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تقذَى انجسء األول
بقهى عًر عبُذ دسُه
اغبمد ﵁ ،الذي شرع لنا من الدين﴿ :ما وصى بو نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا بو إبراىيم وموسى وعيسى أف أقيموا الدين وال تتفرقوا
فيو كبر على المشركين ما تدعوىم إليو اهلل يجتبي إليو من يشاء
ويهدي إليو من ينيب﴾ (الشورى.)13 :
والصبلة والسبلـ على خاًب النبيُت ،الذي ورث الكتاب ،وخلَّص إرث
النبوة فبا غبق بو من الشرؾ ،والتحريف ،والتأويل ،واؼبغاالة ،واالنتحاؿ،
خالصا ﵁﴿ :أال هلل الدين الخالص
حىت ال تكوف فتنة ،ويكوف الدين كلو ً
والذين اتخذوا من دونو أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفى إف
اهلل يحكم بينهم في ما ىػم فيو يختلفوف إف اهلل ال يهدي من ىػو
كاذب كفار﴾ (الزمر ،)3 :وبعد:
فهذا كتاب األمة السابع واألربعوف( :التوحيد والوساطة في التربية
الدعوية) ،اعبزء األوؿ ،لؤلستاذ فريد األنصاري ،أستاذ الدراسات
اإلسبلمية بكلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية ُب مكناس ،اؼبغربُ ،ب سلسلة
(كتاب األمة) ،اليت يصدرىا مركز البحوث والدراسات ،بوزارة األوقاؼ
والشؤوف اإلسبلميةُ ،ب دولة قطر ،مسانبة ُب إعادة البناء ،واسًتداد دور
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األمة اؼبسلمةُ ،ب الشهادة على الناس ،والقيادة ؽبم إٔب اػبَت ،وإخراجهم
من الكفر إٔب اإليباف ..من الشرؾ إٔب التوحيد ..من عبادة العباد ،إٔب
عبادة ا﵁ الواحد ..ومن جور األدياف ،إٔب عدؿ اإلسبلـ ..ومن ضيق
الدنيا ،إٔب سعة الدنيا واآلخرة ..ذلك أف اسًتداد دور األمة ،وإحياء
فاعليتها ،لتصبح قادرة على استثمار طاقاهتا الروحية ،والذىنية ،واؼبادية،
لتقلع من جديد ،ال يتأتى إال باكتشاؼ مواقع اػبلل ،وربديد مواطن
القصور ،ومعرفة أسباب التقصَتُ ،ب ضوء سنن ا﵁ اليت شرعها ُب األنفس
واآلفاؽ ،واليت سبثل أقدار ا﵁ ،ليحسن اؼبسلم التعامل معها ،ويبتلك القدرة
متمثبل قولة
على تسخَتىا ،ومغالبة قدر بقدر ،والفرار من قدر إٔب قدرً ،
ابن القيم رضبو ا﵁(( :ليس الرجل الذي يستسلم للقدر ،بل الذي
يحارب القدر بقدر أحب إلى اهلل)).
إال أف عملية التقوًن ،والنقد ،والتصويب ،واؼبراجعة ،بالشكل اؼبنهجي
الصحيح ،ما تزاؿ غائبة منذ أبد بعيد ،واألسئلة الكبَتة ،ما تزاؿ معلقة
بدوف إجابات شافية ،ولعل ُب مقدمة ىػذه األسئلة ،السؤاؿ الكبَت،
واؼبطروح باستمرار وبإغباح :ؼباذا صرنا إٔب ما كبن فيو؟ وؼباذا وكبن مبتلك
القيم السماوية اػبالدة ،آّردة عن حدود الزماف واؼبكاف ،واليت أنتجت
األجياؿ ،اليت ضبلت الرضبة إٔب العاؼبُت توقفنا عن إنتاج النماذج اؼبأمولة،
السنَّة والسَتة ىػو البياف؟
والقرآف ىػو القرآف ،والبياف النبوي ُب ُّ
إف ؾبرد اعبواب ،بأف سبب ذلك كلو ،ىػو البعد عن اإلسبلـ ،على الرغم
من صحتو ،جواب فيو الكثَت من التبسيط ،والتهوين ،وحىت السذاجة
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أحيانًا ،ألنو سوؼ يسلمنا إٔب سؤاؿ كبَت آخر ،أو سلسلة من األسئلة
األخرى اليت ال تتوقف  :وؼباذا بعدنا عن اإلسبلـ ،وانسلخنا عن االلتزاـ
بقيمو؟ وعجزنا عن التعامل مع مصادره ُب الكتاب والسنة ،لًتبية وإنتاج
النماذج اؼبأمولة؟
وأعتقد أف اإلجابة عن ىػذا السؤاؿ ،ىػو الذي ما يزاؿ يبثل اإلشكالية
الكبَتة ،من الناحية الثقافية واغبضاريةُ ،ب حياة اؼبسلمُت اليوـ ،وأف
فقها ُب اغبركة
اإلجابة الدقيقة تتطلب دراسات سننية ،تتطلب بدورىا ً
﴿سنَّةَ اللَّ ِو فِي
التارىبية ،وقوانُت االجتماع البشري ..تتطلب التعرؼ علىُ :
ِ
ِ
َّ ِ
ورا﴾ (األحزاب،)38 :
ين َخلَ ْوا من قَػ ْب ُل َوَكا َف أ َْم ُر اللَّو قَ َد ًرا َّم ْق ُد ً
الذ َ
َّت اللَّ ِو تَػ ْب ِد ًيبل ولَن تَ ِج َد لِسن ِ
والتمثل لقولو تعأب﴿ :فَػلَن تَ ِج َد لِسن ِ
َّت
َ
ُ
ُ
اللَّ ِو تَ ْح ِو ًيبل﴾ (فاطر.)43 :
إف فقو السنن ،ىػو الذي يبثل سبيل اػبروج من اغباؿ الذي كبن عليو،
ذلك أف اغباؿ الذي صرنا إليوٓ ،ب ينشأ مصادفة ،وبدوف أسباب
ومقدمات ،إمبا توضع نتيجة لسنن فاعلة ُب اغبياة ،وٓب وبصل عبثًا ..وىذه
السنن ،البد من إدراكها ابتداءً أي أف اغبياة ٓب زبلق عبثًا ،وإمبا تنظمها
سنن وقوانُت حىت نتمكن من ربديد اإلصابة بدقة ،ومن ٍب فقو السنن ،اليت
سبثل سبيل اػبروج ..ونعٍت بفقو السنن :القدرة على استشراؼ التاريخ،
واستيعاب الواقع ،وإبصار اؼبستقبلُ ،ب ضوء ىػدايات الوحي ،ومدارؾ
العقل.
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صحيح ،إف بُعدنا عن اإلسبلـ ،كاف وراء صبيع ألواف اؼبعاناة ،اليت نعيشها،
وإننا ال نستطيع اػبروج ما ٓب ندرؾ ،وقبيب على السؤاؿ :ؼباذا بعدنا؟
ونستقرئ األسباب بدقة ،ونبدأ دبعاعبة األسباب ُب ضوء السنن ،اليت
شرعها ا﵁ ،وال نقتصر على معاعبة اآلثار ،اليت ترتبت على ذلك ،كما ىػو
اغباؿ ُب كثَت من معاعبتنا.
وباإلمكاف القوؿ ىػنا :إف اإلجابة عن السؤاؿ الكبَت الثاين :كيف نرى
طريق العودة ؟ وكيف نضع األوعية الشرعية غبركة األمة ،حىت تستطيع
النهوض ،وإعادة البناءُ ،ب ضوء سنن ا﵁ تعأب ؟ ال تقل أنبية عن اإلجابة
على السؤاؿ األوؿ :ؼباذا صرنا إٔب ما كبن فيو؟ بل قد يكوف األمراف
متبلزمُت ،ذلك أف القوؿ بأف اغبل ىػو العودة لئلسبلـ ،أو أف اإلسبلـ ىػو
اغبل ،دوف ربديد الكيفيات ،ووضع األوعية واآلليات ؽبذه العودة ،أو
للوصوؿ إٔب ىػذا اغبل ،ىػو نوع من التبسيط ،الذي ىبشى منو ،أو بعبارة
أدؽ :ىبشى معو من تكريس حالة العجز ،واستمرارىا ،وتراجع الثقة بقيمة
وقدرة ىػذه الشعارات إف ٓب تقًتف دبا تقتضي من فقو سنن النهوض على
فعبل .ذلك أف طرح الشعار ،دوف القدرة على تنزيلو على
تقدًن اغبل ً
الواقع ،وربويلو إٔب فبارسة ،وفعل ،وشعَتة ،ىػو إجهاض للشعار ،وؿباصرة
لو ُب هناية اؼبطاؼ ،وإِيهاـ بعدـ واقعيتو.
وىنا قضية ،لعل إيضاحها ،وفك االلتباس الذي يكتنفها ،وربرير معناىا،
من األنبية دبكاف ،وىي أف النقد ،والتقوًن ،واؼبراجعة ،وربديد مواطن
التحريف ،والقصور ،واؼبغاالة ،وكشف اػبلل واالعوجاج ُب الفهم ،واػبطأ
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ُب االجتهاد ،إمبا ينصرؼ للتدين ،للتطبيق ،واؼبمارسة ،وليس لقيم الدين
نفسها ،ذلك أف اػبلط بُت األمرين ،يًتتب عليو فساد عريض ،واختبلؿ ُب
معادلة التدين نفسها .ولعلنا نقوؿ :إف التقوًن ،واؼبراجعة ،والنقد،
والتصويب ؼبفهوـ الناس لقيم الدين ،وفبارساهتم ،أثناء تنزيلو على الواقع،
ىػو ضباية لقيم الدين اؼبعصومة نفسها ،من أف تتحوؿ ،أو تلتبس دبفاىيم
بشرية ،هبري عليها اؽبوى والتعصب ،واػبطأ والصواب.
وبا ِإلمكاف القوؿ :إف ىػذا االلتباس ،بُت قيم الدين اؼبعصومة ،وفهم الناس
جوا من اإلرىاب
للدين (التدين) ،الذي هبري عليو اػبطأ والصواب ،ترؾ ً
الفكري ،أو إف شئت فقل :اإلرىاب الديٍت اؼبقدس ،وكرس الكثَت من
األخطاء ،وحاؿ دوف طبلقة الفكرُ ،ب االجتهاد ،والنقد ،والتصويب،
والتقوًن ،واؼبراجعة ،ظنًا وونبًا أف نقد االجتهاد ،أو نقد فهوـ الناس ،أو
نقد بعض صور التدين ،واؼبمارسة ،ىػو نقد لقيم الدين نفسو ،وأصبحت
الفكرة الشائعة :أف نقد بعض األشخاص ،وفهومهم للدين ،ىػو نقد ؼبا
وبملوف من قيم ومبادئ معصومة ،وأف ىػذا النقد قد يوصل صاحبو إٔب
الكفر ،حيث الزعم بأف الذي ينتقد ضبلة الشريعة ،ينتقد الشريعة ،والذي
ينتقد الشريعة ،يكفر ِدبُنزؽبا.
وىكذا يسيطر جو من اإلرىاب الفكري ،يشل التفكَت ،ووباصره ،ووبرـ
عمليات التقوًن ،والنقد ،واؼبراجعة ،وبذلك يكرس االكبراؼ ،وتعطل ِحسبةُ
األمر باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر ،اليت ّٔا خَتية األمة ،وامتدادىا،
وتستمر فبارسة اػبلط بُت الدين اؼبعصوـ ،والتدين الذي هبري عليو اػبطأ،
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والصواب ،وتتسع دوائر االكبراؼ ،ورباصر قيم الدين اػبالدة اؼبطلقة،
بفهوـ البشر النسبية القاصرة ،وتنتقل القدسية من قيم الكتاب والسنة ،إٔب
آراء البشر ،وتصبح الفهوـ البشرية اؼبتفاوتة ،ىػي مصادر الدين والتدين،
وشيعا ،وأحزابًا ،كل حزب دبا
وبذلك يتفرؽ أمر الدين ، ،ليصبح أديانًاً ،
﴿وَال تَ ُكونُوا ِم َن
لديهم فرحوف ،ونقع فيما حذرنا ا﵁ منو ،بقولو تعأبَ :
ِ َّ ِ
ِ
ين فَػ َّرقُوا ِدينَػ ُه ْم وَكانُوا ِشيَػ ًعا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ب بِ َما لَ َديْ ِه ْم
ين﴾ ﴿م َن الذ َ
ال ُْم ْش ِرك َ
َ
فَ ِر ُحو َف﴾ (الروـ.)32-31 :
إف انتقاؿ القدسية ،من قيم الدين ،إٔب فهوـ البشر اؼبتفاوتة ،ىػو تفريق
ألمر الدين ،وسبزيق لؤلمة ،وقضاء على مصادر وحدهتا اعبامعة ..ولعل من
بعض آثار ذلك السلبية ،ما ذىبت إليو صباىَت األمة ،من اؼبقلدة ،وبعض
ضبلة الفقو ،وليس الفقهاء ،عندما يطلب إليهم االلتزاـ بأدلة الكتاب
مصدرا للدين ،وليس فهوـ ،واجتهادات البشر ،اليت
والسنة ،واعتمادىا
ً
زبطئ ،وتصيب ،من أف مصدر ىػذه الفهوـ ،واؼبذاىب ،ىػو الكتاب
والسنة ،وأف االلتزاـ ّٔا ،والدفاع عنها ،واالستسبلـ ؽبا ،ىػو التزاـ بالكتاب
والسنة ،وبذلك يصبح للمسلمُت أكثر من كتاب ،ومن سنة ،حيث تتعدد
صور االجتهاد ،والتدين ،بتعدد اؼبذاىب وقدرات البشر.
فاالجتهاد ُب التطبيق ،جهد بشري لفهم الدليلُ ،ب التنزيل على ؿبلو،
دليبل من
دليبل
مستقبل حبد ذاتو ..وما أزاؿ أذكر أنٍت عندما طلبت ً
ً
وليس ً
الكتاب والسنة ،من أحد ضبلة الفقو ،على مسألة اجتهادية ،وأعياه ذلك،
قاؿ :إنو اجتهادي ،وفهمي ،وكوين أقوؿ ّٔذا ،ىػو الدليل! وقد تكوف

تقدًن اعبزء األوؿ
بقلم عمر عبيد حسنو

11

معضلة البشر ُب التعامل مع نصوص الدين تارىبيًا ،كامنة ُب أمباط التدين
اؼبعوجُ ،ب فهوـ البشر وليست ُب الدين نفسو ..تلك الفهوـ اليت ربولت
شيئًا فشيئًا ،لتصَت ىػي الدين ،ويصَت اإلنساف ،أو رجل الدين ىػو
اؼبتحدث باسم ا﵁ ،وتتخذ األحبار والرىباف ،على نقصهم ،وضعفهم،
وقصورىم ،ونسبيتهم ،وخضوعهم لظروؼ الزماف واؼبكاف ،أربابًا من دوف
ا﵁.
ولعل ىػذه القضية قضية ازباذ اآلؽبة من دوف ا﵁ ،وازباذ األرباب ،ىػي اليت
أغبقت الفساد الكبَت ُب تدين األمم السابقة على اإلسبلـ ،كما أف قضية
توحيد األلوىية ،واغبيلولة دوف ازباذ األرباب ،ىػي قضية النبوات األؤب،
وقضية النبوة اآلخرة.
وُب تقديري أف إفراد القرآف الكرًن ،ؼبساحات تعبَتية كبَتة ،وبأكثر من
أسلوب ،وطريقة أداء ،لذكر قصص األنبياء مع أقوامهم ،وصراعهم مع
األرباب ،دبختلف أشكاؽبا ،وذكر علل التدين ،اليت دخلت على إرث
النبوة ،ىػو لوف من التحصُت الديٍت ،والتوعية الثقافية ،وربقيق االعتبار ألمة
الرسالة اػباسبة ،ذلك أف ازباذ األرباب من دوف ا﵁ ،واالعتقاد بأهنا تقرب
﴿اج َعل لَّنَا إِلَ ًها َك َما لَ ُه ْم
إٔب ا﵁ ،ىػي قابليات مركوزة ُب نفوس البشرْ :
ِ
كبَتا من اليقظة ،واغبذر الدائم،
آل َهةٌ﴾ (األعراؼ ،)138 :تقتضي ً
قدرا ً
للحيلولة دوف االكبراؼ ..وأف ىػذه القابليات ،موجودة ُب أمة الرسالة
اػباسبة ..لذلك يبكن بغفلة عن قيم الدين اؼبعصومة ،أف تقع ُب إصابات
وعلل التدين ،اليت وقعت فيها األمم السابقة ولوال أف ىػذه القابليات،
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فعبل ،ؼبا كاف للتحذير منها أي فائدة ،ولكاف ذكر علل
قائمة وموجودة ً
التدين ُب قصص القرآف ،ومرويات السنة ،ال قيمة عملية لو ،ولكاف القرآف
كتاب تاريخ ،انتهت صبلحيتو ُب العصور اؼباضية ..ولوال أف ىػذه
اإلصابات التدينية ،تتكرر ،وزبضع لسنن ال تتبدؿ وال تتحوؿ ،لكاف ادعاء
اػبلود آليات القرآف ،دعوي ببل دليل .ذلك أف اػبلود يعٍت فيما يعٍت،
ذبرد القرآف ،وبيانو النبوي ،عن حدود الزماف واؼبكاف ،وامتداد فاعلية السنن
وفعلها ..إف السنن اليت أغبقت النقص والفساد باألمم السابقة ،يبكن إذا
أيضا ،ومضيها ُب البشر،
توفرت ،أف تلحق الفساد بتدين األمة اؼبسلمة ً
أينما كانوا ،وحيثما كانوا ،ومهما كانت عقائدىم األصلية ألف ا﵁ سبحانو
أحدا.
ال وبايب ً
موضعا للشك أماـ اؼبتأمل واؼبستقرئ ألحواؿ البشرُ ،ب عصورىم
وٓب يعد
ً
اؼبختلفة واؼبتطاولة ،أف التدين فطرة بشرية ،وحاجة عضوية ونفسية ،وأنو إذا
ٓب يأخذ طريقو الصحيح إٔب توحيد األلوىية والربوبية ،فسوؼ ينتهي إٔب
عبدا ﵁ ،فهو يقينًا عبد لسواه من األرباب،
الضبلؿ ..والذي ال يكوف ً

مهما ادعى غَت ذلك ،أو زعم إنكار الدين ،قاؿ تعأب﴿ :اتخذوا

أحبارىم ورىبانهم أربابًا من دوف اهلل﴾ (التوبة ..)31 :لذلك ،فالذين
ينكروف اإللو ،ويكفروف بو ،ظنًا منهم أهنم ربرروا من الدين ،إمبا يقعوف ُب
أسوأ وأردأ ألواف التدين الباطل ،وىو ازباذ األرباب من البشر.
والقرآف الكرًن ،وىو مصدر التوحيد األوؿ ،ليس كتاب لببة فقط ،وإمبا ىػو
أبدا التبسيط
كتاب أمة ،وىو ميسر للذكر ..والتيسَت للذكر ىػنا ،ال يعٍت ً
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والسذاجة ُب الفهم ،بقدر ما يعٍت بأف التأمل ُب آياتو ،وما شرعو ا﵁ فيو
من السنن ،اليت خضعت ؽبا األمم السابقة ،وذكر ىػذه السنن،
واستذكارىا ،أمر ميسر لكل من أقبل عليو.
إف بياف علل تدين األمم السابقة ،وما خضعت إليو من سنن ،البد من
استيعأّا ،لتصبح ثقافة شاملة ألبناء أمة الرسالة اػباسبة ،فيأخذوا حذرىم،
س ْرنَا الْ ُق ْرآ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر
﴿ولََق ْد يَ َّ
ويتحققوا باالعتبار ،والوقاية ،واؽبداية .فاآليةَ :
فَػ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر﴾ (القمر ،)40 ،32 ،22 ،17 :تكررت مرات ُب سورة
القمر وجاءت ُب كل مرة تعقيبًا على ما ذكر من قصص األنبياء مع
أقوامهم ،وإصابات التدين ،وأنبية إدراؾ السنن ،اليت حكمت مسَتة النبوة،
وكيف أف إدراكها ميسر ،إذا توفرت عزيبة االطبلع ،واال ّدكار ،واالتقاء.
وليس تيسَت القرآف للذكر فيما أرى ىػو فهم اؼبعاين القريبة بدوف صعوبة،
وىذا جزء من اؼبقصود ،أما اؼبقصد األساس ،فهو تيسَت إدراؾ سنن
السقوط والنهوض ،من خبلؿ تاريخ النبوة ،الذي ٓب ىبرج عن الصرع بُت
اإليباف والكفر ،بُت التوحيد والشرؾ ،بُت عبودية اإلنساف ﵁ الواحد
األحد ،اليت تعٍت اؼبساواة بُت بٍت البشر ،وبُت تألو اإلنساف ،الذي ينتهي
إٔب تسلط اإلنساف على اإلنساف.
نعود إٔب القوؿ :إف اإلصابات من اػبروج ،واالكبراؼ ،واالنتحاؿ،
والتأويل ،واؼبغاالة ،وسائر العللُ ،ب تاريخ النبوة الطويل ،إمبا غبق بالتدين،
كثَتا من الفرؽ ،واألدياف ،إٔب
من جهة التطبيق واؼبمارسة ،األمر الذي ضبل ً
تابعا ،بدؿ أف
تأويل نصوص الدين ،وربريفها ،وبذلك يصبح النص الديٍت ً
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متبوعا ،فينمو التدين اؼبغشوش ،ويسود فقو اغبيل ،ويوظف الدين
يكوف ً
ألغراض الناس وأىوائهم ،ويستخدـ مسو ًغا لتصرفاهتم ،وتصنع الفتاوى
وذبهز ،ويلوى عنق األدلة ،لتسويغ مسالك الكرباء واؼبؤل من القوـ ،وال
مانع أف تصنع فتاوى مناقضة ؽبا ،إذا اقتضت اغباجة ،إلعطاء اؼبشروعية
ؽبذا أو ذاؾ ،وخباصة ألصحاب السلطاف ،من اؼباؿ واعباه ..وىنا يربز
اإلنساف الذي يكوف إؽبو ىػواه ،وتنقلب اؼبعادلة ،ويصَت ما جاء بو الرسوؿ
تابعا ألىواء البشر ،بينما الوضع السليم للتدين،
صلى ا﵁ عليو وسلم ً
االنضباط بقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :ال يؤمن أحدكم حتى

تبعا لما جئت بو» رواه البغوي ُب شرح السنة ،وقاؿ النووي
يكوف ىػواه ً
ُب أربعينو :حديث صحيح رويناه ُب كتاب اغبجة بإسناد صحيح).
ذلك أف اػبطورة كل اػبطورةُ ،ب ؾباؿ التدين ،أف يكوف ما جاء بو الرسوؿ
تابعا ألىوائنا ،وبذلك تقوـ مذاىب ،وفرؽ ،وأدياف،
صلى ا﵁ عليو وسلم ً
تنحرؼ شيئًا فشيئًا ُب تدينها ،حىت تصل إٔب مرحلة ال عبلقة ؽبا بدين ا﵁،
وإف ادعت أف ما ذىبت إليو ىػو دين ا﵁ ،وأعلنت أهنا تستمد مشروعيتها
من الدين.
وُب تقديري أف خلود اإلسبلـ ،وامتداده ،إمبا ربقق من خبلؿ تعهد ا﵁
حبماية نصوص الدين ُب الكتاب والسنة ،وحفظها ،وصحتها ،قاؿ تعأب:

﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحفظوف﴾ (اغبجر ،)9 :وقاؿ﴿ :ال تحرؾ
بو لسانك لتعجل بو﴾ ﴿إف علينا جمعو وقرءانو﴾ ﴿فإذا قرأنو فاتبع
قرءانو﴾ ﴿ثم إف علينا بيانو﴾ (القيامة.)19-16 :
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فحفظ ا﵁ للقرآف ،والبياف النبوي الذي ربقق من خبلؿ عزمات البشر-وال
يزاؿ-حاؿ دوف تطرؽ التحريف ،والتبديل ،والعبث بالنص الديٍت ،الذي
ىػو مصدر التدين ،ومعياره ..اػبالد ،الذي استمر إٔب جانب الطائفة
القائمة على اغبق ،اؼبستمرة حىت يوـ القيامة شاىد إدانة ،لكل اكبراؼ،
متوحدا للتجديد.
ومعيارا
وحيدا للتلقي،
ً
ومنبعا ً
وتأويل باطلً ،
ً
ولعلنا نقوؿ ىػنا :إف اغبماية ٓب تقتصر على النص الديٍت ،وإمبا امتدت إٔب
أيضا ،من خبلؿ السَتة والسنة ..ذلك أف السنة والسَتة
ضباية اؼبمارسة ً
ىػما معيار اؼبمارسة والتطبيق ..وبذلك ٓب يًُتؾ الفهم ،والتطبيق ،والتنزيل،
على الواقع ،لرؤى واجتهادات البشر ،وإمبا كانت السَتة والسنة معيار
الفهم والتصويب ،واإلطار اؼبرجعي لو ..وذبسيد ذلك اؼبستمرُ ،ب الطائفة
القائمة على اغبق ،اليت ال يضرىا من خالفها ،حىت يأٌب أمر ا﵁ ،مصداقًا
لقولو عليو السبلـ« :ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق ،ال
يضرىم من خذلهم ،حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك» (رواه مسلم).
لذلك يبكن القوؿ بكل االطمئناف :بأف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم تركنا
على بيضاء نقية ،ليلها كنهارىا ،سواء ُب نصوص الدين ا﵀فوظة الواضحة،
معاُ ..ب
اؼبيسرة للذكر ،أو ُب طريق التدين ً
أيضا ،أي ُب الدين والتدين ً
القرآف ،والسنة ،والسَتة ،وسنة اػبلفاء الراشدين.
ومن ىػنا ،نتبُت مدى خطورة ذباوز البياف النبوي ،أو ذباوز السنة ،أو ذباوز
السَتة ،وصحيح اؼبأثور بعامة ،حيث يفتح الباب على مصراعيو ،للرأي،
واؽبوى ،والتأويل ،لكل أمباط وأشكاؿ التدين ،والتطبيق ،الذي بو يكوف
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تفريق الدين ،حبيث يصبح لكل إنساف كتاب وسنة كما أسلفنا إذا افتقدت
اؼبرجعية ،اليت يبينها اؼبأثور ،وسبثلها تطبيقات اػببلفة الراشدة ،وفهم خَت
القروف.
إف فهم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وتنزيلو لنصوص الدين على الواقع،
من خبلؿ خَت القروف ،ىػو الذي يبثل اإلطار اؼبرجعي لفهم كل مسلم،
ُب كل عصر ..وإذا كاف اػبلود يقتضي أف مبتد بالنص القرآين ،لتنزيلو على
مشكبلت كل عصر ،حبسب ظروفو ،وإمكاناتو ،وتعدية الرؤية ،فإف ىػذا
االمتداد ال هبوز أف يعود بالنقض أو اإللغاء للبياف النبوي ،وفهم خَت
القروف ..ويبقى اؼبطلوب ُب االجتهاد واالمتداد ُب التطبيق ،امتبلؾ القدرة
على وضع اغباضر ُب موضعو ،اؼببلئم واؼبناسب للحاؿ الذي ىػو عليو ،من
مسَتة السَتة ،وفهم خَت القروف.
وقضية اػبَتية ،اليت قررىا وشهد ّٔا الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،للقرف
األوؿٍ ،ب الذي يليوٍ ،ب الذي يليو ،ومن ٍب تكوف اإلصابات ،ويكوف
التصويب والتجديد ،قضية تقتضي بعض التوقف.
إف شهادة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم للقروف الثبلثة األؤب بأهنا خَت
القروف على اإلطبلؽ ،سواء ُب ذلك القرف األوؿ ،الذي ىػو خَتىا ،والذي
شهد نزوؿ نصوص الدين ،وشهد تنزيلها على الواقع (فبارسة التدين) ،على
عُت الوحي ،أو تلك اليت امتدت فيها فبارسة التدين ،بعد توقف الوحي،
وغياب اؼبعصوـ ،تعٍت فيما تعٍت ،أنو اجتمع ؽبذه القروف ،وربقق ُب أىلها
من الصفات ،واؼبزايا ،واػبصائص ،ما لن يتوفر لغَتىا ..وسواء قلنا :إف
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ذلك ُب مساحة اػبَت ،أو عموـ اػبَتُ ،ب ىػذه القروف ،أو ُب النماذج
اؼبتفردة ،اليت سبثلت اإلسبلـ على شكل يبقيها ُب ؿبل األسوة واالقتداء،
حيث بدأ اػبَت ،فيما بعد ىػذه القروف يتضاءؿ على مستوى الفرد
أبدا ُب ىػذه األمة ،ألهنا كالغيث ،ال يُعرؼ اػبَت
وآّتمع ،لكنو ٓب ينقطع ً
ُب أولو أو ُب أخره ،كما دلت على ذلك بعض اآلثار.
إف الشمولية ُب اػبَتية وعمومها ُب ىػذه القروف ،هبعلها ُب ؿبل األسوة
واالقتداءُ ،ب ؾباؿ فبارسة التدين ،والتطبيق السليم ،الذي منحها ووظبها
بتلك اػبَتية ..إهنا اػبَتية الشاملة مشوؿ اإلسبلـ ،عبميع جوانب اغبياة،
وآفاقها ،وأبعادىا ،ذات العطاء اؼبتعدد واؼبتجدد.
وال شك عندي ،أف حبوث العلماء ،ودراساهتم اليت انصرفت إٔب أبعاد
استمرار اػبَتية ،وخلودىا ُب األمة اؼبسلمة ،أمر طيب ومهم ،ومن بشائر
اػبَت الدالة على االمتداد ،واػبلود ،واالستمرار ،لكن اعبانب األىم ُب
تقديري :أف زبضع ىػذه القروف ،اؼبشهود ؽبا باػبَتيةُ ،ب صحة وصدؽ
تدينها ،وفبارستها للدين ،أف زبضع للتحليل والدراسة ،واستخبلص
الصفات واػبصائص اليت كانت سبب خَتيتها ،وؿباولة ذبريدىا من حدود
الزماف واؼبكاف واألشخاص ،لتوليدىا ُب كل زماف ومكاف ،وجعلها أىدافًا
ومعايَت وركائز تربويةُ ،ب كل عمل دعوي تربوي ،لتصبح سلم القيم
ومدارج الكماؿ ،وسبيل اػبَتية ..كما ال بد أف تدرس عوامل اػبلل
واالنتقاص ،الذي دخل على األمة اؼبسلمة ،بعد ىػذه القروف ،فانكمشت
خَتيتها.
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وأعتقد أنو ليس اؼبقصود ،من الناحية الًتبوية ،وال بأف ذلك من مقاصد
حكرا ؽبا،
اغبديث ،حصر اػبَتية ُب ىػذه القروف ،وقصرىا عليها ،لتصبح ً
دوف غَتىا من سائر القروف ،ألف ذلك يناقض طبيعة اإلسبلـ ،ودعوتو
اؼبمتدة وخلوده ،ووراثتو للنبوة ،وإمبا اؼبقصود فيما أرى ،وا﵁ أعلم ،أف
يكوف التدين ُب ىػذه القروف ،وفهم الدين ،الذي منحت بسببو شهادة
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم باػبَتية ،ىػو سبيل اؼبؤمنُت إٔب التدين
الصحيح اػبالص ..وإال فما معٌت الشهادة ؽبا ،من الناحية العملية ،إذا ٓب
قادرا على ا﵀اولة للوصوؿ إٔب تلك اػبَتية،
يكن اؼبسلم ُب كل زماف ً
وسبثلها ،والتحقق ّٔا؟!
إف اشتغالنا بأف ىػذه القروف ىػي اػبَت ،وىي األعلى ،وأف ما تبلىا ىػو
األدىن ،إذا ٓب نلحظ ضرورة دراسة اػبصائص ،اليت رشحتها للخَتية،
وحاولنا االرتقاء إٔب مستواىا ،يصبح ال معٌت وال مغزى لو ،من الناحية
الًتبوية ،والدعوية ..وكم كاف اإلنساف يتمٌت أف هبد كتبًا ودراسات،
متخصصة ُب شعب علوـ اغبياة اؼبتعددة ،تستطيع أف توظف اؼبعارؼ
صبيعها ،حبيث تعرض ػبصائص ىػذه القروف ،وفق خطة منهجية توضع
دليل العمل ،دليل التدين السليم ،لبلنتساب إليها ،وطي مسافة الزمن،
للحصوؿ على اػبَتية والثواب ،الذي شهد ؽبا بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
وسلم .وإذا ٓب تكن حركة ىػذه القروف ،الفكرية ،والعملية ،واالجتماعية،
والسياسية ،ؿبل دراسة ،وربليل ،واستنتاج ،وعطاء لؤلجياؿ القادمة ،حبيث
اػبَتة ،فنخشى أف نقوؿ :إننا ٓب ندرؾ بعد
سبنحها الرؤية السليمة ،للحياة ّ

تقدًن اعبزء األوؿ
بقلم عمر عبيد حسنو

19

األبعاد الكاملة ،واؼبقاصد األساسية لشهادة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم
ؽبذه القروف.
إف دراسة الشخصيات العظيمة واؼبتميزة ،والفًتات الزمنية اؼبتألقة ،ذات
اإلقباز اغبضاري اؼبقدورُ ،ب حياة األمم ،وإلقاء األضواء على جوانبها
اؼبختلفة ،لتمثل دالئل عمل ،ووسائل تنوير ،وقيادات ىػدى ،ومناىج
علوما ؽبا مقوماهتا ،وطرائقها ،وزبصصاهتا ،ومعارفها..
ارتقاء ،أصبحت ً
لقد جردت اؼبعاين العظيمة من أشخاصها ،وزماهنا ،ومكاهنا ،وأعيدت
جدولتها ،كما أعيد بناؤىا تربويًا ،حبسب أولويتها ،لتكوف اؼبناخ الثقاُب،
والًتبوي ،غبركة األمةُ ،ب ؾباالهتا اؼبتعددة ،ولتشكيل نقاط ارتكاز
حضارية ،ربوؿ دوف االىتزاز والذوباف.
وكبن مبتلك ىػذه الكنوز العظيمة ،غبركة آّتمع اإلسبلمي :ثبلثة قروف،
مشهود ؽبا من اؼبعصوـ ،ومع ذلك نعيش حالة التخاذؿ الفكري والديٍت،
ونعجز عن امتبلؾ القدرة على وضعها ُب اؼبكاف اؼبناسبُ ،ب مناىجنا
الًتبوية ،والتعليمية ،وكباوؿ قراءهتا ،وتفسَتىا من خبلؿ حالة التخلف،
وفلسفة التخاذؿ ،اليت نعيشها ،ونرفعها كشعارات ،تصبح على أيدينا
عاجزة ،عن تغيَت الواقع الذي نعيش.
إف غياب اؼبدلوؿ العلمي للشعارات ،واؼبفاىيم ،واؼبصطلحات ،والًتصبة
الواقعية ؽبا ،وربويلها من فكر إٔب فعل ،ومن نظرية إٔب تطبيق ،ومن علم
إٔب ثقافة ،ومن ضبل للفقو ،يعترب من الناحية الثقافية ،من أخطر ما تصاب
بو األمم ُب حياهتا ،حيث تعيش حالة من الضبلؿ ،والركود ،واالستنقاع
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اغبضاري ،واالستبلب الثقاُب الذاٌب ،ال ربسد عليها ،وتصبح مهيأة لقبوؿ
ما يلقى إليها من خصومها ،وتبدأ مرحلة السقوط ،وتأٌب العملة الرديئة،
لتطرد العملة اعبيدة من السوؽ ،وربل ؿبلها ،وخباصة ُب حاالت االنبهار
باإلقباز والغلبة اؼبادية ،حيث يغيب الوعي ،وتبدأ األمة بالتنازؿ عن
مفاىيمها ،وشعاراهتا ،لصاّب (اآلخر).
وقد تكوف اؼبشكلة األخطر ،أف تنشأ ُب األمة طبقة من ال ُكتّاب
واؼبفكرين ،والصحفيُت ،يدَّعوف التنوير والتحرر ،سبارس العمالة الفكرية،
وتقوـ بنوع من اؼبقاربة الثقافية واغبضارية ،بُت مفاىيمها ،وشعاراهتا،
ومصطلحاهتا ،ومفاىيم حضارة وثقافة (اآلخر) ،فتتحوؿ اؼبفاىيم
واؼبصطلحات والشعارات ،اليت األصل فيها ،أف تشكل اغبصوف الثقافية،
والقسمات اغبضارية لؤلمة ،إٔب معابر ؼبفاىيم ومصطلحات (اآلخر)،
وبذلك تنخلع األمة من شخصيتها الثقافية ،وتدخل مرحلة التيو والضبلؿ،
فبل ىػي متمثلة لثقافتها ،ومفاىيمها ،وقيمها ،وال ىػي مقبولة ،بطبيعة
تارىبها الثقاُب ،وقيمها الدينية ،للدخوؿ ُب ثقافة (اآلخر) ،إال حبدود ما
ُوبَقق العمالة الثقافية ،وُيب ّكن من االخًتاؽ الثقاُب ..ولعل ُب اغباؿ اليت
انتهت إليها بعض الدوؿ اإلسبلمية ،اليت أعلنت العلمانية ،وااللتحاؽ
بالغرب ،وااللتزاـ بقيمو ،واالنسبلخ من اإلسبلـ ،خَت عربة ،فلم تبق
مسلمة كما ينبغي ،وٓب تصبح أوربية غربية خالصة.
ومن جانب آخر ،فإف اغتياؿ اؼبدلوؿ اغبقيقي للمفاىيم واؼبصطلحات،
وتفريغها من مضموهنا ،والتعامل معها من خبلؿ حالة التخلف والتخاذؿ،
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والعقلية الذرائعية ،اليت تسيطر على األمةُ ،ب حاالت الركود ،يؤدي إٔب
ؿباصرة ىػذه اؼبصطلحات واؼبفاىيم ،وىبرجها من دائرة الفاعلية ،واالنفعاؿ
ّٔا ،وحسن توظيفها تربويًا ،وبذلك تفتقد مدلوالهتا الصحيحة ،وتصبح
عاجزة عن التغيَت ،وإعادة البناء.
لذلك نرى أف قضية التوحيد والعبودية ﵁ ،اليت كانت ى ّػم الرساالت
السماوية تارىبًا ،وكانت ميداف الصراع اغبقيقي ،ؼبا يًتتب عليها من آثار
على مستوى الفرد ،وآّتمع ،واألمة ،والدولة ،أصبحتُ ،ب مراحل اعبمود
كثَتا ،عن غَته
والتخلف ،والتقليد ،ؾبرد شعار ،يصعب سبييز الذي يرفعو ً
الذي ال يؤمن بو.
ودبعٌت آخر ،نرى أف شهادة (ال إلو إال ا﵁) ،اليت تعٍت ىػدـ العبوديات،
ونسخ اآلؽبة ،وإثبات التوحيد والوحدانية ،واليت كانت تعٍت التغيَت،
والتحوؿ ،وااللببلع من حاؿ ،ؽبا مواصفاهتا ،ومعايَتىا ،ومفاىيمها،
وعبودياهتا ،إٔب حالة التحرر واالنعتاؽ ،واسًتداد إنسانية اإلنساف ،ونسخ
تسلط اإلنساف على اإلنساف ،لذلك كاف الناطق ّٔا ،اؼبدرؾ ألبعادىا
ومدلوالهتا ،تتغَت مفاىيمو ،كما يتغَت سلوكو ،وعبلقاتو ،ويعيش شبراهتا ُب
النفس وآّتمع ..وىي الشعَتة اليت من السنة أف ينادى ّٔا ُب أذف اؼبولود،
فور استقبالو للدنيا ،ويستمر اإلعبلف واألذاف ّٔا من على أعلى مكاف ،وال
يكتفى بسماعها واستيعأّا ،وإمبا ال بد لكل مسلم أف هبيب اؼبؤذف،
ويقوؿ مثلما يقوؿ ،حىت تتجدد اؼبعاين واؼبدلوالت ُب نفسو« :إذا سمعتم

علي . ..الحديث» (رواه مسلم )،
المؤذف فقولوا مثلما يقوؿ ،ثم صلوا َّ
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كما أف النطق ّٔا ،أخر ما يودع اإلنساف بو الدنيا ،حيث من السنة أف
يُلقَّنها ُب االحتضار..
ىذه الشهادة ،الشعَتة ،نراىا اليوـ أصبحت شعارات ترفع ،وتكاد ،تكوف
عند كثَتين ببل مدلوؿ ،إٔب درجة يصعب علينا معها سبييز من يرفعها
حقيقة ،فبن ال يؤمن ّٔا مطل ًقا ،من حيث السلوؾ!
إف غياب شعارات األمة ،ومفهوماهتا ،وقيمها ،عن ساحتها الفكرية،
وتشكيلها الثقاُب ،وفبارساهتا اليومية ،يعٍت أف األمة دخلت مرحلة التيو
والفراغ ،الذي يسمح (لآلخر) باالمتداد ُب داخلها ،كما أسلفنا.
أيضا ،االكبراؼ باؼبصطلحات،
ولعل من اؼبخاطر الثقافية الكبَتةً ،
واؼبفاىيم ،والشعارات ،عن مدلوالهتا الصحيحة ،واػبروج ّٔا عما وضعت
لو ،ليصبح دورىا ،تربير وتسويغ حاالت الركود ،واالنسحاب ،واإلرجاء،
والعطالة ،وانطفاء الفاعلية ..ومن ىػنا قلنا :إف القروف اؼبشهود ؽبا باػبَتية،
وتألق العطاء ،والفاعلية ،ىػي اليت تشكل مرجعية الفهم ،والتحديد
ؼبدلوالت الشعارات ،واؼبفاىيم ،واؼبصطلحات ،وترصبتها إٔب أفعاؿ،
وذبسيدىا ُب واقع الناس ..وأي تفسَت يتجاوز ذلك ،أو ينقضو ،أو ىبرج
عليو ىػو نوع من البدع الفكرية ،واؼبفاىيمية ،ال بد من مراجعتها ،وتقويبها،
وتصويبهاُ ،ب ضوء تلك اؼبرجعية.
وىنا ال بد من وقفة بسيطة ،لتحرير مفهوـ اؼبصدرية واؼبرجعية ،فيما نرى،
وا﵁ أعلم ..فإذا كاف مصدر التشريع ،واألحكاـ ،أو القيم بشكل أعم،
ىػو كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم الصحيحة دوف غَتنبا
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ألف ا﵁ تعهد حبفظ القرآف ،كما تعهد حبفظ البياف ،كما أسلفنا ،وألف كل
إنساف يؤخذ من كبلمو (اجتهاده وفهمو) ويػَُرُّد إال صاحب ىػذا القرب عليو
الصبلة و السبلـ ،كما يقوؿ اإلماـ مالك فإف اجتهاد وفهم القروف
اؼبشهود ؽبا باػبَتية ،ىػو الذي يشكل اؼبرجعية لكل الفهوـ األخرى
اؼبتتالية ..ويبقى معيار ىػذه اؼبرجعية ُب الفهم ،أو معيار الفهم ،ىػو القيم
دائما ،ألهنا اغبارس
اؼبصدرية ُب الكتاب والسنة ،اليت هبب أف تستصحب ً
األمُت على االستقامة على النهج.
قيدا على
وفهم خَت القروف ،الذي يشكل اؼبرجعية ،كما أسلفنا ،ال يعٍت ً
إطارا ،وبمي من التحريف ،واؼبغاالة،
العقل واالجتهاد ،دبقدار ما يعٍت ً
واالنتحاؿ ،والتأويل الباطل.
وأعتقد أف من أخطر بوادر اػبلل ،اليت دخلت على األمة ،بعد القروف
اؼبشهود ؽبا باػبَتية ،ؿبولة التقليل من شأف اؼبرويات ،اليت سبثل البياف
اؼبأموف ،وإبعادىا عن الساحة الفكرية ،وعندىا يقوؿ كل من شاء ما شاء،
ويذىب باؼبعاين القرآنية مذاىب شىت ..ولذلك نرى أف الفرؽ الضالة
واػبارجة صبيعها ،وحىت اؼبذاىب والتيارات اؼبعاصرة ،حاولت تقطيع الرؤية
اإلسبلمية ،وقراءة اإلسبلـ من خبلؿ أصوؿ مذاىبها ،فكاف اليسار
اإلسبلمي ،أو اإلسبلـ اليساري ،واإلسبلـ االشًتاكي ،واإلسبلـ الرأظبإب،
وىكذا ..حىت تتمكن من الدخوؿ إٔب آّتمع اإلسبلمي.
سوغ مشروعيتها ،بنصوص من القرآف،
لقد حاولت معظم الفرؽ ،أف تُ َّ
والتأويل لبعض آياتو ،وفق رؤيتها وفهمها اؼبسبق ،وكاف ال بد ؽبا من أف
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ترد الكثَت من اؼبرويات ،اليت تشكل الضوابط اؼبنهجية ،للفكر واؼبعرفة،
والفعل ،والتطبيق ،والًتسانة الثقافية ،غبماية فهم األمة ،وامتداد خَتيتها.
إف الكثَت من مرويات اؼبأثور ،الذي ُرّد ،حبجة أهنا آحاد تفيد الظن ،مع
أهنا واردة عن اؼبعصوـ ،وقد ترصبتها ،القروف اؼبشهود ؽبا باػبَتية ،إٔب
أفعاؿ ،والتزمتها ُب مسالكهاُ . ..رّد باجتهادات وآراء فردية ،وكأف الرأي
واالجتهاد الفردي ،متواتر يفيد اليقُت!!
وأعتقد أف مصطلح خرب اآلحاد ،وجواز رده ،ألنو يفيد علم الظن ،قضية
سبيبل ﵀اصرة
ٓب تطرح ُب زمن خَت القروف ،وإمبا جاءت متأخرة ،فكانت ً
اؼبرويات ومدلوالهتا ،وإخراجها من الساحة الفكرية.
كما أف العبث باؼبفاىيم ،واؼبصطلحاتٓ ،ب تقتصر على إلغاء بعض
اؼبرويات ،اليت تتؤب بياف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم للقيم ،وكيفيات
تنزيلها على الواقع ،وإمبا ذباوز عند بعضهم إٔب إلغاء السنة بإطبلؽ،
واعتماد القرآف فقط ،حبجة أف نص القرآف متواتر ،وأنو تبياف لكل شيء،
متأخرا ،وقد داخلها شيء من الوضع ،بسبب
وأف السنة جاء تدوينها
ً
األىواء ،ومسايرة السبلطُت ،والتبس فيها الصحيح بالسقيم ،ومعظم
مروياهتا ضعيف أو موضوع ،أو على خضوع التدوين ألدؽ الضوابط
العلمية ..ومن ىػنا بدأ اػبرؽ ،واػبلل الكبَت ،بل واالكبراؼ اػبطَت ،وأصبح
لكل إنساف ،حسب فهمو وإدراكو ،قرآف وبياف ،وألغي من تاريخ األمة
الثقاُب والعلمي ،األساس اؼبرجعي ،الذي سبثل ُب السَتة ،واػببلفة الراشدة،
وفهم خَت القروف.
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أيضا ،اعتماد بعض اؼبرويات بشكل مستقل ،خارج
ولعل األخطر من ىػذا ً
وجعل السنة حاكمة على القرآف ،وناسخة آلياتو ،وىو
عن وظيفة البيافْ ،
النص اؼبتواتر ،الذي يفيد علم اليقُت ،والذي ٓب يُسمح أثناء نزولو ،وكتابتو،
برواية السنة وتدوينها ،حىت ال زبتلط بالقرآف ،إال ما كاف من إذف خاص
لبعض الصحابة ،كعبد ا﵁ بو عمرو بن العاص رضي ا﵁ عنهما.
ولعل من الغرائب واؼبفارقات ح ًقا ،أنو وبكم على اغبديث بأنو شاذ ،إذا
مردودا إذا
خالف فيو الثقة من ىػو أوثق منو ،بينما ال يكوف شاذًا وال
ً
ناسخا للحكم الذي نص عليو
خالف القرآف الثابت بالتواتر ،بل يكوف ً
القرآف ُب رأي بعضهم!!
وىكذا يتطور اػبلل ،ويتسع اػبرؽ ،فتنتقل القدسية من القرآف إٔب السنة،
ويصبح القرآف عند بعضهم للتربؾ فقط ،ومن ٍب تنقل القدسية من القرآف
والسنة ،إٔب أقواؿ واجتهادات البشر ،حبجة أهنا مأخوذة من الكتاب
والسنة ،وتصبح كل آية أو حديث ىبالف ما عليو علماؤنا ،فهو مئوؿ أو
منسوخ (أبو اغبسُت الكرخي اؼبتوَب سنة 340ىػ).
لذلك يبقى السبيل إٔب استعادة العافية ،واسًتداد اػبَتية :سبثل مفاىيم،
ومصطلحات ،ومدلوالت ،ومرتكزات خَت القروف ،سواء ُب ؾباؿ اؼبصدرية:
الكتاب والسنة ،أو ُب ؾباؿ اؼبرجعية (فَػ ْهم خَت القروف ،اؼبشهود ؽبا من
اؼبعصوـ).
وبعد :فهذا اعبزء األوؿ ،من الكتاب الذي نقدمو اليوـ ،عرض للقضية
ا﵀ورية ،اليت تعترب من أخطر القضايا ُب ؾباؿ التحرر من العبوديات،
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واسًتداد إنسانية اإلنساف ،ونسخ األلوىيات اؼبعاصرة ،وإلغاء معابر الشرؾ
والوثنية من النفوس ،لتحقق العبودية ﵁ دوف سواه.
إنو عرض لقضية التوحيد والوساطة ،وىي قضية النبوة األؤب ،عرب تاريخ
ودائرا ُب ميداهنا،
دائما متمر ً
البشرية الطويل ،حيث كاف الصراع ً
كزا حوؽباً ،
خَتا قضية التوحيدُ ،ب النبوة اػباسبة ،وما اعًتى
وقد تتبع الباحث جزاه ا﵁ ً
أصحأّا من اإلصابات ،والتشوية ،واػبلل ،من خبلؿ التتبع العلمي اؼبوثق،
ليعيد إليها صفاءىا ونقاءىا ،ويعود باؼبسلمُت إٔب الينابيع األؤب ،اقتداءً
دبجتمع خَت القروف ،ليعود التوحيد إٔب موقعو ومكانو الصحيح ،من العقل
اؼبسلم ،ويكوف ؿبور تفكَته ،ودليل فبارستو.
متتبعا ذلك
لقد وضع الباحث يده على موطن اػبلل اغبقيقي ،وسببوً ،
ومستشهدا عليو ،من خبلؿ جولة تارىبية عريضةُ ،ب اؼبدارس ،واؼبذاىب
ً
الفكرية ،والفقهية ،والًتبوية ،وكاف لو وقفات طيبة مع تراث رواد ذبديد
التوحيد ،والعودة بو إٔب نقائو وصفائو ،كما ورد ُب الكتاب والسنة ،وطبق
ُب ؾبتمع خَت القروف.
والكتاب دبجملو ،يعترب إسهامة بارزة ،وؿباولة جادة ومنصفة ،إلعادة
الوعي بقضية التوحيد ،وأثرىا ُب النفس وآّتمع ،وانعكاساهتا الفكرية،
والفقهية ،والًتبوية ،بعد أف كادت تػُ َهمش ُب حياة كثَت من اؼبسلمُت،
وتنتهي إما إٔب ألفاظ وشعارات تردد ،وتستدعى لتلقُت األموات ،حيث
األمة ُب حالة احتضار ،و إٔب جدؿ كبلمي ،وذبريدات ذىنية عديبة
بعيدا عن عطاء الكتاب والسنة ،أو االنتقاص من أبعادىا
اعبدوىً ،
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الشموليةُ ،ب شىت ؾباالت اغبياة ،واالنكفاء ّٔا ،وعزؽبا عن األنشطة
الًتبوية ،واالجتماعية واالقتصادية . ..إْب ،وتغييب مصطلحات التوحيد،
والشرؾ ،والكفر ،ومدلوالهتا عن حياتنا الثقافية ،ومعاىدنا العلمية ،بسبب
النزوع اعباىلي ،وضغوط الثقافات الوافدة إلخراج اؼبسلمُت عن دينهم.
لذلك ،فهذا الكتاب ،ال يبكن أف تتحقق الغاية اؼبرجوة منو ،دبجرد قراءتو،
واستعراض مسائلو ،بل ال بد لو من الدراسة اعبادة ،واليقظة الكاملة ،فلعلو
يسهم باإلجابة عن أسباب اػبلل ،الذي نعاين منو ،ويضع خطوات ُب
اذباه العبلج.
وا﵁ من وراء القصد.
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تـقـذَـى انجسء انثاٍَ
بقهى عـًـر عبُـذ دسُـه
اغبمد ﵁ ،الذي أورث األمة اؼبسلمة النُّبوة والكتاب اػباًب ،الذي أنزلو ا﵁
معيارا
مصدقًا ؼبا بُت يديو من الكتابُ ،
ومهيمنًا عليو ..فجاء القرآف ً
للحق ،ومبيّْػنًا ؼبا َغبق تُراث النبوة ،من اإلصابات والعللُ ،ب التدين،
ومصوبًا ؼبسَتة البشريةُ ،ب ربقيق العبودية ﵁ تعأب،
والتحريف ُب الدين،
ّْ
ومسخ ألوىيات البشر ،اليت كانت وراء الظُّلم اؼبمت ّد ُب التاريخ ،مهما
رجا األمة الوسط ،اليت اكتسبت صفة اؼبعيارية،
كانت أشكالو وألوانوُ ،
وـب ً
دبا ربمل من قيم السماء ،لذلك كاف من وظائفها الرئيسة ،الشهادة على
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا
الناس ،والقيادة ؽبم إٔب اػبَت ،قاؿ تعأبَ ﴿ :وَك َذل َ
لّْتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
يدا﴾ (البقرة.)143:
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َف َّ
وؿ َعلَْي ُك ْم َش ِه ً
والصبلة والسبلـ على عبد ا﵁ ورسولو ،القائل« :ال تُطروني كما أَطْرت

النصارى ابن مريم ،فإنما أنا عب ٌد ،فقولوا :عبد اهلل ورسولو» (رواه
ا﵀جة البيضاء ،واغبنيفية السمحاء ،ليلها
البخاري) ،الذي تركنا على َّ
كنهارىا ،ال يزيغ عنها إال ىػالك ،وبعد:
فهذا ((كتاب األمة)) ،الثامن واألربعوف(( :التوحيد والوساطة في التربية
الدعوية)) ،اعبزء الثاين ،لؤلستاذ فريد األنصاري ،أستاذ الدراسات
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اإلسبلمية ،بكلية اآلداب والعلوـ اإلنسانيةُ ،ب مكناس ،اؼبغربُ ،ب

سلسلة ((كتاب األمة)) ،اليت يصدرىا مركز البحوث والدراسات ،بوزارة

األوقاؼ والشئوف اإلسبلميةُ ،ب دولة قطر ،مسانبة ُب إعادة البناء،
واسًتداد دور النخبة ،اليت تشكل طبَتة النهوض ،وسبثل الطائفة القائمة
على اغبق ،اليت ال يضرىا من خالفها ،حىت يأٌب أمر ا﵁ ،وىي على
ذلك ..اليت ربرس اغبق ،وتدافع عنو بكل الوسائل اؼبشروعة ،وتقوـ بإحياء
حسبة األمر باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر ،اليت ّٔا كانت خَتية األمة ،قاؿ
تعأبُ ﴿ :كنتم خيػر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َف بِالْمعر ِ
وؼ َوتَػْنػ َه ْو َف َع ِن
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
الْ ُمن َك ِر َوتُػ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو …﴾ (آؿ عمراف ..)110:تغري بسلوكها ،وتثَت
االقتداء ،وتشكل ميداف تدريب على اؼبعاين اإلسبلمية ،وتضمن التواصل
لعقيدة التوحيد ،اليت تتجسد ُب سلوكها وفبارستها ،ورباوؿ إشاعتها ُب
صبيع جوانب اغبياة ،وال تتوقف فيها عند ذبريدات ذىنية ،وؾبادالت
كبلمية ،ضمن الغرؼ اؼبغلقة ،ورباصرىا ُب مربعات ضيقة ،قد تذىب
معا.
بالعمر واألجر ً
وأعتقد لو أننا أدركنا مقاصد الدين بشكل صحيح ،وأبصرنا األىداؼ اليت
نسعى إليها ،واليت ىػي أمانة ،وتكاليف شرعية ،وقوؿ ثقيل ،وأحسسنا
دبسئولية التغيَت ،وإقامة آّتمع اإلسبلمي ،ؾبتمع التوحيد ،بكل أبعاده،
ألعدنا النظر بالكثَت من مناىجنا ،وبراؾبنا ،ومواردنا الثقافية ،ومعاىدنا،
ومدارسنا ،وفبارساتنا ،وألدركنا أف الكثَت من أنشطتنا اؼبتنوعة  -إف كانت
فكرا ،ونقع
ىػناؾ أنشطة  -ىػي شبرة لعقلية اإلرجاء والعطالة ،اليت ننكرىا ً
فعبل وفبارسة ..وأحسب أننا بواقعنا اغبإب نعيش خارج التاريخ ،فلو
فيها ً
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سبثلنا قيمنا ُب الكتاب والسنة ،ومَتاثنا الثقاُب بشكل سليم ،ؼبا قبلنا بالواقع
أيضا ،والمتلكنا القدرة على التعامل معو ،من خبلؿ قيم الكتاب والسنة،
ً
وعطاء عقيدة التوحيد ،التعامل مع القيم من خبلؿ مشكبلت الواقع،
والتفكَت ُب النهوض بو ..إننا ال نعيش خارج التاريخ فقط ،وإمبا نعيش
أيضا ..فإذا كاف اغباضر ىػذا حالو ،وىو ماضي
خارج اغباضر واؼبستقبل ً
اؼبستقبل ،فكيف سيكوف اؼبستقبل؟
إف عقلية اػبروج من الواقع ،واالنسحاب من مشكبلتو؛ االنسحاب من
حركة اغبياة ،وعدـ القدرة على اؼبعاعبة لئلصابات ،من خبلؿ عقيدة
التوحيد ،والتخلي عن مسئولية التغيَت بكل مستلزماهتا ،واغبكم على حركة
اغبياة وفبارساهتا من بُعد ،واالكتفاء بعقلية الفتوى باغببلؿ واغبراـ ،دوف أف
نكوف قادرين على صنع اغببلؿ ،واالمتناع عن فعل اغبراـ ،سوؼ هبعلنا
نسَت خلف آّتمع ،ندفن موتاه ،بدؿ أف نسَت أمامو ،ونقوده إٔب اػبَت،
ونقوـ سلوؾ أحيائو.
ّْ
فما القيمة العملية ،واألثر الفعلي والسلوكي ،لعقيدة التوحيد ،اليت نفخر
بأهنا تعٍت العبودية ﵁ ،الواحد األحد ،ونبذ العبوديات ،وتعٍت التحرير
واالنعتاؽ ،وتعٍت الوالء الكامل ﵁ تعأب ،وتعٍت ضبل أمانة مسئولية التغيَت؟
وما القيمة العملية المتبلكنا النص السماوي اػباًب دوف غَتنا ،إذا ٓب
أثرا تغيَتيًا ُب حياتنا على ـبتلف األصعدة؟ فما أيسر أف أقوؿ
ُوبدث ذلك ً
 أفيت  -بأف ىػذا حراـ ،وىذا حبلؿ ،وما أصعب أف ألبرط ُب مشكبلتاغبياة ،فأتعامل معها من خبلؿ قيم الكتاب والسنة ،فأصنع اغببلؿ ،وأمتنع
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عن فعل اغبراـ ،وأضع خطة لقيادة آّتمع إٔب اػبَت ،واألخذ بيده شيئًا
فشيئًا ،لبللتزاـ ُب ضوء قيم الكتاب والسنة ،وذلك من خبلؿ إدراؾ واقع
األمة ،ومعرفة إمكاناهتا ،لتحويلها إٔب اغببلؿ ،وحجزىا عن اغبراـ.
إف ذلك يقتضي عقلية أخرى ..عقلية اسًتاتيجية ،تستشرؼ اؼباضي،
وتدرؾ اغباضر ،وتبصر اؼبستقبلُ ،ب ضوء الظروؼ ا﵀يطة ،واإلمكانات
سباما،
اؼبتاحة ،فتحدد موقعها بدقة ،وتوظف إمكاناهتا ،وتعرؼ دورىا ً
فتكوف ؽبا ؾباىدات متنوعة ،وتستكمل زبصصات مفقودة ،وذبتهد ُب
تنزيل اإلسبلـ على الواقع ،وال تكتفي بتقدًن الفتاوى ،واغبكم الواقع من
أيضا جبلد آّتهدين ُب التغيَت بدؿ تقدًن النصح ؽبم،
بُعد ،بل قد تقوـ ً
لتخادع النفس دبشروعيات خيالية ،وزبلي مسئوليتها عن التغيَت.
اجتهادا ،ىػو إعبلف
ولعل إغبلؽ باب االجتهاد الذي ال ىبرج عن كونو
ً
لوفاة العقل ،وؿباصرة ػبلود الشريعة ،وامتدادىا ،وقدرهتا على العطاء ُب
كل زماف ومكاف ،وخروج من اغباضر واؼبستقبل ،وفتح الباب على
مصراعيو للغزو الفكري ،والثقاُب ،والقانوين ،واالستبلب اغبضاري،
والتحوؿ إٔب تقديس األشخاص ،والتوقف عند اجتهاداهتم ،وآرائهم،
اختصارا ،وشرح الشرح ،واختصار االختصار،
شرحا و
والدوراف ُب فلكهاً ،
ً
ووضع اغبواشي واؼبتوف ،ونظم األراجيز وشرحها ،واالنسحاب من الواقع
االجتماعي ،والبعد عن معاعبة مشكبلت األمةُ ،ب ضوء قيم الكتاب
والسنة ،وابتكار شروط وقيود لبلجتهاد مستحيلة الوجود والتحقق ،واغبجر
على فضل ا﵁ وقدرتو ُب أف يبنح األمةُ ،ب كل زماف ومكاف ،القادرين

تػقػديػم اعبزء الثاين
بقلم عػمػر عبيػد حسنػو

32

على النظر ؼبشكبلهتاُ ،ب ضوء الكتاب والسنة ،وامتبلؾ القدرة على
التعامل مع الكتاب والسنة ،والنظر فيهما ،وتنزيلهما على الواقع ،من
خبلؿ استيعاب تلك اؼبشكبلت.
فاالجتهاد ُب هناية اؼبطاؼ ،ىػو نوع من التفكَت ،وإعماؿ العقل ُب النص
الشرعي ،وؿباولة االستهداء بو ،لتقدًن اغبلوؿ ؼبشكبلت الواقعّٔ ،دي من
خلود الشريعة ،ومرونتها ،وقدرهتا على العطاء ..وىذا االجتهاد قد ىبطئ،
وقد يصيب ،وسواء أكاف خطأ أـ صوابًا ،فصاحبو مأجور إلعماؿ ذىنو،
وتفاعلو مع نصوص الكتاب والسنة.
واؼبعروؼ أف ا﵁ سبحانو وتعأب ذباوز عن اػبطأ ،وٓب يعاقب عليو ،قاؿ

الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :إف اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسياف
وما استكرىوا عليو( »..رواه الدار قطٍت ،وابن ماجو) ،إال ُب قضية

إعماؿ العقل ،واالجتهاد ُب نصوص الشريعة ،فإف األمر ٓب يقتصر على
التجاوز ،ورفع اػبطأ ،وإمبا يتعدى إٔب الثواب عليو ،حىت تبقى حركة الفكر
ومفتوحا لكل مسلم ،حبسب
مستمرة ،واالتصاؿ بالكتاب والسنة دائبًا،
ً
قدرتو واستطاعتو.
ذلك أف تعطيل قطاعات كبَتة من اؼبسلمُت عن التفكَت ،واالنفعاؿ
بالنصوص ،واغبكم عليها بالعجز ،وعدـ امتبلؾ األىلية ،وجعل القرآف
والسنة للنخبة فقط ،أمر يتعارض مع أخص خصائص خَت القروف ،اليت
عاما وصباىَتيًا ،ابتداءً من الطفل الذي
كاف االنفعاؿ فيها بنصوص الشرعً ،
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درب على االجتهاد ،ووبضر ؾبلس شورى الصحابة ،واؼبرأة اليت ترد على
يُ ّ
وتصوب اجتهاده ،وحىت خليفة اؼبسلمُت.
إماـ اؼبسلمُت وخليفتهمّ ،
وحوؿ
لقد أدى إغبلؽ باب االجتهاد ،وإيقاؼ التفكَت ،إٔب كارثة عقليةّ ،
األمة من التفكَت واإلبداع ،إٔب التلقُت والتقليد ،وعاد ّٔا إٔب أدىن وظائف
العقل ،إٔب مراحل العقل الطفوٕب ،القادر على اغبفظ ،وشحن الذاكرة ،منو
على التفكَت ،والتحليل ،والنظر ،واالجتهاد ،حىت باتت مؤسسات التعليم
والًتبية ،والعملية التعليمية بعامة ،تقوـ على التلقُت ،وليس تعليم التفكَت..
والطالب اؼبتميز ،ىػو ذو الذاكرة القوية ،األكثر حفظًا ،الذي يكوف نسخة
تطلعا..
عن أستاذه ،وكتابو اؼبدرسي ،واألكثر سكونًا وعطالة ،واألقل ً
والطالب الشاذ واؼبشاغب ،ىػو الطالب صاحب الفاعلية والنشاط الذىٍت،
الذي وباوؿ النظر ،والتفكَت ،والسؤاؿ ،واػبروج عن اإليقاع العاـ!! وبذلك
ينشأ التقديس لؤلشخاص ،والتعصب آلرائهم ،النعداـ القدرة على النظر
واؼبوازنة واؼبقارنة ،واإلفادة من صبيع اآلراءُ ،ب العودة إٔب نصوص الكتاب
والسنة.
وىنا قضية ،أعتقد أهنا أصبحت اليوـ على درجة من األنبية ،ألهنا شكلت
ثورة ،قلبت موازين التعليم وطرائقو ووسائلو ،وىي أف وسائل وتقنيات
مذىبل ح ًقا ،وضبلت عن الذاكرة
تطورا
ً
اغبفظ واالسًتجاع ،قد تطورت ً
اإلنسانية أعباء كبَتة ،لتتوفر وتتحوؿ طاقات العقل كلها إٔب التفكَت
والتحليل ،والدراسة ،واالستنتاج ،واالستقراء ..وٓب تبق ميزة لئلنساف
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الذاكرة ،أو اإلنساف (الكاسيت) ..وما قيمة ا﵀فوظ ،واؼبباىاة بو ،إذا ٓب
ينتفع منو؟
وُب تقديري ،أف االجتهاد ،حركة أمة كاملة ،ومسئولية أمة ،وإقباز أمة،
ومراقبة أمة ،لكل فرد فيو نصيب ،وذلك للحيلولة دوف االكبراؼ واػبروج..
إذ كيف يبكن للمسلم مقارعة اؼبنكر ،والقياـ حبسبتو  -وىي حسبة عامة
عاجزا عن معرفتو؟! فإذا ٓب تتمرف األمة على النظر واالجتهاد،
 إذا كاف ًفسوؼ تتحوؿ من حركة اؼبدف ،إٔب سكوف اؼبقابر ،تق ّدس أقواؿ الرجاؿ،
الذين غابوا ُب جوؼ اؼباضي ،وتطلب منهم اإلنقاذ لؤلحياء ،الذين
يبتلكوف االختيار والفاعلية  -لكن يعطلوهنما  -وتعجز عن النظر
واالمتداد ،وربقيق اػبلود والعطاء لئلسبلـ اػبالد !
إف التوىم بأف نقد االجتهاد ،والفهم ،والتدين ،نق ٌد للدين ونصوصو
جوا من اإلرىاب الفكري ،وصنع عقدة اػبوؼ من
اؼبعصومة ،أوجد ً
اػبطأ ،حىت أصبحت معظم مؤسساتنا ،اؼبسماة بالعلمية والشرعية ،تتوىم
بأهنا تُؤثر السبلمة ،فتقوـ على الشحن من اؼباضي ،والتفريغ ُب اغباضر،
والنقل لؤلقواؿ فقط ،دوف القدرة على فرزىا ودراستها ،وبياف وجهاهتا،
وربديد اػبلل فيها ،واػبلوص إٔب اغبلوؿ اؼبطلوبة للحاضر.
وكم يلحظ اإلنساف ُب اؼبؤلفات اغبديثة ،وخاصة الرسائل العلمية اعبامعية،
دقة النقل  -أو عدـ دقتو  -لقاؿ :فبلف ،وقاؿ :فبلف. ..أما ماذا قاؿ
صاحب ىػذه النقوؿ ،فأمر مسكوت عنو ..لذلك فبدؿ أف ُزبصب ىػذه
األقو ُاؿ الفكر االجتهادي ،من خبلؿ اؼبقارنات واؼبوازنات ،والنظر،
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والًتجيح ،ربولت لتوقع الناس ُب ارتباؾ وبلبلة ،قد توصل إٔب الفوضى
والضياع ،والشتات ،ومن ٍب إٔب األحكاـ اعبائرة على الًتاث.
ومنعا للتطاوؿ
أما اغبجة بأف إغبلؽ باب االجتهاد ،إمبا جاء ً
سدا للذرائع ً
على الشريعة ،فبن ال وبسنوف النظر ،حىت ال توظف نصوص الشريعة
غبكاـ االستبداد السياسي ،فإف حكاـ االستبداد ٓب ولن يتوقفوا عن
توظيف الشريعة ،واستخدامها لتسويغ مسالكهم ،وإهباد اؼبشروعيات
ألعماؽبم ،وقراراهتم ،أماـ اعبماىَت اؼبسلمة ،حىت إننا لنجد الفتوى،
والفتوى اؼبناقضةُ ،ب عصر واحد ،وقد أصبحت الفتاوى جاىزة ،وربت
الطلب. ..وىكذا ..فحكاـ االستبداد يسمحوف ألنفسهم االجتهاد ُب
الدين ،وتأويل نصوصو لصاغبهم ،وال يسمحوف ألحد االجتهاد ُب
السياسة ،لكن اغبقيقة اليت ال بد من إيضاحها ،أف مثل تلك الفتاوى ،ىػي
ساقطة قبل صدورىا ،كما نبلحظ ،وال تقنع حىت أصحأّا ،ألف وعي
األمة كفيل بتمييز الغث من السمُت ،وٓب وبل دوهنا إغبلؽ باب االجتهاد.
سدا للذريعةٓ ،ب يسدىا بشكل
ذلك أف إغبلؽ باب االجتهاد ،الذي قرر ً
عملي ،وإمبا أوٌب اغبذر من مأمنو ،كما أسلفنا ،حيث ٓب تتوقف فتاوى
السلطاف واالستبداد السياسي  ..ىػذا إضافة إٔب أف مبدأ سد الذريعة،
مصدرا للحكم الشرعي ،يبثل حالة خاصة ،وخاصة جدِّا ،وأف
واعتماده
ً
تعميمو يعطل الشريعة ،ويلغي أثرىا ُب الواقع ،وقد يلتقي من حيث
النتيجة ،مع من زعم بعدـ صبلحيتها إال للزمن األوؿ .إف إغبلؽ باب
سدا للذريعة ،حبجة فساد العصر ،تولدت عنو إشكاليات كبَتة،
االجتهادً ،
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كما أ﵀نا ،ليس أقلها اهتاـ الشريعة اػبالدة بالقصور ،والعجز عن معرفة
وتقدير الفساد ا﵀تمل ..وُب تقديرنا ،أف ا﵁ الذي خلق اإلنساف والعصر،
وأنزؿ الشريعة اػباسبة اػبالدة لكل عصر ،ىػو األعلم بتقلبات العصور
واألحواؿ ،وفسادىا ،وصبلحها ..فتوقيف االجتهاد ،باسم فساد العصر،
يؤدي إٔب فساد كبَت ،واهتاـ ضمٍت للشريعة ومنزؽبا ،بالقصور ،وعدـ تقدير
األمور.
ومبدأ سد الذرائع ،الذي كاف مرتكز إغبلؽ باب االجتهاد ،على أنبيتو
عاما
وضرورتو ،يبقى حالة خاصة ،وخاصة ً
جدا ،كما أسلفنا ،وليس مبدأ ً
يبتد حىت يلغي الشريعة ،ووباصرىا باجتهادات ،أو تونبات بشر ،قاصر
الفهم ،نسيب اإلدراؾ ،موقوت اغبياة ،ؿبدود العلم.
إضافة إٔب أف سد الذرائع ،يعٍت  -فيما يعٍت -إبقاء آّتمع على حالو
اليت ىػو عليها من الركود واعبمود ..واؼبسلم مطالب باالجتهاد اؼبستمر،
لبلرتقاء باألمة من اغبسن إٔب األحسن ،ومن الفساد إٔب الصبلح ..وال بد
أف يتحوؿ التفكَت بقدر أكرب من اعبدية ،إٔب ربقيق مبدأ جلب اؼبصاّب،
والنهوض باألمة ،واالجتهاد لذلك ..أما االنسحاب ،واإللغاء ،باسم درء
اؼبفاسد ،فنخشى أف يكوف تعميمو لونًا من اؼبفاسد ،ومسانبة سلبية ُب
عطالة األمة ،وتوقفها ،حىت ولو كاف ذلك حبسن نية.
وقد يكوف من أخطر اإلصابات اؼببكرة اليت غبقت باألمة اإلسبلمية ،من
الناحية الفكرية والعقدية ،وأفسدت على الناس حياهتم ،وحالت بينهم،
وبُت رواء قيم الكتاب والسنة ،وسهولة التلقي عنهما للعقيدة ،بدوف
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معا ،ىػي :ترصبة الفكر
تعقيد ،أو فلسفة مفسدة للعقل ،والدين ،والفطرة ً
((اآلخر)) ،الفكر اليوناين إٔب العربية ،بدؿ أف يًتجم الفكر والقيم
والعقيدة اإلسبلمية ،كما وردت ُب الكتاب والسنة ،إٔب اللغات األخرى،
لنشر اإلسبلـ ،واستنقاذ الناس فبا ىػم فيو ،من اػبلط والتشويو ُب العقيدة
والعبادة.
ذلك أف دخوؿ علم الكبلـ على اغبياة العقلية اإلسبلمية ،كاف ُ -ب رأينا
 بدء اػبلل ،واػبرؽ الكبَت ..لقد كاف وراء نشوء الكثَت من الفرؽ،واؼبذاىب ،والنحل الضالة ،وفتح باب التأويل ،واػبروج باؼبعٌت عما وضع
لو اللفظ ،ليتوافق مع األىواء والرغبات ..وبدؿ أف تكوف القيم اإلسبلمية،
ُب الكتاب والسنة ،ىػي اؼبعيار للقبوؿ ،والرفض ،ويكوف الفكر الوافد ،ىػو
مادة البحث وموضوعو ،ربوؿ األمر إٔب ؿباولة النظر لئلسبلـ ،من خبلؿ
القوالب الفلسفية الوافدة ،وجرت ا﵀اوالت العديدة لصب اإلسبلـ ُب ىػذه
القوالب الفلسفية الوافدة ،وجرت ا﵀اوالت العديدة ،لصب اإلسبلـ ُب
ىػذه القوالب ،واغبكم عليو من خبلؽبا ،فتحوؿ اإلسبلـ من معيا ٍر لو صفة
اؽبيمنة ،إٔب مادة للبحث ،وموضوع لو ،وأصبح اؼبعيار ىػو الوافد ،من
فلسفة اليوناف والروماف ،ففقدت العقيدة رونقها ،ورواءىا ،وسبيزىا،
وربانيتها.
إف الغزو الفكري والعقدي ،الذي جاء بو علم الكبلـ ،كاف وراء إقامة
اغبواجز الفكرية والنفسية ،بُت اؼبسلم ،والتلقي اؼبباشر من الكتاب والسنة،
وربوؿ األمر ،والنظر ،واالجتهاد ،إٔب ذبريدات ذىنية ،وقوالب كبلمية

تػقػديػم اعبزء الثاين
بقلم عػمػر عبيػد حسنػو

38

عقيمة ،ورسم بالفراغ ،أدت إٔب االختبلؼ ،والتمزؽ ،والتحيز ،والتعصب،
بدؿ أف يستمر االئتبلؼ ،والتكامل ،والتماسك ،واالعتصاـ بالكتاب
والسنة ،وأصبحت العقيدة ،كما أسلفنا ،ذبريدات ذىنية ،ال نصيب ؽبا من
الواقع ،أو السلوؾ.
وٓب يقتصر األمر على ميداف العقيدة ،وإمبا ذباوز إٔب مناىج التفسَت،
ومناىج أصوؿ الفقو ،وضاعت األمة بُت الردود ،واؼبناقشات ،والتشبيو،
والتأويل ،والتعطيل ،والتآكل ،والتشرذـ ،واالستمرار ُب طحن اؼباء.
صور اإلماـ الذىيب رضبو ا﵁ ،ذلك بقولو(( :وال ريب أف بعض علماء
وقد ّ

النظر ،بالغوا في النفي ،والرد ،والتأويل ،والتحريف ،والتنزيو  -في

زعمهم  -حتى وقعوا في بدعة ،أو في نعت الباري بنعوت المعدوـ..
كما أف جماعة من علماء األثر ،بالغوا في اإلثبات ،وقبوؿ الضعيف،
والمنكر أحيانًا. ..وحصل الشغب ،ووقعت البغضاء ،وبدّْع ىػذا ،وكفر

مسلما موح ًدا ببلزـ
ىػذا ،ونعوذ باهلل من المراء في الدين ،وأف نكفر
ً
قولو ،وىو يفر من ذلك البلزـ ،وينزه ويعظم الرب جل وعبل. ..
لقد أفرط بعضهم في نفي التشبيو ،حتى قاؿ :إنو تعالى ليس بشيء،
وأفرط بعضهم في معنى اإلثبات ،حتى جعل الخالق مثل خلقو ..نعوذ
باهلل تعالى من إنكار أحاديث الصفات ،فما أولها السلف في خير

القروف ،وال حرفوا ألفاظها عن مواضعها ،بل آمنوا بها ،وأقروىا ،كما
جاءت ،وفوضوا علم ذلك إلى اهلل ورسولو ،فكاف إيماف األمة
وعطاؤىا أقوى وأنفع من إيماف المتفلسفة وعلماء الكبلـ.
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أصبل ،وىي أـ
وآيات الصفات وأحاديثها ،لم يتعرض السلف لتأويلها ً

قطعا أف
الدين ،ولو كاف تأويلها سائغًا أو حتميًا لبادروا إليو ،فعلم ً
قراءتها وإقرارىا ،على ما جاءت بو ،ىػو الحق ،ال تفسير لها غير
اقتداء بالسلف)) (سير أعبلـ النببلء،
ذلك ،فنؤمن بذلك ،ونسكت
ً
.)506/10
لذلك نقوؿ :إف اإلدراؾ اؼبطلوب اليوـ ،أو العقلية االسًتاتيجية ،اليت
نفتقدىا باألقدار اؼبطلوبة ،ونسعى إليهآ ،ب تعد تقتصر على إبصار واقع
األمة ومشكبلهتا ،والتخطيط ؼبستقبلها ،وإمبا ذباوزت إٔب الرؤية العاؼبية ،أو
الرؤية اإلنسانية ،ذلك أف الفضاء اغبضاري اؼبطلوب التعامل معو اليوـ،
ذباوز الدولة ،وحىت األمةُ ،ب الوقت الذي ال يرى بعض الناس أبعد من
أرنبة أنوفهمُ ،ب ىػذا العصر العاؼبي.
فكيف نستطيع أف نقوؿ :بأف مثل ىػؤالء مدركوف ،لقيم الكتاب والسنة،
سباماُ ،ب الوقت الذي نرى أف البعد العاؼبي واالسًتاتيجي،
مدركوف لًتاثهم ً
تارىبيًا ،ترافق مع نزوؿ اآليات األؤب..
صبيعا ،والعاؼبُت ،قبل أف تكوف
اآليات اؼبكية ..حيث جاء خطأّا للناس ً
للمسلمُت دولة اؼبدينة ،أو دولة اعبزيرة ،أو حىت أي مكاف آمن ..وكانت
رسائل الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم للملوؾ واألمراء ،خارج النطاؽ
اإلقليمي ،ووعد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم أصحابو ،الذين ما يزالوف ُب
حينها ،غَت آمنُت على أنفسهم ،أف يكونوا ضبلة اػبَت ،والرضبة ،والوراثة
غبضارة كسرى وقيصر.
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لذلك نقوؿ :إف اؼبشكلة اغبقيقية ،أننا نعيش خارج حركة آّتمع ..خارج
فعبل أحد ىػذه األبعاد الثبلثة،
اؼباضي ،واغباضر ،واؼبستقبل ..ولو أبصرنا ً
لقادنا ذلك إٔب إبصار البُعدين اآلخرين..
حيث ال يعقل التخلف ُب جانب ،واإلبداع واالرتقاء ُب آخر ..لذلك نرى
أف دعوى االنتصار للماضي اؼبتألق ،ىػي دعوى ببل دليل.
وقضية مهمة أخرى ،يبكن أف نكوف عرضنا لبعض جوانبها ُب اعبزء األوؿ،
من ىػذا الكتاب ،وىي أف نصوص الدين  -كما ىػو معلوـ  -معصومة،
وؿبفوظة ،وقد تعهد ا﵁ حبفظها ،لذلك فإف اإلصابة واؼبشكلة ،قد تكوف
بالفهم واالجتهاد ،وتنزيل القيم ُب الكتاب والسنة ،على الواقع ،أي ُب
الفهم والتدين ،وليس ُب قيم الدين نفسو ..وأف نقد الفهم والتدين،
وربديد اػبلل ،واكتشاؼ علل التدين ،وؿباوالت التصويب والتجديد ،ال
يعٍت النقد ،أو اإللغاء ،أو ا﵀اصرة لنصوص الدين ُب الكتاب والسنة،
ذلك أف التدين ُب هناية اؼبطاؼ ىػو مواضعات ،واجتهادات بشرية ،هبري
عليها اػبطأ والصواب ،فنقدىا ال يعٍت نقد الدين ،وأف االلتباس ُب ىػذا
جوا من التخوؼ،
اؼبوضوع ،أدى إٔب مضاعفات وسلبيات خطَتة ،وأشاع ً
وؿباصرة حركة العقل ،واالجتهاد ،والتفكَت ،وإشاعة اإلرىاب الفكري ،كما
أسلفنا ،وأصاب األمة حبالة من الركود ،والتقليد العاـ ،والتخاذؿ الفكري،
وتكريس األخطاء ،واختفاء َملَ َكة النقد.
والناقد ،أو الناصح ،أو القائم حبسبة األمر باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر،
ىػو ؾبتهد ،وشريك ُب عملية البناء ،لذلك هبري عليو اػبطأ والصواب،
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كسائر آّتهدين ،ولو مواصفات ،ال بد من ربققها ،سواء ما يتعلق حبدود
اؼبعرفة اليت يتعامل معها ،وامتبلؾ األدوات ،واإلدراؾ الكامل ؼبا يقدـ عليو،
ألف اغبكم على الشيء فرع عن تصوره ،والنقد حكم وتقوًن وشهادة ،أو
آمرا باؼبعروؼ ،فليكن
ما يتعلق بالتزاـ أخبلؽ اؼبعرفة وآدأّا ..فمن كاف ً
أمره دبعروؼ.
قليبل ،دبا يتسع لو آّاؿ ،وىو
وىنا أمر قد يكوف من اؼبفيد التوقف عنده ً
أف للنقد واؼبناصحة بشكل عاـ معايَت ،وموازين ،وقيم ،وآداب ،ال هبوز
ذباوزىا ،حىت ال يتحوؿ البناء إٔب ىػدـ ،والنقد إٔب جلد ،والنصيحة إٔب
فضيحة ،والثقافة إٔب لوف من العبث والتضليل ..وإذا كاف ىػذا ىػو اؼبنطلق
ؼبمارسة عملية النقد والتقوًن بشكل عاـ ،وُب شعب اغبياة واؼبعارؼ
اؼبتنوعة ،فهو ُب نقد ،وتقوًن التدين ،وبياف عللو ،أشد ..حيث ال بد أف
عدال،
يكوف اؼبعيار أشد دقة ،وصرامة،
ووضوحا ،وأف يكوف صاحبو عاؼبا ً
ً
ً
فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يقوؿ( :يحمل ىػذا العلم (قيم الدين) ،من
ٍ
خلف عٌدولو ،ينفوف عنو تحريف الغالين ،وانتحاؿ المبطلين،
كل
وتأويل الجاىلين» (رواه البيهقي).

ولقد اجتهد علماؤنا ُب وضع بعض األصوؿ والضوابط لعملية النقد
والتقوًن ،حىت تتحقق اؼبقاصد اؼبطلوبة .يقوؿ سفياف الثوري ،رضبو ا﵁ :ال

يأمر بالمعروؼ ،وينهى عن المنكر ،إال من كاف فيو خصاؿ ثبلث:
رفيق بما يأمر ،رفيق بما ينهى ،عدؿ بما يأمر ،عدؿ بما ينهى ،عالم
بما يأمر ،عالم بما ينهى (جامع العلوـ واغبكم.)256/2 ،
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فاإلنساف الذي ال علم لو بقيم الدين ،وال فقو لو دبقاصده ،وال دراية لو
بفهم القروف اؼبشهود ؽبا باػبَتية ،ىػو إنساف يفتقد مصادر الدينُ ،ب
الكتاب والسنة ،ويفتقد اؼبرجعية للفهم اؼبشهود لو باػبَتية ،وبذلك ىػو غَت
مؤىل ألف يبارس عملية النقد والتقوًن ،لصور التدين ،ألنو فاقد للمعايَت
واؼبوازين ،والفقو باؼبصادر واؼبقاصد ..ويزداد األمر خطورة ،إذا كاف الذي
أصبل ،كمثل بعض العلمانيُت
يتؤب عملية النقد ،من منكري الدين والتدين ً
واؼباركسيُت ،الذين ينطلقوف من أف الدين-ىذا إذا كانوا صادقُت ،وٓب تكن
مكرا وـبادعة -شأف شخصي ،معزوؿ أو ؿبيّد ،عن واقع اغبياة،
القضية ً
وتقوًن سلوؾ آّتمع ُب شىت آّاالت.
لذلك فنقدىم لصور التدين ،فاقد لؤلساس ،الذي يقوـ عليو ،قبل فقد
اؼبوازين ،ونقدىم ُب اغبقيقة ليس لصور التدين ،لتنقيتها من اؼبغاالة
أصبل،
واالكبراؼ ،والتأويل الباطل ،كما ىػو األصل ،وإمبا ىػو ىػدـ للدين ً
لكنهم هببنوف عن مهاصبة الدين ،كلوف من النفاؽ االجتماعي ،ألف ذلك
يكشف حقيقتهم ،ويفضح عمالتهم الثقافية ُب آّتمع اإلسبلمي،
فيتحولوف إٔب نقد صور التدين ،لتكوف وسيلتهم إللغاء قيم الدين من
اغبياة ،والربىنة على فساد مسالك أصحأّا ..وىذه قضية ال بد من التنبو
نقدا لصور التدين ،واكتشاؼ العلل ،وإمبا
ؽبا ،إذ ىػي ُب حقيقتها ليست ً
ىػي وسيلة لنقد الدين.
وقد تكوف الوسيلة األخطر ُب ىػذا السياؽ ،ىػو استنبات أشخاص على
الًتبة اإلسبلمية ،وُب الداخل اإلسبلمي ،مهمتهم األساس فبارسة علمنة
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اإلسبلـ ،وتقطيع رؤيتو الشاملة ،وتأويل نصوصو دبنأى عن النظرة الكلية
لؤلمور ،وفهم خَت القروف ،وإخراج قيمو من الساحة ،وتغييب مصطلحاتو،
والعبث دبصادره ،وؿباصرة مرجعيتو ،باسم اؼبعاصرة ..وىذا من أخطر علل
التدين ،اليت تتم اليوـ ربت شعار االستنارة واؼبعاصرة ،إف ٓب يكن أخطرىا.
أيضا ،وىي أف النقد ،والتقوًن ،واؼبراجعة ،ال تعٍت
وتبقى قضية أخَتة ً
اإللغاء ،واختزاؿ التاريخ العلمي ،والفكري ،واػبلقي للشخص ؿبل النقد،
واغبكم عليو من خبلؿ موقف واحد ،أو خطأ ُب االجتهاد ،ونسياف سائر
جهاده ،وكسبو ،وفضلو ،والعجز عن النظرة الكلية الشاملة لؤلمور ،والتوازف
ُب اغبكم ،وإعطاء كل ذي حق حقو.
ولعل اؼبصطلح اإلسبلميُ ،ب تسمية عملية النقد ،والتقوًن ،والتصويب:
(مناصحة) وليس (نقدا) ،لو الكثَت من اإلوباءات والدالالت ،ليس أقلها
الغَتة على اؼبنصوح ،وضبل اػبَت لو ،والرغبة ُب تسديده ،والشعور حبقوؽ
أخوتو ،وعدـ إسبلمو للخطأ والتجاوز لذلك جعل الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
وسلم الدين النصيحة ،فقاؿ« :الدين النصيحة .قلنا :لِ َم ْن؟ قاؿ :هلل،
ولكتابو ،ولرسولو ،وألئمة المسلمين ،وعامتهم» (رواه مسلم) ..فالنصح
والتقوًن ،ىػو من لوازـ اإليباف ،وصدؽ التدين ،وحق اؼبسلم على اؼبسلم.
وبعد:
فهذا الكتاب الذي نقدمو ،ىػو اعبزء الثاين ،من ((التوحيد والوساطة في
التربية الدعوية)) .وقد آثرنا إبقاء ترتيب الفصوؿ على حالو كما لو كاف
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احدا ،ؼبا لذلك من مدلوؿ ،تتكامل فيو اؼبقدمات مع
الكتاب جزءًا و ً
النتائج ،وتتماسك فيو مسَتة البحث.
خَتا  -بعد أف أصل للمصدرية ُب
ويبكن القوؿ :بأف الباحث  -جزاه ا﵁ ً
وبُت اؼبعاين اليت كانت
الكتاب والسنة ،واؼبرجعية من فهم خَت القروفَّ ،
سبب خَتية القروف األؤبُ ،ب اعبزء األوؿ ،تابع مسَتتو ،مستقرئًا حركات
التجديد والتصويب ،ورفض الوساطة اليت يعتربىا اؼبشكلة األساس ُب
اػبلل ،الذي غبق بالتدين ..وكانت لو وقفة مراجعة ومناصحة مع حركة
ترجح عندنا ،أف اؼبصلحة ُب إخراج األمر
الوعي اإلسبلمي اؼبعاصر ..وقد َّ
من إطار األشخاص ،إٔب نوع من التجريد ،الذي سوؼ ُيب ّْكن  -إف شاء
ا﵁  -من التوليد وامتبلؾ القدرة على مد الرؤية ،تأسيًا دبنهج الرسوؿ صلى
ا﵁ عليو وسلم« :ما باؿ أقواـ يقولوف كذا وكذا. ) ..

وبُت ـباطره ،دوف أف يبخس
والباحث -نفع ا﵁ بو  -تتبع مواطن اػبللَّ ،
الناس أشياءىم ،ليعود للتوحيد صفاؤه ونقاؤه ورواؤه ،ويعيش اؼبسلم شبراتو
الطيبة ُب النفس وآّتمع.
وا﵁ من وراء القصد.
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تًهُذ
قلت :إف ؾبموعة كبَتة ،من أمراض العمل
لعلو لن ىبالفٍت الكثَت ،إف ُ
اإلسبلمي ،ترجع إٔب اختبلؿ اؼبسألة الًتبوية فيو ،من حيث التصور ،أو
معا.
اؼبمارسة ،أو ىػما ً
ذلك أف الًتبية ىػي اإلطار األساس ،الذي يتم داخلو تشكيل القيادات،
واعبنود ،على حد سواء ،فهي صماـ األماف ،الذي يضبط اؼبسَتة الدعوية،
وتأىيبل.
داخل الصف؛ اصطفاءً واستيعابًاٍ ،ب ترقيةً وتزكيةًٍ ،ب زبرهبًا
ً
كثَتا من
كثَتا من اآلفات ،و ً
كثَتا من اػببلفات ،و ً
وقد ال حظنا ،أف ً
التعثرات الواقعة ُب العمل اإلسبلمي ،إمبا ىػي انعكاس طبيعي ،ػببلفات،
وآفات ،وتعثرات تربوية خاصة .ومن ىػنا ،كاف قدر كبَت من قباح مسَتة
العمل ُب ـبتلف جوانبو ،مرتبطًا بشكل مباشر ،أو غَت مباشر ،دبا وبققو
تصورا وفبارسة.
من قباحُ ،ب اؼبسألة الًتبويةً ،
ولذلك وجب على مفكري الدعوة اإلسبلمية ومنظريها ،تعميق البحث
أكثر ُب اؼبسألة الًتبوية ،وعدـ االكتفاء باألساليب التلقائية ،واؼبمارسة
االرذباليةُ ،ب رسم معآب اؼبنهج الًتبوي الدعوي ،وربديد منطلقاتو،
وأصولو ،وضبط قواعده ،ومقاصده ،وكيفيات تنزيل مقتضياتو العملية.
نضجا دبحاولة لدراسة أصوؿ الًتبية
وإسهاما مناُ ،ب بلورة فكر تربوي أكثر ً
ً
اإلسبلميةُ ،ب اذباه ؿباولة رسم معآب اؼبنهاج الًتبوي النبوي ،من خبلؿ
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القرآف الكرًن ،والسنة اؼبطهرة ،وكذا نصوص السَتة النبويةٍ ،ب حاولنا بعد
ذلك استقراء التصورات ،واؼبمارسات اؼبندرجة ُب فقو الًتبية ،عرب أجياؿ
األمة اإلسبلمية ،استقراء نقديًاُ ،مرّك ِزين على أعبلـ الفكر الًتبوي ،وأىم
صورا إلعادة التشكيل الًتبوي
مدارسو ،قديبًا -وحديثًا ،عسى أف نتبُت ً
االجتهادية ،الفردية واعبماعية ،وبعد كل ذلك ،تبُت لنا أنو رغم كثرة
إصباال عن
التصورات واؼبناىج الًتبوية اؼبقًتحة واؼبمارسة ،إال أهنا ال زبرج ً
نوعُت أو اذباىُت تربويُت:
ْ
اذباه توحيدي ،وباوؿ استلهاـ اؼبنهاج الًتبوي ،بناء على قواعد الفهم
العملية ،ومناىج االستنباط الشرعية من نصوص القرآف والسنة النبوية،
وؿباولة اكتشاؼ السنن ،والقواعد الًتبوية ،من خبلؿ السَتة النبوية ،قصد
مباشرا با﵁ سبحانو وتعأب ،عرب مفاىيم الوحي.
ربط الفرد ،ربطًا ً
واذباه وساطي ،هبمع كل التصورات واؼبذاىب الًتبوية القائمة ،على أساس
وجود (الوسيط) الًتبوي ،الذي قد يكوف (شيخ) مدرسة سلوكية صوفية،
أو (شيخ) مدرسة فكرية عقلية.

فريد األنصاري

تذذَذ انًصطهذاث يذار
انبذث
(ويشتمل على أربعة مباحث)

فٍ يصطهخ انتربُت
يصطهخ (انتىدُذ) فٍ سُاق االصطالح انتربىٌ
فٍ يصطهخ انىساطت
انتربُت انذعىَت بٍُ انتىدُذ و انىساطت
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انًبذث األول
فٍ يصطهخ انتربُت
ترجع مادة (ربب) ُب اللغة ،إٔب معاين النمو ،واإلمباء ،والعلو ،والكثرة،
واعبمع ،والسيادة ،وىذه كلها أصل واحد ،يدؿ على اإلمباء.
يقوؿ الراغب األصفهاين(( :الرب في األصل :التربية :وىو إنشاء

فحاال ،إلى ح ّد التماـ يقاؿ :ربَّو وربَّاه وربَّػبَو))(.)1
حاال ً
الشيء ً

المطر :يجمعو وينميو . ..والمطر
رب
وقاؿ ابن منظور(( :السحاب يُ ُّ
َ
المعروؼ والصنيعةَ ،يَػ ُربُّها َربِّا. ..
ورب
ب النبات والثرى :ينميوَّ . ..
يَػ ُر ُّ
َ
نماىا ،وزادىا ،وأتمها ،وأصلحها))(.)2
وربَّبهاَّ :
وأما (الًتبية) ُب التداوؿ االصطبلحي الدعوي ،فهي :تعهد الفرد اؼبسلم،
تصورا وفبارسة.
بالتكوين اؼبنتظم ،دبا يرقيوُ ،ب مراتب التدينً ،
نظرا لشمولية أىدافها اؼبرتبطة ،بالتدين
فالًتبية ّٔذا اؼبعٌت ،عملية مشوليةً ،
اإلسبلمي الشامل ،ذلك أف التعبد ُب اإلسبلـ ،غَت ـبتزؿ فيما يسمى عند
الفقهاء بالعبادات ا﵀ضة ،بل ىػو متعدد إٔب جانب العادات ،واؼبعامبلت،

 -1اؼبفردات ،كتاب الراء (ربب)..
 -2اللساف ،مادة (ربب) ،انظر أيضا القاموس ا﵀يط( ،ربب)..
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أيضا .ومن ىػنا كانت الًتبية اإلسبلمية متعلقة بتصحيح التصوراتٍ ،ب
ً
تصحيح التعبداتٍ ،ب تصحيح السلوؾ االجتماعي ،وكل ىػذا يتطلب
توظيف معلومات شىت ،ؽبا عبلقة دبختلف جوانب اغبياة بصورة أو
بأخرى ،باعتبارىا أدوات إجرائية ،تساعد على فهم النصوص الشرعية،
وحسن تنزيلها تربويًاُ ،ب حياة الفرد واعبماعة.
ولبياف اؼبعاعبة الشمولية ،اليت تتم ُب إطار الًتبية اإلسبلمية لئلنساف ننقل
نفيسا لؤلستاذ ؿبمد قطب ،يبُت ما هندؼ إليو ،وما نرومو دبصطلح
ً
كبلما ً
الًتبية ،من حيث ىػو عملية تنزيلية ،يقوؿ حفظو ا﵁( :طريقة اإلسبلـ ُب
الًتبية ،ىػي معاعبة الكائن البشري كلو ،معاعبة شاملة ،ال تًتؾ منو شيئًا،
وال تغفل عن شيء؛ جسمو ،وعقلو ،وروحو ..حياتو اؼبادية واؼبعنوية ،وكل
نشاطو على األرض ..إنو يأخذ الكائن البشري كلو ،ويأخذه على ما ىػو
عليو ،بفطرتو اليت خلقو ا﵁ عليها ،ال يغفل شيئًا من ىػذه الفطرة ،وال
يفرض عليها شيئًا ليس ُب تركيبها األصيل! ويتناوؿ ىػذه الفطرة ُب دقة
بالغة ،فيعاِب كل وتر منها ،وكل نغمة تصدر عن ىػذا الوتر ،فيضبطها
كبل منها
بضبطها الصحيح ،وُب الوقت ذاتو يعاِب األوتار ؾبتمعة ،ال يعاِب ً
نشازا ،ال تناسق فيها .وال يعاِب بعضها،
على حدة ،فتصبح النغمات ً
ويهمل بعضها اآلخر ،فتصبح النغمة ناقصة ،غَت معربة عن اللحن اعبميل
اؼبتكامل ،الذي يصل ُب صبالو األخاذ إٔب درجة اإلبداع)(.)1

 -1منهج الًتبية اإلسبلمية..19 .
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فالًتبية إذف ،عملية معقدة ،هبب أف يراعى فيها كل ما يساعد على سبثل
اإلسبلـ ُب اغبياة البشرية ،روحيًا ،وعلميًا ،ونفسيًا ،واجتماعيًا ،ورياضيًا..
 .إْب .ومن اػبطأ ،قصر الًتبية على جانب التزكية الروحية دوف سواىا ،أو
العكس.
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انًبذث انثاٍَ
يصطهخ (انتىدُذ) فٍ سُاق
االصطالح انتربىٌ
يدور معٌت مادة (وحد) ُب اللغة على ؿبور واحد ،ىػو االنفراد واإلفراد،
جاء ُب ـبتار الصحاح( :الوحدة :االنفراد ،تقوؿ :رأيتو (وحده) . ..كأنك
إوبادا) ،أي ٓب َأر غَته . ..ويقاؿَ ( :و َّح َدهُ) و
قلت( :أ َْو َح ْدتُو) برؤييت ( ً
َّ
ورجل ( َو َح ٌد) و ( َو ِح ٌد)
(أ َّ
َح َدهُ) بتشديد اغباء فيهما ،كما يقاؿ ثَػنَّاه وثَػلثوٌ .
بفتح اغباء وكسرىا ،و ( َو ِحي ٌد) أي منفرد .و (تَػ َو َّح َد) برأيو ،تَػ َفَّرَد بو)(.)1
فالتوحيد إذف ىػو اإلنفراد والتفريد.
وأما ُب سياؽ االصطبلح العقدي ،فالتوحيد :ىػو إفراد ا﵁ تعأب ُب
ربوبيتو ،وألوىيتو ،وإثبات صفاتو(.)2
وأما التوحيد ُب سياؽ االصطبلح الًتبوي ،فنقصد بو :تربية الفرد -باؼبعٌت
السابق للًتبية -على أساس استلهاـ اؼبضموف العقدي للمصطلح لكن
أيضا
ليس على اؼبستوى التصوري (الكبلمي) فحسب ،ولكن باستشعاره ً
حاصبل لدى
ُب كل ؾباالت التدين ،حىت يكوف االرتباط با﵁ وحده،
ً

 -1ـبتار الصحاح ،مادة (وحد) ،انظر أيضا اللساف ،والقاموس( ،وحد)..
 -2شرح العقيدة الطحاوية..76 ،
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اؼبًتيب ،عند فبارستو التدينية ،واغبركية على حد سواء .وإمبا وبصل ذلك
جبعل النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) ،اؼبادة اؼبصدرية لكل تصور ،أو
برنامج تربوي ،إذ ىػي وحدىا دوف سواىا ،القناة الطبيعية ،اليت تربط الفرد
مباشرا ،ال أثر فيو لوساطة وسيط ،يتدخل بذاتو ،لتكييف ذلك
با﵁ ،ربطًا ً
االتصاؿ على حسب فهمو العقلي ،أو ذوقو الروحي!
حاضرا
شعورا
فالًتبية التوحيدية ،عملية تقوـ على جعل التوحيد العقديً ،
ً
فهما ،وتنز ًيبل ..فالفهم ال يكوف إال عن ا﵁ ،وكما أراد ا﵁..
عند التدينً ،
والعمل ال يكوف إال كما أمر ا﵁ ،وال يقصد بو غَت وجو ا﵁.
إف الًتبية اؼببنية على أساس التوحيد ّٔذا اؼبعٌت ،ىػي ترقية الفرد اؼبسلم ُب
مراتب التدين ،من خبلؿ تعميق التزامو دببادئ اإلسبلـ ،ومقتضياتو
العملية ،حيث تكوف النصوص الشرعية ىػي بذاهتا مادة الًتبية األساس،
فيكوف اؼبًتيب حينئذ متعل ًقا قلبو وعقلو با﵁ وحده دوف سواه .وذلك عُت
التوحيد ،ال أف تكوف الًتقية التدينية مبنية على أساس عظَ ِ
مة فِكْر مفكر،
َ
أو بُطولية مواقفو السياسية ،أو كثرة تضحياتو االبتبلئية ،أو خصوصية
جرا ،فأي عمل تربوي ينحو بالفرد ىػذا اؼبنجى
أحوالو الروحية ،وىلم ً
خروجا عن مبدأ التوحيد ،باؼبعٌت اؼبذكور .وتفصيل ذلك ،ىػو
األخَت ،يعد ً
ما سنشرح بو اؼبصطلح الثالث حبوؿ ا﵁.
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انًبذث انثانث
فٍ يصطهخ انىساطت
مادة (وسط) ُب اللغة ،تدؿ على الشيء الواقع بُت طََرفُت.
ط الشيء :ما لو طرفاف متساويا القدر.
وس ُ
قاؿ الراغب األصفهاينَ (( :
وسطو
ويقاؿ ذلك في الكمية المتصلة ،كالجسم الواحد ،إذا قلتَ :
ووسط بالسكوف :يقاؿ في
ْب،
وس َ
ُ
ط رأسو ،بفتح السينْ .
َ
وضربت َ
صل ٌ
وسط القوـ
الكمية المنفصلة ،كشيء يفصل بين
ْ
جسمين ،نحوْ :
كذا))(.)1

وُب اللساف(( :اعلم أف الوسط ،قد يأتي صفة ،وإف كاف أصلو أف يكوف
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا﴾ (البقرة،)143 :
﴿وَك َذلِ َ
ً
اسما ،من قولو تعالىَ :
عدال .فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه ،وأنو اسم لما بين طرفي
أيً :
الوسط ،بسكوف السين ،فهو ظرؼ ال اسم،
الشيء ،وىو منو . ..وأما ْ
على وزف نظيره في المعنى وىو (بين)))(.)2

 -1اؼبفردات ،كتاب الواو ،مادة (وسط)..
 -2اللساف ،مادة (وسط)..

اؼببحث الثالث
ُب مصطلح الوساطة

54

وساطَة،
ط) ،تقوؿَ ( :و َس َ
والوساطة مصدر لفعل ( َو َس َ
حسبِو َ
ط ُب َ
ِ
وسطَة)(.)1
وُب القاموس(( :الوسيط :المتوسط بين المتخاصمين . ..وتوسط بينهم

عمل الوساطة)) (.)2

وقد عرفت (الوساطة) كمصطلح فلسفي وأديب ُب الفكر الغريب ،خاصة مع
الناقد واؼبفكر (روين جَتار)( ،)3وىي مستمدة من األصوؿ اؼبسيحية
التثليثية .ومعناىا كما يقوؿ الدكتور إدريس نقوري(( :إنها تقليد ،أو

محاكاة لنموذج ما ،يسعى إلى تحقيق غرض معين ،أي رغبة ملحة،
يك ثبلثة أساسية :الذات،
يطمح المقلد إلى إشباعها ،فهي َم َد ِام َ
والوسيط ،والموضوع))(.)4
وبذلك أضيفت إلى الثنائية :إنساف وحيواف ،وإلى أنواع االزدواجيات:
خير وشر ،وحبلؿ وحراـ ،جميل وقبيحَ ،ملَك وشيطاف . ..إلخ رؤية

 -1اللساف ،مادة (وسط)..
 -2القاموس ا﵀يط ،مادة (وسط)..
 -3نظرية الوساطة ُب الفكر والفن ،14 ،للدكتور إدريس نقوري ،وقد اقتبسها
اؼبؤلف اؼبذكور ليطبقها على الًتاث اإلسبلمي مع توسيع معناىا..
 -4نظرية الوساطة ُب الفكر والفن ،ص .60

اؼببحث الثالث
ُب مصطلح الوساطة

55

مثلثة يحتل فيها الوسيط ،مركز الصدارة ،ويتمتع بسلطة قوية ذات
تأثير ،ونفود كبيرين على الذات ،وعلى الموضوع في آف واحد))(.)1

أيضا(( :إف اإلشكاؿ الكبير ،الذي يواجو نظرية الوساطة ىػو
ويقوؿ ً
عبلقاتها بالوسطيَّة .فمن المؤكد أف اشتراؾ النظرية والمذاىب في
الجذر اللغوي ،ال يعني البتة االتفاؽ في الداللة ،أو حتى الحقل

المفهومي والمعرفي))(.)2

والوساطة ّٔذا اؼبعٌت ،قد تظهر ُب آّاؿ الًتبوي اإلسبلمي ،إذا اكبرفت
الًتبية عن مدار (التوحيد) ،فتكوف الًتبية الوساطية ،إذف ،ىػي :ترقية الفرد
ُب مراتب التدين ،ال من خبلؿ ذات النصوص الشرعية ،ولكن من خبلؿ
ذات (الوسيط) ..فيكوف اؼبًتيب ّٔذا النهج متدينًا باإلسبلـ ،كما فهمو
الوسيط ،أو كما التزمو ،وليس بالضرورة كما ىػو ُب ذاتو.
والوساطة ُب آّاؿ الًتبوي اإلسبلمي ،نوعاف:
(أ) الوساطة الروحية :وىي الًتبية القائمة على أساس الوسيط الروحي،
أي الشيخ الصوُب ،أو شيخ الطريقة ،واضع األوراد ،وصاحب األحواؿ
واؼبقامات ،الذي يتدين مريدوه بواسطة أوراده ،وأحوالو ،ويسعوف
الكتساب مقاماتو ،باعتباره (الشيخ الكامل) و(القطب الرباين) .فاألفراد

 -1نظرية الوساطة ُب الفكر والفن ،ص ..69
 - 2نظرية الوساطة ُب الفكر والفن ،ص ..64
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السالكوف على طريقتو ،اؼبًتبوف على يده ،كلهم مبط واحد ،ورغبة واحدة
يتوسطوف إٔب رضى ا﵁ تعأب ،دبحاكاة صورة الشيخ ،اؼبطبوعة ُب أذىاهنم
وأعماؽبم.
(ب) الوساطة الفكرية :وىي الًتبية القائمة على أساس الوسيط الفكري،
أي األستاذ اؼبفكر ،أو الكتاب اؼبعتمد ،ذلك أنو من السهولة دبكاف،
مبلحظة ظاىرة االرتباط ُب ؾباؿ التدين ،وسط اغبركات اإلسبلمية،
بشخصية فكر ٍية ٍ
ٍ
معينة ،ارتباطًا تربويًا حبيث ينحو اؼبًتيب ُب تدينو منحى
تقليدا يقوـ على
فهما لئلسبلـ ،وتنز ًيبل لو ،فيقلده ُب كل ذلكً ،
أستاذهً ،
التقديس الشعوري ،أو البلشعوري ،ألفكاره ومؤلفاتو ،حبيث ال يكاد يرى
اغبق إال فيما قالو أستاذه ،وال هبد الصواب إال فيما ذىب إليو ،فيتشكل
ُب ؾبموع التبلمذة من ىػذا النوع ،مبط تربوي فكري واحد ،ال ينظروف إٔب
اإلسبلـ ،وال يتدينوف بو ،إال من خبلؿ منظار الوسيط الفكري ،اؼبسيطر
على عقوؽبم ،ووجداهنم ،سيطرة قد تصل إٔب نوع من الوثنية ،أو الشرؾ
اػبفي.
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انًبذث انرابع
انتربُت انذعىَت بٍُ انتىدُذ و
انىساطت
مفهومي اؼبصطلحُت الرئيسُت ُب ىػذا البحث ،أعٍت
زيادة ُب توضيح
ْ
التوحيد والوساطة ،نعقد بينهما مقارنة ،لنتبُت مدى التقابل اغباصل بينهم
من ناحية ،واختبلؼ اآلثار الًتبوية اؼبًتتبة عنهماُ ،ب ؾباؿ اإلنتاج الًتبوي،
من ناحية أخرى.
ويبكن إصباؿ عناصر اؼبقارنةُ ،ب ثبلث قضايا ،تتفرع عن كل قضية منها
مسائل شىت:

أوال :التربية بين المصدرية والمرجعية
ً

من أىم ما يبلحظ ابتداءًُ ،ب الفرؽ بُت الًتبية التوحيدية ،والًتبية
الوساطية ،أف التوحيد يقوـ ُب مادتو الًتبوية ،على النصوص الشرعية،
فنصوص القرآف والسنة النبوية ،ىػي اؼبصادر الوحيدة للعمل الًتبوي ،وىو
ما أكده سيد قطب ،رضبو ا﵁ُ ،ب وصفو للجيل القرآين الفريد ،جيل
الصحابة ،حينما قاؿ(( :كاف النبع األوؿ ،الذي استقى منو ذلك
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الجيل ،ىػو نبع القرآف ،القرآف وحده .فما كاف حديث رسوؿ اهلل

أثرا من آثار ذلك النبع))(.)1
صلى اهلل عليو وسلم ،وىديو ،إال ً

فاؼبصدرية الوحيدة ،حينما تكوف للقرآف والسنةُ ،ب آّاؿ الًتبوي ،تضمن
السبلمة من كثَت من األمراض الًتبوية ،فبا سوؼ نذكره حبوؿ ا﵁ ..فكتاب
ا﵁ ،وسنة نبيو عليو الصبلة و السبلـ ،ىػما صماـ األماف ،الواقي من
الضبلؿ ،إذا أحسن توظيفهما بضوابطهما الشرعية ،وقواعد تفسَتنبا
وفهمهما.
يقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :تركت فيكم شيئين ،لن تضلوا

علي الحوض»(.)2
بعدىما :كتاب اهلل ،وسنتي ،ولن يتفرقا ،حتى يردا َّ
نعم ال بد من اعتماد منابع أخرى للًتبية ،تساعد على فهم النصوص
الشرعية ،وفهم النفس اإلنسانية ،وآّتمع اإلنساين ،والواقع اؼبتطور
اؼبتجدد . ..إْب ،ولكن ليس باعتبارىا مصادر ،ولكن فقط باعتبارىا
مراجع ،تساعد على تنزيل اغبقائق اإلسبلمية ،اؼبستفادة من النصوص
الشرعيةُ ،ب النفس وآّتمع.
سباما ،تعتمد الفكر البشري ُب
أما الًتبية الوساطية ،فهي على عكس ذلك ً
تربية األفراد ،باعتباره اؼبنبع األوؿ للمفاىيم الًتبوية ،سواء كاف ىػذا الفكر

 - 1معآب ُب الطريق..12 ،
 - 2أخرجو اغباكم ،وصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة رقم ،1761
وصحيح اعبامع الصغَت (ص ج ص)..2937 ،
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فهما عقليًا .وإف كاف شبة من نصوص شرعية ُب ىػذه
ذوقًا صوفيًا أو ً
الوساطات ،فبل تبلغ اؼبتلقي ُب نسقها القرآين ،أو اغبديثي ،ولكن ُب
نسقها الصوُب أو العقبلين ..فاؼبصدرية ىػهنا إذف ال تكوف للنصوص
الشرعية ،وإمبا ألفهاـ اؼبصلحُت ،واؼبربُت ،ؽبذه النصوص ،وىذا ىػو عُت
الوساطة.
إف اغبركة اإلسبلمية ،حُت تقرر برناؾبًا تربويًا ،تكوف مادتو ىػي كتب فبلف،
أو أذواؽ فبلف ،أو أوراده ،باعتبارىا اؼبنبع األساس ،واؼبعتمد األوؿ ُب بناء
اعا من القداسة الشعورية
الصف اإلسبلمي ،تكوف قد أضفت عليها أنو ً
لدى اؼبًتبُت ،من حيث تدري أو ال تدري ..وينتج عن ذلك ،مرض تربوي
خطَت ،يتمثل ُب نشأة جيل من اؼبلتزمُت باإلسبلـ ،ليس كما ىػو ُب
مصادره بالضرورة ،ولكن كما فهمو اؼبفكر الفبلين ،أو كما تذوقو الشيخ
العبلين ! ومن ىػنا ال يكوف اإلنتاج الًتبوي مضمونًا ،من حيث
االستمرارية ،وعمق التأثَت والتأثر ،من ناحية ،ومن حيث سبلمة السَت ُب
فهما ،وتنز ًيبل ،من ناحية أخرى.
طريق االلتزاـ باإلسبلـً .
فأما األوؿ ،فذلك الفرد اؼبرتبط باؼبفاىيم اإلسبلمية ،كما ىػي ُب نسقها
الشرعي ،ىػو فرد مرتبط با﵁ مباشرة ،ولذلك فإف نزوؿ ىػذه اؼبفاىيم على
قلبو ،باعتبارىا لَبِنَات ُب تكوين شخصيتو اإلسبلمية ،يكوف عمي ًقا ،حبيث
يصعب امبحاؤه ،واندثاره مع الزمن ،ذلك أف للقرآف من حيث ىػو معاف،
معا ،قوة تأثَتية ال يبكن أف توجد ُب كتب الناس،
ومن حيث ىػو عبارات ً
وأفكارىم ،وتذوقاهتم ،ومواعظهم ،فهو وحده اؼبتعبد بتبلوتو ،حرفًا ،حرفًا:

اؼببحث الرابع
الًتبية الدعوية بُت التوحيد و الوساطة

60

ألف حرؼ ،وال ٌـ حرؼ ،وميم حرؼ»
«ال أقوؿ ﴿آلم﴾ حرؼ ،ولكن ٌ
(.)1

وكذلك حديث الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،الذي ال عصمة ألي
حديث سواه ،مبٌت ومعٌت ،فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم باإلضافة إٔب
كونو أفصح العرب ،فهو وحده الذي ال ينطق عن اؽبوى﴿ :وما ينطق عن

الهوى﴾ ﴿إف ىػو إال وحي يوحى﴾ (النجم.)4-3 :
فلنفرض أف الرسالة الًتبوية ،اليت نريد تبليغها ُب جلسة تربوية معينة ،ىػي
مفهوـ (اػبشوع) ،فاعتمادنا لغرسو ُب قلب اؼبؤمن على مادة مرجعية ،كأف
يكوف ذلك من خبلؿ كتاب الرعاية غبقوؽ ا﵁ للحارث ا﵀اسيب ،أو إحياء
علوـ الدين للغزإب ،أو مدارج السالكُت البن القيم ،أو حىت من خبلؿ
موعظة الشيخ الشفهية ،أو ورده الذي وضعو للمريدين ،فإف كل ذلك
سيؤثر ال ؿبالة ،لكن التأثَت يكوف سطحيًا ،حبيث يغَت من اغباؿ ال من
اؼبقاـ ،كما يعرب القوـ ،أي أنو تأثَت ظرُب وشكلي ،فهو ال يبلمس البنية
الداخلية ُب شخصية الفرد ،وال يساىم ُب تشكيلها البنيوي ،ولكن يغَت
طويبل ،ولن
أحواؽبا اػبارجية ،فتحدث حالة (اػبشوع) ،اليت لن تستمر ً
يكتسب ّٔا صاحبها (مقاـ) اػبشوع ،ولكن (حالو) فقط.

 - 1قاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم(( ،من قرأ حرفا من كتاب ﵁ ،فلو حسنة ،واغبسنة
بعشر أمثاؽبا ،ال أقوؿ (أٓب) حرؼ ))..اغبديث أخرجو البخاري ُب التاريخ،
والًتمذي ،واغباكم ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..6469 ،
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أما إخضاع اؼبًتيب ،لتكوين تربوي ينتظم النصوص ،الواردة ُب ىػذا اؼبفهوـ،
من القرآف والسنة ،وحثو على مسانبتو الشخصية ُب مدارستها ،وتنبيهو إٔب
معانيها العميقة ،وربطو مباشرة بذات اآليات اؼبتضمنة ؽبذا اؼبعٌت ،من مثل
قولو تعأب﴿ :ألم يأف للذين ءامنوا أف تخشع قلوبهم لذكر اهلل وما نزؿ

من الحق وال يكونوا كالذين أُوتُوا الكتاب من قبل فطاؿ عليهم األمد
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقوف﴾ (اغبديد.)16 :

قلت :أما ىػذا اؼبنهج ،فهو كفيل بتشكيل معٌت اػبشوع ،كجزء من
ُ
ذكرت من خصوصيات النص الشرعي
شخصية الفرد اإليبانية ،وذلك ؼبا
ُ
عامة ،والنص القرآين بصفة خاصة ،ذي الطابع التعبدي ا﵀ض ،وىذا
أضمن الستمرارية اؼبفهوـ الًتبوي ُب شعور الفرد ،وفبارستو ..فهو ىػنا
مرتبط بنص قرآين ،وىو نص ثابت ال يتغَت ،دبعٌت أف الفرد كلما تذكر
النص ،دبناسبة أو غَت مناسبة ،إال وفاض عليو من بركاتو اعبديدة ،ما ٓب
هبده فيو أوؿ مرة وال ثاين مرة ..وىكذا.
وأما كل ما عداه من مراجع ،فهي مساعدة ،تفيد ُب التأسي واالتعاظ
الدافع إٔب التزاـ النصوص الشرعية ،اؼبصادر اغبقيقية للًتبية ،أما االقتصار
على اؼبراجع فقط ،للوصوؿ إٔب اؽبدؼ اؼبذكور -ولو تضمنت بعض
النصوص الشرعية -فإنو سَتبط الفرد باؼبرجعية ،ال باؼبصدريةُ ،ب نسقها
فضبل عن
اػبالص ..واؼبرجعية ىػهنا بشرية ،نسبية ،غَت ثابتة ،فهيً -
احتماؽبا للخطأ والصواب -ربتمل التغَت السليب ،بتغَت أصحأّا إٔب وراء،
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كبو التحلل من االلتزاـ اإلسبلمي ،جزئيًا ،أو كليًا ،وىذا ما يكوف لو بالغ
األثر السيء على نفسية الفرد اؼبرتبط ّٔذه الوساطات.
فهما وتنز ًيبل-
وأما الثاين -أي عدـ ضماف سبلمة السَت ُب طريق االلتزاـ ً
فيتجلى ُب كوف الًتبية اؼبصدرية تربية مشولية ،ألف االرتباط بالنصوص
الشرعية ال يكوف إال كليًا ،إذ بعضها وبيل على بعض ،وبعضها يفسر
بعضها اآلخر.
منتجا لتدين مشوٕب ،اليقصر
فهي نسق كلي ،يكوف -باعتباره مادة تربيةً -
معٌت العبادة على ىػذا اعبانب أو ذاؾ ،وال على ىػذا آّاؿ دوف ذاؾ.
فالتزاـ اإلسبلـ تدينًا ،يكوف كليًا ،إذ يستشعر الفرد قصد التعبدُ ،ب كل
فعل حركي ،سواء كاف ُب آّاؿ النقايب ،أو السياسي ،أو الرياضي ،أو
فضبل عن آّاؿ التعبدي ا﵀ض ،بتعبَت الفقهاء .وإمبا يكوف ىػذا
اإلداريً ،
ناذبًا عن فهم سابق لئلسبلـ ،من خبلؿ مصادره ذات الطبيعة الشمولية.
يئيُت للدين ،ألهنا
بيد أف الًتبية اؼبرجعية قلما تسلم من الفهم والتنزيل التجز ْ

شيخا ،ىػو نفسو
مفكرا كاف ،أو ً
ال زبلو من أحد أمرين :إما أف الوسيطً ،
يعاين من قصور ُب الفهم ،وإما أنو ال يعاين من ىػذا القصور ،ولكن يكوف
متأثرا ،فيما يتعلق بالتنزيل العملي للدين ،بالزماف
ُب كتاباتو ،وتوجيهاتوً ،
واؼبكاف ،من حيث األولويات الظرفية ،ال اؼببدئيةٍ ،ب من حيث نقل
اؼبفاىيم من مصادرىا ،باعتبارىا وسيطًا ،يقوـ بتلقينها لؤلفراد فإٔب أي حد
مانعاُ ،ب نقلو وأدائو؟ ٍب إٔب أي حد تبقى تلك
يكوف دقي ًقا،
وجامعا ً
ً
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ت ؿبل اؼبصدر -صاغبة لؤلجياؿ ،بتمامها ،وكماؽبا ،رغم
اؼبادة-وقد َحلَّ ْ
تغَت الزماف واؼبكاف؟
فالنتيجة إذف ،ىػي أف الًتبية التوحيدية ،باعتبارىا ذات طبيعة مصدرية
أساسا ،أضمن لعمق التأثَت الًتبوي ،ودواموٍ ،ب لسبلمة ما ينتج عنها من
ً
تصورا وفبارسة.
تدين ً
وقبل ختاـ ىػذه القضية ،ال بد من التذكر بأف اؼبصدرية ال تعٍت إلغاء
تصورا وفبارسة ،ولكنها تعٍت اإلبقاء
اؼبراجع ،اليت ىػي فهوـ الناس للتدينً ،
أبدا السلطة اؼبصدرية ،ذات
عليهاُ ،ب سياقها اؼبرجعي ؛ حىت ال تكوف ؽبا ً
الطبيعة اؼبطلقة ،والتعبدية دبعناىا ا﵀ض ،بل تبقى باعتبارىا مراجع ،تتضمن
ذبارب دعوية ،تفيد كأدوات إجرائية ،غبسن االستفادة من القرآف والسنة،
باعتبارنبا مصدرين تربويُت خاصة .وذلك ىػو السياؽ اغبقيقي الذي يبكن
للمرجع أف يفيد فيو ،وأما رفعو إٔب مقاـ اؼبصدرية ،فهو عُت اػبطأ ،الذي
يؤدي إٔب االنصراؼ عن مصادر اإلسبلـ ،إٔب أقواؿ الرجاؿ ،وأحواؽبم.
شبهة حوؿ التربية المصدرية:
لقد أثار بعض العاملُت ُب اغبقل اإلسبلمي ،شبهة حوؿ إمكانية اعتماد
النصوص الشرعية ُب العملية الًتبوية ،حيث ِ
ت أكثر من مرة ،بعد
ووج ْه ُ
ُ
إلقاء ؿباضرة أو اؼبشاركة ُب مناقشة متعلقة باؼبوضوع ،دبا يفيد أف الناس
أساسا
ليسوا ً
صبيعا مؤىلُت ،لفهم نصوص القرآف ،والسنة حىت تعتمد ً
للًتبية الدعوية ،ومن ىػنا تأٌب ضرورة الوساطة الفكرية والروحية على السواء
كمنهج أساس ُب العملية الًتبوية.
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ولذلك كاف لز ًاما علينا أف نبُت طبيعة اؼبنهجُ ،ب الًتبية اؼبصدرية ،من
خبلؿ األمور التالية:
(أ) إف الربامج الًتبوية ُب اؼبنهج اؼبصدري ،ليست بالضرورة من انتقاء
عمبل اجتهاديًا ،يقوـ بو أىل االختصاص
اؼبًتبُت ،بل هبب أف تكوف ً
الشرعي ،من الدعاة ،حيث يقوموف باستقراء النصوص ذات البعد الًتبوي،
من القرآف والسنة ،فبا نزؿ أو ورد ُب سياؽ تشكيل الشخصية اؼبسلمة،
ضبطًا وعدالة ،أو قوة وأمانة .وكبن نعلم أف عملية االستقراء ،واعبمع،
والًتكيب ،للربامج عملية اجتهادية ،لكنها لن تؤدي إٔب وساطة باؼبعٌت
االصطبلحي اؼبذكور ،ومهما اختلفت اجتهادات اؼبربُت ُب تركيب الربامج
صبيعا ُب ؿبيط القرآف والسنة ،ومهما يكوف بعد
التوحيدية ،فإهنا ستصب ً
ذلك من قصور ُب تشكيل شخصية اؼبًتيب ،ناتج عن قصور ُب تركيب
النصوص االجتهادية ،فإف قابلية الفرد لبلستدراؾ على نفسو ،أو استدراؾ
نظرا لعدـ وقوعو ُب ارتباط وساطي يعميو عن رؤية
غَته عليو ،تكوف كبَتة ً
أساسا با﵁ ،من خبلؿ كتابو ،وسنة
اغبقائق ،ويلبس عليو ،إذ ىػو مرتبط ً
رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ،ولو بصورة غَت دقيقة ووافية ،ىػذا على
قصورا قد شاب عملية تركيب الربنامج التوحيدي ،فلم يكن
افًتاض أف ً
شامبل ؼبتطلبات تكوين الشخصية اإلسبلمية ،بإغفالو لبعض النصوص
ً
الضرورية ،أو كبو ذلك .وإال فاألصل أف واضعي الربامج ،من أىل
االختصاص الشرعي ،يكونوف قد بذلوا من اعبهد غاية الوسعُ ،ب استقراء
ما يتضح أنو يشكل لبنة ُب ىػندسة الشخصية اؼبسلمة من اآليات الكلية،
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وجوامع الكلم النبوي .وىذا عمل ليس من اختصاص اؼبًتبُت ،ولكنو من
اختصاص اؼبربُت والدعاة العلماء.
(ب) إف دخوؿ اؼبًتيب ُب برنامج توحيدي ،قوامو النصوص الشرعية ،كمادة
أبدا أف
مصدريةٍ ،ب قراءات ُب كتب مساعدة ،كمادة مرجعية ،ال يعٍت ً
فقيها ،مدرًكا للمكي ،واؼبدين،
مفسرا أو أصوليًا ،أو ً
الفرد هبب أف يكوف ً
وأسباب النزوؿ ،والعموـ ،واػبصوص ،واؼبطلق ،واؼبقيد ،وقواعد
االستدالؿ ،ومناىجو ،من أقيسة ،وكبوىا ،ال! فالربنامج التوحيدي ليس
ىػدفو ىػو زبريج العلماء ،بل ؿبل ىػذا ىػو اعبامعات واؼبعاىد الشرعية ،أما
الربنامج ،فقصده فقط زبريج األقوياء األمناء ُب ؾباؿ الدعوة ليس إال،
وعليو ،فإف مدارسة نصوص الربنامج ،إمبا ىػي ؿباولة َسبَثُّل للمبادئ
تصورا
اإلسبلمية األساسيةُ ،ب بساطتها ،فبا يتعلق بتصحيح التدين،
ً
وفبارسة ،وما يتعلق بأصوؿ وقواعد الدعوة ،ومنهج تنزيل كل ذلك ُب واقع
الناس اليوـ.
ٍب إف وظيفة اؼبًتيب إزاء النصوص الشرعية ،وىو يسهم ُب مدارستها ،إمبا
ىػي الرجوع إٔب كتب التفسَت ،وشروح اغبديث ،فيما يتعلق بالنص
اؼبدروس ،لبلطبلع على أقواؿ اؼبفسرين والشراح ،من أجل إضاءة اؼبوضوع
ومرجحا من
جامعا،
ً
أوالٍ ،ب عليو بعد ذلك أف يقوـ بعملية تركيب للمعٌتً ،
ً
باب التعلم ،والتدرب على اكتساب اؼبفاىيم بصورة مستقلة؛ ولذلك وجب
أال يعتمد على تفسَت واحد ،أو شرح واحد ،بل يعدد مراجع التفسَت
والشروح ،مع العلم أنا ال نعد مثل ىػذه الكتب من أدوات الوساطة ،ألهنا
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بذاهتا خاضعة للنسق القرآين ،أو اغبديثي على اإلصباؿ ،وقصدىا إمبا ىػو
ؿباولة ربط أعمق للقارئ بالنص الشرعي ..نعم ال ننكر حضور الذات
اؼبفسرة ،أو الشارحة ُب اؼبادة ولكنها لن تؤثر بالشكل السليب على النتيجة
أخَتا .ولذلك
الًتبوية ،ألف هناية ىػذه ،إمبا ىػي الدوراف حوؿ النص ً
أوال و ً
كاف التوجيو اؼبقًتح ،أال يقتصر على التفسَت الواحد ،أو الشرح الواحد ،بل
ال بد من تعدادىا ،حىت تُتاح الفرصة للمًتيب لبذؿ جهده الشخصي ُب
فهما ،وتنز ًيبل ،دبا يناسب حالو وزمانو ..وىذا عمل قد يبدو
سبثل النصً ،
لبعضهم صعبًا على اؼبًتيب ،ولكنا نقوؿ كما يقوؿ اؼبثل :يبدأ اؼبرء فرزدقيًا،
وينتهي جريريًا(.)1
(ج) أضف إٔب ذلك ،أف النص الشرعي ،قرآنًا كاف ،أو سنة ال يعطي
شبرتو ،ؼبن ٓب يتهيأ الستقباؽبا ،وال يبوح بأسراره إال ُب ظل ظروؼ خاصة،
معا أف يعمبل على توفَتىا وإعدادىا..
وشروط سابقة ،على اؼبًتيب واؼبريب ً
إهنا ببساطة ظروؼ وشروط التعبد ..ولذلك فإف مالك بن أنس رضبو ا﵁،
ٓب يكن هبلس لتدريس حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم إال متوضئًا،
وُب أحسن ثوبو! فاعبلسة الًتبوية هبب أف تكوف جلسة عبادة يستشعر
فيها اعبميع معاين التعبد ،وال ؾباؿ بعد ذلك فيها للغو اغبديث وؽبوه ،وإمبا
ىػي كالصبلة ،أوؽبا إحراـ ،وآخرىا سبلـ.

 - 1سيأٌب تفصيل ىػذه اؼبسألة قريبا حبوؿ ا﵁ ُب القضية الثالثة من ىػذا اؼببحث..
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وىكذا فقط ،تكوف للنفوس قوة خاصة ،واستعداد خاص ،الستقباؿ
جيدا ..وال بد للمحافظة على ىػذا
مفاىيم النصوص الشرعية،
ً
استقباال ً
إثقاال! وذلك دبراعاة
إكثارا ،وال ً
اؼبعٌت ،من تنزيل اؼبادة الًتبوية ( َزبَُّوًال) ،ال ً
العدد اؼبناسب من اعبلسات ُب األسبوع ،الذي يكفي لًتقية اؼبًتبُت ُب
مدارج الربنامج الًتبوي ،دوف اإلكثار من النصوص ُب اعبلسة الواحدة،
هتيؤا ،فبل
إعدادا ،ويتهيئوا للتعبد ً
لتتاح الفرصة لؤلفراد ،كي يعدوا للمدارسة ً
اعتيادا ،فتنحرؼ النفوس من
يبلوا ،ويسأموا ،وينزلقوا إٔب اعتياد اعبلسات
ً
الشعور العبادي إٔب الشعور العادي ،وتفقد النصوص الشرعية شبرهتا الًتبوية
بالنسبة إليهم خاصة ..وإمبا كاف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،مريب
األمة ،يبلغ رسالتو الًتبوية على أساس منهج التخوؿ.
فعن ابن مسعود رضي ا﵁ عنو قاؿ «كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم

يتخولنا بالموعظة في األياـ ،كراىة السآمة علينا»( ،)1وكذلك فعل

اؼبتخرجوف من مدرستو صلى ا﵁ عليو وسلم فعن أيب وائل شقيق ابن

سلمو ،قاؿ« :كاف ابن مسعود رضي اهلل عنو ،يذكرنا في كل خميس
لوددت أنك ذكرتنا كل يوـ،
مرة ،فقاؿ لو رجل :يا أبا عبد الرحمن،
ُ
فقاؿ :أما إنو يمنعني من ذلك ،أني أكره أف أملكم ،وإني أتخولكم

 - 1متفق عليو..
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بالموعظة ،كما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتخولنا بها ،مخافة

السآمة علينا»(.)1

وٓب يكن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يكثر من النصوص ُب اللقاء الواحد،
منجما ،وُب ذلك ما فيو ،من الفوائد الًتبوية،
فالقرآف نفسو ،إمبا نزؿ
ً

والتتبع ،اؼبرحلي لتطور اؼبستوى التديٍت للصحابة ..وللنسخ أثر كبَت ُب
مثبل ،ىػذا من جهة ،ومن جهة
إقرار ىػذا اؼبعٌت ،كما حصل ُب ربرًن اػبمر ً
أخرى ،فإف الرسوؿ الكرًن صلى ا﵁ عليو وسلم ،كاف إذا حدث حبديث،
سردا ،فعن عروة بن الزبَت ،عن عائشة رضي ا﵁
أوجز ،وأقل ،وٓب يسرد ً
عنها ،قالت« :أال يعجبك أبو ىػريرة ،جاء يجلس إلى جانب حجرتي،

يحدث عن رسوؿ اهلل صلى ا﵁ عليو وسلم يسمعني ،وكنت أسبح فقاـ
قبل أف أقضي سبحتي ،ولو أدركتو لرددت عليو ..إف رسوؿ اهلل صلى

ا﵁ عليو وسلم ،لم يكن يسرد الحديث كسردكم»(.)2

خاصا
وردبا ىػيأ الناس بكبلمو صلى ا﵁ عليو وسلم ،ليستعدوا
ً
استعدادا ً
جيدا مفاىيم ىػامة ،فَتقي اؼبًتبُت إٔب مقاـ تعبدي رفيع ٍب
حىت يستقبلوا ً
بعد ذلك يبث وصيتو .وذلك كبو ما رواه أبو قبيح العرباض بن سارية،

رضي ا﵁ عنو ،قاؿ :وعظنا رسوؿ اهلل صلى ا﵁ عليو وسلم موعظة بليغة،
وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيوف ،فقلنا :يا رسوؿ اهلل! كأنها

 - 1متفق عليو..
 - 2جامع بياف العلم..148/2 ،
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موعظة مودع ،فأوصنا ..قاؿ « أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة،
وإف تأمر عليكم عبد حبشي وإنو من يعش منكم ،فسيرى اختبلفًا
كثيرا ،فعليكم بسنتي ،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،عضوا عليها
ً
بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات األمور ،فإف كل بدعة ضبللة»(.)1

ىػذا وقد كاف عرض الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،للنصوص القرآنية ،وكذا
عرضا يطبعو -إٔب جانب اإلقبلؿ
غبديثو الشريف صلى ا﵁ عليو وسلمً ،
والتخوؿ -التفصيل ،والًتسيل ،حىت يتم اإلفهاـ على أحسن صورة ،فعن
أنس رضي ا﵁ عنو ،أف النيب صلى ا﵁ عليو وسلم« :كاف إذا تكلم

بكلمة ،أعادىا ثبلثًا ،حتى تُػ ْفهم عنو»( ،)2و «كاف يحدث حديثًا ،لو
العاد ألحصاه»( ،)3وذلك أنو «كاف في كبلمو ترتيل أو
عده
ّ
ترسيل» .)4(..وعن عائشة رضي ا﵁ عنها ،قالت « :كاف كبلـ رسوؿ

فصبل يفهمو كل من يسمعو»(.)5
كبلما ً
اهلل صلى ا﵁ عليو وسلمً ،

إذف فكل ىػذه العناصر ،من َزبَُّوؿ وإجراءات تربوية تنزيلية ،إمبا ىػي
يقرب اؼبتلقُت إٔب مستوى النص
لصناعة اغباؿ التعبدي للجلسة ،الذي ّ

 - 1رواه أبو داود ،والًتمذي ،وقاؿ حديث حسن صحيح..
 - 2رواه البخاري..
 - 3متفق عليو..
 - 4رواه أبو داود ،وحسنو األلباين ُب (ص ج ص)..4823 ،
 - 5رواه أبو داود ،وأضبد ،وابن سعد ،وحسنو األلباين ُب (ص ج ص)..48 ،
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الشرعي ،فيحصل التفاعل ،إضافة إٔب ما يبذلونو من جهدَ ،م ْه َما تواضع،
الستثماره ،فتكوف الفائدة الًتبوية اؼبرجوة طيبة بإذف ا﵁.
(د) ٍب إف دعوة الناس إٔب الكتاب والسنةُ ،ب آّاؿ الًتبوي ،ليست على
غَت أساس ،وال نظاـ ،بل ال بد من عمل صباعي منظم ،يبلك ؾبموعة من
اؼبربُت ،اؼبؤطرين ،اؼبختصُت ُب الصناعة الًتبوية الدعوية.
ىؤالء ال هبوز أف ننسى دورىم ُب تنزيل العملية الًتبوية ،وتذليل العقبات
أماـ اؼبًتيب ،قصد سبثل أحسن للمفاىيم اإلسبلمية ،من مصادرىا
طبعا ليس بالنهج الوساطي ،إذ ىػناؾ فرؽ كبَت بُت دور
الشرعية ..ولكن ً
اؼبريب ،ودور الوسيط ،وذلك ما نفصلو حبوؿ ا﵁ ُب القضية الثانية.

ثانيًا :التربية بين المربين والوسيط

ُب إطار اؼبقارنة ،بُت الًتبية التوحيدية والًتبية الوساطية ،يبكن أف نبلحظ
شساعة الفرؽ بُت العمليتُت ،من خبلؿ اؼبقارنة بُت اؼبسئولُت الًتبويُت ُب
ىػذه وتلك .إذ ىػو ُب الًتبية التوحيدية( ُمَرب) وىو ُب الًتبية الوساطية ؾبرد
(وسيط) وإف تسمى باؼبريب ،ذلك أف اؼبريب ىػو الذي يقوـ بتنمية الفرد،
وترقيتو ُب مراتب التدين ،والتشكيل النبوي لشخصيتو ،على أساس التجرد
واالستقبلؿ ..فلو أردنا التمثيل اؼبادي للعمليتُت ،من حيث اختبلؼ اؼبريب
والوسيط ،لكاف اؼبريب ىػو معلمك كيفية صيد األظباؾ ُب اؼبثاؿ اؼبشهر:
(ألف تعلمٍت كيف أصطاد السمك ،خَت ٕب من أف تعطيٍت كل يوـ ظبكو)،
ولكاف الوسيط ىػو الذي يتصدؽ عليك كل يوـ بسمكة! فانظر أي فرؽ
بينهما ! وأي فرؽ بعد ذلك بُت العمليتُت ُب اغباؿ واالستقباؿ !

اؼببحث الرابع
الًتبية الدعوية بُت التوحيد و الوساطة

71

منتجا ..والوسيط ىػو الذي
فاؼبريب إذف ىػو الذي يعلمك ،كيف تكوف ً
بدال منك ،فيعطيك اؼبفاىيم جاىزة من خبلؿ كتابو ،أو رده ،أو
ينتج ً
حالو ،فبل تكوف إال مستهل ًكا ..واؼبريب ىػو الذي يعلمك كيف تنمي
قدراتك الذاتية ،ومواىبك الشخصية ،فتكوف بعد ذلك نسيج وحدؾ،
ٍ
متعدد ُب الشكل ،متحد ُب
فردا من مبط واحد،
وطراز شخصك ،ال ً
اعبوىر يسعى لتقمص شخصية الوسيط ألف الوسيط يقوـ باغبد من
مواىبك الشخصية ،وؿباولة إلغاء قدراتك الذاتية ،من خبلؿ تلقينك
اؼبفاىيم اعباىزة ،واؼبقوالت اؼبستهلكة ؛ فبل يًتؾ لك فرصة للتفكَت ،أو
النقد ،أو اؼبراجعة ؛ ألنو يقوـ من خبلؿ وساطتو ،بتدمَت جهاز اؼبناعة
الذاتيةُ ،ب العقل فيحدث ُب الفرد حالة من االستسبلـ التاـ ،لكل ما
باطبل !
يتلقاه عنو ،حقا كاف أـ ً
ويتضح الفرؽ أكثر ُب النتيجة الًتبوية لكل من اؼبريب والوسيط ،وذلك أف
موحدا ح ًقا ﵁ عز وجل،
اؼبًتيب اؼبتخرج من اؼبدرسة التوحيدية ،يكوف
ً
خاضعا قط لشخصانية اؼبريب ،بقدر ما كاف
تصورا وفبارسة ،حيث ٓب يكن
ً
ً
خاضعا لتوجيهات النصوص الشرعية ،فهو إذف مرتبط عقديًا با﵁ عز
ً
وجل ،ال ّٔذا اؼبفكر ،أو ّٔذا الشيخ .بينما ىػالة الوسيط القوية ،تتغلب
على إرادة اؼبًتيب اؼبستلبة ،واؼبمنوعة من اإلنتاج ،اؼبوجهة بالقصد األوؿ إٔب
االستهبلؾ ،فتحل (بقداستها) اؼبقصودة ،أو غَت اؼبقصودةُ ،ب شعور
اؼبًتيب ،فإذا بو ،من حيث يدري ،أو ال يدري ،يعاين من (وثنية) خفية،
حيث يزاحم حضور الوسيط ّٔالتو ،حضور الذات اإلؽبية ُب نفسو،
ووجدانو ! ٍب بعد ذلك ُب فبارستو ،وحركتو.
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إف الوسيط على حد تعبَت الدكتور إدريس نقوري وبتل(( :مركز الصدارة،
ويتمتع بسلطة قوية ،ذات تأثير ونفوذ كبيرين على الذات ،وعلى

الموضوع في آف واحد))(.)1

متجردا من كل ذلك ،إذ ما ىػو من الناحية الًتبوية إال أداة
بينما قبد اؼبريب
ً
إجرائية بالقصد األصلي ،تساعد على تنزيل العملية الًتبوية على أحسن
وجو ،وسبثل فعل األمر (قُ ْل) ا﵀ذوؼ ُب قولو تعأب﴿ :وإذا سألك عبادي

عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف فليستجيبوا لي وليؤمنوا

بي لعلهم يرشدوف﴾ (البقرة )186 :فلم يذكر النص الرسوؿ صلى ا﵁
عليو وسلم حينما تعلق األمر دبسألة تعبدية تربوية ،حيث وجب الربط
اؼبباشر للمًتبُت با﵁ ،إذ ٓب تكن اؼبسألة تعليمية ،يرتبط اعبواب فيها بوجود
اؼبعلم الشارح ،كما ُب سائر أسئلة القرآف ،كبو قولو تعأب ﴿ويسئلونك

عن المحيض قل ىػو أذى﴾ (البقرة )222 :وكبوىا كثَت كما ىػو

معلوـ(.)2

فاؼبريب كما ىػو ُب اآلية األؤب ،موجود بالقصد التبعي ،ال بالقصد
مباشرا ،وال
األصلي ،ألف السياؽ يقصد باألصالة ،ربط العباد برّٔم ربطًا
ً
يبنع ىػذا من تقدير وجود اؼبريب ،من خبلؿ الفعل اؼبقدر (قل) ،باعتباره

 - 1نظرية الوساطة..14 ،
 - 2مثبل ،البقرة189 ،و 215و 217و 219و  220و .222اؼبائدة.4 ،
واألعراؼ .187 ،واألنفاؿ .1 ،واإلسراء .85 ،والكهف ..83 ،اْب..
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أوال ،وبسلوكو اإلسبلمي ،وقدوتو اغبسنة
مكونًا للمًتبُت باؼبادة الشرعية ً
خادما
بعد ذلك ثانيًا ولكن على أساس أف يكوف ىػذا القصد الثاين ً
ػادما لو ،ألنو إمبا ىػو مكمل ومتمم لقصد ربط
للقصد األوؿ األصلي ،ال ى ً
العباد برّٔم ،وأي اكبراؼ عن ىػذا القصد يفقد اؼبريب وظيفتو كمرب،
فيتحوؿ إٔب وسيط مزاحم للقصد األصلي التعبدي ،وـبالف لو.
ومن ىػنا قاؿ أبو إسحاؽ الشاطيب ُب قاعدتو اؼبقاصدية(( :كل تكملة،
فلها من حيث ىػي تكملة ،شرط وىو أف ال يعود اعتبارىا على األصل

باإلبطاؿ))(.)1

وىبتلف اؼبريب بعد ذلك عن الوسيطُ ،ب منهج االستيعاب اػبارجي ،كما
يسميو األستاذ فتحي يكن( ،)2لكوف اؼبريب يستقطبو غبركتو على أساس
مبادئها ،وبراؾبها ،ال على أساس أظبائها ورموزىا ،فبل تطغى اغبزبية على
اؼببدئية ،ويكوف الًتكيب األوٕب للفرد ،إمبا ىػو على مدى االقتناع باؼبشروع
الكلي للحركة ،ال على مدى اإلعجاب بالقائد الفبلين ،أو اؼبفكر الفبلين،
وال على مدى االنبهار بكرامات الشيخ الفبلين أو مقاماتو..
فالربط التوحيدي ،الذي يقوـ بو اؼبريب ،ىػو ربط باؼبشروع اإلسبلمي
أساسا ،فهو ربط با﵁ ..والربط الوساطي الذي يقوـ بو الوسيط ،ىػو ربط
ً
بالذات ،أو الذوات الشخصانية ،اؼبؤسسة للتنظيم ،والُ َم َّسَتة لو فيكوف
 - 1اؼبوافقات..13/2 ،
 - 2االستيعاب ُب حياة الدعوة والداعية..13 ،
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االكبراؼ الًتبوي من أوؿ الطريق ،حبيث إنو بقدر ما يستطيع الفرد اؼبقتدي
باؼبريب ،ذبريد قصده ﵁ عز وجل ،وإخبلص أعمالو لو وحده سبحانو،
بقدر ما يعجز الفرد اؼبقتدي بالوسيط عن فعل ذلك ،إال من خبلؿ
استحضار تلك الوسائط ،اليت كانت سبب انتمائو للحركة اإلسبلمية
اؼبعنية ،وسلوكو ُب نظامها الًتبوي ،فيعمل العاملوف بعد ذلك ُب إطار
شرؾ قصد
التوحيد ،بقصد التعبد ،ويقع العاملوف ُب إطار الوساطةُ ،ب َ
اغبظ ،اؼبرتبط باألشكاؿ والرسوـ ،على تعبَت القوـ ! وذلك قد يكوف ىػو
الشرؾ اػبفي!
إف الداخل إٔب مؤسسات العمل اإلسبلمي ،عرب منهج الوساطة ،ال يدخلو
إال ألف فيو فبلنًا وفبلنًا ،وتلك أؤب اآلفات الًتبوية ،اؼبًتتبة عن وساطة
الوسيط ،واليت تغرس ُب النفس تعصبًا حزبيًا يصعب معو ،إف ٓب يستحل،
إنشاء اغبوارات ،وتوحيد اعبهود ،وتنسيق األعماؿ .بل ىػو داع خطَت
لبلنشقاقات والصدمات (األخوية) ،ألف اؼبًتبُت ىػنا إمبا يؤمنوف بأظباء
أساسا!
الرموز ،ال دبا يدعوف إليو ً

ثالثًا :التربية بين التكوين والتلقين

أشرنا ُب اؼبقارنة بُت اؼبريب والوسيط ،إٔب أف اؼبًتيب ،يتعلم من اؼبريب طرائق
اإلنتاج ،وأنو ال يتعلم من الوسيط إال طرائق االستهبلؾ ،وذلك ىػو
اؼبقصود عندنا ىػهنا ،من مصطلحي (التكوين والتلقُت) ،فهما معنياف
متقاببلف ،ألف التكوين ىػو طبيعة العملية الًتبويةُ ،ب إطار التوحيد،
والتلقُت ىػو طبيعتها ُب إطار الوساطة.
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فالتكوين إذف ،ىػو إعداد الفرد -كما مثّلنَا ُب مثاؿ اصطياد السمك-
قادرا على سبثُّل اؼبفاىيم الشرعية من مصادرىا ..إنو ؿباولة اكتشاؼ
ليكوف ً
مواىب الفرد ،وطاقاتو الذاتية ،لتطويرىا قصد إنتاج الشخصية اإلسبلمية
الفعالة .أما التلقُت فهو :شحنو باؼبفاىيم اعباىزة ،اؼبتمثلة ُب فكر اؼبفكر،
أو سلوؾ الشيخ..
وعليو ،فإف الًتبية التوحيدية ،تعمل على إنتاج العقلية القيادية ،اؼبنتجة ُب
أيضا ،ألف طبيعة العمل
ؾباؽبا ،واعبندية اؼببادرة ،اؼبنتجة ُب ؾباؽبا ً
بالنصوص ،تكسب الفرد قوة منهجية ذاتية ،ودربة على العصامية ..فأقل
شيء تكونو ُب اؼبًتيب البسيط ،الثقافة عندما تواجهو بالنص الشرعي،
وتكلفو بتفسَته ،أو شرحو ،ىػو أنك تنبو نفسيتو اػباملة وتوقظها ،إذ ذبعلو
أيضا ،ال أف يستهلك فحسبٍ ..ب إنو يقوـ
وبس أنو هبب أف يعطي ىػو ً
دبراجعة ذاتية داخلية ،من أجل العمل على استخداـ طاقاتو وتطويرىا،
تكوف العقلية اإلنتاجية.
وىكذا يبتدئ ُّ
فكثَتة ىػي تلك الشخصيات االنطوائية ،اليت تذـ نفسها ،وتستهُت
بقدراهتا الذاتية ،والواقع أف ؽبا من الطاقة -لو وجدت من يكتشفها كي
أوالٍ ،ب يقوـ بتطويرىا -ما يعطي الشيء الكثَت ؽبذه
يتأكد منها صاحبها ً
الدعوة ،ولئلسبلـ عامة ،فالتعامل مع النصوص الشرعية ،كفيل بإيقاع الفرد
أوال.
بذاتو ً
ولذلك فإف أوؿ ميزة يتخرج ّٔا اؼبًتيب من الربنامج التوحيدي ،ىػي القوة
اإلرادية اؼببادرة ،فهو طاقة فعالة منتجة ،حيثما حل أو ارربل ،ال وجود ُب
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شخصيتو للرغبة االستهبلكية ،والشعور االنتظاري ..فرب شخص توحيدي
الًتبية ،يرربل إٔب بلدة نائيةٓ ،ب يبتد إليها العمل اإلسبلمي ،ويتعذر
متبوعا جبماعة من
التواصل معو ،ورغم ذلك يأتيك بعد سنة ،أو سنتُتً ،
األقوياء األمناء ،تشكل حصيلة إنتاجو الًتبوي طيلة غيابو ،فيمد حركة
اإلسبلـ برافد جديد من العاملُت ،ويضيف إٔب جغرافيتها منطقة ٓب تكن ُب
اغبسباف..
ب شخص آخر ،زبرج من برنامج وساطي ،يعُت ُب بلدة آىلة بالعاملُت
ور َّ
ُ
والدعاة ،ويكلف بقطاع ما ،أو عمل ما ،وبعد مدة يأتيك شاكيًا باكيًا:
إف اؼبسئولُت ٓب يتصلوا بنا ،إف اؼبسئولُت ٓب يهتموا بنا ،إهنم ٓب يزودونا،
احدا لنفسو !! فتحس أف الرجل
اهتاما و ً
إهنم . ..إهنم . ..إْب ،وال يصدر ً
فعبل ،بل كاد يتبلشى.
قد فًت ً
أساسا إٔب طبيعة العمل الًتبوية ،الذي ترىب
فالفرؽ بُت النموذجُت يرجع ً
عليو كل منهما ،فاألوؿ كما ذكرنا رجل خضع لًتبية تكوينية ،ال تلقينية،
فتكونت فيو شخصيتو الفاعلة اؼببادرة ،وعقليتو اإلنتاجية ال االستهبلكية !
فهو وإف رحل إٔب بلدة ليست فيها بيئة إسبلمية ،فإنو أوجدىا وصنعها.
وأما الثاين فهو رجل خضع لًتبية تلقينية ،ال تكوينية ،فتلقن ما يصلح بو
تدينو الذاٌب إٔب حُت ،ال ما يصلح بو غَته ،ألف العقل اؼبصلح ،أو اإلرادة
أبدا ،ولكنها تكوف تكوينًا..
اؼبنتجة ال تلقن ً
ولذلك رغم أنو عُت ُب بلدة ذات بيئة إسبلمية ،فإنو ٓب يستطع القياـ
دبهمتو اؼبنوطة بو ،بل إنو كاف ينتظر اتصاؿ اؼبسئولُت بو وتزويده،
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ومساعدتو ،وؼبا ٓب يكن ذلك ،بدأ يتدىور تدينو الشخصي ،والتزامو
ِ
ف أف يستهلك ،وٓب يألف أف ينتج،
الذاٌب ،وىو ُب ذلك معذور ،ألنو أَل َ
ألف اؼبنهج الذي ترىب عليوٓ ،ب يتح لو ذلك ،فقد كانت شخصيتو مستلبة
من لدف الوسيط ،الذي كاف ينتج كل شيء ،ويطعم أفراده اؼبفاىيم
جاىزة..
ومن ىػنا ٓب يدرؾ ىػذا اؼبتخرج اعبديد ،أف عليو أف يفطم نفسو عن
االستهبلؾ ،وأف يشرع ُب اإلنتاج ،وحىت لو أدرؾ ذلك ،فإنو لن يستطيع
ربقيق تلك اإلرادة ُب نفسو ،وحىت لو أراد ،فإنو لن يتمكن من اإلنتاج
فعبل ،ألف عقلو ٓب يشكل ذلك التشكيل ،فيكوف عليو إعادة تربية نفسو
ً
من جديد.
وىكذا ففرؽ بُت شخص كهذا ،لو عُت ُب منطقة نائية عن نفوذ العمل
اإلسبلمي ،لردبا ضاع وتساقط ،وبُت شخص يذىب إٔب ىػناؾ ،وبعد عاـ
سباما كما صنع أبو ذر الغفاري رضي ا﵁
يأتيك بقبيليت ْ
أسلَ َم وغفارً ،
عنو(.)1

 - 1جاء إٔب مكة فأسلمٍ ،ب أرسلو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم إٔب قبيلتو (غفار)،
فمكث ّٔا حىت ىػاجر النيب صلى ا﵁ عليو وسلمٍ ،ب جاء إٔب اؼبدينة بقبيلتو،
وجارهتا (أسلم) ،مسلمتُت معا(( .فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،غفار غفر
ا﵁ ؽبا ،وأسلم ساؼبها ا﵁)) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة..
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وشخصا منهجيًا يصعب
عقبل علميًا،
ٍب إف الًتبية التكوينية بعد ذلك تنتج ً
ً
أف تتسرب إليو اػبرافة ،واألفكار الونبية ،والغيبية التواكلية ،ذلك أف
استفادة اؼبفاىيم من نصوص الشرع نفسو ،كعملية تكوينية ،تكسب الفرد
منهجية ربليلية نقدية ،ومقاييس علمية لقبوؿ األفكار أو ردىا ،وملكة
خاصة ؼبعرفة اؼبقاصد العامة للشرع ،يرجع إليها كل ما يتلقاه من كبلـ ،أو
يقرؤه من توجيو وزبطيط ،فيدع اؼبخالف ،ويقبل اؼبوافق.
فعقل مثل ىػذا ،ىػو عقل إسبلمي مسدد ،يصعب أف تتسرب إليو اػبرافة،
أو الفهوـ اؼبنحرفةُ ،ب ىػذا االذباه أو ذاؾ ،ألنو ؿبصن حباسة استفهامية،
ال تدخل ُب قصد التكليف -على حد تعبَت الشاطيب -إال بعد تَػبَػ ُُّت قصد
اإلفهاـ( ،)1إذ ال هبوز أف يتأخر البياف عن وقت اغباجة.
عقبل يفتقر إٔب أساسيات التفكَت
وأما الًتبية التلقينية ،فهي باؼبقابل تنتج ً
اؼبنهجي ،ومبادئ العقل العلمي ،ذلك أف السكوف السليب ،الذي يبارسو
اؼبًتيب ،إزاء الوسيط ،وبرناؾبو الًتبوي ،ىػو ضرب من اغتياؿ العقلية
النقدية ،وتكريس لقابلية التقبل اؼبطلق ،واالستسبلـ التاـ ،لكل اؼبفاىيم
الوساطية ..فبل قدرة ؼبثل ىػذا ،على التمييز بُت اغبق والباطل وبُت اؼبفهوـ
الصحيح واؼبفهوـ اؼبدلس ،ولذلك فهو أبواب مشرعة لدخوؿ التفكَت
اػبراُب ،ومفاىيم الغيبية التواكلية ،ذات الطبيعة االنتظارية ،ال الغيبية

 - 1اؼبوافقات..64/2 ،
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التوكلية ،اليت تبادر إٔب األخذ باألسباب الشرعية ،والسنن الربانيةُ ،ب
النفس وآّتمع..
وما أكثر أف تبلحظ شيوع األحاديث الضعيفة ،بل واؼبوضوعة بُت مثل
تلك العقليات ،وكذا ترويج اإلشاعات ذات الطبيعة األسطورية ،واألقواؿ
الشاذة ،و(الفقو) الغريب! ليس ألهنا عقليات غَت عاؼبة ..فالعاؼبية ليست
مطلبًا للربامج الًتبوية ،كما أسلفنا ،ولكن ألهنا عقليات غَت استفهامية ،وال
حكرا على
نقدية ،وال منهجية ،أي ليست علمية ..و(العلمية) ليست ً
العلماء ،واؼبثقفُت ،بل ردبا ذبدىا لدى الفبلح البسيط ،أو لدى العامل
ا﵀دود الثقافة؛ ألهنا طريقة ُب التصرؼ والتفكَت ،قبل أف تكوف طريقة ُب
البحث.
أخَتا فإف الًتبية التكوينية ،تنتج طاقات ـبتلفة ،باختبلؼ مواىبها الذاتية،
و ً
وميوالهتا اعببَّلية ،ومؤىبلهتا الفطرية ،فتستطيع بذلك سد اػببلت ،وملء
الثغرات ،وإشباع اغباجاتُ ،ب إطار اؼبشروع الدعوي اإلسبلمي ،رغم
اختبلفها وتعددىا ،ألف العملية التكوينية ،تعمل على اكتشاؼ مواىب كل
فرد على حدة ،وتوجيهو كبو تنميتها وتطويرىا ،وىذه بطبعها ـبتلفة،
متعددة بتعدد الناس ،ولذلك تعمل الًتبية التكوينية على تيسَت األفراد ؼبا
ُخلقوا لو من اختصاصات ،تأسيًا بقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم:

ميسر لما خلق لو»(.)1
فكل ٌ
«اعملواٌ ،

 - 1متفق عليو..
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جاىزا -الفوارؽ النفسية،
لكن الًتبية التلقينية ،ال تراعي -باعتبارىا تلقينًا ً
احدا من
والتخصصات اعبِبلَّيِة ،بل تطبع الكل بطابع واحد ،فتنتج مبطًا و ً
األفراد ،كلهم نسخة واحدة ،صادرة عن الوسيط.

تذذَذ انًصطهذاث يذار
انبذث
(ويشتمل على ثبلثة مباحث)

انخصائص انتىدُذَت نهتربُت انُبىَت
انًرادم انًُهجُت نهتربُت انُبىَت
تطىر انًُهح انتربىٌ انُبىٌ بعذ وفاته صهً
اهلل عهُه وسهى
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انًبذث األول
انخصائص انتىدُذَت نهتربُت انُبىَت
ٓب يكن عبثًا أف يستمر القرآف الكرًن ،يتنزؿ على الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
ومديرا حركة
مؤسسا عقيدة التوحيد،
وسلم ،ثبلث عشرة سنة دبكة،
ً
ً
وموجها تربية الصحابة الكراـ
الدعوة كلها ُب ىػذه اؼبرحلة ،على ؿبورىا،
ً
على أساسها ،فقد كاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،يعمل على تأسيس
اعبماعة اإلسبلمية األؤب ،استيعابًا وتربية على العقيدة (ال إلو إال ا﵁)،
بكل دالالهتا التصورية والسلوكية ،ومن ىػنا كاف سعيو عليو الصبلة و
منهجا تربويًا ،لزمو
السبلـ إٔب ربط اؼبؤمنُت با﵁ ،من خبلؿ القرآف الكرًنً ،
حىت آخر حياتو .فالعهد اؼبدين ُب اغبقيقة ،ليس إال استمر ًارا للمنهج
التوحيدي العقدي ،رغم الطابع التشريعي للسور اؼبدنية ..فرغم استجابة
القرآف غباجيات آّتمع اعبديد التشريعية ،فإف العمق الًتبوي للخطاب
القرآينٓ ،ب يتغَت من حيث اؼبقاصد ،رغم تغَت الوسائل ،كما سنبُت حبوؿ
ا﵁.

 -1المصدرية القرآنية
فالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،دأب على ترسيخ االرتباط بالقرآف،
مصدرا وحي ًدا للتربية( ،)1ذلك أف اؼبصدرية القرآنية ،باعتبارىا
باعتباره،
ً

 - 1معآب ُب الطريق..12 ،
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حضورا قويًا
أىم ،وأوؿ خصائص الًتبية التوحيدية ،النبوية ،كانت حاضرة
ً
وفعبل.
قوال ً
ُب التوجيو الًتبوي النبويً ،
فقد وضع البخاري ترصبة لباب من أبواب كتاب االعتصاـ بالكتاب
والسنة ،نصها :باب قوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم( :ال تسألوا أىل
الكتاب عن شيء)ٍ ،ب قاؿ ابن حجر معل ًقا( :ىػذه الًتصبة ،لفظ حديث،
أخرجو أضبد ،وابن أيب شيبة ،والبزار ،من حديث جابر ،أف عمر ،أتى النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم بكتاب ،أصابو من بعض أىل الكتاب ،فقرأه عليو،
فغضب ،وقاؿ« :لقد جئتكم بها بيضاء نقية ،ال تسألوىم عن شيء،
فيخبروكم بحق ،فتك ّذبوا بو ،أو باطل فتصدقوا بو ،والذي نفسي بيده

لو أف موسى كاف حيًا ما وسعو إال أف يتبعني»(.)1

عمق صلة
ومن ىػنا توثق ارتباط الناس بالقرآف ُب العهد النبوي ،ارتباطًا ّ
القلوب برّٔا ،إٔب درجة أف الصحابة ،رضواف ا﵁ عليهم ،كانوا يتتبعوف
الوحي ،تتبع اؼبتلهف ،اغبريص على الًتقيُ ،ب مدارج اؼبعرفة با﵁ ،والسلوؾ

ٍ - 1ب قاؿ ابن حجر بعدىا(( :ورجالو موثقوف ،إال أف ُب ؾبالد ضع ًفا)) وأورد لو
طرقا أخرى ،لكنها ضعيفة ،إال موقوفا منها على ابن عباس ،حسنو ٍب قاؿ عن ترصبة
البخاري(( :واستعملو ُب الًتصبة لورود ما يشهد بصحتو من اغبديث الصحيح))
مشَتا إٔب حديث أيب ىػريرة بنفس الباب ،قاؿ  :كاف
(فتح الباريً ،)334/13 ،
أىل الكتاب يقرأوف التوراة بالعربانية ،ويفسروهنا بالعربية ،ألىل اإلسبلـ ،فقاؿ رسوؿ
ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم(( :ال تصدقوا أىل الكتاب وال تكذبوىم وقولوا آمنا با﵁،
وما أنزؿ إلينا ،ما أنزؿ إليكم)) اآلية..
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إليو سبحانو ،وٓب يكونوا يلتفتوف إٔب شيء غَت القرآف والسنةُ ،ب تزكية
نفوسهم ،وتدينهم ،فعمر بن اػبطاب رضي ا﵁ عنو ،الذي هناه الرسوؿ
صلى ا﵁ عليو وسلم ،عن االستمداد من التوراة ،وبكي لنا قصة ارتباطو
بالقرآف والسنة ُب حديث لو ،إذ كاف مكل ًفا ،وصاحبًا لو ،باؼبرابطة ُب ثغر
من ثغور اؼبدينة ،ترقبًا لغزو متوقع ،من ملك غساف قاؿ:
كاف لي جار من األنصار ،فكنا نتناوب النزوؿ إلى رسوؿ اهلل صلى ا﵁

يوما ،فيأتيني بخبر الوحي وغيره( )1وآتيو
يوما ،وأنزؿ ً
عليو وسلم فينزؿ ً
بمثل ذلك ،وكنا نتحدث أف غساف تنعل الخيل لتغزونا(.)2

فرغم أف الرجلُت قد كلفا دبهمة اؼبرابطة بالثغر ،على حدود اؼبدينة اؼبنورة،
فإهنما حريصاف على تتبع أخبار القرآف والسنة ،ونيل حظهما منهما،
جيبل قرآنيًا ح ًقا.
فجيل الصحابة إذف ،كاف ً

 - 2تعميق االتجاه التوحيدي
إهنا قلوب تعيش ُب األرض ،لكنها تتغذى بنور السماء مباشرة ،وكاف
حضور الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ُب ذلك ،حضور اؼبريب ،الذي يبُت
ويعمق ىػذا االذباه التوحيديُ ،ب قلوب الصحابة الكراـ ،وٓب يكن حضور
الذي يعلق الناس بشخصو ،وىذه خاصية أخرى ،سبيز بو اؼبنهج الًتبوي

 - 1اؼبقصود (بغَته) ،السنة النبوية ،كما ىػو ظاىر من تتمة اغبديث ُب صحيح
مسلم..
 - 2متفق عليو ،واللفظ ؼبسلم..
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النبوي؛ إذ كاف شخص الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم إزاء القرآف ،الذي ىػو
كبلـ اؼبلك الواحد الصمد ،ؾبرد عبد من عباد ا﵁ ،ال ميزة لو إال من
حيث كونو يوحى إليو ،وكونو أعبدىم لو سبحانو ،وأتقاىم لو فكاف من
الناحية الًتبوية ،قدوة للناس ُب طريقهم إٔب ا﵁ ،أعٍت من الناحية التوحيدية

العقدية ،اليت ىػي جوىر الًتبية النبوية ،وُب ذلك قاؿ ا﵁ عز وجل﴿ :قُ ْل
شر ّْمثْػلُ ُكم يوحى إِلَ َّي أَنَّما إِلَه ُكم إِلَوٌ و ِ
اح ٌد فَ َمن َكا َف يَػ ْر ُجو
ْ ُ َ
إِنَّ َما أَنَا بَ َ ٌ
َ ُ ْ َ
لَِقاء ربِّْو فَػ ْليػ ْعمل َعم ًبل صالِحا وَال ي ْش ِر ْؾ بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا﴾ (الكهف:
َ
ادة َربّْو أ َ
َ َ َ َْ َ َ ً َ ُ
.)110
ولقد كاف صلى ا﵁ عليو وسلم دائم التنبيو إٔب ىػذا اؼبعٌت السامي ،كما ُب

قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :ال تُط ُْروني كما أطرت النصارى ابن مريم،

فإنما أنا عبد ،فقولوا عبد اهلل ورسولو»( ، )1وردبا وقع رغم ذلك ،نوع من

نظرا للحب الشديد الذي يكنو
االكبراؼ عن ىػذا اؼبنهج الًتبوي القوًنً ،
الصحابة لشخصو صلى ا﵁ عليو وسلم ،فيتم التذكَت ّٔذه اػباصية الًتبوية
اؼبتميزة ،فتعود اؼبياه إٔب ؾباريها بسرعة ،وال يقع التمادي ُب تكريس
الوساطة اؼبذمومة! «من ذلك ما صدر من عمر بن اػبطاب ،رضي ا﵁
عنو ،يوـ وفاة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،حيث قاؿ( :واهلل ما مات
رسوؿ اهلل صلى ا﵁ عليو وسلم . ..وليبعثنو اهلل ،فليقطعن أيدي رجاؿ
وأرجلهم) فقاؿ أبو بكر رضي ا﵁ عنو ( :أيها الحالف على رسلك!)

 - 1رواه البخاري..
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فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ،فحمد ا﵁ أبو بكر ،وأثٌت عليو ،وقاؿ:

(أال من كاف يعبد محم ًدا ،فإف محم ًدا قد مات ،ومن كاف يعبد اهلل،
ت وإنهم ميّتُوف﴾ (الزمر:
فإف اهلل حي ال يموت) .وقاؿ﴿ :إنك ميّ ٌ

 ،)30وقاؿ﴿ :وما محم ٌد إال ٌ
رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل أفإين
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾(آؿ عمرافٍ .)1(»)144:ب لقد
الناس اؽبُدى ،وعرفهم اغبق الذي عليهم ،وخرجوا بو يتلوف:
َّ
بصر أبو بكر َ

﴿وما محم ٌد إال ٌ
رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل . ..الشاكرين﴾ (آؿ
عمراف.)144 :
إف ىػذه العودة السريعة ،والقويةُ ،ب نفس الوقت ،إٔب مقتضى القرآف ٓب
تكن لتحصل ُب ىػذا اؼبوقف الصعب ،لو ٓب تكن للقرآف الكرًن اؼبصدرية
اؼبطلقة ُب تكوينهم الًتبوي ،ولو كانت شخصية الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
وسلم ُب حياهتم الًتبوية ،شخصية وسيط ،ال شخصية مرب ..وىذا
اؼبعٌت ،ىػو الذي رسخ ُب عقلية اعبيل القرآين ،واستمر بعد وفاة الرسوؿ
صلى ا﵁ عليو وسلم ،كما يشهد بذلك حديث أنس ،رضي ا﵁ عنو ،قاؿ:
قاؿ أبو بكر ،رضي ا﵁ عنو ،بعد وفاة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
لعمر رضي ا﵁ عنو :انطلق بنا إلى أـ أيمن ،نزورىا كما كاف رسوؿ اهلل
صلى ا﵁ عليو وسلم يزورىا ..فلما انتهيا إليها ،بكت ،فقاال لها :ما
يبكيك؟ ما عند اهلل خير لرسولو صلى ا﵁ عليو وسلم فقالت :ما أبكي

 - 1اغبديث ـبتصر من صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة..
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خيرا لرسولو صلى ا﵁ عليو وسلم
أف ال أكوف أعلم أف ما عند اهلل ً
ولكني أبكي أف الوحي قد انقطع من السماء! فهيجتهما على البكاء،
فجعبل يبكياف معها(.)1

فالنص داؿ بوضوح ،على أف ارتباط الصحابة ،إمبا كاف بالقرآف ،الذي ىػو
ربط مباشر با﵁ ،وٓب يكن بشخص الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،إال من
حيث ىػو مبلغ عن ا﵁ ،وُب ذلك تأكيد لتوحيدية اؼبنهج النبوي من خبلؿ
اػباصيتُت اؼبذكورتُت :اؼبصدرية القرآنية ،واغبضور الًتبوي للرسوؿ صلى ا﵁
عليو وسلم كمرب ،ال كوسيط .وما ذلك إال استجابة لتوجيو القرآف نفسو،
حيث قاؿ عز وجل﴿ :ولكن كونوا ربانيَّن بما كنتم تعلموف الكتاب وبما
كنتم تدرسوف﴾ (آؿ عمراف ،)79 :قاؿ الطربي ،رضبو ا﵁ُ ،ب ىػذه اآلية:

((أخبر تعالى ذكره عنهم ،أنهم أىل إصبلح للناس ،وتربية لهم
بتعليمهم إياىم كتاب ربهم ،ودراستهم إياه وتبلوتو))( ..)2ومن ٍب صح

أف نقوؿ :إف القرآف الكرًن ،كاف ىػو الباب اؼبفتوح واؼبباشر الذي وعبو
صنعوا على عُت ا﵁ .إنو السبب
الصحابة الكراـ إٔب ملكوت ا﵁ ،حيث ُ
الوثيق ،الذي تعلقت بو قلؤّم ،فأوصلهم إٔب مقاـ التوحيد ،أو كما قاؿ

 - 1رواه مسلم..
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الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ُب اغبديث الصحيح« :كتاب اهلل ىػو حبل
اهلل الممدود من السماء إلى األرض»(.)1

 - 3اعتماد منهج التكوين
ىذا ،وأما اػباصية الثالثة للًتبية النبوية فهي كما -تقرر ُب عناصر اؼبقارنة
بُت التوحيد والوساطة -اعتماد منهج التكوين ،دوف منهج التلقُت! وىو
أمر واضح ُب الًتبية النبوية ،تشهد لو األصوؿ الصحيحة الصروبة ،شهادة
قبل ،أف اعتماد النصوص الشرعية ُب حد
متواترة اؼبعٌت .وذلك أنا قررنا ُ
ذاتو ،ومدارستها ،كمادة تربوية ،ال ينتج عنو إال التكوين.
وٓب يكن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،كما تبُت ،يعتمد شيئًا غَت القرآف،
تفسَتا لو .وكاف يوجو الصحابة إٔب اكتشاؼ
وسنتو اؼبطهرة ،باعتبارىا
ً

فكل
قدراهتم الذاتية ،ومواىبهم الفطرية ،وتنميتها بالعمل ً
قائبل« :اعملوا ٌ
ويقر
ميسر لما ُخلق لو» ،ؿباربًا بذلك العقلية االستهبلكية التواكليةُّ ،
ٌ
اؼبختلفُت من أصحابو ،على االجتهاد ،اؼبصيب منهم واؼبخطئ ،على
السواء كما ىػو معلوـ ُب حديث بٍت قريظة اؼبشهور( ،)2مربيًا إياىم
ومشجعا ؽبم على التزاـ العقلية االجتهادية اؼببادرة.
ً

 - 1رواه أضبد ،والًتمذي ،وابن أيب شيبة ،والطربي ،وصححو األلباين ُب( :ص ج
ص)..4473 ،
 - 2عن ابن عمر ،رضي ا﵁ عنهما ،قاؿ(( :قاؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،يوـ
األحزاب :ال يصلُت أحد العصر إال ُب بٍت قريظة ،فأدرؾ بعضهم العصر ُب الطريق،
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وكثَتة ىػي اؼبفاىيم اليت أوصلها صلى ا﵁ عليو وسلم ،إٔب أصحابو عن
َع ْملُوا فِكَْرُىم ،ؿباولُت التوصل إٔب
طريق السؤاؿ ً
أوال ،حىت إذا ُسئلوا ،أ َ
درسا ُب
اإلجابة ،فإما أجابوا ،وإما عجزوا ،ويكونوف حينئذ ،قد تلقوا ً
ضرورة التفكَت الشخصي ،واالستقبلؿ العقليُ ،ب الفهم واالستنباطٍ ،ب
يقرىم على ،جوأّم ،أو يصحح ؽبم بإجابتو صلى ا﵁ عليو وسلم .ومباذج

جدا ،منها قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :أتدروف ما
ىػذا األسلوب كثَتة ً
نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض؛ ليفسدوا بينهم»(،)1
الع َ
َ
ضو؟ ُ
()2
أيضا« :أتدروف َمن
وقولو « :أتدروف ما الغيبة؟»  ،وقولو ً
()4
()3
مشَتا إٔب
،
»
الكتاباف؟
ػذاف
ى
ما
أتدروف
«
ا:
أيض
لو
و
وق
،
المفلس؟»
ً
ُ
ً

يبينو ومشالو ،وقولو كذلك « :ىل تدروف ما الكوثر؟»( ،)5وقولو « :يا أبا

فقاؿ بعضهم ،ال نصلي حىت نأتيهم ،وقاؿ بعضهم :بل نصليٓ ،ب يرد منا ذلك،
فذكر ذلك للنيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،فلم يعنف واحد منهم)) (رواه الشيخاف
واللفظ للبخاري)..
 - 1رواه البخاري ُب األدب اؼبفرد ،والبيهقي ُب سننو ،وصححو األلباين ُب (ص ج
ص)..85 ،
 - 2رواه مسلم..
 - 3رواه مسلم..
 - 4رواه أضبد ،والًتمذي ،والنسائي ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..88 ،
 - 5رواه مسلم..
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ذر! أترى أف كثرة الماؿ ىػو ِ
الغنى؟»( ،)1إٔب غَت ذلك من األحاديث
النبوية ،اؼببنية على السؤاؿ واعبواب.
وفبا يبُت تكوينية اؼبنهج النبوي ُب الًتبية ،أنو صلى ا﵁ عليو وسلم ،كاف
يراعي اػبصائص الذاتية لكل فرد من الصحابة ،وال يسعى إٔب تربيتهم على
مبط واحد ،وإمبا يكوهنم دبا يناسب مواىبهم ،وشخصياهتم ،على
اختبلفها ،ولذلك كاف جوابو ىبتلف كلما ُسئل( :أي األعماؿ أفضل؟)
مراعيًا بذلك حاؿ السائل وطبيعتو ،فيجيب مرة بقولو صلى ا﵁ عليو
وسلم« :أفضل األعماؿ ،اإليماف باهلل وحده ،ثم الجهاد ». ..إٔب آخر

اغبديث( ،)2وهبيب مرة أخرى بقولو« :أفضل األعماؿ ،الصبلة في أوؿ
وقتها» ،وكذلك« :أفضل األعماؿ أف تدخل على أخيك المؤمن

سرورا ». ..اغبديث )3(. ..إْب
ً

وينظر إٔب عبد ا﵁ بن عمر ،فَتي فيو أىلية لصبلة الليل ،فيقوؿ فيو« :نِعم
()4

الرجل عبد اهلل ،لو كاف يصلي من الليل»

 - 1رواه النسائي ،وابن حباف ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص). ..7816 ،
 - 2رواه أبو داود ،والًتمذي ،واغباكم ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)،
..1093
 - 3رواه ابن أيب الدنيا ،والبيهقي ،وابن عدي ُب الكامل ،وحسنو األلباين ُب (ص
ج ص) ..1096
 - 4متفق عليو..
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ويُ ْسلِ ُم خالد بن الوليد ،وىو قائد عسكري بطبعو ،فيزكي فيو النيب صلى
ا﵁ عليو وسلم ،ىػذه اؼبوىبة ،ويوجهها إٔب خدمة اغبق ،وال يبيل بو إٔب
ِ
عم عب ُد
اإلكثار من صبلة الليل ،أو رواية اغبديث ،ولكن يقوؿ فيو« :ن َ
سيوؼ اهلل»(.)1
اهلل ،خالد بن الوليد :سيف من
ٌ
ويقوؿ ُب أيب عبيدة بن اعبراح« :إف لكل أمة أمينا ،وأف أميننا -أيتها

األمة -أبو عبيدة بن الجراح»(.)2

قائبل« :اللهم علّمو الحكمة،
ويدعو صلى ا﵁ عليو وسلم البن عباس ً
اللهم علمو الكتاب»( ،)3وقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :أرحم أمتي
ّ
حياء ،عثماف،
بأمتي ،أبو بكر ،وأشدىم في أمر اهلل ،عُمر ،وأصدقهم ً
أبي بن كعب ،وأفرضهم ،زيد بن ثابت ،وأعلمهم
وأقرؤىم لكتاب اهلل ّ

بالحبلؿ والحراـ ،معاذ بن جبل ،ولكل أمة أمين ،وأمين ىػذه األمة،

أبو عبيدة بن الجراح»( ،)4إٔب غَت ذلك من األحاديث ،اليت تدؿ على
وعي النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،دبواىب أصحابو ،وخصائصهم الذاتية،
وعلى تربيتو صلى ا﵁ عليو وسلم ؽبم ،بناءً على ذلك ،فبا يؤكد بعده عليو

 - 1رواه أضبد ،والًتمذي ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..6776 ،
 - 2رواه البخاري..
 - 3رواه البخاري..
 - 4رواه أضبد ،والًتمذي ،والنسائي ،وابن ماجو ،وابن حباف ،واغباكم ،والبيهقي
وصححو األلباين ُب (ص ج ص) ..895
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السبلـ عن الًتبية النمطية ،ذات النموذج اعباىز ،واؼبتكرر ،عن نسخة
واحدة ،ىػي الوسيط ،ال غَت ..وبذلك يكوف الرسوؿ اؼبريب صلى ا﵁ عليو
وسلم مكونًا ،ال ملقنًا ،ومربيًا ،ال وسيطًا.
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انًبذث انثاٍَ
انًرادم انًُهجُت نهتربُت انُبىَت
عرؼ تطبيق اؼبنهج التوحيدي زمن النبوة ،ذبليات ـبتلفة ،حسب مراحل
الدعوة اإلسبلمية ُب عهده صلى ا﵁ عليو وسلم ،فاؼبنهج الًتبوي النبوي
أشكاال ـبتلفة ،من حيث
من حيث اعبوىر ،واحد غَت متعدد ،لكنو ازبذ
ً
تبعا الختبلؼ اؼبرحلة اؼبكية ،عن اؼبرحلة اؼبدنية ،واختبلؼ
التنزيل ،وذلك ً
اؼبرحلة اؼبدنية األؤب ،عن اؼبرحلة اؼبدنية الثانية ..إف التنوعات الًتبوية ،اليت
عرفها اؼبنهج التوحيدي النبوي ،عرب ىػذه اؼبراحل ،ما ىػي إال اختبلفات
إجرائية ،شكلية ،كما سنبُت حبوؿ ا﵁ ،أما اؼبضموف فهو البعد التوحيدي،
بكل خصائصو اؼبفصلة من قبل .وىهنا من خبلؿ ىػذا اؼببحث ،سنعمل
على توضيح وبياف االختبلفات التنزيلية للمنهج التوحيدي ،حسب اؼبراحل
الثبلث للًتبية النبوية:

(أ) المرحلة األرقمية

سبيزت الًتبية التوحيدية ُب اؼبرحلة اؼبكية للدعوة اإلسبلمية ،ببنائها
األرقمي ..و(األرقمية) مصطلح ،نعرب بو عن اؼبنهج الًتبوي ،الذي سار
عليو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ُب تربية اعبيل األوؿ من الصحابة ،بدار
األرقم بن أيب األرقم ،قبل اؽبجرة إٔب اؼبدينة اؼبنورة ،حيث كاف هبتمع
سرا .وبعد حصوؿ مواجهات بينهم وبُت
بأصحابوً ،
أوال ُب الشعاب ً
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الكفار ،انتقل ّٔم رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم إٔب دار األرقم
اؼبخزومي ،على الصفا(.)1
والًتبية األرقمية :ىػي التكوين اؼبقصود بو صناعة العقلية القيادية خاصة،
من خبلؿ اؼبتابعة الدقيقة لكل فرد على حدة بتشكل شخصيتو،
تشكيبلً يقوـ على منتهى صفيت القوة واألمانة ،ومن ىػنا ٓب تكن األرقمية
تُعٌت بإنتاج العقلية اعبندية ،إال بقدر ما ىػي طريق الكتساب العقلية
القيادية فيما بعد .وُب ىػذا الصدد يقوؿ الدكتور أكرـ ضياء العمري:
((وكاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،يربي أصحابو على عينو،
ويوجههم نحو توثيق الصلة باهلل ،والتقرب إليو بالعبادة ..تمهي ًدا لحمل
زماـ القيادة ،والتوجيو في عالمهم . ..فالعشرات من المؤمنين في

ىػذه المرحلة التاريخية ،كانت أمامهم المهمات الجسيمة ،في تعديل
()2

مسار البشرية))

واؼبادة الًتبوية اليت كانت معتمد اعبيل األوؿ -كما أسلفنا -كانت ىػي
القرآف .وللقرآف اؼبكي طبيعة خاصة من الناحية الًتبوية ،فهو كاف يسهم
بشكل مباشر ُب تكوين العقلية القيادية ،ويساعد على ذلك ،إذ التشريع
اؼبكي ُب الغالب ،كاف كليات ابتدائية ،وعزائم تكليفية.

 - 1الرحيق اؼبختوـ..80 ،
 - 2السَتة النبوية الصحيحة..159/1 ،
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يقوؿ اإلماـ الشاطيب(( :وىذا كلو ظاىر لمن نظر في األحكاـ المكية،
مع األحكاـ المدنية ،فإف األحكاـ المكية مبنية على اإلنصاؼ من
النفس ،وبذؿ المجهود في االمتثاؿ ،بالنسبة إلى حقوؽ اهلل أو حقوؽ
اآلدميين .أما األحكاـ المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع ،لم تكن
فيما تقدـ ،من بعض المنازعات ،والمشاحات ،والرخص ،والتخفيفات
وتقرير العقوبات ،في الجزئيات ال الكليات ،فإف الكليات كانت مقررة
محكمة في مكة))

()1

ٍب قاؿ(( :كاف المسلموف قبل الهجرة ،آخذين بمقتضى التنزيل
المكي ،على ما أداىم إليو اجتهادىم ،واحتياطهم ،فسبقوا غاية

السبق ،حتى سموا السابقين بإطبلؽ .ثم ىػاجروا إلى المدينة ،ولحقهم
في ذلك السبق من شاء اهلل من األنصار ،وكملت لهم بها شعب
اإليماف ،ومكارـ األخبلؽ ،وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها
نورا ،حتى
أقدامهم ،فكانت المتممات أسهل عليهم ،فصاروا ،بذلك ً
نزؿ مدحهم ،والثناء عليهم ،في مواضع من كتاب اهلل ورفع رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم من أقدارىم ،وجعلهم في الدين أئمة فكانوا ىػم
القدوة العظمى في أىل الشريعة))(.)2

 - 1اؼبوافقات236/4 ،ػ ..237
 - 2اؼبوافقات..239/4 ،
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فواضح من خبلؿ ىػذين النصُت ،أف القرآف اؼبكي ،كاف لو أثر كبَت ُب
زبريج الطاقات القيادية من الصحابة األوائل خاصة ،وذلك ؼبا لو من طبيعة
كلية ،مبنية على عزائم ابتدائية.
وىو أمر طبيعي ،فكل دعوة كانت ُب مرحلة التأسيس ،ال بد ؽبا من
السعي إٔب تربية اػببليا األؤب ،اليت سيتؤب أفرادىا مهمة اإلنتاج
تأسيسا
واالستيعاب ،فيما بعد؛ فيكوف التأسيس الًتبوي األوؿ بطبعو،
ً
قياديًا ،بالدرجة األؤب .ووعيًا من الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ّٔذا
اؽبدؼ ،كاف يتحرى ُب دعوتو أوؿ األمر ،من تبدو عليو ـبايل العبقرية
القيادية ،ورغم أف الدعوة كانت منذ انطبلقتها األؤب لكل الناس ،إال أنو
عليو الصبلة و السبلـ ،كاف يسَت وفق منهج القرآف اؼبكيُ ،ب بناء القادة
أساسا ،سواء كاف اؼبدعو من الفقراء ،أو األغنياء ،وسواء كاف من السادة،
ً
أو من األرقاء ،حىت إذا أسلم الرجل ،من أي شروبة اجتماعية كاف ،سعى
بو تربويًا ،كبو ىػذا االذباه .وشبة نصوص حديثية تشَت إٔب ىػذا اؼبعٌت ،كما
ُب قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :خياركم في الجاىلية خياركم في اإلسبلـ
إذا فقهوا»( ،)1وقولو صلى ا﵁ عليو وسلم «اللهم أعز اإلسبلـ

 - 1متفق عليو..
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بعمر»( ،)1وُب رواية« :اللهم أعز اإلسبلـ بأحب الرجلين إليك :بأبي
()2

جهل أو بعمر»

أيضا ،تبُت ىػذا اؼبعٌت
وقصة ابن أـ مكتوـ مع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ً
ال عكسو كما قد يبدو ،ذلك أف إعراض الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم
عنو ،النشغالو بدعوة بعض عظماء قريشٓ ،ب يكن لتفضيل غَته عليو ،كما

قديما ،فجعل يسأؿ رسوؿ اهلل صلى
يقوؿ ابن كثَت(( :وكاف ممن أسلم ً
اهلل عليو وسلم ،وود النبي صلى اهلل عليو وسلم ،أف لو كف ساعتو

طمعا ورغبة ،في ىػدايتو،
تلك ،ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ً
وعبس في وجو ابن أـ مكتوـ فأعرض عنو ،وأقبل على اآلخر))(.)3
فنزؿ القرآف ،ال ليبُت خطأ اؼبنهج ،ولكن ليصوب التطبيق ،ذلك أف الصفة
القيادية ،اليت ظنها الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،متوفرة ُب الرجل اؼبشرؾ،
واستبعدىا ُب ىػذا الرجل اؼبؤمن لعماه ،جعلتو يُعرض عن ابن أـ مكتوـ،
الذي طلب االستزادة ُب العلم ،ويقبل على َمن ظن أف اإلسبلـ يتقوى
بإسبلمو ،فنبهو القرآف معاتبًا﴿ :وما يدريك لعلوَ َّيزكى﴾(عبس،)3 :
فعبل،
فيصبح من النوعية اليت تبحث عنها ،وتتحراىا .وذلك الذي كاف ً

 - 1أخرجو اغباكم بسند صحيح ،فتح الباري..48/7 ،
 - 2رواه الًتمذي ،وقاؿ ،حسن صحيح ،وصححو ابن حباف أيضا ،فتح الباري
..48/7
 - 3تفسَت ابن كثَت..48/4 ،
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فقد أخرج البخاري عن الرباء بن عازب رضي ا﵁ عنهما ،قاؿ ُب سياؽ
اغبديث ،عن أوائل اؼبهاجرين( :أوؿ من قدـ علينا مصعب بن عمَت ،وابن
أـ مكتوـ ،وكانوا يقرئوف الناس)( ،)1فكاف رغم عاىتو رضي ا﵁ عنو ،داعية
وقائدا ،وٓب يكن
إٔب ا﵁،
معلماً ،
ؾباىدا ،ر ً
ً
ائدا من رواد الدعوة األوائلً ،
فاعبل .ولذلك كاف النيب صلى ا﵁
منتجا ً
ً
خامبل ،وال مستهل ًكا ،لكنو كاف ً
أمَتا على اؼبدينة ،إذا خرج غازيًا(.)2
عليو وسلم يستخلفو ً
بل لقد كاف ىبرج بنفسو ،إٔب القتاؿ أحيانًا ،قاؿ أنس رضي ا﵁ عنو :فرأيتو
يوـ القادسية ،عليو درع ،ومعو راية سوداء(.)3
ويذكر عنو رضي ا﵁ عنو ،أنو كاف يقوؿ ألصحابوُ :ب اؼبعركة :أقيموين بُت
الصفُت ،وضبلوين اللواء أضبلو لكم ،وأحفظو ،فأنا أعمى ،ال أستطيع
الفرار( .)4وقد وجد بعد ذلك صر ًيعا عند انتهاء معركة القادسية ،يعانق راية
يدا( ،)5وىو فوؽ ذلك كلو مؤذف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
اؼبسلمُت شه ً
وسلم إٔب جانب ببلؿ ابن رباح ،رضي ا﵁ عنو ،وىكذا فقد تزكى ابن أـ
فعبل ،واستفاد ح ًقا من الًتبية األرقمية األؤب ،وربقق ىػدفها فيو.
مكتوـ ً
 - 1قاؿ ابن حجر(( :وُب رواية األصيلي ،وكريبة( :فكانا يقرئاف الناس ) ،وىو
أوجو)) ،فتح الباري..261/7 ،
 - 2تفسَت الطربي..25/15 ،
 - 3تفسَت الطربي ..25/15
 - 4صور من حياة الصحابة..153 ،
 - 5صور من حياة الصحابة..154 ،
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إف اؼبنهج األرقمي ،اؼببٍت على نظاـ اعبلسة الًتبوية ،ومدارسة النصوص
القرآنية ،واغبديثية ،حيث كاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يشكل
فردا ،ويصنعهم على عينو..
فرداً ،
شخصيات اؼبًتبُت ،من أصحابو األوائلً ،
خرج قادة الدعوة اإلسبلمية األوائل.
ُ .
قلت :ذلك اؼبنهج ،ىػو الذي ّ
فالعبقرية القياديةٓ ،ب نرىا ُب الغالب األعم ،إال ُب شخصيات اؼبهاجرين
السابقُت ،فهم اػبلفاء الراشدوف ،وىم الفقهاء اؼبعلموف ،واؼبستنبطوف
آّتهدوف ،ولذلك حينما اختلف اؼبهاجروف واألنصار حوؿ خبلفة الرسوؿ
صلى ا﵁ عليو وسلم بُ ْعيد وفاتو ،قاؿ أبو بكر الصديق ،وىو يعلم ما

ردا) على قوؽبم( :منا أمير ،ومنكم
يقوؿ( :نحن األمراء ،وأنتم الوزراء ً
أمير)( ،)1وكاف من خطبتو رضي ا﵁ عنو يومئذ :أنتم إخواننا في كتاب
اهلل وشركاؤنا في دين اهلل ،وأحب الناس إلينا ،فأنتم أحق الناس بالرضا
()2

بقضاء اهلل ،والتسليم لفضيلة إخوانكم ،وأف ال تحسدوىم على خير

ومدارس الفقو اإلسبلمي ،والتفسَت ،والتشريع ،والقضاء ،ومعظم األصوؿ
العلمية للدولة اإلسبلمية ،إمبا أسسها اؼبهاجروف األرقميوف خاصة ،بدءًا
باػبلفاء الراشدين ،كفقهاء ،وقضاة ؾبتهدين ،وانتهاءً بالشخصيات

 - 1صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ،حديث رقم ..3668
 - 2فتح الباري..31/7 ،
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األرقمية األخرى ،الذين صاروا ،كما قاؿ الشاطيب(( :أئمة ،فكانوا ىػم

القدوة العظمى في أىل الشريعة))(.)1

وأما األنصار ،فقد كانت ؽبم اعبندية ،واالتباعُ ،ب الغالب األعم ،فهم
أحدا من األنصار ٓب تنبغ
أىل نصر ،ومبادرة ،وجهاد .وىذا ال يعٍت أف ً
عبقريتو إطبلقًا ،وإمبا ىػناؾ قبلئل نبغوا ،وصاروا قادة ُب ؾباؿ ما ،كمعاذ
بن جبل ،فقيو األمة ،الذي كاف كما قاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم فيو :أعلم
()2
وقائدا ،ألىل اليمن
أرسلو
لذلك
و
،
األمة باغببلؿ واغبراـ
معلما ،ومربيًاً ،
ً
والسبب ُب ذلك ،يرجع إٔب ما طبق من األرقمية ُب اؼبدينة اؼبنورة إٔب
جانب اؼبنهج اؼبنربي ،كما سوؼ نوضح حبوؿ ا﵁ ،بيد أف اؼبقصود من
األحكاـ السالفة والبلحقة ،ىػو العموـ الغالب ،ال العموـ القطعي التاـ..
أساسا على النص القرآين الستيعاب
ىػذا ،وقد كاف اؼبنهج األرقمي ،يعتمد ً
الناس باإلسبلـ ،وكذا لًتقيتهم ُب مدارج اإليباف.
ويروي ابن ىػشاـ حوار أيب الوليد عتبة بن ربيعة ،مع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
مفاوضا باسم قريش ،فقاؿ مقالتو( :حىت إذا فرغ عتبة
وسلم ،حينما جاء
ً
ورسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يستمع منو ،قاؿ( :أقد فرغت يا أبا

 - 1اؼبوافقات..239/4 ،
 - 2قاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم(( :وأعلمهم باغببلؿ واغبراـ معاذ بن جبل)) ،جزء
حديث ،رواه أضبد ،والًتمذي ف والنسائي ،وابن ماجو ،وابن حباف ،واغباكم،
والبيهقي ،وصححو األلباينُ ،ب (ص ج ص) ،895 ،والسلسلة الصحيحة،
..1224
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الوليد ؟) قاؿ( :فاستمع مني) ،قاؿ :أفعل ،فقاؿ﴿ :بسم اهلل الرحمن
الرحيم :حم تنزيل من الرحمن الرحيم( ﴾. ..فصلتٍ )2-1 :ب مضى
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،فيها ،يقرؤىا عليو ،فلما ظبعها منو عتبة،
معتمدا عليهما ،يستمع منوٍ ،ب انتهى
أنصت ؽبا ،وألقى يديو خلف ظهره،
ً
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم إٔب السجدة منها فسجد . ..فقاـ عتبة إٔب
أصحابو ،فقاؿ بعضهم لبعض :كبلف با﵁ ،لقد جاءكم أبو الوليد بغَت
الوجو الذي ذىب بو ،فلما جلس إليهم قالوا :ما وراءؾ يا أبا الوليد؟ قاؿ
قوال ،وا﵁ ما ظبعت مثلو قط ،وا﵁ ما ىػو بالشعر ،وال
ورائي أين ظبعت ً
بالسحر ،وال بالكهانة! يا معشر قريش ! أطيعوين ،واجعلوىا يب ،وخلوا بُت
ىػذا الرجل وبُت ما ىػو فيو ،فاعتزلوه ،فوا﵁ ليكونن لقولو الذي ظبعت
منو ،نبأ عظيم ! (.)1
فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم إذف ،كاف يستوعب الناس لئلسبلـ بالقرآف
جدا ،من
أساسا ،ورغم أف أبا الوليد ٓب يسلم ،إال أف تأثره بالقرآف واضح ً
ً
خبلؿ النص اؼبذكور ،ولذلك فقد كاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يدعو
أساسا.
إٔب ا﵁ ،بكبلـ ا﵁ ً
وقد حكى عبد ا﵁ بن مسعود ،رضي ا﵁ عنو ،انبهار صبع من كفار قريش
بالقرآف الكرًن ،حينما تبله رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،عليهمُ -ب

حديث متفق عليو -قاؿ « :قرأ النبي صلى ا﵁ عليو وسلم النجم بمكة،

 - 1سَتة ابن ىػشاـ..314/1 ،
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فسجد فيها وسجد من معو» ،وُب رواية عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما:
« وسجد معو المسلموف والمشركوف والجن واإلنس» ..قاؿ ابن
مسعود :غَت شيخ أخذ ك ًفا من حصى ،أو تراب ،فرفعو إٔب جبهتو ،وقاؿ:
()1
كافرا
يكفيٍت ىػذا ،فرأيتو بعد ذلك قتل ً
وقد أسلم الناس ُب اؼبرحلة اؼبكية ،بسبب ظباعهم القرآف ..قاؿ عمر بن
ظبعت القرآف ،رؽ لو قليب ،فبكيت،
اػبطاب  ،رضي ا﵁ عنو :فلما
ُ
ودخلٍت اإلسبلـ !( . ..)2وقاؿ الطفيل بن عمرو الد َّْوسي ،وقد حشا ُب

أذنيو ُك ْر ُس ًفا ،لئبل يسمع القرآف « :فأبى اهلل إال أف يسمعني بعض قولو.
كبلما حسنًا ،قاؿ فقلت في نفسي :وا ثكل أمي ،واهلل
قاؿ :فسمعت ً
إني لرجل لبيب شاعر ،ما يخفى علي الحسن من القبيح ،فما يعنيني

علي رسوؿ اهلل
أف أسمع من ىػذا الرجل ما يقوؿ؟ . ..قاؿ فعرض َّ
علي القرآف ،فبل واهلل ما سمعت
صلى ا﵁ عليو وسلم اإلسبلـ ،وتبل َّ
قوال قط أحسن منو ،وال أمراً أعدؿ منو ،قاؿ :فأسلمت»

()3

جعفرا ،رضي ا﵁
وحكت ُّأـ سلمة رضي ا﵁ عنها ،أف النجاشي استقرأ ً
صدرا من (كهيعص) ..قالت :فبكى
عنو القرآف ،قالت( :فقرأ عليو
ً

 - 1متفق عليو ف واللفظ للبخاري..
 - 2سَتة ابن ىػشاـ..396/1 ،
 3السايق408/1 ،
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ضلُوا
النجاشي ،حتى اخضلت لحيتو ،وبكت أساقفتو حتى أَ ْخ َ
()1
مصاح َفهم ،حين سمعوا ما تبل عليهم)
وجاء وفد من نصارى اغببشة إٔب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،ؼبا ظبعوا بو
فتبل عليهم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم كبلـ ا﵁( ،فلما ظبعوا القرآف،
()2

فاضت أعينهم من الدمعٍ ،ب استجابوا ﵁ ،وآمنوا بو)

وعندما التقى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وفد اػبزرج دبكة ،أوؿ مرة،

قاؿ ؽبم« :أفبل تجلسوف أكلمكم؟» قالوا :بلى .فجلسوا معو ،فدعاىم
إٔب ا﵁ عز وجل ،وعرض عليهم اإلسبلـ ،وتبل عليهم القرآفٍ . ..ب
انصرفوا عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،راجعُت إٔب ببلدىم ،وقد
()3
آمنوا ،وصدقوا
وكذلك كاف مصعب بن عمَت ،رضي ا﵁ عنو ،يطبق نفس اؼبنهج باؼبدينة،
قبل ىػجرة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم إليها ،فقد حكى ابن ىػشاـ عن
ابن إسحاؽ ،قاؿ حدثٍت عبد ا﵁ بن اؼبغَتة بن معيقب ،وعبد ا﵁ بن أيب
بكر بن ؿبمد بن عمرو ابن حزـ ،أف أسعد بن زرارة خرج دبصعب بن
عمَت ،يريد بو دار بٍت عبد األشهل ودار بٍت ظفر . ..وسعد بن معاذ،
وأسيد بن حضَت يومئذ سيدا قومهما من بٍت عبد األشهل ،وكبلنبا مشرؾ

 - 1سَتة ابن ىػشاـ..359/1 ،
 - 2سَتة ابن ىػشاـ..418/1 ،
 - 3سَتة ابن ىػشاـ..38/2 ،
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على دين قومو ،فلما ظبعا بو ،قاؿ سعد بن معاذ ألسيد بن حضَت ،ال أبا
لك ،انطلق إٔب ىػذين الرجلُت اللذين قد أتيا دارينا ،لِيُس ّفها ضعفاءنا،
فازجرنبا ،واهنهما عن أف يأتيا دارينا . ..فأخذ أسيد بن حضَت ،حربتوٍ ،ب
أمرا
أقبل إليهما . ..فقاؿ لو مصعب :أو ذبلس ،فتسمع ،فإف رضيت ً
قبلتو ،وإف كرىتو ،كف عنك ما تكره ؟ قاؿ :أنصفت! ٍب ركز حربتو،
وجلس إليهما ،فكلمو مصعب باإلسبلـ ،وقرأ عليو القرآف ؟ فقاال ،فيما
يذكر عنهما :وا﵁ لعرفنا ُب وجهو اإلسبلـ قبل أف يتكلم بوُ ،ب إشراقو،
وتسهلوٍ ،ب قاؿ :ما أحسن ىػذا الكبلـ ،وأصبلو . ..وشهد شهادة اغبق..
ٍ .ب أخذ حربتوٍ ،ب انصرؼ إٔب سعد . ..فقاـ سعد مغضبًا . ..فأخذ
اغبربة من يدهٍ ،ب قاؿ :وا﵁ ما أراؾ أغنيت شيئًا ٍب خرج إليهما . ..فقاؿ
أمرا ،ورغبت فيو ،قبلتو ،وإف
لو مصعب :أ ََو تقعد فتسمع ،فإف رضيت ً
كرىتو عزلنا عنك ما تكره ،قاؿ سعد :أنصفتٍ .ب ركز اغبربة ،وجلس،
فقرض عليو اإلسبلـ ،وقرأ عليو القرآف ،قاال :فعرفنا وا﵁ ُب وجهو اإلسبلـ،
َّهد شهادة اغبق!(.)1
قبل أف يتكلم ،إلشراقو وتسهلوَ . ..وتَش َ
وىكذا ،نرى أف القرآف ،كاف ىػو اؼبادة األساس ،اليت اعتمدت ُب إدخاؿ
الناس إٔب اإلسبلـ ،وأف ربطهم منذ اللحظة األؤب ،كاف با﵁ مباشرة ،من
خبلؿ كتابو العزيزٍ .ب إف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم اعتمده وحده
كمادة تربوية ،للًتقي بأصحابو ُب مقامات اإليباف ،كما اعتمد نصوصو
اؼبكية ُب تشكيل شخصياهتم ،وبنائها ،تربويًاُ ،ب اعبلسات األرقمية
 - 1سَتة ابن ىػشاـ..45-43/2 ،
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العظيمة( :وكانت اآليات ،وقطع السور ،اليت تنزؿ ُب ىػذا الزماف ،آيات
قصَتة ،ذات فواصل رائعة منيعة ،وإيقاعات ىػادئة خبلبة ،تتناسق مع ذلك
اعبو اؽبامس الرقيق ،تشتمل على ربسُت تزكية النفوس ،وتقبيح تلويثها
برغائم الدنيا ..تصف اعبنة والنار ،كأهنما رؤى العُت ..تسَت باؼبؤمنُت ُب
()1
جو آخر ،غَت الذي فيو آّتمع البشري آنذاؾ)
فكانت سور من مثل سورة الفرقاف ،اليت تصف عباد الرضبن بأهنم:

﴿الذين يمشوف على األرض ىػونا وإذا خاطبهم الجاىلوف قالوا
سبلما﴾ (الفرقاف ،)63 :وربدد ؽبم ؾبموعة من الصفات الربانية ،من قياـ
ً

الليل ،وخوؼ من عذاب ا﵁ ،وتوحيد لو سبحانو ،وعدـ قتل النفس اليت

حرـ ا﵁ إال باغبق ،وإنفاؽ ُب سبيلو ،وحفظ للفروج من الزىن ،وترؾ شهادة
ت الصحابة
الزور ،واللغو ،وكبو ذلك .كما كانت سور أخرى ،تُػثَبّ ُ
األرقميُت ُب ؿبنهم دبكة ،مثل سورة الربوج ،اليت كما قاؿ األستاذ سيد

قطب ،رضبو ا﵁(( :تشع حولها أضواء قوية ،بعيدة المدى ،وراء
المعاني ،والحقائق المباشرة ،التي تعبر عنها نصوصها ،حتى لتكاد كل
آية -وأحيانًا كل كلمة في اآلية -أف تفتح كوة على عالم مترامي
األطراؼ ،من الحقيقة))

 - 1الرحيق اؼبختوـ..66 ،
 - 2الظبلؿ..3871/6 ،
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معا،
فكاف القرآف إذف ،ىػو اؼبادة الًتبوية لبلستيعاب الداخلي واػبارجي ً
عليو يقوـ اؼبنهاج النبوي الًتبوي ،وسبيزت مرحلتو اؼبكية بالتطبيق األرقمي،
من حيث االصطفائيةٍ ،ب التتبع الدقيق ،واؼبعاعبة اػباصة ،لكل فرد على
حدة ،قصد صناعة القادة من اعبيل األوؿ ،الذين أرسوا قواعد الدولة
اإلسبلمية بعد.
أيضا ُب اؼبدينة
وكما كاف ذلك ساريًا ُب مكة قبل اؽبجرة ،كاف ساريًا ً
اؼبنورة ،سواء تعلق األمر باالستيعاب اػبارجي ،كما تبُت فبا سبق ،أو
االستيعاب الداخلي ،والتزكية الفردية ،من خبلؿ اعبلسات األرقمية .وقد
روى البخاري ُب صحيحو ،كما أسلفنا ،أف أو ؿ من قدـ اؼبدينة مصعب
بن عمَت وابن أـ مكتوـ ،وكانا يقرئاف الناس القرآف.
وروى ابن ىػشاـ قاؿ :قاؿ ابن إسحاؽ :فلما انصرؼ عنو صلى ا﵁ عليو

وسلم القوـ (يعٍت وفد األنصار) «بعث رسوؿ اهلل صلى ا﵁ عليو وسلم
معهم مصعب بن عمير . ..وأمر أف يقرئهم القرآف ،ويعلمهم اإلسبلـ،
ويفقهم في الدين ،فكاف يسمى مصعب بالمدينة :المقرئ»(.)1

فمصعب رضي ا﵁ عنو ،كاف يطبق نظاـ اعبلسات ،ؼبدارسة القرآف ،وىو
نقبل للمنهج األرقمي
يشكل شخصيات قيادية من األنصار .وكاف ذلك ً
الذي بقي رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم دبكة ،يبارسو ُب تربيتو للناس،
طويبل ،إذ سرعاف ما ىػاجر الرسوؿ صلى
بيد أف ذلك ٓب يستمر على حالو ً
 - 1سَتة ابن ىػشاـ..42/2 ،
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ا﵁ عليو وسلم إٔب اؼبدينة ،ال ليلغي اؼبنهج األرقمي ،ولكن ليشفعو باؼبنهج
اعتمادا من األوؿُ ،ب تربية اؼبسلمُت وتزكيتهم.
اؼبنربي ،الذي صار أكثر
ً
وىنا يزوؿ ما وبصل من تعارض ،حينما قبد أف شبة تطبيقات لؤلرقمية
باؼبدينة اؼبنورة من جهة ،وأف قادة من األنصار ،زبرجوا عليو ،وكانوا أئمة ُب
ؾباالت أخرى من ؾباالت الدين.
بيد أف الغالب األعم ،على الًتبية التوحيدية باؼبدينة اؼبنورة ،ىػو تطبيق
اؼبنهج اؼبنربي ،الذي كاف يصنع ما يبكن تسميتو بالرأي العاـ اإلسبلمي.
فما ىػي خصائص ىػذا اؼبنهج إذف؟

(ب) المرحلة المنبرية

(اؼبنربية) نسبة إٔب اؼبِ َنرب ،وىي إشارة إٔب ما قاـ بو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
وسلم ،من تربية للصحابة من على اؼبنرب ،الذي ٓب يظهر ُب حياة الدعوة
اإلنسانية ..وخطبة اعبمعة ٓب تشرع إال بعد اؽبجرة كما ىػو معلوـ.
فالًتبية اؼبنربية ،توحيدية ُب اعبوىر ،ألهنا تقوـ على اعتماد النص القرآين
أساسا ،وما يفسره ويبينو من سنة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،بيد أهنا ال
ً
فردا ،وانتقوا ؽبذا
فردا ً
تقوـ على نظاـ اعبلسة ،وال تتعامل مع قوـ أسلمواً ،
األمر انتقاء ،وإمبا فيهم من أسلم نفاقًا ،ومن أسلم خوفًا ،كاألعراب.
ولكن فيهم من أسلم إيبانًا ،وصدقًا.
ودبا أف اعبلسة األرقمية ،ال يبكن أف تستوعب ىػذا العدد الضخم من
اؼبسلمُت باؼبدينة ،من ناحية ،ودبا أف ما يتطلبو آّتمع من العقليات
القيادية ،قد زبرج منهم الكثَت دبكة ،وبعض األنصار فبن تربوا على يد
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مصعب بن عمَت قبيل اؽبجرة ،من ناحية أخرى ،فقد اذبو النيب صلى ا﵁
تشكيبل إسبلميًا ،من أجل
عليو وسلم إٔب تشكيل الرأي العاـ الشعيب،
ً
صناعة عقلية جندية فاعلة ،مبادرة ،ومطيعة ،فلم يعد خطابو الًتبوي صلى
متوجها إٔب
ومقتصرا عليو ،وإمبا صار
متوجها إٔب كل فرد،
ا﵁ عليو وسلم
ً
ً
ً
مثبل( :ما
عموـ الناس ،من خبلؿ خطبة اعبمعة وغَتىا ،فكاف يريب بقولو ً

باؿ قوـ) ،أو (ما باؿ أقواـ) ،و(يا أيها الناس) . ..إٔب غَت ذلك من

العبارات ،اليت اشتهرت عنو صلى ا﵁ عليو وسلم ،واليت ىػي من تقنيات
األسلوب اػبطايب.
وبقي اؼبنهج األرقمي من حظ القبلئل ،الذين تبينت مبلؿبهم القيادية ،من
أىل اؼبدينة وغَتىم ،ولكن اػبطبة أو (اؼبنربية) ،كانت ىػي تربية العموـ من
أىل اؼبدينة ،وما حوؽبا ،فهي خطاب عاـ مطلق ،يهدؼ إٔب تصحيح
اػبطأ ،أو إببلغ اؼبفهوـ الصحيح ،إٔب عموـ الناس ،لتصحيح السلوؾ
االجتماعي العاـ .من ذلك ،على سبيل اؼبثاؿ ،ما أخرجو البخاري ،من
حديث عائشة رضي ا﵁ عنها ،قالت :جاءت بريرة ،فقالت إين كاتبت
أىلي على تسع أواؽُ ،ب كل عاـ أوقية ،فأعينيٍت ،فقالت عائشة :إف
أحب أىلك أف أعدىا ؽبم عدة واحدة ،وأعتقك ،فعلت ،فيكوف والؤؾ
ٕب .فذىبت إٔب أىلها ،فأبوا ذلك عليها .فقالت :إين قد عرضت ذلك
عليهم فأبوا ،إال أف يكوف الوالء ؽبم ..فسمع بذلك رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁

عليو وسلم ،فسألٍت ،فأخربتو ،فقاؿ« :خذيها فأعتقيها واشترطي لهم

الوالء ،فإف الوالء لمن أعتق» .قالت عائشة :فقاـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو وسلم ُب الناس ،فحمد ا﵁ وأثٌت عليوٍ ،ب قاؿ « :أما بعد فما باؿ

اؼببحث الثاين
اؼبراحل اؼبنهجية للًتبية النبوية

109

رجاؿ منكم يشترطوف شروطًا ليست في كتاب اهلل؟ فأيما شرط كاف
ليس في كتاب اهلل ،فهو باطل ،وإف كاف مائة شرط ،فقضاء اهلل أحق،
وشرط اهلل أوثق ،ما باؿ رجاؿ منكم يقوؿ أحدىم :أعتق يا فبلف ولي
الوالء؟ وإنما الوالء لمن أعتق»

()1

فواضح من النص ،أف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم مارس الًتبية العامة،
ووجو الرأي العاـ ،بإطبلؽ اػبطاب ،وعدـ تقييده ،ومعاعبة السلوؾ
اػباطئ بأسلوب اػبطبة ،ال بأسلوب اعبلسة ،اؼبتتبع لكل اعبزئيات ،اؼبكونة
للشخصية ،كما ىػو اغباؿ ُب األسلوب األرقمي ،ولكن اػبطبة إمبا ىػي
توجيو عاـ ،كلما ظهرت ثغرة ما ،أو اكبراؼ ما ،قاـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو وسلم على اؼبنرب خطيبًا ..ىػكذا كانت الًتبية اؼبنربية إذف ،عامة
مطلقة ،تقصد إٔب توجيو السلوؾ االجتماعي العاـ ،وتربية آّتمع ،من
كل ،ال من حيث ىػو أفراد ،ولذلك ٓب يكن القصد ،االقتصار،
حيث ىػو ٌ
على إنتاج القيادات ،كما ذكرنا ،ولكن إنتاج اعبندية اؼبطيعة اؼبؤمنة أيضاَ.
كما يتضح من النص ،أف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلمٓ ،ب يكن ىبطب
يوـ اعبمعة فقط بل كلما دعت اغباجة الًتبوية لذلك ،ويؤكده ما رواه
مسلم عن أنس حينما ،أكثر الناس سؤاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم،
فيما ال ينفعهم ..وللبخاري ،عن ابن عباس ،رضي ا﵁ عنهما :كاف قوـ

 - 1متفق عليو ،واللفظ للبخاري..
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يسألوف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم استهزاء ،فيقوؿ الرجل :من أيب؟
ويقوؿ الرجل تضل ناقتو :أين ناقيت؟ قاؿ أنس:
إف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم خرج حيث زاغت الشمس ،صلى ّٔم
صبلة الظهر ،فلما سلم ،قاـ على اؼبنرب ،فذكر الساعة ،وذكر أف قبلها

عظاماٍ ،ب قاؿ« :من أحب أف يسألني عن شيء ،فليسألني عنو،
أمورا ً
ً
فواهلل ال تسألوني عن شيء ،إال أخبرتكم بو ،ما دمت في مقامي
ىػذا ) ..قاؿ أنس بن مالك :فأكثر الناس البكاء ،حُت ظبعوا ذلك من
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وأكثر رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم من

أف يقوؿ« :سلوني» ،فقاـ عبد ا﵁ بن حذافة  ،فقاؿ :من أيب يا رسوؿ

ا﵁ ؟ قاؿ «أبوؾ حذافة» ..فلما أكثر رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم من
أف يقوؿ« :سلوني» ،برؾ عمر فقاؿ :رضينا با﵁ ربًا ،وباإلسبلـ دينًا،
رسوال ..قاؿ فسكت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم حُت قاؿ
ودبحمد ً

نفس
عمر ذلكٍ ،ب قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمْ « :أولَى ،والذي ُ
علي الجنة والنار آن ًفا ،في عرض الحائط،
محمد بيده ،لقد عُرضت َّ
فلم َأر كاليوـ في الخير والشر»(.)1
علي الجنة
وُب رواية أخرى عن أنس قاؿ :فخطب :فقاؿ« :عُرضت َّ
والنار ،فلم أر كاليوـ في الخير والشر ،ولو تعلموف ما أعلم ،لضحكتم
كثيرا ،قاؿ فما أتى على أصحاب رسوؿ اهلل صلى ا﵁
ً
قليبل ،ولبكيتم ً
 - 1رواه الشيخاف ،واللفظ ؼبسلم..
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عليو وسلم ،يوـ أشد منو! قاؿ :غطوا رءوسهم ،ولهم َخنِين(. ..)1
س ْؤُك ْم﴾
فنزلت﴿ :يأيها الذين ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إف تُػ ْب َد لكم تَ ُ
()2

(اؼبائدة»)101 :

ىػكذا إذف يتبُت أف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،كاف يعتمد على اػبطبة،
النص ،لتصحيح اؼبفاىيم ،وتربية السلوؾ
ولو ُب غَت اعبمعة ،كما ُب ّْ
أساسا ..وقد كانت خطبو
اعبماعي لؤلمة ،وتلك منهجية اؼبرحلة اؼبدنية ً
ونصوصا من حديثو صلى ا﵁
نصوصا من القرآف،
صلى ا﵁ عليو وسلم
ً
ً
عليو وسلم ،وردبا كانت أغلبها قرآنًا فعن أخت عمرة بنت عبد الرضبن
قالت« :أخذت ﴿ؽ والقرآف المجيد﴾ من فِ َّي رسوؿ اهلل صلى ا﵁
عليو وسلم ،يوـ الجمعة ،وىو يقرأ بها على المنبر ،في كل جمعة»(.)3

« وعن صفواف بن يعلى ،عن أبيو ،أنو سمع النبي صلى ا﵁ عليو وسلم
يقرأ على المنبر﴿ :ونادوا يا مالك﴾ (الزخرؼ.)4(»)77 :

وردبا كانت الًتبية اؼبنربية أحيانًا ،عبارة عن إشارات خطابية من غَت خطبة،

أي كلمات من جوامعو صلى ا﵁ عليو وسلم ،ذات ومضات خالدة،
يلقيها الرسوؿ عليو الصبلة و السبلـ على الناس ،فتتلقاىا قلؤّم ،حىت إذا

 - 1اػبنُت :باػباء اؼبعجمة ،ىػو البكاء مع غنة ،وانتشقاؽ الصوت من األنف..
 - 2رواه مسلم..
 - 3رواه مسلم..
 - 4رواه مسلم..
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تفرقوا ،كانت ؽبا مواجد تبعث على التأمل والتفكَت ،فبا ينمي التكوين
الًتبوي للفرد بصورة ذاتية ،وذلك كبو ما رواه عبد ا﵁ بن عمر رضي ا﵁

عنو ،قاؿ« :صلى بنا النبي صلى اهلل عليو وسلم العشاء في آخر
حياتو ،فلما سلم قاـ فقاؿ :أرأيتكم ليلتكم ىػذه فإف على رأس مائة

سنة منها ،ال يبقى ممن ىػو على ظهر األرض أحد»(.)1

جدا ،فهي كلمة ألقاىا صلى
فهذه اإلشارة النبوية اؼبختصرة ،خطبة مصغرة ً
جدا ،غَت أف معناىا عظيم
ا﵁ عليو وسلم ،وىو واقف ،لفظها قليلُ ،متَناهٍ ً
ورىيب ،ينبو إٔب إحدى اغبقائق الكبَتة ،من حقائق اغبياة البشريةُ ،ب ىػذا
العآب وىي حقيقة اؼبوت على كل نفس ،لكن األسلوب الذي عرضت بو
أسلوب منربي خطايب ،يقرّٔا من الشعور تقريًا حسابيًا ،حىت تكوف رأي
العُت ،فيكوف ؽبا من األثر الًتبوي على السامعُت ،ما ال تنتهي تداعياتو،
إال بانتهاء حياهتم.
ومن ىػنا كاف ارتباط األنصار ،أو أبناء اؼبدرسة اؼبنربية ،بنصوص القرآف
والسنة ،ىػو كارتباط اؼبهاجرين ،وذلك بسبب توحيدية اؼبنهج اؼبنربي ،أي
أوال ،والنص اغبديثي ثانيًا.
اعتماده على النص القرآين ً
وحديث عمر بن اػبطاب رضي ا﵁ عنو ،داؿ على ىػذا االرتباط« ،قاؿ:
كاف لي جار من األنصار ،فكنا نتناوب النزوؿ إلى رسوؿ اهلل صلى ا﵁
يوما فيأتيني بخبر الوحي ،وغيره ،وآتيو
يوما ،وأنزؿ ً
عليو وسلم ،فينزؿ ً
 - 1متفق عليو ،واللفظ للبخاري..
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بمثل ذلك»( .)1وقد سبق بياف سياؽ ىػذا اغبديث ،حيث كاف الرجبلف
ابطُت بضاحية اؼبدينة.
مر ْ
متتبعا ألحواؿ اؼبهاجرين
متتبعا ألحواؿ األنصار ،كما كاف ً
ولقد كاف القرآف ً
قبل ىػجرهتم ،ونزلت نصوص خاصة ،تعاِب واقعهم ،وتصحح ما اعوج من
تصرفاهتم ،فيقرؤىا النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،مربيًا إياىم عرب اؼبنهج
اؼبنربي غالبًا  ..أخرج مسلم ،من طريق أسلم بن عمراف ،قاؿ :كنا
بالقسطنطينية ،فخرج صف عظيم من الروـ ،فحمل رجل من اؼبسلمُت
مقببل ،فصاح الناس :سبحاف
على صف الروـ ،حىت دخل فيهمٍ ،ب رجع ً
ا﵁! ألقى بيده إٔب التهلكة! فقاؿ أبو أيوب األنصاري ،رضي ا﵁ عنو :أيها
الناس! إنكم تئولوف ىػذه اآلية على ىػذا التأويل -يعٍت قولو تعأب:
﴿وأنفقوا في سبيل اهلل وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إف اهلل

يحب المحسنين﴾ (البقرة -)195 :وإمبا نزلت ىػذه اآلية فينا معشر
سرا :إف أموالنا قد
األنصار :أنّا ؼبا أعز ا﵁ دينو ،وكثر ناصروه ،قلنا بيننا ً
ضاعت ،فلو أف أقمنا فيها ،وأصلحنا ما ضاع منها ،فأنزؿ ا﵁ ىػذه اآلية،
فكانت التهلكة :اإلقامة اليت أردناىا(.)2
وىكذا زبرج األنصار من مدرسة توحيدية نبوية ،فارتبطوا با﵁ عز وجل
جيدا ،من خبلؿ القرآف
صادقُت موقنُت ،واستوعبوا مذىبية اإلسبلـ ً

 - 1متفق عليو ،واللفظ ؼبسلم
 - 2رواه مسلم..
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الكرًن ،واغبديث النبوي الشريف ،وكاف للمنرب أثره الًتبوي العظيمُ ،ب
جنودا مطيعُت ،وضباة لئلسبلـ ،ولرسولو الكرًن،
حياهتم اإليبانية ،فكانوا ً
مبادرين إٔب خَت ،فاعلُت ،فهم طليعة القتاؿ ُب كل مكاف ،وىم الذين
علي أيها الناس ،قبيل
حينما قاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم :أشَتوا ّ
معركة بدر ،قاؿ قائلهم سعد بن معاذ رضي ا﵁ عنو ،وعنهم أصبعُت:
فصدقناؾ ،وشهدنا أف ما جئت بو ىػو الحق ،وأعطيناؾ
آمنا بك ّ
«فقد ّ
على ذلك عهودنا ،ومواثيقنا ،على السمع والطاعة لك ،فامض يا
رسوؿ اهلل لما أردت ،فنحن معك ،فوالذي بعثك بالحق ،لو
استعرضت بنا البحر ،فخضتو لخضناه معك ،ما تخلف منا رجل
صد ٌؽ
واحد ،وما نكره أف تلقى بنا عدونا غ ًدا ..إنا لصبر في الحربُ ،
في اللقاء ،لعل اهلل يريك منا ما تقر بو عينك فَ ِس ْر بنا على بركة

اهلل»( )1فُ َّسر النيب صلى ا﵁ عليو وسلم بذلك ،وبشرىم بالنصر.

اترا ُب معركة أحد ،بُت يدي الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
وىم الذين استشهدوا تو ً

وسلم ،قاؿ صفي الرضبن اؼبباركفوري(( :اتفقت جل الروايات على أف

قتلى المسلمين كانوا سبعين ،وكانت األغلبية الساحقة من األنصار،
رجبل . ..وأما شهداء المهاجرين فكانوا
فقد قُتل منهم خمسة وستوف ً
()2

أربعة فقط))

 - 1السَتة النبوية الصحيحة ،359/2 ،والرحيق اؼبختوـ..189 ،
 - 2والرحيق اؼبختوـ..258-257 ،
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ولِ َما يعلمو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم من إخبلصهم ،وجنديتهم اؼبتيقظة
أيضا ؼبا يعلمو من تبعية أغلبهم للمهاجرين ،من الناحية
الفاعلة ،وردبا ً
القيادية ،والسياسية العامة ،فقد أوصى ّٔم خاصة ،وذلك ُب مرضو الذي
مات فيو صلى ا﵁ عليو وسلم ،إذ خرج عاصبًا رأسو ،حىت جلس على
اؼبنرب ،فكاف فبا قاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :أيها الناس ..إف الناس
يكثروف ،وتقل األنصار حتى يكونوا كالملح في الطعاـ ،فمن ولي
أمرا يضر فيو أح ًدا ،أو ينفعو ،فليقبل من محسنهم ،ويتجاوز عن
منكم ً

مسيئهم»(.)1

عيبتي( ،)2وقد
وُب رواية أخرى« :أوصيكم باألنصار ،فإنهم َك ِرشي َو ْ
قضوا الذي عليهمَ ،و ِبق َي الذي لهم ،فاقبلوا من محسنهم ،وتجاوزوا

عن مسيئهم»(.)3

وىكذا كاف للًتبية اؼبنربية التوحيدية ،أثرىا التارىبي ُب زبريج أعظم جندية
إسبلمية ُب التاريخ ،جاىدت ربت لواء رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم،
ُب كل الغزوات ،وربت ألوية اػبلفاء الراشدينُ ،ب حروب الردة والقادسية
وغَتىا ،وبقوا على حاؽبم حىت فيما بعد ،إٔب أف انقرض جيلهم ،رضواف
ا﵁ عليهم.

 - 1رواه البخاري..
 - 2أي صباعيت وخاصيت اليت اعتمدىا ُب أموري..
 - 3رواه البخاري..
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فهذا أبو أيوب األنصاري ،رضي ا﵁ عنو ىبرج جنديًا عاديًاُ ،ب آخر
حياتو ،على جبللة قدرهُ ،ب جيش قائده يزيد بن معاوية ،ؼبا خرج
اؼبسلموف لفتح القسطنطينية فيصاب رضي ا﵁ عنو ُب اؼبعركة ،ويطلب من
اؼبسلمُت إذا مات أف وبملوا جثتو على فرسو ،ويغوصوا بو ما استطاعوا ُب
جيدا ،دفنوه ىػناؾ ..وما زاؿ قربه رضي ا﵁
أرض العدو ،حىت إذا أوغلوا ً
()1
شاىدا إٔب اليوـ
عنو ُب استامبوؿ ً

(ج) المرحلة العلمية

كاف من بُت آخر ما نزؿ من القرآف ،سورة التوبة( ،)2ومنها قولو تعأب:
﴿وما كاف المؤمنوف لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائِفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروف﴾
وجها
(التوبة )122:وذلك أف اؼبنهج الًتبوي التوحيدي ،صار يكتسي ً
علميًا وتعليميًاُ ،ب أواخر حياة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،حيث حصل
تراكم من ناحيتُت:
األولى :ناحية النصوص القرآنية واغبديثية ،فقد مضى على عمر الدعوة ما
عاما ،فبا هبعل تنزيل النصوص على الواقع ،يزداد عم ًقا،
يربو على العشرين ً
اجتهادا ،فهناؾ اؼبكي واؼبدين من القرآف ،والناسخ واؼبنسوخ،
ووبتاج بصرة و ً
معا ،والتفصيبلت السنية ،اؼببينة ّٓمبلت القرآف ..إْب.
من القرآف والسنة ً

 -1رجاؿ حوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم..407 ،
 -2مباحث ُب علوـ القرآف للقطاف..70 ،
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والثانية :ناحية األفواج اؽبائلة ،واألعداد الكبَتة ،اليت دخلت اإلسبلـ بعد
صبيعا ،باؼبنهج األرقمي أو
فتح مكة ،فبا هبعل االستيعاب الًتبوي ؽبا ً
سباما.
اؼبنربي فقط ،غَت فبكن ً
()1

فعن عمرو بن سلمة ،رضي ا﵁ عنو ،قاؿ« :كانت العرب تَػلَ َّو ُـ
بإسبلمهم الفتح ،فيقولوف :اتركوه وقومو ،فإنو إف ظهر عليهم ،فهو نبي
صادؽ ..فلما كانت وقعة أىل الفتح ،بادر كل قوـ بإسبلمهم»(.)2

وقاؿ اؼبباركفوري معل ًقا(( :ىذا الحديث يدؿ على مدى أثر فتح مكة
في تطوير الظروؼ ،وتعزيز اإلسبلـ ،وتعيين الموقف للعرب،
واستسبلمهم لئلسبلـ ،وتأكد ذلك ،أي تأكد بعد غزوة تبوؾ ،ولذلك

نرى الوفود تقصد المدينة تترى في ىػذين العامين -التاسع والعاشر-
أفواجا ،حتى إف الجيش اإلسبلمي،
ونرى الناس يدخلوف في دين اهلل ً
الذي كاف قوامو عشرة آالؼ مقاتل في غزوة الفتح إذا ىػو يزخر في
ثبلثين ألف مقاتل في غزوة تبوؾ ،قبل أف يمضي على فتح مكة عاـ
بحرا من رجاؿ اإلسبلـ -مائة ألف
كامل ..ثم نرى في حجة الوداعً ،

من الناس ،أو مائة وأربعة وأربعوف أل ًفا منهم -يموج حوؿ رسوؿ اهلل

 -1تلوـ ،يتلوـ ،مكث ،وانتظر ،ـبتار الصحاح ،مادة (لوـ)..
 -2رواه البخاري..
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صلى اهلل عليو وسلم ،بالتلبية ،والتكبير ،والتسبيح ،والتحميد ،تدوي
لو اآلفاؽ ،وترتج لو األرجاء))(.)1

فكاف ال بد إذف من التفكَت ُب الشكل التنزيلي للمنهج التوحيدي،
فالنصوص ىػي النصوص ،قرأنًا كانت أو سنة ،لكن أغلب الناس بعد

الفتحٓ ،ب تتح لو الفرصة لفهم مقاصدىا الشرعيةُ ،ب اعبلسات األرقمية،
وفقها.
نصا ً
أو اللقاءات اؼبنربية ،فشرع ً
طبعا ،لكن معظمو
وقد كاف صلى ا﵁ عليو وسلم يفعل ذلك قبل الفتح ً
إمبا كاف بعد آخر حياتو صلى ا﵁ عليو وسلم ،فكاف يرسل مع كل وفد من
رجبل
الوفود ،اليت جاءت تعلن إسبلمها ،بعد الفتح ،من قبائل العربً ،
يقرئهم القرآف ،ويعلمهم فقهو من السنة النبوية .وقد أربت الوفود على
()2
رجبل منهم ،على أساس أف يكوف
وفدا  ،وردبا َّأمَر على الوفد ً
السبعُت ً
أقرأىم لكتاب ا﵁ ،وأعلمهم بسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ،كما َّأمَر
عثماف بن أيب العاص الثقفي  ،على ثقيف ،ليعلمهم ((ألنو كاف أحرصهم

على التفقو في اإلسبلـ ،وتعلم الدين والقرآف))( ،)3وجعل على بٍت
اغبارث بن كعب ،عمرو بن حزـ ،قاؿ ابن ىػشاـ(( :ليفقههم في الدين،

 - 1الرحيق اؼبختوـ.408 :
 - 2الرحيق اؼبختوـ ..408
 - 3الرحيق اؼبختوـ.412 :
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ويعلمهم السنة ،ومعالم اإلسبلـ))( ،)1وأرسل أبا عبيدة بن اعبراح ،مع

وفد قبراف( .)2كما أرسل معاذ بن جبل ،وأبا موسى األشعري إٔب اليمن ،

كبل منهما إٔب منطقةٍ ،ب قاؿ ؽبما« :يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال
ً
تنفرا»(ٍ ،)3ب إنو صلى ا﵁ عليو وسلم جعل اؼبسئولية التعليمية ُب عنق كل
متعلم من الصحابة ،بل كل من تعلم ،ولو آية.
أساسا
إف ىػذه اؼبرحلة من حياة الدعوة اإلسبلمية ،صارت الًتبية فيها تقوـ ً
أوالٍ ،ب ما يقوـ مقاـ فهمو وبيانو،
على تبليغ نصوص اإلسبلـ :القرآف ً
وتعلما-
علما ً
وىو اغبديث النبوي الشريف ،فتكوف مدارسة الناس لذلكً -
ىػي الًتبية ،وكاف الناس إذا علموا شيئًا ،علموا بو ،وصارت عملية نقل
نصوص الدين ،وتربية الناس عليها ،وتكوينهم على مبادئها ،تُ َس َّمى
علما) ،وصار ؼبصطلح العلم ُب ىػذه اؼبرحلة رواج كبَت ،أكثر فبا مضى..
( ً
 .وكانت داللتو تنحصر ُب معرفة النصوص الشرعية ،وما يستنبط منها،
مسندا إٔب
وصار الناس يسموف كل ما نقل عن الصحابة رضي ا﵁ عنهمً ،
علما.
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ً
وبقي ىػذا االصطبلح ساريًا ّٔذا اؼبعٌت إٔب مرحلة التابعُت ،وأتباعهم ،فعن
بقية بن الوليد قاؿ :قاؿ ٕب األوزاعي :يا بقية ،العلم ما جاء عن أصحاب

 - 1السَتة..594/4 ،
 - 2البخاري ،كتاب فضائل الصحابة..
 - 3رواه البخاري ُب اؼبغازي..
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ؿبمد صلى ا﵁ عليو وسلم ،وما ٓب هبئ عن أصحاب ؿبمد صلى ا﵁ عليو
()1
وسلم فليس بعلم
وٓب يكن العلم ّٔذا اؼبعٌت ُب أواخر حياة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم
يقصد بو شيئًا غَت العمل .فهو لذلك إذف ،تربيةٍ .ب إنو إمبا يقوـ على
مدارسة النصوص الشرعية ،وفقهها ،كما قلنا ،وىو لذلك مرة أخرى
توحيد ،أو تربية توحيدية.
وقد كاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،يرى الًتبية تأخذ شكلها اعبديد،
أي تبليغ العلم وتعلمو ،فسعى صلى ا﵁ عليو وسلم إٔب اغبث على ذلك،
وإحاطتو دبجموعة من الضوابط والتوجيهات ،حىت ال يزيغ القالب العلمي
عن قصده الًتبوي ا﵀ض ،ومضمونو التوحيدي األصيل ،فيعطي األولوية ُب
وفقها ،فيقوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم:
ذلك لكتاب ا﵁ عز وجل ،حفظًا ً
«خيركم من تعلّم القرآف َوعلَّمو»( )2ثم يقوؿ عن سنتو صلى ا﵁ عليو
وسلم« :نضَّر اهللُ عب ًدا سمع مقالتي فوعاىا ،ثم بلغها ،عني فرب
()3
حامل فقو غير فقيو ،ورب حامل فقو إلى من ىػو أفقو منو»
واغبديث ىػذا ،يشَت إٔب أف العلم ال يقتصر على نقل النصوص فقط،
ولكن يتعداه إٔب فقهها ،وفهمها ،فينحصر العلم وقتذاؾ إذف ُب القرآف

 - 1جامع بياف العلم..39/2 ،
 - 2رواه البخاري..
 - 3رواه أضبد ،وابن ماجو ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص).6765 ،
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والسنة والفقو منهما ،دوف الرأي ا﵀ض ،وذلك صلب الًتبية التوحيدية ،من
حيث اؼبصدرية الشرعية.
ٍب مضى الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،يؤكد أنبية العمل بالعلم وضرورتو
بالنسبة للعآب ،واؼبتعلم ،على السواء ،حىت وبافظ العلم على مغزاه الًتبوي،

الذي نشأ من أجلو ،فيقوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ُب العلم« :مثل العالم
الذي يُعلَّم الناس الخير ،وينسى نفسو كمثل السراج يضئ للناس،

()1
نافعا ،وتعوذوا
ا
علم
اهلل
سلوا
«
لم:
اؼبتع
عن
ويقوؿ
،
ويحرؽ نفسو»
ً ً
()2
علما مما يُبتغى بو وجو
تعلم
من
وقاؿ:
«
،
باهلل من علم ال ينفع»
ً

عوضا من الدنيا لم يجد َع ْرؼ الجنة يوـ
اهلل ،ال يتعلمو إال ليصيب بو ً

القيامة»

()3

وقاؿ عن ىػؤالء وأولئك« :من تعلم العلم ليباىي بو العلماء ،أو يماري
بو السفهاء ،أو يصرؼ بو وجوه الناس إليو ،أدخلو اهلل جهنم»( ،)4وكاف

قائما على
ىػذا التحذير النبوي إمبا ىػو توجيو ،حىت يبقى العلم ُب الناسً ،

 - 1رواه الطرباين ،والضياء ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..5831 ،
 - 2رواه ابن ماجو ،وابن حباف وحسنو األلباين ُب (ص ج ص)..3635 ،
 - 3رواه أضبد ،وأبو داود ،وابن ماجو ،واغباكم ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص
)..6159 ،
 - 4رواه ابن ماجو ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..6158 ،
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أساسا .وىذا ىو اؼبصرح بو ُب قولو صلى ا﵁ عليو وسلم:
دوره الًتبوي ً
()1
علما ،فلو أجر من عمل بو ،ال ينقص من أجر العامل»
«من علّم ً
وأَبُت منو ،ما رواه ُجبََت بن نػُ َفَت ،عن عوؼ بن مالك األشجعي ،إف
يوما فقاؿ« :ىػذا أواف
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم :نظر إٔب السماء ً

يُرفع العلم ،فقاؿ لو رجل من األنصار ،يقاؿ لو زياد بن لبيد :يا رسوؿ
اهلل ! يرفع العلم وقد أثبت ،ووعتو القلوب؟ فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى

ا﵁ عليو وسلم :إف كنت ألحسبك من أفقو أىل المدينة ،ثم ذكر
ضبللة اليهود والنصارى ،على ما في أيديهم من كتاب اهلل ..قاؿ جبير
فلقيت شداد بن أوس ،فحدثتو بحديث عوؼ ،فقاؿ :صدؽ عوؼ،
أال أخبرؾ بأقل ذلك يرفع؟ قلت :بلى ،قاؿ الخشوع :حتى ال ترى

خاشعا»(.)2
ً

فهذا اؼبضموف الًتبوي للعلم ،ىػو الذي كاف وبث عليو الرسوؿ صلى ا﵁
عليو وسلم ،عند انطبلؽ اغبركة العلمية ُب آخر حياتو صلى ا﵁ عليو
وسلم ،وانتداب الصاحبة لذلك ،وإرساؽبم إٔب جهات ـبتلفة من اعبزيرة
العربية ليتم االستيعاب الًتبوي الشامل ،لكل اؼبسلمُتُ ،ب كل مكاف.

 - 1رواه ابن ماجو ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..6396 ،
 - 2أخرجو اػبطيب البغدادي ُب اقتضاء العلم والعمل ،انظر هتذيبو أليب عبد
الرضبن ؿبمود ،ص ،20ونص اغبديث النبوي ،رواه أضبد الًتمذي ،وابن ماجو،
واغباكم ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..6990 ،
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بيد أف طبيعة اؼبنهج العلمي ،أو التعليمي ،كأسلوب من أساليب الًتبية
فهما،
التوحيدية ،كانت ىػي العمل على تعميق التدينُ ،ب أفراد آّتمعً ،
وتنز ًيبل .وىبتلف تطبيق ذلك من صحايب آلخر ،فمنهم من جعل العلم
مضمونًا ُب إطار أرقمي ،وىم الصحابة الذين ساروا على منهج اعبلسات،
بقواعدىا الًتبوية ،وىم يعلموف الناس ..ومنهم من بلغ العلم ُب إطار
منربي ،ومنهم من علمو ُب إطار (ربديثي) ،عابر ،ال ىػو بذا وال ىػو
بذاؾ ،ولكن القصد منو كاف ؾبرد التبليغ .ولذلك زبرج من أجياؿ التابعُت،
العلماء القياديوف ،واعبنود العاملوف ،واؼبسلموف العاديوف ،وكلهم من مادة
تربوية واحدة ،ىػي العلم بالكتاب والسنة ،وما ينبٍت عليهما.
وكاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يرى الًتبية التوحيدية ،قد أخذت
طابعا تعليميًا ُب آخر عهده صلى ا﵁ عليو وسلم ،فجعل يؤكد
تكتسي ً
ضرورة إقباؿ علماء الصحابة على التعليم ،وإقباؿ صبهور األمة على التعلم،
موجها بُت ترغيب وترىيب .فيقوؿ ُب شأف العلماء اؼبربُت« :من ُسئل عن
ً

علم فكتمو ،ألجمو اهلل يوـ القيامة بلجاـ من نار»( ،)1ويقوؿ« :علّموا
ويسروا ،وال تعسروا ،وبشروا ،وال تنفروا ،فإذا غضب أحدكم

فليسكت»( ،)2وىذا حديث فيو داللة واضحة على ضرورة إعطاء البعد
الًتبوي للمسألة العلمية والتعليمية ،ولذلك فإنو صلى ا﵁ عليو وسلم ضبل
 - 1رواه أضبد ،واألربعة واغباكم ،وصححو األلباين (ص ج ص)..6284 ،
 - 2رواه أضبد ،والبخاري ُب األدب اؼبفرد ،وصححو األلباين (ص ج ص)،
..4027
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بُت فبا سبق من
علماء الصحابة ومن بعدىم مسئولية الًتبية بالتعليم ،وىذا ّْ ٌ

نصوص ،كما يتبُت أيضاَ من قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :مثل الذي
يتعلم العلم ثم ال يحدث بو كمثل الذي يكنز ،فبل ينفق منو»(.)1
وقاؿ ُب خطبة حجة الوداع« :ليبلغ الشاىد الغائب ،فإف الشاىد عسى
أف يبلّْغ من ىػو أوعى منو»(.)2
كما عمل صلى ا﵁ عليو وسلم على ترغيب صبهور األمة ُب طلب العلم
اؼبفيد ،للعمل ،أي الذي لو شبرة تربوية ،فقاؿَ « :م ْن جاء مسجدي ىػذا،
لم يأتو إال لخير يتعلمو ،أو يعلمو ،فهو في منزلة المجاىد في سبيل

اهلل ،ومن جاء لغير ذلك ،فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»(.)3

خيرا يفقهو في الدين»(،)4
وقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :من يرد اهلل بو ً
وقاؿ ُب االجتماع على مدارسة القرآف« :ما اجتمع قوـ في بيت من
بيوت اهلل ،يتلوف كتاب اهلل ،ويتدارسونو فيما بينهم ،إال نزلت عليهم

السكينة ،وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المبلئكة وذكرىم اهلل فيمن
()5

عنده»

 - 1رواه الطرباين ،والضياء ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..5835 ،
 - 2متفق عليو..
 - 3رواه ابن ماجو ،واغباكم ،وصححو األلباين (ص ج ص)..6184 ،
 - 4متفق عليو..
 - 5رواه مسلم..
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مسجدا أو مكانًا قريبًا ،فيو علم أو
وشجع صلى ا﵁ عليو وسلم من ٓب هبد
ً
ٓب هبد عاؼبا دبوطنو ،أف يرحل ُب طلب العلم ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم:
ً
علما ،سهل اهلل لو بو طري ًقا إلى الجنة،
«من سلك طري ًقا ،يبتغي فيو ً
ومن أبطأ بو عملو ،لم يسرع بو نسبو»( ،)1إشارة منو صلى ا﵁ عليو
وسلم إٔب أف العلم ىػو الطريق الصحيح للعمل  ،وللحديث تتمة ُب رواية
أخرى صحيحة ،فيها:
«وإف المبلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ..وإف
العالم ليستغفر لو من في السماوات ومن في األرض ،والحيتاف في
جوؼ الماء ..وإف فضل العالم على العابد ،كفضل القمر ليلة البدر
على سائر الكواكب ..وإف العلماء ورثة األنبياء ،وإف األنبياء لم يُػ َوِرثُوا

ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(.)2
درىما ،وإنما َّ
ً
دينارا وال ً

وتعلما ،قضية أساسية
تعليما ً
ىكذا تتضافر النصوص ،لتجعل من العلمً ،
ُب اؼبنهجية اإلسبلمية صبلة ،ألنو السبيل األضبط الستمرارية التدين
السليمُ ،ب الفكر والتصور ،وُب العمل والسلوؾ .وتفرؽ الصحابة ُب كل
اذباه حاملُت الدعوة إٔب الناس ،مربُت إياىم على دين ا﵁ ،فكانت بداية
ذلك ُب آخر عهد رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،كما رأينا ،واتسع

 - 1رواه مسلم..
 - 2رواه أضبد ،واألربعة ،وابن حباف وصححو األلباين (ص ج ص)..4213 ،
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عددا أكثر من الصحابة اؼبربُت ،ومناطق أخرى من ببلد
ليشمل األمر ً
اؼبسلمُت ،وذلك ُب عهد اػبلفاء الراشدين..
فكانت الًتبية العلمية ،اليت مارسها الصحابة ُب األمصار ،ىػي النواة اليت
تطورت عنها العلوـ الشرعية ،فيما بعد ،كعلم التفسَت ،وعلم اغبديث
والفقو  . ..إْب
رجاال من أمتو ،سينصرفوف عن
كأمبا الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،علم أف ً
العلم إٔب العبادة ،دبعناىا الضيق ،أي الذكر والصبلة والصياـ والزىد ،فبُت
ورثها
عليو الصبلة و السبلـ ،أف العلم ىػو صلب العبادة وأنو الصفة اليت َّ
األنبياء للعلماء ،كما تبُت من اغبديث السابق .ففضل العآب على العابد،
ّٔذا اؼبعٌت ،كما رأيت ،كما فضل البدر على سائر الكواكب ،وندب َمن
وجد فرا ًغا أف يبادر إٔب العلم النافع ألف فضلو خَت من فضل التعبد،
باؼبعٌت اؼبذكور ،إذ العلم عبادة متعدية باػبَت إٔب الناس ،والتعبد عبادة الزمة
لصاحبها فقط ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :فضل العالم على العابد،

كفضلي على أدناكم ،إف اهلل عز وجل ،ومبلئكتو وأىل السموات
واألرض ،حتى النملة في جحرىا ،وحتى الحوت ،ليصلوف على ُمعلّْم

الناس الخير»(.)1

ولذلك كاف العلم شرط اإلمارة ُب عهده صلى ا﵁ عليو وسلم ،كما رأيت،
وبقي شرطها فيما بعد ،وشرط كل عمل تربوي ودعوي كيفما كاف« ،قاؿ

 - 1رواه الًتمذي ،وصححو األلباين ُب (ص ج ص)..4213 ،
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اعا ،ينتزعو من الناس،
صلى ا﵁ عليو وسلم :إف اهلل ال يقبض العلم انتز ً
عالما ،اتخذ الناس
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا لم يُػ ْب ِق ً

فسئلوا فأفتوا بغير علم ،فضلّوا وأضلوا»( ،)1وكما قد
رؤوساً ً
جهاال ُ
تكوف الفتوى فقهية ،فقد تكوف تنفيذية ،أو تربوية أو توجيهيةُ ،ب ىػذا
آّاؿ الدعوي ،أو ذاؾ وكل ذلك فتوى ربتاج إٔب علم بالكتاب والسنة.
وىكذا ختم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم حياتو الدعوية ،اغبافلة بالعمل
الًتبوي ،ىػو يوصي العلماء اؼبربُت من صحابتو ،الذين ضبلوا الرسالة
الًتبوية ،من بعده صلى ا﵁ عليو وسلم باغبلم والتيسَت ،والتبشَت باػبَت،
وقاؿ فيما كاف يقوؿ ُب ىػذا آّاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :إف اهلل لم

ميسرا»( ،)2وكاف اؼبنهج
معلما،
يبعثني معنتًا وال متعنتًا ،ولكن بعثني ً
ً
الًتبوي النبوي توحيديًاُ ،ب كل مراحلو الثبلث ،فلم يتعد مصدريتو ،أي
كتاب ا﵁ عز وجل ،وبيانو النبوي ..فالقرآف كاف ىػو الينبوع الصاُب ،الذي
ٓب يَ ُشْبو توجيو فلسفي ،وال قصص إسرائيلي ،وال ِح َكم ىػندية ،أو إغريقية،
رىب أصحابو ،سواء كاف
بو ّترىب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وعليو ّ

صانعا للجندية األنصارية دبنرب
مؤسسا للنخبة األؤب بدار األرقم ،أو
ً
ً
معلما لآلفاؽ ،فقو الدين والتدين ،عرب رسلو وتبلمذتو ،صلى
اؼبدنية ،أو ً
ا﵁ عليو وسلم.

 - 1متفق عليو..
 - 2رواه مسلم..
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انًبذث انثانث
تطىر انًُهح انتربىٌ انُبىٌ بعذ
وفاته صهً اهلل عهُه وسهى
لقد اضطلع الصحابة ،رضواف ا﵁ عليهم ،بعد وفاة النيب صلى ا﵁ عليو
وسلم ،باؼبسئولية الًتبوية ،اليت كلفهم ّٔا ُب حياتو عليو الصبلة و السبلـ،
واستمروا ُب تنزيل اؼبضموف التوحيدي للًتبية ُب اإلطار التعليمي على
العموـ مع مراعاة األىداؼ والوسائل األرقمية واؼبنربية ،ىػنا أو ىػناؾ فهم
أئمة األمصار وخطباء اؼبساجد ،واؼبربوف للعموـ واػبصوص ،وللصاّب
والطاّب قاؿ اغبسن البصري التابعي(( :أدركنا الصدر األوؿ ،يعلموف

صغيرنا وكبيرنا ،برنا وفاجرنا ،وصالحنا وطالحنا ،ونحن نريد أف نؤديو

كذلك))(.)1

فهو إذف منهج تعليمي عاـ ،يبد أنا قبد بعضهم ىبص بعض الشباب ،من
فضبلء التابعُت ،بًتبية أرقمية خاصة ،فقد سبق عن أيب وائل شقيق ابن

سلمة ،قاؿ« :كاف ابن مسعود رضي ا﵁ عنو ،يذكرنا في كل خميس مرة

فقاؿ رجل :يا أبا عبد الرحمن ،لوددت أنك ذكرتنا كل يوـ ،فقاؿ :أما
إنو يمنعني من ذلك ،أني أكره أف أملكم ،وإني أتخولكم بالموعظة،

 - 1التاريخ الكبَت للبخاري..101/4 ،
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كما كاف رسوؿ اهلل صلى ا﵁ عليو وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة
()1

علينا»

وىذه طريقة أرقمية ،تعتمد التكوين اؼبتدرج ،عرب اعبلسة اؼبنحصرة وقتًا
وعددا ،لتخريج الطاقات القيادية خاصة وقد استمر اؼبنهج الًتبوي،
ً

دبضموف التوحيد ،سواء بالصورة األرقمية ،أو اؼبنربية ،أو التعليمية ،زىاء
أساسا ُب تربية
ثبلثة قروف ،كاف خبلؽبا ىػو اؼبنهج اؼبنتشر ،واؼبعتمد
ً
ٍ
وجنودا ..وخبلؿ القرف الثالث اؽبجري ،بدأت مظاىر
قيادات،
األجياؿ،
ً
االنتقاص الًتبويُ ،ب اؼبنهج التوحيدي ،من خبلؿ ما صار يتكوف من
نظرا لدخوؿ الثقافات األجنبية ،اليت بدأت تزاحم
مناىج وساطيةً ،
اؼبصدرية القرآنية واغبديثيةُ ،ب تشكيل عقل األمة ،غَت أنو ٓب يستتب ؽبا
األمر إال ُب القرف الرابع اؽبجري ،حيث كثر اإلقباؿ على الوساطات
الفكرية ،والروحية ،على سواء ..ىػذا اؼبعٌت ،يشَت إليو حديث الرسوؿ

صلى ا﵁ عليو وسلم ،الذي قاؿ فيو« :خير الناس ،القرف الذي أنا فيو،
()2

ثم الثاني ،ثم الثالث»

وكذلك قولو عليو الصبلة و السبلـُ ،ب ظباع اؼبنهج« :تسمعوف ويسمع

مفصبل.
منكم ،ويسمع ممن يسمع منكم»( ،)3وىذا ما سنبينو حبوؿ ا﵁
ً

 - 1متفق عليو..
 - 2رواه مسلم..
 - 3رواه أضبد ،وأبو داود واغباكم ،وصححو األلباين (ص ج ص)..2947 ،
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أما الصحابة فقد قادوا ضبلة التعليم اليت بدأوىا ُب آخر عهد رسوؿ ا﵁

صلى ا﵁ عليو وسلم ،قاؿ الدكتور عبد الوىاب أبو سليماف(( :جرت
عادة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ،على
إرساؿ الفقهاء والقراء إلى الببلد المفتوحة ،ليفقهوا أىلها في الدين،
فقد بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعض علماء الصحابة،
وفقهائهم إلى اليمن ،والبحرين  ،وإلى مكة بعد فتحها ..كما بعث
يصا
عمر بن الخطاب ،معاذ بن جبل إلى الشاـ ،وكاف ضنينًا بو ،حر ً
على بقائو بالمدنية))(.)1
وقد ازدىرت عملية إرساؿ فقهاء الصحابة إٔب األقطارُ ،ب عهد عمر
نظرا لدخوؿ شعوب ،ومناطق جديدة ُب اإلسبلـ ،بعد
خاصة ،وذلك ً
عملية الفتح ،اليت بدأت تتسع ُب عهده ،رضي ا﵁ عنو ،ولذلك قاؿ ابن

حزـ األندلسي(( :فلما ولي عمر رضي اهلل عنو ،فتحت األمصار ،وزاد

تفرؽ الصحابة في األقطار))( ،)2حىت إنو كاف ((لؤلمصار اإلسبلمية،
فقهاؤىا ،وعلماؤىا المعروفوف ،يفتوف ويعلموف ،فعرؼ كل مصر

بفقيهو ،أو فقهائو من الصحابة))( ،)3وقد كاف ؽبم الدور األكربُ ،ب

 - 1الفكر األصوٕب ..40
 - 2اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ..126/2 ،
 - 3الفكر األصوٕب ..40

اؼببحث الثالث
تطور اؼبنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى ا﵁ عليو وسلم

131

تكوين العلماء واألئمة ،من قيادات التابعُت( ،)1وكاف الصحابة يروف العلم
شرطًا ُب اإلمامة السياسية ،والًتبوية ،على السواء.
قاؿ عمر بن اػبطاب ،رضي ا﵁ عنو :تفقهوا قبل أف تسودوا(.)2
ومر علي بن أيب طالب ،رضي ا﵁ عنو بقاص ،أي واعظ ،فقاؿ لو :أتعرؼ
الناسخ من المنسوخ؟ قاؿ :ال .قاؿ :ىػلكت وأىلكت(..)3

وكاف التعليم الذي قاـ بو الصحابة ،ذا مضموف تربوي مقصود ،ينطلق من
أساسا ،فقد كاف أوؿ ما قالو أبو موسى األشعري للبصريُت
القرآف والسنة ً
حُت قدـ إليهم :إف أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم ،أعلمكم كتاب
ربكم عز وجل ،وسنة نبيكم صلى اهلل عليو وسلم ،وأنظف لكم

طرقكم(.)4

ويصف لنا التابعي اعبليل ،أبو رجاء العطاردي ،طريقة ذلك ،وكيفية تنظيم

أيب موسى ،رضي ا﵁ عنو ،للجلسات القرآنية قاؿ :كاف أبو موسى
األشعري يطوؼ علينا ،في ىػذا المسجد ،مسجد البصرة ،يعقد حل ًقا،

 - 1حركة النقد اغبديثي..33/1 ،
 - 2كتاب العلم للنسائي..8 ،
 - 3كتاب العلم للنسائي ،31 ،وقاؿ األلباين معلقا ّٔامشو(( :إسناده صحيح،
على شرط الشيخُت))..
 - 4اغبلية أليب نعيم..257/1 ،
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()1
تخرج
إذا
حتى
،
فكأني أنظر إليو بين بردين أبيضين ،يقرئني القرآف
ّ

على يديو ،رضي اهلل عنو جمع كبير من أعبلـ التابعين ،جمعهم
ليعظهم ،ويعلمهم كيف يتعاملوف مع القرآف.
فقد أخرج أبو نعيم بسنده عن أيب كنانة ،أف أبا موسى :صبع الذين قرءوا

القرآف ،فإذا ىم قريب من ثبلشبائة! فعظم القرآف ،وقاؿ :إف ىػذا القرآف

وزرا ،فاتبعوا القرآف ،وال يتبعنكم
أجرا ،وكائن عليكم ً
كائن لكم ً
القرآف ..فإنو من اتبع القرآف ،ىػبط بو على رياض الجنة ،ومن تبعو

القرآف زخ في قفاه فقذفو في النار!( ،)2وإمبا كانت قراءهتم القرآف،

حفظًا ومدارسة ،للتكوين ،والًتبية ،والتفقو ،وكاف ذلك عندىم ضربًا من
التعبد ا﵀ض ،فقد نقل عن ابن مسعود ،رضي ا﵁ عنو ،قولو :الدراسة
صبلة(.)3
وقد زبرج على ىػذا اؼبنهج النبوي ،جيل من فضبلء التابعُت ،برزت منهم
صبلة من القيادات العلمية ،وُب طليعتهم باؼبدينة اؼبنورة :الفقهاء السبعة،
وىم :سعيد ابن اؼبسيب ،وعروة بن الزبَت ،والقاسم بن ؿبمد ،وخارجة بن
زيد ،وأبو بكر بن عبد الرضبن ،وسليماف بن يسار ،وعبيد ا﵁ بن عبد ا﵁.

 - 1اغبلية أليب نعيم..256/1 ،
 - 2اغبلية أليب نعيم..256/1 ،
 - 3جامع بياف العلم..26 ،
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وكاف منهم بالكوفة :علقمة بن قيس النخغي ،واألسود بن يزيد النخغي،
وعمرو بن شرحبيل اؽبمذاين ،وشريح بن اغبارث القاضي ،وغَتىم كثَت(.)1
كما كاف منهم بالبصرة ،علماء مربوف مثل :اغبسن البصري ،وأبو قبلبة
اعبرمي ،وأبو العالية الرياحي ،وغَتىم(.)2
وُب كل األمصار اإلسبلمية األخرى كاليمن ،وفارس ،ومصر وغَتىا ،كاف
ىػناؾ علماء تابعوف ،ضبلوا راية التعليم ،والًتبية ،بقواعد وأصوؿ اؼبنهج
النبوي التوحيدي .وقد أشرت إٔب أف مصطلح العلمُ ،ب عهد الصحابة،
إمبا كاف يطلق على النصوص الشرعية فحسب ،وكذلك بقي ّٔذا اؼبعٌت ُب
عهد التابعُت وأتباعهم ،ولو أنو بدأت ُب أواخر ىػذه اؼبرحلة تتبلور اؼبعاين
اعبديدة للمصطلح ،اؼبتعلقة باؼبصطلحات العلمية ،والقواعد ،واؼبناىج ،ؽبذا
العلم أو ذلك فعن ابن جريج قاؿ :سألت عطاء عن رجل غريب ،قدـ
معتمرا ،ثم بدا لو أف يحج في أشهر الحج،
في غير أشهر الحج
ً
متمتعا حتى يأتي من ميقاتو في أشهر
متمتعا؟ قاؿ :ال يكوف
أيكوف
ً
ً
الحج ..قلت :أرأي أـ علم ؟ قاؿ :بل علم(.)3

 - 1الفكر األصوٕب..42 ،
 - 2انظر حركة النقد اغبديثي بالبصرة( ،اعبزء األوؿ)..
 - 3جامع بياف العلم..38/2 ،
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وعن بقية بن الوليد ،قاؿ :قاؿ ٕب األوزاعي :يا بقية :العلم ما جاء عن
أصحاب محمد صلى اهلل عليو وسلم ،وما لم يجئ عن أصحاب

محمد صلى اهلل عليو وسلم ،فليس بعلم(.)1

وقاؿ أبو عمر بن عبد الرب ،معل ًقا على ىػذين النصُت ،ونصوص أخرى
مثلها(( :وال أعلم بين متقدمي ىػذه األمة وسلفها خبلفًا ،أف الرأي
ليس بعلم حقيقة ..وأفضل ما روي عنهم في الرأي ،أنهم قالوا :نِ ْعم
وز ُير العلم ،الرأي الحسن))(.)2

واؼبقصود من ذلك ،التأكيد أف العلم اؼبعتمد للًتبية ،لدى التابعُت
أساسا ..فيتبُت أف اؼبنهج التوحيدي
وأتباعهم ،إمبا ىػو النصوص الشرعية ً
النبوي ،ىو الذي بقي ساريًا طواؿ ىػذه الفًتة .فما كاف التابعوف وأتباعهم
بديبل ،كمادة وحيدة للًتبية.
يرضوف عن كتاب ا﵁ ،وسنة نبيو ً
قاؿ اغبسن البصري ،رضبو ا﵁(( :إف المؤمنين شهود اهلل في األرض،
يعرضوف أعماؿ بني آدـ ،على كتاب اهلل ،فمن وافق كتاب اهلل حمد
اهلل عليو ،ومن خالف كتاب اهلل ،عرفوا أنو مخالف لكتاب اهلل ،وعرفوا

بالقرآف ضبللة من ضل من الخلق))(.)3

 - 1جامع بياف العلم..39/2 ،
 - 2جامع بياف العلم..41/2 ،
 - 3اغبلية..158/2 ،
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وقاؿ أبو العالية الرياحي(( :تعلموا القرآف ،فإذا تعلمتموه ،فبل ترغبوا

عنو ،إياكم وىذه األىواء ،فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء))(.)1

ويتحدث أبو قبلبة اعبرمي ،رضبو ا﵁ بإشارة لطيفة إٔب األثر الًتبوي ،الذي
يًتكو اغبديث النبوي على طالبو ،وما يتعلق بو منو ،من ُخلق وتدين،

منتقدا طريقة القصاص من الوعاظ ،الذين وبدثوف من خياالهتم ..قاؿ رضبو
ً
القاص سنة ،فبل
الرجل
َّ
ا﵁(( :ما أمات العلم إال القصاص ،يجالس ُ
يتعلق منو بشيء ،ويجلس إلى العلم ،فبل يقوـ حتى يتعلق منو
بشيء))(.)2

ومن ىػنا كاف حرص التابعُت ،ومن تبعهم ،على زبليص مصادر الًتبية
والتعليم ،من كل ما سوى كتاب ا﵁ ،وسنة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
وسلم.
وكانت اؼبدرسة اغبديثيةُ ،ب تلك اؼبرحلة ،ىي اؼبدرسة األقرب إٔب اؼبنهاج
الًتبوي .حيث كانت ؽبا جلسات أرقمية راقية ،وكاف اغبديث النبوي ،كما
وتعليما ،ومدارسة ،فقد كاف عبد الرضبن بن
تعلما،
ً
ذكرنا ،ىػو علم اؼبرحلةً ،
مهدي ،اؼبتوَب سنة 198ىػ يعقد جلسات العلمُ ،ب جو تعبدي وقور،
كأف أولو ربرًن ،وآخره تسليم ،قاؿ أضبد بن سناف(( :كاف ال يُ َّ
تحدث في

مجلس عبد الرحمن ،وال يُػ ْبرى قلم ،وال يبتسم أحد ،وال يقوـ أحد
 - 1اغبلية..218/2 ،
 - 2اغبلية..287/2 ،
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قائما ،كأف على رءوسهم الطير ،أو كأنهم في صبلة ،فإذا رأى أح ًدا
ً
()1
منهم تبسم ،أو تحدث ،لبس نعليو وخرج)) .
وكانوا ىبتموف جلساهتم العلمية بالدعاء ،وقد فعل ذلك اغبسن البصري،
ويونس بن عبيد ،وقتادة بن دعامة السدوسي(.)2
وعن القصد الًتبوي ،تكلم اغبسن البصريُ ،ب علم اغبديث ،فقاؿ(( :لقد
طلب أقواـ ىػذا العلم ،ما أردوا بو اهلل وما عنده ،فما زاؿ بهم حتى

أرادوا بو اهلل وما عنده))(.)3

وقاؿ سفياف الثوري(( :كنا نطلب العلم للدنيا ،فجرنا إلى اآلخرة))(.)4
وعن معمر قاؿ(( :إف الرجل ليطلب العلم لغير اهلل ،فيأبى عليو العلم،

حتى يكوف هلل))(.)5

أيضا ،قاؿ أيوب
ولذلك فقد كاف طلب اغبديث عندىم ،طلبًا لتطبيقو ً
السختياين ،اؼبتوَب 131ىػ(( :قاؿ لي أبو قبلبة (وىو تابعي توفي سنة:

 - 1سَت أعبلـ النببلء..202-201/9 ،
 - 2حركة النقد اغبديثي..89/1 ،
 - 3جامع بياف العلم..28/2 ،
 - 4جامع بياف العلم..28/2 ،
 - 5جامع بياف العلم..28/2 ،
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104ىػ) إذا أحدث اهلل لك علما ،فأحدث لو عبادة ،وال يكن ىػمك
أف تحدث بو))(.)1

((وصلى رجل ممن يكتب الحديث ،بجنب ابن مهدي ،فلم يرفع
يديو ،فلما سلّم ،قاؿ لو :ألم تكتب عن ابن عيينة ،حديث الزىري،

عن سالم عن أبيو ،أف النبي صلى اهلل عليو وسلم ،كاف يرفع يديو في
كل تكبيرة؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :فماذا تقوؿ لربك ،إذا لقيك ،في تركك

لهذا ،وعدـ استعمالو؟))(.)2

وعن بشر بن اغبارث ،أنو قاؿ(( :يا أصحاب ،أتؤدوف زكاة الحديث ؟
فقيل لو :يا أبا نصر ،وللحديث زكاة ؟! قاؿ :نعم ،إذا سمعتم

الحديث ،فما كاف فيو من عمل ،أو صبلة ،أو تسبيح ،استعملوه))(.)3

وقاؿ اغبسن البصري(( :كاف طالب العلم ،يُرى ذلك في سمعو،
وبصره ،وتخشعو))(.)4
عدال ،ضابطًا..
ومعلوـ أنو كاف يُشًتط ُب الراوي ،ليقبل حديثو ،أف يكوف ً
والعدالة والضبط ،مفهوماف إسبلمياف ،يكوناف كماؿ الشخصية اؼبسلمة،

 - 1جامع بياف العلم ،14/2 ،وفتح اؼبغيث للسخاوي..361/2 ،
 - 2فتح اؼبغيث ..360/2
 - 3فتح اؼبغيث..361/2 ،
 - 4جامع بياف العلم..154/1 ،
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ونبا مأخوذاف من مصطلحي القوة ،واألمانة ،اؼبذكورين ُب قولو تعأب:
األمين﴾ (القصص.)26 :
القوي
﴿إف خير من استئجرت
ُّ
ُ
ومن ىػنا كاف ا﵀دثوف ،يسعوف إٔب اكتساب الصفات الًتبوية ،اليت تؤىلهم
لرواية اغبديث ،فقد قاؿ أبو العالية الرياحي اؼبتوَب سنة 90ىػ(( :أرحل
إلى الرجل مسيرة أياـ ،فأوؿ ما أتفقده من أمره ،صبلتو .فإف وجدتو

يقيمها ،ويتمها ،أقمت ،وسمعت منو ،وإف وجدتو يضيعها رجعت ،ولم

أسمع منو ،وقلت :ىػو لغير الصبلة أضيع))(.)1

وقاؿ أبو عاصم النبيل ،اؼبتوَب سنة 212ىػ(( :من طلب ىػذا الحديث،

فقد طلب أعلى أمور الدين ،فيجب أف يكوف خير الناس))(.)2

وقاؿ سفياف بن عيينة ،وىو من أتباع التابعُت(( :من طلب الحديث ،فقد

بايع اهلل))(.)3

ىذا ،وقد كاف التابعوف وأتباعهم ،ماضُت على منهج الرسوؿ صلى ا﵁
عليو وسلم والصحابةُ ،ب التقليل من مادة اعبلسة الًتبوية ،حىت يؤٌب العلم
مثبل ،ما كاف يوصي بو أبو العالية الرياحي
أكلو الًتبوي ،فمن ذلك ً

 - 1اغبلية ،220/2 ،وسَت أعبلـ النببلء..583/4 ،
 - 2تدريب الراوي..129/2 ،
 - 3اغبلية..280/7 ،
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قائبل (( :تعلموا القرآف خمس آيات ،فإنو أحفظ لكم ،فإف
أصحابوً ،
جبريل كاف ينزؿ بو خمس آيات ،خمس آيات))(.)1
وعن خالد اغب ّذاء ،قاؿ(( :كنا نأتي أبا قبلبة (الجرمي) ،فإذا حدثنا
بثبلثة أحاديث ،قاؿ :قد أكثرت))(.)2
ونقدا،
وىكذا ،ففي ىػذه الفًتة بدأ يتبلور رسم علم اغبديث،
مصطلحا ً
ً
ولكنو مع ذلك ،ظل وبمل ذلك اؼبضموف الًتبوي ،الذي نشأ على
أساسو ..فقد قيل لشعبة ابن اغبجاج ،اؼبتوَب سنة  160ىػ(( :يا أبا
بسطاـ ،كيف تركت علم الرجاؿ ،وفضحتهم ،فلو كففت؟ فقاؿ؟
أجلوني ،حتى أنظر الليلة ،فيما بيني وبين خالقي ،ىػل يسعني ذلك؟
فلما كاف الغد ،خرج على حمير لو ،فقاؿ :قد نظرت فيما بيني وبين

خالقي ،فبل يسعني دوف أف أبين أمورىم للناس ولئلسبلـ))(.)3

ولذلك قيل(( :كبلـ شعبة في الرجاؿِ ،ح ْسبَةٌ يتدين بو))( ..)4وشعبة
أمَت اؼبؤمنُت ُب اغبديث ،على اصطبلح ا﵀دثُت ،قاؿ فيو ابن حجر
العسقبلين(( :ثقة ،حافظ ،متقن ..كاف الثوري يقوؿ :ىػو أمير المؤمنين
في الحديث ،وىو أوؿ من فتش بالعراؽ عن الرجاؿ ،وذب عن السنة،

 - 1اغبلية.220-219/2 ،
 - 2اغبلية..287/2 ،
 - 3الضعفاء أليب نعيم ،53 ،والكفاية للخطيب..44 ،
 - 4اعبرح والتعديل 272/1 ،و ..22/2
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()1
تعبدا ،وتربية
وكاف عاب ًدا))  ..فالنقد اغبديثي ،لديو إذفٓ ،ب يكن إال ً
لغَتهُ ،ب نفس الوقت ،فقد اشتهرت عنو عبارة( :االغتياب ُب ا﵁) ،كناية
عن النقد ،حيث يعقد لذلك جلسة ،كأنو يؤمن فيها ساعة ،فاقرأ ما ذكره

قائبل (( :كاف شعبة يأتي عمراف بن جدير،
أبو نعيم ،رضبو ا﵁ ،عنو ً
فيقوؿ :تعاؿ يا عمراف ،نغتاب في اهلل ساعة نذكر مساوئ أصحاب
الحديث))(.)2

ويراوح ُب جلساتو العلمية ،بُت التحديث ،والنقد ،فتكوف جلستو ىػذه،
كجلستو تلك ،ال زبلوا من معٌت التعبد.
قاؿ أبو زيد األنصاري النحوي(( :أتينا شعبة يوـ مطر ،فقاؿ :ليس ىػذا

يوـ حديث ،اليوـ يوـ غيبة ،تعالوا حتى نغتاب الكذابين))( ،)3وقد

اشتهر قولو(( :تعالوا حتى نغتاب في اهلل))( ،)4ويبر على قاص وبدث

لسكت))(.)5
كذبًا ،فيقوؿ(( :واهلل لوال أنو ال يحل لي أف أسكت عنو
َ

إف ىػذه النصوص كلها ،لتدؿ داللة واضحة ،على أف العلم دبفهومو ُب
الصدر األوؿ لئلسبلـ ،كاف طلبو ،أو تدريسو ،تربية ..فهو اجتماع ،على

 - 1تقريب التهذيب (شعبة)..351/1 ،
 - 2اغبلية ،152/7 ،والكفاية..44 ،
 - 3الكفاية..45 ،
 - 4الكفاية ،45 ،وسَت أعبلـ النببلء..223/7 ،
 - 5اغبلية..151/7 ،
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مدارسة القرآف ،وكبلـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمُ ،ب جلسات يهيمن
عليها الشعور التعبدي ،إذ تربط القلوب ،والعقوؿ ،باؼبفاىيم اإلسبلمية،
ارتباطًا وثي ًقا ،حىت تصَت سلوًكا حيًاُ ،ب حياة العلماء واؼبتعلمُت ،على
السواء.
لقد كاف العلم حينئذ ،ىبدـ عدة أغراض :فهو وسيلة لنقل نصوص الدين،
ووسيلة لتكوين اؼبتدينُت ،ووسيلة إلنتاج الدعاة إٔب التدين ..وقد استمر
العلم على ىػذه اغباؿ ،وسيلة تربوية ،بالقصد األوؿ ،كما كاف ُب القرف
األوؿ والثاين .وقد شهد القرف الثاين ،والثالث ،ميبلد اؼبدارس الفقهية .فأبو
حنيفة النعماف ،توُب 150ىػ ،واإلماـ األوزاعي سنة  ،157والليث بن
سعد سنة 175ىػ ومالك بن أنس سنة  ،179والشافعي سنة  204ىػ،
وأضبد بن حنبل سنة 241ىػ.
قاؿ الدكتور عبد الوىاب أبو سليماف(( :وفي ىػذه الفترة ،بدأت تتحدد
مدلوالت العلوـ اإلسبلمية ،وتستقل بالتأليف ..فعلم العقيدة،
والتفسير ،والحديث ،والفقو ،أصبح لكل منها ،مدلوؿ خاص،
وموضوعات متميزة ،عكس ما كاف قبل ذلك .فعلم الفقو ،كاف يطلق

على مجموع العلوـ الشرعية ،من حديث ،وعقائد ،وتفسير وأخبلؽ،

وتصوؼ))(.)1

 - 1الفكر األصوٕب..58 ،
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وقد حافظ الفقهاء مع ذلك على طريقة ا﵀دثُت األوائل ،من حيث
وتعليما ،ودراسة ،واستنباطًا،
تعلما،
ارتباطهم بالنصوص الشرعية ً
ً
أساساً ،
ومن حيث تركيزىم على اؼبعٌت الًتبوي ُب تدريس العلم ،ومدارستو ..فقد
كاف مالك بن أنس ال هبلس إٔب طلبتو دبجلس العلم ،إال وىو
متوضئ( ..)1ويصف أبو نُعيم رضبو ا﵁ ،جلستو العلمية ،دبا يدؿ على
قائبل:
بعدىا الًتبويً ،
((كاف مالك إذا أراد أف يحدث ،توضأ ،وجلس على فراشو ،وسرح
لحيتو ،وتمكن في الجلوس بوقار وىيبة ،ثم حدث .فقيل لو في ذلك،
فقاؿ :أحب أف أعظم حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وال
أحدث بو إال على طهارة ،متمكنًا ،وكاف يكره أف يحدث في الطريق،
وىو قائم ،أو مستعجل ..فقاؿ :أحب أف أتفهم ما َّ
أحدث بو عن

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم))(.)2

كما قاؿ ُب نفس السياؽ ،متحدثًا عما ينبغي أف يكوف عليو اؼبتعلم:
((وحق على من طلب العلم ،أف يكوف لو وقار ،وسكينة ،وخشية..
والعلم حسن ،لمن ُرزؽ خيره . ..وذؿ وإىانة للعلم ،أف يتكلم الرجل
()3
منبها بذلك إٔب أف على
العلم،
يطيع
أي
،
بالعلم عند من ال يطيعو))
ً

 - 1جامع بياف العلم..243/2 ،
 - 2اغبلية..318/6 ،
 - 3اغبلية..320/6 ،
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اؼبتعلم ،أف يعمل دبا يسمع من علم ،ويتعظ بو ،ويظهر أثره ُب تدينو،
كدا بذلك القصد التعبدي للعلم ،أي اغبديث
وخشوعو ،وسكينتو ،مؤ ً
النبوي ،باعتباره مادة للًتبية ،ولذلك قاؿ لطالب قاـ عن آّلس ليتنفل:
كنت فيو ،إذا صحت النية
قمت إليو ،بأفضل من الذي َ
((ما الذي َ
فيو))(.)1
لب الحديث ،أفضل من الصبلة
وقاؿ اإلماـ الشافعي(( :لَطَ ُ
النافلة))(.)2
ىذا ،وقد اشتهر ارتباط الفقهاء األئمة ،باؼبصادر األؤب لئلسبلـ مباشرة،

كما اشتهر عن أغلبهم قوؽبم(( :إذا صح الحديث عن رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ،فهو مذىبي)).

وكذا ما يُروى عن مالك بن أنس أنو قاؿ(( :كل رجل يُؤخذ من كبلمو
ويُرد ،إال صاحب ىػذا القبر)) ،يعٍت الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ..وكذا

أيضا(( :إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا في رأيي،
قولو رضبو ا﵁ ً
فكل ما وافق الكتاب والسنة ،فخذوا بو ،وكل ما لم يوافق الكتاب
والسنة ،فاتركوه))(.)3

 - 1جامع بياف العلم..30/1 ،
 - 2جامع بياف العلم..30/1 ،
 - 3ترتيب اؼبدارؾ..182/1 ،
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وىذا إف دؿ على شيء ،فإمبا يدؿ على توحيدية اؼبنهج الفقهي ،وعدـ
وساطيتوُ ،ب تلك اؼبرحلة ،مرحلة اإلنتاج ،واإلبداع ،والتجديد ..فالنص
الشرعي ،ىػو اؼبصدر الوحيد للتلقي ،وكل ما ذكر عنهم من قياس أو غَته،
إمبا ىػي مناىج ،ال مصادر حقيقية ،مهمتها توسيع دائرة اػبطاب الشرعي،
ظاىرا فيو ،وإف كاف يشملو ُب اغبقيقة ضمنًا ..ولذلك قاؿ
ليشمل ما ليس ً
اإلماـ الشافعي رضبو ا﵁:
واستدالال ،ووفقو اهلل
نصا
ً
((فإف من أدرؾ علم أحكاـ اهلل ،في كتابوً ،
للقوؿ ،والعمل ،بما علم منو ،فاز بالفضيلة في دينو ودنياه ،وانتفت

عنو الريب ،ونّورت في قلبو الحكمة ،واستوجب في الدين موضع
اإلمامة ..فليست تنزؿ بأحد من أىل دين اهلل نازلة ،إال وفي كتاب اهلل
الدليل على سبيل الهدى فيها))(.)1

فهذا نص واضح ُب أف االرتباط بالقرآفُ ،ب استمداد منهج التدين ،ىػو
السبيل اؼبؤدي إٔب إنتاج العقلية القيادية ،أو اإلمامة ُب الدين ،كما ُب
النص ،وأف القرآف يتضمن كل ما وبتاجو اؼبسلم ُب حياتو التدينية ،كما
ذكرت.
ومن ىػنا ،يتأكد ما قررناه من توحيدية اؼبنهج التديٍت ،الذي كاف عليو
وتعليما ،واستنباطًا ،وإفتاءً ولذلك قرر الغزإب رضبو
تعلما
ً
فقهاء األمصارً ،
مبعدا مصدرية
ا﵁ ،بَػ ْع ُد وحدانية (اؼبصدرية) القرآنيةُ ،ب ؾباؿ التشريعً ،
 - 1الرسالة..20-19 ،
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العقل ،الذي ىػو مرجع منهجي فحسب ،قاؿ(( :وأما العقل فبل يدؿ
أصبل من أصوؿ األدلة،
على األحكاـ الشرعية . ..فتسمية العقل ً
تجوز))(.)1
والغزإب ،إمبا كاف يصف واقع اؼبنهج االستنباطي ،عند األئمة األعبلـ ،من
فقهاء اؼبذاىب.
وىكذا قبد التوحيدية النبوية ،استمرت دبضموهنا الًتبوي ،مع العلماء اؼبربُت
من الصحابةٍ ،ب مع أتباعهم ،ومن تبلىم من ا﵀دثُت األوائل ،كما رأينا،
أخَتا مع أئمة الفقو اإلسبلمي ،الذين استمروا على نفس اؼبنهج
و ً
كدا
التوحيدي ،الذي ورثوه عن التابعُت وأتباعهم ،ولذلك قاؿ ابن حزـ ،مؤ ً

ىػذه االستمرارية(( :ثم أتى بعد التابعين ،فقهاء األمصار ،كأبي حنيفة،

وسفياف ،وابن أبي ليلى بالكوفة ،وابن جريج بمكة ،ومالك ،وابن
الماجشوف بالمدينة ،وعثماف البتي ،وسوار بالبصرة ،واألوزاعي بالشاـ،

من أَ ْخذ كل واحد منهم ،عن
والليث بمصر ،فَ َج َرْوا على تلك الطريقةْ ،
التابعين ،من أىل بلده ،فيما كاف عندىم))(.)2

فاؼبضموف إذف واحد ،ىػو اؼبنهج التوحيدي ،من حيث االرتباط اؼبصدري
بالقرآف والسنة ..والشكل متعدد ،حسب الظروؼ االجتماعية ،فهو إف
تبلور ُب إطار صناعة اغبديثُ ،ب القرف األوؿ ،والثاين اؽبجريُت ،فإنو تبلور
 - 1اؼبستصفى.80 ،
 - 2اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ..128/2 ،
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ُب إطار الفقو اإلسبلمي ُب القرف الثاين ،والثالث ،وبذلك يكوف القرف
الثاين ،شهد مرحلة االنتقاؿ من رواية النصوص ونقدىا خاصة ،إٔب مرحلة
فهمها وفقهها ،وتطبيقها بصورة أوسع ،وأعمق.
فالنص ىػو النص ،لكن طريقة التعامل معو ،ىػي اليت كانت زبتلف،
ـبضرما ،بُت ىػذا
حسب اغباجة اؼبرحلية .ولذا يكوف القرف الثاين ،قرنًا
ً
الشكل وذاؾ.
واػببلصة ،أف ىػذه ىػي القروف الثبلثة ،اؼبشهود ؽبا باػبَتية ُب اغبديث
الصحيح كما تقدـ .وقد كاف العلم الشرعي فيها ،وبمل راية الًتبية النبوية،
لتخريج قادة األمة وجنودىا ،على السواء ،انطبلقًا من كتاب ا﵁ ،وسنة
رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ،ولذلك قاؿ ابن حزـ ،بعد عدة أبواب من
كتاب األحكاـ ،ربدث فيها عن فقهاء الصحابة ،والتابعُت ،ومن بعدىم
ولزوـ التدين على منهجهم:
((فرض على كل جماعة مجتمعة :قرية ،أو مدينة ،أو دسكرة -وىي
المجشرة في المغرب أو حلة أعراب ،أو حصن ،أف ينتدب منهم
لطلب جميع أحكاـ الديانة ،أولها عن أخرىا ،ولتعلم القرآف كلو،
ولكتابة كل ما صح عن النبي صلى اهلل عليو وسلم ،من أحاديث
األحكاـ ،وضبطها بنصوص ألفاظها ،وضبط كل ما أجمع المسلموف
عليو ،وما اختلفوا فيو ،من يقوـ بتعليمهم ،وتفقيههم ،من القرآف،
والحديث ،واإلجماع . ..فإف لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في
ذلك كلو ،كما ذكرنا ،ففرض عليهم الرحيل ،إلى حيث يجدوف العلماء
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المحتوين على صنوؼ العلم ،وإف بعدت ديارىم ،ولو أنهم بالصين،
لقولو تعالى﴿ :فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ ( التوبة )122 :والنفار ،والرجوع ال
يكوف إال برحيل ،ومن وجد في محلتوَ ،م ْن يفقهو في صنوؼ العلم،
كما ذكرنا ،فاألمة مجمعة على أنو ال يلزمو رحيل في ذلك ،إال القصد
إلى مسجد الفقيو ،أو منزلو فقط ،كما كاف الصحابة يفعلوف مع النبي

صلى اهلل عليو وسلم))(.)1

وىكذا ترسخ ُب ذىن األوائل ،من علماء ىػذه األمة ،كابن حزـ  -وىو
رجل عاش ُب القرف اػبامس اؽبجري (ت 456ىػ) -أف استمرار التدين،
ال يكوف إال بالتفقو ُب اؼبصادر الشرعية لئلسبلـ :كتاب ا﵁ ،وسنة نبيو
صلى ا﵁ عليو وسلم ،باعتبار ذلك كاف الوسيلة الًتبوية ،اليت تبلور فيها
اؼبنهج التوحيدي النبويُ ،ب مرحلتو العلمية ،كما أسلفنا ،فصار العلم
الشرعي ،دبضمونو الًتبوي اؼبنتج ،واجبًا بإصباع األمة ،كما ذكر ابن حزـ
رضبو ا﵁.

 - 1اإلحكاـ-..123/5

ًَارج يٍ انتربُت انىساطُت
(ويشتمل على سبهيد ومبحثُت)
فٍ يصطهخ انتربُت
ًَىرج انىساطت انفكرَت بٍُ انًتكهًٍُ
وانفقهاء
ًَىرج انىساطت انرودُت نذي انًتصىفت
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تًهُذ
كانت القروف الثبلثة األؤب ،فًتة ذىبية بالنسبة للمنهج الًتبوي التوحيدي،
ففيها تأسس ،وفيها تطور عرب مراحلو ،وفيها طبق أحسن تطبيق ،فكاف
من نتائجو ،زبرج أفضل األجياؿ اإلسبلمية على اإلطبلؽ...إال أف القرف
الثالث اؽبجري ،كاف قد عرؼ دخوؿ الثقافات األجنبية ،اؼبنافسة للمذىبية
اإلسبلمية ،حيث نشطت الًتصبة لنقل كتب اؼبنطق ،والفلسفة اليونانية ،فبا
أدى إٔب ظهور وساطات فكرية ،وعقيدية ُب فهم اإلسبلـ ،حيث ظهرت
بدعة مساواة اغبقيقة القرآنية للحقيقة الفلسفية ،فشرع الفبلسفة
اإلسبلميوف ُب بناء اؼبشروع التلفيقي بُت الدين والفلسفة.
فكاف أوؿ فيلسوؼ مشائي ُب اإلسبلـ ،ىػو أبو يوسف الكندي اؼبتوَب
سنة 206ىػ .وكاف أف تأثرت كثَت من العلوـ اإلسبلمية بالثقافة اؼبنطقية
اليونانية ،كعلم العقائد (الكبلـ) وأصوؿ الفقو ،فبا كاف لو أثر على سبلمة
التدين الشعيب ،ولكن السيطرة الواسعة للمنهج الوساطيٓ ،ب تكن إال
ابتداءً من القرف الرابع اؽبجري.
أما الثالث ،فقد كاف مرحلة النشأة ،وظل من الناحية الًتبوية الشعبية،
خاضعا ؼبنهج أىل السنة واعبماعة ،الورثة اغبقيقيُت للمنهج التوحيدي
ً
النبوي ،كما تبُت فرغم ظهور فتنة خلق القرآفُ ،ب القرف الثالث اؽبجري،
فقد وجد من يتصدى ؽبا من العلماء التوحيديُت األفذاذ ،كاإلماـ أضبد بن
حنبل رضبو ا﵁ ،وقصتو ُب ذلك مشهورة.
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وابتداءً من القرف الرابع ،صارت اؼبناىج الوساطية ،ىػي اليت تقود تدين
تصورا ،وفبارسة ،وصار التفكَت الًتبوي مرتبطًا بالوسائط
اعبماىَت،
ً
الفكرية ،والروحية ،على السواء ،وتقوى اؼبنهج الفلسفي مع أيب نصر
الفارايب ،اؼبتوَب 339ىػ ،فالتدين – ُب معظمو – صار من الناحية العقدية
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يؤخذ عرب وساطة العقائد الكبلمية ،معتزلية( )1كانت ،أو أشعرية ،أو
غَتىا ،وٓب يبق االستمداد اؼبباشر من القرآف والسنةُ ،ب طرحهما البسيط

 -1اؼبعتزلة :ذىب أكثر الباحثُت إٔب أف اسم االعتزاؿ ،أطلقو أىل السنة عليهم،
فلزمهم ،بدءً من الواقعة الشهَتة ،حيث اعتزؿ واصل بن عطاء حلقة اغبسن
البصري ،حُت احتدـ اعبدؿ حوؿ مرتكب الكبَتة ،حيث كاف من رأي واصل أنو ال
مؤمن ،وال كافر ،بل ىػو ُب منزلو بُت اؼبنزلتُت ،األمر الذي أغضب اغبسن البصري،
فطرده من حلقتو ،فاعتزؿ إٔب سارية من سواري اؼبسجد.
ومع مرور الزمن ،تطورت ىػذه الطائفة ،وتشعبت فرقها ،وعقائدىا ،نتيجة اهنماكها
ُب دراسة اؼبنطق ،والفلسفة اليونانية ،واؼبغاالة ُب تقدًن العقل على الوحي،
واالحتكاـ إليو ُب كل شيء.
فبيزا ،لكل من ينتسب إٔب
وأصوؿ اؼبعتزلة اليت يرتكزوف إليها ،ويعتربوهنا ً
دليبل ً
مذىبهم ،ىػي :التوحيد ،العدؿ ،اؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت ،األمر باؼبعروؼ والنهي عن
اؼبنكر ،وبنوا على تلك األصوؿ نتائج تتعارض مع ما صح من النصوص ،ومع ما
استقر عليو فهم السلفُ ،ب خَت القروف.
ـبتار ُب كل األفعاؿ اليت تصدر عنو ،خَتىا وشرىا ،واغبسن
حر ٌ
واإلنساف عندىم ٌ

والقبح عندىم عقلياف دبعٌت أف العقل يستطيع دبفرده الوصوؿ إٔب اغبق ،األمر الذي

يلزـ منو تعطيل الشريعة ،وإلغاء الوحي ،أو ُب أحسن األحواؿ تأويلو ،ليطابق ما
ذىب إليو العقل ،فالعقل عندىم حاكم على الوحي ،وىو سبيل تقرير القضايا
العقدية ،فكل مسألة يعرضوهنا على العقل ،فما قبلو أقروه ،وما ٓب يقبلو رفضوه.
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للعقيدة اإلسبلمية ،وإمبا صار التكلف ُب التصورات العقدية ،ىػو اؼبسيطر
على التدين العاـ ،خاصة بعد تبٍت كثَت من الفقهاء للعقيدة األشعرية ،اليت
انتشرت ُب األوساط ُب القرف الرابع ،وما بعده ،إذ توُب رائدىا أبو اغبسن
مرفوضا من لدف اعبماىَت اؼبتمسكة
األشعري سنة 324ىػ .فاالعتزاؿ كاف
ً
بأئمة التوحيد كأضبد بن حنبل.
ولكن ما أف تبٍت الفقهاء عقيدة األشعري ،حىت صارت األشعرية ىػي

عقيدة التدين العاـُ ،ب غالب الناس ...يقوؿ الدكتور أبو رياف(( :ولهذا
فقط ارتضى غالبيتهم تعاليم ىػذا المذىب ،وكتب لو أف يظل سائ ًدا

انتصارا ساح ًقا على سائر
بينهم ،فترة طويلة من الزمن ،محق ًقا
ً
المذاىب األخرى( ،)1واعتبر المذىب األشعري ىػو مذىب أىل السنة
والجماعة ،في المجاؿ العقدي ببل منازع))(.)1(،)2

ولعل مرد ىػذا ،تلقيهم لكثَت من آراء الفبلسفة واألقدمُت ،كالسرياف ،واؽبنود،
واليوناف واختبلطهم بكثَت من اليهود والنصارى ،فبن نقلوا ىػذه األفكار إٔب العربية،
واؼبؤمن العاصي عندىم ـبلد ُب النار.
واؼبعروؼ عندىم ىػو ما أصبعوا عليو ،واؼبنكر ىػو ما يراه ـبالفوىم ..ولقد وقعوا فيما
تنكروا لو ،واستخدموا كل سلطاهنم ،لفرض آرائهم حوؿ خلق القرآف ،وأقاموا
ا﵀اكم ،﵀اكمة اؼبناوئُت ؽبم ،ومصادرة حياهتم ،وىم يدعوف اغبرية ،ويدعوف ؽبا..
 -1تاريخ الفكر الفلسفي ُب اإلسبلـ ..209
 -2تاريخ الفكر الفلسفي ُب اإلسبلـ،ص..201
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 -1األشاعرة :نسبة إٔب أيب اغبسن األشعري ،علي بن إظباعيل ،ولد سنة  260ىػ،
وتوُب سنة  324ىػ  -كما أورد الزركلي ُب األعبلـ – كاف معتزليًاٍ ،ب ترؾ مذىب
االعتزاؿ ،ورد على اؼبعتزلة ،وألف كتاب(( :اللمع ُب الرد على أىل الزيغ والبدع))،

أبت فيو بعض الصفات ،اليت تنكرىا اؼبعتزلة ..اتصل حبنابلة بغداد ،ومن ٍب أعلن
انتسابو لئلماـ أضبد بن حنبل – رضبو ا﵁ – وألف ُب ىػذا الطور كتابو(( :اإلبانة
عن أصوؿ الديانة)) وفق منهج أىل اغبديث.
ملتزما ببعض
سلك ُب أكثر مؤلفاتو ،مسل ًكا كبلميًاُ ،ب تقرير اؼبسائل العقديةً ،
أصوؿ اؼبعتزلةُ ،ب الرد عليهم ،وٓب ينج من ذلك إال كتاب اإلبانة السابق الذكر.
انتشر اؼبذىب األشعريُ ،ب سائر األمصار ،بعد القرف الرابع اؽبجري ،وشاع بأنو
مذىب أىل السنة واعبماعة ،وىذا يأباه النظر الفاحص ،والتتبع الدقيق ،ولعل مرد
ذلك تبٍت بعض األمراء والوزراء اؼبذىب األشعري ،وفرض تدريسو ُب اؼبدارس ،ذات
األوقاؼ اؼبغرية.
من أبرز خصائص اؼبذىب األشعري :القرب من أىل الكبلـ واالعتزاؿ ،والدخوؿ ُب
التصوؼ وااللتصاؽ بو ،والدخوؿ ُب الفلسفة وجعلها جزءً من اؼبذىب ،األمر الذي
أدى إٔب تشعب اؼبناىج ،وتعدد النتائج ،وحَتة كبار األشاعرة ،ورجعوىم عن قوؿ

سابق ،إٔب قوؿ الحق ،وتسلط الفبلسفة والباطنية عليهم .مصدر التلقي عندىم:
العقل ،فإذا تعارض العقل والوحي ،يقدـ العقل؛ ألف داللتو عندىم قطعية ،وىذا
يؤدي إٔب تعطيل الشريعة.
حرا
ُب مسألة القدر ،حاوؿ األشاعرة أف يتوسطو بُت مقالة اؼبعتزلة ُب كوف اإلنساف ً
ـبتارا ىبلق أفعاؿ نفسو ،وقوؿ اعبربية من أنو مسَت على األحواؿ كلها ،فقالوا بنظرية
ً
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كما صبد التفكَت االجتهادي اؼبستقل ُب آّاؿ الفقهي ،وازبذت
اجتهادات أئمة الفقوُ ،ب القروف السابقة ،وسائط للتدين العاـ من الناحية
العملية ،وترسخت اؼبذىبية ُب كل األوساط تقريبًا ،وتعصب كل فريق آلراء
أبدا ...فصار الرجوع ُب األمور العلمية ،ال إٔب قوؿ
إمامو ،ال وبيد عنها ً
ا﵁ ورسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ،ولكن إٔب قوؿ أيب حنيفة ،أو مالك ،أو
الشافعي ،أو أضبد بن حنبل ،وغَتىم.
قاؿ الدكتور أبو سليماف ،بعد أف بُت توقف االجتهاد اؼبطلق ُب ىػذا
القرف ،وانتهاء عصر االبتكار والتجديد(( :وتبع ىػذا شيوع التعصبات

((الكسب)) وىي ُب حقيقتها سبيل كبو اعبربية ،وقد اختلف فيها أقواؽبم وإف كاف
صبهورىم على أف أفعاؿ العبد ىػي كسبو ال فعلو ،وٓب يأتوا بفرؽ واضح بُت الكسب،
والفعل ...ومنهم من قاؿ :ىػي فعل يب فعلُت ...ومنهم من قاؿ :بل الرب فعل
ذات الفعل ،والعبد صفتو.
ويئولوف النصوص ،إذا تعارضت مع أصوؽبم العقلية.
وأحاديث اآلحاد ،مهما كانت درجتها من الصحة ،ال تبٍت عليها عقيدة ،مع أهنم
ارتكزوا ُب بعض القضايا العقدية ،على أبيات من الشعر .وقد تكوف اؼبشكلة بأف
معظم الذين تواردوا على خدمة اؼبذىب األشعري ،كانت بضاعتهم مزجاة ُب
اغبديث وعلومو ،والسنة بشكل عاـ ،اليت تعترب بيانًا للقرآف ،لذلك اعتمدوا على
القرآف فحسب ،وأولوا آياتو حسب فهو مهم ،وكانت النتيجة ُب النهاية تقريرات
وربريرات عقلية حبتة.
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المذىبية ،والتزاـ مذىب بأكملو كالشافعي ،أو الحنفي ،في كل
المسائل وتحريم االنتقاؿ من مذىب إلى آخر ...فبعد أف كاف مريد
أوال بدراسة الكتاب ،ورواية السنة اللذين ىػما أساس
الفقو ،يشتغل ً
االستنباط ،صار في ىػذا الدور يتلقى كتب إماـ معين ،ويدرس طريقتو
التي استنبط بها ما دونو من األحكاـ ،فإذا أتم ذلك صار من العلماء
الفقهاء ،وال يستجيز الواحد منهم لنفسو أف يقوؿ في مسألة من

قوال يخالف ما أفتى بو إمامو))(.)1
المسائل ً

وقد ترسخ التدين الوساطيُ ،ب آّاؿ الفقهيُ ،ب القروف التالية ،حيث
أضيف إٔب الوساطة العقدية ،والوساطة الفقهية ،وساطة أخرى ثالثة ُب
آّاؿ الروحي ،وىي الوساطة الصوفية ،وذلك حينما تبٌت كثَت من العلماء
أفكار الغزإب ُب القرف اػبامس اؽبجري ،فصار السلوؾ يتبٌت عرب وسائط
الشيوخ ،وأذواقهم اػباصة ُب الغالب ،قاؿ الدكتور علي سامي النشار:
((بدأ التصوؼ باستنباط حياة زىدية من القرآف والسنة :سنة الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم ،وسنة الصحابة ثم كاف تصوفًا ،ثم أصبح
علما ...وقد احتضن األشاعرة مذىب الخلف منذ ابي حامد
التصوؼ ً

الغزالي))(.)2

 -1الفكر األصوٕب..105 ،
 -2نشأة الفكر الفلسفي ُب اإلسبلـ .19/3
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وىكذا صارت األمة منذ القرف الرابع اؽبجري ال تتدين على مستوى
اعبمهور ،إال عرب وساطات فكرية ،أو روحية ...فالفكرية تشمل آّالُت
العقدي الكبلمي ،والفقهي االستنباطي ،والروحية تتعلق بآّاؿ الصوُب
الطرقي ،فصار تأطَت الناس تربويًا ىبضع ُب الغالب للوساطاتُ ،ب تكوين
التصور العقدي ،والتصرؼ العملي ،والسلوؾ الروحي ...وكاف القرف الرابع
اؽبجري وما بعده حىت بداية القرف السابع مرحلة ازدىار اؼبنهج الًتبوي
الوساطي ،حيث ٓب ىبتلف القرناف اػبامس والسادس ُب طبيعتهما عن
القرف الرابع ،فما ترسخ ّٔذا القرف ،ىػو الذي بقي ساريًا فيهما .يقوؿ
الدكتور أبو سليماف :اغبركة العلمية ُب ىػذين القرنُت :اػبامس والسادس
اؽبجري ،امتداد طبيعي للمد العلمي ،واغبركة الثقافية النشيطة ُب القرف
الرابع اؽبجري ،بل إف بعض اؼبؤرخُت للعلوـ واآلداب يعدوف الفًتة الواقعة
دورا تارىبيًا
ابتداء من القرف الرابع اؽبجري حىت القرف السابع اؽبجريً ،
احدا( ،)1وكذلك كاف األمر بالنسبة للمجاؿ الًتبوي الذي ىػو انعكاس
و ً
للوضع الثقاُب السائد ،فالوساطة الًتبوية اليت ترسخت ُب القرف الرابع ،ما
ترسخا فيما بعد ..وتفصيل ذلك ،حسب نوعي الوساطة ،ىػو
ازدادات إال ً
كما يلي:

 -1الفكر األصوٕب .165
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انًبذث األول
ًَىرج انىساطت انفكرَت بٍُ
انًتكهًٍُ وانفقهاء
(أ) المدرسة الكبلمية ،ونموذج الوساطة الفكرية

ٓب يكن االعتقاد ُب زمن الصحابة والتابعُت يبتد ويستمد أصولو من التأويل
اؼبعقد ،وإمبا كانوا يقفوف على اؼبقتضى البسيط للنصوص ،دوف تكلف وال
تعسف ُب الفهم ،لكن ما أف انتشر (الكبلـ) ُب األمة ،حىت صار االعتقاد
ىبضع للقناة اؼبذىبية ،ذات السلطة الوساطية التأويلية ُب ىػذا االذباه ،أو
ذاؾ .فكانت األصوؿ اػبمسة للمدرسة االعتزالية( ،)1مقاييس لفهم
فتؤوؿ النصوص القرآنية على وفقها ،وتُ ُّرد األحاديث،
العقيدة اإلسبلميةَّ ،
أو تقبل ،بناء على مناسبتها ؽبا ،أو عدـ مناسبتها ..إال أف اؼبذىب
االعتزإب ٓب ينتشر ُب األوساط الشعبية ،وبقيت وساطتو منحصرة تقريبًا بُت
بعض العلماء ؼبخالفة أئمة السلف ؽبم ،كما يقوؿ ابن خلدوف(.)2

 -1ىػي التوحيدٍ ،ب ىػي العدؿٍ ،ب الوعد والوعيدٍ ،ب اؼبنزلة بُت اؼبنزلتُتٍ ،ب األمر
باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر .انظر نشأة الفكر الفلسفي..416/1 ،
 -2اؼبقدمة..465 ،
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ٍب قاـ أبو اغبسن األشعري بوضع مذىبو ُب القرف الرابع اؽبجري ،فتحالف
معو كثَت من الفقهاء ،ضد اؼبعتزلة ،فانتشرت بذلك العقيدة األشعرية،
وكانت عقيدة اعبماىَت ُب أرجاء العآب اإلسبلمي ،ؽبا الغلبة والسيطرة إٔب
يومنا ىػذا ،كما يقوؿ على سامي النشار(.)1
علما شعبيًا ،طواؿ القروف الثبلثة األؤب ؽبيمنة
فعلم الكبلـ إذف ٓب يكن ً
الفكر االعتزإب عليو ،فسلم تدين الناس من وساطة االعتقادُ ،ب تلك
الفًتة على األقل ،يقوؿ الدكتور أضبد صبحي(( :تحمل المعتزلة وزر

الخوض عما نهي الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم عنو ،ومن ثم لقوا
إعراضا من التابعين ،ومن الفقهاء وأىل الحديث ...وىكذا نشأ علم
ً
الكبلـ غير معترؼ بو ،كعلم من علوـ الدين لدى علماء المسلمين،
طواؿ عصر المعتزلة ،أي القرنين الثاني ،والثالث الهجري))(.)2

إال أف ظهور أيب اغبسن األشعري ،على أنو يقدـ عقيدة أىل السنة
واعبماعة بدأ يغَت موقف بعض العلماء من علم الكبلـ ،من الرفض
اؼبطلق ،إٔب التبٍت اؼبطلق ،والسقوط ُب فخ الوساطة االعتقادية ..فخروج

األشعري عن اؼبذىب االعتزإب ٓب يكن ((على أنو مؤسس مذىب في
الكبلـ جديد ،وال على أف لو رأيًا مستحدثًا ،وإنما حرص تماـ
الحرص ،كما حرص أتباعو ،على أف يظهروه أنو للصحابة والتابعين

 -1نشأة الفكر الفلسفي..421/1 ،
ُ -2ب علم الكبلـ..15/2 ،
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وللفقهاء ورجاؿ الحديث  -أو باألحرى  -ألىل السنة تابع ،ليس لو
في كل ما قاؿ بو رأي مستحدث .فاستطاع بذلك أف يمهد لبلعتراؼ

بعلم الكبلـ))(.)1

واختلف اؼبؤرخوف للفكر اإلسبلميُ ،ب أوؿ من م ّكن للوساطة الكبلمية
األشعريةُ ،ب التدين اعبماىَتي ،وجعل العقيدة األشعرية ،ىػي ما هبب أف
مثبل ،يرى أف أبا اؼبعإب
شرعا ،دوف ما سواىا ..فابن خلدوف ً
يعتقد ً
إماما) ُب
اعبويٍت ،ىػو الذي أعطى اؼبشروعية للعقيدة األشعرية ،لتصَت ( ً

االعتقاد الشعيب ،يقوؿ(( :ثم جاء ...إماـ الحرمين أبو المعالي فأملى
في ىػذه الطريقة ،كتاب الشامل ،وأوسع القوؿ فيو ،ثم لخصو في

إماما لعقائدىم))( ..)2وذىب آخروف،
كتاب اإلرشاد ،واتخذه الناس ً
كالدكتور أضبد صبحي ،إٔب أف أبا حامد الغزإب ،ىػو الذي أعطى للكبلـ
وصَت العقيدة األشعرية خاصة ،ىػي عقيدة التدين لدى كافة
مشروعيتوّ ،

اؼبسلمُت ،إذ ((بفضلو انتشر مذىب األشاعرة ،كعقيدة ألىل السنة

والجماعة))( .)3وكيفما كاف األمر ،فاؼبهم عندنا ىػهنا ،ىػو أف العقيدة
األشعرية صارت إمبلءً قطعيًا ،غَت قابل للطعن ،هبب على كل مسلم

 -1السابق..16/2 ،
 -2اؼبقدمة..465 ،
َ -3ب علم الكبلـ..39/2 ،
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التمسك بو ،واإليباف اؼبطلق بو ،حيث ((التزـ جمهور أىل السنة من

المسلمين بما ألزمهم متكلمو األشاعرة من معتقدات))(.)1

فق ّدـ ؽبم ىػؤالء آراءىم ((على أنها معتقدات ،ال يصح الخوض فيها،
أو الشك في صدقها))( ..)2وىكذا تدخل الوساطة إٔب عقيدة اؼبسلمُت،
على اؼبستوى الشعيب ،مع اؼبذىب األشعري ،بعدما كانت منحصرة ُب
بعض العلماء ،مع اؼبذىب اؼبعتزٕب.
وقد كانت األشعرية ،باعتبارىا رد فعل تارىبي ،على حركة االعتزاؿ،
ؿبكومة ُب كثَت من مواقفها حبالة (رد الفعل) ،فحيث غالت اؼبعتزلة ُب
القوؿ بالتحسُت والتقبيح العقليُت ،نفت األشاعرة ذلك بإطبلؽ ،كما
عمدت إٔب تأويل الصفات اإلؽبية ،وضبلها على آّاز اللغويً ،ردا على
نفي اؼبعتزلة ؽبا بإطبلؽ ..وىكذا ،فقد تصرفوا ُب تقدًن العقيدة اإلسبلمية
ومعتقدا ،لدى غالب اؼبسلمُت ،إليها
إٔب الناس ،ومع ذلك صارت تدينًا،
ً
يُ ّرد كل كبلـ ُب االعتقاد ،وعليها ُوبمل كل نص شرعي ،فإف وافق تصورىا
تأويبل ..ولذلك ٓب يقبل بعض العلماء من أىل السنة
فذاؾ ،وإال أ ُّْوؿ ً
واعبماعة ،تبٍت العقيدة األشعرية ،قاؿ أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن خويز أضبد

 -1السابق..18/2 ،
 -2السابق..17/2 ،
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منداد اؼبصري اؼبالكي(( :كل متكلم ،ىػو من أىل األىواء والبدع،
أشعريًا كاف ،أو غير أشعري))(.)1

قاؿ أبو عمر بن عبد الرب(( :أجمع أىل الفقو ،واآلثار ،من جميع
األمصار ،أف أىل الكبلـ ،أىل بدع وزيغ ،وال يعدوف عند الجميع ،في
جميع األمصار في طبقات العلماء ،وإنما العلماء أىل األثر ،والتفقو

فيو))(.)2

وقد روي كبلـ كثَت ُب ذـ علم الكبلـ بإطبلؽ ،عن األئمة ،والفقهاء
حججا
طبعا ،قبل ظهور األشاعرة ،ولكنو كاف
األربعة ،وإف كاف ذلك ً
ً
لبعض العلماء ُب ذـ الكبلـ األشعري ،ووساطتو االعتقادية( ،)3اليت صارت
عاما ،على غرار اؼبذاىب الفقهيةُ ،ب عصور التقليد ،فبا حدا بعآب
تدينًا ً
اؼبالكية عبد الواحد بن عاشر ،بعد ذلك ،إٔب نظم منظومة ،تشتمل على
أصوؿ التدين ،عرب الوساطة العقدية األشعريةٍ ،ب الفقهية اؼبالكيةٍ ،ب
الصوفية ،لتكوف متنًا عبميع الناس ..قاؿ ُب مقدمة منظومتو اؼبسماة:
(اؼبرشد اؼبعُت):
وبعد فالعوف من ا﵁ آّيد

*** ُب نظم أبيات لؤلمي تفيد

 -1جامع بياف العلم..117/2 ،
 -2جامع بياف العلم..117/2 ،
 -3جامع بياف العلم..117-116/2 ،
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*** وُب طريقة اعبنيد السالك

()1

وىكذا صارت األشعرية ،كوساطة فكرية ،ىػي القناة الشرعية الوحيدة
لتدين صبهور اؼبسلمُت ُب آّاؿ العقدي ،ال تقبل النقاش ،أو الرد ،فتكوف
بذلك خطوة جديدة ُب ترسيخ التقليد اؼبطلقُ ،ب آّتمع اإلسبلمي ،أو

كما قاؿ الدكتور أضبد صبحي ((حقيقة لقد أداف األشاعرة التقليد…
ولكنهم في الواقع قد َّ
مكنُوا لو بشتى األساليب))(.)2

والتقليد ىػو عُت الوساطة ..وسهل بعد ذلك ،أف تدخل اػبرافة إٔب عقائد
اؼبسلمُت ،عن طريق القناة اؼبذىبية األشعرية ،فيكفي أف يباركها أحد
فبثليها ،لتصَت عقيدة شعبية ،منتشرة .وقد صار الفكر األشعريُ ،ب عصور
االكبطاط ،أقرب إٔب اػبرافية منو إٔب االعتقاد السليم ،بسبب تعسفو ُب
تفسَت وتأويل أمور غيبية توقيفية ،على كبو ما صنعو الباجوري ُب تفسَت
العرش ،حيث قاؿ :ىػو ((جسم نوراني ،علوي ،عظيم ،قيل من نور،
وقيل من زبرجد ،وقيل من ياقوتة حمراء ..ىػو قبة فوؽ العالم ،ذات
أعمدة أربعة ،تحملو أربعة من المبلئكة في الدنيا ،وثمانية في اآلخرة،
لزيادة الجبلؿ والعظمة ،رءوسهم عند العرش في السماء السابع،

 -1منت ابن عاشر..2 ،
ُ -2ب علم الكبلـ..18/2 ،
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وأقدامهم في األرض السفلى ،وقرونهم كقروف الوعل ،ما بين أوؿ

قرف ،ومنتهاه ،مسيرة خمسمائة عاـ))(.)1

وقاؿ عن اؼببلئكة الكتبة(( :يكتب الرقيب والعتيد أعماؿ اإلنساف
وأقوالو من خير وشر ،ومن مباح ..أما المباح فيلقي بو في عرض
البحر ،في يوـ االثنين والخميس من كل أسبوع ،فتلتهمو حيتاف

البحر ،فتموت منو لنتنو ،فيخرج منو دود يأكل الزرع))(.)2

كل ذلك إمبا كاف بسبب التلقُت ،الذي طبع تقدًن العقيدة األشعرية
للمسلمُت ..التلقُت ،الذي يعٍت أف ىػذه األمور مسلمات ،ؽبا قداسة
النص الشرعي ،حيث صارت العقيدة األشعرية متونًا ربفظ ،ومنظومات.
يقوؿ الدكتور أضبد صبحي(( :وعند األيجي ،كاف معين األصالة قد
نضب ،ليدخل الفكر األشعري دور الشروح ،والحواشي.
إف أىم معالم الكبلـ األشعري ،بعد األيجي ،تتمثل فيما يلي:
( )1المتوف :قوالب مصبوبة صيغت فيها المعتقدات ،كأنها
القوؿ الفصل ،الذي ليس لو مرد.
 -1ربفة اؼبريد ،حاشية جوىر التوحيد للقاين ،157 ،نقبل عنُ ( :ب علم الكبلـ
)..383 ،
 -2ربفة اؼبريد ،حاشية جوىر التوحيد للقاين ،157 ،عنُ ( :ب علم الكبلـ )،
..383
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( )2األراجيز :إذ صيغت العقائد في شكل أراجيز ،حتى تكوف
عونًا على الحفظ (الصم) ،أو اآللي ،الذي يشل
()1
التفكير…))
تشكيبل يقوـ على التسليم
ولقد كاف لذلك دور ُب تشكيل العقل اؼبسلم،
ً
اؼبطلق ،لكل ما ىػو أشعري ،وكأنو صادر عن ا﵁! واستمر بذلك التصور
العقدي اإلسبلمي يتنزؿ ُب التدين اعبماىَتي ،عرب الوساطة األشعرية،
وكاف لذلك أثره على آّاؿ الًتبوي ،من حيث صناعة العقلية االستهبلكية،
ال على مستوى العامة فحسب ،ولكن حىت على مستوى اػباصة ،من
العلماء ،والفقهاء ،أىل اغبل والعقدُ ،ب األمة! الذين صاروا يلخصوف
مقاالت اؼبؤسسُت من األشاعرةُ ،ب اؼبتوف واألراجيز ،على كبو ما فعل ابن
عاشر كما رأينا ،والشيخ إبراىيم اللقاين ُب جوىرة التوحيد ،اليت قاؿ فيها
عن صفات ا﵁ ،ـبتزًال رأي األشعري:
متكلم ٍب صفات الذات

*** ليست بغَت أو بعُت الذات

()2

مشَتا بذلك إٔب مقالة األشعري ُب الصفات ،أهنا ليست ىػي الذات ،وال
ً
ىػي غَت الذات.

ُ -1ب علم الكبلـ..376 ،
ُ -2ب علم الكبلـ. .380/2 ،
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وىذا الًتسيخ التلقيٍت للعقيدة ،عرب الوساطة األشعرية ،جعل بعض مؤرخي
علم الكبلـ ،يروف العقيدة األشعرية ،ىػي نفس عقيدة السلف ،أو بعبارة
أخرى ،ىػي العقيدة اإلسبلمية ،كما يصورىا القرآف والسنة النبوية ..واغبق،
كما يقوؿ الدكتور أبو رياف(( :إف البوف شاسع ،بين موقف السلف،

ومذىب األشاعرة ،من حيث إنو لم يثبت أف السلف قد استخدموا

الكبلـ في شرح العقيدة ،أو مالوا إلى التأويل في تفسيرىا))( ، )1وإمبا

ىػي وساطة ُب االعتقاد ،كما قلنا ،تدخلت ،لتحوؿ بُت الناس وبُت التلقي
اؼبباشر للعقيدة اإلسبلمية ُب بساطتها ،من مصادرىا الشرعية :القرآف
الكرًن ،والسنة النبوية.
لقد كاف األشاعرة األوائل :أبو اغبسن األشعري ،والباقبلين ،واعبويٍت،
والغزإب ،وغَتىم ،دبثابة وسائط ُب آّاؿ الكبلمي ،لكل واحد منهم سلطة
الوسيط ،كما بينا ،من حيث التأثَت الشخصاين على النص من جهة،
بالتأويل ،وعلى الناس من جهة أخرى ،بالتلقُت ..وكاف لكتبهم ،كما تبُت
من النصوص السالفة قداسة اؼبصدر اؼبطلقة؛ ال بشرية اؼبرجع النسبية،
إماما) عبمهور اؼبتدينُت ،كما عرب ابن خلدوف بالنسبة
حيث كانت ( ً
لكتاب (اإلرشاد) إلماـ اغبرمُت ،وقد سبق ىػذا بنصو .واستهلك الناس
العقيدة األشعرية استهبل ًكا ،من خبلؿ العبارات الكبلمية اعباىزة ،واؼبركبة

 -1تاريخ الفكر الفلسفي ُب اإلسبلـ..223 ،
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ُب اؼبتوف ،واألراجيز ،وكبوىا .فكانت نصوصها ىػي الشواىد ،ال نصوص
القرآف الكرًن والسنة النبوية.
كل ذلك ،أدى إٔب تعميق وترسيخ الًتبية الوساطية ،فيما يتعلق بتصحيح
التصور العقدي ،كقضية من قضايا التدين اإلسبلمي األساسية.
كما أدى إٔب مساعدة وسائط أخرىُ ،ب آّاالت الدينية األخرى ،من
حيث هتيئة النفوس ،لتقبل التقليد اؼبطلق ،والتسليم لفهوـ الرجاؿ ،على أهنا
أحسن ما يبكن أف يقاؿ!

(ب) المدرسة الفقهية ونموذج الوساطة الفكرية
وكما ترسخت الوساطة ُب آّاؿ الكبلميُ ،ب القرف الرابع اؽبجري ،فقد
ترسخت بنفس الفًتة الوساطة الفقهية ،وصار العلم الذي كاف ذا مضموف
تربوي توحيدي ،ىبرج عن ىػدفو ،ليسقط ُب فخ التلقُت اؼبذىيب ،أي

التقليد .يقوؿ العبلمة ؿبمد بن اغبسن اغبجوي الثعاليب(( :ىذا التقليد
قليبل ،في المائة الثالثة ،صار غالبًا في الرابعة ،بل أصبح
بعدما كاف ً
جل علمائها مقلدين متعصبين مع أف الكل يعلم أف لكل إماـ ىػفوة،

وسقطة ،بل سقطات ))(.)1

وٓب يكن التقليد الفقهي يعٍت شيئًا ،غَت اغتياؿ العقل ،وتقمص ذات
الوسيط ،وترسم آرائو ُب تنزيل الدين على أفعاؿ الناس وتصرفاهتم ،فالكل

 -1الفكر السامي..7/20 ،
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كاف يعلم أف الكتاب والسنة ،ىػما اؼبصدراف الوحيداف للتدين بيد أف
اؼبقلدة حصرت قدرة الفهم واالستنباطُ ،ب ؾبموعة معينة من األئمة،
صارت أقواؽبم فيما بعد متنًا تشريعيًا ،بسبب ما أضفي من العصمة
البلشعورية على اجتهاداهتم ..فالتقليد الفقهي إذف ،ىػو بالضبط عُت
الوساطة التدينية ،كما بيناىاُ ،ب آّاؿ الًتبوي.
يقوؿ الشيخ اػبضري رضبو ا﵁(( :نعني بالتقليد ،تلقي األحكاـ من إماـ
معين ،واعتبار أقوالو كأنها من الشارع ،نصوص يلزـ المقلد تباعها

))( ،)1فبا أدى إٔب شيء من التقديس غَت اؼبشروع ،الذي قد يوصل إٔب
جيبل عن جيل،
الشرؾ اػبفيُ ،ب التعبد العاـ ،تتلقاه األجياؿ اإلسبلميةً ،
منذ القرف الرابع ،إٔب بداية قرننا ىػذا .وما زاؿ للوساطة الفقهية اليوـ ،آثار
كثَتا من العجز
زبتلف حدهتا من مكاف آلخر .وبذلك يبكن أف نفسر ً
الذي أصاب األمةُ ،ب عصور االكبطاط من حيث ضعف اؼببادرة ،وندرة
الرواحل القيادية ،بسبب اآلفة الًتبوية الوساطية ،اليت ترسخت من خبلؿ
التلقُت الفقهي االستهبلكي ،ال االجتهادي.
فالناس كلهم خاصتهم ،وعامتهم ،كما يقوؿ اغبجوي ،صاروا(( :عالة
على فقو أبي حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وابن حنبل ،وأضرابهم..

وأصبحت أقواؿ ىػؤالء األئمة ،بمنزلة نصوص الكتاب والسنة ،ال

 -1تاريخ التشريع..324 ،
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يعدونها ،وبذلك نشأت سدود بين األمة ،وبين نصوص الشريعة..

وأصبحت الشريعة ىػي نصوص الفقهاء ،وأقوالهم ))(.)1

..فانظر إٔب أي حد بلغت الوساطة الفقهيةُ ،ب ترسيخ القطيعة اؼبصدرية،
بُت الناس وبُت كتاب رّٔم ،وسنة نبيهم صلى ا﵁ عليو وسلم! إف ىػذه
(السدود) ،على حد تعبَت اغبجوي ،قد شكلت عائ ًقا ( ابستمولوجيِّا )،
وبوؿ دوف بروز العقليات القيادية ،اإلبداعية ،والعقليات اعبندية الفاعلة
على حد سواء!
وقد سقط اؼبنهج الًتبوي التعليميُ ،ب نفس الفخ ،بالطبع ،حيث صارت
اؼبدارس اإلسبلمية ،تقوـ على التلقُت اؼبذىيبُ ،م ْعرضة بذلك عن دراسة،
وتدريس النصوص القرآنية ،واغبديثية ،قصد التجديد واالستنباط ،كما كاف

الناس يفعلوف ُب القروف الثبلثة األؤب(( ..فبعد أف كاف مريد الفقو يشتغل
أوال بدراسة الكتاب ،ورواية السنة ،اللذين ىػما أساس االستنباط ،صار
ً
()2

في ىػذا الدور يتلقى كتب إماـ معين ،ويدرس طريقتو ))

ويصف ابن خلدوف ُب نص عجيب ،واقع الوساطة الفكريةُ ،ب الفقو
اإلسبلمي ،وآثارىا التعليمية ،مبينًا تعلق الطلبة بشخصانية اؼبلقنُت من
اؼبعلمُت ،واالنغبلؽ على ما سوى كتبهم ،وعكوفهم عليها عكوؼ اؼبقدس
ؽبا! وىاؾ النص بطولو ،ؼبا فيو من البياف الغريب ،ؽبذا األمر العجيب،
 -1الفكر السامي..5/2 ،
 -2تاريخ التشريع للخضري 324 ،ػ ..325
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قاؿ (( :ورحل من األندلس عبد الملك بن حبيب ،فأخذ عن ابن
ودوف فيو كتاب
القاسم ،وطبقتو ،وبث مذىب مالك في األندلسَّ ،

دوف العتبي ،من تبلمذتو ،كتاب (العتبية) ..ورحل من
(الواضحة) ،ثم َّ
أوال ،ثم انتقل
إفريقية أسد بن الفرات ،فكتب عن أصحاب أبي حنيفة ً

إلى مذىب مالك ،وكتب عن ابن القاسم ،في سائر أبواب الفقو ،وجاء

إلى القيرواف بكتابو ،وسمي (األسدية) ،نسبة إلى أسد بن الفرات ،فقرأ
بها سحنوف على أسد ،ثم ارتحل إلى المشرؽ ،ولقي ابن القاسم،

وأخذ عنو ،وعارضو بمسائل األسدية ،فرجع عن كثير منها ،وكتب
ودونها ،وأثبت ما رجع عنو ،وكتب ألسد أف يأخذ
سحنوف مسائلهاَّ ،
بكتاب سحنوف ،فأنف من ذلك ،فترؾ الناس كتابو ،واتبعوا مدونة
سحنوف ،على ما كاف فيها من اختبلط المسائل ،في األبواب ،فكانت
تسمى المدونة ،والمختلطة ،وعكف أىل القيرواف على ىػذه المدونة،
وأىل األندلس على الواضحة ،والعتبية ،ثم اختصر ابن أبي زيد
المدونة ،والمختلطة ،في كتابو المسمى (بالتهذيب) ،واعتمده
المشيخة من أىل إفريقية ،وأخذوا بو ،وتركوا ما سواه ،وكذلك اعتمد
أىل األندلس كتاب (العتبية) ،وىجروا (الواضحة) ،وما سواىا ،ولم
تزؿ علماء المذىب ،يتعاىدوف ىػذه األمهات بالشرح ،واإليضاح،

والجمع… إلى أف جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب ،لخص فيو
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طرؽ أىل المذىب ،في كل باب ،وتعديد أقوالهم في كل مسألة،
()1

فجاء كالبرنامج للمذىب! ))

فانظر إذف إٔب ىػذا االرتباط اؼبذىيب ،بوسائط ،ليس فيها شيئ ،غَت رواية
قوؿ مالك ،أو قوؿ ابن القاسم ،دوف اإلشارة إٔب نص واحد من كتاب
ا﵁ ،أو سنة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،ومع ذلك عكف عليها
الناس ،كما رأيت ،عكوؼ تفريد غريب ،حجب عنهم االلتفات إٔب
نصوص الشارع اؼبصدرية ،وانزلق الناس إٔب حافة التقليد األعمى ،حىت إذا
تنبو بعضهم إٔب شيء من القرآف أو السنة ،ىبالف قوؿ إماـ ،أو شيخُ ،ب
رد وسيط اؼبذىب بإثبات قوؿ اإلماـ ،وٓب يستدؿ
إطار اؼبناظرات اؼبذىبيةَّ ،
بقوؿ ا﵁ والرسوؿ ،عليو الصبلة و السبلـ! وكم ىػو غريب ما ن َقلَْتو كتب
تاريخ التشريع ،عن اإلماـ الكرخي اؼبتوَب سنة 340ىػ ،حيث قاؿ(( :كل
حديث يخالف ما عليو أصحابنا ،فهو مؤوؿ ،أو منسوخ ))( ،)2وُب

رواية ((كل آية ،أو حديث )) ،فقاؿ اغبجوي معل ًقا على ىػذا الكبلـ:
((فكأنو جعل نصوص مذىبو ،ىػي الجنس العالي ،واألصل األصيل،
معيارا يعرض عليو كبلـ رب
حاكمة على نصوص السنة والتنزيل،
ً
()3
العالمين ،والرسوؿ األمين ،فإنا هلل وإنا إليو راجعوف))

 -1اؼبقدمة..450 :
 -2تاريخ التشريع للخضري.326 ،
 -3الفكر السامي..6/2 ،
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إٔب ىػذا اغبد إذف ،بلغ التأثَت الوساطي للمذاىب الفقهية ،على علماء
األمة ،الذين ىػم اؼبربوف ،واؼبوجهوف لعامة اػبلق ،اؼبنزلوف للدين على
وقائعو ،فكيف إذف سيكوف حاؿ العامة ،إذا كاف ىػذا ىػو حاؿ
بعيدا عن التوحيد اػبالص ،كما ورد ُب
طبعا سيتدينوف ً
خاصتهم؟! ً
الكتاب والسنّة ،وتتسلل إليهم اػبرافة والشرؾ اػبفي ،إذ ٓب يكن تأثَت داء
منحصرا ُب أوساط اؼبتعلمُت فحسب ،على حد تعبَت عبد العزيز
الوساطة
ً
جميعا ،عامتها وخاصتها،
بن عبد الفتاح القارئ(( ،بل في صفوؼ األمة ً
()1

علمائها ودىمائها ))

وكاف للوسطاء دور خطَت ُب ترسيخ اؼبشيخة الكهنوتيةُ ،ب الذاكرة
الشعبية ،اليت وصلت إٔب درجة التقديس ألئمة اؼبذاىب من ناحية ،وجعل
ىػذا اإلحساس اػبطَت ،يسيطر على األمة كلما تعلق األمر بنابغة من
النوابغُ ،ب أي ؾباؿ من آّاالت ،وكاف ذلك ىػو الطريق اؼبعبد لظهور
األضرحة ،ورفع الدعاء والطلب من أصحاب القبور ،إٔب غَت ذلك من
ألواف االكبطاط الوساطي ،اليت ستكرسها ،وتباركها الطرؽ الصوفية ،كما
سنبُت ذلك حبوؿ ا﵁.
قلت :إف ىػذا اؼبعٌت ،كانت بداياتو تلوح مع الفقهاء اؼبقلدة ،الذين كاف
ُ
اؼبفروض فيهم ،باعتبارىم (فقهاء) ،أف وباربوه ،ويدافعوه ،ولكن مع
األسف ،كاف معظمهم مؤسسُت لو ،من حيث يشعروف ،أو ال يشعروف..

 -1من مقدمتو لكتاب الفكر السامي..3/1 ،
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قاؿ الشيخ اػبضري ،رضبو ا﵁(( :فقلما تجد علماء مذىب إال وصفوا
إمامهم بأنو :إماـ األئمة غير مدافع ،وذكروا لو من الصفات ،ما يجعلو
من المجلين في ميداف الفقو واالستنباط ،وربما تطرؼ بعضهم ،فناؿ

من بعض األئمة المخالفين ))( ،)1بل لقد ذىب بعضهم ،كما قاؿ
اغبجوي ،إٔب ((أف المهدي المنتظر ،إذا ظهر ،بل عيسى ابن مريم ،إذا
نزؿ آخر الزمن ،فإنما يقلداف أبا حنيفة ،وال يخالفانو في شيء! فسدوا

بهذه األفكار ،التي تحكمت من نفوس العلماء ،واألمراء ،باب النظر
()2

في الكتاب والسنة ))

فكيف بعد ذلك يتجرأ أحد على فتح باب االجتهاد ؟ وكيف ينبغ ُب
األمة ؾبدد مبدع ،إال أف يعاين األمرين من أىل التقليد ،ووسطاء الفقو؟!
فكيف وقد تعلقت القلوب ُب تدينها باألشخاص ،فبا دوف رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو وسلم ،وبالكتب فبا سوى كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو عليو
الصبلة و السبلـ؟! فاؼبدارس ال تدرس إال مدونة فبلف ،أو فتاوى عبلف،
والطلبة ال يعكفوف إال على نوازؿ فبلف ،أو أقضية عبلف ،حىت آؿ األمر
باألمة إٔب تدوين كتب ،ىػي صبلة ما يعملوف بو من الفقوُ ،ب بعض
األمصار ،وال يلتفتوف إٔب ما سواىا ،من غَت دليل ،وال برىاف ،من كتاب
ا﵁ وسنة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وإمبا يصدؽ فيهم قولو تعأب:

 -1تاريخ التشريع..334 ،
 -2الفكر السامي..6/2 ،
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ِِ
ين﴾[األنبياء ،]53:أعٍت ظهور ما ظبي ُب
﴿قَالُوا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َؽبَا َعابد َ
الفقو لدى بعض الببلد( ،بالعمل) ،كالعمل الفاسي ،والعمل السوسي،
والعمل األندلسي… اْب .وىي كتب ،حوت ما جرى عليو العمل ُب
الفقو ،دبنطقة ما ،تكوف ىػي النص ،الذي ال يقدـ ،وال يؤخر عليوُ ،ب
ؾباؿ الفتوى ،اجتهاد ؾبتهد ،أو ذبديد ؾبدد ،ولذلك فقد ساؽ العبلمة
آّدد اؼبصلح أبو إسحاؽ الشاطيب ،اؼبتوَب سنة 798ىػ ،قولو تعأب:
﴿ َّازبَ ُذوا أَحبارىم ورْىبانَػهم أَربابا ّْمن د ِ
وف اللَّ ِو﴾[التوبةٍ ،]31:ب قاؿ
ُ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً

معل ًقا(( :فتأملوا يا أولي األلباب ،كيف حاؿ االعتقاد في الفتوى على
()1

الرجاؿ ،من غير تحد للدليل الشرعي ))

تشكيبل ،فصارت العقيدة
إف الوساطة الكبلمية ،قد شكلت عقائد الناس
ً
اإلسبلمية ُب صورة فلسفية ،وفقدت بذلك رونقها القرآين ،وشبرهتا الًتبوية،
وبقيت تصورات ُب أذىاف الناس تقرب أو تبعد عن القصد الشرعي ،لكنها
زبرج عليها جيل الصحابة األوائل.
صبدت ،وٓب تبق ؽبا حركيتها اليت ّ
ّأما الوساطة الفقهية ،فقد كانت أدىى وأشهد إذ ربطت التعبد اليومي ُب
نوعا من الكهنوتية على تدين اعبماىَت،
حياة الناس ،بوسطاء مارسوا ً
ولست أقصد أئمة اؼبذاىب األوائل ،أبا حنيفة ،ومال ًكا ،والشافعي ،وأضبد
بن حنبل ،وأضرأّم ،فبن عاش ُب فًتهتم ،فهؤالء كانوا ضد الًتبية
الوساطية ،وضد احتكار االجتهاد ،والتجديد ،كما تبُت ُب موضعو ساب ًقا،

 -1االعتصاـ..511/2 ،
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كثَتا من ىػؤالء ،إال من
وإمبا القصد ما صنعو األتباع اؼبقلدة ،من بعد ،فإف ً
رحم ا﵁ ،قد حجر القوؿ الفقهي الواسع ،وخلع على أقواؿ إمامو ،ما ٓب
متحكما ،أف يقوؿ أحد من
منعا
ىبلعو ذلك اإلماـ على نفسو! ومنعوا ً
ً
بعده باالجتهاد والتجديد ،فصاروا ضباة للتقليد ،رعاة لو!
ووبكي اإلماـ الشاطيب قصة عجيبة ،وقعت باألندلس ،تدؿ على تعمق
التفكَت الوساطي ،وتغلغلو ُب عقوؿ العلماء ،وطلبة العلم ،قاؿ رضبو ا﵁:

((المقلدة لمذىب إماـ ،يزعموف أف إمامهم ىػو الشريعة! ...حتى إذا
جاءىم من بلغ درجة االجتهاد ،وتكلم في المسائل ،ولم يرتبط إلى
إمامهم ،رموه بالنكير ،وفوقوا إليو سهاـ النقدُّ ،
وعدوه من الخارجين
عن الجادة ،والمفارقين للجماعة من غير استدالؿ منهم بدليل ،بل
بقي بن َم ْخلد ،حين دخل
بمجرد االعتياد العامي ..ولقد لقي اإلماـ ّّ
األندلس ،آتيًا من المشرؽ ،من ىػذا الصنف األمرين! حتى أصاروه

مهجور الفناء ،مهتضم الجانب ...إذ لقي بالمشرؽ اإلماـ أحمد بن

أيضا غيره ،حتى صنف
حنبل ،وأخذ عنو مصنفو ،وتفقو عليو ،ولقي ً
(المسند) المصنف ،الذي لم يصنف في اإلسبلـ مثلو ..وكاف ىػؤالء
المقلدة قد صمموا على مذىب مالك ،بحيث أنكروا ما عداه ،وىذا
()1

تحكيم الرجاؿ على الحق ))

 -1السابق..507-506/2 ،
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وقد تدىن االكبطاط الفقهي أكثرُ ،ب القروف اؼبتأخرة ،وترسخت وساطتو
بصورة أردأ ،ابتداءً من القرف الثامن اؽبجري ،حيث دخل الفقو مرحلة ما
()1
ظباه مؤرخو التشريع اإلسبلمي( :بدور اؼبقلد ا﵀ض)
 ..فالوساطة الفقهيةُ ،ب ىػذه اؼبرحلة قصرت ىػمتها عن تقليد إماـ
اؼبذىب آّتهد ،كمالك ،والشافعي ،ونزلت إٔب تقليد فقيو اؼبذىب اؼبقلد!
فصار اؼبقلدة يقلدوف مقلدة مثلهم! وىذا أشنع من األوؿ وأفظع! وخَت من
يصف لنا ىػذه اغباؿ ،ىػو اإلماـ الشاطيب ،الذي عاين بداية ىػذه اؼبرحلة
ُب القرف الثامن ،حيث قاؿ(( :نابِتةٌ في ىػذه األزمنة ،أعرضوا عن النظر
في العلم الذي ىػم أرادوا الكبلـ فيو ،والعمل بحسبو ،ثم رجعوا إلى

تقليد بعض الشيوخ ،الذين أخذوا عنهم في زماف الصبا… ثم جعلوا
()2

أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكماؿ ))

ٍب قاؿ اغبجوي معل ًقا على تطور التقليد ،إٔب تقليد التقليد ،أو التقليد
قصورا عن الشرح ،واقتصروا على التحشية
اؼبركب (( :ثم في األخير
ً
()3

والقشور ..ومن اشتغل بالحواشي ،ما حوى شيء ))

 -1تاريخ التشريع للخضري ،366 ،والفكر السامي..392/2 ،
 -2االعتصاـ..507/2 ،
 -3الفكر السامي..163/2 ،
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إف اآلثار الًتبوية للفقهاء ،باعتبارىم موجهُت لتدين اعبماىَت ،دبختلف
شرائحهم االجتماعية ،لذات خطر عظيم ،إما سلبًا أو إهبابًا .فإما أف
يربطوا الناس ُب التزامهم العملي ،بالقرآف والسنة ،أو بأقواؽبم ،أو أقواؿ
شيوخهم ..وبعبارة أخرى :إما أف يكونوا مربُت لؤلمة ،يصلوهنا با﵁ ،أو
وسطاء عليها ،وبجبوهنا عن ا﵁!
والفقو اإلسبلمي ،باعتباره مادة التدين اإلسبلمي ،يعترب من أكثر العلوـ
حضورا ُب آّاؿ الًتبوي ،ولذلك فهو سيف ذو حدين :إما أف
اإلسبلمية،
ً
يكوف فقو اجتهاد ،وىو الذي يربط الناس بالنصوص الشرعية ،استدالال،
واستنباطًا ،وإفتاءا ،وكذلك كاف دور الفقهاء من الصحابة والتابعُت،
وأتباعهم ،وفقهاء األمصار ،الذي ربوا بفقههم األجياؿ األوائل ،فكاف
منهم العلماء العاملوف ،واعبنود آّاىدوف ،وإما أف يكوف فقو تقليد ،وىو
الذي يربط الناس بأقواؿ الرجاؿ ،ويضعها موضع النصوص ،يقيس عليها،
ويستدؿ ّٔا ،ويفيت بناءً عليها ،فيفقد الفقيو حينئذ دور اؼبريب ،وينتحل دور
الوسيط ،فيجعل من نفسو ،وأشياخو ،سلطة ربكمية ،ذات قداسة ،ال
شرعا ،إال ُب حق ا﵁ سبحانو وتعأب.
تتصور ً
وأختم ىػذا اؼببحث ،بتقدًن مبوذج من فقو التقليد ،ينطق بنفسو عن وساطة
مقدسا،
نصا
ظاىرة ،ذبعل من الفقيو
شخصا شبو أسطوري ،وذبعل متنو ً
ً
ً
تٌستنبط منو العلل واألحكاـ!

اؼببحث األوؿ
مبوذج الوساطة الفكرية بُت اؼبتكلمُت والفقهاء

177

(ج) نمػػوذج للػػوساطة الفقهيػػة

من كتاب(( :شرح حدود ابن عرفة )) ،اؼبتوَب سنة 803ىػ ،للشيخ أيب
ؿبمد األنصاري ،اؼبشهور بالرصاع التونسي ،اؼبتوَب سنة 894ىػ:
فالنص إذف من القرف التاسع اؽبجري ،وىي مرحلة التقليد اؼبركب للمنهج
الوساطي:

أوال :تػقػديػم الػوسػػيط
ً
قاؿ الشارح أبو عبد ا﵁ الرصاع(( :أما بعد ،فإنو لما سبقت منّة اهلل
علي ،بمحبة شيخ اإلسبلـ ،وعلم
إلي ،وأظهر فضلو سبحانو ّ
تعالى ّ
األعبلـ ،الذي افتخرت بو أمة النبي صلى اهلل عليو وسلم ،الشيخ،
السنِ ّي،
الولي ،العالم ،األعلم ،الصالح ،الزكي ،القدوة ،األسوةَّ ،
السنّْي ،العارؼ على التحقيق ،الهادي إلى الطريق ،الداؿ على
ُّ
التدقيق ،صاحب السعد والسعود ،واليمن والتوفيق ،شيخ كثير من

شيوخنا ،نهاية العقوؿ في المنقوؿ والمعقوؿ ،في وقتنا ،وقبل وقتنا!
بقية الراسخين من سادتنا ،آخر المتعبدين من سلفنا ،سيدنا وموالنا،
وبركتنا ،أبي عبد اهلل محمد بن عرفة ،رحمو اهلل تعالى ،ورضي عنو،

ورحم سلفو ،وأعاد علينا فضلو ،وصيّرنا ممن عظم قدرتو ،وعرفو…
ونذكر إف شاء اهلل ،جملة صالحة ،في أوؿ ىػذا التقييد وآخره ،من
طريقو ،وفضلو ،ودينو ،وعلمو ،وما يحمل طالب العلم على تعظيمو،
وبره ،وشاىدنا كتبو جامعة ،مانعة ،شافية ،وافية ..المبرز من فقهاء
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الزماف ،ممن يفك رموزىا ،ويفهم إشاراتها ،ويتفاخروف بذلك ،خل ًفا

عن سلف ،وكل ضعيف عقل ،خبيث سريرة ،وكبير جهل ،إذا ربت بو

نفسو الخبيثة ،عبل ،وغبل ،فيتعرض باالعتراض للعطب ،والببل! حفظ
اهلل قلوبنا ،ومؤلىا بمحبتنا في سادتنا ،الذين فتحوا لنا األبواب،
()1

وىدانا اهلل بهم إلى طريق الحق والصواب ))

فانظر إذف ،إٔب ىػذا التقدًن ،الذي مهد بو لشرحو ،حيث قدـ اؼبصنف

رضبو ا﵁ ،وكأنو قد حاز مقاـ العصمة ،أو كما قاؿ (( :نهاية العقوؿ في
المنقوؿ ،والمعقوؿ ،في وقتنا ،وقبل وقتنا!)) ،ويسأؿ ا﵁ أف هبعلو
((ممن عظم قدره)) ،والضمَت يعود على الشيخ ،ويذكر أف مبلغ ((المبرز
من فقهاء الزماف)) ،أف يفك رموز كتبو ،ويفهم إشاراهتا ،كما يُفهم من
كبلمو ،أنو ال ذبوز معارضتو ،وأف من فعل ذلك فهو ضعيف عقل،
وخبيث سريرة ،وكبَت جهل!!
ويدعو ا﵁ تعأب بعد ذلك ،أف هبعلو من ؿبيب الشيوخ ،أو (السادات)
يضا باؼبعًتضُت ،واؼبخالفُت .وما كاف دافعو إٔب ىػذا الشرح ُب
بتعبَته ،تعر ً
األصل ،إال ىػذه ا﵀بة ،ال العلم ،وقصد ا﵁ فيو! وذلك ُب قولو بعد:

كنت كثير المحبة ،والتعظيم لهذا السيد الكريم ،أكثرت من
((ولما ُ
النظر في تعريفو للحقائق الفقهية ،وولعت في طلب تفهيم فوائده

 -1شرح حدود ابن عرفة..14 ،
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اللوذعية))( ،)1ولست أدري ماذا بقي بعد ذلك ُب نفس الشارح ،رضبو
ا﵁ وغفر لو ،من مقاـ لكتاب ا﵁ ،وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم؟

ثانيًا :تقدًن اؼبنهج الوساطي للمضموف الفقهي
وىو نص يتبُت فيو كيف يستدؿ اؼبقلد بأقواؿ ابن القاسم ،وسحنوف،
وخليل ،وغَتىم ،وكيف  -وىذا ىػو األغرب  -يستخرج ( العِلَل ) من
أقواؽبم ،وأحكامهم ،ليقيس عليها! ومعلوـ أف ىػذه إمبا ىػي خاصية النص
القرآين ،أو اغبديثي! وىذا نص ،هبمع مواطن من ذلك ،دوف عرض
تفاصيل اعبزئيات:
رجبل أعطي
قاؿ الشارح ،رضبو ا﵁(( :ولنذكر ىػنا مسألة ...وذلك أف ً
بضاعة أمانة ،يتَّجر بها في ببلد المغرب ،من المواضع المأذوف فيها
عادة ..ذىب المبعوث معو بالماؿ ،إلى المغرب ،ثم قدـ ،وادعى أنو
أودعو ببلد من ببلد المغرب ،واستظهر بإشهاد في ذلك ،وأف العدو
دمره اهلل تعالى ،أخذ البلدة المذكورة ،واستولى على ما فيها ...فادعى
ّ
رب البضاعة ،أف الرجل تعدى في مسيره إلى تلك البلدة ،ألنو سافر

بالمتاع من بلد فاس إليها ،وطريقها مخوؼ ،وتعلق الضماف بذمتو ،فبل
يسقط الضماف عنو بوصوؿ المتاع إلى تلك البلدة المأمونة ،وأثبت أف
الطريق مخوؼ.

 -1السابق..14 ،
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فوقع الكبلـ بين فقهاء الزماف ،وترددوا في النازلة ،فقاؿ قائل منهم
بضماف المبضع معو ،إذا أثبت ما ذكر ،وقاؿ آخروف بعدـ الضماف،
وىو الذي ظهر لي ،وانتصرت لو بمسائل مذىبية ،تدؿ على عدـ
الضماف ،شبيهة بالنازلة المذكورة! إذا أثبت العذر لئليداع ،وإف لم يقع
منو إشهاد على اإليداع ،كما صححو جماعة من شيوخ المذىب:
المسألة األولى :الشاىدة لما ذكرناه ،أف ابن القاسم في كتاب القراض
رجبل عن الخروج بالماؿ من مصر ،ثم
من المدونة ،قاؿ فيمن نهى ً
خرج بو إلى إفريقية عينًا ،ثم رجع بو عينًا ،قبل التّ ْجر( )1بو بمصر،
فخسر ،أو ضاع ،قاؿ :فبل ضماف عليو .وجو الشبو بقياس تمثيلي،

فيقاؿٌ :
سليما ،إلى
ماؿ على وجو األمانة ،تعدى في الخروج ،ثم عاد ً

موضع مأذوف فيو ،فهلك ،فبل يقع الضماف فيو .أصلو ىػذه المسألة،
وىي مسألة ابن القاسم ،وال يقاؿ بإبداء فارؽ ،باإلذف الجزئي في

صورة ابن القاسم .واإلذف الكلي في الصورة الواقعة ،واإلذف الجزئي
أقوى من الكلي ،ألنا نقوؿ :العلة المنصوصة ،التي ذكر ابن القاسم،
(ألنو رده إلى مصر) ،ىػذه العلة ،يحتمل أف يراعي فيها اإلذف العاـ،
في عدـ الضماف ،من غير إضافة شيء إليو ،وىو الظاىر ،ويحتمل أف
يريد بو اإلذف الخاص ،وىو التجر في بلد مصر ،فإف قلنا باألوؿ ،قلنا

 -1مصدر ذبر يتجر ذبرا ،وىو كاذبر ،وتاجر ،اللساف ( ذبر )..
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بما يناسب بساطة العلة ،وإف قلنا بالثاني ،قلنا بما يناسب تركيبها،
وبساطتها أولى!
المسألة الثانية :من أنفق وديعة ،ثم ردىا لموضعها ،فقد قاؿ فيها :ال
ضماف فيها بعد ضياعها ...وقد استدؿ بذلك ابن القاسم في كتاب
القراض ،على مسألة القراض ،انظره ،واالستدالؿ إنما ىػو على قوؿ
ابن القاسم...
المسألة الثالثة :ما ذكره ابن المواز ،رحمو اهلل ،قاؿ :من استودع دابة،
أو ثوبًا ،ثم أقر المودع بركوب الدابة ،ولبس الثوب ،ثم ىػلك ذلك،
فقاؿ ربو :ىػلك بيدي قبل رده ،وقاؿ المودع :إنما ىػلك بعد الرد.
قاؿ :صدؽ المودع بعد يمينو أنو رده ...ونُقل عن سحنوف ،أنو ال
ضماف عليو مطل ًقا...
المسألة الرابعة :الشاىدة للنازلة ،ما ذكره الشيخ خليل في مختصره،
والنص فيو كذلك في قولو( :وبرئ إف رجعت سالمة) .قاؿ شارحو ما
معناه :فإف سافر بالوديعة ،حيث ال يجوز لو ،ثم رجعت سالمة،
فبلضماف عليو ،إف ضاعت ،فهذه قوية الشبو ،وأقوى مما ذكرنا في
الشبو…ومن قاؿ بالضماف من أىل العصر ،استدؿ على قولو ،بقوؿ
ابن القاسم :من اكترى دابة ،وبلغ الغاية ،ثم زاد زيادة على المسافة،

أياما ،ثم رجعت بحالها ،فقاؿ :لربها الكراء ،ولو الخيار في
أو حبسها ً
أخذ قيمتها يوـ التعدي ،أو الكراء فيما حبسها فيو ،قاؿ :كما أف ابن
القاسم قاؿ بالضماف ،ولو رجعت سالمة ،فكذلك في النازلة
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المذكورة ،والجامع ظاىر ما تقدـ .فظهر لي في رد ىػذا القياس ،أف
قلت :إف سلمنا صحة القياس المذكور ،المعارض لقياس عدـ
ُ
الضماف ،يرجح القياس األوؿ على الثاني ،ألنو قياس على أصل قوي
في الشبو ،من جنس المشبو بو ،وىو األصل!))(.)1

أصبل)
فانظر رضبك ا﵁ ،كيف صار كبلـ ابن القاسم ،وسحنوف ،وخليلً ( ،
يقاس عليو ،وتستخرج منو ( العلل ) ،ويتعسف فيو ،لرفع تعارض األقيسة
اؼبختلفة ،وترجيح ما بينها ،كأف ما ظبي (بعللها) ،نصوص وحي ،نزؿ من
السماء! عجبًا ،كيف ىػوى العقل اإلسبلمي إٔب حضيض الوساطة ّٔذه
الرداءة؟ وللنص تتمة ،وقد حذفت منو فقرات ـبافة اإلمبلؿ ،وليس فيو
شاىد واحد من كتاب ا﵁ وال شاىد واحد من حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو وسلم! والسبب ىػو ترسخ الوساطةُ ،ب الذىنية الفقهية اؼبقلدة ،اليت
سباما ،فقدست
ص ّدرت اؼبرجعيات ُب مقاـ اؼبصدريات ،وألغت ىػذه ً
اؼبراجع ،وصدؽ فيهم استشهاد الشاطيب رضبو ا﵁ ،بقولو تعأبَّ ﴿ :ازبَ ُذوا
َحبَ َارُى ْم َوُرْىبَانػَ ُه ْم أ َْربَابًا﴾[التوبة.)2(]31:
أْ
لقد كاف للوساطة الفقهية ُب تاريخ اؼبسلمُت ،آثار خطَتة ،من الناحية
الًتبوية ،من حيث تشكيل التدين الشعيب ،الذي كاد ىبلو ُب ىػذه الفًتة
من القصد التعبدي ا﵀ض ،وصار يراعي عادة ىػذا اؼبصر أو ذاؾ ،وأقواؿ

 -1السابق من 478ػ ..480
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ىػذا الشخص أو ذاؾ ،سواء قربت أو بعدت عن قصد الشارع األصلي!
وانعدمت بركة النصوص القرآنيةُ ،ب تعميق اإلخبلص ُب القلوب ،النقطاع
الرخص) من
الناس عن ربط تدينهم ّٔا ،كما ماؿ الناس إٔب طلب ( ُّ
مهما ُب علل
اؼبفتُت ،باعتبارىم مصادر الدين ..وكانت الوساطة سببًا ً
تدين الشعوب اإلسبلمية ،حىت ترؾ بعضهم الصبلة نفسها ،ولقد حكى
الشاطيب رضبو ا﵁ قصة عجيبة ُب ذلك عن الباجي ،الذي عاش ُب القرف
اػبامس اؽبجري ،وىو بداية مرحلة رسوخ الوساطة الفقهية ،كما بينا ،قاؿ
رضبو ا﵁:
جزءا من أرض على اإلشاعة ،ثم إف
((حدثني من أوثقو ،أنو اكترى ً
رجبل آخر اكترى باقي األرض ،فأراد المكتري األوؿ أف يأخذ
ً
بالشفعة ،وغاب عن البلد ،فأُفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن

فسألت
فوردت من سفري،
مالك :أف ال شفعة في اإلدارات .قاؿ لي:
ُ
ُ
أولئك الفقهاء -وىم أىل حفظ في المسائل ،وصالح في الدين -عن
مسألتي ،فقالوا :ما علمنا أنها لك ،إذا كانت لك المسألة أخذنا لك

برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها ،فأفتاني جميعهم بالشفعة فيها!
فقضي لي بها ..قاؿ :وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء ىػذا الصنف
مشهور بالحفظ والتقدـ أنو كاف يقوؿ معلنًا ،غير مستتر :إف الذي
()1
علي إذا وقعت لو حكومة أف أفتيو بالرواية التي توافقو!!!))
لصديقي َّ
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فعبل ىػذا مآؿ االرتباط بالرجاؿ ،وجعلهم مكاف اؼبصدر اغبق ،كتاب ا﵁،
ً
وسنة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ..والفقو  -وىو اؼبوجو لتدين الناس
 حينما يكوف مصدره كبلـ فبلف ،أو فبلف ،ال كبلـ ا﵁ ورسولو ،يسقطال ؿبالة ُب التشهي واؽبوى ،وذلك ىػو الباب األوسع إلسقاط تكاليف
مآؿ نعيشو اليوـ حيًا !
الشرع صبلة
وتفصيبل ،وىو ٌ
ً
تلك إذف كانت النتيجة الًتبوية للمسَتة العلمية ،اليت سارىا الفقو
اإلسبلمي ،عندما بدأ ينزلق إٔب درؾ الوساطة ،بعد ما تألق ُب ظباء
التوحيد ،إباف عهد الصحابة ،والتابعُت ،وأتباعهم ،والفقهاء آّددين.
وىكذا شكلت الوساطة الفقهية ،إٔب جانب الوساطة الكبلمية ،اؼبنهج
الوساطي الفكري ،الذي ىػوى باألمة ،وانزلق ّٔا عن جادة التوحيدُ ،ب
اإلسبلـ
آّالُت :التصوري االعتقادي ،والعملي التطبيقي ،وؾبموعهما ىػو
ُ
عقيد ًة وشريعةً ..وانضاؼ إٔب الوساطة الفكرية ،وساطة أخرى ،اكبرفت
دبنهج اإلسبلـ التوحيديُ ،ب االرتقاء دبقامات اإليباف ،من اإلحساف ُب
عبادة ا﵁ ،إٔب اإلحساف ُب عبادة اإلنساف! وقد تتحوؿ أحيانًا إٔب عبادة
الشيطاف ..وىذا كاف ىػو اؼبآؿ الطبيعي للوساطة الروحية.
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انًبذث انثاٍَ
ًَىرج انىساطت انرودُت نذي
انًتصىفت
تفرغ قوـ من الزىاد للعبادةُ ،ب القرف الثالث اؽبجري ،مثل اغبارث بن أسد
ا﵀اسيب ،اؼبتوَب سنة 243ىػ واعبنيد اؼبتوُب سنة 297ىػ ،ونطقوا ُب دقائق
األحاسيس الروحية بإشارات ،وخطّوا فيها لطائف العبارات ،حىت سبيزوا
بذلك ،وعرفوا بو لدى اػباص والعاـ.
نقدا من بعض الفقهاء ،بسبب ىػذا النوع من السلوؾ ،الذي
وىم وإف لقوا ً
كاف فيو ضرب من اختزاؿ اؼبفهوـ اإلسبلمي الشامل للعبادةُ ،ب فضائل
التعبد ا﵀ض ،من قياـ وصياـ ،على حساب جوانب أخرى من أركاف
االستخبلؼ اإلؽبي لبٍت آدـ ُب األرض ،وعناصر أخرى من مهمة األمانة
اؼبنوطة ّٔم ،إال أهنم رغم ذلك ٓب تظهر بينهم أفكار وساطية ،بصورة بينة،
ربتكر فهم الدين ،وكماؿ التدين ،والتفرد ُب الًتبية والتعليم ،ولكن كانوا
ىػم البداية ؽبذا ،واػبطوة التمهيدية ؼبا ظهر من االكبراؼ الروحي ُب آّتمع
اإلسبلمي ،الذي بدأت معاؼبو اػبطَتة تربز خبلؿ القرف الرابع اؽبجري ،قرف
ميبلد الوساطة ُب كل شيء كما تقدـ ..ذلك أف تبلميذ ىػؤالء ،ىػم الذين
أحدثوا ما أنكره علماء اؼبسلمُت ُب آّاؿ الروحي ،فرسخوا ؼبن غبق ّٔم،
منهج الوساطة الروحيةُ ،ب الًتبية والسلوؾ ،إٔب يومنا ىػذا.
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يقوؿ اغبجوي ُب سياؽ حديثو عن علم التصوؼُ ،ب القرف الثالث

اؽبجري ،بعد ذكر اإلماـ اعبنيد ،رضبو ا﵁(( :ومن تبلميذه أبو مغيث
الحسين بن منصور الحبلج الزاىد المشهور ،الذي نقلت عنو مقاالت
أبيح بها دمو ببغداد سنة 303ىػ ...قاؿ زروؽ :رمي جماعة بالقوؿ
بالحلوؿ والظهور مع أنو كفر ،كالحبلج ،والشردي ،وابن أحلى ،وابن
قسي ،وابن ذوسكين ،والعفيف التلمساني ،والعجمي األيكي،
واألقطع ،والششتري ،وابن عربي ،وابن الفارض ،وابن سبعين،
()1

وآخرين))

فكاف القرف الرابع إذف ،ىػو بداية االكبراؼ الوساطي ،إذ فيو ظهر القوؿ
جداُ ،ب ترسيخ فكرة (الوسيط) ،بشكل ٓب
(بالقطبية) ،وىي فكرة ضاربة ً
يقع مثلو ُب آّاالت الوساطية األخرى ،سواء ُب آّاؿ الكبلمي ،أو
الفقهي! فبا أدى إٔب سيطرة ىػذه الوساطة على باقي الوساطات ،وجعلها
ربت إمرهتا .فالفقيو نفسو ٓب يعد يتدين إال كما أمر القطب ،وليس
العكس! ومن ىػنا كاف ضمور الفقو ،بل ىػبلكو ،حيث صار العلم ليس
ىػو علم السنة والكتاب ،بل ىػو أذواؽ شيخ الطريقة ،ومواجدهُ ،ب صحوه
و (سكره) ،ولذلك أكد األستاذ اغبجوي ،رضبو ا﵁(( ،أف حدوث

كثيرا بل وعلى الفقهاء ))
التصوؼ ،وتطوراتو أدخل َو ْىنًا على الفقو ً
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والقطبية ،كانت فكرة مدسوسة ،هتدؼ إٔب سبرير فهوـ ما أنزؿ ا﵁ ّٔا من
سلطاف ُب كتابو ،وال سنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ،وذلك بواسطة
إضفاء نوع من القداسة ،والعصمة اؼبطلقة على الشيخ اؼبريب ،بل الوسيط،
الذي يتصرؼ ُب النص الشرعي ،ومعانيو  -كما يتصرؼ ُب مريديو -
على حسب ذوقو وىواه.
يقوؿ ابن خلدوف(( :ظهر في كبلـ المتصوفة القوؿ بالقطب ،ومعناه:
رأس العارفين ،يزعموف أنو ال يمكن أف يساويو أحد في مقامو في
المعرفة ،حتى يقبضو اهلل ،ثم يورث مقامو آلخر من أىل العرفاف. ..
وىو بعينو ما تقولو الرافضة ،ودانوا بو ،ثم قالوا بترتيب وجود األبداؿ،
()1

بعد ىػذا القطب ،كما قالو الشيعة في النقباء ))

وىكذا صار التصوؼ ،يكتسي طابع اؼبذىب ،اؼبستقل عن اؼبذاىب
الفقهية صبلة ..فهم أىل الظاىر ،واؼبتصوفة أىل الباطن ،وأولئك أىل
الرسوـ ،وىؤالء أىل اغبقائق ..وتطور مفهوـ (القطب) كداللة وساطية
خطَتة إٔب أف صارت لو من اؼبعاين ما هبعل صاحبو ليس ُب مقاـ الفهم
اؼبتفرد ،والتدين األكمل ،والتوجيو اؼبعصوـ فحسب ،ولكن ُب مقاـ التشريع
التكليفي ،والتقدير الكوين ،الذين ىػما من أخص خصائص األلوىية!
وذلك قصد اكتساب التسليم اؼبطلق من كل الناس ،عامتهم وخاصتهم،

 -1اؼبقدمة ،473 ،والفكر السامي ..57/2
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لوسطاء يلقنوهنم التدين كما شاءوه أف يكوف ،دوف أف يكوف شبة منتقد ،أو
معًتض ،أو مراجع!
وأغرب ما قرأت ُب مفهوـ القطبية ،ما أورده اعبرجاين ُب تعريفاتو ،حيث

قاؿ(( :القطب :ويسمى غوثًا ،باعتبار التجاء الملهوؼ إليو! وىو عبارة

عن الواحد الذي ىػو موضع نظر اهلل في كل زماف ،أعطاه الطلسم
األعظم من لدنو ،وىو يسري في الكوف ،وأعيانو الباطنة والظاىرة،

سرياف الروح في الجسد! بيده قسطاس الفيض األعم! وزنو يتبع عملو،
وعلمو يتبع علم الحق ،وعلم الحق يتبع الماىيات غير المجعولة ،فهو

يفيض روح الحياة على الكوف األعلى واألسفل! وىو على قلب
إسرافيل ،من حيث حصتو الملكية الحاملة مادة الحياة واإلحساس ال
من حيث إنسانيتو ،وحكم جبرائيل فيو كحكم النفس الناطقة في
النشأة اإلنسانية ،وحكم ميكائيل فيو كحكم القوة الجاذبة فيها،
()1

وحكم عزرائيل فيو كحكم القوة الدافعة فيها))

صغَتا؟ يشارؾ ا﵁  -تعأب عن
أال ترى أنو هبعل القطب ،أو الغوث إؽبًا ً
قل
علوا ً
ذلك ً
كبَتا ُ -ب تصريف أمره ،وتدبَت ملكو؟! إف شيئًا من ىػذاّ ،
أو كثر ،بقي ساريًا كوساطة تربويةُ ،ب الفكر الصوُب ،عرب تاريخ األبداؿ
واؼبشيخات ..فتلقى الناس التدين منهم ،تلقي اؼبريد اؼبسلّْم أمره ،كل أمره،
ألذواقهم وشطحاهتم .وكبن ال ننكر أف ُب بعض التصوؼ اؼبنضبط
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كثَتا ،ولكن اؼبتصوفة من حيث ىػذا اؼبعٌت الوساطي
خَتا ً
بضوابط الشرعً ،
أفسدوا تدين الناس أيبا إفساد! ووكلوىم إٔب تواكل خطَت ،واستهبلؾ
فظيع.
لقد كاف منطق الوساطة الروحية ،هبزـ أف اؼبريد ال يبكنو الوصوؿ إٔب
مقامات اإلحساف ،إال عرب ذات الشيخ الكامل!! كما كاف اؼبنهج
الوساطي الصوُب ،يستلهم طريقتو الًتبوية من قصة موسى عليو السبلـ مع
اػبضر ،من حيث قوؿ ا﵁ عز وجل ،حكاية عن ىػذا األخَت﴿ :قَ َاؿ فَِإ ِف
اتَّػبػعت ٍِت فَ َبل تَسأَلٍِْت عن شي ٍء ح َّىت أ ِ
ك ِمْنوُ ِذ ْكًرا﴾]الكهف..]70:
ُحد َ
ث لَ َ
َ َْ
ْ َ َْ َ ْ
فأوجبوا على اؼبريد أال يراجع شيخو ،وال ينتقده ،وال ينكر عليو زلة ،وال
خطأ ،ولو أتى معصية بينة ،ألف عنده العلم اللدين ،الذي ال يفهمو العقل
البشري ،أو بعبارهتم(( :على المريد أف يكوف عند شيخو ،كالميت بيد

مغسلو)) ..فالعصمة اليت أضفيت على اؼبشيخة الصوفية ،جعلت الًتبية
اإلسبلمية ،ال سبر إٔب صبهور األمة ،إال عرب قناهتا الوساطية ..فالشيخ
معبودا من دوف ا﵁ ،كما قاؿ الشريف
الوسيط صار ُب كثَت من اغباالت ً

اعبرجاين فيما سبق(( :باعتبار التجاء الملهوؼ إليو)).

وكاف طبيعيًا أف يقاوـ الفقهاء التوحيديوف ىػذا االذباه ،فكانت خصومتهم
واضحة مع أوؿ بداياتو وإرىاصاتو ،مثل إنكار أضبد بن حنبل ُب القرف
الثالث اؽبجري على اغبارث بن أسد ا﵀اسيب ،ومهاصبة العلماء للحبلج،
ُب القرف الرابع ،لكن ٓب يلبث الفقهاء أنفسهم ،أو كثَت منهم ،أف تبنوا
وساطة التصوؼ ،وأذعنوا للمشيخة الروحية اؼبطلقة ،خبلؿ أواخر القرف
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اػبامس اؽبجري ،وبداية السادس ،إذ ُب ىػذه الفًتة بالذات ،كاف اإلماـ
أبو حامد الغزإب ،اؼبتوَب سنة 505ىػ ،يعطي اؼبشروعية ،بسلوكو وتأليفو
للمنهج الصوُب ..فعلى يده نضح السلوؾ الصوُب ،كمنظومة متكاملة
القواعد ،واؼبناىج؛ ذلك أف (التصوؼ السٍت) ،كما يسميو الدكتور على
سامي النشار(( :بدأ زى ًدا ،ثم تصوفًا ،وانتهى إلى األخبلؽ ..ووضعو
في صورتو الكاملة ،أبو حامد الغزالي … وقد احتضن األشاعرة

مذىب الخلف (الصوفي) منذ أبي حامد الغزالي))(.)1

وكما صار الفكر األشعري عقيدة األمة مع الغزإب ،وبعده ،فقد صار
اؼبنهج الصوُب سلوكها ُب آّاؿ الروحي ،وصارت كتابات الغزإب الصوفية،
وخاصة مصنفو الشهَت (إحياء علوـ الدين) ،متنًا تشريعيًا لكل مريد ،يبغي
سلوؾ مقامات اإليباف .يقوؿ الدكتور أضبد صبحي ،متحدثًا عن الغزإب:

((كانت آفة من جاءوا بعده ،أف عدوا كتابو (اإلحياء) ،كما لو كاف
()2

مقدسا!))
كتابًا ً

إف بعض ا﵀بُت للغزإب  -وكلنا كببو  -يروف أنو ٓب يكن يؤمن بفكرة
اؼبشيخة ،بدليل أنو ٓب يأخذ الطريقة على شيخ معُت ،وبذلك ال يكوف
مؤيدا للمنهج الوساطي ،إال أنا نرى إعطاءه اؼبشروعية للسلوؾ الصوُب
ً
صبلة ،من خبلؿ ما سنوضح حبوؿ ا﵁ أغرؽ األمة ُب شرؾ عبادة الوسائط

 -1نشأة الفكر الفلسفي.19/3 ،
ُ -2ب علم الكبلـ..376/1 ،
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من أصحاب اؼبرقعات ،وأرباب اإلشارات ،والشطحاتٍ ..ب إف التصوؼ
منحصرا ُب بعض األعبلـ بسبب رفض العلماء ؼبنطق الوسيط،
كاف قبلو
ً
أو التخصص الروحيٍ ،ب صار بعده تدين معظم األمة بسبب مشروعو
النظري والعلمي الذي جعل فيو التصوؼ ،وطريق اؼبتصوفة ىػو طريق الفرقة
الناجية ،كما سيأٌب ،فتبٌت الفقهاء نظريتو؛ ألهنم كانوا ُب مرحلة التقليد
ا﵀ض ،والوساطة الفقهية الرديئة ،فدخلت الطرؽ الوساطية إٔب كل بيت،
وإٔب كل أسرة ،وهتافت الناس على اؼبشايخ ،أو الوسائط ،يأخذوف األوراد،
وإذف الذكر ،مبايعُت ؽبم ،ومتوسطُت ّٔمُ ،ب تعبدىم للوصوؿ إٔب ا﵁ !!
يقوؿ اغبجوي(( :حتى إنك إذا بحثت في أي مدينة ،أو قرية ،في

غالب الممالك اإلسبلمية ،تجد زواياىا أكثر من مساجدىا ،ومن
المدارس! وال تكاد تجد عائلة ،إال وىي آخذة طريقة من الطرؽ
()1

تتعصب لها رجالها ،ونساؤىا ،وصبيانها))

ونظرا ألنبية اإلماـ الغزإب ُب ىػذا السياؽ ،فقد وجب أف نقف معو وقفة
ً
خاصة ،حوؿ ىػذا اؼبعٌت بالذات ،أي الوساطة الروحية ،فنصف أصوؽبا
عنده من خبلؿ كبلموٍ ،ب نبُت ما ترتب عن ذلك من تطور وساطي إٔب
درجة تأليو اؼبشايخ ،وخروج اؼبتدينُت من كل قدرة على اؼببادرة ،وحصر
مهما من
الفعل ُب ذات الوسيط فقط ،ورد األمر كلو إليو؛ فبا كاف ً
عامبل ً

 -1الفكر السامي..62/2 ،
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عوامل االكبطاط ،وصورة مؤسفة من صور اغتياؿ العقل اؼبسلم ،وترسيخ
قابليتو لبلستعمار ُب هناية اؼبطاؼ.

(أ) التربية الوساطية في فكر أبي حامد الغزالي

كانت اغبركة الًتبوية ُب صورهتا العلمية ،تقوـ بدورىا التأطَتي للمجتمع
اإلسبلمي ،طيلة القروف الثبلثة األؤب ،كما تبُت ..وخبلؿ القرف الرابع بدأ
العلم هبنح إٔب فقداف حرارتو الًتبوية ،بسبب االكبراؼ الكبلمي ،والتقليد
اذباىا علميًا آخر ،خاليًا من قصد التعبد ..فتطور العلم،
اؼبذىيب ،فبا ولد ً
نعم ،وتضخم ،ولكن دوف اغبفاظ على وظيفتو الًتبوية ،كما كاف عند
األوائل ،وىذا اؼبعٌت ىػو الذي حرؾ اإلماـ الغزإب ُب القرف اػبامس
اؽبجري ،وقد ال حظ اندراس علم الًتبية ،أو قصد الًتبية ُب العلوـ
عمبل.
الشرعية ،فظهر علماء السوء وكثروا ،وٓب يعد العلم يفيد ً
قاؿ رضبو ا﵁ ُب (اؼبنقذ من الضبلؿ) ،يصف ىػذه اغباؿ(( :فنظرت إلى
أسباب فتور الخلق ،وضعف إيمانهم ،فإذا ىػي أربعة :سبب من
الخائضين في علم الفلسفة ،وسبب من الخائضين في طرؽ التصوؼ،
وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم ،وسبب من معاملة الموسومين
بالعلم بين الناس . ..فقائل يقوؿ :ىػذا أمر لو وجبت المحافظة عليو،
لكاف العلماء أجدر بذلك ،وفبلف من المشاىير بين الفضبلء ال
يصلي ،وفبلف يشرب الخمر ،وفبلف يأكل أمواؿ اليتامى ،وفبلف يأكل
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إدرار السلطاف ،وال يحترز عن الحراـ ،وفبلف يأخذ الرشوة على
()1

القضاء والشهادة !وىلم جرا ،إلى أمثالو))

واختصر ذلك ُب كتاب اإلحياء بقولو(( :قد اندرس علم الدين بتلبيس
()2

علماء السوء))

إف ىػذا الوضع اػبطَت الذي آلت إليو حاؿ األمة ،من فقداف اؼبنهج
التعليمي -الذي أرساه الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وسار عليو الصحابة
والتابعوف -﵀تواه الًتبوي ،وسَتورتو وسيلة لنيل مناصب دنيوية ،من أعماؿ
السلطاف ،وخضوع لؤلىواء فبا يرضي اغبكاـ والعواـ على السواء ،قلت:
ىػذا الوضع جعل اإلماـ الغزإب يستشعر مسئولية التغيَت غباؿ آّتمع،
والتجديد ألمر الدين ،ولذلك فقد بدأ بالنظر ُب نفسو ،وعملو ،وقد وجد
نفسو منخرطًا ُب واقع األمة اؼبًتدي ،فقرر االنطبلؽ إٔب تغيَت الواقع ،من
نقطة تغيَت الذات.
قاؿ رضبو ا﵁(( :والحظت أعمالي ،وأحسنها التدريس والتعليم ،فإذا أنا
فيها مقبل على علوـ غير مهمة ،وال نافعة في طريق اآلخرة ،ثم
تفكرت في نيتي في التدريس ،فإذا ىػي غير خالصة لوجو اهلل تعالى،
بل باعثها ومحركها طلب الجاه ،وانتشار الصيت ،فتيقنت أني على

 -1اؼبنقذ من الضبلؿ..60 ،
 -2إحياء علوـ الدين..32/1 ،
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شفا جرؼ ىػار ،وأني قد أشفيت على النار ،إف لم أشتغل بتبلفي
()1

األحواؿ))

وىكذا كاف انطبلؽ الغزإب رضبو ا﵁ ،إصبلحيًا ،تغيَتيًا ،فهو يبثل ُب ىػذه
اؼبرحلة ،رغبة األمة ُب عودهتا إٔب أصوؽبا الًتبوية ،واستعادة صبلح حاؽبا،
كما كاف أوؿ األمر ،قبل حدوث االكبراؼ ُب اؼبسلك العلمي،
والتعليمي ..ونظرة عابرة إٔب عناوين بعض أىم كتب اإلماـ الغزإب ،تدؿ
على ىػذا القصد اإلصبلحي الشامل ،فقد ظبى مشروع إصبلح السلوؾ
التعبدي واالجتماعي لؤلمة ،بػ( :إحياء علوـ الدين) ،كما ظبي مشروع
إعادة تشكيل اؼبنهج العقلي بػ( :اؼبستصفى) ..فاؼبشروع الروحي كاف يقوـ
عنده على (اإلحياء) ،إحياء التدين والتعبد ،وإحياء األخبلؽ اإلسبلمية
الفردية واعبماعية .ويدخل ربت ىػذا اؼبعٌت ،ويرجع إليو ،كل ما صنفو ُب
ؾباؿ األخبلؽ ،والتصوؼ ،كاؼبنقذ من الضبلؿ ،وكيمياء السعادة ،والقواعد
العشرة ،واألدب ُب الدين ،والرسالة الولدية ،وىلم جرا...
أما اؼبشروع العقلي فقد قصد بو إعادة تشكيل العقل اؼبسلم ،وذلك بنقض
اؼبناىج الفلسفية ،واألفكار اؼبادية اإلغبادية ،وإقرار اؼبنهج األصوٕب.
فكتاب(اؼبستصفى ُب علم أصوؿ الفقو) ،ىػو عنواف مشروع ،حاوؿ فيو
الغزإب (تصفية اؼبشارب اؼبنهجية) ،بإرجاعها إٔب أصل واحد ووحيد ،ىػو
كتاب ا﵁ ،وسنة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ..ولذلك فكتبو العقلية
 -1اؼبنقذ من الضبلؿ..46 ،
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األخرى ،ىػي مكملة ؽبذا اؼبشروع ،سلبًا ،أو إهبابًا .فمن الناحية السلبية،
بديبل عن
نقضا ؼبا كاف يراد لو أف يكوف ً
يعترب كتاب (هتافت الفبلسفة)ً ،
وصدا للتأثَت العقلي اإلغريقي بصفة عامة،
اؼبنهج العقبلين ُب اإلسبلـً ،
وكذلك كل كتبو ُب الرد على أىل األفكار اؼبنحرفة األخرى.
أما من الناحية اإلهبابية ،فقد كانت كتب أخرى تكمل مشروع اؼبستصفى،
ُب بناء أصوؿ اؼبنهج العقلي ُب اإلسبلـ ،ككتاب اؼبنخوؿ ،وكتاب شفاء
العليل ..وقد حاوؿ أف يستخلص ما رآه صاغبًا من علوـ اليوناف ،مثل علم
اؼبنطق ،الذي جعلو من العلوـ األساسية ؼبيزاف العقل .فصنف ُب ذلك
(معيار العلم) ،وأدخل مقدمة منطقية إٔب علم أصوؿ الفقو ،من خبلؿ
كتاب اؼبستصفى.
واؼبقصود عندنا من خبلؿ ىػذا السرد ؼبختلف اىتمامات الغزإب ،اإلشارة
إٔب مشولية التوجو اإلصبلحي الذي البرط فيو ،فكاف حبق (حجة اإلسبلـ)،
كما ظباه كثَت من اؼبريدين ،واؼبعجبُت من العلماء ،رغم ما سيق من
انتقادات ؼبشروعو الشامل سواء ُب اعبانب الروحي ،أو اعبانب العقلي.
ولذلك عده بعض العلماء ؾبدد اؼبائة اػبامسة ُب اإلسبلـ( .)1وىذا معٌت،
كاف الغزإب نفسو يستشعره ُب حركتو اإلصبلحية ،وذلك ُب قولو:

((فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاىدات ،فاتفقوا
على اإلشارة بترؾ العزلة ،والخروج من الزاوية ،وانضاؼ إلى ذلك

 -1تعريف األحياء بفضائل اإلحياء ،بذيل إحياء علوـ الدين..254/6 ،
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منامات من الصالحين كثيرة ،متواترة ،تشهد بأف ىػذه الحركة مبدأ خير
ورشد ،قدر اهلل سبحانو على رأس ىػذه المائة ،وقد وعد اهلل سبحانو
بإحياء دينو على رأس كل مائة ،فاستحكم الرجاء ،وغلب حسن الظن،
بسبب ىػذه الشهادات ،ويسر اهلل الحركة إلى نيسابور ،للقياـ بهذا
المهم ،في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة… وىذه حركة
قدرىا اهلل تعالى ،وىي من عجائب تقديراتو ...وأنا أعلم أني وإف

رجعت إلى نشر العلم ،فما رجعت ،فإف الرجوع عود إلى ما كاف،
وكنت في ذلك الزماف أنشر العلم الذي يكسب الجاه ،وأدعو إليو
بقولي وعملي ،وكاف ذلك قصدي ونيتي ..وأما اآلف ،فأدعو إلى العلم
الذي يترؾ الجاه ،ويعرؼ بو سقوط رتبة الجاه ..ىػذا اآلف ىػو نيتي،
وقصدي ،وأمنيتي ،يعلم اهلل ذلك مني ،وأنا أبغي أف أصلح نفسي

وغيري))(.)1

ورغم مشولية اؼبنهج اإلصبلحي ،الذي قاـ بو الغزإب ،ودعا إليو ،إال أنو كاف
غَت متوازف من الناحية العملية ،وال التصورية ،بسبب ترجيح كفة اعبانب
كبَتا ،جعل التصوؼ ىػو
الروحي ،على كفة اإلصبلح العقلي،
ً
ترجيحا ً
جوىر اإلسبلـ ،وغايتو النهائية .فصحيح أنو دعا إٔب إصبلح للعلوـ
الشرعية ،ولكن من خبلؿ اؼبنهج الصوُب ،إذ وسم الفقو اإلسبلمي بعلم
الدنيا ،والتصوؼ بعلم اآلخرة ،وكاف ىػذا التفريق ،بداية فرض الوساطة

 -1اؼبنقذ من الضبلؿ..64-63 ،
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اؼبشيخية الصوفية ،على الفقو والفقهاء ،قاؿ رضبو ا﵁ ،عن فروع علوـ

الشرع(( :وىذا على ضربين :أحدىما يتعلق بمصالح الدنيا ،ويحويو
كتب الفقو ،والمتكفل بو الفقهاء ،وىم علماء الدنيا ،والثاني ما يتعلق
بمصالح اآلخرة ،وىو علم أحواؿ القلب ،وأخبلقو المحمودة،

والمذمومة ))(.)1

فكاف طبيعيًا أف يبيل اؼبريدوف واألتباع إٔب علم التصوؼ ،ويزىدوا ُب الفقو،
بل أف يسعى الفقهاء أنفسهم إٔب وسائط التصوؼ ،يأخذوف عنهم
األوراد ..ومعلوـ أف الصدر األوؿ من فقهاء الصحابة والتابعُت ،وأتباعهم،
ٓب يكن لديهم ىػذا التمييز ،وٓب يعًتفوا بو ،بل حاربوا بوادره ،إذ اؼبفروض ُب
الفقو أف يكوف ىػو مادة الًتبية ،واؼبفروض ُب الفقيو أف يكوف ىػو اؼبريب،
فعبل ،كما تبُت ..ومن ىػنا ،حيث حصل التفريق
وكذلك كاف األوائل ً
واالنفصاـ ،صح كبلـ اغبجوي رضبو ا﵁ كما أسلفناه(( :أف حدوث

كثيرا ،بل وعلى
التصوؼ وتطوراتو ،أدخل ْ
وىنًا على الفقو ً
الفقهاء))(.)2
وأعلى الغزإب من شأف التصوؼ ،واؼبتصوفة ،إعبلءً فيو من اؼببالغة ،ما أثر
سلبًا على األمة بعد ،فلم يبق التدين مطلوبًا إال من بأّم ،وٓب يعد االرتقاء

 -1اإلحياء ..26/1
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ُب مدارج اإليباف مسلوًكا ،إال من مقاماهتم ،وٓب يصبح االستدالؿ على
رضى ا﵁ تعأب ،إال عرب أقطأّم وأبداؽبم ،وشيوخهم !
قاؿ رضبو ا﵁(( :وانكشف لي في أثناء ىػذه الخلوات أمور ال يمكن
إحصاءىا ،واستقصاءىا ،والقدر الذي أذكره لينتفع بو ،أني علمت
يقينًا أف الصوفية ىػم السابقوف لطريق اهلل تعالى خاصة ،وأف سيرتهم
أحسن السير ،وطريقهم أصوب الطرؽ ،وأخبلقهم أزكى األخبلؽ ،بل
لو جمع عمل العقبلء ،وحكمة الحكماء ،وعلم الواقفين على أسرار
الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئًا من سيرىم ،وأخبلقهم ،ويبدلوه بما
سبيبل))( ...)1فكاف الغزإب ّٔذا ،رضبو ا﵁،
ىػو خير منو ،لم يجدوا إليو ً
وىو الذي خرب علوـ النقل ،وعلوـ العقل ،واستقصى مقاصد اؼببلحدة،
والدىريُت ،والباطنية ،واؼبتكلمُت ،واألصوليُت ،وغَتىم ،ىبط لؤلمة ا﵀جة
اؼبنتقاة بعد التجربة واالختبار ،إلصبلح تدينها ،وسلوكها ،وتربيتها ،وحسن
تطبيقها لئلسبلـ عامة ..وسرعاف ما تلقت األمة اختياره بالقبوؿ ،فهي ُب
عهده وبعده ،أمة التقليد ا﵀ض ،واالرتباط باألعبلـ ،فبن برز ُب ىػذا
االذباه ،أو ذاؾ.
والغزإب شخصية قوية جامعة ،ذات جاذبية مؤثرة ُب أغلب االختصاصات
الرائجة ُب ذلك الزماف ..والناس بعد ذلك كانوا ُب حاجة إٔب عودة،
والقلوب ُب حاجة إٔب إحياء ،فقد أحدث جفاؼ العلوـ العقلية،

 -1اؼبنقذ من الضبلؿ..49 ،
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عطشا إٔب مناىل
والفلسفية ،اليت طغت وانتشرت ُب القرف الرابع واػبامسً ،
الروح ،لكن العودة كانت رد فعل مفرط ،فوقع اإلفراط ُب مقدار ،ومنهج
العودة ،واإلحياء ،فبا أدى إٔب القوؿ بفردانية التصوؼ ،وأنو أصوب الطرؽ
على اإلطبلؽ ،دوف أف يفكر ُب إصبلح اؼبنهج الفقهي ذاتو ،وربطو
بالنصوص القرآنية واغبديثية ،ال بالوساطات ،فيعود إٔب وظيفتو الًتبوية
اعبامعة ،واؼبتوازنة ُب نفس الوقت ،بل أعرض الناس عن الفقو صبلة
وتفصيبل ،ورضوا ُب ذلك بأقواؿ اؼبقلدةٍ ،ب هتافتوا على أبداؿ التصوؼ،
ً
ومشاىبو ،يبايعوهنم كوسائل وساطية متفردة دوف العاؼبُت ُب ىػذا األمر،
ليصلوا عرب ذواهتم إٔب ا﵁!.
وصحيح أف الغزإب ٓب يَ َدعُ صراحة إٔب التزاـ الوسيط ،أو مبايعة الشيخ ،بل
صرح ببطبلف ذلك ،كما ُب قولو رضبو ا﵁(( :فكل من طلب ىػذه

الكيمياء ،من غير حضرة النبوة ،فقد أخطأ الطريق))(...)1

إال أنو رضبو ا﵁ ،قد رسخ الوساطة ُب كثَت من نصوص اإلحياء ،وغَته من
كفيبل باعتماد
مصنفاتو الروحية ،فقد كاف تفضيلو للمنهج الصوُب بإطبلؽً ،
الناس لوُ ،ب عصر عرؼ بالتقليد ا﵀ض ،ومن ىػنا كاف انتشار اؼبنهج
الصوُب ُب األمة ..ومن أبرز خصائص سلبياتو ،القوؿ بالوسيط.
ورغم أف الغزإب ٓب يقل بإلزامية الوسيط ،إال أنو أشار إٔب أنبيتو ،وقيمتو
كثَتا من اػبرافات
الروحية اليت ال يبلغها إال الراسخوف ُب السلوؾ ،بل إف ً
 -1كيمياء السعادة ( بذيل اؼبنقذ)..73 ،
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اليت عيبت على أيب حامد رضبو ا﵁ ،إمبا دخلت إٔب كتاباتو عرب إيبانو

خبصوصية األقطاب واألبداؿ .ففي اإلحياء(( :قيل لبعض العارفين :إنك
محب ،فقاؿ :لست محبًا ،إنما أنا محبوب ،والمحب متعوب .وقيل
أيضا :الناس يقولوف إنك من السبعة ،فقاؿ أنا كل السبعة ..وكاف
لو ً
بدال!! قيل :وكيف وأنت شخص
يقوؿ :إذا رأيتموني ،فقد رأيتم أربعين ً

بدال ،وأخذت من كل بدؿ ُخلًُقا من
واحد؟ قاؿ :ألني رأيت أربعين ً
أخبلقو .وقيل لو :بلغنا أنك ترى الخضر عليو السبلـ ،فتبسم وقاؿ:
ليس العجب ممن يرى الخضر ،ولكن العجب ممن يريد الخضر أف

يراه ،فيحتجب عنو))(.)1

وىكذا فقد أعطى الغزإب اؼبشروعية لنفسو ،ولغَته الزباذ الوسائط مصادر
للتدين ،رغم تأكيده على ضرورة اعتماد الكتاب والسنة ،ظنًا منو أهنما غَت
متعارضُت ،باعتبار أف البدؿ ال يقوؿ إال ح ًقا ،من حيث إنو ملهم
معصوـ! فصار كبلمو وتوجيهاتو ،ضربًا من الوحي الذي على األمة أف
تعمل بوُ ،ب تدينها وسلوكها .فما أكثر ما يروي تشريعات بدعية عن
بعض الوسائط ،على أهنا حق ،وعبادة مشروعة توصل إٔب أعلى
اؼبقامات ..وأنت إذ تقرأ ذلك ،تشم رائحة الوضع والتلفيق ،حبسك
النقدي ،لكن من عطل اغبواس ،ما عساه أف ينتقد أو يراجع؟

 -1اإلحياء ..255/5
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قاؿ رضبو ا﵁ ُب سياؽ تعليم اؼبريد(( :فإذا جلس في مكاف خاؿ ،وعطل
طريق الحواس ،وفتح عين الباطن وسمعو ،وجعل القلب في مناسبة
دائما( :اهلل ،اهلل ،اهلل) ،بقلبو دوف لسانو ،إلى
عالم الملكوت ،وقاؿ ً
أف يصير ال خبر معو من نفسو ،وال من العالم ،ويبقى ال يرى شيئًا إال
اهلل سبحانو وتعالى ،انفتحت تلك الطاقة ،وأبصر في اليقظة ،الذي
يبصره في النوـ ،فتظهر لو أرواح المبلئكة ،واألنبياء ،والصور الحسنة

الجميلة الجلية ،وانكشف لو ملكوت السماوات واألرض ،ورأى ما ال
يمكن شرحو ،وال وصفو ،كما «قاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم :زويت
ِ
ك
لي األرض ،فرأيت مشارقها ومغاربها» ،وقاؿ اهلل عز وجلَ ﴿ :وَك َذل َ
ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض﴾]األنعاـ ،]75 :ألف علوـ
يم َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
نُري إبْػَراى َ
األنبياء عليهم السبلـ كلها ،كانت من ىػذا الطريق ،ال من طريق
الحواس… وىو طريق الصوفية في ىػذا الزماف ..وأما طريق التعليم
فهو طريق العلماء ،وىذه الدرجة الكبيرة ،مختصرة من طريق النبوة،
()1

وكذلك علم األولياء!))

فإذا سألنا الغزإب :من أين لك ىػذا ،وىو ليس ُب كتاب ا﵁ ،وال ُب سنة
رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم؟ أحالنا على األبداؿ واألقطاب! فيعطيهم من
اؼبصدرية ،ما يعطي ؼبصادر التشريع اغبقيقية ،فيقوـ البدؿ ،أو الوسيط،
بإسناد علمو إٔب إؽباـ لدين ،أو رؤيا خاصة ،أو إذا أعجزه األمر قاؿ:

 -1كيمياء السعادة (بذيل اؼبنقذ ) ..92-88
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مثبل ُب ذكر عبادة
ظبعت ذلك من اػبضر عليو السبلـ !فاقرأ قولو رضبو ا﵁ ً

غريبة ،حيث قاؿ(( :قاؿ كرز بْ ُن وبرة ،وىو من األبداؿ ،قلت للخضر
عليو السبلـ ،علمني شيئًا أعملو في كل ليلة ،فقاؿ :إذا صليت
المغرب ،فقم إلى وقت صبلة العشاء مصليًا ،من غير أف تكلم أح ًدا..
 .واقرأ فاتحة الكتاب ،و ﴿قل ىػو ا﵁ أحد﴾ سبع مرات في كل ركعة،
ثم اسجد بعد تسليمك ،واستغفر اهلل تعالى سبع مرات ،وقل :سبحاف
اهلل ،والحمد هلل ،وال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل
جالسا،
العلي العظيم ،سبع مرات ،ثم ارفع رأسك من السجود ،واستو ً
وارفع يديك ،وقل :يا حي ،يا قيوـ ،يا ذا الجبلؿ واإلكراـ ،يا إلو
األولين واآلخرين ،يا رحمن الدنيا واآلخرة ،و رحيمهما ،يا رب ،يا
رب ،يا اهلل ،يا اهلل ،يا اهلل ،ثم قم وأنت رافع يديك ،وادع بهذا
وصل على
الدعاء ،ثم نم حيث شئت ،مستقبل القبلة على يمينك،
ّ
النبي صلى اهلل عليو وسلم ،وأدـ الصبلة عليو ،حتى يذىب بك
النوـ ..فقلت لو :أحب أف تعلمني ممن سمعت ىػذا؟ فقاؿ :إني
حضرت محم ًدا صلى اهلل عليو وسلم ،حيث علم ىػذا الدعاء ،وأوحي
إليو بو ،فكنت عنده))( !!!)1قاؿ العراقي ـبرج أحاديث اإلحياءُ ،ب

ىػامشو(( :وىذا باطل ال أصل لو)).

 -1اإلحياء ..34-33/2
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أال ترى إٔب إغفاؿ اؼبنهج العلمي لدى الغزإب ،كيف أدى بو إٔب تصديق
ونقل مثل ىػذه الًتىات ،واألباطيل؟ وجعلها عبادة من العبادات اؼبشروعة؟
أال ربس بلمسات التكلف والوضع ُب سياؽ ىػذا اػبرب؟ إف العقلية
سباما بتعطيل اؼبنهج التعليمي ذي األصوؿ التوحيدية،
النقدية ،قد تعطلت ً
وتعطيل اغبواس العقلية ،اليت وىبنا ا﵁ إياىا ،لنستعملها ُب تبُت اغبق من
الباطل ،أو لنتحقق ونتبُت األقواؿ واألفعاؿ ،قبل اإلقداـ على تطبيقها..
ولكنها الوساطة اؼبذمومة ،قد أضفت العصمة على الوسائط ،وأحلتهم ؿبل
التنزه على أي مواجهة ،أو نقد من طرؼ اؼبتلقُت !
وقد أدى ىػذا اؼبنهج باإلماـ الغزإب ،إٔب القوؿ ببعض األمور اؼبنافية لنص
الشارع ،وقصده اغبكيم صراحة ،وال مربر لو ُب ذلك ،إال أهنا صدرت ،أو
وردت عن بدؿ ،أو وٕب من األولياء ،إف صح أنو كذلك ..جاء ُب

اإلحياء(( :وعن بعضهم أنو قاؿ :أقلقني الشوؽ إلى الخضر عليو
السبلـ ،فسألت اهلل تعالى مرة ،أف يريني إياه ،ليعلمني شيئا كاف أىم
علي ،قاؿ :فرأيتو ،فما غلب علي ىػمي ،وال ىػمتي إال أف
األشياء ّ
قلت لو :يا أبا العباس !علمني شيئًا إذا قلتو حجبت عن قلوب
طويبل ،فلما صار يقولو،
الخليقة ،فلم يكن لي فيها قدر!)) وعلمو دعاءً ً
قاؿ الغزإب(( :إنو صار بحيث كاف يستذؿ ويمتهن ،حتى كاف أىل
الذمة يسخروف بو ،ويستسخرونو في الطرؽ ،يحمل األشياء لهم،
لسقوطو عندىم ،وكاف الصبياف يلعبوف بو ،فكانت راحتو ركود قلبو،
واستقامة حالو في ذلو ،وخمولو!)) قاؿ الغزإب ،غفر ا﵁ لو ،معل ًقا:
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((فهكذا حاؿ أولياء اهلل تعالى ،ففي أمثاؿ ىػؤالء ينبغي أف يطلبوا!!

()1

))
عجبًا! فيا ليت شعري ،أين كاف عقل الغزإب وىو يروي ىػذا الكبلـ،
ويعلق عليو؟ أين كاف عقلو الذي صنّف بو (اؼبستصفى) ،و(اؼبنخوؿ)،

و(شفاء العليل) ،و(معيار العلم) ،و(مقاصد الفبلسفة) ،و(هتافتهم)؟
طبعا ،لقد اغتالو حينما سلمو لؤلبداؿ ،واألشياخ! ولست أدري من كاف
ً
خامبل؟ ومن كاف من الصحابة يلعب بو صبياف
ذليبل ً
من األنبياء واؼبرسلُت ً
أىل الذمة؟ وا﵁ عز وجل يقوؿَ ﴿ :ولِلَّ ِو الْعَِّزةُ َولَِر ُسولِِو
ِ ِِ
ُت﴾]اؼبنافقوف.[8 :
َول ْل ُم ْؤمن َ
إف اؼبرء حينما يقتل حاسة النقد ُب ذاتو ،ويؤمن بفكرة الشيخ الروحي ،أو
القطب ،أو الغوث ،أو البدؿ ،بغض النظر عما يبلبس ذلك من آثار
حتما سيتلقى الزالت ،واػبرافات ،والًتىات،
عقدية ،ونتائج شركية ،فإنو ً
فيتدين ّٔا ﵁ رب العاؼبُت ،اؼبنزؿ للقرآف الكرًن ،واؼبلهم للسنة النبوية،
شريعة غراء بيضاء ،ال يزيغ عنها إال ىػالك ..إف آفة الوسائط خاصة ُب
صورهتا الصوفية ،اليت قدمت أردأ مبوذج للوساطة ،قد أدت إٔب تعميق واقع
االكبطاط ُب األمة ،وترسيخ نفسية الذلة والدروشة ،اليت مكنت لبلستعمار
وفسادا.
ُب ببلد اإلسبلـ ،ليعيث فيها زبريبًا
ً

1) ( -1السابق ..257/5
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إف التصوؼ حينما تأسس كصناعة ؽبا قواعدىا ،ومصطلحاهتا ،إمبا قاـ

على فكرة الوسيط ،أو كما قاؿ النشار(( :بدأ التصوؼ باستنباط حياة
زىدية من القرآف والسنة ،ثم كاف تصوفًا ،ثم أصبح التصوؼ علما
يقابلو قواعد علمية))( ،)1ومعلوـ أف لبوسو لباس االصطبلحات اػباصة،
إمبا كاف ُب القرف الرابع اؽبجري حيث ظهرت فكرة القطبية ،وىو العصر
الذي ظهر فيو اغببلج بأفكاره الشاذة(.)2
وحينما جاء الغزإب ُب القرف اػبامس ،كانت القطبية قد ترسخت ُب
إشارات اؼبتصوفة ،ومقاماهتم ،وكانت الوساطة ،تشكل أغلب مادتو ،وسند
مروياتو ..أضف إٔب ذلك ،االشًتاط الصوُب إللغاء اإلحساس العقلي،
وتعطيل التأصيل النقدي ،والتمحيص الشرعي على كل مريد لطريقتهم،
وإال حجب عن األنوار واؼبعارؼ اػباصة ،اليت عرب عنها الغزإب بقولو:
خيرا ،وال تسأؿ عن
((وكاف ما كاف ،مما لست أذكره ،فظن ً
الخبر))(.)3
وىكذا توغلت الوساطة -مع األسفُ -ب أسوأ صورىاُ ،ب أغوار تفكَت
اإلماـ الغزإب ،إٔب درجة ما يشبو القوؿ بتأليو األبداؿ ،أو القوؿ باغبلوؿ،
الذي ظهر عند سلفو ،اؼبقتوؿ بسبب ذلك ،اغبسُت بن منصور اغببلج !

1) ( -1نشأة الفكر الفلسفي..19/3 ،
 -2الفكر السامي..57/2 ،
 -3اؼبنقذ من الضبلؿ..50 ،
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فتأمل ىػذه القصة الغريبة ،اليت وبكيها الغزإب رضبو ا﵁ ،عن شخصية أيب
يزيد البسطامي ،قاؿ:
((حكى أف أبا تُراب النخشبي ،كاف معجبا ببعض المريدين ،فكاف
يدنيو ،ويقوـ بمصالحو ،والمريد مشغوؿ بعبادتو ،ومواجدتو ،فقاؿ لو
أبو تراب يوما :لو رأيت أبا يزيد؟ فقاؿ :إني عنو مشغوؿ .فلما أكثر

عليو أبو تراب من قولو :لو رأيت أبا يزيد ،ىػاج وجد المريد ،فقاؿ:
ويحك ،ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت اهلل تعالى ،فأغناني عن أبي يزيد.
قاؿ أبو تراب :فهاج طبعي ،ولم أملك نفسي ،فقلت :ويلك تغتر باهلل
عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة ،كاف أنفع لك من أف ترى اهلل
سبعين مرة! (كذا!) ،قاؿ :فبهت الفتى من قولو ،وأنكره ،فقاؿ :وكيف
ذلك؟ قاؿ لو :ويلك ،أما ترى اهلل تعالى عندؾ ،فيظهر لك على
مقدارؾ ،وترى أبا يزيد عند اهلل قد ظهر لو على مقداره!! فعرؼ ما
قلت ،فقاؿ :احملني إليو!! فوقفنا على تل ننتظره ،ليخرج إلينا من
الغيضة ،وكاف يأوي إلى غيضة فيها سباع ،قاؿ :فمر بنا ،وقد قلب
فروة على ظهره ،فقلت للفتى :ىػذا أبو يزيد ،فانظر إليو ،فنظر إليو
الفتى ،فصعق ،فحركناه ،فإذا ىػو ميت!! فتعاونا على دفنو ،فقلت

ألبي يزيد :يا سيدي ،نظره إليك قتلو! قاؿ :ال ،ولكن كاف صاحبكم
صادقًا ،واستكن في قلبو سر لم ينكشف لو بوصفو فلما رآنا انكشف
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لو سر قلبو فضاؽ عن حملو ألنو في مقاـ الضعفاء المريدين ،فقتلو

ذلك))(.)1

فأحسن تأويل يبكن أف نئوؿ بو ىػذه القصة ،ىػو أف نقوؿ :إف مقدار
التجلي اإلؽبي على أيب يزيد ،كاف من العظمة ،حبيث ٓب يطق النظر إليو
مريدٓ ،ب وبصل لو ذبل بنفس اغبجم ،فلما نظر إٔب الشيخ حصل لو ذلك
التجلي العظيم فلم يطقو فمات!! وىكذا يكوف ذلك سببا ُب جعل رؤية
الفىت أليب يزيد ،خَتا من رؤيتو ﵁ تعأب سبعُت مرة !سبحاف ا﵁ وتعأب
عما يصفوف! فأي وساطة عمياء ىػذه ،وأي اكبراؼ؟
لقد تبٌت الغزإب التصوؼ ،منهجا تربويا ،فتبناه بكل عبلتو ،وٓب يستطع -
رغم ؿباوالتو  -زبليصو من شوائبو اػبطَتة( ..)2وألنو جاء ُب مرحلة دقيقة
من تاريخ األمة :رأس اؼبائة اػبامسة ،وقد اعًتى آّتمع اإلسبلمي ما اعًتاه
من اكبرافات ،وقد تكالبت عليو اؼبلل ،والنحل ،واألفكار الفلسفية،
والباطنية ،والزندقة ،زبريبًا ،وتشكيكاُ ،ب عقيدة التوحيد ،فانتصب الغزإب
بكل قوة لرد ىػذه األمواج اؼبدمرة ،وكتب ُب كل االختصاصات وكل
آّاالت ،اليت تسرب منها الفكر اؽبداـ ،حىت قيل إنو ٓب تقم للفلسفة
قائمة بصورهتا اليونانية اؼبشائيةُ ،ب آّتمع اإلسبلمي بعد كتاب التهافت

 -1اإلحياء..256/5 ،
 -2انظر النقد اؼبفصل لكتاب اإلحياءُ ،ب كتاب العقيدة السلفية ومسَتهتا التارىبية
(القسم اػبامس) ،للدكتور ؿبمد بن عبد الرضبن اؼبغراوي..
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الذي نقض بو الغزإب الفكر الفلسفي ،دبقوالتو اؼبشائية اإلغريقية ،ورغم ما
كتبو فيلسوؼ األندلس أبو الوليد بن رشد ،بعد ذلك ُب (هتافت
التهافت) ،ردا على الغزإب ،إال أف األمة اختارت أف تسَت وراء الغزإب ُب
كل شيء ،فتبنت عقيدتو األشعرية ،كما أسلفنا ،ومنهجو الصوُب ،نظرا
للظرؼ الدقيق الذي كانت سبر بو ُب عصره.
قلت :كل ذلك جعل التصوؼ ،كأسلوب للًتبية ،وكمنهج للتدين ،يسيطر
على حياة الناس ،عامتهم وخاصتهمٍ .ب تعددت طرائقو بعد الغزإب،
ودخلت إٔب كل قرية ،وكل مدينة ،وكل أسرة ،كما قاؿ اغبجوي فيما
أسلفنا ،ولكن مع اغبفاظ على فكرة القطبية والبدلية ،اليت تقبلها الغزإب،
وكانت أحد مصادر اؼبعرفة الروحية لديو ..بل لقد شاىت وتردت أكثر،
نظرا الكبدار األمة بعده باستمرار ُب دركات االكبطاط ،وظهرت
وأكثرً ،
مقوالت أخرى ُب الفكر الصوُب الطرقي ،تعزز الوساطة ،وترسخها ،وأعطي
الشيخ من السلطة على اؼبريدين ،ما ٓب يكن لو من قبل .فصار أمر الناس،
كل الناس ،يرجع إليو وحده دوف غَتهُ ،ب اليسر والعسر ،وماتت روح
اؼببادرة ُب األمة ،وانعدمت الشخصية اؼبستقلة القوية ،إال على الندور
الشديد.
ويبكن إصباؿ تطور الوساطة الصوفية بعد الغزإب ،فيما يلي:

(ب) مظاىر الوساطة في التربية الطرقية
تطور السلوؾ الصوُب ابتداء من القرف السادس ،إٔب ما يسمى بالتصوؼ
اعبمعي ،أو الطرقي .حيث نشأت الطرؽ الصوفية اؼبعروفة إٔب زماننا ىػذا،
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وسبيزت كل طريقة عن األخرى خبصوصيات ُب منهج الذكر ،وأشكاؿ
السماع ،واألوراد ،ومواقيتها ،كما حدث التميز بُت الطرؽُ ،ب اختبلؼ
أسانيدىا الروحية ،واعًتافها ّٔذا الشيخ دوف ذاؾ .وحدثت مراسيم البيعة
بصورة طقوسية ،ذبعل ُب عنق اؼبريدين ،واجب خدمة الشيخ ُب كل أموره.
فصار التصوؼ ،الذي كاف فرديا ،مدارس صباعية ،ذات نظاـ سلطوي
ىػرمي الشكل ابتداءً من القطب ،أو الغوثٍ ،ب األبداؿٍ ،ب الشيخ،
احدا ،على صعيد صبيع
فاؼبقدمُت .أما القطب ،أو الغوث ،فبل يكوف إال و ً
الطرؽ ،وبالنسبة للجيل الواحد ..ولكل طريقة شيخ ىػو اؼبرجع األعلى
فيها .وقد يًتقى فيكوف من األبداؿ ،وىم خاصة الغوث من اؼبشايخ ..وأما
اؼبقدموف ،فهم نواب شيخ الطريقة بكل بلد.
ولعل القادرية ىػي أقدـ الطرؽ ،وإف كنا ال قبزـ أف الشيخ عبد القادر
فعبل قد قصد إٔب تأسيس طريقة ما ؼبا اشتهر عنو من علم
اعبيبلينً ،
واعتداؿ ،ولكن األتباع ىػم الذين ازبذوا من أقوالو ،وأوراده تشريعات
تعبدية خاصة ..فكانت الطريقة القادرية ،أو اعبيبلنية ،نسبة إٔب اظبو أو
نسبو.
يقوؿ األستاذ اغبجوي رضبو ا﵁ُ ،ب سياؽ حديثو عن الشيخ عبد القادر

اعبيبلين ،اؼبتوَب سنة 561ىػ(( :وجميع الطرؽ الموجودة في وقتنا ىػذا،
ترجع إليو ،أو إلى الشيخ اإلماـ أبي الحسن علي الشاذلي المغربي ،ثم
المصري اإلسكندري ،الضرير ،الزاىد الكبير… المتوفى سنة

656ىػ ...أو إلى الشيخ خواجة بهاء الدين نقشبند محمد بن محمد
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البخاري ...المتوفى سنة  ..)1()) 731فتكوف القروف الثبلثة اؼبذكورة،
ىػي اليت شهدت ميبلد التصوؼ الطرقي ُب العآب اإلسبلمي ،أي القرف
السادس والسابع والثامن ..وشاع ُب ىػذه اؼبرحلة ،وما بعدىا االعتقاد
خبصوصية اؼبتصوفة ،وتنزىهم عن كل نقد ،أو مراجعة ،أو ؿباكمة إٔب
قواعد الشرع ،ونصوصو ،إٔب درجة أف قبد شخصيات علمية ،متميزة
بالنقد ُب شىت آّاالت العلمية ،كعبد الرضبن بن خلدوف ،اؼبتوَب سنة
808ىػ ،يقف موق ًفا إرجائيًا استسبلميًا ذباه شطحات أقطأّم،
واكبرافاهتم ،رغم ما قدمو من نقد يسَت ،فيما يتعلق بالقطبية والبدلية ..قاؿ
رضبو ا﵁:
((فينبغي أف ال نتعرض لكبلمهم في ذلك ،ونتركو فيما تركناه من
المتشابو! ومن رزقو اهلل فَػ ْه َم شيء من ىػذه الكلمات ،على الوجو
الموافق لظاىر الشريعة ،فأكرـ بها سعادة ،وأما األلفاظ الموىمة ،التي
يعبروف عنها بالشطحات ،ويؤاخذىم بها أىل الشرع ،فاعلم أف
اإلنصاؼ في شأف القوـ ،أنهم أىل غيبة عن الحس ..والواردات

تملكهم ،حتى ينطقوا عنها ،بما ال يقصدونو ..وصاحب الغيبة ،غير
()2

مخاطب ،والمجبور معذور!))

 -1الفكر السامي..59/2 ،
 -2اؼبقدمة..474 ،
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ىكذا وباوؿ ابن خلدوف االعتذار عن الشيوخ فيما صدر عنهم من أقواؿ
استحق ّٔا بعضهم حد الشريعة ،فبا يدؿ على مدى االنقياد إلمامتهم
الذي صارت إليو األمة بعد الغزإب حىت يقوؿ رجل نقادة كابن خلدوف،
مثل ىػذا الكبلـ ُب الشطحات ،إال أف ذلك ال يعٍت خلو اؼبرحلة من
علماء توحيديُت ؾباىرين باغبق ،منكرين للوساطة الصوفية الطرقية ،منذ
بداية ظهورىا ُب شكلها اعبديد ..إذ عرؼ القرف السابع اؽبجري شخصية
علمية متميزة اشتهرت بالنقد واإلنكار على أىل األىواء والبدعُ ،ب
العبادات والسياسات وغَتىا ،ذلكم ىػو سلطاف العلماء عز الدين بن عبد
السبلـ ،اؼبتوَب سنة 660ىػ ،والذي نظم قصيدة مطولةُ ،ب إنكار
الوساطة الطرقية ،وتسفيهها ،نقتطف منها ما يلي:
ذىب الرجاؿ وحاؿ دوف مجالهم
زعموا بأنهم على آثارىم
إف قلت :قاؿ اهلل ،قاؿ رسولو
ويقوؿ :قلبي قاؿ لي ،عن خاطري

**
**
**
**

عن حضرتي ،عن فكرتي ،عن
خلوتي

**

زمر من األوباش واألنذاؿ
ساروا ولكن سيرة البطاؿ
ىػمزوؾ ىػمز المنكر المتغالي
سر سري ،عن صفا أحوالي
عن ّ
عن جلوتي ،عن شاىدي ،عن
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حكمتي
دعوى إذا حققتها ،ألفيتها
تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا

**
**
**
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عن ذات ذاتي ،عن صفا أفعالي
ألقاب زور لفقت بمحاؿ
بطرائق الجهاؿ والضبلؿ

()1

كما نبغ من علماء التوحيدُ ،ب القرف الثامن ،اؼبنكرين للوساطات الطرقية،
بشىت صورىا ،اإلماـ تقي الدين ابن تيمية ،اؼبتوَب سنة 728ىػ ،الذي
كانت فتاواه الشهَتة ،مليئة بالنقد لشىت أنواع الوساطات ،فكرية كانت أـ
روحية ،كما اشتهر بدعوتو إٔب اؼبصدرية اغبقيقة للتدين :كتاب ا﵁ وسنة
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم.
ٍب ظهر ُب القرف ذاتو ،اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب ،اؼبتوَب سنة 798ىػ،
الذي أنكر اؼبشيخة الطرقية ،وصنّف كتابو اؼبشهور( :االعتصاـ)ُ ،ب إبطاؿ
ودحض دعاوى اؼبدارس الطرقية ،وما تعتقده من وساطة روحية .قاؿ رضبو
ا﵁ ،يصف حاؿ عصره(( :رأى قوـ التغالي في تعظيم شيوخهم حتى
ألحقوىم بما ال يستحقونو .المقتصد منهم من يزعم أنو ال ولي هلل

 -1الفكر السامي..64/2 ،
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أعظم من فبلف ،أو ربما أغلقوا باب الوالية دوف سائر األمة ،إال ىػذا
المذكور ...والمتوسط يزعم أنو مسا ٍو للنبي صلى اهلل عليو وسلم ،إال
أنو ال يأتيو الوحي .بلغني ىػذا عن طائفة من الغالين في شيخهم،
الحاملين لطريقتو ،في زعمهم نظير ما ادعاه بعض تبلمذة الحبلج ،في
شيخهم على االقتصاد منهم فيو ..والغالي يزعم فيو أشنع من ىػذا

))(.)1

وازداد اكبطاط مستوى اؼبشيخة الطرقية بعد ذلك ،كما ازداد تعمق الوساطة
الصوفية ُب عقيدة اعبماىَت ،بصورة أوسع وأبشع ،إذ كثر اعبهل ،بل األمية
اعتقادا منهم بأف األمية كرامة من الكرامات!
ُب أوساط كثَت من اؼبشايخ
ً
حيث إف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم كاف أميًا ..وظهرت اؼبقاصد
االحًتافية ُب اؼبشيخة الطرقية ،فصارت وسيلة للكسب عن طريق الدجل،
والشعوذة ،والسحر ،والتمويو ..ويكفي أف تلقي نظرة على طبقات
الشعراين لتعرؼ اؼبدى الذي آلت إليو الطرقية ُب السلوؾ واألخبلؽ،
والتمويو على الناس بأف ذلك من الكرامات ،قصد استغبلؽبم
واستنزافهم( ،)2وُب ذلك يقوؿ اغبجوي اؼبتوَب سنة 1376ىػ ،رضبو ا﵁،
واص ًفا ما آلت إليو اؼبشيخة الطرقية ُب العصر اغبديث:

 -1االعتصاـ..188/1 ،
 -2طبقات الشعراين ،انظر مثبل ترصبة اؼبسمى علي وحيش..160-159/2 ،
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((إال أف الذين أدركناىم ،غالبهم ال يحسنوف إال شقاشق وألفاظًا،
ّنوعوىا ،وليس عندىم من الذوؽ إال ذوؽ شيطاني ظلماني ،أعماىم

الجهل ،ونصبوا الشباؾ بالدين ،ليأكلوا أمواؿ المغفلين ،فصدؽ
ِ
الرْىب ِ
اف لَيَأْ ُكلُو َف أ َْم َو َاؿ الن ِ
َّاس
عليهم قولو تعالى﴿ :إِ َّف َكث ًَتا ّْم َن ْاأل ْ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ِ
صدُّو َف َعن َسبِ ِيل اللَّ ِو﴾]التوبة ..]34 :باعوا الملة والدين،
بِالْبَاط ِل َويَ ُ
()1
رؤوسا
ببخس واهلل يتولى االنتقاـ من كل دجاؿ! ))  ..فازبذ الناس ً
جهاال ،بل مشعوذين ؽبم الكلمة على أغلب قطاعات آّتمع ،إٔب حدود
ً
مرحلة بداية االستقبلؿ العسكري للببلد اإلسبلمية عن االستعمار الغريب،
ونشأة اغبركة اإلسبلمية ،البديل آّدد.

متبوعا -للوساطة الطرقية ،فلم يكن يكتمل تدين
تابعا -ال ً
لقد كاف العلم ً
العآب واؼبتعلم ،إال بعد مبايعة وسيط الطريقة ،وإال صار شاذًا بُت الناس،
كما جاء ُب كبلـ األستاذ اغبجوي ،واص ًفا نفس اؼبرحلة ،قاؿ رضبو ا﵁:

((والطامة الكبرى ،ىػي أف جل من ينتسب للعلم من أىل زماننا،
يتسابقوف لؤلخذ عن تلك الطرؽ البدعية ،ويتحزبوف لها،
ويعضدونها ...وذلك بسبب جهلهم بأصل الدين ،وسنة سيد
()2

شزرا ))
المرسلين ..ومن لم يأخذ عنهم ،نظروا لو ً

 -1الفكر السامي..62/2 ،
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واألستاذ اغبجوي ،رضبو ا﵁ ،وإف كاف يؤرخ ُب كتابو( :الفكر السامي)،
للحركة الفقهية والعلمية ،والسلوكية ُب عموـ العآب اإلسبلمي ،إال أنو ُب
سياؽ ىػذا النص يتحدث عن مشاىداتو ُب الواقع الذي عايشو.
مبوذجا طرقيًا من الفًتة اؼبتأخرة اليت وصفها اغبجوي؛
ولذلك فإننا سنختار ً
لبياف ما وصلت إليو الوساطة الصوفية ،مذ حصلت على اؼبشروعية على يد
الغزإبُ ،ب القرف اػبامس اؽبجري .وقد كانت منحصرة قبل ُب عدد من
الشخصيات ،حيث كاف التصوؼ سلوًكا فرديًا ،ال صباعيًاٍ ،ب تعمقت
األفكار الوساطية ُب الفكر الصوُب ،إٔب درجة أف صار الناس (يعبدوف
اؼبشايخ) بصورة من الصور ،حىت أواخر عصور االكبطاط ،حيث صار
وناقضا ..ففي كثَت
ناقدا ؽبا
خادما للوساطة الطرقية ،ال ً
ً
العلم ،كما ذكرناً ،
من بقاع العآب اإلسبلمي ،يتصدر أميوف إلمامة الناس ،عامتهم وخاصتهم،
باسم الوالية ،والقطبية.
وفيما يلي نورد بشيء من التفصيل ،مدى االكبطاط الوساطي الذي
مارستو الطرقية من خبلؿ مبوذج كتاب ((اإلبريز)):

(ج) صور من الوساطة الطرقية من خبلؿ كتاب اإلبريز

مبوذجا للكتب الطرقية اليت سادت ُب عصور
يشكل كتاب اإلبريز،
ً
االكبطاط ،واليت تركز على ذكر كرامات الشيخ ،وعجائبو ،وخوارقو ،كما
تفيض ُب ذكر (منافعو) للناس ،فيما يتعلق باإلشفاء ،وكشف الكرب،
والضوائق ،وكبوىا ،وكذا ما على اؼبريد من اػبدمة للشيخ ،والسمع
والطاعةُ ،ب اؼبنشط واؼبكره ،ولو رأى من الشيخ ما تنكره اغباسة الشرعية،
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فإف عليو التسليم والتفويض ،وإال حرـ إرث السر الذي بو قد يبلغ مقاـ
القطبية ،بعد وفاة الشيخ.
و(اإلبريز) ،حسب ما ذكر ُب مقدمتو ،ىػو من إمبلء عبد العزيز الدباغ
الفاسي ،الذي عاش بفاس ،خبلؿ القرف اغبادي عشر اؽبجري ،على مريده
أضبد بن اؼببارؾ (الفقيو) ..وصيغة العنواف اؼبوضوعة على الطبعة اليت بُت
أيدينا ،ىػي كما يلي( :اإلبريز الذي تلقاه قبم العرفاف ،اغبافظ ،سيدي
أضبد بن اؼببارؾ ،عن قطب الواصلُت ،سيدي عبد العزيز الدباغ رضي ا﵁
عنو) ..واؼبريد أضبد بن اؼببارؾ ،وبكي عن شيخو ،أنو ٓب يكن قارئًا ،وال
كاتبًا ،ولكنو كاف أميًا ،وؼبا (فتح) ا﵁ عليو بالكماؿ ،والفيض ،والكشف،
صار من العارفُت بالعلم اللدين ،فصار يفيت ُب قضايا الناس الدينية،
والدنيوية ،ووبل مشكبلت العلم اؼبعقدةُ ،ب العقائد ،واألحاديث اؼبشكلة،
وكبوىا ..وكاف اؼبريد طاؼبا يردد بُت الفينة واألخرى عبارات التقديس،
والتبجيل للشيخ ُب بداية كل قصة من روايتو ،عن كراماتو وكشوفاتو ،كما
ُب قولو على سبيل اؼبثاؿ(( :ومما وقع لي مع شيخنا اإلماـ غوث سيدي
وموالي عبد العزيز ،نفعني اهلل بو ..)) )1(...وموضوعات الكتاب كلها،

من البداية إٔب النهاية ،ترسيخ للوساطة الًتبوية ،عرب طقوس الفكر الطرقي،
وربط الناس بعقائد شركية خطَتة ،شكلت مرجعية تعبدية ،مبلذية ،لكثَت

 -1اإلبريز..27 ،
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من الناس خبلؿ عصور االكبطاط ،فسانبت ُب تكريس الواقع التواكلي
لؤلمة.
ومن أىم األفكار الوساطية ،اؼببثوثة ُب (اإلبريز) ،فكرة (ديواف الصاغبُت)،
اليت اشتهرت ُب تلك اؼبرحلة ،وشكلت عقيدة صوفية لكثَت من اؼبسلمُت،
تؤطر عباداهتم ،وتوسلهم إٔب ا﵁ عند اغباجة ،بواسطة األقطاب السبعة ،أو
الرجاؿ السبعة (اؼبتصرفُت) ُب الكوف بأمر الغوث ،أو القطب األكرب..
والفكرة ىػذه ،شاعت بتلك اؼبرحلة ،وما تزاؿ آثارىا إٔب اليوـُ ،ب فكر
()1
بعض الناس! وقد انتقدىا اغبجوي رضبو ا﵁ أيبا انتقاد
وصورة (ديواف الصاغبُت) ،نسوقها إليك أيها القارئ الكرًن ،من كتاب
اإلبريز بنصها ،مع حذؼ بعض االستطرادات ،فتأملها؛ لتعرؼ مدى ما
وصلت إليو فكرة القطبية ،بعدما سكنت إحياء الغزإب رضبو ا﵁ ،وصارت
مشروعا).
أمرا ( ً
ً
يقوؿ راوي اإلبريز(( :سمعت الشيخ ،رضي اهلل عنو ،يقوؿ :الديواف
يكوف بغار حراء ...فيجلس الغوث خارج الغار ،ومكة خلف كتفو
األيمن ،والمدينة أماـ ركبتو اليسرى ،وأربعة أقطاب عن يمينو ،وىم
مالكية على مذىب اإلماـ مالك بن أنس رضي اهلل عنو ،وثبلثة أقطاب
عن يساره :واحد من كل مذىب من المذاىب الثبلثة ،والوكيل أمامو،
أيضا ...ومع
ويسمى قاضي الديواف ،وىو في ىػذا الوقت مالكي ً
 -1الفكر السامي..57/2 ،
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كيبل ،ألنو ينوب في الكبلـ عن
الوكيل يتكلم الغوث ،ولذلك سمي و ً
جميع من في الديواف .قاؿ والتصرؼ لؤلقطاب السبعة ،على أمر
الغوث ،وكل واحد من األقطاب السبعة ،تحتو عدد مخصوص
يتصرفوف تحتو ،والصفوؼ الستة من وراء الوكيل ...قاؿ رضي اهلل
عنو :ويحضره بعض ال ُك َّمل من األموات ،ويكونوف في الصفوؼ مع
األحياء ...قاؿ وتحضره المبلئكة ،وىم من وراء الصفوؼ ،ويحضره

أيضا الجن الكمل ...قاؿ رضي اهلل عنو :وفائدة حضور المبلئكة
والجن ،أف األولياء يتصرفوف في أمور تطيق ذواتهم الوصوؿ إليها،
وفي أمور أخرى ال تطيق ذواتهم الوصوؿ إليها ،فيستعينوف بالمبلئكة
والجن ...قاؿ :وفي بعض األحياف ،يحضره النبي صلى اهلل عليو
وسلم ...وكبلمو صلى اهلل عليو وسلم مع الغوث ،قاؿ :وكذلك
الغوث ،إذا غاب النبي صلى اهلل عليو وسلم ،تكوف لو أنوار خارقة،
حتى ال يستطيع أىل الديواف أف يقربوا منو ،بل يجلسوف منو على بعد.
فاألمر الذي ينزؿ من عند اهلل تعالى ال تطيقو إال ذات النبي صلى اهلل
عليو وسلم ،وإذا خرج من عنده صلى اهلل عليو وسلم ،فبل تطيقو ذات
إال ذات الغوث! ،ومن ذات الغوث يتفرؽ على األقطاب السبعة ،ومن
األقطاب السبعة يتفرؽ على أىل الديواف ..وأما ساعة الديواف ...فهي
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الساعة التي ولد فيها النبي صلى اهلل عليو وسلم ،وإنها ىػي ساعة

االستجابة من ثلث الليل األخير))(.)1

قاؿ الراوي (( :سمعتو رضي اهلل عنو يقوؿ :إف لغة أىل الديواف ،رضي
اهلل عنهم ،ىػي السريانية ،الختصارىا وجمعها المعاني الكثيرة...
وسمعتو رضي اهلل عنو ،يقوؿ :ليس كل من حضر الديواف من األولياء
يقدر على النظر في اللوح المحفوظ! بل منهم من يقدر على النظر
فيو!! ومنهم من يتوجو إليو ببصيرتو! ...وسمعتو رضي اهلل عنو يقوؿ:
إف الصغير من األولياء ،يحضره بذاتو ،وأما الكبير ،فبل تحجير عليو.
يشير صلى اهلل عليو وسلم إلى أف الصغير إذا حضره غاب عن محلو
أصبل؛ ألنو يذىب إليو بذاتو ،وأما الكبير،
وداره ،فبل يوجد في بلدتو ً
فإنو يدبر على رأسو فيحضره ،وال يغيب عن داره ،ألف الكبير يقدر
على التطور على ما يشاء من الصور ،ولكماؿ روحو تدبر لو إف شاء

ثبلثمائة وستة وستوف ذاتًا! ( ،)2بل سمعت الشيخ رضي اهلل عنو مرة،

وأنا معو خارج باب الحبشة ،أحد أبواب فاس حرصها (اهلل) ،يقوؿ:

إيش ىػو الديواف واألولياء ،الذين يقيمونو كلهم في صدري! ،وسمعتو

مرة أخرى :السماوات واألرضوف بالنسبة إلي كالموزونة( )3في فبلة من

 -1اإلبريز..194-193 ،
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األرض! ...ىػذا بحر ال قرار لو ،ونحن على ساحل التمني ،نغترؼ من
()1

بحور الشيخ ،رضي اهلل عنو ،على قدر اإلمكاف!!))

ٍب يستطرد الدباغ بعد ذلكُ ،ب وظائف أىل الديواف من التصرؼ ُب
كبلما ال يبكن لسامعو إال أف يلحقو
األكواف والعوآب واألقدار حىت يقوؿ ً

بسلفو اغببلج ! بل إف ىػذه التفصيبلت أغرب من مقاالت اغببلج ،ألهنا
غَت قابلة للتأويل.
إف ىػذا ليس غريبًا ُب فكر عصور االكبطاط ،ولكن الغريب ح ًقا ،أف يكوف
مصدرا لبعض اؼبفكرين اإلسبلميُت
بعض الكتب بالذات دوف غَتىا،
ً
اؼبعاصرين ،يستلهم منها مناىجو وأفكاره الًتبوية!

ولقد كانت شخصية الدباغ ،ىػي ؿبور األسرار ،واألذكار ،والًتبية،
واؼبقامات ،واألحواؿ ،خبلؿ اإلبريز كلو .فهو الوسيط الوحيد الذي يبكن
للسالك اؼبريد ،أف يصل إٔب عآب الكشف عرب ذاتو .أي ذات الشيخ .فهو
فصبل
وحده صاحب الكرامات اؼبتفردة ،والعجائب الغريبة ،فقد خصص ً
كامبل للحديث عن عجائبو وخوارقو ،من إخباره دبا كاف ،وما سيكوف من
ً
حوادث ،ووقائع ،سواء منها اؽبُت ،واعبليل العظيم ،حىت ذكر الراوي
كشوفات شيخو عن بعض خواصو ُب أىلو ،وأىل مريدين آخرين ،فبا

 -1اإلبريز198 ،ػ ..199
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يستحي اؼبرء عن قراءتو ،أو نقلو ،أو ذكره .فيذكر من (كراماتو) أشياء فبا
()1
يوجب ُب ميزاف الشرع اغبد ،أو التعزير!
قاؿ راوي اإلبريز(( :ومنها أني لما أردت أف أتزوج الزيرارية ،وكنت غير
أمورا ال
عارؼ بصفتها ،فوصفها لي بما وجدتها عليو ،وذكر لي فيها ً
يعلمها إال اهلل (كذا!) ،ثم لما عزمت على الدخوؿ قاؿ لي(( :أنا ليلة
الدخوؿ أكوف عندكم ،فقلت لو :وبم أعلم ذلك يا سيدي؟ فقاؿ لي :

أف أفعل لك عبلمة .ثم لما اجتمعت بالزوجة ،وكلمتها بعض الكبلـ،
وإذا بالدـ يسيل من خياشيمها ،فقلت لها :وما بالك؟ فقالت :أنت
()2

ضربتني على أنفي ،فسكت عنها ،وعلمت أنو فعل سيدنا اإلماـ!!))

ىكذا كانت الوساطة الطرقية ،تصنع اؼبريدين ،وتريب األتباع ،وكأهنا سبارس
نوعا من غسيل الدماغ ،أو ما عرب عنو ُب الفكر اؼبعاصر ،باغتياؿ
عليهم ً
العقل ،إشارة إٔب عملية قتل اغباسة النقدية ُب الفكر وآّتمع ،وقد كانت
األدبيات الطرقية ،اليت سانبت ُب صناعة أزمة الواقع اؼبعاصر تفصل ُب ما
كاف يسمى (بآداب اؼبريد والطريق) ،حىت زبرج ؾبموعة من اؼبريدين ،فبن
يدعوف إٔب التسليم اؼبطلق للشيخ ُب كل ما يقوؿ ويفعل ،على أف يكوف
اؼبريد اغبقيقي ،ىػو أوؿ من يقلد الشيخ ،ويتقمص شخصيتو ،إٔب درجة
الفناء التاـ.

 )1( -1اإلبريز ،من  14إٔب ..36
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اؼببحث الثاين
مبوذج الوساطة الروحية لدى اؼبتصوفة

222

واؼبنطق الطرقي ،ينبٍت على تأويل معاصي الشيخ ،بأهنا فوائد عظيمة
للناس ،إال أهنم ال يدركوف مغزاىا ،لكثافة اغبجب بينهم وبُت أسرار ا﵁،
اليت تفيض على ذات الشيخ ،فتبدو لعامة الناس معاصي ..فبلبد إذف من
قياـ الوساطة الطرقية ،بإلغاء العقل لدى اؼبريد ،حىت ال يرى ُب شيخو إال
اغبق ،وال يرى الكوف كلو بعد ذلك ،إال من خبلؿ ذات الشيخ! حىت إذا
طويبل ،ورث سره ،وانكشف لو فهم ما أشكل عليو،
أمدا ً
صدقت نيتو فيو ً
فبا كاف يبدو معاصي ،من تصرفات الشيخ! وُب ذلك يقوؿ الدباغ :

((كاف لبعض العارفين باهلل عز وجل ،مريد صادؽ ،وكاف ىػو وارث
أمورا كثيرة منكرة ،ومع ذلك فلم
سره ،فأشهده اهلل تعالى من شيخو ً
يتحرؾ لو وسواس ،فلما مات شيخو ،وفتح اهلل عليو ،شاىد تلك
شرعا،
األمور ،وعلم أف الصواب مع الشيخ فيها ،وليس فيها ما ينكر ً
()1

إال أنها اشتبهت عليو ))

أمورا عظيمة فبا يوجب اغبد والتعزير ،مثل
وقد رأى اؼبريد ً
فعبل من شيخو ً
الزنا ،وقتل النفس ا﵀رمة ،وما شابو ذلك ،وما دونو ،كما ذكر الدباغ بعد
ذلك ُب عدة صفحات ..لكن اؼبريد كذب عينيو ،وخطأ عقلو ،وصدؽ
الشيخ ،فبا ورثو سر اؼبشيخة ،فرأى بعد الكشف تأويبلت كل أفعاؿ
الشيخ ،وكراماتو ..وىكذا تفلح الوساطة الطرقيةُ ،ب إقرار الفاحشة ُب
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آّتمع ،وترسيخها ُب أذىاف الناس على أهنا إذا تعلقت بالوسيط ،فهي من
اؼبقامات والكرامات! فسبحاف ا﵁ عز وجل ،عما يقولوف ،وما يصفوف.
مهما من مصادر التدين اعبماىَتي
وما زاؿ الفكر الطرقي ،يبثل
ً
مصدرا ً
ُب بعض مناطق العآب اإلسبلمي.
ولقد دار حوار بيٍت ،وبُت أحد الدعاة اؼبعاصرين ،فقادنا الكبلـ إٔب
اغبديث عن مشكلة اؼبصدرية ُب العمل الًتبوي ،فذكرنا الًتبية الطرقية،
وكتاب اإلبريز منها على اػبصوص ،فسألو صاحب ٕب :ىػل قرأ الكتاب
اؼبذكور؟ فقاؿ  -وىو أستاذ للفيزياء ،اليت تُعٌت بالتحليل والتعليل العقلي -

((لقد اشتريتو ،فقرأت منو شيئًا ،فلما وجدتو أعلى مني ،تركتو)) ،وكأنو
يشَت إٔب قوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلمُ ،ب التعامل مع اؼبتشأّات:

فعجبت ،كيف يصل اغتياؿ العقل،
(دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»(،)1
ُ

وغسيل الدماغ ،بواسطة التأثَت الوساطي ،إٔب تعطيل حاسة النقد ،لدى
كوف تكوينًا فيزيائيًا! فَتى أف كتاب اإلبريز يتحدث عن مقاـ إيباين
عقل ّ

أعلى من أف يبلغو شاب ُب بداية السلوؾ! وىو نوع من اؽبروب ،من إدانو
ما قرأه فيو من ـبالفات صروبة؛ ألف الوساطة اليت صاغت تدينو ركبتو على
سكة االستهبلؾ ،وإماتة العقلية النقدية.

 -1رواه أضبد ،والنسائي ،والًتمذي ،وابن حباف ،والبيهقي ،والطرباين ،واػبطيب
البغدادي بطرؽ ـبتلفة ،وصححو األلباين ُب ( ص ج ص )..3377 ،
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وىناؾ جهاز من اؼبفاىيم الوساطية ،ذات اؼبصدر الطرقي ،ما زاؿ يًتدد ُب
اؼبناىج الًتبوية ،بصورة أو بأخرى لدى بعض العاملُت لئلسبلـ ..ويبكن
اصباؿ تلك اؼبفاىيم ،من خبلؿ شرح اؼبصطلحات التالية ُب سياقها الصوُب
والطرقي ،كما ًب إنتاجها ،أو تطويرىا ُب عصور االكبطاط ،وىي كما يلي :
الشيخ  :لقد كاف ؼبصطلح (الشيخ) ُب الفكر الطرقي ،داللة شاملة ألكثر
اؼبعاين ،اليت ذكرت للوٕب الذي بلغ أعلى اؼبقامات منذ تبلور التصوؼ ُب
صورتو اؼبصطلحية بعد القرف الثالث اؽبجري ..فالشيخ إذف ىػو رأس
الطريقة ،وىو قطبها وغوثها ،وىو واضع األوراد الًتبوية ،واؼبوجو الوحيد
للعملية الًتبوية ،واؼبرشد الفريد للسَت إٔب ا﵁ ،فبل قطع ُب أي أمر من أمور
الدنيا واآلخرة عند اؼبريد ،إال بإذنو! ،فهو رأس ال ُك َّمل من األحياء ،جنِّا،
وإنسا -كما تبُت ُب كتاب اإلبريز -حىت إذا مات ،صعب العثور على من
ً
ىبلفو ،أو استحاؿ ،على كبو ما يروى من كرامات غوث إحدى الطرؽ
الصوفية ،أنو ؼبا حضرتو الوفاة ،قاؿ ؼبريديو :ال يؤـ الناس ُب صبلة جنازٌب
أحد! فإف من يؤمهم ،سيخرج لكم من جهة القبلة! حىت إذا مات،
واصطف الناس ُب جنازتو ،خرج عليهم من اعبهة اؼبذكورة ،رجل جببلبيبو

فأمهم على جنازة الغوث ،وؼبا سلم قاؿ الناس(( :سبحاف من
البيضاءَّ ،
مقاما
بعث األرواح ،لتصلي على أجسادىا!)) ..وىكذا يبلغ الغوث ً
يستحيل الوصوؿ إليو بعده ،حىت ال يوجد من ُب مقامو ليؤـ الناس على
جنازتو ،فيؤمهم ىػو على نفسو!
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ورغم تراجع التنظيمات الطرقية ،عما كانت عليو من قبل ،من استيعاب
واسع للجماىَت ،إال أف معٌت اؼبشيخة ،والقطبية ،ما زاؿ ساريًا ُب مناىج
مؤسسات العمل اإلسبلمي اؼبعاصرة ،بصورة أو بأخرى ،من تفرد بالتوجيو
والتخطيط ،وشيء من االستبداد بالرأي ،على أنو الرأي األصوب! بل ما
زالت اؼبشيخة ،باؼبعٌت الطرقي ا﵀ض ،سبارس كوساطة تربوية وزبطيطيةُ ،ب
تسيَت بعض مؤسسات العمل اإلسبلمي ،وتوجيهها!
اؼبػريػد  :وىو التلميذ اؼبًتيب ،اؼببتدئ ُب السلوؾ إٔب ا﵁ ،ولعل ىػذا
استلهاما
اؼبصطلح كاف يطلق ُب بداية نشأة التصوؼ ،على كل سالك،
ً
يدو َف َو ْج َهوُ﴾]الكهف .]26:وذلك ما نستشفو من
لقولو تعأب  ﴿:يُِر ُ
نصوص التصوؼ القديبة ،فبا نقل الغزإب وغَته.
وبعد ظهور معٌت اؼبشيخة الطرقيةُ ،ب القرف السادس اؽبجري وما بعده،
صار (اؼبريد) يطلق فقط على التلميذ دوف الشيخ ،أو على اؼبًتيب على
العموـ ،ال على شيخ الًتبية ،وىو اؼبعٌت الذي ما زاؿ ساريًا لدى أكثر
اعبماعات الطرقية إٔب اليوـ ..وقد سبق أف أشرنا إٔب اؼبضموف الوساطي
ؼبصطلح اؼبريدُ ،ب العملية الًتبوية ،إزاء مصطلح (الشيخ) إذ ال يبثل إال
باطبل ..كما أف (اإلرادة) ال
مستهل ًكا لكل ما ينتجو الشيخ ،ح ًقا كاف أـ ً
تعٍت ُب ىػذا السياؽ شيئًا غَت إعداـ اإلرادة! ولذلك قيل :اؼبريد مع شيخو
كاؼبيت بُت يدي مغسلو.
السػػند الروحػػي  :وىو سلسلة الشيوخ اؼبتصلة ،اليت تشكل مرجعية الشيخ،
ومشروعية الوراثة ألسرار الطريق والًتبية ،وىي سبلسل طرقية مشتهرة ،يزعم
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أىل التصوؼ أهنا تصل إٔب النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،وأنو عليو الصبلة و
شيوخا للًتبية
السبلـ ،خص بعض الصحابة فقط ،بأسرار الطريق ،فكانوا ً
بعده ،دوف غَتىم من باقي الصحابة ،وبذلك استمر سر التصوؼ ُب األمة
عرب أسانيد ؿبددة ،ؿبدودة ،تلتقي عليها أغلب طرؽ الصوفية.
وقد كاف الناس ُب عصور االكبطاط ،كما وصف اغبجوي فبا سبق،
يتهافتوف على األخذ عن شيخ الطريقة ُب عصرىم ،ولو كانوا من العلماء،
واؼبتعلمُت؛ ليفوزوا بربكة السند الروحي ،وشرؼ االنتساب إٔب سلك القوـ،
شيخا عن شيخ ،إٔب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،فكاف السند ؼبن
ً
أمرا ضاغطًا ليقبل وساطة الشيخ مهما كانت شطحاتو وزالتو!
يعتقد بوً ،
الصحب ػػة  :والصحبة ،مفهوـ تبلور ُب اؼبرحلة الطرقية للتصوؼ بصورة
ـبتلفة عن مغزاه الًتبوي األصيل ،الذي ال ىبرج عن أنبية اؼبريب ،وصحبة
اؼبعلم للتعلم ،كما كاف الصحاب مع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،بل
صارت ا﵀بة تعٍت ضرورة الدخوؿ ربت ىػيمنة ذات الشيخ ،والسَت ربت
عينو ،وبصره ،والتوجو بواسطة إؽباماتو ،وفراستو ،حىت تنقل األسرار اليت ُب
ذاتو إٔب ذات اؼبريد ..وال طريق إٔب ا﵁ إال عرب (الصحبة)ّٔ ،ذا اؼبعٌت؛
فيتحتم إذف على كل راغب ُب التدين ،كما تراه األدبيات الطرقية ،أف يبر
عرب مضيق الصحبة ،وإال فبل سبيل إٔب الًتقي دبقامات اإليباف!
ال ػػورد  :ىػو ؾبموع األذكار اليت يقوؽبا العبد ُب اليوـ والليلة ،كقراءة سور
وآيات بعينها ،وأدعية معلومة فبا ورد عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،ىػذا
عدا آخر
على عهد السلف من القروف الثبلثة األؤب .لكن اؼبصطلح ازبذ بُ ً
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أذكارا ،وقراءات
خبلؿ القرف الرابع واػبامس حيث صار الورد يتضمن ً
بصور (اجتهادية) ،غَت مأثورة عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،بل ردبا
أسندت إٔب قطب من األقطاب ،على أنو رأى ُب اؼبناـ النيب صلى ا﵁ عليو
وسلم ،يعلمو ذلك ،أو أف اػبضر أخربه بذلك ،كما قبد ُب كثَت من
()1
اؼبواطن ،من إحياء الغزإب
ٍب صار الورد بعد ذلك ؾبموعة من األذكار ،اليت وضعها شيخ الطريقة
نفسو ؼبريديو ،بصيغ قد تقرب من الصيغ الشرعية ،وقد تبعد إٔب درجة
التعارض والتناقض مع بعض النصوص القرآنية ،واغبديثية الصحيحة
الصروبة ،بل ردبا أعطيت بعض األوراد الطرقية ،من (الربكة) ،أكثر من
القرآف نفسو! وأف من قرأىا كاف لو كذا وكذا ،وما ىي إال ضبلالت ُب
االعتقاد ،واكبرافات ُب التعبد ..وىكذا صار الورد ىػو الشعار اؼبميز ألتباع
ىػذا الطريق ،أو ذاؾ ،إذ ال هبوز ألي مريد أف يذكر بغَت الورد الذي أخذه
عن شيخ الطريقة ! ألنو وحده صاحب األسرار واألنوار ،وورده ىػو مكمن
كل ذلك فمن أخذ بو وصل ،ومن تركو ضل!
اإلؽباـ والرؤيا  :تعتمد الوساطة الصوفية والطرقيةُ ،ب تسيَت العملية الًتبوية،
على ؾبموعة من اؼبقاييس ،أنبها اإلؽباـ والرؤيا ،وما يلزـ عنهما ،وىو
(الزيارة) .فأما اإلؽباـ ،الذي كاف سبيل إدراؾ السالك للعلم اللدينُ ،ب
اؼبرحلة األؤب للتصوؼ ،فإنو صار ُب اؼبرحلة الطرقية خاصية متعلقة بذات

 -1انظر مثبل..37/2 ،
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الشيخ فقط ،ليكوف أداة للكشف الذي ال هبوز ُب حق أحد سواه،
وبذلك يستحق صحبة اؼبريدين لو ،وتعلقهم بو؛ ليوجههم ُب سلوكهم إٔب
ا﵁ ،بإؽبامو وفراستو ،اليت (ال زبطئ) ُب تلميذه!
وأما الرؤيا ،فهي مستمدة ،كأداة تربوية ،من (قوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو

جزءا من النبوة»( ،)1ورغم
وسلم :ؤيا المؤمن ،جزء من ستة وأربعين ً
اعتبار العلماء ذلك متعل ًقا فقط بالبشارات ،والنذارات اػباصة ،للتشجيع
على العمل الصاّب ،أو الًتىيب لئلقبلع عن الذنوب ،وأنو ال يصح حباؿ
من األحواؿ أف تتعدى صاحبها لتلزـ غَته بشيء .كما ال يصح أف تتخذ
مصدرا من مصادر التشريع ،والتوجيو ،والتخطيط الدعوي( ،)2إال أف الفكر
ً
الطرقي جعلها صاغبة لكل ذلك .بل جعلها أداة أساسية لنقل الفرد من
مقاـ إٔب مقاـ ،ومن مستوى تربوي إٔب آخر .وقد تأثر بعض العاملُت ُب
مصدرا الزباذ قرارات واسعة
اغبقل اإلسبلمي بذلك ،فصارت الرؤيا عنده
ً
وغليظة!

وأما الزيارات ،فهي ما تنظمو الطريقة من (حج) صباعي ،أو فردي ،إٔب
الشيخ .وىو أمر الزـ عن القوؿ باإلؽباـ ،والرؤيا ّٔذا التصور ،إذ الشيخ
ىػو اؼبفتاح الوحيد لكشف واقع اؼبريد الًتبوي ،وما ينبغي لو من عمل ُب

 -1متفق عليو..
 -2االعتصاـ..189/1 ،
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اغباضر واؼبستقبلٍ ،ب لتفسَت ما قد يكوف رآه من رؤى ..وىكذا تصَت
اغبركة كلها تدور على ؿبور واحد ،ىػو الشيخ ،دوف سواه!
اإلذف  :واإلذف يشمل معاين وؾباالت متعددة ُب الفكر الطرقي ،فمنها:
إذف الشيخ للمريد بالذكر ّٔذا الورد ،بعد إسباـ ذاؾ ،أي تصروبو لو باعبواز،
والتجويز لو بدخوؿ ذلك اؼبقاـ اعبديدٍ ،ب اإلذف لو باإلقداـ على تربية غَته
بالنيابة ،أو أخذ عهد الطريقة من اؼبريدين اعبدد عند غيبة الشيخ ،أو ُب
اؼبناطق النائية ،حىت يتسٌت ؽبم التجديد على يد الشيخ الح ًقا.
ولتأثَت ىػذا اؼبنهج على واقع التدين العاـ ،فقد وجد طريقو إٔب بعض أفراد
مؤسسات العمل اإلسبلمي اؼبعاصرة ،إٔب درجة أف وبدثٍت أحد العاملُت

قائبل(( :إنو ليس لكل أحد أف ينهض بأمر الدعوة
البارزين ُب إطارىا ً

إلى اهلل ،إال بعد إذف من شيخ ،لو سند روحي ..فكوف فبلف من

العلماء  -وذكر لي أحد العلماء العاملين  -ال يكفيو ذلك ليتصدى
للعمل والتربية))!
ؤّذا يرهتن العمل اإلسبلمي ُب بعض مفاىيمو ،لوساطة الوسطاء!

انًذرست انتأصُهُت وانذعىة
إنً انتىدُذ
(ويشتمل على سبهيد وثبلثة مباحث)

عبذ انردًٍ بٍ انجىزٌ ًَىرج انتربُــت
انتىدُذَ ــت فٍ انقرٌ انسـ ــادش
يذرست انتأصُم انتىدُذٌ فٍ انقرٌ انثايٍ
انهجرٌ
اإلياو يذًذ بٍ عبذ انىهاب ًَـىرج انتربُـت
انتىدُذَـت فٍ انقرٌ انثاَـٍ عش ــر
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تًهُذ
ال شك أف االكبراؼ الذي وقع لؤلمة اإلسبلمية ُب منهج تربيتها ،وتدينها
منذ القرف الرابع اؽبجري ،وترسخ ُب اػبامس قد نبو علماء آخرين ،فبن ٓب
يستسلم لتخدير الوساطة ُب االعتقاد ،أو السلوؾ ،لرسوخ قدمو ُب فهم
القصد التوحيدي لئلسبلـ ..لذلك ٓب زبل ساحة اإلصبلح الدعوي من
علماء ،شكلوا ؿبطات ىػامةُ ،ب تاريخ الفكر اإلسبلمي عامة ،والفكر
الدعوي خاصة ،فاشتهرت مناراهتم ُب ظلمات التقليد ،ذات الوساطات
اؼبتعددة األوجو ،واألشكاؿ ،فحاولوا رغم ذلك فك اغبصار الوساطي من
صبيع جهاتو ،وقادوا معارؾ ضد كل وثنية معنوية ،أو مادية ،سبلحهم ُب
ذلك نصوص القرآف ،والسنة النبوية ،مؤصلُت وؾبددين ،داعُت إٔب العودة
إٔب ما كاف عليو الرسوؿ الكرًن صلى ا﵁ عليو وسلم ،وصحابتو األفاضل،
رضواف ا﵁ عليهم ،والسلف الصاّب فبن تبعهم بإحساف ،عرب القروف الثبلثة
اػبَتة.
ّْ
فالقرف اػبامس اؽبجري الذي قبحت فيو الوساطة ،بشقيها:الفكري
والروحيُ ،ب نيل اؼبشروعية ،لتقود ،وتوجو التدين اعبماىَتي لؤلمة
اإلسبلمية ،على يد أيب حامد الغزإب ،كما تبُت ،قد صنع رد فعل إهبايب
للمنهج التوحيدي ،بدءًا بالقرف السادس اؽبجري إٔب يومنا ىػذآ ،ب يفًت،
وٓب يهن ،على الرغم من سيطرة الوساطة ُب أبشع صورىا سيطرة تامة عرب
عصور االكبطاط.
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ورغم اختبلؼ القروف ،واؼبواقع ،والظروؼ ،اليت ظهر فيها دعاة التوحيد،
صبيعا ،وإمبا يقع
احدا ،واؼبضموف
ً
فقد كاف اؼبنهج و ً
متحدا لديهم ً
االختبلؼ ُب ؾباؿ التكييف ،والتنزيل للدعوة التوحيدية ،وتربية الناس
عليها.
لقد كاف اؽبم األكرب ؽبذا االذباه ،ىػو التأصيل ..التأصيل لكل شكل من
نظرا ألف اػبرؽ الذي دخلت منو الوساطة على األمة ،ىػو
أشكاؿ التدينً ،
إعطاء اؼبرجعيات االجتهادية ُب االعتقاد ،والسلوؾ ،قوة اؼبصدرية ،اليت
ليست لغَت النص الشرعي ..والتأصيل إمبا ىػو استصدار القرارات
واألحكاـ ،من داخل النص ،بأي صورة من صور االجتهاد ،اؼبنضبط
بضوابطو ،وأي اكبراؼ عن ىػذا اؼبنهج ،فإنو انزالؽ إٔب ضبلؿ الوساطة،
سواء كاف ُب آّاؿ الًتبوي ،أو غَته ..والتأصيل بعد ذلك ،ىػو الدعوة إٔب
التوحيد؛ ألف التدين من خبلؿ النص الشرعي وحده فقط،ىو عُت
التوحيد ،سواء تعلق ذلك التدين بآّاؿ العقدي التصوري ،أو بآّاؿ
العملي والسلوكي.
وقد تراكم إنتاج دعاة التوحيد عرب األجياؿ ُب صورة متكاملة متواترة
اػبطوات ،وىي ُب صبيع أحواؽبا تنهل من كتاب ا﵁ وسنة رسوؿ ا﵁ صلى
ا﵁ عليو وسلم ،حىت إنك لتجد أحيانًا ،تردد نفس النصوص بنفس
التوظيف ،ونفس االستنباط ،فبا هبعلها مدرسة واحدة ،إضافة إٔب
اػبصائص األخرى اعبامعة اليت ذكرناىا قبل؛ ولذلك كلو ،حق أف نسمى
مدرسة التأصيل الًتبوي.

سبهيد
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ولعرض ىػذه اغبركة ُب معركتها مع الوساطة ،سنبتدئ حبوؿ ا﵁ ،من القرف
السادس اؽبجري ،باعتباره القرف الذي شهد بواكَت الدعوة التوحيدية،
باعتبارىا رد فعل تصحيحي ،ؼبا ترسخ خبلؿ القرف اػبامس من وساطات.
مبوذجا ،من أىم الشخصيات اؼبمثلة ؽبذا االذباه ُب القرف
وسنختار
ً
افعا راية التوحيد ُب ىػذا
السادسٍ ،ب شخصيات أخرى فبن جاء بعد ،ر ً
القرف ،أو ذاؾ ،حىت مشارؼ العصر اغبديث.
وال بد أف نقرر ابتداءً ،أف النماذج الذين لبتارىم ،ليس باعتبارىم ؾبددي
قروهنم ،باؼبعٌت اؼبطلق ،بقدر ما ىػم مشاركوف ُب التجديد ،خاصة وأف من
العلماء من قرر أف التجديد قد يكوف صباعيًا ال فرديًا؛ ألف لفظ ( َمن) ُب

(قوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم :إف اهلل تعالى يبعث لهذه األمة ،على

رأس كل مائة سنةَ ،من يجدد لها دينها»( ،)1لفظ عموـ يفيد الفرد
واعبماعة باالشًتاؾ ..وإمبا العربة عندنا ،دبن اشتهر بدعوتو التوحيدية،
وحربو على الوساطة ،وتنزيلو لذلك ُب آّاؿ الًتبوي خاصة ،وترؾ لنا بعد
ذلك من تراثو العلمي ،ما يساعدنا على بياف خصائص اؼبدرسة التأصيلية،
ُب دعوهتا إٔب التوحيد ،وىي زبوض غمار العمل اإلصبلحي ،وتربية الناس،
وإمبا قصدنا التمثيل باألبرز ،ال اغبصر ،واالستقصاء.

 -1رواه أبو داود ،واغباكم ،والبيهقي ،وصححو األلباينُ ،ب (ص ج ص)،
..1874
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انًبذث األول
عبذ انردًٍ بٍ انجىزٌ
ًَىرج انتربُــت انتىدُذَ ــت فٍ
انقرٌ انسـ ــادش
توُب اإلماـ أبو الفرج عبد الرضبن بن اعبوزي ،رضبو ا﵁ ،سنة  596ىجرية،
فقد عاش خبلؿ القرف السادس الذي شهد تفاعبلت األمة مع ما قرره
الغزإب من وساطات على اؼبستوى العقدي والسلوكي ،خبلؿ القرف
اػبامس ،وبداية القرف السادس ،حيث توُب رضبو ا﵁ سنة 505ىػ .فصارت
الوساطة بصورىا اؼبختلفة ،ىػي تدين غالب اعبماىَت فبا نبو بعض العلماء
إٔب ىػذا االكبراؼ عن جادة التوحيد لدى الناس ،فتصدوا لئلصبلح
التوحيدي ،والتأصيل للتدين من جديد.
وقد كاف ابن اعبوزي ،صاحب اؼبصنفات الكثَتة ُب آّاؿ الًتبوي ،قد
ضمن أفكاره التوحيدية ،مركزة ُب كتابو الشهَت اؼبعروؼ بػ( :تلبيس
َّ
إبليس) ،أو (نقد العلم والعلماء) .وقد ىػالو رضبو ا﵁ ،إغراؽ اعبمهور ُب
تقديس مشايخ التصوؼ ،إٔب درجة أف يصَت اغببلج ،الذي ىػاصبو
اؼبتصوفة اؼبعتدلوفَ ،علَ ًما من أعبلـ التوحيد !!قاؿ ابن اعبوزي(( :وقد
جهبل منهم ،وقلة مباالة بإجماع
تعصب للحبلج جماعة من الصوفية ً
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الفقهاء! وبإسناد عن محمد بن الحسين النيسابوري ،قاؿ :سمعت
إبراىيم بن محمد النصر آبادي كاف يقوؿ :إف كاف بعد النبيين
والصديقين موحد فهو الحبلج! قلت :وعلى ىػذا أكثر قصاص
جهبل من الكل بالشرع ،وبُػ ْع ًدا عن معرفة النقل.
زماننا،وصوفية وقتناً ،
وقد جمعت في أخبار الحبلج كتابًا ،بينت فيو حيلو ،ومخاريقو ،وما
قاؿ العلماء فيو .واهلل المعين على قمع الجهاؿ))(.)1

وقد كاف ابن اعبوزي يشعر أف اؼبتصوفة اؼبعتدلُت الذين أقروا التصوؼ من
شرعوا لدخوؿ الوساطة إٔب آّاؿ التديٍت .كما كاف وبس
قبل ،ىػم الذين ّ
بصعوبة التوجو بالنقد إٔب ؾبموعة من األعبلـ والعلماء الذين ترسخت
إمامتهم ُب قلوب الناس ،وعقوؽبم ،من مثل أيب حامد الغزإب ،ولذلك
ت عن بعض أشياخهم
قع ْ
قاؿ ،وكأنو يعتذر عن منهجو النقديَ (( :و َ
صحيحا عنهم ،توجو الرد
غلطات لبعدىم عن العلم ،فإف كاف ذلك
ً
عليهم ،إذ ال محاباة في الحق ،وإف لم يصح عنهم ،حذرنا من مثل
ىػذا القوؿ ،وذلك المذىب من أي شخص صدر ...واهلل يعلم أننا لم
نقصد ببياف غلط الغالط ،إال تنزيو الشريعة ،والغيرة عليها من الدخل،
وما علينا من القائل والفاعل ،وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم ،وما زاؿ
العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبو ،قص ًدا لبياف الحق ال إلظهار
رد على ٍ
فبلف
عيب الغالط ،وال اعتبار بقوؿ جاىل يقوؿ :كيف يُ ُّ

 -1تلبيس إبليس..172 ،
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الزاىد ،المتبرؾ بو؟ ألف االنقياد إنما يكوف إلى ما جاءت بو الشريعة،

ال إلى األشخاص))(.)1

ىكذا وباوؿ ابن اعبوزي اؼبصلح ،أف ينقل الناس برفق اؼبريب ،من التدين
الوساطي ،إٔب التدين التوحيدي ،من تقديس األشخاص ،إٔب تقديس رب
األشخاصٍ ،ب ؿباكمة أقواؽبم وأفعاؽبم إٔب نصوص الشريعة ،اليت ىػي
مصدر التعبد دوف سواىا ،وذلك ىػو عُت التوحيد ..وبناء على ىػذا اؼبنهج
الذي رظبو ،فقد شرع ُب نقد أبرز اؼبشايخ الذين جعلوا أنفسهم وسطاء
وأوصياء على تدين الناس ،أو جعلهم الناس كذلك.
فكاف أبو حامد الغزإب ،من بُت أبرز الشخصيات اليت واجهها بالنقد ،رغم
أف آثاره التوجيهية ما زالت طرية ،وما زاؿ الناس ُب انبهار (بإحيائو) ،الذي
صار متنًا تشريعيًا للًتبية ،والتدين العاـ ..فقاؿ ابن اعبوزي ُب سياؽ سرد

اؼبصنفات ،اليت مالت باألمة إٔب التدين الوساطي(( :وجاء أبو حامد

الغزالي ،فصنّف لهم كتاب اإلحياء على طريقة القوـ ،ومؤله
باألحاديث الباطلة ،وىو ال يعلم بطبلنها .وتكلم في علم المكاشفة،
وخرج عن قانوف الفقو ،وقاؿ :إف المراد بالكوكب ،والشمس ،والقمر،
اللواتي رآىن إبراىيم صلوات اهلل عليو ،أنوار ،ىػي حجب اهلل عز

وجل ،ولم يرد ىػذه المعروفات ،وىذا جنس من كبلـ الباطنية))(.)2

 -1تلبيس إبليس..168 ،
 -2تلبيس إبليس..165 ،
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إف ابن اعبوزي كاف يعلم صعوبة اؼبهمة ،اليت ىػو مقبل عليها ،إذ سبكن
التقليد بشىت صوره ،وُب صبيع اؼبيادين العلمية ،والتعبدية ،من قلوب الناس
وعقوؽبم ،لذلك فقد انتدب نفسو للدعوة ،والًتبية ،واإلصبلح ،واشتهر
خبطبو ،ومواعظو البليغة ،بالعراؽ ،موطن التصوؼ ،وضبل راية األمر
باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر ،يستوي لديو ُب ذلك اغباكم وا﵀كوـ..
وبذلك فقد استطاع استمالة الناس ُب هناية اؼبطاؼ إليو ،وإقناع كثَت من
اػبلق دبنهجو التوحيدي .وقد ذٌكر أنو كاف يعقد ؾبلسو كل طبيس ببغداد،
ووبضره عدة آالؼ من الناس( ،)1حىت قاؿ عنو الشيخ علي الطنطاوي:
((أما منزلتو في الوعظ فما عرؼ من يدانيو فيها ،وقد قرأت سير

عشرات من أساتذة الوعظ فما رأيت من أوتي قوة العارضة ،وحسن
التصرؼ في فنوف القوؿ ،وشدة التأثير في الناس ،ما أوتيو ابن

الجوزي))(.)2

ؤّذه القوة ،انطلق وبارب مظاىر الوساطة ،وشىت أشكاؿ الوسطاء ..وقد
كانت اؼبشيخة الصوفية ُب عصره ،قد بدأت تربز بشكلها الطرقي ،كما
بينا ،وظهرت مقولة التسليم الكامل لوسطاء الًتبية الصوفية ،فانتصب ابن
اعبوزي بكل قوتو ،مهاصبًا ىػذه اؼبقوالت الوساطية ،وما شأّها ..قاؿ رضبو
ا﵁ معل ًقا على قوؽبم( :من قاؿ ألستاذهِٓ :بََٓ ،بْ يُفلح)(( :قاؿ المصنف،

 -1تلبيس إبليس ،من مقدمة الطنطاوي لو..13 ،
 -2تلبيس إبليس ،من مقدمتو..10 ،
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رحمو اهلل :ىػذه دعاة الصوفية ،يقولوف :الشيخ يسلم لو حالو ،وما لنا
أحد يسلم إليو حالو! فإف اآلدمي يرد على مراداتو بالشرع والعقل،

والبهائم بالسوط!))(.)1

واستمر رضبو ا﵁ ،ينزع اؼبشروعية عن الوسطاء ،باعتبارىم مصادر للتدين،
كدا ُب نفس الوقت أف اؼبصدرية اؼبطلقة ،إمبا ىػي للدليل ،أو النص
مؤ ً
منبها على ىػذا اؼبعٌت(( :واعلم أف من نظر إلى تعظيم
الشرعي ،فقاؿ ً
شخص ،ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنو ،كاف كمن ينظر إلى ما
جرى على يد المسيح صلوات اهلل عليو ،من األمور الخارقة ،ولم ينظر
إليو ،فادعى فيو األلوىية ،ولو نظر إليو ،وأنو ال يقوـ إال بالطعاـ ،لم

يعطو ما ال يستحقو.)2()).

وقاؿ ُب غَت ىػذا السياؽ متحدثًا عن عموـ الوساطة ،بتعظيم الرجاؿ ُب
ـبتلف اؼبذاىب ،واالذباىات(( :واعلم أف عموـ أصحاب المذاىب
يعظم في قلوبهم الشخص ،فيتبعوف قولو من غير تدبر بما قاؿ ،وىذا
عين الضبلؿ؛ ألف النظر ينبغي أف يكوف إلى القوؿ ال إلى القائل))(.)3

وبذلك كاف يبطل التقليد بشىت صوره ،سواء ُب آّاؿ الروحي ،أو آّاؿ
كدا ضرورة االستقبلؿ ُب طلب اؼبفاىيم الدينية،
الفقهي ،أو العقدي ،مؤ ً
 -1تلبيس إبليس..248 ،
 -2تلبيس إبليس..168 ،
 -3تلبيس إبليس..81 ،
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والتجرد من اعتبار سلوؾ فبلف ،أو مقولتو ،إال بقدر ما تنطلق من نصوص
القرآف والسنة وربتكم إليها ،أما أف يصدر الوسيط عن ؾبرد عقلو ،أو ذوقو
فيملي بذلك على الناس ،فهو ما يعٍت االستخفاؼ بعقوؽبم وأذواقهم ،وُب
ىػذا السياؽ نورد كلمة ذىبية البن اعبوزي ،يبُت فيها قيمة العقل،
واالستقبلؿ بو عن التقليد ،يقوؿ(( :اعلم أف المقلد على غير ثقة فيما

قلد فيو ..وفي التقليد إبطاؿ منفعة العقل ،ألنو إنما خلق للتأمل
والتدبر ،وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها ،أف يطفئها ،ويمشي

في الظلمة!))(.)1

إال أف اغباكم على صبيع العقوؿ ،ىػو كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو صلى ا﵁
عليو وسلم ،فبل قيمة لرأي ُب ؾباؿ التدين ليس لو أصل منها؛ وىذا ما
جعل ابن اعبوزي ،وبارب الوساطات ،أي من حيث كوهنا إمبلءً بالتشهي،
والذوؽ اػباص ،دوف انضباط إٔب قواعد الشرع وأصولو ،وىو عُت ما
ىػاصبو ُب الوساطة الروحية لدى اؼبتصوفة ،بشدة بالغة ،قاؿ رضبو ا﵁:
((وصنف لهم أبو طالب المكي( :قوت القلوب) ،فذكر فيو األحاديث
الباطلة ،وما ال يستند فيو إلى أصل من صلوات األياـ ،والليالي ،وغير
ذلك من الموضوع ،وذكر فيو االعتقاد الفاسد ،وردد فيو قوؿ( :قاؿ

بعض المكاشفين) ،وىذا كبلـ فارغ))(.)2

 -1تلبيس إبليس..81 ،
 -2تلبيس إبليس..164 ،
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ومثلو بالضبط ما تردد ُب (إحياء) الغزإب ،كما رأينا ،ولذلك فقد أنكر ابن
اعبوزي كل ابتداع ُب الدين ،وكل توجيو تربوي للمتدينُت ،ال يقوـ على
أساس من النصوص الشرعية ،ويبجد ذات الوسيط ،حىت تصَت مشيختو
مستقبل عن كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم،
مصدرا للتدين،
ً
ً
بل حىت تصَت قصائده ُب معاين التصوؼ ( ِذ ْكًرا)! فتُحفظ عن ظهر قلب،
ويهجر كتاب ا﵁ عز وجل .فصارت دواوين األقطاب ُب عصور االكبطاط،
وأب اليوـ ،عند بعض الناس( ،أسر ًارا) ،أخص من الوحي ،وأدؽ! وقد
تصدى ابن اعبوزي ؽبذه الظاىرة ُب بداياهتا ،وؼبا تبلغ من اػبطورة ما بلغت
بعد.
قاؿ رضبو ا﵁(( :وقد شب حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على
قراءة القرآف ،ورقت قلوبهم عنده بما ال ترؽ عند القرآف ،وما ذاؾ إال

لتمكن ىػوى باطن))(.)1

وقد أكثر ابن اعبوزي رضبو ا﵁  -وىو الواعظ الزاىد  -من نقد الوساطة
الروحية لدى اؼبتصوفة ،كمبالغتهم ُب تقدير شيوخهم ،ورفعهم إٔب مقاـ
األنبياء ،وتدينهم دبا سبليو عليهم خواطرىم وإراداهتم دوف عرض ذلك على
النص الشرعي ،وكذا تربيتهم اػبلق دبناىج ما أنزؿ ا﵁ ّٔا من سلطاف ،تقوـ
على ما يسمى عندىم (بأدب اؼبريد) ،الذي ال يعٍت شيئًا ،غَت خروج الفرد
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عن فطرتو ،وذاتو ،وشخصيتو ،وتقمص شخصية الشيخ ،وإف أوؿ الطريق
وآخره ،إمبا أساسو خدمة اؼبشايخ ،والوقوؼ لدى أعتأّم.
إال أف صاحبنا مع ذلك ٓب يغفل الوساطة الفكريةُ ،ب صورهتا العقدية
والفقهية ،حيث ذـ التقليد ،وشنع على اؼبقلدة ،من حيث إهنم ألغوا
عقوؽبم ،وتابعوا اؼبذاىب الكبلمية ،والفقهية ،دوف النظر إٔب أدلتها ،ولكن
بالنظر فقط إٔب رجاؽبا وأشياخها ،وىو عُت ما ظبيناه بالوساطة الفكرية.
مسيطرا ُب عصر ابن
ومعلوـ أف االذباه األشعري ُب الكبلـ ،ىػو الذي كاف
ً
اعبوزي ،بعد إقراره من طرؼ الغزإب ،وغَته من العلماء فصار بذلك عقيدة
وض ُمر االعتقاد بعقيدة السلف ،لسيطرة التقليد على
الشعوب اإلسبلميةَ ،
اعبماىَت ،فيما أمبله أبو اغبسن األشعري ،وتبلمذتو من بعده.
قاؿ ابن اعبوزي رضبو ا﵁(( :دخل إبليس على ىػذه األمة في عقائدىا،
من طريقين :أحدىما :التقليد لآلباء واألسبلؼ ،والثاني :الخوض فيما
ال يدرؾ غوره ،ويعجز الخائض عن الوصوؿ إلى عمقو ،فأوقع
أصحاب ىػذه القسم في فنوف من التخليط.
فأما الطريق األوؿ ،فإف إبليس زين للمقلدين أف األدلة قد تشتبو،
والصواب قد يخفى ،والتقليد سليم ،وقد ضل في ىػذه الطريق خلق
كثير .وبو ىػبلؾ عامة الناس.
فورطهم في
وأما الطريق الثاني ،فإف إبليس لما تمكن من األغبياء ّ
التقليد ،وساقهم سوؽ البهائم ،ثم رأى خل ًقا فيهم نوع ذكاء وفطنة،
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فاستغواىم على قدر تمكنو منهم ...منهم من نفره إبليس عن التقليد،
وحسن لو الخوض في علم الكبلـ ،والنظر في أوضاع الفبلسفة؛
ّ
ليخرج بزعمو عن غمار العواـ ،وقد تنوعت أحواؿ المتكلمين،
وأفضى الكبلـ بأكثرىم إلى الشكوؾ ،وببعضهم إلى اإللحاد ،ولم
عجزا ،ولكنهم رأوا
تسكت القدماء من فقهاء ىػذه األمة عن الكبلـ ً
عليبل ،فأمسكوا عنو ،ونهوا عن
غليبل ،ثم يرد الصحيح ً
أنو ال يشفي ً
الخوض فيو))(.)1
إف ىػذا النص صريح ُب داللتو ،على أف ابن اعبوزي رضبو ا﵁ٓ ،ب يكن
يعترب العقيدة على الصورة واؼبنهج الكبلميُت -من حيث ىػي عقيدة
كبلمية -ذات طابع فلسفي ،يستوي ُب ذلك االذباه اؼبعتزٕب ،واألشعري،
وغَتنبا ،وىو يشَت ُب ذلك إٔب األثر الًتبوي السيئ للعقيدة الكبلمية
عليبل ..إذ الًتبية عقديًا ،إمبا ربصل بنصوص القرآف،
حيث ترد الصحيح ً
وىو بذلك يؤكد أف التدين من الناحية العقدية ،ال يصح استصداره من
اؼبنظومات الكبلمية ،وإمبا من النصوص الشرعية ،وىو معٌت من معاين
سكوت فقهاء السلف عن اػبوض ُب علم الكبلـ.
وأصرح من ىػذا عنده ،ما بينو بعد مهاصبة كل العقائد الكبلمية ،وذلك ُب

قولو رضبو ا﵁(( :فإف قاؿ قائل :قد عبت طريق المقلدين في األصوؿ،
وطريق المتكلمين ،فما الطريق السليم من تلبيس إبليس؟ فالجواب أنو

 -1تلبيس إبليس..82 ،81 ،
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ما كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وأصحابو ،وتابعوىم
بإحساف من إثبات الخالق سبحانو ،وإثبات صفاتو على ما وردت بو
اآليات واألخبار من غير تفسير ،وال بحث عما ليس في قوة البشر

إدراكو))( ،)1وكاف يشَت بذلك إٔب إثبات األشعرية للصفات ،ولكن بصورة
كبلمية فلسفية ُب مقولتهم اؼبشهورة (ليست ىػي الذات ،وال ىػي غَتىا )،
وإمبا العقيدة عنده تؤخذ بنصوصها القرآنية واغبديثية .ولذلك قاؿ بعد ُب
نفس السياؽ(( :وال نتعدى مضموف اآليات ،وال نتكلم في ذلك برأينا،

وقد كاف أحمد بن حنبل ينهى أف يقوؿ الرجل :لفظي بالقرآف مخلوؽ،

أو غير مخلوؽ ،لئبل يخرج عن االتباع للسلف إلى حدث))(،)2

ولذلك فقد عاب على بعض اغبنابلة الذين البرطوا ُب سلك األشعرية ؛
العتبارىم إياىا عقيدة أىل السنة واعبماعة ،كما وقع لكثَت من اؼبذاىب
الفقهية ،وما ىػي إال عقيدة أيب اغبسن األشعري ،وأتباعو ،وإمبا العقيدة
السنية ىػي فقط ما نص عليو الكتاب والسنة ،دوف تأويل ،وال تفسَت ،كما
ذكر رضبو ا﵁ ..قاؿ ُب سياؽ حديثو السابق عن أضبد بن حنبل ،رضبو ا﵁:
((والعجب ممن يدعي اتباع ىػذا اإلماـ ،ثم يتكلم في المسائل
المحدثة))(.)3

 -1تلبيس إبليس..88 ،
 -2تلبيس إبليس..88 ،
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أسا غبركة
ىكذا إذف كاف ابن اعبوزي ُب القرف السادس اؽبجري ،ر ً
تصحيحية ،لِما تقرر من وساطاتُ ،ب القرف الرابع واػبامس ،وتأصيلو ؼبا
اعتقادا،
ينبغي أف تكوف عليو األمة ُب تدينها ،وتسَت عليو ُب تربيتها،
ً
آثارا بالغة ُب
ً
وفقها ،وسلوًكا ..ومات ابن اعبوزي رضبو ا﵁ ،وقد ترؾ ً
آّتمع اإلسبلمي ،من حيث أرسى قواعد مدرسة التأصيل ،والدعوة إٔب
التوحيد ،فظل ؾبتمع تسوده الوساطة ،بكل أشكاؽبا.
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انًـبذث انثـاَـٍ
يذرست انتأصُم انتىدُذٌ فٍ
انقرٌ انثايٍ انهجرٌ
لعل القرف الثامن اؽبجري ،ىػو أىم القروف من حيث التأصيل للًتبية،
والدعوة إٔب تأسيسها على األصوؿ التوحيدية ،ونبذ ـبتلف أشكاؿ
الوساطات ،وذـ التقليدٍ ،ب الدخوؿ ُب معركة شاملة مع اؼبقلدة ،ووسطاء
اؼبذاىب اؼبتعصبُت ؼبقوالهتم .وقد سبيز القرف الثامن بكثرة الدعاة
واؼبصلحُت ،الذين قاموا على نفس اؼبنهج التوحيدي ،فقد ظهر ُب النصف
األوؿ منو اإلماـ تقي الدين ابن تيمية ُب اؼبشرؽ ،وتبلمذتو األعبلـ كابن
القيم.
كما ظهر ُب الغرب اإلسبلمي ،إماـ غرناطة ،أبو إسحاؽ الشاطيب ،خبلؿ
النصف الثاين من القرف اؼبذكور ،وجاىد على غرار ابن تيمية ،من أجل
القضاء على اؼبمارسات الوساطية ُب ؾباؿ التدين.
ونظرا لسعة اآلثار اليت تركها دعاة التوحيد ُب ىػذا القرف ،فقد عرؼ هنضة
ً
تدينية ،وصحوة دينية متميزة ،رغم الشدة اليت قوبل ّٔا العلماء اؼبصلحوف
فعبل عن باقي
من نفي ،وسجن ،وتشريد ،فبا جعل القرف الثامن يتميز ً
القروف ،بدءًا دبا بعد عصر الغزإب ،حىت مشارؼ العصر اغبديث! بل ما
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زاؿ تراث ابن تيمية ،وابن القيم ،والشاطيب ،يشكل مادة مرجعية لكثَت من
اغبركات اإلصبلحية اغبديثة واؼبعاصرة !
نعم سبيز القرف السابع بوجود بعض الشخصيات التوحيدية ،كالعز بن عبد

السبلـ ،اؼبتوَب سنة 660ىػ ،فقد قاؿ عنو األستاذ اغبجوي(( :مطلع على
حقائق الشريعة ودقائقها ،عارؼ بمقاصدىا ،آمر بالمعروؼَّ ،نهاء عن
كثيرا من البدع ...ولما استعاف سلطاف وقتو بالفرنج،
المنكر ،أزاؿ ً
وأعطاىم (صيدا) ،أسقطو من الخطبة ...وقضيتو في بيع المماليك،
الذين كانوا ملوؾ مصر ،غريبة! ولما امتنعوا ،خرج من مصر يريد

الشاـ فتبعو أىلها ،وعلماءىا ،وكبارىم ،وصغارىم ،ونساءىم ،حتى
تبعو السلطاف ورده ،وباعهم ،وفرؽ ثمنهم في وجوه الخير))( ...)1وقد

أوردنا قَػْب ُل جزءًا من قصيدتو ُب ذـ الوساطة الصوفية ،اليت منها قولو :تركوا
الشرائع واغبقائق واقتدوا بطرائق اعبهاؿ والضبلؿ إال أف تفرغ علماء القرف
الثامن ،للدعوة التوحيدية ،وتصديهم للوساطة ،وبثهم ذلك ُب أغلب
متكامبل شكل خطوة ىػامة ُب طريق
مشروعا
مصنفاهتم جعل من حركتهم
ً
ً
إعادة تشكيل العقل اؼبسلم ،وذبربة رائدةُ ،ب ؾباؿ الًتبية ،وتكوين
الشخصية اإلسبلمية ..وسنقتصر على تقدًن مبوذجُت اثنُت فقط من ىػذا
القرف ،ىػما :ابن تيمية من اؼبشرؽ ،والشاطيب من األندلس بالغرب
اإلسبلمي.

 -1الفكر السامي..340-339/2 ،
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(أ) التأصيل التربوي عند :اإلماـ تقي الدين أحمد بن
تيمية الحراني

توُب ابن تيمية رضبو ا﵁ سنة 728ىػ ،فبا يعٍت أف حركتو اإلصبلحية قد
ترعرعت ،ونضجت خبلؿ بداية القرف الثامن اؽبجري ،فبا سيكوف لو أثر
على تبلمذتو ،الذين عاشوا إٔب هناية القرف اؼبذكور .وؾبمل مشروع ابن
تيمية الًتبوي ،كما يقوؿ اغبجوي يقوـ على(( :فهم حقيقة الدين

اإلسبلمي ،وتجريده عن زوائد االبتداع ،وإخبلص الدعوة للتوحيد
الحق ،وترؾ المغاالة في تعظيم المخلوؽ ،كي ال يلحق بالخالق...
واستقبلؿ الفكر في فهم الشريعة من كتاب ،وسنة ،وقياس ،واتباع
السلف ،ونبذ المحدثات ..على ىػذا تدور سائر كتبو ،وىذا ما كاف

عليو السلف الصالح رضي اهلل عنهم ،فهو من المجددين))(.)1

ح ًقا لقد كاف ابن تيمية رضبو ا﵁ ،أمة وحده ذلك أف عصره قد شهد
سيطرة التقليد بصورة ـبيفة إٔب درجة استسبلـ ذوي العقوؿ واألذكياء من
العلماء ؽبذه اؼبقولة ،اليت نظمها أحدىم ُب قولو:
ٓب يَ َد ْع من مضى للذي غرب

 -1الفكر السامي..364/2 ،
 -2ؾبموع الفتاوى. .95/4 ،
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ومع ذلك ،فقد استطاع ابن تيمية ،أف يزحف ضد تيار التقليد الواسع،
انتصارا على اؼبقلدة ،بنفي صبيع الوساطات الفكرية ،عقديًا وفقهيًا،
ووبقق
ً
جيبل من التبلميذ ،الذين ضبلوا راية
والروحية ،سلوكيًا وتربويًا ،ويؤسس ً
التوحيد بعده ،رضبو ا﵁.
وقد انطلق ُب مشروعو من تأسيس مصدر التدين على الكتاب والسنة.
وأكد على ىػذه اؼبقولة ُب صبيع كتبو وفتاويو ،وقلما وبكم ُب مسألة ،دوف
أف ّْ
يذكر ّٔذا اؼببدأ التوحيدي األصيل ..ومن كبلمو اعبامع ُب ذلك ،قولو:
((فأحسن الحديث ،وأصدقو كتاب اهلل ،خبره أصدؽ الخبر ،وبيانو
َي ح ِد ٍ
يث بَػ ْع َد اللَّ ِو َوآيَاتِِو
أوضح البياف ،وأمره أحكم األمور﴿ ،فَبِأ ّْ َ
ِ
كبلما ،أو حديثًا مما يقاؿ :إنو
يػُ ْؤمنُو َف﴾]اعباثية ،]6:وكل من اتبع ً
يُلهمو صاحبو ،ويُوحى إليو ،أو أنو ينشئو ويحدثو ،مما يعارض بو
ظلما))(.)1
القرآف ،فهو من أعظم الظالمين ً

فنفى بذلك كل مصدرية للتدين ،فبا سوى النص الشرعي ،كأذواؽ
اؼبتذوقُت ،وأوِراد اؼبتصوفُت ،ومثل ىػذا كثَت متواتر ُب مصنفاتو رضبو ا﵁ٍ ،ب
بُت أف منهج التدين إمبا يؤخذ على طريقة أىل اغبديث ،لكن ليس باؼبعٌت
الشائع ؼبصطلح (أىل اغبديث) ،بل دبعٌت العلماء الذين يأخذوف
مفاىيمهم وفتاواىم من فقو اغبديث ،باعتباره القناة األضبط الستنباط
فهما،
أحكاـ القرآف .فأىل اغبديث ىػم اؼبنضبطوف بنصوص الشرعً ،
 -1ؾبموع الفتاوى..86-85/4 :
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واستنباطًا .وُب ذلك يقوؿ رضبو ا﵁(( :ونحن ال نعني بأىل الحديث:
المقتصرين على سماعو ،أو كتابتو ،أو روايتو ،بل نعني بهم كل من كاف
وظاىرا،
ظاىرا وباطنًا ،واتباعو باطنًا
ً
أحق بحفظو ،ومعرفتو ،وفهموً ،
وكذلك أىل القرآف .وأدنى خصلة في ىػؤالء محبة القرآف والحديث،
والبحث عنهما ،وعن معانيهما ،والعمل بما علموه من موجبهما ))(.)1

وربت راية القرآف ،والسنة ،قاـ ابن تيمية ،وبارب كل أشكاؿ الوساطات،
وكاف اىتمامو بالعقيدة ،باعتبارىا أساس التعبد غالبًا ،فحارب الوساطة
الكبلمية ،بدءًا باؼبفاىيم واؼبصطلحات ،وانتهاءً باؼبناىج واألحكاـ ،ذلك
أنو رفض تسمية علم الكبلـ بػ( :أصوؿ الدين) باعتبار ىػذا اؼبصطلح،
يضفي من اؼبشروعية على عقائد اؼبتكلمُت ،ما هبعلها ُب قداسة العقيدة
القرآنية ،كما ىػي ُب نصها اؼبنزؿ ..ومعلوـ أف صيغ الكبلـ ،واؼبنظومات
اؼبركبة منها ُب االعتقاد ،ما ىػي إال اجتهاد قابل للخطأ والصواب ..قاؿ

ابن تيمية رضبو ا﵁(( :إف طائفة من أىل الكبلـ يسمى ما وضعو:
(أصوؿ الدين) ،وىذا اسم عظيم ،والمسمى بو فيو من فساد الدين ما
اهلل بو عليم ...وعامة ىػذه الضبلالت ،إنما تَطْر ُؽ من لم يعتصم
()2
بالكتاب والسنة))

 -1ؾبموع الفتاوى..95/4 ،
 -2ؾبموع الفتاوى..56/4 ،
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ومعلوـ أف العقيدة األشعرية ،كانت عقيدة التدين اعبماىَتي ُب عصره،
ولذلك فقد حاوؿ نزع القداسة عنها ،واعتبارىا من الطوائف الضالة عما
رظبو القرآف الكرًن ،والسنة النبوية ،وحشرىا مع اعبهمية ،واؼبعتزلة،
واػبوارج ،والرافضة ،رغم قرب التصورات األشعرية إٔب السنة ،على حد

تعبَته رضبو ا﵁ ،حيث قاؿ(( :السنة ،والشريعة ،والمنهاج ىػو الصراط

المستقيم الذي يوصل العباد إلى اهلل ...وقاؿ عبد اهلل بن مسعود:
خط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خطًاَّ ،
َّ
وخط خطوطًا عن يمينو

وشمالو ،ثم قاؿ :ىػذا سبيل اهلل ،وىذه ُسبُل ،على كل سبيل منها
ِ
ِ ِ
﴿وأ َّ
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَػتَّبِعُوا
َف ىػََذا صَراطي ُم ْستَق ً
شيطاف يدعو إليو ،ثم قرأَ :
السبُ َل فَػتَػ َفَّر َؽ بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِو﴾]األنعاـ .[153:وإذا تأمل العاقل الذي
ُّ
يرجو لقاء اهلل ىػذا المثاؿ ،وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ،ثم
المعتزلة ،ثم الجهمية ،والرافضة ،ومن أقرب منهم إلى السنة ،من أىل
كبل منهم لو
الكرامية ،والكبلبية ،واألشعرية ،وغيرىم ،وأف ً
الكبلـ ،مثل َّ
سبيل ،يخرج بو عما عليو الصحابة ،وأىل الحديثَّ ،
ويدعي أف سبيلو
ىػو الصواب ،وجدت أنهم المراد بهذا المثاؿ الذي ضربو المعصوـ

وح ٌي يوحى))(.)1
الذي ال يتكلم عن الهوى إف ىػو إال ْ

وابن تيمية ،يعلم أنو بفعلو ىػذا ،سوؼ يُغضب أشاعرة عصره ،وىم أكثر
فقهاء اؼبذاىب اؼبتصدين للفتوى ،والدفع عن اؼبذىب الفقهي والعقدي،

 -1ؾبموع الفتاوى..57/4 ،
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من شافعية ،ومالكية ،وغَتنبا ،ولذلك فقد ّبُت وجو التمايز والتباعد ،بُت
وبُت ذلك ُب
العقيدة األشعرية ،والعقيدة السلفية ،أو عقيدة التوحيدَّ ،
مواطن متعددة حىت يوضح للناس أف اجتهاد أيب اغبسن األشعري وأتباعو،
ليس بالضرورة ىػو عقيدة القرآف والسنة بالتماـ والكماؿ حىت يصَت دوف
غَته ىػو عقيدة التدين العاـ ..قاؿ رضبو ا﵁:
كثيرا من أصحاب أبي محمد ،من أتباع أبي الحسن
((يوضح ذلك أف ً
األشعري ،يصرحوف بمخالفة السلف في مثل مسألة اإليماف ،ومسألة

تأويل اآليات واألحاديث ،يقولوف( :مذىب السلف :أف اإليماف قوؿ
وعمل ،يزيد وينقص ،وأما المتكلموف من أصحابنا ،فمذىبهم كيت
وكيت) ..وكذلك يقولوف( :مذىب السلف :أف ىػذه اآليات،
واألحاديث الواردة في الصفات ال تتأوؿ ،والمتكلموف يريدوف تأويلها
جوازا)… ىػذا منطوؽ ألسنتهم ،ومسطور كتبهم ،أفبل
إما وجوبًا ،وإما ً
وأيضا فقد ينصر المتكلموف أقواؿ
عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ً ...
السلف تارة ،وأقوؿ المتكلمين تارة ،كما يفعلو غير واحد ،مثل أبي

المعالي الجويني ،وأبي حامد الغزالي ،والرازي وغيرىم ...فبل يثبتوف
على دين واحد ،وتغلب عليهم الشكوؾ .وىذا عادة اهلل فيمن أعرض

عن الكتاب والسنة))(.)1

 -1ؾبموع الفتاوى..157-156/4 ،
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وٓب يكتف ابن تيمية ببياف فساد اؼبنظومة الكبلمية ُب االعتقاد من الناحية
اؼببدئية فقط ،بل َّبُت سلبيتها من حيث آثارىا الًتبوية ُب إصبلح تدين
الناس ،وترسيخ إيباهنم ذلك أف الًتبية إمبا تؤٌب أكلها ،ونفعها اإليباين إذا
كانت بنصوص القرآف والسنة ،وأف االعتقاد دبا تضمنو النص الشرعي
مأخو ًذا بنصو اؼبتعبد بتبلوتو ،ىػو الذي يعطي اإليباف ،ويذكي جذوتو ُب
القلوب ،ويرتقي بالفرد من ىػاوية الشك واالضطراب ،إٔب مقاـ اليقُت.
وتلك خاصية الًتبية التوحيدية كما بينا من قبل ،وُب ذلك يقوؿ ابن تيمية:
((ما زاؿ أئمتهم ،يخبروف بعدـ األدلة والهدى في طريقهم ،كما ذكرناه
عن أبي حامد وغيره ،حتى قاؿ أبو حامد الغزالي( :أكثر الناس شكػًا
عند الموت أىل الكبلـ) ...فأما ما أوتيو علماء أىل الحديث،
فأمر يَ ِج ُّل عن الوصف،
وخواصهم ،من اليقين ،والمعرفة ،والهدىٌ ،
ولكن عند عوامهم من اليقين ،والعلم النافع ،ما لم يحصل منو شيء
()1

ألئمة المتفلسفة المتكلمين ،وىذا ظاىر مشهود لكل أحد))

كما تصدى كذلك إٔب مظاىر الوساطة الروحية ُب األمة ،ؿباربًا اشًتاط
الوسطاء ُب السلوؾ إٔب ا﵁ ،والتعبد بناءً على مصادر ونبية ال ربتكم إٔب
نص معلوـ ،كواردات األذواؽ ،وشطحات األحواؿ ،ومظاىر التدين
الفلسفي ،من مقوالت اؼبتصوفة ،الذين استتب األمر ألشياخهم ،وطرقهم،
ُب زمانو رضبو ا﵁ ،فهاجم أبا حامد الغزإب ،من حيث إنو ٓب ينضبط

 -1ؾبموع الفتاوى..29-28/4 ،
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لنصوص الشرع ،إمبا كاف يُستقى من الفلسفة اليت ىػاصبها وحارّٔا ،ولذلك
قاؿ فيو:
((وأبو حامد الغزالي يميل إلى الفلسفة ،لكنو أظهرىا في قالب
التصوؼ ،والعبارات اإلسبلمية ،ولهذا رد عليو علماء المسلمين حتى
أخص أصحابو أبو بكر بن العربي ،فإنو قاؿ :شيخنا أبو حامد دخل
()1

في بطن الفبلسفة ،ثم أراد أف يخرج منهم ،فما قدر))

وأنكر أف يعتمد الغزإب على األذواؽ ،واؼبكاشفات ،لتفسَت النصوص
الشرعية على مقتضاىا فتكوف بذلك حاكمة على القرآف والسنة ال ؿبكومة
ّٔما ،وىذا عُت الوساطة ،كما ذكرنا .قاؿ رضبو ا﵁َّ (( :
فإف أبا حامد،
كثيرا ما يحيل في كتبو ،على ذلك النور اإللهي ،وعلى ما يعتقد أنو
ً
يوجد للصوفية والعباد برياضتهم ،وديانتهم من إدراؾ الحقائق ،وكشفها
()2

لهم حتى يزنوا بذلك ما ورد بو الشرع))

ويُرجع ابن تيمية سبب اكبراؼ الغزإب ،رغم ذكائو عن جادة التدين السٍت،
والًتبية التوحيدية ،إٔب ضعفو ُب معرفة اغبديث النبوي من جهة ،وإغراقو
أكثر أياـ عمره ُب طلب اؼبعارؼ الفلسفية والكبلمية ،اليت ركبت ُب نفسو
عقدة ذـ أىل اغبديث وا﵀دثُت من جهة أخرى ..فلم يستطع رغم معرفتو

 -1ؾبموع الفتاوى..164/4 ،
 -2ؾبموع الفتاوى..63/4 ،
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ببطبلف الفلسفة أف يتخلص من آثرىا ُب ىػذا الشأف ،وُب ىػذا يقوؿ ابن
تيمية:
((وسبب ذلك أنو علم بذكائو ،وصدؽ طلبو ،ما في طريق المتكلمين
والمتفلسفة من االضطراب ...فيجد في كبلـ المشايخ والصوفية ما
ىػو أقرب إلى الحق ،وأولى بالتحقيق من كبلـ الفبلسفة والمتكلمين،

واألمر كما وجده ،لكن لم يبلغو من الميراث النبوي الذي عند خاصة
األمة من العلوـ واألحواؿ ،وما وصل إليو السابقوف األولوف من العلم
والعبادة ...النسداد الطريقة السنية النبوية عنو ،بما كاف عنده من قلة
العلم بها ،ومن الشبهات التي تقلدىا عن المتفلسفة والمتكلمين،
حتى حالوا بينو وبين تلك الطريقة ،ولهذا كاف كثير الذـ لهذه الحوائل،
ولطريقة العلم! وإنما ذاؾ لعلمو الذي سلكو ،والذي حجب بو عن
حقيقة المتابعة للرسالة ،وليس ىػو بعلم إنما ىػو عقائد فلسفية وكبلمية
()1

))

متكلما متفلس ًفاُ ،ب لباس
 ..وىكذا يكوف الغزإب ُب نظر ابن تيمية،
ً
اؼبتصوؼ ،ليس إال !
منكرا ما وصلوا إليو من
ٍب يلتفت ابن تيمية بعد ذلك إٔب متصوفة عصرهً ،
اكبراؼ ُب الفهم والتطبيق للدين ،وما نصبوه من وسطاء ُب الًتبية ..وأنكر

 -1ؾبموع الفتاوى..64-63/4 ،
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عليهم أف تتضمن طرقهم أسر ًارا ،ال تتضمنها النصوص القرآنية واغبديثية.
قاؿ رضبو ا﵁(( :وقد رأيت من أتباع ىػؤالء طوائف َّ
يدعوف أف ىػذه
وخاطبت في ذلك
األمور من األسرار المخزونة ،والعلوـ المصونة..
ُ
طوائف منهم ،وكنت أحلف لهم أف ىػذا كذب مفترى ،وأنو ال يجري

()1
اقعا،
من ىػذه األمور شيء))  ..أي أنو ال هبري منها شيء ً
شرعا ،وال و ً

وإمبا ىػي زبييبلت إبليسية ليس إال ..ومنها ما اعتقدوه ُب أشياخهم
شرعا من اؼبعجزات النبوية !قاؿ ُب
ورجاؽبم من كرامات تفوؽ ما عرؼ ً
ذات السياؽ:

((فإف شيخهم الذي ىػو عارؼ وقتو ،وزاىده عندىم ،كانوا يزعموف أنو
ىػو المسيح الذي ينزؿ ،وأف معنى ذلك نزوؿ روحانية عيسى عليو
السبلـ ،وأف أمو أسمها مريم ،وأنو يقوـ بجمع الملل الثبلث ،وأنو

مظهرا أكمل من مظهر محمد ،وغيره من المرسلين! ولهم
يظهر
ً
()2
مقاالت من أعظم المنكرات ،يطوؿ ذكرىا ووصفها))
وحارب بعد ذلك العقلية االستهبلكية واالستسبلمية لدى الشباب
واؼبريدين ،كما حارب تقديس مقوالت األشياخ وشطحاهتم ،واعتبارىا من

األسرار والعلوـ اللدنية اليت ال هبوز ردىا ،وال مناقشتها! قاؿ(( :وىذا كثير
مؤل العالم ،تجد كل قوـ يدعوف من االختصاص باألسرار والحقائق ما
 -1ؾبموع الفتاوى..82/4 ،
 -2ؾبموع الفتاوى..82/4 ،
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ال يدعي المرسلوف ،وأف ذلك عند خواصهم ،وأف ذلك ال ينبغي أف

يقابل إال بالتسليم))(.)1

وٓب يكن ينكر على الصوفية طلبهم الوصوؿ إٔب أعلى اؼبقامات اإليبانية،
وال حبهم للزىد والعبادة ،وإمبا كاف يشًتط أف يكوف كل ذلك من مشكاة
القرآف والسنة ،أو بعبارة أخرى أف يأخذوا مسلك التدين والًتبية عرب اؼبنهج
التوحيدي ،واالرتباط اؼبباشر بنصوص اإلسبلـ ،ال عرب اؼبنهج الوساطي،

واالرتباط بالشطحات واألشياخ ،قاؿ رضبو ا﵁(( :كاف كثير من أرباب
العبادة ،والتصوؼ يأمروف بمبلزمة الذكر ،ويجعلوف ذلك ىػو باب
الوصوؿ إلى الحق ،وىذا حسن إذا ضموا إليو تدبر القرآف والسنة،

واتباع ذلك))(.)2

وىكذا قبد ابن تيمية ،اؼبصلح واؼبريب ،يدخل ُب معركة متعددة اعببهات،
ودحضا
دفاعا عن مصدرية القرآف والسنة،
ً
ووبارب على ـبتلف الواجهاتً ،
لكل وساطة ،مهما كاف شكلها ،وصاحبها! فبا ألب عليو خصومو من
اؼبذاىب ،والطرؽ ،وسلطاف زمانو ،الذي أدخلو سجنو حىت مات فيو رضبو
ضخما ،يؤصل فيو للمنهج التوحيديُ ،ب ؾباؿ
ا﵁! لكنو ترؾ لنا تراثًا
ً
التدين ،وتربية الناس عليوَّ ،
شكل مادة مرجعية ىػامة ،للحركات اإلصبلحية
اليت جاءت بعد.

 -1ؾبموع الفتاوى..76/4 ،
 -2ؾبموع الفتاوى..40/4 ،
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(ب) التأصيل التربوي عند :اإلماـ أبي إسػحاؽ الشػاطبي

أما اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب ،الغرناطي ،فقد هنض دبشروعو اإلصبلحي
الًتبويُ ،ب النصف الثاين من القرف الثامن اؽبجري ،إذ توُب رضبو ا﵁ سنة
790ىػ.
والشاطيب ،ىػو صاحب اؼبقاصد النظرية األصولية ذات البعد الًتبوي ،كما
سنبُت حبوؿ ا﵁ ،وىو رضبو ا﵁ ،متأثر بالغزإب ،ؿبيل عليو ُب أكثر من
مقلدا لو ُب شيء ،بل جاء
موطنُ ،ب كتاب (اؼبوافقات) ،بيد أنو ٓب يكن ً
عمبل نقديًا ؼبشروع الغزإب اإلصبلحي.
مشروعو ً
إف الشاطيب كاف ُم ِق ِّبل ُب التأليف ،لكنو ألف كتابُت أغنيا عن العشرات
من اؼبصنفات ،ونبا :كتاب اؼبوافقات ،وكتاب االعتصاـ.

وقد كانت شخصية الشاطيب ،اؼبصلح ،اؼبريب ،حاضرة ّٔذا اؼبعٌت بصورة
قوية ُب الكتابُت ،رغم اختبلؼ موضوعيهما ُب الظاىر ،وإال فهما
متكامبلف ،متوافقاف.
أما كتاب االعتصاـ ،فهو من حيث العنواف ،إشارة إٔب ضرورة (االعتصاـ)
بالكتاب والسنة ُب ؾباؿ التدين ،ونبذ أشكاؿ الوساطة .وىو بذلك يقابل
كتاب اإلحياء ،للغزإب ..إف الغزإب قد نادى بإحياء علوـ الدين ،فجاء
الشاطيب ليقوؿ :نعم ..ولكن بشرط االعتصاـ بالنص الشرعي ،وىو ما
فقده الغزإب ،كما تبُت ُب إحيائوٍ ..ب إف الغزإب حاوؿ إعادة تشكيل
العقل اؼبسلم ،واؼبنهج العقبلين ُب اإلسبلـ ،من خبلؿ (اؼبستصفي) ،كما

اؼبػبحث الثػانػي
مدرسة التأصيل التوحيدي ُب القرف الثامن اؽبجري

258

بينا ،لكن على أساس ضبطو باؼبنطق األرسطي ،الذي جعل اعباىل بو ،ال
أصبل(.)1
يوثق بعلومو ً
ٍب صنف الشاطيب كتاب اؼبوافقات ُب أصوؿ الشريعة ،على غرار
علما
اؼبستصفى ،لكن بدؿ أف يضبطو باؼبنطق ،ىػاجم ىػذا األخَت ،واعتربه ً
دخيبل يقوـ على مقوالت تناُب أصوؿ اإلسبلـ ..وضبط اؼبقوالت األصولية
ً
دبا ظباه بػ ( :مقاصد الشريعة) ،اليت تتنزؿ لضبط (مقاصد اؼبكلفُت) الناشئة
بالقلب ،فيكوف بذلك قد ربط اؼبنهج العقلي ُب اإلسبلـ خبطرات القلب،
خالصا ﵁ ،كما
عبدا
ضبطًا لو حىت ىبرج اؼبكلف عن داعية ىػواه ،ويكوف ً
ً
عرب ُب أكثر من موطن( ..)2فهكذا يكوف مشروعو األصوٕب ُب اؼبوافقات،
ائدا ُب ربط (الضبط العقلي) ،بػ( :العدالة القلبية) ،كما ىػو عند
ً
عمبل ر ً
ا﵀دثُت ،ىػو معٌت تربوي ،قلما رامتو اؼبصنفات األصولية من قبل.
إ ّف (اؼبوافقات) ،وإف كاف صاحبو قد عرب أنو حاوؿ التوفيق فيو ،بُت
أيضا ،بُت ظاىر التدين وباطنو،
مذىب اؼبالكية ،واغبنفية ،إال أنو وفَّق فيو ً
لدى اؼبكلف ،أو بعبارة أخرى :عمل على تعميق مغزى التكاليف الظاىرة،
وربطها بأصوؽبا من التكاليف الباطنة ،وذلك بربط مفهوـ اإلسبلـ دبفهوـ
اإليباف ،ربطًا قويًا ،حىت ينتج عنهما (اإلحساف) ،الذي ىػو غاية اؼبناىج
الًتبوية ،على اختبلؼ مشارّٔا وطرائقها ُب اإلسبلـ ،أخطأت أـ أصابت.

 -1اؼبستصفى..10 ،
 -2اؼبوافقات..38/2،
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وٓب يسلم للشاطيب ىػذا اؼبشروع ويكتمل ،إال بتوحيد اؼبنهج ،وذلك بنبذ
صبيع التأثَتات الوساطية ،واالستقبلؿ اغبُّر ،عن كل السلط اؼبذىبية
واؼبشيخية ،إال سلطة النص الشرعي ،اليت أمدتو بتجديداتو الفائقة،
وإشراقاتو التوحيدية الرائقة ،ذلك اؼبنطق اؽبادي إٔب التوحيد ،ىػو ما عرب
إعدادا للعمل اإلصبلحي ،ومواجهة التبعات
عنو بصراحة ،وىو يعد نفسو ً
الدعوية حيث قاؿ ُب كتاب االعتصاـ:
الرب ،الكريم ،الرءوؼ ،الرحيم ،فشرح لي من معاني
علي ُّ
(( َّ
من َّ
الشريعة ،ما لم يكن في حسابي ،وألقى في نفسي القاصرة ،أف كتاب
اهلل ،وسنة نبيو لم يَػ ْتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقوؿ ،وال أبقيا
مجاال يعتد ،وأف الدين قد كمل ،والسعادة الكبرى فيما وضع،
لغيرىما ً
والطلبة فيما شرع ،وما سوى ذلك فضبلؿ ،وبهتاف ،وإفك ،وخسراف،

محصل
وأف العاقد عليهما بكلتا يديو ،مستمسك بالعروة الوثقى،
ّْ

لكليتي الخير ،دنيا وأخرى ،وما سواىما فأحبلـ ،وخياالت،

وأوىاـ))(.)1

وكاف رضبو ا﵁ ،يعلم أنو طريق صعبُ ،ب زماف سيطرت فيو البدع،
قليبل ،وأف التوحيد صار غريبًا بُت الناس ،حىت
ووسطاءىا على األمة إال ً

 -1االعتصاـ ..19/1
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إنو رضبو ا﵁ ،بدأ كتاب االعتصاـ حبديث« :بدأ اإلسبلـ غريبًا»

اغبديث(..)1

إال أنو بعد تدبر وتفكر ،وجد أال مناص من اػبروج إٔب ساحة اؼبعركة ،لرفع
راية السنة ،وإعبلء كلمة التوحيد ُب الفقو ،والًتبية والسلوؾ .قاؿ رضبو ا﵁،
واص ًفا توجسو بادئ األمر ،وما القاه بعد ذلك من صعوبة(( :فتردد النظر
بين أف أتبع السنة ،على شرط مخالفة ما اعتاد الناس ،فبل بد من

حصوؿ نحو مما حصل لمخالفي العوائد ...وبين أف أتبعهم ،على
شرط مخالفة السنة ،والسلف الصالح ،فأدخل تحت ترجمة الضبلؿ،

عائ ًذا باهلل من ذلك ،إال أني أوافق المعتاد ،وأعد من المؤالفين ال من
المخالفين ،فرأيت أ ّف في اتباع السنة ىػو النجاه! وأف الناس لن يغنوا

عني من اهلل شيئًا ،فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض
العتاب
إلي
علي المبلمة ،وفَػ َّوؽ َّ
ُ
األمور ،فقامت علي القيامة! وتواترت ّ
سبت إلى البدعة والضبللة ...وتارة نُسبت إلى معاداة أولياء
سهامو ،ونُ ْ
اهلل ،المنتصبين  -بزعمهم  -لهداية الخلق!))(.)2

وىكذا يتبُت القصد اإلصبلحي ،عند أيب إسحاؽ الشاطيب ،ؼبناىج الًتبية،
نظرا
وطرائق التدين السائدة ُب عصره ،واؼببنية على اؼبقوالت الوساطيةً ،
لبعد الناس عن االستسقاء اؼبباشر من كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو الكرًن عليو
 -1رواه مسلم ،والنسائي ،وابن ماجة ،والًتمذي ،والطرباين..
 -2االعتصاـ..21-20/1 ،
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الصبلة و السبلـ ،كما يتبُت مدى ارتباط الناس ُب اؼبغرب بالوساطات،
سباما كما كاف
إٔب درجة أف يلقى اؼبصلح ،مثل ما ذكر عن نفسو رضبو ا﵁ً ،
حاؿ األمة ُب اؼبشرؽُ ،ب نفس القرف ،كما ذكرنا مع ابن تيمية !
وقد كاف سبلح الشاطيب رضبو ا﵁ُ ،ب ؿباربة الوساطات اؼبختلفة ،إيبانو
العميق بأف الشريعة عامة شاملة جامعة ،وأف نصوصها حاكمة على صبيع
اػبلق ،ال يشذ عنهم أحد ،فبل خصوصية لفبلف ،وال لعبلف ،وأف كل
قوؿ ،أو مذىب ،أو ذوؽ ،أو إؽباـ ،أو حاؿ ،هبب أف يوزف دبيزاف النص
الشرعي ،وإال فبل شرعية لو ..وىو مبدأ توحيدي ردده الشاطيب ُب أكثر
من موضع من كتاب اؼبوافقات ،وكذا كتاب االعتصاـ ،فقد ورد ُب األوؿ

قولو(( :الشريعة بحسب المكلفين ،كلية عامة ،بمعنى أنو ال يختص
بالخطاب ،بحكم من أحكامها الطلبية ،بعض دوف بعض ،وال يحاشى

من الدخوؿ تحت أحكامها مكلف البتة))(ٍ ..)1ب قاؿ بعد الربىنة على
ىػذا األصل ،بالنصوص القرآنية واغبديثية:
كثيرا ممن لم يتحقق
((وىذا األصل يتضمن فوائد عظيمة ...منها أف ً
بفهم مقاصد الشريعة ،يظن أف الصوفية جرت على طريقة غير طريقة
الجمهور ،وأنهم امتازوا بأحكاـ غير األحكاـ المبثوثة في الشريعة...
كثيرا يتوىموف أف الصوفية أبيح لهم أشياء ،لم تبح
ومن ذلك أف ً
لغيرىم ،ألنهم ترقوا عن رتبة العواـ ،المنهمكين في الشهوات ،إلى

 -1اؼبوافقات..244/2 ،
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رتبة المبلئكة ،الذين سلبوا االتصاؼ بطلبها ،والميل إليها ...وىذا
باب فتحتو الزنادقة بقولهم :إف التكليف خاص بالعواـ ،ساقط عن

الخواص ..وأصل ىػذا كلو ،إىماؿ النظر في األصل المتقدـ!))(.)1

فهو أساس إذف ،مبٍت على أصل التوحيد ُب التدين ،والًتبية على الدين،
وذلك لتقريره حتمية اػبضوع الشامل للنص الشرعي ،والكفر دبا سواه من
وسطاء ،فبن يفتئتوف على الشرع ،ويزيدوف فيو وينقصوف حسب أىوائهم،
وأذواقهم ..وهبعل ىػذا اؼببدأ منطل ًقا للرد على أىل الوساطة الروحيةُ ،ب
كتاب االعتصاـ ،ليبٍت عليو بطبلف دعاواىم ،بضرورة أف ا﵁ تعأب وضع
ىػذه الشريعة حجة على اػبلق ،كبَتىم وصغَتىم ،مطيعهم وعاصيهم،
ؿبمدا
أحدا دوف أحد ...فأنت ترى أف نبينا ً
برىم وفاجرىمٓ ،ب ىبتص ّٔا ً
صلى ا﵁ عليو وسلم ،ـباطب ّٔا ُب صبيع أحوالو وتقلباتو ،فبا اختص بو
عاما لو وألمتو ...وإذا كاف كذلك ،فسائر اػبلق ح ِريُّوف
دوف أمتو ،أو كاف ً
ومنارا يهتدوف ّٔا إٔب اغبق))(.)2
بأف تكوف الشريعة حجة حاكمة عليهمً ،
ولقد كرر الشاطيب ىػذا اؼبعٌت ُب كتابيو اؼبذكورين ،مرات متعددةُ ،ب
مساقات ـبتلفة ،وألغراض شىت ،حىت لتشعر كأف الرجل كاف ينازع من
طرؼ معاصريوُ ،ب ىػذا األصل التوحيدي العظيم ،ووبارب عليو ،فيزداد بو
أي اكبراؼ وساطيُ ،ب أي
سبس ًكا و ً
اعتصاما ،وقد كاف حجتو القاطعة لرد ّ
 -1السابق..56/4 ،
 -2االعتصاـ..501-499/2 ،
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مظهر ذبلى ،وُب أي صورة تشكل ،إذ كاف ميزانو ؼبعرفة اغبق من الباطل،
يتحرى بو اؼبنهج التوحيدي ُب فهم الدين ،والتدين بو ،كما جاء عنو ُب
سياؽ منع استفادة أحكاـ التدين من غَت نصوص الشريعة ،ومنع كل
صورة ـبالفة ،وإف حاولت التسًت بالشريعة بضرب من التحايل ،أو اعبهل
بطرؽ الرجوع إليها ،وُب ذلك يقوؿ رضبو ا﵁:
((وربما قاؿ بعضهم :رأيت النبي صلى اهلل عليو وسلم في النوـ ،فقاؿ
معرضا عن الحدود
لي كذا ،وأمرني بكذا ،فيعمل بها ،ويترؾ بها،
ً
الموضوعة في الشريعة ،وىو خطأ؛ ألف الرؤيا -من غير األنبياء -ال
شرعا على حاؿ ،إال أف تُعرض على ما في أيدينا من
يُحكم بها ً
األحكاـ الشرعية ...وإنما فائدتها البشارة ،أو النذارة خاصة ،وأما

استفادة األحكاـ فبل))(.)1

وقد كانت الرؤيا -وما تزاؿ -وسيلة من وسائل اؼببتدعة ،لتربير وساطتهم،
واالفتئات على النص الشرعي بالزيادة أو النقصاف ،أو على األقل لصبغ
اجتهاداهتم الًتبوية ،بنوع من القداسة ،وذلك بإسنادىا إٔب الرسوؿ صلى
ا﵁ عليو وسلم ُب اؼبناـ ،ما داـ ٓب يتيسر ؽبم إسنادىا إليو ُب اليقظة،
بالطرؽ الصحيحة ،الصروبة ..ولذلك عمد الشاطيب إٔب بياف حدود فائدة
شرعاُ ،ب ؾباؿ التدين والًتبية.
الرؤيا ً

 -1االعتصاـ..189/1 ،
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ىذا ،ودبا أف الشريعة إذف ،ىػي اؼبصدر الوحيد للتعبد ،واؼبادة األساس
للتكوين الًتبوي اإلصبلحي ،فإنو يتعُت أف يكوف العلماء بأصوؽبا وفروعها،
ىػم أدالء األمة إٔب اػبَت ،ومربوىا على الصبلح ..وىنا سيخالف الشاطيب
أبا حامد الغزإبُ ،ب تفضيل اؼبتصوفة على سائر الفرؽ ،ويتخذ موق ًفا
شبيها دبوقف ابن تيمية ،وذلك جبعل أىل العلم ىم اغباكمُت على سائر
ً
تفقيها ،وقضاءً ،وتربية ،دوف سواىم فبن ال يتصف بصفة العلم
اػببلئق ً

شرؼ أىل العلم ،ورفع
الشرعي ..قاؿ رضبو ا﵁(( :إف اهلل سبحانو َّ
أقدارىم ،وعظّم مقدارىم ،ودؿ على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع،

بل قد اتفق العقبلء على فضيلة العلم وأىلو ،وأنهم المستحقوف شرؼ

المنازؿ ،وىو مما ال ينازع فيو عاقل ...وإذا ثبت ىػذا ،فأىل العلم
أشرؼ الناس ،وأعظم منزلة ،ببل إشكاؿ ،وال نزاع ..ومن ذلك صار
إرشادا ،ألنهم
قضاء ،أوفتيا ،أو
العلماء
ً
ً
حكاما على الخبلئق أجمعينً ،
اتصفوا بالعلم الشرعي ،الذي ىػو حاكم بإطبلؽ))(.)1

حىت ال يئوؿ ذلك ّٔم ،أو بالناس ،إٔب ضرب من الوساطة الفكرية ،اليت
مارسها اؼبقلدة من العلماء ُب عصره ،نبّو إٔب كوف حكمهم على الناس
تفقيها ،وتربية ،ليس ػبواص ذاتية فيهم ،وأسرار غَت متعدية إٔب من
ً
سواىم ،أو غَت جائزة ُب غَت حقهم ،وإمبا للعلم الشرعي الذي وبملوف..
ولذلك استدرؾ ُب نفس السياؽ ،وىو الشديد اغبساسية ذباه الوساطة،

 -1االعتصاـ..501/2 ،
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حكاما على الخلق ،إال من
قائبل(( :فلزـ من ذلك ،أنهم ال يكونوف
ً
ً
ذلك الوجو))(ٍ ..)1ب قاؿ بعد ذلك(( :فعلى كل تقدير ،ال يتبع أحد من
العلماء ،إال من حيث ىػو متوجو نحو الشريعة ،قائم بحجتها ،حاكم

وتفصيبل))(.)2
بأحكامها ،جملة
ً

وٓب يكن الشاطيب لذلك ،هبرد العلم الشرعي من بػُ ْعده الًتبوي ،بل ق ّدـ
سباما كما كاف ُب
العلم الشرعي ،على أنو الباعث على العمل والتدينً ،
اػبَتة ،فبل فرؽ  -بناء على ذلك  -بُت مفهوـ العآب،
عهد القروف الثبلثة ّ
ومفهوـ اؼبريب ،إذ ال علم شرعي ،إال وىو مفيد للًتبية ،وال قيمة لعلم ال
يفيد العمل ُب ؾباؿ الدين ،وُب ذلك يقوؿ(( :العلم ،الذي ىػو العلم

شرعا ،أعني الذي مدح اهلل ورسولو أىلو على اإلطبلؽ ،ىػو
المعتبر ً
العلم الباعث على العمل ،الذي ال يخلي صاحبو جاريًا مع ىػواه،
كيفما كاف ،بل ىػو المقيد لصاحبو بمقتضاه ،الحامل لو على قوانينو،

كرىا))(.)3
ً
طوعا و ً

فالعلم الشرعي عند الشاطيب ،ىػو بطبعو حامل على العمل ،والتعبد،
والصبلح ،لكن على أساس أف يتعمق العآب ُب العلم ،حىت يصَت إٔب درجة

اؼبريب ،إذ(( :المثابرة على طلب العلم والتفقو ،وعدـ االجتزاء باليسير
 -1االعتصاـ..502/2 ،
 -2االعتصاـ..503/2 ،
 -3اؼبوفقات..69/1 ،
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منو يجر إلى العمل بو ،ويلجئ إليو))( ،)1ألف أنصاؼ العلماء ،ىػم
الذين يضروف بالدين واؼبتدينُت ،فبدؿ أف يرتقوا إٔب مصاؼ اؼبربُت
اغبكماء ،يسقطوف ُب ىػوة الوساطة مع الوسطاء ،فيغًتوف دبا لديهم من
علم يسَت ،ويبنوف عليو اكبرافهم ،وزللهم ،ووبسبوف أهنم قد بلغوا مراتب
الكماؿ ،بيد أف العآب اغبق ،ىػو الذي يتفرغ للعلم ،فيعطيو عمره كلو،
حىت يرسخ ُب صلبو ،ويكوف قد زبلص من أشكاؿ التقليد الظاىرة،
واػبفية ،وربقق ُب شخصو استقبلؿ التوحيد ..قاؿ أبو إسحاؽ :
((ويسمى صاحب ىػذه المرتبة :الرباني ،والحكيم ،والراسخ في العلم،
والعالم ،والفقيو ،والعاقل؛ ألنو يربي بصغار العلم قبل كباره ،ويوفي كل
أحد حقو ،حسبما يليق بو ،وقد تحقق بالعلم ،وصار لو كالوصف

المجبوؿ عليو ،وفهم عن اهلل مراده))(.)2

حكيما ،بسبب وصف
فأنت ترى أنو جعل العآب الراسخ ُب العلم ،مربيًا
ً
العلم الشرعي ،الذي ربقق لو ،وٓب يفرؽ بُت العآب واؼبريب ،بل جعلهما
ؼبسمى واحد ،وذلك سعيًا لقطع الطريق أماـ اعبهاؿ ،فبن يدعي اؼبشيخة
بغَت علم ،وال سلطاف مبُت ،وإمبا بالرياضات ،اليت ال تنضبط ُب كثَت من
صورىا لضابط الشرع ،فيمارسوف وصايتهم ،ووساطتهم على العامة من
اؼبتدينُت!

 -1اؼبوفقات..76/1 ،
 -2اؼبوفقات..232/4 ،
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فبعد ربديد مصدر الًتبية ُب النصوص الشرعية ،وربديد صفة اؼبريب،
وإناطتها بالعلماء ،إذ ىػم اؼبشرفوف على تربية الناس باستحقاؽ ،واؼبوجهوف
لتدينهم على جدارة ،عمل على إحصاء وتتبع رموز الوساطة الًتبويةُ ،ب
آّتمع اإلسبلمي ،لنقض صروحها ،وؿبو أشكاؽبا ،ور ِ
سومهاُ ،ب العقيدة،
ُ
والفقو ،والتصوؼ ،سواء بسواء ..ومن ذلك قولو رضبو ا﵁ ُب أمثلتها
ومباذجها(( :أحدىا ،وىو أشدىا :قوؿ من جعل اتباع اآلباء في أصل
الدين ،ىػو المرجوع إليو ،دوف غيره ،حتى ردوا بذلك براىين الرسالة،
وحجة القرآف ،ودليل العقل...
والثاني :رأي اإلمامية في اتباع اإلماـ المعصوـ  -في زعمهم  -وإف
خالف ما جاء بو النبي المعصوـ ح ًقا ،وىو محمد صلى اهلل عليو

وسلم...

والثالث :الحق بالثاني ،وىو مذىب الفرقة المهدوية ،التي جعلت
أفعاؿ َم ْهديّْهم حجة ،وافقت حكم الشريعة ،أو خالفت...
والرابع :رأي المقلدة لمذىب إماـ ،يزعموف أف إمامهم ىػو الشريعة،
بحيث يأنفوف أف تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دوف إمامهم،
حتى إذا جاءىم من بلغ درجة االجتهاد ،وتكلم في المسائل ،ولم
يرتبط إلى إمامهم ،رموه بالنكير...
والخامس :رأي نابتة متأخرة الزماف ،ممن يدعي التخلق بخلق أىل
التصوؼ ،المتقدمين ،أو يروـ الدخوؿ فيهم ،يعمدوف إلى ما نُقل

اؼبػبحث الثػانػي
مدرسة التأصيل التوحيدي ُب القرف الثامن اؽبجري

268

عنهم في الكتب ،من األحواؿ الجارية عليهم ،أو األقواؿ الصادرة
عنهم ،فيتخذونها دينًا وشريعة ،ألىل الطريقة ،وإف كانت مخالفة
للنصوص الشرعية ،من الكتاب والسنة ،أو مخالفة لما جاء عن
السلف الصالح ،ال يلتفتوف معها إلى فتيا م ْف ٍ
ت ،وال نظر عالم ،بل
ُ
يقولوف :إف صاحب ىػذا الكبلـ ثبتت واليتو ،فكل ما يفعلو ،أو يقولو
حق ...وىو عين اتباع الرجاؿ ،وترؾ الحق))(.)1

ولقد كاف الشاطيب ،كما ترى من خبلؿ ىػذا النص وغَته ،ؿباربًا لشىت
أشكاؿ الوساطات ،العقدية ،والفقهية ،والطرقية ،بل إف النصوص ُب ىػذا
اؼبعٌت عنده متعددة ،تكاد تشغل كل مضموف كتاب االعتصاـ ،لكن
اؼببلحظ أف اىتمامو دبحاربة الوساطة الطرقية ،واؼبشيخة الصوفية ،كاف أشد
وأبلغ ،وٓب يفتأ يردد ُب كل مناسبة ضرورة إخضاع الًتبية الروحية ؼبنهج
التوحيد ،وتنبيو اؼبًتيب إٔب عدـ جواز االقتداء إال دبا عليو دليل من الشرع،
ذكرت ،لديو
كثَتا ،كما ُ
مهما كاف الشخص اؼبقتدى بو ..وىذا اؼبعٌت تكرر ً
رضبو ا﵁ ،ونكتفي ُب ختاـ ىػذه اعبولة مع أيب إسحاؽ ،أف نورد كلمتو
اؼبوجهة إٔب اؼبتصوفة ُب ىػذا الشأف ،حيث قاؿ رضبو ا﵁:

 -1االعتصاـ505/2 ،ػ ..507
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((ال بد في االقتداء بالصوفي ،من عرض أقوالو وأفعالو ،على حاكم
يحكم عليها ،ىػل ىػي من جملة ما يتخذ دينًا أـ ال؟ والحاكم ىػو
أيضا))(.)1
الشرع .وأقواؿ العالم تعرض على الشرع ً
وإنكارا،
اضا
بيد أف خطاب أيب إسحاؽٓ ،ب يلق منهم أذنًا صاغيًا ،بل إعر ً
ً
فقد كاف متصوفة عصره ،قد دخلوا ُب ظلمات الطرقية ،واعتقدوا دبقوالت
األقطاب واألبداؿ ،كما بينا ،فصارت الوساطة الروحية ذبري ُب دمائهم،
كاؼبخدر الذي يصعب التخلص منو ،ولذلك علق رضبو ا﵁ بعد كبلمو

قائبل(( :ولكن ىػؤالء الرجاؿ النابتة ،ال يفعلوف ذلك ،فصاروا
السابقً ،

متبعين الرجاؿ من حيث ىػم رجاؿ))( ،)2وذلك بقوؽبم ؼبن يرشدىم -

كما نقلو الشاطيب عنهم(( :-كاف الشيخ فبلف من األولياء ،وكاف يفعلو
وىو ْأولى أف يُقتدى بو ،من علماء الظاىر))(.)3

لقد كاف العصر عصر اكبدار َْكبو االكبطاط ،فاألندلس اليت عاش ّٔا
الشاطيب ،تساقط قلعة قلعة ،وموت اؽبمم ُب ازدياد متواتر؛ بسبب سيطرة
التواكلية اػبرافية ،واؽبيمنة الوساطية للجهاؿ على اعبماىَت ،اليت أسلمت
ؽبا زمامها ،قانعة دبا يراه فقهاء التقليد ا﵀ض ،ومشايخ الزوايا القابعُت
بأعشاش األمية ،واػبياالت الونبية ،خارج اؼبدار الصحيح للتاريخ! وكذا

 -1االعتصاـ..508-507/2 ،
 -2االعتصاـ..508/2 ،
 -3االعتصاـ..403/2 ،
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تواطؤ أمراء األقاليم ،وسبلطُت اغبصوف والطوائف ،مع جهلة التقليد
الفقهي والصوُب على السواء ..كل ذلك وغَته ،جعل صيحة اإلماـ
الشاطيب وغَته من آّددين ُب ىػذه اؼبرحلة ،تلقى اؼبصَت الذي لقيو ابن
قليبل ،ولن
تيمية ،رضبهم ا﵁ أصبعُت ،وال يتعامل مع كتبهم ومصنفاهتم إال ً
تلقى القبوؿ من األمة إال بعد ارتفاع بعض الغشاوة عن بصرىا ُب بداية
العصر اغبديث؛ حيث ستشكل صحوة القرف الثامن مادة حيوية لتعميق
وعي النهضة اإلسبلمية اغبديثة واؼبعاصرة.
ومرت على األمة بعد القرف الثامن اؽبجري ،قروف ٓب تزدد خبلؽبا إال
اندحارا ،فلم يظهر خبلؿ القرف التاسع ،والعاشر ،واغبادي
اكبطاطًا ،و ً
عشر ،من دعاة الًتبية التوحيدية من بلغ شأنو شأف ابن تيمية ،وابن القيم،
والشاطيب ،والسابقُت كابن عبد السبلـ ،وابن اعبوزي ..وإف كاف شبة ذبديد
ُب اؼبراحل اؼبتأخرة ،ففي غَت الدعوة إٔب التوحيد ذلك أف الوساطة قد
أغرقت الناس ُب أوحاؽبا ،فلم يتخلص منها إال القليل ،وٓب يشتهر من ىػذا
القليل َمن قاـ بتجديد الًتبية ،فيما نعلم ،حيث كاف تدين الناس يقوـ على
اؼبنهج الوساطي ببل منازع ..فالتقليد الفقهي ،اكبط إٔب أسفل دركاتو،
والتقليد الصوُب صار إٔب أحلك ظلمات اػبرافة!
مثبل ،عبد العزيز الدباغ ..وعن ىػذه اؼبرحلة
ففي القرف اغبادي عشر ،ظهر ً
يقوؿ األستاذ اغبجوي رضبو ا﵁ ،متحدثًا عن الطور األخَت من أطوار
الفقو(( :وىو طور الشيخوخة والهرـ المقرب من العدـ ...ألسباب
منها :قصور الهمم عن االجتهاد إلى االقتصار على الترجيح في
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األقواؿ المذىبية ،واالختيار منها ...ثم قصروا عن ذلك في ىػذه
األزماف ،واقتصروا على النقل عمن تقدـ فقط ،وانصرفت ىػمتهم
لشرح كتب المتقدمين وتفهمها ،ثم اختصارىا ..وفكرة االختصار ،ثم
التباري فيو مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل ىػو الذي أوجب
الهرـ ...ثم في األخير قصروا عن الشرح ،واقتصروا على التحشية

والقشور))(.)1

وإذا كاف ىػذا حاؿ الفقو ،كما كاف حاؿ العلوـ الشرعية األخرى ،من باب
أؤب ،كعلم أصوؿ الفقو ،والنقد اغبديثي ،وأحكاـ القرآف ،وفقو اغبديث،
فأىن ترتفع للمنهج التوحيدي راية؟ وما قوامو إال بالنصوص الشرعية .وبُت
ىػذه وبُت مدارؾ الناس ىػوة شاسعة ،تعمرىا بثقلها وكثافتها ،وساطات
التقليد العقدي ،والفقهي ،والطرقي ،فبا جعل النصوص الشرعية غائبة عن
حياة الناس ،تربية ،وتدينًا ،بل لقد مالوا إٔب ضرب من ربرًن النظر إليها،
باعتبار أف العقل اؼبستقل بالنظر ،قد انقرض منذ القروف األؤب ،وأنو ال
أحدا اآلف إال تقليد األوائل ،واألشياخ ،واألقطاب ،مهما أوٌب من
يسع ً
سعة العلم والعقل! أو كما قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁:
((وعند ىػؤالء ،أف األرض قد خلت من قائم هلل بحجة ،ولم يبق فيها
من يتكلم بالعلم ،وال يحل ألحد بعد أف ينظر في كتاب اهلل ،وال سنة
رسولو ،ألخذ األحكاـ منها ،وال يقضي ويفتي بما فيها حتى يعرضو

 -1الفكر السامي..163/2 ،
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على قوؿ مقلده ،ومتبوعو ،فإف وافقو حكم بو ،وإال رده ،ولم

يقبلو))(.)1

ىذا ،وابن القيم رضبو ا﵁ ،إمبا يصف عصره ،وىو القرف الثامن اؽبجري،
حيث هنضة علماء التوحيد ،بالًتبية واإلصبلح ،فما بالك دبا بعده من
قروف! وما ذلك إال لسيطرة التفكَت الوساطي ،وهتيب العلماء من اقتحاـ
عقبة االجتهاد والتجديد ،وعدـ جرأهتم على خرؽ ما ربكم ُب العقوؿ،
من عادة االنتساب إٔب الشيخ الفبلين ،أو القطب الفبلينُ ،ب ىػذا آّاؿ،
أو ذاؾ ..فلم ينتهض لئلصبلح الًتبوي الشامل ،والتجديد الديٍت العاـ
أحد ُب مستوى ؾبددي القرف الثامن وما قبلو ،أو يقارّٔم ،إال بعد دخوؿ
القرف الثاين عشر اؽبجري ،حيث ظهر اؼبصلح التوحيدي الشهَت :اإلماـ
ؿبمد بن عبد الوىاب ،رضبو ا﵁.

 -1أعبلـ اؼبوقعُت..256/2 ،
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انًبذث انثانث
اإلياو يذًذ بٍ عبذ انىهاب
ًَـىرج انتربُـت انتىدُذَـت فٍ
انقرٌ انثاَـٍ عش ــر
توُب ؿبمد بن عبد الوىاب رضبو ا﵁ ،سنة 1206ىػ ،أي بداية القرف
الثالث عشر ،لكن انطبلؽ دعوتو كاف حوإب سنة 1153ىػ ،حيث اشتهر
أمره ،وتبعو من أىل قبد خلق مناصروف ،وإف كاف ينكر العقائد الفاسدة
قبل ذلك ُب صغره ببلدتو (العيينة) ،من ببلد قبدٍ ،ب استقر بعدىا مع أبيو
عبد الوىاب ُب بلدة (حريبلة) بنجد ،حيث اشتهر أمره بعد وفاة أبيو ُب
التاريخ اؼبذكور ،وقد تعرض للقتل والطرد مرات ،باغبريبلة ،والعيينة ،بعدما
عاد إليها ،فأكرمو حاكمهاٍ ،ب أخرجو بعدما ىػدده حاكم (األحساء)،
فسار إٔب (الدرعية) سنة 1160ىػ ،فأكرمو صاحبها ؿبمد بن سعود،
وقاؿ لو :أبشر باػبَت ،والعزة ،واؼبنعة! فقاؿ لو الشيخ :وأنا أبشرؾ بالعز،
والتمكُت ،والغلبة ،على صبيع ببلد قبد ..وىذه كلمة (ال إلو إال ا﵁) ،من
سبسك ّٔا ،وعمل ّٔا ،ونصرىا ،ملك ّٔا الببلد والعباد ،وىي كلمة
التوحيد ،وأوؿ ما دعت إليو الرسل ،من أوؽبم إٔب آخرىم؟
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فتعاىد الرجبلف على النصرة ،فبايع ؿبمد بن سعود الشيخ ؿبمد بن عبد
الوىاب ،على اعبهاد ،واألمر باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكر ،فانتظم ؽبما من
أىل الدرعية جيش قاتبل بو أىل قبد واألحساء ،دفعات كثَتة ،إٔب أف
أدخلوىم ُب طاعتهم ،وؼبا اتسعت ببلدىم ،وأمنت الطرؽ ،وانقاد ؽبم كل
صعب ،عرض الشيخ أمر الناس ،وأمواؿ الغنائم إٔب عبد العزيز األمَت،
وتفرغ ىػو للعلم والتعليم والعبادة(.)1
وقد ترؾ رضبو ا﵁ ،ؾبموعة من اؼبصنفات ُب التفسَت ،والفتاوى الفقهية
واألصولية ،غَت أف الكتاب الذي تضمن دعوتو بشكل مركز ،ىػو كتاب
(التوحيد) الذي حارب من خبللو الوساطات العقدية ،والسلوكيةُ ،ب صور
االعتقاد الكبلمي ،واألشعري منو خاصة ،باعتباره تدين كثَت من الناس،
وكذا االعتقاد الشعيب اػبراُب ،بتعظيم األشجار ،و ِ
القباب ،واألحجار،
وكبوىاٍ ،ب مظاىر الوساطة الروحية ،كما عُرفت ُب اكبطاطها الطرقي،
الذي صار إٔب نوع من التأليو لؤلشياخ ،والسحرة ،والكهاف ،على أهنم
أولياء ا﵁ ،اؼبتصرفوف ُب خلقو! قاؿ العقاد ،معل ًقا على سَتة ابن عبد
الوىاب رضبو ا﵁:
((وظاىر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ،أنو لقي في رسالتو
عنتًا ،فاشتد كما يشتد من يدعو غير سميع! ومن العنت إطباؽ الناس
على الجهل ،والتوسل بما ال يضر وال ينفع ،والتماس المصالح بغير

 -1اإلسبلـ ُب القرف العشرين للعقاد..107-102 ،
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توسبل بأباطيل السحرة،
أسبابها ،وإتياف المسالك من غير أبوابهاً ...
والدجالين حتى في االستسقاء ،ودفع الوباء ،فكاف ح ًقا على الدعاة،
أف يصرفوىم عن ىػذه الجهالة ،وكاف من أثر الدعوة الوىابية أنها

صرفتهم عن ألواف من البدع ،والخرافات ،ولكن المهم في اإلصبلح
أف ينصرفوا عن الجهل ،الذي يوقعهم في بدع غير تلك البدع،

وخرافات غير تلك الخرافات))(.)1

إف الدعوة التوحيدية ،لدى ابن عبد الوىاب ،إمبا كانت استمر ًارا لنهضة
استمدادا من ذبربتها ،وخاصة حركة ابن تيمية
القرف الثامن اؽبجري ،و
ً
دبقوالهتا التوحيديةُ ،ب العقيدة ،واؼبعاملة ،والسلوؾ ،ولذلك فقد قاؿ
اغبجوي رضبو ا﵁ُ ،ب سياؽ حديثو عن ابن تيمية(( :وأفكاره في فهم

حقيقة الدين اإلسبلمي ،وتجريده عن زوائد االبتداع ،وإخبلص الدعوة
للتوحيد الحق ،وترؾ المغاالة في تعظيم المخلوؽ كي ال يلحق
بالخالق ،ىػي األصل في مذىب الوىابية ،فتواليفو ومباديو ىػي
األصوؿ التي يرجعوف إليها ،ومجمل مذىبهم توحيد خالص ،والعمل

بالكتاب والسنة الصحيحة ،أو الحسنة ،وترؾ تقليد األوىاـ))(.)2

ولكن ال يعٍت ذلك أف ابن عبد الوىاب قد جعل اجتهادات ابن تيمية ىػي
األصل ُب التوحيد ،والنص اؼبرجوع إليو ،وإمبا قد استفاد من ذبربتو بشكل
 -1السابق.109 ،
 -2الفكر السامي..364/2 ،
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كبَت ،وجعل منها مادة مرجعية لو ،ال مصدرية ،والدليل على ذلك أف
كتاب التوحيد الذي ألفو لبياف فكرتو الدعوية ،إمبا ىػو تراجم أصلها من
ؾبموعة من النصوص القرآنية واغبديثية ،اليت اختارىا بعناية ُب ىػذا الباب،
أو ذاؾ ،مستعينًا ُب شرحها بأقواؿ السلف ،كابن عباس رضي ا﵁ عنو،
سردا ّٓموعة من
وغَته ،وكذا أقواؿ ابن تيمية ،ويكاد يكوف كل الكتاب ً
النصوص الشرعية ،يستدؿ ّٔا على تراجم األبواب ،على غرار صنيع
البخاري ُب صحيحو ،وأصحاب كتب فقو اغبديثٍ ،ب يفرع عن النصوص
جدا ..ومن ىػنا صار الكتاب مادة
صبلة من اؼبسائل اؼبختصرة واؼبركزة ً
ربتاج إٔب شرح وتفصيل ،وىذا ما قاـ بو حفيده الشيخ عبد الرضبن بن
حسن بن ؿبمد بن عبد الوىابُ ،ب كتابو اؼبشهور( :فتح آّيد ..شرح
كتاب التوحيد).
فاؼبنهج إذف ،الذي سار عليو ابن عبد الوىاب ،توحيدي خالص ،سواء
ُب آّاؿ العقدي ،ا﵀ض ،أو آّاؿ الفروعي ..فهو وإف انتسب إٔب
اؼبذىب اغبنبلي غَت متقيد بو ،إال فيما عليو دليل شرعي ،وإمبا تقيده
باألصوؿ :كتاب ا﵁ ،وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ..وىذا ما شهد بو

العبلمة اغبجوي ُب قولو عنو ،رضبو ا﵁(( :عقيدتو :السنة ..الخالصة على
مذىب السلف المتمسكين بمحض القرآف والسنة ،ال يخوض التأويل
والفلسفة ،وال يدخلها في عقيدتو ..وفي الفروع :مذىبو حنبلي ،غير
دليبل أخذ
جامد على تقليد اإلماـ أحمد ،وال من دونو ،بل إذا وجد ً
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بو ،وترؾ أقواؿ المذىب ،فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع

معا))(.)1
ً

والذي يلقي نظرة سريعة على تراجم كتاب التوحيد يدرؾ أف صبيع اؼبسائل
فعبل ،سواء من حيث
والقضايا ،تدور على ؿبور واحد ىػو (التوحيد) ً
إثبات اؼببدأ والتأصيل لو ،وشرحو ،أو من حيث نفي الوساطات ُب التدين،
وأفكارىا العقدي منها والروحي سواء .ولنأخذ مباذج من ىػذه الًتاجم لبياف

اؼبقصود ،وذلك كبو قولو ُب افتتاح اؼبصنف(( :كتاب التوحيد ،وقوؿ اهلل
اإلنس إَِّال لِيػعب ُد ِ
ت ِْ ِ
وف﴾]الذارياتٍ ))،]56:ب
﴿وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
تعالىَ :
اعب َّن َو ْ َ
شرع ُب األبواب ،وأوؽبا :باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ..وباب
من حقق التوحيد دخل اعبنة بغَت حساب ..وباب اػبوؼ من الشرؾ..
وباب الدعاء إٔب شهادة ال إلو إال ا﵁… وباب تفسَت التوحيد ،وشهادة
أف ال إلو إال ا﵁ ..وباب ما جاء أف سبب كفر بٍت آدـ ،وتركهم دينهم،
ىػو الغلو ُب الصاغبُت ..وكذا باب من جحد شيئًا من األظباء والصفات..
َند ًادا َوأَنتُ ْم
وباب قوؿ ا﵁ تعأب﴿ :فَ َبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو أ َ
تَػ ْعلَ ُمو َف﴾]البقرة ...]22:اْب.
وسائر أبواب الفقو ،إمبا تدور حوؿ ىػذه اؼبعاين ،وال تكاد زبرج عنها ،وكما
ترى أخي القارئ من خبلؿ ىػذه النماذج القليلة ،فإف ابن عبد الوىاب،
جعل التوحيد ،ىػو أساس التدين ،بل ىػو كل التدين؛ حيث إنو رضبو ا﵁

 -1الفكر السامي..372/2 ،
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أشار إشارات ذكية ُب مواطن متعددة ،تنبئ أنو كاف ينظر إٔب التوحيد نظرة
مشولية؛ أي ال ربصره ُب آّاؿ العقدي النظري التصوري ،بل تسري بو إٔب
ؾباؿ اؼبعامبلت والسلوؾ ،حيث يتمثل التوحيد أو عدمو ،من خبلؿ
أعماؿ اؼبكلف ،وتصرفاتو ،مثل ما نلمسو ُب الًتصبة األؤب ،حيث قاؿ:

اعبن واإلنس ّإال
((كتاب التوحيد ،وقوؿ اهلل تعالى﴿ :وما خلقت ّ
ليعبدوف﴾]الذاريات،[56:وعن معاذ بن جبل رضي ا﵁ عنو ،قاؿ :كنت
رديف النبي صلى اهلل عليو وسلم على حمار ،فقاؿ لي« :يا معاذ،
أتدري ما حق اهلل على العباد ،وما حق العباد على اهلل؟» قلت :اهلل

ورسولو أعلم .قاؿ« :ح ّق اهلل على العباد ،أف يعبدوه ،وال يشركوا بو
شيئًا ،وحق العباد على اهلل ،أف ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئًا» .
قلت :يا رسوؿ اهلل ،أبشر الناس؟ قاؿ« :ال تبشرىم فيتكلوا».)1()) .
ُ

نصوصا قرآنية ،وحديثية تدور على نفس اؼبعٌتٍ ،ب قاؿ
وقد سرد ُب الًتصبة
ً

معل ًقا(( :فيو مسائل:

األولى :الحكمة في خلق الجن واإلنس.
()2

والثانية :أف العبادة ىػي التوحيد ،ألف الخصومة فيو))...

 -1كتاب التوحيد ،فتح آّيد .42-26 ،واغبديث اؼبذكور متفق عليو..
 -2السابق..42-41 ،
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ولذلك ٓب يعترب العمل عبادة ،إال إذا كاف من خبلؿ التوحيد ،أي ال
يدخلو شرؾ أو رياء ،أو أي شيء فبا ىبرـ اإلخبلص ﵁ الواحد القهار ،من
اعتبار الوساطات اؼبادية واؼبعنوية على السواء ،ولذلك نبو إٔب أف قوؿ( :ال
إلو إال ا﵁) لفظًا ال يدخل اعبنة ح ًقا ،كما تقتضيو ظواىر بعض
األحاديث ،بل الشهادة ال قيمة ؽبا ،وال حقيقة ؽبا ،إال من خبلؿ
اؼبمارسة .فالتوحيد إذف عمل ،وتطبيق ،ومنهج معُت ُب التعبد يتم دبقتضاه
إلغاء كل أشكاؿ الوسطاء الذين يزاضبوف توحيد الذات اإلؽبية ُب شعور
العبد ،وىو يبارس التدين ،فبل يسقط ُب ىػوة الوساطة ،اليت تعٍت فبا تعٍت
إشراؾ ا﵁ مع غَته ُب التوجو إليو باألعماؿ ..ولذلك قاؿ ابن عبد الوىاب
ُب (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) :عن عبادة بن الصامت،
قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم« :من شهر أف ال إلو إال اهلل،
وحده ال شريك لو ،وأف محم ًدا عبده ورسولو ،وأف عيسى عبد اهلل
ورسولو ،وكلمتو ،ألقاىا إلى مريم ،وروح منو ،والجنة حق ،والنار حق،
أدخلو اهلل الجنة على ما كاف من العمل» أخرجاه( .)1وؽبما ُب حديث

حرـ على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل ،يبتغي بذلك
عتباف « :فإف اهلل ّ
()2
الخ ْمس اللواتي في حديث عبادة...
وجو اهلل»  .فقاؿ معل ًقا(( :تأمل َ

 -1أي البخاري ،ومسلم..
 -2كتاب التوحيد..60-50 ،
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إنك إذا جمعت بينو وبين حديث عتباف ...تبين لك معنى قوؿ (ال إلو

إال اهلل) ،وتبين لك خطأ المغرورين))(.)1

قاؿ شارحو ،الشيخ عبد الرضبن آؿ الشيخ ،رضبو ا﵁(( :تبين لك أف ترؾ
()2

الشرؾ ليس قولها باللساف فقط))

مصرا
وقاؿ(( :إذا قالها بإخبلص ويقين تاـ لم يكن في ىػذه الحاؿ ً

أصبل ،فإف كماؿ إخبلصو ويقينو ،يوجب أف يكوف اهلل
على ذنب ً
أحب إليو من كل شيئ ،فإ ًذا ال يبقى في قلبو إرادة لما حرـ اهلل ،وال
كراىة لما أمر اهلل ،وىذا ىػو الذي يحرـ على النار ،وإف كانت لو
ذنوب قبل ذلك ،فإف ىػذا اإليماف وىذا اإلخبلص ،وىذه التوبة،

وىذه المحبة ،وىذا اليقين ،ال تترؾ لو ذنبًا إال محي عنو))(.)3

فأي مكاف للوسطاء بعد ذلكُ ،ب مثل ىػذا القلب ،الذي جعل عملو كلو
يدا؟
إخبلصا ﵁،
وتوحيدا لو ،وتفر ً
ً
ً
لقد كاف ابن عبد الوىاب رضبو ا﵁ ،يعلم مركزية التوحيد العقدي ُب
اؼبذىبية اإلسبلمية ،كما يعلم أف اإلتياف بو على حقو ،سيؤدي ال ؿبالة إٔب
تصفية كل أشكاؿ العبادة ،واألعماؿ من الشرؾ األكرب واألصغر ،فينتج

 -1كتاب التوحيد..72 ،
 -2فتح آّيد..73 ،
 -3فتح آّيد..63 ،
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عن ذلك ُب هناية اؼبطاؼ ،تدين التوحيد اػبالص من الوساطات .ولذلك
جعل من الضروري البدء ُب العمل الديٍت ،بتقرير التوحيد ُب النفس،

عرب ىػو(( :أوؿ واجب))( ..)1فلذلك
وربقيق مقتضاه الشعوري؛ ألنو كما ّ

وجب ((أف يبدأ بو قبل كل شيء ،حتى الصبلة))( ،)2إذ ىػو اؼبنهج
اغباكم على سائر أنواع التعبدات ،إف ٓب تؤد على ِوفْ ِقو ،وٓب زبرج من
مشكاتو ،تاىت ُب ظلمات الوساطة.

وكما أوجب التوحيد ُب التصور العقدي ،واؼبمارسة السلوكية ،فقد حارب
معا؛ حيث اعترب العقيدة األشعرية ُب آّاؿ األوؿ عقيدة
الوساطة فيهما ً
تعطيل للصفات اإلؽبية رغم أف اؼبعطلة إمبا ىػم اؼبعتزلة ،وذلك بسبب ما
صارت إليو األشاعرة من تأويل للصفات ،وتفسَتىا بلغة فلسفية خارج
نطاؽ النصوص ..وإمبا اإلثبات اغبقيقي للصفات ىػو ضبلها على نصوصها
كما وردت ،دوف تشبيو ،وال تكييف ،وال ذبسيم ،وال تأويل ،بل بقبوؿ
النص ،وتسليم مقتضاه من حيث اؼباىية آّهولة إٔب القائل الذي ىػو ا﵁

تعأب كما قاؿ عن نفسو ،وكما أخرب سبحانو وتعأب .ذلك ىػو(( :إثبات

الصفات ،خبلفًا لؤلشعرية المعطلة))( ،)3ىكذا عرب ابن عبد الوىاب
يصا على
رضبو ا﵁ .وإمبا اؼبقصود عندنا ىػاىنا ىػو بياف أنو رضبو ا﵁ كاف حر ً

 -1كتاب التوحيد..116 ،
 -2كتاب التوحيد..116 ،
 -3كتاب التوحيد..243 ،

اؼببحث الثالث
اإلماـ ؿبمد بن عبد الوىاب مبػوذج الًتبيػة التوحيديػة ُب القرف الثانػي عش ػػر

282

نفي الوساطة العقدية ،وٓب يكن يأخذ عقيدتو عن أي وسيط ،بل من ذات
النص الشرعي مباشرة ،وىو عُت التوحيد! كما أنو حارب الوساطة
الروحية ،كما ذكرنا ،وٓب يقبل أف تكوف حاضرة ،بشكل من األشكاؿ ُب
منهج الًتبية على التدين والسلوؾ ،وقد أغلظ القوؿ فيها حىت اعتربىا من
الشرؾ األكرب! ولذلك فقد كثر حديثو عنها ،وإنكاره ألشكاؽبا خبلؿ
جدا .ومن أصبع النصوص ُب ىػذا السياؽ،
كتاب التوحيد ،مرات كثَتة ً
قولو ُب (باب تفسَت التوحيد ،وشهادة أف ال إلو إالا﵁):
((فيو أكبر المسائل ،وأىمها :وىي تفسير الشهادة ،وبيّنها بأمور
واضحة ،منها آية اإلسراء ،بيّن فيها الرد على المشركين ،الذين يدعوف
الصالحين ..ففيها بياف أف ىػذا ىػو الشرؾ األكبر ..ومنها آية براءة،

بيّن فيها أف أىل الكتاب اتخذوا أحبارىم ورىبانهم أربابًا من دوف اهلل،

إلها واح ًدا .مع أف تفسيرىا الذي
وبيّن أنهم لم يؤمروا إال بأف يعبدوا ً
ال إشكاؿ فيو طاعة العلماء ،والعُبّاد في المعصية ،ال دعاءىم إياىم...
ِ ِ
ُت ِم َن
﴿وَما ىػُم خبَا ِرج َ
ومنها آية البقرة في الكفار ،الذين قاؿ فيهمَ :
النَّا ِر﴾]البقرة ،]167:ذكر أنهم يحبوف أندادىم كحب اهلل فدؿ على
عظيما ،ولم يدخلهم في اإلسبلـ ،فكيف بمن
أنهم يحبوف اهلل حبًا
ً
أحب الند أكبر من حب اهلل؟ فكيف بمن لم يحب إال الند وحده،

ولم يحب اهلل؟))( ..)1وىو يشَت بذلك إٔب قوؿ ا﵁ عز وجل ُب سورة

 -1السابق..137-136 ،
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َّاس من يػت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
ب اللَّ ِو
َند ًادا ُِوببُّونَػ ُه ْم َك ُح ّْ
وف اللَّ ِو أ َ
ُ
البقرةَ ﴿ :وم َن الن ِ َ َ
﴾]البقرة ،]165:فأدخل ربتها فقراء التصوؼ ،الذين ازبذوا غوثًا،
أبداال ،يلقنوهنم التدين على مقتضى أىوائهم ،ال على مقتضى
وأقطابًا ،و ً
النص الشرعي ،ولذلك قاؿ شارحو رضبو ا﵁ ،معل ًقا على الباب الذي
بعده( :باب :من الشرؾ أف يستغيث بغَت ا﵁ ،أو يدعو غَته):
((قاؿ الشيخ صنع اهلل الحنفي رحمو اهلل ،في كتابو في الرد على من
ادعى أف لؤلولياء تصرفات في الحياة ،وبعد الممات ،على سبيل
الكرامة :ىػذا وإنو قد ظهر اآلف في ما بين المسلمين جماعات ي ّدعوف
أف لؤلولياء تصرفات بحياتهم ،وبعد مماتهم ،ويستغاث بهم في

الشدائد والبليات ،وبهم تكشف المهمات ...وقالوا :منهم أبداؿ،
ونقباء ،وأوتاد ،ونجباء ،وسبعوف ،وسبعة ،وأربعوف ،وأربعة ،والقطب
()1

ىػو الغوث للناس ،وعليو المدار ببل التباس))

إف ىػذه العقائد اػبرافية ،اليت مثَّلت أردأ ما وصل إليو الفكر الطرقي من
اكبطاط ُب ىػذه اؼبرحلة ،كما وصفنا قبل بتفصيل ،إمبا منشؤىا ،ومبدؤىا
الًتبية عرب الوسيط الروحيُ ،ب الفكر الصوُب األوؿ .حيث كاف الشيخ ال
يعتقد فيو كل ىػذا االعتقاد ،وإمبا يتخذ باعتباره دلي ًبل إٔب ا﵁ ،لكن بنوع
من التسليم اؼبطلق ؼبشيئتو وإرادتو ،دوف اإلنكار عليو ،أو مراجعتو ُب منهج
التدين والسلوؾ والفهم .قاد ىػذا إٔب ذاؾ ،وأدى إليو .وكلها وساطة
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منكرة ،مهما دقت وصغرت ،أو جلَّت وكربت! ولذلك فإف ابن عبد
منكرا عرب عموـ النص ،عموـ
الوىاب ،إذ ترجم ؼبعاين التوحيد،
ً
مشَتا إٔب ما كاف ُب عصره ،أو قبلو من أشكاؿ االكبراؼ عن
الوساطاتً ،
مبوذجا من مباذج
التدين السليم ،واؼبنهج الًتبوي اغبق ،فإنو بذلك قد مثل ً
فهما وفبارسة،
الدعوة التوحيدية ،القائمة على إعادة تشكيل التدين العاـً ،
بناء على النصوص الشرعية ،كمصادر متفردة للدين ..وذلك ىػو ما
قصدناه بالًتبية التوحيدية.
عليما خبطورة الوساطة الروحيةُ ،ب صورهتا
وقد كاف ابن عبد الوىابً ،
الًتبوية ،وأهنا ىػي اليت قادت إٔب قلب حقائق الدينُ ،ب كثَت من اعبوانب،
حىت صار الدين اغبق ،واؼبتدين اغبق ،غريبُت ُب ؾبتمع الوساطات! وىذا
ما صرح بو ُب تعليقو على ما ترجم لو بقولو( :باب :ما جاء أف سبب كفر
نصوصا كثَتة من
بٍت آدـ ،وتركهم دينهم ،ىػو الغلو ُب الصاغبُت) ..وذكر
ً
بينها قولو(( :في الصحيح ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،في قوؿ
ِ
وث
اعا َوَال يَػغُ َ
﴿وقَالُوا َال تَ َذ ُر َّف آؽبتَ ُك ْم َوَال تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوَال ُس َو ً
اهلل تعالىَ :

وؽ َونَ ْسًرا﴾]نوح ،]23:قاؿ :ىػذه أسماء رجاؿ صالحين من قوـ
َويَػعُ َ
نوح ،فلما ىػلكوا ،أوحى الشيطاف إلى قومهم أف انصبوا إلى مجالسهم
التي كانوا يجلسوف فيها أنصابًا ،وسموىا بأسمائهم ،ففعلوا ،ولم تُػ ْعبد

حتى إذا ىػلك أولئكُ ،ونسي العلم ،عبدت)) ..فقاؿ ابن عبد الوىاب
معل ًقا ،وىو يُنزؿ ذلك على عصره(( :فيو مسائل :األولىَ :م ْن فَ ِهم ىػذا
الباب ...تبين لو غربة اإلسبلـ ،ورأى من قدرة اهلل ،وتقليبو للقلوب،

العجب ..الثانية :معرفة أوؿ شرؾ حدث في األرض ،أنو بشبهة

اؼببحث الثالث
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الصالحين[ ...ثم] التصريح بأنها لم تعبد ،حتى نُسي العلم ،ففيها
بياف معرفة قدر وجوده ،ومضرة فقده))(..)1
أيضا ،على غرار الشاطيب ،وابن تيمية ،وابن
وىكذا يكوف ابن عبد الوىاب ً
اعبوزي ،وكل أعبلـ الدعوة التوحيدية ،يركز على أنبية العلم ،وخطورتو ُب
ضباية التوحيد ،وإنكار الوساطة ،وقدرتو على ؿباربة ذبلياتو اؼبختلفة ،كما
تتبُت حساسيتهم الشديدة ،ذباه الوساطة الروحية على اػبصوص ،وأشكاؿ
اؼبشيخة الًتبوية وطقوسها!
إف دعوة ابن تيمية رضبو ا﵁ ،إذ غلب عليها الطابع العلمي التنظَتي مع
التنزيل الفردي لؤلمر باؼبعروؼ ،والنهي عن اؼبنكرُ ،ب شخص ابن تيمية
امتدادا
نفسو ،رضبو ا﵁ ،وبعض تبلمذتو ،فإف ابن عبد الوىاب ،الذي كاف
ً
بعدا آخر ،ىػو البعد اغبركي؛ حيث عمل ما ُب
ؽبذه الدعوة ،قد أعطاىا ً
وسعو ،كما تبُت قبل ،على امتبلؾ عناصر القوة الفعلية ،واإلرادة اغبركية،
للقياـ ّٔذه اؼبهمة الدعويةُ ،ب صورة اعبهاد ،ربت راية التوحيد من جديد،
حىت مكن ا﵁ ؽبا ،فصارت إٔب ما ذكرنا.
أثرا
ولعل ىػذا ىػو السر الذي أعطى غبركة ابن عبد الوىاب التوحيديةً ،
اسعا ُب نفس الوقت ،على كثَت من الشخصيات اإلصبلحية،
بالغًا ،و ً
أيضا ،إباف االستعمار للعآب اإلسبلمي .وبقي
واغبركات الدعوية ،والوطنية ً
امتداد أصدائها حىت قياـ حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ،وانتشارىا عرب
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نفسا من حركات اؼبصلحُت الذين دعوا إٔب
األقطار اإلسبلمية ،وىي ربمل ً
التوحيد.

دركت انىعٍ اإلساليٍ
انذذَث ..بٍُ انتىدُذ
وانىساطت
(ويشتمل على سبهيد ومبحثُت)

يظاهر انتربُت انتىدُذَت فٍ دركت انىعٍ
اإلسـ ــاليٍ انذ ــذَث
يظاهر انتربُت انىساطُت فٍ :دركت انىعٍ
اإلساليٍ انذذَث

سبهيد
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تًهُذ
بعد ىػذه اعبولة عرب مراحل الًتبية اإلسبلميةُ ،ب تقلبها بُت التوحيد
جدا ومتنوع ،وأنو
والوساطة ،قبد أف تراث األمة اإلسبلمية الًتبوي ضخم ً
بقدر ما يفيد ُب إناء الفكري الًتبوي لؤلجياؿ اعبديدة ،بقدر ما يثَت من
اغبَتة والتأمل عند اإلقداـ على استمداد اؼبنهج ،أو بعض قواعده الًتبوية،
من ىػذه الشخصية أو تلك أو ىػذه اؼبدرسة أو األخرى ،أو استمداد
قوانُت التجربة الًتبوية الفبلنية ،أو غَتىا ،ؼبعرفة أسباب النجاح ،أو أسباب
الفشل.

كثَتا من
كل ذلك ومثلو مثَت لؤلخذ والرد ،وا﵀اورة واؼبراجعة ،وذلك ألف ً
كثَتا من اؼبدارس ،مهما ضبلت من خَت وصواب ال زبلو من
اؼبصنفات ،و ً
شر وزلل ،ومهما ضبلت من شر وضبلؿ ال زبلو من خَت وحق ،ردبا يندر
أف يوجد بتفصيلو ،ووصفو ،وتنزيلو ،عند غَتىا ،وىذا كلو أثر ُب هنضة
حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ،من حيث اختيارىا ،واجتهادىا ُب آّاؿ
الًتبوي.

سبهيد
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والذي يبلحظ اؼبناىج الًتبوية لدى حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث على
العموـ ،يبلحظ حضور ىػذا الًتاث خبَته وشرهُ ،ب كثَت من ذبلياهتا
الدعوية بصورة أو بأخرى...
فليس من السهل إنكار حضور الغزإب ورجاؿ التصوؼ ،وال إنكار حضور
ابن تيمية ،والشاطيب ،وابن عبد الوىاب ،وغَتىم من أضرأّم ،رضبهم ا﵁
ُب فكرىا ومناىجها الًتبوية سواء كمادة مرجعية ،أو كمادة مصدرية
بالنسبة لكبلـ االذباىُت ...إذ ردبا حضر ابن تيمية ُب آّاؿ الًتبوي غبركة
الوعي ،كمادة مرجعية ،أي كتجربة تدؿ على اؼبنهج التوحيدي ،إلعادة
استلهاـ النص الشرعي من جديد ،واالرتباط تربويًا باؼبصدر الًتبوي اغبق،
كتاب ا﵁ وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ...وردبا حضر كمادة مصدرية
لدى بعضها اآلخر ،فكاف اجتهاده متنًا تشريعيًا للًتبية الدعوية ،فتسقط
الدعوة ُب الوساطة من حيث فرت منها.
ومن ىػنآ ،ب زبل اؼبناىج الًتبوية ُب حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث من
مظاىر التوحيد ،وأخرى للوساطة ،وإف اختلفت التجليات والتشكيبلت،
ؽبذا اؼبظهر أو ذاؾ ،بُت تشكلو القدًن ُب الًتاث ،وتشكلو اغبديث ُب
حركة الوعي اإلسبلمي ..ولبياف ذلك ،نفرد اؼببحثُت التاليُت:

اؼببحث األوؿ
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انًبذث األول
يظاهر انتربُت انتىدُذَت فٍ
دركت انىعٍ اإلسـ ــاليٍ
انذ ــذَث
ال يبكن استقصاء صبيع مظاىر التوحيد ُب الًتبية الدعوية لدى حركات
نظرا لشساعة التجربة الدعوية ُب العصر
الوعي اإلسبلمي اغبديثً ،
اغبديث ،وضخامة مادهتا ،وكثرة أدبياهتا ،وإمبا سنقتصر على بعض
التنبيهات اليت تُعلم عما سواىا ،وتنبئ عما شأّها.
وال بد من التقرير ابتداءً ،أف حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث قد انطلقت
من منطلق ( َسلَفي) ،دبعناه االصطبلحي اغبديث ،لكن مع نوع من التبلور
والتطور ،الذي ٓب ىبرج ُب عمومو عن حدود اؼبنهج السلفي ،الذي يقوـ
على اإلرجاع للكتاب والسنةُ ،ب كل أمر عقدي أو تعبدي ،وىذا ما
ض ِمن للحركة ،أف تتأسس على اؼبنهج التوحيدي ،وتصوغ رؤيتها الًتبوية ُب
َ
اضحا مع أعبلـ الدعوة
آّاؿ الدعوي ،على أساسو ،وىو األمر الذي بدا و ً
اإلسبلمية ُب العصر اغبديث ،بدءًا حبسن البنا ،واؼبودوديٍ ،ب سيد قطب،
وكذا ؿبمد قطب ،ويوسف القرضاوي ،وفتحي يكن ،وغَتىم كثَت...

اؼببحث األوؿ
مظاىر الًتبية التوحيدية ُب حركة الوعي اإلسػ ػػبلمي اغب ػػديث
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إف الروح السلفية ،بقيت سارية ُب الفكر اغبركي اإلسبلمي اغبديث
خصوصا ،وإف ٓب ىبل من ىػنات وساطية من حُت
عموما ،والًتبوي منو
ً
ً
آلخر ،بسبب من األسباب الطارئة ،أو استجابة لبعض اؼبؤثرات اعبارفة.
إف أصداء دعوة ؿبمد بن عبد الوىاب رضبو ا﵁ ،بقيت مًتددة ُب أقطار
العآب اإلسبلمي طيلة القروف التالية ؽبا ،وإٔب يومنا ىػذا ،فكاف ؽبا ،كما
ذكرنا ،من التأثَت على هنضة اغبركات اإلصبلحية اغبديثة ،ورجاؿ اإلصبلح
اؼبعاصرين ما كاف.
مستمرا مع ؾبموعة من
فاؼبنهج التوحيدي ُب العقائد والعبادات ،بقي
ً
الشخصيات ،حىت إذا كاف بدء العمل الدعوي ُب صورتو اغبديثة ،كاف
األساس السلفي للدعوة ،قد صار مكسبًا غبركة الوعي اإلسبلمي اغبديث،
فبنت عليو مشروعها ،واستأنفت ُب إطاره عملية إعادة التشكيل الًتبوي.
وكاف للًتبية التوحيدية آثار ـبتلفة ،ومظاىر شىتُ ،ب صفوؼ الصحوة
اإلسبلميةُ ،ب سلوكها ،وأدبياهتا ،حيث ربولت الوالءات ُب الوطن
اإلسبلمي ،من والءات للًتاب ،أو األيديولوجيات اغبزبية ،أو الزعماء
السياسيُت ،والعسكريُت ...اْب ،إٔب والء واحد ،﵁ الواحد.
وىكذا دأبت حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ،على إبراز معاين التوحيد،
حىت ُب آّاؿ التنظيمي؛ حيث حاربت مظاىر الشخصانية ،واالنتماء إٔب
الزعامات ،واألظباء ،مركزة على ضرورة زبليص الوالء ﵁ تعأب ،من كل
شائبة وساطية ،وبتل فيها األمَت ،أو التنظيم ،صدارة الشعور باالنتماء

اؼببحث األوؿ
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اغبركي لدى الفرد ،فيغيب قصد التعبد الذي ىػو من أىم غايات العمل
الدعوي.
ولكن ال يعٍت ىػذا كلو ،أف حركة الوعي اإلسبلميٓ ،ب ىبالطها شيء من
الوساطة ،بل لقد تسرب إليها وساطات شىت ،وذبلت أشكاؽبا ُب مظاىر
شىت ،خاصة بعد تقدـ اغبركة وتطورىا ،تنظيميًا وشعبيًا ،فاتسعت قاعدهتا،
وتقوت ىػياكلها التنظيمية ،واإلدارية ،فتشكلت فيها اؼبناصب ،واؼبراكز
وتأثَتا ،فبا
تأثرا ً
واأللقابٍ ،ب كاف ؽبا احتكاؾ بالتنظيمات الصوفية الطرقيةً ،
أدى إٔب تسرب ؾبموعة من صور الوساطة الروحية إٔب ؾباؽبا الًتبوي.
أضف إٔب ذلك ،رسوخ بعض اؼبفكرين العاملُت ُب إطارىاُ ،ب قلوب
األتباع ،على أهنم من ال ُك َّمل ،وأف كتبهم من اإلؽباـ الفكري اؼبنقطع
النظَت ،وىو ما أدى إٔب بروز الوساطة الفكرية ،بُت من اعتقدوا ذلك
ومارسوه.
ويبكن بياف ىػذه األشكاؿ الوساطيةُ ،ب حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث،
بنوع من اإلهباز فيما يلي:

اؼببحث الثاين
مظاىر الًتبية الوساطية ُب :حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث
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انًبذث انثاٍَ
يظاهر انتربُت انىساطُت فٍ:
دركت انىعٍ اإلساليٍ انذذَث
اىد،
بنظرة نقدية غبركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ُب سَتىا اؼبعاصر اؼبُ َش َ
وبقراءة ؼبا كتب ُب ىػذا االذباه فبا عرؼ بكتب النقد الذاٌب ،ومشكبلت
الدعوة ،وكبوىا ،قبد أف اغبركة تعاين ُب بعض مواقعها ،أو بعض ىػياكلها
من ؾبموعة من األمراض ،اليت كثر عنها القيل والقاؿ ،وترددت بُت األلسنة
واألقبلـ ،كلما حبث عن مواطن الضعف واػبلل ..وىي على العموـ أمراض
تتعلق حينًا بأفراد اغبركة كأفراد ،كضعف اؽبمة ،وقلة اؼببادرة ،واالنتظارية
االتكالية ،وندرة الرواحل من األقوياء األمناء ..وتتعلق حينًا آخر بالتنظيم
اغبركي ،كإطار كلي يستوعب أفراده ،كوجود أدبيات سبجد التنظيم كتنظيم
فبا يؤدي إٔب ظاىرة اغبزبية والتعصبٍ ،ب التآكل ،واغبرث ُب األرض
ا﵀روثة ،فتتناحر اعبماعات فيما بينها ،بسبب ذلك ،فبا يؤدي إٔب ربريف
الوالء ُب قلوب األتباع ،من عبادة ا﵁ ،إٔب عبادة التنظيم ،من حيث ال
يدروف ،فيكوف اغبب واألخوة بُت شباب الصحوة ،مبنيًا على اآلصرة
التنظيمية ،ال العقدية الصافية.
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وتلك لعمري من أخطر صور الوساطة ،اليت تصرؼ العباد عن عبادة ا﵁
إٔب عبادة أوثاف نظرية ،أو أظباء ظبوىا ىػم وأتباعهم ،ما أنزؿ ا﵁ ّٔا من
سلطاف ،حيث تصَت ىػذه األشكاؿ والرسوـ ،ىػي القنوات الوحيدة اليت
تقود إٔب ا﵁ ،وتسلك بالشباب إليو ،وما سواىا الغ ال قيمة لو ،فتنتصب
التنظيمات ،واؽبياكل ،والزعماء ،واأللقاب ،وسائط ربوؿ دوف االتصاؿ
اؼبباشر با﵁ عز وجل ..وما كبسب إال أف ىػذه األمراض الفردية واعبماعية،
ما ىػي إال نتيجة طبيعية ،لغياب الًتبية التوحيدية داخل اغبركة ،أو ضعفها،
وانصرافها إٔب ضرب من الًتبية الوساطية ،على الصورة الفكرية ،أو الصورة
الروحية سواء.
فأما الوساطة الفكرية ،فقد ذبلت ُب أخذ بعض أبناء الصحوة اإلسبلمية،
ألفكار بعض مفكريها ،بشيء من (التقديس) البلشعوريُ ،ب الغالب.
فتكوف األحكاـ اليت أطلقها بعض الرواد  -وىي أحكاـ اجتهادية بالطبع
 صاغبة لكل زماف ،ولكل مكاف ُب اعتقاد بعض اؼبنتمُت للحركة ،وردباكانت تلك األحكاـ خاطئة ُب أصلها ،وردبا كانت صحيحة ُب حينها،
وظروفها اليت صدرت فيها غَت أهنا تصَت بالنسبة ؼبكاف آخر ،أو زماف آخر
مؤدية إٔب كارثة ،إف ىػي أ ُِخ َذ ّٔا ،حيث صارت كتب معينة ،متنًا تشريعيًا
أبدا لدى بعضهم ،وذلك ىػو عُت اؼبنهج الوساطي ُب
دائما ً
للحركةً ،
الًتبية ،والتكوين ،والتأثَت ..كما احتلت كتب أخرى نفس اؼبكانةُ ،ب
نفوس بعضهم اآلخر ،فكانت مقررات وحدىا دوف سواىا ،داخل
اعبلسات الًتبوية.
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لقد أدى ذلك إٔب تطور االذباه الوساطي ُب حركة الوعي اإلسبلمي
اغبديث ،ببعض الببلد اإلسبلمية ..ذلك أف فكرة وضع (مقررات) تربوية،
تكوف مادهتا األساس ىػي كتب فبلف ،أو فبلف ،قد أدى إٔب انتشار
الوساطة الفكرية ،وتعميقها ،حيث صارت األحكاـ الصادرة من أولئك
ذات قيمة مطلقة ..وإ ّف ُب بعض الكتب اليت صدرت عن أفراد من اغبركة
رغم كثرة فوائدىا ُب التأطَت الًتبوي ،ما يشعر بأنو كاف يقًتحها كمقررات
تربوية أساسية ..إننا ال ننكر أف تكوف ىػذه الكتب وغَتىا ،من (الوسائل)
الًتبوية ،ألبناء اغبركة ،ولكنها على أساس أف تكوف ذات قيمة مرجعية،
للقراءة واؼبطالعة ،قصد االستفادة من التجربة اغبركية ،والفكرية ،للمؤلف؛
ترشيدا للحركة.
ً
أما أف تكوف ىػذه الكتب ،ؽبا قيمة مصدرية ،فتكوف ىػي الًتبية ،وربتل
بذلك مكانة القرآف والسنة ُب النفوس ،فهذا ىػو اػبطَت ،وتلك ىػي
أساسا.
الوساطة ،اليت تربط الناس باؼبفكر اؼبصنف ،ال با﵁ ً
إف بعض كتب حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ،ربتاج إٔب إعادة صياغة،
شكبل ومضمونًا ،أي سواء من حيث طبيعتها وغايتها ،أو من حيث ما
ً
ورد ّٔا من أحكاـ تتسم بالعموـ والشموؿ ،فبا ىبالف اؼبنهج العلمي
كثَتا من الناس ،كانت بعض كتب
اغبق ..ولقد علمت ،ورأيت ،أف ً
اغبركة ،ىػي مادهتم الًتبوية ،على األقل ُب فًتة من فًتات أعمارىم ..وأؤكد
للمرة الثانية أف قصدي ليس ىػو إلغاء قراءة مثل تلك الكتب ،أو
(ربريبها) ،وإمبا القصد أف توضع ُب مكاهنا الطبيعي ،كمرجع مفيد فيو اغبق
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واػبطأ ،شأهنا كشأف كل الكتب فبا عدا الكتاب والسنة ،وإمبا السبيل
لذلك ىػو تقدًن ىػذين على كل كتاب ،وجعلهما وحدنبا (مصدر)
التكوين الًتبوي ،مع االستفادة (اؼبرجعية) من كل شيء.
أضف إٔب ذلك ،أف الوساطة الفكرية ،حينما تنتشر ُب صفوؼ الصحوة
اإلسبلمية ،تؤدي إٔب نوع من اغبَتة والتمزؽ ،إذ ُكلّّ يتخذ كتابًا من الكتب
إماما) لو ُب الًتبية ،فتتناقض األفكار واؼبناىج ،وتنتشر اغبَتة
الًتبويةً ( ،
والتمزؽ بُت أبناء اغبركة الواحدة ،بلو اغبركات ،إذ قبد أف من الناس من
يعدؿ عن كتب يتعلق ّٔا بعضهم ،إٔب غَتىا ،سواء قصد صاحبها إٔب أف
تكوف مادة مصدرية أو مرجعية ،فيتخذىا اؼبًتيب أو اؼبريب ،مادة العمل
الًتبوي ،بشكل مصدري ،فتكوف وساطة فكرية.
أقوؿ ىػذا ،ألين أعلم أف بعض من (زبرجوا) على كتب بعينها ،قد انغلقوا
على بعض مفاىيمها ،انغبلقًا ذباوزتو اؼبرحلة اليت صاروا إليها حسب
مكاهنم وزماهنم اؼبعينُت ..فبعضها على سبيل اؼبثاؿ فقط ،تتحدث عن
الدعوة ،واالصطفاء ،واالنتقاءُ ،ب مرحلة التأسيس ،وىو أمر طبيعي،
لكنها بقيت عند قوـ راسخة كاؼببدأ الثابت ،على كل حاؿ ،ودخلت
حركة الوعي اإلسبلمي ،مرحلة االنتشار والتوسع ،وتكوين الرأي العاـ،
لكن نفسيات كثَتة ٓب تستطع التخلص من اآلثار الًتبوية ؼبرحلة التأسيس،
حيث الًتكيز ال التكاثر ،وحيث تكوين القيادات ال اعبنود.
وكانت مرحلة اػبطاب اإلعبلمي اؼبؤدي إٔب التكاثر ،بطبعو وىدفو ،ضرورة
ال بد منها ،كما كاف شأف (اؼبرحلة اؼبنربية) ُب حياة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
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وسلم كما فصلناه ُب الفصل الثاين اؼبنشور ُب اعبزء األوؿ ،من ىػذا
الكتاب .لكن كلمات بعض كتب اؼبرحلة التأسيسية بقيت راسخة ُب
حاجزا نفسيًا ،أو قل:
رسوخا مصدريًا ،مثَّل
أذىاف بعض أبناء اغبركة
ً
ً
(وسيطًا فكريًا) ،وبوؿ دوف النظر إٔب نصوص السَتة ،أو قراءة الواقع
اؼبتغَت ،قراءة جديدة.
ومن مظاىر الوساطة الفكرية ،أف تصَت تصورات اغبركة ،للًتبية ،والتغيَت،
وأدبياهتا اػباصة ،متنًا تشريعيًا ثابتًا ،فتفقد اغبركة بذلك أمرين :
القدرة على اغبوار مع اؼبكونات األخرى من التيارات والتنظيمات ،والقدرة
على التأقلم مع األوضاع اعبديدة ،اليت قد تدخلها اغبركة ،بسبب تغَت
الظروؼ االجتماعية ،والسياسية ،دبا ال يستجيب ؼبناىجها اليت سطرهتا ُب
أدبياهتا الداخلية أوؿ مرة ،إضافة إٔب حدوث األمراض الوساطية ُب تربية
األفراد ،فبا ذكرناه ُب الفصل األوؿ.
وال بد أف نشَت إٔب أف من الوساطة الفكرية كذلك ،أف يقتصر على كتاب
واحد معُت ،دوف سواه من كتب اغبديث النبوي ،كمادة وحيدة للًتبية،
سواء كاف صحيح البخاري ،أو صحيح مسلم ،أو رياض الصاغبُت أو
كبوىا ،إذ ردبا انتخب قوـ مصن ًفا بعينو دوف سواه للًتبية ،ال يبيحوف بعدىا
اػبروج عن نصوصو ،إٔب ما ىػو أصح منو ،إف ُوجد ،أو ما يكملو ،بل ردبا
خروجا عن اعبماعة !!
اعتربوا اعتماد شيء فبا سواه من السنةً ،
قلت :ىػذا وساطة فكرية ،ألف تعيُت ىػذا الكتاب أو ذاؾ ،من كتب
السنة ،ىػو ُب حد ذاتو (اجتهاد) ،صادر عن شخص معُت ،أو أشخاص،
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ووبصر فَػ ْه َم الدين لدى اؼبًتبُت ،وفبارسة التدين فيما تنطق بو تلك
َْ
النصوص الواردة بذلك الكتاب ..وىو ضرب من ضروب ذبزيء الدين
أيضا يؤدي إٔب نفس
معا ،أي ذبزيء التصور واؼبمارسة ،وىذا ً
والتدين ً
نتائج الوساطة ،بالصور اؼبذكورة قبل.
وىكذا يتبُت أف حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ُب بعض صورىآ ،ب
تستطع أف تثبت على خط اؼبنهج التوحيدي على التماـ والكماؿ ،بل لقد
اكبرفت إٔب اؼبناىج الوساطية ،الروحية منها والفكرية على السواء ،فبا
جعلها تعاين من أمراض شىت فبا ذكرنا ،أدت حينًا إٔب خفوت الفعالية
واضمحبلؽبا ،وحينًا إٔب تضخم الشخصانية وطغياهنا ،وحينًا آخر إٔب
الوثنية التنظيمية ،فتكوف تصارعات ،وانقسامات ،وتفرقات ،ال ترجع إٔب
أسباب معقولة من أصوؿ اػببلؼ ،بقدر ما ترجع إٔب األىواء الوساطية
أساسا ..وما ندرت تلك األمراض ندرهتا عند تطبيق اؼبنهج التوحيدي،
ً
وتنظيما.
تص ًورا وفبارسةُ ،ب إخراج صف اغبركة ،تربية
ً
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خاتًت
إنً كهًت س ــىاء
وبعد
تلك إذف كانت نظرات ُب اؼبسألة الًتبوية الدعوية بدءًا بالًتبية النبوية،
ومرورا على دعاة اإلصبلح واؼبربُت اؼبسلمُت األوائل من السلف واػبلف..
ً
نظرات سعت إٔب االنتخاب النموذجي ،ال إٔب االستقصاء واالستقراء
ٍ
إشكاؿ معُت ،دبا يكفي
التاـ ،ألف غرض ىػذا الكتاب إمبا ىػو التنبيو إٔب
للبياف ،من سبثيل وتصوير بالنموذج الداؿ على أمثالو ،فبا شأّو ،وسايره ُب
ىػذا االذباه أو ذاؾ.
كثَتا من أمراض حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث ،إٔب
فكاف أف أرجعنا ً
مشكلة الوساطة ُب مناىجها الًتبوية ،سواء منها الوساطة الفكرية أو
الروحية ..وكبب أف لبتم كبلمنا ىػذا ،بالًتكيز على قضية من أىم قضايا
اغبركة ،الناذبة عن نفس اإلشكاؿ اؼبذكور ،أال وىي التفرقة اؼبذمومة،
والتآكل الدوري اؼبفرغ فبا أشرت إليو قبل ..بيد أين أهني الكبلـ الساعة
بنداء لكل الغيورين على دين ا﵁ ،ومناشدة با﵁ العزيز اغبكيم ،لكل
حركات الوعي اإلسبلمي اغبديث آّاىدة ُب ىػذا الثغر أو ذاؾ ،وربت
ىػذه البلفتة أو تلك ،أف تشرع ُب فصل جديد من تاريخ العمل الدعوي،
ىػو فصل اؼبراجعة ،واغبوار الداخلي ،قصد توحيد اعبهود وتركيزىا ُب اذباه
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ؾباىدة اؼبد اؼبعادي لئلسبلـ ،واذباه إقامة دين ا﵁ ،والتمكُت لو ُب
األرض ،متعبدين بذلك ،ـبلصُت إف شاء ا﵁ ،إذ األساس من كل عمل
وحدوي ىػو توحيد التصورات فيما يتعلق بفهم الدين والتدين ،وفهم الواقع
وتفسَته ،للوصوؿ إٔب وحدة ال تلغي االختبلؼ الطبيعي الفروعي فيما
يتعلق دبجاؿ التنزيل ،للعمل الدعوي اإلسبلمي.
ىذا وإف أوؿ خطوات التوحيدُ ،ب تقديري ،إمبا تبدأ بتوحيد التصور
الًتبوي ،إذ كل ما عداه من أمور الدعوة ،إمبا ىػو مبٍت عليو ،وال توحيد ُب
ىػذا االذباه ،إال بإنتاج حوار داخلي ُب صفوؼ حركة الوعي اإلسبلمي
أبدا إال بتوحيد لغة
اغبديث ،على ـبتلف أشكاؽبا وأمباطها ،وال حوار ً
اغبوار! فكيف يتحاور عريب وسرياين ،كل منهما هبهل لغة صاحبو ،وإف
صدقت الرغبة ُب التخاطب ،وصحت من كبل الطرفُت؟ ال بد إذف من
أوال عن لغة التخاطب؛ لتعيينها واإلقباؿ عليها
توحيد لغة اغبوار ،والبحث ً
بالتعلم واالستعماؿ إٔب درجة اإلتقافٍ ،ب يكوف اغبوار العلمي.
والقصد بلغة اغبوار ىػنا ،ىػو منهج التخاطب ،والبحث دبنطلقاتو اؼبصدرية،
وأدواتو اؼبرجعية ..وأظن أنو لن ىبالفٍت أحد إذا قررت أف مصدر االستدالؿ
واالحتجاج ،والبياف ،واؼبراجعة ،ىػو الكتاب ،والسنة ،كما أنو لن ىبالفٍت
الكثَت ،إذا قررت أف أحسن وسيلة للفهم عن ا﵁ ورسولو ،وأضمن أداة
معا ىػي العلوـ الشرعية اؼبتعلقة بتفسَت
إجرائية ؼبناقشة اآلراء واألدلة ً
اػبطاب الشرعي ..فمن يضمن ٕب ىػذين األمرين أضمن لو وحدة حركة
الوعي اإلسبلميُ ،ب أي موقع بإذف ا﵁ ،إذا صدقت النيات ،وخلصت ﵁
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وحده ،ولو على األقل على صعيد التصورات العامة ،ومراحل الدعوة،
واغبركة على اإلصباؿ.
فكيف با﵁ عليك ،يتفاىم رجبلف ،بلو أف يتفقا ،إذا كاف أحدنبا يقوؿ:
((قاؿ ا﵁ ،قاؿ الرسوؿ)) ،واآلخر يقوؿ(( :قاؿ اؼبفكر الفبلين ،أو قلت
بدليل العقل آّرد)) ،دوف استعداد لتسديد ىػذا العقل بقصد الشارع ،فبل
مؤيدا ،ال تشوبو األىواء والشهوات ،والنزوات!؟
ؾبردا ،وإمبا يصَت ً
يبقى ً
وكيف يكوف التخاطب بُت رجلُت ،أحدنبا يقوؿ(( :حدثٍت فبلف عن
مسندا إٔب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم)) ،واآلخر يقوؿ:
فبلف...
ً
إؽباما ،أو مكاشفة)) ،ويدع
((حدثٍت قليب عن ريب! أو حدثٍت قليب ً
النصوص الشرعية عاطلة تشكو إٔب ا﵁ اؽبجراف واإلنباؿ!؟
إنٍت لست نصيًا ظاىريًا ،فبل يتونبن أحد أ ّف دعوٌب للكتاب والسنةُ ،ب
اغبوار ،والًتبية ،والدعوة ،واغبركة ،تعٍت االنغبلؽ على ظواىر النصوص،
اليت ال باطن ؽبا ،كما قاؿ ابن تيمية رضبو ا﵁ُ ،ب نقده للظاىرية ،وإمبا
الفهم عن ا﵁ ورسولو ،إمبا يتم باألدوات اؼبنهجية اإلجرائية ،فبا أنتجو
العلماء ُب إطار العلوـ الشرعية مع فتح للعقل لبلستفادة من كل التجارب
العقلية ،والذوقية ،على السواء ،بشرط وضعها ُب موضعها الطبيعي أال وىو
اؼبرجعية اإلجرائية ،وعدـ اؼبنازعة ُب مصدرية القرآف والسنة ،إذا ما حصل
اػببلؼ! حىت إذا ًب ذلك ،وجب أف نقوؿ :إننا أيها السادة الكراـُ ،ب
حاجة ماسة إٔب صناعة جيل من الرواحل ،جيل من األقوياء األمناء،
ؼبواجهة التحديات العاؼبية ،اليت رباصر حركة الوعي اإلسبلمي اغبديثُ ،ب
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كل مكاف ،وربوؿ بينها وبُت مقاصدىا العظيمة ،وتربك مشروعها ،إلعادة
تشكيل العقل اإلسبلمي اؼبعاصر !
وإهنا لعمري صناعة ،ال تتم إال بتكوين اؼبسلم القرآين ،الذي يستمد
صفاتو ،ومواصفاتو ،من صفات األنبياء ،ومواصفاهتم ،وخصائص األولياء،
أساسا .وىو
وربانيتهم ،كما وردت بذلك نصوص القرآف والسنة الصحيحة ً
أمر ال يتم إال بوضع التصورات الًتبوية ،بناء على ىػذا القصد ،وانطبلقًا
نصوصا قرآنية وحديثية،
من ىػذا األساس ،وإخراج الربامج العملية لذلك،
ً
وإعادة قراءة السَتة النبوية كنموذج تطبيقي الكتشاؼ سنن الًتبية العملية،
واؼبعاعبة التفصيلية للنفوس ،واألشخاصٍ ،ب اؼبعاعبة الكلية للظروؼ
واؼبواقف ،واؼبراحل ،وال علينا بعد ذلك إذا اختلفنا ُب االنتخاب،
واالستخراج ،إذا انضبط لنا التصور الكلي ،واؼبنهج العاـ للًتبيةٍ ..ب ال
علينا بعد ذلك إف استفدنا من عقل الفقيو ،أو مواجد الصوُب ،أو
ضى حكومتو بيننا
تعليبلت اؼبفكر والسياسي ،ما داـ النص ىػو اغبَكم التُػ ْر َ
صبيعا.
ً
تلك إذف طبيعة الًتبية التوحيدية الكفيلة بإخراج الطاقات الدعوية الفاعلة،
واؼبخلصة ﵁ ،اؼبتوجهة إليو بالتعبد وحده ،دوف سواه ..الطاقات اؼبنتجة،
واؼببادرة ،اليت تفرز مناعتها الذاتية تلقائيًا ،ضد أي تأثَت نفسي إعبلمي
مضاد ..تتحدى بذلك شبكة الصحوف اؽبوائية حاملة وباء التطبيع النفسي
مع أعداء اإلسبلـ ،واالكببلؿ اػبلقي الرىيب! بل تؤثر ىػي ُب ا﵀يط،
وتوجهو ،وذباىده.
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إهنا الطبيعة القوية با﵁ ،األمينة ﵁ ،آّاىدة ُب ا﵁ ،اؼببادرة إليو ،ال الطبيعة
االنتظارية االستهبلكية ،اؼبرتبطة بالوسيط الذي يطعمها ويسقيها،
تستجيب للشر كما تستجيب للخَت سواء !
إف الًتبية التوحيدية ىػي اؼبكلفة ،كما تبُت ،بإخراج جيل قرآين جديد،
ذلك النموذج الذي طاؼبا عملت حركة الوعي اإلسبلمي اغبديث على
إخراجو ،وصناعتو! فإٔب القرآف والسنة أحبتنا الكراـ ،نستمد منهما
تصوراتنا ،ومناىجنا ،وبراؾبنا ُب الًتبية ،والتكوين ،واإلعداد والتوجيو،
والًتشيد ،عسى أف يبارؾ ا﵁ خطواتنا ،فتثمر بإذنو عز وجل ما نرجوه من
خَت ؽبذه األمة اؼبمزقة مرتُت! مرة بيد اؼبفسدين ،وأخرى بيد اؼبصلحُت ،مع
األسف الشديد! وال حوؿ وال قوة إال با﵁ العلي العظيم !
ِ ٍ ٍ
﴿قُل يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب تَػ َعالَ ْوا إِ َٔب َكل َمة َس َواء بَػْيػنَػنَا َوبَػْيػنَ ُك ْم أََّال نَػ ْعبُ َد إَِّال اللَّوَ
َْ َ
ِ
ِ
ضا أَربابا ّْمن د ِ
وف اللَّ ِو فَِإف تَػ َولَّْوا
َوَال نُ ْش ِرَؾ بِو َشْيئًا َوَال يَػتَّخ َذ بَػ ْع ُ
ضنَا بَػ ْع ً ْ َ ً ُ
فَػ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا بِأَنَّا ُم ْسلِ ُمو َف﴾]آؿ عمراف.[64:

