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إدارة أزمة التفرق
والفتنة في الكتاب والسنة

٧

أحالم المنذرية

التفرقة والفتنة كالنَّار يف اله�شيم متى ما �سكنت جمتمع ًا �أماتت تقدمه؛ لذلك جاء الإ�سالم كالبو�صلة حتدد اجتاهات ال�سري لإدارة مثل هذا النوع من
امل�شكالت يف املجتمع ل�ضمان تقدمه .نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الكاتب كيان يحيى يف بحثه «التفرق والفتنة و ُمعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية
النبوية» املن�شور يف جملة التفاهم.
التفرق والفتنة يف اللغة واال�صطالح:
(التفرق) :م�صدر على زنة (ال َّتف ُعل) ،من الفعل (تفرق يتفرق)،
ومادته ت��دل على الف�صل بني ال�شيئني� .أم��ا الفتنة :م�صدر من
الفعل (ف�تن ،ي�ف�تن) والفتنة ،ال�ع��ذاب و�أن يفنت اهلل ق��وم�اً� :أي
يبتليهم ،والفنت :ما يقع بني النا�س من حروب.
التفرق والفتنة ومعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية النبوية
ن�ص ابن قيم اجلوزية على �أ َّن املراد بالفتنة �إمنا يعرف بال�سياق
َّ
والقرائن وبح�سب ما �أ�ضيف �إليه يف موا�ضع ورودها ،فقال :و�أما
الفتنة التي ي�ضيفها اهلل �سبحانه �إىل نف�سه �أو ي�ضيفها ر�سوله
�إليه ،كقوله( :وكذلك فتنا بع�ضهم ببع�ض) ،وق��ول مو�سى�(:إن
ه ��ي �إال ف�ت�ن�ت��ك ت���ض��ل ب�ه��ا م ��ن ت���ش��اء وت �ه ��دي م ��ن ت �� �ش��اء) ،وه��ي
مبعنى االختبار واالبتالء من اهلل لعباده باخلري وال�شر ،بالنعم
وامل�صائب ،فهذه لون ،وفتنة امل�شركني لون ،وفتنة امل�ؤمن يف ماله
وول��ده وج��اره ل��ون ،والفتنة التي يوقعها بني �أه��ل الإ��س�لام لون
�آخر.
ت�صاحب (التفرق) و(الفتنة) يف الكتاب وال�سرية النبوية
ي�ح��دد ال�ل�غ��وي��ون امل�ع��ا��ص��رون و��س��ائ��ل تف�سري املعنى يف املعجمات
بخم�سة �أن ��واع ه ��ي :التف�سري ب��امل�غ��اي��رة ،وال�ت�ف���س�ير بالرتجمة،
والتف�سري بامل�صاحبة والتف�سري بال�سياق ،والتف�سري بال�صورة.
وال��ذي يهمنا من ه��ذه الو�سائل التف�سري بامل�صاحبة ال��ذي كتب
عنه م��ن علمائنا القدماء اجل��اح��ظ �،إذ ق��ال« :ويف ال�ق��ر�آن معانٍ
الت�ك��اد ت�ف�ترق ،مثل ال�صالة وال��زك��اة ،واجل ��وع واخل ��وف ،واجلنة
والنار ،والرغبة والرهبة ،واملهاجرين والأن�صار ،واجلن والإن�س»،
بافرتا�ض �أن اللفظ يكت�سب ج��زءا م��ن معناه مب�صاحبته لفظا
�آخر.
�أمثلة ت�صاحبهما يف الكتاب:
يذكر الكاتب ع��دة �أمثلة نذكر منها قوله تعاىل(:قال ف��إ ِّن��ا قد
فتنا قومك من بعدك و�أ�ضلهم ال�سامري) ،وقوله تعاىل بعد ذلك:
(�إين خ�شيت �أن تقول فرقت بني بني �إ�سرائيل ومل ترقب قويل).
فالت�صاحب هنا �صريح ب�ين فتنة بني �إ��س��رائ�ي��ل ب�ع�ب��ادة العجل
بعد ذهاب مو�سى عنهم للقاء ربه ،وتفريق �شملهم خ�شية هارون
عليه ال�سالم ،فلم ي��زد على �أن ذكرهم ب�أنهم �إمن��ا فتنوا بالعجل
و�أن ربهم هو الرحمن ،فكان ما كان من عدم ا�ستجابتهم لدعوته
وبقائهم على غوايتهم ،فلما ج��اء مو�سى ور�أى �ضاللهم عاتبه
ب�شدة ،فاحتج عليه بخ�شيته ،تفريق �شملهم وكلمتهم ،فكف عنه
مو�سى عليه ال�سالم .ويلحظ هنا �أ َّن ه��ارون مل ي�سكت عن الأمر

باملعروف والنهي عن املنكر بل مار�سهما بحكمة ودعوة بالتي هي
�أح�سن ،ولكن حني ر�أى خرقهم و�إ�صرارهم على باطلهم خ�شي �أن
ي�ؤدي اال�ستمرار يف الإنكار عليهم �إىل انفراط عقدهم وتبددهم.
�أمثلة ت�صاحبهما يف ال�سرية النبوية:
نذكر منها موقف الرماة امل�شهور� ،إذ نظم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �صفوف جي�شه جاعال ظهورهم �إىل جبل �أح��د ووجوههم
ت�ستقبل املدينة ،وجعل خم�سني م��ن ال��رم��اة بقيادة عبد اهلل بن
ج�ب�ير ف��وق ج�ب��ل عينني امل ُ�ق��اب��ل لأح ��د وق ��ال ل �ه ��م�(:إن ر�أي�ت�م��ون��ا
تخطفنا ال �ط�ير ف�لا ت�برح��وا م�ك��ان�ك��م ه ��ذا ح�ت��ى �أر� �س ��ل �إل�ي�ك��م،
و�إن ر�أيتمونا هزمنا القوم و�أوط��أن��ا لهم فال تربحوا حتى �أر�سل
�إليكم) .بيد �أ َّن ه�ؤالء الرماة ملا ر�أوا املُ�سلمني قد ك�شفوا امل�شركني
ع��ن املع�سكر ورك �ب��وا ظ�ه��وره��م يقتلون وي�غ�ن�م��ون اخ�ت�ل�ف��وا فيما
بينهم ،ب�ش�أن ت��رك مواقعهم للم�شاركة يف مطاردة العدو ،و�أخ��ذ
ح�صتهم من الغنائم ،وهو ما مال �إليه �أغلب الرماة ،وهو ما ر�آه
قائد الرماة عبد اهلل بن جبري ،فكان ما كان من مترد اجلنود على
قائدهم وتركهم مواقعهم ،والتحاقهم ب�سواد اجلي�ش لل ُم�شاركة
يف جمع الغنائم ،وبقاء ابن جبري وحده على اجلبل مع نفر دون
الع�شرة بقوا يف �أماكنهم .وب��ذل��ك دارت ال��دائ��رة على امل�سلمني،
وانقلب ن�صرهم �إىل هزمية بعد �أن انتق�ضت �صفوفهم وعمتهم
الفو�ضى.
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة
قبل وقوعهما:
احلفاظ على وحدة ال�صف :وحدة الأمة املُ�سلمة هي �صمام الأمان
لوجودها وال�ضامن لدميومتها وع��دم تفرقها ،قوله تعاىل�(:إن
هذه �أمتكم �أمة واحدة و�أنا رب فاعبدون).
ب � -إ�شاعة مفهوم التعددية :فالتعددية تنوع م�ؤ�س�س على متيز
وخ�صو�صية ،فهي لذلك ال ُيكن �أن توجد �إال يف مُقابلة الوحدة
وامل�ج�ت�م��ع.ع�ل��ى �أن م��ا يهمنا يف ه��ذا امل�ق��ام ه��و م�ف�ه��وم التعددية
الدينية وتكييفه الإ��س�لام��ي ،فلهذه العبارة معنيان� :أم��ا املعنى
الأول فيغلب عليه الطابع االجتماعي �أو ال�سيا�سي ال�ع��ام ،وهو
تعاي�ش املعتقدات الدينية املتنوعة املختلفة والأدي��ان مبفهومها
الوا�سع يف وقت واحد ،مع بقاء مميزات كل منها وخ�صائ�صه .و�أما
املعنى الآخر ،فهو �أ�شيع يف البيئات الغربية املهتمة بدرا�سات الدين
وفل�سفته ،ويعرب عنه فيل�سوف الدین جون هك بقوله( :ات�ضح يل
من ح�ضوري العر�ضي للعبادات يف امل�سجد والكني�سة واملعبد �أن
ال�شيء نف�سه يف �أ�سا�سه الذي يحدث يف الكني�سة امل�سيحية يحدث

فيها كلها؛ �أعني �أ َّن الب�شر يفتحون عقولهم لواقع �إلهي �أعلى،
يعرف ب�أ َّنه اخلري وب�أنه الآمر باال�ستقامة وباملحبة بني الب�شر).
وي�ضيف الكاتب �أن املنظور الإ�سالمي للتعددية الدينية ال يقر
ت��ذوي��ب احلقيقة ومتييعها ،لكن يف �إط ��ار التعاي�ش م��ع الأدي ��ان
الأخرى ،الذي يتجاوز منطق العدل والإن�صاف ،ومن جتليات هذا
املنظور حترمي الإك��راه على العقيدة �أو الدخول يف الإ�سالم ،قال
تعاىل( :ال �إكراه يف الدين قد تبني الر�شد من الغي).
ت  -تثبيت مبد�أ الو�سطية:
ومم��ا ال �شك فيه �أن الو�سطية �ضمانة للمجتمعات امل�سلمة من
االن��زالق يف بع�ض مظاهر الغلو ،كا�ست�سهال التكفري ،ويف الوقت
نف�سه على ع��دم االجن ��رار �إىل فتنة ا�ست�سهال التكفري الكفيلة
بتمزيق الأم ��ة وتفريقها ل�شبهات عار�ضة ،فالتكفري ُي ��ؤدي �إىل
ا�ست�سهال �سفك الدماء ،وقيام احلرب الطاحنة.
ث  -منهج التبني والتثبت :حر�ص الإ�سالم على تبنيه يف مواجهة
الأخ�ب��ار وال�شائعات� ،إدراك �اً منه ملا للكلمة املنقولة من خطر قد
ُي�ؤدي �إىل فنت ال يعلمها �إال اهلل.
ج  -الأخ��ذ بالظواهر وت��رك ال�سرائر :يُعد الركون �إىل الظواهر
وع ��دم حم��اك�م��ة ال �ب��واط��ن م �ب ��د�أ م�ك�م�ل ً
ا مل�ن�ه��ج ال�ت�ب�ين وال�ت�ث�ب��ت
وام �ت��دادا طبيعيا ل��ه ،فعلى الأف ��راد واجل�م��اع��ات م��راع��اة �صورة
ال��دي��ن و�أه �ل��ه ل ��دى ال��وق��وف ط��وي�لا �أم ��ام �إغ � ��راءات احل�ك��م على
النيات و�إمالءات اتهامها من غري بينة وال دليل.
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة
بعد وقوعهما
�أ� -إدارة الأزم� ��ات واح �ت ��وا ؤ�ه ��ا :ل�ف��ظ (�إدارة) ي��وح��ي باملواجهة
بال�صرامة حينا وباللني حينا �آخر� ،أو من �صرف �أطراف التحدي
�إىل وجهة �أخرى مما ميكن �أن ي�سبب فتنة �أو �أزمة.
�إ��ص�لاح ذات ال�ب�ين :ف��الإ��س�لام دي��ن واق�ع��ي ال ينظر مبثالية �إىل
الأم ��ور ،ول��ذل��ك جت��ده يفرت�ض �أح��داث��ا ووق��ائ��ع ميكن �أن يكون
امل�سلمون �أط��راف��ا فيها ،على ال��رغ��م م��ن ك��راه��ة الإ��س�لام لذلك،
وت�شديده على ع��دم وق��وع��ه ،ولذلك جت��ده يفرت�ض �إ��ص�لاح ذات
ال�ب�ين يف حالتني خ�ط�يرت�ين ،تتعلق �إح��داه�م��ا ب��وق��ائ��ع ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل هدم نواة اجلماعة امل�سلمة الواحدة (الأ�سرة) ،وتتعلق
الأخرى بن�شوب احلرب بني جماعتني اثنتني من امل�سلمني.
�إ َّن قيام املُجتمعات على الفنت ي��ؤدي �إىل تفرقها ومتزقها ويحد
من تطورها وتقدمها ،وعلى كل واح��د م ِّنا �أن يقطع كل ما من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي �إليهما.
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