اإلنحراف المستتر
لٌست الهوٌة اإلسالمٌة لحكم من األحكام  ,خصوصا ً تلك التً تتعلق بالمصالح
والمفاسد المتشابكة الملتبسة  ,واحد ًة من صفاته فً الشكل او المضمون  ,فً ضٌقه
او فً سعته  ,فً شدته أو ٌسره.
حساس هو
لذلك فإن البحث عن إسالمٌة الحكم من خالل الذوق أو الشم أو اإل
ضرب من العبث والتخٌل ومحاولة ترٌد أن ٌلتزم اإلسالم فً جمٌع تشرٌعاته -
صغٌرها وكبٌرها  -بشكل تام  ،بمٌزان قاصر للقبول والرفض ٌ ،مارس الخسران
ٌومٌا ً وو ٌكاد ٌفارق أسر الباال إو قلٌالً.
ولإلٌضاح  ,فإننا قد قبلنا أن اإلسالم قد أنشؤ احكامه وحدد الارق والقواعد الموصلة
إلٌها  ,وأضحى لزاما ً سلوك هذه الارق للنظر فً شؤن أي حكم فً معرض التقٌٌم
والمفاضلة  ,وسمً ذلك "بالتفقه فً دٌن هللا "  .وباإلبتعاد عن دٌدن التفقه المذكور
 ,فإن األحكام المستنتجة من أي ارٌق كان ستكون متساوٌة فً صفة أنها "غٌر
ً
قربة
إسالمٌة"  ،وإن اتخذ بعضها عنونا ً إسالمٌا ً  ,أو أكثر من ذلك كؤن تكون
ً
خاصة عند صاحبها.
انحرافا ً مستوراً متجاوزاً لحدود
ٌهدف هذا البحث إلى توضٌح ما ٌمكن اعتباره
اإلسالم وغٌر مكترث بؤصوله وقواعده  ,وتكمن الثمرة تحدٌداً فً إعااء اإلسالم
صفة الخا المستقٌم حتى ٌتساوى ما ٌشذ عنه فً صفة اإلنحراف  ،سوا ًء كان هذا
اإلنحراف إلى جهة الٌمٌن أو إلى جهة الٌسار  .ذلك أن فٌها دفعا ً للشبهة التارٌخٌة
التً اعتبرت أن اإلنحراف إلى ٌمٌن الخا هو زٌادة فً اإلٌمان وشدة فً التقرب،
والخوف ٌجب أن ٌنحصر فً اإلنحراف ٌساراً .
هكذا ساد التحجر مج تمع " خٌر أم ٍة أخرجت للناس "  ,ووصل المسلمون فً
أحكامهم وفً سلوكهم عموما ً إلى نتابج مضحك ٍة مبكٌة ؟
ً
جملة من العناوٌن التً مثلت تارٌخٌا ً إنحرافات مستتر ًة  ،أو
نستعرض فً ما ٌلً
ت "على ٌمٌن اإلسالم "  ,وقد وصل اإللتباس
ما قد عبرنا عنه إصاالحا ً بإنحرافا ٍ
فً تداولها إلى الحد الذي جعل منها أساسا ً للكثٌر من الرإى والتٌارات الفكرٌة التً
دفعت بالواقع الفكري اإلسالمً إلى دوامة التحٌر وابعدته عن مقاصد الحق .

 -1اإلجتهاد في مقابل النص
لقد ثبت من ناحٌة تارٌخٌة ان بعض الصحابة قابل بعض أوامر النبً بإجتهاد رأٌه،
وكان ذلك فً حٌاته وبعد وفاته  ،وذلك رغم عقٌدتهم الراسخة " ما كان لمإمن وو
لمإمنة إذا قضى هللا رسوله أمراً ان ٌكون لهم الخٌرة فً ما قضى وٌسلموا تسلٌما"
" فال وربك و ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم ثم و ٌجدوا فً أنفسهم حرجا ً
مما قضٌت وٌسلموا تسلٌما " " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "
ً
ولما كانت العقٌدة اإلسالمٌة ً
بعض وفق قانون
تامة
متماسكة ٌشد بعضها أزر ٍ
المناق البشري فً أنقى صوره وأبعدها عن اإلختالل  ،كان و بد من إدخال هذا
الجزء الثابت فً منظومة الفكر التحلٌلً اإلسالمً مقرونا ً باإلدانة  ،وذ لك بصرف
النظر عن أي معاى إضافًٍ آخر.
لقد نتج عن هذه المسؤلة بالذات الكثٌر من اآلثار الفكرٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة،
وهً كما ٌلً:
أـ شخصية النبي :إن أول شً ٍء ٍٍ نشؤ عن هذه المشكلة أن قسمت شخصٌة النبً إلى
قسمٌن  ،جعل احدهما إوهٌا ً و ٌخاا  ،وجعل اآلخر بشرٌا ً دنٌوٌا ً ٌصٌب تار ًة
وٌخاا أخرى  .أعاً الجزء األول مسؤلة تبلٌغ الوحً  ،وكثرت فً الجانب الثانً
حكاٌات التعثر والتحٌر والظلم  , 1وأرقى ما أعاٌه هذا الجزء البشري هً صفة
اإلجتهاد  ،فكان ٌقال " مجتهد فً مقابل مجتهد " ، 2وهً الكلمة التً تعاً
لإلجتهاد والرأي صفة المشروع حٌنما ٌعارض الجزء البشري من شخصٌة النبً.
إن هذا قد ادى بشكل تدرٌجً إلى انحسار نفوذ التعالٌم النبوٌة التشرٌعٌة  ،بوصفه
كالما ً أمكن مواجهته فً لحظ ٍة من لحظات التارٌخ  ،على قاعدة حفظ تبرٌرها فً
كل زمان  ،ولذلك لم تفلح كل إدعاءات التقدٌس للنص النبوي أن تدفع صفة عدم
الجدٌة فً التعااً مع هذا النص حٌنما تدفع بعض المصالح إلى ذلك  ،وهذا بالذات
ما ٌمكن اعتباره سببا ً فً غربة المنهج النبوي والتعالٌم النبوٌة عن أكثر انظمة
الحكم والتشكٌالت اإلجتماعٌة والتركٌبات اإلقتصادٌة من حٌنه وحتى هذا الٌوم ،
وذلك ألسباب لٌس لها أٌة عالقة فً ما نصبو إلى الوصول إلٌه فً هذا البحث  ،كل
ما ٌعنٌنا أنه صار لدٌنا ٌ
تناول مقابلة أوامر النبً الواضحة باجتهاد
نما جدٌ ٌد فً
ِ
الرأي  ،أو قل بمعارضة النبً بشكل مباشر  ,وعلٌه ٌمكن إدراجها ضمن ما نسمٌه
باإلنحراف المستتر " على ٌمٌن اإلسالم "  .ولو كان اثر هذه المسؤلة محدوداً
ت تسٌر مع
تارٌخٌا ً  ،لما كان مجدٌا ً ان ٌعمل النظر فٌه بوصفه إنحرافا ً ذا مآو ٍ
الزمان آخذ ًة بٌد الكثٌرٌن نحو وجه ٍة و قرار لها .
أَظش تشكم أعاع ٙف ٙصؽٛؽ ٙانثخاس٘ ٔيغهى
انمٕشعٙ
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ب ـ تبرير الظلم :لم ٌقتصر الجزء البشري لشخصة النبً على الوقوع فً العثرات
المتحٌرة التً تصدر عاد ًة عن خاؤ فً التقدٌر  ،بل لقد ذهب أصحاب هذا الرأي
ً
ً
إلى أبعد من ذلك بكثٌر  ،حٌث صور النبً وهو ٌرتكب أعماوً
قبٌحة ،
مستهجنة
فهو كما ذكرنا سابقا ً ٌسب وٌلعن من و ٌستحق ذلك  ،هو أٌضا ً ٌسهو فً صالته
إلى درجة نسٌان ركعتٌن تامتٌن وما إلى ذلك .
إن قبول مثل هذه الص فات فً شخصٌة النبً تمهد بشكل ابٌعً لقبول جمٌع ما
ارتكبه الووة باسمه بعده من المظالم والمفاسد  ،وهو ما أصاب الفكر عملٌا ً بداء
اإلنفصام فً التقٌٌم  ,فكؤن الموازٌن التً نصت علٌها شرٌعة السماء تخص العامة
الوضٌعة من الناس دون ووتهم وحكامهم  ،فؤولبك وضعوا باريقة أو بؤخرى فوق
المحاسبة فصاروا أكبر من أن ترفع فوق رإوسهم كلمة هللا وهً العلٌا.
على هذا األساس ٌمكن أن نفهم كٌف ٌبرر بعض مفكري النهضة اإلسالمٌة
المعاصرة نظام الحكم الملكً العابلً الذي ابتدعه بنً أمٌة وهو فً أكثر حاوته
ثورٌة وحدٌثا ً عن التغٌٌر واستعادة ا لمبادرة اإلسالمٌة  , 3أو كالذي أصدر حكمه
على الدول اإلسالمٌة بؤنها دول غٌر شرعٌة  ،مستثنٌا ً نظام العابلة المالكة فً
سجن زج به ألنه على رأس الثورة التً ترٌد ان تعٌد نظام
الحجاز  ،وهو قاب ٌع فً
ٍ
4
بالده المنحرف إلى إسالمه الذي ٌعد الناس بالعدالة رغم عقٌدته الخاابة تلك .
ج ـ الفتاوى الشاذة :ؼًُٛا ذؽشس انشأ٘ ذذسٚعٛاً يٍ ًُْٛح انُص انششػ , ٙنى ٚعذ
تذاً يٍ اػرًاد ٔعائم ٔيُاْط أخشٖ ف ٙعثٛم إَراض انرششٚغ  ،فكاٌ أٌ نعأ إنٗ
إػرًاد انشأ٘ ٔانمٛاط ٔاإلعرؽغاٌ ٔغٛشِ.
لكن هذا كان أول األسس التً مكنت الفكر الوضعً المذموم من إعادة بناء اعتباره
وسا المنظومة اإلسالمٌة  ,ولذلك كان من المتوقع جداً الوصول إلى نتابج غرٌبة
ب من القداسة واإللزام. 5
وشاذ ٍة تحت ثو ٍ
ونستاٌع فً هذا السٌاق أن نعتبر هذا النوع من ممارسة اإلستدول الذهنً متؤخراً
ً
إلٌه تجربة اإلنسان بدون
رتبة عن المنهج الوضعً الذي ٌنالق من ما توحٌه
الرجوع إلى المسلمات الغٌبٌة سوا ًء كانت معقولة أو غٌر معقولة .
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كراب انًشذعٗ ألتٕ انؽغٍ انُذٔ٘ صػٛى انؽشكح اإلعاليٛح انثاكغراَٛح
ػه ٙتانؽاض ف ٙكراتّ انز٘ كرثّ يؤخشاً ف ٙععُّ
5
أَظش يُٓاض انكشايح نهؼاليح انؽهٙ
4

فلنؤخذ القٌاس على سبٌل المثال وهو الذي أوصل اإلمام مالكا ً إلى قناعة أن قلٌل
اللبن محرم فً النسب ككثٌره وذلك قٌاسا ً إلى قول الرسول (ص) ما كان كثٌره
مسكراً فقلٌله حرام. 6
السإال هو هل ٌستسٌغ العقل هذه المقارنة بٌن هاذٌن الموضوعٌن المختلفٌن حتى
ٌنحنً أمام النتٌجة التً تم التوصل إلٌها ؟ إننا لن نناقش هنا مدى بعد هذا اإلستدول
عن المناق السلٌم  ,وسنكتفً باإلشارة إلى ما نجم عن هذه الفتوى من التعقٌدات فً
المجتمع التونسً على سبًل المثال الذي ٌمثل مذهب اإلمام المالك مذهبه الرسمً .
لم ٌكن هذا سوى مثل واحد بٌن األمثلة الكثٌرة التً نستاٌع تبٌنها فً مختلف
النواحً الفكرٌة  ،وهً تبدو  ،بعٌداً عن جدل وضوضاء األخذ والرد  ،بشكل
معكوس مقلوب  ،و تستاٌع المرور من نوافذ الذهن إلى بعد تحاٌمها .
والمشكلة أن هذه الارق المستحدثة فً إنتاج التشرٌعات اإلسالمٌة جاءت فً زمن
إزدادات فٌه حاجة المسلمٌن للفقه وفتاواه  ،وذلك من أجل تنظٌم عالقات مجتماعتهم
الجدٌدة التً تعقدت بعد ان اتسعت رقعتها  ،وإمتزجت بالعدٌد من الشعوب من ذوي
الحضارات واللغات المختلفة  ،فؤدى ذلك إلى أن تتحول آٌات التشرٌع مع سنة النبً
المعتمدة إلى أعواد هزٌلة فً غابة تتشابك فٌها فروع وأغصان التفكٌر الفقهً
المستحدث المزدهر .
إن الارٌقة اللبٌرالٌة المعاصرة ٌمكن إدراجها أٌضا ً تحت هذا العنوان فً تناولها
القضٌة الدٌنٌة  ،والتً تهدف بشكل أساسً إلى إعادة النظر بمنظومة المقررات
التشرٌعٌة خصوصا ً تلك التً تعد بنظرهم آراء مستنتجة مستنباة كثر فٌها األخذ
والرد ٌ ,مكن اعتبارها فرعا ً جدٌداً ٌنمو بشكل ابٌعً فً شجر ٍة و تزال تدب فٌها
الحٌاة  ،وذلك أن كل ما ٌمكن ان ٌواجه به هإوء من التهم لدى حدٌثهم عن باال ن
الاالق أو عدم ضرورة الصوم  7أو ما إلى ذلك ٌ ، 8مكن ان ٌصلح نفسه بدون أي
تعدٌل إلدانة الجزء الذي زج أووً زوراً على صفحات الفكر البٌضاء  .غٌر أن هذا
العمل تسقاه سٌكولجٌة التقدٌس التراثً وشدة اإلعتناء بقٌافة السلف الصالح .
وٌمكننا أٌضا ً أن نفرع التٌار السلفً على نفس هذه القاعدة  ,ومع ذلك فهو ٌعادي
بشكل حاد وقااع التٌار اللبٌرالً المذكور  ,فهو إذاً عداء بٌن فرعً األصل الواحد
 ،كل منها و ٌرى إن ما ٌضٌق به ذرعا ً لدى اآلخر ٌشتمل على أسمى مقدساته
ً
حقٌقة مستعصٌا ً على التفسٌر .
ولذلك فإن هذا الصراع سٌكون
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انًٕغأ نإلياو يانك تٍ أَظ
كانز٘ أفرٗ تّ تؼط الؼكاو انؼشب ف ٙتؼط يٕاعى انصٕو انؽاسج
8
اإلعاليٛح
أَظش كراب انمإٌَ انًذَ ٙنألعرار َمٕال أعٕد انز٘ ٕٚظػ ف ّٛكٛف ذغٛشخ انكصٛش يٍ أؼكاو اإلعالو ف ٙلٕاَ ٍٛتؼط انذٔل
7

إننا نستاٌع بسهولة إذاً أن نتبع جمٌع المناهج الجدٌدة المستحدثة ذات التهمة
اللبٌرالٌة المذكورة آنفا ً إلى أصل جواز اإلعتماد على الرأي والقٌاسات وغٌر ذلك
ً
وحشة وغرابة
فً الفترات األولى ولعل الكثٌر من آراء هإوء اللبٌرالٌٌن هً أقل
كثٌر مما أنتجته قرابح الفقهاء األوابل .
من ٍ
 -2اإلختالق
لعل أصعب ما ٌواجه الباحث فً تجواله بٌن كتب الحدٌث والتارٌخ اإلسالمً
ظاهرة األحادٌث والقصص المخترعة المختلقة التً بثت فً كل اتجاه ألسباب
ودوافع متعددة .
إن مؤساة هذا النوع من األمور أنه عمًّ على الكثٌرٌن وصار أساسا ً راسخا ً تبنى
فوقه مدامٌك وبنى المجتمعات والحكومات واألفراد .
ً
لقد كان اإلختالق أٌضا ً
وسٌلة ٌحترفها البعض من أجل حٌازة المواقع المرموقة فً
المجتمع  ،ولقد تمكنو من ذلك برغم حرمة الكذب وشدة النهً عنه فً القرآن الكرٌم
( وٌل ٌوم إذن للمكذبٌن ) .
إن لهذا اإلختالق أسبابه المتعددة سنعرض بعضا ً منها فً ما ٌلً :
أ -دعم موقع السلطة  :نمذ اْرًد انغهطح إترذا ًء يٍ أٚاو يؼأٚح إتٍ أت ٙعفٛاٌ
تئػطاء كهًح "صؽات "ٙأتؼاداً عٛاعٛح ٔ ،ظفد تغشض إلُاع انُاط تششػٛح
انؽكى  ،فكاٌ ٔظٕدْى ف ٙتالغاخ األيشاء تؽذ راذّ دنٛالً ؼٛاً ػهٗ سظٗ هللا
ٔسعٕنّ ع ٌ ْزا األيٛش ٔػٍ إياسذّ ٔ ،ؼًُٛا سأٖ ْؤالء انؽكاو ظذٖٔ ْزِ
انطشٚمح ف ٙإلُاع انُاط تعشٔسج اإلَؽُاء نمذاعح ؼكٕيرٓى  ،أخزٔا ٚؼرًذٌٔ
انكصشج ف ٙانرؽذٚس ػٍ سعٕل هللا كؽعح ذضٚذ ف ٙلًٛح ْزا انًرؽذز ٔذؼًك تانرانٙ
لٕاػذ ؼكٕيح ْٕ ظضء يُٓا .
ولهذا أصله الذي أغرى الكثٌرٌن حتى فً أٌام النبً حٌث كثر الكذب علٌه فقام
خاٌبا ً وقال "من كذب علً كذبة فلٌتبوأ مقعده من النار". 9
معان
والمشكلة أن اإلكثار فً الحدٌث عن رسول هللا لم ٌقتصر معناه على إختالق
ٍ
جدٌدة تغدق بالمدابح على الووة  ،بل تعدته إلى مجاوت واسعة مست الحقابق
العقٌدٌة كصفات هللا وافعاله وقصص األنبٌاء وأحوالهم وأمهات الماالب التقنٌنٌة
والتشرٌعٌة , 10وكؤن هذا الولوج المتعمد إلى كل جزء من أجزاء الفكر اإلسالمً
َٓط انثالغح
ؼعش كاٌدقعشق شٛاتّ ٔفش ْاستاً (انثخاس٘ ٔيغهى)
كانضػى أٌ هلل سظالً ٔعالاً أٔ أٌ يٕعٗ ٚشكط ػاسٚاً أياو انُاط ٔساء
ٍ
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كان المقدمة لكً تقدس شهادات قصٌرة فً ووة األمر الواقع  ،االما أنها صدرت
عن اولبك الوارثٌن لعلوم النبً الوافرة.
ولقد حظٌت هذه الكثرة بكثرة إقبال من جمهور المسلمٌن  ،وصارت هً المصدر
األساسً لتكوٌن الرإى اإلعتقادٌة والمذهبٌة والفكرٌة  ،وهكذا صار ٌجب على
الدٌن ان ٌحمل توقٌعا ً ٌرضى عنه البالا  ،سواء كان ذلك بواساة السٌف أو
بواساة لسان صحابً ومحدث  ،حتى ٌكون دٌنا ً صحٌحا ً مقبووً .
لقد صار هذا الكذب إنحرافا ً و ٌتذمر منه ومنكراً و ٌتناهى عنه بل على العكس
رفع فوق كل شً ٍء  ،وصار أصالً أنشقت عنه الفروع المنكوسة والمقلوبة فً
اتجاهات الفكر كافة .
ب -الخصومات المذهبية  :لم تكن خصومات الفرق اإلسالمٌة ونزاوتها الفكرٌة
ً
ً
مستقٌمة فً اكثر األحٌان  ,بل كانت و تقل عنفا ً
وفداحة عن نزاوتهم
نزٌهة أ و
ً
بالسٌف  ,وهم فً اكثر الحاوت إحتقانا ً
وشراسة  .إن من الملفت حقا ً أن ٌتقرب كل
فرٌق إلى هللا بنسبة أقبح الصفات إلى الفرٌق اآلخر الذي ٌخاصمه  ،وذلك بدعوة أنه
إنما ٌقوم بدحض الباال المختبا خلفه مستعٌنا ً علٌه بكل ما ٌجد امامه من الوسابل.
إذاً الكذب ٌصبح مباحا ً و بل ضرورٌا ً وواجبا ً إذا تعلق بتهشٌم وتحقٌر وتسفٌه
صورة مختلف معها .
لقد أدى ذلك إلى إختالق أسماء وهمٌة أتبعت بجٌل الصحابة حتى صارت هذه
الشرٌحة تشمل بكثرتها أرقاما ً بلهاء تتناقض مع أ بسا معاٌات الواقع وما ٌسمح به
ً
ً
دقٌقة وخاصة فً ضرب ونسف بعض
وظٌفة
من أمور  . 11لقد كان لهذا اإلختالق
المذاهب مما لم ٌرق وجودها لحكام الزمان واستاعصت على وسابل إلغابه
الحدٌدٌة  ,فكان و بد من إسقااها فً وعً الناس بإلصاق التهم الكبٌرة بها كتهمة
أنها تنحدر من أ صول ٌهودٌة أو غٌر إسالمٌة عموما ً وذلك من خالل صٌغ إتهامٌة
مركزة تتؤلف من أسما ٍء مقدس ٍة زجت زوراً فً وبحة أسماء الصحابة وإنخدع بها
12
الرصد التارٌخً رغم اعتماده أدوات التدقٌق المرهفة
ولقد أفرد المحقق السٌد مرتضى العسكري كتابا ً أسماه خمسون ومبة صحابً
مختلق بٌن فٌه  ,كما فً غٌره من بحوثه  ,هذه المناحً التً اعتمد علٌها على مدى
حقب تارٌخٌة متعددة .

11

كاألعًاء انًْٕٛح انر ٙإخرهمٓا عٛف تٍ ػًشٔ ْٕٔ يٍ ػًذج انشٔاج نذٖ انطثش٘
أَظش كراب ػثذ هللا تٍ عثأ نهغٛذ يشذعٗ انؼغكش٘

12

وفً نوع آخر من التلفٌق ٌعمد فٌها فرٌق إلى التحدث بالنٌابة عن فرٌق آخر بعد أن
ٌكم فاه وٌمنع صوته من الوصول إلى اآلذان  ،فٌتحدث عن عقابده وشرٌعته بارٌق ٍة
معوج ٍة ساخ رة ٌنتج عنها صورة ذمٌمة  ،فٌقضً على هذه الصورة قبحها وٌودي
بها ابتذالها .
من قبٌل ذلك ما قد أوحً به أن هذه الفرقة أو تلك تعتقد بتحرٌف القرآن الكرٌم أو
تحقٌر منزلة النبً من خالل تقدٌم غٌره علٌه أو ما إلى ذلك. 13
ففً هذا النوع من التلفٌق ٌقوم المختلق بجمع ر واٌات مدونة فً كتب الحدٌث لدى
هذه الفرقة  ,فٌعمل فٌها رأٌه منتجا ً بذلك عقٌد ًة فاسد ًة ٌلزمها هذه الفرقة فإن قٌل له
إن لهإوء الناس مٌزانهم فً قبول الرواٌات التً تضمنتها كتبهم ورفضها  ،وهً
إن أعملت أبعدت كل هذه الرواٌات المزعومة عن صفة الدلٌل إلى ما قد ذهب
إلٌه ، 14أجاب أن هإوء قوم باانٌون و ٌفصحون عن حقٌقة ما ٌعتقدون به وٌكون
هو صاحب براءة اكتشاف حصريٍ لبواانهم المزعومة تلك معلالً ذلك بمبادئ
وعناوٌن كالتقٌة وغٌرها .
وقد ٌبلغ اإلفتراء حداً أبعد من هذا بكثٌر وذلك حٌنما ٌصدر بحق فرقة من الفرق
حكما ً جازما ً اً
باتباإلدانة  ,وحٌنما ٌاالب صاحب هذا الحكم بالمبرر ٌ ،تبٌن أنه ٌقفو
ما لٌس له به علم متبعا ً فً ذلك هواه ورغبته  .من ذلك ما قام به الشٌخ محمد أبو
زهرة من الحكم على الشٌعة اإلمامٌة بؤنهم و أسانٌد لدٌهم  ،وذلك من خالل إقتصار
معرفته بكتب الحدٌث الشٌعٌة على الك تب الذي جمع فٌها الفٌض الكاشانً كتب
الحدٌث الشٌعٌة األربعة حاذفا ً األسانٌد بغٌة التقلٌل من حجم مإلفه  ،هذا مع أنه
أشار فً مقدمته إلى ذلك  ,وهو ماقرأه بالابع الشٌخ أبو زهرة  ،وجعله ذلك ٌعتقد
أن هذه الكتب ٌمكن ان تكون كمختصر الزبٌدي لصحٌح البخاري الذي حذفت م نه
األسانٌد مع وجودها المإكد فً الصحٌح  . 15لكن ذلك لم ٌدفعه إلى اإلاالع على
أمهات الكتب الحدٌثٌة لدى الشٌعة بل راح ٌسخر من أسانٌد تربا بٌن إسمٌن ٌفصل
بٌنهما مبات األعوام. 16
ج -التقديس  :لكل فرٌق مقدساته التً تمثل رأس المراتب التً تنتجها الرإى
واألفكار فً ا لجهود المتواصلة عبر األحقاب  ،وتختلف هذه المقدسات تبعا ً ألنظار
وأصول وقواعد التقٌٌم والتحلٌل والتصنٌف لدى كل فرٌق  ،واإلختالف فً المنازل
والرتب و ٌقتصر على األفكار والعقابد فحسب  ،بل ٌتعداها إلى األفراد والملل
والنحل  .فقد ٌصل إلختالف فً الرأي إلى حد التض اد فً تقٌٌم نفس الشخص ,
حٌث ٌعلو به جماعة إلى أعلى المراتب بٌنما ٌنزل آخرون فً أسفلها.
13

أَظش كراب انشٛؼح ٔانمشأٌ إلؼغاٌ إنٓ ٙظٓٛش
أَظش ا نثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ نهغٛذ انخٕئٙ
15
اإل ياو انصادق نًؽًذ أتٕ صْشج
16
كرؼهٛمّ ػهٗ انؽذٚس انًشٔ٘ ػٍ انًؼهٗ تٍ خُٛظ ػٍ اإلياو انصادق(ع)
14

شعور بعدم كفاٌة األوصاف الحسنة المشتقة مما أثر
فالتقدٌس ٌؤتً عاد ًة منبعثا ً من
ٍ
عن هذا الشخص من األخبار المنقولة والمصححة  ،فٌتعدى حدود ما تشٌر إلٌه هذه
األخبار إلى مسا حات جدٌدة تتسع للكثٌر من اإلختالقات والتجدٌفات التً و حصر
لها  .من ذلك مثالً كتاب أسماه صاحبه بٌان األبمة وتضمن عدداً من أألخبار
والخاب تفرد هو برواٌتها عن أمٌر المإمنٌن علً (ع)  .تبٌن هذه الخاب معرفة
ارٌخ والكهرباء
أمٌر المإمنٌن الدقٌقة والمفصلة بالغٌب فهو ٌحكً عن الصو
والاابرات وغٌر ذلك .
ب عن الجزٌرة الخضراء وعالمات
لقد كان هذا الكتاب موضوع دراسة فً كتا ٍ
الظهور 17تبٌن فٌها أن هذه الخاب واألحادٌث لٌست سوى مخترعات ترٌد أن تزٌد
فً قداسة أمٌر المإمنٌن علً (ع) بارٌقة ساذجة بلهاء  ,وذلك لركاكة هذه الخاب
وضعفها وإختاللها البنٌوي  ,واشتمالها على مفردات لم تكن قد إستعملت قا فً
التارٌخ العربً القدٌم  ،هذا فضالً عن عدم وجود أي مصدر ٌشتمل علٌها  .ولذلك
فإن النتٌجة أن هذا العمل لٌس سوى إختالق وإن كان صاحبه (المال) ٌعده تقربا ً إلى
هللا  ،وٌدعو من موقعه المقدس على ذلك الذي تجرأ على كتابه .
ولو أردنا أن نثبت بالدلٌل القاعً أن أمٌر المإمنٌن قد أخبر عن مغٌبات ألمكن ذلك
بسهولة من خالل ما أثر عنه من األخبار الصحٌحة المشهورة  ،كالحدٌث عن ملك
بنً أمٌة وعن ثورة الزنج وما إلى ذلك مما نجده فً أمهات المصادر  , 18إو أن
هوى التقدٌس و ٌشبع غلته إو باابفة من الرواٌات الخٌالٌة التً سٌنفرد هو ابعا ً
بنقلها كاسبا ً بذلك السبق والفضل والدرجة العالٌة الرفٌعة  .لكن المشكلة كالعادة أن
أحادٌث هذا الكتاب سرت إلى بعض الكتب واألبحاث التً كتبت فً فضل علً
(ع) .19ومن ذلك أٌضا ً ما نجده فً بعض كتب المقا تل التً تروي واقعة كربالء
والتً تختلا فٌها الحقٌقة بالخٌال والوهم بالواقع  ,والسإال هو هل صحٌح ما ٌدعٌه
أصحاب هذا النهج أن هذه المبادرة حمٌدة وهً و تهدف سوى إلى تقوٌة ذكر ثورة
كربالء ودعمها وتثبٌتها فً األذهان ؟ إن هذا إختالق مذموم فً نظر األسالم أٌا ً
تكن أهدافه أو غاٌاته .

 -3اإلخبارية واإلجتهاد
المقصود باإلجتهاد هو إعمال النظر إلستنباا الحكم الشرعً من النص الدٌنً
المنقول  ,وهو دأب اختلف معناه من عصر إلى عصر  ،كما أنه إزداد ونما مع
17

نًؤنفّ انغٛذ ظؼفش يشذعٗ انؼايهٙ
أَظش َٓط انثالغح
19
ككراب ( ػهٔ ٙانكًال اإلَغاَ )ٙنًؤنفّ انغٛذ ػثاط ػه ٙانًٕعٕ٘
18

مرور الوقت وبعد المسافة الزمنٌة عن عصر صدور النصوص الشرعٌة  ،فهو فً
كل وقت عبارة عن قواعد تنظم السٌر اإلستدولً للوصول إلى األحكام إناالقا ً من
النصوص  ,ووزم ذلك أن تكون الفتاوى الفقهٌة لهذا الفرٌق هو حصٌلة ما أوصل
إلٌه اعتماد هذه القواعد .
واإلخبارٌة فً مقابل اإلجتهاد هً الزعم بكفاٌة النصوص ووجوب التعبد بظواهرها
وعدم جواز إعمال أي نظر فٌها أو فٌما دونها .سنتارق فٌما ٌلً إلى ما اختبؤ وراء
هذٌن العنوانٌن من اإلنحرافات عبر التارٌخ .
أ -اإلجتهاد  :إن أول خاؤ إرتكب تحت عنوان اإلجتهاد هو ما ذكرناه سابقا ً من
اعتبار الرسول (ص) مجتهداًٌ 20جوز األخذ منه والرد علٌه فً نااق إجتهاده ،
 ,وثانٌهما اعتبار كل
كتسٌٌر الغزوات وتصرٌف بعض المهام مما و وحً فٌه
الحروب والمعارك التً وقعت فً الثالثٌن سنة لألولى بعد رحٌل النبً والتً
حصدت عشرات األلوف من الضحاٌا صادر ًة كلها عن إجتهاد إسالمً مبرور
سٌفوز أصحابه بتقاسم الحسنات على قاعدة واحدة للمخاؤ وإ ثنتٌن للمصٌب فً
تفصٌل تهرٌجً مضحك مبكٍ  ,بٌنما تكون األمة قد أشبعت بسببهم تمزقا ً ووٌالت لم
تعرفه حتى فً سنوات الجاهلٌة الثالثٌن التً سبقت النبً (ص)  ,وهو ما ٌدفع إلى
إستنتاج هدام مفاده أن اإلجتهاد اإلسالمً حٌنما أعمل وابق فً المجتمع البشري
زاد فً وٌالته ونكباته عوضا ً عن أن ٌوجد حالً لمشاكله وسعادة وإزدهاراً فً جمٌع
مجاوته  ,وهو ما ٌكب وعود اإلسالم على وجهها بعد أن ترتام وتتناقض مع
الواقع الذي ٌختلف عن ذلك الذي حكت عنه وجعلت المسلمون ٌحلمون به .
مصٌب له
فالصحابً عمار ابن ٌاسر قتله الصحابً أبو الغادٌة  ،فعمار مجتهد
حسنتان وأبو الغادٌة مجتهد مخاؤ له حسنة واحدة فً قتل عمار  , 21وعبد الرحمن
ابن ملجم المرادي مجتهد مخاؤ ٌثاب بحسنة على قتل أمٌر المإمنٌن علً ابن أبً
االب , 22وما ٌدل على ذلك أكثر أن عمران ابن حاان الخارجً الذي قال فً عبد
الرحمن حٌنما ضرب أمٌر المإمنٌن:
ٌا ضربة من تقىً ماأراد بها
إو لٌبلغ من ذي العرش رضوانا
إنً ألذكره ٌوما ً فؤحسبه
23
أوفى البرٌة عند هللا مٌزانا
كان من رجال البخاري بزعم ان صدقه هو المعول علٌه  ,ومعلوم أن فً هذا بعض
القبول والتسلٌم بؤن عقٌدته فً قتل علً مسؤلة تندرج ضمن المسابل التً ٌمكن أن
ٌتعدد الرأي حولها .
20

أَظش ف ٙششغ َٓط انثالغح التٍ أت ٙانؽذٚذ
انفصم ف ٙانًهم ٔانُؽم التٍ ؼضو األَذنغٙ
22
انًصذس انغاتك
23
يشٔض انزْة نهًغؼٕد
21

لقد وصلت آفة هذا اإلعوجاج إلى إلتماس العذر لٌزٌد ابن معاوٌة وإداراجه فً قابمة
المجتهدٌن المبرورٌن فً قتل الحسٌن وفً الفضابع التً ارتكبها بعد ذلك.24
ب -اإلخبارية :
وهً الحركة الفكرٌة التً اعتبرت اوجتهاد فً كل أشكاله ٌدافع من قرٌب أو بعٌد
قٌمة ونفوذ النص الدٌنً  ,فهو فً نظرهم عمل و مبرر له االما ان النصوص تفً
بالغرض شرا ان تقبل جمٌعها  .من ذلك تصحٌح عدد من كتب الحدٌث والسنة
النبوٌة كالصحاح الستة التً أدى اعتبار بعضها ككتاب هللا و ٌؤتٌه الباال من بٌن
ٌدٌه وو من خلفه إلى اإلٌمان بع قابد شاذ ٍة ومنحرف ٍة كؤن ٌنسب هلل جل وعلى صفة
أن له رجالً وأنه ٌكشف عن ساق وما إلى ذلك من ترهات تخص األنبٌاء
والمالبكة. 25
كما حدت عقٌدة اثبات صحة جمٌع أحادٌث كتب المحمدٌن الثالثة إلى اوعتقاد بؤن
26
اب عبد هللا (ص) .
القرأن الذي بٌن أٌدٌنا ناقص و ٌشبه تماما ً ما نزل على محمد ن
إضافة إلٌه الكثٌر من األفكار التً ٌصعب تصدٌقها وٌحتاج اثباتها إلى مإونة كبٌرة
وإعمال نظر شدٌد الدقة .
وقد و ٌكون أثر هذه النزعة اإلخبارٌة عقٌدة فاسدة فً بعض األحٌان غٌر أن
صاحبها قد ٌبتلى بوهم انه ٌمثل الحق الحصري فٌشن على الناس حملة و هوادة
فٌها  ،وهو ٌرى فً كل ذلك نصرة للحق وإعزازاً للهدى . 27
الغلو
-4
ّ
ذكرنا فٌما مضى ان المبالغة والتقدٌس قد ٌكونان من دوافع اإلختالق الذي ٌساعد
 ,لكن الغلو قد و ٌنشؤ
فً تكون العقابد الغالٌة فً اوشخاص كما فً األحكام
حصرٌا ً عن آفة اإلختالق  ,بل هو م شكلة قابمة لها أسبابها وتفاصٌلها التً ٌجب
مستقل بها .
نظر
ٍ
إفراد ٍ
أ -الغلو في األشخاص  :ان اإلاالق  ,كقضٌة ذهنٌة  ,أكثر تناسبا ً كما هو معلوم مع
العقل المتكاسل الذي ٌضٌق من اعتماد الكوابح الذهنٌة للمحافظة على اتزان أفكاره
فً جمٌع شإون الحٌاة  ,فهو لذلك ٌمًل مٌالً ابٌعٌا ً إلى اعتماد اإلاالق سلبا ً أو
24

أَظش يمذيح اتٍ خهذٌٔ نذٖ ؼذٚصّ ػٍ اإلخرالف ف ٙيغأنح اإلَكاس ػهٗ ٚضٚذ أٔ انؽكى تمرهّ
أَظش كراب أتٕ ْشٚشج نهغٛذ ػثذ انؽغ ٍٛششف انذٍٚ
26
فصم انخطاب ف ٙاشثاخ ذؽشٚف كراب سب األستابنهًؽذز انُٕس٘ انطثشعٙ
27
انفٕائذ انًذَٛح نهًؽذز األعرشاتاد٘
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إٌجابا ً فً كل ما ٌعالجه من المسابل  ،ولذلك كان الغلو أحد أبرز عثرات األمم التً
بعث فٌه األنبٌاء على اول الزمان  ,حٌث كانت تنشؤ بعد وفاة الكثٌر من األنبٌاء
اء الشدٌد
نزعة فاسدة تضعه فوق مقامه كالتؤلٌه وغٌره  ،رغم حرص األنبً
بشر مثلهم ٌوحى إلٌهم من عند هللا  ،ولم
وتؤكٌدهم المرة بعد المرة أنهم لٌسوا سوى ٍ
ٌكن ذلك إو نتٌجة تبلد الذهن وعدم اإلقبال على تفسٌر ظاهرة النبوة بالعزٌمة
الذهنٌة الاامحة المتوثبة  ,فكان أن أدى ذلك إلى عثرات ممتٌة فً الفكر البشري
أعاقت تقدم اونسان وحولت مسارات التارٌخ هبواا ً إلى أسفل الدركات.
لٌس الغلو إذاً شكالً من أشكال الكذب واإلختالق بل هو عقٌدة قد ٌتوهم صاحبها أنها
هً األفضل  ،وهو لذلك قد و ٌتردد فً إختالق وإبتداع أمور ما أنزل هللا بها من
سلاان من أجل دعم رأٌه  ،فهو إذن عنوان مستقل لإلنحراف ات المستترة التً قد
ٌتلبس بها الكثٌر من الفرق والنحل .
وقد ٌذهب الغلو أٌضا ً فً اوتجاه السلبً المعاكس  ،وٌحمل لواءه أناس مستعدون
للموت دفاعا ً عن مذهبهم هذا  ،فهم لٌسوا أهل دنٌا بمعنى أنهم و ٌتعمدون تزوٌر
الحقابق من أجل كسب المزٌد من المال أو الشهرة أو غًر هذا من إمتٌازات الدنٌا. .
ولنا فً فرقة الخوارج مثل واضح على هذا النوع من الغلو السلبً حٌث أصر
هإوء على اوعتقاد بكفر علً (ع) مع أنه ولد على الفارة وسبق إلى اإلٌمان
والهجرة  ،ثم ما لبثوا أن أبدعوا مذهبا ً غرٌبا ً ٌشتمل على الكثٌر من العقابد
والتشرٌعات الغالٌة .
غٌر أن الغلو سلبا ً أو إٌجابا ً فً األشخاص قد و ٌكون خالٌا ً من الدوافع الدنٌوٌة ،
ومثال ذلك المعتقدات التً عمدت إلى تؤلٌه بعض األنبٌاء لتٌسٌر اإلنتماء إلى دٌنه
مع اإلبقاء على واقع الحال كما هو  ،هكذا لم تجد روما الوثنٌة مشكلة فً إعتناق
دٌن مسٌحً بعد مإتمر نٌقٌا سنة  425للمٌالد والذي أعلن فٌه المشٌبة اإللهٌة فً
المسٌح  ،فهً بذلك كسبت جاذبٌة هذا الدٌن الجدٌد وبرٌقه مبقٌة على تركٌبتها
الوثنٌة كما كانت .
ب -الغلو في العبادات واألحكام :روي فً نهج البالغة أن أمٌر المإمنٌن قدم لزٌارة
صاحب له ٌعوده فً مرضه  ،فشكا هذا الصاحب إلى أمٌر المإمنٌن من أخٌه الذي
 ,فكان مما قاله أمٌر
تخلى عن الدنٌا وصرف جمٌع وقته فً الصالة والعبادة
المإمنٌن لهذا الرجل ٌ :ا عدي نفسك (تصغٌر عدو نفسك )  ,استهام بك الخبٌث ,
أترى هللا أحل لك الاٌبات وهو ٌكره أن تؤخذها أنت أهون على هللا من ذلك. 28

َٓط انثالغح
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فً هذا النص مساواة واضحة بٌن الزٌادة والنقصان فً حدود هللا وأحكامه فالتقرب
المخترع الذي و ٌستند إلى استحباب شرعً مستند هو فً الواقع ابتعاد عن هللا
وااعة للشٌاان .
كما ٌشٌر النص المذكور أٌضا ً إلى جملة من الخدوش التً تلحق بحرمة وقداسة
التشرٌع اإللهً  .ذلك ألن اإلمتثال ألوامر هللا جل وعال ٌجب أن ٌكون إمتثاوً تاما ً
غٌر منقوص وو مزاداً علٌه ألن الزٌادة والنقصان سٌان فً نقض الااعة المالوبة
 ,والزٌادة تحدٌداً قد توحً بؤن رخص هللا قد تعاى على كره منه وفً ذلك تصغٌر
لعظٌم منزلته  ،أو قد توحً أن العبد أحرص م ن خالقه والعٌاذ باهلل فً تحري
المصلحة والقٌام بما ٌلزم من أجلها .
لقد كان هذا النوع من الغلو ولم ٌزل شكالً من أشكال التقرب الزابف الذي أوقع فً
فخه الكثٌرٌن فً مختلف الفرق اإلسالمٌة وغٌر اإلسالمٌة  .وقد ذكر هللا سبحانه
وتعالى هذا النموذج من الغلو بقوله (وجعلنا فً قلوب الذٌن اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانٌة إبتدعوها ما كتبناها علٌهم إلى إبتغاء رضوان هللا فما رعوها حق
رعاٌتها()...اآلٌة)  ،لقد كانت إذن هذه الرهبانٌة التً حسبها من التزم بها زٌاد ًة فً
التقرب إلى هللا وكان مخلصا ً فً التزامها معرضا ً دونها عن بهارج الحٌاة وزٌنتها
شكالً من أشكال التجاوز والشاا فً نظر الخالق جل وعال  ،فٌتضح هنا أن
الصدق واإلخالص والتضحٌة لن تكون شرفا ً رفٌعا ً إذا وضعت فً غٌر موضعها
بل ستكون مزٌداً من الخسارة وسببا ً إضافٌا ً للحسرة والندامة .
ومنذ أٌام اإلسالم األولى كان ٌنبو على أحكام اإلسالم الكثٌر من ردود األفعال فً
اتجاه الغلو والتارف  ،إذ لم ٌكن العصٌان مقتصراً على التقصٌر عن اللحاق بركب
ً
رغبة فً المزٌد علٌه و فً
الااعات  ،بل كان أحٌانا ً و ٌقبل من اإلسالم حكمه
إنقاصه  ,من ذلك مثالً ما أثر عن سٌرة بعض الصحابة الذٌن كانوا ٌخالفون سٌرة
النبً فً التعااً مع الكثٌر من القضاٌا وكان ٌحتج علٌهم بذلك وٌفند رأٌهم من
خالل اإلصرار على أحكام اإلسالم المثبتة فً سٌرة الرسول (ص)  ،كتعااٌهم مع
بعض قضاٌا العبادات والمال واألحكام المتعلقة بالمرأة. 29
ولهذا الشكل من أشكال الغلو الكثٌر من مصادٌقه فً أٌامنا هذه  ،حٌث كثٌراً ما نجد
ً
اصل فقهًٍ  ،ومع ذلك فهً
معلقة لصالح أحكام أخرى و تنشؤ عن
األحكام الفقهٌة
ٍ
تستؤثر على اوهتمام وتصبح نافذ ًة و ٌغتفر ذنب من ٌحٌد عنها  ،وهذا ما ٌإدي إلى
تعاٌل تدرٌجً ألحكام اإلسالم وإحالل أحكام غرٌبة محلها  ،فمن ذلك على سبٌل
ٍ
المثال أحكام الزواج والستر والمال وغٌره .
خالصة ما ذكر فً هذا البحث المختصر أن لإلسالم صفة الخا المستقٌم وأن ما
ٌحٌد عن هذا الخا هو انحراف بحت  ،بقاع النظر عن وجهة هذا اإلنحراف  .غٌر
كرشذد ػًش انًشٔ٘ ف ٙيغأنح ؼثظ انُغاء ف ٙانثٕٛخ يرعأصاً سخص اإلعالو ٔيثاؼاذّ ,اَظش يغأنح انؽعاب نًشذعٗ يطٓش٘.
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أن اابفة من هذه اإلنحرافات – على ٌمٌن الخا – تحمل فً ابٌعتها قابلٌة عالٌة
لإلختباء والتنكر واستعارة ثوب الفضٌلة وأقنعة القداسة  ،وهً لذلك ٌجب أن تواجه
بمٌزان التحلٌل الراشد وأدوات التدقٌق الماهرة فً كشف الزٌف وإسقاا األقنعة
ونٌة خالصة و ترٌد إو وجهه الكرٌم .
ولعل فً التدبر فً اآلٌتٌن التالٌتٌن المالذ اآلمن من مغبة الوقوع فً شرك هذا
النوع من اإلنحرافات التً ندعوا هللا أن ٌجنبنا إٌاها وٌكتبنا من السعداء ٌوم نلقاه .
"قل هل ننببكم باألخسرٌن أعماوً  ،الذٌن ضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا وهم ٌحسبون
أنهم ٌحسنون صنعا ً" (الكهف –  103و . )104

أمٌن الساحلً
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