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A
رب العاملني
احلمد هلل ّ
اللهم ِّ
�صل و�س ِّلم وبارك على نب ّينا حم ّمد
ّ
و�آله الطاهرين و�صحبه الطيبني

مبثابة تقديم

والتكنولوجي اهلائل الذي حققته احلضارة
العلمي
التقدم
مل يستطع ّ
ّ
ّ

الغربية املعارصة إلغاء الدين يف حياة اإلنسان ،وال التعويض عنه واحللول
حم ّله ،كام توقّع املنبهرون هبذه احلضارة املا ّدية يف مطلع القرن العرشين.
بل عىل العكس من ذلك ،فقد أفرزت هذه احلضارة الكثري من

األزمات االجتامعية ،وأثارت العديد من التساؤالت الفلسفية والفكرية،

حتديات صارخة يف خمتلف جوانب احلياة.
ووضعت اإلنسان أمام ّ

والتفيؤ بظالله
ّمما أكّ د إلنسان العرص رضورة العودة إىل الدين،
ّ
والتصحر املا ّد ّي ا ّلذي أفقد
الوارفة وأحضانه الدافئة ،هرب ًا من العراء
ّ

وحوله إىل أداة
اإلنسان إنسانيته ،وأضاع أحاسيسه ومشاعره النبيلةّ ،
ويتعاطى معه عىل أساس
وسلعة
ّ
تتحدد قيمته بمدى إنتاجه املا ّد ّيُ ،

جمرد.
نفعي
مصلحي ّ
ّ
ّ
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وعودة الدين إىل حياة اإلنسان ،أو عودة اإلنسان إىل أحضان الدين،

يف هذا العرص ،ظاهرة عاملية واضحة يف كلّ أرجاء املجتمعات البرشية،
وضمن خمتلف الديانات ،إ ّ
ال أن اإلسالم يأيت يف طليعة الديانات

وإحياء يف ساحة معتنقيه.
نموا وانتشار ًا ،واألقوى حضور ًا
ً
األوسع ًّ

هذه الظاهرة جتعل الدين ،من جديد ،عىل ّ
حمك التجربة العنيفة،

وأمام االمتحان الصعب...

يقدم للبرشية ما حتتاج إليه من إجابات؟
فهل ّ

وهل يمتلك احللول واملعاجلات لألزمات احلا ّدة ا ّلتي تعاين منها

املجتمعات اإلنسانية املعارصة؟

التحدي ا ّلذي يواجهه
إن علامء الدين هم اجلهة املعنية أساس ًا هبذا
ّ
ّ

واملتعمقون يف معرفته،
املتخصصون يف دراسته،
الدين اليوم ،فهم
ّ
ّ
واملتصدون لنرشه وتبيني مفاهيمه وأحكامه.
ّ

وعىل عاتقهم تقع مسؤولية تقديم الربامج واملعاجلات لإلشكاالت

والتحديات القائمة ،عىل ضوء هدي اإلسالم ومن خالل
املثارة،
ّ

مبادئه وتعاليمه.

أن الكثري من علامء الدين يعيشون الغربة عن عرصهم،
لكن املشكلة ّ
ّ

التحديات ،وتشغلهم
التطورات ،وال يدركون عمق
فال يواكبون
ّ
ّ
اهتاممات العصور املاضية يف جماالت الفكر والفقه.
***

األمة اإلسالمية واقع ًا متخ ّلف ًا عميق اجلذور ،فبينها وبني
تعيش ّ
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املتقدم مسافة شاسعة.
ركب احلضارة املا ّدية ّ

والتحديات .فالوضع
ويف ش ّتى جماالت احلياة ،تواجه املعضالت
ّ

جراء فقد االستقرار
السيايس مضطرب يف أغلب الدول اإلسالمية ،من ّ

واألمن ،حيث تنعدم الديموقراطية ،وتغيب فرص املشاركة السياسية
السلمي للسلطة...
والتداول
ّ

سيئة ،مع وفرة اإلمكانات والثروات يف العديد
واحلالة االقتصادية ّ
لكن اإلدارة متخ ّلفة ،والتنمية االقتصادية
من البلدان اإلسالميةّ ،

متع ّثرة.

واحلركة العلمية والفكرية ضعيفة بطيئة ،حيث يقلّ اإلبداع والتطوير.

والعالقات الداخلية بني الدول واجلهات والقوى املختلفة يف ُ
األ ّمة

ال ت ّتسم بالتفاهم واالنسجام ،بل تسودها حاالت النزاع واخلصام.

األمة ،وانبعاث الصحوة
ّ
لكن ما يبعث األمل هو حركة مجاهري ّ

اإلسالمية املباركة يف هذا العرص.

هذا االنبعاث بحاجة إىل مناهج ورؤى فكرية ثقافية تصوغ

األمة ،وحتفظ أصالتهم ،وترشد حركتهم ،وتعينهم عىل
ذهنيات أبناء ّ

تطورات العلم والفكر .وبحاجة إىل برامج وخطط عملية
استيعاب ّ
لبناء املستقبل املنشود .وإذا مل تتوفّر املناهج الفكرية والربامج العملية،

تتهدده
سيد املوقفّ ،
فإن هذا االنبعاث ّ
وبقي احلامس واالندفاع وحده ّ
أخطار عظيمة ،قد تنحرف بمساره ،وتغتال اآلمال املعقودة عليه.

وتطرف عند بعض
تزمت
وما يالحظ اآلن من وجود حاالت ّ
ّ
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اجلهات العاملة باسم اإلسالم ،أو سياسات خاطئة منحرفة متارسها
مؤش عىل الفقر
قوى إسالمية يف موقع السلطة واحلكم ،كلّ ذلك رّ
يف املناهج والربامج الفكرية العملية ،يثري القلق عىل مستقبل الدين

واألمة.
ّ

يتصدوا إلبداع املناهج،
واألنظار شاخصة نحو علامء الدين لكي
ّ
األمة عىل إنجاز
وابتكار الربامج املنبثقة من وحي الدين ،ا ّلتي تساعد ّ
احلر الكريم.
عملية النهوض والتغيري ،وترسم أمامها طريق املستقبل ّ
***

علامء الدين بام حيملون من هدي الرسالة ،وما يملكون من تأثري
روحي عىل الناس ،وموقعية ونفوذ يف أوساطهمّ ،
يشكلون رصيد ًا
ّ

ضخ ًام ،وخمزون ًا هائ ً
ال من القدرة واإلمكانية ،إذا ما ّ
وظف يف مرشوع
احلضاري ،فسيخلق أمواج ًا من الفاعلية والنشاط،
النهضة والبناء
ّ
األمة أشواط ًا بعيدة إىل األمام.
وسيدفع بحركة ّ

إن أكثر علامء الدين ال يدركون خطورة املوقعية ا ّلتي يم ّثلوهنا ،وال
مهية الدور ا ّلذي يمكنهم
يعرفون حجم القدرات ا ّلتي يمتلكوهنا ،وال أ ّ

واألمة ،لذلك ينطوون عىل أنفسهم ،ويكتفون
أداؤه ملصلحة الدين
ّ
بمامرسة أدوار تقليدية حمدودة.

األمة جتهل مدى مسؤولية علامء الدين ،لذلك
كام ّ
أن أغلب مجاهري ّ

املهام الدينية املألوفة.
تسكت عىل تقاعسهم ،وتقبل منهم اليسري من
ّ
***
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املطلوب من علامء الدين يف هذا العرص ،بالدرجة األوىل ،جتديد

مناهج االجتهاد يف الدين ،الستنباط احللول واملعاجلات ملا يواجه

البرشية من مشكالت وأزمات .وذلك يقتيض فهم قضايا العرص،

والتحرر من ضيق األفق
تطورات العلم واحلياة،
واالنفتاح عىل ّ
ّ
وحيول العلامء
والقوالب اجلاهزة يف التفكريّ ،مما يفقد االجتهاد معناهّ ،
املعارصين إىل مق ّلدين وم ّتبعني آلراء السالفني.
أن ركود ًا ومجود ًا
لتطور حركة االجتهاد والفتوى ّ
يذكر الراصدون ّ

الطويس،
حممد بن احلسن
أصاب الوسط
ّ
العلمي ،بعد عهد الشيخ ّ
ّ
ىّ
واملتوف سنة 460هـ حيث (مل يكن من اهلينّ عىل
املل ّقب بشيخ لطائفة،

يعدون
أحد منهم أن يعدو نظريات شيخ الطائفة يف الفتاوى ،وكانوا ّ
أحاديثه أص ً
ويعدون التأليف يف قباهلا ،وإصدار
ال ُم َس ّل ًام ،ويكتفون هباّ ،
واستمرت احلال عىل
الفتوى مع وجودها جتارس ًا عىل الشيخ وإهانة له،
ّ
احلل ىّ
ذلك حتى عرص الشيخ حممد بن إدريس يّ ّ
املتوف سنة 598هـ ،أي

يسمي
بعد 138سنة من وفاة الشيخ الطويس فكان الشيخ ابن إدريس ّ
علامء عرصه با ُمل َق ِّلدة ،وهو ّأول من خالف بعض آراء السيخ وفتاواه،

وفتح باب الر ّد عىل نظرياته .ومع ذلك فقد بقي العلامء عىل تلك
ىّ
احلال ،حتى إن املح ّقق يّ ّ
املتوف سنة 676هـ ،وابن أخته العالّمة
احلل

ىّ
يّ ّ
املتوف سنة 726هـ ،ومن عارصمها بقوا ال يعدون رأي شيخ
احلل

الطويس.
الطائفة)((( ،وذلك بعد حوايل ثالثة قرون من عهد الشيخ
ّ

((( السيد حمسن األمني .أعيان الشيعة ج ،9الطبعة الثانية ( ،1983بريوت :دار التعارف
للمطبوعات) صفحة(160بترصف).
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ويبدو أن هذا الشلل والركود رأي األعالم السابقني أصبح منهج ًا
مستمرا يف أوساط علامء الدين إ ّ
ماسة يف هذا العرص
ال ما ندر .واحلاجة ّ
ًّ

ليتحرر العلامء من ربقة رأي
جلرأة ابن إدريس وشجاعته العلمية،
ّ
الرشعي مبارشة،
النص
املشهور وأقوال علامء السلف ،ويتعاملوا مع ّ
ّ
وباالنفتاح عىل الواقع والتشخيص الدقيق للموضوعات.

ومع أن الفقهاء يف جمال االستدالل والبحث ال جيدون مستند ًا وال
دلي ً
حج ّية
ال رشعي ًا عىل األخذ وااللتزام برأي املشهور ،وال يقبلون ّ
الشهرة يف الفتوى ،إ ّ
يتقيدون بذلك.
ال أهنم عملي ًا ّ

حج ّية اخلرب
حج ّية الشهرة أحد األمور املذكورة من أدلة ّ
«إن وجه ّ
الواحد أو املشهور واملقبولة أو بناء العقالء ،لكن شيئ ًا منها ال يصلح

لالستناد ملا عرفت من املناقشة يف اجلميع ،ومع ذلك فلو مل يوجد يف
املسألة دليل يصح االستناد إليه مما يكون حمتم ً
ال الستناد املشهور،

وقامت الشهرة عىل الفتوى بيشء أشكل الفتوى عىل خالف ذلك،
مستند ًا إىل األصل العميل أو ما أشبه ،إذ الغالب حصول االطمئنان
بوجود دليل معترب يف املسألة مل تصل إليه اليد ،خصوص ًا إذا كانت

الشهرة شهرة القدماء»((( .فاإلنشداد النفيس باالطمئنان والثقة
بالقدماء مها باعث هذا املسلك.

***

((( السيد حممد احلسيني الشريازي .الوصول إىل كفاية األصول ج ،3الطبعة الثانية 1988م
(قم :دار اإليامن) صفحة.471
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علامء الدين ليست مهمتهم إصالح أمور الناس يف اآلخرة فقط

عرب توجيههم إىل عبادة الله وطاعته ،بل هم معنيون ،قبل ذلك ،بإدارة
شؤون الناس يف الدنيا وإصالح أوضاعها.

ذلك أن الدين الذي حيملون رسالته ليس برناجم ًا للنجاح يف اآلخرة

فحسب ،بل هو نظام إلسعاد الناس يف الدنيا قبل ذلك.
ِ
ِ
اب
يقول تعاىلَ { :لق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َنات َو َأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْلك َت َ
ِ
ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط}(((.
َوالمْ َيزانَ ل َيقُ َ
وم ال َّن ُ
ِ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوفيِ الآْ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا
{ر َّب َنا آت َنا فيِ ُّ
ويقول تعاىلَ :
اب ال َّن ِ
ار}(((.
َع َذ َ
و«بالدنيا تحُ رز اآلخرة» كام يقول اإلمام عيل.E

و«ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه» كام يف حديث

مها املؤمن هيتم بأمر دنياه وأمر آخرته» كام يروى
آخر .و «أعظم الناس ًّ

عن رسول الله.A

وذلك يعني أن عىل علامء الدين االهتامم بمختلف شؤون املجتمع،

وأن يوجهوا عنايتهم جلميع حقول احلياة.
***

عامل اليوم هو عامل التكتالت الدولية ،والرشكات املتعددة اجلنسيات،

واملؤسسات واملنظامت التي تعمل عىل مستوى الكرة األرضية ،وال
((( سورة احلديد ،آية .25
((( سورة البقرة ،آية .201
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قيمة يف هذا العامل للنشاط الفردي واألعامل الشخصية املحدودة.

وأسلوب العمل السائد لدى األغلب من علامء الدين العاملني هو

التحرك الفردي ،حيث تنعدم التجمعات واملؤسسات ،ويعتمد كل

عامل يف حركته عىل نفسه ،وعىل من يلتف حوله من األتباع دون مأسسة

أو تنظيم.

إن من الرضورة بمكان اعتامد أطر للتشاور والتعاون بني علامء

الدين عىل مستوى األمة ،وعىل مستوى املناطق واملجتمعات ،وأن
يامرس العلامء فاعليتهم ونشاطهم العلمي والعميل ضمن مؤسسات
تقوم عىل أساس النظم اإلدارية احلديثة ،وتستفيد من تقدم العلم

وتطور وسائل االتصال.

إن املهتمني بمختلف جوانب العلم واحلياة ،من سياسيني وعلامء

الطبيعة وخرباء االقتصاد وباحثي االجتامع ،وحتى هواة الرياضة
والفن ،لدهيم مؤمترات وملتقيات يتداولون فيها شؤون اهتامماهتم،
ويتبادلون عربها الرأي واخلربة والتجربة ،ولدهيم مراكز دراسات

وأبحاث يستندون إليها يف أعامهلم وأنشطتهم ،فإىل متى يبقى علامء
الدين ضمن احلالة الفردية والشخصية ،واعتامد ًا عىل القدرة الذاتية
املحدودة؟

***

موقعية علامء الدين ،واألدوار التي جيب أن يقوموا هبا ،واملهام التي

عليهم أن يتحملوها ،وكذلك واقع علامء الدين بام فيه من نقاط ضعف

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام
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وقوة ،ومن ممارسات سلوكية ،وأساليب عمل ...كل ذلك جيب أن
ويتاح فيه جمال البحث.
ُيفتح فيه باب النقاشُ ،

فاألمر ال يتعلق بحاالت خاصة ألشخاص ،وال بقضايا متس فئة

حمدودة ،بل هو مرتبط بالشأن العام ،ومتصل بمصلحة الدين واألمة.

وقد آن أن ُتعالج مثل هذه املواضيع بجرأة وانفتاح ،وعرب احلوار

املوضوعي ،وما ُيشاع من أن األمور املرتبطة بالعلامء تكون حمدودة
التداول فيام بينهم ،وتناقش يف غرفة مغلقة بعيد ًا عن األضواء ،غري
صحيح وغري ممكن يف هذا العرص الذي يتسم باالنفتاح وتقدم اإلعالم

وثورة املعلومات.

وعىل هذه اخللفية تأيت صفحات هذا الكتاب ،الذي كُ تبت

فصوله يف فرتات زمنية متباعدة ،ونرش قسم منها يف بعض املجالت

الفكرية اإلسالمية.

وإذ أقدم هذه الفصول جمموع ًة ضمن كتاب ،بني أيدي أساتذيت

العلامء ،وإخواين طالب العلوم الدينية ،والنخبة الواعية من أبناء
املجتمع ،ألرجو أن يكون مسامهة يف بلورة الرؤية ،ووضع برامج عمل

لألدوار واملهام التي يضطلع هبا عامل الدين يف حياة املجتمع.

وقد تكون بعض األفكار واملقرتحات الواردة يف فصول هذا الكتاب
مورد ًا للنقاش وإبداء الرأي ،وذلك أمر مطلوب ومفيد ،إلثراء البحث

وتالقح األفكار وتكامل اآلراء.

أخذ الله بأيدينا مجيع ًا ملا فيه اخلري والصالح.

الفصل األول

علماء الدين وال�ش�أن الثقايف

مدخل

ال ّبد للدين من رجال يتخصصون يف دراسة مبادئه وأحكامه،
فهي ،لشموهلا وسعة استيعاهبا لقضايا اإلنسان واحلياة ،ال يمكن
معمقة واهتامم مركز.
اإلملام واإلحاطة هبا دون دراسة ّ

وخاصة يف هذه العصور املتأخرة عن عرص النص الرشعي املتمثل

يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ،فإن الوصول إىل الكثري من املعارف
واألحكام الرشعية ،يستلزم التوفر عىل مستوى من اخلربة واملعرفة يف
جماالت علمية وأدبية خمتلفة ،ليتمكن اإلنسان هبا من اكتشاف النص
الرشعي الصحيح وإدراك مدلوله.

فقد حدث تغيري يف أساليب التعبري ،واختالف يف املصطلحات بني

األجيال الالحقة والسابقة ،كام تعرض قسم من النصوص الرشعية

الدس والوضع يف األحاديث
للتلف والضياع ،وحصل يشء من
ّ
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والروايات ،فأصبحت مهمة استكشاف احلكم الرشعي بحاجة
إىل معرفة بعلوم اللغة العربية وآداهبا ،وإملام بعلم التفسري احلديث،

واطالع عىل أصول وقواعد االستنباط ،ودراية بآراء أئمة الفقه.

وذلك بحاجة إىل بذل جهد كبري ،ورصف وقت واسع ،ال يتأتى إال

بالتوجه والتخصص ،كام هو الشأن يف خمتلف حقول العلم واملعرفة

وشتى ميادين احلياة.

بالطبع ،فإنه ال يمكن لكل أبناء األمة التوجه لدراسة الدين

والوصول إىل درجة التخصص فيه ،ألن ظروف احلياة ال تسمح بذلك،

كام أن القابليات النفسية والذهنية ليست عند اجلميع يف مستوى الرغبة

واالستيعاب.

فكيف إذ ًا يستطيع كل مسلم أن يتعرف مبادئ وأحكام دينه ،إذا

كان الوصول إىل ذلك بحاجة إىل مستوى علمي يصعب توفره لدى

اجلميع؟

اجلواب عن ذلك بينّ واضح ،ألن اإلنسان يواجه هذه املعادلة يف
خمتلف جماالت احلياة ،فهو ال يستطيع التخصص يف الطب واهلندسة

والزراعة والصناعة وسائر املجاالت مع حاجته إليها ،لكنه يعتمد

عىل املتخصصني يف كل حقل ،حيث يتقاسم الناس بينهم األدوار
والتخصصات ،ويعتمدون عىل بعضهم بعض ًا ،كل يف جمال اهتاممه
وختصصه.

وهذا ما أمضاه الشارع وأقره يف جمال الوصول إىل التعاليم واألحكام

19 I
Q

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

الرشعية ،حيث مل يوجب الدراسة التخصصية يف علوم الدين عىل

مجيع املكلفني لتعذر ذلك وتعرسه ،بل أوجب توجه فئة من كل جمتمع
{و َما كَ انَ المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ لِ َي ْن ِف ُروا
للتخصص يف دراسة الدين .يقول تعاىلَ :
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
الد ِ
ين َولِ ُي ْن ِذ ُروا
كَ ا َّف ًة َف َل ْوال َن َف َر م ْن كُ ِّل ف ْر َقة م ْن ُه ْم َطائفَةٌ ل َي َت َف َّق ُهوا فيِ ِّ
َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َ��ذ ُرونَ }((( .فوجود علامء الدين
رضوري يف األمة انطالق ًا من رضورة العلم بمبادئ الدين وأحكامه،
والذي ال يتوفر إال عىل أيدي املتخصصني فيه ،وهم العلامء.
***

هناك مهام عديدة ترتبط بالدين ،وتستلزم وجود فئة متفرغة للقيام

هبا .ومن أبرزها املهام التالية:

تبيني مفاهيم الدين وأحكامه يف خمتلف جوانب احلياة ،ورشحها

ألبناء املجتمع املسلم ،بالتعليم املبارش ،واإلجابة عن أسئلة املستفرسين،
وعرب شتى أساليب التبليغ واإلعالم.

التذكري بالقيم الروحية والفضائل األخالقية ،وتوجيه الناس

لالستعداد آلخرهتم ،عرب الوعظ واإلرشاد الذي يثري وجدان اإلنسان،
ويوقظ ضمريه ،حتى ال تسيطر عليه االنشدادات املادية اجلارفة ،فيفقد

توازنه ومشاعره اإلنسانية.

القضاء بني الناس ،وفصل اخلصومات والنزاعات عىل أساس

موازين الرشع.

((( سورة التوبة ،آية .122
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معاجلة اإلشكاالت والشبهات الفكرية التي تثار من قبل املخالفني

للدين ،أو تطرحها تطورات احلياة.

الدعوة إىل الله تعاىل والتبشري بالدين يف سائر املجتمعات البرشية.

هذه املهام الدينية اخلطرية وأمثاهلا ،ال يمكن أن ُترتك عىل هامش

حياة بعض األف��راد ،وألوقات فراغهم ،بل ال ّبد من فئة متفرغة
لتحمل مسؤوليتها وإلنجازها يف واقع األمة ،وتكون م ّتصفة
تتصدى
ّ
بالعلم والفقاهة يف الدين.

***

الغرائز والشهوات املوجودة يف أعامق نفس اإلنسان ،وإغراءات

احلياة وعامل املادة ،تدفع اإلنسان لالستغراق يف االهتاممات املادية
املصلحية ،وتبعده عن االلتزام بالقيم واملبادئ السامية ،فيحتاج

املجتمع ،إضاف ًة إىل التعليم والتذكري ،إىل قدوات هادية من أبنائه،
تشكل بسريهتا وسلوكها نموذج ًا يف االلتزام بالدين والتقيد بأحكامه،
ما خيلق احلوافز والدوافع النبيلة يف نفوس أبناء املجتمع نحو االلتزام

بالتعاليم والقيم .وعلامء الدين هم املؤهلون ليكونوا قدوات هادية،

ونامذج صاحلة ،تقود الناس إىل طريق اخلري والصالح .يقول تعاىل:
الل ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه ا ْل ُعلَماَ ُء}((( .فعلامء الدين هم امتداد حلياة
{إ َّنماَ يخَ ْشَ ى هَّ َ ْ َ
األنبياء واألوصياء كام ورد يف احلديث الرشيف عنه« :Aالعلامء

ورثة األنبياء».

((( سورة فاطر ،آية .28
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***

من هذه املنطلقات تأيت أمهية وجود علامء الدين ،ولذلك أوجب

اإلسالم وجود هذه الفئة يف األمة ،ومنحها مكانة عالية ودرجة رفيعة
من التكريم والتبجيل ،متكنها من القيام بمهامها ومسؤولياهتا اخلطرية،

ودعا األمة إىل اإللتفاف حول علامء الدين واألخذ هبدهيم ،والسري

خلف قيادهتم لتطبيق قيم الدين ورشيعته.

إن موقعية علامء الدين يف األمة تتأثر بمدى توجه األمة لدينها،
فكلام تصاعد التوجه الديني يف أوساط املجتمع ارتفعت مكانة
العلامء.

ونالحظ اآلن ،مع تنامي الصحوة اإلسالمية املباركة ،كيف
وتبوؤوا مواقع قيادية يف العديد من
تعززت مكانة علامء الدينّ ،
املناطق واملجتمعات ،واشتهرت شخصياهتم وظهرت أسامؤهم،
وزاد اإلقبال عىل االنضامم للحوزات واملدارس الدينية.
***

إن قيمة علامء الدين ومكانتهم منوطة بمدى حتملهم ملسؤولياهتم
جتاه الدين واملجتمع ،وقيامهم باملهام امللقاة عىل عواتقهم .فهي ليست
قيمة ذاتية ثابتة ألشخاصهم وإنام هي تابعة للدور الذي يؤدونه يف
التصدي للوظائف الرشعية ،ومرشوطة بالتزامهم باملواصفات
والسامت التي حددهتا التعاليم الدينية.
وإذا ما ختىل عامل الدين عن القيام بمسؤولياته ،أو قصرّ يف االلتزام
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بالقيم والتكاليف الرشعية ،فإنه ال يصبح ساقط االعتبار فقط ،بل
ٍ
ٍ
وسوء لإلسالم واألمة.
خطر
عنرص
يكون
ومنبع رشٍّ
َ
َ

فعامل الدين قد يكون سبب ًا إلعالء كلمة الله تعاىل ،ودافع ًا لتقدم
األمة ،وذلك يف حال تقمصه لقيم الدين وقيامه باملهام واملسؤوليات،
وقد يصبح حجر عثرة يف طريق اإلسالم واألمة ،وأداة فساد وإفساد
يف حياة املجتمع ،حينام ينحرف عن الطريق املستقيم.
ما هي وظيفة العامل الديني؟

***

وما هو دوره يف األمة؟

إن الوظيفة املعروفة ،والدور التقليدي لعامل الدين يف جمتمعاتنا،
يتلخص يف تعليم األحكام الفقهية ،التي غالب ًا ما تنحرص يف مسائل

العبادات ،واألحوال الشخصية ،وإجراء املراسيم الدينية كصالة
اجلامعة ،وعقود الزواج والطالق ،والصالة عىل امليت وتلقينه.

ولكن هذا الدور اهلاميش املحدود ،الذي يضطلع به عامل الدين ،ال

يتناسب مع الصورة اخلطرية التي ترسمها النصوص الدينية من آيات

وأحاديث ملقام عامل الدين وملوقعيته يف األمة.

فعن رسول الله Aأنه قال« :إن مثل العلامء يف األرض كمثل

النجوم يف السامء ،هيتدى هبا يف ظلامت الرب والبحر ،فإذا انطمست

أوشك أن تضل اهلداة»(((.

((( زين الدين العاميل .منية املريد1402 ،هـ( ،قم :جممع الذخائر اإلسالمية) صفحة .25
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وعنه« :Aعلامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل»(((.

ويف حديث آخر عنه« :Aالفقهاء أمناء الرسل»(((.

وعن أبى الدرداء قال :سمعت رسول الله Aيقول« :إن العامل

ليستغفر له من يف الساموات ومن يف األرض :واحليتان يف جوف املاء،
وإن فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب،

وإن العلامء ورثة األنبياء»((( رواه أبو داود والرتمذي.

وقال رسول الله« :Aالعامل أمني الله سبحانه يف األرض»(((.

وعن أمري املؤمنني عيل بن أبى طالب« :Eالعلامء حكام عىل الناس»(((.

وعن اإلمام احلسني بن عيل« :Eجماري األمور واألحكام عىل

أيدي العلامء بالله األمناء عىل حالله وحرامه»(((.

إىل عرشات النصوص واألحاديث التي تبني فضل العلامء ،وتؤكد

مكانتهم اخلطرية ،وتدعو األمة إىل االلتفاف حوهلم ،والسمع والطاعة
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج ،2الطبعة الثانية 1983م (بريوت :مؤسسة الوفاء)
صفحة .22
((( املصدر السابق .ج  1صفحة .216
((( احلافظ املقديس .فضائل األعامل ،الطبعة األوىل 1987م( ،بريوت :مؤسسة الرسالة)صفحة
.565
((( أبو حامد الغزايل .إحياء علوم الدين ،ج1992 ،1م( ،بريوت  :دار اهلادي) صفحة .6
((( عبد الواحد اآلمدي .غرر احلكم ،الطبعة األوىل 1987م( ،بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) صفحة .32
((( حممد بن احلسن بن شعبة احلراين .حتف العقول ،الطبعة اخلامسة 1974م( ،بريوت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) صفحة .172
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هلم ،وإن الراد عىل مستكمل الرشائط منهم كالراد عىل الله ،كام هو

نص مقبولة عمر بن حنظلة عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال:
«من كان منكم ممن قد روى حديثنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا ،وعرف
أحكامنا ،فلريضوا به حك ًام ،فإين قد جعلته عليكم حاك ًام ،فإذا حكم

بحكمنا فلم يقبله منه فإنام استخف بحكم الله وعلينا ر ّد ،والراد علينا
حد الرشك بالله»(((.
الراد عىل الله ،وهو عىل ّ

وواضح أن الدور اهلاميش املحدود لعامل الدين اإلسالمي ال

يستدعى كل هذا التأكيد والرتكيز ملكانة العامل وفضله الوارد يف تلك

النصوص الدينية.

فام هو إذن دور عامل الدين؟
وما هي وظيفته احلقيقية؟

بدراسة واعية للمفاهيم والنصوص الدينية يف هذا املجال يمكننا

القول بجزم ويقني أن دور عامل الدين هو دور القيادة لألمة ،يف

خمتلف جماالت احلياة ،وأن وظيفته هي رعاية شؤون املجتمع يف مجيع

اجلوانب ..ذلك أن اإلسالم منهج كامل شامل لتنظيم حياة اإلنسان،
واألمة مطالبة بتنفيذ برامج الدين وتطبيقها ،فال ّبد أن تتوفر يف قيادة
األمة صفتا العلم التفصييل بمبادئ الدين وأحكامه ،وااللتزام الواعي

هبا.

((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج  ،1الطبعة الثالثة 1388هـ (طهران :دار
الكتب اإلسالمية) صفحة .67
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ومن هذا املنطلق فإن هناك مصاديق وجتليات للدور القيادي لعامل

الدين ،وسنعرض يف هذا البحث لواحدة من أهم تلك املصاديق
والتجليات ،وهي دور علامء الدين يف قيادة اجلانب الفكري والثقايف

لألمة.

التوجيه الفكري والحصانة الثقافية

كيف تنترش معارف اإلسالم ،ويطلع الناس عىل أحكامه وتعاليمه،

إذا مل يقم العلامء الفقهاء بمسؤولية التوعية واإلرشاد والتعليم؟ لقد

{ه َو
كان رسول الله Aيتحمل هذه املسؤولية اخلطرية لقوله تعاىلُ :
ِ
ال ِم ْن ُهم ي ْت ُلو َع َلي ِهم آياتِ ِه وي َزكِّ ِ
يه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
ا َّلذي َب َع َث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
ني َر ُسو ً ْ َ
ْ ْ َ َُ
ِ
ِ
الذكْ ر لِ ُتبينِّ َ لِل َّن ِ
اب َوالحْ ِ ْك َمةَ (((}..وقوله تعاىلَ َ :
اس
ا ْلك َت َ
{وأ ْن َز ْل َنا إ َل ْي َك ِّ َ َ
َما ُن ِّز َل إِ َل ْي ِه ْم}(((.
وبعد رسول الله Aكان األئمة اهلداة من أهل بيته Bواخلرية

الطيبة من صحابته Mيضطلعون هبذا الدور اخلطري.

أما يف هذا العرص فإن املسؤولية تقع عىل عاتق الفقهاء األعالم ورثة

ونواب األئمة.
األنبياء ،وأمناء الرسلّ ،

بالطبع فإن القيام بدور التوجيه الفكري ألمة يستلزم الرصد

واملواجهة ،لألفكار والتيارات املضادة واملنحرفة التي قد تغزو األمة

من اخلارج ،أو التي تنشأ يف أوساط املجتمع نتيجة جهل أو سوء فهم
((( سورة اجلمعة ،آية .2:
((( سورة النحل ،آية.44 :
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أو نزعات مغرضة.

أما حتديد دور الفقهاء املراجع باستنباط املسائل الفقهية املحدودة،

دون أن يكون هلم شأن أو اهتامم بتبيني مفاهيم القرآن ،وعقائد
اإلسالم ،وتعاليمه ومناهجه ملختلف جوانب احلياة ،ودون أن حيصنوا

مجاهري األمة عن تأثريات الكفر واإلحلاد واجلهل واالنحراف العقائدي

والثقايف ...أما هذا الفهم الضيق لدور الفقهاء املواجع عىل الصعيد

العلمي املعريف ،فهو ناشئ عن قصور يف فهم أبعاد الرسالة اإلهلية،
وتأثر بحالة التخلف واالنحطاط التي عاشتها األمة يف هذه العصور.

ولنتأمل اآلن بعض اآليات والروايات التي تنص وتؤكد هذه املسؤولية

اخلطرية امللقاة عىل كاهل علامء الدين وفقهائه:
ِ
الل ِم َن ا ْل ِك َت ِ
ين َي ْك ُت ُمونَ َما َأ ْن َز َل هَّ ُ
اب َو َي ْشترَ ُ ونَ
يقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ال ُأو َلئِ َك َما َي ْأكُ ُلونَ فيِ ُب ُطونهِ ِ ْم إِلاَّ ال َّن َار َوال ُي َك ِّل ُم ُه ُم هَّ ُ
بِ ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
الل َي ْو َم
ا ْل ِقيام ِة وال ي َزكِّ ِ
اب َألِ ٌيم}(((.
يه ْم َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
َ َ َ ُ
ِ
الل ِمي َث َ ِ
{وإِ ْذ َأ َخ َذ هَّ ُ
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه
اق ا َّلذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْلك َت َ
ويقول تعاىلَ :
ِ ِ
اشترَ َوا بِ ِه َثمن ًا َق ِلي ً ِ
لِل َّن ِ
س
اس َوال َت ْك ُت ُمون َُه َف َن َب ُذ ُ
َ
وه َو َر َاء ُظ ُهوره ْم َو ْ ْ
ال فَب ْئ َ
َما َي ْشترَ ُ ونَ }(((.
ويقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْكتمونَ ما َأ ْنز ْلنا ِمن ا ْلبين ِ
ات َوالهْ ُ َدى ِم ْن َب ْع ِد
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ِّ َ
ِ
اس فيِ ا ْل ِك َت ِ
َما َبي َّن ُاه لِل َّن ِ
اب ُأو َلئِ َك َي ْل َع ُن ُه ُم هَّ ُ
الل َو َي ْل َع ُن ُه ُم اللاَّ ع ُنونَ }(((.
َّ

((( سورة البقرة ،آية.174 :
((( سورة آل عمران ،آية.187 :
((( سورة البقرة ،آية.159 :
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فاآليات الكريمة تعترب تقاعس العلامء عن تبيان ما أنزل الله من
البينات واهلدى كتامن ًا لرسالة الله ،ونبذ ًا وإعراض ًا عن دينه ،وتتوعد
أولئك املتقاعسني بأشد العذاب والنكال.

إن هدف العلامء من طلبهم للعلم وتعمقهم فيه ،إنام هو إرشاد
جمتمعاهتم ،وصيانة مسريهتا من اخلطأ واالنحراف يقول تعاىلَ { :ف َل ْوال
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
الد ِ
ين َولِ ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا
َن َف َر م ْن كُ ِّل ف ْر َقة م ْن ُه ْم َطائفَةٌ ل َي َت َف َّق ُهوا فيِ ِّ
َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُرونَ }(((.
أما األحاديث والروايات فتتناول هذا املوضوع بتأكيد ووضوح،
فعن النبي« :Aمن كتم عل ًام نافعا أجلمه الله يوم القيامة بلجام من
نار»(((.

ونقل احلديث أبو حامد الغزايل بالنص التايل :قال« :Aمن علم
عل ًام فكتمه أجلمه الله يوم القيامة بلجام من نار»(((.

وقال« :Aما آتى الله عامل ًا عل ًام إال وأخذ عليه من امليثاق ما أخذ
عىل النبيني أن يبينوه للناس وال يكتموه»(((.

وعن اإلمام حممد بن عيل اجل��واد« :Eوالعلامء يف أنفسهم خانة
أن كتموا النصيحة إن رأوا تائه ًا ال هيدونه ،أو ميت ًا ال حييونه فبئس ما
يصنعون»(((.

((( سورة التوبة ،آية.123 :
((( حممد باقر املجليس  .بحار األنوار ،ج 3صفحة .78
((( أبو حامد الغزايل .إحياء علوم الدين  ،ج 1صفحة .10
((( املصدر السابق صفحة .6
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف  ،ج  8صفحة .54
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وإذا ما عشش اجلهل يف أوساط األمة ،فإن العلامء يتحملون

مسؤولية ذلك ،ألن تعليم الناس واجب ديني ملقى عىل عاتق العلامء،

اجلهال ،يقول اإلمام عيل بن أيب
قبل أن يكون التعلم فريضة عىل ّ
طالب« :Eما أخذ الله عىل أهل اجلهل أن يتعلموا حتى أخذ عىل أهل
العلم أن يعلموا»(((.

وبلفظ آخر يرويه حفيده اإلمام جعفر الصادق Eقال« :قرأت يف
كتاب عيل :Eإن الله مل يأخذ عىل اجلهال عهد ًا لطلب العلم حتى أخذ

للجهال ألن العلم كان قبل اجلهل»(((.
عىل العلامء عهد ًا ببذل العلم
ّ

أما وظيفة العامل جتاه االنحرافات الفكرية فبينها حديث رشيف عن

رسول الله« :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه ،فمن مل

يفعل فعليه لعنة الله»(((.

ويف حديث آخر عنه« :Aحيمل هذا الدين يف كل قرن عدول

ينفون عنه تأويل املبطلني وحتريف الضالني ،وانتحال اجلاهلني ،كام
ينفي الكري خبث احلديد»(((.

ولكي ندرك مدى أمهية وخطورة تصمدي العامل للمقاومة والرصاع

((( الرشيف الريض .هنج البالغة  ،قصار احلكم رقم .478
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  ،6الطبعة األوىل 1404هـ( ،قم :مكتب اإلعالم
اإلسالمي) صفحة .472
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج  1صفحة .54
((( حممدرضا احلكيمي ،حممد احلكيمي ،عيل احلكيمي .احلياة ،ج ،2الطبعة الثانية 1400هـ،
(بريوت :الدار اإلسالمية) صفحة .291

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

29 I
Q

الفكري الثقايف ،لتثبيت مفاهيم الدين ومبادئه ،وللوقوف أمام العدوان
واالنحراف الفكري ..لكي ندرك ذلك علينا التأمل يف األحاديث التي

تؤكد أفضلية مداد العلامء (احلرب) الذي تكتب به أقالمهم عىل دماء
الشهداء الذين يسقطون يف معارك اجلهاد دفاع ًا عن الدين واألمة.
فهذه األحاديث تلفت أنظارنا إىل أن هناك نوعني من العدوان

ومن الفتوحات ،عدوان عسكري ،وعدوان فكري ،وفتح عسكري،

وفتح فكري .وكام أن عىل األمة أن ،تواجه العدوان العسكري ،تفكر
يف الفتوحات العسكرية ،لشق الطريق أمام الرسالة ،فكذلك عليها
مواجهة العدوان الفكري ،وإيصال اهلداية إىل سائر املجتمعات عرب
القلم والبيان ،وإذا كان اجلنود يبذلون دماءهم يف ساحة املعركة

العسكرية ،فإن العلامء هم جنود معارك الفكر والثقافة ،وأقالمهم
سالحهم املرشع ،ومدادها يوازي دماء الشهداء بل يرجح عليه.

وأي هزيمة عسكرية ستصيب األمة لو بخل اجلندي ببذل دمه؟

لكنها هزيمة هتون أمام االنكسار واالهنزام الفكري والثقايف ،لو

مل يبذل العلامء اجلهود ،ويتحملون املسؤوليات يف التوجيه والتثقيف،
ومقاومة التيارات الفاسدة واملنحرفة.

لذلك يقول رسول الله« :Aيوزن يوم القيامة مداد العلامء ودم

الشهداء فريجح مداد العلامء عىل دم الشهداء»(((.

إن من أهم امتيازات عامل الدين ،ودواعي تفضيله عىل اآلخرين،

((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  6صفحة .457
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هو تصديه لألفكار الشيطانية املنحرفة ،كام ورد يف احلديث الرشيف

عن رسول الله« :Aفضل العامل عىل العابد سبعني درجة ..وذلك أن
الشيطان يدع البدعة للناس فيبرصها العامل فينهي عنها والعابد مقبل

عىل عبادته ال يتوجه هلا وال يعرفها»(((.

وعنه« :Aزكاة العلم تعليمه من ال يعلمه»(((.

وإن قيام العلامء بوظيفتهم يف تبيني معامل الدين وأصول الرشيعة،

وفضح شبهات املناوئني هو سبب بقاء الدين ومتسك املؤمنني ،وإال
فإن مؤامرات وأضاليل الكافرين واملنحرفني قد ختمد أنوار اهلدى،
وتشيع أجواء االرتداد واالبتعاد عن الدين ،يقول اإلمام عيل بن حممد

اهلادي« :Eلوال من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلامء الداعني إليه،
والدالني عليه ،والذابني عن دينه ،بحجيج الله واملنقذين لضعفاء عباد

الله من شباك إبليس ومردته ،ومن فخاخ النواصب ملا بقي أحد إال

ارتد عن دين الله.(((»..

من أجل أن يتمكن العلامء من أداء هذا الواجب اخلطري يف هذا

العرص ال ّبد من التوجه ملسألة التخطيط والرصد الثقايف .فالغالب
عىل اإلنتاج الفكري الديني هو فردية اإلنتاج حيث تقل عندنا املراكز

واملؤسسات اجلامعية يف احلقل الفكري ،ويندفع املوجهون واملرشدون

الدينيون يف ممارساهتم التوجيهية بشكل عفوي اسرتسايل ،يتأثر البعض
((( املجليس ،حممد باقر .بحار األنوار ،ج  2صفحة .24
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  6صفحة .469
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج  2صفحة .6
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منهم بظروف حمدودة ،وحسب اهتامماته ومالحظاته الشخصية ،دون

أن يكون هنالك يف الغالب خطة منبثقة عن دراسة لواقع املجتمع،
وتشخيص ألمراضه واحتياجاته الفكرية ..وأيض ًا دون متابعة ورصد
للتطورات الفكرية عىل مستوى العامل .أو التيارات الناشئة داخل
املجتمع والوافدة إليه.

فقد جتد عامل ًا متحمسا لطرح فكرة ما أو الدفاع عنها ،بينام ال يكون

أي أمهية أو تأثري يف واقع األمة املعيش.
لتلك الفكرة ّ

وقد تسمع خطيب ًا يثري موضوع ًا ال يعالج فيه قضية من قضايا العقيدة

واملجتمع ،بل يكرس حالة القرشية ،واالهتاممات الثانوية الزائفة!

إننا بحاجة ماسة إىل أن تويل املرجعية الدينية والقيادات اإلسالمية،
اهتامم ًا كبري ًا جتاه املسألة الفكرية الثقافية ،بأن تكون هناك أجهزة
وجلان ومؤسسات تتابع تطورات املعرفة يف العامل ،وترصد املؤامرات
التي تستهدف فكرنا وعقيدتنا ،وختطط لتوجيه املؤلفني واخلطباء

واملبلغني.

البد من تطوير وسائل التوجيه كماًّ وكيف ًا،
باإلضافة إىل ذلك ّ
واالستفادة من األجهزة احلديثة واألساليب الفنية.

نحو فاعلية ثقافية
لكي يتحمل علامء الدين مسؤوليتهم يف التوجيه الفكري ألبناء

األمة ،ويف الدفاع عن قيم الدين ومفاهيمه ،عىل مستوى العامل ،ال

ّبد أن يدركوا سعة الرقعة التي جيب أن يشملها نشاطهم ،فاملسلمون
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يبلغ اآلن عددهم (بليون ًا و 234مليون) نسمة ،حسبام أعلنته املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) يف إحصائية لعام

1989م(((.

وهم متوزعون يف خمتلف قارات العامل وإن كانوا يرتكزون أكثر يف

قاريت آسيا وأفريقيا ،كام تتعدد لغاهتم ،واحتياجاهتم الفكرية والثقافية،
نظر ًا الختالف ظروفهم وأوضاعهم.

البد من العمل إليصال صوت اإلسالم ورسالته
من جانب آخر ّ

لغري املسلمني وهم أربعة أضعاف عدد املسلمني.

فكم من اجلهد والنشاط جيب أن يبذله العلامء حتى يؤدوا ولو جزء ًا

من وظيفتهم الفكرية الثقافية؟ ولو ألقينا نظرة عىل النشاط التبشريي

الذي يقوم به علامء الديانة املسيحية عرب مؤسساهتم ،لنرش أفكارهم

ومعتقداهتم عىل مستوى العامل ،ألدركنا خطورة التحدي الذي يواجهه

محلة رسالة اإلسالم.

وأمامي اآلن بعض األرق��ام واإلحصائيات التي نقلها الداعية

اإلسالمي املعروف الشيخ أمحد حسني ديدات (من جنوب أفريقيا)

أقتطع منها ما ييل:

هناك جملة مسيحية تبشريية اسمها (الثمرة اجللية)

The Plain

 Fruitتصدر يف الواليات املتحدة األمريكية ،وتوزع منها ثامنية ماليني
وثامنامئة ألف نسخة شهري ًا ،وهي جمانية ،وال تصدر عن دائرة حكومية،
((( املسلمون .جريدة اسبوعية بتاريخ  13رجب 1412هـ.
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بل إن نارشها هو شخص واحد ،ولديه حمطات تلفاز واستوديوهات
فيديو.

وتوجد يف الواليات املتحدة األمريكية مجاعة يطلقون عىل أنفسهم

(شهودهيوه) يبلغ عدد أعضائهم يف العامل حوايل مليوين عضو .وإذا
نرشوا كتاب ًا يطبعون منه أربعة وثامنني مليون نسخة ،ويرتمجونه إىل نحو
مخس وتسعني لغة!

وإحدى جمالهتم تطبع وتوزع منها ثامنية ماليني وتسعامئة ألف

نسخة وتطبع يف أربع ومخسني لغة!

وجملة أخرى تصدر عن نفس اجلامعة اسمها (برج املراقبة) يطبعون

منها عرشة ماليني ومائتي ألف نسخة ،ويصدروهنا يف مائة واثنتني من
لغات العامل ،وكلها توزع جمان ًا أو بثمن زهيد !
واملسيحيون يوزعون يف جنوب أفريقيا وحدها سنوي ًا ثامنامئة ألف
نسخة من اإلنجيل جمان ًا.

ويف أفريقيا قاموا برتمجة اإلنجيل إىل مائة وسبع لغات أفريقية
وتوزع جمان ًا !

وهناك رجل أعامل هولندي واحد قام بطبع ( )107مليون نسخة
من اإلنجيل لتوزع جمان ًا !
ويوجد يف العامل اآلن ( )70ألف مبعوث تنصريي نسبة األمريكيني

بينهم تصل إىل  %60أي ( )42ألف مبعوث أمريكي تنصريي ،ومن
هذا العدد يوجد يف أفريقيا وحدها ( )35ألف ًا .ويف إندونيسيا ستة
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آالف ،وقد بلغ عدد املسيحيني يف إندونيسيا اإلسالمية مخسة عرش
مليون ًا حلد اآلن ،وخيططون لتحويلها مسيحية بالكامل هناية القرن
العرشين(((.

ترى هل يمكن املقارنة بني هذه األرقام ومستوى العمل التثقيفي

من قبل اجلهات اإلسالمية الدينية؟

أليس نشاط اآلخرين وحتركهم حجة علينا أمام الناس وأمام التاريخ

وأمام الله سبحانه وتعاىل؟

وعامل اليوم هو عامل املعرفة والفكر ،حيث تساقطت احلواجز بني

البلدان والشعوب ،وأصبح العامل كله قرية واحدة ،وتطورت وسائل

التثقيف واإلعالم الفكري ،وأصبحنا نعيش عرص الثورة املعلوماتية..
فكيف يستطيع علامء الدين مواجهة هذا التحدي الكبري؟ والقيام

بمسؤولياهتم وواجبهم الرشعي يف تبيني الدين وإبالغ رسالته للعامل؟

ولنتحدث اآلن عىل الصعيد الفردي ،بمعنى مسؤولية كل عامل دين
شخصي ًا يف تكثيف نشاطه الثقايف ،وزيادة مستوى فاعليته وإنتاجه..
إنه لو شمر كل عامل دين عن ساعديه ،وبذل ما يف وسعه وجهده

للتدريس والتوجيه واخلطابة والكتابة ،وإنشاء املؤسسات العلمية

والفكرية ،الستطعنا التقدم إىل مستوى أفضل مما نحن عليه اآلن يف

هذا املجال.

لكن الكثري من علامء الدين ال ينمون يف أنفسهم كفاءة العطاء

((( الفيصل .جملة سعودية العدد  ،135رمضان 1408هـ.
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واإلنتاج الثقايف فال يامرسون اخلطابة أو الكتابة مث ً
ال ..وكم من عامل
فاضل مات دون أن يرتك خلفه حتى ورقة علم واحدة ينتفع هبا؟

مع أن احلديث الرشيف برواية أنس بن مالك عن رسول اللهA

يقول« :املؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك
الورقة يوم القيامة سرت ًا فيام بينه وبني النار»(((.

ويف حديث آخر عنه« :Aمن كتب عنى عل ًام أو حديث ًا مل يزل يكتب

له األجر ما بقي ذلك العلم واحلديث»(((.

سن مبكرة من حيايت عاملا تقي ًا يف بالدي القطيف،
لقد عارصت يف ّ

هو املرحوم الشيخ فرج العمران (1321هـ ـ 1398هـ) وكنت

أي عامل تنقيض حياته دون أن يرتك
أسمعه يوجه اللوم والعتاب عىل ّ
أثر ًا أو مؤلف ًا!! حتى إنه كتب ترمجة ألحد علامء بالدنا املاضني هو
املجتهد املرحوم الشيخ حممد النمر (1277هـ ـ 1348هـ) وكان
وضمن الرتمجة عتابه عىل الشيخ النمر ألنه مل خيلف أثر ًا
كفيف البرص،
ّ

علمي ًا ،مع أنه كان مكفوف ًا وكانت حياته عامرة بالنشاط االجتامعي
والسيايس .وقال الشيخ فرج ما نصمه:

(مما يؤسفني جد ًا ،وجيري دموعي احلارة ،حتى تكاد نفيس تطري
شعاع ًا من الوجد أن ال أرى هلذا العالمة العلم مصنف ًا يف العلم ولو
خمترص ًا ،ككثري من علامئنا األعالم من أهايل القطيف ،مع أن مثل

((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج 1صفحة .198
((( عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي .كنز العامل ،الطبعة اخلامسة 1403هـ( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة) خرب رقم .28951
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صاحب الرتمجة قد تسنت له األمور ،وساعده املقدور ،مدة من الزمن،

وطائفة من الوقت ،ليست باليسرية ،مع كثرة التالميذ ،ومالزمتهم له
لي ً
ال وهنار ًا ،وتصدهيم للقيام بجميع شؤونه من كتابة وقراءة ومطالعة
وتصفح كتب ،وغري ذلك من مهامته ولوازمه ،كام أنه كان باذ ً
ال هلم
األموال ،معتني ًا بشؤوهنم عىل كل حال ،فإنا لله وإنا إليه راجعون)(((.

والبعض من العلامء يبخل عىل الناس بالتوجيه واإلفادة ،حينام

مضطرا
يصاحبونه أو جيالسونه ،إال إذا بادروه بالسؤال فإنه جيد نفسه
ًّ

إلجابتهم .بينام نقرأ يف سرية رسول الله Aوسرية أهل بيته وأصحابه
األخيار كيف أهنم كانوا يغتنمون الفرص ،ويبادرون الناس باحلديث،

إلرشادهم وتوعيتهم بأمور دنياهم ودينهم..

ومن املؤسف أن تشيع يف األوساط العلمية الدينية قيم وتقاليد

خاطئة تثبط ،العزائم وتعرقل طريق اإلنتاج الفكري والنشاط التبليغي

يف املجتمع.

فقد كانت اخلطابة والكتابة يف بعض حوزاتنا العلمية ،وكأهنام

ال يليقان بشأن العلامء ،وليست من أولويات اهتامماهتم يف مسريهم

العلمي الدرايس ..وقد سمعت من بعض الثقات أن العالمة املعارص

الشيخ باقر رشيف القريش ،وهو باحث ومؤلف قدير ،أثرى املكتبة
بدراسته القيمة .هذا العامل الباحث حينام طبع أوائل كتبه قامت بعض

((( الشيخ فرج العمران .األزهار األرجية ،ج 1383 ،3هـ( ،العراق :مطبعة النجف) صفحة
.82
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اجلهات املتصدية لشؤون الطالب يف احلوزة العلمية يف النجف

األرشف ،بقطع راتبه ومكافئته الشهرية ،بحجة أنه منشغل بالكتابة
والتأليف عن الدرس والتدريس !!

ويتحدث الشهيد السيد مهدي احلكيم Dيف مذكراته التي

طبعت بعد وفاته :كيف أنه ملا بدأ يلقي املحارضات التوجيهية
تعرض لضغوط كثرية وذهب البعض من علامء احلوزة إىل أبيه اإلمام

احلكيم Dليطلبوا منه أن ينصح ابنه باإلقالع عن ممارسة اخلطابة فهي

ال تليق بمقامه !!

وكأن هؤالء العلامء ال يعرفون قيمة التوجيه وتأثري اخلطابة يف

اجلمهور ،وأهنا وسيلة مهمة من وسائل اهلداية ،وسالح رئيس يف
مواجهة الباطل ،وينقل املؤرخون عن اخلليفة العبايس هارون الرشيد
انزعاجه من أحاديث هشام بن احلكم ومناظراته بني الناس حتى قال

هارون« :إن لسان هشام أوقع يف نفوس الناس من ألف سيف»(((.

نعم .إن البعض من هؤالء يشكك يف جدوائية النشاط الثقايف ،فامذا

جتدي اخلطابات؟ وماذا تنفع الكتب؟ وقد اتسع اخلرق عىل الراقع
وظهر الفساد يف الرب والبحر ! وهل استفاد الناس من الكتب املوجودة

حتى نكتب هلم غريها؟ وما أشبه هذا الكالم من التربيرات واألفكار

السلبية التافهة..

((( أسد حيدر  .اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،ج  ،3الطبعة الثانية 1971م( ،بريوت :دار
الكتاب العريب) صفحة .81
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وقسم آخر يعتذر باملشاكل والظروف السياسية أو االجتامعية،

إلحجامه عن ممارسة دوره التوجيهي التثقيفي يف األمة .ولو تصفحنا
حياة العلامء الذين أثروا معارف األمة بكتاباهتم ومؤلفاهتم ،ملا
وجدنا أهنم كانوا يعيشون ظروفا مهيأة منسجمة ،خالية من املشاكل

واملصاعب ،بل أن أكثرهم كان يقوم بمسؤوليته ووظيفته الدينية يف
الكتابة والتأليف ،متحدي ًا ما حييط به من عقبات وصعوبات.
ونشري فيام ييل إىل بعض النامذج واملواقف:

العالمة شمس األئمة الرسخيس من فقهاء احلنفية أمىل كتابه
(املبسوط يف الفقه) املطبوع يف ثالثني جملد ًا ،أماله وهو يف السجن

(باوز جند) إذ كان حمبوس ًا يف اجلب بسبب كلمة نصح هبا اخلاقان

احلاكم آنذاك .وكان يميل من خاطره وهو يف اجلب وتالميذه يف أعىل

اجلب يكتبون عنه ! وقال عند فراغه من رشح العبادات« :وهذا آخر
رشح العبادات بأوضح املعاين وأوجز العبارات ،أماله املحبوس عن

اجلمع واجلامعات »..وقال يف آخر رشح اإلقرار« :انتهى رشح اإلقرار
املشتمل من املعاين عىل ما هو من األرسار ،بإمالء املحبوس يف جملس

األرشار »..وله كتاب يف أصول الفقه ،ورشح السري الكبري أماله وهو
يف اجلب ،وملا وصل إىل باب الرشوط حصل له الفرج(((.

العالمة احليل احلسن بن يوسف بن مطهر (648هـ ـ 726هـ)

((( عبد العزيز البدري .اإلسالم بني العلامء واحلكام1966 ،م( ،املدينة املنورة :منشورات
املكتبة العلمية) صفحة .219
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صاحب املصنفات واملؤلفات الكثرية املشهورة ،فقد نقل بعض
األفاضل أنه وجد بخطه مخسامئة جملد ًا من مصنفاته غري ما هو بخط

غريه من مصنفاته(((.

ونقل أن تصانيفه وزعت عىل أيام عمره فأصبح نصيب كل يوم
منها كراس ًا مع ما كان عليه من االشتغال .وعن ابن خاتون يف رشح
األربعني :أنه وقع نصيب كل يوم من حياته ألف سطر(((.

العالمة الشيخ حممد باقر املجليس (1037هـ ـ 1111هـ) يعترب
قدوة ونموذج ًا يف هذا اجلانب ،فقد أحيص له من املؤلفات أكثر من
ستني كتاب ًا باللغة العربية والفارسية ،وأحد تلك املؤلفات املوسوعة
الشهرية (بحار األنوار) طبعت يف ( )110جملدات ،ومؤلف آخر هو
(مرآة العقول) طبع يف أكثر من عرشين جملد ًا..
ومل يكن الشيخ املجلسى متفرغ ًا للتأليف فقط ،بل كان يامرس
التدريس يف مدرسته التي كانت حتتضن زهاء ألف طالب ،ويقيم
اجلمعة واجلامعة مع الوعظ واإلرشاد يف مسجده ،ويكتب أجوبة
االستفتاءات ،ويستقبل املراجعني ،وكان شيخ اإلسالم يف عاصمة
الدولة الصفوية حيث كان السلطان حسني الصفوي يعتمد عىل رأيه
ومشورته ويوكل إليه العديد من املهام(((..

((( فخر الدين الطرحيي .جممع البحرين ،ج  ،6الطبعة الثانية 1983م(،بريوت :مؤسسة الوفاء)
صفحة .123
((( :حممد باقر اخلونساري .روضات اجلنات ،ج  3صفحة .276
((( مرتىض العسكري .مقدمة مرآة العقول ،ج 1404 ،2هـ( ،طهران :دار الكتب العلمية)
صفحة .516
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العامل الباحث حممد عزة دروزة يؤلف كتابه الرائع (عرص النبي وبيئته

قبل البعثة) وهو يف سجن االحتالل الفرنيس حلكم املحكمة العسكرية

الفرنسية يف دمشق بسبب قضية فلسطني من تاريخ 5حزيران 1939م
إىل  3ترشين الثاين 1940م وقد طبع الكتاب يف  850صفحة..

املرجع الديني املعارص السيد حممد الشريازي جتاوزت مؤلفاته حلد
اآلن ( )300كتاب ًا من بينها موسوعته الفقهية االستداللية (الفقه)

طبع منها ( )115جملد ًا ،وتفسريه للقرآن (تقريب القرآن إىل األذهان)
طبع يف عرش جملدات ،ورشحه للمكاسب ( )16جملد ًا ،ورشحه

لكفاية األصول ( )5جملدات ،إىل عرشات الكتب يف خمتلف احلقول
واملجاالت ..مع مواظبته عىل التدريس يومي ًا ،واستقباله الزائرين

والسائلني واملراجعني ،ومواجهته املشاكل السياسية ،وقيامه بمهامه

القيادية املرجعية..

إن هذه النامذج وأمثاهلا حجة عىل كل عامل لكي يتصدى ملسؤوليته،

ويقوم بواجبه يف نرش ثقافة اإلسالم ،وتوضيح مفاهيمه ،ولوال هذه

النامذج ملا بقي هذا الوجود اإلسالمي ،ولو تظافرت معهم اجلهود
وكثر أمثاهلم لكان اإلسالم اآلن أقوى موقع ًا وتأثري ًا..
العمل الجمعي والمؤسساتي
غالب ًا ما تكون املؤسسات الدينية الثقافية ضمن اإلطار واإلرشاف

احلكومي الرسمي ،مما حيد من حركتها وحريتها ،وجيعل مواقفها
وأنشطتها تابعة ملسار احلكم ومواقفه السياسية..
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أما العلامء املستقلون يف حركتهم ونشاطهم عن وضع السلطة

واحلكم ،فإهنم عادة ما يامرسون أدوارهم ومهامهم كأفراد ،وليس

كتجمعات ومؤسسات.

والسبب الرئيس يف هذا املنحى الفردي هو احلذر من السلطات،

أي نشاط مجعي خارج إطارها بعني الريبة والشك،
التي تنظر إىل ّ
ومتنعه أو تعرقل طريقه.
لكن هذا السبب ال يعني انعدام فرص العمل اجلمعي بالكامل

بني علامء الدين ،فهناك هامش من احلرية واملجال ،تتفاوت مساحته

بني بلد وآخر ،كام يمكنهم فرض األمر الواقع يف بعض األحيان ،أو
االتفاق عىل درجة من التشاور والتنسيق ال يثري السلطة.

بيد أن هناك مشكلة أخرى تكمن يف ضعف االندفاع واالهتامم

بالعمل اجلمعي واملؤسساتى ،وهى مشكلة عامة يف املجتمعات
املتخلفة ،حيث تسود الروح األنانية والفردية ،وينخفض الوعي بأمهية

التعاون ،وتنعدم األخالقيات التي يستلزمها العمل اجلمعي.

وكان يفرتض يف علامء الدين أن يتساموا عىل واقع التخلف،
وجيسدوا بسلوكهم قيم الوحدة والتعاون واالنسجام فيام بينهم أو ً
ال،
ومن ثم يعكسون هذه القيم والسلوك يف سائر نواحي حياة املجتمع

بتوجيههم وإرشادهم.

وهيمنا يف هذا البحث احلديث عن التعاون بني العلامء عىل الصعيد

الثقايف..
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فهذا العرص عرص التكتالت والتجمعات واملؤسسات ،واألخطار
والتحديات التي نواجهها فكري ًا وثقافي ًا تتجىل يف تيارات عاملية ،ذات
مؤسسات تتصف بأعىل درجات النظام والربجمة والتخطيط.

والفرد مهام بلغ يف علمه ،ومهام أوتى من كفاءات ،وتوفرت له

من إمكانات ،يبقى حمدود القدرة ،وتعاونه مع اآلخرين جيعل رأيه

أصوب ،وعلمه أقوى وأكمل.

ويف املجال الثقايف فإن تبادل الرأي ،وتداول املعرفة ،وتالقح الفكر،

ال يكون إال عرب تالقي العلامء وتشاورهم ،وتعاوهنم يف رسم اخلطط
وبلورة املفاهيم ووضع الربامج ،وتقويم املوضوعات.

وإذا كانت كل جماالت احلياة يف حاجة إىل تبادل الرأي ،فإن جمال

الثقافة هو األحرى بتكاتف العقول وتداول اآلراء.

خاصة وأن تراثنا الديني أحاطت به ظروف ومالبسات ،جعلت

استكشاف القيم واستنباط األحكام واألنظمة ،من هذا الرتاث ليست

مهمة سهلة ،وتداول الرأي بني العلامء ،والتعاون يف البحث والتحقيق
واملناقشة يساعدهم كثري ًا يف إنجاح مهمتهم اخلطرية ،بالوصول إىل
حقائق الدين وثوابت أحكامه.

والتطورات والتغريات املعيشة عىل مستوى األمة والعامل ،التي مل

تكن حادثة يف عرص الترشيع حتتاج إىل دراسة وبحث عميق لتحديد
رؤية الدين إليها ،وموقفه منها ،وذلك ال يتم بشكل أفضل إال عرب

عمل علمي مجعي ،ومؤسسات فكرية قائمة عىل التخطيط والتنظيم.

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

43 I
Q

إننا نجد العلامء املتخصصني يف سائر جماالت العلم يتداولون

الرأي ،ويعقدون املؤمترات ،ملعاجلة ما يستعيص عليهم من قضايا

ختصهم ،كعلامء الطب والفلك واالقتصاد ...بل حتى أصحاب الفنون
واهلوايات املختلفة هلم جتمعاهتم ولقاءاهتم ومؤمتراهتم ..فلامذا ال نجد
لدى علامء الدين توجه ًا واهتامم ًا من هذا القبيل؟!

وقد طرح الشهيد الشيخ مرتىض مطهري يف إيران مثل هذه الفكرة

قبل سنوات عدة حتت عنوان (املجلس الفقهي) ومما جاء يف اقرتاحه

قوله:

إنه بعد أن ظهرت الفروع التخصصية يف مجيع علوم الدنيا ،فكانت
سبب ًا يف تقدم العلوم تقدم ًا حمري ًا للعقول ،ظهر أمر آخر إىل حيز الوجود
كان أيض ًا عام ً
ال مهماًّ من عوامل التقدم والتطور ،أال وهو التعاون
الفكري بني العلامء من الطراز األول ،واملنظرين يف كل فرع يف عامل
اليوم مل يعد لفكرة الفرد والتفكري الفردي قيمة تذكر والعمل الفردي
ال يوصل إىل نتيجة ..إن علامء كل فرع من فروع العلم مشغولون دائ ًام

بتبادل النظر مع بعضهم البعض ،يضعون حاصل فكرهم ،وعصارة
عقوهلم حتت ترصف العلامء اآلخرين .بل أن علامء قارة ما يتبادلون مع

علامء قارة أخرى ويتعاونون معهم ،فيكون من أثر هذا التعاون وتبادل
املعلومات والتعرف عىل وجهات نظر اآلخرين ،انه إذا كانت هناك

نظرية نافعة وصحيحة أمكن نرشها برسعة أكثر لتأخذ مكاهنا ،وإذا
كانت النظرية باطلة أمكن إعالن بطالهنا رسيع ًا ،واطراحها بعيد ًا،
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دون أن يضطر طالب العلم إىل التمسك هبا حتى يتبني هلم بطالهنا

بعد سنني.

أي تقسيم للعلم والتخصص،
إنه مما يؤسف له أننا ال نرى بيننا ّ

أي تعاون وتبادل نظر .ومن البدهيي أننا هبذا الوضع ال يمكن أن
وال ّ
نتوقع تقدم ًا وحلاًّ للمشاكل .عىل الرغم من أن أمهية التشاور العلمي
وتبادل النظر واضحة ،وال تتطلب الربهنة عليها ،ولكن لكي يتبني أن
اإلسالم نفسه حيتوي عىل أمثال هذه التطلعات واملبادئ التقدمية نورد

آية من القرآن وقطعة من هنج البالغة:

جاء يف القرآن يف سورة الشورى (اآلية:)38
ِ
ِ
ورى َب ْي َن ُه ْم
{وا َّلذ َ
َ
اس َت َج ُابوا ل َربهِّ ِ ْم َو َأ َق ُاموا َّ
الصال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ين ْ
ِ
ممِ
اه ْم ُي ْنفقُ ونَ }.
َو َّا َر َز ْق َن ُ

هذا هو الوصف الذي يصف به الله املؤمنني وأتباع اإلسالم ،إذن

فاإلسالم يرى أن التعاون الفكري وتبادل النظر من املبادئ األصيلة

يف حياة املؤمنني.

ويف هنج البالغة« :واعلموا إن عباد الله املستحفظني علمه ،يصونون

مصونه ،ويفجرون عيونه ،يتواصلون بالوالية ،ويتالقون باملحبة،

ويتساقون بكأس روية ويصدرون ّبرية» أي اعلموا أن الذين عهد

الله إليهم بعلمه حيفظونه ،وجيرون ينابيعه ،أي أهنم يفتحون أبواب
العلم بوجوه الناس ،يرتبط بعضهم ببعض بروابط املحبة والتعاطف،

يتالقون باملحبة والبشاشة ،ويرتوون من كأس العلم والفكر ،يتعاطون
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كؤوس العلم واملعرفة التي يدخرها ُّ
كل منهم ،وتكون النتيجة أن
ريا.
يرتوي اجلميع ًّ

فلو أنشئ جممع علمي للفقهاء ،وحتقق مبدأ تبادل النظر ،فإن ذلك
فض ً
ال عن أنه يؤدي إىل تكامل الفقه وتطويره ،فإنه يزيل كثري ًا من
االختالف يف الفتاوى.

ليس هناك طريق آخر ،ألننا إذا كنا ندعى أن فقهنا من العلوم احلقة

يف العامل ،فال ّبد من اتباع األساليب التي تتبع يف سائر العلوم األخرى،
وإذا مل نفعل ذلك فمعنى ذلك أن الفقه خارج عن صف العلوم(((.

ثم تقويم األوضاع وتشخيص املوضوعات هو اآلخر حيتاج إىل

تضافر اآلراء واألفكار من قبل العلامء قبل أخذ موقف مترسع من

أي نظرية أو فكرة أو موضوع.
ّ

والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح عىل الواعني واملخلصني :ملاذا

تنعدم مبادالت احلوار والتالقي والتنسيق بني علامء الدين؟

واملفرتض أهنم كعلامء مطلعون عىل تأكيدات اإلسالم عىل التشاور
او ُنوا َعلىَ ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى}((( .وقوله تعاىل:
{و َت َع َ
والتعاون ،كقوله تعاىلَ :
{و َأمر ُهم ُشورى بي َن ُهم}((( .وقوله تعاىل{:وشَ ِ
او ْر ُه ْم فيِ الأْ َ ْم ِر}(((.
َ
َ َْ ْ
َ ُْ ْ
((( الشيخ مرتىض املطهري .االجتهاد يف اإلسالم( ،طهران :مؤسسة البعثة) صفحة .31
((( سورة املائدة ،آية.2 :
((( سورة الشورى ،آية.38 :
((( سورة آل عمران ،آية.159 :
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وما روي عن رسول الله Aأنه قال« :ما من رجل يشاور أحد ًا إال

هدي إىل الرشد»(((.

وقال النبي Aفيام ذكره املاوردي« :ما تشاور قوم إال هدوا ألرشد
أمرهم»(((.
وقال أبو هريرة فيام رواد الرتمذي« :مل يكن أحد أكثر مشاورة من
رسول الله.(((»A

وقول اإلمام عيل« :Eمن شاور ذوي العقول استضاء بأنوار
العقول»((( َو «االستشارة عني اهلداية»(((.

ويفرتض أيض ًا يف علامء الدين أن يكونوا متحلني بمكارم األخالق،
التي تبعدهم عن حاالت احلقد واحلسد والبغض واألنانية واملزاجية..

كل ذلك صحيح ،لكن ال يصح أن ننسى أن العلامء جزء من
املجتمع ،وما دام املجتمع كله يعيش حالة التخلف ،وال تسوده أجواء
احلرية والتعددية والتعاون والتشاور ،فإن العلامء قد شملهم هذا
الداء اخلطري.
ثم ال ختلو أوساط العلامء من عنارص تفتقد االلتزام بالضوابط
أي
واألخالق الكاملة املطلوبة ،فتؤدي هذه العنارص دور ًا سلبي ًا جتاه ّ

مسعى تعاوين.

((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  5صفحة .210
((( وهبة الزحيىل .التفسري املنري ،ج 1991 ،4م( ،دمشق :دار الفكر) صفحة .140
((( املصدر السابق.
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  5صفحة .211
((( املصدر السابق.
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وهناك بعض العلامء يفرطون يف احلذر واخلوف من رد فعل
أي عمل مجعي.
السلطات احلاكمة فيتحفظون عىل ّ

إضافة إىل ضعف الوعي االجتامعي ،واالستعداد لتحمل املسؤولية،
أي فكرة للتطوير والتغيري يف الوضع الديني السائد عند البعض
ورفض ّ
من العلامء ،مما جيعل هذا البعض معارض ًا لطروحات العمل اجلمعي
أي حماولة يف هذا االجتاه ..وكأمثلة عىل ذلك
واملؤسسايت ،وقد يعرقل ّ
نشري إىل ما ذكره األديب الباحث عيل اخلاقاين يف موسوعته (شعراء
الغري) من فشل العديد من املحاوالت اإلصالحية ،واملشاريع
التعاونية يف أوساط احلوزة العلمية يف النجف األرشف آنذاك(((.

لكننا نراهن اآلن عىل التطورات اإلجيابية يف الوسط الديني ،مع
إرشاقة الصحوة اإلسالمية ،وتوفر أجواء الوعي واالنفتاح ،مما جيعلنا
نأمل يف انطالق مبادرات جديدة يف هذا املجال ،عل مستوى األمة
مجعاء ،وعىل مستوى األقاليم واملناطق.
فكم هو رائع ومفيد أن جيتمع العلامء يف كل منطقة ليتبادلوا الرأي
فيام بينهم ،ولينسقوا اجلهود يف نشاطهم العلمي والثقايف .وأن جيتمع
اخلطباء وخاصة قبيل مواسم اإلرشاد والوعظ ،ليتداولوا الفكر حول
أوضاع املجتمع ،وحمتوى وأساليب تثقيفه وتوجيهه.

تنقية الثقافة
نقية سليمة ،لكن
تتنزل رسالة الله تعاىل إىل البرش ،عىل يد أنبيائه ًّ
((( عيل اخلاقاين .شعراء الغري ،ج  5صفحة  331ج 11صفحة ( ،311قم :مكتبة املرعيش) .
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البرش بفهمهم اخلاطئ واملحدود ،وبنزعتهم املادية املصلحية ،وبدافع
الشهوات واألهواء ،حيرفون الرساالت اإلهلية ،وينحتوهنا حسب

توجهاهتم ومصاحلهم ،ويضيفون إليها من عاداهتم وتقاليدهم ،ومع
الزمن يصبح ذلك اخلليط املشوه دين ًا ومقدس ًا.

حدث هذا لكل رشائع األنبياء تقريب ًا .وإذا بالبيت احلرام والكعبة

املرشفة ،التي بناها ورفع قواعدها نبي الله إبراهيم اخلليل Eلتكون
قبلة املوحدين لله سبحانه ،تصبح قاعدة تنتصب عىل ظهرها أصنام

الرشك والوثنية ،من قبل العرب املنحدرين من نسل نبي الله إبراهيم

وذريته!!

ونبي الله موسى Eالذي قاوم برسالته التمييز العنرصي الطائفي
للفراعنة لتصبح توراته بعد حتريفها منبع ًا للروح العنرصية ونظرية

شعب الله املختار لدى الصهاينة!!

ورسالة املسيح عيسى بن مريم Eالتي أنزهلا الله تعاىل هلداية البرش

إىل عبادته وتوحيده ،أصبحت بالتزوير والتحريف مظلة لعقيدة الرشك
والتثليث ،ودافع ًا نحو زخارف احلياة ومفاسدها !!

فهل نجا اإلسالم ،وسلمت رسالته من هذا اخلطر الذي أصاب ما

سبقه من الرساالت اإلهلية؟

كال ،فام هو معروف من اإلسالم مشوب يف جانب كبري منه،

بالتحريف والتزوير والتشويه.

أي حتريف أو
صحيح أن القرآن الكريم بقي نصه سامل ًا مصون ًا من ّ
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تغيري ،حتقيق ًا لقوله تعاىل{ :إِ َّنا ن َْح ُن ن ََّز ْل َنا ِّ
الذكْ َر َوإِ َّنا َل ُه لحَ َ ِاف ُظونَ }
ِ ِ
يه ا ْلب ِ
{وإِ َّن ُه َل ِك َت ٌ ِ
اط ُل ِم ْن َبينْ ِ َي َد ْي ِه َوال ِم ْن
وقوله تعاىلَ :
اب َعز ٌيز * ال َي ْأت َ
ِ
َخ ْل ِف ِه َتن ِز ٌ ِ
يم ِ ٍ
يد}(((.
يل م ْن َحك ٍ حمَ
ْ
(((

لكن القرآن احلكيم تعرض للتحريف والتزوير يف تفسريه وفهم

معانيه ،فأصبح أمامنا ركام متناقض يف تفاسري آيات القرآن ،وكثري
من التفاسري تعكس حمدودية أفكار أصحاهبا ،وتربر للفهم والتقاليد
السائدة يف عصورهم ..وإن كنا نعتز ببعض التفاسري القيمة ،وعطاء

املفرسين الواعني املخلصني الذين مل يفرسوا آيات القرآن ومل جيريوها

لصالح آرائهم وتوجهاهتم ،بل اجتهدوا يف فهم معانيها حسب قدراهتم
ومستوى وعيهم..

أما السنة الرشيفة فابتالؤها أعظم ،حيث كثر الكذابة عىل رسول

الله Aكام تنبأ هو بذلك حيث قال« :ستكثر عيل الكذابة».

وهناك آراء املتكلمني املسلمني وما حتتويه من تناقضات ومعارك

جدل حمتدم ،وآراء أصحاب املذاهب الفقهية وما تتضمنه من

اختالفات..

وهناك حم��اوالت الدس يف تراث اإلس�لام من قبل األع��داء،

والتأثريات الفكرية والسلوكية التي نقلتها املجتمعات التي التحقت

ترسب إىل الثقافة اإلسالمية من فلسفة
باملسلمني ..وهناك ما ّ
((( سورة احلجر ،آية. 9 :
((( سورة فصلت ،آيتان 41 :ـ .42
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اإلغريق ..وحماوالت بعض احلكام املسلمني تطويع الدين وترشيعاته

وفق رغباهتم.

كام أن حالة التخلف التي عاشتها األمة طوال الفرتة املاضية،

انعكست عىل الرتاث الفكري والثقايف.

كل ذلك جعل يف تراثنا وثقافتنا خليط ًا من اآلراء والتصورات

املتناقضة واملعوقة لالنطالق والتقدم.

وعلامء الدين يف هذا العرص ،مطالبون بنفض غبار التخلف ،وركام

التحريف عن تراثنا وثقافتنا ،ليعود للدين خلوصه ونقاؤه ،ولتتحرر

مجاهري األمة من أغالل الفهم القرشي ،وقيود الفكر الرجعي املتزمت،
ولتستطيع ثقافة اإلسالم احلقيقية مواجهة حتديات احلضارة املادية

املتقدمة ومتوجاهتا الفكرية.

بالطبع لن تكون تلك مهمة سهلة ميسرّ ة بل إهنا حتتاج إىل جهد
علمي عميق لتمحيص القيم األساس يف الدين ،واملقاصد العليا

للرشيعة ،ولوضع املقاييس الدقيقة الثابتة التي نغربل عىل أساسها

الرتاث ونحاكم مروياته.

كام حتتاج املهمة بعد ذلك إىل جرأة وشجاعة وإقدام ،ألن إنكار
ما ألفه الناس وتعودوا تقديسه باعتباره دين ًا ،أو عرض ما جهلوه من

الدين وكان غائب ًا عن أسامعهم وأفهامهم ..إن ذلك يعني املواجهة
والصدام مع مراكز القوى املتشبثة بالفهم السائد واملنتفعة منه ،ومع

عامة الناس املتدينني البسطاء والسطحيني..
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وىف تارخينا املعارص نقرأ عن عامل ومرجع ديني كبري كيف اضطر

للرتاجع أمام تلك الضغوط حينام طرح رؤيته اإلسالمية املخالفة

للرأي السائد ،وهو اإلمام الشيح حممد حسني النائيني (1273هـ ـ

1355هـ) وكان من كبار املجتهدين يف النجف األرشف يف العراق،
فقد ألف كتاب ًا ينترص فيه ملبدأ الشورى (الديمقراطية) ويؤصل هذا
ويرشع مقاومتها
املبدأ إسالمي ًا ،وهياجم االستبداد والديكتاتورية
ّ
ديني ًا ،وصدر الكتاب حتت عنوان (تنبيه األمة وتنزيه امللة).

يقول األديب عيل اخلاقاين عن هذا الكتاب وص��دوره :رسالة

تنبيه األمة وتنزيه امللة كتبها اإلمام النائيني ...وقد بني فيها أن الدين
اإلسالمي يدعو إىل الشورى ،وتشكيل املجالس النيابية ،ألخذ آرائهم
يف مقررات الدولة ،وأن الدين اإلسالمي دين احلرية ال دين التعسفية
والذلة ،وأنه يدعو إىل التعليم العام للنساء والرجال ،وأنه يدعو إىل
وجوب التعبري عن اآلراء برصاحة ،ومنه وجوب إصدار الصحف
والنرشات إىل غري ذلك من األمور التي كانت حمظورة عند بعض أهل

الدين املتطرفني بالرجعية.

واشتدت الضغوط عىل اإلمام النائينى من األوساط املتحجرة

والرجعية فسحب الكتاب من األسواق وسعى إىل مجعه وبذل عىل ما

قيل يومذاك لرشاء كل نسخة ما ال يقل عن لريتني ذهبيتني ،وهو مبلغ
جد كبري كثمن لرسالة مل تزد عىل عرشات الصفحات(((.

((( حممد سعيد الطرحيي .املوسم ،جملة فصلية ،العدد اخلامس ،املجلد الثاين 1990م ،صفحة
 41ـ .42
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من أعالم اإلصالح الثقافي
وعىل الرغم من صعوبة مهمة اإلصالح وتنقية الثقافة الدينية ،إال

أن العلامء املخلصني قد اقتحموا هذا امليدان ،وحتملوا آالم ومشاكل

موقفهم الشجاع بدافع ديني عقيدي ..وأثمرت أفكارهم وطروحاهتم
تيار ًا ديني ًا جتديدي ًا .تعقد عليه آمال خالص األمة..
بالطبع فإن تضافر جهود العلامء ،ودخول أكرب قدر ممكن منهم يف

ساحة اإلصالح جيعل املهمة أسهل ،وحتقيق اهلدف أرسع.

ومن علامئنا املخلصني واملكافحني لتنقية القضايا الدينية مما شاهبا

وأدخل فيها من بدع وحتريفات ،اإلمام السيد حمسن األمني العاميل

(1284هـ ـ 1371هـ) ،فإنه تصدى لرتشيد اخلطابات واملنابر يف
املجالس الدينية ،وحماربة ما يطرحه اخلطباء من روايات وقصص ال

صحة هلا .وختالف أصول العقيدة ،كام قاوم الزيادات واملامرسات
اخلاطئة ،التي أدخلت عىل الشعائر احلسينية أيام عاشوراء ،وألف كتاب ًا

استداللي ًا منطقي ًا بعنوان (التنزيه يف أعامل الشبيه) .وملا صدر الكتاب،
وانترشت آراء السيد األمني اإلصالحية ،ثارث ثائرة املعارضني
لإلصالح والتطوير.

وكان يرمحه الله يتوقع ذلك ،ويراقب التفاعالت ،وكتب يف

مذكراته ما ييل« :وقد عملت يف ذلك رسالة التنزيه ،وطبعت وترمجت
إىل الفارسية ،وقام هلا بعض الناس وقعدوا ،وأبرقوا وأرعدوا ،وجاشوا
وازبدوا ،وهيجوا طغام العوام والقرشيني ،ممن ينسب للدين ،فذهب
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زبدهم جفاء ومكث ما ينفع الناس يف األرض ..لقد أشاعوا يف العوام
أن فالن ًا حرم إقامة العزاء ،بل زادوا عىل ذلك أن نسبونا إىل اخلروج
عن الدين ،واستغلوا بذلك بعض اجلامدين من املعممني».

وألف بعض العلامء كتب ًا يف الرد عىل السيد األمني ،والواقع أن

حدا من
املعارضة الشعبية لدعوة السيد حمسن األمني ،قد بلغت ًّ

اهلياج دفع بعض منارصيه إىل الكتابة إليه ،يرجونه لسحب الرسالة
من املكتبات وإخفائها عن العيون ،خوف ًا عىل شخصه من التعرض

لألذى.

كام أنشد بعض الشعراء القصائد واألبيات يف التهجم عىل شخصيته

كقول أحدهم:
يا عابر ًا أما مررت بجلق فاعبث ببيت أمينها املتزندق
وج ّلق هي الشام.

وقال آخر:
ذرية الزهراء إن عددت يوم ًا ليطري الناس فيها الثنا
فال تدعوا حمسن ًا منهم فإهنا قد أسقطت حمسنا

لكن السيد األمني حتىل باجلرأة والشجاعة ،وصمد أمام الضغوط

واإلثارات ،واستمر يكافح لتنقية الدين من الشوائب مهام كلفه ذلك

من ثمن ،وأبلغ مجلة ختترص موقفه الفقهي واالجتامعي يف هذا املجال

قوله« :األشياء ال تغيرّ حقائق األشياء ،وعادات الطغام من العوام
ال تكون دلي ً
ال لألحكام» ومل تقترص جهوده النقدية اإلصالحية عىل
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هذا اجلانب ،بل شملت العديد من جماالت الدين والثقافة ،كربامج

الدراسة يف احلوزات العلمية واملدارس الدينية ،وعادات املجتمعات
املتدينة وتقاليدها ،وقضايا اخلالفات املذهبية(((.

ومن املعارصين نشيد باجلهود الكبرية اجلبارة التي بذهلا عاملان من

أعالم األمة يف هذا املجال مها :الشيخ حممد الغزايل والشهيد الشيخ

مرتىض املطهري من إيران..

فقد انربى الشيخ حممد الغزايل منذ نصف قرن من الزمن لنرش

الفكر والثقافة اإلسالمية اهلادفة ،ولتوعية الناس بحقائق ،ومفاهيم
دينهم ،وحتذيرهم من البدع واالنحرافات والتحريف والتزوير الذي

تسلل إىل األفكار واملامرسات الدينية..

وقد صدر له أخري ًا كتابان ّقيامن حيمالن خالصة نضاله وأفكاره

يف هذا املجال مها :كتاب (السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث)
وكتاب( :تراثنا الفكري يف ميزان الرشع والعقل).

وكتاب ثالث ال يقل عن هذين الكتابني قيمة وأثر ًا وهو (كيف

نتعامل مع ا لقرآن).

والقضية املحورية يف هذه الكتب الثالثة هي الفرز والتمييز بني
ما هو دين يف حقيقته وما ٌأحلق بالدين وترسب إليه من آراء وأعراف

وتقاليد ..كام تركز فصول هذه الكتب عىل رضورة الرجوع إىل املنابع
((( املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق ،املصلح اإلسالمي السيد حمسن
األمني ،صفحة  ،28طبع سنة 1992م.
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األصيلة لإلسالم ،واالهتامم بقيمه وقضاياه األساس ،بدل االنشغال
باجلزئيات واألمور اجلانبية اهلامشية ،التي جعلت املسلمني متخلفني

عن ركب احلضارة ،غارقني يف اجلهل واملشاكل واألزمات..

أما الشهيد املطهري (1338هـ ـ 1399هـ) فقد كرس نشاطه

الفكري والعلمي إلماطة احلجب وإزالة األستار ونفض الغبار

عن حقائق اإلس�لام ،وكان يسلط األض��واء يف كتاباته وخطاباته
عىل مواقع الزيف والتحريف يف الثقافة املتداولة يف الوسط الديني،

ويفضح املامرسات والتقاليد اخلاطئة التي ينظر إليها الناس كمقدسات
يقول« :Dمنذ عرشين عام ًا حيث مسكت القلم وكتبت املقاالت

والكتب مل يكن يل هدف من كل ما كتبته إال حل املشاكل واجلواب عىل

األسئلة املطروحة يف عرصنا يف خمتلف املسائل اإلسالمية.

وقد كتبت يف املوضوعات الفلسفية واالجتامعية واألخالقية

والفقهية والتارخيية .ومع أن مؤلفايت ختتلف من حيث املوضوع
متام ًا ولكن اهلدف العام من مجيعها أمر واحد فحسب :أن الرشيعة

اإلسالمية املقدسة جمهولة لدى العامة ،وقد حرفت حقائق هذا الدين
يف أنظار الناس تدرجيي ًا ،والسبب األساس يف تفرق مجع من الناس عن
هذا الدين هو التعاليم اخلاطئة التي ألقيت إليهم باسم الدين ،وأن هذا
الدين املقدس يف الوقت احلارض يصاب بالصدمات والرضبات من

جانب بعض املدعني محايته أكثر من غريهم ،فاهلجوم االستعامري
الغريب مع عمالئه املعروفني واملجهولني من جهة ،والقصور أو
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التقصري الصادران من املدعني محاية اإلسالم يف هذا العرص من جهة
أخرى كانت السبب يف اهلجوم التدرجيي عىل األفكار والنظريات
اإلسالمية يف خمتلف املجاالت من األصول والفروع .وهلذا فإنني ـ

وأنا عبد ضعيف ـ رأيت من واجبي أن أقوم بام أستطيع اسداءه من
خدمة يف هذا املجال»(((.

لقد حتدث املطهري وكتب ناقد ًا وضع احلوزات واملدارس العلمية

الدينية ،ومجود مناهجها ،وضعف براجمها ،وأخطاء طريقة اإلدارة

فيها ..كام عالج مسألة الفقاهة واالجتهاد ونقاط الضعف يف مسارها
وس ّلط األضواء عىل أسلوب وحمتوى اخلطابات الدينية واملجالس

احلسينية وما يتخللها من غلو وحتريف وتشويه ..وناقش وضع املرأة يف
املجتمع وتأثريات رواسب اجلاهلية يف التعامل مع املرأة ..إىل كثري من
القضايا احلساسة واخلطرية التي تعرض هلا يف كتبه العديدة وحمارضاته

الكثرية..

لقد شق هؤالء العلامء املصلحون من أمثال النائيني والغزايل

واملطهري وغريهم طريق غربلة الثقافة وتنقيتها ،وعىل باقي العلامء

تقع مسؤولية مواصلة هذا الطريق ليتجىل اإلسالم يف صورته احلقيقية

القادرة عىل إقناع العقول واستقطاب النفوس ،وحل مشاكل البرشية

وأزماهتا..

((( املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق ،املطهري العبقري الرسايل،
صفحة .22
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معالجة المشاكل الراهنة
يتصور كثري من علامء الدين ودعاته أن مهمتهم األساس هي إرشاد

الناس إلصالح آخرهتم ،وتقديم احللول للمشاكل التي يعانوهنا بعد

املوت ..ولكن كيف يعيش الناس يف هذه الدنيا؟ وكيف يعاجلون
املشاكل التي تواجههم يف هذه احلياة؟ وهل ذلك من برنامج الدين

ووظيفته أم ماذا؟

ال شك أن اإلسالم جاء إلسعاد الناس يف الدنيا قبل اآلخرة:
ِ
ِ ِ
(((
{واكْ ُت ْب َل َنا فيِ َه ِذ ِه
{ر َّب َنا آت َنا فيِ ُّ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوفيِ الآْ خ َرة َح َس َنةً} َ .
َ
ِ
لحِ
ِ
ِ
ِ
(((
و{م ْن َعم َل َصا ًا م ْن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوفيِ الآْ خ َرة}
ُّ
َ
مؤ ِمن َف َلنحيِينه حيا ًة َطيبةً}((( و{است ِجيبوا للِهَّ ِ ولِلرس ِ
ول إِ َذا َد َعاكُ ْم لمِ َا
َ َّ ُ
ُ ْ ٌ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ِّ َ
َْ ُ
يحُ ْ يِ ُ
يك ْم}(((.
مها املؤمن هيتم بأمر دنياه
وورد عن رسول الله« :Aأعظم لناس ًّ

وأمر آخرته»(((.

وروي أيض ًا« :ليس منا من ترك دنياه لدينه ،أو ترك دينه لدنياه»(((.

وإنام ينجح اإلنسان ويفوز يف آخرته عرب تنظيمه وإصالحه لدنياه

((( سورة البقرة  ،آية.201 :
((( سورة األعراف ،آية156 :
((( سورة النحل ،آية.97 :
((( سورة األنفال ،آية.24 :
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  3صفحة  ،330نق ً
ال عن كنز العامل.
((( املصدر السابق.
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كام يقول اإلمام عيل« :Eبالدنيا حترز اآلخرة»(((.

وعن اإلمام الباقر« :Eنعم العون الدنيا عىل اآلخرة»(((.

وذلك يعنى أن هيتم علامء الدين بدراسة مشاكل املجتمع وقضاياه

الراهنة ويقدمون له الفكر والثقافة التي تساعده عىل حل هذه املشاكل

ومعاجلتها ،أما أن يرتك الناس يتخبطون يف أزماهتم احلياتية واملعاشية
احلارضة ،بينام تقدم هلم احللول والوسائل لتجاوز أهوال اآلخرة
والقيامة ،فهذا تنكر حلقيقة اإلسالم ولواقع احلياة..

فإذا كان الناس يعيشون أزمة السكن واملأوى يف الدنيا فهل يقنعهم

أن ندهلم عىل طريق توفري القصور هلم يف اجلنة عرب العبادات والذكر

والدعاء ..وإذا كان الشاب يعاين صعوبة يف احلصول عىل زوجة من
الطني فهل جتديه نصائحنا له لتأمني عرشات الزوجات من احلور

العني..

لقد نرش الكاتب املرصي املعروف فهمي هويدي مقالة يف إحدى

الصحف انحى فيها بالالئمة عىل العلامء والوعاظ اللذين جيرتون

للناس احلديث عن قضايا الغيب والقيامة بينام يتجاهلون البحث حول
قضايا الشهود واحلياة وكانت مقالته حتت عنوان( :أهوال الدنيا قبل

أهوال اآلخرة)(((.

((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،خطبة رقم .156
((( املحمدي الريشهري ..ميزان احلكمة ،ج  3صفحة .285
((( فهمي هويدي .أزمة الوعي الديني( ،صنعاء :دار احلكمة اليامنية) صفحة .65
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والبعض من العلامء واخلطباء يتحدثون حول العامميات والكليات

والقضايا التارخيية دون أن يالمسوا يف حديثهم وكتاباهتم قضايا الواقع

املعيش..

إن هناك مشاكل رئيسة عامة تعاين منها األمة اإلسالمية بشكل عام
والتكنولوجي ،واالستبداد
العلمي
احلضاري ،والتقهقر
كالتخ ّلف
ّ
ّ
ّ
السيايس ،وحالة التجزئة واخلالفات الطائفية ..وهناك مشاكل خاصة

تعانى منها بعض املجتمعات ،كاإلرهاب الفكري ،والتمييز الطائفي،
والبطالة ،واألمية ،وحياة البذخ والرتف..

وعىل العلامء يف عطائهم الثقايف أن يركزوا عىل املشاكل والقضايا

التي يعانى منها املجتمع ،لريى الناس يف دينهم أمل اخلالص ومرشوع
اإلنقاذ ،ولئال جيدوا أنفسهم يف حاجة إىل اتباع املبادئ والتيارات
املخالفة للدين ..ومن ثم ليأخذ اإلسالم دوره الريادي والقيادي يف

احلياة..

تأملنا أسلوب األنبياء والرسل يف دعوة جمتمعاهتم إىل الدين،
وإذا ّ

وجدنا كل نبى يركز عىل معاجلة أهم مشكلة يعاين منها جمتمعة ،وجيعل
تلك املعاجلة عنوان ًا لدعوته ورسالته ،مع أن كل األنبياء يدعون إىل

عبادة الله وتوحيده واخلضوع لرسالته ،ولكن املرشوع الذي يقدمه

كل واحد منهم للمجتمع ،كان يركز عىل املشاكل والقضايا الرئيسة
لذلك املجتمع.

فنبي الله شعيب Eكان يركز يف دعوته عىل العدالة االقتصادية
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ملا كان يعانيه جمتمعه من بخس وظلم يف هذا املجال ،وذلك واضح يف

حديث القرآن احلكيم عن دعوة نبي الله شعيب وسريته يف أكثر من
اه ْم ُش َع ْيب ًا َق َ
ال
{وإِلىَ َم ْد َي َن َأ َخ ُ
سورة ،كام يف سورة األعراف اآلية َ 85
َيا َق ْو ِم ْاع ُب ُدوا هَّ َ
الل َما َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غَ يرْ ُ ُه َق ْد َج َاء ْت ُك ْم َب ِّي َنةٌ ِم ْن َر ِّب ُك ْم ف ََأ ْوفُوا
ِ
اس َأ ْشي َاء ُهم َوال ُتف ِْس ُدوا فيِ الأْ َ ر ِ
ض َب ْع َد
ْ
ا ْل َك ْي َل َوالمْ َيزانَ َوال َت ْب َخ ُسوا ال َّن َ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ني}.
إِ ْصالح َها َذل ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن كُ ْن ُت ْم ُم ْؤمن َ
ويف سورة الشعراء اآليات  177إىل  ،183يقول تعاىل{ :إِ ْذ َق َ
ال
لهَ ُ م ُشعيب َأال َتتقُ ونَ * إِ َل ُكم رس ٌ ِ
الل و َأ ِطيع ِ
ون *
نيِّ
ول َأم ٌ
َّ
ْ َْ ٌ
ني * فَا َّتقُ وا هَّ َ َ ُ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ني * َأ ْوفُوا ا ْل َك ْي َل
َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِلاَّ َعلىَ َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
ِ
ين * َو ِز ُنوا بِا ْل ِقس َط ِ
اس المْ ُ ْس َت ِق ِ
يم * َوال َت ْب َخ ُسوا
َوال َت ُكو ُنوا م َن المْ ُ ْخسرِ ِ َ
ْ
ِ ِ
اس َأ ْشي َاء ُهم َوال َتع َثوا فيِ الأْ َ ر ِ
ين}.
ض ُمفْسد َ
ْ
ْ ْ
ال َّن َ َ ْ
وتكرر ذلك يف سورة هود اآليات  83و 85وبنفس الكلامت تقريب ًا،
أي الكيل وامليزان والبخس.

بينام كان نبي الله لوط Eيركز عىل مسألة الشذوذ اجلنيس ألنه كان
{و ُلوط ًا
مشكلة جمتمعه يقول تعاىل يف سورة األعراف اآليتان  80ـ َ :81
ٍ ِ
ِ
ِ
إِ ْذ َق َ ِ ِ ِ
ِ
ني * إِ َّن ُك ْم
ال لق َْومه َأ َت ْأ ُتونَ ا ْل َفاحشَ َة َما َس َبق َُك ْم بهِ َ ا م ْن َأ َحد م َن ا ْل َعالمَ َ
ون النس ِ
ال شَ هو ًة ِمن د ِ
اء َبلْ َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم ُمسرْ ِ فُونَ }.
الر َج َ ْ َ ْ ُ
ِّ َ
َل َت ْأ ُتونَ ِّ
ويف احلديث عن نبي الله لوط يف سورة النمل آية  55وسورة
العنكبوت اآلية  29يتكرر املوضوع نفسه أيض ًا.
أما نبي الله موسى Eفإن احلديث عن دعوته يف القرآن الكريم
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يقرتن دائ ًام باحلديث عن طغيان فرعون ومواجهة نبي الله موسى له،
ألن االستبداد والطغيان السيايس كان هو املشكلة الرئيسة يف عرص نبي

الله موسى ولدى جمتمعه ،لذا كانت مواجهة هذا االستبدال والطغيان

هي عنوان رسالة نبي الله موسى ،وهي أول تكليف له يف رسالته من
قبل الله تعاىل{ :اذ َْه ْب إِلىَ ِف ْر َع ْونَ إِ َّن ُه َطغَ ى}(((  .ويتكرر احلديث عن

فرعون يف القرآن الكريم ضمن احلديث عن نبي الله موسى Eيف نحو
سبعني مورد ًا.

بينام نجد الرتكيز يف رسالة نبي الله إبراهيم Eعىل قضية الوثنية

وعبادة األصنام يقول تعاىل يف سورة الشعراء اآليات  69ـ :73
ال لأِ َ بِ ِ
ِ َ ِ ِ
يم * إِ ْذ َق َ
يه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُب ُدونَ * َقا ُلوا
َ
{وا ْت ُل َع َل ْيه ْم ن ََبأ إ ْب َراه َ
ِِ
ني * َق َ
ال َهلْ َي ْس َم ُعون َُك ْم إِ ْذ َت ْد ُعونَ * َأ ْو
ن َْع ُب ُد َأ ْص َنام ًا َف َن َظ ُّل لهَ َا َعاكف َ
َي ْن َف ُعون َُك ْم َأ ْو َيضرُ ُّ ونَ } ويتكرر احلديث عن هذا املوضوع يف قصة نبى
الله إبراهيم Eيف سورة األنبياء اآلية  57وسورة األنعام اآلية 74
وغريها.

أال نستوحي من ذلك أن االهتامم باملشاكل الراهنة هو منهج رسالة

األنبياء؟

((( سورة طه ،آية.24 :

الفصل الثاني

علماء الدين وال�ش�أن االجتماعي

انكماش الدور االجتماعي ،ملاذا؟

يعيش كثري من علامء الدين يف جمتمعاتنا حالة من العزلة واالنكفاء،

فال ُيطلون عىل املجتمع إال من نوافذ ضيقة حمدودة تتمثل يف التصدي
لألدوار الدينية التقليدية كصالة اجلامعة وإجراء العقود ومراسيم

أي تفاعل
الوفيات واإلجابة عن االستفتاءات الفقهية .ويعزفون عن ّ

مع قضايا املجتمع املختلفة.

بالطبع هناك البعض من علامء الدين ال ينسحب عليهم هذا الوصف،

خيص من
السواد األعظم منهم ،أو عىل أقل تقديرّ ،
غري أن حديثنا ّ
خيص َّ

ينسحب عليهم ذلك.
الدوافع واألسباب

قد ينكفئ إنسان عىل نفسه وينزوي عن جمتمعه ألنه ال حيظى بالثقة
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والقبول لدى الناس ،أو ألنه ال يرى أمامه فرص ًا واسعة للتعاطي

مع اآلخرين.

لكن هذا ال يرد غالب ًا عىل عامل الدين ،الذي يتعامل معه الناس بثقة

واحرتام ،وخيطبون و ّده ورضاه ،ويتمنون مباركته ألي شأن من شؤون

حياهتم.

إن أمام رجل الدين يف جمتمعاتنا فرص ًا للتحرك والتفاعل ،ال تتاح

ألي شخص سواه.

فلامذا خيتار هؤالء العلامء ألنفسهم حياة االنغالق والعزلة؟

وحيجمون أنفسهم ضمن دور هاميش حمدود يف املجتمع؟

يبدو أن هناك عوامل عديدة فكرية ونفسية واجتامعية تكمن وراء

هذه احلالة.

فمن الناحية الفكرية ،يتبنى هؤالء العلامء ،مفاهيم وتصورات،

تدفعهم إىل االبتعاد عن قضايا الناس ،والتداخل معهم.

فمفهوم استحباب العزلة ،واالبتعاد عن خمالطة الناس ،يعترب من

املسلامت عند هؤالء ،وقد خصصت لبحثه فصول وأبواب يف أغلب

مصادر الرتاث وكتب األخالق القديمة.

حيث وردت بعض النصوص والروايات ،رصحية يف التشجيع

عىل االبتعاد عن الناس ،وإن كانت تواجهها روايات ونصوص ،تدفع

باجتاه خمالطة الناس ،والتفا عل معهم ،لكن العديد من علامء السلف
يرجح الكفة األوىل أي العزلة واالنكفاء.
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املختصة لبحث موضوع العزلة
وهناك العديد من الكتب
ّ
عن الناس ،ورجحاهنا عىل املخالطة والتداخل معهم نذكر منها
بعض النامذج:

1 .1كتاب (العزلة واالنفراد) للحافظ اإلمام أيب بكر عبد الله بن
حممد بن عبيد البغدادي الشهري بابن أيب الدنيا (تويف 281هـ).
وقد طبع أخري ًا حمقق ًا من قبل دار الوطن يف الرياض سنة

1417هـ ـ 1997م.

2 .2كتاب (التفرد والعزلة) أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري
(تويف 360هـ).

3 .3كتاب (العزلة) أليب سليامن محد بن إبراهيم ّ
اخلطايب البستي
(تويف 388هـ) وهو مطبوع عدة طبعات.

4 .4كتاب (الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت) للحسن
بن أمحد بن عبد الله البغدادي ،وقد طبع حمقق ًا من قبل دار
العاصمة ـ الرياض.

(عز العزلة) لعبد الكريم بن حممد السمعاين (تويف
5 .5كتاب ّ
562هـ).

6 .6كتاب (العزلة) أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي (تويف
597هـ).

7 .7كتاب (األمر بالعزلة آخر الزمان) ملحمد بن إبراهيم الوزير
(تويف 840هـ) ،نرش عن دار ابن القيم ـ الدمام.
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وقد أفرد اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتابه (إحياء علوم الدين)
خاصا بعنوان (كتاب آداب العزلة) ذكر فيه
(450هـ ـ 505هـ) كتاب ًا ًّ

اختالف اآلراء حوهلا لكن البحث يف جممله ترغيب يف العزلة وبإلقاء

نظرة فاحصة عىل ما ورد فيه من النصوص والقصص والشواهد تظهر

لنا جذور وخلفية هذه احلالة..

ولنقتطع منه بعض الفقرات كنامذج.

قال ابن سريين :العزلة عبادة.

وقيل :اختذ الله صاحب ًا فودع الناس جانب ًا.

وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي :عظني ،قال :صم عن الدنيا

واجعل فطرك اآلخرة وفر من الناس فرارك من األسد.

وقال وهيب ابن الورد :بلغنا أن احلكمة عرشة أجزاء ،تسعة منها يف

الصمت والعارش يف عزلة الناس.

وقال سفيان الثوري :هذا وقت السكوت ومالزمة البيوت.

وقال إبراهيم النخعي لرجل :تفقه ثم اعتزل.

وقيل :كان مالك بن أنس يشهد اجلنائز ويعود املرىض ويعطي
األخوان حقوقهم فرتك ذلك واحد ًا واحد ًا حتى تركها كلها.
وقال الفضيل :إين ألجد للرجل عندي يد ًا :إذا لقيني أن ال يس ّلم

عيل وإذا مرضت إن ال يعودين.

وقال أبو سليامن الداراين :بينام الربيع بن خيثم جالس عىل باب داره
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إذ جاءه حجر فصك جبهته فشجه ،فجعل يمسح الدم ويقول :لقد

وعظت يا ربيع فقام ودخل داره فام جلس بعد ذلك عىل باب داره حتى

أخرجت جنازته.

وقال برش بن عبد الله :أقل من معرفة الناس فإنك ال تدري ما
يكون يوم القيامة فإن تكن فضيحة كان من يعرفك قلي ً
ال.
وقال الفضيل :من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه.

قال ابن عباس :Hأفضل املجالس جملس يف قعر بيتك ال َترى

وال ُترى(((.

ثم يذكر ـ الغزايل ـ فوائد العزلة وغوائلها مع ترجيحه للعزلة حينام

يقول يف عنوان الباب الثاين( :يف فوائد العزلة وغوائلها وكشف اهلوية

يف أفضلها) ويعدد للعزلة ست فوائد عىل نحو التفصيل فيكتفي هنا

بذكر عناوينها وبداياهتا:

«الفائدة األوىل :التفرغ للعبادة والفكر واالستئناس بمناجاة الله

تعاىل عن مناجاة اخللق ،واالشتغال باستكشاف أرسار الله تعاىل يف

أمر الدنيا واآلخرة وملكوت الساموات واألرض ،فإن ذلك يستدعي
فراغ ًا وال فراغ مع املخالطة ،فالعزلة وسيلة إليه»(((.

«الفائدة الثانية :التخلص بالعزلة عن املعايص التي يتعرض اإلنسان

((( أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج 2صفحة  222ـ .223
((( املصدر السابق ،صفحة .226
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هلا غالبا باملخالطة ويسلم منها يف اخللوة»(((.

وضمن هذه الفائدة يشري إىل موقع األمر باملعروف والنهي عن

املنكر وأن العزلة راجحة عىل التصدي لألمر باملعروف والنهي عن
املنكر قائ ً
ال« :وأما األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو من أصول

الدين وهو واجب ومن خالط الناس فال خيلو من مشاهدة املنكرات

فإن سكت عىص الله به ،وإن أنكر تعرض ألنواع من الرضر إذ ربام
جيره طلب اخلالص عنها إىل معايص هي أكرب مما هنى عنه ابتداء ،ويف
العزلة خالص من هذا فإن األمر يف إمهاله شديد والقيام به شاق»(((.

«الفائدة الثالثة :اخلالص من الفتن واخلصومات وصيانة الدين

والنفس عن اخلوض فيها والتعرض ألخطارها وقل ما ختلو البالد عن

تعصبات وفتن وخصومات ،فاملعتزل عنهم يف سالمة منها»(((.

رش الناس فإهنم يؤذونك مرة بالغيبة
«الفائدة الرابعة :اخلالص من ّ

ومرة بسوء الظن والتهمة باالقرتاحات واألطامع الكاذبة التي يعرس
الوفاء هبا ،وتارة بالنميمة أو الكذب فربام يرون منك من األعامل أو
األقوال ما ال تبلغ عقوهلم كنهه فيتخذون ذلك ذخرية عندهم ّ
يذخروهنا

للرش ،فإذا اعتزلتهم استغنيت من التحفّظ عن مجيع
لوقت تظهر فرصة ّ
ذلك»(((.

((( املصدر السابق ،صفحة .228
((( املصدر السابق ،صفحة .228
((( املصدر السابق ،صفحة .232
((( املصدر السابق ،صفحة .233
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«الفائدة اخلامسة :أن ينقطع طمع الناس عنك ،وينقطع طمعك عن

الناس ،فإما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد ،فإن رضا الناس غاية

ال تدرك فاشتغال املرء بإصالح نفسه أوىل ،ومن أهون احلقوق وأيرسها
حضور اجلنازة وعيادة املريض ،وحضور الوالئم واالمالكات ،وفيها

تضييع األوقات وتعرض لآلفات ثم قد تعوق عن بعضها العوائق

وتستقبل فيها املحاذير»(((.

«الفائدة السادسة :اخلالص من مشاهدة الثقالء واحلمقى ومقاساة

محقهم وأخالقهم فإن رؤية الثقيل هي العمى األصغر»(((.

أن للعزلة واالنغالق فلسفة وخلفية فكرية وجذور ًا
يتضح ّ
وهبذا ّ
ثقافية عل ًام بأن كتاب (إحياء علوم الدين) يعترب من الكتب املصدرية

األساس التي ينتهل منها علامء الدين وخاصة من الطوائف السنية يف

جمال الرتبوي واألخالقي.

والغريب أن املحقق املوىل حمسن الكاشاين (1005هـ ـ1091هـ)

الذي جاء بعد مخسة قرون من وفاة الشيخ الغزايل وقام بتهذيب (إحياء

علوم الدين) فهدف تاليف ثغرات الكتاب وسامه (املحجة البيضاء
يف هتذيب األحياء) لكنه حينام يصل إىل كتاب العزلة فإنه يثبت كل
نصوصه وأفكاره بل ويزيد عليها ما يؤيدها ويؤكدها(((.

((( املصدر السابق ،صفحة .235
((( املصدر السابق ،صفحة .235
((( املوىل حمسن الكاشاين .املحجة البيضاء ،ج  ،4الطبعة الثانية 1403هـ(،بريوت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) صفحة .3
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وي��وازي (إحياء علوم الدين) عند أهل السنة كتاب (جامع

السعادات) يف أوساط علامء الشيعة ،الذي يعترب من أهم املراجع

واملصادر األخالقية الرتبوية ملؤلفه املوىل الشيخ حممد مهدي النراقي

(1128هـ ـ1209هـ).

وهذا الكتاب عىل أمهية مواضيعه وبحوثه إال أنه أيض ًا يفرد بحث ًا

حول أمهية العزلة وفضلها ،مع أن املؤلف سعى إىل أن يكون طرحه
متوازن ًا ،حيث حكم بتخطئة من رجح العزلة أو املخالطة مطلق ًا ،بل

هي قضية نسبية ختتلف باختالف األشخاص والظروف .و ّمما قاله ما

ييل:

«إن األفضلية فيهام ـ العزلة واملخالطة ـ ختتلف بالنظر إىل األشخاص

واألحوال واألزمان واألمكنة»(((.

وإنه وبمجمل بحثه واستنتاجاته ،يرجح حالة العزلة واالنزواء

فيقول :وبام ذكر يظهر أن األفضل ملن بلغ مقام األنس واالستغراق،
اخللوة والعزلة ،إذ ال ريب يف أن املخالطة توجب السقوط عن مرتبة
الشهود واألنس ،وال يتصور من فوائدها يشء يقاوم ذلك ،ولذلك كان

املحبون املستأنسون بالله يعتزلون عن اخللق ويؤثرون اخللوة»(((.

ويقول أيض ًا« :فمن يتيسرّ له منزلة بدوام الذكر واألنس بالله،
فالتجرد واخللوة أفضل له
وبدوام الفكر والتحقيق يف معرفة الله،
ّ

((( حممدي مهدي النراقي .جامع السعادات ،ج ،3الطبعة الرابعة( ،بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) صفحة .197
((( املصدر السابق ،صفحة .198
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فإن غاية العبادات ،وثمرة املجاهدات أن
من كلّ ما يتعلق باملخالطةّ ،
حمبة إال باألنس احلاصل بدوام
يموت اإلنسان ًّ
حمبا لله عارف ًا بالله ،وال ّ
الذكر ،وال معرفة إال بدوام الفكر ،وفراغ القلب رشط لكلّ منهام ،وال

فراغ مع املخالطة.

فإن قلت :ال منافاة بني املخالطة مع الناس واألنس بالله ،ولذا كان

األنبياء خمالطني للناس مع غاية استغراقهم يف الشهود واألنس.

قلنا :ال يتسع للجمع بني خمالطة اخللق ظاهر ًا واإلقبال التام عىل

رسا إال قوة النبوة .فال ينبغي أن يغرت كل ضعيف بنفسه فيطمع يف
الله ًّ
ذلك»(((.

إن هذه الثقافة التي ينتهل منها علامء الدين هي املسؤولة بشكل

توجه أكثرهم باجتاه العزلة واالنزواء ،وعزوفهم عن ممارسة
أساس عن ّ
دور اجتامعي ظاهر ومؤثّر.

ولسنا اآلن بصدد مناقشة هذه اآلراء التي تدعو إىل العزلة لك ّنا

نكتفي باإلشارة إىل أهنا بالشكل املطروح ،تتناىف مع جممل تعاليم
اإلس�لام وهنجه االجتامعي ،الذي حيتوي عىل مفردات وبرامج
كثرية تدفع اإلنسان املؤمن للتفاعل مع جمتمعه والتصدي لقضاياه،

وخدمة شؤونه ،وأفضل ر ّد عىل ما ذكروه من سلبيات التداخل مع
الناس ما روي عن رسول الله Aأنه قال« :املؤمن الذي خيالط الناس

ويصرب عىل أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب
((( املصدر السابق ،صفحة .199
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عىل أذاهم»(((.

وأخرج البيهقي عن عسعس أن رسول الله Aفقد رج ً
ال فسأل

عنه فجاء فقال :يا رسول الله إين أردت أن آيت هذا اجلبل فأخلوا فيه
فأتعبد ،فقال رسول اللهَ « :Aل َصبرْ ُ أحدكم ساع ًة عىل ما يكره يف
ّ
خري من عبادته خالي ًا أربعني سنة»(((.
بعض مواطن اإلسالم ٌ

هذا عن اجلذور واخللفية الثقافية حلالة العزلة واالنكفاء ،أما

األسباب النفسية فتكمن يف ضعف الثقة بالنفس ،والتهيب من
املشاكل ،واخلوف من الوقوع يف اخلطأ ،والفشل مما يسبب فقدان

السمعة احلسنة ،لذلك كله يركن العامل إىل زاوية حمرابه وقوقعة دوره
املحدود ،ليبعد نفسه عن كل املضاعفات واإلشكاالت التي يتعرض

هلا من يتصدى لشؤون املجتمع ويتفاعل مع قضاياه.

اجتامعيا من
وعادة ما يشمت هؤالء االنعزاليون بمن يتصدى
ًّ
أقراهنم من العلامء حينام تصيبه مشكلة أو تعرتضه عقبة ،ويوبخونه

بقوهلم :ملاذا يورط نفسه؟ أمل يكن من األفضل له عدم التدخل فيام ال

يعنيه؟ وأن يكون كافًّا عافًّا؟

ومشكلة بعض هؤالء العلامء املنغلقني أهنم ال يسكتون عمن

خيالفهم التوجه والرأي ،بل حياولون إثارة الشكوك والشبهات ضد

توجههم أو لنوازع احلسد
العلامء النشطني
اجتامعيا ،بدافع فرض ّ
ًّ
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج 6صفحة  ،302نق ً
ال عن كنز العامل خرب رقم .486
((( املصدر السابق.
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واخلوف من التفاف الناس حول غريهم ،وحتى ال يطالبهم الناس

بتحمل املسؤولية أسوة بالعلامء العاملني.

من ناحية أخرى فهناك أسباب خارجية تتمثل يف خطط األعداء من

قوى أجنبية وحكومات منحرفة وجهات متفرقة تسعى إىل إبعاد رجال
الدين عن ساحة احلياة ليتاح هلم املجال للسيطرة عىل شؤون املجتمع.

وحضور رجال الدين يف واقع املجتمع والتفاف الناس حوهلم يفوت

الفرصة عىل هؤالء األعداء ويفشل خمططاهتم.
منطلقات الدور االجتماعي

�أوالً :منهجية الإ�سالم
جاء اإلسالم ليخرج اإلنسان من قوقعة ذاته ،وليطلق فكره ومشاعره

خارج حدود أنانيته ،فيعيش مهوم اآلخرين ،ويشاركهم آالمهم،

ويتحمل مسؤوليته جتاههم.

إهلي .يقول
فانفتاح اإلنسان عىل بني جنسه ،وتعاطيه معهم ،هدف ّ
اس إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ ْم ِم ْن ذَكَ ٍر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُعوب ًا
َ
تعاىل{:يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ِ
ِ
(((
َو َق َبائِ َل لِ َت َع َارفُوا إِ َّن َأكْ َر َم ُك ْم ع ْن َد هَّ
الل َأ ْتقَاكُ ْم} .
رصيح
أمر
ٌ
وتعاون الناس فيام بينهم عىل ما ينفعهم ويصلحهم ٌ
او ُنوا َعلىَ
او ُنوا َعلىَ ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َوال َت َع َ
{و َت َع َ
من قبل الله تعاىلَ :
الأْ ِث ِْم وا ْلعدو ِ
ان}(((.
َ ُ ْ َ
((( سورة احلجرات ،آية.13 :
((( سورة املائدة ،آية.2 :
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وقد قرن الله تعاىل عبادته وتوحيده باالهتامم باآلخرين واإلحسان
{و ْاع ُب ُدوا هَّ َ
الل َوال تُشرْ ِ كُ وا بِ ِه شَ ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن
إليهم .يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ار ِذي ا ْلقُ ربى والجْ َ ِ
ني والجْ َ ِ
ار
َْ َ
إِ ْح َسان ًا َوبِذي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َت َامى َوالمْ َ َساك ِ َ
ب والص ِ
ب بِالجْ َ ْن ِ
اح ِ
ب َو ْاب ِن السبِ ِ
يل َو َما َم َل َك ْت َأ ْيماَ ُن ُك ْم إِ َّن هَّ َ
الل ال
الجْ ُ ُن ِ َ َّ
َّ
يحُ ِ ُّب َم ْن كَ انَ مخُ ْ َتا ً
ال ف َُخور ًا}((( .ويف اإلسالم منظومة متكاملة من
التعاليم والربامج التي تدفع اإلنسان للتفاعل مع أبناء جمتمعه ،وتربيه
عىل االهتامم بالناس وخدمتهم واالندماج معهم.

ويف تراثنا اإلسالمي جمموعة ضخمة من النصوص واألحاديث

التي توجه اإلنسان املسلم لتحمل مسؤولياته االجتامعية ،والقيام بدور

فاعل اجيايب يف ساحة املجتمع ..لكن االنعزاليني واملنغلقني يتجاهلون
كل تلك النصوص الواضحة الرصحية ،ويتشبثون بنصوص حمدودة

يفرسوهنا حسب فهمهم وتوجههم.

ولنستيضء اآلن ببعض تلك األحاديث التوجيهية الرائعة:

عز وجلّ
التحبب
عن رسول الله« :Aرأس العقل بعد اإليامن بالله ّ
ّ
إىل الناس»(((.

وعن اإلمام حممد الباقر Eقال :ملّا اح ُترض أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب Eمجع بنيه حسن ًا وحسين ًا وابن احلنفية واألصاغر من ولده،
بني عارشوا الناس عرشة إن غبتم
فوصاهم وكان يف آخر وصيته« :يا ّ

((( سورة النساء ،آية.36 :
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج 71صفحة .158
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بني إن القلوب جنود جم َّندة
ح ّنوا إليكم ،وإن فُقدتم بكوا عليكم ،يا ّ
تتالحظ باملو ّدة»(((.

«أيام مسلم خدم قوم ًا من املسلمني إال أعطاه
وعن رسول اللهّ :A
خدام ًا يف اجلنة»(((.
الله مثل عددهم ّ
هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم»(((.
وعنه« :Aمن أصبح ال ّ

فأحب اخللق إىل الله من نفع عيال الله
وقال« :Aاخللق عيال الله
ّ
وأدخل عىل أهل بيت رسور ًا»(((.

وإذا كانت هذه منهجية اإلسالم ،وهذا ما تأمر به تعاليمه السامية،

فإن أوىل الناس بااللتزام بذلك هو رجل الدين ،بل جيب أن يكون
قدوة وأسوة للناس يف هذا املجال.

إن رجل الدين ال ّبد له من القيام بدور الواعظ واإلرشاد ،وتوجيه

الناس إىل تعاليم الدين ،ولو يف موارد اإلجابة عن االستفتاءات

واألسئلة ،فهل يتجاهل تلك التعاليم التي تدعو إىل خدمة الناس

والتفاعل معها؟ وهل يتعمد االبتعاد عن ذكرها واخلوض فيها؟ أم
ِ
ِ
(((
ني}
ين َج َع ُلوا ا ْلقُ ْرآنَ ع ِض َ
ماذا؟ إنه إن جتاهلها كان من القوم {ا َّلذ َ

فرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء اجلذور فآمنوا ببعضه وكفروا
أي ّ

((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج 2صفحة .199
((( املصدر السابق .صفحة .207
((( املصدر السابق .صفحة .163
((( املصدر السابق .صفحة .164
((( سورة احلجر ،آية.91 :
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ببعضه((( .وإذا ما حتدث عن األخالق االجتامعية يف اإلسالم وهو
ِ
بعيد عن االلتزام هبا ،فهو مصداق لقوله تعاىلَ :
اس با ْلبرِ ِّ
{أ َت ْأ ُم ُرونَ ال َّن َ
ِ
اب َأفَال َت ْع ِق ُلونَ }(((.
َو َت ْن َس ْونَ َأ ْنفُ َس ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َت ْت ُلونَ ا ْلك َت َ

ثانيا :فر�ص الهداية والت�أثري

إن رجل الدين حيمل رسالة اإلسالم للناس ،ووظيفته األساس

هي اهلداية واإلرشاد ،ودعوة الناس إىل الدين وإىل تطبيق أحكامه

وتعاليمه.

وكلام تفاعل مع الناس أكثر ،كان أقدر عىل هدايتهم وتوجيههم،

حيث يصبح أكثر معرفة بأحواهلم وخصائصهم ،وأقدر عىل تشخيص

األساليب املؤثرة يف نفوسهم ،وأعرف بام حيتاجون إليه من توجيه
وتقب ً
ال
وهتذيب ،كام أن اجلمهور سيكون أرسع استجاب ًة إليه،
ّ
إلرشاداته ،حينام تتمكن مودته وحمبته يف قلوهبم ،وحينام يرونه مهتماًّ

بشؤوهنم ومصاحلهم وقضاياهم.

إن رجل الدين الناجح هو الذي يشارك الناس آالمهم وآماهلم

ويتصدى خلدمتهم واإلحسان إليهم يقول اإلمام عيل« :Eاإلحسان

حمبة»(((.
ّ

((( الفضل بن احلسن الطربيس .جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ( ،14بريوت :منشورات دار
مكتبة احلياة) صفحة .43
((( سورة البقرة ،آية.44 :
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  2صفحة .442
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ورائع جد ًا قول رسول الله« :Aزينة العلم اإلحسان»((( ،فبخدمة

الناس واإلحسان إليهم تظهر قيمة العلم ،وتتعزز مكانة العامل ويزداد
احرتامه يف املجتمع.

وإذا ما كان العامل حمتاج ًا إىل دعم الناس وجتاوهبم مع رسالته

وتقبلهم لرباجمه فإنه يستطيع حتصيل ذلك عرب التفاعل معهم واإلحسان
ّ

إليهم يقول اإلمام عيل بن أيب طالب« :Eمن كثر إحسانه كثر خدمه

وأعوانه»(((.

وعن رسول الله« :Aجبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها

وبغض من أساء إليها»(((.

ثالثاً :قيادة املجتمع �إىل اخلري
حينام يتصدى علامء الدين لقضايا الناس وإدارة شؤوهنم املختلفة،

أزمة أمور املجتمع بأيدهيم ،ويصبحون يف موقع القيادة التي
فستكون ّ

جيب أن يامرسوها.

أما إذا ما انعزلوا عن الناس وابتعدوا عن ساحة احلياة فقد يتيح

ذلك الفرصة لغري الكفوئني واملخلصني ليسيطروا عىل شؤون

املجتمع وليتالعبوا بمصريه ..أو يعاين الناس من الضياع واملشاكل

واألزمات..

((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج 71صفحة .418
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  2صفحة .443
((( حممد بن احلسن بن شعبة احلراين ،حتف العقول ،صفحة .32
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إن حضور عامل الدين يف ساحة املجتمع ،ومبادرته خلدمة املصلحة

العامة ،جيعله يف موقع القيادة والتأثري يقول اإلمام عيلّ« :Eوأفضل

عىل من شئت تكن أمريه»(((.

أن بعض علامء الدين ينتقدون بعض املشاريع
جدا ّ
واملؤسف ًّ
واملؤسسات يف املجتمع ،دون أن يكلفوا أنفسهم املبادرة لصنع البديل،
ّ
أو التداخل معها إلصالح ما يمكن إصالحه فيها.

فينتقدون برامج اجلمعيات اخلريية ،أو يعرتضون عىل أوضاع بعض

املستشفيات ،أو ما جيري يف األندية الرياضية ،أو حتى مناهج الدراسة

يتحركون لصنع البديل األفضل ،وهو
يف املدارس الرسمية ،لك ّنهم ال ّ

ممكن يف غالب احلاالت إذا ما توفّر السعي وبذل اجلهد.
يقول املرجع الديني السيد حممد الشريازي:

حيرم شيئ ًا إال لرضر فيه ،ثم مل يكتف بذلك ،حتى
«إن اإلسالم مل ّ
يسد احلاجة ـ كام ً
وضع له بدي ً
ال ـ وهو خال عن األرضار التي من
ال ّ

حرم ،فالسلبية جزء ،واإلجيابية جزء آخر،
حرم اإلسالم ما ّ
أجلها ّ
وبعض القيادات اإلسالمية ،اكتفت بالسلبية من دون أن تفتح إىل

جانبها اإلجيابية ،ولذا اتهُّ م اإلسالم باجلمود ،واتهُّ م محلته بالرجعية،
فمن الرضوري عىل القادة اإلسالميني أن حيلوا املشكلة ،بجعل بديل
ٍ
حمرم إسالمي.
صالح مواكب للزمن بل سابق عليه اجتاه كل ّ
مث ً
ال :إذا ّبينوا حرمة السينامءات الداعرة واملباغي واألحواض ـ برك
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  74صفحة .421
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السباحة ـ واملدارس املختلطة ،والبنوك الربوية ،فتحوا سينامءات نظيفة

تستهوي الناس ملا فيها من األدب والفنون واأللعاب واملناظر املباحة،
وسهلوا أمر زواج العزاب بام يتمكن كلّ
وشابة من الزواج
شاب
ٍّ
ٍّ
وأسسوا املدارس ،لكلّ
املبكر ،وبنوا األحواض املغرية بدون اختالطّ ،
جنس عىل حدة ،وفتحوا البنوك التي تقيض كل احلاجات املرصفية

جرا يف خمتلف شؤون احلياة»(((.
بدون الربا ،وهكذا
ّ
وهلم ًّ

آفاق العمل االجتماعي

 .1م�شاركة النا�س
ال يمكن حرص جماالت التفاعل مع املجتمع لكننا سنشري إىل بعض

اآلفاق كأمثلة ونامذج:

يف مناسبات الفرح أو الرتح ،والرسور أو احلزن ،يو ّد اإلنسان أن

يستشعر تعاطف اآلخرين معه ومواساهتم له ،حتى ترتفع معنوياته
وتتقوى روحيته ،وترتاح مشاعره.
ّ

والعامل الديني جيب أن يكون حريص ًا عىل مشاركة الناس يف أفراحهم

احلساسة
وأتراحهم ،وأن يشعرهم بوقوفه إىل جانبهم يف الظروف ّ

واألوقات اهلامة..

وهو بذلك يرتجم تعاليم اإلسالم الداعية إىل االهتامم بمشاعر

الناس وإدخال الرسور عىل قلوهبم.

((( السيد حممد الشريازي .نحو يقظة إسالمية ،الطبعة االوىل1987م( ،بريوت :دار العلوم)
صفحة .86
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رسين َ
قال رسول الله« :Aمن سرَ َّ مؤمن ًا فقد َّ
رسين فقد سرَ ّ
وم ْن ّ
الله»(((.

عز وجلّ إدخال الرسور عىل
أحب األعامل إىل الله ّ
وقال« :Aإن ّ
املؤمنني»(((.
ِ
أحب إىل الله من
وعن اإلمام حممد الباقر« :Eما ُعب َد الله بيشء ّ
إدخال الرسور عىل املؤمن»(((.

وهناك نصوص وتعاليم كثرية حول موارد مواساة الناس والتعاطف

معهم ،مسجلة يف املصادر الدينية ،حتت عناوينها املختلفة ،كعيادة

املريض ،وتشييع اجلنائز ،وحضور األعراس ،واستقبال احلجيج،

والتزاور وما أشبه.

وإذا ما واظب العامل الديني عىل مشاركة الناس يف مناسباهتم

املختلفة ،فإنه بذلك يكسب قلوهبم ،وتتوثق روابطه معهم ،كام يصبح

قدوة حسنة لسائر أبناء املجتمع ،مما يقوي متاسك املجتمع ،ويعمر
أجواءه باملو ّدة واحلب.

وقد روي عن رسول الله Aأنه كان ّ
يتلطف بخواطر أصحابه،

ويتف ّقد من انقطع منهم عن جملسه .وكان إذا فقد الرجل من إخوانه
ثالثة ّأيام سأل عنه ،فإذا كان غائب ًا دعا له ،وإن كان شاهد ًا زاره ،وإن
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج  2صفحة .188
((( املصدر السابق ،صفحة .189
((( املصدر السابق ،صفحة .188
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كان مريض ًا عاده(((.

 .2بذل اجلاه وق�ضاء احلوائج
للعامل الديني مكانة مرموقة واحرتام كبري يف املجتمع ،وذلك يتيح

له فرصة املساعدة عىل حلّ الكثري من املشاكل ،وقضاء احلوائج ،التي
حتتاج إىل سعي من له كلمة مسموعة ،ورأي مطاع واحرتام مفروض.

ّ
تتعطل معامالهتم لدى الدوائر واألجهزة
إن بعض املواطنني

احلكومية ،وبعض الناس تكون هلم حاجات مرتبطة بذوي الشأن

والوجاهة يف املجتمع من زعامء وأثرياء ،وهناك من يعاين من مشاكل
تدخل إلصالح ذات
مالية أو اجتامعية ،كاخلالفات التي حتتاج إىل ّ

البني.

يتدخل ملساعدة هؤالء،
وعادة ما يكون بمقدور العامل الديني أن ّ

بكلمة منه أو رسالة أو لقاء مع اجلهات املعنية ،وعليه أن ال يرت ّدد يف

ذلك فهو استثامر للمكانة التي يتم ّتع هبا ،وبذل للجاه الذي منحه الله

ّإياه.

ومؤسف أن بعض العلامء يبخل بجاهه عىل املحتاجني من الناس،
ويرى أن يف ذلك نوع ًا من املذ ّلة أو اخلفة واالبتذال ،بل يرت ّدد يف

استخدام موقعيته حتى يف منارصة القضايا الدينية حفاظ ًا عىل هيبته!
وصون ًا الحرتامه !
((( الشيخ يوسف النبهاين .وسائل الوصول إىل شامئل الرسول 1970 ،م( ،بريوت :دار مكتبة
احلياة) صفحة .119
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هلذا الصنف من العلامء الذين يبخلون ببذل جاههم ملصالح

الناس ،ويمتنعون عن السعي يف حوائج املحتاجني نسوق الروايات

واألحاديث التالية:

عن رسول الله Aأنه قال« :إن الله تعاىل ليسأل العبد يف جاهه كام
يسأل يف ماله ،فيقول :يا عبدي رزقتك جاها فهل اعنت به مظلوم ًا ،أو

أغثت به ملهوف ًا»(((.

وروى عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :ما من مؤمن بذل
يمسه قرت وال ذ ّلة
جاهه ألخيه املؤمن إال حرم الله وجهه عىل النار ،ومل ّ

وأيام مؤمن بخل بجاهه عىل أخيه املؤمن وهو أوجه جاه ًا
يوم القيامةّ ،
مسه قرت وذ ّلة يف الدنيا واآلخرة وأصابت وجهه يوم القيامة
منه إال ّ
لفحات النريان ّ
معذب ًا كان أو مغفور ًا له»(((.

وعن رسول الله« :Aمن سعى يف عون أخيه ومنفعته فله ثواب

املجاهدين يف سبيل الله»(((.

وينقل لنا التاريخ كيف كان األئمة العظام يستجيبون ملن يطلب

منهم السعي ولو لقضية صغرية متواضعة وال يرت ّددون يف بذل جاههم

لذلك ،فقد روي أن أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب Eمر بأصحاب
التمر فإذا هو بجارية تبكي فقال :يا جارية ما يبكيك؟

((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج 2صفحة .198
((( املصدر السابق ،صفحة .541
((( املصدر السابق ،صفحة .538
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فقالت :بعثني موالي بدرهم فابتعت من هذا متر ًا فأتيتهم به فلم

يرضوه ،فلام أتيته به أبى أن يقبله.

قال :يا عبد الله إهنا خادم وليس هلا أمر ،فاردد إليها درمهها وخذ

التمر.

فقام إليه الرجل فلكزه !

فقال الناس :هذا أمري املؤمنني !

واصفر وأخذ التمر ور ّد
فربا الرجل ـ أخذه الربو وضيق التنفس ـ
ّ
أرض عني ،فقال :ما أرضاين
إليها درمهها .ثم قال :يا أمري املؤمنني َ

عنك إن أصلحت أمرك(((.

ويأيت أحد املؤمنني إىل اإلمام جعفر الصادق Eيطلب منه التوسط

إىل وايل األهواز النجايش لكي يسقط عنه ما عليه من رضائب ،فيلبي
اإلمام طلبه فور ًا ويكتب معه رسالة إىل النجايش نصها «بسم الله

يرسك الله»(((.
الرمحن الرحيم َّ
رس أخاك ّ

 .3رعاية ال�ضعفاء

التعامل مع الضعفاء واملنكوبني هو مقياس التضامن والتامسك يف

املجتمع ،فإذا ما تركوا يعانون اآلالم واملصاعب دون رعاية وعطف،
فذلك يعني خواء املجتمع وانعدام القيم اإليامنية األخالقية.

أما املجتمع اإليامين املتامسك فهو الذي يوفر الرعاية والعطف لكل

((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج  41صفحة .48
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ج  2صفحة .190
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أفراده الضعفاء واملنكوبني.

واملسؤولية تقع عىل عاتق اجلميع ،ومن يتجاهل حاالت الضعف يف

املجتمع فتدينه كاذب زائف وإن مارس كل العبادات والشعائر يقول
ِ
ِ
ِ
{أ َر َأي َت ا َّل ِذي ُي َك ِّذ ُب بِ ِّ ِ
يم * َولاَ
تعاىلْ َ :
الدين * ف ََذل َك ا َّلذي َي ُد ُّع ا ْل َيت َ
ِ
ِ
ض َعلىَ َطعا ِم المْ ِس ِك ِ
ين ُه ْم َع ْن َصلاَتهِ ِ ْم
يحَ ُ ُّ
ني * ف ََو ْي ٌل ل ْل ُم َص ِّل َ
ني * ا َّلذ َ
َ
ْ
ِ
اعونَ ﴾(((.
َس ُ
ين ُه ْم ُي َر ُاءونَ * َو َي ْم َن ُعونَ المْ َ ُ
اهونَ * ا َّلذ َ
إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ،إنام هي
حتول يف القلب يدفعه إىل اخلري والرب بإخوانه يف البرشية ،املحتاجني إىل

الرعاية واحلامية ،والله ال يريد من الناس كلامت ،إنام يريد منهم معها
أعام ً
ال تصدقها ،وإال فهي هباء ،ال وزن هلا عنده وال اعتبار(((.
وقال رسول الله« :Aما آمن يب من بات شبعان ًا وجاره جائع»(((.

ويقول اإلمام حممد الباقر« :Eما من أهل قرية يبيت فيهم جائع

ينظر الله إليهم يوم القيامة»(((.

وأوىل الناس بالتصدي لرعاية الضعفاء واملنكوبني هو العامل الديني

ملا يفرتض فيه من التزام بأوامر الله تعاىل ،وألن احلقوق الرشعية عادة

ما تسلم إليه.

((( سورة املاعون.
((( سيد قطب .يف ظالل القرآن ج  ،8الطبعة اخلامسة 1967م( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب) صفحة .680
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ج  2صفحة .194
((( املصدر السابق.
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وقد رضب أئمة أهل البيت Bأروع األمثلة يف االهتامم بضعفاء

الناس وحمتاجيهم..

فقد روي أن أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب Eمر بشيخ مكفوف

كبري هو يسأل الناس.
فقال :Eما هذا؟

قالوا :يا أمري املؤمنني نرصاين !

فقال :استعملتموه حتى كرب ،وعجز منعتموه؟

ثم التفت إىل مسؤويل بيت املال وقال« :أنفقوا عليه من بيت

املال»(((.

علي ًا (عليه الصالة والسالم) ،كان يدعو اليتامى
وروى أبو الطفيل :أن ّ
فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه :لوددت أين كنت يتي ًام،

وكان ذلك منه اقتداء برسول الله ،حيث كان الرسول Aال ختلو داره
عىل صغرها من يتيم ،وكان يقول« :خري بيوتكم بيت فيه يتيم»(((.

وكان اإلمام عيل ابن احلسني زين العابدين Eليخرج يف الليلة

الظلامء ،فيحمل اجلراب عىل ظهره ،وفيه الرصر من الدنانري والدراهم،
وربام محل عىل ظهره الطعام أو احلطب ،حتى يأيت باب ًا فيقرعه ،ثم يناول
من خيرج إليه ،وكان يغطي وجهه إذا ناول فقري ًا لئال يعرفه ،فلام تويف
((( حممد بن احلسن احلر العاميل .وسائل الشيعة ج  11صفحة .48
((( السيد حممد الشريازي .السبيل إىل إهناض املسلمني صفحة .435
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فقدوا ذلك فعلموا أنه كان عيل بن احلسني(((.

الرس ،وكان يف كل بيت
وروي أنه كان يعول مئة بيت باملدينة يف ّ

مجاعة من الناس(((.

ومثل ذلك يروى يف حياة سائر األئمة.B

 .4الإ�صالح ووحدة املجتمع
طبيعي أن تتعدد اآلراء والتوجهات يف كل جمتمع ،وأن تتضارب

املصالح بني األف��راد أو اجلهات ،لكن الوعي السليم والسلوك
جو ًا من املرونة وأطر ًا مناسبة ملعاجلة قضايا اخلالفات،
احلضاري يصنع ّ
ولرتشيدها ومنعها من متزيق وحدة املجتمع.

والعامل الديني ينبغي أن يكون منفتح ًا عىل كل اجلهات واالجتاهات

وأن يسعى لتقريب وجهات النظر ،وأن جيتهد يف صنع اإلطارات
املناسبة الحتواء تعدد اآلراء وتضارب املصالح.

وإذا ما أخذ العامل الديني موقف الالمباالة جتاه ما جيري يف املجتمع

من خالفات ورصاعات فإنه بذلك يأخذ دور املتفرج عىل اهنيار وحدة

املجتمع وتاليش قوته ومتاسكه.

كام أنه ليس من الصحيح أن يستعجل االنحياز إىل هذه اجلهة أو

تلك فذلك يعمق اخلالف ويكرس حالة الرصاع..

ففي جمتمعاتنا اليوم العديد من املؤسسات التي قد ختتلف يف أساليب

((( حممدرضا احلكيمي ،حممد احلكيمي ،عيل احلكيمي .احلياة ج 2صفحة .209
((( باقر رشيف القريش .حياة اإلمام زين العابدين ج  1صفحة ،.84
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عملها ،والعديد من احلركات واجلهات الفكرية والسياسية التي قد
تتباين آراؤها ومواقفها ،بل والعديد من االنتامءات املذهبية واملرجعية،

لكن ذلك ال يعني التناحر والتنازع ،وإنام جيب أن يعرتف كل طرف

بحرية اآلخرين ،وأن يسعى اجلميع للحوار من أجل تقريب وجهات
النظر أو حتديد مواقع االختالف ،ثم يتفق اجلميع عىل االحرتام املتبادل

والعمل يف إطار املصلحة العامة.

ورجل الدين بام له من قبول يف املجتمع يمكنه ممارسة دور إصالحي

كبري يف هذا املجال ويف ذلك استجابة ألمر الله تعاىل حيث يقول:
ِ
{فَا َّتقُ وا هَّ َ
ات َب ْينِ ُك ْم}(((.
الل َو َأ ْصل ُحوا َذ َ
{إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة ف ََأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم}(((.

وقال رسول الله« :Aأال أخربكم بأفضل من درجة الصيام

والصالة والصدقة؟ إصالح ذات البني ،فإن فساد ذات البني هي

احلالقة»(((.

ويف حديث آخر أنه Aقال أليب أيوب األنصاري« :يا أبا أيوب أال

أخربك وأدلك عىل صدقة حيبها الله ورسوله؟ تصلح بني الناس إذا

تفاسدوا وتباعدوا»(((.

كام أن ممارسة هذا الدور اإلصالحي حيافظ عىل وحدة املجتمع

((( سورة األنفال ،آية.1 :
((( سورة احلجرات ،آية.10 :
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج  5صفحة  ،362نق ً
ال عن كنز العامل ،خرب رقم
.5480
((( املصدر السابق .صفحة .363
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ويقوي موقع رجل الدين املصلح.

مطب اخلالفات
وعىل رجل الدين أن يكون حذر ًا من الوقوع يف
ّ

والرصاعات فال ُيستدرج إلثارة خالف أو رصاع ،فقد حيصل يف بعض
ثانوي أو اتخّ اذ موقف غري
املوارد أن يندفع رجل الدين لطرح موضوع
ّ

يسبب الرصاع والنزاع يف املجتمع.
حكيمّ ،

وبالفعل فإن جمتمعاتنا تشهد بعض اخلالفات املذهبية واملرجعية
رجال ٍ
ُ
دين ُيفرتض فيهم أن يقوموا بدور
التي غالب ًا ما يقف وراءها
اإلصالح وحيافظوا عىل وحدة املجتمع.

من حق كل رجل دين أن يطرح آراءه املذهبية وانتامءه املرجعي

وقناعاته الفكرية ولكن ضمن ضابطتني:

األوىل :املوضوعية وعدم التعبئة ضد اجلهة األخرى والتشهري.

والثانية :مراعاة الظروف وتقدير مدى أمهية الرأي والفكرة

املطروحة .فليس كل فكرة صحيحة تستحق أن ُتطرح يف كل وقت،
ونقدم أنموذج ًا لذلك يتجىل يف موقف أئمة أهل البيت Bمن مسألة
النزاع حول خلق القرآن وهل أن كالم الله قديم غري خملوق أم حادث

خملوق والتي أثرت بشكل حاد أواخر القرن الثاين اهلجري وسببت

الكثري من املحن واخلالفات ،لكن أئمة أهل البيت Bمنعوا أصحاهبم

الريان بن الصلت اإلمام عيل
عن اخلوض يف تلك املسألة ،فقد سأل ّ
بن موسى الرضا Eوقاله له« :ما تقول يف القرآن؟ فقال :كالم الله ال

تتجاوزه وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتضلوا».
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وحدث سليامن بن جعفر اجلعفري قال« :قلت أليب احلسن موسى

بن جعفر :Eيا ابن رسول الله ،ما تقول يف القرآن فقد اختلف فيه من
قبلنا ،فقال قوم :إنه خملوق ،وقال قوم :إنه غري خملوق ،فقال :Eأما

إين ال أقول يف ذلك ما يقولون ولكني أقول :إنه كالم الله».

فإ ّنا نرى أن اإلمام Eيبتعد عن اخلوض يف تلك املسألة ملا رأى أن

اخلوض فيها ليس لصالح اإلسالم ،وإن االكتفاء بأنه كالم الله أحسم
ملادة اخلالف ،ولكنهم عندما أحسوا بسالمة املوقف أدلوا برأهيم يف
املوضوع ،ورصحوا بأن اخلالق هو الله وغريه خملوق ،وكتب اإلمام

عيل بن حممد اهلادي إىل بعض أصحابه ما نصه« :نحن نرى أن اجلدال

يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائل واملجيب ،فيتعاطى السائل ما ليس
له ،ويتكلف املجيب ما ليس عليه ،وليس اخلالق إ ّ
عز وجلّ  ،وما
ال الله ّ
سواه خملوق ،والقرآن كالم الله»(((.

توجه أنظار القوى الطامعة يف
وقد الحظنا يف هذا العرص ،ومع ّ

العامل إىل مناطقنا واخلليج واجلزيرة العربية ـ ملا ختتزنه من ثروات نفطية

مههم الشاغل طرح
هائلة ـ ،الحظنا كيف أن مجاعة من رجال الدين ّ

مذهبيا ،كزيارة القبور والتوسل باألولياء،
قضايا جانبية خمتلف عليها
ًّ

وإصدار فتاوى التكفري ضد من خيالفهم يف الرأي ،مما خلق يف مناطقنا
أي بقعة من العامل اإلسالمي.
تو ّتر ًا وتش ّنج ًا
طائفيا ال مثيل له يف ّ
ًّ

كام رأينا يف بعض جمتمعاتنا ،كيف يثار اخلالف حول مسألة جواز

((( الشيخ جعفر السبحاين .امللل والنحل ،ج  2صفحة .299
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تقليد امليت بطريقة جتعل املختلفني يف هذه املسألة وكأهنم أهل ملتني أو
مذهبني متباينني !!

أو مسألة حتديد األعلم ومرجع التقليد التي أصبحت لدى بعض

الناس يف جمتمعاتنا وكأهنا مقياس اإليامن والكفر ،وعليها يتوقف

دخول اجل ّنة والنار !!

ومما يبعث عىل األسى والتأمل اندفاع بعض رجال الدين إىل إثارة
هذه القضايا وخوض الرصاعات من أجلها خالف ًا للدور املرجو منهم
واملناط هبم وهو إصالح ذات البني واحلفاظ عىل وحدة املجتمع.

 .5امل�ؤ�س�سات والأن�شطة االجتماعية
وجود املؤسسات االجتامعية تريب املجتمع عىل قيم التعاون وحتمل

املسؤولية ،كام متأل فراغ احتياجات الناس ،وتساعد عىل حل املشاكل،
وهي يف املحصلة تقوي كيان املجتمع ،وتصلب إرادته.

ورجل الدين ينبغي أن يقوم بالدور األساس يف إجياد املؤسسات

االجتامعية بمختلف أشكاهلا ،ويدعم املؤسسات القائمة ،ويشجع

اجلمهور عىل التفاعل معها.

فبدل أن تكون مساعدة الفقراء واملحتاجني عم ً
ال فردي ًا ارجتالي ًا

يقوم به هذا الشخص أو ذاك ،ينبغي العمل عىل تأسيس مجعية خريية

ترصد مناطق الضعف يف املجتمع ،وتتصدى لرعايتها ،وجتتمع لدهيا

صدقات الناس وتربعاهتم.

وبالفعل توجد مجعيات خريية يف بعض مناطقنا لكن الكثري من
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العلامء قد ال جيدون أنفسهم معنيني هبا !!

وحتى األنشطة الرياضية واملشاريع الصحية وجماالت الفن،

وبرامج الرتفيه ،ملاذا تكون بعيدة عن اهتاممات رجل الدين؟

إن مبادرته باجتاهها ومسامهته يف توجيهها يضمن صحة مسارها،

وجيعلها يف إطار أحكام اإلسالم وآدابه بأكرب قدر ممكن.

إن عىل رجال الدين أن يثبتوا من خالل مواقفهم أن الدين معني

بتقدم املجتمع وبتنمية كفاءات وطاقات أبنائه.

الفصل الثالث

ال�سيا�سي
علماء ال ّدين وال�ش�أن ّ

اإلنسان كائن سياسي

يتميز اإلنسان عن سائر احليوانات والكائنات بفكره وإرادته ،فقد

منحه الله تعاىل القدرة عىل التفكري ،وأعطاه نعمة احلرية واالختيار.

ويفعلهام يف حياته ،يكون
وبمقدار ما يامرس اإلنسان هاتني امليزتنيِّ ،

مستوى إنسانيته .فإذا ما ختىل عنهام واسرتسل يف حياته دون إعامل فكر
وال ممارسة إرادة فإنه يفقد إنسانيته ويكون «كالبهيمة املربوطة ،مهها

علفها ،أو املرسلة شغلها تقممها ،تكرتش من أعالفها ،وتلهو عام يراد

هبا»((( ،عىل حد تعبري اإلمام عيل.E

بل يكون أحط قدر ًا من البهائم ألهنا جبلت عىل ذلك بينام تنازل
هو عن مكانته وكرامته يقول تعاىل{ :إِ ْن ُه ْم إِلاَّ كَ الأْ َ ْن َعا ِم َبلْ ُه ْم

((( الرشيف الريض .هنج البالغة كتاب رقم .45
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َأ َض ُّل َسبِي ً
ال}(((.

ولو تلمسنا الفرق بني حياة هبيمة من األنعام ،ضمن قطيع من

البهائم ،وبني حياة إنسان وسط جمتمعه ،لكان الفارق اجلوهري يكمن
يف وجود إدراك ورأي لدى اإلنسان عام حييط به ،وحيدث حوله .بينام

ال تدرك البهيمة شيئا مما يكتنفها من ظروف وأوضاع ،فال قابلية هلا
أن تعرف مالك القطيع ،وال جغرافية املرعى ،وال ما يسود واقعها من

أحوال.

وإذا كان اإلنسان مدرك ًا لتأثره وتأثريه فيام حييط به ،ومهتماًّ بمالحظة
ما جيري حوله ،فإنه يدرك بوضوح أن أقوى اجلهات واجلوانب تأثري ًا

يف حياته هي جهة السلطة والقرار السيايس.

حيث يتسع ويمتد تأثري هذه اجلهة ليطال خمتلف جوانب حياة
وانتهاء بحقه يف احلياة والوجود .فاالقتصاد
اإلنسان بدء ًا من لقمة عيشه
ً

والتعليم والصحة والثقافة وحتى اجلانب الديني وسائر اجلوانب

األخرى تتأثر بالقرار السيايس بشكل أو بآخر.

يقول أحد الكتاب« :يظل عمل السيايس شام ً
ال ومتنوع ًا شمول

احلياة وتنوعها ،فيتناول مجيع فروع احلياة من أصغرها إىل أكربها .فقد

متس سلطة التقرير السيايس مصري ينبوع من املاء يف حديقة املنزل ،كام
ّ

متس مصري ينبوع احلياة يف نفس اإلنسان ،وقد تتعلق هبا حياة الطيور
ّ
((( سورة الفرقان ،آية.44 :
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كام تتعلق هبا حياة األمة بكاملها»(((.

وتعبري ًا عن تأثري السلطة السياسية الشامل يقول اإلمام عىل:E

«إذا تغيرّ السلطان تغيرّ الزمان»(((.
وسأل اخلليفة هارون الرشيد ،معن بن زائدة يوم ًا :كيف زمانك
يا معن؟ فأجابه معن :يا أمري املؤمنني أنت الزمان فإن صلحت صلح
الزمان وإن فسدت فسد الزمان.

ومن هنا قيل أيض ًا :الناس عىل دين ملوكهم.

وإذا كانت السياسية وثيقة الصلة بتفاصيل حياة اإلنسان من حيث
تأثرياهتا وانعكاساهتا فمن الطبيعي أن تستقطب اهتامم اإلنسان انطالق ًا
من اهتاممه بذاته ودفاعه عن مصاحله.

واحلد األدنى من االهتامم السيايس ،لدى كل فرد ،يتجىل يف رأيه

ومشاعره ،جتاه السلطة السياسية وقراراهتا ،وممارساهتا ،وخاصة تلك

التي تالمس أوضاعه ،ومصاحله بشكل مبارش.

وقد يعرب عن تلك املشاعر واآلراء أو يتكتم عليها لكنه ال يمكن

أن خيلو منها فـ «كل ما خيطر لإلنسان حول تنظيمه السيايس كام هو،
وكام جيب أن يكون عليه ،يمكن أن نعتربه أفكار ًا سياسية ،ولذلك كل
إنسان هو يف الواقع مفكر سيايس من حيث يدري أو ال يدري ،ألن كل

((( الدكتور حسن صعب .علم السياسية ،الطبعة السابعة 1981م( ،بريوت :دار العلم
للماليني) ص.26
((( الرشيف الريض .هنج البالغة كتاب رقم .31
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إنسان ال خيلو من شعور ما جتاه تنظيمه السيايس حياول أن يمنطقه عىل
طريقته اخلاصة يف فكرة ما»(((.

ولذا قال أرسطوطاليس ( 384ـ  322ق.م) ،امللقب باملعلم األول

وصاحب املنطق قال :إن اإلنسان بطبعه حيوان سيايس(((.

وقد تتطور احلالة السياسية لدى اإلنسان ،من انبثاق املشاعر،

وتكوين الرأي ،إىل اإلعالن عن الرأي ،والتبشري به ،وقد تتخطى
ذلك إىل اختاذ املوقف السيايس ،باملامرسة العملية ،أما املستوى املتقدم
للحالة السياسية عند اإلنسان ،فيحصل عندما يتأتى له الوصول إىل
مركز السلطة ،وإصدار القرار السيايس ،أو املشاركة يف صنعه.

والالفت للنظر ،أن نقرأ فيام ينقله لنا التاريخ ،من تراث اإلنسانية

املوغل يف القدم ،ما يؤكد رضورة االهتامم بالشأن السيايس ،من قبل
كل فرد يف املجتمع ،كام يف خطبة للقائد اليوناين (بريكليس  490ـ

 429ق.م) جاء فيها« :وال يعترب الذين يامرسون األعامل اليدوية غرباء
عن السياسية ،بل نحن الوحيدون الذين نعترب اإلنسان الغريب عن
الشؤون العامة ال كشخص خيل البال بل كشخص ال خري فيه»(((.

واالهتامم السيايس ،ليس شيئا كاملي ًا ،وال أمر ًا ترفي ًا ،بل هو من

جدا
صميم وعي اإلنسان لذاته ،ومحايته ملصاحله وحقوقه ،ومجيل ًّ
((( الدكتور حسن صعب .علم السياسية صفحة .46
((( الدكتور عبد الرمحن بدوي .موسوعة الفلسفة ،ج  ،1الطبعة األوىل 1984م( ،بريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنرش)،صفحة .125
((( الدكتور حسن صعب .علم السياسية ،صفحة .22
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ما عقده أحد الفقهاء من مقارنة ومتثيل بني اهتامم اإلنسان بأمواله
وممتلكاته ،وبني اهتاممه بالقرار السيايس املؤثر عىل حياته فيقول:

«إن العقل العميل يشهد وحيكم بسلطة الناس عىل األموال التي
حازوها أو أنتجوها بنشاطاهتم ،واستمرت سرية العقالء أيض ًا عىل

االلتزام بذلك يف حياهتم ومعامالهتم ،وحيكمون بحرمة التعدي عىل
مال الغري وكونه ظل ًام ،وقد نفذ الرشع أيض ًا ذلك بحيث صار هذا من
مسلامت فقه الفريقني ،يتمسكون هبا يف األبواب املختلفة.

«وروي يف البحار عن عوايل اللئايل ،عن النبي Aأنه قال« :إن

الناس مسلطون عىل أمواهلم».

وىف رواية أبى بصري عن أيب عبد الله« :Eإن لصاحب املال أن

حيا .احلديث».
يعمل بامله ما شاء ما دام ًّ

إىل غري ذلك من الروايات التي يستفاد منها هذه القاعدة الشاملة.

فإذا فرضنا أن الناس عىل أمواهلم بحيث يكون هلم الترصف فيها ،إال ما

حرمه الله تعاىل ،وليس لغريهم أن يترصفوا يف مال الغري إال بإذنه فهم

بطريق أوىل مسلطون عىل أنفسهم وذواهتم .فإن السلطة عىل الذات

قبل السلطة عىل املال بحسب الرتبة ،بل هي العلة واملالك هلا ،حيث
أن مال اإلنسان حمصول عمله ،وعمله نتيجة فكره وقواه ،فهو بملكه
لذاته وفكره وقواه تكوين ًا ،يملك أمواله املنتجة منها ،والله تعاىل خلق

اإلنسان مسلط ًا عىل ذاته حر ًا خمتار ًا ،فليس ألحد أن حيدد حريات
األفراد ،أو يترصف يف مقدراهتم بغري إذهنم .ولألفراد أن ينتخبوا الفرد
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األصلح ويولوه عىل أنفسهم»(((.
اإلسالم واالهتمام السياسي
اإلسالم كدين أنزله الله تعاىل إلسعاد اإلنسان برتشيد فكره ،وهتذيب

نفسه ،وإصالح سلوكه ،ما هو موقفه من االهتامم بالشأن السيايس؟

بالطبع ،ال يمكن أبد ًا أن يكبح عند اإلنسان توجهه السيايس ،وال أن

حيظر عليه االهتامم بالشأن العام ،ألن معنى ذلك أن يطلب منه التنازل

عن أهم ميزات إنسانيته ـ كام سبق ـ وأن يشجعه عىل االسرتسال
أي وعي أو حماولة تأثري.
واخلضوع للواقع املعيش دون ّ

ثم أن اإلسالم جاء إلحقاق احلق ،وإقامة العدل يف حياة البرش،

فال ّبد أن يعبئ كل أتباعه إلنجاز ذلك اهلدف ،مما يعني توجيههم نحو
الفاعلية والنشاط االجتامعي ،يف كل ميادينه وعىل أعىل مستوياته.

ولإلسالم برنامج ونظام يف احلكم وإدارة شؤون املجتمع ،وال

يمكن أن يشق ذلك الربنامج طريقه للتنفيذ والتطبيق ما مل يتحمل أبناء

اإلسالم مسؤولية العمل من أجله.

لكل ذلك يمكننا القول بثقة أن اإلسالم يوجب عىل أبنائه االهتامم

بالشأن السيايس ،ونلحظ موقف اإلسالم هذا من خالل توجيهاته

التي حتمل املسلم مسؤولية ما حيدث يف املجتمع ،وتطالبه بالتصدي

للقضايا والشؤون العامة.

((( حسن عيل املنتظري .دراسات يف والية الفقيه ،ج  ،1الطبعة األوىل 1408هـ( ،بريوت:الدار
اإلسالمية) صفحة.495
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يقول تعاىلِ :
وه ْم إِنهَّ ُ ْم َم ْس ُؤو ُلونَ }(((.
{وقفُ ُ
َ

ويقول« :Aأال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(((.

وعنه أيض ًا« :Aمن أصبح ال هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم»(((.

جليا يف ترشيع فريضة األمر باملعروف والنهى عن
ونلحظ ذلك ًّ
املنكر ،التي هي واجبة عين ًا عىل كل مسلم كوجوب الصالة والصيام.
يقول تعاىل{ :و ْلت ُكن ِمن ُكم ُأمةٌ يدعونَ إِلىَ الخْ َ ِ وي ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
وف
َ َ ْ ْ ْ َّ َ ْ ُ
ُْ
يرْ َ َ ُ ُ
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُأو َلئِ َك ُه ُم المْ ُف ِْل ُحونَ }(((.
اس َت ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
{كُ ْن ُتم َخ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن
ْ يرْ
ُْ
ُُ
المْ ُ ْن َك ِر}(((.
واملعروف الذي جيب عىل املسلم أن يأمر به هو كل ما فيه خري

ومصلحة يف مجيع املجاالت وامليادين ،واملنكر الذي جيب عليه مقاومته

هو كل رش وسوء يف كل اجلوانب واحلقول.

وكثرية هي التعاليم واملفردات اإلسالمية التي تتضمن مدلوالت

ووظائف سياسية خياطب هبا اإلنسان املسلم كواجب النصيحة وخاصة
ألئمة املسلمني ،وواجب رفض الظلم ومقاومته ،وإقامة العدل والدفاع

عنه ،ومنارصة املظلومني واملضطهدين.

((( سورة الصافات ،آية.24 :
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ج  4صفحة.327
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج 2صفحة163
((( سورة آل عمران ،آية.104 :
((( سورة آل عمران ،آية.110 :
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وإذا كنا يف السابق بحاجة إىل الربهنة واالستدالل عىل اجلانب

السيايس لإلسالم ،وعدم الفصل بني الدين والسياسة ،فإننا اآلن يف
غنى عن ذلك إىل حد ما بعد انبثاق الصحوة اإلسالمية ،وانتشار فكر

اإلسالم األصيل.

وإذا كان املطلوب من كل فرد مسلم أن هيتم بالشؤون العامة
والقضايا السياسية ،فإن عالمِ الدين ال يكفي منه مستوى االهتامم الذي
يؤديه سائر أفراد املجتمع ،بل هو مطالب بأعىل درجات االهتامم وارفع

مستوياته.

أو ًال :ملوقعه القيادي الذي تؤكده النصوص واألحاديث الدينية.

كقوله« :Aاللهم ارحم خلفائي» قيل :يا رسول الله ومن خلفاؤك؟

قال« :الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي»(((.
وعنه« :Aإن العلامء ورثة األنبياء»(((.

وقال اإلمام عيل« :Eالعلامء حكام عىل الناس»(((.

وعنه أيض ًا« :إن جماري األمور واألحكام عيل أيدي العلامء بالله

األمناء عىل حالله وحرامه»(((.

وهذه املوقعية تفرض عليه التصدي لقضايا األمة وشؤون املجتمع.

((( حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي .من ال حيرضه الفقيه ،ج  ،4الطبعة اخلامسة
1390هـ( ،طهران :دار الكتب اإلسالمية) ،حديث رقم  915صفحة.302
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج  1صفحة .34
((( عبد الواحد اآلمدي .غرر احلكم ودرر الكلم ،كلمة رقم .506
((( احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة احلراين .حتف العقول ،صفحة .172
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ثاني ًا :للمسؤولية التي يضعها اإلسالم عىل عاتق عالمِ الدين:

حيث تعتربه الكثري من النصوص مسؤو ً
ال بالدرجة األوىل عماَّ

حيدث يف املجتمع ،فقد وجه الله تعاىل التوبيخ واللوم لعلامء بني

إرسائيل ألهنم مل يقاوموا االنحرافات احلادثة يف عرصهم .يقول تعاىل:
ِ
لهِ ِ ِ
َ ِِ
َ
الس ْح َت
{ َل ْوال َي ْن َه ُ
الر َّبان ُّيونَ َوالأْ ْح َب ُار َع ْن َق ْو ُم الأْ ث َْم َوأكْ له ُم ُّ
اه ُم َّ
ِ
س َما كَ ا ُنوا َي ْص َن ُعونَ }(((.
َلب ْئ َ
وعن رسول الله« :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العالمِ علمه
فمن مل يفعل فعليه لعنة الله»(((.

قاروا عىل
ويقول اإلمام عىل« :Eوما أخذ الله عىل العلامء إال ُي ُّ

ِك ّظة ظامل وال سغب مظلوم»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eأما ليحملن ذنوب سفهائكم عىل

علامئكم»(((.

ثالث ًا :والعامل بحكم معرفته بالدين واطالعه الواسع عىل مبادئه
وتعاليمه ،فإنه يفرتض فيه أن يكون األكثر التزام ًا بأحكام الدين
وتوجيهاته ،واألسبق لتطبيقها وتنفيذها يقول تعاىل{ :إِ َّنماَ يخَ ْشَ ى هَّ َ
الل
ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُعلَماَ ُء}((( ،وبذلك يكون قدوة لغريه.
ْ َ

((( سورة املائدة ،آية.63 :
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج ا صفحة .54
((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،خطبة رقم .3
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج  97صفحة .86
((( سورة فاطر ،آية.28 :
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ومع وضوح هذه احلقائق إال أن غالبية علامء الدين هلم موقف سلبي

جتاه الشأن السيايس ،فال يرون أنفسهم معنيني به ،بل ينأون بمقامهم
عن التلوث بقضايا السياسية واحلكم.

وينطلق هذا املوقف من فهم متخلف خاطئ لدور الدين يف احلياة،

فهو عندهم تعاليم روحية أخالقية لتحصيل اجلنة يف اآلخرة ،وليس
نظام ًا شام ً
ال إلدارة حياة البرش يف الدنيا.
وطبق ًا هلذا الفهم فعالمِ الدين معني بالشعائر واملامرسات الدينية

العبادية وبالوعظ واإلرشاد األخالقي.

وقد عمل االستعامر الغريب كثري ًا للرتويج لفكرة فصل الدين عن

السياسة يف أوساط املسلمني كام هو حال الكنيسة املسيحية.

كام وجد احلكام املحليون يف هذه الفكرة ضالتهم املنشودة ،ليحكموا

وفق رغباهتم وشهواهتم دون أن يردعهم رادع أو يعرتضهم معرتض.

إضافة إىل ذلك فإن سياسية االستبداد واحتكار السلطة املعمول هبا

يف أكثر بالد املسلمني ،وما يرافقها من إرهاب وقمع ،صيرّ ت االقرتاب
من الشأن السيايس أمر ًا بالغ اخلطورة والرضر.
وظيفة التوعية السياسية
إن من أوىل مهام علامء الدين تبيني برامج اإلسالم وأحكامه وتعاليمه

يف جمال السياسية واحلكم .فام دمنا نعتقد بشمولية اإلسالم واستيعابه
جلميع جوانب احلياة {ونَز ْلنا ع َلي َك ا ْل ِكت ِ
ِ
ٍ
دى
اب ت ْب َيان ًا ل ُك ِّل شيَ ْ ء َو ُه ً
َ َ
َ َّ َ َ ْ
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ِ
ِ
ني}((( .وإنه الدين الكامل {ا ْل َي ْو َم َأكْ َم ْل ُت
َو َرحمْ َ ًة َو ُبشرْ َ ى ل ْل ُم ْسل ِم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِدين ًا}(((،
َل ُك ْم دي َن ُك ْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َرض ُ
يت َل ُك ُم الأْ ْس َ
فال ّبد أن تكون لإلسالم أنظمته وبراجمه يف جمال السياسية واحلكم.

فمن يبني تلك األنظمة والربامج؟ ومن يستنبط األحكام الرشعية

يف هذه األمور؟

العلامء هم املكلفون هبذه املهمة ،وال يصح هلم التواين يف القيام هبا
الل ِمي َث َ ِ
{وإِ ْذ َأ َخ َذ هَّ ُ
ين ُأو ُتوا
اق ا َّلذ َ
طبق ًا مليثاق الله تعاىل املأخوذ عليهم َ
ِ
اب َل ُتبي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
اس َوال َت ْك ُت ُمون َُه}(((.
ا ْلك َت َ َ ِّ
جدا أن نرى العلامء يتوغلون ويتعمقون يف بحث
لكن املؤسف ًّ
ّ

وطرح املسائل العبادية املحدودة دون أن يقرتبوا من بحث الشؤون

السياسية والقضايا العامة لألمة.

إن الساحة الفكرية العاملية مزدمحة بالنظريات والطروحات التي

تعالج التحديات اخلطرية املقلقة لبني البرش ،وهناك األفكار والربامج

املتصارعة حول قضايا السلطة وأساليب التنمية االقتصادية وتوزيع

الثروة ،وحول وسائل التقدم االجتامعي ..وقلّ أن ترى لعلامئنا
مشاركة يف هذا املعرتك ألهنم مشغولون ببحث ومتحيص جمموعة من
القواعد األصولية واملسائل الفقهية وبشكل مكرور ومعاد!!

((( سورة النحل ،آية.89 :
((( سورة املائدة ،آية.3 :
((( سورة آل عمران ،آية.187 :
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وملا أتيحت الفرصة لعلامء الدين يف إيران أن يطبقوا الرشيعة

اإلسالمية وجدوا أنفسهم أمام نقص واضح كبري يف تقديم احللول
واملعاجلات ملسائل احلكم وإدارة شؤون البالد عىل ضوء اآلراء
والبحوث الفقهية املتوفرة .كام رصح بذلك الشيخ هاشمي رفسنجاين ـ
رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية السابق ـ يف حديثه عن العقد التي
واجهت جملس الشورى الذي توىل رئاسته خالل السنوات األوىل من

تأسيسه يقول« :واجهنا يف املجلس معضلة حقيقية تتمثل يف التفاوت

اهلائل بني ما لدينا من فتاوى وآراء فقهية ،وبني ما حتتاجه البالد من
ترشيعات لضامن مصالح الناس وضامن احلفاظ عىل حركة الدولة يف
اإلطارات الدينية ،فكلام أردنا وضع قانون لتنظيم قضية من القضايا

الرضورية ،واجهنا اإلشكال الناشئ عن عدم وجود آراء فقهية ،أو

عجز اآلراء املوجودة عن مطابقة املصالح الواضحة ،نقوم بتشخيص
موضوع معني ،ونقرتح بنود ًا قانونية ملعاجلته نظن أهنا تضمن مصالح

ثم بالرتدد جتاه ما إذا كانت بنود هذا
اجلمهور ،لكن يشعر اإلنسان من َّ

القانون موافقة حلكم إسالمي ما..

«لقد طرح أمام املجلس قانون العمل عىل سبيل املثال ،وبعد النقاش

تم إقراره ،لكن واجهتنا املعضلة ذاهتا إن بعض بنوده تبدو غري مطابقة

ألحكام رشعية معينة ،واجهتنا ذات املعضلة حينام عرض عىل املجلس
قانون الرضيبة ،وواجهتنا حينام عرض عىل املجلس قانون العقوبات

اإلدارية ،وكذلك احلال عندما عرض قانون التعاونيات وقانون ملكية

األرض ،وقانون املدارس اخلاصة التجارية واخلريية وغريها ،إن كل
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مسألة مهمة يف البلد أدى طرحها إىل إثارة اجلدل حول مطابقة القوانني

املقرتحة بشأهنا ألحكام معينة يف الرشيعة أو فتاوى الفقهاء ،وإذا مل
جير حل هلذه املعضالت واملفارقات فإن عم ً
أس َلمة
ال مهماًّ عىل صعيد ْ
القوانني وتنظيم أوضاع البلد لن يمكن إنجازه»

(((

تعج بالعلامء املجتهدين ،وفيها
وإذا كان هذا هو حال إيران التي ّ

أكثر من حوزة علمية كبرية ،ويف طليعتها حوزة قم التي تضم األلوف
من الفقهاء والعلامء ،ومع ذلك تعاين قياداهتا الدينية وتشكو من النقص
والقصور يف جمال البحوث واملعاجلات العلمية املناسبة إلدارة شؤون
الدولة واملجتمع ،فكيف هو احلال يف سائر املجتمعات اإلسالمية؟

يتوجه العلامء لبحث هذه القضايا واملسائل األساس ،بينام
فلامذا مل ّ

يتنافسون يف إصدار املجلدات وعقد بحوث اخلارج حول مسائل
أصولية وفقهيةُ ،أشبعت وقٌتلت بحث ًا وحتقيق ًا؟

عل ًام بأن هذه الثغرات والنواقص مل يكتشفها العلامء يف إيران

فجأة بعد انتصار الثورة اإلسالمية سنة 1979م ،بل كان اإلمام

اخلميني ،Dوقبل انتصار الثورة بعقد من الزمن ،أي سنة 1969م،

لسد هذه الثغرات والنواقص ،وينتقد مجود الفقهاء يف
هييب العلامء ّ
بحث مسائل حمدودة مكرورة ،وجتاهلهم الستنباط األحكام املتعلقة
بشؤون السلطة واملجتمع..

قال يف أحد دروسه سنة 1969م« :أحب أن أوجه أنظاركم إىل

((( جملة حوزة .تبليغات إسالمي حوزة علمية ـ قم عدد .23
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التفاوت بني القرآن ،وكتب احلديث من جهة ،وبني الرسائل العملية

من جهة أخرى ،القرآن وكتب احلديث ،ومها من أهم مصادر الترشيع
يمتازان عن الرسائل التي كتبها املجتهدون والفقهاء امتياز ًا شديد ًا ،ملا
يف القرآن وكتب احلديث من الشمول جلميع جوانب احلياة ،فاآليات
ذات العالقة بشؤون املجتمع تزيد أضعاف ًا عن اآليات ذات العالقة

أي كتاب من كتب احلديث املوسعة ال تكاد
بالعبادات خاصة .ويف ّ
جتد أكثر من ثالثة أبواب ،أو أربعة تعنى بتنظيم عبادات اإلنسان،

وعالقاته بربه ،وأبواب يسرية أخرى تدور يف األخالق ،وما سوى
ذلك فذو عالقة قوية باالجتامع ،واالقتصاد ،وحقوق اإلنسان،
والتدبري ،وسياسية املجتمعات».

«نحن اكتفينا بمقدار يسري من األحكام نبحث فيه خلف ًا عن سلف،

وطرحنا الكثري من مسائله وجزئياته ومفرداته ،كثري من مسائله غريب

علينا»(((.

فلامذا مل يقم الفقهاء بواجبهم يف هذا املجال؟

إن بعضهم ال يرى أن ذلك من واجبه ومسؤولياته بسبب نظرته

الضيقة املحدودة لإلسالم ،وبعضهم خيشى عىل نفسه من قمع

احلاكمني وبطش اجلاهلني إن اقرتب من حريم السياسية ،ولذلك فإن
العالمة أبو احلسن املاوردي املتوىف عام 540هـ ،عندما وضع كتابه

((( روح الله املوسوي اخلميني ،احلكومة اإلسالمية ،ص.65،9
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القيم (األحكام السلطانية) أوىص بعدم نرشه إال بعد وفاته.

(((

والشيخ النائيني ( 1860ـ 1936م) بعدما طبع كتابه عن احلرية

السياسية والشورى يف النظام اإلسالمي (تنبيه األمة وتنزيه امللة) قام
(((
حممد حسني بسحبه من األسواق تالفي ًا للضغوط.
يقول الشيخ املنتظري:

«كان الفقهاء مرشدين غالبا يف شدة وتقية ،فكانوا آئسني من

رجوع احلكومة إليهم ،ويرون كأنه بمنزلة أمر ممتنع .فكان البحث
فيها ويف فروعها ،ويف رشائط احلاكم ،ونحو ذلك عندهم بحث ًا لغو ًا

وبال فائدة .فلذلك مل يبحث فيها إال بعض فقهائنا بنحو التطفل،

وبالنسبة إىل الترصفات اجلزئية ،فرتى الشيخ األعظم األنصاري قدس
رسه مث ً
ال يبحث فيها بحث ًا ما يف مكاسبه يف مسألة الترصف يف حال

الطفل.(((»..

وهناك ميدان آخر للتوعية السياسية املطلوبة من العلامء وهو توعية

األمة بالواقع السيايس املعيش ،بتنبيهها إىل ما حييط هبا من أخطار
وحتديات ،وتوجيه الناس إىل مسؤولياهتم جتاه دينهم ومصلحتهم

العامة.

إن بعض العلامء يشتد به الغضب حينام يرى انتهاك ًا حلكم رشعي من

((( فاروق عبد السالم .اإلسالم واألحزاب السياسية1978 ،م( ،القاهرة :مكتب قليوب للطبع
والنرش) ،ص.24
((( حممد سعيد الطرحيي .املوسم ،جملة فصلية ،العدد اخلامس ،املجلد الثاين 1990م ،ص.41
((( حسني عيل املنتظري .دراسات يف والية الفقيه ،ج  1ص.421
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شابا يلبس الذهب
قبل أحد أفراد املجتمع ،كام لو رأى امرأة سافرة ،أو ًّ
أو شخص ًا يستمع إىل الغناء ..ويبادر إللقاء اخلطب وكتابة املقاالت

حول هذا الفساد واالنحراف اخلطري ..لكنه ال حيرك ساكن ًا وال جيد
نفسه معني ًا إزاء االنحرافات السياسية وفساد األنظمة والقوانني..

لقد ثارت ثائرة أحد علامء املسلمني يف (متبكتو) غرب أفريقيا حينام

رأى انتشار رشب الشاي يف أوساط املتدينني هناك حيث يسمونه
(األتاء أو األتاي) وكان هذا العامل يرى حرمة تناول الشاي ،فاجتهد يف
إعالن غضبه عىل شيوع هذه املعصية حتى نظم فتواه شعرا جاء فيه:
أت��اء شاربه يلهو كسكرانا وال يزال من الضالل حريانا
أتاء مل يك من أفعال سيدنا

وال عيل واألصحاب كلهم

وتالييه وال من فعل عثامنا
والتابعني هلم عد ًال وإحسانا

أتـاء بدعــة أقــوام سيتورثهم من بعض مرشهبم فقد ًا وخذالنا

(((

كان ذلك يف الوقت الذي زحف فيه االحتالل الفرنيس عىل (متبكتو)

دون أن يتحدث ذلك العامل كلمة يبني فيها حكم وواجب املسلمني جتاه
السيطرة األجنبية !!

التصدي السياسي
إن من الواضح لكل دارس لتعاليم اإلس�لام ،وتاريخ قادته

املصلحني ،أن التصدي إلدارة شؤون األمة وفق مناهج الدين ،واجب
((( فهمي هويدي ،أزمة الوعي الديني ،الطبعة األوىل 1988م( ،صنعاء :دار احلكمة اليامنية)،
ص.100
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رشعي ،ومسؤولية دينية.

وما يبديه بعض العلامء من أن دخول ميدان العمل السيايس يعني

حب الزعامة وطلب الرئاسة ،ويسبب التلوث بأعراض السياسية
وأمراضها كاملكر واخلداع ،مما خيالف حالة الزهد والتقوى والقداسة

التي جيب أن حيافظ عليها العامل الديني يف شخصيته.

هذا الكالم ما هو إال تربير للتقاعس عن املسؤولية والقعود عن

مجيعا أفضل
الواجب .وإال فبامذا نفرس تصدي األنبياء واألئمة ـ عليهم ً
الصالة والسالم ـ لقيادة املجتمع ،وسعيهم إلصالح شؤون الناس..

إن كل نبي أو رسول يبعثه الله سبحانه وتعاىل هو مرشوع قيادة
ِ
ِ
ٍ
اع بِإِذ ِْن
{و َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُسول إِلاَّ ل ُي َط َ
وحكم للناس يقول تعاىلَ :
هَّ
اللِ}(((.
ويتحدث القرآن احلكيم عن نبي الله يوسف Eوهو يرشح نفسه

ملنصب إدارة االقتصاد يف مرص ،ويطلب من ملكها أن يوليه ذلك:
اج َع ْلنِي َعلىَ َخ َزائِ ِن الأْ َ ر ِ
{ َق َ
ض إِنيِّ َح ِف ٌ
يظ َع ِل ٌيم}(((.
ال ْ
ْ
قال العالمة اآللويس يف تفسريه هلذه اآلية الكريمة:

وفيه دليل عىل جواز مدح اإلنسان نفسه باحلق ،إذا جهل أمره،

وجواز طلب الوالية إذا كان الطالب ممن يقدر عىل إقامة العدل ،وإجراء
أحكام الرشيعة ،وإن كان من يد اجلائر أو الكافر ،وربام جيب عليه

((( سورة النساء ،آية.64 :
((( سورة يوسف ،آية.55 :
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الطلب إذا توقف عىل واليته إقامة واجب مث ً
ال ،وكان متعين ًا لذلك،

وما يف الصحيحني من حديث عبد الرمحن بن سمرة قال« :قال رسول
الله :Aيا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت

إليها ،وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها» وارد يف غري ما ذكر.

(((

ونقل القرآن الكريم عن لسان نبي الله سليامن Eدعاءه لله يطلب
منه احلكم والسلطةَ { :ق َ
ال َر ِّب اغْ ِف ْر ليِ َو َه ْب ليِ ُم ْلك ًا ال َي ْن َب ِغي لأِ َ َح ٍد
ِ
ِ
اب}(((.
م ْن َب ْعدي إِ َّن َك َأ ْن َت ا ْل َو َّه ُ

{ر ِّب
ودعاء آخر يشكره القرآن عىل لسان نبي الله إبراهيمَ :E
هب ليِ ح ْك ًام و َألحْ ِ ْقنِي بِ لحِ ِ
ني}(((.
الصا َ
ُ
َ
َّ
َ ْ
الل و َأ ِطيع ِ
ون} عىل
وقد تكررت يف سورة الشعراء آية {فَا َّتقُ وا هَّ َ َ ُ
لسان مخسة أنبياء :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعيب ،Bحني كانوا
يدعون الناس إىل عبادة الله وإىل طاعتهم واخلضوع هلم كأنبياء وقادة

ملجتمعاهتم.

ويف احلديث« :كان بنو إرسائيل يسوسهم أنبياؤهم» أي تتوىل

أمورهم كام يفعل األمراء والوالة بالرعية(((.

واألئمة اهلداة الذين نعتقد بإمامتهم ليسوا يف عقيدتنا جمرد مفتني

((( حممود اآللويس .روح املعاين يف تفسري القرآن ،ج ( ،13بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
ص.5
((( سورة ص ،آية.35 :
((( سورة الشعراء ،آية.83 :
((( حممد بن مكرم ابن منظور .لسان العرب ،ج1405 ،6هـ( ،قم :نرش أدب احلوزة) ص.108
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ومرشدين ،بل هم قادة كان جيب أن ختضع األمة هلم ،وأن يتسنموا

موقع السلطة واحلكم.

لذلك ورد يف وصف األئمة« :Bأنتم ساسة العباد» وورد أيض ًا

«اإلمام عارف بالسياسية»(((.

إن تصدي األئمة واألولياء ملهام القيادة وشؤون السياسية ليس
إال استجابة للواجب الرشعى وقيام ًا باملهمة الدينية ،دون أن يشوبه

أي غرض مصلحي ،كام يقول اإلمام عيل يف بيان سبب طلبه احلكم:
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س
«ال َّل ُه َّم إ َّن َك َت ْع َل ُم َأ َّن ُه لمَ ْ َي ُك ِن ا َّلذي كَ انَ م َّنا ُم َناف ََس ًة فيِ ُس ْل َطان وال ا ْلتماَ َ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الح فيِ
اإلص َ
شيَ ْء م ْن ف ُُضول الحْ ُ َطا ِم و َلك ْن ل َنر َد المْ َ َعالمِ َ م ْن دين َك و ُن ْظه َر ْ
اد َك و ُتقَام المْ ُع َّط َلةُ ِمن حد ِ
الد َك فَي ْأمن المْ َ ْظ ُلومونَ ِمن ِعب ِ
بِ ِ
ود َك»(((.
ْ ُ ُ
َ َ َ
َ َ
ُ
ْ َ
وإذا ابتعد العلامء العدول عن ميدان السياسية ،ومل يتحملوا مهام

إدارة شؤون احلكم ،فستكون النتيجة إتاحة الفرصة وفسح املجال
لغري الكفوئني الصاحلني من اجلهلة واملنحرفني لكي يتسلطوا عىل

رقاب العباد.

أما حتديد الدور السيايس للفقيه وكيفية تصديه للقيام به فذلك

خيضع لطبيعة الظروف واألوضاع التي يعيشها املجتمع ولقدرة الفقيه

التصدي الكامل واملبارش إلدارة دفّة
وإمكاناته ،فإذا متكن الفقيه من
ّ
السياسة واحلكم فهو املطلوب بالدرجة األوىل.

((( فخر الدين الطرحيي .جممع البحرين ،ج ،4الطبعة الثانية 1983م( ،بريوت :مؤسسة الوفاء) ص.78
((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،خطبة رقم .131
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وإن تعذر عليه ذلك واستطاع ممارسة دور التوجيه واإلرشاف عىل

احلاكمني كانت تلك وظيفته.

التصدي ،وأمكن
مهيأ ًة هلذا املستوى من
ّ
وإذا مل تكن الظروف ّ
للفقيه املشاركة يف احلكم إلصالح ما يمكن إصالحه ،تعينّ ذلك ما مل

تكن له مضاعفات وأخطار غري حمتملة.

وأدنى درجة هي القيام بدور النصيحة للحاكمني ،وإلفات نظرهم

إىل االنحرافات التي حتدث ،والتأثري عليهم باملقدار املمكن.

وإذا كانت األوضاع التي تعيشها األمة مرت ّدية سياسي ًا وبلغ
االنحراف والظلم باحلاكمني مداه ،بحيث ال يتمكن العلامء من القيام
ٍ
التصدي للمعارضة،
حينئذ من
بأي دور أو تأثري سيايس إجيايب ،فال ّبد
ّ
بأن يعلن الفقيه موقفه املعارض وحيمل راية الثورة واجلهاد.
مهيأة فعليه التخطيط
وحيث ال تكون الظروف مساعدة واألجواء ّ
واإلعداد لصنع األرضية املناسبة لتحمل واجب املعارضة.

تلك هي أهم الصور واخليارات التي يمكن للفقيه أن يامرس عربها
ويتصدى ملسؤوليته القيادية اخلطرية.
دوره السيايس،
ّ

وبيشء من التوضيح يمكن احلديث هنا عن كل صورة من تلك
الصورة:

الفقيه احلاكم
إنام تتوفر الرشعية ألي حاكم بانتخاب األمة له ورضاها بقيادته
املحددة رشع ًا فيه كالعلم والعدالة والكفاءة.
بعد توفر الصفات
ّ
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من هنا ،فإن عىل األمة أن تس ّلم أزمة أمورها للفقهاء العدول

الكفوئني للقيادة ،ملا ورد من نصوص دينية تشري إىل أحقيتهم بمنصب
احلكم والسلطة ،وبغض النظر عن هذه النصوص وخالف العلامء حول

مدى داللتها عىل والية الفقهاء ،ومساحة تلك الوالية وحدودها ،فإن
األمة إذا كانت خمرية بني قيادة الفقيه العادل الكفؤ وقيادة غريه ممن

يفتقد تلك الصفحات ،فإن وجداهنا الديني سيدفعها النتخاب قيادة
الفقيه ما دام كفوء ًا مقتدر ًا.
وعىل الفقيه من جهة أخرى أن هييأ نفسه للقيام بأعباء هذا املنصب

وأن يستعد ألداء هذا الدور برتشيح نفسه وبالسعي نحو موقع السلطة
واحلكم ،يقول املرجع الديني السيد حممد الشريازي« :Kالظاهر

استحباب السعي من العامل اجلامع للرشائط لنيل منصب الرئاسة

يف الدولة اإلسالمية ،بقصد إقامة األحكام إذا كان يرى نفسه أكفأ
{وفيِ َذلِ َك َف ْلي َت َناف ِ
َس
من غريه ،أو أراد طلب الثواب ،قال سبحانهَ :
َ
المْ ُتن ِافسونَ  }..وقال عيلَ « :Eلو ال ح ُضور الحْ َ اضرِ ِ ِ
وق َي ُام الحْ ُ َّج ِة
ُ
ُ
ْ
ََ ُ
ِ
ِ
وما َأ َخ َذ هَّ ُ
َاروا َعلىَ ِك َّظ ِة َظالمِ ٍ وال
بِ ُو ُجود ال َّناصرِ ِ َ
الل َعلىَ ا ْل ُعلَماَ ء إال ُيق ُّ
ب م ْظ ُلو ٍم لأَ َ ْلقَي ُت حب َل َها َعلىَ غَ ِ
اربهِ َ ا» مما يدل عىل وجوب القيام
َسغَ ِ َ
ْ َْ
باألمر مع املكنة ،فإن كان واحد ًا وجب عليه عين ًا ،وإن كان متعدد ًا
وجب عليه كفاية ،فإن يف ذلك أسوة باألنبياء واألئمة حيث طلبوا

احلكم ،باإلضافة إىل أنه مقدمة إقامة الدين ،ونرش العلم ،وقطع دابر
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الظلمة قال تعاىلِ َ :
ين} سورة الشورى ،اآلية.(((»13
{أ ْن َأق ُيموا ِّ
الد َ

ويف تارخينا اإلسالمي القديم واحلديث صفحات مرشقة لنامذج

رائعة من الفقهاء الذين تصدوا ملوقع القيادة واحلكم.

فمن التاريخ القديم نذكر مؤسس الدولة الزيدية يف اليمن الفقيه

العلوي (حييى بن احلسني بن القاسم) ،الذي يتصل نسبه باإلمام

عيل بن أيب طالب( Eولد سنة 245هـ وتويف سنة 298هـ) .كان
هذا الفقيه العلوي مقي ًام يف احلجاز بقرية تبعد عن املدينة املنورة 70

كيلومرت ًا تقريب ًا اسمها (الفرع).

والتصدي
فقدمت عليه وفود من أهل اليمن ،تدعوه لالنتقال إليهم
ّ

لقيادهتم ،رجاء أن خيلصهم مما كانوا يعانونه من فتن داخلية ومشاكل
وأزمات ،فاستجاب لطلبهم وغادر احلجاز إىل اليمن ،فبايعوه إمام ًا
رشعي ًا وحلفوا له عىل الطاعة واملنارصة ،والقيام بأمر الله ،وأعىل
ّ
منهجه السيايس للحكم قائ ً
ال يف خطبة له« :أهيا الناس أدعوكم إىل
ما أمر الله أن أدعوكم إليه ،إىل كتاب الله وسنة رسوله ،وإىل األمر

باملعروف والنهي عن املنكر ،فام جاءنا به الكتاب اتبعناه ،وما هنانا عنه

اجتنبناه ،وإىل أن نأمر نحن وأنتم باملعروف ونفعله ،وننهى نحن وأنتم
عن املنكر جاهدين ونرتكه» ثم رشط عىل نفسه رشوط ًا فقال:
«أهيا الناس ،وبعد فإين اشرتط لكم أربع ًا عىل نفيس :احلكم بكتاب

((( حممد الشريازي .الفقه ،احلكم يف اإلسالم ،الطبعة الثانية 1989م( ،بريوت :دار العلوم)
ص.62
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الله وسنة نبيه ،واألثرة لكم عىل نفيس فيام جعله الله بيني وبينكم

أوثركم فال أتفضل عليكم ،وأقدمكم عند العطاء قبيل ،وأتقدم أمامكم
عند لقاء عدوي وعدوكم بنفيس.

وأشرتط لنفيس عليكم اثنني :النصيحة لله سبحانه ويل يف الرس

والعالنية ،والطاعة ألمري عىل كل حاالتكم ما أطعت الله ،فإن

خالفت طاعة الله فال طاعة يل عليكم ،وإن ملت أو عدلت عن كتاب
الله وسنة رسوله فال حجة يل عليكم﴿ .قُلْ َه ِذ ِه َسبِ يِيل َأ ْد ُعو إِلىَ هَّ
اللِ َعلىَ
ِ
ِ
ب ِصري ٍة َأنَا وم ِن اتبعنِي وسبحانَ هَّ ِ
ني﴾» كان ذلك
الل َو َما َأنَا م َن المْ ُشرْ ِ ك َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ
سنة 284هـ.

ووحد الشعب اليمني بعدما كان
وعرف يف اليمن باإلمام اهلاديّ ،

يعانى من التناحر القبيل ،ورضبت النقود الذهبية والفضية باسمه
وحددت املكاييل واملقاييس ..وقاد عدة معارك عسكرية ضد القرامطة

شيد أركاهنا
وسائر الفئات املنحرفة واملتمردة .واستمرت الدولة التي ّ
يف اليمن عدة قرون حسب نظام اإلمامة يف املذهب الزيدي إىل منتصف

هذا القرن.

(((

ومن النامذج يف تارخينا املايض القريب فقيه السودان السيد حممد بن

أمحد املهدي ( 1260ـ 1302هـ 1844 /ـ 1885م) وينتهي نسبه إىل

اإلمام احلسني بن عيل.E

والتف
فقد ثار عىل واقع اجلهل والتخلف واالنحراف يف بالده،
ّ

((( عيل الفضيل رشف الدين .الزيدية نظرية وتطبيق ،الطبعة األوىل 1985م ،ص 144ـ .157
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الشعب حوله ،وأقام دولته عىل أساس تطبيق اإلسالم ،وفشلت جهود
االستعامر الربيطاين يف استاملته ويف مقاومته عسكري ًا« .وأقام يف املنطقة

وطبق تعاليم اإلسالم يف مجيع
التي امتد إليها نفوذه نظام ًا إسالمي ًاّ ،
نواحي احلياة ،فعني قضاة من صفوة العلامء األتقياء ،ونواب ًا عنه يف
األقاليم ممن يثق بصالحهم وعلمهم ،وعهد إليهم مبارشة القضاء
واألحكام والفصل بني الناس .ونظم الشؤون املالية ،فأنشأ بيت املال

وعني جباة جلمع الزكاة ،وقسم الغنائم كام تقيض الرشيعة اإلسالمية،

ومنع حيازة األرض ألهنا ال متلك ،بل هي حموزة لبيت املال ،وجعل
بيت املال مورد ًا لرزق املسلمني ،يعطي كال منهم بمقدار حاجته هو
وعائلته ورجع يف أحكامه إىل عهد اإلسالم األول فلم يتقيد بمذهب

من املذاهب األربعة.(((»..

ويف عرصنا احلديث تتألق الثورة اإلسالمية يف إيران التي قادها اإلمام

اخلميني Dكأروع نموذج لتصدي الفقيه لشؤون األمة وممارسته لدور
القيادة الناجحة ..فقد أسقط بثورته املباركة أعتى حكومة استبدادية يف

املنطقة ،وقاد أعظم حركة مجاهريية يف التاريخ ،وأسس أول مجهورية
إسالمية عرصية ،تعتمد عىل رأي الشعب ،حيث دعا الشعب بعد

انتصار الثورة إىل االستفتاء عىل نظام اجلمهورية وإىل انتخاب ممثلني
خرباء عنه ليضعوا دستور ًا للحكم يف البالد عىل أساس اإلسالم ،ثم

عرض الدستور عىل الشعب للتصويت واالستفتاء ،وأشاد هيكلية
((( فتحي يكن .املوسوعة احلركية ،ج ،1الطبعة الثانية (عامن :دار البشري) ،ص.209
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احلكم انطالق ًا من الدستور الذي وضعه الفقهاء واخلرباء ووافق عليه

الشعب ،كام واجه الفقيه اخلميني االعتداءات اخلارجية واملؤامرات
الداخلية بكل حزم وصمود ،حتى ّ
وطد أركان احلكم اإلسالمي ،إىل

أن اختاره الله إىل جواره بتاريخ 1409/10/29هـ ،فاختار الفقهاء
يف جملس اخلرباء بعده تلميذه آية الله السيد عيل اخلامنئي حفظه الله

ملواصلة املسرية.

ل�شراف على احلكم
ا إ
حينام ال تساعد الفقيه صحته اجلسمية أو كفاءته وخربته العملية،

عىل التصدي املبارش إلدارة دفة احلكم ،أو حينام ال تكون الظروف

السياسية واالجتامعية مناسبة لذلك ،فإن أمكن للفقيه أن يامرس دور
اإلرشاف عىل احلكم وتوجيهه فهو اخليار املطلوب حيث يأخذ الفقيه
دور املراقبة والتسديد خلطوات احلاكم باجتاه تنفيذ أحكام الرشع ومحاية

مصالح الشعب.

وكنموذج هلذه احلالة يمكن قراءة دور العالمة الشيخ حممد باقر

املجليس ( 1037ـ 1110ه��ـ 1627/ـ 1699م) يف التعامل مع
احلكام الصفويني يف إيران .واملجليس عامل مشهور بكتاباته املوسوعية

املعروفة وأبرزها (بحار األنوار) والذي طبع يف أكثر من ()110

جملدات« .فكان يتمتع بحظوة عظيمة لدى الشاه ـ الشاه حسني
الصفوي ( 1694ـ 1709م) ـ ولدى حاشيته ،فقد كان نفوذه واسع ًا
يف إيران والعراق وما جاورمها من املناطق ال بوصفه املرجع األعىل
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فقط ،بل لعلمه وتقواه وشخصيته وملؤلفاته العديدة ،ومنحه الشاه
لقب (مالبايش) أي شيخ أو رئيس العلامء ،وكان سند ًا كبري ًا ديني ًا قوي ًا

للحكم الصفوي»(((.

ونموذج آخر هو الفقيه الشيخ جعفر الكبري النجفي ( 1154ـ

1227هـ) صاحب (كاشف الغطاء) وهو كتاب ّقيم يف الفقه أصبح
مؤلفه يعرف به (كاشف الغطاء) الذي كان املرجع الديني األعىل يف
عرصه للمسلمني يف العراق وإيران ،وقد قام بدور التوجيه واإلرشاف

عىل مسار احلكم القاجاري يف إيران وخاصة يف عهد فتح عيل شاه

( 1797ـ 1834م 1212/ـ 1250هـ) وقد بلغ مستوى العالقة بني
الفقيه كاشف الغطاء واحلاكم فتح عيل شاه أن أجاز الفقيه للحاكم

ممارسة احلكم وإدارة شؤون احلرب إجازة خطية أثبتها يف كتابه (كشف

الغطاء) ضمن باب اجلهاد.

(((

المشاركة في الحكم
حتى وإن مل تكن احلكومة قائمة عىل أساس ديني ،أومل يكن مسارها
مطابق ًا للرشع والعدل .فإنه إذا سنحت الفرصة للفقيه للمشاركة
يف هذه احلكومة القائمة بتويل بعض املناصب والوزارات أو إدارة

بعض األجهزة واملؤسسات من أجل تطبيق املمكن من أحكام الله،
((( سعد األنصاري .الفقهاء حكام عىل امللوك ،الطبعة األوىل 1986م( ،دار اهلدى) صفحة 33ـ
.34
((( السيد حمسن األمني ،أعيان الشيعة ج،4صفحة.100
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وتقليل االنحرافات والفساد يف السلطة ،والدفاع عن حرمات الدين

وحقوق الناس ،ومل تكن يف املشاركة مضاعفات وأخطار تفوق تلك
املكاسب املمكنة ،فإن املشاركة يف احلكم من قبل الفقيه قد تكون مفيدة
ومطلوبة.

وقد ذكر الباري سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم مشاركة نبي الله
يوسف يف حكومة مرص وكان ملكها كافر ًا.
كام حتدث القرآن احلكيم عن دور مؤمن آل فرعون يف بالط فرعون
ال رج ٌل مؤ ِمن ِمن ِ
آل ِف ْر َع ْونَ َي ْك ُت ُم إِيماَ ن َُه}(((.
َ
{و َق َ َ ُ ُ ْ ٌ ْ

ويمكن اعتبار عيل بن يقطني البغدادي ( 124ـ 182هـ) ،من أبرز

وأوضح النامذج التارخيية للقيام بدور املشاركة يف احلكم .فقد كان من
عيون أهل العلم ومن فضالء عرصه ،وتلميذ ًا وثيق الصلة باإلمام
موسى بن جعفر الكاظم.

توىل عيل بن يقطني منصب الوزير األهم يف عهد اخلليفتني املهدي

وهارون الرشيد العباسيني.

ومعلوم مدى فساد وانحراف احلكم العبايس ،لكن املصلحة

العامة اقتضت من عىل بن يقطني توليّ ذلك املنصب ،وقد ضاق صدره

عدة مرات ،وأراد االستقالة ،لكن اإلمام موسى الكاظم هناه
بمنصبه ّ
عن ذلك ،وطلب منه االستمرار يف موقعه وقال له« :ال تفعل فإن لنا
بك أنس ًا ،وإلخوانك بك عز ًا ،وعسى الله أن جيرب بك كسري ًا ،أو يكرس

((( سورة غافر ،آية.28 :

I
Q 124

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

بك نائرة املخالفني عن أوليائه ،يا عيل ،كفارة أعاملكم اإلحسان إىل
إخوانكم ،»...وينقل التاريخ مواقف عديدة لإلمام موسى الكاظم يف

دعم وتعزيز موقع عيل بن يقطني.

(((

ويف العرص احلديث هناك نامذج عديدة من الفقهاء املصلحني الذين

شاركوا يف احلكومات القائمة يف مناطقهم خدمة للمصلحة الدينية
واالجتامعية العامة ،ونشري هنا إىل نموذج واحد هو الفقيه السيد هبة

الدين الشهرستاين ( 1301ـ 1386هـ 1884/ـ 1967م) وهو من
فضالء علامء العراق يف عرصه ،فقد كان فقيه ًا مصلح ًا جماهد ًا ،يشارك
يف معركة الدفاع ضد االحتالل الرويس آلذربيجان اإليرانية ،كام قام

مهم يف مقاومة االحتالل الربيطاين للعراق يف ثورة العرشين،
بدور ّ
وساهم أيض ًا يف احلركة الدستورية اإليرانية ضد االستبداد.

وقد تقلد منصب وزارة املعارف يف العراق أيام احلكم امللكي سنة

1921م ،حيث وجد أن توليّ وزارة املعارف سيتيح له إسداء خدمات
جيدة للمجتمع العراقي ،وإبعاد بعض جوانب الغزو الفكري الغريب،

وتربية النشء اجلديد تربية إسالمية صحيحة .ودخل الوزارة ليحارب
عىل جبهتني ،جبهة استقالل الوزارة عن اإلرادة الربيطانية ،وجبهة بناء

أسس صحيحة للتعليم يف العراق.

وعىل اجلبهة األوىل حارب املناهج االستعامرية ،ورفض إحالل

((( باقر رشيف القريش .حياة اإلمام موسى بن جعفر ،الطبعة الثانية 1970م ،ج 2صفحة 284ـ
.291
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الرموز والشعارات االنجليزية حمل الشعارات الوطنية واإلسالمية.

جدا هو فصل املستشار الربيطاين (كابتن
بل وأقدم عىل عمل جريء ًّ

فاول) من الوزارة.

ويف اجلبهة الثانية قام بعدة انجازات يف جمال بناء املدارس ،كام قام

بتأسيس جمالس املعارف يف مراكز املحافظات ،وسن هلذه املجالس
ووزع منشور ًا عىل األهايل يطلب منهم
قانون ًا صدقه جملس الوزراءّ .
التربع للمشاريع التعليمية فجمع من ذلك ( )300ألف روبية ،كام قام
بإرسال أول بعثة علمية إىل خارج العراق ،وأمر بأداء الصالة مجاعة يف
دار املعلمني .كل ذلك يف فرتة حمدودة تقرب من سنة واحدة فقط(((.

النصيحة للحاكم
ترتبط قرارات احلاكم وترصفاته بأوضاع األمة ومستقبلها ،وأي

خطأ أو انحراف يصدر عنه يرض بمصلحة األمة ككل ،ويتناىف مع قيم

الدين وأهدافه .وعىل املسلمني ويف طليعتهم العلامء ،السعي بأقىص

حد ممكن للتأثري عىل قرارات احلاكم لتكون مطابقة ألحكام اإلسالم
ٍّ
ومصلحة األمة..

وقد يكون للحوار والنصيحة واملوعظة أثر حمتمل حتى عىل

احلاكمني الظاملني والفاسدين ،لذلك أمر الله تعاىل نبيه موسىE
بتوجيه اخلطاب ال ّلني اهلادئ لفرعون يف بداية األمر ،قال تعاىل{ :اذ َْه َبا
((( عبد الكريم آل نجف .السيد هبة الدين الشهرستاين طليعة التحديث اإلسالمي ،جملة
التوحيد ،العدد  ،68السنة العارشة ،ترشين الثاين 1993م،صفحة 40ـ .50
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إِلىَ ِف ْر َع ْونَ إِ َّن ُه َطغَ ى* َفقُ وال َل ُه َق ْو ً
ال َل ِّين ًا َل َع َّل ُه َي َت َذكَّ ُر َأ ْو يخَ ْشَ ى}(((.
ونصيحة احلاكم مطلوبة ،سواء كان احلاكم رشعي ًا صاحل ًا أم غري

ذلك.

ويف حياة أئمة أهل البيت ،Bوالعلامء الصاحلني دروس ًا وعرب ًا

ومواقف مرشقة يف هذا املجال.

فاإلمام عيل ابن أيب طالب Eكان يبذل رأيه ويقدم نصيحته

للخلفاء ،وكانوا يرون يف مشورته ونصيحته السداد واخلري ،وقد ورد

عن اخلليفة عمر عبارات خمتلفة حتكي اعتزازه برأي اإلمام عيل واعتامده

عليه ،كام ينقل ابن عساكر الشافعي عن سعيد بن املسيب قوله :قال

عمر بن اخلطاب :أعوذ بالله من معضلة ليس هلا أبو حسن عيل بن أيب
طالب .وعن أيب سعيد اخلدري قال عمر بن اخلطاب :ال بقيت يف قوم

لست فيهم أبا حسن(((.

وقد أثبت الرشيف ال��ريض Dيف هنج البالغة بعض نصائح

اإلمام عيل ومشورته التي قدمها للخليفة عمر ،حينام فكر اخلليفة يف
الشخوص بنفسه لقتال الفرس ،وشجعه عىل ذلك بعض الصحابة،

عليا أشار عليه بالبقاء يف عاصمة اخلالفة ،واالكتفاء ببعث
لكن اإلمام ًّ
ِ
اجليش لقتاهلم قائ ً
األم ِر َم َكانُ ال ِّن َظا ِم ِم َن الخْ َ َر ِز يجَ ْ َم ُع ُه
الَ :
«وم َكانُ ا ْلق َِّي ِم ب ْ
وي ُضم ُه فَإِ ِن ا ْنق ََط َع ال ِّن َظ ُام َت َفر َق الخْ َ ر ُز و َذ َه َب ُثم لمَ ْ يجَ ْ َت ِمع بِ َح َذ ِاف ِ
ري ِه
ْ
َ ُّ
َ
َّ
َّ

((( سورة طه ،اآليتان 43 :ـ .44
((( احلافظ عيل بن احلسن بن عساكر .ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ،الطبعة الثالثة 1980م،
حتقيق حممد باقر املحمودي،ج 3صفحة 51ـ .53
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ِ
ِ
َأ َبد ًا وا ْل َع َر ُب ا ْل َي ْو َم وإِ ْن كَ ا ُنوا َق ِلي ً
اإلسال ِم َع ِز ُيزونَ
ال ف َُه ْم كَ ث ُريونَ ب ْ
ب َ ِِ
بِاالجتِماَ ِع ف َُك ْن ق ُْطب ًا واس َت ِد ِر الر َحى بِا ْل َعر ِ
َار
وأ ْصله ْم ُدون ََك ن َ
ْ
ْ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحْ َ ر ِ
ب فَإِ َّن َك إِ ْن شَ َخ ْص َت م ْن َهذه األر ِ
َض ْت َع َل ْي َك ا ْل َع َر ُب م ْن
ض ا ْن َتق َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْطراف َها َ
وأق َْطار َها َح َّتى َي ُكونَ َما َت َد ُع َو َر َاء َك م َن ا ْل َع ْو َرات َأ َه َّم إ َل ْي َك
َ
ممِ
األع ِ
ِ
اجم إِ ْن َي ْن ُظروا إِ َلي َك غَ د ًا َيقُ و ُلوا َه َذا َأ ْص ُل ا ْل َعربِ
َّا َبينْ َ َي َد ْي َك إ َّن َ َ
َ
ُ
ْ
استرَ َْح ُت ْم ف ََي ُكونُ َذلِ َك َأشَ َّد لِ َك َلبِ ِه ْم َع َل ْي َك َ
وط َم ِع ِه ْم
فَإِ َذا ا ْق َت َط ْع ُت ُم ُ
وه ْ
ِف َ
يك.(((»..
وأيض ًا :روي أنه ذكر عند اخلليفة عمر بن اخلطاب حيل الكعبة

وكثرته فقال قوم :لو أخذته فجهزت به جيوش املسلمني كان أعظم

فهم عمر بذلك .فتدخل اإلمام
لألجر ،وما تصنع الكعبة باحليل؟ ّ
واألم َو ُال َأ ْر َب َعةٌ
عيل ناصح ًا بقوله« :إِ َّن َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ ُأ ْن ِز َل َعلىَ ال َّنبِ ِّيA
ْ
ِِ
ني َفقَس َم َها َبينْ َ ا ْل َو َر َث ِة فيِ ا ْل َفرائِ ِ
َ
ض وا ْل َف ْي ُء َفق ََّس َم ُه َعلىَ
َ
أ ْم َو ُال المْ ُ ْسلم َ َّ
مست ِحق ِ
ات ف ََج َع َل َها هَّ ُ
ِّيه والخْ ُ ُم ُس ف ََو َض َع ُه هَّ ُ
الل
ُ َْ
والص َد َق ُ
الل َح ْي ُث َو َض َع ُه َّ
ل ا ْل َك ْع َب ِة ِف َيها َي ْو َمئِ ٍذ َفترَ َ كَ ُه هَّ ُ
َح ْي ُث َج َع َل َها وكَ انَ َح يْ ُ
الل َعلىَ َحالِ ِه ولمَ ْ َيترْ ُكْ ُه
ْف َع َل ْي ِه َم َكان ًا ف ََأ ِق َّر ُه َح ْي ُث َأ َق َّر ُه هَّ ُ
ور ُسو ُل ُه َفق َ
نِ ْس َيان ًا ولمَ ْ يخَ َ
َال َل ُه ُع َم ُر:
الل َ
َل ْو َ
الك ال ْف َت َض ْح َنا و َت َر َك الحْ َ يْ َ
ل بِ َحالِ ِه»(((.

وأما نصائحه للخليفة عثامن عندما حدثت املشاكل يف عهده والتي

انتهت إىل قتله فعديدة تناقلها املؤرخون كقوله Eله« :اعلم يا عثامن

أن أفضل عباد الله إمام عادل ُهدي وهدى ،فأقام سنة معلومة ،وأمات
((( الرشيف الريض .هنج البالغة خطبة رقم .146
((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،قصار احلكم ،رقم .270
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بدعة مرتوكة ،فو الله إن ك ًّ
ال لبينّ  ،وإن السنن لقائمة هلا أعالم ،وأن
رش الناس عند الله إمام جائر ضلّ وأضلّ ،
البدع لقائمة هلا أعالم .وأن ّ
فأمات س ّنة معلومة ،وأحيا بدعة مرتوكة ،وأين ّ
أحذرك الله وسطواته
ّ
وأحذرك أن تكون إمام هذه األمة الذي
ونقامته ،فإن عذابه شديد أليم،
ُيقتل فيفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة.»...

(((

ويف تارخينا املعارص يمكن اإلشارة إىل شخصية العامل املصلح

السيد مجال الدين األفغاين ( 1254ـ 1314هـ 1838/ـ 1897م)
والذي كان يستثمر مكانته واحرتامه لدى حكام البلدان اإلسالمية

بتقديم النصيحة هلم ،وتوجيههم نحو االستقالل عن اهليمنة األجنبية،

وحتكيم العدل يف سياستهم الداخلية ،والنهوض باألمة من وهدة
التخلف واالنحطاط.

ففي أفغانستان كان جيتهد يف نصح حاكمها األمري دوست حممد

خان وبعده األمري شري عيل خان ثم األمري حممد أعظم خان ..وعندما
حلّ بمرص واحتفى به حاكمها إسامعيل باشا خديوي مل يأل جهد ًا يف
تقديم نصحه وطرح آرائه اإلصالحية للحاكم ووزرائه ..واستعان

بالصحافة لنرش أفكاره اإلصالحية بأسامء مستعارة ..وملا توىل حكم
مرص اخلديوي توفيق بن إسامعيل باشا واصل السيد مجال الدين دوره

يف النصح للحاكم لكن اخلديوي توفيق مل يتحمل نصائحه ونشاطه
التوعوي يف أوساط الشعب بل اهتمه بالتحريض عىل احلكم قائ ً
ال له:
((( عز الدين أيب احلسن الشيباين ابن األثري .الكامل يف التاريخ ج1979 ،3م( ،بريوت  :دار
الصادر)صفحة.151
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«إن دروسكم وأقوالكم املهيجة ستؤدي بالشعب والبالد يف هتلكة»!!

فرد عليه مجال الدين قائ ً
ال« :ليسمح يل سمو أمري البالد أن أقول

بحرية وإخالص :أن الشعب املرصي كسائر شعوب العامل ال خيلو من
وجود اخلامل واجلاهل بني أفراده ،ولكن هذا ال يمنع من وجود العامل
والعاقل أيض ًا ،فباملنظار الذي تنظرون به إىل الشعب املرصي ينظر به
لسموكم ،وإذا قبلتم نصحي وأرسعتم إلرشاك األمة ،يف حكم البالد

تسن القوانني فإن ذلك أثبت
فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن األمةّ ،

لعرشكم وأدوم لسلطانكم».

وعىل أثر هذه املواجهة أمر اخلديوي توفيق بإخراج السيد مجال

الدين من مرص.

وهكذا كان منهجه يف األستانة ،مقر اخلالفة العثامنية ،عندما ذهب

إليها بدعوة ملحة من السلطان عبد احلميد ،فكان السيد مجال الدين
يكرر عليه النصائح ،والسلطان يظهر له القبول غالب ًا .يقول السيد مجال

الدين« :رأيت من السلطان ارتياح ًا لقبول كل ما ذكرته له من حماسن

احلكم الدستوري» ،وأن اإلسالم أول من عمل به يف سلطانه ،أي
احلكم الشوري وذلك عم ً
ورى َب ْي َن ُه ْم}.
ال بحكم النص َ
{و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ

وكانت نصائحه بعض األحيان للسلطان شديدة اللهجة كقوله له

مرة« :جاللة السلطان :مللت من تعاطينا الشكايةَ ،و َم ْن غريك صاحب
ِ
وأقص اخلائنني من خاصتك الذين
جدك حممود،
األمر؟ خذ بحزم ّ
يبعدون عن بالطك حقائق ختريب الوزراء هنا ،والعامل يف الواليات،
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احلجاب عندك ،واظهر
وهم صنائعهم وجباة جيوهبم اخلاصة .خفف ّ
للمأل ظهور ًا يقطع من اخلائنني الظهور .وأعتقد أن نعم احلارس
ِ
ِ
اع ًة َوال َي ْس َت ْقد ُمونَ }(سورة
األجل {فَإِ َذا َج َاء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْس َت ْأخ ُرونَ َس َ
األعراف ،اآلية.(((»)33
إن اللقاء مع احلاكم من قبل العلامء لتذكريه بمراعاة قوانني اإلسالم

وحلثه عىل احرتام حقوق املواطنني ،أو كتابة الرسائل والربقيات،

وإرسال الوفود واملندوبني إليه هبذا الصدد ،قد يكون وسيلة مؤثرة أو
حمتملة التأثري .طبع ًا مع أخذ جممل الظروف واألوضاع بعني االعتبار،
ودراسة املوقف الختيار أنسب الوسائل واألساليب.

واملؤسف أن الكثري من العلامء ي�تر ّددون يف القيام هبذا الدور
اإلصالحي اهلادئ ،انطالق ًا من فكرة عدم التدخل يف الشؤون السياسية،
ختوف ًا من أرضار حمتملة عىل أشخاصهم ومكانتهم ،أو لعدم االهتامم
أو ّ
باملصلحة العامة.

موقف المعارضة
حني تتوغّ ل السلطة السياسية يف االنحراف والفساد ،فال ُتعنى بقيم

الدين وأحكامه ،وال تراعي حقوق الناس ومصاحلهم ،وحني ال جتدي

يصح لألمة ويف طليعتها العلامء،
أساليب النصيحة والوعظ ،فإنه ال
ّ
السكوت عىل واقع الظلم والفساد واالنحراف.

((( الدكتور عيل عبد احلليم حممود .مجال الدين األفغاين( ،الرياض :دار عكاظ للطباعة والنرش)
صفحة 197ـ .263
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فال ّبد من التخطيط واإلعداد ملعارضة الطغيان ،ومسؤولية العلامء

التصدي إلنقاذ الدين واألمة.
هي
ّ

وذلك من أجىل مصاديق فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

روى الطربي يف تارخيه وابن األثري يف الكامل أن احلسني بن عيلC

خطب الناس أثناء سريه إىل العراق ،فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
«أهيا الناس إن رسول الله Aقال :من رأى سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال
حلرم الله ،ناكث ًا لعهد الله ،خمالف ًا لسنة رسول الله Aيعمل يف عباد الله
باإلثم والعدوان ،فلم يغيرّ عليه بفعل وال قول ،كان ح ّق ًا عىل الله أن

يدخله مدخله».

(((

وتارخينا اإلسالمي زاخر بحركات املعارضة وثورات اإلصالح

التي قادها أعالم األمة وفقهاؤها ،ضد االنحرافات السياسية ،كثورة

اإلمام احلسني بن عيل سبط رسول الله سنة  61هـ ،وثورة حفيده زيد

بن عيل بن احلسني سنة  121هـ ،عىل احلكم األموي ،وثورة حممد بن
عبد الله ،امللقب بالنفس الزكية سنة 145هـ ،وثورة احلسني بن عيل

شهيد فخ سنة 169هـ عىل العباسيني..

وتنترش اآلن احلركات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ،يقودها علامء

أفاضل يطالبون بتطبيق رشع الله ،ورفض هيمنة أعداء الله ،وإجراء

العدل بني الناس.

((( حممد بن جرير الطربي .تاريخ األمم وامللوك ،ج( ،4بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات)
صفحة.304
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واحلديث عن وسائل املعارضة وأساليبها وبراجمها حيتاج إىل أبحاث

موسعة.
تفصيلية ّ

ذلك أن الظروف الزمانية واملكانية هلا دخل يف حتديد األساليب
معين ًا من
والوسائل .فكل ظرف سيايس ووضع اجتامعي يستلزم نمط ًا ّ

التحرك والعمل.

ودور العلامء هو التصدي لقيادة املعارضة ،حينام تكون مطلوبة

لرتشيدها وتوجيهها ،وفق تعاليم اإلسالم ومقتضيات الظروف

واملصلحة العامة.

التصدي هلذه املهمة اخلطرية يعني االستعداد للتضحية
بالطبع إن
ّ

وحتمل اآلالم واملصاعب ،من سجن وتعذيب وترشيد وقتل ..والعامل
بدين الله ،والعارف بعظمة الله ،ال يبخل بنفسه عىل البذل يف سبيل

سجل املجاهدون من علامء اإلسالم ،يف املايض واحلارض،
الله ،ولقد ّ
بنضاهلم ودمائهم الزكية أروع مواقف الفداء والتضحية ،دفاع ًا عن قيم
الدين ومصلحة األمة.

الفصل الرابع

علماء ال ّدين وم�س�ؤول ّية الوحدة

مدخل

الوحدة أصل ثابت من أصول مقاصد اإلسالم ،وهدف أساس
لألمة اإلسالمية التي أرادها الله أمة واحدة {إِ َّن ه ِذ ِه ُأمت ُكم ُأم ًة و ِ
اح َد ًة
َ َّ ُ ْ َّ َ
و َأنَا رب ُكم فَاعب ُد ِ
ون}((( واالختالف والنزاع حالة مضادة ومناقضة
َ َ ُّ ْ ْ ُ
{و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل هَّ
اللِ جمَ ِيع ًا َوال
ألساس الدين وغايته يقول تعاىلَ :
تعاىل{:وال َت َن َاز ُعوا َف َتفْشَ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم}(((.
َت َف َّرقُوا}((( ويقول
َ
لسنا بحاجة للوقوف طوي ً
ال ،للحديث حول رضورة الوحدة،
وأمهيتها ،وموقعيتها ،عىل املستوى الديني ،فذلك أمر مفروغ منه،
واضح لدى كل مسلم وا ٍع.
لكن ،بالنظر إىل الواقع التجزيئي الذي تعيشه األمة ،فإن السؤال

((( سورة األنبياء ،آية .92
((( سورة آل عمران ،آية .103
(((سورة األنفال ،آية .46
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الذي يفرض نفسه بإحلاح هو :ما هي اخلطوة األوىل يف طريق الوحدة؟
فمنذ أكثر من نصف قرن ،كان هناك من يراهن عىل دور األنظمة

واحلكومات ،يف العامل العريب واإلسالمي ،لكي تصنع واقع الوحدة،

من خالل األطر واملؤسسات الرسمية ،وعرب العالقات والتحالفات
الثنائية بينها ..وكانت مجاهري األمة هت ّلل فرح ًا ،لكل مؤسسة رسمية،
أي صيغة
ترفع راية الوحدة ،أو إطار إقليمي يتبنى التعاون والتنسيق ،أو ّ

تبشرّ بتوجه وحدوي ،ولو بني دولتني وقطرين من أقطار املسلمني.

لكن هذا الرهان باء بالفشل واخليبة ،وتأكد جلامهري األمة ،أن

األنظمة واحلاكمني ،ال يتوقع حتقيق وحدة األمة عىل أيدهيم.

فأكثر هذه األنظمة تدور ضمن أفالك دولية ،ال ترى أن من

مصلحتها وحدة األمة ،بل تعمل إلبقائها جمزأة ممزقة.

واغلب احلاكمني ،تسيطر عليهم نزعة التسلط والتفرد ،وليسوا

خملصني ملصلحة األمة ،وال جا ّدين يف حتقيق آماهلا وتطلعاهتا ،كام ال

يمتلكون مستوى من الوعي السيايس احلضاري الذي يدفعهم للتعاون

فيام بينهم.

من هنا ،أصبحت املؤسسات الرسمية ذات الطابع الوحدوي

هياكل شكلية ،وبقيت األطر دون حمتوى ومضمون حقيقي ،وانتهت
أغلب مشاريع الوحدة إىل التفكك واخلالف والنزاع.

وهناك من يرى أن الوحدة جيب أن تبدأ من مجاهري األمة ،وذلك

بتعبئة اجلمهور ،ودفعه لفرض الوحدة ،وأن يامرس الناس السلوك
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الوحدوي ،وجيسدون عملية الوحدة يف تعاملهم االجتامعي.

وإذا ما أصبحت الوحدة مطلب ًا للناس ،وحتركوا لتحقيقه ،فإن إرادهتم

ستنترص عىل القوى والعنارص املناوئة واملضادة للتوجه الوحدوي.

ولكن ،كيف يمكن تعبئة الناس باجتاه الوحدة ،وهناك واقع من

التاميز والتنوع القومي والعرقي واملذهبي واإلقليمي والسيايس
والطبقي؟ ..وكل لون من ألوان التاميز ،قد صنع له فلسفة وتنظري ًا،

وأشاد عليها مواقف وهياكل ومؤسسات ،هبدف الدفاع عن الذات،
واخلصائص املميزة ،يف مواجهة ما يعتربه هتديد ًا لتلك اخلصائص
وحماولة لفرض الذوبان وجتاوز احلقوق.

كانت األمة يف سالف عصورها األوىل ،تعيش حالة حضارية

ونموذجية للوحدة حيث انصهرت يف بوتقة اإلسالم شعوب خمتلفة
ومتاميزة عرقي ًا وقومي ًا وقبائلي ًا ،ومع انبثاق مدارس اجتهادية متعددة

ديني ًا وسياسي ًا إال أن األجواء العامة لألمة كانت تنعم بمشاعر الوحدة،
وكانت األنظمة والقوانني السياسية واالجتامعية قائمة عىل هذا

األساس.

ومع حصول الكثري من االنحرافات السياسية واإلداري��ة عىل

الصعيد الرسمي من قبل احلاكمني إال أن احلالة الشعبية كانت تعيش

واقع الوحدة واالندماج ومل يكن هناك شعور بالتناقض والتعارض

ما بني اخلصائص وامليزات العرقية والقومية ،التي مل تكن ممارستها

أي اثر ،يف احلقوق العامة،
تثري أية حساسية ،وال كان يرتتب عليها ّ
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يميز بني ذوي تلك االنتامءات وما بني االنتامء إىل الكيان الواحد لألمة

الواحدة.

لكن املؤسف واملؤمل هو ما حصل يف هذه العصور املتأخرة ،من

حصول زخم من املشاعر واألحاسيس العميقة يف نفوس أبناء األمة
باجتاه تأكيد جوانب التاميز القومي والعرقي والطائفي واملذهبي.

مما جيعل عملية التوعية والتعبئة باجتاه الوحدة حتتاج إىل جهد

خارق وبرجمة دقيقة لكي تتجاوز حالة الشعار واملشاعر ،وتتحول إىل
طروحات فكرية وبرامج عملية تعالج املخاوف والتحفظات وتعطي

االطمئنان ملختلف اجلهات ،بأن الوحدة ال تعني مصادرة خصائصها
وميزاهتا ،بل تفسح هلا املجال لتشارك يف بناء الكيان الشامل ،ولتتكامل

مع سائر اجلهات واألطراف.

ومشكلة أخرى نواجهها يف طريق تعبئة مجهور األمة باجتاه الوحدة،

هي وجود الدعاوى واملدعني ،من حاميل رايات الوحدة ،ورافعي

شعاراهتا ،من حكام وأحزاب ،ومراكز قوى وفاعليات ،يف الوقت

الذي جتيرّ فيه هذه الدعوات وتستثمر ألغراض مصلحية مناقضة
للهدف الوحدوي ،فكم من جتزئة وتفرقة ونزاع جرى حتت رايات
الوحدة وعىل أنغام موسيقى شعاراهتا؟ مما احدث شيئ ًا من اليأس
وردة الفعل والتشكيك يف الدعوات الوحدوية لدى قطاع من مجاهري

األمة.

كام حيصل االلتباس واخللط ،فيصعب عىل الناس التمييز بني
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الدعوات الصادقة واألخرى الزائفة...
دور العلماء
يبدو أن علامء الدين هم اجلهة األكثر تأهي ً
ال وقدرة عىل شق طريق

الوحدة أمام األمة وذلك لألسباب التالية:

أو ًال :ملا يفرتض فيهم من أهنم األكثر متسك ًا بتعاليم اإلسالم،
الل ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه ا ْل ُعلَماَ ُء}(((..
واألحرص عىل تطبيق مبادئه {إ َّنماَ يخَ ْشَ ى هَّ َ ْ َ
والوحدة كمبدأ ونظام ينبثق من عمق الدين عقيدة وترشيع ًا ،ال ّبد أن
حيتضنها العلامء ،وهيتمون بتنفيذ أوامر الله حوهلا.

أي جهة
ثاني ًا :والعلامء
مدعوون ومطالبون من قبل الله تعاىل ،قبل ّ
ّ

وأي معروف أكرب من
أخرى ،باألمر باملعروف والنهي عن املنكرّ ،
وأي منكر أخطر من التجزئة والتفرقة؟
الوحدة ّ

ثالث ًا :وللعلامء رصيد كبري من الثقة يف نفوس الناس ،مما جيعل دعوهتم
ّ
ويمكنهم من التغ ّلب عىل حاالت اليأس والتشكيك
أكثر مقبولية،
وجدية.
وااللتباس ،وأن يتعاطى اجلمهور مع دعوهتم بثقة ّ

نشأة االختالف في األمم السابقة
ألمهية موضوع وحدة األم��ة ،فإن القرآن الكريم يتناوله يف

العرشات من اآليات من اآليات والسور ،ويعاجله من زوايا متعددة

وجوانب خمتلفة.

((( سورة فاطر ،آية .28
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فبعض اآليات الكريمة تؤكد أمهية الوحدة ورضورهتا يف حياة
ِ
ِِ
ِ (((
َاع ُب ُدون}
األمة ،كقوله تعاىل{:إِ َّن َهذه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًة َو َأنَا َر ُّب ُك ْم ف ْ
{و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل هَّ
اللِ جمَ ِيع ًا َوال َت َف َّرقُوا}(((.
وقوله تعاىلَ :

وآيات ُأخر يف القرآن الكريم تبني أرضار وأخطار الفرقة واخلالف
ّ
تعاىل{:وال َت َن َاز ُعوا َف َتفْشَ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم}(((.
وحتذر منها .يقول
َ
بينام تشري جمموعة من اآلي��ات القرآنية إىل اجلهات الداخلية
ّ
وتغذي حالة النزاع
واخلارجية ،التي تعمل عىل متزيق املجتمع،
الشي َطانُ َأ ْن ي ِ
ِ ِ
وق َع َب ْي َن ُك ُم
ُ
والتمزق يف األمة منها قوله تعاىل{ :إ َّنماَ ُير ُيد َّ ْ
ا ْل َع َد َاو َة َوا ْل َب ْغ َض َاء}((( وقوله تعاىلَ {:ل ْو َخ َر ُجوا ِف ُ
يك ْم َما َز ُادوكُ ْم
إِلاَّ َخ َبا ً
ال َولأَ َ ْو َض ُعوا ِخال َل ُك ْم َي ْب ُغون َُك ُم ا ْل ِف ْت َنةَ}(((واملقصود يف اآلية
الكريمة املنافقون أو الطابور اخلامس.
ومن املسارات التي سلكها القرآن احلكيم يف تناول موضوع

الوحدة التوجيه إىل قراءة أحوال األمم السابقة يف هذا املجال ،وأخذ

العرب والدروس من التحوالت السلبية ،التي حصلت هلا ،وعصفت

بوحدهتا ومتاسكها ،وجعلتها عرضة للتفرق والتمزق.

أي رشحية
أي وسط بدأ اخلالف يف األمم السابقة؟ ومن ّ
فمن ّ

((( سورة األنبياء ،آية .92
((( سورة آل عمران ،آية .103
((( سورة األنفال ،آية .46
((( سورة املائدة ،آية .91
((( سورة التوبة ،آية .47
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اجتامعية انطلق وانترش؟

الالفت للنظر ما يؤكّ ده القرآن احلكيم ،يف هذا السياق ،من أن سبب

االختالف يف تلك األمم ليس اجلهل باحلقائق ،ومنطلق اخلالف ليس
من األوساط اجلاهلة بالدين والبعيدة عنه ،وإنام جاء االختالف من
واقع العلم واملعرفة ،وانبثق من األوساط العاملة بالدين التي حتتضن
الدعوة والكتب الساموية املقدسة.

وهذا ما يظهر من آيات قرآنية عديدة نذكر بعضها كنامذج:
ِ
ِ ِ
وه ِم ْن َب ْع ِد َما َجاءَتهْ ُ ُم
{و َما ْ
اخ َت َل َف فيه إِلاَّ ا َّلذ َ
يقول تعاىلَ :
ين ُأو ُت ُ
ات َب ْغي ًا َب ْي َن ُه ْم}(((.
ا ْل َب ِّي َن ُ
ِ
ِ
اب إِلاَّ ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
{و َما ْ
اخ َت َل َف ا َّلذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْلك َت َ
َ

َب ْغي ًا َب ْي َن ُه ْم} (((.

ِ
اخ َت َلفُ وا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم
ين َت َف َّرقُوا َو ْ
{وال َت ُكو ُنوا كَ ا َّلذ َ
َ
ات}(((.
ا ْل َب ِّي َن ُ
ِ
الطيب ِ
ِ
ِ ِ
ات َفماَ
َ
ائيل ُم َب َّو َأ ص ْد ٍق َو َر َز ْق َن ُ
َ
{و َلق َْد َب َّو ْأنَا َبني إسرْ
اه ْم م َن َّ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ َت َلفُ وا َح َّتى َج َاء ُه ُم ا ْلع ْل ُم إِ َّن َر َّب َك َي ْقضيِ َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْلق َي َامة فيماَ كَ ا ُنوا
ْ
ِف ِ
يه يخَ ْ َت ِلفُ ونَ }(((.
ٍ ِ
اخ َت َلفُ وا إِلاَّ ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
اه ْم َب ِّي َنات م َن الأْ َ ْم ِر َفماَ ْ
{وآ َت ْي َن ُ
َ

((( سورة البقرة ،آية .46
((( سورة آل عمران ،آية .19
((( سورة آل عمران ،آية .105
((( سورة يونس ،آية .93
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َب ْغي ًا َب ْي َن ُه ْم}(((.

وقد استوقفت هذه املالحظة العديد من العلامء املفرسين للقرآن

عند تناوهلم لبعض هذه اآليات الكريمة.

يقول السيد حممد حسني الطباطبائي عند تفسريه لآلية رقم 213

من سورة البقرة:

«إنه تعاىل خيربنا أن االختالف نشأ بني النوع يف نفس الدين ،وإنام
أوجده محلة الدين ممن أويت الكتاب املبني :من العلامء بكتاب الله بغي ًا

وعتوا»(((.
بينهم وظل ًام
ّ

ويقول عند تفسريه لآلية رقم  17من سورة اجلاثية:

«يشري إىل أن ما ظهر بينهم ،من االختالف يف الدين واختالط
الباطل باحلق ،مل يكن عن شبهة أو جهل ،وإنام أوجدها علامؤهم بغي ًا،

وكان البغي دائر ًا بينهم»(((.

ويتحدث السيد عبد األعىل السبزواري بتوضيح أكثر حول

املوضوع عند تفسريه لآلية  213من سورة البقرة فيقول:

«واملعنى :أن االختالف إنام حصل من محلة الكتاب العاملني به ،بغي ًا
وضيعوه وتعدوا حدوده».
بينهم وجتاوز ًا ،فحرفوا كتاب الله تعاىل ّ
((( سورة اجلاثية ،آية .17
((( حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ج1991 ،2م (بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات)،صفحة.124
((( املصدر السابق ،ج،18صفحة.169
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ِ
وه} إن االختالف احلاصل
«ويستفاد من قوله تعاىل {إِلاَّ ا َّلذ َ
ين ُأو ُت ُ

يف الكتاب والرشيعة ،ال يكون إال من محلة الكتاب الذين قد استبانت

هلم اآليات ،وهم األصل يف االختالف الواقع يف األديان اإلهلية ،وأن
غريهم وإن كانوا عىل اخلالف ،ولكنهم منحرفون عن الرصاط وليسوا

بغاة ،ويشهد لذلك االختالف يف كل علم ،فانه يكون من العاملني به

دون غريهم ممن ال علم له به.

ِ
ِ
ات} أن
«كام يستفاد من قوله تعاىل {م ْن َب ْعد َما َجاءَتهْ ُ ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
الكتاب إنام نزل لرفع االختالف ،والتوفيق بني الناس ،وإسعادهم بام
فيه من احلجج الواضحة ،والرباهني القويمة ،ولكن يشوب احلق أهواء

العاملني به ،وأغراضهم الفاسدة وزيغهم بتحريف الكتاب أو تأويله بام
ال يرتضيه عز وجل ،أو بتبديل آياته واألخذ بمتشاهباته ،واإلعراض

عن حمكامته»(((.

وحول تفسري اآلية  105من سورة آل عمران يقول الشيخ عبد

الرمحن السعدي:

«ثم هناهم عن سلوك مسلك املتفرقني ،الذين جاءهم الدين

والبينات املوجب لقيامهم به ،واجتامعهم ،فتفرقوا واختلفوا وصاروا
شيع ًا ،ومل يصدر ذلك عن جهل وضالل ،وإنام صدر عن علم وقصد

((( السيد عبد األعىل السبزواري .مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ج ،3الطبعة الثانية 1990م،
(بريوت :مؤسسة أهل البيت)،صفحة.267
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سيئ ،وبغي من بعضهم عىل بعض»(((.

ويؤكد احلقيقة نفسها الدكتور وهبة الزحييل عند تفسريه لآلية 213

من سورة البقرة فيقول:

«ثم ذكر الله تعاىل إن بعض أهل الكتاب ،جعلوا كتاهبم مصدر
االختالف عدوان ًا وجتاوز ًا للحق ،فقال :لقد اختلف الرؤساء واألحبار
وعلامء الدين يف الكتاب الذي أنزله الله للحق ،بعدما جاءهتم البينات

الواضحة ،واألدلة عىل سالمة الكتاب ،وعصمته من إثارة اخلالف،
وأنه إلسعاد الناس ،ال ألشقائهم والتفريق بينهم ،ومل يكن ذلك

االختالف من أويل العلم القائمني عىل الدين احلافظني له بعد الرسل،
واملطالبني بتقرير ما فيه إال حسد ًا وبغي ًا ـ جور ًا ـ منهم ،وتعدي ًا حلدود
الرشيعة التي أقامها حواجز للناس» (((.

ولعلّ القرآن الكريم من خالل إثارته وطرحه املكرور ،للدور

السلبي الذي قام به علامء الدين يف األمم السابقة ،الذين اختذوا الدين
مطية للوصول إىل مواقع الزعامة والنفوذ ،وسالح ًا يف معاركهم
الداخلية املصلحية مع بعضهم البعض ،فمزقوا وحدة أممهم وحولوها

إىل أحزاب متناحرة ،وشيع متصارعة باسم الدين...

لعلّ القرآن يريد بذلك تنبيه األمة وحتذيرها ،لتنظر إىل علامئها

((( الشيخ عبد الرمحن السعدي .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان1997 ،م( ،بريوت:
مؤسسة الريان ـ دار الذخائر).
((( الدكتور وهبة الزحييل .التفسري املنري ج ،2الطبعة األوىل1991م( ،بريوت :دار الفكر
املعارص)صفحة.248
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بعقول واعية ،ولتتعامل معهم بعيون مفتوحة ،ال بثقة عمياء وتقديس

مطلق.

إذا اختلف علماء الدين
أي رشحية من رشائح املجتمع،
قد حيدث االختالف والنزاع داخل ّ

أي مستوى من مستوياته ،وهو أمر سيئ ضار ،لكن أرضاره
وعىل ّ

تبقى ضمن حدود معينه ،أما إذا حدث االختالف والنزاع يف وسط

علامء الدين ،فإن األرضار ستكون اشد ،واخلطر أعظم.وذلك ألنه
ينطوي عىل األبعاد التالية:

 .1ا�ستغالل الدين
يف اخلالف بني علامء الدين ،يصبح الدين هو ميدان الرصاع،

وتكون القضايا الدينية هي أدوات النزاع واخلالف ،حيث يسعى كل

طرف للتحصن بالدين ،يف مقابل الطرف اآلخر ،وتعزيز موقفه يف

النزاع بمربرات دينية ،وقد يكون ـ كام هو الغالب ـ جوهر الرصاع
مصلحيا ،لكنه ما يلبث أن يأخذ املنحى الديني ،أو يكون
هو اختالف ًا
ًّ

يف البداية اختالف ًا حمدود ًا ،ضمن مسألة من املسائل الدينية ،لكن حالة

توسع رقعة اخلالف ،وبشكل مفتعل متكلف ،يطال اغلب
الرصاع ّ
املسائل والقضايا الدينية ،حتى يصبح الدين الواحد دينني ،واملذهب

مذهبني ،واملدرسة الفكرية تنشطر إىل مدرستني..

ثم يزايد كل طرف عىل اآلخر يف التمسك بالدين ،ويتهمه يف
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دينه وعقيدته والتزامه ،ويعطي لنفسه احلق يف إصدار أحكام التكفري

والتفسيق واملروق واخلروج من الدين..

وهكذا يصبح الدين ساحة رصاع ،وخنادق للقتال ،ومواقع للمهامجة

والرمي وتصويب السهام ،فتتمزق األمة وحترتب وتترشذم باسم الدين،
وحتت رايات حتمل شعاراته وخلف قيادات تلبس مسوحه.

 .2طم�س احلقائق الدينية وحتريفها
لعلّ من أسوأ واخطر آثار الرصاع واخلالف بني علامء الدين،

انعكاسه عىل طرح وتبيني احلقائق الدينية.

فقد يلجأ بعض أطراف الرصاع أو كالمها إىل إنكار حقيقة دينية ،أو

طمسها ،ألن الطرف اآلخر يستفيد منها ،أو يقول هبا.

حيرف شيئ ًا من مفاهيم الدين ،أو ينسب للدين ما ليس منه،
وقد ّ

نكاية بالطرف اآلخر ،وكم حصل يف الديانات السابقة وحتى يف
اإلسالم ،حتريف وتزوير وإضافة وإنقاص ،بسبب حاالت اخلالف
والرصاع ،بني املذاهب واملدارس واجلهات الدينية.

ويف أكثر من آية يف القرآن الكريم ،جاء التحذير من التحريف

والتزوير ،والطمس للحقائق الدينية ،بدوافع مصلحية ،وعىل خلفية
ِ
ِ
ين َه ُادوا يحُ َ ِّرفُونَ ا ْل َك ِل َم
التعصب واالختالف .يقول تعاىل{:م َن ا َّلذ َ
عن مو ِ
اض ِع ِه}((( أي يرصفونه عن املعنى املقصود منه وينسبونه إىل
َ ْ ََ
معنى آخر.
((( سورة النساء ،آية.46 :
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وحينام جيد عامل الدين نفسه يف مقابل عامل آخر ،فإن الدوافع الذاتية

تفوقه عىل مقابله ،وإن كان ذلك عىل حساب
قد تدفعه إلثبات متيزه ،أو ّ
احلق واحلقيقة ،إال من عصم الله من الورعني املخلصني األتقياء.

من هنا جاءت تعاليم اإلسالم ،وتوجيهات أئمة اهلدى ،للتحذير

أي نقاش أو مناظرة تشوهبا الدوافع الذاتية ،فاحلوار
من الدخول يف ّ
واجلدال مع اآلخرين املختلفني مع اإلنسان ديني ًا ،جيب أن يكون خالص ًا
خلدمة احلق ،واستكشاف احلقيقة ،وضمن اآلداب والضوابط ،التي

ترتقي باحلوار واجلدال إىل أفضل مستوى ،وأحسن أسلوب ،كام يقول
اب إِلاَّ بِا َّلتِي ِهي َأحسن}((({،وج ِ
تعاىل{:وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
ادلهْ ُ ْم
َ ْ َ ُ
َ َ
َ
(((
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} .
روي أن رجال قال للحسني بن عيل« :Eاجلس حتى نتناظر
يف الدين فقال :يا هذا أنا بصري بديني ،مكشوف ع َّ
يل هداي ،فإن
كنت جاه ً
ال بدينك ،فاذهب واطلبه مايل وللمامراة؟! وإن الشيطان
ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول :ناظر الناس يف الدين كيال يظنوا بك

العجز واجلهل»(((.

إن اإلخالص للحقيقة واملوضوعية يف احلوار واملناظرة عند

االختالف ،تستلزم القبول باحلق ،وإن جاء عىل لسان اخلصم ،وحتى
لو كان الطرف اآلخر مبط ً
ال يف أصل دعواه واجتاهه ،لكنه أورد برهان ًا
((( سورة العنكبوت ،آية .46
((( سورة النحل ،آية .125
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار،صفحة.135
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صحيح ًا يف معرض جداله ،فإنه ال يصح رفض الربهان الصحيح
بسبب العجز عن مقابلته.

مروي عن اإلمام جعفر بن حممد
وهذا ما يشري له حديث رائع ّ

الصادق ،Eقال فيه« :أما اجلدال بغري التي هي أحسن ،أن جتادل
ال ،فيورد عليك باط ً
مبط ً
ال ،فال تر ّده بحجة قد نصبها الله تعاىل ،ولكن

جتحد قوله ،أو جتحد ح ًّقا يريد ذلك املبطل أن يعني به باطله ،فتجحد
ذلك احلق خمافة أن يكون عليك حجة ،ألنك ال تدري كيف املخلص

منه».

ويف فقرة أخرى من نفس احلديث« :و أما اجلدال بغري التي هي

تفرق بينه وبني باطل من جتادله،
أحسن ،بأن جتحد ح ًّقا ال يمكنك أن ّ
املحرم ألنك مثله،
وإنام تدفعه عن باطله بأن جتحد احلق ،فهذا هو
ّ

جحد هو ح ًّقا وجحدت أنت ح ًّقا آخر»(((.

وقد أفرد اإلمام أبو حامد الغزايل باب ًا يف موسوعته (إحياء علوم
الدين) لبيان آفات املناظرة وما يتو ّلد منها من مهلكات األخالق (((.
والغريب أن بعض العلامء جياهر بتخليه عن املوضوعية ،وخمالفته

للحقيقة واألحكام الرشعية ،بمربر التاميز عن الطرف اآلخر ،وخمالفته

فيام ذهب إليه.

وكمثال عىل ذلك ،ما ذكره الزرقاين يف (املواهب اللدنية) يف صفة

((( املصدر السابق.صفحة 125ـ .126
((( أبو حامد الغزايل .إحياء علوم الدين ج،1صفحة.68
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ِ
عممه
ع ّمة النبي Aعىل رواية عيل Eيف إسداهلا عىل منكبه حني ّ
رسول الله ،Aثم ذكر قول احلافظ العراقي إن ذلك أصبح شعار كثري
من فقهاء اإلمامية فينبغي جتنبه لرتك التشبه هبم(((.
ويف تفسريه لآلية الكريمة {إِ َّن هَّ َ
الل َو َمالئِ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ َعلىَ ال َّنبِ ِّي
ِ
ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِلي ًام}(((يتحدث العالمة
َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
اآللويس البغدادي عن الصالة عىل غري األنبياء واملالئكة Bفيقول:

«اضطربت فيها أقوال العلامء ،فقيل جتوز مطلق ًا ،قال القايض
{ه َو ا َّل ِذي
عياض ،وعليه عامة أهل العلم ،واستدل له بقوله تعاىلُ :
ُي َص يِّل َع َل ْي ُك ْم َو َمالئِ َك ُت ُه} وبام صح من قوله« :Aاللهم صل عىل آل

أيب أوىف» وقوله Eوقد رفع يديه« :اللهم اجعل صلواتك ورمحتك

وصحح بن حبان خربه» ،أن امرأة قالت
عىل آل سعد بن عبادة».
ّ
ِّ
«صل ع ّ
يل وعىل زوجي ففعل» ويف خرب مسلم «إن املالئكة
للنبي:A
تقول لروح املؤمن« :صىل الله عليك وعىل جسدك» وقيل ال جتوز
مطلق ًا ،وقيل ال جتوز استقال ً
ال وجتوز تبع ًا فيام ورد فيه النص كاآلل أو
ُأحلق به كاألصحاب …».

ثم يذكر أد ّلة أحد املانعني من الصالة عىل غري األنبياء واملالئكة
وهو حمل الشاهد يف بحثنا فيقول عنه« :هو أمر مل يكن معروف ًا يف الصدر

األول ،وإنام أحدثه الرافضة يف بعض األئمة والتشبه بأهل البدع ،منهي
((( أسد حيدر .اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ج ،1الطبعة الثانية 1996م (بريوت :دار
الكتاب العريب) صفحة.205
((( سورة األحزاب ،آية .56
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عنه فتجب خمالفتهم»(((.

وينقل الشيخ ابن تيمية يف منهاج السنة أن «املعروف يف العراق أن

اجلهر بالبسملة كان من شعار الرافضة ،وأن القنوت يف الفجر كان من
شعار القدرية ،حتى إن سفيان الثوري وغريه من األئمة يذكرون يف
عقائدهم ترك اجلهر بالبسملة ألنه كان عندهم من شعار الرافضة»(((.

ثم يقول ابن تيمية« :ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك
بعض املستحبات إذا صارت شعار ًا هلم ـ الشيعة ـ فإنه وإن مل يكن
الرتك واجب ًا لذلك ،لكن يف إظهار ذلك مشاهبة هلم ،فال يتميز السني
التميز عنهم ألجل هجراهنم وخمالفتهم أعظم
من الرافيض ،ومصلحة ّ
من مصلحة هذا املستحب»(((.

مرة أن أحد العلامء أفتى لشخص ببطالن صالته ،ألنه اقتدى
وأذكر ّ

فيها بإمام خيتلف معه ،وأمره بإعادة الصالة ،مع إمجاع الفقهاء عىل
صحة الصالة إذا اقتدى فيها بإمام ،معتقد ًا توفره عىل رشائط اإلمامة،

فبان افتقاده هلا أو لبعضها ،وحتى لو تبينّ بعد الصالة كون اإلمام
فاسق ًا أو كافر ًا ! ويورد الفقهاء رواية عن اإلمام الصادق :Eيف قوم

خرجوا من خراسان أو بعض اجلبال ،وكان يؤمهم رجل ،فلام صاروا

((( حممود اآللويس .روح املعاين ج ،22الطبعة الرابعة 1985م ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب)،صفحة.85
((( أمحد بن تيمية احلراين .منهاج السنة ج ،2الطبعة األوىل 1321هـ( ،مرص :املطبعة الكربى
األمريية)صفحة.146
((( املصدر السابق،صفحة.147
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إىل الكوفة علموا أنه هيودي ،قال« :Eال يعيدون»(((.

ومع هذا فإن ذلك العامل أفتى بإعادة الصالة خلف إمام مسلم ،عىل

نفس مذهبه ،مع ثقة املصيل باجتامع الرشائط فيه حني الصالة ،ال ليشء

إال عىل خلفية الرصاع والنزاع.

 .3إ��ضعاف امل�صداقية والثقة يف الدين وعلمائه
أي فكرة أو مبدأ ،بالواقع املنتسب إىل
يتأثر الناس ،يف نظرهتم إىل ّ
تلك الفكرة أو املبدأ ،سلب ًا أو إجياب ًا .وكام يقال ،فالناس عقوهلم يف

عيوهنم ،فالواقع اجلميل يعترب عامل جذب وتبشري بالفكرة التي يرتبط

أي فكرة ينتسب إليها.
هبا ،بينام ينفّر الواقع السيئ من ّ

واإلسالم كمنظومة قيم وترشيعات إهلية عظيمة ،جيب أن تنعكس
وتتجىل يف حياة املؤمنني به ،ليكون ذلك دافع ًا إلقبال اآلخرين عىل

اعتناقه ،وااللتزام به ،من خالل مشاهدهتم لنموذج تطبيقي مشرَّ ف.

أما لو حصل العكس من ذلك ،وكانت حياة املتدينني سيئة متخلفة،
فإن ذلك سيسبب عزوف ًا عند اآلخرين من الدين.

لذلك يروى عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق Eقوله خماطب ًا

تالمذته وأتباعه« :كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم ،لريوا منكم الورع
واالجتهاد والصالة واخلري ،فإن ذلك داعية»(((.

((( السيد حمسن احلكيم .مستمسك العروة الوثقى ج( ،7بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
صفحة.307
((( حممد بن يعقوب الكليني .األصول من الكايف ،ج2صفحة.78
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ويف حديث آخر خياطب أتباعه قائ ً
ال« :إنكم قد ُنسبتم إلينا ،كونوا
لنا زين ًا وال تكونوا علينا شين ًا»(((.
وعلامء الدين هم قمة املجتمع اإلسالمي ،وطليعته ،فإذا ما كان
واقعهم مرشق ًا نقي ًا ،يعكس صفاء قيم اإلسالم ،فإن ذلك يقدم

لآلخرين صور ًة مرشقة عن الدين ،مما يزيد من االندفاع واإلقبال عىل
الدين ،وااللتزام بمبادئه.

أما إذا ظهر اخلالف والرصاع بني علامء الدين ،ونشط كل واحد

منهم يف إظهار معايب اآلخر وأخطائه ،فسيعطي ذلك صورة مشوهة
عن اإلسالم ،وسيتساءل الكثريون :إذا كانت تعاليم الدين سليمة

وجمدية؛ فلامذا ال يظهر أثرها عىل محلته واملبرشين به؟

وعلامء الدين يفرتض أن يكونوا قادة املجتمع املسلم ،وحمل ثقته

وحمور التفافه ،وكيف تتوفر فيهم ثقة الناس ،إذا ما اختلفوا وتصارعوا،
وعملوا عىل إسقاط سمعة بعضهم بعض ًا؟

لقد استفاد املخالفون لإلسالم كثري ًا من وجود اخلالفات والنزاعات

بني اجلهات الدينية ،إلبعاد الناس عن العلامء ،عرب التشكيك يف
مصداقيتهم ،والتأكيد عىل دوافعهم الذاتية املصلحية ،ونزوعهم إىل

املواقع واملناصب.

 .4عمق اخلالف وانت�شاره
نظر ًا ملوقعية العلامء املميزة يف أوساط مجاهري األمة ،وللتأثري الكبري
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج5صفحة.241
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الذي يمتلكونه فإن اختالفهم ونزاعهم لن يبقى يف حدودهم ،وإنام

سيعكسه كل منهم عىل أتباعه ،وسينرشه يف ساحة نفوذه وتأثريه،
وبذلك يصبح اخلالف بني كل عاملني خالف ًا ونزاع ًا بني مجاعتني

أي
وفرقتني من املجتمع ،وليس خالف ًا بني شخصني ،كام هو شأن ّ
اختالف بني األشخاص العاديني.
وقد جيد الناس أنفسهم حمشورين ،ومتورطني يف رصاع ونزاع

بني عاملني ،حتت عنوان قضية فكرية ،أو مسألة رشعية ،ال يعرفون

مضموهنا ،وال دليلها وبرهاهنا ،وإنام يتمحور كل قسم منهم حول عامل
يثقون به ،أو قد توارثوا الوالء الجتاهه.

وقد عايشت بعض مظاهر وحاالت اخلالف والنزاع بني الناس

يسمون أنفسهم باألصوليني ،ومن
يف منطقتنا لفرتة سابقة ،بني من ّ

يسمون أنفسهم باإلخباريني ،واخلالف يف جوهره علمي يرتبط
ّ
بمناهج استنباط األحكام الرشعية ،وال دخل فيه لعامة الناس ،بل ال
يعرف األصويل منهم ماذا تعني األصولية؟ وال اإلخباري منهم ماذا

تعني اإلخبارية؟ ولكنهم مع ذلك يتنازعون ويتاميزون !! وقد يتشدد
بعضهم يف رفض التزاوج ،واالقتداء بالطرف اآلخر يف صالة اجلامعة
وما أشبه ،دون مربر ،إال توارث االنتامء وااللتفاف حول هذا العامل أو

ذاك.

وإضافة إىل انتشار اخلالف ،واتساع رقعته ،بني أبناء املجتمع ،هناك
مشكلة اعقد ،هي حدة الرصاع وعمقه غالب ًا ،حيث يأخذ اخلالف
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صبغة دينية ،ويرى كل طرف نفسه حم ًّقا ،واآلخر مبط ً
ال ،وقد جييز
لنفسه تكفري اآلخر ،أو تفسيقه ،أو مقاطعته ،أو إعالن احلرب عليه.

وهذا ما حيدث عادة يف اخلالفات الدينية ،فأقسى احلروب وأبشعها

تلك التي تتم بشعارات دينية ،وأعمق النزاعات وأشدها ما يدور منها
يف أوساط املتدينني ،وبتصدي القيادات الدينية.

 .5االن�شغال باخلالفات
يكرس جهوده ووقته الستنباط حقائق الدين
العامل جيب أن ّ
وأحكامه ،ولنرشها وب ّثها يف املجتمع ،وللدعوة إىل الله تعاىل ،حتى يف
أوساط غري املسلمني ،ولر ّد شبهات الكفار واملخالفني للدين ،وتعبئة

األمة ملواجهة األخطار املحدقة هبا ،ولرتتقي إىل مستوى الريادة بني
{خ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
اس}(((،
األمم لتكون كام أرادها الله تعاىل َ يرْ
و{ش َه َد َاء َعلىَ ال َّن ِ
اس} (((.
ُ

لكن اخلالفات والنزاعات بني علامء الدين تشغلهم ببعضهم بعض ًا،

فترتكز أذهاهنم وأفكارهم يف ميدان هذا الرصاع ،وتتجه جهودهم

وأنشطتهم لتحقيق األهداف والنقاط يف ساحته ،وتتمحور عالقاهتم

وحتالفاهتم عىل أساسه.

وحينام ابتيل علامء األمة يف عصور التخلف هبذا الداء الوبيل،

تقلصت جهودهم للتبشري باإلسالم ،وتوسيع رقعة انتشاره ،كام
((( سورة آل عمران ،آية .110
((( سورة البقرة ،آية .143
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منصبا
توقفت لدهيم حركة اإلبداع العلمي والفكري ،وأصبح اجلهد
ًّ

عىل رشح املتون السابقة ،واجلدل حول مفاداهتا ،مما أدى إىل انكامش
دورهم القيادي يف املجتمع.

ولو تصفحنا املكتبة اإلسالمية لوجدناها مليئة بكتب اخلالفات

والردود املتبادلة ،بني األشاعرة واملعتزلة ،وبني الشيعة والسنة ،وداخل
كل مذهب بني االجتاهات املختلفة.

بينام تقل الكتابات التي تسرب أغوار الفكر اإلسالمي ،وتستجيل

أبعاده ،وتستنبط برامج الرشيعة ملختلف جوانب احلياة ،وتستنهض
األمة لتفجري كفاءاهتا ،وملواجهة التحديات التي حتيط هبا ،وتوجه

األنظار إىل خزائن الكون ،وثروات الطبيعة ،وأدوارهم الطليعية.

وهكذا ّتزيف اخلالفات والرصاعات اهتاممات العلامء ،وتشغلهم

عن القيام بمهامهم األساس ،وأدوارهم الطليعية.
االختالف العلمي

هناك تساؤل عريض يدور يف أوساط اجلمهور ،وعامة أفراد

املجتمع ،هو :ملاذا وكيف حيصل االختالف بني العلامء؟ وعادة ما يأيت
السؤال بصيغة االستغراب واالستنكار!!

االستغراب نتيجة ملا يعتقده الناس من أن العلامء يعربون عن

الدين ،ويتحدثون عن حقائقه وأحكامه ،والدين واحد وحقائقه

وأحكامه واحدة ثابتة ،فكيف خيتلف العلامء فيام ينقلونه عن الدين،
وتتعدد فتاواهم وآراؤهم يف املوضوع الواحد ،واملسألة الواحدة؟ ثم
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كيف يدرك الناس ويعرفون الرأي احلقيقي ،واحلكم الواقعي للدين،
مع هذا االختالف والتفاوت يف اآلراء والفتاوى؟

واالستنكار ملا يتوقعه الناس من نزاهة العلامء ،وورعهم ،وحسن
نياهتم ،والتزامهم تعاليم اإلسالم ،وخت ّلقهم بأخالقه وآدابه ،مما جيعلهم،

وفق ًا لتوقّعات الناس ،منسجمني متعاونني فيام بينهم ،ال سبيل للشيطان
عليهم ،وال تأثري للمصالح واألغراض املا ّدية يف نفوسهم ،وإال فكيف
يكونون علامء وأئمة للناس ،وحجة فيام بينهم وبني الله؟

هذا التساؤل الذي يدور بإحلاح ،يف أوساط العامة من الناس،

يستوجب م ّنا وقفة متأ ّنية ،ومعاجلة هادئة ،لإلجابة عنه ،باستعراض
أهم األسباب والعوامل ،التي تنتج منها حاالت االختالف بيت
ألي اختالف آخر
العلامء ،وهي يف جمملها العوامل واألسباب نفسها ّ
جيري بني أبناء البرش ،ضمن خمتلف الرشائح والتخصصات.

فالعلامء مثلهم مثل سائر الناس ،والعلوم الدينية التي اكتسبوها ال

تتجاوز هبم طبيعتهم البرشية ،وال تنقلهم إىل احلالة املالئكية ،كام ال
متنحهم درجة العصمة التي اختص الله تعاىل هبا أنبياءه وأوصياءه.

صحيح أن العلامء يعتمدون يف آرائهم الدينية ،وفتاواهم الرشعية،

عىل مصدرين أساسيني ،مها الكتاب والسنة ،لكن ذلك ال يعني االتفاق
يف اآلراء والفتاوى.

ففي القرآن الكريم ،وهو املصدر األول ،واملقطوع بصدوره من
أي زيادة أو نقصان ،إال أن فهم الداللة
قبل الله تعاىل حرف ًا حرف ًا ،دون ّ
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واملعنى يف بعض اآليات الكريمة ،قد تكون جما ً
ال لالختالف بني العلامء

واملفرسين ،إما ألسباب تعود للغة ،كام إذا ورد يف اآلية لفظ مشرتك،

وضع ملعان متعددة خمتلفة ،كلفظ (عني) حيث تستعمل يف البارصة،
واجلارية ،والذهب اخلالص ،والرقيب ،ومل تكن إىل جانبها قرينة ّ
تدل

أي معاينها.
عىل املراد منها فهنا حيصل االختالف يف محلها عىل ّ
َات َيترَ ََّب ْص َن بِ َأ ْنفُ ِس ِه َّن
{والمْ ُ َط َّلق ُ
ومن شواهد هذه احلالة قوله تعاىلَ :
َثال َث َة قُر ٍ
وء}((( ولفظ (القرء) يف اللغة مشرتك ،بني الطهر واحليض لذا
ُ
اختلف الفقهاء يف عدة املطلقة أتكون باحليض أم باإلطهار.
وكذلك فيام يكون للفظ استعامالت :حقيقي وجمازي ،فيختلف

العلامء حول املراد من ذلك اللفظ يف اآلية ،هل هو املعنى احلقيقي

أو املجازي؟ ..وما شابه ذلك من موارد .كام يف اختالفهم حول آية
ِ
ين َآم ُنوا إِ َذا
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
الوضوء ،يف سورة املائدة وهي قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِلىَ المْ َ َر ِاف ِق َو ْام َس ُحوا
الصالة َفاغْ س ُلوا ُو ُج َ
ق ُْم ُت ْم إِلىَ َّ
بِر ُؤ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ }(((.
ُ
فاآلية تنص عىل مسح الرأس يف الوضوء ،لكن حرف الباء الوارد
يف (برؤوسكم) هل هو للتبعيض؟ فيكفي مسح بعض الرأس ،وبه
قال فقهاء مذهب أهل البيت ،وفقهاء املذهب احلنفي والشافعي ،أم
هو حرف زائد؟ أو لإللصاق؟ فيجب مسح مجيع الرأس ،كام هو رأي
((( سورة البقرة ،آية .228
((( سورة املائدة ،آية .6
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فقهاء املذهب املالكي واحلنبيل.
{و َأ ْر ُج َل ُك ْم} هل هي معطوفة عىل { َفاغْ ِس ُلوا
وقوله تعاىلَ :
وه ُك ْم}؟ فيكون حكم الرجلني هو الغسل ،كالوجه وهو ما يراه
ُو ُج َ
فقهاء املذاهب األربعة ،أو أهنا معطوفة عىل {وامسحوا بِر ُؤ ِ
وس ُك ْم
َ ْ َ ُ
ُ
فيكون حكم الرجلني املسح كالرأس وهو ما ذهب إليه فقهاء مذهب
أهل البيت .ويستند أهل كل رأي لدليل يعتمدون عليه.

وقد ينشأ االختالف حول مفاد النص القرآين ،لتفاوت مستويات
املعرفة واإلدراك ،أو نظر ًا لعالقة النص بنصوص أخرى من القرآن أو

السنة.

النبوية ،وهي املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي،
بالس ّنة
ّ
وفيام يرتبط ُ

فإن جمال االختالف فيها بني العلامء أوسع ،وأسبابه أكثر ،ألن القرآن
الكريم يتفق املسلمون عىل قطعية صدوره من قبل الله تعاىل ،ثم قد
خيتلفون يف مداليل ومعاين بعض آياته كام ـ سبق ـ أما السنة ،فإن كل
حديث من أحاديثها حيتاج إىل بحث ،للتأكد من صحة سنده أو ً
ال،
ومن ثم يكون البحث يف مدلوله ومعناه ،وكال اجلانبني يتسع الختالف
وتعدد وجهات النظر.

فالعامل ال يقبل حديث ًا ،إال إذا كان مطمئن ًا من صدق راويه ،وصحة

سند روايته ،وهنا يتفاوت تقويم العلامء للرواة ،وقبوهلم ألسانيد

الروايات.

ثم قد حيصل االتفاق عىل صحة حديث ،لكن خيتلف يف حتديد
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معناه وداللته .وكمثال عىل ذلك حديث غدير خم وهو «قولهA
يوم غدير خم (موضع باجلحفة) مرجعه من حجة الوداع بعد أن
مجع الصحابة ،وكرر عليهم :ألست أوىل بكم من أنفسكم ثالث ًا ،وهم
جييبون بالتصديق واالعرتاف ،ثم رفع يد عيل ،وقال :من كنت مواله

فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وأحب من أحبه،
وابغض من ابغضه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذلهِ ،
وأدر احلق

معه حيث دار»((( وهذا احلديث امجع علامء الشيعة عىل صحته وقبوله،
ورأوه دا ً
ال عىل تنصيب عيل ابن أيب طالب كإمام وو ّيل وخليفة من قبل

رسول ،Aووافقهم عىل قبول احلديث كثري من علامء السنة ولكنهم

خالفهم يف حتديد داللة احلديث.

وأورده املحدث السلفي املعارص ،الشيخ حممد نارص الدين األلباين،

يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة ،وعدد له أكثر من عرشين
طريق ًا ،ثم أضاف قائ ً
ال« :وللحديث طرق أخرى كثرية ،مجع طائفة

وخرجت ما
منها اهليثمي يف املجمع (103/9ـ  )108وقد ذكرت
ّ

تيرس يل منها ،مما يقطع الواقف عليها ،بعد حتقيق الكالم عىل أسانيدها،
جدا ،وقد استوعبها ابن عقدة يف
بصحة احلديث يقين ًا ،وإال فهي كثرية ًّ
كتاب مفرد .قال احلافظ ابن حجر :منها صحاح ومنها حسان»(((.

((( أمحد بن حجر اهليثمي .الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة1375 ،هـ(القاهرة:
مكتبة القاهرة)،صفحة.40
((( حممد نارص الدين األلباين .سلسلة األحاديث الصحيحة ج ،4الطبعة األوىل 1403هـ،
(عماّ ن :املكتبة اإلسالمية ـ الكويت :الدار السلفية) ،صفحة 330ـ .343
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يقول ابن حجر« :أنه حديث صحيح ال مرية فيه وقد أخرجه

جدا ،ومن ثم رواه
مجاعة كالرتمذي والنسائي وامحد ،وطرقة كثرية ًّ
ستة عرش صحابي ًا ،ويف رواية ألمحد أنه سمعه من النبي Aثالثون

صحابي ًا ،وشهدوا به لعيل ملا نوزع أيام خالفته ـ كام مر وسيأيت ـ وكثري
من أسانيدها صحاح وحسان ،وال التفاف ملن قدح يف صحته وال ملن

رده»(((.

لكنه خيالف علامء الشيعة يف االستدالل باحلديث عىل إمامة عيل

وخالفته بقوله« :ال نسلم أن معنى الويل ما ذكروه ،بل معناه النارص،
ألنه مشرتك بني معان ،كاملعتق والعتيق واملترصف يف األمر ،والنارص

واملحبوب ،وهو حقيقة يف كل منها ،وتعيني بعض معاين املشرتك من

غري دليل يقتضيه حتكم ال يعتد به».

بينام يرى علامء الشيعة أن القرائن احلالية التي تزامنت مع النص

من أمر رسول الله Aبإيقاف حركة سري قوافل احلجيج ،الذين بلغ

عددهم نحو مئة ألف ،يف تلك الصحراء التي يلفحها اهلجري ،وتلتهب
رماهلا بوهج الظهرية ،ومن أخذه Aبيد عيل ،Eورفعها أمام الناس،
وكذلك القرائن اللفظية كقوله :Aألست أوىل بكم من أنفسكم ،ثالث ًا،

وهم جييبونه بالتصديق ،ودعائه لعيل بتلك الدعوات املميزة ،اللهم وال

من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.

إضافة إىل العديد من النصوص واإلشارات واملؤرشات ،التي يرى

((( أمحد بن حجر اهليثمي .الصواعق املحرقة ،صفحة.40

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

161 I
Q

فيها علامء الشيعة حتديد ًا وتأكيد ًا لداللة هذا النص عىل تنصيب اإلمام

عيل للخالفة واإلمامة(((.

فهنا اتفاق عىل النص وصحة صدوره عن النبي Aلكن االختالف

هو يف حتديد داللة النص.

وهناك مصادر أخرى خيتلف العلامء يف مدى وحدود حجيتها

للترشيع اإلسالمي ،كاإلمجاع والعقل ،وما يتفرع عنه من قياس

واستحسان.

فاإلمجاع مث ً
ال هل هو حجة بذاته ،وكأصل مستقل من أصول

الترشيع ،كام يقول بذلك مجهور فقهاء املذاهب األربعة؟ أم إنه حكاية

عن أصل ،فحجيته تتوقف عىل كاشفيته عن رأي املعصوم كام يقول

فقهاء الشيعة؟

ثم ما هي حدود اإلمجاع الذي حيتج؟ به هل هو إمجاع مطلق األمة؟

أو خصوص املجتهدين منهم يف عرص؟ أو اتفاق أهل املدينة؟ أو اتفاق

جمتهدي املذاهب خاصة؟

ظاهرة االختالف العلمي
االختالف يف الرأي والفتوى بني العلامء ،مع وحدة املصدر ،هو

أمر له أسبابه ،ومربراته املعقولة ،وهي جزء من ظاهرة االختالف
((( يراجع :الشيخ عبد احلسني األميني .الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ج1414 ،1هـ
(بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات)،صفحة 418ـ .458
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الطبيعية ،بني أبناء البرش ،يف خمتلف جماالت املعرفة ،وميادين احلياة.
فاألطباء واملهندسون واالقتصاديون والفنيون ،وسائر الرشائح
العلمية والعملية يف املجتمع ،تتعدد يف أوساطهم املدارس واملناهج،

واآلراء والنظريات.

وقد يضيق البعض ذرع ًا هبذا االختالف بني العلامء ،يف الفتوى

والرأي ،ويتساءلون عن إمكان تاليف حالة االختالف ،واخلروج

منها ،بأن يتفق علامء اإلسالم عىل آراء وفتاوى موحدة ،يف األصول
والفروع ،للعبادات واملعامالت ،فال تكون هناك مذاهب متعددة وال

مدارس خمتلفة وال أحكام متضاربة.

لكن هذه أمنية ال تنسجم مع طبيعة الدين ،والذي أراد الله تعاىل

أن تكون فيه مساحة لالجتهاد ،وشحذ العقول واألذهان ،وعرب ذلك

ويمتحن إخالصه يف البحث عن احلقيقة والتسليم هلا،
ُيبتىل اإلنسان ُ
ولو كانت كل األحكام منصوصة واضحة ،ال حتتمل خالف ًا ،ملا كان

ابتالء وامتحان ًا.
هناك بحث وال اجتهاد ،وال استلزم األمر
ً
ِ
ِ
ِ
ات
اب م ْن ُه َآي ٌ
ولعلّ يف قوله تعاىلُ :
{ه َو ا َّلذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َك ا ْلك َت َ
ِ
محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك َت ِ
ين فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم َز ْي ٌغ
اب َو ُأ َخ ُر ُم َتشَ ابهِ َ ٌ
ات ف ََأ َّما ا َّلذ َ
ف ََي َّتبِ ُعونَ َما تَشَ َاب َه ِم ْن ُه ْابتِغَ َاء ا ْل ِف ْت َن ِة َو ْابتِغَ َاء َت ْأ ِو ِيل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه إِلاَّ هَّ ُ
الل
والر ِ
اس ُخونَ فيِ ا ْل ِع ْل ِم َيقُ و ُلونَ َآم َّنا بِ ِه كُ ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّب َنا َو َما َي َّذكَّ ُر إِلاَّ ُأو ُلو
َ َّ
الأْ َ ْلب ِ
اب}((( ،لعل يف ذلك إشارة إىل هذا املعنى.
َ

((( سورة آل عمران ،آية.7 :
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كام أن طبيعة اللغة تنتج شيئ ًا من االختالف ،فالقرآن احلكيم

نصوص قولية لفظية ،والسنة املنقولة كذلك ،ألفاظ وأقوال ،واألقوال

لدى أبناء البرش ،يرد فيها االختالف ،لوجود األلفاظ املشرتكة ،التي
حتتمل أكثر من معنى ،ولوجود املعاين احلقيقة واملجازية ،وإلمكان
الداللة باملنطوق واملفهوم.

ولذا تتعدد الرشوح والتفسريات ألقوال األدباء والعلامء واحلكامء،

وحيصل االختالف يف تفسري مواد القوانني واملعاهدات ،والوثائق

الرسمية والنقل التارخيي.

وأخري ًا ،فإن طبيعة البرش ،يف تفاوت مستويات علومهم وأفهامهم،

واختالف توجهاهتم ،وحاالهتم النفسية ،تنعكس وال شك عىل
استنتاجاهتم وآرائهم ومواقفهم.

لكل ذلك ،يكون االختالف العلمي يف الرأي والفتوى أمر ًا طبيعي ًا

ال مفر منه وال يمكن جتاوزه.
إيجابيات االختالف العلمي

عىل أن هذا االختالف العلمي قد ساهم يف تنشيط حركة الفكر

واالجتهاد ،وأنتج هذه الثروة املعرفية الكبرية لألمة ،فلو كان هناك
رأي واحد ثابت ،يف تفسري اآليات القرآنية ،ملا كانت لدينا هذه املكتبة
القرآنية الواسعة من التفاسري ،حيث يسعى كل مفرس المعان النظر

والتدبر يف اآليات الكريمة ،واكتشاف اجلديد واملزيد من آفاقها
ّ
ومعانيها ،دون أن يقيد حركة فكره برأي مفرس سابق.
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ولو كان هناك سقف يف الفتوى برأي حمدد ،يف مجيع األحكام ،ال

توفرت لألمة هذه الثروة الفقهية الترشيعية الضخمة،
يمكن جتاوزه ،ملا ّ
التي نوهت هبا املجامع واملؤمترات العاملية مثل مؤمتر (الهاي) للقانون

املقارن سنة 1936م ،ومؤمتر باريس سنة 1951م.

ويدرك العلامء املفكرون أمهية هذه الثروة العلمية ،وما فيها من تنوع

يف األفكار واالجتهادات ،تتيح املجال لتقديم الربامج والطروحات

الترشيعية املتكاملة ،ملختلف جماالت احلياة.

حينام قام الفقيه الشهيد السيد حممد باقر الصدر ببحثه العلمي،

ودراسته القيمة ،حول نقد املذاهب االقتصادية املاركسية والرأساملية،

ورسم معامل املذهب االقتصادي لإلسالم ،وجد يف تنوع اآلراء
االجتهادية للفقهاء املسلمني ،رصيد ًا مهماًّ استفاد منه يف تكوين صورة

متكاملة عن االقتصاد اإلسالمي .يقول« :Dفاالجتهاد إذن عملية
معقدة ،تواجه الشكوك من كل جانب .ومهام كانت النتيجة راجحة

يف رأي املجتهد ،فهو ال جيزم بصحتها يف الواقع ،مادام حيتمل خطأه
يف استنتاجها ،إما لعدم صحة النص يف الواقع وإن بدا له صحيح ًا ،أو
اخلطأ يف فهمه ،أو يف طريقة التوفيق بينه وبني سائر النصوص ،أو لعدم
استيعابه نصوص ًا أخرى ذات داللة يف املوضوع ،ذهل عنها املامرس،
أو عاثت هبا القرون.

«وهذا ال يعني ،بطبيعة احلال ،إلغاء عملية االجتهاد ،أو عدم

جوازها ،فإن اإلسالم ـ بالرغم من الشكوك التي تكتنف هذه العملية
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ـ قد سمح هبا ،وحدد للمجتهد املدى الذي جيوز له أن يعتمد فيه عىل
الظن ،ضمن قواعد ترشح عادة يف علم أصول الفقه ،وليس عىل املجتهد
إثم إذا اعتمد ظنه يف احلدود املسموح هبا ،سواء أخطأ أو أصاب.

«وعىل هذا الضوء ،يصبح من املعقول ومن املحتمل أن توجد لدى

كل جمتهد جمموعة من األخطاء واملخالفات لواقع الترشيع اإلسالمي،
وإن كان معذور ًا فيها .ويصبح من املعقول أيض ًا أن يكون واقع الترشيع

اإلسالمي يف جمموعة من املسائل التي يعاجلها موزع ًا هنا وهناك،
وبنسب متفاوتة يف آراء املجتهدين ،فيكون هذا املجتهد عىل خطأ يف

مسألة وصواب يف مسألة أخرى ويكون اآلخر عىل العكس.

«ولكن علينا أن نتساءل :هل من الرضوري أن يعكس لنا اجتهاد
كل واحد من املجتهدين ـ بام يضم من أحكام ـ مذهب ًا اقتصادي ًا كام ً
ال،

وأسس ًا موحدة منسجمة مع بناء تلك األحكام وطبيعتها؟

«ونجيب عىل هذا السؤال بالنفي ،ألن االجتهاد الذي يقوم عىل

أساسه استنتاج تلك األحكام معرض للخطأ ،ومادام كذلك ،فمن
اجلائز أن يضم اجتهاد املجتهد عنرص ًا ترشيعي ًا غريب ًا عىل واقع اإلسالم،

قد أخطأ املجتهد يف استنتاجه ،أو يفقد عنرص ًا ترشيعي ًا إسالمي ًا مل يوفق

املجتهد للظفر به يف النصوص التي مارسها .وقد تصبح جمموعة

األحكام التي أدى إليها اجتهاده متناقضة يف أسسها بسبب هذا أو ذاك،
ٍ
عندئذ الوصول إىل رصيد نظري كامل يوحد بينها ،أو تفسري
ويتعذر

مذهبي شامل يضعها مجيع ًا يف ّ
إطراد واحد.
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«فليس من الرضوري أن تعكس األحكام التي يضعها ذلك االجتهاد
ال ،وأساس ًا نظري ًا شام ً
مذهب ًا اقتصادي ًا كام ً
ال ،مادام من املمكن فيها أن
تضم عنرص ًا غريب ًا أو تفقد عنرص ًا أصي ً
ال بسبب خطأ املجتهد.

«وقد يؤدي خطأ واحد يف جمموعة تلك األحكام إىل قلب احلقائق
يف عملية االكتشاف رأس ًا عىل عقب ،وبالتايل إىل استحالة الوصول إىل

املذهب االقتصادي عن طريق تلك األحكام.

«وهلذا ،قد يواجه املامرس لعملية اكتشاف املذهب االقتصادي
حمنة ،هي حمنة التناقض بني وصفه مكتشف ًا للمذهب ،ووصفه جمتهد ًا
يف استنباط األحكام .وذلك فيام إذا افرتضنا أن املجموعة من األحكام
التي أدى إليها اجتهاده اخلاص ،غري قادرة عىل الكشف عن املذهب
االقتصادي .فاملامرس يف هذه احلالة ،بوصفه جمتهد ًا يف استنباط تلك
األحكام ،مدفوع بطبيعة اجتهاده إىل اختيار تلك األحكام التي أدى

إليها اجتهاده ،لينطلق منه يف اكتشافه للمذهب االقتصادي .ولكنه،
بوصفه مكتشف ًا للمذهب ،جيب عليه أن خيتار جمموعة منسقة من

األحكام ،منسجمة يف اجتاهاهتا ومدلوالهتا النظرية ،ليستطيع أن

يكتشف عىل أساسها املذهب ،وهو حني ال جيد هذه املجموعة املنسقة
يف األحكام التي أدى إليها اجتهاده الشخيص ،جيد نفسه مضطر ًا إىل

اختيار نقطة انطالق أخرى ،مناسبة لعملية االكتشاف.

«والسبيل الوحيد الذي يتحتم عىل املامرس سلوكه يف هذه احلالة ،أن
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يستعني باألحكام التي أدت إليها اجتهادات غريه من املجتهدين»(((.
شرعية الخيار اآلخر
قد جيد املكلف نفسه أمام حكم رشعي يصعب عليه االلتزام به،

ونقصد بذلك ما دون مرتبة العرس واحلرج واالضطرار ،التي هلا

تكليفها اخلاص ،وهنا يف موقع الصعوبة ،فإن اختالف الفتاوى يتيح
للمكلف خيار ًا آخر يتناسب مع مصاحله وظروفه ،وهو ضمن دائرة
املرشوعية مادام ناجت ًا عن اجتهاد مقبول.

وتربز أمهية هذا األمر أكثر عىل املستوى االجتامعي ،يف الترشيعات

التي تتعلق بالشؤون العامة للناس.

وكمثال عىل ذلك موضوع الطالق ،حيث حتصل حاالت من
الترسع واالنفعال عند بعض األزواج ،فيوقع الطالق ثالث ًا عىل زوجته

دفعة واحدة .وعىل رأي فقهاء املذاهب األربعة فإن الطالق يقع ثالث ًا،
وال حيل له الرجوع إىل زوجته حتى تنكح زوج ًا غريه.

لكن االلتزام هبذا الرأي أ ّدى إىل الكثري من املشاكل العائلية
واالجتامعية ،ويف مقابله رأي آخر لفقهاء الشيعة يرى عدم وقوع الطالق
إال مرة واحدة ،مما يتيح فرصة الرجوع للزوج ،وهو رأي الزيدية أيض ًا،
وقد ذهب إىل هذا الرأي من فقهاء السنة الشيخ ابن تيمية وابن القيم.

وقد أخذت هبذا الرأي عدة جهات إسالمية ،وتضمنه قانون

((( السيد حممد باقر الصدر .اقتصادنا( ،بترصف)1991 ،م( ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات)
صفحة 394ـ .398
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األحوال الشخصية الذي صدر يف مرص سنة 1929م ،وقد جاء يف
(املذكرة التفسريية) هلذا القنون أنه موافق آلراء بعض فقهاء املسلمني،

ولو من غري املذاهب األربعة .وأنه ليس هناك مانع رشعي من األخذ
بقول غريهم خصوص ًا إذا ترتب عليه نفع عام(((.

ويقول الدكتور وهبة الزحييل ،حول هذه املسألة« :والذي يظهر
يل رجحان رأي اجلمهور وهو وقوع الطالق ثالث ًا ،إذا طلق الرجل
امرأته دفعة واحدة ،لكن إذا رجح احلاكم رأي ًا ضعيف ًا صار هو احلكم

األقوى ،فإن صدر قانون ،كام هو الشأن يف بعض البالد العربية ،بجعل
هذا الطالق واحدة ،فال مانع من اعتامده واإلفتاء به ،تيسري ًا عىل الناس،

وصون ًا للرابطة الزوجية ،ومحاية ملصلحة األوالد ،خصوص ًا ونحن يف
وقت قل فيه الورع واالحتياط ،وهتاون الناس يف التلفظ هبذه الصيغة
من الطالق ،وهم يقصدون غالب ًا التهديد والزجر ،ويعلمون أن يف

الفقه منفذ ًا للحل ومراجعة الزوجة»(((.

ولعل كثري ًا من املشاكل والتحديات ،التي يواجهها املجتمع

اإلسالمي يف هذا العرص ،يمكن معاجلتها يف اإلطار الرشعي ،إذا ما
ساد منهج االنفتاح الفقهي ،وتوخي التيسري عىل الناس.

ويشري األستاذ الكبري ،مصطفى الزرقا ،إىل هذا االجتاه بقوله« :ويرى

بعض املفكرين من علامء العرص ،أن جمموعة املذاهب االجتهادية،
((( الدكتور حممد فاروق النبهان .املدخل للترشيع اإلسالمي ،الطبعة الثانية 1981م( ،الكويت:
وكالة املطبوعات ـ بريوت :دار القلم)صفحة.364
((( الدكتور وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،7صفحة.413
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جيب أن تعترب كمذهب واحد كبري يف الرشيعة ،وكل مذهب فردي
منها ،كاملذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل وغريها ،يعترب يف
هذا املذهب العام الكبري ،كاآلراء واألقوال املختلفة يف املذهب الفردي

الواحد ،فريجع علامء األمة وخيتارون منها للتقنني يف ميدان القضاء
والفتيا ما هو أوىف باحلاجة الزمنية ومقتضيات املصلحة يف كل عرص،

وهذا رأي سديد»(((.

وهذا االجتاه يف االستفادة من تعدد آراء الفقهاء ،الختيار ما هو
األنسب ،وللتوسعة عىل األمة ليس جديد ًا وطارئ ًا ،بل هو اجتاه أصيل
وعريق يف تاريخ الترشيع اإلسالمي.

قيل لعمر بن عبد العزيز« :لو مجعت الناس عىل يشء؟ فقال :ما

يرسين أهنم مل خيتلفوا .قال :ثم كتب إىل اآلفاق وإىل األمصار :ليقض

كل قوم بام اجتمع عليه فقهاؤهم»(((.

وعن عون بن عبد الله قال« :قال يل عمر بن عبد العزيز :ما أحب أن

أصحاب رسول الله Aمل خيتلفوا ،فإهنم لو اجتمعوا عىل يشء فرتكه
رجل ترك السنة ،ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة»(((.

وروى ابن عبد الرب النمري بسنده إىل حيي بن سعيد قال« :ما برح

املحرم أن املحل
أولو الفتوى يفتون فيحلّ هذا ،و ّحيرم هذا ،فال يرى ّ
((( الدكتور حممد فاروق النبهان .املدخل للترشيع اإلسالمي،صفحة.370
((( نبيل العمري .فتح املنان إىل رشح وحتقيق املسند اجلامع لإلمام الدارمي ج ،3الطبعة األوىل
1996م( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ـ مكة املكرمة :املكتبة املكية)صفحة.521
((( املصدر السابق.صفحة.523
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املحرم هلك لتحريمه»(((.
هلك لتحليله ،وال يرى املحلّ إن ّ

وقد ألف أحد علامء القرن الثامن اهلجري كتاب ًا بعنوان (رمحة األمة

باختالف األئمة) هو العالمة الشيخ حممد بن عبد الرمحن الدمشقي
الشافعي ،وقد طبع أخري ًا من قبل إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي يف

دولة قطر سنة 1401هـ.

ويرى أكثر فقهاء الشيعة ختيري املكلف يف األخذ بفتوى أي من

املجتهدين املتساويني يف املرتبة العلمية ،بأن يلتزم بالعمل بجميع
فتاواه ،أو أن يأخذ ببعض الفتاوى منه ،والبقية من الفقهاء اآلخرين.

يقول السيد حممد كاظم اليزدي« :إذا كان هناك جمتهدان متساويان
يف العلم كان للمق ّلد تقليد أهيام شاء وجيوز التبعيض يف املسائل»(((.
اختالف المصالح واألهواء
يفرتض يف رجل الدين أن يكون عىل درجة من الورع والتقوى،

متنعه من االنقياد لألهواء ،واالستجابة للدوافع املصلحية الذاتية ،عىل

حساب القيم واملبادئ.

 .1فرجل الدين قد اطلع أكثر من غريه ،عىل أحكام الدين وتعاليمه،
بشكل مفصل ،من خالل دراسته للقرآن الكريم ،والسنة النبوية

وسائر املناهج الدينية.

((( الدكتور يوسف القرضاوي .الصحوة اإلسالمية بيت االختالف الرشوع والتفرق املذموم،
الطبعة الثالثة 1993م( ،بريوت :مؤسسة الرسالة)صفحة.49
((( السيد حممد كاظم اليزدي .العروة الوثقى( ،مسائل التقليد) ،مسألة رقم  33ورقم .65
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والحظ مدى تأكيد النصوص الرشعية أمهية الوحدة ،وحسن

التعامل مع اآلخرين ،وتشديدها عىل سوء التفرقة والنزاع والتنافر مع

اآلخرين.

وإن يف األلفة والتوادد بني الناس عظيم األجر والثواب من الله

سبحانه ،ويف التخاصم والتقاطع ما يوجب غضب الرب تعاىل،
وسخطه وعذابه.

هذه املعرفة واالطالع ينبغي أن جتعل رجل الدين أكثر ورع ًا،

وخشية لله ،وأبعد عن االنزالق يف مهاوي الفتن والبغضاء.
الل ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه ا ْل ُعلَماَ ُء}(((.
يقول تعاىل{ :إ َّنماَ يخَ ْشَ ى هَّ َ ْ َ
 .2ورجل الدين ،بقراءته لسري األنبياء واألولياء وخاصة سرية
الرسول األعظم Aوسري األئمة من ذريته وخرية أصحابه ،وما

تنضح به تلك الصفحات املرشقة من مكارم األخالق ،وحماسن
الشيم ،وروائع الصفات ..جيب أن يكون أكثر تطلع ًا وتشوق ًا للتأيس،
واالقتداء بتلك النفوس الطاهرة ،والشخصيات املباركة.

ففي سورة األنعام ،بعد أن يستعرض القرآن احلكيم بعض الصور
ِ
واملشاهد من حياة األنبياء واألولياء ،يقول تعاىلِ ُ :
ين َه َدى
{أو َلئ َك ا َّلذ َ
هَّ ُ
الل فَبِ ُه َد ُاه ُم ا ْق َت ِد ْه}(((.
 .3وألن رجل الدين يف موقع اإلرشاد والوعظ لآلخرين ،حيث
((( سورة فاطر ،آية.28 :
((( سورة األنعام ،آية.90 :
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يدعو الناس إىل تقوى الله ،ويأمرهم بالتزام أحكامه وحدوده ،وحيذرهم

من إغواء الشيطان ،واخلضوع للشهوات واألهواء ،فإنه جيب أن يكون
قدوة للناس ،متعظ ًا بام يعظ به ،وملتزم ًا قبل غريه ،ليكون كالمه مؤثر ًا
يف الناس ،مقبو ً
ال لدهيم ،وليكون منسج ًام مع نفسه.

كام يقول اإلمام عيل بن أيب طالب« :Eمن نصب نفسه للناس
إمام ًا ،فليبدأ بتعليم نفسه ،قبل تعليم غريه ،وليكن تأديبه بسريته،

قبل تأديبه بلسانه .ومعلم نفسه ومؤدهبا ،أحق باإلجالل من معلم

الناس ومؤدهبم»((( .

لكل ذلك ،فإن املتوقع أن تكون العالقة بني رجال الدين عالقة

مثالية ،نابعة من قيم اإلسالم ومنسجمة مع تعاليمه .وإذا كان
االختالف العلمي له مربراته وأسبابه املقبولة ،فليكن اخلالف ضمن
دائرته ،وداخل إطاره وحدوده ،واختالف الرأي ال يفسد للو ّد قضية

ـ كام يقول الشاعرـ.

لكن رجال الدين هم من البرش ،وتعتمل يف نفوسهم ـ كسائر

البرش ـ خمتلف النوازع الشهوانية ،وقد يضعف بعضهم أمامها ،وختونه

إرادته ،فينحرف عن منهج الله ،ويستجيب لدواعي الشهوة واألهواء،
فهو ليس معصوم ًا عن اخلطأ واالنحراف.

وألن هذا االحتامل وارد وواقع يف تاريخ الرساالت اإلهلية ،وألنه

يشكل خطوة كربى يف املجتمعات املتدينة لذلك حتدثت عنه النصوص
((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،قصار احلكم ،رقم .73
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الدينية ،ودعت املؤمنني لكي يتحلوا باليقظة واالنتباه ،يف تعاطيهم

وتعاملهم مع رجال الدين ،فال يسلمون هلم القياد دون وعي ،وال
يقلدوهنم تقليد ًا أعمى ،وال يقدسوهنم تقديس ًا مطلق ًا ،فهم معرضون ـ
كغريهم من الناس ـ للخطأ واالنحراف ،وليست هلم حصانة خاصة،

تعفيهم من تبعات الذنوب واآلثام.

ولنتأمل بعض النصوص الواردة يف الكتاب والسنة ،حول التحذير

من انحراف رجل الدين ،ومدى اخلطورة التي يشكلها بانحرافه.
نماذج يذكرها القرآن

يتعاطى بعض املتدينني مع رجل الدين بمثالية ساذجة ،وبساطة

متناهية ،فيأخذون قوله دون تفكري ،ويقدسون أعامله دون نقاش ،بل

ويرفضون أن يتجرأ أحد عىل انتقاده أو مناقشته ،وإذا ما انكشف هلم

منه خطأ صارخ فاضح ،استعىص عليهم تربيره ،فاهنم يصابون هبزة
عميقة وصدمة كبرية ،وكأن ما حدث مل يكن حمتم ً
ال وال متوقع ًا.

ملثل هؤالء يتحدث القرآن الكريم ،عن بعض النامذج ،ممن خانوا

أمانة العلم والدين ،يف األمم السابقة ،ليكون املجتمع اإلسالمي عىل

حذر من تكرار مثل هذه النامذج.
{وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم ن ََب َأ ا َّل ِذي آ َت ْي َن ُاه َآياتِ َنا فَا ْن َس َل َخ ِم ْن َها
 .1يقول تعاىلَ :
الشي َطانُ ف ََكانَ ِم َن ا ْلغَ ِ
َ
ين* َو َل ْو ِش ْئ َنا َل َرف َْع َن ُاه بهِ َ ا َو َل ِك َّن ُه َأ ْخ َل َد
او َ
فَأ ْت َب َع ُه َّ ْ
ض َوا َّتب َع َهو ُاه فَم َث ُل ُه كَ م َث ِل ا ْل َك ْل ِ
إِلىَ الأْ َ ر ِ
ب إِ ْن تحَ ْ ِملْ َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث َأ ْو
َ
َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ين كَ َّذ ُبوا بِآيات َنا فَاق ُْص ِ
ص
تَترْ ُكْ ُه َي ْل َه ْث َذل َك َم َث ُل ا ْلق َْو ِم ا َّلذ َ
َص َ
ص ا ْلق َ
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َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ }(((.

إهنا قصة عامل وصل إىل رتبة متقدمة من العلوم واملعارف الدينية
{آ َت ْي َن ُاه َآياتِ َنا} فكان العلم ملتصق ًا به ،حميط ًا بجوانب شخصيته،

إحاطة اجللد بالبدن ،لكنه مع سعة معرفته ،وعمق علمه ،سقط يف

هاوية االنحراف .ويعرب القرآن عن خيانة العامل للمعرفة التي حتتضنه
وحتيطه ،باالنسالخ {فَا ْن َس َل َخ ِم ْن َها} واالنسالخ خروج جسد احليوان
من جلده حينام يسلخ عنه.

وكيف ينفلت العامل ،وينفصل عن مؤدى علمه ومعرفته ،مع أنه

عاش يف أحضان العلم ،وترشبت نفسه باملعرفة؟

ألن العلم ال يعني العصمة ،واإلجبار عىل الطاعة ،فهو خالف إرادة
حرا خمتار ًا ،يف سلوكه وترصفاته،
الله ومشيئته ،بأن يكون اإلنسان ًّ
{و َل ْو ِش ْئ َنا َل َرف َْع َن ُاه بهِ َ ا}
ليكون جدير ًا بالثواب ،مستحق ًا للعقاب َ

فالعلم هييئ اإلنسان للتحليق واالرتفاع يف سامء القيم ،إن أراد هو

ذلك ،أما إذا خانته إرادته ،وسيطرت عىل نفسه األهواء والشهوات،
{أ ْخ َل َد إِلىَ الأْ َ ر ِ
واالنشدادات املادية ،فـ َ
ض} فإنه يتحمل مسؤولية
ْ
سقوطه وانحداره.

ٍ
حينئذ؟
وماذا حيصل

إنه التورط والتوغل يف حضيض االنحراف والسقوط ،ألن غري العامل

قد يردعه الوعظ والتوجيه ،أما العامل ،فلمعرفته باملواعظ والتوجيهات،
((( سورة األعراف ،اآليتان 175 :ـ .176

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

175 I
Q

تصبح لديه ما يشبه املناعة من تأثريها ،كام حيدث لبعض امليكروبات
يف اجلسم ،التي تستعيص عىل بعض أنواع املضادات احليوية يف حالة

تكرار استخدامها.

يشبه القرآن الكريم العامل املنحرف بالكلب الالهث ،الذي
لذلك ِّ

يستمر يف هلاثه ،سواء يف حالة مطاردته واهلجوم عليه ،أو يف حالة هدوئه
ودعته {فَم َث ُل ُه كَ م َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب إِ ْن تحَ ْ ِملْ َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث َأ ْو تَترْ ُكْ ُه َي ْل َه ْث}.
َ
َ

وأمر الله تعاىل نبيه أن يقرأ للناس ،ويتلو عليهم ،خرب هذا العامل
املنحرف وقصته ،ليكون مث ً
ال ونموذج ًا ،يدفع الناس للتفكري يف
تعاملهم وتعاطيهم مع رجال الدين {فَاق ُْص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم
َص َ
ص ا ْلق َ
َي َت َف َّك ُرونَ }.
ِ
ار والرهب ِ
ِ ِ ِ َ ِ
ان
{يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
 .2يقول تعاىلَ :
ين َآم ُنوا إ َّن كَ ثري ًا م َن الأْ ْح َب َ ُّ ْ َ
اس بِا ْلب ِ
ال ال َّن ِ
اط ِل َو َي ُص ُّدونَ َع ْن َسبِ ِ
يل هَّ
َل َي ْأكُ ُلونَ َأ ْم َو َ
اللِ}(((.
َ
وحديث القرآن عن انحرافات علامء اليهود والنصارى ،ليس يف
سياق التشهري هبم فقط ،وإنام ليستفيد املسلمون دروس ًا وعرب ًا من

عاما عىل
أوضاعهم .ولدقة القرآن وموضوعيته فإنه مل يصدر حك ًام ًّ
مجيع زعاماهتم الدينية ،وإنام األكثر منهم ،إنصاف ًا للقلة امللتزمة املتورعة

منهم.

مهمة ،وهي أن رجال
وقد يكون يف اآلية الكريمة إشارة إىل ناحية ّ

الدين ،كطبقة متفرغة للعمل الديني ،تأخذ نفقاهتا من الناس واألموال
((( سورة التوبة ،آية.34 :
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الرشعية ،إزاء قيامهم بواجب اإلرشاد واهلداية ،والدعوة إىل املبادئ

والقيم ،ولكنهم حينام يقومون بدور معاكس ،بمامرساهتم الفاسدة

املنحرفة ،فاهنم ال يؤدون الوظيفة التي عىل أساسها جاز هلم تناول
ٍ
ال ال َّن ِ
حينئذ اهنم { َل َي ْأكُ ُلونَ َأ ْم َو َ
اس
األموال الرشعية ،فيصدق عليهم
بِا ْلب ِ
اط ِل} ألهنم بدل أن يقودوا الناس إىل طريق اللهُ ،يسيرّ ون الناس
َ
ِ
{و َي ُص ُّدونَ َع ْن َسبِ ِ
يل هَّ
الل}.
يف االجتاه املعاكس َ
ِ
ِ
وها كَ َم َث ِل
ين حمُ ِّ ُلوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم لمَ ْ يحَ ْ م ُل َ
﴿م َث ُل ا َّلذ َ
 .3يقول تعاىلَ :
الحْ ِماَ ِر يحَ ِم ُل َأس َفار ًا بِئس م َث ُل ا ْلقَو ِم ا َّل ِذين كَ َّذبوا بِ ِ
اللِ َو هَّ ُ
آيات هَّ
الل ال
ْ
ْ َ َ
َ ُ
ْ
ْ
ِ
لمِ
يهَ ْ ِدي ا ْلق َْو َم َّ
ني}(((.
الظا َ
فالعلم بالدين ّحيمل صاحبه مسؤولية العمل به ،فإذا مل يلتزم بذلك
ومل ينعكس الدين عىل سلوكه ومواقفه ،فإنه يشبه احلامر الذي حيمل

عىل ظهره جملدات الكتب العلمية لكنه ال يفقهها وال يتفاعل مع ما

فيها.

وعلامء الدين الذين يتحم ّلون مسؤولية الرساالت اإلهلية ،بعلمهم

وموقعهم القيادي ،إذا ما ختلوا عن القيام بواجبات تلك املسؤولية

اخلطرية فإهنم مصداق هلذا املثل السيئ.
تحذيرات من السنة

ويف السنة الرشيفة أحاديث كثرية ،تبني خطورة انحراف رجل

الدين ،وآثار ذلك االنحراف عىل قضايا الدين وأوضاع األمة.
((( سورة اجلمعة ،آية.5 :
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 .1فازدواج الشخصية عند العامل املنحرف ،حيث يدعو الناس إىل

الدين ،وهو غري ملتزم بأحكامه ،يعرضه لغضب الله تعاىل وشديد

عذابه.

روي عن رسول الله Aأنه قال« :يطلع قوم من أهل اجلنة عىل

قوم من أهل النار فيقولون :ما أدخلكم النار ،وقد دخلنا اجلنة لفضل

تأديبكم وتعليمكم؟!

فيقولون :إنا كنا نأمر باخلري وال نفعله»(((.

وعنه« :Aمن تعلم العلم ومل يعمل بام فيه حرشه الله يوم القيامة

أعمى»(((.

وعنه« :Aإن أهل النار ليتأذون بريح العامل التارك لعلمه ،وأن اشد
أهل النار ندامة وحرسة رجل دعا عبد ًا إىل الله عز وجل ،فاستجاب
له وقبل منه ،وأطاع الله عز وجل فأدخله الله اجلنة ،وأدخل الداعي

النار ،برتكه علمه وإتباعه اهلوى»(((.

وعنه« :Aرأيت ليلة ارسي يب رجا ً
ال تقرض شفاههم بمقاريض

من نار ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟

فقال :اخلطباء من أمتك يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم ،وهم

يتلون الكتاب ،أفال يعقلون؟!»(((.

((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج74صفحة.76
((( املصدر السابق.صفحة.100
((( املصدر السابق .ج2صفحة.106
((( األلباين ،حممد نارص الدين .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج1صفحة.522
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وعنه« :Aالزبانية أرسع إىل فسقة محلة القرآن منهم إىل عبدة

األوثان ،فيقولونُ :يبدأ بنا قبل عبدة األوثان؟ فيقال هلم :ليس من

يعلم كمن ال يعلم»(((.

 .2وعىل اجلمهور أن حيذر من العلامء غري امللتزمني ،فال يمنحهم
الثقة وال جيعلهم يف موقع القيادة واإلتباع ،وال يعتربهم مصدر ًا

ومرجعية يف شؤون الدين.

يف احلديث عن اإلمام موسى بن جعفر« :Eأوحى الله تعاىل إىل
فيصدهم
داود،Eقل لعبادي :ال جيعلوا بيني وبينهم عامل ًا مفتون ًا بالدنيا
ّ

عن ذكري ،وعن طريق حمبتي ومناجايت ،أولئك ّ
قطاع الطريق من

عبادي»(((.

حمبا للدنيا فاهتموه
وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eإذا رأيتم العامل ًّ

عىل دينكم فإن كل حمب حيوط ما أحب»(((.

 .3والطبع ،فإن انحراف رجل الدين له مضاعفاته وآثاره اخلطرية،

عىل الدين واملجتمع ،لذا جاءت النصوص واألحاديث تنبه إىل ذلك.
أي الناس رش؟
قيل لرسول اللهّ :A
قال« :Aالعلامء إذا فسدوا»(((.

وعن اإلمام عيل ابن أيب طالب« :Eزلة العامل كانكسار السفينة
((( الريشهري ،املحمدي .ميزان احلكمة ،ج6صفحة.514
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج75صفحة.312
((( املصدر السابق .ج2صفحة.107
((( املصدر السابق .ج74صفحة.138
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غرق و ُت ُ
غرق معها غريها»(((.
َت َ
عالم الدين بين االستقامة واالنحراف
إذا ما فقد عامل الدين مناعته ،وحصانته املبدئية ،وضعفت إرادته
اإليامنية ،عن مقاومة (فريوسات) األهواء ،فستكون نفسه مرتع ًا
ملختلف النزعات الشهوانية والتوجهات االنحرافية.

ومن هذه الثغرة اخلطرية الواسعة ،هتب رياح اخلالفات والرصاعات

يف أوساط رجال الدين.

أو ًال :تنمو النزعة األنانية الذاتية ،عىل حساب املبدأ واملصلحة
ٍ
حينئذ تتأثر بحسابات املصلحة
العامة ،فالفتاوى واآلراء واملواقف

الشخصية ،وتصبح خاضعة ملعادلة الربح واخلسارة.

فال ينظر رجل الدين األناين إىل األمور واألحداث واألشخاص،

نظرة موضوعية عىل أساس مقاييس احلق والباطل ،وإنام بمنظار
مصلحته ومنفعته العاجلة ،وهذا قد يؤدي به إىل االصطدام برجال

الدين املبدئيني املخلصني ،كام قد يسبب له الرصاع حتى مع أشباهه من

رجال الدين األنانيني ألن املصالح ختتلف وتتخالف.

وقد حتدث القرآن احلكيم يف آيات عديدة ،حمذر ًا ومندد ًا بأولئك

املساومني عىل املبادئ ،واملتخلني عن احلقائق ،من أجل املصالح مادية

أي ثمن يف مقابل احلق تافه حقري.
ضئيلة حمدودة ،ألن ّ
((( عبد الواحد اآلمدي .غرر احلكم ،ج1صفحة.385
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ِ
{وال َت ْشترَ ُ وا بِ َآياتيِ َث َمن ًا َق ِلي ً
*وال
ال َوإِ َّي َ
اي فَا َّتقُ ون َ
يقول تعاىلَ :
َت ْلبِسوا الحْ َ ق بِا ْلب ِ
اط ِل َو َت ْك ُت ُموا الحْ َ َّق َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ }(((.
َّ َ
ُ

وتشري اآلية الكريمة إىل أسلوبني خبيثني تستخدمهام عادة هذه

الفئة :أسلوب تزوير وتزييف احلقائق بإلباس الباطل الذي يطرحونه

صورة احلق وعنوانه ،لينطيل عىل الناس .وإلباس احلق الذي يطرحه

غريهم صورة الباطل وعنوانه ليصدوا الناس عنه.

واألسلوب اآلخر :هو كتامن احلقائق والسكوت عنها ،مع معرفتهم

هبا.

{اشترَ َوا بِ ِ
آيات هَّ
اللِ َث َمن ًا َق ِلي ً
ال ف ََص ُّدوا َع ْن َسبِ ِيل ِه إِنهَّ ُ ْم
ويقول تعاىلْ ْ :
َس َاء َما كَ ا ُنوا َي ْع َم ُلونَ }(((.
ِ
ِ ِ
اب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َيقُ و ُلونَ
ويقول تعاىل{ :ف ََو ْي ٌل ل َّلذ َ
ين َي ْك ُت ُبونَ ا ْلك َت َ
َه َذا ِم ْن ِع ْن ِد هَّ
اللِ لِ َي ْشترَ ُ وا بِ ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
ال ف ََو ْي ٌل لهَ ُ ْم ممِ َّا كَ َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل
لهَ ُ ْم ممِ َّا َي ْك ِس ُبونَ } (((.
فمن أجل املصالح املادية الزائلة خيتلقون الفتاوى ،ويبتدعون اآلراء
وينسبوهنا لله سبحانه.

ورجل الدين املصلحي ينظر إىل سائر رجال الدين كمنافسني له،
ٍ
ألحد منهم ،وحياول التقليل من
ينتابه احلسد إذا ما رأى تقدم ًا أو تفوق ًا

((( سورة البقرة ،اآليتان  41ـ .42
((( سورة التوبة ،آية .9
((( سورة البقرة ،آية .79
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شأنه أمام الناس ،ويتصيد أخطاءه ويتابع عثراته ليشيعها يف اجلمهور،

وقد يسعى بكل جهده لعرقلة طريق اآلخرين من رجال الدين إىل

التقدم.

ولعل هذا اجلانب من أهم أسباب بروز اخلالفات بني رجال الدين،

حيث إن ثقة الناس والتفافهم حول رجل الدين ،مها املكسب الرئيس

له ،والرصيد األساس لدوره وقيمته ،فالتنافس يكون عىل هذه الثقة

واال ّتباع بني رجال الدين ،وإذا ما خاصم أحدهم اآلخر ،فإن أهم

رضبة يوجهها إليه هي إسقاط أو إضعاف شعبيته وسمعته عند الناس
عرب نقد آرائه ،والتشهري بأخطائه.

وهناك حديث رشيف يبينّ أن احلسد هو املرض األكثر شيوع ًا يف
أوساط العلامء ،وأنه مدخل أكثرهم إىل نار جهنم ،فعن رسول الله:A
«ستة يدخلون النار قبل احلساب بسنة ،قيل :يا رسول الله من هم؟

فعد منهم :والعلامء باحلسد»(((.
ّ

ومثله روي عن اإلمام عيل« :Eإن الله عز وجل ّ
يعذب ستة بست

… والفقهاء باحلسد»(((.

ثاني ًا :من الطبيعي وجود حالة من التنوع والتعددية يف كل جمتمع،

بأن يتشكل من اكثر من قومية ،أو ختتلف األديان واملذاهب التي
ينتمي إليها أبناؤه ،وقد تتعدد املدارس الفكرية ضمن الدين الواحد

((( أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج3صفحة.276
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج2صفحة.108
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أو املذهب والواحد ،هذا فض ً
ال عن تنوع القبائل ،أو الطبقات

االجتامعية ،أو االنتامءات احلزبية والسياسية .وعادة ما يصاحب هذا
التنوع والتعدد نوع من احلساسيات واخلالفات واحلواجز والفواصل،

بني أبناء املجتمع الواحد قد يصل إىل حد التنازع والرصاع.

ورجل الدين ،بام يمثل من موقع ودور مبدئي ،جيب أن يتسامى

عىل تأثريات تلك احلساسيات واحلواجز ،ويكون داعية للوحدة
والتعاون ،ورائد ًا للعدالة واإلنصاف ،لكن ذلك مرشوط بنزاهة رجل
الدين وصدقية التزامه املبدئي ،فإذا ما ترسب االنحراف إىل نفسه،
فسيقع حتت تأثريات الواقع االجتامعي ،ويكون خاضع ًا لتفاعالته ،بل
قد يصبح أداة وواجهة يف معادلة الرصاع ،بام يشكله من ثقل ونفوذ

بعنوانه الديني .وحينئذ يستغل الدين كوقود يف معارك الرصاع القومي
أو الطائفي أو القبيل أو احلزيب أو الطبقي.

وكم من معركة دامية ،وفتنة مرعبة ،سالت فيها الدماء،وهتكت

فيها احلرم واألعراض ،بني أبناء األمة ،حصلت بتحريض أو تربير من

رجال دين منحرفني؟.

ثالث ًا :إن القوى التي تريد اهليمنة عىل املجتمع ،والسيطرة عىل

قدراته ،ال جتد خلدمة نفوذها ومصاحلها افضل من رجل دين مصلحي،
يوفر ملامرساهتا الغطاء الرشعي ،ويكون رأس حربتها باسم الدين يف

مواجهة املخالفني واملعارضني.

وتعطيه يف املقابل شيئ ًا من فتات موائدها ،أو متنحه منصب ًا عىل
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هامش سلطاهتا  ,ولعل قسط ًا ال بأس به من اخلالفات والنزاعات داخل
الساحة الدينية حتركه قوى خارجية معادية ،أو داخلية متسلطة ،تستغل

بعض العنارص املصلحية من رجال الدين.

وقد تتجه بعض القوى واجلهات إىل دس بعض العنارص التابعة

هلم باألساس يف أوساط رجال الدين ،للقيام بمهامت االستقطاب
واإلرباك ،مستغلة ضعف اإلدارة والتنظيم لدى املؤسسات الدينية،

وتواضع التفكري ،وسذاجة التعاطي ،لدى بعض الزعامات القيادات

الدينية.

أي رجل دين مبدئي ال يبيع آخرته بدنياه ،وال يساوم
بالطبع فإن ّ

عىل مصلحة الدين واألمة.

الفصل الخامس

�أخالق ّيات االختالف العلمي

إذا كان االختالف العلمي يف القضايا الدينية أمر ًا ال يمكن تالفيه،

إال أن التعاطي والتعامل مع هذا األمر خيتلف من حالة إىل أخرى ،فقد
يكون هذا االختالف سبب ًا الستثارة األذهان والعقول ،وباعث ًا لتنشيط

حركة الفكر واالجتهاد ،وتوسعه عىل الناس بتعدد اخليارات واحللول

أمامهم يف بعض املسائل.

وقد يتحول هذا االختالف العلمي عن مساره اإلجيايب ليصبح
عنرص ًا سلبي ًا ،يغذي حالة التفرقة والنزاع ،وأرضية تنمو فيها أشواك
العداوة واخلصام.

فال ّبد من وجود ضوابط فكرية ،وأخالقيات سلوكية ،حتكم تعاطي

العلامء فيام بينهم ،وخاصة عند مواقع االختالف العلمي .والصفحات
التالية استعراض وبحث ملا بدا يل أنه من أهم األخالقيات والضوابط

التي تنظم حالة االختالف العلمي.

االعتراف بحق االختالف ووجود الرأي اآلخر
أي عامل من العلامء
أي قضية رشعية عند ّ
علمي يف ّ
يتكون رأي ّ
كيف ّ
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فيفتي به ويعتربه رأي ًا رشعي ًا وحك ًام ديني ًا؟

ال شك أن السبيل الوحيد لذلك هو االجتهاد وإعامل الفكر والنظر،

بالرجوع إىل الكتاب والسنة ،وبدراسة واستقراء آراء األئمة ،والعلامء
السابقني ،فالوحي مل ينزل وال ينزل عىل أحد بعد رسول الله.A

واالجتهاد باب مرشع ،وطريق مفتوح جلميع املؤهلني ،فال يمكن

لعامل أن يعترب نفسه وحيد دهره الذي جيوز له االجتهاد.

أي عامل مهمة االجتهاد وفق ضوابطها الرشعية،
وحينام يامرس ّ
فسريى نفسه ملزم ًا بنتائج اجتهاده ،باعتبارها متثل رأي الرشع والدين

يف نظره.

وهذا ينطبق عىل غريه أيض ًا ،فكام جاز له هو االجتهاد ،وصح له
االلتزام بنتائجه ،فذلك جائز وصحيح يف حق غريه أيض ًا ،فال يمكن

التفكيك وال الرتجيح بال مرجح بينهام.

حجية رأي املجتهد عند نفسه.
من هنا اتفقت كلمة العلامء عىل ّ

«إن كلمة اإلعالم تكاد تتفق عىل حجية رأيه ،املجتهد ،ولزوم

العمل به ،وعدم جواز رجوعه إىل الغري …إذ املجتهد إذا اعمل ملكته
وانتهى إىل رأي ،فهو إما عامل باحلكم الواقعي عل ًام وجداني ًا أو عل ًام

تعبدي ًا ـ بواسطة جعل الشارع للطريقية أو احلجية ـ أو يكون عامل ًا

بإحدى الوظيفتني الرشعية أو العقلية…ومع فرض حصول العلم ال

يبقى جمال للترصف الرشعي ،فال يمكن أن يقال للمجتهد العامل

باملسألة :إنك ال يسوغ لك أن تعمل بعلمك ،وعليك الرجوع إىل
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الغري واستشارته فيام تراه حاص ً
ال لديك من الواقع …أما جواز إفتائه
عىل وفق ما وصل إليه من رأي ،فهو أيض ًا ال يقتيض أن يكون موضع ًا

إلشكال ،ملا تقدم بيانه من أن من لوازم احلجية العقلية جواز نسبة

مؤدى ما قامت عليه إىل مصدرها من شارع أو عقل ،وليس املراد من
الفتوى إال اإلخبار عام يراه من حكم أو وظيفة»(((.

ومع وضوح هذه املعادلة عق ً
ال ،وإقرارها رشع ًا ،إال أن البعض

من العلامء يتنكر هلا ،ويتمرد عليها .فيعطي لنفسه احلق أن جيتهد،
وأن يعترب نتاج اجتهاده رأي ًا رشعي ًا ،ثم ينكر عىل اآلخرين ممارسة هذا

احلق ،بدعوى أن ما وصل إليه من رأي هو احلق والصواب ،وبالتايل
فإن الرأي املخالف هو باطل وخطأ.

ولكن أصحاب الرأي اآلخر لدهيم القناعة نفسها أيض ًا ،بأن رأهيم

هو احلق والصواب ،والرأي املخالف هو باطل وخطأ.

وال جمال هنا إال باالعرتاف بحق االختالف ،ووجود الرأي اآلخر،

واخلطأ والصواب احتامالن يردان عىل كل رأي ،وقد يكونان نسبيني يف

بعض اآلراء ،والله تعاىل هو األعلم بحقائق األمور واألحكام ،ومجيل

جدا ما تعارف عليه العلامء من إهناء فتاواهم بعبارة (والله اعلم).
ًّ

ويرضب لنا اإلمام عيل بن أيب طالب أروع مثل يف تعامله مع الرأي

اآلخر ،يف املسائل الدينية ،فهو مع مقامه العلمي الشامخ ،الذي ال
((( السيد حممد تقي احلكيم .األصول العامة للفقه املقارن ،الطبعة الثالثة 1979م( ،بريوت :دار
األندلس)صفحة 609ـ .611

I
Q 190

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

يطاوله فيه أحد ،ومع مكانته العظيمة التي اختص هبا عند الله ورسوله،

حيث قال له رسول الله« :Aأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال

أنه ال نبي بعدي»(((.

وروي عن النبي Aأنه قال« :أقضاهم عيلّ»(((.

إال أنه حينام توىل اخلالفة مل يمنع الناس من صالة نافلة رمضان

مجاعة يف املسجد( ،صالة الرتاويح) ،بل سمح هلم بذلك مع أنه ال يرى
ذلك من الناحية الرشعية ،كام هو رأي أئمة أهل البيت مجيع ًا.

فقد روي عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :ملا قدم أمري

املؤمنني ،Eالكوفة ،أمر احلسن بن عيل أن ينادي يف الناس :ال
صالة يف شهر رمضان يف املساجد مجاعة ،فنادى يف الناس احلسن بن

عيل ،Eبام أمره به أمري املؤمنني Eفلام سمع الناس مقالة احلسن بن
عيل ،صاحوا :واعمراه ،واعمراه ،فلام رجع احلسن إىل أمري املؤمننيE

قال له :ما هذا الصوت؟ فقال :يا أمري املؤمنني يصيحون :واعمراه،
واعمراه ،فقال أمري املؤمنني :Eقل هلم صلوا»(((.

يف رواية أخرى« :ملا كان أمري املؤمنني Eبالكوفة ،أتاه الناس
فقالوا له :اجعل لنا إمام ًا يؤمنا يف رمضان ،فقال هلم :ال ،وهناهم أن
((( حممد بن إسامعيل البخاري .صحيح البخاري ،باب (مناقب عيل بن أيب طالب) ،مسلم بن
احلجاج القشريي .صحيح مسلم ،باب (من فضائل عيل بن أيب طالب)،ج،7صفحة.120
((( أبو احلسن الندوي .املرتىض1989 ،م( ،دمشق :دار القلم)صفحة.103
((( حممد بن احلسن الطويس .هتذيب األحكام ج ،3الطبعة الثانية 1959م( ،النجف :مطبعة
النعامن)صفحة.70
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جيتمعوا فيه ،فلام أمسوا جعلوا يقولون :ابكوا رمضان ،وارمضاناه،

فأتى احلارث بن األعور يف أناس فقال :يا أمري املؤمنني ،ضج الناس
ليصل هبم
وكرهوا قولك ،قال :فقال عند ذلك :دعوهم وما يريدون ّ

من شاءوا»(((.

وروي أن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب «لقي رج ً
ال فقال :ما صنعت

ـ يعني يف مسألة كانت معروضة للفصل فيها ـ فقال الرجل :قىض ع ّ
يل

وزيد بكذا ..فقال عمر :لو كنت أنا لقضيت بكذا ..فقال الرجل :فام
يمنعك واألمر إليك؟ قال :لو كنت أردك إىل كتاب الله ،أو إىل سنة

نبيه Aلفعلت ،ولكني أردك إىل رأي ،والرأي مشرتك»(((.

وسئل الشيخ ابن تيمية :عمن ويل أمر ًا من أمور املسلمني ،ومذهبه

جيوز (رشكة األبدان) فهل جيوز له منع الناس من العمل هبا؟
ال ّ

فأجاب :ليس له منع الناس من مثل ذلك ،وال من نظائره مما يسوغ

فيه االجتهاد ،وليس معه باملنع نص من كتاب ،وال سنة ،وال إمجاع،

وال ما هو يف معنى ذلك(((.

وحق االختالف ووجود الرأي اآلخر مصون ،بغض النظر عن

قلة أو كثرة أصحابه واتباعه ،يقول الدكتور القرضاوي :ويقول بعض
االخوة :أن الرأي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خالف ًا جلمهور األمة،
((( حممد بن احلسن احلر العاميل .تفصيل وسائل الشيعة ،ج،8صفحة.71
((( الدكتور يوسف القرضاوي .الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم،
صفحة.71
((( املصدر السابق .صفحة.69
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جيب أن ال يعتد به وال يعول عليه.

وقال غريهم :إن ما خالف املذاهب األربعة التي تلقتها األمة

بالقبول ،جيب أن يرفض وال يقام له اعتبار.

واحلق أن هذا كله ال يقوم عليه دليل من كتاب أو سنة.

فاإلمجاع الذي هو حجة ـ عىل ما قيل فيه ـ هو اتفاق مجيع املجتهدين

عىل حكم رشعي ،ومل يقل أحد :انه اتفاق األكثرية ،أو اجلمهور ،فاألمر
ليس أمر تصويت بالعدد.

صحيح أن لرأي اجلمهور وزن ًا جيعلنا نمعن النظر فيام خالفه ،وال
نخرج عنه إال العتبارات أقوى منه ،ولكنه ليس معصوم ًا عىل كل

حال.

وكم من صحايب انفرد عن سائر الصحابة برأي مل يوافق عليه

سائرهم ،وال يرضه ذلك.

وكم من فقهاء التابعني من كان له رأي خالفه آراء اآلخرين ،ومل

يسقط ذلك قوله ،فاملدار عىل احلجة ال عىل الكثرة.

وكم من األئمة األربعة من انفرد عن الثالثة بآراء وأقوال ،مىض

عليها أتباع مذهبه مؤيدين ومصححني.

ومذهب أمحد بن حنبل وهو املذهب املشهور بإتباع األثر قد

عرف بـ (مفرداته) التي نظمها من نظم ،ألف فيها من ألف ،وغدا من
املعروف املألوف أن يقرأ الباحث فيه هذه العبارة( :وهذا من مفردات

املذهب).
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واملذاهب األربعة ،عىل ماهلا من اعتبار وتقدير لدى مجهور األمة،

ليست حجة يف دين الله ،إنام احلجة ما تستند إليه من أدلة رشعية،

منقولة أو معقولة.

وما يقال عن بعض اآلراء :إهنا شاذة أو مهجورة أو ضعيفة ،فهذا
ال يؤخذ عىل إطالقه وعمومه ،فكم من رأي مهجور أصبح مشهور ًا،

وكم من قول ضعيف يف عرص جاء من قواه ونرصه ،وكم من قول شاذ
يف وقت هيأ الله له من عرف به وصححه وأقام عليه األدلة ،حتى غدا
هو عمدة الفتوى(((.

جدا ما ينقل عن اإلمام الشافعي انه قال« :رأيي صواب
ومجيل ًّ

حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب»طط(((.
االطالع واالنفتاح على الرأي اآلخر

املهمة األساس والغاية الكربى لرجل الدين ،هي معرفة احلقائق

الدينية واألحكام الرشعية ،عىل حقيقتها وواقعها.

أي مسألة اعتقادية أو فقهية ،إنام هي
واآلراء العلمية املختلفة يف ّ
احتامالت وأوجه لتلك املسألة ،فقد يكون أحد تلك اآلراء مصيب ًا هلا

بشكل كامل ،أو بشكل نسبي.

ومن اجل أن يتأكد العامل من صحة اجتهاده ،وصواب رأيه ،ال ّبد له

من االطالع عىل مجيع االحتامالت والوجوه الواردة يف املوضوع .يقول
((( املصدر السابق،صفحة 73ـ .74
((( املصدر السابق،صفحة.98
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العالمة الشاطبي يف كتابه املوافقات:

«فعن قتادة :من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه.

«وعن هشام بن عبيد الله الرازي :من مل يعرف اختالف القراءة

فليس بقارئ ،ومن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه.

«وعن عطاء :ال ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عامل ًا

باختالف الناس ،فإنه إن مل يكن كذلك ر ّد من العلم ما هو أوثق من
الذي يف يديه.

«وعن مالك :ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه»(((.

ونقل عن اإلمام أمحد بن حنبل« :ال ينبغي ألحد أن يفتي إال أن
يعرف أقاويل العلامء يف الفتاوي الرشعية ،ويعرف مذاهبهم »..مثل
هذا ما رواه ابن القيم عن رواية ابن حنبل« :ينبغي ملن أفتى أن يكون
عامل ًا بقول من تقدم وإال فال يفتي»(((.

وتبع ًا الهتامم علامء السلف باالطالع عىل خمتلف اآلراء ،ودراستها
ومناقشتهاُ ،ولِ َد علم جديد أطلق عليه (الفقه املقارن) أو (علم اخلالف)
وعرفوه بأنه «علم يقتدر به عىل حفظ األحكام الفرعية املختلف فيها
بني األئمة أو هدمها بتقرير احلجج الرشعية وقوادح األدلة»(((.

((( أبو إسحاق الشاطبي .املوافقات يف أصول الرشيعة ج ،4الطبعة األوىل 1991م( ،بريوت:
دار الكتب العلمية)صفحة.116
((( الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين .دراسات يف االختالفات الفقهية1975 ،م( ،حلب :مكتبة
اهلدى)صفحة.159
((( حممد تقي احلكيم .األصول العامة يف الفقه املقارن ،الطبعة الثانية 1979م( ،بريوت :دار
األندلس)صفحة.13
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وأصبحت لدينا مكتبة علمية ،تزخر باملؤلفات واملصنفات

املتخصصة يف نقل اآلراء املتعددة واملختلفة ،يف موضوع بعينه أو يف مجيع

أبواب الفقه ،ككتاب (اختالف الفقهاء الكبري والصغري) ألمحد بن نرص
املروزي ،وكتاب (االختالف يف الفقه) أليب حيي زكريا الساجي ،وكتاب

(اختالف الفقهاء) لإلمام حممد بن جرير الطربي.

مهمة
وللشيخ حممد بن احلسن الطويس ( 385ـ 460هـ) موسوعة ّ
تقع يف ثالثة جملدات ،بعنوان (كتاب االختالف) طبع أخري ًا طبعة

جديدة حمققة من قبل مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني يف قم

سنة 1407هـ.

كام إن االطالع واالنفتاح عىل الرأي اآلخر ،يتيح للعامل فرصة

الدراسة والتقويم لذلك الرأي وملستند صاحبه وأدلته ،فيكون موقفه
من الرأي اآلخر معتمد ًا عىل املعرفة والدراية.
تعرف عىل الرأي اآلخر من مصادره
وهذا يستدعي أن يكون ّ
الصحيحة واألساس ،ال أن يؤخذ من اإلشاعات والتقوالت غري
املوثقة ،أو من اجلهات املضادة واملناوئة.

فمام يؤسف له اعتامد البعض من العلامء ،يف تقويمه وانطباعاته عن

اآلخرين املخالفني له يف الرأي والتوجه ،عىل ما يقوله املعادون هلم ،كام
هو ملحوظ يف الكثري من كتب اجلدل املذهبي والنزاع الطائفي.

ملحوظة على كتاب
قبل أيام كنت أطالع يف اجلزء السابع من كتاب (الفقه اإلسالمي
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وأدلته) للدكتور وهبة الزحييل ،رئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه

يف جامعة دمشق ،حول مسألة فقهية من مسائل كتاب النكاح ،الفصل
الثالث ،املحرمات من النساء أو األنكحة املحرمة ،ولفت نظري عند
ذكره حلرمة املرأة اخلامسة ملتزوج بأربع سواها قوله« :ال جيوز للرجل يف

مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثر من أربع زوجات يف عصمته يف وقت
واحد ،ولو يف عدة مطلقة» إىل أن يقول« :وذهب الظاهرية واإلمامية
الث
{م ْث َنى َو ُث َ
إىل انه جيوز للرجل أن يتزوج تسع ًا ،آخذ ًا بظاهر اآليةَ :

اع} فالواو للجمع ال للتخيري ،أي يكون املجموع تسعة»(((.
َو ُر َب َ

وما نسبه الدكتور الزحييل إىل الشيعة يف هذه املسألة ،هو نموذج

لالعتامد عىل النقوالت واإلشاعات ،دون الرجوع إىل مصادر اجلهة

ذاهتا.

فمصادر الشيعة يف التفسري واحلديث والفقه ،جممعة عىل عدم جواز

الزواج من أكثر من أربع زوجات بالزواج الدائم يف وقت واحد كام هو

رأي أهل السنة.

فمن أقدم التفاسري الشيعية جاء يف (التبيان يف تفسري القرآن) للشيخ

حممد بن احلسن الطويس ( 385ـ  ،)460ما ييل« :ومن استدل هبذه

اآلية مثنى وثالث ورباع عىل أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ ألن ذلك
خالف اإلمجاع ...فتقدير اآلية {فَان ِكحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النس ِ
اء
َ
ْ ُ َ
ْ َ ِّ َ
((( الدكتور وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،7صفحة.166
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الث} ،فثالث بدل من مثنى ،ورباع بدل من ثالث» (((.
َم ْث َنى َو ُث َ

وجاء يف (جممع البيان يف تفسري القرآن) للشيخ الفضل بن احلسن

{م ْث َنى
الطربيس ،من أعالم القرن السادس اهلجري ،ما ييل« :وقولهَ :
اع} :معناها اثنتني اثنتني ،وثالث ًا ثالث ًا ،وأربع ًا أربع ًا ،فال
َو ُث َ
الث َو ُر َب َ

يقال إن هذا يؤدي إىل جواز نكاح التسع ،فإن اثنتني وثالثة وأربعة

تسعة ،ملا ذكرناه ،فإن من قال دخل القوم البلد مثنى ،وثالث ،ورباع،
ال يقتيض اجتامع األعداد يف الدخول ،وألن هلذا العدد لفظ ًا موضوع ًا،
العي ،جلّ
وهو تسع ،فالعدول عنه إىل مثنى وثالث ورباع نوع من ّ

كالمه عن ذلك وتقدس»(((.

واىل أواخر التفاسري الشيعية حيث جاء يف (األمثل يف تفسري كتاب

الله املنزل) للشيخ نارص مكارم الشريازي ما ييل« :وال ّبد من التنبيه إىل

أن (الواو) هنا أتت بمعنى (أو) فليس معنى هذه اجلملة هو انه جيوز

لكم أن تتزوجوا باثنتني وثالث وأربع ليكون املجموع تسع زوجات،
ألن املراد لو كان هذا لوجب أن يذكر برصاحة فيقول :وانكحوا تسع ًا،
ال أن يذكره هبذه الصورة املتقطعة املبهمة ،هذا مضاف ًا إىل أن حرمة
الزواج بأكثر من أربع نسوة من رضوريات الفقه اإلسالمي ،وأحكامه

القطعية املسلمة»(((.

((( حممد بن احلسن الطويس .التبيان يف تفسري القرآن ،ج،3صفحة.107
((( الفضل بن احلسن الطربيس .جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج،3صفحة.84
((( نارص مكارم الشريازي .األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ج ،3الطبعة األوىل 1992م
(بريوت:مؤسسة البعثة)صفحة.84
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ومصادر الفقه الشيعية أيض ًا كلها تنص عىل ذلك ،فمن أين أتى

الدكتور الزحييل هبذه النسبة للشيعة؟ فهو مل ينسبها إىل مصدر حمدد،
ومل يقل :إن عامل ًا معين ًا من اإلمامية يقول بذلك ،بل نسبها لإلمامية
بأمجعهم ،وأرسل النسبة إرسال املسلامت ،وحينام راجعت كشف
املصادر التي اعتمدها للفقه الشيعي واملذكورة يف املجلد األخري،

وجدت أهنا أربعة مصادر هي (الكايف للكليني) وهو كتاب حديث
ال فقه و(املخترص النافع يف فقه اإلمامية) و(الروضة البهية يف رشح
اللمعة الدمشقية) و(مفتاح الكرامة) للحسيني العاميل ،وبالرجوع إىل

هذه املصادر األربعة ّتبني يل عدم وجود ما يدل عىل تلك النسبة إىل

الشيعة فيها.

ومرة أخرى أتساءل من أين جاء الدكتور الزحييل هبذه املسألة ،وال

أثر هلا يف مصادر الشيعة؟ مع انه قد ذكر يف تقديم الكتاب حول منهج
الكتاب ما ييل« :وهو ليس كتاب ًا مذهبي ًا حمدود ًا ،وإنام هو فقه مقارن

بني املذاهب األربعة (احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة) وبعض
املذاهب األخرى أحيان ًا ،باالعتامد الدقيق يف حتقيق كل مذهب عىل
مؤلفاته املوثوقة لديه ،واإلحالة عىل املصادر املعتمدة عند اتباعه ،ألن

نقل حكم مذهب من كتب املذهب األخرى ال خيلو من الوقوع يف
غلط يف بيان الرأي الراجح املقرر ،وقد عثرت عىل أمثلة كثرية من

هذا النوع»(((.

((( الدكتور وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،1صفحة.9
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آمل أن يكون ذلك خطأ غري مكرر يف موارد أخرى ،وأنه قد حدث

عن غفلة ،كام ينبغي تصحيحه يف الطبعات اجلديدة للكتاب إن شاء

الله.

الحوار مع الطرف اآلخر
للحوار دور كبري يف توضيح صورة كل طرف أمام الطرف اآلخر،

ويف استجالء حقيقة رأيه ،وفهم أدلته ومستنداته ،كام قد يساهم يف
جتاوز احلساسيات واحلواجز النفسية.

واملشكلة التي يعاين منها الكثري من علامء الدين ،هي ّحتول
االختالف يف الرأي بينهم فور ًا إىل موقف نفيس وشخيص ،يبدأ بإساءة
الظن يف الطرف اآلخر ،وأن رأيه نابع من اجلهل أو املصلحة ،وأنه

يتعمد اخلطأ وخمالفة احلق.

ثم ّيرتب عىل ذلك موقف املقاطعة له ،وهجره باعتباره مبتدع ًا منحرف ًا.

ترسع بعض العلامء األجالّء يف اهتام
وإين ألتعجب كثري ًا من ّ
أقراهنم بالبدعة واالنحراف ،والتحرج عن التعاطي معهم ،حتى يف
حدود املجامالت والعالقات اإلنسانية ،ال ليشء إال ألهنم خيتلفون

معهم يف الرأي.

ويف كتاب (فرائد األصول) للشيخ مرتىض األنصاري واملعروف بـ

(الرسائل) وهو من الكتب التي تدرس يف احلوزات العلمية الشيعية يف

جمال علم األصول ،ضمن مناهج السطوح العالية وردت قصة غريبة
يف هذا السياق ،وقفت عندها طوي ً
ال أيام دراستي للكتاب مناقش ًا
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ألستاذي حوهلا ،وكان عامل ًا جليال فاضل اخللق ،حاول تربيرها لكن
دون جدوى.

املحدث اجلزائري عمن يثق به :أنه
تقول القصة« :حكى السيد
ّ

قد زار السيد صاحب املدارك (السيد حممد بن عيل املوسوي العاميل

صاحب كتاب مدارك األحكام) 946( ،ـ 1009هـ) املشهد الغروي

(النجف األرشف يف العراق) فزاره العلامء وزارهم ،إال املوىل عبد

الله التسرتي ،فقيل للسيد يف ذلك ،فاعتذر بأنه ال يرى العمل بأخبار
اآلحاد ،فهو مبدع ،ونقل يف ذلك رواية مضموهنا :إن من زار مبدع ًا

فقد خرب الدين»(((.

والشيخ عبد الله التسرتي مرجع وفقيه بارز يف عرصه ،وهو قد

بادر لزيارة السيد حممد صاحب املدارك ،لكنه مل يرد عليه الزيارة كام
فعل مع العلامء اآلخرين الذين زاروه ،ألنه يستشكل رشع ًا يف زيارته

ويعتربه مبدع ًا ألن رأيه العلمي عدم االعتامد عىل األخبار غري املتواترة
التي يروهيا اآلحاد!!

وأعجب من ذلك ما قرأته يف حياة الشيخ مال حممد تقي بن حممد
الربغاين القزويني ،من كبار علامء قزوين يف إيران ،وكان عامل ًا فقيه ًا

واعظ ًا عابد ًا ،جاء يف ترمجته «إنه حيرض جملس وعظه كثري من العلامء

والطالب ويكتبون ما يعظ به ،وكان كثري العبادة حتى انه كان يذهب إىل
مسجده عند منتصف الليل ويبقى حتى طلوع الفجر الصادق ،مشتغ ً
ال

((( مصطفى االعتامدي .رشح الرسائل ،الطبعة الثانية ،ج( ،1قم :مكتبة العالمة)صفحة.281
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باملناجاة واألدعية والترضع واألنني والتولول والبكاء والتأوه ،ويقرأ
املناجاة اخلمسة عرش غيب ًا»(((وقد استشهد عىل يد البابية البهائية.

هذا العامل كان خمتلف ًا مع الشيخ أمحد زين الدين األحسائي1166( ،

ـ 1241هـ) الذي سافر إىل قزوين فالتف حوله مجع من العلامء ،وذاعت
شهرته وصيته هناك ،ويف العديد من مناطق إيران.

وتالفي ًا للخالف ،حاول حاكم مدينة قزوين عقد جملس حوار

ومصاحلة بينهام ،يقول التنكابني يف قصص العلامء« :أراد حاكم املدينة
ابن السلطان ،ركن الدولة املريزا عيل تقي أن يرفع عن نفسه السوء إذ
حصل ذلك يف قزوين ،وهذا لن يسعد السلطان أبد ًا ،فسعى يف تبديل
الشقاق إىل وفاق ،ودعا العلامء يف ليلة إىل الضيافة ،ومن بينهم الشهيد

(مال حممد تقي الربغاين) والشيخ (أمحد األحسائي) .ويف املجلس
جلس الشيخ يف الصدر ثم الشهيد لكن كانت بينهام فاصلة ،وعندما
وضعوا املائدة وضعوا للشهيد والشيخ سفرة واحدة لكن الشهيد مل

يشارك يف هذه السفرة ،وكان يتناول الغذاء من سفرة أخرى! وعند

اجللوس وضع يده عىل جهة من وجهه املحاذية للشيخ! ،وبعد انتهاء
الطعام قال األمري املضيف مفتتح ًا الكالم إن الشيخ من رؤوس علامء
العرب والعجم واحرتامه الزم ،والشهيد أيض ًا ال جيوز التقصري يف

احرتامه ،فيجب قلع كالم املفسدين بني هذين العاملني وقطع شجرة

العناد وقمعها.

((( حممد بن سليامن التنكابني .قصص العلامء ،الطبعة األوىل 1992م( ،بريوت :دار املحجة
البيضاء) صفحة.26
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«فقال الشهيد :انه ال إصالح ومصاحلة بني الكفر واإليامن ،وللشيخ

مذهب يف املعاد خيالف رضورة من رضوريات دين اإلسالم ومنكر
الرضوري كافر!! وانقىض املجلس والشهيد اكثر تأكيدا وتشديد ًا يف
تكفري الشيخ!!»(((.

ومثل هذه النامذج والقصص متكرر يف بعض أوساط العلامء ،مع

األسف الشديد حيث تنعدم أجواء احلوار ،وتنقطع كل األوارص

االجتامعية والعالقات اإلنسانية ،بمربر االختالف يف الرأي.
معطيات الحوار

1 .1باحلوار يتأكد اإلنسان ويتحقق من صحة رأيه وموقفه ،فقد
تسيطر عىل ذهنه فكرة ،أو يبدو له رأي يرتاح له ،غري ملتفت
إىل ثغرات تلك الفكرة ،أو نقاط ضعف ذلك الرأي ،ولكنه

حينام يواجه الرأي اآلخر ،والطرف اآلخر ،بام لديه من نقد
ومالحظة واعرتاض عىل رأيه ،وبام يقدمه من رأي بديل ،له

أدلته وحججه ،فيكون ذلك مدعاة له للتفكري والتحقق ،مما
يؤدي إىل تعميق رأيه وازدياد ثقته يف موقفه ،أو إىل تراجعه عنه

أن اكتشف خطأه.

يقول اإلمام عيل ابن أيب طالب« :Eمن استقبل وجوه

اآلراء عرف مواقع اخلطأ»(((.

((( املصدر السابق ،صفحة.49
((( الرشيف الريض .هنج البالغة ،قصار احلكم ،رقم .173
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2 .2باحلوار يقدم اإلنسان نفسه ورأيه لآلخرين ،فيتعرفون حقيقة
موقفه ،ويطلعون عىل منطلقاته ومربراته ،فتكون صورته

واضحة أمام اآلخرين ،وتزول االلتباسات والشكوك ،يقول
اإلمام عيل« :Eتكلموا تعرفوا فإن املرء خمبوء حتت لسانه»(((.

ويف املقابل تتاح لإلنسان عرب احلوار ،فرصة التعرف إىل

اآلخرين وآرائهم ،فيكون انطباعه وتقويمه للرأي اآلخر أكثر
واقعية وصدق ًا.

3 .3واحلوار هو الطريق الصحيح واألمثل للتبشري بالرأي واملوقف
الذي يؤمن به اإلنسان ،ذلك ألن الرأي ال يفرض بالقوة ،وإنام

باالقتناع ،والذي ال يتحقق بشكل عميق إال باحلوار.

لذا كان احلوار هو املنطق األنبياء والرسل واألئمة واملصلحني،
حيث كانوا يعرضون رساالت الله ،ويب ّلغون أحكامه للناس،
مع إتاحة الفرصة للنقاش واألخذ والر ّد ،لكي يندفع اآلخر
بقناعة وإخالص لتقبل دين الله وأمره.
يقول تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة
وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}(((.
َ َ

الموضوعية وترك التعصب

حينام يبذل كل جمتهد جهده الستنباط احلكم الرشعي ،وختتلف
((( املصدر السابق .قصار احلكم ،رقم .392
((( سورة النحل ،آية .125
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النتائج التي يصل إليها املجتهدون ،وتتعدد آراؤهم يف املسألة الواحدة

حد التضاد ،حيث يرى البعض إباحة يشء ،بينام يرى آخرون
إىل ّ
وجوبه ،بل قد يكون األمر دائر ًا بني الوجوب أو احلرمة ،فهنا ،أين هو
حكم الله الواقعي يف املسألة؟

لقد بحث العلامء هذا املوضوع حتت عنوان (التخطئة أو

التصويب) ،وذهب عدد قليل من العلامء إىل القول بالتصويب،

أي اجتهاد هي نتيجة
(املصوبة) ،حيث يرون أن نتيجة ّ
وأطلق عليهم ّ
صائبة وأن حكم الله تعاىل يف املسألة االجتهادية ،هو ما اهتدى إليه

املجتهد باجتهاده ،وليس لله فيها حكم معني من قبل ،فكل ما يصل

إليه اجتهاده فهو الصواب ،وهبذا ينتهون إىل تصويب كل جمتهد ،أو أن
لله حك ًام معين ًا إال أنه مل يكلف بإصابته ،ويكون ما ينتهي إليه منه مصيب ًا
فيه وإن اخطأ(((.

وعمم بعضهم ذلك ،حتى شمل به القضايا العقلية العقائدية،
ّ
حيث ذهب إىل أن احلق ،حتى يف العقائد ،غري متعني ،وأنه يتعدد ،وهو

ما يصل إليه كل جمتهد باجتهاده ،فيكون كل جمتهد حتى يف العقليات
والعقائد مصيب ًا (((.

لكن رأي اغلب علامء األمة ،بمختلف مذاهبها ،هو القول بالتخطئة،
ومفاده أن لله تعاىل أحكام ًا معينة يف كل مسألة اجتهادية ،فمن هداه
((( حممد بحر العلوم .االجتهاد أصوله وأحكامه1977 ،م( ،ب�يروت :دار الزهراء)
صفحة.202
((( املصدر السابق ،صفحة.201
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اجتهاده إىل ذلك احلكم فقد أصاب ،وإال فهو خمطئ ،وهو معذور

ومأجور يف احلالني.

وبناء عىل ذلك فانه حني تتعدد آراء املجتهدين يف مسألة ما ،فهناك

احتامالن ال ثالث هلام:

االحتامل األول :إن مجيع تلك اآلراء خاطئة ،ال يعبرّ يشء منها عن
احلكم الرشعي.

االحتامل الثاين :إن رأي ًا واحد ًا فقط من بني تلك اآلراء قد أصاب

احلكم الرشعي وما عداه فهو خاطئ.

وإذا كان اختالف الفتاوى وتعدد اآلراء أمر ًا طبيعي ًا له مربراته

وأسبابه ،إال انه قد يمكن التقليل من ذلك ،وتقريب وجهات النظر،
واالتفاق عىل قسم ال بأس به من به من القضايا الدينية ،واملسائل

الرشعية ،عندما تسود األجواء العلمية وأوساط العلامء أخالقيات

وضوابط االختالف.

ويف طليعة تلك األخالقيات والضوابط ،املوضوعية يف البحث

والتجرد واإلخالص للحقيقة ،وترك التعصب.

إن من أسوأ اآلفات واألمراض التي ترض بالدين والعلم ،وتفتك

بالعلامء ،هو مرض التعصب للرأي ،بأن يتشبث اإلنسان برأيه،
ويتمسك بموقفه ،وكأنه يمثل وجوده وشخصيته واعتباره.

فهو غري مستعد للمناقشة واحلوار ،وإذا ما ناقش ،فمع التصميم

ويتمحل
عىل عدم التنازل عن رأيه ،وأن اتضح له خمالفته للحق،
ّ
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التربيرات ،ويفتعل األدلة ،للدفاع عن رأيه ،ويكابر ويعاند حتى مع

يّ
جتل احلقيقة له.

وهذه الصفة السيئة تتناىف مع حقيقة العبودية لله تعاىل ،حيث يصف
ِ
ِ ِ
ين َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ َأ ْح َس َن ُه
الله عباده بقوله{:ف ََبشرِّ ْ ع َباد * ا َّلذ َ
ِ
ِ
الل َو ُأو َلئِ َك ُهم ُأو ُلو الأْ َ ْلب ِ
ين َه َد ُاه ُم هَّ ُ
اب} (((.
ُأو َلئ َك ا َّلذ َ
َ
ْ
جاء يف احلديث عن اإلمام الصادق« :Eعن أيب الربيع قال :قلت:
ما أدنى ما خيرج به الرجل من اإليامن؟ قال :الرأي يراه خمالف ًا للحق
فيقيم عليه»(((.

وقد يتعصب اإلنسان ملذهبه ،فيتمسك بأي رأي أو فكرة يقرها

املذهب ،وإن اتضح له خمالفتها للحق ،وقد يدافع عن قول ملذهبه أو

عن موقف التباع مذهبه ،دفاع املستميت مع معرفته بخطأ ذلك.

ومع ّ
تشكل احلركات واألحزاب ،يف الساحة اإلسالمية ،أصبح

لدينا لون جديد من التعصب ،هو التعصب الفئوي احلزيب ،حيث
يتقيد املنتمي بآراء ومواقف فئته ومجاعته ،وإن كان خمالف ًا للرشع أو

للمصلحة العامة.

عصبه الله بعصابة من
تعصب
عن اإلمام جعفر الصادق« :Eمن ّ
ّ

نار»(((.

((( سورة الزمر ،اآليتان  17ـ .18
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار،ج ،69صفحة.220
((( املصدر السابق .ج ،70صفحة.284
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االختالف في القضايا الثانوية
ليس أمام فكر اإلنسان حدود ،بل يعمل ضمن مساحة واسعة،
سعة امتداد الكون واحلياة ،كام إن كل قضية يمكن أن تكون موضوع ًا
للرأي الديني ،واحلكم الرشعي ،ضمن دائرة الوجوب ،أو احلرمة أو

اإلباحة ،بتقسيامهتا املعروفة.

من هنا كانت أرجاء الفكر اإلسالمي ،والترشيع اإلسالمي ،رحبة

واسعة ،تبدأ بام فوق الطبيعة ،وما هو خارج اإلدراك احليس املادي

لإلنسان ،وتشمل كل قضايا الوجود واحلياة ،ومتتد آلفاق املستقبل،

وملا بعد احلياة.

فمث ً
ال يف جمال الترشيع اإلسالمي يصل عدد املسائل الرشعية التي

يناقشها الفقهاء إىل ما يزيد عىل نصف مليون مسألة(((.

وذلك راجع بالطبع إىل تفريعات املسائل وتفاصيلها.

وهناك قصة نقلها ال��رواة يف حياة اإلمام حممد اجلواد بن عيل
الرضا Cتصلح شاهد ًا عىل كثرة التفريعات يف املسائل الرشعية.
ففي جملس عقده املأمون ،سابع اخللفاء العباسيني ،المتحان

املستوى العلمي لإلمام حممد اجلواد ،الذي كان صغري السن آنذاك،
و ُاحرض يف مقابله قايض القضاة حيي بن اكثم ،فطرح عىل اإلمام اجلواد
((( السيد حممد الشريازي .شهر رمضان شهر البناء والتقدم ،الطبعة األوىل 1995م ،صفحة
. 33
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املسألة التالية:

ما تقول أصلحك الله يف حمرم قتل صيد ًا؟

وقبل اإلجابة ر ّد اإلمام عليه السؤال ،لعرض تفريعات املسألة
وتفصيالهتا قائ ً
ال:
قتله يف حلّ أو حرم؟

عامل ًا كان املحرم أم جاه ً
ال؟
قتله عمد ًا أو خطأ؟

حر ًا كان املحرم أم عبد ًا؟

صغري ًا كان أو كبري ًا؟

مبتدئ ًا بالقتل أم معيد ًا؟

من ذوات الطري كان الصيد أم من غريها؟

صغار الصيد كان أم من كباره؟
مرص ًا عىل ما فعل أو نادم ًا؟

يف الليل كان قتله للصيد يف أوكارها أم هنار ًا وعيان ًا؟

حمرم ًا كان بالعمرة إذ قتله أو باحلج كان حمرما؟

ثم رشع اإلمام يف تبيني احلكم الرشعي ،لكل تفريع من تلك

التفريعات(((.

ويعملون فيها
ومع كثرة املسائل الرشعية التي يبحثها الفقهاءُ ،

((( السيد حمسن األمني .أعيان الشيعة ،ج ،2صفحة.34
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نظرهم ،فإن فرص االختالف تزداد يف أحكام تلك املسائل.

وكذلك احلال يف املجال الفكري العقائدي ،فكلام طرأت تساؤالت،

واستجدت أفكار ،وحصلت تطورات معرفية ،اتسع ميدان البحث

الفكري ،فيتسع معه جمال االختالف.

وألن أحداث العهود اإلسالمية األوىل تعترب مصدر ًا مؤثر ًا يف

الفكر والترشيع اإلسالميني ،فقد اهتم العلامء بالبحوث التارخيية،
وهنا ختتلف اآلراء يف تقويم الروايات والنقوالت ،ما فتح أبواب

االختالف يف قضايا التاريخ عىل مرصاعيها.

وإذا كان االختالف طبيعي ًا ومرشوع ًا ،يف كلّ تلك األبعاد الفكرية

والترشيعية والتارخيية وسائر جماالت املعرفة...

فإن من غري الطبيعي تركيز االهتامم عىل االختالف يف املسائل

الثانوية ،والقضايا اجلانبية ،عىل حساب ما هو أهم من قضايا الدين،

ومصلحة األمة ،حيث نالحظ نشوب كثري من معارك اخلالف عىل
مسائل ليست ذات أولوية ،ينشغل هبا الوسط العلمي الديني ،وتنقسم

عىل أساسها املجتمعات ،بني مؤيد هلذا الرأي أو ذاك.
تتزيف االهتاممات ،وتضيع األولويات.
وبذلك ّ

نقل يل بعض اإلخوة املؤمنني من اهلند ،عن إحدى مناطقهم ،أن

قسمت الناس إىل قسمني
مشكلة كبرية حصلت يف تلك املنطقةّ ،
متنازعني ،منذ عدة سنوات إىل اآلن ،وسبب تلك املشكلة اختالف

خطيبني ،كانا حيييان موسم عاشوراء ،وذكرى شهادة اإلمام احلسني،E
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حول مسألة وجود املاء يف خيام احلسني ليلة العارش من املحرم ،أو عدم
وجوده! حيث حتدث أحد اخلطيبني عن أن املاء كان موجود ًا ،وال يصح

أبد ًا أن ّ
يتعذر وجود املاء عىل إمام معصوم ،له مكانته املميزة عند الله،
وأن القول بعدم وجود املاء ،يعني التشكيك يف قدرة اإلمام وعظمته
ومكانته! أما اخلطيب اآلخر فقد حتدث ،عىل العكس من ذلك ،نافي ًا
وجود املاء يف خيام اإلمام احلسني ،باألدلة التارخيية والنقلية ،واعترب أن
إنكار ذلك يعني التقليل من مظلومية اإلمام احلسني ،والتربير ألعدائه!

وانقسم الناس إىل معسكرين ،وحصلت بينهام مناوشات وصدامات،

واستمرت حالة االنقسام والفرز إىل اآلن!

ومثل ذلك ما عايشناه يف بعض مناطقنا من اخلالف عىل موضوع

زواج القاسم بن اإلمام احلسن ،عىل بنت لإلمام احلسني يف اليوم

العارش من املحرم ،حيث ورد ذلك يف بعض الكتب غري املوثقة
واملعتمدة ،واعتاد اجلمهور عىل االحتفاء هبذا الزواج املدعى بصورة

مأساوية يف اليوم الثامن من املحرم ،واملخصص عندهم لذكرى شهادة
القاسم بن احلسن ،لكن بعض العلامء واخلطباء اعرتضوا عىل هذه

الرواية وفندوها ،وحصل وقتها خالف شغل العديد من املجالس
واخلطابات ،واستمر لسنوات إىل أن تالشى وخفت أخري ًا.
وقد عاشت األمة اإلسالمية ،يف أواخر القرن الثاين ،وأوائل القرن

الثالث للهجرة ،فتنة عمياء ،عنواهنا حمنة خلق القرآن ،حيت احتدم

اجلدل والنقاش بني علامء املسلمني ،حول حتديد هوية القرآن ،هل هو
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خملوق حمدث أوجده الله؟ أو هو قديم النتسابه لله سبحانه؟

وبالرغم من أن نتيجة البحث بالقول بخلق القرآن أو قدمه ال تأثري

هلا عىل أصول العقيدة ،وال برامج الترشيع ،وال مصالح احلياة ،إال
أهنا سيطرت عىل األجواء العامة حلياة األمة ،حيث تبنتها السلطات

احلاكمة آنذاك.

وأصبح املوقف من هذه املسألة حد ًا فاص ً
ال بني اإليامن والكفر.

يقول أبو عبد الله حممد بن حييى الده ّ
يل املتوىف سنة 255هـ« :من زعم

أن القرآن خملوق فقد كفر ،وبانت منه امرأته ،فإن تاب وإال رضبت

عنقه ،وال يدفن يف مقابر املسلمني!».

وشاع التكفري حتى عند النساء ،كام يروي اخلطيب البغدادي يف

(تاريخ بغداد) ،أن امرأة تقدمت إىل قايض الرشقية ،عبد الله بن حممد

ففرق
احلنفي فقالت :إن زوجي ال يقول بمقالة أمري املؤمنني يف القرآنِّ ،
بيني وبينه!!

واتسع اخلالف بني املسلمني من تكفري البعض للبعض ،فطائفة

تقول :إن من قال القرآن غري خملوق فهو كافر ،وعليه ابن أيب داود
ومجاعته(((.

لقد هنى رسول الله Aأصحابه أن خيوضوا يف أبحاث جدلية

كالمية ،تشغلهم عن مهمة تركيز اإلسالم ،ومحاية الدعوة ،التي كانت
تواجه مؤامرات املرشكني واليهود آنذاك ،كام جاء يف سنن أيب ماجه:

((( أسد حيدر .اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،ج ،1صفحة.201
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عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال« :خرج رسول الله Aعىل
أصحابه ،وهم خيتصمون يف القدر ،فكأنام يفقأ يف وجهه حب الرمان
من الغضب ،فقال :هبذا ُأمرتم؟ أو هلذا خلقتم؟ ترضبون القرآن بعضه

ببعض ،هبذا هلكت األمم من قبلكم»(((.

ومرة سأل أبو أمحد اخلراساين اإلمام موسى الكاظم بن جعفر
الصادق« :Cقال له :الكفر أقدم أم الرشك؟ فرده اإلمام ،قائ ً
ال :مالك
وهلذا؟»(((.

وحينام استفتى أحد العراقيني عبد الله بن عمر ،عن دم البعوض،

قال ابن عمر :انظروا إىل أهل العراق ،يسألون عن دم البعوض ،وقد
قتلوا ابن بنت رسول الله!

وال تزال الساحة اإلسالمية تعاين من مثل هذه اخلالفات واملعارك

املفتعلة ،حول قضايا جانبية ،تشغل بال األمة عن التحديات اخلطرية
التي تواجهها ،ومهوم الواقع املعاش.

وقبل فرتة وجيزة ّ
اطلعت عىل كتاب ُطبع مؤخر ًا حتت عنوان

(اإلصابة يف تصحيح حديث الذبابة) وهو رد عىل املشككني يف صحة

حديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله Aأنه قال« :إذا وقع الذباب

يف رشاب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعنه فإن يف إحدى جناحيه داء
ويف األخرى شفاء» .وبطريق آخر عن أيب سعيد اخلدري أنه قال« :طإن

((( أبو احلسن احلنفي السندي .رشح سنن ابن ماجه ،ج( ،2بريوت :دار اجليل) صفحة.44
((( احلسن بن عيل بن شعبة احلراين .حتف العقول عن آل الرسول ،ج ،1صفحة.58
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سم واآلخر شفاء ،فإذا وقع يف الطعام ،فأملقوه،
أحد جناحي الذباب ّ
السم ،ويؤخر الشفاء»(((.
فإنه يقدم ّ

ولسنا اآلن يف معرض الكالم عن صحة احلديث أو عدم صحته،

وإنام يف مدى أمهيه املوضوع وتوقيت طرحه.
التزام اآلداب واحترام الحقوق

هناك حقوق أقرها اإلسالم فيام بني الناس ،لتنتظم هبا عالقاته

االجتامعية ،وليشعروا بإنسانيتهم ،وليعيشوا الكرامة واالحرتام فيام

بينهم.

تتعمق باملحافظة
وهناك آداب س ّنها الدين ،يف التعامل االجتامعيّ ،

عليها مشاعر املودة واحلب ،ويزداد التامسك والتآلف ،وينال هبا كل

فرد ما يستحقه من االحرتام والتقدير.

هذه احلقوق االجتامعية ثابتة لإلنسان بام هو إنسان ،ولعضويته يف
املجتمع املسلم ،وبغض النظر عن أفكاره وآرائه املختلفة ،ما دام حمافظ ًا

عىل حقوق اآلخرين ،وملتزم ًا باحرتام هوية املجتمع واختياراته.

وتشري بعض النصوص الدينية برصاحة إىل ثبوت هذه احلقوق ،وإىل

االلتزام باآلداب واألخالق اإلنسانية اإلسالمية ،حتى مع اختالف
الدين واملذهب والرأي والتوجه.

1 .1ففي جمال حقوق األرح��ام ،تؤكد النصوص الدينية أمهية

((( حممد نارص الدين األلباين .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،1صفحة.85
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املحافظة عليها ،حتى مع اختالف الدين أو املذهب ،فالوالدان

ال ّبد من احرتامهام وبرمها ،وإن كانا مرشكني ،بل وإن كانا

يضغطان عىل الولد املؤمن ليرتك إيامنه ،فعليه التمسك بإيامنه،

وعدم االستجابة لضغوطهام ،لكن مع حسن األدب والتعامل
مع والديه ،يقول تعاىلَ :
اش ُك ْر ليِ َولِ َوالِ َد ْي َك إِليَ َّ المْ َ ِص ُري *
{أ ِن ْ
َ
اه َد َ
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم فَال ُت ِط ْع ُهماَ
َوإ ِْن َج َ
اك َعلىَ أ ْن تُشرْ ِ َك بيِ َما َل ْي َ

َو َص ِ
الد ْن َيا َم ْع ُروف ًا}(((.
اح ْب ُهماَ فيِ ُّ
جاء يف (تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور« :إن األمر بمعارشهتام

باملعروف ،شامل حلالة كون األبوين مرشكني ،فإن عىل االبن معارشهتام
باملعروف ،كاإلحسان إليهام وصلتهام ،ويف احلديث :إن أسامء بنت أيب بكر
قالت لرسول الله :Aإن أمي جاءت راغبة ِ
أفأص ُلها؟ فقال :نعم صيل

أمك ،وكانت مرشكة( ،وهي قتيلة بنت عبد العزى) .وشمل املعروف
ما هو معروف هلام أن يفعاله يف أنفسهام ،وإن كان منكر ًا للمسلم،
فلذلك قال فقهاؤنا :إذا أنفق الولد عىل أبويه الكافرين الفقريين ،وكان

عادهتام رشب اخلمر اشرتى هلام اخلمر ،ألن رشب اخلمر ليس بمنكر
للكافر ،فإن كان الفعل منكر ًا يف الدينني فال حيل للمسلم أن يشايع أحد
أبويه عليه»(((.

وسأل اجلهم بن محيد اإلمام جعفر الصادق ،Eقال :قلت أليب

عبد الله :تكون يل القرابة عىل غري أمري ،أهلم ع ّ
يل حق؟ قال« :نعم،
((( سورة لقامن ،اآليتان 14 :ـ .15
((( الشيخ حممد طاهر ابن عاشور .تفسري التحرير والتنوير ،ج ،21صفحة.161
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حق الرحم ال يقطعه يشء ،وإذا كانوا عىل أمرك كان هلم حقان :حق
الرحم وحق اإلسالم»(((.

ويف رواية أخرى عن معمر بن خالّد قال« :قلت أليب احلسن عيل

ادع هلام وتصدق
الرضا :Eأدعو لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلق؟ قالُ :

حيني ال يعرفان احلق فدارمها ،فإن رسول الله Aقال:
عنهام ،وإن كانا ّ
إن الله بعثني بالرمحة ال بالعقوق»طط(((.

2 .2والذين جياورون اإلنسان ،ويعيشون معه يف منطقة واحدة ،هلم
عليه حق اجلوار ،وقد اهتم اإلسالم بتأكيد حق اجلار ،دون أن
يشرتط يف ثبوت ذلك احلق التوافق الديني أو الفكري ،بل هو

حق مطلق ثابت لكل جار.

ولرفع هذه الشبهة جاءت النصوص الدينية مؤكدة مراعاة هذا

احلق ،وإن اختلف معك جارك يف العقيدة أو التوجيه.
{و ْاع ُب ُدوا هَّ َ
الل َوال تُشرْ ِ كُ وا بِ ِه شَ ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسان ًا
يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ار ِذي ا ْلقُ ربى والجْ َ ِ
ني والجْ َ ِ
ار الجْ ُ ُن ِ
ب}
َْ َ
َوبِذي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َت َامى َوالمْ َ َساك ِ َ
سورة النساء ،اآلية  ،35حيث ذكر املفرسون أن من معاين {الجْ َ ِ
ار ِذي
ا ْلقُ ربى والجْ َ ِ
ار الجْ ُ ُن ِ
ب} :أن اجلار ذي القربى منك باإلسالم ،واجلار
َْ َ

اجلنب :املرشك البعيد يف الدين ،واستدلوا بام ورد عنه Aأنه قال:

«اجلريان ثالثة :جار له ثالثة حقوق :حق اجلوار ،وحق القرابة ،وحق
((( حممد بن يعقوب الكليني .الكايف ،ج ،2صفحة.157
((( املصدر السابق ،صفحة.159
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اإلسالم ،وجار له حقان :حق اجلوار ،وحق اإلسالم ،وجار له حق
اجلوار ،املرشك من أهل الكتاب»(((.

وقد حث اإلسالم عىل اإلحسان يف معاملة اجلار ولو كان غري مسلم،

فقد عاد النبي Aابن جاره اليهودي ،وذبح ابن عمر شاة ،فجعل يقول
لغالمه :أهديت جلارنا اليهودي؟ أهديت جلارنا اليهودي؟ سمعت
رسول الله Aيقول« :ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه

سيورثه»(((.

وأغلب النصوص الواردة يف حقوق اجلار ،تتحدث بلغة مطلقة،

أي صفات
لتشمل كل من ينسحب عليه عنوان اجلار ،بغض النظر عن ّ

أخرى.

كقوله« :Aأحسن جماورة من جاورك تكن مؤمن ًا»(((.

وقوله« :Aمن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذي جاره»(((.

وقوله« :Aما آمن يب من بات شبعان ًا وجاره طاوي ،ما آمن يب من
بات كاسي ًا وجاره عاري»(((.

3 .3وقد رضب اإلمام عيل بن أيب طالب ،E،أروع األمثلة يف حفظ

((( الفضل بن احلسن الطربيس .جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،3صفحة.83
((( الدكتور وهبة الزحييل .التفسري املنري ج1991 ،5م( ،دمشق :دار الفكر ،دمشق)
صفحة.67
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج ،66صفحة.368
((( املحمدي الريشهري .ميزان احلكمة ،ج ،2صفحة.193
((( املصدر السابق .صفحة.194
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حقوق الطرف اآلخر وإن كان خمالف ًا يف الرأي واملوقف.

ففي أثناء خالفته ،وحينام انشق عليه اخلوارج ،واهتموه يف دينه

وكفروه ،فإنه واجههم يف حدود ردعهم عن التخريب ،وممارسة
اإلرهاب ،والتزم بمعاملتهم كسائر املواطنني ،وإعطائهم حقوقهم

الكاملة.

وكان عيل ،E،يقول« :إنا ال نمنعهم الفيء ،وال نحول بينهم
هنيجهم ما مل يسفكوا دم ًا ،وما مل ينالوا
وبني دخول مساجد الله ،وال ّ

حمرم ًا»(((.

وبذلك ضمن هلم رواتبهم ،ونصيبهم من الغنائم والصدقات،

وأعطاهم حق إبداء الرأي ،وفسح هلم جمال التواجد يف األماكن
العامة.

ومل يتعد اإلمام عىل حقوق أحد معارضيه واملخالفني له ،بل حفظ هلم

حتى حقوقهم املعنوية ،حيث مل يقبل بأن يوصفوا بالرشك أو النفاق.

فعن اإلمام جعفر الصادق ،Eعن أبيه اإلمام حممد الباقر :Eأن
علي ًا ،Eمل يكن ينسب أحد ًا من أهل حربه إىل الرشك وال إىل النفاق،
ولكنه كان يقول« :هم أخواننا بغوا علينا»(((.

وسئل اإلمام عيل ،Eعن أهل اجلمل :أمرشكون هم؟
قال :من الرشك فروا.

((( الشيخ حسني عيل املنتظري .دراسات يف والية الفقيه ،ج 2صفحة.806
((( حممد بن احلسن احلر العاميل .تفصيل وسائل الشيعة ،ج ،15صفحة.83
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قيل :أمنافقون هم؟

قال :إن املنافقني ال يذكرون الله إال قلي ً
ال.

قيل :فام هم؟

قال« :أخواننا بغوا علينا»(((.

ونقل الغزايل يف (املستصفى) أن عيل بن أيب طالب ،استشاره قضاته

يف البرصة ،يف القضاء بشهادة أهل البرصة من اخلوارج ،أو عدم قبول

شهادهتم ،فأمر بقبوهلا(((.

من كل ما سبق يتبني لنا كيف أن اإلسالم يوجهنا إىل احرتام بعضنا
بعض ًا ،وإىل حفظ احلقوق املتبادلة ،والتزام آداب التعامل االجتامعي،
وإن لك يكن هناك توافق يف العقيدة والفكر واالجتاه.

فكيف يصح للبعض أن ييسء إىل أخوانه املسلمني ،ويسقط

حقوقهم ،ويتعدى عىل حرماهتم ،ال يشء إال ألهنم خيتلفون معه يف
املذهب ،أو يف االنتامء السيايس؟

بل ويف بعض األحيان تسوء العالقة بني أبناء املذهب الواحد،

وحيصل اهلجر واملقاطعة واخلصام ،لالختالف يف بعض التوجهات
الفكرية ،أو اآلراء الفقهية ،أو تعدد مراجع التقليد واإلتباع!

ويلجأ البعض إىل تربير هذا املوقف العدائي بعذر هو أقبح من

الذنب ،حيث حيكمون عىل خمالفهم باخلروج من ربقة اإلسالم ،أو
((( حسني عيل املنتظري .دراسات يف والية الفقيه ،ج ،2صفحة.807
((( عبد اجليل عيسى .ما ال جيوز اخلالف فيه بني املسلمني ،صفحة.121
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يتهمونه باالبتداع والضالل ،ثم يرتبون عىل ذلك موقف العداء له،
والتشهري به ،والنيل من حقوقه املادية واملعنوية.

وهذا ما حصل غالب ًا يف أوساط رجال الدين .لذلك ينقل عن العامل

التقي الشيخ عباس القمي ،رمحة الله عليه ،أنه كان يقول :إين أعف

عمن يستغيبني وهو يدرك أنه يرتكب اخلطأ ،فأنا أعفو عنه .أما رجل
ّ
الدين فألنه قبل أن يستغيبني يربر ذلك باهتامي باالبتداع أو التجاهر

بالفسق حتى حتل له غيبتي!

والغريب يف األمر أن رجال الدين يعرفون ،أكثر من غريهم،

تأكيد اإلسالم وبيانه أمهية حفظ حقوق املسلم .وقد أحسن العالمة
الشيخ مرتىض األنصاري Dحينام اسرتسل يف ذكر بعض الروايات
واألحاديث ،مما ورد من حقوق املسلم عىل أخيه املسلم ،وذلك عند

بحثه موضوع الغيبة يف كتابه (املكاسب) الذي يدرسه طالب العلوم
الدينية يف احلوزات العلمية.

ومن األحاديث التي أثبتها احلديث التايل:

«عن عيل ،E،قال :قال رسول الله :Aللمسلم عىل أخيه املسلم
ثالثون حق ًا ال براءة له منها إال بأدائها أو العفو .يغفر زلته ،ويرحم
عربته ،ويسرت عورته ،ويقيل عثرته ،ويقبل معذرته ،ويرد غيبته ،ويديم

ميته،
نصيحته ،وحيفظ خلته ،ويرعى ذمته ،ويعود مرضه ،ويشهد ّ
وجييب دعوته ،ويقبل هديته ،ويكافئ صلته ،ويشكر نعمته ،وحيسن
نرصته ،وحيفظ حليلته ،ويقيض حاجته ،ويستنجح مسألته ،ويسمت
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عطسته ،ويرشد ضالته ،ويرد سالمه ،ويطيب كالمه ،ويرب أنعامه،
ويصدق أقسامه ،ويوايل وليه ،وال يعاديه ،وينرصه ظامل ًا ومظلوم ًا ،فأما
ّ

نرصته ظامل ًا فريده عن ظلمه ،وأما نرصته مظلوم ًا فيعينه عىل أخذ حقه،
وال يسلمه وال خيذله ،وحيب له من اخلري ما حيب لنفسه ،ويكره له من
الرش ما يكره لنفسه.

«ثم قال :سمعت رسول الله Aيقول :إن أحدكم ليدع حقوق
أخيه شيئ ًا فيطالبه به يوم القيامةُ ،فيقىض عليه»(((.

نتبخر كل هذه احلقوق ،وتسقط كل اآلداب ،و ُتباح احلرمات،
فهل ّ

حينام يكون اختالف يف الرأي ،ولكل من الطرفني أدلته ومربراته لرأيه

وموقفه؟

ثم أين نحن عن األحاديث والنصوص التي حتذر من إيذاء املسلم،

أو االعتداء عىل كرامته ،أو يشء من حقوقه؟ كام روي عن اإلمام حممد

الباقر ،Eأنه قال« :من أعان عىل مسلم بشطر كلمة كتب بني عينيه
يوم القيامة :آيس من رمحة الله»(((.

مواقع االتفاق ومساحات االلتقاء
كم هي نسبة االختالف العلمي يف قضايا الفكر ومسائل الفقه بني

علامء الدين؟

((( السيد حممد الشريازي .إيصال الطالب إىل املكاسب ج1408 ،3هـ (طهران :مؤسسة
األعلمي) صفحة.129
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار ،ج ،72صفحة.149
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فإذا كانت املعارف اإلسالمية حتتوي مث ً
ال عىل ألف قضية ومسألة،

فكم تشكل القضايا واملسائل املختلف فيها ،من نسبة هذا العدد؟

هل هي بمقدار  %5أو  %10أو  %20من هذه القضايا واملسائل؟

أي باحث مطلع عىل الرتاث اإلسالمي لن جيد أن هذه
أعتقد أن ّ

النسبة ،وعىل أكرب الفروض والتقديرات ،تزيد عىل  %20من املعارف

اإلسالمية.

وليست القضايا واملسائل كلها من األساسيات ،بل إن نصف

ما يخُ تلف فيه أو أكثر ،هو من القضايا النظرية املجردة ،أو العملية
اجلزئية اجلانبية.

وتقل هذه النسبة كثري ًا فيام بني العلامء من أتباع املذهب الواحد،

وتنخفض لتصل إىل أقل من  %5من القضايا واملسائل.

ولنفرتض أن اخلالف العلمي بني عامل وآخر كان يف درجته العليا

 %20فهذا يعني أن مساحة االتفاق والتطابق هي بنسبة  .%80لكن

املؤسف واملحزن يف األمر ،هو جتاهل مساحة االتفاق الواسعة
وجتاوزها ،لالنشغال بمنطقة اخلالف املحدودة والوقوف عندها.

ففي الثقافة السائدة يف أوساط األمة ،هناك تركيز بارز عىل القضايا

واملسائل اخلالفية ،مع حمدوديتها وثانويتها،وهناك إمهال واضح

للمتفق عليه مع سعته وأولويته.

 .1إن كل علامء اإلسالم يتفقون عىل أصول العقيدة ،وهي اإليامن

بالله تعاىل ،ونبوة النبي حممد Aوأنه خاتم الرسل واألنبياء ،وباملصري
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إىل الله ،واملعاد إليه يف يوم القيامة ،وإن اختلفوا يف بعض تفاصيل هذه

العقائد.

كام يتفقون عىل معامل الرشيعة ،وأركان الدين ،من صالة وصوم

وحج وزكاة ومخس وجهاد وأمر باملعروف وهني عن املنكر ،فهذه

املعامل واألرك��ان ،جيمع علامء اإلسالم عىل وجوهبا ،ويتفقون عىل
مقوماهتا األساس ،وخطوطها العريضة ،وإذا ما كان هناك اختالف،
ففي بعض اجلزئيات والتفاصيل من فروع مسائلها.

وينهل العلامء من منهل واحد ،هو الكتاب والسنة ،حيث جيمع

أي خمالفة
املسلمون عىل حجيتهام ،ولزوم األخذ بام ورد فيهام ،وحتريم ّ

أو معارضة هلام.

وإن فهم نصوص الكتاب الكريم ،والسنة الثابتة ،ال يكون إال

بالتدبر والتأمل واالجتهاد والنظر ،مع معذورية كل جمتهد يف األخذ

بام وصل إليه نظره واجتهاده.

وضمن كل مذهب من املذاهب اإلسالمية ،هناك اتفاق عىل

قواعد االستنباط وضوابط االجتهاد ،والكثري من التفاصيل العقيدية

والفكرية.

هذا فيام يرتبط بأصول الدين ومعامل الرشيعة.

.2وحفظ اإلسالم ،وإعالء كلمته ،وتطبيق أحكامه وتعاليمه ،هو

اهلدف املشرتك جلميع علامء الدين.

ومما هيم العلامء مجيع ًا ،محاية مصالح األمة اإلسالمية ،وحتسني
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أوضاعها ،والدفاع عن مقدساهتا وحقوقها ،وإعزاز مكانتها بني
{خ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
اس}.
األمم ،لتكون كام أرادها الله تعاىل َ يرْ

.3وهناك حتديات قائمة ،يشعر هبا كل واحد من علامء الدين،

وأبرزها طغيان مد األهواء والشهوات واالنجراف املادي ،الذي يصد
الناس عن التوجه الروحي ،وااللتزام الديني .والتيارات الفكرية املادية

التي متتلك وسائل اإلعالم ،ومراكز القوة والقرار ،وتعمل بإمكاناهتا
الضخمة ضد احلالة الدينية.

وهناك قوى العدوان واالستكبار العاملي ،التي تعلن مواجهتها

للصحوة اإلسالمية ،وتراها اآلن اخلطر األكرب عىل احلضارة املادية
الرأساملية ،وخاصة بعد سقوط املعسكر الرشقي ،كام هو مفاد مقولة

صموئيل هانتنغتون يف (صدام احلضارات).

وهناك القوى املصلحية واملتسلطة يف داخل األمة اإلسالمية ،التي

متارس االستبداد والقمع ،وتنفذ خطط األعداء ،بوعي أو بغري وعي،
وتقلص دور العلامء يف التبليغ والدعوة إىل الله.

وهناك أمراض التخلف التي تعاين منها األمة ،وأخطرها اجلهل

بالدين واحلياة.

هذه التحديات اخلطرية القائمة ،التي يفرتض أن يستشعرها كل
رجل دين ،جيب أن تكون دافع ًا لتقارب علامء الدين ،وتعاوهنم عىل

مواجهتها.

واألهداف الكثرية املشرتكة التي يؤمنون هبا مجيع ًا ينبغي أن توحد
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صفوفهم ،وتنظم حركتهم باجتاه حتقيقها.

وما دامت أصول العقيدة ،ومعامل الرشيعة ،ومنابع األحكام،

واحدة ،فإهنا تشكل أرضية خصبة للتوافق والتالقي ،وجتاوز موارد
االختالف يف الفروع واجلزئيات ،واملسائل الثانوية والتفصيلية.

والسؤال الذي يشغل بال املخلصني يف األمة هو :ملاذا يغفل

العلامء ويتجاهلون مساحات التالقي الواسعة بينهم ،ومواقع االتفاق
العريضة ،وينشغلون بنقاط اخلالف املحدودة واجلانبية؟

إن ذلك يقعد هبم عن مواجهة التحديات القائمة ،ويضعفهم جتاهه،

كام يمنعهم من حتقيق أهدافهم الكبرية ،ويعرقل سريهم نحوها ،وقد
يؤدي النزاع واخلالف بينهم عىل الفروع واجلزئيات إىل ضياع أصول

الدين ،وأسسه ومعامله.

واملطلوب ،كخطوة أوىل ،إعادة النظر يف طرح القضايا واملسائل
الدينية من قبل العلامء ،ليكون الرتكيز واالهتامم بمواقع االتفاق أو ً
ال،

واعتبارها هي األصل والقاعدة واملنطلق.

وذلك يتيح الفرصة أكثر لتقريب اآلراء يف موارد اخلالف ،التي جيب

أن تبقى ضمن حجمها وحدودها الطبيعية ،دون تضخيم أو هتويل.

إن البدء من موارد اخلالف والرتكيز عليها ،قد حيول دون استثامر

مساحات اللقاء الواسعة ،بام خيلق من حساسيات وانفعاالت.

بينام االنطالق من مواقع االتفاق ،هييئ النفوس ملعاجلة موارد

اخلالف بمرونة وموضوعية ،مما يتيح فرص التقارب ،وتضييق حاالت
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االختالف.

وقد طهرت يف هذا العرص ،واحلمد لله ،مبادرات طيبة ،من قبل

املخلصني من علامء األمة ،إلعادة صياغة اهتاممات العلامء ،باجتاه
الرتكيز عىل مساحات اللقاء ،وحتجيم موارد االختالف ،كمبادرة

(دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية) التي انطلقت يف القاهرة يف
الستينيات من هذا القرن ،واملبادرة اجلديدة املشاهبة هلا يف اجلمهورية
ّ

اإلسالمية اإليرانية.

وب��رزت دع��وات وحدوية ملفكرين غُ يرَ عىل مصلحة الدين،
ومستقبل األمة ،تبرش بـ(فقه الوفاق) الذي يركز عىل تأصيل وحدة
األمة ،ومن أوائل الداعني إىل هذه الفكرة الرائدة ،والطرح الوحدوي،

سامحة الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،رئيس املجلس اإلسالمي
الشيعي األعىل يف لبنان ،حيث أوضح معامل هذا التوجه يف حمارضة له

ضمن مؤمتر تكريم املفكر اإلسالمي الكبري ،السيد عبد احلسني رشف
الدين ،الذي انعقد يف بريوت ( 18ـ  19شباط 1993م).

ودعا إىل الفكرة نفسها الدكتور وهبة الزحييل رئيس قسم الفقه

اإلسالمي ومذاهبه يف جامعة دمشق وكلية الرشيعة.

يقول الدكتور الزحييل« :ومل يتخلص العلامء بالذات ،فض ً
ال عن

العوام ،من العناية باخلالفات ،وضخموا مسائل االختالف ،وهولوا
وقائع النزاع ،وتركوا نقاط اخلالف والتالقي ،وصنفوا العديد من

املصنفات يف بيان أسباب االختالف بني الفقهاء ،إما بحسن نية ليعذر
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بتتبع اخلالفات ،األمر
الناس العلامء يف ما اختلفوا فيه ،أو بسبب الولع ّ

الذي أنسى األمة يف خزانة الفكر اإلسالمي أو اإلنساين ،ظاهرة الوفاق

والتوحد ،ورصدوا الكثري من مسوغات اخلالف ،ما جعل املسلم يعنى

باالختالف ،وينسى االحتاد أو الوحدة.

«لذا مل أجد مصنف ًا واحد ًا يف القديم واحلديثُ ،عني باألمر البدهي

أو األصل اإلسالمي ،وهو وحدة الفكر واملصدر واالستنباط ،حلمل
الناس عليه ،عل ًام بأن نقاط االتفاق واالحتاد أكثر بكثري من نقاط
اخلالف واخلصام والتعصب املذهبي.

«إننا ،نحن العلامء ،آثمون أشد اإلثم ،من حيث ندري أو ال ندري،

إذا مل نعد حساباتنا ،ونفكر يف مصائرنا ،ونعمل من جديد عىل إعادة
وحدة األمة يف السياسة واالقتصاد ،واالجتامع واالعتقاد ،واالجتهاد
واالستنباط ،والرتبية والتعليم ،والتوجيه والتثقيف ،وبناء حياة مزدانة

بكل عنارص القوة واملجد ،واجلدية والنهوض من الكبوات ،ونسيان
اخلالفات املاضية التي ليس إلثارهتا أو إحيائها أو التحدث فيها أس

معنى ،بل إهنا سم زعاف ،ورضر حمض ،يؤدي إلحياء احلديث يف
تلك اخلالفات التي تفرق وال جتمع ،هتدم وال تبني ،ومتزق وال ترقأ،
وتضعف وال تقوي أو تعالج،وتثري النزاع وال تؤاخي أو تضمد

اجلراح.

«إنني أشك يف أمانة العامل أو املؤرخ ،الذي يكثر من احلديث أو

التحقيق أو اإلعالن أو املقال اآلن عن جراح املايض ،وما أدت إليه من

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

227 I
Q

الفرقة املذهبية ،والتشتت الوجداين ،والضياع القائم ،وما عىل العامل

أو الفقيه إال أن ينبه إىل العمل بأوجه اللقاء والتفاهم ،والرتفع عن
األحقاد واخلصومات ،وتنايس الثارات ،والعمل عىل صعيد مشرتك

حيقق الوحدة اإلسالمية.

«إنني أعيد احلساب بنفيس ،لعل غريي يقلدين ،ويبدأ اجلميع

يف نسج فكر واحد ،وبناء جمد واحد ،والتصدي لعدو رشس خطري

واحد ،فهل من متذكر أو مستجيب؟

«إن الصلح يف الفكر والرتاث وكل النزاعات ،وال سيام أمام

املخاطر ،هو جوهر صفاء الدعوة إىل الله وإىل اإلسالم احلق ،وإىل

الوجود الدويل اإلسالمي الواحد»(((.

((( الدكتور وهبة الزحييل( .نقاط االلتقاء بني املذاهب اإلسالمية) جملة املنهاج ،العدد  ،3السنة
األوىل 1996م( ،بريوت) صفحة.34

ثبت املراجع واملصادر
1 .1القرآن الكريم.

2 .2اآللويس ،حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1985م.

3 .3اآلمدي ،عبد الواحد ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل 1987م.

4 .4ابن أيب الدنيا ،عبد الله بن حممد بن عبيد البغدادي ،العزلة
واإلنفراد ،دار الوطن ،الرياض 1997م.

5 .5ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،نرش أدب احلوزة،
قم ،إيران 1405هـ.

6 .6ابن عساكر ،احلافظ عيل بن احلسن( ،ترمجة اإلمام عيل) ،تاريخ
دمشق ،الطبعة الثالثة 1980م ،حتقيق حممد باقر املحمودي.
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7 .7ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الصادر ،بريوت 1979م.

8 .8ابن عاشور ،حممد طاهر ،تفسري التنوير والتحرير.

9 .9البدري ،عبد العزيز ،اإلسالم بني العلامء واحلكام ،منشورات
املكتبة العلمية ،املدينة املنورة1966 ،م.

1010بدوي ،الدكتور عبد الرمحن ،موسوعة الفلسفة ،الطبعة األوىل
1984م ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.

1111البخاري ،حممد بن اسامعيل ،صحيح البخاري.

1212البيانوين ،الدكتور حممد أبو الفتح ،دراسات يف االختالفات
الفقهية ،مكتبة اهلدى ،حلب 1975م.

1313بحر العلوم ،حممد ،اإلجتهاد أصوله وأحكامه ،دار الزهراء،
بريوت 1977م.

1414تبليغات إسالمي حوزة علمية ،قم ،حوزة ،جملة شهرية باللغة
الفارسية ،عدد .23

1515التنكابني ،حممد بن سليامن ،قصص العلامء ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت ،الطبعة األوىل 1992م.

1616التوحيد ،جملة إسالمية شهرية ،طهران ،العدد  ،68ترشين
الثاين 1993م.

1717احلراين ،حممد بن احلسن بن شعبة ،حتف العقول فيام ورد عن
آل الرسول ،الطبعة اخلامسة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
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بريوت 1974م.

1818احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل
حتصيل مسائل الرشيعة ،مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث،
قم ،الطبعة األوىل 1412هـ.

1919احلراين ،أمحد بن تيمية ،منهاج السنة ،الطبعة األوىل ،املطبعة
الكربى األمريية ،مرص 1321هـ.

2020احلكيمي ،حممد رضا وحممد عيل ،احلياة ،الدار اإلسالمية،
بريوت ،الطبعة الثانية 1400هـ.

2121احلكيم ،السيد حمسن الطباطبائي ،مستمسك العروة الوثقى،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

2222احلكيم ،السيد حممد تقي ،األصول العامة للفقه املقارن ،دار
األندلس ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1979م.

2323حيدر ،أسد ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،الطبعة الثانية،
دار الكتاب العريب ،بريوت 1971م.

2424اخلاقاين ،عيل ،شعراء الغري ،الطبعة الثانية ،مكتبة آية الله
العظمى املرعيش ،قم 1408هـ.

2525اخلميني ،روح الله املوسوي ،احلكومة اإلسالمية.

2626اخلونساري ،حممد باقر ،روضات اجلنات يف تراجم العلامء
والسادات.
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2727الريشهري ،املحمدي ،ميزان احلكمة ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم ،الطبعة األوىل 1404هـ.

2828الزحييل ،الدكتور وهبة ،التفسري املنري ،دار الفكر ،دمشق،
الطبعة األوىل 1991م.

2929الزحييل ،الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة الثالثة1989 ،م.

3030الزحييل ،الدكتور وهبة( ،نقاط االلتقاء بني املذاهب
اإلسالمية) ،املنهاج ،جملة فصلية ،بريوت1966 ،م.

3131السبحاين ،الشيخ جعفر ،امللل والنحل ،الطبعة األوىل ،قم،
1408هـ.

3232السبزواري ،السيد عبد األعىل ،مواهب الرمحن يف تفسري
القرآن ،مؤسسة أهل البيت ،بريوت ،الطبعة الثانية 1990م.

3333السعدي ،الشيخ عبد الرمحن ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري
كالم املنان ،بريوت ،دار الذخائر ،مؤسسة الريان1997 ،م.

3434السندي ،أبو احلسن احلنفي ،رشح سنن ابن ماجه ،دار اجليل،
بريوت.

3535الشاطبي ،أبو إسحاق ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،دار
الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 1991م.

3636رشف الدين ،عيل عبد الكريم الفضيل ،الزيدية نظرية وتطبيق،
الطبعة األوىل1985 ،م.
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3737الشريازي ،السيد حممد احلسني ،الوصول إىل كفاية األصول،
دار اإليامن ،قم ،الطبعة الثانية 1988م.

3838الشريازي ،السيد حممد احلسيني ،نحو يقظة إسالمية ،دار
العلوم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1987م،

3939الشريازي ،السيد حممد احلسيني ،السبيل إىل اهناض املسلمني،
الطبعة األوىل 1403هـ.

4040الشريازي ،السيد حممد احلسيني ،الفقه ـ احلكم يف اإلسالم،
الطبعة الثانية ،دار العلوم ،بريوت1989 ،م.

4141الشريازي ،السيد حممد ،شهر رمضان شهر البناء والتقدم،
الطبعة األوىل 1995م.

4242الشريازي ،السيد حممد احلسيني ،ايصال الطالب إىل املكاسب،
مؤسسة األعلمي ،طهران 1408هـ.

4343الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل،
مؤسسة البعثة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1992م.

4444الصدر ،السيد حممد باقر ،اقتصادنا ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت 1991م.

4545الصدوق ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،من ال
حيرضه الفقيه ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة اخلامسة

1390هـ.

4646صعب ،الدكتور حسن ،علم السياسة ،دار العلم للماليني،

I
Q 234

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

بريوت ،الطبعة السابعة 1981م.

4747الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت 1991م.

4848الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت.

4949الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت.

5050الطرحيي ،حممد سعيد ،املوسم ،جملة فصلية تراثية.

5151الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرين ،مؤسسة الوفاء ،بريوت
الطبعة الثانية 1983م.

5252الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام ،مطبعة النعامن،
النجف ،الطبعة الثانية 1959م.

5353الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،دار إحياء
الرتاث العريب بريوت.

5454العاميل ،زين الدين ،منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،جممع
الذخائر اإلسالمية ،قم 1402هـ.

5555عبد السالم ،فاروق ،اإلسالم واألحزاب السياسية ،مكتب
قليوب للطبع والنرش ،القاهرة 1978م.

5656اإلعتامدي ،مصطفى ،رشح الرسائل ،مكتبة العالمة ،قم،
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الطبعة الثانية.

5757العسكري ،مرتىض ،مقدمة مرآة العقول ،دار الكتب اإلسالمية،
طهران 1404هـ.

5858العمران ،الشيخ فرج ،األزه��ار األرجية ،مطبعة النجف
1383هـ.

5959العمري ،نبيل ،فتح املنان إىل رشح وحتقيق املسند اجلامع
لإلمام الدارمي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،املكتبة املكية،

مكة املكرمة ،الطبعة األوىل 1996م.

6060عيسى ،عبد اجلليل ،ما ال جيوز اخلالف فيه بني املسلمني.

6161الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،طبع دار
املعرفة ،بريوت.

6262فضل الله ،حممد حسني ،اإلس�لام ومنطق القوة ،الدار
اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1981م.

6363الفيصل ،جملة أدبية شهرية ،الرياض ،العدد  ،135رمضان
1408هـ.

6464القشريي ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم.

6565القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلمام موسى بن جعفر ،الطبعة
الثانية 1970م.

6666القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلمام زين العابدين ،دار األضواء،
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بريوت ،الطبعة األوىل 1988م.

 6767القرضاوي ،الدكتور يوسف ،الصحوة اإلسالمية بني
اإلختالف املرشوع والتفرق املذموم ،الطبعة الثالثة 1993م.

6868قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة اخلامسة 1967م.

6969الكاشاين ،املوىل حمسن الفيد ،املحجة البيضاء يف هتذيب
األحياء ،الطبعة الثانية ،قم ،إيران.

7070الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية،
طهران ،الطبعة الثالثة 1388هـ.

7171األلباين ،حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة،
املكتبة اإلسالمية ،عماّ ن ،الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة

األوىل 1403هـ.

7272آل نجف ،عبد الكريم( ،السيد هبة الدين الشهرستاين طليعة
التحديث اإلسالمي) ،التوحيد ،جملة فكرية شهرية ،طهران.

7373املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء ،بريوت،
الطبعة الثانية 1983م.

7474حممود ،الدكتور عيل عبد احلليم ،مجال الدين األفغاين ،دار
عكاظ للطباعة والنرش ،الرياض.

7575املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق،
املصلح اإلسالمي السيد حمسن األمني ،طبع سنة 1992م.
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7676املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق،
املطهري العبقري الرسايل.

7777املسلمون ،جريدة أسبوعية ،لندن ،بتاريخ 1412/7/13هـ.

7878املطهري ،مرتىض ،االجتهاد يف اإلسالم ،مؤسسة البعثة،
طهران ،ترمجة جعفر صادق اخللييل.

7979املقديس ،حممد بن عبد الواحد ،فضائل األعامل ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1987م.

8080املنتظري ،حسني عيل ،دراسات يف والية الفقيه ،قم ،الطبعة
األوىل1408 ،هـ.

8181املوسوي ،الرشيف الريض ،هنج البالغة.

8282األمني ،السيد حمسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت ،الطبعة الثانية1983 ،م.

8383األميني ،عبد احلسني ،الغدير يف الكتاب والسنة واألدب،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 1414هـ.

8484النبهان ،الدكتور حممد فاروق ،املدخل للترشيع اإلسالمي،
وكالة املطبوعات ،الكويت ،دار القلم ،بريوت ،الطبعة الثانية

1981م.

8585النبهاين ،يوسف ،وسائل الوصول إىل شامئل الرسول ،دار
مكتبة احلياة ،بريوت 1970م.
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8686الندوي ،أبو احلسن ،املرتىض ،دار القلم ،دمشق 1989م.

8787النراقي ،حممد مهدي ،جامع السعادات ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الرابعة.

8888األنصاري ،سعد ،الفقهاء حكام عىل امللوك ،دار اهلدى ،الطبعة
األوىل 1986م.

8989اهلندي ،عيل املتقي بن حسام الدين ،كنز العامل ،الطبعة
اخلامسة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1403 ،هـ.

9090اهليثمي ،أمحد بن حجر ،الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل
البدع والزندقة ،مكتبة القاهرة1375 ،هـ.

9191هويدي ،فهمي ،أزمة الوعي الديني ،دار احلكمة اليامنية،
صنعاء اليمن1988 ،م.

9292اليزدي ،السيد حممد كاظم ،العروة الوثقى.

9393يكن ،فتحي ،املوسوعة احلركية ،دار البشري ،عماّ ن ،األردن،
الطبعة الثانية.
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التصدي السيايس112. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
الفقيه احلاكم116. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

اإلرشاف عىل احلكم 121. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

املشاركة يف احلكم 122. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
النصيحة للحاكم125. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

موقف املعارضة 130. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ولية الوحدة
الف�صل الرابع :علماء ّ
الدين وم�س�ؤ ّ

مدخل 135. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

دور العلامء139. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
نشأة االختالف يف األمم السابقة 139. .. .. .. .. .. .. ..

إذا اختلف علامء الدين145. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
 .1استغالل الدين145. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

 .2طمس احلقائق الدينية وحتريفها 146. .. .. .. ..
 .3إضعاف املصداقية والثقة يف الدين وعلامئه 151.

 .4عمق اخلالف وانتشاره152. .. .. .. .. .. .. .. .
 .5االنشغال باخلالفات 154. .. .. .. .. .. .. .. ..

االختالف العلمي 155. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ظاهرة االختالف العلمي 161. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

إجيابيات االختالف العلمي 163. .. .. .. .. .. .. .. .. .
رشعية اخليار اآلخر 167. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
اختالف املصالح واألهواء 170. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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علماء الدين :قراءة يف الأدوار واملهام

نامذج يذكرها القرآن 173. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

حتذيرات من السنة 176. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
عامل الدين بني االستقامة واالنحراف 179. .. .. .. .. ..

خالقيات االختالف العلمي
الف�صل اخلام�س� :أ
ّ

االعرتاف بحق االختالف ووجود الرأي اآلخر 187. ..
االطالع واالنفتاح عىل الرأي اآلخر 193. .. .. .. .. .. .

ملحوظة عىل كتاب 195. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

احلوار مع الطرف اآلخر 199. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
معطيات احلوار 202. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
املوضوعية وترك التعصب 203. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
االختالف يف القضايا الثانوية 207. .. .. .. .. .. .. .. ..

التزام اآلداب واحرتام احلقوق213. .. .. .. .. .. .. .. ..
مواقع االتفاق ومساحات االلتقاء 220. .. .. .. .. .. ..

ثبت املراجع واملصادر229. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

الفهرس239. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

عنوان املؤلف

اململكة العربية السعوية

ص.ب 1322 :القطيف 31911
هاتف+966 3 8555210 :

فاكس+966 3 8512600 :

املوقع عىل اإلنرتنتwww.saffar.org :
الربيد األلكرتوينoffice@saffar.org :

