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 حنن ما بني قديس وإبليس

 2019فبراير  3في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 هكذا نحن دائمًا، نكرر في أقوالنا وإن لم نستطيع أن نقولها صراحة فهي
من يتفق مع آرائي فهو قديس، »تجول في خواطرنا ومن غير أن نبوح بها 

 «.ومن يخالفني فهو إبليس

تتصفح الجرائد اليومية، تسمع اإلذاعات والقنوات التلفزيونية، تقرأ في 
وسائل التواصل االجتماعي، تسير مع األفراد واألصدقاء في السيارة أو في 

ي المجالس، تجد أن الكل يخطّئ المجمعات، أو حتى تجلس مع الناس ف
الكل، أنا أعتبر أن كل إنسان خطأ ما لم يسير وفق ما أفكر فيه، وهو كذلك 
يعتقد أنني خطأ ما لم أتوافق معه في أفكاره ورؤيته لألمور، عجبي، لماذا 

 ؟ بلغنا هذه المراحل من التفكير

الختالف في ا»وعلى الرغم من أننا نستشهد دائًما بالمثل العربي الذي يقول 
فإننا عندما نختلف في الرأي والفكر فإن بعضنا « الرأي ال يفسد للود قضية

يبطش ويكره وال يغفر، وكأن ما يقوله هو فقط الصواب، وكأن ما يقوله 
اآلخر كفر وأخطاء، ويجب أن يمسح كل ذنوبه وإال لن يدخل الجنة وإنما 

 ى رأيه في موضوع ما.سيقبع طوال الحياة الخالدة في جهنم، فقط ألنه أبد



2 

 

رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري »رحم اهلل اإلمام الشافعي حينما قال 
ومن هو اإلمام الشافعي؟ هو ذلك اإلمام الذي شغل « خطأ يحتمل الصواب

الدنيا في يوم ما بآرائه الفقهية وأطروحاته الثقافية التي مازالت تدرس 
نقرأ إال بضعة كتب، ولم يتجاوز حتى اليوم، وفي المقابل نحن اليوم لم 

عطاؤنا وفكرنا حدود منزلنا والمجلس الذي نرتاده كل ليلة إال أننا نعتقد بل 
نؤمن بأن العالم يجب أن يسير وفق منهجنا ومنهجيتنا في التفكير الال 

 محدود.

بعضنا حينما يكتب مقاالً وينشره في جريدة يعتقد أنه بلغ الكمال واإلبداع 
ال يستطيع أن يضاهيه فيه أحد، فيكّفر من يخالفه، ويجرم من الفكري الذي 

ال يتفق معه في الرأي، ويجرح هذا ويشتم ذلك، ليس لشيء إال ألنه يخالفه 
في أفكاره وآرائه، وفي مكان آخر إن استطاع شخص آخر توضيح بعض 
األمور الخافية عليه، وإظهار أخطائه ومشاكله، وأنه ليس ذلك الخبير 

جي الذي يعرف كل الحقيقة، وأنه ال يجوز التعرض ألحد بالتجريح االستراتي
والتجريم لمجرد أنه يختلف معنا، حينئذ يقول بكل بساطة إن هؤالء ال 

 يعرفون أن يعيشوا بمبدأ أن اختالف الرأي ال يفسد للود قضية.

في وسائل التواصل االجتماعي وفي بعض المجموعات التي تتضمن 
أنهم مثقفون ومفكرون، تراهم يبدأون في نقاش العديد ممن يعتقدون 

موضوع ببعض اآلراء الفكرية الجميلة، وكلها بضعة آراء وأفكار حتى يتحول 
الحديث الذي كان هادئا إلى حرب في طرح األفكار واآلراء، وتجد أن كل 
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شخص منهم يحاول أن يثبت أن آراءه صحيحه وأفكاره ال تنزل األرض، كما 
 ة.قال أحدهم ذات مر

نربي أوالدنا على السمع والطاعة في كل صغيرة وكبيرة، وعندما يطلب 
، «عيب»الطفل توضيح بعض األمور له حتى يفهم، بكل بساطة نقول له 

فأصبحت ثقافة العيب هي التي تسود منازلنا، ولألسف عندما يكبر هذا 
الطفل ويصبح أبا أو أما يقوم بتربية أطفاله بنفس تلك الفكرة وبنفس 

روح التي تربى عليها. ولكننا في الخارج نفتخر ونقول لباقي الناس إننا نربي ال
أوالدنا بالفكر والمنهجية الديمقراطية، فالطفل يقول ما يشاء أن يقول 
ويفعل ما يريد أن يفعل، فنحن نناقشه ونحاور معه، ولألسف بين أركان 

 ية.المنزل تكون الحياة مختلفة. هذه هي الحقيقة وتستمر الحكا

وعندما نسير بسياراتنا في الشارع، فمن يسير أسرع منا ويتجاوزنا فهو 
سيئ الخلق ألنه مسرع، حينئذ نسأل أنفسنا ما باله يسير هكذا في الشارع، 

؟ وحينما يسير أمامنا شخص  ؟ هل ستغلق األبواب لماذا هذا االستعجال
المستعجلة آخر بطيء نوعًا ما نقول في أنفسنا: ما باله أال يحس بالناس 

؟ في كلتا الحالتين فإن األمر  ؟ لماذا ال يسير بالطريقة الصحيحة في الشارع
مرهون بنا، نشعر بأننا نحن األصح وأن اآلخرين خطأ، فال يرضينا العجب وال 

 الصيام في رجب، كما يقال.

من يتفق مع آرائي فهو قديس، ومن يخالفني فهو »هذه هي الحقيقة 
 «.إبليس
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ر حق االختالف، فهذا حق كل إنسان، إال إننا ال نرغب كثيرًا في وإن كنا ال ننك
الخالف، فعلى الرغم من أن المصطلحين كأنهما متشابهان إال أن البون 
بينهما واسع، فمصطلح )االختالف( هو التباين في الرأي والمغايرة في 
الطرح، باإلضافة إلى أنه يوحي بشيء من التكامل والتناغم كما في قوله 

الى )أَلَمْ تَر أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ِمنْ السََّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمََراتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا تع
 النَّاسِ  وَمِنْ  •وَمِنْ الْجِبَاِل جَُدٌد بِيضٌ وَُحمْرٌ ُمخْتَلٌِف أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 

لْوَانُهُ كَذَِلكَ إِنَّمَا َيخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الُْعلَمَاءُ إِنَّ أَ ُمخْتَلِفٌ وَاألَنْعَامِ وَالدَّوَابِّ
 يدل قد بل القطيعة على يدل ال واالختالف. 28 – 27اللَّهَ عَزِيزٌ غَُفورٌ( فاطر 

 حدود في دام ما وواقع سائغ الناس بين االختالف إن حيث الحوار، بداية على
ن ممدوحًا ومصدرًا من مصادر اإلثراء الفكري يكو بل واألخالق، واألدب الفكر

ووسيلة للوصول إلى القرار الصائب، وهذا يعني بداهة أن االختالف من 
األمور الطبيعية في حياتنا، ومن البديهي جدًا أن نختلف، وأن نقبل 

 االختالف.

أما مصطلح )الخالف( فهو مصدر من خالف إذا عارضه، ويوحي في كنهه 
والصراع، ومعنى فرض الرأي والفكر بالقوة القهرية فإن لم معنى الشجار 

 تستجب لهذا الرأي أو لتلك الفكرة فإنك تعاديني وترفضني كشخص.

فاالختالف إذن سنة كونية اقتضتها الحكمة اإللهية، قال اهلل عز وجل: )وَلَوْ 
ال »ألثر هذا القول: . ويذكر في ا118شَاءَ رَبَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّةً وَاحِدَةً( هود 

ويقول الخليفة الراشد عمر «. يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا
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العزيز رحمه اهلل عن اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم: )ما يسرني  بن عبد
أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يختلفوا، ألنهم لو لم 

رحمة وأتاح فرصة للبشر في يختلفوا لم يكن لنا رخصة(، فاالختالف 
 االختيار واالجتهاد.

وفي عالم السياسة والفكر والثقافة فإنه من الحماقة أن نتقاتل بسبب 
اختالفنا في وجهات النظر، فالحقيقة تقول إنني لست الوجود كله وال البشر 
قاطبة حتى يحق لي أن أفرض ما أعتقد على اآلخرين، وأنت لم يخولك اهلل 

ر وإرغامهم على االعتقاد بمعتقدك ولن أرضى أن تفرض على قهر البش
فكرك عليّ ولكن لك حق المناقشة والحوار، فكلنا سواسية في حرية الفكر 
والمعتقد. وإن التباين في الرأي أخصب للواقع، فحياتنا لوحة فسيفسائية 
ال يمكن أن تكون لها أي صورة جميلة من دون تعدد ألوانها، فاآلراء 

ي في الحقيقة شعلة تنير جوانب عديدة من جوانب الفكر المتعارضة ه
  التي لن تضاء لو لم نختلف.

وقوع االختالف بين الناس أمر ضروري ال بد »وربما هنا نتذكر قول ابن القيم 
منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي 

 «.بعضهم على بعض وعدوانه

ريد بل نحاول أن نفرض آراءنا وأفكارنا على إن كنا نؤمن بذلك، فلماذا ن
؟ وفي النهاية  البشر؟ لماذا نود أن تكون عقولنا كلها بنفس الفكر والمنهج

لماذا نعتقد إننا نحن الصح وجميع خلق اهلل خطأ؟ فمن قال إنك أنت تملك 
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كل الحقيقة ومن ثم فأنت صح وأنا ال أملك من الحقيقة شيئا لذلك أنا 
 ؟خطأ

الطلبة ذات يوم عن التصحيح في االختبار، مستفسرًا عن سألني أحد 
ال توجد إجابة »منهجيتي في التصحيح ورصد الدرجات، فقلت ببساطة 

، فكل اإلجابات صحيحة، إن كانت تعبر عن %100خاطئة وإجابة صحيحة 
نحن هنا ال نتحدث عن »، فقلت: «؟ لم أفهم»استغرب وقال « رأيك في الطرح

والفيزياء والعلوم التي تعتمد على المختبرات  الرياضات والكيمياء
واألرقام، ففي هذا العالم ال بد من إجابة واحدة، وإن كان العديد من علماء 
الفيزياء يختلفون حتى في هذا الرأي، ولكن في العلوم اإلنسانية 
والسياسية واالجتماعية ال توجد إجابة واحدة صحيحة، فكل ما يطرح 

تي ببراهينك وشواهدك وأدلتك، فإن كنت صحيح ولكن بشرط أن تأ
تستطيع أن تثبت رأيك، فرأيك صحيح حتى إن كان يخالف رأيي، ولكن إن 

 «.لم تتمكن من كل ذلك، فرأيك وجهة نظر يمكن دراستها والنظر فيها

يقول الدكتور غازي القصيبي في كتابه الرائع )حياة في اإلدارة( وهو يتحدث 
لوال »ألخذ بها أو تركها وهو في منصب وزير عن طرح األفكار واآلراء وا

الخالفات العنيفة ما أمكن الوصول إلى القرارات الصحيحة، هنا نصيحة 
« نعم! نعم! نعم!»للقائد اإلداري الصاعد: إذا كنت ال تريد أن تسمع سوى 

تشتري جهاز تسجيل؛ أما إذا كنت تريد،  أن – واألرخص –فمن األسهل 
عقولها فعليك أن تتحلى بصبر ال حدود له. من دون  بالفعل، مشاركة الرجال
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ما يقصدهم الدكتور القصيبي الذين يختلفون معنا  وهو –هؤالء المتعبين 
هذا ما قاله  «.يكن بوسعي تحقيق شيء، أي شيء على اإلطالق لم –في الرأي 

 وزير.

ولقد كان لنا في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان 
 عليه وسلم يترك الفرصة التامة للصحابة الكرام بالتحدث صلى اهلل

والتعبير عن أنفسهم، حتى إن كانوا يخالفونه الرأي، ففي غزوة بدر الكبرى 
اقترح أحد الصحابة تغيير موقع جيش المسلمين عن الموقع الذي اختاره 
رسول اهلل إلى موقع عسكري آخر، فلم يعترض رسول اهلل بل وجد أن رأي 

ابي من الناحية العسكرية أفضل، وكذلك في غزوة الخندق وصلح الصح
الحديبية، وحتى في غزوة أحد فعلى الرغم من أن رأي رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كان يخالف رأي العديد من الصحابة في الخروج إلى جبل أحد إال 

 أنه أخذ برأيهم.

لى اهلل عليه وسلم كان هذا األسلوب اإلداري الرائع الذي اتبعه رسول اهلل ص
وسيلة لتفجير الطاقات الدفينة بين جنبي هؤالء األعراب الذين كانوا 
مهمشين في الحياة في تلك اللحظات التاريخية، حيث كانت الحضارة 
تجوب بالد فارس والروم فقط، ولكن عندما تفجرت طاقات الصحابة كلها 

رجل منهم بألف رجل، وسيف اهلل وكان ال برز منهم الصديق والفاروق وعليّ 
وكذلك برز بسبب هذا النهج اإلداري الرائع ابن النفيس والخوارزمي وابن 

 سيناء والرازي والعديد من العلماء في جميع قطاعات العلوم.



8 

 

نحن اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة تفكيرنا في المقولة التي بدأنا حديثنا 
ومن يخالفني فهو  من يتفق مع آرائي فهو قديس،»ومقالنا بها وهي 

، فالبشر ليسوا بين إبليس وقديس، بل كلنا قديس إن فهمنا وآمنا «إبليس
إن اختالف الرأي ال يفسد للود »وتيقنا بالمقولة األخرى التي نرددها دائمًا 

 «.قضية

 


