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لو أتيح ألحدنا أن جيلس فيعلم نفسه ،السرتاح وأراح ،وملا برزت املشكلة اليت أصبحت اليوم
حباجة إىل حل ،وهي :املعلم والتلميذ ،أيهما التابع وأيهما املتبوع؟
ولكن ،نظراً إىل ثقتنا املطلقة باهلل وحبكمته ،فقد أيقنَّا أن اخلري كله فيما قضى اهلل وقدَّر ..أيقنا
أنه ال َّ
بد لسعادة اجلنس البشري من التآلف ..وال تآلف بدون تعاون .وال يتحقق التعاون اإال عند
االحتياج .ومن أبرز مظاهر االحتياج ما ال مناص منه ،من حاجة اجلاهل إىل املعلم!..
إذن فال َّ
بد إن كانت السعادة مطلبنا احلقيقي ،من االستسالم هلذا التدبري الرباين ،بل ال مفر من
بد لعملية التعلم من ركنني أساسيني :معلم ومتعلم .وال َّ
الثقة املطلقة بأن يف ذلك اخلري كلاه ..ال َّ
بد
أن يؤدي كل منهما ضريبة النظام الرباين ،يف عالقة ما بني هذين الطرفني ،وهي تتلخص يف أن
خيلص األول منهما يف عملية البيان والتعليم واإلرشاد ،وأن يوليه الثاين يف مقابل ذلك كامل ثقته.
وال فرق يف هذا بني أنواع العلوم ،بل هي سنة ماضية يف علوم الدنيا واآلخرة مهما تعددت أو
تنوعت.
غري أننا نشهد يف هذا العصر جدلية عجيبة يف طريقة التعلم واملعرفة ،ال سيما يف نطاق املعارف
الدينية وأصول الدعوة اإلسالمية ،ففي الذي يُطلب من املعلم أو الداعي أن يعلَّم الناس وينشر
الدعوة اإلسالمية على أصوهلا السليمة ،يطلب منه أيضاً أن يستلهم قواعد هذه األصول وضوابطها
من العامة الذين يعلمهم أو يثقفهم ويرشهم!..
ومهما كانت منطلقات العامة ومقاييسها يف الفهم واحلكم واختاذ القرارات ،مزاجية ونفسية،
ومهما كانت بعيدة عن املنطق وقواعد الدين ،فإن على املرشد أو املعلم أن يتبع ما حتكم به أمزجة
هؤالء العوام وتتشهاه أهواؤهم النفسية!..
والثقة هنا أيضاً واردة ومطلوبة ،ولكن عن تنعكس فتتحول إىل ثقة العامل بالعامة الذين يعلامهم،
بدالً من أن تكون ثقة اجلاهل أو العامي بالعامل الناصح الذي يتلقون منه!..
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وواضح أننا إمنا نتكلم هنا على العامل الذي ثبت فعالً أنه عامل واتضح فعالً إخالصه يف تعليم
ليفر به من
وجل ،ا
الناس ودعواهتم إىل اهلل ا
وتبني أنه ال ميتطي عمله هذا يف السعي به إىل مغامن أو ا
عز ا
مغرم .أقصد املغامن واملغازم الدنيوية طبعاً.
ترى كيف ميكن أن تسري عملية التعريف باإلسالم ودعوة الناس إليه على هنج سليم ،عندما
ختضع هلذه اجلدلية املقلوبة؟
وإذا ثبت بطالن األخيلة اجلدلية يف عامل املادة وتطوراهتا ،فكيف ميكن هلذا البطالن أن يتحول
إىل حق ،عندما تتسرب هذه األخيلة إىل نطاق بث الدعوة اإلسالمية والتعريف باإلسالم
وحكمه؟!..
ولكن ،مما ال ريب فيه أن مشكلة اخلضوع هلذه اجلدلية املتناقضة ،تقع يف بعض األحيان علي
عاتق العلماء أنفسهم ..فقد استقر لدى هذا البعض منهم أن حيرتم العامة وتبجيلهم هلم ،جيب أن
يكون رأس مال حياهتم احلياة االجتماعية ،بل ينبغي أن َّ
يشكل الدعامة األوىل للقيمة العلمية اليت
حيملوهنا ويتعاملون هبا بني الناس!..
ومن املؤمل حقاً أن هذا التطلع أو التصور ،ال حيوم اإال يف أذهان بعض علماء الدين!..
فأنت ال جتد ،ولعلك مل تسمع بأن عاملاً من علماء الطبيعيات ،أخلص لرغبات الناس
وأمزجتهم ،بدالً من أن خبلص حلقائق علمه ،وما أظن أنك قد رأيت أو مسعت قط ،عن أحد منهم
السمو واجملد ..بل كان الناس وال يزالون هم
جعل من أهواءهم الناس وأمزجتهم سلَّم الصعود إىل ُّ
الذين خيضعون رغباهتم وأهواءهم لقرارات هؤالء العلماء وأحكامهم دون العكس.
سر هذه املفارقة ،بل هذا التناقض بني موقف علماء الطبيعة والدنيا ،وموقف بعض
ترى ما ُّ
علماء الدين اإلسالمي؟ ملاذا خيلص أولئك لعلومهم مبقدار ما خبلص هؤالء ألمزجة الناس
وأهوائهم؟! وكلمة (الناس) هنا تشمل –كما هو واضح -فئاهتم وطبقاهتم مجيعاً مبن فيهم من القادة
واحلكام.
لست أدري لذلك ،إىل اآلن ،اإال سراً واحداً،هو أن مثرات اإلخالص للعلوم الدنيوية ماثلة
وجاهزة ..ومن مث فال موجب ألي تفريط فيها أو تضحية هبا ،حىت ولو أمثرت هذه التضحية هبا،
حىت ولو أمثرت هذه التضحية مسعة طيبة بني الناس .أما مثرات اإلخالص لعلوم الدين وأعمال الدعوة
واإلرشاد ،فمؤجلة وخمبوءة يف تالفيف الغيب عند اهلل.
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وكما قلت لك ،إن الناس الذين أعينهم هنا هم كل الناس مبن فيهم القادة واحلكام واملواطنون
من عامة الشعب.
والقرار العلمي احلق يف ذلك كله ،هو أنه ما ينبغي للعامل ،أياً كان ،أن بصانع أياً من فئات
الناس ،على حساب احلقائق العلمية ،دينية كانت أو دنيوية .وما ينبغي أن يصطنع البطولة يف
أي منهما إلرضاء اآلخر.
إغضاب ا
ويقيننا الذي ال ريب فيه ،أن الذين يتقربون إىل عامة الناس ،باستثارة احلكام والطعن فيهم،
ليسوا أقل سوءاً ممن يتقربون إىل احلكام بظلم الناس أو اإلساءة إليهم ،وما دام القصد يف احلالني
وجل ،أو غري االنتصار للحق من حيث هو ..ذلك ألن اخلطأ ال تتفاوت
شيئاً غري مرضاة اهلل ا
عز ا
خطورته باختالف مصدره ،كما أن الصواب ال تتناقص قيمته من أجل السبب ذاته.
وإذا تأملت يف حال الكثري ممن يصطنعون البطوالت يف مواقفهم السلبية أو خصوماهتم مع
احلكام ،علمت أهنم إمنا يصباون بطوالهتم هذه يف مواقفهم االسرتضائية من عامة الناس ..فأي رصيد
يبقى هلذه البطولة اليت ال تكتسح يف طريقها اإال احلقيقة العلمية ،اليت تتم التضحية هبا من خالل
مناورة بسيطة ،اسرتضاءً للرغبات ،واستدراراً لثناءات الناس؟!..
وانظر ،لتزداد هذه احلقيقة جالء أمام بصرك وبصريتك ،إىل فرق ما بني هذين املوقفني التاليني يف
مثاليني واقعيني:
 -1كنا نناقش يف أمر من أمور الدعوة اإلسالمية وأصوهلا ،وكنت أبرر هذا
املوقف وأدعو إليه موقناً بأنه احلق..فقال يل صاحيب –وهو واحد من رجال الدعوة
والعلم :-جيب أن نراعي رضا الناس ،ونكون على حذر من سخطهم وانتقادهم!..
وواضح أنين مل أجد سبيالً ،بعد أن قال هذه الكلمة ،إىل مناقشته ،أو أمالً يف تغيري
رأيه.
فهذا املوقف األول ،وإليك املوقف الثاين:
 -2يف هناية لقاء مجاهريي كبري ،سئل أحدهم –واملسؤول هنا أيضاً واحد من
رجال الدعوة وأهل العلم -عن موقفه من أزمة معينة استأثرت باهتمام الناس.
املرضي
فقال جميباً :إن كان هذا السؤال امتحاناً يل ،كي تصنفوين ،يف النتيجة ،يف قائمة ِّ
عنهم ،أو املغضوب عليهم ،فليضعين السائل سلفاً يف أي القائمتني شاء .وإن كان السؤال
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صادراً عن رغبة يف املعرفة وعن استعداد لالستفادة ،فبوسعي أن أجيب عن كل ما هو مطلوب،
إذ هي وظيفيت اليت أقامين اهلل عليها يف هذه احلياة* .
فانظر إىل بعد ما بني هذين املوقفني ،بل تأمل يف األثر االجتماعي اخلطري الذي حيدثه كل
منهما.
ولكنا نعود فنقول :فهب أن واحداً من هؤالء العامة ،اعتذر بأنه ال يستطيع أن يقصي
عواطفه احملبة أو الكارهة ،عن جمال احلكم على مواقف العلماء والدعاة اإلسالميني ،نظراً إىل أن
جتمع يف قاع النفس البشرية ،عند مجهرة
الشأن يف كثري من األحداث واملشكالت اجلارية ،أن ِّ
كبرية من الناس ،كثرياً من مشاعر املرارة أو الكراهة جتاه أشخاص أو أحداث أو مواقف .ومهما
خالف املنطق هذه املشاعر ،فال مناص من التأثر هبا أو اخلضوع هلا ،كما أنه ال سبيل إىل التحرر
منها.
ولذا فهما اختذ الدعاة واملرشدون مواقف خمالفة ملشاعرهم هذه ،ال َّ
بد من أن تكون الغلبة ملا
توحي به مشاعرهم تلك ،ال للحق أو املنطق الذي يقرره أولئك املرشدون والدعاة ..فما العمل،
وما السبيل يف هذه احلالة للقضاء على سلطان هذه املشاعر؟
وأقول يف اجلواب :إن املشكلة يف أصلها إمنا تكمن يف تغليب مشاعر النفس وأهوائها على
موازين العقل وأحكامه ،وهي مشكلة قدمية ومستعصية.
ولكن ،ما أيسر أن تقضي الرتبية اإلسالمية الصحيحة عليها .وما أكثر ما حتدَّث القرآن
السموات
عنها ،وح اذضر منها ،أمل يقل اهلل َّ
عز وجل( :ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت ا
واألرض) أو مل يقل أيضاً( :وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل)
إن سبيل حل هذه املشكلة ميسر ومفتوح ،وهو سبيل التشبع باإلسالم وهديه ،وشعور
القلب بعظمة اهلل تعاىل واملخافة منه.
وانت تعلم أن االنتماء إىل اإلسالم شيء والتشبع أو االصطباغ هبدي االسالم شيء آخر.
فما مل يصطبغ املسلم حبقائق اإلسالم ،حباً ومهابة وتعظيماً ،فلسوف تظل األهواء هي احلاكمة
على العقل .وما أيسر ،عندئذ ،أن حيتال اإلنسان للتوفيق بني مقتضيات أهوائه ومظاهر
إسالمه ..بل ما أيسر أن جيعل من إسالمه حمامياً عن مطالب أمزجته وأهوائه.
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فلئن كان هؤالء الناس يعرفون بأن رواسب األهواء هي املشكلة اليت تأسرهم وتقود
مشاعرهم ،فما عليهم ،بادئ ذي بدء ،اإال أن يعرتفوا هبذا الذي يعرفون ،حىت ال يلباسوا على
أنفسهم وال على الناس ،وال يصوروا هلم الباطل حقاً واحلق باطالً ..مث عليهم بعد ذلك أن
جادة ،طبقاً ملا هو مرسوم يف كتاب اهلل وهدي نبيه صلى اهلل عليه
يأخذوا أنفسهم برتبية إسالمية َّ
وسلم ..فإن من شأن ذلك أن حيررهم من سلطان أهوائهم وعصبياهتم ،وأن ييسر هلم اإلصغاء
إىل صوت العقل واتباع أحكامه.
وقد يبدو هذا األمر عسرياً .ولكن مهما يكن فإن من اليسري أن ينطق أحدنا لسانه باحلق
الذي يعرفه ،وإن كان ال يستطيع التعامل معه ..وهذه خطوة مباركة كبرية ،وهي كافية مبدئياً حلل
املشكلة.
بل إنه جلهاد مربور أن يعرض أحدنا عن نداء غرائزه وأهوائه ،ليذعن لقرارات عقله وأحكام
دينه ،وإن مل يتجاوز األمر مرحلة االعرتاف واإلذعان ..وال شك أن الثبات واالستمرار يف
اإلذعان للحق ،مع االستعانة بذكر اهلل ومراقبته سيخمد أخرياً جذوة تلك األهواء ،وسيهيمن
صوت العقل واحلق ،ويتحول الصراع إىل سكينة ورضا.
ولكن ،أين هو ذكر اهلل ،وأين هي مواقيته ،من حياة أكثر املرشدين والدعاة إىل اهلل ،قبل أن
نقول :من حياة هؤالء العوام من الناس؟ ..لقد قلت ،وال أزال أقول :إنه اجلانب املنسي يف حياة
كثري من املسلمني اليوم.
حل هذه املشكلة ،على الطرف اآلخر ..أي على العامل
بقي أن نعلم الواجب املرتتب ،يف ا
املهتم بإرشاد الناس ودعوهتم إىل اهلل عز وجل.
إن الواجب على العامل املهتم بإرشاد الناس ودعوهتم إىل اهلل عز وجل ،أن يتحقق فيه أوالً
العلم بعقائد اإلسالم وأحكامه ،وبآداب الدعوة إىل اهلل واملنهج الشرعي يف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،مث التقيد بذلك كله.
ومن املعلوم أن كلمة (العامل) أو (مرشد) أصبحت اليوم ثوباً فضفاضاً يتسع ألشكال وفئات
شىت من الناس ،فيهم العامل فعالً واجلاهل وأنصاف العلماء ،واملتذرعون مبهنة التعليم واإلرشاد إىل
غايات وأهداف دنيوية جمردة.
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وجل ،فال تتغلب عليه رغبة يف مال أو
واملطلوب منه ثانياً أن خيلص يف دعوته إىل اهلل عز ا
شهوة أو زعامة أو منصب ..وال تقوده يف طريقه هذا خمافة من غري اهلل وال مطمع يف غري مرضاة
اهلل .وسيان أن يكون هذا (الغري) متمثالً يف سطوة القادة واحلكام ،أو يف انتقاد الناس وسالطة
ألسنتهم.
سر يضعه اهلل عز وجل يف قلب من أحب من عباده ،فال يُنال
واحلق أن اإلخالص لوجه اهلل ٌّ
باملصانعة والتكلف .ولكن ميكن أن يناله اإلنسان باإلكثار من مراقبة اهلل وذكره ،وبدوام التضرع
وااللتجاء إليه.
واملطلوب منه ثالثاً أن يسلك مسالك احلكمة يف كل ما هو بصدده ،ومع فئات الناس
كلهم.
واحلكمة يف سلوك أقرب الطرق إىل بلوغ الغاية ،على أن يكون هذا الطريق مشروعاً غري
حمرم ..وهذا يعين أن احلكمة غري حمصورة يف مسالك الرقة واللني ،كما أهنا ليست متناقضة مع
مسالك القسوة والشدة دائماً .وإمنا العربة يف مشروعية موافقتها أو خمالفتها لكل من اللني
والقسوة ،مالحظة مدى القرب أو البعد من الغاية املطلوبة.
ومن املعلوم بداهة أن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان حكيماً يف دعوته املساملة
إذ كان يف مكة ،وكان حكيماً يف جهاده القتايل عندما استقر يف املدينة.
ومن املهم أن نعلم أن احلكمة يف الدعوة –بعد االنضباط بأحكامها وقواعدها -ال تنبثق من
قواعد حمددة وأصول معينة مرسومة ..ومن قم فهي ال ختضع إلمكان النقاش يف ضوابطها
والتعريف بالكيفية الدقيقة يف ممارستها .كل ما يف األمر أن الساحة اليت نتحرك فيها جيب أن
تكون خالية من احملرمات واملنهيات الشرعية ،وأن العمل ينبغي أن يكون منضبطاً مبوازين الشرع
وأحكامه.
ومنا هنا ،فإن اجلدل الذي يثور يف كثري من األحيان بني األطراف ،يف موقف ما ،أهو
موقف حكيم أم ال ،جدل عقيم ال يتوقع الوصول منه إىل أي اتفاق ،ال سيما عندما يكون أحد
الطرفني من عامة الناس واآلخر من العلماء املشهود هلم باالستقامة والعلم .وليس من سبيل
إلهناء اجلدل اإال أن يذعن اجلاهل يف طمأنينة واثقة ،بسالمة ما يراه وجيزم به من ثبت يف الناس
علمه وعرفت استقامته.
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وجل ،فإن
فإذا تكاملت هذه املطاليب الثالثة يف شخص العامل املرشد والداعي إىل اهلل عز َّ
عليه بعد ذلك أن يعرض عن أمزجة الناس وأهوائهم ،و اأال يبايل مبا تتشهاه نفوسهم وتطمح إليه
عصبياهتم ،وال شك أنه لن جيين – إن هو استسلم ألهوائهم – اإال التمزق فيما بينها ،فضالً عن
أنه قد يقع فيما هو أخطر من ذلك ،أال وهو االستعاضة عن رضا اهلل برضا الناس.
على أنه مهما حاول أن يكتسب القرب من الناس وبلوغ رضاهم ،فإنه لن يبلغ من ذلك
شيئاً ،بل سيتمزق حاله بني مواقف الراضني والغاضبني والعاتبني .والنتيجة األخرية أنه خيسر رضا
وجل مث ال ينال ما ضحى برضا اهلل من أجله ،وهو بلوغ رضا الناس.
اهلل ا
عز ا
ِ
ب الناس من العامل والداعي إىل اهلل أن يبتعد عن نقدهم وتتبع أخطائهم ،مث
وإمنا يُعج ُ
ينصرف مشتغالً بنقد القادة واحلكام وتفنيد أخطائهم واحنرافاهتم .ومهما تشاغل املرشد والداعي
عن األخطاء اليت يفور هبا اجملتمع ،يف أسواق التعامل ،أو السياسة املالية ،أو األخالق املنزلية ،أو
حنو ذلك ،مث حصر نشاطه على إعالن النكري على احلكام والتنديد بأخطائهم ،كان أعلى شأواً
يف نظر النَّاس ،وأحرى أن يوصف بالبطولة والصدع بكلمة احلق ،وأن ينتزع من أكفِّهم التصفيق.
فأما ذاك الذي يضع الناس مجيعاً ،على اختالف درجاهتم وطبقاهتم ومسؤولياهتم ،يف ميزان
واحد من واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فما أسرع ما يتربمون به ويتأففون من مواقفه
وتذكرياته ،وما أكثر من يشكو منه قائالً :أمل يكن أحرى به إذ أصر على املقاومة واإلنكار ،أن
يعلم بأن اهلل أمر بالسرت؟.
وإين ألعلم أن يف هذه البلدة من العلماء من أنكر بلطف ش ادة اعتماد كثرة من التجار يف
فضج هؤالء التجار وضاقوا ذرعاً فهذه التذكرة!..
دعاياهتم التجارية على املرأة وعنصر االستثارةَّ ،
وأعلم أن فيهم من أنكر البذخ املستشري بفنونه ومظاهره املختلفة ،يف حفالت العقود
واألعراس ،فثار أبطال هذا البذخ ،ورأوا أن النكري كل النكري ،يتمثل يف هذا اإلنكار اجلارح الذي
ال يليق "!!!" ..كما أن فيهم من أنكر بدع املساجد واإلحلاح على إغراقها يف الزينة والزخرف
وعمارها أن يتبعوا
والنقوش ،مذكراً بنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك ،مناشداً جلاهنا َّ
االعتدال يف األمر .فما كان منهم َّإال التذمر من هذا التذكري واستشناع اخلوض يف هذا األمر!..
وقام من نبه دماعات أو منظمات أو مؤسسات إىل أخطاء أو منكرات تسربت ،جيدر العمل
على تصحيحها أو التخلص منها ،فهب لدى تلك اجلماعات واملنظمات من ذلك غضب َّ
امتد
ومل يرتاجع ،وثار دون أن يهداً!..
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ولو أن هؤالء املرشدين والعلماء حتولوا عن هذه املغامرات املثرية واجلارحة ،وتسلَّوا بدالً عن
ذلك بنقد احلكام وتتبع أخطائهم ،لكان هلم يف ذلك ما يغين ،ولبوؤوا مركز البطولة واجلهاد يف
أعني كل هذه الفئات واجلماعات!!..
يبصرهم هبا هؤالء
مرشدون ..ولكن عليهم أن يتقيدوا يف تعاملهم بعلومهم ،بالتعليمات اليت َّ
الناس!..
أليست هذه هي اجلدلية املضنية ،والفتنة املستشرية؟! ..ولكن ما احلل؟..
احلل أن يبتغي العامل يف عمله وجه اهلل ،وأن ينشد يف مساعيه مرضاته ..وإذا هو متحرر من
ُّ
جاذبية األفالك البشرية كلها ،مهما علوا أو نزلوا .وعندئذ يقف من الدنيا فوق املنرب الذي أقامه
اهلل فيه ،يالحظ منه الناس كلهم دون متييز أو تفريق .فمهما رأى بوارق اخلري واملعروف أيدها
ويسر مزيداً من السبيل إليها ،أيااً كان مصدر هذه البوارق ،ومهما رأى ظلل الشر
دوعا إليهاَّ ،
واملنكرَّ ،
حذر منها ونصح باالبتعاد عنها ،مهما كان مصدرها هي األخرى ،وليجعل رأس ماله
فيما يأمر به وينهى عنه حبه لعباد اهلل كلهم وإشفاقه عليهم ورمحته هبم.
وليجعل أنيسه يف هذه املرحلة حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فيما رواه الرتمذي
من حديث عائشة" :من أرضى الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس ،ومن أسخط الناس برضا
اهلل كفاه اهلل مؤونة الناس".
وليعلم أن من غاض يف حبار التوحيد ،حجب عن الناس وعن أطماعه فيهم ،فهان عليه َّأال
وجلَّ ،أما من غاص يف حبار الدنيا وأهوائها فال ريب أن ذلك حيجبه عن
يهتم إال برضا اهلل عز ا
رؤية اهلل واالصطباغ حبقائق ودانيته ،ومن مث فإنه ال يهتم إال برضا الناس ،إذ إنه ال يرى غريهم
أمامه ،على أنه لن ينال من اهتمامه هذا مناالً يسعده.
فاللهم أسعدنا بشهود وحدانيتك ،حىت ال نرى يف الكون سواك ،فال نطمع إال مبرضاتك وال
خنشى إال من سخطك.
املصدر :كتاب [وهذه مشكالتنا] للعالمة الشهيد البوطي
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