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 ملخص البحث:

إن قضية الد ِّين والتدين يف القرن احلادي والعشرين هي جدلية العاَلم اليوم، وحوهلا دارت  
لعِّ األفكار   أبرز ظم والتحدايت؛  ومن  وإشكاالته.  للواقع،  حلول  لتقدمي  هبما  املنوط  الدور  م 

والعلماين احلداثي  الطرح  يف  عنه  بديل  أو  للدين  إليها كقسيٍم  ينظر  اليت  مصطلح    ،القضااي 
"الضمري"، فقد جعلوه بديالً عن التدين، وهذا املسلك التوظيفي للمعاين الشرعية فيما يناقضها 

س حديثاً، لذا كان دون ذلك توظيٌف لبعض املواد الشرعية اليت تصبُّ يف تنمية الوازع  قدمي، ولي
األخالقي والضمري اليقظ والنفس اللوامة واستفتاء القلب، فوظَّفوا النصوص الواردة يف ذلك 
لتكون جسراً إىل فكرهتم األم؛ وهي الفصل بني الواقع والدين والتدين، حتت مسمى الضمري،  

لك على حماصرة الدين، لتقدمي بديل داخلي فردي بدالً من التدين. وعليه، فإن  فانعكس ذ
حول العالقة بني التدين والضمري، وإىل أي مدى كان االختالف بني الرؤية   اإلشكالية تنصب  

الشرعية والرؤية العلمانية حنومها، وحماولة التوظيف، وسبل املواءمة، وهل هناك حمددات للعالقة  
الدراسبينهما، وب تقدم  نقدية  قراءة حتليلية  الرؤيتني والعالقة قراءة  لواقع  دقيقاً  وسبل   ة حتليالً 

النتائج أهم  الشريعة اإلسالمية   ؛املواءمة. وإن من  معيارية واضحة يف ضوء  صياغة حمددات 
ومقاصدها لالستفادة من الضمري، بال خمالفة، بدالً من الرتويج ملصطلح هالمي غري واضح  

إال فكم من اجملرمني والقتلة والسارقني، بل ومروجي املخدرات هم مراتحو الضمري.  املعاَل؛ و 
 فهذه احملددات جتعل "الضمري" متساوقاً مع "الدين"، وحيض التمسك به يف واقعنا املعاصر. 

 : التديُّن، الضمري، استفتاء القلب، احلداثة، العلمنة. الكلمات املفتاحية
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 الرحيمبسم هللا الرمحن 

 املقدمة 
 احلمد هلل رب ِّ العاملني، وصلَّى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: 

ُدوا يفِّ   ن مُهْم ُُثَّ الم َيمِّ فيقول هللا تعاىل: }فمالم ومرمب ِّكم الم يُ ْؤمُِّنونم حمَّتَّ حُيمك ُِّموكم فِّيمما شمجمرم ب مي ْ
هِّْم حمرمجاً ِمَِّّا   [. ويقول سبحانه: }بملِّ 65( { ]النساء:  65قمضمْيتم ومُيسمل ُِّموا تمْسلِّيماً )أمنْ ُفسِّ

رِّينم ) ُْم مِّْن َنمصِّ ُ وممما هلم ( فمأمقِّْم 29ات َّبمعم الَّذِّينم ظملمُموا أمْهوماءمُهْم بِّغمرْيِّ عِّْلٍم فمممْن ي مْهدِّي ممْن أمضملَّ اَّللَّ
فِّْطرمتم اَّللَِّّ  نِّيفاً  الَّيتِّ فمطمرم النَّاسم عملمي ْهما الم ت مْبدِّيلم ِلِّمْلقِّ اَّللَِّّ ذملِّكم الد ِّيُن اْلقمي ُِّم   ومْجهمكم لِّلد ِّينِّ حم

 [. 30، 29وملمكِّنَّ أمْكث مرم النَّاسِّ الم ي مْعلمُمونم { ]الروم:  

فقد كثر احلديث عن مصطلح الدين والتدين يف العصر احلديث، وذلك ملا استقر من دور  
ومعامالهتم، وملا له من دور هتذييب للنفوس، لكن البعض قد اختذ   الدين يف ضبط حياة الناس

موقفاً مناهضاً للدين والتدين ليصب ذلك يف كفة اإلحلاد أو غريها من التيارات الفكرية املوجودة  
الساحة، وكان من ضمن وسائل ذلك الداخلي   :على  البديل  الدين، وحماولة تقدمي  حماصرة 

صي ويكون من داخل اإلنسان، بدالً من التدين، والدخول يف الذي حيمل معىن الوازع الشخ
 الدين.

الفكري بني مصطلحني؛ مصطلح "التدين"، ومصطلح  الصراع  وعلى هذا، دارت رحى 
"الضمري"؛ وقد اختذت العالقة بني "التدين" و"الضمري" شكالً من أشكال التجاذب بني الد ين 

 والَّالدين. 

ريق شرعي يرى فيه صورة شرعية متثل حصانة لدين املسلم فإن الضمري تنازعه الفريقان؛ ف
عن اهلوى والزيغ، وفريق آخر يوظ ِّف هذا املعىن كبديل عن الدين والتدين، واملرجعية الشرعية 

 للحالل واحلرام.



4 
 

والضمري وسط هذا التجاذب؛ كان له حضوره كجزٍء أساس يف املعركة بني التدين واإلحلاد،  
صطلح "الضمري" إىل حزب موظ ِّفيه يف الفكر اإلحلادي، وذلك أن  وال يعين هذا اصطفاف م
 "الضمري" جتاذبه فريقان:

األول  ترد  الفريق  اليت  اللوامة  والنفس  اإلمياين  الوازع  استعمله مبعىن  ما ال :  اقرتاف  ه عن 
وهذا الفريق يرى أن الشريعة جاءت بتقرير الوازع والضمري، واستفتاء القلب إذا اراتب   ،ينبغي

 أمٍر، فإنه َيد حزازة يف نفسه من اإلُث، فيعمل ما ميليه عليه ضمريه إذا اشتبهت عليه األمور يف
بال مرجح، أو أفتاه أحد جبواز أمر يراتب فيه، فريجع حينها إىل إميانه ويقينه ونفسه اللوامة 

 فيرتك احلرام، ويتورع عن الشبهات.

التدين، خاصة يف العصر احلديث، فبعض  : استعمله حصاراً لظاهرة الدين و والفريق الثاين
املذاهب الفكرية املعاصرة كالعلمانية واإلحلادية واحلداثية روجَّت ملصطلح الضمري، سواًء ابسم 
الضمري أو الوازع الشخصي بصفة مطلقة، على أن يكون خارج نطاق الد ِّين، مصطحباً معه  

 اصرة.فكرة إقصاء التدين، وإبعاد أتثري الدين عن احلياة املع

فهل سلم هلذا الفريق توظيف فكرة "الضمري" إلقصاء التدين عن احلياة املعاصرة؟ وهل كان  
التفسري الشرعي للضمري والوازع حيمل حصانة فكرية للمسلم يف هذا العصر حبيث يكون ضمريه 

 مة بينهما؟ءت واملخالفات؟ وهل من سبيل للمواحياً ووازعه مانعاً من اقرتاف احملرما

أن البحث يف هذه القضية جدير ابفرتاعِّ جديد حول قضية التدين يف العصر    وال شك
احلديث، خاصة مع كثرة األفكار وتالقحها، وجتاذهبا، ومع العوملة والتحرر من اإلقليمية سهل 

 تداوهلا يف الفضاءات املفتوحة. 

 مشكلة البحث:
ملعاصرة كاحلداثة تنصب إشكالية البحث األوىل على توظيف بعض االجتاهات الفكرية ا

وغريها للمعاين الشرعية الدالة على إعمال الضمري والوازع واستفتاء القلب فيما يناقض الدين 
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والتدين، والدعوة جلعله مصطلحاً بديالً عن التدين، وحياول البحث الكشف عن سبل التوظيف  
 هلذه الفكرة.  

 أسئلة البحث:
 تساؤالت:حياول البحث اإلجابة عن عدة 

 وكيف نشأ مصطلح الضمري؟ ،ما حقيقة التدين والضمري -1
 ما العالقة بني التدين والضمري خاصة يف القرن احلادي والعشرين؟ -2
  للمذاهب احلداثية العلمانية توظيف فكرة الضمري ألفكارهم اهلدامة؟ كيف تسىن    -3
 ما حمددات املواءمة بني التدين والضمري؟ -4

 أهداف البحث:
 يهدف البحث للوصول إىل:

 إظهار حقيقة التوظيف اهلدام للمعاين الشرعية. -1
 إبراز حقيقة الدين والتدين والضمري، وسبب اِللل التوظيفي للمعاين الدينية. -2
 إَياد معيار للمواءمة بني التدين والضمري يف ضوء الشريعة ومقاصدها.  -3

 أمهية البحث: 
 والتدين والضمري.إبراز الرؤية الشرعية للدين  -1
لألمن    -2 حتقيق  وهذا  اهلدامة  ابلرؤية  ومقارنتها  السابقة  للمعاين  الشرعية  الرؤية  تبيني 

 الفكري. 
كشف التوظيف اهلدام ملبحث شرعي منوط به احلفاظ على تدي ن املسلم يف هذا العصر    -3

 من الزيغ الفكري، وموقفه من احملرمات واملشتبهات. 
 منهج البحث:

طبي أصحاب اقتضت  أفكار  بتحليل  النقدي؛  التحليلي  املنهج  سلوك  البحث  هذا  عة 
املذاهب احلداثية وغريهم للتعامل مع الضمري والوازع وغريها من املصطلحات القريبة، ونقدها 

 يف ضوء النصوص الشرعية واملنهجية األصولية. 
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 الدراسات السابقة: 
، للدكتور أمحد سعيد عزام، يحترير الضمري واملشاعر اإلنسانية من منظور إسالم  -1

البحث يتحدث عن الضمري   ادراسات اإلسالمية، حبث حمكم. وهذجملة اجلامعة اإلسالمية لل
منحه العبودية واالستسالم لغريه، و على حتريره من  اإلسالم  حرص  شاعر اإلنسانية وكيف  وامل

 حرية االختيار واإلرادة، وكيف يصل اإلنسان حلريته الكاملة الشاملة. 

هو خيتلف عن فكرة هذه الدراسة، واليت تعىن ابلتدين والضمري بني الرؤية الشرعية والرؤية  ف
 العلمانية والتوظيف العلماين الستفتاء القلب، وسبل املواءمة بني التدين والضمري.

، للدكتور حممد احل داد،  داينة الضمري الفردي ومصري اإلسالم يف العصر احلديث  -2
مستقبل العلمانية واإلصالح الديين يف العاَل العريب من وجهة نظر وهو كتاب يتحدث عن  

 .حداثية حبتة 

، د. ندى بنت محزة خياط، وهو حبث حمكم يعىن داينة الضمري يف العصر احلديث  -3
مبفهوم داينة الضمري يف العصر احلديث، واتريخ نشأهتا، وتبلورها يف الفكر الغريب، وأثرها على 

 صر، ونقدها من رؤية إسالمية. اِلطاب العريب املعا

فهو خيتلف عن فكرة هذه الدراسة، واليت تعىن ابلتدين والضمري بني الرؤية الشرعية والرؤية  
العلمانية والتوظيف العلماين للوازع والضمري واستفتاء القلب، والعالقة بني التدين والضمري،  

  وسبل املواءمة.
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 والتدين، والضمري، ونشأة مصطلح الضمريمبحث متهيدي: حقيقة الدين 
 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: حقيقة الدين والتدين. 

 املطلب الثاين: حقيقة الضمري.

 املطلب الثالث: نشأة مصطلح الضمري.

 املطلب األول: حقيقة الدين والتدين: 

اعة، ويقال: دان له  دين( إىل االنقياد والذل. والد ِّين: الطيرجع أصل لفظة )  الد ِّين لغًة: 

 .(1)مطيعون منقادون :دِّيٌن: أييدين ديناً، إذا انقاد وطاع. وقوم 

. وقال الكفوي: »وضع إهلي سائق لذوي (2)هو ما عليه أهل الشريعة   والد ِّين اصطالحاً: 

 . (3) العقول ابختيارهم احملمود إىل اِلري ابلذات، قلبياً كان أو قالبياً، كاالعتقاد والعلم والصالة«

ي ِّن: اسم فاعل من   "تديَّن بكذا": إذا جعله دينه، يقال: دان بكذا: دِّيناً وتديَّن به، وال ُمتمدم

 . (4)فهو دمي ِّن، وُمتمدي ِّن

 ويف ضوء ذلك: فإن مصطلح )التديُّن( يستعمل يف معنيني: 

 

 . 319/  2مقاييس اللغة،  ابن فارس، (1)

 . 192اتفاق املباين وافرتاق املعاين، صالدقيقي،  (2)

 . 443الكليات، ص الكفوي،  (3)

 . 479/ 2معجم منت اللغة، ، و 499املطلع على ألفاظ املقنع، ص (4)
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 اختذ اإلسالم ديناً له. :: فيقال: تديَّن بدين اإلسالم: أياألول: اختاذ الد ِّين

ك ابلد ِّين ظاهراً   :أي  -متفع ِّلٌ - : فهو متدي ِّن  الثاين: التمسُّك ابلد ِّين والتعبَّد به متمس ِّ
 وابطناً.

 وهذا املعىن الثاين هو املراد هنا. 

ومن الشواهد على هذا التقسيم: نصُّ الفقهاء على الكفاءة يف الزواج، ومنها: الكفاءة يف 
كونه ذا دِّين،    :الزوجني، فهم ينصون على "الد ِّين"، ويذكرون أن معناه: ال ت ديُّ ن؛ أيالد ِّين بني  

 . (1)أي غري فاسق، ال مبعىن اإلسالم

 املطلب الثاين: حقيقة الضمري:

ضمري اإلنسان: قلُبه وابطُنه، وأضمر يف ضمريه شيئاً: عزم عليه بقلبه؛ فهو يغيبه يف قلبه 

 .(3)الليث: الضممُِّر: الشيء الذي ُتضمره يف ضمري قلبك، وقال (2) وصدره

العصر احلديث الضمري، وأما يف  نقل معىن  اللغة يف  ما ذكره علماء  فإن   ؛هذا خالصة 
 الضمري يستعمل يف معان ختتلف عما هو معهود يف اللسان العريب.

 الضمري يف اصطالح املعاصرين: 

خصوصية العقل يف إصدار أحكام معيارية    يرجع بعض املعاصرين معىن الضمري إىل كونه:
قيمية تلقائية وفورية على القيمة األخالقية لبعض األعمال الفردية احملددة. عندما يُطبق هذا 

فإنه يرتدي رداء )صوت( أيمر أو مينع، وعندما يقال على   ،الضمري على أعمال الفاعل املقبلة 
 

 . 249/ 2الشرح الكبري للدردير،  مثاًل: ينظر (1)

 . 364/ 2، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 371/ 3 ،مقاييس اللغة (2)

 . 28/ 12هتذيب اللغة،  (3)
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السالفة  أَل )أتنيبات(. وقيل: إن خصوصية  فإنه يرتجم مبشاعر سرور )رضى(    ،األعمال  أو 

 . (1)الضمري هي االستحسان أو االستقباح

األفعال، مصموٌَّب ابلقدرة على   استعداد نفسي إلدراك احلسن والقبيح من  ويعرف أبنه: 

 .(2) إصدار أحكام أخالقية مباشرة على قيمة بعض األعمال الفردية 

تلة وجمموعة من املشاعر واألحاسيس  وصاغ البعض تعريفاً له أبنه: وصف لكلمة جتسد ك
واملبادئ والقيم اليت حتكم اإلنسان وأتسره، ليكون سلوكه جيداً حمرتماً مع اآلخرين حيس هبم 

يعتربونه ميزان احلس والوعي عند   :وحيافظ على مشاعرهم، وال يظلمهم ويراعي حقوقهم، أي

 . (3)واالبتعاد عن اِلطأ اإلنسان لتمييز الصحيح من اِلطأ مع ضبط النفس لفعل الصحيح

 املطلب الثالث: نشأة مصطلح الضمري:

ألورواب عرب   -رغم قلة حروفه-يعكس مصطلح "الضمري" محولة فكرية اترخيية، فهو يؤرخ  
عدة قرون، وقد ارتبط مبجمل مسرية أورواب الفكرية يف العصور احلديثة، حينما استمر تشك ل 
الدين حسب ما يستجد ويستحدث يف عاَل األفكار الغربية، اليت أتثرت ابملكتشفات العلمية  

علوم التجريبية املادية وخباصة علم الفيزايء، وأتثرت كذلك ابلتطور املعريف الكبري  املستجدة وال 
مستقاًل   اإلنسان موضوعاً  غدا  هبا، حيث  يتصل  ما  اإلنسانية وكل  العلوم  الذي حدث يف 
للمعرفة بعد أن كان جمرد ابحث عن املعرفة؛ حَّت وصلت إلينا هذه الداينة بصورهتا الناجزة  

 

 .213 -212/ 1موسوعة الالند الفلسفية،   (1)

 . 763/ 1املوسوعة الفلسفية،  (2)

ه ، بعنوان: "النوم والضمري"، وعزام، حترير 6/1434/ 26  -م2013/ 6/5،  18275الصويغ، صحيفة املدينة، ع    (3)
 . 256واملشاعر اإلنسانية من منظور إسالمي، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، ص الضمري
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ما الشاملة،    اليوم يف عصر  املرجعية  وغياب  املطلقات،  وغياب  النسبية  احلداثة؛ عصر  بعد 

 .(1)وعصر استحالة التأصيل

فقد أصبح اآلن أهم أداة أو مفهوم يف سبيل عمْلممنة الفكر األخالقي، والبعد به عن سلطان   
املقدسة، من أن يكون مصدر "األمر" و"اإللزام" هو الوحي والشرع اإلهلي والكتب    الدين؛ فبدالً 

وبدالً من أن يكون املدار يف إدراك "حسن" الفعل األخالقي و"خرييته" على الوحي والشرع؛  
إىل وفوضت  الدين،  الدين، كل  سلطة  من  التخلص  إطار  يف  املرجعية،  هذه  ذلك   انتزعت 

 !! (2)الفردي "املفهوم" الذايت

 ه هنا إىل أن علمنة "التدين" قد أخذت شكلني:نويب

أن حيل اإلله يف املؤمن ويصبح من املمكن معرفة اإلله من خالل حالة    الشكل األول: 
ابلقلب والضمري   :شعورية أو جتربة مجالية خيوضها اإلنسان، أي أن يصبح اإلله أمراً خاصاً 

إليه منظومة أخالقية   ابلغيب، تستند  التدين إمياَنً  من أن يكون  الشخصي اإلنساين، وبدالً 
يتجلى التدين يف التاريخ، ويرتجم نفسه إىل   -ين البشر ومع الطبيعة تنظم تعامل اإلنسان مع ب 

طريقة للتعامل مع البشر )املعامالت منفصلة متاماً عن العبادات(، ومع تزايد معدالت العلمنة  
يتصاحل الدين والواقع، ويتماهيان إىل أن يصبح الدين واقعياً يستمد معياريته من الواقع، وقد 

التدين على عك يركز يصبح  اإلنسان وربه فحسب، وال  العالقة بني  لتنظيم  س ذلك طريقة 
املؤمن إال على اجلوهر الرابين الواحد، ويغرق يف متارين صوفية حماوالً االلتصاق ابِلالق والتوحد 

 معه.

 

 . 372داينة الضمري، ص ينظر: خياط،  (1)

 . 346، 345، وأبو زيد، معجم املناهي اللفظية، ص3، ص علمنة األخالقينظر: الكشو،  (2)



11 
 

الثاين التاريخ، ُث قوة حالة يف  الشكل  الطبيعة أو يف  : أن يصبح اِلالق قوة متجلية يف 
، ُث يصبح اِلالق نفسه هو الطبيعة وقوانينها والتاريخ وقوانينه، األمر الذي الطبيعة أو التاريخ

وحدة  أو  الكاملة  املادية  الكونية  الواحدية  نقطة  وهي  النهائية،  املادية  املرجعية  هيمنة  يعين 
ابِلطوات   :الوجود، وهي أيضاً النقطة اليت يتم االدعاء فيها أبن اإلله يُعرف ابلعقل وحده، أي

اإلله هي سنن  اإلجرا فيها، وأن سنن  والتحكم  الدنيا  يتم عن طريقها معرفة  اليت  نفسها  ئية 
الطبيعة وسنن التاريخ، ومن ُث فإن قوانني التاريخ هي العناية اإلهلية متجسدة يف حركة التاريخ  
املادية، وعادة ما أيخذ هذا التحول يف مراحله األوىل شكل اإلصالح الديين )أو التجديد(  

عيد صياغة النسق الديين حَّت يتفق والعقل، فتظهر اجتاهات دينية ربوبية ترى إمكان  الذي ي
الوصول إىل فكرة اإلله من خالل دراسة الطبيعة وقوانينها دون احلاجة إىل وحي، وتظهر فكرة  

 .(1) وحدة األداين، ومن بعدها ما يسمى العبادات اجلديدة

  

 

 . 123 -121/ 2لة، ينظر: املسريي، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشام (1)
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 والضمري بني الرؤية الشرعية والرؤية العلمانية املبحث األول: العالقة بني التدين 
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: الرؤية الشرعية للعالقة بني التدين والضمري. 

 املطلب الثاين: الرؤية العلمانية للعالقة بني التدين والضمري. 

؛ نظراً اختلفت النظرة إىل العالقة بني التدين والضمري بني الرؤية الشرعية والرؤية العلمانية 
الختالف املرجعية الفكرية اليت تفسر املصطلح، فلكل منهما منهجية ومرجعية تضبط املصطلح  

 وتنقحه ِما علق به من أوصاف غري مرغوب فيها، ليوافق اللفُظ املعىن، وتوافق الفكرُة الواقع.

 املطلب األول: الرؤية الشرعية للعالقة بني التدين والضمري: 

للعالقة بني التدين والضمري من جعل املسلم على نفسه رقابة داخلية؛    تنطلق الرؤية الشرعية 
يلزمها بتقوى هللا تعاىل ومراقبته، ويراعي وازعه اإلمياين فيما يعرتضه من أمور فيها حمرمات أو  
مشتبهات أو غريها، وكذلك يف أمور األقضية واحلقوق واِلصومات، وذلك يف ضوء النصوص 

 ، ومنها: الشرعية الواردة يف ذلك

َا إََِّل احْلُكَّامِّ لَِّتْأُكُلوا قول هللا تعاىل: }  - ْلَباطِّلِّ َوُتْدلُوا ِبِّ َنُكْم ابِّ بَ ي ْ َأْمَواَلُكْم  َوََل ََتُْكُلوا 
إْلِّْثِّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ   [. 188{ ]البقرة: َفرِّيقاً مِّْن َأْمَوالِّ النَّاسِّ ابِّ

تفسريها: »هذا يف الرجل يكون عليه مال، وليس عليه قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف 
أن ه  يعلم  وهو  ام، وهو يعرف أن  احلق  عليه،  فيه بي ِّنة، فيجحد املال، فيخاصمهم فيه إىل احلك  

ٌ آكٌِّل حرامًا«  .(1)آُثِّ

 

 ( من طريق علي بن طلحة. 3/277رواه الطربي يف تفسريه، ) (1)
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بشر، وإنكم ختتصمون، ولعل أان  إمنا  قال: »  أم سلمة رضي هللا عنها، عن النيب  عن    -
أن يكون أحلن حبجته من بعض، وأقضي له على حنو ما أمسع، فمن قضيت له من بعضكم  

 .(1)«حق أخيه شيئا فال أيخذ، فإمنا أقطع له قطعة من النار

احلالل بني  يقول: »   : مسعت رسول هللا  قاللنعمان بن بشري رضي هللا عنه  اعن    -
لدينه هات استربأ  من اتقى املشب  هات، َل يعلمها كثري من الناس، فواحلرام بني، وبينهما مشب  

وعرضه، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه، أَل وإن لكل 
ملك محى، أَل إن محى هللا يف أرضه حمارمه، أَل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 

 .( 2)«اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أَل وهي القلب

الرب حسن اخللق، واإلْث  : " ، قال رسول هللا  حديث النواس بن مسعان األنصاري    -
 . (3)"ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس

: قال: قلت: اي رسول هللا، أفتين عن أمٍر ال أسأل عنه حديث واثلة بن األسقع    -

 . (4)"استفت نفسك، وإن أفتاك املفتونأحداً بعدك، قال: "

 

(، ومسلم يف "صحيحه" )كتاب 6967رواه البخاري يف "صحيحه" )كتاب احليل: ابب حدثنا حممد بن كثري(، رقم )  (1)
 . (1713)(، رقم ابب احلكم ابلظاهر، واللحن ابحلجةاألقضية: 

(، ومسلم يف "صحيحه" 52" )كتاب اإلميان: ابب فضل من استربأ لدينه وعِّرضه(، رقم )رواه البخاري يف "صحيحه (2)
 (.1599(، رقم )أخذ احلالل وترك الشبهات )كتاب املساقاة: ابب 

 . (2553، رقم )(كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب تفسري الرب واإلُث)رواه مسلم يف "صحيحه"  (3)

، وقال ابن 2/732"  جامع العلوم واحلكمف إسناده ابن رجب يف "(، وضعَّ 9/44رواه أبو نعيم يف حلية األولياء )  (4)
 (: "لكن للمنت شواهد مفرقة".7/210حجر يف "املطالب العالية" )
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، فقال: اي رسول هللا، ما حيل يل ِما حيرم علي؟ فسكت رسول سأل رجل رسول هللا    -
فرد عليه ثالث مراٍت، كل ذلك يسكت رسول هللا  هللا    ،" :قال السائل؟، ُث  "  أين 

 . (1) "ما أنكر قلبك فدعهونقر أبصبعه: " -فقال: أَن اي رسول هللا، فقال 

؟ قال: للحسن بن علي: ما تذكر من رسول هللا  عن أيب احلوراء السعدي، قال: قلت    -
بلعاهبا، فألقاها    أذكر أين أخذت مترًة من متر الصدقة، فألقيتها يف فمي، فانتزعها رسول هللا  

" قال: وكان إان َل أنكل الصدقةيف التمر. فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: "

 . (2)"يريبك، فإن الصدق طمأنينٌة، وإن الكذب ريبةٌ دع ما يريبك إَل ما َل يقول: "

أن اإلطار الشرعي للضمري والوازع حمدود بضوابط ُتستقى    ووجه اإلفادة من هذه األدلة: 
من األدلة الشرعية حول استفتاء القلب، ومداُر هذه النصوص أن يكون صاحبها من ذوي 

لداينة اليت تضبط نوازعه إىل احلرام واملشتبهات،  العلم ليفر ِّق بني احلالل واحلرام واملشتبه عليه، وا
 وتضبط هواه بضابط الشرع.

وهذه الرؤية الشرعية تقرتب من البناء اللغوي، وشواهد اللغة يف ذلك أن )الض مري( مبعىن 
إلدراك  ال ُمضمر، وما ُتضمره يف نفسك، ويصعب الوقوف عليه، وهو كذلك: استعداد نفسي

ال واألقوال واألفكار، والتفرقة بينها، واستحسان احلسن واستقباح اِلبيث والط يب من األعم 

 .(3) القبيح منها

الرؤية:   التدين والضمري ِبذه  الضمري جزء ِما دلَّ عليه معىن وعليه: فالعالقة بني  أن 
التدين عند قيام حال االشتباه وحنوه، وذلك أن التدين ترجَّح سابقاً: التمسك ابلد ِّين ظاهراً 

 

 (.5564) (، وصححه األلباين، يف صحيح اجلامع رقم1162، و  824رواه ابن املبارك يف "الزهد والرقائق"، رقم ) (1)

 (.2518(، والرتمذي، رقم )1723رواه أمحد رقم ) (2)

 . 1/544 ،املعجم الوسيط  (3)
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؛ فمن التمسك ابلدين إعمال الضمري والوازع عند حال االشتباه فيتورع عن الشبهات وابطناً 
"دع ما يريبك إَل "،  ما أنكر قلبك فدعه"  رمات، وكما يف األحاديث السابقة:وميتنع عن احمل
 ".ما َل يريبك

 املطلب الثاين: الرؤية العلمانية للعالقة بني التدين والضمري: 

 أو الوازع كما يعرب البعض عنه، قد يلتقي ظاهراً مع الفكرة جند أن احلديث عن الضمري
العلمانية عن الضمري أو "داينة الضمري"؛ فإن أصحاب االجتاهات العلمانية واحلداثية يتبنون  
حياة   ويف  الناس،  سلوك  يف  متحك ِّمة  أو  هة،  موج ِّ سلطة  يكون  أن  عن  الدين  توقُّف  فكرة 

خالق ابتت يف غىن عن فرضية )املشرع اإلهلي( ما دام اجملتمعات، وعليه فإهنم يرون أن األ
اإلنسان ككائن عاقل وإن ظل متناهياً، قادراً على أن يضع لنفسه قوانني عقالنية لفعله، وأن  

 .(1) يلزم نفسه هبا من دون حاجة إىل توجيه خارجي

ردي وجعل أن رهان العلمانية على أن هتميش الدين وحصره يف النطاق الف  :وِما ينبغي ذكره
التدين شأَنً داخلياً يف النفس البشرية سيؤدي إىل أفوله وانداثره وكذلك اختفاء مظاهر التدين؛  
كل ذلك أوقعها يف مشكالت أكرب، فقد صارت هذه الفكرة معول هدم احلرية اليت َيعلوهنا 

ائياً من من أهم احلقوق وهي حرية التدين، وأيضاً قد اتضح هلم أن الدين ال ميكن اجتثاثه هن

 .(2) حياة الناس، بل تعاظم دوره تدرَيياً حَّت يف جمتمعاهتم الغربية بعد إفالس احلداثة 

للحلول حمل فكرة الدين والرجوع للنص الشرعي؛ ألن   فهم هبذا َيعلون الضمري مرشحاً 
حرية الضمري وحتصينها وفرضها هبذا تكون بوابة لتوطني فكرة أن يكون املرء سيد نفسه، وال 

 سلطان لدين أو قيود أو ضوابط شرعية يتحرك يف أطرها.

 

 .9، ص 18ينظر: الكشو، علمنة األخالق وظهور جمال الضمري، جملة تبني، العدد  (1)

 .136، ص 2 -1ينظر: مذكور، التدين يف جمتمع ما بعد العلماين، جملة أنساق ع  (2)
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ويعللون أبن اإلنسان بوصفه كائناً عاقاًل، وإن ظل متناهياً وخطاًء، قادر على متثل القاعدة 
األخالقية واالهتداء إليها بنفسه، بفعل النور الداخلي الذي حباه هللا به من دون حاجة إىل  

ت أم غري زمنية، وهو ما يعين ظهور الضمري بوصفه  توجيه خارجي من أي سلطة زمنية أكان

 . (1)وازعاً داخلياً ال تكون له قيمة إال إذا اعرتف للفرد ابحلق يف السيادة الكاملة على نفسه

فهذه الرؤية هبذا تلتقي مع فكرة العلمانية، حيث يطرحون فكرة الوازع الداخلي وسيادة 
مناقضة لفكرة التدين واالمتثال للدين اإلسالمي،  املرء على نفسه، وحكمه عليها، ِما َيعلها  

والتسليم ألحكامه على الفرد واجملتمع، وابلتفسري العلماين أو الفلسفي املعاصر جندها مشبعة 
بروح العلمانية، ومبين على فكرة إحالله حمل الدين، بل حمل اإلله، تعاىل هللا. يقول نصر أبو 

ول إن قلب املؤمن "كتاب" له قدرة على التشريع يق  -يقصد ابن عريب-زيد: »وكأن الشيخ  
حبكم ما كتب هللا فيه من "إميان" من جهة، وحبكم توجيه النيب للمؤمن أن يستفيت قلبه، أي 
أَنُه الداخلية، قبل أن يستفيت املفتني، بل وبرغم فتوى املفتني، من جهة أخرى، هكذا يضيف 

للكتاب، أليس "اإلنسان" يف النهاية صورة    ابن عريب ألصول الشريعة قلب املؤمن يف موازاة

 . (2) هللا؟ وأليس املؤمن هو صورة الكمال اإلهلي؟«

أن هذه الفكرة قائمة على أن    ..فيالحظ هنا يف كالم نصر أبو زيد وممن قبله ابن عريب
اإلنسان فيه جزء من األلوهية، وأنه يستطيع أن يقرر ويتصرف يف أقداره، ويشكل واقعه، وحيكم 

 ما يشاء. على

: َنبعة من الفلسفة الشرقية اليت جتعل الوجود املادي ويرجع هذا املعتقد إَل فكرتني: األوَل
وهم، وليس له وجود خارج الذهن، وابلتايل ميكن حتويره وتشكيله من خالل تعديل الفكر.  

املطلقة، وكل : الفلسفة الباطنية اليت جتعل الوعي هو الوجود األول، وهو اإلله واحلقيقة  والثانية

 

 . 11 -10األخالق، ص علمنة الكشو،  (1)

 . 221ص  ،هكذا تكلم ابن عريبأبو زيد،  (2)
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ما يف الوجود ليس إال جتسيداً لذلك الوعي، فإذا أدرك اإلنسان حقيقته اإلهلية، اليت هي وعي  

 . (1)جمرد أمكنه التحكم يف الواقع من خالل حتوير الوعي«

يدعو اإلنسان إىل أن ميارس حريته الدينية اليت وهبها هللا له،    ..وجند املفكر حممد الطاليب
وهي: »قدر اإلنسان ونداؤه الباطين. فهي متتزج بفيض الضمري االنعكاسي الذي فجأة غمر  
اإلنسان بروح هللا، فحقق من خالل انفجار هائل للشعور ابلذات، متميزاً بكرامة إنسانيته،  

ٍر يليب نداءه    ومن حيث جعل منه كائناً مسؤواًل، أبرزه من دفق احلي ، متميزاً بكرامة خاصة وبقمدم

. فهو هبذا يرى أن احلرية الدينية لإلنسان اليت هي من متام مسؤوليته موجودة يف  (2)الباطين«

 . (3)ضمري اإلنسان، وهي جمرد استجابة لندائه الباطين

ينية؟ فيقول: »جنده يف بل َييب الشريف صراحة عن سؤال أين جند الدين واحلقيقة الد  
النمط  على  مهيكلة  دينية  مؤسسة  إىل  احلديث  العصر  يف  حمتاجني  لسنا  املؤمنني.  ضمائر 

 . (4) القدمي«

 التناقض؛ والنقيضان ال َيتمعان.فالعالقة بينهما ِبذا التفسري: 

لتوجيه فالضمري تقوم فكرته عند أصحاب داينة الضمري على أن يكون سلطة الضمري عليا  
اإلنسان وحضه أو منعه، أو متحكماً يف أخالقه وما يصدر عنه، فهي هبذا تناقض فكرة التدين 

 والتمسك ابلدين ظاهراً وابطناً، أبن يكون هو املوجه واملتحكم يف سلوك اإلنسان.

 

/ 1عن: السيف، األصول الفلسفية لتطوير الذات يف التنمية البشرية،    259الرشيد، حركة العصر اجلديد، ص  ينظر:    (1)
175  . 

 .44ص   م وحتدايت املعاصرة،سالأمة الوسط اإل ،الطاليب (2)

 . 386ر احلديث، ص خياط، داينة الضمري يف العص (3)

 . 386، وخياط، داينة الضمري يف العصر احلديث، ص 158ص ، واإلسالمالثورة واحلداثة   يف،الشر ينظر:  (4)
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أنه ال بد من أن تربط األخالق والوازع ابلضمري، بدالً من اإللزام والرتهيب   :وهم يقررون

 .(1) اآلخرة بعقاب

فالدين أصبح يف اِلطاب احلداثي حالة شعورية فقط أو جتربة مجالية خيوضها اإلنسان، 
أن هللا يصبح أمراً خاصاً ابلقلب والضمري الشخصي اإلنساين، وبدالً من أن يكون التدين   :أي

ا البشر ومع  اإلنسان مع بين  تعامل  تنظم  إليه منظومة أخالقية  تستند  ابلغيب،  لطبيعة إمياَنً 
املعامالت منفصلة متاماً  -يتجلى التدين يف التاريخ ويرتجم نفسه إىل طريقة للتعامل مع البشر  

العبادات  العلمنة يتصاحل الدين والواقع، ويتماهيان إىل أن يصبح   -عن  تزايد معدالت  ومع 

 .(2) الدين واقعياً يستمد معياريته من الواقع

  

 

 .74ينظر: املسريي، العلمانية حتت اجملهر، ص  (1)

 . 121/ 2، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملةينظر:  (2)
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 ين لفكرة "الوازع" و"استفتاء القلب" املبحث الثاين: سبل التوظيف العلما
املصطلح   هذا  أن  الواقع  العلماين-يشهد  ابلتفسري  الضمري  له   -وهو  توظيفاً  شهد  قد 

واستفتاء  اللوامة  والنفس  اإلمياين  للوازع  الشرعي  املعىن  من  تقارب  من  حيمله  مبا  مستفيدين 
لبيس، ولإليهام أن هذا هو القلب، فكان طرحه ابملعىن العلماين مع بعض اِللفية الشرعية للت

الشرعية"،   املعاين  و"علمنة  األخالق"  "علمنة  فكرة  حول  يدور  هبذا  فهو  املطلوب،  املعىن 
هلذا  تنكرها  من  خيشى  اليت  احملافظة  البيئات  عند  وتروَيها  لتنفيقها  الشرعية  ثوب  وإلباسها 

 املصطلح الوافد. 

مسلك قدمي، وقد ذكر الشاطيب رمحه   وهذا املسلك التوظيفي للمعاين الشرعية فيما يناقضها
، وعلى   ،هللا طرق أهل البدع يف االستدالل، فقال: »ال تنضبط؛ ألهنا سيالة ال تقف عند حدٍ 

كل وجه يصحُّ لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره، حَّت ينسب النحلة اليت التزمها 
لى كفره آبايت القرآن كما استدل  إىل الشريعة ، فقد رأينا ومسعنا عن بعض الكفار أنه استدل ع

بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعاىل: }وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه{ ]النساء: 
إبطالق قوله تعاىل: }إن الذين آمنوا والذين   ،[. واستدل على )أن الكفار من( أهل اجلنة 171

[، اآلية. واستدل بعض  62رة:  هادوا والنصارى والصابئني من آمن ابهلل واليوم اآلخر{ ]البق
بقوله سبحانه: }اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم   ،اليهود على تفضيلهم علينا 

[... وكذلك كل من اتبع املتشاهبات، أو حرف املناطات، أو محل 47على العاملني{ ]البقرة:  
أو أخذ األدلة ببادي   اآلايت ما ال حتمله عند السلف الصاحل، أو متسك ابألحاديث الواهية،

الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه آبية أو حديث ال يفوز بذلك 

 . (1) أصال«

 

 . 364 -363/ 1االعتصام،  (1)
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وينبه هنا إىل حقيقة الوازع: فأصله من الومزْع، وهو كفُّ النفس عن هواها. والوازع: هو  
ل ابلصفوف يزع من تقدم الذي يكف الناس ومينعهم من الشر، والوازع يف احلرب: هو املوك 

 .(1) منهم بغري أمره

 ومن سبل التوظيف العلماين لفكرة الوازع واستفتاء القلب: 

 تفريغ املصطلحات الشرعية من معانيها وتوظيفها يف معىن عصري ٍّ يناقض التدين:   -1

الوازع  فهم يلجؤون إىل الرتكيز على األلفاظ الدالة على معاين استفتاء املرء قلبه وإعمال  
 توظيفها يف معىن عصريٍ  يناقض التدين: تواها الديين الكامل، واستعماللتفريغها من حم

: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" ومن ذلك قول بعضهم: »أَن عندما أقرأ حملمد  
بعمق وتنفس هادئ أجد الطريق. إن هذا احلديث طريقك إىل احلق، طريقك إىل احلقيقة. ما 

ليعة فتاء، غزو فضائي. أَن ال أخشى على الناس الرقص واجملون والفجور واألفالم اِل أكثر اإل
يريد أن ينسف الكعبة لريتب موضوع االختالط، أو شيخ    .. اخل. لكن أخشى عليهم مفيت

يفيت بكفر من رأى ابالختالط فيثري الفتنة ... أو من حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة مرموقة  
الربجم بكفر  وقتال غري يرى  البشرية  لكراهية  يدعو  من  أو  احلديثة،  الذاتية  والفنون  والتنومي  ة 

املسلمني .. وأمثاهلا من الدعوات والفتاوى السخيفة واليت تنم عن ضحالة التفكري وقلة الوعي 
وأكذوبة الدين الذي هو غطاء للقبلية والعنصرية والشعور ابالضطهاد واملرارة الداخلية والرتبية 

هبا القاس جاء  فتاوى  املتكررة،  واألمراض  الطفولة  يف  املستمر  والتأنيب  األسري  والفشل  ية 
سيكوابثيون )املرضى النفسانيون( ينفسوا هبا ما فيهم! وكل دعوة للكراهية والعنصرية والتفرقة  

 .(2) والتكفري والتفسيق والقتل فهي ابطلة، وهي يقيناً جانبت الصواب«

 

 ، مادة )وزع(.106/ 6ينظر: مقاييس اللغة،  (1)

 . 477 - 476/ 2صالح الراشد، عن: السيف، األصول الفلسفية لتطوير الذات، مقال ل (2)
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أنه جعل استفتاء القلب والضمري يف   : خطرية، والذي يعنينا هنا فهذا املقال يستلزم أموراً 
مقابل النصوص الشرعية اجلزئية اليت فيها تشريعات خمتلفة، ولسنا بصدد احلديث اآلن عن 
صحة هذه اآلراء اليت استدل هبا أصحاهبا ونسبوها إىل الدين فهي حتتاج إىل حتليل واقعها 

 والنظر يف األدلة اليت استدلوا هبا. 

القائل جعل الدين والشريعة مقابالً للضمري، ُث جعل حديث أن    .. لكن الظاهر من هذا
مفرَّغاً من معناه وضوابطه، فاألمر ابستفتاء القلب موجه لصحايب جليل، إذا اشتبهت   النيب  

عليه أمور اإلُث والرب، فإنه يرجع إىل ما َيده فإذا أفَّت له مفت جبواز أمر لكنه َل َيد انشراح 
، وكذلك لو أفَّت له مفت أو حكم قاض ابستحقاقه لشيء هو يعلم نفسه فإنه يرجع إىل إميانه 

 من نفسه أنه ال يستحقه فإنه يُعمل فتوى قلبه وضمريه، وما يعلمه يف حقيقة األمر.

َل تستند إىل  القلب ليس حبجَّة مطلقاً، وال مسوغاً إلحداث عباداٍت وأعماالً  فاستفتاء 
اب األمر  جعل  هبذا  وهو  الشَّرعي،  الكف ِّ  الدَّليل  معرض  يف  ال  مطلقاً  حجة  القلب  ستفتاء 

 .  (1) واالنتهاء عن احملرمات واملشتبهات؛ بل للتشريع وإن َل تستند إىل الشَّرع

 إهدار السياق املقايل واملقامي الذي جاءت فيه نصوص "استفتاء القلب": -2

ة لفهم نصوص ونظراً ألن السياق وما حيتف به من القرائن املقالية واملقامية تقدم حصان
أو يوهم -الوحي، وجناة من الزيغ والشطط؛ كان من أراد أن يستدل ابحلق على معىن ابطل  

أن يعمد أوالً إىل اخرتاق السياق؛ كاجتزاء مجلة شبه اتمة من سياق، معرضاً   -فيه معىن ابطالً 
قالية واملقامية عن مقيداته السابقة والالحقة؛ لذا فإننا ميكننا القول إن جتاهل القرائن سواء امل

 سبب للشطط والزيغ يف فهم الوحي. 

 

، الرايض، دار كنور : ضوابطه وأثره يف األحكام: السعيد العيسوي، استفتاء القلباستفتاء القلبعن ضوابط    ينظر  (1)
 . إشبيليا
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ومن أمثلة ذلك: االستدالل بلفظة "استفت نفسك" على معىن خاطئ؛ َُيعل فيه الضمري 
بديالً عن النصوص الشرعية، وجتعل القناعة النفسية حمط ارتكاز التدين، ال النصوص الشرعية 

 واألوامر والنواهي املتلقاة من الوحي. 

 ا نص احلديث بسياقه استبان الزيغ الطارئ نتيجة اقتطاع السياق: وإذا َتملن

، وأَن أريد أن ال أدع شيئاً من الرب  ، قال: أتيت رسول هللا  فعن وابصة بن معبٍد  
واإلُث إال سألته عنه، وإذا عنده مجٌع، فذهبت أختطى الناس، فقالوا: إليك اي وابصة عن رسول 

، إليك اي وابصة، فقلت: أَن وابصة، دعوين أدنو منه، فإنه من أحب الناس إيل أن أدنو  هللا  
وت منه، حَّت مست ركبيت ركبته، فقال اي منه، فقال يل: "ادن اي وابصة، ادن اي وابصة"، فدن

وابصة: "أخربك ما جئت تسألين عنه أو تسألين"، فقلت: اي رسول هللا، فأخربين، قال: "جئت 
الثالث، فجعل ينكت هبا يف صدري،  نعم، فجمع أصابعه  الرب واإلُث"، قلت:  تسألين عن 

أنت إليه النفس، واإلُث ما ويقول: "اي وابصة استفت نفسك، الرب ما اطمأن إليه القلب، واطم

 . (1) حاك يف القلب وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس"، قال سفيان: "وأفتوك"

 تعميم الضمري الشخصي لكل البشر على السواء:  -3

وهذا فيه إشكال كبري فإن ضمري اإلنسان ينطق مبا يعرفه وما اعتاده، فرب نفس متيل إىل 
( فََأْْلََمَها ُفُجورََها 7َونَ ْفسٍّ َوَما َسوَّاَها )قال تعاىل: }  التقوى ونفس متيل إىل الفجور، كما

[. فإن تعميم أي معىن ينطق به قلب املرء وعقله وضمريه سيوقع 8،  7{ ]الشمس:  َوتَ ْقَواَها
الصحيحة يف خمرجات  املعاين  توظيف  فيكون من  الدين،  يف إابحة كل شيء وذوابن معىن 

نصوص الوحي أو استمدت بعض داللتها من الوحي إال خاطئة، وهي وإن كانت خارجة من  
 أن الشكل النهائي واملخرج الذي يصل إىل الناس إحلادي مناقٌض للدين.

 

 (.18006ورقم ) -وهذا لفظه-( 18001" رقم )رواه أمحد يف "مسنده (1)
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وهذا فضالً أن الضمري الذي يتحدثون عنه متغري يتغري بتغري الزمان، وال خيتلف جوهرايً  
اإل فيها  ينحى  واليت  ابلثوابت،  هلا  عالقة  ال  اليت  األخالق  فكرة  بعقاب عن  والرتهيب  لزام 

 . (1)اآلخرة

ال تُبىن على قواعد دينية رصينة وال    -أدعياء احلداثة -فداينة الضمري اليت يؤمن هبا هؤالء  
على أسس أخالقية اثبتة، وهلذا ال تتعدى دعواهم أن تكون بلبلة لسان؛ فالضمري قضية هالمية 

بل ومروجي املخدرات هم مراتحو    ال متسك وال تنضبط. فكم من اجملرمني والقتلة والسارقني،
الضمري، بل ويشعرون ابالنسجام وبتمام الرضى مبا يقومون به! والضمري أمر متغري من شخص  
إىل آخر، بل الشخص قد يرضي ضمريه أمراً ما اليوم ويشعر معه براحة وسعادة وقد ال يرضي 

، وقد يكون املتدين وقد يكون ضمري اإلنسان املنفلت عن الدين غري راضٍ   .ضمريه به غداً 

 . (2)مراتح الضمري! -ابلتعبري العلماين –األرثوذكسي احملتقن واملنغلق دينياً 

 التدعيم ببعض اآلراء الشاذة يف قضية التحسني والتقبيح العقليني:  -4

ففكرة سلطان الضمري، وأنه ال حاجة إىل الوحي سلطة خارجية، رمبا تتقارب شيئاً ما مع  
العقل حيسن ويقبح وال حاجة إىل النص الشرعي يف ذلك، وأن النص رمبا أييت ليدعم  القول أبن  

 ذلك، وهي الرؤية االعتزالية لقضية التحسني والتقبيح العقليني. 

 إىل أن األفعال تنقسم من حيث اإلدراك هلا إىل أقسام ثالثة:  ..فقد ذهب املعتزلة 

كحسن إنقاذ الغرقى من   ،هالعقل وبديهت  القسم األوَّل: ما يدرك العقل احلسن فيه بضرورة
 غري ضرر يلحق املنقذ، وحسن شكر املنعم، وحسن الصدق النافع.

 

 .74ينظر: املسريي، العلمانية حتت اجملهر، ص  (1)

 .398داينة الضمري يف العصر احلديث، ص  (2)
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فهذا حمل نظر واجتهاد    ،سن والقبح فيه ابلنظر واالستدالل والقسم الثَّاين: ما يدرك العقل احل 
 وتفكر، كحسن الصدق الضار أو قبحه. 

كحسن الصالة    ،السمع املنقول  والقسم الثَّالث: ما يدرك العقل احلسن والقبح فيه بواسطة 
 واحلج وسائر العبادات، وقبح الزَن وشرب اِلمر. 

اً  فريون أن نظر العقل غري منقطع عن هذا القسم على اإلطالق، بل هو متعلق به تعلق 
يف  العقل  به  قضى  ملا  مؤك ِّدمة  عندهم  والشرائع  التفصيل.  جانب  يف  عنه  انقطع  وإن  كلياً، 
القسمني األوَّلني، وهي مظهرة وكاشفة ملا َل يستقل العقل إبدراكه يف القسم الثَّالث، وليست 

نشئ إذ الشرع عندهم خُمربِّ عن حال احملل، ال أنه م  ؛ع موجبة للحسن والقبح بنفس األمرالشرائ

 . (1) فيه حكماً أو مثبتاً 

 

 

  

 

 الفتاوى  جمموع  تيمية،  وابن  ،113- 1/112  املستصفى  والغزايل،  ،58-1/57  األصول  إىل  الوصول  برهان،  ابن  ينظر  (1)

 ، 337  -1/335  العقليان  والتقبيح  التحسني  والشهراين،  ،405-1/404  الروضة  ر خمتص  شرح  والطويف،  ،17/198
 . 165 ص دكتوراه، رسالة الفقه، أصول  يف الكالمي األثر والعيسوي،
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 املبحث الثالث: حمددات املواءمة بني التدين والضمري
من  لالستفادة  ميكننا صياغة حمددات  وفروعها،  ومقاصدها  اإلسالمية  الشريعة  يف ضوء 
الضمري، بال خمالفة، وجعله من العناصر الداعمة للتدين والتمسك به يف واقعنا املعاصر، وهذا 
انطالقا من التعامل مع لفظ الضمري كلفظ جممل حمتمل لرؤيتني متغايرتني يف املرجعية واهلدف  
املنوط هبا، لذا كان التفصيل فما يراد ابلضمري، فإن كان متساوقاً مع املعاين الشرعية وخادماً 

له    هلا فال مانع من استعماله يف إطار احملددات الضابطة له، وإال فهو مصطلح علماين يراد
 إقصاء الدين واحللول حمله، فمن هذه احملددات: 

 أوًَل: أن يفسر الضمري مبعىن الوازع اإلمياين: 

فيفسر الضمري مبعىن الوازع اإلمياين ومراقبة هللا تعاىل؛ فهذا املعىن حييي الضمائر ويوقظ فيها  
 معىن املراقبة هلل تعاىل واالحتساب فيما يفعله واألمانة. 

َوَما َتُكوُن يفِّ َشْأنٍّ َوَما  يف معاجلة هذه القضااي، يقول هللا تعاىل: }وهذه طريقة الوحي  
ْنُه مِّْن قُ ْرآنٍّ َوََل تَ ْعَمُلوَن مِّْن َعَملٍّ إَِّلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداً إِّْذ تُفِّيُضوَن فِّيهِّ َوَما يَ ْعزُ  ُلو مِّ ُب  تَ ت ْ

ثْ َقالِّ َذرَّةٍّ يفِّ اأْلَْرضِّ َوََل  َأْكرَبَ إَِّلَّ يفِّ   َعْن رَب َِّك مِّْن مِّ يفِّ السََّماءِّ َوََل َأْصَغَر مِّْن َذلَِّك َوََل 
 .[61يونس:  { ]كَِّتابٍّ ُمبِّنيٍّ 

ضرب هللا مثالً صراطاً مستقيماً،  : ، قالوعن الن  و اس بن مسعان األنصاري، عن رسول هللا  
أبواٌب مفتحٌة، وعلى األبواب ستوٌر مرخاٌة،   وعلى ابب وعلى جنبَّت الصراط سوران فيهما 

تتعرجوا الصراط مجيعاً، وال  ادخلوا  الناس  أيها  يقول: اي  داٍع  فوق    ،الصراط  يدعو من  وداٍع 
الصراط فإذا أراد يفتح شيئاً من تلك األبواب قال وحيك ال تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه 

الداعي    والصراط اإلسالم والسوران حدود هللا تعاىل، واألبواب املفتحة حمارم هللا تعاىل، وذلك
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قلب كل  يف  هللا  واعظ  الصراط  فوق  من  والداعي  وجل،  عز  هللا  الصراط كتاب  رأس  على 

 .(1)مسلم

قال اإلمام الطحاوي رمحه هللا: »أتملنا هذا احلديث، فوجدَن كل ما فيه مكشوفم املعىن،  
و؟  غري ما فيه من: )واعظ هللا يف قلب كل مسلم(؛ فإَن احتجنا إىل الوقوف على حقيقته ما ه 

فنظرَن يف ذلك، فوجدَن الواعظ من اآلدميني هو الذي ينهى الناس عن الوقوع فيما حرم هللا 
تنهاه عن   اليت  تعاىل  املسلم: هي حجج هللا  قلب  مثله يف  أن  بذلك:  فعقلنا  عليهم؛  تعاىل 
الدخول فيما منعه هللا عز وجل، وحظره عليه، وإهنا هي واعظ هللا يف قلبه؛ من البصائر اليت 

لها هللا تعاىل فيه، والعلوم اليت أودعه هللا تعاىل إايها؛ فيكون هنيها إايه عن ذلك وزجرها جع

 .(2) إايه عن ذلك« -الذين يف قلوهبم مثلها  -إايه عنه، كنهي غريها من الناس 

الذي من   -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه هللا: »فقد بني يف هذا احلديث العظيم  
أن يف قلب كل   -انتفاعاً ابلغاً إن ساعده التوفيق؛ واستغىن به عن علوم كثرية  عرفه انتفع به  

مؤمن واعظاً، والوعظ هو األمر والنهي؛ والرتغيب والرتهيب. وإذا كان القلب معموراً ابلتقوى 
اجنلت له األمور وانكشفت؛ خبالف القلب اِلراب املظلم؛ قال حذيفة بن اليمان: "إن يف  

 .(3) اً يزهر"«قلب املؤمن سراج

 اثنياً: أَل يكون الضمري بديالً عن الدين يف إثبات احلكم الشرعي:

فقد يستعمل البعض هذا املصطلح ليكون بديالً عن النصوص الشرعية وتعلمها، حبجة أن  
هللا تعاىل وضع ميزاَنً يف النفس وهو الضمري، فال يكون اإلنسان يف حاجة إىل عبادات ومظاهر 

 

 ( وقال حمققوه: حديث صحيح.17634رواه أمحد ) (1)

 .  171/ 5شرح مشكل اآلاثر  الطحاوي،  (2)

 . 45/ 20جمموع الفتاوى،  ابن تيمية، (3)
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وال إىل تعلم األمور الشرعية، ويتعامل مبا ميليه عليه ضمريه، فهذا إحالل ملصطلح الضمري حمل 
 ين.التد

وهذا الشرط مهم جداً، وهو أن الدين ال بديل عنه، مهما زعم أصحابه أنه يشبع حاجة  
اإلنسان عن التدين، فبدون الدين سيصبح اإلنسان حائراً اتئهاً يف احلياة لفقده روحه احلقيقية، 

َنا إِّلَْيَك ُروحاً مِّْن َأْمرِّاَن َما ُكْنَت َتدْ كما قال تعاىل: } ميَاُن وََكَذلَِّك َأْوَحي ْ رِّي َما اْلكَِّتاُب َوََل اإْلِّ
َراطٍّ ُمْسَتقِّيمٍّ ) (  52َوَلكِّْن َجَعْلَناُه نُوراً ََنْدِّي بِّهِّ َمْن َنَشاُء مِّْن عَِّبادِّاَن َوإِّنََّك لَتَ ْهدِّي إََِّل صِّ

ريُ  َتصِّ اَّللَِّّ  إََِّل  َأََل  اأْلَْرضِّ  َوَما يفِّ  السََّماَواتِّ  َما يفِّ  َلُه  الَّذِّي  اَّللَِّّ  َراطِّ  )  صِّ { (53اأْلُُموُر 
 [.53 -52]الشورى: 

وهذا َيده اإلنسان الغريب، فهو اتئه يف رحلة حبثه عن املعىن لسقوط املعايري، بل يعيش 
أزمة نفسية ومأساة عميقة تنبع عن احتياجه الشديد إلشباع أشواقه الروحية يف واقع غارق يف 

، ويليب حاجته النفسية، دينا شكلياً املادية، لذلك يضع لنفسه ديناً جديداً يتماشى مع ماديته
فردايً ال خيتلف يف جوهره عن اإلحلاد، فإن كان اإلحلاد ينكر وجود هللا اِلالق وصفاته وأفعاله 
أصالً فإن داينة الضمري تستبطن اإلميان إبله داخلي ليس له وجود خارجي، يعين غري مؤثر وال 

 .  (1) ذهان فقطفاعل يف تسيري هذا الكون، فهو إله متصور يف األ

 اثلثاً: أن يكون صاحب الضمري على حظ من العلم والفهم ميي ز ِبما:  

وإال فهو تشريع للهوى واملزاج الشخصي وتنحية للمرجعية الشرعية »وقد هنى هللا ورسوله  

  »(2) أن يتخذ اإلنسان النفس أو العقل مشرعمني من دون هللا. 

 

 .400 -398ينظر: خياط، داينة الضمري يف العصر احلديث، ص  (1)

 . 136شاكر، العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي، ص (2)
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 وورع: رابعاً: أن يكون صاحب الضمري على داينة

فإذا َل يكن العبد ورِّعاً عن اقرتاف احلرام أو القرب منه، وال شك أن هذا إمنا يصح ِمن  

، فإن قلب املؤمن (1)نور هللا قلبه ابلعلم، وزين جوارحه ابلورع، حبيث َيد للشبهة أثراً يف قلبه

 .(2) ينظر بنور هللا إذا كان قوي اإلميان«

  

 

 (. 4/492) ،القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم (1)

 (.29/529) ،نقله األرَنؤوط، يف حتقيق املسند (2)
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 اخلامتة والتوصيات 
بعد جناز هذه الدراسة املختصرة، أسأل هللا تعاىل أن تكون حمققة املراد، وافية ابملوضوع  

 نتائج يف النقاط اآلتية:من وَنفعة، ولعل أبرز ما خلصت إليه 

على قواعد دينية رصينة، وال   والتدين َل ُتبم أن فكرة جعل الضمري بديالً عن الدين    -1
دعوى هالمية ال تنضبط، وبناٌء على قضية غري واضحة  على أسس أخالقية اثبتة؛ فهي جمرد  

 املعاَل.

أن الرؤية الشرعية للعالقة بني التدين والضمري تنطلق من كون الضمري جزءاً ِما دلَّ   -2
عليه معىن التدين عند قيام حال االشتباه وحنوه؛ فمن التمسك ابلدين إعماُل الضمري والوازع  

 بهات، وكذلك ميتنع عن احملرمات.عند حال االشتباه فيتورع عن الش

أن الرؤية العلمانية للعالقة بني التدين والضمري تنطلق من كون الضمري سلطة عليا    -3
لتوجيه اإلنسان وحضه أو منعه، أو متحكماً يف أخالقه وما يصدر عنه، فهي هبذا تناقض  

 املوجه واملتحكم يف سلوك اإلنسان. فكرة التدين والتمسك ابلدين ظاهراً وابطناً، أبن يكون هو  

من سبل التوظيف تفريغ املصطلحات الشرعية من معانيها وتوظيفها يف معىن عصريٍ     -5
 يناقض التدين.

ميكن صياغة ضوابط معيارية واضحة يف ضوء الشريعة اإلسالمية ومقاصدها وفروعها،   -6
م  وجعله  خمالفة،  بال  الضمري،  من  االستفادة  خالهلا  من  للتدين ميكن  الداعمة  العناصر  ن 

 والتمسك به يف واقعنا املعاصر. 

من الضوابط املعيارية لالستفادة من الضمري: أال يكون الضمري بديالً عن الدين يف    -7
 إثبات احلكم الشرعي، وأن يفسر الضمري مبعىن الوازع اإلمياين.

 : وأما التوصيات، فمن أبرزها
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البحثية، وكذلك الكليات الشرعية جبامعاتنا العربية لدراسة انتداب فريق من املراكز    -1
 وحترير املصطلحات املتعلقة ابلد ِّين والتديُّن، والتأريخ هلا.

واملتشاهبات،   -2 والكفر،  واإلميان  التدين،  ملصطلحات  اهلدام  الفكري  التوظيف  نقد 
ملصطلح، بال خمالفة أو  واحلالل واحلرام، والشريعة، مع إَياد ضوابط معيارية لالستفادة من ا

 شطط. 

ومسابقات    -3 وبرامج  ندوات  إبقامة  وذلك  ابإلميان،  واالستعالء  للوحي  التسليم  بثُّ 
علمية، وإبراز الصور العملية التطبيقية اليت يظهر فيها التسليم للوحي، وحسن التعامل مع الواقع 

 حبكمة. 
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