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علماء ديوبند
اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني ،وعلى آله وأصحابه الطيبني
الطاهرين ،وعلى مجيع األنبياء واملرسلني ،واملالئكة املقربني واملعصومني ،وعلى أئمة اهلدى والدين،
الذين متسكوا بالكتاب وسنة الرسول األمني ،واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقني،
وص ّدقوا صحف األولني ،وجعلوا الكعبة املقدسة قبلة لقرباهتم وهي مركز للعاملني؛ فرضينا باهلل ربا وإهلا،
ومبحمد رسول ونبيا ،وباإلسالم دينا وشريعة ،وباإلميان حمبة واعتقادا ،وباإلحسان تزكية ومعرفة ،وبدفاع
الفنت إعالء وإظهارا ،وبتداول األيام عربة ونصيحة وبالقرآن حجة وإماما ،وباحلديث شرحا وبيانا،
وبالفقه تفريعا وتفصيال ،وبالكالم تعقال وتدليال ،وبالرسل تصديقا وإقرارا ،وبالكتب املنزلة إيقانا
وشهادة ،وباملالئكة عصمة وتدبريا ،وبالشخصيات املقدسة حبا وانقيادا ،وبرتبيتهم مسعا وطاعة،
وبالكلمة الطيبة مجعا واجتماعا ،وبالكعبة املعظّمة قبلة وجهة ،وجبميع شرائع اهلل تعظيما وتبجيال،
وبالقضاء والقدر رضاء وتسليما ،وباليوم اآلخر حشرا ونشرا ،وبالبعث والوقوف صدقا وعدل ،وجبميع
هذه األمور مسلكا (مذهبا) ومشربا ،وكفانا هذا الرضاء سرا وعالنية.
وبعد فإن هذا بيان ملسلك (مذهب) أهل احلق واإلتقان ،وشرح ملشرب أهل الصدق واإليقان،
وإيضاح لذوق أهل احملبة والعرفان ،فنسأل اهلل التوفيق والسداد والعدل والقتصاد ،وبه الثقة وعليه
العتماد.
ما هي الديوبندية ؟

اجتاه علماء ديوبند الديين ومزاجهم املذهيب أو منهجهم الفكري وجهة نظرهم ومشرهبم وذوقهم،
شيء ظل معروفا لدى العامة واخلاصة؛ حيث ظلوا يَُربّون عليه املسلمني منذ أكثر من قرن .وكانت
عمت الشرق والغرب؛ ولكنهم مل يعتمدوا يف نشرها على الدعايات واإلعالنات
دعوهتم شاملة وعاملية ّ
والنشرات :وسائل اإلعالم املعروفة املتبعة ،وإمنا اعتمدوا يف ذلك -ول يزالون -على الدرس والتدريس،
والتعليم والرتبية ،والدعوة والتوجيه ،واإلصالح وتزكية الظاهر والباطن .إن هدفهم الوحيد هو إبقاء األمة
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يف ضوء الكتاب والسنة على ذلك املزاج الذي أنشأه النيب بصحبته وتربيته يف الصحابة ،والصحابةُ يف
التابعني ،والتابعون فيمن بعدهم من األجيال املتالحقة على اختالف األمكنة ومرور األزمنة.
لكن التحرر الفكري والنطالق العقلي يف هذا العصر ،قد أنشأ مدارس فكرية شىت ،وظهرت
توجهاهتا ومزاياها؛ األمر
دعوات متنوعة بل متضاربة ،وبدأت كل مجاعة تدعو الناس باسم اإلسالم إىل ّ
الذي أدى طبيعيا إىل حدوث بلبلة فكرية وتقلقل نفسي لدى اجلمهور ،ونشأ عن ذلك أن مذهب
علماء ديوبند ومشرهبم اللذين كانا لديهم ُمتَ وارثَ ْ ن
ني من السلف ومعروفَني وممتازين ،عادا حلد ما مشتبها
ََ
بعض األوساط تتساءل:
فيهما لدى العامة ،وصارت ُ
ما هي الديوبندية؟ وأن مجاعة ديوبند أهي فرقة حديثة من فيض الساعة ،أم أن هلا سندا من

السلف ،وأهنا من أهل السنة واجلماعة أم أهنا شيء آخر؛ وإن كانت من أهل السنة واجلماعة فما هي
مركزها بني احلشد من املدعني بالنتماء إىل أهل السنة األحناف ،وما هو اخلط الفاصل بينها وبينهم،
وما هي النقطة املميزة يف معتقداهتا ،اليت تضع فرقا واضحا بينها  -مجاعة ديوبند  -وبني من خيتلف
عنها .وما إىل ذلك من التساؤلت اليت عادت تطفح اليوم.
شعرت باحلاجة إىل تدوين اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب حلد مستطاع ،وهلذا الغرض
ولذلك كله
ُ

أقدمت على كتابة السطور اآلتية .وإهنا ليست قائمة كاملة مبعتقدات علماء ديوبند ،كما أهنا ليست
هدفت منها إىل الدللة على املبادئ والكليات
دراسة للمسائل الفرعية اجلزئية املتصلة مبذهبهم ،وإمنا
ُ
ملزاجهم الديين وذوقهم املذهيب ،تلك اليت حتتل مكانة الروح يف عقائدهم وتوجهاهتم العملية ،اليت تضع
خطا فاصال بينهم وبني من خيالفهم.
أمور أساسيّة:

وقبل أن ندخل يف صميم املوضوع ،جيب أن نضع يف العتبار أمورا أساسيّة توطئ للتوصل إىل
الغرض ولفهمه وإلدراك مبادئه األساسية.
 -1األمر األول أن املراد من علماء ديوبند يف هذه املقالة ،ليست فقط تلك اجلماعة اليت تقيم يف
اجلامعة اإلسالمية دار العلوم  /ديوبند وتقوم فيها خبدمة التدريس والتعليم أو اإلفتاء والقضاء ،أو التبليغ
والوعظ ،أو التأليف والكتابة ،وما إىل ذلك؛ وإمنا املراد منهم مجيع العلماء الذين ينبع فكرهم من فكر
الشيخ جم ّدد األلف الثاين أمحد بن عبد األحد السرهندي املتوىف 1301ه 1221 /م فمن فكر اإلمام
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الشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم املتوىف 1112ه 1122 /م ويتصل بفكر مؤسس جامعة دار العلوم
ديوبند .اإلمام حممد قاسم النانوتوي املتوىف 1221ه 1883 /م والشيخ الفقيه رشيد أمحد الكنكوهي
املتوىف 1020ه 1231 /م والشيخ حممد يعقوب النانوتوي املتويف 1032ه 1881 /م .وسواء كانوا
من خرجيي جامعة دار العلوم ديوبند ،أم من خرجيي جامعة مظاهر علوم بسهارنفور ،أم خرجيي اجلامعة
القامسية واملدرسة اإلمدادية وحياة العلوم وجامعة اهلدى مبدينة مراد آباد أم خرجيي مدرسة اجلامع
بأمروهه ،أم خرجيي املدرسة األمينية بدهلي ومدرسة عبد الرب ومدرسة جامع فتحبوري ومدرسة
كاشف العلوم يف منطقة نظام الدين بدهلي ،أم خرجيي مدرسة مفتاح العلوم مبدينة جالل آباد أم
خرجيي مدرسة نور اإلسالم ومدرسة دار العلوم واملدرسة اإلمدادية مبدينة مريوت ،أم علماء مدارس
مئوأم علماء اجلامعة الرمحانية مبدينة موجنري أم علماء مدارس بيهار ،أم علماء اجلامعة األشرفية واملدرسة
احلسينيّة مبدينة راندير أم علماء مدارس ولية غوجرات أم علماء مدارس وليتيبنغال وآسام أو مئات
العلماء يف الوليات واملديريات اهلندية.
وسواء كانوا مشتغلني بالتعليم أو عمل من األعمال املدنية والسياسية والجتماعية ،أو كانوا
منتشرين يف العامل يقومون بالدعوة والتبليغ ،أو كانوا منصرفني إىل التأليف؛ وسواء كانوا يف أوروبا وآسيا
وإفريقيا وأمريكا؛ كل هؤلء يندجمون يف علماء ديوبند وكلهم علماء ديوبند يف الواقع.
 -2انتماء علماء ديوبند إىل مدينة ديوبند ،أو تسميتهم ب مجاعة ديوبند ونسبتهم الديوبندية أو
ت مبكان التعليم :ديوبند أو
القامسية ليست نسبة وطنيّة أو قوميّة أو طائفيّة ،وإمنا هي نسبة تعليمية عُ نرفَ ْ
شخصية حمور الرواية :اإلمام حممد قاسم النانوتوي ،مما يؤكد ويبني انتماء اجلماعة التعليمي وثقة روايتها
ودرايتها الفكرية؛ ولذلك فهي ليست عنوان فرقة أو طائفة أو حزب؛ فال جيوز أن يُ ْف َه َم هذا النتماء
وضع يف العتبار أن مجاعة ديوبند هي مجاعة املشتغلني بالتدريس والرتبية
إل يف هذا اإلطار ،وأن يُ َ
ف خريج جامعة علي كره ب عليك وخريج اجلامعة امللّية
والتوعية والتزكية والدعوة والتبليغ ،كما يُ ْعَر ُ
اإلسالمية بدهلي ب جامعي وخريج مظاهر علوم بسهارنفور ب مظاهري وخريج ندوة العلماء بلكناؤ ب
ندوي وخريج مدرسة اإلصالح ب إصالحي وخريج الباقيات الصاحلات ب باقوي .وكل هؤلء ليسوا
أحزابا أو فرقا أو طوائف ،وكذلك ف الديوبندي  -أو القامسي ل يشف عن الطائفية أو احلزبية.
 -0إن علماء ديوبند بالنسبة إىل اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب من أهل السنة واجلماعة متاما،
وليسوا فرقة جديدة أو مجاعة حديثة حتمل معتقدات من نوع جديد ،أدت الظروف الراهنة إىل نشوئها.
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إن مجاعة ديوبند هذه سعدت باختاذ كل ما كانت تستطيعه للحفاظ على عقائد أهل السنة واجلماعة
اجلماهري ،مما ساعد على بقاء أهل السنة واجلماعة
ومبادئها وأصوهلا يف داخل اهلند وخارجها ،ول ّقنتها
َ
هبويتها الصحيحة؛ وقد جعل مؤسسوا جامعة ديوبند هذه املهمة بصبغتها األصلية عالمة عاملية عن
طريق تالميذهم وأتباعهم املربَّ ن
ني لديهم مباشرة أو غري مباشرة.
َُ
 -1ومبا أن فضائل أهل السنة واجلماعة ومزاياهم مستقاة من النصوص الشرعية  -كما ستعرفون
من خالل السطور اآلتية  -ومبا أن علماء ديوبند انتهجوا طريقهم بشكل كامل؛ فانعكست عليهم
أنوارهم ،فثبت هلم من خالل تطبيق صفات أهل السنة واجلماعة عليهم ،من الفضيلة واملزية ما هو
خاص بأهل السنة واجلماعة ،وما جاء ذكره يف احلديث عنهم؛ ولكن إثبات هذه الفضيلة جلماعة
املذهيب مل يكن ليتضح بدون ذلك؛
ديوبند إمنا جاء كبيان للواقع للواقع؛ ألن اجتاهها الديين ومزاجها
ّ
ولذلك فال جيوز أن يوضع ذلك يف إطار الفخر واملباهاة أو العصبية اجلماعية ،ول جيوز الظن بأن املثين
على الشمس راح يثين على نفسه كما يقول املثل الفارسي؛ فإمنا صنعنا ذلك كحديث عن النعمة،
وإيضاح للحقيقة ،ومل يكن الغرض هو التفاخر والتعصب أو اإلعجاب بالذات.
 -1وما عرضناه يف هذه املقالة إمنا جاء يف إطار األصول ،وحتدثنا عن القضية بشكل موضوعي،
وكميزان فقط ،ميكن أن نزن به أنفسنا حنن وميكن أن نزن به اجلماعات األخرى أنفسها؛ لكي يستطيع
كل منا أن حياسب نفسه ويقيّمها تقييما صحيحا ،ومل نضع يف العتبار يف حديثنا هذا شخصية بعينها
أو مجاعة بعينها أو فرقة بعينها .وما اعرتض حديثّنا من كلمة سلبية أو شبه سلبية ،فإمنا جاء لتحقيق
ت كميزان مبدئي ،فمن
اجلانب اإلجيايب وإبانته ،ومل جيئ للنيل من أحد .على كل فهذه املقالة إمنا ُو نض َع ْ
وزن به نفسه فجاءت كاملة غري منقوصة ،لكان ذلك مكسبا لنا مجيعا جيدر بنا أن نشكر عليه ،وإن
احلديث ضد مجاعة
ب هذا
ُ
مل جتئ كاملة ،جيب أن تُْب َذ َل احملاولت لإلكمال ،ومن مث فال جيوز أن ُْحي َس َ
أو فرقة ،أو إساءة إليها؛ ألن ضمري الكاتب خال عن ذلك ،وكفى باهلل شهيدا.
 -2ويف مبادئ الرتبية واإلعداد النفسي اليت حتدثنا عنها يف هذا الكتاب رّكزنا على التعليم
والتدريس الذي قام به السلف باعتباره اآللة الوحيدة لرتبية القلب والعقل .وقد صرح األنبياء عليهم
السالم وعلى رأسهم سيدنا خامت األنبياء بأن الغرض من بعثتهم هو تعليم الدين وتكميل مكارم
األخالق ،واعترب القرآن الكرمي التدريس لزما للعلماء الربانيني لكي يكونوا َربانيني يف قولهَ ( :ومبََا ُكْنتُ ْم
تَ ْد ُر ُس ْو َن) [آل عمران .]12/ولذلك على هذه الناحية رّكزنا يف هذه املقالة تركيزا أكثر؛ ولكن املقالة إذا
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كانت تتبىن التدريس فإهنا ل تتبىن املدرسة ؛ فلو ُونج َد هناك شخص تل ّقى التعليم والرتبية بدون مدرسة،

على طريقة التدريس املنزلية على شيخ يف األسرة ،أو على عامل رباين ،وبالشروط اليت ذكرناها يف هذه
وخترج عاملا ضليعا ثقة ،فإنه سيُ َعد ثقة وإن مل يتعلم يف مدرسة.
الرسالةّ ،
ولكنه مبا أن أداء هذه الفريضة إمنا يتم يف هذه األيام عن طريق املدارس الدينية؛ حيث خلت
البيوتات من النظام التعليمي  -املتبع لديها يف املاضي  -يف األغلب؛ فعاد التدريس واملدرسة شيئا
واحدا؛ وبالتايل أصبح أمرا طبيعيا ومألوفا أن يقال بلزوم املدارس الدينية وأن يُ َعد تعليمها وتدريسها
نحمَ ّكا لتقييم الشخصيات.
 -1وكما أن اإلسالم هو أعدل األديان يف العامل بالقياس إىل روايته ودرايته وأصوله وفروعه؛ وكما
أن الشريعة اإلسالمية هي أعدل الشرائع بني شرائع األديان بالنسبة إىل مسائلها األصولية والفروعية؛
كذلك مذهب أهل السنة واجلماعة بالنسبة إىل أساسه أعدل املذاهب بني املذاهب الشرعية اإلسالمية،
وأتباع هذه املذاهب  -سواء كانوا أحنافا أو شوافع أو مالكيني أو حنابلة ،على اختالف أصول
تفقههم  -من أهل السنة واجلماعة؛ حيث ميتازون بعدم الغلو واملبالغة ،والال إفراط والال تفريط ،ول
يوجد فيهم تشدد أو تقصري ،وإمنا يوجد فيهم كمال العدل والعتدال ،ويتصلون يف أصوهلم وفروعهم
وكلياهتم وجزئياهتم بالكتاب والسنة ،ويصح أن يوصفوا ب أمة وسط وهم يشكلون حجة فيما بني مجيع
املذاهب.
( َو َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمة َّو َسطا لِّتَ ُك ْونُ ْوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ن
الر ُس ْو ُل َعلَْي ُك ْم َش نهْيدا) [البقرة]110 /
َّاس ويَ ُك ْو َن َّ
 -8وستشتمل هذه السطور على ثالثة أجزاء:
الشرح األساسي ملذهب أهل السنة واجلماعة وذوقهم ومشرهبم ومزاجهم الديين ،وحتليل العناصر
اليت يتألف منها ،وذلك يف ضوء الكتاب والسنة.
تطبيق مذهب علماء ديوبند على املذهب املذكور والتدليل والتفصيل لكوهنم جزءا أصيال من أهل
السنة واجلماعة.
تقدمي أمثلة نوعية على ذلك.
 -2ومن أجل القيام بعملية التطبيق والتوفيق قد يشعر القراء بالتكرار يف حمتويات الرسالة؛ ألننا قد
احتجنا يف بيان التوافق إىل إعادة األمور اليت كنا قد ذكرناها كمبادئ وأصول لدى احلديث عن
مذهب أهل السنة واجلماعة؛ حيث سقناها يف احلديث عن اجتاه علماء ديوبند الديين كنتيجة؛ وذلك
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ألن عملية التطبيق واملقارنة مل تكن لتتم بدون ذلك ،ومبا أن العناوين ستختلف يف اإلعادة مهما كانت
املعاين واحدة ،فال تبدو اإلعادة إعادة وإمنا تبدو معىن جديدا ل يثقل على الذهن ،وإمنا يفيض بطرافة
وجدة .ومثل ذلك مثل احملدثني الذين يسوقون حديثا واحدا مرات عديدة يف أبواب شىت ،ويستنبطون
منه أحكاما شىت؛ لكونه مشتمال حقا على نواح عديدة تليق بأبواب شىت؛ فيتحدثون عن كل ناحية
تغري ترمجة
يف الباب املخصص هلا ،مما ُْحي نو ُجهم إىل ذكر احلديث مرتني أو ثالث مرات أو أكثر؛ ولكن ّ
الباب وعنوان املسألة جيعل القارئ ل يشعر بالتكرار؛ ألن ذلك يصبح إذا معىن جديدا .ونفس الصورة
مثل هذه اإلعادة والتكرار وإمنا
حدثت يف هذه املقالة؛ فاملرجو من العلماء أهنم سوف ل يسأمون َ
سيتمتعون هبا  -إن شاء اهلل.
 -13وقد سبق أن وضع كاتب هذه السطور مقالت ورسائل يف بيان مذهب علماء ديوبند
وذوقهم الديين؛ ولكننا كنا قد احتجنا فيها إىل اإلجياز يف هذا املوضوع؛ لكوهنا مل يُ ْقصد منها أصال
بيا ُن مذهب علماء ديوبند ،وإمنا تعرضنا له من خالل احلديث عن موضوعات أخرى؛ فلم نتحدث عن
مذهبهم إل بالقدر الذي اقتضته تلك املوضوعات ومل يتسع اجملال للتفصيل.
وصدرت املقالة األوىل يف املوضوع عام 1013ه حتت عنوان تقرير عن دار العلوم اليت مضى عليها
 21عاما .وكان موضوعها بيان إجنازات دار العلوم ديوبند عرب  21عاما من حياهتا ،وحتدثنا فيها عن
املذهب بشكل فرعي ،واكتفينا بإشارة جمملة إليه؛ حيث مل يكن املوضوع هو احلديث عنه.
وصدرت املقالة الثانية عام 1011ه بعنوان تاريخ دار العلوم وكان غرضها هو احلديث عن املنهج
العام لدار العلوم وأحواهلا السنوية ،وكان حمتويا على تعريف موجز هبا ،وتعرضنا فيها عرب صفحات عن
مذهب علماء ديوبند ،ولكننا مل نتعرض ألي تفصيل يف هذ الصدد.
واملقالة الثالثة صدرت عام 1022ه كمقدمة ل تأريخ دار العلوم وكان موضوعها أيضا تأريخ دار
العلوم ،واحلديث عن مؤلفه ،والتقريظ الالئق بالكتاب ،ومل يكن املوضوع هو بيان املذهب؛ ولكنه جاء
ذكره مبناسبة احلديث عن تأريخ دار العلوم؛ ولكنه اكتفينا هنا باحليثية التأرخيية للمذهب ،أي إن هذا
املذهب من تلَقَّاه من علماء ديوبند ومىت تلَقَّوه وما هو مبدؤه ومبتدؤه ،وكم مرحلة تارخيية قد مضت
عليه ،وما هي الصور اليت أخذها لدى الظهور ،ومل نتعرض يف هذه املقدمة أيضا عن مجيع تفاصيل
املذهب؛ حيث مل يكن ذلك موضوعها ،ورغم ذلك مت فيها تسليط ضوء كاشف عليه يكفي لفهم
املذهب.
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واملقالة الرابعة كنا قد وضعناها عام 1080ه حول موضوع مذهب دار العلوم ديوبند؛ ولكنها مل
تصدر ،وقد تعرضنا فيها للمذهب رأسا ،فتحدثنا فيها عن نوعيته وعناصره ومظاهره العلمية ،مما كان
يلقى ضوءا على نوعية املذهب ،وسقنا يف شأنه أمثلة نوعية ،ولكننا مل نتعرض فيها أيضا لذكر الدلئل
ومصادرها الشرعية ،ولشهادة السلف الصاحلني باعتدال املذهب وتوسطه؛ ألنه مل يكن هناك داع
لكتابة تلك الدلئل والتفصيالت آنئذ ،وإن كان مؤلف تاريخ دار العلوم ديوبند (السيد حمبوب رضوي)
املتوىف (1022ه 1212 /م) قد جعل كثريا من حمتويات املقالة جزءا من التأريخ بإذن منا وبألفاظنا،
فهذه املقالة وإن كانت مل تصدر مستقال؛ ولكنها صدرت ضمن اجلزء األول من تاريخ دار العلوم،
ديوبند.
واآلن ملا ظهرت تساؤلت عن ذوق علماء ديوبند الديين ومزاجهم املذهيب ،أشرنا إليها من قبل،
رأينا احلاجة ماسة إىل إمتام معاين هذه املقالة وأن ُْجت َمع من أجل وجود الدواعي  -وهي التساؤلت
املشار إليها  -الدلئل والشواهد اليت كانت تنقص تلك املقالة وأن يُ َعضَّد كل جزء من البحث برباهني
من الكتاب والسنة وآثار السلف .وبذلك كله فقد حولناها موضوعا مستقال ونقدمه يف صورة كتاب
مستقل عام 1133ه  ،وهي املقالة اخلامسة يف هذا املوضوع ،وهي صورة متكاملة حلد ما لعلماء
ديوبند واجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب.
فاملقالت األربع السابقة تشكل متنا وهذه املقالة أو الرسالة تشكل شرحا هلا؛ ولكنه مبا أن تلك
املقالت تتضمن صورا أخرى للمذهب ،فإن تناوهلا قارئ دراسة ولسيما مقدمة تاريخ دار العلوم
وصفحات أخرى من التأريخ يتصدرها عنوان مذهب دار العلوم فإنه يكون قد استوعب هذا املذهب
والذوق دراسة ،وجتلت له كل ناحية من نواحيهما كاملرآة.
ت لبيان املذهب والذوق الديين الذي هو قضية
ول بد أن نصرح بأن هذه السطور مبا أهنا ُو نض َع ْ
علمية متاما مشتملة على مباحث علمية ،فتخللتها كلمات اصطالحية وتعبريات علمية وعبارات فنية،
مث إن العبارات املصوغة يف األردية هي األخرى ليست أردية سلسة كاألردية اليت تُتَ َد َاول اليوم؛ فاملرجو
من القراء أل يبحثوا فيها عن احلالوة األدبية والصبغة اإلنشائية ،على أن لغيت هي األخرى لغة التلميذ،
لست أديبا يف األردية ول أمتتع بالكفاءة اإلنشائية؛ فامللتمس من القراء أن يضعوا نصب أعينهم املعاين
و ُ
واألهداف فقط ،وسيفهموهنا إن شاء اهلل هبذه العبارة املتكسرة أيضا ،ومهما خلت العبارة من األدبية
فإهنا ل يشوهبا سوء األدب يف موضع ما.
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وبعد هذه األمور املوطئة نرجو القراء أن يدرسوا أول مذهب أهل السنة واجلماعة ،الذي سيجدون
طيه ذوق علماء ديوبند الديين ومزاجهم اإلسالمي متبلورا ،وباهلل التوفيق.

مذهب أهل السنة واجلماعة ،حتليل عناصره ومكانته الشرعية:
ن
ت طينته بغاية العتدال والتوازن،
وإلدراك الذوق املذهيب ألهل السنة واجلماعة ،الذوق الذي عُجنَ ْ
يكفي أن منعن النظر يف لقبهم املذهيب :أهل السنة واجلماعة ألن النظر فيه جيلي مرتكزاته بشكل تلقائي
كما يُبَ ْل نوُر نوعيته التزانية والشمولية.
ِّ
يتكون
واللقب مركب من الكلمتني :السنة واجلماعة ،وجمموعتُهما هي اليت تُ َشك ُل مذهبهم الذي ل ّ
من إحدامها .والسنة تشري إىل القانون والدستور والطريق واهلداية والصراط املستقيم الذي أ نُمر ن
ت األمة
َ
باتباعه( :ه َذا نصر ن
اط ْي ُم ْستَ نقْيما فَاتَّبنعُ ْوهُ ولَ تَتَّبنعُ ْوا السبُ َل فَتَ َفَّر َق بن ُك ْم َع ْن َسبنْيلن نه) [األنعام.]110/
َ َ
واجلماعة ترمز إىل هداة الطريق :الذوات القدسية والشخصيات املقدسة ذوي الصدق والصفاء،
الذين يف هدايتهم وصحبتهم وتربيتهم أ نُم ْرنَا أن نسلك الصراط املستقيم وننتهج سبيل التقوى ونعيها.
(يا أَي ها الَّ نذين آمن وا اتَّ ُقوا اهلل وُكونُوا مع َّ ن ن
ني) [التوبة ]112 /
الصادق ْ َ
َ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ
مما يوضح أن األصول والقوانني يف هذا املذهب يف معزل عن الذوات وأن الذوات يف غىن عن
األصول والقوانني غري موثوق هبا؛ حيث إن القوانني إمنا انتقلت إليها عن طريق هؤلء الذوات وإن
ت وَكسب ن
العتبار عن طريق هذه القوانني.
ت
هؤلء الذوات إمنا عُ نرفَ ْ َ َ
َ
والسبب الواضح يف اجلمع بني عنصري املذهب األساسيني :القانون والشخصية يف تعليم الدين
جد منطوية على تعبرياهتا اخلاصة ومعجونة هبا ،فلو حدث
والقانون السماوي ،أن احلقائق املعنوية إمنا تُ ْو ُ
تغري ما يف التعبري لتغريت هذه احلقائق من داخلها ،وتبدلت بغريها متاما ،ويتالشى ما كان املتكلم قد
جمالس التشريع لدى
أراده من ورائها .ولذلك فإنه فيما يتعلق بالقوانني الوضعية هي األخرى تناقش
ُ
وضعها مجلة مجلة منها ألسابيع ،حىت تتوصل إىل كلمات مرضية لديها .وهذه الكلمات هي اليت
يكمن فيها غرض القانون الذي تتم تسوية قضايا الدول واألمم يف ضوئه؛ فكأن احلكومات أيضا إمنا
ن
ت ثغرة ما يف ألفاظ القانون أو حصل تغري ما ،فإن سياسة
تدار بألفاظ القانون وتغرياهتا .ولو ُوج َد ْ
العامل تنقلب ظهرا لبطن وحتدث ثورات كبرية.
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كلمات القانون حتمل أمهية مثل معانيها:

ومن الواضح أنه إذا كان عماد املعامالت العاجلة يف الدنيا الباقية أليام حمدودة ،وعماد قضاياها
ومرافعاهتا هو تعبريات القانون وصياغته اللفظية ،فإن شؤون اآلخرة األبدية أهم بكثري وأخطر من شؤون
الدنيا الفانية .إن هذه الكلمات اإلهلية للقانون األخروي ،وتعبرياته الغيبية واصطالحاته الدينية ،لئن مل
تنزل من السماء أو مل تبق حمفوظة أو تسرب إليها تغري ،فإن هذه احلقائق هي األخرى اليت كانت
خيتل بدوره .ولذلك
مودعة تلك األلفا َظ ،ل تبقى حمفوظة ،مما جيعل جهاز اهلداية والنجاة يف اآلخرة ّ
اختار اهلل عز وجل يف كل عصر أن يُْن نزل قانونه يف تعبرياته وتعبريات ُر ُسله وألفاظهم ،وأقام تعاىل نظاما
دقيقا للحفاظ عليها حىت تبقى احلقائق املطلوبة بألفاظها ،وحىت يبقى عرض هذه األلفاظ هو وسيلة
لستحضار احلقائق وتذكرها كلما طرأ عليها نسيان أو خطأ.
ومن الواضح أنه لئن مل تكن قد نزلت التعبريات اللفظية لكتاب اهلل عز وجل ،فإن فهم حمتويات
قانونه ومضامينه وبقاءها وتذكرها من جديد لدى النسيان ،مل تكن إىل ذلك سبيل ،على حني إن كثريا
ط من نص الكالم اإلهلي ،وكثريا منها تتضح من دللة أسلوبه ،وإشارته،
من املعاين واألغراض إمنا تُ ْستَ ْنبَ ُ
بينما تتجلى كثري منها من مقتضيات نصه .ومل تكن لتتجلّى هذه املعاين واألغراض لئن مل تُ ْو َج ْد
تعبرياته البليغة .ومجلة القول :إن هذه املدلولت ل ميكن أن تتضح لئن مل توجد التعبريات اإلهلية تلك
بأسلوهبا.
كان القرآن الكرمي آخر الكتب السماوية ،وأنزله اهلل ليبقى ليوم الساعة؛ فأنزل اهلل تعايل تعبرياته
اللفظية هي األخرى من عنده ،وتوىل هو حفظها .ومل يتم الكتفاء بذلك وإمنا توىل اهلل عز وجل جبانب
الهتمام بكتابة بيانه وحفظه أعىن األحاديث النبوية الشريفة .بل كان
إعطاء الضمان حبفظ القرآن،
َ
الهتمام هبا أكثر لكوهنا شرحا عمليا وعلميا ملعاين القرآن ومراداته ،وكونه تفسريا أوليّا هلا أثبَت يف
األذهان وَر َّسخ فيها مفهومات القانون القرآين ومراداته احلقيقية؛ فتم حفظها  -مثل القرآن  -أول يف
الصدور مث مت تدوينها يف السطور؛ حيث مل يكن ممكنا بدوهنا فهم املرادات الربانية؛ فلم يكن الكتفاء
بإنزال تلك األلفاظ والتعبريات فقط ،وإمنا كان الهتمام باختاذ تدابري بصيانتها الكتابية وتدوينها
وقراءهتا ،حىت تكون هذه التعليقات واملذاكرات والقانون املدون ذريعة للحفظ والتذ ّكر لدى الذهول
والغفلة .ومن مث كانت العناية إثر نزول األلفاظ بكتابتها بشكل دقيق؛ حيث كانت صيانة املعاين
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متوقفة على صيانة األلفاظ ،وقد كان السبيل الوحيد إىل ذلك هو الكتابة والتقييد ،وقدميا جاء املثل
قائال؛ العلم صيد والكتابة قيد.
وكان اهلل عز وجل هو الذي قيّد تعبرياته تلك بقلمه األعلى يف اللوح احملفوظ ،مث أنزهلا مكتوبة إىل
جمة على قلب النيب العريب حممد،
بيت العزة الذي هو مكان سام يف السماء الدنيا ،مث أنزهلا منه ُمْن َّ
ن
ت يف األماكن العليا يف السماوات ،وهي اليت أعيدت كتابتُها يف
فكأ ّن هذه األلفاظ هي اليت ُكتبَ ْ
األماكن السفلى يف األرض ،حىت تبقى هي ُم َقيَّ َدة مضبوطة يف مجيع دوائر السماوات واألرضني ،مث
تالها النيب بلسانه النبوي على الصحابة رضي اهلل عنهم فثبتها يف قلوهبم.
ن
ين عناية كاملة بكتابة اآليات القرآنية هذه وألفاظها وتعبرياهتا،
وجريا على السنة اإلهلية تلك عُ َ
ف مجاعة خبرية من الصحابة رضي اهلل عنهم بكتابة القرآن ،حىت مت مجع هذه الكتابات وتدوينها
وكلّ َ
على عهدي أيب بكر الصديق وعثمان ذي النورين رضي اهلل عنهما ،ويف صورة املصحف ،وبنفس
ن
َّعة يف األوراق واألحجار واأللواح اجللدية .وذلك كله لكي
الرتتيب الذي ُوج َد ْ
ت به على عهد النيب ُم َوز َ
نفس األلفاظ اإلهلية عن طريق هذه الكتابات ،وتبقى تصل إىل األجيال املتالحقة حىت
تصل إىل األمة ُ
يوم الساعة.
حماسن الذات والصفات مكنونة يف التعبريات:

ومن الواضح أنه ملا كانت املعاين واملرادات الربانية وأيضا كانت حماسن الذات والصفات اإلهلية
مكنونة يف تلك التعبريات ،وكانت األلفاظ والنقوش مرآة تتجلى فيها هذه املعاين ،كانت هذه األلفاظ
وسيلة لنتقال احملاسن العلمية واملعرفية إىل األذهان .وذلك كما جاء يف الشعر الفارسي الذي قال فيه
الشاعر عن نفسه:
إين كامن يف حديثي كرائحة الزهرة يف ُوَري َق ناهتا؛ فكل من يود أن يراين فَ ْليَ َرين يف حديثي.
ن
ت يف اللوح
ضبنطَ ْ
ومجلة القول إنه فيما يتعلق بنزول الوحي أعطيت األوليةُ ألداء األلفاظ وقراءهتا ،مث ُ
ن
ت عن طريقه
ت على قلب النيب ،مث ُكتبَ ْ
ت هي إىل بيت العزة مكتوبة ،مث أن نزلَ ْ
احملفوظ بالكتابة ،مث أن نزلَ ْ
يف هذه الدنيا ،مث مجعها الصحابة يف مصحف بالتدوين والرتتيب .وكل ذلك يؤكد جليا أن الكلمات
واأللفاظ هي اليت أ ُْع نطي ن
ت األولويةَ يف كل من النزول والقراءة واحلفظ والكتابة ،لكوهنا مدارا جلميع
َ
املعاين واألغراض واحلقائق واملعارف ،حىت انتشرت جمموعتها  -األلفاظ  -بشكل كتاب يف الدنيا
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ن
كلها ،ن
ئ
لقب قرآن مبني يف جانب؛ حيث قُ نر َ
ُ
ودع َي َ
كتاب اهلل ولذلك أطْل َق على الكالم اإلهلي هذا ُ
يف العامل األعلى والعامل األسفل ،وأطْلن َق عليه يف جانب آخر لقب كتاب مبني حيث كتب يف العامل
األعلى والعامل األسفل.
احلاجة إىل الشخصية جبانب الكتاب:

وإىل جانب ذلك هناك حقيقة ل تُْن َك ُر أن الكالم اإلهلي مهما كان جامعا كامال وغاية يف البالغة
بل كان معجزة كالمية وكان حمفوظا بصورة معجزة؛ فإنه مهما جاء إىل الدينا فإمنا جاء عن طريق
شخصية تولت إبال َغه إىل الناس وقراءته عليهم ،ومل حيدث أن الكالم اإلهلي نزل على جبل أو حجر ل
يقدر على السمع واإلمساع والقراءة واإلقراء؛ مما يؤكد أنه من أجل إبالغ ألفاظ الكتاب وتعبرياته ومن
أجل فهم مراداته ،كانت احلاجة إىل شخصية معلم الكتاب أش ّد منها إىل الكتاب نفسه ونقوشها
وتفهمهم مراداته.
نفسها ،حىت تتلوه على الناس ّ
وإذا أمعنا أكثر ،أدركنا أن احلاجة إىل الشخصيات جبانب الكتب ،إمنا كانت أشد لسبب أكرب
آخر ،وهو أن الكالم له مزايا كثرية ل ميكن أن تُ ْد َرك إل بلهجة املتكلم وأسلوب أدائه وطريقة إلقائه
وكيفية تفهيمه وحركاته وسكناته الكالمية ،ول ميكن أن ترتسم هذه الكيفيات يف الورق ونقوشه وحروفه
ما مل يكن هناك معلم ومتكلم ،هبيئاته الكالمية واإللقائية ،يقوم بأدائه باللهجة والكيفيات الصوتية
واحلركات احلديثة ،اليت لبد منها طبيعيّا من أجل فهم مراداته .ومجلة القول إن املراد احلقيقي للكالم ل
ميكن أن يتضح مبجرد الورق أو مبجرد املكتوب فيه.
وإىل جانب ذلك إن منبع الكالم إمنا هو الكيفيات اليت يصدر عنها الكالم واليت جتعل املتكلم
يت باألسلوب
يصوغ بشكل طبيعي أسلوبا خاصا للهجته وهيئة تكلمه .فاجلملة الواحدة إذا ِّأد ْ
الغاضب وبالعينني املفتوحتني احملمرتني ،فإهنا ستعطي معىن الزجر واملالم مهما كانت األلفاظ لينة
ُم َؤَّدبَة ،وإذا ألقيت بأسلوب ملؤه احلنان واللطف وبطرف خافض ،فإهنا ستشف عن الرمحة والكرم مهما
ت باألسلوب التعجيب كان الكالم باعثا
كانت األلفاظ قاسية خشنة .وكذلك فحركة التعجب إذا أ ُِّديَ ْ
ت بلهجة التحكم والبطش
ت هبيئة الدهشة كان الكالم باعثا على الدهشة ،وإذا ِّأديَ ْ
للعجب ،وإذا أ ُِّديَ ْ
ت بلهجة التساؤل
ناما عن احلب واحلنان ،وإذا أ ُِّديَ ْ
كان تعزيريا تأديبيا ،وإذا أ ُِّديَ ْ
ت بلهجة احلب كان ّ
دل على السؤال .وخالصة القول إن هيئة التكلم وكيفية األداء ونوعية الصوت تنم عن الكيفية الباطنة
ّ
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اليت صدر عنها الكالم واليت حتدد أغراضه وتشخص األهداف اليت أُطْلن َق من أجلها .وإذا كان الكالم
صادرا عن كيفياته الباطنة فكيف جيوز أن ل تكمن هي فيه وأن ل تربز هي بشكل خاص لدى
التكلم.
ومجلة القول إنه مهما كانت األلفاظ واحدة وموحدة يف شىت املواضع؛ ولكنها تأيت مصوغة يف
تدل عليه هلجته وأسلوب أدائه وهيئة تكلمه .فإن تبدلت هيئة
قالب الكيفيات الباطنة للمتكلم ،اليت ّ
التكلم وهلجة األداء ،تبدلت املعاين وتغريت احلقائق .ومن الواضح أن اللهجة ،وهيئة التكلم ،وإحداد
النظر ،واحلياء املرتشح من العينني ،أو التموجات املتلبسة بالصوت ،واألشكال املعنوية للعواطف،
والكيفيات النفسية ،وظهور ذلك كله باألسلوب األدائي لأللفاظ ،ل ميكن أن ينطبع ذلك كله يف
الورق أو احلروف والنقوش ،وإمنا يتجلى ذلك كله من شخص املتكلم .وعلى ذلك فاحلاجة إىل
الشخصية جبانب الكتاب ،ليست من أجل ألفاظه فقط ،وإمنا هي كذلك من أجل فهم معانيه هي
األخرى .وذلك كما يقول الشاعر الفارسي:
إذا حاول املصور أن يقوم بالتقاط صورة للحبيب القاتل ذلك ،فإين أحتار أنه كيف يقدر على
التقاط صورة لدلله و َغن ن
اجه؟.
َ
الورق واحلروف ال تستوعب احلقائق:

مث إن مرادات كالم اهلل تعاىل تنطوي على ذخرية كبرية من احلقائق الغيبية املكنونة اليت يكون
وإحداث السمول والتعمق يف علمه .وإذا
الغرض منها هو الوصول باملخاطب إىل أبعاد األهداف
ُ
تقدمنا خطوة وجدنا أن هذه احلقائق تكون مشتملة على أحوال ومراتب إمنا تطرأ على القلب عند ما
تتشرب هذه احلقائق ،ويكون الغرض هو صبغ قلب املخاطب وتكييفه بتلك األحوال واملراتب ،كاحلب
واألنس ،والرغبة والشتياق ،والرجاء واخلوف ،واحلرص على الغرض احلق ،واألخذ بالعزمية يف ذلك،
والجتناب مقابل ذلك من الباطل والبتعاد عنه ،وامتناع املخاطب عنه وعن مقتضياته ،واخلوف من
القرتاب منه ،والشعور بعاطفة الستنكار والرفض جتاهه .ويراد أن ميتلئ قلب املخاطب بذلك كله حىت
ل يبقى هو يف مرتبة القال وإمنا يتحول إىل مرتبة احلال ويعود جزءا من طبيعته وساريا مع روحه.
األمور كلها وأن تصل هي إىل القلوب
الورق هذه
ومن الواضح أنه من غري املمكن أن يستوعب ُ
َ
مباشرة بدون واسطة صاحب الكالم أو رسله أو األشخاص الذين تربَّ ْوا عليه َّ
وتلقوا منه التفهيم
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والتمرين والتدريب .وبكلمة أخرى :إنه من غري املمكن أن يقدر قلب املتكلم على صياغة قلب
املخاطب يف بوتقته مبجرد الورق والنقوش املوجودة فيه ما مل يؤثّر املتكلّم يف املخاطب هبمته الباطنة.
البشري ل يقدر على استيعاب املراد اللفظي من الكالم بدون شخص من البشر
فإذا كان الذهن
ّ
فأن للورق ونقوشه
يقوم بتفهيمه إيّاه على حني إن األلفاظ الدالة على املراد تكون موجودة أمام عينيه؛ ّ
ت يف القلب بدون معلم
أن تستوعب تلك الكيفيات الباطنة واألحوال اللطيفة .إهنا ل ميكن أن تَثْبُ َ
يكون قد تل ّقى الرتبية وبدون تفهيمه ومترينه ،فضال عن أن يصطبغ هبا القلب ويأخذ صبغة اهلل.
وإىل جانب ذلك ل ميكن أن يُْن َكَر أن القانون اإلهلي إمنا الغرض منه هو العمل الذي تتوقف عليه
سعادة البشر .ومن الواضح أن القانون مهما كان جامعا مانعا وبالغا من البالغة أن يكون دال بنفسه
على معانيه ،فإن قوة تكلم املتكلم هي األخرى  -فضال عن جمرد األلفاظ والنقوش واحلروف  -ل
ميكن أن تكشف اهليئة املطلوبة للعمل ما مل يكشفها شخص عامل من خالل عمله هو؛ ولذلك فإ ّن
ن
صل ْوا كما تشاؤون – وإمنا قال ليح ّدد
صل ْوا – أي أيها الناس ! َ
النيب مل يكتف بتالوة األمر اإلهلي َ
ن
ُصلِّ ْي).
ين أ َ
اهليئة املطلوبة ألسوته احلسنةَ ( :
صل ْوا َك َما َرأيْتُ ُم ْو ْ
املرضي هلا
وذلك إن دل على شيء فإمنا يدل على أن املطلوب جبانب مفهوم الصالة هو الشكل
ّ
اإلهلي ،ول ميكن أن حيدده
عند اهلل تعاىل .وذلك الشكل ل ميكن الوصول إليه ما مل حيدده الرسول ّ
الورق أو التكلم ،ولذلك فإن جربئيل  -عليه السالم  -علّمه الصالة بشكل عملي جبانب إبالغه إيّاه
اإلهلي هبا ،كما حدد عليه السالم مواقيتها بعمله هو.
األمر ّ
ومن الواضح أن جاهال أو متعنتا إذا اعتمد  -بعد نزول القانون  -على جمرد الكتاب ونقوشه
السوداء يف معزل عن املعلم  -الذي جاء ليعلم القانون  -تلك النقوش اليت ل تشتمل على هلجة
التفهيم ول على مسحة للحركات والسكنات الكالمية وأسلوب األداء ،ول على ارتسامة للشكل
املطلوب للعمل ،ول على كيفية معنوية له ،ول على صبغة للحرارة القلبية والوجدان السليم؛ فإنّه ل
اإلهلي وإمنا يكون
يفهم من ذلك الكالم إل ما تكيفت به نفسه هو من املراد الذي ل يكون املراد ّ
جمرد سوء الفهم ،وإمنا يكون سوء السلوك والسرية
مراده هو .ومن الواضح أن ذلك ل يكون منه ّ
وحيَ َّم َل من املراد ما ترضاه النفس.
ؤخذ اللفظ اإلهلي ُ
كذلك ،الذي يُ َعبَّ ُر عنه ب التلبيس الذي يعين أن يُ َ
األشخاص املبعوثون من اهلل كذلك ،وأن يتتابع
فكان من الالزم أن جييء مع القانون املنزل من اهلل
ُ
األشخاص املباركون املتلقون منهم الرتبيةَ؛ فيقوموا بتالوة الكالم وتفهيمه وتعليم
فيما بعد من العصور
ُ
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مراداته ،ويطرحوا النموذج العملي ،وأن يطهروا قلوب املخاطبني بتعليمهم وتربيتهم عن الزيغ والضالل،
ويزودوها بالستقامة والفهم والعقل والكيفيات الروحانية ،وجيعلوها صاحلة لفهم املراد احلقيقي واحلرص
الشخص الذي يقوم
الكتاب
على العمل والتكيف مع األحوال املعنوية .وذلك كله استلزم أن يصاحب
َ
ُ
بتعليمه؛ حىت يتم جتاوز هذه املراحل كلها يف صحبته وحتت تربيته وتدريبه؛ وإل فلم تكن هناك حاجة
إىل بعثة األنبياء عليهم السالم مع الكتب اليت نزلت من السماء.
الكتاب غرضه التذكري واملعلم غرضه التبيني:

غرضه التذكري ،يقول تعاىل( :ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لن ِّ
لذ ْك نر) [القمر ]11/واملعلم
وإذا فإن الكتاب ُ
َ
ن
ني لنلن ن
َّاس) [النحل ]11 /حىت تطّلع القلوب على األغراض
غرض بعثته هو التبيني يقول تعاىل( :لتُبَ َّ
ُ
احلقيقية للكتاب واحلقائق والكوائف املكنونة يف األغراض .وهلذا كله أعطى اهلل عز وجل بعد نزول
الذكر  -القرآن الكرمي  -األولويةَ لتبيني املعاين وإيضاح املراد ،إذ قال:
(وأَنْزلْنا إلَيك ِّ ن
ني لنلن ن
َّاس َما نُِّزَل إلَْي نه ْم ولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرْو َن) [النحل]11/
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
والنقطة اجلديرة بالتأمل يف هذه املناسبة أن اآلية الكرمية قدَّمت لتبيني للناس على لعلهم يتفكرون؛
أخرت اجلملة اليت تأمر بالتأمل والتفكري؛ مما يؤّكد أن
حيث إن اجلملة األوىل تتعلق بشخصية النيب ،و َّ
تبيني املراد مقدم على التأمل والتفكري الذي يتعلق بالعقل .وذلك يدل على أن التأمل إمنا ينبغي أن
الشخصي،
َّد املر ُاد عن طريق التأمل
يُ ْع َم َل يف حدود املراد ،حىت تتضح حقائق املراد الرباين وأن ل ُحيَد َ
ّ
َّد عن طريق إبانة شخص النيب املعلم ،وإل فإنه يكون مر َاد النفس ول يكون مراد اهلل
وإمنا ينبغي أن ُحيَد َ
تعاىل.
دت إبانته إىل الرسول ،وليس قياسيا حىت يُ ْقتَدى فيه بالعقل
أسنن ْ
وإذا فإن مراد النص مساعي؛ حيث ْ
والفكر ،وإمنا ُنمس َح للعقل أن يتأمل ويتفكر يف إطار املراد؛ حىت تنكشف عليه حقائق املعىن املراد؛ ولكنه
ت تربية العقل هو اآلخر إىل شخصيات الرسل املقدسة؛ ألن زلة العقل أشد من زلة
ُسنن َد ْ
رغم ذلك أ ْ
تضارب أقوال الفالسفة.
الشعور؛ األمر الذي يدل عليه دللة واضحة
ُ
استنتاج النكات من املراد
وذلك يؤكد أن حقائق املراد الرباين العميقة هي اليت ُمسِّيَ ْ
ت باحلكمة ،و ُ
الذي منشؤه النفس ،هو جمرد الفلسفة اليت ل عالقة هلا مع احلكمة.
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ولذلك فإن مدار كون عامل ما أعلى أو أدن أو أوسط ليس هو جودة إخراج الكتاب ورواؤه ،أي
ليس أنه إذا كان ورق الكتاب من النوعية املمتازة ،وكان مصقول ،وكان قطعه متزنا ،فإن ن
العامل القارئ

منه يُع ّد عاملا كبريا ؛ وإذا كان الكتاب رديء اإلخراج والطباعة؛ فإ ّن العامل القارئ منه يُ َعد عاملا سافل
الرتبة ؛ وإمنا العربة يف كون العامل كبريا أو صغريا بقوة أو ضعف ثقة الشخصيات ومستوى تعليمها
وتربيتها؛ حيث يُْنظَُر إىل شيوخها الذين تلقت منهم وإىل أسنادهم ،وإىل مدى علمهم وتقواهم ،وإىل
أن أسنادهم ورواياهتم وإجازاهتم هل ترتفع إىل النيب أم ل؛ فلو مل يكن هلم سند ،أو كان سندهم
منقطعا؛ فإن هؤلء العلماء يُ َع ّدون علماء صناعني مزعومني غري حاملني لرصيد سوى قراءة وكتابة وقوة
إطالق كلمة العلماء عليهم سيكون من قبيل
ني  -على صيغة اسم مفعوم -
ُ
دراسة .ولكوهنم غري ُمَربَّ ْ َ
ت إليها فيها.
قلب الوضع الصحيح؛ فأقوا ُهلم وأفعا ُهلم ل تُ ْعتَبَ ُر حجة يف األمور الدينية ول يُْلتَ َف ُ
ثقة العامل تقاس بشهادته:

على كل فإن ثقة العامل تقاس بشهادته اليت يتم هبا الطالع على شيوخه ومربيه ،ول تقاس بأمساء
الكتب اليت قرأها وجبودة أوراقها وكتابتها وطباعتها؛ وإذا جاء ذكر الكتاب فإمنا جييء خالل ذكر
الشهادة بشكل غري مباشر ول يأيت ذكرها مستقال .وإل فإن هناك أدعياء كثريين للعلم اليوم ،ل يستند
علمهم إلّ إىل قراءة تراجم الكتب ،أو إىل بعض اإلملام باألدب واللغة ،أو إىل قوة املطالعة أو الذكاء
الشخصي والفطانة املوهوبة ؛ وقد حتتشد حوهلم مجوع للجهال أو العلماء اجلهال ولكنهم لكوهنم
حمرومني من السند املتصل والرتبية املتوارثة ،جمردون يف الواقع من اإلرث العملي .وإذا كان األمر
كذلك ،فال حاجة إىل احلديث عن مدى ما يتمتعون به هم ومن يستفيدون منهم ،من العلم والفهم
ذهاب العلم من الدنيا نتيجة لذهاب
وصحة إساغتهم للمراد واستقامتهم على الطريق؛ وهلذا ع ّد النيب
َ
العلماء احلق ومل يع ّده نتيجة لفقدان الكتاب؛ فقد جاء يف احلديث فيما يرويه سيدنا عبد اهلل ابن عمرو
بن العاص رضي اهلل عنهما:
(إن اهلل ل يَقبنض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل يُبق
جهال ،فسئُلوا ،فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا).
عاملا اختذ الناس رؤوسا ّ
( رواه البخاري ،كتاب العلم  ،11 /2احلديث رقم  .133ورواه مسلم ،كتاب العلم باب ()1
الرقم )10
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وذلك يدل على أن العلم ليس معناه جمرد القراءة والكتابة ،وإمنا العلم هو التلقي من العلماء الثقات
األصل يف ذلك أن العلم يف
واملسندين والرتيب عليهم ؛ حىت يعود املتلقي املرتيب
َ
صحيح الذوق واملزاج .و ُ
اإلرث من يتصل سنده الروحاين دومنا انقطاع بصاحب النبوة.
الواقع هو تراث النبوة ،وإمنا يستحق هذا َ
املادي الذي ل يستحقه املرء إلّ إذا ثبت نسبه من جده وأبيه؛ فإن مل يثبت
مثل اإلرث
ّ
ومثل ذلك ُ
ُ
نسبه منهما يعود حمروما من اإلرث .وكذلك فإرث العلم النبوي ل يستحقه إل من ثبت سنده املتصل
بالنيب ،وذلك السند يصح أن نسميه ب النسب الروحاين؛ إذ قال النيب بنفسه:
(أنا لكم مبنزلة الوالد)( .السلسلة الصحيحة لأللباين )282 / 0
أي إن النيب هو الوالد الروحاين لألمة؛ فإن مل ن
ينته هذا السند العلمي للمرء وهذه السلسلة التعليمية
مارا بشيوخه ومعلميه ،فإنه يُ َع ّد حمجوب اإلرث بالنسبة إىل علم النبوة ،ويكون علمه
والرتبوية إىل النيب ّ
لفظيّا مزعوما وناجتا عن أفكاره وعواطفه هو؛ فال يُ َعد حجة يف األمور الدينية ول جديرا بأي اهتمام،
ول يتسبّب يف اهلداية ،وإمنا يؤدي إىل الضالل.
واحلديث يوضح أن السبب يف فقدان العلم ليس هو فقدان الكتب ،وإمنا هو فقدان رجال العلم؛
وأن مراتب العلم إمنا تتفاوت بتفاوت شخصيات العلم الثقات وكوهنا العليا والدنيا يف السند ،ول
تتفاوت أبدا بكون الكتب جيدة أو رديئة .وهلذا السبب أوجب القرآن الكرمي للمذهب احلق الشخصية
الربانية مع الكتاب الرباين؛ حيث مل يكن باإلمكان  -عادة  -بدون هذا القرتان أن يتم حتديد مرادات
الكتاب اإلهلي ،وحتديد هيئة العلم وفق هذه املرادات ،وأن ترتتب على هذا العلم والعمل آثارمها من
وحب احلق ،وعداء غري احلق.
اخلوف والتقى ،والرجاء والثقة ،واخلشية واألملّ ،
حكمة أخرى يف اجلمع بني الكتاب ومعلم الكتاب:

بن عن البال هبذه املناسبة أن اجلمع بني الكتاب ومعلم الكتاب مل يكن ضروريا جملرد العلم
و ل يعز ّ
أو فهم مرادات الكتاب أو التكيف مع األحوال والكيفيات ؛ وإمنا كان ضروريا من أجل األخالق هي
األخرى اليت هي منبع العلم ومبنزلة البذرة للعمل؛ وأيضا إن الكيفيات الباطنة للعمل إمنا تنشأ منها .أي
إننا إذا أخذنا الكتاب واستغنينا عن املعلم أو اكتفينا باملعلم دون الكتاب ،فإننا ل خنطئ فقط يف فهم
مراداته ،وإمنا خنطئ يف األخالق كذلك ،ونتعرض يف شأهنا لإلفراط والتفريط والال اعتدال .والسبب
األساسي يف ذلك أن العلم ليس صفة ذاتية لإلنسان ،وإمنا هو صفة إهلية؛ فال ميكن أن تظل سافلة بل
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إهنا رفيعة الرتبة وعظيمة املكانة بذاهتا فال تقبل الذل والحنطاط يف وقت من األوقات؛ فالشخصية
احلاملة للعلم اإلهلي هي األخرى ل ميكن أن تصرب على الحنطاط.
وإذا كان األمر كذلك ،فإنه كان هناك خطر كبري ألن ينشأ يف العامل عن طريق الرتب العلمية
اإلعجاب بالنفس واألنانية ،وما إليها من العواطف الكريهة من الستبداد
العالية ،التكربُ والتعايل ،و
ُ
بالرأي ،والنرجسية .والشعور بالعلو ،واحتقار غريه؛ األمر الذي جيعله ل يبقى عاملا؛ حيث مل يكن العلم
صفته الذاتية؛ ول يبقى جاهال ساذجا؛ حيث توجد عليه  -على كل حال  -مسحة من العلم .وعلى
ذلك فال تبقى فيه أصالةُ العلم اليت كان من شأهنا أن تكيّفه باخلشية والتقوى ،ول يبقى فيه اجلهل
الذي كان من شأنه أن جيعله ل يرتدد حلظة يف العرتاف جبهله .ومن الواضح أن تعليمه يف هذه احلالة
ل يعطي مثرة ،وإن أمثر ،فإن نقائصه ومعايبه ستنتقل إىل املستفيدين منه كذلك؛ فكان لزاما أن يثار يف
النكسار والتواضع وإنكار الذات وما إىل ذلك من العواطف .وما كانت لتثور بدون اخلضوع
العامل
ُ
لرجل ربّاين ،وما كان لذلك طريق سوى أن يضطر أن خيضع ويستمر خاضعا أمام املعلم واملريب بكل
أدب واحرتام ،وتذلل وانقياد ،وطاعة واستسالم؛ حيث مل تكن أنانية وتكربه العلمي ليزول بدون ذلك.
احلروف والكتابات املثْبَتَة فيه إمنا كانت
وكلنا يعلم أن ذلك مل يكن ليتحقق باخلضوع للورق الذي هو و ُ
ُ
من صنعه هو؛ فلم يكن ليخضع أمام صنيعه .وأكثر ما كان ممكنا أن حيرتمه تقليديا؛ فما كانت هذه
العقدة لتنحل إل باملعلم واملريب  -مكان الورق  -وباخلضوع لديه واإلكثار من مالزمته ومصاحبته
تزول إل بتعليم
والتعامل معه بالتواضع واألدب .وما كانت هذه األنانية لتتالشى واألكدار اخللقية لن َ
املريب وتربيته وهتذيبه؛ فالقرآ ُن الكرمي استوجب مصاحبة الصادقني من أجل هذا األساس األخالقي إىل
جانب فهم مراداته كذلك ،وفيما أمر بالتزود بالتقوى والطهارة وتزكية النفس عن طريق العلم ،إذ أمر
مبالزمة الصادقني فقال( :يا أي ها الَّ نذين آمن وا اتَّ ُقوا اهلل وُكونُوا مع َّ ن ن
ني) [التوبة]112/
الصادق ْ َ
َ ْ ْ ََ
َ َ ْ َ َُ ْ
الصَرا َط الْ ُم ْستَ نقْي َم إذا مل يدع الصراط مطلقا ،ومل
وبينما علّم يف سورة الفاحتة مسألة اهلداية ان ْه ندنَا ِّ
ن
ت َعلَْي نه ْم وأمر أن ل
ُخي ّريه أن خيتار من الصراط ما يراه هو مستقيما بعقله ،وإمنا مناه إىل الَّذيْ َن أَنْ َع ْم َ
يسأل اإلنسا ُن ربّه إل الصرا َط الذي سلكه املْن َع ُم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني،
ُ
األردي:
الشاعر
يقول
كما
فهو
والذي ل ميكن أن يناله بدون أن يتعلق هبم ؛
ّ
تَ َعلَّق بالذين يالقونه؛ فإنه ليس هناك سبيل إىل لقائه إل ذلك.
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األمر  -جبانب اتّباع الصراط املستقيم  -باتباع الشخصيات املقدسة  -األنبياء
وليس يعين ذلك إل َ

 اليت هي اليت هتدي إىل الصراط املستقيم وتدع املرء يسري عليه دائما.فذكر هداة الطريق يف سورة الفاحتة جبانب تعليم مسألة اهلداية يعين طبيعيّا وبشكل مؤكد أنه عُلِّ َم
ُ
يدل دللة صارخة على كون تعليم وتربية
املسألةَ للتوفيق ملصاحبة تلك الشخصيات اهلادية؛ مما ّ
وصحبة الشخصيات املقدسة لزمة.
الصحبة النبوية هي السبب األساسيّ يف كون الصحابة أفضل أفراد األمة:

األساسي لكون الصحابة رضي اهلل عنهم
ولو تأملنا وجدنا أن هذه الصحبة النبوية هي السبب
ّ
أفضل من مجيع أفراد األمة؛ ألن الصحايب معناه املتمتع بالصحبة ،وليس معناه جمرد املتلقي للتعليم،
َّت صحبتُهم هذه يف موضع بعد موضع منقبة عظيمة هلم وفضيلة كربى ،على أساسها
ولذلك عُد ْ
ضلُ ْوا على األمة تفضيال مطلقا:
فَ ِّ
( ُحمَ َّمد َّر ُس ْو ُل اهللن والَّ نذيْ َن َم َعه أ نَش ّداءُ َعلَى الْ ُكفَّا نر ُر َمحَآءُ بَْي نَ ُه ْم) إخل [الفتح]22/
ن
ك) [املزمل]23/
وجاء يف ذكر التهجدَ ( :وطَائنَفة ِّم َن الَّذيْ َن َم َع َ
و يف موضع ذُكنر املْن عم علَي نهم فَعد ن
ك َم َع الَّ نذيْ َن أَنْ َع َم اهللُ َعلَْي نه ْم
َّت املعية نعمة على أتباعهم( :فَأولئن َ
َ َُُ َ ْ ُ
الصدِّي نقني والشه َدا نء و َّ نن
ن
ك َرفنْيقا) [النساء]22/
ني و َح ُس َن أولئن َ
الصاحل ْ َ
م َن النَّبنيِّ ْ َ
ني و ِّ ْ ْ َ َ
وهلذا السبب مل يُطْلَ ْق يف السلف الصاحلني على املستفيدين واملتلقني للعلم والرتبية كلمةُ التالميذ أو
الطالب وإمنا كانت تُطْلَ ُق عليهم كلمةُ األصحاب فكان يقال :أصحاب أيب حنيفة وهكذا .وكان
ذلك اتّباعا للحديث؛ حيث وصف النيب املستفيدين منه بلقب األصحاب .فقال( :وددت أنا قد رأينا
إخواننا!) قالوا :أولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال( :بل أنتم أصحايب ،وإخواننا الذين مل يأتوا بعد)
ويؤيده أثر عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه الذي وصف فيه الصحابة رضي اهلل عنهم بقوله( :أولئك
أصحاب حممد).
على كل حال فإن اتّباع السلف والصطباغ بصبغتهم بشكل كامل مل يكن ليتحقق بدون
َّت أشخاص هؤلء الربرة سندا لالتباع
مصاحبتهم ومالزمتهم ،فكلما ذُكنَر هذا التباعُ املقصود عُد ْ
وحجة ،وجاء الرتكيز على اتّباعهم بعناوين خمتلفة:
إيل) [لقمان]11/
اب ََّ
( َواتَّبن ْع َسبنْي َل َم ْن أنَ َ
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ويف بعض املواضع أ نُمَر األنبياء عليهم السالم بإصالح اخللق وبالمتناع عن سبيل املفسدين؛ فقد
قال سيدنا موسى عليه السالم ،وهو قاصد للطور إلمتام ميقات ربه ،ألخيه سيدنا هارون عليهما
السالم:
َصلن ْح ولَ تَتَّبن ْع َسبنْي َل الْ ُم ْف نس نديْ َن) [األعراف]12/
(وأ ْ
ومن الواضح أن األمر بالمتناع عن معية املفسدين يستلزم األمر اخلفي باتّباع املصلحني؛ حيث ل
ميكن أن يتحقق اجتناب سبيل املفسدين بدون صحبة املصلحني.
ويف موضع نأمَر موسى وهارون عليهما السالم ب ( َولَ تَتَّبن ِّ
عان َسبنْي َل الَّ نذيْ َن لَ يَ ْعلَ ُم ْو َن) [يونس.]82/
واألمر بالمتناع عن اتّباع سبيل الذين ل يعلمون يقتضي اتّباع الذين يعلمون؛ ألن النهي عن شيء
يعين  -مبدئيّا  -األمر بضده.
شيخهُ ،وفِّ َق أن متَتّ َع
وهلذا السبب فإن احملدثني يفضلون أحاديث الراوي الذي ثبت أنه جبانب لقائه َ
علي رضي اهلل
بصحبته طويال ولزمه يف أدب وطاعة ملدة أطول ،فاصطبغ بصبغته .وقد جاء فيما قاله ّ
عنه ما يُ َعد أساسا إلطاعة املربني واملصلحني؛ حيث استوعب مجيع الطاعات وأشكال اخلضوع
والتواضع اليت ميكن أن يتعامل هبا املرء مع شيوخه ومربيه :أنا َعْب ُد من علّمين حرفا ،إن شاء باع وإن
شاء أعتق( .تعليم املتعلم يف طريق التعلم ،لإلمام برهان الدين الزرنوجي ،ص)10 :
على كل حال فإن التعاليم القرآنية وآثار وروايات الشخصيات امل ْشربَنة بتعاليم القرآن تؤكد أن عاملا
ُ
مل يكن ليتخلى عن األنانية والتعايل العلمي ،وما إىل ذلك من األدواء الكريهة ،بدون صحبة ومالزمة
العامل الذي فوقه ،من املنيبني إىل اهلل ،وذوي الصدق والتقى ،املتبعني للصراط املستقيم ،واملْن َعم عليهم
ُ
من رب العاملني؛ ومل يكن ليكون بدون ذلك متواضعا منكسرا ومنكرا لذاته ،الصفات اليت هي وحدها
اليت جتعله ُم َؤَّهال إلصالح خلق اهلل؛ بل إن إعجابه بنفسه كان ليكون فتنة أشد يف حق العباد؛ ولذلك
العلم بالكتاب مبالزمة معلّم الكتاب ومريب النفوس؛ حىت يكون املرء صاحلا فيكون ُم َؤَّهال
قُيِّ َد ُ
لإلصالح؛ ألن اإلصالح بدون الصالح يؤدي حتما إىل الفساد.
وقد نقل تلميذ مؤلف اهلداية [اإلمام الفقيه برهان الدين الزرنوجي] قطعة شعرية أنشده إيّاها أستاذه
ص ّوَر فيها اولئك الذين
الفقيه برهان الدين صاحب اهلداية املتوىف 120ه 1121 /م لبعض العلماء َ
ينهضون لإلصالح بدون الصالح وللرتبية بدون أن يتلقوا الرتبية ،وع ّدهم فتنة كبرية يف أبلغ تعبري
وأصدق تصوير فقال:
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فَساد كبري عامل مت هتِّك وأكرب منه ج ن
اهل ُمتَ نَ ِّسك
َُ َ
ُ َ
َ
يتم َّسك
ُمهَا فتنة يف العاملني كبرية ملن هبما يف دينه َ
ولذلك فلم َخيَ ن
ف النيب على أمته من العوام ،وإمنا خاف عليها من اخلواص الذين ل ميتون إىل
الصالح واإلرث النبوي بصلة ،فقال( :وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني)
(رواه الرتمذي ،أبواب الفنت ،باب ما جاء يف األئمة املضلني)
السيف يف أميت مل يُْرفَ ْع عنها إىل يوم القيامة) (رواه الرتمذي ،أبواب الفنت ،باب ما جاء
(إذا ُو نض َع
ُ
يف اهلرج).
وهؤلء املضلون ليسوا إل نوعني :األول عامل بال سند ،والثاين عابد جاهل .ولذلك رّكز العلماء
على الجتناب من كال النوعني ،فكان العلماء القدامى يقولون:
احذروا من الناس صنفني :عامل قد فتنته هواه وعابد قد أعمته دنياه.
إعجاب التابع مبتبوعه قد جيعله يظنّه ربّا من دون اهلل:
واتضح من ذلك جليّا أن العامل ل يستحق أن يُ َع َّد عاملا ثقة ومصلحا ثبتا ما مل يتصل  -جبانب
تقي ،ويُ َق ِّوُم سريته وأحواله العلمية واخللقية يف صحبته؛ بل ّاختده ّقواما
تلقيه العلم  -بعامل صاحل وُمَرب ّ
ومسيطرا ومؤاخذا على سريته وسلوكه .ول يستحق بدون ذلك أن يُع ّد عاملا مهما أمساه مجع غفري من
الناس عاملا واتّبعوه.
ومن احلقيقة الصارخة أن هذه الرتبية اخللقية والتزكية النفسية ل ميكن أن تتحققا بالورق والنقوش
والكتابات املوجودة فيه ،وإمنا تتحققان بشخصية مربية .مما يؤكد أن مالزمة الشخصية املعلّمة املربية
يتوجبان كذلك
يتوجبان من أجل احلصول على العلم ومن أجل تفهم املرادات فقط ،وإمنا ّ
واتّباعها ل ّ
من أجل تقومي األخالق وتزكية السرية؛ ألن صحة العلم تتوقف على صحة األخالق.
ولكنه كانت هناك خمافة من أن إعجاب التابع مبتبوعه ،وانقياده له يف كل وقت ،ومالزمته له
باحلب والتكرمي ،قد ُْحي ندث فيه  -التابع  -غايةَ التذلل النفسي وعاطفة تقديس الشخصية ،ويدفعه
ذلك بالتايل إىل اعتبار املريب دكتاتورا مستبدا باألمر يف شأن الدين ،فيظنه ربا من دون اهلل ،فيسري على
درب البدع والشرك واملنكرات.
ول حاجة إىل القول إن مثل هذا العامل املتذلل الذي يتخذ العبد معبودا ،أخطر على عباد اهلل من
العامل املتكرب؛ ألنه يفسد اخللق ول يصلحهم؛ حيث يعود ُم ْف َعما جبراثيم العصبية واحلمية اجلاهلية
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والطائفية ،ويتعود على اخلصام واجلدال ،وترتسخ فيه العادة السيئة من البدعة والشرك ونبذ التوحيد،
والناشئة عن التّباع اجلارف لألقوال واألفعال لشخصيات املربني .ومن لوازم هذه العادة هو اجلدال
والنزاع ،وإثارة الفتنة واملفسدة ،والتفريق بني املسلمني وتوزيعهم يف أحزاب ومجاعات ،والوقوف يف وجوه
صرح بذلك
أهل احلق والرتغيب عنهم وحت ّديهم .وكل ذلك من اخلواص الطبيعية للبدعة والشرك ،وقد ّ
كله احلديث النبوي الشريف.
احلكمة يف اإللزام باجلمع بني علم الكتاب وحبّ الشخصيات:

ولذلك ألْ نزْمنَا بعلم الكتاب جبانب حب الشخصيات املقدسة واتّباعهم ؛ حىت يعرف املرء احلدود يف
يتدرج إىل
ضوء العلم ،ويفرق بني التوقري والعبادة ،وبني الرتبية والربوبية ،وبني الطاعة والعبودية؛ حىت ل ّ
حمل الرب ،كمثل اليهود والنصارى الذين نبذوا هذا الفرق ،ووضعوا الشخصيات نصب
إحالل املريب ّ
أض َف ْوا على
أعينهم ،ضاربني عرض احلائط الفرق بني العباد ورب العباد .وبلغ األمر ببعض اجلهال أ ْن ْ
جل ،بينما ّأدت غاية
الرب صفات ناقصة يتصف هبا العبد .وكان ذلك غاية يف إهانة الرب ّ
عز و ّ
أقروا هلا بالصفات الربانية اخلاصة ،وكان ذلك غاية
اإلعجاب بالشخصيات البشرية ببعض الناس إىل أن ّ
يف تعظيم العباد .وعلى ذلك فالبعض عادو يعبدون اخللق ،والبعض عادوا ينصرفون عن عبادة اخلالق.
تعليم الشخصيات املقدسة وتربيتهم وصحبتهم وتزكيتهم،
ُ
وموجز القول أنه ما مل يتزامن مع الكتاب ُ
الشعور باملراتب والفروق ،لن يقوم أساس ملذهب معتدل ،فضال
علم كتاب اهلل ،و ُ
ومامل يصاحب ذلك ُ
أن خيطو هذه املذهب إىل إحداث التزان والستقامة يف القلوب.
ت يف جانب مساوئ التكرب بالتقييد بإطاعة
فبهذين النوعني احلكيمني من التعليم لئن أ نزيْلَ ْ
الشخصيات ؛ فإنه يف جانب آخر ُو نض َع سد أمام التذلل الزائد وعبادة املخلوق ،عن طريق علم
الكتاب ومعرفة الفروق بني العبد واملعبود .وذلك ألن العتدال ل يتحقق إل بإزالة اإلفراط والتفريط يف
اجلانبني املذكورين .وعلى هذا العتدال يقوم أساس املذهب احلق .ولذلك فإن القرآن الكرمي عرض
الكتاب والشخصيةَ  -اللذين مها مدا العدل والعتدال  -أمام األمم واألقوام
هذين العنصرين:
َ
كضابطة كلية وقانون عام ،وأكد أن الغرض منهما هو إقامة العدل والقسط فيما بني اخللق؛ فقال
تعاىل:
ن ن
ن
ن
ن
َّاس بنالْ نق ْس نط) (احلديد)21/
(لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلُنَا بالْبَ يِّنَات وأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
اب واملْي َزا َن ليَ ُق ْوَم الن ُ
21

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

أ .زين العابدين

علماء ديوبند  ..اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب

النظر يف اآلية يبني أن اهلل تعاىل ق ّد َم إرسال الرسل على إنزال الكتب ،وأشار إىل أن احلاجة إىل
و ُ
الشخصية أشد من احلاجة إىل الكتاب؛ على حني إن الكتاب إمنا ينزل على الشخصية ،كما أن
اإلشعار بأن الكتاب هو كتاب اهلل وأن تبليغ ألفاظه وتعبرياته إىل الناس ،وتفهيمهم ملراداته ،وإزالة الزيغ
عن عقوهلم وقلوهبم ليكونوا قابلني لفهم املرادات بشكل صحيح ،إمنا كان ذلك كله متوقفا على
الشخصية ،ومل يكن متوقفا على احلروف املكتوبة يف الورق .،فالقرآن الكرمي ق ّدم الشخصيات املقدسة
على الكتب ليُ ْجلن َي ما للشخصيات من األمهية واألقدمية؛ ولكن ذلك ل يعين أن يفهم اإلنسان أن
الكتاب ليس له أمهية  -معاذ اهلل  -وإمنا املراد أن ظهور كتاب اهلل يتوقف على الشخصية ،وليس املراد
أن الكتاب ل حيمل أمهية ؛ ألنه لو كان األمر كذلك مل تكن حاجة إىل ذكر إنزال الكتب .فثبت أن
إنزال الكتب ليس ُم نه ّما فقط وإمنا هو ضروري لبد منه؛ ألن قوانني التعليم والرتبية وتعاليم التزكية
والتقومي ،ملن تكن لنتُ ْؤ َخ َذ إل من الكتب.
الكتاب مذكرٌ والشخصية مُبَيِّنة:

وجتلّى مما أسلفنا أن الكتاب مذكر وأن الشخصية مبينة وكال العنصرين لبد منهما للهداية واإلرشاد
والتعليم والرتبية .ولذلك تقرر إرسال الرسل وإنزال الكتب كما ينص عليه القرآن الكرمي ؛ ألنه لو مل
ينزل القرآن ملا ُونج َد القانون ،ولو مل تُْب َعث الشخصية ملا فُ نه َمت مرادات القانون وأغراضه ،وهي روح
القانون اليت وجوده وعدمه سواء بدوهنا .يف حالة عدم إنزال الكتب مل يكن وجود للقانون ،ويف صورة
ن
تعرض للفوضى ،وذلك أمر كان مستبعدا
عدم إرسال الرسل ما ُوج َدت روح القانون ،ويكون اخللق قد ّ
من رمحة اهلل الواسعة ولطفه بعباده؛ فأخرب يف كتابه األخري بتحقيق كال األمرين ،وأكد على اجلمع
بينهما ،وأشار إىل الفرق املوجود بينهما يف الرتبة بأسلوبه املعجز:
ن
ض نل الْ َع نظْي نم) (اجلمعة)1/
ض ُل اهللن يُؤتنْي نه َم ْن يَّ َشآءُ واهللُ ذُو الْ َف ْ
ك فَ ْ
(ذل َ
ولذلك مل يأت يف هذه الدنيا عهد خال من العنصرين ،أي مل ن
ميض عهد مل ينزل فيه كتاب من اهلل
ث فيه نيب منه تعاىل ،أو نزل فيه كتاب ومل يُْر َس ْل نيب أو بالعكس .ففي بداية العامل لئن نزلت
ومل يُْب َع ْ
ث معها إبراهيم
صحف آدم فإنه يف الوقت نفسه نزل صاحبها آدم ،وإن نزلت صحف إبراهيم بُعن َ
ث معها موسى ،وإن نزل الزبور واإلجنيل فإنه ن
أرس َل معهما داؤود وعيسى،
أيضا ،وإن نزلت التوراة بُعن َ
22

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

أ .زين العابدين

علماء ديوبند  ..اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب

ث معه خامت الرسل :سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى األنبياء
وإن نزل خامت الكتب :القرآن فإنه بُعن َ
واملرسلني وسلم.
فاآلية اليت جاء فيها اإلخبار بإكمال الدين ،جاءت فيها أيضا اإلشارة إىل عنصري اهلداية
املذكورين ،والبشارة باجلمع الدائم بينهما ،وذكرت اآلية ذلك كله يف معرض املن من اهلل تعاىل على
عباده ،إذ قالت:
نن
ث فنْي نه ْم َر ُس ْول ِّم ْن أنْ ُف نس نه ْم يَْت لُ ْوا َعلَْي نه ْم آياتنه ويَُزِّكْي نه ْم ويُ َعلِّ ُم ُه ُم
ني إ ْذ بَ َع َ
(لََق ْد َم َّن اهللُ َعلَى الْ ُم ْؤمن ْ َ
ن
ن
الْ نكتَاب و ْن
ضالَل ُمبن ْني) (آل عمران)121/
ْمةَ وإ ْن َكانُ ْوا م ْن قَ ْب ُل لَف ْي َ
َ
احلك َ
ف َر ُس ْول نم ْن أنْ ُف نس نه ْم تدل على الشخصية املربية ويَْت لُ ْو َعلَْي نه ْم إىل آخر اآلية تبني مسؤولية شخصية
النيب املربية وهي إبانة قانون الدين وأحكامه.
وهي تتلخص يف أربع نواح آتية:
اض
 -1تالوة اآليات ،حىت تُ ْو َ
ضع أمام اخللق نفس التعابري اليت وضعها اهلل عز وجل وأودعها أغر َ
ومناهج اإلرشاد.
اهلداية
َ
األهداف اليت أرادها اهلل
احلقائق و
 -2تعليم املرادات ،حىت يفهم العباد من ألفاظ القانون تلك
َ
َ
تعاىل منها.
 -0النموذج العملي أو األسوة احلسنة ،حىت يأيت عمل األمة مطابقا ملا عمله النيب.
 -1تزكية النفس ،حىت يزول زيغ النفس ،وتنشأ فيها قابليةُ فهم املراد اإلهلي ،ول اندفاعُ إىل العمل،
ول أحو ُال والكيفيات املعنوية ،والعنايةُ بالحتفاظ هبا يف حدودها.
أربعة مواقف بالنسبة لعنصري اهلداية:

ويف ضوء اآلية السابقة ،ل ميكن أن يربز إل أربعة مواقف بالنسبة إىل عنصري اهلداية :القانون
وشخصية املريب أو معلم القانون.
 -1أن يؤخذ بالعنصرين عن عاطفة إميانية.
 -2أن يكون الصدود عنهما مجيعا.
 -0أن يؤخذ بألفاظ القانون ويُ ْستَ ْغ َىن عن شخصية املعلم املربية.
 -1أن يؤخذ بشخصية املريب ويُ ْستَ ْغىن عن القانون.
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واملوقف األول هو موقف أهل احلق الذين انقادوا للقانون اإلهلي وشخص النيب يف وقت واحد ،ومل
خيضعوا لعواطفهم العقلية ونزعاهتم الطبيعية أو تقليد اآلباء ،ومل يتخذوا من جمرد ألفاظ القانون منارة
نور؛ وإمنا سلكوا الطريق الذي أحاطه اهلل تعاىل بالقانون وشخصية املعلم .وعلى ذلك عادت طائفة
نن
ني) (آل
متبعي احلق هذه مصداقا للمنة والنعمة اليت ذكرها اهلل تعاىل قائال( :قَ ْد َم َّن اهللُ َعلَى الْ ُم ْؤمن ْ َ
عمران )121/ويأيت ضمن هذه الطائفة كل من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان من بعدهم ،الذين
سلكوا هذا الطريق املستقيم ووضعوا عليه غريهم يسلكون عليه.
ومن الواضح أن الطرق الثالثة غري الطريق األول املنصوص عليه يف الكتاب ،طرق مصطنعة،
ن
ضالَل مبن ْني.
وسالكوها يأتون ضمن لَف ْي َ
يضل إل لرغبتهم
ويف ضوء هذا املبدأ إذا ألقينا نظرة على تأريخ أقوام العامل ،وجدنا أن قوما منهم مل ّ
عن العنصرين أو ألخذهم بأحد منهما يف غىن عن اآلخر.
وقد أوضح القرآن ذلك يف احلديث عن األمم السابقة .فمثال إن أول أمة زرعت بذرة الشرك والكفر
ث ملقاومة الكفر والشرك كان سيدنا نوحا عليه السالم .فلما
يف الدنيا كانت أمة نوح ،وإن أول نيب بُعن َ
دعاها نوح رفضت اإلميان به قائلة :إنك ل تفوقنا بفضيلة :فلماذا خنضع لك ،ونؤمن بك؛ ولسيما
وإن الذين اتبعوك إمنا هم أراذلنا ،وأقل منا عقال وحلما؛ فكيف نكون أعضاء منهم؟
(ما نََر َاك إلّ بَ َشرا نمثْ لَنَا) (هود)21/
ضل) (هود)21/
( َو َما نََرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا نم ْن فَ ْ
َّ ن
ن نن
الرأ ني) (هود)21/
ي َّ
( َو َما نََرَك اتَّبَ َع َ
ك إلَّ الذيْ َن ُه ْم َأراذلُنَا باد َ
كما رفضت اإلميان بالقانون الذي جاء به نوح من عند اهلل قائلة:
ن
ني) (هود)21/
(بَ ْل نَظُن ُك ْم َكاذبن ْ َ
ورفضت أن تستمع لدعوته وحديثه ،وجعلت أصابعها يف آذاهنا؛ حىت ل تقع كلمةُ حق فيها يقوهلا
نيب اهلل نوح ،وكانت تضع النقاب على وجوهها حىت ل تقع عيوهنا على وجه نوح.
قوم نوح نبذوا كال العنصرين:

ومجلة القول إن قوم نوح عليه السالم نبذوا كال العنصرين:
الشخصية والقانون ،فأخذهم الطوفان الذي عم األرض.
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وهذا املوقف نفسه وقفته عاد؛ حيث إن طبقتها العليا  -اليت كانت ختضع هلا مجيع طبقات القوم
 رفضت اإلميان بسيدنا هود عليه السالم ،قائلة إن بعض آهلتنا املصنوعة من احلجارة قد أصابكت هتذي:
بسوء يف عقلك فعُ ْد َ
(إ ْن نَ ُقو ُل إل اعت ر َاك ب عض نآهلتننا بنسوء) (هود )11/ن
ن
بالعاص َف نة.
ت
فأهل َك ْ
ْ
َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ
ْ
وهذا املوقف هو الذي وقفته مثود؛ حيث أنكرت القانون اإلهلي قائلة :إنه مشكوك فيه لدينا:
ك نممَّا تَ ْدعُ ْونَآ إلَْي نه ُم نريْب) (هود)22/
( َوإنَّنَا لَنف ْي َش ّ
ت
ورفضت اإلميان بالشخصية النبوية قائلة :إنك كنت رشيدا ومرجوا فينا من قبل؛ ولكنك عُ ْد َ
مشتبها فيه لدينا منذ أن بدأت تُْبعن ُدنا عن آهلتنا احلجرية املعبودة منذ عهود آبائنا .فأخذهتا الصيحة:
صيحة جربئيل عليه السالم وطارت هلا قلوهبا شعاعا.
وكذلك قوم إبراهيم رفضوا اإلميان بشخصية إبراهيم عليه السالم قائلني :إنك من الظاملني .ووصفوا
القانون اإلهلي بأنه هلو ولعب:
ن
ن
احل ِّق أم أنْ ن
ني) (األنبياء)11/
ت م َن الالَّعبن ْ َ
(أجْئتَ نَا بن َْ ْ َ
وكذلك صنع قوم شعيب عليه السالم؛ حيث رفض اإلميان به املتهالكون منهم على اجلاه قائلني:
(إنَّا لَنَ ر َاك فني نَا ن
ت َعلَْي نَا
َ ْ َ
ضعْيفا) (هود( )21/فكيف خنضع لك وليس لك أي قيمة لدينا َوَمآ أنْ َ
نن
اب خيْ نزيْ نه َوَم ْن ُه َو
بن َع نزيْز) (هود .)21/واعتربوه كاذبا فقال هلم شعيبَ ( :س ْو َ
ف تَ ْعلَ ُم ْو َن َم ْن يَّأتْيه َع َذ ُ
َك ناذب) (هود)20/
وهددوه بإخراجه من قريتهم:
ن
ك نم ْن قَ ْريَتننَآ ْأو لَتَ عُ ْوُد َّن ن ْيف نملَّتننَا) (األعراف)88/
ب والَّذيْ َن َآمنُ ْوا َم َع َ
(لَنُ ْخ نر َجن َ
َّك يَا ُش َعْي ُ
وقالوا يف شأن ما جاء به شعيب من عند اهلل:
( َما نَ ْف َقهُ َكثن ْريا نممَّا تَ ُق ْو ُل) (هود.)21/
فأ ُْهلن ُكوا بعذاب من النار.
وكذلك كان موقف فرعون وقومه من سيدنا موسى عليه السالم ؛ حيث رفضوا اإلميان به قائلني:
إن ه َذا لَس ن
احر) (األعراف )132/وقالواَ ( :ما َه َذآ إلّ نس ْحر م ْفتَ رى) (القصص .)02/مث استدعى
( َّ َ َ
ن
ن
ني)
إين ألظُنهُ م َن الْ َكاذبن ْ َ
فرعون مجيع السحرة وأرغمهم على مقاومته ،وصرح فرعونَ ( :و ِّْ
(القصص.)08/
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ورفض اإلميان باآليات اإلهلية البينة قائال:
(إ ّن َه َذا لَ َمكْر َّم َك ْرُمتُْوهُ نيف الْ َم نديْنَ نة) (األعراف )120/فأغ نر َق ومن معه يف حبر القلزم.
وخالصة القول :إن هؤلء األقوام رفضوا شخصيات األنبياء وما جاؤوا به من عند اهلل يف وقت
واحد ،وكانوا صادرين يف ذلك عن الكرب والتعايل حينا مثل قارون وهامان وفرعون ؛ فسمى القرآن
الكرمي كال منهم ،وصرح بأهنم كانوا مصابني بداء الستكبار:
ن
ن
ن
األر ن
ني)
ض وَما َكانُ ْوا َسابنق ْ َ
( َوقَ ُارْو َن وف ْر َع ْو َن وَه َاما َن ولََق ْد َجآءَ ُه ْم ُم ْو َسى بنالْبَ يِّ نَات فَ ْ
استَكْبَ ُرْوا نيف ْ
(العنكبوت)02/
وحينا آخر صادرين عن التقليد األعمى لآلباء والعصبية اجلاهلية والعتقاد يف الشخصيات؛ فرفضوا
اإلميان بالنيب ودعوته اليت جاء هبا من عند اهلل:
(ما نمسعنا نهب َذا نيف ءابائننا َّ ن
ني) (املؤمنون)21/
َ َ َْ َ ْ َ َ َ
األول ْ َ
ومجلة القول إن الطبقات احملبة للجاه والسلطة من األقوام رفضت اإلميان بكال العنصرين صادرة عن
الستكبار والعلو ،بينما اجلماهري منها رفضت اإلميان هبما صادرة عن اجلهل والتقليد والعصبية ،وأثرت
الناب على العار.
الدعوة احملمدية قُوْبِلَتْ بالطبقات األربع املذكورة:
وملا طلعت الدعوة اإلسالمية ظهرت بالقياس إىل عنصري اهلداية املذكورين الطبقات األربع املذكورة
يف هذه األمة هي األخرى؛ طبقة آمنت بالعنصرين وكانت صحابة لرسول اهلل وفاقت العامل كله .أما
الطبقات الثالث ،فالطبقة األوىل كانت طبقة املشركني اليت كفرت بالعنصرين كاألمم السابقة،
وتضمنت أيضا املنافقني الذين كان الفرق بينهم وبني املشركني أهنم – املشركني – كانوا قد كفروا هبما
بالقلب واللسان معا ،أما املنافقون فكانوا يكفرون هبما قلبا؛ ولكنهم كانوا يقرون هبما لسانا إبقاء
عليهم وعلى مصاحلهم .وكلتا الطائفتني مل يعد لديهما دستور مساوي ول شخصية مربية مقدسة تقوم
برتبيتهما؛ فأخذ الضالل بتالبيبهما حلد أن أحد عنصري اهلداية وهو شخصية النيب حممد ملا ظهر،
مسّتاه شاعرا ،ودعتاه كاهنا ،وساحرا ،وكذابا أشرا ،وجمنونا .وملا ظهر عنصر آخر للهداية وهو القرآن
اطي ر َّ ن
الكرمي ،أمستاه ( ن
ني) (النحل( )21 /وقَ ْو ُل شاعر) (احلاقة )11/وهكذا رفضتا العنصرين.
األول ْ َ
َ
أس ْ ُ
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وعلى ذلك فلم تؤمنا بالشخصية ول بالقانون الذي جاءت به .فظلّنا بدون شخصية وقانون ،كما

كانتا من قبل :قبل مبعث النيب ونزول الكتاب ،وبقيتا حمرومتني من اهلداية حرمانا مطلقا .ومل يقتصر
أمرمها على احلرمان ،وإمنا بذلتا كل ما كانتا تستطيعانه من أجل استئصال العنصرين؛ فتناولتا الشخصية
ودبَّرتا خطة لقتلها ،فهاجرت إىل املدنية املنورة على أمر من رّهبا ،فلم
النبوية بكل نوع من األذىّ ،
تدعاها تسرتيح فيها ،فجهزتا اجليوش وخاضتا هبا احلروب معها ،ومل تألوا جهدا يف ممارسة األذى اليت
اهتدتا إليه .أما القانون اإلهلي – القرآن الكرمي – فإهنما كانتا تثريان ضجيجا ضده؛ حىت ل تقع كلمة
منه يف آذاهنما ،وكانتا متنعان صبيتهما منه خوفا أن يؤثر فيهم ،فانصرفتا عن الشخصية والقانون معا
و ُح نرَمتَا الهتداء إىل الصراط املستقيم ،واستح ّقتا نار جهنم.
نن
ن ن
َّم َخالن نديْ َن فنْي َها ،نه َي نح ْسبُ ُه ْم ولَ َعنَ ُه ُم اهللُ وَهلُ ْم
( َو َع َد اهللُ الْ ُمنَافق ْ َ
ني والْ ُمنَاف َقات والْ ُكف َ
َّار نَ َار َج َهن َ
َع َذاب ُم نقْيم) (التوبة)28/
أما الفرقتان األخريان فقد اختارتا أحد العنصرين ،وتركتا اآلخر،ومها اليهود والنصارى.
ن
ت بالتوراة اليت كانت قد تضمنت تفصيال لكل شيء ،األمر
ت أمة علمية فأ ْك نرَم ْ
إن اليهود ُجعلَ ْ
الذي جعلها تفوق العامل يف عصرها مكانة وفضيلة؛ ولكنها من أجل النخوة العلمية هنضت بعد قليل
لتنفصل عن الشخصية املربية ،ورأت أنه إذا كان لدينا الكتاب والعقل الذي فكر فيه والذكاء الذي
يعني على فهمه ،فال حاجة بنا لفهم الكتاب إىل الشخصية واتباعها وتبين العبودية الفكرية هلا؛ فكأهنا
رأت بعقلها الناقص أن اتباع الشخصية هو قبول العبودية هلا؛ ولكنها مل تَ َر أن اإلعجاب بالنفس أسوأ
فاإلعجاب بالنفس واحلرمان من تعليم الشخصية وتربيتها ّأديا هبا إىل
من اإلعجاب بشخصية النيب؛
ُ
التجرد من كل رصيد من السمع والطاعة وإىل التملّؤ من اإلمث واملعصية ،األمر الذي ذكره القرآن الكرمي
ن
صْي نَا) (النساء)12/
يف لفظها هي (اليهود)َ ( :ويَ ُق ْولُْو َن َمس ْعنَا و َع َ
حل هوى النفس حمل املريب ،والعصيا ُن حمل الطاعة ،نتج عن ذلك أهنا رفضت كل حكم من
فلما ّ
أحكام كتاب اهلل يتصادم مع هواها ،وقد حت ّدث القرآن الكرمي عن ذلك مبا يلي:
ن
استَكْبَ ْرُْمت) (البقرة)81/
(أفَ ُكلَّ َما َجاءَ ُك ْم َر ُس ْول مبَا لَ تَ ْه َوى أنْ ُف ُس ُك ْم ْ
والنتيجة الثالثة لصنيعها ،أن ألفاظ كتاب اهلل بقيت أمامها؛ ولكنه من أجل أهواء عقلها الذي مل
ي ع نر ن
ف الرتبية ،ونفسها اليت مل تنل التهذيب ،مل تتوار معانيه عنها ومل ن
ختتف عليها أحوالُه وكيفياته
َْ
َ
مقتضيات نفسها واخرتاعات هواها ،وهي اليت باتت لديها معاين للكتاب،
فحسب ،وإمنا حلّت حملها
ُ
ُ
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ونشأت فيها من ذلك أسوأ خصلة ،وهي أهنا تعودت على رفض احلق باعتباره باطال ،وعلى قول
حمل العلم ؛
اجلهل َّ
الوهم َّ
وحل ُ
الباطل باعتباره حقا .أي إن فهمها هو الذي انقلبّ ،
حمل الفهم ،و ُ
احلق ،وكان كما قال القرآن الكرمي:
وأدى ذلك كله إىل أن اهلل تعاىل قد صرف عنها آياته وحرمها ّ
ف عن آ ن ن
( َس ْ ن
األر ن
احلَ ِّق وإ ْن يََّرْوا ُك َّل آيَة لَّ يُ ْؤنمنُ ْوا نهبَا وإ ْن يََّرْوا
ض بنغَ ْنري ْ
ييت الَّذيْ َن يَتَ َكبَّ ُرْو َن نيف ْ
أصر ُ َ ْ َ
ن
َّخ ُذوه سبنيال وإ ْن يَّروا سبنيل الْغَي ي ت ن
ن
َّخ ُذ ْوهُ َسبنْيال) (األعراف)112/
َسبنْي َل الر ْشد لَ يَت ْ ُ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ِّ َ
والنتيجة الرابعة لذلك كانت أنه ملا مل تعد لديها أهلية التفريق بني احلق والباطل ،فإهنا مل متتنع عن
حمل العقل والفكر
التكذيب الصريح لآليات اإلهلية ،فحلّت السفاهة والغباء والغفلة والتكذيب َّ
الصحيح والرأي السديد؛ وكان األمر كما قال القرآن الكرمي:
نن
ن
ن
ني) (األعراف)112/
( َذل َ
َّه ْم َك َّذبُ ْوا بنآيتنَا وَكانُ ْوا َعْن َها غفل ْ َ
ك بنأن ُ
وترتبت على ذلك النتيجة اخلامسة ،وهي أهنا مل تقتصر على تكذيب آيات اهلل ،وإمنا جترأت على
القيام بالتحريف والتغري فيها ،فقال عنها القرآن:
( ُحيِّرفُو َن الْ َكلنم عن َّمو ن
اضعن نه ونَ ُس ْوا َحظّا ِّممَّا ذُِّك ُرْوا بننه) (املائدة)10/
َ ْ
َ َْ َ
والنتيجة السادسة املرتبة على ما سبق أهنا مل ن
تكتف بتكذيب األنبياء ،والنقطاع عنهم ،وإمنا نصبت
هلم العداء والبغضاء وجترأت على قتلهم ،فتحدث عنها القرآن مبا يلي:
(فَ َف نريْقا َك َّذبْتُ ْم وفَ نريْقا تَ ْقتُلُ ْو َن) (البقرة)81/
وعلى كل فإن هذا اإلعراض عن الكتاب اإلهلي والقانون احلق ،مث الستكبار الناتج من هوى
النفس ،مث التكذيب ،مث التحريف ،مث صريح اإلنكار ،مث مباغضة احلق ومعاداته ،وبالتايل تبين العنف
ترسخ
واإلقدام على قتل األنبياء؛ كان ذلك كله نتيجة لإلعجاب بالنفس والعلو والستكبار الذي ّ
فيهم من أجل انقطاعهم عن شخصيات املربني ؛ فشبوا وعاشوا على الال تربية .مما أدى إىل فقدان الرقة
واللني والنعومة يف قلوهبم ،تلك اليت تبعث على قبول احلق والسمع والطاعة والنقياد والنكسار .وقد
مسى القرآن الكرمي هذه الصفة بالقساوة ،فقال:
ن ن
أشد قَ ْس َوة) (البقرة)11/
ك فَ نه َي َك ْ
احلن َج َارةن أو َ
ت قُلُ ْوبُ ُك ْم ِّم ْن بَ ْعد َذل َ
( ُمثَّ قَ َس ْ
إذا نظرنا بعني العتبار وجدنا أن هذه النتائج كلها ترتّبت على اإلعراض عن أوراق كتاب اهلل ،غري
أهنا إمنا برزت من خالل اإلعراض عن شخصيات املربني واحلرمان من تعليمهم وتربيتهم؛ األمر الذي
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كل بركة من بركات الدين ،وسقطت أقوام بعد أقوام يف قعر املذلة وصارت مغضوبا عليها.
سلبهم َّ
وتلك كانت نتيجة ثامنة ،امتدت من دنياهم آلخرهتم ،كما قال كتاب اهلل تعاىل:
ت َعلَْي نهم ِّ
ضب ِّم َن اهللن) (البقرة)21/
الذلَّةُ َوالْ َم ْس َكنَةُ وبَآءُْوا بنغَ َ
ض نربَ ْ
( َو ُ
ُ
ن
ت باإلجنيل املقدس الذي كان ن
حيمل
ت أمة عاملة ،وأُ ْك نرَم ْ
ومن جهة أخرى كانت النصارى قد ُجعلَ ْ
من األحكام يف باب إصالح الباطن وتزكية النفس ،أكثر مما كان حيمله يف باب الفقه .وذلك لكي
تصلح القلوب ،ومتيل لعبادة اهلل وتزكية األخالق ،ومتتلئ رقة ونعومة .ومن الواضح أن هذه املرحلة من
الرتبية ل ميكن أن تُ ْقطَ َع بالورق ،وإمنا كانت لتُ ْقطَ َع برتبية املربني وتعليمهم وتزكيتهم ،ولذلك أُ ْك نرُم ْوا
بشخصية سيدنا املسيح عليه السالم ،فأقبلوا إليه وارمتوا يف حضنه ،فتخرج احلواريون ؛ ولكنه كلما قلّت
فيهم البصرية واملعرفة مع األيام ،وظل إعجاهبم باملريب يف غىن عن البصرية باقيا على حاله ،نشأ فيهم
النفسي .ولكي
الغلو مع التقليد األعمى ،مما جعل األمة النصرانية تتطرف يف تقديس الشخصية والتذلل
ّ
تبقى على مستوى العتدال كان مفروضا عليها أن تلتزم مبعرفة احلدود إىل جانب علم الكتاب؛ ولكنها
مل تتقيد بذلك ،ومل تُ ن
بال إل بالشخصيات وأقواهلا وأفعاهلا ،وعاد ترتى أن أوراق الكتاب :التوراة
واإلجنيل ،كتاب ساكت وأن احلواريني واألولياء كتاب ناطق ؛ فماذا مينعنا من أن نلجأ إىل الكتاب
الناطق بدل الكتاب الساكت؟
دين اهلل خليطا من األفعال
وإذا كان التقيد مقتصرا على الشخصيات دون الكتاب فهناك يعود ُ
واألقوال البشرية ،ومعجونا من البدع والطقوس اخلرافية ؛ ألن الشخصيات أفعا ُهلا وأقواهلا قد تكون
شخصية أيضا ،ويكون فيها احتمال اخلطأ والصواب ؛ كما أنه قد تصدر عنها يف أوقات غلبة احلال
بعض األحيان مع ظواهر الشرعية وإن كانت غري متصادمة مع الشريعة يف
أفعال وأقوال ل تتوافق َ
الواقع ،لكوهنا صادرة مبوجب رتبهم الرفيعة يف الدين ؛ ولكنها تكون  -على كل حال  -شخصيَّة ل
وجهة إىل عامة الناس .وإذا كان األمر كذلك فمن احملتمل أن
العام؛ فال تكون رسالة ُم َّ
تتفق والقانو َن َ
تتسرب إىل هذه األقوال واألفعال واألحوال نقائص بشرية فيما بعد عهد النيب املعصوم؛ فال تعود شريعة
أو أحكاما شرعية؛ لكنها تصري مع األيام دينا خالصا وشريعة حمضة لدى العوام ولدى اخلواص
الفاقدين للبصرية .وذلك جبراء تقديس الشخصية والغلو يف العتقاد .فيضحى الدين الذي يكون قد
أنزله اهلل تعاىل على نبيه جمموعة من البدع واخلرافات والطقوس واألوهام.
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وتدرجوا من البدع إىل الضالل الصريح .وقد حتدث
وذلك هو الضالل الذي وقع فيه النصارىّ ،
القرآن الكرمي عن بدعهم وطقوسهم اليت أحدثوها ومل يكلفهم اهلل تعاىل هبا:
َّ ن
ن ن
(ورهباننيَّة اب تَ َدعوها ما َكتَب نَاها علَي نهم إنَّل ابتنغَاء نر ْ ن ن
ين
ْ
ََْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ
ض َوان اللَّه فَ َما َر َع ْوَها َح َّق ر َعايَت َها فَآتَ ْي نَا الذ َ
آمنُوا نمْن هم أَجرهم وَكثنري ِّمْن هم فَ ن
اس ُقو َن) (احلديد)21/
َ
ُْ
ُ ْ ْ َُ ْ َ
ومع اإلعراض عن كتاب اهلل مل تقتصر النصارى على هذا اإلعجاب الزائد بالشخصيات ،وإمنا
فاخت ن
ذت الشخصيات حاكمة
جرهتا البدع إىل الشرك الذي هو من لوازم البدعة ومن عواقبها الطبيعية ؛ ّ
ّ
وحرمت حرامها ،وبالتايل نسيت الرب احلقيقي،
مطلقة ودكتاتورة فيما يتعلق بالدين؛ فأحلّت حالهلا ّ
واختذت األحبار والرهبان أربابا من دون اهلل ،واعتربت أقواهلا وأفعاهلا هي الدين الواجب التباع .وقد
تصرفها هذا فقال:
كان ذلك رتبة ّ
الرب القدير وليس رتبة بشر ضعيف .وحتدث القرآن عن ّ
(ان َّختَ ُذوا أحبارهم ورهبانَهم أربابا نمن دو نن اهللن والْم نسيح ابن مرَمي ومآ أ نُمروا إلَّ لني عب ُدوا إهلا و ن
احدا)
َ ُْ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُْ
ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َْ ْ ُ ْ
َ
(التوبة)01/
وختطوا عاطفة الغلو يف العقيدة واإلعجاب البالغ بالشخصية املربية إىل ّاختاذها شريكة يف األلوهية،
فوصفوا املسيح عليه السالم بأنه ثالث ثالثة:
ن
(لََق ْد َك َفَر الَّ نذيْ َن قَالُْوا َّ
ث ثَلثة) (املائدة )10 /
إن اهللَ ثَال ُ
ني اهللن:
وجتاوزا هذا احل ّد أيضا فجعلوا املسيح َع ْ َ
(لََق ْد َك َفَر الَّ نذيْ َن قَالُْوا َّ
إن اهللَ ُه َو الْ َم نسْي ُح بْ ُن َم ْرَميَ) (املائدة)12/
وخالق املسيح شيئا واحدا ،مل يعد شاقا عليهم أن يعتربوا يف املسيح خواص
املسيح
وملا جعلوا
َ
َ
وتوصلوا أخريا
األلوهية ؛ ّ
فادعوا له علم الغيب ،واعتربوا أحياء املوتى تصرفا شخصيا منه ،وع ّدوه منجياّ ،
إىل القول بأنه ابن اهلل ،وأعلنوا أن هناك إهلا جمردا وهو الذات اإلهلية وإهلا جمسدا وهو املسيح ابن مرمي.
وهذه النتائج كلها ترتبت على انقطاعهم عن الكتاب وغلوهم يف العتقاد يف الشخصية .ووقعوا فريسة
للتذلل النفسي ،وأفسدوا عليهم أنفسهم يف العمل والقول.
على كل فقد كانت هناك أمة وهي اليهود انقطعت عن الشخصيات املقدسة ،ووقعت فريسة
لإلعجاب بالنفس والغلو والستكبار ،وبلغت من اجلحود أن ك ّذبت األنبياء ،وجترأت على قتلهم.
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بينما ُونجدت أمة وهي النصارى ،امتنعت عن الكتاب وهتالكت على الشخصية ،وغالت يف
النيب فحسب وإمنا اعتربت أتباعه
اإلعجاب هبا والتذلل هلا ،وتسلفت يف ذلك حلد أهنا مل تعترب ّ
وحرمت حرامهم.
وأصحابه كذلك أربابا وشارعني مستقلني فأحلّت حالهلم ّ
فكانت هناك أمة انقطعت عن الشخصيات وهلكت بالعلو والستكبار ،بينما كانت أمة انقطعت
عن الكتاب اإلهلي وتشبعت بالعبودية لغري اهلل ،وبلغت النهايةَ يف املذلة النفسية .إحدى األمتني
تعرضت لفتنة الشبهات ،وأخرامها تعرضت لفتنة الشهوات.
املقارنة بني هذه األمم وبني أمة حممد:
وإذا وضعنا يف العتبار هذه القصص واألخبار لتلك األمم ،وقارنا بينها وبني أمة حممد ،وجدنا أن
ما كانت عليه األمم الضالة أي اليهود والنصارى وغريمها من الضاللت واإلفراط والتفريط ،ظهر يف
هذه األمة كذلك .وكان ظهوره ُمؤَّكدا؛ حيث جاء اخلرب بذلك على لسان النبوة على صاحبها الصالة
والسالم:
(لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا بشرب ،وذراعا بذراع ،حىت لو دخلوا يف حجر ضب ،ل
تبعتموهم) .قلنا :يا رسول اهلل ! اليهود والنصارى؟ قال( :فمن؟) (رواه مسلم يف كتاب العلم ،رقم
احلديث)1 :
وبني حديث آخر صورة أسوأ وأخبث لتشبّه هذه األمة باليهود والنصارى وحماكاهتا هلما:
ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل بالنعل ،حىت إن كان منهم من أتى على أمه
عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك.
وطبقا هلذا التنبؤ الصادق ،ظهرت يف هذه األمة حماكاة كاملة لألمم املاضية بالقياس إىل القانون
املركب للهداية :الكتاب وشخصية معلم الكتاب.
تح إىل أي من األساسني ،ول تزال هلا فروع متتد وتزهر وتثمر .ورغم
فقد ظهرت يف األمم فرقة مل تر ْ
أهنا تدعي اإلسالم؛ ولكنها ل تقول من أعمال القلب بالشخصيات النبوية املقدسة ول بالقانون
املقدس.
انني الدين وأصوهلا وفروعها ،تقول بصوت خفي وبأسلوب ُم ْلتَو متداول
ض عليها قو ُ
فعندما تُ ْعَر ُ
وىل بدون رجعة ،وإن اإلسالم لن يساير احلياة اليوم
اليوم وبشكل حكيم عندها :إن الزمن القدمي قد ّ
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وفقهه يقتضي إعاد َة النظر ،وقانو ُن أحواله الشخصية ل
مبعناه القدمي؛ فهو يف أمس احلاجة إىل التعديلُ ،

يتمشى اليوم مع احلياة ما مل يُتَنَ َاو ْل بالتغيري والتعديل وفق املتطلبات املعاصرة واحلاجات احلاضرة؛
غ إسالما جديدا.
وباجلملة فاإلسالم القدمي جيب أن يُصا َ
وهي ل تصدر يف ذلك عن حجة مقنعة ،ول تقدر على تقدميها ،وإمنا تصدر يف ذلك إما عن
املصاحل السياسية أو الدواعي القتصادية والجتماعية ،أو املالزمة الدائمة للكفار ،باإلضافة إىل اجلهل
التام بقانون الدين وأحكامه.
ولذلك كله عندما حتال إىل الشخصيات املقدسة ترفضها قائلة :حنن رجال وهم رجال أي إننا أيضا
رجال ذوو عقل وشعور ،وهم أيضا كانوا رجال؛ فلما ذا يُ ْعطَْو َن هذه الفضيلةَ َغْي َر العادية ،وملاذا نُْب َه ُر
صفون
بأقواهلم ورواياهتم .بل إهنا ترى يف شخصيات العلماء رؤية واضحة ،فتصارح أن العلماء الذين يُ ْو َ
بأهنم املربون هم الذين حيولون دون تق ّدم األمة ،وهم املسؤولون عن ختلفها واحنطاطها ،ولن تتقدم ما مل
يَُزالُْوا عن الطريق.
وعندما يوضع أمامها الكتاب والسنة ،تتظاهر باألدب اجلم وتقول :إهنما طيبان ؛ ولكنهما كانا
كافيني للبدو وغري املتحضرين .أما اليوم فهو عصر الستنارة الفكرية ،فاملسلمون ُمطَالَبُون بالتقدم إىل
األمام ،وبتفهم مقتضيات العصر الذي ل جييز التقليد األعمى.
على كل فإهنا غري مطمئنة إىل القانون ول إىل علماء القانون بل إهنا ترفض أن تع ّدهم جديرين
بالقتداء والطاعة.
نشوء طوائف يف األمة:

وكذلك فقد نشأت يف األمة طائفة اتصلت  -على زعمها  -بكتاب اهلل ضاربة الشخصيات املربية
املقدسة عرض احلائط ،وقد أقدمت على ذلك أول اخلوارج الذين نادوا ب إن احلكم إل هلل والذين اكتفوا
بفهم مرادات حروف كتاب اهلل ونقوشه حتت ضغط من تنورهم املزعوم وبعقوهلم الناقصة وبعقالنيتهم
غري املهذبة ،وانقطعوا عن شخصيات املربني ،ومل يكتفوا باإلعراض عنهم وإمنا عارضوهم ،حىت أصبح
شغلهم الشاغل هو استغالهلم لسم كتاب اهلل .وذلك باللسان أو القلم حينا وبالسيف حينا آخر:
(فَ َف نريْقا َك َّذبْتُ ْم وفَ نريْقا تَ ْقتُلُ ْو َن) (البقرة)81/
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وكان ذلك ليؤدي طبعا  -وقد ّأدى فعال  -إىل أن حدثت فيهم فتنة العلم ،وثارت فيهم الوساوس،

وأثر ذلك أول على العقائد؛ حيث بدأوا يستقون العقائد من العقل السقيم بدل النقل الصحيح،
واختذوا الوحي اإلهلي خاضعا لعقوهلم ،حىت سبحوا بعقوهلم يف خضم املتشاهبات ،واختلقوا هلا معاين
من عندهم ،مما ّأدى إىل حدوث فرق عديدة يف الذين اتبعوا آثارهم من بعدهم .وذلك من أجل
عقوهلم املريضة ؛ فوقعوا فريسة للعقائد واألفكار املتضاربة ،ومل جيدو منها فكاكا قط.

القدرية وغريها:
ن
عز وعال بينه وبني خلقه على حد سواء ،واعتربت العباد
فَ ُوج َد ْ
ت قدرية قسمت قدرة اخلالق ّ
ن
ت جربية اعتربت العباد جمبورين متاما كالطوب واحلجر؛ فسلبتهم الصالحيات
خالقني ألفعاهلم .وُوج َد ْ
الصحيح فقط؛ ولكن اعتربها فيهم العقل السليم واحلس املستقيم كذلك.
اليت مل يعتربها فيهم النقل
ُ
ن
ن
ت مشبهة شبهت اهلل تعاىل خبلقه
ت جمسمة اعتقدت أن اهلل أعضاء وجوارح كالبشر .وُوج َد ْ
وُوج َد ْ
ن
ت معطلة أنكرت مجيع الصفات اليت
واعتقدت فيه بصفات توجد يف خلقه من البشر وغريه .وُوج َد ْ
عز وعال ؛ فجعلت الذات اإلهلية جمردة من صفات الكمال ،معطلة من كل قدرة وفضيلة،
ميلكها اهلل ّ
ن
ت ل أدرية أنكرت وجودا حمسوسا للكون والعامل كله،
واعتقدت أن ذلك هو التوحيد اخلالص .وُوج َد ْ
وصرحت أن وجوده إمنا هو خيايل.
ّ
حىت جاءت طوائف يف األزمة الالحقة حتذو حذو الطوائف القدمية ،تقول :إذا كان القرآن قانونا
ات احلياة والنظريات تتغري بتغري الزمان ؛ فلماذا ل جيوز لنا أن نصوغ اآليات القرآنية يف
أبديا ،وضرور ُ
بوتقة أفكارنا ،يف ضوء املستجدات واملتغريات ؛ فاملعاين اليت تتفق واملستجدات نعتربها مصداقا آليات
القرآن .وأضافت :إننا لسنا يف حاجة إىل هؤلء العلماء القاصري النظر والفكر ،وإىل املربني الضيقي
األفق؛ إننا أنفسنا وعقولنا حرة وجيوز لنا أن نستخرج من القرآن املعاين اليت تتفق ونداء الوقت!
وخالصة القول أنه تعدد املذاهب بعدد القول .ومبا أن هذه العقول صارت إماما بنفسها تعمل ما

هتواه ؛ فاختذت كتاب اهلل أيضا ألعوبة؛ حيث أخضعته ألفكارها ،حىت جترأت على األحكام الدينية
من أجل إفراطها يف التحرر يف التفكري ،وقامت بتحريفات يف معاين آيات القرآن الكرمي ،حىت ساغ هلا
أن تثبت اإلحلاد من القرآن نفسه:
( َّ
إن الَّ نذيْ َن يُْل نح ُد ْو َن ن ْيف آيَاتننَا لَ َخيْ َف ْو َن َعلَْي نَا) (حم السجدة)13/
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وجترأت طائفة من أصحاب العقول املريضة هذه ،على اصطناع َمعان لألمساء والصفات اإلهلية،
الشريعة اإلسالمية:
تاركة وراءها املعاين املرادة منها يف ّ
أمسَائننه َسيُ ْجَزْو َن َما َكانُ ْوا يَ ْع َملُ ْو َن) (األعراف)183/
( َوذَ ُروا الَّ نذيْ َن يُْل نح ُد ْو َن ن ْيف ْ
النبوي دون اختالقاهتا هذه ،رفضته قائلة :إنه ليس حجة شرعية ؛ وكأن أقوال
ولو حال احلديث
ّ
ئيات
النيب هي األخرى ليست حجة إذا تعارضت مع مرئيات عقوهلا .مث حالت دون إحلاداهتا هذه اجلز ُ
أصول التفقه ،فرضتها بشكل قاطع؛ وكأهنا زعمت :إننا بدورنا فقهاء فال حاجة بنا إىل فقه
الفقهيةُ و ُ
مصدر هذه الفوضوية يف األفكار ،واإلحلاد يف العقائد واألعمال ،هو الستكبار العقلي،
السلف .وكان
ُ
والستعالء العلمي ،على شاكلة اليهود؛ األمر الذي كان قد ّأدى دائما إىل اإلنكار واجلحود اللذين
نشآ من اإلعراض الكلي عن الشخصيات وتربيتها وعن اللجوء إىل اقتدائها ،والكتفاء  -بدل من ذلك
القناع عن هذا العلم اخليايل والصطناعي وع ّده إخالدا إىل
 مبجرد الكتاب .وكشف القرآن ،الكرمي َالدنيا ،و ّاختاذا لزيناهتا ومباهجها ،وزهدا يف ذكر اهلل ،وتقصريا يف الغايات ،وضالل عن سبيل اهلل تعاىل.
وأوصى اهللُ باجتناب هؤلء الذين يتبنون هذه الصفات ،فقال:
ن
ك َمْب لَغُ ُه ْم نم َن الْعنْل نم َّ
أعلَ ُم نمبَ ْن
ض َع َّم ْن تَ َوّىل َع ْن نذ ْك نرنَا َوَملْ يُنرْد إلَّ ْ
إن َربَّك ُه َو ْ
احلَيَا َة الدنْيَاَ ،ذل َ
(فَ ْ
أع نر ْ
ن
أعلَ ُم نمبَ نن ْاهتَ َدى) (النجم )03-22/
ض َّل َع ْن َسبنْيل نه وُه َو ْ
َ
الصطناعي علما سطحيا معادل للجهل ،نابعا من
ويف موضع آخر اعترب القرآن الكرمي هذا العلم
ّ
الغفلة عن اآلخرة والهنماك يف احلياة الدنيا:
احلياةن الدنْيا وهم ع نن ن
ن ن
اآلخَرةن ُه ْم َغافنلُ ْو َن) (الروم)1/
َ ُْ َ
(يَ ْعلَ ُم ْو َن ظَاهرا م َن ََْ
أعجبت بالشخصيات املقدسة إعجابا مفرطا؛
ويف جانب ظهرت طائفة ثالثة أعرضت عن الكتاب و ْ
فاعتربت الكتاب كتابا ساكتا والشخصيات كتابا ناطقا واختذت كل قول من أقواهلا وكل فعل من
ت إىل ذلك أول
وخطَ ْ
أفعاهلا وكل موقف من مواقفها وكل مظهر من سلوكها الشخصي دينا هلاَ .
حب أهل بيت
الروافض اليت كان مذهبها هو اتّباع الشخصيات واتّباع األسر والبيوتات .إهنا باسم ّ
كبار الصحابة بالنفاق والغدر والتعامل بالتفريق ،واعتربت اللعن والطعن عليهم والتربؤ
الرسول وصفت َ
عني الدين .ومقابل ذلك اعتربت صحابة معدودين  -كانوا وحدهم موضع
منهم ،جزءا من الدين أو َ
إعجاهبا  -معصومني عن اخلطأ كاألنبياء ،حىت اعرتفت هلم باسم اإلمامة باحلق يف ممارسة التغيري يف
شريعة اهلل تعاىل ،وهو احلق الذي مل ي ن
عط اهلل األنبياء أيضا؛ مما أدى إىل ترك الرب احلقيقي إىل أرباب
ُ

01

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

أ .زين العابدين

علماء ديوبند  ..اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب

من دون اهلل متمثلني يف هذه الشخصيات ؛ فكانت هذه الطائفة كالنصارى اليت ّاختذت األحبار

والرهبان أربابا من دون اهلل.
حب األولياء ،وكانت تتسم هذه
وهنجت هنجها كثري من الطوائف الالحقة اليت ظهرت باسم ّ
الطوائف باحلزبية والعصبية العفنة ،ووصلت حبب األولياء وتعظيمهم إىل حد العبادة ،وروجت أعمال
الشرك باسم التوحيد؛ فعبدت الصاحلني األحياء باسم سجدة التعظيم وعبدت األموات منهم باسم
سجدة القبور فطافت حوهلا ،واعتكفت لديها ،واستغاثت هبا ،ونذرت بأمساء أصحاهبا ،وسألتها قضاءَ
احلوائج ،وق ّدمت هلا القرابني ،ونادت بأمسائها ،وهتفت عندها ب شيئا هلل .وإلبداء العبودية هلا مسّت
أولدها بأمساء عبد الرسول وعبد النيب وعبد املصطفى وعبد احلسني كما كان اجلاهليّون يف اجلاهلية
غريها النيب بغريها وحما هذه
يسمون أولدهم عبد العزى وعبد الالت وعبد مناة  -تلك األمساء اليت ّ
العبودية املزعومة  -ووصلت أعمال الشرك إىل أن كانت وجوههم  -وجوه اجلاهليني  -متهللة إن ذُكنَر
َّت قُلُوب الَّ نذين لَ ي ْؤنمنُو َن بن ن
اآلخَرةن وإ َذا
غريُ اهلل ومسودة باحلزن إن ذُكنَر اهللَ ( :و إ َذا ذُكنَر اهللُ و ْح َدهُ ْ
اْشَأز ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ
ذُكنَر الَّ نذيْ َن نم ْن ُد ْونننه إ َذا ُه ْم يَ ْستَْب نش ُرْو َن) (الزمر)11/
ومجلة القول إن كتاب اهلل وسنة رسوله أضحيا مرتوكني لدى هذه الطوائف املعادية للتوحيد ،املعجبة
بالشخصيات ،الزاهدة يف الكتاب ،الراغبة يف األشخاص؛ واعتمدت على الشخصيات كل العتماد
وكان موقفها كما يقول القرآنَ ( :وَما يُ ْؤنم َن أ ْكثَ ُرُه ْم باهللن إلَّ َوُه ْم م ْش نرُك ْو َن) (يوسف)132/
وعلى ذلك ،فتعرضت طائفة للشبهات ،وأخرى للشهوات ،وثالثة لفتنة العلم ،ورابعة لفتنة العمل،
وخامسة انصرفت عن الكتاب إىل الشخصيات ،وسادسة انقطعت عن الشخصيات إىل جمرد حروف
الكتاب ونقوشه ،وسابعة ضلّت بالكرب والعلو ،وثامنة احنرفت عن الصراط بالسقوط الفكري واملذلة
النفسية .وقد قال سفيان الثوري [أبو عبد اهلل املتوىف 121ه 118 /م] رمحه اهلل فيما يتعلق
بالطائفتني :اليهودية الواقعة يف اإلفراط والنصرانية الواقعة يف التفريط .وكأنه رمحه اهلل وضع يف اعتباره
عصرنا هذا ؛ فمقاله ينطبق عليه انطباقا حيا:
َ
من فسد من علمائنا ،ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من عُبَّادنا ،ففيه شبه من النصارى( .اقتضاء
الصراط املستقيم لبن تيمية رمحه اهلل)
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على كل فقد خلصنا إىل تلك النتيجة احلتمية اليت أشرنا إليها من قبل ،من العنصرين الالزمني
للهداية ومها( :القانون والشخصية) ولعالج ذلك أطلق السلف مقولة حكيمة للغاية أثرها عنهم شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
احذروا من الناس صنفني؛ عامل قد فتنته هواه وعابد قد أعمته دنيا.
وإذا كانت الستقامة والعدل والعتدال مل تكن لتأيت بدون اجلمع بني العنصرين (القانون
والشخصية) وقد خلّف النيب هذه الرتكة  -اجلمع بني العنصرين  -يف أمته من بعده؛ فحصر اهلداية
لألبد يف اجلمع بينهما ،إذ قال:
كت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما :كتاب اهلل وسنة نبيه .رواه اإلمام مالك يف املوطأ يف
تر ُ
كتاب القدر .وقد أشار بالكتاب إىل القانون ،وب السنّة إىل ذاته الشريفة وأسوته يف العمل.
وقد ظهرت  -كذلك  -يف األمة طائفة رابعة ل تكاد ترضى بالثقة بالشخصيات املوثوق هبا لدى
الشريعة ،وهي شخصيات الصحابة رضي اهلل عنهم ،لكوهنا  -الطائفة  -غنية حلد كبري عن شخصية
املعلم املريب ،وكأهنا ت ّدعي أن نفسها هو املعيار لديها؛ فإذا وافق قول من أقوال السلف معيارها هذا،
فهو مقبول ،وإل فهو مرفوض ،مهما ّأدى ذلك إىل بقاء عظمة السلف أو إىل زواهلا.
حل معاين الكتاب
وإذا كانت أقوال السلف غري معتربة يف فهم مرادات الشريعة ،فإمنا تعود عمليةُ ّ
والسنة نابعة من اآلراء الصطناعية الشخصية ،اليت ليس فيها ضمان بالثقة باملرادات املأثورة.
إن النية ل يعلمها إل اهلل اخلبري ،ولكن املسائل اليت تستنبطها هذه الطائفة من جمرد األلفاظ ،واليت
ل مسحة عليها من تعليم املربني وتربيتهم ،ول أثر فيها للذوق املتَ َو َارث من الصحابة فمن النيب ؛ ذلك
ُ
ن
ِّ
الذوق الذي جاءت اإلشارة إىل إجياده عن طريق النيب بقوله تعاىلَ ( :ويَُزكْيه ْم) (آل عمران.)121/
وكم من السلف واخللف صقلوا قلوهبم وجعلوها تتصف بالستقامة برتبية املربني عن طريق
الرياضيات الشاقة؛ الذوق الذي ل يزال ُمتَ َو َارثا بني األمة خلفا عن سلف .إن هذه املسائل واملرادات
املستنبطة يف غىن عن الهتداء باآلثار واألقوال املنقولة عن السلف ل تُ ْعتَربُ  -إذا  -إل مرادات ُم ْل َه َمة
من النفس .ولذلك فإن هذه املنطلقات الصطناعية لستقاء مسائل الدين وحلها ،اجملردة من العناصر
املذكورة ،خمالفة للطريقة املتبعة لدى أهل السنة واجلماعة ،وحائدة عن املبدأ القرآين لفهم الشريعة،
املتمثل يف اجلمع بني الكتاب ومعلم الكتاب .كما أهنا منحرفة عن طريق اجلمع بني التعليم والرتبية
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واحلب والعلم ،اليت ظلّت تسلكها األمة عرب تأرخيها الطويل .وقد ذكرنا تفاصيل ذلك بدلئلها يف
الصفحات املاضية.
ومن الواضح أنه لئن كان أساس فهم الدين ُم ْع َو ّجا ،فإنه سيأيت البناء القائم عليه ُم ْع َو ّجا كذلك.
وقد جيوز أن تقوم مثل هذه الطائفة مبواقف فرعية إجيابية ،ولكنها ستُ ْعتَبَ ُر خاطئة بشكل إمجايل ،لكون
صح
املورد الذي تصدر عنه ُم َكدَّرا ،وصدق الشاعر الفارسي إذ قال :إن اخلطأ خطأ وإن َّ
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