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ه ـل ــك المـ ـتـ ـنـ ــطع ـ ــون!
هالة شحاتة عطية
ينتشـ ـ ــر على م ـ ـ ـواقع
التواص ـ ـ ــل االجتماعي
ظاهـ ـ ـ ــرة الدعوة إىل
األفكار واألداين عن طريق اجلدال
الذي ينعدم فيه املوضوعية واحلجج
املنطقية ،وتعم فيه الفوضى الفكرية
وال يتحقق بسببه إال املزيد من التنافر
والسيطرة للروح العدائية!
وحديثي هنا عن هذا النوع الشائع من
اجلدل والذي يفتقر إىل احلجة واألدب،
وليس عن اجلدال ابليت هى أحسن..
ذلك النوع النادر اهلادف الذي يتحلى
فيه اجملادل ابحلكمة والفطنة والذكاء ما
جيعله حياور ابحملكمات وال خيوض يف
املتشاهبات ،فض ًال عن جترده وإخالصه
النية فال يكابر وإمنا يذعن للحق،
الذي لفطنته وإخالصه مل يستنزف يف
سبيل الوصول إليه الكثري من الوقت!
التقوى

أما هذا اجلدل الشائع املذموم فال
يتولد عنه إال الضغائن والفنت ،وإن
حاول اجملادل تصنُّع االحرتام فال يكون
إال احرتا ًما ً
مفتعل وزائ ًفا ،سرعان ما
ينكشف زيفه من خالل ما يبدو من
تنابز ابأللقاب واستهزاء ابملقدسات
واستعالء ينم عن جهل وإفالس،
وحدث وال حرج عن تنطع فيه إسراف
يف الكالم وفيه ظنون وأوهام من عقول
افتنت هبا أصحاهبا إىل حد اهليام ..هذا
فض ًال عن اخلوض يف متشاهبات وأمور
العلم هبا ال ينفع واجلهل هبا ال يضر،
وعن تعنت اجملادل الذي يعترب أن رأيه
صواب ال حيتمل اخلطأ ،ورأي اآلخر
خطأ ال حيتمل الصواب!
وعلى العكس متاماً من اجلدل اهلادف
احملمود ،فإن الثالثي املتمثل يف التعصب
والتصيد والتنطع هم أبطال على ساحة

هذا اجلدل املذموم ،أما الغائب عن
الساحة فهو ذلك املتمثل يف اإلخالص
والتجرد واالستماع ،فال يكون إال أشبه
حبوار ُّ
الطرشان الذي ال يسمع فيه أحد
إىل أحد ،ذلك ألن ما يهم اجملادل هو
استعراض ما يف رأسه فقط لظنه أبنه قد
أبصر مبا مل يبصر به اآلخرون!
وهذا اجلدل هو يف الواقع وجه من
وجوه الشهوات اليت يزينها الشيطان
يف أعني الناس ..حيث أن اجملادل
بغري حق يشتهي اجلدل حىت بلوغ
نشوة االنتصار لرأيه ولو على حساب
احلق ،كما جيد فيه الكثريون لذة ومتعة
ولكنهم حيسبون أهنم حيسنون صن ًعا ،إذ
يُلبس عليهم إبليس ليجعلهم يتصورون
أبهنم يف جدال اآلخرين يبحثون عن
احلق ،أو أهنم قد وجدوه ابلفعل ويريدون
تعريفه للناس ،ولكن صدق هللا العظيم

المجلد التاسع والعشرون ،العدد التاسع ،ربيع الثاني وجمادى األولى  1438هـ ،كانون الثاني  /يناير  2017م

27

حيث يقولَ ﴿:وإ َِّن َّ
وحو َن
الشيَا ِط َ
ني لَيُ ُ
ِم لِيُ َجا ِدلُوُك ْم﴾!
إ َِل أَ ْولِيَائِه ْ
وألن النفس جتد يف ترك اجلدال مشقة
وكراهة ،وتلح على صاحبها لالستمرار
فيه وتوحي إليه أبن يف تركه إهدار
للكرامة  ،فإن رسول هللا  يقول:
«أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك
املراء وإن كان حمقاً» ،فال يكون جزاء
ترك املراء الذي يعين اجلدال إال اجلنة
اليت حفت ابملكاره ،والبعد عن النار
اليت حفت ابلشهوات!
واحلق أن الباحث بصدق عن احلق،
يبحث بنفسه وينهمك وحده يف
البحث وال سيما يف هذا العصر الذي
تواجدت فيه املصادر لكل فكر ..وقد
يلجأ إىل االستفسار والسؤال ولكنه
أيىب أن يضيع وقته وأوقات اآلخرين يف
مهاترات اجلدال ،وصدق ابن عمر 
حيث يقول« :لن يصيب رجل حقيقة
اإلميان حىت يرتك املراء وهو يعلم أنه
صادق» ،أما مالك بن أنس فكان
إذا جاءه بعض أهل األهواء ،أولئك
الذين جيادلون ابلظنون واملتشاهبات
فكان يقول« :أما أان فعلى بينة من
ريب وديين ،وأما أنت فشاك فاذهب إىل
ٍّ
شاك فخاصمه»!
فمن املؤسف أن يسقط الكثريون يف
براثن الشيطان ابتباعهم شهوة اجلدل

وال يخفى على أحد اآلن أن الجدل العقيم أصبح من سمات
األمة في كل آن ومكان ،فكما تعج به وسائل التواصل االجتماعي
فإنه على جميع وسائل اإلعالم تجارة رابحة وبضاعة رائجة
في سوق كثر زبائنه من أدعياء البصيرة في كل صغيرة وكبيرة،

العقيم  ،هذا الذي ال يتمخض عنه
إقناع وال يهدي إىل صراط مستقيم..
وكم ضاعت أوقات وصلوات التهمها
الوقت الذي انقضى يف اجلدل واملراء،
وصدق هللا العظيم حيث يقول﴿ :
ْف أَ َضا ُعوا
َف ِمن َبـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
َخل َ
فَ
َّل َة َواَّتـَبـ ُعوا َّ
الش َه َو ِ
الص َ
ات﴾..
وكم أوقع هذا اجلدل املذموم عشاقًا له،
فزلت أقدامهم بعد ثبوهتا وسقطوا يف
هوة اهلالك ،واتبعوا أهوائهم وعقوهلم
القاصرة واحنرفوا هنائياً عن جادة احلق
والصواب! وصدق رسول هللا  حيث
يقول« :هلك املتنطعون»  ..فما أشقى
الذين جيادلون يف احلق بعدما تبني كأمنا

شـــرا
«إذا أراد اللـــه بقوم
ً
ألزمهـــم الجدل
ومنعهم العمل».

يساقون إىل املوت وهم ينظرون!  
وال خيفى على أحد اآلن أن اجلدل
العقيم أصبح من مسات األمة يف كل آن
ومكان ،فكما تعج به وسائل التواصل
االجتماعي فإنه على مجيع وسائل
اإلعالم جتارة راحبة وبضاعة رائجة يف
سوق كثر زابئنه من أدعياء البصرية يف
كل صغرية وكبرية ،فما على اإلعالمي
إال أن يفتش عن أكثر املوضوعات إاثرة
للفنت لطرحها على الرأي العام لينشغل
ابجلدل ،ويديل كل بدلوه والذي غالباً
ما يكون يف ماء عكر ..وكلما كان
الطرح أكثر إاثرة زادت العكارة وكانت
األرابح هائلة!  
ويف اخلتام..ال يسعين إال الرتحم على
اإلمام األوزاعي الذي قال« :إذا أراد
شرا ألزمهم اجلدل ومنعهم
هللا بقوم ً
العمل» ..فيا أمة املختار خري البشر،
ما أكثر اجلدل فيك وما أقل العمل ،فلِ َم
العجب أن تكوين عالة ويف ذيل األمم!
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التقوى

