هللا ويريده
فريضة التميز واالختصاص -وهما ّ
ِ ِ
ط َر اْل َم ْس ِج ِد
اها َفَو ِّل َو ْج َه َك َش ْ
لألمة المسلمة .قالَ : ق ْد َن َرى تََقُّل َب َو ْج ِه َك ِفي َّ
الس َماء َفَلُنَوّلَيَّن َك قْبَل ًة تَ ْر َ
ض َ
رسوله ّ
َّ ِ
ِ
ِ
َّللاُ ِب َغ ِاف ٍل َع َّما
اْل َح َار ِم َو َح ْي ُث َما ُكنتُ ْم َف َوُّلوْا ُو ُج ِو َه ُك ْم َش ْ
ط َرهُ َوإِ َّن الذ َ
اب َلَي ْعَل ُمو َن أََّن ُه اْل َح ُّق من َّرِّب ِه ْم َو َما ّ
ين أ ُْوتُوْا اْلكتَ َ

َي ْع َمُلو َن.)4( 
لقد كانِ ،
يح ُّب ويتمنى أن تتحول القبلة إلى المسجد الحرام لكي يخالف اليهود والنصارى ،ويصبح

ألنهم على منهجه وعقيدته ،وهم
أحق بهاّ ،
للمسلمين قبلتهم الخاصة ،وهي قبلة أبيهم إبراهيم من قبل ،فهم ّ
األحق بوراثة قبلته ،من أهل الكتاب الذين ابتعدوا عن دين إبراهيم وعن ديانة التوحيد ،التي جاء بها كل األنبياء.
ّ
وقد نال موضوع تغيير القبلة أهمية ومكانة خاصة سواء في القرآن الكريم  -حيث وردت أكثر من آية تتحدث عن

هذا الموضوع -أم في فكر النبي  .جاء في تفسير البيضاوي حول هذه اآلية «:قد نرى تقلب وجهك في السماء،
تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي .وكان رسول هللا  يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوّله إلى الكعبة،

ألنها قبلة أبيه إبراهيم ،وأقدم القبلتين ،وأدعى للعرب إلى اإليمان ،ولمخالفة اليهود ،وذلك يدل على كمال أدبه حيث
ّ
انتظر ولم يسأل»(.)1

إن رسول هللا  ،لما هاجر إلى المدينة أمره هللا سبحانه ،أن يستقبل بيت
وجاء في تفسير ابن كثيرّ «:
المقدس ،ففرحت اليهود! فاستقبلها رسول هللا  ،بضعة عشر شه اًر ،وكانُ ي ِح ّب قبلة إبراهيم ،فكان يدعو هللا،
وينظر إلى السماء فأنزل هللا  فوّلوا وجوهكم شطره»(.)2
لألمة المسلمة ،وأن يكون لها هويتها
وحول موضوع تحويل القبلة ،ودوره في تثبيت التميز واالختصاص ّ
الخاصة ،وخصوصيتها المستقلة ليس فقط في المنهج واالعتقاد ولكن حتى في السلوك والعبادات الظاهرة وأشكال

إن االختصاص والتميز
الحياة المختلفة ،حول هذا الموضوع تكلم األستاذ الشهيد سيد قطب بكالم نفيس ،جاء فيهّ «:
ضروريان للجماعة المسلمة :االختصاص والتميز في التصور واالعتقاد ،واالختصاص والتميز في القبلة والعبادة.

() 3

ت ــفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــر الـ ـقـ ـرآن الـ ـعـ ـظـ ـي ــم :إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـي ـ ـ ــل ب ــن عـ ـم ــر ب ــن كـ ـثـ ـي ــر ال ـ ـ ــدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ــي أب ــو الـ ـف ـ ـ ــداء/دار
الفكر/بيروت1401/هـ/ج(/)1ص.164

() 4

سورة البقرة  /اآلية (.)144

() 1

تفســير البيضــاوي  :ناص ـرالدين أبي ســعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشــيرازي  /د ارســة وتحقيق :عبد القادر

() 2

تفسير القرآن العظيم  :ج /1ص / 190مصدر سابق .
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وهذه كتلك ال بد من التميز فيها واالختصاص .وقد يكون األمر واضحاً فيما يختص بالتصور واالعتقاد ،ولكنه قد
عرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة.
ال يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة ..وهنا تُ َ

إن الذي ينظر إلى هذه األشكال مجردة عن مالبساتها ،ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتها ..ربما
ّ
شيء من التعبد للشكليات! ولكن
الضيق ،أو
أن في الحرص على هذه األشكال بذاتها شيء من التعصب
يبدو له ّ
ّ
ٌ
نظرة أرحب من هذه النظرة ،وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة ،يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل االعتبار.

غيب -إلى اتخاذ
ّ
إن في النفس اإلنسانية ميالً فطرياً -ناشئاً من تكوين اإلنسان ذاته من جسد ظاهر وروح ُم ّ
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة .فهذه المشاعر المضمرة ال تهدأ وال تستقر حتى تتخذ لها شكالً ظاه اًر

تدركه الحواس ،وبذلك يتم التعبير عنها .يتم في الحس كما تم في النفس .فتهدأ حينئذ وتستريح ،وتُفرغ الشحنة
الشعورية تفريغاً كامالً ،وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ،وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى األسرار والمجاهيل
وجنوحها إلى الظواهر واألشكال في ذات األوان .وعلى هذا األساس الفطري أقام اإلسالم شعائره التعبدية كلها -
فهي ال تؤدى بمجرد النية ،وال بمجرد التوجه الروحي -ولكن هذا التوجه يتخذ له شكالً ظاه اًر :قياماً واتجاهاً إلى

اءة وركوعاً وسجوداً في الصالة .وإحراماً من مكان معين ،وهكذا في كل عبادة حركة ،وفي كل
القبلة وتكبي اًر وقر ً
نسق بين طاقاتها ،ويستجيب للفطرة بطريقة تتحقق مع تصوره
حركة عبادة .ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاُ ،
وي ّ
الخاص..

ولم يكن ُبّد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصالة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص

بتصوره ومنهجه واتجاهه ..فهذا التميز تلبية للشعور باالمتياز والتفرد ،كما أنه بدوره ُينشئ شعو اًر باالمتياز والتفرد.
ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم ،التي هي تعبير ظاهر عن

مشاعر باطنه كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء  .ولم يكن هذا تعصباً وال تمسكاً بمجرد شكليات.

و ّإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات  -كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء اإلشكال الظاهرة -وهذه البواعث

وخلقاً عن ُخلق ،واتجاهاً
فرق قوماً عن قوم ،وعقلية عن عقلية ،وتصو اًر عن تصور ،وضمي اًر عن ضميرُ ،
هي التي تُ ّ
في الحياة عن اتجاه ...

تشبه في حركة وسلوك .ونهى عن ٍ
تشبه في مظهر أو لباس  .ونهى عن ٍ
فالرسول نهى عن ٍ
تشبه في

ألن وراء هذا كله ،ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصو اًر عن تصور ،ومنهجاً في الحياة عن منهج،
قول أو أدبّ .
وسمة للجماعة عن سمة...

األمة لتحققه في األرض .نهي عن
نعم هو
نهي عن التلقي من غير هللا ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه ّ
ٌ
ٌ
أي قوم آخرين في األرض .فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع ما هي التي تندس في النفس لتقلد
الهزيمة الداخلية أمام ّ

هذا المجتمع المعين .والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة البشرية ،فينبغي لها أن تستمد تقاليدها -كما
تستمد عقيدتها -من المصدر الذي اختارها للقيادة...

إن القبلة ليست مجرد مكان
والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا االتجاهّ .
أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصالة ،فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز .رمز للتميز واالختصاص .تميز

األمة المسلمة اليوم في حاجة إلى
التصور ،وتميز الشخصية ،وتميز الهدف ،وتميز االهتمامات ،وتميز المكان...و ّ
التميز بشخصية خاصة ال تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة ،والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية
األمة الوسط التي أخرجها هللا للناس لتحمل
وهذا التصور ،والتميز براية خاصة تحمل ْاسم هللا وحده ،فتعرف ّ
بأنها ّ
أمانة العقيدة وتراثها »(.)1

() 1

في ظالل القرآن :سيد قطب /م/1ج /2ص /129-127مصدر سابق.
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نكحوْا اْلم ْش ِرَك ِ
ِ
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوأل ََم ٌة ُّم ْؤ ِمَن ٌة
وإذا انتقلنا إلى آية أخرى في نفس السورة ،في قولهَ : والَ تَ ُ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َع َجَب ُك ْم أ ُْوَلِئ َك
ين َحتَّى ُي ْؤ ِمُنوْا َوَل َع ْبٌد ُّم ْؤ ِم ٌن َخ ْيٌر ّمن ُّم ْش ِرك َوَل ْو أ ْ
َخ ْيٌر ّمن ُّم ْش ِرَكة َوَل ْو أ ْ
َع َجَب ْت ُك ْم َوالَ تُنك ُحوْا اْل ُمش ِرِك َ
َّللاُ َي ْد ُعو إلى اْل َجَّن ِة واْلم ْغِف َرِة ِبِإ ْذِن ِه وُيَبِّي ُن َآي ِات ِه لِ َّلن ِ
َي ْد ُعو َن إلى َّ
اس َل َعَّل ُه ْم َيتَ َذ َّك ُرو َن .)2(
الن ِار َو ّ
َ
َ َ
َ

نجد في هذه اآلية األمر اإللهي بتحريم النكاح بين المسلمين والمشركين لكي يكتمل التمايز واالستقالل بين
ِ
أن« النكاح هو أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني
الموحدة وبين المشركين ،ذلك ّ
الجماعة المسلمة ّ
اإلنسان ،وتشمل أوسع االستجابات التي يتبادلها فردان .فال ّبد إذن من توحد القلوب ،والتقائها في عقدة ال تحل

يتوحد ما تنعقد عليه ،وما تتجه إليه .والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر
ولكي تتوحد القلوب يجب أن َ
فلما أن أراد هللا سبحانه للجماعة المسلمة
ويكيف مشاعرهاُ ،
النفوس ،ويؤثر فيهاُ ،
ويعين طريقها في الحياة كلهاّ ..
أن تستقل في المدينة ،وتتميز شخصيتها االجتماعية كما تميزت شخصيتها االعتقادية ،بدأ التنظيم الجديد يأخذ

طريقه ،ونزلت هذه اآلية تُ ِ
أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين»
حرم إنشاء ّ
ِ َّ ِ
ِ
وفي قوله:يا أَي َّ ِ
وكم بعد ِإ ِ
ِ
ِ
ف
يمان ُك ْم َكاف ِر َ
يعوْا َف ِريًقا ّم َن الذ َ
ُّها الذ َ
ين َوَك ْي َ
ين أُوتُوْا اْلكتَ َ
آمُن َوْا ِإن تُط ُ
َ َ
اب َي ُرُّد ُ َ ْ َ َ
ين َ
()4
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َفَق ْد ُهد َي إلى ص َراط ُّم ْستَقي ٍم. 
َّللا َوِف ُ
تَ ْكُف ُرو َن َوأَنتُ ْم تُْتَلى َعَل ْي ُك ْم َآي ُ
يك ْم َرُسوُل ُه َو َمن َي ْعتَصم ب ّ
ات ّ
()3

.

نجد هنا التأكيد مرة أخرى من هللا للمسلمين يحذرهم فيها وينهاهم عن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم

األمة المسلمة
ويصفه ّ
بأنه كفر وخروج عن الملة وتكذيب واستهانة بمنهج هللا الذي بين أيديهم « ،لقد جاءت هذه ّ
إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم،
لتنشئ في األرض طريقها على منهج هللا وحده ،متميزة متفردة ظاهرة....و ّ
ابتداء معنى الهزيمة الداخلية ،والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت
واقتباس مناهجهم وأوضاعهم تحمل
ً
األمة المسلمة؛ كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج هللا لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بها ...ولقد كان رسول هللا
ّ

 ،يتشدد مع أصحابه -رضوان هللا عليهم  -في أمر التلقي في شأن العقيدة والمنهج .بقدر ما كان يفسح لهم في
الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة ،كشؤون الزرع وخطط القتال وأمثالها من المسائل

العملية البحتة التي ال عالقة لها بالتصور االعتقادي وال بالنظام االجتماعي وال باالرتباطات الخاصة بتنظيم حياة

اإلنسان .وَفّرق بين هذا وذاك ،فمنهج الحياة شيء والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر...فال ضير وفق
روح اإلسالم وتوجيهه من االنتفاع بجهود البشر كلهم من العلوم البحتة علماً وتطبيقاً »(.)1
أما في قوله ِ  :ل ُك ِل أ َّ ٍ
ِ
ِ
ِك ِإَّن َك َل َعَلى
نس ًكا ُه ْم َناس ُكوهُ َف َال ُيَن ِازُعَّن َك في ْاأل َْم ِر َو ْادعُ إلى َرّب َ
ّ
ّ
ُمة َج َعْلَنا َم َ
ُه ًدى ُّم ْستَِقي ٍم .)2(
فإنها واضحة وضوح الشمس وال تحتاج إلى شرح أو تفسير ،فالخطاب صادر من هللا إلى الرسول
ّ
أمة من األمم شريعتهم الخاصة ،وحضارتهم الخاصة ،
بأنكم على
وأمتهّ ،
الحق وعلى الطريق المستقيم ،و ّ
ّ
أن لكل ّ

وثقافتهم الخاصة ،وهويتهم الخاصة وأنتم لستم بدعاً من األمم ،فأنتم مثلهم لكم شريعتكم وحضارتكم وثقافتكم وهويتكم
الخاصة أيضاً .فدع عنك يا محمد -والخطاب يشمل أمته كذلك-جدالهم ونقاشهم وال تحزن عليهم إذا هم لم يستجيبوا

فأنهم سيبقون على ما هم عليه -إالّ من رحم هللا تعالى -وتبقون على ما
لك-إذ أنت تريد هداهم وتريد الخير لهمّ -
أنتم عليه.
() 2

سورة البقرة  /اآلية (.)221

() 1

في ظالل القرآن :سيد قطب /م/1ج/2ص/239مصدر سابق .

() 2
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() 1

في ظالل القرآن /سيد قطب /م/1ج /4ص /439-437مصدر سابق .
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وإن ُسّنة هللا وإرادته في هذه الحياة أن يكون الناس مختلفين في الشرائع وفي التوجهات وفي األفكار ...وال
لسنة هللا تعالى،
يمكن أن يكونوا ّ
أمة واحدة على شريعة واحدة ومنهج واحد وعقيدة واحدة وفكر واحد...فهذا مخالف ُ
يقول  : لِ ُك ٍل جعْلنا ِم ُ ِ
ُم ًة و ِ
استَِبُقوا
اح َد ًة َوَل ِكن ّلَِيْبُلَوُك ْم ِفي َمآ آتَ ُ
ّ ََ َ
اجا َوَل ْو َشاء ّ
نك ْم ش ْرَع ًة َو ِم ْن َه ً
اكم َف ْ
َّللاُ َل َج َعَل ُك ْم أ َّ َ
)
3
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّك َل َج َع َل َّ
اس
َ
يعا َفُيَنِّبُئ ُكم ِب َما ُكنتُ ْم فيه تَ ْخَتلُفو َن  . ومثلها قولهَ :وَل ْو َشاء َرب َ
الن َ
الخ ْي َرات إلى هللا َم ْرج ُع ُك ْم َجم ً
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ألن َج َهَّنم م َن اْل ِجَّنة َو َّ
ِك أل َْم َّ
اس
أ َّ
ُم ًة َواح َد ًة َوالَ َي َازُلو َن ُم ْخَتلف َ
ُّك َولِ َذل َك َخَلَق ُه ْم َوتَ َّم ْت َكل َم ُة َرّب َ
ين ِإال َمن َّرح َم َرب َ
َ
أ ِ
ين .)4(
َج َمع َ
ْ
ِ
ُّك َل َج َع َل َّ
ُم ًة َواح َد ًة قال سعيد بن ُجبير:
اس أ َّ
جاء في تفسير القرطبي لهذه اآلية :وقولهَ :وَل ْو َشاء َرب َ
الن َ
أي على
"على ملة اإلسالم وحدها ،وقال الضحاك :أهل دين واحد ،أهل ضاللة أو أهل هدى .وال يزالون مختلفينّ :
أي ولالختالف خلقهم»(.)1
أديان شتى ..ولذلك خلقهم ،قال الحسن ومقاتل وعطاء ويمان :اإلشارة لالختالف ّ

األمة التي تريد المحافظة على وجودها ،واجب وفرض
أمة شرعة ومنسك ومنهج خاص بها ،و ّ
إذن فلكل ّ
سيما إذا كانت تعتقد ّأنها
عليها أن تتمسك وأن تعتز وتفتخر بمنهجها ومنسكها وشريعتها وعقيدتها وبالتالي هويتهاّ ،
يع ٍة ِّم َن ْاأل َْم ِر َفاتَِّب ْع َها
على
أمة أخرجت للناس .قال:ثُ َّم َج َعْلَن َ
ّ
اك َعَلى َش ِر َ
الحق وعلى الطريق المستقيم و ّأنها خير ّ
وَال تتَِّبع أَهواء َّال ِذين َال يعَلمون ِإَّنهم َلن يغنوا عنك ِمن َّ ِ
َّ ِ ِ
ض ُهم أ َْولَِياء َب ْع ٍ
َّللاُ َولِ ُّي
ض َو َّ
َْ ُ َ
َّللا َش ًيئا وإِ َّن الظالم َ
ُ ُْ َ َ َ
َ
ين َب ْع ُ ْ
ُْ
َ َ ْ َْ
ِ
ين .)2(
اْل ُمتَّق َ

وهناك أيضاً سورة كاملة هي سورة (الكافرون) تتحدث بأكملها عن التميز واالستقالل الذي ينبغي أن
ابتداء من أعظم شيء وهو الدين والعقيدة وإلى ما دونها من األمور-كما
يكون عليه المسلمين عن غير المسلمين
ً
ِ
َعُب ُد َوَال أََنا َعاِبٌد َّما َعَبدتُّ ْم َوَال أَنتُ ْم
َعُب ُد َما تَ ْعُب ُدو َن َوَال أَنتُ ْم َعاِب ُدو َن َما أ ْ
ُّها اْل َكاف ُرو َن َال أ ْ
مر علينا سابقاُ:-ق ْل َيا أَي َ
ِ ِ ِ ()3
لك ْم ِد ُين ُك ْم َولي دين . 
َعُب ُد َ ُ
َعاِب ُدو َن َما أ ْ
َ
إن هذه السورة« إجمال لحقيقة االفتراق الذي ال التقاء فيه ،واالختالف الذي ال تشابه فيه ،واالنفصال الذي
ّ
ال اتصال فيه ،والتميز الذي ال اختالط فيه...ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية إليضاح معالم االختالف الجوهري
الكامل ،الذي يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق .االختالف في جوهر االعتقاد ،وأصل التصور،
وحقيقة المنهج ،وطبيعة الطريق ...فهي البراءة الكاملة ،والمفاصلة التامة ،والحسم الصريح  ،لكم دينكم ولي
دين»(.)4
ولألهمية العظمى ،والمكانة الكبيرة ،التي يريد هللا ، أن يشغله هذا الموضوع في حياة الفرد المسلم ،

فإنه سبحانه قد فرض على كل مسلم أن يدعوه بلسانه ،في كل يوم وليلة سبعة عشر مرة على
والجماعة المسلمة ّ .
األقل ،بأن يهديه إلى الطريق المستقيم ،والمنهج القويم ،المغاير بالضرورة لمنهج اآلخرين ،نجد ذلك في قوله
ص ار َ َّ ِ
ِ
ط المستَِق ِ
اهدنا ِ
وب عَلي ِهم والَ َّ ِ
غض ِ
مت َعَل ِ
يه ْم َغ ِ
ين . 
َنع َ
الضاّل َ
الم ُ
ط الذ َ
ين أ َ
يم َ
في سورة الفاتحةّ َ :
َ ْ َ
ير َ
الص َار َ ُ َ

() 3

سورة المائدة  /من اآلية (.)48

() 4

سورة هود  /اآليات (.)118-119

() 1

الجــامع ألحكــام القرآن  :محمــد بن أحمــد بن أبي بكر بن فرج القرطبي /تحقيق :أحمــد عبــد العليم البردوني /

() 2

سورة الجاثية  /اآليات (.)18-19

() 3

سورة الكافرون.

() 4

في ظالل القرآن  :سيد قطب  /م( / )6ج( / )30ص / 3992مصدر سابق .

دار الشعب /القاهرة /ط /2بدون ت/ج/9ص. 115-114

473

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

وهاتان اآليتان هما أوضح وأهم اآليات التي تتحدث عن ضرورة تميز المسلم عن غيره ،وأن تكون له هويته
الخاصة في هذا المجتمع اإلنساني الذي يعيش فيه.
المطلب الثاني
السنة النبوية وحثها على اًلعتزاز بالذات الحضارية

السنة النبوية المطهرة فإننا نجد كثرة من األحاديث ،التي تدعو المسلمين إلى ضرورة أن يكون لهم
ّ
أما في ُ
منهجهم الخاص وأسلوبهم الخاص وبالتالي هويتهم الخاصة ،وهذه األحاديث ليست مقتصرة على موضوع واحد،

و ّإنما نجدها تدخل في مواضيع شتى ومناسبات مختلفة ،والهدف والغاية واحدة فيها جميعاً ،وهو التميز عن اآلخرين،

وخاصة باألمور الدينية التعبدية ،وأيضاً في األمور التي يلحقنا من وراءها ضرر وأذى ،أو استهانة وشماتة،
واستهزاء من اآلخر إذا ما عرف أننا نتبعه ونقلده فيما هو عليه أو نطيعه فيه.

األمة اإلسالمية في كل زمان وكل مكان:
يقول الرسول  في الحديث الشريف موجهاً كالمه إلى ّ
(إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب هللا و سنتي ،ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)(.)1
ّ
أن عمر بن الخطاب أتى النبي  بكتاب
لقد وعى الرسول  هذا األمر ،نجد هذا في الحديث الشريفّ (:
أصابه من بعض أهل الكتاب فقال يا رسول هللاّ :إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب .قال :فغضب.

وقال :أمتهوكون فيها يا أبن الخطاب فو الذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إالّ أن يتبعني)(.)2
ونجد من خالل هذه األحاديث الكثيرة -والتي سنورد بعضاً منها-مدى األهمية الكبيرة التي يشغلها هذا
الموضوع في فكر النبي ، فقد كان  يحب مخالفة المشركين ،ويحث المسلمين على ذلك وخاصة  -كما قلنا-

أن الرسول كان أكثر ما يصوم من األيام السبت
في األمور الدينية التعبدية ،فعن السيدة عائشة رضي هللا عنهاّ (:
واألحد ويقولّ :إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم)(.)3

أن اليهود يعظمون يوم السبت ويصومونه قال ألصحابه(:ال تصوموا يوم السبت إالّ
ولما وجد النبيّ ، 
()4
فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إالّ لحاء عنبة أوعود شجرة فليمضغها) .

فإن فيها معنى كبي اًر ،وفائدة عظيمة ،نستطيع أن نخرج بها .فهي تعطينا
أما قصة صيام يوم عاشوراءّ ،
ّ
أن النبي ، ال يحب مخالفة غيره -المشركين وأهل الكتاب  -والتميز عنهم حقداً أو كراهية أو
على
اضحة
داللة و
ّ
ّ
لمجرد المخالفة .و ّإنما الهدف من هذه المخالفة هو إضفاء منهج وسلوك وهوية للمسلمين خاصة بهم ،وأيضاً بناء
األمة ليس فيها تقليد أو تشبه بغيرها ،قد يوحي للمقابل بضعف أو إعجاب به أو بمنهجه،
شخصية مستقلة لهذه ّ

األمة ويهزمها نفسياً وداخلياً -أوالً وقبل كل شيء -وأيضاً يجعل اآلخر
ّ
فإن مثل هذا الشعور تجاه اآلخر يضعف ّ
األمة بأكملها بالسقوط
يشعر بالتفوق والغلبة ،و ّ
أن المقابل له ضعيف ومهزوز ،وهذا خطر ليس أكبر منه يهدد ّ

واالنهزام.
() 1

المس ـ ـ ــتدرك على الص ـ ـ ــحيحين :محمد بن عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا الحاكم النيس ـ ـ ــابوري  /تحقيق  :د.
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى عبــد القــادر عطــا  /دار الكتــب العلميــة  /بيروت  /ط (1990 / )1م /ج/1ص/172رقم
الحديث.319

() 2

مصنف ابن أبي شيبه  :أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبه الكوفي /تحقيق :كمال يوسف الحوت /مكتبة

() 3

المستدرك على الصحيحين :محمد بن عبد هللا الحاكم /ج/1ص / 602رقم الحديث/1593مصدر سابق.

() 4

المرجع نفسه/ج /1ص /601رقم الحديث (. )1592

الرشد /الرياض/ط1409/1هـ/ج/5ص/312رقم الحديث(. )26421
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لما قدم المدينة ،وأختلط باليهود وتعرف
وقصة صيام يوم عاشوراء تعطينا الداللة على ذلك ،فالنبي ّ 
يوم عظيم أنجى هللا فيه موسى وقومه ،وأغرق فرعون
عليهم ،وجدهم يصومون هذا اليوم فسألهم عنه ،فقالوا(:هذا ٌ

وقومه .فصامه موسى شك اًر ،فنحن نصومه .فقال : فنحن أحق وأولى بموسى منكم ،فصامه وأمر بصيامه)(.)1
ولما كان الصحابة -رضوان هللا عليهم -يعرفون مدى حرص النبي  على مخالفة أهل الكتاب ،وخاصة
ّ
يوم تعظمه اليهود والنصارى .فقال(:فإذا كان العام المقبل إن
في األمور التعبدية .قالوا له :يا رسول هللا ّ إنه ٌ
شاء هللا تعالى ،صمنا اليوم التاسع)(.)2
من هذا الحديث يتبين لنا ّأنه لو كان الموضوع موضوع كراهية وحقد ،أو مجرد حب للمخالفة ،لكان من
المنطقي أن يعود النبي  عن صيام هذا اليوم ،وأن ينهى المسلمين عن صيامه .ولكن األمر ليس كذلك.

تصرف إزاء هذا الموضوع تصرفاً عقالنياً ،فكان منه أن أخذ هذا األمر عن اليهود وأقتبسه منهم،
فالنبي ّ 
ّ
أن محمداً  قلدنا واتبع
ولكنه أجرى عليه تغييرات وتعديالت ،نحى به منحى آخر ،حتى ال يفرح اليهود ويقولوا ّ
شريعتنا في هذا األمر .وقد كان التغير والتعديل الذي ط أر على الموضوع تغيي اًر إيجابياً وليس تغيي اًر سلبياً ،ذلك ّأنه

الحق والصواب أو الحسن والصالح من األعمال
ليس من مبادئ وال فكر وال ُسّنة النبي أن يرفض أو يستبعد
ّ
التي تصب في منفعة المسلمين ،لمجرد ّأنها أتت من الطرف اآلخر-أو لنوسع المعنى أكثر فنقول لمجرد أنها أتت
من العدو وهو القائل(: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها)(.)3
ولنا في رسول هللا  أسوة حسنة ،فهكذا ينبغي أن يكون تفكيرنا ،وهكذا ينبغي أن تكون نظرتنا إلى األمور،

وطريقتنا في التعامل مع األحداث والمستجدات التي تط أر علينا.

أن طريقة مناداة
وتتضح الداللة على هذا الموضوع بصورة أكبر في قصة اآلذان ،ذلك أ ّن النبي  ،شعر ّ
المسلمين للصالة ليست عملية -وذلك قبل أن ُيشرع اآلذان كما هو عليه اآلن -حيث كان أسلوب المناداة للصالة
عند المسلمين هو أن يسير رجل في الطريق فينبه الناس على حضور وقت الصالة ،وخاصة عندما رأى  طريقة

النداء للصالة عند اليهود والنصارى ،وكانوا متفوقين على المسلمين في هذا الموضوع من الناحية النفسية والعملية.

عند ذلك عزم النبي  على أن يكون للمسلمين طريقة للنداء إلى الصالة ،ولكن أسلوبها من الضروري أن يكون
مخالفاً لما هو عليه األمر عند اليهود والنصارى .فعن أنس بن مالك ّ أنه قال(:كانت الصالة على عهد رسول
هللا  ، يسعى رجل في الطريق فينادي الصالة الصالة ،فأشتد ذلك على الناس ،فقالوا :يا رسول هللا لو اتخذنا
ناقوساً .قال :ذلك للنصارى .قالوا :لو اتخذنا بوقاً .قال :ذلك لليهود)(.)1
وفي رواية أخرى(:وقد كان رسول هللا  حين قدمها -أي المدينةّ -إنما يجتمع الناس إليه للصالة بحين
فهم رسول هللا  أن يجعل بوقاً كبوق اليهود الذي يدعون به لصلواتهم ،ثم كرهه ،ثم أمر
مواقيتها بغير دعوةّ .
بالناقوس َفُن ِحت ُليضرب به للمسلمين إلى الصالة .فبينما هم على ذلك أُري عبد هللا بن زيد بن عبد ربه أخو
مر بي رجل
الحارث بن الخزرج النداء .فأتى رسول هللا  ،فقال له :يا رسول هللاّ ،إنه طاف بي هذه الليلة طائفّ ،

() 1

ص ــحيح مس ــلم  :مس ــلم بن الحجاج أبو الحس ــين القش ــيري النيس ــابوري  /تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  /دار

() 2

المصدر نفسه  /ج /2ص / 797رقم الحديث (. )1134

إحياء التراث العربي  /بيروت  /بدون (ت) /ج/2ص /796رقم الحديث.1129

() 3

سنن الترمذي  :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي /تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون  /دار إحياء التراث

() 1

صـ ـ ــحيح ابن خزيمة  :محمد بن اسـ ـ ــحق بن خزيمة أبو بكر السـ ـ ــلمي النيسـ ـ ــابوري  /تحقيق :محمد مصـ ـ ــطفى

العربي /بيروت  /بدون ت/ج/5ص /51رقم الحديث (. )2687

األعظمي  /المكتب اإلسالمي  /بيروت 1390 /هـ  /ج( / )1ص / 191رقم الحديث (. )369
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عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده فقلت :يا عبد هللا ،أتبيع هذا الناقوس .فقال :وما تصنع به .قلت :ندعو

به إلى الصالة .فقال :أال أدلك على خير من ذلك .قلت :وما هو .قال :تقول :هللا أكبر ،هللا أكبر...،فقال ّ :إنها
فإنه منك .فلما َّأذن بالل ،سمع عمر بن الخطاب وهو
حق إن شاء هللا تعالى .فقم مع بالل فألقها عليه ّ
لرؤيا ّ
في بيته .فخرج إلى رسول هللا  ،وهو يجر رداءه ،وهو يقول :يا نبي هللا ،والذي بعثك بالحق ،لقد رأيت مثل ما
رأى .فقال  :فلله الحمد ،فذاك أثبت )(.)2
أن المسلمين ينقصهم ويعوزهم شيء ،وهذا الشيء
أن الرسول  ،عندما رأى ّ
من قصة اآلذان نستنتجّ ،
موجود عند الطرف اآلخر المقابل للمسلمين ،أو حتى المعادي للمسلمين ،لم يتحرج ولم يتردد أبداً في سد هذا

النقص عند المسلمين ،عن طريق االستفادة مما هو موجود عند الطرف اآلخر .ولكن هذا االقتباس لم يكن حرفياً،
وكأنه -طاعة األدنى لألعلى ،وتبعية المغلوب للغالب ،وتقليد العاجز الضعيف للقوي المنتصر.
بحيث يبدو األمر ّ

فهذا كان أبعد ما يكون عن فكر ورؤية النبي ، وما هو عليه دائماً في مثل تلك األمور ولكنه  اقتبس منهم
وعدلها ،ونحى بها منحى جعل منها شيئاً خاصاً للمسلمين ،يتميزون به عن غيرهم ،ال بل
فطورها ّ
الفكرة فقطّ ،

ويتفوقون عليهم فيه.

والحقيقة أ َّن تميز المسلمين عن غيرهم ،وتمسكهم بهويتهم الخاصة واعتزازهم بها ،كان موضوعاً يشغل

النبي  كثي اًر ،ولهذا نجد هناك أحاديث كثيرة جداً -فضالً عن التي ذكرناها -كلها تتحدث وبصورة واضحة
ومباشرة وصريحة ،عن أهمية احتفاظ المسلمين بهويتهم الخاصة ،وخصوصياتهم المستقلة ،التي تميزهم عن غيرهم.

إن اليهود والنصارى اليصبغون فخالفوهم)(.)1
ومن تلك األحاديث قوله في موضوع صبغ الشعرّ (:
()2
وقوله  ،في موضوع الصالة بالنعال والخف( :خالفوا اليهود ،فإنهم ال يصلون في خفافهم وال نعالهم)  .وأيضاً
فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع ،وتسليم
قوله(: ليس منا من تشبه بغيرنا ،ال تشبهوا باليهود وال بالنصارىّ ،
النصارى اإلشارة باألكف)(.)3وقال  ،في مرضه الذي لم يقم منه(:لعنة هللا على اليهود والنصارى إتخذوا قبور
أنبياءهم مساجد) ( .)4محذ اًر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم ويقلدونهم في هذه البدع السيئة.

وقد بلغت درجة حرص النبي  على مخالفة أهل الكتاب والمشركين ،وعلى أن يكون للمسلمين هويتهم

الخاصةّ .أنه في موضوع حيض المرأة ،حيث كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ..فسأل
ِ
النساء ِفي اْلم ِح ِ
ون َك َع ِن اْلم ِح ِ
يض.)5(
أصحاب النبي عن هذا .فأنزل هللا قولهَ :وَي ْسأَُل َ
يض ُق ْل ُهَو أَ ًذى َف ْ
َ
اعتَ ِزُلوْا ّ َ
َ
فقال رسول هللا(:اصنعوا كل شيء إالّ النكاح .فبلغ ذلك اليهود ،فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ ًا

إالّ خالفنا فيه )(.)6

بأنها ستترك
فإنه  ،تنبأ ألمته ّ
ولكن وعلى الرغم من كل هذه األوامر والنواهي والتحذيرات والتعليمات ّ
هويتها وتستهين بها وستركض وراء اآلخر ركضاً تقلده وتتشبه به وتذر ما هي عليه وراء ظهرها نجد ذلك في

() 2

المصدر نفسه  /ج( / )1ص / 192رقم الحديث (. )370

() 1

صحيح مسلم  :مسلم بن الحجاج  /ج( / )3ص / 1663رقم الحديث ( / )2103مصدر سابق .

() 2

المستدرك على الصحيحين :محمد بن عبد هللا الحاكم/ج/1ص /391رقم الحديث  /956مصدر سابق .

() 3

سنن الترمذي  :محمد بن عيسى الترمذي/ج/5ص/56رقم الحديث  /2695مصدر سابق .

() 4

ص ـ ـ ـ ــحيح البخاري  :محمد بن إس ـ ـ ـ ــماعيل أبو عبد هللا البخاري /تحقيق :مص ـ ـ ـ ــطفى ديب البنا /دار ابن كثير/
اليمامة/ط1407/3هـ/ج/1ص/168رقم الحديث (. )425

() 5

سورة البقرة  /من اآلية (. )222

() 6

صحيح مسلم  :مسلم بن الحجاج/ج /1ص / 246رقم الحديث ( / )302مصدر سابق .
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قوله(: لتتبعن سنن من قبلكم شب اًر بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ٍّ
ضب لسلكتموه .قلنا يا رسول هللا:
اليهود والنصارى .قال :فمن)(.)1
األمة اإلسالمية في كل زمان ومكان .و ّإنما في
مع التأكيد هنا ان هذا الحديث ال ينطبق على حال وواقع ّ
أزمنة دون أخرى وأمكنة دون أخرى وبدرجات متفاوتة.

األمة ،ويريدون لها أن تنال
مما سبق نخرج بنتيجة مفادها أن هللا ورسوله  ،يريدون الخير والعزة لهذه ّ
بأنها خير األمم التي أخرجت للناس ،بشرط أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
الناسّ ،
شرف الشهادة على ّ
األمة القيام بهذا الواجب إالّ إذا كان لها شخصيتها المستقلة وهويتها الخاصة ،حتى
وتؤمن باهلل ،وال تستطيع ّ
األمة حتماً في الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة التي
تستطيع أن تؤثر في المقابل ،وبدون هذه العزة فستفشل هذه ّ
أرادها هللا  لها.

فلكل مجتمع كيفيته وخصائصه المميزة ولكل مجتمع حضارته التي تنبع من قيمه االصيلة ،فالنهوض الحضاري

ال يتحقق باستيراد عقائد االمم والحضارات االخرى او استعارة افكارها ومنتجاتها بل الواجب تمحيصها وتنقيتها
واختيار الصالح والنافع منها والمالئم المتنا االسالمية.
المطلب الثالث

الصحابة الكرام واعتزازهم بدينهم وامتهم

طبقوا المنهج الذي يكون الناس
لقد استحق الصحابة الكرام وتابعيهم اإلمامة على الناس بكل أنواعها ّ
ألنهم ّ
بموجبه تبع لهم ،ويكونون هم القادة في كل مجاالت الحياة.
ومن االمثلة التي توضح مدى اعتزاز جيل الصحابة -وهو الجيل األنموذج والقدوة لبقية األجيال المسلمة-
بهويتهم اإلسالمية واعتزازهم بذاتهم الحضارية وحرصهم الكبير على التمسك بها ،ومقاومة أي نوع من أنواع
أن رستم قائد الفرس
االنصهار أو الذوبان أو الخضوع للهويات األخرى .حيث تذكر لنا كتب التأريخ اإلسالميّ ،
وعما جاء بهم.
في معركة القادسية طلب من المسلمين أن يرسلوا له رسوالً لكي يفاوضه ويسأله عن اإلسالمّ ،

أي قوم يحارب ،وما هو سر قوتهم.
والحقيقة ّ
أن رستم أراد أن يعرف ّ
فأرسل له القائد سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه ،الصحابي ربعي بن عامر رضي هللا عنه ،فدخل

عليهم وقد زينوا مجلسهم بالنمارق والزرابي والحرير ،وأظهروا اليواقيت والآللئ الثمينة العظيمة ،ولبسوا أفخر ثيابهم،
وجلس رستم على سرير من الذهب وعليه تاج مرصع بالجواهر .كل هذا لكي يظهروا بمظهر العظمة أمام هذا

اإلعرابي القادم من الصحراء ،الذي ال يملك سوى رمحه وفرسه ،وخلق من الثياب يلبسها .فعلوا هذا ظانين ّأنه

أي قوم هم .ولكن كل هذه المظاهر الكاذبة الفارغة لم
سيندهش وينبهر ويستعظم أمرهم ،وسينقل لقومه خبرهم و ّ
تكن لتخيف أو حتى تؤثر في ذلك المسلم الذي تحمل الجوع والعطش ،وسار كل هذه المسافة ،من أجل أن يحقق
ما جاء من أجله ،وما نذر حياته له ،أال وهو تبليغ أعظم رسالة سماوية للبشر ،كي تخرجهم من عبادة العباد إلى

عبادة رب العباد ،ومن َجور األديان إلى عدل اإلسالم.
أن
فأدرك هذا الصحابي بذكائه وفطنته ما يريده الفرس من وراء الظهور بهذا المظهر من العظمة أمامه ،و ّ
هذا كله ليس إالّ نوع من أنواع الحرب النفسية أو المعنوية يهدف العدو من وراءها إلى إشعار المقابل -المسلمين

 بقوة وعظمة من جاءوا لمحاربته ،فيكسرون بهذا معنوياتهم ويضعفون من عزيمتهم قبل اللقاء.() 1

صحيح البخاري  :محمد بن إسماعيل البخاري  /ج( /)3ص /1274رقم الحديث ( /)3269مصدر سابق
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فأراد الصحابي الجليل ،أن يقلب هذه الحرب النفسية عليهم ،وأن يجسد في هذا اللقاء عزة المسلم وشموخه

أن هدف وغاية المسلمين هي أسمى وأغلى من
واستعالئه فوق كل تلك المظاهر الكاذبة ،وأن يوضح ويبين لهم ّ
تلك العظمة واألبهة الفارغة ،التي يعتقدها ويؤمن بها الفرس.
فأقبل عليهم بثيابه الرثة وفرسه القصيرة الزباء ،ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ،ثم نزل
وربطها ببعض تلك الصواري ،وأقبل على رستم بسالحه ودرعه وبيضته على رأسه فقالوا له :ضع سالحك .فقال:
إني لم آتكم و ّإنما جئتكم حين دعوتموني ،فإن تركتموني هكذا وإالّ رجعت .فقال رستم :ائذنوا له .فأقبل يتوكأ على
رمحه فوق تلك النمارق حتى خرق عامتها .ثم دار حوار بينهما انتهى بإعجابهم وانبهارهم بفطنته وذكائه واعتداده
بنفسه وقومه ،وشدة اعت اززه وتمسكه بدينه وقيمه ومبادئه ورسالته التي يحيا من أجلها.1
فلو لم يكن للمسلمين مثل هذا االعتزاز بذاتهم وبهويتهم اإلسالمية ،ومثل هذه الثقة بربهم ،و ّأنه ناصرهم
ما داموا معه ،لما هانت عليهم أنفسهم ،ولما هانت عليهم الدنيا وزخرفها وبهرجها ،ولما استطاعوا أن يفتحوا
الفتوحات العظيمة ،وأن ينشروا دين هللا في أرضه ،ويقيموا حضارتهم العريقة في أرجاء واسعة من المعمورة.

الخاتمة

لقد شددت الشريعة االسالمية في تحذير المسلمين من التبعية والتقليد ،فنحن امة ذات حضارة متميزة وذات

اصول وفكر مميز ولنا طابعنا المستقل الخاص بنا ،وديننا االسالمي يدعونا الى المحافظة على ذاتنا الحضارية
وخصوصيتنا الدينية والثقافية وحتى السلوكية ،وعلينا ان نعلم ان هذا االعتزاز بالذات هو اكبر اهداف الغزو
االستعماري ،وما الدعوة الى العولمة التي تمثلها الحضارة الغربية وعلى راسها الواليات المتحدة االمريكية اال مثاال
واضحا على استهداف الذات الحضارية التي تريد االحتفاظ بثقافاتها وافكارها وقيمها االصيلة وتأتي الحضارة
االسالمية في مقدمة تلك الحضارات التي تستهدفها العولمة وتريد تدميرها وقطعها عن جذورها واصالتها بالكلية
ولن يرضوا باقل من هذا فاذا ما اردنا ان نقاوم هذه الهيمنة وان نحافظ على ذاتنا الحضارية المستقلة المتميزة فعلينا

قبل كل شيء ان نفخر بانتمائنا اليها وان نحافظ على استقاللنا وتميزنا الفكري والحضاري الخاص بنا.

ان من اهم التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني ،االستسالم المطلق للواقع بايجابياته وسلبياته ،بحيث

يصبح هذا الواقع مصد ار الستمداد االحكام الشرعية ،وهذا الخلل بل التطرف الفكري سببه االساس الشعور بالنقص،
والنظرة الدونية للمجتمعات العربية واالسالمية ،وتقديس غيرها.

ان النتيجة التي يريد هذا البحث الخروج بها هي ايصال رسالة لكل الذين يكتبون في مواضيع تجديد الدين او

تجديد الخطاب الديني تقول :ان لكل مجتمع كيفيته وخصائصه المميزة ،ولكل مجتمع حضارته التي تنبع من قيمه

االصيلة ،فنحن امة ذات حضارة متميزة وذات اصول وفكر مميز ،ولنا طابعنا المستقل الخاص بنا ،وديننا االسالمي
يدعونا الى المحافظة على ذاتنا الحضارية وخصوصيتنا الدينية والثقافية وحتى السلوكية ،ونحن لسنا بدعا من االمم
او المجتمعات ،فإما ان نركن في أي خطاب تجديدي الى ثوابتنا ومبادئنا ،ونعتز بتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا ،او

ان نذوي في افكار غيرنا ومتاهاته.

1

 -ينظر :الكامل في التأريخ  :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف بـ (ابن األثير) /

دار الكتب العلمية  /بيروت  /ط(1987 / )1م  /ج( / )2ص / 312بتصرف بسيط .
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ملخص البحث

عنوان البحث ( :لتعايش السلمي في منظور القرآن الكريم خالل الدعوة المكية)

يسعى هذا البحث لمعالجة جزء من الخطاب الديني الذي يشكل أساسا مهما في تشكيل الفكر والوعي

داخل الشعوب المسلمة وبخاصة في أوساط الشباب ،هذا الخطاب تشوه بسبب اختالط تعاليم القرآن الكريم الخالدة

والصالحة لكل زمان بالفكر البشري والنتاج الفقهي واالجتهادي المدون خالل القرون السابقة التي عاشها المسلمون،
والتي شهدت تقلبات كبيرة في الفكر اإلسالمي وواقع الدول والشعوب المسلمة والصراعات الحضارية صبغت هذا

الفكر بطابع البشر في كل عصر.

حدث في القرن الماضي ومطلع القرن الحاضر تشوه كبير في الخطاب الديني داخل األمة اإلسالمية،

نتيجة استدعاء تطبيق فكر وفقه مستمد من قرون غابرة في واقعنا المعاصر ،مما أنتج فك اًر متطرفاً يعيش على
صراعات الماضي ويحاول سحبها إلى الحاضر ،وأنشأ جيال من الشباب يعتاش على الصراع كان وقودا للحركات
المتطرفة التي نشرت الصراعات الداخلية والدموية وقامت بممارسات وحشية بعيدة عن تعاليم القرآن واإلسالم

وشوهت صورته في العالم.
ولعالج هذه اإلشكالية البد من معالجة الفكر الذي يتولد عنه هذا الخطاب المنحرف ،وفي هذا البحث نحاول العالج
من خالل العودة المباشرة إلى الوحي :العودة إلى دراسة نصوص القرآن الكريم تعتمد على فهم نصوص الوحي في
ضوء التطبيق العملي للنبي ﷺ الذي كان يمثل التفسير العملي المعصوم للنص القرآني ،دراسة سياقية تضع اآليات

في سياق السيرة النبوية ،و ننطلق من هذا الفهم لتجديد الخطاب الديني بما يناسب هذا العصر منضبطين بالمعنى
المستمد من السياق القرآني والسيرة النبوية العطرة.
يبدأ البحث بدراسة المصطلح الشائع اليوم في العالقات الدولية (التعايش السلمي) وتحرير مفهومه ومقارنته

بالمصطلحات المقاربة الواردة في القرآن الكريم ،ويعرج لدراسة حالة التعايش بين المسلمين ومخالفيهم من المشركين
في عهد الدعوة المكية الذي امتد لمدة ثالث عشرة سنة من خالل التوجيهات التي وردت في آيات القرآن الكريم

التي نزلت في العهد المكي حول العالقة بالمخالفين وكيفية التعامل معهم ،معتمدين التسلسل التاريخي في نزول
اآليات وأسباب النزول ومتتبعين ألحداث السيرة الصحيحة المرتبطة بتلك اآليات واألحداث.
أن بناء منظومة قوية اإلقناع للفكر والعقل ،واضحة تجلي حقيقة المنهج الرباني القرآني
ونجد نتيجة بحثنا هذاّ :
النبوي في التعامل مع المخالفين والتعايش معهم ،هذه المنظومة قادرة على تصحيح ومعالجة المنطلقات المنحرفة
والشبهات المنتشرة التي تغذي الفكر المتطرف ،وتبني نظرة تجديدية معاصرة لخطاب ديني معتدل ومنضبط يأخذ
بيد الشعوب المسلمة لمواجهة التحديات الحضارية المعاصرة.
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Abstract

The title of the research: (peaceful coexistence in the perspective of the Holy Quran during
the Makkah dawaa)

This research seeks to address part of the religious discourse, which is an important basis in

the formation of thought and awareness within the Muslim peoples, especially among young

people, this speech is distorted because of the mixing of the teachings of the Koran timeless

and valid for all time human thought and the jurisprudence and jurisprudence produced during

the previous centuries lived by Muslims, Witnessed great fluctuations in Islamic thought and
the reality of Muslim countries and peoples and civilizational conflicts shaped this thought by
the human nature of each era.

In the last century and the beginning of the present century, a great distortion of the religious
discourse within the Islamic Ummah has occurred, as a result of the call to apply the thought
and jurisprudence derived from centuries lost in our contemporary reality, which produced an

extremist thought that lives on the conflicts of the past and attempts to withdraw them to the
present. Fueling extremist movements that spread internal and bloody conflicts and carried
out brutal practices far from the teachings of the Quran and Islam and distorted its image in
the world.

In order to deal with this problem, we must address the thought that generates this deviant
discourse. In this research, we try to cure through a direct return to revelation: the return to

the study of the texts of the Qur'an depends on understanding the texts of revelation in the
light of the practical application of the Prophet, The Qur'anic study is a contextual study that

places the verses in the context of the Prophet's biography, and we proceed from this

understanding to renew the religious discourse in accordance with the contemporary meaning
of the Qur'anic context and the prophetic biography of the Prophet.

The study begins with the study of the common term in international relations (peaceful

coexistence), the liberation of its concept and its comparison with the related terms mentioned
in the Holy Quran. The study deals with the coexistence between Muslims and their dissidents
during the period of the Makkah da'wa, which lasted thirteen years, Which was revealed in

the Mecca era on the relationship between the violators and how to deal with them, relying
on the historical sequence in the descent of the verses and the reasons for descent and follow
the events of the correct biography associated with these verses and events.

We find the result of this research to build a strong system of persuasion of thought and mind,
clear manifesting the truth of the Qur'anic prophet's approach to dealing with the violators and
coexistence with them, this system is able to correct and address the perverse premises and

suspicions spreading pervasive extremist ideology, and adopt a modern view of modern
moderate and disciplined religious discourse takes the hand The Muslim peoples to face
contemporary cultural challenges.
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المقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ونشكره ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده هللا

فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله  ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

أما بعد ….

فإن هللا سبحانه وتعالى حين تجلت حكمته في ابداع هذا الكون الممتد ،وظهر علمه المطلق في خلق الخلق ،ومنهم
ّ
ِ أ
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ان
ق َّ
ٱلس ََٰم ََٰوت َوٱألَر َ
ض في سَّتة أََّي ٖام َوَك َ
﴿و ُه َو ٱلذي َخَل َ
آدم وبنيه وإنزالهم إلى هذه األرض ألداء اختبار العبودية َ
أ
اۗ
أ
أ
أ
َعر ُش ُه ۥ َعَلى ٱل َمآ ِء لَِيبُل َوُك أم أَُّي ُك أم أَح َس ُن َع َمال )1(﴾٧ومن أجل تيسير هذا االختبار على بني آدم؛ وإقامة للحجة
عليهم أرسل إليهم الرسل منهم ،وأنزل عليهم كالمه وكتبه ،تبين لهم الطريق المستقيم للعيش على هذه األرض
لتحقيق الغاية السامية من خلقهم ،وتسهيال عليهم ورحمة بهم كي يؤدوا هذا االختبار بنجاح.
ومما أنزله هللا سبحانه في كالمه المبين ،أوامره التي تنظم عالقة العبد بربه ،وعالقته مع باقي البشر ،فكانت تلك
أن غاية تلك األوامر والنواهي مصلحة اإلنسان نفسه،
الرب لعبده ،مع ّ
األوامر والنواهي حاكمة على اإلنسان بحكم ّ
للرب الكريم فيها فهو الغني الحميد سبحانه.
وال حاجة ّ

عرف األصوليون األحكام الشرعية بأنها " :خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل االقتضاء
ولذلك ّ
أو التخيير أو الوضع"( ،)2فاألصل في األحكام الشرعية ّأنها مستمدة من كتاب هللا سبحانه وتعالى ووحيه ،ومبينة

بسنة رسوله  ، فالوحيين :الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان على الحقيقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وما
باقي المصادر إال مصادر تبعية غاية حالها الكشف عن حكم الكتاب والسنة ،فاإلجماع والقياس واالستصحاب

واالستحسان والمصلحة ليست مصادر للتشريع ،بل هي وسائل اجتهادية لكشف حكم هللا المبني على وحيه.
إشكاليات البحث العلمي في الموضوع:

()3
مر بعدة أطوار وجابه العديد من التحديات
الحظ عدد من المفكرين اإلسالميين ّ
أن تطور دراسة الفقه اإلسالمي ّ
ولعل مرحلة الجمود على التقليد واالنغالق المذهبي ،واعتماد
والمتغيراتّ ،
ومر بمراحل تطور ومراحل جمود وخمولّ ،

اقوال المجتهدين في المذهب كأقوال لها نوع من التقديس  -ال يمكن الخروج عنها -هذه المرحلة أضرت بتطور
علم الفقه ،رغم تقديرنا لجهود العلماء في تلك العصور التي طغى فيها الجمود والتراجع في جميع نواحي الحياة.

يقول الدكتور عمر عبيد حسنة " :ويمكن أن نقول بأن العجز لحق أيضا بطريقة التعامل مع آيات األحكام نفسها
التي أخذت هذا الجهد ،وتلك المساحة من الميراث الثقافي ،وأصبحنا أتباعا مقلدين ،غير قادرين ليس فقط على

تجاوز فهم السابقين واالمتداد باآليات إلى آفاق إضافية ،وإنما عاجزين أيضا عن اإلتيان بمثال آخر غير ما جاء

به األقدمون ،وهذا من أشنع حاالت التقليد .وكما أن مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن االمتداد ،ودون
سوية التعامل مع القرآن ،فكذلك أصبحنا ـ بذلك ـ دون سوية التعامل مع الواقع المعاصر؛ ألننا أوقفنا عطاء القرآن
للزمن ،وهو المتغير السريع ،وحاولنا التفاهم معه بفهوم عصر آخر يختلف في طبيعته ،ومشكالته ،وعالقاته،

( )1هود.7:

( )2ينظر إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ( )25/1تحقيق الشيخ
أحمد عزو عناية ،ط -دار الكتاب العربي ،األولى 1419هـ.

( )3ينظر :مقدمة كتاب (كيف نتعامل مع القرآن) للشيخ محمد الغزالي ،ط -دار النهضة-مصر ،الطبعة األولى.
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وم عارفه عن عصرنا ،وأعطينا صفة القدسية والقدرة على االمتداد والخلود الجتهاد البشر ،ونزعنا صفة الخلود
واالمتداد عن القرآن ،عمليا وإن كنا نرفضها نظريا ،كما أسلفنا"

()1

فالبد من عودة جديدة اليوم للقرآن الكريم والسنة المطهرة كي يأخذا مكانتهما كمصدرين وحيدين للتشريع ،ال بمعنى

أن يكون ذلك تبعاً للهوى ،أو أن يقوم بذلك من ليس بأهل وال يملك األدوات الالزمة لذلك ،وليست عودة تتنكر

مر التاريخ اإلسالمي -هذا مرفوض تماما -بل عودة منضبطة بضوابط
للجهود الكبيرة لعلمائنا األفاضل على ّ
األصول وتبني على ما بناه أسالفنا وعلمائنا من تراث مجيد ،لكن في نفس الوقت بناء ينطلق من الوحي ومقاصده
وأن ال عصمة إال لوحي هللا سبحانه.

أهمية البحث والمشكلة التي يعالجها:

من المسائل الخطيرة التي تواجهها األمة اليوم :فهم واقعها وعالقتها باألمم من حولها ،ومهمتها على هذه األرض،

وأبناء أمتنا اإلسالمية يعيشون واقعاً من التخبط الفكري زاده حدة ما يعيشه بعض فقهائها من تخبط فقهي بين

التراث الفقهي القديم وضغوط الواقع المعاصر األليم ،فأصبحت األمة اليوم تعاني من انتشار أفكار متضاربة

متطرفة تؤدي إلى تبني أراء فقهية متشددة أو متميعة ووجهات غريبة ال تناسب روح العصر وال تنطلق من محكم

القرآن الكريم ،ومن أسباب هذه الظاهرة انتشار بعض االجتهادات الفقهية التي خالطها النقص البشري وكانت لزمان

ومكان غير زماننا ومكاننا ،وفي بحثنا هذا نحاول العودة للتأصيل الفقهي ألحكام التعايش بين المسلمين وغيرهم

محكمات وواضحات الكتاب المبين؛ ألنه الوحي المعصوم وحده ،ومحاكمة اآلراء
وبين المسلمين أنفسهم منطلقا من ّ
ألن الحكم هلل وال قدسية آلراء البشر ،كي نصوغ نظرية فقهية ألحكام التعايش
الفقهية على ضوء تلك المح ّكمات؛ ّ
تناسب روح العصر وتساهم في عالج أزمات األمة.

الدراسات السابقة:

تناول م وضوع التعايش السلمي في الفقه اإلسالمي عدد من الباحثين من زوايا متعددة ،ومن أهم الدراسات السابقة
للموضوع:

 -1الـتــعايـ ــش (دراسة نقدية في ضوء اإلسالم) إعداد :عبدهللا بن موسى يلكوي ،إشراف :الدكتور :عبدهللا
بن حمد العويسي  -رسالة ماجستير في الدراسات اإلسالمية مقدمة لجامعة العلوم والتكنولوجيا /صنعاء
2008م.

 -2التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل المجتمع المسلم للباحثة مزنة بنت بريك المحلبدي ،
رسالة ماجستير في قسم التربية اإلسالمية في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية -1432
1433هـ.

 -3القواعد الكبرى للتعايش السلمي من خالل القواعد الكلية للباحث عبد العزيز العوضي  ،بحث مقدم إلى
ندوة "فقه رؤية العالم والعيش فيه ـ المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة" التي أقامتها و ازرة األوقاف في

سلطنة عمان.

 -4اإلسالم والتعايش بين األديان في أفق القرن الحادي والعشرين للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
 ،بحث من اصدار المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مقدم للمؤتمر الدولي العاشر

للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية سنة  1418هـ.
منهجية البحث:

( )1مقدمة كتاب كيف نتعامل مع القرآن (ص)19
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منهجية بحثنا للموضوع هي منهجية الدراسات الفقهية آليات األحكام – ألنها تخصصي الدقيق  -لكنها ممزوجة
ألن الهدف هو دراسة األحكام من منظور السياق القرآني ،ولفهم أدق لمراد
بمنهجية الدراسات القرآنية الموضوعية؛ ّ
هللا سبحانه منا ومقاصده في كتابه ،بعيداً عن لي أعناق اآليات وفهمها بشكل يتناغم مع رغباتنا -كي نجرد الفهم
للقرآن الكريم عن أهوائنا -اتبعنا منهج الفهم واالستنباط آليات القرآن الكريم وفق سياقاته التي أنزل فيها ،فمراعاة
السياق المحيط بنزول اآليات حاالً ومقاالً من القواعد المهمة لضبط فهم كالم هللا سبحانه والعصمة فيه من الزلل،

يقول الدكتور يوسف القرضاوي " :ومن الضوابط المهمة في حسن فهم القرآن ،وصحة تفسيره :مراعاة سياق اآلية
في موقعها من السورة ،وسياق الجملة في موقعها من اآلية ،فيجب أن تربط اآلية بالسياق التي وردت فيه ،وال

تقطع عما قبلها وما بعدها ،ثم تجر ج ار لتفيد معنى أو تؤيد حكما يقصده قاصد"(.)1
فحاولنا تتبع اآليات الكريمة المتعلقة بالتعايش السلمي منضبطين بسياقاتها ،متتبعين أسباب نزول اآليات لفهم
مالبسات الظروف المحيطة باآلية ،مستفيدين من تاريخ نزول اآليات التي تبين لنا مراحل تدرج األحكام الشرعية،

أن السيرة النبوية تمثل التطبيق العملي المعصوم
كل ذلك بتتبع السيرة النبوية من مصادرها الموثوقة ،إذ ّ
ونلتزم في ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َنزلَنآ ِإَليك ِ
ٱلذكَر لِ ُتَبِي َن ِل َّلن ِ
اس َما ُن ِز َل ِإَلي ِهم َوَل َعَّل ُهم َي َتَف َّكُرو َن
الشارح والمبين والمفصل ألحكام القرآن الكريم ﴿ َوأ َ
َ
 ،)2(﴾٤٤مستنيرين في ذلك بأقوال العلماء والفقهاء والمفسرين بما يوافق السياق القرآني من المصادر المعتمدة.
هذا وما كان من صواب في هذا البحث فهو محض فضل من هللا سبحانه وتعالى نحمده ونشكره عليه ﴿ َوَقاُلوْا
ه
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تقصير فمني ومن الشيطان واستغفر هللا العظيم وأتوب إليه ،واسأل هللا الكريم أن يتقبله بمنه وفضله.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الباحث

( )1كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور يوسف القرضاوي :ـ (ص ،)274دار الشروق ـ القاهرة ،ط  :الثالثة1421 ،هـ 2000م.
( )2النحل.44:
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المبحث األول

مفهوم التعايش السلمي

تمهيد:

أن العديد من البحوث تناولت التعايش السلمي من جوانب وزوايا متعددة ،وكثير من هذه البحوث تطرق لبيان
تقدم ّ
ألن هذا
مفهوم التعايش السلمي ،وفي بحثنا هذا ّ
البد من تحديد مفهوم (التعايش السلمي) الذي يتناوله البحث بدقة؛ ّ

تم استعماله في ٍ
معان مختلفة بينها بعض التباين ،والبحث يتناول (أحكام التعايش السلمي)
المصطلح حديث ،وقد ّ
وجل) ،ومعرفة ذلك
أن المقصود بمصطلح (أحكام) أو (حكم) في الفقه اإلسالمي ،هو بيان (حكم هللا ّ
ومعلوم ّ
عز ّ
البد فيها
الحكم –سواء بطريق قطعي أو ظني -هو نسبة لذلك الحكم إلى هللا سبحانه وتعالى ،وهي مسألة خطيرةّ ،

من توخي غاية الدقة.

ومسألة الحكم على المصطلحات مسألة خطيرة نبه عليها القرآن الكريم ،فح ّذر من انحراف خطير وقع فيه بعض

معين ثم
أهل الكتاب وبعض المشركين ،وهو محاولة التحايل والتالعب بالمصطلحات وتعليق أحكام بمصطلح ّ
حرم هللا.
التالعب بمفهوم ذلك المصطلح وفق أهوائهم كي يحّلوا ما ّ
أ
ا
ا
ٱلن ِسيء ِزي َاد ٞة ِفي ٱل ُك أف هِر ي َض ُّل ِب ِه َّٱل ِذين َك َفروْا ي ِحُّلوَنه ۥ عاما ويح ِرموَنه ۥ عاما لِيو ُِ ِ
ٱَّلل َفُي ِحُّلوْا
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اطوْا عَّد َة َما َحَّرَم َّ ُ
أ
أ
ۚ
أ ِ أۗ
أ
أ
()1
أِ
َٰ ِ
ين ﴾٣٧
ٱَّلل ًَل َيهدي ٱلَقوَم ٱل َكف ِر َ
ٱَّلل ُزيِ َن َل ُهم ُسٓوُء أَع ََٰمل ِهم َو َّ ُ
َما َحَّرَم َّ ُ
َّللاِ  (( :ي ْشرب ناس ِمن أ َّ ِ
وعن عبادة ب ِن َّ ِ ِ
ِ
ون َها ِإيَّاهُ))(.)2
ول َّ
اس ٍم ُي َس ُّم َ
َ َُ َ ٌ ْ
َ ْ َُ َ َ ْ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
الصامت َق َ
ُمتى اْل َخ ْم َر ب ْ
أوًل :تعريف التعايش لغة واصطالحا:

تعريف التعايش لغة :جاء في المعجم الوسيط " :عاش :عيشا وعيشة ومعاشا صار ذا حياة فهو عائش ،أعاشه:
جعله يعيش يقال أعاشه هللا عيشة راضية ،عايشه :عاش معه ،عيشه :أعاشه ،تعايشوا :عاشوا على األلفة والمودة
ومنه التعايش السلمي"(.)3

َّ
المودة والعطاء وحسن الجوار "تعايش الرفيقان
ان :عاشوا على
وفي معجم اللغة العربية المعاصرة" :تعايش الجير ُ
الدولتان تعاي ًشا ِسلميًّا" ،التَّعايش ِ
السلمي بين ُّ
الدول :االتّفاق بينها على عدم
في غربتهما على األلفة -تعايشت ّ
ُ
ّ ّ
()4
االعتداء".

"وسير على المعني اللغوي تكون كلمة (السلمي) وصف مؤكد لطبيعة التعايش ،وعلى فرض وجود نوع من التعايش
ًا
مقيدا يخرج به نوع التعايش غير السلمي"
غير السلمي يكون الوصف ً

()5

ومن حيث االصطالح :ورد أيضا في معجم اللغة العربية المعاصرة " :عيش مشترك بين أقوام يختلفون
مذهبا أو
ً
دينا أو بين دول ذات مبادئ مختلفة"(.)6
ً
( )1التوبة.37:
( )2رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( )318/5برقم ( )23085حتقيق شعيب األرنؤوط ،ط-مؤسسة قرطبة – القاهرة ،وسنن ابن ماجه
حملمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين (باب اخلمر يسمونها خبري امسها) ( )1123/2برقم ( )3385حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
ط -دار الفكر  -بريوت
( )3املعجم الوسيط جملموعة من العلماء مادة (عيش)( )639-640 /2حتقيق :جممع اللغة العربية ،ط -دار الفكر  -القاهرة.
( )4معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عبد احلميد عمر مادة (عيش) ( ،)1583/2مبساعدة فريق عمل ،ط -عامل الكتب ،األوىل،
 1429هـ  2008 -م
( )5القواعد الكربى للتعايش السلمي من خالل القواعد الكلية للباحث عبد العزيز العوضي (ص )7حبث مقدم إىل ندوة "فقه رؤية العامل والعيش فيه
ـ املذاهب الفقهية والتجارب املعاصرة" اليت أقامتها وزارة األوقاف يف سلطنة عمان.
( )6املصدر نفسه
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والناظر في تعريفات الباحثين لمفهوم التعايش يجد أنهم اختلفوا في تحديد المفهوم بناء على مستوى التعايش :كونه
سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا أو عرقيا أو مذهبيا ،أو بناء على مستوى التعايش :كونه بين اتباع الديانات والمذاهب،
أو الدول أو األفراد.

"بأنه سياسة خارجية تنتهجها الدولة المحبة للسالم وتستند إلى فلسفة مقتضاها
يع ِرف مفهوم التعايش السلمي ّ
ثمة من ّ
ّ
نبذ الحرب بصفتها وسيلة لفض المنازعات وتعاون الدولة مع غيرها من الدول الستغالل اإلمكانيات المادية والطاقات
الروحية استغالالً يكفل تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية للبشر بغض النظر عن النظم السياسية أو االجتماعية

أو االقتصادية".

()1

ويرى آخر أن "التعايش السلمي يعني حالة من العالقات الدولية تعيشها دول لها أنظمة اجتماعية متباينة أو ذات
عقائد متعادية جنبا إلى جنب دون حرب(.)2

وهذا التعريف ينظر للتعايش بصورة أوسع من التعريف السابق ،فالتعريف السابق يطلق التعايش على العالقة بين

دول محبة للسالم ،بينما التعريف الثاني يرى أن الهدف من سياسة التعايش السلمي يتمثل في عدم اللجوء إلى
القوة في العالقات الدولية رغم وجود العداوة والتباين.
استعمال ّ
أيضا ،فالتعايش" :هو القبول بوجود
وهناك من يرى أن التعايش السلمي ال يقوم فقط بين الدول وإنما بين الشعوب ً
اآلخر والعيش معه جنبا إلى جنب دون سعي إللغائه أو اإلضرار به سواء كان هذا اآلخر فردا أو حزبا سياسيا أو
طائفة دينية أو دولة مجاورة أو غير ذلك"(.)3
بأن هذا التعريف أشمل من التعاريف السابقة.
ومن الجلي القول ّ
أن المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز التويجري يعرف التعايش
ورغم ّ
السلمي بأنه " :يعني قيام تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل المصالح االقتصادية والتجارية ،كما
يعني اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش بينهما ،وفق قاعدة يحددانها مع تمهيد السبل المؤدية إليها"()4وهو
في هذا التعريف يميل إلى حصر التعايش بين الدول ،إال أنه يعود فيوسع المصطلح والمفهوم ويجعله ضمن

مستويات ثالثة فيقول " :المستوى األول :سياسي ،إيديولوجي ،يحمل معنى الحد من الصراع ،أو ترويض الخالف
ُّ
التحكم في إدارة
العقائدي بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي في المرحلة السابقة ،أو العمل على احتوائه ،أو
هذا الصراع بما يفتح قنوات لالتصال ،وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية .وقد عرف

التعايش ،أول ما عرف ،على هذا المستوى األول.

المستوى الثاني  :اقتصادي ،يرمز إلى عالقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل القانونية
واالقتصادية والتجارية ،من قريب أو بعيد.

تحديدا معنى التعايش الديني ،أو التعايش
المستوى الثالث  :ديني ،ثقافي ،حضاري ،وهو األحدث ،ويشمل
ً
الحضاري .والمراد به أن تلتقي إرُادة أهل األديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل أن يسود األمن
( )1ينظر :التعايش السلمي ومصري البشرية حلسني فهمي مصطفى (ص )22نقال عن الـتــعايــــش (دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم) إعداد :عبداهلل بن
موسى يلكوي ،إشراف :الدكتور :عبداهلل بن محد العويسي  -رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية مقدمة جلامعة العلوم والتكنولوجيا
/صنعاء 2008م .صفحة (.)24
()2

املصطلحات السياسية ملوريس كرنستون ،دار النهار للنشر -بريوت ،الطبعة الثانية1970م ،نقال عن :التعايش (دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم)
(ص)25

( )3سلسلة أوراق دميقراطية ،تصدر عن مركز العراق ملعلومات الدميقراطية ،التعايش يف ظل االختالفات( ،ص )58العدد الثاني ،حزيران2005م.
( )4احلوار من أجل التعايش عبدالعزيز بن عثمان التوجيري (ص  ،)78-77ط -دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،عام 1998م.
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جميعا،
والسالم العالم ،وحتى تعيش اإلنسانية في جو من اإلخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر
ً

من دون استثناء"(.)1

ورغم شمول هذه المستويات التي ذكرها الدكتور التويجري ،لكنه يقتصر على التعايش بين الدول والشعوب والديانات
والحضارات ،فهو يشير إلى التعايش الخارجي فقط ،وهنالك من توسع في هذا المفهوم فأدخل فيه التعايش الداخلي
فالتعايش هو "مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس من مختلف األعراق واألجناس واألديان منسجمين مع بعضهم

البعض ،وال يتطلب أدنى فكرة للتعايش سوى أن يعيش أعضاء هذه الجماعات معا دون أن يقتل أحدهم اآلخر"(.)2
ويؤكد ذلك عدد من الباحثين بقولهم" :ومصطلح التعايش السلمي كشعار سياسي يعني البديل عن العالقة العدائية

بين الدول ذات النظم االجتماعية المختلفة ،ومع هذا ليس هنالك أي مانع للتوسع في استخدامه في ساحة العالقات
االجتماعية بين أتباع الديانات المختلفة وبخاصة المقيمين في دولة واحدة"(.)3

سياسيا فإني أرى
دينيا أو
ً
ويقول باحث آخر" :وإذا كان المفهوم يتجه إلى البحث للتعايش بين االتجاهات المتباينة ً
دينيا والمتباينة من بعض الوجوه التي تؤدي
أن الحاجة ماسة لبلورة رؤية مستوعبة حتى ألهل الملة الواحدة المتفقة ً
إلى االحتراب في كثير من البلدان وخاصة اإلسالمية.وإذا كان األمر كذلك فإن التعايش السلمي يمكن أن يشمل

اآلتي-:
 .١التعايش بين أهل الملة الواحدة.
 .٢التعايش بين أهل الملل المختلفة.

سياسيا.
 .٣التعايش بين الدول المختلفة
ً

 .٤التعايش بين القوى االجتماعية المختلفة".

()4

ثانيا :تحديد مفهوم التعايش:

بعد هذه الجولة في تعاريف مصطلح التعايش البد من تفكيك هذه التعاريف للوصول إلى تحديد المفهوم بدقة ،وإذا

حد ذاته ،بل الغالب هو
أن أغلب التباين الواقع بينها ليس سببه مفهوم (التعايش) في ّ
تفحصنا هذه التعاريف وجدنا ّ
سبب خارجي ،فكثير من التعاريف كان الفرق بينها هو في تحديد جهة التعايش ولم تختلف في المفهوم ،فبعضها
جعل التعايش بين الدول والبعض اآلخر بين الشعوب ،وبعض التعاريف نشأ الفرق بينها بسبب مستوى التعايش،
هل هو خارجي بين الحضارات والدول؟ أو هو داخلي بين األديان والمذاهب واألعراق؟.

وإذا تفحصنا التعاريف مرة أخرى نجد عددا من التعابير التي يقصد بها بيان مفهوم التعايش ،مثال( :عيش مشترك
بين مختلفين) – (نبذ الحرب بصفتها وسيلة لفض المنازعات) – (حالة من العالقات الدولية تعيشها دول متباينة
جنبا إلى جنب دون حرب) – (القبول بوجود اآلخر والعيش معه جنبا إلى جنب دون سعي إللغائه أو اإلضرار به)

– (قيام تعاون بين دول على أساس من التفاهم وتبادل المصالح ،اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش بينهما)

( )1اإلسالم والتعايش بني األديان يف أفق القرن احلادي والعشرين للدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري (ص )4حبث من اصدار املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مقدم للمؤمتر الدولي العاشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية سنة  1418هـ.
( )2ختيل التعايش معاً جتديد اإلنســانية بعد الصــراث األ ين النطوينا نســايز ومار ا ميناو ،ترمجة :فؤاد الســروجي ،الطبعة األوىل 2006م ،دار
األهلية للنشر والتوزيع ،ص ،29نقال عن التعايش (دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم) (ص.)26
( )3مشكلة احلرب والسالم جملموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكادميية العلوم باالحتاد السوفييت ،ترمجة شوقى جالل وسعد رمحي (ص،)21
ط -دار الثقافة اجلديد مبصر ،نقال عن القواعد الكربى للتعايش السلمي (ص.)7
( )4القواعد الكربى للتعايش السلمي (ص)8
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– (الحد من الصراع ،أو ترويض الخالف العقائدي) – (البديل عن العالقة العدائية بين الدول ذات النظم االجتماعية
المختلفة) ،فإذا حللنا هذه العبارات يمكننا الخلوص لمستويات من المفاهيم:
-1
-2
-3
-4
-5

أن هذا النزاع ناتج عن اختالف بين الطرفين وليس خالفا مصلحيا محدودا ،سواء كان االختالف
ّ
دينيا أو فكريا أو طائفيا أو عرقيا أو أثنيا أو قوميا أو سياسيا.
المستوى األول هو نبذ الحرب في فض النزاعات واعتماد الوسائل السلمية ،وهذا المستوى متفق
عليه في مفهوم التعايش.

الحد من الصراع وترويض الخالف.
مستوى ّ
مستوى التعاون والتفاهم وتبادل المصالح.

مستوى القبول بوجود اآلخر والعيش معه دون سعي إللغائه أو االضرار به.

أن التعاريف لم تحدد بدقة المستوى المطلوب لمفهوم التعايش ،لكن يمكننا الخلوص إلى وجود
المشكلة ّ
كل منهما مستوى معين لمفهوم التعايش:
مدرستين تتبنى ٌ

األولى :هي المدرسة التي ينسب لها نشأة المصطلح ،حيث تنسب بعض المصادر نشأة مصطلح (التعايش السلمي)
كحل لحالة الصراع بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي ،فلم
إلى قادة االتحاد السوفيتي السابق ،فطرح المصطلح ّ
يوجد سوى خيارين :األول الحرب ،والثاني :التعايش السلمي فيقول " :فسواء كان جارك يعجبك -أو ال  -فليس

هناك سوى حل واحد هو إيجاد مجال للتفاهم معه ألنه ليس لنا سوى هذا الكوكب وهو لنا جميعا" (.)1

أن مفهوم التعايش فيها يتضمن المستوى األول وهو نبذ الحرب والمستوى الثاني
وواضح من طرح هذه المدرسة ّ
أن الصراع
وهو ّ
الحد من الصراع ،لكنه ال يشمل باقي المستويات؛ ألنه يقرر بعدم وجود روح المحبة والتعاون ،و ّ
سيبقى لكن بوسائل أخرى ،فخروشوف لم يكن يعني به تراجع بلده االتحاد السوفياتي عن تحقيق أهدافه المعلنة،
بقدر ما كان يعني به محاولته تحقيق تلك األهداف بطريقة تنسجم مع مقتضيات التغيرات التي طرأت على المسرح

الدولي ،كوجود ما يعرف بتوازن الرعب(.)2

أن هذا المفهوم :وهو التعايش من أجل التغالب عن طريق وسائل أخرى غير الحرب ،باستخدام ما يصطلح
الحقيقة ّ
عليه بالقوة الناعمة ،كالضغوط االقتصادية والسياسية واالعالمية وغيرها أمر سائد في عالم السياسة اليوم ،على

المستوى الخارجي بين الدول أو الحضارات ،أو التحالفات بل حتى الديانات ،وأوضح مثال له جهود السالم والتعايش
السلمي بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.

المدرسة الثانية :هي التي تعتمد جميع مستويات التعايش األخرى ،فتقصد بالتعايش السعي للوصول إلى حالة

التعاون والتفاهم وتبادل المصالح والقبول بوجود اآلخر والعيش معه دون سعي إللغائه أو االضرار به ،وهذا المعنى

هو الذي يقصده أغلب الباحثين في كتاباتهم ،وهو شعار أغلب المؤتمرات العالمية ،بل يكاد أن يكون اليوم هو
أن وجوده على أرض الواقع وفي عالم السياسة الدولية عزيز.
المعنى العلمي لمفهوم التعايش السلمي ،مع ّ
وهنا أجد من الصواب تقسيم مصطلح التعايش السلمي على قسمين:

األول :التعايش السلمي التغالبي ،حيث يتعامل الطرفان المختلفان بالوسائل السلمية بعيدا عن العنف والحرب ،لكن

مع استمرار الصراع والمغالبة بين الطرفين ،أو من أحدهما.

()1

نيكيتا خرشــوف ،التعايش الســلمي كما افهمه تعريب ،ده هاجر وســعيد الغز  ،الطبعة األوىل ،عام 1961م ،ص  ،11نقال عن :التعايش
(دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم) (ص.)28

( )2املوسوعة السياسية تأليف د .عبد الوهاب الكيالي وآخرون (ص  )765-764ط -املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األوىل ،بريوت
.1974
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حل الخالف في جو تسوده العدالة والرغبة
الثاني :التعايش السلمي بالتساوي ،حيث يسعى الطرفان المختلفان إلى ّ
كل ذي حق حقه دون مغالبة أو محاولة إللغاء اآلخر أو اإلضرار به.
في اعطاء ّ

يقول الدكتور عبد العزيز التويجري " :فالتعايش ،بهذا الفهم الموضوعي لطبيعته ولرسالته ،هو اتفاق الطرفين على
تنظيم وسائل العيش :أي الحياة فيما بينهما وفق قاعدة يحددانها ،وتمهيد السبل المؤدية إليه ،إذ أن هناك فارًقا بين
أن يعيش اإلنسان مع نفسه ،وبين أن يتعايش مع غيره ،ففي الحالة األخيرة يقرر المرء أن يدخل في عملية تبادلِ ٍ
ية
َ
مع طرف ٍ
ثان ،أو مع أطراف أخرى ،تقوم على التوافق حول مصالح ،أو أهداف ،أو ضرورات مشتركة.
وال يخرج مفهوم التعايش بين األديان ،عن هذا اإلطار العام ،بأية حال من األحوال ،وإالَّ فقد خصوصياته ،وانحرف
يحتم وجود قاعدة ثابتة يقوم عليها التعايش بين
عن غاياته ،وهذا ما ّ
ِ
كل دين من هذه األديان ،وبالمبادئ التي يقوم عليها ،وبالقيم والمثل التي
األديان .وهو أمر له صلة وثيقة برسالة ّ

يدعو إليها"(.)1

أن دراستنا تختص بأحكام التعايش السلمي في القرآن الكريم ،ومصطلح
وقد أسهبنا هنا في تحديد المصطلح ،وذلك ّ

التعايش لم يرد في كتاب هللا وال في سنة رسوله  ،فالقرآن الكريم استخدم مصطلح (السلم) للداللة على معنى
أ
أ
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قريب مما يقصد به مفهوم التعايش ،قال تعالىَ ﴿ :وإِن َجَن ُحوْا ِل َّ
َ
ُ
ُ َُ
َ َ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ٱلعلِ
يم ﴾( ، )2وقريب من ذلك (كلمة سواء) في قوله تعالىُ ﴿ :ق أل ََٰٓيأَه َل ٱل ِك ََٰت ِب َت َعاَلوْا ِإَل َٰى َكلِ َمةٖ َس َوآ ِِۢء َبيَنَنا َوَبيَن ُك أم
َ ُ
أا
أ
أ
ا
أ
أ
أ
أ
َّ أ
أ
ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ۦ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ٱَّلل َفإن َت َولوْا َفُقوُلوْا ٱش َهُدوْا بأََّنا ُمسل ُمو َن
ضَنا َبع ًضا أَرَبابا من ُدون َّ
ٱَّلل َوًَل ُنش ِر َك به َشيا َوًَل َيَّتخ َذ َبع ُ
أًَل َنعُب َد إًل َّ َ

.)3(﴾٦٤

البد من تحديد المصطلح م ن أجل البحث بموضوعية ومصداقية في القرآن الكريم عن األحكام المتعلقة بهذا
فكان ّ
المفهوم.

وسنجري في بحثنا على تقسيم مصطلح التعايش على القسمين الذين توصلنا لهما :التعايش السلمي التغالبي،

والتعايش السلمي المتساوي.

التخوف من مصطلح التعايش السلمي:

البد أن نشير هنا إلى ما أورده عدد من الباحثين في مسألة التعايش من منظور الشريعة اإلسالمية من تخوف
ّ
أن المفهوم المعاصر لكلمة (التعايش) بات ذا صخب وجدل شديد؛ جعل
وريبة ،يقول الدكتور سلمان العودة" :غير ّ

بأن هذه الكلمة ُحقنت بمفاهيم ذات دالالت سلبية شائعة ،تجعل الشريعة كألً
يحسون ّ
بعض المهتمين اإلسالميين ّ
أن هذا المفهوم قد يكون خلفه تذويب ألسس اإلسالم ،وتقديم أنصاف العقائد وخليط من
مباحاً ،وهناك تخوف من ّ
اإلسالم ،وهذه دعاية مسيئة بحق للوجه اإليجابي لهذا المفهوم ،ودعاية مسيئة بحق اإلسالم ،إضافة إلى نسبته إلى

تم بإرادة متنفذة؛ لتغيب
الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا االسم أوجد شيئا من التخوف المشروع ّ
بأن ترويجه الغربي ّ
القيم اإلسالمية ،وإدماج المشرق مع المغرب وذوبان هويته"(.)4
جازما ،أن التعايش الذي نفهمه ،ونؤمن به،
تأكيدا
ويقول الدكتور التويجري" :يتعين علينا بادئ األمر ،أن نؤكد
ً
ً
والذي نرحب بالتعاون من أجل إق ارره ،ال يعنى بأية حال من األحوال ،تمييع المواقف ،وخلط األوراق ،ومزج العقائد
وتذويبها وصبها في قالب واحد ،حتى وإن زعموا أنه قالب إنساني في الصميم .ذلك أن أصحاب العقائد السليمة ال

اعيا أن يفرطوا في خصوصياتهم ومقوماتهم وقيمهم،
ًا
فضا
يقبلون هذا الخلط المريب الغامض ،ويرفضون ر ً
بصير و ً
( )1احلوار من أجل التعايش (ص)80
( )2األنفال.61:
( )3آل عمران.64:
( )4التعايش للدكتور سلمان بن فهد العودة (ص )3املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار
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خشية أن يوصموا بالتعصب ،أو حتى يظفروا بصفة التحرر من العقد المركبة .إن التعايش الذي يسلب المسلم
يختل ،وكياَنه يهتز ،هو ليس بتعايش ،وإنما هو غش ،واحتيال ،وتضليل"(.)1
هويته ،ويجعل تو َازنه
ُّ
َ
بكل ما يحمله من أجل تخوف ما وإن كان مشروعا ،بل يمكن
إذن ليس من اإلنصاف في شيء إلغاء مصطلح ّ

أن لدى
وضع ضوابط وشروط لقبوله تزيل المخاوف وال تحرمنا من الخير الذي فيه ،تقول إحدى الباحثات" :كما ّ
أن هذا المفهوم قد يؤدي إلى تذويب ألسس اإلسالم وقيمه ،وهو تخوف مشروع ،إال أنه ال
البعض تخوف من ّ

كل تخوف يعتبر حقا ،بل يفترض الرجوع إلى كتاب هللا وسنة
ينبغي التحفظ على المفهوم لمجرد التخوف ،إذ ليس ّ
المصطفى  لتجلية المفهوم والتأكد من صحته أو خطأه"(.)2

أن انتشار المفهوم بهذا االسم (التعايش) في أدبيات
ويقول الدكتور سلمان العودة" :ومع تقديرنا لهذا التحفظ؛ غير ّ
مختلفة ال ينفي إطالقا أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص اإلسالمية ،إنه ال ينبغي التحفظ
من هذا المصطلح أو غيره ،لكونه محقونا أو مشحونا؛ إذ ال مشاحة في االصطالح -كما قيل  ،-ويفترض أن

يكون التعامل معه بهدوء وواقعية؛ برده إن كان خطأ ،وفرزه إن كان قابال للفرز ،وهذا ما يدعونا إليه الدين اإلسالمي

أحق بها)"(.)3
وقواعده ،ذلك ّ
أن (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ،فحيث وجدها فهو ّ
إذن فيمكن تجاوز المخاوف التي طرحها بعض الباحثين من مصطلح (التعايش) وذلك بتحرير المصطلح بشكل
ثم عرضه على القرآن الكريم والحكم عليه بما جاء في كالم هللا قبوال أو رفضاً ،فليس من العدل واالنصاف
دقيقّ ،
نفي شيء بالكامل لمجرد وجود تخوف ما منه.
ثالثا :المصطلحات ذات العالقة الواردة في القرآن الكريم:

لعل من األنسب التعريف
وردت في القرآن الكريم العديد من األلفاظ التي لها عالقة بمصطلح التعايش السلميّ ،
بها كي يتوضح المجال المشترك بين المصطلحات ،ومن هذه المصطلحات:
ِ -1
ٍ
بفالن َسَلماً ،أي
السَلم﴾  .وجئتك
السَلم واحد ،وفي التنزيل﴿ :وألَق ْوا إَل ْي ُكم َّ
السْلم و َّ
السْلم :ضد الحرب ،و َّ
ِ
مستسلماً ال ي ِ (ِ )4
السْل ُم الصلح بفتح السين وكسرها يذكر ويؤنث ،والسلم المسالم
ُ
السْل ُم السالم ،و ّ
نازع  ،و ّ
السالَم ُة"(.)5
الم َّ
تقول أنا سلم لمن سالمني و َّ
الس ُ
اللغ ِوي ِ
ِ
السْلمِ :في حِقيَقِت ِه َّ ِ
ِ
ِ
ف اْل َح ْر ِب ،أ َْو ُهَو:
َّةَ ،ولِ َذا َقاُلوا ُ :هَو ُّ
الش ْرِعيَّة الَ َي ْب ُع ُد َع ْن َحِقيَقِته ُّ َ
الصْل ُح ،خالَ ُ
َ
َو ّ ُ
أ
أ
ٱجَن أح َلها وَتوَّك أل عَلى َّ ِۚ
تَرك اْل ِجه ِاد مع اْل َك ِاف ِرين ِب ُشر ِ
ٱَّلل
لسلمِ َف
وط ِهَ ،قال َّ
﴿۞وإِن َجَن ُحوْا لِ َّ
َ
ْ ُ
َ َ َ
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َ ُ
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()7( )6
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ِ
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( )1اإلسالم والتعايش بني األديان يف أفق القرن احلادي والعشرين (ص)22
( )2التعايش السلمي يف إطار التعددية املذهبية داخل اجملتمع املسلم للباحثة مزنة بنت بريك احمللبدي (ص )8رسالة ماجستري يف قسم الرتبية
اإلسالمية يف جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية 1433-1432هـ.
( )3التعايش لسلمان العودة (ص)27
( )4االشتقاق ألبي بكر حممد بن احلسن بن دريد ( )34/1حتقيق :عبد السالم هارون ،ط -مكتبة اخلا ي ،القاهرة/مصر ،الطبعة الثالثة.
( )5ينظر :خمتار الصحاح حملمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مادة (سلم) (ص )326حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون – بريوت
1995م.
( )6األنفال.61:
( )7ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية جملموعة من العلماء ( )230/25صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة األوىل ،
مطابع دار الصفوة – مصر.
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ٱَّلل َفِإن َفآ َءت َفأَصل ُحوْا َبيَن ُه َما ِبٱل َعد ِل
َب َغت ِإح َد َٰى ُه َما َعَلى ٱألُخَر َٰى َفَقتُلوْا َّٱلتي َتبغي َحَّت َٰى َتف ٓي َء ِإَل َٰٓى أَم ِر َّ
ه
أ
ٱَّلل ي ِح ُّب أٱلم أق ِس ِطين ُ ،)2(﴾٩لغ ًة :اسم ِبمعنى اْلمصاَلح ِة َّالِتي ِ
ِ
ِ
اص َم ِة.
خ
م
ل
ا
ف
ال
خ
ي
ه
ن
إ
ا
و
ط
َوأَق ِس
َّ
َّ
ٓ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
ُ َُ َ
َ
ُ
َ
َ
الص َال ِح َّال ِذي ُهو ِبمعَنى اسِتَقام ِة اْلح ِ
اإلصالح نقيض ِ
ال ،و ِ
اإلفساد (َ ،)3و َش ْرًعاُ :هَو َعْقٌد
َصُل ُه ِب َم ْعَنى َّ
َ َْ
ْ َ َ
َوأ ْ
ِ
طعها ِبالتَّر ِ
ِ
َّ
اضي أ ِ ِ
الن َزاع ِبالتَّر ِ
اضي(.)4
َ
َي ْرَف ُع ّ َ َ
وم َة َوَي اْق َ ُ َ
َي بتَ َراضي الط َرَف ْي ِن اْل ُم أتَ َخاص َم ْي ِن َوُي ِز ُ
ْ
ص َ
يل اْل ُخ ُ
أ
أ أ ا
أ أ
أ
أ
 -3العهد :قال تعالىِ﴿ :إًَّل َّٱل ِذين َٰعه ُّ ِ
َحدا
وكم َشيا َوَلم ُي ََٰ
ص ُ
دتم م َن ٱل ُمش ِرِك َ
ظ ِهُروْا َعَلي ُكم أ َ
َ ََ
ين ُث َّم َلم َينُق ُ
أ
ۚ
()5
ِ
ِ
ِ أ ِ
ِ ِأ أ أ أ ِ
الع ْه ُد :األمان واليمين والموثق والذمة
ٱَّلل ُيح ُّب ٱل ُمَّتق َ
ين َ ، ﴾٤
َفأَت ُّمٓوْا إَلي ِهم َعه َد ُهم إَل َٰى ُمَّدت ِهم إ َّن َّ َ
ِ
وكل ما بين
الع ْه ُد الذي ُيكتب للوالةُّ ،
والحفاظ والوصية َ
وع ِه َد إليه من باب َف ِهم أي أوصاه ومنه اشتق َ
()6
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واصطالحا :ما يتفق رجالن أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة ،فإن أكداه
ووثقاه بما يقتضي زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي ميثاقا(.)8

والغرض األول من المعاهدات في اإلسالم هو ترك قتال كل من الفريقين المعاهدين لآلخر ،وحرية
التعامل بينهما(.)9

أ
أ أ
أ
ِ
ين َي ِصُلو َن ِإَل َٰى َقو ِۢمِ َبيَن ُك أم َوَبيَن ُهم ِمي ََٰثق أَو
ويدخل ضمن معنى المعاهدة الميثاق ،كقوله تعالىِ﴿ :إًَّل َّٱلذ َ
ۚ
ۚ
ٱَّلل َلسَّل َ أ أ أ َٰ
وك أم ح ِصر أت ص ُدوره أم أَن ي ََٰقِتُل ُ أ أ َٰ ِ
أ أ أ ٓ
وك أم َفِإ ِن
ط ُهم َعَلي ُكم َفَلَقَتُل ُ
َجآ ُء ُ َ َ ُ ُ ُ
ُ
وكم أَو ُيَقتُلوْا َقو َم ُهم َوَلو َشا َء َّ ُ َ
ا
أ
أ
أ أ َٰ ِ أ أ أ ِ أ
()10
ٱَّلل َل ُك أم َعَلي ِه أم َسِبيال ﴾٩٠
ل
ع
ج
ا
م
ف
م
ل
ٱلس
م
ك
ي
وكم َوأَلَقوْا إَل
َ
َّ
َ
َّ
ُ
وكم َفَلم ُيَقتُل ُ
ٱع َت َزُل ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
أ
أ
أ أ
أ
وك أم َوَيأ َمُنوْا َقو َم ُه أم ُك َّل َما ُرُّدٓوْا ِإَلى ٱل ِفتَن ِة
يدو َن أَن َيأ َمُن ُ
ين ُي ِر ُ
﴿س َت ِج ُدو َن َءا َخ ِر َ
 -4األمان :قال تعالىَ :
أ
أ
أ أُرِكسوا ِفيه ۚا فِإن َّل أم ي أعت ِزلوك أم وي ألقوا ِإل أيكم ٱلسلم ويكُّفوا أ أَي ِديه أم فخذوه أم وٱقتلوه أم ح أيث ث ِقفتموه أۚم وأُوَٰلِٓئكمأ
ُ ْ َ َ
َ َ ُ ُ َ ُ ُ ٓ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ
أ
 ِ ٞأ أ
ا
ا
أ
أ
أ
أ
()11
جع ألنا َلك أم عَلي ِهم سل َٰ
ِ
ين ٱس َت َج َار َك
أ
ِن
إ
﴿و
تعالى:
قوله
نزل
وفيه
،
﴾
٩١
ا
ين
ب
م
ا
ن
ط
َ
ُّ
َحد م َن ٱل ُمش ِرِك َ
َ
ََ َ ُ َ
َ
ُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ٞ
أ
َج أره ح َّت َٰى يسمع َك ََٰلم َّ ِ
ٱَّلل ُث َّم أَبِلغ ُه مأمَن ُه ۚۥ ََٰذلِ َك ِبأََّنهم َقوم ًَّل يعَلمو َن  ،)12(﴾٦األْمان ِفي ُّ
ِ
الل َغ ِةَ :ع َد ُم
َ ُ
ُ
َفأ ُ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ َ
ِ
س وَزوال اْلخو ِ
طمأِْن َين ُة َّ ِ
تَوُّق ِع م ْك ُروٍه ِفي َّ
ف( ،)13وفي الشرع :هو عقد يفيد
َْ
الزَم ِن اآلْتيَ ،وأ ْ
النْف َ َ
َصل األ ْْم ِن ُ َ
َ َ
( )1النساء128:
( )2احلُجُرات.9:
( )3ينظر :خمتار الصحاح مادة (صلح) (ص )375ولسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور املصري ( )516/2ط -دار صادر – بريوت.
( )4ينظر :درر احلكام شرح جملة األحكام العدلية ،لعلي حيدر ( )2/4حتقيق تعريب :احملامي فهمي احلسيين ،ط -دار الكتب العلمية،
بريوت -لبنان .والقاموس الفقهي لغة واصطالحا لسعدي أبو جيب (ص )215ط -دار الفكر .دمشق – سورية ،الثانية 1993م.
( )5التوبة.4:
( )6ينظر خمتار الصحاح مادة (عهد) (ص  )467ولسان العرب ()311/3
( )7املوسوعة الفقهية الكويتية ()105/7
( )8ينظر آ ار احلرب يف الفقه اإلسالمي-دراسة مقارنة للدكتور وهبة الزحيلي (ص )346ط -دار الفكر-دمشق ،الثالثة 1419هـ.
( )9املصدر السابق.
( )10النساء.90:
( )11النساء.91:
( )12التوبة.6:
( )13ينظر مفردات ألفاظ القرآن للحسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاني ( )48/1ط -دار القلم ـ دمشق ،تاج العروس من جواهر
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ترك القتل والقتال مع الكفار( ،)1وترك القتال قد يكون نتيجة لألمان الذي منحه الكفار للمسلمين كما هو

ضد هؤالء
نتيجة لألمان الذي يمنحه المسلمون للكفار ..وعليه ،ففي كلتا الحالتين ،يجب وقف القتال ّ
الكفار من أهل الحرب ،سواء كانوا مانحين لألمان ،أم كانوا ممنوحين له من قبل المسلمين ،ومن هنا
يبرز كونه نوعا من الموادعة( ،)2ومما يدخل في معنى األمان:
لكن الحكم
الذمة في القرآن الكريم ،بل ورد في السنة النبويةّ ،
الذمة ودفع الجزية :ولم يرد مصطلح ّ
ّ -5
أ أ ٓأ
أ
الشرعي بدفع الجزية ورد في قوله تعالىََٰ ﴿ :قِتُلوْا ٱَّل ِذين ًَل يؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
ٱَّلل َوًَل ِبٱلَيومِ ٱأل ِخ ِر َوًَل ُي َح ِرُمو َن َما
َ ُ
أ
ِ أ
أ أ
أ
أ
َٰ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
طوْا ٱل ِجزَي َة َعن َي ٖد َو ُهم ََٰصغُرو َن
ُوتوْا ٱلك َت َب َحَّت َٰى ُيع ُ
ين أ ُ
ين ٱل َح ِق م َن َّٱلذ َ
ٱَّلل َوَر ُسوُل ُه ۥ َوًَل َيديُنو َن د َ
َحَّرَم َّ ُ
()3
ِ ُّ ِ
ِ
ِ
ان َكتَس ِمي ِة اْلمع ِ ِ ِ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
الذمة :في الل َغة تَُف َّس ُر ِباْل َع ْهد َوبِاأل َْم ِ ْ َ ُ َ َ
 ، ﴾٢٩و ّ
اهد بال ّذ ّم ِّيَ ،وُف ّس َر َق ْوُل ُه َ
ِ ()5
ِ
ِِ
َّ
ِ
الذمة هو :إقرار بعض
اه ْم)(ِ :)4باأل َْم
َو َسل َم ( :ذ َّمةُ اْل ُم ْسلم َ
ين َواح َدةٌ َي ْس َعى ِب َها أ َْدَن ُ
ان  ،وتعريف عقد ّ
الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة ،وقيل :اْلِت َزام تَْق ِر ِ
ير غير المسلمين ِفي َد ِارَنا
ُ
و ِحمايِت ِهم و َّ
الذ ِّب َع ْن ُه ْم ِب َش ْر ِط َب ْذ ِل اْل ِج ْزَي ِة َو ِاال ْسِت ْس َال ِم ِم ْن ُه ْم(.)6
َ ََ ْ َ
أ
َٰ َٰ ِ أ أ
ٍ ()7
ض َوما َب أيَن ُهمآ إًِلَّ
ِ
-6
﴿و َما َخَلقَنا َّ
صْف ٌح ب َال ُم َعاتََبة  ،قال تعالىَ :
َ
ٱلس َم َوت َوٱألَر َ َ
الصفح الجميل :ومعناه :هَٞ
أ
أ
أ
ۗ
أ
ِ
يل  ،)8(﴾٨٥أمر نبيه  بالصفح وذلك يقتضي
ِبٱل َح ِق َوإ َّ
اع َة َألِٓتَية َفٱص َف ِح َّ
ِن َّ
ٱلس َ
ٱلصف َح ٱل َجم َ
المهادنة(" .)9أي فأعرض عنهم ،واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً جميالً بحلم وإغضاء ،وقيل :هو منسوخ
بآية السيف وهو بعيد؛ ألن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح ،فكيف يصير
أ أ أ أ أ َٰ ۚٞ
أ
أ
()11
()10
ف َيعَل ُمو َن ﴾٨٩
منسوخاً"  ،ومثله قوله تعالىَ ﴿ :فٱص َفح َعن ُهم َوُقل َسَلم َف َسو َ
أ
أ
أ َٰٓ أ
ٓ ِِۢ أ
ِ
أ أ َّ أ َِّ
ِ َٰ ِ
أ ِ
ٱَّلل َوًَل ُنش ِر َك
 -7كلمة س اواء :قال تعالىُ ﴿ :قل َيأَه َل ٱلك َتب َت َعاَلوْا إَل َٰى َكل َمةٖ َس َواء َبيَنَنا َوَبيَن ُكم أًَل َنعُبَد إًل َّ َ
أ
ِ أ
أ
ِ أ
()12
ضَنا ب أع ًضا أ أَرب اابا ِمن دو ِن َّ ِۚ
ٱَّلل َفِإن َت َوَّلوْا َفُقوُلوْا ٱش َهُدوْا ِبأََّنا ُم أسلِ ُمو َن ﴾٦٤
ُ
َ
ِبه ۦ َشيا َوًَل َيَّتخ َذ َبع ُ َ
بمعنى" :عدل بيننا وبينكم مستوية ،أي أمر مستو يقال :دعا فالن إلى السواء ،أي إلى النصفة ،وسواء

كل شيء وسطه ومنه قوله تعالى ﴿ :فرآه في سواء الجحيم ﴾ وإنما قيل للنصف سواء ألن أعدل األمور
القاموس حملمّد بن حممّد بن عبد الرزّاق مرتضى الزبيدي ( )184/34حتقيق :جمموعة من احملققني ،ط -دار اهلداية.
( )1ينظر مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج حملمد اخلطيب الشربيين الشافعي ( )236/4ط -دار الفكر-بريوت.
( )2ينظر اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية للدكتور حممد خري هيكل ( )1499/3ط -دار البيارق-عمّان -األردن.
( )3التوبة.29:
( )4رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ،باب ( حرم املدينة) ( )661/2برقم ()1771
( )5ينظر املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد بن حممد بن علي الفيومي (ص )111حتقيق يوسف الشيخ حممد ،ط -املكتبة العصرية،
الثانية1997م ،وتاج العروس ()205-206/32
( )6ينظر منح اجلليل شرح خمتصر خليل حملمد بن أمحد بن حممد عليش ( )213/3ط-دار الفكر – بريوت 1409هـ ،وكشاف القناث عن منت
اإلقناث ملنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( )116/3حتقيق هالل مصيلحي مصطفى ،ط -دار الفكر –بريوت 1402ه.
( )7ينظر جمموث الفتاوى الكربى ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراني ( )183/10حتقيق :أنور الباز  -عامر اجلزار ،ط -دار الوفاء ،الثالثة
 1426ه.ـ
( )8احلِجر.85:
( )9ينظر :تفسري البحر احمليط حملمد بن يوسف الشهري بأبي حيان األندلسي ( )452/5حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود  -علي حممد معوض،
ط-دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت  1422 -هـ
( )10تفسري مفاتيح الغيب لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ( )164/19ط -دار الكتب العلمية  -بريوت  -األوىل1421هـ
()11الزُّخرُف.89:
( )12آل عمران.64:
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وأفضلها أوسطها"( ،)1فالدعوة لكلمة سواء تعني " :أنه دعاهم إلى مع ٍ
ان جميع الناس فيها مستوون
صغيرهم وكبيرهم ،وقد كانت سيرة المدعوين أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا فلم يكونوا على استواء حال،

فدعاهم بهذه اآلية إلى ما تألفه النفوس من حق ال يتفاضل الناس فيه"(.)2
أ
ِ
ِ ِ
أ أ ِ َٰ
ِ
ظَل ُموْا
ين َ
﴿۞وًَل ُت ََٰجدُلٓوْا أَه َل ٱلك َت ِب ِإًَّل ِب َّٱلتي ه َي أَح َس ُن ِإًَّل َّٱلذ َ
 -8الجدال بالتي هي أحسن :قال تعالىَ :
أ ه
ٞ
أ
أ
أ
ُنز َل ِإَل أيَنا َوأ ِ
امَّنا ِب َّٱل ِذ ٓي أ ِ
ُنز َل ِإَلي ُك أم َوِإ ََٰل ُهَنا َوِإ ََٰل ُه ُك أم ََٰو ِحد َوَنح ُن َل ُه ۥ ُمسلِ ُمو َن  ،)3(﴾٤٦ومثله
ِمن ُه أم َوُقوُلٓوْا َء
َ
ه
أ ۚ
أ
أ
أ أ
أ
أ أ
ع ِإَل َٰى سِب ِ
ظ ِة ٱل َح َسَن ِة َو ََٰج ِدل ُهم ِب َّٱلِتي ِهي أَح َس ُن ِإ َّن َرَّب َك ُه َو
ِك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱل َمو ِع
يل َرب
قوله تعالى﴿ :ٱد
َ
ُ
َ
َ
َ
أ
أ
ِ
أ أ ِ
الجدل ،وهو إقامة
من
ين  ،)4(﴾١٢٥والمجادلة :مفاعلة
أَعَل ُم ِب َمن َض َّل َعن َسِبيلِه ۦ َو ُه َو أَعَل ُم ِبٱل ُمه َتد َ
َ
ال
الدليل على رأي اختَلف فيه صاحبه مع غيره ،و(بالتي هي أحسن) أي إال بالمجادلة ُ
الحسنىَ ،ق َ
اهدِ :هي مح َكم ٌة َفيجوز مجادَل ُة أَه ِل اْل ِكتَ ِ َِّ ِ
ِ
َح َس ُن َعَلى َم ْعَنى ُّ
َّللاِ َعَّز
الد َع ِاء َل ُه ْم ِإَلى َّ
ُم َج ٌ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ
اب ِبالتي ه َي أ ْ
وج َّل ،والتَّنِب ِ
يق ِْ
ِ
يه َعَلى ُح َج ِج ِه و َآي ِات ِهَ ،ر َج ِ ِ ِ ِ
يم ِ
ط ِر ِ
اشَن ِة(.)5
انَ ،ال َعَلى َ
اإل ْغ َال ِظ َواْل ُم َخ َ
ََ َ ْ
اء إ َج َابته ْم إَلى ْاإل َ
َ
َ
هذه جولة في عدد من المصطلحات الواردة في القرآن الكريم والتي لها عالقة بمصطلح التعايش ،وتعريف
بهذه المصطلحات حيث سيدور كثير من بحثنا حولها ،ومما ال يخفى ورود مصطلحات في القرآن الكريم

تحمل ٍ
يصح معها
معان مناقضة ومضادة لهذه المصطلحات استخدمها القرآن الكريم في التعامالت التي ال
ّ
قبول مبدأ التعايش السلمي ،مثل :القتال ،القتل ،الحرب ،الجهاد ،الدفع ،االنتصار ،النبذ على سواء،
كل مرصد ،وهذه المصطلحات تضادد معنى التعايش كما بيناه وبضدها تتبين األشياء،
أحصروهم ،القعود في ّ

سيكون مدار البحث بيان األحكام المتعلقة بهذه المصطلحات التي تطرق لها القرآن الكريم ،وهللا سبحانه
وتعالى وحده المعين على ذلك وهو يهدي السبيل.

( )1تفسري معامل التنزيل حمليي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ( )49/2حتقيق حممد عبد اهلل النمر  -عثمان مجعة ضمريية -
سليمان مسلم احلرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرابعة  1417 ،ه.
( )2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ألبي حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ( )463/1حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد،
ط -دار الكتب العلمية – لبنان ،األوىل 1413هـ.
( )3العنكبوت.46:
( )4النحل.125:
( )5ينظر اجلامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ( )350/13حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش ،ط -دار
الكتب املصرية – القاهرة ،الثانية1384 ،هـ ،والتحرير والتنوير من التفسري حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور
( )181/20ط -مؤسسة التاريخ العربي ،بريوت – لبنان ،األوىل1420هـ
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المبحث الثاني

التعايش السلمي في مرحلة الدعوة

تمهيد:
ٰۡ
ۡ ٗ
﴿وُقرَءانا َف َرقَن ُه
تواتر في السيرة النبوية ّ
أن دعوة ٗاإلسالم ونزول القرآن كان منجما ومفرقا ال جملة واحدة َ
ۡ
ۡ
ۡ
ٱلن ِ
اس َعَل ٰى ُمك ٖث َوَنَّزل َٰن ُه تَ ِ
لِتَق َأرَهُ ۥ َعَلى َّ
نزيال  )1(﴾١٠٦واألوامر بالشريعة كانت متدرجة ،فنزل أول ما نزل اآليات
التي تبين اإليمان باهلل سبحانه وأسمائه وصفاته وافعاله ،والمالئكة والبعث والنشور واليوم اآلخر والجزاء وتذكر

قصص األنبياء ،وفي ذلك تقول زوج النبي السيدة عائشة  حين سئلت عن ترتيب نزول القرآن الكريم ((ِإَّن َما
َن َزل َّاول ما َن َزل ِم ْنه سورةٌ ِمن المَف َّ ِ ِ
ِ
الن ُ ِ
اب َّ
يها ِذ ْك ُر اْل َجَّن ِة َو َّ
الل
الن ِار َ ،حتَّى ِإ َذا ثَ َ
اس إَلى اإل ْسالمَِ .ن َزَل اْل َح ُ
صل ف َ
َ َ
َ ُ ُ َ َ ُ
ٍ
الح َرامَ ،وَل ْو َن َزَل َّاو َل َشيء ال تَ ْش َرُبوا اْل َخ ْم َرَ .لَقاُلوا  :ال َن َدعُ اْل َخ ْم َر َاب ًداَ ،وَل ْو َن َزَل ال تَ ْزُنوا َلَقاُلوا :ال َن َدعُ ِّ
الزَنا َاب ًدا.
َو َ ُ
ْ
امُّر
لقد نزل ِبم َّكة على محم ٍد
اع ُة َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
في صلى هللا عليه وسلم َوإِِّني َل َج ِارَي ٌة اْل َع ُب َ ( :بل َّ
الس َ
الس َ
اع ُة ْاد َهى َو َ
ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
الن َس ِاء االَّ َو َانا ِع ْن َدهُ))(.)2
ورةُ اْلَبَق َرِة َو ِّ
) َو َما َن َزَل ْت ُس َ
كما أنه من القواعد المقررة في الشريعة اإلسالمية قاعدة تغير األحكام بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال
والنيات والعوائد( ،)3عقد ابن القيم في كتابه (إعالم الموقعين) فصالً نفيساً في تقرير أن الشريعة مبنية على مصالح

العباد ،وقد عنون له :بـ"فصل في تغيير الفتوى ،واختالفها بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد"

ثم قال" :الشريعة مبنية على مصالح العباد هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح

ال تأتي به"(.)4

ثم ضرب ابن القيم رحمه هللا أمثلة على ذلك منها" :إن النبي (( :نهى أن تقطع األيدي في الغزو))(،)5

فهذا حد من حدود هللا _تعالى_ وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى هللا من

تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم ،وقد نص
أحمد وإسحاق بن راهويه واألوزاعي وغيرهم من علماء اإلسالم على أن الحدود ال تقام في أرض العدو"(.)6
( )1اإلسراء.106:
( )2اجلامع املسند الصحيح املختصر (صحيح البخاري) حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري (باب تأليف القرآن) ( )185/6برقم ()4993
حتقيق حممد زهري الناصر ،ط-دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية ،األوىل1422 ،هـ ،و سنن النسائي الكربى ألمحد بن شعيب أبو
عبد الرمحن النسائي (باب كيف نزل القرآن) ( )5/5برقم ( )7987حتقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري ،ط -دار الكتب العلمية –
بريوت ،األوىل 1411هـ 1991 -م.
()3

تنظر هذه القاعدة يف إعالم املوقعني عن رب العاملني حملمد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية ( )3/3حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،ط -مكتبة
الكليات األزهرية ،مصر ،القاهرة 1388هـ1968/م ،ودرر احلكام شرح جملة األحكام ()43/1

()4

إعالم املوقعني ()11/3

()5

رواه يف السنن أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني (باب الرجل يسرق يف الغزو أيقطع) برقم ( )458/6( )4408حتقيق
شعَيب األرنؤوط ،ط -دار الرسالة العاملية ،األوىل 1430 ،هـ  ،واجلامع الصحيح املعروف بسنن الرتمذي حملمد بن عيسى أبو عيسى
الرتمذي (باب ما جاء أن ال تقطع األيدي يف الغزو) برقم ( )53/4( )1450حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط -دار إحياء الرتاث
العربي  -بريوت  ،وهو يف سنن الدارمي ألبي حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي (باب يف أن ال تقطع األيدي يف الغزو) برقم
( )303/2( )2492ط -دار الكتاب العربي  -بريوت1407 ،هـ ،ت :فواز أمحد زمرلي  ،خالد السبع العلمي  ،وقال الشيخ
األلباني :صحيح ،ينظر مشكاة املصابيح حملمد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي ( )319/2ط-املكتب اإلسالمي  -بريوت ،الثالثة1985م
ت :حممد ناصر الدين األلباني.

()6

إعالم املوقعني ()5/3
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فإن كثي ار من األحكام المتعلقة بالتعايش السلمي في الشريعة اإلسالمية خضعت
وإذا كان األمر كذلك ّ
للمتغيرات في مراحل نزول القرآن الكريم وتدرج الشريعة اإلسالمية وتغير األحكام بحسب تغير األزمان واألماكن

ألن
واألحوال ،ويجب فهم هذه األحكام التي نزل بها القرآن الكريم وفق سياقاتها الزمانية والمكانية وأسباب نزولها؛ ّ
تجريد اآليات الكريمة عن سياقها قد يؤدي إلى سوء الفهم لآليات وإنزال األحكام في غير موضعها ومناطها ،مما
يؤدي – كما قال ابن القيم – إلى الحرج والمشقة وتكليف ما ال سبيل إليه.
وإذا نظرنا إلى مراحل تدرج التشريع في القرآن الكريم ،وتقسيم اآليات بحسب نزولها عند العلماء المتخصصين

في علوم القرآن الكريم ،نجد قسمين رئيسين هما ،اآليات المكية واآليات المدنية ،وفي االصطالح المعاصر تكرر
مصطلحي :مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة.

وفي بحثنا هذا في النظر ألحكام التعايش السلمي في القرآن الكريم ،سنتطرق إلى القسم األول :أحكام

التعايش السلمي في مرحلة الدعوة ،على أمل إتمام الموضوع في بحث ٍ
يسر هللا.
ثان إذا ّ
أوًل :أحكام التعايش السلمي في مرحلة الدعوة.

بعد نزول أول آيات القرآن الكريم على النبي  نزل األمر عليه بوجوب الدعوة إلى هللا سبحانه بقوله تعالى ََٰٰٓ
ُّها
﴿يأَي َ
ۡٱلمَّدِثّر ُ ١ق ۡم َفأ ِ
َنذ ۡر  ،)1(﴾٢وبدأ النبي  بحمل هذه األمانة وتبليغها(.)2
ُ ُ
ومرحلة الدعوة استغرقت جميع المرحلة المكية زهاء ثالثة عشر عاما ،أي أكثر من نصف المدة التي كانت فيها
البعثة والنبوة ونزول الوحي من السماء الذي زاد على ثالثة وعشرين عاما ،لكن هذه المرحلة أيضا لم تكن طو ار
واحدا ،بل قسمت إلى ثالثة مراحل :األولى مرحلة الدعوة السرية والكتمان والتي استغرقت ثالثة أعوام على أغلب
الروايات ،ثم مرحلة الدعوة العلنية واضطهاد قريش حتى العام العاشر من البعثة ،ومرحلة العرض على القبائل

والهجرة وهذه المرحلة استغرقت ثالثة أعوام(.)3

كانت مرحلة الدعوة السرية تتسم بالهدوء ،وكان الهدف منها االبتعاد عن أي مسبب للتصادم مع المحيط (قريش)؛
حفاظا على الدعوة الناشئة وأفرادها الذين ما يزال برعم اإليمان غضا في قلوبهم( ،)4لم يتدخل المسلمون بأي شأن

من شؤون غيرهم في نقد أو مواجهة أو مخالفة ظاهرة ،واألصل أن ال تظهر المخالفة في شيء إال في حالة

اضط اررية قاهرة ،فال بد من المحافظة على السرية التامة ،وهذا األمر داخل في نطاق الحفاظ على التعايش السلمي

بين المؤمنين الجدد ومحيطهم الذي يعيشون فيه الذي يتبنى العقائد الباطلة(.)5

( )1املدَّ ر.2-1:
( )2ينظر املنهج احلركي للسرية النبوية للشيخ منري حممد الغضبان ( )20/1ط -مكتبة املنار -األردن-الزرقاء ،السادسة1411هـ ،و السرية النبوية
عرض وقائع وحتليل أحداث لعلي حممد حممد الصالبي ( )84-85/1ط -دار املعرفة للطباعة والنشر-بريوت -لبنان ،السابعة
1429هـ.
( )3ينظر السرية النبوية للصالبي ( )231/1 ،120/1 ،93/1و السرية النبوية بني اآل ار املروية واآليات القرآنية حملمد بن مصطفى بن عبد
السالم الدبيسي ( )291/1رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب  -جامعة عني مشس ،القاهرة ،إشراف :األستاذ الدكتور عفت الشرقاوي،
 1431هـ 2010 -م.
( )4ينظر السرية النبوية والدعوة يف العهد املكي ألمحد أمحد غلوش ( )339/1ط -مؤسسة الرسالة ،األوىل 1424هـ2003-م ،واجلهاد والقتال
يف السياسة الشرعية (ص)372
( )5ينظر املنهج احلركي للسرية ( )30/1ودار األرقم بن أبي األرقم أول مؤسسة دعوية يف تاريخ اإلسالم للدكتور قحطان قدوري حمجم (ص)498
حبث منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ،العدد الثاني عشر-كانون األول 2011م.
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ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٱص َدع ِب َما تُؤ َم ُر َوأَع ِرض َع ِن
ثم جاءت المرحلة الثانية وفيها جاء األمر بعلنية الدعوة بعد نزول قوله تعالى ﴿َف
ۡ ۡ
ين  ،)1(﴾٩٤فبدأ النبي  يدعو قريش علنا لتوحيد هللا ونبذ الشرك واالستسالم هلل والدخول في دين
ٱل ُمش ِرِك َ
اإلسالم( ،)2لم يلق المشركون باالً للجهر بالدعوة لعبادة هللا ،لكن حينما بدأ النبي  في إنكار الشرك باهلل وعبادة
غيره وبيان حقيقة آلهة قريش المزعومة ،أعظموا ذلك وناكروه وأظهروا العداوة وبدأت مرحلة إيذاء النبي 

()3
حد القتل(.)4
والمسلمين  ،وتضاعف األذى بمرور األيام حتى بلغ أقسى أنواع التعذيب ،بل وصلت ّ
في مواجهة هذا االضطهاد الفكري والديني وأعمال العنف ،كان موقف القرآن الكريم واضحا منذ األمر بالجهر
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ين  ،﴾٩٤وتكرار األمر بالصبر على األذى
بالدعوة ،وهو األمر باإلعراض ﴿ َفٱص َدع ِب َما تُؤ َم ُر َوأَع ِرض َع ِن ٱل ُمش ِرِك َ
ۖ
ۡ
ٱصِب ۡر على ما يقولون وسِب ۡح ِبح ۡم ِد رب ۡ
س وق ۡبل غروبِه ۖا ﴿ ،)5(﴾١٣٠ف ۡ
َّ ۡ
﴿ف ۡ
ٱَّللِ َح ّق
ٱصِب ۡر ِإ َّن َوع َد َّ
ِك َقب َل ُ
َ
َ
َ َ ٰ َ َُ ُ َ َ َ ّ َ َ ّ َ
طُلوِع ٱلشم ِ َ َ َ ُ ُ َ
()6
َّ ِ
ۡ ِ
رد األذى بعنف إال حفاظا
بكف اليد والنهي عن القتال أو حتى ّ
ين َال ُيوِقُنو َن  ، ﴾٦٠فكان األمر ّ
َوَال َيستَخَّفَّن َك ٱلذ َ
ۡ
ِ
ِۡ ِ
ۡ ُّ ۡ ِ ۡ ِ
على النفس﴿ ،أََل ۡم تَر ِإَلى َّٱل ِذ ِ
ٱلصَل ٰوَة وءاتُوْا َّ
ال ِإ َذا َف ِريق
َ
َ
ٱلزَك ٰوَة َفَل َّما ُكت َب َعَليه ُم ٱلقتَ ُ
ين ق َ
يل َل ُهم ُكفَٰٓوْا ۚأَيدَي ُكم َوأَق ُ
يموْا َّ َ َ
ۡ ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
()7
ِ
ِ
ِّمن ُه ۡم َيخ َش ۡو َن َّ
َشَّد َخشَية  ، ﴾٧٧روي في سبب نزول هذه اآلية عن بن عباس أن عبد
اس َك َخشَية َّ
ٱَّلل أَو أ َ
ٱلن َ
الرحمن بن عوف وأصحابا له رضي هللا عنهم أتوا النبي صلى هللا عليه و سلم فقالوا  :يا نبي هللا كنا في عز ونحن

مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال(( :إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم)) فلما حوله هللا إلى المدينة أمره بالقتال
ۡ
ٱلزَك ٰوة َفَل َّما ُكِتب عَل ۡي ِهم ٱلِ
ۡ ُّ ۡ ِ ۡ ِ
فكفوا فأنزل هللا ﴿أََل ۡم تَر ِإَلى َّٱل ِذ ِ
ال ِإ َذا َف ِريق
ت
ق
يموْا َّ
َ
ٱلصَل ٰوَة َوَءاتُوْا َّ َ
َ
َ
ُ
ين ق َ
يل َل ُهم ُكف َٰۚٓوْا أَيدَي ُكم َوأَق ُ
َ َ ُ
ۡ ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
()8
ِ
ِ
ِّمن ُه ۡم َيخ َش ۡو َن َّ
َشَّد َخشَية . ﴾٧٧
اس َك َخشَية َّ
ٱَّلل أَو أ َ
ٱلن َ
ِۡ ۡ
ونص الرواية
فكان حكم الصبر على المسلمين الوجوب ،والقتال محرم ،كما أوضحته اآلية الكريمة ُ
﴿كُّفَٰٓوْا أَيدَي ُكم﴾ّ ،
َّللاِ َ قْب َل َب ْي َع ِة اْل َعَقَب ِة َل ْم ُي ْؤَذ ْن َل ُه
ول َّ
اؤَنا َ -رِح َم ُه ُم َّ
َّللاُ َ :-ك َ
ال ُعَل َم ُ
ان َرُس ُ
الصحيحة السابقة ،قال ابن العربيَ " :ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الد َماءَّ ،إن َما ُي ْؤ َم ُر ِب ُّ
الد َع ِاء إَلى َّ
الص ْب ِر َعَلى ْاألَ َذىَ ،و َّ
َّللاَِ ،و َّ
الصْف ِح َع ْن اْل َجاه ِل ُمَّدةَ َع َش َرةَ
في اْل َح ْربَ ،وَل ْم تَح َّل َل ُه ّ ُ
ِِ
َّللاِ تَ َعاَلى َعَل ْي ِه ْم"( ،)9وسبب استمرار حالة السلم رغم اشتداد األذى زيادة على االسباب السابقة
ام ِة ُح َّج ِة َّ
أْ
َع َوامٍ ،إل َق َ
في الحفاظ على المؤمنين من خطر االستئصال وإجهاض الدعوة ،وسفك الدماء -بالتأكيد – سيكون ذريعة للمشركين

الستباحة دماء المسلمين ،نستطيع أن نضيف أسبابا أخرى أهمها:
( )1احلِجر.94:

( )2ينظر السرية النبوية لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ( )97/2حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،ط -دار اجليل1411 ،هـ،
واملنهج احلركي للسرية ()37/1
( )3السرية النبوية البن هشام ( )98/2والسرية النبوية والدعوة يف العهد املكي ()342/1
( )4ينظر السرية النبوية البن هشام ()159/2
( )5طه.130:
( )6الروم.60:
( )7النساء.77:
( )8ينظر سنن النسائي الكربى (باب سورة النساء) ( )325/6برقم ( )11112والسنن الكربى ألبي بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي (ب
مبتدأ اإلذن بالقتال) ( )11/9برقم ( )17519حتقيق حممد عبد القادر عطا ،ط -مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة– 1414 ،
1994م ،واملستدرك على الصحيحني ألبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري (باب تفسري سورة النساء) ( )336/2برقم
( )3200حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،ط-دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل 1990 – 1411م ،وقال احلاكم صحيح
على شرط البخاري ووافقه الذهيب ،و لباب النقول يف أسباب النزول جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ( )63/1حتقيق أمحد عبد
الشايف ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.
( )9أحكام القرآن حملمد بن عبد اهلل أبي بكر بن العربي املالكي ( )301/3حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،ط -دار الكتب العلمية -بريوت -الثالثة
1424هـ.
497

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

لكل من
ّ
إن مرحلة الدعوة واإلقناع والحوار والجدال بالتي هي أحسن وإتمام مرحلة البالغ المبين الواضح وإيصاله ّ
يعيش في مكة لم تكتمل ،بدليل دخول عدد جديد – ولو كان يسي ار -في االسالم طوال هذه المدة ،واستعمال العنف
أن العنف يولد البغضاء والعداوات التي توغر القلوب
والمواجهة كان سيضع سداً نفسياً كبي اًر أمام نشر الدعوة ،حيث ّ
و تمنع اإلنسان من االستماع.

والمرحلة الثالثة كانت مؤكدة للتمسك بالنهج السلمي ،فرغم زيادة عدد المسلمين حتى بلغوا المئات ،وبالتأكيد كانوا
()1
أن
قادرين على مواجهة المشركين لدرجة ما ،أو على األقل رد عدوان بعضهم وإحداث بلبلة بين صفوفهم  ،إال ّ
هذه المرحلة لم تشهد إال البحث عن مكان بديل آمن يحمي الدعوة ويتبناها ،وابتدأ ذلك في رحلة النبي  إلى

أن النبي 
الطائف في السنة العاشرة من البعثة بحثا عن مأوى بديل للدعوة فيها ،ورغم أن المحاولة فشلت ،إال ّ
ثم الهجرة إلى
لم ييأس واستمر في عرض نفسه على القبائل حتى تم لقاء وفد األنصار وتمت بيعتا العقبة ومن ّ

المدينة المنورة(.)2

ثانيا :التعايش السلمي في المرحلة المكية:

أن عهد الدعوة في مكة بمراحله الثالث كان متمي اًز بحالة السلم وخاليا من
تبين لنا من السرد السابق ّ
أن مسيرة الدعوة
العنف إال في حاالت معدودة محصورة اضطر فيها بعض المسلمين للدفاع عن نفسه ،ومعنى هذا ّ
اإلسالمية في مكة من فاتحتها إلى خاتمتها كانت تستخدم الوسائل السلمية من جهتها ،ال ترفع سيفاً ،وال تشهر

سالحاً رغم ما كان يقع على صاحب هذه الدعوة وعلى الرعيل األول من المؤمنين بها من صنوف األذى ،وضروب
االضطهاد ،وكان الحكم الشرعي واألمر اإللهي بالتزام السلم والصبر والعفو واضحا وصريحا ،والنهي عن القتال

أن الجانب األكبر من حياة الرسول  ودعوته التزم السلمية ،فالنبي  كان
والعنف صريحاً أيضاً ،وهذا يعني ّ
من مبعثه الشريف وحتى وفاته ثالثة وعشرون عاما ،عاشت الدعوة منها ثالثة عشر عاما ونيف سلمية ،وخاضت
أقل من عشر سنين في المدينة(.)3
ميادين القتال مع المشركين ّ
" كانت الحركة اإلسالمية تعيش في ظل الجاهلية ،في ظل المجتمع الذي تترع فيه الخمور ،وتنصب فيه
الرايات الحمر للزانيات ،وفي ظل األصنام التي بلغت ثالثمائة ومع ذلك لم يتعرض المسلمون لهذه المفاسد أو

يقاوموها ،أو يوجهوا جهدهم للنيل منها أو تحطيمها ،لقد كانوا بعيدين عن هذا كله .واتجه همهم إلى الدعوة إلى
هللا بالحكمة والموعظة الحسنة .والحركة اإلسالمية في مثل هذه المرحلة تتخذ هذا الموقف ،تبتعد عن المواجهة
ومواطن اإلثارة ،وتكف أيديها عن القتال من خالل أوامر القيادة.

لم يكن صحابة رسول هللا  ورضي هللا عنهم جبناء وال أذالء ،بل كانوا يعانون من الضبط وااللتزام

بعدم القتال ما ال يعلمه إال هللا ،وكانوا يعانون من الضغط على أعصابهم والكبت على نفوسهم ما يكون القتال معه
أهون بألف مرة عليهم ،ومع ذلك لم نسمع عن مخالفة واحدة ،واندفاع مفاجئ واحد"

()4

وإذا أردنا أن نثبت مالحظاتنا لبيان أحكام التعايش السلمي في هذه المرحلة فيمكننا تثبيت النقاط اآلتية:

( )1قال اإلمام القرطيب يف تفسريه قوله تعاىل﴿ :إِنَّ اللَّ َه يُدافِعُ عَنِ الَّذِي َن آ َمنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ َكفُورٍ (﴾)38
حَبشَةِ ،أَرَا َد بَعْضُ مُؤْ ِمنِي مَكَّةَ أَ ْن َيقْتُلَ مَنْ أَمْ َكنَهُ مِنَ
ت ِب َسبَبِ الْمُؤْ ِمنِنيَ لَمَّا َكثُرُوا بِمَكَّةَ وَآذَاهُمُ الْ ُكفَّارُ وَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْ َ
"رُوِيَ أَنَّهَا نَزَلَ ْ
خيَانَةِ وَالْغَدْرِ .ينظر
حتَالََ ،فنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهَِ ":كفُورٍ" .فَوَعَدَ فِيهَا ُسبْحَانَهُ بِالْمُدَافَعَةِ َونَهَى أَفْصَ َح نَ ْهيٍ عَنْ الْ ِ
الْ ُكفَّارِ َويَ ْغتَالَ َويَغْدِرَ َويَ ْ
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ()67/12
( )2السرية النبوية البن هشام ( 266/2إىل  )270والسرية النبوية للصالبي ( ،209-210/1وكذلك )231
( )3ينظر اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية ()372/1
( )4املنهج احلركي للسرية النبوية ()124/1
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أن مرحلة الدعوة السرية في أعوامها الثالث تميزت بكتمان الحق من حيث عدم إعالنه بشكل عام،
ّ .1
والسكوت عن الباطل والمنكر العام ،مقابل تربية مجموعة محدودة على الحق الص ارح ومحو الباطل
وقيمه من قلوب هذه المجموعة ،وكان هذا الكتمان والسكوت هدفه الحفاظ على سلمية التعايش وعدم

ويسد طريقها.
الدخول في صدام يجهض الدعوة اإلسالمية في مهدها ّ
والسؤال :هل هذه قاعدة مطردة لمراعاة التعايش مع المخالفين ،فيشرع كتمان الحق والسكوت عن الباطل
أن هذه القاعدة غير مطردة ،بدليل إعالن
أن الجواب الذي توضح لنا ّ
في سبيل استمرار التعايش؟ الحقيقة ّ

الدعوة بعد انتهاء هذه المدة ،ولو كانت القاعدة مطردة فما هو المسوغ الشرعي لتعريض المسلمين لصنوف
االضطهاد والقتل بإعالن الدعوة للحق وانكار الشرك؟ فليس الحفاظ على التعايش السلمي مبر اًر لكتمان
الحق والسكوت على المنكر ،وإنما المبرر هو انتظار التوقيت المناسب والظروف المالئمة للقيام بذلك،

وحالة السكوت أمر مؤقت ال غير.

 .2في مرحلة علنية الدعوة وتعرضها لشتى صور العنف والعذاب ،ال يمكننا تسمية حالة الصبر الجميل
والصفح الجميل التي عاشها المسلون (تعايشاً سلمياً) بالمعنى االصطالحي الذي أثبتناه ،وهو التعايش
المتكافئ المتساوي بين المختلفين؛ فالضغط الذي مارسه معسكر الشرك كان هائال وال يمكن إطالق
مصطلح (التعايش) عليه ،فقد تقدم في مفهوم التعايش أنه يحتاج رضا الطرفين المتعايشين ،وال يمكن

بأن اإلسالم والمسلمون كانوا راضين عن هذه الحال التي عاشوها في مكة ،بل هي حالة مقاومة
القول ّ
سلمية مرحلية الستكمال مهمة التبليغ ،وتهيئة الظروف المناسبة إليجاد مكان آمن يحتضن الدعوة
والمسلمين.
أن سلمية المسلمين في هذه المرحلة ال يمكن تسميتها تعايشاً بالمعنى االصطالحي لمفهومنا المعاصر
وإذا قلنا ّ
أن منهج (السلمية) وتحريم (العنف) كان أم اًر جازماً وواضحا في القرآن الكريم
اليوم ،لكن البد من التنبيه إلى ّ

أن األمر بمفارقة البيت الحرام ومفارقة الوطن
أن العنف لم يكن خيا اًر للمسلمين ،حتى ّ
طوال مدة الدعوة المكية ،و ّ
ٍ
أن القرآن الكريم في منهجه الذي
واألهل والمال كان أهون من الدخول في أعمال عنف داخلية ،ويظهر لنا جلياً ّ

رسمه للمسلمين ال يسمح بما يؤدي للحروب األهلية الداخلية بين أهل المدينة الواحدة بما يسفك الدماء ويقطع

األرحام والصالت ويثير األحقاد والثارات الداخلية خصوصاً مع استمرار الحاجة للتبليغ والدعوة.
ثالثا :األحكام الشرعية المستفادة من هذه المرحلة:

من خالل دراسة الحكم الشرعي للتعايش السلمي في المرحلة المكية يطرح الكثير من الباحثين سؤاال حول إمكانية

تطبيق هذه األحكام في الواقع المعاصر في حال توافر ظروف مشابهة.

وهذا السؤال قد طرحه الكثير من الفقهاء والعلماء في كثير من الظروف التي مرت باألمة اإلسالمية ،فالقرآن الكريم
كتاب هللا الخالد الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى منهاجا خالدا للبشر إلى يوم القيامة ،وقد تكرر ذكر التوجيه بالصبر
أن هذه اآليات الكريمات التي
والعفو والصفح واإلعراض عن أعداء الدعوة في كتاب هللا في المرحلة المكية ،والبد ّ
تتلى إلى يوم القيامة ينتفع بها المسلمون في زمن أو واقع قد يواجهونه.

وفي ذلك يقول ابن تيمية " :وصارت تلك اآليات [ أي آيات الصبر ] في حق كل مؤمن مستضعف ال يمكنه نصر

هللا ورسوله  بيده وال بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه ،وصارت آية الصغار على المعاهدين في

حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر هللا ورسوله بيده أو لسانه ،وبهذه اآلية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر
عمر رسول هللا  وعلى عهد خلفائه الراشدين ،وكذلك هو إلى قيام الساعة ال تزال طائفة من هذه األمة قائمين
على الحق ينصرون هللا ورسوله النصر التام ،فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو
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فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي هللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة

فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن

يد وهم صاغرون"

()1

وإذا كان األمر كذلك ،فهذا الحكم ينطبق كذلك في حالة استمرار الحاجة لتبليغ دين هللا والبيان المبين له ،والتأكد

لكل جوانبه بحيث قامت الحجة وزال االلتباس عن الناس ،فقبل إكمال حالة البالغ هذه فالمسلمون
من وضوح التبليغ ّ
وكف اليد ،وهذا يشمل اليوم بالد المسلمين التي تفشى فيها الجهل بدين هللا ،فيجب على من
مأمورون بالصبر ّ
حد
يريد تبليغ دين هللا لهم الصبر عليهم وتحمل األذى وعدم مقابلته بمثله والعفو والصفح حتى لو بلغ األذى ّ
التعذيب ،ويصبر على ذلك ما دام البالغ لم يكتمل وضوحه للناس.

ويدخل في ذلك التدرج في تغيير المنكر واألمر بالواجبات فقد يدخل التخفيف في ذلك بالعفو عن وجوب إنكار
بعض المنكرات واألمر ببعض الواجبات بقصد التدرج وتحقيق تطبيق أحكام اإلسالم على الوجه األمثل وفي ذلك

يقول ابن تيمية" :فالعالم تارة يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت ،فاألمر أو النهي أو اإلباحة كاألمر بالصالح
الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب اإلمكان،
فأما إذا كان المأمور والمنهي ال يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه وال يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان األصلح
الكف واإلمساك عن أمره ونهيه كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول األمر
عن األمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى عال اإلسالم وظهر ،فالعالم في البيان والبالغ كذلك قد يؤخر البيان

والبالغ ألشياء إلى وقت التمكن كما أخر هللا سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول هللا تسليما إلى
بيانها"

( )
1

()2

الصارم املسلول على شامت الرسول ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني ( )413/2حتقيق :حممد عبد اهلل عمر احللواني  ،حممد كبري
أمحد شودري ،ط -دار ابن حزم –بريوت ،الطبعة األوىل 1417هـ.

( )
2

جمموث الفتاوى ()59/20
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خاتمة بأهم نتائج البحث
أن مفهوم (التعايش السلمي) استعمل على مستوى العالقات الدولية بأكثر من معنى وأهم هذه المعاني
ّ -1
المستخدمة – مفهومين أساسيين
األول :التعايش السلمي التغالبي ،حيث يتعامل الطرفان المختلفان بالوسائل السلمية بعيدا عن العنف والحرب،

لكن مع استمرار الصراع والمغالبة بين الطرفين ،أو من أحدهما.
حل الخالف في جو تسوده العدالة
الثاني :التعايش السلمي بالتساوي ،حيث يسعى الطرفان المختلفان إلى ّ
كل ذي حق حقه دون مغالبة أو محاولة إللغاء اآلخر أو اإلضرار به.
والرغبة في اعطاء ّ

 -2أقرب ما ورد في القرآن الكريم لمفهوم التعايش السلمي هو لفظ (السْلم) ووردت مصطلحات أخرى مقاربة
مثل (الصلح) و (العهد) و (األمان) و (الجدال بالتي هي أحسن)

أن رسول هللا  والمسلمون معه عاشوا أغلب مدة الدعوة اإلسالمية في مكة المكرمة ما يقارب ()13
ّ -3
عاما ،وكانت تتميز بالتعامل السلمي والبعد عن العنف في مقابل ( )10أعوام في المدينة النبوية استمر
الصراع المسلح مع أعداء الدعوة والمعتدين عليها ما يقارب ( )8سنين.

 -4األحكام المتعلقة بالتعايش السلمي في الشريعة اإلسالمية خضعت للمتغيرات في مراحل نزول القرآن
الكريم وتدرج الشريعة اإلسالمية وتغير األحكام بحسب تغير األزمان واألماكن واألحوال ،ويجب فهم هذه
ألن تجريد اآليات
األحكام التي نزل بها القرآن الكريم وفق سياقاتها الزمانية والمكانية وأسباب نزولها؛ ّ
الكريمة عن سياقها قد يؤدي إلى سوء الفهم لآليات وإنزال األحكام في غير موضعها ومناطها

بكف اليد والنهي
ّ -5
أن مرحلة الدعوة في مكة التي استغرقت أكثر من نصف عمر الدعوة تميزت باألمر ّ
رد األذى بعنف إال حفاظا على النفس ،فكان حكم الصبر على المسلمين الوجوب،
عن القتال أو حتى ّ
والقتال محرم طوال تلك المدة.

كل عصر فيه حالة استمرار الحاجة لتبليغ
 -6الحكم بوجوب الصبر في مدة الدعوة المكية ينطبق كذلك في ّ
لكل جوانبه بحيث قامت الحجة وتوضحت معاني
دين هللا والبيان المبين له ،والتأكد من وضوح التبليغ ّ
وكف اليد ،وهذا
الدين بشكل جلي للناس ،فقبل إكمال حالة البالغ هذه فالمسلمون مأمورون بالصبر
ّ

يشمل اليوم بالد المسلمين التي تفشى فيها الجهل بدين هللا ،فيجب على من يريد تبليغ دين هللا لهم الصبر

حد التعذيب ،ويحرم على من
عليهم وتحمل األذى وعدم مقابلته بمثله والعفو والصفح حتى لو بلغ األذى ّ
يضر بنشر الدين ودعوة الناس
يريد الدعوة لإلسالم أن يستخدم العنف والقتل واالكراه والترهيب ّ
ألن ذلك ّ
إليه.
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الملخص:

يتحدث هذا البحث عن المنهج النبوي في نشر الوسطية ،وذلك للداللة على أهمية الوسطية في المنهج اإلسالمي،
ونحن نالحظ في العصور المتأخرة ظهور طائفة من المسلمين قد أصبح عندهم خلل في فهم الوسطية وتطبيقها،
فظهر عند بعض المسلمين العنف والتطرف والغلو ،ومن خالل المنهج التحليلي ،والذي يقوم على :جمع المعلومات،
ثم التفسير ،ثم النقد ،ثم االستنباط ،يبين هذا البحث مفهوم الوسطية ،وهدي النبي صلى هللا عليه وسلم في نشر

الوسطية بين األفراد والمجتمعات ،والوسائل التي استخدمها النبي صلى هللا عليه وسلم لنشر الوسطية بين األفراد
والمجتمعات.
الكلمات المفتاحية:

الوسطية ،المنهج النبوي ،مواجهة الغلو ،مكافحة التطرف.
مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى أصحابه

وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد.

فإن هللا عز وجل قد ارتضى أن يكون اإلسالم هو خاتم رساالته إلى البشر ،ولهذا فقد خصه سبحانه وتعالى
ّ
بخصائص وميزه بميزات عن باقي الشرائع التي سبقته.
ولعل من أهم الخصائص التي اختص هللا سبحانه وتعالى اإلسالم بها عن باقي الشرائع أن جعل المنهج اإلسالمي

منهجا وسطا ،فال إفراط وال تفريط ،فال إفراط بغلو أو تكلف أو نطع فيه ،وال تفريط بالتهاون بحدود هللا أو اإلثم
والفواحش أو العصيان فيه ،فكانت تشريعات اإلسالم وسطية بين اإلفراط والتفريط ،فأصبحت الوسطية في اإلسالم

أمر مالزم لكل شرائعه عقيدة وعلما وعمال وأخالقا ،فال يخلو نظام من أنظمة اإلسالم أو تشريع من تشريعاته من
ميزة الوسطية ،حتى أصبحت من خصائصه التي يتميز بها عن غيره من الشرائع والمناهج السابقة له.

إن الباحث في موضوع الوسطية في اإلسالم ،ليجد في كتاب هللا عز وجل وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
عدداً كبي ار من اآليات واألحاديث تبرز ما للوسطية من قيمة مهمة في شرعنا اإلسالمي .وألجل الوقوف على
الوسطية في اإلسالم وما لها من أهمية كبرى في تشريعاته ،يأتي هذا البحث لتفيد من السنة النوبية المطهرة في

بيان منهج اإلسالم في موضوع الوسطية من خالل هدي النبي صلى هللا عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن.
مشكلة البحث:

تعاني المجتمعات اإلنسانية من انتشار واضح لظاهرة الغلو والتطرف بشتى صوره وأنواعه ،وأصبحت األجواء

المشحونة بخطاب الحقد والكراهية على اختالف مشاربها العقدية والفكرية تنتشر في تلك المجتمعات ،وقد أدى ذلك
غالى حدوث النزعات والحروب واالقتتال بين الشعوب ،فما تكاد تجد بلد من بلدان العالم يخلو من وجود تيارات

تحاول هدم بنيان االستقرار في ذلك البلد.
أن ظاهرة الغلو قد انتشرت في البالد اإلسالمية بصورة كبيرة وخصوصا في البالد التي حدثت فيها
ثم أننا نجد ّ
ّ
الصراعات الداخلية ،فظهرت في تلك البالد تيارات فكرية متطرفة متشددة ،ففي التقرير العالمي لإلرهاب نجد أن
خمس دول إسالمية على رأس مؤشر اإلرهاب العالمي لسنة 2017م ،وسجلت فيها أكبر نسبة وفيات بسبب

اإلرهاب ،حيث استحوذت هذه الدول على نسبة ثالث أرباع نسبة الوفيات العالمية بسبب اإلرهاب ،وهذه الدول
هي :العراق ،أفغانستان ،نيجيريا ،باكستان ،سوريا.)www.oic-cdpu.org( ،
لقد كان للخطابات الدينية التي تبنتها التيارات المتطرفة ضرر كبير على المجتمعات ذات الغالبية المسلمة،

وخصوصا ذلك الخطاب الديني المشحون الذي يرسخ الكراهية ونبذ اآلخر ،فنجد بعض الحركات والمنظمات في
وقوميا.
ومذهبيا
طائفيا
المنطقة اإلسالمية تبث سمومها في بعض المجتمعات اإلسالمية المشحونة
ً
ً
ً
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والناظر في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم يجد ّأنه قد جعل من الوسطية بجميع أشكالها وأنواعها األساس المتين
الذي يقوم عليه المجتمع المسلم ،فقد شكل الخطاب الوسطي في التعامل مع المسلمين وغير المسلمين أساس
لدعوته صلى هللا عليه وسلم وتبليغ الناس وهدايتهم إلى الطريق القويم.

ألن اإلسالم هو دين الوسطية والبعد عن كل إشكال العنف والتطرف والغلو جاء هذا البحث ليفيد من سنة النبي
و ّ
صلى هللا عليه وسلم في نشر الوسطية بين الشعوب من خالل هديه صلى هللا عليه وسلم.
أسئلة البحث:

جاء هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

 .1ما تعريف الوسطية ،وما األلفاظ ذات الصلة بها.

 .2كيف كان هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في نشر الوسطية.
أهداف البحث:

 .1بيان المقصود بالوسطية.
 .2بيان هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في نشر الوسطية.
أهمية البحث:

يكتسب هذا البحث أهميته من خالل بيان اهتمام اإلسالم بالوسطية واالعتدال وجعل ذلك نهجا في حياة المسلم،

كما ويكتسب أهميته أيضا في بيان أهم الوسائل النبوية في نشر الوسطية بين المجتمعات ونبذ جميع أنواع الغلو
والتطرف.
منهجية البحث

هذا البحث نوعي ،وقد اتخذ فيه الباحث المنهج االستقرائي والتحليلي ،وذلك من خالل استقراء كتب الحديث استقراء

ناقصا ،وذلك لجمع األحاديث التي تحدثت عن موضوعات البحث ووضع كل مجموعة من األحاديث التي تندرج

تحت كل مطلب في مكانها من البحث.

ثم يقوم الباحث بتحليل األحاديث الشريفة من خالل الرجوع إلى كتب شروح الحديث لبيان المعنى المقصود من
تلك األحاديث ،واالستعانة بكتب اللغة وغريب الحديث.
وقد قسم هذا البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،على نحو اآلتي:

مقدمة.

المبحث األول :مفهوم الوسطية ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الوسطية في اللغة.
المطلب الثاني :الوسطية في االصطالح.
المطلب الثالث :األلفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني :المنهج النبوي في نشر الوسطية ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :األمر بالوسطية بجميع صورها وأشكالها.
المطلب الثاني :النهي عما يخالف الوسطية.
الخاتمة.
المبحث األول :مفهوم الوسطية:
المطلب األول :الوسطية لغة:

ط :وسط الشيء :ما بين طرفيه ،وسط الشيء :ما بين طرفيه ،وأوسط الشيء :أفضله وخياره ،وسط الشيء:
وس ُ
َ
أفضله وأعدله ،ووسط الشيء وأوسطه :أعدله ،ورجل وسط ووسيط :حسن ،وأما الوسط ،بسكون السين :بمعنى بين،
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تقول :جلست وسط القوم أي بينهم ،وأوسطت القوم ووسطتهم وتوسطتهم :بمعنى إذا دخلت وسطهم ،وأوسط قومه:
أي خيارهم ،وهو أوسطهم حسبا :إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محال ومجدا( ،ابن منظور1414 ،ه-426/7 ،

 ( ،)431ابن فارس1979 ،م.)108/6 ،

فالوسطية في لغة العرب تأتي على عدة معاني ،وقد وردت في كتاب هللا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى هللا
عليه وسلم على عدة معان أيضا ،ومن تلك المعاني التي وردت لفظة الوسطية بها:

اءهُ ثَالَثَ ُة َنَف ٍرَ ،قْب َل
 .1أن تأتي بمعنى الخيار واألفضل :وقد جاء هذا المعنى في قوله صلى هللا عليه وسلمَ ":ج َ
ِ
ِِ
ِ ِ
طهم :هو َخيرهم ،وَقال ِ
آخ ُرُه ْمُ :خ ُذوا
أْ
وحى ِإَل ْيهَ ،و ُه َو َنائ ٌم في َم ْسجد َ
َن ُي َ
ال أ َْو َس ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ُّه ْم ُه َو؟ َفَق َ
ال أََّوُل ُه ْم :أَي ُ
الح َارمَِ ،فَق َ
َخ ْي َرُه ْمَ ،ف َك َان ْت ِتْل َك" ،البخاري1422،ه ،191/4 ،ح.)3570
ِ
َعَلى اْل َجَّن ِة" ( ،البخاري،
ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم" َفِإ َذا َسأَْلتُ ُم َّ
اسأَُلوهُ اْلِف ْرَد ْو َسَ ،فِإَّن ُه أ َْو َس ُ
ط اْل َجَّنةَ ،وأ ْ
َّللاََ ،ف ْ
1422ه ،125/9 ،ح  ،)7423أي أفضلها ،والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها( ،ابن الملقن2008 ،م،

.)350/17

ِ
َّللاُ تَ َعاَلى،
ول َّ
يء ُنوٌح َوأ َّ
ُمتُ ُهَ ،فَيُق ُ
 .2أن تأتي بمعنى العدل :وقد جاء هذا المعنى في قوله صلى هللا عليه وسلمَ ":يج ُ
هل بَّلغت؟ َفيُقول نعم أَي ر ِبَ ،فيُق ِ ِ ِ
َّ
ِ ِ
ن
ول لُِنو ٍحَ :م ْن َي ْش َه ُد َل َك؟
اءَنا م ْن َنب ٍّيَ ،فَيُق ُ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ ْ َ ّ َ ُ
ول أل َُّمتهَ :ه ْل َبل َغ ُك ْم؟ َفَيُقوُلو َ الَ َما َج َ
ونوا
اك ْم أ َّ
ولُ :م َح َّمٌد صلى هللا عليه وسلم" َوأ َّ
ُم ًة َو َس ً
ُمتُ ُهَ ،فَن ْش َه ُد أََّن ُه َق ْد َبَّل َغَ ،و ُه َو َق ْوُل ُه َج َّل ِذ ْك ُرهَُ :وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا لِتَ ُك ُ
َفَيُق ُ
ُش َه َداء َعَلى َّ ِ
الع ْد ُل"( ،البخاري1422 ،ه ،134/4 ،ح ،)3339والعدل في األصل مصدر عدلت
الو َس ُ
ط َ
الناس َو َ
َ

الشيء أعدله :إذا قومته ،ثم قيل للتسوية واإلنصاف ،لما فيه من إقامة األمر ،وحفظه عن طرفي اإلفراط والتفريط،

فيبتعد عن النواهي ويأتي باألوامر ،ويالزم أوساطها بالعدالة( ،الطيبي1997 ،م.)1789-1788 /6 ،

عنها":ما ُخِّي َر
 .3أن تأتي بمعنى لما تردد بين شيئين فاضلين :وقد جاء هذا المعنى في قوله عائشة رضي هللا
َ
رسول َّ ِ
الن ِ
ان أ َْب َع َد َّ
اس ِم ْن ُه"،
َّللا صلى هللا عليه وسلم" َب ْي َن أ َْم َرْي ِن ِإ َّال أ َ
ان ِإ ْث ًما َك َ
َخ َذ أ َْي َس َرُه َماَ ،ما َل ْم َي ُك ْن ِإ ْث ًماَ ،فِإ ْن َك َ
َُ ُ
(البخاري1422 ،ه ،189/4 ،ح .)3560
صَّدُقوا،
شرين وهو خير :ومن ذلك قوله صلى هللا عليه
وسلم":كُلوا َو ْ
ُ
 .4أن تأتي بمعنى لما كان بين ّ
اش َرُبوا َو َ
الب ُسوا َوتَ َ
ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
طأ َْت َك ا ْثَنتَ ِ
ان:
َخ َ
الب ْس َما ِش ْئ َتَ ،ما أ ْ
في َغ ْي ِر ِإ ْس َراف َوالَ َمخيَلة" ،وقول ابن عباس رضي هللا عنهماُ ":ك ْل َما ش ْئ َتَ ،و َ
ف ،أ َْو َم ِخيَل ٌة "( ،البخاري1422 ،ه.)141 -140/7 ،
َس َر ٌ
اف ،أ َْو َم ِخيَل ٌة( ،ابن ماجة ،السنن،
ومنه قوله صلى هللا عليه
صَّد ُقوا َواْلَب ُسوا َما َل ْم ُي َخ ِال ْ
وسلم":كُلوا َو ْ
ُ
ط ُه ِإ ْس َر ٌ
اش َرُبوا َوتَ َ
 ،1192/2ح  ،3605حسنه األلباني).

الجيد والرديء ،والخير و َّ
طا} ﴿﴾١٤٣
الشّر :كقوله
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
تعالى{:وَك َذِل َك َج َعْلَن ُ
 .5أن تأتي بمعنى ما كان بين ّ
َ
سورة البقرة ،قال اإلمام ابن الملقن ":وأنا أرى أنه في هذا الموضع -أي الوسط -بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين،

مثل وسط الدار ،وأرى أن هللا تعالى إنما وصفهم بذلك لتوسطهم في الدين ،فال هم أهل غلو فيه كالنصارى وال هم
أهل تقصير فيه كاليهود"( ،ابن الملقن2008 ،م.)49/22 ،

إما إلى مجاوزة ،وهي اإلفراط ،وال
وقال بعض َّ
السلف :ما أمر هللا بأمر إال ّ
وللشيطان فيه نـزغتان :إما إلى تفريط ،و ّ
بأيهما ظفر ،زيادة أو نقصان( ،ابن القيم1996 ،م.)108/2 ،
يبالي ّ

 .6وقد تُطلق على ما كان بين شيئين نسبته إلى الطرفين جهتيهما سواء :وذلك يكون بالعدد ،والزمان ،والمكان،
(اليفرني2001 ،م ،)160/1 ،ومن ذلك ما جاء في الحديث ":أ َّ
َّللاِ صلى هللا عليه وسلم"َ ،ل َع َن َم ْن َجَل َس
ول َّ
َن َرُس َ
ط اْل َحْلَق ِة"( ،أبو داود ،السنن ،258/4 ،ح ،4826الترمذي1975 ،م ،90/5 ،ح  ،2753قال الترمذي :حسن
َو ْس َ
صحيح ،وضعفه األلباني) ،والمعنى :أن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها وال يقعد حيث ينتهي به
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المجلس ،أو أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون به( ،الطيبي1997 ،م،
.)3074 /10
المبحث الثاني :الوسطية اصطالحا:

ال يخرج معنى الوسطية عن مقتضى اللغة ،وهذا المعنى الذي استخدمه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وقد
عرفت بتعريفات عدة ال تخرج عن هذا المعنى ،ومن ذلك تعريف العالمة الزحيلي لها ،فقال ":الوسطية في العرف

الشائع في زماننا تعني االعتدال 1في االعتقاد والموقف والسلوك والنظام والمعاملة واألخالق ،وهذا يعني أن اإلسالم
بالذات دين معتدل غير جانح وال مفرط في شيء من الحقائق ،فليس فيه مغاالة في الدين ،وال تطرف أو شذوذ في

االعتقاد ،وال تهاون وال تقصير ،وال استكبار وال خنوع أو ذل أو استسالم وخضوع وعبودية لغير هللا تعالى ،وال تشدد

أو إحراج ،وال تساهل أو تفريط في حق من حقوق هللا تعالى وال حقوق الناس ،وهو معنى الصالح واالستقامة"،

(الزحيلي2005 ،م).

ولعل األقرب لتعريف الوسطية بأنها ":سلوك محمود -مادي أو معنوي -يعصم صاحبه من االنزالق إلى طرفين

غالبا -أو ُمتفاوتين ،تتجاذبهما رذيلتا اإلفراط والتفريط ،سواء في ميدان ديني أم
ُمتقابلين-
ً
دنيوي"(.)www.alukah.net
المبحث الثالث :األلفاظ ذات الصلة:

األلفاظ ذات الصلة بمعنى الوسطية في استخدام أهل اللغة كثيرة ،إال أن هناك ألفاظا اشتهرت على لسان أهل اللغة

ذات صلة قريبة بمعنى الوسطية ،ومن أهمها:

ِ َّ
ول هللاِ َّ
 .1القصد :ففي الحديث َع ْن جاِب ِر ب ِن سمرَةَ ،قالُ ":ك ْن ُت أُصّلِي مع رس ِ
ص َالتُ ُه
َ ْ َ َُ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ف َك َان ْت َ
َ
ََ َُ
َ
ص ًدا"( ،مسلم ،الصحيح ،591 /2 ،ح  ،)866فالقصد من األمور :المعتدل الذي ال يميل إلى
ص ًداَ ،و ُخ ْ
طَبتُ ُه َق ْ
َق ْ
أحد طرفي التفريط واإلفراط( ،ابن األثير.)467 ،1979 ،

 .2المقاربة :ففي الحديث َع ْن أَِبي ُه َرْي َرةََ ،ع ِن َِّ
الَ ":ف َسِّد ُدوا َوَق ِارُبواَ ،وأ َْب ِش ُروا"( ،البخاري،
النب ِّي صلى هللا عليه وسلم" َق َ
1422ه ،16/1 ،ح ،)39أي اقتصدوا في األمور كلها ،واتركوا الغلو فيها والتقصير .يقال :قارب فالن في أموره
إذا اقتصد( ،ابن األثير1979 ،م.)33/4 ،

 .3التوازن :هو حالة تتعادل فيها الميول فال يغلب أحدها على اآلخر بحيث يستوعب نشاط ال ِّذهن بأسره( ،عمر،
2008م ،)2432 /3 ،وهنا البد من اإلشارة بان هناك فرق بين الوسطية والتوازن ،فالتوازن يكون بين أمور عديدة

ال يطغى أحداها عن اآلخر ،بينما الوسطية تكون في األمر الواحد الذي ال يكون حاله متطرفا إلى واحد من الطرفين
البعيدين المتقابلين ،فالوسطية تقع ضمن حدود الدرجات المختلفة زيادة أو نقصا في األمر الواحد( ،احمد2007 ،م،
ص.)172-171

المبحث الثاني :المنهج النبوي في نشر الوسطية:

المطلب األول :األمر بالوسطية بجميع صورها وأشكالها:

تعد الوسطية من أهم األسس والخصائص التي قام عليها اإلسالم وأمر بها ،ويظهر ذلك جليا في كتاب هللا عز
الن ِ
ونوا ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا َو َما َج َعْلَنا
وجل في قوله
اس َوَي ُكو َن َّ
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
تعالى{:وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا ِلتَ ُك ُ
الرُس ُ
َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ َِّ
الرس ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ
ِ
ين َه َدى َّ
ول م َّم ْن َي ْنَقل ُب َعَلى َعقَب ْيه َوإِ ْن َك َان ْت َل َكِب َيرًة ِإال َعَلى الذ َ
َّللاُ
اْلقْبَل َة التي ُك ْن َت َعَل ْي َها إال لَن ْعَل َم َم ْن َيتَّب ُع َّ ُ َ
وما َكان َّ ِ ِ
ِ
ض ِ
الن ِ
َّللاَ ِب َّ
فأمة محمد ﷺ هي أمة الوسطية
يم َان ُك ْم ِإ َّن َّ
اس َل َرُء ٌ
ََ َ
َّللاُ لُي َ
يم﴿ }﴾١٤٣سورة البقرةّ ،
وف َرح ٌ
يع إ َ

 1أي االستواء واالستقامة ،يقال اعتدل من الركون ،أي استقام واعتدل املناخ أي صار اجلو لطيفا ال حر " فيه وال برد
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كونها لم تغل في الدين كما فعلت اليهود والنصارى ،لذلك كانت هي خير األمم وأعالها( ،ابن عطية1422 ،ه،
.)219/1

أن الرسول ﷺ ،قالُ ":ي ْد َعى
أن رسالته التي بعث بها قامت على هذا األساس القويم ففي الحديث ّ
وقد بين النبي ﷺ ّ
الس َالم يوم اْلِقي ِ
ِ
َّ
ال َل ُه ْمَ :ه ْل َبَّل َغ ُك ْم؟ َفَيُقوُلو َنَ :ما
ولَ :ن َع ْمَ ،فُي ْد َعى َق ْو ُم ُهَ ،فُيَق ُ
ال َل ُهَ :ه ْل َبل ْغ َتَ ،فَيُق ُ
امةَ ،فُيَق ُ
ُنوٌح َعَل ْيه َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ير -أَو ما أَتَ َانا ِم ْن أَح ٍدَ -قالَ :فيَق ِ
{وَك َذلِ َك
ولُ :م َح َّمٌد َوأ َّ
َ
ُمتُ ُهَ ،ق َ
ال لُنو ٍحَ :م ْن َي ْش َه ُد َل َك؟ َفَيُق ُ
َ ُ ُ
الَ :ف َذل َك َق ْوُل ُهَ :
أَتَ َانا م ْن َنذ ٍ ْ َ
ِ
َش َه ُد
اك ْم أ َّ
ال :اْل َو َس ُ
ُم ًة َو َس ً
ال :ثُ َّم أ ْ
َج َعْلَن ُ
الَ :فُي ْد َع ْو َن َفَي ْش َه ُدو َن َل ُه باْلَب َال ِغَ ،ق َ
ط اْل َع ْد ُلَ ،ق َ
طا﴿ }﴾١٤٣سورة البقرةَ ،ق َ
َعَل ْي ُك ْم " ( ،أحمد2001 ،م ،383/17 ،ح .)11283
هذا المنهج النبوي في تقرير الوسطية في حياة المسلم عالمة فارقة بين المسلمين وغيرهم ،حتى أصبحت الوسطية
َح ِد
ط َرَف ْي ِن َوَو َس ً
شعا ار مهما عند المسلمين ،يقول وهب بن منبه رضي هللا عنهِ ":إ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َ
طا َفِإ َذا أ َْم َس َك ِبأ َ
ان ،وَقال :عَليك ِب ْاألَوس ِ
ِ
َّ
اط ِم َن ْاألَ ْشَي ِاء "( ،أبو يعلى،
ال ِّ
ال ْاآل َخ ُرَ ،وإِ َذا أ َْم َس َك ْت ِباْل َو َسط ْ
اعتَ َد َل الط َرَف ِ َ َ َ ْ َ
ط َرَف ْي ِن َم َ
َْ
1984م ،501/10 ،ح  ،6115وصححه أسد).

لقد كان المنهج النبوي في نشر الوسطية شامل لجميع جوانب الوجود ،فتناول الوسطية في االعتقاد وفي العبادة،
وفي التعامل مع اآلخر ،ويمكن بيان هذا الشمول من خالل اآلتي:
أوًل :المنهج الوسطي في اًلعتقاد:

فقد بين هللا سبحانه وتعالى أن هذه األمة هي أمة وسطا في عقيدتها بين مغاالة اليهود وتقصير النصارى ،وجاء

ذم النبي صلى هللا عليه وسلم ما فعله النصارى من تأليه سيدنا عيسى
المنهج النبوي ليطبق هذا األمر اإللهي ،فقد ّ
ط َر ْت َّ
َّللاَِ ،وَرُسولُ ُه"،
ص َارى ْاب َن َم ْرَي َمَ ،فِإَّن َما أََنا َع ْب ُدهَُ ،فُقوُلوا َع ْب ُد َّ
ط ُروِنيَ ،ك َما أَ ْ
صلى هللا عليه وسلم فقال ":الَ تُ ْ
الن َ
(البخاري1422 ،ه ،167/4 ،ح ،)3445والمقصود :بأن ال نصف النبي ﷺ بما ليس فيه من الصفات ملتمسين
بذلك مدحه كما وصفت النصارى عيسى صلى هللا عليه وسلم بما لم يكن فيه فكفروا بذلك وضلوا ،أما وصفه صلى

هللا عليه وسلم بما فضله هللا به وشرفه فهو واجب في حقه صلى هللا عليه وسلم( ،ابن الملقن2008 ،م.)401/28 ،
كما ذم النبي صلى هللا عليه وسلم صنيع اليهود والنصارى مع أنبيائهم ،فقال ﷺَ ":لعن ُة َّ ِ
اليه ِ
ود َو َّ
ص َارى،
َْ
َّللا َعَلى َ ُ
الن َ
ور أ َْنِبَي ِائ ِه ْم َم َسا ِج َد" ( ،البخاري1422 ،ه ،95/1 ،ح ،)435فلما كان اليهود والنصارى يتخذون األوثان
اتَّ َخ ُذوا ُقُب َ
عند قبور األنبياء تعظيما لهم ،ويتخذونها قبلة لهم فيتوجهون بالصالة إليها ،لعنهم النبي صلى هللا عليه وسلم لينهى
المسلمين عن عمل مثل صنيعهم( ،الطيبي1997 ،م.)937/3 ،

بأن هللا سبحانه وتعالى اتخذ صاحبة أو ولدا كما قالت
فالمسلمون وسط في عقيدتهم باهلل سبحانه وتعالى ،فلم يدعو ّ
النصارى ،ولم يصفوا هللا سبحانه بصفات المخلوق الناقص كقول اليهود بأن هللا فقير وهم أغنياء ،وكقولهم أنه تعب
من الخلق فاستراح السبت ،أما نحن المسلمين فنؤمن بأن هللا سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة وال ولدا ،وأنه ليس

كمثله شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه( ،ابن تيمية1995 ،م) 375 -370/3 ،

ونحن المسلمين وسط في أنبياء هللا سبحانه وتعالى ،فلم يغلو فيهم غلو النصارى في عيسى ﷺ وادعائهم أنه ابن
هللا ،وال عادوا األنبياء كما عادتهم اليهود ،فكذبوا أنبيائهم وقتلوهم وطعنهم بمريم عليها السالم ،أما نحن المسلمين

فنؤمن برسل هللا سبحانه وتعالى ونحبهم وأطعناهم( ،ابن تيمية1995 ،م.) 375 -370/3 ،
ثانيا :المنهج الوسطي في العبادات:

أن العبادات في اإلسالم هي غاية من غايات خلق اإلنسان كما بين هللا سبحانه وتعالى ذلك في قوله{ َو َما
مع ّ
ِ
َخَلْق ُت اْل ِج َّن و ِْ
أن العبادات في اإلسالم تتميز عن العبادات في باقي الشرائع
اإل ْن َس ِإ َّال لَي ْعُب ُدو ِن} ،الذاريات ،56 :إال ّ
َ
بالوسطية ،فال مغاالة وتشدد ،وال إهمال وال تفريط فيها ،فشريعة التوراة تغلب عليها الشدة والمغاالة ،وشريعة اإلنجيل
يغلب عليها اللين والتفريط ،وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا ( ،ابن تيمية1999 ،م.)79/5 ،
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لقد كان منهج النبي ﷺ في العبادة قائم على معاني الوسطية فال تكليف إال بالمستطاع وال تسهيل حتى اإلخالل،
ومن ذلك ما جاء في الحديث ّأنه ":جاء ثَالَثَ ُة ره ٍط ِإَلى بي ِ
النِب ِي ﷺَ ،ي ْسأَُلو َن َع ْن ِعَب َاد ِة َّ
وت أ َْزَوا ِج َّ
النِب ِي ﷺَ ،فَل َّما
َْ
ُُ
َ َ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
النِب ِي ﷺ ؟ َق ْد ُغف َر َل ُه َما تََقَّدم م ْن َذ ْنِبه َو َما تَأ َّ
وهاَ ،فَقاُلواَ :وأ َْي َن َن ْح ُن م َن َّ
َما أََنا
َح ُد ُه ْم :أ َّ
أْ
ُخِب ُروا َكأََّن ُه ْم تََقال َ
ال أ َ
َخ َرَ ،ق َ
َ
ّ
ِ
َفِإِّني أ ِ َّ
َصوم َّ
اء
َعتَ ِزُل ِّ
ال َ
ال َ
آخ ُر :أََنا أ ْ
الد ْه َر َوالَ أُْفط ُرَ ،وَق َ
ُصّلي اللْي َل أََب ًداَ ،وَق َ
َ
اء َفالَ أَتَ َزَّو ُج أََب ًداَ ،ف َج َ
الن َس َ
آخ ُر :أََنا أ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
وم َوأُْفط ُر،
َما َو َّ
ول َّ
اك ْم ََّّلل َوأ َْتَق ُ
َخ َش ُ
َّللا ِإّني َأل ْ
ال :أ َْنتُ ُم الذ َ
َّللا ﷺ إَل ْيه ْمَ ،فَق َ
َرُس ُ
اك ْم َل ُهَ ،لكّني أ ُ
ين ُقْلتُ ْم َك َذا َوَك َذا ،أ َ
َص ُ
اءَ ،ف َم ْن َرِغ َب َع ْن ُسَّنِتي َفَل ْي َس ِمِّني"( ،البخاري1422 ،ه ،2/7 ،ح .)5063
ُصّلِي َوأ َْرُق ُدَ ،وأَتَ َزَّو ُج ِّ
َوأ َ
الن َس َ
فنحن المسلمين وسط في شرائع دين هللا ،فلم نجز لعلمائنا أن يغيروا أو يبدلوا في دين هللا سبحانه كما فعلت
النصارى ،ولم نعترض على هللا سبحانه وتعالى في أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحوا ما يشاء كما فعلت
اليهود( ،ابن تيمية1995 ،م ،) 375 -370/3 ،ففي الحديث عن عدي بن حاتم رضي هللا عنه ،قال ":أَتَْي ُت
النِب َّي صلى هللا عليه وسلم وِفي عنِقي صلِ ِ
ٍ
َّ
الوثَ َنَ ،و َس ِم ْعتُ ُه َيْق َأُر ِفي
الَ :يا َع ِد ُّي ا ْ
ُُ
َ ٌ
يب م ْن َذ َهبَ .فَق َ
ط َرْح َع ْن َك َه َذا َ
َ
سورِة براءة{:اتَّخ ُذوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دو ِن َّ ِ
ون ُه ْمَ ،وَل ِكَّن ُه ْم
ونوا َي ْعُب ُد َ
َما ِإَّن ُه ْم َل ْم َي ُك ُ
ُ َ ََ َ ٌ َ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
َّللا} [التوبةَ ،]31 :ق َ
ال :أ َ
ُّ
َك ُانوا ِإ َذا أ ُّ
ِ
استَ َحلوهَُ ،وإِ َذا َحَّرُموا َعَل ْيه ْم َش ْيًئا َحَّرُموهُ"( ،الترمذي1975 ،م ،278/5 ،ح  ،3095حسنه
َ
َحلوا َل ُه ْم َش ْيًئا ْ
األلباني).
والمسلمين وسط في أمر الحالل والحرام ،فلم يستحلوا الخبائث والمحرمات كما فعلت النصارى ،ولم يشددوا على

أنفسنا كما فعلت اليهود حتى قيل إن المحرمات عليهم ثالثمائة وستون نوعا .والواجب عليهم مئتان وثمانية وأربعون
أمرا ،ونحن المسلمين نأتمر بأمر هللا ورسوله فنبيح ما أباح هللا ونحرم ما حرم هللا( ،ابن تيمية1995 ،م-370/3 ،

.) 375

ِ
ول
فالوسطية منهج لجميع العبادات في اإلسالم ،ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،قالَ ":ب َعثَني َرُس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابَ ،ف ْادعهم ِإَلى َشه َاد ِة أ َّ ِ ِ َّ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
طا ُعوا
ول هللاَِ ،فِإ ْن ُه ْم أَ َ
الِ :إَّن َك تَأْتي َق ْو ًما م ْن أ ْ
َن َال إَل َه إال هللاُ َوأَّني َرُس ُ
َ
هللا ﷺَ ،ق َ
ُُْ
َن هللا ا ْفتَرض عَلي ِهم خمس صَلو ٍ
ِِ
لِ َذلِكَ ،فأ ِ
َعلِ ْم ُه ْم أ َّ
ض
ات ِفي ُك ِّل َي ْو ٍم َوَلْيَل ٍةَ ،فِإ ْن ُه ْم أَ َ
اعوا ل َذل َكَ ،فأ ْ
َ ْ
َن هللاَ ا ْفتََر َ
ط ُ
َعل ْم ُه ْم أ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ِِ
ِ
ظُلومِ،
َّاك َوَك َرِائ َم أ َْمَوالِ ِه ْمَ ،واتَّ ِق َد ْع َوةَ اْل َم ْ
َغِنَي ِائ ِه ْم َفتَُرُّد ِفي ُفَق َرِائ ِه ْمَ ،فِإ ْن ُه ْم أَ َ
ص َد َق ًة تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْن أ ْ
اعوا ل َذل َكَ ،فِإي َ
ط ُ
َعَل ْيه ْم َ
ِ ِ
اب"( ،مسلم ،الصحيح ،50/1 ،ح.)19
َفِإَّن ُه َل ْي َس َب ْيَن َها َوَب ْي َن هللا ح َج ٌ
ِ
ٍ
صِّلي َم َع َّ
النِب ِي ﷺ ،ثُ َّم
الَ :ك َ
فنجد الوسطية في الصالة ففي الحديث عن جابر بن عبد هللاَ ،ق َ
ان ُم َعا ُذ ْب ُن َجَبل ُي َ
ّ
يرِجعَ ،فيؤُّم َقومهَ ،ف َّ ِ
ِ ِ
َن م َعا ًذا تََناول ِم ْن ُهَ ،فَبَل َغ َِّ
ان،
ف َّ
الَ :فتَّ ٌ
ص َر َ
النب َّي ﷺَ ،فَق َ
ََ
الر ُج ُلَ ،ف َكأ َّ ُ
اءَ ،فَق َأَر باْلَبَق َرةَ ،ف ْان َ
َْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ
صلى الع َش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِل"( ،البخاري1422،ه،141/1 ،
المَف َّ
انَ ،فتَّ ٌ
َفتَّ ٌ
َم َرهُ ِب ُس َ
ان ثَالَ َث م َر ٍار ،أ َْو َق َ
ورتَْي ِن م ْن أ َْو َسط ُ
الَ :فاتًناَ ،فاتًناَ ،فاتًناَ ،وأ َ
ح .)701
َّ ِ
ظ َل ُه َم َع
ونجد الوسطية في تالوة القرآن الكريم ،ففي الحديث عن النبي ﷺ أنه
آنَ ،و ُه َو َح ِاف ٌ
قال":مَث ُل الذي َيْق َأُر الُق ْر َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َج َر ِ
ان"( ،البخاري1422،ه ،166/6 ،ح
َّ
الب َرَرِةَ ،و َمَث ُل الذي َيْق َأرَُ ،و ُه َو َيتَ َع َ
اه ُدهَُ ،و ُه َو َعَل ْيه َشد ٌيد َفَل ُه أ ْ
السَف َرِة الك َار ِم َ
.)4937

وعلى هذا ال تجد في تكاليف اإلسالم ما ال يطيق المسلم الدوام عليه ،ويؤدي به إلى الماللة والسآمة ،وقد ورد عنه
َّللاُ َحتَّى تَ َمُّلوا"( ،البخاري،
َّللاِ الَ َي َم ُّل َّ
ﷺ عدة أحاديث تبين هذا المعنى ،ومن ذلك قوله ﷺَ ":عَل ْي ُك ْم ِب َما تُ ِطيُقو َنَ ،فَو َّ
الدين يسر ،وَلن ي َش َّاد ِ
ِ
َحٌد ِإ َّال َغَلَب ُهَ ،ف َسِّد ُدوا َوَق ِارُبواَ ،وأ َْب ِش ُروا،
ّ
الد َ
1422ه ،17/1 ،ح ،)43وقوله ﷺِ ":إ َّن ّ َ ُ ْ ٌ َ ْ ُ
ين أ َ
الروح ِة وشي ٍء ِمن ُّ ِ
ِ
الد ِ
و ِ
ين،
ين َمت ٌ
الدْل َجة"( ،البخاري1422 ،ه ،16/1 ،ح ،)39وقوله ﷺِ ":إ َّن َه َذا ّ َ
استَع ُينوا ِباْل َغ ْد َوِة َو َّ ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ
ِ
َفأ َْو ِغُلوا ِفيه ِب ِرْف ٍق"( ،احمد2001 ،م ،346/20 ،ح  ،13052وحسنه األرنؤوط).
يقول العالمة آل سعدي رحمه هللا ":ثم إذا نظر العبد إلى األعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة
من فرض ونفل ،وصالة وصيام وصدقة وغيرها ،وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى هللا عليه
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حق هللا،
وسلم رأى ذلك غير شاق عليه ،وال مانع له عن مصالح دنياه ،بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلهاّ :
حق على اإلنسان برفق وسهولة ،وأما من شدد على نفسه
كل من له ّ
وحق األهل واألصحابّ ،
وحق النفسّ ،
ّ
وحق ّ
َّ
فلم يكتف بما اكتفى به النبي صلى هللا عليه وسلم ،وال بما علمه لألمة وأرشدهم إليه ،بل غال ،وأوغل في العبادات:
الدين أحد إال غلبه ،فمن قاوم هذا الدين بشدة
فإن الدين يغلبه ،وآخر أمره العجز واالنقطاع ،ولهذا قال :ولن َي َ
شاد َ
وحث عليه،
وغلو ،ولم يقتصد :غلبه الدين ،واستحسر ورجع القهقرى .ولهذا أمر صلى هللا عليه وسلم بالقصدّ ،
فقال :والقصد القصد تبلغوا ،ثم وصى صلى هللا عليه وسلم بالتسديد والمقاربة ،وتقوية النفوس بالبشارة بالخير،

وعدم اليأس"( ،آل سعدي ،2002 ،ص.)78
ثالثا :المنهج الوسطي في الدعوة:

ِ
َح ًدا
لقد قام المنهج النبوي في الدعوة إلى اإلسالم على منهج الوسطية ،ففي الحديث َك َ
ول هللا ﷺ ِإ َذا َب َع َث أ َ
ان َرُس ُ
ِم ْن أَصحاِب ِه ِفي َب ْع ِ ِ
الَ ":ب ِّش ُروا َوَال تَُنِّف ُرواَ ،وَي ِّس ُروا َوَال تُ َع ِّس ُروا"( ،مسلم ،الصحيح ،1358/3 ،ح .)1732
ْ َ
ض أ َْم ِرهَ ،ق َ

يقول األمام ابن دقيق العيد ":المواعظ النافعة في الدين المؤدية إلى سلوك سبيل المتقين مطلوبة شرعا....واإلكثار

منها يسقط وقعها ،ويؤدي إلى السآمة منها ،فتبطل فائدتها المطلوبة ،فاالقتصاد هو المحمود ،...وانظر إلى الحكمة

الشرعية في جعلها مرة في األسبوع؛ ألن طول تركها يطغي النفس ،ويقوي دواعيها المذمومة ،فربما عسر ردها بعد
تمكنها من النفس ،وكثرة فعلها فيه ما ذكرنا من إبطال فائدتها وحكمها ،فتوسط في ذلك" ( ،ابن دقيق2009 ،م،
.)96/5

ان المنهج الوسطي في الدعوة إلى هللا هو أمر مهم للداعية فال يكون بذلك منفرا ،ولذلك نجد النبي ﷺ يطبق هذا
الصَلو ِ
ِ
َّللا َع ْن ُه َقالُ ":ك ْن ُت أُصّلِي مع َِّ
ات َف َك َان ْت
ََ
َ
المنهج في دعوته ،ففي الحديث عن جابر بن سمرة َرض َي َّ ُ
النب ِّي ﷺ َّ َ
َ
ص ًدا" ( ،مسلم ،الصحيح ،591/2 ،ح .)866
ص ًداَ ،و ُخ ْ
طَبتُ ُه َق ْ
ص َالتُ ُه َق ْ
َ

لعل من أهم ما يجب على المجتمع تفعيله لنشر الوسطية بين أفراده األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ففي
ِ
الحديث عن النبي ﷺ ":و َّال ِذي َنْف ِسي ِبَي ِدِه َلتَأ َّن ِ
وف وَلتَْن َهو َّن َع ِن الم ْن َك ِر أ َْو َلُي ِ
َن َي ْب َع َث َعَل ْي ُك ْم
وش َك َّن َّ
َّللاُ أ ْ
ُ
الم ْع ُر َ ُ
ْم ُر ب َ
ُ
َ
ِ
ِ
اك
َخ
أ
ر
ص
ان
ﷺ":
وقوله
األلباني)،
حسنه
،
2169
ح/
،
468
/
4
(الترمذي،
"
م
ك
ل
اب
ج
ت
س
ي
عَق ًابا م ْن ُه ثُ َّم تَ ْد ُع َ
ُْْ َ َ
ون ُه َف َال ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
ظُلوماَ ،قاُلوا :يا رسول َّ ِ
ظُلوماَ ،ف َكيف َن ْنصره َ ِ
َِ
ال :تَ ْأ ُخ ُذ َف ْو َق َي َد ْي ِه"( ،البخاري،
ظال ًما؟ َق َ
ْ َ ُ ُُ
َ َُ َ
ص ُرهُ َم ْ ً
َّللاَ ،ه َذا َن ْن ُ
ظال ًما أ َْو َم ْ ً

 ،128/3ح.)2444

والبد للمسلمين من األخذ على يد أولئك الذين يريدون أن يتهاون المجتمع في جانب الوسطية ،وصدهم بكل قوة،
ذلك ألن انتشار التطرف إفراطا أو تفريطا يعني هالك كل المجتمع ،ويدل على ذلك قوله ﷺَ ":مَث ُل الَق ِائ ِم َعَلى
َّللاِ والو ِاق ِع ِفيهاَ ،كمَث ِل َقو ٍم استَهموا عَلى سِفين ٍةَ ،فأَصاب بعضهم أَعالَها وبعضهم أَسَفَلهاَ ،ف َك َّ ِ
ِ
ين ِفي
ْ ْ َُ َ َ َ
ان الذ َ
َ
َ َ َْ ُ ُْ ْ َ ََْ ُ ُْ ْ َ
َ
َ
ُح ُدود َّ َ َ
أَسَفلِها ِإ َذا استََقوا ِمن الم ِاء مُّروا عَلى من َفوَقهمَ ،فَقاُلواَ :لو أََّنا خرْقنا ِفي ن ِ
صيِبَنا َخ ْرًقا َوَل ْم ُن ْؤِذ َم ْن َف ْوَقَناَ ،فِإ ْن
َ
ََ َ
ْ َ
ْ
َ َ ْ ْ ُْ
ْ ْ َ َ َ
ي ْترُكوهم وما أَرادوا هَل ُكوا ج ِميعا ،وإِن أَخ ُذوا عَلى أَي ِدي ِهم نجوا ،ونجوا ج ِ
يعا"( ،البخاري ،139/3 ،ح.)2493/
م
َ ُ ُْ َ َ َ ُ َ
َ ً َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ََ َْ َ ً
يقول ابن تيمية رحمه هللا " :ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر ،وإذا كان هو من أعظم الواجبات
والمستحبات فالواجبات والمستحبات ال بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت
الكتب وهللا ال يحب الفساد؛ بل كل ما أمر هللا به فهو صالح ،وقد أثنى هللا على الصالح والمصلحين والذين آمنوا
وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما
أمر هللا به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم ،إذ المؤمن عليه أن يتقي هللا في عباده وليس عليه هداهم وهذا

معنى"( ،ابن تيمية1995 ،م.)126/28 ،
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لقد فهم الصحابة رضي هللا عنهم هذا المنهج النبوي في نشر الوسطية في الدعوة إلى هللا ومحاربة جميع أشكال
مخالفتها ،ولعل فعل ابن عباس رضي هللا عنه في جداله مع الخوارج دليل على وسطية المسلم في دعوته إلى
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ين،
الحق ،ففي الحديث عن ابن عباسَ ":ل َّما ْ
اءَ ،وَك ُانوا في َد ٍار َعَلى ح َدت ِه ْمُ ،قْل ُت ل َعل ٍّيَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
اعتَ َزَل ْت َح ُر َ
ور َ
ِِ
الص َال ِة؛ َلعّلِي ِآتي هؤَال ِء اْلَقوم َفأ َ ِ
َّ ِ
ال:
أ َْب ِرْد َع ِن َّ
َُ
َ
اء هللاَُ ،ق َ
الَ :فإّني أَتَ َخَّوُف ُه ْم َعَل ْي َكَ ،ق َ
ُكّل َم ُه ْمَ ،ق َ
الُ :قْل ُتَ :كال إ ْن َش َ
َْ
َفَلِبست أَحسن ما أَ ْق ِدر عَلي ِه ِمن ه ِذِه اْليم ِاني ِ
َّة ،ثُ َّم دخْلت عَلي ِهم وهم َق ِائُلو َن ِفي نح ِر َّ
الظ ِه َيرِةَ ،ف َد َخْل ُت َعَلى َق ْو ٍم َل ْم
َْ
َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ
ُ َ ْ ْ َ ََ
ْ ُ ََْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَر َقوما َق ُّ
َّ
ِ
ِ
وههم معلَب ٌة م ْن آثَا ِر ُّ ِ
اجته ًادا م ْنهم ،أ َْيدي ِهم َكأََّنها ثَف ُن ِْ
الَ :ف َد َخْل ُتَ ،فَقاُلوا:
ط أَ
اإلِبلَ ،وُو ُج ُ ُ ْ ُ َ
الس ُجودَ ،ق َ
ْ َ
َشَّد ْ َ
ُْ
َ ًْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس ،ما َج ِ
م ْر َحًبا ِب َك َيا ْاب َن َعب ٍ
َعَل ُم ِبتَأ ِْويله،
َص َحاب َرُسول هللا ﷺَ ،ن َزَل اْلَو ْح ُي َو ُه ْم أ ْ
ال :ج ْئ ُت أ َ
اء ب َك؟ َق َ
ُحّدثُ ُك ْم َع ْن أ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخِب ُروِني َما تَْنق ُمو َن َعَلى ْاب ِن َع ِّم َرُسول هللا صلى هللا
الُ :قْل ُت :أ ْ
ال َب ْع ُ
ال َب ْع ُ
ض ُه ْمَ :لُن َحّدثََّن ُهَ ،ق َ
ض ُه ْمَ :ال تُ َحّدثُوهَُ ،وَق َ
َفَق َ
ِِ
ِِ
اب رس ِ
ِ
ِ
ول هللاِ ﷺ َم َع ُه؟ َقاُلواَ :ن ْنِق ُم َعَل ْي ِه ثَ َالثًاُ ،قْل ُتَ :ما ُه َّن؟ َقاُلوا:
آم َن به َوأ ْ
َص َح َ ُ
عليه وسلمَ ،و َختَنهَ ،وأََّول َم ْن َ
ِ َّ ِ ِ
الرجال ِفي ِد ِ ِ
َّ
ِ
الُ :قْل ُتَ :و َما َذا؟ َقاُلواَ :وَق َات َل
ال هللاُ {إ ِن اْل ُح ْك ُم إال ََّّلل} [األنعامَ ، ]57 :ق َ
ين هللاَ ،وَق ْد َق َ
أََّوُل ُه َّن أََّن ُه َحك َم ِّ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
الُ :قْل ُت:
َوَل ْم َي ْس ِب َوَل ْم َي ْغَن ْمَ ،لِئ ْن َك ُانوا ُكَّف ًا
ار َلَق ْد َحل ْت َل ُه أ َْم َواُل ُه ْمَ ،وَلئ ْن َك ُانوا ُم ْؤ ِمن َ
ين َلَق ْد ُحِّرَم ْت َعَل ْيه د َم ُ
اؤ ُه ْمَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َما َذا؟ َقاُلواَ :و َم َحا َنْف َس ُه ِم ْن أ َِم ِ
َرَْيتُ ْم ِإ ْن
الُ :قْل ُت :أ َأ
ين َف ُهَو أَم ُير اْل َكاف ِر َ
ينَ ،فِإ ْن َل ْم َي ُك ْن أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ينَ ،ق َ
ْت َعَل ْي ُكم ِم ْن ِكتَ ِ
اب هللاِ اْل ُم ْح َكمَِ ،و َحَّد ْثتُ ُك ْم ِم ْن ُسَّن ِة َنِبِّي ُك ْم صلى هللا عليه وسلم َما َال تُْن ِك ُرو َن ،أَتَ ْرِج ُعو َن؟ َقاُلوا:
َق َأر ُ
ْ
ين هللاَِ ،فِإَّنه يُقول {يا أَي َّ ِ
ال ِفي ِد ِ
َما َق ْوُل ُك ْمِ :إَّن ُه َح َّكم ِّ
الص ْي َد َوأ َْنتُ ْم ُح ُرٌم}
آمُنوا َال تَْقُتُلوا َّ
الُ :قْل ُت :أ َّ
ُّها الذ َ
َُ ُ َ َ
الر َج َ
َن َع ْمَ ،ق َ
ين َ
َ
ِ
ِ ِ
[المائدةِ ]95 :إَلى َقولِ ِه {يح ُكم ِب ِه َذوا ع ْد ٍل ِم ْن ُكم} [المائدة ، ]95 :وَق ِ
ِ
اق َب ْيَن ُه َما
{وإِ ْن خْفتُ ْم شَق َ
َ َ
َ َ
ْ
ال في اْل َم ْ أرَة َوَزْوج َها َ
ْ َْ ُ
َفابعثُوا ح َكما ِمن أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َال ِح
َهله َو َح َك ًما م ْن أ ْ
َْ َ ً ْ ْ
َح ْك ُم ّ
َهل َها} [النساء ، ]35 :أ َْن ُش ُد ُك ُم هللاَ أ ُ
الرَجال في َحْقن د َمائه ْم َوأ َْنُفسه ْم َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الَ :خ َر ْج ُت م ْن
َذات َب ْين ِه ْم أ َ
ص َال ِح َذات َب ْينه ْمَ ،ق َ
َح ُّق أ َْم في أ َْرَنب ثَ َمُن َها ُرْب ُع د ْرَهمٍ؟ َقاُلواُ :
الله َّم في َحْقن د َمائه ْم َو َ
ِِ
ُم ُك ْم ،أ َْم تَ ْستَ ِحُّلو َن ِم ْن َها َما تَ ْستَ ِحُّلو َن ِم ْن
َما َق ْوُل ُك ْمِ :إَّن ُه َق َات َل َوَل ْم َي ْس ِب َوَل ْم َي ْغَن ْم ،أَتَ ْسُبو َن أ َّ
الله َّم َن َع ْمَ .وأ َّ
َهذه؟ َقاُلواُ :
ِِ
ِ
ِ ِ
ول َّ
{النِب ُّي أ َْوَلى
ُم ُك ْم َفَق ْد َكَف ْرتُ ْم َو َخ َر ْجتُ ْم م َن ْاإل ْس َالمِ ،إ َّن هللاَ َعَّز َو َج َّل َيُق ُ
َغ ْي ِرَها؟ َفَق ْد َكَف ْرتُ ْمَ ،وإِ ْن َزَع ْمتُ ْم أََّن َها َل ْي َس ْت بأ ّ
اختَاروا أَي ِ
ِ
ِباْلمؤ ِمِن ِ
َخ َر ْج ُت
اج ُه أ َّ
َّه َما ش ْئتُ ْم ،أ َ
ُم َهاتُ ُه ْم} ،األحزابَ ،6 :فأ َْنتُ ْم تَتَ َرَّد ُدو َن َب ْي َن َ
ُْ َ
ض َالَلتَْي ِنَ ،ف ْ ُ
ين م ْن أ َْنُفس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ير اْلم ْؤ ِمِن َ ِ
ِ
ول هللاِ ﷺ َد َعا ُق َرْي ًشا َي ْوَم
الَ :وأ َّ
ينَ ،فإ َّن َرُس َ
الله َّم َن َع ْمَ ،ق َ
م ْن َهذه؟ َقاُلواُ :
َما َق ْوُل ُك ْم :إَّن ُه َم َحا َنْف َس ُه م ْن أَم ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ "َ ،فَقاُلواَ :وهللاِ َل ْو
اْل ُح َد ْيِبَية َعَلى أ ْ
ال " :ا ْكتُ ْبَ :ه َذا َما َق َ
اضى َعَل ْيه ُم َح َّمٌد َرُس ُ
َن َي ْكتُ َب َب ْيَن ُه َوَب ْيَن ُه ْم كتَ ًاباَ ،فَق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ول
اك َع ِن اْلَب ْيتَ ،وَال َق َاتْلَن َ
ص َد ْدَن َ
الَ :وهللا إّني ل َرُس ُ
اكَ ،وَلك ِن ا ْكتُ ْبُ :م َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد هللاَ ،فَق َ
ُكَّنا َن ْعَل ُم أََّن َك َرُس ُ
ول هللا َما َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َخ َر ْج ُت ِم ْن َه ِذِه؟ َقاُلوا:
ض َل م ْن َعلِ ٍّي ،أ َ
ان أَ ْف َ
ول هللا ﷺ َك َ
هللا َوِإ ْن َكذ ْبتُ ُموِني ،ا ْكتُ ْب َيا َعل ُّي ُم َح َّم َد ْب َن َع ْبد هللاَ ،ف َرُس ُ
آال ٍ
فَ ،فُقِتُلوا"( ،الصنعاني1403 ،ه ،157 /10 ،ح
الله َّم َن َع ْمَ .ف َر َج َع ِم ْن ُه ْم ِع ْش ُرو َن أَْلًفاَ ،وَبِق َي ِم ْن ُه ْم أ َْرَب َع ُة َ
ُ
( ،)18678الطبراني ،المعجم الكبير ،257/10 ،ح ( ،)10598قال الهيثمي :رجاله رجال الصحيح1994 ،م،
.)241/6

والبد من التنبيه على أنه من أراد التصدي لمهمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما في أحوال

الدعوة فقيها في أساليبها ،حتى ال يكون منف ار للناس ،جاء في األثر عن بعض السلف قوله ":ال يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر إال من كان فقيها فيما يأمر به ،فقيها فيما ينهى عنه ،رفيقا فيما يأمر به ،رفيقا فيما ينهى عنه،
حليما فيما يأمر به ،حليما فيما ينهى عنه"( ،ابن تيمية1995 ،م.)137/28 ،
رابعا :المنهج الوسطي بين الدنيا واآلخرة:

لقد كان منهج النبي ﷺ في الجمع بين إصالح اآلخرة ،وإعمار الدنيا ،فوسطية اإلسالم بين من غال في أمر الدنيا

ولم يهتم باآلخرة ،وبين من غال في أمر اآلخرة ،ونظر إلى الدنيا نظرة ازدراء وابتعاد ،وهدي ﷺ في هذا الباب
واضح وجلي ،فقد كان من دعائه ﷺ ":الله َّم أَصلِح لِي ِد ِيني َّال ِذي هو ِعصم ُة أَم ِري ،وأَصلِح لِي د ْني َِّ ِ
يها
َ ْ ْ
ُ ْ ْ
اي التي ف َ
َُ ْ َ ْ
َُ َ
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مع ِ
اشي ،وأ ِ ِ ِ
اة ِزي َاد ًة ِلي ِفي ُك ِل َخي ٍر ،و ِ
آخرِتي َّالِتي ِفيها مع ِادي ،و ِ
اح ًة لِي ِم ْن ُك ِّل
ّ ْ َ ْ
َ ْ
اج َعل اْل َحَي َ َ
اج َعل اْل َم ْو َت َر َ
َ ََ
َصل ْح لي َ
ََ
َ ْ
َشٍّر"( ،مسلم ،الصحيح ،2087 /4 ،ح .)2720
أن اإلسالم أمر بالزهد بالدنيا ،وذم الذين أذهبوا طيباتهم في دنياهم ،إال أنه في المقابل نهى عن التكلف بترك
ومع ّ
ما أباح هللا لهم من الطيبات ،فقال عليه الصالة والسالم" َف َم ْن َرِغ َب َع ْن ُسَّنِتي َفَل ْي َس ِمِّني" ،البخاري1422 ،ه،
 ،2/7ح .)5063
يقول ابن القيم ":فدين هللا بين الغالي فيه والجافي عنه ،وخير الناس النمط األوسط ،الذين ارتفعوا عن تقصير

المفرطين ،ولم يلحقوا بغلو المعتدين ،وقد جعل هللا سبحانه هذه األمة وسطاً ،وهى الخيار العدل ،لتوسطها بين
الطرفين المذمومين ،والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط ،واآلفات إنما ينتظرون إلى األطراف ،واألوساط
محمية بأطرافها ،فخيار األمور أوساطها"( ،ابن القيم1432 ،ه.)330/1 ،
خامسا :المنهج الوسطي في األخالق:

إن منظومة األخالق اإلسالمية هي منظومة متكاملة شاملة ،تقوم هذه المنظومة على الوسطية في جميع جوانبها

في التعامل مع الخالق والمخلوق.

وليس المقصود بالمنهج الوسطي في األخالق ،التوسط بين خلقين ،فال يمكن أن يقصد أن يكون وسطا بين الصدق
وهو فضيلة وبين الكذب وهو رذيلة ،إنما المقصود بذلك الوسطية في األخالق بمعنى الخيرية والفضل ،فالبد للمسلم

أن يكون على أعلى مستوى من األخالق في التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى ،ومع المخلوق.

لقد جسد النبي ﷺ منهج الوسطية في األخالق على أرض الواقع فأعطى ﷺ دروسا واقعية في معاني السماحة
َّللاِ ﷺ عَفا ع ْن م َّك َة وأ ِ
والعفو واحترام اآلخر وان كان مخالفا ،ففي الحديث َّ
َغَل َق َعَل ْي ِه
ول َّ
الَ ":م ْن أ ْ
َ َ َ َ ْ
َهل َها َوَق َ
أن َرُس َ
آمن ،ومن دخل دار أَِبي سْفيان َفهو ِ
ِ
ِ
ِ
آم ٌنَ ،وَن َهى َع ِن اْلَق ْت ِل ِإ َّال َنَف ًار َق ْد
َب َاب ُه َف ُه َو آم ٌنَ ،و َم ْن َد َخ َل اْل َم ْسج َد َف ُه َو ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ َ َ َُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ
ص ِان ٌع ِب ُك ْم؟َ ،قاُلواَ :خ ْي ًرا ،أ ٌ
اه ْمِ ،إ َّال أ ْ
ال َل ُه ْم ح َ
َس َّم ُ
ين ْ
َن ُيَقات َل أ َ
َحٌد َفُيَق َات ُلَ ،وَق َ
اجتَ َم ُعوا في اْل َم ْسجدَ :ما تََرْو َن أَّني َ
ُّ
االَ ،وَل ْم
اءَ ،وَل ْم َي ْج َع ْل ِم ْن َها َف ْيًئا َقلِ ْي ًال َوَال َكِثي ًراَ ،ال َد ًا
يمَ ،و ْاب ُن أ ٍ
ضا َوَال َم ً
ار َوَال أ َْر ً
َخ َك ِري ٍم َق َ
َك ِر ٌ
ال :ا ْذ َهُبوا َفأ َْنتُ ُم الطَلَق ُ
يس ِب ِمن أَهلِها أَحدا ،وَق ْد َق َاتَله َقوم ِفيها َفَقَتُلوا وهربوا َفَلم يأْخ ْذ ِمن متَ ِ
َخَب ْرتُ َك أ َّ
َن
اع ِه ْم َش ْيًئاَ ،وَل ْم َي ْج َعْل ُه َف ْيًئاَ ،وَق ْد أ ْ
ُ ٌْ َ
َْ
َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ
ْ ْ َ ًَ َ
َّللاِ ﷺ َل ْي َس ِفي َه َذا َك َغ ْي ِِره"( ،البيهقي1991 ،م ،293/13 ،ح .)18229
ول
س
َرُ َ َّ
يق ُي ِح ُّب ِّ
الرْف َقَ ،وُي ْع ِطي
لقد جاء في سنة النبي ﷺ األمر بالتعامل باللين والرفق مع اآلخرين ،كقوله ﷺِ ":إ َّن هللاَ َرِف ٌ
الرْف ِق ما َال يع ِطي عَلى اْلع ْن ِ
فَ ،و َما َال ُي ْع ِطي َعَلى َما ِس َواهُ" ،مسلم ،الصحيح ،2003/4 ،ح ،)2593وقوله
َ
ُْ
ُ
َعَلى ِّ َ
َّللاَ َل ْم َي ْب َع ْثِني ُم َعِّنًفاَ ،وَل ِك ْن َب َعثَِني ُم َعِّل ًما ُمَي ِّس ًرا"(،أحمد2001 ،م ،391/22 ،ح .)14515
ﷺِ ":إ َّن َّ
ِ ِ
اء ُك ْم،
وقد قرر لنا النبي ﷺ فضيلة الوسطية في األخالق من جميع جوانبها ،ففي الحديث أن النبي ﷺ ،قالَ ":فإ َّن د َم َ
وأَمواَل ُكم ،وأَعراض ُكم ،بين ُكم حرامَ ،كحرم ِة يو ِم ُكم ه َذاِ ،في َشه ِرُكم ه َذاِ ،في بَل ِد ُكم ه َذا ،لِيبِّل ِغ َّ ِ
الغ ِائ َب"،
الشاه ُد َ
َ ْ َ
ْ ْ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََْ ْ َ َ ٌ ُ ْ َ َْ ْ َ
َُ
(البخاري1422 ،ه ،24/1 ،ح.)67

لذلك نجد النبي ﷺ قد عاب على الذين غيبوا فضيلة األخالق في التعامل مع اآلخرين ،ففي مقام تعامل المسلم مع
ع ُم ْسِل ًما"( ،أبو داود ،السنن ،301/4 ،ح ،5004/صححه
َن ُي َرِّو َ
أخيه المسلم ،نجد قولهﷺ َ"ال َي ِح ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أ ْ
األلباني).

وال يقصد أن يكون التعامل باألخالق الحسنة مع المسلم فقط ،بل إن ذلك يتجاوز للتعامل مع غير المسلم ،ففي
اهدا ،أ َِو انتَقصه ،أَو َكَّلَفه َفوق َ ِ ِ
ِ
َخ َذ ِم ْن ُه َش ْيًئا ِب َغ ْي ِر ِط ِ
يب
الحديث أن النبي ﷺ ،قال ":أ ََال َم ْن َ
طاَقته ،أ َْو أ َ
ُ ْ َ
ظَل َم ُم َع ً
َْ َ ُ ْ
ِ
ِ
َنْف ٍ
ام ِة"( ،أبو داود ،السنن ،170/3 ،ح  ،3052صححه األلباني).
سَ ،فأََنا َحج ُ
يج ُه َي ْوَم اْلقَي َ
المطلب الثاني :النهي عما يخالف الوسطية:
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إن مخالفة المنهج الوسطي إما أن تكون في اإلفراط بالتشدد والتنطع ،وإما بالتفريط بإضاعة األوامر واالنحالل
منها ،يقول األمام ابن القيم ":وما أمر هللا بأمر إال وللشيطان فيه نزعتان :إما إلى تفريط وإضاعة ،وإما إلى إفراط

وغلو ،ودين هللا وسط بين الجافي عنه والغالي فيه ،كالوادي بين جبلين ،والهدى بين ضاللتين ،والوسط بين طرفين
ذميمين ،فكما أن الجافي عن األمر مضيع له ،فالغالي فيه مضيع له ،هذا بتقصيره عن الحد ،وهذا بتجاوزه الحد،
(ابن القيم1996 ،م.)465/2 ،
ثم بين لنا ما يخالف هذا المنهج
لقد بين لنا النبي صلى هللا عليه وسلم معالم المنهج الوسطي في سنته المطهرةّ ،
ليحذرنا منها ويجنبنا الوقوع فيها ،وهذا ما عبر العلماء المتأخرون عن اإلفراط والتفريط ،بمصطلح " التطرف"،
فأصبح هو المصطلح الشائع في كتاباتهم للدالة على مفهومي اإلفراط والتفريط.
أوًل :تعريف التطرف:

ذهب بعض العلماء إلى أن التطرف هو الخروج أو االنحراف عن الضوابط االجتماعية أو القانونية التي تحكم
سلوك األفراد في المجتمع ،وهذا الخروج يتفاوت بين فعل يستنكره المجتمع إلى فعل يشكل جريمة يعاقب عليه

القانون ( ،حمزة2012 ،م ،ص .)5

بينما ذهب آخرون إلى أن التطرف هو استجابة سلوكية معينة ،يميل السلوك البشري إلى االنطباع بها ،وذلك

انعكاسا لعدد من العوامل الداخلية -التي تتعلق بالحياة النفسية للفرد ،-والخارجية -من تأثيرات البيئة والتربية

والتنشأة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحيطة بالفرد -والتي تميل إلى التشدد والقسوة في التعامل
مع الخصوم ،والميل إلى تبني الق اررات المتصلبة( ،الجليل1958 ،م ،ص .)17
أن التطرف هو مجاوزة االعتدال في العقيدة والفكر والسلوك ،وذلك من خالل تبني أفكا ار دينية أو سياسية،
وقيل ّ
يتجاوز مداها الحدود المشروعة التي جاءت بها الشريعة الغراء( ،القدس المفتوحة2010 ،م ،ص .)443
بأن التطرف والغلو هو الخروج عن األنظمة الشرعية والقانونية،
ويمكن الجمع بين التعريفات السابقة من خالل القول ّ
من خالل تبني مناهج تخالف ما جاءت به الشريعة والقوانين المنظمة لحياة األفراد والمجتمعات.

ثانيا :أنواع التطرف:

يمكن تقسيم التطرف إلى قسمين رئيسيين ،هما( ،الطواري2005 ،م ،ص :)7-6

أوال :تطرف اعتقادي :ومن أمثلة هذا النوع من التطرف ،تطرف اليهود باعتقادهم أنهم شعب هللا المختار ،وتطرف

النصارى في سيدنا عيسى  ،وتطرف الشيعة في أئمة أهل البيت عليهم السالم ،وتطرف الخوارج في حكم مرتكب
الكبيرة.
ثانيا :تطرف عملي :وهو متعلق باألمور العملية قولية كانت أم فعلية خارج نطاق العقيدة ،كبعض األحكام الشرعية،
كالترهب في الدين ،وحكم السبحة ،وبعض األحكام المختصة بأفعال المكلفين.
ثالثا :أقسام التطرف المنهي عنه:

 .1النهي عن التفريط باألوامر الشرعية:

فإن
أن الغلو إفراطا في أحكام الدينّ ،
لقد ابتلي فريق من المسلمين بالتفريط في أحكام الدين والتقصير بها ،وكما ّ
التقصير تفريط في مقتضياته ،وهذان مرضان خطيران ينتابان المسلم ويؤديان إلى الفساد والهالك ،والخروج عن

الحق وجادة الصواب(،الزحيلي1428 ،ه ،ص .)77

لقد حذرنا النبي صلى هللا عليه وسلم من التفريط بما أمر به الشرع الحكيم ،فقال صلى هللا عليه وسلمِ" :إ َّن َّ
َّللاَ
َّللاِ
ِ
َّ
ير َع ْن َغ ْي ِر ِن ْسَي ٍ
وهاَ ،و َس َك َت َع ْن َكِث ٍ
وهاَ ،ر ْح َم ًة ِم َن َّ
ضِّي ُعوهاَ ،و َّحَّد ُح ُد ً
ض َف َال تُ َ
ان َف َال تَ َكلُف َ
ودا َف َال تَ ْعتَ ُد َ
ض َف َرائ َ
َف َر َ
وها"( ،الطبراني ،األوسط ،265/7 ،ح .)7461
َفا ْقَبُل َ
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الَ :م ْن َع َادى لِي
فبين صلى هللا عليه وسلم ألمته فضل المحافظة على ما أمر به الشارع الحكيم ،فقالِ :إ َّن َّ
َّللاَ َق َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ال َع ْب ِدي َي َتَقَّر ُب ِإَل َّي
َح َّب ِإَل َّي م َّما ا ْفتََر ْ
الح ْربَ ،و َما تََقَّر َب ِإَل َّي َع ْبدي ِب َش ْيء أ َ
َولِيًّا َفَق ْد آ َذ ْنتُ ُه ِب َ
ض ُت َعَل ْيهَ ،و َما َي َز ُ
ُحبَّهَ ،فِإ َذا أَحببتهُ :كنت سمعه َّال ِذي يسمع ِب ِه ،وبصره َّال ِذي يب ِ ِ
ِ
ِ
ِب َّ ِ
ِ
ش ِب َهاَ ،وِر ْجَل ُه
ص ُر ِبهَ ،وَي َدهُ َّالتي َي ْبط ُ
ْ َْ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ
الن َواف ِل َحتَّى أ ُ
ُْ
َ َ َ َُ
َْ َ ُ
ُعي َذَّنه ،وما تَرَّد ْدت عن َشي ٍء أَنا َف ِ
َّالِتي يم ِشي ِبها ،وإِن سأََلِني َألُع ِطيَّنه ،وَلِئ ِن استَعا َذِني َأل ِ
اعُل ُه تََرُّد ِدي َع ْن َنْف ِ
س
ُ ََ َ ُ َْ ْ َ
ْ َ
َْ
ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ
ِ
اءتَ ُه" ( ،البخاري1422 ،ه ،105/8 ،ح .)6502
الم ْؤم ِنَ ،ي ْك َرهُ َ
ُ
الم ْو َت َوأََنا أَ ْك َرهُ َم َس َ

ويوضح النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته مغبة ترك ما أمر به رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو على
أن مخالفة ذلك سبب في ضعف اإليمان عند المسلم ،فقال ":الَ َي ْ ِزني َّ
الزِاني
لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،و ّ
الخمر ِحين ي ْشرب وهو مؤ ِم ٌن ،والَ يسر ُ ِ
ِ
ِق َو ُهَو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،والَ َي ْنتَ ِه ُب ُن ْهَب ًة،
ين َي ْسر ُ
ين َي ْ ِزني َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،والَ َي ْش َر ُب َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ
ِق ح َ
حَ
َ َْ
الن ِ ِ ِ
ِ
ين َي ْنتَ ِهُب َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن" ( ،البخاري1422 ،ه ،136/3 ،ح .)1475
ص َارُه ْم ح َ
َي ْرَف ُع َّ ُ
اس إَل ْيه ف َ
يها أ َْب َ
أن هللا عز وجل ال يتعبد إال بما أمر به سبحانه وتعالى ،فال يجوز لنا أن نعبد
وقد بين لنا صلى هللا عليه وسلم ّ
هللا إال بما جاء في كتابه أو سنة نبيه ،وما زاد على ذلك فهو من البدعة التي نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عنها
في قوله ":من أَحد َث ِفي أَم ِرنا ه َذا ما َليس ِف ِ
يهَ ،ف ُه َو َرٌّد" ( ،البخاري1422 ،ه ،184/3 ،ح .)2697
َ ْ َْ
ْ َ َ َ َْ

 .2النهي عن اإلفراط باألوامر الشرعية" الغلو":

الغلو هو" المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد " (ابن حجر ،الفتح.)278/13 ،

فالغلو هو مجاوزة األوامر الشرعية بالزيادة إلى حد مبالغ فيه فيخرجه عن مراد هللا  ،وعن مراد نبيه .
َّاكم واْلغُلَّو ِفي ِ
الد ِ
ين،
فقد بين لنا النبي صلى هللا عليه وسلم أن الغلو هو سبب هالك األمم من قبلنا ،فقال َ :وإِي ُ ْ َ ُ
ّ
َفِإَّنما أَهَلك من َكان َقبَل ُكم اْلغُلُّو ِفي ِ
الد ِ
ين"( ،النسائي1986 ،م ،268/5 ،ح  ،3057ابن ماجه ،السنن،1008/2 ،
َ ْ َ َْ َ ْ ُ ُ
ّ

ح  ،3029أحمد2001 ،م ،298/5 ،ح  ،3248وصححه األلباني).

وبين صلى هللا عليه وسلم أن التشدد من اإلنسان على نفسه يقابله تشديد من هللا عز وجل عليه ،فقال َ ":ال
ِ
الصو ِ
ِ
ام ِع
تُ َشِّد ُدوا َعَلى أ َْنُف ِس ُك ْم َفُي َشَّد َد َعَل ْي ُك ْمَ ،فِإ َّن َق ْو ًما َشَّد ُدوا َعَلى أ َْنُف ِس ِه ْم َف َشَّد َد َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه ْمَ ،فتْل َك َبَق َاي ُ
اه ْم في َّ َ
وِ
ِ
اها َعَل ْي ِه ْم﴿ }﴾٢٧سورة الحديد"( ،أبو داود ،السنن ،276/4 ،ح  ،4904أبو
َ ّ
وها َما َكتَْبَن َ
{وَرْهَبانَّي ًة ْابتَ َد ُع َ
الدَي ِار َ

ك
يعلى1984 ،م ،365/6 ،ح  ،3694ضعفه األلباني ،وحسنه حسن أسد ،قلت :الحديث حسن) ،وقالَ ":هَل َ
ط ُعو َنَ ،قاَل َها ثَ َالثًا"( ،مسلم ،الصحيح ،2055/4 ،ح.)2670
اْل ُمتََن ِّ
أن الغلو في الدين سيصبح ظاهرة في آخر الزمان ،وقد حذرنا من أن نكون من هذه
وقد بين لنا الحبيب المصطفى ّ
ان ،سَفهاء األَحالَمِ ،يُقوُلون ِمن خي ِر َقو ِل الب ِري ِ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
َّةَ ،ي ْم ُرُقو َن
َسَن ِ ُ َ ُ ْ
َ َ ْ َْ ْ َ
اء األ ْ
الطائفة ،فقال َ ":يأْتي في آخر الزَمان َق ْوٌمُ ،ح َدثَ ُ
الرِمي ِ
ِ
َّة ،الَ يج ِاوُز ِإيم ُانهم حَن ِ
ِم َن ِ
َجٌر لِ َم ْن
الس ْه ُم ِم َن َّ
اإل ْسالَ ِم َك َما َي ْم ُر ُق َّ
اج َرُه ْمَ ،فأ َْيَن َما َلقيتُ ُمو ُه ْم َفا ْقُتُل ُ
وه ْمَ ،فِإ َّن َق ْتَل ُه ْم أ ْ
َ ُْ َ
َُ
ِ
ام ِة"( ،البخاري1422 ،ه ،200/4 ،ح.)3611
َقَتَل ُه ْم َي ْوَم القَي َ
هذا الحديث من استشراقات النبي صلى هللا عليه وسلم للمستقبل ،فهو يخبرنا عن قوم في أول عمرهم من مرحلة
الشباب ،ضعفاء العقول ،ينقلون من خير ما يتكلم به الخالئق من كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ويدعون
التخلص من العالئق والعوائق التي في األمة ،ال يجاوز إيمانهم حلوقهم ،يخرجون من طاعة اإلمام المفترض
الطاعة وينسلخون منها ،ودخولهم في الدين وخروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء ،كالسهم الذي دخل في الرمية
ثم يقتلها ويخرج منها ولم يعلق به منها شيء ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أج ار عظيما لمن قتلهم إلى
يوم القيامة( ،القاري2002 ،م.)2311/6 ،
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الخاتمة:

لقد تبين من خالل البحث أنّ الوسطية من أهم الخصائص التي تميز بها اإلسالم عن غيره من الشرائع ،فجاء

اإلسالم بين إفراط المغالين ،وبين تفريط المضيعين.

وتبين من هذا البحث أن الوسطية في المنهج النبوي تأتي على عدة معان كالتفضيل والعدل والتردد بين شيئين
فاضلين وما كان خير بين شرين ،وما كان بين الخير والشر.

وقد تبين من خالل البحث أن المنهج النبوي في نشر الوسطية شامل لجميع نواحي الوجود ،فال تجد جانب من
جوانب الوجود إال وقد بين أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالوسطية في التعامل معه.
لقد بين النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته قسمين من أقسام التطرف التي يقع الناس فيها وهم بين إفراط في التشدد

والتنطع ،وبين تفريط في االنحالل واالنسالخ من تلك األوامر ،ثم وضح أن كال الطرفين على ضاللة من أمرهم،

فهم يخالفون المنهج اإلسالمي في الوسطية.

إن الناظر في منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في التأصيل للوسطية ،يجده يعالج مشكلة العصر من انتشار
ّ
العداوة والبغضاء والحقد في المجتمعات قاطبة ،فالوسطية في المنهج النبوي شاملة لجميع نواحي الوجود ،شاملة
لجميع نواحي اإلنسانية ،فنجد الخطاب النبوي مع المسلم وغير المسلم قائم على المنهج الوسطي فال غلو مجحف

وال تفريط مضيع.
النتائج:

الوسطية في اإلسالم منهج حياة متكامل يشمل جميع نواحي الوجود ،فال تجد جانب من جوانب اإلسالم وال نظاما

من أنظمته إال والوسطية جزء ال يتج أز منها.
والوسطية تشمل مجال العقيدة والتشريع والدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى وفي تعامل المسلم مع اآلخر ،فال غلو

مذموم وال تفريط يضيع الحكمة من التشريع.

هذه الوسطية ال تقتصر على تعامل المسلم مع أخيه المسلم فقط ،بل إن التعامل مع غير المسلم يجب أن يكون

وفق منهج الوسطية كما أمر بها رب العزة سبحانه وتعالى ووفق منهج النبي صلى هللا عليه وسلم.
إن التطرف مهما اختلفت أسمائه أو صفاته ،هو فعل مذموم محرم ،فالعبرة ليست باألسماء ،وإنما العبرة بما ينتج
ّ
عنه من انتهاك لألفراد والمجتمعات.
التوصيات:
دعوة الحكومات اإلسالمية إلى تطبيق األحكام الشرعية ،فالوسطية اإلسالمية هي العالج الوحيد لما وصلت إليه

األمة اإلسالمية من تفكك وتشتت واقتتال.

عقد المؤتمرات ونشر البحوث والنشرات التي تبين أهمية الوسطية من النواحي الدينية والسياسية واألمنية واإلقتصادية
واإلجتماعية.
قيام أجهزة اإلعالم المختلفة باعداد البرامج لمحاربة الغلو والتطرف ونشر ثقافة الوسطية في المجتمعات واالستعانة

برجال الدعوة واالصالح والمختصين لبيان آثاره السلبية على األفراد والمجتمعات.

دعوة الحكومات اإلسالمية إلى زيادة العناية بالشباب على وجه الخصوص ألن أكثر الذين يقبلون على الغلو
والتطرف هم من فئة الشباب ،وتوجيه الشباب وتوعيتهم ،واعدادهم اإلعداد الصحيح ،ليكونوا على قدر المسؤولية

التي ستلقى على عاتقهم.
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المراجع:

ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ،النهاية

في غريب الحديث واألثر ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ومحمود
محمد الطناحي.

ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،غريب الحديث ،دار الكتب

العلمية ،بيروت ،ط(1405 ،)1ه1985 -م ،تحقيق:عبد المعطي أمين القلعجي
ابن الملقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،التوضيح لشرح الجامع
الصحيح ،دار النوادر ،دمشق ،سوريا ،ط(1429 ،)1هـ2008 -م ،تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق

التراث.

ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،دار العاصمة ،السعودية ،ط(1419 ،)2ه1999 -م،
تحقيق :علي بن حسن  -عبد العزيز بن إبراهيم  -حمدان بن محمد
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،مجموع الفتاوى ،مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،السعودية1416 ،ه1995 -م ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن

قاسم

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ترقيم:

محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة  -بيروت،
1379ه.

ابن دقيق العيد ،تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ،شرح اإللمام بأحاديث

األحكام ،دار النوادر ،سوريا ،ط(1430 ،)2ه2009 -م ،تحقيق :محمد خلوف العبد هللا
ابن عطية ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي ،المحرر
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط( 1422 ،)1هـ ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي

محمد

ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت395 :هـ) معجم مقاييس اللغة ،تحقيق:

عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م.

ابن قيم الجوزية ،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ،إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ،دار عالم
الفوائد ،مكة المكرمة ،ط( ،)1تحقيق :محمد عزير شمس1432 ،ه.

ابن قيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط(،)3

1416ه 1996 -م ،تحقيق :محمد المعتصم باهلل البغدادي
ابن ماجة ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (ت273 :هـ) ،السنن ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن على األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711 :هـ) ،لسان العرب،

دار صادر – بيروت ،ط( 1414 ،)2هـ.

ِ
الس ِج ْستاني ،السنن ،المكتبة
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
العصرية ،صيدا ،بيروت ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد

أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى الموصلي ،المسند ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،ط(،)1
1404ه1984 -م ،تحقيق :حسين سليم أسد.
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أحمد ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (ت241 :هـ) ،المسند ،تحقيق :شعيب

األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط(1421 ،)1

هـ  2001 -م.

احمد ،عزمي طه السيد ،الثقافة والثقافة االسالمية رؤية جديدة وعلم جديد ،مطبعة الروزانا ،االردن1427 ،ه-
2007م.
آل سعدي ،أبو عبد هللا ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر بن حمد ،بهجة قلوب األبرار وقرة

عيون األخيار في شرح جوامع األخبار ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،ط(1422 ،)1هـ 2002 -م ،تحقيق :عبد
الكريم بن رسمي ال الدريني

البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،دار طوق النجاة ،ط(1422 ،)1هـ ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر
بدري ،الدكتور مالك ،حكمة اإلسالم في تحريم الخمر دراسة نفسية اجتماعية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،

ط(1416 ،)1ه1996-م.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ،معرفة السنن واآلثار ،جامعة الدراسات اإلسالمية،
كراتشي – باكستان ،ط(1412 ،)1هـ 1991 -م ،تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي.
الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك (ت279 :هـ) ،الجامع المختصر من
السنن عن رسول هللا ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،ط( 1395 ،)2هـ  1975 -م.
جامعة القدس المفتوحة ،الثقافة اإلسالمية2010 ،م ،فلسطين.
حمزة ،رائد محمد حمزة ،مكافحة اإلرهاب والتطرف وأسلوب المراجعة الفكرية2012 ،م.

الزحيلي ،محمد مصطفى ،االعتدال في التدين فك ار وسلوكا ومنهجا ،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس،
ط(1428 ،)3ه.
الزحيلي ،وهبة ،إذا اختل ميزان الحق والعدل والتوسط في األمور ،مجلة الوعي اإلسالمي ،عدد (،)481

و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت 2005-10-09 ،م.

الشريف ،محمد بن حسن بن عقيل الشريف ،التنازع والتوازن في حياة المسلم ،مؤسسة الطباعة والصحافة

والنشر ،جدة ،المملكة العربية السعودية.

الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ،المصنف ،المجلس العلمي ،الهند ،ط(،)2
1403ه ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي.
ضميرية ،عثمان جمعة ،مدخل لدراسة العقيدة االسالمية ،مكتبة السوادي للتوزيع1417 ،ه.

الطبراني ،ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ،المعجم الكبير ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي.

الطبراني ،المعجم األوسط ،دار الحرمين ،القاهرة ،تحقيق :طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن

إبراهيم الحسيني

الطواري ،طارق محمد الطواري ،التطرف والغلو األسباب -المظاهر– العالج ،ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي

الرابع المنعقد بمدينة فيفاي  veveyبسويس ار برعاية جامعة الكويت – كلية الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي
فيفاي  – A.M.Vسويسرا ،ما بين  20 – 19أغسطس 2005م1426،ه
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الطيبي ،شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن المعروف بـ(شرح الطيبي على
مشكاة المصابيح) ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة ،ط(1417 ،)1هـ1997 -م ،تحقيق :د .عبد الحميد

هنداوي

القاري : ،أبو الحسن نور الدين المال علي بن سلطان محمد ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط(1422 ،)1هـ 2002 -م

القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،مشارق األنوار

على صحاح اآلثار ،المكتبة العتيقة ودار التراث.
الم ْعلِ ِم بفوائد مسلم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،ط(1419 ،)1ه -
القاضي عياض ،إكمال ُ
1998م ،تحقيق يحيى إسماعيل.
مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل

إلى رسول هللا  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت303 :هـ) ،المجتبى من السنن (السنن
الصغرى) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط(1406 ،)2ه – 1986م.
الهرري ،محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي ،الكوكب الوهاج والروض البهاج شرح صحيح مسلم بن

الحجاج ،دار المنهاج ،دار طوق النجاة ،ط(1430 ،)1هـ2009 -م ،مراجعة :لجنة من العلماء برئاسة هاشم

محمد علي مهدي.

الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،مكتبة
القدسي ،القاهرة1414 ،ه1994 -م ،تحقيق :حسام الدين القدسي.
اليفرني ،محمد بن عبد الحق ،االقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على األبواب ،مكتبة العبيكان ،ط(،)1

2001م ،تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

موقع الكتروني.)http://majles.alukah.net/t40445( :
موقع الكترونيwww.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/ar :
موقع الكترونيwww.alukah.net/culture/0/4341/#ixzz5YeNbtyF9 :
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

تجديد االخطاب الديني ودوره في مواجهة التطرف
إعداد
الدكتور قيس سالم المعايطة
قسم أصول الدين  /كلية الشريعة /جامعة مؤتة

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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الملخص
 ومن ثم بيان كيف أننا نحتاج،  آلياته ومعوقاته، جاءت هذه الدراسة للحديث عن تجديد الخطاب الديني

 فالخطاب الديني، اليوم لخطاب ديني عقالني يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل ويوضح صورة اإلسالم الحقيقة
اإلسالمي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية يقوم على القيم واألخالق اإلسالمية النبيلة التي أساسها الرحمة

والتسامح وقبول اآلخر وعمارة األرض والبناء الحضاري اإلنساني فهذه من اجل مقاصد الشريعة اإلسالمية وغاياتها
.وهكذا ينبغي أن ينطلق الخطاب الديني اإلسالمي

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع تجديد الخطاب الديني ودوره في مكافحة التطرف والحفاظ على الهوية

 األول كان في بيان مفهوم تجديد الخطاب الديني والفرق بين النص الديني والخطاب الديني، الوطنية في مبحثين
.ومن ثم الحديث عن آليات ومقومات الخطاب الديني ومعوقات تجديد الخطاب الديني
 تناولت الدراسة دور تجديد الخطاب الديني في مكافحة التطرف من خالل الحديث عن اسباب: وفي المبحث الثاني
 ومن ثم ابراز دور الخطاب الديني المعتدل في الحفاظ على الهوية الوطنية، انحراف الخطاب الديني الى التطرف

.
Summary
This study comes to talk about the renewal of religious discourse, its mechanisms

and obstacles, and then how we need today a rational religious discourse that
corresponds to the huge technological development and illustrates the true image of
Islam. The Islamic religious discourse derived from the Holy Quran and Sunnah is

based on noble Islamic values and ethics based on mercy Tolerance and acceptance

of the other and the building of the earth and the construction of human civilization for
the purposes of Islamic law and its purposes and so should be the Islamic religious
discourse.
The study dealt with the renewal of religious discourse and its role in combating
extremism and preserving national identity in two areas. The first was to articulate the

concept of renewing religious discourse and the difference between religious texts and
religious discourse, and then talk about the mechanisms and elements of religious
discourse.
In the second part, the study dealt with the role of renewing the religious discourse in
the fight against extremism by talking about the reasons for the deviation of religious

discourse to extremism, and thus highlighting the role of moderate religious discourse
in preserving national identity.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى

آله وصحبه أجمعين ،وبعد :
الشك أن الخطاب الديني له قوته وله تأثيره في المجتمع  ،واليوم تنوعت وسائل الخطاب الديني ولم تقتصر على

أروقة المسجد  ،كما أن تجديد هذا الخطاب ضرورة فطرية وبشرية؛ والناظر الى الخطاب الديني اإلسالمي الحالي
يجده مفكك وفردي ،بينما يشهد العالم تجمعات وتطورات هائلة في مجال التقنية والمعلومات واالختراعات ،وأعتقد

بأن أية نهضة أو تنمية في العالم اإلسالمي التي ينادي بها المخلصون من دعاة اإلصالح إن لم تصدر من مفهوم
ديني فهي محكوم عليها بالفشل ،فال بد من خطاب ديني واع ومعاصر ومنضبط يستطيع أن يضع هذه النهضة

ويساعد عليها ويدفعها إلخراج األمة من هذا التيه والدوران الذي تدور فيه حول نفسها.

فكانت فكره هذا البحث للحديث عن تجديد الخطاب الديني  ،آلياته ومعوقاته  ،ومن ثم بيان كيف أننا نحتاج اليوم
لخطاب ديني عقالني يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل ويوضح صورة اإلسالم الحقيقة  ،فالخطاب الديني
اإلسالمي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية يقوم على القيم واألخالق اإلسالمية النبيلة التي أساسها الرحمة

والتسامح وقبول اآلخر وعمارة األرض والبناء الحضاري اإلنساني فهذه من اجل مقاصد الشريعة اإلسالمية وغاياتها
وهكذا ينبغي أن ينطلق الخطاب الديني اإلسالمي.

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع تجديد الخطاب الديني ودوره في مكافحة التطرف والحفاظ على الهوية الوطنية في

مبحثين  ،األول كان في بيان مفهوم تجديد الخطاب الديني والفرق بين النص الديني والخطاب الديني ومن ثم
الحديث عن آليات ومقومات الخطاب الديني ومعوقات تجديد الخطاب الديني.

وفي المبحث الثاني  :تناولت الدراسة دور تجديد الخطاب الديني في مكافحة التطرف من خالل الحديث عن اسباب
انحراف الخطاب الديني الى التطرف  ،ومن ثم ابراز دور الخطاب الديني المعتدل في الحفاظ على الهوية الوطنية
.
وأخي ار كانت النتائج والتوصيات التي من أبرزها أن الخطاب الديني له تأثير كبير في المجتمع فالبد من العناية

بكليات الشريعة وطلبتها ألنها الصوت المعتدل والذي يمثل الخطاب اإلسالمي العقالني  ،ومن ثم االهتمام بتدريس
الثقافة اإلسالمية لطلبة الجامعات ألنها الضمانة األكيدة لعدم انجرار الشباب وسقوطهم الفكري واإليماني .
المبحث األول  :مفهوم تجديد الخطاب الديني.

المطلب األول  :تعريف الخطاب الديني لغ ًة واصطالح ًا
الخطاب لغ ًة  :جاء في لسان العرب أن (الخطاب هو مراجعة الكالم  ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا...
والمخاطبة مفاعلة من الخطاب .

1

ِ
ص َل
﴿و َش َد ْدَنا ُمْل َك ُه َوآتَْيَناهُ اْلح ْك َم َة َوَف ْ
ووردت مادة (خطب) في عدة مواضع من القرآن الكريم ،قال تعالىَ :
طبهم اْلج ِ
َّ ِ
اْل ِخ َ ِ
ين َي ْم ُشو َن َعَلى ْاأل َْر ِ
اهُلو َن
﴿و ِعَب ُاد َّ
الر ْح َم ِن الذ َ
ض َه ْوناً َوإِ َذا َخا َ َ ُ ُ َ
طاب﴾ (ص ،)20:وقال جل شأنهَ :
ِ ِ ِ َّ ِ
َقاُلوا س َالماً﴾ (الفرقان ،)63:وقال سبحانه وتعالى﴿ :واصن ِع اْلُفْلك ِبأ ِ
ظَل ُموْا ِإَّن ُهم
ين َ
َ َْ
َ ْ
َعُينَنا َوَو ْحِيَنا َوالَ تُ َخاط ْبني في الذ َ
َ
ُّم ْغ َرُقو َن﴾ هود372:
 1ابن منظور  ،لسان العرب  ،دار صادر  ،بريوت  ،ص  ،361مادة خطب.
2

ابن فارس – مقاييس اللغة  2 / 198وابن منظور ،لسان العرب  1 / 361مادة) خطب(.
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تعريف الخطاب اصطالحاً :وعرف بأنه (كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب،

وتفترض فيه التأثير على السامع أو القارئ ،مع األخذ بعين االعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم فيها) .1
ومفهوم الخطاب لدى األصوليين هو معنى الحكم الشرعي (خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد باالقتضاء أو
بالوضع أو التخيير)

2

فنفهم منها أن الخطاب عموما هو محاولة تبليغ مفهوم ما  ،بلغة يفهمها المتلقي مع مراعاة المستوى العلمي

والجغرافي والتديني.
فأصل الخطاب الديني أن مصدره الوحي الذي أنزل على الرسل وبعث به األنبياء عليهم الصالة والسالم  ،إال أن

هذا المصطلح ( الخطاب الديني ) خاصة بعدما قرن بكلمة ( التجديد ) وما صاحبها من خالف األثريين والتجديديين

 ،بين من يرون التمسك بنفس الخطاب وبين من يرون ضرورة التجديد  ،خاصة بعد ما تحدثت الواليات المتحدة
األمريكية عن ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يناسب المنهج الغربي بعد أحداث الحادي عشر من

سبتمبر  ،فعلت كلمة الطرفين حتى ظن المستمع والمتابع أن األمر على قسمين فقط ال ثالث لهما وظن الفريق
األول أنه انتصار لألصول وظن الفريق الثاني أنه انتصار للمقاصد  ،وغفل الطرفان عن وسطية األمر وهي
األصل في اإلبقاء على األصول ومحاولة تجديد مناهج التبليغ .

و إذا أطلق هذا اللفظ في وقتنا فإنما يعنى به الخطاب اإلسالمي النصرافه له في اآلونة األخيرة مع أنه يشمل كل

األديان السماوية.

3

والتجديد سنة كونية وفريضة دينية وضرورة من ضرورات العصر التي ال غنى عنها ،مصداقا لقول الرسول صلى
هللا عليه وسلم« :إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» رواه أبوداود  ،فالكل معني
باإلبداع والتجديد في تخصصه  ،والخطاب الديني له أهله وهم السادة العلماء والفقهاء.

4

الفرق بين الخطاب الشرعي والخطاب الديني:

يغفل بعض المثقفين عن الفرق بين الخطاب الشرعي والخطاب الديني أو الخطاب اإلسالمي فيخلط بين

المصطلحين ،وينشأ عن الخلط بينهما مفاسد  ،ولذا فالبد من التفريق بينهما.

النص هو كل ما ثبت وروده عن هللا سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهو فوق المحاسبة

واالتهام ويعتبر أصال ال يمكن المساس به ،فهو نص مقدس معجز صالح لكل زمان ومكان ،مرتبط بالوحي،

يأتي في مقدمة األدلة الشرعية والحجج الدينية التي ال يمكن دحضها والمنزهة عن كل تحريف وشبهة .لهذا

يشكل النص الديني الشكل الثابت الذي يمثل أساس الدين وكنهه .فاألصل أن كل ما شرع هللا ورسوله فهو باق
.وثابت ال يتغير سواء كان متعلقا بالعقائد أو بالعبادات أو بالمعامالت أو باألخالق

 1أحمد عبدهللا الطيار(" ) 2005تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد" ،حولية كلية أصول الدين القاهرة ،العدد ( ،)22المجلد الثالث ،ص .12
ج

 2سيف الدين اآلمدي ( " ) 1985اإلحكام في أصول األحكام " ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،المجلد األول ،ص.137
3

يحيى

ابو

زينة

،

تطوير

الخطاب

الديني

كأحد

التحديات

التربوية

المعاصرة،

بحث

مقدم

إلى

مؤتمر

"اإلسالم والتحديات المعاصرة"المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية ،غزة في الفترة2007/4/3-2 :م ،ص6
4

أنظر  http://www.wasatyea.net/?q=en/node/5175:و بحث للدكتور عياض بن نامي السلمي  ،تجديد
الخطاب الديني مفهومه وضوابطه  ،جامعة االمام محمد بن سعود .
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أما الخطاب الديني هو الخطاب الذي ينطلق من الرؤية الدينية مرجعا ،لذلك فهو ما يستبطنه ويفهمه ويفسره الفقهاء
والعلماء من النص الديني أو مصادر االجتهاد .وهو الواسطة بين الناس وبين القرآن والسنة والتي توضح اإلسالم

وما فيه من أحكام ،فهو طريقة ومنهاج في التفكير والتصور وفي التعبير عن األفكار والتصورات.1.

من هذا المنطلق يتضح الفرق بين النص الديني والخطاب الديني رغم ما يمكن أن يمس المفهومين من التباس

وخلط وغموض يجعلهما بمثابة الواحد ،فما يميز الخطاب الديني هو معيار الثابت والمتغير ويحكم هذا التمايز
كيفية فهمه واعتباره سواء من قبل منتج الخطاب أم من لدن متلقيه ،فإذا أريد بالخطاب الديني الوحي (النصوص

التشريعية) ،وبهذا المفهوم فالتجديد محال والتغيير مرفوض ،ألنه ثابت في نفسه وهو ما يضمن استم ارريته وفعاليته.
أما إذا أريد بالخطاب الديني الحديث عن الوحي والتعبير عنه فهما وتأويال وشرحا ،فهذا هو مبحث التجديد وكنهه

ومجال التطور وميدانه والفرق بينهما باختصار شديد أن الخطاب الشرعي هو الحكم الشرعي ،ولذا نجد علماء
الفقه وأصوله يعرفون الحكم الشرعي بأنه) خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير أو الوضع ).

2

*المطلب الثاني  :خصائص الخطاب الديني ومرتكزاته  ،وتحدياته وآليات تطويره .

للخطاب الديني خصائص ومميزات تميزه عن غيره كالخطاب السياسي مثال ومنها :
 -1أنه خطاب ضمن رسالة عالمية بعث بها النبي صلة هللا عليه وسلم جاءت تخاطب البشرية بغض النظر عن
أعراقهم وأجناسهم وألوانهم واختالف ألسنتهم ،لذا تجد الخطاب القرءاني يكرر (يابني آدم) في عدة مواضع و(يا أيها
اك ِإ َّال َك َّاف ًة
﴿و َما أ َْرَسْلَن َ
الناس) مع تخصيص آيات للمؤمنين والمسلمين  ،وفي مواضع للناس كافة ،قال تعالىَ :
ِ ِ
ِ
اس ب ِشي اًر وَن ِذي اًر﴾ (سبأ :من اآلية )28وقال تعالى﴿ :وما أَرسْلَن َّ
ين﴾ (األنبياء .)107:وأحيانا
اك ِإال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
ََ َْ َ
ل َّلن ِ َ
َ
َّ ِ
الناس اعبدوْا رب ُ َّ ِ
ين ِمن َقْبِل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن﴾
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم َوالذ َ
يوجه للكفار خاصة في قوله تعالىَ :
ُّها َّ ُ ْ ُ ُ َ
﴿يا أَي َ
(البقرة.)21:

ُّها
 -2أنه خطاب شامل لكل مناحي الحياة العقدية والتعبدية والمعامالتية  ،خطاب عقائدي مثل قوله تعالىَ :
﴿يا أَي َ
َّ ِ
الناس اعبدوْا رب ُ َّ ِ
ين ِمن َقْبلِ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن﴾ (البقرة ،)21:و السياسي ،قال هللا تعالىَ ﴿:وأ ِ
َن
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم َوالذ َ
َّ ُ ْ ُ ُ َ
ِ
وك َعن َب ْع ِ
َّللاُ ِإَل ْي َك﴾ (المائدة ،)49:و
ض َما أ َ
اح ُكم َب ْيَن ُهم ِب َمآ أ َ
َّللاُ َوالَ تَتَِّب ْع أ ْ
َنزَل ّ
اح َذ ْرُه ْم أَن َيْفتُن َ
َنزَل ّ
َه َو ُ
اءه ْم َو ْ
ْ
َّللاُ اْلَب ْي َع َو َحَّرم ِّ
الرَبا﴾ (البقرة ،)275:واجتماعي الذي يعالج مشاكل األسرة
َح َّل ّ
﴿وأ َ
االقتصادي ،قال هللا تعالىَ :
َ
ف َّال ِذين َال ي ِجدو َن ِن َكاحا حتَّى ي ْغِنيهم َّ ِ
والمجتمع ،قال تعالى﴿ :وْليستَعِف ِ
ضِل ِه﴾ (النور ،)33:وقال هللا
َّللاُ من َف ْ
َ ُ
َ
َ َْ ْ
ً َ ُ َُْ
الزَنى ِإَّنه َكان َف ِ
﴿والَ تَْق َرُبوْا ِّ
اح َش ًة َو َساء َسِبيالً﴾ (اإلسراء.)32:
ُ َ
تعالىَ :
قال تعالىَ ﴿ :فِإ َّما يأِْتيَّن ُكم ِمِّني هدى َفم ِن اتَّبع هداي َف َال ي ِ
ض ُّل َوَال
 -3يحقق السعادة الدنيوية واألخروية :
ًُ
َ
َ َ ّ
َ َ َ َُ َ
نكا ونحشره يوم اْلِقي ِ
َع َمى﴾ (طه ،)123،124:وقال عز وجل:
ض َعن ِذ ْكرِي َفِإ َّن َل ُه َم ِع َ
امة أ ْ
َي ْشَقى َو َم ْن أ ْ
يش ًة َ
َع َر َ
ض ً َ َ ْ ُ ُُ َْ َ َ َ
ض َكما استَخَل َّ ِ
﴿وعد َّ َّ ِ
نكم وع ِمُلوا َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن َقْبلِ ِه ْم َوَلُي َم ِّكَن َّن َل ُه ْم
َ ََ
ف الذ َ
َّللاُ الذ َ
الصال َحات َلَي ْستَ ْخلَفَّن ُهم في ْاأل َْر ِ َ ْ ْ َ
آمُنوا م ُ ْ َ َ
ين َ

1
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ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ونِني َال ُي ْش ِرُكو َن ِبي َش ْيًئا َو َمن َكَف َر َب ْع َد َذلِ َك َفأ ُْوَلِئ َك ُه ُم
ضى َل ُه ْم َوَلُيَبّدَلَّن ُهم ّمن َب ْعد َخ ْوِف ِه ْم أ َْمًنا َي ْعُب ُد َ
د َين ُه ُم الذي ْارتَ َ
اْلَف ِ
اسُقو َن﴾ (النور. 55:

 -4خطاب نهضوي تأثيري موحد  :أنه خطاب وحدوي تأثيري  ،يقوم على جمع الناس على كلمة واحدة باختالف

أجناسهم وألوانهم وألسنتهم  ،ليكونوا أمة واحدة تربطهم عقيدة اإلسالم ،واعتبر الروابط األخرى من أمر الجاهلية
ِ
ِ
َّللاَ َل َعَّل ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن﴾ (الحجرات ،)10:وقال هللا
َخ َوْي ُك ْم َواتَُّقوا َّ
َصلِ ُحوا َب ْي َن أ َ
 ،قال هللا تعالى﴿ :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َن إ ْخ َوةٌ َفأ ْ
ُم ًة و ِ
اح َد ًة َوأََنا َرُّب ُك ْم َفاتَُّقو ِن﴾ (المؤمنون ،)52:فرابطة العقيدة ال تتقطع باختالف النسب،
﴿وإِ َّن َه ِذِه أ َّ
ُمتُ ُك ْم أ َّ َ
تعالىَ :
ورابطة النسب تتقطع باختالف العقيدة.

1

*مرتكزات الخطاب الديني:

يرتكز الخطاب الديني على أساسيات ال يمكن إلغاء أي جزء منها ألن التكامل ال يصلح إال بوجودها جميعا

وهي :

 -1الم ِ
خاطب  :وهو من يبلغ الرسالة.
ُ

توجه له الرسالة ويستقبلها ويستوعبها.
 -2المخاطب:وهو المتلقي الذي ّ
المرسل أن يوصله إلى اآلخرين  ،وهو اساس الخطاب الديني
 -3محتوى الرسالة  :ومضمونها ما يريد ُ

 -4وسيلة االتصال  :فالخطاب يكون شفويا أو مكتوبا  ،وقد تستغل وسائل اإلعالم المرئية أوالمسوعة  ،أو حتى
الوسائل التكنولوجية الحديثة كشبكة اإلنترنت اإللكترونية ،أو المساجد والمدارس القرءانية والزوايا وغيرها من الوسائل
.

فإذا تكاملت هذه الوسائل الشك أنه سيكون للخطاب تأثير وفاعليه في المتلقي إذا تم النظر في فحوى الخطاب

التطرفي السائد في وقتنا  ،وبدوره
الديني وضرورة تجديده ليتماشى مع متطّلبات العصر ويناهض الفكر
التعصبي و ّ
ّ
2
يمكنه بعد االستيعاب أن يبلغه لغيره لما وقر في قلبه .

*تحديات الخطاب الديني ومعوقاته:

اجه الخطاب الديني خاصة وأنها موجهة للشباب والنشأ .
 -1اإللحاد :أو الالدين وهو من أكبر التحديات التي تُو َّ
 -2وصم الدين بالتطرف  :وزرع الخالف العرقي والمذهبي والعقدي بين المخاطبين بتهييج مواطن النزاع وتضخيم

الفرقة والتشتت والتمزق.
مواطن الخالف بغرض نشر ُ
 -3غرس فكرة التخلف والرجعية لدى الشباب وكأن من لم يصنع صاروخا نوويا ال يعد متقدما ،حتى ارتبط الحديث
عن التقدم مرهونا بامتالك القنبلة النووية وكأن الطاقة النووية هي مدار العالم مع الطاقة الشمسية أقل منها تأثي ار
وأكثر منها فائدة.

التعصب بين المسلمين  :ال يمكن للخطاب الديني أن يرقى في منطقتنا العربية إلى مستوى
 -4أزمة
ّ
التشدد و ّ
التشدد الفكري ،ورفض اآلخر،
تحصين الشعوب من أمراض
التعصب الديني والمذهبي المتعصب  ،و ّ
ّ
التطرف و ّ
والشحن الطائفي ،وتغذية الصراعات الداخلية بل هي في ازدياد مستمر بسبب التيارات السياسية التي تستغل الدين

للخالف وبهذا يستمر وجودها ونفوذها .
1
2
3

3

محمد عمارة (' " )2004الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاني' دار الشروق الدولية ،القاهرة.
مقال بعنوان "الخطاب الدني في ظل التحديات المعاصرة " منشور على موقعhttp://www.wasatyea.net
عبدالسالم

حمود

األنسي

،

مفهوم

الخطاب

526

الديني

ومعوقاته

،

مقال

منشور

على

موقع

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

*آليات تطوير الخطاب الديني:
قد تكون مشكلة الخطاب الديني اليوم في الخلل في معادلة الدعوة والعمل اإلسالمي  ،والظن أن اإلبقاء على

الوسائل القديمة في الدعوة وإيصال المفاهيم هو المنهج األمثل  ،والتوهم بأن الوسائل من الثوابت والمقدسات التي
ال يجوز تطويرها أو حتى مراجعتها ودراسة جدواها  ،في حين لو نظرنا في أساليب الدعوة في زمن النبي صلى

هللا عليه وسلم والقرون الماضية نجدها قد تجددت بتجدد األحداث والثقافات واألفكار بسبب اإلطالع في ثقافات
اآلخرين  .فجمع المصحف وتدوين السنة وتأليف الكتب في الحديث والمختصرات في الفقه واألصول والمنظومات

المتعددة التخصصات كله من أساليب تجديد الخطاب بما يناسب العصر دون الخروج عن األصول ودون تغيير
للثوابت الحقيقية التي ذكرناها في بداية المحاضرة .
ونأتي باختصار شديد على أهم الوسائل التي تساعد على إنجاح الخطاب الديني
 -1اختيار الزمان والمكان المناسبين  :لما لهما من تأثير واضح في توجيه الخطاب  ،وإن غفل المخاطب عن

هذين الجانبين الهامين سوف يفشل فشالً ذريعاً في الوصول إلى عقول وقلوب المخاطبين  ،وسوف يكون خاطبه
سقيماً عقيماً  ،ولنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القدوة الحسنة في تغيير خطابه بين مكة والمدينة .
 -2مراعاة مقتضى حال المدعو :

ٍِ
لقد كان الرسول صلي هللا عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة مخافة السامة َ ِ
ان َع ْب ُد
ال (( َك َ
فع ْن أَبي َوائل َق َ
َّ
ِ
اس ِفي ُك ِّل َخ ِم ٍ
َّللاِ ُي َذ ِّك ُر َّ
َما ِإَّن ُه
َّ
ال َل ُه َر ُج ٌلَ :يا أََبا َع ْب ِد َّ
الن َ
الر ْح َم ِن َلَود ْد ُت أََّن َك َذك ْرتََنا ُك َّل َي ْو ٍم َ ،ق َ
يس َ ،فَق َ
ال  :أ َ
يمنعِني ِمن َذلِك أَِني أَ ْكره أَن أ ُِمَّل ُكم  ،وإِِني أَتخَّوُل ُكم ِباْلمو ِع َ ِ
ان َِّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َيتَ َخَّوُلَنا ِب َها َم َخاَف َة
صَّلى َّ
ْ َ ّ
َُ ْ
ظة َك َما َك َ
َ َُْ
ْ َ ّ َ َ ْ َْ
النب ُّي َ
1
آم ِة َعَل ْيَنا ))
َّ
الس َ
ِ
ال
وكان يحذر أصحابه الذين يطيلون في العبادة حتى تشق على الناس  ،من فتنتهم عن دينهم (( َ
فع ْن َجاب ٍر َق َ
النِب ِي َّ
َكان معا ٌذ ي ِ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلم ثُ َّم َيأِْتي َفَي ُؤُّم َقوم ُه َفصَّلى َلْيَل ًة مع َِّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
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ال َع ْمٌروَ :ن ْح َو َه َذا )).
ِك ْاأل ْ
َرّب َ
َعَلى َ .فَق َ
 -3لغة الخطاب:

عالمية الرسالة المحمدية تقتضي عالمية الخطاب الديني وبذلك يجب على الداعية أن يعرف العالم بعقائده ،
وثقافاته  ،وتاريخه  ،وحاضره  ،ومشكالته  ،وتطلعاته  ،وفهم الكيفيات واآلليات التي يتم من خاللها تشكيل الرأي
العام  ،وشروط تغيره  ،والتأثير عليه  ،كأمور ال بد منها لتحديد المداخل الحقيقية للخطاب  ،قال تعالى (( وما

1
2

https://www.assakina.com

صحيح البخاري  ،كتاب العلم  ،باب من جعل ألهل العلم أياما معلومة
صحيح مسلم  ،كتاب الصالة  ،باب القراءة في العشاء
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أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم ))[ ابراهيم  ]4 :فاللغة هي المفتاح األول والوسيلة البليغة في إيصال
المعاني السامية للدين اإلسالمي.

1

*المبحث الثاني  :الخطاب الديني وتجديده لمواجهة التطرف.

كثر الحديث في العقود الثالثة األخيرة تحديداً ،عن تجديد الخطاب الديني ،وارتفعت األصوات هنا وهناك،
تدعو إلى ضرورة اإلسراع “بمراجعة جذرية وشاملة وعميقة ،للطرق واألساليب والقوالب والصيغ والمناهج ،التي
تعتمد في مجال تبليغ مبادئ اإلسالم وأحكامه وتوجيهاته ومقاصد شريعته إلى الناس كافة”.

ومن خالل ما تقدم نجد أن مفهوم (تجديد الخطاب الديني) يتنازعه طرفان:

األول :فئة تتحدث عن تجديد الخطاب الديني وهي تصدر من منطلقات غير دينية ،وأعتقد أنه ال يمكن تجديد
الخطاب الديني من خارج هذا الخطاب الديني نفسه سواء بظروف محلية أو عالمية.

الثاني :بعض القوى اإلسالمية الخائفة التي اشتد بها الخوف فإذا سمعت مثل هذا اللفظ ترامى إلى أذهانها أنها

مؤامرة لتحريف الدين أو لتغيير الخطاب.

2

وأقول :إن تجديد هذا الخطاب ضرورة فطرية وبشرية؛ ألن هذا الخطاب الديني الحالي مفكك وفردي بينما يشهد
العالم تجمعات وتطورات هائلة في مجال التقنية والمعلومات واالختراعات ،وأعتقد بأن أية نهضة أو تنمية في العالم

اإلسالمي التي ينادي بها المخلصون من دعاة اإلصالح إن لم تصدر من مفهوم ديني فهي محكوم عليها بالفشل،

فال بد من خطاب ديني واع ومعاصر ومنضبط يستطيع أن يضع هذه النهضة ويساعد عليها ويدفعها إلخراج األمة

من هذا التيه والدوران الذي تدور فيه حول نفسها.
إن هذا التجديد الحي قراءة واعية واعدة للنفس واآلخر والواقع ،و قراءة قادرة على إيجاد الحلول الشرعية المناسبة
لمشكالت الواقع.
إنه ال مناص من التجديد ،وإذا لم نؤمن بذلك فأمامنا خياران:

األول :الجمود ويعني ذلك اإلطاحة بحق الحياة وسحقها في عصر تكتنفه الحركة الثائرة من كل جهة.
والثاني :الذوبان ،وذلك معناه اإلطاحة بحق الدين والشريعة والثقافة والتراث.

إن هذا التجديد يجب أن يكون بأيدي رجاالت اإلسالم وعن طريق المتخصصين اإلسالميين ،وال أقول بالضرورة :

الفقهاء ،وإنما المختصون على العموم ،ويجب أن تكون أدوات هذا التجديد ووسائله داخلية تلمس مشاعره وتتحدث

من داخل إطاره ،وعلينا أن نتفق على الضرورات والقواعد الشرعية والمحكمات الدينية الثابتة ،كما يسميها ابن تيمية

(الدين الجامع).

تيب لسّلم األوليات وتنظيم لألهم والمقاصد الكبرى للعلم والدعوة واإلصالح واتفاق على
أما ماهية هذا التجديد فتر ٌ
ذلك وتسهيل تطبيق ذلك وتوجيهه في أرض الواقع ،وإبراز لجانب القيم واألخالق اإلسالمية اإلنسانية العامة التي

يحتاج إليها الناس كلهم دون استثناء ،وتطبيع قيم العدل التي يأمرنا بها اإلسالم تجاه الخلق كلهم ومعاملة الناس
كلهم بالحسنى ،قال تعالى:

"وقولوا للناس حسنى" قال ابن عباس( :اليهودي والنصراني).
1

3

أحمد هليل ،تحديات الخطاب الديني في ظل التحوالت الدولية الراهنة  ،بحث منشور على موقع
https://repository.nauss.edu.sa

 2سلمان العودة  ،تجديد الخطاب الديني  ،مقال منشور على موقعhttp://www.islamtoday.net/salman
 3ابن كثري  ،نفسري القرآن العظيم  ،ج ، 1ص .14
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والتجديد يعني العناية بالنظريات العامة في اإلسالم مثل النظريات السياسية واالجتماعية والفقهية الفرعية واألصولية،
ودعم المشاريع العلمية التي تصل تراث األمة بهذا العصر وتضيف إليها تراكماً علمياً ومعرفياً.
واالهتمام بالمبادرات في الخطاب الشرعي والدعوي فاألمر قبل النهي ،واألمر بالمعروف مقدم على النهي عن
المنكر ،واإلصالح ينفي اإلفساد بالضرورة والعملة الجيدة تطرد العملة الرديئة -كما يقول االقتصاديون ،-فهذا

الجهد يقوي عنصر "المزاحمة" في الفكر اإلسالمي والخطاب الديني.

1

إن على دعاة التجديد أن ينتقلوا من ضيق الرأي والمذهب والجماعة إلى سعة الشريعة مع أهمية هذه كلها في العلم

اإلسالمي والديني ،ولكنني أدعوا إلى االعتصام بسعة الشريعة وبحبوحتها لتجديد االجتهاد اإلسالمي وتيسيره ،يقول
ِ َّ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ون ُه") (.النساء)83 ،
ين َي ْستَنِب ُ
طَ
ول َوإَِلى أ ُْولِي األ َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
(وَل ْو َرُّدوهُ إَلى َّ ُ
جل وعالَ :
*المطلب األول  :التجديد في الخطاب الديني من أهم أدوات مكافحة التطرف.

الشك أن الخطاب الديني له قوته وله تأثيره في المجتمع  ،واليوم تنوعت وسائل الخطاب الديني ولم

تقتصر على أروقة المسجد  ،فأصبحت وسائل التواصل االجتماعي من أهم ادوات الخطاب الديني  ،فمجرد منشور
واحد قد يشاهده األالف من األشخاص من مختلف ارجاء الكرة األرضية  ،فمن هنا البد من الحديث عن اسباب
الخطاب الديني المتطرف والتي تثير كثير من الشباب فتنحى بهم نحو التطرف واألرهاب  ،ففي البداية سنتحدث

عن اسباب الخطاب الديني المتطرف ثم نبين كيف يمكن من خالل عالج هذه األسباب أن نصل الى خطاب ديني
معاصر يوضح الصورة الحقيقة للدين االسالمي والتي تثبت أن هذا الدين دين الرحمة ودين التسامح ودين المحبة
.

ويمكن حصر األسباب التي أدت الى الخطاب الديني المتطرف فيما يأتي :
2

اوال  :نقص الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من االبتدائي وحتى الجامعة في معظم البالد اإلسالمية .
فما يدرس في مراحل التعليم األساس ،ال يؤهل شخصا مثقفا بثقافة مناسبة من الناحية اإلسالمية ،ليعرف ما هو
معلوم من الدين بالضرورة ،وهو الحد األدنى للثقافة اإلسالمية ،وقد أدى ضعف المقررات الدينية ،وعدم تلبيتها

لحاجات الطالب في توعيتهم في أمور دينهم وتنوير فكرهم بما يواجههم من تحديات في هذا العصر ؛ إلى نقص

الوعي الديني بوجه عام مما يكون له األثر السلبي على سلوك واتجاهات األفراد واتجاهاتهم .

ثانياً  - :عدم االهتمام الكافي بإبراز محاسن الدين اإلسالمي واألخالق اإلسالمية التي يحث عليها الدين :
ومما يحث عليه الدين اإلسالمي ويدعو إليه الرفق ،والتسامح ،وحب اآلخرين ومراعاة حقوق المسلمين منهم
وغير المسلمين ،والسالم ،والتعاون ،والرحمة ،والبعد عن الظلم واالعتداء والبعد عن الحكم باألهواء الشخصية،
وغير ذلك مما يدعم األمن والحب والعدالة بالمجتمعات والسيما اإلسالمية فاإلسالم هو دين السالم والعدل والحرية
 .وال بد من إظهار هذه المحاسن واألخالقيات منذ بداية التعليم في الصفوف األولى مع التركيز عليها في الصفوف
الثانوية وبداية الجامعي .
ثالثاً  - :عدم الخضوع للنظام في مرحلة الطفولة في مختلف المراحل التربوية :
والسبب في ذلك إهمال تدريب اإلرادة بممارسة أعمال الضبط في ظروف الثورة والهيجان النفسي وبمقاومة
الرغبات النفسية الشهوانية وال شك أن لإلنسان نوازع وانفعاالت سلبية ال بد من التحكم فيها وضبطها كالغضب،

1سلمان العودة  ،تجديد الخطاب الديني  ،مقال منشور على موقعhttp://www.islamtoday.net/salman
 2انظر  :جملة مقارابت العدد الرابع ربيع اآلخر  ١٤٤٠ه كانون االول  ٢٠١٨م.
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والشح والبخل عند الضيق والحاجة ،واالنتقام عند القوة واالنتصار ،وغيرها  .ولهذا كله فإن بعض األحداث
االجتماعية تحدث نتيجة عدم تكوين مثل هذه الروح الخاضعة للنظام .1

رابعاً - :االنحراف الفكري والقصور في العلم الشرعي:

إن اإلنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته وتصرفاته االختيارية يتولى قيادتها فكره وعقيدته ،فاإلنسان

أبدا بفكرة صحيحة أو فاسدة .
مقود ً
وعلى هذا فإن السبب الرئيس للغلو وسلوك سبل العنف واإلرهاب انحراف الفكر وضالله ،والتباس الحق بالباطل
لدى أصحاب هذا االتجاه .

ولهذا االنحراف الفكري في الخطاب الديني أسباب تتعلق بالمناهج والتعليم 2،منها:

 -1الخلل في منهج التلقي ؛ حيث تتلمذ طائفة من الغالة على من ال علم عنده ،أو على أنفسهم ،فال يقتدون وال

يهتدون بما عليه العلماء الراسخون ،بل يقدحون فيهم ،ويلمزونهم .

وهؤالء الغالة يعتدون بآرائهم ،وينساقون مع أهوائهم ،فيحرمون العلم النافع المتلقى من مشكاة النبوة وأنوار
الرسالة ،ويقعون في ضروب من الضالل ،والقول على هللا بغير علم ،فيضلون وي ِ
ضلون  .وقد دلت النصوص
ُ
َ
ِ
ِ
َه َل ال ّذ ْك ِر إ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْعَل ُمو َن
اسأَُلوا أ ْ
على لزوم تعظيم العلماء ،والتوجيه إلى سؤالهم ،والصدور عنهم ،قال تعالىَ { :ف ْ

دينار وال
} [ .األنبياء .] 7 :وقال صلى هللا عليه وسلم « :إن العلماء هم ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا ًا
هما ،وإنما ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر » .3
در ً
فالعلماء هم الذين يخلفون األنبياء في العلم بالدين وأحكامه ،وفهم نصوصه ،وفي الدعوة إلى هللا ،وبيان

ما يحتاجه الناس من أمور دينهم مما تصلح به عباداتهم ومعامالتهم ،وتستقيم به صالتهم بغيرهم .
ولذا فإن الواجب على آحاد المسلمين الرجوع إلى العلماء الراسخين ،والصدور عن رأيهم ،وال سيما في القضايا

التي تتعلق بمصالح األمة ،حتى تكون أقوال المرء وأفعاله مضبوطة باألدلة الشرعية .

كما أن على العلماء أن يوسعوا للشباب صدورهم ،وأن يتلقفوهم بأيد حانية تذللهم للحق ،وتصرف عاطفتهم إلى ما

يرضي هللا تعالى ،وتوجه طاقاتهم إلى ما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والنفع .

4

 -2األخذ بظواهر النصوص دون فقه وال اعتبار لداللة المفهوم ،وال قواعد االستدالل ،وال الجمع بين األدلة ،وال
اعتبار لفهم العلماء ،وال نظر في أعذار الناس .
خطر التكفير ،والحكم بذلك على
ًا
وهذا المنهج سبب لصنوف من االنحراف والضالل ،وأشد ذلك وأعظمه
األشخاص والجماعات واألنظمة دون فقه أو تثبت ،أو اعتبار للضوابط الشرعية ،وهو ما وقع فيه بعض األفراد
والجماعات في هذا العصر ،حيث توجهوا إلى تكفير الناس بغير برهان من كتاب هللا ،وال سنة رسوله صلى هللا
عليه وسلم ،ورتبوا على ذلك استباحة الدماء واألموال ،واالعتداء على حياة الناس اآلمنين المطمئنين في مساكنهم

 1منرية السنبل  ،التلوث الفكري لدى الشباب  ،مقال منشور يف اجمللة العربية للدراسات االمنية والتدريب  ،م ،29العدد .ِ58
 2صاير عبد الدامي  ،الفكر املتطرف وأليات املواجهه  ،املؤسسات الدينية والثقافية جزر معزولة  ،مقال منشور يف جريدة االهرام  ،القاهرة ،
العدد ،47541السنة 2017م.
 3الرتمذي  ،اجلامع الصحيح  ،قال أبو عيسى وال نعرف هذا احلديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي مبتصل هكذا حدثنا
حممود بن خداش بذا اإلسناد وإمنا يروى هذا احلديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن مجيل عن كثري بن قيس عن أيب الدرداء عن
النيب وهذا أصح من حديث حممود بن خداش ورأي حممد بن إمساعيل هذا أصح.
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ومعايشهم ،واالعتداء على مصالحهم العامة التي ال غنى للناس في حياتهم عنها ،فحصل بذلك فساد كبير في
المجتمعات اإلسالمية .

أحدا من المسلمين ،وليس هو
وقد جاءت النصوص بالتحذير من التكفير ،والوعيد الشديد لمن كفر ً
كذلك ،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال « :إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد

باء به أحدهما » .

1

جال بالكفر أو قال
وعن أبي ذر  -رضي هللا عنه  -أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول « :من دعا ر ً
عدو هللا وليس كذلك إال حار عليه ». 2

كما دلت النصوص على أن التكفير  -كسائر األحكام الشرعية  -ال يتم إال بوجود أسبابه وانتفاء موانعه ،ولذا قد
يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو االعتقاد كفر ،وال يكفر من اتصف به لوجود مانع
يمنع من كفره كاإلكراه .

3

الخاتمة  :وفيها أبرز النتائج والتوصيات .
من خالل هذا الورقة البحثية والتي تناول الباحث فيها تجديد الخطاب الديني في مواجهة التطرف وتثبيت
الهوية الوطنية  ،نجد أن الخطاب الديني له تأثر كبير وواضح على المجتمع وأن الخطاب الديني المتطرف هو
من أهم اسباب هالك المجتمعات ودمارها  ،فحتى نرتقي بمجتمعاتنا ونلحق بركب الحضارة اإلنسانية نحتاج لتجديد
الخطاب الديني ليتوائم مع المرحلة وليرتقي بنا لنحلق مع الحضارة والتطور  ،ويمكن أن نجمل أبرز النتائج التي

توصلنا اليها من خالل هذا البحث ما يأتي :
اوال  :نجد أن مفهوم الخطاب الديني يقوم على أساس محاولة تبليغ مفهوم ما  ،بلغة يفهمها المتلقي مع مراعاة

المستوى العلمي والجغرافي والتديني.

ثانياً  :يغفل بعض المثقفين عن الفرق بين الخطاب الشرعي والخطاب الديني أو الخطاب اإلسالمي فيخلط بين
المصطلحين ،وينشأ عن الخلط بينهما مفاسد  ،ولذا فالبد من التفريق بينهما ،والفرق بينهما  ،هو أن الخطاب
 1أخرجه البخاري ومسلم  ،البخاري في األدب  ،باب من كّفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال  ،ومسلم في اإليمان  ،باب بيان
حال من قال ألخيه المسلم يا كافر.
 2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان  ،ابب بيان حال من قال ألخيه كافر  ،حديث رقم ""61
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متغير حسب مقتضى الحال ،أما النص الديني فهو ثابت ال يتغير وهو فوق المحاسبة واالتهام ،ويعتبر أصال ال
يمكن المساس به ،فهو نص مقدس معجز صالح لكل زمان ومكان.

ثالثاً  :قد تكون مشكلة الخطاب الديني اليوم في الخلل في معادلة الدعوة والعمل اإلسالمي  ،والظن أن اإلبقاء
على الوسائل القديمة في الدعوة وإيصال المفاهيم هو المنهج األمثل  ،والتوهم بأن الوسائل من الثوابت

والمقدسات التي ال يجوز تطويرها أو حتى مراجعتها ودراسة جدواها  ،في حين لو نظرنا في أساليب الدعوة في
زمن النبي صلى هللا عليه وسلم والقرون الماضية نجدها قد تجددت بتجدد األحداث والثقافات واألفكار بسبب
اإلطالع في ثقافات اآلخرين.

رابعاً  :لعل من أسباب الخطاب الديني المتطرف الخلل في منهج التلقي ؛ حيث تتلمذ طائفة من الغالة على من
ال علم عنده ،أو على أنفسهم ،فال يقتدون وال يهتدون بما عليه العلماء الراسخون ،بل يقدحون فيهم ،ويلمزونهم ،
ومن هنا فإننا نحتاج تجديد الخطاب الديني من خالل عالج األسباب التي أدت الى انحرافه عن منهج اإلسالم

العام .

وأخي ار توصي هذه الدراسة باالهتمام بكليات الشريعة وطلبتها  ،ألنها الضمانة األكيدة لتخريج دعاة مثقفين

واعيين يملكون خطاباً دينيا متوازناً ومتوافق مع روح الشريعة الغراء  ،وضرورة تدريس الثقافة اإلسالمية لكافة
الدارسين ألنها الخطاب الديني الوسطي الذي يوجه الطلبة نحواالعتدال والتسامح وقبول اآلخر .
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

دور المؤسسات الدينية والعلمية في تجديد الخطاب الديني
إعداد
إعداد :أ .عفاف جعواني
الجمهورية التونسية

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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مقدمة

علم بالقلمَّ ،
الحمد هلل الذي َّ
علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة والسالم على المعلم األول والمرشد األعظم ،وعلى آله

وصحبه والسائرين على الصراط األقوم.
َ
الخطاب الديني واإلسالمي بالتحديد ،هو النتاج العلمي والفكري والثقافي الصادر عن المفكرين والدعاة
والمثقفين ،في تفاعلهم مع مرجعية القرآن والسنة والتراث االسالمي.

ومن هنا تكمن خطورة وأهمية هذا الخطاب في تبليغ رساالت هللا وبيان منهج االسالم في معالجة قضايا
العصر واالنفتاح على الثقافات والعلوم .وبناء على ذلك فإننا نجزم بحتمية تجديد هذا الخطاب من أجل أن تتحقق
فيه معالم الواقعية واالنفتاح ،والتسلح بلغة علمية معاصرة.

هينة وإنما هي مهمة ذات منهجية يضطلع بها
شك ّ
وال ّ
أن مهمة تجديد الخطاب الديني ليست عملية ارتجالية ّ
طاقات فردية ومؤسسات علمية وتربوية.
فما هو دور المؤسسات العلمية والتربوية في تجديد الخطاب الديني وما هي اآلليات والمناهج الكفيلة لتحقيق ذلك؟
أهمية البحث:

يكتسي البحث أهميته من خالل معالجة قضية مصيرية تتعلق بالخطاب الديني في واقع يتميز بهيمنة قوى غربية
وتحديات ثق افية ،هذه التحديات تهدد بتفكيك هذا الخطاب خاصة وأنها تجد لها أتباعا من ساسة ومثقفين من بني
جلدتنا.

إن الدفاع عن الخطاب الديني شرط لتحقيق أصالتنا ونهضتنا الحضارية وتحصين هويتنا الوطنية من موجات

االغتراب أو التعصب واالنغالق.
أهداف البحث:

 .1التعريف بالخطاب الديني من أجل االعتزاز به ونبذ التبعية والتقليد األعمى للغرب.
التحصن بالمؤسسات الدينية والعلمية والتعليمية عبر خطاب وسطي مستنير ضد موجات العولمة
.2
ّ
والتغريب.
صيغت على مدى قرون على ضوء تاريخنا
 .3استثمار الخطاب الديني في ترسيخ الثوابت الوطنية التي ّ
وحضارتنا..
 .4الحفاظ على مقومات الخطاب الديني عبر الحصون الدينية والعلمية والتعليمية يضمن ألوطاننا المناعة
ووحدة الصف وتضييق دائرة األطماع الخارجية.
إشكالية البحث:

تتبلور إشكالية البحث في طرح االستفهامات التالية:

• ما هو الخطاب الديني؟
• ماذا نعني بتجديد الخطاب الديني؟

• ما هو دور المؤسسات الدينية والعلمية في تجديد الخطاب الديني؟
منهج البحث:

سأعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ،وكذلك المنهج االستقرائي حيث سأقوم بشرح مفاهيم البحث

وهي الخطاب الديني ،المؤسسات الدينية والعلمية ،كما سأتطرق إلى أهم الجوانب الرئيسية في تجديد الخطاب
الديني من خالل المؤسسات الدينية .كما سأعمد لزاما إلى المصادر األصلية في البحث ما استطعت إلى ذلك
سبيالً.
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كذلك الحرص على األمانة العلمية في عزو األقوال إلى قائليها ،واستفراغ الجهد في نقل قول كل قائل من مصدره
على قدر المستطاع.

خطة البحث:

المقدمة وتشمل خطة البحث.
التمهيد وفيه بيان مفاهيم البحث.
المطلب األول :دور المؤسسات العلمية في تجديد الخطاب الديني.

المطلب الثاني :المؤسسة الدينية ودورها في عقلنة الخطاب الديني.

المطلب الثالث :دور المؤسسات التعليمية في انفتاح الخطاب الديني على الثقافات والحضارات األخرى.
الخاتمة

الفهارس

وأخي ار ال أزعم أن ما وصلت إليه هو كمال البحث ولكن حسبي أنني ساهمت في هذا الموضوع وحاولت

إثرائه.
المطلب األول :مفهوم الخطاب الديني
الخطاب من خطب  ،و الخاء والطاء والباء أصالن :أحدهما الكالمً ُ بين اثنينِ متكلم وسامع  ،يقال
خاطبه يخاطبه خطاباُ ،س ّمي بذاك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة.1
يقول الزمخشري  " :خاطبه أحسن الخطاب  ،وهو المواجهة بالكالم ، "2ويقول الجوهري " :وخاطبه بالكالم

وقال األزهري  " :وقال الليث  :الخطاب :مراجعة الكالم "4وفي لسان العرب  " :والخطاب

مخاطبة وخطاباً"
والمخاطبة  :مراجعة الكالم  ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطاباً  ،وهما يتخاطبان " .
3

5

ِ
ص َل
جاءت مادة ( َخ َ
ط َب ) في عدة مواضع من القرآن الكريم  ،قال تعالىَ ﴿ :و َش َد ْدَنا ُمْل َك ُه َوآتَ ْيَناهُ اْلح ْك َم َة َوَف ْ
)
6
(
طبهم اْلج ِ
َّ ِ
ط ِ
اهُلو َن
﴿و ِعَب ُاد َّ
اْل ِخ َ
اب ( ، ﴾)20وقال ّ
الر ْح َم ِن الذ َ
ين َي ْم ُشو َن َعَلى األرض َه ْوًنا َوإِ َذا َخا َ َ ُ ُ َ
عز وجل َ :

َقاُلوا َس َال ًما (.)7(﴾)63

( )1ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،ط1979، 1م،
ج،2ص، 198الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي املقري(ت 770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،املكتبة
العلمية ،بريوت ،ج، 1ص173

( ) 2الزخمشري  ،حممود بن عمر :أساس البالغة  ،حتقيق عبدالرحيم حممود  ،دار املعرفة للطباعة والنشر  ،بريوت  ،لبنان ،
ص.114

( ) 3جلوهري  ،إمساعيل بن حم اد ( 1990م )  :اتج اللغة وصحاح العربية  ،ط  ، ٤دار العلم للماليني  ،بريوت  ،لبنان  ،ج1
ص.121

( ) 4ألزهري  ،حممد بن أمحد  :ذيب اللغة  ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة  ،حتقيق عبدالسالم حممد هارون  ،ج 7 /ص.247
( ) 5ابن منظور  ،أبو الفضل مجال الدين  :لسان العرب  ،دار املعارف  ،ج  14 /ص.1194
( )6سورة ص :اآلية .20
( )7سورة الفرقان :اآلية .63
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الخطاب الديني هو الخطاب الذي يستند إلى مرجعية دينية ،من أصول الدين الثابتة  :القرآن والسنة سواءً
كان منتج الخطاب منظمة إسالمية أم مؤسسة دعوية رسمية أو غير رسمية أو أفرادا متفرقين  ،سعيا لنشر دين

هللا عقيدةً وشريعةً وأخالقاً ومعامالت وبذل الوسع في ذلك.1

إن الخطاب الديني يراد به ما يصدر عن رجال الدين من أقوال أو نصائح أو مواقف سياسية من قضايا العصر
ّ
ن 2
ويكون مستندهم فيها إلى الدين الذي يدينو به .
المطلب الثاني مفهوم التجديد

في اللغة :مصدر جد يجد تجديدا ،وفي لسان العرب" :تجدد الشيء صار جديدا ،وأجده وجدده واستجده أي صيره
جديدا"( ،)3وقال في المصباح المنير " :جد الشيء يجد بالكسر جدة فهو جديد وهو خالف القديم وجدد فالن األمر
وأجده واستجده إذا أحدثه فتجدد"(،)4

وفي اًلصطالح :ينطلق مفهوم التجديد في االصطالح من المعنى اللغوي للكلمة وهو إعادة الشيء إلى ما كان

عليه قبل أن يصيبه البلى ويمر عليه الزمان ،وعلى هذا المعنى دارت تعريفات العلماء والمؤطرين لمعنى التجديد

في الدين ،والناظر لتلك التعريفات يجدها تدور حول إعادة األمر إلى ما كان عليه ،خاصة في أمور الدين ،فمن

ذلك قول شيخ اإلسالم بن تيمية "والتجديد إنما يكون بعد الدروس"(.)5
المطلب الثالث :مفهوم المؤسسات الدينية

ترادف لفظة " المؤسسة " العربية في الفرنسية–  Institutionأيضا في اإلنجليزية  Institutionوتعني

البناء  ،تعني المبادئ التي تحكم الحياة االجتماعية للجماعة،
في اللغة الفرنسية :مفهوم مركزي في علم االجتماع ّ
أو

دستور

الدولة

تنظيم

الناتجة

االجتماعية

(

ولها

وظائف

عامة

مختلفة). 6

والمؤسسة في الحياة العامة تعارض الطبيعة ومرادفة للثقافة :يقال عن شيء مؤسسة عندما تكون أعمال الناس بها
متميزة عن األعمال الطبيعية.7

. Institution Religieuse

ويطلق على لفظة المؤسسة الدينية في اللغة الفرنسية

المؤسسة الدينية تعني :نسق من المعايير واألدوار اإلجمالية المنظمة التي تواجه الحاجة الدائمة إلى اإلجابة

على األسئلة النهائية المتصلة بهدف الحياة وبمعنى الموت ،وهي تختلف عن المؤسسة السياسية (Institution
) Politiqueوالتي تعني :المؤسسة االجتماعية أو مركب المعايير االجتماعية واألدوار التي تعمل على تدعيم
النظام االجتماعي وممارسة القوة من أجل ضمان االمتثال لنسق الدولة القائم.8

( )1االنسي  ،عبد السالم محود غالب ،مفهوم اخلطاب الديين ،مقال منشور على موقع السكينة2013 /9/11 . ،م
( )2عياض بن انمي السلمي ،جتديد اخلطاب الديين مفهومه وضوابطه ،جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية ،ص4
( )3لسان العرب ابن منظور ، ،حرف الدال ،فصل اجليم111/1 .
( )4املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الفيومي.92/1 ،
( )5جمموع الفتاوي ،تقي الدين بن تيمية.297 /18 ،

(-Gérard Durozoi-André Roussel-DICTIONNAIRE de philosophie, P.205 )6
(Ibid. P 205 )7

( )8فاروق مداسي ،قاموس مصطلحات علم االجتماع ،دار مدين للطباعة والنشر ،دط ،اجلزائر ،2003،ص(233-224).
536

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

المبحث األول

دور المؤسسات العلمية في تجديد الخطاب الديني

يعد الخطاب كل نطق او كتابة تحمل وجهة نظر معينة ومحددة من الشخص المتكلم بها أو الكاتب للخطبة من

حيث فرضها نية التأثير على السامع أو القارئ للخطبة من حيث االهتمام بالظروف والمالبسات التي تمت بها
وصيغت منها.
إن الخطاب الديني الفعال هو الخطاب الذي ُيم ّكن اإلنسان من تحقيق األهداف التي ُخلق ألجلها القائمة
على القوانين الربانية العادلة وعمارة األرض ،حيث أن الخطاب الديني المعتدل القائم على النصوص الشرعية
واالستدالل الصحيح هو أفضل طريقة يمكن لألفراد والدول استعمالها لعالج جميع االنحرافات التي تعاني منها
المجتمعات اليوم سواء كانت هذه االنحرافات عقدية أم فكرية ،كما ُيم ّكن الخطاب الديني اليوم من تعزيز الهوية
الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيزه في صفوف أفراد المجتمع.
تعمل األمم والشعوب اليوم لتغيير واقعها المعاش من حيث توفر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك اإلنجاز

والتغيير الذي يقودها إلى األفضل مما كانت عليه سابقاً ومن خالل تحقيق ذلك التغيير البد من توفر ووجود

الحوافز واألسباب التي تدعوا له وتعمل جاهدة على تحقيقه مهما كانت الظروف والنتائج ،كما تعمل على تعزيز

وجود خطاب ديني متجدد يمكن من خالل النهوض بالمجتمع وترسيخ الفكر المستنير في افراد المجتمع.
يعتبر الخطاب الديني أحد أهم عوامل التغيير في المجتمعات وهو من العوامل الرئيسية في تكوين الحضارات،

حيث ال يوجد خاطب ديني إال وكان له اتباع يؤمنون به ويتبعون قواعده ،وإن غاية وأثر الخطاب الديني الصحيح
هو إصالح القوم الذين خوطبوا وتعزيز شعورهم بأهمية وجودهم ومشوا بطريقة على أسس مهمة في البناء واالكتمال
للمجتمع  ،ومن هذه األسس هي العدالة وهي أساس البناء وإعمار األرض وتغيير جميع بنى المجتمع من خالل
القواعد الصالحة التي يسير عليها الخطاب الديني وأسسه المعتدلة الفاعلة في بناء وتغيير المجتمع من خالل تغيير

عقول افراده واخفاء الضاللة عنهم وتبصيرهم بكل ما يؤمن لهم السالم والعدالة المجتمعية كي يحتضنوا مجتمعاتهم
ويعملوا على القضاء على كل ما يؤدي إلى دمارها فكرياً واجتماعياً ودينياً ،من خالل انتشالهم من حضيض
االنحطاط إلى أوج السمو حيث أن لكل قضية دينية أتباع ومعارضين ومن هنا تبرز أهمية عملية التغيير التي تتم
من خالل العمل على تبيان المكاسب الدنيوية عند اعتناق الدين الجديد ،حيث أن للخطاب الديني دور كبير على

ابقاء باب التغيير مفتوحاً للتالؤم مع التطورات من زمان لزمان ومن جيل لجيل وذلك من خالل النظر إلى المستقبل
بفكر منفتح وعقل قادر على التكيف مع متطلبات الزمان الذي يعيش فيه كون هذه الفترة الزمنية التي يمر بها
مجتمعنا اليوم تحتاج إلى ثقافة خطاب واعية قادرة ومتجددة على تغيير العقول الفردية ومن ثم تغير المجتمع الذي
بدأ يتالشى وينهار بسبب العصابات التكفيرية التي أصبحت جزءاً ال يتج أز منه والذي بدأت تؤثر على العقول
الفردية بشكل كبير جداً عمل على فقدانها مبادئها وأصولها الدينية التي نمت وترعرعت عليها.
لذلك يجب االكثار من الخطب الدينية المعتدلة التي لها الدور الكبير والنظم الواعية منذ عصور قديمة جداً في
التجدد والتغيير واصالح األمة كون الدين هو عماد المجتمع وصالحه ،كون التأثير الروحي للدين مازال قائماً ليس

عند العرب فقط بل في جميع انحاء العالم االسالمي ،وإن كان هنالك دور في تراجع المجتمعات والكيانات االسالمية

على المستوى العلمي والسياسي.
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المبحث الثاني

المؤسسة الدينية ودورها في عقلنة الخطاب الديني

ونحن في
تعد المؤسسات الدينية واحدة من أهم المؤسسات التي تساهم في التأثير على المجتمع وتوجيهه،
ُ
العم ّلية
ديننا ال
َ
مجال لعزل الدين عن حياة الناس ،فمحاوالت علمنة المجتمعات المسلمة وإبعاد الدين عن حياتها َ

جوة منها.
تبوء بالفشل ،وال تؤدي النتيجة المر ّ
فال يتوقف دور المؤسسات الدينية على جانب معين ،بل تعمل على كافة األصعدة الشرعية واالقتصادية

والمجتمعية والتعلمية وتمس حياة الناس في كل النواحي ،ولذلك فلها تأثيرها البليغ على حياة الفرد والمجتمع واألمة

في ترسيخ مبدأ الخطاب الديني.
لقد لعبت المؤسسات الدينية دو ار مهما في الحفاظ على مقومات الخطاب الديني والزالت لحد اآلن؛ وإن كان
هنا فتو ار نسبيا في وظائفها وأدوارها اليوم ،وهذا راجع في اعتقادنا لطبيعة عالقتها مع المؤسسات االجتماعية

األخرى تكميال للدور المناط بها ،فال سبيل لوحدة اجتماعية متناسقة ومنسجمة خارج هذه التفاعلية ،والتي
نراها أكثر ضرورة من السابق في ظل التحديات التي يعرفها واقعنا اليوم ،وهذا داللة على أن المؤسسة الدينية
ليست كفيلة بنفسها في توجيه وترشيد سلوك الفرد والمجتمع ،وأن هناك مؤسسات غير دينية تحمل على عاتقها
المسؤولية نفسها من خالل قيامها بأدوارها الحقة مثل المؤسسات (السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية).
❖ مثال لبعض المؤسسات الدينية:

المسجد:

يعد المسجد مقر العبادة الخالصة هلل ومؤسسة بناء قيم المعرفة ،ففيه يكتسب العلم النافع الموجه للسلوك

والمحدد لالختيارات الفردية واالجتماعية.
إنه البوصلة التي تقود األمة نحو العمران والشهود الحضاري ،ففي المسجد يتعانق الوحي والعلم ليشكال معا لوحة
قيمية متناسقة مصبوغة بصبغة المعرفة الحقيقية واإليمان الصحيح.

فيصبح العلم والتفكير السليم طريقين إلى اإليمان المبثوث في الوحي المنطوق ،ويصير اإليمان هو الموجه

والمحرض على اكتساب العلم والمعرفة المبثوثة في آيات الكون ،فال علم بال إيمان ،وال إيمان بال علم ،وبذلك
تتحقق أسمى معاني المعرفة.
المدارس:

تعمل المدرسة من أجل التنشئة االجتماعية على قيم المعرفة ،وهي من أهم المؤسسات التي أنشأها المجتمع ليحافظ

على خصوصيته المعرفية.
فيبدأ التلميذ بالحرف تلو الحرف يشكل الكلمات ،ويبني الجمل ،ويراكم القيم بصبر وتدرج ،ينطلق من «إق أر»

ليصل إلى «علم اإلنسان ما لم يعلم» ،فيرتبط بلغته رمز عزته وكرامته ،ويحن إلى ثقافته مصدر معرفته ،وهو
يقول :أنا أق أر إذن أنا موجود ،أنا موجود بقلمي ،أنا موجود بكتابي ،أنا موجود بتاريخي ،من هنا البداية ..وهنا
النهاية إذا كسروا القلم.
الجامعات:

كل مؤسسة تتحمل مسؤوليتها على قدر حجمها اإلشعاعي وتأثيرها القيمي ،لذا تعد الجامعات من أكثر

المؤسسات العلمية واالجتماعية تأثي ار في قيم المجتمع المعرفية ،بل إن مكانة المجتمعات اإلنسانية تحدد بناء على

مستوى التأثير والتأثر المعرفي بين هذه المجتمعات ومؤسسة الجامعة.
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وعندما أقول الجامعة فال أعني المدرجات واألسوار ،بل أقصد األستاذ (معلم قيم المعرفة) ،والبرامج (قيم
المعرفة) ،والمناهج (تنزيل قيم المعرفة) لهذه الجامعة.

بل أقصد العوالم الثالثة :عالم األفكار وعالم األشخاص لبناء عالم األشياء كما عبر عن ذلك مالك ابن نبي

رحمه هللا ،أو بتعبير آخر :أستاذ قيم  +مادة قيم +منهج = مجتمع المعرفة.
فدور الجامعة إذن ،هو توليد المعرفة عبر غرس قيمها النابعة من كينونة المجتمع الدينية والثقافية ،مع مراعاة
تحرير عقول الطلبة من التبعية القاتلة لإلبداع والساجنة للفكر والمهيمنة على المجتمع.1
المبحث الثالث
دور المؤسسات التعليمية في انفتاح الخطاب الديني

على الثقافات والحضارات األخرى

تعد العالقة بين الخطاب الديني والمؤسسات التعليمية عالقة مهمة جداً من حيث ان المؤسسات الدينية هي

األداة التي تسوق الكالم وتنشره ،من خالل دورها الكبير في نشر الخطاب الديني ،وقياس أهميته وتأثيراته السياسية
واالجتماعية وكيفية تعاطيه مع الواقع االجتماعي والسياسي ،من خالل دور المؤسسات الدينية في صناعة الفكر

اإلنساني المستنير وتعزيز فرص إنارة العقول وإيجاد الحلول في مجتمعات منقسمة طغت عليها التجاذبات الفكرية.
إن للخطاب الديني تأثيراته وفاعليته في توجيه المؤسسات الدينية لترسيخ مبدأ الحوار والتعايش السلمي مع
ّ
االخر ،ذلك من خالل ما يقدمه مضمون الخطاب من أسس ومبادئ وقيم أخالقية وإنسانية من خاللها يستشعر
المتلقي بأهمية الحوار وقيمة مبدأ حوار الحضارات والثقافات ،ويسعى بذلك للحفاظ عليها وإثبات وجوده الذاتي

داخل مجتمعه.

فالفرد ال يقتصر وجوده على الوجود الشكلي داخل المجتمع وانما من خالل اثبات ذلك الوجود والعمل على
إقرار مبدأ الحوار وقبول االخر بصفة فعلية.
المؤسسات الدينية ال يمكن أن تُحِّقق مقاصدها ،وال أن تبُلغ هدفها بال خطاب ي ِّ
ركز على الثوابت فيها ويركز
ْ
ُ
وي ْنتَِقى حاملي الرسالة من األتقياء.
على محاسن الدين ويدعم محاور االتفاق َ
ِ
علما بأنه ال
حيث أن للخطاب الديني دور كبير في
ّ
التصدي لإلرهاب واثبات الذات الوطنية وتعزيز الحوارً ،
بناء وار ٍ
يمكن ان يختلف أي اثنان في أن للخطاب الديني وسيلة مزدوج ُة االستخدام؛ فقد تكون وسيل َة ٍ
تقاء باألوطان،
ّ
وقد تكون وسيلة هدم وتفتيت للشعوب وللقيم ،وكونها كذلك فهذا يدعو لمراجعة كل ما يصدر عن هذه المؤسسات

ومن يتحدثون فيها ،ويلقون الخطب الدينية او غيرها حيث للخطاب الديني دور كبير في التشويه والرياء او البناء
َ
والتعمير.

( - )1عثمان ابحبمو ابحث يف املذاهب العقدية يف الدايانت ،جامعة حممد اخلامس ،الرابط  :رابط املقال
https://www.maghress.com/almassae/183473
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الخاتمة
أهم النتائج
•

أن نستخلص من هذا البحث أهم نتائجه والمتمّثلة بالخصوص في:
يمكن ّ
بيان دور الخطاب الديني في خدمة المجتمع ،وحمايته من األفكار اإلرهابية.

•

ابراز دور الخطاب الديني في صناعة فكر انساني متحضر بعيد عن األفكار المتطرفة واالرهابية.

•

بيان أهمية ما تقدمه المؤسسات الدينية في تعزيز الخطاب الديني.

•

بيان دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على أسس وقيم الخطاب الديني ،سعيا إلى ترسيخ مبدأ الحوار
واالنفتاح على الثقافات االخرى.
أهم التوصيات

وإلى جانب ما وصلت له من نتائج في هذا البحث فإنني أوصي بما يلي:
•

يجب على الخطاب الديني ان ينطلق من القاعدة األساسية التي تتضمن جلب المصالح وتكميلها

ودفع المفاسد وتقليلها التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية.
•

تجنب سلبيات الخطاب الديني من اجل نشر الخير بشكل أفضل وميسر وسهل من خالل التزامه
بمبادئ الدين والشريعة.

•

التأكيد على أن يكون للخطاب الديني مقصد التعامل االيجابي مع اآلخر من خالل تفهم اآلراء

واالفكار ودراسة السلوك النفسية واالجتماعية لألفراد بعيداً عن االنغالق الذاتي الذي ال يحترم
السلم االجتماعي.

وهللا ولي التوفيق
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الجامعة اإلسالمية – غزة
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ملخص:

فإن جدلية التّجديد في الخطاب
التركيز على التّجديد في الخطاب ّ
الديني ،وكما هو معلوم ّ
يهدف هذا المقال إلى ّ

الدارسين بين مؤيد ومعارض ،وقد حاولنا أن نشير إلى التّجديد في الخطاب
الديني مازالت تسيل الكثير من حبر ّ
يعد رائد الحركة اإلصالحية بالجزائر،
النظريات
الديني عند البشير اإلبراهيمي في ضوء ّ
الحجاجية ،واإلبراهيمي ّ
ّ
ّ
طريق القويم
الناس وتوجيههم نحو ال ّ
متعددة ،سعى فيها إلى إرشاد ّ
وذلك من خالل خطبه اّلتي ألقاها في مناسبات ّ
مستفيداً من اآلليات الحجاجية اّلتي تجعل المتلقي يذعن ويسّلم بما يعرض عليه من أفكار ،فما بالك إن كانت
الشيخ اإلبراهيمي مستمدة من ديننا الحنيف ،كما حاولنا اإلجابة عن بعض التساؤالت:
أفكار ّ
 ما المقصود بالحجاج؟ ما أهم اآلليات الحجاجية المستخدمة في خطب البشير اإلبراهيمي؟ -ما هي أهم مظاهر التجديد في خطب البشير اإلبراهيمي؟

تمهيد:

النفس البشرّية ويدفعها نحو الفعل
مر التّاريخ ،فهو يحرك ّ
يعد الخطاب ّ
ّ
الديني من بين أهم الخطابات على ّ
القويم في أغلب الظروف ،وقد تتجّلى آثاره ويصبح أكثر من ضرورة في حالة االستعمار اّلذي يهدف إلى تحطيم
الشيخ البشير
الدفاع عن العقيدة ،وهذا ّ
الدعاة في موقف ّ
مما يجعل األئمة و ّ
الهوية والقضاء على القيم ّ
الد ّ
ينيةّ ،
ّ
الهوية الجزائرية
اإلبراهيمي رائد الحركة اإلصالحية وإخوانه قد حملوا راية ال ّدفاع عن ّ
ومقومات ّ
الدين اإلسالمي ّ

ينية
إبان االحتالل الفرنسي للجزائر اّلذي أراد المستعمر طمس معالمها ،وهذا ما جعلهم يجددون في خطبهم ّ
الد ّ

القيم
معتمدين على الحجاج بأساليبه اإلقناعية ،حتى يستميلوا المخاطبين ويحثونهم على الحفاظ على المبادئ و ّ
الدراسة أن نقف على قضية التّجديد في
بحق شوكة في حلق المستعمر ،وقد حاولنا في هذه ّ
اإلسالمية ،فكانوا ّ
الخطاب الديني في خطب البشير اإلبراهيمي ،اّلذي كان يبدع في القول من غير تكلف،ويتمتّع ببصيرة نافذة

األساسية اّلتي يعتمدها الخطيب في التّأثير على
مستلهمة من ديننا الحنيف ،مستفيداً من الحجاج اّلذي يعد الذخيرة
ّ
الدراسات المعاصرة.
المتلقين ،وقد حظي الحجاج هو اآلخر باهتمام واسع في ّ
ومن خالل هذا البحث نحاول اإلجابة عن تساؤل مهم ّأال وهو :أين تكمن مظاهر التجديد في خطب الشيخ البشير
اإلبراهيمي من خالل النظريات الحجاجية؟
أهمية البحث:

النظريات الحجاجية ،وتعتبر
الديني عند البشير اإلبراهيمي من خالل ّ
يعالج البحث قضية التّجديد في الخطاب ّ
الدارسين المعاصرين ،فاستخدام التّحليل الحجاجي يسمح
قضية الحجاج من القضايا البالغية اّلتي تحظى باهتمام ّ

الديني ،وذلك من خالل استخدام اآلليات الحجاجية اّلتي تمكننا من ولوج
بالوقوف على مالمح التّجديد في الخطاب ّ
الديني من خالل خطب البشير
الديني ،وقد حاولنا في هذا البحث أن نشير إلى قضية التّجديد في الخطاب ّ
الخطاب ّ

الديني.
اإلبراهيمي ،وكيف استطاع ّ
الشيخ االستفادة من الحجاج في بناء خطابه ّ
الدراسات السابقة:

الدارسين ،وقد كان هناك دراسات
والبشير اإلبراهيمي من ّ
الشخصيات البارزة التي حظيت وال زالت تحظى باهتمام ّ
الرائعة للشيخ ألنها كانت
حجاجية لخطب البشير اإلبراهيمي ،وخاصة خطبة مسجد كتشاوة اّلتي تعد من الخطب ّ

الد ارسات" :استراتيجية الحجاج عند البشير اإلبراهيمي – خطبة مسجد كتشاوة
أول خطبة بعد االستقالل ،ومن هذه ّ
أنموذجا  "-لبوزوادة حبيب" ،إستراتيجية الحجاج التعليمي عند البشير اإلبراهيمي مقال الطالق أنموذجا" لحمدي

منصور جودي ،إضافة إلى العديد من المقاالت ،ومن رسائل الماستر اّلتي تناولت موضوع الحجاج عند البشير
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اإلبراهيمي نذكر على السبيل ال ّذكر ال الحصر "الحجاج في الخطابة العربية البشير اإلبراهيمي أنموذجا" لفاطمة

بالشيخ البشير اإلبراهيمي.
خوخي ،ونستهل بحثنا بالتعريف ّ
التعريف بالشيخ البشير اإلبراهيمي:
-1

هو محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد هللا بن عمر اإلبراهيمي،ولد يوم الخميس

الثّالث عشر من شهر شوال عام  1306هـجري يوافق سنة  1889ميالدية ،في الجزائر في مقاطعة قسنطينة في
بيت ال يخلو من عشرات طالب العلم ،وهو سليل أسرة عربية جزائرية عريقة ،اشتهر أفرادها بالعلم والمحافظة على

يتميز بذاكرة حفظ
القيم ا ّلدينية ،فقد تلقى تعليمه وتربيته على يد عمه ّ
الشيخ محمد المكي اإلبراهيمي ،وقد كان ّ
ّ
النحوية والفقهية.
عجيبة ،استغلها عمه في تعليمه ،فحفظ القرآن وهو ابن التّاسعة ،مع حفظ المتون ّ
ول ّـما بلغ العشرين سنة انتقل إلى المدينة المنورة سنة 1911م ملتحقاً بوالده اّلذي سبقه بالهجرة سنة 1908ه،

وفي رحلته إلى المدينة مكث بالقاهرة لمدة ثالثة أشهر ،فكان يتردد على حلقات العلم بالجامع األزهر ،فحضر
الشيخ سعيد الموجي ،كما زار أمير
الشيخ يوسف الدجوي ،و ّ
الشيخ عبد الغني محمود ،و ّ
دروس عدة شيوخ منهمّ :

الشاعر حافظ إبراهيم فق أر عليه قصيدته اليائية في رثاء مصطفى كامل رحمه هللا ،ثم التحق
الشعراء أحمد شوقي ،و ّ
ّ

الشيخ محمد العزيز الوزير التّونسي ،فأخذ
النبوي أبرعهم ،فلزم أستاذه ّ
بالمدينة المنورة ،فاختار من مشايخ الحرم ّ
يتردد على دروس المشايخ
عنه الحديث وبعض أمهات ّ
النحو وفقه مالك ،فالزمه ما يقارب ست سنوات ،كما كان ّ

الشيخ أحمد البرزنجي ،كما كان يلقي دروساً منظمة في األدب
الشيخ حسن أحمد الفيض أبادي الهندي و ّ
من أمثالّ :

النبوي.
واللغة في الحرم ّ

ولما قامت الحرب العالمية األولى الكبرى وقامت في أثنائها ثورة الشريف حسين المعروفة أرغمته الدولة العثمانية
فعين أستاذاً لآلداب العربية في المدرسة
على الخروج إلى دمشق ،فانتقل رفقة والده إلى ّ
الشام فاستوطن بهاّ ،
الدروس المتنوعة ،وكان يجتمع كل
الرجوع إلى الجزائر ،فاشتغل بإلقاء ّ
فلما انتهت الحرب اختار ّ
السلطانية األولىّ ،
ّ
الشيخين على هدف واحد وهو القيام بنهضة
الشيخ عبد الحميد بن باديس ،فتوحد فكر ّ
أسبوع أو كل شهر باإلمام ّ

دينية إصالحية ،نتج عنها إنشاء جمعية العلماء المسلمين سنة 1931م ،اّلتي عملت على مواجهة االستعمار،
ّ
الصحيح وإحياء لسانه العربي المبين ،فأسس "دار الحديث" سنة  ،1937اّلتي كان يلقي فيها
اإلسالم
إحياء
و
ّ
مما جعله يتعرض للعديد من االعتقاالت ،ولكن بمجرد إطالق سراحه كان يعود لمزاولة نشاطه اإلصالحي
ّ
الدروسّ ،

.1

الرجال فلم يسعه الوقت للتّأليف كما جاء على لسانه ،ورغم هذا
كرس ّ
الشيخ حياته لإلصالح وتكوين ّ
أما آثاره فقد ّ
ّ
فقد ترك مجموع أوراق اكتتبها ،فأشرف نجله أحمد طالب اإلبراهيمي على جمع آثاره في خمس مجلدات تحمل
عنوان "آثار البشير اإلبراهيمي".

توفي الشيخ البشير اإلبراهيمي يوم الخميس  19ماي سنة 1965م عن عمر يناهز  76سنة ،قضاها في خدمة
اإلسالم والمسلمين.
-2

تعريف الحجاج:

مفهوم الحجاج لدى العرب القدامى:

شكلت تراثنا القديم ،ومن
تطرق العرب القدامى إلى مصطلح الحجاج ،وقد ورد في المعاجم والمصادر اّلتي ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ومة،
بالح َّجةَ ،وَذلِ َك الظَف ُر َي ُكو ُن ع ْن َد ُ
ذلك َن ِج ُد ابن فارس ّ
َي َغَل ْبتُ ُه ُ
يعرفه بقولهَ " :ح َ
اج ْج ُت ُف َالًنا َف َح َج ْجتُ ُه أ ْ
ص َ
الخ ُ
1

أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،1ج1997 ،5م ،ص،298
ص.299
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ِ
ص َد
اج"  .ومعناه ّ
أن الحجاج يظهر ويتجّلى عند الخصومة ،وذلك بإقامة ّ
ص َد ُر الح َج ُ
و َ
الحجةَ ،ق ْ
الج ْم ُع ُح ًجج ،وال َـم ْ
أن الخصمان يستخدمان الحجج للظفر بالخصومة.
َك ْس ِب التّأييد والتّفوق على َ
صم أي ّ
الخ ْ
ِ
الح َج ِج
وم َح ّ
اج ْجتُ ُه أُ َح ّ
ّ
أي َغَل ْبتُ ُه ِب ُ
اجه ح َج ً
يعرف ابن منظور الحجاج بقوله " :يقال َح َ
اجة َحتَى َح َج ْجتُ ُه ْ
اجا ُ
ِ
ِ
ِ
الحجة
الح َّجة ( )...و َّ
اج ُهُ ،م َح َّ
احتج ّ
بالشيءَ :
اتخ َذه ُح َّجة ( )...و ّ
اّلتي ْأدَل ْي ُت ِب َها ( )..ويقالَ :ح ّ
اجا َن َازَع ُه ُ
اجة وح َج ً
ٍ
بعض من المعنى مع تعريف
الب ْرَهان ( ،2")...يالحظ االشتراك بين التّعريفين ،فهذا التّعريف يشترك في
ّ
الدليل و ُ

أن الحجاج يستوجب إقامة الحجة ،للظفر بالخصومة ،لكن ابن منظور
ابن فارس للحجاج ،فكالهما يشير إلى ّ
الرد على نفسه ،فجعل
أن
الحجة هي نفسها ّ
يرى ّ
الدليل والبرهان اّلذي يحتاجه اإلنسان في موقف يتطّلب منه ّ
ّ
الدليل.
الحجاج مساوي للبرهان و ّ
ٍ
ِِ
ٍ
أما الزمخشري يقول فيه " :إذ يقال َح َج َجَّ ْ :
خص َم ُه
وح َّ
بح َّجة ْ
ِح َج ٍج ُش ْهبَ ،
شهَباء ،وب ً
خصمه ُ
اج ْ
احت َّج على ْ
ّ
3
وم َال َّجة " .
ص َم ُه َم ْح ُجوٌج،
وكانت َب ْيَن ُه َما ُم َح َّ
ْ
َ
فح َّج ُه ،وُف َال ٌن َخ ْ
اجة ُ
محجوج وهو اّلذي
دائما بين خصمين فأكثر ،و َ
ُي َش ُار إلى ّ
ص ُم اّلذي يكون ْ
الخ ْ
أن عملية الحجاج أو المحاججة تكون ً
يكون
مغلوبا ،وقد اتّفق أغلب العلماء القدامى على محل الحجاج اّلذي يكون في النزاعات والخصومات.
ً
 -مفهوم الحجاج لدى المحدثين:

إن مصطلح الحجاج ) (l’argumentationفي البالغة الغربية الحديثة اشتهر مع العالمين بيرلمان
ّ
صَنف في الحجاج والخطابة الجديدة (Traité de
) (Perélmanوتيتيكاه )(Tytecaمن خالل
ّ
مصنفهما ُم َ
) l’argumentation et la nouvelle rhétoriqueسنة 1958م ،حيث نجدهما يقوالن بشأنه" :موضوع نظرية
تؤدي باألذهان إلى التّسليم بما يعرض عليها من أطروحات
تقنيات الخطاب اّلتي من شأنها أن ّ
الحجاج هو درس ّ
4
أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم" .

إن بيرلمان وتيتكا يشيران إلى نظرية الحجاج اّلتي ترتكز أساساً على تقنيات الخطاب ،فهدف المرسل/الخطيب
ّ
ض عليه من
عر ُ
) (l’éditeurهو جعل المرسل إليه أي المستمع/المتلقي ) (Le récepteurيذعن ُ
ويسّلم بما ُي َ
أطروحات ومواضيع الموجهة من قبل الخطيب أو الزيادة في درجة التّسليم.
أزوالد ديكرو ) (Oswald Ducrotوجون كلودا أنسكومبر ) (Jean Claude Anscombreإلى
يعرض َ

الشائعة التي مفادها " أننا نتكلم عامة
مكّوًنا من مكونات البنية الّلغوية ،فينطلق ديكرو من الفكرة ّ
الحجاج باعتباره َ
يؤكد
بقصد التّأثير"5؛ أي أن كل قول يهدف إلى اإلقناع والتّأثير وبالتّالي ال وجود لكالم دون شحنة
حجاجية ،وهذا ّ
ّ
توجه بها الخطاب عند إصداره.
حد ذاتها تملك إمكانات
أن الّلغة في ّ
بالفعل ّ
ّ
حجاجية هائلة ّ
ٍ
يحق له
موجه إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة ُّ
"كل منطوق به ّ
أما طه عبد الرحمن ّ
يعرف الحجاج باعتبارهّ :
ّ
6
ِ
ِ
طب ،وهكذا
ا
للمخ
اض
ر
االعت
وحق
ب
المخاط
لدى
االدعاء
ة
ني
على
مبني
للحجاج
ه
ر
تصو
إن
.
"..
عليها
اض
ر
ت
االع
َ
ّ
ّ
َْ
يوضح طه عبد الرحمن أن للمتلقي أحقية االعتراض إذا لم يقتنع بما يعرض عليه.

1
2

حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط1991 ،1م ،مج  ،2ص ،30مادة (حج).
السالم ّ
ابن فارس ،مقاييس اللّغةُ ،تقيق وضبط عبد ّ
ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت( ،د،ط) ( ،د،ت)  ،مج  ،2ص ،288مادة (ح ج ج ).

3
السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط1998 ،1م ،ج ،1ص.169
الزخمشري ،أساس البالغةُ ،تقيق ّ
حممد ابسل عيون ّ
4
اّلل صولة ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،مسكلياين للنشر ،تونس ،ط2011 ،1م ،ص.13
عبد ّ
5
العزاوي ،اللّغة واحلجاج ،منتدايت سور األزبكية ،ط2006 ،1م ،ص.14
أبوبكر ّ
6
الرمحن ،اللّسان وامليزان أو التّكوثر العقلي ،املركز الثّقايف العريب ،ال ّدار البيضاء ،املغرب ،ط1998 ،1م ،ص.226
طه عبد ّ
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السابقة يتجّلى :في تقديم الحجج اّلتي تهدف إلى جعل
وهكذا نجد ّ
أن مفهوم الحجاج من خالل التّعاريف ّ
المتلقي يسلم ويذعن لما يعرض عليه ،مع إمكانية اعتراضه ،والغاية األسمى للحجاج هي إقناع المتلقي والتّأثير
عليه باستخدام الحجج التي تبرز في أشكال خطابية ،وسنتحدث عن عالقة الحجاج بالخطابة.
-3

الحجاج والخطابة:

كل
اقترنت الخطابة بالحجاج منذ القدم ،وقد عرفها أرسطو بقوله" :الريطورّية ّقوة تتكّلف اإلقناع الممكن في ّ
1
أن الخطابة ترتبط باإلقناع وال يمكن أن تتأتّى إال من خالل
واحد من األمور المفردة"  ،إذن فأرسطو يشير إلى ّ

أن القدامى الغربيين قد عرفوا الخطابة مثلهم مثل العرب ،فأصبحوا
استخدام آليات اإلقناع الممكنة ،والمالحظ ّ
سماه "فن الخطابة" ،فكان بمثابة المنهج الواجب
يتفننون في استعمالها وتعليمها ،وهذا ما جعل أرسطو يؤلف كتابا ّ
يتمكن من استمالة الجمهور.
اتباعه من طرف الخطيب حتى ّ

أما عند العرب فقد عرف العرب الخطابة منذ القدم ،وكانت بغاية التّأثير واإلقناع ،فكانت تحقق أغراضهم لكن
ّ
يتقدمهم
لم ترتقي إلى مرتبة ّ
الشعر اّلذي كان مستودع أسرارهم ،ولكن هذا لم يمنع من وجود خطباء في ذلك العصر ّ
الشعر كان سالحهم في مفاخراتهم وحروبهم وحتى في ِسلمهم ،لكن الخطابة شهدت
قس بن ساعدة اإليادي ،ولكن ّ
السالم ،وارتقت الخطابة واحتلت
الصالة و ّ
نمواً وتطو ار في العصر اإلسالمي ،فأينعت مع سيد الخلق والمرسلين عليه ّ

النصح واإلرشاد ،فغدت ركنا من
مكانة هامة في حياة المسلمين ،فأصبحت األداة
األساسية لبيان األحكام و ّ
الشرائع و ّ
ّ
الدين ،فال تصلح صالة الجمعة وال صالة العيدين إال بها ،إذن الخطابة تهدف إلى اإلقناع ،وتكون مشافهة
أركان ّ
المقومات اإلقناع الذي تشترك فيه مع الحجاج،
مقومات ومن أهم هذه ّ
بغية استمالة المخاطب ،ولكنها ترتكز على ّ
عرف
أما علم الخطابة فهو مجال تعلم فن الخطابة َ
العلم بأنه :مجموع قوانين تُ ّ
هذا عن فن الخطابةّ ،
"وعَّرفوا هذا َ

عنى بدراسة طرائق التأثير ووسائل اإلقناع ،وما يجب
الدارس طر َق التأثير بالكالم،
وحسن اإلقناع بالخطاب ،فهو ُي َ
َ
َ
أن يكون عليه الخطيب من صفات ،وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني في الموضوعات المختلفة ،وما تكون
ِ
وينمي
ملكاته
الخطابة ليرّبي
عليه ألفاظ الخطبة وأساليبها وترتيبها ،وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده استعداد َ
َّ
َ
2
ويطب لما عنده من عيوب ،ويرشده إلى طريق إصالح نفسه ،ليسير في الدرب ،ويسلك السبيل" ،
استعداداته،
َّ

ونرى أن الخطيب يجب أن يكون مّلماً بصفات وأهمها على اإلطالق أساليب اإلقناع والتأثير وهذا ما نراه في

خطب البشير اإلبراهيمي اّلتي تزخر بطاقات حجاجية.
-4

البعد الحجاجي في خطب البشير اإلبراهيمي:

أن الشيخ حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة ،فكان رائد الحركة
إن المتتبع لخطابة البشير اإلبراهيمي يلحظ ّ
صرح أبو القاسم سعد هللا إذ يقول" :وتمتع اإلبراهيمي بحافظة
اإلصالحية وقد ّ
تميز ببراعته في الخطابة ،وفي هذا ّ
نادرة ،وحب لألدب العربي القديم .فنهل من حياضه ما شاءت نفسه وطموحه .حفظ دواوين الشعراء ومتون اللغة

وخزائن األدب والشواهد .ولذلك بهر المعاصرين في المشرق والمغرب بحفظه واستحضاره ذخائر التّراث .وقد ظهر
3
مما جعله يبدع في فن الخطابة ،وهذا
ذلك على لسانه وقلمه"  ،والواضح ّ
أن الشيخ تميز بامتالكه ناصية الّلغة ّ
حجة ورائدا لإلصالح في الجزائر ،وقد
بحق ّ
راجع لتكوينه على أيدي المشايخ وتفرغه الكامل لطلب العلم ،فكان ّ

1

أرسطو طاليس ،اخلطابة ،تح عبد الرمحن بدوي ،دار القلم ،وكالة املطبوعات ،لبنان ،الكويت( ،د ،ط)1979 ،م ،ص.09

 2حممد أبو زهرة ،اخلطابة؛ أصوهلا ،اترخيها يف أزهى عصورها عند العرب ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط،1
3

1946م ،ص.7

أبو القاسم سعد هللا ،اتريخ اجلزائر الثقايف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1998 ،1م،ج ،8ص.82
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الحجاجية ألي
البنية
أن الوسائل
الحجاجية في خطبه،
استعمل الوسائل
ومعلوم ّ
ّ
الحجاجية تؤدي دور كبير في ّ
ّ
ّ
ٌ
خطبة.
أوًًل :الوسائل اللغوية

إن داللة األفعال تتنوع في الخطاب ،وهذا راجع إلى قصد المرسل ،ويمكن أن نورد بعضا منها:
ّ
 )1القسم:
ٍ
تجر ما بعدها وهي " الباء" " ،الواو"" ،التّاء" ،كما يكون
القسم هو إنشاء غير طلبي « ويكون بأحرف ثالثة ّ
1
القيم اّلذي ارتجله الشيخ البشير اإلبراهيمي
بالفعل " أقسم" أو ما في معناه من مثل " أحلف"»  .وقد ورد في حديثه ّ

ذاهبا ذهب من العراق،
في المهرجان الذي أقيم في العراق بمناسبة افتتاح أسبوع الجزائر إذ يقول" :وتاهلل لو أن ً
على هذه الصحارى المتصلة ،فانتهى به المطاف إلى مخارم األطلس األشم ،ثم أرهف سمعه لما يحمله األثير من
يركبا في طبع الجزائريين ،هما صوت البكاء ،وصوت
قمم جبال األوراس لسمع جميع األصوات ،إال صوتين لم ّ
المكاء ،بكاء الهالع ،ومكاء الخالغ .ولكنه يسمع الحنين ،حنين األبطال ،إلى النزال ،ويسمع األنين ،أنين العاجزين

لخلو الراحة ،ال أللم الجراحة .ويسمع هينمة التكبير ،عند النفير ،ويسمع صوت االستصراخ لبني العمومة في هذا
ّ
ق2
ليبين للعراقيين بأس الجزائريين وصبرهم على الشدائد ،وفي مقدمتهم الثّوار المرابطين
الشر "  .وقد استعمله الخطيب ّ

أن الزائر لبالد الجزائر ال يسمع البكاء ّإنما يسمع حنين األبطال لنزال العدو ،ويسمع
باألوراس األشم ،ويضيف ّ
صوت االستصراخ ألبناء العمومة؛ ويقصد بها العراقيون اّلذين يجمعهم مع الجزائريين اعتبارات موروثة ،يأتي
الدين اإلسالمي في مقدمتها ،ثم تليه الّلغة العر ّبية اّلتي غيرت مجرى التّاريخ  ،فهناك قواسم مشتركة كثيرة بين
ّ
الجزائريين وإخوانهم في المشرق.

مستعمال القسم" :ولعمر العروبة ،وما أنجبت إنها لكلمات ،تنطوي على ذكريات .فلقد كان يستغيث
ثم يواصل كلمته
ً
الحر ،ويتأجج الحفاظ
بها الطفل العربي فتعقد لها المحافل ،وتجهز الجحافل .وتقولها المرأة العربية فيهيج لها العرق ّ
3
اثية مستخدما اسم "لعمر" وهذا ما نراه متداول
المر ، ".وقد استعمل ّ
الشيخ اإلبراهيمي القسم هنا على الطريقة التّر ّ
ّ
لما سيأتى بعدها فهو يشير إلى نخوة العرب لنجدة أخوانهم من أقصى األرض
ًا
كثير عند العرب القدامى ،وخادمة ّ

إلى أدناهم.

أن الجزائريين
وقد ّ
مهد الخطيب لهذا القسم بحجج تخدم بنية خطابه الرائع ،فجاء القسم هنا في موضع التّأكيد على ّ

الدنيا ّإنما يبكون لتوقهم لنزال العدو ،فموت المرء في
ال يهابون الموت في سبيل تحرير الوطن ،وال يبكون من أجل ّ
العز خير من عيشه في ال ّذل ،وقد استطاع بحججه أن ينفذ إلى نفوس المتلقين ويحقق غرضه اإلقناعي ،وبالتالي
ّ
إنجاح خطابه الحجاجي.
 )2النداء:

النداء ،أو ّأنه ذكر اسم المدعو بعد
طلب اإلقبال أو تنبيه المنادى ،وحمله على االلتفات بأحد حروف ّ
ّ
يعرف بـ « ُ
4
ٍ
النداء ،فالنداء يأتي غالباً لتحفيز
النداء»  .ويندرج ضمن اإلنشاء ال ّ
طلبي ،وأغلب الخطب تعتمد ّ
حرف من حروف ّ
المتلقي لالهتمام بما سيعرض عليه ،وهذا ما نجده في الكلمة اّلتي ألقاها الشيخ في الحفل اّلذي أقيم لتكريمه بتونس
سنة  ، 1961إذ نجده يفتتحها بالنداء بقوله" :أيا األبناء البررة:
1
2
3
4

عبد العزيز عتيق ،يف البالغة العربية علم املعاين ،البيان ،البديع ،دار النّهضة العربية ،بريوت (،د،ط)( ،د،ت) ،ص.68

أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ص181
املرجع نفسه ،ص.181
املؤسسة احلديثة ،طرابلس ،لبنان( ،د،ط) 2008 ،م،
حممد أمحد قاسم ،حمي ال ّدين ديب ،علوم البالغة البديع والبيان واملعاين،
ّ
ّ
ص.306
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إن اللغة العربية تراث مشاع بين أبناء العروبة في جميع األقطار ،وإن أبناء العروبة – وإن تناءت ديارهم-

يشبهون ((شركة مساهمة)) رأس مالها هذه اللغة الخالدة ،ولكنهم متفاوتو الحظوظ واألنصباء فيها ،".ويظهر النداء
األمة
في قوله "أيا األبناء" وقد استخدم أداة ّ
النداء (أيا) اّلتي تستخدم لنداء البعيد ،والمنادى (األبناء) ويقصد أبناء ّ
العر ّبية ،وقد شدهم لما سيقوله فيما بعد ،فهو يريدهم أن يهتموا بالّلغة العر ّبية فهي بمثابة شركة مساهمة لكل منهم
أن له تأثيره الكبير على المتلقي فهو ال ُيؤتى به لمجرد لفت االنتباه أو
فيها حظ ونصيب ،وتكمن
حجاجية النداء ّ
ّ
اإلصغاء فحسب ،وإنما يؤتى به الستمالة وجعل المتلقي ينفذ فعل إنجازي محدد ،أو على األقل جعله ُيذعن ويسلم

بما يعرض عليه.

 )3التوكيد:

يعرف الزركشي التوكيد فيقول" :إنما يؤتي به للحاجة ،لتحرز عن ذكر ما ال فائدة له ،فإن كان المخاطب
ّ
1
خالي الذهن ألقي إليه الكالم دون تأكيد ،وإن كان مترددا فيه حسن تقويته بمؤكد ،وإن كان مذك ار وجب تأكيد ، "...
ويضيف أحمد مطلوب":التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره وفائدته إزالة الشكوك ،وإماطة الشبهات عما

أنت بصدده  ،2"...فالتّوكيد ضروري وال ّبد من تواجده في الخطاب ،وقد جاء في كلمة ألقاها البشير اإلبراهيمي
في إذاعة القاهرة يوم  01نوفمبر  ،1957بمناسبة الذكرى الثالثة إلندالع الثورة التحريرية ،فيقول" :إن هذا لغريب
في أذواق المفتونين بالقوة المادية ،أما المجاهدون من عرب الجزائر فإنهم يبنون أمرهم على غير هذا األساس،

عدوهم على الباطل ،ذلك ألنهم قوم
سمو المعاني التي يقاتلون من أجلها ،وأنهم على الحق ،وأن ّ
يبنون أمرهم على ّ
وغيروا ما بأنفسهم من استكانة
جددوا صلتهم باهلل ناصر المستضعفين ،وقامع العتاةّ ،
ّ
فجدد هللا معهم عوائد نصرهّ ،

إنجاز لوعده ،وقد وخزتهم عقيدة اإليمان والحق من كل
فغير هللا ما بهم تثبيتًا لعهده ،و ًا
ورضى بالدون والدنيةّ ،
عدوهم بهما ،فأوبقته َجرِائ ُره وخذلته قواه ،ولم ِ
شيئا ،فهو
لغررة وال جيوشه ّا
تغن عنه آماله ّا
الجررة ً
جانب ،فقارعوا ّ
3
ِ ٍ
أن الجزائريين على
يخبط في حبالة يتع ّذر الخالص منها ، ".فقد وظف اإلمام التوكيد في هذه الفقرة حيث أ ّكد على ّ
ّ
ى
حق ،وعدوهم على باطل ،وقد جاءت مناسبة لسياق الكلمة التي كانت في الذكر الثالثة الندالع الثورة التّحريرية،
ّ

يتخبط في حبال ال
أن العدو لم تنفعه جيوشه ّا
موضحا ّ
الجررة وال أسلحته المتطورة في كبح جماح الثّوار ،فجعلوه ّ
مناسبا لرفع همم المجاهدين وجعلهم يواصلون حربهم ضد
يقدر على الخالص منها ،فجاء التّوكيد في هذا الموضع
ً
النبيل.
العدو اّلتي تعد حرًبا ضد الباطل وال ّذل ،وبهذا يؤثر ّ
الشيخ في المتلقين ويدفعهم نحو هدفم ّ
 )4الشرط:

الربط بين
إن الشرط من األساليب المستعملة في الخطب على اختالف مستواياتها ومتلقيهاُ ،
حيث ُيرُاد به « ّ
األول» ،4وقد وقع اختيارنا على فقرة من كلمة الشيخ اإلبراهيمي في المؤتمر الثالث
يتوقف ثانيهما على ّ
حدثين ّ
لألدباء العرب سنة  1957حول حرية األديب وحمايتها ،إذ يقول ..." :إلى متي يظل األدباء منكورين في حياتهم،
فإذا ماتوا عدنا نذرف عليهم الدموع ،ونشر فوقهم العطر السجين والنور المخنوق ،ونتذكر – بعد الموت فقط -أن

ثقاال؟" ،5فقد ورد الشرط في قوله "إذا ماتوا عدنا نذرف عليهم
لهم
أمجادا ،وأن علينا حيالهم واجبات ً
ً
أفضاال و ً
أن
الدموعّ ،"...
فالشيخ يحاول أن يدعوا إلى االهتمام باألديب قبل وفاته ،وال يتذكرونه إال بعد مماته ،وال ينسوا ّ
 1بدر الدين الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،تح حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بريوت2005 ،م ،ص.399
 2أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،مؤسسة انشرون ،بريوت ،لبنان( ،د ،ط)2000 ،م ،ص ،239ص.240
 3أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.198
 4مجال إبراهيم قاسم ،النّحو امليّ ّسر ،دار ابن اجلوزي ،القاهرة ،مصر ،ط 2012 ،1م ،ج ،2ص.355
 5أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،5ص212
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فالشيخ يحاول أن يدافع عن األديب
حجاجية
حامال حمولة
فالشرط هنا جاء
ً
توجيهيةّ ،
عليهم واجبات تجاه األدباءّ ،
ّ
ّ
خادما لفكرة
الشرط اّلذي جاء
باستخدام أساليب إقناعية تتخلل كلمته اّلتي ألقاها في هذا المؤتمر ،ومن بينها أسلوب ّ
ً
الشيخ اإلبراهيمي.
ّ
ثانيا :الوسائل البالغية:

 )1حجاجية الصورة:
 1-1اًلستعارة:

يعرف يوسف أبو العدوس بقوله" :االستعارة ضرب من المجاز اللغوي ،وهي تشبيه حذف أحد طرفيه ،أو
ّ
1
الحجاجية
انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى .وعالقتها المشابهة دائماً"  ،واالستعارة من الصور
ّ
اّلتي تزخر بها الخطب ،ونجدها وردت في قول الشيخ اإلبراهيمي " :واحتقار فرنسا التي افتضحت أمام العالم

وانكشف ثوب الزور الذي كانت تلبسه" ،2وتبدو االستعارة المكنية واضحة في قوله "وانكشف ثوب الزور" ،حيث

شبه الزور باإلنسان ،وقد ذكر المشبه وهو الزور ،وحذف المشبه به اإلنسان ،ولكن أبقى على قرينة دالة عليه وهو
ّ
الثوب ،وقد جاءت االستعارة في هذا مناسبة ،ودّلت على انكشاف زور فرنسا أمام العالم بأجمعه ،وتزيد في إذعان

حجاجية يستفيد منها الخطيب في الغالب إلثارة المتلقي وتحرك مشاعره ،وبالتالي
المتلقي ،واالستعارة تحمل طاقة
ّ
مشاركة الخطيب إحساسه وانفعاله.
 2-1التشبيه:

يع ّرفه عبد العزيز عتيق بقوله "بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها ي صفة أو أكثر ،بأداة هي الكاف أو
نحوها ملفوظة أو مقدرة ،تقرب بين المشبه والشبه به في وجه الشبه" ،3وقد جاء في قول البشير اإلبراهيمي في

ينية حول عيد األضحي ،إذ قال":عباد هللا ! إن هذه الشعيرة الدينية وأمثالها من الشعائر هي كالربح في
خطبته ّ
الد ّ
4
بالربح في التّجارة ،واستعمل حرف التّشبيه
التجارة ، ".وجاء في خطبته حول عيد األضحى ،وقد ّ
شبه شعائر هللا ّ
يبين قدرة وذكاء
"الكاف" ،والتّشبيه من الوسائل
البالغية اّلتي ّ
تشد انتباه المتلقي ،وتجعله يتأثر بالخطاب وهو ّ
ّ
الخطيب في استمالة الجمهور.

 -2حجاجية البديع:

حجاجية
أن وظيفة المحسنات البديعية تكمن في الزخرفة والتنميق اللفظي ،ولكن لديها وظيفة
ُيخطئ من يعتقد ّ
ّ

النص الحجاجي ،وسنحاول الوقوف على بعض
فهي تحمل في ثناياها طاقات
حجاجية ال يستهان بها في بناء ّ
ّ
المحسنات البديعية في خطب البشير اإلبراهيمي.
 1-2الجناس:

الجناس هو" :تشابه اللفظين في النطق واختالفهما في المعنى .وهذان اللفظان المتشابهان نطقاً المختلفان

معنى يسميان ((ركني الجناس)) .وال يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف ،بل يكفي في التشابه ما نعرف به

المجانسة"،5

1

يوسف أبو العدوس ،مدخل إىل البالغة العربية ،علم املعاين -علم البيان -علم البديع ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط،1
2007م ،ص.168

 2أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،5ص.190
 3عبد العزيز عتيق،يف البالغة العربية ،علم البيان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت( ،د ،ط)1985 ،م ،ص 62
 4أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.406
 5عبد العزيز عتيق ،يف البالغة العربية،علم البديع ،دار النهضة العربية ،بريوت( ،د ،ط)( ،د ،ت) ،ص196
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تجاال سنة
وقد جاء في واضحا في الكلمة التي ألقاها الشيخ البشير اإلبراهيمي في مجمع الّلغة العر ّبية بدمشق ار ً
 ،1953إذ يقول" :وأنا -بعد ذلك كّله -واحد من هذه العصبة التي تتخذ من القلم أداة جهاد ،حين فاتها أن تتّخذ
السيف من أدوات الجهاد ،وفاتها أن تصطنع الحديد ذا البأس الشديد ،فاصطنعت اليراع للقراع ،واكتفت من أعمال

لسيدنا إبراهيم الذي راغ على أصنام الكلدانيين ضرباً باليمين ،في هذا الزمن الذي
اإليمان بأضعف اإليمان ،عقوقاً ّ
أصبحت لغ ُة بِن ِ
يه مشتّق ًة من قعقعة الكتائب ال من جعجعة الكتب وال من عجعجة األلسنة" ،1فحضر اإليقاع بشكل
َ

الحجاجية اّلتي نتجت عن الجناس المستخدم ،وهذا ما يجعل
القوة
ّ
الفت لالنتباه ،ولكن ما يلفت االنتباه أيضا هو ّ
األمة الجزائرّية.
المتلقي يتأثر لقول ّ
الشيخ اّلذي اتخذ من القلم وسيلة ّ
للدفاع عن شرف ّ

 2-2السجع:

ٍ
وقد عرفه ابن األثير بقوله" :تواطؤ َ ِ
فوِ
اح ٍد" ،2وقد جاء واضحاً في خطب
ّ
الف َواص َل في الكالم المنثور على َح ْر َ
البشير اإلبراهيمي ،ومنها قوله" :خطت األقدار في صحيفتي أن أفتح عيني عليك وأنت موثقة ،فهل في غيب

األقدار أن أغمض عيني فيك وأنت مطلقة؟ وكتبت األقدار علي أن ال أملك من أرضك شب ًرا .فهل تكتب لي أن
ّ
3
القوة
أحوز في ثراك ً
السجع ،وكذلك ّ
قبرا؟"  ،ونالحظ اإليقاع الحاصل في هذه الفقرة ،وذلك من خالل استخدام ّ

الحجاجية اّلتي تهز مشاعر المتلقي ،فشوق الكاتب واضح ألرض األجداد الواقعة تحت يد األعداء ،فهي تسكن
ّ
فصورها بطريقة جمالية مليئة باألحاسيس الصادقة ولمشاعر المّفعمة.
فكره وعقله ،فال تغيب عنه لحظةّ ،

 3-2التقسيم:

تقسم الكالم قسمة مستوية تحتوي على جميع ألوانه ،وال يخرج منها جنس
ّ
يعرفه أبو هالل العسكري بقوله" :أن ّ

من أجناسه" ،4وقد ورد في قول الشيخ البشير اإلبراهيمي" ...انها نغمات صادرة عن مصدرين :أعداء القرآن
ينصبون بها العواثير في طريق الدعوة إليه ،وضعفاء الصلة بالقرآن الجاهلين آثاره وتاريخه في إصالح الكون كله،
ماال ،أو انتهك لهم
فليقل لنا الفريقان :متى ظلم القرآن غير المؤمنين به؟ ومتى أضاع لهم حًقا ،أو استباح لهم ً

حملهم
عرضا ،أو هدم لهم ً
ً
معبدا ،أو حملهم على مكروه في دينهم ،أو أكرههم على تغيير عقدية من عقائدهم ،أو ّ
5
ن
وكيفية دفاعه
في أمور دنياهم ما ال يطيقو ؟  ، "...ونالحظ قدرة البشير اإلبراهيمي األدبية في توظيف التّقسيم،
ّ
السلم ،وهكذا يؤثر كالم
عن اإلسالمّ ،إنه حامل راية اإلصالح والداعي إلى الدين اإلسالمي المبني على ّ
القيم وعلى ّ

مستعمال عقله
الحجاجية في جعل المتلقي في مرحلة التّسليم ال مرحلة الجدال
الشيخ في المتلقي ،ويوظف اآلليات
ً
ّ
ّ
النير.
وفكره ّ
-5

التجديد في خطب البشير اإلبراهيمي

إن المـتأمل لنصوص الشيخ اإلبراهيمي ،يالحظ التّجديد في خطاباته ،وهذا التّجديد لم يمس بنية الخطاب

فقط بل تعداه إلى الوسائل ،ومن الوسائل التّي استخدمها الشيخ اإلذاعة ،فاإلذاعة من وسائل االتصال
األمة ،والنهوض
الجماهيري اّلتي ساعدت الشيخ اإلبراهيمي في تمريره رسائله الدعوية الهادفة إلى إصالح ّ
1
2

أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.224
الشاعر ،ق ّدمه وعلّق عليه أمحد احلويف وبدوي طبانة ،دار النّهضة ،مصر ،للطباعة والنشر،
السائر يف أدب الكاتب و ّ
ابن األثري ،املثل ّ
القاهرة( ،د،ط)( ،د،ت) ،ج ،1ص.210

 3أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق  ،ج ،4ص.183
4

5

أبو هالل العسكري ،الصناعتني ،تح حممد علي البجاوي ،حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى ابيب احلليب
وشركااه ،ط1952 ،1م ،ص.341
أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق  ،ج ،4ص.230
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اإلعالمية واّلتي غالبا ما تكون مقرونة بنشاط جمعية العلماء المسلمين
بشبابها ،وقد ساعده في نشر رسائله
ّ
الرسائل وكذا الكلمات
إذاعة القاهرة ،كما استعمل الشيخ المجاالت في توجيه خطابه الديني ،ناهيك عن الجرائد و ّ
الدفاع
األدبية واّلتي كان فيها ًا
اّلتي ألقاها ارتجاليا في النوادي والمؤتمرات
سفير للجزائر ،ورافعا لعلم اإلصالح و ّ
ّ
تعددت على حسب الغرض،
الديني عند البشير اإلبراهيمي فقد ّ
أما من ناحية بنية الخطاب ّ
عن ّ
القيم اإلسالميةّ ،
دينيا أو ثورًيا  ،...ونراه يتحدث عن وظيفة
ليميا أو ً
فنراه يتبني خطابه بما يوافقه هدفه الحجاجي سواء كان تع ً
علماء الدين فيقول ":أما علماؤنا ...

نسميهم علماء دين ،وأقل من أن نسميهم علماء دنيا .أما الدين فإنهم لم
 ...أما علماء الخلف فهم أقل من أن ّ
يفهموه على أنه نصوص قطعية من كالم هللا وأعمال وأقوال تشرح تلك النصوص من كالم رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفعله ،ومقاصد عامة تؤخذ من مجموع ذلك ويرجع إليها فيما لم تفصح عنه النصوص ،وفيما يتجدد
بتجدد الزمان ،لم يفهموه على أنه عقائد يتّبع العقل فيها النقل ،وعبادات كملت بكمال الدين .فالزيادة فيها كالنقص،
ّ
وتصححها بين هللا وبين عباده وبين
وأحوال نفسية صالحة هي أثر تلك العقائد والعبادات وآداب تصلح المعاملة
ّ

1
الدين بالتّجديد ،فالتّجديد مرتبط
العباد بعضهم مع بعض"  .الواضح من كالم ّ
الشيخ اإلبراهيمي أنه يطالب علماء ّ
مرة إلى خدمة الّلغة العر ّبية
ّ
بالزمان ،فيطالبهم باإلجتهاد ويثور على التّحجر والتّعصب ّ
الديني ،كما يدعو في كل ّ

تعد دعامة المجتمع الجزائري المسلم.
اّلتي ّ

خــــاتمــــــة:

إن الحجاج هو األساس اّلذي تقوم عليه الخطابة ،فغاية الخطاب هي إقناع المتلقين وحملهم على التّسليم
الشيخ اإلبراهيمي عايش مرحلة
سلوكيا
واإلذعان
أن ّ
وعقائديا ،وفي دراستنا لخطب البشير اإلبراهيمي نالحظ ّ
ً
ً
ائدا لإلصالح مستفيدا من
الدفاع عن ّ
االستعمار وقاسم هموم الجزائريين ،وحمل راية ّ
الدين والوطن والّلغة ،فكان ر ً

فالرجل تفنن في استعمال
ترسانة من األساليب
الحجاجية ّ
ّ
الدالة على تمكنه من فنون الّلغة واستفادته من لطائفهاّ ،
البالغية ولكن هذا فيض من غيض ،فأسلوب البشير
البالغية ،وال َّندعي ّأننا أحطنا بجميع األساليب
األساليب
ّ
ّ
اإلبراهيمي راق زاخر بالجمال واإلبداع.
الزمن ،وال ّبد لألئمة من االجتهاد في هذا
وقد دافع ّ
الدين اّلذي يساير ّ
الشيخ البشير اإلبراهيمي عن التّجديد في ّ
العصبية اّلتي تقف حائال بينهم وبين التّجديد ،واإلتباع ليس بمذموم إن كان يناسب
المجال ،فال يكونوا حبيسي
ّ

داعيا فيهم السير على خطى
الدين ،وحاول ّ
ويوافق ما جاء به ّ
الشيخ البشير اإلبراهيمي أن ّ
يمرر رسالة إلى األئمة ً
أبدا متعصبين بل كانوا
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والصحابة رضوان هللا عليهم والتابعين ،اّلذين لم يكونوا ً

أبدا.
السنة ّأوًال ،وال يغلقون باب االجتهاد ً
يرجعون إلى الكتاب و ّ
حجاجية تخدم غايته وهدفه ،وال يمكن
وفي األخير يمكن القول أن الخطاب بمختلف مستوياته يخضع ألساليب
ّ
أن تفسد جمالية الخطاب إقناعيته ،بل على العكس تزيد في درجة ذلك اإلقناع ،وبذلك يجتمع اإلقناع واإلمتاع،
وجورج مولينيه يشير إلى أن البراغماتية ال تتعارض مع األدبية ،فلطالما اجتمع اإلقناع واإلمتاع في رسم لوحة

جمالية يبرزها الخطاب الحجاجي بمختلف مستوياته وغاياته ،وفي األخير يمكن أن نرصد بعض النقاط األساسية:
ّ
الشعراء
للشيخ اإلبراهيمي وتتلمذه على يد مشايخ األزهر والحرم المكي ،وصداقته مع ّ
ينية ّ
إن ّ
النشأة ّ
 ّالد ّ
من أمثال أمير الشعراء أحمد شوق ،جعله واسع الثّقافة قوي الحجة ،مواكباً للعصر مستفيداً من تدعيم
خطبه بشواهد المعاصرين.

 1أمحد طالب اإلبراهيمي ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.113
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-

-

-

يعد المصدر
الشيخ اإلبراهيمي ال تخلو من ّ
خطابات ّ
الشواهد البالغية ،وعلى رأسها القرآن الكريم اّلذي ّ
الشعرية في خطاباته
الشواهد ّ
النبوية و ّ
فالشيخ استعان ّ
األول واألعلى سلطةّ ،
بالشواهد القرآنية واألحاديث ّ
ّ
الشواهد وفق ما يقتضيه الحال.
للشباب أوجبت عليه استخدام ّ
المتعددة ،ولكن رسالته ّ
ّ
إن التّجديد في خطب البشير اإلبراهيمي ظاهر ،وذلك راجع لمنهجه اإلصالحي اّلذي حمل رايته رفقة

الشيخ عبد الحميد بن باديس ،فالتّجديد غير مقصور على قوم دون قوم وليس مربوط بزمن معين .
ّ
للشعب
الدينية ،وخطابه موجه ّ
القيم ّ
ّ
إن التّجديد في اخطب البشير كان نتيجة حتمية فهو يهدف إلى إحياء ّ
الجزائري اّلذي كان يعاني من سياسة االستعمار اّلتي كانت تهدف في الغالب إلى نشر الجهل والبدع

للشعب الجزائري.
حتى تقضي على المقومات اإلسالمية ّ

الحجاجية ،فخطب البشير
يروم أي خطاب إلى إقناع المتلقي ،وهذا اإلقناع ال يتأتّى إال باستخدام اآلليات
ّ
الشيخ بوسائل اتصال حديثة في ذلك الزمن
اإلبراهيمي تزخر بالكثير من اآلليات
الحجاجية ،وقد استعان ّ
ّ
الراديو والصحف،
الشبانية ويزرع أفكاره ،وينير درب ّ
حتى يصل خطابه إلى الفئات ّ
الشباب ،فقد استخدم ّ
فنشر العديد من المقاالت.
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قائمة المصادر والمراجع:

-1

أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها ،مؤسسة ناشرون ،بيروت ،لبنان( ،د ،ط)2000 ،م.

 -2أحمد طالب اإلبراهيمي ،آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ،دار الغرب اإلسالمي ،ج ،1ج ،2ج1997 ،5م.
قدمه وعّلق عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانة ،دار
السائر في أدب الكاتب و ّ
الشاعرّ ،
 -3ابن األثير ،المثل ّ
النهضة ،مصر ،للطباعة والنشر ،القاهرة( ،د،ط)( ،د،ت) ،ج.1
ّ
-4

أرسطو طاليس ،الخطابة ،تح عبد الرحمن بدوي ،دار القلم ،وكالة المطبوعات ،لبنان ،الكويت( ،د ،ط)،

1979م.
 -5بدر الدين الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،بيروت،
2005م.

العزاوي ،الّلغة والحجاج ،منتديات سور األزبكية ،ط2006 ،1م.
 -6أبوبكر ّ
المي ّسر ،دار ابن الجوزي ،القاهرة ،مصر ،ط 2012 ،1م.
 -7جمال إبراهيم قاسمّ ،
النحو ّ

 -8أبو هالل العسكري ،الصناعتين ،تح محمد علي البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية
عيسى بابي الحلبي وشركاؤه ،ط1952 ،1م.

السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1998 ،1م.
محمد باسل عيون ّ
 -9الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيق ّ

الدار البيضاء ،المغرب ،ط،1
الرحمن ،الّلسان والميزان أو التّكوثر العقلي ،المركز الثّقافي العربيّ ،
 -10طه عبد ّ
1998م.
 -11يوسف أبو العدوس ،مدخل إلى البالغة العربية ،علم المعاني -علم البيان -علم البديع ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،األردن ،ط2007 ،1م.

المؤسسة الحديثة ،طرابلس ،لبنان،
الدين ديب ،علوم البالغة البديع والبيان والمعاني،
محمد أحمد قاسم ،محي ّ
ّ
ّ -12
(د،ط) 2008 ،م.
 -13حمد أبو زهرة ،الخطابة؛ أصولها ،تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط،1
1946م.

 -14ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت( ،د،ط) ( ،د،ت).
َّللا صولة ،في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات ،مسكلياني للنشر ،تونس ،ط2011 ،1م.
 -15عبد ّ
النهضة العربية ،بيروت (،د،ط)،
 -16عبد العزيز عتيق ،في البالغة العربية علم المعاني ،البيان ،البديع ،دار ّ
(د،ت).

 -17عبد العزيز عتيق،في البالغة العربية ،علم البيان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت( ،د ،ط)،
1985م.
 -18عبد العزيز عتيق ،في البالغة العربية،علم البديع ،دار النهضة العربية ،بيروت( ،د ،ط)( ،د ،ت).

محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط1991 ،1م.
السالم ّ
 -19ابن فارس ،مقاييس الّلغة ،تحقيق وضبط عبد ّ
 -20أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثقافي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1998 ،1م.
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الجامعة اإلسالمية – غزة
كلية الشريعة والقانون

ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية
إعداد

أ .سليمان بن محمد بن خلفان الكعبي

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي

"تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب"
 10 – 09 – 08كانون األول  /ديسمبر 2018م
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ملخص البحث
ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية
هدف البحث إلى الوصول إلى بعض ضوابط تجديد الخطاب الديني المستخلصة من فهم القواعد المقاصدية
للتشريع اإلسالمي ،حيث اعتمد الباحث على القواعد المقاصدية الموجودة في معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية.
وتضمن البحث على مقدمة وتمهيد ،باإلضافة إلى ثالثة مباحث ،اشتمل التمهيد على تعريف المصطلحات
الرئيسة في البحث ،بينما تناول المبحث األول الحديث عن تجديد الخطاب الديني بين اإلفراط والتفريط ،وفي
المبحث الثاني تم بيان أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه ،وفي المبحث الثالث تم الحديث عن ضوابط تجديد
الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية.
فتوصل البحث إلى أن فهم معنى تجديد الخطاب الديني عمل ساهم في تحديد موقف الباحثين والعلماء منه،
فمن فهمه بمعني التبديل لألحكام والشريعة رفضه ومنعه ،ومن فهمه بمعنى مواكبة الجديد في كل األمور أباحه
وأطلق العنان في التجديد ،ولم يجعل له ضابطا أو حدا يقف عنده ،وتوسط فريق من أهل العلم في النظر إليه،
فجعلوا له ضوابط ينضبط بها ،وحدودا ال يتجاوزها ،معتمدين في ذلك على نصوص التشريع ومقاصدها.
كما كشف البحث عن جملة من أهداف التجديد في الخطاب الديني ،ومجموعة من الدوافع التي دفعت إليه،
كما توصل البحث إلى عشرة ضوابط يمكن ضبط تجديد الخطاب الديني بها ،تم استنباطها من بعض القواعد
المقاصدية للتشريع اإلسالمي.
وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات منها :أهمية التجديد في الخطاب الديني بما يتناسب
مع متطلب ات العصر الحديث ،وال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومقاصد التشريعات فيها.
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مقدمة
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان ،وجعل له العقل ليكون مناطا للفهم والعلم والتكليف باألحكام،
الكلِم ،فكان خطابه واضحا،
والصالة والسالم على النبي الكريم محمد ﷺ الذي علمه ربه ،وآتاه الحكمة ،وجوامع َ
سمعته اآلذان بوضوح ،ووعته القلوب واألفهام ،وعلى آله وأصحابه الكرام ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
وبعد:
يعد الخطاب من وسائل البيان والعلم والتعليم ،حيث ُي ْس ِه ُم في حل معقدات األمور بوصول مفاهيمها ومعانيها

للعقول بالصورة التي تجعل منها منطلقا في مناحي الحياة اإلنسانية ،كما أنه من المميزات التي تميز بها اإلنسان
عن باقي المخلوقات ،وفي القرآن جاء المدح اإللهي لنبي هللا داود عليه السالم في قوله تعالىُّ :ﭐﱟ َّ ُّ ﱢَّ (ص،)٢٠ :
فجعل هللا تعالى فصل الخطاب ِمَّنة وفضل منه سبحانه ،يؤتيه من يشاء من عباده ،وفصل الخطاب هو "بالغة
الكالم وجمعه للمعنى المقصود بحيث ال يحتاج سامعه إلى زيادة تبيان"()1؛ لذا جاء االهتمام والتركيز عليه ،في
بيانه ،وبيان أساليبه ،والحرص على مراجعته وتجديده.
ويعتبر الخطاب الديني من القضايا المهمة في حياة المسلمين اليوم؛ ذلك أن شيوع األمية الدينية والغزو
الثقافي ،ومظاهر االختراق ،واألزمات االقتصادية الطاحنة وغيرها من المشكالت الحياتية ،جعل المسلم المعاصر
يبتعد عن ينابيع اإلسالم الصافية؛ لضيق الوقت ،وكثرة العقبات ،والصوارف ،ولم يتبق له من صلة بحقائق الدين
إال الخطاب الديني ،الذي يصله من خالل خطبة الجمعة ،أو من خالل التدريس الديني ،أو عن طريق وسائل
اإلعالم ،وقد تنوعت التوجيهات في هذا الخطاب ،والسبب في ذلك عائد إلى عدة أمور منها ،الفكر الذي يحمله
المتكلم ،والثقافة الشرعية التي ينطلق من خاللها ،إضافة إلى مستوى فهمه لنصوص القرآن والسنة ،ورجوعه إلى
فهم العلماء الراسخين في العلم والفهم ،وتلك األمور ساهمت في ظهور الخطاب الديني بأساليب ،واتجاهات ،وطرق
مختلفة ،كثير منها ال يتناسب مع الزمان المعاصر ،وثقافة العولمة ،وانتشار التقنية ،وبعضها أدى إلى تحميل الدين
اإلسالمي ما ال يحتمله من أمور ،ونسبت إليه كثير من األفعال التي ال يقبلها عقل ،وال يقرها شرع.
ونتيجة لتلك األسباب ظهرت الدعوات التي تنادي إلى تجديد الخطاب الديني ،ولم تكن جميع تلك الدعوات
همها اإلصالح المجتمعي ،أو المفهوم الديني لألمور ،بل كان هدف بعضها االنسالخ من الدين ،من خالل تجديد
ما ال يتوافق منه -حسب زعمهم -مع العصر الحديث ،وكان من بين المنادين بتجديد الخطاب الديني من يسعى
إلى إعادة الدين إلى منبعه الصافي ،وأصالته التي تناسب كل زمان ومكان ،وذلك من خالل بيان مقاصد الدين،
وتشريعاته المتوافقة مع تبدل الزمان والمكان ،فكانت دعوتهم في التجديد بمثابة إظهار الصورة الحقيقية لإلسالم،
وتوجيهاته ،إضافة إلى أن دعوتهم هذه كانت في إطار مواجهة ما نسب لإلسالم من أمور ليست منه في حقيقته،
وهذا من حفظ هللا لهذا الدين العظيم الذي تكفل سبحانه بحفظه ،يقول ابن قيم الجوزية" :ولوال ضمان هللا بحفظ

( )1التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور.229/23 ،
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دينه ،وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعالمه ،ويحيي منه ما أماته المبطلون .وينعش ما أخمله الجاهلون :لهدمت
أركانه ،وتداعى بنيانه"(.)1
والحقيقة أن الدعوة إلى التجديد تبناها أعداء اإلسالم ابتداء ،ثم اغتر بها بعض المنتسبين للدين ،تحقيقا
ألهدافهم التي يريدون من خاللها ،الطعن في الدين من جهة ،وتمييعه من جهة أخرى ،لذا كان من المهم جدا
البحث في موضوع تجديد الخطاب الديني ،للوقوف على حقيقته ،وبيان أهدافه ودوافعه ،ومعرفة منطلقاته ،ووضع
الضوابط له ،ويأتي مؤتمر تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش السلمي بين الشعوب ،المزمع
إقامته في مدينة إسطنبول بدولة تركيا ،لتحقيق شيئا من هذه األمور ،ومنه جاءت فكرة هذا البحث.
وتنطلق إشكالية البحث من وجود جدل واسع حول مفهوم تجديد الخطاب الديني ،ومدى تقبله في أوساط
العلماء؛ بناء على المنظور الذي ينطلق منه كل فريق ،والخلل الناتج من التوسع في المفهوم أو رفضه ،وما يعتري
هذا الخلل من مخاوف تمييع الخطاب أو جموده ،إضافة إلى الخطأ في تحديد أهداف تجديد الخطاب الديني
ودوافعه ،وعدم االلتزام بالقواعد المقاصدية في الدين اإلسالمي ومعرفة الضوابط المستنبطة منها في تحقيق التجديد
للخطاب الديني؛ مما يتطلب الوقوف على مفهوم تجديد الخطاب الديني بعيدا على اإلفراط أو التفريط ،وتحديد
أهدافه ودوافعه ،وبيان الضوابط التي تضبطه في ضوء ما يفهم من القواعد المقاصدية في التشريع اإلسالمي ،حيث
سيتم معرفة تلك األمور من خالل اإلجابة على أسئلة البحث المتمثلة فيما يلي:
 .1ماذا يراد بتجديد الخطاب الديني؟
 .2ما هي أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه؟

 .3ما هي ضوابط تجديد الخطاب الديني المستنبطة من القواعد المقاصدية في التشريع اإلسالمي؟
ويهدف البحث إلى:
 )1بيان المقصود من تجديد الخطاب الديني.

 )2توضيح أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه.
 )3استنباط بعض ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية..
وتظهر أهمية البحث من خالل:
 .1أنه يركز على بيان المفهوم الصحيح والمنطقي المراد بتجديد الخطاب الديني في ظل التجاذبات المطروحة
حوله.
 . 2يعمل على رصد وبيان األهداف المقصودة من الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ،والدوافع من ورائها.
 . 3سيسهم في وضع مجموعة من الضوابط الشرعية المستنبطة من القواعد المقاصدية للتشريع اإلسالمي
والتي ستسهم في فهم وتطبيق مفهوم تجديد الخطاب الديني ،وضبطه بالشكل الشرعي الصحيح.

( )1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن قيم اجلوزية.87/3 ،
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منهج البحث
تم استخدام المنهج االستقرائي االستنباطي التحليلي لتحقيق أهداف البحث ،باستقراء ما يتعلق بمفهوم
تجديد الخطاب الديني ،واألفكار المطروحة حوله وحول مفهومه ،واألهداف والغايات من وراء الدعوة إليه ،ثم تحليلها
وتلخيصها في إبراز المعنى الصحيح للمفهوم ،وتحديد األهداف الصحيحة والدوافع النبيلة من وراء الدعوة إليه ،مع
طرح ما سوى ذلك من معان وأهداف وغايات لتجديد الخطاب الديني ،كما تم استقراء القواعد المقاصدية للتشريع
من خالل االستعانة بكتاب معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،وتحديد أبرز القواعد المقاصدية التي يمكن أن
يستنبط منها ضوابط أصيلة لضبط مفهوم تجديد الخطاب الديني وأهدافه ،وآلياته ،ثم تم تحليها الستنباط تلك
الضوابط.
وقد احتوى هذا البحث على مقدمة شملت اإلطار العالم للبحث حددت معالم الموضوع ،ومشكلة البحث
وأسئلته ،وأهدافه وأهميته ،إضافة إلى منهجية البحث ،كما تضمن المباحث اآلتية:
❖ التمهيد واشتمل على أربعة مطالب ،لتعريف المصطلحات اآلتية :الضوابط -التجديد -الخطاب الديني-
القواعد المقاصدية.

❖ المبحث األول :تجديد الخطاب الديني بين اإلفراط والتفريط.
❖ المبحث الثاني :أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه.
❖ المبحث الثالث :ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية.
❖ الخاتمة :شملت خالصة البحث والتوصيات.
وال أزعم أنني استوفيت في هذا البحث جوانب الموضوع كامال ،ولكني أدليت فيه بدلو ،وأسأل هللا تعالى أن
يجعله خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به من يقرأه ،وصلى هللا تعالى وسلم على خاتم رسله ،عبده ورسوله محمد
ﷺ وآله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين.
التمهيد :وفيه أربعة مطالب ،يراد منها الوقوف على معاني المفاهيم الواردة في البحث ،وهي:
المطلب األول :الضوابط
الضوابط في اللغة :جمع ضابط ،وهو مأخوذة من الضبط الذي يقصد به" :لزوم الشيء وحبسه ،ضبط عليه
وضبطه يضبط ضبطا وضباطة ،وقال الليث :الضبط لزوم شيء ال يفارقه في كل شيء ،وضبط الشيء حفظه
بالحزم"( ،)1وفي المعجم الوسيط" :ضبطه ضبطا حفظه بالحزم حفظا بليغا وأحكمه وأتقنه ويقال ضبط البالد
وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص والكتاب ونحوه أصلح خلله أو صححه وشكله"( ،)2فالضبط مأخوذ من
الحزم والحفظ واإلتقان.

( )1لسان العرب ،ابن منظور.340/7 ،
( )2املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة.533 ،1 ،
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والضابط في اًلصطالح" :حكم كلي ينطبق على جزئياته"( ،)1وقال ابن السبكي مفرقا بينه وبين القاعدة أنه
ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة( ،)2وقيل هو "قضية كلية تنطبق على جزيئاتها التي هي من باب
()3
عم صورا ،أو ما كان القصد منه ضبط صور بنوع
واحد"  ،وقيل هو "ما يقصد به نظم صور متشابهة ،أو هو ما ّ
من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها"( ،)4والضابط في هذا البحث يراد به :الشروط والصفات التي يجب

مراعاتها في تجديد الخطاب الديني.
ولعل من المهم جدا اإلشارة إلى أن مرجع الضوابط الشرعية هو الكتاب والسنة النبوية باعتبارهما المصدر
األساسي للتشريع وضبط األمور ،ثم فهم الصحابة والتابعين ،واجتهاد العلماء الربانين التي تراعي المقاصد الشرعية
المستخلصة من مصادر التشريع األساسية ،على أن تكون الغاية األساسية من تلك االجتهادات جلب المصالح
ودفع المفاسد أو تقليل ضررها.
المطلب الثاني :التجديد:
في اللغة :مصدر جد يجد تجديدا ،وفي لسان العرب" :تجدد الشيء صار جديدا ،وأجده وجدده واستجده أي
صيره جديدا"( ،)5وقال في المصباح المنير " :جد الشيء يجد بالكسر جدة فهو جديد وهو خالف القديم وجدد فالن
األمر وأجده واستجده إذا أحدثه فتجدد"( ،)6وبهذا نفهم من قولهم استجده أي صيره جديدا أن التجديد يراد منه إعادة
األمر إلى كونه جديدا بعدما مر عليه الزمن وتقادم ،وبهذا فإن التجديد" يبعث في الذهن تصو ار تجتمع فيه ثالثة
معان متصلة :أن الشيء المجدد قد كان في أول األمر موجودا وقائما وللناس به عهد ،وأن هذا الشيء أتت عليه
األيام فأصابه البلى وصار قديما"( ،)7وعلى ذلك كان التجديد هو إعادته إلى ما كان عليه قبل أن يبلى.
وفي اًلصطالح :ينطلق مفهوم التجديد في االصطالح من المعنى اللغوي للكلمة وهو إعادة الشيء إلى ما كان
عليه قبل أن يصيبه البلى ويمر عليه الزمان ،وعلى هذا المعنى دارت تعريفات العلماء والمؤطرين لمعنى التجديد
في الدين ،والناظر لتلك التعريفات يجدها تدور حول إعادة األمر إلى ما كان عليه ،خاصة في أمور الدين ،فمن
ذلك قول شيخ اإلسالم بن تيمية "والتجديد إنما يكون بعد الدروس"( ،)8أي بعد غياب أصل األمر وبقاء أثره(،)9
كذلك قول العلقمي في معنى التجديد أنه "إحياء ما إندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما"(،)10
ومن ذلك تعريف المودودي للمجدد بأنه "كل َم ْن أحيا معالم الدين بعد طموسها َّ
وجدد حبله بعد انتقاضه"(.)11

( )1املرجع السابق.533/1 ،
( )2الأشباه والنظائر ،ابن السبكي11/1 ،
( )3القواعد الفقهية ،يعقوب الباحسني.65 ،
( )4معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،حممود عبدالرمحن عبداملنعم.404/2 ،
( )5لسان العرب ابن منظور ،111/1 ،حرف الدال ،فصل اجليم.
( )6املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الفيومي.92/1 ،
( )7جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،حممد بن شاكر الشريف.11 ،
( )8جمموع الفتاوي ،تقي الدين بن تيمية.297 /18 ،
( )9أنظر :المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم األصفهاني.313 ،

( )10عون المعبود شرح سنن أبي داود ،العظيم أبادي.260/11 ،
( )11موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ،أبو األعلى المودودي.13 ،
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والتجديد إنما هو قائم على التنقية للشائب واإلعادة لألصل ،كما أن "التجديد في حقيقته هو :تنقية اإلسالم
من كل جزء من أج ازء الجاهلية ،ثم العمل على إحيائه خالصاً محضا على قدر اإلمكان ،ومن هنا يكون المجدد
أبعد ما يكون عن مصالحة الجاهلية ،وال يكاد يصبر على أن يرى أث ار من آثارها في أي جزء من اإلسالم مهما

كان تافها"( ،)1كما أن تجديد الدين "ال يعني اختراع إضافة لدين هللا ،وإنما يعني تطهير الدين اإللهي من الغبار
الذي يتراكم عليه ،وتقديمه في صورته األصلية النقية الناصعة"

(،)2

وللشيخ القرضاوي كالم رائع حول هذا المعنى

للتجديد حيث يقول" :التجديد لشيء ما هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر ،بحيث يكون مع
قدمه كأنه جديد  ...والتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم ،أو االستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكر،
فهذا ليس من التجديد في شيء"( ،)3ويؤكد هذا المعني في كتاب خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة فيقول:
"التجديد المنشود ال يعني االنفصال عن التراث ،والتنكر للقديم ،فليس كل قديم سيئا ،كما ليس كل جديد حسنا ،فكم
من قديم نافع كل النفع ،مبارك كل البركة ،وكم من جديد ال خير فيه ،بل هو ضرر وشر أكيد"(.)4
وفي ضوء ذلك يمكننا أن نقول بأن التجديد المقصود في هذا البحث هو إعادة األمور إلى ما كانت عليه
سابقا ،وتجديد الخطاب الديني هو إعادة النظر في أساليب الخطاب المستخدم لنشر الدين وتعليمه ،مع التأكيد على
أن التجديد للوسائل واألساليب وليس للثوابت من أحكام الدين ،حيث أن "التجديد المقصود ليس تغيي اًر في حقائق
الدين الثابتة القطعية لتالئم أوضاع الناس وأهوائهم ،ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة ،ورسم للصورة الصحيحة

الواضحة ،ثم هو بعد ذلك تعديل ألوضاع الناس وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين"(.)5
المطلب الثالث :الخطاب الديني:
هذا المفهوم مركب من كلمتني هما الخطاب والديني ،ولفهم المعنى التام للمفهوم البد من فهم معنى كل كلمة
يتركب منها المفهوم ،وهي كاالتي:
الخطاب في اللغة :مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة ،وهو يعني الكالم بين اثنين( ،)6والخطاب
والمخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا ،والخطبة مصدر الخطيب وخطب الخاطب على
المنبر واختطب يخطب خطابة واسم الكالم الخطبة ،قال الليث إن الخطبة مصدر الخطيب ال يجوز إال على
وجه واحد وهو أن الخطبة اسم للكالم الذي يتكلم به( ،)7والخطاب هو الكالم(.)8

( )1المرجع السابق.55 ،
( )2تجديد الدين ،وحيد الدين خان.5 ،
( )3من أجل صحوة راشدة ،الشيخ يوسف القرضاوي.30 ،
( )4خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة ،يوسف القرضاوي.130 ،

( )5أنظر :العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب ،حممد حامد الناصر.357 ،
( )6معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،198/2 ،مادة خطب.
( )7لسان العرب ،ابن منظور 360/1 ،مادة خطب.
( )8القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،سعدي أبو حبيب.118 ،
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وفي اًلصطالح وردت عدت تعريفات للخطاب :منها قول اآلمدي بأنه "اللفظ المتواضع عليه ،والمقصود
به إفهام من هو متهيئ لفهمه"( ،)1وهذا التعريف حصر الخطاب في اللفظ المقصود به اإلفهام للمتهيئ ،بينما نجد
الدكتور الطيار يعرفه بأنه" :كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب ،وتفترض فيه التأثير
على السامع أو القارئ ،مع األخذ بعين االعتبار مجمل الظروف التي تم فيها"( ،)2فهذا التعريف أضاف للفظ ما
يكون في حكمه وهو الكتابة ،حيث أن الكتابة تحل محل اللفظ في العرف والشرع ،كما أضاف على التعريف السابق
أهمية النظر في الظروف التي تم فيها الكالم المسموع أو المكتوب ،وهنا يمكننا أن نضيف للمسموع والمكتوب،
اإلشارة المرئية ،حيث أن اإلشارة لغة يستخدمها فاقد السمع والكالم ،كما يستخدمها السامع والمتكلم حين العجز
عن الكالم المباشر لسبب عارض.
ويرى البعض بأن الخطاب هو "كل كالم نافع يسوق الحجج والبراهين ،قصد به المخاطب من يخاطبه،
بعد أن التزم به فعليا ،بغرض إفهامه أم ار معينا ،والتأثير فيه تأثي ار يحمله على االلتزام به" ،وهذا التعريف يحصر
الخطاب في الكالم النافع ،الذي تؤيده الحجج والبراهين ،والتزم به صاحبه قبل أن يخاطب به الغير ،وهذا تحجير
لمفهوم الخطاب ،وحصره حص ار ضيقا ،ولعل الصحيح هو أن الخطاب أعم وأشمل مما ذكر هنا.
ومما سبق يمكن أن نخلص إلى تعريف الخطاب بانه كل ما يوجه لآلخرين بغرض التوجيه والتعليم ،أو
التنبيه والتحذير ،أو الترغيب والتشجيع ،سواء كان باللفظ المسموع ،أو بالحرف المكتوب ،أو اإلشارة المفهومة ،التي
تصدر من عاقل إلى عاقل ،إذ أن خطاب غير العاقل ال يعتد به؛ نظ ار لفقدانه العقل الذي هو مناط التكليف ،كما
أن الخطاب الموجه لغير العاقل نوع من العبث ،إذ كيف يخاطب من ال يعي األمور وال يدركها.
الديني لغة مأخوذ من كلمة الدين ،بكسر الدال ،قال بن فارس " :الدال والياء والنون أصل واحد إليه
يرجع فروعه كلها .وهو جنس من االنقياد ،والذل .فالدين :الطاعة ،يقال دان له يدين دينا ،إذا أصحب وانقاد
وطاع"( ، )3قال في القاموس الفقهي :الدين ما يتدين به اإلنسان ،وهو اسم لجميع ما يعبد به هللا ،وهو اإلسالم(،)4
وعلى هذا نجد أن مصطلح الدين نسبة إلى االنقياد والتسليم ،وهو هنا دين اإلسالم ،وله معان أخرى منها الملك
والسلطان ،والطاعة والجزاء ،والحاكمية ،والشريعة والملة(.)5
واصطالحا يراد به عند إطالقه "ما شرعه هللا لعباده من أحكام سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو
األخالق ،أو األحكام العملية"( ،)6فالدين عند المسلمين التسليم واالنقياد هلل تعالى ،وهو كل ما شرعه هللا تعالى
لعباده مما جاء في القرآن أو السنة ،وفي هذا البحث نقصد به كل ما تحتمله النصوص الشرعية الواردة في
مصادر التشريع اإلسالمي ،وينسب إلى دين اإلسالم.

( )1اإلحكام يف أصول األحكام ،سيف الدين اآلمدي.95/1 ،
( )2أتويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد ،أمحد الطيار.12 ،
( )3معجم مقاييس اللغة ،بن فارس.319/2 ،
( )4القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،سعدي أبو حبيب.133 ،
( )5أنظر :معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،حممود عبدالرحيم.94-93/2 ،
( )6املرجع السابق.94/2 ،
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الخطاب الديني:
ذكر الدكتور عياض السلمي أن المتتبع لتعريفات الخطاب الديني يجدها تنحصر في معنيين أحدهما
خاص واآلخر عام( ،)1فالمعنى العام هو أن الخطاب الديني كل سلوك أو تصرف يكون الباعث عليه االنتماء إلى
دين معين ،سواء أكان خطابا مسموعا أو مكتوبا أو كان ممارسة عملية ،أما المعنى الخاص الذي أشار إليه الدكتور
هو أن الخطاب الديني يراد به ما يصدر عن رجال الدين من أقوال أو نصائح أو مواقف سياسية من قضايا العصر
ويكون مستندهم فيها إلى الدين الذي يدينون به ،وفي هذين التعريفين نجد أن العموم في األول كونه منتميا إلى
الدين حتى وإن كان خالف حقيقة ذلك الدين ،وال شك بأن هذا التعريف فيه تجني على الدين في بعض األحيان؛
إذ قد يصدر عن من ينتمي إلى دين معين ما يخالف تعاليم ذلك الدين ،والتوجيهات التي فيه ،لذا يجب التفريق
بين سلوك األفراد وتعاليم األديان ،أما المعنى اآلخر فهو يشير إلى أن المستند في ذلك الخطاب هو الدين الذي
يدين به المتكلم ،ولعل هذا هو األقرب من حيث المبتغى في الخطاب الديني ،فهو يعني في حقيقته الصورة التي
يوجه بها تعاليم الدين للمخاطبين من قبل أهل العلم والدعوة في اإلسالم.
وبناء على النظرة السابقة نجد أن الدكتور قد فرق بين الخطاب الديني والخطاب الشرعي ،حيث اعتبر
الخطاب الشرعي بأنه النص الشرعي الوارد في القرآن أو السنة ،وكل ما يستفاد منه ،بينما الخطاب الديني حدده
بأنه فهم العالم أو الفقيه للنص ،والصيغة التي يعبر بها عن فهمه( ،)2ويمكن أن نضيف إلى معنى الخطاب الديني
األسلوب المستخدم في تحقيق النصوص الشرعية ،واختيار المناسب منها حسب الزمان والمكان واألفراد الذين
يوجههم الخطاب.
من جهة أخرى نجد تعريفا آخر يراه بأنه" :الحديث طبقاً لشريعة هللا بعد تنقيتها من األدران واألوهام

واألباطيل التي يحاول الضالون ألحقاها بها ،والتصدي للمستجدات التي تظهر في كل عصر لبيان الحكم الصحيح
لهذه المستجدات"( ،)3ولعل أفضل تعريف للخطاب الديني وأجمعه وأشمله ،هو ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي
بأنه" :البيان الذي يوجه باسم اإلسالم إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين ،لدعوتهم إلى اإلسالم ،أو تعليمه لهم،
وتربيتهم عليه :عقيدة أو شريعة ،عبادة أو معاملة ،فك ار أو سلوكا ،أو لشرح موقف اإلسالم من قضايا الحياة
واإلنسان والعالم :فردية أو جماعية ،روحية أو مادية ،نظرية أو عملية"( ،)4وهذا التعريف هو المقصود في هذا
البحث.

( )1أنظر حبث جتديد اخلطاب الديين مفهومه وضوابطه ،عياض بن انمي السلمي.5 ،
( )2املصدر السابق.8 ،
( )3التجديد يف الفكر اإلسالمي مفهومه ،أمهيته ،ضوابطه ،حممد حسن أبو حيىي.17 ،
( )4خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة ،يوسف القرضاوي.15 ،
562

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

المطلب الرابع :القواعد المقاصدية:
يعرفها الدكتور الكيالني بأنها" :ما يعبر به عن معنى عام ،مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة ،اتجهت
إرادة الشارع إلى إقامته من خالل ما بني عليه من أحكام"( ،)1وهي كما يراها "تعبر عن معنى عام قصده الشارع
والتفت إليه ،وعرفنا قصد الشارع له من خالل تصفح كثير من الجزئيات واألدلة التي نهضت بذلك المعنى
العام" ،منبها على أن القواعد المقاصدية ال تدخل ضمنها المعاني الخاصة والمقاصد الجزئية لألحكام ،كمقاصد
النكاح ونحوها( ، )2وعرفها الدكتور محمد عثمان شبير بأنها" :قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع

األحكام ،وتستفاد عن طريق االستقراء لألحكام الشرعية" ،وذكر بعدها بأن حقيقتها تكمن في بيان ِحكم الشريعة

وأسرارها التي توخاها الشارع من أصول التشريع( ،)3كما أشار إلى أنها حاكمة على القواعد الفقهية ومقدمة عليها
عند التعارض ،ألنها تعبر عن أهداف التشريع وغاياته ،بخالف القواعد الفقهية التي تعبر عن وسائل تلك
األهداف والغايات(.)4
ويراها الريسوني في موسوعة معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية والتي سيكون البحث في ضوابط
تجديد الخطاب الديني منطلقا من القواعد المقاصدية المذكورة فيها بأنها" :الصيغ التقعيدية المعبرة عن المقاصد
الشرعية العامة ،وعن مقتضياتها التشريعية والتطبيقية ،أو الموصلة إلى معرفتها وإثباتها"( ،)5وهو هنا يشير إلى
أنها تعبر عن المقاصد الشرعية العامة دون الجزئية أو الخاصة ،وأنها تقتضي المراعاة عند النظر في نصوص
التشريع ،أو تطبيقها في الواقع ،وحتى عند االجتهاد واالستنباط في األصول.
المبحث األول :تجديد الخطاب الديني بين اإلفراط والتفريط.
تعد قضة تجديد الخطاب الديني من القضايا التي ظهرت وانتشرت في المجتمعات اإلسالمية ،وقد تعالت
الدعوة للتجديد في الخطاب الديني بعد ظهور كثير من األحداث التي اجتاحت العالم بشكل عام ،والعالم اإلسالمي
بشكل خاص ،ال سيما أحداث ما يعرف باإلرهاب ،وتصرفات كثير من األفراد التي في غالبها ناتجة عن سوء الفهم
للنصوص ،أو الغلو في أمور الدين ،والتشدد فيها ،وأحيانا نادرة تكون استجابة لبعض الدعوات التي يطلقها بعض
المنتسبين لألديان ،وكل تلك األمور كانت عامال مساعدا للطعن في األديان ،مما كان لها التأثير السلبي في كل
مجتمع ،وعلى كل دين.
والدين اإلسالمي مثله مثل باقي األديان ،لكنه نال النصيب األكثر من الدعوة للتجديد فيه ،والتجديد في
الخطاب الديني المنسوب إليه ،والسبب في ذلك ما ينسب إليه من عمليات تطرف وتشدد ،وإرهاب وترويع ،مع أنه

( )1قواعدا املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة وُتليال ،عبدالرمحن إبراهيم الكيالين.55 ،
( )2املرجع السابق.57 ،
( )3القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية ،حممد عثمان شبري.31 ،
( )4املرجع السابق.32 ،
( )5أنظر :املقدمة الرابعة عشر (قواعد املقاصد :أمحد الريسوين) ،موسوعة معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،
.531/2
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بريء من ذلك كله ،إذ أن من المعلوم أن دين اإلسالم دين وسط ،ليس فيه غلو وال إفراط وال تفريط في تشريعاته،
وال يقر الغلو وال التشدد ،وال يتوافق مع ترويع اآلمنين مهما كانت ديانتهم ومعتقداتهم ،يقول تعالى :ﭐُّﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ٌّ
ﱟ َّ ُّ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥَّ (البقرة ،)١٤٣ :فاآلية مؤكدة على وسطية اإلسالم ،ووسطية األمة اإلسالمية ،ولكن هذه اآلية ومثلها
في القران كثير لم يشفع إلى تبرئة الدين اإلسالمي من مظاهر الغلو والتطرف ،والسبب في ذلك تصرفات بعض
من ينتسب إليه ،وأفعالهم التي تتناقض مع الوسطية واالعتدال ،فجاءت الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني؛ اعتقادا
منهم أن السبب في ذلك هو تشريعات اإلسالم ،وأحكامه ،ونصوصه.
اختلفت النظرة نحو الدعوة إلى التجديد في الخطاب الديني اتجاهات متعددة ،حيث أنكرها البعض بحجة أن
الدين كامل ،وال ينبغي التغيير والتبديل فيه ،وأن مجرد التجديد في خطابه قد يقود إلى التغيير في أحكامه وتشريعاته،
وأفرط فيها آخرون بحجة الحاجة إلى التجديد وانطالقا من األسباب التي سبق ذكرها ،وأعتدل قوم فوجهوا المراد من
ذلك في االتجاه الصحيح ،انطالقا من فهم تشريعات الدين اإلسالمي ،ومقاصدها ،ومن منطلق الفهم لحديث النبي
ﷺ" :إن هللا يبعث إلى هذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"( ،)1وقبل أن نشرع في الحديث عن
مظاهر اإلفراط والتفريط في موضوع تجديد الخطاب الديني ،أو نحدد االتجاه الصحيح له ،من خالل ما سطره
علماء األمة ،نعيد التعريف المقصود منه "وهو البيان الذي يوجه باسم اإلسالم إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين،
لدعوتهم إلى اإلسالم ،أو تعليمه لهم ،وتربيتهم عليه :عقيدة أو شريعة ،عبادة أو معاملة ،فك ار أو سلوكا ،أو لشرح
موقف اإلسالم من قضايا الحياة واإلنسان والعالم :فردية أو جماعية ،روحية أو مادية ،نظرية أو عملية"(.)2
فمن التفريط في تجديد الخطاب الديني هو محاربته كليا ،والدعوة إلى مقاطعة من يدعو إليه ،والنظر إلى أنه
هذه الدعوة المقصود منها التبديل والتحريف والتغيير في أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويرون أن التمسك بما كان
عليه األولون في كل شيء هو األسلم ،وأن العمل بخالف ما عمله األولون يعد ابتداعا في الدين ،ومخالفة ألحكامه،
ولعل المنطلق الذي ينطلق منه أصحاب هذا الرأي أنهم جعلوا أحكام الدين وأساليبه ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل،
وعدم نظرهم في المقاصد ،وِفْق ِه الواقع الذي من أجله شرعت تلك األحكام ،وربما يكون السبب في نظرتهم للخطاب

الديني هو فهمهم لتفسير معنى الخطاب ،وخوفهم من أن يصل التجديد إلى أحكام الدين وثوابته التي ال تقبل التبديل
أو التجديد" ،وأكثر آفات الناس من األلفاظ ،وال سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو
عليه ،والتعبير المطابق ،فيتولد من ضعف التصور ،وقصور التعبير نوع تخبيط"(.)3
والحقيقة أن دين اإلسالم دين كامل متكامل ،والقول برفض تجديد الخطاب الديني يعد من الجمود الذي نهى
عنه اإلسالم ،ألن المسلم كيس فطن ،والحكمة ضالته ،أينما وجدها فهو أحق بها ،فمن الحكمة التي ينبغي للمؤمن
األخذ بها واتباعها العمل بما يخدم اإلسالم ،ويعمل على نشره وتأثيره في نفوس الغير ،وال يتأتى مثل هذا إال

بخطاب متناسب مع زمان ومكان وثقافة المخاطبين ،مع الحرص أن يكون هذا الخطاب مبني على أسس وأصول

( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ( )567 / 4حديث رقم ( ،)8592ورقم ( )8593كما أخرجه أبو
داود يف سننه ( )109 / 4حديث رقم (.)4291
( )2أنظر ص.7
( )3مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن قيم اجلوزية.87/3 ،
564

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

ثابتة ،منطلقها نصوص الوحي في القرآن والسنة النبوية" ،فالدعوة إلى اإلسالم إن لم تتطور في مادتها وأسلوبها،
تصبح متخلفة عن العصر ،ضعيفة الفائدة واألثر؛ ألن تجديد الخطاب وأسلوبه مع التمسك باألصول التي أرساها
السلف الصالح بجملتها ضرورة دعوية حتمية"( ،)1فهنا يتبين لنا خطأ من قال برفض تجديد الخطاب الديني ورده
بالكلية.
وفي مقابل هذا التفريط نجد قوما آخرين قد أفرطوا في فهم التجديد في الخطاب الديني ،فنظروا إليه بأنه
تجديد لكل أمور الدين ،أحكامه وعقائده وأخالقه ،فلم يميزوا بين الثوابت التي ال تقبل التغير والتبديل ،والمتغيرات
التي يمكن أن تتغير مع تغير الظروف واألحوال ،فهؤالء هم "غالة الدعوة إلى التجديد ،وهو الذين يريدون إنساف
كل قديم ،وإن كان أساسا لهوية المجتمع ،ومبر ار لوجوده ،وس ار لبقائه ،ولسان حالهم يقول بحذف األمس الماضي
من الزمن"( ،)2وينطلقون في تأصيل دعوتهم هذه من منطلق أن لكل زمان ما يناسبه من أحكام ،وعقائد ،وأن الدين
اإلسالمي مرن ،ومتجدد ،وينسبون قولهم هذا إلى النبي ﷺ ،مستدلين بحديث التجديد والمجدد الذي سبق ذكره ،وهم
هنا ال يفرقون بين الثابت من أحكام الشريعة ،والعقيدة واألخالق ،التي ال تقبل التبديل والتغيير ،والمتغير في الدين،
الذي يكون في الوسائل واألساليب المستخدمة.
وال يشك عاقل أن هذه الدعوة لم تقم على عقل صحيح ،وال دليل صريح ،وإنما هي من باب اتباع سنن من

كان قبلنا حذو َّ
الق َّذ ِة بالَق َّذ ِة ،حتى نقع فيما وقعوا فيه من التحريف والتبديل ألديانهم ،حتى أضحت محرفة تماما عما

جاءت به الدعوة الصحيحة لديهم ،كما أن حديث التجديد والمجدد لم يقصد به تغيير الدين وتبديل األحكام وإنما

المقصود منه أمور أخرى فسرها أهل العلم الراسخون فيه( ،)3فمن أهم األمور التي يجب التنبه لها ،والتنبيه عليها
"أن تجديد الخطاب الديني ال يعني بحال المساس بالعقيدة اإلسالمية ،أو تجاهل حكم شرعي ،أو التغاضي عن آية
قرآنية أو حديث صحيح"( ،)4وعلى هذا نجد أن مثل هذا اإلف ارط والمبالغة في أمر تجديد الخطاب الديني أدى إلى
عدة أمور منها :رفض البعض لفكرة تجديد الخطاب الديني -كما أسلفنا ،كما أنه أدى إلى تمييع الدين ،وتغيير
أحكامه وشرائعه حسب أهواء البشر ورغباتهم ،األمر الذي أدى إلى عدم االنضباط بضابط الشرع وإنما بضابط
الهوى والرغبة.
وفي مقابل هذا اإلفراط والتفريط في فهم المقصود من تجديد الخطاب الديني ،نجد صوت االعتدال والعقل
يبرز في الواقع ليقول لنا بأن تجديد الخطاب الديني أمر شرعي ومنهج رباني ،وأسلوب نبوي ،حيث أن مراعاة
األحوال ،وتغير الزمان والمكان واألفراد دافع إلى تغير أسلوب الخطاب الموجه إليهم ،والمتتبع لآليات القرآنية
واألحاديث النبوية يجد فيها ما يؤكد أمر التغير في الخطاب ،ال سيما عند المقارنة بين الخطاب في مكة والخطاب
في المدينة المنورة ،والخطاب الموجه للمسلمين ،والخطاب الموجه ألهل الكتاب ،والخطاب الموجه للناس جميعا،

( )1أنظر أوراق عمل ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطين :حبث :خصائص املنهج السلفي وصلته بتجديد
اخلطاب الديين ،أمحد حممد هليل.1680/4 ،
( )2جتديد اخلطاب اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة ،سلمان حمسن عبد ربه وزمالاه.31 ،
( )3أنظر :ص .5 -4
( )4حنو جتديد اخلطاب اإلسالمي املعاصر ،أمحد حممد هليل.14 ،
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طب ،وعلى هذا نبه النبي ﷺ معاذ بن جبل عندما أرسله إلى أهل اليمن
حيث يجد النداء يختلف باختالف المخا َ
بقوله إنك تقدم على قوم أهل كتاب( ،)1في إشارة وتوجيه إلى أهمية مخاطبتهم بما يتناسب وحالهم وزمانهم وثقافتهم.
ومن أوضح الدالئل على تغير الخطاب ومراعاة األحوال ما رواه البخاري في صحيحة موقوفا على اإلمام
علي بن أبي طالب  " :حدثوا الناس بما يعرفون ،أتحبون أن يكذب هللا ورسوله؟"( ،)2فتحديث الناس بما يعرفون
فيه اإلشارة إلى أن الخطاب الموجه للناس ينبغي أن يكون في ضوء المعرفة التي لديهم ،وفي ضوء ما يتناسب مع
أحوالهم زمانا ومكان وثقافة ،ومما قرره أئمة الدين وفقهاء اإلسالم أن الفتوى تتغير بتغيير الزمان والمكان والعرف
والحال ،ومعلوم أن الفتوى متعلقة بأحكام الشرع ،فمن باب أولى القول بتغير الخطاب الديني بتغير الزمان والمكان
والعرف والحال(.)3
وتجديد الخطاب الديني يجب أن ينظر إليه من منظورين مهمين ،أولهما :أن التجديد يكون للخطاب وليس
للدين وأحكامه ،والثاني :أن التجديد ال يكون للثوابت الشرعية كالعقيدة واألحكام واألخالق ،وإنما يكون التجديد في
الطريقة واألسلوب" ،فالدين في أصوله وكلياته العقائدية والتعبدية واألخالقية والشرعية ال يتغير ،ولكن الذي يتغير
هو أسلوب تعليمه ،والدعوة إليه"( ،)4فإذا انطلق تجديد الخطاب الديني من هذين المنظورين ،أمكن الرد على القولين
السابقين ،الذي فرط أحدهما في قبول التجديد ،وأفرط اآلخر فيه إفراطا أدى إلى تحريف وتبديل األحكام والشرائع.
والخالصة مما سبق أن مفهوم الخطاب الديني والنظرة التي صاحبته تنوع بتنوع الفكر الذي يحمله صاحبه،
واألهداف والغايات التي ينطلق منها وإليها ،فبالغ قوم في التحذير منه مخافة االنجرار فيه إلى تغيير الدين وتبديل
أحكامه وشرائعه ،وبالغ آخرون في مجاالت التجديد حتى وصلوا إلى القول بتبديل كل األمور المتعلقة بالدين،
لتكون متوافقة مع متطلبات الزمان والمكان ،وتوسط العقالء في موضوع التجديد ليقولوا بأن الدين فيه أمور ثابتة
ال تقبل تبديال ،وال تجديدا ،وهي العقيدة واألحكام الشرعية ،واألخالق اإلسالمية ،التي نصت نصوص الوحيين بها،
من غير خالف في فهم المقصود منها ،وفيه أمور متغيرة يمكن تغيرها بتغير الزمان والمكان والحال والثقافة ،وهذه
األمور هي األساليب واألدوات المستخدمة في الدعوة والتطبيق لتلك الثوابت من الدين.

( )1صحيح البخاري ،حديث رقم .119/2 ،1458
( )2صحيح البخاري ،حديث رقم .37/1 ،127
( )3خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة ،يوسف القرضاوي.17 ،
( )4املرجع السابق.17 ،
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المبحث الثاني :أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه.
األهداف والغايات في كل أمر هي بمثابة القوة المحركة والدافعة نحو ذلك األمر ،وهي أشبه بالموجهات
الباعثة عليه ،وقد بينا في المبحث السابق أن تجديد الخطاب الديني في قبوله ورفضه ،كان مبنيا على األهداف
والغايات المتوقعة منه ،فالرفض جاء بناء على الخوف من تعديه إلى التغير والتحريف والتبديل في الدين اإلسالمي
وشرائعه وأحكامه ،أما الذين ينادون به ،فأهل اإلفراط منهم كانت غايته وأهدافه التبديل للشرائع واألحكام بما يناسب
هواهم ومصالحهم ،حيث وجدوا في هذه الدعوة فرصة لالنسالخ من الدين وتبعاته ،أما أهل االعتدال منهم فكانت
لهم أهداف سامية ونبيلة خالصتها توجيه الخطاب اإلسالمي الديني إلى ما يحقق مصلحة الدين اإلسالمي بشكل
عام ،وتام حسب مقتضيات مقاصد التشريع اإلسالمي ،وفيما يلي جملة من أهداف وغايات تجديد الخطاب الديني
من منطلق النظرة المعتدلة إليه التي ترى أن تجديد الخطاب هو لألسلوب وطريقة الدعوة وتقديم الدين ،وليس
لألحكام والعقائد واألخالق.
تأتي أهداف تجديد الخطاب الديني في المنهج الوسطي المعتدل انطالقا من مفهومه ،والمقصود منه،
إضافة إلى االنطالق من فهم المقصود بالتجديد المذكور في حديث النبي ﷺ الذي قال فيه" :إن هللا يبعث إلى هذه
األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"( ،)1فقد ذكر الدكتور عبدهللا الزبير في تفسير المراد بالتجديد ستة
أمور يمكن قبولها من أقوال العلماء في معنى التجديد المراد في الحديث ،ويمكن اعتبارها أهدافا لتجديد الخطاب
الديني ،وهذه األمور هي( :)2األول :إحياء ما اندرس من العلم والعمل ،والثاني :األمر بمقتضى الكتاب والسنة عند
غياب األمر بهما أو التساهل في االستمساك بمقتضاهما ،الثالث :تبيين السنة وتمييزها عن البدعة إذا اختلطتا
وتمازجتا ،الرابع :إماتة ما ظهر من البدع والمحدثات ،بنشر العلم والدعوة به وإكثاره ،والخامس :إحياء معالم الدين
بعد ما أصابها الطموس ،بعوامل القسوة وطول األمد ،والسادس :ربط حبل الدين وتوثيقه في وسائله ووسائطه
التعبدية والخلقية والوجدانية.
وقريبا من األهداف السابقة ما ذكره الدكتور سلمان محسن وزمالؤه في تحديد مجاالت تجديد الخطاب
الديني ،ويمكن أن ينظر إليها على أنها أهدافا لتجديد الخطاب الديني ،وهذه المجاالت هي( :)3الحفاظ على نصوص
الدين األصلية الصحيحة ،ونقل المعاني الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم لها ،واالجتهاد في األمور
المستجدة وإيجاد الحلول لها ،وتصحيح االنحرافات سواء في المفاهيم والقيم ،أو السلوك والعمل ،ورد المنحرف إلى
أصله ،وحماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله بصيانته من عبث العابثين ،وتحريف المحرفين ،فهذه األمور
في حقيقتها أهداف سامية لتجديد الخطاب الديني؛ ألن البقاء على ما كان من األمور واألفهام قد يؤدي إلى اعتقاد
النقص والخلل في الدين ،وعدم صالحيته للعصر الحديث.
ومن أهداف تجديد الخطاب الديني ما أورده الدكتور محمد البشير في بيان معنى التجديد ،حيث يرى أن
من معاني تجديد الخطاب الديني تأسيسه على اإلخالص هلل تعالى ،وشحنه بالصفاء والمشاعر النبيلة وحب الخير

( )1سبق خترجيه ص .8
( )2أنظر :مفهوم التجديد وجتديد التدين ،عبدهللا الزبري عبدالرمحن صاخل.100 ،
( )3أنظر :جتديد اخلطاب اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة ،سلمان حمسن عبد ربه وزمالاه.28 ،
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للناس ،إضافة إلى مالمسة حاجات الناس والحرص على تبصيرهم بالتحديات والفرص التي تنتظرهم( ،)1ومن
األهداف التي ترجى من تجديد الخطاب الديني "نشر العلم الصحيح بين الناس ،وإظهار الشرائع التي خفيت في
المجاالت الشرعية المختلفة ،بفعل الجهل الذي خيم على كثير من مجتمعات المسلمين ،أو بفعل التأويل الفاسد
الذي أضاع كثي ار من دالالت النصوص"(.)2
ونخلص مما سبق ذكره من أهداف تجديد الخطاب الديني إلى أن أبرز األهداف المقصودة منه هو إبراز
الصورة الوسطية المعتدلة للدين اإلسالمي ،وتقديمها للعالم باألسلوب والطريقة التي تتناسب مع حال المخاطبين،
دون جمود عند األسلوب القديم ،أو ذوبان وانغماس في الطريقة الحديثة ،مع األخذ في االعتبار أالّ يمس التجديد
الجوهر واألصل الثابت من الدين ،بتبديل العقائد أو األحكام الشريعة الثابتة بنصوص قطعية في ثبوتها وداللتها،
على أن يكون هذا التجديد صاد ار من فهم وعلم ،وليس من جهل وهوى.
أما عن الدوافع من وراء التجديد ،نجد أن من أول الدوافع الملحة إلى تجديد الخطاب الديني التقدم والتطور
في جميع مجاالت الحياة ،ال سيما في عصر التقنية والعولمة ،األمر الذي يستدعي معه تجديد الخطاب الموجه
للناس بما ال يتعارض مع أحكام الدين وش ارئعه ،وال يتعارض مع واقع الناس وثقافتهم ،والحال الذي هم فيه ،فمعلوم
أن دين اإلسالم خاصة هو متجدد في أساليبه ووسائله بما يتناسب مع الزمان والمكان الذي يكون فيه ،ففي ضوء
هذا األمر نجد أن التجديد الصحيح للخطاب الديني ضرورة ومطلب شرعي ،فالتجديد مواكبة للمستجدات بما يوافق
الشرع وثوابت الشريعة ،ألن الجمود على الماضي يؤدي إلى نبذ الدين وإهمال شرائعه ،ووصفه بالتخلف والجمود
والرجعية ،كما أن اإلسهاب في أمر التجديد وعدم ضبطه قد يؤدي إلى هدم الدين وشريعته ،وذوبانه في متطلبات
العولمة والعلمانية ،مما يسهم في االنسالخ منه ،والتحريف لشرائعه.
ومن دوافع تجديد الخطاب ظهور وبروز الكثير من المعامالت واألمور التي لم تكن في الزمن السابق،
مما يستدعي النظر فيها بما يحقق المصلحة الحالية ،وال يخالف المقاصد الشرعية األساسية ،ومن دوافع تجديد
الخطاب الديني التخلية والتحلية ،بمعنى تنقية الدين اإلسالمي وتخليصه مما نسب إليه ظلما وعدوانا من اتهامات
بالتطرف واإلرهاب؛ نتيجة لبعض التصرفات الفردية والالعقالنية من بعض المنسبين إليه ،مما ال يقرها شرع وال
عقل ،وتحليته بما يبرز مظاهر الجمال فيه ،ويحسنه لآلخرين؛ ليكون دافعا لهم نحو هذا الدين العظيم ،فيقبلوا عليه
ويدخلوا فيه أفواجا ،وتصحيح الفهم للمنتسبين للدين اإلسالمي بإبعادهم عن مظاهر التشدد والغلو والتطرف ،الذي
َمَقتَ ُه اإلسالم وحاربه وقد صح عن النبي ﷺ قوله" :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا ،وقاربوا،
وأبشروا"( ،)3وفي صحيح مسلم قال رسول هللا ﷺ موجها أصحابه رضوان هللا عليه ،والخطاب عام لألمة اإلسالمية،
ولكل عالم وداعية" :بشروا وال تنفروا  ،ويسروا وال تعسروا"( ،)4ففي الحديث األول التحذير من التشدد والغلو،

( )1أنظر :جتديد اخلطاب الدعوي اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة ،حممد البشري حممد.136 ،
( )2أنظر أوراق عمل ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطين :حبث :اخلطاب الديين يف ضوء املنهج السلفي ،صاحل
بن عبدهللا بن محيد.1640 ،
( )3صحيح البخاري ،حديث رقم .17/1 ،39
( )4صحيح مسلم ،حديث رقم .141/5 ،1732
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والتوجيه بالتسديد والمقاربة ،أما الحديث الثاني ففيه التبشير بالخير والتيسير في األمور ،وعدم التنفير والتعسير
على الناس ،وكل هذه األمور ال تكون إال باستخدام الخطاب المناسب للمخاطبين.
كذلك من الدوافع لتجديد الخطاب الديني جهل الكثير من الناس ،بلغة العرب الفصيحة ،وأساليبها
البالغية ،مما أسهم في سوء الفهم لبعض النصوص الشرعية ،وتأويالها بما ال يتناسب مع مقاصدها التي أنزلت
بها ،وفي بعض األحيان يتم إقحام بعض النصوص الشرعية في مسائل غير التي أريد بها؛ فنتج عن تلك األفهام
واالقحامات أخطاء كثيرة ومتكررة ،مما ساهم في الطعن في الدين ،ونسبة ما ليس فيه إليه ،فوجب على أهل العلم
والدعوة اإلسالمية العمل على تجديد أسلوب الدعوة ،ومخاطبة الناس بما يفهمون ويعرفون من ألفاظ ومصطلحات
تتناسب مع وقتهم وعصرهم ،وبيان حقيقة األلفاظ والمصطلحات الشرعية المستفادة من نصوص الشرع في القرآن
والسنة.
كما أن ظهور الجماعات والفرق واألحزاب والتكتالت ،والمنظمات اإلقليمية والدولية أمر دافع وضرورة
دافعة نحو تجديد الخطاب الديني ،ألن عدم التجديد قد يفتح الباب على مصراعيه لهذه الفرق ولجماعات والمنظمات
لتحميل الدين ما ال يليق به ،وإقحامه فيما لم يأت به ،كما أنه قد يكون مبر ار ليقول كل منهم بمقاله الذي يتخالف
مع مراد التشريع ،والسبب في ذلك عدم الفهم الصحيح للنصوص ،أو البناء على تصرفات األفراد المنتسبين للدين،
أو اتباع الهوى المفضي لالنسالخ من الدين والتدين ،فتبرز أهمية تجديد الخطاب الديني لقطع الطريق أمامهم
جميعا؛ من خالل بيان حقيقة الدين ،ونصوصه المنطلقة من الفهم الصحيح لها ،والمرتبطة بالمقاصد الشرعية التي
أردها الشارع الحكيم ،فالتجديد هنا إظهار الحق ومحاربة الباطل لمواجهة حمالت التشويه ،والفكر الدخيل على
اإلسالم وتعاليمه.
ومع ما سبق من األمور التي سطرناها حول أهداف تجديد الخطاب الديني ودوافعه ،البد لنا أن نبين أم ار
مهما ،وهو عدم االنجرار وراء كل دعوة تجديدية ،قد يكون صاحبها أحد الجهال الذين ليس لهم علم صحيح ،وال
فهم مستقيم ألمور الدين ،وقد وجهنا رسول هللا ﷺ توجيها ُم ِه ًّما في هذا بقوله " :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه

من الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا لم يترك عالما ،اتخذ الناس رؤوسا جهاال ،فسئلوا فأفتوا بغير
علم ،فضلوا وأضلوا"( ،)1فهذا التنبيه يرشدنا أن ال يكون اتباعا لكل جاهل أو ناعق باسم الدين ،بل يجب علينا
النظر في دعوى المتكلم ،وخطابه ،وفي حاله ،وعلمه ،فإن كان خطابه متماشيا مع ضوابط التشريع ومقاصده،

وحال المتكلم أنه معروف بالعلم الشرعي الواسع النابع عن فقه صحيح ،وفهم مستقيم للدين أخذنا منه ،وإال فاألصل
والواجب رد كالمه عليه ،وعدم قبوله ،ألنه كما قيل" :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"( ،)2وهنا نجد
أنفسنا بحاجة إلى معرفة ضوابط قبول دعوة تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية للتشريع اإلسالمي،
وهو ما سنبينه في المبحث التالي.

( )1احلديث متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  ،31/1 ،100ومسلم يف صحيحه برقم ،2673
 ،60/8كما أخرجه غريها.
( )2أنظر مقدمة صحيح مسلم ،11/1 ،والقول منسوب إىل حممد بن سريين.
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المبحث الثالث :ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القواعد المقاصدية.
تعد الضوابط في التشريع اإلسالمي أساسا مهما لمعرفة األمور ،أو اإلحاطة بها؛ لئال يتداخل معها
غيرها ،أو تخرج عن اإلطار المقصود منه ،فهي "الميزان الشرعي لئال يحصل اإلفراط أو التفريط ،أو الزلل أو
الطيش لمن أراد الحديث في الفتوى ومسائل الفقه ،وما يستجد من النوازل ،وتعكس دقة اإلسالم في معالجة األمور،
وتمنع العبث باألحكام الشرعية ،وتضيق الخناق على دعاة الحداثة والفوضى الفقهية"( ،)1ولهذا نجد االهتمام الكبير
بتحديد الضوابط لدى أهل العلم في جميع الفنون ،فوضعوا الضوابط للمستجدات واألمور التي يرون أهمية ضبطها
بضابط الشريعة.
وتجديد الخطاب الديني أحد أهم األمور التي يجب فيها الضبط بضوابط الشرع ،حتى ال يكون فيها اإلفراط
أ و التفريط الذي ذكرناه سابقا ،ولعل القواعد المقاصدية للتشريع اإلسالمي هي مظنة من مظان استنباط هذه
الضوابط؛ نظ ار لكون هذه القواعد "تجعل من التمسك بالمقاصد والسير وراء المقاصد نهجا علميا مضبوطا ،مضمونا
ومأمونا ،وليس مجرد مسلك فكري متحرر يستعصي على الضوابط والضمانات المنهجية"( ،)2وفيما يلي جملة من
الضوابط التي تضبط تجديد الخطاب الديني المستنبطة من القواعد المقاصدية ،علما بأن القواعد المقاصدية المذكورة
هنا تم أخذها من كتاب معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية:
 .1اًلنطالق من توجيهات الكتاب والسنة وإجماع األمة:
حيث أنها هي المصادر األساسية لمعرفة األحكام الشرعية ،وما يرتبط بها ،وأن المتكلم يقبل قوله أو يرد عليه
بقدر أخذه وارتباطه بهذه المصادر ،أو بعده ومخالفته لها ،ولهذا نجد في القواعد المقاصدية أن "مقاصد الشرع
تعرف بالكتاب والسنة واإلجماع" ،مما يجعل األساس األولي في معرفة المقاصد الشرعية هو القرآن والسنة وإجماع
األمة؛ حيث أن القرآن الكريم كالم هللا تعالى ،ومنهجه الذي جعله هداية للناس ،ونبراسا يستضاء به ،يقول اإلمام
الشاطبي " :الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة ،وعمدة الملة وينبوع الحكمة ،وآية الرسالة ونور األبصار والبصائر،
وأنه ال طريق إلى هللا سواه ،وال نجاة بغيره ،وال تمسك بشيء يخالفه ،وهذا كله ال يحتاج إلى تقرير واستدالل عليه؛
ألنه معلوم من دين األمة"( ،)3أما السنة النبوية فهي المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم ،ومصدرها األساسي
الوحي اإللهي كما في قوله تعالى :ﭐُّﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ َّ (النجم ،)٣ :كما أنه وكما يقول اإلمام الشاطبي "وإذا نظرنا
إلى السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور؛ فالكتاب أتى بها أصوال يرجع إليها ،والسنة أتت بها تفريعا على
الكتاب وبيانا لما فيه منها"( ،)4وأما اإلجماع فهو "ثالث األدلة الشرعية المتفق عليها في الجملة ،ولذلك فالعلماء

( )1الضوابط الشرعية للثوابت واملتغريات يف اإلسالم ،راشد سعيد شهوان.82 ،
( )2أنظر :املقدمة الرابعة عشر (قواعد املقاصد :أمحد الريسوين) ،موسوعة معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،
.534/2
( )3املوافقات ،الشاطيب.144/4 ،
( )4املرجع السابق.346/4 ،
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يشترطون لبلوغ رتبة االجتهاد معرفة مواطن اإلجماع ،وكما أنه مصدر لألحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة في
التشريع ،فهو كذلك مصدر لثبوت كثير من المقاصد الشرعية"(.)1
ومن القواعد المقاصدية التي دلت على هذا الضابط ،قاعدة "مقاصد اآليات القرآنية تفهم في ضوء المقاصد
العامة للقرآن الكريم" ،فإن كانت مقاصد الشريعة تعرف من الكتاب والسنة واإلجماع ،فإن مقاصد اآليات القرآنية
تفهم في ضوء المقاصد العامة للقرآن الكريم ،وال يجوز إخراجها بعيدا عن تلك المقاصد ،كما ال يجوز تحميلها
ماال تحتمل من معان ،إذ أن األصل في األمر كله هو أن القرآن بعضه يفسر بعض ،وال يوجد تعارض بين
اآليات بعضها مع بعض ،وما وجد فيه التعارض أو فهم منه ذلك فمرجعه إلى أمرين ،إما أن يكون أحد النصين
ناسخا واآلخر منسوخ ،وإما أن يكون الفهم الذي فهمه صاحبه خطأ ،وعلى خالف المقصود في اآليات.
وفي ضوء ما سبق ينبغي أن يكون التجديد في الخطاب الديني في ضوء الفهم والدراية بمعاني القرآن وآياته،
والسنة بأنواعها ،ومعرفة اإلجماع الذي عليه علماء اإلسالم ،وعدم الخروج عن األحكام الشرعية الثابتة بنصوص
قطعية في داللتها ومعانيها.
 .2الحرص على المصلحة واًلهتمام بها في الخطاب:
ودل على هذا الضابط عدد من القواعد المقاصدية منها قاعدة "الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت" ،وقاعدة
"المصلحة المحافظة على مقصود الشرع حجة ال خالف فيها" ،إضافة إلى قاعدة "اتباع المصالح يبنى على
ضوابط الشرع ومراسمه" ،وكلها تؤكد أهمية العناية بتحقيق المصلحة للخلق ،وقد دلت عليها األحكام الشرعية
الواردة في القرآن والسنة ،حيث أننا نجدها حريصة على تحقيق المصلحة لإلنسان ،التي فيها نفع لإلنسان ،ودفع
المضرة عنه ،ويرى اإلمام الغزالي المصلحة الشرعية هي التي فيها " :المحافظة على مقصود الشرع ،ومقصود
الشرع من الخلق خمسة :وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه
األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"( ،)2وهذا يؤكد أن
تحقيق المصلحة هي مقصود التشريعات اإلسالمية ،إال أن من المهم االنتباه إلى أن المصلحة المقصودة هي
التي تحقق مقاصد التشريع ،فالعالقة بين المصلحة والمقاصد الشرعية هي عالقة ارتباط ،ال ينفك أحدهما عن
اآلخر؛ إذ كل واحد منهما يوصل إلى اآلخر ،فمتى تحققت مقاصد الشريعة تحققت المصلحة ،ومتى تحققت
المصلحة تحققت مقاصد الشريعة.
ومن المهم جدا اإلشارة إلى أن ليس كل مصلحة معتبرة شرعا ،إذ أن بعض األمور التي ظاهرها المصلحة على
خالف ذلك ،حيث أن المفسدة في باطنها ،وعلى هذا البد من مراعاة أن تكون المصلحة محققة في األمر ،وأن
المفسدة بعيدة عنه ،أو أن تحقيق المصلحة غالب على المفسدة -إن وجدت ،-كما أن المصلحة يجب أن تكون
مبينة على ضوابط الشرع وتوجيهاته ،وهو ما أشارت إليه القاعدة المقاصدية " اتباع المصالح يبنى على ضوابط

( )1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .5/17
( )2املستصفى ،أبو حامد الغزايل.174 ،
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الشرع ومراسمه" ،فللمصلحة المقبولة شرعا شروط منها( :)1مالءمة مقاصد الشارع الكلية النصية أو المستقرأة من
النصوص الجزئية ،ال تتصادم مع النصوص واألدلة الشرعية المعتبرة مصادم ًة ال يمكن معها الجمع بينهما ،وأن

يشهد لها أصل عام من أصول الشريعة ،وأال تفوت مصلحة أعلى منها ،وأن تكون في معقول المعنى ال في

التعبديات المحضة ،وأن تكون عامة في الزمان والمكان واألحوال ،أن تكون مطلقة عامة ال تختص بباب دون
باب وال بمحل دون محل.
ومما سبق نشير إلى أن تجديد الخطاب الديني ال ينبغي أن يكون تعسفيا ،وإنما الواجب فيه أن يكون بغرض
تحقيق المصلحة المستقرة في الشرع ،والتي تؤكدها نصوص الشريعة ،كما يجب أن يكون التجديد في إطار ما
أقرته الشريعة اإلسالمية وأحكامها ،إذ أنه ال مصلحة في التجديد إذا تخالف الخطاب الجديد مع المقاصد
واألحكام الشرعية التي ال مجال في تغييرها ،حيث قررنا -سابقا -أن المصلحة ومقاصد الشرع مرتبطان ارتباطا
طرديا ،وال يمكن الفصل بينهما ،فال مصلحة في خطاب خالف الشرع.
 .3عدم تسويغ الحرام أو الخطأ ومخالفة الشرع في الخطاب:
هذا الضابط مرتبط بما تقرر في الضابط السابق ،حيث أن الخطاب الذي يسوغ الحرام والخطأ ،أو يخالف الشرع
ومقاصده ،يعتبر مخالفا لتحقيق المصلحة الشرعية ،إذا ال مصلحة بمخالفة الشريعة ،ومن هنا نجد القواعد
المقاصدية تدلل على أنه" :كل من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" ،وأنه "يمنع الفعل متى ثبت
أن المقصود منه محض اإلضرار بالغير" ،فهذه القواعد تكشف لنا أن "مقاصد المكلفين على أعمالهم التي تكون
في صورتها الظاهرة مشروعة وصحيحة بينما هي في قصود أصحابها وبواعثهم الخفية ممنوعة وفاسدة ،وتقرر
نظر لمناقضته لمقصود الشارع فإنه يؤثر على العمل نفسه فيبطله
فاسدا ًا
هذه القاعدة أن قصد المكلف إذا كان ً
دنيويا وأخرويا"(.)2
من أصله ،أي أنه يفقده قيمته واعتباره الشرعي
ً
يقول اإلمام الشاطبي" :كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة ،وكل من
ناقضها فعمله في المناقضة باطل ،فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل"( ،)3ومن هذا نخلص إلى
أمر مهم في تجديد الخطاب الديني وهو أال يكون التجديد بإباحة الحرام ،أو تسويغه ،كما يحرم مخالفة الشريعة
وأحكامها الثابتة بحجة التجديد ،أو متابعة متطلبات العصر ،والعولمة التي يراد منها االنسالخ من القيم
والتشريعات.
 .4الربط بمقاصد التشريع ومآًلتها:
تقرر معنا سابقا أن المصالح مرتبطة بالشرع ،وأن التشريع اإلسالمي قائم على تحقيق المصالح لإلنسان في
الدنيا واآلخرة ،لهذا كان مع الضروري في تجديد الخطاب الديني أن يكون ارتباطه بمقاصد التشريع ،والمآل الذي
تصل إليه ،وقد تقرر هذا الضابط من خالل فهم القواعد المقاصدية اآلتية" :النظر في مآالت األفعال معتبر

( )1أنظر :معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .5/375
( )2معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .4/412
( )3املوافقات ،الشاطيب.28-27/3 ،
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مقصود شرعا" ،وقاعدة "ليس في الشريعة شيء على خالف القياس الصحيح" وقاعدة "أدلة الشريعة اللفظية ال
تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية" ،باإلضافة إلى قاعدة "كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل
إلى مفسدة غالبة" ،فهذه القواعد تقرر أن األمور بمقاصدها ،والمستفاد منها " أن على المجتهد حين يجتهد ويحكم
ويفتي في الوقائع المختلفة أن ينظر إلى نتائج الفعل وآثاره المصلحية والضررية ،وذلك حتى يتصور الواقعة
المعروضة تصو ار كامال ،ويكيفها تكييفا صحيحا موافقا لحقيقتها ،ليحكم عليها بعد ذلك بالحكم المناسب المحقق
لمقصود الشارع في جلب مصالح العباد"(.)1
وقد دللنا سابقا على ربط الخطاب بمقاصد التشريع ،أما ربط الخطاب بالمآل ،فيدل عليه ما ورد في كتاب هللا
تعالى من النهى عن سب آلهة الكفار واالعتداء عليها؛ حتى ال يقع أهل الكفر في سب هللا تعالى ،وذلك في قوله
تعالى :ﭐ ُّﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧَّ (األنعام ،)١٠٨ :ومن هنا ندرك أهمية النظر في تجديد
الخطاب إلى مآالتها ،والمقاصد المرتبطة بها ،وعليه يكون التجديد في الخطاب الديني ما توافق مع مقاصد
التشريع ،وما كان مآله إلى مصلحة متحققة ،أو تغيير مفسدة وإزالتها.
 .5الحرص على تنظيم حياة الناس ومصالحهم بما يتوافق مع أحكام الشرع:
وهذا الضابط تم أخذه من مجموعة القواعد المقاصدية هي :قاعدة :قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة،
وقاعدة :وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد ،وقاعدة :المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة
اآلخرة ،ال اتباع أهواء النفوس ،وقاعدة :األوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد ،وقاعدة :الجوابر مشروعة
لجلب ما فات من المصالح ،والزواجر مشروعة لدرء المفاسد ،وقاعدة :الطاعة أو المعصية تعظم بحسب
المصلحة أو المفسدة الناجمة عنها ،فمن هذه القواعد المقاصدية ندرك أن الشارع الحكيم أراد "تنظيم حياة الناس
في تكاليفهم وتصرفاتهم وعالقاتهم ومعامالتهم ،على نحو محدد واضح معلوم ،يحقق لهم االنتظام واالرتقاء
والتفاهم والتعايش ،ويخرجهم من الحيرة والغموض واالضطراب والتنازع؛ فيكون الناس بذلك على هدى وعلى بينة

ويهلِ ُك من هلك
مما لهم وما عليهم مع ربهم ،ومع أنفسهم ،ومع من وما حولهم؛ وحينئذ َيحي من َحِي َي عن بينةَ ،
عن بينة"( ،)2وعلى هذا يجب أن يكون ضابط تجديد الخطاب الديني تحقيق النظام والمصلحة للناس بما يوافق
الشريعة اإلسالمية.
 .6البعد عن الهوى وما خالف الشرع:
ومما يشير إلى هذا الضابط القاعدة المقاصدية" :المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية

هواه "،وقاعدة" :كل من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" ،فالهوى واتباعه مفسدة وضياع ،فمتى ما
تبع المرء هواه أدى ذلك إلى الزلل والخطأ ،ومنها إلى المعصية ،ومن الهوى تتبع الرخص الشرعية ،أو رخص
الفقهاء أينما وجدت ،مما يؤدي إلى تمييع الدين ،يقول اإلمام الشاطبي " تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس،

( )1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية 5/426
( )2معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .3/428
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والشرعُ جاء بالنهي عن اتباع الهوى ،فهذا مضاد لذلك األصل المتفق عليه"( ،)1لهذا فإن أهل العلم يحذرون من
تتبع الرخص ،ويزجرون فاعلها ،بل يعتبرون متتبع الرخص من السفهاء ،ومثل الرخص ما يعرف بالحيل الفقهية،
فهي مضنة الوقوع في الهوى والضالل.
ومن هنا يتبين لنا أهمية البعد عن الهوى ومخالفة الشرع عند تجديد الخطاب الديني؛ حيث أن اتباع الهوى
ضالل ،وليس بعد الضالل إلى النار والعياذ باهلل ،فم ابتغى في خطابه التجديد يجب عليه االنضباط فيه بضابط
الشرع ،والبعد عن هوى النفس وحظوظها المرجوة منه.
ورِد الباطل والخطأ:
 .7السعي إلى تأكيد الحقَ ،
ورُّد
هذا ضابط مهم في تجديد الخطاب الديني ،حيث أن المقصود من كل عمل المسلم وقوله نصرة الحقَ ،

الباطل ،وعلى ذلك بنيت كثير من أحكام الشريعة اإلسالمية ،وجاء نصوص القرآن والسنة ،ودور الخطاب الديني

عند تجديده هو الحرص على تأكيد الحق ووجوهه ،إضافة إلى تمحيص األمور ورفض الباطل ،والخطأ التي
ارتبط بها ،ومن القواعد المقاصدية التي دلت على هذا الضابط قاعدة "مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير"
التي يقصد بها" :أن الشارع ال يلغي ويغير جميع األحوال التي يكون عليها األفراد والشعوب واألمم قبل اإلسالم‘
وإنما يلغي ويغير فقط ما كان فاسدا منها ،ويبقي ما كان صالحا على حاله ،إذ اإللغاء واإلبقاء والتقرير والتغيير
ويلغى"( ،)2وعلى هذا يكون
مرتبط بالصالح والفساد ،فما كان صالحا فإنه ُي ّ
قر ويبقى ،وما كان فاسدا فإنه ُيغيَّر ُ
التجديد في الخطاب؛ الغرض منه التقرير للحق ،والتغيير للباطل ،وليس التجديد لمجرد التجديد ،أو التجديد بما
يقلب الحق باطال ،والباطل حقا.
 .8اإلصالح وتوجيه األفراد إلى الصالح ،والمداومة على الخير:
الصالح واإلصالح والخير ،والدعوة لذلك من المهام التي جاء بها األنبياء والمرسلون ،وأمروا بها أقوامهم ،فقد
ﳇ (هود ،)٨٨ :وأوصى نبي هللا موسى أخاه
قال هللا تعالى على لسان نبيه شعيب ﷺ :ﭐُّﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ َّ
هارون عليهما السالم باإلصالح وعدم اإلفساد ،واتباع طريق المفسدين ،وذلك في قوله تعالىُّ :ﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ َّ (األعراف ،)١٤٢ :ومن هذا المنطلق نجد القواعد المقاصدية للتشريع اإلسالمي تؤكد
أن المقاصد الشرعية هدفها اإلصالح ،والمداومة عليه ،من ذلك قاعدة" :المقصد العام للتشريع هو صالح نظام
األمة بصالح اإلنسان المهيمن عليه" ،وقاعدة" :من مقصود الشارع في األعمال دوام المكلف عليها".
"فالنتائج المتوخاة من جلب المصالح ودرء المفاسد ،تبدأ وتتحقق أوال بوجود اإلنسان المستصَلح الصالح في
ِ
التدبير المستصلِح لشؤون الحياة الدنيا ،من أجل الفوز في الدارين وتحصيل
ذاته وتصرفاته ،وتتحقق ثانيا بوجوِد
السعادتين"( ، )3يقول الطاهر بن عاشور" :إن المقصد األعظم من الشريعة هو جلب الصالح ،ودرء الفساد ،وذلك
يحصل بإصالح حال اإلنسان ،ودفع فساده ،فإنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم ،كان صالحه صالح العالم

( )1املوافقات ،الشاطيب.99/5 ،

( )2معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .3/442
( )3معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .3/454
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وأحواله"( ،)1وعلى هذا يتبين لنا أن الخطاب الديني يجب أن يكون غرضه اإلصالح ،وتجديد الخطاب الديني،
يجب أن ينطلق من قاعدة اإلصالح ،وحث الناس على الصالح؛ لتستقيم الحياة ،ويسعد اإلنسان ،ويؤتي الخطاب
أكله التي قصدها الشارع من التشريعات.
 .9الموازنة بين المصالح والمفاسد:
بنيت األحكام الشرعية على جلب المصالح ،ودفع المفاسد ،فمصالح اإلنسان في حياته الدنيوية واألخروية أمر
سعت الشريعة إلى تلبيته ،ولكن مع التنبه واالنتباه إلى أنه ال تستجلب المنافع التي يكون منها الضرر والمفسدة
المتحققة التي تفوت على اإلنسان مصالح كثيرة ،ويؤدي به إلى مفاسد أعظم منها ،واكدت القواعد المقاصدية
على ذلك لنجد قاعدة "درء المفاسد أولى جلب المصالح" ،حيث يستنتج منها " أن الشيء إذا كانت تترتب عليه
وتضمن في الوقت نفسه مصالح مشروعة ،فإن جانب المفسدة يرَّجح في االعتبار واألهمية على
مفاسد ممنوعة،
َّ
جانب المصلحة"( ، )2ومنهج الموازنة بين المصلحة والمفسدة أمر حتمي دلت عليه القاعدة المقاصدية "إذا اتحد
نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة" ،فأيهما كان أعظم وأكبر فهو األولى بالعمل به ،كما أن
القاعدة المقاصدية المصالح والمفاسد األخروية مقدمة في االعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية" تشير إلى
أن أمور اآلخرة تقدم على أمور الدنيا ،ويمكن إباحة أمر قد تم النهي عنه سدا للذريعة إذا كانت المصلحة فيه
غالبة ،وراجحة على المفسدة ،وهو ما أشارت إليه قاعدة "ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة".
وهنا ندرك أن الخطاب الديني والتجديد فيه يكون في إطار الموازنة بين المصلحة والمفسدة ،فتحقيق المصلحة
الراجحة على المفسدة أمر مطلوب ،كما أن دفع المفسدة المؤكدة أمر واجب شرعا ،وال يكون ذلك إال من خالل
تجديد النظر في األمور ،وتجديد األسلوب الخطابي فيها بما يتفق مع المصالح والمقاصد الشرعية.
 .10اللغة العربية واستخداماتها المشتهرة أساس لفهم النصوص الشرعية:
أنزل هللا تعالى كتابه العزيز بلسان عربي مبين ،كما أن خاتم النبيين ﷺ الذي ختم هللا به الرساالت وأنزل عليه
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى كان عربيا ،ولسانه عربي مبين ،لهذا كان من الواجب على مريد تجديد الخطاب
أن يكون عالما باللغة العربية ،حتى يتمكن من الفهم أوال لما أنزل في القرآن ،وما صح في السنة ،ثم يصيغ
خطابه بما يتفق مع مراد اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،يقول اإلمام الشاطبي" :فإن القرآن والسنة لما كان
عربيين لم يكن لينظر فيهما إال عربي ،كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذا ال يصح
له نظر حتى يكون عالما بهما ،فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة"( ،)3ومن هنا نجد أن من
القواعد المقاصدية أن "لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع" ،وقاعدة أخرى تشير إلى أن "الشرع نزل
بلسان الجمهور" ،فالخطاب الديني وتجديده يجب أن ينطلق من فهم اللغة ومعرفة أساليبها؛ والغرض من ذلك فهم
اآليات ،واألحاديث النبوية ،حتى ال يتعارض جديد الخطاب مع نصوص الوحيين -القرآن والسنة.-

( )1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر بن عاشور.275 ،
( )2معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية )4/144

( )3املوافقات ،الشاطيب.213/3 ،
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والخالص ة التي يمكن الوصول إليها في ختام هذا المبحث في ضوابط تجديد الخطاب الديني هي أن مبتغى
التجديد في الخطاب الديني ينبغي عليه أن ينضبط بضوابط تجعل من الخطاب الجديد مقبوال ،وأن من أهم
الضوابط التزام نصوص الشرع الثابتة ،وتحقيق المصالح النافعة ،ودفع المفاسد الضارة ،وأن يكون الخطاب قائما
على قواعد أساسية ،وفهم تام للمآالت التي ستؤول لها األمور بعد خطابه.
الخاتمة :خالصة النتائج والتوصيات
الحمد هلل المتفضل المنان ،والصالة والسالم على النبي الهادي من بني عدنان ﷺ ،وعلى آله وصحبه الهداة
المهتدين ،وبعد:
يمكن إجمال نتائج البحث في األمور اآلتية:
•

تجديد الخطاب الديني من المطالب الشرعية التي أقرها اإلسالم وأكدتها السنة وإجماع األمة.

•

تجديد الخطاب الديني يراد به :البيان الذي يوجه باسم اإلسالم إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين،
لدعوتهم إلى اإلسالم ،أو تعليمه لهم ،وتربيتهم عليه :عقيدة أو شريعة ،عبادة أو معاملة ،فك ار أو سلوكا،
أو لشرح موقف اإلسالم من قضايا الحياة واإلنسان والعالم :فردية أو جماعية ،روحية أو مادية ،نظرية
أو عملي.

•
•

اختلف الناس في قبول مفهوم تجديد الخطاب الديني تبعا لفهمهم لمعناه ،واألهداف المقصودة منه.

لتجديد الخطاب الديني المقبول شرعا أهداف سامية ،أهمها إحياء ما اندرس من الدين ،وإعادتها لألصل

الذي كانت عليه بما يتوافق مع العصر الحديث ،ومتطلباته ،وال يتخالف مع الشريعة وأحكامها.
•

أبرز دوافع المناداة بتجديد الخطاب الديني التقدم والتطور في جميع مجاالت الحياة ،وتطور التقنية،
وظهور العولمة.

•

تجديد الخطاب الديني المقبول له ضوابط شرعية تحكمه ،من بينها الضوابط المستفادة من القواعد

•

توصل البحث إلى عشرة ضوابط لضبط تجديد الخطاب الديني تم استخالصها من القواعد المقاصدية.

المقاصدية.

وفي ضوء ذلك يوصى الباحث بأهمية التجديد في الخطاب الديني بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث،
وال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومقاصد التشريعات فيها ،وأهمية ضبط التجديد في الخطاب الديني
بمقاصد التشريع اإلسالمي ،وأحكام الشريعة اإلسالمية.

وأشكر هللا تعالى الذي أعان على هذا الجهد ،وأساله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه ،ويجعله من
العلم الذي ينتفع به ،ويغفر لي ما كان فيه من خطأ أو تعد في القول بغير علم .والحمد هلل رب العالمين ،وصلى
هللا وسلم علي نبيه األمين وعلى آله وصحابته أجمين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين.
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إبتداء عند األشاعرة
إستناد جميع الممكنات إلى هللا تعالى
ً
ـــ شرح المواقف أنموذجاً ـــ
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:خالصة البحث
،ًعنوان بحثي ـ إستناد جميع الممكنات إلى هللا تعالى إبتداء عند األشاعرة ـ كتاب شرح المواقف أنموذجا

 فيما: المبحث األول، وجعلته في مقدمة ومبحثين،تكلمت بشكل مختصر عن مذهب األشاعرة في هذا الموضوع
 وأفعال، فيما يتعلق بالقضاء والقدر: المطلب األول:يتعلق هذا الموضوع بالمسائل العقائدية من خالل مطلبين
. ومعناهما عند األشاعرة، فيما يتعلق بالرزق واألجل: والمطلب الثاني،العباد
: وذلك من خالل مطلبين، خصصته بما يتعلق بهذا الموضوع من المسائل الكالمية:والمبحث الثاني
: والمطلب الثاني،الرد على المعتزلة
ّ  و، ّبينت فيه مسألة التوليد أي اآلثار الحاصلة من األفعال:المطلب األول
،ثم ذكر أسماء المصادر
ّ  واألصلح للعباد مع،تكلمت فيه عن الحسن والقبح
ّ ،ثم تأتي الخاتمة
ّ ،الرد على المعتزلة
.وخالصة البحث باللغتي العربية واإلنكلزية

Abstract
A research title based on all the possibilities to God, starting with
the poet, a book explaining the positions model, I spoke briefly
about the doctrine of Al shayra in this subject, and made it in the
introduction and two topics, the first topic: With regard to this
subject doctrinal issues through two demands: And the second
requirement: with regard to the living and the time, and with them
when the poet The second topic: I devoted it to this issue of verbal
issues, through two demands: First demand: It showed the issue
of obstetrics any effects of the acts, and respond to the Mu'tazilah,
and the second requirement: I spoke about the good and ugliness,
and the best of the slave with the response to the Mu'tazila, Then
comes the conclusion, then the names of the sources, and the
conclusion of the research in Arabic and English.
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مقدمة:
العقل بالنسبة إلى المعتزلة عامل جوهري ،وهو المسلمة األولى في تثبيت مباحثهم وقضاياهم ،وال معنى
الحرية ودراسة أفعال
للعقل إذا لم يكن ّاً
بحرية اإلنسان ،ألهمية العقل في موضوع العدل و ّ
وحريته مرتبطة ّ
حرّ ،
اإلنسان والتحسين والتقبيح.
إن األدلة من القرآن والسنة ال يكفي في إلزام الخصم
ومن األسباب التي دفعت المعتزلة إلى سلك هذا المنهج ّ
أن هذا الزعم غير مسلم به من قبل جميع المسلمين،
بل تحتاج في تعضيدها وإظهار صحتها إلى العقل السليم إال ّ

ألن العقل وإن كان ضرورياً لقيادة قوى اإلنسان اإلدراكية والبدنية ،لكن الّبد له من ضابط ألحكامه في اإليمان
ّ
إن األشاعرة قدموا
باهلل تعالى واإليمان بصفاته ّ
وجل وهو الوحي من هللا إلى رسوله صلى هللا عليه وسلم ولهذا ّ
عز ّ
النص على العقل في تحرير مسائلهم إبتداءاً:
من مؤلفات مؤسس المذهب ،1والباقالني 2في ( التمهيد ) ،والبزدوي 3في ( أصول الدين ) ،والجويني 4في (
اإلرشاد ) ،واإلسفراني 5في ( التبصير في الدين ،وتميز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين ) ،والغزالي 6في ( كتاب
األربعين في أصول الدين ) في مثل مسألة وجود هللا تعالى ،وإثبات الصفات له من الكالم ،واإلرادة ،والمشيئة،
والسمع ،والبصر ،والحياة ،والقدرة ،والرؤية ،والقضاء والقدر ،واإليمان ،والوعد والوعيد  .....وغيرها.
فكل مسألة عند األشاعرة قال العقل بجوازها ورد النص بوقوعها ،فيجب التسليم لها والتصديق بها ،وحتى
اإليمان الشرعي يصبح واجباً بعد نزول الوحي ال قبله لسبب قصور العقل ،وحاجة العقل إلى النص ،مثالً قال

اإلمام األشعري رحمه هللا تعالى في كتابه اللمع:7

أن هللا سبحانه خلقه أوالً ال على
( فإن قال قائل :ما الدليل على جواز إعادة الخلق؟ قيل له :الدليل على ذلك ّ

وجل { :وضرب لنا مثالً ونسي خلقه قال من
مثال سابق ،فإذا خلقة أوالً لم يعيه أن يخلقه خلقاً آخر ،وقد قال ّ
عز ّ
مرة وهو بكل خلق عليم } سورة يس اآلية  78ـ .79
يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها َّأول ّ

1

وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشير إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدهللا األشعري اليماني البصري ،ولد سنة ستين ومئتين ،يقال
بقي إلى سنة ثالث

2

وثالث مئة رضي هللا عنه .ينظر شذرات الذهب  300 / 3وما بعدها ،العبر في خبر من غبر / 1

 ،126سير أعالم النبالء  85 / 15وما بعدها.

وهو :محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري صاحب التصانيف ،توفي في ذي القعدة سنة ثالث وأربع مائة ،وصلى
عليه إبنه ،ودفن بمقبرة باب الحرب .ينظر وفيات األعيان  269 / 4ـ  ،270الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

3
4

5
6

ألبن فرحون المالكي  142ـ  ،143دار التراث للطبع والنشر.

وهو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم أبو الحسن البزدوي ،ولد سنة 400هـ ،وتوفي سنة 482هـ .ينظر األعالم .328 / 4
أبو المعاالي ضياء الدين عبدالملك بن أبي محمد بن عبدهللا بن يوسف ،ولد سنة تسع عشرة وأربع مائة في المحرم ،وتفقه على والده،
توفي في ربيع اآلخر بنيسابور سنة ثمان وسبعين وأربع مائة .ينظر العبر في خبر من غبر .221 / 1
وهو أبو المظفر شاهفور بن طاهر اإلسفرانيي الملقب بحجة المتكلمين ،توفي سنة 471هـ ،والكتاب حققه محمد زاهر الكوثري.
ثم تحول إلى خوراسان ،وتوفي
وهو :محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي ،ولد سنة خمسين وأربع مئة ،تنفقه ببلده أوالً ّ
يوم اإلثنين رابع جمادى اآلخرة سنة خمس وحمس مئة ،ودفن بمقبرة الطابران قصبة بالد طوس .ينظر سير أعالم النبالء 19

7

 322 /وما بعدها ،شذرات الذهب  9 / 4وما بعدها.
الرد على أهل الزيغ والبدع لإلمام أبي الحسن األشعري ،ص ،21تحقيق د .حمودة غرابة ،مطبعة مصر ،سنة 1954م.
اللمع في ّ
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قال البزدوي في كتابه ـ أصول الدين ـ ( 1ال يجب على العاقل أداء شيئ ما إال بالخطاب من هللا تعالى على
لسان واحد من عباده ،وكذا ال يجب عليه اإلقتناع عن شيئ إال به ،وبه قال األشعري ).
والجويني في كتابه ـ ـ اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول اإلعتقاد 2ـ ـ رآى ضرورة اإلعتماد على النص
والعقل فقال:
( العقل ال يدرك على حسن شيئ وال قبحه في حكم التكليف ،و ّإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موراد الشرع

إن الشيئ ال يحسن لنفسه وجنسه صفة الزمة له ،وكذلك القول فيما يقبح،
وموجب السمع ،وأصل القول في ذلك ّ
وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة إحكام صفات النفس ).
إبتداء عند األشاعرة ،وهو أساس هام في
وفي بحثي هذا أدرس مسألة إستناد الممكنات إلى هللا تعالى
ً
تقديم النص من القرآن والسنة على العقل عندهم ،وذلك من خالل كتاب شرح المواقف للسيد الجرجاني ،3والمواقف
4
فنص عبارِة الكتاب (
لإليجي وهو كتاب عظيم في مذهب األشاعرة ،ومن المصنفات المعتبرة بين طالب العلمُ ،
بأن جميع الممكنات المتكثرة كثرة ال تحصى مستندة إلى هللا تعالى ).5
نحن نقولّ :

وهذه المسألة تضمن مسائل عدة ،بل أغلب مسائل الكالمية تندرج تحت هذه القاعدة ،وأذكرها في بحثي
ألن ذلك يليق بالرسائل واألطروحات ،فال أتكلم
بشكل مختصر ،فال أدخل في شبهات المعتزلة ّ
وردها بالتفصيل ّ
فيها إال بما يظهر للقارئ الكريم قول األشاعرة في هذا الموضوع بشكل مختصر وموضوعي.
فعملي أنا في هذا البحث تقسيمه قسمين :منها ما يتعلق بالعيقدة ،ومنها ما يتعلق بالمسائل الكالمية،
ولهذا أصنف المسائل في مبحثين ،المبحث األول :أخصصه بما يتعلق بالعقيدة ،وأجعله في مطلبين ،المطلب
األول :في القضاء والقدر ،وفعل العبد ،وفي المطلب الثاني :أتكلم في الرزق واألجل ،والمبحث الثاني :أتكلم فيه
الرد على المعتزلة ،وذلك من خالل مطلبين ،المطلب األول:
عن المسائل التي تتعلق بالمباحث الكالمية أي في ّ
الرد على المعتزلة في مسألة التوليد ،والمطلب الثاني :نفي التحسين والتقبيح العقليين ،وعدم وجوب األصلح على
ّ
ثم أذكر أسماء المصادر والمراجع التي إعتمدت
ثم تأتي الخاتمة ألهم ما توصلت إليها من النتائجّ ،
هللا تعالىّ ،
عليها ،وفي الختام أذكر خالصة البحث باللغة العربية واإلنكليزية.

إبتداء ،ويتضمن مطلبين:
المبحث األول :المسائل العقائدية المتعلقة بمسألة اإلستناد الممكنات إلى هللا
ً
المطلب األول :في القضاء والقدر ،وفعل العبد:
* القضاء والقدر :أتكلم فيهما من أربعة أوجه:

 1أصول الدين ص .207
 2كتاب اإلرشاد للجويني ص ،258
 3وهو محمد بن علي بن محمد بن علي نورالدين إبن الشريف الجرجاني ،من أهل شيراز ،توفي سنة 838هـ .ينظر األعالم .288 / 6
 4عضدالدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار أبو الفضل ،تلميذ البيضاوي ،من أهل إيج بفارس ،مات مسجون ًا بقلعة كرمان سنة
756هـ .ينظر الدرر الكامنة في أعيان المأة الثامنة  ،296 / 1األعالم .295 / 3

 5شرح المواقف .513 / 1
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أـ معنى القضاء ،والقدر:
القضاء من حيث اللغة :الحكم ،واإلخبار ،واألمر ،والخلق :ومنه قوله تعالى في سورة فصلت جزء من اآلية
فقضاهن سبع سموات } ،والقضاء بمعنى العمل :ومنه قوله تعالى في سورة طه جزء من اآلية  { 72فاقض
{12
ّ
ٍ
قاض } ،والجمع األقضية ،والقضية جمعها :القضايا.
ما أنت
الخلق :تيسيره كالً منهم لما علم ّأنهم صائرون إليه من السعادة
والقدر من حيث اللغة :التقدير ،وتقدير هللا
َ
والشقاء ،والقدرية :قوم ينسبون إلى التكذيب بما َّ
قد َر هللا من األشياء ،والَق َدر :اإلسم ،والَق ْدر :المصدر ،وجمعهما:
أقدار.

1

أما في اإلصطالح:
ّ
فالقضاء عند األشاعرة :إرادة هللا تعالى األزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص ،والقدر :تعلق
تلك اإلرادة باألشياء في أوقاتها المخصوصة ،وإحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح:

2

{  .........أرأيت ما يعمل الناس اليوم ،ويكدحون فيه أشيئ قضى عليهم ومضى عليهم من قد ما سبق ،أو
مما آتاهم به فيهم ،وثبتت الحجة عليهم ،قلت :بل شيئ قضى عليهم ومضى عليهم ،قال :فقال:
فيما يستقبلون به ّ
عما يفعل وهم
خلق هللا،
ُ
أفال يكون ظلماً ،قال :ففزعت من ذلك فزعاً شديداً ،وقلت :كل شيئ ُ
وملك يده ،فال يسأل ّ

أن رجلين من مزينة أتيا رسول هللا صلى هللا
يسألون ،فقال :يرحمك هللا أّني لم أرد بما سألتك إال ألحزر عقلكّ ،
عليه وسلم ،فقاال يا رسول هللا أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيئ قضي عليهم ،ومضى عليهم من قدر
سبق؟ ،أو فيما فيما يستقبلون به عما آتاهم به بينهم ،وثبتت الحجة عليهم؟ ،فقال :ال بل شيئ قضي عليهم ،ومضى
وجل ،فقال { :ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها } سورة الشمس
فيهم ،وتصديق ذلك في كتاب هللا ّ
عز ّ
اآليتان  7ـ .8
وعند الماتريدية القضاء :الفعل مع زيادة إحكام ،أو توجيه األسباب بحركتها المقدرة إلى مسبباتها المحدودة،
وضر ،وما يحيط به من زمان
والقدر :تحديد هللا تعالى أزالً كل شيئ بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ،ونفع
ّ
3
ومكان.
أن القضاء عند األشاعرة هو :إرادته األزلية المتعلقة باألشياء على ما هي عليه فيما ال يزال،
بعبارة أوضح ّ
4
وقدره تعالى :إيجاده ّإياه على قدر مخصوص ،وتقدير معين في ذواتها وأحوالها.
ألنه الخالق لها ،أو الخالق للقدرة والداعية الموجبتين
فالحوادث ومنها أفعال العباد بقضاء هللا تعالى وقدره ّ

لها ،فناسب معناهما اللغوي الخلق والتقدير معناهما اإلصطالحي.

 1ينظر لسان العرب إلبن منظور 56 / 11 ،ـ  ، 209طبعة ملونة ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التأريخ العربي ،بيروت ـ لبنان.
 2ينظر شرح المواقف  ،512 / 3والحديث في صحيح مسلم رقم الحديث .4796
 3ينظر نظم الفرائد وجمع الفوائد ،لعبدالرحيم بن علي ،الشهير بشيخ زاده ،ص  28ـ  ،29الطبعة الثانية ،مطبعة التقدم ،مصر.
ّ
 4ينظر شرح المواقف .512 / 3
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بـ الدليل على إثبات القضاء والقدر:
شاك في القرآن والسنة ،و األدلة على ذلك:
وشره :ثابتان بالكتاب والسنة ،ومنكرهما ٌ
القضاء والقدر خيره ّ
كل ٍ
شيئ خلقناه بقدر } ،وقوله تعالى في سورة الذاريات
من الكتاب :قوله تعالى في سورة القمر اآلية ّ { 49إنا َّ
اآلية  { 49ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون }.
ثم يكون علقة
ومن السنة :قوله صلى هللا عليه وسلم { ّ
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن ّ
أمه أربعين يوماً نطفةّ ،
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ،ويؤمر بأربع كلمات :بكتب رزقه ،واجله،
ثم يكون مضغة مثل ذلكّ ،
مثل ذلكّ ،
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل ّ
وعمله :شقي أم سعيد ،فوالذي ال إله غيره ّ
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،و ّ
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها }.1

إما الرضا بالكفر
والمعتزلة قالوا :إذا كانت الممكنات مستندة إلى هللا تعالى
إبتداء فالواجب على العبد ّ
ً
ألن الرضا بالكفر كفر ،وفي حالة عدم الرضا ال تكون
والفاحشة ،أو عدم الرضا بهما ،فإن رضي به فهو كفرّ ،

إبتداء عندكم ،وال تكون داخل ًة في قضاء هللا تعالى ،وهذا القول هو ما قال به الثنوية والمجوس
مستندة إلى هللا تعالى
ً
القائلين بوجود إلهين إثنين.

2

قال أبو بكر الباقالني رحمه هللا تعالى في معنى الرضا المنسوب إلى هللا تعالى في قوله تعالى في سورة
الزمر جزء من اآلية  { 7وال يرضى لعباده الكفر }:
إن رضاه وغضبه وسخطه ّإنما هي إرادته وقصده إلى نفع من في المعلوم ّأنه ينفعه ،وضرر من سبق علمه
ّ
3
الحب والبغض والوالية والعداوة ،هو نفس اإلرادة للنفع واإلض ار فقط.
وخبره ّأنه يضره ال غير ذلك ،وكذلك
ّ
جـ إحاطة علم هللا تعالى بالموجودات ،ومسألة الجبر:
أن هللا تعالى مريد
قول األشاعرة بإستناد الممكنات إلى هللا تعالى ،وإثبات صفة العلم هلل تعالى ،ذهبواّ :
وكل ما علم هللا تعالى وقوعه
للكائنات من الخير و ّ
الشر ،واإليمان والكفر ،والطاعة والمعصية ،واإلرادة :تابعة للعلمّ ،

صنفهم القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي 4من الجبرية
وكل ما علم هللا عدم وقوعه ال يريد وقوعه ،لهذا ّ
يريدهّ ،
فقال:
5
أن هذه األفعال مخلوقة فينا ال تعلق لها بنا أصالً،
الجبرية من أصحاب جهم بن صفوان الذين ذهبوا إلى ّ
والجبرية من األشاعرة الذين ذهبوا إلى ّأنه لها بنا تعلقاً من جهة اإلحداث ،وإن كانت مخلوقة فينا من جهة هللا

 1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق هللا اآلدمي 8 ،ـ  ،44رقم الحديث .4787
الرد عليهم في نفس المطلب إن شاء هللا تعالى.
 2ينظر طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار الهمداني ص  ،170وسيأتي ّ
 3التمهيد لإلمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني ص.48
ثم صار معتزلياً ،من الطبقة الحادية عشرة من المعتزلة ،توفي سنة
 4أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني كان أشعرياً ّ
خمس عشرة وأربع مائة .ينظر فرق وطبقات المعتزلة  118وما بعدها.
 5ينظر شرح أصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمداني ص  ،324تحقيق د.عبدالكريم عثمان ،مكتبة وهبة ـ القاهرة.
والجهم :سمرقندي من موالي بني راسب ،قتله نصر بن سيار سنة 128هـ .ينظر األعالم .141 / 2
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تعالى ،1فهم يربطون عدم اإلختيار بصفة العلم وهي صفة من صفات هللا تعالى ،وهي محيطة بجميع الموجودات،
وهو علم هللا تعالى في األزل بما سيكون ،وبذلك فليس في مقدور العباد الخروج ومخالفة علم هللا تعالى ،ويكون
عما سبق علمه تعالى ،وإال إنقلب علمه تعالى جهالً،
بذلك العباد مجبرون ،وال يمكنهم أن يخرجوا في أفعالهم ّ
2
حر مختار.
فاإلنسان مقيد بعلم هللا تعالى السابق ،ومجبور في أفعاله وفق ما علمه هللا تعالى و ْ
إن رآى ّ
وظن ّأنه ّ
بأن العلم صفة غير مؤثرة في خلق األفعال ،بل صفة كاشفة وهي عالقة علم بمعلوم،
ّ
ورد عليهم األشاعرةّ :
يعم المفهومات كلها الممكنة
والعلم اليناقض معلومه فال تناقض بين إثبات القضاء والقدر وحرية العبد ،فعلمه تعالى ّ

ألن القدرة تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات.
أعم من القدرةّ ،
والواجبة والممتنعة ،فهو ّ

3

إن الطريق إلى معرفة قدرة العبد وإختياره عدا األدلة النقلية هو الوجدان ،فالعاقل يجد
فالسادة األشاعرة قالواّ :

أن له صفة بها يتمكن من حركة البطش وتركها دون الرعشة ،ال العلم بتأتي الفعل من بعض الموجودين،
من نفسه ّ
وتعذره على الغير كما ذهب إليه طائفة من المعتزلة.

4

دـ األخذ باألسباب مع القضاء والقدر:
حث القرآن في آيات كثيرة على العمل ،وأن العمل واجب على العباد ،وأن يأخذ باألسباب ،وي ِ
قد َم على األعمال
ّ
ّ
َ

بواقعية ،منها قوله تعالى في سورة التوبة جزء من اآلية  { 105قل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون }.

ومن السنة :ما ثبت عن علي رضي هللا عنه قال :كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول هللا صلى هللا
ّ
ثم قال { :ما منكم من نفس منفوسة إال كتب هللا مكانها
ته
ر
بمخص
ينكت
فجعل
عليه وسلم ومعه مخصرة ،فنكس
ّ

من الجنة أوالنار ،وإال قد كتبت شقية أو سعيدة } ،فقال رجل يا رسول هللا أفال نتكل على كتابنا ،وندع العمل ،فمن

منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل
منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ،ومن كان ّ
كان ّ
فكل ميسر أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل
الشقاوة؟ ،فقال { :إعملوا ّ
أما من بخل وإستغنى فسنيسره
فأما من أعطى وإتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ،و ّ
ثم ق أر { ّ
أهل الشقاوةّ ،
5
للعسرى }.
قاعدة إستناد الممكنات إلى هللا تعالى ،وإثبات صفة العلم هلل تعالى بعيد عن الجبر المبطل لألعمال ،فالعمل
مع القدر مثل العمل مع سبق العلم ،وال يقتضي ترك األعمال من جهة العبد.

 1ينظر شرح أصول الخمسة ص .324
 2ينظر شرح المواقف  125 / 3ـ .126
 3ينظر شرح المواقف .58 / 3
 4ينظر شرح المقاصد .350 / 2
 5صحيح مسلم كتاب القدر رقم الحديث  ،2647باب كيفية خلق هللا اآلدمي.
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إن اإلمام الرازي 1خصص الجزء التاسع بأكمله من كتابه المطالب العالية لهذا الغرض فمن أراد التفصيل
بل ّ
عليه بمراجعة كتاب اإلمام ،وتكلم سعد التفتازاني 2في شرح المقاصد بشكل مفصل في الجزء الثاني.
* أفعال العباد :وأتكلم فيه من أربعة أوجه:
أـ إرادة هللا تعالى ،وشموليتها:
اإلرادة في اللغة :معناها المشيئة ،يقال :أراد الشيئ إذا شاءه ،وشئت الشيئ ،أشاؤه شيئاً ،مشيئة ،ومشاءةً،

ومشاي ًة :أردته ،3وعند األشاعرة والمتكلمين هي:

بأنها:
صفة اإلرادة هلل تعالى من الصفات األزلية له تعالى ،وعرفت عند األشاعرة كما في شرح المواقف ّ

صفة مغايرة للعلم والقدرة ،توجب تلك الصفة تخصيص أحد المقدورين بالوقوع.

4

رب العالمين ،وال
األمة قبل ظهور البدع واألهواء وإضطراب اآلراء على ّ
أن الخالق المبدع ّ
إتفق سلف ّ
خالق له سواه ،وال مخترع إال هو ،فهذا مذهب أهل الحق ،فالحوادث كّلها حدثت بقدرة هللا تعالى ،وال فرق بين ما
كل مقدور ،وهو مخترعه ومنشئوه.
تعلقت قدرة العباد به ،وبين ما تفرد ّ
الرب باإلقتدار عليه ،فاهلل تعالى قادر على ّ

5

دل عليه النقل والعقل:
مما ّ
وإثبات هذه الصفة ّ
فمن القرآن :قوله تعالى في سورة الرعد اآلية  { 16أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل
هللا خالق كل شيئ } ،وقوله تعالى في سورة البقرة جزء من اآلية  { 284وهللا على كل شيئ قدير } وقوله تعالى
في سورة الصافات جزء من اآلية  { 96وهللا خلقكم وما تعملون } ،وقوله تعالى في سورة المائدة اآلية  { 48ولو
أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم }.
شاء هللا لجعلكم ّ
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد
ومن السنة :قوله صلى هللا عليه وسلمّ { :
6
ثم قال صلى هللا عليه وسلم { :اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك }.
يصرفه حيث يشاء }ّ ،
وقوله صلى هللا عليه وسلم { :ال يقل أحدكم اللهم إغفر لي إن شئت ،أرزقني إن شئت ،وليعزم مسألتهّ ،إنه

يفعل ما يشاء ،وال مكره له }.

7

والدليل العقلي على إثبات صفة اإلرادة هلل تعالى ،وعلى عموم اإلرادة األزلية بجميع المخلوقات هو:
 1أبو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري ،ولد سنة 544هـ ،ومولده في الري وإليها نسبته ،توفي سنة 606هـ.
ينظر األعالم .313 / 6
 2وهو مسعود بن عمر ،ولد سنة 712هـ ،ومات في صفر سنة 792هـ .ينظر معجم المؤلفين  ،228 / 13هدية العافين ،81 / 4
الدرر الكامنة .58 / 1
 3ينظر لسان العرب  ،248 / 7المختار من صحاح اللغة ص  ،278لمحمد محي الدين عبدالحميد ،ومحمد عبداللطيف السبكي،
الطبعة األولى ،مطبعة اإلستقامة بالقاهرة.
 4شرح المواقف .68 / 3
 5ينظر اإلرشاد .187
 6صحيح مسلم كتاب القدر ،رقم الحديث .4804
 7صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب ليعزم مسألته ،رقم الحديث .5979
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ألن
أن اإلرادة :صفة قديمة هلل تعالى تقتضي تخصيص الممكنات بوجه دون وجه ،وفي وقت دون وقتّ ،
ّ
نسبة وقوع الممكن إلى األوقات المعينة كلها سواء ،فكما يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع قبله وبعده ،فال
ّبد لتخصيصه بالوقوع دون ضده ،ولتخصيص وقوعه بوقته المعين دون سائر األوقات من ثبوت مخصص يقتضيه،

وإال لزم ترجيح أحد المتساوين على اآلخر بدون مرجح وهو باطل.

1

فإنكار تعلق الممكنات وجميع المحدثات باإلرادة تستلزم مفاسدة عقائدية تنافي قدرة هللا تعالى على مخلوقاته.
كل فعل ينشئه الفاعل ،وهو عالم
إن إرادته لو كانت حادثة إلفتقرت إلى تعلق إرادة بهاّ ،
قال الجوينيّ :
فإن ّ
به وبإيقاعه على صفة مخصوصة في وقت مخصوص ،فال ّبد أن يكون قاصداً إلى إيقاعه ،ونفي القصد إلى
إيقاع فعل مع العلم به يلزم صاحبه نفي المقصود إلى إيقاع جميع األفعال.

2

بأن هللا تعالى مريد بإرادة حادثة ،وهذه اإلرادة ليست أزلية ،وبذلك خالفوا أهل السنة ،قال
والمعتزلة قالواّ :
القاضي عبدالجبار الهمداني:
اإلرادة :فعل من األفعال ،ومتى تعلقت بالقبيح فتجب ال محالة ،وكونه تعالى عدالً يقتضي أن تنفي عنه هذه
اإلرادة.
ألن إثبات الصفة تترتب على صحتها،
وصفة اإلرادة :نحن إذا أردنا إثباته هلل تعالى نثبت صحته أوالً عليهّ ،

حياً صح أن يريد ،وإذا ثبت
حياً ،بدليل ّ
والذي يدل على ّ
أن من كان ّ
أن هذه الصفة تصح على هللا تعالى هو كونه ّ
هذا والقديم تعالى حي ،وجب صحة أن يريد ويكره ،وكيفية إستحقاقه تعالى لهذه الصفةّ :أنه مريد بإرادة محدثة
ّ
3
موجودة ال في محل.
ورد:
ّ
إرادة هللا تعالى قديمة ،فلو كانت حادثة إلحتاجت إلى إلى إرادة أخرى مستندة إلى إرادة ثالثة وهكذا ،ولزم
التسلسل في اإلرادات الموجودة.

4

ألن اإلرادة الحادثة صفة ،وقيام الصفة بنفسها غير
إما بذاتها ،وهذا غير جائزّ ،
فلو كانت حادثة ،فحدوثها ّ
معقول ،أو حادثة بذات هللا تعالى فيلزم تخصيص الذات من دون ذوات الممكنات باإلرادة القائمة بذاتها تخصيصاً

ألن جميع الذوات على سواء.
بال مخصصّ ،

5

ألن إختصاص الفاعل باألثر أولى من إختصاص
أن اإلرادة :قديمة ّ
فلكون هللا تعالى ليس محالً للحوادث ّ
6
غيره به.

 1ينظر شرح المواقف .68 / 3
 2ينظر اإلرشاد  94ـ .95
 3ينظر شرح األصول الخمسة ص  431ـ .440 ،434
 4ينظر شرح الواقف .70 / 3
 5ينظر مطالع األنظار شرح طوالع األنوار .491 / 1
 6ينظر مطالع األنظار شرح طوالع األنوار .491 / 1
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ودل عليه من
فإطالق القول ّ
دل عليه كالم هللا تعالى وكالم األنبياء عليهم الصالة والسالمّ ،
بأنه تعالى مريد ّ
ألن معناه :القصد واإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلخر ،فكان المختار ينظر إلى
كونه تعالى فاعالً باإلختيارّ ،
الطرفين ،ويميل إلى أحدهما ،والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.

بـ إرادة العبد الحادثة:
فإن الصالة والقتل كالهما حركة ،ويمتازان بكون
صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة هللا تعالىّ ،

إحداهما طاعة واألخرى معصية ،فأصل الحركة بقدرة هللا تعالى ،وخصوصية الوصف بقدرة العبد.

1

فاإلرادة الحادثة هي :إرادة العبد ألفعاله وتصرفاته ،وحريته في الفعل أوالترك ،أجرى هللا تعالى في العبد
أن قدرة العبد وإرادته مقارنة لقدرته
عن طريق العادة قدرًة وإختيا اًر في فعله المقدور مقارناً لهما إبداعاً وإحداثاً أي ّ
2
وإرادته تعالى من غير أن يكون هناك من العبد تأثير أو مدخل في وجود الفعل سوى كونه محالً له.
ألن الفعل عرض ،والعرض ال يبقى زمانين ،فيلزم
فالقدرة مع الفعل ،فلو كانت قبل الفعل إنعدمت حال الفعل ّ
وجود المقدور بدون الفعل ،ويلزم أيضاً كون حصول الفعل قبل وقوعه ممكناً وهو بعينه إجتماع النقيضين أي يكون
الفعل موجوداً ومعدوماً معاً.

3

جـ فعل العبد أمام إرادة هللا تعالى:
من جملة أفعال هللا تعالى خلق األفعال اإلختيارية التي للعباد ،بل لسائر األحياء مع اإلتفاق على ّأنها أفعالهم

فإن
ال أفعاله ،إذ القائم والقاعد واآلكل والشارب وغير ذلك هو اإلنسان مثالً ،وإن كان الفعل مخلوقاً هلل تعالىّ ،
أن األسود هو الجرم وإن كان السواد بخلق هللا تعالى
الفعل ّإنما يستند حقيقة إلى من قام به ال من أوجده  ،أال ترى ّ

وإيجاده.

4

أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير ،بل المقصود بكسبه إياه
ففعل العبد مخلوق هلل تعالى إبداعاً وإحداثاً ،أي ّ
مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير ومدخل في وجوده ،فقدرة هللا تعالى صارت مستقلة بإعانتها،
فتعلق قدرة هللا تعالى بأصل الفعل ،وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية إلى غير ذلك من األوصاف التي ال توصف
بها أفعاله تعالى ،فال يلزم إجتماع المؤثرين على أثر واحد.

5

أن فعل اإلختياري للعبد واقع بقدرة هللا تعالى ،ال بقدرة العبد ،فاهلل
فعالقة فعل العبد أمام إرادة هللا تعالى هو ّ
ألنه علم ممن يموت على كفره
ألنه موجد للكل ومبدعه ،و ّ
الشر ،واإليمان والكفرّ ،
تعالى مريد الكائنات من الخير و ّ
عدم إيمانه فإمتنع وجوده ،وإال ألمكن إنقالب علمه جهالً فال يتعلق اإلرادة به ،والدليل على ذلك:

 1ينظر شرح المقاصد .225 / 4
 2ينظر شرح المواقف  120 / 3وما بعدها.
 3ينظر شرح المواقف  230 / 2وما بعدها ،القوشجي على شرح التجريد  180 / 3وما بعدها.
 4ينظر شرح المقاصد .223 / 4
 5ينظر شرح المواقف .119 / 3
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من القرآن :قوله تعالى في سورة التكوير اآليتان  28ـ  { 29لمن شاء منكم أن يستقيم ،وما تشاءون إال أن
رب العالمين }.
يشاء هللا ّ
أن هللا خلقكم شائين مختارين ما كان لكم قصد يترتب عليه إتخاذ
قال الجويني في تفسير هذه اآلية ـ ّأنه لوال ّ
1
السبيل واإلستقامة ــ.
والدليل العقلي:
1ـ فعل العبد ممكن ،وكل ممكن مقدور هلل تعالى لشمول قدرته تعالى للممكنات بأسرها ،فلو وقع الفعل بقدرة العبد
إلجتمع قدرتان مؤثرتان على مقدور واحد وهو محال.
ألنه قد ينقلب من جنب إلى جنب وال يشعر
2ـ إن كان العبد خالقاً ألفعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها ،والالزم باطل ّ
بكمية ذلك الفعل وكيفيته.

ألن عدم إحتياج وقوع أحد
3ـ إستقالل العبد في فعله يمكنه من الفعل والترك ،ويرجح فعله على تركه لمرجحّ ،
2
الجائزين إلى سبب ينسد باب إثبات الصانع.
فثبت بهذه األدلة القاطعة من النقل والعقل وجوب إنفراد المولى تبارك وتعالى بإيجاد المخلوقات ،وثبت أيض ًا

أن للعبد إختيا اًر جزئياً إقتضي أن يكون هذا اإلختيار الجزئي عبارة عن كونه محالً من غير تأثير ومدخل في خلق
ّ
األفعال.
ألن معناه إيجاد الشيئ من
ونقول في ّ
أن لفظ الخالق لم يطلق إال على هللا تعالىّ ،
الرد على أهل اإلعتزالّ :
العدم إلى الوجود ،ولم يرد إطالق هذا اللفظ على العبد في القرآن إال في آتين:
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين } ،وسورة الصافات جزء
سورة المؤمنون جزء من اآلية ّ { 14
من اآلية  { 125أتدعون بعالً وتذرون أحسن الخالقين }.
ٍ
نظر ِ
والواقع المشاهد بين ِ
أن صفة خلق هلل تعالى يغاير صفة الخلق لدى العبد من وجهين:
كل
حي يقظ ّ
ّ
أن خلق هللا تعالى يكون بإيجاد الشيئ من العدم إلى الوجود ،وخلق العبد ال يكون إال بالربط والتنسيق بين األشياء
أـ ّ
الموجودة في الواقع ،وليس له صفة القدرة إليجاد الشيئ من العدم إلى الوجود.

ٍ
ونامية كالحيوانات والنباتات ،ففي الحيوان والنبات صفة النماء
أجسام غير نامية كالحجر،
بـ مما خلق هللا تعالى
َ
من الحسن إلى األحسن ،وما يصنعه العباد ال تكون فيه صفة النماء فال ينمو ما يحصل من ِ
فعل العبد كالكرسي
ذات ثاني ٌة،
أن من ذات الكرسي تحصل ٌ
مثالً ،فال نماء فيه ،والتطور الحاصل فيه عبر الزمن في هيئة الشكل ال ّ
حسن من ِ
خلق عباده لها.
خلق هللا تعالى لألشياء أ ُ
ولذلك ُ

 1العقيدة النظامية ص .55
 2ينظر شرح المواقف  120 / 3وما بعدها.
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فإن أفعالهم حدثت من
إن أفعال العباد ال يجوز أن توصف ّ
بأنها من هللا تعالى ،وذلك واضحّ ،
والمعتزلة قالواّ :
جهتهم ،وحصلت بدواعيهم وقصودهم ،وإستحقوا عليها المدح والذم والثواب والعقاب ،فلو كانت من جهة هللا تعالى
لما جاز ذلك ،فال يجوز إضافة أفعال العباد إلى هللا تعالى إال على ضرب من التوسع والمجاز ،وذلك بأن تقيد
بالطاعات فيقالّ :أنها من جهة هللا تعالى ،على معنى ّأنه أعاننا على ذلك ،ولطف لنا ،ووفقنا وعصمنا على

خالفه.

1

إبتداء:
دـ األمر ،والرضا بالقضاء والقدر ،وتعلقهما بإستناد الممكنات إلى هللا تعالى
ً
تعلق اإلرادة القديمة بجميع الممكنات مثل قوله تعالى في سورة غافر اآلية  {31وما هللا يريد ظلماً للعباد }،

وقوله تعالى في سورة الزمر اآلية  { 7وال يرضى لعباده الكفر } ،وقوله تعالى في سورة األنعام اآلية  { 125فمن
يصعد في السماء}،
كأنما
َّ
يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ّ

وقوله تعالى في سورة هود اآلية  { 34وال ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم }،
فكل كائن مراد له ،وما ليس بكائن ليس بمراد له ،فاإلرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد ،والدليل على ذلك:
1ـ خا لق األشياء كلها ،وخالق الشيئ بال إكراه مريد له بالضرورة ،وجميع الممكنات مقدورة هلل تعالى ،وإختصاص
بعضها بالوقوع ،وبأوقاتها المخصوصة يحتاج إلى مخصص وهو صفة اإلرادة.

2

ألن الكفر مقضي
2ـ الواجب على العبد الرضا بالقضاء ال بالمقضي من الكفر والمعاصي ،فال يلزم الرضا بالكفرّ ،
ال قضاء ،والطاعة موافقة األمر ،وهو غير اإلرادة ،والرضا من هللا تعالى إرادة الثواب وترك اإلعتراض عليه،
أن للكفر نسبتان:
معناهّ :
أـ نسبة إلى هللا تعالى بإعتبار فاعليته له وإيجاده إياه.
ألنه ال يلزم
بـ نسبة إلى العبد بإعتبار محليته له ،وإتصافه به ،والرضا ّإنما يكون بإعتبار النسبة األولى ال الثانيةّ ،

من وجوب الرضا بشيئ بإعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به بإعتبار وقوعه صفة لشيئ آخر.

3

والمعتزلة قالوا :لو كانت أفعال العباد مخلوقة هلل تعالى لما إستحق العباد عليها المدح والذم ،والثواب والعقاب،
وللزم الرضا بها أجمع ،وفيها الكفر واإللحاد ،والرضى بالكفر كفر.

4

المطلب الثاني :الرزق ،واألجل:
إبتداء ،و أتكلم فيه
* الرزق :من المسائل الرئيسة التي تتعلق بقاعدة إستناد جميع الممكنات إلى هللا تعالى
ً
من وجوه:

 1ينظر شرح أصول الخمسة ص .779
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أـ معنى الرزق عند األشاعرة:
الرزق من حيث اللغة :يطلق على ما ينتفع به ،والجمع األرزاق ،والرزق :العطاء ،وهو مصدر قولك رزقه
هللا.

1

أما في اإلصطالح ،فالرزق :ما صح اإلنتفاع به حالالً كان أو حراماً ،فكل ما ساقه هللا تعالى إلى
ّ
العبد فأكله فهو رزق له من هللا حالالً كان أوحراماً ،والدليل :ال يقبح من هللا شيئ ،ومن قال خالف ذلك فهو يحكم
على هللا تعالى بـ يجوز له وال يجوز له ،وهذا القول متفرع من قاعدة الحسن والقبح العقليين.

2

مما ينتفع به ،فيدخل رزق اإلنسان
سمي به المرزوق ،وهو ما ساقه هللا تعالى إلى الحيوان ّ
فالرزق :مصدر ّ
ألنه يقال :فيمن ملك شيئاً،
والدواب وغيرهما من المأكول وغيره ،ويخرج ما لم ينتفع به وإن كان السوق لإلنتفاعّ ،

أن كل أحد يستوفي رزقه ،وال يأكل
وتمكن من اإلنتفاع به ،ولم ينتفع إن ذلك لم يصر رزقاً له ،وعلى هذا يصح ّ
3
أحد رزق غيره.
قال اإلمام األشعري رحمه هللا تعالى :الرزق ينقسم إلى الحالل والحرام ،وإلى ما ال يتصف بالتحليل
أن الظلمة والذين يتعاطون ليسوا في
والتحريم كرزق البهائم ،فاهلل الرازق وال رازق غيره وال خالق سواه ،ومن زعم ّ
رزق هللا فقد أخرج معظم الخالئق في معظم األوقات عن كونهم مرزوقة هلل تعالى ،وقال تبارك وتعالى في سورة
دابة في األرض إال على رزقها }.
هود جزء من اآلية  { 6وما من ّ

4

بـ عالقته بالقضاء والقدر:
مما جرت به األقدار ،وال رازق إال هللا تعالى ،والرخص والغالء بقضاء هللا تعالى
الرزق :من هللا تعالى ،و ّأنه ّ

5
وجل ،و ّأنه سابق القدر قوله تعالى:
أن الرزق من هللا ّ
وقدره ،والدليل على ذلك من النصوص القطعية على ّ
عز ّ

دابة في األرض إال على رزقها } ،وقوله تعالى في سورة الروم
في سورة هود جزء من اآلية  { 6وما من ّ
ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيئ سبحانه
ثم يميتكم ّ
ثم رزقكم ّ
اآلية  { 40هللا الذي خلقكم ّ

عما يشركون }.
وتعالى ّ

ومن السنة :حديث وقوع الغالء في مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن أنس 6رضي هللا عنه قال:

ِ
فسع ْر لنا،
غال السعر في المدينة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال الناس :يا رسول هللا غال السعر ّ

 1ينظر لسان العرب .204 / 5
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 3ينظر شرح المقاصد .318 / 4
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 5ينظر شرح المواقف .138 / 3
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ِ
المسعر القابض الباسط ،و ّإني ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد منكم
إن هللا هو
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { ّ
ّ
1
يطلبني بمظلمة في دم ،وال مال }.
أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها ،فاتقوا
إن روح القدس نفث في روعي ّ
وقوله صلى هللا عليه وسلم { ّ
2
َّ
فإن هللا ال يدرك ما عنده إال بطاعته }.
هللا في الطلب ،وال
يحملنكم إستبطاء الرزق أن يطلبه بمعاصي هللاّ ،
فالرزق كلها جارية على حكم هللا تعالى ،وهي إثبات أقدار أبدال األشياء ،وهو يتعلق بما ال إختيار للعبد فيه
عزة الوجود والرخاء ،وصرف الهمم والدواعي ،وتكثير الرغبات وتقليلها ،وما يتعلق فيها بإختيار العباد ،بل هو
من ّ
فعل هللا تعالى وال مخترع سواه.

3

والمعتزلة بعدم قولهم بإستناد الممكنات إلى هللا تعالى إبتداء ،وقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين إختلفوا في
بأنه فعل العبد ،ومنهم من قال متولد من فعل هللا تعالى بتقليل األجناس وتكثير الرغبات.
تفسيره ،منهم من قال ّ

4

قال عبدالجبار الهمداني :الرزق ينقسم إلى:
إبتداء ،نحو ما يصل إلينا من المنافع بطريقة اإلرشاد ونحوه مما وصل
األول :ما يحصل من جهة هللا تعالى
ً
إليه بغير عالج.
الثاني :وإلى ما يحصل بالطلب ،كما يحصل بالتجارات ،والزراعات ،وغير ذلك.
فإنه يجب عليه اإلشتغال به
والطلب :ينقسم إلى ما يلحقه بتركه ضرر ،وإلى ما ال يلحقة بتركه ضررّ ،

فإنه وإن إشتغل به جاز ،وحسن ،وإن لم يشتغل به جاز أيضاً
دفعاً للضرر عن نفسه ،وما ال يلحقه بتركه ضرر ّ

وحسن.

5

جـ األخذ باألسباب في تحصيل الرزق:
إذا كان الرزق من هللا تعالى ،فما قيمة السعي في األرض لتحصيل الرزق؟ ،وهل اإليمان بكون الرزق من هللا
تعالى يستلزم عدم األخذ باألسباب في تحصليه؟.
الرزق قدر من هللا تعالى ،وهذا ال يعني ترك العمل والسعي واإلجتهاد ،فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها،
فالمسلم مطالب بالعمل.
فإن هللا تكفل باألرزاق
قال الجويني في العقيدة النظامية يجب أن يفرق بين الرزق العام والرزق الخاصّ ،
فأودع في األرض ما يكفي للناس ،وهذا الرزق العام ،وعن الرزق العام يقول هللا تعالى في سورة الملك اآلية { 15
هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فإمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه }.
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وأمر الناس بالبحث والسعي والعمل ،وعلى قدر الجهد يكون الرزق ،وهذا هو الرزق الخاص ،وعن الرزق
الخاص يقول تعالى عقب القول السابق { فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه }.

1

فالسعي وتقوى هللا تعالى سبيل من سبل الرزق ،والطاعات سبب زيادة الرزق ،والبركة فيه ،والمعاصي سبب
نقص الرزق ،ونزع البركة منه ،وهللا تعالى وعد الناس بزيادة األرزاق ،وأنذر عباده بنقص الرزق حالة العصيان،
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من
ومخالفة شرعه كما في قوله في سورة األعراف اآلية  { 96ولو ّ
السماء واألرض ولكن َّ
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون }.
والمعتزلة خالفوا أهل السنة في كون الحرام رزقاً للعبد ،وشبهتهم في ذلك:
2
فإن هللا تعالى قال
ألن هللا تعالى منعنا من إنفاقه وإكتسابه ،فلو كان رزقاً لم يجز ذلكّ ،
الحرام :ال يكون رزقاًّ ،
في سور ة يونس جزء من اآلية  { 59قل أريتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحالالً } ،وهللا تعالى

ومما رزقناهم ينفقون } ومعلوم ّأنه ال يجوز أن
مدحنا بإنفاق ما رزقناه حيث قال في سورة البقرة جزء من اآلية ّ { 3
3
يمدح على اإلنفاق من الحرام.
* األجل :وفيه مسألتان:
أـ مفهوم األجل عند األشاعرة:
األجل في اللغة :غاية الوقت في الموت ،وحلول الدين ،ونحوه ،واألجل :مدة الشيئ ،ومنه قوله تعالى في
سورة البقرة جزء من اآلية  { 235وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ،والجمع :آجال ،والتأجيل :تحديد
األجل ،وأ ِجل الشيئُ يأجل فهو آجل وأجيل :تأخر ،وهو نقيض العاجل.

4

وفي إصطالح أهل الكالم:
األجل :الزمان الذي علم هللا تعالى ّأنه يموت فيه 5،فهو وقت نهاية حياة اإلنسان ،ويكون في موقت معين ال
فإنه في الوقت الذي علم هللا ّأنه يكون فيه ،ال يتقدم وال يتأخر ،فهو من السائل التي
يعلمه إال هللا تعالى ،فإذا جاء ّ
إبتداء ،وال يتصور تغير هذا المقدر بتقديم وال تأخير ،قال تعالى في سورة النحل جزء من اآلية 61
تستند إلى هللا
ً
{ فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون }.

أن
أن من مات حتف أنفه مات بأجله ،والدليل عليهّ :
بـ عالقة األجل بفعل العبد :جميع فرق الكالمية متفقون على ّ
األجل ليس المراد به ههنا إال وقت الموت ،وهو قد مات في وقت موته ،و ّإنما الخالف في المقتول :لو لم يقتل
كيف كان يكون حاله في الحياة والموت؟ فعالقة األجل بفعل العبد يكون في حالة القتل وذلك من وجوه:

 1ينظر العقيدة النظامية ص .66
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1ـ القاتل لم يفعل ما فعل لو لم يكن ذلك قضاء وقد اًر ،فالكل مستند إلى هللا تعالى إبتداء ،وهو الخالق والمريد.
الذم عقالً
2ـ كيف يكون القاتل مسؤالً عن فعل القتل؟ ،ويأخذ القصاص منه إذا مستنداً إلى هللا تعالى ،فال يستحق ّ
لكنه مذموم فيهما قطعاً.
وال شرعاًّ ،
3ـ هل يعتبر القاتل قاطعاً ألجل المقتول؟ ،لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي قدره هللا تعالى له ،أو التقديم
أن هللا تعالى قادر على إبقائه ،وعلى أن يزيد في عمره.
والتاخير ليس للعبد بل هلل ّ
وجل ،أي ّ
عز ّ

1

أن اإلعتذار بالقدر
أن القاتل مسؤول على جريمته أدلة كثيرة تؤكد مسؤولية القاتل على فعله ،و ّ
ومما يدل على ّ

مردود ،من الكتاب منه قوله تعالى في سورة البقرة جزء من اآلية  { 178يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
في القتلى }.
ألنها جريمة إعتداء على النفس،
فأثبت هللا تعالى المسؤولية ،وترتب عليها ثبوت الجزاء الذي هو القصاصّ ،

وليس ذلك ظلماً للفاعل بل هو جزاء له ،ومنه قوله تعالى في سورة المائدة اآلية  { 32من أجل ذلك كتبنا على
فكأنما أحيا
فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها ّ
بني إسرائيل ّأنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض ّ
الناس جميعاً }.

أن يغفره إال من مات مشرك ًا ،أو مؤمن قتل
ومن السنة :قوله صلى هللا عليه وسلم { كل ذنب عسى هللا ْ
2
مؤمناً متعمداً }.
ثم
سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمّ :
أي الذنب عندهللا أكبر؟ ،قال { :أن تجعل هلل نداً وهو خلقك } قلت ّ
3
أي؟ قال { :أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك }.
ّ
بأن اإلنسان يقدر
فالمقتول ميت بأجله ،وال يجوز القول ّأنه لو لم يقتل لما ماتّ ،
ألنه يترتب على ذلك القول ّ
4
أن يقدم آجال العباد ويؤخرها ،ويقدر أن يبقي العباد ،ويخرج أرواحهم ،وهذا إلحاد في الدين.
بناء على قاعدتهم في العدل ،وإحتجوا
وخالف المعتزلة في ذلك أهل السنة :فالمقتول عندهم مقطوع عليه أجله ً

إن
معمر وال ينقص من عمره إال في كتاب ّ
يعمر من ّ
بقوله تعالى في سورة فاطر اآلية جزء من اآلية  { 11وما ّ
ألن األجل عبارة عن حركات الفلك وهي من فضل
ذلك على هللا يسير } ،فقالوا :إن أردت بالقضاء الخلق فنعمّ ،

هللا تعالى ،وإن أردت به اإليجاب فال ،وإن أردت به اإلعالم فمن المجوز أن يرى هللا تعالى الصالح في أن يعلم
بعض المالئكة حالنا في الحياة والموت ،و ّأنا نعيش إلى مدة ونموت بعدها.

5

المبحث الثاني :المسائل المتعلقة بالمسائل الكالمية أي رد األشاعرة المعتزلة ،ويكون من مطلبين:

 1ينظر شرح المواقف  136ـ .137
 2نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي  ،316 / 6الطبعة األولى ،دار الحديث ،سنة النشر
1995م.
 3صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،رقم الحديث .4761
 4اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام األشعري ،ص ،144حققه بشير محمد عيون ،مكتبة دار البيان.
 5ينظر شرح أصول الخمسة ص .784
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المطاب األول :الرد على التوليد عند األشاعرة ،وأبين ذلك في مسألتين:
أـ معنى التوليد:
من حيث اللغة :من ولد الوليد :الصبي حين ُيوَلد ،وتطلق الوليدة على الجارية واألمة ،والولودية :الجفاء،
1
وقلة الرفق والعلم باألمور ،والمولدة :القابلة.
ومن حيث اإلصطالح:
هو :أن يوجب فعل لفاعله فعالً آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح ،فاألولى منهما أوجبت لفاعلها الثاني َة سواء

قصدها أو لم يقصدها.

2

ومعناه بشكل أوضح :اآلثار الحاصلة من أفعال العبد ،أو من أفعال بقية الحيوانات والجمادات كتحريك أوراق
األشجار بسبب الرياح.
إختلف المعتزلة واألشاعرة في معنى إثبات التولد بناء على إعتقاد المعتزلة في قدرة العبد وخلقه ألفعاله ،وخالفهم
إبتداء ،وبهذه القاعدة المباركة بطل ما ذهب إليه
األشاعرة على أساس قاعدة إستناد الممكنات إلى هللا تعالى
ً
3
المعتزلة من التوليد.
دليل األشاعرة على كون المتولدات مستندة إلى هللا تعالى هو:
ومما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الرعد
1ـ ال خالق إال هللا تعالى ،فاهلل تعالى هو المتفرد بخلق كل حادثّ ،
جزء من اآلية  { 16هللا خالق كل شيئ }
2ـ جميع الممكنات تستند إلى هللا تعالى ،والفعل المتولد ممكن فهو من هللا تعالى ،وليس فعالً للعبد 4،قوله تعالى
في سورة الواقعة اآليتان  63ـ  { 64أفرءيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } وقوله تعالى في سورة
ولكن هللا رمى }.
ولكن هللا قتلهم وما رميت إذ رميت ّ
األنفال جزء من اآلية  { 17فلم تقتلهم ّ
3ـ محدودية القدرة الحادثة ،إذ ال تتعلق إال بقائم محلها ،وما يقع مبايناً لمحل القدرة فال يكون مقدو اًر بها ،بل يقع
فعالً للباري من غير إقتدار العبد عليه

5

إما مقدور للعبد أو غير مقدور له ،واألول باطل لوجهين:
4ـ المتولد ّ
أـ السبب موجب للمسبب عند إرتفاع الموانع فينبغي أن يستقل بوجوبه ،ويستغني عن تأثير القدرة فيه ،فيوجد المسبب
بوجود السبب.

 1ينظر لسان العرب  393 / 15وما بعدها.
 2شرح المواقف .128 / 3
 3ينظر شرح المقاصد .271 / 4
 4ينظر شرح المواقف .128 / 3
 5ينظر شرح المواقف  ،129 / 3اإلرشاد ص 230
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بـ يتصور وقوع المتولد دون توسط السبب.
ألنه يثبت فعل ال فاعل له ،وذلك خروج عن الدين وإنسالل عن مذهب المسلمين.
والثاني :باطل أيضاً ّ

1

5ـ السبب عند المعتزلة موجب للمسبب عند عدم المانع ،فيلزم أن يكون الفعل المباشر مستقالً بإيجاب المتولد من
غير تأثير للقدرة فيه.

2

بـ السبب والمسبب ،والعلة والمعلول:
هذه المسألة متعلقة بالتولد :وهي من المسائل الهامة في العقيدة ،ولها عالقة بحياة كل كائن حي ،فكل عاقل
ّ
ألن نظام
إيجابية،
أن هناك وسائل للوصول إلى الهدف ،وإستعمال السبب بطريق الصحيح يؤدي إلى نتيجة
ّ
يعرف ّ
العالم المحسوس يقوم على إرتباط السبب بالمسبب ،والعلة بالمعلول ،ومعرفة ذلك تكون بالتجربة أو الحس أو

المشاهدة.
وهللا تعالى خالق األسباب والمسببات كلها ،وهو خالق الترابط بين العلة والمعلول ،واألشاعرة ال ينكرون وجود
ما خلق هللا من األسباب ،بل ال يجعلونها مستقلة بالتأثير ،بل هو سبب مخلوق متوقف أثره على سبب آخر
كالزراعة متوقفة على المطر المتوقف على السحاب ،فعادية األسباب والعلل ثابتة عند األشاعرة ،فال علة في
الكائنات وال معلول ،وال سبب وال مسبب ،وال تأثير شيء في شيئ ،و ّإنما كان كل كائن معلول علة واحدة وهي إرادة

هللا تعالى ،وهي السبب الحققي في الكون.

إبتداء إثبات لعموم سلطة إرادة هللا تعالى على كل الكائنات ،فالفاعل
قاعدة إستناد الممكنات إلى هللا تعالى
ً
الحقيقي في كل شيئ هو هللا تعالى ،وليس في الكون مؤثر غيره تعالى ،ومن إدعى غير ذلك فقد خاصم رّبه تبارك

وتعالى ،وهذه اآليات واألحاديث واألدلة المعقولة المذكورة سابقاً كلها شاهدة لما إستدل به أهل الحق ،وقولهم هذا

أن العبد ليس له قدرة وإختيار بل هو كالجماد.
ال يشبه قول الجبرية من ّ

بل هللا تعالى يخلق القدرة واإلرادة في العبد ويجعلها بحيث لهما مدخل في أفعاله بأن يخلق هللا تعالى إياهما
ثم يقع الفعل بهما ،فيكون فعل العبد مخلوقاً هلل تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد ،فكسب العبد
على هذا الوجه ّ
مقارن لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محالً له ،فمن إستعمل األسباب
وأحسن إستخدامها وصل إلى نتائج حسنة بمشيئة هللا تعالى.

3

المطلب الثاني :نفي التحسين والتقبيح العقليين ،ووجوب األصلح على هللا تعالى:
* معنى التحسين والتقبيح العقليين ،وسبيل إدراكهما الشرع ال العقل عند األشاعرة:
ــــ رآى المعتزلة واألشاعرة والماتريدية في الحسن :ما كان صفته صفة كمال فحسن ،وما كان صفته صفة
أن هذين
نقصان فقبيح ،وما وافق الغرض الصحيح فهو حسن ،وما خالفه فهو قبيح ،وال نزاع بين المتكلمين في ّ

 1ينظر اإلرشاد  231ـ .232
 2ينظر شرح المقاصد .273 / 4
 3ينظر شرح المواقف .118 / 3
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المعنيين للحسن والقبح يدركهما العقل ،وال يتوقف معرفتهما على ورود الشرع ،وبعثة األنبياء عليهم الصالة والسالم،
أما ما يتعلق به المعرفة من حيث إستحقاق المدح والذم عجالً ،والثواب والعقاب آجالً ،فهو المحل الخالف بين
وّ
الذم والعقاب كذلك في القبح شرعي عند
األشاعرة والمعتزلة ،فتعلق المدح والثواب عاجالً وآجالً في الحسن ،أو ّ
األشاعرة ،وعقلي عند المعتزلة وعامة الماتريدية.

1

وإستدل األشاعرة رحمهم هللا تعالى بما يأتي:
أـ لو كان الحسن والقبح عقليين لكان لذات الفعل ،أو لجزئه ،أو لصفة الزمة لذاته ،أو لجزئه ،وما كان كذلك ال
يتبدل من الحسن إلى القبح ،وبالعكس ،،وليس كذلك مثل الكذب في إنقاذ المظلوم من الظالم.

2

بـ العبد ليس خالقاً ألفعاله ،فال يحكم العقل فيها بالحسن والقبح.
ذم فاعله وعقابه ،و ّإنما
جـ األفعال كلها سواسية ليس شيئ منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ،وال ّ
فإنه مالك األشياء على
صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ،ونهيه عنها ،فال قبيح بالنسبة إلى ذات هللا تعالىّ ،

اإلطالق ،يفعل ما يشاء ويختار كما دل عليه القرآن في سورة القصص اآلية  { 68ورّبك يخلق مايشاء ويختار
3
أما بالنسبة إلينا أي العباد:
عما يشركون} ،ال عّلة لصنعه ،وال غاية لفعلهّ ،
وما كان لهم الخيرة سبحان هللا وتعالى ّ
فالحسن :ما لم ينه عنه شرعاً كـ :الواجب والمندوب والمباح.
والقبح :ما نهى عنه شرعاً نهي تحريم أو تنزيه.

4

ــــ حقيقة الحسن والقبح عند األشاعرة:
1ـ ّأنهما أمران إضافيان ،ومن األعراض في األفعال ،وليس من صفات الفعل الذاتية ،وال في صفاتها ،وال في

جهاتها ما به يكون إستحقاق المدح والذم عاجالً أو الثواب آجالً ،بل كل ذلك بجعل الشارع ،وخطابه أم اًر ونهياً.

5

وقال المعتزلة بكونهما من األشياء الذاتية في األفعال :وهللا تعالى ال يريد القبائح ،فلو كان مريدًا للقبيح لوجب

ٍ
ومستغن عنه.
ألنه عالم بقبحه،
أن يكون فاعالً إلرادة القبيح ،وإرادة القبيح قبيحة ،وهللا تعالى ال يفعل القبيح ّ

6

ألن الممكنات مستندة إلى هللا تعالى ،فاهلل تعالى هو الخالق المطلق ،وهو الخالق
2ـ وال يدركان إال ببيان شرعيّ ،
لألفعال ،وهو خالق أوصافها ،فال يمكن أن تكون األفعال متسمة بحسن أو قبح متأصلين فيها ،وليس للحسن والقبح
جذور ذاتية مرتبطة بذات الشيئ.7

 1ينظر شرح المواقف  146 / 3ـ  ،147نظم الفرائد ص  41ـ .41
 2ينظر شرح المواقف 147 / 3
 3ينظر شرح المواقف  146 / 3ـ .147
 4شرح المواقف .145 / 3
 5ينظر شرح المواقف .153 / 3
 6ينظر شرح أصول الخمسة ص .461
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فتميز الحسن من القبح غير ّبين إن لم يرد به الشرع ،وهذا مصداق قوله تعالى في سورة اإلسراء جزء من
أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع دون العقل ،ثبت
اآلية  { 15وما كنا معذبين حتى نبعث رسوالً } ،فإذا ثبت ّ
أن ال حكم من األحكام الخمسة من الوجوب والندب والتحريم والكراهة والمباح لألفعال قبل الشرع.

ألن اإلنسان بعقله يستحسن الصدق والعدل ،ويستقبيح
وذهب المعتزلة ّأنهما يدركان عن طريق العقلّ ،
الكذب والظلم ،وهي إشارة فطرية من المعرفة البشرية ،وهذه المعرفة مركوزة في الفطرة البشرية ،وال تحتاج إلى بعثة
الرد عليهم:
األنبياء عليهم الصالة والسالم ،و ّ
أن النص من القرآن والسنة يتطابق معهما الواقع والعقل ،ومع التجربة فردي ًة وإجتماعي ًة ،والعقل هو الوريث
ّ
الشرعي ،وهو الوسيلة لفهم السلوك ،فعند إستخدام اإلنسان العقل يتحول أفعاله إلى سلوك وا ٍع مقتنع ،وهو الذي
يقوم بتطبيق النص ويجعلها إلى حضارة،
* حكم األصلح على هللا تعالى:
عما يفعل وهم
ال واجب على هللا تعالى ّ
دل عليه قوله تعالى في سورة األنبياء جزء من اآلية  { 23ال يسئل ّ
بالشر
يسئلون } وهذا أساس عقيد األشاعرة في هذه المسألة ،وقوله تعالى في سورة األنبياء جزء من اآلية { ونبلونكم
ّ

والخير فتنة وإلينا ترجعون } ،وقوله تعالى في سورة الفرقان جزء من اآلية  { 20وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
أمة واحدة لجعلنا
أتصبرون وكان رّبك بصي اًر } ،وقوله تعالى في سورة الزخرف اآلية  { 33ولوال أن يكون الناس ّ
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون }...... ،إلخ.
بناء على إستناد الممكنات إلى هللا تعالى فال واجب على هللا عقالً ،وليس بواجب على هللا تعالى رعاية األصلح
1ـ ً

لعباده ،بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ،فيقال للمعتزلة:

أن ال يخلق مع ّأنه مخلوق ،فلم يراع في حقه ما كان أصلح
األصلح للكافر الفقير المعذب في الدنيا واآلخرة ْ
1
له ،فال يكون األصلح واجباً عليه تعالى.
ألنه لو وجب عليه شيئ من
2ـ معنى الواجب على هللا تعالى يؤدي إلى التناقض مع حقيقة خالقية هللا تعالىّ ،
الممكنات عقالً ،أو إستحال تركه ألدى ذلك إلى قلب الحقائق بكون الممكن واجباً أو مستحيالً وهو باطل.
وفي معنى إطالق الواجب على هللا تعالى قال الجويني:
( نقول لمن إعتقد وجوب شيئ على هللا تعالى ما الذي عنيته بوجوبه؟ ،فإن قال :أردت توجه أمر عليه كان
ألنه اآلمر ،وال يتعلق به أمر غيره ،وإن قال المعني بوجوبه ّأنه يرتقب ضر اًر لو ترك ما وجب
ذلك محاالً إجماعاًّ ،
الرب تعالى يتقدس عن اإلنتفاع والتضرر ).
عليه ،فذلك محال أيضاً ّ
فإن ّ

 1ينظر شرح المواقف .157 / 3
 2اإلرشاد ص .271
599

2

المؤتمر العلمي الدولي
تجديد الخطاب الديني ضرورة لالعتدال ومتطلبات التعايش بين الشعوب

الذم بتركه لم يتحقق الوجوب،
3ـ الوجوب حكم ،وال حاكم على هللا تعالى ،فلو وجب عليه شيئ فإن لم يستوجب ّ
فإنه حنئيذ تخلص بفعله من المذمة وهو محال
الذم كان الباري ناقصاً لذاته مستكمالً بفعلهّ ،
وإن إستوجب تركه ّ
على هللا تعالى.

1

أن هللا تعالى ال يوصف بالقدرة على ترك األصلح من
والمعتزلة قالوا :هللا تعالى مكلف بفعل األصلح ،و ّ
2
أن فعله أصلح
األفعال إلى ما ليس بأصلح ،والنظام من المعتزلة زعم ّأنه ليس يجوز من هللا تعالى ترك ما يعلم ّ

لخلقه من تركه.

3

الرد عليهم بشكل سهل وموجز ،نقول لهم:
و ّ
حياة إبليس إلى يوم القيامة أصلح للعباد أم موته ،أم األصلح للعباد وجود النبي صلى هللا عليه وسلم
بشخصيته المباركة بروحه وجسده عليه الصالة والسالم بين األمة لرفع الخالف بينهم ،والجواب يترك للمعتزلي،
فهذا القول يهدم ما ذهب إليه المعتزلة من وجوب األصلح على هللا تعالى بشكل عام.
الخاتمة:
أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من النتائج هي:
 1ـ القضاء والقدر ركن من أركان اإليمان ،فالشك في ثبوتهما شك في قدرة هللا تعالى وإرادته ومشيئته سبحانه.
2ـ صفة الخلق هلل تعالى فقط ،والعبد يثاب ويعاقب على ميله للطاعات والمعاصي ،فليس له صفة الخلق ألفعاله.
3ـ إثبات إستناد الممكنات إلى هللا تعالى كما قال به األشاعرة قاعدة هامة في باب التوحيد.
كل عاقل ،فمن إستعمل الطرق الصحيحة وصل إلى نتيجة حسنة وصحيحة
4ـ إرتباط المسببات باألسباب يعرفها ّ
بإذن هللا تعالى.
5ـ مرتكب الجرائم له عقوبات في الدنيا واآلخرة.

 1ينظر مطالع النظار .529 / 1

 2أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام ،وهو من الطبقة السادسة من المعتزلة ،وهو إبن أخت أبي الهذيل ،توفي سنة 231هـ ينظر فرق
وطبقات المعتزلة  59وما بعدها.
 3ينظر اإلنتصار للخياط ص  ،63مكتبة الثقافة الدينية.
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أسماء المصادر والمراجع:
* بعد القرآن الكريم:
1ـ اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام األشعري ،تحقيق د .بشير محمد عيون ،مكتبة دار البيان.
2ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ،لعز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ،تحقيق وتعليق محمد
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ،كتاب الشعب.
3ـ اإلصابة في تميز الصحابة لإلمام الحافظ إبن حجر العسقالني ،مطبعة مصطفى محمد بمصر.
4ـأصول الدين للبزدوي ،تحقيق د .هانز بيترلنس ،دار أحياء الكتب العربية ،القاهرة ـ 1963م.
5ـ األعالم قاموس التراجم لخيرالدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت ـ لبنان.
 6ـ اإلنتصار إلبي الحسن عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي ،مكتبة الثقافة الدينية.
7ـ التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ألبي بكر محمد بن الطيب بن الباقالني،
ضبطه وعلق عليه محمود محمد الخضيري ،ومحمد عبدالهادي أبو ريدة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
8ـ الدرر الكامنة في أعيان المأة الثامنة ،إلبن الحجر العسقالني ،تحقيق عبدالمعيد خان ،مجلس دائرة المعارف
العثمانية.
9ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ،إلبن فرحون المالكي ،تحقيق محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث
للطباعة والنشر.
 -10سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها ،لأللباني ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها
سعد عبدالرحمن الراشد ـ الرياض.
 -11سنن أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني ،تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ،دار الفكر ـ بيروت.
 -12سنن الترمذي ـ الجامع الصحيح ــ ،ضبطه وراجع أصوله وصححه عبدالرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية،
المدينة المنورة.
 -13سير أعالم النبالء لمحمد بن أحمد الذهبي ،أشرف على التحقيق وخرج أحاديثه شعيب أرنؤوط ،الطبعة
األولى ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
 -14شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،إلبن العماد الحنبلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان.
 -15شرح أصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمداني ،تحقيق د .عبدالكريم عثمان ،مكتبة وهبة ـ القاهرة.
 -16شرح التجريد للقوشجي ،والتجريد للطوسي ،دار الطباعة العامرة.
 -17شرح المقاصد للتفتازاني ،تحقيق وتعليق مع مقدمة في علم الكالمل لـ د .عبدالرحمن عميرة ،عالم الكتب.
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 -18شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني ،دار الطباعة العامرة.
 -19صحيح البخاري ،دار إبن كثير ـ بيروت.
 -20صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي.
 -21العبر في خبر من غبر للذهبي ،حققها أبو هاجر محمد السعيد بن بيسوري زغلول ،دار الكتب العلمية،
بيروت ـ لبنان.
 -22العقيد النظامية للجويني ،تحقيق د .أحمد حجازي السقا ،مكتبة الكليات األزهرية سنة 1979م.
 -23ﯨفرق و طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار الهمداني ،تحقيق د.علي سامي النشار ،وعصام الدين محمد
علي ،دار المطبوعات الجامعية.
 -24كتاب اإلرشاد إلمام الحرمين ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاهرة.
 -25لسان العرب إلبن منظور ،الطبعة الملونة ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التأريخ العربي ،بيروت ـ لبنان.
الرد على أهل الزيغ والبدع لإلمام األشعري ،تحقيق حمودة غرابة ،مطبعة مصر سنة 1954م.
 -26اللمع في ّ
 -27المختار من صحاح اللغة لمحمد محي الدين عبدالحميد ،ومحمد عبداللطيف السبكي ،الطبعة األولى ،مطبعة
اإلستقامة بالقاهرة.
 -28مطالع األنظار شرح طوالع األنوار ،لشمس الدين بن محمود عبدالرحمن األصفهاني ،دار الطباعة العامرة
 -29نصب الراية في تخريج أحاديث الرواية لجمال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي ،الطبعة األولى ،دار الحديث
سنة النشر 1995م.
 -30نظم الفرائد وجمع الفوائد لعبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده ،الطبعة الثانية ،مطبعة التقدم ـ مصر.
 -31وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان إلبن خلكان ،تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ،مكتبة النهضة المصرية.
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Human Economic Security
Simulating the idea of security offered by the United Nations from an Islamic perspective
Abdalrahman Mohamed Migdad

1

Abstract
Three themes formulate the structure of this paper; human security, economic security, and
the Islamic economic theory. Human Security is a bottom up approach that focuses on the
individual rather than the state, and is not limited to quantitative measures of economics, but
also qualitative. This research sheds light on the work of Imam Al-Shatibi and Imam AlQaradawi. The goal of this theoretical research is to propose a definition to Human Economic
Security from an Islamic perspective, and introduce the Islamic method of resolving the
economic problem. Additionally, to show the rich classical Islamic literature in such social
sciences. What makes an Islamic perspective unique is the role of religion in every aspect of a
Muslims life. Religion, the inner police, is crucial to the achievement of Human Economic
Security. This religious address should simulate internationally acknowledged concepts to
make the discussion that develops from an Islamic perspective relevant to the international
interests. This relevancy is important because the Islamic view on all matters is most capable
of presenting solutions that nations collectively seek, such as Human Economic Security.
Keywords: Economic security, Human Security, Islamic economic perspective
االمن االقتصادي االنساني
محاكاة فكرة االمن االنساني واالقتصادي المطروحة من قبل االمم المتحدة من المنظور االسالمى
:ملخص
تجديد الخطاب الديني امر ال بد منة لكي يستطيع الفقهاء والعلماء مواكبة المستجدات في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة
 لكن هذه الدراسة ستركز علي توجة الخطاب الديني ليحاكي الخطابات والمصطلحات.التي يعيش فيها بعض المسلمون
العالمية المتجددة مثل حقوق االنسن واالمن القومي اللذين تشكال في مصطلح جديد ومنافس وهو االمن االنساني والذي
" هذه الورقة تناقش ثالثة محاور تبدا بطرح فكرة االمن.يتضمن فكرة االمن االقتصادي المرتبطه باالنسان أي "الفرد
 المحور الثاني يناقش االمن االقتصادي والذي.االنساني كما طرحتة االمم المتحدة والتعقيب عليها من المنظور االسالمي
 اما المحور الثالث فهو طرح لمنهج االقتصاد.يشكل امتداد للمحور االول ويتم مناقشتة ايضا من المنضور االسالمي
.االسالمي في ظل المحورين السابقين
الدراسة تتبع المنهج الوصفي في مقارنة ما ورد في مستندات االمم المتحدة في ما يخص الموضوع خاصه تقرير برنامج
 وابرز ما توصل له الباحث هو التشابة الكبير في. مع ما يقابلها من المنظور االسالمي1994 االمم المتحدة للتنمية عام
الفلسفة والمضمون بين ما طرحتة االمم المتحدة وبين وجهة النظر االسالمية غير ان القارئ لما طرحتة االمم المتحدة ينظر
 وهنا تاتي ضرورة توجية الخطاب الديني ليحاكي الخطابات والمصطلحات العالمية بلغة العلم.للمنتج على انة غير مسبوق
 وبهذا تتحقق فكرة اعادة نشر كتابات علماء المسلمين بشكل.المعاصرة مع ضرورة النشر في اكثر المجالت العلمية مطالعه
.يفيد العلوم المختلفة ويحاكي التساؤالت المعاصرة
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1. Introduction
The world today faces multiple threats such as drought, hunger, flood, conflict, disease,
climate change, financial crises, and more. To overcome these security challenges, all the
threats must be addressed collectively to enable people to live their lives free from want, free
from fear, and free to live in dignity. These three - fear, want, dignity, are the three most
essential components of HS. Concepts of HS and development are interlinked in many ways
(Gomez & Gasper, 2013). Terms such as quality of life, welfare, empowerment, human
development, human poverty, and more recently happiness are often used interchangeably
without explicit discussion as to their distinctiveness (McGillivray & Clarke, p. 3; Hammad,
2010; Al-Raysouni, 1995; Malouf, 2009; Ameen, 2009).
HS, featuring a holistic paradigm for development was introduced by both Mahbub ul Hack
and Amartya Sen (Hammad, 2010), as defined by the UNDP in its (1994, p. 22) report to be “a
universal concern.” The report also talked about the many threats that are common to all
people such as “unemployment, drugs, crime, pollution and human rights violations.” The
commission on HS (2003, p. 4), builds on the UN 1994 report the third point, “freedom from
want, freedom from fear and the freedom of the future generations to inherit a healthy
natural environment – these are the interrelated building blocks of human as the individual,
and therefore national security.” Another landmark was the United Nations General Assembly
(UNGA) resolution that adopted a common understanding on the notion of HS. This UNGA
resolution agreed that HS “is an approach to assist the Member States in identifying and
addressing widespread and cross-cutting challenges to the survival, livelihood, and dignity of
their people,” and points out eight main points to the definition, but leaves the discussion on
HS open (UNGA, 2012).
HS was defined by Muslim scholar such as Al-Shatibi (Passed 789), and Ibn-Khaldun based on
the Quran and the Sunnah. The term was also thoroughly explained by a number of
contemporary Muslim scholars, see (Ameen, 2009; Hammad, 2010). The main difference
between the conventional and Islamic HS is that the latter strongly incorporates faith and goes
beyond life to security in the hereafter. In the Quran, the chapter of Quraysh explained the
essentials of HS in the following verses, (Who has fed them, [saving them] from hunger and
made them safe, [saving them] from fear). On dignity, the Quran says, “we have honored and
dignified the son of Adam” (Al-Isra: 70). Moreover, the Prophet Mohamed puh says “The one
among you who wakes up secure in his property (or tribe, or community), healthy in his body
and has his food for the day; it is as if the whole world were brought to him.”
Imam Al-Shatibi explains that HS necessities are five, which are “safeguarding religion, soul,
progeny, wealth, and mind” (p. 20). He then explains that those five are essential for all
nations with consideration of each nation’s habits, culture, and laws (pp. 20, margin 5).
“Human well-being and HS, however, remain ambiguous concepts. It lacks a universally
accepted definition and has numerous, and often competing, interpretations. As human wellbeing and HS cannot be directly observed, it cannot be directly measured” (McGillivray &
Clarke). Stewart (2004), also finds lots of space for different interpretations and usages of HS
as a term. This observation is not surprising because the UN also left the discussion on HS
open for future development.
The components of HS that relate to economics prove more complications as the demand for
precision in economics is rather high. On the other hand, freedom from fear and want, and
freedom to live in dignity are hardly possible under poverty and unemployment that represent
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the core economic problem that any system seeks to end. HES the essential matter and the
pre-requirement for achieving HS in most cases where threats are claiming lives, displacing
people, or creating tension in diverse communities; because conflict is in many cases
connected to wealth. Because economics demands more precision, HES is found to be defined
in a more calculated manner, but the central theme of the definition remains ambiguous. The
present discourse finds international bodies such as the UN marginally call for the importance
of religion and mutual respect, while in Islam, freedom of religion and protection of faith is an
obligation on Muslims. The connection of religion, faith, and dignity to HS, and even to HES
makes precision in calculation impossible and necessitates reason in analysis and that
continuously leaves room for additions and improvement.
In this research, light is shed on the Islamic views of what HS and HES are. Furthermore, HS is
explained in the bigger context of other interlinked concepts. In addition to that, economic
development on an individual and community level is addressed as a complementary
necessity that satisfies overall HS. The paper then narrows down on one aspect of HS, which
is HES. Poverty and unemployment are the main subjects and concerns of HES. Here, the focus
is on the views of Imam Al-Qaradawi among others in explaining the issue of poverty and
unemployment, how Islam recognizes poverty as an absolute evil, and what the solutions to
both problems are from the Islamic perspective.

2. Explaining Human Security1
The 1994 “Human Development Report” by the United Nations Development Program, was
comprehensive, it spoke specifically about the main dimensions of HS while explicitly
informing that those dimensions are inclusive to others (Gomez & Gasper, 2013). The report
listed seven essential dimensions of HS: economic, food, health, environment, personal,
community, and political security.
The basic definition of HS in the report “Human security is a universal concern. It is relevant
to people everywhere, in rich nations and poor. Many threats are common to all people -such
as unemployment, drugs, crime, pollution and human rights violations. Their intensity may
differ from one part of the world to another, but all these threats to human security are real
and growing” (UNDP, 1994, p. 22).
2.1. Human Security in Islam

From its Islamic perspective, the subject is addressed from two sources, the Quran and Sunnah
which are the origins of all Islamic teachings, and the second is the Sharia and Islamic
Jurisprudence. Humans in Islam have a purpose which is to worship Allah (Q, Az Zariyat 51,
2
3
56 ), and have a duty which is to develop and build this earth (Q, Houd 11, 61 ) according to
the teachings of Islam. As for security (amn), it linguistically means (tumaa’nenah) tranquility
1

Point (2.1) talking about HS and point (2.2) comparing the work of the UNDP and Imam AlShatibi are published by the author in more detail in a more focused paper. See
(Migdad, 2018)
2
And I did not create the jinn and mankind except to worship Me
3
And to Thamud [We sent] their brother Salih. He said, "O my people, worship Allah; you have no
deity other than Him. He has produced you from the earth and settled you in it, so ask forgiveness of
Him and then repent to Him. Indeed, my Lord is near and responsive."
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which is opposite to (khawf) meaning fear (Almaany-dictionary), so it is the tranquility of the
soul and the elimination of fear that formulates a status of adequate HS.
In both the Quran and Sunnah, verses and hadiths that talk about HS and describe the rights
of people upon each other are many. We find rights on the family level, community, state, as
well as state relationships. Here, “people,” is not limited to Muslims, it incorporates all people
with no exceptions. Many topics were covered that include the type of relationship between
the ruler and the ruled, the rights of a Muslim member of the community and the right of a
non-Muslim member, see for more details (Al-Turkey, N.A.; Hammad, 2010). Al-Turkey (p. 24)
explains that Al-Medina was the first Muslim community that guaranteed security for all its
members in the Prophetic Document that had two main distinctions; first, it was the first
regulatory system that guaranteed the rights of those with different affiliations, especially on
the basis of religion, and second, it was the first document that made “achieving security for
all” as its central pillar. It prohibited discrimination, ended thoughts of superiority, and
punished violators of the document’s values.

2.1.1. Human security in the Quran
The word security and its derivatives appeared in the Quran referring to some matters
including individual, group, and state security. Furthermore, the verses of the Quran talked
about the rights of people, Muslim and non-Muslim. The following are verses from the Quran
that talk about human security, but they are not the only; Albaqarah, 125; Al Umran, 97;
Yousuf, 99; Saba, 18; Al-hijr, 82; Ibrahim, 35; Alnur,55; Al-Nahal,112; Al-aaraf, 99; Quraysh,4).
Many other verses of the Quran appeared in the opposite of security, talking about the word
fear and its derivatives (Q, Alankabou, 33; Al-thariyat, 28; Al-Israa, 59; Al-baqarah, 155; Alnahl,
112; Quraysh, 4)
The Quran talked about security in reference to security from hunger and fear as was evident
in Surat Quraysh. According to this Surah, most of the scholarly explanations referred to two
dimensions of security given to the people of Quraysh in Makkah which are security from
hunger and security from fear (Hammad, 2010). Another dimension in HS is fear from Allah’s
punishment, which would keep the believers from imposing injustice, and any mean of
insecurity upon others, and invokes them to remain within the margins of security and away
from Allah’s punishment by continually committing to the teachings of Islam that promote
peace and security.

2.1.2. Human Security in the Sunnah
The Sunnah and the Hadith of the Prophet Mohamed peace be upon him carry many teachings
that address HS. Among the famous hadiths known by many Muslims is that narrated by
Salamah ibn ‘Ubayd-Allah ibn Mihsan al-Khatmi, from his father, who met the Prophet (peace
and blessings of Allah be upon him). He said: The Messenger of Allah said: “The one among
you who wakes up secure in his property (or tribe, or community), healthy in his body and has
his food for the day, it is as if the whole world were brought to him.” Narrated by al-Bukhaari
in al-Adab al-Mufrad (no. 300) and by al-Tirmidhi in al-Sunan (2346).
This Hadith was directed to Muslims, confirming what the dimensions of security mentioned
in the Quran which were (security from fear and hunger), additionally adds a third dimension
which is security from illness (health). Thus, according to Islam, civilization does not prosper
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without the establishment of the fundamental dimensions of HS which are food, security, and
health. Those are physical constituents referring to the economic, security, and health sectors
(Hammad, 2010). However, the distinction of HS from the Islamic perspective arises from
making the connection to the Muslims spirituality and worship of Allah. In (Q, Quraysh, 4),
Allah directs people to the path that preserves those three dimensions that lead to HS, and
thus, civilization and development (Hammad, 2010; Al-Turkey, N.A.). Hammad (2010)
concludes that worshiping Allah is an obligation, so in referring back to the Quran, the way
Muslim communities are able to secure their economies security, and health systems, is by
first abiding to the teachings of Islam and worshiping Allah as He ordered.
2.2. Human security between Imam Al-Shatibi and contemporary thought

The following is a brief comparison between the writing of Imam Al-Shatibi who passed (789)
on HS, and the contemporary writings on HS, primarily focusing on what was present in the
UNDP report on human development (1994) that specifically talked about a necessity for a
paradigm shift in thinking about HS matters as they are no longer limited to nuclear threats,
and state security threats. The focus will be on four main points. In the second chapter of the
UNDP (1994) report, we read that the presented idea of HS is simple, but likely to revolutionize
societies of the 21st century. In the following, the essential characteristics of HS enlisted in the
report will be compared one after the other with the essential characteristics of HS enlisted
in the second book of Imam Al-Shatibi in his volume (Al-Muwafaqat).

2.2.1. Human security: universal concern
The first element in the UNDP 1994 report was that: “HS is a universal concern” (UNDP, 1994,
p. 22). To begin with, in the Human Development Report of 1994, we read “HS is relevant to
people everywhere, in rich nations and in poor” (p. 3). This point was later emphasized as it
appears in the quote above. Imam Al-Shatibi, in the second book of his volume, mentions
1
“that the positioning of laws is for the good and benefit of people in the present and the
future” (p. 9). Al-Shatibi explains in a later note that HS necessities are five, which are
“safeguarding the religion, the soul, progeny, wealth, and mind” (p. 20). Imam Al-Shatibi
explains that those five points are essential for all nations with consideration to each nation’s
habits culture and laws (pp. 20, margin 5). Hammad (2010, p. 16) points to the
comprehensiveness and holisticness of Al-Shatibie’s scholarship on HS.

2.2.2. Human security: interdependent components
The second element in the UNDP 1994 report was that: “The components of HS are
interdependent. When the security of people is endangered anywhere in the world, all nations
are likely to get involved. Famine, disease, pollution, drug trafficking, terrorism, ethnic
disputes and social disintegration are no longer isolated events, confined within national
borders. Their consequences travel the globe” (UNDP, 1994, p. 22).
The interdependence of HS dimensions is a given factor in today’s culture of social sciences.
Hammad (2010, p. 16) elaborates on this point by saying in his paper written in Arabic “I
cannot see a better theory explaining the interdependence of HS dimensions than the theory
of Imam Al-Shatibi” who identified the necessities of HS (safeguarding the religion, soul,
1

And he said (Al-Sharaae’) meaning laws, and did not say (Sharia) meaning the law,
which is mostly used to refer to Islamic law in Arabic.
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progeny, wealth, and mind), and continued by building and explaining the connections
between human necessities, needs, and complements. Hammad stresses the sophistication
of the theory that identifies the important dimensions and builds a clear priority-based
relationship.

2.2.3. Human security: early prevention
The third element in the UNDP 1994 report was that: “HS is easier to ensure through early
prevention than later intervention. It is less costly to meet these threats upstream than
downstream. For example, the direct and indirect cost of HIV/AIDS (human immunodeficiency
virus/acquired immune deficiency syndrome) was roughly $240 billion during the 1980s. Even
a few billion dollars invested in primary health care and family planning education could have
helped contain the spread of this deadly disease” (UNDP, 1994, p. 22).
In the introduction of the report, we read that “it is less costly and more humane to meet
these threats upstream rather than downstream, early rather than late. Short-term
humanitarian assistance can never replace long-term development support (UNDP, 1994, p.
1
3). In the writing of Imam Al-Shatibi, the emphasis on early protection and preservation of
the necessary dimensions of security is clear (Hammad, 2010). Imam Al-Shatibi informs that
necessary human security dimensions shall be protected, and that could be ensured through
two steps: (Al-Shatibi, Passed 789, p. 18)
-

First: by protecting what establishes its pillars and fixes its rules, this happens by
protecting the existential factors of necessary human security dimensions.
Second: by protecting the necessary human security dimensions from actual or
expected imbalances in them, this happens by protecting the necessary human
security dimensions from vanishing.

2.2.4. Human security: people-centered
The fourth element in the UNDP 1994 report was that: “HS is people-centered. It is concerned
with how people live and breathe in a society, how freely they exercise their many choices,
how much access they have to market and social opportunities and whether they live in
conflict or in peace” (UNDP, 1994, p. 23).
Evidently, the UNDP report puts people at the center of development, “regards economic
growth as a mean and not an end, protects the life opportunities of future generations as well
as the present generations and respects the natural systems on which all life depends” (UNDP,
1994, p. 4). In its final remarks and analysis, the report puts forth slogans that sustainable
human development is “pro-people,” “pro-jobs” and “pro-nature.” However, Imam Al-Shatibi
clearly indicates that law exists for the good of the people in the present and in the future
alike. He also adds that the main purpose of laws, and thus, the Islamic law is to protect and
By protection, Imam Al-Shatibi clearly explains (p. 18 margin 3) that maintenance of the existing 1
human security dimension is only one part of the “the act of protection”, the second and more
important part of protection is the continuous development of human security dimensions according
to time and place, and according to local needs. So if a public services was necessary in a country,
then, the word protection would refer to “the development of the requested necessity”, which also
does not imply neglecting protection and continuous follow up on what already exists. The proper
understanding of protection for necessary human security dimensions is what ensures the
development of nations and prevents them from inertia and cultural backwardness (translated by
researcher). To this end also concludes many of the Muslim scholars, see (Al-Raysouni, 1995).
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serve people. All this was mentioned before, and what is worth repeating is that Imam AlShatibi had put people, their security and their benefit in the center of all his discussions
mentioned earlier. The reference to people was inclusive to all and was not limited to Muslims.
To this end, the theory of Imam Al-Shatibi in “Human Security” is not a theory of Islamic human
security, it is a theory of human security implementable in all places and times, a theory he
offered to the world to seven centuries before any others (Hammad, 2010). Previously, the
world has recognized the great works of Muslim scholars such as Ibn-Khaldun that was
regarded
him a pioneer of sociology, also recognized Mohammed Ibn Al-Hassan Al-Shaybani and
regarded a pioneer of international law that derived from within the International
Humanitarian Law. It is of great importance and value to re-revolutionize the work of great
Muslim scholars to be able to present scholarly human and social knowledge from an Islamic
perspective (Hammad, 2010; Al-Raysouni, 1995).

3. Human Economic Security
The analysis on HES presented here treats the individual as the basic building block, similar to
HS. Attention is thus paid to the expansion of the individual’s ability to lead the life they value
for themselves. The resort of economists to precision in calculation make them avoid
uncalculatable social factors. For that reason, it is difficult to module a formula that leads to
the perfect conclusion, and to the right answer. Therefore, it is important to give simultaneous
recognition to the centrality of individual freedom, but also to the force of social influences
on the extent and reach of individual freedom ... “Individual agency is, ultimately, central to
addressing deprivations. On the other hand, the freedom of agency that we individually have
is inescapably qualified and constrained by the social, political, and economic opportunities
that are available to us” (Sen, 2000).
It is therefore attempted here to clarify the necessary dimensions of individual economic
security especially relevant to Muslim communities. The author focuses on Al-Qaradawi’s
theory on solving the economic problem, which is largely accepted as the general Islamic
approach to solving the human’s economic problem. This theory follows a bottom-up
approach where the individual freedom from want is a social responsibility. Amartya Sen
(2000, p. 282), in discussing individual freedom as social responsibility supports the claim that
people must be responsible for the development and change of the world they live in. Sen’s
presentation of freedom as social responsibility is similar to the Islamic theory. To begin with,
there is an individual responsibility to seek work actively, secondly, there is family
responsibility towards needy family members, third, remaining needy people are entitled to
zakat, fourth, entitlement to support from the Bait-ul-mal (state treasury), fifth, other dues to
needy people, sixth is charity.
To make matters connected to both HS from the Islamic perspective and the actual causes of
the economic problem, in this section the author focuses on poverty and unemployment as
examples representing core economic problems that cause unfreedoms. The state of poverty
disables the individual to secure better education, health treatment, and also disables young
individuals to start families. The state of unemployment also leads to similar consequences.
The five dimensions of security illustrated in a previous research paper by the author, see
(Migdad, 2018), cannot be properly protected under poverty or unemployment. Solving those
two fundamental issues enables people to enjoy a broader range of freedom.
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3.1. Economists & development

The economist mindset seems to resemble no matter the religious background or school of
thought. Economists generally attempt to generate formulas and use calculatable variables to
showcase and defend an argument. While that approach understandably leads to quite
straightforward conclusions, it fails to present a holistic view that addresses issues from
different angles. The reluctance of economists to include variables such as culture, ethnicity,
and religion necessitates more scholarly work that initiates such an approach.
Even Islamic economists will tend to explain development from a purely economic standpoint
by using variables such as GDP and income per capita. Mahbub ul Haq’s main argument in his
many publications evolved to discover the obvious, that human capital is central in and for
development. “Economists, in discussing the means of development, often talk about
investment capital. Physical capital has taken center stage and caused the exclusion of many
other factors of production. Human capital is measured neither quantitatively nor
qualitatively, nor does it receive the attention it deserves” (Haq, 1995, p. 3). The discussion
on development, more often observed in its physical nature, is crucial to the discussion on
freedoms, which directly relate to humans who should be central in and for development.
Amartya Sen (2000) explains development as “the removal of substantial unfreedoms.” In our
discussion on HES, we focus on the removal of all unfreedoms that stand before HES, and
reversely, on all freedoms liberated by securing the individual economic well-being.
3.2. Discussion on economic freedom

Freedom from fear and want, and freedom to live in dignity are hardly possible under poverty
and unemployment that represent the core economic problem any system seeks to end.
Which makes HES the essential matter and the pre-requirement for achieving HS. The
components of HS that relate to economics prove more complications as the demand for
precision in economics is rather high. However, the present discourse finds international
bodies such as the UN call for the importance of religion and mutual respect, while in Islam,
freedom of religion and protection of faith is an obligation on Muslims for themselves and
other people. The connection of religion, faith, and dignity to HS, and more so to HES makes
precision in calculation impossible and necessitates reason in the analysis; that, continuously
leaves room for additions and improvement.
P.Tsagaan (2000, p. 40), indicates that there are three essential components for HES. First,
education is essential for a decent life, it leads to employment and that in return generates
income which is the pre-condition for HES. “Education-Job-Income is the triangle of HES.” By
fare, P.Tsagaan is the only author that literally used the term HES. The ICRC (2015)
defines economic security as:
“The ability of individuals, households or communities to cover their essential needs
sustainably and with dignity. This can vary according to an individual's physical needs, the
environment, and prevailing cultural standards. Food, basic shelter, clothing, and hygiene
qualify as essential needs, as does the related expenditure; the essential assets needed to
earn a living, and the costs associated with health care and education also qualify”.
The International Labor Organization (ILO) in its (2004) Economic Security for a Better World
report defined economic security as; “It is our underlying proposal that basic economic
security requires basic income security coupled with sustainable voice representation
security. … Representation security requires both individual rights … and collective rights in
the form of solidaristic representation. … Ensuring that there are equally strong individual and
collective rights for all legitimate interests is a central challenge of the 21st century”.
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The ILO’s definition is one of the most important on economic security that couples voice
representation with income security in the main theme that defines economic security. While
income security may be standardized for calculation, what standards could find mutual
acceptance for what voice representation is?
What humans come up with will always be similar in many ways. The Islamic scriptures
however, are an original source from which humans naturally extract information from. Part
of the five pillars of the Islamic faith is to give zakat, simply, wealth taken from the rich and
given to the poor. In Islam, similar to the conventional HS and HES presentation, threats
cannot be solved in isolation, nor could there be a one-way solution. The interrelatedness of
threats and solutions is critical; thus, a holistic approach is essential in Islam. All parts of Islam
complement each other. The Islamic Doctrine, acts of worship, and ethics work hand in hand
with the Islamic political, social and economic systems to achieve HS at large and HES in
particular. To solve economic threats, there is a multiple approach that incorporates family,
community, and authority. Additionally, the different approaches allow for voluntary charity,
but controls for compulsory forms of wealth redistribution to the poor in the community so
they are not left subject to the remains of the “to-do-good” in the wealthy.
3.3. Defining human economic security

Short Definition:
Education-Job-Income is the triangle of HES (P.Tsagaan, 2000) that recognizes the force of
external influences on the extent and reach of individual freedom (Sen, 2000) in light of the
Islamic laws (the Sharia).
Explaining the definition:

Figure 3-1: The triangle of HES
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the triangle of HES
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applicable to
either of the two
units, the
individual and/or
the family

Source: Author illustration

The triangle of HES is the first component of the definition, which could be implemented on
the individual as the unit of analysis or the family as the unit of analysis. The second
component of the definition is the external influence. The unit of analysis makes a difference
in outcomes. For example, if the unit of analysis is the individual, the family is an external
influence. If the father has a good education, it is likely that that son will also have a good
education, thus a good job. If the father or family are business owners, how the triangle
components cause-and-effect operate will be different because if the family owns a business,
the son will have a job regardless of education. A logical argument generated is that
apprenticeship is also education. This is true, but in many cases, even if the son didn’t learn
the family business, he/she would still receive money, regardless of being beneficial or not.
However, because this case is an outlier, the triangle of HES still stands on firm grounds.
If the family is the unit of analysis, the broader community is an external influence. For
example, if the entire family is highly educated, but live in a poor country with high
unemployment rates, it is less likely even for the educated family members to find a job, let
alone the less educated ones. Another scenario is if the family is located in a community or a
country where there are man-made threats such as wars, in such case, more external
influences must be considered.
Of the more dangerous external influences are unpredictable ones such as natural disasters
which will disrupt the economic security of everyone, even if temporarily. Other external
influences are economic shocks due to the failure of the economic system in operation, or the
greed of finance practitioners/ stakeholders.
The third component of the definition is “in light of the Islamic law, the Sharia.” The question
of law is necessary, is law important in this setting? The answer is yes. However, the reason
behind specifying the Islamic law is the fact that solutions to threats, insecurities, and societal
challenges must be acceptable to those affected. Since the targeted communities are Muslim
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communities, the Islamic law must be included. However, for the sake of simplicity, the third
component could only be limited to “law.” That would be to say, “in light of the law accepted
by the affected community or implemented in the affected community.”
Laws are important because they solve the humans need for negative incentive, in another
word; punishment upon wrongdoing. Especially in economics, usually there is someone or
some external entity or influence responsible for economic insecurity. For example, an
individual invested his life savings with a contractor to own an apartment after an agreed
period of time, and the contractor failed to deliver, there will be legal consequences to protect
the rights of the individual and the investor.
The importance of the Islamic law is its connection with religion, spirituality, the deeds in this
world, and consequences in this world and in the hereafter. It doesn’t matter if economics is
the subject matter, or government politics, or even social matters; the Islamic law’s
connection to judgment in the hereafter is what makes it unique as explained in the first
section discussing HS, see (Migdad, 2018). Because after all, there must be a greater power
recognized by the individual which will deter them from causing harm to others in any way
possible.

3.4. What is poverty

Literature dealing with economics and human resource management present a wide range of
definitions for the term “poverty.” Poverty is perceived differently depending on the
economic system and on the social and economic scientist. Additionally, the criteria for what
and who is poor differs from a community to another, so we find that a poor American would
be a higher middle-income class African citizen holding all-else-equal. Similarly, if the poverty
calculation used in Japan is used in other countries, the results would be different. In some
countries such as the US, the term is highly politicized, thus, has not changed for a very long
time although most scientists agree to the need for updating that calculation method. The
connection of poverty to security both at the individual and national level makes it very
sensitive. Therefore, there is no unified definition of what poverty is on an international level
that allows for precise world-wide calculation.
In the Arabic language, the term poverty has two different meanings that specify the level of
poverty; “misken” which is needy and “faqeer” which is poor. In the Quran “Zakat expenditure
is for the poor and needy” (Q, 9:60). The majority of language scholars say that the reference
of each is different (Al-mulla, 2015). However, the language investigation is not the concern
here, so both will be referred to as “poor.” The term poverty is important in this research
because it relates to both the economic and social sciences. Furthermore, as discussed earlier,
HS and HES require more than just an economic solution, a social solution is also necessary.

3.4.1. Poverty by Islamic scholars
Scholars of Islamic jurisprudence have presented somewhat different views on the definition
of poverty at its different linguistic level as explained in the Arabic language. Before going into
more detail, the term “Nesab” must be explained. It is the level at which the owner of wealth
is required to pay a portion of it in Zakat. If the wealth possessed is less than this specified
level “Nesab,” Zakat is not required. According to the Hadith of Prophet Muhamad the Nesab
in gold is 85 grams, and in Silver 595 grams, other wealth has its similar calculation, and 2.5%
of the Nesab and whatever exceeds is due in zakat (Islam.com, n.d.). The following will present
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the level of poverty and who is considered poor according to the leading Muslim scholars
(Nuwarej, 2011):
First, the Hanafi School of Islamic thought
The scholars of this school of faith said the poor is the one that possesses the least, less than
Nesab. Or the owner of wealth that reaches Nesab but does not grow. So according to the
scholars of this school of thought, a person that owns the value of 85 grams of gold or less,
which is equivalent to about USD 3,500, is considered to be poor. If a person owns this amount
but struggles to secure his necessities, then he is not required to pay zakat and is considered
poor.
Second, the Shafiei School of Islamic thought
Imam Nawawi said that according to Imam Shafiei and other scholars of this school of thought,
the poor is a person who does not possess what satisfies his needs whether it is wealth or
work. In the details, whoever is unable to sustain his needs of food, dress, shelter, and other
necessities is considered poor.
Third, the Maliki School of thought
The poor is the person who possess very little, which is not enough for sustaining daily needs.
Fourth, the Hanbali School of thought
The poor is who cannot secure the level of sustenance.
Fifth, the views of Sefyan Al-Thwri and others.
The poor is someone that possesses fifty dirhams or its value in gold. So, if a person possesses
that amount, they cannot receive Zakat. However, if they possess less, they are entitled to
receive zakat. This view was strengthened by the hadith of the prophet Mohamad that
specifies that value (Al-Tirmithi, passed 892). Fifty gold dirhams according to the majority of
scholars is the equivalent of 2.975 grams of gold (Juma, 2001, p. 19), which is the equivalent
of USD 125.
Here it is clear that the general idea is similar, where a poor individual is one that cannot
satisfy his and his dependents needs. However, specifying the exact limit or level at which one
is considered poor was not entirely possible.

3.4.2. Concepts of Poverty
Of the most prominent Muslims scholars of today is Imam Yousuf Al-Qaradawi. He defines
poverty as “the inability of the individual’s, or the community’s financial resources to satisfy
their economic needs” (Al-Qaradawi, 1997, p. 609). According to Mustafa Nawarij (2011, p.
18), poverty is “the inability to satisfy the minimum level of sustenance in life,” or “the inability
to sustain a minimum subsistence.” Elaborating on this view, Nawarij explains that a poverty
line cannot be indicated because the purchasing power fluctuates and changes according to
time and place. Nawarij (2011, p. 41), discussed that according to the majority of Muslim
scholars, the possession of wealth and work is important and is an enabler to achieve the
objectives of Islam, unlike poverty. He adds that the majority of prophets, companions, and
Muslim scholars were wealthy.
According to Gheath (1995, pp. 341-342), poverty is the status of a low economic level, that
does not satisfy basic needs connected to the self-respect of a group or individual, and that
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results from methods of wealth distribution, social status, and social expectations. The most
well-known definition of relative poverty was by Townsend (1997, p. 31) who reported it as
“Individuals, families, and groups in the population can be said to be in poverty when they
lack the resources to obtain the type of diet, participate in the activities and have the living
conditions and amenities which are customary, or at least widely encouraged, or approved, in
the societies to which they belong.”
Poverty in its general terms is rather simple; everyone agrees that poverty is the inability of
the individual to sustain a decent subsistence. However, measurement of poverty does not
find consensus. Is poverty measured depending on income and at what threshold, or is it
measured according to the level of deprivation, or according to a given scale, and finally is it
relative or absolute poverty, see (Sen, Poverty and Famines, An Essay on Entitlement and
Deprivation, 1981; Townsend, 1997; Gheath, 1995; Foster, 1998). From another perspective,
international organizations that work on development such as the UNDP and the World Bank
set global measures. As an example, considering Sustainable Development Goal 1: “End
poverty in all its forms everywhere,” how could that be measured or achieved? First, absolute
poverty line such as the recently updated World Bank global poverty line of US$1.90/day
which is widely used by developing countries, another option would be relative poverty and a
third option would be a subjective poverty line (Casazza, 2015).
The concern of the author is not how to measure poverty, but what are the proposed methods
for solving poverty which represents a threat to HES, and also how each community could
overcome that challenge with the available resources and based on their own understanding.
Poverty as defined and explained by the four schools of Islamic thought as well as
contemporary Muslim and non-Muslim scholars and social scientists generally refer to poverty
as a source of insecurity to the individual and to the community and is described as pure evil.
This explains the high relevance of poverty to HES and the need for solutions.

3.5. Unemployment

Today’s communities and countries all over the world, especially Muslim countries suffer from
unemployment which has severe adverse circumstances. Unemployment is dangerous on the
economy, the society, and security; in short, it is a threat to HS. In Muslim communities, those
unemployed are subject to corruption in their religion where they divert from the right path,
and in all communities, the unemployed are subject to be involved in criminal acts. One of the
more dangerous consequences of unemployment is that it leads to poverty. Solving both
those economic problems is fundamental to ensuring development in any community. So once
HES is achieved, that would necessarily mean both problems have been highly eliminated, or
at least reduced to a minimum which is the more likely outcome.
Some of the developed countries in the West and the Americas flourished as a consequence
of the industrial development yet they still suffer from unemployment despite the presence
of social security systems. The subsistence of the poor and unemployed in those developed
countries is very bad, in some cases, worse than the living conditions of the poor in developing
countries, especially Muslim developing countries. One important reason is the implicit social
system that Muslim communities implement. As for the developed countries, while they have
succeeded to reduce unemployment and poverty levels to a minimum, the conditions of the
absolute poor could be worse than the conditions of the poor in developing countries.
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3.5.1. Concepts of Unemployment
In this section, unemployment will be defined, and the distinction between the Islamic and
conventional views will be presented to pave the way for the introduction of the Islamic
solution to HES problems. Unemployment in Islamic Jurisprudence according to Imam IbnAbdeen (1205 Hij), in his “Hashiyah”, a volume of 14 books, describes unemployment as “the
inability to earn, and this inability is either internal such as being a child, a woman with certain
limits, aging, and illness, or external such as being a student or a fit man’s inability to earn via
Sharia-compliant ways, or the wealthy that has money but unable to invest it. However, those
who worship full time are not considered unable”. According to this definition, if you are able
than you are not unemployed, so a full-time worshiper would not be counted as unemployed
but rather defective or delinquent. This definition is the most referenced about
unemployment in Islamic thought. However, in contemporary literature, the most prominent,
inclusive and adapted definition is that of the ILO. The definition is presented as follows:
“Persons in unemployment are defined as all those of working age who were not in
employment, carried out activities to seek employment during a specified recent period and
were currently available to take up employment given a job opportunity… where: a) without
work during the reference period, i.e., we’re not in paid employment or self-employment; b)
currently available for work, i.e. were available for paid employment or self-employment
during the reference period; and c) seeking work, i.e. had taken specific steps in a specified
recent period to seek paid employment or self-employment. Future starters, that is, persons
who did not look for work but have a future labor market stake (made arrangements for a
future job start) are also counted as unemployed, as well as participants in skills training or
retraining schemes within employment promotion programmers, who on that basis, were
“not in employment”, not “currently available” and did not “seek employment” because they
had a job offer to start within a short subsequent period generally not greater than three
months and persons “not in employment” who carried out activities to migrate abroad in
order to work for pay or profit but who were still waiting for the opportunity to leave” (ILO,
KILM 9) (ILO).
Unemployment takes many forms (Qantakji, 2004)
-

-

-

Sever Unemployment: which is the inability to find jobs given the presence of the desire
for work
Structural Unemployment: the high number of employed persons in a given institution
“more than necessary,” this is usually the case in a government organization. Usually,
this large number of government employees are taking a salary and not performing
work.
Seasonal Unemployment: is unemployment in given seasons, such as the farmers when
there is no farming work, or the fishermen when fishing is either not feasible or
prohibited by law in given seasons.
Technical unemployment: which is the presence of unemployed persons because of the
unavailability of work that meets their credentials.

Unemployment in its previously mentioned parts could be partial or total, voluntary or
compulsory. In severe circumstances, unemployment could be total where it included all the
types mentioned or partial where it only includes one types of unemployment.
Unemployment could also be voluntary where work is available, but people prefer not to
work. This happens in rich countries or in developed countries where the government fills in
shortages for unemployed persons through welfare systems. However, compulsory
unemployment is not associated with people’s choice although they are able to and desire
work.
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Islamic teachings continuously insist on connecting economic and social practices to the faith
of Islam. That is because a person’s own judgment in being ethical, constructive, and a
contributing member of a given community is in many cases optional. In cases of rich or
developed countries, some individuals choose to be unemployed, and their countries’ system
allows and indirectly supports that decision because the system makes them entitled to
support. In such situations, the personal ethics and decision must be invoked. In Islam, one
must carefully think of HS that extends to the judgment in the hereafter. Thus, ethics and
moral judgment in this life represent part of the Muslim’s guarantee of security in the
hereafter. This is why the teachings of Islam do not separate faith and religion from anything
in a Muslims life. They are inseparable.

3.5.2. Difference between unemployment concepts
The definition of unemployment in both conventional laws and the Islamic law are quite
similar. Both indicate that those unable to secure sustenance are considered unemployed.
Employment, referring to the ability to secure subsistence for one’s self and dependents has
one main difference in each of the laws. Desire is the condition of conventional laws. So,
whoever has the desire and seeks employment but cannot find a job after a while is considered
unemployed. The Islamic law eliminates desire. A person is considered unemployed only if
they want but are unable to perform any kind of work or those who seek knowledge.
Conventional laws could only consider those who choose to be unemployed as delinquent,
but the Islamic law considers those as sinners.
The connectedness of unemployment to HES resembles in the threat it causes to the
community. Vacuum can only present adverse outcomes which lead to the importance of
work. In Islam, the idea of work is in itself an act of worship, and leaving it is considered sinful.
The Muslims thought of security directly relates to the hereafter, and acts of worship are the
tool for achieving eternal security.

3.5.3. Causes of poverty and unemployment
There are different levels and types of causes of both unemployment and poverty. Some
causes are man-made, others are consequences of human actions, some are social, and others
are economic, and finally, some causes relate to faith and compliance with the teachings of
Islam.
Economic causes: (Qantakji, 2004, pp. 12-13).
-

Poverty is caused by increasing prices and lower purchasing power
Inflation and increasing wage,
Floating currency value, decreasing exports, increasing population,
increasing competition, increasing technology and decreasing technically skilled labor,
Loose social security measures especially in rich and developed countries,
and lower production rates
The expansion of the arms industry (Baharth, 2013)

Social problems:
-

Increasing population with no countermeasures
The outcomes of education
The absence of labor protection laws,
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-

Migration of skilled labor,

In Islam, there are causes that the conventional economic tradition does not recognize as a
cause of unemployment and poverty. In Islam, there are a number of reasons connected to
faith that cause unemployment, thus, poverty and deprivation especially among Muslim
communities (Baharth, 2013):
-

Refraining from paying Zakat
Treasuring money, keeping it from investment
Dealing with Riba (Usury)
Financial waste of public money
Monopoly
Bad investment of land (Waqf)

3.6. Unfit contemporary solutions

The social security system and the welfare systems that operate in capitalist communities both
present limited solutions to poverty and unemployment and are also part of the problem.
These capitalist systems were forced to incorporate such social systems and accept the right
of the poor under the pressure of war and revolutions (Al-Qaradawi, 1985, p. 10). In a welfare
system, in its simplest ways, the state pays to the needy, disabled, and the unemployed
regular financial support from its budget which the receivers do not contribute to, and the
government budget is usually public tax, so this system is not fair to the majority who usually
live on the threshold of poverty and do not receive welfare support, or very little of it
(Qantakji, 2004, p. 15).
There has been no literature that supported a welfare system entirely, on the contrary, all
literature has pointed out the failures, and there have been some propositions for reform, but
failures continue. “Social services were not designed to reduce basic inequalities, and that
their focus is too narrow to enable them on their own to do” (Wilding, 1986, p. 129). Paul
Wilding who writes in Defense of the Welfare State also adds that “the welfare state has made
services more equal, and mentions that “the other major charge against the effectiveness of
the welfare state is that it has failed to abolish poverty”. Available systems for social security
and welfare to help the poor can partially succeed because they are designed with partial
considerations, so no holistic solutions should be expected. Describing the British welfare
state, Abel-Smith says “while we have no reason to be proud of our efforts to help the poor”
… “Nevertheless, our record is better than most countries of the EEC” (Abel-Smith, 1983, p.16),
as found in (Wilding, 1986, p. 129)
Voluntary giving has always been a noble and supportive way to partially contribute to solving
the problem of poverty and unemployment. However, limiting the solution to the good of
voluntary giving and charity is a raspy for failure because if an obligation is not faced with
rights that are protected by the state, poverty, and unemployment will not come close to an
end, and economic exchange will not succeed, thus, social and economic failure is guaranteed
(Al-Qaradawi, 1985, pp. 25-26).

4. How Islam solved poverty and unemployment
Since there is lots of poverty and high unemployment rates in many countries in the world,
that means that contemporary solutions have not succeeded in facing the challenge at hand.
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During the Islamic civilization, adopting the teachings of Islam has presented better solutions
to both problems. Referring back to different causes of HES, some may have calculated
solutions. However, others are only solved if Muslims fixes the wrongdoings they committed.
1
It was in the words of Professor Mehmet Asutey that Islam is a becoming process. This simply
confirms that the outcome is a reflection of the practice.
4.1. The solution in Islam

Imam Al-Qaradawi (1985, pp. 11-18), explained poverty from different views in his book “the
problem of poverty and how Islam solved it,” and then he explained the Islamic view of
Poverty. He elaborates that Islam recognizes poverty as pure evil, it is a danger on faith, ethics,
and morality, a danger on human thought, a danger to the family and the entire community’s
stability. Both poverty and unemployment represent a threat to communities because
consequences of vacuum bring insecurity.
In concluding the different thoughts on poverty, Imam Al-Qaradawi (1985, p. 34) and Nuwarej
(2011, p. 55), explained that Islam rejects extreme views that consider poverty a way to uplift
one’s place in the hereafter, and rejects the views that consider it an inevitable destiny.
Additionally, individual voluntary charity is not enough to solve the problem of Poverty.
Furthermore, the capitalist way of solving poverty is limited, and sustainable sustenance for
the poor is not the goal, so Islam does not accept the Capitalist way and rejects communism
that is against wealth and ownership. Qantakji (2004, p. 22), also explained that all those social
and economic systems have failed to achieve equality among people despite the fact that they
have succeeded in the second half of this last century to achieve significant financial
development, but the individual was considered nothing more than a unit of production. This
is an alarming outcome for human dignity.
In Islamic communities, poverty must be fought, and all community members must have a
sustained life where all their needs are satisfied, and that includes non-Muslims that live in
Muslim communities. Only in the Islamic civilization that ruled over thirteen centuries do we
find long-lasting coexistence and equality between people of different backgrounds and faiths
(Qantakji, 2004, p. 21). Imam Al-Qaradawi and all Muslim scholars before and after explained
that poverty is resolved by a number of ways that take a particular order.
- Work
- Relative sponsorship for the poor members of the family
o In Islam, relatives beyond the small family “parents and sons,” inherit other
family members after death, similarly are obligated to support them upon need
during life.
- Zakat
- State-Baitulmal sponsorship of the poor (state revenues other than Zakat)
- Other dues to the poor in Islam (kafarah, Fidyah, Al-udhiyah, the neighbor, …)
- Voluntary charity

1

Asuety, M (2017, 27 September) Kyoto-Durham Workshop
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Figure 2: Achieving HES in Islam

Source: Author’s Illustration

Figure 2 is a presentation of a scale that balances threats and their counter security measures.
The significance of poverty and unemployment as threats to economic security is the reason
they are utilized in this presentation. However, counter security measures to threats, from the
Islamic perspective are broad; they include family and state support, and both the zakat and
waqf also serve as counter security measures to economic threats.
Qantakji (2004, p. 27), explains that social justice must systematically and continually be
implemented through a holistic view of different community needs instead of the timely
solutions that only scratch the surface. One of the most important characteristics of Islam is
that it is inseparable in addition to being holistic, but in times of Islamic revival, laws should
be constructively implemented considering the Islamic laws of priority (Qantakji, 2004, p. 29).
Figure 2 simplistically indicates that the six components of the solution to the HES problems
outweigh the two main economic threats holding all-else-equal.
All Muslims must work and provide to enrich themselves and their families. If members of the
family were poor and could not secure employment, there is a family responsibility. The same
poor family members could be entitled to zakat and other sources of support, depending on
the wider family’s inability to assist. The zakat system is the first social security system in the
world (Al-Qaradawi, 1985, p. 105). However, it was not the only, nor was it the main, there
are other ways in Islam, and all are connected to the faith which empowers the right of the
weak and vulnerable facing the obligation of the wealthy.

5. Conclusion
Both the example of HS and HES clarify the sophistication of the Islamic scholarship in
explaining security and introducing methods of solving he human economic problems. Yet the
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lack of publicity remains the question mark that supports the idea of redirecting the Islamic
speech and scholarship to first follow up with the contemporary conversation in all fields, then
contribute strongly in filling in gaps that pose as a challenge to nations collectively.
In focused academic gathering that include seminars and conferences, the discussion will
generate that certain things are possible; such as including social factors in the work of
economists that showcase methods of solving economic problem. While the possibility in
spoken words stands, applicability seems missing where scholarly writings are most searched
for. Especially when it comes to the Islamic narrative, the gap appears wider.
This conclusion stresses on the conclusion of Shab (2017, p. 126): he explained that
“previously, academic surveys of the concept dignity in Islamic discourse have underestimated
not only the true scale and potential of the Islamic materials, but also the rich tapestry of
integrated formats through which ideas germane to morality and inner worth were articulated
and applied in legal, theological, and ethical discussions.” Indeed, more writing on this subject
will bring to the attention the actual value and worth of the Islamic literature in this subject
and the broader discourse over HS. This is an additional reason that calls for “directing” the
Islamic religious speech and scholarship to contribute in resolving international challenges by
introducing what already exists in Islamic scriptures in a language that the world understands,
and through means visible internationally.
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امللخص
الحمد هلل على ما أنعم وتفضل  ،وله الشكر بما ألهم  ،والثناء بما قدم  ،من عموم نعم أبتدأها ،وسبوغ آالء
ُ
أسداها  ،حمداً كثي أر يوافي َنعم ًة ويكافي مزيده  ،الذي تقدس عن كل نقص فأحاط كل شيء علماً ،وعمنا جميعاً
ٍ
محمد بن عبد هللا " صلى هللا
كرماً وحلماً  ،والصالة والسالم على خير مبعوث للعالمين وخير األنام أبي القاسم
عليه وآله وسلم"  ،وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة إلى اإلسالم ،إلى قيام يوم الدين.

من ُذ بناء الدولة اإلسالمية والخطاب الديني يشكل قطب الرحى في الفكر العربي اإلسالمي  ،وعلى أساس ذلك

فالخطاب الديني يمثل ضرورة داخلية تقتضيها الرغبة لبناء مجتمع متكامل يقوم على األحترام والتسامح  ،بغض

النظر عن الدين والوطن والعرق أو اللون  ،يحترم فيه حقوق الناس واليكفر المخالفين في الرأي والفكر واألعتقاد ،
أي مجتمع يؤمن بالتعددية وقيم السلوك المدني والمواطنة ؛ بمايكون فيه الخير واإلصالح للبالد والعباد .

ومما الشك فيه أن القيم والمبادى اإلسالمية في جوهرها تمتلك صفة الثبات والدوام  ،اإل أن الخطاب الديني
يعني منهجية وأسلوب طرح لتلك القيم والمبادىء وعرضها على عامة الخلق  .ونظ اًر لتفاوت مستوى العباد ،

وأختالف ظروفهم المعيشية  ،البد أن يتغير الخطاب ويتنوع  ،من حيث أولويات التركيز والمعالجة  ،وأسلوب
التناول و الطرح  .فلكل مجتمع مشاكله الخاصة ولكل عصر قضاياه الناتجة من مستوى تطور الحياة ِ
فيه ؛ لذا

الخطاب الديني يعالج تلك القضايا والمشاكل.
وتجعله يدور في رحى الحياة  ،مما يجعل الناس
فالعالم اإلسالمي يواجه اليوم متغي ار ت وتحديات عديدة ،
ُ
يعانون في حياتهم أشد المعاناة  ،رغم رفاهية العيش الرغيد  .فلذلك أصبح تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة
لتوصيله
أساليبه
،في ظل المتغيرات واألحداث الكثيرة لتوضيح صورة اإلسالم الحقيقية ؛ من خالل تجديد وسائله و
ُ
ُ
إلى العباد  ،من خالل اإلعداد الجيد لدعاته وتثقيفهم ،في ضوء السنة النبوية للرسول األعظم محمد "صلى هللا
عليه وآله وسلم " " ،إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" .
وقد نشأ عن هذا البحث المتواضع مقدمة وثالث محاور وخاتمة هي :
المحور األول  :مفهوم الخطاب الديني اللغوي واإلصطالحي .
اعه .
المحور الثاني  :األسس والعناوين التي يقوم عليها الخطاب الديني وأنو ُ
المحور الثالث  :تجديد الخطاب الديني الحديث والمعاصر .
وفي الختام أسأل هللا سبحانه تعالى أن يكون هذا البحث المتواضع  ،معيناً للمهتمين بحقل تجديد الخطاب

الديني لتوحيد الصف اإلسالمي ،وإزالة كل العراقيل والعقبات وطرح الخالفات الموجودة.

ومن هللا تعالى العون والسداد...
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المفدمة:
أعتمدت األمم والشعوب الراقية قبل األسالم ،الخطاب طريقاً إلقناع الجماهير وإثارتها وجعلها تتبنى ما يرمي
ٍ
محمد بن
إليه الخطيب من أهداف سامية  ،فلما جاء اإلسالم وبشر هللا سبحانه وتعالى هذه األمه بخاتم األنبياء
عبد هللا " صلى هللا عليه وآله وسلم "  ،وبالرسالة المحمدية الخاتمة – فجاء اإلسالم إلى العرب أوالً ثم إلى العالم
ٍ
محمد "
 ،فكان للخطاب في اإلسالم المكانة الكبيرة من الوجهة الدينية والمدنية البحتة  ،إذ أعتمد الرسول الكريم
ِ
رسالته الخطاب الديني والدنيوي وسيلة لنشر الدعوة اإلسالمية
حياته الشريفة لتبليغ
صلى هللا عليه وآله وسلم " ،في
ُ
الجديدة ؛ فكان صلوت هللا ِ
مايحتاجه الخطيب في أداء خطبته لعامة
عليه أية في البالغة والفصاحة،وهو أكثر
ُ

الناس .

فكان التحدي األكبر الذ يواجه الخطاب الديني في الحقبه الماضية هو مواجهة التيارات المناوئة لإلسالم ،

وقد أدرك دعاة اآلسالم خطر ذلك في بدايات القرن التاسع عشر للميالد  ،فكان الخطاب الديني – بعد تأييد هللا

مايملكونه في المواجهة المصيرية لإلحتالل والمؤسسات الثقافية والفنية الفاسدة  ،التي
سبحانه وتعالى – هو أعظم
ُ
ُ
جاء بها المحتلين  ،واألزمات الثقافية القوية التي يمر بها المسلمون اليوم  ،وحالة العولمة السياسية واألقتصادية
والثقافية القادمة إلينا من الغرب  .فكان من أكثر الخطابات شيوعاً ونفوذاً في المجتمعات اإلسالمية  ،فهي أقرب

إلى قلوب العباد -من حيث الشمول واألهتمام بقاضيا الساحة والناس ومشاكلهم – رغم ضعف اإلمكانات المتاحة
له.
ٍ
محمد " صلى
والخطاب الديني في مجتمعاتنا اإلسالمية أنما أمتداد لخطاب هللا سبحانه وتعالى ولرسوله األكرم
اله ِ
عليه وآله وسلم " وأهل بيته " عليهم السالم "  ،وأصحابه التابعيين له بإحسان إلى يوم الدين  .وهذا العمق
الديني والتأريخي يعطي الخطاب الديني قوة وتأثي اًر ونفوذاً كبي اًر  ،التملكها الخطابات األخرى  ،في العالم عامةً

وتطابقه مع القرآن الكريم
أصوله ومساره
وفي مجنمعاتنا خاص ٌة ،فيجب المحافظة على هذه القيم الدينية والتأريخية ،و
ُ
ُ
ٍ
بيته "عليهم السالم " ،الطيبين
صح من سنة رسوله األعظم محمد " صلى هللا عليه وآله وسلم "  ،وحديث أهل ُ
وما ّ
الطاهرين " فقد روي عن خاتم النبيين محمد " صلى هللا عليه وآله وسلم "  ":العلماء ورثة اإلنبياء "  ،إذ أن الخطاب
فأضع هذا البحث
يحمله العلماء الخطباء إلى الناس  ،إنما هو في أمتداد خطاب األنبياء " عليهم السالم " .
الذي
ُ
ُ
المتواضع بين أيدي طلبة العلم و أولئك الذين نذروا أنفسهم لخدمة اإلسالم  ،ونشرهُ بين العباد  ،بالحكمة والموعظة

الحسنة وهم الدعاة إلى هللا سبحانه وتعالى .

المحور األول  :مفهوم الخطاب الديني اللغوي واإلصطالحي
نشأت عالقة اإلنسان بالدين من ُذ أن خلق هللا سبحانه وتعالى آدم " ِ
عليه السالم"  ،من خالل منظور القران
ُ
الكريم الذي ُيحدث عن هذه العالقة بوصفها عالقة تالزمية  .فلم يزل القرآن الكريم "هو المرجع األول والمنهل
األساس في بناء مكونات الخطاب الديني  ،ويبقى اإلصالح واإلفساد مرهوناً بتلك المعرفة بكتاب هللا سبحانه
وتعالى " ،وهو ماجعل الخطاب الديني يتفأوت في التأثير على األفراد والمجتمعات التي يلقى فيها  )1(.إذ صادف

زمن نزول القران الكريم مستوى لغوياً واضحاً بلغت فيه اللغة العربية ذروة مجدها البالغي والبياني قبل البعثة النبوية
ٍ
محمد " صلى هللا عليه وآله
رسوله الكريم
– مهياة لحمل آخر رسالة سماوية للعالمين بلسان عربي مبين  ،على يد
ُ
نزوله – القران الكريم – بلغتهم " وعلى أساليب
وسلم " )2( ،فدعاهم إلى تصديق رسالته السماوية  ،من خالل
ُ
()3
ِ
وتركيبه " .
مفرداته
باللغتهم مما جعلهم يفهمونه ويعلمون معاينه في
ُ
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مفهومه اللغوي واإلصطالحي :
فالبد من تحديد مفهوم الخطاب الديني وبيان
ُ
ط َب –يخطب – خطاباً " ،بمعنى تحديث الناس وألقى عليهم كالماً ،
فالمفهوم اللغوي  :مأخوذ من الفعل " َخ َ
ط ُب" أي األمر الشديد  ،سمى بذلك لكثرة
ط َب الناس " َّ
وجه إليهم خطاباً شفهياً أو مكتوباً  ،ومنه "الخ ْ
ويقال " خا َ
ِ
طبة"  ،طلب المراة للزواج .
التخاطب فيه  ،ومنه " ُ
الخطبة "  ،التي يراد بها اقناع جمع من الناس  ،ومنه " الخ َ
()4
فهو أذن توجيه الكالم إلى الناس إلقناعهم بأمر ما.
فالخطاب هو " مادة الكالم المقال أو المكتوب بين المتكلم أو السامع  ،وبين الخطيب و االمخاطب  ،وبين
الكاتب والقارىء  .فجاء الخطاب لغة هو مراجعة الكالم ،

()5

وهو الكالم و الرسالة  ،وهو المواجهة بالكالم  ،أو

ونقيضه الجواب  ،وهو مقطع كالمي يحمل معلومات يريد المرسل ( المتكلم أو
صاحبه ،
مايخاطب بهى الرجل
ُ
ُ
ِ
بناء على نظام لغوي
الكاتب)  ،أن ينقلها إلى المرسل إليه( السامع أو القارئ ) ،ويكتب األول رسالة ويفهمها اآلخر ً
مشترك بينهما "  .فهو الكالم الذي يقصدبه الفهم أو هو " الحوار "  ،يخاطب به من هو أهل لذلك الفهم ؛ الذي

يرتبط وجودهُ بثالثة عناصر هي ":المرسل ،المستقبل  ،الرسالة ".

()6

أما المفهم ااإلصطالحي  :فهو " عبارة عن توجيه الكالم المتعلق بأمور الدين نحو الغير" ،سواء كانوا أفراداً

أو جماعات إلفهامهم وإقناعهم بشئ معين أو حدث ما أو خبر محدداً أو وجهة نظر معينة.
من وسيلة تطبيقية أو صورة منها  ":الخطبة من فوق المنبر  ،المحاضرة  ،المناضرة  ،الرسالة  ،المقالة  ،الدرس
()7

وهو يشمل أكثر

والكتاب  ،التسجيل على مواقع اإلنترنت  ،والمقال الصحفي الذي يجب أن يتنوع فيشملها القصة  ،المسرحية ،

والقصيدة "  .إال أنه يجب ضرورة التمييز في الخطاب الديني  -الدين بإعتبارهُ نصا " مقدساً  ،وبين الدين بإعتبارهُ
()8
" فك اًر وقوالً .
مايحمله هذا المعنى من أبعاد ومفاهيم ورموز
فالخطاب الديني إذن "هو رسالة موجهة ذات مضمون ديني بكل
ُ
 ،بهدف الوصول إلى المتلقي أعتماداً على قدرات المرسل اإلقناعية التي تتخذ من األدلة والحجج واإلغراءات أو
الترهيبات مأيوفر جسور للوصول إلى اآلخر  ،وهو من أكثر الخطابات شمولية وتعقيداً " ،أنه خطاب (سلطوي

أمري تسليمي إذعاني يطالب باإليمان والغيب والعقائد ويعتمد على التصوير الذهني  ،وإثارة الخيال والحياة

المستقبلية  ،وما بها من وعود وخالص من االألم ) )9(.وقد يكون( خطاباً عقائدياً كما هو الحال في علم الكالم
أصوله  ،ويدل على مرحلة تأريخية
أو باطنيا كما هو الحال في التصرف أو تشريعياً كا هو الحال في الفقة و
ُ

قديمة وهو أقدم أنواع الخطب )  .كما أنه (خطاب أخالقي يعتمد على سلطة القائل وإرادته سواء أكان مقدساً أم

دنونياً  ،ألهياً أم إنسانياً  ،وحياً أم إلهاما  ،نقالً أم عقالً" .

()10

وهذه الرسالة وهي " خطاب ديني عقائدي واضحة البيان ويحكي بشكل صريح رأي العلماء " ،ويبين حرصهم
الشديد على مواجهة البدع والتصدي للجهل والفساد  ،والتحذير من التطرف والغلو في الدين ؛ وتقديم النصح
والتعليم لعامة الناس .

()11

فالخطاب الديني أصبح شعيرة من أعظم الشعائر في الكثير من أوقات المسلمين

ومناسباتهم  ،ففي كل يوم جمع ُة وفي العيدين  ،وفي يوم عرفة وفي النكاح  "...إذ يقوم الخطيب بتوجيه األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  ،إلى عامة الناس بطريقة إلقائية واضحة يحرص فيها على الفهم واإلقناع بما يدعو
إليه.

()12
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اعه .
المحور الثاني  :األسس والعناوين التي يقوم عليها الخطاب الديني وأنو ُ
يمارسه اإلنسان على أساس من البواعث السلمية واإلهداف
البد أن
فالخطاب الديني عمل عبادي عقائدي ّ
ُ
الحقيقية ومن أهمها  ":األستجابة ألمر هللا سبحانه وتعالى  ،فالدعوة ألى هللا تعالى تكليف الهي  ،منوط بكل إنسان
ِ
ِ
الحسنة ) ،سورة النحل  :اآلية  ، 125وقال
الموعظة
مسلم مؤمن ؛ قال تعالى ( :اُدعُ إلى سبيل ربك بالحكمةِ و
عن ِ
منكم أمة يدعو َن إلى الخير ويأمرون بالمعرو ِ
ف وينهون ِ
المنكر ) سورة آل عمران اآلية
تعالى أيضاً ( :ولتكن ُ
ُ
ُ
 ،104 :فاألنسان المؤمن مسؤول أمام هللا عز وجل عما يحمل من علم ومعرفة دينية

()13

فشؤون الخطاب ليس فقط كونها " فقهاً " للدين أو أنتصاباً لإليمان  ،ولكن من جهة اخرى كونها عناصر ثقافية

الخيال  ،فيندرج بذلك هذا التأليف في فضاء الحضارة الشاسع ،
ويتحرك في إطارها
 ،يتحرك في إطارها الفكر ،
ُ
ُ
وتخرج الحضارة بذلك عما شاع في الدراسات العربية اإلسالمية  ،من أنها كالم في الدين يدور في مدار القرآن
جر
وهلم ّاَ
والسنة ويرمي إلى األحاطة بالعلوم األسالمية  ،فقهاً أو أصوالً وكالماً وفلسف ًة أو تفكي اًر وتفسي اًر ومذاهب َ
()14
.
فهي محاولة إلى " تلمس المعنى الحقيقي الكامن خلف المعنى الظاهري  ،أو في جوهرةُ البيان – قدر األمكان
– قوة تواصلية األشارةفي األثر اإلبداعي" ،للخطاب الديني( ، )15ظهر مع دخول األستعمار للعالم اإلسالمي ،
وحاول أن يقدم أستجابة لظاهرتين التحديث واألستعمار  )16(.الروح اآلستنهاضية التي يحاول الخطباء الدعوة إليها
 ،لمواجهة هذا األستعمار الغربي  ،كانت ترتكز على مقومات دينية  ،فكانت ذات صبغة وحدة هي روح اإلسالم
 ،ومنهج الدين فأرتبط ذلك األستنهاض بالبعد الديني .

()17

ومن الموصفات التي يقصف بها الخطاب الديني حتى تصل إلى األهداف الموجوة منه وهي :
-

البساطة واليسر والوضوح .

-

المساس بواقع الناس وحياتهم .

-

شموله على عناصر أساسية من القرآن الكريم والسنة .

-

اإليجاز وعدم األطالة .

-

أن يكون خالياً من المسائل التي يكثر فيها الجدال واألختالف بين العلماء .

-

أن يقوم الخطاب الديني على الحوار.

()18

حيث تكون الخطبة في مجملها " واضحة األفكار سهلة التعبير  ،معتمدة على الوسائل الخطابية ،
وبعض المنطق " .فتقوم الخطبة على " العاطفة  ،األسلوب  ،المعنى  ،التسلسل المنطفي الجذاب ،
اللهجة الخطابية ".
-

()19

أسس الخطاب الديني
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أما أهم األسس التي يجب أن يقوم عليها الخطاب الديني فهي :
 -1التزام الموضوعية .
-2الوصول إلى الحقيقة أن يكون هدف الحوار .
وفرصته في التعبير
 -3إعطاء الطرف األخر في الحوار حقه
ُ
-4التودد إلى الطرف اآلخر .
-5التوازن بين األساليب المختلفة
-6التزام األدب في الحوار
 -7التوازن بين األساليب المختلفة.

()20

عناوين الخطاب الديني
هناك عدة عناوين في الخطاب الديني هي :
ورسوله الكريم .
الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالىُ
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر . أتباع نهج التربية اإلسالمية  ،بالدعوة إلى األلتزام باألخالق والمبادئ. الموعظة واألرشاد والتبشير والترهيب والترغيب . تعريف الناس بالقرآن الكريم والسنة النبوية .وفروعه  -العقائد والفقه – من خاللهما .
بأصوله
 التعريفُ
ُ
 تعليم العباد ثقافة الوالء والبراءة  ،فهي العمود الفقري لثقافة وتأريخ األمة اإلسالمية .محمد " صلى هللا عليه وآله وسلم "  ،وأهل ِ
ٍ
بيته الطيبين الطاهرين " عليهم
 التعريف بالرسول األكرمالسالم "  ،وماساة واقعة الطف .
تأريخ اإلسالم . -الخطاب السياسي وقضايا الساعة وشؤون العباد .

()21

 أنواع الخطاب الدينيتقسم أنواع الخطاب الديني بصورة عامة إلى :
 -الخطب الدينية ،الخطب السياسية والوطنية  ،الخطب القضائية .
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الخطب األكاديمية  ،الخطب األجتماعية  ،الخطب العسكرية وخطب المناسبات  .والخطبة الدينية هي"الخطبة الوعظية أو العظة الدينية وهي تعتمد على تعاليم الدين أو ِ
اضه" ،وغالباً
تلقي الغرض من أغر ُ
()22
مايلقيها رجل الدين في أماكن العبادة كالمساجد أو الكنائس .
وتأتي الخطب الدينية في مقدمة هذه الخطب  "،ألهميتها وقداستها وكثرة مناسباتها  ،ولتأثرها بتعالم
قوة واستم ار اًر  .وتقسم هذه الخطبة إلى قسمين :
الدين اإلسالمي  ،مما أكسبها ً
أوًلً  :الخطب الدينية التي تتحدد بأوقات معينة أو ظروف طارئة  ،وهي :
 خطبة الجمعة  :التي يتم فيها النصح واألرشاد وعظ المسلمين  ،وشرعت عقب صالة الجمعة . خطبة العيدين  :وهي خطبة صبيحة اليوم األول من غرة شهر شوال عقب صالة عيد الفطر بعدصالة عيد األضحى .
 خطبة يوم عرفة  :ويلقيها أمام المسلمين في الحج . خطبة الكسوف والخسوف  :وتلقى عند حدوث كسوف الشمس وخسوف القمر بعد صالة ركعتين . -خطبة األستسقاء  :وتلقى عند أنحسار المطر  ،عقب صالة ركعتين .

()23

ثانياً  :وهناك الخطب الدينية التي ًلتتحدد بوقت معين أو ظروف خاصة ،وإنما تلقى لحاجة العباد لها
في الوعظ واألرشاد وعلى مختلف األوضاع وتباين األهداف و الظروف .

أما من حيث بنية الخطاب الديني فلكل خطاب ديني ثالث أقسام مهمة هي  :األفتتاح – موضوع الخطبة
– الختام .

()24

المحور الثالث  :تجديد الخطاب الديني الحديث والمعاصر .
أن تجديد الخطاب الديني قضية مركزية في الفكر العربي اإلسالمي  ،من ُذ بناء الدولة العربية اإلسالمية

وحتى الوقت الحاضر  .وطبقاً لهذا المفهوم قام الصراع مابين تيار التجديد – في الخطاب الديني –
ومابين تيار الجمود والتقليد  ،وهوصراع متواصل ومستمر اليهدأ عبر مختلف األزمنة  .إذ أدرك رواد

تجديد الفكر العربي الحديث من ُذ مايقرب من الزمن ،أن تجديد الفكر الديني مهمة من مهمام النهضة
العربية الحديثة والمعاصرة ،كلما أصابت المجتمع العربي اإلسالمي محنة أو فتنة  ،فأصبحت ضرورة

ملحة في ضرورة النهضة العربية  ،تقتضيها رغبة المجتمع العربي اإلسالمي في القضاء على التخلف
ومواكبة تطورات العصر .

()25

ولنقف على المدلول اللغوي لمعنى التجديد في اللغة هو من الفعل " َجَّد َد  ،يتججد  ،فهو جديد
وجدده و َّ
أجده َّ
الخِلق
ومتجدد ؛ يقال تجدد الشيء و ّ
استجدهُ أي صار جديداً  ،وهو ضد الشيئ البالي أي َ

 ،والجديد ماال عهد لك به  ،وبمعنى أبلى وأخلق  ،وجدد بمعنى صير الشيء جديداً ناض اًر  )26(.أو هو

أنتجه العقل اإلنساني في
"تجديد النظر في الدين أو تجديد الفهم الديني  ،ذلك الفهم الذي
عالقته تأريخياً
ُ
ُ

مع الدين فهماً وتاويالً وتفسي اًر  ،وليس المقصود تجديد الدين نفسه :حذفاً أو إضافة أو تغيي أر أو ماشابه

".

()27
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أن قضية التجديد ليست حديثة العهد كما يظن البعض  ،بل هي قضية ظهرت على إثر عهد التخلف
عاشه العالم العربي اإلسالمي في أواخر الدولة العثمانية  ،بعد أصابة المجتمع بشيء من الجمود
الذي
ُ
والتقليد  ،أي حياة المؤسسات العلمية والدينية  .والدول الغربية كانت تدعوا المسلمين أيضاً لتجديد

الخطاب الديني  ،ولكن كانت دعوتهم تأخذ أساليب مختلفة فتارة كانت تسمى العصرنة – أي مسايرة

روح العصر – وتأرة تسمى التطور وأخرى التحضر  ،أو التمدن أو النهضة  ،وأحياناً تسمى لقاء األديان
اليبث في روح
أو حوار الحضارات ...ألخ  ،إال أن دعوة الغرب لهذا التجديد كان قي صياغة الخطاب
ُ
()28
وتسويقه .
األمة اليقظة واألرشاد والتكامل الفكر مع العقيدة الصحيحة" ؛ بل هي إقرار هذا الواقع
ُ
فكانت دعوات رواد الفكر اإلسالمي إلى "أقتباس لبعض القيم الحقوقية والسياسية  ،وأحاللها محل قيم
الحكم الفردي واالستبداد السياسي ونبذ التقليد في التفسير ".

()29

" وكسر حاجز الصمت المطبق بين

المفكرين العرب ومحاولة فتح باب النقاش والحوار البناء فيما بينهم " )30(.والمتأمل لطبيعة لخطاب الديني

يجد أن النص أو التراث " يمثل اإلطار المرجعي له أو بصورة أدق هو الخط الفكري العام  ،الذي يوجه
الخطاب ويرسم له من خالل الخطابة والبالغة في اللفظ وتوجهاته ومدركاته" )31(.أن من يدعو إلى
ٍ
محمد " صلى
التجديد لم يطلع على الحقائق اإلسالمية  ،فإن من أطلع على اإلسالم وسنة النبي األعظم

هللا عليه وآله وسلم " ،يدرك أن اإلسالم يدعو إلى التحاور والمجادلة بالتي هي أحسن  ،فأن الذي يدعو
إلى التجديد والحوار فهل هناك حوار أفضل المجاورة بالحسنة  ،التي نأدى بها القرآن الكريم ودعا إليها
الشارع المقدس .

()32

تصنيفه إلى ثالثة
أن تجديد الخطاب الديني المعاصر من خالل مفاهيمه وأتجاهاته حيت تمكن
ُ
أصناف هي  " :خطاب تجديدي أنطباعي وجداني  ،وخطاب تجديدي حركي ثوري  ،وخطاب تجديدي
عقالني نقدي "  .أما أهم قظاياه وظواهره فتتوزع بين ثالث حقول هي :
 إعادة قراءة التأريخي اإلسالمي قبوالً ورداً .عنه قظايا فرعية كالشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
 يعالج مسالة اإلسالم والحداثة  ،والذي تتولد ُ ،وحقوق المرأة والحرية الدينية وحقوق األقليات والتعددية والعلمانية والمجتمع المدني والديمقراطية وما
إلى ذلك .
 يتعلق بالنص القرآني ومعضلة التأويل أي محاولة تقديم قراءات معاصرة بديلة عن القراءات القديمة ،المتمثلة في التفاسير القرآنية بمختلف أتجاهاتها .

()33
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الخاتمة
مكانته المهمة بين الشعوب ،وبخاصة المجتمع العربي اإلسالمي ،وهو من الجذور
للخطاب الديني
ُ
المتأصلة عند العرب قديماً وحديثاً  ،وركن من أركان الفكر اإلسالمي  .وللخطاب الديني تأثيره الكبير
والعميق في نفوس العباد  ،وبخاصة إذا كان متوف اًر ِ
فيه جميع الشروط للخطاب  ،من حسن العرض و
التصرف في المواقف  ،والأدل على ذلك مخاطب نبياً محمد بن عبد هللا " صلى هللا عليه وآله وسلم"
،وأصحابه "رضي هللا عنه " ،ومن برز بعدهم من العلماء العاملين والخطباء المفهومين .

والخطاب الديني نصاً مؤسساً للدين مكتوباً مدونناً مسطو اًر فكان متنا رسمياً مختوماً  ،اليقبل الزيادة

واليقبل النقصان  ،ألن في الزيادة والنقصان التحريف  ،كذلك إن الدين اليستقيم إال في ظل المتن
الرسمي المختوم  .إن وجوب تجديد الخطاب الديني الذي إعتمدناهُ بحق أصوالً ومبادى وضوابط وأخالق
 ،فيجب بالضرورة إزاحة كل ألوان التدافع األخرى من صراع وحروب وانقالبات وعنف  ،تلك اإلمور
التي ليست في صالح أحدمن الناس  ،من حيث ينبغي لهم أن يعيشوا في سالم وسالح وأمن وأمان ،

وأن يعملوا جميعاً على ذلك ؛ في جو من الحوار البناء  ،والتفاهم والتبادل الحضاري  ،وهو مما يؤكد
ِ
عليه اإلسالم أشد تأكيد  ،عبر وسائله الفنيه والموضوعية إسلوباًومنهاجاً وفلسف ٌة وموضوعاً.
رسمه القرآن الكريم  ،وهو الدعوة إلى هللا عز
منبعه األصلي الذي
وطبقاً لهذ المنهج أن ينطلق من
ُ
ُ
وجل بالحكمة والموعظة الحسنة  ،وأن يعتمد أسلوب الداعية على أنتقاء الكلمات الطيبة.
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 ،ةط ، 1منشورات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،دار أبي رقاق للطباعة والنشر  (،الرباط ،
. )2007
 .21رؤوف أحمد الشمري  ،الخطاب الديني بين سلبية الجمود وضرورة التجديد  ،مجلة المنهاج  ،ع،57
السنة  ،15مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع  ( ،بيروت . )2010 ،
 .22محمد بن شاكر الشريف  ،تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف  ،ط ( ، 1الرياض ،
. )2004
 .23سهيل الجيب  ،في تشكيل الخطاب اإلصالحي العربي تطبيقات على الفكر اإلصالحي التونسي ،
ط ،1مطبعة دار النهر لبلنشر  ،مكتبة عالء الدين  (،صفاقس . )2008 ،
 .24عبد المجيد الصغير  ،الخطاب اإلصالحي العربي بين منطق السياسة وقيم المفكر  ،ط ، 1رؤية
للنشر والتوزيع  ( ،القاهرة .)2010 ،
 .25شحاته صيام  ،العنف والخطاب الديني في مصر  ،ط (،1السويس .) 1992 ،علي طاهر سلمان
 ،تجديد الخطاب الديني بين الحقيقة واألوهام  ،ط ، 1مطبعة شراليعت (،قم.)2005 ،
 .26محمد الفران  ،المصدر السابق  ،ص ص 13-12؛ نصر حامد أبو زيد  ،نقد الخطاب الديني ،
ط 2سينا للنشر  (، ،القاهرة . )1994 ،
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المقدمة
أهمية البحث :
ُّ
يعد الخطاب الديني أحد أهم الوسائل في عملية التوعية الفكرية والثقافية للمجتمع ،وله تأثير عميق وكبير في
المسيرة اإلنسانية والحضارية للشعوب ،حيث ُّ
يعد من المراجع األساسية في تشكيل االتجاهات وتكوين المواقف
وصياغة الرأي العام والوعي الجماهيري.
ولقد تكاثر المتحلقون حول الخطاب الديني  ،بين مناصر له وبين معارض له ،حيث أدرك المفكرون أهمية
خصوه بالدراسات واألبحاث  ،وتناولوه بعمق  ،حيث فنتج عن ذلك فريقين:
هذا الخطاب في حياة الشعوب  ،لذلك ّ
يق دعا إلى التجديد في الخطاب لتحقيق المآرب الخفية بين السطور  ،والتي من شأنها تغير ومحاربة اإلسالم
فر ٌ
من الداخل ،وتمثل هذا الفريق بتلك الدعوات التي صدرت عن اإلدارة األمريكية بعد أحداث 11سبتمبر 2001م.

وبين فر ٍ
يق آخر  :الحظ قصور الخطاب الديني وعدم قيامه بالدور المطلوب  ،فحاول الوقوف على أسباب
ذلك  ،ودعى إلى التجديد من أجل النهوض بالخطاب الديني .
مشكلة البحث :
لما كان الخطاب الديني له ذلك التأثير الكبير في تغيير القناعات وتشكيل االتجاهات ،وظل خالل عقود كثيرة
من الزمن هو الوسيلة الرئيسة في طرح األفكار ومعالجة المشاكل ومواجهة األزمات ،ولما كان هذا الخطاب يكتسب
تلك القوة في التأثير حيث أنه يستمد مكانته من الكتاب والسنة  ،ألنهما مصد ار هذا الخطاب  ،إال أن تأثير الخطاب
الديني كان ضعيفاً وليس على المستوى المأمول ،فقد واجه تحديات كبيرة وعقبات حالت دون قيامه بالدور المطلوب

منه ،من هنا يمكن طرح هذا التساؤل الذي يأطر مشكلة البحث بما يلي  :ما هي المعوقات والعقبات التي تحول

دون تحقيق أهداف الخطاب الديني  ،وكيف يمكن تجاوز هذه العقبات أو التخفيف منها  ،لتحقيق أكبر قدر ممكن
من التأثير واإلنتاجية في الخطاب الديني .
أهداف البحث :
يركز هذا البحث على جملة من األهداف منها:
 -1التعريف بمفهوم الخطاب الديني.

 -2تحديد اإلشكاليات التي تواجه مفهوم التجديد في الخطاب الديني.

 -3معرفة ما هي المعوقات التي تحول دون الوصول إلى أهداف الخطاب الديني.
 -4كيف يمكن صياغة خطاب ديني هادف .
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المبحث األول
تعريفات ومفاهيم
البد قبل الشروع بالحديث عن مضمون هذا الورقة من المرور على تحديد وتوصيف لمصطلحات البحث ،
وهذا ما أدرجته في هذه الصفحات ضمن مطلبين المطلب األول  :ما هو المقصود بالخطاب الديني ،والمطلب
الثاني  :تحديد مفهوم تجديد الخطاب الديني .
المطلب األول  :تعريف الخطاب الديني:
إن الخطاب الديني بهذا التركيب اإلضافي هو مصطلح جديد ،ذاع في العصر الحديث ،وأول من أطلقه
الغرب ،ولم ُيعرف هذا االصطالح من قبل في ثقافة المسلمين ،بمعنى أنه ليس مصطلحاً كالمصطلحات الشرعية
األخرى كالجهاد والخالفة والخراج ....الخ ،وإنما هو مصطلح جديد ،اصطلح عليه أهل هذا الزمان ،وقبل أن
أشرع بالتعريف االصطالحي لكلمة (الخطاب) سأبدأ بالتعريف اللغوي أوال ،ألن مدلوالت اللغة غالبا ما تؤثر في
المصطلحات والمعاني التي يصطلح عليها الناس.
أوًلً :تعريف الخطاب لغ ًة :جاء في لسان العرب أن (الخطاب هو مراجعة الكالم ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة

وخطابا ...والمخاطبة مفاعلة من الخطاب)(.)1

ثانياً :تعريف الخطاب اصطالحاً :وعرف بأنه (كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو

الكاتب ،وتفترض فيه التأثير على السامع أو القارئ ،مع األخذ بعين االعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم
فيها)(.)2
الفرق بين الخطاب وبين الخطابة :
إن كلمة خطاب هي أشمل وأوسع بكثير من كلمة خطابة ،بل إن كلمة خطابة ليست إال شكل من أشكال

الخطاب  ،حيث أن للخطاب أشكال متعددة ،منها المقال والكتاب والمحاضرة والحوار اإلذاعي والمسرحية والحديث
الوعظي والقصة والرواية  ،وفي المجمل هو كل ما يحمل رسالة للمتلقي  ،وكل ما يشكل أداة اتصال وتفاهم(.)3
وفي ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الخطاب بأنه إيصال األفكار إلى اآلخرين بواسطة الكالم المفهوم ،واللغة
في ذلك هي أداة الخطاب يعني وعاء األفكار.
تعريف الدين:
الدين لغة بكسر الدال له عدة ٍ
معان من أهمها  :الجزاء ،والعادة ،والعبادة  ،وهو اسم ُيتعبد هللا عز وجل به(.)4
( )1ابن منظور " لسان العرب – مادة "خطب".

( )2أحمد عبدهللا الطيار(" )2005تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد" ،حولية كلية  -4أصول الدين
القاهرة ،العدد ( ،)22المجلد الثالث ،ص .12

( ) 3ينظر  :الدكتور عبد الكريم بكار (تجديد الخطاب اإلسالمي الشكل والسمات ) دار المسلم للنشر والتوزيع ،
الرياض  ،الطبعة األولى 2005م .

( )4ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،باب النون  ،فصل الدال  ،مادة (الدين) ص .1546
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واصطالحاً الدين  :هو دين اإلسالم  ،وهو الخضوع وااللتزام بما أمر هللا تعالى به على لسان رسوله محمد
صلى هللا عليه وسلم .
وعندما ننسب الخطاب إلى الدين ،ونحن هنا نقصد الدين اإلسالمي قطعاً ،وإن كان يسمى الخطاب الديني
غير اإلسالمي خطاباً دينياً ،كالخطاب الديني النصراني ،واليهودي ...حتى أنه حينما أطلق الغرب هذا المصطلح،
قصد به خطاب اإلسالم ،واإلسالم هو الدين الذي نزل به الروح األمين جبريل عليه السالم على قلب نبينا محمد
 ليكون من المنذرين للناس كافة بلسان عربي مبين ،ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم العزيز الرحيم.
وعليه فالخطاب اإلسالمي هو الرسالة التي نزلت من فوق سبع سماوات عن طريق الوحي ،لتنظيم عالقات
البشر مع خالقهم وأنفسهم وغيرهم ،وهذا الخطاب هو الذي يحدد المصلحة من المفسدة ،والصالح من الطالح،
والمستقيم من المعوج ،والمؤمن من الكافر ،والصواب من الخطأ ،ويقرر السلم من الحرب ،هذا هو الخطاب
اإلسالمي المقدس الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،وهو محفوظ بحفظ هللا إلى يوم القيامة قال
تعالى :ﭼ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (الحجر.)9:

والخطاب الديني هو معنى الحكم الشرعي (خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد باالقتضاء أو بالوضع أو
التخيير)(.)1
مصطلح الخطاب الديني :
إن مصطلح الخطاب الديني هو من المصطلحات الحادثة في الفكر اإلسالمي ،وقد تعددت التعريفات بشأنه،
وفي مجملها تدور حول المضمون أو األساليب والوسائل التي ينتقل من خالل هذا الخطاب إلى الجمهور المستهدف
 ،زماناً ومكاناً  .ويمكن أن أستعرض لبعض التعريفات لهذا المصطلح لكي يكون العمل في البحث موجهاً من
خالل إدراك المقصود بالخطاب الديني .

 -1التعريف األول " :هو اجتهادات علماء الدين في غير الثوابت التي تتالءم مع مستجدات الواقع والمعرفة

 ،والتي تصل مشافهة إلى مسجلة أو مكتوبة إلى الجمهور فيتلقاها بالسماع أو الكتابة  ،فتكسبة المنعة والقدرة على
مواجهة متغيرات العصر  ،وعلى التعامل معها بالكفاءة المطلوبة"(.)2

 -2التعريف الثاني  :عرفه محمد عبد البديع السيد فقال  :هو "كل ما ينتجه العقل البشري أويتلقاه من أفكار

وتصورات دينية غير الثوابت تتالءم مع المتغيرات والمستجدات العصرية فتكسبه القدرة على مواجهة هذه المتغيرات
 ،والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة من خالل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ،بأسلوب إما أن

يكون شفهياً أو مكتوباً أو مسجالً سمعياً أو بصرياً فقط "

()3

.

ويمكنني تعريف الخطاب الديني من خالل جملة التعريفات بما يلي :

( )1عطا أبو الرشتة "دراسات في أصول الفقه  -تيسير الوصول إلى األصول" ،ص.7

( ) 2سامي حشبة  ،عن تجديد الخطاب الديني  ،عمارة األرض والمسؤولية المدنية ،جريدة األهرام ،القاهرة  ،تاريخ
 22مارس 2002م.
( )3محمد عبد البديع السيد  ،اتجاهات القائمين باالتصال في البرامج الدينية نحو تجديد الخطاب الديني  ،دراسة
ميدانية على عينة من القنوات والمحطات المصرية  ،ص . 3
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الخطاب الديني هو كل ما يصدر من إنتاج فكري بشري مرتبط بالدين ومستمد من مصادره التشريعية ،منقوالً عبر
كل وسائل االتصال  ،المسموعة والمنظورة والمكتوبة ،وبكل أشكال الصناعة اإلعالمية واالتصالية الحديثة ،من مقاالت
وخطابات ومسلسالت ومسرحيات ،وملتقيات وندوات  ،ومناهج ،يهدف من خاللها توجيه الرسائل للجمهور من أجل
التغيير في سلوكهم ومعتقداتهم.
المطلب الثاني  :مفهوم تجديد الخطاب الديني
ال ريب أن مسألة تجديد الخطاب الديني ليست من أسئلة عصر النهضة الحديثة الذي اشتدت فيه الحاجة
إلى فعل التجديد ،حيث ارتفعت فيه أصوات المفكرين والمصلحين االجتماعيين التواقين إلى فعل التجديد بوصفه
وسيلة ضرورية للتخلص من براثن الجهل والتخلف في مواجهة أنصار الجمود والتقليد ،بل هي دعوة أصيلة من
حيث نشأتها ومن حيث أصولها النظرية التي بنيت عليها .فقد اشتغل على مشروع التجديد مفكرو اإلسالم قديما
وحديثا ،تنظي ار وممارسة ،بمقتضى شمولية اإلسالم واشتماله على قواعد عامة تحقق مقاصدها في الخلق ،من خالل
استيعاب أسئلة الواقع المتجدد ،والنظرة الواقعية إلى المشكالت الحضارية  ،ولكن مصطلح التجديد الذي يتم تداوله
اليوم بين المؤسسات الدينية واألنظمة السياسية هو مختلف عن مفهوم التجديد المتأصل من جذوره القديمة لدى
المفكرين أو العلماء المجددين .
لذلك يمكن القول إن بدايات الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني حديثة العهد نوعاً ما ،حيث يرجعها المختصون إلى

التسعينيات من القرن العشرين

()1

 .ثم تبلورت بشكل كامل بعد القارعة التي هزت الواليات المتحدة األمريكية في 11

سبتمبر عام 2001م  ،حيث أعلنت اإلدارة األمريكية الحرب على اإلسالم الذي سمته إرهابًا ،وكانت جبهة الخطاب
الديني اإلسالمي في المساجد والمدارس والفكر والثقافة واإلعالم واحدة من الجبهات الرئيسية لهذه الحرب المعلنة على

اإلسالم(. )2
ما هو مفهوم التجديد في الخطاب الديني  ،لغة وفك اًر .
 -1مفهوم التجديد :
التجديد لغة  :بالعودة إلى الجذر اللغوي لكلمة تجديد نجد أن العرب تقول  :تجدد الشيء ،أي صار جديداً،

صيره جديداً  ،والتجديد من الجدة وهي ضد البلى  ،قال ابن منظور  :الجدة مصدر الجديد
ويقولونّ :
جدد الشيء ّ
 ،وأجد الثوب واستجده وتجدد الشيء  :صار جديداً(. )3
وتجديد الدين  ،كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ( :إن هللا
يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة دينها)( . )4والمراد بالتجديد هنا إحياء ما اندثر من العمل بالكتاب
والسنة واألمر بمقتضاها.

( )1جعفر عبد السالم  ،لماذا الدعوة إلى خطاب إسالمي معاصر ؟ ص 13

( )2د .محمد عمارة ،الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاني  ،ص  5الشروق الدولية ،ط2007 ،2م
( )3ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة جدد .111/3 ،
( )4أخرجه أبو داود  ،حديث رقم ( )4291والحاكم في المستدرك .567/4
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والتجديد هو  :االستعانة بأساليب جديدة لعرض الدعوة لإلسالم بما يجعلها توافق وتواكب وتناسب المجتمعات
المعاصرة من مسلمين وغير مسلمين ،تجديداً يتسع مفهومه ليشمل أسلوب الداعية  ،ومناهج الدعوة ومواردها،
وأدوات التبليغ ووسائله ،وهو تجديد يحفظ لإلسالم أصالته ومرونته في آن واحد ،وهو وليد وسطيته ودليل من أدلة

شموليته وخلوده(.)1
وإن إطالق لفظ التجديد في مجال االشتغال بقضايا الدين عموما فإنه ينصرف إلى إحياء السنة وإماتة البدعة،
أو إحياء ما اندرس .أي أن جانبا من جوانب الدين االعتقادية أو العبادية فرضا أو سنة قد أهمل ونسي على مر
الزمان.
كما ينصرف لفظ التجديد في مجال االشتغال الفقهي إلى نبذ التقليد والجمود والدعوة إلى االجتهاد ،وأما عقائدياً

فإنه يتجه فعل التجديد إلى محاربة مختلف مظاهر االنحطاط العقدي عن طريق الرجوع بالمعتقد إلى الينابيع األولى
لقضايا االعتقاد في أسلوب يحقق مبدأ اإلتباع واالنتفاع .
 -2مفهوم تجديد الخطاب الديني :
يثير مصطلح تجديد الخطاب الديني الجدل بين فريقين :
الفريق األول  :يقصد بالتجديد تغيير ثوابت الدين اإلسالمي وأصوله بحجة جعل اإلسالم متالئماً مع ظروف

العصر .

والفريق الثاني  :يرى أن التجديد يقصد به تحديث وسائل الدعوة إلى اإلسالم أو بيان حكم اإلسالم في النوازل
المستجدة ،وأن القصد هو إصالح الفكر الديني لدى األمة وتوعيتها  ،وبيان أحكام الدين للناس بطريقة صحيحة
بناء على الثوابت .
ولبيان المقصود من التجديد الديني بشكل أدق  ،البد من التمييز بين النص الديني  ،وبين فهم النص الديني
 ،وانطالقاً من هذا التحديد والتمييز  ،يمكن وضع ضوابط التجديد .
فالنص الديني  :المقصود به هو ما جاء بن القرآن الكريم ،وما نقلته السنة الصحيحة .
وفهم النص الديني  :هو التفسير البشري للنص الديني.
وفائدة هذا االختالف يمكن القول إن التجديد ال يمكن أن يمس النص الديني إطالقاً  ،فهو نص مقدس منزل

من هللا سبحانه وتعالى  ،ومنطلق من النبي صلى هللا عليه وسلم .فهنا ال يمكن للتدخل البشري أو العقل البشري
أن يتدخل في النص إال من حيث الفهم والتفسير فقط .
وعندما يكون التجديد في فهم النص أو إسقاطه على واقع ما أو بيئة ما  ،فهذا جائز حيث أن تعدد األفهام
للحكم ال مشاحة فيه .
ويمكن أيضاً للتجديد في الخطاب الديني أن يمس الوسائل واألدوات والطرائق وما إلى ذلك من أدوات يستعملها

الخطاب الديني في إيصال رسالته.

( )1صالح السيد عراقي  ،أساليب تطوير الخطاب الديني في القنوات الفضائية العربية،
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المبحث الثاني
دوافع تجديد الخطاب الديني
إن الناظر والمتفحص في حال األمة عامة والمجتمعات اإلسالمية خاصة ،يجد أنها بأمس الحاجة إلى تجديد
خطابها الديني ،حتى يواكب التطوير السريع من ناحية ،ويواجه التحديات واألزمات المعاصرة من ناحية ثانية.
مسؤول عن هذا االستخالف  ،ولذلك
كرمه هللا سبحانه وتعالى واستخلفه على هذه األرض
ٌ
فاإلنسان الذي ّ
وجب على قادة الرأي  ،وصناع القرار ،وحملة راية الدين  ،أن يجعلوا من الخطاب الديني خطاباً يحتضن اإلنسان
لكونه إنساناً مكرماً من الخالق عز وجل ،ويحصن الشباب من فكر الغلو والكراهية والخرافة والعدمية والفوضى،
ويعيد االعتبار إلى قيمة الحياة ويشحن طاقاتهم في ميادين البناء والتنمية واإلنتاج واالبتكار واإلبداع.

كم ا يجب على الخطاب الديني أن يحمل مسؤولية الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى لغير المسلمين ،وذلك من
خالل تقديم صورة حضارية جاذبة لإلسالم.
ومن خالل مالحظة الواقع المحلي والعالمي ،الذي يتناوله الخطاب ويدعو إلى تجديده وتطويره ،يمكن أن
نصف الدوافع لتجديده ضمن ثالث فئات وهي :
 -1الدوافع عند الحكومات الغربية  :ترى هذه الحكومات أن التجديد هو أحد أساليب تجفيف منابع اإلرهاب

والعنف ،ـ في حد زعمه ـ وتعززت هذه الدوافع بعد أحداث  11أيلول 2001م  ،حيث وجد الكثير من الكتاب
والساسة الغربيين ما يكفي من الذرائع للضغط الشديد والمستمر من أجل تغيير المناهج والتجديد فيها(.)1
وتحمل هذه التيارات في منطلقها غاية خفية  ،غطتها برداء السالم واألمن العالمي ،ومحاربة اإلرهاب والعيش
بين الشعوب بسالم ،وهذه الغاية هي استئصال شوكة اإلسالم من نفوس الناس ،وتفريغ اإلسالم من قيمه
ومبادئه وقوته ،وذلك من خالل زرع الخلل الداخلي في بنيته األساسية ،وتدمير صورة القداسة التي تحيط به
منذ نشوئه وإلى يومنا الحاضر ،فلذلك اختارت هذه التيارات المرتبطة بحكومات وأجندات منظمة ،أن تدعو
إلى نداء جديد ابتداءاً من األلفية الثالثة ،أال وهو نداء تجديد الخطاب الديني ،وهذا التجديد في حقيقته تبديد
للخطاب وتفتيت لبنيته.

 -2الدوافع عند بعض الحكومات العربية واإلسالمية  :إن ظهور موجة األحداث المترابطة والمفتعلة داخل

صفوف المجتمع العربي واإلسالمي ،وما أدت به هذه األحداث واألزمات من أعمال عنف واجتها تلك الحكومات
من بعض الجهات التي لبست رداء الدين ،وتكلمت باسمه .مما أدى إلى الضغط على هذه الحكومات من قبل
الغرب من أجل تجديد الخطاب الديني  ،فضالً عن القناعات التي تكونت لدى هذه الفئة من وجود خلل في فهم

اإلسالم أو تطبيقه أو إسقاطاته على المجتمع ،مما دفع بهم إلى الدعوة إلى ثورة في تجديد الخطاب الديني ،وتفسيره

بما يتالءم مع روح هذا العصر وتطوراته ،ومدى معايشته ومسالمته لجميع األطياف واألديان.
 -3الدوافع عند المفكرين المنصفين والغيورين على هذا الدين :تكونت هذه الدوافع عند عدد غير قليل من
الكتاب والباحثين والمفكرين  ،وهي الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني وذلك لكي يكون هذا الخطاب هو الترياق
الذي يعالج قضايا األمة ويخرجها من مستنقع أزماتها ومشكالتها  .وذلك ألنهم وبعد قراءة متفحصة وخوض مباشر
وتماس دقيق مع تطورات المجتمع ،أدركت هذه الفئة أنه البد من التجديد في األساليب والوسائل واألدوات التي

( )1د .عبد الكريم بكار  ،تجديد الخطاب اإلسالمي ،دار المسلم  ،الطبعة األولى 2005م .ص .5
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يملكها الخطاب الديني ،إضافة إلى صياغة جديدة وبمصطلحات وتفسيرات تتناسب مع العصر  ،وال تبتعد عن
الجذور األساسية لهذا الدين ،بل تستمد من نصوصه المقدسة الثابتة ما يمدها باإليمان الكامل بضورة التجديد
والتطوير ،سعياً وراء النهوض بهذه األمة والمجتمع .إيماناً من هذه الفئة بأن الغاية األساسية والهدف األسمى لهذا
الخطاب هو نشر الدين  ،وإقناع الناس به ،وتغير سلوكهم والرقي بحياتهم ،وكل ما أدى إلى هذا الهدف فهو

مطلوب ،ولذلك نجدهم يدعون إلى هذا التجديد وفق الضوابط وبما ينسجم مع الذائقة الثقافية التي تناسب أدوات
العصر وطبيعته.
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المبحث الثاني
معوقات الخطاب الديني الهادف:
رغم التأثير الكبير الذي يمكن أن يحققه الخطاب الديني في توجيه الشعوب ،إال أنه ينحرف أحياناً عن مساره

بسبب وجود عدة معوقات تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود ،ويمكن تحديد هذه المعوقات وفق محورين
رئيسين ،أدرجتهما تحت المطلب األول والمطلب الثاني.
المطلب األول :المعوقات الخارجة عن إرادة أصحاب الخطاب أو غير المباشرة:
ويقصد بها تلك التي تحيط بالبيئة الفكرية والسياسية واالجتماعية للخطاب الديني ،والتي تضع له قيوداً تحد

من انطالقه وتأثيره.

والمطلب الثاني :معوقات داخلية أو مباشرة :ويقصد بها تلك التي تمس القائمين على الخطاب الديني بما
يمتلكونه من خبرات ومهارات ومعلومات ،وذلك على مستوى الشكل والمضمون.
ويمكن توضيح ذلك بشكل أوسع كما يلي:
المعوقات الخارجية  :والمقصود بها البيئة أو المحيط الذي ينمو فيه الخطاب الديني  .ومدى تأثير هذه البيئة
من الناحية الفكرية والسياسية واالقتصادية على جودة الخطاب ومضامينه ونجاحه في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه
.
الخطاب الديني كمنتج يتأثر كغيره من المنتجات باختالف البيئة والظروف التي تحيط به ،ومن هنا يمكن
القول بأن الخطاب الديني الهادف غالباً ما يكون نتاج بيئة نظيفة وخصبة  ،أو أن يفقد قيمته بسبب فساد البيئة .
ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نوضح المعوقات البيئية (الخارجية) إلى عدة نقاط:

المعوق األول :القيود والضوابط التي تفرضها األنظمة أو الجماعات التي يصدر عنها الخطاب الديني،
ويمكن التعبير عن ذلك بعدم حرية الخطاب الديني .
الحرية طريق الريادة ،قاعدة نجاح في كل المجاالت ،ويمكن توظيفها في نجاح الخطاب الديني الهادف
والعكس بالعكس ،فعدم الحرية وفرض القيود يعتبران من أهم المعوقات التي تؤدي إلى الفشل الذريع في الخطاب
الهادف ،فأي نتاج فكري يخرج موجهاً من جهة ما ،سيعتريه القصور الحتمي في كمال رسالته ،حيث أن هذا

الموجه  ،والذي يمكن أن يكون حكومة أو جماعة أو تيا اًر أو حزباً  ،سيصادر كثي اًر من الطروحات والرؤى
والمضامين الهادفة والتي ال تتوافق مع مصلحته أو تتماشى مع هواه ،وبالتالي فإنه سيعمل على توجيه هذا الخطاب

الموجه على القائمين على
بما يخدم مصالحه ،بأي طريقة كانت  ،فضالً عن الضغوط التي قد يمارسها هذا
ّ
ٍ
دافع يحركه أو سوط يؤدبه،
الخطاب سواء كانوا مؤسسات أو أفراد  ،فغالباً ما نشاهد أن خلف كل صوت ديني ٌ
وهنا يمكننا أن نقول إن اإلكراه في الخطاب الديني يعد من أهم معوقاته وعقباته ،وكان اإلكراه وال يزال ممارساً هنا
أو هناك ،ولسبب أو آلخر  ،على الخطاب الديني.
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ويذكر المفكر اإلسالمي محمد عمارة في موضوع تجديد الخطاب اإلسالمي فيقول " :إن تجديد الخطاب
الديني الذي ينادي به البعض يحتاج مناخاً من الحرية"

()1

.

هل الخطاب الديني هو خطاب حر؟
سؤال هام جداً في مسيرة تجديد الخطاب الديني ،فالخطاب الهادف البد أن يتسم بأنه خطاب حر ،خطاب ال

ينحاز إلى فكر أو جماعة أو مصلحة  ،أو أهداف شخصية ،ونجاحه مرهون بمدى حريته .والحرية هنا ليست فقط
حرية البيئة السياسية واالجتماعية ،وإنما تحمل عدة أشكال  ،لذلك فإن الجواب على هذا التساؤل يدفعني إلى تأطير
مفهوم الحرية أو عدمها تحت هذه البنود الثالث:
 -1القيود المفروضة من األنظمة الحاكمة  :هي القيود تجعل من الخطاب الديني مقيداً بما تمليه عليه تلك
األنظمة ،من طروحات ومضامين ،فضالً عن الطريقة التي تفرض عليه في تناول هذه القضايا .

 -2التعصب واالنحياز لألفكار واآلراء التي تتبناها الجماعة التي ينتمي إليها الخطاب الديني ،فمن المعلوم

تنوع الفضاء اإلسالمي بالجماعات اإلسالمية  ،وما تتبناه هذه الجماعات من أفكار وقيم وطرائق .وهنا فإن أي

مصدر للخطاب ينتمي إلى إحدى هذه الجماعات فسيكون بالضرورة ملزماً عليه التقيد بآراء هذه الجماعة أو الترويج
ّ

ألفكارها بعيداً عن الموضوعية أحياناً أو تبينها أفكا اًر خاطئة أحياناً أخرى.

 -3الميول واألهواء الشخصية :تعتبر من القيود الموجه لسلوك القائم بالخطاب وأفكاره ،حيث أنه في بعض

األحيان قد يتعارض الخطاب الديني مع مصلحته أو هواه ،وهو هنا قادر على التحريف أو التغير أو اإلخفاء
لبعض الحقائق التي تبعد عن األهداف  ،فقط من أجل ميوله وهواه ،فالخطاب الذي يخرج عن أصحابه ،يجب أن

يكون متحر اًر من الهوى الشخصي ،والميول ،والمصالح  ،حتى يكون خطاباً هادفاً مؤث اًر  .ولعلي أستشهد هنا
بالخطاب القرآني الذي أوصله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أتباعه وأصحابه ،ففي بعض آيات هذا الخطاب
عتاب من هللا سبحانه وتعالى لبعض المواقف التي صدرت من النبي عليه الصالة والسالم ،أو إعالن عن خطأ
ٌ
النبي صلى هللا عليه وسلم أن يخفي تلك اآليات التي تعاتبه  ،منها قوله تعالى  :ﭼ
وتصويبه ،ورغم ذلك لم يخفي َّ
ﭻ ﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [ التوبة . ]43 :

ومنها قوله تعالى  :ﭼ ٱ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [ عبس . ]2-1 :
ومنها قوله تعالى  :ﭼ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﭼ [ األنفال . ]67 :
مثل هذه اآليات فيها داللة واضحة أن رسالة الخطاب القرآني كانت رسالة إصالح  ،حتى لو خالفت اجتهاد
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،لذلك كان للخطاب القرآني أثر كبير في حياة البشر وقناعتهم.
رقابة أم سيطرة :
وهنا البد من اإلشارة والتوضيح لنقطة مهمة ،وهي التفريق بين الرقابة وبين السيطرة على الخطاب الديني،
فالرقابة شيء ،والسيطرة شيء آخر .الرقابة من األمور الضرورية التي يجب أن تكون من أجل الحفاظ على قيمة
الخطاب الديني ومصداقيته ،فضالً عن توجيهه التوجيه الصحيح لما يخدم الرسالة التي بني من أجلها .فانعدام

 ))1د .محمد عمارة  ،صحيفة أخبارك http://www.akhbarak.net ،
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َّ
المسلم بها
كل على لياله ،وسيكون للقضية الواحدة
الرقابة سيؤدي إلى الفوضى في كل أشكال الخطاب ،وسيغني ٌ
آراء ال تنتهي  ،من أشخاص يتسلقون على الخطاب الديني وهم ليسوا أصحاب تخصص  ،وإنما هم هواة يحلو لهم
طرح ما يشاؤون وكيف يشاؤون وبأي طريقة يشاؤون .وهنا ستقع الكارثة التي ستكون نتيجتها الرفض الكامل
للخطاب  ،والوصول إلى اإللحاد أو الكفر بهذا الخطاب  ،تحت ذريعة التناقض والتهاتر والفوضى التي ستقع من
القائمين على الخطاب ،لذلك وجب بالضرورة وضع قيود رقابية ،مستمدة من أصول ثابتة  ،تحترم الرأي اآلخر،
وتسمح بالتعددية الفكرية والثقافية  ،وطرح الموضوعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،ولكن في الوقت نفسه
ال تسمح باالختراق أو الحط من قيمة الخطاب.
اآلثار المترتبة على عدم الحرية :
إن السيطرة على حرية الخطاب الديني تؤدي نتيجتين حتميتين وهما:
األولى :التطرف في الخطاب :من المتفق عليه أن التطرف في أي خطاب مبني على عقيدة دينية أو سياسية
أو اقتصادية متشددة ،ال يكون فقط في النتائج  ،إنما يمس اآلليات التي يعتمد عليها للوصول إلى تلك النتائج.
والخطاب المتطرف بهذا المعنى يعتمد بالضرورة على التشبث برؤية واحدة ال تقبل الجدل أو النقاش ،ويعتمد
أيضاً على السيطرة التامة على المخاطبين بها بحيث يصبحوا أتباعاً ال مجرد مستمعين ،وعلى حجب المعلومات

عنهم كي ال يثور في أذهانهم شك أو قلق أو تتاح لهم فرصة التفكير المستقل .هذه أدوات وآليات الخطاب المتطرف

أيا كان اتجاه تطرفه ،وسببها القيود وانعدام الحرية.
ولكن المثير للدهشة أن الدولة حينما تسعى لمواجهة الفكر المتطرف ،وتحشد مواردها وإعالمها وبرلمانها
لمواجهته ،فإنها في الواقع تستخدم ذات اآلليات واألدوات التي تجعل خطابها المضاد بعيدا كل البعد عن مفاهيم
التعدد والتسامح واالنفتاح الفكري التي تدعو إليها والتي يمكن أن تكون بديال حقيقيا للتشدد واالنغالق .كل ما
نسمعه في مجال مواجهة الفكر المتطرف هو التقييد والسيطرة وغلق مجاالت الحوار واإلبداع.
الثانية  :التزوير في التفسير :حينما تُفرض القيود  ،تختل العهود ،فالخطاب الديني عندما يتسم بأنه خطاب

تبعي غير مستقل ،لجهة أو تيار أو جماعة أو فئة ما ،فإنه في هذه الحالة قد يتحول إلى بوق إعالمي يروج ألفكار
جماعته التابع لها ،ويدافع عن مصلحتها ،وينحرف عن أهدافه األساسية .وهو هنا لم يعد ينشد الحقيقة الناصعة،
ويلوي أعناقها لتخدم
إنما يبحث عن األدلة التي تؤيد موقفه ،وتخدم جماعته ،ويأتي إلى النصوص ُفيسخرها ويفسرها ُ
مصالحه وجماعته ،وهنا يقع التزوير في فهم النصوص والتفسير المضلل لها.
المعوق الثاني :المؤامرات المعادية للخطاب الديني:
يسعى كثيرون من المتآمرين على اإلسالم ،بهدمه من الداخل وتفكيك عراه  ،ليصبح هشاً ضعيفاً يسقط عند

أول نسمة أو هبة ريح ،ومن هذه الخطط التي يحيكها أولئك المتآمرون هو هدم الخطاب الديني وإسقاطه من خالل
دعوات التجديد له  ،والتي ال تستقيم مع أي أصل من أصول التجديد بالمعنى اإلصالحي.
ويمثل هؤالء المعادين فئتين ،الغربيون ( سياسيون ومستشرقون)  ،والمستغربون ـ أي العرب الذي يتبنون
األفكار الغربية المعادية ،بل ويرتبطون باألجندات الخارجية ،وذلك بسبب خوف الغرب من انتشار اإلسالم ،ويمكن
أن أتوسع بتوضيح هاتين الفئتين.
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الفئة األولى  :وهي منظمات دولية تابعة ألنظمة غربية حاكمة:
و هي مؤامرات خارجية غربية  ،تضع الخطط والبرامج لتغيير بنية الخطاب الديني تماماً  ،وينفذها مراكز

بحوث واستشراق بحيث يشمل هذا التغيير أو هذا التجديد الجذور األساسية والنصوص المقدسة للخطاب الديني،
وذلك من خالل طرح عدة مبادرات دولية ومحلية  ،تحت أسماء رنانة  ،ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيها العذاب .
ولعل ش اررة هذه الدعوات قد انطلقت منذ ظهور الخطاب الديني الناهض باألمة في منتصف القرن العشرين
 ،مدعوماً بفكر إسالمي متقدم ومتجدد يتناول كل مناحي الحياة ،ويسعى لتحرير األمة اإلسالمية من موروثات
االستعمار الفكرية والسياسية واالقتصادية  ،ويدفع باتجاه نهوضها  .وازدادت هذه الدعوات أعقاب أحداث 11

سبتمبر 2001م ،فما أن أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش الحملة الصليبية على اإلسالم  ،الذي سماه إرهاباً،

حتى انهالت من أفواه وأقالم الساسة المفكرين االستراتيجيين والكتاب والصحفيين األمريكان اإلعالنات والمؤتمرات

ضد اإلسالم المقاوم ،وضد ثقافة الجهاد وضد الخطاب اإلسالمي الذي يقدم منهاجاً شامالً للحياة ،وذلك لتحويل

اإلسالم إلى مجرد طقوس ومناسك وعبادات  ،تقبع في المساجد ودور العبادة ،بعيداً عن ميدان العمل والسياسة

والقيادة.

انهال طوفان من الكراهية على اإلسالم وعلى الخطاب اإلسالمي جاء في كثير من الصحف والمقاالت الغربية
منها ما جاء في الصحف األمريكية  " :إن الحرب الحقيقية في المنطقة اإلسالمية هي في المدارس ،ولذلك يجب
أن نفرغ بسرعة من الحمالت العسكرية ،لنعود مسلحين بالكتب ال بالدبابات ،لتكوين جيل إسالمي جيد ،يقبل
سياساتنا كما يحب شطائرنا ...وإن الغرب سيواصل تعميم حضارته  ،وفرض نفسه على الشعوب  ،وإنه ال حل
مع الدول العربية واإلسالمية إال أن تفرض عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات التي تراها ضرورية ..فالمطلوب
هو إحكام السيطرة على المدارس الدينية ،وإعداد أئمة مستنيرين للمساجد ،لترويج أفكار الغرب ،وتشكل الذهنية
العربية لدى الجيل الجديد "..

()1

إذن يتضح لنا حجم التآمر الغربي المخطط له على الخطاب الديني  ،وهذا التآمر يشكل تحدياً وعائقاً أمام

أي خطاب يخالف هذه السياسة ويناهضها.

الفئة الثانية  :العلمانيون المتطرفون :
وهم أولئك الجماعات أو األفراد  ،أصحاب الفكر العلماني الذي يحاربون الدين من خالل الخطاب الديني ،
والدعوة إلى تغييره أو تطويره ،وهم في هذا السياق  ،يسيرون في نفس االتجاه وبالتوازي مع المؤامرات الخارجية.
وتتمثل هذه الفئة ببعض المفكرين والمثقفين الذين يظهرون على وسائل اإلعالم ويفترون على اإلسالم والخطاب
الديني  ،ليتم رفضه من قبل المجتمع  .وذلك من خالل تسليط الضوء على نقاط إشكالية ،ويؤدي هذا بالنتيجة إلى
ر ٍ
فض إما جزئي أو كلي لما يسمى الخطاب الديني  ،مضافاً إليه ما يحمل من رسائل ومضامين بناءة وصحيحة.
ويقول الدكتور محمد عمارة " :وغير ماكتبه األمريكيون عن ضرورة تغيير الخطاب الديني اإلسالمي ،وغير
الضغوط والطلبات واألوامر التي مارستها اإلدارة األمريكية على الحكومات اإلسالمية  ،واالعتمادات الدوالرية
التي رصدت لهذا التغيير للخطاب الديني اإلسالمي والتي استجابت وخضعت لها الكثير من الحكومات وجدنا
1
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العديد مما يسمى منظمات المجتمع المدني في بالدنا  ،التي يمولها الغرب  ،والتي تقوم على أساساً على جهود

عشرات من المثقفين والحداثيين المتغربين  ،وجدنا هذه المنظمات قد انخرطت في معركة كبرى تحت شعار تجديد

الخطاب الديني ،واإلسالمي منه فقط  ،دون سواه"

()1

.

ويقول أيضاً :إن تجدد الخطاب اإلسالمي هو سنة وقانون وضرورة  ،وليس ترفاً فكرياً  ..ولقد مارس العقل هذه

السنة والقانون ،فتكون في الفضاءات اإلسالمية منذ فجر نهضتها الحديثة  ،وحتى هذا الواقع المعاصر ألواناً مختلفة من

الكتاب الذي يمولهم الغرب ويرعاهم عن الخطاب
الخطابات اإلسالمية ،ولكن ما يريده األمريكان والمنظمات والمؤتمرات ،و ّ

الديني اإلسالمي  ،ال عالقة له بأي لون من ألوان التجديد لهذا الخطاب  ،وإنما هو يصب بكاملة في خانة التبديد  ،ال
التجديد(.)2
فهذه المؤامرات المعادية  ،تشكل عائقاً أمام الوصول إلى خطاب ديني هادف ،حيث أن هذا األخير ،اليمكن

أن يصل إلى أهدافه إال وفق برامج معدة بشكل دقيق  ،تخاطب كل أصناف المجتمع  ،وبكل أطيافه وأذواقه ،وتقدم
طرحاً إسالمياً لجميع مشكالته وأزماته ،وترمي بقوارب النجاة من غرق األسواق أو المتطلبات التي فرضها التقدم
الحضاري  .هذه الطروحات والحلول والبرامج  ،ستواجه تحديات تعارضها من قبل أصحاب المؤامرات والمبادرات،

فضالً عن سحق كثير من المبادرات وإيقافها إذا لم توافق الهوى الغربي المعادي  .ومن هنا يتأكد لنا أن الوصول
للخط اب الهادف سيعيقه حذف الكثير من مبادراته ،وإلغاء الكثير من برامجه ،ومصادرة أفكاره البناءة النهضوية.
فمن يقوم على صناعة القرار في الخطاب الديني  ،لن تتاح له الفرصة ألن يقدم ما يريد ،وسيكون في مواجهة
مباشرة مع جهات أو مؤسسات أو تيارات معادية .ستكون عائقاً أمام أهدافه.
المعوق الثالث  :األزمات التي تقع بها الدول العربية واإلسالمية
في االستقرار والثبات يكون اإلنتاج والنبات ،وفي الرخاء يكون العطاء.
كانت وال تزال الخطط االستعمارية تعمل على خلق بؤر وفتن في جسد العالم اإلسالمي والوطن العربي ،وذلك
إلشغال الشعوب العربية باألزمات الداخلية حتى ال يكون لديها وقت للتفكير بالتطوير  .وبنفس الحالة يواجه
الخطاب الديني الهادف عائقاً هو األزمات التي يغرق بها الوطن العربي ،والتي في غالبها صناعة غربية مفتعلة.

وهنا يؤخذ الخطاب دو اًر في سلم األولويات  ،يختلف عن الدور الذي يجب أن يتعرض له.

بمعنى آخر  ،إن األزمات السياسية واالقتصادية حينما تقع في المجتمع اإلسالمي ،فإنه يصبح من الضروري
أن يتصدى الخطاب الديني لمواجه تلك األزمات ،وحل تلك المشكالت ،وهنا يقع الخطاب في استنزاف لطاقاته
وإمكانياته ،فيصبح عامالً تحت الضغط ،مشغوالٌ ليل نهار في مواجهة األزمات ،التي تعيقه عن طرح أفكاره
الناهضة وقضاياه التنموية التي تحمل في طياتها التطور والتقدم.
فضالً عن األخطاء التي يقع بها الخطاب الديني في تناول هذه األزمات ،فيتحول الخطاب الديني أحياناً من

معالج لألزمة إلى جزء من األزمة ،وليس جزءاً من الحل  ،وهذه ظاهرة متكررة وملموسة ،حتى أصبح الناس يتنبؤون

1
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ويتوقعون ما يمكن أن تكون عليه الفتاوى والبيانات الشرعية قبل صدورها ،والسؤال المحوري الذي يشغل بال الناس
في كل أزمة ،إذا كان علماء الدين ينطلقون من دين واحد ،فلماذا هذا االختالف الحاد فيما بينهم من أقصى اليمين
إلى أقصى الشمال بمسافة أعمق مما هي بين السياسيين؟(.)1
إذن قلما تجد في دولة أزمات  ،خطاباً يتعرض للمستقبل أو البناء بشكل صريح ،أو مناقشة القضايا المصيرية

المستقبلية  ،فكل هذه المضامين تترك جانباً لحين الخالص من األزمة ،وهنا يأتي دور مفتعلي األزمات  ،الذين

يخططون خلف الكواليس لخلق األزمات بطريقة مدروسة ،وذلك إلغراق الشعوب في حالة فوضى وأزمة وضياع
ال تنتهي .
ولو رجعنا إلى التاريخ اإلسالمي  ،لوجدنا أن المد واالتساع كان في زمن الرخاء واالستقرار  ،وما إن دخلت
األزمات حتى بدأ االنحسار اإلسالمي والمواجهات الفكرية والسياسية.
إذن تعتبر األزمات أحد المعوقات األساسية أمام الخطاب الديني الهادف ،والتي يجب أن تكون واضحة أمام
صناع الخطاب .
المطلب الثاني  :وفيه المعوقات الداخلية :
استعرضنا الحديث في المحور األول عن المعوقات الناتجة عن البيئة التي ينمو فيها الخطاب الديني ،ومدى
تأثيراتها الجانبية عليه من حيث النمو أو القصور.
وفي هذا المحور يتعرض البحث إلى تلك المعوقات التي تمس بنية الخطاب الديني الشكلية والضمنية ،أي
من ناحية المضمون وناحية الشكل  ،بغض النظر عن البيئة المحيطة ،وهذه المعوقات تمس القائمين على الخطاب
الديني وصناع القرار فيه.
ويمكن عرض هذه المعوقات بالنقاط التالية:
المعوق األول :الجدلية بين تيارات التقليد والتجديد:
إن الممانعة الفكرية والسياسية وعدم القناعة بضرورة تجديد الخطاب الديني تشكل عائقاً نحو الوصول إلى

الخطاب الهادف ،وقد تبلورت هذه الممانعات بانقسام الشارع اإلسالمي إلى تيارين أساسيين ،تيار التقليد وتيار
التجديد ،ونشأ التجاذب والتنافر بين هذين التيارين وما تفرع عنهم .حول مفهوم تجديد الخطاب الديني ،بين مؤيد
ومعارض له.
ففي الوقت الذي ذهب فيه مفكرو تيار التقليد إلى اعتبار الدين كله ثابت مقدس ،الفرق بين القرآن والسنة

ُمِتي اْلَق ْرُن
(خ ْي ُر أ َّ
وعمل الصحابة وعمل السلف الصالح ،معتمدين على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َح ِد ِه ْم َي ِم َين ُه َوَي ِم ُين ُه َش َه َادتَ ُه) ( )2فهؤالء
ين َيُل َ
ين َيُل َ
ون ُه ْم ثُ َّم الذ َ
ين َيُلوِني ،ثُ َّم الذ َ
الذ َ
يء َق ْوٌم تَ ْسِب ُق َش َه َادةُ أ َ
ون ُه ْم ،ثُ َّم َيج ُ
ال مكان في فهمهم لمتحوالت ومتغيرات ومتطورات في الدين على اإلطالق ،فكله ثابت ومقدس.
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بينما ذهب مفكرو تيار التجديد إلى انقسام الدين اإلسالمي إلى قسمين  :قسم خاص باألطر المرجعية المقدسة
الثابتة التي ال تتغير ،وال تتبدل ،وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وقسم آخر متغير ومتحول وهي الفهم
والتفسير الذي قام على األطر الثابتة ،وهؤالء المجددون اعتمدوا على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن
هللا يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة أمر دينها) (.)1
وتفرع عن هذين التيارين أربع فئات ،كل فئة تبنت فكرها وآرائها الخاصة بها ،وبعضهم رفض الرأي اآلخر ،
وربما اتهمه بالعمالة والخضوع والتبيعة ،وهذه الفئات األربع هي:
الفئة األولى :تنظر إلى التجديد كونه يشكل خط اًر على التأصيل والجذور اإلسالمية ،وهي هنا تنطلق من

قاعدة سد الذرائع فتمنع التجديد ،بمنطلق أن اإلسالم واضح وكامل  ،ولقد ختم هللا رسالته بنبيه صلى هللا عليه
وسلم  ،وبإعالن واضح وصريح قال فيه عز من قائل  :ﭼ ﭻ ﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﭼ [ المائدة

 ]3:اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا) .فال حاجة إلى شيء يسمى التجديد
 .وتبرز هذه الفئة لدى شريحة واسعة من المتدينين والمثقفين  ،الذي لهم أتباع وجمهور واسع في العالم اإلعالمي
والواقعي .فهوالء يجهضون أية محاولة من محاوالت التجديد ،بل ويتصدون لها ،بنقد أفعالها  ،أو التخفيف من
تأثيرها  ،أو إلغائها  ،أو اتهامها بالبدعة  .وربما اتسع عندهم المجال تحت العنوان الواسع وهو االبتداع ،وجعلوا
كل مجدد مبتدع ،وأسقطوا عليه الحديث (كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار) (.)2
هادف ِّ
مجدد.
فالجو الذي تسود فيه أفكار هذه الفئة ،الشك سيكون عائقاً كبي اًر أمام أي خطاب
ً
الفئة الثانية  :التي تنظر إلى التجديد نظرة المنصف والمعتدل  ،والذي يعرف الحقائق ويقدر األشياء  ،وتضع
ضوابط للتجديد  ،بحيث تحافظ فيه على البنية الفكرية والعقدية للدين اإلسالمي ،وتجعل من التجديد تطوي اًر يمس
األدوات والوسائل والطروحات ،محافظاً على الثوابت والمصادر التي أجمعت األمة على كمالها وثبوتها.

الفئة الثالثة  :هي الفئة التي تريد من التجديد التبديد  ،وهذه الفئة من أخطر الفئات ،حيث أنها تريد أن تضع
السم في الدسم ،فتفرغ الخطاب من مضمونه ،وتشوه الصورة الحقيقية للدين ،من خالل التدخل في كل جزيئاته دون
التمييز بين النص إلهي مقدس أو تفسير بشري مدرس  ،ودون الوقوف عند أية خطوط حمراء ،بل يمكن أن تصل
بهم الجرأة إلى حذف وإلغاء نصوص ال تتوافق مع الهوى السياسي أو االقتصادي لهم .وهذه الفئة تشكل تشويش ًا
كبي اًر على باقي الفئات ،حيث أنها مصدر فتنة وإشعاع شر ينتشر في الفضاء الفكري اإلسالمي.
الفئة الرابعة :
التي حمل رايتها طائفة من الكتاب والباحثين والمفكرين اإلسالميين ضد أي دعوة إلى تجديد الخطاب الديني،
هؤالء لم يكتفوا برفض الدعوة إلى التجديد ،بل شنوا حملة تحريضية ،وهيجوا الجماهير ضد الدعوة ودعاتها،
واتهموهم بخدمة المخططات الخارجية ،والخضوع للضغط الغربي واإلمالء األميركي ،كون دعوات تجديد الخطاب
الديني ،انطلقت في فضاء المنطقة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  ،2001بحجة محاربة اإلرهاب.

1
2

)) أخرجه أبو داود  ،حديث رقم ( )4291والحاكم في المستدرك .567/4

)) أخرجه البخاري  ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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هي الفئة التي يمكن أن نطلق عليها فئة (النكاية)  ،وهذه الفئة مقتنعة بضرورة التجديد وأهميته ،ولكنها رافضة
التبعية لدعاة هذا التجديد حتى وإن كان خي اًر.
هذه الفئة تتصرف بمفهوم ردات الفعل  ،بعيداً عن أي حكمة أو حنكة ،فهي ترفض التجديد رفضاً غير

موضوعي ،بل نكاية بدعاته وحملة راياته ،وهي بهذه الحجة تقول ال نقبل الخضوع أو الرضوخ أو اإلمالء من أي
جهة مناهضة للدين اإلسالمي.
وظهرت هذه الفئة بأشكال متنوعة ،عبرت عن رأيها صراحة ،فقد جاء في صحيفة الوطن " :إذا كانت أميركا
تملي علينا تجديد الخطاب الديني ،فلنقل لها :ال ،حتى ال يكون إمالء أميركياً!" وقد دعا بعض المفكرين إلى تسمية
هذا المنهج في التفكير بـ فقه النكاية أي نكاية في أميركا ،فقال :لن نجدد الخطاب الديني ولن نراجع المناهج

التعليمية!!" (.)1
فهذا التجاذب في الساحة اإلسالمية بين األطراف المختلفة اآلراء ،يوقع الخطاب الديني ضحية للجمود أو
الضعف أو القيود  ،بسبب هذه الجدلية التي تعتبر عائقاً كبي اًر أمام الوصول إلى أهداف متنامية للخطاب الديني.
وإن توحيد الكلمة والصف ،لهو من أولى األوليات التي دعى إليها النبي صلى هللا عليه وسلم ،في مسيرته
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،أي محاولة تشق الصف اإلسالمي ،وتضعفه حتى لو
الدعوية البناءة ،بل وحارب ُّ
خرجت بصورة إسالمية ناصعة .فهل هناك من عمل أفضل عند هللا من بناء مسجد للدعوة إليه ،ولكن هذا المسجد
إذا كان سيشق صفوف المسلمين فهدمه أولى من بناءه  ،وهذا ما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم في مسجد
هدمه ألنه سيفرق الجمع ويشتت الشمل.
ضرار الذي ّ
من تصرف النبي صلى هللا عليه وسلم ،نستنبط أن االختالف في القضية  ،قد يشتت الصف ويضعف الكلمة
 ،وهذا ما وقع في شأن الخطاب الديني ،فشكلت اآلراء المختلفة عائقاً أمام تحقيقه ألهدافه  ،فضالً عن حفاظه
على لياقته وصورته الناصعة.

المعوق الثاني  :افتقار الخطاب الديني إلى التخصص:
كان وال يزال التخصص هو أحد أدوات اإلبداع والنجاح في جميع مجاالت الحياة ،وإن كان في مجال الخطاب
الديني ضرورياً فهو في الوقت الحالي أكثر ضرورة وأكثر حاجة ،حيث توسعت جوانب الحياة والثقافة ،وباتت

بحاجة إلى خطاب متخصص ،يعالج القضايا بشكل جوهري وعميق ،ويبتعد عن السطحية أو السذاجة في تناول
القضايا سواء المصيرية أو المحلية.
ويقصد بالتخصص أن يكون لكل مجال أهله ورجاله ، ،فبهذه الطريقة نضمن الوصول إلى خطاب هادف
بناء ناجح  .وإن افتقار الخطاب إلى نسبة معينة من التخصص ،الشك يعد ذلك عائقاً من عوائق تنميته ونهضته

ورسالته.

1

)) د .عبد الحميد األنصاري  ،قضايا ومعوقات تجديد الخطاب الديني  ،صحيفة الوطن 2018/3/19م.
http://www.al-watan.com/Writer/id/9649
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وإن من اإلشكاليات التي مني بها الخطاب الديني خالل مراحله تطوره  ،هو القناعة بوجود عالم الدين
يسوق للمجتمع بأنه " يتقن كل شيىء ،ويفهم كل شيء ،ويحاضر في كل شيء
الموسوعي علمياً ال ثقافياً ،بحيث ّ
ويستطيع أن يتكلم بالدين والسياسة واالقتصاد ،ويقود فصائل مسلحة ،ويتخذ ق اررات تتعلق بمصير األمة ،فهذا وهم
وخيال ال ينتج عنه إال التخلف في اإلنتاج ،والتردي في الفهم ،والذهاب إلى المجهول ،ونكون قد حكمنا عليه وعلى
العمل اإلسالمي بالفشل واالنهيار"(.)1
هذا التخصص نلمسه جيداً في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وذلك حينما نراه يعامل صحابته وفق ًا

لتخصصاتهم ومهاراتهم ،فهاهو يقول عليه الصالة والسالم( :أرحم أمتي بأمتي أبى بكر و أشدهم في أمر هللا عمر
و أصدقهم حياء عثمان و أقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب و أفرضهم زيد بن ثابت و أعلمهم بالحالل و الحرام
معاذ بن جبل أال و إن لكل أمة أمينا و إن أمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح " )

()2

.

وإن افتقار الخطاب الديني إلى رجال متخصصين في مختلف المجاالت ،تخصصاً علمياً عميقاً ،لهو عائق

كبير من عوائق الخطاب الهادف ،حيث يتعلق هذا األخير بالمضمون الذي سيقدمه الخطاب للمجتمع.

فحينما يتناول الخطاب الديني القضايا الهامة بشكل سطحي دون تعمق ،فإنه سيخسر حضوره بين الخطابات
األخرى ،وسيفقد تأثيره ودوره الكبير ،ويسري األمر ذاته إذا كان القائمون على الخطاب يتسمون بضحالة العلم
وسطحية التفكير ،فإن هذا يزيد الفجوة اتساعاً بين الهدف المنشود وبين الواقع المؤلم .
لذلك حينما ُيقدم الخطاب بشكل متخصص فإنه بذلك يكون أدعى للوضوح وبالتالي لإلقناع والوصول إلى
األهداف المنشودة" ،وفي ظني أن التخصص مما يساعد على زيادة درجة الوضوح وزيادة درجة الدقة والقوة للرسالة
التي نريد إرسالها للناس ،فهذا مفكر متخصص بالشأن التربوي ،وهذا مفكر متخصص بالشأن السياسي ،وهذا
متخصص بشؤون المرأة ،وهذا متخصص بالشؤون االجتماعية أو االقتصادية" .
ويمكننا القول أنه ينبغي على الدعاة وأصحاب الكلمة في الخطاب الديني ،أن يكون لديهم الثقافة األفقية
والثقافة الشاقولية ،بحيث يكون على اطالع واسع بالشوؤن العامة ،ويكونوا في الوقت ذاته أصحاب تخصص في
شؤون معينة أكثر من غيرها.
هذا التخصص يزيل عائق الغموض الذي يمكن أن يواجهه الخطاب الديني ،حيث أن طبيعة المعالجة الخطابية
للمسائل اإلصالحية تتطلب نوع ًا من الخبرة والمهارة والتخصص ،فحتى ال يقدم الخطاب بطريقة خاطئة أو غير
مالئمة وبالتالي ينقلب الهدف من اإليجابية إلى السلبية  ،لعدم قدرة الخطاب إيصال الفكرة بشكلها الصحيح والمقنع
إلى الجمهور المستهدف.

()3

))1

من أبحاث مؤتمر "تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم"  ،القاهرة  ،جامعة األزهر 2017 ،م ،ورقة مقدمة من الباحث نفسه .ص
.11

))2

أخرجه الترمذي  ،309/2وابن ماجه .154

 ))3د .عبد الكريم بكار  ،تجديد الخطاب الديني  ،مرجع سابق ص .204
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المعوق الثالث  :قلة الخبرات والمهارات الشخصية والفنية للقائمين على الخطاب:
هذا العائق يرتبط بالشكل والمؤثرات الخارجية والتسويقية لمضمون الخطاب الديني ،فما الكلمة والرسالة إال
منتج ُيراد إيصاله إلى اآلخرين ،وهذا المنتج يحتاج إلى التسويق الصحيح ،والترويج القوي لكي يؤدي ثماره وأكله.
فإن " تأثير الرسالة اإلعالمية ،ال يتعلق فقط بأهمية بمضمون الرسالة ومحتواها ،وما تحمله من أفكار
ومعتقدات وحقائق ،بل إن دور القائم باالتصال في التأثير ال يقل أهمية عن دور مضمون الرسالة الموجهة( .)1وإن
امتالك رجل الدين للمقومات العملية والشخصية واألدائية لها دور كبير في الوصول إلى خطاب ديني هادف.
فمن المعلوم ما للمهارات والخبرات أهمية ودور في توسيع تأثير الخطاب الديني ،وجعله يخترق النسيج الفكري
والعقلي واالجتماعي لدى المجتمع ،وإن افتقار القائمين على امتالك هذه الخبرات والمهارات لهو عائق من المعوقات
األساسية المتعلقة بالقائمين  ،حيث ال يخفى على أحد مدى تأثير القائم باالتصال على الجمهور في حال امتلك
المهارات الالزمة للتواصل ،واستطاع صياغة خطاب منطقي موضوعي مؤثر .
وذلك ألن ما يميز وظيفة رجل الدين عن غيره من الوظائف هو أنه ال يستطيع أن ينجز مهامه ،ويحقق
وظائفه بطريقة آلية وميكانيكية ،أو بذهنية تقليدية جامدة ،وإنما هو محكوم أن يفعل ذلك بطريقة خالّقة ومبدعة،
ووفق متطلبات اإلبداع اإلعالمي وشروطه وقوانينه.
فالبد لرجال الدين من امتالك مقومات النجاح في الخطاب حتى يكون لديهم مهارات وقدرات اتصالية عالية"(.)2
ويقصد بالمهارات االتصالية " مهارات الكتابة والتحدث من جانب ،ومهارات القراءة واالستماع من جانب آخر"(،)3
ُ
"فلم يعد يكفي إلقناع الناس بأهمية الصالة أن تذكر لهم فوائدها الروحية واالجتماعية والصحية ،كما أنه لم يعد
كافياً لتنفير الناس من شر الخمر التركيز على شرح األضرار المترتبة على ذلك ...إن الذي يريد إقناع الناس اليوم
محتاج إلى ما هو أكثر من مقدمات ونتائج حسنة الحبك واالرتباط ،إنه يحتاج إلى فهم تقنيات الخطاب التي تسمح
بإثارة تأييد األشخاص المخاطبين للفروض والنظريات التي تقدم لهم ،أو بتعزيز هذا التأييد وترسيخه ،إن المجال
الدعوي ال يبتعد كثي اًر عن المجال التجاري في مسائل لفت االنتباه والتأثير وتغيير القناعات"(.)4

( )1رسالة ماجستير للباحث بعنوان :دور الكوادر البشرية في القنوات الفضائية في التأثير وجذب المشاهدين .ص .117

2
( ) جالل فرحي ،كيف تحقق النجاح في المجال اإلعالمي ،ص . 122

3
( ) حسين عبد الهادي الخانقي :مهارات التسويق اإلعالمي عند العاملين في العالقات العامة ،مجلة البحث اإلعالمي،
العدد  ، 18ص . 163
4

)) د .عبد الكريم بكار  ،تجديد الخطاب الديني  ،مرجع سابق ص212
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الخاتمة
في نهاية هذه الورقة البحثية ،وبعد المرور على عدد من العوائق التي تقف حائالً أو عائقاً أمام الوصول إلى

خطاب ديني هادف  ،فإنني أختمها بسؤال أجيب عليه ،كيف يمكن الوصول إلى خطاب ديني هادف.
واإلجابة على هذا السؤال أقدمها بشكل مقترحات وتوصيات:

 -1ضرورة قيام المؤسسات الدينية ،والمنظمات الدولية اإلسالمية ،والمجامع الفقهية  ،وكل من هو مسؤول
عن الذود عن هذا الشريعة السمحاء  ،بوضع وتحديد مفاهيم متفق عليها في قضية الخطاب الديني  ،ووضع

ضوابط يجري العمل عليها في طريقة تجديد الخطاب الديني ،وذلك إلنهاء أو على األقل لتخفيف حدة الجدلية
والممانعة بين التيارات المختلفة والمتعارضة في مفهوم تجديد الخطاب الديني.
 -2التوضيح الكافي والوافي ،لجميع شرائح المجتمع  ،حول مفهوم تجديد الخطاب الديني ،وما أهداف هذا
التجديد وطرائقه وأساليبه ،وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة والمرئية .وذلك بغية إقناع الشارع
اإلسالمي بقضية التجديد  ،حتى يتبنى من خاللها ما ُيطرح وفقاً لهذا المنهج .وأيضاً إلزالة غبار التشويش والفتنة
الخطاب الديني.
التي يروجها المغرضون حول
 -3دعوة جميع المهتمين بالخطاب الديني  ،وأصحاب الرسائل اإلصالحية في المجتمع ،إلى التخصص في

المجاالت المختلفة ،وإقامة البرامج والندوات والملتقيات التخصصية فقط ،ودعوة أهل االختصاص لها  ،للتأكيد على
ضرورة التخصص في تناول القضايا.

 -4وجود هيئات رقابية تمارس الرقابة اإليجابية على الخطاب الديني ،بحيث ال تمنع الحريات وال تصادر

وجهات النظر  ،إنما ينحصر دورها في منع أي متسلق أو شخص يهدف إلى النيل من الخطاب الديني وهو يلبس
العباءة الدينية أو يحمل اللقب الديني.

 -5تجنب القضايا السياسية التي ال يستطيع صناع الخطاب الديني تناولها بشكل ٍ
حر ومستقل ،فعدم الخوض

بها أفضل بكثير من تبني اآلراء والروايات التي تفرضها جماعات الضغط بمختف أشكالها وألوانها .وذلك في الوقت
الذي ال يوجد فيه هامش كبير من الحرية في طرح القضايا وتناولها.
 -6إقامة البرامج التدريبية  ،التي تنهض بالمهارات وتكسب الخبرات المختلفة للقائمين على الخطاب الديني،
بحيث تتناول هذا الدورات أحدث ما توصلت إليه علوم الحياة في اإلقناع والتأثير والقيادة  .وذلك لكي يتمكن من
يدير الخطاب الديني من القدرة على التأثير في اآلخرين والتسويق الصحيح ألفكاره ومضامين خطابه.
ختاماً:
فإن الحاجة ملحة اليوم إلعادة تشغيل طاقات التجديد بخطاب ديني منفتح على العصر وقادر على مواجهة
التحديات وتحمل المسؤوليات ،فنحن نريد خطاباً دينياً جديداً يقربنا وال يباعدنا ،يجمعنا وال يفرقنا ،يعين على التآلف

والتعاون بين الطوائف والمذاهب في مجتمعاتنا ،يقوي العالقات بينها ،وال يكون عامل تأزيم وفرقة بين دولنا ،خطاب
متصالح مع الذات ومع العالم ،نريد خطاباً يسعدنا وال يشقينا ،يشيع الفرح والبهجة والمحبة في نفوسنا ،وحب الخير
والتسامح واألمل في نفوس أبنائنا ،نريد خطاباً يبشر المؤمنين ،ورحمة ونو اًر وهداية للعالمين وما أرسلناك إال رحمة
للعالمين ،فنسأل هللا تعالى أن يهيئ لهذه المجتمع من ينهض به ويتحمل أعباء هذا الخطاب ويحقق أهدافه السامية.
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