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مقدمة

التط�رف كأي ظاه�ر ة اجتماعي�ة ال تحدث من ف�راغ ،وال تحصل
عن طريق الصدفة أو بش�كل مفاجئ ،بل لكل ظاهرة اجتماعية أس�باب
وعوام�ل تنبث�ق منه�ا ،وه�و م�ا يدف�ع لدراس�ة الظواه�ر االجتماعية،
واالجتهاد في تفسيرها ،واكتشاف مبرراتها.

وق�د تتعدد األس�باب والعوامل الت�ي تصنع الظاه�رة االجتماعية،
وتتفاوت نس�ب تأثيرها ،فلا ينفرد بإنتاجها عامل واحد ،وال يتس�اوى
حجم تأثير العوامل المختلفة فيها.

أساسا في صنع ظاهرة
دورا ً
لكن ما ال ُيشك فيه أن للثقافة والفكر ً
التطرف ،مع عدم التنكر لدور العوامل األخرى السياس�ية واالقتصادية
واالجتماعي�ة .وخاصة حينم�ا ينطلق التطرف من خلفي�ة دينية ،فذلك
تفس�يرا ما للدين دفع بمعتنقيه إل�ى منزلق التطرف ،وصنع في
يعن�ي أن
ً
نفوس�هم القابلية لممارس�ته ،كفعل مش�روع ومطلوب ديني ًا يتقربون به
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إلى الله تعالى.

إن بع�ض األفكار واآلراء المنس�وبة إلى الدين تدف�ع إلى التطرف
تؤسس لحالة التطرف في نفس المؤمن
بشكل واضح ومباشر ،وبعضها ِّ
بها ،وتهيئه لممارسة السلوك المتطرف.
وألن التطرف هو المشكلة األخطر واألبرز التي تعاني منها ساحتنا
الدينية في الوقت الحاضر ،كان ال ُبدّ من تسليط األضواء عليها كظاهرة
اجتماعية عبر دراسة جذورها وخلفياتها الفكرية ،ومعرفة مدى موافقتها
أو تنافيها مع القيم والمبادئ األساس في الدين.
على أن هناك مرجعية ال يمكن تجاوزها في فهم الدين وتشخيص
تطبيقاته في شؤون الحياة ،هي مرجعية العقل ،فالدين خطاب لإلنسان
بم�ا ه�و كائن مفكر عاقل ،و«الش�رع س�يد العقلاء» كما يق�ول علماء
األصول.
وبين يدي الق�ارئ الكريم وريقات تهت�م بمعالجة ظاهرة التطرف
الدين�ي ونق�د جذورها الفكرية والنفس�ية ،كتبتها لتكون م�ادة لعدد من
المحاضرات ألقيتها في موس�م المحرم عام 1439ﻫ ،ثم رأيت نشرها
بعد ش�يء م�ن التعديل والتنقي�ح ،أرج�و أن تكون مس�اهمة مفيدة في
بث الوع�ي وتحصين المجتمع م�ن تأثيرات أفكار التطرف والتش�دد،
وللتبشير بنهج العقالنية والتسامح.
وال يفوتن�ي أن أش�كر الجهد الكبير الذي بذله األس�تاذ عبدالباري
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ةمدقم

الدخي�ل في تهيئة المص�ادر وطباعة أوراق التحضير ،كما أش�كر جهد
األستاذ مهدي صليل في متابعة تحرير هذه الموضوعات وتصحيحها،
واألستاذ علي األصيل لدوره في التدقيق اللغوي.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ح�سن ال�صفار
 25رجب 1439
� 11أبريل 2018م

الخطاب الديني بين
المسؤولية والشعبوية
ذكر الش�يخ الصدوق في أماليه بسنده
عن اإلمام الحسين بن علي Eأنه قال:
« َمن طَل ََب ِرضَ ا اللّ ِه ب َِس َخ ِط ال ّن ِ
اس كَفا ُه
اس ،و َمن طَل ََب ِرضَ ا ال ّن ِ
اللّ ُه ا ُمو َر ال ّن ِ
اس
ب َِس َخ ِط اللّ ِه َوكَلَ ُه اللّ ُه إلَى ال ّن ِ
اس»(((.

((( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) .األمالي ،الطبعة األولى
1417ﻫ( ،قم :مؤسسة البعثة) .ص ،268حديث . 293

تأثير الخطاب الديني في المجتمع

للخط�اب الموجه للجمه�ور تأثير على تش�كيل ثقاف�ة المجتمع،
وتوجيه مواقف وسلوكيات أبنائه.

كان هذا من قديم الزمان ،حيث كانت خطب الزعماء والقيادات،
وقصائد الشعراء واألدباء ،تلهب المشاعر ،وتحرك األحاسيس ،وتصنع
الرأي العام في مجتمعاتها ،وتقودهم نحو التوجهات المطلوبة.

وفي المجتمعات الدينية يكون للخطاب الديني تأثير أكبر من سائر
الخطابات؛ ألنه في نظر المتدينين يع ّبر عن مقاصد إلهية ،وأوامر دينية،
واالستجابة له تحقق رضا الله وتنجي من سخطه.
من هنا كان لروايات المحدثين ،وفتاوى الفقهاء ،وخطب الواعظين
والدعاة ،نفوذ في نفوس الناس ،وتأثير على أفكارهم وسلوكهم.

وف�ي عصرن�ا الحاضر ّ
ف�إن تط�ور وس�ائل اإلعلام ،وتكنولوجيا
التواصل االجتماعي ،أعطى للخطاب الديني أف ًقا أوس�ع في االنتش�ار
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والتأثي�ر ،حي�ث الفضائي�ات ،والب�ث المباش�ر ،والش�بكة العنكبوتية،
والخدمات المتطورة للهواتف النقالة.

فرصا مميزة للخط�اب الديني ،حيث ُيقبل
وتوفر المواس�م الدينية ً
الن�اس على اإلصغاء له ،والتفاعل معه ،بحكم طبيعة األجواء الجمعية
الشعائرية.

وألننا نس�تقبل هذا الموسم العظيم (عاش�وراء الحسين )Eالذي
يوفر لمجتمعاتنا أجواء مم ّيزة ّ
قل نظيرها في سائر المجتمعات ،ويكون
للمنب�ر فيه�ا دور أس�اس ،فم�ن الض�رورة بم�كان االهتمام بمس�توى
الخطاب الديني وتوجهاته.

ّ
إن تأثير الخطاب الديني هو مصدر أهميته ،وفي الوقت ذاته مكمن
خطورت�ه ،فإذا لم يكن ف�ي االتجاه الصحيح ،فس�يصيب الدين واألمة
بأضرار جسيمة ،وإذا لم يقم بوظيفته المطلوبة ،فسيض ِّيع على المجتمع
أعظم الفرص والمكاسب.

ورد عن اإلمام علي Eأنه قال :س�معت رس�ول الله Aيقول« :يا
علي ،هالك أمتي على يدي ّ
كل منافق عليم اللسان»(((.

و(عليم اللس�ان) أي المتحدث الذي له تأثير في مستمعيه .فإذا لم
فإن هلاك األمة يكون على يديه؛ ّ
مخلصا صاد ًقاّ ،
ألن توجيهه قد
يك�ن
ً
((( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي(الشيخ الصدوق) .الخصال( ،1403 ،قم:
مركز المنشورات اإلسالمية) ،ص ،69حديث.103

عمتجملا يف ينيدلا باطخلا ريثأت

يأخذ الناس إلى مسار مهلك لهم.

ِ
يض
اه ُه ْم بِ َم َق ِار َ
وعنهَ « :Aم َر ْر ُت َل ْي َل َة ُأ ْس ِر َي بِي بِ َأ ْق َوا ٍم ُت ْق َر ُض ش َف ُ
ِم ْن ن ٍ
َار!
ُق ْل ُتَ :م ْن َه ُؤلاَ ِء َيا ِج ْب ِر ُيل؟
َق َالُ :خ َط َبا ُء ُأ َّمتِك ،ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َما لاَ َي ْف َع ُلون»(((.
ّ
خطي�را ،وهو محاس�ب على تعامل�ه مع هذا
إن للخطي�ب موق ًع�ا
ً
حريصا عل�ى مراعاة الضوابط
الموق�ع ،وعليه أن يدرك ذل�ك ،ويكون
ً
الشرعية والمصلحة العامة.

((( عالء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي .كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،
ج ،11الطبع�ة الخامس�ة 1985م( ،بي�روت :مؤسس�ة الرس�الة) ،ص ،398حدي�ث
.٣١٨٥٦
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ضوابط المسؤولية في الخطاب

يمك�ن الحديث عن أهم ضوابط المس�ؤولية في الخطاب الديني،
وهما ضابطان:
األول:االنطلاق م�ن قي�م ومفاهي�م الدي�ن وتعاليمه ،فلا يصح
االفتراء على الدين وال تجييره لخدمة المصالح واألهواء.
الثاني:رعاي�ة المصلحة العامة للدين والمجتم�ع ،وأخذ الظروف
واألوض�اع الحاض�رة بعي�ن االعتب�ار ،واختيار األس�لوب
المناسب للطرح ،حتى ال يكون من ّف ًرا للناس من الدين.

ّ
إن الدي�ن منظومة من العقائد والمفاهيم واألحكام واآلداب ،وفي
الت�راث الدين�ي قضايا ومواضيع كثيرة ،لكن الخط�اب يجب أن يراعي
حاجات المجتمع المخاطب ،وظروفه ومصالحه ،فتكون هناك أولوية
الختي�ار المواضيع الت�ي تعالج القضاي�ا المهمة الحاض�رة ،وال يربك
المجتم�ع بط�رح القضاي�ا الجانبية الفرعي�ة ،أو يس�تغرق الخطاب في
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س�رديات تاريخية ،قد تشبع فضول المس�تمع لكنها ال تقدم له ما ينفعه
في حياته.

ورد عن اإلما ِم الكاظ ِم Eأنه قالَ :د َخ َل َر ُ
سول ال ّله صلى الله عليه
وآله الم ِ
فقال :ما هذا؟ َ
سجدَ فإذا َجما َع ٌة َقد أطافوا بِ َر ُج ٍلَ ،
فقيلَ :ع ّ
ال َم ٌة،
َ
ب وو ِ
ّاس بِ
ِ
ال َم ُة؟ قالوا :أع َل ُم الن ِ
َ
ق�ال :وما ال َع ّ
قائعها ،وأ ّيا ِم
أنس�اب ال َع َر ِ َ
فقال النَّبِي صلى الله عليه وآلهِ َ :
ِ
ِ
الجاه ِل َّي ِة ،وبِ
األشعار وال َع َربِ َّي ِةَ ،
لم
ذاك ع ٌ
ُّ
ال َي ُض ُّر َمن َج ِه َل ُه ،وال َين َف ُع َمن َع ِل َم ُه(((.
يق�ول تعالى{ :يا َأيه�ا ا َّل ِذين آمنُوا ا َّت ُقوا ال َّله و ُقو ُلوا َقوالً س ِ
�ديد ًا}
َ َ
َ ُّ َ
ْ َ
َ َ
محكما ،ال تكون فيه ثغرات ّ
تخل
[سورة األحزاب ،آية ،]70 :أي قولاً رصينًا
ً
بمصالح الدين والمجتمع.
ويقول تعالى{ :ا ْد ُع إِ َلى َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِا ْل ِحك َْم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َسن َِة}

[سورة النحل ،آية ،]125 :والحكمة تعني وضع الشيء المناسب في المكان
المناسب.
ي�ب َد َّو ٌار بِطِ ِّب ِه َقدْ َأ ْحك ََم
وج�اء عن علي Eفي ذكر النبيَ « :Aطبِ ٌ
ِ
ِ
ِ
اج ُة إِ َل ْي ِه»(((.
َم َراه َم ُه َو َأ ْح َمى َم َواس َم ُه َي َض ُع َذل َك َح ْي ُث ا ْل َح َ
(مر ِ
اه َم ُه) تعبير عن المداراة واللين.
ََ
ِ
�م ُه) ما يس�تخدم للكي ،في الطب القديم ،كناية عن الشدة،
( َم َواس َ
((( محم�د ب�ن يعق�وب الكليني .الكاف�ي ،ج ،١طبع�ة 1985م( ،بي�روت :دار األضواء)،
ص ،٣٢حديث .1
((( الشريف الرضي .نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،الطبعة األولى ( ،1967بيروت:
دار الكتاب اللبناني) ،خطبة .108

باطخلا يف ةيلوؤسملا طباوض

ٌّ
وكل في موضعه.

وورد عن اإلمام الصادق« :Eال َت َك َّلم بِما ال َي َ
عنيك ،و َدع كَثير ًا ِم َن
ِ
عنيك َحتّى ت ِ
الكَال ِم في ما َي َ
الح ِّق بِما
َجدَ َل ُه َموض ًعا؛ َف ُر َّب ُم َت َك ِّل ٍم َت َك َّل َم بِ َ
ِ ِِ ِ
ِ
ب»(((.
َيعنيه في َغ ِير َموضعه َفتَع َ
فمقياس الحقانية ليس هو المقياس الوحيد الختيار الكالم.

ينبغي التفكير والتساؤل :هل يناسب الظروف الراهنة أم ال؟!

وفي الحديث عنه« :Aإنَّا معاشر األنبياء ُأمرنا أن نُك ّلم الناس على
قدر عقولهم»(((.
ق�ال ابن الق ّيم الجوز ّية« :كان رس�ول الله Aيخطب في ّ
كل وقت
بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم»(((.

كل ما يعرف يقال ،وليس ّ
وكم�ا قيل :ليس ّ
كل ما يقال حضر أهله،
كل ما حضر أهله ،حان وقته ،وليس ّ
وليس ّ
كل ما حان وقته صح قوله.

إن المسألة ال تكمن في ّ
ّ
صحيحا،
أن القول صحيح أم ال ،فقد يكون
ً
ضارا بدل
لكن توقيت الطرح قد يكون غير مناس�ب ،فيصبح الخطاب ًّ
أن يكون ناف ًعا.
((( محمد باقر المجلس�ي .بحار األنوار .ج  ،78الطبعة الثالثة ( ،1983بيروت :دار إحياء
التراث ،مؤسسة التاريخ العربي) ،ص  ،265حديث .176
((( الكافي .ج ،1ص.23
((( ابن قيم الجوزية .زاد المعاد ،ج ،1الطبعة الرابعة والعشرون 1994م( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة ،الكويت :مكتبة المنار اإلسالمية) ،ص .48
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لي�س خطأ أن يفكر الخطيب في اس�تقطاب الجمهور ونيل رضاه،
ليحضروا خطابه ،وليتفاعلوا مع أطروحاته ،بل هو أمر مطلوب ،وذلك
يتم عبر معالجة همومهم وقضاياهم ،واختيار اللغة الجاذبة ،واألسلوب
المؤثر ،لكن يفترض أن تكون للخطيب رسالة يريد إيصالها للجمهور،
وأن تكون لديه رؤية من وحي التزامه بضوابط المس�ؤولية ،ال أن يكون
االس�تقطاب هد ًفا بح�دّ ذاته ،لتحقيق البروز ،أو كس�ب الجاه والنفوذ،
وتحصيل المصالح ،وليس الهدف إمتاع الجمهور ،بل توعيته وتوجيهه.
مح�ب وا ّد ،فهو منّا،
ورد عن اإلمام الصادق« :Eالش�يعة ثالث:
ّ
ومتز ّين بنا ،ونحن زين لمن تز ّين بنا ،ومستأكل بنا الناس ،ومن استأكل
بنا افتقر»(((.
حي�ث يح�ذر الحديث م�ن االرت�زاق بذكر أه�ل البي�ت ،Bفهو

((( بحار األنوار .ج ،٦٥ص ،١٥٣حديث.8

22

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

رس�الة وليس مص�در رزق ،أو دكان تج�ارة ،ومن تعامل م�ع ذكر أهل
البيت بهذه الطريقة ،فإنه يصاب بالفقر ،وقد ال يكون الفقر المادي ،بل
الفقر المعنوي ،أو الفقر األخروي ،لذلك ال يصح أن يكون الهم األول
للخطيب هو الحصول على المال أو النفوذ االجتماعي.

ماذا تعني ال�شعبوية ؟
يحدد قاموس (بوتي روبير) طبعة عام 2013م بأن الش�عبوية هي:
(خطاب سياس�ي موج�ه إلى الطبقات الش�عبية قائم عل�ى انتقاد النظام
ومسؤوليه والنخب)(((.

ويقول الباحث األمريكي (مارك فلورباي) من جامعة برينستونّ :
إن
الشعبوية هي (البحث من قبل سياسيين يحظون بكاريزما عن دعم شعبي
مباشر في خطاب عام يتحدى المؤسسات التقليدية والديموقراطية)(((.

لق�د بات مصطلح الش�عبوية يتكرر مع ّ
كل عملية اقت�راع ،بد ًءا من
مرورا بحملة ترمب.
(بريكست)
ً
والش�عبوية في فرنس�ا من يتالع�ب بأفكار الناس لغايات سياس�ية
حسب مدير مجلة «كريتيك» فيليب روجيه(((.
وأخذ مصطلح الش�عبوية طريقه إلى التداول في السنوات األخيرة

جريدة النهار اللبنانية 2 ،ديسمبر 2016مhttps://www.annahar.com/article/504973 .

(((
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.

يبعشلا لويملل ةباجتسالا

من القرن التاس�ع عش�ر ،إث�ر االحتجاجات التي قام به�ا الفالحون في
روسيا ألجل تحررهم.
ويتم توصيف الخطابات بالشعبوية للداللة على أنها تثير المشاعر
العامة للناس؛ لكونها تتوجه إليهم بطريقة غير منتظمة ،تتخطى العقالنية
والوقائع ،وتعمد إلى تضخيم بعض األمور ،للوصول إلى نتائج تناسب
الرغبات أو األهداف المطروحة.

وهن�اك مصطل�ح في مص�ر« :الجمه�ور عايز ك�ده» .للدف�اع عن
االنحط�اط والهب�وط ال�ذي أص�اب اإلنت�اج الفن�ي في مصر م�ن غناء
ومسرح وأفالم ،ثم سرت للكتابات والخطابات.
وبعض اإلذاعات لديها برنامج (ما يطلبه المستمعون).

لكن الخطاب الديني ال يصح أن يكون ش�عبو ًيا ،بمعنى اس�تهدافه
دغدغة المشاعر والعواطف على حساب الحقائق والمصالح الواقعية،
وال أن ينقاد لرغبات الجمهور على حساب الوظيفة الشرعية.

ذك�ر األلباني في سلس�لة األحاديث الصحيحة ّ
أن رس�ول اللهA
قال« :من أرضى الله بس�خط الناس ،كفاه الله الناس ،ومن أسخط الله
برضى الناس ،وكله الله إلى الناس»(((.
ويق�ول اإلم�ام عل�ي Eفيما روي عن�ه« :ما أعظ�م وزر من طلب

((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،5الطبعة الرابعة 1985م،
(بيروت :المكتب اإلسالمي) ،ص ،392حديث .2311
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رضى المخلوقين بسخط الخالق»(((.

كما ورد عن اإلمام الحسين Eأنه قال« :من طلب رضا الله بسخط
الناس كفاه الله أمور الناس ،ومن طلب رضا الناس بس�خط الله ،وكله
الله إلى الناس»(((.

ومثل�ه ما أخرجه الترمذي عن رس�ول الله Aأنه قالِ :
التمس
«من
َ
رضا ال َّل ِه بس ِ
َّاسِ ،
التمس رضا الن ِ
َّاس كفا ُه ال َّل ُه مؤن َة الن ِ
�خط الن ِ
َّاس
ومن
َ
َ
ِ
ِ (((
بسخط ال َّل ِه َوك َل ُه ال َّل ُه إلى النَّاس» .
ويمكن رصد ثالثة أساليب للخطاب الديني الشعبوي:

الأول� :أ�سلوب التهييج ال�سيا�سي:

فللش�عوب في ّ
كل البلدان قضايا ومطال�ب واهتمامات ،وعادة ما
يتفاع�ل الن�اس مع من يرفع صوت المعارضة واالحتج�اج ،وهنا ال ُبدّ
وأن تؤخ�ذ الظروف واألوضاع في ّ
كل بلد ومجتمع بعين االعتبار ،فما
مضرا في بلد آخر ،وما يكون مناس ًبا لظرف
يكون مفيدً ا في بلد قد يكون ًّ
وزمن ،قد ال يكون مناس ًبا في ظرف وزمن مختلف.

((( الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل ،ج ،١٢الطبعة الثالثة
1412ﻫ( ،بيروت :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ص.٢١٠
((( الشيخ الصدوق .األمالي ،ص ،268حديث .293
((( محمد بن عيس�ى بن س�ورة الترمذي .س�نن الترم�ذي ،ج ،3الطبعة األول�ى 2000م،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،339حديث .2414
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الثاني� :أ�سلوب التعبئة المذهبية

هن�اك أرضية خصبة في مجتمعاتن�ا للتفاعل مع الخطاب المذهبي
والطائفي ،بس�بب وجود ت�راث تاريخي وثقافي ضخ�م عند ّ
كل طائفة

في السجال المذهبي ،وبسبب وجود خلل في العالقات بين الطوائف،
حي�ث تس�تعلي طائف�ة عل�ى أخ�رى ،وتعان�ي طوائ�ف م�ن التهميش
واإلقص�اء ،وحي�ث تس�تعر ني�ران الفت�ن والصراع�ات الطائفي�ة ،فمن
الطبيع�ي أن يتفاع�ل الجمه�ور من مختل�ف الطوائف م�ع الطروحات
رائجا ،وأبرز شاهد على ذلك هذه الفضائيات
المذهبية ،ويصبح سوقها ً
نـجما وبطلاً  ،كم�ا رأينا ّ
أن
الطائفي�ة ،وم�ن يركب هذه الموج�ة يصبح
ً
أفرا ًدا نكرات أصبحوا أرقا ًما يحسب لهم حساب!!
لك�ن الخطي�ب الواع�ي هو م�ن يجع�ل المصلح�ة العام�ة للدين
فكثيرا ما
واألم�ة والوطن نصب عيني�ه ،فيتقي الله فيما يطرح ويق�ول،
ً
تتأثر العالقة بين أبن�اء الوطن الواحد بخطب التعبئة الطائفية ،ويحدث
الشقاق والنزاع بين الزمالء في أماكن عملهم.

الثالث� :أ�سلوب الإثارة العاطفية:

ال ش�ك ّ
دورا ينبغي أن يس�تثمر في الخط�اب الديني،
أن للعاطف�ة ً
والحب ألولياء الله ،والتأثر
بإثارة الخش�ية من الله والشوق إلى رضاه،
ّ
لمصائبهم ومعاناتهم.
لكن ال ينبغي االس�تغراق والمبالغة ف�ي الجانب العاطفي ،بحيث

25

26

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

يتج�اوز الح�دود المش�روعة ،بس�رد قصص مختلق�ة ،أو نس�بة كذب
لمقامات األنبياء واألئمة واألولياء.
ق�د ي�رى البعض أن غرض اإلبكاء على الحس�ين مب�رر لذكر ما ال
أص�ل له ،أو التصوير بلس�ان الحال لما ال يليق بمق�ام األئمة واألولياء
وهذا خطأ ال ينبغي الوقوع فيه.

ذكر السيد حسن القزويني من علماء الشيعة البارزين في الواليات
المتحدة األمريكية في كتاب له عن تجربته التبليغية هناك تحت عنوان:
(الشمس تش�رق من المغرب) ّ
أن خطي ًبا في مسجد للجالية الباكستانية
ف�ي كاليفورني�ا كان مول ًع�ا بذك�ر المعاج�ز والكرام�ات لي�س لألئم�ة
الطاهري�ن فحس�ب وإنما لفرس اإلمام الحس�ين ،Eففي أكثر من ليلة
تحدث وبشكل مسهب عن وجوه اإلعجاز والكرامات لهذا الفرس(((.

وق�د صنّ�ف العالم�ة الش�يخ حس�ين الن�وري صاحب مس�تدرك
الوس�ائل (توف�ي 1330ﻫ) كتاب�ه (اللؤل�ؤ والمرج�ان ف�ي آداب أه�ل
المنبر) ،لمعالجة هذه المش�كلة التي يعاني منها معظم الخطاب الديني
في الساحة الشيعية.
ومما جاء فيه:

(في ذكر بعض الشبهات التي حملت هذه الجماعة ،بل بعض أرباب

((( السيد حسن القزويني .الشمس تشرق من المغرب ،الطبعة األولى2008 ،م( ،بيروت:
مؤسسة البالغ) ،ص.109
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التألي�ف ،على نقل األخبار والحكايات التي ال أس�اس لها ،والروايات
التي ال يحتمل صدقها ،أو التي يكون احتمال صدقها في غاية الضعف،
وعل�ى افتراء الك�ذب ،وجعل األخبار ووضعه�ا ،واختالق الحكايات
المتضمنة للمصائب التي ال واقع لها ،من أجل إبكاء المؤمنين وإضفاء
الرونق على مجالس العزاء).

ويتابع( :ما نقل عن بعض مختلقي الكذب من األخبار التي تمدح
اإلب�كاء ،وتر ّغ�ب فيه ،وما ُس� ّطر في ه�ذا المجال ،مما يوح�ي بأن ّ
كل
للتفجع وإس�الة الدموع ممدوح
م�ا يحمل على البكاء ،وما هو وس�يلة
ّ
ومستحسن ،ولو كان كذ ًبا وافتراء).
ويضيف( :وال يخفى على ّ
كل ذي شعور ّ
أن هذا النمط من الكالم
خلاف ضروريات الدي�ن والمذهب ،وخ�روج عن الملة واإلسلام.
وج�واب أص�ل هذه الش�بهة مش�روح في الفق�ه في كتاب المكاس�ب،
ومجمل�ه الذي يمك�ن إيراده هناّ :
عظيما ،ال
أن المس�تحب مهم�ا كان
ً
حقي�را ،وال يطاع الل�ه من حيث
يمكن�ه أن يع�ارض الح�رام مهما كان
ً
يعصى ،وال يكون ما يوجب عقوبة الله وسخطه داع ًيا للتقرب منه ،وأن
مورد ّ
مباحا بذاته ،أما إذا كان
كل المس�تحبات ما كان ً
جائزا في نفس�هً ،
حرا ًما ،وتترتب عليه مفسدة عظيمة ،تستوجب توجه النهي عنه ،ال يبقى
لذلك المستحب ّ
محل وال مجال)(((.
((( حس�ين الن�وري الطبرس�ي .اللؤل�ؤ والمرجان ف�ي آداب أه�ل المنبر ،الطبع�ة األولى
1423ﻫ( ،بيروت :دار البالغة) ،ص 219ـ .220
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ّ
إن ذكر النصوص المعتبرة عن حادثة عاشوراء ،وعن مصائب أهل
البيت  ،Bتكفي إلثارة المش�اعر الوالئي�ة النبيلة دون الحاجة للتلفيق
واالختالق.
لقد أبكى مصرع الحسين جده رسول الله Aقبل والدة الحسين،
وعند والدته ونشأته.

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مس�نده ،حديث رقم  ،648بسنده
عن عبد الله بن نُجي ،عن أبيه ،عن علي Eقال« :دخلت على النبيA
ذات يوم وعيناه تفيضان ،قلت :يا نبي الله أغضبك أحد ،ما شأن عينيك
تفيضان؟ قال :بل قام من عندي جبريل قبل ،فحدثني ّ
أن الحسين يقتل
بش�ط الفرات ،قال :فقال :هل لك إلى أن ُأ ِش َّم َك من تربته؟ قال :قلت:
نع�م ،فم�د يده فقب�ض قبضة من ت�راب فأعطانيها ،فلم أمل�ك عيني أن
فاضتا»(((.

((( أحمد بن حنبل .مس�ند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1الطبعة األولى 1998م( ،بيروت:
عالم الكتب) ،ص.264

ظاهرة التط ّرف الديني

َُْ
ُ
{يَا أَ ْه َل الْك َ
اب ال تغلوا يِف دِين ِك ْم
ِت
لَىَ ِ هَّ َّ حْ
َ َُ ُ
َّ
َ
وال تقول��وا ع اللِ إِال الق}[س�ورة
النساء ،اآلية.]171 :

التطرف كظاهرة اجتماعية

ال يكاد يخلو تاريخ مجتمع من المجتمعات البشرية من بروز حالة
م�ن التطرف في صفوف أبنائه في وقت م�ا ،لكنها تتفاوت في حجمها
ومساحتها وآثارها.
ق�د تعنون حالة التطرف بنزعة عنصري�ة ،أو عصبية قومية ،أو فكرة
تمرد طبقي ،أو غرض سياس�ي ،لكن الظاهرة تبقى موجودة،
ديني�ة ،أو ّ
عاشتها مختلف المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة.

ونرك�ز البح�ث هنا ح�ول التطرف الدين�ي ،حيث ابتلي�ت األديان
بالتص�اق ه�ذه الظاه�رة بها ،كم�ا نقرأ ف�ي اآلي�ة الكريمة تنبي�ه القرآن
الغلوَ { ،يا َأ ْه َل
أله�ل الكتاب من اليهود والنصارى على إصابتهم بداء ّ
ِ
ِ ِ ِ
ا ْل ِكت ِ
ح َّق}[س�ورة النس�اء،
َاب ال َت ْغ ُلوا في دينك ُْم َوال َت ُقو ُلوا َع َلى ال َّله إِالَّ ا ْل َ
اآلية.]171 :
ومثله�ا ما ورد في قول�ه تعالىُ { :ق ْل َي�ا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َ�اب ال َت ْغ ُلوا فِي
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ِ ِ
ُ�م َغ ْي َ�ر ا ْل َح ِّق َوال َتتَّبِ ُعوا َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِم� ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَثِير ًا
دينك ْ
ِ
السبِ ِ
يل}[سورة المائدة ،اآلية.]77 :
َو َض ُّلوا َع ْن َس َواء َّ
الغلو لغ ًة:
ّ

والغل�و م�رادف للتط�رف ،فكالهما يعني تج�اوز الحدّ والتش�دد
ّ
والمبالغة.
ج�اء في لس�ان العرب الب�ن منظورَ ( :غال فِ�ي الدِّ ِ
ين واألَ ْم�ر َي ْغ ُلو
جاو َز َحدَّ ه)(((.
ُغ ُل ّو ًاَ :
وقال�وا ف�ي معن�ى التطرف لغ�ة :الوقوف عل�ى الطرف بعي�دً ا عن
الوس�ط ،بحيث يك�ون أقرب إلى الهلك�ة والخطر وأبعد ع�ن الحماية
والغلو كلمتان تش�تركان في داللتهم�ا على معنى
واألم�ان ،فالتط�رف
ّ
واحد.

التطرف في التاريخ الإ�سالمي

نقرأ في تاريخنا اإلسلامي كيف ّ
مبكرا،
أن هذه الظاهرة قد برزت ً
على ش�كل حاالت فردية على عهد رس�ول الله ،Aحيث تشير بعض
األحادي�ث إلى ّ
أن أف�را ًدا كانوا يتّصف�ون بالتزمت والتط�رف الفكري،
وكان�وا يزايدون على رس�ول الل�ه Aفي بعض المواق�ف ،وقد ن ّبأA
بأنهم نواة التجاه التطرف والتشدد.
((( اب�ن منظور .لس�ان الع�رب المحيط ،ج ،15طبع�ة 1408ﻫ( ،بي�روت :دار الجيل ،دار
لسان العرب) ،ص.132
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�ع ٍ
فعن أبي س ِ
يد ا ْل ُخدْ ِر َّي َق َالَ « :ب ْينَما ن َْح ُن ِعنْدَ رس ِ
ول ال َّل ِهَ Aو ُه َو
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ْق ِس ِ
ِ
�ما َأتَا ُه ُذو ا ْل ُخ َو ْيص َرة َو ُه َو َر ُج ٌل م ْن َبني تَمي ٍم َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
َ
�م ق ْس ً
ُ
ِ
«و ْي َل َك! َو َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا َل ْم َأ ْع ِد ْل؟! َقدْ ِخ ْب َت َو َخ ِس ْر َت
الله ،ا ْعد ْلَ ،ف َق َالَ :
إِ ْن َل ْم َأ ُك ْن َأ ْع ِد ُل»َ ،ف َق َال ُع َم ُرَ :يا َر ُس َ
ول الله ،ائ َْذ ْن لِي فِ ِيه َف َأ ْض ِر َب ُعنُ َق ُه،
َف َق َالَ « :د ْع ُه َفإِ َّن َل ُه َأ ْص َحا ًبا َي ْح ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم َصلاَ َت ُه َم َع َصلاَ تِ ِه ْم َو ِص َيا َم ُه َم َع
ِ ِ
آن لاَ ُي َج ِ
ون ِم ْن الدِّ ِ
او ُز ت ََر ِاق َي ُه ْم َي ْم ُر ُق َ
ون ا ْل ُق ْر َ
�م َي ْق َر ُء َ
ين ك ََما َي ْم ُر ُق
ص َيام ِه ْ
ِ
الر ِم َّي ِة»(((.
الس ْه ُم م ْن َّ
َّ
وعن جابر بن عبد الله« :أتى َر ُج ٌل َر َ
س�ول ال ّل ِه صلى الله عليه وآله
ٍ ِ
ِ
بِ ِ
نص َر َف ُه ِمن ُحن ٍ
َين وفي َث ِ
ور ُ
س�ول الله صلى
الجعرانَ�ة ُم َ
وب بِالل ف َّض ٌةَ ،
ق�ال :يا محمدُ ! اِ ِ
ِ
ِ
عدلَ .
ّاسَ ،ف َ
قال:
الل�ه عليه وآله َيقبِ ُض منهاُ ،يعطي الن َ
ُ َ َّ
عد ُل إذا َل�م أكُن ِ
�ك! وم�ن ي ِ
بت َ
�رت إن لم أكُن
وخ ِس َ
أعد ُل؟ َل َقد ِخ َ
َوي َل َ َ َ
ِ
الخ ّط ِ
ابَ :دعني يا َر َ
أعد ُلَ .ف َ
س�ول الله َف َأقت َُل َ
قال ُع َم ُر ب ُن َ
المنافِ َق.
هذا ُ
َف َ
ّاس أنّي أقت ُُل أصحابيَّ ،
قالَ :معا َذ ال ّل ِه أن َيت ََحدَّ َ
إن هذا وأصحا َب ُه
ث الن ُ
ناجرهم ،يمر َ ِ
ِ
رآن ال ُي ِ
ؤون ال ُق َ
قر َ
�هم ِم َن
الس ُ
مر ُق َّ
قون من ُه كَما َي ُ
جاو ُز َح َ ُ َ ُ
َي َ
الر ِم َّي ِة»(((.
َّ
تي�ارا يضم آال ًفا
وف�ي عهد أمي�ر المؤمنين علي Eأصبح التطرف ً

((( محمد بن إس�ماعيل البخاري .صحيح البخاري ،كت�اب المناقب ،باب عالمات النبوة
في اإلسالم ،الطبعة األولى 1420ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،439حديث
.3610
((( مسلم بن الحجاج القشيري .صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر الخوارج وصفاتهم،
الطبعة األولى 1419ﻫ( ،الرياض :دار المغني) ،حديث .1837
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م�ن األتب�اع عرفوا بالخوارج ،وق�د ك ّفروا اإلمام عل ًّي�ا ،وك ّفروا ّ
كل من
خالفهم الرأي ،وتمردوا على الس�لطة الشرعية ،والمجتمع اإلسالمي،
وخاض معهم اإلمام علي حر ًبا ضارية في معركة النهروانُ ،هزموا فيها
شر هزيمة.
َّ

لعلي بعد النه�روان :هلك الق�وم أجمعهم ،قال:A
وحينم�ا قي�ل ٍّ
رارات الن ِ
ِ
« َكلاَّ والله إِنَّهم ُن َط ٌ ِ
الب الر ِ
ِّساءُ ،ك َّلما ن ََج َم
جالَ ،و َق
َ
ف في َأ ْص ِ ِّ
ُ ْ
ُون ِ
ِمن ُْه ْم َق ْر ٌن ُقطِ َعَ ،حتَّى َيك َ
آخ ُر ُه ْم ُل ُصوص ًا َسلاَّ بِي َن»(((.
وقد استمرت هذه الظاهرة تبرز وتخبو في التاريخ اإلسالمي ،فقد
توالت معاركهم فيما بعد مع السلطات والحكومات.

انبعاث الأ�صوليات الدينية
نلح�ظ ف�ي عصرن�ا الحاض�ر اتس�اع ظاه�رة التط�رف الدين�ي في
المجتمع�ات ،ضمن ما يطلق عليه انبعاث األصوليات الدينية ،فبعد أن
ّ
وكأن المجتمعات ابتعدت عن الدين ،ولم يعد إنس�ان العصر يهتم
ب�دا
بالدين ،حصلت عودة إلى الدين في مختلف المجتمعات.

إذ مع التطور الكبير الذي حققته الحضارة المادية ،كان هناك رهان
وتوقع بانتهاء عصر الدين ،ذلك ّ
ألن هذه الحضارة جاءت على أنقاض
الحالة الدينية في أوروبا ،فقد تطور وعي اإلنس�ان ومعرفته ،ولم تتطور
المعرفة والفكر لدى المؤسسات الدينية ،مما أفقد اإلنسان ثقته فيها ،بل
((( نهج البالغة .خطبة .60
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رأى ّ
أن بعض األفكار الدينية خرافية ،فس�ادت في العالم ثقافة العزوف
عن الدي�ن ،ورفعت بعض الش�عارات منها موت اإلل�ه ،ونهاية الدين،
وحص�ل تطرف ضدّ الدي�ن ،وصلت ذيوله إلى مجتمعاتنا اإلسلامية،
وتبنّت بعض الحكومات والنخب السياسية هذا التوجه ،كرضا شاه في
إيران ،وكمال أتاتورك في تركيا ،والمتطرفين من الش�يوعيين والبعثيين
في البالد العربية.

العودة �إلى الدين وبذور التطرف

لك�ن المفاج�أة حصلت بعد ش�عور اإلنس�ان ّ
ب�أن ما تنع�م فيه من
مكتس�بات مادي�ة ل�م تش�بع ّ
كل حاجات�ه ،وبدأ يش�عر بحال�ة الجفاف
والتصح�ر الروحي ،وحدّ ية التوجهات المادي�ة ،وتداعياتها التي أثرت
ّ
عل�ى الحال�ة االجتماعي�ة اإلنس�انية ،مما أع�اد الناس مرة أخ�رى إلى
الدي�ن ،وكان ينتظ�ر أن تك�ون ه�ذه الع�ودة س�ب ًبا لتحقيق الت�وازن بين
اإلنجازات العلمية والمادية ،وبين األبعاد الروحية والمعنوية لإلنسان،
الصعيد الديني ،تتشدّ د في ممارساتها
لكنها أنتجت تيارات متطرفة على ّ
الدينية ،وتعادي األغيار ،وتنتقم من واقع التطور الحضاري المادي.

وق�د حصلت حالة التطرف هذه ف�ي جميع المجتمعات بمختلف
أديانهم ،شملت المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس وغيرهم،
لكنها عند المس�لمين أصبحت بش�كل صارخ ،نتيجة عدة عوامل ،وقد
س ّلطت عليها األضواء.
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واستنا ًدا إلى معظم الدراسات المتخصصة ،وتقارير اللجنة الخاصة
بمكافحة اإلرهاب التابعة للجمعي�ة العامة لألمم المتحدة ،يوجد اآلن
تنظيما إرهاب ًّيا
تنظيما متطر ًفا فكر ًّيا ودين ًّيا و390
في العالم نحو 2500
ً
ً
على مستوى العالم ،بما فيها أمريكا وأوروبا(((.

التطرف في المجتمع اليهودي
تتصاعد في المجتمع اليهودي توجهات التطرف والتشدد ،وخاصة
في ّ
ظل كيان االحتالل اإلسرائيلي ،حيث تتعدد األحزاب والتجمعات
الديني�ة المتطرفة ،التي تطالب بالتطبيق الصارم لتعاليم الدين اليهودي،
وتدع�و لتهجير الفلس�طينيين وإقصائهم ،واالس�تيالء عل�ى أراضيهم،
باعتباره�ا أرض الميع�اد لليهود ،كم�ا تعمل لهدم المس�جد األقصى،
وإقام�ة هيكل س�ليمان المزع�وم على أنقاض�ه ،وتن�اوئ ّ
كل الديانات
األخرى حتى المسيحية.

وم�ن هذه المنظم�ات منظمة (لهافا) اليهودي�ة المتطرفة التي كتب
مصاصو دماء،
زعيمها (بنتس�ي غوفش�تين) ،واص ًفا المس�يحيين بأنّهم ّ
داع ًي�ا جمي�ع اليه�ود الراغبي�ن في خلاص إس�رائيل لرف�ع الصرخة،
ومحارب�ة الظاهرة المنحرفة التي تدعى المس�يحية ،الت�ي وصفها بأنها
ٍّ
كتجل لظاهرة اليمين التوراتي اإلسرائيلي.
الدين الرجيم،
وهن�اك متطرف�ون يه�ود يدع�ون للفص�ل بي�ن الرج�ال والنس�اء،

((( صحيفة األهرام ،األربعاء 2016/4/13مhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/497732.aspx .
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وتواجههم قوات الش�رطة اإلس�رائيلية ،وقد اعتدوا في إحدى المرات
على طاقم تلفزيوني .وعرضت القناة الثانية في التلفزيون اإلس�رائيلي،
ص�ورة لرجل متد ّين يبصق على امرأة ،ورجال يصيحون في وجه أفراد
الشرطة (نازيون نازيون) وهم يقتادونهم من الموقع.
وق�د تحدث عنهم المدير الس�ابق لجهاز األمن العام في إس�رائيل
(الش�اباك) يوفال ديس�كين بقول�هّ :
إن التي�ار اليه�ودي المتطرف يمثل
دولة موازية داخل الدولة ،ويتصرف بالتش�دد الديني ،كما أنه فوضوي
وعنيف وعنصري ،وينشط منذ سنوات ّ
بكل حرية.

ووف ًق�ا لم�ا نقلت�ه عنه صحيف�ة لوموند الفرنس�ية :وصل�ت ظاهرة
التط�رف اليه�ودي إلى ح�دّ ّ
أن العلمانيين داخل المجتمع اإلس�رائيلي
وصفوا المتد ّينين اليهود بـ (دواعش اليهود)(((.

وق�د بث�ت القن�اة العاش�رة اإلس�رائيلية تس�جيل فيدي�و يظه�ر فيه
متش�دّ دون يهود ،يع ّب�رون عن الف�رح لمقتل الرضيع الفلس�طيني علي
شهرا) الذي ُأحرق ح ًّيا مع عائلته بالضفة الغربية في يوليو
دوابشة (ً 18
2015م(((.
وم�ن أحزابهم الدينية المتطرفة (حركة غوش ايمينم) التي ترأس�ها
الحاخ�ام (تس�في يهود كوك) و(ح�زب المفدال) الذي يدع�و إلى بناء
مجتمع إس�رائيلي على أس�س المقومات الروحية واالجتماعية للديانة

((( صحيفة الوطن نيوزhttp://www.elwatannews.com/news/details/878575 .

((( صحيفة االهرام 8 ،سبتمبر 2016مhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/549890.aspx ،
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اليهودية بااللتزام بتعاليم التوراة(((.

اليمين الم�سيحي المتطرف
في أمريكا تيار مسيحي متشدّ د أصولي ،يفكر تما ًما كالتيار اإلسالمي
يروج لنظرية صراع الحضارات ،ويفسر
األصولي المتشدّ د ،وهو الذي ّ
تفس�يرا حرف ًّيا متشد ًدا ،وفي أعماقه الروح العنصرية عن تفوق
اإلنجيل
ً
الرجل األبيض ،وقد أثار انتباه العالم القس األميركي في والية فلوريدا
تي�ري جونز عندما أعلن في يوليو/تم�وز  2010على مواقع اجتماعية
اعتزام�ه إحياء ذكرى الهجمات التي اس�تهدفت الواليات المتحدة في
الـ 11من س�بتمبر/أيلول  ،2001عبر تنظيم ما أطلق عليه اس�م «اليوم
العالمي إلحراق القرآن» .وعلى الرغم من مناش�دة الحكومة األميركية
جون�ز التخلي عن الفك�رة ،أدت خطته آنذاك إل�ى مظاهرات عنيفة في
عدد من الدول اإلسالمية(((.

الهند لم ت�سلم من التطرف

تتعاي�ش في الهند مختلف الديانات في ِّ
ظل نظام ديمقراطي ،ففيها
أكثري�ة هندوس�ية ( 900ملي�ون هندوس�ي) إل�ى جان�ب ( 180مليون
مس�لم) ،و( 40مليون مسيحي) ،و( 30مليون س�يخي) ،و( 15مليون
بوذي).
((( الموسوعة الفلسطينيةhttps://www.palestinapedia.net/.

((( https://www.alhurra.com/a/egypt-arrest-terry-jones-american-coptic/211947.html
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وف�ي األعوام األخي�رة ع ّبر الهندوس ع�ن أصوليته�م ،إذ اختاروا
�ب قوم ًّيا،
رئي�س وزرائه�م (ناريندرا م�ودي) الذي ُوص�ف بأنه
متعص ٌ
ّ
ومتط�رف دين ًّي�اّ ،
ومبش ٌ�ر باألصولي�ة الهندوس�ية ،وق�د ارتف�ع الجدل
األصول�ي في الهند بع�د أن فاز حزب (بهاراتيا جانات�ا) القومي بأغلبية
كبيرة.
قال المؤل�ف والمؤرخ الهندي (راما ش�اندران غوها) :إنها لحظة
مهمة وقلقةّ ،
إن التطرف يتحرك ليصبح هو التيار السائد.
وهن�اك حرك�ة (فيل�ق الش�باب الهندوس�ي) التي تحاص�ر كنائس
المسيحيين بحجة منعها من التبشير ،كما تهاجم المسلمين.

وفي ش�هادته أمام اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا والصحة العالمية
وحقوق اإلنسان ،تحدث محامي اتحاد الدفاع عن الحرية (ايهمنا ارورا)
قائًل�اً ّ :
إن الهن�د عل�ى الرغم من تقليده�ا الطويل المعروف بالتس�امح
الديني ،دخلت في العقود األخيرة إلى معاناة األصولية الدينية ،والعنف
ضدّ األقليات الدينية(((.
وقب�ل م�دة تناقل�ت وس�ائل اإلعلام إح�دى ح�وادث التط�رف
الهندوسي ضد المسلمين ،وهي ما حصل في قرية (بيسارا) ذات الغالبية
كيلومترا عن نيودلهي ،حيث هجم بعض
الهندوسية ،التي تبعد نحو 40
ً
األهالي على منزل مواطن مسلم ،يدعى (أخالق أحمد) وقتله وسحله

((( إميل أمين .التطرف الهندوس�ي يهدد تجربة الهند التاريخية بين رفض اآلخر والتصدي
للتسامح ،جريدة الشرق األوسط ،االثنين  6رجب 1438ﻫ الموافق  03أبريل 2017م.
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ف�ي الش�وارع ،اس�تجابة لنداء عبر مكب�رات الصوت ،ص�ادر عن معبد
القرية ،على خلفية ما ثبت الح ًقا أنّها إشاعة مكذوبة ،حول ذبحه بقرة،
وأكله لحمها بمناس�بة عي�د األضحى ،وذلك ما اعتب�ر إهانة للهندوس
الذين يقدّ سون البقر ،في حادثة هي األولى التي تشهدها القرية منذ أكثر
م�ن  70س�نة .وقد ثبت الح ًقا ّ
أن من يقف خل�ف الحادثة هم من أتباع
الحزب الهندوس�ي المتش�دّ د (بهاراتيا جاناتا) نفسه ،وغرضهم كسب
التعاط�ف وخلق اصطفاف سياس�ي خل�ف الحزب بغ�رض الفوز في
االنتخابات(((.

((( جريدة الحياة الصادرة بتاريخ األحد ١٨ ،أكتوبر /تشرين األول ٢٠١٥م.

أعراض التطرف

كما في األمراض الجس�مية التي تعني وجود خلل داخل الجس�م،
لكن األعراض الخارجية هي التي ّ
تؤشر إليه ،وحينما يكون هناك عرض
ينبغي اإلس�راع للفحص والتحقق لمعرفة مكمن الداء والخلل ،كذلك
تستقر في الفكر والنفس ،ينبغي
هو الحال في التطرف ،إنه حالة داخلية
ّ
االنتباه ألعراضه فهي ّ
ويتوسع.
مؤشرات إن لم تالحق ينمو الخلل
ّ

فال ينبغي لمجتمع أن يحس�ب نفس�ه بمنأى ع�ن إصابته بهذا الداء
الخطير ،بل ال ُبدّ من الفحص والدراس�ة ،ورصد األعراض ،والمبادرة
للتخل�ص منها قبل استش�راء المرض واس�تفحاله ،من هن�ا تأتي أهمية
تسليط الضوء على مظاهر التطرف ،ومن أبرزها:

 /1التع�صب:

ّ
إن التمس�ك بالدي�ن والتزام قيم�ه وتطبيق تش�ريعاته أمر مطلوب،
حي�ن يؤمن اإلنس�ان ّ
ح�ق الطاعة على
ب�أن الدين
وحي من الل�ه ،ولله ّ
ٌ
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عباده ،وهو ما دعا إليه األنبياء والرساالت اإللهية.
{ش َر َع َلك ُْم ِم ْن الدِّ ِ
يقول تعالىَ :
ين َما َو َّصى بِ ِه نُوح ًا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا
ِ
ِ
ِ ِ
يموا الدِّ ي َن َوال َت َت َف َّر ُقوا
يسى َأ ْن َأق ُ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
فِ ِيه}[سورة الشورى ،اآلية.]13 :
إ ًذا  ..ما هو التعصب؟

الحق
التعصب يعني إصرار اإلنسان على فهم مع ّين للدين ،واعتقاد ّ
ّ
المتعصب
المطل�ق في ذلك الفهم ،ورفض النقاش فيه ،مما يمنع على
ّ
تقويم فهمه ،وسدّ الخلل فيه.

 /2االنغالق

المتط�رف ال يقب�ل الح�وار واالنفتاح عل�ى اآلخرين ،ب�ل ال يريد
التواصل معهم ،فينغلق عل�ى ذاته ،وعلى فئته ومن حوله فقط ،فيجعل
نفس�ه في كهف ،وه�ذا االنغالق له آثار نفس�ية وفكري�ة خطيرة ،حيث
ّ
يضخم حالة الغرور والتعالي ،ويرسم صورة قاتمة عن اآلخرين.

وهو ما تلجأ إليه الجهات المتطرفة لتحاصر أتباعها ،فتمنعهم من
االلتقاء مع الفئات األخرى ،أو اال ّطالع على أفكارهم ،أو قراءة كتبهم.

 /3الت�شدّد في الأفكار والمواقف

بحيث تتحول حتى المس�ائل الجانبية في الدين إلى أمور أساس�ية
مصيرية ،تفصل المسلمين عن بعضهم.

فرطتلا ضارعأ

ومن أمثلة ذلك :مس�ألة رؤية الله في اآلخرة ،الش�فاعة ،التوس�ل،
زي�ارة القب�ور ،بعض الش�عائر ،بل حتى بع�ض اآلراء داخ�ل المذهب
الواحد ،فعند إخواننا الس�لفيين من أهل السنة ،ألفت كتب تقرر إخراج
بعض التوجهات اإلسالمية السنية من الدين بسبب اختالفات جزئية.
وفي الحالة الش�يعية نجد بعض حاالت التشدد حول اعتبار بعض
الش�عائر الحسينية وكأنها الحدّ الفاصل بين اإليمان والضالل ،أو حين
يش�كو ش�خص من ارتف�اع مس�توى مكبرات الص�وت في المس�اجد
والحسينيات ،فيقال له أنت ضدّ الدين ،وضدّ أهل البيت والحسين.

ال�سعي لفر�ض الر�أي على الآخرين
ّ /4

بحق اآلخرين ان يكون لهم رأي ،وال يس�مح لهم
حيث ال يعترف ّ
بالتعبير عن رأيهم ،ويريد الزامهم برأيه.

 /5الحدّية والعنف تجاه الآخر.

بتكفيره واتهامه بالبدعة والضالل ،واس�تباحة س� ّبه ولعنه والدعوة
إلى محاصرته ومقاطعته ،وصولاً إلى التحريض ضده واإلساءة لرموزه.

نموذج لل�سلوك المتطرف

تل ّق�ى إمام (مس�جد مالك بن أنس) ببلدية عين فك�رون ،في والية
أم البواقي في أقصى شرق الجزائر ،ضربات بمطرقة على رأسه ،عندما
كان يؤم الناس في صالة المغرب ،ما تس� ّبب له بنزيف داخلي ،ونقلت
صحيفة «الشروق» الجزائرية عن مصدر محلي قولهّ :
إن خالفات فكرية
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بين إمام المسجد وشاب متشدّ د عشريني ،حول شرعية االحتفال بمولد
النب�ي محم�د ،Aانفج�رت عندما أتى الش�اب ألداء صلاة المغرب،
ووق�ف خلف اإلمام ،وعند س�جود األخير باغته بضربات على رأس�ه
بمطرقة حديدية ،كادت أن تودي بحياته لوال ّ
تدخل المصلين.

وقال المصدر ّ
إن اإلمام يخضع اآلن للعناية الطبية المركزة ،بسبب
مش�يرا إلى ّ
أن مصالح األمن أوقف�ت الجاني .وكان
إصابات�ه الخطيرة،
ً
تعرضه لطعنة خنجر من
إمام آخر توفي قبل عامين في نفس الوالية بعد ّ
الخلف وهو يؤ ّم المصلين(((.

((( صحيف�ة الري�اض .الصادرة يوم األح�د  20ربي�ع األول 1433ﻫ 12 ،فبراير 2012م،
العدد .15938

الدوافع واألسباب

كأي ظاهرة في حياة اإلنس�ان قد يصعب حصرها في سبب واحد،
ّ
وخاص�ة هذه الظاه�رة المعقدة (التط�رف) ،تتش�ابك وتتداخل خلفها
مختلف العوامل واألس�باب ،ولكن يمكن اإلض�اءة على أهم الدوافع
واألسباب:

� اً
أول :ال�سبب الفكري الثقافي

يتمث�ل في بروز بعض المدارس والتوجهات الدينية ،التي تش�كل
أرضية للتطرف ومحضنًا له ،وهي التوجهات التي تتضخم لديها بعض
الجوانب من الدين على حساب الجوانب األخرى.
إن الدين منظومة متكاملة ،ال يصح األخذ منه بمبدأ ونسيان المبادئ
األخرى ،لذلك ورد عن رس�ول الله Aأنه قال« :ال يقوم بدين الله إلاّ
من حاطه من جميع جوانبه»(((.

((( كنز العمال .ج ،3ص ،84حديث .5612
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وعن�هّ :A
«إن دي�ن الله تعال�ى لن ينصره إال م�ن حاطه من جميع
جوانبه»(((.

ّ
إن الدي�ن ال�ذي أكّد على التوحيد ،أكّد على حرية اإلنس�ان ،يقول
{و َل ْو َش�ا َء َر ُّب َك آل َم َن َم ْن فِي األَ ْر ِ
ْت ُتك ِْر ُه
ض ُك ُّل ُه ْم َج ِميع ًا َأ َف َأن َ
تعالىَ :
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِي َن}[سورة يونس ،اآلية.]99 :
الن َ
التبرئ من أعداء أهل البيتّ B
والدي�ن الذي ّ
حث على
حث على ّ
حفظ وحدة األمة ،وعلى التقية والمداراة.

والدين الذي فرض الجهاد ،رفع ش�عار السلم والسالم ،ودعا إلى
ِ
ِ
الس� ْل ِم كَا َّف ًة}[س�ورة البقرة،
الدخ�ول فيهَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا في ِّ
اآلية.]208 :
لك�ن التوجه�ات المتطرفة تأخ�ذ بجانب من الدي�ن ،فيتضخم في
نظرها ،على حساب بقية المبادئ والجوانب.

ثان ًيا :العامل النف�سي

بتفجر النزعات العدوانية في نفس اإلنس�ان ،نتيجة مشاعر
ويتمثل ّ
اإلحباط والظلم االجتماعي ،والقمع السياس�ي ،وهناك أفراد مع ّقدون
بطبيعتهم ،يبحثون عن التشدّ د لينطلقوا فيه مع عقدهم.

((( كنز العمال .ج ،10ص ،171حديث .28886

ابسألاو عفاودلا

ثال ًثا :الدوافع الم�صلحية

للس�لطة والزعامة ،فقد كشفت
هناك من يس�تخدم التطرف طري ًقا ّ
األحداث في العراق عن اشتراك بعض البعثيين من أتباع صدام كقيادات
في تنظيم داعش اإلرهابي.

وفي الوس�ط الش�يعي هناك من ال يمتلك كفاءة علمية تقنع الناس،
تخوله للتصدّ ي ،لكنه يستطيع بالتطرف أن يحشد له
وال قدرة سياس�ية ّ
أش�خاصا نكرات يتبنّون التطرف باس�م التش� ّيع وأهل
أتبا ًعا ،كما رأينا
ً
البيت ويزايدون على المراجع والعلماء.

رابعا :الدور الخارجي:

وال ننسى ّ
يشجعون التطرف في أوساطنا؛ إلضعاف
أن األعداء قد ّ
مجتمعاتنا وتعويق مسيرة التنمية في أوطاننا ،وتمزيق صفوفنا.

وليس من الض�رورة أن تجتمع ّ
كل العوامل واألس�باب المذكورة
للتطرف في مورد واحد ،فقد يتجه ش�خص أو جماعة للتطرف بس�بب
خلل فكري فقط ،وقد يجتمع في جهة ما سببان من األسباب المذكورة،
وبنسب متفاوتة.

تح�صين ال�شباب من التطرف
إنن�ا بحاجة إلى حماية وتحصين ش�بابنا من التط�رف ،فقد جاء في
رواية عن اإلمام الصادق« :Aاحذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهم
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ّ
شر خلق الله»(((.
فإن الغالة ّ

ّ
إن موسم عاشوراء فرصة عظيمة الحتواء الشباب ضمن المجالس
والمواك�ب ،وتوجيهه�م نحو االعتدال والتس�امح ،فعاش�وراء رس�الة
إصالح وتنوير ،وكما قال اإلمام الحس�ين Aف�ي البيان األول لنهضته
عندما خرج من المدينة:
أش�ر ًا وال بطِ�ر ًا ،وال م ِ
«وأنّ�ي َل�م أخ�رج ِ
فس�د ًا وال ظالِم� ًا ،وإنَّما
َ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ب ِ
جت لِ َط َل ِ
ِ
اإل
صالح في ُا َّمة َجدّ ي ُم َح َّمد صلى ال َّله عليه وآلهُ ،اريدُ
َخ َر ُ
ِ
سير ِة َجدّ ي ُم َح َّم ٍد صلى
المنك َِر،
عروف وأنه 
الم
وأس�ير بِ َ
َ
ى َع ِن ُ
أن آ ُم َر بِ َ
ب َ ...فمن َقبِ َلني بِ َق ِ
وسير ِة أبي َع ِل ِّي ِ
بن أبي طالِ ٍ
الح ِّق
الله عليه وآله،
بول َ
َ
َ
ىي ِ
قض َي ال َّل ُه َبيني و َبي َن
َفالل�ه أول 
الح ِّق ،و َمن َر َّد َع َل َّي هذا أصبِ ُ�ر َح ّت  َ
ى بِ َ
ِ
الحاكمي َن»(((.
وه َو َخ ُير
الح ِّقُ ،
الح ِّق ،و َيحك َُم َبيني و َبين َُهم بِ َ
ال َقو ِم بِ َ

((( بحار األنوار .ج ،٢٥ص ،٢٦٥حديث.6
((( أحم�د بن أعث�م الكوفي .كتاب الفت�وح ،ج  ،٥الطبعة األولى  1411ه�( ،بيروت :دار
وأيضا بحار األنوار .ج  44ص .329
األضواء) ،صً ،٢١

اتجاهات التكفير في التراث
الديني
َ َ ُّ َ ذَّ
َ رَ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
{ي��ا أيها الِي��ن آمن��وا إِذا ضبتم يِف
لاَ َ ُ ُ
َّ َ
َ
يل اللـهِ ف َتبَ َّي ُن��وا َو تقولوا ل َِم ْن
َس��ب ِ
ِ
ْ ىَ ٰ يَ ْ ُ ُ َّ اَ َ َ ْ َ ْ
��ت ُمؤم ًِنا
أل�َق� إِلكم الس�َل�م لس
َ ْ َ ُ َ َ َ َ حْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َّ
تبتغون عرض الياة ِ ادلنيا ف ِعند اللـهِ
َ َ
َ ٌَ
مغان ُِم كثِرية} [سورة النساء ،اآلية.]94 :

ماذا يعني التكفير وماذا يترتب عليه؟

التكفي�ر هو نس�بة أح�د من أهل القبل�ة إلى الكفر ،فم�ن هو خارج
ٍ
معان
اإلسلام ال يطلق على تس�ميته بالكفر(تكفير)؛ ألنه كافر ،وهناك
أخ�رى للتكفير ،منها :تكفي�ر الذنوب والس�يئات ،أي محوها ،كما في
{ر َّبنَا َفا ْغ ِف ْر َلنَا ُذنُو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّي َئاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع الأْ َ ْب َر ِار}
قوله تعالىَ :
[سورة آل عمران ،اآلية.]193 :

ومنها :إخراج الكفارة عن بعض المخالفات ،كحنث اليمين أوترك
الصيام الواجب ،أو غيرهما من الموارد المشابهة ،كما في قوله تعالى:
{ َف َك َّفار ُته إِ ْطعام َع َشر ِة مس ِ
اكي َن}[سورة المائدة ،اآلية.] 89 :
َ ُ َ ُ َ َ َ
والبح�ث هن�ا حول التكفي�ر بالمعنى األول ،وهو نس�بة أحد ُيظهر
اإلسالم إلى الكفر ،وتترتب عليه نتائج وآثار خطيرة ،تتضح بعد عرض
الفكرة التالية:
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مكا�سب االنتماء �إلى الدين

يفترض ّ
أن انتماء اإلنسان للدين يحقق له ثالث مسارات من النتائج
واآلثار:
اً
أول:االطمئن�ان النفس�ي واالس�تقرار الفكري؛ ألن�ه يجيب على
أس�ئلته الحائرة عن وجوده وعن الكون والحياة ،كما يشعره
باالتصال بالقوة المطلقة المسيرة للوجود.
ثان ًيا:تأمين المستقبل والمصير األخروي ،حيث يعتقد اإلنسان ّ
أن
تد ّينه سبيل خالصه ونجاته في الدار اآلخرة.
هذان المس�اران ال يتأثران بالتكفي�ر؛ ألنهما يرتبطان بداخل
اإلنسان ،فالمؤمن بدينه يشعر باطمئنان نفسي ،وثقة بمستقبله
أقر اآلخرون بإيمانه أو انكروه.
األخروي ،سوا ًء ّ

عض�وا ف�ي
ثال ًثا:االعتب�ار والحماي�ة االجتماعي�ة حي�ث يصب�ح
ً
المجتمع الديني ،يتمتع بمكاسب وامتيازات العضوية.

فف�ي اإلسلام يكون ل�ه احترامه وحقوقه كمس�لم ،ب�د ًءا من إلقاء
التحي�ة الخاصة عليه (السلام عليكم) حيث ي�رى البعض أنها تختص
بالمسلم ،أما غير المسلم ف ُيح ّيى بغير هذه الصيغة.
مرورا بعصمة دمه وماله ،وطهارته ،وحمله على الصحة في أقواله
ً
وأفعال�ه ،ودخول المس�اجد والحرمين الش�ريفين ،والتزاوج واإلرث،
والدف�ن ف�ي مقاب�ر المس�لمين ،وقب�ول الش�هادة ،وصولاً إل�ى إمكان

؟هيلع بترتي اذامو ريفكتلا ينعي اذام

تبوئه المناص�ب القيادية كالقضاء والواليات ورئاس�ة الدولة .وكذلك
استحقاقه الحماية والنصرة لو تعرض للعدوان ،وفي بعض هذه القضايا
نقاش بين الفقهاء.

إن التكفير يعني إس�قاط الهوي�ة الدينية مما يلغي ّ
ّ
كل تلك الحقوق
واالمتي�ازات ،ب�ل وق�د يترتب علي�ه إج�راءات عقابية كأح�كام الردة،
فالمتف�ق عليه بين فقهاء المس�لمين الحك�م بقتل المرت�د ،وهو ما يثير
تساؤلاً
تعززت فيه الحريات الفكرية
ملحا خاصة في هذا العصر ،الذي ّ
ًّ
والدينية ،واإلسلام يؤكد عل�ى مبدأ حرية المعتقد ،وع�دم اإلكراه في
الدين ،كما يصرح القرآن بذلك ،فكيف يحكم بقتل المرتد؟!
 يقول تعالى{ :لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}[سورة البقرة ،اآلية.] 256 :
َّ�اس َحتَّى َيكُونُ�وا ُم ْؤ ِمنِي َن}
 ويق�ول تعال�ىَ { :أ َف َأن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
[سورة يونس ،اآلية.]99 :

{و ُق ِل ا ْل َح ُّق ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َش�ا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن
 ويقول تعال�ىَ :
َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر}[سورة الكهف ،اآلية.] 28 :
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيطِ ٍر}
 ويقول تعالى :آل َف َذك ِّْر إِن ََّما َأن َ
[سورة الغاشية ،اآليتان.] 22-21 :

بالطبع للفقهاء أدلتهم التي يس�تندون إليها في الحكم بقتل المرتد.
وأهمها احاديث مروية في السنة النبوية ،وإجماع الفقهاء.
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ر�أي �آخر في حكم المرتد

لكن هن�اك رأ ًيا آخر لبعض العلماء المعاصري�ن ،وهو ّ
أن االرتداد
يوجب القتل حين يكون التحا ًقا بمعسكر العدو ،أما إذا كان مجرد تغيير
فكري عقدي فال يستحق ذلك.

وقد مال إلى هذا الرأي شيخ األزهر األسبق الشيخ محمود شلتوت
(1310م ـ 1383ﻫ) ( 1893ـ 1963م) ،وم�ن فقهاء الش�يعة الش�يخ
محمد مهدي شمس الدين (1354ﻫ ـ 1936م) (1421ﻫ ـ2001م)،
والس�يد محم�د حس�ين فض�ل الل�ه (1354ﻫ ـ 1935م) (1431ﻫ ـ
2010م) (((.
وقد أصدر الباحث الفقيه الدكتور طه جابر العلواني((( كتا ًبا بعنوان
(ال إك�راه في الدين ـ إش�كالية الردة والمرتدين عن اإلسلام من صدر
اإلسلام إلى اليوم)((( ناقش فيه الرأي الفقهي الس�ائد بقتل المرتد عن
اإلسلام ،وانطلق في بحث�ه من النصوص والمب�ادئ الدينية التي تؤكد
حرية اختيار الدين ،وقد تناول النصوص ذات العالقة بالموضوع ليصل
إلى نتيجة خالصتها :عدم وجود نص قرآني يشرع هذا الحد ،كما تخلو
الس�نة الفعلية من ذلك ،فلم نـجد واقعة واحدة في العصر النبوي تفيد

نموذجا ،الطبعة
((( راجع :الش�يخ حس�ين أحمد الخشن .الفقه الجنائي في اإلسلام الردة
ً
األولى2015م( ،بيروت :مؤسسة االنتشار العربي) ،ص.25
مؤخرا بتاريخ  4مارس 2016م رحمه الله.
((( افتقدته ساحة المعرفة اإلسالمية
ً
((( صدر عن مكتبة الش�روق الدولية ،الطبعة األولى س�نة 2003م ،والثانية باالش�تراك مع
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة 2006م ،ويقع في  198صفحة من القطع الكبير.

؟هيلع بترتي اذامو ريفكتلا ينعي اذام

بتطبيق عقوبة دنيوية ضد من يغ ّيرون دينهم ،مع ثبوت ردة عناصر كثيرة
عن اإلسلام في العه�د النبوي ،ومعرفة النبي بذلك ،أما الس�نة القولية
الواردة فيحتمل أن تخص من ينتقل إلى معسكر األعداء.
وق�د ناقش في بحث�ه رأي الفقهاء بمختلف مذاهبهم ،ليس�تنتج ّ
أن
ال�ردة الت�ي تس�توجب العقوبة ه�ي التي تتمث�ل في االنتق�ال إلى جبهة
العدو.

وق�د ذك�ر في مقدم�ة الكتاب ،أنه أع�دّ هذا البحث س�نة 1992م،
وكان يريد نش�ره لوال أن�ه تلقى تحذيرات بأن تبنيه له�ذا الرأي قد يؤثر
على وضع مؤسس�ته (المعهد العالمي للفكر اإلسالمي) ،فلما استقال
رئيسا للجامعة اإلسالمية في ماليزيا
من رئاس�تها عام 1996م ،وأصبح ً
أعاد التفكير في طباعة الكتاب ،فجاءته تحذيرات من إدارة الجامعة ّ
بأن
ذلك سيؤثر على سمعة الجامعة ،وقد يدفع التخاذ مواقف ضدهاّ ،
فأخر
نشره ،ولم ينشره إلاّ بعد عشر سنوات من تأليفه ،يقول في مقدمته( :بدأ
علما
السن يتقدم ،واألمراض تتكاثر ،وال أريد أن ألقى الله وقد كتمت ً
م ّن الله به علي .((()...
مؤخرا بحث علمي حول ذات الموضوع عنوانه:
كما صدر
ً

نموذجا) للباحث الفقيه الدكتور
(الفقه الجنائي في اإلسالم ـ الردة
ً
الشيخ حسين الخشن من لبنان ،وصل فيه إلى نفس النتيجة.
((( ال إك�راه ف�ي الدين :بحث في إش�كالية ال�ردة والمرتدين من صدر اإلسلام إلى اليوم،
ص.12
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ونحن هنا لس�نا في مورد مناقش�ة هذا الموضوع ،وإنما نش�ير إلى
حكما ش�رع ًّيا له آثاره المصيرية الخطيرة؛ ألنه
خطورة التكفير باعتباره
ً
يكون افترا ًء على الدين حينما ال يكون في مح ّله ،وللنتائج المترتبة عليه
تجاه من يصدر ضدّ ه.

التكفير و�إ�سقاط الجن�سية
التكفي�ر إس�قاط للهوي�ة الدينية ،وهو ما يش�به إس�قاط أو س�حب
الجنس�ية الوطنية ،الذي يترتب عليه آث�ار مدمرة لحياة المواطن ،لذلك
تتشدد القوانين والمواثيق الدولية في هذا الموضوع ،وتتفاوت البلدان
ف�ي االلت�زام بها ،حيث تنص الم�ادة  15من اإلعلان العالمي لحقوق
حق ّ
كل فرد في أن تكون له جنسية ،وعلى ألاّ يحرم أحد
اإلنس�ان على ّ
تعس ًفا.
من جنسيته ّ
وبحمد اللهّ ،
التعسف،
فإن بالدنا ليست من الدول التي تمارس هذا ّ
فلم يجر إسقاط الجنسية إلاّ في حاالت معدودة نادرة ،بينما تقوم بذلك
دول أخرى وبشكل جماعي.
وهذه مي�زة من الميزات المهمة لبالدنا ،نق�ول هذا وبالدنا تحتفل
(حب الوطن من اإليمان)
باليوم الوطني مستذكرين الحديث الشريف
ّ
الذي أورده الشيخ عباس القمي في سفينة البحار(((.

((( الشیخ عباس القمي .سفینة البحار ومدینة الحکم واآلثار ،ج  ،8الطبعة األولى1414ﻫ،
(قم :دار األسوة للطباعة والنشر) ،ص .525

؟هيلع بترتي اذامو ريفكتلا ينعي اذام

بح�ب
وم�ا ج�اء ع�ن أمي�ر المؤمني�ن عل�ي :Eعم�رت البل�دان
ّ
األوطان(((.
ّ
ح�ب الوط�ن وال�والء له فط�رة إنس�انية باركها الدين ،وش�جع
إن
ّ
عليها ،وال يتحقق ذلك بمجرد رفع الش�عارات ،وإنما بالعطاء للوطن،
والدفاع عنه ،وتأكيد المحبة والتآلف بين أبنائه ،ليكونوا ص ًّفا واحدً ا في
مواجهة األخطار والتحديات.

((( بحار األنوار .ج ،٧٥ص ،٤٥حديث.50
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الهويّة الدينية
استحقاق ُ

يفت�رض في اإليم�ان أن يكون ناب ًعا من نفس اإلنس�ان ،فال يفرض
عليه من خارجه ،فالدين في حقيقته وعمقه انفتاح مباش�ر بين اإلنس�ان
ورب�ه وخالقه ،دون حواجز وال وس�ائط ،حيث يواجه اإلنس�ان أس�ئلة
الوج�ود ،وتحدي�ات الحي�اة ،فتنتابه الحيرة ،ويش�عر بالضع�ف ،وهنا
يحت�اج إلى االتصال بالقوة المطلقة( ،الله تعالى) ،ليس�تمد منه الثبات
تعال�ى{:وإِ َذا
والع�ون والهدي والرش�اد ،في اتصال مباش�ر كما يقول
َ
ادي َعنِّي َفإِنِّي َق ِريب ُأ ِجيب د ْعو َة الدَّ ِ
س َأ َل َك ِعب ِ
اعي إِ َذا َد َعانِي َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ
ِ
لِي َو ْل ُي ْؤمنُوا بِي َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية.]186 :
وإذا كان اللطف اإللهي اقتضى بعث أنبياء ورس�ل إلى الناس ،كما
اقتض�ت طبيعة الحياة البش�رية إقامة نظام اجتماع�ي على هدي الوحي
اإللهيّ ،
أي حاجز بين الله وبين عباده ،فاألنبياء
فإن ذلك ال يعني إقامة ّ
واألئمة يدعون الناس لالتصال بربهم واالنفتاح المباشر عليه ،ودورهم
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الرئيس هو مساعدة الناس في ذلك ،وإزالة الموانع والحواجز.

ّ
إن األنبي�اء ال يفرض�ون اإليمان بالله على الن�اس ،وإنما يدعونهم
إلى اإليمان ،ويش�جعونهم على اس�تخدام عقولهم لالهت�داء إلى الله،
كما قال اإلمام علي« :Eو ُيثِيروا َل ُهم َد َف ِائ َن ا ْل ُع ُق ِ
ول»(((.
ْ
ُ
م�ن هن�ا ال توجد أية ضوابط وال ش�روط في انفتاح اإلنس�ان على
ربه ،وإيمانه به ،واتصاله معه ،لك ّن هناك ضوابط وشرو ًطا تتصل بتنظيم
العالقات االجتماعية ،لترتيب اآلثار على االنتماء لمجتمع المسلمين.

�ضوابط االنتماء للمجتمع الإ�سالمي :متى ي�ستحق الإن�سان الهوية
الدينية؟
ذك�ر الفقه�اء ّ
أي
أن هن�اك ثالث�ة طرق يحكم م�ن خاللها بإسلام ّ
شخص وانتمائه لمجتمع المسلمين ،وهي :النص ،والتبعية ،والداللة.

� اً
أول :الن�ص

وذل�ك بإعالن الش�هادتين ،فيحكم بإسلام من أظهر الش�هادتين،
نظرا إلى ظاهر القول،
سواء علمنا باعتقاده الباطن باإلسالم أو لم نعلمً ،
تجسس عليه ،إذ ليس قبول إسالم من أظهر اإلسالم؛ لكون إظهاره
فال ُي ّ
كاش� ًفا عن اإلسلام الواقع�ي بالض�رورة ،بل لكون�ه موج�دً ا ومح ّق ًقا
لإلسالم الظاهري.
((( نه�ج البالغ�ة .خطبة رقم ( ،)1من خطبة له Eيذكر فيها ابتداء خلق الس�ماء واألرض
وخلق آدم.

ةينيدلا ةّ ويُهلا قاقحتسا

{ولاَ
وق�د ورد ـ كم�ا في الطبري ـ أن س�بب نزول اآلي�ة الكريمة َ
ِ
السلاَ َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمن}( :قتيل قتلته سر ّية لرسول
َت ُقو ُلوا ل َم ْن َأ ْل َق ٰى إِ َل ْيك ُُم َّ
«إني مسلم» ،أو بعد ما شهد شهادة الحق ،أو بعد ما
الله Aبعد ما قالّ :
س َّلم عليهم لغنيمة كانت معه ،أو غير ذلك من ملكه ،فأخذوه منه)(((.
وجاء في صحيح مسلم َع ْن ُأ َسا َم َة ْب ِن َز ْي ٍد َق َالَ :ب َع َثنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِهA
�ري ٍةَ ،فصبحنَا ا ْلحر َق ِ
ِ
ْت َر ُجًل�اً َف َق َال :لاَ إِ َل َه
ات ِم ْن ُج َه ْينَ� َةَ ،ف َأ ْد َرك ُ
َ َّ ْ
ف�ي َس ِ َّ
َُ
إِلاَّ ال َّل ُهَ ،ف َط َعنْ ُت ُه َف َو َق َع فِي َن ْف ِس�ي ِم ْن َذلِ َكَ ،ف َذك َْر ُت ُه لِلنَّبِ ِّي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه
َو َس� َّل َمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
�ول ال َّل ِهَ :Aأ َق َال لاَ إِ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو َق َت ْل َت ُه؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :يا
ِ
رس َ ِ
السلاَ ِحَ ،ق َالَ :أفَلاَ َش َق ْق َت َع ْن َق ْلبِ ِه َحتَّى
ول ال َّله ،إِن ََّما َقا َل َها َخ ْو ًفا م َن ِّ
َ ُ
َت ْع َل َم َأ َقا َل َها َأ ْم لاَ ؟(((.
وف�ي رواي�ة أخرىَ ،ع ِن ا ْب ِ
�ن َع َّب ٍ
اس َق َ
�الَ « :م َّر َر ُج ٌل ِم ْن َبنِي ُس� َل ْي ٍم
ِ
َع َل�ى َأ ْص َح ِ
ُ�مَ ،ف َقا ُلواَ :ما
السلا ُم َع َل ْيك ْ
�اب النَّبِ ِّي Aفي َغنَ ٍم َل ُهَ ،ف َق َالَّ :
س� َّلم َع َليكُم إِال لِي َتعو َذ ِمنْكُمَ ،فعدَ وا َع َلي ِ
�هَ ،ف َق َت ُلو ُه َو َأ َخ ُذوا َغن ََم ُهَ ،ف َأت َْوا
ْ َ ْ ْ
َ َ َّ
َ َ ْ ْ
بِ َها النَّبِ َّيَ ،Aف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل:
يل ال َّل ِ
{ َي�ا َأ ُّي َه�ا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َض َر ْبت ُْم فِي َس�بِ ِ
ـه َف َت َب َّينُ�وا َولاَ َت ُقو ُلوا
ِ
�ت ُم ْؤ ِمنًا َت ْب َت ُغ َ
ون َع َ�ر َض ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا َف ِعندَ
السَل�اَ َم َل ْس َ
ل َم ْن َأ ْل َق ٰى إِ َل ْيك ُُم َّ
((( محمد بن جرير الطبري .تفس�ير الطبري ،تفس�ير س�ورة النس�اء ،القول في تأويل قوله
يل ال َّل ِ
تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َض َر ْبت ُْم فِي َسبِ ِ
ـه َف َت َب َّينُوا} ،ج ،9ص.72
((( صحيح مسلم .كتاب اإليمان ،باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال الله ،حديث
.169
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ال َّل ِ
ـه َم َغانِ ُم كَثِ َيرةٌ}[سورة النساء ،اآلية.(((]94 :

ب�ل حتى ل�و علمنا نفاق م�ن أعلن إسلامه وعدم مطابق�ة تظاهره
باإلسالم للواقع ،فقد ذهب الفقهاء إلى كفاية ذلك في الحكم بإسالمه.

وأوض�ح دلي�ل عل�ى ذل�ك تعامل رس�ول الل�ه Aم�ع المنافقين
نص الوحي على كذب ا ّدعائهم لإلسلام ،حيث يقول
كمس�لمين ،مع ّ
ِ
ِ
�هدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
تعال�ى{ :إِ َذا َجا َء َك ا ْل ُمنَاف ُق َ
�ول ال َّله َوال َّل ُه َي ْع َل ُم
ون َقا ُلوا ن َْش َ
إِن ََّك َلرسو ُله وال َّله ي ْشهدُ إِ َّن ا ْلمنَافِ ِقين َلك ِ
َاذ ُب َ
ون}[سورة المنافقون ،اآلية .]1
َ
َ ُ ُ َ َُ َ
ُ
وم�ع ّ
كل األدوار الق�ذرة الت�ي قام به�ا المنافقون في عهد رس�ول
حق من
أي ّ
الل�ه ،Aإلاّ أن�ه ل�م يخرجه�م من اإلسلام ،ول�م يص�ادر ّ
حقوقه�م المدني�ة ،فكان�وا يتمتع�ون بحق�وق المواطن�ة كاملة كس�ائر
المسلمين ،يحضرون المس�اجد ،و ُيدلون بآرائهم في قضايا المجتمع،
ويأخذون نصيبهم من الغنائم وعطاء بيت المال.
ب�ل وأكث�ر م�ن ذل�ك كان رس�ول الل�ه Aيب�ذل لهم اإلحس�ان،
ويحوطهم بمداراته ،ويشملهم بكريم أخالقه.

فق�د (مرض رأس النف�اق عبدالله بن ُأبي ،فج�اء ولده عبدالله إلى
النبي وأبوه يجود بنفسه ،فقال :يا رسول الله ،بأبي أنت وأمي إنك إن لم
ِ
عارا علينا.
تأت أبي عائدً ا كان ذلك ً
((( الحسين بن مسعود البغوي .تفسير البغوي ،الطبعة الثالثة 1416ﻫ( ،الرياض :دار طيبة
للنشر) ،ج ،١ص .٤٦٦

ةينيدلا ةّ ويُهلا قاقحتسا

فاستجاب رسول الله وقام إلى عيادته فدخل عليه وعنده جمع من
المنافقين ،فقال ابنه عبدالله :يا رسول الله ،استغفر له ،فاستغفر له.
فقال عمر :ألم ينهك الله يا رسول الله؟

فأعرض ،فأعاد عليه عمر.

فقال :إني خ ّيرت فاخترت ّ
{اس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َأ ْو
إن الله ّ
عز وجل ّيقولْ :
ال ت َْس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم}[سورة التوبة ،اآلية.]80 :

ق�ال الواق�دي :وم�رض عبدالله بن ُأب�ي في ليال بقين من ش�وال،
ومات في ذي القعدة ،وكان مرضه عشرين ليلة ،فكان رسول الله يعوده
فيها ،فلما كان اليوم الذي مات فيه ،دخل عليه رس�ول الله ،وهو يجود
بنفسه.
حب اليهود.
فقال :قد نهيتك عن ّ

فقال ابن ُأبي :أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه؟

ث�م ق�ال :يا رس�ول الله لي�س بحين عت�اب! هو الم�وت ،فإن ِمت
فاحضر غسلي وأعطني قميصك أك ّفن فيه.
فأعط�اه قميصه األعلى ،وكان عليه قميص�ان ،فقال ابن ُأبي :الذي
يلي جلدك.
فنزع رسول الله قميصه الذي يلي جلده فأعطاه.

ثم قالّ :
علي واستغفر لي.
صل َّ
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وحضر كفنه ،ثم حمل إلى موضع الجنائز
فحضر رسول الله غسلهّ ،
فتق�دم رس�ول الل�ه ليص ّلي عليه ،فلما ق�ام وثب إليه عم�ر بن الخطاب
فق�ال :يا رس�ول الله ،أتص ّلي على ابن ُأبي وقد ق�ال يوم كذا كذا ،ويوم
كذا كذا؟ فعدّ عليه قوله.
فتبسم النبي وقالِّ :
أخر عني يا عمر!

فلما أكثر عليه عمر قال :إني قد خ ّيرت فاخترت ،ولو أعلم أني إذا
عز ّ
{اس� َت ْغ ِف ْر
زدت على الس�بعين غفر له زدت عليها ،وهو قوله ّ
وجلْ :
َل ُه ْم َأ ْو ال ت َْس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم إِ ْن ت َْس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َس ْب ِعي َن َم َّر ًة َف َل ْن َي ْغ ِف َر ال َّل ُه َل ُه ْم}(((.

�أحكام في تحقق الإ�سالم

1.1اقتصر عامة الفقهاء على الش�هادتين ّ
وأن غيرهما ليس شر ًطا في
تحقق اإلسالم.
2.2أضاف بعض الفقهاء المعاد وأركان الشريعة من الصالة والصوم
والزكاة والحج ،لكن أغلب الفقهاء لم يشترطوا ذلك.
وأي ض�روري م�ن
نع�م  ..ال يص�ح أن ينك�ر المع�ادّ ،
خصوصا إذا كان
ضروري�ات الدين ،بع�د أن يعرف ضرورت�ه،
ً
إنكاره نو ًعا من التكذيب للنبي والرسالة.

3.3ال يش�ترط في اإلسلام أن يكون مقرونًا باالعتق�اد بصفات الله
((( محم�د بن عمر الواق�دي .كتاب المغازي ،تحقي�ق الدكتور مارس�دن جونس ،الطبعة
الثالثة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ج ،3ص.1043

ةينيدلا ةّ ويُهلا قاقحتسا

الثبوتية أو السلبية ،وال الصفات المعتبرة في النبي كالعصمة.

4.4اخت�ار بع�ض الفقهاء االكتفاء م�ن اليهودي والنصراني بش�هادة
الرسالة فقط؛ لكون الشهادة األولى متحققة منهما.
5.5ال توجد لغة خاصة يفترض بها إبراز الش�هادتين ،فيعلن إسالمه
بلغته بما يؤدي معنى الصيغة المعهودة بالعربية.
بأي صيغة
6.6ال توج�د صيغة ملزمة للش�هادتين ،فيمكن االكتف�اء ّ
مرادفة ،فيها إقرار بمضمون الشهادتين.
7.7ال يعتبر بعد إظهار الشهادتين اليقين بمضمونهما ،فلو علمنا أنه
عقد قلبه على ذلك إجمالاً كفى.
8.8ال يشترط أن يكون عن دليل وبرهان.

9.9ال يش�ترط التب�ري م�ن ّ
كل دي�ن غير اإلسلام؛ ّ
ألن اإلق�رار بما
يقتضي اإلسالم يوجب ذلك.

ثان ًيا :التبعية

وتعني أمرين :التبعية لألبوين ،والتبعية لدار اإلسالم.

األول :التبعية لألبوين:

ذه�ب جمهور الفقهاء إلى ّ
أن العبرة بإسلام أحد األبوين ،فيحكم
بإسالم الصغار بالتبعية.
ذكرا كان أو أنثى ،وتجري عليه جميع أحكام
ويحكم بإسالم الولد ً
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المس�لمين ،وال خالف في إسلامه حتى بعد ارتداد أبويه ،اس�تصحا ًبا
للحالة السابقة.
وال ف�رق ف�ي التبعية بي�ن إسلام كال األبوين أو أحدهما ،لتس�الم
الفقهاء على تبعية الولد ألشرف األبوين.

وذه�ب جمل�ة من األعلام إل�ى تبعية األطف�ال إلسلام األجداد
من حين إسلامهم ،س�واء كانوا ٍ
ألب أو ألم .وق َّيد بعضهم بما إذا كان
الجدان قريبين.
وذهبوا إلى ّ
أن إسالم الجدّ وإن عال ،يستتبع الحكم بإسالم األحفاد
كافرا.
الصغار ومن في حكمهم ،ولو كان األب ح ًّيا ً
والمشهور بين الفقهاءّ :
أن ولد الزنا مسلم كسائر المسلمين للتبعية،
مسلما ،وخالف في ذلك بعض الفقهاء.
إذا كان الزاني
ً
الثاني :التبعية لدار اإلسالم:

أي ش�خص في دار اإلسلام ل�م تعرف هويته الديني�ة محكوم بأنه
ّ
مسلم ،حتى يثبت العكس ،ومن ذلك الحكم بإسالم لقيط دار اإلسالم،
حسب مشهور الفقهاء.

ودار اإلسلام هي البالد التي ينفذ فيها حكم اإلسلام ،أو يسكنها
المسلمون ،بل اكتفى الفقهاء بوجود مسلم واحد محتمل االستيالد في
دار الكفر.

ةينيدلا ةّ ويُهلا قاقحتسا

فدار اإلسلام هنا أوس�ع منها فيما يطلق عليه (س�وق المسلمين)،
ولو وجد ميت أو قتيل في دار اإلسالم تجري عليه أحكام اإلسالم.
الثالث :الداللة

وهي الداللة بالفعل كأداء األفعال المختصة باإلسالم ،مثل الصالة،
ش�خصا ي�ؤدي أفعال الصالة تحكم بإسلامه ،وكذا لو رأيته
فلو رأيت
ً
البسا ثوبي اإلحرام ،وأمثال ذلك من الممارسات الدينية اإلسالمية.
ً
اس� َت ْق َب َل
وقد ورد عن رس�ول الله Aأنه قالَ ( :م ْن َص َّلى َصلاَ َتنَا َو ْ
ِ
يح َتنَا َف َذلِ َك ا ْل ُم ْس ِل ُم ا َّل ِذي َل ُه ِذ َّم ُة ال َّل ِه َو ِذ َّم ُة َر ُسولِ ِه)(((.
ق ْب َل َتنَا َو َأك ََل َذبِ َ

ّ
إن ذل�ك يوض�ح لنا منهجية االس�تيعاب والتس�امح في اإلسلام،
وأن االنتماء إلى المجتمع اإلسلامي س�هل ال تعقيد فيهّ ،
ّ
وأن التش�دد

نهجا إسالم ًّيا ،لكن
والتس�رع في تكفير الناس ،وس�لب حقوقهم ،ليس ً
األمة ابتليت بهذه النزعات من وقت مبكر ،وعانت من االستبداد لزمن
طويل.

((( صحي�ح البخ�اري .كتاب الصلاة ،أبواب اس�تقبال القبلة ،باب فضل اس�تقبال القبلة،
حديث .387
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اتجاهات التكفير

األصل بقاء المس�لم على إسلامه ،حتى يقوم الدليل على خالف
ذلك ،بأن يعلن الكفر بقول صريح ،كقوله :أش�رك بالله ،أو أكفر بالله،
سب الذات اإللهية ،أو استخف أو
أو خرجت من اإلسالم ،وكذلك لو ّ
أي نبي من األنبياء ،هذا
سب رسول الله ،Aأو ّ
استهزأ بها ،وكذلك من ّ
أي مسلم النظر والتفحص
ما يتفق عليه المس�لمون ،ويجب قبل تكفير ّ
فيما صدر منه من قول أو فعل ،فليس ّ
مكفرا.
كل قول أو فعل فاسد يعتبر ً

وال ينبغي أن ُيك ِّفر مسلم إن أمكن حمل كالمه على محمل حسن،
أو كان في كفره خالف ،ولو على رواية ضعيفة.
وم�ا يش�ك ف�ي أنه كف�ر ال يحكم ب�هّ ،
ف�إن المس�لم ال يخرجه من
اإليم�ان إلاّ جح�ود ما أدخله فيه ،إذ اإلسلام الثابت ال يزول بالش�ك،
فإن كان في المس�الة وجوه توجب التكفي�ر ،ووجه واحد يمنعه ،فعلى
يقرره الفقهاء.
المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير ،هذا ما ّ
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لك�ن ـ ولألس�ف الش�ديد ـ ُفتِحت منافذ توس�ع فيه�ا البعض من
المتشدّ دين ،مما ترك المجال واسعا التجاهات التكفير ،وأبرزها أربعة
اتجاهات:

 /1اتجاه الخوارج
ظه�ر هذا االتج�اه ـ وهو أبكر اتجاهات التكفيرـ على إثر انش�قاق
رفض�ا لقبول اإلمام
جماع�ة من جي�ش اإلمام علي في معرك�ة صفينً ،
بالتحكي�م ،وإيق�اف الحرب مع جي�ش معاوية ،ولم يك�ن اإلمام علي
راغ ًب�ا في قبول التحكي�م ،لكن الرأي العام في جيش�ه كان يضغط بهذا
االتجاه ،قال Eفي خطبة له:
ِ
َّاس ،إِ َّن ُه َل ْم َي َز ْل َأ ْم ِ
بَ ،حتَّى ن َِه َك ْتك ُ
ُم
�ري َم َعك ُْم َع َلى َما ُأح ُّ
« َأ ُّي َه�ا الن ُ
َتَ ،و ِه َي لِ َعدُ ِّوك ُْم َأن َْهك.
ا ْل َح ْر ُبَ ،و َقدْ َ ،وال َّلهَ ،أ َخ َذ ْت ِمنْك ُْم َوت ََرك ْ
َل َق�دْ ُكن ُْت َأم ِ ِ
سن ِ
�وراَ ،و ُكن ُْت َأ ْم ِ
َاه ًيا،
س َأم ًيراَ ،ف َأ ْص َب ْح ُت ا ْل َي ْو َم َم ْأ ُم ً
ْ
�س لِي َأ ْن َأ ْح ِم َلك ُْم َع َلى
َف َأ ْص َب ْح ُ
�و َم َمن ِْه ًّياَ ،و َقدْ َأ ْح َب ْبت ُُم ا ْل َب َقا َءَ ،و َل ْي َ
�ت ا ْل َي ْ
َما َتك َْر ُه َ
ون!»(((.

كان مطل�ب الخوارج أن يعت�رف اإلمام بالخطأ في قبول التحكيم،
الق�راء والع ّباد لكن على
ويعت�ذر ،وينق�ض العهد ،وفيهم مجموعة من ّ
غير وعي ،كما تنبأ رسول الله Aبهم.
�ع ٍ
حي�ث ورد عن�ه Aكم�ا ف�ي صحي�ح البخ�اريَ ،ع�ن َأبِي س ِ
يد
ْ
َ
((( نهج البالغة .الخطبة .208

ريفكتلا تاهاجتا

�ول ِ
قال :س ِ
ِ
�م ْع ُت َر ُس َ
اللهَ Aي ُق ُ
ُ�م َق ْو ٌم
ا ْل ُخ�دْ ِر ِّي َأنَّ� ُه َ َ
�ولَ « :ي ْخ ُر ُج فيك ْ
َح ِق ُر َ
ون َصلاَ َتك ُْم َم َع َصلاَ تِ ِه ْمَ ،و ِص َيا َمك ُْم َم َع ِص َي ِام ِه ْمَ ،و َأ ْع َما َلك ُْم َم َع
ت ْ
او ُز َحن ِ
آن لاَ ُي َج ِ
ون ِم َن الدِّ ِ
ين ُم ُر َ
َاج َر ُه ْمَ ،ي ْم ُر ُق َ
ون ا ْل ُق ْر َ
َأ ْع َمالِ ِه ْمَ ،ي ْق َر ُء َ
وق
ِ
الر ِم َّي ِة»(((.
الس ْه ِم م َن َّ
َّ
أن َع ِل ًّيا َل ّما َو َّج َه إلى الخوارج عَبدَ ال ّل ِه ب َن َع ّب ِ
وروي َّ
اس لِ ُيناظِ َر ُهم،
كان لِلم ِ
ِ
ق�ال َل ُهمَ ( :ما ا َّلذي َن َقمتُم َعلى ِ
َ
ؤمني َن
المؤمني َن؟ قالواَ :قد َ ُ
أمير ُ
اإل ِ
ِ
إقرار ِه بِالك ِ
دين ال ّل ِه َخ َر َج ِم َن ِ
أميراَ ،ف َل ّما َحك ََّم في ِ
ُفر
يمانَ ،فل َيتُب َبعدَ
ً
َن ُعد َل ُه.
اس :ما ينبغي لِم ِ
َف َ
ؤم ٍن َلم َي ُش�ب إيما َن ُه شك أن ُي ِق َّر َعلى
قال اب ُن َع ّب ٍ َ َ
ُ
ن ِ
َفس ِه بِالك ِ
ُفر.
قالوا :إ َّن ُه َقد َحك ََّم.

تل ص ٍ
ي�دَ ،ف َ
َ
ق�الَّ :
قال َع َّز
وج َّل َقد َأ َم َرن�ا بِالتَّحكي ِم في َق ِ َ
إن ال ّل� َه َع َّز َ
َيف في إما َم ٍة َقد أش� َك َلت َع َلى
وج َّ�لَ « :ي ْحك ُُم بِ ِه َذ َوا عَ�دْ ٍل ِّمنك ُْم»َ ،فك َ
َ
الم ِ
سلمي َن؟!)(((.
ُ
ب لِ َر ِّب َك،
علي رسالة جاء فيهاَ « :أ َّما َب ْعدُ َفإِن ََّك َل ْم َت ْغ َض ْ
وقد كتبوا إلى ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
اس َت ْق َب ْل َت الت َّْو َب َة
َوإِن ََّما َغض ْب َت لنَ ْفس َك َوإِ ْن َش ِهدَ ْت َع َلى َن ْفس َك بِا ْل ُك ْف ِر َو ْ
َاك ع َلى س ٍ
ِ
ِ
ب
�واء {إِ َّن ال َّل َه لاَ ُيح ُّ
يم�ا َب ْينَنَا َو َب ْين ََكَ ،وإِلاَّ َف َقدَ نَا َب ْذن َ َ َ َ
َن َظ ْرنَ�ا ف َ
((( صحي�ح البخ�اري .كتاب فضائل القرآن ،باب إثم م�ن راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو
فخر به ،حديث .4788
((( بحار األنوار .ج ،33ص.349
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ا ْل َخ ِائنِي َن}[سورة األنفال ،اآلية.(((»]58 :

ت�أ�صيل ديني لخالف �سيا�سي

كان الخالف في األصل سياس� ًّيا حول قبول التحكيم ،لكنه تحول
إلى خالف دين�ي ،حيث اعتبروا قبول التحكيم كبيرة ،ون ّظروا لمس�ألة
وتعمق ،ليصل إلى
حكم مرتكب الكبيرة ،وتوسع هذا البحث فيما بعد ّ
مسألة ّ
أن العمل هل هو جزء من اإليمان أم ال؟

فإذا كان العمل جز ًءا من اإليمان ،فإن ّ
مصرا
أخل به اإلنسان عامدً ا ًّ
خرج من إيمانه ،وإن لم يكن جاحدً ا له ،أما إذا لم يكن جز ًءا من اإليمان،
يبقى العاصي مؤمنًا ،ولكن يوصف بالفسق وليس بالكفر أو الشرك.
وذه�ب الخوارج إلى ّ
أن مرتكب الكبيرة إما كافر أو مش�رك وليس
مؤمنًا.

حي�ث ذهب�ت فرقة منه�م يطلق عليه�ا األزارق�ة ،إل�ى ّ
أن مرتكب
كافرا فقط ،من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
المعاصي مشرك ،وليس ً
وذهبت النجدية منهم إلى ّ
أن مرتكب الكبيرة مشرك ،وأما مرتكب
الصغائر فهو فاسق.
كفرا ال شركًا ،والكفر عندهم
وذهبت اإلباضية إلى كون االرتكاب ً
أع�م من كفر الجحود وكف�ر النعم ،فمرتكبها م�ن المؤمنين كافر ،كفر
ّ

((( اب�ن كثي�ر الدمش�قي .البداية والنهاي�ة ،الطبعة األول�ى 1421ﻫ( ،بي�روت :دار الكتب
العلمية) ،ج ،7ص.318

ريفكتلا تاهاجتا

نعمة ال كفر الجحود.

وذهبت المعتزلة إلى ّ
أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ،ال
مؤمن وال كافر ،فضلاً عن كونه مشركًا ،نعم اتفقت المعتزلة والخوارج
على كونه مخ ّلدً ا في النار إذا مات غير تائب.
وذهب�ت اإلمامي�ة واألش�اعرة وأهل الحدي�ث إلى ك�ون مرتكب
الكبيرة مؤمنًا ،لكنه فاسق ،وغير مخ ّلد في النار.

االحتجاج ب�سيرة ر�سول اهللA

منكرا عليهم الحكم بتكفير
ق�ال اإلمام علي Eمخاط ًبا الخوارجً ،
من يرونه ارتكب كبيرة من الكبائرَ « :فإِ ْن َأ َب ْيت ُْم إِلاَّ َأ ْن ت َْز ُع ُموا َأنِّي َأ ْخ َط ْأ ُت
�ة محم ٍ
ِ
و َض َل ْل ُ ِ
�م ُت َظ ِّل ُل َ
�د ،Aبِ َضلاَ لِ�يَ ،وت َْأ ُخ ُذون َُه ْم
َ
�ون َعا َّم َة ُأ َّم ُ َ َّ
�تَ ،فل َ
ِ
ِ
ِ
ُم ت ََضعونَها مو ِ
اض َع
بِ َخ َطئيَ ،و ُت َك ِّف ُرون َُه ْم بِ ُذنُوبِي! ُس ُيو ُفك ُْم َع َل 
ى َع َواتقك ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
بَ ،و َقدْ َع ِل ْمت ُْم َأ َّن َر ُس َ
َخ ِل ُط َ
الس ْق ِمَ ،وت ْ
ول
َب بِ َم ْن َل ْم ُي ْذن ْ
ون َم ْن َأ ْذن َ
ا ْل ُب ْرء َو ُّ
ِ
الزانِي ا ُلمحصنُ ،ث�م ص َّلى َع َلي ِ
�هُ ،ث َّم َو َّر َث ُه َأ ْه َل� ُه؛ َو َقت ََل
ْ
ْ َ َ َّ َ
�م َّ َ
ال َّل�هَ Aر َج َ
�ار َق وج َلدَ َّ ِ
ا ْل َقاتِ َل وور َ ِ
مح َص ِن،
الزان َي َغ ْي َر ا ُل ْ
الس ِ َ َ
ث م َيرا َث ُه َأ ْه َل ُهَ .و َق َط َع َّ
َ َ َّ
ُثم َقسم َع َلي ِهما ِمن ا ْل َفي ِء ،و َنكَحا ا ْلمس ِلم ِ
ات؛ َف َأ َخ َذ ُه ْم َر ُس ُ
ول ال َّل ِه،A
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ
�ه َم ُه ْم ِم َن الإْ ِ ْسَل�اَ ِمَ ،و َل ْم
بِ ُذنُوبِ ِه ْمَ ،و َأ َقا َم َح َّق ال َّله ف ِيه ْمَ ،و َل ْم َي ْمنَ ْع ُه ْم َس ْ
ُي ْخ ِر ْج َأ ْس َما َء ُه ْم ِم ْن َب ْي ِن َأ ْه ِل ِه»(((.
((( نهج البالغة .الخطبة .127
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 /2االتجاه التكفيري ال�سلطوي
تبنّى بعض الحكام األمويين والعباس�يين قمع الناس باس�م الدين،
وذلك م�ن أجل إرهاب الن�اس وإرعابهم ليخضعوا للس�لطة ،وليظهر
الحكام أنفسهم أنهم حماة للدين ،فترصدوا بعض ذوي اآلراء المختلفة
دين ًّيا وحكموا عليهم بالكفر ،وكانوا يتقربون إلى الله أمام جمهور الناس
بقتلهم ،وفيما يلي عينات من هذه الممارسة السلطوية:

ق�صة الجعد بن درهم:

أقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن ،فتطلبه بنو أمية،
فهرب منهم ،فسكن الكوفة ،وفي عام (105ﻫ 724/م) استلم الحكم
في دمش�ق هش�ام بن عبد الملك ،وعين خالد بن عبد الله القسري وال ًيا
عل�ى الكوفة ،فقبض على الجعد بن درهم ،وف�ي أول يوم من أيام عيد
األضحى من ذلك العام ،قال خالد وهو يخطب خطبة العيد:

مض�ح بالجعد بن
ضح�وا تقبل الل�ه ضحاياك�م ،فإني
ٍّ
أيه�ا الناس ُّ
درهم؛ إنه زعم ّ
تكليما،
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً  ،ولم يكلم موسى
ً
كبيرا ،ثم نزل فذبحه في أصل المنبر(((.
عما يقول الجعد ًّ
علوا ً
تعالى الله ّ

�إرهاب المهدي العبا�سي

كان المه�دي ـ ال�ذي حك�م األم�ة من س�نة  158حتى مات س�نة
دائما يعاقبهم
169ﻫ ـ مغ�رى بالزنادق�ة الذي�ن يرفع إليه أمرهم ،ف�كان ً
((( البداية والنهاية .ج  ،9ص.379

ريفكتلا تاهاجتا

بالقتل ،لذلك كانت هذه التهمة في زمنه وسيلة إلى تشفي من يحب أن
يتش ّفى من عدو أو خصم..

وعلما وخبرة الوزير أبو عبيد
(كان كاتب الدنيا وأوحد الناس حذ ًقا
ً
الله معاوية بن يس�ار مولى األش�عريين ،وكان متقدّ ًم�ا في صناعته ،وله
ترتيبات في الدولة ،وصنف كتا ًبا في الخراج ،وهو أول من صنف فيه..

حص�ل حقد عليه من الربيع الحاجب ،فوش�ى علي�ه عند المهدي
ّ
ب�أن ابنه محمدً ا متّهم ف�ي دينه ،فأمر المهدي بإحض�اره (الولد) وقال:
ي�ا محمد ،اقرأ فذهب ليقرأ فاس�تعجم عليه القرآن ،فقال المهدي ألبيه
الوزي�ر أبي عبيد الله معاوية بن يس�ار :يا معاوية ،أل�م تخبرني ّ
أن ابنك
جامع للقرآن؟ فقال :بلى يا أمير المؤمنين ،ولكنه فارقني منذ سنين وفي
هذه المدة نسي القرآن.
فقال المهدي :قم فتقرب إلى الله بدمه .فذهب ليقوم فوقع.

فقال العباس بن محمد :يا أمير المؤمنين ،إن شئت أن تعفي الشيخ،
ففعل ،وأمر المهدي بابنه فضرب عنقه)(((.

مجرد االتهام ف�ي الدين ،واالرتباك في ق�راءة القرآن
هك�ذا يكون ّ
مبر ًرا لقتل هذا اإلنسان ،وأن ُيطلب من أبيه مباشرة عملية القتل!!.
ّ
((( علي بن الحس�ن بن هبة الله بن عبد الله الش�افعي المعروف بابن عس�اكر .تاريخ مدينة
وأيضا محمد بن جرير الطبري .تاريخ
دمش�ق ،طبعة 1415ﻫ ،ج ،59ص ،257وً .83
الطبري ،الطبعة الخامس�ة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوعات) ،ج ،8
ص.139
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محنة خلق القر�آن

وخلف�اء آخرون مارس�وا العن�ف والقمع تج�اه من يقول�ون برأي
مخالف في بعض المسائل العقدية ،كما حصل فيما عرف بمحنة القول
بخلق القرآن.

فق�د كان الخليف�ة ه�ارون الرش�يد يتبنّ�ى الق�ول ّ
إن الق�رآن لي�س
مخلو ًق�ا ،ويقمع القائلين بفكرة خلق الق�رآن ،حتى قال يو ًما :بلغني ّ
أن
بش�را المريس�ي يزعم ّ
علي إن أظفرني به ألقتلنه
أن القرآن مخلوق ،لله َّ
ً
(((
قتلة ما قتلها أحدً ا قط  .ولما علم بشر ّ
ظل متوار ًيا أيام الرشيد.
وقال بعضهم :دخلت على الرشيد وبين يديه رجل مضروب العنق،
والسياف يمسح سيفه في قفا الرجل المقتول ،فقال الرشيد :قتلته؛ ألنه
قال :القرآن مخلوق(((.

وف�ي عهد الخليفة الواثق العباس�ي تغ ّير رأي الحاكم ،فتعرض من
يق�ول ّ
ب�أن القرآن ليس مخلو ًقا للقتل والتنكي�ل ،كما حصل ألحمد بن
فأصر على
نصر الخزاعي الذي قبض عليه والي بغداد ،وامتحنه الواثق
ّ
أن القرآن ليس بمخلوقّ ،
رأي�ه ّ
وأن الل�ه ُيرى في اآلخرة ،فدعا الخليفة
بالس�يف ،وقال :إني أحتس�ب خطاي إلى هذا الكاف�ر الذي يعبد ر ًّبا ال
نعب�ده ،وض�رب عنقه ،وأمر به فحمل رأس�ه فنصب بالجانب الش�رقي
((( أحم�د ب�ن علي الخطيب البغدادي .تاريخ بغداد( ،بي�روت :دار الكتب العلمية) ،ج،7
ص.68
((( البداية والنهاية .ج ،10ص.215

ريفكتلا تاهاجتا

أيا ًم�ا ،ثم بالجانب الغربي أيا ًما ،وعلقت برأس�ه ورقة «هذا رأس أحمد
بن نصر الذي دعاه اإلمام الواثق إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه،
فعجله الله إلى ناره»(((.
فأبى إلاّ المعاندةّ ،

 /3التكفير المذهبي ومنكر ال�ضرورة

تُصنَّف قضايا االعتقاد الديني إلى أقسام ،منها ما كان أصولاً للدين،
ومنها ما يكون من ضروريات الدين.

يتقوم إلاّ به�ا ،والمتفق عليه
واألص�ول هي ركائز اإليم�ان التي ال ّ
مسلما ،مهما
أصالن ،هما :التوحيد والنبوة ،فمن ال يؤمن بهما ال يكون
ً
معذورا أم غير معذور.
كان سبب عدم إيمانه ،سواء كان
ً

مقوم لإليمان بحيث لو لم يؤمن
واختلفوا في المعاد ،هل هو ركن ّ
به ولو كان لجهل فهو غير مسلم؟
ق�ال ب�ه بعض ،ول�م يقبله آخرون ،م�ع االتفاق على أنه من أس�س
مسلما.
وأقر بالشهادتين يكون
ً
االعتقاد الديني ،لكن من جهله ّ

وق�د دلت النصوص والس�يرة عل�ى األصلين كم�ا ورد عن اإلمام
�ها َد ُة َأ ْن لاَ إِل َه إِالَّ الل� ُهَ ،والت َّْص ِد ُيق
الص�ادق Eأنه ق�ال« :الإْ ِ ْسَل�اَ ُمَ :ش َ
�ول ِ
ت ا ْلمن ِ
َت الدِّ ماء ،و َع َلي ِه ج�ر ِ
الله ،Aبِ ِه ح ِقن ِ
بِرس ِ
َاك ُح َوا ْل َم َو ِار ُ
يث،
ُ
َ ُ
َ
َ ُ َ ْ َ َ
((( ش�مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .تاريخ اإلسالم ،تحقيق الدكتور عمر
عبدالسلام تدم�ري ،الطبعة األول�ى 1408ﻫ( ،بيروت :دار الكت�اب العربي) ،ج،17
ص.29
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و َعلى َظ ِ
اه ِر ِه َج َما َع ُة الن ِ
َّاس»(((.
َ

والس�يرة العملية لرسول الله Aقبول إسالم من نطق بالشهادتين.
دون أن يطلب من ٍ
أحد عند إسالمه إعالن االعتقاد بالمعاد.

يس�تحق اإلنس�ان ُهو ّية اإلسالم ،وهناك
هذه أصول الدين التي بها
ّ
أص�ول المذه�ب ،فاالنتماء لمذه�ب أهل البيت Bيتحق�ق باالعتقاد
باألصول الخمسة (التوحيد ،والعدل ،والنبوة ،واإلمامة ،والمعاد).

ال�ضروريات

وهي مفاهيم ال ترقى إلى مس�توى األصول بحيث يتوقف االنتماء
للدين على اإليمان بها ،لكنها مفاهيم أساسية تتسم بالوضوح والبداهة
ف�ي مجتمع المس�لمين ،م�ن قبيل عصم�ة النبي في التبلي�غ ،أو خاتمية
نبوت�ه ،ومث�ل الصالة والصوم والحج ،كم�ا ّ
أن هناك ضرورات مذهب
تختلف من مذهب إلى آخر.
ولم يرد هذا المصطلح (الضروريات) في النصوص الدينية ،وإنما
وقسموه إلى ضروري عقدي وضروري فقهي.
استوحاه العلماء منهاَّ ،

من ذلك يتضح ّ
أن اإلنس�ان إذا لم يؤمن بأصول الدين حتى لو كان
مسلما ،أما الضرورة فال يوجب الخروج من الدين عدم
جاهلاً ال يكون
ً
اإليمان بها جهلاً أو غفلة.
فإذا أنكر الضروري مع علمه بضروريته في الدين ،وكان إنكاره يرجع

((( الكافي .ج ،٢ص  ،٢٥حديث .1

ريفكتلا تاهاجتا

إلى تكذيب النبي ،أو إنكار رسالته ،فهو يوجب الكفر ،وبعضهم عدّ إنكاره
بحدّ ذاته موج ًبا للكفر ،وليس إذا كان راج ًعا لتكذيب النبي فقط.

وقد ينقلب الضروري إلى نظري ،أي يكون محلاًّ للنظر والنقاش،
وبالعك�س ،فيصبح النظري المختلف في�ه بده ًّيا واضح القبول ،وذلك
باختالف األزمنة واألمكنة والمجتمعات.
نص،
لذلك هناك من يناقش في ا ّدعاء الضروريات؛ ألنها لم ترد في ّ
ق�ال الميرزا القم�ي صاحب القواني�ن :اختلف العلماء ف�ي ضرورات
الدي�ن ،يحكم أحده�م ّ
بأن هذا الش�يء من ض�رورات الدين ،ويحكم
اآلخر ّ
بأن عدمه من ضرورات الدين(((.

وم�ن هنا اعترض أحد علماء المملكة ،وهو الش�يخ الدكتور حاتم
الش�ريف العوني ،على البي�ان الذي صدر عن مجمع الفقه اإلسلامي
أي فئة من المسلمين
الدولي((( في الفقرة التي جاء فيها( :تحريم تكفير ّ
تؤمن بالله ورسوله Aوتؤمن بأركان اإلسالم وأركان اإليمان وال تنكر
معلو ًما من الدين بالضرورة).
ورأى ّ
أن هذه الفقرة تقرير للتكفير وفتح ألبوابه المشرعة:

فمع ّ
أن التكفير بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة مقال ٌة قد س�بق

((( الش�يخ محمد جواد مغنية .فلسفات إسلامية ،الطبعة السادسة 1993م( ،بيروت :دار
الجواد) ،ص.148
((( انعقدت الدورة الحادية والعش�رين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في
الري�اض بتاري�خ  19 – 15محرم 1435ﻫ الموافق  22 – 18تش�رين الثاني (نوفمبر)
2013م والقرار المشار له رقم .202
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ِ
جر ُ
شرورا
إطالقها
خطأ
ً
إلى إطالقها كثير من العلماء؛ إلاّ َ أنها مقالة قد ّ
قديما وحدي ًثا ،وكان المرجو من جهة علمية بثقل
كثير ًة على المسلمين ً
مجمع الفقه اإلسلامي الدولي أن تتجاوز تلك األخطاء في تراثنا ،وال
تكررها دون تحرير ،وال تصحيح ،وال تجديد.
إن تكفير ِ
ّ
منكر المعلوم من الدين بالضرورة بهذا اإلطالق ،سيكون
س�ب ًبا في تكفير البعض من المش�هود لهم بالورع والتقوى عبر تاريخنا
خطيرا!!
اإلسالمي!! نعم ..إلى هذا الحدّ سيكون أثره السلبي
ً

فهذا قدامة بن مظعون ،Nوهو من أهل بدر ،ومع ذلك ففي خالفة
المطلق لشرب الخمر ،فشربها ،حتى
التحريم
عمر بن الخطاب قد أنكر
َ
َ
ِ
متأولاً آي ًة في كتاب الل�ه تعالى على عدم إطالق تحريم الخمر،
َس�ك َرّ ،
فأق�ام عمر الحدَّ عليه ،ولم يك ّفره بإن�كاره هذا األمر المعلوم من الدين
إعذارا مطل ًقا؛ لكنه لم يط ّبق عليه حكم
بالض�رورة ،وال ع�ذره في تأوله
ً
بي�ان مجمع الفقه اإلسلامي الدولي ،فلم يحكم بردت�ه ،مع كونه أنكر
معلو ًما من الدين بالضرورة!

وم�ن الصحاب�ة م�ن كان ُينكر قرآني�ة المعوذتين ،وآخ�ر منهم كان
ويسميهما سورتي الحفد ،والخلع،
يضيف في القرآن دعاءين للنبي،A
ّ
ولع ّلها من منسوخ التالوة.
ومن العلماء من أنكر بعض القراءات المتواترة.

وم�ع ذلك ل�م يكفرهم أح�د بإنكار معل�وم من الدي�ن بالضرورة،
خال ًفا إلطالق ذلك البيان المنت َقد.

ريفكتلا تاهاجتا

إلى أن يقول:

ٍ
بش�يء أكثر م�ن اس�تطالتهم بمثل ذلك
وم�ا اس�تطال التكفيري�ون
اإلطلاق ال�ذي جاء في البيانّ ،
فكل طائف�ة تكفيرية تكفر غيرها بحجة
ِ
المنكر،
أنه�م أنكروا معلو ًما من الدين بالض�رورة ،دون النظر في حال
عالـما بما أنكره ،أم كان جاهلاً (جهلاً بسي ًطا أو مر َّك ًبا)(((.
هل كان
ً

وكذلك قال المحقق األردبيلي :الظاهر ّ
أن المراد بالضروري الذي
يكفر منكره هو الذي ثبت عنده يقينًا كونه من الدين(((.
وقال الس�يد الي�زدي في العروة الوثق�ى :والم�راد بالكافر من كان
منك�را لإللوهي�ة ...أو ضرور ًيا من ضروريات الدي�ن مع االلتفات إلى
ً
كونه ضرور ًّيا(((.

التكفير المتبادل بين المذاهب

ّ
إن الق�ول بتكفي�ر منكر الضرورة ،هي�أ األرضية للتكفي�ر المتبادل
بين أتباع المذاهب اإلسلامية ،حيث ي�رى ّ
كل مذهب ّ
أن معتقداته من
ضروريات الدين ،فيكفر من لم يؤمن بها من أتباع المذاهب األخرى.
((( نش�ر المق�ال بعن�وان( :التكفي�ر بإنكار المعل�وم من الدي�ن بالض�رورة  )2في صحيفة
المدينة ،الجمعة 2013/ 12/13م.
((( المول�ى أحمد المق�دس األردبيلي .مجم�ع الفائدة والبرهان ،الطبع�ة الثانية 1419ﻫ،
(قم :مؤسسة النشر اإلسالمي) ،ج ،٣ص .١٩٩
محم�د كاظ�م الطباطبائ�ي اليزدي .الع�روة الوثق�ى ،فصل (النجاس�ات) ،باب
((( الس� ّيد ّ
(الكاف�ر) ،الطبعة األول�ى 1415ﻫ( ،قم :مكتب آية الله العظمى الس�يد السيس�تاني)،
ج ،1ص.60
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حي�ث رأى بعض علماء الش�يعة كفر م�ن أنكر والية أه�ل البيت؛
ألنها من ضروري الدين ،لكن جمهور علماء الشيعة ال يرون ذلك.

يقول الس�يد الخوئ�يّ :
ألن الضروري من الوالية إنم�ا هي الوالية
الح�ب وال�والء ،وه�م (عامة المس�لمين) غي�ر منكري�ن لها ـ
بمعن�ى
ّ
به�ذا المعن�ى ـ ب�ل ق�د يظهرون ح ّبه�م ألهل البي�ت .Bوأم�ا الوالية
بمعن�ى الخالفة فهي ليس�ت بضروري�ة بوجه ،وإنما هي مس�ألة نظرية،
الح�ب والوالء ،ول�و تقليدً ا آلبائه�م وعلمائهم،
فس�روها بمعنى
ّ
وق�د ّ
وإنكارهم للوالية بمعنى الخالفة مس�تند إلى الش�بهة كما عرفت ،وقد
أس�لفنا ّ
أن إن�كار الضروري إنما يس�تتبع الكفر والنجاس�ة فيما إذا كان
عالما ّ
بأن ما ينكره مما ثبت من
مس�تلز ًما لتكذيب النبي Aكما إذا كان ً
حق أه�ل الخالف؛ لعدم ثبوت
الدي�ن بالضرورة ،وه�ذا لم يتحقق في ّ
الخالفة عندهم بالضرورة ألهل البيت Bنعم الوالية ـ بمعنى الخالفة
ـ من ضروريات المذهب ال من ضروريات الدين(((.

سب الشيخين،
وفي المقابل ذهب بعض علماء الس�نة إلى تكفير من َّ
لكن جمهور فقهائهم ذهب إلى عدم تكفيره ،وتوقف اإلمام أحمد في كفره
وقتله ،وقال :يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك(((.

واتفقوا على ّ
أن من قذف الس�يدة عائش�ة بما برأها الله منه ،أو أنكر

((( الس�يد أبو القاس�م الخوئي .التنقيح في ش�رح العروة الوثقى ،الطبع�ة الرابعة1417ﻫ،
(إيران :مؤسسة انصاريان للطباعة) ،ج ،2ص.86
((( الموسوعة الفقهية .ج ،13الطبعة الرابعة 1414ﻫ( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية) ،لفظ (تكفير) ،ص.232

ريفكتلا تاهاجتا

صحبة الصديق كفر؛ ألنه ّ
مكذب لنص الكتاب.

وأما من كفر بعض الصحابة دون بعض ،فذهب الحنفية والمالكية
في المعتمد عندهم ،واإلمام أحمد في إحدى الروايتين إلى عدم كفره،
وذه�ب الش�افعية والحنابل�ة في الرواية المش�هورة إل�ى تكفير من كفر
بعض الصحابة ،وتطبق عليه أحكام المرتد.

بزي الكفر من لبس غيار ،وشد
وذهب المالكية إلى تكفير من تز ّيا ّ
زن�ار ،وتعلي�ق صليب ،وقي�ده المالكي�ة والحنابلة بما إذا فعل�ه ح ًّبا فيه
وميلاً ألهله ،وأما إن لبسه لع ًبا فحرام وليس بكفر(((.

/4جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي
ف�ي أعق�اب س�قوط الخالف�ة العثماني�ة مطل�ع الق�رن العش�رين،
واالنبهار الذي س�اد أوس�اط األمة بالحضارة الغربية المادية ،وانتش�ار
تيارات وقيام سلطات مناوئة للحالة الدينية في بالد المسلمين ،تكونت
جماعات وأحزاب تدعو لاللتزام باإلسلام وإقامته وتطبيقه ،في مقابل
التي�ار االنهزامي والتيار المناوئ للدين ،ولقيت تجاو ًبا من مجاميع من
أبن�اء األمة الغيارى عل�ى دينهم وأصالته�م ،وكانت في البداية نش�اطا
دعو ًّيا ثقاف ًّيا اجتماع ًّيا ،لكنها ما لبثت أن تحولت إلى النشاط السياسي،
ومقاومة الس�لطات التي واجهتها بالقمع الش�ديد ،كما حصل في مصر
في عهد جمال عبدالناصر ،وهناك نقاش وخالف حول من بدأ بالعنف.
((( المصدر السابق .ج ،13ص.233
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م�ن وح�ي ه�ذه المواجه�ة انبع�ث تي�ار التكفي�ر الجدي�د لتكفير
الحكوم�ات ،حي�ث إنّها تمنع الدعوة إلى الله ونش�ر الدي�ن ،ثم تكفير
وخصوصا األجهزة األمني�ة ،وقد أ ّلف (فارس آل
األجه�زة التابعة لها،
ً
ش�ويل ـ س�عودي) كتا ًبا بعنوان (الباحث عن حكم قت�ل أفراد وضباط
المباح�ث)((( ،وه�ي رس�الة ف�ي تأصي�ل ج�واز قت�ل أف�راد المباحث
السعودية ،وقد صدر بعد المواجهات بين جماعات القاعدة والسلطات
الس�عودية ،عق�ب حادث�ة مواجهة اس�تراحة حي الش�فا جن�وب غربي
الرياض صباح  16نوفمبر 2002م.
ثم تطور األمر إلى تكفير المجتمعات الخاضعة لهذه الحكومات،
وبعضه�ا اتخ�ذ التكفير عنوانً�ا لها ،مث�ل جماعة التكفي�ر والهجرة في
مصر((( ،ولهذه الجماعات كتابات وأدبيات منتشرة.

وتط�ورت األمور إل�ى ظهور جماع�ات عديدة في ه�ذا الزمان كـ
(القاع�دة) و(داع�ش) و (بوكو حرام) و(أنصار الش�ريعة) و (الش�باب
المسلم في الصومال) غيرها.
((( فارس أحمد جمعان آل ش�ويل الزهران�ي الملقب بـ (أبو جندل األزدي) ،ألقي القبض
عليه في أغسطس 2004م ،وأعدم في  2يناير عام 2016م.
((( جماع�ة ظه�رت في مصر عام 1971م وأطلقت على نفس�ها اس�م جماعة المس�لمين،
وتول�ى قيادته�ا وصياغ�ة أفكاره�ا ومبادئها رجل يدعى ش�كري مصطف�ى ،كان طال ًبا
ف�ي كلية الزراعة ،واعتقل في عام 1965م .وأدخل الس�جن بتهم�ة انتمائه إلى جماعة
عظيما،
مصلحا
اإلخوان المس�لمين ،وفي السجن تولدت أفكاره ونمت ،واعتبر نفسه
ً
ً
ُ
أميرا للمؤمنين وقائدً ا لجماعة المسلمين ،وانتهى األمر به إلى أن أعدم هو
وبايعه أتباعه ً
وزمالؤه من قادة الجماعة في عام 1978م.

التحذير من التكفير

بعد هذه المآسي والفظائع التي عاشتها األمة بسبب هذه التوجهات
التكفيرية ،أما آن لألمة أن تضع حدًّ ا لهذه الحالة المأساوية؟!!

ّ
إن الل�ه س�بحانه وتعالى ينهى ع�ن تكفير من أعلن إسلامه ،يقول
ِ
السال َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمن ًا}
تعالى بنص صريحَ :
{وال َت ُقو ُلوا ل َم ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُْم َّ
و ُيرج�ع س�بحانه الدافع إلى ه�ذا المنزلق الخطر بأن�ه طلب المصلحة
ون َع َر َض ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا} ،كما ّ
واالغ�راض الدنيوية { َت ْب َت ُغ َ
حذر رس�ول
التسرع في تكفير اآلخرين ،فقال Aفيما روي عنه« :إِ َذا َق َال
الله Aمن
ّ
الر ُج ُل لأِ َ ِخ ِيه َيا كَافِ ُر َف َقدْ َبا َء بِ ِه َأ َحدُ ُه َما»(((.
َّ
وعنهَ « :Aم ْن َد َعا َر ُجلاً بِا ْل ُك ْف ِرَ ،أ ْو َق َال :عَدُ َّو ال َّل ِهَ ،و َل ْي َس ك ََذلِ َك،
إِلاَّ َح َار َع َل ْي ِه»(((.
((( صحيح البخاري .كتاب األدب ،باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ،حديث .5774
((( صحي�ح مس�لم .كتاب اإليمان ،ب�اب بيان حال إيم�ان من قال ألخيه المس�لم يا كافر،
حديث .96
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وق�د ضرب اإلمام علي Eأروع األمثل�ة في تجنب تكفير أحد من
أه�ل القبلة ،حيث لم يس�مح بتكفير من كف�ره ،أو حاربه ،كما نقل ذلك
ِ
ِ
السَل�اَ ُم َل ْم
حفيده اإلمام محمد بن علي الباقر Eفي قولهَ :أ َّن َعل ّي ًا َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
الش�ر ِك َولاَ إِ َلى النِّ َف ِ
اقَ ،و َل ِكنَّ ُه ك َ
َان
َي ُك ْن َين ُْس ُ
�ب َأ َحد ًا م ْن َأ ْه ِل َح ْربِه إِ َلى ِّ ْ
َي ُق ُ
«ه ْم إِ ْخ َوا ُننَا َب َغ ْوا َع َل ْينَا»(((.
ولُ :
وس ِ�ئ َل َع ِل ٌّيَ Eع ْن َق ْت َلى ا ْل َج َم ِلَ ،أ ُم ْش ِ
�رك َ
ُون ُه ْم؟ َق َال« :لاَ َب ْل ِم َن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ال َّل َه إلاَِّ
ِ
ون؟ َق َال« :لاَ  ،إ َّن ا ْل ُمنَافقي َن لاَ َي ْذك ُُر َ
الش ْر ِك َف ُّروا» ق َيلَ :ف ُمنَاف ُق َ
ِّ
َق ِليلاً » ِق َيلَ :ف َما ُه ْم؟ َق َال« :إِ ْخ َوا ُننَا َب َغ ْوا َع َل ْينَا َفن ُِص ْرنَا َع َل ْي ِه ْم»(((.

ونقل الش�يخ عبد الوهاب الش�عراني م�ن علماء القرن العاش�ر في
الس�بكي
تقي الدين ُّ
كت�اب (الطبقات الكبرى) ج ،1ص :13عن اإلمام ِّ
من أئمة القرن الثامن ،فقد ُس ِئل عن حكم تكفير المبتدعة وأهل األهواء
وجل اس�تعظم َ
عز ّ
أن ّ
فقال :اعلم أ ّيها الس�ائلّ ،
القول
كل من خاف الله ّ
بالتكفي�ر لم�ن يقول :ال إله إال الله محمد رس�ول الل�ه ،إذ التكفير هائل
ش�خصا بعين�ه فكأنما أخب�ر ّ
عظي�م الخط�ر؛ ّ
أن مصيره في
ألن من ك ّفر
ً
ُ
جهنم خالدً ا فيها أبد اآلبدين ،وأنه في الدنيا مباح الدم والمال ،ال
اآلخرة
ُ
ُيمكَّن من نكاح مس�لمة وال تجري عليه أحكام المسلمين ،ال في حياته

((( محمد بن الحس�ن الحر العاملي .تفصيل وس�ائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،
ج ،11الطبع�ة األول�ى 1412ﻫ( ،ق�م :مؤسس�ة آل البيت لتحقيق الت�راث) ،ص ،62
الباب  26من أبواب جهاد العدو ،الحديث .10
((( القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي .شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار،
(ق�م :مؤسس�ة النش�ر اإلسلامي) ،ج ،١ص  ،٣٩٩حديث  ،344و محم�د بن أحمد
األنصاري القرطبي .تفس�ير القرطبي ،تحقيق :س�الم مصطفى البدري ،الطبعة األولى
1420ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ج ،١٦ص.٣٢٤

ريفكتلا نم ريذحتلا

ُ
أهون من الخطأ في س�فك
وال بع�د ممات�ه ،والخطأ في ترك أل�ف كافر
ِم ْح َج َمة من دم امرئ مسلم ،وفي الحديث« :ألَ ْن ُيخطئ اإلمام في العفو
إلي من أن يخطئ في العقوبة»(((.
أحب ّ
وبع�د هذه القرون الطويلة التي اش�تغلت فيه�ا األمة بعضها ببعض
ضم�ن جدل عقيم ،أبعدها عن الحض�ارة وتطوير الحياة ،وأوصلها إلى
هذه الحالة المتردية من االحتراب وس�فك الدماء وسوء السمعة ،أما آن
أن نضع حدًّ ا لهذا المسار؟

ومن المؤس�ف ج�دًّ ا أن تعيش األمة في هذا العص�ر في ّ
ظل موجة
عارمة من توجهات التكفير مزقت مجتمعات األمة ،وأسالت دماء أبنائها
كل المحارم ،وانتهك�ت ّ
أنه�ارا ،واس�تباحت ّ
كل المب�ادئ واألعراف،
ً
وشوهت سمعة اإلسالم والمسلمين في العالم.
ّ
وفي مواجهة هذا الواقع األليم ال ُبدّ من إعادة النظر في فهمنا للدين،
عبر المجاالت التالية:
1.1إعادة النظر في التراث ومراجعته

مع ما يحمل تراثنا الديني من كنوز عظيمة يمكن أن نقدمها للعالم،
إلاّ ّ
أن المنط�ق العلم�ي يوجب علين�ا أن ننقيه مما ش�ابه والتصق به من
نقوالت وأفكار يأباها العقل والدين.
ّ
إن ما لدى المس�لمين اليوم من كت�ب عقائدية وحديثية تحتاج إلى

((( الدكت�ور عمر عبدالله كام�ل .التحذير من المجازفة بالتكفي�ر ،الطبعة األولى2003م،
(بيروت :دار بيسان للنشر) ،ص.15

87

88

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

غربلة وتنقية ،فبقاؤها دون مراجعة يش�به فتح مخازن األدوية والسموم
يفرقون بين النافع والضار.
أمام األطفال الذين ال ّ

ونشير هنا إلى جانب الممانعة التي تواجهها جهود التنقية والغربلة،
ّ
فكل من يسعى لتنقية التراث يتهم بشتّى التهم.

2.2إعادة النظر في مناهج التعليم الدينية في المدارس والمعاهد والحوزات.
حي�ث ال ت�زال حوزاتنا ومعاهدن�ا وجامعاتنا اإلسلامية ،بل وحتى
المدارس االبتدائية ،تدرس كت ًبا في الفقه والعقيدة ،ألفت منذ قرون ،وهي
تحمل بذور التكفير والتطرف ،وتربي النشء والمجتمع على التشدد!!
3.3الخطاب الديني

ال ُب�دّ م�ن إع�ادة النظر في الخط�اب الديني ،الذي يته�م الناس في
أديانهم ،ويصفهم بالكفر والش�رك واالبتداع ،التّباعهم مذاهب مختلفة
أو ألنهم ال يؤمنون بوالية االئمة ،أو ألنهم يزورون القبور ،أو يحتفلون
بالمولد النبوي الشريف ،أو يحيون مناسبات أهل البيت.B

وبع�ض أئم�ة صالة الجماع�ة يدعون ف�ي قنوتهم على المس�لمين
المخالفي�ن لهم في بع�ض اآلراء والمعتقدات ،يدع�ون عليهم بالهالك
واللع�ن والخ�زي ،كم�ا تتوالى فت�اوى التكفي�ر والتضليل في الس�احة
اإلسالمية.
ً
ومناخا إلنت�اج وتفريخ
وم�ن الطبيعي أن تخل�ق هذه األج�واء بيئة
حركات التكفير واإلرهاب والعنف.

احتكار الجنة

َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ جْ َ َ َّ
اَ َ
{وقالوا لن يدخ��ل
ال َّنة إِال َم ْن كن
ُ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ْ َ ُ
هودا أو نصارى ت ِلك أمانِيهم قل هاتوا
َ َ ىَ
َُْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُك ُ
نت ْم َصادِ
ل َم ْن
ب
*
ِني
ق
َبرهان
ِ
َ
َ
َ
حُ
َ
ْ
ج َه ُه للِهَّ َو ُه َو مس ٌِن فل ُه أ ْ
أ ْس��ل َم َو ْ
ج ُرهُ
ِ
ُ
عِنْ َد َر ّب��هِ َوال َخ ْو ٌف َعلَيْه ْ
��م َوال ه ْم
ِ
ِ
حَ ْ َ ُ َ
يزنون}[سورة البقرة ،اآليتان.]112-111 :

نعم اهلل في الدنيا لكل البشر

حين نقرأ القرآن الكريم ،نـجد عد ًدا من آياته تتحدث عن تس�خير
وأن الل�ه تعال�ى جع�ل ّ
الك�ون لإلنس�انّ ،
كل إمكان�ات الطبيع�ة تحت
تصرفه ،وأفاض عليه ألوان النعم.
�ق الس�مو ِ
ِ
ن�ز َل ِم ْن
ات َواألَ ْر َض َو َأ َ
يق�ول تعال�ى{ :ال َّل ُه ا َّل�ذي َخ َل َ َّ َ َ
ِ
اء ماء َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ات ِر ْزق ًا َلك ُْم َو َس َّخ َر َلك ُْم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي
َ َ
ْ ََ
الس َم َ ً
َّ
فِي ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر َلك ُْم األَ َنه َار * َو َس َّخ َر َلك ُْم َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َد ِائ َب ْي ِن
َو َس َّخ َر َلك ُْم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار * َوآتَاك ُْم ِم ْن ك ُِّل َما َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة
ِ
وها} [سورة إبراهيم ،اآليات.]34-32 :
ُح ُص َ
ال َّله ال ت ْ
ويقول تعالىَ { :أ َلم تَروا َأ َّن ال َّله س َّخر َلكُم ما فِي السمو ِ
ات َو َما فِي
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ َ ْ َ
ِ
ض و َأسب َغ َع َليكُم نِعمه َظ ِ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة} [سورة لقمان ،اآلية.]20 :
ْ ْ ََُ
األَ ْر ِ َ ْ َ
والخطاب ّ
لكل البش�ر ،فنعم الله ش�املة ومتاحة لهم جمي ًعا ،على
اختالف أعراقهم وأديانهم ،فهو سبحانه لم يخصص نعمه وخيراته في
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نص على
ه�ذه الحياة للمؤمنين به فق�ط ،وال للمطيعين له وحدهم ،بل ّ
شمولها للجميع.
َان ُي ِريدُ ا ْل َع ِ
يقول تعالىَ { :م ْن ك َ
اج َل َة َع َّج ْلنَا َل ُه فِ َيها َما ن ََشا ُء لِ َم ْن ن ُِريدُ
ُثم جع ْلنَا َله جهنَّم يصالها م ْذموم ًا مدْ حور ًا * ومن َأراد ِ
اآلخ َر َة َو َس� َعى
َ َ ْ َ َ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
ِ
َل َها َس� ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأ ْو َل ِئ َك ك َ
َان َس� ْع ُي ُه ْم َم ْش�كُور ًا * ُك ًّ
ال نُمدُّ َه ُؤالء
الء ِم�ن ع َط ِ
وه�ؤ ِ
َان َع َطا ُء َر ِّب َك َم ْح ُ
اء َر ِّب َك َو َم�ا ك َ
ظور ًا} [س�ورة اإلس�راء،
ْ َ
َ َ ُ
اآليات.]20-18 :
أن ّ
وإذا نظرن�ا إل�ى واقع الحياة في الماض�ي والحاضر ،وجدنا ّ
كل
البش�ر على اختلاف أديانه�م ،مؤمني�ن وكافرين ،مطيعي�ن وعاصين،
يتمتعون بنعم الله تعالى.

بل قد نرى ّ
أن الكافرين والعصاة يأخذون نصي ًبا أكبر من نعم الحياة،
ِ
إلنس ِ
�ان إِالَّ
حينما يبذلون جهدً ا أكبر طب ًقا للقانون اإللهيَ :
{و َأ ْن َل ْي َس ل ِ َ
َما َس َعى}.
لو نظرنا إلى ش�عوب العالم اليوم من مختلف األديان( ،مسيحيين
وهندوس وبوذيين ويهود ومس�لمين) ،ن�رى ّ
أن الجميع في هذه الحياة
يرفلون في نعم الله س�بحانه وتعالى ،لكنهم متفاوتون حسب جهد ٍّ
كل
منهم ،ويمكن أن نلحظ هذا التفاوت في النماذج التالية:

متو�سط عمر الإن�سان
حاكما على
الله س�بحانه وتعالى جعل قانون األسباب والمسببات
ً

رشبلا لكل ايندلا يف هللا معن

الكون والحياة ،ومن ذلك صحة اإلنس�ان ومدة بقائه في الحياة ،يسري
ذل�ك على المؤمن والكافر والمطي�ع والعاصي ،صحيح ّ
أن الطاعة من
أسباب طول العمر ،لكنها مجرد مقتضي.

فقد نش�رت إحصاءات عن متوسط عمر اإلنسان ،تظهر مدى تأثير
الظروف الطبيعية ،كاالهتم�ام بالصحة والغذاء ،وآثار الحروب ،ومنها
على سبيل المثال:
 هونج كونغ  84عا ًما.
 اليابان  83.6عا ًما.

 أفعانستان  49عا ًما.
 تشاد  48عا ًما.

إ ًذا تفاوت األعمار ومدة عيش اإلنسان في هذه الحياة ليس مرتب ًطا
من حيث األصل بإيمان اإلنسان أو كفره ،وطاعته أو عصيانه.

متو�سط دخل الفرد
حس�ب إحص�اءات س�نة 2016م ،يبل�غ دخ�ل الفرد في إس�رائيل
 40.000دوالر ،بينما في مصر وهي دولة إسلامية ال يتجاوز 3400
دوالر ،ويستهدفون رفعه إلى  10آالف دوالر بحلول سنة .2030

جائزة نوبل

تمث�ل جائ�زة نوبل مثًل�اً
ً
صارخا على ه�ذه الحقيقة ،بم�ا تع ّبر عن

93

94

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

مس�توى متق�دم للعل�م والمعرف�ة ،فه�ي تق�دم للمتميزين م�ن العلماء
والمفكرين واألدباء ،وأصحاب األدوار المؤثرة في المجتمع اإلنساني،
وحسب التقارير الصادرة عن الجائزة :أنها طوال  104سنوات الماضية
م�ن عمرها ،حصد منه�ا األمريكيون  353جائ�زة ،والبريطانيون 125
جائ�زة ،والروس  23جائزة ،وإس�رائيل  12جائ�زة ،والهند  10جوائز،
أما العالم العربي بدوله التي تبلغ  22دولة ،وكثافته الس�كانية التي تبلغ
 392مليون نسمة ،فلم يحصد إلاّ  9جوائز ،أي أقل مما حازته إسرائيل.

تقرير ال�سعادة العالمي
أطلق�ت األم�م المتح�دة ه�ذا العام النس�خة الخامس�ة م�ن تقرير
الس�عادة العالمي  ،2017الذي تضمن استبيانًا لمستويات السعادة في
 155دولة ،بالتزامن مع يوم السعادة العالمي.
وبن�ي التقرير على س�تة عوامل تتضمن النات�ج المحلي اإلجمالي
للفرد الواحد ،ومتوقع سنوات الحياة الصحية ،والدعم االجتماعي.

ويتض�ح م�ن التقاري�ر ّ
أن أعل�ى  10دول ف�ي المؤش�ر بالترتي�ب:
النرويج ،الدنمارك ،أيسلندا ،سويسرا ،فنلندا ،هولندا ،كندا ،نيوزيلندا،
أس�تراليا ،الس�ويد .بينما جاءت أول دولة إسلامية في المركز  21هي
(اإلمارات العربية المتحدة).
فالنعم والخيرات في هذه الحياة مبذولة ّ
لكل بني البشر ،لكن ذلك
يحتاج إلى بذل الجهد والسعي والتحرك.

وماذا عن نعيم الجنة؟

رأينا في الحياة الدنيا كيف تغمر نعم الله تعالى ّ
كل الخلق مؤمنهم
وكافرهم ،من أطاع الله ومن عصاه ،هذا في الدنيا ،لكننا نؤمن ّ
بأن هناك

دارا آخ�رة بع�د الدني�ا ،وهي دار الخل�ود ،وفيها نعي�م وجحيم ،فكيف
ً
سيتعامل الله مع عباده يوم القيامة؟
ّ
إن الل�ه تعال�ى أراد من عب�اده أن يؤمنوا به ،وأن يعب�دوه في الدنيا،
وأراد منه�م أن يجتنب�وا الظل�م والفس�اد ،عبر ما أودع في نفوس�هم من
فطرة ووجدان ،ومنحهم من عقل وتفكير.
ٍ
ورساالت ،فمنهم
كما بعث لهم أنبياء ورسًل�اً  ،وأنزل لهم ش�رائع

من آمن ،ومنهم من كفر ،ومنهم من أطاع ،ومنهم من عصى.

ومم�ا اتفق�ت علي�ه الديان�ات الس�ماوية ّ
أن الل�ه تعال�ى ق�د وعد
المؤمنين والمطيعين الجنة والثواب ،وتو ّعد الكافرين والعاصين بالنار
والعذاب ،وواقع حياة البش�ر يظهر ّ
أن األكثرية في االتجاه الثاني ،فهل
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أن أكثرية البش�ر في جهنمّ ،
يعن�ي ذلك ّ
وأن الناجي�ن هم المطيعون من
المسلمين فقط؟!
إن تعداد البشر يبلغ ـ حال ًّيا ـ  7.6مليار ،والمسلمون منهم يقدرون
بـ  1.6مليار ،وفي المسلمين كثير من العاصين ،وهذا يعني ّ
أن أكثر من
 %90من البشر مصيرهم إلى جهنم!!
فهل األمر كذلك؟!!

يق�ول الله تعال�ى{ :إِلاَّ م�ن ر ِحم رب َ ِ ِ
�م} أي أنه
َ ْ َ َ َ ُّ
�ك َول َذل َك َخ َل َق ُه ْ
تعالى خلق الناس ليرحمهم ،ونحن نعتقد ّ
أن الله عادل وحكيم ورحيم
بعب�اده ،ومقتضى عدله وحكمته ألاّ يعاقب إلاّ من ثبتت عليه الحجة لـ
(قبح العقاب بال بيان).
وهي قاعدة عقالئية جرى عليها البش�ر في س�يرتهم التشريعية ،فال
نص ،فال حساب وال ترتيب لآلثار على القوانين ،إلاّ بعد
يعاقبون دون ّ
إقراراها ،وإصدارها ،ونش�رها في الجريدة الرسمية ،وإبالغ المواطنين
بها عبر وسائل اإلعالم.
وقد جرى علم أصول الفقه على اعتبار هذه القاعدة مرج ًعا أساس ًّيا
نصا يبين حكم شيء
عند فقد النص ،أو الشك في التكليف ،فإذا لم نجد ًّ
من األشياء ،من حيث الحرمة أو الوجوب ،نحكم بإباحته ،ونطمئن بأننا
غير مؤاخذين على فعله من قبل الله تعالى ،حتى لو كان حكمه الواقعي
حرمة ذلك الش�يء أو وجوبه ،حيث لم يصل إلينا بيان من قبل الشارع،

؟ةنجلا ميعن نع اذامو

وال يمكن أن يعاقبنا الله على شيء لم يب ّينه لنا.

ّ
إن العق�اب األخ�روي مش�روط بإقامة الحجة ،وهو ف�رع من مبدأ
العدل اإللهي؛ ّ
ألن كلاًّ من الوجدان والبرهان والقرآن حاكم بها.

أما الوجدان ،فباعتبار ّ
أن اإلنسان بفطرته السليمة يرفض معاقبة من
لم تقم عليه الحجة.
وأما البرهانّ ،
فألن مما يس�تقل به العقل ه�و الحكم بقبح مؤاخذة
الذي لم تصله الحجة.

وأم�ا القرآن فيؤكد في أكثر من آية على القاعدة المذكورة ،كما في
قوله تعالى:

{و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِي َن َحتَّى َن ْب َع َث َر ُسوالً} وبالتأمل في هذه اآلية نجد
َ
أنها تمثل إرش�ا ًدا إلى حكم العقل ،كما ينبئ به التعبير بجملة (ما كنا)،
عز شأنه.
فإنها توحي بعدم تناسب العذاب مع مكانته ومقامه ّ

وفي آية أخرى يخبرنا تعالى ّ
أن الحجة تدور مدار إرس�ال الرس�ل،
فإذا أرس�ل الله المرسلين والنبيين كان له الحجة على الناس ،وإلاّ كان
�رين وم ِ
نذ ِري� َن ألَالَّ َيك َ
{ر ُسل ً
ُون
ا ُم َب ِّش ِ َ َ ُ
له�م الحجة علي�ه ،قال تعالىُ :
ِ
لِلن ِ
الر ُس ِل َوك َ
َان ال َّل ُه َع ِزيز ًا َح ِكيم ًا}»(((.
َّاس َع َلى ال َّله ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
وإل�ى جانب الرس�ل واألنبياءّ ،
ف�إن الله تعالى يحت�ج على الناس

((( الشيخ حسين أحمد الخشن .هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ (قراءة في مفهوم الخالص
األخروي) ،الطبعة األولى ( ،1432بيروت :المركز اإلسالمي الثقافي) ،ص.32
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بم�ا منحهم من عقول يدركون بها الخير من الش�ر ،كما ورد عن اإلمام
الكاظ�مّ :E
إن لله عل�ى الناس حجتين :حجة ظاه�رة ،وحجة باطنة،
فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة ،وأما الباطنة فالعقول(((.
ولك�ن هل الحجة باإلسلام قائمة اآلن على ش�عوب العالم حتى
يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة على عدم دخولهم في اإلسالم؟

ه�ل وصل فك�ر اإلسلام ودعوت�ه إلى جمي�ع الش�عوب بلغاتهم
وبالطريقة المناسبة إلقناعهم؟

وهل ّ
وتمزق وفساد ،يشكل
أن واقع المس�لمين بما فيه من تخلف ّ
أنموذجا يدفع س�ائر األم�م للبحث عن دين اإلسلام؟ أم ّ
أن الواقع قد
ً
يكون له أثر عكسي في التنفير من اإلسالم واالبتعاد عنه؟

من كل ذلك يمكن القول ّ
إن معظم البشر اآلن قاصرون عن إدراك
مقصرون لكنها نس�بة ضئيلة من بني
أحقية اإلسلام ،وقد يك�ون هناك ّ
البشر ،أما األكثرية فهم قاصرون ،فال يستحقون العقاب.
يقول اإلمام الخميني( :أكثرهم ـ أي الكفار ـ إلاّ ما ّ
جهال
قل وندر ّ
مقص�رون .أم�ا عوامه�م فظاه�ر؛ لعدم انق�داح خالف ما
قاص�رون ال ّ
ه�م عليه من المذاهب ف�ي أذهانهم ،بل هم قاطع�ون بصحة مذهبهم،
وبطالن ساير المذاهب ،نظير عوام المسلمين ،فكما ّ
أن عوامنا عالمون
بصح�ة مذهبهم ،وبطالن س�اير المذاهب ،من غير انق�داح خالف في
((( الكافي .ج ،1ص.16
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أذهانهم ،ألجل التلقين والنشو في محيط اإلسالم ،كذلك عوامهم من
غير ف�رق بينهما من هذه الجهة ،والقاطع مع�ذور في متابعة قطعه ،وال
وآثما ،وال تصح عقوبته في متابعته.
يكون عاص ًيا ً

وأم�ا غير عوامه�م فالغال�ب فيهم أنه بواس�طة التلقين�ات من أول
الطفولة ،والنشو في محيط الكفر ،صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم
الباطل�ة ،بحيث ّ
كل ما ورد على خالفها ردوها بعقولهم المجبولة على
الحق من بدو نش�وهم ،فالعال�م اليهودي والنصران�ي كالعالم
خلاف ّ
المس�لم ،ال ي�رى حج�ة الغي�ر صحيحة ،وص�ار بطالنه�ا كالضروري
ل�ه؛ لكون صحة مذهب�ه ضرورية لديه ال يحتمل خالف�ه ،نعم فيهم من
مقص ًرا لو احتمل خالف مذهبه ،وترك النظر إلى حجته عنا ًدا أو
يك�ون ّ
تعص ًبا)(((.
ّ
كم�ا وردت اإلش�ارة إل�ى ه�ذه الفكرة ف�ي تقرير لبح�ث المرجع
الراحل السيد الخوئي جاء فيه ما يلي:

ق�د ُأعتبر في الش�ريعة المقدس�ة أم�ور على وج�ه الموضوعية في
تحقق اإلسلام ،بمعنى ّ
أن إنكارها أو الجه�ل بها يقتضي الحكم بكفر
جاهلها ،أو منكرها ،وإن لم يس�تحق بذلك العقاب؛ الستناد جهله إلى
قصوره وكونه من المستضعفين(((.
((( روح الله الموسوي الخميني .المكاسب المحرمة ،ج ،1الطبعة :الثالثة 1410ﻫ( ،قم:
مؤسسة اسماعيليان) ،ص.١٣٤-١٣٣
((( التنقيح في شرح العروة الوثقى .كتاب الطهارة ،ج ،2ص.58
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ومف�اد هذا ال�كالم أن الكافر الجاهل بس�بب قصوره عن الوصول
إلى المعرفة ال يستحق العقاب.

وف�ي هذا الس�ياق يمكن فه�م كالم بع�ض األعالم ع�ن ّ
أن معظم
المس�يحيين مع�ذورون ومخلصون ،يقول الش�هيد مطه�ري :رغم أننا
نعتقد بطروء التحريف عليها ـ المسيحية ـ لو تنظرون إلى المدن والقرى
ٍ
إن ّ
ٌ
والرهبان ورجال الدين فيها ،فهل ّ
وإنسان س ّيئ؟!
كل
راهب فاسدٌ
والله َّ
إن بينهم نس�بة السبعين إلى ال ّثمانين في المئة منهم أشخاص
وإخالص�ا ،وكم ع ّلم�وا النّ�اس التّقوى،
حس�ا إيمان ًّيا
ً
أتقي�اء يملك�ون ًّ
الصلاح واإلخلاص وال ّطه�ارة باس�م المس�يح ومريم ،وال
ونش�روا ّ
أيضا،
ذنب لهؤالء النّاس ،وس�وف يدخلون الجنّة ،وأس�اقفتهم كذلك ً
ّ
المبش�رين
إ ًذا ال ُبدّ من التمييز بين رجال الدين الفاس�دين وبين أكثرية
المخلصين من أتباع المسيح(((.

�سعة رحمة اهلل:
إنن�ا نعتق�د بس�عة رحمة الل�ه تعالى ،وه�ذا ما تؤكد عليه عش�رات
أو مئ�ات اآلي�ات واألحاديث ،وأحد تل�ك األحاديث يش�ير إلى ّ
أن ما
ن�راه في الدنيا م�ن مظاهر رحمته الغام�رة ،ما هو إلاّ بمق�دار واحد في
المئ�ة من مظاهر رحمته تعالى ف�ي اآلخرة ،يقول الحديث المروي عن
((( الش�يخ حس�ين أحمد الخش�ن .أص�ول االجته�اد الكالم�ي ،الطبعة األول�ى 2015م
(بي�روت :المركز االسلامي الثقاف�ي) ،ص .186نقلاً عن الش�هيد مطهري مجموعة
(الحق والباطل) ،ج ،3ص.439
اآلثار،
ّ

؟ةنجلا ميعن نع اذامو

رس�ول الله Aـ كما في صحيح مس�لم ـ« :إِ َّن لِله ِما َئ َة َر ْح َم ٍة َأن َْز َل ِمن َْها
رحم� ًة و ِ
احدَ ًة َب ْي َن ا ْل ِج ِّن َو ِ
اإلن ِ
ْس َوا ْل َب َه ِائ� ِم َوا ْل َه َوا ِّم َفبِ َها َي َت َعا َط ُف َ
ون َوبِ َها
َ ْ َ َ
ف ا ْلوح ُش َع َلى و َل ِدها و َأ َّخر الله تِس�عا وتِس ِ
ِ
اح ُم َ
�عي َن
�ون َوبِ َها َت ْعط ُ َ ْ
َيت ََر َ
َ َ َ َ ُ ْ ً َ ْ
َر ْح َم ًة َي ْر َح ُم بِ َها ِع َبا َد ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.
علي بن الحس�ينّ :C
البصري قال :ليس
إن الحس�ن
ّ
وقيل لإلمام ّ
ممن نج�ا كيف نجا!
مم�ن هلك كي�ف هلك ،وإنّم�ا العجب ّ
ال َع َج�ب ّ
ب
العج ُ
ممن نجا كيف نج�ا ،وإنّما َ
العج ُ
فق�ال« :Eأنا أق�ول :ليس َ
ب ّ
ممن هلك كيف هلك مع س ِ
عة رحمة الله!!»(((.
َ
ّ

فهل ينسجم ذلك مع القول ّ
بأن أكثر من تسعين في المئة من البشر
سيدخلون نار جهنم ،عقوبة لهم على عدم إيمانهم بدين لم يعرفوا عنه،
وال أمكنهم االقتناع به؟
ّ
إن الله س�بحانه وتعالى يخاطب عباده عامة وليس المؤمنين فقط،
مطمئنً�ا لهم بس�عة رحمته ،وداع ًيا له�م إلى الثقة بعف�وه وفضله ،يقول
تعالىُ { :ق ْل يا ِعب ِ
ادي ا َّل ِذي َن َأ ْس َ�ر ُفوا َع َلى َأ ْن ُف ِس ِ
�ه ْم ال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِة
َ َ
الذنُوب ج ِميع� ًا إِ َّنه ه�و ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
يم}[س�ورة الزمر،
ُ ُ َ
الل�ه إِ َّن الل� َه َي ْغف ُر ُّ َ َ
الرح ُ
ُ َّ
اآلية.]53:
ادي َأنِّي َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
ويقول تعالىَ { :نبئ ِعب ِ
يم * َو َأ َّن َع َذابِي ُه َو
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ َّ

((( صحي�ح مس�لم .ص ،1472حديث19وقري�ب من�ه في روض�ة المتقي�ن ،محمد تقي
المجلسي ،ج ،2ص.318
((( بحار األنوار ،ج ،75ص  ،153حديث.17
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ِ
يم}[سورة الحجر ،اآليتان.]50-49 :
ا ْل َع َذ ُ
اب األَل ُ

وق�د الحظ العلم�اء ّ
أن الله تعالى نس�ب صفة الرحمة إلى نفس�ه،
وصفة العذاب إلى فعله ،مما ّ
يدل على ّ
أن األصل والمدار هي الرحمة.
ويقول تعالى{ :ورحمتِي و ِس�عت ك َُّل َش ٍ
�يء} [سورة األعراف ،اآلية:
ََ ْ َ َ َ ْ
ْ
.]156

إن ّ
كل ذل�ك يدفعن�ا للقول ّ
ّ
بأن معظم البش�ر لن يكونوا بعيدين عن
رحم�ة الل�ه وعفوه في اآلخرة ،كما تغمرهم نعمه ف�ي الدنيا ،وإن كانوا
مصرا عل�ى الضالل
كافري�ن أو عاصي�ن ،إال م�ن كان جاح�دً ا معان�دً ا ًّ
والظلم والفساد.

دعاوى احتكار الجنة ومفاعيلها

أتب�اع ّ
الحق ،وأنهم مس�تحقون
كل ديان�ة ومذهب يرون أنهم على ّ
الح�قّ ،
وأن غيرهم على باطل ،إلى هنا واألمر مقبول،
للجن�ة التباعهم
ّ
لكن المشكلة حين يدعون احتكار الجنة ألنفسهمّ ،
وأن اآلخرين ممن
يخالفونه�م في الدين ،أو في المذهب ،أو حتى من داخل المذهب هم
جمي ًعا في النار!!

ينقل عن أحد الدعاة المس�يحيين في القرن الثالث عش�ر قولهّ :
«إن
نسبة الناجين يوم القيامة ال تتجاوز الواحد من ّ
كل مئة ألف شخص! أي
عشرة على مليون! وأ ّما البقية فمصيرهم إلى النار وبئس المصير»(((.
وأحد علماء الشيعة يرى ّ
أن الذين ضحوا بأنفسهم واستشهدوا في
قتالهم مع اإلمام علي في حروبه الجمل وصفين والنهروان ،ال يدخلون
جميعه�م إلى الجنة ،إال م�ن كان منهم يوالي اإلم�ام عل ًيا وفق المعتقد

((( هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ ،ص.10
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الش�يعي ،ق�ال« :وعلى ه�ذا فالمقتول�ون ف�ي حروبه الثالث�ة إن كانت
السعداء ،وإن كانت على بيعة َم ْن
بيعتهم على بيعة الغدير فهم الشهداء ّ
قبل�ه فاألظهر عندي أنّهم ليس�وا بناجين ،كما نطقت ب�ه األخبار ّ
أن من
ولي الله فهو باطل .(((»...ويقصد بذلك ّ
أن
عمل منهم ولم يكن بداللة ّ
من كان يعتقد ّ
أن عل ًّيا منصوب من قبل الله ،وبتعيين من رسول الله،A
يس�تحق الجنة ،أما من
ي�وم غدير خم ،وقاتل مع علي وقتل فهو ش�هيد
ّ
كان يتعام�ل مع اإلمام علي مجرد خليفة كمن س�بقه من الخلفاء ،حتى
ولو قاتل وقتل تحت رايته ،فهو ال يس�تحق وصف الش�هادة ،وال ينجو
من النار ،فضلاً عن أن يكون من أهل الجنة.
ويبدو ّ
أن القرآن الكريم حينما ير ّد ا ّدعاء اليهود والنصارى ،باحتكار
ّ
كل طائف�ة منه�م للجنة ،إنما يري�د اإلنكار على هذا النم�ط من التفكير
واال ّدعاء ،الذي تبتلى به مختلف الطوائف من مختلف الديانات ،لذلك
{و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل ا ْل َجنَّ َة إِالَّ َم ْن ك َ
َان ُهود ًا َأ ْو ن ََص َارى تِ ْل َك
يقول تعالىَ :
َأمانِيه�م ُق ْل هاتُوا برها َنكُم إِ ْن كُنتُم ص ِ
اد ِقي َن * َب َلى َم ْن َأ ْس� َل َم َو ْج َه ُه لِ َّل ِه
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
َ ُّ ُ ْ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزن َ
ُون}.
َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن َف َل ُه َأ ْج ُر ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه َوال َخ ْو ٌ
فمقياس دخول الجنة واألمن من العذاب هو إسالم الوجه لله ،أي
إخلاص القصد والتوجه إلى الله أولاً  ،ثم اإلحس�ان ف�ي العمل ثان ًيا،
وليس مجرد االنتماء االسمي واالجتماعي لهذا الدين أو ذاك.

((( الش�يخ فض�ل علي القزوين�ي (ت1367ﻫ) .اإلمام الحس�ين وأصحابه ،تحقيق الس�يد
أحمد الحسيني ،ج ،1الطبعة األولى 1415ﻫ ،قم ـ إيران ،ص.33
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حديث الفرقة الناجية
ع�زز دعوى احت�كار الجنة يبن الطوائف اإلسلامية حديث
ومم�ا ّ
الفرقة الناجية ،حيث ترى ّ
كل فرقة أنها تمتلك مفاتيح الجنةّ ،
وأن الجنة

حصرا ،أم�ا بقية الطوائف والفرق اإلسلامية فمصيره�ا إلى النار،
له�ا
ً
فضلاً عن باقي أمم األرض.
هذا الحديث الذي ورد في مصادر حديثية متعددة لمختلف الفرق
والمذاهب اإلسالمية ،من السنة والشيعة واإلباضية.

وقد تعددت طرقه وتنوعت ألفاظه وألسنته ،ومن صيغه المشهورة
ٍ
أنه قالَّ :A
وسبعي َن فِر َق ًة ؛ فِر َق ٌة ِمنها
«إن ُا َّمتي َس َت َف َّر ُق َبعدي َعلى َثالث َ
ِ
ِ
وس َ
بعون فِي الن ِّار»(((.
ناج َي ٌة َواثنَتان َ
وصح�ح بعض رواياته جماعة من المحدثين من الس�نة والش�يعة،
مع اختالف صيغ رواية الحديث ،وبعض صيغه لم تش�تمل على عبارة
(ك ّلها في النار إلاّ واحدة).
وقد واجهت أسانيد الحديث نقود كثيرة من عدد من العلماء ،حتى
قال بعضهم :أنه ال يصح من جهة اإلسناد أصلاً ؛ ألنه ما من إسناد روي
به إلاّ وفيه ضعيفّ ،
وكل حديث هذا شأنه ال يجوز االستدالل به ،ومن

((( الش�يخ الصدوق .الخصال ،ص  ،585ومثله في سنن الترمذي ،كتاب اإليمان ،ما جاء
في افتراق هذه األمة ،حديث .2640
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القائلين بذلك ابن حزم األندلسي(((.

وقال الش�يخ الس�بحاني بعد بحثه حول هذا الحديثّ :
(إن مشكلة
اختلاف نص�وص الحديث ،ال ّ
يق�ل إعضالاً عن مش�كلة س�نده ،فقد
تط�رق إلي�ه االختالف م�ن جهات ش�تى ،ال يمكن مع�ه االعتماد على
واحد منها)(((.

كما رجح شيخ األزهر األسبق الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود
إح�دى صيغ رواية الحديث ،وأبدى ابتهاجه بها قال( :ولكن مما يدعو
إلى االرتياح ويثلج الصدر ّ
أن الش�عراني في ميزانه قد روى من حديث
ابن النجار ،وصححه الحاكم بلفظ «غريب» وهو :س�تفترق أمتي على
نيف وسبعين فرقة ،ك ّلها في الجنة إلاّ واحدة)(((.

وف�ي ه�ذا الس�ياق يقول الش�يخ محمد ج�واد مغنية( :اش�تهر عن
النبي Aأن�ه قال :افترقت اليهود على إحدى وس�بعين فرقة ،وافترقت
النصارى على اثنتين وس�بعين فرقة ،وتفترق أمتي على ثالث وس�بعين
فرق�ة .وق�د كث�ر ال�كالم وط�ال ح�ول ه�ذا الحديث ،فم�ن قائ�ل :إنه
يع�ول علي�ه .وقائ�ل :إنه خبر واح�د ،وهو لي�س بحجة في
ضعي�ف ال ّ
((( عل�ي ب�ن أحمد بن س�عيد بن ح�زم األندلس�ي الظاهري .الفص�ل في المل�ل واألهواء
والنحل( ،القاهرة :مكتبة الخانجي) ،ج ،2ص.248
((( الش�يخ جعف�ر الس�بحاني .بحوث ف�ي المل�ل والنح�ل ،ج ،1الطبعة الثاني�ة 1411ﻫ،
(بيروت :الدار اإلسالمية) ،ص.41
((( عب�د الحلي�م محم�ود ،التفكير الفلس�في اإلسلامي1982 ،م( ،بي�روت :دار الكتاب
اللبناني) ،ص.100
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الموضوع�ات .وق�ال ثالثّ :
إن «ك ّلها في النار» من دس�ائس المالحدة
للتشنيع على المسلمين .ورواه رابع بلفظ «ك ّلها في الجنة إلاّ الزنادقة».
ونحن على ش�ك من هذا الحديث؛ ّ
ألن األصل عدم األخذ بما ينس�ب
إل�ى الرس�ول Aحتى يثبت العك�س  ..ولكن إذا خ ّيرنا بي�ن :ك ّلها في
النار ،وبين :ك ّلها في الجنة ،نختار الجنة على النار  ..أولاً أنها أقرب إلى
رحمة الله .ثان ًيا ّ
إن الفرق اإلسالمية على أساس االختالف في األصول
ال تبلغ  ،٧٣واالختالف في الفروع ال يس�تدعي الدخول في النار؛ ّ
ألن
الخط�أ فيه�ا مغتفر إذا حصل مع التحفظ ،وبعد الج�د واالجتهاد ..وما
أبع�د ما بين هذا الحديث المنس�وب إلى النب�ي Aوقول ابن عربي في
كتاب الفتوحات :ال ّ
يعذب أحد من أمة محمد Aببركة أهل البيت)(((.

ّ
ش�عارا للتوجه�ات الطائفي�ة
إن حدي�ث الفرق�ة الناجي�ة أصب�ح
ً
للحض على الكراهية والتفرقة بين المس�لمين ،وال
البغيض�ة ،وعنوانًا
ّ
ينبغي للعلماء أن يتس�امحوا أو يسكتوا على انتشار مثل هذه النصوص
دون دراس�ة وتمحيص ،ودون عرضها على القيم األس�اس في الدين،
والمب�ادئ والمفاهيم الثابتة ،ودون أخ�ذ تداعياتها ونتائجها على واقع
األمة بعين االعتبار.

المفاعيل والتداعيات:

إن دع�وى احت�كار الجن�ة داخ�ل ّ
ّ
كل مذه�ب وفرقة ،لي�س مجرد

((( محمد جواد مغنية .التفس�ير الكاشف ،ج ،2الطبعة األولى ( ،1968بيروت :دار العلم
للماليين) ،ص.30
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نظرية ال أثر لها وال انعكاس على الواقع االجتماعي ،بل ّ
إن لها مفاعيل
وتداعيات خطيرة ،من أهمها أمران:

اً
أول :التمح�ور حول عنوان االنتماء على حس�اب مضمون العمل
وااللت�زام ،حي�ث يتضخم ف�ي نفس الس�ني والش�يعيّ ،
أن حمله لهوية
مذهب�ه ه�ي بطاق�ة دخول�ه إل�ى الجن�ة ،دون اهتم�ام بمس�توى التزامه
بالمب�ادئ والقي�م في التطبيق والس�لوك ،فيعي�ش وهم النج�اة ،وأمنية
الخالص ،دون أن يو ّفر في نفسه مؤهالت ومقومات النجاة.

الرد على دعوى احتكار الجنة،
وه�ذا ما أثارته اآليات الكريمة في ّ
{و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل ا ْل َجنَّ َة إِالَّ َم ْن ك َ
َان ُهود ًا َأ ْو ن ََص َارى
حيث يقول تعالىَ :
�ك َأمانِيهم ُق ْل هاتُوا برها َنكُم إِ ْن كُنتُم ص ِ
ِ
اد ِقي َن} لتأتي اآلية األخرى
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
ت ْل َ َ ُّ ُ ْ
بعده�ا مؤكدة عل�ى ّ
أن الخالص والنجاة يتوقف عل�ى التوجه إلى الله
واإلحس�ان في العمل {بلى من َأ ْس� َل َم َو ْج َه ُه لِ َّل ِه َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن} وليس
على حمل بطاقة هوية وعنوان انتماء فقط.
وفي آية أخرى يقول تعالىَ { :ل ْي َس بِ َأ َمانِ ِّيك ُْم َوال َأ َمانِ ِّي َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب
من يعم ْل س�وء ًا يج َز بِ ِه وال ي ِجدْ َله ِمن د ِ
ون ال َّل ِه َولِ ّي ًا َوال ن َِصير ًا * َو َم ْن
ُ ْ ُ
َ َ
ُ ْ
َ ْ ََْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال َحات م ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َف ُأ ْو َلئ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون ا ْل َجنَّ َة
َي ْع َم ْل م ْن َّ
َوال ُي ْظ َل ُم َ
ون ن َِقير ًا}[سورة النساء ،اآليتان.]124-123 :
فبطاق�ة الهوية الدينية ال تمنح اإلنس�ان الحصانة ،إذا س�لك طريق
الظل�م والفس�اد واالنحراف ،والنج�اة هي باإليمان والعم�ل الصالح،

اهليعافمو ةنجلا راكتحا ىواعد

فذلك ما يؤهل لدخول الجنة.

(بعب�ارة موجزة :الجنّ�ة ومرضاة الله ،والس�عادة الخالدة ،ليس�ت
حكرا على طائفة معينة ،بل هي نصيب ّ
كل من يتوفر فيه شرطان:
ً
األول:التسليم التا ّم لله تعالى ،واالنصياع ألوامره سبحانه ،وعدم
ّ
التفري�ق بي�ن هذه األوام�ر ،أي ع�دم ترك ذلك القس�م من
األوامر الذي ال ينسجم مع المصالح الفردية الذاتية.
ال ّثاني:وهو ما يترتب على التس�ليم في المرحلة األولى ،من القيام
باألعمال الصالحة ِ
واإلحسان في جميع المجاالت)(((.

ّ
يح�ذرون ش�يعتهم م�ن االت�كاء
وق�د كان أئم�ة أه�ل البي�تB
واالعتم�اد على عن�وان االنتماء والوالية له�م ،دون االلتزام بطاعة الله
تعالى واجتناب معصيته.
ورد ع�ن اإلم�ام محمد الباقر Eأنه قال لجابر« :ي�ا جابِر ،و ِ
الله ما
ُ َ
ِ
َبار َك وتَعالى إلاّ بِال ّطا َع ِة ،وما َم َعن�ا َبرا َء ٌة ِم َن الن ِّار وال
ُي َت َق َّ�ر ُب إ َل�ى الله ت َ
كان ِ
لله ُمطي ًعا َف ُه َو َلنا َولِ ٌّي ،و َمن َ
َع َل�ى الل�ه لأِ َ َح ٍد ِمن ُح َّج ٍةَ ،من َ
كان لله
ِ
عاص ًيا َف ُه َو َلنا عَدُ ٌّو ،وما ت ُ
الو َرعِ»(((.
ُنال َوال َيتُنا إلاّ بِال َع َم ِل َو َ
فوالله ما ش�يعتنا إلاّ من أطاع
وعنه« :Eال تذهب بكم المذاهبَ ،

((( ناصر مكارم الش�يرازي .األمثل في تفس�ير كتاب الله المنزل ،الطبعة األولى 1413ﻫ،
(بيروت :مؤسسة البعثة) ،ج ،1ص.295-294
((( الكافي .ج ،2ص ،74حديث.3
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عز ّ
وجل»(((.
الله ّ

وع�ن اإلمام جعفر الصادق« :Eليس من ش�يعتنا من قال بلس�انه
وخالفنا في أعمالنا وآثارنا»(((.

ثان ًيا :نزعة التعالي على اآلخرين وازدراؤهم واحتقارهم ،باعتبارهم
من أهل النار ،فالس�ني الذي يعتقد ّ
أن الشيعي من أهل النار ،أو الشيعي
الذي يعتقد ّ
أن الس�ني من أهل النار ،هل س�يحبه أو يحترمه أو يثق به أو
يحفظ له حقوقه؟!
ولعل�ه بس�بب ذلك نجد فت�اوى ودعوات واضح�ة للقطيعة وزرع
بعضا.
الكراهية والبغضاء ،في أوساط الشيعة والسنة ،تجاه بعضهم ً

وهن�ا تأتي أهمية التذكير بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيتB
التي تؤكد ّ
أن المخالفين لك في المذهب من المسلمين ،سيشاركونك
مبغضا
ف�ي دخول الجنة ،وستش�ملهم رحم�ة الله تعالى ،عدا م�ن كان ً
الحق وثبتت
أله�ل البيت ،ومعاندً ا وجاحدً ا لح ّقهم ،بع�د أن اتضح له ّ
عليه الحجة.
وفيما يلي نذكر نموذج ًا من تلك الروايات:

1.1ع�ن ضريس الكناس�ي عن أبي جعفر Eق�ال :قلت له :جعلت
المقرين بنبوة محمد Aمن المسلمين
الموحدين
فداك ،ما حال
ّ
ّ
((( الكافي .ج ،2ص ،73حديث.1
((( بحار األنوار .ج  ،65ص ،164حديث.13

اهليعافمو ةنجلا راكتحا ىواعد

المذنبي�ن الذين يموتون وليس لهم إمام ،وال يعرفون واليتكم؟
فقال« :أما هؤالء فإنهم في حفرهم ال يخرجون منها ،فمن كان له
عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه ُي َخدُّ له َخدًّ ا إلى الجنة»(((.

2.2ع�ن محم�د بن الفضيل الزرق�ي عن أبي عبد الله ع�ن آبائه ،عن
عل�ي Bق�الّ :
«إن للجنة ثماني�ة أبواب باب يدخ�ل منه النبيون
والصديقون ،وباب يدخل منه الش�هداء والصالحون ،وخمس�ة
أب�واب يدخ�ل من�ه ش�يعتنا ومحبون�ا ،وب�اب يدخل منه س�ائر
المس�لمين ممن يش�هد أن ال إله إلاّ الله ولم يكن في قلبه مقدار
ذرة من بغضنا أهل البيت»(((.
ّ
وجل« :إلاّ
ع�ز ّ
3.3ع�ن أب�ي خديجة ،عن أبي عب�د الله Eفي قوله ّ
المستضعفين من الرجال والنس�اء والولدان ال يستطيعون حيلة
وال يهت�دون س�بيلاً » فق�ال« :ال يس�تطيعون حيل�ة إل�ى النصب
الح�ق فيدخلون فيه ،وهؤالء
فينصبون ،وال يهتدون س�بيل أهل
ّ
يدخلون الجنة بأعمال حسنة ،وباجتناب المحارم التي نهى الله
عز ّ
وجل عنها ،وال ينالون منازل األبرار»(((.
ّ
4.4عن زرارة ،قال :س�ئل أبو عبد الله Eوأنا جالس عن قول الله:
«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» يجري لهؤالء ممن ال يعرف
((( بحار األنوار .ج ،69ص ،158حديث.3
((( بحار األنوار .ج ،69ص ،158حديث.5
((( المصدر نفسه .ص ،160حديث.10
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خاصة ،قلت له:
منهم هذا األمر؟ فقال« :ال ،إنما هذه للمؤمنين ّ
أصلحك الله ،أرأيت من صام وص ّلى واجتنب المحارم وحسن
ورع�ه مم�ن ال يعرف وال ينص�ب ،فقالّ :
إن الل�ه يدخل أولئك
الجنة برحمته»(((.

5.5ورد ع�ن اإلم�ام جعف�ر الص�ادق ،Eف�ي تفس�ير قول�ه تعالى:
ف ُي ْعطِ َ
�ى} قال Eـ فيم�ا روي عنه ـ
�و َ
{و َل َس ْ
َ
ي�ك َر ُّب َك َفت َْر َض ٰ
موحد»(((.
«رضى جدي أن ال يكون في النار ّ

تعزز التسامح
ماس�ة إلى نش�ر هذه الثقافة اإلنسانية التي ّ
إننا بحاجة ّ
وتقرب المس�لمين إلى بعضهم بعض ،ليكونوا أمة واحدة
في النفوسّ ،
وص ًّف�ا واح�دً ا ،كما أراد الله تعالى ،ال أن يكون�وا متباغضين متناحرين
كما يريد الشيطان وأتباعه.

((( المصدر نفسه .ص ،162حديث.19
((( الفضل بن الحسن الطبرسي .مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج( ،10بيروت :منشورات
دار مكتبة الحياة) ،ص.382

التواصل المذهبي وما بعد
العنف الطائفي
ُ َّ ُ ُ ْ ُ ً
َ ََ
َّ َ
ِ��دةً َوأنا
��م أ َّم��ة َواح
{إِن ه�� ِذه ِ أمتك
َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ون}[سورة األنبياء ،اآلية.]92 :
ربكم فاعبد ِ

الزلزال الرهيب

م�رت باألم�ة أزم�ات عديدة في ه�ذا العص�ر ،وأصاب�ت المنطقة
ّ
أعاصي�ر مختلفة ،لكن ظهور حركة عنفية إرهابية ،تتبنّى القتل والتدمير
بأبش�ع الص�ور ،وتتباهى بها وتروجها ضمن وس�ائل إعالمها ،من ذبح
وإعدام�ات وإح�راق ألناس أحياء ،وس�بي للنس�اء ،وتداف�ع عن ذلك
ٍ
أراض تعلن عليها خالفتها ،وتج�د لها أتبا ًعا من
علنًا!! وتس�يطر عل�ى
مختلف أنحاء العالم ،هذا ما فاق ّ
كل التصورات والتوقعات ،إنه زلزال
رهيب.
حتى ّ
إن اإلنسان ليتساءل عن المشاهد التي يراها ويسمع عنها :هل
هذا واقع؟!
هل يمكن أن تحصل هذه الجرائم البشعة باسم اإلسالم؟!!

نعم  ..لقد حصل ذلك!!

في  10يونيو 2014م اس�تولت (داع�ش) على حوالي  108آالف
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كلم مربع ،أي  %40من مس�احة العراق .إضافة إلى ما كانت اس�تولت
عليه من نصف أراضي سوريا.
ويقدر أعداد مقاتليه في العراق بين  30إلى  50ألف مقاتل

كما انضم إليه أكثر من  40ألف مقاتل أجنبي من  81دولة س�افروا
للقتال في سوريا والعراق.

وتقدر ثروة التنظيم بملياري دوالر من األموال السائلة واألصول،
مما يجعله من أغنى الجماعات المسلحة على مستوى العالم.

داع�ش والحرب الطائفية:
ف�ي موض�وع (داع�ش) أبعاد كثي�رة ،ح�ول تكونه�ا ،وارتباطاتها،
ودعمها ،وطريقة إدارتهاّ ،
وكل بعد تتعدد فيه التحليالت واآلراء ،لكن
ما يهمنا في هذا المجال هو البعد الطائفي المذهبي.
بالطب�ع ّ
إن (داع�ش) ل�م تقتصر على قتال الش�يعة ،بل اس�تهدفت
أيضا ،إضافة إلى األيزيديين والمس�يحيين وأتباع س�ائر األديان،
الس�نة ً
شر هذه الحركة اإلرهابية.
فلم يسلم أحد من ّ

لكنن�ا ف�ي ه�ذا البح�ث نتن�اول البع�د المذهب�ي ،فقد أعلن�ت هذه
الحرك�ة اإلرهابي�ة حربه�ا على الش�يعة ،واس�تهدفت وجوده�م في ّ
كل
مكان ،وحركت عناصرها للقيام بالتفجيرات في المساجد والحسينيات
والمواكب ،كما رأينا في باكستان وأفغانستان والسعودية والكويت فضلاً
عن العراق وسوريا ،وهي تعلن في بياناتها وإعالمها استهدافها للشيعة.

بيهرلا لازلزلا

وه�ذا م�ا يطرح ض�رورة الع�ودة إلى بح�ث العالق�ات المذهبية،
لقد اس�تفادت هذه الحرك�ة وأمثالها من أرضية فكري�ة طائفية ،وأجواء
غير مس�تقرة في العالق�ات البينية ،وتراث مش�حون بمبررات الخالف
والصراع المذهبي.

الدرا�سة والمراجعة:
فلا ُبدّ أن تع�ود األمة وعلى رأس�ها المفكرون والعلم�اء والدعاة
والقي�ادات المهتمة ،لدراس�ة هذا الزلزال الرهي�ب الذي حصل خالل
هذه السنوات.
ونجد أنفسنا أمام خيارين:

 إم�ا االستسلام لمفاعي�ل ه�ذا التوج�ه العنفي الطائف�ي ،وما
يتركه من ارتدادات على النفوس واألفكار ،في أتباع (داعش)
والمتأثري�ن به�ا ،أو ف�ي نف�وس الضحاي�ا والمتضرري�ن من
جرائمها.
 والخيار اآلخر مالحقة هذه المفاعيل حتى ال تنمو وتتفجر من
جديد.

ولكن من المسؤول عن دراسة الحالة والمراجعة والمالحقة؟!

إنن�ا جمي ًعا نتحمل المس�ؤولية لمواجه�ة هذه اآلث�ار والمفاعيل،
فحكوم�ات المنطق�ة معني�ة بس�دّ الثغرات ،والس�يطرة على المش�كلة
المذهبي�ة ،ف�ي إطار تعزي�ز الوح�دة واالندم�اج الوطني ،والمؤسس�ة
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الدينية للسنة والشيعة ،مسؤولة عن إعادة النظر في خطابها وطروحاتها
صحيحا االس�تمرار في ترامي
يخص الجان�ب المذهبي ،ولي�س
فيم�ا
ً
ّ
المس�ؤولية ،ب�أن ت�رى المؤسس�ة الدينية عند الس�نة ّ
بأن المش�كلة من
الطرف الش�يعي ،وترى المؤسس�ة الدينية عند الشيعة ّ
بأن المشكلة هي
من الجانب السني ،فهذا ال ّ
يحل المشكلة ،وال يوصلنا إلى ّبر األمان.
ٌّ
كل منّا يجب أن يتحمل نسبة من الخطأ ،قد نختلف في تقديرها.

وكمث�ال على ذلك في الحوادث المرورية ،حتى لو كان الخطأ في
األساس من الطرف اآلخر؛ لكونه مسر ًعا ،أو قاط ًعا لإلشارة ،لكنك إذا
ومس�يطرا على قيادتك للس�يارة ،واتخاذ التصرف السليم،
منتبها
كنت ً
ً
فقد تستطيع تجنب الكارثة أو التخفيف منها.
صحيحا أن نسترس�ل فيما كنا عليه
علينا أن نصارح أنفس�نا ،فليس
ً
وكأن شي ًئا لم يحدثّ ،
ّ
إن هذا يعني إعطاء الفرصة لتكرار
قبل (داعش)،
ما حصل ،وربما بشكل أشدّ وأقسى ال سمح الله.
ون�رى أن المجتمعات األخ�رى تدرس الظواه�ر واألحداث التي
تمر بها ،وتتخذ القرارات المطلوبة على ضوء دراستها.

حينم�ا تق�دّ م الروس عل�ى األمري�كان في غ�زو الفض�اء ،اتخذوا
إج�راءات طال�ت مناه�ج التعلي�م ف�ي أمري�كا ،وخاصة ف�ي الجوانب
العلمية الطبيعية كالفيزياء والرياضيات.
يحركنا للمراجعة وإعادة
وهذا الحدث الكبير في مجتمعاتنا ال ُبدّ أن ّ

بيهرلا لازلزلا

النظر ،ولألسف ّ
فإن مسألة الدراسات الجادة للظواهر والمشكالت ال
تحظى باالهتمام الالزم في العالم اإلسالمي.

فع�ن موضوع (داعش) بال�ذات صدرت دراس�ات كثيرة عن عدد
م�ن مراكز األبحاث ف�ي العالم ،ومن أوائل الدراس�ات ،دراس�ة مهمة
مثيرة صدرت س�نة 2014م عن مركز المعلومات حول االستخبارات
واإلره�اب التاب�ع لالس�تخبارات اإلس�رائيلية ،ترجمت�ه وطبعت�ه عام
2016م مؤسسة باحث للدراسات الفلسطينية االستراتيجية ،في 360
صفحة .تحت عنوان( :داعش صورة عن تنظيم إرهابي جهادي  ..رؤية
صهيونية).

إنّ�ه ينبغ�ي ّ
ل�كل الجهات الرس�مية واألهلي�ة والدينية دراس�ة هذا
الح�دث ،واتخ�اذ اإلجراءات العملي�ة الكفيلة بالحدّ م�ن آثاره ،وعدم
تكراره في المستقبل.
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في تاريخنا اإلسالمي كانت هناك انقسامات دينية في ساحة األمة،
وأمكن تجاوز معظم تلك االنقسامات أو تجميد آثارها.

كان�ت هناك خالفات بي�ن أهل ال�رأي وأهل الحدي�ث ،ومن يقرأ
استمر
التاريخ يتعرف على ألوان من الصراع والمواجهات بينهما ،وقد
ّ
هذان االتجاهان ،لكن حالة االنقسام تم تجاوزها.
كما حدث انقسام بين األشاعرة والمعتزلة ،ثم تراجع هذا االنقسام،
وبقي االختالف في حدوده العلمية.
وكان�ت هناك انقس�امات بي�ن المذاهب األربعة ،تص�ل في بعض
المراحل إلى النزاع والمواجهات وسقوط الضحايا ،وصدرت في تلك
الحقب�ة الزمنية فتاوى متبادل�ة تحرم التزاوج بين أتب�اع هذه المذاهب،
أو الصلاة خل�ف إمام مغاي�ر في المذه�ب ،لكننا اليوم ال نش�هد تلك
االنقسامات الحادة ،حيث تحول االختالف بين اتباع المذاهب االربعة
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إلى مجرد تباين في اآلراء العلمية.

وبقي الخالف (السني ـ الشيعي) إلى يومنا هذا ،لم تتم معالجته!!

أي مذه�ب عن ش�يء من
بالطب�ع لي�س مطلو ًب�ا أن يتن�ازل أتب�اع ّ
معتقداته�م وآرائه�م المذهبي�ة ،لكن المطل�وب هو التعاي�ش وتجاوز
االنقس�ام االجتماعي ،حت�ى ال تصبح حالة االختلاف مبع ًثا لألخطار
على األمة ومجتمعاتها ،فتتس�لل مثل ه�ذه التوجهات العنفية اإلرهابية
من ثغرة االختالف المذهبي.

�ضمانات المعالجة:
كان لجهود العلماء المصلحين من الس�نة والش�يعة في الستينيات
م�ن القرن الماض�ي ،دور كبير في إنت�اج ثقافة تعزز وح�دة األمة ،ونبذ
الصعد المحلية ،والمس�توى
الخالف ،وتدعو للتواصل المذهبي على ُّ
اإلسلامي الع�ام ،كتأس�يس دار التقري�ب بي�ن المذاه�ب اإلسلامية،
وانعقاد المؤتمرات المختلفة ،وقيام جماعات ونش�اطات مشتركة بين
إن ّ
أطراف ش�يعية وس�نيةّ ،
كل هذه المبادرات تشكر وتقدر ،وينبغي أن
تتواصل وتتوسع.

لكن هناك أمرين ال ُبدّ من توفرهما للسير في الطريق الصحيح نحو
نزع فتيل هذه المعضلة:
األمر األول :الحياد السياسي

وذلك بأن تتعامل الحكومات اإلسالمية مع مواطنيها ضمن مفهوم

السإلا تايعجرملا نيب ةقالعلا عيبطت

أي
المواطن�ة في الدول�ة الحديثة ،بعيدً ا عن الخلاف المذهبي ،ودون ّ
تمييز في الحقوق والواجبات.

األمر الثاني :تأسيس عالقة بين المرجعيات الدينية الكبرى (السنية
والشيعية)
ّ
إن فظاع�ة ما حصل من هذا الزل�زال الرهيب ،تدعونا للتأكيد على
ض�رورة القيام بمبادرة أكبر تس�تجيب لتحدي�ات المرحلة ،وتتمثل في
تالقي المرجعيات الرئيسة لدى السنة والشيعة ،واتفاقهم على التواصل
الدائم ،واعتماد صيغة للعالقة اإليجابية بين الطرفين.
وهناك أربع مرجعيات دينية أساسية في العالم اإلسالمي ،مرجعيتان
للسنة ،تتمثل في سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية ،وفي األزهر وشيخ الجامع األزهر في مصر.
ومرجعيتان للشيعة تتمثل في المرجعية العليا في النجف ،ومرجعية
الحوزة العلمية في قم.

ّ
إن مصلح�ة األم�ة والعالم االسلامي ،تقتضي التواص�ل بين هذه
المرجعي�ات ،وأن يك�ون بينها خطوط ارتباط وتنس�يق ،فما الذي يمنع
من ذلك؟
انفتاحا وتواصلاً بين المؤسسة الدينية في المملكة وفي
إننا نشاهد
ً
األزهر ،وبين الفاتيكان وبابا المسيحية هناك.
فف�ي غ�رة ش�هر ش�عبان الماض�ي 1438ﻫ اس�تقبل ش�يخ األزهر
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الدكت�ور أحمد الطيب ،بابا الفاتيكان ،الذي زار القاهرة للمش�اركة في
«مؤتم�ر األزهر العالمي للسلام» ،وفي خطوة رائ�دة زار األمين العام
لرابطة العالم اإلسلامي في المملكة العربية الس�عودية الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيس�ى حاضرة الفاتيكان ي�وم األربعاء 29 ،ذو الحجة
1438ﻫ الموافق  20سبتمبر 2017م.
وكان في اس�تقباله البابا فرانس�يس الثاني ،وتم خلال اللقاء تبادل
وجه�ات النظر ح�ول ع�دد م�ن المواضي�ع ذات االهتمام المش�ترك،
خصوصا التعاون بين
الت�ي تصب في صالح السلام والوئام العالم�ي،
ً
الفاتيكان والعالم اإلسالمي في قضايا السالم والتعايش ونشر المحبة.
وأعرب معالي الدكتور محمد العيس�ى عن تقدير العالم اإلسالمي
لمواق�ف الباب�ا العادل�ة والمنصفة تج�اه الدع�اوى الباطل�ة التي تربط
التطرف والعنف باإلسالم.
وفي نهاية اللقاء تبادل قداسة البابا مع معالي الشيخ العيسى الهدايا
التذكارية.
كم�ا التقى الدكتور العيس�ى ضمن جدول الزيارة الرس�مية أعضاء
المجلس البابوي(((.
وكان رئي�س المجل�س الباب�وي بالفاتيكان الكردين�ال جان لوري
مش�يرا إلى ّ
أن هذا اللقاء فتح صفحة
توران ،قد أش�اد باللقاء التاريخي،
ً

((( جريدة الرياض .الخميس غرة محرم 1439ﻫ الموافق  21سبتمبر 2017م.

السإلا تايعجرملا نيب ةقالعلا عيبطت

جدي�دة م�ن الصداق�ة والتع�اون بي�ن الفاتي�كان والعال�م اإلسلامي،
لمواجه�ة التحديات واألخط�ار التي تواجه العالم الي�وم ،وتحتاج إلى
تكاتف الجميع.
م�ن جهة أخرى ،أكد الدكتور العيس�ى ّ
أن رابطة العالم اإلسلامي
عل�ى أتم االس�تعداد للتع�اون م�ع جماعة (س�انت إجيدي�و) المنظمة
الدولية اإلنس�انية في جميع المجاالت التي تخدم التواصل الحضاري
بين الشعوب والمنظمات(((.

كما تقرر تكوين لجنة اتصال دائمة بين الفاتيكان ،ممثلاً بالمجلس
البابوي ،ورابطة العالم االسالمي لبحث عدد من المبادرات(((.

وال ش�ك ّ
أن مث�ل ه�ذه المب�ادرات واللق�اءات مع رأس الكنيس�ة
المس�يحية ،مفيد ومه�م جدًّ ا ،وخاصة في الزم�ن الحاضر ،لتالفي آثار
وتداعيات التوجهات اإلرهابية المتطرفة ،على عالقة المس�لمين بأبناء
الديانات األخرى.
أيض�ا لتفعي�ل التواصل بي�ن قيادات
ماس�ة ً
وكذل�ك ف�إن الحاجة ّ
إلحاح�ا وأهمية ،لحماية
المذاه�ب داخل األمة اإلسلامية ،وهي أكثر
ً
التمزق واالحتراب.
مجتمعات األمة وأوطانها من ّ
ّ
إن الحكومات ينبغي أن تدفع باتجاه تالقي هذه المرجعيات ،فذلك

((( جريدة الوطن السعودية .الثالثاء  26سبتمبر 2017م.
((( جريدة عكاظ .الثالثاء  6محرم 1439ﻫ الموافق  26سبتمبر 2017م.
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ما يفيد الحكومات ويس�اعدها في تخفيف االحتقان والتوتر المذهبي،
وه�و ما يفترض أن تتطلبه ه�ذه الحكوماتّ ،
وأن على الواعين من أبناء
المجتمعات اإلسالمية أن يطالبوا مرجعياتهم بتحقيق هذه الخطوة.

ونأمل أن يس�اعد تط�ور العالقات بين المملكة والع�راق ،وافتتاح
قنصلية سعودية في النجف ـ كما جرى الحديث عنه في وسائل اإلعالم
ـ على تحقيق ذلك.
ف�ي ذات الوقت ّ
تطورا في العالق�ات المصرية العراقية
ف�إن هناك
ً
يخدم هذا االتجاه.

�أنموذج م�سيحي في العالقات المذهبية:

شهد العالم في  12فبراير 2016م حد ًثا ها ًّما على صعيد العالقات
تجسد في لقاء رأسي الكنيستين الكاثوليكية
الدينية المذهبية المسيحيةّ ،
الرومانية الغربية ،واألورثوذكس�ية الش�رقية ،بعد خلاف مرير دام أكثر
من ألف س�نة ،فقد ش�كّل االنقسام بين الكنيس�يتين أكبر انشقاق شهدته
المس�يحية عبر تاريخها ،والذي حدث س�نة  1054ميالدية ،ومنذ ذلك
الحين انقس�مت المسيحية إلى الكنيس�ة الكاثوليكية الغربية التي يتبعها
غالبي�ة المس�يحيين في العال�م ،بتعداد يف�وق المليار ومئت�ي مليون من
األتباع ،في مقابل الكنيسة الشرقية األرثوذكسية وتعداد أتباعها يربو على
 250مليونًا ،ولهذه الكنيسة بدورها عدة كنائس ،أبرزها تلك الموجودة
في العاصمة الروسية موسكو ويتبعها نحو  165مليون شخص.

السإلا تايعجرملا نيب ةقالعلا عيبطت

ويعود سبب االنقسام بين الكاثوليكية واألرثوذكسية إلى خالفات
عقدي�ة ،إلى جانب التنافس على الزعامة بين الكنيس�تين ،حيث ترفض
الكنيس�ة الش�رقية الخض�وع للكنيس�ة الغربي�ة ،وتعتبر نفس�ها الممثل
الحقيقي للكنيس�ة ،بالنظر إلى انبثاق المس�يحية في الشرق ،أضف إلى
ذلك من أس�باب الخلاف ،االتّهامات المتبادلة بالتبش�ير لمذهب ّ
كل
كنيس�ة في وس�ط أتب�اع الكنيس�ة األخرى ،الذي تش�تكي منه الكنيس�ة
الش�رقية بق�وة ،حي�ث اش�تدّ ت ه�ذه االتّهامات بع�د س�قوط االتحاد
السوفييتي.
والالف�ت ف�ي األم�ر ّ
أن ذات األس�باب الباعث�ة عل�ى التوت�ر بي�ن
الكنيس�تين الكاثوليكية واألرثوذكس�ية ،تكاد تتطابق مع أس�باب التوتر
بين المس�لمين الش�يعة والس�نة ،من حيث الخالف العقدي ،والتنافس
على النفوذ ،إلى جانب الشكوى من التبشير المذهبي المتبادل.

ورغ�م الص�راع الطويل بي�ن أتباع الكنيس�تين ،والذي كان مش�و ًبا
بالعن�ف واالحت�راب ف�ي بع�ض االزم�ان ،إلاّ أنّه�م تج�اوزوا حال�ة
االحتراب والعنف ،وأقصى ما يمكن أن يقال على هذا الصعيد ّ
أن هناك
«حر ًبا باردة» بين الطرفين.
وق�د كان�ت هناك مس�ا ٍع جدّ ية نحو ترتيب لقاء مباش�ر بين رأس�ي
الكنيس�تين ،ب�اءت جميعها بالفش�ل ،إل�ى أن نجحت الجه�ود ّ
مؤخ ًرا

ف�ي ترتيب اللق�اء األول بينهما في العاصمة الكوبي�ة هافانا ،وذلك بعد
نحو ألف س�نة من االنفصال ،وقد قضى زعيما الكنيستين لقا ًء دام نحو
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الس�اعتين ،ث�م خرجا ببيان مش�تركّ ،
يبش�ران فيه بعالق�ة جديدة أقرب
للتعاون بينهما.
وما يلفت النظر ّ
أن أحد الطرفين يمثل األكثرية المس�يحية الغربية،
بتع�داد يرب�و على المليار و 200مليون ،فيما يمث�ل اآلخر األقلية بنحو
 250ملي�ون م�ن المس�يحيين الش�رقيين ،إلاّ أنّهم�ا في نهاي�ة المطاف
التقي�ا ،واتفقا على عدد م�ن األمور ،ومن أبرزها بحس�ب وكالة األنباء
الكاثوليكية ،أمران:
يتع�رض له المس�يحيون
األول :الوق�وف ض�دّ االضطه�اد ال�ذي ّ
وخاص�ة في الش�رق األوس�ط ،لجهة خط�ر اإلب�ادة والتهجي�ر ،نتيجة
اإلرهاب والتطرف الذي أخذ عنوان اإلسلام ،ليطوي الطرفان صفحة
الخالفات ويتفقا على توحيد الجهود في هذا الملف.

األم�ر الثاني ،أن تتعاون الكنيس�تان المؤمنت�ان باألخالق التقليدية
على ترس�يخ هذه األخالق ،في مقابل س�يطرة األخلاق الليبرالية التي
تسود العالم.

دور الممانعة والتطرف في الجانبين

حينم�ا نقرأ تاريخ العالق�ات المذهبية بين علماء الفريقين (الس�نة
والش�يعة) ،ن�رى ّ
أن هناك خ ًّط�ا إيجاب ًّيا يدعو إلى التواص�ل والتقارب،
يقابل�ه خ�ط س�لبي يمان�ع التق�ارب والتواص�ل ،ويدع�و إل�ى القطيعة
أيضا.
والتباعد ،وكما في الماضي هو في الحاضر ً

نماذج �إيجابية
1.1ذك�ر الخطيب البغدادي ف�ي تاريخ بغ�داد ج 10ص :262كان
عب�د الرحمن بن صال�ح األزدي رافض ًّيا وكان يغش�ى أحمد بن
حنب�ل ،فيقرب�ه ويدنيه ،فقيل له :يا أبا عبد الل�ه ،عبد الرحمن بن
صالح رافضي.
أحب قو ًما من أه�ل بيت النبى صلى
فقال :س�بحان الل�ه ،رجل ّ
الله عليه وسلم نقول له :ال تح ّبهم! هو ثقة.

منفتحا على هذا الشخص الذي يختلف
هكذا كان اإلمام أحمد
ً
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معه في ال�رأي والمذهب ،وهناك من يعت�رض عليه في انفتاحه
وتواصله ،وهي حالة تتكرر اليوم.

2.2تحدث السيد عبدالحسين شرف الدين في كتاب (المراجعات)
ع�ن اعتم�اد علم�اء الس�نة ومحدثيهم لرواي�ات نقله�ا رواة من
الشيعة ،مع وضوح تشيعهم .وقد أثبت أسماء مئة منهم.
ِ
ب جاء في أسناد أحاديث من صحيح مسلم،
فمثالَ :أبان بن َت ْغل ْ
وسنن أبي داوود ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجة ،وقد ترجمه
الذهبي في ميزان االعتدال ،فقال عنه :شيعي جلد لكنه صدوق،
فلن�ا صدقه وعليه بدعته ،وقد وثقه أحمد بن حنبل ،وابن معين،
وأبو حاتم ،وأورده ابن عدي وقال :كان غال ًيا في تشيعه.
وكذل�ك أحمد ب�ن المفضل بن الكوفي ،أخرج عن�ه أبو داوود،
والنس�ائي ،وقال عنه الذهبي :كان أحمد بن المفضل من رؤساء
الشيعة ،صدو ًقا.

اس�ما في كتابه
وقد أحصى الش�يخ محمد جعفر الطبس�ي ً 140
مؤخرا.
(رجال الشيعة في أسانيد السنة)((( الذي طبع
ً

3.3وكم�ا اعتمد علماء الس�نة رواة من الش�يعة ،أخذ علماء الش�يعة
بروايات الثقاة من أهل السنة.
((( محمد جعفر الطبس�ي .رجال الش�يعة في أس�انيد الس�نة (دراس�ة تفصيلية حول رجال
الش�يعة ف�ي أس�انيد الكتب الس�تة) ،الطبعة األول�ى 1420ﻫ( ،قم :مؤسس�ة المعارف
اإلسالمية).

نيبناجلا يف فرطتلاو ةعنامملا رود

ِ
السكُونِ ِّي) وهو ٍ
راو سني،
السكُون ِّي (إسماعيل بن أبي زياد َّ
فمثلاً َّ
نقلت عنه الكتب األربعة وهي أهم مصادر الحديث عند الشيعة
 1067رواية ،بل إن مس�تند بعض الفتاوى منحصر في روايـته،
فق�د أفتى الش�يخ الصدوق ف�ي بعض الم�وارد بنا ًء عل�ى رواية
وحي�دة منقولة في الباب ،هي رواية الس�كوني ،ومنها ،األبواب
التالية :الش�فاعات في األحكام ،دية مفاصل األصابع ،ما يجب
على من ّ
نارا في
عذب عبده حتّى مات ،ما يجب على من أشعل ً
دار ق�و ٍم فاحترقت ال�دار وأهلها ،من مات في زح�ام األعياد أو
عرفة أو على ٍ
صرح الش�يخ
بئر أو جس�ر ال ُيعلم من قتله ،..وقد ّ
الصدوق في المشيخة باألخذ عن كتابه.

 4.4تحدث الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي الجبعي العاملي،
ش�ارح كت�اب (اللمعة الدمش�قية) ال�ذي يدرس ف�ي الحوزات
العلمية الش�يعية (توفي ش�هيدً ا عام 966ﻫ) .في ترجمته لنفسه،
أنه أخذ العلم عن س�تة عش�ر عالم ًا من علماء الس�نة في دمش�ق
ومصر.
منهم الشيخ شمس الدين بن طولون الدمشقي الحنفي ،والشيخ
الر ْملي الشافعي ،والشيخ شهاب الدين بن
ش�هاب الدين أحمد َّ
النجار الحنبلي ،والشيخ زين الدين الحري المالكي وغيرهم.

5.5ونجد ّ
أن الس�يد البروجردي وهو مرجع أعلى للش�يعة في إيران
( توفي 1380ﻫ) وضع مش�رو ًعا لجمع أحاديث السنة والشيعة

131

132

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

في مص�در واحد ،مصنّفة حس�ب األبواب والمس�ائل الفقهية،
وش�كّل لجنة من تالمذته فيها أربعة وعشرون من الفضالء ،من
بينهم الش�يخ محمد واعظ زاده الخراس�اني ،وقد نقل ّ
إن السيد
كان يرى إيراد روايات أهل الس�نة في ذيل أبواب الكتاب ،إذ في
الجمع بينها فوائد ،وللنظر فيها جمي ًعا دخل في االستنباط ،وبعد
بدء العمل بمدة حصلت ضغوط على السيد ،فغ ّير رأيه لالقتصار
على أحاديث الش�يعة قائلاً ّ :
يتحملون هذا في
إن الناس عندنا ال
ّ
وقتنا الحاضر ،وإني أخاف الفتنة فنكلها إلى وقت مناسب.

وهكذا صدر كتاب (جامع أحاديث الشيعة) في  31مجلدً ا.

6.6في لقاء جمع السيد السيستاني ومجموعة من علماء العراق خالل
اس�تقبال س�ماحته وفدً ا منهم ـ ف�ي ختام أعم�ال الملتقى الثاني
للعلماء المس�لمين السنة والش�يعة ،االثنين 1429/11 /12ﻫ
المواف�ق 2008 /11 /10م ـ تحدث عن تتلمذه على يد عالم
س�ني ،قال« :درست عند الش�يخ أحمد الراوي ،وهو من علماء
السنة في سامراء ،ولم يكن يخطر ببالي أنه على غير مذهبي»(((.

وهناك أمثلة ونماذج كثيرة لمب�ادرات التواصل والتعاون بين علماء
من الس�نة والش�يعة في الماضي والحاضر ،لكن المأمول والمطلوب أن
تكون هي الحالة الطبيعية والسائدة بين الجانبين ،وليست موارد معدودة.
((( http://www.alanba.com.kw/kottab/badr-alkhodhari/181966/26-03-2011
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ممانعة التوا�صل والتقريب
هناك أسباب تمنع التواصل والتقارب ،نشير هنا إلى أحد أهم تلك
األسباب ،وهو وجود قوى الممانعة والرفض في الجانبين.

فحينما أنشئت دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية في القاهرة عام
(1368ﻫ 1947 /م) واجهتها ممانعة ش�ديدة وخاصة من المتشددين
أي فك�رة أو مش�روع للتق�ارب والتواص�ل،
الس�لفيين الذي�ن رفض�وا ّ
وأصدروا الفتاوى والكتب ضد هذا المنحى.

وتوج�د اآلن قن�وات فضائي�ة طائفي�ة ،من جهات س�نية وش�يعية،
أي مسعى للتقارب والتواصل بين الجانبين.
رسالتها ووظيفتها معارضة ّ

ورأين�ا ذلك في تجربتنا الوطنية للتواصل مع إخواننا الس�لفيين في
المملك�ة ،حيث بدأنا بزيارات ولقاءات متبادل�ة ،وكانت ـ بحمد الله ـ
إيجابية مثمرة(((.

لكنه�ا واجه�ت نو ًعا م�ن الرف�ض والممانعة من بع�ض الجهات
السنية والشيعية ،فهناك في الجانب السني من ش ّن هجو ًما على العلماء
أيضا
الذين التقوا بنا من إخواننا أهل السنة ،وكذلك من الجانب الشيعي ً
كانت هناك ردود فعل رافضة لمثل هذا المسعى ،حيث صدرت بيانات
تندّ د باستضافة بعض الشخصيات السلفية في القطيف.
((( جمعها األستاذ عبدالباري الدخيل في كتاب بعنوان( :السلفيون والشيعة تجربة حوار)،
الطبعة األولى 2012م( ،بيروت :االنتشار العربي).
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لماذا يمانعون التواصل والتقارب؟

يتذرع بها المعارضون للتواصل
نشير هنا إلى بعض المبررات التي ّ
والتقارب المذهبي ،وإلى الخلفية التي ينطلق منها هذا الموقف ،وهي:
1.1القل�ق عل�ى الهوي�ة المذهبي�ة والخوف م�ن تقدي�م التنازالت
وإعطاء الشرعية لآلخر.
2.2المزايدة والظهور بمظهر الغيرة على العقيدة.
3.3نزعة التطرف.

4.4التأثر بتوجهات ومش�اريع سياس�ية ،فهناك قوى دولية وإقليمية
تستثمر سياس ًّيا في الصراع المذهبي.

دور الجمهور
يجب أن يكون للجمهور دور أس�اس في دع�م توجهات التقارب
والتواصل ،فهو الخاسر األكبر من الصراعات الطائفية؛ ّ
ألن الحكومات
تحم�ي نفس�ها ،والمش�ايخ يرتّب�ون أوضاعه�م ،لكن عام�ة الناس هم
المتضررون.

عل�ى الناس أن يتحلوا بالوع�ي ،وألاّ يتجاوبوا مع التعبئة الطائفية،
ب�ل يجب أن يقفوا أمامها ،وكم هو رائع أن يقف الواعون من الجمهور
السني أمام الخطيب السني الذي يع ّبئ ضد الطوائف األخرى ،أو يدعوا
عليهم؟

أيضا أن يقف الجمهور الشيعي أمام الخطيب الشيعي
وكم هو رائع ً

نيبناجلا يف فرطتلاو ةعنامملا رود

الذي يشنّع على اآلخرين وينال من رموزهم؟.

إن�ه م�ن المش�روع والمطلوب م�ن الخطيب الس�ني أن يب ّي�ن آراء
مذهبه لجمهوره ،كما هو مش�روع ومطلوب من الخطيب الش�يعي مثل
ذلك ،ولكن كما قال تعالى{ :ا ْد ُع إِ َلى َس�بِ ِ
يل َر ِّب َك بِا ْل ِحك َْم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة
ا ْلحسن َِة وج ِ
اد ْل ُه ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة النحل ،اآلية.]125 :
َ َ َ َ
وقد ورد عن علي Eأنه قال« :أت ِ
ُح ّب َ
ورس�و ُل ُه؟!
ون أن ُيك ََّذ َب الل ُه َ
وأمسكوا َعما ي ِ
فونِ ،
ّاس بِما َي ِ
نك َ
عر َ
رون»(((.
ّ ُ
َحدِّ ُثوا الن َ

ويقول مدرك الهزهاز ،قال لي اإلمام الصادق« :Eأقرئ أصحابنا
اجتر مودة الناس
السالم ورحمة الله وبركاته ،وقل لهم :رحم الله امر ًأ ّ
إلينا ،فحدّ ثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون»(((.

وورد عن عبد السلام بن صالح الهروي قال س�معت أبا الحس�ن
الرض�ا Eيق�ول« :رحم الله عب�دً ا أحيا أمرنا .فقلت ل�ه :فكيف يحيي
أمرك�م؟ ق�ال :Eيتع ّلم علومن�ا ويع ّلمها الناسّ ،
فإن الن�اس لو علموا
محاسن كالمنا التبعونا»(((.

((( بحار األنوار .ج  ،٢ص  ،٧٧حديث .60
((( المصدر السابق  .ج  ،٢ص  ،٦٨حديث .15
((( محم�د ب�ن علي ب�ن بابوي�ه القمي .عيون أخب�ار الرض�ا ،Eالطبعة األول�ى 1414ﻫ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ج  ،1ص  ،٢٧٥حديث .69
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االلتزام الديني بين المرونة
والتشدد
ُ ُ هَّ ُ ُ
ْس� َوال يُر ُ
ك ْ
��م الْ ُي� رْ َ
يد
{ي ِر
ي��د الل ب ِ
ِ
ْ
ُ ْ ُسرْ
بِكم الع َ }[سورة البقرة ،اآلية]185 :

واقعية التشريع اإللهي

مش�رع الدين لإلنسان هو خالق اإلنسان األعرف بوضعه وطبيعته،
ّ
يف ا ْل َخبِ ُير} ،والتش�ريع يس�تهدف خير
�م َم� ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
{ َأال َي ْع َل ُ
اإلنس�ان ومصلحته وس�عادته ،وليس في�ه مصلحة أو منفعة لل�ه{ ،إِ ْن
َت ْك ُفروا َفإِ َّن ال َّله َغنِي َعنْكُم وال ير َضى لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُك ْف َر َوإِ ْن ت َْش�ك ُُروا َي ْر َض ُه
َ
ْ َ َْ
َ ٌّ
ُ
َلك ُْم}.
ورد ع�ن عليَ « :Eأ َّما َب ْعدُ َ ،فإِ َّن الله ُس� ْب َحا َن ُه و َت َعا َلى َخ َل َق ا ْل َخ ْل َق
ِحي َن َخ َل َق ُه ْم َغنِ ًّيا َع ْن َطا َعتِ ِه ْمِ ،آمن ًا ِم ْن َم ْع ِص َيتِ ِه ْم؛ لاِ َّن ُه لاَ ت َُض ُّر ُه َم ْع ِص َي ُة
َم ْن َع َصا ُهَ ،ولاَ َتنْ َف ُع ُه َطا َع ُة َم ْن َأ َطا َع ُه»(((.

م�ن ه�ذا المنطلق ال ُبدّ وأن يأخذ التش�ريع اإللهي وضع اإلنس�ان
بعين االعتبار ،فال يفرض عليه ما ينافي طبيعته ،ويتجاوز طاقته ،ويسبب
حرجا في حياته.
له ً
((( نهج البالغة .ومن خطبة له Eيصف فيها المتقين ،رقم .193
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ف ال َّل ُه َن ْفس� ًا
وه�ذا ما يقرره الق�رآن الكريم ،يقول تعالى{ :ال ُي َك ِّل ُ
إِالَّ ُو ْس� َع َها} ،كم�ا تؤكد آيات قرآنية نفي الح�رج في التكليف الديني،
{و َما َج َع َل َع َل ْيك ُْم فِي الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج} ،ويقول س�بحانه
يقول تعالىَ :
ِ
ُ�م ِم ْن َح َر ٍج} ،ويقرر تعالى إرادته
وتعال�ىَ { :ما ُي ِريدُ ال َّل ُه ل َي ْج َع َل َع َل ْيك ْ
لليس�ر في التش�ريعات واألحكام الدينية ،يقول تعالىُ { :ي ِريدُ ال َّل ُه بِك ُْم
ا ْل ُي ْس َر َوال ُي ِريدُ بِك ُْم ا ْل ُع ْس َر}.
وعل�ى ض�وء ه�ذه اآلي�ات الكريم�ة وأمثاله�ا ،وكذل�ك كثير من
األحادي�ث والرواي�ات ،ق�رر العلم�اء قاعدة (نف�ي العس�ر والحرج)،
أي حكم شرعي يسبب العسر أو الحرج منفي شر ًعا .بمعنى
ومفادها أن ّ
سقوط التكليف به على االنسان.
وعلى أساس هذه القاعدة أفتى الفقهاء في مختلف أبواب الفقه.

ّ
ويش�خصها
والح�رج :ه�ي المش�قة التي تك�ون ف�وق المتعارف،
المكلف نفس�ه ،فالذي يرفع التكليف هو الحرج الش�خصي .والعس�ر
بمعنى الحرج.
وحينما يطلق اللفظان م ًعا الحرج والعس�ر ،يقصد بالحرج المشقة
النفسية ،وبالعسر المشقة البدنية والمادية.

ظاهرة التشدد في الدين

االلت�زام بالدي�ن أمر مطل�وب ،وال يصح التس�اهل وال التمييع في
ِ
ِ
وها
القضاي�ا واألحكام الدينية ،يقول تعالى{ :ت ْل َك ُحدُ و ُد ال َّله َفال َت ْعتَدُ َ
َو َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد ال َّل ِه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم ال َّظالِ ُم َ
ون}،
ويقول تعالىَ { :ف ْل َي ْح َذ ْر ا َّل ِذي َن ُي َخالِ ُف َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ت ُِصي َب ُه ْم فِ ْتنَ ٌة َأ ْو
ِ
ِ
يم} ،ومخالفة أي أمر شرعي تعني ارتكاب المعصية
ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
والذنب ،وال يصح االستهانة واالستخفاف بأي معصية لله تعالى ،فقد
ان بِ ِه ص ِ
الذن ِ
ورد عن اإلمام عليَ « :Eأ َشدُّ ُّ
اح ُب ُه»(((.
است ََه َ َ
ُوب َما ْ
فاإلنس�ان المؤمن يج�ب أن يلتزم بأمور الدي�ن التزا ًما كاملاً  ،وفق
طاقته ووسعه (اتقوا الله ما استطعتم) ،لكن االلتزام بالدين يكون ضمن
المنهجية التي وضعها الدين ،وهي منهجية الوس�طية واالعتدال ،يقول
{وك ََٰذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا}.
تعالىَ :

((( نهج البالغة .الحكمة (.)348
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أن التس�اهل مرفوضّ ،
فكما ّ
الغلو والمبالغة والتشدد مرفوض
فإن ّ
أيض�ا ،يقول تعالىَ { :يا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َ�اب ال َت ْغ ُلوا فِي ِدينِك ُْم} ،وروي عن
ً
والغلو ف�ي الدين ،فإنما هل�ك من كان
رس�ول الل�ه Aأنه ق�ال :إياكم
ّ
بالغلو في الدين(((.
قبلكم
ّ
وق�د ّ
ح�ذرت النص�وص الديني�ة م�ن التش�دد ضم�ن عناوي�ن
�ك ا ْل ُم َتنَ ِّط ُع َ
«ه َل َ
�ون َقا َل َه�ا
ومصطلح�ات عدي�دة ،فق�د ورد عن�هَ :A
ثَلاَ ًثا»(((.
والتنط�ع لغة هو :التعمق والغلو في الكالم ،مأخوذ من النِّطع وهو
الغار األعلى من الفم ،ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعل(((.
وعنه« :Aال تشدّ دوا على أنفسكم فيشدّ د الله عليكم»(((.

وعن�ه« :Aإ ّياك�م والتعم�ق ف�ي الدين ّ
ف�إن الل�ه تعالى ق�د جعله
سهلاً »(((.
وفي لس�ان العرب :المتعمق :المبالغ في األمر المتش�دّ د فيه الذي

((( محم�د ب�ن عبدالله الحاكم النيس�ابوري .المس�تدرك عل�ى الصحيحي�ن ،ج ،١الطبعة
األولى 1411ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.٤٦٦
ِ
اب َه َل َك ا ْل ُم َتنَ ِّط ُع َ
ون ،حديث.2670
((( صحيح مسلم .كتاب ا ْلع ْل ِمَ ،ب ُ
((( المب�ارك ب�ن محم�د الج�زري (ابن األثي�ر) .النهاية في غري�ب الحديث واألث�ر( ،قم:
مؤسسة اسماعيليان للطباعة) ،ج ،5ص.74
ِ
ِ
((( أبو داود س�ليمان بن األش�عث السجس�تاني .س�نن أبي داوود ،كتَ�اب ا َلأْ َد ِ
اب في
بَ ،ب ٌ
ا ْلحس ِ
�د ،الطبع�ة األول�ى 1988م( ،بي�روت :دار الجنان ـ مؤسس�ة الكت�ب الثقافية)،
َ َ
حديث .4321
((( كنز العمال .حديث .5348

نيدلا يف ددشتلا ةرهاظ

يطلب أقصى غايته(((.

ومع وجود نصوص كثيرة تدعو لالعتدال والوس�طية إلاّ أنها مغ ّيبة
في الخطاب الديني!!

ب�ل إننا نج�د دعوات ،تدع�و للمبالغة والتش�دّ د ،خال ًفا للنصوص
الشرعية.

((( لسان العرب .حرف العين (عمق) ،ج ،10ص.271
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 /1الت�شدد في المجال العقدي:
العقيدة الدينية في أصلها سهلة واضحة ،فهي تتلخص في :اإليمان
بالخالق الموجد ،وبالرس�ول الذي بعثهّ ،
دارا آخرة ،هذه هي
وأن هناك ً
أصول الدين التي يتحقق بها عنوان اإلسالم (التوحيد والنبوة والمعاد)،
وهناك أصول مذهبية كالعدل واإلمامة عند الشيعة.

ه�ذه األصول هي ما يج�ب االعتقاد به ،وب�ذل الجهد في معرفته،
أم�ا التفاصيل في التوحيد والنب�وة والعدل واإلمامة والمعاد ،فال يجب
االعتق�اد بها ،أو ب�ذل الجهد ف�ي معرفتها ،وهذا ما اخت�اره المحققون
وجم�ع من األعالم ،لك� ّن بعضهم كالعالمة الحلي ف�ي الباب الحادي
عش�ر أدرج الكثير من التفاصي�ل االعتقادية في عداد ما يجب االجتهاد
ف�ي معرفت�هّ ،
وأن (من جهل ش�ي ًئا من ذل�ك خرج عن ربق�ة المؤمنين،
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واستحق العقاب الدائم)(((.

واعت�رض عليه الش�يخ األنصاري ف�ي فرائد األص�ول ،قال رحمه
سره) في الباب الحادي عشر ـ فيما يجب
الله :وقد ذكر العالمة (قدس ّ
معرفت�ه على ّ
كل مك ّلف من تفاصي�ل التوحيد والنبوة واإلمامة والمعاد
أم�ورا ال دلي�ل عل�ى وجوبها كذل�ك ،مدّ ع ًيا ّ
أن الجاه�ل بها عن نظر
ـ
ً
واس�تدالل خارج عن ربقة اإليمان مس�تحق للع�ذاب الدائم .وهو في
غاية اإلشكال(((.

وج�اء ف�ي تقريرات بح�ث المحقق الش�يخ ضياء الدي�ن العراقي:
وأم�ا المق�دار الواجب منها فإنما هو المعرفة بالمبدأ (الله) ّ
جل ش�انه،

وبوحدانيته ،وبما يرجع إليه من صفات الجمال والجالل ،وكذا معرفة
أنبيائه ورسله وحججه ،الذين هم وسائط نعمه وفيضه ،وكذلك الحشر
والنش�ر ول�و بنحو اإلجم�ال ،وأما م�ا عدا ذل�ك ،كتفاصي�ل التوحيد،
وكيفية علمه وإرادته س�بحانه ،وتفاصيل المحش�ر وخصوصياتهّ ،
وأن
ب�أي كيفي�ة ونحو ذل�ك ،فال يجب تحصي�ل العلم
المي�زان والص�راط ّ
وال االعتق�اد بها بتلك الخصوصيات« ،نع�م» في فرض حصول العلم
به�ا من الخ�ارج ،يجب االعتقاد وعق�د القلب بها ،فوج�وب االعتقاد
بخصوصيات األمور المزبورة إنما كان مشرو ًطا بحصول العلم بها من
((( الباب الحادي عشر ،للعالمة الحلي ،ص.5
((( الش�يخ مرتضى األنص�اري .فرائد األص�ول ،ج ،١الطبعة األول�ى 1411ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.٥٥٩
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ب�اب االتف�اق ،ال ّ
أن وجوبه�ا مطلق حتى يجب تحصي�ل العلم بها من
باب المقدمة(((.
والح�ق والتحقي�قّ ،
أن الواجب من
وق�ال الس�يد كاظ�م الي�زدي:
ّ
المعرفة ليس إلاّ ما يعتبر من اإلسالم واإليمان وض ًعا(((.

ّ
إن تكلي�ف عامة الناس بالمعرفة التفصيلية هو أش�به بالتكليف بما
ال يط�اق ،لقصوره�م عن إدراك تل�ك المعارف ،وإلزامه�م بتحصيلها
يستلزم انصرافهم عن الكثير من أعمالهم اليومية ،ومتطلباتهم الحياتية،
وهو ما يؤدي إلى اختالل النظام(((.

وفي الحديث عن إسماعيل الجعفري قال :سألت أبا جعفر Eعن
الدّ ين ا ّلذي ال يس�ع العباد جهله ،فقال :الدّ ين واس�ع ،ولك ّن الخوارج
ض ّيقوا على أنفسهم من جهلهم،
قلت :جعلت فداك ،فأحدّ ثك بديني ا ّلذي أنا عليه؟

فقال :بلى.

فقلت :أش�هد أن ال إله إلاّ الله ،وأش�هد ّ
محمدً ا عبده ورس�وله،
أن ّ
عدوكم ،ومن ركب
واإلقرار بما ج�اء من عند ال ّله وأتولاّ كم ،وأبرأ من ّ
رقابكم ،وتأ ّمر عليكم ،وظلمكم ح ّقكم.
((( نهاية األفكار ،تقرير الش�يخ محمد تقي البروجردي النجفي لدرس الش�يخ ضياء الدين
العراقي ،ج( ،3قم :انتشارات إلسالمي) ،ص.189
((( حاشية فرائد األصول .ج ،1ص.667
((( أصول االجتهاد الكالمي .ص.133
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فقال :ما جهلت شي ًئا ،هو والله ا ّلذي نحن عليه(((.

وإذا كان ذلك هو المقدار الواجبّ ،
فإن التوسع في المعرفة والتفقه
ف�ي الدين أم�ر مح ّبذّ ،
وكل ما علم به اإلنس�ان أنه م�ن الدين ،وثبت له
انتس�ابه إل�ى الدي�ن ،وجب علي�ه اإليم�ان ب�ه ،وإلاّ كان مكذ ًب�ا لله أو
لرسوله.A
وما لم تثبت لديه نسبته ،ال يجب عليه اإليمان به ،ولكن ال يصح له
متخصصا باح ًثا.
التسرع في إنكاره إذا لم يكن
ً

تحذيرا في الدين من االستغراق في الخيال العقدي والجدل
ونجد
ً
الكالم�ي ،كما رود عنهَ « :Aت َفكَّروا في َخ ِ
لق ال ّل�ه وال َت َفكَّروا فِي ال ّل ِه
َفت ِ
َهلكوا»(((.
وفي س�نن الترمذيَ :خ َر َج َر ُس ُ
ول اللهَ ،Aون َْح ُن َن َتن ََاز ُع فِي ا ْل َقدَ ِر،
ِ
ِ ِ
ِ
َق َ
الر َّم ُ
انُ ،ث َّم َأ ْق َب َل
ب َحتَّى ْ
�الَ :ف َغض َ
اح َم َّر َو ْج ُه ُه ،ك ََأن ََّما ُفق َئ ف�ي َو ْج ِهه ُّ
َع َل ْينَ�اَ ،ف َق َالَ « :أبِ َه َذا ُأ ِم ْرت ُْم؟ َأ ْو بِ َه َذا ُأ ْر ِس� ْل ُت إِ َل ْيك ُْم ،إِن ََّما ُأ ْه ِل َك َم ْن ك َ
َان
َق ْب َلك ُْم َح ْي ُث َتن ََاز ُعوا فِي َه َذا األَ ْم ِرَ ،ع َز ْم ُت َع َل ْيك ُْم َألاّ َت َتن ََاز ُعوا فِ ِيه»(((.
وع�ن اإلمام الباقر« :Eإِياكُم وال َّت َفكُّر فِي الله ،و ِ
لك ْن إِ َذا َأ َر ْدت ُْم َأ ْن
َ
َّ ْ َ
َ
((( الكافي .ج  ،2ص.29
((( كنز العمال .ج ، ٣ص ،١٠٦حديث .5705
((( س�نن الترم�ذي .كت�اب القدر ،باب ما ج�اء في التش�ديد في الخوض ف�ي القدر ،ج،3
ص ،188حديث .2133
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َتنْ ُظ ُروا إِلى َع َظ َمتِ ِهَ ،فا ْن ُظ ُروا إِلى َعظِي ِم َخ ْل ِق ِه»(((.
وس ِ�ئ َل عليَ Eع ِن ا ْل َقدَ ِرَ ،ف َق َالَ « :ط ِر ٌيق ُم ْظ ِل ٌم فَلاَ ت َْس ُلكُوه ،و َب ْح ٌر
ُ
ِ
ِ
َع ِم ٌيق فَلاَ تَل ُجوه ،وس ُّر ال َّله فَلاَ َت َت َك َّل ُفوه»(((.

ولما ثار الجدل والن�زاع حول خلق القرآن كتب االمام الهاديE
ِ
ِ
إلى بعض ش�يعته ببغدادِ :
الس ِائ ُل
«الجدال في ال ُقرآن بِد َع ٌة ،اشت ََر َك َ
فيها ّ
ِ
يس َع َل ِيه،
يس َل ُه ،و َي َت َك َّل ُ
جيب ما َل َ
الم ُ
السائ ُل ما َل َ
الم ُ
ف ُ
جيبَ ،ف َيتَعا َطى ّ
َو ُ
ِ
ٌ
خلوق»(((.
وج َّل ،وما ِسوا ُه َم
يس الخال ُق إلاَ الله َع َّز َ
و َل َ
E
وس�أل رجل اإلمام الكاظم« :Eالكفر أقدم أم الشرك؟ ،فقال 
له :مالك ولهذا ما عهدي بك تكلم الناس»(((.

ورد عن اإلم�ام الكاظم Eأنه قال لعلي بن يقطينُ « :مر أصحا َب َك
أن ي ُك ّفوا ِمن ِ
الخصو َم َة فِي الدّ ِ
ألسنَتِ ِهم ،و َيدَ ُعوا ُ
ين ،و َيجت َِهدوا في ِعبا َد ِة
َ
ِ
َّ (((
وجل» .
ال ّله َع َّز َ

لكن المشكلة ّ
أن هناك من يتشدد في مجال االعتقاد ،وينعكس هذا
التش�دد على عالقاته مع من حوله ،بينما التوجيه�ات الدينية تدعو إلى

((( الكافي .ج ،١ص ،٩٣حديث .7
((( نهج البالغة .حكمة رقم (.)287
((( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) .التوحيد( ،بيروت :دار
المعرفة) ،ص  ،224حديث .4
((( محمد بن الحس�ن بن ش�عبة الحراني .تحف العقول فيما ورد عن آل الرس�ول ،الطبعة
الخامسة 1974م( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص .412
((( التوحيد .ص ،٤٦٠حديث.29
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نبذ االختالف والنزاع.

وكم عانت مجتمعات األمة من الصراعات والنزاعات حول بعض
التفاصي�ل في القضايا العقدية ،في الماضي والحاضر ،بد ًءا من النقاش
حول مسألة الكالم اإللهي؟ وأنه ما هو؟ وهل هو حادث أو قديم؟ وما
ترت�ب عليها م�ن فتن الحقة عرفت بمحنة خلق القرآن ،مرورا بمس�ألة
التجسيم والتشبيه المرتبطة بالذات اإللهية ،وإمكانية أو امتناع رؤية الله
تعالى ف�ي الدنيا واآلخرة ،ومس�ألة الجبر واالختي�ار المتعلقة بمبحث
القضاء والقدر.
وال ينحص�ر الن�زاع ف�ي المس�ائل العقدي�ة فيم�ا بي�ن المذاه�ب
والطوائف اإلسلامية ،بل ال يكاد يخلو مذهب أو طائفة من صراعات
عقدية داخلية في اطار المذهب والطائفة ذاتها ،من السنة والشيعة.

مؤخرا على كتاب ضخم تبلغ صفحات الجزء األول
وق�د ا ّطلعت
ً
منه ( )750صفحة يتناول الخالف بين علماء الش�يعة حول علم اإلمام
بساعة وفاته ورحيله ،وير ّد بلغة عنيفة قاسية على من ينكر ذلك ،وعنوان
الكتاب( :حجارة من س�جيل في الرد على من أنكر علم األئمة بس�اعة
الرحيل)(((.

وعلى هذا النس�ق من التوتر والتش�نج تدار الخالفات حول بعض
التفاصي�ل العقدي�ة ،الت�ي ال يجب البحث فيه�ا ،وال يل�زم االيمان بها

((( الش�يخ علي يوس�ف القطيف�ي .الطبعة األول�ى 1433ﻫ( ،بيروت :مؤسس�ة المعارف
اإلسالمية).
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ف�ي األصل ،وقد تصبح س�ب ًبا لش�قاق ون�زاع يضعف وح�دة المجتمع
وانسجامه ،ويدفع للعدوان المتبادل ،وانتهاك حقوق األخوة اإلسالمية
واإلنسانية.

 /2الت�شدد في العبادة والأحكام:
العب�ادات الت�ي ش�رعها الله تعالى له�ا غايات و أه�داف ،ووظيفة
البرام�ج العبادي�ة كالصلاة والص�وم والح�ج ،تكريس حال�ة العبودية
ف�ي نفس اإلنس�ان لرب�ه وخالقه ،وجعل�ه عل�ى تواصل دائم م�ع الله،
مستلهما منها االستقامة والصالح في القيام
مس�تحضرا عظمته وذكره،
ً
ً
بمهم�ات الحياة ،فبرام�ج العبادة محطات يتزود اإلنس�ان منها بالوقود
الروحي والمعنوي واالخالقي ،لتنعكس على مختلف جوانب حياته،
لكن هناك من يتخذ العبادة بديلاً عن ممارس�ة الحياة ،أو ش�أنًا مقطو ًعا
عن تفاعالتها ،ومن ثم يس�تغرق في أحكام تلك العبادات بشكل مبالغ
فيه ،قد يؤدي به إلى الهوس والوسواس.
وقد تأتي حالة التضخم في العبادات على المستوى الفردي ،وأحيانًا
تصب�ح ظاهرة اجتماعية ،فقد يندفع الش�اب دين ًّيا فيقب�ل على العبادات
تمر بالمجتمعات حاالت
والشعائر الدينية بحماس شديد ،في حين قد ّ
من الحماس الديني ،وخاصة حين تعيش تلك المجتمعات صرا ًعا على
الهوية الدينية ،ما ينتج عنه حالة من االندفاع واإلقبال الش�ديد ،إلى حدّ
التضخم في إظهار الجوانب العبادية والش�عائرية ،على حساب المهام
األخرى ،وهذا ما قد يؤدي إلى مفعول سلبي نتيجة اإلفراط ،جر ًيا على
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المثل القائلّ :
«كل شيء زاد عن حدّ ه ،انقلب إلى ضدّ ه».

وف�ي هذا الس�ياق ،ينبغي اإلش�ارة إل�ى باب في مص�ادر الحديث
المعتم�دة عن�د المس�لمين ،ككت�اب «الكاف�ي» و»بحار األن�وار» عند
الش�يعة ،وكت�اب «رياض الصالحين» عند الس�نة ،وعن�وان هذا الباب؛
(االقتص�اد ف�ي العبادة) ،ولك�ن ق ّلما س� ّلطت عليه األض�واء ،وفحواه
ّ
الحث على النأي عن الزيادة في العبادة ،وترك المبالغة فيها.

والمش�كلة ّ
مج�رد الحديث عن ه�ذا الموض�وع ،أي االقتصاد
أن
ّ
ف�ي العبادة ،بات س�ب ًبا لالتّهام من قب�ل المزايدين ف�ي الدين ،بزعمهم
ّ
أن المتحدث في هذا الش�أن يناكف الدين ،ويقف بالضدّ من الش�عائر،
ويض�رب العقيدة ،ويح�ارب المذهب ،في إغفال ت�ا ّم إلى ّ
أن النبيA
وأئم�ة أه�ل البي�ت Bه�م أول من ّ
ح�ث على االقتص�اد ف�ي العبادة،
استنا ًدا إلى دعوة الدين إلى التوازن ،وجعل األمور العبادية في مقاديرها
الطبيعية ،وليس على حساب باقي المهام.
وقد ورد في ش�أن االقتصاد ف�ي العبادة عدد من النصوص الدينية.
ِ ِ
النبي صلى الله عليه و آل�ه َر ُج ٌل َ
فقيل َل ُهَ :خ ٌير،
وم�ن ذل�ك أنه ُذك َر عندَ ِّ
َ
حاجا فإذا ن ََزلن�ا َلم َي َز ْل ُي َه ِّل ُل ال ّل َه حتّى
قال�وا :يا
رس�ول ال ّلهَ ،خ َر َج َمعنا ّ
ِ
َحلنا َلم َي َز ْل َيذك ُُر ال ّل َه حتّى ن َِنز َلَ ،
النبي صلى الله
نَرتَح َ�ل ،فإذا ارت َ
فقال ُّ
�ه ،وصنْع َط ِ
�ف نا َقتِ ِ
كان ي ِ
عام ِه؟ قال�واُ :ك ُّلنا،
كف ِيه َع َل َ
ُ َ
علي�ه و آلهَ :ف َم�ن َ َ
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َ
فق�ال صل�ى الله عليه و آل�هُ « :ك ُّلكُم َخ ٌير ِمن ُه»((( ،ومعن�ى ذلك أنه يرى
ّ
أن الرجل المتصدي إلدارة ش�ؤون حياته ،والمتطوع لخدمة اآلخرين،
هو خير وأفضل من ذلك المتفرغ للعبادة فيما ينفق عليه ويخدمه غيره.

وج�اء عن أمير المؤمني�ن علي بن أبي طالب Eف�ي وصية لنجله
الحس�ن Eأن�ه ق�ال« :واقتص�د ي�ا بن�ي ف�ي معيش�تك ،واقتص�د ف�ي
عبادتك»((( ،في دعوة صريحة منه إلى أن تكون العبادة متوازنة.
وف�ي رواية ع�ن اإلمام الباقر Eأنه قال« :قال رس�ول اللهّ :
إن هذا
الدي�ن متي�ن فأوغلوا فيه برف�ق ،وال تكرهوا عب�ادة الله إلى عب�اد الله،
ظهرا أبقى»(((.
سفرا قطع وال ً
فتكونوا كالراكب المنبت الذي ال ً

وفي كتاب وسائل الشيعة باب عنوانه (باب استحباب صفق الوجه
بالم�اء قليًل�اً عند الوض�وء وكراهة المبالغ�ة في الض�رب والتعمق في
الوضوء) وفيه حديث عن االمام الكاظم( :Eال تعمق في الوضوء)(((.

المبالغة ور ّدات الفعل

ّ
إن المبالغ�ة ف�ي العبادة ربم�ا قادت إلى ردود فعل معاكس�ة .ومما

((( الحس�ن بن الفضل الطبرس�ي .مكارم األخالق ،الطبعة الثانية 1422ﻫ( ،بيروت مؤسس�ة
األعلم�ي للمطبوع�ات) ،ص  .254عبدال�رزاق بن همام بن ناف�ع الصنعاني ،المصنف،
ج ،10الطبعة األولى 1421ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،233حديث .4885
محم�د بن محمد بن النعمان (الش�يخ المفيد) ،األمالي ،الطبع�ة الثانية 1414ﻫ( ،قم:
(((
ّ
المطبعة اإلسالمية) ،.ص .122
((( الكافي .ج ،2ص ،86حديث.1
((( وسائل الشيعة .ج ،١ص ،٤٣٥حديث .3
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وورد في هذا الش�أن عن اإلمام الصادق Eأنه قال مخاط ًبا تلميذه..« :
سأضرب لك مثلاً ّ
إن رجلاً كان له جار وكان نصران ًّيا فدعاه إلى اإلسالم
سحيرا فقرع عليه الباب فقال له :من هذا؟ قال :أنا
وز ّينه له فأجابه فأتاه
ً
فالن قال :وما حاجتك؟ فقال :توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصالة
ق�ال :فتوض�أ ولبس ثوبيه وخرج معه ،قال :فص ّليا ما ش�اء الله ثم ص ّليا
الفجر ثم مكثا حتى أصبحا ،فقام الذي كان نصران ًّيا يريد منزله ،فقال له
الرجل :أي�ن تذهب؟ النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل؟ قال:
فجل�س معه إلى أن ص ّلى الظهر ،ثم قال :وم�ا بين الظهر والعصر قليل
فاحتبس�ه حت�ى ص ّلى العصر ،ق�ال .ثم قام وأراد أن ينص�رف إلى منزله
إن هذا آخر النهار ّ
فقال لهّ :
وأقل من أوله فاحتبس�ه حتى ص ّلى المغرب
ث�م أراد أن ينص�رف إل�ى منزله فقال ل�ه :إنّما بقيت صلاة واحدة قال:
س�حيرا غدً ا عليه
تفرقا فلما كان
ً
فمك�ث حتى ص ّلى العش�اء اآلخرة ثم ّ
فضرب عليه الباب فقال :من هذا؟ قال :أنا فالن ،قال :وما حاجتك؟
قال :توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا ّ
فصل ،قال :اطلب لهذا الدين
وعلي عيال ،فقال أبو عبد الله:E
من هو أفرغ مني ،وأنا إنسان مسكين
َّ
ٍ
شيء أخرجه منه»(((.
أدخله في
وعل�ى هذا النحو ورد عدد من النصوص الحا ّثة على االقتصاد في
العب�ادة ،والتحذير من المبالغ�ة فيها .وذلك ما يدعو إل�ى التزام أقصى
درجات التوازن في ّ
نحملهم فوق
حث األبناء والشباب على الدين ،فال ّ

((( الكافي .ج ،٢ص.٤٤
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طاقتهم ،وال نضخم في أعينهم القضايا العبادية والش�عائرية ،فقد يتق ّبل
الش�اب ذلك في ذروة حماس�ه واندفاعه الديني ،لكن ربما انقلب ذلك
ّ
إلى ر ّد فعل سلبي مع تالشي ذلك الحماس.

فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها قالتّ :
إن النبي Aدخل عليها
وعنده�ا امرأة ،فقال :من هذه؟ قالت :ه�ذه فالنة ،تكثر من صالتها،..
تطيقون فوالل�ه الَ ُّ
َ
عز
فق�ال فيما يش�به الزجرَ « :مه عل ْيك�م بما
يمل الله َّ
أحب الدِّ ِ
َّ
ين إل ْي ِه ما داو َم عل ْي ِه صاح ُب ُه»(((.
وجل حتَّى تم ُّلوا ،و َلك َّن َّ

ّ
إن جمي�ع م�ا س�بق ال يعن�ي التقليل م�ن ش�أن العب�ادة أو االلتزام
بالشعائر الدينية .وإنّما المقصود منه لفت النظر إلى ّ
أن للعبادات أهدا ًفا
في الحياة ،ينبغي ألاّ نغفل عنها ،وأن يكون هناك توازن في التوجه نحو
هذه العبادات والش�عائر ،حتى ال تكون على حس�اب المهام األخرى،
م�ن العمل وطل�ب الرزق ،وخدم�ة الناس ،والبح�ث العلمي ،وإعمار
األرض ،فه�ذه ك ّله�ا مصادر لألج�ر والثواب اإلله�ي ،تضاهي الثواب
المتأت�ي من س�ائر العب�ادات .فال ب�دّ أن تتح ّلى المجتمع�ات بالتوازن
في الفهم الديني من جهة ،والس�لوك العملي من جهة أخرى ،فقد جاء
«اجت ََه�دْ ُت فِي ا ْل ِع َبا َد ِة َو َأنَا
ع�ن أبي عبد الله جعفر الصادق Eأنه قالْ :
ون َما َأ َر َ
ابَ ،ف َق َال لِي َأبِيَ :يا ُبن ََّيُ ،د َ
اك ت َْصن َُع؛ َفإِ َّن ال ّل َه ـ َع َّز َو َج َّل ـ إِ َذا
َش ٌّ
ّ
وج�ل أدومه ،ج،1
عز
((( صحي�ح البخ�اري .كت�اب اإليمان ،باب
أح�ب الدين إل�ى الله ّ
ّ
ص ،18حديث .43
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ب َع ْبد ًا َر ِض َي َعنْ ُه بِا ْل َي ِس ِير»(((.
َأ َح َّ

 /3الت�شدد تجاه النا�س
ي�و ّد اإلنس�ان المؤم�ن أن يك�ون الن�اس متفقين معه ف�ي معتقداته
وتوجهات�ه ،والطري�ق الصحي�ح إل�ى ذل�ك أن ينج�ح ف�ي إقناعه�م
واس�تقطابهم ،وأن يك�ون جاذ ًب�ا له�م بأخالق�ه وتعامل�ه ،لك�ن بعض
المتد ّينين تمتلكه حالة االنفعال والغضب تجاه من ال يوافقونه في دينه
أو مذهب�ه أو مس�لكه ،ويندفع لالنتقام منهم واإلس�اءة لهم ،وهذا ما ال
يجيزه الدين ،وال يقبله العقل ،ويؤدي إلى نفور الناس من الدين.

ّ
إن حسن التعامل مع الناس ليس مشرو ًطا باستجابتهم للدين ،يقول
تعالى{ :ال َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّل ِذي َن َل ْم ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي الدِّ ِ
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوك ُْم
ِ
ِ
ِ ِ
ب ا ْل ُم ْق ِس�طِي َن}،
ُ�م َأ ْن َت َب ُّر ُ
�م إِ َّن ال َّل َه ُيح ُّ
�م َو ُت ْقس� ُطوا إِ َل ْي ِه ْ
وه ْ
م� ْن د َي ِارك ْ
َّ�اس َأ ْش� َيا َء ُه ْم} ،ويق�ول س�بحانه:
{وال َت ْب َخ ُس�وا الن َ
ويق�ول تعال�ىَ :
{و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا}.
َ
ونق�رأ في الس�يرة النبوية كيف كان رس�ول الله Aف�ي غاية الرفق
واللين مع الجاهلين والمخطئين والعاصين.

جاء رجل إلى رسول الله Aفقال :يا رسول الله هلكت ،قال:A
(ويح�ك) .قال :وقعت على أهلي في رمض�ان ،قال( :Aأعتق رقبة).
ق�ال :م�ا أجدها ،قال( :Aفصم ش�هرين متتابعين) .قال :ال أس�تطيع،
((( الكافي .ج ،٢ص ،٨٧حديث.5

نيدلا يف ددشتلا رهاظم

قال( :Aفأطعم س�تين مس�كينًا) .قال :ما أجد ،فأتي بعرق ،فقال:A
(خذه فتصدق به) .فقال :يا رسول الله ،أعلى غير أهلي ،فوالذي نفسي
بي�ده ،م�ا بين طنبي المدين�ة أحوج مني ،فضحك النب�ي صلى الله عليه
وسلم حتى بدت أنيابه ،قال( :Aخذه)(((.
وجاء في سنن ابن ماجه أن َأ ْع َرابِ ّيا َد َخ َل ا ْل َم ْس ِجدَ َ ،و َر ُس ُ
ول ال َّل ِهA
ِ
�سَ ،ف َق َ
�ال :ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِي َولِ ُم َح َّم ٍد َولاَ َت ْغ ِف ْ�ر لأِ َ َح ٍد َم َعنَاَ ،ف َض ِح َك
َجال ٌ
َر ُس ُ
�ول ال َّل ِهَ Aو َق َ
اح َت َظ ْر َت َو ِاس� ًعا ُث َّم َو َّلىَ ،حتَّ�ى إِ َذا ك َ
َان فِي
�الَ :ل َقدْ ْ
َاحي ِة ا ْلمس ِ ِ
ِ
�ج َي ُب ُ
ولَ ،ف َق َال :الأْ َ ْع َرابِ ُّي َب ْعدَ َأ ْن َف ِق َهَ ،ف َقا َم إِ َل َّي بِ َأبِي
�جدَ ،ف َش َ
ن َ َ ْ
�بَ ،ف َق َال :إِ َّن َه َذا ا ْل َم ْس ِجدَ لاَ ُي َب ُال فِ ِيهَ ،وإِن ََّما
ِّبَ ،و َل ْم َي ُس َّ
َو ُأ ِّميَ ،ف َل ْم ُي َؤن ْ
بنِي لِ ِذك ِْر ال َّل ِه ولِلصلاَ ِةُ ،ثم َأمر بِسج ٍل ِمن م ٍ
اءَ ،ف ُأ ْف ِر َغ َع َلى َب ْولِ ِه(((.
َّ َ َ َ ْ
َ َّ
ْ َ
ُ َ
ِ
وري َأ َّن َأ ْعرابِي�ا ب َال فِي المس ِ ِ
َّ�اس ل َي َق ُعوا بِ ِهَ ،ف َق َال
�جدَ ،ف َث َار إِ َل ْيه الن ُ
َ ًّ َ
َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َل ُه ْم َر ُس ُ
ول ال َّل ِهَ « :Aد ُعو ُهَ ،و َأ ْه ِري ُقوا َع َلى َب ْوله َذنُو ًبا م ْن َماءَ ،أ ْو َس ْجلاً
ِمن م ٍ
اءَ ،فإِن ََّما ُب ِع ْثت ُْم ُم َي ِّس ِري َن َو َل ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِّس ِري َن»(((.
ْ َ

((( صحي�ح البخ�اري ،كتاب األدب ،باب ما جاء في قول الرج�ل ويلك ،ج ،4ص ،126
حديث .6164
ِ
ِ
ِ
اب ا َلأْ ْر ِ
ض
َاب ال َّط َه َارة َو ُسنَن َهاَ ،ب ُ
((( محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه .سنن ابن ماجه ،كت ُ
ف ُت ْغ َس ُل ،الطبعة األولى1419ﻫ( ،بيروت :دار المعرفة) ،ص،185
ُي ِصي ُب َها ا ْل َب ْو ُلَ ،ك ْي َ
حديث .529
((( صحيح البخاري ،باب قول النبي« :Aيسروا وال تعسروا» ،حديث .5799
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البواعث والنتائج

حينما ندرس ظاهرة التشدد والتز ّمت في اتّباع األديان اإللهية ،فإننا
يمكن أن نرصد عد ًدا من األسباب والبواعث ،ومن أهمها ما يلي:

اً
أول :غياب القيم واالهتمامات الكبرى التي جاء من أجلها الدين،
كإقام�ة العدل وهي المهمة األس�اس التي نزلت من أجلها الرس�االت
ِ
ِ
َاب
اإللهية ،يقول تعالىَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ان لِي ُق�وم النَّ�اس بِا ْل ِقس ِ
وكمهمة إعمار األرض واس�تثمار
�ط}
َوا ْل ِم َ
ُ
ّ
ْ
ي�ز َ َ َ
نش َ�أكُم ِّم َن الأْ َ ْر ِ
{ه َو َأ َ
اس� َت ْع َم َرك ُْم
خي�رات الكون ،يقول تعال�ىُ :
ض َو ْ
فِ َيه�ا} وكتحصيل المعرفة واستكش�اف أس�رار الكون ،يق�ول تعالى:
�ل ان ُظ�روا ما َذا فِ�ي الس�ماو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
{ ُق ِ
ض} .وكحفظ حقوق الناس
َّ َ َ
ُ َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم}.
{ولاَ َت ْب َخ ُسوا الن َ
واحترامها ،يقول تعالىَ :
وحينم�ا تغي�ب مثل ه�ذه القي�م واالهتمامات الكب�رى ،ويضعف
حضوره�ا في س�احة حياة المجتم�ع ،يحصل التعوي�ض عنها بالتعمق
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ف�ي جزئي�ات المس�ائل العقدي�ة النظري�ة ،واالس�تغراق ف�ي الطقوس
والممارس�ات العبادي�ة الش�عائرية ،والمبالغ�ة ف�ي التحريم�ات
واالحتياطات.

ومن أسوأ النتائج المترتبة على ذلك ،تخلف المجتمعات المنتمية
إل�ى الدين عن رك�ب التط�ور العلمي ،والتق�دم الحض�اري ،وانحدار
واقعهم االجتماعي والسياس�ي إلى أس�فل الدرجات ،بينما تشق األمم
األخرى طريقها نحو التقدم والرقي ،ورفاهية أبنائها.

فبالرغ�م من كون العبادات ،فرائض ونواف�ل ،تمثل جز ًءا ال يتجزأ
م�ن الدين ،إلاّ ّ
أن هناك مش�كلة تعت�ري المجتمعات الديني�ة حيال أمر
العب�ادات .وه�ي إغفال الهدف من العب�ادات ،فهناك مجتمعات تمتثل
للعبادة بصورة ش�كلية ،إلاّ أنّها تغفل عن الهدف من وراء تلك العبادة،
ومن ذلك على سبيل المثال ،ما جاء في القرآن الكريم من أمر الصالة،
حي�ث يقول تعال�ى{ :و َأ ِق� ِم الصَل�اَ َة إِ َّن الصَل�اَ َة َتنْه�ى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
�اء
َ ٰ َ
ْ
َّ
َّ
َ
َوا ْل ُمنك ِ
َ�ر} [س�ورة العنكب�وت ،اآلي�ة ،]45 :ذل�ك ّ
أن مقتض�ى إقامة الصالة
وف ًقا لآلية الكريمة ،االنتهاء عن فعل الفحشاء والمنكر ،لذلك ال يغدو
للصالة قيمة ،متى ما التزم اإلنس�ان بها ممارسة شكلية ،وأغفل الهدف
الذي شرعت من أجله.

من هنا تأتي إش�ارة اإلمام الصادق Eإلى ضرورة انعكاس العبادة
عل�ى س�لوك اإلنس�ان ،ف�إن لم يتحق�ق ذلك ،فلا قيمة لتل�ك العبادة،
ق�ال« :Eال تغت�روا بصالته�م وال بصيامه�مّ ،
ف�إن الرج�ل ربما لهج

جئاتنلاو ثعاوبلا

بالصالة والصوم ،حتى لو تركه استوحش ،ولكن اختبروهم عند صدق
الحدي�ث وأداء األمانة»((( ،هكذا تؤكد النص�وص الدينية ّ
أن للعبادات
هد ًفا ينبغي أن يتحقق من أدائها وااللتزام بها ،ودون ذلك ال قيمة لها.

ونالح�ظ وجود وفرة في إقامة العبادات لدى المجتمعات الدينية،
وس�ط غي�اب لأله�داف المرجوة منه�ا .ويتضح ذلك من خلال كثرة
المس�اجد ،وإقام�ة الصل�وات ،وأداء الصي�ام ،واإلقب�ال عل�ى الح�ج
واضحا لأله�داف المرجوة
والزي�ارة ،إلاّ أنّ�ه ف�ي مقاب�ل ذلك ،ال أث�ر
ً
من تلك العبادات ،مما يش�ير إلى وجود خلل متمثل في ّ
أن الوس�يلة ال
شرعت من أجله.
توصل إلى الهدف الذي ّ

وقد نش�ر باحث�ون في جامعة جورج واش�نطن ّ
مهما،
مؤخ ً�را بح ًثا ًّ
ش�ارك فيه أكاديميون مس�لمون يعيش�ون في الوالي�ات المتحدة ،وقد
درس هؤالء الباحثون دساتير أكثر من  218دولة من دول العالم ،على
ضوء أسس الحكم الرشيد ،وإدارة االقتصاد ،وتعامالتها مع مواطنيها،
وقارن�وا محصل�ة ذل�ك م�ع  112مبد ًأ إسلام ًّيا مس�تمدًّ ا م�ن الكتاب
والس�نة ،في االقتصاد والحياة العامة ،وأبرزه�ا العدالة وتوزيع الثروة،
والحريات العام�ة ،وكان الغرض من ذلك ،معرفة أفضل الدول التزا ًما
بهذه المبادئ اإلسلامية ،فتوصل الباحث�ون إلى نتائج مذهلة ،وأبرزها
ّ
أن ال�دول اإلسلامية ل�م تحت�ل المراتب األول�ى في االلت�زام بمبادئ
الق�رآن الكريم ،س� ّيما ف�ي مجاالت العدال�ة والحري�ات وإقامة الحياة
((( الكافي ،ج ،2ص ،104حديث.2
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الطيبة ،مع أنّها مبادئ مرتبطة بصميم العقيدة اإلسالمية ،في مقابل ذلك
وجد ه�ؤالء الباحث�ون ّ
أن دولاً غير إسلامية ،مثل إيرلن�دا والدنمارك
ولوكس�مبورغ ،جاءت جميعها عل�ى رأس قائمة ال�دول األكثر التزا ًما
بالمب�ادئ اإلسلامية ،في مج�االت العدال�ة والحريات وإقام�ة الحياة
الطيبة!.
و(احتل�ت المرات�ب األول�ى ال�ـ  21دول غير إسلامية ،وجاءت
ماليزيا في المرتبة  22كأول دولة إسالمية في القائمة! ،في حين احتلت
اس�رائيل المرتب�ة  27متقدم�ة على جمي�ع الدول اإلسلامية األخرى،
وج�اءت الكويت في المرتبة  ،50وتونس في المرتبة  ،72والس�عودية
في المرتبة  ،91فيما جاءت مصر في المرتبة  ،128والمغرب .((()130
وهذا ما ينبغي أن يدعونا إلجراء مراجعة جدّ ية حول تطبيقات المبادئ
اإلسالمية في مجتمعاتنا ،ومدى تحقق أهدافها وانعكاسها على أنماط
وس�بل حياتناّ .
إن هدف العب�ادات تركيز القيم ،وال ينبغي للمتد ّينين أن
ش�رعت من
يكتف�وا ب�أداء العبادات ويغفل�وا عن القيم واألهداف التي ّ
أجلها.
تكون طبقة ف�ي المجتمع الديني تحترف التز ّمت والتش�دّ د،
ثان ًي�اّ :
وتعم�ل على نش�ره والتبش�ير به ،لخط�أٍ في فه�م المقاص�د الدينية ،أو
التوجه ،الذي
لمصلحة ينش�دونها من خالل تأكيد حضوره�م عبر هذا
ّ
روا ًدا ومؤ ّيدين ،بدافع ديني ساذج.
يجد له ّ

(((

http://www.alarabyanews.com/41804
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وع�ن وجود ه�ذه الطبقة في الديانات الس�ابقة يق�ول تعالى{ :إِ َّن
كَثِيرا من الأْ َحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َعن
ً ِّ َ ْ َ َ ُّ َ
يل ال َّل ِ
َسبِ ِ
ـه}[سورة التوبة ،اآلية.]34 :

وتش�ير آي�ة أخرى في الق�رآن الكريم إل�ى قيام ه�ذه الطبقة بوضع
إضافات م�ن عندياتهم ،ونس�بتها إلى الدين ،لتحقي�ق بعض المصالح
والمكاس�ب ،يقول تعالىَ { :فوي ٌل ِّل َّل ِذي�ن ي ْك ُتب َ ِ
َ�اب بِ َأ ْي ِد ِيه ْم ُث َّم
ون ا ْلكت َ
َ َ ُ
َْ
ند ال َّل ِ
�ون هـ َٰذا ِمن ِع ِ
ـه لِ َي ْش�ت َُروا بِ ِه َث َمنًا َق ِليًل�اً ۖ َف َو ْي ٌل َّل ُهم ِّم َّما َك َت َب ْت
َي ُقو ُل َ َ
ْ
َأ ْي ِد ِيه ْم َو َو ْي ٌل َّل ُهم ِّم َّما َيك ِْس ُب َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية .]79

ّ
إن بع�ض الجهات الدينية تبالغ في التأكيد على تفاصيل المس�ائل
العبادية ،والبرامج الش�عائرية والطقوسية ،وكأنها أصل الدين ومحوره
ومقص�ده وغايت�ه ،بينما تتجاهل القيم األساس�ية من الدي�ن ،والقضايا
الملحة ،واألخالق السلوكية المهمة.
االجتماعية
ّ

وقد اتس�عت عند هذه الجهات مس�احة الواجب�ات واالحتياطات
والمس�تحبات ف�ي القضاي�ا العبادي�ة ،كم�ا اتس�عت مس�احة التحريم
والحظ�ر في مج�االت الحي�اة ،حتى أصبح�ت حي�اة المتدينين ضمن
ه�ذه التوجهات غابة من التعقيدات والعوائق والموانع عن االس�تمتاع
بمباهج الحياة ،مع ّ
أن الله سبحانه وتعالى يقولُ { :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة ال َّل ِه
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
الر ْز ِق ُق ْل ِه َي لِ َّل ِذي� َن آ َمنُوا فِي ا ْل َح َي ِاة
ا َّلت�ي َأ ْخ َر َج لع َب�اده َوال َّط ِّي َبات م ْن ِّ
الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة}[سورة األعراف ،اآلية.]32 :
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ويق�ول تعالى { :يا َأيها ا َّل ِذي�ن آمنُوا ال تُحرموا َطيب ِ
ات َما َأ َح َّل ال َّل ُه
ِّ َ
َ ُّ َ
َ ِّ ُ
َ َ
ِ
ِ
ب ا ْل ُم ْعتَدي َن} [سورة المائدة ،اآلية.]87 :
َلك ُْم َوال َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه ال ُيح ُّ

ت�ضخم الكبائر
ونش�ير إل�ى م�ا رصده أح�د الباحثي�ن حول اتس�اع رقع�ة الذنوب
الكبي�رة ،وتصاعد األرقام في قائمتها عند الفقهاء المس�لمين مع مرور
الزمن.

يقول :استعرضت عامة كالم العلماء وكتبهم في الكبائر ،منذ جيل
الصحاب�ة ،إلى البرديج�ي (ت301ﻫ) صاح�ب أول كتاب مصنف في
الكبائ�ر يص�ل إلينا ،فقد بلغ عدد الكبائر عنده ثالث عش�رة كبيرة فقط،
وزاد علي�ه الضي�اء المقدس�ي (ت643ﻫ) في تذييله علي�ه ،ثال ًثا فقط،
 ...وكذل�ك الحال مع ابن جرير الطبري (الذي حصر الكبائر في تس�ع
كبائ�ر فق�ط) ... ،أبو زكريا ب�ن النح�اس (ت814ﻫ) ،في كتاب�ه «تنبيه
الغافلين» ...فقد بلغت عنده ( )171كبيرة.

وقبل�ه ابن حجر المك�ي الهيثمي (ت947ﻫ) ،ف�ي كتابه «الزواجر
ع�ن اقتراف الكبائر» ،حيث بلغت عن�ده ( )466كبيرة! حتى كادت أن
تكون عامة المعاصي عنده كبائر(((.
ثال ًثاْ :
نشأ ُة ظروف وأجواء تدفع إلى حالة من المزايدات في الدين،

((( الش�ريف حات�م ب�ن عارف العون�ي ،مجلة الفيصل ،الع�ددان  478 -477ش�وال وذو
القعدة 1437ﻫ ،.ص.16-15
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بس�بب وجود تحدٍّ للهوية الدينية ،أو صراع وتنافس بين أجنحة الحالة
الدينية ،حيث قد يدفع الش�عور بالتحدّ ي للهوية إلى المبالغة فيها ،كما
ق�د يؤدي الص�راع والتنافس بين الجهات الدينية ،إلى س�عي ّ
كل طرف
إلظهار نفس�ه أنه أكثر التزا ًما بالعقيدة ودفا ًعا عنها ،بينما يتّهم األطراف
األخ�رى المنافس�ة بالميوعة والذوب�ان وتقديم التنازالت والمس�اومة
على المبادئ.
نحن مدعوون وخاصة في هذا العصر إلى مراجعة خطابنا الديني،
فش�بابنا يتع�رض إلى هج�وم من توجه�ات اإللحاد واالنح�راف ،وقد
يدفعهم هذا التشدد في الخطاب الديني إلى النفور من الدين والتدين.
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مشروعية االختالف في
الرأي
ورد ف�ي رواية عن اإلم�ام الصادقE
أنه ق�الَ « :ما أَنْتُ ْم َوالْ َب َرا َء َة يَ ْب َرأُ بَ ْعضُ ُك ْم
ِم ْن بَ ْع ٍ
ض؟ إِ َّن الْ ُم ْؤ ِم ِني َن بَ ْعضُ ُه ْم أَفْضَ ُل
ِم ْن بَ ْع ٍ
ص اَل ًة ِم ْن
�ضَ ،وبَ ْعضُ ُه ْم أَكْثَ� ُر َ
صرا ً ِم ْن بَ ْع ٍ
بَ ْع ٍ
ض،
ضَ ،وبَ ْعضُ ُه ْم أَنْ َف ُذ بَ َ
جاتُ »(((.
َو ِه َي ال َّد َر َ

((( الكافي ،ج ،2ص ،45حديث.4

ً
اختالفا
التفكير ينتج

مي�زة اإلنس�ان ّ
أن الل�ه تعال�ى منح�ه عقلاً يفك�ر ب�ه ،والتفكير هو
عملي�ات النش�اط العقلي التي يق�وم بها الفرد من أج�ل الحصول على
حلول لمشكلة ما ،أو اتخاذ قرار ،أو البحث عن معنى ،أو الوصول إلى
هدف مع ّين.
والتفكي�ر ال يح�دث ف�ي ف�راغ وبلا ه�دف ،لذل�ك تتأث�ر نتائجه
بالمعلومات المتوفرة ،والخبرة المتراكمة ،واألجواء المحيطة ،والزاوية
التي ينظر اليها ،والغاية التي ّ
يتوخاها.

أي مس�ألة أو قضي�ة هو نتيجة التفكي�ر فيها ،لذلك من
وال�رأي في ّ
الطبيعي ألاّ تتطابق اآلراء حول المسائل والقضايا؛ الختالف الخلفيات
واألدوات وزوايا النظر والغايات.

ف�إذا ما فكر اثنان في قضية واحدة ،لكن أحدهما يمتلك معلومات
حول موضوعها أكثر من اآلخر ،فقد تختلف نتيجة تفكيرهما ،وكذلك
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ل�و كانت تجربة أحدهما وخبرته أكث�ر ،أو نظر إلى الموضوع من زاوية
غي�ر الزاوي�ة التي نظر إليها صاحب�هّ ،
فإن النتيجة قد تك�ون مختلفة بين
تفكيريهما.

إن البع�ض يزعج�ه اختلاف اآلراء ،ويتمنّى لو ّ
أن أبن�اء المجتمع
يكون�ون نس�خة واحدة ف�ي افكاره�م وآرائه�م ،لكن االختلاف نتاج
طبيع�ي لعملي�ة التفكي�ر ،وإذا أردنا من الن�اس ألاّ يختلفوا ف�ي الرأي،
فعلينا أن نصرفهم أو نمنعهم عن التفكير ،بأن نحظر عليهم التفكير ،أو
نقنعهم باالعتماد على من يفكر عنهم.

وإذا تنازل اإلنس�ان عن التفكير فقد تخلى عن أهم ميزة إلنسانيته،
ٍ
حينئذ أسوأ من سائر الحيوانات؛ ألنها ال تفكر لعدم أهليتها ،أما
ويكون
اب ِعنْدَ
هو فلتجميده قدرة يمتلكها ،لذلك يقول تعالى{ :إِ َّن َش َّ�ر الدَّ َو ِّ
ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن ال َي ْع ِق ُل َ
ون}».
ال َّله ُّ
ّ
إن المش�كلة األس�اس ـ حس�ب اآلية الكريمة ـ ليس�ت ف�ي افتقاد
الس�مع والنطق ،فالحيوانات تمتلك السمع ،وبعضها قد تمتلك القدرة
عل�ى تقلي�د كالم اإلنس�ان كالببغاوات ،لكن المش�كلة أنه�ا ال تمتلك
القدرة العقلية.

ّ
إن اإلنس�ان حتى لو فقد س�معه ،أو قدرته على النطق ،يس�تطيع أن
يعيش إنس�انيته ،باستخدام عقله ،واكتشاف وس�ائل بديلة ،والله تعالى
يعوضه عما فقد ،ويستطيع أن يصبح أفضل ممن يسمعون وينطقون من

ًفالتخا جتني ريكفتلا

أقرانه ،بنشاطه الفكري ،وأدائه العملي ،وسلوكه األخالقي.

أمرا
وإذا كان التفكي�ر ي�ؤدي إلى اختلاف الرأي ،فإن ذل�ك ليس ً
س�لب ًيا س�ي ًئا ،بل هو أمر مفيد ،ألنه يث�ري المعرفة ،ويوص�ل إلى الرأي
األفض�ل ،ويبي�ن ثغرات اآلراء ،وه�و ما يدعو إليه الدي�ن ويؤكد عليه،
والل�ه تعالى يعلم ّ
أن التفكير يؤدي إلى االختالف ،لكنه س�بحانه يدعو
إل�ى التفكي�ر والتفكر ،وفي القرآن الكريم عش�رات اآلي�ات ،مثل قوله
ون}َ { ،أ َفال َت َت َفك َُّر َ
ون}َ { ،ل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
َّ�ر َ
ون}،
تعالىَ { :ل َع َّلك ُْم َت َت َفك ُ
{لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون}.
وروي ع�ن عليَ « :Eف ْض ُ�ل فِكْر َو َت َف ُّه�م ،أن َْج ُع ِم ْن َف ْض ِ
�ل َتكْرار
ِ
راسة»(((.
َود َ
وعن اإلمام الحس�ن« :Eأوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكرّ ،
فإن
التفكر أبو ّ
كل خير وأمه»(((.
ِ
كر سا َع ٍة َخ ٌير ِمن ِعبا َد ِة َسن ٍَة»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Eف ُ
فالدين دعوة إلى التفكير وليس إلى التبعية والجمود.

((( عبدالواح�د اآلم�دي التميم�ي .غ�رر الحك�م ودرر الكل�م ،الطبع�ة األول�ى 1987م،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص ،276حكمة .46
ورام بن أبي فراس المالكي .تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ،طبعه طهران س�نة 1309ﻫ،
((( ّ
ج ،1ص .52
((( بحار األنوار .ج  ،71ص  ،326حديث .20
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التفكير لفهم الدين
وف�ي المجال الدين�ي ،فقد فرض الله تعالى على اإلنس�ان التفكير
واالجته�اد ف�ي فهم دينه ،والدي�ن له ُبعدان :بعد عق�دي ،وبعد عملي،
ففي الجانب العقدي ال ُبدّ أن يكون االنس�ان مجتهدً ا مس�تقلاًّ بالتفكير
فيه ،فيؤمن بأصول الدين عن دليل وبرهان وليس عن تقليد واتّباع.

أما تفاصيل هذه المعتقدات وسائر المعتقدات الفرعية ،فإنها ليست
ليكون رأيا
واجب�ة المعرفة في األصل ،فإذا كانت لديه فرصة أن يبحث ّ
ّ
اطمأن إلى رأي خبير فيها،
فيه�ا ،وامتلك أدوات البحث فهو ج ّيد ،وإن
أي مصدر من مصادر االطمئنان الس�ليمة فيمكنه ذلك ،ويجب
أو إل�ى ّ
ّ
واطمأن بنس�بته إلى الدي�ن .وإلاّ فليدعها
علي�ه االعتقاد بما ثبت لديه،
جان ًب�ا فإنه ليس مس�ؤولاً عنها أمام الل�ه ،وال يجب عليه تحصيل العلم
بها.

لكن المش�كلة تأتي في المسائل الدينية العملية التي اصطلح على
تس�ميتها بالمس�ائل الفقهية ،وهي كثيرة متش�عبة ،وبعضها ّ
محل ابتالء
وحاج�ة لإلنس�ان ،ويحت�اج إدراكها وفهمه�ا إلى صرف جه�د كبير ال
يتفرغ له ّ
كل ش�خص ،وهنا جاء التوجيه للتخصص ،بتفرغ شريحة من
أبناء األمة لدراس�ة النص الديني ،ضمن ما أطلق عليه عملية االجتهاد،
وه�و ف�رض كفاية على األمة ،وإن كان هناك م�ن العلماء من رآه فرض
عين ،كما قال الش�هيد األول في الذكرى( :وعليه ـ جواز التقليد ـ أكثر
اإلمامية ،وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب ـ رحمة ال ّٰله عليهم ـ

ًفالتخا جتني ريكفتلا

فأوجبوا على العوام االستدالل)(((.

مركزا علم ًّيا للش�يعة اإلمامية في القرن الس�ادس
وقد كانت حلب ً
الهج�ري ،حيث بعث الس�يد المرتضى من بغداد تلميذه الش�يخ حمزة
(سلاّر) ،والش�يخ أبا صلاح الحلبي ،ومن أبرز
يلمي المعروف بـ َ
الدَّ ّ
علمائه�ا المعروفين الس�يد أبو الم�كارم حمزة بن زه�رة توفي 585ﻫ،
وحس�ب المنقولّ :
فإن علماء هذه المدرسة كانوا يوجبون االجتهاد في
معرفة واستنباط المس�ائل الفقهية على ّ
كل مكلف ،فهو فرض عين في
رأيهم.

لكن الرأي الس�ائد عند علماء المس�لمين سنة وش�يعة ،هو رجوع
الناس إلى أهل االختصاص في فهم الشريعة ،وهم الفقهاء المجتهدون،
كما هو شأن اإلنسان في الرجوع إلى المتخصص في مختلف مجاالت
الحياة ،إذ ال يتمكن اإلنسان من اإلحاطة ّ
بكل المجاالت.
وبفت�ح ب�اب االجته�اد ينفت�ح ب�اب االختلاف ف�ي ال�رأي عل�ى
مصراعي�ه ،وهي نتيجة طبيعية ،فال يمك�ن أن تأمر باالجتهاد ثم تفرض
االلتزام برأي مع ّين.

((( محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني .ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ،الطبعة
األولى 1419ﻫ( ،قم :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ج  ،١ص .٤١
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احتماالت الخطأ والصواب

أي مسألة من المسائل ،فال يمكن عقلاً
حينما تختلف اآلراء حول ّ

أن تكون اآلراء المختلفة في المس�ألة الواح�دة كلها صائبة ،فقد تكون
ك ّلها خطأ ،وهناك رأي خارجها هو الصواب ،وقد يكون أحدها صوا ًبا
فقط ،وقد يكون الصواب والخطأ في ٍّ
كل منها نسب ًّيا.

لكن علماء المسلمين اختلفوا في انطباق هذا األمر على االختالف
في المسألة الدينية.
نص صريح في المسألة ،فال اختالف أنه يمثل حكم
فإذا كان هناك ّ
الله الواقعي.

ن�ص صري�ح ،أو كان�ت النص�وص
أم�ا إذا ل�م ي�رد ف�ي المس�ألة ّ
متعارضة ،أو وردت مجملة تحتمل وجوها ش�تى ،فهنا يقع االختالف
في آراء المجتهدين ،فهل فيها خطأ وصواب؟
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 /1ر�أي الأ�شاعرة

ذهب األش�اعرة (وهم أكثرية أهل الس�نة) إلى ّ
أن الله لم يجعل في
حكم�ا واقع ًّيا ،وإنما حكمه ما يراه المجتهد،
نص فيها
المس�ألة التي ال ّ
ً
دائما
وليس لله تعالى فيها حكم مخالف لما يراه ّ
أي مجتهد ،فالمجتهد ً
(المصوبة) ،فإذا اختلف
على صواب حسب رأيهم ،لذلك يطلق عليهم
ّ
المجته�دون ف�ي حكم الغناء مثًل�اً  ،بين الجواز ،والحرم�ة ،والكراهة،
فكله�ا أحكام الله تعال�ى ،وكلها صواب؛ ألنه ال يوجد واقع تش�ريعي
سابق على الظ ّن االجتهادي.

 /2ر�أي المعتزلة

ي�رى المعتزل�ة ـ كما في بعض التقاري�ر لرأيهم ـ ّ
إن لل�ه تعالى في
حكم�ا ،لكنه ينقلب ف�ي حالة عدم اكتش�اف المجتهد له ،إلى
المس�ألة
ً
أن يواف�ق رأي المجته�د ،أو ّ
أن الحك�م وضع�ه الله متنو ًع�ا بتنوع آراء
أيضا كاألشاعرة.
المجتهدين على نحو القضية الحقيقية ،فهم مصوبة ً

وهناك تقرير آخر لرأي المعتزلة ،وهوّ :
أن الله يعلم بما س�يتوصل
له العلماء من آراء ،وقد اعتمدها ـ مع اختالفها ـ كرأي شرعي واقعي.

 /3ر�أي ال�شيعة

أن لله في ّ
أم�ا الش�يعة في�رون ّ
حكماُ ،ي�درك بالنص ،أو
كل واقع�ة
ً
بالقواعد والمبادئ العامة في الشريعة ،لكن المجتهد قد يصيب الحكم
وقد يخطئه ،وحين تختلف اآلراء ،فأحدها صواب فقط ،وس�ائر اآلراء

اوصلاو أطخلا تالامتحا

خطأ ،لذلك أطلق عليهم (المخ ِّطئة).

لك�ن ما يتفق عليه المس�لمون ّ
أن المجتهد مع�ذور إذا أخطأ ،ومن
أخ�ذ برأيه مع�ذور ،للحديث المش�هور بين المس�لمينّ :
أن من اجتهد
فأصاب فله أجران ،وإن أخطأ له أجر واحد على ما بذل من جهد.

من هنا نجد أن معظم المس�ائل الدينية ،عقدية وفقهية ،حصل فيها
نق�اش وخالف ،وتعددت حولها وجهات النظ�ر واالجتهاد ،حتى قال
السيد محمد باقر الصدر:
ّ
(إن القليل من أحكام الشريعة اإلسالمية هو الذي يحتفظ بوضوحه
وضرورت�ه ،وصفته القطعي�ة  ...وقد ال تتجاوز الفئ�ة التي تتمتع بصفة
قطعية من أحكام الشريعة الخمسة في المئة من مجموع األحكام)(((.

أن خمس�ة وتس�عين ف�ي المئة م�ن األح�كام ّ
ومعن�ى ذل�ك ّ
محل
لالجتهاد والنقاش.
وذكر مثل ذلك المرجع الش�يخ إس�حاق الفياض ّ
بأن (الذي يتمتع
بطابع ضروري ال تتجاوز نسبته إلى مجموع األحكام الشرعية عن ستة
في المئة)(((.
يتص�ورون ّ
أن ما يؤمنون به م�ن أفكار ،وما
لك�ن بع�ض المتد ّينين
ّ

((( الس�يد محم�د باقر الصدر .اقتصادن�ا1991 ،م( ،بيروت :دار التع�ارف للمطبوعات)،
ص.394-393
((( الشيخ محمد إسحاق الفياض .المسائل المستحدثة ،الطبعة األولى 1426ﻫ( ،الكويت:
مؤسسة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية) ،ص.7
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يعرفونه من أحكام ،وما يمارسونه من طقوس وشعائر ،هي حقائق دينية
ٍ
شيء منها ،ويرون ّ
أن
المس والتغيير ،وال يصح مناقش�ة
صلبة ،ال تقبل ّ
ضال ّ
من يخالفهم الرأي في شيء منها ،فهو منحرف مبتدع ّ
مضل ،وقد
يخرجونه من الدين أو المذهب.
التعصب ،بينما يؤكّد العلماء
وهذا نابع من سطحية التفكير ،وروح
ّ
أهم ّية اس�تمرار نهج االجتهاد ف�ي الدين ،وإمكاني�ة البحث والنظر في
مختلف قضاياه ومسائله العقدية والفقهية.

إدارة االختالف

م�ن الطبيعي أن يعتقد ّ
أن رأيه هو الصوابّ ،
كل صاح�ب رأي ّ
وأن
الرأي اآلخر خطأ؛ ألنه لو لم يعتقد بصوابية رأيه لما ذهب إليه.

ولك�ن كيف يك�ون التعامل مع ال�رأي الذي نعتبره رأي� ًا خطأ ومع
صاحبه؟
ف�ي المجتمعات المتقدمة تج�اوزوا هذه المش�كلة تقري ًبا ،بعد أن
عاش�وا قرونًا من االس�تبداد ،وقمع الكنيس�ة ،التي كانت تفرض آراءها
على الناس ،حتى في قضايا الطبيعة والحياة ،فأحرقت وقتلت وشردت
وأذ ّل�ت آالف العلماء ،لتبنيه�م آراء مخالفة ،لك ّن األمر تغ ّير لديهم بعد
جه�ود كبي�رة ،بذلت في عص�ر التنوير ،الذي أس�س لعص�ر جديد في
أوروبا وفي العالم ،وصار الناس في تلك البلدان يتمتعون بحرية التعبير
ع�ن آرائه�م ،في مختلف المج�االت ،عدا بعض االس�تثناءات لجهود
لوبي�ات الضغط ،كما هو الحال في الموقف من (الهولوكس�ت) مثلاً ،
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وهي ما تعرض له اليهود من حرق وتنكيل في عهد النازيين.

وبحس�ب دراس�ة نش�رتها أواخر عام  2012منظمة «مش�روع منع
اإلب�ادة الجماعي�ة»( ،دولي�ة غير حكومي�ة) ،ومقرها كنداّ ،
ف�إن الدول
التي تحظر إنكار «الهولوكوست» صراحة بنص قانوني ،عددها إحدى
عشرة دولة.
وش�ددت العقوبة في ألمانيا على من ع ّبر عن رأي ينكر أو يش�كك
ف�ي احداث (الهولوكس�ت) إلى الحبس خمس س�نوات كحدٍّ أقصى،
والغرامة كحدٍّ أدنى للعقوبة.

وفي فرنسا عوقب الفيلسوف والكاتب الفرنسي (روجيه جارودي)
بتهمة معاداة الس�امية والتشكيك في محرقة اليهود في كتابه «األساطير
المؤسسة لدولة إسرائيل» ،و في سنة 1998م صدر ضده حكم بالسجن
مع إيقاف التنفيذ ،إضافة إلى تغريمه  240ألف فرنك فرنسي.
وعوقب جان ماري لوبان في  ،1999بغرامة توازي  6000يورو،
لقوله ّ
«مجرد تفصيلة تاريخية».
إن المحارق النازية لليهود
ّ
ويعاقب القانون الجنائي النمساوي إنكار المحرقة ،أو تبرير أفعال
النازية بالسجن لمدة تصل في أقصاها إلى  10سنوات.
وقد عوقب المؤرخ النمساوي ديفيد إرفينج إلنكاره الهولوكوست
بالسجن لـ  3سنوات ،في .2006

وهذا األمر واحد من االس�تثناءات الغريبة لحرية التعبير عن الرأي

لتخالا ةرادإ

ف�ي المجتمع�ات الغربية ،لكن الح�ال العام قائم عل�ى الحرية الفكرية
واإلعالمية في المجال الديني والعلمي والسياسي.
وف�ي مجتمعاتن�ا ال نزال نعيش مش�كلة التعامل مع ال�رأي اآلخر،
حت�ى داخل المذهب الواحد ،والجماعة الواحدة؛ ّ
ألن التفكير الس�ائد
هو حاكمية الرأي الواحد ،ورفض تعدّ د اآلراء.

بالطبع ال مشكلة في تبنّي رأي والدفاع عن صوابيته ،وتخطئة الرأي
اآلخر ،لك ّن المش�كلة تكمن في قمع الرأي اآلخر ،وسلبه المشروعية،
حق التفكير
فرأي�ك اجته�اد ،والرأي اآلخ�ر كذلك ،وهل تحتكر أن�ت ّ
واالجتهاد؟!
وهل مشروع لك وحدك إعالن رأيك والتعبير عنه؟!

نهج التعامل مع الآخر

ّ
إن رفض االعتراف بمش�روعية الرأي اآلخر ،والسعي لفرض رأي
ونمو توجهات القمع
واحد على الناس ،هو األرضية الخصبة للتطرفّ ،
والعن�ف ،وه�و ما أوصل س�احتنا اإلسلامية لتفريخ ح�ركات العنف
ماسة لبث ثقافة التسامح ،والتعامل مع الرأي
واإلرهاب ،ونحن بحاجة ّ
اآلخر ،وذلك عبر البرامج التالية:
1.1االنفت�اح عل�ى ال�رأي اآلخ�ر وتفهم�ه ،ولي�س س�دّ األس�ماع
واألذهان أمام�ه ،فتلك منهجية الجاهليين حس�بما حكى عنهم
{و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ال ت َْس َم ُعوا لِ َه َذا
القرآن الكريم ،يقول تعالىَ :
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ا ْل ُق�ر ِ
آن َوا ْل َغ ْوا فِ ِيه َل َع َّلك ُْم َت ْغ ِل ُب َ
�ون} ،بينما يصف القرآن الكريم
ْ
ِ
ِ
منه�ج المؤمنين الواعين بقوله تعالى{ :ا َّلذي َن َي ْس�تَم ُع َ
ون ا ْل َق ْو َل
َف َيتَّبِ ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه}.

ّ
يتحمس�ون ضدّ بعض األف�كار والمقوالت ،دون
إن بعض الناس
ّ
أن يك ّلفوا أنفسهم عناء اال ّطالع عليها ،فيحاكمونها ،ويصدرون الحكم
على أصحابها ،دون موضوعية وإنصاف ،بل
ربما يكتفي بعضهم بقراءة (المانش�يت) أحيانًا ـ أي عنوان الخبر ـ
حيث تختار وس�ائل اإلعالم مانش�يتات مثيرة لجذب االهتمام ،وقد ال
مبتورا عن سياقه.
تكون مطابقة مع المنقول ،وقد ُينقل الكالم
ً
2.2محاورة الطرف اآلخر ،ومطالبت�ه بأدلته ومبرراته ،لعلك تفهمه
أكثر ،أو تس�اعده على اكتش�اف الخطأ في فكرت�ه ،فلماذا يغيب
التالقي والحوار بين ذوي اآلراء واألفكار؟
3.3حي�ن تقتن�ع بخطأ ال�رأي اآلخر وبطالن�ه ،من حق�ك أن تطرح
رأيك ،وأن تس� ّلط األضواء على مكمن الخطأ في الرأي اآلخر،
ولكن ال يصح لك اإلساءة لصاحب الرأي.

ّ
أي فك�رة أو رأي ال ينبغ�ي أن يق�ود إلى نص�ب العداوة
إن رف�ض ّ
لصاحب ذلك الرأي ،فلو أطلق إنسان رأ ًيا أو فكرة خطأ وفق تقويمك،
فمن ح ّقك أن ترفض ذلك الرأي ،لكن ذلك ال يعني أن تعادي صاحب
ال�رأي ،أو تتبنّ�ى موق ًف�ا عني ًفا ضدّ مطل�ق الفكرة ،وم�ن الضروري هنا

لتخالا ةرادإ

التفكيك بين الفكرة وصاحب الفكرة ،فقد يكون رأيه ً
خطأ ،وقد يكون
صوا ًب�ا ،ولربما غ ّير رأيه فيما بعد ليك�ون مطاب ًقا لرأيك ،أو ربما غ ّيرت
رأيك في مستقبل األيام ووافقته الرأي.
وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نصنف الناس إلى صنفين:

الصنف األول:لي�س بمق�دوره التفكي�ك بي�ن ال�رأي وصاحب�ه،
ولربم�ا قطع عالقته مع صديق�ه لمجرد االختالف
معه في الرأي إزاء قضية من القضايا ،أو مس�ألة من
كل ٍ
إن ّ
المس�ائلّ ،
الحق في أن يقبل أو
أحد له كامل ّ
يرفض رأ ًيا أو فكرة ما ،تب ًعا لمعاييره الخاصة ،لكن
ذل�ك ال ينبغي أن يترتب علي�ه اتخاذ مواقف حدّ ية
م�ن أصح�اب اآلراء األخ�رى ،فه�ؤالء بش�ر لهم
حقوقهم وكرامتهم.

الصنف الثاني:يحت�رم انس�انية الط�رف اآلخ�ر ،ويؤم�ن ّ
أن بي�ن
البش�ر مش�تركات مهما اختلفوا في الرأي إزاء هذه
المفردة ،أو تلك القضية.

ونق�رأ في س�يرة النب�ي Aواألئمة ،Bكي�ف كان�وا يتعاملون مع
أصح�اب األدي�ان والتوجهات األخرى بأروع األخلاق واآلداب ،مع
تبنّيه�م للحق ،وكش�فهم للباط�ل ،ويكفي أن نستش�هد بتعام�ل اإلمام
الص�ادق Eمع من عرف�وا بالزنادقة ،كأبي ش�اكر الديصاني ،وعبدالله
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أفكارا
ب�ن المقفع ،وعبدالكريم بن أبي العوجاء ،والذين كانوا يظهرون
ً
إلحادية ،وتش�كيكية في الدين ،والنبي ،Aوالق�رآن ،حتى توافقوا مرة
على نقض القرآن ومعارضته.
ومع ذلك كان اإلمام الصادق يستقبلهم في منزله ،ويجلس للحوار
معهم في المس�جد الحرام ،كما تفيد الروايات التي نقلها الشيخ المفيد
في اإلرش�اد ،وقد جاء ف�ي مقدمة توحيد المفض�لّ ،
أن المفضل أغلظ
ال�كالم ذات ي�وم على ب�ن أبي العوجاء ،بعد ما س�معه يتكل�م في نفي
الصان�ع والمدبر ،وهو في جوار قبر النبي Aفقال له ابن أبي العوجاء:
ُنت ِمن ِ
�ك ُح َّج ٌة تَبِ َ
أهل ال�كَال ِم َك َّل َ
مناك ؛ َفإِن َث َب َت َل َ
عناك،
ي�ا ه�ذا ،إن ك َ
أصحاب َجع َف ِر ِ
ِ
بن ُم َح َّم ٍد
ُنت ِمن
وإن َلم َتكُن ِم ُنهم َفال كَال َم َل َك ،وإن ك َ
جاد ُلنا ! و َل َقد س ِ
ليل َك ي ِ
ِ
ِ
ِ
ثل د ِ
�م َع ِمن
ُ
الص�اد ِق َفما هكَذا ُيخاط ُبنا ،وال بِم ِ َ
ّ
َ
ك ِ
أفح َش في ِخطابِنا ،وال َت َعدّ ى في َجوابِنا .
َالمنا أك َث َر ِم ّما َس ِم َ
عتَ ،فما َ
العاق ُل الرصين ؛ ال يعت ِ
وإ َّنه َللحليم الرزينِ ،
يش وال ن ٌ
َريه ُخ ٌ
رق وال َط ٌ
ُزق
ُ َ
ُ َ ُ َّ ُ
َّ
س�م ُع كَال َمنا ،و ُيصغي إ َلينا ،و َيس�ت ِ
َفرغنا ما
َعر ُ
ف ُح َّجتَناَ ،حتَّى اس�ت َ
 .و َي َ
سيرِ ،
ِ
طاب َق ٍ
أدح َض ُح َّجتَنا بِكَال ٍم َي ٍ
وخ ٍ
صير،
عندَ نا ،و َظنَنّا أنّا َقد َق َطعنا ُه َ
ِ
ُي ِ
ُنت ِمن
َطيع لِ َجوابِ ِه َر ّداَ ،فإِن ك َ
ذر ،وال نَس�ت ُ
لز ُمن�ا بِه ُ
الح َّج َة ،و َيق َط ُع ال ُع َ
أصحابِ ِه َفخاطِبنا بِ ِم ِ
ثل ِخطابِ ِه)(((.
بعض�ا ،وأن نحت�رم رموزن�ا ومفكرينا
علين�ا أن يس�توعب بعضن�ا ً
ومثقفين�ا ،نر ّد ما نعتبره رأ ًي�ا ً
خطأ بالرأي والعل�م والمعرفة ،وهل تظ ّن

((( بحار األنوار ،ج ،3ص .58

لتخالا ةرادإ

أنك إذا اتهمت وسببت صاحب الرأي اآلخر ستقضي على رأيه؟ كلاّ .
إن ما يواجه رأيه هو الرأي األقوى ،وكما ورد في (الكافي) عن رس�ول
الله Aأنه قال« :إِ َذا َظهر ِ
ت ا ْلبِدَ ُع فِي ُأ َّمتِيَ ،ف ْل ُي ْظ ِه ِر ا ْل َعالِ ُم ِع ْل َم ُه»(((.
ََ

وإذا كان اإلم�ام الص�ادق يس�تقبل المالح�دة والزنادق�ة ويقابلهم
بأخلاق راقية ،فلم�اذا تحارب بعض أبناء مجتمع�ك؛ ألنهم يختلفون
معك في بعض اآلراء؟ إن الرأي ما دام ضمن دائرة االجتهاد ال يس�قط
عدالة الطرف اآلخر ،إذا كان أصول ًّيا ،أو أخبار ًّيا ،أو شيخ ًّيا ،أو يقلد هذا
المرجع أو ذاك ،أو يعتقد بهذه الفكرة أو تلك.
لماذا نحن متشنّجون ومتوترون في عالقاتنا الداخلية؟

وقد روي عن اإلم�ام الصادق Eأنه قال لبعض أصحابهَ « :ما َأ ْنت ُْم
ض؟ إِ َّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن َب ْع ُض ُه ْم َأ ْف َض ُل ِم ْن َب ْع ٍ
َوا ْل َب َرا َء َة َي ْب َر ُأ َب ْع ُضك ُْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض،
ضَ ،و َب ْع ُض ُه ْم َأ ْن َف ُذ َب َص�ر ًا ِم ْن َب ْع ٍ
�م َأ ْك َث ُر َصَل�اَ ًة ِم ْن َب ْع ٍ
ضَ ،و ِه َي
َو َب ْع ُض ُه ْ
ات».(((.
الدَّ َر َج ُ

((( الكافي ،ج ،1ص  ،54حديث.2
((( الكافي ،ج ،2ص ،45حديث.4
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تهميش العقل في الحالة
الدينية
أورد الكلين�ي في حديث موثق بس�نده
عن عل�ي بن أس�باط عن الحس�ن ابن
الجهمَ ،ع ْن أَبِي الْ َح َس�نِ ال ِّرضَ ا ،Eق ََال:
ص َحابُ َن�ا َو ُذكِ َر الْ َعق ُْل ،ق ََال:
ُذكِ َر ِع ْندَهُ أَ ْ
فَق َ
َال« :لاَ يُ ْع َبأُ ِبأَ ْه�لِ الدِّينِ ِم َّم ْن لاَ َعق َْل
ج ِعل ُْت ِف َد َاك ،إِ َّن ِم َّم ْن يَ ِ
ص ُف
لَ ُه» .قُل ُ
ْ�تُ :
س ِبهِ� ْم ِع ْن َدنَا،
ه�ذَا الأْ َ ْم َر قَ ْوم�اً لاَ بَ�أْ َ
َولَ ْي َس ْت لَ ُه ْم تِل َْك الْ ُعق ُ
ُول؟
فَق َ
خاط ََب الل ُه ،إِ َّن
س ه ُؤلاَ ِء ِم َّم ْن َ
َال« :لَيْ َ
ْ�ل ،فَق َ
َال لَ ُه :أَقْب ِْل،
خل ََق الْ َعق َ
الل َه تَ َعالى َ
�لَ ،وق ََال لَ� ُه :أَ ْد ِب ْر ،فَأَ ْدبَ� َر ،فَق َ
َال:
فَأَقْبَ َ
ح َس َن
ج اَللِيَ ،ما َ
خلَق ُْت شَ يْئاً أَ ْ
َو ِع َّزتِي َو َ
ِم ْن َ
خذَُ ،وب َِك
ح َّب إِل ََّي ِم ْن َك ـ ب َِك آ ُ
�ك ـ أَ ْو أَ َ
أُ ْع ِطي»(((.
((( الكافي .ج ،1ص  ،27حديث.32

التالزم بين الدين والعقل

تدور في أوس�اط بعض المتد ّينين أف�كار تخالف العقل والمنطق،
ه�ي أش�به باألس�اطير والخراف�ات ..وينظر البع�ض منهم إل�ى الحياة
واألش�ياء واألح�داث نظ�رة س�اذجة متخلف�ة ..كما تص�در من بعض
الجهات الدينية ممارسات ومواقف سيئة شائنة ..والمؤلم في األمر ّ
أن
تلك األفكار والنظرات والمواقف تنسب إلى الدين ،مما أوجد إشكالاً
وتس�اؤلاً حول مدى التواف�ق والعالقة بين الدين والعق�ل ..فهل يعني
التد ّين تغييب العقل؟ وهل الدين بديل عن العقل؟

ّ
إن البع�ض م�ن أولئ�ك المتد ّيني�ن ،حينما تناقش�هم ح�ول آرائهم
وأفكاره�م وممارس�اتهم ،على ض�وء العق�ل والمنط�ق ،يغلقون باب
أن قضاي�ا الدين تعبدّ يةّ ،
النقاش والحوار ،على أس�اس ّ
وأن دين الله ال
يصاب بالعقول ،فما هي حقيقة العالقة بين الدين والعقل؟ وهل التد ّين
يعني تجميد دور العقل وإلغاءه؟
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أن يتخذ بعض المتد ّيني�ن عبارة ّ
وم�ن الغريب جدًّ ا ّ
(إن دين الله ال
ش�عارا لهم ،ودليلاً على تهميشهم للعقل ،مع ّ
أن دين
يصاب بالعقول)
ً
الله ال تدرك أصوله ومعتقداته األساس إلاّ بالعقل.

وإذا كان�ت العب�ارة المتداولة ّ
(إن دين الله ال يص�اب بالعقول) قد
وردت ف�ي رواية عن اإلمام زين العابدين ،Eفإنّها بترت من س�ياقها،
نص الرواية لوجدناها في س�ياق
لتوظيفه�ا باالتج�اه الخطأ ،ول�و قرأنا ّ
ص�اب بِا ْل ُع ُق ِ
آخ�ر ،حيث تق�ول الرواي�ةَّ :
�ول الن َِّاق َص ِة،
«إن دي َن ال َّل ِه ال ُي
ُ
والآْ ِ
قاييس ا ْل ِ
ِ
فاسدَ ِة»(((.
راء ا ْلباطِ َل ِةَ ،وا ْل َم
َ
حي�ث تش�ير الرواي�ة إل�ى ّ
أن العق�ول الناقص�ة ،واآلراء الباطل�ة،
والمقاييس الفاس�دة ،ال توصل اإلنس�ان إلى الدين ،وهو أمر صحيح،
لك�ن العق�ول الس�ليمة ،واآلراء القويم�ة ،والمقايي�س الصحيحة هي
الطريق إلى الدين.

فالناقص�ة قيد احترازي يعن�ي ّ
أن العقول الناقص�ة ال تدرك الدين،
وليس قيدً ا توضيح ًّيا يصف ّ
كل العقول بأنها ناقصة.
وحي�ن نق�رأ القرآن الكريم ن�راه يؤكّد عل�ى دور العقل ومرجعيته،
ُ�م َت ْع ِق ُل َ
ون}
حي�ث وردت فيه عش�رات اآلي�ات كقوله تعال�ىَ { :ل َع َّلك ْ
وقول�ه تعال�ىَ { :أ َفلا َي ْع ِق ُل َ
�ون} ،وذ ّم الذين ال يس�تخدمون عقولهم،

((( محم�د ب�ن علي بن الحس�ين ب�ن بابويه القمي (الش�يخ الصدوق) ،كم�ال الدين وتمام
النعم�ة ،طبعة 1405ﻫ ( ،قم المش�رفة  :مؤسس�ة النش�ر االسلامي) ،ج ،1ص،324
حديث .9

قعلاو نيدلا نيب مزالتلا

كقول�ه تعالىَ { :ذلِ َك بِ َأن َُّه ْم َق ْو ٌم ال َي ْع ِق ُل َ
{و َي ْج َع ُل
�ون} ،وقوله تعالىَ :
ِ
�س َع َل�ى ا َّل ِذي� َن ال َي ْع ِق ُل َ
�يروا فِي
الر ْج َ
�ون} ،وقوله تعال�ىَ { :أ َف َل ْم َيس ُ
ِّ
ِ
األَ ْر ِ
وب َي ْعق ُل َ
ض َف َتك َ
ون بِ َها}.
ُون َل ُه ْم ُق ُل ٌ

إن العق�ل نعم�ة كب�رى م ّي�ز الل�ه تعال�ى به�ا اإلنس�ان على س�ائر
المخلوق�ات ،والدي�ن رس�الة وه�دي إله�ي أنع�م الل�ه تعال�ى به على
اإلنسان ،فمصدر العقل والدين واحد ،وهو الله سبحانه وتعالى ،وهما
متالزم�ان ال ينفصل أحدهما عن اآلخر ،وإذا ما رأينا انفكاكًا وانفصالاً
ف�ي م�ورد ما بين الدين والعق�ل ،فيجب أن ندقق النظر لنكتش�ف نقطة
غموض واشتباه فيما اعتبرناه دينًا أو اعتبرناه عقلاً ؛ ّ
ألن الدين الصحيح
ال يصادم العقل السليم.
والعالقة بين الدين والعقل عالقة تكامل ودعم متبادل ،حيث يرشد
العقل إلى الدين ،ويوجه الدين إلى العقل.
ولو استقرأنا نصوص السنة النبوية ،وأحاديث أئمة أهل البيت،B
لوجدناها تؤكد على التالزم الوثيق بين الدين والعقل.

فعن رسول الله Aأنه قال« :دين المرء عقله ومن ال عقل له ال دين
له»(((.
وعن�ه« :Aإنم�ا يدرك الخي�ر ك ّله بالعق�ل ،وال دين لم�ن ال عقل
له»(((.
((( كنز العمال .ج ، 3ص ، 379حديث .7033
((( بحار األنوار ج 74ص.143
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وعن اإلمام موسى الكاظمّ :E
«إن لله على الناس حجتين :حجة
ظاهرة ،وحجة باطنة ،فأما الظاهرة فالرس�ل واألنبياء واألئمة ،Bوأما
الباطنة فالعقول»(((.
يق�ول الس�يد محمد تقي الحكيم في كتاب (األص�ول العامة للفقه
المقارن) في نهاية بحثه لدليل العقل:

ّ
(إن العق�ل مص�در الحجج وإلي�ه تنتهي ،فهو المرج�ع الوحيد في
أص�ول الدي�ن ،وفي بعض الف�روع التي ال يمكن للش�ارع المقدّ س أن
يصدر حكمه فيها ،كأوامر اإلطاعة وكاالنقسامات الالحقة للتكاليف.
وفي مجال األحكام الشرعية صحيح ّ
أن المصدر األساس للتشريع
ه�و الن�ص الدين�ي الكتاب والس�نة ،إلاّ ّ
أن فه�م الن�ص وإدراك مراده،
وطريقة تنفيذه وتطبيقه من وظيفة العقل.
كم�ا ّ
أن العقل هو الم�درك للوظيفة العملية عند فقدان الدليل على
الحكم الشرعي ،عبر داللته على االستصحاب والبراءة الشرعية)(((.
وقد بحث العلماء مس�ألة ما قد يبدو من تعارض بين النص الديني
والعقل .قال السيد محمد باقر الصدر:
1.1الدلي�ل اللفظ�ي القطع�ي ال يمك�ن أن يعارض�ه دلي�ل برهان�ي

((( بحار األنوار ج ،1ص.137
((( السيد محمد تقي الحكيم .األصول العامة للفقه المقارن ،ج ،1الطبعة الثالثة 1979م،
(بيروت :دار األندلس) ،ص.299
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أو اس�تقرائي قطع�ي؛ ّ
نصا
ألن دليًل�اً من هذا القبي�ل إذا عارض ًّ
صريحا م�ن المعصوم Eأ ّدى ذلك إل�ى تكذيب المعصومE
ً
وتخطئته ،وهو مستحيل.

ولهذا يقول علماء الشريعةّ :
أي تعارض
إن من المستحيل أن يوجد ّ
بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية.
2.2إذا وج�د تع�ارض بين دليل لفظ�ي ،ودليل آخر لي�س لفظ ًّيا وال
قطع ًّيا ،قدمنا الدليل اللفظي؛ ألنه حجة ،وأما الدليل غير اللفظي
فهو ليس حجة ما دام ال يؤدي إلى القطع.
3.3إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلاً عقل ًّيا قطع ًّيا برهان ًّيا
أو اس�تقرائ ًّياُ ،ق�دّ م العقلي على اللفظ�ي؛ ّ
ألن العقلي يؤدي إلى
العل�م بالحكم الش�رعي ،وأما الدليل اللفظ�ي غير الصريح فهو
إنم�ا ّ
يدل بالظهور ،والظهور إنما يكون حجة بحكم الش�ارع إذا
ل�م نعلم ببطالن�ه ،ونحن هنا على ضوء الدلي�ل العقلي القطعي
نعل�م ّ
ب�أن الدليل اللفظي لم يرد المعص�وم Eمنه معناه الظاهر
الذي يتعارض مع دليل العقل ،فال مجال لألخذ بالظهور(((.

((( الس�يد محمد باقر الصدر .المعالم الجديدة لألصول ،الطبعة الثالثة1401ﻫ( ،بيروت:
دار التعارف للمطبوعات) ،ص.١٧٣
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ّ
ألن الديانات الس�ابقة لإلسلام تحول�ت إلى حال�ة قامعة للعقل،
وس�ادت فيها أجواء الجمود ،وتكبيل حريات الناس باس�م الدين ،جاء
اإلسلام ليغ ّير ه�ذه الصورة عن الدين ،يق�ول تعالى{ :ا َّل ِذي� َن َيتَّبِ ُع َ
ون
اإل ِ
ول النَّبِ َّي األُ ِّم َّي ا َّل ِذي َي ِجدُ و َن ُه َم ْكتُوب ًا ِعنْدَ ُه ْم فِي الت َّْو َر ِاة َو ِ
نـج ِ
الر ُس َ
يل
َّ
َ�ر وي ِح ُّل َلهم ال َّطيب ِ
ِ
�ات َو ُي َح ِّر ُم
�م بِا ْل َم ْع ُ�روف َو َين َْه ُ
ُ ْ ِّ َ
اه ْم َع ْن ا ْل ُمنك ِ َ ُ
َي ْأ ُم ُر ُه ْ
ِ
�م إِ ْص َر ُه ْم َواألَ ْغ َ
َت َع َل ْي ِه ْم}
الل ا َّلتِ�ي كَان ْ
�م ا ْل َخ َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْ
َع َل ْي ِه ْ
[سورة األعراف ،اآلية.]157 :

فمن وظائف الرس�ول Aرفع القيود واألغلال التي ك ّبلت عقول
الناس ،وجمدت حركتهم باس�م الدين ،وباإلضاف�ات والزيادات التي
{وإِ َّن ِمن ُْه ْم َل َف ِريق ًا َي ْل ُو َ
ون
ألحقها أدعياء الدين إلى الدين ،يقول تعالىَ :
َاب َو َما ُه َو ِم ْن ا ْل ِكت ِ
َاب لِت َْح َس� ُبو ُه ِم� ْن ا ْل ِكت ِ
َأ ْل ِس�نَت َُه ْم بِا ْل ِكت ِ
َ�اب َو َي ُقو ُل َ
ون
ون َع َلى ال َّل ِ
ْ�د ال َّل ِه وما هو ِمن ِعن ِ
ه�و ِمن ِعن ِ
ْ�د ال َّل ِه َو َي ُقو ُل َ
�ه ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم
َ َ ُ َ ْ
ُ َ ْ

196

العقالنية والتسامح ..نقد جذور التطرف الديني

َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة آل عمران ،اآلية.]78 :

لذلك ّ
حذر اإلسلام أبناءه أن يقعوا فيما وقعت فيه األمم السابقة،
وجعل المقياس هو اليقظة العقلية ،وليس التد ّين الشكلي.

فمن ينتس�ب إلى الدين ،ويحمل شعاره وعنوانه ،ويمارس عباداته
ٍ
مس�تثمر لفكرهّ ،
ف�إن تد ّينه
وطقوس�ه ،لكن�ه غير مس�تخدم لعقل�ه ،وال
قاتما .فقد أثنى َق�و ٌم َعلى َر ُج ٍل عند
ناقصا ،بل
س�يكون
ّ
مبتورا ً
مش�و ًها ً
ً
ر ُ ِ
ميع ِخ ِ
قال َر ُ
الخ ِير َف َ
صال َ
س�ول ال ّل ِه:A
س�ول ال ّلهَ Aحتّى َذكَ�روا َج َ
َ
س�ول ال ّل ِه ،نُخبِر َك َعن�ه بِاجتِ ِ
الر ُج ِ
�ل ؟ َفقالوا :يا َر َ
َي�ف َع ُ
هاد ِه فِي
«ك َ
ُ
ُ
قل َّ
ِ
ِ
َسأ ُلنا َعن َع ِ
الخ ِير ،ت َ
قل ِه ؟! َف َ
قالَّ :A
وأصناف َ
صيب
العبا َد ِة
حم َق ُي ُ
إن األَ َ
العب�اد َغدً ا فِي الدَّ ر ِ
الفاج ِر ،وإنَّما يرت َِفع ِ
مق ِ
بِح ِ
ِ
ِ
جات
ج�ور
�ه أع َظ َم ِمن ُف
ُ
َ ُ
ُ
َ
الزلفى ِمن َر ِّب ِهم َعلى َق ِ
و َي َ
در ُعقولِ ِهم»(((.
نالون ُّ
والحدي�ث الش�ريف يفضح تصرف�ات بعض المتد ّيني�ن الحمقى،
الذين انعدم لديهم الوعي ،وغاب العقل ،فأصبحت ممارس�اتهم أسوأ
تش�وه صورة الدين وس�معة المتد ّينين ،وما
من فجور الفاس�قين؛ ألنها ّ
يحصل اآلن من عنف وإرهاب ومذابح وفظائع واحتراب باس�م الدين
شاهد على ذلك.
وف�ي حدي�ث آخ�ر ّ
يحذرنا رس�ول الله Aم�ن االغت�رار بمظاهر

ِ
َ�اب ا َلأْ َد ِ
اب
بَ ،ب ُ
((( المطال�ب العالية بزوائد المس�انيد الثمانية ،ابن حجر العس�قالني ،كت ُ
�ل و َف ْض ِل ِ
�ه ،ج ،12الطبعة األول�ى1973م( ،الكويت :وزارة اآلوقاف والش�ؤون
ا ْل َع ْق ِ َ
اإلسالمية) ،ص ،117حديث  ،2786وتحف العقول ،ص .54

لقعلا شيمهت نم ريذحتلا

أي إنس�ان إذا لم نتأكد م�ن تع ّقله؛ ّ
ألن التع ّق�ل هو مقياس
التد ّي�ن عن�د ّ
وي عن�ه« :إذا َب َل َغكُم َعن َر ُج ٍل
التد ّي�ن وميزان التقويم ،يقول Aفيما ُر َ
قل ِهَ ،فإِنَّمايجازى بِع ِ
سن َع ِ
ُحس ُن ٍ
حال َفان ُظروا فى ُح ِ
قل ِه»(((.
َ
ُ
النبوي جاءت الرواية التالية عن اإلمام جعفر
وتطبي ًقا لهذا التوجيه
ّ
لت لأِ َب�ي َع ِ
الصادق« :Eقال ُس� َل ُ
بدال ّل ِهُ :Eف ٌ
الن ِمن
يمان الدَّ ي َل ِم ُّيُ :ق ُ
�ه ودينِ ِ
ِعبادتِ ِ
�ه و َف ِ
ضل ِه ك�ذا وكذاَ ،ف َ
ل�ت :ال أدري،
ق�ال :ك َ
َيف َعق ُل ُه ؟ ُق ُ
َ
واب َعلى َق ِ
در ال َع ِ
َف َ
قالَّ :
قل»(((.
إن ال َّث َ

وأورد الكلين�ي ف�ي حدي�ث موثق بس�نده عن علي بن أس�باط عن
الحسن ابن الجهم« ،عن أبي الحسن الرضا Eقال :ذكر عنده أصحابنا
وذك�ر العقل قال :فقال« :Eال يعبأ بأهل الدين ممن ال عقل له ،قلت:
جعلت فداكّ ،
إن ممن يصف هذا األمر قو ًما ال بأس بهم عندنا وليست
له�م تلك العق�ول ،فقال :ليس ه�ؤالء ممن خاطب الل�هّ ،
إن الله خلق
وعزتي وجاللي
العقل فقال له :أقبل فأقبل ،وقال له :أدبر فأدبر ،فقالّ :
إلي منك ،بك آخذ وبك أعطي»(((.
ما خلقت شي ًئا أحسن منك أو ّ
أحب َّ
ّ
يحجمون الدي�ن بحدود فهمهم
إن مش�كلة بع�ض المتد ّينين أنهم ّ
كفرا وفس� ًقا ،كما ينقل
الس�اذج ،ثم يعتبرون ما عداه ً
الض ّيق ،وإدراكهم ّ
عن أحد المش�ايخ أنه كان يشرح لتالمذته عبارة فقهية تقول :إذا وقعت

((( الكافى .ج  ،1ص  ،12حديث .9
((( األمالي ،الشيخ الصدوق ،ص  ،504حديث.6
((( الكافي ،ج ،1ص ،27حديث.32
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طاهرا حلالاً  .ومعنى
الف�أرة في الس�من فخرجت ح ّي� ًة يبقى الس�من
ً
العبارة ّ
أن الفأرة لم تمت في الس�من وإنّما خرجت ح ّية ـ أي على قيد
فس�رهاّ :
إن الفأرة تخرج ح ّي ًة ـ أي ثعبانًا ،فناقشه
الحياة ـ لكن الش�يخ ّ
أحد تالمذته :كيف تقع الفأرة في السمن ثم تخرج ثعبانًا؟ وبدالً من أن
ّهما
أصر على كالمه ،وطرد التلميذ من الدرس ،مت ً
ينتبه الش�يخ لخطئهّ ،
ق�ادرا على أن
إ ّي�اه بالكفر والتش�كيك ف�ي قدرة الله تعال�ى ،أليس الله
ً
يحول الفأرة إلى ثعبان؟!
ّ

ومث�ل هذا الش�يخ األحمق نج�د بعض م�ن يذك�رون المعجزات
الغريبة والكرامات األسطورية ،فإذا ناقشته في صحة وقوعها ،ر ّد عليك
بأنك تش�كك في قدرة الل�ه ،أو مكانة النبي واإلمام والولي؟! ال ش�ك
أن الله على ّ
كل ش�يء قديرّ ،
ّ
وأن الله يج�ري على أيدي أنبيائه وأوليائه
المعج�زات وخوارق الع�ادات ،حينما تقتضي ذلك مصلحة الرس�الة،
وحس�ب حكمت�ه وتقديره ،وال�كالم هو ف�ي إثبات الوق�وع وليس في
إثبات اإلمكان ،لكن هؤالء الخرافيين يستخفون بعقول الناس.

استغالل المشاعر الدينية

أي س�لعة من الس�لع المجال أمام ظهور س�لع
يفت�ح اإلقبال على ّ
مق ّلدة مغشوش�ة .ويمكن أن يقود ذلك إلى وجود س�وق س�وداء قائمة
الغش والتدليس .ونتيجة للرغبة الشديدة في السلعة األصليةّ ،
على ّ
فإن
الناس غال ًبا ال يتمكّنون من التفريق بين األصلية وتلك المغشوش�ة ،بل
إنّه�م يج�دون أحيانًا في رخص ثمن الس�لع المغشوش�ة عامل جذب،
فيقبل�ون عليها ،إلى أن يلتفتوا فيما بعد ّ
وأضرارا ،وأنّها ال
أن به�ا عيو ًبا
ً
تحقق لهم ما كانوا يصبون إليه ،وهذا أمر معروف وملموس.
وكما تجري ممارس�ة الغ�ش والتزييف في األش�ياء المادية ،فإنّها
يمكن أن تجري في األمور المعنوية والروحية ،ذلك أنّه وتحت إلحاح
الحاجة للدين ،والرغبة في االرتباط بالغيب ،واإلقبال على ما ُيعتقد أنّه
يح ّقق رضا الله تعالى ،يمكن أن يقود ذلك إلى ظهور سوق دينية سوداء،
تعرض «منتجات» دينية غير أصلية ،وإنّما هي مغشوش�ة ومد ّلسة ،تبدو
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أنها ّ
أقل كلفة وثوابها أكبر.

وق�د يك�ون العم�ل مندو ًبا إليه ش�ر ًعا لك�ن التدلي�س يحصل في
حجما أكبر م�ن حجمه الحقيقي ،والمبالغة في تقدير ثوابه عند
إعطائه
ً
الله ،مما يغري بتقديمه على األعمال األهم واألفضل ،وكنموذج على
ذلك الحديث التالي الوارد في فضل األذان:

ع�ن جعفر ب�ن محمد عن آبائ�ه Bقال :قال رس�ول الله« :Aمن
أ ّذن محتس� ًبا يري�د بذلك وجه الله تعالى أعطاه الل�ه ثواب أربعين ألف
ش�هيد وأربعين ألف صديق ،ويدخل في ش�فاعته أربعون ألف مس�يء
م�ن أمت�ي إلى الجن�ة ،أال ّ
وإن المؤذن إذا قال :أش�هد أن ال إل�ه إال الله
ص ّلى عليه س�بعون ألف ملك ،واستغفروا له ،وكان يوم القيامة في ّ
ظل
العرش حتى يفرغ الله من حس�اب الخالئق ،ويكتب ثواب قوله أش�هد
ّ
أن محمدً ا رسول الله ،أربعون ألف ملك»(((.

ّ
إن اليقظ�ة العقلي�ة ه�ي الت�ي تفض�ح مح�اوالت التزوي�ر للدين،
وق�د س�أل اب�ن الس�كيت يو ًم�ا اإلمام عل�ي بن موس�ى الرض�ا :Eما
�ه الص ِ
ف بِ ِ
الخ ِ
فقال« :ال َع ُ
لق ال َي�و َم؟ َ
الح َّج� ُة َع َلى َ
اد ُق َع َلى ال ّل ِه
عر ُ
ّ
ُ
قلُ ،ي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ُي َصدِّ ُق ُه ،والكاذ ُب َع َلى ال ّله ف ُيك َِّذ ُب ُهَ ،
الس�كّيت :هذا َوال ّله ُه َو
فقال اب ُن ِّ
واب»(((.
الج ُ
َ
((( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي .من ال يحضره الفقيه ،ج  ،٤الطبعة الخامسة
1390ﻫ( ،طهران :دار الكتب اإلسالمية) ،ص .١٧
((( الكافي ،ج ،١ص  ،٢٥حديث.20
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وبالرغ�م من التش�ديد القرآني على التزام جانب العقل ،لم تس�لم
الثقاف�ة الديني�ة الس�ائدة في أوس�اط المس�لمين م�ن تس� ّلل الخرافات
واألس�اطير والمنتجات الدينية المغشوش�ة .وأصبح هناك س�وق دينية
س�وداء ،وس�احة للغش والدّ جل والتضليل باس�م الدين ،وهذا عين ما
ّ
َّاسَ ،قدْ َك ُث َر ْت
حذر منه رسول الله ،حتى قام Aخطي ًبا ،وقالَ « :أ ُّي َها الن ُ
�ي ا ْلك ََّذا َب� ُة»((( ،في إش�ارة منه إلى س�وق الك�ذب واالختالق على
َع َل َّ
لسانه.
ّ
إن مما س�اعد أرباب الخرافة وصناع األس�اطير ،استغاللهم بعض
الجوان�ب ف�ي الدين .ويأتي ف�ي الطليعة من ذلك اس�تغاللهم الجانب
أن إيمان المؤم�ن ال يكتمل إلاّ
الغيب�ي ف�ي الدين .حيث من الصحي�ح ّ
باإليمان بالغيب ،كما قال تعالى في صفات المؤمنين﴿ :ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون
بِا ْل َغ ْي ِ
ب﴾ّ ،
إن الخرافيين واالس�تغالليين يحاولون دو ًما اإليحاء للناس
ّ
ب�أن قضايا الحياة والكون تدار بش�كل انفعال�ي وارتجالي ،ويمكن أن

تج�ري تب ًعا لكتابة قصاص�ة هنا ،أو إلقاء دعاء هن�اك ،وعلى هذا النّحو
يج�ري تبس�يط األمور ،كما ل�و لم تكن هناك قوانين وس�نن تس� ّير هذا
الكون ،وهذا عين االستغالل الممقوت في الوسط الديني.
إنّ�ه ف�ي الوقت الذي جرى التأكيد في الق�رآن الكريم على اإليمان
بالل�ه وبالغيب ،وغرس المفاهيم الدينية م�ن التوكّل والرجاء والدعاء،
ج�رى التأكي�د في مقاب�ل ذلك عل�ى ّ
أن للك�ون قوانين وأنظم ًة وس�ننًا

((( الكافي ،ج ،1ص ،62حديث.1
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�ي ٍء ِعندَ ُه بِ ِم ْقدَ ٍار﴾ ،وقوله
يجري عليها ،كما في قوله تعالىَ :
﴿وك ُُّل َش ْ
تعال�ى﴿ :و َخ َل َق ك َُّل َش�ي ٍء َف َق�دَّ ره َت ْق ِديرا﴾ ،وقوله تعالى﴿ :س�نَّ َة ال َّل ِ
ـه
َُ
َ
ُ
ً
ْ
َجدَ لِس�ن َِّة ال َّل ِ
فِ�ي ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِمن َق ْب ُل َو َلن ت ِ
ـه َت ْب ِديلاً ﴾ ،وفي آية أخرى:
ُ
ِ
ِ
﴿ ..و َلن ت ِ ِ
َح ِويلاً ﴾ .ونـجد آيات القرآن الكريم تشير
َجدَ ل ُس�نَّت ال َّلـه ت ْ
َ
أن الحياة ال تسير وفق التمنّيات ،قال تعالىَ ﴿ :أم لِلإْ ِنسانِ
بوضوح إلى ّ
َ
ْ
ما تَمنَّى﴾ ،وقال تعالى﴿ :و َأن َّليس لِلإْ ِنس ِ
ان إِلاَّ َما َس َع ٰى﴾.
َ ْ َ
َ
َ َ ٰ
ّ
إن من غير الوارد أبدً ا أن تجري الحياة بخالف السنن اإللهية ،كما
مدعو إلى أن يس�لك طريق الس�نن،
يروج الخرافيون .لذلك فاإلنس�ان
ٌّ
ّ
ويأخ�ذ باألس�باب والنوامي�س الطبيعية ،ث�م يدعو الله تعال�ى؛ لتكون
حركته موافقة مع السنن اإللهية ،ومن الخطأ الكبير أن يتجاهل االنسان
عوضا عن ذلك إلى الدعاء وحده .وقد تناولت هذا
السنن اإللهية ويلجأ ً
الجانب نصوص دينية كثيرة ،ومن ذلك ما ورد ّ
أن رجلاً من البادية جاء
المدينة المنورة على دابة ،ودخل على رس�ول الله وكان في المس�جد،
مشيرا إلى دابته :أأعقلها وأتوكّل أو أطلقها وأتوكل؟،
وسأل رسول الله ً
فقال النبي« :اعقلها وتوكل»(((.
ّ
الصادق»:Eأن نب ًّيا من األنبياء
وفي س�ياق مش�ابه ورد عن اإلمام
م�رض ،فقال :ال أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يش�فيني،
فأوحى الله إليه :ال أشفيك حتى تتداوى ّ
فإن الشفاء منّي»(((.

((( سنن الترمذي .حديث .2517
((( وسائل الشيعة .ج ،2ص ،409حديث.2496
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وج�اء في رواي�ة ّ
أن العالء بن كامل أقبل فجلس ق�دّ ام أبي عبدالله
ّ
وج�ل أن يرزقني في
عز
ادع الله ّ
الص�ادق Eفقال :يا بن رس�ول الل�هُ ،
عز ّ
وجل»(((.
دعة ،فأجابه اإلمام« :ال أدعو لك ،اطلب كما أمرك الله ّ
وعل�ى ه�ذا النحو يع ّلمن�ا الدي�ن ّ
أن مس�يرة الحياة مق ّيدة بالس�نن
والقوانين.
ّ
إن الخرافيي�ن يمعن�ون في اس�تغالل حاجات الناس باس�م الدين.
فإذا كانت بعض األوس�اط تعاني مش�اكل معينة ،فتحوا أذرعهم إليهم،
وراحوا يسوقون عليهم خرافاتهمُ ،موحين إليهم ّ
بأن خرافاتهم تلك هي
المفتاح السحري ّ
لحل مشاكلهم ،وهذا عين التدليس على الناس.

ّ
ولعل أحد أوجه هذه التخريفات ممارس�ة الرقية الش�رعية الشائعة
عل�ى نحو أكبر في المجتمع الس�ني ،حيث يقوم الراق�ي بقراءة اآليات
القرآني�ة أو األدعي�ة م�ع النفث على الموض�ع الذي يتألم منه الجس�د،
أو عل�ى المري�ض الم�راد رقيته ،فق�د أصبحت هذه الممارس�ة بضاعة
رائجة ،يجري من خاللها خداع بسطاء الناس ،حتى بلغ بأحدهم ،وف ًقا
للصح�ف المحلية ،أن يدع�و إلى فتح عيادات خاصة بالرقية الش�رعية
داخل المستشفيات العامة.

هن�ا ينبغي الق�ول أنّه ال خالف ح�ول فضل تالوة الق�رآن الكريم،
وأنّه�ا م�ن العوام�ل التي ترف�ع معنوي�ات اإلنس�ان ،وتس�تثير الجانب
((( الكافي .ج ،5ص ،78حديث.3
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الروح�ي عن�ده ،غي�ر ّ
أن م�ورد الخالف هن�ا ،يكمن في اس�تغالل هذه
الحالة لتكريس الش�عوذة في أوساط الناس ،من خالل ترويج المزاعم
ّ
م�س من الج�ن ،وذاك متل ّبس به الج ّن ،وم�ا إلى ذلك من
ب�أن ه�ذا فيه ٌّ
مزاعم باتت منتشرة في مختلف األوساط.

وقد نش�رت الصح�ف المحلية ،عن ش�خص كان يم�ارس الرقية
الش�رعية مدة عشرين س�نة ،وقد قال هذا الرجل بعد أن اعتزل ممارسة
إن الحدي�ث ع�ن تل ّبس الج ّن باإلنس�ان أمر غي�ر صحيحّ ،
الرقي�ةّ ،
وأن
تك ّلم الجن بلسان اإلنسان أمر ٍ
مناف للواقع ،مب ّينًا ّ
أن مثل هذا الحديث
ّ
السذج والمغفلين ،ونقلت الصحف عنه القول
ال ينطلي إلاّ على طبقة ّ
إنّه لم يثبت في الكتاب وال الس�نة ّ
أن الج ّن يمكن أن يتكلم على الس�نة
السذج
الناس ،وقال إنّه طيلة عمله لم يحضر إليه طل ًبا للش�فاء إلاّ طبقة ّ
سذج فال يبحثون عن الت ّلبس إلاّ
والمغفلين فقط ،ثم يتساءل؛ هل الج ّن ّ
بالفقراء ،ولماذا ال يت ّلبسون باألثرياء(((؟!.
لقد بات للخرافيين والمش�عوذين سوق رابحة في عصرنا الراهن،
بلغت حدّ امتالك وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية الخاصة.
حيث تقوم تجارتهم على استغالل مقيت لجانب الغيب في العقيدة
الديني�ة ،فيقوم�ون بتضخيم�ه في حي�اة الناس ،على حس�اب المفاهيم
الدينية التي تؤكّد خضوع الكون والحياة إلى السنن والقوانين اإللهية.

((( جريدة عكاظ الصادرة بتاريخ األربعاء  9ربيع اآلخر 1437ﻫ.

الجمود واتّباع األسالف

م�ن مظاهر تهمي�ش العقل ف�ي أوس�اط المتديني�ن ،الجمود على
فهم األسلاف للدين ،وال ش�ك ّ
أن الظروف متغي�رة والحياة متطورة،
واألسلاف فهموا الدين حس�ب مس�تواهم ،وضمن ظ�روف عصرهم
وبيئته�م ،ونـج�د ّ
أن منهجي�ة الدين قائم�ة على مراعاة التط�ور ،لذلك
أن الدين واحد في جوهره .ونرى ّ
تجددت الش�رائع عبر األنبياء ،مع ّ
أن
هناك فر ًقا في التشريعات والخطاب القرآني بين العهد المكي والمدني.
أيضا يأخذون تغ ّير عصوره�م بعين االعتبار.
وكذل�ك كان األئم�ة ً
ورد في الكاف�ي ّ
أن اإلمام الصادق Eقال لبعض أصحابهَ « :أ َر َأ ْيت ََك َل ْو
يث ا ْلعامُ ،ثم ِج ْئتَنِي ِمن َقابِ ٍل َفحدَّ ْثت َُك بِ ِ
حدَّ ْثت َُك بِح ِد ٍ
خلاَ فِ ِه ،بِ َأ ِّي ِه َما ُكن َْت
َ
ْ
َ
َ
َ َ َّ
ِ
ِ
ِ
(((
ت َْأ ُخ ُذ؟» َق َالُ :ق ْل ُتُ :كن ُْت ُ
«رح َم َك الل ُه» .
آخ ُذ بِاألَخ ِيرَ ،ف َق َال ليَ :
وع�ن المعل�ى بن خنيس ق�ال :قلت ألب�ي عب�د الل�ه :Eإِ َذا َجا َء

((( الكافي .ج ،١ص  ،٦٧حديث .8
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يث َع�ن ِ
آخ ِرك ُْم ،بِ َأ ِّي ِه َما ن َْأ ُخ ُ
يث َع� ْن َأ َّولِك ُْم َو َح ِد ٌ
َح ِد ٌ
�ذ؟ َف َق َالُ :
«خ ُذوا
ْ
بِ ِ
�ه َحتّى َي ْب ُل َغك ُْم َع ِن ا ْل َح ِّيَ ،ف�إِ ْن َب َل َغك ُْم َع ِن ا ْل َح ِّيَ ،ف ُخ ُذوا بِ َق ْولِ ِه»َ .ق َال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما َي َس� ُعك ُْم»َ .وفِي
ُث َّ
�م َق َال َأ ُبو َع ْبد الل�ه« :Eإِنَّا َوالله لاَ نُدْ خ ُلك ُْم إِالَّ ف َ
«خ ُذوا بِالأْ َحدَ ِ
ح ِد ٍ
آخ َرُ :
يث َ
ث»(((.
ْ
َ
لذا صنّف الفقهاء األوامر النبوية إلى تش�ريعية دائمة ،وإلى تدبيرية
ترتبط بظروف ومصالح في زمن صدورها.

ويط�رح الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدي�ن في كتاب�ه (االجتهاد
نظ�را يدعو الفقهاء والح�وزات العلمية إلى دراس�ته ،يقول:
والتقلي�د) ً
مس�ألة نطرحها أم�ام الفقهاء للبحث والتدبر ،ولع ّله�ا من أهم ما ينبغي
أن يبحث في األصول ،وهيّ :
أن النظرة الفقهية الس�ائدة إلى النصوص
الش�رعية في العبادات وغيرها ،هي ّ
أن هذه النصوص مطلقة وعامة في
الزمان والمكان واألحوال .وال يرفع اليد عن إطالق النص إلاّ بمقيد أو
مخصص لفظي أو ل ّبي ،أو بأن يتضمن قرينة داخلية على ذلك.

ه�ذا مع أننا نعلم ّ
أن نصوص الش�ريعة في الس�نة تش�ريعات لحياة
متحرك�ة متغي�رة كثيرة التقلبات ،وليس�ت صي ًغا جام�دة ثابتة على هيئة
واحدة .والقس�م الوحيد الثابت في الش�ريعة هو قس�م العب�ادات ،فإننا
نعلم ّ
أن العبادات ثابتة ال تغيير فيها وال تبديل ،وال مجال فيها لالجتهاد
من حيث شروطها ومواقيتها وكيفيتها وإعدادها .وما فيها من خالفات
بين الفقهاء ال يتعدّ ى تفصيالت بعض الشروط والهيئات واألجزاء.
((( المصدر السابق ،حديث .9

لسألا عابّتاو دومجلا

وأما المعامالت ـ بالمعنى األوس�ع ـ فإنها ـ كما ذكرنا ـ تشريعات
تستقر على هيئة واحدة ،وخاصة ما يتعلق من
لحاالت متقلبة متغ ّيرة ال
ّ
ذلك بالنواحي التنظيمية للمجتمع ،وكافة أنشطته السياسية واالقتصادية
والزراعية والصناعية والسكانية :المدنية الحضرية والريفية ،وما يتصل
بالثروات العامة والمرافق العامة.

يع�زز هذه النظرة «المتحركة» إلى النصوص
ويضيف :مما ينبغي أن ّ
التش�ريعية م�ا صرح ب�ه كثير من أعاظ�م الفقهاء من ّ
أن «التعبد الش�رعي»
المقتض�ي للجمود عل�ى النص معلوم ف�ي باب العبادات فق�ط .وأما في
أب�واب المعاملات بالمعن�ى األعمّ ،
ف�إن «التعبد الش�رعي» غي�ر معلوم
الثب�وت فيه�ا ،ب�ل معلوم عدم الثبوت ف�ي جميعها ،فال ري�ب ّ
أن في هذه
التشريعات ما هو نسبي ناشئ من علة خاصة بحالة معينة أو ظرف مع ّين ال
يتعدّ اه إلى غيره ،وعلى الفقيه أن يكتشف هذا الجانب المتغ ّير والمتحرك،
وال يجمد على النصوص بدعوى ّ
أن هذا شرع الله إلى يوم القيامة(((.

يص�ر عل�ى التق ّي�د باألسلاف حتى ف�ي موضوع
لك�ن هن�اك من
ّ
الوس�ائل والتطبيقات ،فضال عن األحكام والتشريعات ،فيع ّقدون حياة
وتأز ًما في إدارة شؤون حياته.
الناس ،ويعيش المسلم إرباكًاّ ،

االلتزام ب�أقوال ال�سلف

ٍ
ألحد أن
يق�ول أبو الحس�ن ابن القط�ان« :وأجمع�وا أنه ال يج�وز

((( الشيخ محمد مهدي شمس الدين .االجتهاد والتقليد ،الطبعة األولى 1998م( ،بيروت:
المؤسسة الدولية للدراسات والنشر) .ص.175 -173
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وعم�ا اختلفوا فيه أو تأويله،
يخرج على أقاويل الس�لف فيما أجمعواّ ،
ّ
الحق ال يجوز أن يخرج عن أقاويلهم»(((.
فإن ّ
وأورد الخطيب البغدادي في (الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع)
عن سفيان الثوري :إن استطعت ألاّ تحك رأسك إلاّ بأثر فافعل(((.

وحكى الش�يخ صالح بن حميد رئيس مجلس الش�ورى السعودي
الس�ابق ف�ي احتف�ال تكريمي أقي�م في جامع�ة أم القرى لوالده الش�يخ
عبدالل�ه ب�ن محمد بن حمي�د (1402 -1329ﻫ) ،كي�ف تمكن والده
في الس�بعينيات الهجرية من كس�ب معركة بناء الجامع الكبير في بريدة
باإلس�منت المس�لح ،بعد أن لقي معارضة ش�ديدة من أهالي المدينة،
الذين اعترضوا بش�دة وطالبوه بأن يكون البناء بالطين وسعف النخيل،
على ما درج عليه أجدادهم معتبرين ذلك معركة حياة أو موت(((.
ألي تطور أو تغيير باس�م الدين ،وآخرها
وهن�اك ف�ي بالدنا ممانع�ة ّ
مس�ألة قيادة المرأة للس�يارة ،حيث حس�مت القيادة السياسية الموقف،
وصدر األمر برفع الحظر عن قيادة المرأة للس�يارة ،بعد عقود من التردد
والتحفظ.

((( أبو الحس�ن ابن القطان الفاس�ي .اإلقناع في مس�ائل اإلجماع .تحقيق حسين بن فوزي
الصعيدي ،ج ،1الطبعة األولى 1424ﻫ( ،القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر)،
ص ،69رقم .265
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي .الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ج ،1الطبعة
الثالثة 1416ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ص.216
((( جريدة المدينة ،ملحق الرسالة 30 ،شوال 1426ﻫ.

الحسين Eثورة إنسانية
قيمية
ج�اء ف�ي أول خطاب لإلمام الحس�ين
اس،
 Eأمام الجي�ش األموي« :أيُّ َها ال ّن ُ
حتّى أتَتني كُتُ ُبكُم ،وق َِد َمت
إنّي لَم آتِكُم َ
َيس
َعل ََّي ُر ُسلُكُم  :أنِ اق َدم َعلَينا ؛ فَ ِإنَّ ُه ل َ
لَن�ا إم�ا ٌم ،لَ َع َّل اللّ�ه َ يَج َم ُعنا ب َ
ِ�ك َعلَى
ال ُه�دى وال َح ِّق .فَ ِإن كُنتُم َعلى ذلِ َك فَقَد
جِئتُكُم ،فَ� ِإن ت ُعطوني م�ا أط َم ِئ ُّن إلَي ِه
ِمن ُعهو ِدكُم و َمواثي ِقكُم ا َق َدم ِمص َركُم،
وإن لَم تَف َعل�وا وكُنتُم لِ َمق َدمي كارِهي َن
لت
ف�ت َعنكُم إلَى ال َمكانِ الَّذي أق َب ُ
انص َر ُ
َ
ِمن ُه إلَيكُم»(((.

محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) .اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد،
((( ّ
ج ،٢الطبعة الثانية 1414ﻫ( ،بيروت :دار المفيد) ،ص.٧٩

الحسين مشروع أمة

طموحا ش�خص ًّيا للوصول إلى
ث�ورة اإلمام الحس�ين Eلم تك�ن
ً
تنافس�ا بي�ن قبيلتي بني هاش�م وبني أمي�ة ،ولم تكن
الس�لطة ،وليس�ت ً
حركة طائفة ،بل كانت مش�رو ًعا إلصالح األمة ،حين تسلط عليها يزيد
أخرج أش�ر ًا والَ بطِر ًا ،والَ م ِ
فس�د ًا َوالَ
َ َ
بن معاوية ،كما قال« :Eإنّى َل ْم ْ ُ ْ
َ ُ
َظالِم� ًاَ ،وإن ََّم�ا َخ َر ْج ُت لِ َط َل ِ
ب إالّ َص ِ
الح فِى ا َّمة َجدّ ى صلى ال ّله عليه و
ِ
سير ِة َجدَّ ى َوأبِى»(((.
المنك َِرَ ،وأس َير بِ َ
عروف ،وأنهى َع ِن ُ
آله ،أن آ ُم َر بِا ْل َم ُ
ّ
إن المهم�ة األول�ى واألس�اس ألئم�ة أه�ل البي�ت Bه�ي حفظ
الرس�الة ،وتبيين الش�ريعة ،أما تحمل أعباء الحكم والسلطة فهي مهمة
قياسا للمهمة الرسالية األولى .فإذا ما تعارضت المهمتان،
ثانية ثانويةً ،
كما حصل بس�بب األطم�اع السياس�ية ،والصراع�ات المصلحيةّ ،
فإن
األولوية عندهم للمهمة األولى.

((( الموف�ق ب�ن أحم�د المك�ي (الخوارزم�ي) .مقتل الحس�ين ،Eتحقيق الش�يخ محمد
السماوي ،الطبعة األولى 1418ﻫ( ،قم :دار أنوار الهدى) ،ص.273
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الطريق ال�شرعي
وإذا كان الحك�م والس�لطة وظيف�ة م�ن وظائف اإلمامة ،ووس�يلة
لتمكينها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها الرسالية ،إلاّ ّ
أن طريق الوصول
منسجما مع مفاهيم
إلى الحكم ،وآلية اس�تالم السلطة ،يجب أن يكون
ً
وبأي وسيلة ،ولو
بأي ثمنّ ،
اإلسلام وتشريعاته ،فليس الحكم مطلو ًبا ّ
كانت مخالفة لقيم اإلسالم وأحكامه.

لذل�ك رفض األئمة Bاألس�اليب الملتوية في الصراع السياس�ي
للوص�ول إلى الحكم ،ولم يرضوا ألنفس�هم تس�نّم عرش الس�لطة عن
طري�ق الف�رض والق�وة ،وال عب�ر المؤامرات والدس�ائس ،ب�ل التزموا
منهجي�ة الوضوح والنزاهة ،واحت�رام إرادة األم�ة واختيارهاْ ،
وإن أدى
ذلك إلى فقدان المكاس�ب السياس�ية ،وفوت االمتي�ازات والمصالح.
فالمبدئية وسيلة وهدف.
وإل�ى هذه الحقيقة يش�ير اإلمام عل�ي  Eبقوله« :وال َّل ِه َم�ا ُم َع ِ
او َي ُة
بِ َأده�ى ِمنِّيِ ،
ولكنَّه ي ْغ ِدر وي ْفجر .و َلولاَ كَر ِ
اه َي� ُة ا ْل َغدْ ِر َل ُكن ُْت ِم ْن َأ ْد َهى
َْ
َ
َُ ُ َ ُُ
الن ِ
َّاس»(((.
ِ
يم ْن
وفي مورد آخر يقولَ « :Eأت َْأ ُم ُرونِّي َأ ْن َأ ْط ُل َ
ب الن َّْص َر بِا ْل َج ْو ِر ف َ
�مير ،وما َأم نَجم فِي الس�م ِ
ِ
�ه! وال َّل ِه لاَ َأ ُط ِ
ِ
اء
ُو ِّل ُ
ي�ت َع َل ْي َ
َّ َ
�م َر َس ٌ َ َ َّ ْ ٌ
ور بِه َما َس َ
ُ
ن َْج ًما»(((.
((( نهج البالغة ،ومن كالم له Eفي معاوية ،خطبة .200
((( نهج البالغة ،من كالم له Eلما عوتب على التسوية في العطاء ،خطبة .126
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ويب�دو ّ
أن اختيار األم�ة ورضاها ،هو الطريق المش�روع الذي يقبله
اإلمام لممارسة دور الحكم والقيادة ،وليس القوة ،أو التآمر ،أو الثورات
إلي
واالنقالب�ات ،يقول اإلمام علي« :Eوقد كان رس�ول الله Aعهد َّ
عهدً ا فقال :يا بن أبي طالب ،لك والء أمتي ،فإن و َّلوك في عافية وأجمعوا
عليك بالرضا فقم بأمرهم ،وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»(((.

وحدة الأمة
لي�س هناك ش�يء أخطر عل�ى وحدة األم�ة ،وتماس�ك المجتمع،
من الصراعات السياس�ية ،التي بس�ببها تتحول األمة الواحدة إلى ش�يع
وأح�زاب ،وتك�ون مدخًل�اً للتمزق واالحت�راب األهل�ي ،حيث تراق
الدماء ،وتنتهك الحرمات ،وينعدم األمن واالستقرار.

ومع إيمان أئمة أهل البيت Bبحقهم في القيادة والحكم ،إلاّ أنهم
الحق حين كان يس�تلزم احترا ًب�ا داخل ًّيا ،فقد
تنازل�وا عن األخ�ذ بذلك ّ
عصمه�م ورعهم ،وحرصهم على وحدة األمة ،من خوض الصراعات
السياسية ،والسعي للمغالبة على السلطة والحكم.

ينقل ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البالغة خطبة لإلمام عليE
يقول فيها« :فرأيت ّ
أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين،
وسفك دمائهم ،والناس حديثو عهد باإلسالم»(((.

((( بحار األنوار .ج ،30ص.15
((( ابن أبي الحديد المعتزلي .ش�رح نهج البالغة ،ج ،1الطبعة األولى 1407ﻫ ( ،بيروت:
دار الجيل) ،ص.308
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ومث�ل موقف اإلمام علي Eكانت مواقف األئمة الهداة من بعده،
فق�د جنح اإلمام الحس�ن Eللصلح مع معاوية ،رغ�م أنه كان الخليفة
الشرعي الذي بايعه المسلمون بعد شهادة أبيه.
�ن ْب ِ
أخ�رج الحاكم ع�ن جبير بن نُفير َق َالُ :ق ْل ُت لِ ْل َح َس ِ
�ن َع ِل ٍّي :إِ َّن
َّ�ك ت ُِريدُ ا ْل ِ
ِ
�م ا ْل َع َر ِ
خلاَ َف َة َف َق َ
�الَ « :قدْ ك َ
َّ�اس َي ُقو ُل َ
ون إِن َ
ب فِي
الن َ
َان َج َماج ُ
ون َم ْن َح َار ْب ُتَ ،و ُي َس�الِ ُم َ
َي ِدي ُي َح ِار ُب َ
ون َم ْن َس�ا َل ْم ُت ت ََر ْكت َُها ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه
ال َّل ِه َتعا َلى ،وح ْقن ِدم ِ
اء ُأ َّم ِة ُم َح َّم ٍد.(((»A
َ
َ َ َ َ

وكذل�ك كان موقف اإلمام جعفر الصادق Eالرافض لتبنّي حركة
العباس�يين ،فبعد أن س�اد التذمر في أوس�اط األمة من حكم األمويين،
وتحرك العباس�يون لالنقضاض على السلطة ،رافعين شعارات الدعوة
أله�ل البيت ،واألخ�ذ بثأرهم ،عرضوا على اإلم�ام جعفر الصادقE
االنضم�ام إل�ى حركتهم وثورته�م ،ليكون في موقع الزعام�ة والقيادة،
فرفض دعوتهم.

توجيه �شيعتهم لالندماج في الأمة
إن الحفاظ على وحدة األمة ومنع انقسامها وانشقاقها ،كان مقصدً ا
أساس�ا في نهج أهل البيت ،Bوقد وجهوا شيعتهم بهذا االتجاه ،ومن
ً
هنا جاء تركيزهم على موضوع التقية ،وهي مبدأ إسالمي.
((( المس�تدرك على الصحيحن ،الحاكم النيسابوري ،من فضائل الحسن بن علي ،حديث
وأيضا بحار األنوار .ج ،44ص ،25حديث.8
ً .4795
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فف�ي القرآن الكريم آيات عديدة تب ّين ّ
أن اإلنس�ان إذا كان في موقع
يخ�اف الض�رر على نفس�ه ،أو في موقف يس�بب له مش�كلة من إظهار
رأي�ه وعقيدتهّ ،
ف�إن له أن يلجأ إل�ى التكتم على رأي�ه وعقيدته ،حفا ًظا
َّخ ِ
إن الق�رآن الكريم يقول﴿ :لاَّ يت ِ
�ذ ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
على حيات�ه ومصلحتهّ .
ُون
َ
ون ا ْلم ْؤ ِمنِين ومن ي ْفع ْ�ل َٰذلِ َك َف َليس ِمن ال َّل ِ
ا ْلكَافِ ِري�ن َأولِياء ِمن د ِ
ـه فِي
ْ َ َ
َ َ َ َ َ
ُ
ُ
َ ْ َ َ
َش�ي ٍء إِلاَّ َأن َت َّت ُق�وا ِمنْهم ُت َقاةً﴾ ،ويقول تعال�ى﴿ :من َك َفر بِال َّل ِ
ـه ِمن َب ْع ِد
َ
َ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َق َال َر ُج ٌل
يمان﴾ ،ويقول تعالىَ :
يمانه إِلاَّ َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّن بِالإْ ِ َ
إِ َ
ِ ِ ِ ِ
يمانَ� ُه﴾ ،إضافة إلى القاعدة العامة ﴿إِالَّ َما
ُم ْؤم� ٌن م ْن آل ف ْر َع ْو َن َي ْكت ُُم إِ َ
ُ�م إِ َل ْي ِه﴾ وحينما نعود إلى كتب التفس�ير ،نـج�د ّ
يمر
ْ
كل عالم ّ
اض ُط ِر ْرت ْ
على هذه اآليات الكريمة يستعرض هذا المفهوم ،وفي الفقه نجد موارد
مختلفة يبحث فيها الفقهاء أثر اإلكراه واالضطرار.
ربم�ا يقول بعض علماء الس�نة ّ
ب�أن التقية تكون م�ن الظالم الكافر
فق�طّ ،
وأن اآليات الكريم�ة التي تحدثت عن التقية إنما هي في س�ياق
بعضا من علماء السنة ّ
وكل علماء الشيعة
التقية من الظالم الكافر ،لك ّن ً
يرون مفهوم التقية أوسع ،حيثما كان هناك حاجة واضطرار إليها ،سواء
كانت تجاه الظالم الكافر أو المسلم.
«إن ا ْلحا َل َة بين ا ْلمس ِل ِمين إِ َذا َشا َك َل ِ
ت
َ
فمذهب اإلمام الشافعي يقولْ ُ َ ْ َ َ َّ :
ا ْلحا َل َة بين ا ْلمس ِل ِمين وا ْلم ْش ِر ِكين ح َّل ِ
ت الت َِّق َّي ُة ُم َحا َما ًة َع َلى النَّ ْف ِ
س»(((.
َ َ
َ َ ُ
َ َْ َ ُ ْ
((( محمد الرازي ،تفس�ير الفخ�ر الرازي ،المجلد الرابع ،ج ،8س�ورة آل عمران :آية ،28
الطبعة األولى 1401ﻫ (بيروت :دار الفكر) ،ص.14
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وحينم�ا ُأخذ علماء من أهل الس�نة في عهد المأم�ون والمعتصم،
وامتحنوا في مس�ألة القول بخلق القرآن اس�تخدموا التقي�ة إلاّ أربعة أو
خمسة.
م�ن ناحية أخرىّ ،
فإن التقية حين يبحثها الش�يعة إنما يبحثونها في
إطارين:
اإلطار األول :دفع الضرر الش�خصي ،أو فلنقل دفع الضرر المادي
على الشخص أو على المجتمع.

واإلطار الثاني :دفع الضرر عن األمة ،وحماية الوحدة اإلسلامية،
ويعن�ون بذل�ك أنه إذا كانت ممارس�ة حك�م من األح�كام المقررة في
المذهب ،تبرز حالة من االنش�قاق في األمةّ ،
فإن المذهب يجيز ألبنائه
ترك ذلك؛ حفا ًظا على الوحدة ،ألولوية الوحدة وأهميتها ،وهذا ينبغي
ً
مأخذا عليه.
أن يحسب للمذهب الشيعي كامتياز وليس
ّ
إن عل�ى الش�يعي أن يتمس�ك بعقيدت�ه ،وأن يندم�ج ف�ي محيط�ه،
وألاّ يق�ف أمام بعض األح�كام كعائق عن االندماجّ ،
فإن مدرس�ة أهل
البي�ت ،Bتعطي األولوية لتجس�يد القي�م الكب�رى ،ولحماية مصالح
الفرد والمجتمع.

ال�صالة في جماعة �أهل ال�سنة:
أوجه الخطاب إلى اإلخوة واألخوات الذين يحضرون
وبالمناسبةّ ،
إقامة صالة الجماعة إلخوانهم أهل السنة ،أن عليهم أن يشاركوهم في
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صلاة الجماع�ة ،وألاّ ينفردوا ف�ي صالتهم ،وال يخرج�وا من المكان
الذي تقام فيه الصالة.
فق�د ج�اء بس�ند صحي�ح عن حم�اد ب�ن عثمان ع�ن أب�ي عبدالله
الصادق Eأنه قال« :من ص ّلى معهم في الصف األول كان كمن ص ّلى
خلف رسول الله Aفي الصف األول»(((.
وعنه « :Eإذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك»(((.

وع�ن زيد الش�حام عن الص�ادق Eقال« :ي�ا زيد ،خالق�وا الناس
بأخالقه�مَ ،ص ُّل�وا ف�ي مس�اجدهم ،و ُع�ودوا مرضاه�م ،واش�هدوا
جنايزهم»(((.
وع�ن علي بن جعفر في كتابه ،عن أخيه موس�ى بن جعفر Eقال:
«ص ّلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم»(((.
وقد اس�تنكر السيد السيستاني ،وهو المرجع األعلى للشيعة اليوم،
على بعض الشيعة خروجهم من المسجدين الشريفين في مكة المكرمة
والمدينة المنورة حين إقامة صالة الجماعة ،حيث ُقدّ م له السؤال التالي:
يالحظ أحيانًا خروج بعض أبناء الطائفة من المس�جدين الشريفين

((( الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،طبعة 1413ﻫ( ،قم)،
حديث .10996
((( وسائل الشيعة ،حديث .10717
((( جامع أحاديث الشيعة ،حديث .10995
((( وسائل الشيعة ،حديث .10725
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حين إقامة الجماعة فيهما ،فما هو رأيكم؟

أجاب س�ماحته :هذا العمل غير مناس�ب ،بل ربما ال يجوز لبعض
العناوين الثانوية كاإلساءة إلى سمعة المذهب.

وحي�ن س�ئل عن إقام�ة صلاة الجماعة في فن�ادق مك�ة المكرمة
والمدينة المنورة ،من قبل بعض الحجاج والزائرين الشيعة ،أجابّ :
بأن
«المش�اركة في جماعة المس�لمين في المسجدين لغرض التآلف بينهم
أفضل»(((.

وحتى بالنسبة لإلفطار في شهر رمضان مغر ًبا ،إذا كنت مع إخوانك
أهل الس�نة ،يمكنك أن تفطر معهم بعد س�قوط قرص الش�مس ،وقبل
ذه�اب الحمرة المش�رقية ،بنا ًء عل�ى فتوى بعض المراج�ع ممن يرون
ذلك إذا كان مرجعك يحتاط وجو ًبا في المسألة كما هو الحال في رأي
المرجع الس�يد السيس�تاني ،حيث يختلف فقهاء الش�يعة في المس�ألة،
فبعضه�م يرى عدم تحقق الغ�روب إلاّ بذهاب الحمرة المش�رقية ،أي
بعد حوالي  15دقيقة من س�قوط قرص الشمس ،ومعظمهم يرى ذلك
عل�ى نحو االحتياط الوجوبي ،لكن هناك من يرى االنتظار حتى ذهاب
الحمرة المشرقية ،كاحتياط استحبابي فقط.
ّ
إن بع�ض أبناء الش�يعة قد يجتمعون مع إخوانهم أهل الس�نة وقت
اإلفطار في ش�هر رمضان ،وهم يبادرون إلى اإلفطار عند سقوط قرص

((( الس�يد علي السيس�تاني ،مناس�ك الحج وملحقاتها ،أحكام الجماع�ة ،طبعة 1431ﻫ،
(البحرين :دار كميل) ،ص.342
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الشمس ،بينما يلتزم الشيعي الرأي الفقهي الذي يدعو إلى تأخير اإلفطار
 15دقيقة ،مما يسبب شي ًئا من اإلحراج في بعض األحيان .وهنا يمكن
األخذ بالرأي الذي يجيز اإلفطار عند س�قوط قرص الشمس .بنا ًء على
من يذهب إلى هذا الرأي من فقهاء الشيعة المعاصرين ،ومنهم :الشيخ
يوس�ف الصانعي((( ،والشيخ ناصر مكارم الشيرازي((( ،والسيد محمد
صادق الروحاني((( ،والسيد محمد سعيد الحكيم(((.

((( الشيخ يوسف الصانعي .مصباح المقلدين ،الطبعة الثانية1425ﻫ( ،قم :منشورات ميثم
التمار) ،مسألة.715 :
((( الش�يخ ناصر مكارم الش�يرازي .رسالة توضيح المسائل ،الطبعة األولى 1422ﻫ( ،قم:
مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب) ،مسألة.709 :
((( السيد محمد صادق الروحاني .منهاج الصالحين ،مسألة.553 :
((( استفتاء ،موقع السيد محمد سعيد الحكيمhttp://www.alhakeem.com/ar/question/226 ،
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ما كانت تنقص أهل البيت الشجاعة وال روح التضحية لكي يطالبوا
بحقهم في قيادة األمة ،لكنهم كانوا ال يريدون لألمة أن تدخل في دوامة
العنف .فتحملوا الظالمة ولم يلجأوا إلى العنف.
سلمن ما س ِلمت ُامور الم ِ
ِ
سلمي َن ،و َلم
ُ ُ
لذلك ورد عن علي« :Eلاَ ُ َ َّ َ َ
خاص ًة»(((.
ور إلاّ َع َل َّي َّ
َيكُن فيها َج ٌ
وانطال ًق�ا من ذات الموقف كان قبول اإلمام علي Eبالتحكيم في
واقعة صفين ،مع أنه ليس في مصلحته سياس� ًّيا وال عسكر ًّيا ،لك ّن عل ًّيا
وافق عليه ألسباب في طليعتها حقن الدماء ،ووضع حدٍّ لالحتراب.

وكذل�ك صل�ح اإلمام الحس�ن Eووصيت�ه ألخيه الحس�ين قبيل
وفات�ه أن يأخ�ذ بجثمان�ه لزيارة قبر جده رس�ول الل�ه ،Aحيث أردف
قائلاً « :وستعلم يا ابن أ ّم ّ
أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول
((( نهج البالغة ،ومن كالم له Eلما عزموا على بيعة عثمان ،خطبة رقم .74
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الل�ه صلى الله علي�ه وآله فيجلبون ف�ي منعكم عن ذلك ،وبالله أقس�م
عليك أن تهرق في أمري محجمة دم»(((.

أما ثورة اإلمام الحسين فهي استثناء يؤكد القاعدة وال ينفيها ،حيث
ً
وخطيرا ف�ي تاريخ األمة،
صارخا
كان تس� ّلط يزيد ب�ن معاوية منعط ًف�ا
ً
وكان ال بدّ وأن يس�جل الحس�ين اعتراضه على هذا االنحراف الكبير،
أص�رت على إلزامه
عب�ر االمتناع ع�ن بيعة يزيد ،لكن الس�لطة األموية
ّ
بالبيع�ة ،أو مواجهته بالعنف ،كما ق�ال« :Eألاّ
ّ
وإن الدعي ابن الدعي
قد ركز منا بين اثنتين ،بين الس�لة والذلة ،وهيهات منا الدنيئة ،يأبى الله
ذلك ورسوله والمؤمنون ،وحجور طابت ،وأنوف حمية ،ونفوس أبية،
وأن نؤثر طاعة اللئام على مصراع الكرام»(((.
وقد سعى الحسين ّ
بكل جهده لتالفي الحرب واالحتراب ،فخرج
ليفوت على الس�لطة انتهاك حرمتها ،بمقاتلته فيها ،وفي طريقه
من مكة ّ
ّاس ،إنّي
إل�ى العراق ولقائه بطالئع الجيش األم�وي ،قال لهم« :أ ُّي َها الن ُ
َلم آتِكُم حتّى أتَتني ُك ُتبكُم ،و َق ِدمت َع َلي رس� ُلكُم ِ :
أن اقدَ م َع َلينا ؛ َفإِ َّن ُه
ُ
َ
َّ ُ ُ
َ
والح ِّقَ .فإِن كُنتُم َعلى
الهدى َ
جم ُعنا بِ َك َع َلى ُ
َل َ
ي�س َلنا إما ٌمَ ،ل َع َّل ال ّله َ َي َ
هودكُم وم ِ
ي�ه ِمن ُع ِ
�ك َف َقد ِجئ ُتكُمَ ،فإِن تُعطوني ما أطم ِئن إ َل ِ
ذلِ َ
واثيقكُم
َ ُّ
َ
ِ
صركُ�م ،وإن َلم تَف َعلوا وكُنتُم لِ َمقدَ م�ي ِ
فت َعنكُم
انص َر ُ
كارهي َن َ
َاق�دَ م م َ
((( اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،ج ،2ص.17
((( تحف العقول ،ص 241ـ .242

 فنعا
اًرايخ سيل ل

إ َلى الم ِ
لت ِمن ُه إ َليكُم»(((.
كان ا َّلذي أق َب ُ
َ

وتكرر منه هذا الطرح أمام الجيش األموي في كربالء ،وتشير المصادر
التاريخية إلى أنه Eتفاوض مع عمر بن س�عد ،لتالفي المعركة ،وكاد أن
يتحق�ق االتفاق ،لكن محاولة خبيثة من ش�مر بن ذي الجوش�ن أفش�لت
مرارا ثال ًثا أو أرب ًعا حسين
المفاوضات ،جاء في تاريخ الطبري« :كانا التقيا ً
وعمر بن س�عد ،قال فكتب عمر بن س�عد إلى عبيد الله بن زياد :أما بعد،
ّ
فإن الله قد أطفأ النائرة ،وجمع الكلمة ،وأصلح أمر األمة ،هذا حسين قد

أعطان�ي أن يرجع إلى المكان الذي منه أت�ى ،... ،قال :فلما قرأ عبيد الله
الكت�اب ق�ال ،هذا كتاب رجل ناصح ألميره ،مش�فق على قومه ،نعم ،قد
قبلت .قال :فقام إليه ش�مر بن ذي الجوشن فقال :أتقبل هذا منه وقد نزل
بأرض�ك إل�ى جنبك ،والله لئن رح�ل من بلدك ،ولم يضع ي�ده في يدك،
والعز ،ولتكونن أولى بالضع�ف والعجز ،فال تعطه
ليكون�ن أولى بالق�وة
ّ
ه�ذه المنزلة ،فإنها من الوهن ،ولكن لينزل عل�ى حكمك هو وأصحابه،
فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة ،وإن غفرت كان ذلك لك ،والله لقد بلغني
ّ
أن حس�ينًا وعمر بن سعد يجلسان بين العس�كرين ،فيتحدثان عامة الليل
فقال له ابن زياد :نعم ،ما رأيت الرأي رأيك»(((.

فليحذر ال�شباب من متاهات العنف
وبهذه المناس�بة أوصي الش�باب األعزاء أن يتفكروا في هذا النهج
((( اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،ج ،2ص.79
((( تاريخ الطبري ،ج ،4ص.314-313
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تج�ر عليهم وعلى
الحس�يني ،لئلا يقعوا في متاه�ات العنف ،التي لن ّ
مجتمعه�م إلاّ الوب�ال ،كم�ا رأين�ا فيما حصل ف�ي منطقتنا في األش�هر
الماضي�ة ،ونأم�ل أن تكون تلك الصفحة األليمة ق�د طويت ،وأن تعود
المنطقة إلى سابق عهدها تتمتع باألمن واألمان ،ويتمتع أهلها بالسمعة
الطيبة على مستوى الوطن ،بعيدً ا عن مساوئ العنف واإلرهاب.

وأن يأخ�ذوا بعين االعتبار كالم علم�اء البالد ،وتوصيات المراجع
الكرام بالعودة إلى علماء البالد ،وهذا هو النهج السليم للمرجعية ،فهي
مرجعية دينية تترك أمور ّ
كل بلد السياسية واالجتماعية ألهلها ،وعلى من
يثير اإلشكاالت على انتماء الشيعة وتقليدهم للمراجع أن يعرف ذلك.
وق�د كتب علماؤنا كت ًبا وأبحا ًثا رفضوا فيها توجهات العنف داخل
كثيرا المرجع الراحل
المجتمعات اإلسلامية ،وممن اهتم بالموضوع ً
الس�يد محمد الش�يرازي ،الذي ألف عد ًدا من الكت�ب حول الالعنف،
وألق�ى عش�رات الخطب والمحاضرات ف�ي ضرورة التزام الس�لم في
الدفاع عن الحقوق ،والس�عي للتطلعات المشروعة ،لكن تراثه في هذا
المجال أصبح مغ ّي ًبا مع األسف الشديد.

وكذلك الفقيه الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي أصدر كتا ًبا
علم ًّيا ق ّي ًما تحت عنوان( :فقه العنف المسلح في اإلسالم)(((.

((( الطبعة األولى 1432ﻫ( ،بغداد :مركز دراسات فلسفة الدين).

االلتزام القيمي

هذا الجانب من مدرس�ة كربالء ،مدرس�ة اإلمام الحسين ،Eمهم
األعزاء؛ ّ
ألن اإلنس�ان عندما ينخرط في مش�روع عمل ديني
ج�دًّ ا أ ّيه�ا
ّ
أو اجتماعي أو سياس�ي ،قد يس�يطر عليه َه ّم إنج�اح العمل وفق خطته
ورأيه ،وال يبالي بأحاسيس اآلخرين ومشاعرهم وحقوقهم.

فمثلاً في العمل الديني ،ما يرتبط منه بالمس�جد ،أو الحس�ينية ،أو
أي نش�اط آخ�ر ،على م�ن يلتحق به أن يعل�م أنه إذا
موك�ب الع�زاء ،أو ّ
كان يري�د رض�ا الله ،ويريد األجر والثوابّ ،
ف�إن الله ال يطاع من حيث
ُيعصى ،ال ينبغي أن تدار األمور بتوتر ،وتش�نج ،وحساس�ية ،وسلطوية
في األنشطة الدينية ،مما يسبب فتنة أو مشكلة أو إساءة ألحد ،أو اعتدا ًء
عل�ى حقوق اآلخرين المادية والمعنوية .فترك النش�اط أفضل عند الله
من نشاط مشوب بذنب اإلساءة لآلخرين.
وكذل�ك في العم�ل االجتماعي ف�ي الجمعية الخيري�ة ،أو النادي
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أي مؤسسة اجتماعية.
الرياضي ،أو ّ

ومؤس�ف أن تحص�ل بع�ض المش�اكل عل�ى ه�ذا الصعيد ،لس�نا
مثاليين ،وال نمارس جلدً ا للذات ،لكن علينا اليقظة واالنتباه.

وكذل�ك في مجال العمل السياس�ي ،غال ًبا م�ا يتلوث العاملون في
ه�ذا المجال ببعض الممارس�ات غير النظيفة في تعامله�م مع أقرانهم
ومنافسيهم .بل حتى في داخل تجمعاتهم.

لقد س�جل الحس�ين Eفي نهضت�ه أروع الصفحات ف�ي االلتزام
القيمي ،إنه مع قلة الناصر يأمر من عليه دين أن ينسحب من معسكره.
حيث أمر ُمناد ًيا في أصحابه ليلة العاش�ر من المحرم ،ال ُيقتل معنا
رج�ل وعليه َدين ،فقام إليه رجل من أصحابه فقال لهَّ :
علي َدينًا وقد
إن َّ
ضمنت�ه زوجتي فقال :Eوما ضمان ام�رأة ؟((( ،أي إنها ال إمكانية لها
في االلتزام بالضمان.
ثم يجمع أصحابه ليعطيهم جمي ًعا خيار االنسحاب.

أه�ل ب ٍ
حي�ث قال Eمخاطبا له�م :ال ّل ُه َّم إنّي ال ِ
يت أ َب َّر وال
أعر ُ
ف َ َ
أطه َر ِمن ِ
أهل َبيت�ي ،وال أصحابا ُهم َخ ٌير ِمن أصحابي ،و َقد
أزك�ى وال َ
ِ
ِ ِ
َ�ز َل بي م�ا َقد ت ََر َ
أعناقكُم
يس�ت لي في
ن َ
ون ،وأنتُم ف�ي ح ٍّل من َبي َعتيَ ،ل َ
ي�ل َقد َغ ِش�يكُم َفات ِ
وهذا ال َّل ُ
َبي َع� ٌة ،وال ل�ي َع َليكُ�م ِذ َّم� ٌةَ ،
َّخ�ذو ُه َج َملاً ،
َ
و َت َفرقوا في س ِ
واد ِه؛ َفإِ َّن ال َقو َم إنَّما َيط ُلبونَني ،و َلو َظ ِفروا بي َل َذ َهلوا َعن
َ
َّ
((( المصنف ،ج ،6ص ،191حديث .30591
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َط َل ِ
ب َغيري.

لك ّن أصحابه كانوا مقتنعين بقضيتهم ،متعلقين بإمامهم ،مستعدين
للتضحية بأنفسهم بين يديه ،وهذا ما عكسته ردودهم وأقوالهم.
�عيد بن َعب ِ
�ال س ِ
�د ال َّل ِه الحنف�يَ :والله ال نخليك َحتَّ�ى يعلم الله
ْ
َق َ َ
أن�ا حفظنا غيبة رس�ول الله Aفيكَ ،والله لو علمت أن�ي أقتل ُث َّم أحيا
�م أحرق حيا ُث َّم أذر ،يفعل َذلِ َك بي س�بعين م�رة َما فارقتك َحتَّى ألقى
ُث َّ
حمام�ي دونك ،فكي�ف ال أفعل َذلِ َ
�ك! وإنما هي قتلة واح�دةُ ،ث َّم هي
الكرامة ا َّلتِي ال انقضاء لها أبدً ا.

َو َق َ
�ال زهي�ر بن القينَ :والله لوددت أني قتلت ُث َّم نش�رت ُث َّم قتلت
َحتَّ�ى أقت�ل كذا ألف قتل�ةّ ،
وأن الله يدفع بِ َذلِ َك القتل عن نفس�ك وعن
أنفس هؤ ِ
الء الفتية من أهل بيتك.
َ ُ
َق َ
بعض�ا فِي وجه
�ال :وتكل�م جماع�ة َأ ْص َحابه بكالم يش�به بعضه ً
واحدَ ،ف َقا ُلواَ :والله ال نفارقك ،ولكن أنفسنا لك الفداء ،نقيك بنحورنا
وجباهنا وأيدينا ،فإذا نحن قتلنا كنا وفينا ،وقضينا َما علينا.
وحتى مع أعدائه :اس�تمر اإلمام الحسين Eفي الحوار معهم إلى
آخر لحظة وب ّين لهم موقفه ،وأثار أفكارهم ووجدانهم ليعيدوا النظر في
موقفهم العدواني منه:

ف ُقبا َل َة
الح َس�ي ُن Eصباح العاش�ر من المحرم َح ّت 
ى َو َق َ
فقد َت َقدَّ َم ُ
عد ِ
ابن س ٍ
ِ
واق ًفا
وج َع َل َين ُظ ُر إل 
ال َقو ِمَ ،
الس ُيل ،و َن َظ َر إ َلى ِ َ
ى ُصفوف ِهم ك ََأن ََّها َّ
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قال :الحمدُ لله ا َّلذي َخ َل َق الدُّ نيا َفجع َلها دار َف ٍ
ف�ي ص ِ
ناديد الكو َف ِةَ ،ف َ
ناء
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
َ ٍ
غرور َمن َغ َّرت ُهَ ،و َّ
الشق ُّي َمن
الم ُ
وزوالُ ،مت ََص ِّر َف ًة بِ َأهلها حالاً َبعدَ حال َف َ
َف َتنَت�هَ ،فال َت ُغر َّنكُم ِ
ه�ذ ِه الدُّ نيا؛ َفإِنَّها تَق َط ُع َرجا َء َمن َر َك َن إ َليها ،وت َ
ب
ُخ ِّي ُ
ُ
َّ
أس�خطتُم الله فيهِ
ِ
ِ
ى ٍ
أمر َقد
َط َم َع َمن َطم َع فيها ،وأراكُم َقد اجت ََمعتُم َعل 
َ ُ
ِ
َع َليكُ�مَ ،ف َأع�ر َض بِو ِ ِ
وجنَّ َبكُم
وأح َّ�ل بِكُم نَق َمتَ� ُهَ ،
جه�ه الكَري ِم َعنكُمَ ،
َ
َ
ِ
أقررتُ�م بِال ّطا َع ِة ،وآ َمنتُم
ال�ر ُّب َر ُّبنا ،وبِ َ
ئس ال َعبي�دُ أنتُمَ ،
عم َّ
حمتَ� ُه؛ َفن َ
َر َ
ِ
بِالر ِ
َ
َحو َذ
ى ُذ ِّر َّيتِ ِه ت
سول ُم َح َّم ٍدُ ،ث َّم إ َّنكُم َز َحفتُم إل 
ُريدون َقت َل ُهم! َل َقد است َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َع َليك ُُم َّ
ُريدون؛ إنّا
كر ال َّله ال َعظي ِمَ ،ف َت ّب ًا َلكُم ولما ت
الش
�يطانَ ،ف َأنس�اكُم ذ َ
لله وإنّا إ َل ِيه ِ
راج َ
عون.
اِ َّت ُق�وا الل�ه ربكُ�م وال تَقت ِ
ُل�ون؛ َفإِ َّن ُه ال َي ِح ُّ�ل َلكُم َقتل�ي ولاَ انتِ ُ
هاك
َ َّ
ِ
وج ُة نَبِ ِّيكُ�م؛ و َل َع َّل ُه
ديج� ُة َز َ
وجدَّ تي َخ َ
ُحر َمت�يَ ،فإِنِّ�ي اب ُن بِن�ت نَبِ ِّيكُمَ ،
ٍ
َق�د َب َل َغكُم َق ُ
الح َس�ي ُن
الح َس� ُن َو ُ
�ول نَبِ ِّيكُم ُم َح َّمد صلى الله عليه وآلهَ :
َس� ِّيدا َش ِ
الجن َِّةَ ،فإن َصدَّ قتُموني بِما ُ
الح ُّقَ ،ف َوالله
�باب ِ
أقولُ ،
وه َو َ
أهل َ
م�ت َّ
�دت ك َِذب ًا ُم ُ
أن الله َيم ُق ُت َع َل ِيه أه َل� ُه ،وإن ك ََّذبتُموني
نذ َع ِل ُ
م�ا َت َع َّم ُ
وز ِ
بن س ٍ
َفإِ َّن فيكُم ِمن الصحاب ِة ِم َثل :جابِ ِر ِ ِ ِ
وس ِ
يد
�عدَ ،
َ َّ َ
�هل ِ َ
بن َعبد ال َّلهَ ،
ٍ
ِ
بن مالكَ ،ف َ
َس ِ
ِ
ب�ن أر َق َم ،وأن ِ
لوهم َعن ه�ذا؛ َفإِن َُّهم ُيخبِرو َنكُم أن َُّهم
اس�أ ُ
س ِ
�معو ُه ِمن ر ِ
سول اللهَ ،فإِن كُنتُم في َش ٍّك ِمن أمري ،أ َفت َُشك َ
ّون أنِّي اب ُن
َ
َ
ين اب�ن بِ ِ
ِ
الم ِ
الم ِ
ش�ر َق ِ
نت نَبِ ٍّي َغيري.
غر َب ِ ُ
ين َو َ
بِن�ت نَبِ ِّيكُمَ ،ف َوالله ،ما َبي َن َ
أح ٍد ِمنكُم َقتَل ُت ُه ،أو بِ ٍ
ٍ
صاص
مال استَم َلك ُت ُه ،أو بِ ِق
َوي َلكُم! أتَط ُل ُبونّي بِدَ ِم َ
ٍ
راحات استَه َلك ُت ُه؟ َف َسكَتوا َعن ُه ال ُيجيبو َن ُه.
ِمن ِج
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وكان�ت بداية المعرك�ة من قبل الجيش األم�وي« ،حين تقدم عمر
سهما،
بن س�عد حتى وقف قبالة الحس�ين Eعلى فرس له ،فاستخرج ً
فوضعه في كبد القوس ثم قال :أيها الناس! اشهدوا لي عند األمير عبيد
الله بن زياد أني أول من رمى بس�هم إلى عس�كر الحس�ين بن علي قال:
فوقع السهم بين يدي الحسين ،Eفتنحى عنه راج ًعا إلى ورائه وأقبلت
السهام كأنها المطر.
فقال الحس�ين Eألصحابه :أيها الناس! هذه رس�ل القوم إليكم،
فقوموا إلى الموت الذي ال ُبدّ منه.

قال :فوثب أصحاب الحسين Eفخرجوا من باب خندقهم ،وهم
فارسا وأربعون راجلاً  ،والقوم اثنان وعشرون أ ًلفا
يومئذ اثنان وثالثون ً
ال يزي�دون وال ينقصون ،فحمل بعضهم على بعض فاقتتلوا س�اعة من
النه�ار حملة واحدة ،حتى قتل من أصحاب الحس�ين نيف وخمس�ون
رجلاً رحمة الله عليهم»(((.

((( أحم�د بن أعث�م الكوفي .كتاب الفت�وح ،ج  ،٥الطبع�ة األولى 1411ﻫ (بي�روت :دار
األضواء) ،ص .١٠١ -100
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المعروف .تاريخ مدينة دمشق ،طبعة 1415ﻫ.
4.4اب�ن ماج�ه ،محمد بن يزي�د القزويني .س�نن ابن ماج�ه ،الطبعة
األولى1419ﻫ( ،بيروت :دار المعرفة).
5.5ابن منظور .لسان العرب المحيط ،طبعة 1408ﻫ( ،بيروت :دار
الجيل ،دار لسان العرب).
6.6أب�و حنيف�ة ،القاض�ي النعم�ان ب�ن محم�د التميم�ي المغربي.
ش�رح األخبار في فضائل األئمة األطهار( ،قم :مؤسس�ة النش�ر
اإلسالمي)
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7.7األردبيل�ي ،المولى أحم�د المقدس .مجمع الفائ�دة والبرهان،
الطبعة الثانية 1419ﻫ( ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي).
8.8األلبان�ي ،محمد ناص�ر الدين .سلس�لة األحادي�ث الصحيحة،
الطبعة الرابعة 1985م( ،بيروت :المكتب اإلسالمي).
9.9األنص�اري ،الش�يخ مرتض�ى .فرائد األص�ول ،الطبع�ة األولى
1411ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).

1010البخ�اري ،محم�د ب�ن إس�ماعيل .صحي�ح البخ�اري ،كت�اب
المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم.
1111البروج�ردي ،الح�اج آق�ا حس�ين الطباطبائ�ي .جام�ع أحاديث
الشيعة ،طبعة 1413ﻫ( ،قم).

1212البغ�دادي ،أحم�د بن عل�ي الخطيب .الجامع ألخلاق الراوي
وآداب الس�امع الطبع�ة الثالث�ة 1416ﻫ (بي�روت :مؤسس�ة
الرسالة) ،ص.216
1313البغدادي ،أحمد ب�ن علي الخطيب .تاريخ بغداد( ،بيروت :دار
الكتب العلمية)
1414البغ�وي ،الحس�ين بن مس�عود .تفس�ير البغ�وي ،الطبع�ة الثالثة
1416ﻫ( ،الرياض :دار طيبة للنشر).
1515الترمذي ،محمد بن عيس�ى بن س�ورة ،س�نن الترم�ذي ،الطبعة
األولى 2000م( ،بيروت :دار الكتب العلمية).

عجارملاو رداصملا

1616التميمي ،عبد الواحد اآلمدي .غرر الحكم ودرر الكلم ،الطبعة
األولى 1987م( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
1717الجزين�ي ،محمد بن جمال الدين مكي العاملي .ذكرى الش�يعة
ف�ي أحكام الش�ريعة ،الطبعة األولى 1419ﻫ( ،قم :مؤسس�ة آل
البيت إلحياء التراث).
1818الجوزية ،ابن قيم .زاد المعاد ،الطبعة الرابعة والعشرون 1994م،
(بيروت :مؤسسة الرسالة ،الكويت :مكتبة المنار اإلسالمية).
1919الحراني ،محمد بن الحس�ن بن ش�عبة .تح�ف العقول فيما ورد
عن آل الرس�ول ،الطبعة الخامس�ة 1974م( ،بيروت :مؤسس�ة
األعلمي للمطبوعات).
2020الحكي�م ،الس�يد محمد تق�ي .األص�ول العامة للفق�ه المقارن،
الطبعة الثالثة 1979م( ،بيروت :دار األندلس).
طهر،
2121الحلي ،جمال الدين أبو منصور الحس�ن بن يوس�ف بن ُم ّ
الباب الحادي عشر.
2222حنبل ،اإلمام أحمد .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،الطبعة األولى
1998م( ،بيروت :عالم الكتب).
2323الخشن ،الشيخ حسين أحمد .أصول االجتهاد الكالمي ،الطبعة
األولى 2015م (بيروت :المركز االسالمي الثقافي).
2424الخش�ن ،الشيخ حس�ين أحمد .الفقه الجنائي في االسالم الردة
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نموذج�ا ،الطبع�ة األولى2015م( ،بيروت :مؤسس�ة االنتش�ار
ً
العربي).

2525الخش�ن ،الش�يخ حس�ين أحمد .هل الجنة للمس�لمين وحدهم
(قراءة في مفه�وم الخالص األخروي) ،الطبعة األولى ،1432
(لبنان المركز اإلسالمي الثقافي).
2626الخمين�ي ،روح الل�ه الموس�وي ،المكاس�ب المحرم�ة ،ج،1
الطبعة :الثالثة 1410ﻫ( ،قم :مؤسسة اسماعيليان).
2727الخوارزم�ي ،الموف�ق ب�ن أحم�د المك�ي .مقتل الحس�ين،E
تحقيق الش�يخ محمد الس�ماوي ،الطبعة األولى 1418ﻫ( ،قم:
دار أنوار الهدى)
2828الخوئي ،الس�يد أبو القاس�م ،التنقيح في ش�رح الع�روة الوثقى،
الطبعة الرابعة1417ﻫ( ،إيران :مؤسسة انصاريان للطباعة).
2929الدمش�قي ،ابن كثي�ر .البداية والنهاية ،الطبع�ة األولى 1421ﻫ،
(بيروت :دار الكتب العلمية).
3030الذهب�ي ،ش�مس الدي�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان .تاريخ
اإلسالم ،تحقيق الدكتور عمر عبدالسالم تدمري ،الطبعة األولى
1408ﻫ( ،بيروت :دار الكتاب العربي).
3131الرازي ،محمد .تفس�ير الفخر ال�رازي ،الطبعة األولى 1401ﻫ
(بيروت :دار الفكر).

عجارملاو رداصملا

3232الرضي ،الشريف ،نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،الطبعة
األولى ( ،1967بيروت :دار الكتاب اللبناني).
3333الروحاني ،السيد محمد صادق منهاج الصالحين.

3434الس�بحاني ،الش�يخ جعفر .بحوث ف�ي الملل والنح�ل ،الطبعة
الثانية 1411ﻫ( ،بيروت :الدار اإلسالمية).
3535السجس�تاني ،أبو داود س�ليمان بن األشعث .س�نن أبي داوود،
الطبع�ة األولى 1988م( ،بيروت :دار الجنان ـ مؤسس�ة الكتب
الثقافية).
3636السيس�تاني ،الس�يد عل�ي ،مناس�ك الح�ج وملحقاته�ا ،طبع�ة
1431ﻫ( ،البحرين :دار كميل).
3737ش�مس الدين ،محمد مهدي .االجته�اد والتقليد ..بحث فقهي
اس�تداللي مقارن ،الطبعة األولى 1998م( ،بيروت :المؤسس�ة
الدولية للدراسات والنشر).
3838الشيرازي ،الشيخ ناصر مكارم .رسالة توضيح المسائل ،الطبعة
األولى 1422ﻫ( ،قم :مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب).
3939الش�يرازي ،ناصر مكارم ،األمثل في تفس�ير كت�اب الله المنزل،
الطبعة األولى 1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة البعثة).
4040الصانع�ي ،الش�يخ يوس�ف .مصب�اح المقلدي�ن ،الطبع�ة
الثانية1425ﻫ( ،قم :منشورات ميثم التمار).
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4141الص�در ،الس�يد محمد باق�ر .اقتصادن�ا1991 ،م( ،بيروت :دار
التعارف للمطبوعات).
4242الصدر ،الس�يد محمد باقر .المعالم الجدي�دة لألصول ،الطبعة
الثالثة1401ﻫ( ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات).
4343الصنعان�ي ،عبدال�رزاق ب�ن هم�ام بن ناف�ع .المصن�ف ،الطبعة
األولى 1421ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية).
4444الطبرس�ي ،الحس�ن بن الفضل .مكارم األخلاق ،الطبعة الثانية
1422ﻫ( ،بيروت مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
4545الطبرس�ي ،الفضل بن الحس�ن .مجمع البيان في تفسير القرآن،
(بيروت :منشورات دار مكتبة الحياة).
محمد بن تقي
4646الطبرس�ي ،الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي ّ
النوري .مس�تدرك الوس�ائل ،الطبعة الثالث�ة 1412ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة آل البيت إلحياء التراث).،
4747الطبرس�ي ،حس�ين الن�وري ،اللؤل�ؤ والمرجان ف�ي آداب أهل
المنبر ،الطبعة األولى 1423ﻫ( ،بيروت :دار البالغة).
4848الطب�ري ،محم�د ب�ن جرير .تاري�خ الطب�ري ،الطبعة الخامس�ة
1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
4949الطب�ري ،محمد ب�ن جرير ،تفس�ير الطبري( ،بيروت :مؤسس�ة
الرسالة).

عجارملاو رداصملا

5050الطبس�ي ،محمد جعفر .رجال الش�يعة في أسانيد السنة (دراسة
تفصيلية حول رجال الشيعة في أسانيد الكتب الستة)1420 ،ﻫ،
(قم :مؤسسة المعارف االسالمية).
5151الظاهري ،علي بن أحمد بن س�عيد بن حزم األندلسي القرطبي.
الفصل في الملل واألهواء والنحل( ،القاهرة :مكتبة الخانجي).
5252العاملي ،محمد بن الحس�ن الحر .تفصيل وس�ائل الش�يعة إلى
تحصيل مسائل الشريعة ،الطبعة األولى 1412ﻫ( ،قم :مؤسسة
آل البيت لتحقيق التراث).
5353العراقي ،الش�يخ ضياء الدين ،نهاية األفكار ،تقرير الشيخ محمد
تقي البروجردي النجفي (قم  :انتشارات إلسالمي).
 5454العسقالني ،أحمد بن علي (ابن حجر) .المطالب العالية بزوائد
المس�انيد الثماني�ة ،الطبع�ة األول�ى1973م( ،الكوي�ت :وزارة
اآلوقاف والشؤون اإلسالمية).
5555العلوان�ي ،الدكت�ور ط�ه جاب�ر .ال إك�راه ف�ي الدي�ن :بحث في
إش�كالية الردة والمرتدين من صدر اإلسلام إل�ى اليوم ،الطبعة
الثانية ( ،2006القاهرة :مكتبة الش�روق الدولية باالش�تراك مع
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ـ فرجينيا).
5656الفاس�ي ،أبو الحس�ن ابن القطان .اإلقناع في مس�ائل اإلجماع.
تحقي�ق حس�ين بن فوزي الصعي�دي ،الطبعة األول�ى 1424ﻫ،
(القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر).
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5757الفياض ،الش�يخ محمد إسحاق ،المس�ائل المستحدثة ،الطبعة
األول�ى1426ﻫ( ،الكوي�ت :مؤسس�ة المرح�وم محم�د رفي�ع
حسين معرفي الثقافية الخيرية).
5858القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري .تفسير القرطبي ،تحقيق:
س�الم مصطفى البدري ،الطبعة األول�ى 1420ﻫ( ،بيروت :دار
الكتب العلمية).
5959القزويني ،الس�يد حس�ن .الش�مس تش�رق من المغرب ،الطبعة
األولى2008 ،م( ،بيروت :مؤسسة البالغ).
6060القزوين�ي ،الش�يخ فض�ل عل�ي (ت1367ﻫ) ،اإلمام الحس�ين
وأصحابه ،تحقيق السيد أحمد الحسيني ،قم ـ إيران1415 ،ﻫ
6161القش�يري ،مس�لم بن الحج�اج ،صحيح مس�لم ،الطبعة األولى
1419ﻫ( ،الرياض :دار المغني).
6262القمي ،الش�یخ عباس .س�فینة البح�ار ومدینة الحک�م واآلثار،
الطبعة األولى1414ﻫ( ،قم :دار األسوة للطباعة والنشر).
6363القمي ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الشيخ الصدوق).
التوحيد( ،بيروت :دار المعرفة).
6464القمي ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الشيخ الصدوق)،
األمالي ،الطبعة األولى 1417ﻫ( ،قم :مؤسسة البعثة).
6565القمي ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الشيخ الصدوق)،

عجارملاو رداصملا

الخصال( ،1403 ،قم :مركز المنشورات اإلسالمية).

6666القم�ي ،محمد ب�ن علي بن الحس�ين بن بابويه .م�ن ال يحضره
الفقي�ه ،الطبع�ة الخامس�ة 1390ﻫ( ،طه�ران :دار الكت�ب
اإلسالمية).
6767القمي ،محمد بن علي بن الحس�ين بن موسى بن بابويه (الشيخ
الص�دوق) ،كم�ال الدي�ن وتمام النعم�ة ،طبع�ة  1405ﻫ( ،قم
المشرفة  :مؤسسة النشر االسالمي).
6868القم�ي ،محم�د بن علي بن بابوي�ه .عيون أخب�ار الرضا ،الطبعة
األولى 1414ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
6969كام�ل ،الدكتور عم�ر عبدالله .التحذير م�ن المجازفة بالتكفير،
الطبعة األولى 2003م( ،بيروت :دار بيسان للنشر).
7070الكلين�ي ،محمد بن يعقوب .الكاف�ي ،طبعة 1985م( ،بيروت:
دار األضواء).
7171الكوفي ،أحمد بن أعثم .كتاب الفتوح ،الطبعة األولى 1411ﻫ،
(بيروت :دار األضواء).
ورام ب�ن أبي فراس .تنبي�ه الخواطر ونزه�ة النواظر،
7272المالك�يّ ،
طبعه طهران سنة 1309ﻫ.
7373المجلس�ي ،محمد باق�ر .بحار األن�وار .الطبع�ة الثالثة ،1983
(بيروت :دار إحياء التراث ،مؤسسة التاريخ العربي).
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7474محم�ود ،عبد الحليم ،التفكير الفلس�في اإلسلامي1982 ،م،
(بيروت :دار الكتاب اللبناني).
7575المعتزل�ي ،ابن أبي الحديد .ش�رح نهج البالغ�ة ،الطبعة األولى
1407ﻫ ( ،بيروت :دار الجيل).
7676مغنية ،الشيخ محمد جواد .فلس�فات إسالمية ،الطبعة السادسة
1993م( ،بيروت :دار الجواد).
7777مغنية ،محمد جواد ،التفس�ير الكاش�ف ،الطبعة األولى ،1968
(بيروت :دار العلم للماليين).
محم�د بن محم�د بن (الش�يخ المفيد) .اإلرش�اد في
7878النعم�انّ ،
معرفة حجج الله عل�ى العباد ،الطبعة الثانية 1414ﻫ( ،بيروت:
دار المفيد).

محمد بن محمد بن (الش�يخ المفيد) ،األمالي ،الطبعة
7979النعمانّ ،
الثانية 1414ﻫ( ،قم :المطبعة اإلسالمية).
8080النيس�ابوري ،محم�د ب�ن عبدالل�ه الحاك�م .المس�تدرك عل�ى
الصحيحي�ن ،الطبع�ة األول�ى 1411ﻫ( ،بي�روت :دار الكت�ب
العلمية).
8181الهن�دي ،عالء الدين علي المتقى بن حس�ام الدين .كنز العمال
في س�نن األقوال واألفعال ،الطبعةالخامسة 1985م( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة).

عجارملاو رداصملا

8282الواق�دي :محم�د ب�ن عمر ،كت�اب المغ�ازي ،تحقي�ق الدكتور
مارس�دن جون�س ،الطبع�ة الثالث�ة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسس�ة
األعلمي للمطبوعات).
8383وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلسلامية .الموس�وعة الفقهي�ة،
الطبع�ة الرابع�ة 1414ﻫ( ،الكويت :وزارة األوقاف والش�ؤون
اإلسالمية)

محمد كاظم الطباطبائي ،العروة الوثقى ،الطبعة
8484اليزدي ،الس� ّيد ّ
األولى 1415ﻫ( ،قم :مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني).

ال�صحف والمجالت:

 صحيفة األهرام ،األربعاء  13أبريل 2016م.
 صحيفة الوطن نيوز.

 جريدة الش�رق األوس�ط ،االثنين  6رج�ب 1438ﻫ الموافق
 03أبريل  2017م.
 جري�دة الحياة الص�ادرة بتاريخ األح�د ١٨ ،أكتوبر /تش�رين
األول ٢٠١٥م.

 صحيفة الرياض ،األحد  20ربيع األول 1433ﻫ الموافق 12
فبراير 2012م ـ العدد .15938
 جريدة المدينة ،ملحق الرسالة 30 ،شوال 1426ﻫ.

 جريدة الوطن السعودية ،الثالثاء  26سبتمبر 2017م.
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 جريدة عكاظ ،الثالثاء  6محرم 1439ﻫ الموافق  26س�بتمبر
2017م.
 مجل�ة الفيصل ،مجلة أدبية ش�هرية ،الرياض ،العددان -477
 478شوال وذو القعدة 1437ﻫ.

 جريدة النهار اللبنانية.
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