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مسرية نحو التسامح

حممد أمري نارش النعم
ال ّ
شك يف أنني ُولدت متساحمًا ،لكنّني نشأت متعص ًبا صار ًما عني ًفا ،شأن كل مولود يولد لدنًا ل ّينًا،
ً
متشنجا متز ِّمتًا
سمحا ،فأبواه أو معلموه أو دينه أو إيديولوجيته جتعله متعص ًبا متشدِّ ًدا عني ًفا ،أو
سهل
ً
ً
ً
متغافل متساحمًا.
عفوا
مقاض ًيا ،أو ًّ
وبالقياس إىل إنسان يميش كحوض ضخم ُملئ بأحكام التقييم وتصنيف البرش بنا ًء عىل معتقداهتم،
أمرا عسري املنال ،وال سيام إذا كان يعيش يف
و ُأترع بال َف َرق من املخالف من أفكارهم ،يغدو التسامح ً
مشوشة من مبدأي( :الوالء والرباء) ،و(احلب يف اهلل والبغض يف اهلل) ،هذان املبدآن اللذان يصيبان
خلطة َّ
أول ما يصيبان األقرب فاألقرب ،قبل األبعد فاألبعد ،وجيعالن املرء يف حت ّفز وتو ّفز دائمني لسفح ذمة
املخالف ،وإراقة عرضه ،والتحذير من آفته ،و ُيلجئانه إىل مسالك ال يفيض ِضيقها إال إىل ضيق أكثر،
وال تؤدي مسارهبا إال إىل مسالك تصطدم بتجلطات التوجس وتك ّلسات احلذر ،فال يكون أمامها إال
االنسداد أو االرتداد.
كنت ذلك اإلنسان يف ناشئة أمري ،ولكم أحببت يف اهلل ،وأبغضت يف اهلل ،ولكم بادرت إىل
لقد ُ
التصنيف وإىل اإلدانة ،فال َهدَ ا َد يف دين اهلل وال استكانة.
ذرفت عىل اخلمسني أن أحتدّ ث عن جتربتي الشخصية الطويلة املرتاكمة يف التحول
هل حيق يل ،وقد ّ
من شاب يافع ُأترع محاسة ونز ًقا وتعص ًبا وشغ ًفا ووجدً ا ،إىل رجل يسري باطراد نحو الكهولة والرحابة
والتسامح املمزوجني سكينة وتطامنًا؟
بتفوق دخلت إىل الثانوية الرشعية (اخلرسوية((() سنة  ،1984وكانت
بعد نجاحي يف الصف التاسع ّ
((( الخسروية :مدرسة دينية نُسبت إلى اآلمر ببنائها والي حلب خسرو بن سنان باشا سنة  951هـ1546 /م ،وص ّمم بناءها المعمار المبدع سنان باشا.
تقع المدرسة غربي قلعة حلب ،وال يفصل بينهما سوى الطريق المحيطة بالقلعة وخان الشونة.
بعد تنظيم التعليم الشرعي سنة  1959أطلق عليها اسم الثانوية الشرعية .يدرس الطالب فيها من الصف السابع إلى البكالوريا المنهاج نفسه الذي يدرسه الطالب في
اإلعداديات والثانويات العامة باإلضافة إلى منهاج رديف للعلوم الشرعية (التفسير واالستحفاظ ،والتالوة ،والفقه ،وأصول الفقه ،والفرائض أي( :المواريث) ،وتاريخ
التشريع ،والحديث الشريف ،ومصطلح الحديث ،والعقيدة اإلسالمية ،والخطابة) .وفي الصف الحادي عشر والبكالوريا يدرس الطالب المنهاج األدبي إضافة إلى المواد
الشرعية .وبعد النجاح بإمكانه اختيار الكلية التي تتيحها شهادة البكلوريا األدبية بحسب مجموعه بعد طي عالمات المواد الشرعية.
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بالنسبة إ ّيل اجلنة التي أحلم بأن تطأها قدماي .أردت أن أدخلها يف الصف السابع ،لكن والديت منعتني من
ذلك إشفا ًقا عىل وحيدها من مصري ولدي أختيها اللذين اعتقلهام النظام ً
أول ،ثم أعدمهام الح ًقا بحجة
انتامئهام إىل اإلخوان املسلمني.
تدرس يف هذه
لسبب ما ،ال أدري ما هوُ ،فتنت ،وأنا يف الصف األول اإلعدادي باملوضوعات التي َّ
الثانوية ،وبخاصة حينام اطلعت عىل كتاب الفقه احلنفي (االختيار لتعليل املختار) ،وقرأت فيه بحث
ُ
(الشفعة) ،ويا هلول هذه اللغة واملصطلحات الغريبة عىل طفل يف الصف األول اإلعدادي! وكان حتدي
امتالك ناصية هذا النص سائقي يف التصميم عىل دخول هذه الثانوية حني يشتد عودي.
لت يف اخلرسوية،
فعاندت الوالدة،
امتلكت زمام أمري وقويت شكيمتي،
يف الصف العارش
وسج ُ
ُ
ُ
ّ
باركت انتقايل أمام عزمي وإرصاري.
ورسعان ما
ْ
كان عامل الثانوية الرشعية يتسم بالسكينة والوقار ،ويعوم باجلبب والعامئم .مشايخ من كل األعامر،
املدرسني الذين تتجاوز أعامر بعضهم السبعني.
املعممني ،وانتها ًء باملشايخ ِّ
بد ًءا من الطالب َّ
كانت حماسن هذه الثانوية ال تُعد ،فهي التي خترج فيها رجاالت سورية األفذاذ :معروف الدواليبي
ومصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة ،إلخ ،غري ّ
أن بعض املساوئ كانت تتحاذى مع حماسنها ،فقد ترافق
طلب العلم والبناء املعريف املمتاز مع بناء التعصب والتشكّك واالهتام ،بل مع ارتشاف ذلك من اجلهات
ثمة حلمة تلقمك التعصب ،ومتدّ ك بالقسوة يف االهتام.
مجيعها ،فحيثام
َّ
التفت ّ
شخصا وأن تقيض عليه ،أو أن
كلامت بسيطة قليلة .إشارات وملحات مقتضبة كانت كفيلة بأن تد ّمر
ً
تقذف به يف ٍ
قفر وبلق ٍع من النفور منه والتباعد عنه .يكفي أن ينقل طالب عن أحد األساتذة قوله( :انتبهوا
يفر الطالب منه فرارهم من األسد .ويا هلول كلمة (آراء شاذة) يف ذلك
من فالن! لديه آراء شاذة) حتى ّ
العمر! كم كانت راعبة وذات دهاليز غامضة مربكة تبعث عىل اختاذ كامل احليطة واحلذر لدى نطقها
وسامعها للوهلة األوىل.
درسني مادة الفقه (األحوال الشخصية) الشيخ العالّمة الفقيه احلنفي
يف تلك السنة يف الصف العارش ّ
توجس منه وحذرّ ،
ألن أحد أساتذتنا رمى
حممد املالح رمحه اهلل .قضيت الفصل الدرايس األول وأنا يف ّ
كلمة ومشى( :انتبهوا منه لديه آراء شاذة)!
ٌ
السم يف العسل ،من دون أن أعلم ماهية
فصل درايس كامل وأنا منتبه منه ،ومرت ّقب ،ومنتظر أن ّ
يدس ّ
السم وال حقيقته.
هذا ّ
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تفتقت
كان رمحه اهلل أنموذج الشيخ العامل الفقيه الكالسيكي املمتلئ بالفقه وعلوم اآللة ،ورسعان ما
ْ
لدي للمقارنة بينه وبني بعض األساتذة الذين متتلئ دروسهم بالقصص واحلكايات
ملكة التمييز َّ
مقرره فال حييد عنه إىل لغو ومباسطة
الشخصية والعامة ،عىل خالف هذا الشيخ الذي ينهمك وينهمر يف َّ
وانتشاء يف رسد جتارب شخصية إال ما َّ
أتلمس رويدً ا رويدً ا اجلوانب الفريدة يف هذه
قل وندر .وبدأت ّ
الشخصية ،وغدوت من املقربني إليه .أزوره يف بيته ،وأحرض دروسه يف اجلامع الكبري بني صاليت املغرب
والعشاء .وكان هذا أول مسامر ُينتزع من (صندوق التسليم بكل ما ُيقال و ُيتداول).
لكنّنا مل نكن نسري بصندوق واحد فحسب ،بل بصناديق عدة حمكمة اإلغالق :صندوق التعصب،
وصندوق االهتام ،وصندوق اإلقذاع البالغي والشتائم األدبية ،وكنت ،يف ما بعد ،بحاجة إىل نزع
مسامريها ،وخلخلتها ،وفتحها ،وفضها مجي ًعا.
كان مثلنا األعىل يف اإلنشاء واألدب مصطفى صادق الرافعي ،وكان يعلمنا( :فلنتعصب) ،وكانت
ختولك أن تتحدى هبا
كياناتنا الصغرية تترشب هذه الدعوات وتنفعل هبا ،وتتحول إىل مبادئ وقيمّ ،
الكرة األرضية جمتمعة بكل إباء وشمم! وكانت كتاباته زادنا األول يف إطالق موجاتنا الساخرة من
سمى طه حسني
اخلصوم احلقيقيني واملفرتضني ،ومع ّلمنا يف نحت العبارات التحقريية االزدرائية؛ فكام ّ
أيضا سنسمي مناوئينا (فاحني) و(ماحني) وما سوامها ،وسنش ِّبههم اقتدا ًء بالرافعي
بـ (طاحني) ،فنحن ً
بالذباب تارة ،وسنتوسع يف التشبيهات تارة أخرى لبقية أصناف احليوانات واحلرشات واهلوام.

ِ
قص ْت
وزاد من رضاوتنا وحدَّ تنا تش ُّبعنا بـ كتابات الشيخ حممد زاهد الكوثري((( و(مقاالته) التي ّ
مؤسسها الشيخ حممد حامد
ّ
مفص ًل معاركه مع السلفية ومجاعة أنصار السنة املحمدية ،وحتديدً ا مع ِّ
(((
فيض د ّفاق من املعلومات التارخيية والعلمية،
الفقي  ،تلك املعارك التي برع يف إدارهتا أ ّيام براعة ،فتجاور ٌ
يتجمع يف نفوسنا ،ثم ين ّقر عن
وفيض طافح من السخرية واهلجاء والتوبيخ وشدة االهتام ،وكان ذلك كله
ّ
متن ّفس له ،وعن من يمكن أن يكون ً
أهل لشتائمنا واهتاماتنا ،ولو عىل أدنى شبهة وأوهى سبب.

((( محمد زاهد الكوثري :فقيه حنفي متعصب ،من أصل شركسي ،ولد سنة  ،1878في قرية قرب إسطنبول ،وتوفي في القاهرة سنة .1952
واستقر في القاهرة ،وعمل موظفًا في دار المحفوظات .أسهم
وفر إلى اإلسكندرية،
ّ
طلب العلم في إسطنبول وبرع فيه ،واختلف مع االتحاديين والكماليين ،فركب البحرّ ،
في طباعة عشرات الكتب التراثية التي قدّم لها وعلّق عليها .كتب كتبًا عدة ،من أشهرها (مقاالت الكوثري) .عاش حياته في حالة خصام وحجاج مع دعاة السلفية ،وحاز
على منزلة خاصة لدى مناوئي هذه الدعوة ومناجزيها.
((( محمد حامد الفقي :من أبرز دعاة السلفية القدامى في مصر .ولد سنة  ،1892درس في األزهر ،وتأثر بابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،واتجه إلى دراسة الحديث الشريف،
ثم أسّس جماعة أنصار السنة المحمدية .عمل على نشر تراث ابن تيمية وابن القيم .وتوفي سنة .1959

35

العدد الثامن – نيسان /أبريل 2019

مقاالت

ثم أمدّ تنا مناوشات الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي وحممد عيد عبايس((( ونارص الدين األلباين
حزا،
حزه ًّ
جزا ،واجلسارة يف ّ
جز اآلخر املخالف ًّ
حول املذهبية والالمذهبية بعصارة جديدة من القحة يف ِّ
فعنونت أول كتاب فكّرت يف كتابته بــ (سهام املن ّية يف الرد عىل ابن تيم ّية) ،وكانت دفاتري متتلئ هبذا
ُ
العنوان وبتفصيالت عناوين املحتوى املزمع كتابته ،ومل يكن هذا العنوان اللئيم العنيف بد ًعا من العناوين،
كنت
للتو من قراءة حتقيق الشيخ الكوثري لكتاب تقي الدين السبكي((( (السيف الصقيل يف
فقد ُ
خارجا ِّ
ً
الرد عىل ابن زفيل) ،واملقصود بابن زفيل ههنا ابن قيم اجلوزية تلميذ ابن تيمية.
(((

الشنْع وال َق ْذع ،وعناوين ٍ
ّ
وينمي َّ
مدججة:
التعصب،
تراث كامل يذكي
كتب ّ
ّ
ويغذي الشدّ ة واحلدّ ةّ ،
(الصارم مسلول عىل شاتم الرسول) ،و(الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي) ،و(اإلعالن بالتوبيخ ملن
ذ ّم التاريخ) ،و(الكاوي لدماغ السخاوي((() ،وصولً إىل (التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل)،
ٌ
متجد التمذهب ،وتنترص إلمام بعينهّ ،
كأن اهلل مل خيلق سواه ،ومتنحه
وأشعار
و(عىل الس ّفود)!
وأقوال ِّ
ٌ
ختول صاحبها امتالك احلقيقة الفقهية والعقدية دون غريه ،يقول اإلمام احلصكفي(((:
صفة العصمة التي ِّ
ولعن ُة ربنا أعدا َد رمل  .....عىل من ر َّد قول أيب حنيفة

((( محمد عيد عباسي :من دعاة السلفية في سورية .ولد في دمشق سنة  ،1938وتخرج في كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية في جامعة دمشق .تتلمذ على الشيخ محمد
ناصر الدين األلباني ،ودعا إلى نبذ التعصب المذهبي ،بل إلى ترك التقييد بمذهب فقهي بعينه .ألّف وحقق عشرات الكتب ،أهمها كتابه (بدعة التعصب المذهبي) الذي ردّ
عليه الدكتور البوطي بكتاب (الالمذهبية أخطر بدعة تهددّ الشريعة اإلسالمية) .ومما يجدر ذكره أنّ نظام األسد اعتقل ابنته الطبيب رانيا بطلة الجمهورية في الشطرنج،
مع أطفالها وزوجها منذ آذار  2013حتى اليوم.
((( محمد ناصر الدين األلباني :من أهم دعاة السلفية في العصر الحديث ،ومن أبرز المشتغلين بالحديث الشريف تصحيحًا وتضعيفًا .ولد في ألبانيا سنة  ،1914وهاجر
تفرغ في مطلع شبابه إلى دراسة الحديث النبوي الشريف .خاض معارك عدة مع دعاة المذهبية ،وال سيما مع الدكتور
والده إلى دمشق وهو صغير ،فنشأ ودرس فيها ،ثم ّ
محمد سعيد رمضان البوطي ،ألّف عددًا من الكتب ،أشهرها (سلسلة األحاديث الصحيحة) ،و(سلسلة األحاديث الضعيفة) .توفي في ع ّمان سنة .1999
((( تقي الدين السبكي :فقيه شافعي مصري .ولد سنة  683هـ ،1284/وتتلمذ على والده عبد الكافي .تزيد مصنفاته على المئة وخمسين ما بين كتاب ورسالة .كان مولعًا
بتتبّع فتاوى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،فيردّها وينقضها ،وله إضافة إلى كتابه (السيف الصقيل) كتاب (الدرة المضية في الرد على ابن تيمية) ،و(رفع الشقاق في أحكام
الطالق) ،و(االعتبار ببقاء الجنة والنار في الرد على ابن تيمية وابن القيم القائلين بفناء النار) .توفي في مصر سنة  756هـ  ،1356/ولُقِّب في نعيه بآخر المجتهدين .من
أوالده تاج الدين السبكي صاحب كتاب (طبقات الشافعية) ،الذي نال شهرة أكثر من والده.
ومؤرخ مصري .وأشهر تالمذة الحافظ ابن حجر العسقالني .ولد في القاهرة سنة  831هـ 1428/م ،وتوفي في
((( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي .محدّث
ّ
المدينة المنورة في  902هـ .1496 /كان بينه وبين السيوطي مناكفات .من أشهر كتبه (المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة على األلسنة) ،و(الضوء الالمع في أعيان
القرن التاسع).
((( عالء الدين محمد بن علي الحصكفي .فقيه حنفي ،ولد في دمشق سنة  1025هــ1616 /م ،وتوفي فيها سنة  1088هـ1677/م .س ّمي بالحصكفي نسبة إلى حصن كيفا
في ديار بكر .كان مفتي الحنفية في دمشق ،شرح المتن التعليمي الحنفي الشهير (تنوير األبصار) وس ّمى شرحه (الدر المختار) .نال هذا الشرح القبول وأكسب صاحبه
الشهرة لدى جمهور الطلبة من أتباع المذهب الحنفي ،وازدادت شهرته بكتابة ابن عابدين حاشيته عليه المسماة (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار).
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ويقول أبو إسامعيل األنصاري اهلروي(((:
أنا حنبيل ما حييت وإن أمت .....فوصيتي للناس أن يتحنبلوا
ويقول أتباع اإلمام( :الدين هالك لوال اإلمام مالك) .وأما اجلويني( ((1إمام احلرمني فيو ّبخ ّ
كل من
حرصا اإلمام
ال يق ِّلد الشافعي ،ويقول بام معناه :جيب عىل العوام الطغام ،والعلامء األعالم أن يق ّلدوا
ً
الشافعي.
لقد رسنا يف حقول ألغام من اللعنات واهلالك والتوبيخ والتنكيل كانت تنفجر يف نفوسنا وأرواحنا
وعقولنا آنًا بعد آن ،وما كنّا نتلقى البلسم والضامد والسكينة إال من خالل االجتاه الصويف العام الذي
كان يسيطر عىل أجوائنا .كنت من منتسبي الطريقة الرفاعية ألتزم أورادها ،وأنتمي لسلسلتها ،وكنت من
املفتتنني بالرتاث النثري والشعري لإلمام الرواس( ((1والشيخ أيب اهلدى الصيادي( ((1املطبوع يف هناية
أيام الدولة العثامنية يف اآلستانة ،وكان هذا الرتاث الذي
مللمت كتبه من مكتبات حلب(( :((1الزيتوين
ُ
((( الهروي :أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد األنصاري الهروي .من كبار الحنابلة ،ومن أهم مقارعي المتكلمين األشاعرة والمعتزلة وسواهما.
ولد سنة  396هـ1006 /م ،وتوفي سنة  481هـ1089 /م .كتب مؤلفات عدة ،منها( :منازل السائرين) الذي شرحه ابن القيم بكتاب (مدارج السالكين) ،وكتاب (ذم الكالم وأهله).
( ((1الجويني :إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا الجويني .ولد في نيسابور سنة  419هـ ،1028/وتوفي في قرية قربها سنة  478هـ1085 /م.
فقيه وأصولي شافعي ،ومتكلم أشعري ،من أشهر تالمذته اإلمام الغزالي .له كتب عدة في الفقه واألصول والعقيدة ،وتمتاز عبارته بالدقة واإلحكام والنصاعة .ظهر تعصبه
ً
تحامل شنيعًا ،حتى قال بعضهم إنّ هذا الكتاب مدسوس عليه ،وياليته
للمذهب الشافعي في كتابه (مغيث الخلق في ترجيح القول الحق) ،وتحامل فيه على اإلمام أبي حنيفة
كان كذلك ،ولكن نسبة الكتاب إليه أكيدة ثابتة.
الرواس ،أحد أعالم التصوف في القرن الثالث عشر الهجري.
(((1
الرواس :بهاء الدين محمد مهدي ّ
ّ
ولد في سوق الشيوخ جنوب العراق سنة  1220هـ1805 /م ،وتوفي في بغداد سنة  1278هـ1870 /م .جاور في األزهر طالبًا العلم ثالث عشرة سنة ،وطاف في البلدان من
الهند إلى القسطنطينية إلى اليمن ،تميّز بنظم األشعار التي يعبّر فيها عن مواجيده اإللهية ،والتي طبعت في دواوين عدة ،منها( :بوارق الحقائق) ،و(طي السجل) ،و(مشكاة
اليقين) ،ويكاد يجاري في هذه األشعار ابن الفارض .وادعى الشيخ راغب الطباخ أنّ هذه الشخصية أسطورية اختلقها أبو الهدى الصيادي وكتب على لسانها جميع التراث
وكرروها ،غير أنَّني من خالل المقارنة بين دواوين الرواس وأشعاره ،ودواوين أبي الهدى الصيادي،
وقرروها ّ
النثري والشعري المنسوبة إليه ،وتلقّف هذه الفكرة آخرون ّ
أجد نوع اختالف رغم كل التشابهات ،فأشعار الرواس أكثر جزالة وفخامة من أشعار الصيادي ،والفرق بينهما تما ًما كالفرق بين جرير والفرزدق ،وال يعقل في ظني أن
يكون ناظم الصنفين شخص واحد ،وهللا أعلم.
( ((1أبو الهدى الصيادي محيي الطريقة الرفاعية وناشرها في تركيا وبالد الشام والعراق.
مقرا لمديرية
ولد في خان شيخون سنة  ،1849وتوفي في إسطنبول سنة  ،1909ونقلت رفاته إلى حلب سنة  ،1937ودفن في قصره المطل على قلعة حلب ،والذي غدا ً
اإلفتاء في المدينة.
تدرج سريعًا في الصعود في سلم التراتبية الدينية إلى أن غدا شيخ اإلسالم في الدولة العثمانية ،وأحد المقربين من السلطان عبد الحميد .أحبّه فريق واعتقد به الوالية ،وكرهه
ّ
آخرون وأطلقوا عليه لقب راسبوتين السلطنة العثمانية .ترك مؤلفات نثرية وشعرية عدة .معظمها في الطريقة الرفاعية وشرحها والذب عنها.
( ((1مكتبات مختصة ببيع الكتب التراثية في حلب:
مكتبة التراث اإلسالمي في منتصف شارع أقيول لصاحبها الشيخ عمر زيتوني ،ومكتبة المق ِيّد لصاحبها الشيخ عبد الغني المقيّد في شارع السجن أمام جامع القرناصية.
والمكتبة األموية لصاحبها الحاج بكري جزماتي في شارع أقيول جانب جامع أسامة بن زيد ويالصقها مكتبة أسامة بن زيد لصاحبها الحاج رياض طعمة .أما مكتبة الشيخ
ّ
القطان فكانت في نهاية طلعة خان الوزير تطل على قلعة حلب مباشرة.
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روحاين مرشق ،فيعيد إىل نفيس
وجداين عال ،وبنغم
والق ّطان واملق ّيد واجلزمايت والطعمة) يمدّ ين بتيار
ٍّ
ٍّ
ِ
شي ًئا من التوازن ،ويقيص عنها القعقعة والصليل والشخشخة ،وبخالف كتب احلجاج والردود كانت
عناوين كتبهم ،شأن عناوين كتب التصوف ،مزركشة باألنوار واحلدائق والرياض واألزهار والرياحني
والطيور والبالبل والفيوضات والقالئد واجلواهر( :الروض البسيم) ،و(حديقة املعاين يف حقيقة الرحم
اإلنساين) ،و(برقمة البلبل) ،و(بوارق احلقائق) ،و(قالدة اجلواهر) ،و(صوت اهلزار) ،و(عقود األملاس
يف منهج الرواس) ،و(رفرف العناية) ،و(الدر املنتظم) ،و(أزهار احلقيقة) .إلخ .لقد كنت بحق بني تراث
احلمم يتلقى طاسة باردة ،وطاسة
الردود واحلجاج وتراث التصوف والعرفان كذلك الرجل اجلالس يف ّ
ساخنة ،طاسة باردة ،وطاسة ساخنة.
كانت املرحلة الثانوية الرشعية مرحلة التلقي والتكديس ،وعىل الرغم من أن اهلل حبانا فيها بمحمود
ً
حامل الدكتوراة منها ،والساعي لتخفيف غلوائنا وغلواء
للتو من السوربون
عكام املدير الشاب القادم ِّ
كل املناخ املحيط بنا ،فإنَّنا كنّا نسارع إىل استخدام الرواسم ودمغ الشخصيات واألفكار باألحكام
املؤسسة للنهضة العربية ،سواء أكانوا من
الصارمة اجلاهزة املربمة .مل يشذ عن هذا كبار الشخصيات ِّ
االجتاه املحافظ بمثل األفغاين وحممد عبده وحممد كرد عيل ،أم من االجتاه الليربايل بمثل فرح أنطون وطه
حسني وسالمة موسى.
لقد كنّا نعرف مجيع هذه األسامء ،ونعرف شي ًئا من أفكارهم من خالل الردود عليهم وتسفيههم
ورميهم بكل منجنيق أو مدفع أو ما سوى ذلك مما يقع حتت أيدي مناوئيهم ،ويأيت عىل رأس املناوئني
حممد حممد حسني( ((1الذي حشانا بضيق أفقه بفضل كتابه الذي ُفتنّا به يف تلك اآلونة (االجتاهات الوطنية
عدو ِّ
مر
كل صوت
ٍّ
يف األدب املعارص) ،ثم يليه كاتبنا األثري الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ُّ
هنضوي ّ
عىل أمتنا يف تارخينا احلديث واملعارص.
وجاءت املرحلة اجلامعية لتكون مرحلة موازنة ومقارنة وفرز وإعادة تصنيف؛ ومعرفة الشخصيات
واألفكار من منابعها ومصادرها ،وعىل لسان أهلها وأرباهبا ،وليس عىل لسان مناوئيهم وأعدائهم.
ابتدأت مع ابن تيمية الذي راعني فيه ذلك العقل النقدي اهلائل الذي متتّع به ،من خالل نقده املنطق
ُ
(((1
قائم عىل معرفة تامة باملوضوع ،مع تقديم حلول وبدائل ذكية ،خال ًفا لنقد ابن الصالح
األرسطي نقدً ا ً
( ((1محمد محمد حسين .أديب وناقد مصري مسكون بهاجس المؤامرة .ولد سنة  ،1890وتوفي سنة  .1982درس في قسم اللغة العربية في الجامعة المصرية ،وحصل
فيها على شهادة الدكتوراةُ .
طبع له أحد عشر كتابًا منها( :اإلسالم والحضارة الغربية) ،و(حصوننا مهددة من داخلها) .والذين يهددونها هم دعاة اإلصالح والتنوير أمثال
جمال الدين األفغاني ،ومحمد عبده وطه حسين ...إلخ.
( ((1ترجمة ابن الصالح :أبو عمرو عثمان بن المفتي صالح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري.
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والسيوطي اللذين اكتفيا بالتحريم ومل يقرتبا من هذا الفن ال من قريب وال من بعيد .لقد وضعنا عيل
سامي النشار يف كتابه (مناهج البحث عند مفكري اإلسالم) عىل جادة معرفة ابن تيمية يف جانب كان
خف ًيا عنّا ،وأبرزه لنا يف كامل حيويته الذهنية وجربوته العقيل ،فدفعنا إىل العودة إىل تراثه واستكشاف
املحيط الواسع الدافق الذي رسمه بمؤلفاته التي تنوف جملداهتا عىل العرشات .كان هذا االطالع ً
كفيل
بأن أكرس سهامي التي أرصدهتا البن تيمية ،وأن أستغفر اهلل من وبال اجلهل ،واالسرتسال باخلطل.
لكل شخصية شغلتني يف املايضّ ،
كانت خطتي أن أقرأ املؤلفات الكاملة ّ
وأل أوكّل ،من اآلن فصاعدً ا،
َّ
أستقل
خيولني أن
أحدً ا غريي يف إعطاء احلكم عليها وتصنيفها ،فقد كان لدي من اجلرأة والشجاعة ما ّ
وعيني ال بوسائل اآلخرين وال بأعينهم ،وكأنَّني أدركت مقولة
برأيي متام االستقالل ،وأن أبنيه بوسائيل
َّ
شمس تربيزي يف (مقاالته) قبل أن أقرأها بسنوات وسنواتّ :
(كل فساد وقع يف العاملّ ،
فإن مبعثه اعتقاد
إنسان بإنسان بطريق التقليد ،وإنكار إنسان عىل إنسان بطريق التقليد)!
كانت تلك املرحلة زمن اكتشافات زيف الصور السابقة املرسومة التي تلقيناها بالتقليد والتسليم،
فمألتنا حن ًقا وغي ًظا ،وكان ذلك أوىل درجات الصعود يف مرقاة التسامح التي كانت متتد وترتفع يب كلام
تقدمت يب التجارب واخلربات.
ْ
وعببت من هنر القدس ومكة واملدينة ،وبعد الظهر داومت يف املكتبة
يف الصباح داومت يف كلية الرشيعة
ُ
خالطت الدريني والبوطي والزحييل والسلقيني
الوطنية فارتشفت من هنر أثينا وباريس ولندن .يف الصباح
ُ
مازجت فوكو وول ديورانت وراسل وأركون واجلابري وعبد الرمحن بدوي ومجيل
والعرت ،وبعد الظهر
ُ
ترنمت بأشعار أهل الذوق والوجد واستجممت بأسامرهم
صليبا وعادل العوا وبديع الكسم ،ويف البيت
ُ
وأخبارهم.
بدأت بذرة القدرة االنفتاحية والتساحمية تنمو رويدً ا رويدً ا ،لتتيح يل البدء بصفحة جديدة .هذا البدء
ْ
ً
ملطخا بآثار اآلباء واملعلمني والدين واإليديولوجيا
تكرر يف كل مرة شعرت فيها أنّني مازلت
الذي ّ
(اإليديولوجيا ههنا هي الهوت التحرير الذي كنّا نتتبع أخباره وقصصه من أمريكا الالتينية ،والذي كان
يتيح للمتد ّين أن يكون يسار ًيا عىل ٍ
نحو ما ،وكان حسن حنفي أحد أهم نوافذنا عليه).

محدّث وفقيه شافعي .ولد في شهرزور سنة  577هـ ،1181 /وتوفي في دمشق سنة  643هـ1245 /م .اشتهر بعداوته للمنطق والفلسفة ،وله فتوى مشهورة في تحريم تعلم
المنطق .ترك كتبًا ومؤلفات عدة ،أشهرها (مقدمة ابن الصالح) في معرفة أنواع علوم الحديث.
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ُحف التسامح باالمتحان واملعضالت
اختبارا
عميل صارخ؛ وهو قضية سلامن رشدي .كان
يف بؤرة تلك الصفحة اجلديدة وقعنا يف امتحان
ً
ّ
حقيق ًيا ملدى تطور وعينا وارتقائنا ،ولكنّنا سقطنا فيه سقو ًطا مري ًعا ،فقد نارصنا فيه فتوى اإلمام اخلميني
صف مصطفى طالس الذي انتهزها فرص ًة لريد عىل صادق جالل العظم.
الدموية الرهيبة ،ووقفنا يف
ّ
وسوغت
وسوف أسقط ً
أيضا مرة أخرى يف سنة  1992يوم حزنت عىل مقتل فرج فودة حزنًا صور ًياّ ،
تأثرا بتسويغ الشيخ الغزايل .لقد كنّا ،وربام ما زلنا ،خلطة عجيبة غريبة من التناقض
لقاتله املجرمً ،
الظاهري والتشوش الباطني عىل حدٍّ سواء.
كنت من أنصار أيب متام القائل( :السيف أصدق أنباء من الكتب) ،وكنت أقرأ عن غاندي ،وحركته،
وعن عبد الغفار خان( ((1وجيشه ،وأحرض بعض لقاءات األستاذ جودت سعيد املهمومة بقضية واحدة
هي رشح الالعنف والتبشري به ،غري ّ
أن ذلك كله مل يكن يؤثر يف ،فقد كان قلبي كان قلبي صخرة صلداء
ال تترشب قطرات دعوة الالعنف ،ملساء ال تستقر عليها أفكاره بتاتًا ،هذه األفكار التي ال تُبنى باحلجة
والبيان والربهان فحسب ،ولكن تنبثق من التفاعالت الذاتية لإلنسان التي حتدِّ د مدى نضجه واختامره
وحتملها.
وأهليته لتلقيها وفهمها ّ
كان أهم وسائل إنتاج التسامح ،وأوثق ُبناته( ،التصوف) و(الفلسفة) و(األدب).
أما (األدب) فكانت رواية واحدة من رواياته قمينة بأن تسهم يف صياغة عاملي الداخيل صياغة
جديدةُ ،
وتكم بناءه بطريقة تؤ ّثر يف توجهي الفكري ،وتأهيل ذائقتي الفهمية؛ فمنذ قراءيت رواية (األبله)
لدوستويفسكي ظللت أتساءل :هل يمكن لقارئها أن يفلت من قبضة شخصية بطلها األمري ميشكني،
هذا الشاب الذي جعل وكده أن يكون مصدر سعادة أعدائه وأصدقائه عىل حدّ سواء ،بطيبته التي ال
بهت
أي شكل من أشكال اخلبث ،وبساطته التي تتجاوز شتى أصناف التك ّلف ،وبروحه التي ُش ْ
تعرف ّ
أتذوق معنى الالعنف وجدواه ،بل
دائم بأهنا روح املسيح يف جتليها الرويس .بعد هذه الرواية بدأت ّ
ً
أستوعب رضورته وآكديته.
أن اإليامن واإلحلاد ليسا ً
وأما (الفلسفة) فعلمتني ّ
أفعال حتكّم ّية ،فأنت تؤمن ألنك متتلك أسبا ًبا دامغة
تدفعك لكي تؤمن ،فتمتلئ نفسك باليقني وتفيض به ،فال يسعك أن تلحد ،وال تطيق أن تلحد ،فاإليامن
( ((1عبد الغفار خان .داعية الالعنف المسلم .ولد في بيشاور سنة  ،1890وتوفي فيها سنة  ،1988جعل رسالة حياته نشر التعليم بين أبناء بلده ،وأسس عام  1920جماعة
(خدّام هللا) الالعنفية لمقاومة االحتالل ،كان صديقًا لغاندي ،وعمال معًا حتى عام  .1947كان يؤكد على انسجام اإلسالم مع الالعنف ،ويدعو للعلمانية وتثبيت حقوق المرأة.
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هبذا ً
خالصاَ ،أ َو مل يقل توما اإلكويني( :ما كان
بدل من ذاك يتضمن أسبا ًبا موجبة ،وإال كان اإليامن عب ًثا
ً
ألحد أن يؤمن من دون أن يرى أنّه جيب أن يؤمن) .وأنت تلحد ألنك تستند ،من وجهة نظرك ،إىل
(وقائع مثبتة ،ومبادئ صادقة) تفقد بموجبها أسباب اإليامن ،فتُستنفد الطاقة الروحية فيك ،وتتالشى
القدرة عىل اإليامن لديك ،وال يعود يف وسعك أن تؤمن ،وال تطيق أن تؤمن!
أيضا أنَّه ال أمهية لكون الربهان يستند إىل العقل ،أو إىل التجربة أو إىل الشهادة ،وهذا ما
وع ّلمتني ً
يتيح لنا تقريب احلقيقة الدينية من احلقيقة الفلسفية ،وأنّه بإمكان الفلسفة أن تنظر إىل الدين ،من دون
تتعرض لواقعة الوحي بأي مناقشة ،عىل أنّه نسق من احلقائق التي تربهن وتثبت ويرتابط بعضها
أن ّ
ً
يتضمن ُبنية فلسفية بوصفه يتمركز حول معنى الوجود ،ومبدأ
مقبول ،وعىل أنّه
ببعضها اآلخر تراب ًطا
ّ
جسورا من
العامل وغائيته ،ومعنى الوجود اإلنساين ،ومثاله األعىل ومصريه .وبذلك كانت الفلسفة متدّ
ً
يتفهم األطراف املتقابلة مواقفهم ومسوغاهتا ،وهذا هو حجر الزاوية يف بناء التسامح.
أجل أن ّ
تابعت صعودي للخروج من الوهدة العميقة التي كنّا ننغرز فيها .كان رائدي يف ذلك الصعود قول
شيخنا اجلاحظ( :األدب عقل غريك تزيده يف عقلك) ،من أجل ذلك بحثت عن رواد التسامح ،وفتّشت
روا ًدا حقيقيني
مهدوا للثورة الفرنسية ّ
عنهم ،ألستصبح هبم وأستهدي ،وكان أصحاب نزعة التنوير الذين ّ
صعدت برفقتهم،
والتحمس له .وإقامة احلجج والرباهني الداعمة له.
لـ (التسامح) ،لتأصيله ،وتأطريه،
ُ
ّ
ول زمن التسليم َّ
أيضا ،فقد ّ
وحل زمن املحاكمة.
ْ
وصعدت معي األسئلة ً
الرواد مثلوم الفضيلة،
كنت أنشد (التسامح) يف صيغته األصفى واألعىل ،ولذلك وجدت تسامح هؤالء ّ
التحمس للتسامح مل يكن ناب ًعا إال من حالة اإلحلاد التي أعلنها ديدرو صاحب (اإلنسكلوبيديا)،
فهذا
ّ
أو من حالة الشك التي الزمت بيري بيل صاحب (معجم تارخيي نقدي) ،أو من حالة النزعة الدينية غري
املرتبطة بدين التي عاشها فولتري صاحب (رسالة عن التسامح) ،ففي حالة اإلحلاد الذي ما عاد يعني له
الدين شي ًئا نشأ التسامح الديني عن عدم االكرتاث ،ويف حالة الشك انبعثت الدعوة إىل التسامح املطلق
من حالة الاليقني املطلق.
ناقصا ،فجون لوك داعية
لقد كان هذا (التسامح) الذي هو قفزة هائلة يف تاريخ البرشية ،يف رأييً ،
التسامح العنيد استثنى من تساحمه فئتني :الكاثوليكيني ،واملالحدة ،أما بقية الرواد ممن أتينا عىل ذكرهم
فقد سهل عليهم أن يتساحموا دين ًيا ،ولكن صعب عليهم أن يتساحموا سياس ًيا ،لذلك رأينا ديدرو يقول:
يتحرر الناس إطال ًقا إىل أن ُيشنق آخر ملك بمصارين آخر قسيس) ،لكن هذه املالحظات مل تكن
(لن َّ
لتنفي ،لدي ،أمهية املهمة الباسلة التي نذروا أنفسهم هلا يف إيقاف مدّ التعصب الديني العنيف الذي كان
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أشد رضاوة وفداحة من الالتسامح السيايس ،وأكثر إسالة للدماء منه ،حيث كان ضحايا التعصب الديني
أكثر بأضعاف مضاعفة من ضحايا روبسبري الرسول املرعب للعدالة السياسية.
وهيمني ،أن أعيش تساحمًا
كان املهم بالنسبة إ ّيل أن أبني التسامح احلقيقي مع ما يكرثني ويعنيني
ّ
الشق والشنق ،ومن األمعاء واملصارين ،وأن أكابده مكابد ًة إىل أن يغدو ً
سهل
صع ًبا مستصع ًبا خال ًيا من ّ
ً
مستسهل ،مو ّطأ األكناف ،ينبع من حالة اليقني ال من حالة الشك ،وينبعث من اإليامن ،وال جيد غضاض ًة
يف قبول عدم اإليامن .أن أكون كذلك من دون أن أفقد ماهيتي وذاتيتي ،كام قال هوستن سميث(:((1
(العقل املنفتح يشء جيد برشط أال يبلغ بانفتاحه حدّ فقدان مفاصل الباب هنائ ًيا) .ح ًقا ّإنا معضلة
ً
شامل ،وأال تفقد مفاصل الباب هنائ ًيا.
حقيقية .أن يكون تساحمك
عظيم ،ألنَّه يرتقي بك إىل حدود أوسع وأرقى وأنقى؛ التصوف الذي يقول
كان (التصوف) مع ِّل ًم
ً
لك:
يا من يطعن اهلندوكي يف صنمه
عليك أن تتعلم منه اإلخالص يف العبادة
فيتجاوز يف تساحمه حدود املعقولية ،فال يدعو ملجرد قبول اآلخر املختلف ،بل لالستفادة من كل بارقة
خري قد تلوح منه ،والتلمذة عليها بصدق.
وروحا من
شميم من تلك الروح الصوفية،
لقد كنت أرى يف مواقف أئمة نزعة التنوير األورويب
ً
ً
روحه ،ولكن التصوف كان يعدين بام هو أعمق وأشمل.
خيربنا التصوف عىل لسان موالنا الرومي( :لقد نظر آدم ذات مرة إىل إبليس بعني االحتقار واالستصغار.
ساخرا من فعل إبليس اللعني ،فصاحت غرية احلق قائلة:
مفض ًل لذاته ،وضحك
لقد قام بالعجب ،وكان ِّ
ً
الصفي إنّك ال تعلم شي ًئا عن األرسار اخلفية).
أهيا
ّ
( ((1هوستن سميث :عالم األديان المقارنة.
ولد سنة  1909في الصين ألبوين أميركيين مبشرين بالميثودية (إحدى الطوائف البروتستانتية) ،ومكث فيها إلى سن السابع عشرة ،ثم انتقل إلى أميركا وتابع دراسته فيها.
كان له تجربة دينية شديدة الثراء .فمن دون أن يتخلى عن مسيحيته مارس ممارسة ملتزمة الفيدنتا عشر سنوات ،ثم الزن عشر سنوات أخرى ،ثم اإلسالم والتصوف وفق
طريقة رينيه غينون عشر سنوات ثالثة ،وكتب عن هذه األديان كتابة العارف بها الممارس لها.
أهم كتبه( :أديان العالم) وهو من أكثر الكتب مبيعًا في الواليات المتحدة ،وكتاب (لماذا الدين ضرورة حتمية) ،وقد ترجمهما إلى العربية الدكتور سعد رستم ،وقبل وفاته
نشر سيرته الذاتية (( Tales of Wonder: Adventures Chasing the Divineأي( :حكايات العجائب :مغامرات تعقب هللا).
توفي سنة .2016
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وين ِّبهنا إىل ّ
أن (أولئك الذين قالوا باالثنني والثالثة وما فوق ذلك متفقون يقينًا عىل الواحد).
أما مهدي الدين الرواس فيسمع برقمة بلبلني بجانب الكعبة ،يقول أحدمها لآلخر:
(آه يا عبد اهلل! عامل البرش عامل عظيم!
مشتمل عىل ٍ
ً
نرش يف
طي التكرمة يمكن أن يكون
عظمت أم
ذر ًة آدمية
ْ
ْ
حقرت ،ألنّه ّ
ّإن ال أحتقر ّ
تلك الذرة التي حيتقرها الشخص .اجلزء املظلم ُيرتم ألجل ّ
الكل املنري ،وألن ولوج نور الكل يف اجلزء
أيضا أن
فعيل وعليك أن نتأدب مع النوع اإلنساين ،بل عىل النوع اإلنساين ً
من املمكن ،والعاقبة جمهولةّ ،
قل أو ّ
كل فرد منه مع بقية أفراد نوعهّ :
يتأدب ّ
جل ،شكر أو كفر).
يتجاوز التصوف معضلة شمول التسامح وعدم فقدان مفاصل الباب هنائ ًيا من خالل مراعاته ثنائية
(الظاهر) و (الباطن) ،وجعلهام م ًعا ،وتأكيدمها م ًعا .فأئمة التصوف من أهل (الباطن) يعيدون ويصقلون:
ً
(طريقنا مبنية عىل الرشع) .أي :عىل الظاهر ،ذلك ّأنم يرون ّ
اتصال وثي ًقا جيعل
أن للدين جانبني متصلني
منهام مظهرين ليشء واحد ،أحدمها خارجي ُيطلق عليه اسم (الظاهر) أو (الرشيعة) التي هي قاعدة
للسلوك ،واآلخر داخيل ُيطلق عليه اسم (الباطن) أو (احلقيقة) التي هي املعرفة املحضة ،والتي تعطي
وتسوغ وجوده.
(الرشع) معناه السامي العميق ،بل
ّ
بحارا خمتلفة بتسميات خمتلفة ،وسنرى
إذا نظرنا إىل األديان من فوق يف مستواها (الظاهري) فسنرى ً
وأمواجا واضطرا ًبا ،ولكن إذا غصنا يف العمق يف مستوى (الباطن) فسنجد
وجزرا،
حواجز بينها ،ومدً ا
ً
ً
وأنا بحر ٌ
حميط واحدّ .إنا امليتافيزيقيا الواحدة التي جتمع يف العمق البحار مجي ًعا.
أهنا متصلة ممتزجةّ ،
فمجموعة النظم العقدية والدينية األصلية التي وإن بدت متباينة وخمتلفة يف ظاهرها فهي يف الباطن تقود
إىل الغايات واألهداف ذاهتا إذا ما مت ّثلناها حتى النهايةّ ،
ألن امليتافيزيقيا احلقيقية ،كام يف التعليم الباطني
الصويف ،ليست مسيحية أو إسالمية أو صينية أو هندية أو غريهاّ .إنا واحدة بوحدة مصدرها ،ولكنها
وجوها خمتلفة للحقيقة الواحدة.
تُعرض وتقدّ م يف أشكال خمتلفة من األنامط الدينية بوصفها
ً
يقول موالنا:
((احلقيقة مرآة إهلية
حت ّطمت بنزوهلا إىل األرض
ونال كل إنسان منها شظية
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وعىل الرغم من ذلك يؤ ّمل ّ
كل امرئ أنّه حاز احلقيقة كاملة
حني ينظر إىل الشظية التي استقرت يف يده)).
وأنا املرآة كلها،
(الظاهر) هو الشظية التي ال تشهد إال نفسها ،وتتصور ّأنا متتلك احلقيقة املطلقةّ ،
وهذا ما يعطي الظاهر اقتنا ًعا ّ
شعورا بالراحة ،ولكنه يف املقابل يصبح
بأن الصواب إىل جانبه ،ويو ّلد لديه
ً
والتعصب ،ويميس حال ًة من حاالت (املحافظة) .أما (الباطن) فريى احلقيقة مبثوثة
مظنّة للدوغامئية
ّ
وانفتاحا
ُطوب باسم أحد ،فتو ِّلد هذه الرؤية سع ًة وتساحمًا
ً
واسعة ممتدة ،ال ُتتكر جلهة واحدة ،وال ت ّ
وسلب فضيلته،
ذهن ًيا وحالة (ليربالية) ،لك ّن هذا االنفتاح حيتاج ً
أيضا إىل حدٍّ يقف عنده ،وإال فقد معناه ُ
ألنّه يغدو ،إذا انزلق إىل ما ال هناية ،أقرب إىل العدمية! ومن هنا قلنا :إن التصوف يتجاوز معضلة تثبيت
التسامح مع عدم فقدان مفاصل الباب هنائ ًيا بوصفه حصيلة جداء (الظاهر) يف (الباطن) ،أو (املحافظة)
وتطرفه ،وجيمع حسناته وفضائله.
يف (الليربالية) ،بحيث يعدّ ل كل منهام اآلخر ،وخيفف من غلوائه
ّ

إيصاد
تقوم دراما الوجود اإلنساين عىل ثنائيات متقابلة منها( :العنف والسالم) ،و(التعصب والتسامح) ،ويف
ّ
كل حقبة تارخيية يعود العنف والتعصب بشكل من األشكال ،ويتجددان ويتمظهران من خالل َم ُه ْوسني
بالذات أحاديني ،يتجارسون عىل حسبان حقيقتهم الدينية أو السياسية هي الوحيدة القابلة للحياة ،وعد
إرادهتم املنفردة هي اجلديرة بتحريك العامل ،وفكرهتم هي الوحيدة التي تبنيه ،لذا كان عىل رجال الفكر
واألدب والقلم تبيان تفاهتهم هبتك وقارهم ،وكشف جرمهم بفضح ممارساهتم ،ومقارعتهم بالدعوة إىل
احلرية ،ومناجزهتم بالتبشري بالسالم والتسامح ،وبتأصيل ذلك باحلجة ،وتدعيمه بالربهان املرة تلو املرة،
من دون تراخ وال ٍ
ّ
و(إن اهلل ال يمل حتى متلوا).
توان وال فشل وال ملل.

44

