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التأصيل السترشاف املستقبل من منظور إسالمي
The Origins of Foresight from an Islamic Perspective
 بصفتهام، موضوع هذا البحث هو التأصيل السترشاف املستقبل من القرآن والسنّة:ملخص
 وتتناول هذه الورقة بدايةً مفهوم الغيب يف الرتاث.املصدرين األساسيني للعقل املسلم
ّ
متكشفةً عن نسبية هذا املفهوم القرآين الكبري وعن
،اإلسالمي وعالقته باسترشاف املستقبل
يفضل
أن الدين
كونه
ّ
ً
ّ  وكيف،ثم تعرض لقضية الزمن
ّ .مفهوما مرنًا يخضع لالحتامل والبحث الظنّي
،"التقدم" التي ازدهرت خاصة يف القرن التاسع عرش األورويب
مبدأ "املستقبل املفتوح" عىل فكرة
ّ
 وهو أحد،"يسمى "اعتبار املآالت
وكيف انعكس االهتامم اإلسالمي باالسترشاف يف بروز مبدأ كبري
ّ
ريا إىل بعض العقائد اإلسالمية التي من
.املصادر الكربى يف علم أصول الفقه
ً ليتطرق البحث أخ
ّ
التطور الطبيعي لعلم "استرشاف املستقبل" يف
شأنها – إذا فُ همت خطأ – أن تشكّ ل عائقً ا أمام
ّ
 وهي،عارضا لبعض الحلول النظرية والعملية لإلشكالني
،"وأهمها "القدر والتوكّ ل
،العامل اإلسالمي
ً
ّ
."حلول شديدة الصلة بقضية َعقَ دية وفلسفية أخرى هي "العالقة السببية
 املستقبل املفتوح، املنظور اإلسالمي، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper examines the origins of foresight within Islamic thought, relying on
the Qura'n and the Sunnah as the basic sources of Muslim thought. In its overview of
the history of foresight, the paper deals first with the concept of the metaphysical realm
(al ghayb) in Islamic tradition and its relationship with forecasting the future. The paper
demonstrates the malleability of this major Quranic concept. Next, it considers the issue
of time and the supremacy within of the principle of the "open future" as compared to
the idea of "progress" that was widespread in Europe in the 19th century. It goes on to
reflect on the Islamic interest in forecasting following an increased preference among
Islamic jurisprudents for the study of "possible future outcomes". Possible obstacles to
foresight are also considered in this paper, in particular those Islamic beliefs that, in some
interpretations, may stymie the natural evolution of futurology in the Muslim World.
Most significant of these is that of qadar wa al tawakul ("Resignation to fate" or "to put
one's faith in fate"). Finally, the paper suggests some theoretical and practical solutions
based on fundamental understandings of causality.
Keywords: Foresight, Islamic Perspective, Open future
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مقدمة
طاملا اشتىك مفكرو النهضة من االنشغال الكبري للعقل العريب  -اإلسالمي بشؤون املايض عىل حساب
تتجسد يف أحد
مشكالت املستقبل ،وذلك ،وف ًقا لقول وليد عبد الحي ،إنّ "إحدى ثغرات ثقافتنا العربية ّ
أبعادها يف موقفها من الزمن ،إذ طغى عليها املايض والحارض ،بينام مل يحظ املستقبل "حيث سنعيش" ّإل
ّ
بأقل القليل ،عىل الرغم من أنّ معرفة أو محاولة معرفة املستقبل متثّل أحد عنارص القوة"((( .وإذ غدا الزمان
املستقبل ساحة رصاع وتنافس بني األمم ،فقد وضع مهدي املنجرة مفهوم "استعامر املستقبل"ُ ،منذ ًرا" :إنّ
العامل اإلسالمي إذا مل ّ
يخطط ملستقبله ،فإنه يوشك أن ُيستعمر بدوره ،كام اس ُتعمر ماضيه وحارضه"(((.
السائدة قبل ّ
يف حني ّ
ّ
ويظل كثري من
كل يشء عقلية تبحث عن هويتها(((،
تظل العقلية املاضوية ّ
يتوهمون أنّ ّ
كل ما يتع ّلق باملستقبل مجال محظور ،ال
املسلمني – بسبب الفهم الخطأ لعقيدة الغيب – ّ
ً
محاول تأصيل استرشاف املستقبل
ثم ،يأيت هذا البحث
يجوز اقتحامه وال ينبغي لهم االنشغال به .ومن ّ
أهم مصدرين للعقل املسلم.
من منظور الكتاب والس ّنة ،أي من خالل ّ
سوف نسعى إ ًذا يف هذه الورقة لطرح أسئلة :كيف للعقل اإلسالمي املعارص أن يتصالح مع املستقبل
ً
وعمل– ً
وتخطيطا ً
تعامل
وينفتح عليه؟ وما السبيل لنجعل هذا العقل يتعامل مع املستقبل – استرشا ًفا
عاد ًيا من دون تح ّفظات أو موانع فكرية أو عقدية تُعيقه؟ وكيف ننقذ العقل املسلم من الغل ّو يف
لنوجهه إىل رصف جزء من طاقته نحو قضايا املستقبل؟ وهذه األسئلة
االهتامم بأمور املايض والحارضّ ،
وغريها تلخّ ص اإلشكالية األساسية لهذا البحث.
نبدأ أ ّو ًل بتوضيح أنّ ملفهوم "املستقبلية" أو "االسترشاف"((( استعاملني :فهو يعني االهتامم العام
باملستقبل وقضاياه ،سواء عىل املستوى الفكري أو العميل؛ كام يعني مجموعة من األبحاث حول التطور
كـن من استخالص عنارص التو ّقع((( .وينطلق هذا االسترشاف من حقيقة أنّ
املستقبيل لإلنسانية ُت ّ
الحقل الذي ميكن لإلنسان أن يؤ ّثر فيه هو املستقبل(((؛ ولذلك فاملستقبل الذي يعنينا هنا هو املستقبل
العميل الذي بإمكان اإلنسان أن يدرسه ويتوقعه ،ال املستقبل من حيث هو موضوع فلسفي خالص.
1

4

وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (مراكش :دار تينمل ،)1993 ،ص .5
2 Mahdi Elmandjra, Première guerre civilisationnelle (Casablanca: Editions Toubkal, 1992), p. 176.
3 Pierre Burgelin, L'Homme et le Temps (Paris: Editions Montaigne, 1945), p. 30.
سنُؤثر يف هذا البحث استخدام مفهوم مصطلح "االسترشاف" ً
بدل من مفردة "املستقبلية" التي مل تعد تُستخدم عىل نطاقٍ واسع بني
املستقبليني ،ولعوامل أخرى بسطتها بعض الدراسات السابقة .راجع يف ذلك ً
مثل :محمد بريش" ،حاجتنا إىل علوم املستقبل" ،املسلم
املعارص ،العدد ( 61ترشين األول  /أكتوبر  ،)1991ص .53 - 51
5 Michel Godet & Hugues de Jouvenel, "Avant-propos", Futuribles, no. 71 (November 1983), pp. 3 - 4.
6 Eleonora Masini, Why Futures Studies? (London: Grey Seal Books, 1993), p. 7.
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مناص إ ًذا من أن يتصالح العقل العريب  -اإلسالمي مع املستقبل ،حتى يكون االسترشاف والتخطيط
ال ّ
عادة ذهنية له .ولهذا نحتاج أ ّو ًل إىل استقراء مذهبية اإلسالم يف املوضوع :هل يقبل هذا الدين مبدأ
استرشاف املستقبل؟ وعىل ّأي أساس؟ وما عالقة عقائد الغيب والقدر ونحوها مبوضوعنا؟ هذا وغريه ما
يخص أولها مفاهيم الغيب ،ويعني ثانيها اعتبار املآل واملستقبل
سنحاول اإلجابة عنه يف ثالثة مباحثّ ،
ً
وتحليل.
درسا
املفتوح ،وعالقتها باالسترشاف ،ويتناول املبحث الثالث إشكالية القدر والتو ّكل ً

و ًل .الغيب واسترشاف املستقبل
أ ّ
الدراسة املستقبلية بني االسترشاف والنبوءة

يوجد ٌ
فرق كبري بني استرشاف املستقبل والنبوءة .إذ ال ت ّدعي الدراسة املستقبلية نهائ ًّيا معرفة ما سيحدث،
ولكنها تحاول تحديد املسارات املختلفة – املحتملة واملمكنة واملرغوب فيها – لظاهرة مع ّينة .واملستقبل
ليس ً
ثم ،ال تُسعفنا الدراسات املستقبلية
مجال لالستكشاف فحسب ،بل هو أيضً ا مجال للعمل والتأثري .ومن ّ
مبناهج كشف اآليت ومعرفة بعض مالمح املستقبل فحسب ،بل إنها تعيننا ملّا نطرح عىل أنفسنا هذا السؤال:
أهم األمم
كيف نستطيع أن نُنشئ مستقبلنا وأن نُخضعه آلمالنا وتط ّلعاتنا وأفكارنا وعقائدنا؟ ولهذا تعرف ّ
ً
انشغال مستم ًّرا باملستقبل :كيف سيكون ،ومن الذي سيتح ّكم فيه؟ وما السبيل إىل أن يكون لنا
املتق ّدمة
(((
تهم الدراسات املستقبلية .
موقع بني ُدوله املؤ ّثرة؟ وغريها من أسئلة عديدة ّ
لذلك ال ت ّدعي الدراسات املستقبلية معرفة الغيب((( ،لكنها تفيد يف تقليل االحتامالت الواردة يف
املستقبل بحيث يغلب عىل ظ ّننا أنّ مجموع ًة "أ" من صور املستقبل (السيناريوهات) مستبعدة الوقوع،
رجح بعض االحتامالت
ومجموع ًة "ب" راجحة الوقوع .ويف املجموعة "ب" ميكن للبحث املستقبيل أن ُي ّ
عىل بعض((( .وهذا ك ّله يساهم يف جعل صورة املستقبل ّ
أقل غموضً ا واضطرا ًبا؛ ولهذا فائدة مح ّققة،
كام يوضّ ح ذلك ألفن توفلرّ :
"كل مجتمع يجد نفسه أمام سلسلة من املستقبالت املحتملة ،وكذا أمام
مجموعة من املستقبالت املمكنة ،وكذلك أمام مجموعة من املستقبالت املفضّ لة ...كل هذه املستقبالت
 7يف ماهية الدراسات املستقبلية ،انظر:
Mahdi Elmandjra, "Futurs du monde islamique. Etude du futur : nécessités, réalités et horizon", in Mahdi
Elmandjra, Première guerre civilisationnelle, pp. 165 - 190.
 8يف احتاملية الدراسات املستقبلية ،انظر:
Masini, p. 32.
9 Cf. Richard B. Heydinger & Rene D. Zentner, "Multiple scenario analysis: Introducing uncertainty into the planning
process", New Directions for Institutional Research, vol. 1983, no. 39 (September 1983), pp. 51–68.
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تتنافس باستمرار .ملّا نق ّنن التغيري وننظمه فنحن يف الحقيقة نسعى إىل أن نح ّول بعض هذه املستقبالت
ً
املمكنة إىل مستقبالت أكرث
احتامل ،وذلك لنح ّقق أمانينا التي تش ّكل مطل ًبا يتم ّتع بإجامع عام"(.((1
أهم مفهوم يتقاطع مع الدراسة املستقبلية هو "الغيب" ،وما يصدق عىل الغيب يصدق عىل
ويف اإلسالمّ ،
وأدق؛ فإذا اكتشفنا ً
استرشاف املستقبل ،ألنّ موضوع الغيب أصعب ّ
مثل أنّ مفهوم الغيب مفهوم مرن
ومتح ّرك ،فهذا معناه من باب أ ْوىل أنّ لـ "املستقبلية" مرشوعي ًة أكرث واعرتا ًفا دين ًيا أكرب .فدراسة موضوع
الغيب دراسة ما هو أعىل ليكون ما هو أدىن أ ْوىل.
مفهوم الغيب
يف اللغة

الغيب مصدر غاب يغيبّ ،
وكل ما غاب عنك وما اطأمنّ من األرض والشحم(((1؛ وغاب عنك األمر إذا
بطن؛ ّ
وكل مكان ال ُيدرى ما فيه فهو غيب ،وكذلك املوضع الذي ال ُيدرى ما وراءه(((1؛ ويجمع عىل غيوب.
والشهادة خ ٌرب قاطع ،وشاهده مشاهدة عاينه وحرضه ،فهو شاهد .والشهيد الحارض ،وكذا الذي ال يغيب
عن علمه يشء(.((1
يف العرف اإلسالمي

وللفظة "الغيب" يف االعتقاد اإلسالمي معنيان ،وهو تقسيم تقريبي ألنواع الغيب:
ö öمن حيث الداللة عىل "الزمان" ،يعني الغيب ّ
كل ما خفي عىل علم اإلنسان من أمور املايض
والحارض واملستقبل ،كام باآلية القرآنيةِ ﴿ :ت ْل َك م ِْن أَ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب نُوحِ ي َها إِلَ ْي َك﴾ (هود.)49 ،
خاصا ال تصل إليه حواس اإلنسان
ö öمن حيث الداللة عىل "املكان" ،يعني الغيب عاملًا ووجو ًدا ً
وطاقة عقله ،وذلك كوجود الله سبحانه ،وعامل ما بعد املوت ،واآلخرة وعجائبها ،وبعض
املخلوقات التي ال نشاهدها كاملالئكة ،وغري ذلك مام طلبت الرشيعة منا أن نُص ّدق به ،وأطلقت
عىل هذا التصديق اسم "اإلميان" .فالعامل يستعمل فيام َيعلم به الخالق ،وهو ما سوى الله تعاىل
من املوجودات ،وجمعه عىل عوامل؛ ولذلك ينقسم العامل إىل عاملي الغيب والشهادة(.((1
11
12
13
14

10 Alvin Toffler, Le choc du futur (Paris: Gallimard, 1987), p. 513.
محمد مجد الدين الفريوز أبادي ،القاموس املحيط (القاهرة :مطبعة السعادة1326 ،هـ) ،مادة "غيب".
محمد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس (بنغازي :دار ليبيا1306 ،هـ) ،مادة "غيب".
املرجع نفسه ،مادة "شهد".
محمد عيل التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،ج ( 3بريوت :دار صادر ،د .ت ،).ص .1053
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يف القرآن

ويتحصل من أقوال
أما يف االستعامل القرآين ،فالغيب يرد مقرونًا بكلمة الشهادة يف حاالت كثرية ج ًّدا؛
ّ
أهل التفسري ورشوحهم لبعض اآليات التي ورد فيها ذكر الغيب والشهادة اآليت:
ö öالغيب هو اآلخرة ،والشهادة هي الدنيا(.((1
ترسه النفوس ،وتنطوي عليه الصدور ،والشهادة ما يظهره الناس ويربزونه .ولذلك
ö öالغيب هو ما ّ
الرس ،والشهادة العالنية(.((1
قال بعضهم :الغيب هو ّ

الخلـق ،والشهادة ما يعرفونه(.((1
ö öالغيب ما ال يعرفه ْ
الحس( .((1قال األصفهاين:
حواس اإلنسان ومداركه ،والشهادة ما حرضه
ö öالغيب ما غاب عن
ّ
ّ
الحاسة ّ
الغيب "استعمل يف ّ
وعم يغيب عن علم اإلنسان ،مبعنى الغائب"(.((1
كل غائب عن ّ
ترسه النفوس ال يعرفه الخلق ،وما يظهر عىل الجوارح
فأما القوالن الثاين والثالث فمتقاربان ،فام ّ
معروف للخلق .لكن هذا أحد أفراد ما ال يعرفه الخلق ،فهم – كام ال يعرفون أرسار النفوس – ال يعرفون
أيضً ا أمور اآلخرة وحقائقهاّ ،إل ً
قليل مام حكاه الوحي ،ولواله ما عرفوا عنها شيئًا .ولذلك فإنّ القول
الرابع هو أيضً ا شديد الصلة بالقول الثالث.
ما الذي يجمع بني األقوال الثالثة؟ يجمع بينها أنّ ما يعلمه الخَ ـلق – أو ميكن لهم علمه – يع ّد من
عامل الشهادة ،أ ّما ما ال يعرفونه ،وال سبيل لهم إىل أن يعرفوه ،فهو من عامل الغيب .وهذا معنى القول
الرابع ،ولذلك اختاره كثري من املفرسين ،وكثري منهم اقترص عليه؛ فهو القول الراجح ،وهو ح ّد ما بني

مفهومي الغيب والشهادة.
15
16
17
18

19

املرجع نفسه ج  ،4ص 87؛ محمد فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ( 29بريوت :دار الفكر ،)1993 ،ص 293؛ أبو محمد عبد الحق
ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج ( 15الرباط :وزارة األوقاف ،)1989-1975 ،ص.479
التهانوي ،ج  ،4ص87؛ سورة الحرش ،اآلية 22؛ الرازي ،ج  ،16ص 194؛ ج  ،22ص 293؛ أبو السعود محمد العامدي ،إرشاد العقل
السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،ج ( 5القاهرة :املطبعة املرصية ،)1928 ،ص .155
الرازي ،ج  ،19ص 22؛ وانظر :أبو عبد الله محمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ( 18بريوت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص .30
أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،7ط ( 3بريوت :دار املعرفة ،)1978 ،ص 145؛ ابن عطية ،ج
 ،14ص 91؛ ج  ،15ص479؛ التهانوي ،ج  ،4ص87؛ الرازي ،ج  ،19ص 22؛ القرطبي ،ج  ،14ص 60؛ ج  ،18ص 97؛ عبد الله أبو الربكات
النسفي ،مدارك التنزيل ،ج ( 2القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،د .ت) ،ص 144؛ العامدي ،ج  ،3ص 99؛ ج  ،5ص 155-154؛ محمد
الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير من التفسري ،ج ( 24املدينة املنورة :مكتبة العلوم والحكم ،د .ت) ،ص .31
الراغب األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،ج ( 3القاهرة :املطبعة الخريية1322 ،ه) ،ص  ،192كلمة غيب .وقارن يف الكتاب نفسه مع
كلمة شهد :ج  ،2ص .239 - 238
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يف نسبية املفهوم وأبعاده البرشية واملعرفية
اإلنسان معيار متييز الغيب عن الشهادة

ثم ،فإنّ ضابط التفرقة بني الغيب والشهادة هو اإلنسان نفسه ،ولذلك قال الراغبُ " :يقال لليشء
ومن ّ
غيب وغائب ،باعتباره بالناس ،ال بالله تعاىل ،فإنه ال يغيب عنه يشء"( .((2وعاملا الغيب والشهادة هام
عاملا "ما غاب عن
الحواس من الجواهر القدسية وأحوالها ،وما حرض من األجرام وأعراضها"( .((2فالغيب
ّ
حواس املخلوقات
هو مجموع األشياء الغائبة مام ال تصل إليه أعني الناس ،وكذا العوامل التي ال تبلغها
ّ
األرضية( .((2أ ّما الشهادة فام يشاهده الناس(((2؛ أو هي األشياء املشهودة ،أي الظاهرة املحسوسة
من املرئيات وغريها(.((2
وليس معنى هذا أنّ اإلبصار هو آلة التمييز الوحيدة بني الغيب والشهادة؛ وما يقع من ذلك يف كالم
حواس اإلنسان يف اإلحاطة باملوجودات.
بعض املفرسين هو تج ّوز ،ليس إ ّال ،بحكم أنّ اإلبصار أقوى
ّ
الحواس التي بها ُيدرك اإلنسان أشياء هذا
الحس ،ومرادهم
ّ
ولذلك يقول العلامء :الغيب ما غاب عن ّ
الوجود ،من اإلبصار وغري اإلبصار .وقد قال ابن عاشور يف هذا الشأن" :الشهادة ما يعلمه الناس ّ
مم
يدخل تحت اإلحساس الذي هو أصل ّ
كل العلوم"(.((2
الحواس ليست هي الطرق الوحيدة التي ُيكتسب بها العلم ،إذ توجد مجموعة كبرية من الحقائق
كذلك
ّ
املفسين
الوجودية ّ
توصل إليها اإلنسان بالعقل فحسب؛ فهي ليست من الغيب .ولهذا جمع بعض ّ
الحس وال
بني هذين الطريقني يف تعريف الغيب ،فقال البيضاوي" :الغيب األمر الخفي الذي ال يدركه ّ
الحواس ،وال تقتضيه بدائه
تقتضيه بديهة العقل"( .((2وقال القاسمي" :املراد بالغيب ما ال يقع تحت
ّ
العقول"(.((2
ولو فرضنا لإلنسان مقدر ًة عىل استشعار بعض الغيوب ،فإنّ ما يصل إىل معرفته منها ال يدخل تحت
مس ّمى الغيب .إ ًذا ،فالغيب ليس ما غاب عن حواس اإلنسان فحسب ،وال ما غاب عن عقل اإلنسان
20
21
22
23
24
25
26
27

األصفهاين ،ج  ،3ص .192
العامدي ،ج  ،5ص .155 - 154
ابن عاشور ،ج  ،14ص .229
ابن عطية ،ج  ،15ص 479؛ النسفي ،ج  ،2ص .144
ابن عاشور ،ج  ،13ص .98
املرجع نفسه ،ج  ،24ص .31
البيضاوي ،ج  ،1ص .55
القاسمي ،ج  ،2ص .35
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فحسب ،بل هو ذلك وغريه؛ ّ
عب عنه ابن عطية يف أحكم كلمة وأد ّقها ،فقال" :الغيب ما غاب عن
مم ّ
مدارك اإلنسان"(.((2
تعم عامل الغيب وزمانه؛ فقد قال ابن عاشور أيضً ا" :الغيب ما غاب عىل علم الناس
وهذه القاعدة ّ
بحيث ال سبيل لهم إىل علمه ،وذلك يشمل األعيان املغ ّيبة كاملالئكة والجن ،واألعراض الخفية ،ومواقيت
األشياء"( .((2وهذا التعريف يحيلنا عىل املعيار الذي من ّيز به بني الغيب والشهادة ،وهو الدليل.
الضابط املعريف يف التفرقة بني الغيب والشهادة

علم
يقول الكفوي يف هذا الشأن" :الغيب هو ما مل يقم عليه دليل ،ومل ينصب له أمارة ،ومل يتع ّلق به ٌ
مخلوق"( .((3وهذا هو السبب الذي من أجله كانت الغيوب الخمسة من العلم الذي استأثر الله
تعاىل به ،والتي يقول عنها ابن العريب أنه ال أمارة عليها ،وال عالمة ،ولذلك يكفر من ادعى علم يشء
من هذه الخمسة( .((3وهو يعني من دون دليل ،إذ ُيردف ذلك بقوله إنه إن وجدت أمارة ،كالتجربة
ً
مثل ،فال يكون ذلك من الغيب ،كتو ّقع الطبيب" :فإذا ا ّدعى ذلك عاد ًة ال واج ًبا يف الخِ لقة مل نكفره ومل
نفسقه"( .((3وقال أيضً ا يف موضع آخر[" :إن قال األطباء] إنها تجربة وجدناها ،تركوا وما هم عليه ومل
يقدح ذلك يف التم ّدح"(((3؛ أي مت ّدح الله تعاىل بعلمه الغيب .وكذلك يف موضوع تو ّقع كسوف الشمس
والقمر؛ فهو ممكن ،ألنه أمر ُيد َرك بالحساب(.((3
وكام أنّ ما ُيدرك بالتجربة ال يكون غي ًبا ،فكذلك ما ُيدرك بصحيح النظر ال يكون غي ًبا حقيقة( ،((3فالعربة
بالدليل عقل ًيا أكان أم تجريبيا أم خ ًربا عن الوحي .وهو ما يوضّ حه التفتازاين بقوله" :العلم بالغيب أمر
تف ّرد به الله تعاىل ،ال سبيل إليه للعبادّ ،إل بإعالم منه تعاىل ،وإلهام بطريق املعجزة أو الكرامة ،أو إرشاد
إىل استدالل باألمارات ،فيام ميكن ذلك فيه"( .((3وقال يف ذلك ابن حزم أيضً اّ :
"كل ما قام عليه دليل
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ابن عطية ،ج  ،3ص 85؛ وانظر ج  ،10ص .17
ابن عاشور ،ج  ،7ص .270
أيوب أبو البقاء الكفوي ،الكليات (بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1992 ،ص 667؛ وانظر :النسفي ،ج  ،3ص .219
أبو بكر بن العريب ،أحكام القرآن ،ج ( 2بريوت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص  .259وهي الخمسة الواردة يف اآلية القرآنية﴿ :إِنَّ الل َهَّ
السا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِف ْالَ ْر َحا ِم َو َما َت ْدرِي َن ْف ٌس َما َذا َت ْكسِ ُب َغدًا َو َما َت ْدرِي َن ْف ٌس ِبأَ ِّي أَ ْر ٍض َت ُ
ُوت إِنَّ ال َّل َه َعل ٌِيم
ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َّ
خَ ِب ٌري﴾ (لقامن.)34 ،
املرجع نفسه ،ج  ،2ص .259
املرجع نفسه ،ج  ،3ص .79
املرجع نفسه ،ج  ،2ص  .259وقد نقل القرطبي كالم ابن العريب وأقره يف :الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،7ص .4
املرجع نفسه ،ج  ،1ص .16
سعد الدين التفتازاين ،رشح العقائد النسفية (القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،)1987 ،ص .108
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( )...فليس غي ًبا ( )...وإمنا الغيب وعلمه هو أن يخرب املرء بكائنة من الكائنات دون صناعة ً
أصل"(.((3
ويقول الطاهر بن عاشور" :األمور التي لها أمارات مثل أمارات األنواء وعالمات األمراض عن الطبيب،
فتلك ليست من الغيب ،بل من أمور الشهادة الغامضة .وغموضها متفاوت ،والناس يف التوصل إليها
متفاوتون ،ومعرفتهم بها من قبيل الظن ال من قبيل اليقني ،فال تس ّمى ً
علم"(.((3
قسم العلامء الغيب إىل قسمني(:((3
وملا كان االعتبار – يف التمييز بني الغيب والشهادة – للدليل ،فقد ّ
املعني باآلية القرآنية:
ö öالقسم األول :الغيب الذي ال دليل عليه ،ال عقيل وال سمعي ،وهذا هو
ّ
﴿ َوعِن َد ُه َم َفات ُِح ا ْل َغ ْي ِب الَ َي ْع َل ُم َها إِ َّال ُهو﴾ (األنعام.)59 ،
اب
قسم نُصب عليه دليل ،عقيل أو سمعي ،وهو املقصود يف اآليتنيَ ﴿ :ذل َِك ا ْل ِك َت ُ
ö öالقسم الثاينٌ :
ِين ُي ْؤ ِم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب﴾ (البقرة.)3 - 2 ،
َل َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني ۞ ا َّلذ َ

وهذا ما يوضّ حه الرازي" :الغيب ينقسم إىل ما عليه دليل ،وإىل ما ليس عليه دليل… أ ّما الذي ال دليل
عليه فهو سبحانه وتعاىل العامل به ال غريه ،وأ ّما الذي عليه دليل فال ميتنع أن نقول :نعلم من الغيب ما
لنا عليه دليل ...وعىل هذا الوجه قال العلامء :االستدالل بالشاهد عىل الغائب أحد أقسام األدلة"(.((4
فاألول الذي عليه دليل ميكن معرفته ،بخالف الثاين(.((4

وهنا سؤال :هل العربة يف هذا التمييز هي تحصيل الدليل ،مبعنى هل هذا من رشطه؟ أم املعترب هو
اإلمكان ،مج ّرد إمكان الدليل ال تحصيل وقوعه ،فيكون املقصود مطلق الدليل ،حتى ذلك الذي ال نعرفه
وال نتوافر عليه؟
الغيب قسامن :مطلق ومقيّد

الجواب هو أنّ توافر الدليل ليس ً
رشطا يف أن نع ّد بعض الغيب من القسم الثاين القابل لإلدراك البرشي.
فيكفي أنّ هذا الدليل ممكن ،واحتامله قائم .وفائدة هذا األمر أنّ الغيب الذي عليه دليل هو الغيب
يهم إن ك ّنا نعرف هذا الدليل ،أو ال نعرفه؛ فجهلنا به ال يخرجه
ا ُملد َرك أو القابل لإلدراك .وبعد هذا ال ّ
عن القسم الثاين من الغيب.
37
38
39
40
41

عيل بن أحمد بن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج ( 5بريوت :دار الجيل ،)1985 ،ص .150
ابن عاشور ،ج  ،7ص .271
نارص الدين بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،ج ( 1القاهرة :املكتبة التجارية ،د .ت ،).ص 55؛ العامدي ،ج  ،1ص 24؛
التهانوي ،ج  ،3ص 1090؛ الكفوي ،ص 668؛ أبو الفضل شهاب الدين محمود األلويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،ج ( 1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ت) ،ص .114
الرازي ،ج  ،2ص .32
الكفوي ،ص .668
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غيب مطلق
ولذلك كان هذا النوع من الغيب نسب ًّيا أو إضاف ًيا أو مق ّي ًدا ،بخالف النوع األول الذي هو ٌ
الس َم َو ِ
ات
أو حقيقي .ولذا نجد ابن تيمية يقول بصدد حديثه عن اآلية القرآنيةُ ﴿ :قل َل َي ْع َل ُم َمن ِف َّ
َو ْالَ ْر ِض ا ْل َغ ْي َب إِ َّل ال َّلهُ﴾ (النمل" :)65 ،هذا هو الغيب املطلق عن جميع املخلوقني الذي قال فيهَ ﴿ :فال
ُي ْظ ِه ُر َع َل َغ ْي ِب ِه أَ َح ًدا﴾ (الجن .)26 ،والغيب املق ّيد ما ع ّلمه بعض املخلوقات من املالئكة أو الجن أو
اإلنس وشهدوهّ .
غيب ع ّمن غاب عنه ،ليس هو غي ًبا ع ّمن شهده .والناس ك ّلهم قد يغيب عن
فإنا هو ٌ
هذا ما يشهده هذا ،فيكون غي ًبا مق ّي ًدا ،أي غي ًبا ع ّمن غاب عنه من املخلوقني ،ال ع ّمن شهده ،ليس غي ًبا
مطل ًقا غاب عن املخلوقني قاطبة"(.((4
هذا أصل تقسيم العلامء الغيب إىل قسمني :مطلق ومق ّيد( .((4فام عرفه اإلنسان أو أمكن له معرفته هو
الغيب املق ّيد ،وما ال سبيل لإلنسان إىل علمه فهو الغيب املطلق .والقرآن يس ّمي قصص األنبياء القدامى
– ً
مثل – غي ًبا ،وهي ملن حرضها ليست غي ًبا .فهذا الغيب النسبي أي نسب ًة إىل قوم دون قوم ،أو اإلضايف
ثم:
غيب باإلضافة إىل ٍ
أي هو ٌ
ناس دون ناس ،أو املق ّيد .ومن ّ
ö öالغيب املطلق ،هو الذي ال يعرفه ّإل الله ،وغاب عن جميع خلقه.
ö öالغيب املق ّيد ،ويسمى أيضً ا الغيب اإلضايف( ،((4هو ما علمه بعض خلق الله وخفي عن البعض
تتم بإذن الله ،فريجع األمر – أمر الغيب – إىل الله ألنه إ ّما
اآلخر .وهذه املعرفة بالغيب املق ّيد ّ
يختص بالغيب لنفسه ،وإ ّما يأذن بكشفه لبعض عباده؛ فمعرفة الغيب ال تخرج عن إرادته.
ّ
ولذلك حني َذكر بعض الصحابة وقت الكسوف وتو ّقعهُ ،وأ ْنـكر عليه ،أجاب" :إمنا الغيب خمس .وتال
آيةَ ﴿ :وعِن َد ُه َم َفات ُِح ا ْل َغ ْيب﴾...؛ وماعدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم"(.((4
وأشهر الغيوب املطلقة هي مفاتيح الغيب الخمسة .لكن إذا ْأطـلع الله تعاىل بعض خلقه عىل بعضها،
ولو كان مخلو ًقا واح ًدا ،خرج ذلك الغيب عن اإلطالق إىل التقييد .فقد قال ابن كثري يف آية﴿ :إِنَّ ال َّل َه
السا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِف ْالَ ْر َحا ِم( ﴾...لقامن" :)34 ،إنزال الغيث ال يعلمه ّإل الله،
ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َّ
لكن إذا أمر به علمته املالئكة املوكلون بذلك ،ومن شاء الله من خلقه .وكذلك ال يعلم ما يف األرحام ّ
مم
42
43

44
45

أحمد تقي الدين بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ( 16الرباط :مكتبة املعارف /املكتب التعليمي السعودي باملغرب ،د.ت ،).ص 110؛
وانظر أيضً ا :ج  ،14ص .52 - 51
انظر هذا التقسيم يف :أبو محمد األندليس بن أيب جمرة ،بهجة النفوس ،ج  ،4ط ( 2بريوت :دار الجيل ،)1972 ،ص 272؛ أحمد بن
عيل العسقالين بن حجر ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ج ( 15بريوت :دار الفكر ،)1993 ،ص 315؛ كتاب التوحيد ،باب قول
الله تعاىل :عامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا؛ الكفوي ،ص 668؛ محمد متويل الشعراوي ،الغيب (القاهرة :مطابع دار أخبار اليوم،
 ،)1998ص 15 ،11 ،9؛ محمد رشيد رضا ،تفسري القرآن الحكيم ،ج  ،7ط ( 2بريوت :دار املعرفة ،د.ت ،).ص .422
الكفوي ،ص .668
أورده ابن حجر يف فتح الباري ،ج  ،1ص  ،169يف حديث جربيل من كتاب اإلميان ،وقال أخرجه حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة؛
وانظر :رشيد رضا ،ج  ،7ص .422
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يريد أن يخلقه تعاىل سواه ،ولكن إذا أمر بكونه ذك ًرا أو أنثى ،أو شق ًّيا أو سعي ًدا ،علم املالئكة املوكلون
بذلك ،ومن شاء الله من خلقه"(((4؛ فيصري غي ًبا مق ّي ًدا.
متغي أبدا
فاصل ما بني الغيبني
ّ

معيار التفرقة بني النوعني من الغيب هو اإلنسان نفسه ،وطبيعة معارفه ومدى علومه .لذلك ال توجد
متغية؛ فتنتقل
معايري دقيقة للفصل بني الغيب املطلق والغيب املق ّيد ،إذ الحدود بينهام دامئًا متح ّركة ّ
بعض الغيوب من دائرة املطلق إىل املق ّيد إذا تق ّدمت املعرفة البرشية ،كام يف حالة معرفة جنس
الجنني ً
مثل .والذي يح ّرك هذه الحدود بني الغيبني هو اإلنسان نفسه ،بقدر علمه ومعرفته؛ فتضيق
دائرة الغيب املق ّيد أو ت ّتسع بحسب جهده هو يف تحقيق هذا التضييق ،وبحسب سعيه لفهم العامل
وحركته من حوله.
وهنا ميكن أن نذكر قاعد ًة يف املوضوع :ال سبيل إىل معرفة الغيوب الخمسة معرفة تفصيلية ،كزمان
املوت وتاريخ القيامة بالضبط .أ ّما ما عدا هذه الخمسة فقابل للعلم ،وذلك ألنّ جوهر املعرفة يف
اإلسالم يحكمه مبدآن:
ٌ
عقلية فحسب ،فاملستحيل هو املستحيل الريايض ،كالجمع
ö öاملبدأ األول :االستحالة
بني املتناقضني(.((4
ö öاملبدأ الثاين :اتساع اإلمكان يف الوجود ،حيث عاملنا هذا هو أحد العوامل املمكنة الالنهائية .وال
يضع الدين عىل هذا اإلمكان قيو ًدا ،ومن هنا فتح املجال واس ًعا أمام َم َل َكة برشية مهمة هي
"الخيال" .ولذلك فالعقل اإلسالمي عقل ج ّد متح ّرر ال يعرف املستحيل ّإل يف أضيق نطاق ،وهو
الريايض .واملستقبل بالنسبة إليه عبارة عن مستقبالت متع ّددة ،ال مستقبل واحد(.((4
ن الغيب
م بني علم الغيب وظ ّ
فرق مه ّ

واملقصود بالغيب هنا :الغيب املق ّيد .وقد رأى علامؤنا أنّ الكالم يف الغيب املق ّيد والبحث فيه أمر
علم يقني ال يخطئ أب ًدا ،والثاين
ممكن ،وقالوا إنّ الفرق بني العلم اإللهي به والعلم البرشي ،هو أنّ األول ُ
ظن يصيب ويخطئ ،ويقوى ويضعف .ولذلك ال يتع ّلق األمر يف الدراسة املستقبلية بعلم املستقبل ،وهو
ّ
العلم الخاص بالذات اإللهية ،بل باسترشاف املستقبل ،وهو معرفة برشية نسبية تنبني عىل االحتامل
 46تفسري ابن كثري ،ج  ،3ص .560 - 559
 47راجع :أبو يعرب املرزوقي ،مفهوم السببية عند الغزايل (تونس :دار بوسالمة للطباعة والنرش ،)1978 ،ص  103وما بعدها.
 48تساعد النظرية األشعرية يف الخلق املتجدّد عىل هذا الفهم ،وهي تتص ّور أنّ الخلق – خلق األشياء والحركات والعامل – عملية مستمرة
خاصا ليس هذا موضعه.
ال تتو ّقف .وال مجال هنا لالستفاضة يف هذا املوضوع الذي يحتاج بحثًا ً
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املنجم (يعني الفليك) الذي يخرب بوقت الغيث واملوت فإنه يقول
وغلبة الظن .قال النسفي" :وأ ّما ّ
بالقياس والنظر يف الطالع ،وما يدرك بالدليل ال يكون غي ًبا .عىل أنه مجرد الظن ،والظن غري العلم"(.((4
ولذلك ع ّد ابن العريب توقعات الطبيب يف أمور الحمل – عىل سبيل املثال – تو ّقعات صحيحة ،أي سائغة
يف العلم والرشع ،ألنّ مبناها عىل العادة والتجارب" ،والعادة يجوز انكسارها ،والعلم ال يجوز تب ّدله"(((5؛
أي علم الباري.
السا َع ِة َو َما تَخْ ُر ُج مِن َ َث َر ٍ
ات ِّم ْن أَ ْك َم ِم َها َو َما ت َْحم ُِل م ِْن ُأن َث ٰى َو َل
ونقرأ يف القرآن الكريم﴿ :إِلَ ْي ِه ُي َر ُّد ِع ْل ُم َّ
مفسا هذه اآلية" :العلم بحدوث الحوادث املستقبلة يف أوقاتها
تَضَ ُع إِ َّل ِب ِع ْل ِمهِ﴾ (فصلت .)47 ،قال الرازي ّ ً
املعينة ليس ّإل عند الله سبحانه ( )...فإن قيل :أليس أنّ املنجمني قد يتع ّرفون من طالع سنة العامل ً
أحوال
كثرية من أحوال العامل ،وكذلك قد يتع ّرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالهم ،وههنا يشء آخر يسمى علم
الرمل ،وهو كثري اإلصابة ،وأيضً ا علم التعبري باالتفاق قد ّ
يدل عىل أحوال املغيبات ،فكيف الجمع بني هذه
العلوم املشاهدة وهذه اآلية؟ قلنا إنّ أصحاب هذه العلوم ال ميكنهم القطع والجزم يف يشء من املطالب
ظن ضعيف ،واملذكور يف هذه اآلية أنّ علمها ليس ّإل عند الله ،والعلم هو
الب ّتة ،وإمنا الغاية القصوى ادعاء ٍّ
الجزم واليقني ،وبهذا الطريق زالت املنافاة واملعاندة؛ والله أعلم"(.((5
وهذا الفرق الكبري من املواضع التي ّ
زل فيها ناس ،حني خلطوا بني األمرين .قال أحمد القرطبي يف مفاتح
الغيب الخمسة" :من ا ّدعى علم يشء من هذه األمور كان يف دعواه كاذ ًباّ ،إل أن ُيسند ذلك إىل رسول
ظن الغيب فلم يتع ّرض يشء من
بطريق تفيد العلم القطعي ،ووجود ذلك متع ّذر ،بل ممتنع .وأ ّما ّ
ٍ
يظن املنجم أو صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئًا مام يقع يف
الرشع لنفيه وال إلثباته ،فقد يجوز أن ّ
املستقبل ،فيقع عىل ما ظنه ،فيكون ذلك ظ ًّنا صاد ًقا إذا كان عن موجب عادي يقتيض ذلك الظن ،وليس
بعلم"( .((5وقد نقل هذا الكالم جامعة من العلامء وأق ّروه ،منهم :ابن حجر ،ومحمد ميارة ،واأللويس،
وأحمد القباب ،والونرشييس(.((5
49
50
51
52
53

النسفي ،ج  ،3ص .286
ابن العريب ،ج  ،3ص .79
الرازي ،ج  ،27ص .137
أحمد أبو العباس القرطبي ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ج  ،1ط( 1دمشق :دار ابن كثري /دار الكلم الطيب،
 ،)1996ص .156
ابن حجر ،ج  ،1ص 169؛ محمد بن أحمد ميارة ،الدر الثمني رشح املرشد املعني (بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،ص 66؛ أحمد بن يحيى
الونرشييس ،املعيار املعرب ،ج ( 12الرباط :وزارة األوقاف املغربية ،)1981 ،ص 56؛ األلويس112/22 ،؛ ولربهان البقاعي رأي يشبه
ما قاله القرطبي ،انظر تفسريه :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (حيدر أباد :دائرة املعارف العثامنية ،)1984 ،ج  ،15ص
.217 - 215
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االحتامل يف نظرية املعرفة يف اإلسالم

ي ّتضح هذا الفرق بني علم الغيب وظ ّنه أكرث ،إذا ّاطلعنا عىل موقف الدين من منهج بناء العلم وقارنّاه
بغريه .ففي تاريخ الفلسفة األوروبية إىل حدود العرص الحديث ،كانت الغلبة دامئًا يف موضوع نظرية
املعرفة للمدرسة األرسطية التي رأت – كام يقول الفيلسوف الفرنيس املعارص ليون روبان – أنّ موضوع
املعرفة وغايتها هو اكتشاف الحقيقة املطلقة ال الوصول إىل درج ٍة معينة من املعرفة االحتاملية .ولذلك
تأسست املعرفة األرسطية عىل الربهنة املنطقية(.((5
ّ
وهذه الرؤية األرسطية تختلف جوهر ًّيا عن نظرية املعرفة اإلسالمية التي تعرتف بإمكان بناء العلم عىل
االحتامل .وقد أوضح أحمد الريسوين ج ّي ًدا هذه الطبيعة العميقة للمعرفة يف اإلسالم ،وذلك يف كتابه عن
"نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية"( ،((5إذ يقول يف رشح فكرتها األوليةّ :
"يتول هذا
البحث الكشف عن إحدى النظريات الكربى التي تتش ّكل منها املنظومة املنهجية األصولية يف اإلسالم ،وهي
وجهت التفكري اإلسالمي ،وتحكمت يف
نظرية ينضوي تحتها وينبع منها ٌ
عدد كبري من املبادئ والقواعد التي ّ
ً
ومنسجم ملعالجة عد ٍد ال يحىص من القضايا
اإلنتاج العلمي اإلسالمي .وهي نظرية تعطي جهازًا منهج ًّيا واس ًعا
واملسائل العلمية والعملية التي يحتوي عليها اإلسالم ،أو تواجه املسلمني ،وتواجه العقل املسلم ،بصفتها نوازل
ومشكالت جديدة"( .((5وخالصة هذه النظرية أننا فيام نسعى إليه من أمور علمية أو عملية قد نح ّقق مبتغانا
نتمسك مبا تشري به األدلة
عىل أكمل الوجوه وأمتّها .لكن حني يتع ّذر علينا الوصول إىل اليقني والكامل ،فإننا ّ
والقواعد مام هو قريب من درجة اليقني تلك .فإذا فقدنا درجة التقريب هذه ،رصنا إىل التغليب ،أي األخذ
مبا غلب احتامل صدقه وصحته ،ومبا غلب من املقادير واألحوال والصفات ...ومل نلتفت إىل االحتامل اآلخر.
ولذلك يضيف الكاتب" :إنّ قرص مصطلح العلم عىل ما كان يقين ًّيا مطاب ًقا – وال ب ّد – لحقيقة األمر ،إمنا هو
اصطالح خاص ،فمن الغلط اعتباره املعنى الوحيد للعلم ،كام فعل املتك ّلمون واملتفلسفون"(.((5

ثان ًيا .الزمن يف اإلسالم :اعتبار املآل ،واملستقبل املفتوح
إنّ هذه املستقبلية القرآنية – التي تكشَّ ف لنا جز ٌء منها من خالل دراسة مفهوم الغيب – مل تبق أسرية
االعتقاد والنظر الفكري ،فقد امت ّدت إىل الفلسفة اإلسالمية العامة املتعلقة مبفاهيم الدنيا والزمان
54 Léon Robin, La pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique (Paris: La Renaissance du Livre, 1923), p. 297.
 55أحمد الريسوين ،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية (مكناس :دار مصعب.)1994 ،
 56املرجع نفسه ،ص .4
 57املرجع نفسه ،ص .17
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والتاريخ؛ بل إنها انعكست حتى عىل الفقه ومقاصده ،فأنتجت فيهام ما يسميه أهل االجتهاد بـ "اعتبار
املآل" ،وهو من أعظم األصول الرشعية التي ّ
تدل عىل لزوم النظر يف املستقبل ومراعاته.
اإلسالم ومبدأ املستقبل املفتوح

ظهر لنا أن نرشح هذا املبدأ من خالل مقارنته مبا "يشبهه" يف الثقافة األوروبية الحديثة ،إذ بضدها
تتميز األشياء كام يقال؛ وذلك ما يس ّمى بــ "مفهوم أو أيديولوجيا التقدم" .وإن كان هذا املفهوم
يرتاجع ملصلحة مفهوم آخر هو "النهاية" ،إذ يطفح الفكر الغريب اليوم بأفكار النهايات واالنحطاط .وكال
املوضوعني يحتاج دراسة خاصة ومعمقة ،ولذا سنكتفي هنا باإلشارة إليهام.
فكرة التقدّم

ُيع ّرف املفكر واألديب الفرنيس إمييل ليرتي التق ّدم بالحركة إىل األمام ،بالتطور عرب الزمن ،وباالزدياد من
واملؤسسات العامة( .((5أما
األشياء أو من ّوها .وإذا أطلقت الكلمة فهي تعني التحرك املتد ّرج للحضارة
ّ
الروس فقد كتب يف موسوعته الشهرية أنّ التق ّدم هو "فكرة أنّ اإلنسانية تنتقل ّ
كل يوم من حال إىل ما
هو أحسن منه ،وأنها ّ
كل يوم أكرث سعادة .وهذه الفكرة بالخصوص عزيزة ج ًّدا عىل أهل عرصنا"(.((5
وقد تح ّول مفهوم التق ّدم إىل أيديولوجيا كاسحة ،بلغت أوجها بأوروبا القرن التاسع عرش ،بل أصبح
خالصا ،ولذلك كتب بيري الروس" :اإلميان يف قانون
– كام قال أنطوان أوغستان كورنو – مفهو ًما دين ًيا ً
التق ّدم هو اإلميان الحقيقي يف عرصنا هذا"( ،((6ولهذا انترشت فكرة تقسيم التاريخ إىل مراحل مع ّينة،
يفرتض أنّ تؤدي ّ
كل واحدة منها لولوج املرحلة الالحقة .إنّ الوهم الكبري للقرن التاسع عرش – فيام يرى
كارل بوبر يف كتابه الكالسييك "بؤس التاريخانية" – هو االعتقاد بوجود ق َد ٍر مح ّدد لإلنسانية يدفعها
لبلوغ غاية مع ّينة عرب املرور مبراحل رضورية.
قسم التاريخ – يف رشحه لكتاب
وقد أعجب مف ّكرو التق ّدم بالراهب اإليطايل جواشيم دوفلور الذي ّ
"القيامة" ليوحنا – إىل عرص األب ،ثم عرص االبن ،ثم عرص الروح القدس ،عىل منوال التثليث املسيحي؛
وأخ ًرياّ ،بش بقدوم هذا العرص الثالث( .((6ثم جاء اإليطايل فيكو – صاحب كتاب "العلم الجديد"
( – )1730فأوضح أنّ املجتمعات مت ّر بثالثة أطوار :الطور الساموي  -اإللهي ،فالطور البطويل ،فالطور
Emile Littré, Dictionnaire de La Langue Française (Monte-Carlo: Edition Madec, 1970), Article: Progrès.
Pierre Larousse, Dictionnaire Universel du XIXe siècle (Paris: Larousse, 1867-1890), Article: Progrès.
Ibid.
Antoine Faivre, L'Esotérisme (Paris: Presses Universitaires de France, 1993), p. 38.
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قسم املراحل إىل ثالث:
اإلنساين .وكذلك فعل أوغست كونت يف "دروس الفلسفة الوضعية" حني ّ
ثم الوضعية.
ثم امليتافيزيقيةّ ،
الالهوتيةّ ،
اإلسالم والزمن

أما اإلسالم فال يضع بداية للتقدم وال نهاية له ،مرو ًرا بفرتة الذروة .لذلك ال توجد صريورة مع ّينة منذ
ظهر هذا الدين إىل يوم القيامة :ال خَ ّطية وال دائرية .إنّ أحوال البرشية – يف املايض واملستقبل – متن ّو ٌ
عة
اس﴾ (آل عمران:
ي ال َّن ِ
ج ًّدا ،ولها صريورات متع ّددة ،إذ نقرأ يف القرآن الكريمَ ﴿ :و ِت ْل َك ْالَ َّيا ُم ُن َدا ِو ُل َها َب ْ َ
)140؛ فهذه س ّنة التداول .ولإلنسانية أيضً ا قابليات للتغيري نحو األفضل أو نحو األسوأ﴿ :إِنَّ ال َّل َه ال ُيغ ِّ َُي
َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَ ْنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد)11 ،؛ وهذا إعالء من شأن اإلرادة البرشية .ولكن األ ّمة مدعوة
إىل التج ّدد والنهوض دامئًا ،ففي الحديث" :إنّ الله يبعث لهذه األ ّمة عىل رأس ّ
كل مئة سنة من يج ّدد
وأحب إىل الله
لها أمر دينها"( .((6ولذلك يح ّرم عليها االستكانة للضعف والسقوط" :املؤمن القوي خري
ّ
من املؤمن الضعيف ،ويف ّ
كل خري"(.((6
ولهذا ال يع ّلق اإلسالم مصري البرشية عىل تواريخ مح ّددة ،وال مراحل معينة .فالفعل اإلنساين ح ّر طليق،
وهو مدع ّو لصناعة املستقبل واملساهمة يف ترشيد حركة التاريخ .وحني يخرب القرآن الكريم مبجيء يوم
اختص الله سبحانه مبعرفتها،
القيامة ،فهو يسارع إىل التنبيه إىل أنّ زمن ذلك من مفاتح الغيب التي
ّ
وال شأن لإلنسان بهاّ ،إل بالعمل واالستعدادٍّ ،
لكل من الدنيا واآلخرة" :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم
فسيلة ،فإن استطاع ّأل يقوم حتى يغرسها ،فليغرسها"( .((6ولذا كانت عقيدة املهدوية التي تج ّمد
حركة األ ّمة ،وتضع "تق ّدم" األ ّمة وخرييتها وانتصارها يف مستقبل بعي ٍد عىل الجميع انتظاره ،كانت هذه
العقيدة بهذه الصورة شديدة االنحراف عن روح الدين ،كاملة التناقض مع رسالته التي نزل من أجلها؛
بل غاية ما يف اإلخباريات بظهور املهدي هو البشارة التي تدخل يف أرشاط الساعة ،وال عالقة لذلك
بالعمل ،وال بالحارض.
كام أنّ اإلسالم ال يرى أنّ الخري يف اإلنسانية ينحرص يف فرتة معينة ،ال حتى يف زمن ال ّنبي العظيم ،وال يف
خي ،لكنه ال يحتكر الخري ،إذ يف البرشية إمكانات
القرون األوىل املشهود لها بالخريية .فالسلف منوذج ّ
الصدد ،جاء يف الحديثَ " :مثل أ ّمتي مثل املطر ،ال
دامئة للنهوض والتفوق واالرتفاع إىل املثال .ويف هذا ّ
 62رواه أبو داود يف أبواب املالحم من سننه.
 63رواه مسلم عن أيب هريرة.
 64رواه أحمد يف مسند أنس بن مالك؛ أبو عبد الله البخاري ،صحيح األدب املفرد ،محمد نارص الدين األلباين (محقق ومعلق) ،ط 4
(السعودية :دار الصديق للنرش والتوزيع.)1997 ،
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ُيدرى أوله خري أم آخره"( .((6بل إنّ النبي الكريم يحرص دامئًا عىل فتح باب األمل يف مستقبلٍ أفضل" :إذا
قال الرجل هلك الناس ،فهو ُ
أهلكهم"(.((6
مبدأ "اعتبار املآل" األصويل استرشافًا للمستقبل

إنّ اعتبار املآل يعني الربط بني الغاية والوسيلة ،فال يكفي أن ننظر إىل واقع الظاهرة أو املشكلة
اآلن ،فنعالجها فقه ًيا بحسب هذا الواقع ،بل إىل ذلك يجب أن نضع يف حسباننا نهاية هذه الظاهرة
وإىل ّأي يشء ستؤول .لذلك تجمع فكرة اعتبار املآالت بني املسار والغاية ،بني الصريورة والهدف،
بني الحارض واملستقبل.
و"اعتبار املآل" نوع من املوازنة بني ظاهر الدليل الرشعي ونتائجه من مصالح أو مفاسد ،فهو األثر املرتتّب
"أصل ّ
عن الفعل؛ وذلك ال يكون ّإل باملستقبل .لذلك يع ّرف فريد األنصاري اعتبار املآل بأنه ٌ
كل يقتيض
ً
اعتباره تنزيل الحكم عىل الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة
استقبال"( .((6وهذا أصل رشعي عظيم ،حتى
إنّ الشاطبي ف ّرع عليه أربعة قواعد رشعية كبرية :الذرائع ،والحيل ،ومراعاة الخالف ،واالستحسان(.((6
ونقرأ عند الشاطبي" :النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رش ًعا ،كانت األفعال موافقة أو مخالفة.
وذلك أنّ املجتهد ال يحكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام ّإل بعد نظره
إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل .فقد يكون مرشو ًعا ملصلح ٍة فيه تُستجلب أو ملفسدة تُدرأ ،ولكن له ٌ
مآل
عىل خالف ما قصد فيه .وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل
يتم النظر يف األسباب ّإل مع استحضار املس ّببات(.((7
عىل خالف ذلك"( .((6وإمنا وجب اعتبار املآل ألنه ال ّ
وميكن التمثيل له بخطاب الرسول األكرم لعائشة كام جاء يف الحديث" :لوال حداثة قومك بكفر – ويف
ٌ
لفظ :لوال أنّ قومك
حديث عهدُ هم بكفر أو بجاهلية – لنقضت الكعبة ،فجعلت لها بابني"( .((7وقد
ب ّوب البخاري عىل هذا الحديث يف كتاب العلم :باب "من ترك بعض االختيار مخافة أن ي ْق ُص فهم بعض
65
66
67
68
69
70
71

رواه الرتمذي يف آخر كتاب األمثال من سننه ،رقم 2869؛ وأحمد يف مسند أنس12267 ،؛ قال الحافظ ابن حجر :حديث حسن له طرق
قد يرتقي بها إىل الصحة؛ ابن حجر.3650 ،
رواه مسلم يف كتاب ال ّرب والصلة من الجامع2623 ،؛ وأبو داود يف األدب4983 ،؛ وأحمد يف مسند أيب هريرة.7671 ،
فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند الشاطبي (القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة ،)2010 ،ص .457
راجع التفاصيل يف :أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي ،املوافقات ،ج ( 5الخُ رب :دار ابن عفان ،)1997 ،املسألة العارشة من مسائل االجتهاد،
ص  182وما بعدها.
املرجع نفسه ،ج  ،5ص .177
املرجع نفسه ،ج  ،5ص .178
انظر متام الحديث يف :أبو عبد الله البخاري ،الجامع الصحيح (بريوت :دار الفكر ،)1981 ،كتاب العلم ،باب من ترك بعض االختيار،
 .126وقد تكرر كث ًريا 1583 :إىل ...3368 ،1586؛ مسلم ،كتاب الحج ،باب يف نقض الكعبة وبنائها.
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الناس عنه فيقعوا يف أش ّد منه"؛ إذ يف الحديث ترك بعض األمور التي ُيستصوب عملها إذا خيف تو ّلد
ما هو أرضّ من تركه؛ وفيه استئالف الناس عىل اإلميان ،وتسهيل األمور عليهم حتى ال ينفروا ،رشيطة
عدم تعطيل ركن من أركان الرشع( .((7والحديث اآلخر أنه ملا صدر من بعض املنافقني انتقاص من
النبي الكريم ،وقالوا﴿ :لَ ِئ َّر َج ْع َنا إِ َل ا ْل َمدِي َن ِة لَ ُيخْ ِر َج َّن ْالَ َع ُّز ِم ْن َها ْالَ َذ َّل﴾ (املنافقون .)8 ،طلب عمر أن
يقتل من ظهر نفاقه ،لكن الرسول أجابه كام جاء يف الحديث" :دعه ،ال يتح ّدث الناس أنّ محم ًدا يقتل
أصحابه .ويف لفظ :أخاف أن يتح ّدث الناس.((7("...
وذكر الشيخ دراز يف وجه تعارض اعتبار الحال واملآل هنا" :موجب القتل حاصل ،وهو الكفر بعد
النطق بالشهادتني ،والسعي يف إفساد حال املسلمني كا ّفة مبا كان يصنعه املنافقون ،بل كانوا أرضّ عىل
اإلسالم من املرشكني ،فقتلهم در ٌء ملفسدة حياتهم .ولكن املآل اآلخر – وهو هذه التهمة التي تبعد
الطأمنينة عن مريدي اإلسالم – أش ّد رض ًرا عىل اإلسالم من بقائهم"( .((7وقد أحسن القايض عياض بيان
هذا النظر النبوي إىل املستقبل ،فقال يف الحديث" :فيه ترك بعض األمور التي يجب تغيريها ،مخافة أن
يؤ ّدي تغيريها إىل أكرث منها ...وكان النبي عليه الصالة والسالم يستألف عىل اإلسالم النافرين عنه ،فكان
يعفو عن أشياء كثرية أ ّول اإلسالم لذلك ،لئال يزدادوا نفو ًرا ...ولهذا مل يقتل املنافقني ،وو ّكل أمرهم إىل
ظواهرهم ،مع علمه ببواطن كثري منهم ،وإطالع الله تعاىل إياه عىل ذلك .وملا كانوا معدودين يف الظاهر
يف جملة أنصاره وأصحابه ومن تبعه ،وقاتلوا معه غريهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية ملن معهم من
عشائرهم ،وعلمت بذلك العرب ،فلو قتلهم الرتاب بذلك من يريد الدخول يف اإلسالم ون ّفـره ذلك"(.((7
ستشف من هذه األحاديث أن نحسب للمستقبل حسابه يف ّ
ّ
كل أمورنا الدينية والدنيوية.
وهكذا ُي
الصدد:
ويستحيل متا ًما أن ننزع عن اإلسالم هذا االعتبار املستقبيل العميق .يقول مهدي املنجرة يف هذا ّ
"اإلسالم – باعتباره دي ًنا واجتام ًعا – هو قبل ّ
كل يش ٍء نظر إىل األفق البعيد ،يف هذه الحياة الدنيا ويف
اآلخرة ...وكيفام كان الفعل اإلنساين عليه – عىل املستوى الديني واالجتامعي – أن يستهدي بنتائجه
الدنيوية واألخروية .وبهذا كان اعتبار املستقبل جز ًءا من العمل اليومي للمسلم"(.((7
72
73
74
75

القايض عياض ،إكامل املعلم بفوائد مسلم ،يحيى إسامعيل (محقق) ج ( 4مرص :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص .428
البخاري ،الجامع ،يف مواضع منها :كتاب املناقب ،باب ما ينهى من دعوى الجاهلية3518 ،؛ وكتاب التفسيــر ،باب قوله تعاىل :سواء
عليهم أستغفرت لهم أم مل تستغفر لهم املنافقون4905 ،؛ مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما.2584 ،
تعليقات عبد الله دراز عىل املوافقات ،ج  ،5ص .181 - 180
إكامل املعلم ،ج  ،8ص 55-54؛ ولهذا نظائر كامتناع النبي عن قتل من سحره ،انظر القصة يف البخاري ،الجامع3175-5766 ،؛ أو يف
مسلم ،كتاب الرقى والطب ،باب العني حق والسحر حق...؛ وراجع تعليق القرطبي يف :املفهم ،ج  ،5ص  ،574وقارنه بـ :فتح الباري
البن حجر ،5763 ،ج  ،10ص .261
76 Elmandjra, Première guerre, pp. 168 - 169.
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كالم ج ّيد يف هذا السياق ،أعني يف جدلية الحارض واملستقبل وكيف يتبادالن التأثري ،إذ يقول:
وملحمد إقبال ٌ
"فكرة الغاية ال ميكن أن تفهم ّإل بالقياس عىل املستقبل .إنّ املايض يبقى من غري ٍّ
شك يف الحارض ويؤ ّثر
فيه .ولكن هذه العملية ،عملية املايض يف الحارض ،ليست الشعور ك ّله ،فعنرص الغاية يكشف عن نوع من
النظرة املستقبلية يف الشعور .وال تقترص الغايات عىل تلوين حاالتنا الشعورية الحارضة وحدها ،بل تكشف
عن اتجاهها يف املستقبل أيضً ا .والواقع أنّ الغايات تؤ ّلف دفعة الحياة إىل األمام ،ومن ثم تتو ّقع بوج ٍه ما
األحوال التي مل توجد بعد وتؤ ّثر فيها .إن تق ّيد أم ٌر بغاية ما ،معناه تق ّيده مبا ينبغي أن يكون .وعىل هذا فإنّ
املايض واملستقبل يؤ ّثر كالهام يف حالة الشعور الحارضة ،وليس املستقبل غري مح ّد ٍد بامل ّرة"(.((7

ثالثًا .القدر والتوكّل واسترشاف املستقبل
نخلص إىل أنّ هذه العقيدة ثابتة بالكتاب والس ّنة ،واتفق عليها املسلمون .ولها إشكاالتها النظرية
املعروفة ،كام لها آثارها الكبرية والواسعة يف السلوك البرشي املتعلق باملستقبل:
ö öاملشكالت النظرية أو العلمية :وقد أشار كثري من العلامء إىل صعوبة قضية القضاء والقدر ،بل
ع ّدها ابن رشد من أعوص املسائل الرشعية(.((7
ö öاملشكالت العملية :إذ أخطر ما يف هذه العقيدة – إذا ُفهمت خطأ – أنها توحي بالعجز والكسل
واالستسالم؛ لذلك الحظ جامل الدين األفغاين عىل مسلمي زمانه كيف "انترشت قواعد الجرب
ورضبت يف األذهان حتى اخرتقتها ،وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن األعامل"(.((7
األبعاد النظرية للمشكلة
عموم اإلشكال يف تاريخ الفكر اإلنساين

خاصة بالفكر اإلسالمي ،فجميع األديان والفلسفات تعرف اإلشكال(.((8
والحقيقة أنّ مشكلة القدر ليست ّ
(((8
ويع ّدها دايفيد هيوم – أبو الش ّكية الحديثة – أصعب مسألة يف أصعب علم ،يعني امليتافيزيقيا .
وأحيانًا تناول الفكر األورويب – الديني والفلسفي – املوضوع تحت مس ّم ٍ
يات أخرى أهمها :الحرية،
 77محمد إقبال ،تجديد الفكر الديني يف اإلسالم ،عباس محمود (مرتجم) ،ط ( 2القاهرة :لجنة التأليف والرتجمة والنرش،)1968 ،
ص .65 - 64
 78أبو الوليد محمد بن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ط ( 2القاهرة :املطبعة الجاملية مبرص ،)1910 ،ص .105 - 104
 79محمد البهي ،الفكر اإلسالمي وصلته باالستعامر الغريب ،ط ( 7بريوت :دار الفكر ،)1991 ،ص .99
80 Cf. Emile Bréhier, Histoire de la philosophie (Tunis: Cérès Editions, 1994), vol. 3, p. 9, 27; vol. 4, p. 356, 130.
81 David Hume, Enquête sur l'entendement humain, André Leroy (Trans.) (Paris: Editions Montaigne, 1947), p. 144.
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وأصل الرشّ  .بل يعتقد ّ
كل من هيوم وفولتري – وغريهام كثري – أنّ بحث مشكلة الرش أمر يتجاوز العقل
(((8
اإلنساين ويفوق قدراته ،لذلك ال ميكن ّ
حل اإلشكال ،وال حتى فهمه .
بالنسبة إىل املنظور اإلسالمي ،إنّ صعوبة بحث القدر وعرس فهم حقيقته – ورمبا استحالة ذلك يف
برس القدر .يقول أبو املظفر بن
الدنيا – هي مظهر من مظاهر إخفاء الله سبحانه له؛ وهذا ما ُيعرف ّ
اختص العليم الخبري به ورضب دونه األستار وحجبه
رس من أرسار الله تعاىل ّ
السمعاين عن ذلك" :القدر ّ
نبي مرسل وال ٌ
رس
ملك مق ّرب .وقيل إنّ ّ
عن عقول الخلق ومعارفهم ملا علمه من الحكمة ،فلم يعلمه ٌّ
(((8
القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ،وال ينكشف لهم قبل دخولها" .
الحلول النظرية

رس القدر ،لكن العلامء اضطروا – ملّا ثارت ُش َبه االعتزال
نخلص إ ًذا إىل أنه ال سبيل إىل االطالع عىل ّ
والجرب – إىل الكالم يف القدر بصفة عا ّمة ،من دون الخوض يف دقائقه ،وذلك لر ّد الناس إىل االعتقاد
السليم .وكانت غايتهم إنقاذ االعتقاد بالتوحيد بإثبات أنه ما شاء الله كان وما مل يشأ مل يكن ،وإنقاذ
العمل بإثبات أنّ اإلنسان مسؤول عن أفعاله وهو من يختارها(.((8
القول بالقدرة املؤث ّرة لإلنسان

لهذا يجوز لنا أن نأخذ بالنظريات الكالمية التي تحاول إقرار القدر مع إنقاذ حرية اإلنسان ،فهي
نظريات نستأنس بها وإن مل تكن أجوب ًة نهائية عن اإلشكال ،وذلك مثل أفكار أيب الحسن األشعري وابن
رشد وابن تيمية .إنّ اإلشكال يف القدر يكمن يف التوفيق بني فعل الله تعاىل يف الوجود من جهة ،وأفعال
اإلنسان من جهة أخرى .فالجربية ً
مثل قالوا :ليس لإلنسان اختيار ،وأعامله من خلق الله؛ واملعتزلة ذكروا
التوسط بني املذهبني ،فقالوا :إنّ الله خلق
أنّ اإلنسان هو الذي يخلق أفعاله؛ أما األشاعرة فقد راموا ّ
ثم أثبتوا للعبد قدر ًة س ّموها الكسب ،فانفصلوا عن الجرب؛ غري
أفعال العباد جمي ًعا ،فخالفوا االعتزالّ ،
مذهب حسن ،فإنّ أهل الس ّنة – كام يقول الطحاوي – ٌ
وسط "بني
أنّهم مل يع ّدوها قدر ًة مؤ ّثرة .وهذا
ٌ
(((8
الغل ّو والتقصري ،وبني التشبيه والتعطيل ،وبني الجرب والقدر ،وبني األمن واإلياس" .
لكن يف هذا املذهب ضع ًفا ،ألنه بتقرير قدر ٍة ال تؤ ّثر كأنه جعل منها صور ًة ال حقيقة لها .ولذلك يقول
ّ
رشيد رضا" :مذهب أهل األثر ،وهم أمئة الس ّنة ،وبعض مح ّققي األشاعرة كإمام الحرمني ،أنّ قدرة العبد
82 André Verdan, Le scepticisme philosophique (Paris: Bordas, 1971), pp. 129 - 134.
 83نقله ابن حجر يف :فتح الباري ،كتاب القدر ،ج  ،11ص .540
 84راجع يف وجه كالم العلامء يف القدر :عبد الرحمن املحمود ،القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنّة (الرياض :دار الوطن،)1997 ،
ص .26 - 25
 85عيل بن محمد بن أيب العز ،رشح العقيدة الطحاوية (بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1987 ،ص .32
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بالحس
ببعض ،كام هو ثابت
مؤ ّثرة يف عمله كتأثري سائر األسباب يف املس ّببات مبشيئة الله الذي ربط بعضها ٍ
ّ
والوجدان والقرآن"( .((8وال يسلم هذا القول للجويني من االعرتاضات ،لكن يبدو أنه أفضل الحلول.
القدر ونظام السببية يف الوجود

يجب النظر إىل القدر من خالل األسباب ،أي يشهد العبد املقادير مقدرة بأسبابها؛ هذا هو الكامل .يقول
الشيخ مرعي يف هذا الشأن" :إنّ الله تعاىل أجرى عادته اإللهية يف هذا العامل عىل أسباب ومس ّببات تُناط
بتلك األسباب ،و ُينسب أيضً ا وقوعها إليها نظ ًرا للصورة الوجودية ،وإن كان ّ
الكل يف الحقيقة بقضائه
وقدره باعتبار الحقيقة اإليجادية .وقد ُسئل النبي صىل الله عليه وسلم عن إسقاط األسباب نظ ًرا إىل
القضاء والقدر السابق فر ّد عليه السالم :ال اعملواٌّ ،
ميس ملا خُ لق له"( .((8وهو ُيشري للحديث" :ما
فكل ّ ٌ
منكم من أحد ّإل كتب مقعده من النار أو من الجنة .قالوا :أال ن ّتكل؟ قال :ال ،اعملوا ٌّ
ميس ملا خُ لق
فكل ّ ٌ
له"( .((8وهذه قاعدة أهل الس ّنة يف املوضوع :األقدار حقّ  ،واألسباب حقٌّ أيضً ا.
هذا عن الشقّ النظري ،أ ّما من الناحية العملية فتوجد حلول أرشدنا إليها الدين ليك يكون
لعقيدة القدر ،كام لعقيدة الغيب ،وظيفة إيجابية يف حياتنا ال متنع العمل والتخطيط ،وال التو ّقع
واالسترشاف؛ وهذا تفصيلها.
الحلول العملية لقضايا القدر والتوكل

ّ
ونخطط ،وأنّ ذلك قدر أيضً ا ،ويوصينا أيضً ا أ ّال نشغل عقولنا
خ ُلصنا إىل أنّ اإلسالم ُيع ّلمنا أن نعمل
نتحجج بها يف ّأي سلوك سلبي أو خطأ.
مبشكالت القدر النظرية ،وال ّ
التخطيط والعمل من القدر

حرص اإلسالم عىل عدم إهدار الطاقات العقلية لأل ّمة يف قضايا كحقيقة القدر ،فجاء الحديث" :إذا ُذكر
القدر فأمسكوا"( .((8قال ابن رجب :هذا النهي عىل وجوه منها:
ö öرضب كتاب الله بعضه ببعض ،فينزع ا ُملث ّبت للقدر بآية ،والنايف له بأخرى.
86
87
88
89

رشيد رضا ،ج  ،8ص .181
مرعي بن يوسف الكرمي ،دفع الشبهة والغرر عمن يحتج عىل فعل املعايص بالقدر (الرياض :دار املسري ،)1998 ،ص .71
مخترص من حديث عيل وآخر لعمران بن حصني .راجع :البخاري ،الجامع ،كتاب القدر ،باب جف القلم عىل علم الله6596 ،؛ كتاب
التوحيد ،باب قول الله تعاىل :ولقد يرسنا القرآن7552 ،7551 ،؛ مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق اآلدميني.2647 ،
قال العراقي :رواه الطرباين وابن حبان يف الضعفاء؛ املغني عن حمل األسفار ،ج  ،4ص 265؛ وذكر الهيثمي يف مجمع الزوائد أنه جاء
حسنه ابن حجر
عن ثوبان عند الطرباين يف املعجم الكبري ،وطريق آخر عن ابن مسعود ،وكال اإلسنادين ضعيف؛ قلت :لكن الحديث ّ
يف الفتح ،ج  ،11ص  ،540والسيوطي يف الجامع الصغري ،وذلك – فيام يبدو – لتعدد طرقه وشواهده.
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ö öالخوض يف القدر إثباتًا ونف ًيا باألقيسة العقلية.
رس القدر(.((9
ö öالخوض يف ّ

وجه الدين إىل العمل .لذلك عىل اإلنسان أن يدفع القدر القادم الذي يتو ّقعه وال يناسبه ،بقد ٍر
بينام ّ
أفضل له( .((9واألسباب ،من تخطيط واسترشاف وتفكري ودراسة وعمل وتقييم ،ك ّلها من القدر ،ليست
خارجة عنه؛ فالقدر يحيط باإلنسان ،ال مف ّر منه .ولذلك رأى بعض العلامء أنّ القدر ليس شيئًا آخر
غري نظام األسباب واملس ّببات الذي عليه أقام الله تعاىل الوجود .وقد ّبي الرسول الكريم هذا املعنى يف
مغالبة القدر بالقدر أحسن بيان وأبلغه ،إذ جاء يف الحديث أنّ أبا خزامة سأله" :يا رسول الله أرأيت رقى
نسرتقيها ،ودوا ًء نتداوى به ،وتقاة ن ّتقيها :هل تر ّد من قدر الله شيئًا؟ فقال له :هي من قدر الله"(.((9
ومن ناحية أخرى ،نهى اإلسالم عن االحتجاج بالقدر ،فقد جاء يف الحديث أنّ الرسول طرق بيت ابنته
فاطمة وزوجها ليصل ّيا الفجر .فقال عيل" :يا رسول الله ،أنفسنا بيد الله ...فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا.
نس ُان أَ ْك َ َث َ ْ
ش ٍء َج َد ًل﴾ (الكهف.((9(")54 ،
فانرصف النبي وو ّىل وهو يرضب فخذه ويقرأَ ﴿ :و َكانَ ْ ِ
ال َ
ومام ّ
يدل عىل أنّ هذه العقيدة اإلسالمية – حني تُؤخذ كام يجب – ال تكون عائ ًقا للتخطيط والنظر
املستقبيل ،وال للعمل والك ّد واالجتهاد ،أنّ الصحابة مل يكونوا جربيني متواكلني ،فحياتهم كلها علم وعمل وفتح
ٌ
معروف ال يحتاج إىل بيان .وإنّ عدم وجود آثار سلبية لهذه العقيدة يف حياة جيل الصحابة
وإدارة؛ وهذا
ليس بسبب أنهم يجهلون اإلشكال العام ملوضوع القدر .بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،إنّ الس ّنة ّ
تدل عىل
إدراك الصحابة لطـبيعة القضية ووعورتها ،فجاء يف الحديث عن أيب هريرة" :خرج علينا رسول الله ونحن
نتنازع يف القدر ،فغضب واحم ّر وجهه ...فقال :أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ ّإنا هلك من كان قبلكم
حني تنازعوا يف هذا األمر .عزمت عليكم أال تنازعوا فيه"( .((9فهذا مل مينعهم من الفعل اإليجايب يف التاريخ.
ولذلك نستنتج أنّ عقيدة القضاء والقدر ال تضاد املستقبلية يف يشء :ال يف االسترشاف والتوقع ،وال يف
التخطيط والعمل .بل إنّ القدر ُيشري إىل أنّ لله تعاىل نظا ًما صار ًما يسري عليه الكون ،وأنّ فعل اإلنسان
من جملة هذا النظام وأدا ٌة من أدواته.
90
91
92
93
94

الحنبيل بن رجب ،فضل علم السلف عىل الخلف ،ط ( 2القاهرة :إدارة الطباعة املنريية1347 ،هـ) ،ص .17 - 16
مدارج السالكني ،ج  ،1ص .233
رواه الرتمذي ،كتاب القدر ،باب ما جاء ال ترد الرقى وال الدواء من قدر الله شيئا 2148؛ وقبله يف الطب ،باب ما جاء يف الرقى واألدوية،
 ،2065وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء3437 ،؛ وأحمد يف املسند15411 ،؛ وحسن
حمزة الزين إسناده يف تعليقاته عىل مسند أحمد ،ج  ،12ص .194
رواه البخاري ،الجامع ،كتاب التهجد ،باب تحريض النبي عىل قيام الليل1127 ،؛ كتاب التوحيد ،باب يف املشيئة واإلرادة7465 ،؛ مسلم،
كتاب صالة املسافرين ،باب ما روي فيمن نام الليل.775 ،
رواه الرتمذي يف السنن :كتاب القدر ،باب ما جاء من التشديد يف الخوض يف القدر ،2133 ،وقال غريب ال نعرفه ّإل من هذا الوجه؛
وابن ماجه يف مقدمة السنن ،باب يف القدر ،ص 33؛ وقال البوصريي – يف الزوائد بحسب نقل املرحوم عبد الباقي – :هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات.
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التـوك ّـل واملستقبـل

وقد يرى بعض الناس أنّ اإلعداد للمستقبل ُينايف مقا ًما إميان ًيا رفي ًعا هو التو ّكل ،وأنه ال يجدر باملؤمن
يغتم الحتامالته .وهذا ما أ ّدى باأل ّمة إىل أن سيطر عليها العجز
يهتم بشأن الزمان اآليت أو أن ّ
املوقن أن ّ
الصدد" :خطر هذه األفكار أنها شاعت يف
والتواكل واالستسالم لغريها .يقول يوسف القرضاوي يف هذا ّ
دنيا املسلمني وأنشأت ج ًّوا من السلبية وإغفال سنن الله وإهامل أمر الحياة بني جامهري املسلمني،
وباتت هذه األدبيات "املخ ّدرة" هي القوت اليومي لعقول العوام يف ديار اإلسالم ،وكانت من أسباب
التخ ّلف الذي جعل املسلمني يف مؤخّ رة األمم"(.((9
نظام األسباب

يغلط الناس يف الطرفني :إ ّما يهملون األسباب ويرون ذلك تو ّك ًل؛ وإما يركنون إليها وحدها وينسون
خالقها .لذلك يقول رشيد رضا" :ملّا كان من املعلوم من الرشع والطبع والعقل بالرضورة أنّ لإلنسان كس ًبا
اختيار ًّيا ك ّلفه الله العمل به ،وأن يؤمن بأنه يجازى عىل عمله إن خ ًريا فخري وإن رشًّا فرشّ – وجب عىل
اإلنسان أن يسعى يف تدبري أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله تعاىل يف نظام األسباب وارتباطها
باملسببات ،معتق ًدا أنّ األسباب ما يعقل منها وما ال يعقل مل تكن أسبا ًبا ّإل بتسخري الله تعاىل ،وأنّ
ما يناله باستعاملها فهو من فضل ربه الذي سخّ رها وجعلها أسبا ًبا وع ّلمه ذلك .وأ ّما ما ال يعرف له
يتوجه وإ ّياه يدعو فيام يطلبه منه .وأ ّما ترك
ٌ
سبب ُيطلب به ،فاملؤمن يتو ّكل فيه عىل الله وحده وإليه ّ
ّ
ّ
ً
األسباب وتنكب سنن الله تعاىل يف الخلق وتسمية ذلك توكل ،فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه
التي أخربنا بأنها ال تتب ّدل وال تتح ّول"(((9؛ ولذلك يس ّميه العلامء ً
تواكل ال تو ّكال.
التوكّل عبادة قلبية مقارِنة للعمل

ّربا كان أش ّد األحاديث رصاحة يوضّ ح هذا األدب ما جاء عن أنس بن مالك أنّ ً
رجل جاء عىل ناقة له ،فقال:
"يا رسول الله :أدعها وأتو ّكل؟ أو أرسلها وأتو ّكل؟ فقال عليه السالم :اعقلها وتو ّكل"( .((9فقد أرشده النبي الكريم
إىل أنّ التدبري يسبق التو ّكل ،وأنّ االعتامد عىل الله تعاىل ال يتعارض مع اتخاذ األسباب واالحتياطات الالزمة.
فإنّ التو ّكل يكون بعد استيفاء األسباب الظاهرة ال قبلها ،ولنا يف الرسول األكرم قدوة حسنة ،إذ أع ّد للهجرة
ً
بكل سبب ممكن ،واحتاط أش ّد االحتياط ،بل حسب ّ
محكم ،وأخذ ّ
لكل احتامل حسابه.
إىل املدينة إعدا ًدا
وعىل الرغم من ذلك ،فقد استطاع بعض فرسان قريش أن يصلوا إىل الغار ويقفوا عىل بابه يتداولون أمرهم،
 95يوسف القرضاوي ،التو ّكل (القاهرة :مكتبة وهبة ،)1995 ،ص .62 - 61
 96رشيد رضا ،ج  ،9ص .593
 97رواه الرتمذي ،كتاب صفة القيامة ،باب  ،2517 ،60وقال حديث غريب؛ ورواه الحاكم يف املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكر
عمرو بن أمية ،ج  ،3ص .623
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جزع عظيم ،لكن الرسول الذي اتّخذ من األسباب أقىص ما ميكن كان قد تو ّكل
حتى دخل أبا بكر من ذلك ٌ
عىل ر ّبه وف ّوض األمر إليه ،فهو يقول لصاحبه كام جاء يف اآلية الكرميةَ :
﴿ل ت َْح َزنْ إِنَّ ال َّل َه َم َع َنا﴾ (التوبة.)40 ،
فحقيقة التو ّكل إ ًذا ،عدم الركون التام إىل األسباب الدنيوية والغفلة عن خالقها ومد ّبرها .ولذلك كان
التو ّكل –بالدرجة األوىل– عباد ًة قلبية ،يقول عنها ابن الجوزي" :التو ّكل اعتامد القلب عىل الوكيل وحده،
الس َف َها َء
وذلك ال يناقض حركة األبدان يف التع ّلق باألسباب وال ادخار املال ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :و َل ُت ْؤتُوا ُّ
أَ ْم َوالَ ُك ُم ا َّلتِي َج َع َل ال َّل ُه لَ ُك ْم ِق َيا ًما﴾ أي قوا ًما ألبدانكم"(.((9

خامتة
والتغي ،ومن مظاهر هذه
مفهوم ج ّد مرن ،دائم التح ّول
من أهم نتائج هذا البحث أنّ مفهوم الغيب
ٌ
ّ
املرونة يف املفهوم :قبوله عنرص االحتامل املعريف .وهذا بعكس النظرة السائدة بني الناس التي تجعل
منه معنى جام ًدا ً
مقفل أمام العقل اإلنساين متا ًما .بل إنّ هذا الطابع البرشي ملفهوم الغيب يرسي حتى
عىل األنبياء .والنتيجة األخرى هي أنه ال حرج مطل ًقا يف وضع تو ّق ٍ
ألي قضية مستقبلية طاملا كانت
عات ّ
هذه التوقعات تستند إىل أد ّلة وقرائن ،أي تستند إىل علم وخربة.
عدد من القواعد التي تتع ّلق بغيب املستقبل تُلخّ ص البحث:
وهذا ٌ
ö öالغيب ما خفي عن مدارك اإلنسان.
ö öالغيب املطلق ما ال دليل عليه ،وال يعلمه ّإل الله سبحانه.
ö öليس من الغيب ما ُيدرك بالدليل .والدليل :وحي ،أو عقل ،أو تجربة.
ö öمبدئ ًيا ُيع ّد الغيب املق ّيـد ً
قابل لإلدراك البرشي.

كام أنّ عقيدة القضاء والقدر يف أصلها ال تضاد املستقبلية .إنّ القدر – النظام – من جهة ،واإلرادة –
الحرية – من جه ٍة أخرى ،حقيقتان كونيتان؛ وهام أيضً ا حقيقتان رشعيتان .فكِال املبدأين صحيح ،لكن يبقى
نفس وجودهام م ًعا؟ ميكننا أن نكتفي يف هذا املوضوع مبا ثبت من أنّ لإلنسان
السؤال الفلسفي قامئًا :كيف ّ
قدرة واختيا ًرا هام مناط التكليف ،وأنه ال يشء يحدث يف الوجود ّإل بخلق الله تعاىل وإذنه .فالحقيقة
األوىل تدفع لالسترشاف والعمل ،والحقيقة الثانية تُع ّلم اإلنسان التو ّكل عىل خالقه .ويف العمل يكفي هذا،
إذ غاية البحث تطبيقية .ولع ّله تكون يف قادم األيام مشاركات علمية أخرى يف الكشف عن وجوه جديدة
لالسترشاف من منظور إسالمي ،فاملوضوع واسع ج ًّدا ويستلزم تضافر الجهود واملقاربات إلثرائه وإنضاجه.
 98أبو الفرج عبد الرحمن بن أيب الحسن بن الجوزي ،تلبيس إبليس ،ط ( 1بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش ،)2001 ،ص 343؛ واآلية
الخامسة من سورة النساء؛ وانظر :للقرضاوي ،ص .65
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