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مقدمة الكتاب
يتضمن هذا الكتاب سبعة مقاالت نرشهتا يف أوقات وجمالت خمتلفة ،وهي مجيعا
تدور حول احلقائق الكربى للدين والقيم املرتبطة هبا ،وكيفية التعامل معها ،وهذه
ملخصات خمترصة عنها:
 .1مقاصد العقائد وسبل حتصيلها :هيدف هذا املقال إىل البحث عن املقاصد التي
راعاها الشارع عند طرح القضايا العقدية ،والتي رأينا أنه ال يمكن أن تؤيت العقيدة ثامرها
يف النفس واملجتمع إال بمراعاهتا ،وقد رأينا من خالل استقراء النصوص أهنا ثالثة ،وهي:
 .1املقاصد العرفانية :وهي املقاصد التي تبحث يف التحقق من املعارف ومدى
مطابقتها للنصوص وللواقع ،ألنه ال يمكن للعقيدة املنحرفة أن تؤسس إال انحرافا ..وال
يمكن كذلك للعقائد التي مل تصل بصاحبها إىل اليقني اجلازم إال أن تؤسس إنسانا مذبذبا
مشوشا.
 .2املقاصد الوجدانية :ونريد هبا خروج العقائد من عامل الذهن والعقل إىل عامل
القلب والوجدان ،فينفعل صاحب العقيدة بام تقتضيه عقيدته من حمبة وخمافة ورجاء وغري
ذلك.
 .3املقاصد السلوكية :ونريد هبا خروج العقائد من عامل الذهن والوجدان إىل عامل
اجلوارح والسلوك ،لينصبغ هبا صاحبها هبا أوال ،وتنصبغ هبا احلياة ثانيا.
هذه هي املقاصد الكربى التي رأينا أن النصوص تدور حوهلا ،وقد حاولنا أن نبحث
فيها ،ونبحث يف السبل التي تؤدي إىل حتصيلها ،ونبني كذلك نواحي االنحرافات التي
مالت بالعقيدة عن سبيلها الصحيح ،فحولتها إىل جدل عقيم ،أدى إىل ما نراه من اختالف
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وتعصب وفتنة.
 .2أثر تعليم القرآن الكريم يف تكوين الناشئة :هيدف هذا املقال إىل بيان اآلثار التي
حيدثها تعليم القرآن الكريم للناشئة ،ويتعرض يف نفس الوقت لسبب القصور الذي جعل
مناهج التعليم القرآين ال تؤيت ثامرها من هذه الناحية ،وهو تركيزها عىل أحكام الرتتيل
واحلفظ املجرد عن االهتامم باملعاين وآثارها الرتبوية.
وقد حرص اآلثار التي حيدثها التعليم القرآين وفق املناهج الصحيحة يف الناشئة يف
ثالثة آثار:
األول :األثر الروحي ،وهو ربط القلوب والعقول ببارئها ،فتعرف حقيقتها وحقيقة
الوجود من حوهلا ،وحقيقة املصري الذي تصري إليه ،وهذا ما جيعلها تنطلق بعد ذلك يف
احلياة عىل بينة من أمرها.
الثاين :األثر الرتبوي ،وهو نتيجة لألثر الروحي ،فمن عرف ربه ،وعرف نبيه،
وعرف املوازين التي توزن به أعامله الشك أنه سينقلب انقالبا جذريا من اخلبث إىل الطيبة،
ومن الرعونة إىل االستقامة ،ومن اجلهل إىل العلم
الثالث :األثر االجتامعي ،وهو نتيجة لآلثار السابقة ،فمن زكت نفسه وتطهرت،
البد أن يصبح إنسانا صاحلا يف املجتمع ،يقي املجتمع رشه أوال ،ثم يمده بام أطاق من خري
ثانيا.
 .3سليامن عليه السالم وصفات احلاكم املسلم :هيدف هذا املقال إىل البحث عن
صفات احلاكم املسلم من خالل ما ورد يف قصة سليامن عليه السالم يف القرآن الكريم ،ومن
خالل ذلك التعرف عىل طبيعة احلكم اإلسالمي ،باعتبار احلاكم هو الواجهة أو األساس
الذي يقوم عليه أي نظام حاكم.
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وقد قسمنا صفات سليامن عليه السالم الواردة يف القرآن الكريم إىل قسمني:
الصفات الشخصية :ونقصد هبا امللكات والصفات الراسخة يف شخص احلاكم
بغض النظر عن توليه ملنصبه ،وهي من الصفات الرضورية التي ال يمكن أن يرشح احلاكم
لوظيفته من دون التحقق هبا.
الصفات الوظيفية :ونقصد هبا ما عىل احلاكم أن يتحىل به من صفات أثناء توليه
ملنصبه ،وهي فرع من الصفات الشخصية ،أو هي مظهر من مظاهرها.
وقد رأينا أن القرآن الكريم أعطى صورة كاملة للحاكم املسلم ،ومن خالهلا لنوع
النظام اإلسالمي ،والتي يمكن تنفيذها يف الواقع بحسب األزمنة واألمكنة املختلفة.
 .4القيم اإلنسانية بني احلكومة اإلسالمية واحلكومات العلامنية ـ تأصيال وتطبيقا:
وقد عقدنا فيه مقارنات خمتلفة بني القيم اإلنسانية يف احلكومة اإلسالمية واحلكومات
العلامنية ،وقد قسمنا املقال إىل العنارص التالية:
أوال ـ حتديد مفهوم احلكومة اإلسالمية ،وقد رأينا أهنا تتشكل من ركنني:
 .1حتكيم الدستور اإلهلي
 .2إرشاف العلامء والصاحلني.
ثانيا ـ أصناف القيم اإلنسانية بني اإلسالم والعلامنية ،وقد تناولنا فيه أصناف القيم
اإلنسانية وحاجات اإلنسان وحدودها وضوابطها يف احلكومة اإلسالمية ،واحلكومة
العلامنية ..كام تناولنا كيفية تطبيق القيم اإلنسانية بني اإلسالم والعلامنية.
 .5دوافع احلرب بني االسالم واالنظمة الوضعية :وقد حتدثنا فيه بتفصيل عن
موقف اإلسالم من احلرب الدفاعية ،واحلرب اهلجومية ..مقارنة بموقف القوانني
الوضعية ،وشبيهها من القوانني التي وضعها أصحاب امللك العضوض ،ونسبوها
9

لإلسالم ،وهو بريء منها.
 .6القيم وجدلية األصيل والوافد :وهو مقال قصري حتدثنا فيه عن دور الشيطان
وجنوده يف االنحراف بالقيم اإلنسانية ،وقد قسمناه إىل العناوين التالية:
أوال ـ القيم واملرتكزات الفكرية.
ثانيا ـ القيم واملظاهر السلوكية.
ثالثا ـ القيم وأنامط الشخصية.
 .7التسامح عند الصوفية :دوافعه ومظاهره :وهيدف هذا املقال إىل البحث عن
دوافع التسامح ـ أو القدرة عىل التعايش مع اآلخر مهام كانت ثقافته وسلوكه ـ عند الصوفية
باعتبارهم من دعاة التسامح واملشتهرين به.
وقد دعانا إىل البحث يف هذا املجال ما نراه من حاجة جمتمعنا إىل إعادة نرش ثقافة
التسامح التي هدد وجودها التطرف بأنواعه املختلفة ،وبناء عىل انتشار مفهوم سلبي
للتصوف يغلب اجلانب الطقويس احلريف اجلاف ،وجيعل من الطرق الصوفية املختلفة أعداء
متناحرين ليس مع اآلخر فقط ،وإنام مع أنفسهم أيضا.
وقد قسمنا البحث إىل ثالثة أقسام:
حتدثنا يف األول عن مفهوم التسامح.
وحتدثنا يف الثاين عن دوافعه يف املدارس الصوفية املختلفة.
وحتدثنا يف الثالث عن مظاهره السلوكية.
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مقاصد العقائد وسبل حتصيلها
تعود الباحثون يف مقاصد الرشيعة أن يقرصوا احلديث عىل األحكام العملية التي
اختص الفقه بالبحث فيها ،دون األحكام العقدية ،باعتبارها من احلقائق ،واحلقائق ال
يمكن أن تتعلق هبا املقاصد.
وهذا صحيح من جهة أن احلقائق ال يمكن أن تتدخل فيها املقاصد ،ولكن عرض
احلقائق قد ينحرف هبا عن املراد الذي أراده الشارع منها ،فتنحرف بالتايل عن املقاصد التي
طلب الشارع مراعاهتا ،وهذا ما جيعلنا نحتاج إىل البحث يف املقاصد التي طلب الشارع
مراعاهتا يف العقائد ،لنعرض احلقائق العقدية من خالهلا.
بل إن للعقائد يف هذا الباب من التأثري ما ال نجده يف الفقه ،فاخلطأ يف الفقه قارص
عىل ما وقع اخلطأ فيه ،أما يف العقيدة فاخلطأ الواحد فيها قد ينحرف باحلياة مجيعا عن اجلادة
التي أمر الل هبا.
ولو تأملنا يف انحرافات الفرق املختلفة لوجدنا أن سببها تغليب جانب يف العقيدة
عىل جانب ،أو مراعاة جانب وإمهال جانب ،وبالتايل تصبح العقيدة التي تشكل األساس
الفكري للمسلم متخلخلة مهتزة غري متوازنة وال متناسقة ،وبالتايل تشكل شخصية مهتزة
كاهتزازها ،فاإلنسان ابن أفكاره ومعتقداته.
ألجل هذه الغاية حاولنا يف هذا املقال أن نبحث ـ باختصار ـ عن مقاصد الشارع من
مسائل العقائد املختلفة ،وقد وجدنا من خالل االستقراء أهنا ثالثة :مقاصد عرفانية،
ومقاصد وجدانية ،ومقاصد سلوكية ،والقرآن الكريم ـ كام سنرى ـ يشري إليها مجيعا.
وقد قسمت املقال عىل هذا األساس إىل ثالثة أقسام ،كل قسم خيتص بمقصد من
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املقاصد ،نذكره عىل سبيل اإلمجال ،ونذكر معه كيفية حتصيله:
أوال ـ املقاصد العرفانية:
وهذا املقصد هو أول املقاصد وأمهها باعتبار أن مجيع املقاصد تنطلق منه ،وهلذا ،فإن
القرآن الكريم يذكر احلقائق العقدية بصيغة األمر بالعلم ،قال تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ ع َِزيزٌ
ِ
﴿وا ْع َلموا َأ َّن اللََّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [البقرة ،]231 :وقال:
َشء عَل ٌ
يم﴾ [البقرة ،]209 :وقالُ َ :
َحك ٌ
ْ
﴿وا ْع َلموا َأ َّن اللََّ بِام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [البقرة]233 :
َ ْ َ
َ ُ
ون َبص ٌ
وهكذا بتأمل القرآن الكريم نجد أنه يعترب املعرفة هي املنطلق الذي يبدأ به اإليامن،
بل يذكر أنه كلام ازدادت هذه املعرفة ورسخت كلام ازداد صاحبها إيامنا وصالحا ورقيا يف
سلم الكامل اإلنساين.
وهذا بمفرده يدل عىل خطورة املقولة القائلة بأنا نحتاج إىل العمل أكثر من حاجتنا
إىل العلم ،ذلك أن العلم قد يؤدي يف عامل النفس والوجدان ،بل يف عامل الواقع اخلارجي ما
يعجز العمل الظاهر وحده أن يؤديه ،وهلذا فضل رسول الل  العامل عىل العابد،
()1

فقال(:فضل العامل عىل العابد كفضيل عىل أدنى رجل من أصحايب]

وهذا التفضيل أساسه أن العابد منشغل باألعامل الظاهرة ،قارص عن طلب املقامات
العالية ،والتي ال يؤدي إليها إال العلم واملعرفة.
انطالقا من هذه احلقائق القرآنية حول دور املعرفة اإليامنية يف حتصيل ثامر اإليامن
نتساءل عن ضوابط هذه املعرفة ،ألنه ال يمكن أن تؤيت املعرفة ثامرها الصحيحة إال إذا
كانت مؤسسة عىل املنهج العلمي الصحيح.
(  )1الرتمذي ،سنن الرتمذي ،دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ،سنة النرش 1998 :م( ،رقم احلديث )2685 :قال
الرتمذي :حديث غريب.
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وقد رأينا من خالل النصوص القرآنية أن للمعرفة الصحيحة رشطان :اليقني
والصدق ،فاليقني وحده ال يكفي دون صدق ،فقد يتيقن املرء يف عقائد منحرفة ،وصدق
املعرفة وحدها ال يكفي ما مل يتيقن صاحبها فيها ،ألهنا تتحول إىل جمرد كلامت يقوهلا بلسانه
دون أن يكون هلا وجود يف كيانه.
 1ـ اليقني
واملراد به يف اصطالح املتكلمني ـ كام ينص الغزايل ـ (املعرفة احلقيقية احلاصلة بطريق
()1

الربهان الذي ال يشك فيه وال يتصور الشك فيه)

وبالتايل ،فإن اليقني يف العقائد يعني العلم اجلازم بحقائق اإليامن ،بحيث ال يتطرق
إىل العارف أدنى شك يف املعرف ،بل تكون معرفته به أشد من معرفته بنفسه التي بني جنبيه.
وقد كان البحث يف هذا اجلانب هو ما دفع املتكلمني إىل البحث التفصييل يف
الشبهات وأنواع االعرتاضات للرد عليها ،ونرصة احلق ،وال رضر فيها من هذا اجلانب ملن
احتاج إىل ذلك.
ولكن الرضر عىل من تصور أنه ال يعرف الل إال بعد اخلوض فيام خاض فيه
املتكلمون من أدلة ،ألنه سيتيه بالدليل عن املدلول ،بل قد يلتزم بالدليل ما ال يصح التزامه،
كام وقع يف ذلك الكثري من متكلمي املسلمني.
واألخطر من ذلك كله أن يتحول اإليامن بالل جدال لسانيا فارغا ال روحا يبعث
احلياة يف وجدان صاحبها وسلوكه.
وهلذا اشتد التحذير من صناعة املتكلمني ،واشتد فقهاء اإلسالم الكبار يف النهي عنه

(  )1أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت.73/1 :
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ملا رأوا من آثاره االجتامعية :فهذا الشافعي مع علمه بأحوال الفرق وجمادالهتا وشغبها اشتد
هنيه عن صناعة املتكلمني لعقم سبلها مع العامة ،فقد روي عنه أنه قال( :إن سألك رجل
عن َشء من الكالم فال جتبه ،فإنك إن زللت قال لك :كفرت) ،وقال( :لقد اطلعت من
أهل الكالم عىل َشء والل ما تومهته قط ،وألن يبتىل املرء بام هنى الل عنه خال الرشك بالل
()1

خري من أن يبتىل بالكالم)

بل إن املتكلمني أنفسهم نبهوا إىل خطورة هذا العلم عىل العامة ،فقد ألف الغزايل
كتابه املعروف (إجلام العوام عن علم الكالم) ،ومن خالل عنوانه يظهر موقفه من تعليم
العوام هذا العلم.
والرس يف ذلك أن أكثره جدل ال يعمق اإليامن يف النفس ،وهلذا قال الغزايل عن علم
الكالم بعدما طلب البحث فيه عن احلقيقة(:فصادفته علام وافيا بمقصوده غري واف
بمقصودي)( ،)2فهو واف بمقصودهم من حيث حراسة الدين من الشبه ولكنه غري واف
بمقصود من طلب حقيقة اإليامن.
والبديل الذي يرسمه الغزايل للعامة وللنشء هو ما عرب عنه بقوله ــ بعد ذكره لعقيدة
خمترصة ــ(:اعلم ّ
أن ما ذكرناه يف ترمجة العقيدة ينبغي أن يقدم إىل الصبـي يف ّأول نشوه
ليحفظه حفظ ًا ثم ال يزال ينكشف له معناه يف كربه شيئ ًا فشيئ ًا؛ فابتداؤه احلفظ ثم الفهم ثم
()3

االعتقاد واإليقان والتصديق به ،وذلك مما حيصل يف الصبـي بغري برهان)

(  )1أبو الفضل الرازي املقرىء ،أحاديث يف ذم الكالم ،حتقيق :الدكتور نارص بن عبد الرمحن بن حممد اجلديع ،دار
أطلس للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،1هـ ـ  1996م ،ص..80
(  )2الغزايل ،املنقذ من الضالل ،املكتبة الثقافية ـ بريوت  /لبنان ـ حتقيق :حممد حممد جابر ،ص.87
(  )3إحياء علوم الدين.94/1 :
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فالطريق ـ كام يرسمه الغزايل ـ هو التلقني ،فاحلفظ وحده كاف يف تقرير كثري من
األمور من غري حاجة إىل تفاصيل األدلة العقلية ،والتي قد ال تزيد املتعلق هبا غري املزيد من
الشبهات.
وقد علل الغزايل هذا ،فقال(:فمن فضل الل سبحانه عىل قلب اإلنسان أن رشحه يف
()1

ّأول نشوه لإليامن من غري حاجة إىل حجة وبرهان)

والطريق إىل ذلك ليس باجلدل ،قال(:وليس الطريق يف تقويته وإثباته أن يعلم صنعة
اجلدل والكالم) ،وإنام بأنوار العبادة ،قال(:بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسريه وقراءة
احلديث ومعانيه .ويشتغل بوظائف العبادات فال يزال اعتقاده يزداد رسوخ ًا بام يقرع سمعه
من أدلة القرآن وحججه وبام يرد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها وبام يسطع عليه من
أنوار العبادات ووظائفها وبام يرسي إليه من مشاهدة الصاحلني وجمالستهم ..فيكون ّأول
التلقني كإلقاء بذر يف الصدر ،وتكون هذه األسباب كالسقي والرتبـية له حتى ينمو ذلك
()2

البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها يف السامء)

وكبديل عن علم الكالم نشأ يف األجواء الصوفية ما يسمى بـ (املعرفة) ،هي مصطلح
يعني العلم بالل ،ال عن طريق االستدالل العقيل ،وإنام عن طريق الذوق الوجداين ،واليقني
اإليامين ،الذي يستشهد بالل عىل الل ،ويربهن بالل عىل الل ،وهنا يتجىل الفرق العظيم بني
إيامن من عاش يبحث عن الرباهني عىل الل ،وبني الذي بدأ حياته مع الل.
وقد سئل النوري(:ما الدليل عىل الل؟ قال(:الل) ،قال فام العقل قال(:العقل عاجز،

(  )1املصدر السابق.94/1 :
(  )2املصدر السابق.317/4 :
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()1

والعاجز ال يدل إال عىل عاجز مثله)

وقد سمى الغزايل هذا اليقني (علم املكاشفة) وعرفه بأنه عبارة عن نور يظهر يف
القلب عند تطهريه وتزكيته من صفاته املذمومة ،وهذا النور املتجيل عىل القلب تنكشف به
احلقائق الكثرية التي كان ـ يف مرحلة العلم ـ يسمع من قبل أسامءها ،ويتوهم هلا معاين جمملة
غري متضحة(.)2
 2ـ الصدق
ونريد به مطابقة العقيدة ملا جاءت به النصوص املعصومة ،ألن مصدر العقيدة األول
هو الوحي ،أما العقل فهو مدعم للوحي وأداة من أدواته.
وهلذا ،فإن كل من حياول أن ينافس الوحي يف تقرير العقائد يرد قوله ،فالغيب ال
يعمله إال من كشف الل له حجبه ،وليس ذلك لغري املعصومني صلوات الل وسالمه عليهم.
وهلذا ،فإن الكثري من العقائد ـ ويف األبواب املختلفة منها ـ حتتاج إىل زيادة متحيص
لتحقيق احلق منها ومتييزه عن الباطل.
وهذا يستدعي زيادة عىل ما ذكرنا من حفظ النصوص من التحريف الذي خيرجها
عام سيقت له إىل التثبت يف النقول املختلفة سواء ما ورد منها منسوبا إىل رسول الل  أو
ما ورد منسوبا للصحابة أو التابعني ومن بعدهم ،ألن التساهل يف النقول هو الذي أدى إىل
إلزام الناس بعقائد ال دليل يؤيدها ،بل إهنا يف أحسن أحواهلا أسطورة من األساطري أو
خرافة من اخلرافات يزداد معتقدها باعتقادها جهال ال علام.
وال بأس من إيراد مثال عىل هذا يف هذا اجلانب نرى من الوجوب التحذير منه ومن
(  )1أبو بكر حممد بن أيب إسحاق الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ،دار الكتب العلمية ـ بريوت.63 ،
(  )2إحياء علوم الدين.19/1 :
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أشباهه ،وهو كتاب (إبطال التأويالت) ،وهو نموذج عن الكتب التي حتاول وصف الل،
كام يصف أحدنا أي شخص من البرش.
فصاحب الكتاب ـ مثال ينفق صفحات كثرية من الكتاب( )1ليثبت هذه األوصاف
لل تعاىل (شاب ،أمرد ،أجعد ،يف حلة محراء ،عليه تاج ،ونعالن من ذهب ،وعىل وجهه
َف َراش من ذهب)
وقد شحنها بالروايات املوضوعة ،وينص عىل أن من مل يؤمن هبذه الصفات العظيمة
فهو (زنديق)( ،معتزيل)( ،جهمي)( ،ال تقبل شهادته)( ،ال يسلم عليه)( ،ال يعاد) ،ثم
يقول(:وليس يف قوله :شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه ،ألننا نثبت ذلك
تسمية كام جاء اخلرب ال نعقل معناها ،كام أثبتنا ذاتا ونفسا ،وألنه ليس يف إثبات ال َف َراش
والنعلني والتاج وأخرض أكثر من تقريب املحدث من القديم ،وهذا غري ممتنع كام مل يمتنع
()2

وصفه باجللوس عىل العرش)..

وكام طال التحريف كتب احلديث طال كتب التصوف والعرفان ،أو ما يمكن التعبري
عنه بـ (االنحراف الوجداين) ،حيث نجد يف هذا الباب انتشار أحاديث كثرية ترسم للكون
صورة ختالف الصورة التي ورد هبا القرآن الكريم ،ونصت عليها النصوص القطعية.
ومع هذين الرافدين من روافد االنحراف نجد الوضاعني الذين أرادوا أن يشوهوا
مجال العقيدة اإلسالمية بوضع أحاديث حتيل النبي  ،طباخا أو طبيب أعشاب يصف
من الدواء ما يصح وما ال يصح ،ومن ذلك(:ربيع أمتي العنب والبطيخ) ،ومنه (ومن أكل
(  ) 1القايض أبو يعىل الفراء ،إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،املحقق :حممد بن محد احلمود النجدي ،الكويت :دار
إيالف الدولية.133/1 :،
(  )2إبطال التأويالت.146/1 :
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فوله بقرشها أخرج الل منه من الداء مثلها) ،و(الباذنجان شفاء من كل داء) ،و(الباذنجان
()1

ملا أكل له) ،و(أكل السمك يذهب اجلسد)

وهذه األحاديث هي التي يستغلها الطاعنون يف رسالة رسول الل  ،والكتب
التبشريية مملوءة بمثل هذه السخافات.
أما عوامل الغيب ،العوامل التي يصورها القرآن الكريم ،وتصورها السنة الصحيحة
تصويرا مجيال جيعل القلب هيفوا متطلعا إليها ،فتنحرف هبا هذه النصوص الباطلة انحرافا
عظيام.
وقد دخلت لألسف الكثري من اخلرافات إىل باب الغيبيات حتت مظلة النقل من أهل
الكتاب إحسانا للظن هبم ،أو حتت مظلة األحاديث املنكرة واملعلولة واملوضوعة ،أو حتت
مظلة العقل الذي تعدى طوره وحقيقته ووظيفته ،أو حتت مظلة الكشف الذي خيتلط فيه
الوهم باحلقيقة ،أو حتت مظالت أخرى كثرية ليس بينها مصدر معصوم.
فلذلك ،يمكن اعتبار كل ما حلق هذا العامل الغيبي من غري أدلة معصومة رضبا من
اخلرافة ال يصح أن يمتلئ به عقل املؤمن وال ضمريه.
ثانيا ـ املقاصد الوجدانية
ونريد هبا مقصدا مهام من مقاصد الشارع من املعارف العقدية ،وهو حتوهلا من عامل
الذهن إىل عامل الوجدان والنفس ..فتنفعل النفس باملعارف العقدية وتتلون بألواهنا.
ِ
ِ
وهب ْم
ويشري إىل هذه الناحية من مقاصد العقائد قوله تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد ،]28 :ففي هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أن
بِذك ِْر اللَِّ َأ َال بِذك ِْر اللَِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

(  )1انظر تنزيه الرشيعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :الثانية ،1981 ،ص  235ـ .267
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املعارف اإليامنية جتعل القلب مطمئنا مرتاحا سعيدا.
ففي املرحلة األوىل تبدأ املعرفة معان عقلية هلا وجود ذهني فقط ..أما يف هذه املرحلة
فتتحول املعارف إىل كيان نفيس له تأثريه بعد ذلك يف مجيع مناحي احلياة.
ويمكن تقسيم املقاصد املرتبطة هبذه الناحية إىل ناحيتني:
الناحية النفسية :وهي دور العقائد يف تشكل النفسية السوية املمتلئة بالطمأنينة
والسالم.
الناحية الذوقية :وهي درجة أعىل ،ونعني هبا تذوق احلقائق اإليامنية والعروج من
خالهلا يف سلم املعرفة بالل.
وسنحاول أن نعرض باختصار هلاتني الناحيتني يف هذا املبحث:
 1ــ الناحية النفسية:
ويشري إليها بوضوح موعظة رسول الل  البن عباس والتي يقول فيها(:يا غالم
إين أعلمك كلامت :احفظ اللَّ حيفظك ،احفظ اللَّ جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اللَّ ،وإذا
استعنت فاست َع ْن باللَّ ،واعلم أن األمة لو اجتمعت ع ََىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال
بيشء قد كتبه اللَّ لك ،وإن اجتمعوا ع ََىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اللَّ
()1

عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف]

ففي هذه املوعظة إشارة لكل ما يمأل النفس طمأنينة وسالما ،فرسول الل  خيرب
ابن عباس بأن الل هو احلفيظ الذي حيفظ العبد من كل طوارق السوء ،وأنه ـ لذلك ـ لو
اجتمعت كل القوى عىل أن ترض من حفظه الل ،فلن تستطيع ،ولو اجتمعت عىل عكس
(  ) 1أبو عبد الل أمحد بن حممد بن حنبل ،املسند ،حتقيق شعيب األرنؤوط ـ عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة،
ط 1421 ،1هـ ـ  2001م ،ج ،4ص.487
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ذلك بأن تنفعه مل تستطع ،ألن الل هو النافع الضار ،وهذا ما جيمع شتات اإلنسان ومهته فال
خياف إال الل ،وال يرجو إال الل.
وهلذا خيربنا القرآن الكريم أنه ال يشعر باألمن احلقيقي إال املؤمن الذي شغل قلبه
بالل ،ومل يشتت قلبه بني الرشكاء ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام َهنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ُأو َلئِ َك
َهل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ [األنعام ،]82 :ويف ذلك إشارة إىل أن مصدر املخاوف هو الرشك،
واشتغال القلب بغري الل.
وكلام اشتد الرشك وعظم عظمت املخاوف ،وكلام نقص الرشك أو تالشى نقصت
املخاوف أو تالشت ،فمعرفة الل والتوجه إليه هي بر األمان ،وهي سفينة نوح التي من
ركبها مل تغرقه األمواج ،وهي ظل الل الذي حيتمي به من أحرقته شموس الرعب.
 2ــ الناحية الذوقية:
رش َح اللَُّ َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
إل ْس َال ِم
ويشري إليها قوله  ،وقد سئل عن قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن َ َ

َف ُه َو ع ََىل ُن ٍ
ور ِم ْن َر ِّب ِه﴾ [الزمر ،]22 :فقال( :إن النور إذا دخل يف القلب اتسع وانفسح]

()1

فالقلب ـ كام ينص هذا احلديث ـ يتسع وينفسح وينرشح بنور اإليامن ،كام يضيق
ِ
ِ
رش ْح
وينكمش بظلمة اإلحلاد والشك والنفاق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ُي ِرد اللَُّ َأ ْن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
ِ
َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
الس َام ِء ك ََذلِ َك
جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا َك َأن ََّام َي َّص َّعدُ ِيف َّ
إل ْس َال ِم َو َم ْن ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّل ُه َ ْ
ِ

ِ

الر ْج َس ع ََىل ا َّلذي َن َال ُيؤْ منُ َ
ون﴾ [األنعام]125 :
جي َع ُل اللَُّ ِّ
َْ
وهذا االتساع واالنفساح عالمة عىل استقرار اإليامن يف القلب ،وعروج صاحبه يف
معارج املعرفة بالل ،وقد أخرب  عن عالمات ذلك فقال( :ذاق طعم اإليامن من ريض

(  )1سعيد بن منصور ،سنن سعيد بن منصور ،دار الصميعي ،ط ،1414 ،1ج ،5ص.88
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()1

بالل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال]

ويف هذا احلديث إشارة إىل أن املعاين اإليامنية يف مرحلتها الوجدانية تتحول إىل طعام
ورشاب روحاين يذوقه صاحبه ويتنعم به ،وقد ورد هذا بصيغ خمتلفة منها قوله ( :ثالث
من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن :من كان الل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،ومن كان
حيب املرء ال حيبه إال لل ،ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه الل منه كام يكره أن
()2

يلقى يف النار)

بل إن احلديث يشري إىل أن هذه املعاين الذوقية اإليامنية قد يستغني هبا صاحبها عن
كثري من الطعام والرشاب ،ففي احلديث ملا هنى  أصحابه عن الوصال ،وقالوا :إنك
تواصل ،قال( :إين لست كهيئتكم إين أطعم واسقى) ويف لفظ (إين أظل عند ريب يطعمني
()3

ويسقيني) ،ويف لفظ (إن يل مطعام يطعمني وساقيا يسقيني)

وقد عقب ابن القيم عىل هذا احلديث بقوله( :وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا
طعام ورشاب حيس للفم ،ولو كان كام ظنه هذا الظان ملا كان صائام ،فضال عن أن يكون
مواصال ،وملا صح جوابه بقوله( :إين لست كهيئتكم) فأجاب بالفرق بينه وبينهم ،ولو كان
يأكل ويرشب بفيه الكريم حسا لكان اجلواب أن يقول (وأنا لست أواصل أيضا) ،فلام
أقرهم عىل قوهلم (إنك تواصل) علم أنه كان يمسك عن الطعام والرشاب ،ويكتفي بذلك
()4

الطعام والرشاب العايل الروحاين الذي يغني عن الطعام والرشاب املشرتك احليس)

(  )1مسند أمحد.208/1 :
(  )2حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري ،دار طوق النجاة ،ط ،1ج ،1ص.13
(  )3مسند أمحد :ج8ن ص.374
(  )4ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط 1416 ،3هـ ـ 1996م)88 /3( :
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وهذا املعنى املقاصدي من العقيدة يقتيض منهجا خاصا خيتلف عن املنهج الذي
حيقق املقاصد العرفانية ..فهذا املنهج يعتمد عىل كثرة ذكر الل ..كام قال رسول الل  مشريا
إىل ذلك( :يقول الل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه
ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم وإن تقرب إيل شربا تقربت إليه
()1

ذرعا وإن تقرب إيل ذرعا تقربت منه باعا وإذا أتاين يميش أتيته هرولة)

ففي هذا احلديث إشارة إىل دور الذكر يف رحلة العروج والتقرب إىل الل ،وهلذا فإن
املدارس الروحية يف اإلسالمية ـ بغض النظر عن االنحرافات التي وقعت فيها ـ اعتمدت
هذا املنهج لتكمل به دور املتكلمني ،فاملتكلمون ركزوا عىل تعميق املعاين العقلية للعقيدة
والذب عنها ،بينام ركز مرشدو السلوك والذين اشتهروا بلقب الصوفية باالهتامم هبذه
الناحية ،وقد حصل هلم لألسف ما حصل للمتكلمني من الشطط يف بعض املناحي ،وتقويم
االنحراف ال يستدعي استئصال املنحرف.
ثالثا ـ املقاصد السلوكية
ونريد هبا حتول اإليامن من معان عقلية وأذواق وجدانية إىل حياة عملية تظهر عىل
اجلوارح يف عامل الفرد واملجتمع.
والداعي العتبار هذا املقصد هو القرآن الكريم ،ذلك أنه عندما يذكر األخالق
العالية يربطها باملؤمنني ،كام قال تعاىل يف أول سورة املؤمنونَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن
ُهم ِيف ص َال ِهتِم َخ ِ
اش ُع َ
ون﴾ [املؤمنون 1 :ـ  ]2إىل آخر اآليات التي تبدأ بتقرير الفالح للمؤمنني،
ْ َ
ْ
ثم تصفهم بعد ذلك بام تصفهم به من صفات تشمل مجيع العالقات ،مع الل ،ومع النفس،

(  )1صحيح البخاري.121/9 :
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ومع اخللق ..وكأهنا تقول :إن األساس يف صالح هذه العالقات مجيعا هو ذلك اإليامن
العميق بالل.
وهذا من احلقائق البدهيية ،فاإليامن املقيد بضوابط الرشع املراعي ملقاصده هو
املدرسة الرتبوية الكربى التي جتعل اإلنسان غري حمتاج إىل أي رقابة غري رقابته اإليامنية.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة عندما ذكر تأثري اإليامن يف الردع عن القتل
يف الوقت الذي مل يكن هناك رشطة وال سجون وال إعدام ،فقال تعاىل ذاكرا قصة ابني آدم
ِ ِ
ِ
مها َو َمل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْاآل َخ ِر
باحلقَ :
احل ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْ َ
اس ٍ
َق َال َألَ ْق ُت َلن ََّك َق َال إِنَّام ي َت َقب ُل اللَُّ ِمن املُْت َِّقنيَ َلئِن بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
ط َي ِد َي
َ
َّ َ
َ
َ َ َّ
َ
ْ ََ
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [املائدة 27 :ـ ]28
إِ َل ْي َك ِألَ ْق ُت َل َك إِ ِّين َأ َخ ُ
اف اللََّ َر َّ
وسنحاول هنا باختصار عرض األركان الكربى للعقائد ،وبيان كيفية عرضها
لتحقق هذا الركن من أركان املقاصد العقدية.
 1ـ اإليامن بالل
وهو أول عنرص من العنارص التي تتشكل منها الشخصية السوية ،ألن هذا اإليامن
هو الذي يوجه السلوك ،وحيصن االعتقادات ،ويضبط نوازع النفس.
والقرآن الكريم نص عىل رعاية هذا اجلانب ابتداء من مرحلة الطفولة ،فقال تعاىل
﴿وإِ ْذ َق َال ُل ْق َام ُن ِال ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي َال
حاكيا عن الرتبية النموذجية للقامن عليه السالمَ :
ِ
ِ
ُت ْ ِ
يم﴾ [لقامن]13 :
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظ ٌ
رش ْك بِاللَِّ إ َّن ِّ ْ
والرتبية اإليامنية يف هذا اجلانب تركز عىل أمرين أساسيني كالمها مما وردت
النصوص بالرتكيز عليه ،باعتبارمها أساس العقائد ،مها:
أ .التوحيد:
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ألن أساس كل العقائد هو التوحيد ،كام أن منبع كل االنحرافات هو الرشك ،وهلذا
كانت الدعوة للتوحيد ـ بمعناه العميق الشامل ـ هي أساس دعوة الرسل ـ عليهم السالم ـ،
ون الر ْمح َِن ِ
كام قال تعاىل﴿ :واس َأ ْل من َأرس ْلنَا ِمن َقبلِ َك ِمن رسلِنَا َأجع ْلنَا ِمن د ِ
آهل َ ًة
ْ ُ
َ َ
ْ ْ
َّ
ْ ُ ُ
َ ْ ْ َ
َ ْ
ول ِإ َّال ُن ِ
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
ُي ْع َبدُ َ
وحي ِإ َل ْي ِه َأ َّن ُه َال
َ ُ
ون﴾ [الزخرف ،]45 :وقال تعاىلَ ْ َ َ :
ِ

إِ َل َه إِ َّال َأنَا َفا ْع ُبدُ ون﴾ [األنبياء]25 :

ونحب أن ننبه هنا إىل أن مرادنا بالتوحيد هو التوحيد العميق الشامل ،ال التوحيد
الذي يصوره البعض ،فيقرصونه عىل مظاهر معينة حيرفون هبا معناه.
فالتوحيد يف حقيقته يعني تفرده تعاىل باخللق واإلجياد ،وتفرده بالتقدير والتدبري،
وتفرده بالترشيع والتكليف ،وتفرده باجلزاء والثواب والعقاب ..ال تفرده فقط بالدعاء
واالستغاثة والتوسل.
وأول مصدر يعمق هذه املعاين التوحيدية يف النفس هو القرآن الكريم ،فبالقراءة
الواعية له نجده يربط بني مقتضيات التوحيد مجيعا ،فال يقرص تأثري التوحيد عىل بعضها،
فيظل العبد موحدا لل يف جانب مرشكا به يف جانب آخر.
ب .أسامء الل احلسنى:
وهي املعرفة الثانية بعد التوحيد ،وإن كان التوحيد يف حقيقته جزء منها ،ولكنه
ألمهيته ،وملا تعرض له من حتريف أفرد بتلك األمهية اخلاصة.
وأسامء الل تعاىل هي املعارف التي أذن الل تعاىل فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن
تتعرف هبا عىل كامالت األلوهية ،وهي لذلك من األمهية بحيث ال يمكن مقارنتها بأي
معرفة من املعارف األخرى ،ألن كل ما يف الكون أثر من آثار أسامء الل.
وهي لذلك أبواب عالقتنا بالل ،ألن لكل اسم من أسامء الل داللته اخلاصة التي
24

تتطلب عبوديتها اخلاصة.
وقد اهتم الغزايل يف كتابه اجلليل (املقصد األسنى] بالبعد الرتبوي ألسامء الل
احلسنى ،فكان يذكر عند هناية رشح كل اسم حظ العبد السلوكي منه ،فهو يعترب ولكل
صفة من صفات الل تعاىل أو اسم من أسامئه أثره اخلاص به ،والذي ال يمكن لإلنسان
احلصول عليه إذا مل يستويل عىل قلبه معنى ذلك االسم او تلك الصفة ،وهو معنى اإلحصاء
الذي ورد يف قوله (:إن لل تسعة وتسعني اسام مائة غري واحد من أحصاها دخل
()1

اجلنة)

 2ـ اإليامن بالنبوات
وهو العنرص الثاين من األركان األساسية لإليامن ،ولذلك امتألت آيات القرآن
الكريم بالثناء عليهم وذكر قصصهم وأحواهلم لتمأل القلوب حمبة هلم وإجالال ،وتشحن
الطاقات قدوة وسلوكا ،فيعيش املؤمن يف صحبة النامذج الطاهرة الرفيعة ،فيرتفع من
خالهلا إىل اآلفاق العليا من الكامل اإلنساين.
وخري مصدر ـ بل يكاد يكون املصدر الوحيد للتعرف عىل حقيقة الرسل ـ صلوات
الل وسالمه عليهم ـ هو القرآن الكريم ،فهو الكتاب املؤرخ حلياهتم املرشد لكامهلم املصحح
لألخطاء الكثرية والتحريفات العظيمة التي حلقتهم.
ومن اآلثار الرتبوية لإليامن بالرسل:
أ .القدوة:
ويشري إىل هذه الناحية املهمة الناجتة عن اإليامن الصحيح بالرسل ـ صلوات الل

(  )1صحيح البخاري.198/3 :
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وسالمه عليهم ـ قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾ [األنعام،]90 :
فالغرض األول من اإليامن بالرسل إيامنا يولد املحبة يف قلوب أصحابه هو اختاذهم نامذج
يقتدى هبا ،وأنوارا هيتدى هبدهيا.
وهذه الصفة تقتيض القول بعصمة الرسل صلوات الل وسالمه عليهم ،وتقتيض
اقتصار املريب عىل هذه العصمة ،وذلك ألن تصوير اإلثم يف ترصفات األنبياء ـ كام تفعل
بعض كتب التفسري واملواعظ ـ ينزع منهم الثقة ،وجيعلهم حمال للنقد ،وهو ما قد يتذرع به
لسلوك سبيل املعصية بحجة أن األنبياء مع مكانتهم الرفيعة وقع منهم اخلطأ.
ب .اجلذور التارخيية لإلسالم واإلنسان:
فالقرآن الكريم بتفصيله لقصص األنبياء يشري إىل تاريخ يكاد يكون مهمال يف
دواوين تاريخ البرشية ،وهو تاريخ املعرفة بالل وعبادته.
وهو تاريخ متصل من لدن آدم عليه السالم إىل رسول الل  ال يؤثر يف اتصاله
اختالف األزمنة وال اختالف األمكنة ،وال اختالف القوميات.
وهلذا آثاره الكبرية يف السلوك ،ألنه يرفع الغربة عن املؤمن ،ويفرس التاريخ تفسريا
إيامنيا ال تفسريا ماديا كام يفرسه الغافلون.
ج .متثيل حقيقة اإلسالم:
فالل تعاىل يسوق القصص ليقرر حقيقة اإلسالم ومتطلباته ،فالرسل ـ صلوات الل
وسالمه عليهم ـ هم خري من يمثل اإلسالم يف أرقى درجاته ،وهلذا يرشح الل تعاىل حقيقة
إسالم إبراهيم عليه السالم برضب األمثلة عن والئه التام لل ،وإسالم وجهه كله له.
فهو يدعو والده إىل الل ،بكل ما أويت من صنوف اللني ،بل يستغفر له ،طامعا يف
َان ِ
ِ
يم
إسالمه ،لكنه بمجرد أن تبينت له عداوته لل تربأ منه ،قال تعاىلَ :
است ْغ َف ُار إِ ْب َراه َ
﴿و َما ك َ ْ
26

ني َله َأ َّنه عَدُ و للَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾
ألَبِيه إِ َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ ٌّ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
[التوبة]114 :

وهو يشتاق إىل الولد كسائر البرش ـ بعد أن هيجره قومه ويرتكوه ،بل يذيقوه ما متكنوا
ين رب َهب ِيل ِمن الص ِ
ِ
ِ
احلنيَ ﴾
َ َّ
ْ
ب إِ َىل َر ِّيب َس َي ْهد ِ َ ِّ
﴿و َق َال إِ ِّين َذاه ٌ
منه من بالء ـ فيقولَ :
رشنَا ُه بِ ُغ َال ٍم َحلِي ٍ
م﴾ [الصافات]101 :
[الصافات 99 :ـ  ،]100وتأتيه البشارة بعد عمر طويلَ ﴿ :ف َب َّ ْ
وبمجرد أن يبرش به يؤمر بأن ينقل ابنه الرضيع مع أمه إىل بلد غري ذي زرع ،كام قال
تعاىل﴿ :ربنَا إِ ِّين َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد غ ْ ِ
َري ِذي زَ ْر ٍع ِعنْدَ َب ْيتِ َك املُْ َح َّر ِم﴾ [إبراهيم،]37 :
َ
ْ ِّ َّ
َ َّ
ْ
فينقله ،ويبعده عنه عمرا طويال.
وهكذا يتعلم املؤمن التسليم والتضحية والوقوف يف وجه كل أعاصري البالء بثبات
يستعيد يف ذلك شخصية إبراهيم عليه السالم كام صورها القرآن الكريم.
 3ـ اإليامن بعامل الغيب
عوامل الغيب ـ يف أصلها ـ هي العوامل التي خفيت عىل املؤمن ،أو التي ال تستطيع
وسائل اإلدراك العادية التعرف عليها ،أو التي جاءت النصوص املعصومة بالداللة عليها،
وهي بذلك تشمل كل قضايا اإليامن ،كام قال تعاىل يف وصف املؤمنني﴿ :ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون
بِا ْل َغي ِ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
ون﴾ [البقرة]3 :
الص َال َة َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
ون َّ
ْ
ب َو ُيق ُ
وهذا ألن أصل التكليف يقتيض الغيب ،فلو أن قضايا اإليامن كان دليلها احلس
ووسائل اإلدراك العادية ملا كان هناك أي تكليف باإليامن هبا.
ومثل ذلك :االمتحان الذي جيريه األستاذ لتالميذه ،فلو أنه وضع اإلجابة املبارشة
عىل السبورة ،ثم طلب منهم أن جييبوا عىل أسئلته ملا اختلفوا يف نقل اإلجابة مبارشة دون
عناء ،وملا اختلف جهدهم يف اإلجابة عنها ،وملا متيز املتفوق منهم واجلاد من الغبي واهلازل،
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ِ
ِ
يض ْاألَ ْم ُر ُث َّم َال ُينْ َظ ُر َ
ون﴾
وهلذا قال تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْيه َم َل ٌك َو َل ْو َأنْزَ ْلنَا َم َلكًا َل ُق َ
[األنعام]8 :

وهلذا اإليامن تأثريه النفيس والرتبوي الكبري عىل اإلنسان ،بل إنه ينقله من عامل
البهيمية الذي تلقيه فيه غرائزه وأهواؤه إىل عامل اإلنسانية الرفيع ،يقول سيد
قطب(:واإليامن بالغيب هو العتبة التي جيتازها اإلنسان ،فيتجاوز مرتبة احليوان الذي ال
يدرك إال ما تدركه حواسه ،إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأشمل من ذلك
احليز الصغري املحدد الذي تدركه احلواس ـ أو األجهزة التي هي امتداد للحواس ـ وهي
نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت ،وحلقيقة
()1

القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود]

ويرد عىل املفكرين املعارصين الذين يتصورون اإليامن بعوامل الغيب نوعا من
اهلروب عن الواقع ،فيقول(:لقد كان اإليامن بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان
عن عامل البهيمة .ولكن مجاعة املاديني يف هذا الزمان ،كجامعة املاديني يف كل زمان ،يريدون
أن يعودوا باإلنسان القهقري ..إىل عامل البهيمة الذي ال وجود فيه لغري املحسوس!
ويسمون هذا (تقدمية) وهو النكسة التي وقى الل املؤمنني إياها ،فجعل صفتهم املميزة،
()2

صفة :الذين يؤمنون بالغيب واحلمد لل عىل نعامئه ،والنكسة للمنتكسني واملرتكسني!)

لكن هذه اآلثار العظيمة لإليامن بالغيب ال تتحقق إال إذا لقيت طرحا سليام من
املريب والداعية ،ونرى أننا خصوصا يف هذا العرص بحاجة إىل طرح مثل هذه القضايا طرحا
علميا ..ألن العقلية املعارصة ال تسلم لليشء من غري أن جتد ما يربهن عليه.
(  )1سيد قطب إبراهيم ،يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ـ بريوت ـ القاهرة ،ط 1412 ،،17هـ.39/1:
(  )2املصدر السابق.40/1:
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نعم إن قضايا اإليامن بالغيب ال يمكن إدراكها باحلس املجرد ،وال بوسائل اإلدراك
العادية ،ومع ذلك ،فإن للعقل جماال فيها ،إما يف التعرف عىل إمكانية وجودها ،أو يف تصور
ما حيمله اإليامن بالغيب من حقائق.
وقد دل عىل هذا املنهج القرآن الكريم ،فهو يربهن عىل الغيب باألدلة العقلية
الكثرية ،فريهبن عىل البعث والقيامة بام يرى يف اإلنسان واألرض من آثار تدل عىل قدرة الل
املطلقة بإعادة احلياة ،فالل هو املبدئ املعيد.
وهكذا ،فإن املريب الصادق ال يكتفي بتقرير احلقائق الغيبية جمردة ،يكلف هبا عقل
املتلقي تكليفا ،بل حياول أن يلطفها ويقوي رسوخها بام يبثه من أدلة ،فإن إبراهيم عليه
السالم مع علمه بقدرة الل املطلقة عىل اإلحياء طلب من الل ما يزيد هذه الطمأنينة قوة
ِ
ف ُحتْيِي املَْ ْوتَى َق َال َأ َو َمل ْ ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل
يم َر ِّب َأ ِر ِين َك ْي َ
ورسوخا ،قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اج َع ْل ع ََىل ُك ِّل َج َب ٍل ِمن ُْه َّن
رص ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
َو َلك ْن ل َي ْط َمئ َّن َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة م َن ال َّط ْري َف ُ ْ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]260 :
ُجزْ ًءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتين ََك َس ْع ًيا َوا ْع َل ْم َأ َّن اللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
أما جمال التصور ،فإن الكثري من قضايا اإليامن الغيبي يمكن قياسه عىل ما خلق الل
يف األرض من ظواهر ،من باب تقريب عامل الغيب من عامل احلس ،ومثل ذلك قوله تعاىل:
ات َأ َّن َهلم جن ٍ
احل ِ
ِ
ِ
﴿وب ِّ ِ ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار ُك َّل َام ُر ِز ُقوا ِمن َْها
َّات َ ْ
ُْ َ
رش ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ََ
الص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ُه ْم
يها َأزْ َو ٌ
اهبا َو َهل ُ ْم ف َ
م ْن َث َم َرة ِرزْ ًقا َقا ُلوا َه َذا ا َّلذي ُر ِز ْقنَا م ْن َق ْب ُل َو ُأ ُتوا بِه ُمت ََش ِ ً

ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة ،]25 :أي يشبه الشكل الشكل ،ولكن الطعم غري الطعم ،ومثل ذلك
ف َ
()1

قوله  يف ذكر سدرة املنتهى(:فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قالل هجر]

(  )1مسند أمحد .148/3
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اخلامتة:
واخلالصة التي نصل إليها بعد هذا العرض املخترص ألمهات املقاصد املرتبطة
بالعقيدة ،هو أنه قد تطرق إىل عرض العقيدة اإلسالمية من طرف املدارس املختلفة دخن
كثري جعلها تتحول هبا إىل جدل فارغ ،وخرافات وأساطري ،وبالتايل ال تؤيت ثامرها التي
أرادها الل ،وهي إنتاج اإلنسان املسلم صاحب املعارف الصحيحة ،واملواجيد الطاهرة
النقية ،والسلوكات األخالقية الرفيعة.
وانطالقا من هذا ندعو إىل إعادة النظر يف مناهجنا ومقرراتنا لتتناسب مع الطرح
السليم للعقيدة عىل ضوء الواقع املعارص ،واملعارف احلديثة ،ليبنى اإلنسان املسلم منسجام
مع املعارف التي جاءت هبا مصادره املعصومة ،مع االستفادة من الرتاث ،ولكن مع جتنب
الدخن الذي وقع فيه.
املراجع
القرآن الكريم
 .1الرتمذي ،سنن الرتمذي ،دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ،سنة النرش 1998 :م.
.2أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت.73/1 :
 .3أبو الفضل الرازي املقرىء ،أحاديث يف ذم الكالم ،حتقيق :الدكتور نارص بن عبد الرمحن بن حممد اجلديع ،دار
أطلس للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،1هـ ـ  1996م.
 .4الغزايل ،املنقذ من الضالل ،املكتبة الثقافية ـ بريوت  /لبنان ـ حتقيق :حممد حممد جابر.
 .5أبو بكر حممد بن أيب إسحاق الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ،دار الكتب العلمية ـ بريوت.63 ،
 .6القايض أبو يعىل الفراء ،إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،املحقق :حممد بن محد احلمود النجدي ،الكويت :دار
إيالف الدولية.
 .7تنزيه الرشيعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :الثانية ،1981 ،ص  235ـ .267
 .8أبو عبد الل أمحد بن حممد بن حنبل ،املسند ،حتقيق شعيب األرنؤوط ـ عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة،
ط 1421 ،1هـ ـ  2001م.
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 .9سعيد بن منصور ،سنن سعيد بن منصور ،دار الصميعي ،ط.1414 ،1
 .10حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري ،دار طوق النجاة ،ط.1
 .11ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط 1416 ،3هـ ـ 1996م.
 .12سيد قطب إبراهيم ،يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ـ بريوت ـ القاهرة ،ط 1412 ،،17هـ.
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أثر تعليم القرآن الكريم يف تكوين الناشئة
لقد وصف الل تعاىل القرآن الكريم بكونه كتاب اهلداية الشاملة لكل رشد وصالح
وتقوى ،كام قال تعاىل حكاية عن اجلن بعد ما سمعوا القرآن الكريم﴿ :إِنَّا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا
ِ
ِ
ِ
الر ْشد َفآ َمنَّا ِبه﴾ [اجلن 1 :ـ ]2
ع َ
َج ًبا َ ْهيدي إِ َىل ُّ
وأخرب أن هذه اهلداية تشمل الناس مجيعا مؤمنهم وكافرهم صغريهم وكبريهم،
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز َل فِ ِ
آن ُهدً ى لِلن ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ش ْه ُر َر َم َض َ
وعرهبم وعجمهم ،كام قال تعاىلَ :
َّاس
َات ِمن ْاهلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
وبين ٍ
ان﴾ [البقرة ،]185 :وأنه يكفي لتحقق هذه اهلداية الشاملة والعامة
َ َ ِّ
َ ْ
َ ُ
أن تستمع القلوب إىل بارئها ،وهو حيدثها عن الطريق الذي تصل به إىل بر األمان ،قال
تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى َملِ ْن ك َ
ع َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾ [ق]37 :
الس ْم َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
وهلذا أمر الل تعاىل بإجارة املرشك إن استجار باملؤمن ،ثم استغالل هذه احلاجة يف
﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن
إسامعه كالم الل ،وكأنه يأمرنا بدعوته إىل الل بإبالغه رسالة الل ،قال تعاىلَ :
املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾
رشكنيَ ْ
[التوبة ،]6 :فاآلية الكريمة توضح أن استامع القرآن وحده ولو من غري تفسري إن صادف قلوبا
مستعدة ،فإنه ال حمالة سيؤثر فيها تأثريا شديدا.
وهلذا اعترب القرآن الكريم أعظم جهاد هو اجلهاد بالقرآن ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ُتطِ ِع
ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم بِ ِه ِج َها ًدا كَبِ ًريا﴾ [الفرقان ،]52 :قال ابن عباس يف تفسريها :بالقرآن(.)1
َ َ َ
انطالقا من هذه احلقائق نحاول يف هذا املقال أن نبحث عن آثار اهلداية القرآنية يف
النفس اإلنسانية ،وخاصة يف نفوس النشء الذين هم أكثر استعدادا ،وأقوم فطرة ،وقد رأينا
(  )1أبو الفداء إسامعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ ـ  1999م.116/6 ،
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من خالل الواقع والنصوص أنه يمكن حرصها يف ثالثة أنواع:
األول :األثر الروحي ،وهو ربط القلوب والعقول ببارئها ،فتعرف حقيقتها وحقيقة
الوجود من حوهلا ،وحقيقة املصري الذي تصري إليه ،وهذا ما جيعلها تنطلق بعد ذلك يف
احلياة عىل بينة من أمرها.
الثاين :األثر الرتبوي ،وهو نتيجة لألثر الروحي ،فمن عرف ربه ،وعرف نبيه،
وعرف املوازين التي توزن به أعامله الشك أنه سينقلب انقالبا جذريا من اخلبث إىل الطيبة،
ومن الرعونة إىل االستقامة ،ومن اجلهل إىل العلم
الثالث :األثر االجتامعي ،وهو نتيجة لآلثار السابقة ،فمن زكت نفسه وتطهرت،
البد أن يصبح إنسانا صاحلا يف املجتمع ،يقي املجتمع رشه أوال ،ثم يمده بام أطاق من خري
ثانيا.
وسنحاول هنا ـ باختصار ـ أن نذكر ما يرتبط هبذه اآلثار من نواحي اهلداية يف
املباحث التالية:
أوال ـ األثر الروحي:
وهو األثر األول واألسايس الذي جاء القرآن الكريم من أجله ،فالل تعاىل أنزل
القرآن إىل عباده ليتعرفوا عليه من خالله ،كام قال اإلمام الصادق( :والل لقد جتىل الل عز
وجل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال يبرصون) ،وقال ملن سألوه عن حالة حلقته يف الصالة:
(ما زلت أردد اآلية عىل قلبي حتى سمعتها من املتكلم هبا ،فلم يثبت جسمي ملعاينة
()1

قدرته)

(  )1انظر :حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت.287/1 ،
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وهلذا كانت قراءة القرآن الكريم من أفضل أنواع التعبدات ،وأكثرها تأثريا يف السمو
باإلنسان إىل أعىل منازل الكامل كام قال  مشريا إىل ذلك( :يقال لصاحب القرآن اقرأ
()1

وارق ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)

وهلذا األثر الكبري للقرآن يف تعميق معاين اإليامن حرصت املجتمعات اإلسالمية يف
كثري من فرتاهتا التارخيية عىل الرتكيز عىل بداية حياة املتعلم بالقرآن الكريم ليرتسخ من
خالل البدء به معاين اإليامن يف النفس ،لينطلق بعدها يف احلياة بروح سليمة صافية من أدران
الشبهات والضالالت.
وقد ذكر ابن خلدون رس هذا االهتامم وأمهيته ،فقال(:اعلم أن تعليم الولدان للقرآن
شعار الدين أخذ به أهل امللة ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه إىل القلوب من
رسوخ اإليامن وعقائده من آيات القرآن ،وبعض متون األحاديث وصار القرآن أصل
التعليم الذي ينبني عليه ما حيصل بعد من امللكات وسبب ذلك أن التعليم يف الصغر أشد
رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات وعىل حسب
()2

األساس ،وأساليبه يكون حال من ينبني عليه)

ورس ذلك أن هذه القراءة وخاصة إذا ما امتزجت بحضور القلب واخلشوع ،فإهنا
ترقى بروح صاحبها ال حمالة إىل آفاق عالية من سلم اإليامن.
ولكن هذا حصل له يف التاريخ اإلسالمي ،وخاصة يف عصور االنحطاط احلضاري
ما انحرف به عن مساره ،حيث صار اهلدف من تعليم القرآن الكريم وحتفيظه ليس ترسيخ
املعاين اإليامنية ،وإنام أغراض أخرى مهام كانت قيمتها إال أنه ال ينبغي أن تكون هي اهلدف
(  )1أمحد بن حنبل أبو عبدالل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،القاهرة :مؤسسة قرطبة.192/2 ،
(  )2عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار القلم ،1984 ،ص.538
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األصيل من قراءة القرآن الكريم أو تعلمه ،ذلك أن القرآن الكريم يعطي كل شخص
بحسب مهته ومقصده ،كام قال (:إن الل تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به
()1

آخرين)

فلذلك كام كان استغالل القرآن الكريم هلذه األمور آثاره اإلجيابية ،كان له أيضا آثاره
السلبية اخلطرية من حيث اعتباره وسيلة للتعليم ،ال مقصدا له.
وقد اعترب سيد قطب يف حتليله ألسباب استفادة اجليل الفريد الذي رباه رسول الل
 من القرآن الكريم مع قصور األجيال التالية عن ذلك الشأو الذي بلغه السابقون،
فقال(:هناك عامل أسايس آخر غري اختالف طبيعة النبع ،ذلك هو اختالف منهج التلقي
عام كان عليه يف ذلك اجليل الفريد ..إهنم ـ يف اجليل األول ـ مل يكونوا يقرؤون القرآن بقصد
الثقافة واالطالع ،وال بقصد التشوق واملتاع .مل يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من
زاد الثقافة ملجرد الثقافة ،وال ليضيف إىل حصيلته من القضايا العلمية والفقهية حمصوالً
يمأل به جعبته .إنام كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الل يف خاصة شأنه وشأن اجلامعة التي يعيش
فيها ،وشأن احلياة التي حيياها هو ومجاعته ،يتلقى ذلك األمر ليعمل به فور سامعه ،كام يتلقى
اجلندي يف امليدان(:األمر اليومي) ال ليعمل به فور تلقيه! ومن ثم مل يكن أحدهم ليستكثر
منه يف اجللسة الواحدة ،ألنه كان حيس أنه إنام يستكثر من واجبات وتكاليف جيعلها عىل
()2

عاتقه ،فكان يكتفي بعرش آيات حتى حيفظها ويعمل هبا كام جاء يف حديث ابن مسعود)

والتلقي هبذه الصورة ،كام يذكر سيد قطب ،ال يمنع من االستفادة العلمية ،بل إنه
عىل عكس ذلك يعمقها ويرسخها زيادة عىل ما يفيده من تربية وسلوك ،يقول(:هذا
(  )1مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.559/1 :
(  )2سيد قطب إبراهيم ،معامل يف الطريق ،القاهرة :دار الرشوق ،ص.9
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الشعور ..شعور التلقي للتنفيذ ..كان يفتح هلم من القرآن آفا ًقا من املتاع وآفا ًقا من املعرفة،
مل تكن لتفتح عليهم لو أهنم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة واالطالع ،وكان ييرس
هلم العمل ،وخيفف عنهم ثقل التكاليف ،وخيلط القرآن بذواهتم ،وحيوله يف نفوسهم ويف
حياهتم إىل منهج واقعي ،وإىل ثقافة متحركة ال تبقى داخل األذهان وال يف بطون
حتول خط سري احلياة)
آثارا وأحدا ًثا ِّ
الصحائف ،إنّام تتحول ً

()1

وسبب ذلك أن أول خاصية للقرآن الكريم ،وهي اهلدف من نزوله هو أنه كتاب
هداية ال كتاب ثقافة وال كتاب خط ،يقول سيد( :إن هذا القرآن ال يمنح كنوزه إال ملن ُبقبل
عليه هبذه الروح :روح املعرفة املنشئة للعمل .إنه مل جيئ ليكون كتاب متاع عقيل ،وال كتاب
أدب وفن .وال كتاب قصة وتاريخ ـ وإن كان هذا كله من حمتوياته ـ إنام جاء ليكون منهاج
خالصا)
منهاجا إهل ًّيا
حياة..
ً
ً

()2

وهو لذلك ينتقد من ختلف من األجيال عن ذلك اجليل ،بسبب خطأ اهلدف،
وقصور اهلمة ،يقول(:إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول .ومنهج
خرج األجيال التي تليه .وما من شك أن هذا العامل الثاين
التلقي للدراسة واملتاع هو الذي َّ
()3

كان عام ً
ال أساس ًيا كذلك يف اختالف األجيال كلها عن ذلك اجليل املميز الفريد)

انطالقا من هذا ،فإنا نرى أن الطريقة املثىل لرتسيخ األثر الروحي للقرآن الكريم يف
نفوس الناشئة ـ وهو كام ذكرنا أهم اآلثار ،بل أساسها الذي تنطلق منه ـ هو أن هتتم املدارس
بجعل القرآن الكريم مادهتا األساسية األوىل للتعليم ،بل املنبع األسايس له ،فيبدأ التلميذ
(  )1معامل يف الطريق ،ص.10
(  )2املصدر السابق ،ص.10
(  )3املصدر السابق ،ص.11
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ـــ من أول نشوئه ـــ حياته عىل حفظ القرآن الكريم مع تعميق معانيه يف النفس ،مع الرتكيز
عىل معانيه اإليامنية قبل كل َشء.
ولن يأخذ ذلك وقتا طويال إن تعاونت فيه مجيع املؤسسات الرتبوية من املسجد
واملدرسة والبيت ،وغريها من املؤسسات.
فإن استكمل الولد حفظه للقرآن الكريم ،كان ذلك مؤهال له لدخول املدارس التي
تلقنه ما يريد التخصص فيه من العلوم الرشعية أو من غريها من العلوم ،فيدخلها ،وقد
اكتسى من أنوار القرآن الكريم ،وحتىل بحليته ما يؤهله لالستفادة منها يف أقرص األوقات،
وبأكمل استفادة.
وقد يتصور البعض أن هذا من الغلو ،فكيف يقترص عىل القرآن الكريم ،وهناك
الكثري مما حيتاج الصبي إىل تعلمه من الرياضيات واللغات األجنبية وعلوم الطبيعة واحلياة
وغريها من العلوم الكثرية؟
واجلواب عىل ذلك :أن كل ما ذكر من العلوم وغريها مما متارسه املدارس ،وتبالغ يف
ممارسته مل ينجح يف تكوين اجليل الصالح املتعلم الذي يفيد نفسه ،ويفيد جمتمعه ،وذلك
ألن االنطالقة كانت خاطئة.
ومثال ذلك مثال من وضع يف مستشفى ،ولفرتة حمدودة ،فانشغل األطباء ـــ بدل
عالجه ،وتأهيله للحياة خارج املستشفى ـــ بتعليمه احلساب واجلرب والعلوم ،فيخرج
بمرضه كام دخل ،مل ينتفع بام تعلمه ،وال يستطيع أن ينفع ألن ما به من أمراض ال زال جيعل
بينه وبني ذلك احلوائل.
ومثل ذلك مثل الصبي يف أول نشوئه ،فهو يف وضع يمكن أن يشكل منه أي قالب،
لتبنى حياته بعد ذلك عىل أساس ذلك القالب ،فإن فرط يف تلك الفرتة ،وانشغل املعلمون
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واملؤسسات الرتبوية باحلشو اخلايل من الرتبية كان لذلك أثره السلبي اخلطري.
ثم إنه لن يعجز من حفظ القرآن الكريم وتعمقت معانيه يف نفسه من أن حيصل كل
ما يتصور أنه فاته ،يف أقرص اآلماد ،ألن امللكات التي استفادها أثناء حفظه للقرآن الكريم،
وأثناء تعميقه ملعانيه ستكون أسسا صحيحة قوية لذلك ،وألكرب منه.
زيادة عىل ذلك فإن املدارس واجلامعات تشكو االنحراف اخلطري الذي يقع فيه
املتعلمون ،وهو ما حيول بينهم ،وبني االستفادة ،ورس ذلك هو ما بدأوا به حياهتم من
االنشغال باجلمع ال بالتحقيق ،وبصورة العلم ال بحقيقة العلم.
لكن هذا احللم الذي نقرتحه ،لن جيد يف الواقع صداه ،ألن املدارس اآلن موحدة
املناهج يف العامل أمجع ،أو تكاد تكون موحدة املناهج ،ومن املستحيل أن تنفصل املجتمعات
اإلسالمية عن هذا التوحد.
فلذلك نرى بديال سهال قد حيقق بعض غايات هذا ،وهو االهتامم بإشاعة القرآن
الكريم ،وتشجيع حفظه ،واحلرص عىل تلقني معانيه بكل الطرق.
ويبدأ كل ذلك بحفظه ،فإن للتكرار دورا كبريا ،ال يف احلفظ وحده ،وإنام يف تقرير
املعاين املحفوظة يف النفس شعر صاحبها أو مل يشعر ،ولذلك كان من سنة النبي  وسنة
السلف الصالح من بعده ترديد اآلية الواحدة ،أو اآليات املتعددة ليساعد ذلك عىل التدبر،
فقد روي عن أيب ذر قال(:قام النبي  بآية يرددها حتى أصبح ،واآلية هي قوله تعاىل:
ْت ا ْل َع ِزيزُ
﴿إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َفإِن ََّك َأن َ

ْ ِ
()1
يم﴾ [املائدة]118 :
احلك ُ
َ

باإلضافة إىل هذاُ ،يدرب القارئ الطرق التي توصل إىل قلبه وروحه احلقائق

( )1أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي الكربى ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1411 ،1ـ .346/1 ،1991
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اإليامنية ،وقد ذكرها الغزايل عند بيان اآلداب الباطنة لتالوة القرآن الكريم ،وهي(:)1
 1ــ استحضار عظمة القرآن :ملا لذلك من تأثري نفيس عىل القارئ ،وهلذا
االستحضار تأثري كبري يف تلقي التايل واستعداده للفهوم التي يفيضها الل عىل عباده العارفني
بعظمة كالمــه ،وذلك ألن فيها فتحا ملجاالت مطلقة للقرآن الكريـم ال يــحـدها الرتكيب
اللغوي املحدود.
 2ـ استحضار عظمة الل تعاىل :وذلك بأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البرش،
وهلذا كان بعض الصحابة ـ كام ينقل الغزايل ـ إذا نرش املصحف غيش عليه ،ويقول( :هو
كالم ريب ،هو كالم ريب)( ،)2وطريق التحقق هبذا ــ كام يرى الغزايل ــ هو أن حيرض بباله عند
بداية التالوة العرش والكريس والساموات واألرض وما بينهام من اجلن واإلنس والدواب
واألشجار ،ويعلم أن اخلالق جلميعها والقادر عليها والرازق هلا واحد ،وأن الكل يف
قبضته ،مرتددون بني فضله ورمحته ،وبني نقمته وسطوته ،إن أنعم فبفضله ،وإن عاقب
فبعدله(.)3
وهذا التعظيم التمهيدي هو وسيلة وغاية يف نفس الوقت ،ألنه بقدر تعظيمه عند
القراءة يكون فهمه عن الل ،وبقدر فهمه عن الل تكون معرفته ويزداد تعظيمه.
 3ــ حضور القلب :وهو ترك حديث النفس واالنشغال بالقرآن عن غريه ،وذلك ـ
كام يرى الغزايل ـ يتولد عام قبله من التعظيم ،فإن املعظم للكالم الذي يقرؤه يرس به
ويستأنس وال ينتقل عنه ،زيادة عىل احتواء القرآن الكريم عىل كل ما يستأنس به القلب إن
(  )1انظر :حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت ،من  280/1إىل .288/1
(  )2إحياء علوم الدين.281/1 ،
(  )3املصدر السابق.281/1 ،
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كان التايل أهال له (فكيف يطلب األنس بالفكر يف غريه ،وهو يف متنزه ومتفرج؟ ،والذي
يتفرج يف املتنزهات ال يتفكر يف غريها)

()1

وهو أيضا مرتبط بمدى علم القارئ بسعة القرآن الكريم التي هي فيض من مصدره
اإلهلي ،فلذلك يقرأ كل مرة كالما جديدا ،ويفهم فهام جديدا ،وتفاض عىل قلبه أحوال
جديدة ،وذلك كله ناف لصفة التكرار املسببة للغفلة وعدم حضور القلب ،وذلك كله ال
يكون ـ كام عرب عنه الغزايل يف كل مناسبة ــ إال باجلد ،وهو التجرد له عند القراءة وانرصاف
ِ ِ
َاب بِ ُق َّو ٍة﴾ [مريم ]12 :باجلد
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
اهلم له عن غريه ،ويفرس قوله تعاىلَ ﴿ :يا َ ْ
واالجتهاد]

()2

 4ـ التفهم :وهو املقصود األصيل من القراءة ،وكل ما قبله متهيد نفيس وعقيل له،
ألن القرآن الكريم حيوي ـ كام يعرب الغزايل ـ كل العلوم ،ولكنه ال يمنح علومه إال ملن يتأمله
ويفكر فيه ،أو كام يقول ابن مسعود( :من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن)

()3

ويرضب الغزايل األمثلة الكثرية عن كيفية استنباط الفهوم من القرآن الكريم ،فإذا
قرأ القارئ قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما ُمتْنُ َ
ون﴾ [الواقعة ]58 :يتأمل املني وهو نطفة متشاهبة
األجزاء ،ثم ينظر يف كيفية انقسامها إىل اللحم والعظم والعروق والعصب ..ويتأمل هذه
العجائب لريقى منها إىل ما هـو أعـجـب ،وهو الصفة التي صدرت منها تلك األعاجيب
()4

(فال يزال ينظر إىل الصنعة فريى الصانع]

(  )1املصدر السابق.281/1 ،
(  )2املصدر السابق.281/1 ،
(  )3املصدر السابق.281/1 ،
(  )4إحياء علوم الدين.281/1 ،
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وإذا قرأ أسامء الل تعاىل (يتأمل معاين هذه األسامء والصفات لينكشف له أرسارها،
فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال للموقنني)

()1

وهكذا إذا قرأ القارئ أحوال األنبياء ،وما حصل هلم من أنواع البالء يستنبط منه
صفة االستغناء لل عز وجل عن الرسل واملرسل إليهم ،وأنه لو أهلك مجيعهم مل يؤثر ذلك
يف ملكه شيئا(.)2
 5ـ التخصيص :وهو أن يقدر أنه املخصوص بكل خطاب يف القرآن ،فإن سمع أمرا
أو هنيا قدر أنه املنهي واملأمور ،وإن سمع وعدا أو وعيدا فمثل ذلك( ،وكيف ال يقدر هذا،
()3

والقرآن ما أنزل عىل رسول الل  لرسول الل خاصة ،بل هو شفاء ورمحة ونور للعاملني)

ونتيجة ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ أن ال تتخذ دراسة القرآن عمال ،بل يقرؤه كام يقرأ
العبد كتاب مواله الذي كتبه إليه ليتأمله ،ويعمل بمقتضاه ،وينقل الغزايل يف ذلك عن مالك
بن دينار قوله( :ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع املؤمن ،كام أن
()4

القرآن ربيع األرض)

 6ــ التأثر:وهو تفاعل النفس مع القرآن الكريم بحيث يتأثر بآثار خمتلفة بحسب
اختالف اآليات ،فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من احلزن واخلوف
والرجاء وغريها.
ويذكر الغزايل أمثلة توضيحية لذلك ،فعند الوعيد وتقييد املغفرة بالرشوط يتضاءل

(  )1املصدر السابق.281/1 ،
(  )2املصدر السابق.281/1 ،
(  )3املصدر السابق.281/1 ،
(  )4املصدر السابق.281/1 ،
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من خيفته كأنه يكاد يموت ،وعند التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه يطري من الفرح ،وعند
ذكر الل تعاىل وصفاته وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلالله واستشعارا لعظمته ،وعند ذكر
الكفار وما يستحيل عىل الل عز وجل يغض صوته وينكرس يف باطنه ،وعند ذكر اجلنة ينبعث
بباطنه شوقا إليها ،وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها(.)1
وبذلك يشرتك يف القراءة اللسان والعقل والقلب ،فحظ اللسان تصحيح احلروف
بالرتتيل ،وحظ العقل تفسري املعاين ،وحظ القلب االتعاظ والتأثر باالنزجار واالئتامر،
فاللسان يرتل ،والعقل يرتجم ،والقلب يتعظ.
 7ــ الرتقي :وهو عدم التوقف عند حد معني أو مقام خمصوص ال يتجاوزه ،فكام
أنه يف تفهم القرآن يرتقى عند كل قراءة إىل فهم جديد ومعان جديد مل تكن ختطر له ،فكذلك
يف عالقته مع القرآن الكريم يرتقى إىل أن يستشعر سامعه من الل تعاىل ،فريى يف الكالم
املتكلم  ،ويف الكلامت الصفات ،فال ينظر إىل نفسه وال إىل قراءته ،بل يكون مقصور اهلم
عىل املتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدته عن غريه(.)2
 8ــ التربي :وهو خامتة مراتب التدبر املكونة حلقيقته ،وفيها يعود العبد إىل أصله
بعدما ترقى يف معارج العرفان والفهوم ،فيستشعر حياء العبودية ،فيتربأ من حوله وقوته
وااللتفات إىل نفسه بعني التعظيم والرضا ،فإذا قرأ آيات الوعد ومدح للصاحلني ال يشهد
نفسه عند ذلك ،بل يشهد املوقنني والصديقني ،ويتشوف إىل أن يلحقه الل عز وجل هبم(.)3
وهذا الشعور ،وهو عودة التايل إىل عبوديته ،هو الباب الذي منه تلوح أنوار
(  )1املصدر السابق.281/1 ،
(  )2املصدر السابق.281/1 ،
(  )3املصدر السابق.281/1 ،
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الكشوفات والفهوم ،فهي كام يقول الغزايل( :ال تكون إال بعد التربي عن النفس وعدم
االلتفات إليها وإىل هواها) ( ،)1فالعبد إذا رأى نفسه بصورة التقصري يف القراءة كانت رؤيته
سبب قربه.
هذه هي املراتب التي يضعها الغزايل للعبور إىل احلقائق القرآنية ،وبالتايل هي املنهج
الذي حيقق األثر الروحي للقرآن الكريم ،ولألسف نالحظ يف واقعنا التعليمي اهتامما كبريا
إىل درجة املبالغة يف تعليم كيفية القراءة وخمارج احلروف ،وننسى يف غمرة ذلك أن نعلم
القراء كيف يرتقون بأرواحهم إىل احلقائق التي جاء القرآن الكريم مللء النفوس هبا.
ثانيا ـ األثر الرتبوي:
يقصد بالرتبية يف االصطالح احلديث عملية التنمية للقدرات البرشية التي وهبها
الل لعباده ،أيا كانت تلك القدرات ،فقد عرفت بأهنا (تنمية الوظائف اجلسمية والعقلية
()2

واخللقية حتى تبلغ كامهلا عن طريق التدريب والتثقيف)

وعرفت بأهنا (العملية املقصودة أو غري املقصودة التي اصطنعها املجتمع لتنشئة
األجيال اجلديدة بطريقة تسمح بتنمية طاقاهتم وإمكانياهتم إىل أقىص درجة ممكنة يف إطار
ثقايف معني قوامه املناهج واالجتاهات واألفكار والنظم التي حيددها املجتمع الذي تنشأ فيه،
بام جيعلهم عىل وعي بوظائفهم يف هذه املجتمع ،ودور كل منها يف خدمته ،ونمط الشخصية
()3

التي خيتارها ،ونوع السلوك الذي جيب عليه أن يسلكه)

بناء عىل هذه التعاريف فإن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي حيوي منظومة
(  )1املصدر السابق.281/1 ،
(  )2فاخر عاقل ،قاموس الرتبية ،بريوت :دار القلم ،1983 ،ص.27
(  )3حممد سيف الدين فهمي ،سليامن نسيم ،مبادئ الرتبية الصناعية( ،املكتبة األنجلواملرصية ،القاهرة1997 ،م)ص.4
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كام لة من املناهج الرتبوية النافعة ،فهو يوجه النفس إىل الكامالت ،وخياطبها بكل اللغات
التي تفهمها ،ألن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق اإلنسان ،وهو أعلم باألسلوب الذي
يفهمه ،وال يمكننا يف هذا البحث املخترص أن نذكر األسس واخلصائص التي متيز املنهج
الرتبوي القرآين ،فقد ألفت يف ذلك املؤلفات الكثرية ،ولكنا نكتفي بذكر جمالني مهمني من
جماالت الرتبية القرآنية ،ومها الرتبية العقلية والرتبية اخللقية:
 1ــ الرتبية العقلية:
لقد عنى القرآن الكريم بالعقل ،واعتربه املرجع الذي تعرف به احلقائق ،بل اعترب
أن احلائل األكرب بني البرش واحلقائق هو عدم استعامل العقل ،قال تعاىل معاتبا الكفار الذين
مل يستعملوا عقوهلمَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َف َت ُك َ
ان
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ِ
الصدُ ِ
َي ْس َم ُع َ
ور﴾ [احلج]46 :
وب ا َّلتي ِيف ُّ
ون ِ َهبا َفإِ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
وأول ما نراه يف القرآن الكريم يف تربيته للعقل هو حتريره من تلك القيود التي حتول
دون استعامله االستعامل الصحيح ،وأول هذه القيود قيد اخلرافة ،فلهذا حارب القرآن
الكريم عبادة األصنام وبني هتافتها وضعفها وعجزها ،وهي حرب يف احلقيقة عىل اخلرافة،
وهلذا ذكر املنهج العقيل الذي اعتمده إبراهيم عليه السالم يف حربه عىل عبادة األصنام حني
ِ
حطمها ،ثم خاطب قومه بقولهَ ﴿:أ َف َتعبدُ َ ِ
ف
رض ُك ْم ُأ ٍّ
ُْ
ون م ْن ُدون اللَِّ َما َال َينْ َف ُع ُك ْم َش ْيئًا َو َال َي ُ ُّ
ون ِمن د ِ
ِ
ون اللَِّ َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [األنبياء 66 :ـ ]67
َل ُك ْم َو َملا َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ومثل هذه احلرب نجدها يف مواجهة القرآن الكريم للتبعية العقلية لسلطة السلف
املتقدمني ،فقد حث القرآن الكريم عىل إعامل العقل وترك التقليد بجميع أنواعه ،ومهام
كانت حرمة ذلك املقلد ،قال تعاىل موبخا الكفار الذين حالت تبعيتهم العقلية بينهم وبني
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اللَُّ َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما
اتباع احلق الذي جاء به رسول الل َ :
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ِ

ِ

ون َش ْيئًا َو َال َ ْهيتَدُ َ
َان آ َباؤُ ُه ْم َال َي ْعق ُل َ
َأ ْل َف ْينَا َع َل ْيه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون﴾ [البقرة]170 :
ومثل هذه احلرب نجدها يف دعوة القرآن الكريم إىل حترير العقل من اجلمود ودعوته
إىل التفكر والتبرص ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّام َأ ِع ُظ ُكم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُموا للَِّ َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث َّم
ْ َ
َ
َت َت َفك َُّروا﴾ [سبأ ،]46 :ونالحظ يف اآلية الكريمة الدعوة إىل التفكري اجلامعي ،ألن العقل
الواحد قد ال يصل إىل احلقيقة ،فيحتاج إىل خمتصني يف كل املجاالت ليدعموا عقله.
بل إن القرآن الكريم يقدم عبودية التفكر عىل عبودية التذكر ،فيذكر أن أول ما يبدأ
به أولو األلباب قبل الذكر والدعاء التفكر ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
ون اللََّ ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات ِألُ ِ
اب ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
َو ْ
وهبِ ْم
َ
ْ َ َ

ِ
ِ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َو َي َت َفك َُّر َ
اب
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ
الن ِ
َّار﴾ [آل عمران 190 :ـ ]191

وفوق هذا حيرر القرآن الكريم العقول من التبعية ألي كان ما مل يكن معه من
ِ ِ
رص
﴿و َال َت ْق ُ
الرباهني ما يؤيد دعواه ،قال تعاىلَ :
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
اج ْج ُت ْم فِ َيام
وال﴾ [اإلرساء ،]36 :وقالَ :
﴿ها َأ ْن ُت ْم َهؤُ َالء َح َ
ِ ِ
ون فِ َيام َل ْي َس َل ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
َاج َ
ون﴾ [آل عمران،]66 :
َل ُك ْم بِه ع ْل ٌم َفلِ َم ُحت ُّ
وقالُ ﴿ :ق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [النمل]64 :
ْ َ
ْ
ُْ
بل فوق هذا نجد يف القرآن الكريم منهجا عقليا متكامال يستطيع من خالله املتلقي
أن يمرن عقله عىل كل املناهج العقلية التي جاءت هبا البرشية ،وال يكفي املقام لذكر هذه
املناهج ووجه استنباطها من القرآن الكريم يف هذا املقام ،وهي تستدعي البحث املستفيض
لنرى مدى الكامل العقيل الذي يصل إليه املتلقي من القرآن الكريم.
 2ــ الرتبية اخللقية:
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ربام يكون وصف القرآن الكريم بكونه كتاب األخالق األول صحيحا ،فالقرآن
بعقيدته وفقهه وكل ما حيويه من أخبار ومواعظ وقصص كلها توجيهات أخالقية رفيعة.
فالعقيدة يف القرآن الكريم هي املنهل األول لألخالق العالية ،ذلك أهنا ليست معاين
ذهنية فقط يمتلئ هبا الذهن ،وإنام هي حقائق تؤثر يف الوجدان والسلوك مجيعا.
فإيامن املؤمن برمحة الل ولطفه بعباده جيعله رحيام لطيفا ،وإيامن املؤمن بكرم الل جيعله
كريام ،وإيامنه بشكر الل لعباده جيعله شكورا ..وهكذا.
وإيامن املؤمن بام أعد الل لعباده من نعيم إن هم أحسنوا ،وإيامنه بام أعده هلم من
عذاب إن هم أساءوا جيعله حريصا عىل جتنب كل ما حيرمه من الثواب أو يوقعه يف
العقاب..
وهكذا نجد العقيدة القرآنية متتزج بالسلوك األخالقي ،لتتحول من معان ذهنية
فكرية إىل معان سلوكية أخالقية ،وهلذا نجد القرآن الكريم يرتب عىل العقيدة السلوك
واألخالق ،فالل تعاىل مثال يرتب عىل اإليامن بالل واليوم اآلخر األمر باملعروف والنهي عن
ون بِاملَْعر ِ
ِ
املنكر واملسارعة يف اخلريات ،قال تعاىلُ ﴿ :يؤْ ِمنُ َ
وف
ون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َين َْه ْو َن ع ِ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ
الصاحلنيَ ﴾ [آل عمران]114 :
اخل ْ َريات َو ُأو َلئ َك م َن َّ
ون ِيف ْ َ
وعىل نقيض ذلك يبني أن العمى الذي يصيب القلوب واجلوارح ،وبسببه ينحرف
السلوك هو عدم اإليامن باآلخرة ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة زَ َّينَّا َهل ُ ْم َأع َْام َهل ُ ْم
َف ُه ْم َي ْع َم ُه َ
ون﴾ [النمل]4 :
وهكذا نجد القرآن الكريم يربط العبادات باألخالق ،فقد ربط الصالة اخلاشعة
بكثري من املعاين األخالقية الرفيعة ،قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف َص َال ِهتِ ْم
َاة َف ِ
ون وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
َخ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ِ
اع ُل َ
اش ُع َ
وج ِه ْم
َن ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ َ
ْ ُ
َ ْ
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َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ِ
َحافِ ُظ َ
ومنيَ َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك
ون إِ َّال ع ََىل َأزْ َواج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ون َوا َّل ِذي َن ُهم ِألَمان ِ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َل َو ِاهتِ ْم
ْ َ
ِ
ون ا َّل ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
ون ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َو ِار ُث َ
حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املؤمنون 1 :ـ ]11
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
َُ
ففي هذه اآليات الكريمة يربط القرآن الكريم الصالة اخلاشعة بجملة من األخالق
الرفيعة مرتبة ترتيبا بديعا ،ثم خيتم ذلك باجلزاء العظيم الذي يناله من حتقق بتلك األخالق
العالية.
وهكذا نجد القرآن الكريم يعلم املتلقي كل أنواع األخالق ويربطها بأصناف
الرتغيب والرتهيب ،فاخللق ـكام هو معلوم عند علامء األخالق ـ حيتاج إىل ض
قد يقال بعد هذا :فلم ال نرى أثر القرآن عىل النشء يف املدارس القرآنية ،وال عىل
الكثري من معلميهم؟
واجلواب عىل هذا بسيط ،وهو أننا غلبنا احلروف القرآنية عىل الرسالة القرآنية ،أي
رصنا نتعامل مع القرآنية كحروف وكلامت نتفنن يف تالوهتا دون الغوص يف أعامق
حقائقها ،كام قال الغزايل منتقدا أهل زمانه( :اين أنبهك عىل رقدتك أهيا املسرتسل يف
تالوتك املتخذ دراسة القرآن عمال ،املتلقف من معانيه ظواهر ومجال إىل كم تطوف عىل
ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها أوما كان لك أن تركب متن جلتها لتبرص عجائبها
وتسافر اىل جزائرها الجتناء أطايبها وتغوص يف عمقها فتستغني بنيل جواهرها أوما تعري
()1

نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها]

بل إن رسول الل  أشار إىل هذا عندما وصف قوما يأتون بعده ،قال فيهم( :خيرج

(  )1أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،جواهر القرآن ،بريوت :دار إحياء العلوم ،ط ،1985 ،1ص.21
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فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم
()1

ويقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية)

وهلذا فإن املعلم الناجح للقرآن الكريم هو الذي ال يكتفي بالرتكيز عىل خمارج
احلروف وأحكام التالوة ،وإنام يضيف إىل ذلك وبدرجة أهم الرتكيز عىل املعاين االخالقية
ليتلقى النشء القرآن الكريم كرسالة إهلية ال كحروف هيتم فقط بتقويمها دون حتصيل املراد
منها.
وهذا بسيط ،وال حيتاج من املعلم ثقافة عالية ،فالقرآن الكريم ميرس للذكر ،واملعاين
فيه تنساب بسهولة وسالسة ،يكفي فقط أن ينبه إليها دون احلاجة إىل التعمق يف تفسريها،
فالتفسري يف أحيان كثرية ،ولألسف ،ينرصف باملعنى القرآين السامي إىل معان حمدودة ضيقة
ال تتناسب مع آفاق القرآن السامية.
ثالثا ـ األثر االجتامعي:
وهو ـ كام ذكرنا ـ نتيجة لآلثار السابقة ،فمن سمت روحه باملعاين اإليامنية العميقة،
ثم هتذبت نفسه باألخالق الرفيعة ،وهتذب عقله بالعلوم النافعة ،الشك أنه سيصبح إنسانا
صاحلا يف املجتمع ،يمنع أذاه عنه ،ويقدم خريه إليه.
ومع أن ما سبق كاف لتوفري مثل هذا النشء الصالح إال أن القرآن الكريم ـ وهو
الكتاب اهلداية الشاملة ـ ال يكتفي به ،بل يضع منظومة من القيم التي تعلم املتلقي كيف
يتعامل مع املجتمع ،ثم كيف يتعامل أفراد املجتمع بعضهم مع بعض ،ثم كيف يتعاملون
مع سائر املجتمعات.

(  )1حممد بن إسامعيل أبو عبدالل البخاري ،اجلامع الصحيح ،بريوت :دار ابن كثري ،ط.1928/4 ،1407 ،3
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ومن القيم التي عىل املريب ومعلم القرآن أن هيتم هبا ،وهو يرعى هذه الناحية يف
النشء املتعلم احلرص عىل تعليمهم اآلداب االجتامعية التي وردت يف القرآن الكريم ،فهي
األساس يف تأليفهم للمجتمع ،وتأليف املجتمع هلم ،وهو ما يمنع عنهم الكثري من العقد
النفسية التي حتول بينهم وبني النجاح يف احلياة ،ألن الغرض األقىص من هذه اآلداب هو
()1

حتقيق األلفة االجتامعية كام قال ( :املؤمن مألفة وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف)

بل قد نص الل تعاىل عىل تلك اآلداب يف موعظة لقامن عليه السالم البنه ،وكأنه
ينبهنا إىل رضورة غرس هذه اآلداب يف األوالد منذ الصغر ،قال تعاىل حاكيا عن لقامن عليه
ِ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َو َال َمت ْ ِ
﴿و َال ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ب ُك َّل
ض َم َر ًحا إِ َّن اللََّ َال ُحي ُّ
السالم قوله البنهَ :
ور وا ْق ِصدْ ِيف م ْشيِ َك واغ ُْض ْض ِمن صوتِ َك إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
خمُ ْت ٍ
ت ْ
احلَ ِم ِري﴾
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
ْ َ ْ
َ
َال َف ُخ ٍ َ
َ
َ
[لقامن 18 :ـ ]19

﴿وإِ َذا َب َلغَ
ومثل هذا ورد األمر بتعليم األوالد االستئذان منذ الصغر ،قال تعاىلَ :
ِ
ْاألَ ْط َف ُال ِمنْ ُك ُم ْ
ني اللَُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َواللَُّ
اس َت ْأ َذ َن ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِ
يم﴾ [النور]59 :
يم َحك ٌ
عَل ٌ
ويف هذا إشارة إىل آداب اجتامعية كثرية ألن لالستئذان ـ يف أبعاده العميقة ـ تأثريا
اجتامعيا كبريا جيعل املؤمن ال يتدخل فيام ال يعنيه ،وال يأخذ ما ال يملكه ،وال يترصف إال
يف حدود ما يتاح له ،وهذه هي أمهات األخالق يف السلوك االجتامعي.
وهكذا نجد يف القرآن الكريم احلث عىل آداب املجالس ،وما حتمله هي األخرى من
معان عميقة ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِيف املَْ َجالِ ِ
س
َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اللَُّ َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َيل ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا َي ْر َف ِع اللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم َوا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
(  )1مسند أمحد.293/2 :
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ٍ

ِ

ا ْلع ْل َم َد َر َجات َواللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ري﴾ [املجادلة]11 :
ون َخبِ ٌ

أو آداب الكالم ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ت َْر َف ُعوا َأ ْص َوا َت ُك ْم َف ْو َق
صو ِ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال
ض َأ ْن َ ْ
ت النَّبِ ِّي َو َال َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
َ ْ
ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [احلجرات]2 :

أو آداب التحية ،كام يف قوله تعاىل﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
وها
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
َ ُ ِّ ْ
َان ع ََىل ُك ِّل ََش ٍء ِ
إِ َّن اللََّ ك َ
حسي ًبا﴾ [النساء]86 :
ْ َ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
﴿و َال َمت ْ ِ
ض َم َر ًحا إِن ََّك َل ْن َخت ِْر َق ْاألَ ْر َض
أو آداب امليش ،كام يف قوله تعاىلَ :
َو َل ْن َت ْب ُلغَ

ِْ
اجل َب َال ُط ً
وال﴾ [اإلرساء]37 :

وهكذا نجد القرآن الكريم مصدرا مهام من مصادر التهذيب االجتامعي للمسلم،
فإذا حرص املريب عىل التنبيه هبذه اآليات ،وكيفية تطبيقها يف احلياة ،فإنه سيهذب النشء
ويؤهله للحياة االجتامعية الصاحلة.
خامتة:
واخلالصة التي ننتهي إليها من هذا البحث املوجز هو أن القرآن الكريم هو كتاب
اهلداية والرتبية واإلصالح الشامل لكل مناحي احلياة.
وهو ال حيتاج من الذي يريد أن يستفيد منه سوى أن يلقي بسمعه إليه ،ثم يتأدب
بني يديه ،ثم ينفعل لكل ما يذكره أو يأمر به موقنا أنه كالم ربه الذي ال يأتيه الباطل من
يديه وال من خلفه.
وهذا اجللوس املصاحب حلضور القلب يغني صاحبه عن كثري من الرتف الفكري
الذي صحب الكثري من كتب التفسري ،والتي رصفت قارئ القرآن الكريم ـ لألسف ـ عن
معانيه اجلليلة إىل حكايات أو خرافات أو رصاعات بني املذاهب والفرق ،وكل ذلك أبعد
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املؤمنني عن سمو املعاين القرآنية.
وهلذا نرى القرآن الكريم يذكر التالوة ،والتالوة احلقة ،ويكتفي هبا ،وكأنه ينبهنا من
خالهلا إىل أن من تىل القرآن حق التالوة ،فسيهتدي به حق اهلداية ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن
ون بِ ِه ومن ي ْك ُفر بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ارس َ
ون﴾
آ َت ْين ُ
ُ َ
َاه ُم ا ْلكت َ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َّق ت َال َوته ُأو َلئ َك ُيؤْ منُ َ َ َ ْ َ ْ
اخل ُ
[البقرة]121 :

وعندما أثنى عىل الصاحلني من أهل الكتاب من قبلنا قالَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل
ون آي ِ
ِ
ا ْلكِت ِ
ات اللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران]113 :
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
املراجع
.1

القرآن الكريم

.2

أبو الفداء إسامعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ ـ  1999م.

.3

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت.

.4

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،جواهر القرآن ،بريوت :دار إحياء العلوم ،ط.1985 ،1

.5

أمحد بن حنبل أبو عبدالل الشيباين ،مسند أمحد ،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

.6

أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي الكربى ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1411 ،1ـ .1991

.7

سيد قطب إبراهيم ،معامل يف الطريق ،القاهرة :دار الرشوق ،ص.9

.8

عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار القلم.1984 ،

.9

فاخر عاقل ،قاموس الرتبية ،بريوت :دار القلم.

 .10حممد بن إسامعيل أبو عبدالل البخاري ،اجلامع الصحيح ،بريوت :دار ابن كثري ،ط.1928/4 ،1407 ،3
 .11حممد سيف الدين فهمي ،سليامن نسيم ،مبادئ الرتبية الصناعية( ،املكتبة األنجلواملرصية ،القاهرة1997 ،م].
 .12مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
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سليامن عليه السالم وصفات احلاكم املسلم
من خالل التأمل يف قصص األنبياء عليهم السالم يف القرآن الكريم ،نجد أن الل
تعاىل جعل لكل نبي حمال من حمال األسوة والقدوة ،والتي دعا إىل مراعاهتا والبحث عنها
ِ
ِ
ِ
م ا ْقتَد ْه﴾ [األنعام]90 :
يف قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئ َك ا َّلذي َن َهدَ ى اللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُ
فاآلية الكريمة تشري إىل أمرين أساسيني :أوهلام البحث عن حمل القدوة من حياة
النبي كام عرضت يف القرآن الكريم ،والثاين البحث عن كيفية تنفيذ اهلدي الذي جاء به ،ال
بحروفه ،وإنام بتنزيله إىل الواقع بحسب املتطلبات التي يتطلبها.
وبناء عىل هذا؛ فإن القصص القرآين املرتبط باألنبياء عليهم السالم جمال رحب
للكثري من التعاليم املقدسة التي شاء الل أن يصيغها عىل ذلك الشكل ،لينتقل هدهيم إىل
هذه األمة ،ويرسي فيها ،وبذلك يتم التواصل بني مجيع األجيال الصاحلة للبرشية.
لكن التحريف لألسف أصاب ذلك اهلدي الذي جاء به أولئك األنبياء عليهم
السالم؛ فحول من قصصهم إىل أساطري وخرافات ودجل ،بعيدة متاما عام يقتضيه اهلدي
من العربة والتأيس ،بل إن الكثري من القيم املنحرفة تسللت لتلك القصص؛ فرصفتها متاما
عن غايتها التي أنزلت من أجلها.
ولعل أكثر تلك القصص تعرضا للتحريف والتبديل وإدخال األساطري واخلرافات
قصة سليامن عليه السالم ،فهو النبي األكثر ترضرا من الدجل الذي أدخلته الفئة الباغية يف
تفاسري القرآن الكريم ،ثم من خالهلا إىل كتب احلديث والعقيدة وغريها.
ولعل السبب يف ذلك هو ارتباط قصة سليامن عليه السالم بالنظام السيايس ،وكونه
نموذجا للحاكم املسلم يف أمجل صفاته ،وهو ما تأباه الفئة الباغية التي انحرفت بالعدالة
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السياسية اإلسالمية حني جعلت منها أمرا تابعا للدنيا ،ال للدين ،ولذلك أتاحت للحاكم
احلرية يف ممارسة استبداده ،وبغطاء ديني.
وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عن الصورة احلقيقية لسليامن عليه السالم كام وردت يف
القرآن الكريم ،ال كام وردت يف األساطري التي زجت يف التفاسري.
وهو ما يدعونا كذلك إىل البحث عن صفاته ،ورس اختياره حمال للهدي اإلهلي
املرتبط بالسياسة ونظام احلكم ،ذلك أن سليامن عليه السالم ـ من خالل ما ورد عنه يف
القرآن الكريم ـ حيمل كل صفات رجل الدول املؤمن القوي العادل.
بل هو حيمل كل صفات الدولة املسلمة العادلة القوية ،وهو بذلك يشري إىل نوع
نظام احلكم الذي يدعو الل تعاىل املسلمني إىل العمل به يف حياهتم السياسية ،ذلك أن احلاكم
هو الركن األسايس يف كل نظام سيايس ،ففي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مثال [الويل
الفقيه] هو الذي يميز النظام اإلسالمي أو نظام اجلمهورية اإلسالمية عن غريه ،ويف
السعودية [النظام امللكي] هو املميز للنظام السيايس ،بناء عىل أن رأس اهلرم هلذه الدولة هو
امللك ،ويف دول أخرى نجد النظام الربملاين أو النظام الرئايس ،وهكذا يسمى النظام بحسب
احلاكم الذي حيكم الدولة ،والصالحيات املتاحة له.
ولذلك كان البحث عن صفات احلاكم املسلم بحثا عن نوعية النظام السيايس
اإلسالمي ،أو بحثا عن نظرية احلكم يف اإلسالم كام نص عليها القرآن الكريم.
وهلذا فإن الل تعاىل عندما دلنا عىل صفات سليامن عليه السالم أو صفات احلاكم
املسلم هو يف احلقيقة يبني لنا نوع النظام الذي يقوم أو تقوم عليه الدولة اإلسالمية ،وهو
هذا احلكم الصالح الرباين الذي تتوفر فيه هذه الصفات.
بناء عىل هذا وجدت أن القرآن الكريم ذكر نوعني من الصفات لسليامن عليه
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السالم ،والتي يمكن تطبيقها عىل احلاكم املسلم:
أوهلام :صفات شخصية ترتبط به كنبي من األنبياء ،وهي تشبه صفات مجيع األنبياء
عليهم السالم ،الذين حتلوا بالعصمة بجميع صورها ،ومن مجيع نواحيها.
ثانيهام :صفات وظيفية ترتبط بالوظيفة التي أتيحت له ،والفرق بينها وبني األوىل أن
الصفات شخصية موجودة دائام منذ بدء حياته إىل وفاته ،أما الصفات الوظيفية فهي
موجودة فيه ،ولكن جتلياهتا تظهر عندما يامرس دوره يف احلكم.
وقد قسمنا هذا املقال إىل مبحثني بحسب نوع الصفات ،وقد كان مصدرنا األكرب
فيه هو القرآن الكريم ،ومل نرجع لكتب التفسري إال للرضورة ،لوضوح ما ورد يف قصته،
والمتالء كتب التفسري لألسف بام يرصف عن املعاين التي أرشنا إليها.
أوال ـ الصفات الشخصيات للحاكم املسلم:
ونقصد هبا امللكات والصفات الراسخة يف شخص احلاكم بغض النظر عن توليه
ملنصبه ،وهي من الصفات الرضورية التي ال يمكن أن يرشح احلاكم لوظيفته من دون
التحقق هبا ،وقد رأينا أن يمكن تلخيصها يف الصفات التالية:
 .1املنبت احلسن:
﴿و َو ِر َ
ث ُس َل ْي َام ُن
ونقصد به والدته يف أرسته صاحلة ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِ
َش ٍء إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْض ُل املُْبِنيُ ﴾
َد ُاو َد َو َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس ُع ِّل ْمنَا َمنْط َق ال َّط ْري َو ُأوتينَا م ْن ُك ِّل َ ْ
ِ
ِ
اب﴾ [ ّص ،]30:وهي تدل عىل
﴿و َو َه ْبنَا لدَ ُاو َد ُس َل ْي َام َن ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّو ٌ
[النمل ،]16:وقال عنهَ :
أن سليامن عليه السالم نشأ يف أرسة متدينة صاحلة ،حيث كان أبوه نبيا ،وهلذا ورث سليامن
عليه السالم يف بيت أبيه األخالق والعلم.
وهي مع كوهنا صفة وهبية ال جمال فيها للكسب ،لكنها مع ذلك صفة مهمة
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ورضورية ،تتيح ملن توفرت فيه من األهلية ما ال تتيح لغريه.
وهلذا يذكر الل تعاىل املنابت احلسنة لألنبياء عليهم السالم ،فزكريا عليه السالم طلب
من الل تعاىل أن يكون له ولد يكون خليفته يف إرسائيل كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب إِ ِّين َو َه َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ايل ِم ْن َو َرائِي
الر ْأ ُس َش ْي ًبا َو َمل ْ َأ ُك ْن بِدُ عَائ َك َر ِّب َشق ًّيا َوإِ ِّين خ ْف ُت املَْ َو ِ َ
ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاش َت َع َل َّ
ِ
ِ
ث ِم ْن ِ
ب ِيل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
اج َع ْل ُه َر ِّب
وب َو ْ
آل َي ْع ُق َ
َوكَانَت ا ْم َر َأ ِيت عَاق ًرا َف َه ْ
ِ

َرض ًّيا﴾ [مريم 4 :ـ ]6

وهلذا نرى رسول الل  جيهز اإلمام عيل من صباه الباكر إىل وفاته بكل الصفات
التي حتتاجها الشخصية املسلمة ،وخصوصا تلك التي تتوىل مهام السياسية واهلداية،
ولذلك كان األوىل من غريه ،ال بناء عىل نسبه ،وإنام عىل توفر تلك الصفات فيه ،بسبب
البيئة التي عاش فيها ،كام يشري إىل ذلك قول اإلمام عيل ردا عىل أولئك الذين استدلوا
بالقرشية عىل األحقية للحكم ،وذكروا بأن قريشا هي شجرة الرسول  ،فقال اإلمام عيل:
(احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة!)

()1

وقال يف بعض احتجاجاته( :واعجباه أتكون اخلالفة بالصحابة وال تكون بالصحابة
()2

والقرابة!؟)

وهكذا أشار اإلمام الصادق إىل أمهية املنبت الصالح يف التحقق باإلمامتني :إمامة
اهلداية ،وإمامة السياسة ،فقال( :كان عيل بن أيب طالب عليه السالم عامل هذه االمة ،والعلم
يتوارث ،وليس يميض منا أحد حتى يرى من ولده من يعلم علمه وال تبقى االرض يوما
(  )1عيل بن أيب طالب (اإلمام) ،هنج البالغة ،مجع :الرشيف الريض ،حتقيق :صبحي الصالح ،طبعة بريوت .ـ لبنان سنة
 1387ه 67 ،ص .97
(  )2املرجع السابق ،ص.197
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بغري إمام منا تفزع إليه االمة) ،قيل له :يكون إمامان؟ قال( :ال إال وأحدمها صامت ال
يتكلم حتى يميض األول)

()1

وعند التأمل يف التاريخ السيايس للدول اإلسالمية نجد لألرس املنحرفة تأثريها
الكبري يف زراعة الكثري من احلكام الفاسدين الذين انحرفوا باألمة عن مسارها الصحيح،
ومن أهم األمثلة عىل ذلك احلكم األموي الذي حذر منه رسول الل  ،وحذر من األرسة
التي تقوم به ،فقال( :هالك أمتي عىل يدي أغيلمة من قريش) ،قال الرواي( :إن شئت أن
()2

أسميهم بني فالن وبني فالن)

و قال مبينا خطر معاوية سليل أرسة بني سفيان عىل اإلسالم واألمة مجيعا ،فقال:
(ال يزال أمر هذه األمة قائام بالقسط ،حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية)(،)3
()4

وقال( :أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية)

وغريها من التحذيرات الكثرية التي مل تؤخذ باحلسبان ،حيث توىل معاوية والية

(  )1بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد  ،الصفار القمي ،إعداد احلاج مريزا حمسن كوجه باغي التربيزي ،مكتبة آية
الل املرعيش النجفي 1404 ،ه قم ،ص .150
(  )2مسند أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،دار الفكر ،بريوت ( )324/2وصحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري،
دمشق وبريوت :دار ابن كثري والياممة للطباعة والنرش والتوزيع1414 ،هـ ()242/4
(  )3رواه احلارث وابن منيع ونعيم بن محاد يف الفتن وابن عساكر وأبو يعىل.58 ،سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري
العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي ،حتقيق وتعليق :الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ 1993 ،م،
()89/10
(  ) 4الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،املحقق :كامل يوسف احلوت ،النارش :مكتبة الرشد ـ
الرياض ،الطبعة :األوىل ،) 35866( ،1409 ،واآلحاد واملثاين ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن
خملد الشيباين ،حققه د .باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة األوىل)63( 1991 ،1411 ،
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الشام ،ولفرتة طويلة يف عهد اخلليفة الثاين والثالث ،من غري مراعاة لكونه من الطلقاء الذين
مل يتمثل فيهم الدين ،وذلك ما ساهم يف حتضريه للفتنة الكربى التي حولت مسار احلكم يف
األمة إىل امللكية واالستبداد ،وأبعدت العرتة الطاهرة التي كانت أوىل الناس بحكم
املسلمني ،كام كانت األوىل هبدايتهم.
وهكذا نجد النامذج الكثرية لدور بعض أبناء األرس املنحرفة يف تبديل أنظمة احلكم،
وحتويلها إىل أنظمة استبدادية ممتلئة باجلور ،وهلذا كان من أسباب قيام احلكم يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية عىل دعائم ثابتة عدم قدرة أمثال تلك األرسة عىل التسلل للمناصب
بناء عىل التشدد يف اختيار املسؤولني.
وهذا ال يعني أن الشخص الذي ليس له أرسة حسنة ال يستحق أن يكون حاكام أو
مسؤوال ،وإنام يعني أنه كلام توفرت هذه الصفات كان ذلك أكمل وأمجل.
 .2الربانية والتقوى:
﴿و َلكِ ْن
الصفة الثانية للحاكم املسلم هي الربانية ،وهي التي أشار إليها قوله تعاىلَ :
ُكو ُنوا ربانِينيَ بِام ُكنْ ُتم ُتع ِّلم َ ِ
َاب َوبِ َام ُكنْ ُت ْم تَدْ ُر ُس َ
ون﴾ [آل عمران ،]79 :وهي تعني
ون ا ْلكت َ
ْ َ ُ
َ َّ ِّ َ
االنتساب للرب ،والتقرب منه ،وكون احلياة كلها مرتبطة به ،وبعبادته والتسليم له ،كام قال
ِ
اي َو َمم َ ِايت للَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ َال َ ِ
رش َ
ت
يك َل ُه َوبِ َذلِ َك ُأ ِم ْر ُ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن َص َال ِيت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
و َأنَا َأو ُل املُْ ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [األنعام]163 ،162 :
َ َّ
ْ
وهلذا يصف الل تعاىل سليامن عليه السالم بأنه أواب ،أي كثري األوبة والرجوع إىل
﴿و َو َه ْبنَا لِدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن نِ ْع َم ا ْل َع ْبدُ
الل( ،]1قال تعاىلَ :

اب﴾ [ص]30 :
إِ َّن ُه َأ َّو ٌ

(  )1انظر :األمثل يف تفسري كتاب الل املنزل ،الشريازي ،نارص مكارم ،قم،إيران ،دار النرش اإلمام عيل بن أيب طالب عليه
السالم ،ط1433 ،3هـ ()472 /14
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وهكذا يرد يف القرآن الكريم وصف كثرة رجوعه ،وذكره لل تعاىل كل حني ،كام قال
ِ
ِ
َات ِْ
ِ
اجل َيا ُد َف َق َال إِ ِّين َأ ْح َب ْب ُت
الصافِن ُ
يش َّ
تعاىل تعقيبا عىل اآلية السابقة﴿ :إ ْذ ُع ِر َض َع َل ْيه بِا ْل َع ِّ
ت بِ ِْ
احل َج ِ
ب ْ
اب﴾ [ص]32 ،31 :
اخلَ ْ ِري َع ْن ِذك ِْر َر ِّيب َحتَّى ت ََو َار ْ
ُح َّ
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ُس َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل ُك ْر ِس ِّي ِه
وقال يف وصف مشهد آخر من مشاهد حياتهَ :
ِ
ْت
ب ِيل ُم ْل ًكا َال َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأن َ
َاب َق َال َر ِّب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
َج َسدً ا ُث َّم َأن َ
اب﴾ [ص]35 ،34 :
ا ْل َو َّه ُ

﴿و ُح ِرش لِ ُس َل ْي َام َن ُجنُو ُد ُه ِم َن ِْ
اجل ِّن َو ْ ِ
اإلن ِ
ْس َوال َّط ْ ِري َف ُه ْم ُيوزَ ُع َ
ون
وقال يف مشهد آخرَ َ :
ِ
ِ
حيطِ َمنَّ ُك ْم ُس َل ْي َام ُن
َحتَّى إِ َذا َأت َْوا ع ََىل َواد الن َّْم ِل َقا َل ْت ن َْم َل ٌة َيا َأ ُّ َهيا الن َّْم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َساكنَ ُك ْم َال َ ْ
ون َف َتبسم َض ِ
احكًا ِم ْن َق ْو ِهلَا َو َق َال َر ِّب َأ ْو ِزعْنِي َأ ْن َأ ْش ُك َر نِ ْع َمت ََك ا َّلتِي
َو ُجنُو ُد ُه َو ُه ْم َال َي ْش ُع ُر َ َ َّ َ

اد َك الص ِ
َأ ْنعم َت ع ََيل وع ََىل والِدَ ي و َأ ْن َأعْم َل صا ِحلا تَر َضاه و َأد ِخ ْلنِي بِر ْمحَتِ َك ِيف ِعب ِ
احلنيَ ﴾
َّ
َ
َ َ ً ْ ُ َ ْ
َ َّ َ
َّ َ
َ
َ ْ
[النمل 17 :ـ ]19

وهكذا يشري القرآن الكريم إىل ذكره لل تعاىل يف كل حمل ،سواء بينه وبني نفسه ،أو
عند خطابه للرعية ،ليدهلا عىل الل ،وعىل أنه مل يستحق احلكم إال لكونه موصوال بالل.
وأمهية هذا الرشط ،وعالقته باحلكم اإلسالم تنطلق من كون [احلاكمية اإلهلية] ،أو
[احلكومة اإلسالمية] ـ كام يعرب عنها اإلمام اخلميني ـ تستلزم توفر أمرين:
األول :أن تكون مجيع قوانني الدولة مستمدة من الرشيعة اإلهلية.
الثاين :أن يكون املنفذ لتلك القوانني ،وخاصة يف مراتبها العليا ،عبد رباين موصول
بالل تعاىل ،وبذلك يتحقق احلكم اإلهلي عرب التمثيل البرشي.
وأمهية هذا الركن تتجىل يف كون العبد الرباين عبدا فانيا عن نفسه ،زاهدا يف احلياة
الدنيا ،راغبا يف الل ،متوكال عليه ،ال يتزحزح أبدا أمام املؤامرات التي قد تستهدف هبا
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دولته ،وهو ما يشري إليه قوله تعاىل عن موسى عليه السالم ـ الذي صار مسؤوال عىل إخراج
ِ
وسى إِنَّا
اجل ْم َعان َق َال َأ ْص َح ُ
اب ُم َ
قومه من استبداد فرعون ـ بعد أن حورصواَ ﴿ :ف َل َّام ت ََرا َءى ْ َ
ون َق َال ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
ملَُدْ َر ُك َ
ين﴾ [الشعراء 61 :ـ ]63

وسى َأ ِن ْ ِ
ارض ْب بِ َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر
ثم عقب الل تعاىل عىل ذلك بقولهَ ﴿ :ف َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُم َ
ِ ِ
ِ ٍ
َفا ْن َف َل َق َفك َ
وسى َو َم ْن َم َع ُه َأ ْمج َِعنيَ
َان ُك ُّل ف ْرق كَال َّط ْود ا ْل َعظي ِم َو َأزْ َل ْفنَا َث َّم ْاآل َخ ِري َن َو َأن َْج ْينَا ُم َ
ن﴾ [الشعراء 63 :ـ ]66
ُث َّم َأغ َْر ْقنَا ْاآل َخ ِري َ

وهي تشري إىل بعد مهم جدا يف اختيار العبد الرباين دون غريه ،وهو ذلك املدد اإلهلي
الذي حيظى به ،بسبب قربه من الل تعاىل ،وهلذا خيرب الل تعاىل أنه سخر لسليامن عليه السالم
جت ِري بِ َأ ْم ِر ِه ُر َخا ًء
يح َ ْ
الر َ
ـ بسبب ربانيته ـ كل َشء حتى الشياطني ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َس َّخ ْرنَا َل ُه ِّ
الشياطِنيَ ُك َّل بن ٍ
آخ ِرين م َقرنِنيَ ِيف ْاألَص َف ِ
َّاء َوغ ََّو ٍ
اد َه َذا َع َطاؤُ نَا َفا ْمنُ ْن
ْ
َ
اب َو َّ َ
َح ْي ُث َأ َص َ
اص َو َ َ ُ َّ
َأ ْو َأ ْم ِس ْك بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾ [ص 36 :ـ ]39
وهذه اآليات الكريمة ـ وإن كانت خاصة بسليامن عليه السالم ـ إال أنه يمكن أن
نعرب هبا ذلك املحل ،لتشمل كل أنواع اللطف اإلهلي الذي تستحقه الشعوب التي تويل
أمورها للصاحلني ،فتحكمها القوانني الصاحلة ،ومن يمثلها من الصاحلني ،كام قال تعاىل:
َاهم جن ِ
َاب آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َك َّف ْرنَا َعن ُْه ْم َس ِّيئ ِ ِ
﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َّات الن َِّعي ِم َو َل ْو
َاهت ْم َو َألَ ْد َخ ْلن ُ ْ َ
َ
حت ِ
اإلن ِ
َأ َّهنُ ْم َأ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ت َأ ْر ُجلِ ِه ْم
ْج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن َر ِّهبِ ْم َألَ َك ُلوا ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم َو ِم ْن َ ْ
ِمن ُْه ْم ُأ َّم ٌة ُم ْقت َِصدَ ٌة َوكَثِ ٌري ِمن ُْه ْم َسا َء َما َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]66 ،65 :
ومن اإلشارات العجيبة املرتبطة هباتني اآليتني الكريمتني ،ما عقبتا به ،وهو قوله
الر ُس ُ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
ِ
ِ
َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
َّاس ِإ َّن اللََّ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َ
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وهي تشري إىل األمر اإلهلي لرسول الل  ،ليخرب األمة عن اإلمام الصالح الرباين
الذي هو األحق بحكمها ،وهو اإلمام عيل عليه السالم ،كام ورد ذلك يف مصادر األمة
مجيعا ،وقد أخربهم عن اخلري الكثري الذي ينتظرهم إن فعلوا ذلك ،كام روي عن اإلمام عيل
عليه السالم قوله( :لوأن االمة بعد قبض رسول الل  اتبعوين وأطاعوين ألكلوا من
()1

فوقهم ومن حتت أرجلهم)

وننبه هنا إىل أن االهتامم هبذه القيمة األساسية يف احلاكم هي التي جعلت النظام
اإليراين اإلسالمي يضع املؤسسات التي حتمي الشعب من أن يمثله املتهتكون أو الفاسدون
يف أخالقهم؛ ففي الوقت الذي نجد فيه كل ديمقراطيات العامل تأذن ملن هب ودب يف
الرتشح ألي نوع من االنتخابات نجد عىل عكسها النظام اإليراين يضع الرشوط األخالقية
والدينية يف الذين يمكن قبوهلم ،حتى ال يترسب الفاسدون واملفسدون إىل اجلهات
احلساسة؛ فيفسدوا الشعب ،ويعبثوا به ،كام قال اإلمام اخلميني يف وصيته السياسية( :من
األمور الرضورية أيض ًا ،تد ّين نواب جملس الشورى االسالمي ،فقد رأينا مجيع ًا أ ٌية إرضار
حمزنة حلقت باإلسالم وبإيران نتيجة عدم صالحية جملس الشورى وانحرافه منذ الفرتة
التي تلت النهضة الدستورية وحتى عهد النظام البهلوي املجرم ،والتي كان سواها
وأخطرها عهد ذلك النظام الفاسد املفروض .ياهلا من مصائب وخسائر مدمرة حلت
بالبالد والشعب عىل أيدي هؤالء العبيد التافهني املجرمني ،لقد أدى وجود أكثرية مصطنعة
مقابل أقلية مظلومة خالل اخلمسني عام ًا األخرية ـ من العهد البائد ـ إىل متكن إنجلرتا
واالحتاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من مترير كل ما أرادوه عىل أيدي هؤالء املنحرفني
( ) 1كتاب سليم بن قيس اهلاليل ،سليم بن قيس اهلاليل ،حتقيق :حممد باقر األنصاري الزنجاين اخلوئيني ،قم ،إيران،
النارش :اهلادي ،ط  1405 ،1هـ ،ص .109
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الغافلني عن الل مما جر البالد اىل حافة الدمار واالهنيار .فمنذ ما تال احلركة الدستورية مل
يطبق َشء تقريب ًا من مواد الدستور األساسية ،وقد تم ذلك قبل عهد رضا خان عرب
املأمورين للغرب وحفنة من الباشوات واإلقطاعيني ،وعرب النظام السفاك وحواَش البالط
وأزالمه يف عهد النظام البهلوي)

()1

وبناء عىل هذه التجربة القاسية التي ذكرها اإلمام اخلميني ،والتي مرت هبا إيران دعا
إىل التشدد يف اختيار النواب ،واالهتامم بالتزامهم الديني واألخالقي حتى ال خيرتقهم
العدو ،ويمرر مشاريعه التدمريية من خالهلم ،يقول يف ذلك( :أما اآلن ،وحيث أصبح
مصري البالد ـ وبلطف الل وعنايته ومهة الشعب العظيم ـ بأيد املواطنني أنفسهم ،حيث
أصبح النواب منبثقني من سواد اجلامهري يتم انتخاهبم ملجلس الشورى اإلسالمي دون
تدخل احلكومة أو الباشوات ،فإن املؤمل أن حيول التزامهم باإلسالم وحرصهم عىل
مصالح البالد دون وقوع أي انحراف ،لذا فإين أويص أبناء الشعب أن يصوتوا يف كل دورة
انتخابية ـ حارض ًا ومستقب ً
ال ـ لصالح املرشحني امللتزمني باإلسالم واجلمهورية اإلسالمية
انطالق ًا من إرادهتم الصلبة والتزامهم بأحكام اإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد)

()2

 .3العلم واحلكم الفهم:
وهي الصفة الثالثة لسليامن عليه السالم ،كام ورد ذكرها يف القرآن الكريم ،وهي
تتشكل من ثالث صفات ،كلها تصب يف حمل واحد ،وإن كانت ختتلف عن بعضها يف
صورهتا وجماالهتا ،وهي العلم واحلكمة والفهم.
احلر ِ
ِ
ث إِ ْذ
وقد أشار إىل هذه الصفات قوله تعاىلَ :
حي ُك َامن ِيف ْ َ ْ
﴿و َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن إِ ْذ َ ْ
(  )1صحيفة الثورة اإلسالمية :نص الوصية السياسية اإلهلية لإلمام اخلمينى ،طهران :وزارة الثقافة ،ص .40
(  )2املرجع السابق ،ص .41
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َن َف َش ْت فِ ِ
يه َغنَم ا ْل َقو ِم و ُكنَّا ِحلك ِْم ِهم َش ِ
َاها ُس َل ْي َام َن َو ُك ًّال آ َت ْينَا ُحك ًْام َو ِع ْل ًام
اه ِدي َن َف َف َّه ْمن َ
ُ ْ َ
ْ
ُ
ِِ
َو َس َّخ ْرنَا َم َع َد ُاوو َد ِْ
ري َو ُكنَّا َفاعلنيَ ﴾ [األنبياء]79 ،78 :
اجل َب َال ُي َس ِّب ْح َن َوال َّط ْ َ
فهم سليامن عليه السالم ،وأن
فقد جعل الل تعاىل الفهم قرينا للعلم ،وأخرب بأنه ّ
حكمه كان نتيجة للفهم ال ملجرد العلم ،وقصة ذلك كام أوردها املفرسون هي أن غنام رجل
دخلت حرث آخر ،فعاثت فيه فسادا ،فذهبا إىل داود عليه السالم ،فحكم أن يدفع الغنم
إىل صاحب احلرث ،فلام خرج اخلصامن عىل سليامن عليه السالم ،وكان جيلس عىل الباب
الذي خيرج منه اخلصوم ،وكانوا يدخلون إىل داود من باب آخر فقال :بم قىض بينكام نبي
الل داود؟ فقاال :قىض بالغنم لصاحب احلرث ،فقال( :لعل احلكم غري هذا ،انرصفا معي)
فأتى أباه فقال( :يا نبي الل أنك حكمت بكذا وكذا وإين رأيت ما هو أرفق باجلميع) ،قال:
وما هو؟ قال( :ينبغي أن تدفع الغنم إىل صاحب احلرث فينتفع بألباهنا وسموهنا وأصوافها،
وتدفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم عليه ،فإذا عاد الزرع إىل حال التي أصابته الغنم يف
السنة املقبلة ،رد كل واحد منهام مال إىل صاحبه) ،فقال داود عليه السالم( :وفقت يا بني
ال يقطع الل فهم) ،وقىض بام قىض به سليامن عليه السالم(.)1
وهذا يدل عىل أن هناك أمران يف كل مسألة:
 .1احلكم احلريف للمسألة ،وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الرشيعة ،أو ظاهر القانون،
وهو ما حكم به هنا داود عليه السالم ،حيث عوض صاحب األرض قيمة رضره ،فكانت
قيمتها هي غنم اآلخر.
 .2احلكم املقاصدي للمسألة ،وهو احلكم الذي يراعي مصلحة اجلانبني ،فال يترضر
(  )1انظر :تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ)،
املحقق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ 1999 ،م ()356 /5
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أحدمها لينفع اآلخر ،وهو ما حاول سليامن عليه السالم أن يصل إليه عرب ذلك احلكم.
وهذا ـ وإن ذكره القرآن الكريم ـ عن سليامن عليه السالم إال أنه يشري إىل أن احلاكم
املسلم هو الذي تتوفر لديه األدوات الالزمة للفهم ،حتى يتمكن من األداء األمثل
للوظائف التي كلف هبا.
وهذه األدوات حسبام نرى ثالثة ال غنى عنها ،وهي :العلم بمقاصد الرشيعة،
والعلم بأدوات فهم النصوص واالستنباط منها ،والعلم باألحكام العقلية ،وكيفية
تطبيقها ،ذلك ألن الغرض من الفهم هو استثامر العلم وتزكيته وتطبيقه واستعامله يف
املوضع الالئق به ،وال يكون ذلك إال بتوفر العلوم الثالثة السابقة.
فالعلم األول يدلنا عىل فهم مراد الل ،والعلم الثاين يدلنا عىل فهم كيفية تطبيق مراد
الل ،والعلم الثالث ،وإن كان من العلوم الرضورية إال أنه يقي عقولنا من اخلروج عن
الرشع الذي رشعه الل لفطرنا التي فطرنا عليها.
وهبذه العلوم الثالثة يتبني لنا فضل احلكمة عىل العلم ،كام قال تعاىل﴿ :يؤْ ِيت ِْ
احلك َْم َة
ُ
ت ِْ
ويت َخ ْري ًا كَثِري ًا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [البقرة،]269:
َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُيؤْ َ
احلك َْم َة َف َقدْ ُأ ِ َ
والتي عقب عليه بعض املفرسين بقوله( :إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي أفضل
﴿و َما ُأوتِي ُت ْم
ما أعطي من مجع علم كتب األولني من الصحف وغريها ،ألنه قال ألولئكَ :
()1
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ [االرساء ،]85:وسمى هذا خريا كثريا ،ألن هذا هو جوامع الكلم)
ورس ذلك أن العلم حمدود بجمله وتفاصيله ،ولكن الفهم ال حدود له ،ألن تزاوج
مفردات العلوم ينتج علوما جديدة ،وهكذا تتوالد العلوم ملن رزقه الل القدرة عىل الفهم
(  ) 1اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد الل حممد بن أمحد شمس الدين القرطبي ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 ،م ()330 /3
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والتحليل واالستنباط ،يقول الغزايل( :واملعارف إذا اجتمعت يف القلب وازدوجت عىل
ترتيب خمصوص أثمرت معرفة أخرى ،فاملعرفة نتاج املعرفة .فإذا حصلت معرفة أخرى
وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر .وهكذا يتامدى النتاج وتتامدى
العلوم ويتامدى الفكر إىل غري هناية ،وإنام تنسدّ طريق زيادة املعارف باملوت .أو بالعوائق
وهذا ملن يقدر عىل استثامر العلوم وهيتدي إىل طريق التفكري .وأما أكثر الناس فإنام منعوا
الزيادة يف العلوم لفقدهم رأس املال وهو املعارف التي هبا تستثمر العلوم ،كالذي ال بضاعة
له فإنه ال يقدر عىل الربح ،وقد يملك البضاعة ولكن ال حيسن صناعة التجارة فال يربح
شيئ ًا ،فكذلك قد يكون معه من املعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس حيسن استعامهلا
وتأليفها وإيقاع االزدواج املفيض إىل النتاج فيها)

()1

وهذا االنتاج املتزايد املتنامي لثمرات احلكمة ،ال يكون يف أكمل صوره إال ملن مجع
مع الفهم وآلياته قلبا منورا بنور الذكر ،كام قال بعضهمّ :
(إن أهل العقل مل يزالوا يعودون
بالذكر عىل الفكر ،وبالفكر عىل الذكر حتى استنطقوا قلوهبم فنطقت باحلكمة)
وعند تطبيق هذا عىل واقعنا املعارص ،وعىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
خصوصا ،نجد الفرق الكبري بني النظام الذي كان يديره الشاه الذي كان جاهال بأبسط
املعارف ،وهو ما أتاح لألمريكيني وغريهم أن يتسلطوا وهييمنوا عليه وعىل الدولة التي
يديرها ،عىل خالف النظام الذي أسسه اإلمام اخلميني ،والذي يقوم عىل العلامء واحلكامء
واخلرباء واملختصني يف كل املجاالت ،ذلك أنه ال حيفظ النظام َشء ،كام حيفظه العلم.
وهلذا يذكر الل تعاىل أن الصفة الكربى التي توفرت لطالوت لتويل حكم بني

(  .5 )1إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة ،بريوت .426 /4
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وت
﴿و َق َال َهل ُ ْم نَبِ ُّي ُه ْم إِ َّن اللََّ َقدْ َب َع َث َل ُك ْم َطا ُل َ
إرسائيل هو كونه أكثرهم علام ،قال تعاىلَ :
ِ ِ
ت س َع ًة ِم َن املَْ ِ
َملِكًا َقا ُلوا َأنَّى َي ُك ُ
ال َق َال إِ َّن
ون َل ُه املُْ ْل ُك َع َل ْينَا َون َْح ُن َأ َح ُّق بِاملُْ ْلك منْ ُه َو َمل ْ ُيؤْ َ َ
اص َط َفا ُه َع َل ْي ُك ْم َوزَ ا َد ُه َب ْس َط ًة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اجل ْس ِ
م﴾ [البقرة]247 :
اللََّ ْ
وهذه اآلي ة الكريمة تشري إىل أن األوىل بكل املناصب هم أهل اخلربة والعلم فيها،
ِ
ريا﴾ [الفرقان]59 :
كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اس َأ ْل بِه َخبِ ً
وهي تشري كذلك إىل أن والية الفقيه تتعدى االكتفاء بالفتاوى املرتبطة بالعبادات
ونحوها ،وإنام تشمل كل مناحي احلياة ،وعدم االكتفاء فقط بالفتوى ،وإنام بتنفيذ تلك
األحكام ،ذلك أن أوىل الناس بأي َشء أكثرهم علام به.
 .4النزاهة والزهد:
وهي مرتبطة بالصفات السابقة ،وخصوصا بالربانية ،وهي مهمة جدا ،ذلك أن
احلاكم الصالح يعيش ببدنه يف الدنيا ،لكن قلبه معلق باآلخرة ،ولذلك ال تؤثر فيه كل
إغراءات الدنيا ومتاعها.
ويشري إىل هذه الصفة ما ذكره الل تعاىل عن موقف سليامن عليه السالم من هدية
ملكة سبأ ،والتي مل تكن يف حقيقتها سوى رشوة الختباره ،قال تعاىل حيكي قصة ذلك:
وين ِيف َأم ِري ما ُكن ُْت َقاطِع ًة َأمرا حتَّى ت َْشهدُ ِ
أل َأ ْف ُت ِ
﴿ َقا َل ْت َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
ون َقا ُلوا ن َْح ُن ُأو ُلو ُق َّو ٍة
َ
َ ًْ َ
َ
ْ
س َش ِد ٍ
َو ُأو ُلو َب ْأ ٍ
يد َو ْاألَ ْم ُر إِ َل ْي ِك َفا ْن ُظ ِري َما َذا َت ْأ ُم ِري َن َقا َل ْت إِ َّن املُْ ُل َ
وك إِ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة
وها َو َج َع ُلوا َأ ِعزَّ َة َأ ْهلِ َها َأ ِذ َّل ًة َوك ََذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ون َوإِ ِّين ُم ْر ِس َل ٌة إِ َل ْي ِه ْم ِ َهب ِد َّي ٍة َفنَاظِ َر ٌة بِ َم َي ْر ِج ُع
َأ ْف َسدُ َ

ِ
ٍ
ِ
املُْ ْر َس ُل َ
َاين اللَُّ َخ ْ ٌري ِممَّا آتَا ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم ِ َهب ِد َّيتِ ُك ْم
ون َف َل َّام َجا َء ُس َل ْي َام َن َق َال َأ ُمتدُّ ون َِن بِ َامل َف َام آت َ
ود َال ِقب َل َهلم ِهبا و َلنُ ْخ ِرجنَّهم ِمنْها َأ ِذ َّل ًة و ُهم ص ِ
ون ار ِجع إِ َلي ِهم َف َلنَ ْأتِينَّهم بِجنُ ٍ
اغ ُر َ
ون﴾
َ ْ َ
َ ُ ْ َ
َ ُْ َ َ
َ ُ ْ ُ
َت ْف َر ُح َ ْ ْ ْ ْ
[النمل 32 :ـ ]37
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ولو أنا تأملنا ما حصل يف التاريخ من انحراف األنظمة وفسادها ،وحتوهلا إىل أنظمة
استبدادية جائرة ،لوجدنا احلرص وحب الدنيا هي السبب يف كل ذلك ،كام أشار إىل ذلك
قوله  يف حديثه عن أنواع الفتن التي ستبتىل هبا األمة( :والل ما الفقر أخشى عليكم،
ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم ،فتنافسوها كام
()1

تنافسوها ،وهتلككم كام أهلكتهم)

وقد شهد اجليل الذي صاحب رسول الل  عىل أن تلك الفتنة حصلت ،وأهنم
رأوها بأم أعينهم ،كام شهدوا أن هناك من رسب فيها ،ففي احلديث عن عبد الرمحن بن
عوف أنه قال( :ابتلينا مع رسول الل



بالرضاء فصربنا ،ثم ابتلينا بالرساء بعده فلم

()2

نصرب)

وما ذكره هذا الصحايب يشري إىل ذلك االنحراف اخلطري الذي حصل يف األمة نتيجة
غرق املسؤولية واحلكام يف الفساد ،وهو ما جعلهم يرغبون عن والية اإلمام عيل الذي
أوىص له رسول الل  إىل والية معاوية ،ألنه كان يشرتهيم باألموال ،ويتالعب بكرامتهم
ودينهم بواسطتها.
وهكذا فإن الباحث الصادق يف التاريخ ،والذي يستعمل املنهج القرآين والنبوي يف
التعامل مع األحداث سريى أن كل ما حصل من مآس يف التاريخ اإلسالمي ملن يكن سوى
مصداق من مصاديق فتنة الرساء.

(  )1صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (261 ،206ق) ،بريوت :دار الفكر1398 ،ق ،الطبعة
الثانية.7614 :
(  ) 2سنن الرتمذي (اجلامع الكبري) ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف:
279هـ) ،حققه بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،سنة النرش  1998م ()2464
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ولعل أعظم دليل عىل ذلك ما حصل يف األندلس ،والتي يسموها [الفردوس
املفقود] ،ألهنا بدت ملن دخلها بصورة اجلنة ،خاصة بعد أن عمروها بالقصور التي مألوها
باجلواري ،وأجروا حتتها األهنار ،وصار بعضهم يدفع اجلزية للنصارى ،ويستعني هبم عىل
إخوانه من أجل أن تبقى له قصوره ،وما فيها من متاع الدنيا.
ولذلك ،فإن القارئ الصادق للتاريخ ،ومن املصادر اإلسالمية يكتشف بسهولة أن
وجود املسلمني يف األندلس ابتداء وانتهاء مل يكن له غاية إال الدينا ،ذلك أن أهل البالد
األصليني كانوا أشد الناس نفورا منهم ،وكانوا يستعملون كل الوسائل حلرهبم ،ومع ذلك
مل خيرجوا ،وقد قال حممد عبد الل عنان يف كتابه عن تاريخ األندلس يذكر ذلك ،مع العلم
أنه ليس من املسترشقني ،بل هو مرصي ،ويرجع يف كل النصوص التي ينقلها للمصادر
التارخيية املعتربة( :يف فرتة قصرية ال تتجاوز نصف القرن ،تقلبت األندلس بني مرحلتني
متباينتني كل التباين؛ فهي يف منتصف القرن الرابع اهلجري وحتى أواخر هذا القرن ،تبلغ
ذروة القوة والتامسك ،يف ظل رجال عظام مثل عبد الرمحن النارص واحلكم املستنرص،
واحلاجب املنصور؛ ثم هي منذ أوائل القرن اخلامس ،تنحدر فجأة إىل معرتك ال مثيل له،
من االضطراب والفتنة واحلرب األهلية املدمرة ،لتخرج من هذه الغامر بعد فرتة قصرية،
أشالء ال تربطها أية رابطة مشرتكة]

()1

ثانيا ـ الصفات الوظيفية للحاكم املسلم:
ونقصد هبا تلك الصفات التي حيتاجها احلاكم إبان توليه للوظائف التي توكل له،
وهلا عالقة كربى بالصفات السابقة ،ذلك أن قابليته هلذه الصفات منوطة بام يتوفر لديه من
(  )1دولة اإلسالم يف األندلس ،حممد عبد الل عنان املؤرخ املرصي (املتوىف 1406 :هـ) ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
الطبعة ،:ج  /5 ،2 ،1الرابعة 1417 ،ه ـ  1997م ،ج  /4 ،3الثانية 1411 ،ه ـ  1990م ()11 /2
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صفات شخصية.
وقد رأينا أن يمكن تلخيصها يف الصفات التالية:
 .1القوة العلمية والتقنية:
وهي فرع من صفة [العلم واحلكمة والفهم] ،والتي أرشنا إليها سابقا ،ذلك أن
احلاكم الذي يكون عاملا وحمبا للعلم سوف يسري يف الرعية بام يقتضيه علمه ،باإلضافة إىل
استعامله العلم يف تسيري شؤون الرعية.
ويشري إىل هذا ذلك االختبار الذي قام به سليامن عليه السالم حلاشيته ،والذي أراد
من خالله أن خيترب القدرات العلمية املتاحة هلم ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
أل َأ ُّي ُك ْم َي ْأتِينِي
بِ َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َي ْأ ُت ِ
يت ِم َن ِْ
اجل ِّن َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َت ُقو َم ِم ْن َم َق ِام َك
وين ُم ْسلِ ِمنيَ َق َال ِع ْف ِر ٌ
َوإِ ِّين َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي َأ ِمنيٌ َق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك
َف َل َّام َرآ ُه ُم ْست َِق ًّرا ِعنْدَ ُه َق َال َه َذا ِم ْن َف ْض ِل َر ِّيب لِ َي ْب ُل َو ِين َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر
ِ
ِ ِ ِ
يم﴾ [النمل 38 :ـ ]40
لنَ ْفسه َو َم ْن َك َف َر َف ِإ َّن َر ِّيب غَن ٌّي ك َِر ٌ

وهي تشري إىل أن سليامن عليه السالم مل يكن ينتقى من حاشيته أو لوظائف الدولة
إال من له القدرة العلمية والتقنية عىل أداء مسؤولياته ،وعىل أحسن الوجوه.
ويمكن تفعيل هذه اآليات الكريمة يف واقعنا بأن جيري احلاكم املسلم اختبارات ملن
يتولون املناصب؛ فمن نجح منهم يف تقديم املرشوع املناسب الصالح كان األوىل من غريه.
وهكذا يذكر الل تعاىل اهتامم سليامن عليه السالم بكل التقانات التي تيرس حياة
الرعية ،كام قال تعاىلِ :
َني ا ْل ِق ْط ِر
اح َها َش ْه ٌر َو َأ َس ْلنَا َل ُه ع ْ َ
يح ُغدُ ُّو َها َش ْه ٌر َو َر َو ُ
الر َ
َ
﴿ول ُس َل ْي َام َن ِّ
َو ِم َن ِْ
اب ال َّس ِع ِ
ني َيدَ ْي ِه بِإِ ْذ ِن َر ِّب ِه َو َم ْن َي ِز ْغ ِمن ُْه ْم َع ْن َأ ْم ِرنَا ُن ِذ ْق ُه ِم ْن ع ََذ ِ
ري
اجل ِّن َم ْن َي ْع َم ُل َب ْ َ

اسي ٍ
اب و ُقدُ ٍ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َي ْع َم ُل َ
ات اع َْم ُلوا َآل َد ُاوو َد
ور َر َ
َاجل َو ِ َ
ون َل ُه َما َي َشا ُء م ْن حمَ َِار َ
يب َو َمتَاث َيل َوج َفان ك ْ َ
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ِ

ِ

ِ ِ

ُشك ًْرا َو َقل ٌيل م ْن ع َباد َي َّ
ور﴾ [سبأ]13 ،12 :
الش ُك ُ
وهي يف مفهومها العام تشري إىل أن احلاكم املسلم يستعمل كل ما أويت من طاقة
علمية له أو لرعيته للتوصل للحلول لكل املشكالت التي تعرتضهم ،كام قال تعاىل عن ذي
القرنني عندما أراد أن خيلص بعض املستضعفني من قمع املستكربينُ ﴿ :ث َّم َأ ْت َب َع َس َب ًبا َحتَّى
ون َق ْو ًال َقا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ
السدَّ ْي ِن َو َجدَ ِم ْن ُد ِ ِ
ون َي ْف َق ُه َ
وهن َام َق ْو ًما َال َيكَا ُد َ
َني إِ َّن
إِ َذا َب َلغَ َب ْ َ
ني َّ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وج ُم ْف ِسدُ َ
جت َع َل َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم َسدًّ ا
ض َف َه ْل ن َْج َع ُل َل َك َخ ْر ًجا ع ََىل َأ ْن َ ْ
وج َو َم ْأ ُج َ
َي ْأ ُج َ

احل ِد ِ
َق َال ما م َّكنِّي فِ ِ
وين بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم َر ْد ًما آ ُت ِ
يه َر ِّيب َخ ْري َف َأ ِعينُ ِ
يد َحتَّى إِ َذا
وين زُ َب َر ْ َ
َ َ
ٌ
ِ ِ
ني َق َال ا ْن ُف ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َع َل ُه ن ًَارا َق َال آ ُت ِ
الصدَ َف ْ ِ
اس َطا ُعوا
َس َاوى َب ْ َ
ني َّ
وين ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْيه ق ْط ًرا َف َام ْ
اس َت َ
طا ُعوا َل ُه َن ْق ًبا﴾ [الكهف 92 :ـ ]97
َأ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من املرشوع الذي ذكره يوسف عليه السالم
للخروج من األزمة التي ستتعرض هلا مرص والبالد املجاورة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال تَزْ َر ُع َ
ون
َس ْب َع ِسنِنيَ َد َأ ًبا َف َام َح َصدْ ُت ْم َف َذ ُرو ُه ِيف ُسنْ ُبلِ ِه إِ َّال َقلِ ًيال ِمم َّا َت ْأ ُك ُل َ
ون﴾ [يوسف]47 :
وعىل أساس ذلك املرشوع طلب تويل احلكم ،حتى يستطيع تنفيذه بدقة ،كام قال
ِ
ِ
ض إِ ِّين َح ِف ٌ ِ
ف ِيف ْاألَ ْر ِ
اج َع ْلنِي ع ََىل َخزَ ائِ ِن ْاألَ ْر ِ
ض
وس َ
تعاىلَ ﴿ :ق َال ْ
يم َوك ََذل َك َم َّكنَّا ل ُي ُ
يظ عَل ٌ
ي َتبو ُأ ِمنْها حي ُث ي َشاء ُن ِصيب بِر ْمحَتِنَا من ن ََشاء و َال ُن ِضيع َأجر املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [يوسف]56 ،55 :
ُ َْ ْ
ُ َ
َ ْ
ُ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
ولذلك نرى القرآن الكريم يشيد بالصناعات املختلفة ،والقدرات العلمية والتقنية
املرتبطة هبا عىل الرغم من أن البيئة التي نزل فيها كانت حتتقر هذا النوع من العلوم ،فلذلك
مل يكن يامرسها عندهم إال العبيد ،فلام جاء القرآن الكريم أخرب أن هذه الصناعات كان
يامرسها األنبياء ـ عليهم السالم ـ ليعيل من شأهنا ،ويرفع ذلك االحتقار الذي ورثه هؤالء
عن أولئك ،وهلذا يقرن الل تعاىل إنزال احلديد بإنزال الكتاب ،فيقولَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا
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احل ِديدَ فِ ِ
ِ ِ
َات و َأنْزَ ْلنَا معهم ا ْلكِتَاب واملِْيزَ َ ِ
ِ
يه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
بِا ْل َب ِّين َ
َّاس بِا ْلق ْسط َو َأنْزَ ْلنَا ْ َ
ََُ ُ
ومنَافِع لِلن ِ ِ
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلديد]25:
ب إِ َّن اللََّ َق ِو ٌّ
َ َ ُ
َّاس َول َي ْع َل َم اللَُّ َم ْن َين ُ ُ
وحيكي عن داود عليه السالم ـ وهو احلاكم املسلم ـ اهتاممه بصناعة احلديد ،فيقول:
ال يا ِجب ُال َأو ِيب معه وال َّطري و َأ َلنَّا َله ْ ِ
ِ
احلديدَ ﴾ [سبأ]10:
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاو َد منَّا َف ْض ً َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ
ُ َ
وقد قال بديع الزمان النوريس معلقا عىل هذه اآلية الكريمة( :فهذه اآلية تشري إىل
النعمة اإلهلية العظمى يف تليني احلديد كالعجني وحتويله أسالكا رفيعة ،وإسالة النحاس،
واللذان مها حمور معظم الصناعات العامة ،حيث وهبها الباري اجلليل عىل صورة معجزة
ٍ
كرم َمن هو رسول وخليفة
عظمى لرسول عظيم وخليفة لألرض عظيم .فام دام سبحانه قد ّ
معا ،فوهب للسانه احلكمة و َفصل اخلطاب ،وس ّلم إىل يده الصنعة البارعة ،وهو حيض
البرشية عىل اإلقتداء بام وهب للسانه حضا رصحيا ،فالبد ّ
وحتض
أن هناك إشار ًة ترغّب
ّ
عىل ما يف يده من صنعة ومهارة)

()1

ثم بني كيفية االستفادة منها يف واقعنا ،فقال( :فسبحانه يقول باملعنى اإلشاري هلذه
آتيت عبدا من عبادي أطاع أوامري وخضع ملا ك ّلفته به،
اآلية الكريمة :يا بني آدم! لقد ُ
ومألت قل َبه حكم ًة ليفصل كل َشء عىل بينة ووضوح.
آتيت لسانَه فصل اخلطاب،
ُ
فيغري شكله كيفام يشاء،
ووضعت يف يده من احلقيقة الرائعة ما يكون احلديدُ كالشمع فيهاّ ،
وحكمه .فام دام هذا األمر ممكنا
ويستمد منه قوة عظيمة إلرساء أركان خالفته وإدامة دولته ُ
وواقعا فعال ،وذا أمهية بالغة يف حياتكم االجتامعية .فأنتم يا بني آدم إن أطعتم أوامري
وهب لكم أيضا تلك احلكمة والصنعة ،فيمكنكم بمرور الزمن أن تقرتبوا منهام
التكوينية ُت َ

الصاحلي ،دار سوزلر للنرش ،ص.283
(  )1الكلامت ،بديع الزمان النوريس ،ترمجة إحسان قاسم ّ
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وتبلغومها ،وهكذا ّ
فإن بلو َغ البرشية أقىص أمان ّيها يف الصناعة ،وكس َبها القدرة الفائقة يف
جمال القوة املادية ،إنام هو بتليني احلديد وبإذابة النحاس ِ
(القطر) .فهذه اآليات الكريمة
تستقطب أنظار البرشية عامة إىل هذه احلقيقة ،وتلفت نظر السالفني وكساىل احلارضين
إليها ،فتن ّبه أولئك الذين ال يقدروهنا حق َقدرها)

()1

ومثل ذلك أشار إىل ما خيتزنه اختبار سليامن عليه السالم للمأل من أصحابه ،فقال:
(هذه اآلية تشري إشار ًة رائعة إىل إحضار الصور واألصوات من مسافات بعيدة .فاآلية
ختاطبّ :أهيا احلكام! ويا من تس ّلمتم أمر البالد! إن كنتم تريدون أن تسو َد العدال ُة أنحا َء
مملكتكم ،فاقتدوا بسليامن عليه السالم واس َعوا ِمثل ُه إىل مشاهدة ما جيري يف األرض كافة،
ومعرفة ما حيدث يف مجيع أرجائها .فاحلاكم العادل الذي يتطلع إىل بسط راية العدالة يف
ربوع البالد ،والسلطان الذي يرعى شؤون أبناء مملكته ،ويشفق عليهم ،ال يصل إىل مبتغاه
ٍ
نفسه
تعم العدالة حقا ،وينقذ َ
ّإال إذا استطاع اإلطالع ـ متى شاء ـ عىل أقطار مملكته .وعندئذ ّ
من املحاسبة والتَبِ َعات املعنوية ..فالل سبحانه خياطب باملعنى الرمزي هلذه اآلية الكريمة:
كم مملكة واسعة شاسعة األرجاء ،ومنح ُته اإلطالع
يا بني آدم! لقد ُ
آتيت عبدا من عبادي ُح َ
كنت قد
املبارش عىل أحوال األرض وأحداثها ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقا كامال .وملا ُ
زود ُته ـ بمقتىض
ُ
وهبت لكل إنسان قابلية فطرية ليكون خليفة يف األرض ،فال ريب ّأين قد ّ
حكمتي ـ ما يناسب تلك القابلية الفطرية ،من مواهب واستعدادات يتمكن هبا من أن
يشاهد األرض بأطرافها ويدرك منها ما يدرك .وعىل الرغم من ّ
أن اإلنسان قد ال يبلغ هذه
املرتبة بشخصه ّإال أنه يتمكن من بلوغها بنوعه .وإن مل يستطع بلوغها ماديا ،فإنّه يبلغها

(  )1املرجع السابق ،ص.284
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معنويا ،كام حيصل لألولياء الصاحلني ،فباستطاعتكم إذن االستفادة من هذه النعمة املوهوبة
األرض إىل ما يشب ُه حديق ًة
حتولوا
َ
لكم .فسارعوا إىل العمل اجلاد واسعوا سعيا حثيثا كي ّ
صغرية غنّاء ،جتولون فيها وترون جهاهتا ك ّلها وتسمعون أحداثها وأخبارها من كل ناحية
منها غري ناسني وظيفة عبوديتكم)

()1

 .2احلرص عىل الرعية:
وهي من الصفات الرضورية للحاكم ،ذلك أنه واسطة الرعاية اإلهلية ملن يتوالهم،
ولذلك حيتاج أن يتوفر لديه من الرمحة والعطف ما جيعله حريصا عليهم ،وعىل مصاحلهم،
مح ٍة ِم َن اللَِّ لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا
كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف حق رسول الل َ ﴿ :فبِ َام َر ْ َ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
غَلِ َ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ

ِ

ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
َفت ََوك َّْل ع ََىل اللَِّ إِ َّن اللََّ ُحي ُّ

ويشري إىل هذا املعنى من قصة سليامن عليه السالم ،تفقده لرعيته من احليوانات ،كام
﴿و َت َف َّقدَ ال َّط ْ َري َف َق َال َما ِ َيل ال َأ َرى ْاهلُدْ ُهدَ َأ ْم ك َ
َان ِم َن ا ْلغَائِبِنيَ ﴾ [النمل ،]20:فقد
قال تعاىلَ :
شعر سليامن بغيبة اهلدهد ،فراح يبحث عنه.
ومل يكتف بالبحث ،وإنام راح ينزل إليه ،وهو النبي الكريم ،ويسأله عن رس غيابه،
ثم يوكل له من املهام ما يراه متناسبا معه ،وكل ذلك يشري إىل أن احلاكم هو الذي يكون مع
الشعب واجلامهري ،وال ينفرد بربجه العاجي عنهم.
ويشري إىل هذا من سنة رسول الل  خمالطته ألصحابه ورعيته وعدم احتجابه عنهم
بأي نوع من أنواع احلجاب ،بل إنه  كان يعترب احلجاب نوعا من االستبداد ،فقد قال حيذر
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من االحتجاب عن الرعية(:من واله الل شيئ ًا من أمور املسلمني ،فاحتجب دون حاجتهم
وخلتهم وفقرهم ،احتجب الل دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة)

()1

ومن هذا املنطلق كان أسهل َشء عىل أي أحد من الناس مقابلة رسول الل 
واجللوس معه ،فقد قال احلسن يصف رسول الل (:والل ما كان رسول الل  تغلق
دونه األبواب ،وال يقوم دونه احلجاب ،وال يغدى عليه باجلفان ،وال يراح هبا عليه ،ولكنه
كان بارزا ،من أراد أن يلقى نبى الل  لقيه ،كان جيلس عىل األرض ،ويطعم ويلبس
الغليظ ،ويركب احلامر ،ويردف خلفه ،ويلعق يده)

()2

ووصفه محزة بن عبيد الل بن عتبة قال :كانت يف رسول الل خصال ليست يف
اجلبارين ،كان ال يدعوه أمحر ،وال أسود ،إال أجابه ،وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها،
فريمي هبا إىل فيه ،وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة ،وكان يركب احلامر عريا ،ليس عليه
()3

شئ)

وذات مرة لقيه رجل تصور أنه مثل كل القادة والزعامء لكنه فوجئ بتواضعه
الشديد ،ففي احلديث عن ابن مسعود أن رسول الل  كلم رجال فأرعد ،فقال( :هون
()4

عليك ،فإين لست بملك ،إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة)

ويف حديث آخر عن عبد الل بن برس ،قال :أهديت إىل رسول الل  شاة فجثا عىل

(  )1مسند أمحد ()409 /24
(  ) 2رواه أمحد يف الزهد ،وابن عساكر ـ وقال :هذا حديث مرسل ـ وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة ،انظر :سبل
اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()34 /7
(  )3رواه ابن سعد ،انظر :املرجع السابق)40 /7( ،
(  )4رواه ابن ماجه ،انظر :املرجع السابق)108 /7( ،
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ركبتيه ،فأكل ،فقال أعرايب :يا رسول الل ما هذه اجللسة؟ فقال(:إن الل عزوجل جعلني
()1

عبدا كريام ،ومل جيعلني جبارا عنيدا)

وقد أشفق الصحابة عىل رسول الل  مما يصيبه من تلك املخالطة ،فطلبوا منه أن
يتخذوا له حمال خاصا ،فأبى ،ففي احلديث :قال العباس :يا رسول الل إين أراهم قد آذوك،
وآذاك غبارهم ،فلو اختذت عريشا تكلمهم فيه ،فقال رسول الل (:ال أزال بني أظهرهم
()2

يطئون عقبى وينازعوين ثويب ،ويؤذيني غبارهم ،حتى يكون الل هو الذي يرمحني منهم)
 .3الشدة يف تطبيق القوانني:

ذلك أن احلزم والنظام هو الذي حيمي الدولة من ترسب االنتهازيني واالنتفاعيني
الذين تغرهيم احلرية املتاحة هلم لإلفساد يف األرض ،ويشري إىل هذا املعنى قوله تعاىل يف قصة
﴿و َت َف َّقدَ ال َّط ْ َري َف َق َال َما ِ َيل َال َأ َرى ْاهلُدْ ُهدَ َأ ْم ك َ
َان ِم َن ا ْلغَائِبِنيَ َألُع َِّذ َبنَّ ُه
سليامن عليه السالمَ :
ع ََذابا َش ِديدً ا َأو َألَ ْذبحنَّه َأو َلي ْأتِينِّي بِس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني﴾ [النمل ،]21 ،20 :والظاهر فيها أن سليامن
ْ َ َ ُ ْ َ َ
ً
ُ
عليه السالم قال ذلك بقصد التهديد ،وهو يدل عىل أن القوانني كانت مشددة مع
املقرصين.
وهلذا رشع الل تعاىل احلدود والتعزيرات ،وأتاح للحاكم املسلم استعامهلا ،ليحفظ
املجتمع من ترسب أدوات الفساد إليه ،ذلك أن فردا واحدا أو أفرادا معدودين من
املنحرفني يمكنهم إذا أعطيت هلم احلرية الكافية اخلالية من أي ردع أن يفسدوا جمتمعا
()3

كامال ،ولذلك ورد يف األثر( :إن الل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن)
(  )1رواه ابن ماجه ،انظر :املرجع السابق)164 /7( ،
(  )2رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه ،انظر :املرجع السابق)35 /7( ،

(  )3قال ابن كثري يف تفسريه ( )111 /5يف بيان معناها( :إن الل تعاىل يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش واآلثام ،ما
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وقد نص القرآن الكريم عىل هذا املعنى يف قوله تعاىل عند بيان حد الفاحشة:
﴿الزَّ انِي ُة والزَّ ِاين َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َو َال َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اللَِّ إِ ْن
َ
ْ
َ َ
ِ
ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
اهب َام َطائِ َف ٌة ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النور ،]2 :فقد ربط الل
ون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ
تعاىل بني عقوبة الزناة مع أمره بحضور مجاهري الناس للعقوبة ،حتى يكون ذلك وازعا
تربويا هلم.
﴿و َل ُك ْم ِيف ا ْل ِق َص ِ
اص
وهكذا أخرب القرآن الكريم أن القصاص حياة ،قال تعاىلَ :
ويل ْاألَ ْل َب ِ
َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]179 :ذلك أن إقامة القصاص عىل فرد واحد
حيمي املجتمع من رسيان مثل هذه الظاهرة فيه ،وبذلك حييا املجتمع مجيعا بحاميته من أمثال
هذه اجلرائم.
بناء عىل هذا ،كانت املقارنة يف جمال احلريات وحقوق اإلنسان بني النظام العلامين
الذي تتبناه أكثر دول العامل والنظام اإلسالمي مقارنة خاطئة؛ فالفلسفة التي يقوم عليها كال
النظامني خمتلفة متاما.
وهلذا؛ فإن الدعايات املغرضة التي تنتقد قوانني عقوبات اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية أو تقارن بينها وبني النظم العلامنية دعايات قد تقبل يف املجتمعات غري املسلمة،
لكن املسلم احلريص عىل دينه العارف بربه ،ال يمكنه أن يرفضها ،أو ينتقدها ،ألهنا قوانني
رشعية ،ومنطلقة من األحكام الفقهية ،باإلضافة إىل دورها الكبري يف مواجهة اجلريمة
واالنحالل ،وهي مع مقومات تربوية أخرى تشكل ركنا أساسيا يف اإلصالح االجتامعي.
ونحب أن نعرض هنا جوابا مفصال لإلمام مخيني خياطب به مجعيات حقوق اإلنسان

كثري من الناس بالقرآن برغم ما فيه من الوعيد األكيد ،والتهديد الشديد)
ال يمتنع ٌ
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والتي هتتم بحقوق املجرمني أكثر من اهتاممها بحقوق سائر الفئات ،وهو بعنوان [خيانة
وتآمر أدعياء حقوق اإلنسان وإمهال املستضعفني] ،وقد ألقاه عىل أعضاء هيئة التجار
اإليرانيني يف البدايات األوىل النتصار الثورة اإلسالمية(.)1
وقد بدأ جوابه ببيان السبب يف تلك احلملة الشديدة من أدعياء حقوق اإلنسان عىل
الدولة اإليرانية الفتية يف نفس الوقت الذي يسكتون فيه عىل جرائم الشاه ،بل عىل جرائم
دول االستكبار العاملي؛ يقول( :من الطبيعي أن أولئك الذين يرون مصاحلهم قد تعرضت
للخطر ،أو مصالح أرباهبم سوف يعرتضون عىل هذه الثورة ،ويسعون إلمخاد هذه النهضة
بمختلف الوسائل ،فتارة بذريعة حقوق اإلنسان واالعرتاض عىل اإلعدامات التي
حصلت يف إيران ،ويعتربوهنا من مصاديق العنف ..إهنم مل يكونوا يف إيران حتى يشاهدوا
ماذا جرى عىل إيران طوال أكثر من مخسني عاما ،وماذا جرى عىل شبابنا مؤخر ًا ،ومع ذلك
فهم مطلعون ..إهنم يعلمون ماذا فعل الشاه السابق واألسبق يف إيران ،وما هي اخليانات
التي ارتكبها هذان الرجالن يف إيران ..وهم مل ينطقوا بكلمة أو اشارة إىل حقوق اإلنسان..
إهنم ال يأتون بذكر حلادث اخلامس عرش من خرداد ،لقد قتلوا حسب ما نقلوا قرابة
 15000شخص ..إن أنصار حقوق اإلنسان هؤالء كأهنم ال يعتربون هذا لعدد برش ًا ،أو
يروهنم برشا ولكنهم الجيعلون هلم حقوق ًا ..إذا كان هؤالء برش ًا وهلم حقوق ،وكان هؤالء
 60000أو أكثر الذين قتلوا يف إيران خالل األشهر األخرية وهم من أفضل شبابنا ومن
مجيع الفئات ،إذا كانت هلم حقوق فإهنم حتى مل يسألوهم ما هذه األعامل! إننا مل نسمع
صوهتم يعرتضون)

()2

(  )1انظر :صحيفة اإلمام ،اإلمام اخلميني ،مؤسسة تنظيم نرش تراث اإلمام اخلميني ،ج  ،7ص ،230 :فام بعدها.
(  )2املرجع السابق ،ج  ،7ص.230 :
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ثم بني أن ما نصت عليه قوانني اجلمهورية اإلسالمية من عقوبة املفسدين والظاملني،
هو تطبيق حلقوق اإلنسان ،ورعاية هلا ،يقول يف ذلك( :إننا نقوم هبذا العمل من أجل حقوق
اإلنسان ،وإن هذه اجلمعية التي عال صوهتا تطالب بحقوق اإلنسان ،هم أجراء االستعامر،
فأصل هذه اجلمعيات التي ُأسست يف أمريكا ،أو يف أماكن أخرى حتت عنوان مجعية حقوق
اإلنسان ،مجعية كذا وكذا ،وجدت أساس ًا لتضييع حقوق اإلنسان)

()1

ويقارن بني تلك املواقف التي تدافع عن املجرمني باسم حقوق اإلنسان ،ويف الوقت
تسكت عن إصدار بيانات التشجيب عن الضحايا الذين قتلهم أولئك املجرمون ،ويرضب
املثل عىل ذلك بقتل الشيخ مرتىض مطهري ،فيقول( :هؤالء الذين قتلوا الشيخ مطهري،
الذي مل يؤذ حتى نملة ،إنني أعرف هذا الرجل منذ ما يقرب عرشين عام ًا ،إنسان بتلك
اإلنسانية وبتلك السالمة ،بذلك األدب ،ملاذا قتلوه؟ ما هو ذنب مطهري؟ هل قتل أحد ًا؟
ماذا فعل؟ أليس هو إنسان ًا!؟ أمل يكن فيلسوف ًا وعامل ًا وفقيه ًا ،أمل يكن برش ًا!؟ يقتلون هذا
اإلنسان هبذا الشكل دون أن يكون له أي ذنب ..إن لدهيم اآلن قائمة بأسامء الذين يريدون
قتلهم .يتصورون أنه بقتل مطهري وأمثال مطهري ،سينحبوا هليب هذه النهضة ،وتضيع
ثانية حقوق شعبنا ،بل أن أدعياء حقوق اإلنسان مل يكتبوا حتى كلمة واحدة بخصوص
مقتل الشهيد مطهري .ومل يتحدثوا بيش ء ،إننا مل نسمعهم يتكلمون بيش ء ،أليس هذا
إنسان ًا!؟ مل يعرتضوا ،مل يتكلموا ،مل يستنكروا هذه اجلريمة ،هل جيهلون ذلك؟ فلامذا إذ ًا مل
ينتقدوا اجلامعة التي قامت بذلك؟ ..إننا إذا عثرنا اآلن عىل قاتل الشيخ مطهري وعاقبناه،
وحكمنا عليه بالقصاص ،سريتفع صوهتم اعرتاض ًا عىل ذلك بأنه عنف! أليس هذا عنف ًا أن

(  )1املرجع السابق ،ج  ،7ص.230 :
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()1

يقتل إنسان دون ذنب؟)

ثم يبني املفارقة العجيبة التي يقع فيها أدعياء حقوق اإلنسان حني يسكتون عن مقتل
عامل وفيلسوف ومصلح يف نفس الوقت الذي يدافعون فيه عن املجرمني ،يقول( :نعم،
أحيان ًا يكون اإلنسان قد فعل شيئ ًا ،ولكن هذا اإلنسان مل يكن لديه عمل غري التعلم
والتعليم كان إنسان ًا حمرتم ًا أعرفه منذ قرابة عرشين عام ًا ومطلع عىل أوضاعه وأحواله،
وأعرفه بأنه مل يؤذ أحد ًا .شخص قد أجهد نفسه من أجل هذا الشعب ،كان كاتب ًا ،فيلسوف ًا،
مفكر ًا .هل يستحق القتل حتى قتلوه؟ أين هي مجعية حقوق اإلنسان ،ملاذا مل تصدر منهم
أية كلمة؟ إننا لو عثرنا اآلن عىل القاتل وقتلناه ،ستبدأ أقالم (حقوق اإلنسان) بالكتابة
والدعاية ووصف ذلك بالعنف ،وأنه يوجد يف إيران عنف .وال يراعون حقوق اإلنسان.
()2

أي أناس؟ إنني ال أدري أية تربية تربى عليها هؤالء ،وأية حيوانات هم هؤالء!؟)

ثم يبني أن العلة التي جعلتهم يقفون هذه املواقف املتناقضة هي نوع التفكري الذي
يفكرون به ،والفلسفة التي ينطلقون منها ،وهي فلسفة مادية ،جتعل كل مهها منصبا نحو
حرب الدين ومواجهته ،وتستعمل لذلك كل الذرائع ،يقول( :هذا هو وضع العامل املادي،
وهذا هو وضع أدعياء حقوق اإلنسان املاديني .هذا هو وضع العامل املادي ،حيث ال يالحظ
أبناؤه ّإال منافعهم املادية ومنافع أرباهبم ،وكأهنم غري مطلعني عىل أي َش ء ،يغضون
أنظارهم عن كل َش ء ،فإذا رأوا مصاحلهم تتعرض للخطر عال صوهتم ،وهذه خصوصية
الرتبية املادية ،وهذا هو واقع احلكومات القائمة حالي ًا)
(  )1املرجع السابق :ج  ،7ص .235
(  )2املرجع السابق :ج  ،7ص .235
(  )3املرجع السابق :ج  ،7ص .236
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()3

ويف مقابل ذلك يبني خصوصية موقف اإلسالم من حقوق اإلنسان ،ومدى صدقها
وعمقها وموضوعيتها وعقالنيتها؛ فيقول( :خصوصية الرتبية اإلسالمية تتمثل يف املعنوية،
فال يصح سجن أحد بدون ذنب ،ال يصح نفيه ،ال يصح وال يصح ..احلقوق اإلنسانية
اإلسالمية هي هذه ،ال جيوز الظلم ،وال جيوز إضاعة حق املظلوم أيض ًا .فال جيوز ظلم أحد،
وال جيوز غض الطرف عن ظلم اآلخرين والقول بأن الظلم قد وقع وانتهى وتم األمر)

()1

وهكذا يذكر بأن تطبيق احلدود الرشعية حيمي املجتمع ،ويساهم يف تنظيفه من كل
العنارص الضارة ،كام يساهم يف هتذيب سلوكه ،وحتقق كل متطلبات األمن التي ال يمكن
قيام املجتمعات من دوهنا ،يقول( :إن احلدود اإلهلية هي ملصلحة املجتمع؛ فلو أن الفعل
الفالين الذي ُق ّرر له يف الرشع عقوبة معينة مل جتعل له تلك العقوبة ،فإنه سيكثر وقوعه؛
فالذي يذهب ويفعل ما يشاء مع زوجة شخص ومل يعاقب عىل ذلك فإن الفحشاء ستزيد.
جيب منع شيوع الفحشاء)

()2

هذا نموذج من أجوبة اإلمام اخلميني عن تلك الطروحات التي تشوه املوقف
اإليراين من حقوق اإلنسان ،والعجيب كام ذكرنا ،أن تصدر من املسلمني ،ومن كثري من
اإلسالميني الذين يدعون إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،ولست أدري كيف يمكن تطبيق
الرشيعة اإلسالمية مع التخيل عن مثل هذه األحكام ،التي تعترب جزءا أساسيا ال يمكن
إصالح املجتمع من دون القيام به ،حتى لو وقف العامل كله ضده.
ذلك أن العامل الذي جييز االستعامر وقتل املاليني ،بل يثني عىل حقوق اإلنسان يف
دول االستكبار العاملي ال يصح أن يستمع أحد إلنكاره وشجبه ،وهذا ما فعله اإلمام
(  )1املرجع السابق :ج  ،7ص .236
(  )2املرجع السابق :ج  ،7ص .236
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اخلميني الذي مل يستسلم لكل تلك التنديدات والتشجيبات مراعاة ملنصبه الفقهي الذي
انتخبه عىل أساسه الشعب اإليراين.
 .4احلرص عىل قوة الدولة:
ذلك أن الدولة اإلسالمية متثل املرشوع اإلهلي يف مقابل املرشوع الشيطاين ،وال
ينبغي للمرشوع الشيطاين أن يظهر بصورة أمجل أو أقوى من املرشوع اإلهلي ،ولذلك طلب
سليامن عليه السالم من ربه سبحانه وتعاىل أن يعطيه ملكا مل يعطه أحدا من عباده ،كام نص
ِ
ْت
ب ِيل ُم ْلكًا َال َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأن َ
عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
اب﴾ [ص]35 :
ا ْل َو َّه ُ

فسليامن عليه السالم ـ بحسب ما يدل عليه النص القرآين ـ ما طلب ذلك امللك،
وبتلك الصورة التي ال ينازعه فيها أحد إال ليثبت نجاعة املرشوع اإلهلي يف مقابل غريه من
املشاريع.
وهلذا كلام كانت الدولة اإلسالمية أقوى من غريها ،وأكثر تفوقا ،كلام كانت أكثر
متثيال للدين ،وللقيم العظيمة التي جاء هبا ،وهلذا كان سليامن عليه السالم ـ كام يذكر القرآن
الكريم ـ يعتني برؤية مظاهر التفوق يف بلده ،كام أرشنا إىل ذلك عند طلبه اإلتيان بعرش
ملكة سبأ ،وكأنه يريد من خالل ذلك أن يثبت للعامل أن الدولة اإلهلية هي الدولة األكثر
تفوقا ،وأن تفوقها ال حيول بينها وبني عبوديتها لرهبا.
ويشري إىل هذا أيضا بناؤه للرصح املمرد من القوارير عىل الرغم من زهده وبعده عن
أهواء املرتبطة هبا ،ولكنه ـ عندما رأى حاجة ملكة سبأ إىل املزيد من األدلة ـ أخذها إىل ذلك
القرص ،وقد كان فيه من اجلامل بحيث ال يساوي عرشها الذي شغلها عن الل شيئا بجانبه،
ِ
ِ
الرص َح َف َل َّام َر َأ ْت ُه َح ِس َب ْت ُه ُجلَّ ًة
وحينذاك مل متلك إال أن تسلم لل ،قال تعاىل﴿ :ق َيل َهلَا ا ْد ُخيل َّ ْ
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ِ
رص ٌح ُمم َ َّر ٌد ِم ْن َق َو ِار َير َقا َل ْت َر ِّب إِ ِّين َظ َل ْم ُت َن ْف ِيس َو َأ ْس َل ْم ُت
َوك ََش َف ْت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال إ َّن ُه َ ْ
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [النمل]44:
َم َع ُس َل ْي َام َن للَِّ َر ِّ
ِ
ِ
اب إِ ْذ
﴿و َو َه ْبنَا لدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّو ٌ
ويشري إىل هذا أيضا قوله تعاىلَ :

ِ
ِ
َات ِْ
ت
اخل ْ ِري َع ْن ِذك ِْر َر ِّيب َحتَّى ت ََو َار ْ
الصافِن ُ
ب َْ
اجل َيا ُد َف َق َال إِ ِّين َأ ْح َب ْب ُت ُح َّ
يش َّ
ُع ِر َض َع َل ْيه بِا ْل َع ِّ
بِ ِْ
ِ
وها ع ََيل َف َط ِف َق مس ًحا بِالس ِ
احل َج ِ
وق َو ْ
األَ ْعنَاق﴾ [ص 30 :ـ ]33
ُّ
َ ْ
اب ُر ُّد َ َّ
وقد قال العالمة السبحاين يف تفسريها بعد أن أورد الوجوه النحوية يف كل كلمة
منها( :وتقدير اجلملة :أحببت اخلري ح ّب ًا ناشئ ًا عن ذكر الل سبحانه وأمره ،حيث أمر عباده
املخلصني باإلعداد للجهاد ومكافحة الرشك وقلع الفساد بالسيف واخليل؛ وألجل ذلك
قمت بعرض اخليل ،كل ذلك امتثاالً ألمره سبحانه ال إجابة لدعوة الغرائز التي ال خيلو
ات ِمن النِّس ِ
الشهو ِ
منها إنسان كام أشار إليه سبحانه بقوله﴿ :زُ ِّي َن لِلن ِ
اء َوا ْل َبنِنيَ
ب َّ َ َ
َّاس ُح ُّ
َ َ
اخلي ِل املُْسوم ِة و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ ِ
ِ ِ
الذ َه ِ
اع ْ
َوا ْل َقنَاطِ ِري املُْ َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
احلَ َي ِاة
احلَ ْرث َذل َك َم َت ُ
َ َّ َ َ َ َ
ب َوا ْلف َّضة َو ْ َ ْ
()1
الدُّ ْن َيا َواللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن املَْ ِ
آب﴾ [آل عمران)]14 :
ِ
وانطالقا من هذا املعنى فرس قوله تعاىلَ ﴿ :ف َط ِف َق مس ًحا بِالس ِ
وق َو ْ
األَ ْعنَاق﴾ [ص:
ُّ
َ ْ
 ،]33فقال( :أي رشع بمسح أعراف خيله وعراقيبها بيده تقدير ًا لركّاهبا ومر ّبيها الذين قاموا
بواجبهم بإعداد وسائل اجلهاد)
ثم قرب ما حصل بطريقة عرصية ،فقال( :إىل هنا اتضح مفاد مفردات اآلية ومجلها،
وعىل هذا تكون اآليات هادفة إىل تصوير عرض عسكري قام به أحد األنبياء ذوي السلطة
والقدرة يف أ ّيام ملكه وقدرته ،وحاصلهّ :
إن سليامن النبي الذي أشار القرآن إىل ملكه

(  )1عصمة األنبياء يف القرآن الكريم ،العالمة جعفر السبحاين ،دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع ،ص .175
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وتعرفه عىل منطق الطري ،إىل غري
وقدرته وسطوته وسيطرته عىل جنوده من اإلنس واجلنّ ،
خصها به بني األنبياء قام يف عش ّية يوم بعرض
ذلك من صنوف قدرته وعظمته التي ّ
عسكري ،وقد ركب جنوده من اخليل الرساع ،فأخذت تركض من بني يديه إىل ْ
أن غابت
عن برصه ،فأمر أصحابه بر ّدها عليه ،حتّى إذا ما وصلت إليه قام تقدير ًا جلهودهم بمسح
أعناق اخليل وعراقيبها ،ومل يكن قيامه هبذا العمل صادر ًا عنه جلهة إظهار القدرة والسطوة
املوحدون عىل وظائفهم،
أو للبطر والشهوة ،بل إطاعة ألمره سبحانه وذكره حتى يقف
ّ
ويستعدّ وا للكفاح والنضال ما متكّنوا ،وهي ّيئوا األدوات الالزمة يف هذا املجال ،وهذا هو
الذي هتدف إليه اآليات وينطبق عليها انطباق ًا واضح ًا ،فه ّلم معي ندرس املعنى الذي
حتمله وبريئة منه)
ُفرض عىل اآليات ،وهي بعيدة عن ّ

()1

وهو يرد بذلك عىل تلك التفسريات التشوهيية لتلك اآليات الكريمة ،والتي نرشهتا
الفئة الباغية لتشويه هذا النبي الكريم ،والتي تذكر أن سليامن عليه السالم عرض عليه
اخليل اجلياد يف وقت العرص ،فأهلاه هذا العرض عن صالة العرص ،فلام اقرتب املغرب
غضب وطلب من الل أن يرد الشمس بعد أن غربت ليصيل العرص فردت ..وكصورة من
غضبه عىل اخليل ألهنا كانت السبب يف فوات العرص وأهلته عن الصالة قام وقطع سوقها
وأعناقها مسح ًا بالسيف(.)2
ومن العجيب أن الطربي ـ وخالفا لعادته ـ رد هذا القول عىل الرغم من أن القائلني

(  )1عصمة األنبياء يف القرآن الكريم ،ص  ، 175وقد ذكر أن هذا التفسري اختاره السيد املرتىض يف تنزيه األنبياء 95 :ـ
 ،97والرازي يف مفاتيح الغيب ،136 /7 :واملجليس يف البحار 103 /14 :ـ .104
(  )2جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) ،املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر
الطربي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت .ـ لبنان سنة  1415ه ـ  1995م)195 /21( ،
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به من أعالم السلف ،وانترص لرواية البن عباس يقول فيها( :جعل يمسح أعراف اخليل
وعراقيبها :حبا هلا) ،والتي علق عليها بقوله( :وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس
أشبه بتأويل اآلية ،ألن نبي الل  مل يكن إن شاء الل ليعذب حيوانا بالعرقبة ،وهيلك ماال
من ماله بغري سبب ،سوى أنه اشتغل عن صالته بالنطر إليها ،وال ذنب هلا باشتغاله بالنظر
إليها)

()1

لكن هذه احلسنة ،أو هذا املوقف الطيب للطربي مل يعجب ابن كثري الذي رد عليه
بقوله( :وهذا القول اختاره ابن جرير ،واستدل له بأنه مل يكن سليامن عليه السالم ليعذب
حيوانا بالعرقبة ،وهيلك ماال من ماله بال سبب سوى أنه اشتغل عن صالته بالنظر إليها وال
ذنب هلا ..وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ ألنه قد يكون يف رشعهم جواز مثل هذا،
وال سيام إذا كان غضبا لل عز وجل بسبب أنه شغل هبا حتى خرج وقت الصالة؛ وهلذا ملا
خرج عنها لل تعاىل عوضه الل تعاىل ما هو خري منها وهي الريح التي جتري بأمره رخاء
حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر ،فهذا أرسع وخري من اخليل)

()2

 .5الرسالية والدعوة للقيم الرفيعة:
ونعني هبا حرص احلاكم املسلم عىل نرش اهلداية والقيم الرفيعة ،وعدم اكتفائه بتوفري
الرفاه أو العدالة االجتامعية كام تنص عليه األنظمة العلامنية التي ال تبايل بالقيم األخالقية،
بل تعتربها حائال بني الشعب وحريته الشخصية.
وقد أشار القرآن الكريم إىل جمالني من جماالت الرسالية التي أداها سليامن عليه
السالم خري أداء؛ أوهلام مرتبط برساليته نحو رعيته ،والثاين نحو العامل ،وسنتحدث عن
(  )1تفسري الطربي ()196 /21
(  )2تفسري ابن كثري.65 /7 :
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كليهام يف العنوانني التاليني:
أ ـ الرسالية املحلية:
فقد ذكر الل تعاىل يف قصة سليامن عليه السالم خطابا له خياطب به رعيته ،ويذكر فيه
َّاس ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َق ال َّط ْ ِ
﴿و َو ِر َ
ري
ث ُس َل ْي َام ُن َد ُاوو َد َو َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
فضل الل عليه ،قال تعاىلَ :
ِ ِ
َش ٍء إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْض ُل املُْبِنيُ ﴾ [النمل ،]16 :وهو من خالل هذا اخلطاب يبني
َو ُأوتينَا م ْن ُك ِّل َ ْ
أن كل ما حصل يف دولته من قوة ورفاه وعدالة فضل إهلي ينبغي عىل الرعية أن تشكره،
وتقوم بام عليها من واجبات جتاهه.
وهذا يشري إىل أن من مهام الدولة اإلسالمية توفري كل السبل لنرش الفضيلة والقيم
األخالقية الرفيعة ،وعدم االكتفاء بتوفري احلاجات املادية للشعب ،كام يشري إىل ذلك قوله
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف
تعاىل يف بيان وظائف رسول الل  باعتباره نبيا ووليا ألمر املسلمنيُ :
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ْاألُمينيَ رس ً ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن َكا ُنوا ِم ْن
َ َ
وال من ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
ِّ ِّ َ ُ
َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة]2 :
ولذلك كان من أهم يميز النظام السيايس اإلسالمي عن مجيع أنظمة العامل ،اهتاممه
بالقيم الرتبوية بجميع أصنافها ،ويف مجيع جماالهتا ،ذلك أن هدف هذا النظام ليس توفري
حاجيات الشعب احلسية فقط ،وإنام هيدف فوق ذلك إىل بناء اإلنسان ،وحتقيق ما يطلق
عليه [التقوى االجتامعية]
وجهل العلامنيني هبذه القيمة هو الذي جعلهم يتهمون النظام اإلسالمي بكونه أسوأ
األنظمة يف جمال حقوق اإلنسان ،ألهنم يتصورون أن تدخله يف حتريم املسكرات ،ومنعه
لدور اللهو ،ومنعه لكل وسائل اإلعالم التي تبث االنحراف ،ومنعه لكل ما ينحرف
باألخالق ،تدخل يف الشؤون الشخصية ،ومل يعلموا أن النظام احلقيقي هو الذي يكون فيه
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احلاكم والدا لرعيته ومربيا هلم ،يوجههم ،وحيميهم من كل ما يمكن أن يتسبب يف فسادهم
وانحرافهم.
وهلذا يستغرب الكثري من الذين تعودوا عىل األنظمة املدنية التي ال تبايل بمثل هذه
املسائل من اخلطاب السيايس اإليراين ،وذلك لتصورهم أن السياسة بعيدة عن هذه األمور،
بينام احلقيقة هي أن السياسة ـ بحسب الفلسفة التي يفكر هبا النظام اإليراين ـ هي سياسة
األنفس قبل سياسة الشعوب.
وقد أشار الشيخ جوادي آميل إىل الفرق بني النظام اإلسالمي وغريه من األنظمة يف
هذا اجلانب عندما قسم احلكومات إىل ثالثة أنواع(:]1
 1ـ احلكومة االستبدادية :وهي املبنية عىل أساس السيطرة والقوة ،والتي ترى أن
األقوى هو الذي يمسك زمام األمور بكل قدرة ممكنة ،كام قال الل تعاىل حاكيا عن فرعون:
اس َت ْع َىل﴾ [طه ،]64 :وال مكان يف هذه احلكومة لرأي الناس ،وال اهتامم
َ
﴿و َقدْ َأ ْف َل َح ا ْل َي ْو َم َم ِن ْ
هلا بمصاحلهم ،وال بأخالقهم ،وال بدينهم ،ألن اهلدف عندها هو تأمني مصالح السلطة
احلاكمة ،بل إن هذه احلكومة قد تستعمل ـ مثلام استعمل الشاه ـ كل وسائل االنحراف،
لتشغل الشعب بالشهوات عن مواجهة السلطة ،كام قال تعاىل عن وسائل فرعون لتطويع
ِ ِ
است َ
م كَا ُنوا َق ْو ًما َفاسقنيَ ﴾ [الزخرف]54 :
َخ َّ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطا ُعو ُه إِ َّهنُ ْ
شعبهَ ﴿ :ف ْ
 2ـ حكومة الشعب :أو حكومة الناس عىل الناس ،مثل احلكومات التي يصطلح
عليها بالديمقراطية ،وتقوم عىل أساس رأي األكثرية ،وهدفها تأمني حاجات الناس املادية،
ويكون املعيار للمصلحة والفساد واجلامل والقبح واحلق والباطل واخلري والرش فيها مبني ًا

(  )1الكلمة الطيبة (دروس يف والية الفقيه) جوادي آميل ،دار الوالية( ،ص)12 :
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عىل رأي األكثرية ،حتى لو كان ذلك الرأي خمالفا للصواب ،ومنافيا للعقل والفطرة ،وهو
ِِ
﴿و َما َأ ْك َث ُر الن ِ
ت بِ ُمؤْ مننيَ ﴾ [يوسف]103 :
َّاس َو َل ْو َح َر ْص َ
السائد ،كام قال تعاىلَ :
 3ـ احلكومة اإلهلية :وهي احلكومة التي ليست حق ًا للحاكم الذي يظفر بالقوة
والسلطة ،وال حق ًا للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم ،بل هي حق لل الذي هو رب
العاملني ،وحدود فعالية هذا النوع من احلكومات هي أهنا تشمل ،باإلضافة إىل األمور
االجتامعية ،األخالق والعقائد؛ فهي تقدم للشعب الربنامج الواضح عىل مستوى العقيدة
وتقرر هلم القوانني والقواعد عىل مستوى األخالق والسلوك.
وهذا الربنامج ليس خاصا بالشعب ،وإنام هو عام بالشعب ومسؤوليه ،والذين
خيضعون مجيعا ملا تتطلبه القيم اإليامنية واألخالقية التي هي احلكم األكرب يف الدولة.
وهذا املعنى الذي ذكره الشيخ جوادي آميل ،ذكره اإلمام اخلميني يف لقاء له مع مجع
من أعضاء الطائفة اليهودية يف إيران عقب انتصار الثورة اإلسالمية ،والذي حاول من
خالله أن يرشح هلم الفلسفة التي يقوم عليها نظام والية الفقيه ،فقد قال( :إن كل األديان
التي أنزلت من عند الل تبارك وتعاىل ومجيع األنبياء العظام هي من أجل راحة االنسان
وتربيته ،إن الل تبارك وتعاىل قد أراد بإنزاله الوحي عىل األنبياء العظام هداية الناس وتربية
()1

اإلنسان ،اإلنسان بجميع أبعاده)

ثم ذكر أن هذا البعد الذي تراعيه احلكومة اإلهلية ،وتعتربه يف قمة أولوياهتا
وأهدافها ،ال تبايل هبا األنظمة األخرى ،لكوهنا أنظمة دنيوية حمضة ،يقول( :إن املذاهب
واملسالك األخرى ال شغل هلا بامذا يكون عليه اإلنسان يف ذاته وجوهره ومع نفسه ،إهنم

(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،7ص.218 :
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يتطلعون إىل حفظ دنياهم ،وحفظ النظام بينهم فحسب؛ فإذا كان النظم مستقر ًا فليفعل
اإلنسان ما يشاء ،ولريتكب كل ما يشاء من املخالفات بعيد ًا عن األنظار ،إذ ال ربط لذلك
باحلكومة ،فليس من قانون هنا ـ يف النظم غري التوحيدية ـ يمنع اإلنسان من بعض األمور
داخل بيته ..وإنام املهم عندهم فقط هو أن ال يسري االنسان يف الشارع معربد ًا وخيل بالنظم،
إن مجيع املسالك غري التوحيدية هي هبذا الشكل وهذا بخالف املسالك التوحدية واألديان
التي نزلت عىل األنبياء العظام)

()1

ثم أشار إىل املسؤوليات املناطة باحلكومة اإلهلية مقارنة باملسؤوليات امللقاة عىل
احلكومات املدنية؛ فقال( :إن مجيع هذه األمور من أجل ان يكون هذا اإلنسان الذي ُيراد
إجياده إنسان ًا مهذب ًا ،صاحلا للعمل ،متحلي ًا بمحاسن االخالق واالعتقادات الصحيحة،
يقوم بأعامل حسنة ويعرف كيف ينبغي أن يكون سلوكه مع الناس ،كيف ينبغي أن يكون
سلوكه يف املجتمع ،كيف ينبغي أن يكون مع اجلريان ،كيف ينبغي ان يكون مع أبناء مدينته،
كيف ينبغي أن يكون مع أبناء دينه ،ومع أتباع األديان األخرى ،إن األديان التي جاءت من
عند الل تبارك وتعاىل إنام هتتم بكل هذه األمور الن الل هو الذي خلق االنسان ويريد تربيته
يف مجيع أبعاده وهلذا الفرق بني دين وآخر يف هذه املسألة ،ألهنا مجيعها جاءت لرتبية
االنسان)

()2

أ ـ الرسالية العاملية:
ونقصد هبا اهتامم احلاكم املسلم بتصدير الرسالة اإلسالمية للعامل أمجع ،وعدم
اكتفائه برعيته ،مثلام فعل سليامن عليه السالم حني كتب إىل ملكة سبأ يقول هلا﴿ :إِ َّن ُه ِم ْن
(  )1املرجع السابق ،ج  ،7ص.218 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،7ص.218 :
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ِِ

ِ

الرحي ِم َأ َّال َت ْع ُلوا ع ََيل َو ْأ ُت ِ
سلمنيَ ﴾ [النمل]31:
وين ُم ْ
الر ْمح َِن َّ
ُس َل ْي َام َن َوإِ َّن ُه بِ ْس ِم اللَِّ َّ
َّ
وهكذا يذكر الل تعاىل ما أظهر سليامن عليه السالم مللكة سبأ من مظاهر امللك الذي
أعطاه الل له ،فلم يكن غرضه الفخر عليها ،وإنام كان غرضه تعريفها بالل ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال
ون ِم َن ا َّل ِذي َن َال َ ْهيتَدُ َ
َنك ُِّروا َهلَا َع ْر َش َها َننْ ُظ ْر َأ َ ْهتت َِدي َأ ْم َت ُك ُ
ت ِق َيل َأ َهك ََذا ع َْر ُش ِك
ون َف َل َّام َجا َء ْ
َت َتعبدُ ِمن د ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون اللَِّ إِ َّهنَا
َقا َل ْت َك َأ َّن ُه ُه َو َو ُأوتينَا ا ْلع ْل َم م ْن َق ْبلِ َها َو ُكنَّا ُم ْسلِمنيَ َو َصدَّ َها َما كَان ْ ْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَان ْ ِ
جل ًة َوك ََش َف ْت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال
الرص َح َف َل َّام َر َأ ْت ُه َحس َب ْت ُه ُ َّ
َت م ْن َق ْو ٍم كَاف ِري َن ق َيل َهلَا ا ْد ُخيل َّ ْ

ِ
رص ٌح ُمم َ َّر ٌد ِم ْن َق َو ِار َير َقا َل ْت َر ِّب إِ ِّين َظ َل ْم ُت َن ْف ِيس َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َام َن للَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾
إ َّن ُه َ ْ

[النمل 41 :ـ ]44

وهذا املعنى هو نفسه ما أطلق مؤسس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وفيلسوفها
اإلمام اخلميني [تصدير الثورة] ،والذي أيسء فهمه كثريا ،ال من احلكام اخلائفني عىل
عروشهم فقط ،بل من رجال الدين أنفسهم الذين راحوا يؤولون هذا بكونه تصديرا
للتشيع ،مع أن اخلميني مل يتذكر التشيع أبدا ،بل حتدث عن قضايا مشرتكة ،يتفق عليها
املسلمون مجيعا.
وقد فرس اإلمام اخلميني مراده من تصدير الثورة ،ورد عىل الشبه التي يلفقها األعداء
حوهلا يف مناسبات كثرية ،ومن ذلك قوله( :إن اهلدف من تصدير الثورة إىل الدول
اإلسالمية وكافة الدول التي يناضل فيها املستضعفون ضد املستكربين هو الوصول إىل
حالة معينة تكون فيها احلكومة غري مستبدة وغري ظاملة ،وال يكون الشعب فيها عدو ًا
للحكومة .فهدفنا األصيل هو املصاحلة بني الشعوب واحلكومات؛ فلو قامت حكومات
بلدان العامل بدراسة التجربة اإليرانية واطلعت عىل حقيقة العالقة بني احلكومة والشعب
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لتأثرت أيام تأثر)

()1

ويذكر بأسف ما تقوم به ما يسميها (األقالم املأجورة ووكاالت األنباء والقنوات
املغرضة التي تعادي إيران حكومة وشعب ًا) من تشويه (صورة الثورة يف اخلارج ،واجلميع
هنا يعرف اهلدف من ذلك .فحكومتنا وشعبنا ملتحمني متحدين ويقف فيها اجلامعيون مع
رجال الدين جنب ًا إىل جنب وكذلك بقية فئات الشعب كام ينصهر اجليش والعسكر مع عامة
الشعب يف بوتقة واحدة ،ومع وجود هذا التالحم ال يمكن للغرب أن يصل إىل أهدافه وال
يمكن حلكومة خائنة أن تصل للسلطة وتعمل عىل خدمة املصالح الغربية .فلو أدىل وزير أو
رئيس الوزراء بكلمة تصب يف مصالح الغرب لواجه معارضة شديدة من الشعب)

()2

وهو يذكر بأسف الدور الذي قام به رجال الدين يف الدول اإلسالمية من تشويه
إيران ،بدل أن يدعموها ،ويستفيدوا من جتربتها ،فيقول( :إننا ً
فضال عن املعاناة التي تسببها
لنا أمريكا واالحتاد السوفيتي فإننا يف مواجهة فتنة عظيمة تتمثل بأولئك الذين يدّ عون
التدين ويتحدثون باسم الدين ،والكثري من هؤالء يرتبع عىل رأس اهلرم الديني ومؤسسات
اإلفتاء يف العامل اإلسالمي ،حيث يفرس هؤالء كالمنا كام حيلو هلم ،ومن ثم يتهموننا بالكفر
ويعتربونا من اخلارجني عن الدين .فإن كان ذلك ناجت ًا عن سوء فهم فإين أنصح هؤال ء
بالدراسة املعمقة واالطالع الدقيق عىل احلقائق ليدركوا فداحة اخلطأ الذي ارتكبوه
وبطالن التهم التي اهنالوا هبا علينا ،وأن الغرب هو الرابح الوحيد النعكاسات هذه الفتنة،
وإن كان يف ذلك تعمد ًا مغرض ًا فليعلم هؤالء بأهنم يواجهون دولة إسالمية سعت ومازلت
تسعى لرص الصفوف واملصاحلة بني اإلخوة يف سبيل احتاد الدول اإلسالمية بعيد ًا عن
(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،13ص.79 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،13ص.79 :
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أسلوب التكفري الذي يتبعه اجلبناء ولكن البعض ممن يرتدي لباس اإلفتاء ويلقب باملفتي
األعظم والشيخ األكرب راح ينرش سمومه ويغرس خمالبه)

()1

ثم يتساءل متعجبا من املصادر التي يستقي منها هؤالء مواقفهم ،وعن عالقتها
بالدين؛ فيقول( :ملاذا يقوم البعض يف احلجاز والكويت واألماكن األخرى بتأويل كالمنا
وتوجيه التهم الباطلة إىل دولة إسالمية تسعى إلجياد الوحدة بني املسلمني وتناضل من أجل
طرد الغرب من أرض املسلمني؟ أن هؤالء خيدمون الغرب من جهة ويفرقون املسلمني من
جهة أخرى ..أال يعلمون أنه ال جتوز إثارة التفرقة بني املسلمني وأن ذلك خمالف للنص
القرآين؟ ..أال يعلمون ذلك حق ًا أم أهنم يعملون عىل خدمة الغرب عن عمد وقصد ال
سمح الل؟ ..أال يعلم هؤالء بأن أفعاهلم وترصفاهتم هذه خمالفة لإلسالم وتعاليمه وتصب
يف مصلحة الغرب ليس إال؟ ..أال يعلم هؤالء أهنم بأفعاهلم وأقواهلم هذه خيدمون الغرب
()2

عن قصد أو غري قصد؟)
اخلامتة:

بعد هذا العرض املوجز ملا ورد يف القرآن الكريم من صفات احلاكم املسلم من خالل
نموذج سليامن عليه السالم نخرج بالنتائج والتوصيات التالية:
 .1النتائج:
 .1وضع القرآن الكريم نظرية كاملة للنظام السيايس من خالل عرضه لقصة سليامن
عليه السالم وصفاته وتدبريه لرعيته ،والتي يمكن االستفادة منها يف التأصيل النظري
للدولة اإلسالمية واملقومات التي تقوم عليها.
(  )1املرجع السابق ،ج  ،13ص.79 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،13ص.80 :
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 .2احلاكم املسلم هو الذي تتوفر فيه كل الصفات الروحية واألخالقية والعلمية
التي تتيح له أداء دوره بأحسن الوجوه ،ولذلك كان اختياره ال عىل أساس شعبيته فقط،
كام هو احلال يف األنظمة الديمقراطية ،وإنام عىل أساس كفاءته وخربته وقدراته.
 .3احلاكم املسلم هو الذي هيتم بشؤون رعيته ،ويسعى يف مصاحلها ،ويقوم بتطوير
دولته ،وحتقيق كل أنواع الرفاه والعدالة هلا.
 . 4احلاكم املسلم هو الذي ال يكتفي بالشؤون املادية لرعيته ،وإنام يسعى لتهذيبها
وتزكيتها وتربيتها عرب وضع املؤسسات والربامج اخلاصة بذلك.
 .5احلاكم املسلم هو الذي يسعى بكل جهده لتوفري القوة لدولته ومحايته من كل
استهداف خارجي أو انحالل داخيل.
 .2التوصيات:
نويص من خالل هذا املقال بام ييل:
 .1االهتامم بالدراسات القرآنية ،وخاصة ما يرتبط منها باألنبياء عليهم الصالة
والسالم لتحقيق قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾ [األنعام ،]90 :مع الرد
عىل كل اإلساءات التي تعرضوا هلا يف الرتاث اإلسالمي ،والتي حجبت عن الفهم السليم
لرسالتهم وأدوارهم.
 .2اال هتامم بتفعيل ما ورد يف القرآن الكريم يف الواقع من خالل إجياد اآلليات
العملية لتحقيق ذلك؛ فالقرآن الكريم اكتفى بذكر األصول النظرية ،تاركا األمور العملية،
وكيفية تنفيذها للظروف املختلفة.
املصادر واملراجع:
القرآن الكريم
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.1

اآلحاد واملثاين ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين ،حققه د .باسم فيصل
أمحد اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة األوىل.1991 ،1411 ،

.2

إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة ،بريوت.

.3

األمثل يف تفسري كتاب الل املنزل ،الشريازي ،نارص مكارم ،قم ،إيران ،دار النرش اإلمام عيل بن أيب طالب عليه
السالم ،ط1433 ،3هـ.

.4

بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد  ،الصفار القمي ،إعداد احلاج مريزا حمسن كوجه باغي التربيزي ،مكتبة
آية الل املرعيش النجفي 1404 ،ه قم.

.5

تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ]،
املحقق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ 1999 ،م.

.6

جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) ،املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو
جعفر الطربي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت .ـ لبنان سنة  1415ه ـ  1995م.

.7

اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد الل حممد بن أمحد شمس الدين القرطبي ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 ،م.

.8

دولة اإلسالم يف األندلس ،حممد عبد الل عنان املؤرخ املرصي (املتوىف 1406 :هـ) ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
الطبعة ،:ج  /5 ،2 ،1الرابعة 1417 ،ه ـ  1997م ،ج  /4 ،3الثانية 1411 ،ه ـ  1990م.

.9

سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد ،حممد
بن يوسف الصاحلي الشامي ،حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض ،دار
الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ 1993 ،م.

 .10سنن الرتمذي (اجلامع الكبري) ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف:
279هـ) ،حققه بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،سنة النرش  1998م.
 .11صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (261 ،206ق) ،بريوت :دار الفكر1398 ،ق ،الطبعة
الثانية.
 .12صحيفة اإلمام ،اإلمام اخلميني ،مؤسسة تنظيم نرش تراث اإلمام اخلميني.
 .13صحيفة الثورة اإلسالمية :نص الوصية السياسية اإلهلية لإلمام اخلمينى ،طهران :وزارة الثقافة.
 .14عصمة األنبياء يف القرآن الكريم ،العالمة جعفر السبحاين ،دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع.
 .15عيل بن أيب طالب (اإلمام) ،هنج البالغة ،مجع :الرشيف الريض ،حتقيق :صبحي الصالح ،طبعة بريوت .ـ لبنان
سنة  1387ه.
 .16الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،املحقق :كامل يوسف احلوت ،النارش :مكتبة الرشد
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ـ الرياض ،الطبعة :األوىل.1409 ،
 .17كتاب سليم بن قيس اهلاليل ،سليم بن قيس اهلاليل ،حتقيق :حممد باقر األنصاري الزنجاين اخلوئيني ،قم ،إيران،
النارش :اهلادي ،ط  1405 ،1هـ.
الصاحلي ،دار سوزلر للنرش.
 .18الكلامت ،بديع الزمان النوريس ،ترمجة إحسان قاسم ّ
 .19الكلمة الطيبة (دروس يف والية الفقيه) جوادي آميل ،دار الوالية.
 .20مسند أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،دار الفكر ،بريوت ( )324/2وصحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل
البخاري ،دمشق وبريوت :دار ابن كثري والياممة للطباعة والنرش والتوزيع1414 ،هـ.
 .21املصنف البن ابى شيبة ،دار السلفية ،اهلند.
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القيم اإلنسانية بني احلكومة اإلسالمية واحلكومات
العلامنية ـ تأصيال وتطبيقا ـ
لعل أهم ما يميز أنواع احلكومات املختلفة هو القيم التي تستند إليها يف التعامل
والتحاكم ،ويف كل القضايا والفروع ،ابتداء من اختيار شكل نظام احلكم ،وانتهاء بأبسط
القوانني التي تضعها ،ذلك أن تلك القيم هي التي متثل روح النظام الذي يرسي بعد ذلك
يف كل مواقفه وسلوكاته.
ولذلك كان البحث فيها أساسيا من جهتني:
 .1من جهة التأصيل ألي نظام ،ملعرفة املنطلقات القيمية التي يستند إليها ،والتي
حتدد بعد ذلك املوقف العلمي السليم منه.
 .2من جهات تطبيق تلك القيم عىل واقع النظام ،وتبيني مدى تفعيلها ،واحلكم عليه
بعد ذلك من خالل حماكمته إىل ما يؤمن به ،ويدعيه.
بناء عىل هذا؛ فإن أهم تلك القيم التي يمكن اعتبارها معيارا للحكم عىل احلكومات
ما يمكن أن نطلق عليه [القيم اإلنسانية]؛ والتي اهتمت بالتباهي هبا األنظمة العلامنية،
واعتربهتا سبب انفصاهلا عن سلطة الكنيسة.
بل صارت هي املعول األكرب الذي يستعمله دعاة العلامنية يف البالد اإلسالمية
ملواجهة كل داعية للحكومة اإلهلية ،مستغلني يف ذلك ما وقع إبان احلكم اإلسالمي من
جرائم ال تتوافق مع تلك القيم.
وهذا ما يدعونا إىل التحقيق يف هذه الدعوى ،وهل حقا النظام اإلسالمي يتعارض
مع القيم اإلنسانية؟
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وهل احلكومات اإلسالمية متثل النظام اإلسالمي حتى يصلح اعتبارها نموذجا
عنه ،أو تطبيقا فعليا له؟
وهو ما يدعونا يف املقابل إىل تساؤل آخر عن األنظمة العلامنية نفسها ،وعن تصورها
للقيم اإلنسانية ،وهل تتعارض مع املعايري احلقيقية لتلك القيم؟
ونفس السؤال يطرح يف تطبيقها لتلك القيم التي تتباهى هبا ،وهل طبقتها يف الواقع،
أم أهنا اكتفت بادعائها والتباهي هبا؟
وقد رأينا أن اإلجابة عىل هذه األسئلة ،يقتيض منا احلديث عن ثالثة أمور أساسية:
أوال ـ حتديد مفهوم احلكومة اإلسالمية ،والرد عىل ربطها باحلكومات
واالمرباطوريات التارخيية.
ثانيا ـ تأصيل أصناف القيم اإلنسانية بني احلكومة اإلسالمية واحلكومات العلامنية،
لنرى حقيقة تلك القيم ،والتفريق بني ما ينسجم منها مع اإلنسان ،وما ال ينسجم.
ثالثا ـ التطبيق الواقعي للقيم اإلنسانية بني احلكومة اإلسالمية واحلكومات العلامنية،
بناء عىل التأصيل احلقيقي هلا.
أوال ـ مفهوم احلكومة اإلسالمية.
من املغالطات الكربى التي ينطلق منها العلامنيون للرد عىل دعاة احلكومة اإلسالمية
أو [احلاكمية اإلهلية] ذكر املآيس التارخيية التي وقعت من احلكومات اإلسالمية ،والتي ال
ختتلف كثريا عن نظرياهتا من التي وقعت يف عهد السلطة الكنسية ،ولذلك يعتربون كل
حكم يستند إىل الدين حكام ثيوقراطيا استبداديا ،ال يمكن تطبيقه إال بإلغاء كل القيم
اإلنسانية.
وأساس هذه املغالطة ثالثة أمور:
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أوهلام ـ عدم التفريق بني احلكومة اإلسالمية وحكومة املسلمني.
ثانيهام ـ وهو ناَشء عن األول ،إمهال ما ورد يف املصادر اإلسالمية األصلية من
مفهوم احلكومة اإلسالمية وصفاهتا ،ذلك أن تلك املصادر هي التي متثل اإلسالم ،ال
املسلمون الذين قد ينحرفون عنها.
ثالثها ـ إمهال شهادات أئمة اهلدى والورثة الربانيني الذين أظهروا مواقفهم من تلك
احلكومات ،واعتربوها ظاملة مستبدة ال رشعية هلا.
ولذلك؛ فإن املفهوم احلقيقي للحكومة اإلسالمية هو ما نصت عليه تلك املصادر
املقدسة ،ال ما حصل يف الواقع التارخيي ،وال ما فهمه بعض الفقهاء منها ،وال ما دل عليه
ذلك املصطلح اململوء باملغالطات [اخلالفة اإلسالمية]
وبناء عىل هذا ،وعند الرجوع لتلك املصادر املقدسة لتمييز احلاكمية اإلهلية أو
[احلكومة اإلسالمية] عن غريها نجدها تضع ضابطني مهمني هلا:
أوهلام ـ مرتبط بالدستور أو الرشيعة ،وكوهنا رشيعة الل اخلالصة التي مل تبدل ومل
حترف ومل تغري.
والثاين :مرتبط باملنفذين لتلك الرشيعة ،وكوهنم عدوال صاحلني فقهاء ،بحيث
يمكنهم تطبيقها عىل أحسن وجه ،وعدم االحتيال عليها والتالعب هبا.
 .1حتكيم الدستور اإلهلي:
أما األول؛ فكل القرآن الكريم يدل عليه؛ ذلك أن الل تعاىل أنزل الكتاب ليحكم به
ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اللَُّ َو َال َتتَّبِ ْع
﴿و َأن ْ
الناس يف كل شؤون حياهتم ،كام قال تعاىلَ :
وك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِنُ َ
ض َما َأنْزَ َل اللَُّ إِ َل ْي َك َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفا ْع َل ْم َأن ََّام ُي ِريدُ اللَُّ َأ ْن
َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
َّاس َل َف ِ
ض ُذ ُن ِ ِ
ُي ِصي َب ُه ْم بِ َب ْع ِ
وهب ْم َوإِ َّن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة]49 :
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وحذر من تقديم األعراف والتقاليد واألهواء واآلراء عىل الل ورسوله؛ فقالَ ﴿ :يا
ني َيدَ ِي اللَِّ َورسولِ ِه َوا َّت ُقوا اللََّ إِ َّن اللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [احلجرات]1 :
َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
يع عَل ٌ
َ
َ ُ
وبني أن ذلك ليس خاصا باإلسالم ،الذي هو رشيعة الل اخلامتة ،بل هو سنته يف
مجيع األمم؛ فكل األمم كانت مدعوة إىل حتكيم كتاب الل ،ويف كل شؤون احلياة ،كام قال
تعاىل يف ذكر تقصري بني إرسائيل ـ باعتبارهم نموذجا لرسالة من رساالت الل ـ فيام أنزل
َاب ُيدْ ع َْو َن إِ َىل كِت ِ
إليهم من كتابَ ﴿ :أ َمل ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب اللَِّ لِ َي ْح ُك َم
ْ
َب ْين َُه ْم ُث َّم َيت ََو َّىل َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [آل عمران]23 :
حيك ُِّمون ََك
﴿و َك ْي َ
وقال ـ يذكر تقصريهم بل تفريطهم يف التحاكم إىل كتاهبم ـَ :
ف َُ
ِِ
ِ
ِ
يها ُحك ُْم اللَِّ ُث َّم َيت ََو َّل ْو َن ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َو َما ُأو َلئِ َ
ك بِاملُْؤْ مننيَ ﴾ [املائدة]43 :
َوعنْدَ ُه ُم الت َّْو َرا ُة ف َ
بل رصح بأن الغرض من تنزيل التوراة واإلنجيل وسائر الكتب هو احلكم هبا ،ويف
ِ ِ
اإلن ِ
﴿و ْل َي ْح ُك ْم َأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ ِ َ
كل الشؤون ،كام قال تعاىل عن اإلنجيلَ :
يل ب َام أنْزَ َل اللَُّ فيه َو َم ْن َمل ْ
َحي ُكم بِام َأنْزَ َل اللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة]47 :
ُ
ْ ْ َ
وكل ذلك يرد عىل تلك املقوالت اخلاطئة التي تربط املسيحية بالدين ،والتي ينسبون
فيها للمسيح عليه السالم قوله( :دعوا ما لقيرص لقيرص وما لل لل) ،وهو القول الذي يردده
اإلن ِ
﴿و ْل َي ْح ُك ْم َأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
يل بِ َام َأنْزَ َل
بعض املسلمني لألسف غافلني عن معارضته لقوله تعاىلَ :
يه ومن َمل َحي ُكم بِام َأنْزَ َل اللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
ِ ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة]47 :
ُ
اللَُّ ف َ َ ْ ْ ْ ْ َ
ِ
ني َيدَ ْي ِه
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
والذي عقب الل تعاىل عليه بقولهَ :
َاب بِ ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِم َن ا ْلكِت ِ
احل ِّق
َاب َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه َف ْ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اللَُّ َو َال َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم ع ََّام َجا َء َك م َن ْ َ
لِ ُك ٍّل جع ْلنَا ِمنْ ُكم ِرش َع ًة و ِمنْهاجا و َلو َشاء اللَُّ َجلع َل ُكم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َو ُك ْم ِيف َما آتَا ُك ْم
َ َ ْ َّ َ
َ َ
ْ ْ َ َ ً َ ْ َ
ات ِإ َىل اللَِّ مر ِجع ُكم َمجِيعا َفينَب ُئ ُكم ِبام ُكنْ ُتم فِ ِ
اخلري ِ
ختتَلِ ُف َ
يه َ ْ
ون﴾ [املائدة]48 :
ْ
َ ْ ُ ْ ً ُ ِّ ْ َ
َف ْ
است َِب ُقوا ْ َ ْ َ
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وكل ذلك ليبني أن الغرض من تنزيل الكتب ،ليس تعريف من نزل عليهم بحقائق
الوجود ،أو باملامرسات الشعائرية التعبدية ،وإنام أنزل ليحكم احلياة بجوانبها املختلفة،
ابتداء من السياسة ،وانتهاء بأبسط شؤون احلياة.
وهلذا لقي األنبياء عليهم السالم املواجهة الشديدة ،واملعارضة القاسية ،ولو كان
األمر يتعلق فقط باملامرسات التعبدية ،ملا وجدوا تلك املعارضة؛ فقد كان يف عهد رسول
الل  احلنفاء وغريهم ممن آمنوا بالتوحيد ،واختطوا ألنفسهم مسلكا خالف ما عليه
املرشكون ،ومع ذلك مل يلقوا من املرشكني أي أذى ،ألهنم مل يتعرضوا لتلك اخلطوط احلمر
التي تعرض هلا القرآن الكريم ،والذي اعترب حكمهم املبني عىل األهواء حكام جاهليا ،قال
ون ومن َأحسن ِمن اللَِّ حكْام لِ َقو ٍم ي ِ
تعاىلَ ﴿ :أ َفحكْم ْ ِ ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة]50 :
ُ ً ْ ُ
اجلَاهلِ َّية َي ْب ُغ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ َ
وقد أشار اإلمام اخلميني إىل هذا عند بيانه ألدوار األنبياء عليهم السالم املرتبطة
باإلصالح االجتامعي ،فقالّ :
(إن مجيع األنبياء عليهم السالم منذ بداية البرش والبرش ّية،
ومنذ جميء آدم عليه السالم وحتّى خاتم األنبياء  إنّام استهدفوا إصالح املجتمع،
وجعلوا الفرد فدا ًء للمجتمع ،إنّنا ال نملك شخص ًا أسمى من األنبياء عليهم السالم أو من
ضحوا بأنفسهم يف سبيل املجتمع ،ويقول
هو أسمى من األئمة عليهم السالم ،فهؤالء ّ
الباري ّ
جل وعال أنّه بعث األنبياء عليهم السالم وأعطاهم الب ّينات واآليات وامليزان ليقوم
الناس بالقسط ،فالغاية قيام الناس بالقسط ،وأن تتح ّقق العدالة االجتامع ّية بني الناس
ويزول الظلم ّ
وحيل االهتامم بالضعفاء والقيام بالقسط)

()1

 .2إرشاف العلامء والصاحلني:

(  )1منهجية الثورة اإلسالمية ،ص 51
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وهو أمر معقول املعنى ،ذلك أن رشيعة الل مقدسة ،وهي تنص عىل الدعوة إىل
تطبيق العدالة والرمحة وكل القيم النبيلة يف الواقع ،وال يستطيع أن يقوم بذلك من مل تتوفر
لديه القدرات العلمية والسلوكية التي تؤهله لتحقيق ذلك ،وإال حصل التناقض بني
شخصيته ،وبني ما يدعو إليه.
والواقع أيضا يدل عىل ذلك؛ فمع توفر كتب الطب واهلندسة إال أننا ال نجد من
يامرس الطب واهلندسة إال من تعلم ذلك وتدرب عليه من أهله ،ال من اقترص عىل مطالعة
بعض تلك الكتب.
وهكذا؛ فإن القرآن الكريم ومجيع الكتب املنزل حتتاج إىل القيمني عىل تطبيقها ،ممن
توفر فيهم اخلصائص الالزمة لذلك.
ِ
حي ُك ُم ِ َهبا النَّبِ ُّي َ
ون
وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا الت َّْو َرا َة ف َ
ور َ ْ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ ِ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر َّبانِ ُّي َ
َاب اللَِّ َوكَا ُنوا َع َل ْي ِه
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
ا َّلذي َن َأ ْس َل ُموا ل َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
ِ
ِ
َّاس َو ْ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اللَُّ
ُش َهدَ ا َء َف َال َخت َْش ُوا الن َ
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو َال ت َْش َ ُ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة]44 :
فاآلية الكريمة مل تكتف بالدعوة إىل حتكيم التوراة ،وإنام ذكرت من له أهلية احلكم
هبا ،حتى ال يصبح الكتاب املقدس وسيلة لالنتهازيني لتفسريه وتطبيقه بحسب ما تتطلبه
أهواؤه.
وقد حرصت اآلية الكريمة أهلية احلكم يف ثالث أصناف من الناس :وهم(النبيون)
واملراد هبم األنبياء ورسل الل تعاىل ،و(الربانيون) وهم ورثتهم من األئمة ،و(األحبار) وهم
ورثة األئمة من العلامء الصاحلني ،فأثبتت اآلية الكريمة الوالية للعلامء يف حال غياب
األنبياء واألئمة.
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اخلو ِ
ِ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه
﴿وإِ َذا َجا َء ُه ْم َأ ْم ٌر م َن ْاألَ ْم ِن َأ ِو ْ َ ْ
ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
ويل ْاألَ ْم ِر ِمن ُْه ْم َل َعلِ َم ُه ا َّل ِذي َن َي ْس َتنْبِ ُطو َن ُه ِمن ُْه ْم َو َل ْو َال َف ْض ُل اللَِّ َع َل ْي ُك ْم
َّ ُ
الش ْي َط َ
مح ُت ُه َال َّت َب ْع ُت ُم َّ
ان إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [النساء ،]83 :فهذه اآلية الكريمة ترصح بالدعوة للرجوع
َو َر ْ َ
لرسول الل  أو ألويل األمر ،وهي تذكر من صفاهتم القدرة عىل استنباط حكم الل يف
املسألة ،وذلك ال يكون إال للفقيه العامل.
وهذا معنى متفق عليه نظريا عند الفقهاء واملفرسين ،وبني املدارس اإلسالمية
املختلفة ،ومنهم اجلويني ،الذي نص عىل هذا بقوله( :إذا كان صاحب األمر جمتهد ًا فهو
املتبوع ،الذي يستتبع الكافة يف اجتهاده وال يتبع ،أما إذا كان سلطان الزمان ال يبلغ مبلغ
االجتهاد فاملتبوعون العلامء ،والسلطان نجدهتم وشوكتهم ،والسلطان مع العامل كملك يف
()1

زمان نبي ،مأمور باالنتهاء إىل ما ينهيه إليه النبي)

ورصح يف موضع آخر من كتابه عىل ذلك بقوله( :إذا شغر الزمان عن اإلمام ،وخال
عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية ،فاألمر موكول إىل العلامء ،وحق عىل اخلالئق عىل
اختالف طبقاهتم أن يرجعوا إىل علامئهم ،ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأهيم،
فإن فعلوا ذلك ،فقد هدوا إىل سواء السبيل ،وصار علامء البالد والة العباد ،وهم عىل
احلقيقة أصحاب األمر استحقاق ًا ،وذو النجدة من احلكام مأمورون بارتسام مراسمهم،
()2

واقتفاء أثرهم ،واالنكفاف عن مزاجرهم)

ومثله قال الفخر الرازي( :لكن املقصود بأويل األمر يف اآلية هم العلامء ،وأعامل
األمراء والسالطني موقوفة عىل فتاوي العلامء ،والعلامء يف احلقيقة أمراء األمراء ،فكان محل
(  )1اجلويني ،غياث األمم ،ص.380
(  )2املرجع السابق( ،ص )280
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()1

لفظ أويل األمر عليهم أوىل)

لكن ذلك لألسف نسخ يف الواقع بسبب ما يمكن أن نطلق عليه [حكومة األمر
الواقع] ،حيث أقر الكثري من الفقهاء احلكومات األموية والعباسية والعثامنية وغريها ،عىل
اعتبار أهنا حكومات رشعية ال يمكن تغيريها ،ولذلك مل يكتفوا بذلك االستبداد الذي
مارسته تلك احلكومات ،وإنام راحوا جيعلوهنا رشعية ،ويعطوها بذلك املصداقية التي مل
تكن حتلم هبا.
وهلذا ـ ومع التطور التارخيي ـ أصبحت تلك احلكومات يف أذهان الكثريين هي
املمثل الرشعي واحلقيقي للنظام اإلسالمي ،وهو ما استند إليه بعد ذلك املسترشقون
واملستغربون والعلامنيون يف التحذير من النظام اإلسالمي بناء عىل ما حصل منه يف الواقع.
ولو أن أولئك الذين أعطوا الرشعية لتلك احلكومات ،عادوا إىل القرآن الكريم
لعلموا أن جمرد دعوى استناد احلكومة يف أحكامها إىل القرآن الكريم أو السنة املطهرة ،أو
أقوال الفقهاء يف بعض الشؤون ،ال يكفي العتبارها حكومات إسالمية.
وقد أشار إىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من الرد عىل أهل الكتاب ،ال يف عدم
رجوعهم إىل مصادرهم املقدسة ،وإنام يف تطبيقهم اخلاطئ هلا ،واستعامهلا وسيلة ألغراضهم
الشخصية ،كام قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
الن ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون َّ
يل اللَِّ َوا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
وهنَا ِيف
الذ َه َ
ب َوا ْلف َّض َة َو َال ُينْف ُق َ
ِ
اب َألِي ٍم﴾ [التوبة ،]34 :وقال﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اللَُّ ِمي َث َ ِ
رش ُه ْم بِ َع َذ ٍ
َسبِ ِ
َاب
اق ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َ
يل اللَِّ َف َب ِّ ْ
ِ
ِ
َّاس و َال َت ْك ُتمو َنه َفنَب ُذوه وراء ُظه ِ ِ
ِ
رت َ
ون﴾
ُ ُ َ ُ ََ َ ُ
َل ُت َب ِّينُنَّ ُه للن ِ َ
رت ْوا ِبه َث َمنًا َقل ًيال َف ِبئ َْس َما َي ْش َ ُ
وره ْم َو ْاش َ َ
[آل عمران]187 :

(  )1مفاتيح الغيب)150/5( :
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وبناء عىل هذا يمكن تقسيم احلكومات التي تستند إىل الدين إىل قسمني:
أوال ـ حكومة الدين األصيل ،وهي احلكومة التي تستند إىل املصادر املقدسة،
وبإرشاف املؤهلني لذلك سواء كانوا من األنبياء أو ورثتهم من األئمة أو ورثتهم من العلامء
العدول الصاحلني.
ثانيا ـ احلكومة الدينية املزيفة ،وهي احلكومة التي قد ترفع شعار احلاكمية اإلهلية،
لكن بإرشاف من ليسوا أهال لذلك ،إما بسبب جهلهم ،أو بسبب عدم صالحهم ،ويمكن
اعتبار هذه احلكومة علامنية ،ذلك أهنا قامت بمفاصلة بني الدستور وبني املنفذين الرشعيني
له.
واألمثلة عن هذا النوع من احلكومة أكثر من أن حترص ،بل إهنا تكاد تشمل التاريخ
مجيعا إال فرتات حمدودة منه ،حتققت فيها احلكومة اإلسالمية بصورة واقعية ،والتي يمكن
اختصارها يف ثالث فرتات:
 .1فرتة اإلمامة النبوية :والتي كان فيها رسول الل  هو احلاكم األعىل لألمة ،وهي
من أحسن النامذج للتعرف عىل حقيقة النظام اإلسالمي والقيم التي يستند إليها.
 . 2فرتة إمامة اإلمام عيل :باعتباره حمل إمجاع بني املسلمني ،ولكونه أفقه األمة بعد
رسول الل  ،ولكثرة األحداث التي حصلت يف عهده ،ولكثرة ما ورد عنه يف القضايا
املختلفة ،وهو ما مل يرد عن غريه من الصحابة ،وبذلك فإنه من أحسن املستندات التي
يمكن من خالهلا التعرف عىل قيم النظام اإلسالمي.
 .3فرتة املستندين للفرتتني السابقتني ،وعند البحث يف التاريخ اإلسالمي ،ال نجد
من مثل تلك الدعوة ،ودعا إليها ،ونفذها يف الواقع ،سوى ما حصل يف العرص احلديث من
نظام احلكم اإليراين ،واملستند لوالية الفقيه ،والذي يمكن اعتباره نموذجا صاحلا للدولة
102

اإلسالمية.
وبناء عىل هذا كله؛ فإن معرفتنا لتأصيل وتطبيق النظام اإلسالمي قارصة عىل هذه
الفرتات الثالث ،أما ما عداها؛ فالدفاع عنها خطيئة وإساءة للحكم اإلسالمي األصيل.
ثانيا ـ أصناف القيم اإلنسانية بني اإلسالم والعلامنية:
كام وقعت املغالطات يف مفهوم احلكومة اإلسالمية وتطبيقاهتا الواقعية ،وقعت
الكثري من املغالطات املرتبطة بالقيم اإلنسانية ،وذلك من جهتني:
أوالمها ـ حرصها يف قيم معينة ،وتوهم أهنا وحدها القيم اإلنسانية ،مع أن غريها ال
يقل أمهية عنها.
ثانيهام ـ التفسري اخلاطئ لتلك القيم التي توافقوا عليها ،وعدم تقييدها بام يتناسب
مع اإلنسان وحاجاته املختلفة.
وهذا ما يدعونا إىل البحث عن التصنيف الصحيح لتلك القيم ،واملجاالت واحلدود
التي تضبطها ،وسنرشح ذلك من خالل العنوانني التاليني:
 .1أصناف القيم اإلنسانية وحاجات اإلنسان:
انطالقا من املصطلح املركب [القيم اإلنسانية]؛ فإن هذه القيم البد أن تستند
لإلنسان بلطائفه وحاجاته مجيعا ،ال أن تقترص عىل بعضها ،ثم تضيع غريها ،ألهنا بذلك
تشبه الطبيب الذي يعالج علة ،ثم يغفل عن علل أخرى ،ولذلك يظل املريض مريضا ،وال
يتامثل للشفاء أبدا.
وهذا ما وقعت فيه األنظمة العلامنية التي حرصت القيم اإلنسانية يف تلك الظواهر
السطحية من احلرية والعدالة واملساواة ،وربام أضافت إليها األمن والرفاه ..لكنها مل تلق
باال ملا تتطلبه حقيقة اإلنسان من القيم األخالقية والروحية التي ال يمكنه االستقرار النفيس
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من دوهنا.
وهذا هو السبب يف االهنيار األخالقي والنفيس يف أكثر املجتمعات العلامنية تطورا،
ألن حكوماهتا بمؤسساهتا املختلفة ضمنت هلا تلك احلياة املستقرة ماديا ،لكنها مل تضمن هلا
احلياة احلقيقية ،بل إهنا ربام سامهت يف حتطيمها ،أثناء تطبيقها اخلاطئ للمفاهيم اإلنسانية
التي أقرهتا ،كام سنرى ذلك يف العنوان الثاين.
وهلذا؛ فإن الفرق اجلوهري بني احلكومة اإلسالمية واحلكومات العلامنية ـ سواء
كانت حكومات علامنية رصفة ،أو حكومة دينية مزيفة ـ هو يف التصورات والتأصيالت
املرتبطة بأصناف القيم ،كام سنرشحه فيام ييل:
أ ـ أصناف القيم اإلنسانية يف احلكومة اإلسالمية:
احلكومة اإلسالمية تنطلق يف تصنيفها للقيم من خالل رؤيتها الكونية التي تتصور
أن اإلنسان ليس جمرد كيان مادي ،بل هو روح ونفس وعقل ولطائف خمتلفة ،وأن كل تلك
اللطائف واألركان حتتاج ملا يغذهيا ،وحيفظ سالمتها ليضمن هلا االستقرار النفيس واملعييش
يف الدنيا ،ثم يضمن هلا النجاة والسعادة يف اآلخرة.
وهلذا ،فإن وظائف احلكومة اإلسالمية ال تقترص عىل توفري تلك القيم املتناسبة مع
احلاجات املادية لإلنسان ،وإنام تتعداها إىل احلاجات الروحية ،والتي ال ترتبط فقط باحلياة
الدنيا ،وإنام ترتبط باحلياة بكل امتداداهتا.
وهو ما عرب عنه قوله تعاىل عند ذكره لوظائف رسول الل  ومجيع الرسل الكرام
عليهم السالم ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن اللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم َر ُس ً
وال ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾
َ َ
َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
[آل عمران]164 :
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فهذه اآلية الكريمة ال تشري فقط إىل وظائف رسول الل  فقط ،وإنام تشري إىل
وظائف احلكومة اإلسالمية أيضا؛ فهي حكومة تسعى لنرش اإليامن ،واألخالق والسلوك
الرفيع ،وتربط شعبها بكل ذلك ،بل تضع له برناجما إصالحيا يرقى به إىل تلك املستويات
الرفيعة التي دعت إليها الرشيعة السمحة.
وبذلك؛ فإن النظام الرتبوي والروحي يف احلكومة اإلسالمية ليس قارصا عىل
املؤسسات الرتبوية أو الدينية املحضة ،بل هو شامل لكل املؤسسات ،وحاكم يف كل أجزاء
النظام ،ابتداء من اختيار املسؤولني عىل أي مؤسسة ،عىل خالف ما هو احلال يف األنظمة
العلامنية التي ال تعري ذلك أي اهتامم ،ولذلك يرقى إىل مناصبها العليا املنحرفون والشواذ،
وكل أصحاب اجلرائم األخالقية.
باإلضافة إىل أن مراعاة هذا البعد سار يف كل املجاالت ،سواء تلك التي تتحكم فيها
الدولة ،أو تلك التي يتاح فيها للخواص أن يامرسوا ما يريدون من النشاطات ،كتأسيس
اجلامعات واملدارس ونحوها.
ويناء عىل هذا يمكن تقسيم أصناف القيم اإلنسانية يف احلكومة اإلسالمية إىل
قسمني:
أوهلا ـ ما تتفق فيه مع سائر األنظمة من قيم ،كالعدالة واملساواة واحلرية ونحوها،
وهي تتفق معها يف هذا عىل سبيل اجلملة ،ال عىل سبيل التفصيل ،ذلك أن العدل باملفهوم
اإلسالمي أعمق وأشمل من مفهومه لدى العلامنيني.
ثانيها ـ ما تنفرد به عنها ،وهو االهتامم باألخالق والرتبية واألدب والنواحي الفكرية
والروحية الصاحلة.
وقد أشار إىل املجامع الكربى هلذه القيم اإلمام اخلامنئي عند ذكره للمعامل التي
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النبي  واخترصها يف سبعة معامل ،هي(:)1
يتأسس عليها النظام ا ّلذي ش ّيده ّ
 .1اإليامن :ويتم ّثل يف نفخ روح اإليامن وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء األ ّمة باملعتقد
النبي  يف مكّة ورفع رايته يف املدينة ّ
بكل اقتدار.
والفكر السليمني ،وهذا ما بارشه ّ
 . 2العدل والقسط :فمنطلق العمل كان يقوم عىل أساس العدل والقسط وإعطاء
ّ
حق ح ّقه دون أدنى مداهنة.
كل ذي ّ
 .3العلم واملعرفة :فأساس ّ
النبوي هو العلم واملعرفة والوعي
كل َشء يف النظام
ّ
ٍ
حيول األ ّمة عن طريق الوعي
معني حرك ًة عمياء ،بل ّ
حيرك أحد ًا يف ّاجتاه ّ
واليقظة ،فهو ال ّ
قوة ف ّعالة ال منفعلة.
واملعرفة والقدرة عىل التشخيص ،إىل ّ
النبوي ينبذ الرصاعات ا ّلتي ّ
تغذهيا الدوافع اخلُرافية
واألخوة :فالنظام
 .4الصفاء
ّ
ّ
والشخصية واملصلحية والنفعية وحيارهبا.
ويطهرهم من رذائل األخالق
والسلوكي :فهو يزكّي الناس
األخالقي
 .5الصالح
ّ
ّ
ّ
وأدراهنا ،ويصنع إنسان ًا خلوق ًا ومزك ًّى ،فالتزكية هي أحد املرتكزات األساس ا ّلتي كان
الرتبوي مع أبناء األ ّمة فرد ًا فرد ًا لبناء اإلنسان.
النبي  يف عمله
ّ
يستند إليها ّ
والتسول من
النبوي ال يتم ّيز بالتبع ّية
 .6االقتدار والعزّ ة :فاملجتمع والنظام
ّ
ّ
اآلخرين ،بل يتم ّيز بعزّ ته واقتداره وإرصاره عىل ّاختاذ القرار؛ فهو متى ما َّ
شخص موطن
وشق طريقه إىل اإلمام.
صالحه سعى إليه ّ
النبوي ،بل احلركة
 .7العمل والنشاط والتقدّ م امل ّطرد :فال جمال للتو ّقف يف النظام
ّ
إن ّ
الدؤوبة والتقدّ م الدائم .وال معنى لدى أبنائه للقول ّ
كل َشء قد انتهى فلنركن إىل

(  )1إنسان بعمر  250سنة ،ص.11
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الدّ عة! وهذا العمل ـ بطبيعة احلال ـ مبعث ّ
لذة ورسور وليس مدعاة للكسل وامللل
واإلرهاق ،بل هو عمل يمنح اإلنسان النشاط والطاقة واالندفاع.
ب ـ أصناف القيم اإلنسانية يف احلكومة العلامنية:
بناء عىل الرؤية الكونية التي يتبناها العلامنيون ،سواء املالحدة منهم أو الربوبيون ـ
الذين يؤمنون بالل ،وال يؤمنون باألديان ـ أو املؤمنون باألديان؛ فإن دور النظام احلاكم ـ
مهام كان نوعه ـ قارص عىل ما يرتبط باحلقوق األساسية لإلنسان املتعلقة باجلسد واحلياة
الدنيا يف أدنى شؤوهنا.
ذلك أن املالحدة ال يعتقدون أصال بوجود حياة أخرى ،وال بنظام أخالقي أو قيمي
يمكن التحاكم إليه ،بل ال يعتقدون بوجود الل أصال ،وبذلك فإن مفهوم القيم عندهم
مضطرب ،لعدم توفر الدافعية الكافية لتوفريها يف الواقع ،أو تأسيسها أصال ،كام عرب عن
ذلك [جان بول سارتر] الذي عرب عن هذا بقوله( :مرة واحدة شعرت بأن الل موجود حني
كنت ألعب بعيدان الكربيت ،وأحرقت سجادة صغرية ،وفيام كنت أخفي جرمي أبرصين
أحس أنني مرئي منه بشكل فظيع ،وشعرت
الل فجأة ..لقد شعرت بنظراته داخل رأيسُ ..
بأنني هدف حي للرماية ،ولكن اإلستنكار أنقذين ،فقد اغتظت لفضوله املبتذل ،هلذا رفضته
وجدفت عليه فلم ينظر إ َّيل أبدً ا فيام بعد] ،وقال( :إن وجود الل يعطل وجودي أنا،
فاألفضل أن ال يكون الل موجو ًدا حتى أوجد أنا)

()1

وقال يف مرسحية [الشيطان واإلله الطيب]( :مل يكن هناك غريي ،لقد قررت وحدي
الرش ،ووحدي اخرتعت اخلري ،أنا الذي عشت ،أنا الذي أفعل املعجزات ،أنا الذين أهتم

(  )1نقال عن :كيف تناظر ملحدا (ص)221 :
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نفيس ،وأنا وحدي من أستطيع الغفران لنفيس ،أنا اإلنسان ،إذا كان الل موجو ًدا فإن
اإلنسان هو العدم]
ومثل سارتر نرى [فويرباخ] الذي قال( :إن نقطة التحول الكربى يف التاريخ
ستكون يف اللحظة التي سيعنى فيها اإلنسان إن اإلله الوحيد هو اإلنسان نفسه] ،وقال:
(اإلنسان الذي يؤمن بالل ال يؤمن بنفسه ،فالل هو اإلنسانية ال أكثر وال أقل ،والدين جيب
()1

أن يموت ،فيقوم عىل أنقاضه عامل عىل مقاييس اإلنسان ،الذي يلزمه أن يكون إله نفسه)

ومثله قال [باكونني] عند حديثه عن تعارض احلرية مع اإليامن بالل؛ فقد قال( :إذا
كان الل موجو ًدا فلست بحر ،أنا حر فالل إذا غري موجود] ،وقال( :تتألف حرية اإلنسان
من جمُ رد التايل :أن ُيطيع قوانني الطبيعة ألنه أدركها بنفسه عىل هذا النحو ،وليس ألهنا
ُفرضت عليه بواسطة سلطة خارجية ،برشية أو إهلية ،مجاعية أو فردية) ،وقال( :تتضمن
فكرة اإلله التخيل عن العقل والعدالة ،إهنا النفي األكثر حس ًام للحرية اإلنسانية .وتنتهي
بالرضورة إىل إستعباد اجلنس البرشي يف كل من النظرية والتطبيق)
وهذه الكلامت وغريها كثري تبني موقف العلامنية امللحدة من تلك القيم الرتبوية
والروحية وغريها ،ذلك أهنا تعتقد أن وجود الل سيحد من وجود اإلنسان ،ولذلك تلجأ
إىل إعدام الل حتى يظل اإلنسان موجودا.
بل إن موقفهم هذا ليس خاصا بالل ،بل بكل َشء ،ذلك أن األنانية التي يسموهنا
[حرية] هي املتحكمة يف كل سلوكاته وعالقاهتم ،وقد ذكر سارتر يف بعض كتبه أنه عندما
تويف والده هنأ نفسه بموته ،لشعوره بتحرره منه ،وقد قال يف ذلك( :لو كان أيب ح ًيا لكان

(  )1الشيطان واإلله الطيب ص .131
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صغريا ..إن موت جان
عيل بملء قامته وسحقني ،وحلسن حظي مات أيب عندما كنت
ً
متدَّ د َّ
باتسيت (والده] كان احلدث األهم يف حيايت ،لقد أعاد إ َّيل حريتي)

()1

ونفس األمر ـ ولكن بصورة أدنى ـ نجده عند الربوبيني ،والذين يتصورون أن
اإليامن بالل قارص عىل اإليامن بوجوده وعظمته ،دون أن يرتتب عىل ذلك اإليامن أي
تكاليف ترتبط بواقع احلياة ،ألن الل تعاىل ـ يف مفهومهم ـ خلق اإلنسان ،ثم ترك له احلرية
يف أن يفعل ما يشاء.
ونفس األمر ـ ولكن بصورة أدنى ـ نجده عند العلامنيني املؤمنني باألديان ،وخاصة
باإلسالم ،ذلك أهنم يتومهون أن لل اآلخرة ،وللبرش الدنيا ،ولذلك ينرشون تلك
األحاديث التي تدعو إىل العلامنية ،مثل (أنتم أعلم بأمور دنياكم) ،ثم يؤولون كل سلوكات
ومواقف رسول الل  السياسية باعتبارها مرتبطة بشخصه وواقعه ،وليس هلا امتداد يف
األمة بعد ذلك.
وبناء عىل هذه الرؤية بتجلياهتا املختلفة يمكن حرص القيم اإلنسانية عند العلامنيني
يف ثالثة قيم كربى ،خيترصها ذلك الشعار (اللوغو) الذي متخضت عنه الثورة الفرنسية
ونقشته اجلمهوريات املتالحقة عىل نصبها التذكارية ،ومداخل كل مؤسساهتا احلكومية
[حرية ،مساواة ،إخاء]
وهو شعار يدعو إىل أن يكون مجيع املواطنني يف الدولة أحرار ًا ومتساوين يف احلقوق
والواجبات ،وحيثهم عىل معاملة بعضهم البعض بروح أخوية ،أي بعيدا عن العنف،
وبذلك يمكن صياغة أقنوم [اإلخاء] بالسلم واألمن االجتامعي.

وتطوره ج  1ص .169
(  )1نقال عن اإلحلاد .نشأته
ُّ
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وبإمكاننا أن نجمع مجيع ما تتغنى به دعاة العلامنية من قيم يف هذه األقانيم الثالثة؛
فالعدل ،أو العدالة االجتامعية ـ مثال ـ تدخل حتت بند املساواة ،باعتبار أن اجلميع متساوون
أمام القانون ،ومثل ذلك يدخل حق االنتخاب ،وتساوي املواطنني فيه ،وحق الرتشح،
ونحو ذلك.
ويدخل يف مفهوم احلرية كل ما نراه يف الغرب من سلوكات ومواقف تتناقض مع
أبسط القيم األخالقية؛ باعتبار أن قيمة احلرية عندهم أعىل من كل القيم األخرى.
وبذلك ،يمكن اعتبار القيم اإلنسانية يف املفهوم العلامين ،قارصة عىل ما يتيح
لإلنسان جوا من احلرية الشخصية ،واملساواة مع غريه من الناس ،وأال يتعرض ألي أذى
مادي.
أما ما عدا ذلك ،وهو تعرضه لألذى املعنوي ،وما يؤثر يف روحه وأخالقه وسلوكه؛
فإنه ال يدخل ضمن املحرمات يف تلك األنظمة ،بل قد يصبح املحرم هو عدم إتاحة الفرصة
لكل من ينرش ما يتسبب يف االهنيار األخالقي والقيمي.
وقد أشار اإلمام اخلميني إىل هذا ـ عند بيانه للفرق بني الرشيعة اإلسالمية وغريها ـ
فقال( :كل األنظمة غري اإلهلية التي ظهرت بأيدي غري األنبياء حدود نظرها هي هذه
الطبيعة ،تستطيع ّ
أن تقيض احلاجات املا ّدية ،وتتمكّن من قضائها عىل أحسن وجه ..والنظام
الوحيد واملدرسة الوحيدة املعنيان باإلنسان َ
قبل أن يلتقي أبواه مها ما جاء به األنبياء ..ما
ّ
وتدل
ختتارها ،وتقرتن هبا،
من مدرسة يف العامل غري مدرسة األنبياء تد ّلك عىل املرأة التي ُ
املرأة عىل الرجل الذي ترتضيه ..وهذه الداللة ال صلة هلا بتلك األنظمة ،وهي ال تعنى
وأي رجل ينتخب ،وليس يف قوانينها ما
هبذه األمور ،فال َشء يف قوانينها أي امرأة تنتخب ّ
تبني وظيفة األ ّم
تفعل املرأة أيام احلمل ،وال ما تفعل أيام الرضاعة وأ ّيام احلضانة ،وال ّ
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عندما يكون الطفل يف تربية أبيه ..ليست هذه األعامل يف القوانني املا ّدية والطبيعية وأنظمة
غري األنبياء ،وال هذه القوانني تلتفت إليها ..أولئك ينظرون لإلنسان عندما يدخل املجتمع
فيصدونه عن املفاسد التي يرتكبها ،وهي املفاسد التي ترض النظام العا ّم ،أ ّما مفاسد
الرشاب واملجون واللذات ،فال تعبأ هبا ،بل ر ّبام تنرشها ،ال هتتم بام يصنع اإلنسان ،وال
تنظر إليه ،فال فرق بني اإلنسان واحليوان عندهم إال هذا التقدم يف الطبيعة ،احليوان ال
يستطيع أن يصنع طائرة ،وال يتمكّن أن يكون طبيب ًا ،واإلنسان يقدر عىل ِ
ذلك ،لكن يف
()1

حدود الطبيعة]

 .2أصناف القيم اإلنسانية وحدودها وضوابطها:
انطالقا من التصورات املختلفة للقيم اإلنسانية بني النظام اإلسالمي واألنظمة
العلامنية ،اختلفت نظرهتا للقيود واحلدود واملجاالت التي حتكم ترصفات املواطنني يف
الدولة.
فاحلكومة العلامنية تتيح ألفرادها كل ما ييرس عليهم ما تتطلبه نفوسهم من أهواء،
ما دامت ال متس باألمن العام ،بناء عىل تصوراهتا لقيم احلرية واملساواة ،وهو نفس ما
تتوافق معه ـ ولو بدرجة أدنى ـ احلكومات الدينية املزيفة التي هتتم بالسلطان أكثر من
اهتاممها باإلنسان ،ولذلك جتعل طاعته وواليته أهم من كل القيم ،ولذلك تعترب األمن أهم
القيم لكونه حيفظ للسلطان سلطانه.
أما احلكومة اإلسالمية األصيلة؛ فإهنا تعترب القيم األخالقية والروحية التي متثل
اإلنسان هي املعيار الذي تتحاكم إليه كل القيم اإلنسانية األخرى.

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،8ص.315 :
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فاحلرية مرتبطة باألخالق ،وليست منفصلة عنها ،ولذلك يعاقب كل من مارس ما
خيل هبا ،حتى لو ادعى أنه حرية شخصية ،كام قال تعاىل يف عقوبة الزنا﴿ :الزَّ انِ َي ُة َوالزَّ ِاين
َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َو َال َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاللَِّ
َ
ْ
ِ
اهب َام َطائِ َف ٌة ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النور]2 :؛ فاآلية الكريمة تدعو إىل التشدد
َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ
يف عقوبة هؤالء ،وهي تتضمن يف فحواها قيام النظام اإلسالمي عىل العفاف واحلياء وكل
القيم املرتبطة هبا حتى ال تنترش فيها أمثال تلك الفواحش.
وعىل خالفها األنظمة العلامنية التي تنظر إىل ذلك باعتباره حرية شخصية؛ فام مل يكن
هناك اعتداء أو غصب؛ فإنه ال حرج عندها يف الفاحشة ،وال فيام يضاهيها.
بل إهنا ال تكتفي بذلك ،وإنام تبيح ـ انطالقا من احلرية ـ لكل داعية فساد أن ينرش ما
يشاء من صور وأفالم خليعة ،ألن ذلك أيضا حرية شخصية ،ومطلب للمواطنني ،والدولة
ـ باملفهوم العلامين ـ دورها أن تنفذ مطالب املواطنني حتى لو كانت شاذة.
وقد أشار اإلمام اخلميني إىل هذه الناحية عند حديثه عن مفهوم حقوق املرأة
ومساواهتا للرجل يف ظل النظام العلامين الشاهنشاهي ،وذلك عند رده عىل املغرضني الذين
يتصورون أن وضع املرأة اإليرانية يف عهد الشاه كان أفضل منه بعد انتصار الثورة( :إن
املرأة قد ظلمت يف مرحلتني ،األوىل يف اجلاهلية ،فاملرأة كانت يف اجلاهلية مظلومة ،وقد م ّن
اإل سالم عىل اإلنسان بأن أنقذ املرأة من تلك املظلومية التي كانت حتت وطأهتا ..واملرحلة
الثانية لظلم املرأة كانت يف إيران يف عهد الشاه األب والشاه االبن ،حيث ظلمت املرأة حتت
شعار حترير املرأة ..لقد أسقطوا املرأة من املقام العزيز والرشيف الذي كان هلا ،أسقطوها
من ذلك املقام املعنوي وجعلوها سلعة من مجلة السلع ،وباسم احلرية ،حرية النساء وحرية
الرجال ،سلبوا احلرية من الرجل واملرأة ..لقد أفسدوا أخالق نساءنا وشبابنا ..لقد كان
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الشاه يرى برضورة أن حتتل املرأة مكاهنا كـ (ساحرة] ..طبع ًا كان ينظر للمرأة بتلك العني
احليوانية التي كانت له ،بتلك النظرة املادية الوضيعة ،جيب أن تكون ساحرة ..لقد أسقط
املرأة من مقام اإلنسانية إىل مرتبة حيوان ،لقد أنـزل املرأة من مقامها بحجة أنه يريد إعطاء
مقام هلا ..لقد جعل من املرأة دمية يف حني أن املرأة إنسان ،بل إنسان عظيم ،املرأة مرب ّية
للمجتمع ..املرأة مرب ّية لإلنسان ..سعادة وشقاء الدول رهن وجود املرأة ،فاملرأة برتبيتها
الصحيحة تصنع اإلنسان ،وبرتبيتها الصحيحة حتيي املجتمع ..واملرأة جيب أن تكون مبدأ
()1

مجيع السعادات)

ثالثا ـ تطبيق القيم اإلنسانية بني اإلسالم والعلامنية:
بناء عىل ما سبق من املفاهيم والتصورات والتصنيفات؛ فإننا نجد الفروق العظيمة
بني النظام اإلسالمي واألنظمة العلامنية ،ال يف املجاالت التي انفرد هبا النظام اإلسالمي
فقط ،بل يف تلك املجاالت التي تفخر هبا األنظمة العلامنية ،وتتوهم أن هلا الريادة فيها ،بل
تتهم بسببها النظام اإلسالمي باالستبداد والعنرصية.
وسنذكر هنا نامذج تطبيقية عن ذلك من خالل:
 .1النظام اإلسالمي الذي متثله يف الواقع تلك الفرتات الثالث التي أرشنا إليها عند
احلديث عن مفهوم احلكومة اإلسالمية.
 .2األنظمة العلامنية ،وهي التي تفصل الدين عن الدولة ،أو تفصل املرشفني
احلقيقيني للدين عن الدولة ،وبذلك يدخل يف هذه األنظمة :األنظمة العلامنية املحضة ،أو
األنظمة الدينية املزيفة.

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،7ص.251 :
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 .1تطبيق القيم اإلنسانية يف النظام اإلسالمي:
عند الرجوع للسرية املطهرة لرسول الل  والعرتة الطاهرة ،وقبلهم لألنبياء عليهم
السالم نجد كل املعاين والقيم النبيلة التي تعترب أسوة لكل املسؤولني يف الدولة املسلمة،
والذين ال يكتفون بدعوة الشعوب إىل القيم الفاضلة ،وإنام يتحلون هبا معهم ،ويف أعىل
درجاهتا.
وهلذا نجد اإلمام اخلميني يدعو الشعب واملسؤولني إىل تنفيذها يف الواقع ،بناء عىل
كوهنا املمثل الصحيح للدين ،ال ما اخرتعه سالطني اجلور الذين حكموا ـ زورا وهبتانا ـ
باسم اإلسالم.
اإلهلي،
(النبي الكريم  ا ّلذي كان علمه من الوحي
ومن األمثلة عىل ذلك قوله:
ّ
ّ
وكانت روحه من العظمة بحيث ّإهنا بمفردها غلبت نفس ّيات ّ
كل البرشّ ،
النبي قد
إن هذا ّ
وضع مجيع العادات اجلاهل ّية واألديان الباطلة حتت قدميه ،ونسخ مجيع الكتب ،واختتم
واملترصف يف مجيع العوامل
النبوة بشخصه الكريم ،وكان هو سلطان الدنيا واآلخرة
حلقة ّ
ّ
أي شخص آخر ..كان يكره أن يقوم
بإذن الل ،ومع ذلك كان تواضعه مع عباد الل أكثر من ّ
له أصحابه احرتام ًا ،وإذا دخل جملس ًا مل يتصدّ ره ،ويتناول الطعام جالس ًا عىل األرض ،قائالً:
إنّني عبدٌ  ،آكل مثل العبيد وأجلس جملس العبيد ..كان ذلك اإلنسان العظيم يركب احلامر
مع غالمه أو غريه ،وجيلس عىل األرض مع العبيد ،ويف سريته أنّه كان يشرتك يف أعامل
املنزل ،وحيتلب األغنام وير ّقع ثيابه وخيصف نعله بيده ،ويطحن مع خادمه ويعجن ،وحيمل
متاعه بنفسه ،وجيالس الفقراء واملساكني ويأكل معهم ..هذه وأمثاهلا ،نامذج من سرية ذلك
اإلنسان العظيم وتواضعه ،مع أنّه فض ً
املعنوي كان يف أكمل حاالت الرئاسة
ال عن مقامه
ّ
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()1

الظاهر ّية)

وهو يرشح بقوله هذا مفهوم املساواة يف النظام اإلسالمي؛ والذي يستوي فيه أعىل
مسؤول يف الدولة مع أبسط مواطن ،وهو ما مل تصل إليه األنظمة العلامنية أبدا.
ونفس األمر مع العدالة ،وقد قال يف ذلك ـ ضاربا املثل برسول الل  إبان توليه
قيادة املسلمني يف املدينة املنورة ـ( :رسول الل  ارتقى املنرب يف أيامه األخرية ،وخطب يف
الناس ،وقال( :فمن كان له قبيل تبعة أو مظلمة فليتقص مني) ،ومل يكن ألحد عليه حق؛
فقام رجل ،وذكر أن قضيب ناقة الرسول  أصاب بطنه يف املعركة الفالنية ،فقال له( :قم
واقتص مني حتى ترىض)؛ فذكر الرجل أن بطنه كانت عارية ،وطلب من الرسول  أن
()2

يكشف عن بطنه ففعل ،فقبلها الرجل ،فكان هيدف من قوله تقبيل بطن الرسول )

ثم علق عىل ذلك بقوله( :أي ديمقراطي ،وأي رئيس مجهورية عادل! يقوم بمثل
هذا العمل؛ أهيم يعطي أحد ًا من رعيته حق القصاص؟ أين جتدون مثل هذا السلوك يف أية
دولة من هذه الدول الديمقراطية ..هذا هو اإلسالم الذي تصفونه باالستبداد؛ وتلك هي
الديمقراطيات األخرى! نحن نقول :إن بلدانكم ليست ديمقراطية ،بل هي إستبدادية ،وإن
تنوعت املظاهر ،وإن رؤساء مجهورياتكم مستبدون غاية األمر أن العناوين كثرية جد ًا لكنها
ألفاظ دون حمتوى)

()3

ونفس األمر يذكره عند بيانه لنموذج حكومة اإلمام عيل ،فقد قال يف خطاب وجهه
ملسؤويل الدولة الكبار ـ ضاربا هلم املثل بإإلمام عيل ـ( :إذا فرضتم أن شخصا كأمري املؤمنني
اخلميني قدس رسه ،ص  95ـ .96
(  )1األربعون حديث ًا ،اإلمام
ّ
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،4ص.225 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،4ص.225 :

115

حيكم بلد ًا ما ،فإن أهل ذلك البلد عندما يرون سريته ،وحياته ،كيف يعيش وكيف هو
سلوكه مع املقربني منه ،كيف كان أوالده ،كيف كانت معيشتهم ،أصحابه كيف هم ،قومه
وأقرباؤه كيف كانوا ،خواصه كيف كانوا ،عندما ينظر عموم الناس فريون أن طعام ولباس
رئيس دولتهم أدنى من طعامهم ولباسهم ،حتى أنه عندما كان حيرض لصالة اجلمعة وألنه
كان لديه قميص واحد فإنه كان يغسله ويلبسه رطب ًا ،وعندما كان يصعد املنرب ليخطب كان
حيرك قميصه أثناء خطبته حتى جيف ،فعنده قميص واحد ،وعندما اشرتى قميصني قدم
األفضل خلادمه قنرب حسب ما يذكر التاريخ وأخذ لنفسه األدنى ،وعندما وجد أن كمه
قرصه! عندما يرى الناس مثل هذا اإلنسان ،وهو حاكم عىل بالد شاسعة ،فإيران
طويل َّ
كانت جزءا من دولته ،ومرص كانت جزء ًا من دولته ،واحلجاز كانت جزء ًا من دولته،
العراق كانت جزء ًا من دولته ،اليمن وغريها أيض ًا كانت تابعة لدولته ،عندما يرى الناس
معيشته يقولون :انظروا إىل حياته البسيطة هذه)

()1

ثم يذكر نموذجا من نامذج عدالته ،ويدعو إىل إحياته؛ فيقول( :إن مثل هذا اإلنسان
الذي يرأس دولة بتلك العظمة ،عندما عني قاضيا وبحسب ما يذكر التاريخ ،حصل نزاع
بينه وبني شخص هيودي ،وعندما استدعاه القايض فإنه مل يقل أنا حاكم ،حاكم عىل مثل
ٍ
معني من قبيل ،مل يقل ذلك وإنام ذهب وجلس يف
هذه البالد الكبرية وأنت
قاض عنديٌ َّ ،
جملس القايض وعندما خاطبه القايض ً
قائال :يا أبا احلسن ،قال له :ال ختاطبني هبذا وال جتعل
فرق ًا بيني وبني اليهودي ،فأنت قاض وال يصح أن متيز أحدنا عن اآلخر ،وعندما حكم
القايض لصالح اليهودي فإنه س َّلم للحكم ..عندما يكون عىل رأس الدولة مثل هذا

(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،7ص.197 :
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اإلنسان ،سوف تصلح تلك الدولة ..إن اإلسالم يريد مثل هذا)

()1

وبناء عىل هذا؛ فإن النظام اإلسالمي األصيل يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ينطلق من هذه املعاين ،والتي رصح اإلمام اخلميني كثريا هبا ،ومن ذلك قوله( :أقول جلميع
فئات الشعب للجميع بأنه ال يوجد يف اإلسالم متايز بني األغنياء وغري االغنياء ،بني األسود
واألبيض ،بني الفئات املختلفة ،بني السنة والشيعة ،العرب والعجم ،والرتك وغري الرتك
أبدا ،والقرآن جعل التاميز عىل أساس التقوى والعدالة؛ فمن اتقى كان مميزا ،ومن تتجسد
فيه معاين روحية عالية فهو متميز ،فاالمتياز ليس باملاديات وليس بامللكية والثروة ،جيب أن
تزول هذه االمتيازات فالناس سواسية ،اجلميع حيصلون عىل حقوقهم ،واجلميع متساوون
يف احلقوق ،كذلك جيب مراعاة حقوق األقليات الدينية ،فاإلسالم يوليهم احرتاما خاصا،
اإلسالم يويل مجيع الفئات احرتاما ،األكراد وسائر القوميات املوجودة ،مجيعهم إخواننا
ونحن إخواهنم ،مجيعنا أبناء شعب واحد ودين واحد ..إننا إخوة ،نحن إخوة ألبناء العامة
والسنة وال حيق لنا التآمر عىل بعضنا ،بل علينا أن نحفظ حقوق بعضنا بعضا .نحن
متساوون يف احلقوق ،والدستور أيضا إن شاء الل سيطرح أمام الشعب لالقرتاع عليه حلظ
حقوق اجلميع ،وال يوجد يف اإلسالم فرق بني فئة وفئة ،الفرق يكمن يف التقوى فقط ،يف
تقوى الل)

()2

وهكذا نجد خطاباته ونداءاته مجيعا تدعو إىل املساواة باعتبارها ركنا أساسيا من
األركان التي يقوم عليها النظام اإلسالمي ،مثله مثل احلرية واإلخاء ،يقول( :ليس يف
اإلسالم كبت وقمع ،اإلسالم يضمن احلرية جلميع الفئات :للنساء ،للرجال ،واالبيض
(  )1املرجع السابق ،ج  ،7ص.198 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.360 :

117

واالسود ،للجميع .عىل الناس أن خيافوا من اآلن فصاعد ًا من أنفسهم ال من احلكومة ،أن
خيافوا من انفسهم ومن احتامل ارتكاهبم خلطأ معني؛ فحكومة العدل حتول دون وقوع
املخالفات واالخطاء ،وتعاقب عىل ارتكاهبا ..علينا أن نخاف من أنفسنا خشية أن نقع يف
املخالفات ،وإال فإن حكومة اإلسالم لن ترتكب املخالفات؛ فال يوجد جهاز استخبارات
بعد اآلن ،وليس هناك من عذاب يامرسه هذا اجلهاز ليس بوسع رجال السافاك بعد اآلن
أن يضطهدوننا أو يضطهدوا شعبنا ،لن تتمكن احلكومة من اضطهاد الشعب بعد اآلن،
فاحلكومة اإلسالمية يف خدمة الشعب ،عليها أن تكون يف خدمة الشعب .وإذا ما مارس
رئيس الوزراء أي ظلم فإن عىل أبناء الشعب أن يشكوه للمحاكم ،وعىل املحاكم استدعاءه،
وإذا ثبتت عليه التهمة فلتعاقبه؛ ففي اإلسالم ال يوجد من فرق بني رئيس الوزراء ومن
()1

عداه)

 .2تطبيق القيم اإلنسانية يف النظام العلامين:
بناء عىل تقسيمنا لألنظمة العلامنية إىل أنظمة علامنية حمضة ،وأنظمة دينية مزيفة ،فإننا
نالحظ أن كليهام كان عبئا ثقيال عىل القيم اإلنسانية ،ويف جوانبها املختلفة ،سواء تلك املتفق
عليها ،أو تلك التي انفرد بالدعوة هلا اإلسالم املحمدي األصيل ،وسنذكر هنا نامذج عن
ذلك باختصار.
أ .القيم اإلنسانية والنظام العلامين املحض:
وهي األنظمة التي تعترب الدين عائقا حيول دون حتقيق القيم اإلنسانية يف الواقع،
لكنها لألسف مل تقرص يف تلك القيم التي دعا إليها الدين األصيل فقط ،بل قرصت فيام

(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.368 :
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تفتخر به ،وتدعي أن هلا الريادة فيه.
ومن األمثلة عىل ذلك تارخيها اإلجرامي املرتبط بقيم احلرية واألخوة واملساواة،
والتي تنادي هبا كل دساتريها ومواثيقها الدولية إال أن الواقع كان خالف ذلك متاما.
ففي ظل هذه األنظمة ظهر ما يطلق عليه [الداروينية االجتامعية] ،وهي ذلك التربير
العلمي لكل أنواع العنرصية.
وهي نظرية تدعي العلمية ،لكنها يف حقيقتها تدعو إىل ممارسة كل أنواع التجرب
والطغيان إللغاء املستضعفني من الوجود حتى ال يبقى يف العامل إال األقوياء؛ فالبقاء هلم
وحدهم ،ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات الفقراء املستضعفني ،وهلم أن يبيدوهم ،حتى ال
يبقى يف األرض إال األصلح واألقوى ،وهو بالتأكيد ليس سوى (اإلنسان األبيض]،
واألورويب عىل وجه التحديد(.)1
وقد كان هذا املعيار سببا يف فتح املجال للرأساملية البشعة ،والتي تعني عدم تدخل
مفتوحا للمنافسة ،ومن يستطع
الدولة يف األعامل والسوق التجارية هنائ ًيا ،بل ترتك الباب
ً
التنافس يب َقى يف احللبة ،ومن ال جياري األقوياء عليه مغادرة حلبة الرصاع ،فال مكان
للضعفاء ،وليس الضعفاء إال أولئك الذين ال يملكون من رأس املال ما يمكنهم من منافسة
املليارديرات واملليونريات.
وكان هذا املعيار هو الذي دعا املستكربين األقوياء إىل استعامر الشعوب املستضعفة؛
فتلك الشعوب ال تستحق احلياة ،ألن احلياة ال تكون إال لألقوى.

(  )1انظر مقاال بعنوان :الداروينية االجتامعية .الوجه القبيح للحضارة الغربية ،طارق البيطار ،وحفصة جودة ،موقع
نون بوست عىل الرابط:
https://www.noonpost.com/content/22449

119

ومل يتوقف تأثري تلك األفكار عىل املجال االقتصادي ،واملآيس التي أحدثها ،بل
راحت تستعمل كل الوسائل إلبادة املستضعفني ،فقد كان الفالسفة املاديون يؤمنون
مهام يف حتديد طبيعة اإلنسان،
دورا ً
بتوريث الصفات ،أي أن الوراثة هي التي تلعب ً
والسامت الفردية له كالذكاء واهلوية الشخصية.
وكانوا لذلك يعتقدون أن اجلينات الوراثية تستطيع تفسري خصائص الشخصية
البرشية وحل املشكالت اإلنسانية سواء كانت اجتامعية أو سياسية ..وكانوا يكذبون كل
مقولة تذكر أن البيئة هي التي تؤثر يف سلوك اإلنسان وسامته الشخصية( ،)1وبناء عىل هذه
االعتقادات راحوا يدعون إىل ممارسة كل الوسائل حتى ال يبقى عىل األرض إال العنارص
الصاحلة القوية ،والتي جتعل اإلنسان أكثر تطورا ورقيا.
وألجل حتقيق هذا قام الكثري من الباحثني يف املجاالت املختلفة ليميزوا بني العنارص
اإلنسانية الصاحلة القوية ،وبني العنارص التي مل تصل بعد إىل املرتبة اإلنسانية.
ومن النتائج التي وصلوا إليها ما عرب عنه بعضهم بقوله( :إن للبالغني السود مجاجم
طويلة ،وبرشة داكنة ،وفكان بارزان بقوة إىل االمام ،ىف حني أن لدى البالغني البيض
وألطفال السود مجاجم قصرية ،وبرشة فاحتة ،وفكان صغريان ،ومن ذلك فإن العرق
األبيض هو األكثر رقيا وتطورا بإعتباره األكثر احتفاظا بسامت احلدث)
وكانت التفرقة جتري بني البرش كالتفرقة بني الغنم هي األساس لكل فكر مادي،
فقد م َّيز [إرنست رينان] بني اآلريني والساميني عىل أساس لغوي ،ثم انتقل من احلديث
عن اللغات السامية إىل احلديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح اآلرية
(  )1ذكر ذلك بتفصيل السري فرانسيس غالتون يف كتابه (العبقري الوراثي) عام  .1869وهو عامل بريطاين وأحد أقرباء
تشارلز دارون.
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والعبقرية اآلرية التي هي أيض ًا الروح اهليلينية أو النابعة منها ..ثم سادت الفكرة العضوية
اخلاصة بالفولك أو الشعب العضوي ،ومفادها أن لكل أمة عبقريتها اخلاصة هبا ولكل فرد
تفوق
يف هذه األمة سامت أزلية حيملها عن طريق الوراثة ،وانتهى األمر إىل احلديث عن ُّ
اآلريني عىل (الساميني] ،هذا العنرص اآلسيوي املغروس يف وسط أوربا ،كام دار احلديث
عن خطر الروح السامية عىل املجتمعات اآلرية ..مما دفع إىل استعامل كل الوسائل
ملحاربتهم(.)1
وقد كانت هذه الداروينية االجتامعية من أهم مصادر الفكر املادي اإلحلادي الذي
انترش يف العامل الغريب ..وبناء عليه كان يتم تربير إبادة املاليني يف أفريقيا واستعبادهم يف آسيا
عىل أساس أن هذا جزء من عبء الرجل األبيض ومهمته احلضارية؛ فهو يبيد املاليني
ليؤسس جمتمعات متقدمة متحرضة(.)2
هذا جمرد نموذج عن قيم األخوة واملساواة والعدالة التي تطبقها األنظمة العلامنية
عىل الشعوب املختلفة ،وهي نفس ما تطبقه يف مواقفها مع أنواع األنظمة ،حيث نجدها
تغض الطرف عن كل املآيس واجلرائم التي ترتكبها احلكومات اجلائرة املستبدة يف نفس
الوقت الذي تتهم فيها احلكومات العادلة بكوهنا تتعارض مع حقوق اإلنسان.
وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية ينتقلون من موقع الدفاع عن النظام اإلسالمي إىل
موقع اهلجوم عىل األنظمة العلامنية بسبب ممارساهتا اخلاطئة الكثرية املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،والقيم املرتبطة هبا.
ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه عنها ـ متعجبا ـ( :كيف
(  )1نقال عن موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ()438 /4
(  )2املرجع السابق)490 /4( ،
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يفكر هؤالء جتاه الرشق والعامل الثالث؟ بامذا يفكرون؟ وكيف ينظرون إلينا!؟ هؤالء الذين
يؤسسون املنظامت من أجل (حقوق اإلنسان) وحتى حقوق احليوان ،إنام يؤسسوهنا
للحفاظ عىل مصاحلهم وحدهم ،وأما حقوقنا فال معنى هلا عندهم ..يدّ عون احلفاظ حتى
عىل حقوق احليوانات ويدافعون عنها ،ولكنهم يف فيتنام ارتكبوا من املجازر ما يندى هلا
جبني اإلنسانية ،وقتلوا مئات املاليني من البرش يف سائر أنحاء العامل ..هؤالء الذين ينادون
بحقوق اإلنسان ،يسحقون اإلنسان هبذا الشكل ..ومما يؤسف له أننا صدقنا ذلك ،وراح
بعض مفكرينا ومثقفينا يؤيدون ذلك ويدافعون عنه ..إن اإلسالم بقادته من أمثال عيل بن
أيب طالب ،من يمكنه التأسيس حلقوق اإلنسان ،وليس هؤالء الذين يدوسون عىل حقوق
( )1

اإلنسان باسم حقوق اإلنسان)

ويقول يف خطاب آخر ـ إبان تواجده يف النجف األرشف ويف أربعينية شهداء قم ـ:
(مجيع أنواع البؤس الذي عانيناه وما نزال نعانيه ،هو بسبب زعامء هذه الدول الذين و ّقعوا
عىل إعالن حقوق اإلنسانّ ،
فإن املو ّقعني عىل إعالن حقوق اإلنسان هم أولئك الذين سلبوا
حرية اإلنسان يف مجيع األوقات التي أمكنتهم فيها الفرص ..وأهم ما يف إعالن حقوق
حر ،وجيب أن يكون حر ًا ،وجيب أن
اإلنسان هو حرية األفراد ،فكل فرد من أفراد البرش ّ
يكون اجلميع متساوين إزاء القانون ،اجلميع جيب أن يكونوا أحرار ًا يف بلداهنم ،وأحرار ًا يف
املتضمن هلذه املسألة..
عملهم ،وأحرار ًا يف مشيهم ..هذا هو إعالن حقوق اإلنسان
ّ
واملسلمون ،بل مجيع البرش ،كانوا يعانون من هؤالء الذين و ّقعوا وصادقوا عىل إعالن
()2

حقوق اإلنسان)

(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،10ص.264 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،3ص296 :
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وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يستعرض يف كتبه وخطبه وحمارضاته ما يطرحه الغرب
من أفكار وممارسات حول حقوق اإلنسان ،ويبني نواحي الدجل واخللل الواقع فيها ،ومن
األمثلة عىل ذلك قوله متسائال ـ بعد استعراض جهود الغرب يف هذا املجال ـ( :السؤال
األول هو :هل كانت املحاوالت التي جرت خالل القرنني املاضيني ،وخاصة خالل نصف
القرن األخري ،منذ احلرب العاملية الثانية وحتى اآلن وحتت اسم حقوق اإلنسان ،موفقة أم
ال؟ وهل استطاعت كل هذه الترصحيات واالجتامعات واملؤمترات من جانب هيئة األمم
املتحدة واإلذاعات حول حقوق اإلنسان أن توصل البرش إىل حقوقهم احلقة؟ أو يف األقل
()1

هل استطاعت إعطاء اإلنسان اجلزء األكرب من حقوقه؟)

ثم قال جميبا( :إن اإلجابة عن هذا السؤال ليست صعبة ،فمجرد اإلطالع عىل حقائق
عاملنا اليوم ،يكفي إلثبات إخفاق كل ما بذل يف هذا املجال حلد اآلن ،ونظرة عابرة لوضع
املجتمعات املتخلفة التي تشكل النسبة األكرب من سكان العامل ستثبت لنا أن أكثر البرش مل
حيصلوا خالل نصف القرن األخري عىل حقوقهم ،وليس هذا فحسب بل إن أساليب سلب
حقوق اإلنسان والشعوب املحرومة قد تطورت وتعقدت وأصبح من الصعب عالجها)
ثم رضب األمثلة الواقعية الكثرية عىل ذلك ،ومن بينها ما عرب عنه بقوله( :إن هؤالء
الذين رفعوا عقريهتم خالل األربعني عام ًا املاضية دفاع ًا عن حقوق اإلنسان إنام هم أنفسهم
قد سلبوا وال زالوا يسلبون حقوق الشعوب املحرومة يف العامل الثالث ،واليوم نشاهد
حكومات وأنظمة تس ّلمت السلطة يف العامل الثالث تستند إىل تلك القوى نفسها وتنتهج
طريقها نفسه يف انتهاك حقوق اإلنسان يف بلداهنا ..إن احلكام اجلبابرة الذين كثر عددهم

(  )1الفكر األصيل ،اإلمام اخلامنئي ،ص.30
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خالل نصف القرن األخري يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ،ال يستطيعون انتهاج
الدكتاتورية دون االعتامد عىل القوى الكربى يف العامل ،والقوى الكربى هي نفسها التي
ترفع عقريهتا دوم ًا بشعارات الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وهي التي أسست األمم املتحدة
التي ال زالت حتى اليوم خاضعة لسيطرهتا ..إن تفيش الفقر واجلوع واملوت يف العديد من
فمن
دول العامل ،إنام هو نتيجة التدخل والظلم واالغتصاب الذي تقوم به هذه القوىَ ..
الذي أوصل إفريقيا املليئة باخلريات إىل ما هي عليه اليوم؟ و َمن الذي استغل شعبي
بنغالدش واهلند لسنوات طوال وأوصلهام إىل هذا الوضع بحيث يتفشى فيهام اجلوع
واملوت بينام متلكان من اخلريات والربكات ما شاء الل؟ ..و َمن الذي ينهب ثروات دول
ويطور تكنولوجيته وصناعته وجيمع األموال الطائلة عىل حساب الفقراء
العامل الثالث
ّ
()1

واجلياع يف هذه الدول؟)

ثم ذكر الدور القذر الذي مارسته املنظامت الدولية يف هذا الواقع ،فقال( :إن الذين
أسسوا منظمة األمم املتحدة ،وأصدروا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والذين يواصلون
اليوم وبكل صالفة االدعاء بالدفاع عن هذه احلقوق ،هم أنفسهم سبب معاناة الشعوب
وتعاستها ،وإال فلامذا تبقى إفريقيا الغنية بالثروات واملوارد الطبيعية ،وأمريكا الالتينية املليئة
بالثروات الطبيعية ،واهلند الكبرية الواسعة ،ودول العامل الثالث التي متتلك كل هذه
الطاقات البرشية والثروات الطبيعية ،ملاذا تبقى كل هذه املناطق متخلفة عن مواكبة ركب
التطور والتقدم؟ ..إن الذي حيكم العامل اليوم ،هم أصحاب املال والقدرة الذين وضعوا
بأنفسهم أسس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وها نحن نرى الوضع املأسوي الذي تعاين

(  )1املرجع السابق ،ص.30
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منه الشعوب وهي ترزح حتت نري تس ّلط هذه القوى وهنبها هلا)

()1

ثم تساءل عن الدور القذر الذي مارسته منظمة األمم املتحدة يف هذا الواقع املؤمل،
فقال( :منظمة األمم املتحدة التي تعترب ثمرة كل اجلهود الرامية إىل حفظ حقوق اإلنسان،
ما الذي عملته للشعوب ،وماذا تفعل اليوم؟ ويف أية قضية سياسية أو كارثة كربى أصابت
الشعوب استطاعت هذه املنظمة أن تلعب دور ًا فعاالً وإجيابي ًا؟ ومتى هنضت هذه املنظمة
لدعم املظلوم؟ ومتى استطاعت هذه املنظمة منع القوى الكربى من مواصلة سياساهتا
الظاملة؟ إن هذه املنظمة أكثر ختلف ًا من الكثري من الدول والشعوب ..فعىل الرغم من كل
هذه اإلدعاءات ،فإنكم تشاهدون يف إفريقيا اليوم نظام ًا عنرصي ًا ،بل إنكم تشاهدون
التمييز العنرصي داخل الدول املتقدمة نفسها ..إذا فمنظمة األمم املتحدة مل تفعل شيئ ًا من
أجل حقوق اإلنسان ،إذ ُقرص دورها يف املشاكل العاملية عىل التوصيات واإلرشادات فقط
()2

كام تفعل أية كنيسة)

وانطالقا من هذا كله ذكر اإلمام اخلامنئي أسباب كل هذا العجز واإلخفاق يف هذه
املساعي ،فقال( :نحن نعتقد أن ما يطرح اليوم باسم حقوق اإلنسان إنام يطرح يف إطار نظام
م ْع َو ّج وخاطئ ،أال وهو نظام اهليمنة ،نظام الظلم ،وهو ما يؤمن به أولئك الذين أوجدوا
األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والذين يرفعون اليوم عقريهتم ويمألون
الدنيا شعارات دفاع ًا عن هذه احلقوق ،كام يؤمن به أيض ًا ـ مع األسف ـ أغلب احلكام
والسياسيني يف العامل ،ويتلخص معنى هذا النظام يف أن هناك جمموعة من الناس هتيمن عىل

(  )1املرجع السابق ،ص.30
(  )2املرجع السابق ،ص.32
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()1

الباقني وجيب أن تبقى مهيمنة ..هذا النظام تتبعه ثقافة اهليمنة)

وبناء عىل هذا طبق اإلمام اخلامنئي النظرية القرآنية يف تقسيم املجتمعات إىل قسمني:
مقسم إىل قطبني أو جمموعتني :جمموعة
مستكربين ومستضعفني ،فقال( :العامل اليوم ّ
املهيمنني ،وجمموعة اخلاضعني هلذه اهليمنة ،فاملجموعة األوىل تعتقد بأن نظام اهليمنة جيب
أن يسود ،والثانية رضيت هبذا النظام وخضعت للهيمنة ..وهذا هو اخللل الكبري يف الوضع
()2

العاملي اليوم)

ثم ذكر أن هناك قسام ثالثا ،وهم الثائرون عىل اهليمنة ،فقال( :فالذين يرفضون هذا
النظام والذين يتمردون عىل الوضع االجتامعي والسيايس السائد يف العامل ،هم أولئك الثوار
التحرريون أو دول قليلة جد ًا ،وهؤالء يتعرضون لضغوط مستمرة ،واجلمهورية
( )3

اإلسالمية خري مثال عىل ذلك)

ب .القيم اإلنسانية والنظام الديني املزيف:
وهي األنظمة التي مل تكن عبئا عىل شعوهبا ورعاياها فقط ،وإنام حتولت عبئا عىل
الدين نفسه ،ذلك أنه صار متهام بسببها ،وهلذا نجد كل املدافعني عن تاريخ تلك احلكومات
األسود يفشلون يف مناظراهتم للعلامنيني وغريهم ،ألهنم ـ بدل أن يطرحوا احلكم اإلسالمي
يف صورته اجلميلة ـ يشوهونه بتعظيمهم ألولئك املستبدين.
بل إن خطر ذلك مل يقترص عىل املواجهة واحلوار مع العلامنيني ،وإنام تعداه إىل أن
تلك املفاهيم التي تربط النظام اإلسالمي بالواقع التارخيي هي السبب يف تأسيس أخطر
(  )1املرجع السابق ،ص.36
(  )2املرجع السابق ،ص.36
(  )3املرجع السابق ،ص.36
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اجلامعات اإلرهابية.
ذلك أن مفهوم إعادة إحياء اخلالفة اإلسالمية ـ عىل حسب ما هو موجود يف كتب
ا لفقه والتاريخ اإلسالمي ـ هو الذي تدعو إليه تلك اجلامعات التي مل خترج عن أحكام
السياسة الرشعية ـ كام هي مدونة يف كتب الفقه ـ ومظاملها التي فعلتها هي نفس املظامل التي
وقعت عىل امتداد التاريخ اإلسالمي ،والتي نجد العلامء ـ لألسف ـ ال زالوا يدافعون عنها،
حتى أن يوسف القرضاوي ألف كتابا يدافع فيه عن بني أمية ،ويبني أهنم نموذج مثايل
لإلسالم.
وهكذا فعل منري الغضبان وقد كان رقيبا لإلخوان املسلمني يف سوريا ،فقد كتب
كتابا حول معاوية يثني عليه سامه (معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد) ،قال
يف مقدمته( :ما أعتقد أن شخصية يف تارخينا اإلسالمي ومن الرعيل األول من الصحابة
الذين تربوا عىل يدي رسول الل ـ  ـ وعاشوا وحي السامء قد ناهلا من التشويه والدس
واالفرتاء ما نال معاوية بن أيب سفيان( ..)1لقد أصبح كثري من املعلومات ثابتة يف أذهان
الناس ال تقبل الشك وال تقبل اجلدل ،ال تتناسب أبد ًا واملستوى الالئق بصحابة رسول الل
ـ  ـ ،وصورة معاوية يف أذهان الناس أنه طالب سلطة وسيايس بارع وهناز للفرص ال
يرعوي عن َشء يف سبيل الوصول إىل احلكم .صارع من أجل السلطة وسعى إىل قتل
عرشات األلوف من الناس لكي يصل إىل اخلالفة ،وهذا الصورة تتناىف مع حس املسلم
وفطرته ،لكنه ال جيد هلا بدي ً
ال ،فكتب التاريخ تذكر ذلك ،وعندما جاء املؤرخون املحدثون
وكتبوا عن معاوية ،زادوا الطني بلة ،وكرسوا هذه املفاهيم يف أذهان الناس وزادوهم قناعة

(  )1هو ذكر بعد ذكر معاوية وأبيه هذه اجلملة التي حذفتها (ريض الل عنهام)
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()1

هبا ،فكان ال بد من الكتابة عن معاوية بن أيب سفيان)

هذا هدفه من الكتاب ( ،)2وقد حاول أن يربر فيه كل جرائم معاوية ،وكل جرائم
يزيد من بعده ،وهو ما يعطي جرعات كافية لإلرهابيني ليستنوا بسنة أخطر إرهابيني يف
التاريخ معاوية ويزيد.
وهكذا نراهم يدافعون عن اخلالفة العثامنية مع جرائمها الكثرية ،وهلذا رسعان ما
مدوا أيدهيم ألردوغان يف أن يتمكن يف يوم من األيام من إحياء اخلالفة من جديد.
وهلذا ال نجد حلركات اإلسالم السيايس مرشوعا سياسيا واضحا ،ألن تغنيهم
بالتاريخ ،وبام ذكر الفقهاء يف هذه اجلوانب ،ينسف كل دعواهتم النظرية املثالية.
والسبب األكرب فيام وقع فيه هؤالء هو عدم رجوعهم للقرآن الكريم ،وللسنة
املطهرة ،وال ملواقف أئمة اهلدى.
أما القرآن الكريم؛ فقد حذر من التحريف واالنقالب عىل األعقاب بعد وفاة رسول

( )1معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد ،منري حممد الغضبان ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ ـ
1980م ،ص.5
(  ) 2وهذا ليس خاصا باملتأخرين ،بل نجد من املتقدمني من كان يفتي بذلك ،وهو ما يستند إليه ـ لألسف ـ العلامنيون
وغريهم ،فقد سئل عبد الل بن املبارك ،أهيام أفضل :معاوية بن أيب سفيان ،أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال :والل إن الغبار الذي
دخل يف أنف معاوية مع رسول الل  أفضل من عمر بألف مرة ،صىل معاوية خلف رسول الل  ،فقال :سمع الل ملن محده،
فقال معاوية :ربنا ولك احلمد .فام بعد هذا؟ [انظر :وفيات األعيان ،البن خلكان ( ،)33/ 3وبلفظ قريب منه عند اآلجري
يف كتابه الرشيعة (])2466/5
و أخرج اآلجري بسنده إىل اجلراح املوصيل قال :سمعت رجالً يسأل املعاىف بن عمران فقال :يا أبا مسعود؛ أين عمر بن
عبد العزيز من معاوية بن أيب سفيان!؟ فرأيته غضب غضب ًا شديد ًا وقال :ال يقاس بأصحاب حممد  أحد ،معاوية كاتبه
وصاحبه وصهره وأمينه عىل وحيه عز وجل[ .كتاب الرشيعة لآلجري ( 2466/5ـ  )2467رشح السنة للاللكائي ،برقم
(])2785
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﴿و َما
الل  حتى ال يتحمل دين الل األصيل أي تبعات يقوم هبا أتباعه ،فقد قال تعاىلَ :
ِ
ِِ
ِ
حمُ ََّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ب
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َم ْن َينْ َقلِ ْ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
ع ََىل ع َِقبي ِه َف َلن ي ُرض اللََّ َشيئًا وسيج ِزي اللَُّ َّ ِ
ن﴾ [آل عمران]144 :
الشاك ِري َ
ْ َ َ َ ْ
َْ
ْ َ َّ
بل ذكر الل تعاىل أن ذلك سنة يف املجتمعات مجيعا ،والتي تيسء خالفة الرسل عليهم
ف َو ِر ُثوا
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
السالم ،ويتحقق بسببها حتريف الدين ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َخ َل َ
ِ
ون ع ََر َض َه َذا ْاألَ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َوإِ ْن َي ْأ ِهتِ ْم ع ََر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َمل
ا ْلكت َ
احل َّق ودرسوا ما فِ ِ
اق ا ْلكِت ِ
ُيؤْ َخ ْذ َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
يه َوالدَّ ُار ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري
َاب َأ ْن َال َي ُقو ُلوا ع ََىل اللَِّ إِ َّال ْ َ َ َ َ ُ َ
ون َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون﴾ [األعراف]169 :

وأشار يف آية أخرى إىل بعض املظامل التي حتصل بسبب البغي وسوء فهم الدين،
َات َو َلكِ ِن ْ
اخ َت َل ُفوا
﴿و َل ْو َشا َء اللَُّ َما ا ْق َتت ََل ا َّل ِذي َن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
فقالَ :
ِ
ِ
ِ
ن اللََّ َي ْف َع ُل َما ُي ِريدُ ﴾ [البقرة]253 :
َفمن ُْه ْم َم ْن آ َم َن َومن ُْه ْم َم ْن َك َف َر َو َل ْو َشا َء اللَُّ َما ا ْق َت َت ُلوا َو َلك َّ
واآلية الكريمة تشري إىل أنه كان يف إمكان الل تعاىل أن يمنع كل ذلك ،ولكن تركه،
ألنه أراد من خلقه أن يامرسوا تكاليفهم بكل حرية حتى يتميز اخلبيث من الطيب ،واملصلح
من املفسد.
أما السنة املطهرة؛ فقد أخرب رسول الل  عن عدم رشعية كل تلك احلكومات،
وبني أن االسم الصحيح هلا هو كوهنا ملكا عضوضا ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله ( :أال
وان رحى االيامن دائرة ،وان رحى اال سالم دائرة ،فدوروا مع الكتاب حيث يدور ،أال وان
السلطان والكتاب سيفرتقان أال فال تفارقوا الكتاب ،أال انه سيكون عليكم أمراء ان
أطعتموهم أضلوكم ،وان عصيتموهم قتلوكم] ،قالوا :فكيف نصنع يا رسول الل؟ قال:
(كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم محلوا عىل اخلشب ونرشوا باملناشري ،موت يف طاعة
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ْ

()1

الل ،خري من حياة يف معصية الل)

وقد أخرب يف حديث آخر ما يبني قرب ذلك ،فعن أيب سعيد قال :خطبنا رسول الل
 فقال يف خطبته( :أال اين أوشك أن أدعى فأجيب ،فيليكم عامل من بعدي يعملون بام
تعملون ويعملون ما تعرفون ،وطاعة أولئك طاعة ،فتلبثون كذلك زمانا ،ثم يليكم عامل
من بعدهم يعملون بام ال تعملون ،ويعملون بام ال تعرفون فمن قادهم ،وناصحهم ،فأولئك
قد هلكوا ،وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم ،وذايلوهم بأعاملكم ،واشهدوا عىل املحسن أنه
()2

حمسن وعىل املسئ أنه مسئ)

وقد ذكر  خوفه عىل ما حيصل بعده من تسلط األئمة الظلمة ،ومن يعينهم من
علامء السالطني ،ففي احلديث :قال رسول الل ( :إنام أخاف عىل أمتي األئمة
()3

املضلون)

وهكذا نرى أئمة اهلدى وورثة النبوة حيذرون من التعامل مع تلك احلكومات الظاملة
والتعاون معها ،ويرصحون بكل الصيغ عىل عدم رشعيتها ،بل يعتربوهنا حربا عىل
اإلسالم.
ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن جهم بن محيد قال :قال يل اإلمام الصادق :أما
تغشى سلطان هؤالء ،فقال :قلت :ال ،قال :ومل؟ قلت :فرارا بديني ،قال :وعزمت عىل
ذلك؟ قلت :نعم ،قال يل :اآلن سلم لك دينك(.)4

(  )1رواه امحد بن منيع برجال ثقات واسحاق ،انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()228 /5
(  )2رواه الطرباين يف األوسط ،انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()237 /5
(  )3رواه أمحد ( ،42/1رقم  ،)293قال اهليثمى يف جممع الزوائد :)239/5( :رجاله ثقات.
(  )4الكايف .10 /108 /5
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وعن يونس بن يعقوب قال :قال يل اإلمام الصادق :ال تعنهم عىل بناء مسجد(.)1
وعن ابن أيب يعفور قال :كنت عند اإلمام الصادق إذ دخل عليه رجل من أصحابنا
فقال له :جعلت فداك إنه ربام أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إىل البناء يبنيه ،أو
النهر يكريه ،أو املسناة يصلحها ،فام تقول يف ذلك؟ فقال اإلمام الصادق :ما أحب أين
عقدت هلم عقدة ،أو وكيت هلم وكاء ،وإن يل ما بني البتيها ،ال وال مدة بقلم ،إن أعوان
الظلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتى حيكم الل بني العباد(.)2
وهلذا؛ فإن كل اجلرائم التي حصلت يف التاريخ اإلسالمي ،والتي يستعملها
العلامنيون وسيلة لرضب اإلسالم ،ال يتحملها اإلسالم املحمدي األصيل ،ذلك أن أئمة
اهلدى وقفوا موقفا سلبيا منها ،ومن تلك النزعة التوسعية لدى األمويني أو العباسيني
بحجة اجلهاد والفتح.
ولذلك كانوا يذكرون ـ ملن يستفتيهم بمامرسة هذا النوع من احلرب ـ أنه ال جيوز
اجلهاد إال وراء إمام تقي صالح ،ال يضع سالحه إال يف وجه املعتدين احلقيقيني الظاملني،
وقد روي أنه قيل لإلمام الكاظم :جعلت فداك إن رجال من مواليك بلغه أن رجال يعطى
سيفا وقوسا يف سبيل الل فأتاه فأخذمها منه ثم لقيه أصحابه فأخربوه أن السبيل مع هؤالء
ال جيوز ،وأمروه بردمها؟ ،قال :فليفعل ،قيل :قد طلب الرجل فلم جيده وقيل له :قد قىض
الرجل قال :فلريابط وال يقاتل ،مثل قزوين وعسقالن والديلم وما أشبه هذه الثغور ،قيل:
فإن جاء العدو إىل املوضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال :يقاتل عن بيضة اإلسالم
قيل :جياهد؟ قال :ال إال أن خياف عىل دار املسلمني ،أرأيتك لو أن الروم دخلوا عىل
(  )1التهذيب .941 /338 /6
(  )2الكايف .7 /107 /5
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املسلمني مل ينبغ هلم أن يمنعوهم ،يرابط وال يقاتل ،وإن خاف عىل بيضة اإلسالم واملسلمني
قاتل فيكون قتاله لنفسه ال للسلطان ،ألن يف دروس اإلسالم دروس ذكر حممد .)1(
فهذا احلديث واضح يف أن غرض اجلهاد هو محاية بالد املسلمني ،ال التوسع يف بالد
غريهم بغرض سلبها وهنبها والتسلط عليها.
ومثل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه سئل عن رجل دخل أرض احلرب بأمان
فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ فقال :عىل املسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن
حكم الل وحكم رسوله ،وأما أن يقاتل الكفار عىل حكم اجلور وسنتهم فال حيل له ذلك(.)2
ويروى أنه قيل له :أخربين عن الدعاء إىل الل واجلهاد يف سبيله أهو لقوم ال حيل إال
ّ
وجل وآمن برسوله
هلم وال يقوم به إال من كان منهم ،أم هو مباح لكل من وحد الل عزّ
ّ
وجل وإىل طاعته وأن جياهد يف سبيل الل؟ فقال:
؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إىل الل عزّ
ذلك لقوم ال حيل إال هلم ،وال يقوم به إالّ من كان منهم فقيل :من أولئك؟ فقال :من قام
ّ
وجل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل الل عزّ
برشائط الل عزّ
ّ
ّ
وجل يف اجلهاد عىل املجاهدين فليس بمأذون له يف
وجل ،ومن مل يكن قائام برشائط الل عزّ
اجلهاد والدعاء إىل الل حتى حيكم يف نفسه بام أخذ الل عليه من رشائط اجلهاد(.)3
ثم راح يبني تلك الرشوط بتفاصيلها ،والتي خلصها بقوله( :إنام أذن للمؤمنني الذين
قاموا برشائط اإليامن التي وصفناها ،وذلك أنه ال يكون مأذونا له يف القتال حتى يكون
مظلوما ،وال يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ،وال يكون مؤمنا حتى يكون قائام برشائط
(  )1التهذيب .219 /125 /6
(  )2التهذيب .229 /135 /6
(  )3الكايف .1 /13 /5
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ّ
وجل عىل املؤمنني واملجاهدين فإذا تكاملت فيه رشائط الل عزّ
اإليامن التي اشرتط الل عزّ
ّ
وجل كان مؤمنا ،وإذا كان مؤمنا كان مظلوما ،وإذا كان مظلوما كان مأذونا له يف اجلهاد
ِ
ِ ِ ِ
ون بِ َأهنم ُظلِموا وإِ َّن اللََّ ع ََىل ن ِ ِ
ير﴾ [احلج:
لقول الل عز وجلُ ﴿ :أذ َن ل َّلذي َن ُي َقا َت ُل َ َّ ُ ْ ُ َ
َرصه ْم َل َقد ٌ
ْ
 ]39وإن مل يكن مستكمال لرشائط اإليامن فهو ظامل ممن يبغي وجيب جهاده حتى يتوب وليس
ّ
وجل ألنه ليس من املؤمنني املظلومني الذين
مثله مأذونا له يف اجلهاد والدعاء إىل الل عزّ
أذن هلم يف القرآن يف القتال]

()1

وهبذا أفتى كل أئمة اهلدى ،فقد روي أن عبادا البرصي لقي اإلمام السجاد يف طريق
مكة ،فقال له :يا عىل بن احلسني تركت اجلهاد وصعوبته ،وأقبلت عىل احلج ولينه ،إن الل
ّ
اجلَنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
رتى ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ
ون ِيف
عزّ
وجل يقول﴿ :إِ َّن اللََّ ْاش َ َ
يل وا ْل ُقر ِ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
آن َو َم ْن َأ ْو َىف بِ َع ْه ِد ِه
اإلنْج ِ َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ]111 :فقال اإلمام
رشوا بِ َب ْيع ُك ُم ا َّلذي َبا َي ْع ُت ْم بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
م َن اللَِّ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
السجاد :أتم اآلية فقال﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
ون ْ َ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ود اللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة،]112 :
وف َوالن ُ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ْاآلم ُر َ ْ ُ
فقال اإلمام السجاد :إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلج(.]2
وهذه الكلامت الواضحة من أئمة اهلدى تدل عىل كذب تلك األحاديث املدلسة،
والتي تتيح للمسلم أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة مع الظلمة الذين استغلوها للتوسع
واجب عليكم مع
والظلم ،ومن أمثلتها احلديث املنسوب لرسول الل  ،وأنه قال( :اجلهاد
ٌ
كل أمري برا كان أو فاجرا ،والصالة واجب ٌة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا ،وإن
(  )1الكايف .1 /13 /5
(  )2الكايف .1 /22 /5

133

عمل الكبائر والصالة واجبة عىل كل مسلم برا كان أو فاجرا ،وإن عمل الكبائر)

()1

وما يقال يف هذا املحل يقال يف غريه من املآيس واجلرائم التي قام هبا أئمة اجلور
والضالل ،والذين نحتاج إىل بيان براءة اإلسالم منهم ،حتى يبقى أصيال سليام من كل
الشبهات.
اخلامتة:
من خالل هذا العرض املوجز للقيم اإلنسانية بني احلكومات اإلسالمية
واحلكومات العلامنية تأصيال وتطبيقا نخرج بالنتائج التالية:
 . 1ال يصح احلديث عن املقارنة بني النظام اإلسالمي والنظام العلامين مع اعتبار
النظام اإلسالمي متمثال فيام حصل يف الواقع التارخيي ،ألن تلك األنظمة مل تكن متثل
اإلسالم ،وإنام كانت تتخذه لباسا فقط ،لتضفي عىل نفسها الرشعية.
 .2ختتلف األنظمة العلامنية عن النظام اإلسالمي األصيل يف تصنيفها للقيم ،حيث
تكتفي باحلقوق الظاهرة لإلنسان من احلرية واملساواة ونحوها ،بخالف احلقوق املرتبطة
بحقيقته ،والتي يتبناها النظام اإلسالمي ،بل يعتربها ركنا من أركان وظائفه ،وهي املرتبطة
بالتزكية والرتبية والتطهري ونحوها.
 .3ختتلف األنظمة العلامنية عن النظام اإلسالمي األصيل يف احلدود التي متارس هبا
القيم اإلنسانية؛ فبينام تتيح األنظمة العلامنية ملواطنيها كل املامرسات حتى تلك التي ختل
باألمن األخالقي والفكري ،بينام النظام اإلسالمي يضبط كل تلك القيم بام يتوافق مع
حقيقة اإلنسان يف جوانبها املختلفة ،مما قد يبدو يف الظاهر كبتا للحريات.

(  )1أبو داود ()2533
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 .4التطبيق احلقيقي للقيم اإلنسانية ،سواء تلك التي ينفرد هبا النظام اإلسالمي ،أو
تلك التي يتفق فيها ـ يف الظاهر ـ مع النظام العلامين ،مل تتحقق إال يف اإلسالم األصيل ،أما
سائر األنظمة ،سواء العلامنية املحضة ،أم الدينية املزيفة؛ فتارخيها شاهد عىل كل اجلرائم
التي متس حقوق اإلنسان ،ويف كل املجاالت.
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دوافع احلرب بني االسالم واالنظمة الوضعية
لعل من أخطر الشبهات واإلشكاالت التي تعرض هلا اإلسالم يف عرصنا هذا ،أو
العصور السابقة موقفه من احلرب؛ وذلك من جهتني:
األوىل :تلك التي تتوهم أن الدين مرتبط بالسالم فقط ،وال عالقة له باحلروب ،وأن
الذي حيق له أن يعلن احلرب ،أو يامرسها ،من يملكون السلطة الزمنية ،ويتبنى هذه الرؤية
عادة العلامنيون الذين حيرصون الدين يف العالقة بني العبد وربه ..ومثلهم املسيحيون الذين
يقولون :دعوا ما لقيرص لقيرص ،وما لل لل.
الثانية :تلك التي ال ترى حرجا يف قبول ارتباط اإلسالم ،أو أي دين باحلرب ،لكنها
تناقش وبشدة ما حصل يف الواقع التارخيي ،أو ما سجل يف الرتاث اإلسالمي من األحكام
املرتبطة هبا.
وهلذا نحتاج إىل البحث عن السبيل الذي نقنع به اجلهة األوىل ،ببيان كون اإلسالم
ـ بنسخته املحمدية األصلية غري املحرفة ـ هو الوحيد الذي ينظم هذا املجال ،وجيعل منه
متوافقا مع السالم واإلنسانية.
ونحتاج كذلك إىل إقناع اجلهة الثانية بأن املامرسات الواقعية يف التاريخ اإلسالمي،
أو االستنباطات الفقهية يف تراثه ،ال متثل اإلسالم ،وإنام متثل املسلمني الذين ال يملكون
العصمة ،ولذلك نحتاج إىل عرض مواقفهم وآرائهم وممارساهتم عىل مصادر الدين
األصيل.
ولتحقيق هذا ،نحتاج إىل التعرف عىل أقسام الدوافع التي تقع من أجلها احلروب
يف الواقع ،ثم موقف اإلسالم واألنظمة الوضعية والفلسفات البرشية منها.
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وقد رأينا من خالل االستقراء أن احلروب تقع لسببني كبريين.
أوهلام ـ احلرب من أجل الدفاع عن النفس وحفظ األمن القومي.
ثانيهام ـ احلرب من أجل اهليمنة والتسلط وتوسيع النفوذ ،أو ألجل االستعامر
واالستثامر ورسقة ثروات الشعوب األخرى.
وسنحاول هنا أن نذكر موقف اإلسالم واألنظمة الوضعية من هذين السببني ،لنرى
من خالهلام مدى سمو الرؤية اإلسالمية مقارنة بالرؤى الوضعية ،وهو ما يدل عىل حاجة
احلروب للدين ،حتى تتحول إىل حروب من أجل السالم ،ال من أجل اهليمنة أو الرسقة.
أوال ـ احلرب الدفاعية:
وهي احلرب التي يتفق فيها اإلسالم مع األنظمة الوضعية والفلسفات البرشية ،بل
مع الفطر السليمة؛ فكلها تأنف من االستعامر والظلم والنهب والسلب ،وكلها تتوق إىل
احلرية ،وتدافع عنها.
وهلذا؛ فإن أكثر آيات القرآن الكريم املرتبطة باجلهاد ،إن مل نقل كلها تتعلق هبذا النوع
من احلروب؛ فأول آية من القرآن الكريم ترشع احلرب ،تقول ـ مبينة علة اإلذن بالقتال ـ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اللََّ ع ََىل ن ْ ِ
﴿ ُأ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
ِبغ ْ ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع
َري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اللَُّ َو َل ْو َال َد ْف ُع اللَِّ الن َ

ِ
ِ
ات َومس ِ
ْرص ُه إِ َّن اللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
يها ْ
َو َص َل َو ٌ َ َ
ْرص َّن اللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اللَِّ كَث ًريا َو َل َين ُ َ
[احلج 39 :ـ ]40

ثم قد جعل القرآن الكريم لذلك القتال املضطر إليه غاية ينتهي إليها ،وهي انتهاء
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن للَِّ َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا
﴿و َقاتِ ُل ُ
املعتدين عن عدواهنم ،فقالَ :
َف َال ُعدْ َو َ
ان إِ َّال ع ََىل ال َّظاملِنيَ ﴾ [البقرة ،]193 :وقد وضعت اآلية بذلك شعار املؤمنني يف
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قتاهلم ..وهو أهنم ال يقاتلهم إال الظاملني ..أما من عداهم ،فال جيوز بحال من األحوال
سفك دمائهم.
وهكذا كل اآليات القرآنية تربط اجلهاد باالعتداء والظلم ،وأنه سلوك اضطراري
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم
ال يفعله املؤمن إال بعد أن يضطر إليه ،قال تعاىلُ ﴿ :كت َ
ِ
رش َل ُك ْم َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم
َوع ََسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن ُحت ُّبوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َ ٌّ
ال َت ْع َل ُم َ
﴿و ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم﴾ دليل عىل أن اإلسالم مل حيضهم
ون﴾ [البقرة ،]216:ففي قوله تعاىلَ :
عىل القتال إال للرضورة..ومع ذلك ،فإن املسلم ال يقاتل من يقاتله حبا يف سفك الدماء،
وإنام ألنه ال يمكن أن يدافع عن نفسه وعن دينه إال بذلك.
احلرم ُ ِ
الش ْه ِر ْ
﴿الش ْه ُر ْ
احلَ َرا ُم بِ َّ
وقالَّ :
اص َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا
ات ق َص ٌ
احلَ َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َم َع املُْت َِّقنيَ ﴾ [البقرة ..]194:فاآلية
الكريمة تأمر باملعاقبة باملثل ..وعدم جتاوز املثل.
ِ
ِ
وقال﴿ :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ ِ
ع املُْتَّقنيَ ﴾ [التوبة:
رشكنيَ كَا َّف ًة ك ََام ُي َقات ُلو َن ُك ْم كَا َّف ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َم َ
َ
 ،]36وهذه اآلية الكريمة توضح العلة من القتال ،وتربطها بـ ﴿ ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم كَا َّف ًة﴾ ،وهو
يعني أهنم إذا توقفوا عن ذلك ،توقف املسلمون عن مبادلتهم باملثل .وننبه إىل أن مصطلح
املرشكني يف القرآن الكريم ال يراد به الذين يرشكون بالل فقط ،وإنام يراد به املعتدين الذين
يعبدون الطواغيت والظلمة ويطيعون أوامرهم يف التسلط والظلم.
وهكذا نجد كل آيات اجلهاد تقرتن بوصف اجلهات التي حيارهبا املجاهدون بكوهنا
ِ
ِ
ِ
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ب
يل اللَِّ ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اللََّ َال ُحي ُّ
معتدية ،كام قال تعاىلَ :
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْل ِف ْتنَ ُة َأ َشدُّ ِم َن
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
املُْ ْعت َِدي َن َوا ْق ُت ُل ُ
احلرا ِم حتَّى ي َقاتِ ُلو ُكم فِ ِ
ِ
ا ْل َقت ِْل و َال ُت َقاتِ ُل ُ ِ
وه ْم ك ََذلِ َك
يه َفإِ ْن َقا َت ُلو ُك ْم َفا ْق ُت ُل ُ
وه ْم عنْدَ املَْ ْس ِجد ْ َ َ َ ُ
َ
ْ
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ِ
ِ
ِ
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن
يم َو َقاتِ ُل ُ
ور َرح ٌ
َجزَ ا ُء ا ْلكَاف ِري َن َفإِن ا ْنت ََه ْوا َفإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
احلرم ُ ِ
للَِّ َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َف َال ُعدْ َو َ
احل َرا ُم بِ َّ
ان إِ َّال ع ََىل ال َّظاملِنيَ َّ
اص
ات ق َص ٌ
احل َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
الش ْه ِر ْ َ
الش ْه ُر ْ َ
َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َم َع
ِ
املُْتَّقنيَ ﴾ [البقرة 190 :ـ ]194
واآليات واضحة جدا ،وهي رصحية بأنه ال جيوز قتال املرشك لرشكه ،وال الكافر
لكفره ،وإنام يقاتل املرشك والكافر لعداوته وحماربته املسلمني ،كام يرشع قتال الكافر إذا
اضطهد املسلمني وأراد فتنتهم عن دينهم.
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئًا َو ُه َو
ومثلها قوله تعاىلُ ﴿ :كت َ
ِ
ون َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
رش َل ُك ْم َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
َن
َخ ْ ٌري َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن ُحت ُّبوا َش ْيئًا َو ُه َو َ ٌّ
ِ ِ
ِ
يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
احلرا ِم ِقت ٍ
يه َكبِ ٌري َو َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
َّ
اج
احل َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
يل اللَِّ َو ُك ْف ٌر بِه َواملَْ ْسجد ْ َ
الش ْه ِر ْ َ َ
ِ
َأ ْهلِ ِه ِمنْه َأك ِ
ْرب ِم َن ا ْل َقت ِْل َو َال َيزَ ا ُل َ
ون ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن ِدينِ ُك ْم
ْرب عنْدَ اللَِّ َوا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
ُ َُ
ِ
اس َت َطا ُعوا َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا
إِن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يها َخالِدُ َ
اهدُ وا
اج ُروا َو َج َ
ون إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َه َ
اب الن َِّار ُه ْم ف َ
َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ِ
ِيف َسبِ ِ
يل اللَِّ ُأو َلئِ َك َي ْر ُج َ
يم﴾ [البقرة 216 :ـ  ،]218واآليات
ون َر ْمح َ
ور َرح ٌ
َت اللَِّ َواللَُّ َغ ُف ٌ
واضحة يف داللتها ،وهي إخبار بسبب مرشوعية اجلهاد ،وهو وجود كفار معتدين أخرجوا
املسلمني من ديارهم.
ف َوإِ ْن َي ُعو ُدوا
ومثلها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َينْت َُهوا ُي ْغ َف ْر َهل ُ ْم َما َقدْ َس َل َ
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن ُك ُّل ُه للَِّ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َفإِ َّن
َف َقدْ َم َض ْت ُسن َُّت ْاألَ َّولِنيَ َو َقاتِ ُل ُ
ِ
ِ
ِ
اللََّ بِام يعم ُل َ ِ
ِ
ري﴾ [األنفال38 :
َ َْ َ
ون َبص ٌري َوإ ْن ت ََو َّل ْوا َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َم ْو َال ُك ْم ن ْع َم املَْ ْو َىل َون ْع َم النَّص ُ
ـ  ،]40هذه اآليات تأمر بقتال املرشكني الذين يضطهدون من أسلم منهم لريدوهم عن دينهم
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عن طريق اإلكراه ،واألحاديث والسري متواترة يف الداللة عىل هذا املعنى ،وقد عربت عن
هؤالء املعتدين بكوهنم كفارا لتبني أن كفرهم وعدم إيامهنم بالل واليوم اآلخر هو السبب
يف ذلك الطغيان والعدوان الذي يامرسونه عىل املستضعفني.
وفوق ذلك كله نجد القرآن الكريم يدعو إىل إقامة عالقات طيبة مع غري املحاربني
َن ا َّل ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
﴿ال َين َْها ُك ُم اللَُّ ع ِ
من غري املسلمني ،قال تعاىلَ :
ين َو َمل ْ ُخي ِْر ُجو ُك ْم
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ب املُْ ْق ِسطِنيَ إِن ََّام َين َْها ُك ُم اللَُّ ع ِ
َن ا َّل ِذي َن
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللََّ ُحي ُّ
م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ُّ

ِ ِ
اهروا ع ََىل إِ ْخر ِ
َقا َت ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
اج ُك ْم َأ ْن ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم
َ
ين َو َأ ْخ َر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َو َظ َ ُ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املمتحنة ،]9 ،8 :فهذه اآليات من أرصح اآليات التي تذكر أسباب
مرشوعية اجلهاد ،وأنه فقط يف حق الذين يقاتلون املسلمني عىل دينهم لريدوهم عنه،
وخيرجوهنم من دارهم ،أو يف حق الذين يظاهرون املرشكني ويساعدوهنم عىل هذه األمور،
بل اآليات تأمر بالرب واإلحسان للمرشكني والكفار الذين مل يظاهروا عليهم عدوا ومل
حياربوهم ومل خيرجوهم من ديارهم.
وبناء عىل هذا كله اعترب اجلهاد ركنا من أركان الدين أو أساسا من أسس احلكومة
اإلسالمية ،وهو ال يعني أن يامرس يف كل األوقات ،مثلام هو احلال يف الصالة ،وإنام يعني
دوام االستعداد واملرابطة واحلراسة حتى إن توفرت دواعيه كان املجاهدون باملرصاد لكل
معتد ،كام قال تعاىل﴿ :و َأ ِعدُّ وا َهلم ما اس َت َطع ُتم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اخلَ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
اط ْ
ون بِ ِه عَدُ َّو
ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ
ِ ِ
آخ ِري َن ِم ْن ُد ِ ِ
َش ٍء ِيف َسبِ ِ
اللَِّ َوعَدُ َّو ُك ْم َو َ
يل اللَِّ
وهن ْم َال َت ْع َل ُم َ
وهنُ ُم اللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َ ْ
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [األنفال]60 :
ُي َو َّ

ِ
اجن َْح َهلَا َوت ََوك َّْل
لس ْل ِم َف ْ
وقد عقب الل تعاىل هذه اآلية الكريمة بقولهَ :
﴿وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
ع ََىل اللَِّ إِ َّن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنفال ]61 :ليبني أن األصل يف العالقات بني دول العامل هو
يع ا ْل َعل ُ
َّ
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السلم ،ال الظلم ،وال القتال ،ولذلك إن رأى املسلمون يف أعدائهم جمرد ميل للسلم
ساملوهم ،وكفوا عن قتاهلم ،وهذا ال ينطبق إال عىل املحاربني الذين غزوا بالد املسلمني أو
تسلطوا عليها ،ثم طلبوا السالم.
وهلذا؛ فإن كل األحاديث الواردة يف فضل اجلهاد تنطبق عىل هذه املعاين ،أو ينبغي
عرضها عىل هذه املعاين ،حتى ال يترسب إىل الدين ما ليس منه.
ومنها قوله ( : تضمن الل ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهاد يف سبييل وإيامن
يب وتصديق برسيل فهو عيل ضامن أن أدخله اجلنة ،أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه
نائال ما نال من أجر أو غنيمة ،والذي نفس حممد بيده ،ما من كلم يكلم يف سبيل الل إال
جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم ،لونه لون دم ورحيه ريح مسك ،والذي نفس حممد بيده،
لوال أن أشق عىل املسلمني ما قعدت خالف رسية تغزو يف سبيل الل أبدا ،ولكن ال أجد
سعة فأمحلهم ،وال جيدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ،والذي نفس حممد بيده،
لوددت أن أغزو يف سبيل الل ،فأقتل ،ثم أغزو ،فأقتل ،ثم أغزو ،فأقتل)(.)1
وعند دراستنا لكل الغزوات التي حصلت يف عهد رسول الل  نجدها من هذا
النوع ،فاملسلمون املستضعفون اضطروا ملواجهة أعدائهم الذين تكالبوا عليهم من كل
اجلهات ،ولوال ذلك الدفاع ملا بقي للمسلمني وجود ،وهذا هو رس كثرة اآليات التي حتض
عىل اجلهاد ،وتربطه ببقاء اإلسالم واملسلمني.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن املؤرخني يذكرون أن عدد القتىل الذين سقطوا يف مجيع
احلروب التي مارسها املسلمون يف عهد رسول الل  ـ سواء كانت غزوات أو رسايا أو

(  )1البخاري ( ،)36ومسلم ()1876

141

مناوشات ـ والتى ابتدأت ىف السنة الثانية للهجرة ودامت حتى السنة التاسعة ـ أى ما يقرب
من ثامن سنوات ـ مل يزد عدد املقتولني من الفريقني ـ املسلم وغري املسلم ـ عىل ألف وثامنية
عرش نفس ًا ( ..)1018املسلمون منهم  259شهيد ًا ..وغري املسلمني  759قتيالً.
وعندما نقارن هذا العدد بام سقط يف احلرب العاملية األوىل من قتىل نجد البون
الشاسع ..فبني سنة  1914ـ  1918م بلغ عدد القتىل سبعة ماليني ،واملصابون واحد
وعرشون مليون نفس ..أما احلرب يف العاملية الثانية ،سنة 1939م ،فعدد املصابني ال يقل
عددهم عن مخسني مليون نفس ًا.
ثانيا ـ احلرب اهلجومية:
وهي احلرب التي تبنتها األنظمة الوضعية عىل مدار التاريخ ،وبسببها تأسست
االمرباطوريات الكربى ،ابتداء من اإلمرباطورية الرومانية ،وانتهاء باالستعامر احلديث،
ويمكن اعتبار هذا النوع من احلروب هو األكثر وقوعا ،وبسببه حصل النوع األول من
احلروب.
ومن باب املوضوعية العلمية ،نذكر أن هذا النوع من احلروب مارسته األنظمة
الوضعية ،باإلضافة إىل بعض حكام املسلمني يف فرتات تارخيية خمتلفة ،كام سنوضح ذلك
فيام ييل:
 .1حروب األنظمة الوضعية:
وهي التي تتبنى فلسفات وأفكارا برشية ،وقد بدأ هذا النوع من احلروب من تاريخ
ٍ
استعامرية يف التاريخ القديم ،فقد
البرشية الباكر؛ فاإلمرباطورية الرومانية كانت أكرب دولة
توس َع َها فيام وراء البحار نحوعام  264ق .م ..ويف أوج جمدها ،كانت متتد من شاميل
بدأت ُّ
بريطانيا إىل البحر األمحر واخلليج الفاريس.
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وبعد قرون طوال ،وبعد أن أحس املارد الروماين أنه أصبح له من القوة ما يعيد به
جمد روما بدأ االستعامر من جديد ،حيث بدأت الربتغال وإسبانيا يف القرن اخلامس عرش
امليالدي بإرسال مستكشفني للبحث عن طرق بحرية جديدة إىل اهلند والرشق األقىص،
حيث كان املسلمون هييمنون عىل الطرق الربية ويسيطرون عىل التجارة بني آسيا وأوروبا..
وكان األوروبيون يطمحون إىل السيطرة عىل تلك التجارة ،فقد نجحت الربتغال يف
السيطرة عىل الربازيل ،وأنشأت مراكز جتاري ًة يف كل من غريب إفريقيا واهلند وجنوب رشقي
آسيا ..كام نجحت إسبانيا يف السيطرة عىل أجزاء مما يعرف اليوم بالواليات املتحدة،
واحتلت معظم أجزاء أمريكا الالتينية.
ويف القرن السابع عرش امليالدي ،انتزع اهلولنديون والربيطانيون التجارة اآلسيوية
من الربتغاليني ،وذلك بعد أن نجحوا يف احتالل جزر اهلند الرشقية اهلولندية (إندونيسيا)
قوي يف اهلند ،ومتكَّن اهلولنديون والربيطانيون والفرنسيون من
وأصبح لإلنجليز نفو ٌذ ُّ
احتالل بعض املناطق يف أمريكا الالتينية.
باإلضافة إىل ذلك ،احتل عد ٌد من املهاجرين الربيطانيني والفرنسيني بعض املناطق
يف كندا ،كام َّ
أن اهلولنديني والربيطانيني والفرنسيني ا َّدعوا ملكية بعض أجزاء من الواليات
املتحدة ..ويف هناية املطاف ،متكن اإلنجليز من إنشاء ثالث عرشة مستعمرة يف تلك البالد،
ودخل الربيطانيون والفرنسيون يف رصاع ٍ عىل أمريكا الشاملية ُس ّمي حروب اهلنود
والفرنسيني األربع ،واستمر ذلك الرصاع من عام  1689م حتى  1763م .ويف آخر تلك
احلروب ،انترصت بريطانيا ونجحت يف احتالل معظم املمتلكات الفرنسية يف أمريكا
الشاملية.
ومل هتدأ نفوس املستعمرين املستكربين بعد كل هذا ..فقد ساعدت الثورة الصناعية
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وظهور القومية األوروبية ،عىل تطور االستعامر يف هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن
العرشين يف ٍّ
كل من إفريقيا وآسيا ،ففي هاتني القارتني ،سعت الدول الصناعية إىل احلصول
عىل املواد اخلام ملصانعها ،واألسواق ملنتجاهتا الصناعية ،كام سعت إىل هاتني القارتني
بوصفهام مناطق استثامر جديدة ،وللبحث عن أقطار جديدة تقوهيا يف منافستها لألقطار
األوروبية األخرى.
فاقتسم إفريقيا ٌّ
كل من بلجيكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا وإيطاليا والربتغال وإسبانيا،
ومل يبق من املناطق اإلفريقية مستقلة إال إثيوبيا وليبرييا ..أما بريطانيا ،فقد سيطرت بدورها
عىل اهلند وبورما وما ُيعرف اآلن بامليزيا ..كام احتلت فرنسا اهلند الصينية ،وكانت اهلند
الصينية الفرنسية تضم ك ّ
وتوسع اهلولنديون يف اهلند
ال من كمبوديا والوس وفيتنام،
َّ
تنافس كبري بني
الصينية الرشقية .أما الواليات املتحدة ،فقد احتلت الفلبني ..وكان هناك
ٌ
فرنسا وأملانيا وبريطانيا وإسبانيا والواليات املتحدة للسيطرة عىل جزر املحيط اهلادئ.
ويف هناية القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،أنشأت اليابان إمرباطوري ًة
وسعت اليابان
ضمت كوريا وتايوان ،وخالل احلرب العاملية الثانية ( 1939ـ  1945م)َّ ،
َّ
إمرباطوريتها عىل حساب بعض املستعمرات الصغرية التي كانت تسيطر عليها دول غربية،
إال َّ
أن هذه اإلمرباطورية سقطت بعد أن ُهزمت اليابان عام  1945م .وحتولت هذه املناطق
مر ًة أخرى إىل مستعمرات غربية(.)1
ومل تكن تلك احلروب حروب ملوك أو أباطرة فقط ،وإنام مزجت بالعلم والفلسفة،
حيث راح العلامء واملفكرون والفالسفة األوروبيون يربرون تلك احلروب ،بل يدعون هلا،
(  )1انظر :املوسوعة العربية العاملية ،وكتاب (االستعامر والتنصري يف إفريقيا السوداء) ،لعبد العزيز الكحلوت ،نقال عن:
سالم للعاملني ()485 /1
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يف نفس الوقت الذي ينعتون فيه اجلهاد اإلسالمي بأبشع األوصاف.
ومن تلك املربرات التي استعمل فيها العلم أبشع استعامل ما يطلق عليه [الداروينية
االجتامعية] ،وهي ذلك التربير العلمي لكل أنواع العنرصية واالستعامر.
وهذه النظرية التي تبنتها كل األنظمة الغربية االستعامرية تدعو إىل ممارسة كل أنواع
التجرب والطغيان إللغاء املستضعفني من الوجود حتى ال يبقى يف العامل إال األقوياء ..فالبقاء
هلم وحدهم ..ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات الفقراء املستضعفني ..وهلم أن يبيدوهم ..حتى
ال يبقى يف األرض إال األصلح واألقوى ..وهو بالتأكيد ليس سوى (اإلنسان األبيض]،
واألورويب عىل وجه التحديد.
وقد كان هذا املعيار هو الذي فتح املجال للرأساملية البشعة ..والتي تعني عدم
مفتوحا للمنافسة ،ومن
تدخل الدولة يف األعامل والسوق التجارية هنائ ًيا ،بل ترتك الباب
ً
يستطع التنافس يب َقى يف احللبة ،ومن ال جياري األقوياء عليه مغادرة حلبة الرصاع ،فال
مكان للضعفاء! وليس الضعفاء إال أولئك الذين ال يملكون من رأس املال ما يمكنهم من
منافسة املليارديرات واملليونريات.
وكان هذا املعيار هو الذي دعا إىل التخلص من دولة الرفاه ..وهي الدولة التي تقدم
التعليم والتأمني الصحي ومعاشات التقاعد واملساعدة يف تأمني السكن وغريها جمانا
للمستضعفني ..ألن ذلك سيرتك هلم الفرصة البقاء مع استضعافهم ..وهذا مناف للقوانني
التي وضعناها.
وكان هذا املعيار هو الذي دعا املستكربين األقوياء إىل استعامر الشعوب
املستضعفة ..فتلك الشعوب ال تستحق احلياة ..ألن احلياة ال تكون إال لألقوى.
ومل يتوقف تأثري تلك األفكار عىل املجال االقتصادي ،واملآيس التي أحدثها ..بل
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راحت تستعمل كل الوسائل إلبادة املستضعفني ،فقد كان الفالسفة املاديون يؤمنون
مهام يف حتديد طبيعة اإلنسان،
دورا ً
بتوريث الصفات ..أي أن الوراثة هي التي تلعب ً
والسامت الفردية له كالذكاء واهلوية الشخصية ..وكانوا لذلك يعتقدون أن اجلينات
الوراثية تستطيع تفسري خصائص الشخصية البرشية وحل املشكالت اإلنسانية سواء كانت
اجتامعية أو سياسية ..وكانوا يكذبون كل مقولة تذكر أن البيئة هي التي تؤثر يف سلوك
اإلنسان وسامته الشخصية( ،)1وبناء عىل هذه االعتقادات راحوا يدعون إىل ممارسة كل
الوسائل حتى ال يبقى عىل األرض إال العنارص الصاحلة القوية ،والتي جتعل اإلنسان أكثر
تطورا ورقيا.
وألجل حتقيق هذا قام الكثري من الباحثني يف املجاالت املختلفة ليميزوا بني العنارص
اإلنسانية الصاحلة القوية ،وبني العنارص التي مل تصل بعد إىل املرتبة اإلنسانية.
ومن النتائج التي وصلوا إليها ما عرب عنه بعضهم بقوله( :إن للبالغني السود مجاجم
طويلة ،وبرشة داكنة ،وفكان بارزان بقوة إىل االمام ،ىف حني أن لدى البالغني البيض
وألطفال السود مجاجم قصرية ،وبرشة فاحتة ،وفكان صغريان ،ومن ذلك فإن العرق
األبيض هو األكثر رقيا وتطورا بإعتباره األكثر احتفاظا بسامت احلدث)
وقال [هافلوك إيليس]( :قلام يكون أطفال العديد من األعراق اإلفريقية أقل ذكاءا
من الطفل االورويب ،ولكن يف الوقت الذي يكرب فيه اإلفريقي يصبح غبيا وبليدا ،وحيتفظ
االورويب بالكثري من حيويته الطفولية)
وكانت التفرقة جتري بني البرش كالتفرقة بني الغنم هي األساس لكل فكر مادي،
(  )1ذكر ذلك بتفصيل السري فرانسيس غالتون يف كتابه (العبقري الوراثي) عام  .1869وهو عامل بريطاين وأحد أقرباء
تشارلز دارون..
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فقد م َّيز [إرنست رينان] بني اآلريني والساميني عىل أساس لغوي ،ثم انتقل من احلديث
عن اللغات السامية إىل احلديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح اآلرية
والعبقرية اآلرية التي هي أيض ًا الروح اهليلينية أو النابعة منها (.]1
وقد كانت هذه الداروينية االجتامعية من أهم مصادر الفكر املادي اإلحلادي الذي
انترش يف العامل الغريب( .. )2وبناء عليه كان يتم تربير إبادة املاليني يف أفريقيا واستعبادهم يف
آسيا عىل أساس أن هذا جزء من عبء الرجل األبيض ومهمته احلضارية؛ فهو يبيد املاليني
ليؤسس جمتمعات متقدمة متحرضة!
 .2حروب املسلمني اهلجومية:
وهي التي وقعت من بعض حكام املسلمني ويف فرتات تارخيية كثرية ،حيث قاموا
بنفس ما قام به أولئك العتاة املعتدون من الرومان وغريهم ،وذلك بسبب حب التسلط
واهليمنة والتوسع ،وسوء الفهم للدين ،وعالقة املسلمني بغريهم.
وهو ما ينطبق عليه قوله ( :لتتبعن سنن من قبلكم شرب ًا ٍ
بشرب ،وذراع ًا بذراع،
حتى لو دخلوا يف جحر ٍ
ضب التبعتموهم) ،قلنا :يا رسول الل ،آليهود والنصارى؟ قال:
()3

(فمن)

أما ما يشيعه البعض من أن غرضهم نرش اإلسالم ،فهو يتناىف مع اآليات الكريمة
التي تنهى عن اإلكراه يف الدين ،وتبني أن الدين ينترش بالدعوة باحلكمة واملوعظة واحلوار،

(  )1هذه النصوص مقتبسة من موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد الوهاب املسريي ( ،70 /2النسخة
االلكرتونية)
(  )2املرجع السابق.
(  )3رواه البخاري ( )3269ومسلم (..2669
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﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
وليس بالقتال والعنف ،كام قال تعاىلَ :
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي َف َم ْن
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
وت َو ُيؤْ ِم ْن بِاللَِّ َف َق ِد استَمس َك بِا ْل ُعر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصام َهلا َواللَُّ س ِم ٌ ِ
يم﴾
يع عَل ٌ
َ
ْ
ْ ْ َ
َ ْ
َ َ
[البقرة]256 :

وأخرب أن دور رسول الل  واملؤمنني من ورثته هو تبليغ اإلسالم للعامل ال فرضه
احل ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُيؤْ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا
بالقوة ،قال تعاىلَ :
﴿و ُق ِل ْ َ
اط ِهبِم رس ِ
ِ ِ
اد ُق َها َوإِ ْن َي ْست َِغي ُثوا ُي َغا ُثوا بِ َام ٍء كَاملُْ ْه ِل َي ْش ِوي ا ْل ُو ُجو َه بِئ َْس
لل َّظاملنيَ ن ًَارا َأ َح َ ْ ُ َ
ْت ُم َذك ٌِّر َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم ِب ُم َص ْيطِ ٍر
ت ُم ْر َت َف ًقا﴾ [الكهف ]29 :وقالَ ﴿:ف َذك ِّْر ِإن ََّام َأن َ
اب َو َسا َء ْ
الرش ُ
َّ َ
ْرب﴾ [الغاشية 21 :ـ ]24
إِ َّال َم ْن ت ََو َّىل َو َك َف َر َف ُي َع ِّذ ُب ُه اللَُّ ا ْل َع َذ َ
اب ْاألَك َ َ
ولذلك؛ فإن اجلهاد اخلارجي للمسلمني مرتبط فقط بنرصة املستضعفني ،ال التسلط
ون ِيف َسبِ ِ
﴿و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
يل اللَِّ
عليهم ،أو احتالهلم أو هنب ثرواهتم ..قال تعاىلَ :
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِص ًريا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُي َقاتِ ُل َ
ون ِيف
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ًّيا َو ْ
ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
الشي َط ِ
ِ
يل ال َّطا ُغ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
َسبِ ِ
يل اللَِّ َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
وت َف َقاتِ ُلوا َأ ْولِ َيا َء َّ
ان
الش ْي َطان إِ َّن َك ْيدَ َّ ْ
ِ

ك َ
ضعي ًفا﴾ [النساء 75 :ـ ]76
َان َ
واآلية الكريمة تشري إىل أن حترير املستضعفني َشء ،واالستيالء عىل أرضهم
واغتصاهبا َشء آخر ..وهذا من املعلوم بالفطرة والبداهة ،فهل يمكن للرشطي الذي
تدعوه إلنقاذك من اللص ،أال يكتفي بطرد اللص ،وإنام يطردك أنت أيضا ،ثم يستويل عىل
ممتلكاتك ،وقد يعرضك أنت أيضا للبيع إن كان هناك سوق نخاسة؟
وهل يمكن أن نقبل يف العرص احلايل من أمريكا التي زعمت أهنا دخلت بجيوشها
لتحرر العراق من االستبداد ،أو أفغانستان من املتطرفني ،أن متكث فيها بعد ذلك ،أم أننا
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نعترب ذلك عدوانا مشينا جيوز رده ،بل جيب رده؟
نقر أن
وهذا ما حصل بالضبط يف الكثري من البالد التي فتحها املسلمون ،فنحن قد ّ
دخول املسلمني إليها كان بدوافع إنسانية ،ألهنا كانت حينها حمتلة مضطهدة ،وأن املسلمني
مل يكونوا هم املبتدئني لالحتالل ،وإنام كان دورهم قارصا عىل إخراج الظامل املحتل ،ولكن
كان يمكن للمسلمني بعد االنتهاء من دورهم اإلنساين أن يرتكوا البالد ألهلها ،ويمكنهم
أن يستأذنوا يف أن يبقوا ضيوفا عندهم ..وطبعا لن يرفض املحررون ذلك ،بل سيطالبون
الفاحتني حينها بأن يمكثوا معهم ،ليحموهم ،وليتعلموا منهم تلك األخالق الرفيعة التي
جعلتهم يضحون بنفوسهم يف سبيل نجدهتم ..وحينها كان يمكن بسهولة كبرية أن يدخلوا
يف دين الل أفواجا ،بعد أن يروا ورع الفاحتني وزهدهم وأخالقهم العالية..
لكن كل ذلك لألسف مل حيصل ،مع أنه كان يمكن أن حيصل لو أن قادة الفاحتني
اتبعوا الرؤية القرآنية ،ومل يتبعوا رؤية اإلسكندر املقدوين ونابليون وغريهم من املجرمني..
وسبب ذلك هو أن مطامع قادة املسلمني وخلفاءهم ،مل تكن لتقنع بذلك ..ذلك أهنم مل
يكونوا خيتلفون كثريا عن املستعمرين والطغاة يف كل العصور؛ فهم مل يضيفوا ألنفسهم
سوى لقب اإلسالم ،وتصوروا أنه يمكنه أن خيول هلم استعامر ما شاءوا من األرايض،
واستعباد من شاءوا من البرش ،وهنب ما شاءوا من األموال.
وهلذا مل يقنعوا بام قاموا به من حترير ،بل حتولوا مبارشة من حمررين إىل مستعمرين،
ومن مدافعني خملصني إىل مغتصبني سارقني ..والدليل عىل ذلك كل تلك احلمالت
العسكرية الكثرية التي مل تكف أبدا عن املسلمني ،تواجههم ،وتستعمل كل الوسائل
لطردهم ،وكان يف إمكان املسلمني أن حيرتموا أنفسهم ،وخيرجوا من األرض التي ال
يملكوهنا بعزة نفس ..لكنهم مل يفعلوا إال بعد أن قدموا مئات آالف الضحايا ،إن مل نقل
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ماليني الضحايا ،ذلك أن احلروب مل تكن لتهدأ حتى تبدأ من جديد.
ولو أهنم نفذوا تعليامته  املرتبطة بتحريم اغتصاب األرايض ،ومنها قوله :
(من أخذ شربا من األرض ظلام طوقه الل إياه يوم القيامة من سبع أرضني] ( ..)1ومثلها
األحاديث الكثرية التي حترم اغتصاب األرايض مطلقا ،سواء كانت ملكا ملسلم ،أو غري
مسلم ،ما دام غري حمارب وال مغتصب ألرايض غريه ملا حصلت تلك احلروب التي شوهت
اإلسالم أعظم تشويه.
وهلذا وقف أئمة اهلدى موقفا سلبيا من تلك النزعة التوسعية لدى األمويني أو
العباسيني بحجة اجلهاد والفتح ،ولذلك كانوا يذكرون ملن يستفتيهم بمامرسة هذا النوع
من احلرب ،بأنه ال جيوز اجلهاد إال وراء إمام تقي صالح ،ال يضع سالحه إال يف وجه
املعتدين احلقيقيني الظاملني ،وقد روي أنه قيل لإلمام الكاظم :جعلت فداك إن رجال من
مواليك بلغه أن رجال يعطى سيفا وقوسا يف سبيل الل فأتاه فأخذمها منه ثم لقيه أصحابه
فأخربوه أن السبيل مع هؤالء ال جيوز ،وأمروه بردمها؟ ،قال :فليفعل ،قيل :قد طلب
الرجل فلم جيده وقيل له :قد قىض الرجل قال :فلريابط وال يقاتل ،مثل قزوين وعسقالن
والديلم وما أشبه هذه الثغور ،قيل :فإن جاء العدو إىل املوضع الذي هو فيه مرابط كيف
يصنع؟ قال :يقاتل عن بيضة اإلسالم قيل :جياهد؟ قال :ال إال أن خياف عىل دار املسلمني،
أرأيتك لو أن الروم دخلوا عىل املسلمني مل ينبغ هلم أن يمنعوهم ،يرابط وال يقاتل ،وإن
خاف عىل بيضة اإلسالم واملسلمني قاتل فيكون قتاله لنفسه ال للسلطان ،ألن يف دروس
اإلسالم دروس ذكر حممد .)2(
(  )1رواه البخاري  ،76 /5ومسلم رقم ()1610
(  )2التهذيب .219 /125 /6
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فهذا احلديث واضح يف أن غرض اجلهاد هو محاية بالد املسلمني ،ال التوسع يف بالد
غريهم بغرض سلبها وهنبها والتسلط عليها.
ومثل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه سئل عن رجل دخل أرض احلرب بأمان
فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ فقال :عىل املسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن
حكم الل وحكم رسوله ،وأما أن يقاتل الكفار عىل حكم اجلور وسنتهم فال حيل له ذلك(.)1
ويروى أنه قيل له :أخربين عن الدعاء إىل الل واجلهاد يف سبيله أهو لقوم ال حيل إال
ّ
وجل وآمن برسوله
هلم وال يقوم به إال من كان منهم ،أم هو مباح لكل من وحد الل عزّ
ّ
وجل وإىل طاعته وأن جياهد يف سبيل الل؟ فقال:
؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إىل الل عزّ
ذلك لقوم ال حيل إال هلم ،وال يقوم به إالّ من كان منهم فقيل :من أولئك؟ فقال :من قام
ّ
وجل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل الل عزّ
برشائط الل عزّ
ّ
ّ
وجل يف اجلهاد عىل املجاهدين فليس بمأذون له يف
وجل ،ومن مل يكن قائام برشائط الل عزّ
اجلهاد والدعاء إىل الل حتى حيكم يف نفسه بام أخذ الل عليه من رشائط اجلهاد(.)2
ثم راح يبني تلك الرشوط بتفاصيلها ،والتي خلصها بقوله( :إنام أذن للمؤمنني الذين
قاموا برشائط اإليامن التي وصفناها ،وذلك أنه ال يكون مأذونا له يف القتال حتى يكون
مظلوما ،وال يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ،وال يكون مؤمنا حتى يكون قائام برشائط
ّ
وجل عىل املؤمنني واملجاهدين فإذا تكاملت فيه رشائط الل عزّ
اإليامن التي اشرتط الل عزّ
ّ
وجل كان مؤمنا ،وإذا كان مؤمنا كان مظلوما ،وإذا كان مظلوما كان مأذونا له يف اجلهاد
ِ
ِ ِ ِ
ون بِ َأهنم ُظلِموا وإِ َّن اللََّ ع ََىل ن ِ ِ
ير﴾ [احلج:
لقول الل عز وجلُ ﴿ :أذ َن ل َّلذي َن ُي َقا َت ُل َ َّ ُ ْ ُ َ
َرصه ْم َل َقد ٌ
ْ
(  )1التهذيب .229 /135 /6
(  )2الكايف .1 /13 /5
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 ]39وإن مل يكن مستكمال لرشائط اإليامن فهو ظامل ممن يبغي وجيب جهاده حتى يتوب وليس
ّ
وجل ألنه ليس من املؤمنني املظلومني الذين
مثله مأذونا له يف اجلهاد والدعاء إىل الل عزّ
أذن هلم يف القرآن يف القتال)

()1

وهبذا أفتى كل أئمة اهلدى ،فقد روي أن عبادا البرصي لقي اإلمام السجاد يف طريق
مكة ،فقال له :يا عىل بن احلسني تركت اجلهاد وصعوبته ،وأقبلت عىل احلج ولينه ،إن الل
ّ
اجلَنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
رتى ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ
ون ِيف
عزّ
وجل يقول﴿ :إِ َّن اللََّ ْاش َ َ
يل وا ْل ُقر ِ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
َس ِب ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
آن َو َم ْن َأ ْو َىف ِب َع ْه ِد ِه
اإلنْج ِ َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ]111 :فقال اإلمام
رشوا بِ َب ْيع ُك ُم ا َّلذي َبا َي ْع ُت ْم بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
م َن اللَِّ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احلَ ِامدُ َ
ون ْ
ون ا ْل َعابِدُ َ
السجاد :أتم اآلية فقال﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ود اللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة،]112 :
وف َوالن ُ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ْاآلم ُر َ ْ ُ
فقال اإلمام السجاد :إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلج(.]2
وهذه الكلامت الواضحة من أئمة اهلدى تدل عىل كذب تلك األحاديث املدلسة،
والتي تتيح للمسلم أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة مع الظلمة الذين استغلوها للتوسع
واجب عليكم مع
والظلم ،ومن أمثلتها احلديث املنسوب لرسول الل  ،وأنه قال( :اجلهاد
ٌ
كل أمري برا كان أو فاجرا ،والصالة واجب ٌة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا ،وإن
عمل الكبائر والصالة واجبة عىل كل مسلم برا كان أو فاجرا ،وإن عمل الكبائر)
اخلامتة:
(  )1الكايف .1 /13 /5
(  )2الكايف .1 /22 /5
(  )3أبو داود ()2533
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()3

بعد هذا العرض املوجز لدوافع احلروب بني اإلسالم واألنظمة الوضعية نخرج
بالنتائج التالية:
 .1اإلسالم وقف موقفا إجيابيا من احلرب الدفاعية ،ودعا إليها ،واعتربها جهادا يف
سبيل الل ،ذلك أنه ال يمكن أن تستقر املجتمعات ،وال أن تقوم احلضارات من دون توفري
األمن الكايف ،ومواجهة املعتدي.
 . 2اإلسالم وقف موقفا سلبيا من احلرب اهلجومية سواء تلك التي هتدف إىل
التسلط واهليمنة ،أو تلك التي تريد استغالل الشعوب واهليمنة عىل ثرواهتا.
 .3ما وقع يف التاريخ اإلسالمي من حروب هجومية ال يمثل اإلسالم ،بل يمثل
النزعة التسلطية للحكام املستبدين الذين وصفهم رسول الل  بكوهنم من أصحاب
امللك العضوض.
 .4كل األنظمة الوضعية تبنت احلروب اهلجومية ،ومارستها ،ولذلك ال حيق هلا أن
تنكر اجلهاد اإلسالمي ،الذي يمثل القيم األخالقية يف أروع جوانبها ،بخالف تلك األنظمة
التي قهرت الشعوب وتسلطت عليها وعىل ثرواهتا.
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القيم وجدلية األصيل والوافد
ال يمكننا يف البحوث املرتبطة بالقيم والرصاع بينها عىل مدار التاريخ ،أال نعود إىل
تلك اآليات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الشيطان ،والعهود التي أخذها عىل نفسه
بأن يضل اإلنسان ،ويبعده عن فطرته التي خلقه الل عليها ،وعن الكامل الذي هيء له،
واملصري اجلميل الذي ينتظره.
ذلك أنه يمكن تصنيف كل املواقف املرتبطة بالقيم السلوكية واألخالقية والروحية
واحلضارية وغريها مهام تنوعت إىل صنفني:
 1ـ صنف أصيل :يتناسب مع العقل والطبيعة اإلنسانية ،وهو الذي جبل الل عليه
اإلنسان ،وجعل سعادته وسالمه وطمأنينته فيه ،وهو الذي جاء الرسل وورثتهم للدعوة
إليه ،وتنزلت الكتب املقدسة التي تضمنت كيفية حتقيقه.
 2ـ صنف وافد :أو دخيل أو غريب عىل طبيعة اإلنسان ،ولذلك يتنافر معه ،ومع
كل ما تتطلبه سعادته وسالمه وطمأنينته ،ولكن مع ذلك ،فقد أتيح للشيطان وجنوده ـ
لتحقيق االخ تبار اإلهلي ـ أن يتدخلوا يف تعديل الطبيعة اإلنسانية بحيث يصبح هلا بعض
امليالن إليه ،وذلك عرب وسيلة اإلغواء والتزيني ،كام قال تعاىل يف وصف املنابع التي صدرت
منها كل الفلسفات املادية والوجوديةَ ﴿ :ق َال َر ِّب بِ َام َأغ َْو ْيتَنِي َألُزَ ِّينَ َّن َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
و َألُغ ِْوينَّهم َأ ْمج َِعنيَ إِ َّال ِعباد َك ِمنْهم املُْ ْ ِ
خ َلصنيَ ﴾ [احلجر]40 ،39 :
َ َ
َ
ُ ُ
َ ُ ْ
فاآليتان الكريمتان تلخصان املصدر واملنهج الذي تعتمده كل القيم الوافدة عىل
اإلنسان ،وهو منهج التزيني واإلغواء ،وهو ال يعني أن اليشء املزين حيمل أي حقيقة
مجالية ،ولكنه يعني أن ذلك املزين وضع بصورة بحيث ُتقبل عليه العني ،أو يقبل عليه
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الذوق ،ثم يقع اإلنسان فريسة له بعد ذلك ،مثلام يقع املدمن فريسة لذلك الرشاب ،أو تلك
املخدرات التي استعملها مرات عديدة إىل أن صارت متحكمة فيه.
ولذلك أخرب الل تعاىل أن من تزيينات الشيطان للمرشكني قتل أوالدهم ،قال تعاىل:
﴿وك ََذلِ َك زَ ين لِكَثِ ٍري ِمن املُْ ْ ِ ِ
ِِ
وه ْم َولِ َي ْلبِ ُسوا َع َل ْي ِه ْم ِدين َُه ْم
رش َكاؤُ ُه ْم لِ ُ ْري ُد ُ
َ
َّ َ
َ
رشكنيَ َقت َْل َأ ْو َالده ْم ُ َ
رت َ
ون﴾ [األنعام]137 :
َو َل ْو َشا َء اللَُّ َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
فمع أن هذه الظاهرة ال تتناسب أبدا مع ما جبل عليه اإلنسان من قيم الرمحة
واحلنان ،وخصوصا عىل األوالد إال أن الشيطان عرب أدواته املختلفة ،استطاع أن جيعل من
ذلك الترصف سلوكا عاديا طبيعيا ،أقره املجتمع ،وراح جيد من يدافع عنه.
وهكذا نستطيع من خالل هذه الرؤية القرآنية أن نكتشف املصادر واملناهج التي
تعتمدها كل األفكار والفلسفات الوافدة لتعديل القيم اإلنسانية ،وجعلها تتناسب مع
اخلطة الشيطانية إلغواء اإلنسان.
وعند حتليل املراحل التي متر هبا القيم الشيطانية الوافدة عىل اإلنسان ،نجد أهنا متر
بثالث مراحل ،تبدأ بتعديل الفكر ،ثم تعديل السلوك ،وتنتهي بتعديل الشخصية،
وحتويلها من شخصية إنسانية ممتلئة بالقيم اإليامنية النبيلة إىل شخصية شيطانية ممتلئة بالقيم
املنافية للطبيعة اإلنسانية.
وسنحاول يف هذا املقال املخترص أن نذكر بعض النامذج عن كيفية تسلل القيم
املنحرفة إىل اإلنسان ،لتحويله عن الصبغة التي صبغه الل عليها إىل الصبغة التي يريدها
الشيطان.
أوال ـ القيم واملرتكزات الفكرية:
أول ما يقوم به الشيطان يف خطته اإلغوائية [تعديل الفكر] باعتباره األساس الذي
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تنطلق منه مجيع سلوكات اإلنسان ومواقفه ،ولذلك يستخدم ألداء هذا الغرض الكثري من
الشخصيات التي يستحوذ عليها ،وينسيها ذكر الل ،ثم يوسوس هلا بكل تلك الفلسفات
واألفكار الغريبة عن الطبيعة اإلنسانية ،والتي قد نتوهم أهنا فكر إنساين أصيل ،بينام هي يف
حقيقتها ليست سوى إغواء وتضليل شيطاين ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ْن َيدْ ُع َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه إِ َّال إِنَا ًثا
خت َذ َّن ِمن ِعب ِ
ون إِ َّال َشي َطانًا م ِريدً ا َلعنَه اللَُّ و َق َال َألَ َّ ِ
َوإِ ْن َيدْ ُع َ
وضا َو َألُ ِض َّلن َُّه ْم
اد َك ن َِصي ًبا َم ْف ُر ً
ْ َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ان ْاألَ ْنعا ِم و َآلمرهنم َف َليغَري َّن َخ ْل َق اللَِّ ومن يت ِ
الش ْي َط َ
َو َألُ َمنِّ َين َُّه ْم َو َآل ُم َر َّهنُ ْم َف َل ُي َب ِّت ُك َّن آ َذ َ
َّخ ِذ َّ
ان
َ َ ْ َ
َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
رسانًا ُم ِبينًا َي ِعدُ ُه ْم َو ُي َمن ِ
الش ْي َط ُ
ِّيه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا﴾
ان إِ َّال ُغ ُر ً
رس ُخ ْ َ
َول ًّيا م ْن ُدون اللَِّ َف َقدْ َخ َ
[النساء 117 :ـ ]120

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن الشيطان يستعمل كل وسائل اإلغواء لديه
الختيار رؤساء التضليل وزعامء الفتن ،وحيول منهم قادة فكريني ،وزعامء اجتامعيني،
وفالسفة ملهمني ،وشعراء مبدعني ،وفنانني موهوبني ليخرتق من خالهلم عقول عامة
الناس ،لتصبح مراكز التحكم الفكري بني يديه يتحكم فيها كام يشاء.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا عند ذكره لكيفية مقابلة األنبياء الذين أرسلهم الل
تعاىل إلعادة صياغة اإلنسان بحسب فطرته األصلية ،ال بحسب تلك النسخة املزورة التي
حبكها الشيطان ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َو َح َ
ون﴾ [غافر]83 :
فهذه اآلية الكريمة تصور املوقف الذي ال نزال نراه من أصحاب الفلسفات املادية
من اإليامن وقيمه الرفيعة ،وهي السخرية واالستهزاء ،واعتبار الكامل يف تلك الفلسفات
واألفكار ،وليس يف تلك احلقائق اإلهلية التي جاء الرسل عليهم السالم للدعوة إليها.
ولذلك فإن عىل الذي يريد أن يتحول إىل [عباد الل املخ َلصني] الذين مل يتمكن
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الشيطان من التأثري فيهم ،أن يبدأ بتصحيح أفكاره عن الوجود والكون واحلياة واإلنسان..
وكل َشء ،حتى ال يتسلل الشيطان إىل أي باب منها ليبعده عن فطرته وحقيقته ،كام أشار
القرآن الكريم إىل ذلك عندما ذكر أساليب التضليل التي استعملها مع آدم عليه السالم،
وهي تصوير األكل من الشجرة فرصة لتحقيق اخللود وامللك والسعادة ،كام قال تعاىل:
ٍ
ان َق َال ياآدم َه ْل َأد ُّل َك ع ََىل َشجر ِة ْ ِ
الش ْي َط ُ
﴿ َف َو ْس َو َس إِ َل ْي ِه َّ
اخلُ ْلد َو ُم ْلك َال َي ْب َىل﴾ [طه]120 :
ُ
ََ
َ َُ
ثم أظهر نفسه بصورة الناصح األمني الذي ال يريد آلدم عليه السالم إىل اخلري
ِ ِ
ِ
ن النَّاصحنيَ ﴾ [األعراف]21 :
اس َم ُه َام إِ ِّين َل ُك َام ملَ َ
والصالح ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َق َ
إىل أن متكن بعد كل تلك الوسائل من حتويل األكل من الشجرة عن كونه حمال للنهي
اإلهلي ،إىل كونه حمال للملك واخللود.
وهكذا يفعل مع كل اخللق ،عندما يصور هلم احلقائق بغري الصورة التي هي عليها
يف الواقع ،حيث تصبح اخلمر مرشوبات روحية ،واللباس املثري فنا أو حرية شخصية،
والفاحشة عالقات ودية ،واالستعامر والظلم خدمات إنسانية ،وهكذا يتفنن يف التالعب
باأللفاظ واملصطلحات واألفكار إىل أن تتمكن من صاحبها ،ويتحول عن طبيعته
اإلنسانية.
الش ْي َط ُ
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل حمذراَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْفتِنَنَّ ُك ُم َّ
ان ك ََام َأ ْخ َر َج
ِ
َأبوي ُكم ِمن ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِ
ري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث َال ت ََر ْو َهنُ ْم
اجلنَّة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
ََْ ْ َ َ
ون وإِ َذا َفع ُلوا َف ِ
ِ
ِ ِ ِ
إِنَّا جع ْلنَا َّ ِ
اح َش ًة َقا ُلوا َو َجدْ نَا َع َل ْي َها آ َبا َء َنا َواللَُّ
َ
الش َياطنيَ َأ ْول َيا َء ل َّلذي َن َال ُيؤْ منُ َ َ
َ َ
ِ

ون ع ََىل اللَِّ َما َال َت ْع َل ُم َ
َأ َم َرنَا ِ َهبا ُق ْل إِ َّن اللََّ َال َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْح َشاء َأ َت ُقو ُل َ
ون﴾ [األعراف]28 ،27 :
ثانيا ـ القيم واملظاهر السلوكية:
بعد تعديل الشيطان وأدواته املختلفة ألفكار الذين يريد غوايتهم ،لتتناسب معه،
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يسهل عليه بعدها أن يفرض أي سلوك شاذ يريده ،ذلك أن جهاز التحكم يف اإلنسان صار
بني يديه ،إما مبارشة ،أو عرب تلك القيادات الفكرية واالجتامعية التي أصبحت بني يديه
لعبة يتحكم فيها كام يشاء.
ولذلك فإن كل ما نراه يف الواقع من سلوكات غريبة ،ليس نابعا من قناعات إنسانية،
أو قيم مرتبطة بالفطرة األصلية التي جبل عليها اإلنسان ،وإنام هو نابع من تلك األفكار
التي غرسها الشيطان أو فالسفته ومفكروه يف عقل اإلنسان ،فصار ينظر إىل كل َشء من
خالهلا.
ومن األمثلة عىل ذلك أن قيمة احلرية ،وهي من أنبل القيم اإلنسانية التي أتاحها الل
لعباده ،ليعرفوه ويعبدوه من خالهلا من دون أي ضغط خارجي ،حتولت إىل شامعة لكل
أنواع االنحالل ،ولذلك كان أكرب دعاة احلرية والوجودية ينرشون يف أتباعهم واملتأثرين
هبم أن وجود الل يلغي وجودهم ،وأهنم خمريون بني ممارسة احلياة بحرية مطلقة ،أو اخلضوع
إلله يتحكم فيها.
وقد عرب عن هذا املعنى كل املالحدة ،وخصوصا الوجوديون منهم ،ومنهم [جان
بول سارتر] الذي استعمل كل الوسائل لبث مثل هذه األفكار اخلطرية ،التي عرب عنها
بقوله( :مرة واحدة شعرت بأن الل موجود حني كنت ألعب بعيدان الكربيت ،وأحرقت
سجادة صغرية ،وفيام كنت أخفي جرمي أبرصين الل فجأة ..لقد شعرت بنظراته داخل
أحس أنني مرئي منه بشكل فظيع ،وشعرت بأنني هدف حي للرماية ،ولكن
رأيس..
ُ
اإلستنكار أنقذين ،فقد اغتظت لفضوله املبتذل ،هلذا رفضته وجدفت عليه فلم ينظر إ َّيل أبدً ا
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( )1

فيام بعد]

وقال يف مرسحية [الشيطان واإلله الطيب]( :مل يكن هناك غريي ،لقد قررت وحدي
الرش ،ووحدي اخرتعت اخلري ،أنا الذي عشت ،أنا الذي أفعل املعجزات ،أنا الذين أهتم
نفيس ،وأنا وحدي من أستطيع الغفران لنفيس ،أنا اإلنسان ،إذا كان الل موجو ًدا فإن
()2

اإلنسان هو العدم]

وقد حتولت احلرية هبذا املفهوم إىل مجيع ما نراه يف الواقع من سلوكات شاذة ال
تتناسب مع الفطرة اإلنسانية ،فكلها تفرس بفكرة شيطانية واحدة هي [احلرية] و[الليربالية]
و[الوجودية] ،وغريها من األسامء التي صارت وكأهنا حقائق وجودية ،ال إغواءات
شيطانية.
ذلك أن مثل تلك األفكار لن تبقي أي قيمة أخالقية أو اجتامعية أو حضارية؛
فاألخالق تنبني عىل اإليثار والتضحية واملجاهدة والتحمل ،ويستحيل عىل من حيمل تلك
املفاهيم املادية للحرية أن يتبنى أي قيمة من تلك القيم.
وهلذا نرى املاديني يفتقدون لكل القيم اإلنسانية الرفيعة ،ألهنم يرون احلياة جمرد
رصاع لتحقيق األنانية ،وهلذا نجد سارتر يعمم موقفه من الل ،إىل كل َشء ،حيث يذكر يف
بعض كتبه أنه عندما تويف والده هنأ نفسه بموته ،لشعوره بتحرره منه ،وقد قال يف ذلك:
عيل بملء قامته وسحقني ،وحلسن حظي مات أيب عندما كنت
(لو كان أيب ح ًيا لكان متدَّ د َّ
صغريا ..إن موت جان باتسيت (والده] كان احلدث األهم يف حيايت ،لقد أعاد إ َّيل
ً

(  )1نقال عن :القس أنجيلوس جرجس ،وجود الل وصور اإلحلاد ،دار اوغسطينوس ،1998 ،ص .85
(  )2جان بول سارتر ،الشيطان واإلله الطيب ،ترمجة :غياث حجار ،دار االحتاد ،ص .131
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()1

حريتي)

ثالثا ـ القيم وأنامط الشخصية:
ال يكتفي الشيطان وأدواته ومدارسه بذلك التغيري اجلزئي املرتبط ببعض
السلوكات ،بل إنه يريد إغواء اإلنسان إغواء كليا ،بتحويله إىل شيطان يشبهه متاما ،وذلك
بتحويله عن الصبغة اإلنسانية التي صبغه الل هبا إىل صبغة شيطانية ،جتعل صاحبها يعيش
غاية األمل بعد أن يتخىل الشيطان عنه.
إلنْس ِ
ِ
ِ
وقد عرب عن ذلك قوله تعاىل﴿ :ك ََم َث ِل َّ
ان ا ْك ُف ْر َف َل َّام َك َف َر َق َال
الش ْي َطان إِ ْذ َق َال ل ْ ِ َ
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [احلرش]16 :
إِ ِّين َب ِري ٌء ِمن َْك إِ ِّين َأ َخ ُ
اف اللََّ َر َّ
فغاية الشيطان الكربى هي قمع كل منابع اخلري يف نفس اإلنسان ،وإغالق كل منافذ
الفكر فيه ،ليطبع عىل قلبه ،وخيتم عىل عقله ،فال يرى احلق حقا ،وال يرى الباطل باطال ،بل
يتحول كل َشء يف ذهنه إىل النقيض؛ فريى احلق باطال ،واملعروف منكرا.
وهنا يتخىل الشيطان عن هذا الذي أضله ضالال كليا ،ألن هذا اإلنسان مل يعد
إنسانا ،بل صار شيطانا يف صورة إنسان ،وهو حينها أخطر من الشيطان نفسه ،ألن عمل
شيطان اجلن عمل خفي ،بينام عمل شيطان اإلنسان عمل ظاهر للعيان ،قد نراه عىل شكل
كتب نقرؤها ،أو مناهج دراسية نعتمدها ،أو أفالم نشاهدها ،أو سلوكات نتصور أهنا ترمز
للحضارة والتطور والتقدم ..بينام هي يف حقيقتها ال ترمز إال للضالل والتيه والشيطنة.
وهلذا حيذرنا القرآن الكريم من اتباع أي خطوة من خطوات الشيطان أو أدواته ألهنا
مجيعا ال هتدف إال لتحويل اإلنسان عن طبيعته الفطرية اجلميلة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن

(  )1رأفت شوقي :اإلحلاد نشأته وتطوره ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،ج  ،1ص .169
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ان َفإِ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
الشي َط ِ
ِ
ِ
آمنُوا َال َتتَّبِعوا ُخ ُطو ِ
ات َّ
اء َواملُْنْك َِر
ْ
الش ْي َطان َو َم ْن َيتَّبِ ْع ُخ ُط َوات َّ ْ
َ
ُ
ُ َ ُُ
َ
مح ُت ُه َما زَ كَى ِمنْ ُك ْم ِم ْن َأ َح ٍد َأ َبدً ا َو َلكِ َّن اللََّ ُيزَ كِّي َم ْن َي َشا ُء َواللَُّ
َو َل ْو َال َف ْض ُل اللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
س ِم ٌ ِ
يم﴾ [النور]21 :
يع عَل ٌ
َ
اخلامتة:
هذه هي املراحل التي تتسلل من خالهلا كل القيم الغريبة عن اإلنسان ،والتي نراها
يف الواقع ،والذي يموج بأنواع كثرية منها ،ولكنها يف حقيقتها ـ وبالتصوير القرآين ـ تعود
إىل منبع واحد هو منبع اإلغواء الشيطاين الذي يستعمل مع كل قوم أسلوبه اخلاص هبم.
ولذلك تكررت قصة آدم عليه السالم يف القرآن الكريم لرتد اإلنسان إىل املبدأ
واألصل الذي انطلق منه ،وتبني له حقيقة الدور املناط به ،وهو احلفاظ عىل فطرته األصلية
عرب احلفاظ عىل القيم النبيلة التي فطر عليها ،والتي جاءت الرساالت الساموية للدعوة
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َف َال
إليها ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْلنَا ْاهبِ ُطوا من َْها َمجي ًعا َفإِ َّما َي ْأت َينَّ ُك ْم منِّي ُهدً ى َف َم ْن تَبِ َع ُهدَ َ
ِ
ِ
ِ
ف َع َلي ِهم و َال ُهم َحيزَ ُن َ ِ
اب الن ِ
يها
َّار ُه ْم ف َ
ون َوا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
َخ ْو ٌ ْ ْ َ
ْ ْ
َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة]39 ،38 :
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التسامح عند الصوفية :دوافعه ومظاهره
يعترب التسامح أو القدرة عىل التعايش مع اآلخر مهام كانت ثقافته وسلوكه قيمة من
أعىل القيم اإلنسانية والدينية ،وهو يتجىل بصورته املثالية عند املتصوفة يف كل دين من
األديان.
ذلك أن التصوف ـ بمفهومه األسايس ـ هو عروج اإلنسان من حقيقته السفلية
املتدنية املمتلئة بالكثافة إىل حقيقته العلوية اللطيفة السامية التي انبعث منها ،وهذا العروج
يستدعي سموا أخالقيا بالدرجة األوىل ،وأعىل مظهر للسمو األخالقي هو االنسجام مع
الوجود واحلياة بحسب ما مها عليه ،فاالعرتاض عىل املظاهر اعرتاض عىل املظهر،
واالعرتاض عىل املقادير اعرتاض عىل املقدر.
بناء عىل هذا ،وبناء عىل حاجة جمتمعنا إىل إعادة نرش ثقافة التسامح التي هدد
وجودها التطرف بأنواعه املختلفة ،وبناء عىل انتشار مفهوم سلبي للتصوف يغلب اجلانب
الطقويس احلريف اجلاف ،وجيعل من الطرق الصوفية املختلفة أعداء متناحرين ليس مع
اآلخر فقط ،وإنام مع أنفسهم أيضا ،نحاول يف هذا املقال التعرف عىل هذه القيمة اخللقية
ودوافعها ومظاهرها عند املدرسة التي اختصت باجلانب األخالقي والعرفاين يف اإلسالم
املدرسة الصوفية.
وبناء عىل هذا قسمنا البحث إىل ثالثة أقسام:
حتدثنا يف األول عن مفهوم التسامح.
وحتدثنا يف الثاين عن دوافعه يف املدارس الصوفية املختلفة.
وحتدثنا يف الثالث عن مظاهره السلوكية.
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أوال ـ مفهوم التسامح:
لغة :كلمة [التسامح] مصدر من الفعل اخلاميس الزائد (تسامح) مشتقة من الفعل
الثالثي املجرد (سمح) ،ومعانيه تدور عىل اجلود والكرم والعطاء والسخاء ،أما (أسمح)،
فرياد به (املتابعة واالنقياد)؛ يقال :أسمحت نفسه إذا انقادت ،واملساحمة :املساهلة.
وتساحموا :تساهلوا(.)1
اصطالحا :يدل لفظ (التسامح) عند علامء األخالق املسلمني عىل خلقني مرتابطني:
 1ـ بذل ماال جيب تفضال ،واملقصود هبذا اجلود عن كرم وسخاء.
 2ـ التسامح مع الغري يف املعامالت املختلفة ،ويكون ذلك بتيسري األمور واملالينة
فيها ،والتي تتجىل يف التيسري وعدم القهر(.)2
واعترب ابن مسكويه (التسامح) مؤسسا عىل فضيلتني مها :السامحة واملساحمة ،يقول
مسكويه( :وأما السامحة فهي بذل بعض ما ال جيب ،وأما املساحمة فهي ترك بعض ما جيب،
()3

واجلميع باإلرادة واالختيار)

وهو يضعهام يف تصنيفه لألخالق ضمن خانة (السخاء) ،املتفرعة عن خلق (العفة)،
والتي تشكل مع احلكمة والشجاعة والعدالة أكرب الفضائل األخالقية التي متتد منها سائر
()4

األخالق ،أو ما يسميه بـ (أجناس الفضائل)

وإىل الثاين يميل التعريف احلديث للتسامح ،وخاصة التعريف الذي أعلنته

(  )1ابن منظور :لسان العرب ،دار صبح،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 2006م ،ج ،6ص 333:ـ .334
(  )2انظر .:اجلرجاين :التعريفات ،حتقيق إبراهيم األبياري ،بريوت .دار الكتاب العريب .ط ،1985 .1ص.108
(  )3مسكويه :هتذيب األخالق ،بريوت .دار الكتب العلمية .ط .1982 ،1ص.19
(  )4املصدر السابق ،ص..12
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اليونسكو يف (إعالن مبادئ بشأن التسامح) والذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته
الثامنة والعرشين سنة  ،1995فهو ينص يف مادته األوىل عىل أن (التسامح يعني االحرتام
والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاملنا وألشكال التعبري وللصفات اإلنسانية لدينا.
ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمري واملعتقد .وأنه
الوئام يف سياق االختالف ،وهو ليس واجبا أخالقيا فحسب ،وإنام هو واجب سيايس
وقانوين أيضا ،والتسامح ،هو الفضيلة التي تيرس قيام السالم ،يسهم يف إحالل ثقافة السالم
()1

حمل ثقافة احلرب)

ثانيا ـ دوافع التسامح:
تتفق املدارس الصوفية سواء كانت مدارس سلوكية ،أو مدارس عرفان عىل اعتبار
التسامح قيمة من أكرب القيم األخالقية التي تربهن عىل مدى الكامل اإلنساين ،ولكنهم أثناء
بحثهم عن الدوافع الداعية إىل هذا اخللق خيتلفون ،فبينام يلجأ صوفية السلوك إىل
املجاهدات املختلفة للتحقق هبذه القيم ،يلجأ صوفية العرفان إىل تذوق معان إيامنية خاصة
والتحقق هبا.
ولتقريب هذا االختالف التنوعي بمثال نذكر أنه إذا أردنا أن نقنع شخصا بأن
يتسامح مع شخص آخر بينهام عداوة مستحكمة ،فنحن بني أمرين:
إما أن نقنعه بأنه إن استطاع أن يقهر نفسه ،فال يستجيب إىل ما تدعوه إليه من احتقار
اآلخر أو ظلمه أو منعه من حقوقه ،فإن له أجرا كبريا سيناله بسبب ذلك ،وأنه إذا جترأ

(  )1انظر (إعالن مبادئ بشأن التسامح) الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والعرشين ،باريس16 ،
ترشين الثاين/نوفمرب  1995عىل مكتبة حقوق اإلنسان يف املوقع التايل:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html
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وفعل ما تدعوه إليه نفسه فإنه سيعاقب بعقاب أخطر من الذي أوقعه بخصمه.
وإما أن نذكر له أن هذا اخلصم ليس عاديا ،وأن ما حصل من اخلصومة مل يكن
بالصورة التي يتخيلها ،وأن الكل جمرد مظاهر حلقائق أخرى يراد منها الكشف عن حقائق
أعىل وأرفع قد حيجب عنها إن استجاب إىل ما متليه إليه نفسه.
فاألول من احلالتني يمثل التصوف السلوكي الذي يركز يف تنمية املعاين اخللقية عىل
اجلزاء املتمثل يف الثواب والعقاب العاجل واآلجل ،وأما الثاين ،فيمثل التصوف العرفاين
الذي يركز عىل احلقائق الوجودية ،لتطهري النفس اإلنسانية من رعوناهتا.
وتطبيقا هلذا نحاول هنا باختصار أن نذكر بعض الدوافع من كال االجتاهني:
 1ـ الدوافع السلوكية:
وهي كام ذكرنا تنطلق من معرفة الثواب والعقاب املرتبط باألعامل ،واليقني فيهام،
وجماهدة النفس بناء عىل ذلك ،وسنذكر هنا بعض األمثلة الدالة عىل الدوافع الصوفية
للتسامح مع اآلخر:
وأول مثال هلذا ما حكي عن إبراهيم بن أدهم أن جنديا أخطأ يف حقه ،فرضبه من
غري أن يعرفه ،ومن غري أن يرتكب ما يستحق به العقوبة ،ومل يتأثر ابن أدهم لذلك ،بل دعا
له باجلنة ،فسئل عن سبب ذلك ،فقال( :علمت أنني أوجر عىل ما نالني منه فلم أرد يكون
نصيبي منه اخلري ونصيبه مني الرش)

()1

فإبراهيم بن أدهم هبذه السامحة التي تعامل هبا مع اجلندي الحظ ما يمكن أن يناله
من األجر ،واستطاع بذلك أن يقهر دواعي االنتقام يف نفسه.

(  )1حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار ااملعرفة ـ بريوت.70/3 :
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وقريب من هذا ما روي عن أيب عثامن احلريي ،وهو من كبار صوفية السلوك أنه
اجتاز يوما يف سكة ،فطرحت عليه إجانة رماد ،فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ،ثم
جعل ينفض الرماد عن ثيابه ،ومل يقل شيئا ،فقيل له( :أال زبرهتم؟) فقال( :إن من استحق
()1

النار ،فصولح عىل الرماد مل جيز له أن يغضب)

فأبو عثامن يف هذه احلالة قارن بني العذاب الذي يمكن أن يناله يف اآلخرة إن عىص
ربه باالنتقام ،وبني ذلك الرماد الذي سقط عليه ،فرأى أنه قليل جدا ،يستحق أن يشكر الل
عليه.
باإلضافة إىل مالحظة الثواب والعقاب يذكر صوفية السلوك دافعا مهام آخر ،وهو
مالحظة النفس وعيوهبا وتقصريها مع رهبا ،فمن عىص ربه وأخطأ يف حقه ،فكيف يريد
من اآلخرين أن يكونوا معصومني ،ويرضبون املثل هلذا بعون ابن عبد الل الذي عصاه
غالمه ،فقال له( :ما أشبهك بموالك ،موالك يعيص مواله ،وأنت تعيص موالك) ،فأغضبه
()2

يوما ،فقال( :إنام تريد أن أرضبك اذهب فأنت حر)

ولعل فولتري قصد هذا املعنى حني عرف التسامح بقوله( :ما هو التسامح ،إنه نتيجة
مالزمة لكينونتنا البرشية .إننا مجيعا من نتاج الضعف .كلنا هشون وميالون للخطأ .لذا
دعونا نسامح بعضنا ونتسامح مع جنون بعضنا بشكل متبادل .وذلك هو املبدأ األول
()3

لقانون الطبيعة .املبدأ األول حلقوق اإلنسان كافة)

(  )1املصدر السابق.71/3،
(  )2املصدر السابق.220/2 ،
(  )3كارل بوبر :التسامح واملسئولية الفكرية ،وترمجة إبراهيم العريس ضمن كتابه :التسامح بني رشق وغرب .ص75
ـ ..101
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واملنهج الذي تراه املدرسة السلوكية للتحقق بالتسامح بنوعيه هو املجاهدة انطالقا
من قوله ( :إنام العلم بالتعلم واحللم بالتحلم)( ،)1فهذا احلديث يشري إىل أنه يمكن أن
يكتسب احللم ـ الذي هو رشط من رشوط التسامح ـ عن طريق التحلم ،كام أن اكتساب
العلم طريقة التعلم.
وحيكي الغزايل يف هذا عن بعضهم أنه كان يعود نفسه احللم ،ويزيل عن نفسه شدة
الغضب ،فكان يستأجر من يشتمه عىل مأل من الناس ،ويكلف نفسه الصرب ويكظم غيظه
حتى صار احللم عادة له بحيث كان يرضب به املثل باحللم(.)2
ويروى يف هذا أنه كان ليحيى بن زياد احلارثي غالم سوء ،فقيل له :مل متسكه ،فقال
ألتعلم احللم عليه(.)3
 2ـ الدوافع العرفانية:
يعترب العارفون املسلمون ـ من الذي يصنفون ضمن مدرسة (التصوف العرفاين) أو
(التصوف الفلسفي) ،أو (التصوف البدعي) ـ كام يلقبهم خصومهم ـ العرفان والذوق
املصاحب له أساس مجيع الفضائل األخالقية ،وهو يتجىل أكثر ما يتجىل يف التسامح،
ويمكننا من خالل استقراء دوافعهم العرفانية هلذا أن نقسمها إىل ثالثة أقسام أو ثالث
مراحل:
نفي العبثية عن النظام الكوين:
فالعبثية تعني أن هناك أخطاء وانحرافات يف النظام الكوين الذي أبدعه الل تعاىل،
(  )1أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،القاهرة :دار احلرمني:1415 ،ج/3ص 118ح.2663
(  )2إحياء علوم الدين.62/3 :
( )3املصدر السابق.72/3 ،
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الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام َباطِ ًال َذلِ َك َظ ُّن ا َّل ِذي َن
وذلك حمال ،فالل تعاىل يقولَ :
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ
َك َف ُروا َف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم َن الن ِ
َّار﴾ [ص]27 :
وما دام األمر كذلك ،وما دام األمر بيد الل هو الذي يقلب املقادير ،فال معنى لرفض
اآلخر ،أو عدم التعايش معه ،أو النفور منه ،وقد عرب ابن عريب عن هذه املعرفة عند ذكره
ألخالق الفتيان ،فقال( :فالفتى من ال خصم له ،ألنه فيام عليه يؤديه وفيام له يرتكه فليس
له خصم ،فالفتى من ال تصدر منه حركة عبثا مجلة واحدة ومعنى هذا أن الل سمعه يقول:
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام َباطِ ًال﴾ [ص ،]27 :وهذه احلركة الصادرة من الفتى
َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ
مما بينهام ،وكذلك حركة كل متحرك خلقه الل بني السامء واألرض فام هي عبث ،فإن اخلالق
()1

حكيم)

ثم يبني أثر هذه املعرفة يف نفس الفتى وسلوكه ،فيقول( :فالفتى من يتحرك أو يسكن
حلكمة يف نفسه ،ومن كان هذا حاله يف حركاته فال تكون حركته عبثا ..وإذا كانت احلركة
من غريه فال ينظرها عبثا فإن الل خلقها أي قدرها ،وإذا قدرها فام تكون عبثا وال باطال
فيكون حارضا مع هذا عند وقوعها يف العامل فإن فتح له بالعلم يف احلكمة فيها فبخ عىل بخ
وهو صاحب عناية ،وإن مل يفتح له يف العلم باحلكمة فيها فيكفيه حضوره يف نفسه أهنا
حركة مقدرة منسوبة إىل الل ،وأن الل فيها رسا يعلمه الل فيؤديه هذا القدر من العلم إىل
()2

األدب اإلهلي)

الكامل الكوين:
وهو ما عرب عنه أبو حامد الغزايل يف مقولته املشهورة( :ليس يف اإلمكان أبدع مما
(  )1ابن عريب ،الفتوحات املكية ،بريوت :دار صادر ،ج ،1ص.242
(  )2املصدر السابق ،ج ،1ص.242

168

كان)( )1وعرب عنه ابن عريب يف مقولته( :ال حتقر أحدا من خلق الل ،فإن الل ما احتقره حني
()2

خلقه)

فكال املقولتني تعربان عن النظرة الصوفية العرفانية للكون ،فالكون بام فيه يف غاية
اإلبداع والكامل ،وال حمل للنقص فيه.
وقد رشح الغزايل مقولته بقوله( :ال ريب أن الل عز وجل لو خلق اخللق كلهم عىل
عقل أعقلهم وعلم أعلمهم ،وخلق هلم من العلم ما حتتمله نفوسهم ،وأفاض عليهم من
احلكمة ماال منتهى لوصفها ،ثم زاد مثل عدد مجيعهم علام وحكمة وعقال ،ثم كشف هلم
عن عواقب األمور وأطلعهم عىل أرسار امللكوت ،وعرفهم دقائق اللطف وخفايا
العقوبات حتى اطلعوا به عىل اخلري والرش والنفع والرض ،ثم أمرهم أن يدبروا امللك
وامللكوت بام أعطوا من العلوم واحلكم ملا اقتىض تدبري مجيعهم مع التعاون والتظاهر عليه
أن يزاد فيام دبر الل سبحانه اخللق به يف الدنيا واآلخرة جناح بعوضة ،وال أن ينقص منها
جناح بعوضة ،وال أن يرفع منها ذرة ،وال أن خيفض منها ذرة ،وال أن يدفع مرض أو عيب
أو نقص أو فقر أو رض عمن بىل به وال أن يزال صحة أو كامل أو غنى أو نفع عمن أنعم الل
()3

به عليه)

ثم استدل هلذا بأن كل (ما قسم الل تعاىل بني عباده من رزق وأجل ورسور وحزن
وعجز وقدرة وإيامن وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل حمض ال جور فيه وحق رصف ال
ظلم فيه ،بل هو عىل الرتتيب الواجب احلق عىل ما ينبغي وكام ينبغي بالقدر الذي ينبغي،
(  )1اإلمالء يف إشكاالت اإلحياء( 35/5ملحق باإلحياء) وكذلك أنظر اإلحياء.258 /4
(  )2ابن عريب ،الفتوحات املكية ،بريوت :دار صادر ،ج  ،4ص.466
(  )3إحياء علوم الدين.258/4 :
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وليس يف اإلمكان أصال أحسن منه ،وال أتم وال أكمل ،ولو كان وادخره مع القدرة ومل
يتفضل بفعله لكان بخال يناقض اجلود ،وظلام يناقض العدل ،ولو مل يكن قادرا لكان عجزا
()1

يناقض اإلهلية)

ونحب أن ننبه هنا إىل أن مقولة الغزايل لقيت معارضة من املتكلمني والفقهاء ،وقد
حصل ذلك يف عرصه،
التجليات اجلاملية يف النظام الكوين:
فصوفية العرفان مل يكتفوا بالتسليم لإلرادة والقدرة اإلهلية وعدم االعرتاض عليها،
وإنام ارتقوا إىل اعتبار كل ما يف الوجود من صور وأحداث قد تبدو متناقضة جتليات للجامل
اإلهلي ،ويف هذه املرحلة يرتقي التسامح العرفاين إىل أرقى درجات الكامل ،ألنه خيرج من
دائرة املعارف إىل دائرة األذواق واملواجيد ،والتي عرب عنها ابن عريب يف أبياته املعروفة،
والتي أيسء فهمها ،والتي يقول فيها(:)2
لقد صــار قلـــبي قابــال كل صـــورة

فمــرعى لغزالن ودير لرهبان

وبيـــت ألوثـــان وكعبــــــة طائــــف

وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بديــــن احلب أنـــــــى توجهت

ركائبــــه فاحلب ديني وإيامين

فابن عريب يف هذه األبيات ـ حسبام نرى ـ ال يعني املفهوم اخلاطئ لوحدة األديان
الذي حياول البعض أن يلصقه بصوفية العرفان ،ثم ينطلقون من هذا أن هذا التصوف
يسوي بني األديان مجيعا ،وأنه ال ثواب وال عقاب عىل جمانبة الدين احلق ،وأهنم بذلك
َري ْ ِ
اإل ْس َال ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم َن
يصطدمون بقوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
(  )1املصدر السابق.258/4 ،
(  )2ديوان ترمجان األشواق ،وحمارضة األبرار( ،ص)402:
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اخل ِ ِ
ارسي َن﴾ [آل عمران ،]85 :وإنام ينظر إىل املسألة من زاوية أخرى ،ربام يكون أقرب مثال هلا
َْ
هو ما حيصل لنا من التأثر واالنفعال عند مشاهدة لوحات الفنان املبدع ،فنحن نعجب هبا
مجيعا حتى لو كانت حتمل مناظر قاسية عىل نفوسنا ،ألن اجلامل البديع ال يتجىل فيام نشتهيه
فقط.
ومن زاوية أخرى ،وهي زاوية مهمة تفرس لنا رس التسامح الصويف هو أن اهلدف
احلقيقي لألديان مهام اختلفت صورها هو حماولة التعرف عىل الل بجهد طاقتها حتى لو
كانت خمطئة يف ذلك ،وبالتايل فهي يف مرادها احلقيقي تريد الل ،ولكنها فقط ختطئ يف التعبري
عنه.
وربام تكون القصة التي أوردها جالل الدين الرومي يف املثنوي عن النبي موسى
عليه السالم والراعي خري رشح للمراد من تلك األبيات التي تتجىل فيها قمة التسامح مع
اآلخر ،فهو يذكر رد فعل النبي موسى عليه السالم عىل الراعي الذي يبدو أنه تصور الل
عىل شكل راع ،قال فيها( :شاهد موسى راعيا يف الطريق ،كان يقول ،يا رب ،يا من خيتار
(من يريد) ..أين أنت ،لعيل أصبح خادمك وأخيط حذاءك وأمشط شعرك؟ ..لعيل أغسل
مالبسك وأقتل قملك ،وآيت لك باحلليب ،يا من تستحق العبادة)..
وعندما سمع موسى هذه املناجاة الغريبة أصابه الرعب ،فقال له( :يا أهيا الرجل،
ملن توجه تلك الكلامت)؟ فأجاب( :إىل ذاك الذي خلقنا ،خالق هذه السموات واألرض)
فقال موسى( :انتبه! لقد انزلقت إىل الوراء ،وحقا إنك مل تعد مسلام ،لقد أصبحت
كافرا..ما هذا اهلذيان؟ ما هذا القدح والشتم؟ ضع شيئا من القطن يف فمك! إن الرائحة
الكرهية لشتيمتك قد جعلت العامل (كله) منتنا :لقد مزقت شتيمتك ثوب حرير الدين إىل
قطع)
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بعد هذا اخلطاب الطويل الذي يدين الراعي ،جاء تنزيل من الل عىل موسى( :لقد
َبي) لتوحد أم جئت لتقطع؟ لقد وهبت كل إنسان طريقة
فصلت عبدي عني .هل جئت ( َكن ّ
(خاصة) للترصف :لقد وهبت لكل شخص شكال (خاصا) للتعبري ..فبالنسبة له فإنه
يستحق الثناء وبالنسبة لك إنك تستحق اللوم :بالنسبة له شهد وبالنسبة لك ُسم ..إنني ال
أطهر بتمجيدهم (يل) ،لكنهم هم الذين يتطهرون ويصبحون أنقياء طاهرين ..ال أنظر إىل
أتفرس يف القلب
اللسان والكالم ،إنام أنظر إىل الباطن ،إىل (النفس) وحالة (الشعور)ّ ..
(لكي أرى) إن كان متواضعا ،حتى وإن كانت الكلامت التي نطقت غري متواضعة .ألن
القلب هو اجلوهر ،والكالم هو الصدفة فقط ،.وعليه فإن الصدفة تابع ،بينام اجلوهر هو
()1

اليشء (الصحيح)

هبذه النظرة ينظر الصويف العرفاين إىل اآلخر ،ويتعامل معه ،فهو حتى لو أنكر عليه
مثلام أنكر القرآن الكريم يكل أمره يف األخري إىل الل ،فالل هو اهلادي وهو الديان.
ونحب فقط ،ال من باب اجلدل والتنظري ،وإنام من باب دفع االستغراب أن نذكر
حديثا يكاد يؤيد هذا ،ولعله خري تفسري ملراد الصوفية العرفانيني من ذكر هذه املعاين ،ففي
احلديث أن رسول الل  قال( :إن رجال كان قبلكم رغسه (رزقه) الل ماال ،فقال لبنيه :ملا
حرض أي أب كنت لكم؟ قالوا :خري أب قال( :فإين مل أعمل خريا قط ،فإذا مت فاحرقوين،
ثم اسحقوين ،ثم ذروين يف ريح عاصف ،ففعلوا ،فجمعه الل فقال :ما محلك؟ فقال:
خمافتك ،فتلقاه برمحته)

()2

(  )1جالل الدين الرومي ،قصص املثنوي ،مجع :حممد املحمدي االشتهاردي ،بريوت :دار املحجة البيضاء ،ج،1
ص.97
(  )2حممد بن إسامعيل أبو عبدالل البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،دار ابن كثري ،الياممة ـ بريوت ،ط،1407 ،3
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فلو طبقنا مقاييس اجلزاء عىل هذا الرجل نجد أنه من أهل النار ،فهو من جهة مل
يعمل خريا قط ،وهو بذلك ال يستحق اجلنة ،ثم هو فوق ذلك شك يف قدرة الل ،ومن شك
يف قدرة الل فكأنام اهتمه بالعجز ،وهو بذلك يف عرف الفقهاء كافر خملد يف جهنم ،ولكن
الل مع ذلك رمحه.
وكأن هذا احلديث الرشيف ينبه إىل القضية التي ذكرها الرومي وذكرها قبله ابن
عريب ،بل ذكرها جل الصوفية ،وهي أن األديان واملذاهب واألفكار املختلفة من حيث
حقيقتها ال من حيث واقعها هي حماولة للتعرف عىل الل ،وإن حصل اخلطأ يف التعبري ،فالل
تعاىل برمحته نظر إىل خوف الرجل منه ،فعفا عن سلوكه وفكره اخلاطئ.
وهلذا ينبه القرآن الكريم إىل أن الل تعاىل هو وحده الذي يفرق بني الضال واملهتدي،
ِ
ِ
ن﴾ [القلم]7 :
قال تعاىل﴿ :إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهتَدي َ
وبناء عىل ذلك ينهانا الل تعاىل أن نسب الذين يدعون من دون الل ألن الل هو األعلم
ون ِمن د ِ
ِ
ون اللَِّ َف َي ُس ُّبوا اللََّ عَدْ ًوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم
﴿و َال ت َُس ُّبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
بأعامهلم ،قال تعاىلَ :
ك ََذلِ َك زَ َّينَّا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة ع ََم َل ُه ْم ُث َّم إِ َىل َر ِّهبِ ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]108 :
بل ورد يف السنة ما هو أخطر من ذلك ،فقد ورد يف احلديث أن (رجلني من بني
إرسائيل كان أحدمها يرسف عىل نفسه ،وكان اآلخر عابدا ،وكان يعظه ويزجره ،فكان
يقول دعني وريب أبعثت عىل رقيبا ،حتى رآه ذات يوم عىل كبرية ،فغضب ،فقال( :ال يغفر
الل لك) ،قال فيقول الل تعاىل يوم القيامة( :أيستطيع أحد أن حيظر رمحتي عىل عبادي،
()1

اذهب أنت فقد غفرت لك ،ثم يقول للعابد :وأنت فقد أوجبت لك النار)
ج ،3ص.1282

(  )1سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين ،سنن أيب داود ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ج،3
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ونحب أن ننبه هنا إىل أن هذا ال يعني عند الصوفية عدم احلوار مع اآلخر ،أو عدم
تبيان احلقيقة لآلخر ،فذلك شأن آخر ،فصوفية العرفان أو السلوك كالمها حاورا أهل امللل
والنحل ،ولكن بفارق بسيط هو إضافة تلك النظرة العرفانية املؤسسة كام ذكرنا عىل القرآن
الكريم الذي يعترب اهلداية والدينونة كالمها من الل وحده.
هذا من جهة التسامح يف العالقة مع اآلخر ،أما من جهة التسامح العام ،فيذكر ابن
الفارض تأثري املحبة اإلهلية يف سلوك صاحبها ،فيقول(:)1
هتذب أخالق الندامى فيهتدي

هبا لطريق العزم من ال له عزم

ويكرم من مل يعرف اجلود كفه

وحيلم عند الغيظ من ال له حلم

فاملحبة اإلهلية جتعل من الكون مجيعا مساحة للمحب لريى فيها مجال حمبوبه ،وهو
بذلك ال يرى يف األشياء صورهتا الظاهرة اجلزئية ،وإنام يرى فيها احلقيقة التي ختتفي
وراءها.
هذا من جهة التعامل بسامحة مع اآلخر ،أما من جهة استقبال أذى اآلخر
وتوبيخهم ،فقد عرب عنه ابن الفارض حني ذكر سعادته للوم الالئمني وتوبيخ املوبخني،
وتكفري املكفرين ،ألهنم بذلك يذكرون حمبوبه ،فقال(:)2
أدر ذكــر مـــن أهـــوى ولـــو بـمــالم

فــــإن أحــاديــث الـحـبـيــب مــدامـــي

ليشـهـد سمـعـي مــن أحــب وإن نــأى

بـطـيــف مــــالم ال بـطــيــف مــنـــام

فلـي ذكرهـا حيلـو عـلـى كــل صيـغـة

وإن مـــزجـــوه عـــذلـــي بــخــصـــام

ص.693
(  )1ديوان ابن الفارض ،طبعة البايب احللبي :ص .98
(  )2املصدر السابق ،ص.112
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كـــأن عـذولــي بـالـوصـال مـبـشـري

وإن كـنــت لـــم أطـمــع بـــرد ســــالم

بـروحـي مــن أتلـفـت روحــي بحبـهـا

فـحـان حـمـامـي قـبــل يـــوم حـمـامـي

ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لـي

اطـراحـي وذلـــي بـعــد عـــز مـقـامـي

ثالثا ـ مظاهر التسامح:
يعترب الصوفية السامحة من أخالق الفتوة ،ويذكرون أن مظاهرها وجتلياهتا ختتلف
بحسب درجة املتحيل هبا السلوكية أو العرفانية ..وقد عرب اهلرويـ كعادته يف ذكر مراتب
الفضائل املختلفة ـ مظاهر كل درجة من درجاهتا الثالث:
أما الدرجة األوىل ،وهي أدناها ،فهي ترك اخلصومة ،والتغافل عن الزلة ،ونسيان
األذية.
أما الدرجة الثانية ،فهي أن تقرب من يقصيك ،وتكرم من يؤذيك ،وتعتذر إىل من
جينى عليك ،سامحا ال كظام وبراحا.
أما الدرجة الثالثة ،فهي أن ال تتعلق يف املسري بدليل ،وال تشوب إجابتك بعوض،
وال تقف يف شهودك عىل رسم(.)1
وهذه الدرجات الثالث جتمع كل املعاين والتفاصيل التي يتحقق هبا التسامح يف
أعىل درجاته ،ففي الدرجة األوىل يكف املتسامح أذاه عن غريه ،ويتغافل عن زالته ،ويف
الدرجة الثانية يكرم من أساء إليه ،بل يبادر فيكون هو املعتذر إىل من آذاه ،ويف الدرجة
األخرية ،وهي أعىل الدرجات ،وهي درجة العارفني املحققني ،جيعل احلق سبحانه وتعاىل
دليله ومقصده ،فال يزيغ عنه وال يطغى ،وهو بذلك يصل إىل الدرجة التي جتعل من الكون

(  )1عبد الل األنصاري اهلروي ،منازل السائرين ،دار الكتب العلمية ـ بريوت 1408 ،ـ  ،1988ص  61ـ .62
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مجيعا مرآة تتجىل فيها حقائق الوجود.
وهذه املعاين هي نفس ما ذكره القرآن الكريم حني ذكر الدرجات املختلفة للتعامل
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
مع اآلخر املعتدي ،قال تعاىل يف بيان الدرجة األوىلُ :
ف َو َأع ِْر ْض
َ َ َ ُْ ُْ
ِ
اجل ِ
ع ِ
ب
اهلِنيَ ﴾ [األعراف ،]199 :وقال يف الدرجة الثانيةَ ﴿ :فاع ُ
اص َف ْح إِ َّن اللََّ ُحي ُّ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
َن ْ َ
ِ ِ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا
املُْ ْحسننيَ ﴾ [املائدة ،]13 :وقالَ :
احل َسنَ ُة َو َال َّ
﴿و َال ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
يم﴾ [فصلت ،]34 :ومجع بني الدرجات ،فقال:
ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
َّاس واللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
﴿وا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]134 :
ُّ ْ
َن الن ِ َ
َ
بعد هذا ،نحب أن نتساءل عن موقف الصوفية من (البغض يف الل) فهل ينفونه مع
كونه من القيم األخالقية التي وردت هبا النصوص املعصومة؟ أم يقبلونه ،ويف هذه احلالة
كيف يتامشى هذا مع التسامح الذي يدعون إليه؟
هذا سؤال مهم ألنه قد يلغي رشعية التصوف ملصادمته مع النصوص ،أو يلغي
اطراد التسامح عند الصوفية لكونه حيمل (البغض يف الل) ،وما ينتج عنه بعد ذلك من
اآلثار.
لعل أحسن من أجاب عىل هذا اإلشكال هو أبو حامد الغزايل ،فقد ذكر هذه املسألة
وأطنب فيها ،بل عقد هلا بابا يف اإلحياء سامه (بيان البغض يف الل) ،وقد بدأ حديثه فيه
بإثبات ما ورد يف النصوص عن هذه القيمة اخللقية ،بل حاول أن يرشعنها عقال ،فقال( :إن
كل من حيب يف الل ال بد أن يبغض يف الل ،فإنك إن أحببت إنسان ًا ألنه مطيع لل وحمبوب
عند الل فإن عصاه فال بد أن تبغضه ألنه عاص لل وممقوت عند الل ،ومن أحب بسبب
فبالرضورة ي بغض لضده وهذان متالزمان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر وهو مطرد يف
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()1

احلب والبغض يف العادات)

فاحلب والبغض شعوران كل منهام يتطلب اآلخر ،فكل من أحب ال بد أن يبغض
ما يتضاد مع حبه ،وكل من أبغض ال بد أن حيب ما يتضاد مع بغضه.
وهذان الشعوران الدفينان يف سويداء الصدور يرتشحان ــ كام يذكر الغزايل ــ
(بظهور أفعال املحبـني واملبغضني يف املقاربة واملباعدة ويف املخالطة واملوافقة فإذا ظهر يف
الفعل سمي مواالة ومعاداة)

()2

ويستدل هلذا بام ورد يف القرآن الكريم من اجلمع بني األمر بمواالة املؤمنني مع األمر
بعدم مواالة أعدائهم ،فال يمكن للقلب أن جيمع بني احلبني ،حب احلبيب وحب عدوه،
ون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ
﴿ال يت ِ
َّخ ِذ املُْؤْ ِمنُ َ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َل ْي َس
َ ْ َ َ ْ ُ
كام قال تعاىلَ َ :
ِمن اللَِّ ِيف َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ري﴾ [آل عمران]28 :
َ
َشء إِ َّال َأ ْن َت َّت ُقوا من ُْه ْم ُت َقا ًة َو ُ َ
حي ِّذ ُر ُك ُم اللَُّ َن ْف َس ُه َوإ َىل اللَِّ املَْص ُ
ْ
فاآلية الكريمة تنفي أي مكانة ملن يوايل الكافرين دون املؤمنني ،وتعقب ذلك
بالتحذير الشديد الذي يدل عىل خطر مواالة أعداء الل.
بعد أن بني الغزايل أن املوقف الصويف ال يتناقض مع النصوص يف هذه املسألة حاول
أن جيمع بينها وبني التسامح عند حديثه عن املحل الذي ينرصف إليه البغض يف الل ،وقد
بدأ الغزايل بيانه هلذه املسألة بطرح اإلشكال التايل ،وهو (إذا اختلطت الطاعات باملعايص
فإنك تقول كيف أمجع بـني البغض واملحبة ومها متناقضان؟ وكذلك تتناقض ثمرهتام من
( )3

املوافقة واملخالفة واملواالة واملعاداة؟)
(  )1إحياء علوم الدين.166/2 :
(  )2املصدر السابق.166/2 ،
(  )3إحياء علوم الدين.166/2 :
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وقد أجاب عىل هذا اإلشكال بقوله( :ذلك غري متناقض يف حق الل تعاىل كام ال
يتناقض يف احلظوظ البرشية ،فإنه مهام اجتمع يف شخص واحد خصال حيب بعضها ويكره
()1

بعضها فإنك حتبه من وجه وتبغضه من وجه)

ومثل لذلك بمن له زوجة حسناء فاجرة ،أو ولد ذكي خدوم ،ولكنه فاسق ،فإنه
حيبه من وجه ويبغضه من وجه ،ويكون معه عىل حالة بـني حالتني.
ويتضح هذا املثال بام لو فرض أن له ثالثة أوالد أحدهم ذكي بار واآلخر بليد عاق
واآلخر بليد بار أو ذكي عاق فإنه يصادف نفسه معهم عىل ثالثة أحوال متفاوتة بحسب
تفاوت خصاهلم.
ومثل حمل هؤالء من قلب والدهم تكون أحوال الطائعني والعاصني بالنسبة
واإلعراض ِ
للمؤمن( ،وذلك بأن يعطى كل صفة حظها من البغض واحلب ِ
واإلقبال
()2

والصحبة والقطيعة وسائر األفعال الصادرة منه)

فإن كان مسلام فاسقا (حتبه ِ
إلسالمه وتبغضه ملعصيته ،وتكون معه عىل حالة لو
قستها بحال كافر أو فاجر أدركت تفرقة بـينهام وتلك التفرقة حب ِ
لإلسالم وقضاء حلقه
()3

وقدر اجلناية عىل حق الل والطاعة له كاجلناية عىل حقك والطاعة لك)

ونالحظ دقة الغزايل يف التمثيل عندما اختار مثال األبناء مع والدهم ،فهو باعتبار
البنوة حيبهم ال حمالة ،بل إن هذا االعتبار هو الذي جيعله حريصا عليهم ،حيب هلم اخلري،
ويبغض هلم الرش ،وهكذا املؤمن فهو حيب اخللق مجيعا باعتبارهم خلقا لل ،وحيبهم مجيعا
(  )1املصدر السابق.166/2 ،
(  )2املصدر السابق.166/2 ،
(  )3املصدر السابق.166/2 ،
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باعتبارهم إخوة له ،ولكنه يبغض ما يتلبسون به من معايص ،فهو بغض عريض ال ذايت،
وهو كبغض اإلنسان للمرض والبالء واملصائب.
ودليل عرضية هذا البغض أنه يلتمس كل الوسائل إلزالة أسباب البغض ،فمن كان
مريضا سعى لشفائه ،ومن كان مبتىل سعى لعافيته ،وهكذا البغض يف الل ،والذي هو بغض
عريض مرتبط بمعصية الل أو جحوده جيعل املؤمن يسعى إلزاحة أسباب البغضاء إلحالل
املودة بدهلا.
فهو بذلك بغض حيل بذور مودة ،أو هو مودة تكتيس لباس البغض للمصلحة التي
تستدعي تلك البغضاء.
وهلذا فإن الغزايل يرى أن هذا البغض العريض ال جييز أي إيذاء أو عقوبة ال يستحقها
املبغض ،ويستدل لذلك بام ورد يف القرآن الكريم من احلث عىل اإلحسان إىل املبغض الذي
﴿و َال َي ْأت َِل ُأو ُلو ا ْل َف ْض ِل ِمنْ ُك ْم
آذى املحسن إليه أبشع إساءة ،وهو ما ورد يف قوله تعاىلَ :
ِ
ويل ا ْل ُقر َبى َواملَْساكِنيَ َواملُْ َه ِ
اج ِري َن ِيف َسبِ ِ
يل اللَِّ َو ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأ َال
َ
الس َعة َأ ْن ُيؤْ ُتوا ُأ ِ ْ
َو َّ
ِ
ِ
ُِ
حت ُّب َ
يم﴾ [النور]22 :
ور َرح ٌ
ون َأ ْن َيغْف َر اللَُّ َل ُك ْم َواللَُّ َغ ُف ٌ
فاملشهور من الروايات أن هذه اآلية نزلت يف قصة أيب بكر مع مسطح بن أثاثة،
وذلك أنه كان ابن بنت خالته ،وكان من املهاجرين البدريني املساكني ،وكان أبو بكر ينفق
عليه ملسكنته وقرابته ،فلام وقع أمر اإلفك ،كان مسطح ممن شارك فيه ،فحلف أبو بكر أال
ينفق عليه وال ينفعه بنافعة أبدا ،فنزلت اآلية حتضهم عىل عدم قطع النفقة ،فلام نزلت قال
فرجع إىل مسطح النفقة التي كان ينفق عليه،
أبو بكر( :بىل واللّ إين ألحب أن يغفر اللّ يل)َّ ،
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وقال( :واللّ ال أنزعها منه أبد ًا)

()1

قال الغزايل معقبا عىل موقف أيب بكر الصديق( :وأية معصية تزيد عىل التعرض حلرم
رسول الل  وإطالة اللسان يف مثل عائشة إال أن الصديق كان كاملجني عليه يف نفسه بتلك
الواقعة والعفو عمن ظلم ِ
واإلحسان إىل من أساء من أخالق الصديقني ،وإنام حيسن
ِ
اإلحسان إىل من أساء من ظلمك ،فأما من ظلم غريك وعىص الل به فال حيسن اإلحسان
إليه ألن يف ِ
اإلحسان إىل الظامل إساءة إىل املظلوم وحق املظلوم أوىل باملراعاة وتقوية قلبه
ِ
باإلعراض عن الظامل أحب إىل الل من تقوية قلب الظامل ،فأما إذا كنت أنت املظلوم
()2

فاألحسن يف حقك العفو والصفح)

وقد نقل الغزايل هلذا اتفاق السلف (عىل إظهار البغض للظلمة واملبتدعة وكل من
عىص الل بمعصية متعدية منه إىل غريه) خلطورة هذه املعايص وعدم عالقتها باحلظوظ
النفسية ،أما املعايص املرتبطة بالنفس ،والتي ال تتعدى مرضهتا إىل الغري ،فقد اختلفت فيها
مواقف السلف بحسب أنظارهم للمصلحة املرجحة ،قال الغزايل( :فأما من عىص الل يف
نفسه فمنهم من نظر بعني الرمحة إىل العصاة كلهم ،ومنهم من شدد ِ
اإلنكار واختار
()3

املهاجرة)

وقد اختار الغزايل بأن إظهار البغض ألمثال هؤالء خيتلف باختالف النية ،وختتلف
النية باختالف احلال.
ولعل يف هذا االختالف ما يسد بعض أبواب املعايص ،ويف نفس الوقت يفتح بعض
(  )1صحيح البخاري.1517/4 :
(  )2إحياء علوم الدين.167/2:
(  )3املصدر السابق.168/2 ،
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أبواب التوبة ،فلو اجتمع اجلميع عىل عدم إظهار البغضاء كان ذلك هتوينا للمعصية يف حق
النفوس الضعيفة التي قد تردعها العالقات االجتامعية أكثر مما يردعها اخلوف من الل ،ولو
اجتمعوا عىل إظهار البغضاء كان يف ذلك سدا ألبواب األمل أمام التائبني املعتذرين.
يقول الغزايل ناقال مواقف الصحابة من العصاة ،ومبينا األحوال الداعية إليها( :فإنا
نعلم أن الذين رشبوا اخلمر وتعاطوا الفواحش يف زمان رسول الل  والصحابة ما كانوا
هيجرون بالكلية ،بل كانوا منقسمني فيهم إىل من يغلظ القول عليه ويظهر البغض له ،وإىل
من يعرض عنه وال يتعرض له ،وإىل من ينظر إليه بعني الرمحة وال يؤثر املقاطعة
()1

والتباعد)

بناء عىل هذا املعنى الذي يعنيه البغض يف الل ،والذي ال يرتبط بالذوات
واألشخاص ،وإنام يرتبط باألفكار والسلوكات حاول الغزايل أن جيمع بني رشعية البغض
يف الل ،واتفاقه يف نفس الوقت مع معنى التسامح الذي يدعو إليه الصوفية.
ونرى أنه مجع صحيح ،ألن هناك من أساء فهم أمثال هذه املعاين فحوهلا إىل أحقاد
ورصاع مع اآلخر ،واعترب ذلك من اإلسالم مع أن اإلسالم هو دين املحبة والتسامح الذي
يشمل اخللق مجيعا ،أو كام عرب رسول الل  حني قال( :ربنا ورب كل َشء أنا شهيد ان
()2

العباد كلهم إخوة)
اخلامتة:

واخلالصة التي نصل إليها يف هناية هذا املقال هو أن الصوفية يرون التسامح قيمة
من أعىل القيم اإلنسانية والدينية ،وهم ينطلقون يف ذلك من قناعات عقدية روحية ترفع
(  )1املصدر السابق.122/2 ،
(  )2أمحد بن حنبل أبو عبدالل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،القاهرة :مؤسسة قرطبة.369/4 :
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قيمة التسامح عندهم من كونه جمرد خلق إىل كونه عقيدة وإيامنا ومعرفة.
وهذه العقيدة تنتج بعد ذلك انسجاما وتوافقا مع الوجود مجيعا ،فال يرى الصويف
فيه إال مرآة تتجىل فيها كامالت خالقه الذي فني بالتوجه إليه عن كل َشء.
وقد رأينا أن هذه املعاين التي يدعو إليها الصوفية ،والتي لقيت إنكارا من بعض
خصومهم هي يف حقيقتها معان دينية قرآنية ،ولكن األسلوب الصويف يف طرحها هو الذي
جعلها تلقى تلك اخلصومة ،وذلك االعرتاض.
ونرى أن هذه القيمة التي يكتسيها التسامح عندهم هي التي سمحت هلم باخرتاق
اآلخر ،وتبليغ رسالة اإلسالم إليه يف أكثر البقاع التي مل يدخلها املسلمون بسيوفهم ،ولكن
الصوفية دخلوها بتساحمهم ،واستطاعوا أن يؤثروا فيها تأثريا كبريا.
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وتطبيقا.
 .5دوافع احلرب بني االسالم واالنظمة الوضعية.
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