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تتداولها مصطلحات عدة بروز يالحظ السياسة، للتطورات املتابع إن

حتى متتد األحيان بعض وفي وآخر، يوم بني والثقافية اإلعالمية األوساط

الفئات الشعبية كذلك. تتداولها تصبح مصطلحات عامة

والثقافة أدوارا تبادلية السياسة تلعب املصطلحات، تلك من كثير وفي

اإلسالمية الدول  لوالءات السياسية فاحلاجة نشأتها، في وتكاملية

خلقت الشكلية للتدين، األطر عن اخلروج دون الكبرى الدول لسياسات

ذلك لتوصيف السياسية القوى تلك وجلأت املعتدل، اإلسالم مصطلح

وتردده األسماع  تستسيغه شرعيا مولودا  وجعله ثقافيا، املصطلح

متطلبات مع املسايرة أنه على وعرفت االعتدال عموما، ألسن املثقفني

املصاحبة واالقتصادية والسياسية االجتماعية والتغيرات الكبرى الدول

للعوملة الغربية.

بعض - األسف مع – شابتها التي املصطلحات  تلك جملة ومن

الفكر اإلسالمي، التجديد في مصطلح التوجهات السياسية عموما،

التجديد متداوال يكن مصطلح من سبتمبر لم عشر احلادي قبل فما

تكون تكاد عنه  املتداولة واملعلومات عموما، اإلعالمية األوساط  في

بالتجديد ينادون كانوا كثيرين مفكرين وجود من وبالرغم معدومة،

التجديد ومناهج، وأطر، وحدود، آليات، أن إال فيه، متعددة نظريات ولهم

ثقافية نظريات مجرد بل كانت أو متكاملة، ناضجة تكن لم الفكر في

لم اإلعالم أن عن  ناهيك هذا  وهناك،  هنا  املثقفني  بعض لها تصدى

لعدم االجتماعي أو الثقافي املستوى على  املصطلح هذا  يبرز يكن

السمة وكانت عام، املتابع بشكل اهتمام من  أو إعالمية إثارات وجود 

تختص عامة فقهية إشكاالت طرح هو الديني اإلعالم على الغالبة 

من عشر احلادي أحداث بعد برز الذي السياسي ااض ولكن بالعبادات،

منه ضراوة أقل يكن لم معه متزامنا ثقافيا مخاضا أحدث سبتمبر 

إسالميا ثقافيا ودافعا عمقا هناك أن الساسة اكتشف فحينما وشدة،

لتلك الهامة الدوافع أحد  كان متكاملة  وأدلة  أصول له متشددا

الدينية، التعليم مناهج في بالتغيير ينادون بدؤوا ومثيالتها، الهجمات

ذلك دفع احلال، وبطبيعة الداعني(للتغيير)، إبراز احلكومات والطلب من

على أو عموما، اال هذا في الثقافي واإلنتاج البحث وتيرة تسارع إلى

العديد وتشكلت املؤمترات عن نفسه، فقامت ليعبر له اال فتح األقل

مختلفة رؤى في البحث وضعت التي والهيئات البحوث مراكز من

املتحدة األمم تقارير كما ساهمت في أعمالها، أولوية اإلسالمي للفكر

إعادة وتيرة دفع في اآلن ٢٠٠٣ حتى عام منذ اإلنسانية التنمية حول 

أسباب أهم أحد بوصفها عموما اإلسالمية والثقافة في التراث النظر

وبطبيعة العربية، املنطقة املرأة في وتخلف اإلنسانية التنمية ضعف

وتشكلت الثقافي، العمل على السياسي  الصراع انعكس احلال

ولو – فجبهة تبنت تفسيرها للتجديد، ثقافيا في جبهات متناقضة

من الثقافة اإلسالمية وجتريدها تفكيك أسلوب - مباشر غير بطريق

إال ليس املطاف آخر في التجديد أن ورأت ثوابتها، عن واالبتعاد أطرها 

سلفية جهات تبنت النقيض الطرف وفي الغربية، الطريقة على متدنا

الصالح، السلف إلى العودة أنه على الفكر في التجديد تعريف عدة

سبيل في وإعالن اجلهاد اإلسالمية، اخلالفة دولة عودة هو التجديد وأن

في جملتهم، هم ومن واليهود والنصارى والكفار املشركني على اهللا

أن يخفى والذي ال التجديد في تعريف النقيضني الطرفني هاذين وبني

األسف، بالغ  مع نشأتهما  في مباشر  أثر  له كان السياسي  الصراع 

اجلوهر من فاقتربت وتوسطت متاهت متعددة  أخرى  نظريات ظهرت

لكل البشرية.   اخلامت الدين هذا سمة هو الذي للتجديد احلقيقي

تكن فلم مختلف،  إسهام لنا كان الثقافية، التجديد جمعية  في

هناك، أو هنا سياسية حتوالت عن نابعة  التجديد بأهمية القناعة 

من شابه وما اإلسالمي الفكر بأن األيام ازداد مع وقدمي عميق إميان ولكنه

والتقاليد، العادات  من  والسمني بالغث واختالط الرجال، آلراء تقديس

األزمة أسباب أهم  أحد هو الصحيحة، القرآن تفسير ملناهج  وغياب 

هام هي سبب الفكر أزمة وأن  تخلفها، أسباب  من وسبب األمة  في

تكن ولم عام، بشكل والثقافة السياسة واالقتصاد واتمع أزمة في

أننا بل  التجديد، في البحث رصانة  في أثر  املتقلبة السياسة لرياح

اليهودي التزوير أن السراة" نطق "عندما في سلسلة إصدارات وضحنا

احلركة من وإيعاز بتدبير حدث والذي اإلسالمية العربية ثقافتنا في

عمالئها وبعض االستعمارية الدول من بتشجيع وانتشر الصهيونية،

ثرواتها، وضياع األمة، حال تردي أسباب أهم أحد هو  املستشرقني،

وقد بينا احملتلة، فلسطني أراضيها وعلى رأسها وانتهاك قوتها، وتشتت

في النظر وهو التجديد من مختلفا إضافيا جانبا اإلصدارات في هذه

من جزء أنه على احملمدي اإلسالمي التراث على السابق العربي التراث

العمق هذا التاريخي لها، والعمق االمتداد وأنه األمة هذه وتراث ثقافة

حاجز ثقافتنا وخلق عن فصله الكبرى االستعمارية الدول الذي حاولت

الثقافي إرثها عن األمة في محاولة لفصل وبينه بيننا وعقائدي نفسي

القدم. املوغلة في هويتها وجتريدها من السابق، اإلنساني اإلسالمي

استحسان تالقي ولن لم التجديد في اتلفة اإلضافة هذه إن

قامت قدمية ألجندات فضح ألن فيها االستعمارية والشك، السياسة

دول ومصالح كإسرائيل،  املنطقة على متطفلة دول خرائط عليها

عموما. والغرب األمريكية املتحدة كالواليات استعمارية أخرى

واضعا الوعي بعني رؤى التجديد في أن تنظر ندعوك القارئ، نحن أخي

ثابتا، مرجعا الكرمي القرآن هو  األول رئيسيني، معيارين  عينيك نصب

ومتحيص، بحث محل خالفه فهو وما هو السليم، فكر من وافقه فما

ومنعتها، وقوتها، لوحدتها، دعى فما األمة، مصلحة  هو والثاني

من واهللا نظر،  ففيه ذلك خالف وما خير، ففيه بحقوقها ومتسكها 
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بلدين مختلفني ــى عل واحد منوذج تنموية أو ــة خط تطبيق أية
النتائج نفس على احلصول ــالق االط على يعني ال املعايير، نفس ــاع باتب

في وتفشل في هذا البلد االقتصادية اخلطة تنجح فقد البلدين، كال في

في مجتمع أي ثقافة دور وألهمية الثقافة. الختالف نتيجة اآلخر ــد البل

في أية مؤسسة، العاملني ثقافة ودور التنموية، البرامج ــل فش أو جناح

(إدارة بــ ــرف يع ما مناهجها ــي ف ــد أدخلت ق اجلامعات ــوم أن ــد الي جن

للموضع ً نظرا اإلدارة ــوم في عل احليوية املواد ــد كأح ــر الثقافي) التغيي

االقتصادي. التدهور أو النهوض في مجتمع أي لثقافة اإلستراتيجي

مكان كل عن اهللا في راح يبحث من

إله عن يبحث كان فلعلّه يجده ولم

يعرفه لم ولكن اآلخرون، له وصفه

أحس وال قربه، عاش ما إله قلبه،

يبحث له، برعايته وال به، بإحاطته

املعلّم أما قلبه،  أداة بغير  إله عن

ثم رآه في في قلبه أوالً وجد اهللا فقد

يحيط به. كل ما

العربية اإلسالمية؟ الثقافة ملصادر جرى ماذا

واملسلم العربي ــان واإلنس لألمة الراهن الواقع

ــكل تفاصيله املاضي ب ــم تراك ــة ــو محصل ه

الركن ــد تع ــي الت ــة األم ــة وثقاف ــه، وجزئيات

املال رأس ــود ووق ــوم، الي ــا حلضارتن ــي األساس

حملصلة تراكم هي واملسلم، للعربي ــاني اإلنس

سبق. ما

توجيه ــرد الس هذا وراء من ــي نبتغ ــن هل ولك

؟!، األولى العربية احلضارات أو لإلسالم؟! اللوم

بأن القول ــى الربط إل وراء هذا ــن وهل نرمي م

آل في ما ــبب الس أنها أو يقبع وراءها ــا تخلفن

حالنا؟!! إليه

ــالم لإلس ــوم الل ــه توجي كان أيٌ ــتطيع ال يس

األرض ــارات ــوره على ق بن ــعّ ش الذي ــدي، احملم

برمتّها.. ــارة الغربية املتقدمة فاحلض جميعا،

فيلسوف أو مفكر لإلسالم، وال يكاد أي مدينة

بهذه ــر إال وذّك ــخ بالتاري ــر ــف مي ــي منص غرب

حول فرانس" "أناتول ــة احلقيقة، ولعل مقول

مصداق ــر خلي األندلس ــي ف ــي العرب ــع التراج

التاريخ ــوم في ي ــوأ (أن أس هذه احلقيقة على

العلم تراجع عندما (بواتييه) يوم معركة هو

أال الفرجنة، بربرية أمام العربية واحلضارة والفن

على ينتصر يده ولم مارتل قطعت ــارل ش ليت

وهي الغافقي) الرحمن عبد ــالمي اإلس القائد

فيها ــلمني املس هزمية لت ــكّ ش التي املعركة

ــوال احلضارة ل إذ األندلس. ــي ف التراجع ــة بداي

الكهف ــان إنس ــام ق ملا ــالمية اإلس ــة العربي

ــرف الحقاً ع ــس ما ليؤس ــباته س من ــدمي الق

األوروبية. بالنهضة

للحضارات اللوم توجيه كان أيٌ ــتطيع يس وال

والتي ــرية، البش علمت ــي الت األولى ــة العربي

ال مبا ــدوا وج حينما ــراً املؤرخون أخي ــا أنصفه

والرومان اإلغريق حضارات أن للشك مجاالً يدع

حضارة وأن بلغته، ــع موض في كل لها ــة مدين

ــرفة ــوى ش س مجملها لم تكن في ــق اإلغري

حد على ــرق العربي األولى ـ الش حضارات من

ــاع واإلدارة واالجتم االقتصاد أدرك علماء ــد لق

املال رأس بناء في الثقافة دور ــة حيوي وغيرهم

ــذي يُعد أهم ال (Human Capital) ــاني اإلنس

االقتصادي ــو النم ــادر من مص ــدر ــر مص وأكب

 Natural) ــي الطبيع ــال  امل ــرأس ل ــة  إضاف

 Physical) ــادي امل ــال امل ورأس (Capital

ــات الدراس ــض بع ــت توصل ــل  ب  ،( Capital

املال رأس ــاهمة مس ــبة نس أن إلى ــرة املعاص

ــبة نس تفوق اقتصادي ــو من أي ــي ف ــاني اإلنس

وفي األخرى، باملصادر مقارنة باملائة ــني اخلمس

اقتصادي، ألي منو احملرك هو ــد رأس املال يُع حني

هي احملرك ــذا له ــة ــرة الفعلي ــت القاط أضح

وعاد ــي الثقاف ــا ــانية بوقوده اإلنس ــرة القاط

بني ــرة املباش العالقة لبحث اخلبراء من الكثير

والتنمية جهة من والتدريب التعليم سياسات

في تراجع إلى أي اليوم ــرى، وينظر أخ من جهة

للتراجع في بداية أنه على ــاني اإلنس رأس املال

هو اإلنسان فأصبح االقتصادي، النمو معدالت

خطط أي في عليها ــز التركي يتم ــؤرة التي الب

رأس املال وأضحى ــادي االقتص للنمو طموحة

امليزانية في ــابه احتس ويتم يقاس ــاني اإلنس

في اتلفة ــات واملؤسس ــركات للش ــة العام

املتقدمة. الدول

الدولية التقارير في األمة

ــرات التنمية مؤش في التراجع احلاد مثّل ــد لق

ــردي املت ــادي  االقتص ــع والوض ــانية اإلنس

احلديث عن ــد عن ــارزة ب ــة عالم ــدوام ــى ال عل

احملللني ــل قب من ــالمية واإلس العربية ــدول ال

ــع التقارير فجمي ــني، واالقتصادي ــيني السياس

ــالمية اإلس الوطن العربي والدول حول ــة األممي

ــي توصيف تقريباً ف ــا جميعه ــق ــرى تتف األخ

أحسن وفي واملتدهور باملتخلف الراهن واقعنا

مقارنة بالدول ــة بالنامي وصفها يتم ــوال األح

في تفصيل ذلك نلحظ ــا أن وميكنن املتقدمة.

املتتالية ــة العربي ــانية اإلنس التنمية ــر تقاري

ــنوات األخيرة الس في األمم املتحدة عن الصادرة

.٢٠٠٤ عام تقرير آخرها كان والتي

الثقافة ــه تلعب أن ــن ــذي ميك ال للدور ً ــرا ونظ

ــاملة، الش ــي التنمية ف مجتمع بأي ــة اخلاص

هذا املفهوم ــل حتلي على العلماء ــف عك فقد

في محاولة ــه مكونات إلى والولوج ــه وتفكيك

سلوكه وصياغة اإلنسان في حياة دوره لفهم

تعريف في بشكل عام فاتفق العلماء العملي،

الكلي والنمو ــب املرك ذلك أنها على ــة الثقاف

من ــون واملك ــرة الذاك ــي ــزون ف ــي ا التراكم

واألفكار ــانية اإلنس واملعارف العلوم محصلة

والقوانني واآلداب والفنون واألخالق واملعتقدات

ــة التاريخي ــات واملوروث ــد والتقالي ــراف واألع

ــان اإلنس فكر تصوغ التي والبيئية ــة واللغوي

االجتماعية والقيم ــة اخللقي الصفات ومتنحه

في وتؤثِّر احلياة في العملي تصوغ سلوكه التي

احلي قد ازون فهمه لألشياء.هذا تفكيره وفي

حية عقيدة شكل على ــعوب الش لدى يتمثل

من ــعب أفراد الش يصدر عن ملا محركة فعالة

الفكري الصعيدين على ينجزه وما عمل، أو قول

من ــواء الس على واالجتماعي الفردي والعملي

الركن تعد الثقافة أن ــث وحي ووظائف. مهام

فإن هذه احلضارة حضاري، ألي بنيان ــي األساس

ً جديدا ــياً أساس مكوناً ــكل وبعد قيامها تش

بني متبادل منو عالقة في للثقافة املستقبلية،

العام اإلطار حتدد فالثقافة ــة واحلضارة. الثقاف

وركناً أساسياً ومعارفه، ــان إنس أي ــانية إلنس

حضارة ورقيها. سمو أي في

املعاصرة ــالمية اإلس العربية الثقافة مكونات

ومصادرها

ــكل تش ــية رئيس مصادر ثالثة ــدد نح ــا أن لن

أولها الثقافة، هذه منه ــتقي نس الذي الينبوع

اإلسالمية، ويليها ــالم واحلضارة اإلس وأهمها،

القدمية ــة العربي احلضارات ــك األهمية تل ــي ف

وادي ــرب كحضارة ع ــة، املنطق عرفتها ــي الت

واآلشورية والبابلية السومرية واحلضارة النيل

ــا، وغيره ــية والفارس ــة والفينيقي ــة واألكادي

ــن احلضارة م اليوم نأخذه ــا ذلك م ــف إلى أض

بني ــر املباش االحتكاك على وما يترتب الغربية

شعوبنا.

إما مخزونة ــا جنده ــات ومصادرها املكون ــك تل

حوامل في إليها ــوع الرج ميكن أو ذاكرتنا، ــي ف

املؤلفة اآلآلف ــم تض بيانات قواعد أو ــية رئيس

والتاريخ والروايات واحلديث ــير التفس كتب من

وغيرها... واجلغرافيا



من خرجت ــي الت ــانية واإلنس ــالمية االس ــة الثقاف

التي واملعلّمني واملصلحني واألنبياء ــماء الس تعاليم

من ــعّ ش الذي بالنور تمت خُ ثمّ ة األمّ هذه نبعت في

ره حتضّ العالم أعطت التي (ص)هي الرسول مدينة

املعاصرة الغرب ــا حضارة له تدين وهي التي ورقيه،

اليه، وصلت ما في

ــدد من ع قام ــو أن ل ــني يق ــى ــن عل نح

فقط ــار االقتصادية اآلث بتحليل اخلبراء

دور تغييب متخضت عن التي ــائر واخلس

من مخيلة نسجها مت والقيود التي املرأة

لصدمت السماء، لتعاليم خاطئ فهم

النتائج. هذه هول من األمة

"بيير روسي". الراحل الفرنسي املفكر

ــروع مش خالل من لألمة الدعوة ــا ن وجهّ ــد لق

الفصل ــرورة بض ــراة"،  الس نطق "عندما
وهما أذهاننا، ــي ف ــابكني متش مفهومني ــني ب

املعاصرة، املسلمني وثقافة اإلسالمية الثقافة

خرجت التي ــانية واإلنس اإلسالمية فالثقافة

ــني واملصلح ــاء واألنبي ــماء الس ــم ــن تعالي م

تمت خُ ة ثمّ األمّ نبعت في هذه التي واملعلّمني

هي (ص) الرسول مدينة من ــعّ ش الذي بالنور

التي ــره ورقيه، وهي حتضّ العالم أعطت ــي الت

وصلت في ما املعاصرة الغرب حضارة تدين لها

ــلمني املعاصرة املس ثقافة أن ــني ح ــي ف إليه،

الكلي ذلك املركب في مجملها محصلة ــي ه

للحقب التراكمي  ــو  والنم

ــت أعقب ــي الت ــة التاريخي

ــي والت ــة، احملمدي ــة البعث

ــق فري ــدي ــا أي ــدت له امت

أدرك ــا عندم ــود ــن اليه م

اخلامت العاملي  الدين خطورة

واططات ــج البرام ــى عل

ــا عم ــك ناهي ــة، التلمودي

ــون األموي ــكام احل ــه فعل

والعثمانيون ــيون والعباس

ــي الت ــتبدادية االس ــة ــن األنظم ــم م وغيره

في عبث ــن م ــلمني املس رقاب ــى عل ــت تعاقب

ــية، سياس ألغراض ــا حتقيق ــا وتاريخن ــا تراثن

يقول من بسجن ــلماً يقوم مس حاكماً فنجد

ــجن بس آخر يقوم حاكمُ القرآن، يتبعه بخلق

ظالم األمة من ــرج لتخ ذلك، عكس يقول ــن م

ــاهمت س التي هي ــذه احملصلة فه ظالم، ــى إل

حطّ وفشل وهوان فيه من ذل نحن فيما وبقوة

األبد. سنني من وكأنه األمة على

"عندما مشروع إليها خلص التي النتيجة إن

لألمة اإلنساني املال راس أن هي السراة"، نطق

تكبد قد من دونه ـ قيامة لن تكون لنا والذي ـ

على وتارة أبنائها ــد على ي تارة ــة، فادح ً أضرارا

األمة لثقافة ــة فالبنية التحتي ــا. أعدائه ــد ي

ــو التراكمي والنم الكلي ــب باملرك ــة واملتمثل

ــلم واملس ــان العربي اإلنس ــرة ذاك في ــزون ا

ــويه، واحلوامل والتش ــف للتحري ــت قد تعرض

تغذي والتي املكونات هذه تضم التي الرئيسية

للعبث، تعرضت قد املعاصرة املسلمني ثقافة

النقية الثقافة األصيلة مُسخت تلك وبالتالي

في األولى العربية ــارات احلض من جاءتنا ــي الت

مهبط ومن ــل وغيرها الني ووادي وبابل ــومر س

(ص)، خامتهم ــيما س (ع) األنبياء عبر الوحي

لها. مبا أراده أعداء هذه األمة واستبدلت

األمة ثقافة تشويه على ترتبت التي اآلثار

ــان زم ــكل  ل ــح صال ــالم      "اإلس
من الكثير ــا يردده ــة  ومكان"مقول

املقولة هذه ــتقيم تس ال املسلمني،

املتجرد املنطق ــي وال العلم ــث للبح

املفاهيم ــر من الكثي تتنازع إذ ــف، من العواط

ثقافة ) املسلمني العديد من يعتقد بها التي

لها ويروجون اإلسالمية) الثقافة ال ــلمني املس

مع واضح تناقض في ي، السوّ مع فطرة اإلنسان

رَتَ (..فِطْ كتابه محكم في وجلّ عزّ اهللا قول

ِ
اهللاَّ َلْقِ خلِ يلَ تَبْدِ ال ا لَيْهَ عَ النَّاسَ رَ فَطَ الَّتِي ِ

اهللاَّ

احلكم ولعل ــروم:٣٠)، (ال (.. ــمُ يِّ الْقَ ينُ الدِّ ــكَ ذَلِ

من واملوقف غير املسلمني ــة بنجاس الفقهي

إلى األخرى ترد املفاهيم من والعديد املوسيقى

املوضوع. يقرأ هذا القارئ وهو ذهن

العامة في احلياة في اليوم املرأة موضع أن ــرى ن

إلى ــالمية، يرجع واإلس ــة العربي ــا مجتمعاتن

يرى حني ــي فف دينية، صبغة ــي ذي ــذر ثقاف ج

مكانة املرأة ــالم من م اإلس عظّ الباحث كيف

احملمدية، ــة البعث قبل ــن مهانتها م وأخرجها

مت تغييب دورها ــف كي ــه نفس الوقت ــرى في ن

بعض ــي ــاً ف اجتماعي ــجنها وس ــل ــوم، ب الي

إلى ً ــتنادا اس املعاصرة ــالمية اإلس ــات اتمع

للنبي ــوبة املنس ــة التاريخي ــات ــض املروي بع

من األمة نصف شطب مت وبالتالي (ص)، 
من مبا لذلك املعرفية منظومتنا ــخ مس خالل

االجتماعية ــا أوضاعن على ــادة ح ــات انعكاس

أنه يقني على ونحن واالقتصادية، والسياسية

اآلثار االقتصادية بتحليل اخلبراء من عدد قام لو

دور تغييب ــن ع متخضت التي ــائر واخلس فقط

فهم مخيلة من مت نسجها التي والقيود املرأة

من األمة لصدمت ــماء، الس ــئ لتعاليم خاط

هذه النتائج. هول

ــى فرق األمة ال ــمت انقس ــف كي ــرى أيضاً ون

أن واملذاهب بعد ــف الطوائ حروب ــتعلت واش

(ص)، اهللا ــول رس ــد ي على ــالم اإلس ــا وحده

الهوة بني ــا ويعمق يغذيه ما املرويات ــي ف جند

حذر طاملا لفعلٍ احلروب ــوغت هذه فس أبنائها،

وهو إال (ص)، ــد النبي محم ــر البرية ــه خي من

رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا (ال
كلٌ والعلماء املفكرين طاقات فاجتهت بعض)،

لردم توجههم عن عوضاً وجهته، صحة إلثبات

السامية األهداف حتقيق ومواصلة الهوة هذه

(ص). ــد محم النبي ــا أجله ــث من ــي بُع الت

ستعود كانت التي الفوائد تقدير للقارئ ونترك

علمائها ــات طاق توحدت لو ــا فيم ــى األمة عل

اخلامت العاملي الدين مفاهيم ــر لنش ومفكريها

اإلسالم. لها دعى التي السلم ثقافة ونشر

ثقافة في مفاهيم ترسيخ مت كيف اليوم ونرى

قبل من ــت دُس ،ً زورا ــالم لإلس ــبت نُس ــة األم

قبيل من لها، حصر مآرب ال ــق لتحقي أعدائها

ما واخللط فاجرا، أم كان برا األمر لولي اخلضوع

اخلضوع فأصبح والتواضع، ــة الذل والضع بني

ــرائح ش ــة ــي ثقاف ف ــم للضي ــالم واالستس

األحوال ــن أحس ــي ف أو ــاًً، تواضع ــددة... متع

اإلسالمية الدعوة وقدره. اهللا لقضاء تسليماً

في متثلت والتي ــتعباد من االس الناس لتحرير

ولدتهم وقد الناس ــتعبدمت اس "متى ــة مقول

في قدم موطئ لها لم جتد " ً ــرارا أح أمهاتهم

اختفى قد احلريات وانعدام فاالستبداد ثقافتنا،

علّمت التي ـ  األمة هذه أنّ إال العالم أو كاد، من

تعيش أن لها تب كُ ــد ق ـ احلرية ــم معنى العال

القارئ ولعل الوسطى، قرونها في أوروبا كحال

عن أن تتمخض ميكن التي النتائج صورة يدرك

واقعنا على املغلوطة املفاهيم هذه دراسة آثار

االقتصادي واالجتماعي.

التوطئة متت قد اآلخر ــطني هو فلس اغتصاب

ــقاطات ــيخ اإلس خالل ترس ــن م ــاً، ــه ثقافي ل

للعشائر التوراتية ــميات التس لكل اجلغرافية

الفرات ــن م املنطقة على ــة البدوي ــة اليهودي

الكرمي القرآن يتطرق ــم ل ففي حني النيل، ــى إل

جنوب أو ــطني ذكرٍ لفلس إلى أي آلخره أوله من

أن جند هذه املناطق، حق لليهود في أي سوريا أو

تقول األمة ثقافة في ترسخت التي املعلومات

كانت وأنه (ع)، األنبياء هي أرض ــطني فلس أن

األيام، من يوم ــي ف مملكة ــرائيل إس لبني هناك

إلى (العراق) أور ــن م (ع) إبراهيم ــالت رح وأن

فأضحت خاللها، ــن م كانت النيل وادي ــر مص

أرض أن ــم العال ــدى ول ــا لدين ــلمات ــن املس م

مصر النيل(جمهورية بني الواقعة هي إبراهيم

(ع) ــى موس (العراق)، وأن والفرات ــة) العربي

ــات ــي مغالط ــل، ف الني وادي ــر ــي مص كان ف

ــا حاضره ــن م ــا له ــة األم ــت ــة دفع تاريخي

القارئ احتسابه، ولعل ميكن ال ما ومستقبلها

األرضية هدم يتطلب األرض حترير معنا أن يدرك

األرض. الحتالل وطأت التي املزيفة املعرفية

بها ــاء ج ــي الت ــة األخالقي ــم املفاهي ــد أن جن

ــائدة س مفاهيم ــا كثيرُه ــح أصب ــرآن قد الق

في تدرّس ــاً وعلوم بل الغربية، ــات في اتمع

املدفوعة األجر، العمل وورش ــرب، الغ جامعات

أن ــالم اإلس على أدبيات ــع مطلّ ــيجد كل وس

بها ــي نادى الت األخالقية املفاهيم ــن م ً ــرا كثي

بنية أضحت ــد ق محمد(ص) والنبي ــرآن الق

جامعات ــي ف واإلدارة ــادة القي ــوم ــة لعل حتتي

، - لذلك ــك اجلامعات تل تنكرت وإن – ــرب الغ

تراوح أخذت ثقافتنا التي ــا في أننا نفتقده إال

عاملاً دفع الذي ذلك والكهنوتية، االستبداد بني

يقول أن األفغاني الدين جمال كالسيد مفكراً

أوروبا) (في انه وجد هناك ــا أوروب وصل عندما

مختلف عن ناهيك املسلمني، دون اإلسالم من

ــي مختلف ف ــي تغلغلت ــرى الت األخ ــوم العل

العلمية. التخصصات

دعوة كان ــراة" الس نطق ــا "عندم ــروع فمش

ــم ترمي ــي وبالتال ــا، ثقافتن ــات ــة مكون لغربل

أصبح والذي ــة ــاني لهذه األم اإلنس املال رأس

ــوهاً، وأضحى من مش ــوخاً به ممس بعد العبث

إذ ونتائجه، ــويه التش هذا آثار حصر ــير العس

ـ املكاني ) ــية الرئيس احلوامل من أي تنج ــم ل

التحريف والتزوير، ــن م ( ــكاني الس ـ الزماني

يبقى لكتابه الكرمي ــلّ عزّ وج فظ اهللا حْ أن إال

يُرجتي الذي النور ــعاع األمل وش هو الدوام على

أن بعد ب، عطَ إلصالح كل ــق التوفي من خالله

احلقيقة معرفة ــي ع تدّ وصاية ــة أي عنه ــع ترف

املطلقة. 



الرعي وأولياؤه في اهللا أنبياء عمل فقد رزقهم

أن حتى والفالحة ــدادة واحل والنجارة ــارة والتج

الباقر(ع) ــام اإلم لقي املتصوفة ــيوخ ش أحد

ــاعة حارة في س املدينة نواحي بعض في يوماً

ــياخ أش من ــيخ ش له: فقال عرقاً تصبّب وقد

في احلال ــذه ه ــاعة على الس هذه في ــش قري

هذه على وأنت أجلك جاء لو أرأيت الدنيا، طلب

جاءني ــه: "لو علي فردّ تصنع؟ ــت ما كن احلال

من في طاعة ــا هذه احلال جاءني وأن ــى عل وأنا

عنك وعيالي ــي نفس بها ــفّ أك اهللا ــات طاع

جاءني لو ــوت أخاف امل وإمنا كنت ــاس، الن وعن

اهللا". من معاصي على معصية وأنا

الدين من ــتغالل اس عدم على احلرص لقد كان

عملياً في ــيداً جتس العيش لقمة ــني تأم أجل

الدين ــة إلى احلاج ألنّ ــاء، العظم ــؤالء ه حياة

ـ كانت درجة تدينهم ــا -مهم والناس فطرية

التي والفطرة الدينية عاطفتهم إشباع يريدون

إلى الرجوع إلى بحاجة أنهم كما عليها، فُطروا

ة الشدّ حال في املطلقة) (القوة وجلّ عزّ اهللا

ــنّ عليهم مي أن ــرض رجاء ــر وامل والفق ــز والعج

مما يجعلهم والصحة، والغنى ــوة والق بالرخاء

املعرفة ــاء أدعي ــل قب من ــتغالل لالس ــة عرض

من جعلوا ــن ــبحانه، الذي س اهللا عند واملنزلة

القدرة عون يدّ العصر.. هذا مسيح أنفسهم

وخزعبلة ــه، بإذن ــرص واألب األكمه ــراء ــى إب عل

النجاح! بل وتوفيق سُ ــياطني والش اجلنّ إخراج

جيب أمواالً تبهظ ذلك مقابل ــتحصلون ويس

السلب اقتصر ولو السواء، على والفقير الغني

بذلك يسلبون ولكنهم األمر على األموال لهان

وليس ذلك ــدون عقائدهم، ويفس الناس عقول

يُستغفل أن اهللا عظيم عند وهو الهني باألمر

حاجتهم ــد عن وعقولهم ــم دينه في ــاس الن

املشاكل من ــاعدة في اخلالص للمس ــة املاس

مثالـ ـ املرض حني ــان اإلنس فإن التي تؤرّقهم،

ــياً ونفس ــمياً حاالته جس أضعف ــي ــون ف يك

لدفع ً ــرا مضط بل ً ــتعدا مس ــون ويك ــاً وذهني

ل تبعات حتمّ ــزّ ع وإنْ وُجد، إن ــال امل من ــر الكثي

يتنازل العالج، وقد بهدف اآلخرين من االقتراض

عن املنطقي بحثاً وتفكيره عقله ــن م قدر عن

أمده ما طال إذا ــا خصوص ملرضه ــريع س عالج

وكان داؤه عضاال!

مادة الكرمي القرآن آيات من ــض البع جعل لقد

بذلك إميان ــتغالً مس الطبية ــه لعيادت ــة رابح

في ورغبته لديه س املقدّ ــاب بهذا الكت املريض

اآلية كتابة فمقابل آلالمه! حدّ ووضع الشفاء

نوع ده يحدّ الذي ــر األج دفع من البد ــا أو قراءته

أن مع ــه، أهليّة صاحب ــر في النظ دون ــل العم

دليلٌ ــذا العمل ه على ذاته ــد ح في ــذ املال أخ

يقول عن القرآن أنّ صحيحٌ عدم األهلية، ــى عل

ةٌ مَ اءٌ وَرَحْ فَ شِ وَ هُ ا مَ رْآنِ الْقُ نَ نفسه: (وَنُنَزِّلُ مِ

نُوا آمَ ينَ لِلَّذِ ــوَ هُ ٨٢)، و(قُلْ ــراء: )(اإلس نِنيَ ؤْمِ لِلْمُ

موجود ــفاء ٤٤)، فالش )(فصلت: اءٌ ــفَ وَشِ ــدىً هُ

اإلميان يدخل ــةٍ معادل ضمن ولكنْ ــرآن في الق

هو وليس ــا، طرفيه أحد في ــياً أساس ً عنصرا

كل للناس.. شفاء فيه الذي ــل العس نوع من

العاملني ــه.. ب ــفاؤه للمؤمنني ش وإمنا الناس،

ــفاؤه ش وليس نواهيه، عن ــني واملنته ــره بأوام

متوجهاً ــاس األس في

وإنْ اجلسم أمراض إلى

ا وإمنّ ــاً، تبع ذلك حصل

ــوب ــراض القل ــى أم إل

ــي والت ــوس والنف

على ــا آثاره ــس تنعك

حتما. اجلسم

وَال ــرَبُوا وَاشْ لُوا (وَكُ

ــبُّ يُحِ ال ــهُ ِنَّ إ ــرِفُوا تُسْ

 (٣١ )(األعراف: ــرِفِنيَ ُسْ املْ

وصحي ــوي  ترب توجيه

كثير من ــان اإلنس يقي

فكيف ــراض، األم ــن م

فأُصيب به يلتزمْ لم ملَنْ

ــن م ــذ يتخ أن ــرض بامل

ــاً طلب ــةً رقي ــرآن الق

بهذه للشفاء؟!..إميانه

بها ــي العمل يعن اآلية

منكل فتكونلهشفاءً

إذن األصل والشرب، في األكل اإلسراف أمراض

إنّ نظري، وليس بالقرآن عملي االستشفاء في

يفعل املعاجز، ــيء أن ش بأيّ طبيعة اإلميان من

يُعالج ــم ــي بالوه النفس العالج كان ــذا وله

على يعتمد ــه ألنّ ــد، اجلس أمراض ــر من الكثي

ــدها، جس ترميم بقدرتها على النفس ــة قناع

أو بدعاء أو ــرآن بق كاإلميان أمراً كان لو ــف فكي

تعليق لكن س؟! ــدّ مق ــيء ش أيّ أو كرمي بحجر

مرادها بدون نفسها اآليات على تالوة ــفاء الش

العالجية ــدرة بالق املريض ــان وهو إمي ــي الفعل

اهللا وتعريضه ــاب مجازفة بكت ــه في ــة، الذاتي

موضعه، ــر غي ــه يُوضع في ــتخفاف، ألنّ لالس

وقد الني، والدجّ ــتنفعني املس قبل من السيّما

يجعلون ــن الذي ــل بالوي ــبحانه س ــد اهللا توع

ــاب حس على الدنيوي لإلثراء ــادة ــن كتابه م م

ناً ثَمَ بِهِ رُوا ــتَ (لِيَشْ لبركته والطالبني احملتاجني

َّا ممِ مْ لَهُ وَوَيْلٌ مْ يهِ َيْدِ أ تَبَتْ كَ َّا ممِ مْ لَهُ يْلٌ فَوَ قَلِيالً

اآلية٧٩) من )(البقرة: بُونَ سِ يَكْ

من النفسية باألمراض املصابني نصيب إن

احلالل الرزق ــب طل أبواب ــبحانه س اهللا فتح

احلنيف ــه ــا، وحثّ عليه دين ــى مصاريعه عل

ــبيل س في كااهد عياله ــى عل الكادّ ــدّ وع

الرزق طلب ــاليب أس من بني يجعلْ ولم اهللا،

النوع هذا أمام الباب سدّ بل بالدين االسترزاق

على واضحاً ذلك للدين، كان ــتغالل االس من

ينتظرون ال بأنهم صرحوا الذين رسله لسان

أشرف مقابل ــكوراً وال ش جزاءً أقوامهم من

تبليغ ــي وه بها اضطلعوا ــة وظيف ــدس وأق

قال سبحانه اهللا على أجرهم ا ــالة، وإمنّ الرس

رِيَ َجْ أ ِنْ إ رٍ َجْ أ نْ مِ لَيْهِ عَ مْ ــأَلُكُ أَسْ ا تعالى: (وَمَ

تكررت وقد ــعراء:١٠٩) (الش ( ِنيَ املَ الْعَ رَبِّ لَى عَ ِالَّ إ

خمس ــعراء الش ــورة س في ــس الصيغة نف

ولوط ــح وهود وصال ــوح ن ــان لس مرات على

األجر على عدم تقاضي تأكيداً (ع) وشعيب

ولتأمني ــم، دينه تعاليم ــاس الن ــالغ على إب

لولدك قلْ له: وقال احلِرَف من حرفة ألف آدم تعالى {علّم اهللا اهللا(ص): قال رسول
وحدي لي ين الدّ فإنّ تطلبوها بالدين، وال احلِرَف بهذه الدنيا إنْ لم تصبروا فاطلبوا وذريتك:

له} ويلٌ الدنيا بالدين، ملن طلب خالصا، ويلٌ



هؤالء يزعم ــث حي أكبر، واالبتزاز ــتغفال االس

املريض ــم جس في يحلّ الذي اجلن ــببها إن س

حتى تُلبى منه يخرج واملرض وال األذى له مسبباً

هذا من راحته ولشراء املنطقية! غير مطالبه

هي التي اجلني لطلبات يستجيب األهل املرض

عالوةً املعالج ــات طلب إال احلقيقة في ــت ليس

ــتمر تس وقد إخراجه! نظير ــه أجرت دفع ــى عل

من للخروج املعالج واجلن بني طويال املفاوضات

القرآنية اآليات من الكثير وتُتلى املريض جسد

يُلجئ مما احملاوالت ــل هذه تفش ما عليه وغالباً

والضرب ــتخدام العنف اس إلى املعاجلني بعض

املنطقية ــة النتيج ــون فتك بالقوة ــه إلخراج

ــده! أليس جس من ــكني املس هذا روح ــروج خ

تعالج صحيحة منطقية ــاليب أس من هناك

الدين تبرز بعقالنية واألمراض املشاكل أسباب

ــم الطالس بدل الراقية ــه احلضارية ــي صورت ف

ــاس الن ــون ذق ــى ــك عل والضح ــتهبال واالس

بهذه القرآن الكرمي التعامل مع إنّ البسطاء؟!

ــامية الس ــالته رس من أفرغه ــة الطريق

ــني للمؤمن ــةً ورحم ــفاءً وش ــدىً ــه ه كون

منهجيته ــن وم ــاس أجمعني، للن وموعظةً

مختلف مع التعاطي ــي ف املنطقية الرصينة

بني ضاع ــمٍ كعال ــه حال فبات ــاة احلي ــي مناح

قومه. ال جهّ

وعلى رأسها االجتماعية ــاكل ل املش ــكّ وتش

ــة ميداناً والعنوس والعقم الزوجية ــات العالق

ــم فيها اس ــتغل يُس ــادي امل ــح ــاً للرب خصيب

فكم ــخصي، ــب الش الكس من ــد ــن ملزي الدي

احليل أعيته ــاره انتظ ــال ط ولد في ــن راغب م

ــراء ش إلى ً أخيرا جلأ األطباء على وكثرة الترداد

من ــكلة، وكم املش حلل ــة والتعويذات األحجب

ــقف س ــوق لقضاء باقي العمر حتت تت ــس عان

لها األماني وبيعت عواطفها الزوجية دُغدغت

النشوز مشاكل أثرت وكم نفسها! بالطريقة

جالني، فاملشاكل الدّ جيوب األزواج بني واإلعراض

البد من وحللها ــلّ ح من لها البد ــني بني الزوج

ما غالبا والتي احلقيقية ــبابها أس عن البحث

ال ــيهما، نفس بالزوجني متعلقة داخلية تكون

أو جنٍ أو ــحرٍ س اآلخرون من ــا ــة صنعه خارجي

هذه من ــون املنتفع ذلك ــور كما يُص ــا غيرهم

وتعويذةً رقيةً إلى القرآن يلجأون ثم ــاكل، املش

ــباب األس تبقى ــة بينما اتلق ــكلة املش حلل

الضوء دائرة ــن ع بعيدة ــكلة للمش احلقيقية

قبل القرآن ــى إل ــتمعنا اس أنّنا ولو ــة، واملعاجل

دون ــكلة املش حلُلت ــه تعاليم ــا ــك وطبّقن ذل

إصالح أوليس ــل هؤالء، مث إلى احلاجة للرجوع

ــالة والصيام؟ من عامة الص أفضل ــني الب ذات

أن تعالى اهللا ــى ــه إل ب يُتقرّب ــلٍ ــف لعم فكي

به الدنيا؟! نطلب

ــاع ــن اصطن بالدي ــتئكال االس ــر ــن مظاه وم

احملمود واملقام للسمعة طلباً الدينية الوجاهة

حشد من الدنيا حلظوظ واستجالباً الناس، عند

ومن الشرعية احلقوق األموال من وجمع األتباع،

وغيرها، بثمن الزواج عقود وإجراء املنابر ــالء اعت

دينهم أحكام الناس تعليم ــى عل األجرة وأخذ

حجٍ في مناسكهم أداء طريقة إلى وإرشادهم

على األجر ــك ــتحقاق ذل اس رؤية ــرة مع أو عم

ولعلّ التجارة! أعمال من وكأنها األعمال ــك تل

ــتغلوا أنْ يس التجارة ألرباب الباب فتح ما هذا

ــة البقاع املقدس ــارة وزي ــة الديني ــبات املناس

تلك لني محوّ وخدماتهم لبضائعهم ــج للتروي

ــياحة س ــفر س إلى وجلّ عزّ اهللا إلى ــرة الهج

نْ مَ بال فما التجار ــأن ش هذا كان وإذا ومتعة!

إنّ ــلكهم؟! مس ــلك يس أن بلباس الدين ع تلفّ

التعمية على ــو ه ــذا الفعل ه في ــا أخطر م

دينهم أمور في الناس من والعامة ــطاء البس

ــعاع إش لهم منارة ــوا يكون أن ــدل ب ــم ودنياه

وتبصرة!

الولوج أمام العقبات يذلّل بالدين ــل التوس إنّ

باجلن التلبس أن البعض يزعم

باألمراض البعض ابتالء سبب هو

جسم في النفسية،حيث يحل اجلن

واملرض األذى  له باً  مسبّ املريض

مطالبه تُلبى حتى منه يخرج وال

في ليست  هي التي املنطقية غير

على عالوةً طلبات املعالج إال احلقيقة

إخراجه! نظير أجرته دفع

ــل جع ــد لق

ــرآن الق ــات آي ــن ــض م البع

الطبية لعيادته ــة رابح ــادة م الكرمي

بهذا ــض املري ــك إميان ــتغالً بذل مس

في ورغبته ــه لدي س ــدّ ــاب املق الكت

فمقابل آلالمه! ــدّ ح ــفاء ووضع الش

دفع من ــا البد قراءته أو اآلية ــة كتاب

دون ــوع العمل ن ده ــدّ يح الذي ــر األج

أخذ أن مع صاحبه، أهليّة في ــر النظ

العمل ــذا ه ذاته على ــد ح في ــال امل

األهلية، عدم على دليلٌ

سائرٌ ألنّك بالعصا أو باحملبّة  اندفاعك اختر

بينها فرَّق العبيد وعبادة األحرار فعبادةُ سائر،

ور الدّ وحضانة األمّ وحضانة والقهرُ، العشقُ 

تندفع ر، األجْ دريْهمات أو احلنوّ بينهما فرّق 

اآلخر داخلك، وفي من إنساني األوّل بفرضٍ في

ألنّها جوهر باإلرادة يعمل األوّل ، خارجيّ بفرضٍ

سمة هي التي الرغبة ه محرّكُ واآلخر اإلنسان،

لقضاياه معاجلةً اإلنسان  يعرف لم البشر.

قامت على التي تلك من وأرقى أفضل وأسمى

نظام هو ا إمنّ تقول بأنّ القانون دعوى احملبة، روح

إنسانيته، مطلق يعيش أن يستطيع ال ن مَ

النفس جذبة يتجاوز أن يستطع لم من وآلة

قدمية قدم دعوة الروح.  سعة الى الهمجية

البشر الربّ خلق أن فمنذ األرض، في اإلنسان

التي روحه فيه من ونفخ  زوجاً منه  ى سوّ ثم

الروح ويطلبه،  للكمال يسعى ألن لته أهّ

ورؤوفاً محباً يكون إنسانا ألن به تعصف التي

يكون أن ً، وأراده وحكيماً وشجاعاً وعفوا ً وودودا

ما هللا مثيالً يكون أن أي أرضه، في خليفته

احلسنى. وأسمائه صفاته كل في استطاع

ونعيد قراءة املوجزة املقدمة هذه  نستصحب

ا ثْلُهَ مِ يِّئَةٌ سَ يِّئَةٍ  سَ زَاءُ (وَجَ سبحانه قوله

بُّ يُحِ ال ِنَّهُ إ ِ
اهللاَّ لَى عَ رُهُ أَجْ فَ لَحَ وَأَصْ ا فَ عَ نْ فَمَ

ومثيالتها اآلية  هذه (الشورى:٤٠)،  ( ِنيَ املِ الظَّ

فال اتّبع  فأيّهما خيارين بني اإلنسان تضع

في ا إمّ يضعه اتّبع أيّهما ولكن عليه، جناح

في ورغبته غضبه  متطلبات تلبية  مسار

قمة إلى د  يتصعّ أن أو والبطش، االنتقام 

االنتقام كيفما عن ع بالترفّ اإلنساني الكمال

نْ "فَمَ قوله سبحانه في كبر.  أو صغر كان،

والتجاوز، للعفو ودعوةٌ إطراءٌ وأصلح" عفا

ا وإمنّ باملثل، واازاة باملثل، للردّ دعوة ليست

مصراعيه، على والرحمة التخفيف باب فتح

قد اآلية،  صدرُ كان وان للتصافي باب فتح

غالباً الذي باملثل باازاة  ل العدْ س لقانون أسّ

دائرة لكسر دعوة وعمل به، اإلنسان فضله ما

واالنتقام الثأر طلب في د  والتشدّ باملثل، الردّ

لصرف دعوة وهي القاتل، أو املؤذي واستئصال

وآذاه آمله مع من التعايش باجتاه اإلنسان تفكير

النفوس علَّ معافى، سليما قبوله وامكانية

لإلنسان، باحملبة بعضها  على  تنفتح بعدُ

لتلك تقديسا اإلنسان جسد على باحملافظة

إزهاقها، بدل وتزكيتها جنبيه بني التي الروح

عن ارتفع  الذي القلب لذلك زكاة أيضا وهي 

مثيال للرب فكان ليعفو مقدرته بعد شهوته

وغيرها واحدة هذه صفاته.  من صفة في

ولنا املبدأ، مثل هذا تقر اآليات التي من الكثير

واهللا الناس عن "والعافني تعالي قوله في

تغليب وجوب على آخر مثال احملسنني" يحب

بالعفو املتمثلة اإلنسانية الكمال صفات

وتشبّه اإلنسانية وغيرها ألنها خيار واإلحسان

واحلياة. الذي وهب الروح بالرحمن

الرغبة من نابع اليوم العالم في يحدث مما كثير

العالَمُ يحتاج قد احملبة، وإزواء القانون فرض في

إلى أكثر أحوج لكنّه ظامليه، يد لضرب قانوناً

والتجاوز والصفح احلبّ تعلّمه تربية مناهج

يغدو لئالّ بعضه، مع وااللتئام والتعايش

واحتقاناته ثاراته رهني الدمّ على لُعق ويُصبح

عن وكأنّه محجوب روحنته، هتاف عن  بعيداً

ليس وكأنّه اخلالية، اإلنسانية التجربة قراءة

كانت كيف فينظر األرض في يسير مدعوا ألن

األكيد الغارات حياتُها، حني كانت األمم عاقبة

قد فلماذا؟ السيادة  منهم ألحدٍ تدم لم أنّه

األسباب من جملة ونسرد ونستقرئ نحلّل

ولكن مضمارها، في صحيحة وهي املوضوعية

ودوافع أسباب من ر نسطّ ما وراء نْ مِ أنّ األكيد

اتمع في ألفراد حاكمة نفسية تركيبة تقف

الزعامات، نفسيّة تأتي رأسها وعلى ما، حقبة

تتسلّح باحملبّة واحلكمة. لم حني

وعدم ورغباتها وحزازاتها النفوس التواءات

التاريخ معارك كل في الفاصل هي ترقيها

وطننا في نعيشه الذي وواقعنا ومفاصله،

بل التاريخ ذاك ق يُصدّ واإلسالمي العربي

التالحم فبدل منه؛ مستنسخة صفحةٌ

نرى والطوائف الفئات مختلف بني والتالقي

حرمة فال الهوية، والقتل على تستعر، احلروب

يسعى التي ته حجّ ولكلٍ باألديان، حتّى إلنسان

أنّ له يزعم إليها، أن يصل يريد التي بها وغايته

اجلميع نسي فيه، وقد ينبغي التفريط اً ال حقّ

فريضةً لإلنسان، واالحترام احملبة حقّ أنّ عليهم

بدل والتعارف التعايش عليهم أنّ اهللا، من 

احلياة واحملافظة قيمة عليهم إعالء أنّ التناحر،

نبيّ بدين  األسباب، بأتفه زهقها ال عليها

لن بغيره، أو تعبّدت (ص) محمد الرحمة

كلّه اخللق خلق اهللا أنّ حقيقةُ تعزب

نرى!           ما كلّ أوجد وألجلها باحملبة،

النظام، الشرائع وغرضُ احلبّ هو الدين غاية

بني شتان أنّ إال جناح علينا، فال غلبنا فأيّهما

ا وإمنّ بالنظام، نعيش أن وبني باحلبّ  نحيا أن

تُغلّب ما مبقدار  أنك هو ومنتهاه القول غاية

تنزع بذلك إمنا فإنّك الروحية، تعاليم الدين من

روحك، وتغليب إنسانيتك، كمال اختيار إلى

كزاجر القهرية القوانني برزمة االنضباط على

د يتوعّ لم كتابه في الرحمن جند ورادع، لذلك

مرّة أربعني أشبَعنا حتّى بشيء السيّئني

و(ال والسلوك، اخلُلق  هذا ( (يُحبّ أنّه بقوله 

متخلّقني باحملبّة كأحرار لنندفع آخر، ( يُحبّ

أُخرويّاً.  كان ولو الردع بعصا ال بإلهنا،



ــي: "كيف القرن ــس ألوي ــل قال رج
اهللا، ــب أُح ــت ــاب: "أصبح ــت؟  أج أصبح

رجل عن ــأل تس وما اهللا. ــد أحم ــيت وأمس

ــى ظن أمس ــي، وإذا ميس أنه ال ظن أصبح إذا

الناس يعلم السائل: "أال يصبح" قال أنه ال

يعلمون، أويس: "بلى ذلك؟" فأجاب جميعاً

ر تُسكِ لم خمر فكلمة به يعتبرون ال لكنهم

قط"! أحداً

الزهاد فقال ــزيّ ب املعلِّم ــى عل أحدهم م ــدِ قَ

كل في طلبته اهللا, أطلب وأنا له: "سنوات

في اجلبال، قمم على فيه، إنه لي قيل ــكان م

الصومعة، صمت ــعة، في الشاس الصحراء

الفقراء". أكواخ وفي

املعلِّم. سأل وجدته؟" "وهل
وجدته؟" هل وأنت أجده.  لم .. "ال

حني في ــول, يق أن املعلِّم ــع بوس كان ــاذا م

من ــعة أش ــل ترس ــاء ــمس املس ــت ش كان

من مئات وكانت الغرفة, ــل داخ الذهبي نورها

فوق واألمل ــاة احلي ــودة تعزف أنش ــر العصافي

تَئزِّ منذرة ببدء بعوضة وكانت قريبة, ــجرة ش

الرجل أنه لم ــذا ه ــكو ومع ذلك يش .. غارتها

اهللا"! يجد

الذين ــه إلى قوم ــف املستكش ــة ال ــاد الرحَّ ع

عن معلومات ــى عل ــول للحص ــني ــوا تواق كان

يعبّر أن ــتطع يس لم ولكنه األمازون، ــة منطق

األزهار رأى حني فاض بها قلبه املشاعر التي عن

املفترسة، احليوانات بخطر أحس وحني الغريبة،

الغادرة، النهر ــدرات منح عبر بقاربه ف ــدّ أو ج

بأنفسكم" ــفوا واكتش لهم: "اذهبوا فقال

بها.  ليسترشدوا للنهر خارطة لهم رسم ثم

ــا روه وأطّ ــة، باخلارط ــوا فرح ــد ــم فق ــا ه أم

البلدية، ــي دار ف ــا ــم علّقوه ث ــل ــار جمي بإط

أنه ظن واحدة امتلك من فكل واستنسخوها

وانحناءة منعطف كل يعرف ألنه بالنهر خبير

ــر وعمقه! ويحفظ النه عرض ــرف فيه! ويع

ومواقع ــه في االنحدار ــن غيب أماك ــر عن ظه

الشالالت!!

الواعي بني املائز لنا احلياة تبنيّ من تلك مواقف

الذي احلقيقي كاملستكشف وغيره الناس من

ااطرة ومتعة اخلوف جتربة ــن املوقع وعاش عاي

اكتفى ــاً، ومن وعي خاللها من زاد ــاً حتم ــي الت

ــاخها واستنس ــع املوق ــط بخرائ ــاظ باالحتف

ظهر قلب عن فيها املهمة ــات وحفظ املعلوم

أدنى دون العلم ــرة بوف ــي بها والتظاهر للتباه

رمبا اكتسب شخصياً التجربة خلوض محاولة

هي.  كما لم يعِ احلقيقة ولكنه علما

ولم ــكان م كل في ــن اهللا ع يبحث راح ــن وم

له وصفه ــه إل عن يبحث كان ــه ــده فلعلّ يج

عاش ما إله ــه، قلب يعرفه ــم ل ــرون، ولكن اآلخ

له، برعايته وال ــه، ــس بإحاطته ب أح وال ــه، قرب

أما املعلّم فقد أداة قلبه، ــر بغي إله عن يبحث

يحيط في كل ما رآه ثم أوالً قلبه في اهللا وجد

ألنه حوله ــا فيم اهللا وجود ــعِ ي لم فاألول ــه، ب

مكنون في اهللا وعى والثاني قلبه، في ــود مفق

وإمنا كان عنه ــث للبح بحاجة يكن فلم ــه قلب

كالفرق بينهما ــرق ــيء. والف ش كل في يجده

يعرف اهللا ومن باآلثار، اهللا على ل يستدّ من بني

(ع): علياً ــأل س كمن وهما اآلثار ــراه في ثم ي

ألعبد ــتُ ن كُ ــا "م فيجيب ــك؟ ربّ ــت ــل رأي ه

أره"! لم ربّا

قوله:  "فكلمة في ــص العبرة فلخّ أويس أما

علم من كل فليس قط"، أحداً تُسكر لم خمر

ومتمثل لها أنه عارف وكرّرها يعني ما حقيقة

ولكنهم يعلمون قال: "بلى حني وصدق ــا؛ به

وليس العبرة أخذ هو ــل فاألص ال يعتبرون به"

الناس بينه وبني والفرق ــيء، بالش العلم مجرد

"إذا قال ــا كم ــم فوعى فكان عل ــه عمل مبا أن

ال أنه ظن ــى أمس وإذا ــي ميس أنه ال أصبح ظن

يصبح".

احلقيقي ــف املستكش ــني ب ــرق ف ً إذا ــاك فهن

ــاهللا ب ــارف الع ــني وب ــم، بالعل قني  ــدّ واملتش

والذين يعلم مبا يعمل من عنه، وبني والباحثني

كالً أن وهو ــم، آذانه طبلة املعلومة ى ــدّ ال تتع

يعلم مبا والعامل ــارف، والع ــف، من املستكش

خالل من ــونه ــي وميارس الوع ــون يعيش كانوا

جتربة كلّ وفي ،ً دا عَ صُ فارتقوا اليومية جتاربهم

ــائل رس مجموعة أو ــالة رس هناك ــها نعيش

جتاربنا إلى ل ــوّ تتح ــي ولك منها، إلينا ــدر تص

لنا حتملها التي ــائل الرس من إدراك ــدّ الب وعي

اً.   واستيعابها حيويّاً وتفاعليّ

ــري البش الكيان في والالوعي الوعي ــة إن حال

فالرقعة مظلمة أُضيئت بشمعة، قاعة تشبه

الوعي، ــل متث القاعة ــي ف ــور بالن ــي تنعم الت

ــئنا ش ما فإذا الالوعي هي ــة املظلمة واملنطق

علينا كياننا في ــور) (الن الوعي رقعة د ــدّ من أن

ــها نعيش التي اتلفة ــاالت بني احل ــارن نق أن

الالوعي(الظلمة) ــاحة مس في الظالم د لنبدّ

ـ أبعاده ــد في أح ـ ــي ــيئاً.  فالوع فش ــيئاً ش

العلم، ومن إلى اجلهل حالة من االنتقال يعني

العصمة، إلى املعصية ومن العدل، إلى الظلم

موروثنا هي في حاالتها أوضح ــد أح تكون وقد

أن وحواء بعد آدم ــا أبوان ــها عاش التجربة التي

يذوقا الشجرة قبل أن أزلّهما الشيطان، فهما

من عصمة وبال ــي) (الوع حالة ــان يعيش كانا

استدرجهما بالنسبة للفعل الذي الشيطان

الكيان في  والالوعي الوعي حالة إن

أُضيئت مظلمة قاعة تشبه البشري

في بالنور تنعم التي فالرقعة بشمعة،

املظلمة واملنطقة الوعي، متثل القاعة

رقعة د أن مندّ ما شئنا الالوعي فإذا هي

أن علينا كياننا  في (النور) الوعي

نعيشها التي اتلفة احلاالت بني نقارن

الالوعي مساحة في  الظالم  د  لنبدّ

فشيئاً. (الظلمة)شيئاً

أرضي هي نداء الغرب في حضارة السعادة

الشعوب التي عبدت كل ، شبيه بنداء بحت

متمكن جبار نداء ولكنه قبل، من األوثان

أنه قادر األسرار، وظن بزمام قد أمسك واثق،

شيء، إنه نداء أكثر قوة وأمواالً من كل على

سماوية ودعوات حضارات من سبق ما كل

العلم اجلبارة، قدرة نداء وظف .إنه أرضية أو

أن فال غرابة كاآللهة األسرار يكشف فراح

املعادن من يخرج الذي السامري انه يعبد،

اإلنسانية أن تظنه غرابة فال له خوار، عجالً

تخلت قد اليوم له اإلنسانية ربها فتسجد

عجل غير رباً ونسيت أن لها ، السماء عن

ـ أمة اإلسالم أمة غير  جتد  فلن السامري،

على اتصال تدعي أنها رأسها ـ والعرب هم

ومدنية وثقافة ودولة حضارة : السماء مع

. وعقالً ونفساً روحاً ، وسلوكاً .أخالقاً

هذا مثل فيها يوجد اإلسالم أمة وحدها

اليوم عالم في وحدها والفكر، التفكير

النشاز:  النغمة لهذه عزف فيها يوجد من

في تكمن السعادة ال إن الناس أيها  يا أن 

هي وإمنا والتسلع، واملتع والثروة، الغنى

ورقيها، الروح صفاء  في  شيء، كل قبل

صياغة وفي بالسماء الروحي االرتباط وفي

إن العالم  فتش  . هداه نور على احلضارة

اإلنسان ربط ـ الدعوة لهذه ترى فلن شئت،

ـ السماء وهدي العالية املتحضر باألخالق

اإلسالم!. أمة األمة هذه في سوى ألسناً

مكان كل عن اهللا في راح يبحث من

إله عن يبحث كان فلعلّه يجده ولم

يعرفه لم ولكن اآلخرون، له وصفه

أحس وال قربه، عاش ما إله قلبه،

يبحث له، برعايته وال به، بإحاطته

املعلّم أما قلبه،  أداة بغير  إله عن

ثم رآه في في قلبه أوالً وجد اهللا فقد

يحيط به. كل ما
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السلبية (وعي)لآلثار عاشا حالة إليه، وبعدها

أن يجب عليهما وملا التجربة تركتها تلك التي

من خرجا انهما أي بعدها حالهما عليه ــون يك

الوعي قمة ــى إل ــكاب اخلطيئة) (ارت الالوعي

(..رَبَّنَا رجائهما في جنده وهذا (العصمة)
نَا مْ وَتَرْحَ ــا لَنَ ــرْ فِ ــمْ تَغْ لَ ِنْ وَإ ــنَا سَ َنْفُ أ ــا نَ لَمْ ظَ

.( رِينَ َاسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ لَنَكُ

مقارنة بني عقد زيادة الوعي هي ــبل س أحد إنّ

ومحاولة معرفة ــابهتني متش ــدوان تب حالتني

الفوارق كلعبة ــاً متام الدقيقة بينها ــوارق الف

بني مقارنة ــد بعق ــب الالع فيها ــوم ــي يق الت

تختلفان أنهما إالّ ــاً متام ــابهتني متش صورتني

ــم فيقسّ ــة، الدقيق ــل ــض التفاصي ــي بع ف

كل يقارن بني ثم صغيرة ــات مربّع إلى الصورة

أن إلى وهكذا األخرى الصورة ومثيله في ــع مربّ

منظمة بصورة جميعها حتديدها ــى إل يتوصل

بقية تختلف عن زهرة رأينا لو كما ومنهجية؛ 

وبني بينها ــا وقارنّ فيها لنا تأمّ ــا م فإذا ــور الزه

واجلمال ــكل الش من حيث زهور من نعرفه ــا م

طبيعتها عن ــرنا استفس ثم والرائحة واللون

هذه ــإن ف ذلك إلى ــا ــا وم وفوائده ــا ومصدره

السابقة معلومات ملعلوماتنا تضيف املقارنة

ــتيعاب باس الذي يقوم وعينا هو ــا هن جديدة،

الذي يقوم ــو اجلديدة، وه الزهرة ــذه ه طبيعة

هكذا ــابقتها. بس املعلومات اجلديدة ــة مبقارن

في مارسه ما إذا اإلنسان عمله في الوعي يبدأ

جتاربه اليومية. في حياته وفي املهمة األحداث

معارفه، ــد أح ــأ وفاة نب قرأ ــرؤً ام ــرض أن لنفت

البصر ــة حاس عبر املخ إلى ــل ــذا النبأ ينتق ه

فيها حزناً، ــر تؤث ــاعر مش إلى الفكر فيترجمه

الوعي هذا ،ً موجودا يكن لم وعياً ــتحدث فيس

باملشاعر.فالوعي الفكر تفاعل حصيلة اجلديد

هو بل األحاسيس أو العقل أو الشعور ليس ً إذا

ــبب تفاعل بس ثيرت ــتُ اس التي اجلديدة احلالة

واملشاعر.  والفكر احلس في النبأ ذلك

كان ما بني ــة مقارن حصيلة عن ــارة عب الوعي

بعد يكن، لم وما ــان اإلنس في باطن مخطوطاً

ونتيجة ــه، ما والتفاعل مع موقف ــة معايش

اهول وربط واجلديد، القدمي بني املقارنة ــذه له

والبعيد القريب بني العالقة ومعرفة ــوم، باملعل

تكن ــم ل ــي ــدة الت اجلدي ــات ل املعلوم ــجّ تُس

هنا ومن ــاً. وعي نزداد ــا وبه قبل من ــجلة مس

ــتوى مبس ا أن يرتقي ــتطاعة كل منّ اس فإن في

الفارق يرى أن بعد واجلدّ بشيء من املثابرة وعيه

قلق من الوعي) (قبل فيه كان ما بني العظيم

ورضا طمأنينة ــن م فيه يكون ــا وم واضطراب

بقليل وبوسعنا والوعي، اليقظة ــة ممارس بعد

النفس على هذه نسيطر أن اجلهد من كثير أو

تطبيبية بعملية ونقوم مشاعرنا في ونتحكم

الغفلة. أشكال جميع تقاوم

ــاً فبتضافر وعي ــي الالوع ــول يتح ــا كيف وأم

مثل: العقلية املمارسات من مجموعة

مبقدورنا يكون ــث بحي الذهني ــز - التركي
ــي وتقصّ ــه في ــث والبح ــا م ــوع ــاول موض تن

به. واإلملام إلدراكه جوهره

التحليل، ــة،  الدراس ــر، التبصّ ــة، - املراقب
ــن م ــا وغيره ــتنتاج واالس ــة، املقارن ــز، التميي

ــع ــل م التفاع ــي ــاهم ف ــة تس ــدرات ذهني ق

ــاً يقظاً حيوي ــور احلياتية تفاعالً األم ــات مجري

ومدروساً.

يتوصل التي بالنتائج الداخلية - القناعة
في اختبارها ــد بع ــه بنفس ــخص ــا الش إليه

العملية. احلياة

على ــادرة وق ــة يقظ ــرة ذاك ــى ــة عل حملافظ -
املقارنة ألن ــرة باحلاض املاضية النتائج ــة مقارن

الوعي. الكتساب األسرع الوسيلة هي

املاضي قيود  عن ــي التخلّ على ــدرة - الق
عبره. تناسي دون

ــيع لتوس جديد كل على الذهني ــاح االنفت -
متطور.   ذاتي وحيازة وعي املدارك

بأنه أيقن املرء أن لنفترض املثال، ــبيل س فعلى

الكراهية ــعور ش من أن يتخلّص ــه يجب علي

ليحلّ ــه، طفولت في إليه ــاء أس جتاه من ــالً مث

العقلية ــات فاملمارس ــة، باحملب ً ــعورا ش محلّه

لتقنعه ــر تتضاف أن يجب ــاً آنف ــي ذكرناها الت

على التطبيق ــون يك ثم ل التحوّ ــة هذا بأهمي

الكره ل ــدّ فيتب ــف والعواط ــاعر ــد املش صعي

لدى ــاعر املش املتحكم في هو العقل ألن اً، حبّ

املمارسات أن نستنتج هنا الواعي.ومن اإلنسان

لالّوعي، عملية توعية أساسية لكل العقلية

أن عليه ــه وعي ــتوى مبس يرتقي أن يريد ــن فلم

وتقويتها ــات املمارس تلك تفعيل على ــل يعم

رقعة وعيه ــيع لتوس ــبة وظرف مناس في كل

األرقى ــان اإلنس لالوعيه. باختصار، ــبة بالنس

بل النفعاالته ــكاره تخضع أف الذي ال هو ــاً وعي

ملشاعره. الناهي اآلمر هي أفكاره تكون

السرّ كلمة ر الوعي لدينا فإن يتطوّ كيف وأما

م، ما تقدّ العملي"لكلّ "التطبيق في ــن تكم

ميكننا ــال ف اإلميان"، ــي ف "اليقني ــة مبثاب وهو

إالّ ــا إميانن ــي ف ــني اليق ــة ــى درج ــل إل أن نص

ل فاملتوكّ ــا، ــي حياتن ف ــه وتطبيق ــته مبمارس

احلقيقة ــى الً عل يكون متوكّ أن ــن ميك ال ــالً مث

تتطلّب التي املواقف ــي ل ف إذا مارس التوكّ إالّ

أو حتى ــمع، ونس ونكتب، ــرأ، نق أن ــا ــك، أمّ ذل

لني متوكّ منّا ــل يجع لن ل بالتوكّ الناس ــظ نع

ال الوعي فكذا عملياً. ــه لم منارس ما اهللا على

في الالوعي مساحة بتقليل إالّ يرتقي أن ميكن

وذلك الالوعي" "توعية ــا عليه يُطلق عملية

ــاعر، املش على العقل ــم حتكي ــى عل د ــوّ بالتع

الروح وضخّ ــلبية، الس املشاعر والتخلص من

تقف السلبية املشاعر اإليجابية ألن باملشاعر

جانب إلى هذا الوعي. ــاء ارتق دون ً كبيرا عائقاً

في وعينا، احلياة لتغذية في كل فرصة ــام اغتن

احلياة لنا ــا مه تقدّ التي ــر العب في ــر أن نتبصّ

ن ــل والتمعّ ــى التحلي إل ــادر نب وأن ــي كل آن، ف

ما كل وفي ــروف، ــرد علينا من ظ ي ما ــي كل ف

حزن، أو من فرح وشجون، من شؤون له نتعرّض

لنُحلّلها ــم، آراء ومفاهي ــن م إلينا ــل وما يص

نحاسب ثم منها، النتائج ــتخلص ونس بعمق

عن ونسائلها وسلوكنا، ــيرتنا س على أنفسنا

األهوج وعن ورغباتنا، مبادئنا من املنسجم غير

الوعي ــة درج ق يعمّ ــك ذل ــا، فكل ــن صفاتن م

ــن التطور م مزيد إلى بنا ــع مما يدف ــب املكتس

الذاتي. 

شخص كل رغبة بحسب فردياً ينمو الوعي إنّ

فكره إليها ل توصّ ــي املعلومات الت اختبار ــي ف

ــتنتاجاته واس ــه وحتليالت ــه تأمالت ــالل ــن خ م

احلياة، ــة جامع ــي ف تطبيقها ــى عل ــل والعم

يُعطى يكتفي مبا ال الذي الطالب مثل ــه فمثل

والتي الدراسي املنهج في مقررة معلومات من

ــهادة، الش على واحلصول للتخرج إالّ تؤهله ال

ــث عن املزيد من تعلّمه ثم يبح ما ــق بأن يطبّ

ومداركه فتجعله ــه ــع آفاق توس التي املعارف

ووعياً. دراية أكثر

النظريات في ق الفكر ليس تعمّ أن نرى هنا ومن

يكسبه ما هو واملعلومات باملعارف ــوه حش وال

هي النظريات وتطبيق املعرفة اختبار بل وعياً،

مدارج ــي ف باملرء وترتفع ــي الوع ــع ــي توسّ الت

الواعي ــان اإلنس فإن ذلك على وبناء ــة. احلكم

ــهادات الش احلاصل على ــو ــس بالضرورة ه لي

قد بل العليا، ــات الدراس في املتفوق العالية أو

وتعلّم تثقيف نفسه عل عصامياً عمل يكون

معارفه.  بتفعيل احلياتية واخلبرات التجارب من

تكون ما عادة ــاً وعي املتدني ــخص الش كما أن

ــاعره ومش ــة، مترابط ــر وغي ــدة، ــكاره بلي أف

ــه وأحاسيس ــطء بب ــداث األح ــع ــل م تتفاع

ــجام االنس فينقصها تصرفاته ــا أم رة، ــدّ مخ

خالفاً حوله، ــن واتمع م اخلارجي ــط احملي مع

تخلو ال متجددة معطاءة أفكاره حيث للواعي

ومتجاوبة مرهفة مشاعره وكذلك اإلبداع من

حوله. من مع

وعي: إلى الالوعي حتول على تساعد التي العقلية املمارسات من مجموعة

رغبة كل بحسب فردياً ينمو إنّ الوعي

التي املعلومات اختبار في شخص

تأمالته خالل من  فكره إليها  ل توصّ

والعمل واستنتاجاته وحتليالته

احلياة، جامعة في تطبيقها على

يكتفي ال الذي الطالب مثل فمثله 

في مقررة معلومات من يُعطى مبا

إالّ تؤهله ال والتي الدراسي املنهج

وإمنا واحلصول على الشهادة، للتخرج

املزيد عن يبحث ثم تعلّمه ما يطبّق

ومداركه آفاقه توسع التي املعارف من

ووعياً.  دراية أكثر منه فتجعل

ــل، التحلي ــة، الدراس ــر، التبصّ ــة، املراقب

من وغيرها ــتنتاج واالس املقارنة، التمييز،

مع ــي التفاعل ف ــاهم تس ذهنية ــدرات ق

حيوياً ــالً تفاع ــة احلياتي ــور األم ــات مجري

ومدروساً. يقظاً

مبقدورنا ــون يك بحيث ــي الذهن ــز التركي

ي وتقصّ ــه في والبحث ما ــوع موض تناول

إلدراكه جوهره

به.  واإلملام

يكون ــث بحي ــي الذهن ــز التركي

ــا م ــوع موض ــاول تن ــا مبقدورن

ــي جوهره وتقصّ ــه في ــث والبح

به. واإلملام إلدراكه

قيود عن التخلّي على القدرة

دون املاضي

تناسيعبره.

جديد؛ كل على الذهني االنفتاح

وعي ــازة وحي ــدارك امل ــيع لتوس

متطور. ذاتي

الداخلية القناعة

التي بالنتائج

يتوصل إليها الشخص

بعد اختبارها بنفسه

العملية. احلياة في



الفقهية ــب الكت غالبية ــة فهرس ــي هذه ه

ــه ترتيب أن ــك ش ٩٥٪، وال عن تقل ال ــبة بنس

الترتيب لهذا ــس لي لكن فني، ــق متميز كنس

بأمر وال هو ــة، أهمي ذات ــة ــفة واقعي أي فلس

ــة األولوي ــه في ــظ ــم تالح ول ( ص ) ــول الرس

وفقاً فصوله ــت رتب وإمنا احلقيقية، ــة الفقهي

أن ــد بع ــلم، املس ــرد للف ــة العملي ــة لألولوي

املسلمني عقول من احلقيقي، اإلسالم انحسر

أصر الذي ــوي األم اإلصرار ــل بفع ــهم، ونفوس

إلى وحتويله ــواه، محت من ــالم اإلس تفريغ على

حيثما معهم يدور الوالة، أيدي في إسالم طيع

ال ــالم، اإلس هذا إال ير لم ــلم الذي فاملس داروا،

عند فاألهم ــالمية، إس أولوية أولويته، ــر تعتب

ــطحي الس مبعناها العبادة هي ــلم املس هذا

وإعمار ــدل بالع لها ــة ال عالق ــي الت ــادة ، العب

ــي  القرآن ف األهم هي ــادة العب ــم نع األرض ـ

وإعمار للحياة ــامل الش القرآني مبعناها ــن لك

هذا عند ـ فاألهم ــدل الع ــاس أس على األرض

ــادة هي الصالة العبادة وأهم عب هي ــلم املس

ــق، النس لهذا ووفقا لذلك بطهور، صالة إال وال

والبحوث الفقهية الكتب فإن ــة، األهمي وهذه

ــتوياتها، مس مختلف على الفقهية، واملدارس

ــارة بالصالة م الطهارة ــل بفص تبدأ ــا عادة م

ذلك متابعة ثم العبادات وبقية الزكاة ثم ومن

نهايته. إلى الترتيب

وكان الفني، ــد النق مقام في ــا  كن ــو   ول
ــي ف ــاس األس ــو ه ــرد، الف ــلم  املس ــل  عم

ــة درج ــب الترتي ــذا  ه ــاز حل ــب،  التبوي ــذا  ه

عرض في ــي الفن ــق النس هذا أن إال ــاز، االمتي

وبدرجات ــلبيا، س أثرا ــرك ت الفقهية ــواب األب

العقل وعلى ــي، الفقه التفكير ــى عل ــة عالي

حيث من احلياة، وعلى عام ــكل اإلسالمي بش

مجرد ولو بقي األمر ندري، ال ــث حي من أو ندري

فنية، لكان فضيلة للفصول الفقهية تنسيق

هذه انطباعا بأن وخلق ــد احل هذا ــه جتاوز أن إال

في أولويتها ــب حس مرتبة الفقهية ــواب األب

ال لذلك ــكلة املش ــن تكم ــا وهاهن ــالم، اإلس

على االعتراض إمنا الترتيب، أصل على اعتراض

ــبب إليها بس انتهينا التي ــلبية الس النتيجة

ــة في ــا العدال ضحاياه أول كان ــي ــك والت ذل

ــلبية س نتيجة كانت لذلك النتيجة إن احلياة،

تؤمن الترتيب، ذهنية هذا ــكل ش للغاية، فقد

ــنا ــالم، ولس اإلس ألولويات مخالفة ــات بأولوي

ــة ممارس ــة دامغة أكثر من أدل إلى ــة في حاج

من الفقيه ــذل يب فكم ــهم، ــاء أنفس الفقه

أول يبدأ أن ــذ من وجهود، وتدريس وبحث ــت وق

ــكام املياه؟ أح من ــط فق ينتهي ــى كلمة حت

فصل في ــتداللي االس البحث ــتهلك كم يس

إمكانياته ــكل ب الفقيه عمر ــده، من وح املياه

يستهلك قد وكتابة؟ وتدريساً بحثاً الفقهية،

تذهب زهرة شبابه وقد من عمره سنوات، ذلك

الفقهية األبواب يكمل  هذه أن ــل قب العلمي

فصل الوضوء، أو ــاه، املي فصل ــة حلدود املتاخم

الفتة، ظاهرة ــا الحظن إذا ــتغرب نس ال ولذلك

كثرة في تتمثل ــي،  الفقه ــي دائرة التأليف ف

فصل يتجاوز منها لم الناقصة، وكثير الكتب

في املبذولة الطويلة السنني بسبب الطهارة،

ينتهي أن ــي من الطبيع ــوث، فكان هذه البح

كتابه، ــي الفقيه أن ينه ــل قب املعتاد، ــر العم

الفقهية احلقيقة أن الكتب عن بعيد غير ورمبا

اكتملت! التي تلك أكثر من تكتمل لم التي

حسب كان واجلهد البذل هذا كل  فهل 
ــة األولوي أن ــل ه ــة، الصحيح ــة األولوي

ــع م ــقة متناس ــالم اإلس ــدى ل ــة الفقهي

ــوا اعتن ــاء الفقه أن ــل وه ــاء، ــة  الفقه أولوي

حكموها ثم الفقهية ــالم اإلس أولوية مبعرفة

األولوية ذلك حق ــي ف الفقهية مبا ااالت ــي ف

قبل فيها الشروع وحق واالستدالل في البحث

على تأثير لها من وما من األولوية ملا لها غيرها

مير لم ذلك أن أم ــة؟ الفقهي ــول الفص جميع

أساسا؟ تفكيرهم على

الصرح هذا كل يقوم أن معقوال ليس  إنه
أن ــن دون م ــالمي، اإلس ــريع التش ــر، من الكبي

ــوء س مبعنى حاكمة، قصوى أولوية ــه ل تكون

ضيع الذي إن ـ الفقهية الفصول على توزيعها

الفقهي، الشأن في بذلت التي اجلهود هذه كل

تزال وما اإلسالمية، املعرفة حقول ــائر س وفي

ــالم اإلس غاية ببلورة ــراث ــدم االكت ع ــع، تضي

التشريع. هذا كل من األولى

قد اجلانب ــذا ه أن ــو ه واضحا، ــدو يب ــذي إن ال

في البالغة ــه أهميت ــن م الرغم ــى ــل عل أهم

عن ــف يكش ما فلم يُبذل من اجلهد ــالم، اإلس

لبان كان ــو األهمية ول لهذه ــاء، الفقه ــاه انتب

األهمية، ــذه ه ــاف إن عدم اكتش ــال، ــا يق كم

بجميع ــرعية الش األحكام أن ــار اعتب أدى إلى

فرض وبالتالي ــد، ــتوى واح مس في ــا فصوله

وأبداً دائما االبتداء الفقهاء ــاد على االعتق هذا

األولى الفصول يعطي والذي السابق، بالترتيب

ــك أن والش العلماء، ــد من جه ــد حصة األس

لها التي األخرى، الفصول على ــلبا س أثّر ذلك

الفقهية، ــالم اإلس رؤية ــب حس بالغة، أهمية

بها ــام ــن البحث واإلهتم م ــل حظها ــم تن فل

ونتيجة ــالم، اإلس ومكانتها في ــب يتناس ــا مب

املرتبطة الفقهية ــول الفص فإن أيضاً  ــك لذل

ــب الفقهي الترتي ــي ف ــا دائم ــي ــدل، تأت بالع

فصول من فصل وهو ـ ــات مثال فالدي متأخرة،

الفقهية الكتب ــة هيكلي في مكانه ــدل الع

واحلكم ــاء القض فصل ــذا وهك ــي نهايتها، ف

املالي ــأن بالش يتعلق ما ــم ث ــني الناس، ومن ب

احلياتية الثقافة في إثراء أهميتها لها وعناوين

املضاربة، ــل مث بالعدل، ــرة مباش ــة وذات عالق

الرهن، ــح، الصل الكفالة، ــة، املزارع ــاقاة، املس

الصدقات، ــارة، الوقف، اإلج العارية، ــركة، الش

تداوله املال، إحياء املوات، طرق انتقال الغصب،

له مما وغيرها الديون، اإلرث، ــة، كالهبة، الوصي

العملية ثقافتهم ــري الناس، تث بحياة ــة عالق

من ــرا كثي أن ــد املؤك ــن م ــن لك ــة، والفقهي

هذه بأكثر سمع،  مجرد لم يسمعوا املسلمني

على املضاعف ــبب التركيز بس وذلك العناوين،

كثيرا، ــالم اإلس ــهله س الذي العبادي ــب اجلان

(ص): قال لالجتهاد فيه، حتى مجال ال والذي

كتب ما وزنا ولو أصلي"، رأيتموني  كما "صلوا 
بالناس ــرة املباش ــة العالق ــول ذات ــي الفص ف

وبني كثيرا، اإلسالم بها اهتم والتي وحقوقهم

ــلمني، للمس املكفولة العبادات ــي ف ما كتب

أقل ــا فيه ــي يكف كان ــي والت ــم، ــددة له واحمل

في بذل بني ما قارنا ــو ل فيها، كتب مما ــل القلي

كفة العبادات، بكل تأكيد وذاك، لرجحت هذا

ما بكل تشريعياً واضح اإلسالم أن اهتمام مع

خير والقرآن غيره، من أكثر بالعدل، ــة عالق له

املتصلة الكلمات ــدد هذا، فع ــده في ما نعتم

ــالة الص ــات كلم ــن م ــر بكثي ــر ــم أكث بالظل

ــة الفقهي ــة األهمي وألن ــوم. ــادة والص والعب

ــالم، وجدناه اإلس العدل في القصوى، لصالح

مباء جتوز ال فالطهارة ــيء، ش احلاكم في كل هو

وال مكان مغصوب، ــي ف الصالة وال مغصوب،

القهري الزنا حتى مغصوب، مكان في النكاح

زنا عن له ــزا متيي اغتصابا، عصرنا في ــمى يس

يتجاوز ما كل ــن، وال اآلخري ــال أكل م وال ــر، آخ

اشتدت كلما ــالم ــدد اإلس ويتش العدل، دائرة

وميكن اليتيم، مال من كموقفه الظلم، ــة درج

ــب االجتماعي كيف تأثر اجلان ــا هن ــظ أن نالح

ــ وأموالهم باليتامى الزوجات تعدد كموضوع

التعدد لكنه ــوع آخر ملوض ً ــيرا لنا تفس مع أن

وكل ــ ــرة العدل الدائرة دائ ــرج عن هذه ال يخ

أهميته له كمحور العدل حتكيم ــبب بس ذلك

اإلسالم. في الفقهية

اهتمام من تنبع أن يجب الفقهية ــة األولوي إن

عموم الناس، الناس بني ونشره بالعدل اإلسالم

لبعث ــرى  الكب ــة الغاي ــن ــو واضح م ــا ه كم

دْ لَقَ ) ــبحانه س قال ــالم، عليهم الس األنبياء

تَابَ مُ الْكِ هُ عَ مَ َنْزَلْنَا وَأ بِالْبَيِّنَاتِ ــلَنَا رُسُ لْنَا َرْسَ أ

.(٢٥ )(احلديد: طِ سْ بِالْقِ النَّاسُ  ومَ لِيَقُ ِيزَانَ وَاملْ

ــة الكبرى الغاي هي ــط بالقس الناس ــام إن قي

خامتهم صلى ــاء، منذ أول نبي إلى لبعث األنبي

نتساءل، أن يجب وحينئذ جميعا، عليهم اهللا

ــة، منبثة في الغاي هذه روح ــرى ن ــب أن أال يج

وقضائه ــريعه وتش الدين هذا كل منعطفات

ــاالت أحكامه مج ــائر وعباداته وس ــده وعقائ

بحكم ــا ظفرن ــو ل ــا أنن ــى حت ؟؟ ــريعاته وتش

ــل فقهي فص أي ــي وف ــذه الغاية، ــف ه يخال

ــرعيا ش حكما وجدنا لو بل احلكم، ذلك ألغينا

وجب ظاملا، ــتغل استغالال يس لكنه صحيحا،

ــتغالل احلكم اس واملنع من احلالة، هذه ــد جتمي

أسسها، الرسول التي للقاعدة الشرعي، وفقاً

الفقه في العدل  أولوية منطلق  (ص) ومن
إنه ،( في اإلسالم ضرار وال ضرر ال ) اإلسالمي

العدل هو الشرعي احلكم من كانت الغاية ملا

في جندب بن سمرة حق (ص) ــول الرس ألغى

احلكم ــتغالل اس أراد ألنه نخلته، ــى عل التردد

األولوية هي هذه لإلضرار باآلخرين, ــرعي  الش

وحتكم، ــيطر أن تس ــذا يجب وهك ــة الفقهي

أوال، ومن ــافها فقهيا اكتش ــالزم ال من ــكان ف

ــتوى الطبيعي باملس حتكيمها العمل على ثم

أن تكون العدالة ً أخيرا بنا املنطقي، الذي يؤدي

حيث من ــالم ــذي يريده اإلس ال ــتواها في مس

تطبيقها إلى ــا،  والدعوة به الفقهاء  اهتمام

الفقهية ــاس الن ــة ثقاف في ــا ــراز أهميته وإب

في ونصيبها ــا حظه ــث حي ومن ــة، والعملي

في مكانتها ــف يكش ما ــتدالل، البحث واالس

في العبادة والعدل من كل حتى يكون ــاة، احلي

العبادة حتى تكون ذلك، لن دون ــن وم موقعه،

ــب موقعها املناس ألن ــب، موقعها املناس في

ــبحانه س قال أيضاً بالعدل هي ترتبط حينما

لْمٌ لَظُ رْكَ الشِّ ِنَّ إ  ِ
بِاهللاَّ رِكْ تُشْ ال  بُنَيَّ يَا )

.(١٣ )(لقمان: يمٌ ظِ عَ

في عدد ما ألف ــن ع دقيقة، تقدمي إحصائية عن اإلحصاء يعجز
في قلة، من يشتكون ال األمر، حقيقة في ــالمي، واملسلمون الفقه اإلس

أكثرها، أو ــب الفقهية، الكت هذه جميع لكن الفقهي، التأليف ــال مج

فروقاً ترى أن دون ــن م ــتها، وفهرس في تبويبها ــدا، واح ــارا التزمت مس

في أو ألف الثالث، ــري الهج القرن في ألف فقهي، كتاب ــني ب جوهرية،

الطهارة بفصل ــدأ تب معروفة، ــة ــر، وهذه الفهرس عش القرن اخلامس

الوضوء، تليه ــي يأت ومن ثم املياه، ــن أحكام ع عادة بالكالم يبدأ ــذي وال

أن ينتهي إلى العبادات تباعا، وهكذا ثم الزكاة وبقية الصالة وأحكامها،

وهي األموال الديات، ــل فص ــمى يس فصل إلى كامل، فقهي كل كتاب

اإلنسان. على اجلناية في تدفع عوضا التي

أن يجب الفقهية األولوية إن 

بالعدل اإلسالم  اهتمام من تنبع

واضح هو  كما الناس، بني ونشره

األنبياء لبعث الكبرى الغاية من

سبحانه قال السالم، عليهم

بِالْبَيِّنَاتِ لَنَا رُسُ لْنَا َرْسَ أ دْ (لَقَ
ِيزَانَ وَاملْ تَابَ  الْكِ مُ هُ عَ مَ َنْزَلْنَا  وَأ

.( طِ سْ بِالْقِ النَّاسُ ومَ لِيَقُ
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اليوم؟ ً هذا باكرا بك جاء الذي وما د؟ محمّ يا أبا وراءك ما

.. اليوم هذا  حدث الذي ما تدري لو العمّ ابن   يا
فقط ة، بالقصّ وسأخبرك مسرعاً هنا وجئت البيعة بهذه اكتفيت أنا

. مهالً عليّ ومهالً أنفاسي، ألتقط دعني

صندوق معه صاحباً اليوم هذا األشخاص أحد جاء .. يسلّمك اهللا

"التجوري" هذا على املزايدة وبدأت األموال) "التجوري" (خزينة
عندها ،ً دينارا ثمانون وهو أنا طرحته الذي عند املبلغ املزاد حتّى توقّف

وأخذت املبلغ فأعطيته التجوري، هذا عليك مبروك  البائع: قال

"التجوري".
قدمية حتفة وكأنّه اجلميل شكله هو التجوري هذا في أعجبني الذي

عمليّة فتحة بداخله، فبدأنا أعلم ما ال وأنا أخذته ـ  وهو كذلك ـ جميلة

بطنه في نعثر فلم موجودة، واألرقام كذلك فاملفاتيح بسهولة ويسر،

البالية، فتوقفنا عند ذلك عن والدفاتر املهملة األوراق بعض على سوى

هناك أنّ الحظت وجيزة الصندوق؛ لكن بعد فترة محتوى في التفتيش

فأرسلت إلى أستطع، فلم ً، حاولت فتحة صغيرا مخزناً داخل التجوري

معاونيه أحد بدوره لي فأرسل  هذه،  البيع  عمليّة  في الوسطاء أحد

فأخرجت منه شاهدته ما فراعني ازن، ففتح صغير لديه مفتاح وكان

وتركته التجوري وأغلقت اجلديدة، األموال من ات" "شدّ الرّزم من ً عددا

مستأنساً. فرحاً هنا راجعاً إلى وقفلت احمللّ في

.. صها وتفحّ الرزمة هذه خذ

السعوديّة املاليّة األوراق بها مجموعة من فإذا الرّزم على أحد قبضت

بها فإذا األرقام، عددتها  ومتسلسلة جديدة، كلّها رياالً خمسني فئة

حكاية أخرى! بدأت وهنا رزمة، لكلّ نقدية ورقة تبلغ مئة

مشكلة! هذه متسلسلة أرقامها السعوديّة الرياالت

نتصرّف؟ وكيف بها نعمل فماذا مزوّرة تكون فقد الوسواس، دخل وهنا

وافحصها عند واحدة ورقة جرّب  فقال: مخرجاً احلاضرين أحد اقترح

مزوّرة، تكون علّها ال الصرّافني

التحقيق سوى لي وليس داهية، في أنا  أذهب مزوّرة كانت وإذا طيّب

والسجن. والبهدلة

أكثر اخلمسني رياالً فئة وقال: بلّة" و"زاد الطني احلاضرين، أحد ل تدخّ

..... أنّي وأذكر ئات، الفّ من غيرها من تزويراً السعوديّة النقديّة ئات الفّ

في النّاس من ةٌ عدّ بها تورّط التي القصص من مزيداً علينا يسرد وأخذ

مشاكل. هكذا

حتّى يتصرّف لصاحبنا ليست فاألموال ، احلدّ عند هذا لم تقف املسألة

فهم والدين، والورع العلم أهل سؤال من له فالبدّ شاء، كيفما بها 

هذا الشأن. في االختصاص أصحاب

في التصرّف لك يجوز ال الرأي: بهذا جوابه فجاء العلم، أهل أحد سأل

صاحبها، جتد لم السنة القادمة، فإن االنتظار حتّى وعليك األموال، هذه

بالباقي. والتصرّف خمسها إخراج فعليك

ونحن لنا األموال :أحضر  الردّ فأتاه آخر،  فسأل اجلواب، بهذا يقنع لم

سبحانه. اهللا أمام تك ذمّ وستبرأ نتصرّف، سوف

مصير األموال في الشكّ وأوحى إليه بشيء من الغليل لم يشف جواب

ستذهب"؟ أين "إلى
إجاباتهم متباينة فجاءت في الداخل العلماء ببعض أحد إخوته اتصل

متغايرة.

اآلراء: هذه فجاءت في اخلارج، العلماء منه ببعض املقرّبني أحد اتصل

العمر! بك امتدّ مهما التجوري صاحب عن ابحث

صاحبه.. أنّه القاطع بالدليل ما لم يثبت أحد إلى املال إعطاء يجوز ال

.. حكم اللّقطة يجري عليه هذا

.. الكنز يجري عليه حكم بل ال

.. .. باحلرام املال اتلط حكم في يدخل ا رمبّ

في فتاوى يحوي الناس إلرشاد اً تاريخيّ كتاباً هناك أنّ رت تذكّ عندها

أراه أالّ  فأسفت الفقيه" يحضره ال نْ "مَ يُدعى الفقه أبواب جميع

رجل؟!. في بيننا متمثّالً

السوق في عمله ينتهي العادة جاري على عاداته، من تلك تكن لم مرتبكاً، جاء

تقريباً بنصف ساعة الفريضة وبعد املغرب، أذان صوته معلناً املؤذن رفع الشعبي مع

والكبار، الصغار أعضائها من بكامل العائلة جتتمع أبينا، إذ منزل في أمامنا نراه

اخلميس يوم ميرّ احلراج ال ففي سوق وشراء، بيع اليوم من ذلك في ما وافقه يحكي

يستأنس بسردها وحكايات حكايات منهما كلّ في بل األيّام كغيره من واجلمعة

املغامرات من يقوله وحي ما أنّ السامع إلى أ ليهيّ حتّى مبالغ فيه، بشغف علينا

القدمية! األسطوريّة

املذهبيّة، نبذ  للحرية الطبيعية الثمرات  من

في عميقاً املذهبيّة لتغلغل ً ونظرا ولكن

تستحق فإنها واإلسالمية، العربية اتمعات

اليوم فاملسلمون مستقلة. كنقطة إبرازها

والكالمية، والفقهية الدينية املذاهب متزقهم

والفكرية السياسية املذاهب عن  عوضاً

بالالمذهبيّة، نريد ولسنا واحلديثة. القدمية 

وأطروحات مختلفة، آراء األمة في يكون ال أن

مع إالّ يكون ال مطلب فهذا متباينة،

ولكننا العلل، علة وهو  واجلمود،  االستبداد

أمرين: نريد بالالمذهبية

يقلد ال  واملفكرين: أن العلماء مستوى على

منهم كل يبحث  بل ،ً أحدا منهم  أحد

اآلراء لكل ً ناظرا مستقل، بشكل األفكار

إالّ آخرين، مبنهج متقيد غير واحد، على صعيد

غير بالبرهان، املنهج  ذلك صحة له ثبت إذا 

والبرهان. للدليل إالّ بقول وال بعاطفة ال ميال

املقلدون اتبعها فلما لرجال آراء املذاهب وإمنا

والعلماء املفكرون حترر ولو قد ، مذاهب صارت

قليالً، إالّ يصمد ملذهب أن أمكن ملا التقليد من

. آخرون يخالفه أو يطوره ريثما

من أحدٌُ يرتبط ال العامة: أن  مستوى على

أو عالم يقوله  ما  كل  بقبول  املسلمني 

فمن  ، تتجزأ  ال  واحدة وحدة وكأنه ، مذهب

يأخذ له أن كيف ساغ مثالً، املذهب كان حنفي

واحدة وحدة وكأنها  ، حنيفة  أبي أقوال كل

أم الفكرة واألعمال: األفكار في املهم هل ؟

؟ قائلها

متبعاً جاهالً ينبغي له أن يكون ال العامي إن

ً قادرا يكن لم فإن ، يقولون ما كل في للرجال

التخير على قادراً فليكن القول صناعة على

األقوال دون للرجال إتباع هو إمنا والتقليد ، فيه

كعوام فعلينا ، ولذا خطأ واضح وهذا واألفكار،

النظر بغض األفكار من صائباً نراه ما ننتقي أن

متعصبني مذهبيني نكون هذا وبغير قائلها، عن

حينما نتأسى، قد أننا العجب، كل .العجب
أرشد هو  الفالني،  العالم قول أن نكتشف

في ذلك نغير ال ثم نقلده، الذي عاملنا قول من

واجبنا أن مدعني قلدنا، ما على ومنضي فعلنا،

املذهبية هي هذه ! االتباع يقتضي الشرعي

لتكن وجهل، عصبيّة مجرد ألنها املمقوتة،

ولنقرأ العلماء، أصناف مختلف بني آراء هناك

نراها جزئية كل ونحاكمها، ثم نأخذ اآلراء هذه

ودون فئة، دون  فئة إلى التحيز دون  صائبة،

على ومذاهب وجماعات أحزاباً نتقسم أن

يقول ما إالّ نسمع ال ثم االجتماعي، املستوى

ما إالّ نرى وال أحلوا، ما نحل إالّ رجال مذهبنا، وال

ً اال أستاذا هذا في رأيت ما أعجب ومن . رأوا

ألنه الدكتوراه، ينتقده في رسالة طالب يناقش

الذي عالم يخالف مذهبه الفقهي قول رجح

البحث مجال بأن الطالب واعتذار عليه! هو

للبحث بقي فماذا آخر! شيء  والعمل شيء 

هذا وينطبق ؟ ً إذا عملية وجدوى علميّة من

منها الفقهية وليس املذاهب، صنوف كل على

واالجتماعية واالقتصادية السياسية بل فقط،

وغيرها. العلمية والنظريات

االجتماعية الثقافية التجديد جمعية

بدين وليست لطوائف مذهب النصرانية

بدين وليست لطوائف مذهب واليهودية

لدين.. مذهبية تنسب طوائف النصرانية واليهودية

بدين وليست الناس من لطوائف مذهب والسنية

بدين وليست الناس لطوائف من مذهب والشيعية

اإلسالم هو واحد لدين تنسب طوائف والشيعة السنية

واحدة، وقبلة واحد وكتاب واحد دين واإلسالم

لبعض حلفاء الدين هذا وطوائف

الركن األسود في كاحلجر إال الرجال وما مذاهب

بالنيات. ا األعمال وإمنّ وزر. تركه في وال ه أجر، مسّ ال في
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والعربيّة العاملية السينما مثّلتها ار، اجلبّ  حكاية شمشون
ردّدناها طاملا ــة حكاي وهي لألطفال، ُلّفت قصةً وأ ــالت، ومسلس ــاً أفالم

كانت الذي ــون ــون، شمش شمش مثل أنّه قويّنا وتفاخر ــن أطفال، ونح

فخانته ته، قوّ ــرّ بس لها وباح "دليلة" وأحبّ ــعره، خصالت ش في ته قوّ

فهجموا عليه به، قومها وأعلمت ته، قوّ ففقد نائم وهو ــعره ش ت وقصّ

خارقة ة وبقوّ ــر، الفج ــة خلس في ــعره ش نبت ثمّ ــل، وقيّدوه بالسالس

جميع وعلى عليه ــرّ وخ م فتهدّ إليها املربوط ــاطني القصر أس ــقط أس

أعدائه!

ــه الوج ــود اليه ــى قدام ــدى ل ــون كان شمش

ولداراسينغ العربي، عنترة ألسطورة الشعبي

)(١) الروماني، ــل (هرق ولهوركليس ــدي، الهن

ــن الذي ــو" "رامب ــمّ ثُ ــي األمريك ــوبرمان ولس

وحدهم! اجليوش يُحاربون

باصطناع ب والتنكّ العجز عن تنفيس هو فهل

ــة؟ اخلارق ــة والقصصيّ ــة الفلميّ ــوالت البط

واحلكايات ــكالم ال ــى عل ــم قائ ــد ــاء مج و بن

ــلِ تنط ــمْ ل إنْ ــة اخلراف ــة إذ احلكاي ــة؟ واخلراف

أجيال ــى عل تفعل ــد فق التأليف ــل ــى جي عل

حقيقيا ــاً بطولي تاريخاً ــبوه ليحس ــا بعده، م

وإعالء ــتنهاض اس أسلوب هو أم ــالفهم! ألس

الذلّ في أجواء ولو ــة والتضحية البطول لقيم

فهذه األمر كان والتقاعس؟  مهما واملسكنة

الكهنة، توراة من لنا ــت اندسّ شعبيّة خرافة

ضاحكني ومستأنسني. وشربناها

قة ملفّ تعويضيّة بطولة أ-

صراع في ــير، عس جبال من العرب جزيرة ففي

الفلستيّني قرى مع ــائري العش ــرائيل بني إس

ــم، وغيره ــني والكنعانيّ ــطينيّيني) (الفلس
ة، وعدّ مدنيّة ــر وأكث أقوى منهم ــوا كان الذين

وجبنهم إسرائيل بني عشائر ــاد لفس ونتيجة

قالوا ــى حت األنبياء ــم تعالي ــن ع ــم صه وتنكّ

ها ــا إنّ ــال، فقات ــك وربّ ــت ــب أن ــى(فاذه ملوس

الذليلة ــو ول احلياة ــم ــدون)، وحملبّته قاع ــا هن

حياة)(يودّ على الناس أحرص  (ولتجدنّهم
يرضون جعلهم ــنة)، ألف س ر يُعمّ أحدهم لو

واجلنب، ــة العبودي ــتمرئون ويس ، ــذلّ ال ــاة بحي

بتأليفبطوالت ويعتاضونعناحلرّيةودربالعزّة

باصطناع ــالم، واألف ــكالم ال ــوالت بط ــة، زائف

لتُتْلى! التوراة وتضمينها (شمشون) حكاية

ة قوّ حلّت فيه الذي (البطل الفرد) ــون شمش

ــد األس ــقّ وش وحده، احلصن باب فقلع ، ــربّ ال

نحبه بهدم قلعة دة، وقضى ــرّ نصفني بيده ا

صيتُها ذاع ــة مبقول ــطينيّني الفلس ألوف على

ــخصيّة لش بطولة أعدائي)،  وعلى ــيّ (عل
أنْ بدون قبروها ثُمّ ميالدها ــوا اصطنع خرافية

ــعار استش الهدف منها؛ وال ذرّية، باً عقِ تُنجب

الذلّة، ــر ومظاه ــنب اجل عن ــض والتعوي ــزّة الع

برجل وعبوديّته من ذلّته ــعب الش وإناطة حترير

ــهم بأنفس بقيامهم خارق، ال واحد فريد بطلٍ

إلى ــاج يحت األمر ألنّ ــك ذل ــاً، جميع ــروا لينف

ما غرار على ــدوا فقع عاديّة! ال ــة خارقة بطول

وربّك فقاتال) ــت أن (فاذهب فيهم ــدق اهللا ص

الربّ ة قوّ عليه حتلّ الذي "شمشون" فصنعوا

عنهم(ألَنَّ ــة األعداء بالنياب ــه وربُّ هو ــل ليقات

، (٢)( ــرَائِيلَ إِسْ نْ عَ ــارَبَ حَ ــرَائِيلَ إِسْ ِلَهَ إ ــرَّبَّ ال

بعض كحال ــدون)، (قاع آمنون ــون وادع وهم

ال يقومون الذين ــا، ن يومَ (ع) معتقدي املهدي

يُجاهدون وال ــم حلضارته ينفرون وال ــم لعزّته

بل ــار، واالزده ــدل والع ــة للحرّي ــة وال للفضيل

الذي حتلّ "املهدي" ــا وأناطوه وقلّدوها قعدوا

من لهم ــام باالنتق ــوم فيق ، ــربّ ال ة ــه قوّ علي

املذهبيّني، ومخالفيهم الشخصيّني أعدائهم

التي جتعل ــات والعقليّ ــف الطوائ ــي هكذا ه

ــة اتارة، والفئ االهتمام ــور مح ــها من نفس

ــني، العاملَ ربّ اهللا ر ــخّ تُس ــة، احملقّ ــة والطائف

مصطنعني)، (ولو ــاالً وأبط وأولياءه، ــاءه، وأنبي

مخدومة مرتاحة ــي لتبقى ه لها، رهم ــخّ تُس

وقال لهم قوموا مهدي أو نبيّ قاعدة، ولو ظهر

ا ليظلوّ فقاتال) وربّك أنت (اذهب ــوا لقال معي

قاعدين!

النار لتُشعل الثعالب يُطلق ــون شمش

(الفلسطينيّني) حقول في
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بَ لَعْ ــرُونَ َةٍ يَنْظُ ــرأ وَامْ ــلٍ رَجُ آالفِ ــةِ ــوَ ثَالثَ نَحْ

. نَ وْ شُ مْ شَ

ِ نيْ ــطَ ُتَوَسِّ املْ ودَيْنِ مُ الْعَ لَى عَ ــوْنُ شُ مْ شَ وَقَبَضَ

ــتَنَدَ وَاسْ ا مَ لَيْهِ ــاً عَ قَائِمَ ــتُ الْبَيْ انَ كَ ــنِ يْ اللّذَ

. ارِهِ رِ بِيَسَ خَ وَاآلْ يْنِهِ بِيَمِ دِ الْوَاحِ ا مَ لَيْهِ عَ

. ينِيّنيَ طِ لِسْ عَ الْفِ يمَ سِ نَفْ تْ وْنُ لِتَمُ شُ مْ شَ وَقَالَ

ابِ قْطَ األْ ــى ل الْبَيْتُ عَ طَ ــقَ فَسَ ةٍ وّ بِقُ ــى ن وَانْحَ

الَّذيْنَ َوْتى املْ فَكانَ فِيْهِ الَّذي بِ عْ الشَّ لِّ كُ لى وَعَ

فِي مْ اتَهُ َمَ أ ــنَ الَّذي نَ مِ ثَرَ َكْ أ تِهِ وْ مَ فِي ــمْ اتَهُ َمَ أ

. ياتِهِ حَ

َوْتى املْ ــكانَ (فَ ــرة األخي ــارة العب ــل واآلن لنتأمّ

الَّذينَ ــنَ مِ ــرَ ثَ َكْ أ ــهِ تِ وْ مَ ــي ــمْ فِ اتَهُ َمَ ــنَ أ الَّذيْ

رأينا ملا ة القصّ ــو قرأنا )، ول ياتِهِ حَ فِي ــمْ اتَهُ َمَ أ

مزعومة ــداوة ع ــوى س ــطينيّني جرمية للفلس

قتل قد ــون شمش أنّ قرأنا قبالً ، وقد ــتْ أُمضي

مزارع وأنّه أحرق ــار، حم بفكّ ــطيني ألف فلس

ة عدّ قتل بالنهاية شمشون أنّ يعني كرومهم،

ومزارع حيوانات وأباد محاصيل وأحرق ر ودمّ آالف

ى يُسمّ هذا اليوم بلغة طبعاً ــطينيّني، الفلس

التي العقليّة هي هذه ــف األس مع لكنّ إرهاباً،

قة، فمثالً امللفّ التوراة نصوص بعضُ ــمها ترس

ــيّة القدس تُعطى ــرى أُخ نكرةً مُ ــاالً ــرأ أفع نق

ومعارك شجعان، قتال أنّها على ال والشرعيّة،

فيها تُذبح أو ــون املقاتل ــا فيه ــقط يس مبرَّرة

يشذّ ولم كلّه التاريخ في حدَث فهذا األبطال،

وحرق البهائم ــل قت ــل ب دين، وال ــة دول ــه ال عن

والنساء. وذبح األطفال املمتلكات

فِي ا مَ لَّ كُ ــوا وَذبحُُ . ــةَ ينَ َدِ املْ وا ــذُ َخَ ــرأ: (وَأ فاق

تَّى حَ ، يْخٍ وَشَ لٍ فْ طِ نْ مِ , َةٍ رَأ وَامْ لٍ رَجُ نْ مِ ينَةِ َدِ املْ

يوشع (سفر ( يْفِ السَّ دِّ بِحَ يرَ َمِ وَاحلْ نَمَ وَالْغَ رَ الْبَقَ

.(٢١ :٦

ا بَهَ نَهَ ائِمَ وَالْبَهَ نِ ــدُ ُ املْ تِلْكَ ــةِ نِيمَ غَ لُّ (وَكُ
ــالُ الرِّجَ ــا َمَّ وَأ . مْ ــهِ سِ ألَنْفُ ــرَائِيلَ إِسْ ــو بَنُ

. مْ َبَادُوهُ أ تَّى حَ يْفِ السَّ دِّ بِحَ يعاً مِ جَ مْ رَبُوهُ فَضَ

.(١٤ :١١ يوشع (سفر ( ةً مَ نَسَ وا يُبْقُ لَمْ

نيَ بَنْيَامِ بَنِي ِلَى إ
رَائِيلَ إِسْ بَنِي الُ رِجَ عَ (وَرَجَ

ا ــرِهَ بِأَسْ ينَةِ َدِ املْ نَ ــيْفِ مِ السَّ دِّ ــمْ بِحَ رَبُوهُ وَضَ

يعُ مِ جَ َيْضاً وَأ ــدَ وُجِ ا مَ لَّ تَّى كُ حَ ائِمَ الْبَهَ ــى تَّ حَ

ا بِالنَّارِ)  رَقُوهَ َحْ أ تْ دَ وُجِ الَّتِي نِ ُدُ املْ

(٤٨ :٢٠ القضاة (سفر

وا لِكُ وَيُهْ .. ودَ الْيَهُ َلِكُ املْ ى طَ َعْ أ ا بِهَ (الَّتِي

ورَةٍ وَكُ بٍ عْ شَ لِّ كُ قُوَّةَ وا وَيُبِيدُ تُلُوا وَيَقْ

لـ ــرائيلي) (اإلس ــون شمش حبّ في جند كما

وباح تزوّجها التي ــطينيّة، الفلس "دليلة"
عينه وفقأوا لشعبها وسلّمته ته قوّ بسرّ لها

وعظيّة لترويض محاولة ــل، بالسالس وأوثقوه

القبائل نساء تستهويهم أالّ لرجالهم اليهود

التي اء حوّ منذ وغادرة شرّ املرأة وأنّ لهم، ااورة

على آدم كجانيةٍ ــمعتها س لوّث من أوّل كانت

آخرين، ــومٍ ق من ــرأةٍ بام ــف فكي ــم اليهود، ه

"حاراتهم/الغيتو" ــج نس يُحاولون فكأنّهم

والفئويّة القبليّة، ــون ويعيش األيّام، تلك ــذ من

ــانيّة اإلنس العالقات ــاوز تتج ــي الت ــة، املُغلق

وإليك . وقوميّ ــيّ عرق ــاس أس على ضها وتُبغّ

التدوين لتلك ــذا ه من ــاً بعض القارئ ــزي عزي

في ــتخفاف بالعقل، االس هوْل ــرى ة لت القصّ

ويُدرج ــاة، ً للقض را ــفْ وس ــاً، تاريخ ــذا، جعل ه

في واملصلحني ــرار األب واألنبياء ــربّ ال مع كالم

واحدة! "توراة"
ا فَهَ ــفر القضاة: س ١٣-١٦ من اإلصحاح ــن م

ــى(٣)   وسَ مُ لُ يَعْ وَالَ ــاً, ابْن ينَ وَتَلِدِ ــنيَ ْبَلِ حتَ ــكِ ِنَّ إ

ــنَ مِ ِ
َّ
هللاِ ــراً ي نَذِ ــونُ يَكُ ــيَّ بِ الصَّ ألَنَّ , ــهُ رَأْسَ

يَدِ نْ مِ ــرَائِيلَ ــصُ إِسْ لِّ يُخَ ُ أ ــدَ يَبْ ــوَ وَهُ , ــنِ الْبَطْ

. ينِيِّنيَ طِ لِسْ الْفِ

انَ ألَنَّهُ كَ الرَّبِّ نَ مِ ذَلِكَ َنَّ أ هُ ــوهُ وَأُمُّ َبُ أ لَمْ يَعْ وَلَمْ

ذَلِكَ وَفِي . ينِيِّنيَ ــطِ لِسْ الْفِ ــى لَ عَ لَّةً عِ ــبُ لُ يَطْ

لَى عَ نيَ ــلِّطِ تَسَ مُ ينِيُّونَ ــطِ لِسْ الْفِ انَ كَ الْوَقْتِ

. رَائِيلَ إِسْ

ِلَى إ ا َتَوْ وَأ ــةَ ْنَ متِ ِلَى إ هُ وَأُمُّ َبُوهُ وَأ ــونُ شُ مْ فَنَزَلَ شَ

. ائِهِ لِلِقَ رُ جِ يُزَمْ دٍ أَسَ بْلِ بِشِ ِذَا وَإ . ْنَةَ رُومِ متِ كُ

يِ َدْ ــقِّ اجلْ شَ كَ هُ ــقَّ فَشَ , الرَّبِّ رُوحُ لَيْهِ عَ ــلَّ فَحَ

.... ءٌ يْ شَ هِ يَدِ فِي وَلَيْسَ

... ة القصّ وتتواصل  .....
نَ مِ اآلنَ ــرِيءٌ بَ ــي ِنِّ «إ : ــونُ شُ مْ شَ ــمْ لَهُ ــالَ فَقَ

.«ً ا رّ شَ مْ بِهِ لْتُ مِ عَ ِذَا إ ينِيِّنيَ طِ لِسْ الْفِ

آوَى, ابْنِ ئَةِ مِ ثَالَثَ ــكَ َمْسَ ــونُ وَأ شُ مْ شَ بَ وَذَهَ

عَ وَوَضَ , ــبٍ ِلَى ذَنَ إ
ــاً ذَنَب لَ عَ وَجَ لَ ــاعِ شَ مَ ــذَ َخَ وَأ

رَمَ أَضْ ثُمَّ . ــطِ الْوَسَ فِي ِ ذَنَبَنيْ لِّ كُ َ بَنيْ الً ــعَ مَشْ

, ينِيِّنيَ طِ لِسْ الْفِ زُرُوعِ َ بَنيْ ا هَ لَقَ وَأَطْ ً نَارا لَ اعِ َشَ املْ

           . ــونِ الّزَيْتُ ــرُومَ وَكُ ــزَرْعَ وَالّ اسَ ــدَ األَكْ ــرَقَ أَحْ فَ

: باإلجنليزي(٤) وتُترجم

 And Samson went and caught three

 hundred foxes, and took firebrands, and

 turned tail to tail, and put a firebrand in

.the midst between two tails

العربيّ ــعب  الش أراضي تخريب أنّ ــدو (يب
ــجارهم أش وجتريف اليوم ــطيني" "الفلس
متْ ــتلهُ اس قد ــم ومزارعه ــم ــرق كرومه وح

صيده حكاية ا أمّ ــونيّة"، "شمش عقليّة من

واقعيّة ــتحالة مع اس (ثعالب) آوى ٣٠٠ ابن لـ

املئات هذه ــطير تس ثمّ منهم، ــرة عش لصيد

ــة، وانتظارهم املصفوف ــد كاجلن آوى ــن ــن اب م

ويضع أذنابهم ــني ب يربط مى كالدّ طائعني ــه ل

أعتى ــى حتّ فهذا ــا، ده قَ عُ ــط وس ــاعل املش

تعجز تسطيحاً الند" و"ديزني الكارتون أفالم

في املضحكة ــا لقطاته وجتميع ــمها عن رسْ

نفسها وعلى العقل!!)

  
َلْفَ أ بِهِ رَبَ وَضَ ذَهُ أَخَ رِيّاً,فَ طَ ارٍ  مَ حِ فَكَّ دَ .....وَوَجَ

. لٍ رَجُ

. ِ تَنيْ ومَ كُ ةً ومَ كُ ارٍ مَ حِ كِّ «بفَ : ــونُ شُ مْ شَ الَ فَقَ

.« لٍ َلْفَ رَجُ أ قَتَلْتُ ارٍ مَ كِّ حِ بِفَ

ــار احلم ــكّ  ف ــني ب ــرق الف ــا م ــدري  ن (وال 
ــف رجل أل به قتل ــف وكي ــف! وافّ ــري الط

ــلحة أس من ــار احلم ــكّ ــل ف ه ؟! ــطينيّ فلس

ألف دجاجة ــو كانوا ل ماذا؟ أم ــامل الش الدمار

يقتلهم أن ــتحيالً مس ــر األم لكان ــزون يتقاف

ــون شمش ــقط ولس حمار، ــكّ بف ــيف ال بس

قبل إكماله واإلعياء التعب من عليه اً ــيّ مغش

إالّ ــنّ منه يقتل أن ــدر ــا ق و مل ــة، ــة دجاج املائ

رت له ــطّ سُ إذا ــرات، إالّ أو عش ــع دجاجات بض

كما آخر! ــرٌ أم فهذا ــات، منبطح ــات الدجاج

أذيالها! ليربط قبالً آوى ابن الثالثمائة رت طّ سُ

احلمار" "فكّ حكاية ما ندري ثانية ال جهة ومن

الفلسطينيّني يقتل هنا فشمشون غيره، دون

بفكّ هابيل أخاه يقتل قبالً ــكّ حمار، وقابيل بف

أم هي ؟ الفكّ ــذا ــيءٌ غير ه د ش أال يُوجَ حمار!

هناك أو ؟! ــاصّ الق ــدوِّن امل عقليّة من ــةُ بصم

ــةً دهش ه" "فكُّ ينفغر ال أنّ الذي خفيّ مغزى

بفكّ محارب رجلٍ قتل ألفِ إلمكانية ــاً وتكذيب

لالثنني!! االعتذار مع "هو"! فإنّه "حمار"،
َاذَا مبِ بِرْنِي َخْ «أ : ونَ شُ مْ لِشَ دَلِيلَةُ الَتْ فَقَ ....

؟» إلِذْالَلِكَ تُوثَقُ َاذَا وَمبِ ةُ يمَ ظِ الْعَ تُكَ وَ قُّ

بْعَ سَ تْ لَقَ وَحَ الً رَجُ تْ وَدَعَ ا بَتَيْهَ رُكْ لَى عَ تْهُ َنَامَ وَأ

. تُهُ وَ قُّ ارَقَتْهُ وَفَ , بِإِذْالَلِهِ َتْ أ وَابْتَدَ , هِ رَأْسِ لِ صَ خُ

.« ونُ شُ مْ شَ يَا لَيْكَ عَ ينِيُّونَ ــطِ لِسْ «الْفِ : وَقَالَتِ

رَّةٍ مَ لِّ كُ ــبَ سَ حَ رُجُ َخْ «أ : وَقَالَ هِ نْ نَوْمِ مِ انْتَبَهَ فَ

هُ ذَ أَخَ فَ ! ارَقَهُ فَ قَدْ َنَّ الرَّبَّ أ لَمْ وَلَمْ يَعْ .« ضُ َنْتَفِ وَأ

ِلَى إ بِهِ وَنَزَلُوا , ــهِ يْنَيْ عَ وا وَقَلَعُ ينِيُّونَ ــطِ لِسْ الْفِ

. اسٍ لِ نُحَ الَسِ بِسَ وهُ َوْثَقُ وَأ زَةَ غَّ

. ةِ دَ مِ َعْ األْ َ بَنيْ هُ وْ َوْقَفُ وَأ

نِيْ دَعْ هِ ــدِ بِيَ ــكِ َاسِ املْ مِ
الَ لِلْغُ ــوْنُ شُ مْ شَ الَ فَقَ

نِدَ ــتَ َسْ ألِ ا لَيْهَ عَ قَائِمٌ الْبَيْتُ الَّتِيْ ةَ دَ مِ َعْ األْ ِسِ َملْ أ

ا. لَيْهَ عَ

نَاكَ هُ انَ وَكَ ــاءً وَنِسَ ً ــاالَ رِجَ ً ءَا ْلُوْ ممُ ــتُ الْبَيْ انَ وَكَ

حِ
طْ السَّ لى وَعَ ينِيِّنيَ ــطِ لِسْ الْفِ اْبِ َقْطَ أ يْعُ مِ جَ

ــعب الش ــي  أراض ــب تخري أنّ ــدو  يب

وجتريف اليوم ــطيني" "الفلس العربيّ

قد وحرق كرومهم ومزارعهم أشجارهم

"شمشونيّة"، عقليّة من متْ استلهُ
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(١١ :٨ (أستير ( اءَ وَالنِّسَ الَ فَ األَطْ تَّى حَ مْ ادُّهُ تُضَ

رْباً كما زعموا: (فَضَ ــى ملوس اهللا أوحى وفيما

ا هَ َرِّمُ وَحتُ يْفِ السَّ دِّ بِحَ ينَةِ املَدِ تِلكَ انَ كَّ سُ رِبُ تَضْ

عُ ْمَ جتَ . يْفِ السَّ دِّ بِحَ ا هَ ائِمِ بَهَ عَ مَ ا فِيهَ ا لِّ مَ بِكُ

بِالنَّارِ ْرِقُ وَحتُ ا تِهَ ــاحَ سَ طِ ِلى وَسَ إ ا تِهَ تِعَ َمْ أ ل كُ

.(١٥-١٦ :١٣ التثنية (سفر ( ينَةَ املَدِ

لقتال وصايا ــالم؛ اإلس في النقيض ــا جند بينم

املزارع حرق ال ــن لك فقط، والظاملني ــن املعتدي

والنساء، األطفال البهائم وذبح واألشجار وقتل

صيانة هو للقتال واألخالقي الشرعي املبرّر ألنّ

ورفع األكيد الضرر من احليوان) (ومنه ــاء األبري

(واهللا الفساد)، يُحبّ (واهللا ال والفساد، اجلور

يُحبّ املعتدين)، ال اهللا الظاملني)، و(إن يُحبّ ال

: (ال يومئذٍ ــني املقاتل ــي يُوص (ص) ــوله فرس

وال وال تقتلوا وليدا ــوا وال متثل تغدروا وال ــوا تغل

ونهى امرأة)، وال ،ً صغيرا وال طفالً فانيا، شيخا

البيئة األشجار وتدمير وقطع قتل البهائم عن

. وإلقاء السموم(٥)

ودليلة شمشون خرافة تفسير ب-

باسم"شمشون"و"دليلة" أتوا أين من فاآلن،

(Samson Delilah)؟
ــاطيرها ومن أس العرب، ــة ثقاف من ــم إنّه اس

وما الشمس، ة قوّ حيث"شمش"هو العلميّة،

ي تُسمّ سريانيّة ذات أصول عربيّة لهجات زالت

وفي يومنا، "شمس" "شمش/سمس"إلى
ــربّ العدالة ل رمز ــمش" "ش ــل، باب ــاطير أس

شيء، فهي عليها يخفى ال التي الرقيب وعني

وال اجلميع على سواسية تُشرق التي الشمس

اها ــمّ س ية اخلاصّ ولهذه ــيء عليها، ش يخفى

"حوطو" من صوتيا حتويراً "أوتو" السومريّون

قرص محيط، أنّها ــة/القرص، فعدا احمليط أي

على وتشرق باجلميع يحيط وضوؤها فحرارتها

عرب وادي قدامى اها سمّ وكذلك األرض كلّها،

(ألوت/ التعريف ــالم وب (أوتو/حوطو) النيل

قبل مبعث التوحيد ــن دي انحرف ملّا ــوت)، ثمّ لْ

من االسم هذا استوردوا (ص)، النبيّ األعظم

ــاورة، ــريانية ا الس ــل القبائ ــن م أو ــني املاض

تُعبَد فصارت وثنًا ــز ة/الرم وجعلوا لهذه القوّ

التعريف ألف الم ــا عليه وأدخلوا اهللا دون ــن م

لها ــار أش التي وهي (اللوت/الالت) أخرى مرّة

والعزّى). الالت (أفرأيتُم القران

وتصغير ــوة، الق هذه ــم هو اس ــمش) فـ(ش

ــاً قدمي ــون والن ــواو ال ــة بإضاف ــمش) (ش
صيدون، (حمزون، كقولنا ــون)(٦) ، (شمش
إلى ــا ..)، إلحالته ــارون ش ــرون، صغي ــدون، زي

البشريّة. الصورة

م يُُرسَ اليوم، إلى ــمس، الش ــم وجه وحني يُرس

هي احلارقة تها فأشعّ متطايِر، ر ــعْ بشَ محاطاً

نرى لذلك اخلصائل، ــذه في ه تها وقوّ رُها، ــعْ ش

والقيود األربطة ــرق يُح ــون شمش في احلكاية

لدى ــمس عند املغيب(أي والش ــعره! ش ة بقوّ

فتضعف امللتهبة اخلصائل تفقد هذه نومها)

األرض(خلف إلى تنزل هي للعني ً وظاهرا تها، قوّ

ـ السابقة سماويّتها من بدالً ـ لتكون األفق)

إِنْ
(شمشون) (فَ قاله كما متاماً كأحد الناس،

دِ أَحَ كَ يرُ وَأَصِ ــفُ عُ وَأَضْ تِي وَ قُّ ارِقُنِي تُفَ ــتُ لِقْ حُ

،( النَّاسِ

(دليلة) ــي تأت ــام لين ــمس) (ش ــني ذهب وح

ــرص ق ة ــعّ أش (أيْ  ــمس ش ــعر ش ــصّ لتق

وكما ــة) (دليل فـ ــه، ت ــد قوّ فيفق ــمس) الش

ـ ليلة)، (ذي ــي Delilah ه باإلجنليزية ــم تُترج

صارت التي القدمية العربيّة التعريف (ذي)أداة 
ــة The واألملاني ــة De وباإلجنليزي ــية بالفرنس

ا بعض أمّ (Der "دا" (Das أو ــى عل ــت حافظ

(د). فتنطقها لهجاتنا

أنّ وتعليمياً، ــاً علمي ــدة، والزب كلّه، ــر فاألم

(شمس) الـ ة أشعّ تُقصقص (الليلة)
لـ ثانية ةً ــرّ م ــث وتنبع تنام/تهبط، ــني ح

خلسةً رها) (شعْ أشعتُها ــمس) (الش
ــترجع فتس الثاني، ــوم الي فجر ــوع مع طل

تظهر التي ــات الكائن وتقضي على ــا ته قوّ

والظالم، الليلة أنصار ليلة)، (ذي الليل مع

شابه. وما اخلفافيش أو النجوم سواءً

أكثر ال لألطفال ا رمبّ وتعليميّة رمزيّة حكمة

تْ هَ ونُكِّ ــري بش قالب ــي ف رّزت طُ ، ــلّ وال أق

ة، ــائريّة خاصّ عش بطولة ــف لتألي ، ــدتْ وزي

تقديسٌ أهيل عليها أنْ ة، بعد خاصّ ألهداف

اليهود!  اصني القصّ من توراتيّ

يُضيفها ــي الت ــني الس ــذف ح ــع  م ــس: (١) هرَقِل/هركول

ــاء ه ــن: ــريانيّة م س ــة ــة عربي ل)كلم (هرگْ ــي فه ــان، الروم

اليوم إلى زلنا وما البطل، الرجل، فهي رجل، أي ل، +رگْ ــف التعري

ألنّ ولديه رجولة. ــال) ورجّ ل (رجُ أنّه والبطل ــهم عن الش نقول

ل" "رِجْ يت سمّ لذلك ة، القوّ معناها العربي جذرها "في لَ "رجَ

كاملَ وحتمل ــه لدي ما أقوى ــان ألنّها اإلنس ــي بها التي ميش تلك

/ لْ (رِجْ ــذه الـ وه أضعافه فوقه، وأثقاالً ــل ب ركضاً ولو ــمه جس

واالختصارات ــارج ا ــرب لق الغرب ــي رتْ ف حتوّ ــي ــي الت ه ( لْ رِگْ

.(Leg) لِگْ إلى النطقية

وَالَ قَبْلَهُ الْيَوْمِ ذَلِكَ ثْلُ مِ نْ يَكُ (وَلَمْ وأيضاً ،٤٢ :١٠ يوشع (٢)سفر

( رَائِيلَ إِسْ نْ عَ ارَبَ حَ الرَّبَّ ألَنَّ . انٍ ِنْسَ إ وْتَ صَ الرَّبُّ فِيهِ عَ ــمِ سَ هُ دَ بَعْ

.(١٤ :١٠ (يوشع

حالقة. شفرة تعني هنا (٣)موسى:

واإلجنليزية، للعربية الترجمة ة صحّ في ــكّ نش أنّا (٤) مع

ــدد ع ــاب أذن ــني ب ــا وضعه ــعلة ش ــة ثالثمائ ــع ــه صن ــل أنّ ه

أنّ باعتبار ٣٠٠ ثعلباً؟! فعالً هي أم ــا، وأطلقه احليوانات من قليل

إلبدال وتعني ثعلباً ــعلة، ش تعني األمرين، ــعل)تعني (ش كلمة

املفردات وهذا شيناً، الثاء قدمية، سريانية وهي (العبرانية!)

:(٤ :١٥ (القضاة النصّ في ة املهمّ

.ּפנה. זנב.אל.זנב. .לּפד .ׁשעל .מאיה عبري:לכד.ׁשלוׁשה ى باملسمّ

זנב ׁשנים. ּבין. ּתוך. לּפד.

(مائة). ماية (ثالثة). ــة شلوش (لقط). لكد عربيا: ــا ونطقه

(ثنى).زنب(ذنب).إل.زنب.لبد. (لبادة/ربطة).فنه شعل.لپد

زنب. (اثنني). شنيم بني. (طوق). توك

وثنى ذنبا صنع لبادة ثعالب)، ــعلة/ثعال: (ش ثالثة مائة التقط

كل اثنني ذنب.   بني طوق لبادة وجعل ذنب، إلى

ج١، ص٥٦٥ احلكمة، الريشهري، ميزان (٥)محمد

يُترجم ــري اإلجنليزي/العب ــتروجن س ــوس قام أنّ ــب ــن الغري (٦)م

.(sunlight) أيضاً الشمس ضوء مبعنى أنّها  (shimsho�n)

شمشون. أي ׁשמׁשון. بالعبري وتُنطق

جميع الفلسطينيّني. األعمدة وقضى على نفسه مع شمشون وأسقط

نقلها حاولت قمح، حبة نقل حتاول كانت منلة، في حديقة منزلنا نظري وأنا أجتول لفتت

عليها تلِّف أخذت سبيال، ذلك إلى استطاعت فما تسحبها أن جهدت بثقلها، فناءت

النملة رأيت عندما تفاجأت قليالً، قليالً تدفعها شرعت ثم نازلة، صاعدة وشماالً مييناً

بدَّ ال تفعل؟ أن عساها ما نفسي في فقلت عائدة، وأسرعت القمح حبة عن تخلت قد

دنت ملّا فوجدتها بناظريَّ تبعتها للصعاب، متحدياً إال النمل عهدت فما ،ً أمرا تدبر أنّها

من يستطعن ما بأقصى تبعنها قد بهن قرونهن؛ وإذا بقرنيها حتكّ من صاحباتها، بدأت

في شرعن ثمّ تفحصنها القمح حبة  إلى وصلن ا فلمّ لغة،  للنمل أنّ فعلمت سرعة،

أجد ولم بالدفع، انشغلن وأخريات األرض، عن لترفعها اندست حتتها من سحبها، فمنهن

الطريق وفي طويلة املسافة كانت لقد باستمرار، األدوار يتبادلن ووجدتهن بدون عمل، منلة

شهدت عليهن ما قريتهن، فواهللا بلغن حتّى ملساعدتهن بت هَ منلة بهنَّ كلَّما أبصرتْ

أعجب؟ أنا أيّ من أدري اهللا! فما نفسي سبحان في فقلت وال تعباً، كلالً وال ملال، وال سأماً

حمل عن عجزت عندما تتعلل ولم نافعاً  رأته ما تنقل أن حاولت  التي األولى، النملة !من

من نفسها وتريح املسئولية من نفسها لتعفي ترها؛ لم بأنّها ودفعها وسحبها احلبة

من بعذر إحداهن تتعلل الصرخة، ولم وسمعن الدعوة لبني النمالت التي من التعب؟ أم

هذا من تعلمت فماذا والدتي فقالت رأيت ما عليهما قصصت والديّ إلى عدت وملّا األعذار؟

أن يشرع قبل يفعل أن ما يريد أن يتفحص اإلنسان على أنَّ تعلمت قلت: ؟ يابنيّ املشهد

ما خيار لكل ويعطي خياراته، ثم يجرب أنفع، في إجناز العمل أي الطرق ليرى في العمل؛

خيارات عن يبحث أن فعليه فشل وإن املطلوب، هو فهذا واجلهد، فإن جنح الوقت من يلزمه

خيارات في ففكرت املستحيل تعرف احلبة لم نقل عليها استحال عندما أخرى، فالنملة

لبني اجلميع ينفع جماعي لعمل دعني عندما والنمالت بصاحباتها، فاستعانت أخرى،

أكبر فيك فقال والدي نصب. تعب أو أو سقم أو مبرض إحداهن بحماس ولم تعلل الدعوة

يْهِ نَاحَ بِجَ يرُ يَطِ ائِرٍ طَ وَال َرْضِ األْ فِي دَابَّةٍ نْ مِ ا اآلية الشريفة(وَمَ هذه وتذكر بنيّ يا انتباهك

فكن واحلشرات، النحل وسائر احليوانات وكذلك أمة فالنمل ) (األنعام:٣٨) مْ ثَالُكُ َمْ ٌ أ ُممَ أ ِالَّ إ

لهذا الوق. اليوم تلميذا

(شمشون بشعره) تها بأشعّ الشمس
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صاحلة شخصيات حول ــاطير األبطال أس تدور

كاألنبياء القدمي التاريخ في بارزة بصمات تركت

ــاطير األس هذه ــالل خ ــن م ــا وميكنن ــوك، واملل

ــعوب الش عند البطولة مفهوم على التعرّف

بالعالم الفوقي وارتباطها القدمية وطبيعتها

احلضارة في تؤثّر ــة البطول إذ الربّانية، ــوة والق

صانعة ــدمي الق ــي ف ــا إنّه ــل ب ــر ــكل كبي بش

ولها اإلنسانية القضايا عن واملدافعة احلضارة

من السامية. في تكريس املبادئ الطولى اليد

الطوفان أسطورة بطل األبطال أساطير أمثلة

ومنها (ع)، نوح اهللا ــي نب ــتم" "أتونابش
ــومري الس أوروك ــك مل ــش ــطورة جلجام أس

صديقه ومغامراته مع ــة الطويل في ملحمته

البطولة ــش ــم جلجام يقاس ــذي ــدو ال أنكي

ــد ض ــا ورحلتهم

بطوالت ثم ااطر

بحثا جلجامش

اخللود. أرض عن

العادل امللك ــاطير  أس ومنها

ديورانت ويل حمورابي، الذي يقول عنه ــي البابل

أن ــتطيع "نس احلضارة": "قصة ــه في كتاب

ــة، وعبقري ــة حماس ــض يفي ــابا ــه ش نتخيّل

الفنت، أظافر يقلّم ــرب، احل في هوجاء عاصفة

.. السالم لواء ــر نش .. األعداء أوصال ويقطع

قوانينه سفر بفضل والنظام األمن منار وأقام

األثرية النقوش كشفت وقد العظيم، التاريخي

 ١٩٠٢ ــوس عام س مدينة في عليها عثر ــي الت

القوانني من ــى يتلق وهو حمورابي ــك املل وجه

املوكل ــرب ال مردوخ

ــد وق ــني، البابلي ــد عن ــان باإلنس

هذا ــام مق حمورابي ــك ــاطير املل أظهرت أس

بالسماء وصلته احلكيم العادل الرجل

والتي ملكه أثناء أدّاها التي مهماته خالل ــن م

األنبياء(ع)، ــام مه مع ــا معظمه في ــي تلتق

، كما الربّ ــي محام يعني رابي ــم حامو- واس

من احلارس ــن، أيْ الدي ــي يومنا حام في ــول نق

ــا مبدؤه ــريعته ــدوده، وش ح ــى ــل اهللا عل قب

ــى موس ــبقتْ س وقد  بالنفس) ــس (النف
ــة بخمس ــل صياغة التوراة وقب ــرون بأربعة ق

املكتوبة في ــريعة الش ــني ع وهي قرنا، ــر عش

التوراة نتها مدوّنات والتي ضمّ ــى، موس كتاب

من وأنّها تها صحّ إلى القرآن ــار وأش املوجودة،

تَبْنَا بشري: (وَكَ واضعٍ بنحو ال السماء تعاليم

)(املائدة:٤٥) سِ سَ بِالنَّفْ النَّفْ َنَّ أ ا فِيهَ مْ لَيْهِ عَ

على شاهدا وتعدّ أنبياء، ــريعة ش ــريعته ، فش

األرض ــارات حض في الربّانيّ ــم التعلي ــور حض

العربيّة.

قبل امللك األكادي ــرجون س ــطورة أس ــا ومنه

ــة إمبراطوري أول ــي بان ــدّ يُع ــذي ــي ال حموراب

للجزيرة ــمالية ــة الش ــدت املنطق ــة وحّ عربي

وقوة حكمه هيبته ــن م جعل "فإنّه ــة، العربي

عن احليف رفع في عمليا ــارك تش أداة حقيقية

الظاملني. من وفي أخذ احلقّ املظلومني،

ــطورة أس املصرية، البطولية ــاطير ــن األس م

النيل وادي عرب عند يعدّ الذي "أوزيريس"
ــغال واألش علّمهم فنون الزراعة ثقافيا ــال بط

مع بإدريس بدأت وادي النيل فحضارة املعدنية،

الثالثة فعالً لهؤالء كان ــد وق إيزيس وأوزيريس،

العلوم ــرهم ــره بنش بأس العالَم ــلٌ على فض

في مصر في حضارةً س أسّ من فهم اإلنسانيّة،

الزراعة الناس علّموا امليالد، األلف اخلامس قبل

والفلك ــاب واحلس ــة والكتاب ــة واملالح ــاك هن

الهمجيّة نبْذ على وعملوا ــة، الصناعيّ واملهن

واملدنية االجتماعية، ــرة نظام األس ــيس وتأس

ــاركته حكم ش إيزيس الربّة هي أوزيريس زوجة

ويُعدّ ــرة، اخليّ ــاطاته نش ــي ف ــه ــر وعاونت مص

النيل مصرِ لشعبِ ربّانيّ كأبٍ "أوزيريس"
ــانيّة، لإلنس املعلّم األب األوّل ــة آدم مبثاب ــو وه

وصية ــا منه ــطورة في جانب ل األس ــجِّ وتُس

بإشعال "حورس"، ألبنائه األخيرة املُعلِّم األبِ

عندهم ى املسمّ الشيطان مع هوادة بال احلرب

(أبناءه):"ما ابنَه األبُ  يسأل  فحني "سيت"،
فيقولون: ــيطان؟ الش مع فعله تنوون ما أنبلَ

في فعل ملا جزاءً ــه من وننتقم بضراوة ــه نحارب

في سيّد احلاكمني أصبح أوزيريس أبويْنا"، وقد

يجازي حيث املوتى ــاب حس يتولّى املوتى مملكة

العقيدة كانت ــد فق ــرار، األش ويعاقب األخيار

وكان واحلساب، تؤمن بالبعث القدمية املصرية

مكانة ــى باملوت واالحتفاء ــة ــد اجلنائزي للعقائ

ما ــهد مش ــطورة األس ــرد تس كبيرة عندهم،

األمن دار ــى إل ورحلته ــس" "أوزيري ــوت م بعد

ً نتظرا مُ يُقيم حيث املوتى وعالَم األرواح ــرّ ومق

ذرّيته وشعبه حلسابهم.

حضاري توثيق األسطورة كتاب من

اخلطورة شديد فهو ضروري هو كما التجديد إن

يكون سليماً أن  ينبغي ضرورته ألنه على ، أيضاً

واملكونات الصحيحة،  املعالم على يحافظ

امتد إذا وأما ورسالتنا، لهويتنا السليمة

بوابة التجديد فسيكون لها، بالتحريف

ما األمة إلفساد جديد تفقد فيه واسعة

تقتتل أو ، ومكوناتها معاملها من تبقى

ورجاله التجديد جذور به متوت أو ، فيه

وتفقد أنفسهم في  الثقة  ويفقدون

بهم. الثقة األمة

صادقني مخلصني إلى يحتاج فالتجديد

وأخالقهم أنفسهم في صاحلني أحرار، 

الناس، هموم يحملون وسلوكهم.

منعزلني، ال مندمجني قوامني بخدمتهم،

ال الذين وال  املنعزلة، النخب من ليسوا

ولو همهم. يحملون وال اجلمهور، يلتقون

تغير أن ملا استطاعت هكذا، كانت الرسل

رأسها األمة ثوابت على إن لهذه شيئا.ثم

تقفز محاولة للتجديد وأي الكرمي ، القرآن

هو بل  ، مضلة ضالة ستكون وتتجاهله  ، عليه

ومنه وإليه يحتكم، واملرشد، الدليل وهو املهيمن،

القرآن، ملناهج جديدة مبدعة، تثور يستنبط، وفقاً

الفاحص. تدبر وتتدبره

نطاق عن خارجة األمة، هذه ثوابت من والعبادات

الرسول من جاءت عليه ما موقوفة على التجديد،

واألخالق إلغاؤها. أو تبديلها يجوز ال ، األعظم 

يجوز ال األمة،  هذه  ثوابت من  هي الفاضلة

واإلضافة تطويرها،  املمكن من  ولكن جتاهلها،

هو أسمى مما إليها

ورسله وكتبه  ومالئكته باهللا  اإلميان وعقائد

فيها والنقاش عليها، نقاش  ال اآلخر  واليوم

لتصحيح ميتد أن ينبغي التجديد ،ألن مفتوح 

املتغيرات، أو الثوابت في  سواءً خاطئ، فهم كل

ثبوتها، ينفي ال الثوابت فهم تصحيح  أن ذلك

املغلوطة، تولد الثوابت ألن ، األولويات من بل هو

األخالق، من خلقاً نفهم كنا فإذا مغلوطاً، فكراً

فإن وجهها، غير  على الفضائل، من  فضيلة أو

نظن حيث من فنسيء سلوكنا،  سيضلل ذلك

غير مثال على اجلنة نفهم  كنا  وإذا اإلحسان،

االجتاه في  سلوكنا سيوجه ذلك وجهها، فإن

ال الطريق غير على  كالسائر فنكون  اخلاطئ،

.ً إالّ بعدا السير كثرة تزيده

فهم من جمد ملا ميتد،  أن ينبغي والتجديد

حتى ، قيل وأن سبق ما  على األمة علماء 

قول خير أنها بدعوى سنة، األوائل أقوال صارت

الشرعية بالظروف أدرى كانوا وأنهم القرون،

فهم على قائم القول هذا  إن ، والتشريعية

أن ينبغي فكأننا وخلطابه ، القرآن لنداء خاطئ

، واحلق أول السامعني خالل من نستمع القرآن

يتنزل وكأنه يقرأه أن منه مطلوب جيل كل أن

القرون بعني ال عصره بعني فيراه ،ً توا عليه 

الزمان ذلك يتجاهل أن دون وذلك ، األولى

عليه اهللا صلى مبلغه وتوجيهات وظروفه،

قوانني. أقوال السلف أخذ ولكن دون ، وآله

السنن، مرويات من  لد  خُ ما  يطال  والتجديد

الدين في فكما ، القرآن على حاكماً وجعل

، الثابت يبني ما منها فالسنة ومتغير ثابت

أحوج ما يكون وهي ، املتغير يعالج ما ومنها

مناسبة تعد لم التي متغيراتها، ترك إلى احلال

يستحق السنة مروي من فما كل ، حلقها ملا

لظرفه، مناسباً تكون خطاباً قد ألنها اخللود ،

تكون أو خاطئاً، لها فهمنا  يكن لم إذا هذا

ص). ) عليه كذبوا ما أكثر وما مكذوبة

من كثير في  التشريعات يطال والتجديد 

فالثابت  ، الفقه كتب مألت التي جزئياتها

فيه والفهم القرآن ، أثبته هو ما التشريع من

ما هو السنة تشريعات من والثابت ، مفتوح

مفتوح فيه والفهم  القرآن  لثوابت  بياناً  كان

أن فينبغي الزمان مع يتغير  ما أما ، أيضاً

موضوع فإذا تغير حكم فلكل يتغير حكمه ،

بل احلكم تغير أمكن وجه  في ولو املوضوع

. والثوابت األصول ضمن ذلك وجب

والتقاليد العادات يطال أن يجب والتجديد

الشرعي احلكم مع متاهت التي  واألعراف،

لظرف كان  إمنا تشريعها ولكن ، يومها

ذاته حد في ألنها مطلوب ال ثقافي، اجتماعي

طريقة لباس، في حكم، أو سنة وردت فإذا ما ،

جلسة، أو رياضة، أو طعام، أو عزاء، أو زواج، أو

خيار أنها إالّ يعني هذا ال وما شابه ذلك، فإن

الشارع وجه متداولة، كانت خيارات بني من

هذا ولكن ، اإلرشاد سبيل على منها  لواحد

ستتبدل، العادات وتلك سينقرض، اللباس

بدعة ليست جديدة، غيرها خيارات وستأتي

هو ما  منها نتخير  أن علينا  بل حراماً،  وال 

العام ومزاجها أصولها  في لثقافتنا  مناسب

واالقتصادية واإلدارية السياسية النظم .أما
به جاءت ما على فاجلمود وغيرها، والتربوية

باملقاصد، جهل هو  األوائل، فعله أو  السنة

الواسعة الساحة فهذه املوروث، على وجمود

أمور محددة نبض التغيير، وتثبيتها على هي

من لها اإلسالم يجعل ولم والتخلف، املوت هو

العريض. اخلط إالّ الضوابط

االجتماعية الثقافية التجديد جمعية
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شككوا املفكرين الذين من قليلة ثلة عدا فيما

جغرافيا بأن قالوا الذين أو كله، التاريخ هذا في

اجلغرافيا وأن ،ً ــدا أب التاريخ غير صحيحة ــذا ه

السراة منطقة هذا التاريخ هي لكل احلقيقية

جمعية أبحاث بينت ولقد العربيّة، اجلزيرة في

السراة" نطق "عندما مشروعها في التجديد

هذا التوجه، صحة

"اختطاف بحث البحوث ــذه  ه بني ــن  وم
ــي ف ــني الباحث ــد ألح ــاء" األنبي ــا جغرافي

ــتهرة املش ــة املقول ــش ناق ــد فق ــة، اجلمعي

املؤرخني والعلماء، من لعدد وفقاً خطأها ــني وب

ــتعراض اس أردت فقد املذكور ــث للبح ــاً ووفق

صحة على تدلل ــي اآليات القرآنية، الت ــض بع

وموسى، ال ــف يوس أن مصر من إليه، ذهبوا ما

ألن أقرب وأنها وادي النيل، مصر تكون أن ــن ميك

اجلزيرة في ــراة بقعة من الس ذكروا كما تكون

العربية.

ــاهد املش بعض ــو تتبع ــه هنا ه ب ــأقوم ما س

القرآنية الصغيرة؛ضمنهذهاألحداثالطويلة،

هي هل أرجحية؟ من لنا تكشفه الذي ما لنرى

املنَّحاة الصورة مع هي أم السائدة الصورة مع

الدينية؟ الثقافة عن

(١)

األحد  ــوب يعق أوالد رحلة ــاهد؛ ــذه املش من ه

النيل كما وادي مصر إلى فلسطني من ــر، عش

سني ألهلهم، امليرة على للحصول هو مزعوم،

مذكور هو كما مبصر أملّت التي ــبع، الس ااعة

يعقوب آل أن ــا افترضن فإذا ــير، الس ــي تاريخ ف

دار أو قربها ألنها اخلليل، منطقة في يسكنون

كانوا أنهم إذ ــهور، املش كما ــم إبراهي ــم أبيه

ــان يوسف لس على القرآن يقول كما رعاة بدوًا

فهم ــدو" الب من بكم ــاء "وج ــالم الس عليه

ــي ف ــراء الصح ــي مراع ــي ف ــون  يعيش  ً إذا

ــم أبيه ــأوى م ــن م ــاً قريب ــن ــطني، ولك فلس

ملا ثم ومن ــل، اخللي في ــالم عليه الس إبراهيم

لهم طعاماً ــترون يش ذهبوا ــم ااعة أصابته

مصر. حاكم عند من

ــة على التاريخي ــع املواق ــذه ه ــا ــا أنزلن وإذا م

ــت كان ــي الت ــافة املس أن ــا وجدن ــا، اجلغرافي

ــام تقارب األي ــك في تل ــر مص ــن ــم ع تفصله

منف؛ اخلليل حتى ــن م متر كيلو ــمائة اخلمس

وادي ــوك مل حلضارة ــرب األق التاريخي ــع املوق

طريق؛ قوافل عن سيقطعونها كانوا النيل، فإذا

في مترا ٤٨ كيلو ــرعتها س تبلغ والتي اجلمال،

يحتاجون يعقوب أبناء أن علمنا يوم"، "بياض
واإلياب للذهاب

مكثهم لها مدة ــا أضفن فإذا ٢٠ يوما، ــدار ملق

ــتعداد لإلياب، واالس دورهم مصر، النتظار ــي ف

٢٢ يوما، الالزم عندها حوالي الوقت ــيبلغ فس

التقدير، ــذا ه ــي الروايات موافق ملثل ف واملروي

تسعة املسير في ــتغرقوا أنهم اس ذكرت فقد

حيث ليال، ــر ــعة أيام وعش تس وبعضها أيام،

والفرسخ ٨٠ فرسخا، كانت املسافة ذكرت أن

ــو متر،(كانوا ٦ كيل ــوم الي ــاب بحس ــاوي يس

 ٤ والبريد اليوم، في بريدين للقافلة ــبون يحس

٤٠٠٠  ذراع ٣ أميال، وامليل ــخ والفرس فراسخ،

في ــخص له احلق علمنا أن كل ش ما فإذا  ،(١)

فقط، كيل بعير تساوي متوينية ــراء بطاقة ش

تعالى: [وملن جاء به حمل بعير]  قوله ــة بدالل

وإذا يسير]، كيل ذلك بعير كيل وقوله: [ونزداد

حمار، حمل ــاوي يس البعير كيل ــا أن ما علمن

على زاد وما حمار، وقر ــاوي البعير يس حمل وأن

على يثقل الذي احلمل أي ــر، بعي وقر فهو ــك ذل

محدد هو من هذه األلفاظ ما أجد البعير، ولم

احلمار، ــر هو وق والذي ــل البعير حم إال ــوزن بال

  ٦٠ يساوي والوسق واحدا، ــقا وس يساوي وهو

فحمل ــرام، ٣ كيلوج من أقل ــاع ــا، والص صاع

جرام تقريبا، ــو ١٨٠ كيل -١٥٠ من يعني ــر بعي

إلى ــطني فلس ــيذهب من س فرد كل أن علمنا

ذهابا وإيابا، ــم ١٠٠٠ ك ــافة: مس قاطعاً مصر

من أقل مبقدار ليرجع ٢٠-٢٥ يوما مدة وماكثا

إبراهيم عن السائدة  الدينية  الثقافة  رسمتها  التي الصورة
في ولد أنه هي  سارة زوجه من إبراهيم آل وعن السالم عليه اخلليل 

مصر ثم حوران في سوريا إلى احملرقة فشل إثر هاجر ثم أور في العراق

ينجب وهناك فلسطني في اخلليل في يستقر ثم يعود ثم النيل وادي

والذين أوالد يعقوب في ثم يتناسل يعقوب إسحاق بعد ومن إسحاق

ثم السالم، عليه يوسف  قصة  أحداث بينته فيما  مصر  إلى انتقلوا

اخلروج الكبير في السالم عليه موسى أخرجهم حتى مصر في تناسلوا

هناك يتواصل ثم ومن هي فلسطني األرض املقدسة التي إلى ليعيدهم

السائدة هي الصورة هذه األخير عنها، جالئهم حتى بني إسرائيل تاريخ

ونصارى، ويهود مسلمني عموماً السماوية األديان أصحاب عقول في

تصدق ال أو تصدق التي الثقافية احملافل كل في كذلك السائدة وهي

باألديان.
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هو البعير كيل أن ــا إذا حملن هذا ــم، ٢٠٠ كج

،ً وسقاً واحدا يساوي والذي حمل البعير نفسه

البعير ــل كي ــإن ف كذلك ــس لي ــر ــر أن األم غي

أن ذلك ــى ويدل عل ــل البعير، حم من ــو أقل ه

ــيء بالصواع يج ملن يجعل أن أراد ــا مل ــف يوس

احلال ــى ومقتض بعير، ــل بحم أكرمه ــزة؛ جائ

أخوته ــذي وصفه ال البعير ــل كي من ــه أزيد أن

ً ــه مقدارا ل ــبنا احتس ما وإذا ــير، يس بأنه كيل

الباقي فما املقدار ــتهالكه اليومي، الس منها

يتوجه ال ــاذا مل املرء ــاءل ويتس هذه امليرة؟! ــن م

بلدان ــن للميرة م البدو ــائر وس يعقوب ــاء أبن

وادي بالد من ــرب لهم كثيراً فهي أق األردن نهر

األردن. نهر بفضل املاء موفورة بالد وهي النيل؟

ضوابط وفق ويوزع ــحيحا، ش الطعام كان لقد

هو مجانا، ثم ــوزع وال ي يباع أوال ــو فه صارمة،

امللكية، ــن اإلدارة خارج م ــاص مبكيال خ ــكال ي

أزيد أو أنقص ــل أحد فيكي يقلده ال أن ــل وألج

فال ذهب امللك من صواع جعل احملدد، املقدار من

التوزيع وفقا وجعل له، مثيل توفير ألحد يتأتي

فلكل وليس وفقا لعدد اإلبل واملال، األفراد لعدد

ــبا لعدم استغالله حتس فقط، بعير كيل واحد

فرد لكل وكان ــوداء، الس ــوق والس في التجارة

مرتان أنها قيل زمنية، فترة وفق امليرة في ــق احل

يقينا، ولكنها موقوتة وهذا بعيد، ــنة، في الس

ــن نصحه ــالم م الس عليه ــوب ــا أراد يعق وإمن

والدخول واحد ــاب الدخول من ب ــدم بع ألبنائه

أعني ــن ع ــترهم يس أن ــة، متفرق ــواب ــن أب م

أوان قبل لالمتيار عادوا ــاد،ألنهم واحلس الرقباء

ردت بضاعتهم وجدوا ملا وذلك ــتحقاقهم، اس

اصطحاب على أبيهم ــة ونالوا موافق ــم، إليه

إحضاره ــف) العزيز(يوس ــذي طلب ال أخيهم

سيبيع فأنست نفوسهم للعزيز وأنه معهم،

مرة ــرون أهلهم فيمي ــم، أخيه ــم بوجاهة له

وهم خاصة إضافي، ــر كيل بعي ويزدادون ــة ثاني

بعير"كيل ــل "كي ــة املقدرة البطاق أن ــرون ي

يسير.

(٢)

التي  ــة، فمصر باملالحظ جدير أمر آخر ــاك وهن

في زراعتها تعتمد تكن لم استوطنها يوسف

ــى األمطار، عل بل تعتمد ــار، األنه ــقيا على س

الغوث عالمة األمطار كان ــقوط س أن والدليل

الذي القحط من ــابعة ــنة الس الس على رأس

ــار عن األمط ــف توق ــرد فبمج ــالد، ــرب الب ض

عودتها ــرد ــم القحط ومبج بدأ موس الهطول

من يأتي [ثم موسم القحط للهطول ينتهي

يعصرون]. الناس وفيه يغاث عام فيه ذلك بعد

الواضح ومن بال أمطار، كانت فالسبع الشداد

التي النيل، وادي مصر هي ليست هذه مصر أن

النيل، ــاه مي على بل ــار األمط على ــد ال تعتم

بحيرة ــن م أم ــال جب من ــاءه م ــتمد الذي يس

توقف ــة مع ااع ــا فيه ــن ــا، وال تتزام فكتوري

اعتماداً يظل يجري النهر ــرة، إذ مباش الهطول

ــوب منس إذا زاد ــوبه يزداد منس ثم على النبع

تعتمد ــالد ــف فهي ب يوس مصر أما ــار، األمط

سنة املطر انعدام املطر، ومبجرد ــقوط على س

هذا ــاالً، ويعزز ــة تتدهور ح الزراع ــإن ف واحدة،

في واحلضر ــدو الب مجاعة بني التزامن ــى املعن

أصابتهم ـ البدو ـ يعقوب فأبناء املنطقة، تلك

هم الذين ــر احلض ــكان مع س متزامنة ااعة

يدل مما (ع)، ــف يوس مصر في أيام حاكم حتت

املنطقة نفس ــون في يعيش كانوا أنهم ــى عل

األمطار، نفس ــم عليه ــاقط وتتس اجلغرافية،

وأنهم إمنا هؤالء، سقي هؤالء ــقي س بحيث إذا

رعوية وزراعية، مختلفتني؛ بيئتني في يعيشون

تساقط توقف فلما واحدة، منطقة في ولكن

الضرع ــل أه ــرر تض ــة، ــى املنطق ــار عل األمط

ماء وال ينبت، كأل ــث ال حي واحد، آن في ــزرع وال

في ــان للتموين الفريق فاحتاج ــزرع، ــي لل يكف

ــف يوس نصيحة ً، ألن ً وبدوا حضرا متزامن وقت

األصل، في بالده ــكان س بغير ال تتعلق للملك

ويعقوب في ــل الني وادي ــف في ــو كان يوس ول

حيث معهما، ــة ااع تزامنت ملا ــطني فلس بر

إالّ األمطار ــف بتوق تتأثر ال ــل الني وادي ــر مص

ااعة ــة درج ــس إلى ولي البعيد، ــدى ــى امل عل

هذه لكل شاملة اجلدب حالة تكون ولن أيضاً،

ملا كفتهم كذلك ولو كانت الشاسعة، البقاع

ملا ــاً مضاف هذا ــا، وال غيره ــر مص ــل محاصي

النيل) وادي ) عدم اعتماد مصريي ــاه من ذكرن

املوسمية. األمطار على

ــت ليس ــف يوس مصر أن على يدلل   ومما 
ــد ق ــم أنه ــد جت ــك أن ــل،  الني وادي  ــر  مص

ــم، أصابته ــي الت ــة درس ااع ــن ــوا م تعلم

ــرون اآلبار يحف األمطار ــاه ملي ــة إضاف ــاروا فص

فرعون قصة ففي ــدود، الس ويقيمون والعيون

حتته، ــري من جت التي ــرا لألنهار ذك جند ــى موس

ــف: يوس قصة في ــده جن لم ــون للعي ــرا وذك

من جتري األنهار  وهذه مصر ملك لي [أليس
ومصر وعيون]، جنات ــن م تركوا [كم حتتي]،

العيون، على تعتمد ــوم ال الي حتى ــل الني وادي

النيل، عن البعيدة األراضي في إال اآلبار وال حتفر

لذكر باملفرد النيل هو له ــار النهر املش كان ولو

نهر أعظم ألنه ــل)، (الني العلم ــمه اس وذكر

اإلعالن يقتضي ــار فاالفتخ يومها، األرض ــي ف

كانت ولكنها العظيم، النهر هذا مسمى عن

في تتحكم أو عيوناً ــدودا س صنعوا أودية أنهر

مجاعتهم بعد زمنا أطول الستخدام مياهها

في لألنهار ذكرا ال جند ولهذا ــف، يوس في عهد

يوسف. قصة

وبدو النيل، وادي مصر ــت ليس ــف فمصر يوس

الشاسعة على هذه املسافة ــوا ليس يعقوب

منهم، القريبة البادية ــي هم ف مصر، وإمنا عن

اجلزيرة ــاز حج ــي ف اآلن ــى احلال حت ــو ــا ه كم

باخلليل ــمي س في ما كان يعقوب ولو العربية،

ما يعرف ــمال ش وإلى األردن، ــو نهر نح لتوجه

ــه نفس ولم يكلف ــها، نفس ــطني اآلن بفلس

ثم النقب صحراء ــا عليه ما أطلق قطع ــاء عن

إلى الدلتا عبر النزول سيناء(٢).ثم سميت ما

وراءه وليس باملرة، ــي واقع غير أمر فهذا منف،

جدوى.

 (٣)

وثقافي بني واقتصادي سياسي تغير لقد حدث

يوسف فمصر ــى، موس ومصر ــف مصر يوس

باالكتفاء تتمتع ــاس باألس زراعية ً ــالدا ب كانت

التجارة ــارس ومت ــل، احملاصي ــي زراعة ف ــي الذات

بنظام تتمتع كانت ــا، و ااورة له املناطق ــع م

ــمى يس ووزير ملك وجود على قائم ــي سياس

األسوار؛ نظام يستخدم أمني ونظام ”العزيز"،

ــير ــهيرة، يش الش القدمية الدفاعية الطريقة

إلى وهم ذاهبون ألبنائه ــوب يعق قول ذلك إلى

وادخلوا واحد باب من تدخلوا ال بني مصر: [يا

يحيط ــور س أبواب فهذه متفرقة] ــواب أب من

مصر أن على يدلل هذا وكل (املدينة)، بالقرية

مما يعرف مبمالك محدودة، مملكة مجرد هي هذه

مدينة محاطة تقتصر الدولة على املدن، حيث

الدفاع، عملية تسهل متعددة، أبواب له بسور

ــاطة على بس ويدل لها، تابعة قرى وأراضٍ ولها

عليه ــف يوس ( الوزير ) العزيز أن املمالك هذه

املؤن بنفسه، توزيع على ــرف يش كان السالم،

داخل املدينة مركز يدخلون إلى ــارون املمت وكان

ومملكة ــة، التمويني ــة البطاق ــذ ألخ ــوار األس

مملكة من ــاس، ال يق مبا ــأنا ش هي أقل ــذه كه

أن حتى بالفراعنة، اليوم ــهورة املش وادي النيل

احتباس بعد أبيهم، إلى عادوا يوسف، ملا إخوة

وضعهم ألبيهم: مبررين قالوا أخيهم الثاني،

القرية ولفظ فيها]، كنا التي القرية [واسأل
ــتقرار، االس معنى من منتزع املدن، على يطلق

ــميت س ومنها للقرى،  ا ــميت أمّ وإذا كبرت س

غير للناس، وضع ألنها أول بيت القرى، مكة أم

من الكبيرة للممالك ــا م لها اململكة هذه أن

وقانون ــك ووزراء مل وجود ــن م امللوكية، ــام نظ

اجلزيرة ــي ف ــائعاً ش كما كان وعرش، ــجن وس

ــبأ س مملكة في حظناه كما ال يومها، العربيّة

عرف بدولة من نوع ما ممالك فهي داوود، ومملكة

إالّ. املدينة ليس

(٤)

واقتصاديّاً  سياسياً تبدلت قد هذه مصر أن غير

فامللك موسى، في عهد فرعون وثقافيا وأمنياً

فرعون وهو وهو ً جديدا سياسياً اتخذ مسمى

ــمو، من والس واالرتفاع العلو ــى عل لفظ يدل

ما ــبه يش ــيء، فهو الش أعلى هو فرع، فالفرع

واملعالي. واجلاللة السمو بصاحب نقوله اليوم

وهو: "هامان" أصبح العزيز" "  والوزير
وامللك، ــز العزي معنى ــؤدي وت ــلطان، ــاب الس ب

من حط ــى عل يحط طائر ــرس ــد الف وهي عن

تلفظ في الفارسية زالت وال ــعادة، بالس عليه

متتد للوزراء، سلطاته رئيس مبثابة وهو همايون،

"جنودهما" ــة، واملدني ــكرية العس ــؤون للش

وجرت .[ ــ الط على ــان هام ــي يا ــد ل [أوق و

كانت أن فبعد ــري، ال في نظام تغيير ــات عملي

حتت من جتري أنهار لها صار على املطر ــد تعتم

وصار حتتي]، ــن م األنهار جتري [وهذه ــون، فرع

ــف يوس مصر أن ــى عل ــل ــا يدل مم

جتد أنك النيل، وادي مصر ــت ليس

ااعة درس ــن م تعلموا قد ــم أنه

إضافة ــاروا فص ــم، ــي أصابته الت

والعيون اآلبار يحفرون األمطار ملياه

السدود. ويقيمون

ــل الني وادي ــي ف ــف يوس كان  ــو  ل

تزامنت ملا ــطني فلس بر في ويعقوب

النيل وادي مصر حيث معهما، ااعة

املدى على إالّ األمطار بتوقف ــر تتأث ال

ااعة أيضاً، درجة إلى وليس البعيد،

لكل ــاملة ش اجلدب حالة تكون ولن

كانت ــو ول ــعة، الشاس ــذه البقاع ه

وال مصر كفتهم محاصيل ملا كذلك

غيرها،
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دائم ــجر وش ــب، وعن ــل ــن نخي ــا جنات م له

األرض يطلق إال على ال اجلنة لفظ إذ االخضرار،

من دخلها، ستر على القادرة االخضرار، الدائمة

العيون. عن جنة في وجعله

أنهم فإما سببني أو لكليهما، حدث ألحد وهذا

ثم املياه، ــظ ــدود وحف الس نظام إلى قد جلئوا

وحفظها وأودية، ً ــارا في جريانها أنه ــم التحك

على قادرين صاروا وبالتالي "العيون"، هذه في

تعتمد وال ــمية، موس غير أخرى ــات نبات زراعة

كانوا ــح الذي ــمية كالقم املوس األمطار على

يتحدث موسى فرعون نسمع فصرنا يزرعونه،

وصرنا النخل، جذوع على والصلب ــل عن النخ

وزروع وعيون ممتلكاتهم أنها جنات عن ــمع نس

كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني. ومقام

البالد ــتيالء على في االس ــعوا توس قد أنهم أو

ــورة س في ــرأ نق أن ــد فبع اً، ــيّ ــاورة سياس ا

املتعددة، املداخل ذي واألبواب عن السور يوسف

عليه يشيرون فرعون، قوم من املأل نسمع صرنا

لطلب ــرة ــرين، م حاش املدائن ــي ف ــأن يبعث ب

يدل ــش، مما واجلي اجلند لطلب ــرة وم ــحرة، الس

فرعون، ــي ململكة سياس ــع توس على حدوث

مدائن، ولها قرى أم وأصبحت ــة قري كانت لقد

وأغنى وأقوى من ــع أوس ــى موس مصر فرعون

يوسف. مصر

فقد ــة والديني ــة الثقافي ــة الناحي ــن   وم
ــاب : [أأرب ــ متفرق ــاً أرباب ــدون يعب ــوا كان

تلك ــار] القه اهللا الواحد أم ــرٌ خي ــون متفرق

ولكنها السجينني، مع ــف يوس كلمات كانت

لم أنها بحيث ــا ــاطة وتواضع بس كانت أكثر

لم هذا ــوق امللك، وف رؤيا ــير تفس من ــن تتمك

بعدم املعرفة، أقرت بل جوابا له أن تتصنع حتاول

ولكن ــالم، ــاث أح أضغ أنها ــر بتبري ــت واكتف

جعل ،ً جديدا دينياً نظاماً أنشأ ــى موس فرعون

لكم علمت فقال: [ما أوحدا إلهاً ــه نفس من

العظيم، ــحر بالس ــتعان واس غيري] إله ــن م

بالثقة الزائدة يوحي ما االعتراضات من وأظهر

والقوة والقدرة العظيمة فالثروة النفس، ــي ف

يصلها أن ميكن ال ــي الت املناصب ــه بادعاء أغرت

واإللوهية. الربوبية فادعى أحد،

طرأ مهما ــاً اقتصاديّ ً ــرا أن نلحظ تغي ــن وميك

هذا ــي كل ف لها ــبب تس ــى، موس على مصر

في ــة عمل ثم ــس ــارة فلي التج ــا ــاء، إنه النم

ــدس يك أن ــن ــر، ميك احلاض أو ــي املاض ــان الزم

بد فال التجارة، ــارون غير ق حازها كالتي ــواالً أم

على االستيالء من متكن قد ــى موس فرعون أن

إقناع الدولي، أو التجارة خط تقع على منطقة

ــبب رمبا بس مصره طريقاً جتاريّاً باتخاذ القوافل

أمكن ما وهذا واألمان، ــذاء والغ املاء في الوفرة

كل يجمعوا أن ــرائيل، إس قارون من بني ألمثال

لقوم وأمكن الذهب والفضة، من الكنوز ــذه ه

من تركوا [كم الكثير منها يجمعوا أن فرعون

كرمي]. ومقام وكنوز وعيون جنات

وموسى يوسف أن مصر قدمناه يؤكد ما كل إن

في ــي مملكة وإمنا ه النيل وادي ــر مص ــت ليس

الذي ــارة للتج ــي الطريق الدول ــى ــاز عل احلج

ــرق بالش ــيا آس والهند ودول الصني كان يربط

باليمن مير ــذي كان وال وأوربا ــى واألدن ــط األوس

فأوربا. تركيا ثم الشام إلى واحلجاز

الداللة من يخلو ــه ال نفس ــم مصر اس ولعل

ــت تتبع ــو فل ــارة، والتج ــذاء والغ ــال ــى امل عل

الثالثة: األمور لوجدت أنواعها على مسمياته

فاملِصر فيها ــتركة مش والتجارة والغذاء املال

ــا الفيء إليه ــب يجل ــي ــالد الت الب ــر: بالكس

واملَصر املستحقني، على توزع ومنها والصدقات

احلليب األصابع إلخراج بأطراف احللب بالفتح:

واملصير الضرع، في مسالكه من (الغذاء)

الغذاء ــرى ــي، الذي هو مج هو املع ــران: واملص

املال ــمون يس ــام الش أهل والزال ــم، في اجلس

التجارة على خط تقع بلد فمصر هي مصاري،

فيها، ــرون ويتاج ــام، الطع ــاس الن ــار منها ميت

ــل الكلمة وأص األموال، ــا ومنه لها ــون ويجلب

الناس له يؤل الذي فالبلد ــع، املآل واملرج يعني

له تؤول ــذي ال والبلد ــرا، مص ــمى للميرة يس

مصرا. يسمى الصدقات أموال

خاصة في ــة ــذه املنطق ه في ــرت ــد انتش لق

ــبه بدول أش ممالك ــراة الس اجلنوبي من ــزء اجل

ــبب طريق بس ــال وامل ــوذ بالنف ــت ــدن متتع امل

عليه داوود ومملكة ــبأ مملكة س ومنها ــارة التج

وكانوا ــى، موس فرعون مصر ــة ومملك ــالم الس

ويعتنون ــاً عروش ويتخذون ــوك باملل ــمون يتس

احلال هذا ــل ــدود والتجارة، ومث والس ــة بالزراع

ــراة ــمالي من الس الش اجلزء ــي ف ــد أيضاً وج

ومدينتهم النبط وسوريا فهناك ممالك واألردن

ــالم اإلس وغيرها، وأدرك ــر تدم ومملكة ــراء البت

ضعيفة كانت ــا ولكنه ــابهة ممالك مش منها

في الفرس ــة العظيم لإلمبراطوريات ــة وتابع

املناذرة ــاك مملكة هن كانت فقد يومها، ــروم وال

املمالك وبعض اليمن في ومملكة والغساسنة،

وهجر. عمان في الصغيرة

(٥)

يتعلق اً، أمامه مليّ جدير بالوقوف آخر ومشهد

ــى ملوس ــبحانه س اهللا إجناء من هو مذكور مبا

فلما وجنوده، فرعون ــم ظل فروا من وقومه، ملا

حتير اليم ــاحل فرعون على س ــم جيش أدركه

هذا احلصار؟ في يفعل أن عليه ما الذي موسى

رَ الْبَحْ اكَ صَ بِعَ رِبْ اضْ َنْ أ ى وسَ مُ ِلَى إ يْنَا أَوْحَ [فَ
َ (٦٣)وَأ يمِ ظِ دِ الْعَ وْ الطَّ كَ فِرْقٍ لُّ كُ انَ فَكَ لَقَ فَانفَ

هُ عَ مَ نْ وَمَ ى وسَ مُ َيْنَا َجنْ (٦٤)وَأ رِينَ خَ اآلْ نَا ثَمَّ زْلَفْ

(٦٦)](الشعراء) رِينَ خَ اآلْ رَقْنَا َغْ أ (٦٥)ثُمَّ نيَ عِ مَ أَجْ

التاريخ في ومعروف طبيعي هنا واملشهد إلى

الكرمي، ــرآن الق ــي أن ه احمليرة ــة النقط ــن ولك

يعبروا ــم ل ــى وقومه موس أن ــة ــر صراح يذك

وإمنا ــة، املقدس للذهاب لألرض العبور هذا في

اهللا ملا أغرق ولذلك فرعون، طغيان من ــرب لله

الديار نفس إلى عادوا وجنوده فرعون ــبحانه س

من [فأخرجناهم فرعون ديار فيها، كانوا ــي الت

كذلك وأورثناها كرمي ومقام وكنوز وعيون جنات

بني إسرائيل بأن فاآلية واضحة إسرائيل]، بني

ملك وورثوا عادوا قد وجنوده، فرعون إغراق بعد

وأموالهم، وهنا وبيوتهم وزرعهم فرعون وقومه

كانوا إسرائيل مهما بني أن نالحظ أن بنا يجدر

ملك يرثوا أن يستحيل عليهم العدد حيث من

ألنهم وجنوده، ــون الفرع موت رد ــل الني وادي

النيل، وادي يدبروا ملك أن ــأناً من ً وش عددا أقل

وجنوده، فرعون موت رد دماره يستحيل الذي

أن من وأمنع وأعقد ــم أعظ النيل وادي فمصر

كذبا أنهم ــوا ــرائيل، الذين زعم بنو إس ــا يرثه

ــالح ــادر على حمل الس ــرد ق ٦٠٠٠٠٠ ف ــوا كان

هذا كذب إلى ــرآن الق ــار أش وقد يوم عبورهم،

هؤالء قال: [إن حني فرعون ــان لس على العدد

لغائظون]. لنا وإنهم قليلون، لشرذمة

بني أن مطلقاً يذكر لم ــخ التاري إن ــم   ث
وادي ــك مل ــوا وورث ــر، مص ــوا ــرائيل حكم إس

ــة املصري ــوك املل ــل عوائ ــخ تاري ــذا ــل وه الني

(الفراعنة) ملك يكون أن ــتحيل ويس أمامنا،

في اليم، قد غرقوا وجنوده أن فرعون رد زال قد

هذه أن أثبت قد الكرمي القرآن أن ــح الواض ومن

وجنوده، فرعون يصنع كان ما دمرت قد ــة احلادث

التاريخي ــم ــت وجوده وأنه ــم ــادت ملكه وأب

أو إسرائيل وأورثت ملكهم لبني ــي، والسياس

وقصورهم أورثت أموالهم وأرضهم األقل على

مملكة على محدودية يدل إسرائيل، وهذا لبني

. توسعها بعد حتى موسى فرعون

ــرائيل بنو إس حمله الذي الذهب الكثير، ولعل

قذفوه والذي املقدسة، األرض نحو رحلتهم في

جسداً عجالً لهم فأخرج النار، في السامري مع

أموال فرعون ورثوه من مما هو خوار، له ذهب من

هذا لهم أين ــن فم هالكهم، وإالّ ــد بع وقومه

عجل، ولقد ــة الكثير الكافي لصناع ــب الذه

القوم ــة زين من أوزارا ــا حملن ــا ــوا: [ولكن قال

ألقى السامري]. فقذفنها وكذلك

في عمل ثمة ــس فلي التجارة.. إنها

أن ــن ميك ــر، احلاض أو ــي ــان املاض الزم

قارون غير حازها كالتي أمواالً يكدس

قد ــى موس فرعون أن بد فال التجارة،

منطقة تقع على االستيالء من متكن

أو إقناع ــي، الدول ــارة التج على خط

جتاريّاً ــاً طريق مصره باتخاذ ــل القواف

والغذاء ــاء امل في ــرة الوف ــبب رمبا بس

واألمان،

31 30



رسالته عن يتنازل لم السالم موسى عليه إذاً

املوعودة املقدسة لألرض إسرائيل أخذ بني في

فرعون وورثوا والسالم، الثروة نالوا أن بعد حتى

من طغيان خوفاً إسرائيل ببني فرّ وقومه، فهو

ثم خرجوا هالكه ــد بع عادوا ولكنهم ــون، فرع

الفرار ــذا فه ــودة، املوع ــة املقدس ــو األرض نح

وإمنا وادي النيل مصر من يكن ــم ل اخلروج وهذا

األرض إلى ــرب الع جزيرة ــراة س في من مصرمي

أيضاً. العرب جزيرة في املباركة املقدسة

(٦)

ــماء أس ــماء، األس حول تقوم ــة ــاك مفارق هن

العربية، ــة الثقاف ــي ف ــداث األح ــخصيات ش

ــماء الشخصيات أس يذكرون العرب فاملؤرخون

فالرجل ــم وأبنائه، إبراهي قصة وردت في ــي الت

ــكن يس بأن ــالم الس عليه إلبراهيم أجاز الذي

كان أبو مالك، بلده وعبوره بجواره بعد هجرته

يوسف ــترى اش والذي أيضاً، التوراة ذلك ذكرت

وزوجته نويب، ذعر بن مالك بن اسمه مصر من

الوليد، بن الريان اسمه: وامللك زليخة، اسمها

مصعب ــن ب الوليد ــمه اس ــى ــون موس وفرع

معاوية، بن ــب قابوس بن مصع أو ــة بن معاوي

هذا (ويذكرنا ــمه حبيب أس فرعون آل ومؤمن

وزوجة ــل، حزقي أو حزبيل أو ــار) النج ــب بحبي

بن عبيد مزاحم بن بنت ــية آس فرعون اسمها

بن موسى واسمه ــامري والس الوليد، بن الريان

قاهث، بن يصهر واسمه قارون بن وقارون ظفر،

روايات في ــخصيات الش أسماء هذه هي هذه

من عربية العرب، وهي كما ترى لهجة املؤرخني

العربية اللهجة عن ومختلفة العربية، اجلزيرة

يأخذونها ــون إمنا واملؤرخ النيل، بوادي ــة املصري

كانت أنها يعني وهذا ــمع، س ــماع عمن بالس

ــرة، وبعضها ــى عرب اجلزي قدام عند ــة متداول

وآسية كزليخة، ــتهر الروايات ومش في مؤكد

سجالت من سجل أيّ في ترى فيا مزاحم، بنت

األسماء؟ هذه سنجد النيل وادي ملوك

آل فرعون، ــن ــه مؤم ر ب ذكّ ــا م ــا ــمّ أال يدعون ث

ــا أصاب مثل م ينالهم أن ــن م ــه ــذرا قوم مح

عرب أقوام وهم وثمود، وعاد نوح قوم األحزاب:

مبا يخاطبهم ــا إمن أنه إلى العربية ــرة اجلزي من

املعقول من فليس ــاهدوا؟ وسمعوا وش عرفوا

عنهم ــمعوا يس لم أقوام بتاريخ ــم أن يحذره

به القرآن الكرمي يذكر ما جاء هو على بل شيئا،

ــاهدوا وش ــمعوا وس عرفوا من تاريخ ــرب للع

آثارهم.

(٧)

ل عَ فَاجْ نيِ الطِّ لَى عَ انُ امَ يَاهَ لِي أَوْقِدْ فَ ...]
القصص) :٣٨ ا...]( رْحً صَ لِي

لِّي لَعَ ا رْحً صَ لِي ابْنِ انُ امَ يَاهَ وْنُ فِرْعَ [وَقَالَ
ِلَى إ لِعَ أَطَّ فَ اوَاتِ ــمَ السَّ ــبَابَ *أَسْ بَابَ َسْ األْ َبْلُغُ أ

ى...](٣٦-٣٧:غافر) وسَ ِلَهِ مُ إ

في املنفرد هو وقيل ــي، البناء العال هو الصرح

موضع هذا ــس في البنيان، ولي ــي العال املكان

بناء مادة ــو ه اهتمامنا ــل موضع ــا، ب اهتمامن

املطبوخ، الطني أو اجلص ــي أال وه الصرح، هذا

وادي ملوك ــا بنى به ــادة التي امل هي ــل هذه ه

وادي ــد  معاب ــذه فه ــم؟ كال، ــل معابده الني

العظيمة، ــارة احلج من ــا منحوتة كله النيل

أحجار األهرامات رص ــي طريقتهم ف ــزال ت و ال

يجدوا ــم ل فهم ــوم، ــني حتى الي ــر الباحث حتي

ــا املصريون في به ــن متك التي ــة ــد الطريق بع

بدون األحجار ــك متاس إحكام من ــل، الني وادي

في صعوبة جتد ــك أن درجة وإلى الصقة، ــادة م

ومهما ــني، الصخرت ــة بني حالق ــفرة ش إدخال

هو وسيلتهم يكن لم الطني املطبوخ فإن قلنا

البناء، ــادة م يكن هو عماد ولم ــرح، الص لبناء

تعني اآليات عبارات ــى أن إل االلتفات ينبغي إذ

ــاء البن ــدة عم ــو كان ه ــوخ، املطب ــني أن الط

في ــبه ال يش بناء فهو الكبير، ــس الصخر ولي

في أو املعابد ــام، بالش ــرى بُص ــور ــواده قص م

األوسط، الشرق منطقة ــائر وس وإيران بعلبك

قطع على ــاس ــد في األس تعتم كانت ــي والت

أو ــا بالطني تركيبها إلى بعضه ــم الصخور ث

عمدة هي ــور الصخ ولكن ــرى، ــيلة أخ أية وس

عمدته ــى موس صرح فرعون كان ــو ول ــاء، البن

ألنه ــور، الصخ قطع ــون فرع لطلب ــر، الصخ

قال وأنه أما ــاء، اإلنش عملية في األكبر اجلهد

هو املطبوخ الطني ــإن ف الطني، على لي ــد ق أو

عالياً يريد بناءً أنه أي ــون، فرع بناء صرح عمدة

الطريقة املعتادة هي كما واحلجارة، الطني من

من عديد في واحلصون والقالع البيوت بناء في

ــبه ش في و العراق في كما ــة، العربي ــق املناط

قد آثارهم معظم ــإن ف ولهذا العربية، اجلزيرة

يصمد للعوادي ال ــني الط ألن الزمان، مع ــر اندث

ــرق الش في منطقة جتد ولن الصخور. صمود

البالد فهي اليمن، ــن م بالطني بناءً أعلى ــه كل

يصل اليوم ــى ــي تبني صروحاً وإل الت الوحيدة

املعالم من ــي ــتة طوابق، وه س إلى ــا ارتفاعه

أن ً ــس بعيدا فلي اليمن، ــاء صنع ــة في اجلميل

األسالف ــتعملها اس التي الطريقة هي تكون

الطني. من تلك املنطقة لبناء الصروح في

صرحاً السالم، عليه سليمان نبي اهللا وقد بنا

اليمن، لبلقيس لقدرته إظهارا قوارير من ــرداً مم

القدرة على كان عندهم عالمة الصروح فبناء

العالم دول ــد عن هو احلال كما ــاً متام واملكنة،

األرض! في بناءً أعلى أيها تتفاخر التي اليوم

في الصخور ــوخ دون املطب الطني ــتخدام فاس

فرعون مصر أن على يدل العالية، الصروح بناء

في هي ــا وإمن النيل، وادي ــر مص ليس ــى موس

اليمن.. أو عسير في العربيّة سراة اجلزيرة

(٨)
أرض ــاك هن ــة الثالث ــماوية الس ــان ــي األدي ف

ــرائيل إس وبني باألنبياء ــة عالق ــا له مباركة،

قال إنها من فمنهم ــرون، فيها املفس اختلف

من باملشتهر أخذا ،ً حتديدا ــطني وفلس ــام الش

دعواهم، في التاريخ واجلغرافيا ومتابعة لليهود

من العديد ــه خالف ــد ق ــرأي ال ــذا ــم أن ه ورغ

متابعي أن إالّ وأمانة، تدقيقاً ــرين األكثر املفس

ال بات حتى ــهروه وش روجوه ــرائيليات قد اإلس

إنها عباس وقال ــن اب خالفه فقد ــواه، يذكر س

كما ذكر ــلف الس من جماعة ــه مكة، وخالف

املنان كالم ــي ــير الرحمن ف كتاب تيس صاحب

غير قاله ــا كم ــر أنها صنعاء ــال: "الظاه فق

األمثل صاحب ــلف"(٣) وقال من الس ــد واح

األرض ــي ماه ــا أم " ــرآن: ــير الق ــي تفس ف

على ــرين املفس أغلب ــع أجم ــد ــة؟ فق املبارك

واألردن) ــطني فلس سوريا ) ــام أرض الش أنها

املقصود أن احتمل املفسرين بعض ولكن ..
في كانتا وكلتاهما ــأرب، م أو صنعاء هو منها

املسافة التفسير، ألن هذا وال يستبعد اليمن،

جنوب اجلزيرة أقصى الواقعة في ــني(اليمن) ب

ــمالها ش في أقصى ــام الواقعة والش العربية

املقفرة، اليابسة بالصحارى ومليئة شاسعة،

ــام بالش هنا املباركة األرض ــير تفس يجعل مما

يشير إلى ما التواريخ في ينقل ولم ،ً بعيد جدا

املقصود يكون أن أيضاً أحتمل ــم بعضه ذلك،

 (٤)" بعيد أيضاً املباركة مكة وهو باألرض

تبدأ املباركة"، "األرض حتديد في ــكلة املش إن

فمن ــة، ماهية البرك ــول ح االتفاق ــدم ــن ع م

مقبوالً صار النبوات، منبع بأنها منهم اكتفى

مباركة ــا بأنه اكتفى ــن وم مكة، ــده أنها عن

خصب عن أرض ــث يبح صار والنعم ــرات باخلي

معطاء.

األرض هي إن هذه وتعيينه، ينبغي قوله ما أول

للنبوات ً مهدا كانت محددة، مخصوصة بقعة

أخرى جهة من اخليرات موفورة وكانت جهة؛ من

، وحترك النبوات أحداث فيها ــرت ج التي ، وهي

فهي ولوط، اخلليل وإبراهيم ، إسرائيل فيه بنو

قوله في ولوطاً ــم إبراهي نبيه اهللا ــى أجن التي

ا فِيهَ نَا بَارَكْ الَّتِي َرْضِ األْ ِلَى إ ا وَلُوطً َّيْنَاهُ [وَجنَ
املتاهة، ــدأت ب هنا ــاء)، ومن األنبي :٧١)[ ِــنيَ املَ لِلْعَ

اليهود ــان توجه األدي تاريخ ــيطر على حيث س

، بينما إنها فلسطني فقالوا التوراة ، فهم في

ــخص وآواهما ش مكة إلى ــأا جل أنهما ــروي امل

بلوطات عند أقاما وأنهما : مالك "أبو ــى يدع

ابن جعل ما وهذا ، ( ــجد منرة مس الحظ ) منرة

. عباس يقول إنها مكة

ــليمان س أخبار نبي اهللا ــذه األرض ترد في ه إن

األرض ــي ف ــره مق كان ــث حي ــالم، ــه الس علي

فيها مقره إلى دار بأمره ــري جت والريح املباركة،

َرْضِ األْ ِلَى إ رِهِ  بِأَمْ ْرِي جتَ ةً  فَ اصِ عَ الرِّحَ انَ لَيْمَ [وَلِسُ
:٨١)[ ِنيَ املِ عَ ءٍ ــيْ شَ لِّ بِكُ نَّا وَكُ ا فِيهَ نَا بَارَكْ الَّتِي

األقصى املسجد يقع وفيها األنبياء)،

مباركة أرض هناك الثالثة ــماوية الس األديان في

األرض وهذه ــرائيل إس وبني باألنبياء ــة عالق لها

ً مهدا كانت محددة، مخصوصة بقعة هي

، اخليرات ــورة موف وكانت ــوات للنب

أحداث فيها جرت ــي الت وهي

بنو فيها النبوات، وحترك

وإبراهيم  ، ــرائيل إس

ولوط. اخلليل

مصر ليست وموسى يوسف مصر أن

احلجاز في مملكة هي وإمنا ــل الني وادي

الذي ــارة للتج الدولي ــق على الطري

ــيا آس ودول والهند الصني يربط كان

واألدنى وأوربا والذي األوسط ــرق بالش

الشام ثم إلى واحلجاز باليمن مير كان

فأوربا. تركيا

33 32



الذي األقصى ــجد املس " حو له من وهي تقع

أرض املباركة، هناك األرض ففي " حوله باركنا

وإليها حولها، ــن م املباركة واألرض ــة، مقدس

ياقوم " ــرائيل إس بني على الهجرة واجب كان

." لكم اهللا كتب التي املقدسة األرض ادخلوا

، األرض املباركة مقدسة داخل أرض ً إذا فنهاك

القائلني أن األقصى ، واحلقيقة وفيها املسجد

اآليات في يتدبروا لم ــطني وفلس ــام الش بأنها

متحيص، ــن غير م ــهور املش وتابعوا ، القرآنية

فلسطني تكون أن الميكن اآليات بحسب ألنها

القرآن ــر مصر يذك ــون فرع هالك خبر ــي ، فف

ونَ فُ عَ تَضْ يُسْ انُوا كَ ينَ وْمَ الَّذِ الْقَ َوْرَثْنَا [ وَأ الكرمي

َّتْ وَمتَ ا فِيهَ نَا بَارَكْ الَّتِي ا ارِبَهَ غَ وَمَ َرْضِ األْ ارِقَ شَ مَ

بَرُوا صَ َا مبِ رَائِيلَ لَى بَنِي إِسْ نَى عَ ُسْ احلْ رَبِّكَ ةُ لِمَ كَ

انُوا كَ ا وَمَ هُ وَقَوْمُ ــوْنُ فِرْعَ نَعُ يَصْ انَ ا كَ مَ ــا رْنَ وَدَمَّ

فرعون مصر فمملكة األعراف)، :١٣٧)[ ــونَ رِشُ يَعْ

. املباركة األرض  ضمن كانت ( (موسى
وادي مصر ــا قال أنه ــث من باع هو ــل هذا ولع

املباركة األرض يغادروا لم إسرائيل ، فبنو النيل

كانوا سطوة فرعون بل حتت كانوا حينما حتى

إخراجهم ــى موس مهمة ــت وإمنا كان ، ــا فيه

فلو ، املباركة األرض ــي ف ــة املقدس األرض نحو

لوجب املشهور التاريخ أصحاب بقول متسكنا

ــام والش ــي مصر ه ــة املبارك األرض ــون أن تك

ال ميكن الركون إليه، القول هذا ولكن ، جميعاً

ــبأ قال س مملكة عن أخرى حتدثت ــبب آيات بس

، ــكنهم مس في ــبأٍ لس "لقد كان ــبحانه س

ربكم ــمال كلوا من رزق وش جنتان عن ميني آية

فأعرضوا ، غفور ورب طيبة بلدة له، ــكروا واش

يقول أن إلى ... العرم ــيل س عليهم فأرسلنا

ا فِيهَ نَا بَارَكْ الَّتِي رَى الْقُ َ وَبَنيْ مْ بَيْنَهُ لْنَا عَ [وَجَ

ا فِيهَ ــيرُوا سِ ــيْرَ ا السَّ رْنَا فِيهَ وَقَدَّ رَةً اهِ ظَ ــرًى قُ

َ بَنيْ ــدْ بَاعِ رَبَّنَا ــوا الُ فَقَ * ــنيَ نِ ــا آمِ َيَّامً وَأ ــيَ لَيَالِ

ادِيثَ َحَ أ مْ لْنَاهُ عَ فَجَ مْ هُ سَ َنفُ أ وا لَمُ وَظَ ارِنَا فَ أَسْ

بَّارٍ صَ لِّ لِكُ يَاتٍ آلَ ذَلِكَ فِي ِنَّ إ َزَّقٍ ممُ لَّ كُ مْ زَّقْنَاهُ وَمَ

سبأ) ورٍ]   (١٨-١٩: كُ شَ

من أجد ــم ــي اليمن ل ف ــي ه ــبأ ــة س إن مملك

اليمن ــس هو لي القدمي واليمن ، ــك ذل يخالف

عن منطقة تخرج لن ولكنها اً احلديث سياسيّ

بني إن واآلية تقول حال، أية على ــوب احلجاز جن

املباركة القرى أو ــة املبارك واألرض ــبأ س مملكة

عمرانها إلى ــير يش القرى وظهور ، ظاهرة قرى

البروز وهو الظهور مأخوذ من ، وأمنها ــا وقوته

وقرى سبأ قرى مملكة بني ما ً إذا فهناك ، والقوة

ــلة سلس فهي ــرة، ظاه ــرى ق ــة األرض املبارك

بالقوة ــة )، املتمتع ــرى الق ) املدن ــك ممال من

بني ما ــة متصل ــتتب، املس ــان واألم ــران والعم

الشيخ الذي دفع وهذا ، املباركة واألرض ــبأ س

ــام، الش يرفض أنها أن ــى إل ــيرازي مكارم الش

، ــعة واس ً ــام قفارا والش ــن اليم ــال إن بني وق

أكثر حتديد على ــاعدنا تس متابعة اآلية ــل ولع

ــبأ س فإذا كانت اجلغرافية، الناحية من اقتراباً

ثم ومن ــرة ــرى الظاه الق امتداد ــإن ــن ف باليم

إذ الشمال ، نحو سيكون حتماً املباركة القرى

الشمالي اجلغرافي املدى ولتحديد املتعني، هو

ــفر للس الالزم الزمني باملدى ــتعني سنس هذا،

وبني القرى املباركة، لننظر هل ــبأ مملكة س بني

كما يزعمون؟ الشام أن يبلغ ميكن

سبأ بني السائر يحتاجه الذي الزمني إن املقدار

، " وأياما ــي ليال " هو مبقدار ــة املبارك واألرض

ــيروا فيها س قول بأن نقول أن ــن املمك ــن إن م

ليالي فتكون والكثرة لإلطالة هو ليالي وأياماً

ال نهاية ، إلى ما وليلة ليلة وليلة مجموع هي

نهاية ما ال إلى ويوم ويوم يوم وأيام هي مجموع

. التنقل األمان في طول إلى إشارة في ،

عليهم بأن ــة للمن ــاف ــذا الفهم من ولكن ه

عوقبوا ــد فق وآمنة، ــة ــفارهم قريب جعل أس

بني باعد ربنا بقولهم ــة النعم هذه جلحودهم

اآلمن بطول السفر القول هذا ثم إن ــفارنا، أس

"معنى "وقدرنا فيها السير لكلمة يجعل لن

اإليقاع املكاني يفقد هو ثم ، احلقيقي التقدير

تقول أن تريد ال فاآلية ، اآلية تتحدث عنه ــذي ال

التجوال على ــدرة الق كانت عليهم ــة بأن املن

تريد ، وإمنا بأمان ــرة الظاه القرى في ــل والتنق

سبأ ــيرتهم من مس جعل قد اهللا تقول بأن أن

املقدس البيت فيها والتي املباركة القرى حتى

: املذكورة ــدة امل تتحول ــا وهن ــة ، ــة وقريب آمن

ميكن ، جغرافية مسافة "إلى وأياماً "ليالي
القرى اجلغرافي بني البعد حتديد على تعيننا أن

. القرى الظاهرة عبر املباركة وسبأ

املسافة قرب على أوالً يدل ليالي وأياماً تعبير إن

يفصلهما وال املباركة واألرض ــبأ س مملكة بني

أربع أو ليال ثالث قطعها ــتغرق يس أرض سوى

عن فإذا زدت ليال ــر عش إلى ليال خمس أو ليال

ليلة، وعشرون عشرة إحدى مثل قلت ليلة ذلك

وإذا ٣-١٠ أيام بني ما فهي األيام ــة، وكذلك ليل

ــرون وعش يوماً ــر مثل أحد عش يوماً زدت قلت

واألرض ــبأ س مملكة ــفر بني الس فمقدار ، يوماً

واأليام الليالي ٣-١٠ من بني ما يتراوح ــة املبارك

في املسافر مدى قرب إلى التفاوت راجع ولعل ،

رقم بني إلى أو يريد اإلشارة ، ــبأ س نفس مملكة

ال ولكننا ً ــدا حتدي أكثر رقماً ــون يك ٣-١٠ فقد

اللفظ. نفس من ذلك منلك

هي املباركة ــبأ واألرض س بني ــافة مس أبعد إن

بسير بلياليها فإذا حسبناها ١٠ أيام ــيرة مس

كانوا تزيد،حيث ال ٥٠٠ كيلومتر كانت القوافل

بالغنا وقلنا ــو ول فقط، ــوم الي بياض ــيرون يس

فإنها ــار، نه ليل ــون ميش يجعلهم األمان ــأن ب

احملال، ــرض ف على كيلومتر، ــف عن أل ــن تزيد ل

١٥٠ كيلو متر ٣ أيام فهي أقلها أخذنا إذا ــا وأم

من متر ٥٠٠ كيلو ١٥٠ إلى بني ما فنحن فقط،

السراة في ستكون حتماً أنها أي شماالً اليمن

، أو املدينة مكة ستصل املبالغة ومع ، اجلنوبي

قارب ما أو الباحة أبها أو منطقة في إما ــي فه

موسى، مصر مملكة فرعون كانت ، وهناك ذلك

. ومملكة سليمان أيضاً

(٩)

جعفر اإلمام ــة مناقش من ورد فيما األخبار في

الصوفية ــن م وفد مع ــالم عليه الس ــادق الص

أنتم أين وأخبروني .." ــي الكاف ــي ف كما جاء

ــأل اهللا س حيث (ع) داوود ــن ب ــليمان ــن س ع

ــاه فأعط ــده بع ــن م ــدٍ ــي ألح ــكاً ال ينبغ مل

ويعمل احلق يقول وكان ــك، ــمه ذل اس جل اهللا

ذلك وال عليه عاب وجل عز اهللا لم جند ثم ــه، ب

في قبله (ع) ــي النب داوود و ــن املؤمنني م أحد

(ع) النبي يوسف ثم ــلطانه، س وشدة ملكه

ــى خزائن عل "اجعلني ــر مص مللك قال ــث حي

أمره الذي من فكان عليهم حفيظ ــي إن األرض

إلى لها ــد ح وما ــك ــة املل ــار مملك كان أن اخت

ااعة عنده من الطعام ــارون وكانوا ميت اليمن

أصابتهم"(٥).

منذ ــلف الس ــد بعض عن ــاً واضح ــر كان األم

ــراح ش حتريفات عليهم ــل تنط ــة، ولم البداي

ولكن اليمن، السراة قرب في مصر التوراة..أن

ــرائيليات لإلس كانت العام الرأي على الهيمنة

الباطلة.

في وردت كلمة لكل التفاصيل ــي ف إن التأمل

من وجه عن ــف لنا سيكش القصص القرآني،

العديد من ــص في التخل ــاعدنا يس احلقيقة،

أوهام ــالل خ من نتقبلها ــي الت ــاء، من األخط

مأل الذي ــرائيلي، اإلس ــص القص ــي ف ــة الروع

بعض على ذهنهم في وتغلب املسلمني، كتب

الكرمية. القرآنية النصوص صريح

الزهرة ــق رحي ــة النحل ــص ــا متت كم

بالزهرة الضرر ــق تلح أن دون ــب وتذه

ــون ــذا يك هك ــا، وبعطره ــا وبلونه

احلكيمفي

. حكمته

بعض األرض في ــرى أن ت عجبا ليس

خاصة، للروح أمكنة كأنها األمكنة

أن إال ــيء ش على ــذا ه ــدل فهـل ي

ــالم الس عليه آدم منذ ــة اجلن ــال خي

ال السالم، عليها وحواء

النفس ــل في يعم يزال

اإلنسانية؟

ــداف بعيدة أه لديك ــون تك ــب أن يج

اإلحباط ــي وب بينك ــول حت حتى ــدى امل

تصادفك التي اإلخفاقات تسببه الذي

الطريق. طول على بني احلني واآلخر

أن بل . إلى احلكمة يوصل ال وحده التأمل

وتتبعه هو جيد ما الكثير وتنتقي تسمع

مراحل كلها ، ــره وتتذك الكثير ــرى ت ، وأن

. اإلدراك إلى طريقها عن تصل

النفس جائشة من جائشات أعطم إن

ــعرها تستش التي ــك تل ــا، وأجمله

روعة أمام ــي ف الوقوف عند ــس النف

الجتيش إن الذي ــي، الكون اخلفاء هذا

وال لهذا ــه نفس

عاطفته تتحرك

كميت. حي

مقدسة داخل األرض ً أرض فهناك إذا

األقصى، ــجد املس ــا ، وفيه ــة املبارك

ــام بأنها الش ــني القائل أن ــة واحلقيق

اآليات ــي ف ــروا ــم يتدب ل ــطني وفلس

غير من ــهور املش ــوا وتابع ــة، القرآني

الميكن اآليات ــب بحس ألنها متحيص،

فلسطني!! تكون أن
ص٣٠٠. ج١١،  الناضرة، احلدائق يوسف، البحراني،  (١)

ألنها ــا تاريخي ــتعمالها اس عند ــذر ــي احل ــميات ينبغ ــذه املس (٢)ه

مما األحوال أحسن تيمنا على سميت إسقاطا أو أسقطت ــميات مس

اجلغرافيا. اختطاف بينه بحث األنبياء كما جغرافيا سرقة استهدف

املنان، كالم ــي ف الرحمان ــير تيس ــن، الرحم ــد عب ــر،  ناص  (٣)

.٦٧٧ ص

ــرآن، الق ــير تفس ــي ف ــل األمث ــكارم،  م ــر ناص ــيرازي،  الش (٤)

ص٤٢٧.

ص٧٠ ج٥،  الكافي، (٥)

فرعون، مؤمن آل ر به ذكّ يدعونا ما أال

مثل ينالهم أن من قومه محذرا

وعاد نوح قوم األحزاب: أصاب ما

اجلزيرة من عرب  أقوام وهم  وثمود،

مبا يخاطبهم إمنا  أنه  إلى العربية

من فليس وشاهدوا؟ وسمعوا عرفوا

لم أقوام بتاريخ يحذرهم أن املعقول

شيئا،  عنهم يسمعوا

لفرعون موسى صورة مزورة

العالم، فإن نور ــك نفس في أن اعلم

في ــور الذي الن ترى أن ــتطع ــم تس ل

عن أن تبحث ــث العب ــن ــك فم نفس

آخر. مكان في اإللهي النور
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أمور منها:

سائدة نفعيّة يهوديّة عن نتكلّم -١ أنّنا
الصهيونيّة، هي نا يومَ األبشع ووجهها

منذ نشأت اخلبيثة البذرة هذه أنّ باعتبار

املؤمنة لليهوديّة  مناهض كخطّ التاريخ 

تكاد، أو الوجود من أزاحتها حتّى نفسها

احلقيقية، األمّ  فراخ  اللقلق طائر  يُزيح كما

قيَماً واألنبياء (ع) موسى به أتى ما واستبدل

الكهنة نها وضمّ األنبياء  على قها لفّ أخرى

وأجيال أجيالٌ  عليها وتربّت التوراة، مدوّنةَ 

إالّ نزري ال نحن وبهذا ، احلقّ دين أنّها بحسبان

اإلميان خطّ على ال والبشاعة، االنحراف على

للزيف مناهضني يهود حفنة وجود يُثبته الذي

القرآن بوجودهم ويُقرّ وهناك، هنا الصهيوني

ارَى وَالنَّصَ ادُوا هَ ينَ وَالَّذِ نُوا آمَ ينَ الَّذِ ِنَّ (إ بقوله

لَ مِ وَعَ رِ خِ اآلْ وَالْيَوْمِ ِ
بِاهللاَّ نَ  آمَ نْ مَ ابِئِنيَ وَالصَّ

وْفٌ خَ وَال مْ رَبِّهِ نْدَ عِ مْ رُهُ َجْ أ مْ فَلَهُ اً احلِ صَ

(البقرة:٦٢). ( زَنُونَ يَحْ مْ هُ مْ وَال لَيْهِ عَ

األمس يهود غير هم  اليوم  يهود -٢ إنّ
أجناس من  ينحدرون فهم ساللياً، البعيد

هو إنسان كل فإنّ وبالتالي مختلفة،

طال الذين إسرائيل  بني  أنّ  كما بيئته،  ابن

القرآن في الذمّ من األكبر القسط بعضهم

إال نسلهم من جرائمهم لم يتبقَ على الكرمي

تتوزّع الذين احلاضر، يهود  من القليل  الشيء

أصولية مؤمنة وأخرى بني يهوديّة معتقداتهم

واإلحلاد وغيرها. العلمانية وبني محرّفة

الصفة هذه توارث إمكانية عدم  ٣-
جنس من ليسوا اليهود ألنّ بيولوجيا،

لكنّها أصال، واحدة قومية وال واحد

اجلماعات لتاريخ املتابع إذ تربويّاً. تسري قد

أن يجد البلدان كافة في العنصريّة اليهودية

طبيعة حتكم فاسدة أخالقية هناك منظومة

وبيئاتهم، أجناسهم اختالف على  هؤالء

أو إجنلترا أو روسيا في املتصهينون فاليهود

سلوكيات ميارسون أمريكا أو أسبانيا أو بولندا

واحدة. وإفساديّة عدوانية طبيعة ذات

تعتبر والتي املثال سبيل على أمريكا ففي

الدراسات إحدى تشير إلسرائيل األول احلليف

عبّروا عن بالدراسة املشمولني ٤٩٪من إلى أن

غيرهم من استعداداً أكثر اليهود بأنّ االعتقاد

ما على للحصول املضلّلة األسباب الستعمال

واحليلة باخلداع يبالون ال  أنّهم مبعنى يريدون

                    .(١) يريدون ما لتحقيق والكذب

مبا ون يتسمّ القوم أنّ هؤالء أيضا املتابع ويدرك

مراحل جميع في السلوكي بالثبات يسمى

وكأنّ الشرّ إال يتناسلون وكأنهم ال أجيالهم

جيل من في تركيبة دمائهم ينتقل داخل الشرّ

في أي من جيلهم جيالً تناولت فإذا جيل إلى

مع التشابه كلّ يتشابه فإنه مكان أو زمان

إسرائيل اليوم ما تفعله فكل األخرى. األجيال

املنحرفون اليهود يفعله ما وكلّ املنطقة في

واحلروب الفتنة نيران إشعال من الدنيا كل في

دين يدينونبه وسلوكوراثيانتقل فيالعالمإمنا

التعاليم طريق عن ماضيهم من حاضرهم إلى

يتناقلونها التي احملرفة التلمودية والوصايا

ما واستباحتها، أو وكره األغيار عرقهم بتميّز

املواطن أنّ فكما اخلاصة.  بثقافتهم يسمى

داخل أيضاً يولد فهو ما مجتمع داخل يولد

فالثقافة شخصيته، تشكل خاصة ثقافة

تنمو الذي والوسط األساس اإلطار  هي

أفكاره في تؤثر التي وهي الشخصية، فيه

وخبراته ومهاراته ومعلوماته وقيمه واجتاهاته

انفعاالته ورغباته. تعبيره عن وطرق ودوافعه

على األنثروبولوجية التربوية البحوث وتدلّ

بنمط وثيقة عالقة له  الشخصية  طابع أنّ

أي (الشخصية) له تخضع التي الثقافة

صورة بصدق تعكس  مرآة  الشخصية  أن

فيها. نشأت التي الثقافة

اجلانب على التأثير كبير في دور لها والثقافة

لها، تبعاً ع ويتنوّ ل يتشكّ فتجعله املزاجي

تنمية في ً مؤثرا ً دورا تؤدي الثقافة أنّ كما

(بكلّ املزيّف البكاء ويعتبر االنفعاالت.

الوسائل إحدى ة) واملشتقّ رة املتطوّ أشكاله

عادة الستخدامها اليهود صهاينة التي يلجأ

والوصول مآربهم حتقيق من أجل فعالة بصورة

فألمثالهم السيئة، ومراميهم أهدافهم إلى

أوجدوها بكائيات لتوظيف ميل التاريخ عبر

حولها األساطير، روا سطّ أحداث العدم، أو من

ليكسبوا السنني عبر أجادوها صنعة

ومتثيل العالم. فعقدة االضطهاد استعطاف

منذ أن اليهودية الشخصية الزم الضحية دور

عند للبكاء امليل ذلك  وتبع اليوم،  حتى كانوا

كحائط دينية  كانت سواء الرموز من  رمز

جدران أحد بأنه ً زورا يقولون (والذي املبكى

أثر أي احلفريات كل تثبت لم الذي الهيكل 

من األساطير إيجاد أسطورة أم اآلن) حتى له

في دور للصهيونية كان التي كالهولوكوست

الحتالب قبّة، من حبّتها صنعت ثمّ صناعتها

حائط إقامة في  كذلك  وجنحوا الشعوب.

(السامية)، ونه يسمّ مجسد، جديد للمبكى

كلّما الزيف، دموع وليذرفوا اجليوب، وا ليشقّ

لكشفهم، التاريخ، مراجعة  لباحثٍ عنّ

واحتاللها. الصهيونية  أفاعيل انتقد  أو

على القائمة اليوم الصهيونية  فالشخصية

دائمة بحاجة هي ، وأسطوريّ تاريخي زيف

لون ويفضّ قنع، مُ م مُضخّ بُكائي رمز إلى

واالستثمار للتوظيف قابلة بكائيات إيجاد

واستعادة وتضخيمها الهولوكوست كذكرى

حد إلى تصل تكرارية منطية بصورة تفاصيلها

اليهود حالة وصف معها ليستمرّ الهستيريا؛

أبرزها والتي  الهائلة العوائد جلني بالضحية

الصهيوني للكيان اإلجرامية السياسة تبرير

والبتزاز أوروبا السياسات، لهذه الدعم واجترار

أي باحث ويصعب على العدوان. لدعم مالياً

اال، هذا اليهود في يحصي بكائيات أن معاصر

احلدث األصل مابني موزعة منها املاليني فهناك

واألفالم واملرويات  كالذكريات الفرعي والنتاج

والشعر واخلواطر والروايات والقصص واملقاالت

ومناهج واجتماعية نفسية ودراسات والنثر

بأنّ القول ميكن  حتى سياسي، وفكر دراسية

عبر البكائية هذه  تغطية من متكنوا  اليهود

املتاحة. االتصال ووسائل املعرفة جميع فروع

بالرمز تكتفي ال التلمودية والشخصية

(أسطورة التاريخي أو املبكى) (حائط الديني

هي بل وغيرها) والهولوكوست املاسادا

حتتاج فهي فرعية، أكثر بكائيات عن تبحث

تصاغرت مهما حادثة بكل خاصة بكائية إلى

محاصرة بأنّها العالم أمام تتباكى فهي

في فناءها  يريد عدائي عربي محيط وسط 

واالنتهاكات االعتداءات فيه متارس الذي الوقت

أنظار وأمام صالفة بكل املنطقة شعوب على

يسمى ما قضية على تتباكى أنها كما العالم،

من أكثر التي متتلك اإليراني وهي بامللف النووي

ممّا وتتباكى الستينات، منذ نووي رأس مائتي

تدافع ا إمنّ وهي الفلسطيني  اإلرهاب  يه تُسمّ

األعزل هذا الشعب ضد متارس حني نفسها عن

كما والتجويع! والتدمير  اإلبادة صور أبشع

من تنتهي ال التي  ببكائياتهم متكنوا  أنهم

حركة الصهيونية  اعتبر الذي القرار إسقاط 

الدول غالبية عليه  أجمعت والذي  عنصرية،

حاضرة إجبار من متكنوا سابقا، كما األعضاء

التي التاريخية التهمة إسقاط على الفاتيكان

مقتل مسؤوليتهم عن بهم بخصوص علقت

األساطير فوا وظّ وقد (ع). املسيح السيد

املادية حيث أغراضهم  حرفوها لتحقيق التي

حتى منهم املؤرخني وخاصة  الناس خدعوا

واألقنعة الوجوه أصحاب وهم هذا، يومنا

تستعدي، ثمّ وتعتدي تستجير، ثمّ تثير التي

هِ يصِ قَمِ لَى عَ اءُوا (وَجَ القدمي املشهد ليُعيدوا

فوق وهم الضحية فهم )(يوسف:١٨)، بٍ ذِ مٍ كَ بِدَ

خارج ألنّهم املراجعة يقبلون ال وهم الشبهات،

األمم. في لعبة القانون، املساءلة وفوق

لالبتزاز، األول ملهمهم الكهنة سفر ويعتبر

اإلنسانية كثيرها دفعت ق امللفّ التراجيديا هذه

قد وأنّها خاصة التاريخ،  عبر  غاليا ثمنها

أجل من العالم هذا في الطغيان قوى رت سخّ

العالم في ذون  املتنفّ يريد ال حيث خدمتها

اتها ملفّ فتح  ودول ومؤسسات منظمات  من

نهجها!    تسويق في متواطئون ألنّهم

التي ولعلّ البادرة خبيثة، أشجاراً الزمن مع تتفتّق ممارسة الزيف، بُذورُ

مْ َبَاهُ أ اءُوا (وَجَ قوله سبحانه في (ع) يعقوب أبناء القرآن عن  نقلها

األسالف خطى على سينسحب سلوكاً بذرتْ قد ( ونَ يَبْكُ اءً شَ عِ

اإلميان ممارسة  في سواءً التاريخ، عبر زيفهم األخالف ملمارسة كمبرّر

نْ مِ ةٌ ائِفَ طَ (وَقَالَتْ دية احملمّ مع عصر الرسالة ادِع كما حصل ُالزيفي ا

رَهُ آخِ رُوا فُ وَاكْ ارِ النَّهَ هَ وَجْ نُوا آمَ ينَ الَّذِ لَى نْزِلَ عَ
ُ أ ي بِالَّذِ نُوا تَابِ آمِ الْكِ لِ َهْ أ

وتوظيفه صناعة البكاء فنّ في عمران:٧٢) أو ) (آل ونَ عُ مْ يَرْجِ لَّهُ لَعَ

بأنهم سبحانه قوله د أكّ إذ لآلن، يحصل كما الشخصية للمصلحة

بينما ما، لغرض البكاء متثيل فالتباكي  يتباكون، وليس  )فعال ونَ (يَبْكُ
يتطلب لهذا بالكامل، متثّل هو (املزيّف) التمثيليّ احلقيقي البكاء

احلالة هذه مثل في الفاعل وأنّ خاصة التباكي من أكبر نفسيا ا جهدً

مترير هو ما بقدر فعلته على ا ندمً هنا  بكاه وليس اجلاني، بأنّه  يعلم 

قد التاريخيّة الصهيونيّة النفس بأنّ نقول ومآربه.وعندما ططه 

بعض نغفل ال التاريخ، عبر اخلادع السلوك النوع من فيها هذا د جتسّ

الشخصية الزم الضحية، دور  ومتثيل  االضطهاد عقدة

عند للبكاء امليل ذلك حتى اليوم، وتبع كانوا أن منذ اليهودية

(والذي املبكى -كحائط دينية كانت  سواء الرموز من  رمز

كل تثبت لم الذي الهيكل جدران أحد بأنه ً زورا يقولون

من األساطير إيجاد أسطورة أم اآلن) حتى له أثر أي احلفريات

ثمّ صناعتها في دور للصهيونية كان التي كالهولوكوست

الشعوب. الحتالب قبّة، حبّتها صنعت من
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وهذا ــة، للحكم اإلدراك ــذا وه ــة، أولي ــة بدائي

التعبّد جوهر هو روعة، في ــاس باجلمال اإلحس

اخلالئق). عند

الغيب، ــده، يُثبت عقائ صميم في أتى ــرآن الق

أصيل، ــب الغي ــم لعال ــان ــاب اإلنس ألنّ انتس

انتسابٌ الظاهر (الشهادة) لعالَم ــابه وانتس

ــانيّة اإلنس ــا فاألن ــت، ومؤقّ ــارئ وط ــادع  خ

اهللا أنّ مثلما ، ــبٌ غي ــروح، وال النفس ــدة؛ اخلال

علماء اليوم ــاس الن إميان غيب، وما ــه ومالئكت

القوى أو ــباح األش أو ــنّ واجل باملالئكة ، ــةً وعام

األولياء وبكرامات الفضاء، مخلوقات أو اخلارقة

نويل وعما ر وباخلضْ ــز واملعاج العادات ــوارق وخ

والتعلّق واألبراج والفأل وباحلظّ واألقدار وأمثاله،

وثمار عاء الدّ ين والتديّن ورجاء الدّ ــر وبأث باألمل،

دخيلة في ر متجذّ تأثّر نوع إالّ ، والبرّ اخلير أفعال

ة بقوّ والتعلّق الغيب، عالم بسطوة نفس، كلّ

ة. احلقّ أو احملتملة أو املوهومة من قواه

(اإلميان ــعور ش يُوجدان كالهما والعلم ــن الدي

ويغرزان واالكتمال، ــروري للحياة الض بالغيب)

والتوثّب ــق، باملطل والتعلّق هللا ــام القي ــز حاف

دروبنا، ينبغي ــي ف ً أبدا ــاة امللق ــراره أس ملعرفة

العقل رؤيا بالغيب؛ ألنّ أن يُؤمن للعقل السويّ

ال رحّ فاإلنسان ليكتشف، يسعى أن ووظيفته

إلى ــاهد بُلْغتُه الش الغائب، إلى ــاهد من الش

النطفأ بالغيب، ــه إميان ل ــودُ وج ولوال ــب، الغائ

وفسد، وجمد ر والتزيّد، لَوقف التطوّ أملُ لديه

يُثمر بالغيب ــان اإلمي ن، والتعفّ الغرور ــه وألصاب

ويُزيل التواضع، من املزيد التعلّم، بل ــد من املزي

جهلها ــف يكش ألنّه وتصنّمها النفس تأليه

قائالً ــتاين آينش ــل يسترس لهذا ــا، وضحالته

الباحث يستشعره الذي الديني الشعور (إنّ
العلمي، البحث على حافز أقوى هو الكون، في

حافز)! وأنبل

حروف احلمد، فاحتة بعد القرآن في نتلو ــا م أوّل

(البقرة)، ــورة من س (ألف.الم.ميم) ــة رمزي

لن ألغاز ــة ثمّ ــتكون س ــه دائماً بأنّ ــا لتصدمن

من أوتينا ــا وإنْ حاولْنا ألنّ ــفها ــتطيع كش نس

متعلَّمني احلياة طول على لنبقى قليالً، العلم

ليظلّ ر متطوّ كائنٌ ــان فاإلنس ــفني، مستكش

وحياة، موت من ــة دائمة في جدليّ ويحيا يحيا

(البقرة) كما ليس هو علْم، إلى جهلٍ ــن أي م

(ألف.الم. ــروف ح لغز وبعدَ ــالم. والس لتُذبح

(ألم، بالغيب ــون يُؤمن ــن مَ فَ جند وصْ ــم) مي

ينَ الَّذِ نيَ، تَّقِ لِلْمُ ــدىً هُ فِيهِ رَيْبَ ال تَابُ الْكِ ذَلِكَ

مْ رَزَقْنَاهُ َّا وَممِ الةَ الصَّ ونَ يمُ وَيُقِ ــبِ يْ بِالْغَ نُونَ يُؤْمِ

بالغيب اإلميان غير فليس ــرة:١-٣)، (البق ( ونَ قُ يُنْفِ

ال ما طلبُ ــه طبيعتُ ــان للعمل، فاإلنس داعياً

يحفر لمْ األرض، حتت شيء ال أيقن أن ولو يجد،

ومثقابه، ــه وأللقى معول ــط، لنف وال ــز ال لكن

وراءها نشط للحفر.   أيقن مبغيَّبٍ إذْ لكنّه

(الباحث) ــع ــذي يصن ــو ال ه بالغيب ــان اإلمي

فيُجهده ــم، يعل ال أنّه ــه يقينُ ألنّه ، ــيّ احلقيق

ــم (الرّج ه ــدّ ــف، وض ويستكش ــم ــي يعل لك

على بحث دومنا اجلامد ــة محاول فهو بالغيب)

واجلامد ببالغه، ــذاجة وما هو بس الغيب تناول

في مبا غرور إنّه ــال اضطرار، ب ن واملقلَّد كاملتكهِّ

اادلة ويستفزّ واالكتفاء، الوصول يُوهم اليد

ففي احلقيقة، لطلب ــعي الس من بدالً باخلواء

نحن؟ صنفٍ أيّ

ولم ة كأمّ فيها ــون واقف نحن كم قضيّةٍ

يستفزَّ لم اً؟ معرفيّ ــكاالتها بإش نتحرّش

ــل ب ــا، ه منطقِ ــكُ وركي ــا ــا وهنُه عقولَن

من بدالً فقط لدينا للدفاع ــا كلّ م جنّدنا

(نؤمن ال أنّنا يدلّنا ما ــث؟ البح على حثّنا

بالغيب) ــم (نرج بل ــه، لنطلب ــب) بالغي

ــي ف ــح ننب ــى لنبق ــرِّده، ونُش ــده  لنُبع

ــةٌ سَ مْ خَ ولُونَ (وَيَقُ اجلدال كهف

ــاً م رَجْ ــمْ لْبُهُ كَ مْ ــهُ ادِسُ سَ

)(الكهف:٢٢)! يْبِ بِالْغَ

ــتريح يس ــل العق

ــزة، اجلاه ــكام لألح

لمْ ــا ــه م ــذا دأبُ ه

ليجتهد، يُطوَّع

يبحث ــل  العق

ــة املعلوم ــن ع

ألنّ السريعة

لهما تعرّض  مفهومان، وموقفان
ــة؛ ــى الدقّ مبنته ــا بينهم ــل وفصّ ــابُ اهللا كت

ى ــمّ وس ــب، بالغي ــان واإلمي ــب بالغي ــذف  الق

يُؤمن والذي ،ً وخاسرا ً كافرا بالغيب يقذف الذي

فلحاً. ومُ مؤمناً بالغيب

الةَ الصَّ ونَ يمُ وَيُقِ ــبِ  يْ بِالْغَ نُونَ يُؤْمِ ــنَ ي (الَّذِ

(البقرة:٣) ( ونَ قُ يُنْفِ مْ رَزَقْنَاهُ َّا وَممِ

يْبِ بِالْغَ فُونَ ذِ وَيَقْ قَبْلُ نْ مِ بِهِ رُوا فَ كَ (وَقَدْ
ــن ع ً ــدا ـــبأ:٥٣)  بعي (س ( ــدٍ ي بَعِ انٍ ــكَ مَ ــنْ مِ

شيء، من ــوس احملس وراء يظنّ ال متيبَّس عقلٍ

عقلٍ ر، يُبصَ ال شيئاً يبصر ما أنّ وراء يفطن وال

التجريبي ــم ــني العل ب املوائمة ــتطع ــم يس ل

(امليتا ــي الطبيع فوق ــم وعل ــاء) (الفيزي
ضيِّقة ــة محضة مادّي ــرط في ــاء)، فانخ فيزي

حقل في ين وقيَم الدّ ــتْ باألخالق والروحنة ألق

والالعلميّة! اخلرافة

إنساناً، صار اإلنسان به ما أنكر أعزّ ن عمّ بعيداً

يُشاهد ما وراء ــويّة، أدركت أنّ بعقول س ولنبدأ

،ً وإبهارا ــةً وخفاءً دهش أكثر ــاهد، تُش ال عوالمَ

أعلى غير غيبيّ آخر ــودٌ له وج مظهرٌ املادّة وأنّ

أو الطاقة ــو ه ،ً ــزازا اهت أكثر بذبذبة ــور، منظ

به بل الكون متأل معظم الذي أو القوى، املوْجة

واخلالئق. اخللق وكان الكون كان

الذي (آينشتاين)، املؤمنة العقول تلك  من
العالِم: (إنّ ــع بتواض ــدد، الص هذا ــف في هت

وأجملها، النفس جائشات من جائشة أعظم

الوقوف في عند النفسُ تستشعرها تلك التي

إنّ الذي واإلظالم، الكوني اخلفاء هذا أمام روعةٍ

حيٌّ عاطفته، تتحرّك لهذا وال ــه نفسُ جتيش ال

أن نشقّ حجبه، ــتطيع نس ال خفاء إنّه كميّت،

هذا ومع ــره، فج أنْ نطلع ــتطيع نس وإظالمٌ ال

احلكمة أحكم ما هو شيئا وراءه أنّ ندرك نحن

هو اجلمال أجمل ــيئا وراءه ش أنّ ونحسّ تكون،

تستطيع ال جمال، وهو حكمة، وهي يكون، ما

لهما في صوَر إال القاصرة، عقولُنا تدركهما أن

ــعور ش يُوجدان كالهما ــم والعل الدين

للحياة ــروري  الض ــب) بالغي ــان (اإلمي
هللا القيام ــز حاف ــرزان ويغ ــال، واالكتم

أسراره ملعرفة والتوثّب باملطلق، والتعلّق

دروبنا. في ً أبدا امللقاة

آينشتاين: يقول

ــات جائش من ــة جائش إنّ أعظم "
ــي الت ــك تل ــا، وأجمله ــس  النف

الوقوف ــد عن النفسُ ــعرها تستش

الكوني ــاء اخلف هذا ــام أم في روعةٍ

ــه نفسُ جتيش ال ــذي إنّ ال ــالم، واإلظ

ــيٌّ ح ــه، عاطفت ــرّك تتح ــذا وال له

أن ــتطيع نس ال ــه خفاء ــت، إنّ كميّ

ــتطيع نس ال حجبه، وإظالمٌ ــقّ نش

ندرك نحن هذا ومع فجره، ــع نطل أنْ

أحكم ــة احلكم ــو ه ــيئا ش أنّ وراءه

هو ــيئا ش وراءه أنّ ونحسّ ــا تكون، م

وهي حكمة، يكون، ما اجلمال أجمل

تدركهما أن تستطيع ال جمال، وهو

لهما صوَر في ــرة، إال القاص عقولُنا

للحكمة، اإلدراك وهذا أولية، بدائية

روعة، في ــال باجلم ــاس اإلحس وهذا

اخلالئق".              عند التعبّد جوهر هو
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االلتقاط ــي ه ــه ــط في تنش ــهل وظيفة أس

الصناعة وظيفة ال ،( واخلمّ واالتعبئة(اللمّ 

ــتهلِك مُس بني الفرق هذا هو د، هِ
ُا واالختراع

وعادةٍ ــدع، ومب ومقلّد ــب، وكات وقارئ ــج، ومنت

وإرادة.

ــل ــن التحلي م ــل، العم ــن م ــرب ــل يه العق

وإنّ ــه، نفس يريح يريد أن ــرز، والف والتمحيص

ووفاته. حتنّطه راحتِه في

مع عدل تتماسّ التي العويصة ــائل املس أكثر

ومحسومة لدى معظمنا محلولة تعالى، اهللا

االجترار أو ــن تُتاخم الغرور، بالتكه ــاطة ببس

، البحثيّ أو التنقيب بأدلة رصينة ــوم املدع غير

البسيطة: التعميمات بهذه

مشرك. ألنّه النار في الهندوسي

ــب ــوم والكواك النج ــدون يعب ــوم ــة ق الصابئ

مشركون. وهم املالئكة، ويُؤلّهون

عن اإلسماعيلية ة منشقّ فرقة باطنية الدروز

وزنادقة. ار وهم كفّ اخلليفة الفاطمي، تؤلـه

البوذي عابد األصنام.

النار. ويعبد هات األخوات واألمّ ينكح اوسي

لألكثرية وال رأي ، ــيّ ــام وضع نظ ــة الدميقراطيّ

اهللا. حكم قبال

يُقتل. (ص) د محمّ عن دين املرتدّ

أو البيت آل ــض تبْغ نواصب ــالمية الفرق اإلس

وأبناءه. ا عليّ يُؤلّهون روافض

(ع) وعيسى كلّهم يؤلّهون املسيح، النصارى

القرآن. بنصّ يُصلب لم

ــة باللغة مكتوب ــي وه ــا، كلّه ــزوّرة ــوراة م الت

من العربيّة! هي أقدم العبريّة التي

ولو والعلم احلكمة ونطلب كيف سنستفيد،

وأدانت األقوامَ نا أحكامُ ــبقتْ س إذا ني، الصّ في

بدون عات والتنوّ واألفكارَ الثقافات كلّ ــلَفاً س

ــاف استكتش أو ــا فهمه ــة محاول ــا أو بحثه

على معنا، بل مشتركها على صوابها، للعثور

وأخطأنا؟! فأصابوا علينا فيه ارتقوا ما

عقله، ا يُتعب نفسه ليُعمل والواحدُ منّ كيف؟

األنا، ــرة بغيْ ــحونة املش عاطفتُه ــتْ ل متى أمْ

وترسيخ عقيدته تبرير في زّ، استُفِ بعدما ليجدّ

النزيه البحث ــن م بدالً وحتصينه األوّل ــه جواب

ا مَ كَ مْ ارَهُ َبْصَ وَأ مْ تَهُ َفْئِدَ أ لِّبُ (وَنُقَ الصواب عن

مْ يَانِهِ غْ طُ فِي ــمْ رُهُ وَنَذَ رَّةٍ مَ َوَّلَ أ بِهِ نُوا يُؤْمِ ــمْ لَ

بل بغيب، يؤمن ال فهو ــام:١١٠)، (األنع ( ــونَ هُ مَ يَعْ

فيه، إنّها ل تعجّ ــا ومب ذهنه، موجود في ــو مبا ه

الرحمن خاطبهم من نفسيّة حتكي عقليّة أو

اآلخرة)! وتذرون  العاجلة (حتبون 

(النبيّ ــوذا أنّ ب ــا؛ ن يهمّ أو ــرف نع هل ــالً، فمث

الناس، بني ــاواة وباملس بالتوحيد، جاء الهندي)

ونادى بال ــة قرون، بخمس ــيح املس ظهور قبل

ــالح والتقوى، بالص ــد إالّ أح على ألحدٍ ــل فض

والسرقة، الزنا، وحترمي النفس، قتل بتحرمي وقال

اخلمر؟! وحترمي والكذب،

وضوء أون يتوضّ أنّ الصابئة نا يهمّ أو نعرف وهل

ربّا) (الكنزا س املقدّ كتابهم وفي ــلمني، املس

آدم إلى مُعظمه ــون الذي يُرجع آدم، ــدرة أو س

(ع)، وغيرهم ــيث وإدريس ش والنبيّ ــول الرس

(مشلماني: مسلمني بوصفهم حون يتمدّ

وهم ــة)، ــة اآلراميّ العربيّ ــم ــب لهجته حس

وضعه هللا كبيت ــرّفة املش ــون الكعبة س يُقدّ

بيت ونها ــمّ ويُس (ع) وإبراهيم كإدريس أنبياء

األزلي الواحد باإلله ويُؤمنون (بيت هيي)، احليّ

ــات محرّم ــون ويحرّم ــر، اآلخ ــوم ــدي، وبالي األب

وكذب وزنا ــرقة ن قتل وس مِ ــالم نفسها، اإلس

وكلّ ــدم وال كامليتة ــات وجناس ــحر وس ــذاء وإي

يومياً مرّات ثالث الصالة ويُؤدّون وضار، ــكر مس

وعند الغروب، زوالها، وعند طلوع الشمس، قبل

يوماً! في السنة ثالثني ويصومون

املسلمُ قرأ لو احملسومات، آخر مثاالً عن لنأخذ

(التوراة) لرأى أنّ يت مّ سُ التي الكهنة مدوّنة

ــريانيّة) الس (فروع عربية ــات بلهج ألفاظها

التصويتات الختالف نتيجة عليه ــتْ غمض وإن

فمثالً: والترجمات، واإلبداالت

ــف، يوس ة قصّ ٩) من  :٣٧ ــن التكوي ــفر (س ــي ف

ــود، ع ــم حلُ ــي، حلمت ــه ــر، هن (ويأم ــول يق

ــر عش ــد وأح ــرح“ وهـ“ي ــمش“ هـ“ش ــه  وهن

مع ية بالعامّ ــا اقرأه لي) ــتحومي مش كوكبيم

ــينات) ــينات س بعض(الش ــدال ــة إب مالحظ

ــي ه ــة البداي ــاء) (ه وأنّ ــاءات) ــاءات خ و(احل

للجمع تأتي ــة النهاي ــم) و(مي ــف، الم التعري

يقول -أي ــر (ويأم ــة، فتُقرأ املصريّ ــة كاللهج

الشمس وهنا عاد، حلُم حلمتي، هنا يُوسف-

جاء الكلمة ــذه ه ــن وم ــر، ــو القم وه - واألرخ

مشتحومي- كوكب ــر عش وأحد - وتأريخ“ ”أرّخ

قَدْ «إنِّي : ــالَ (فَقَ ــم وتُترج لي) ــتحيني- مس

دَ رُ وَأحَ مَ وَالْقَ سُ ــمْ الشَّ أيْضا وَإذَا لْما حُ تُ لُمْ حَ

قول هو أليس ــي»)، دين لِ ــاجِ سَ با وْكَ كَ ــرَ شَ عَ

سَ مْ وَالشَّ باً وْكَ كَ ــرَ شَ عَ دَ َحَ أ َيْتُ رَأ ِنِّي (إ القرآن

)(يوسف:٤)؟! ينَ دِ اجِ سَ لِي مْ َيْتُهُ رَأ رَ مَ وَالْقَ

التي منها) ــات (املئ أنّ معظم املرويّات ــرأى ول

ــن التفاصيل م ــر والكثي ــرآن، الق ــا ــر به فُسّ

ــينبهر بكثيرها س التي والفقهيّة ــرعيّة الش

األنبياء تاريخ أنّ وسيرى هناك، منصوصة ألنّها

وأقوالهم مأخوذٌ احملكيّة ــم وتفاصيل قصصه

ملن األمثلة، بعض فهاك ــوراة، الت من معظمه

ونصوصها، وفقهها ــرعتنا وش مرويّاتنا يعرف

ليُقارِن:

أحكام املرأة ــي ف ١٢، نقرأ الالويّني ــفر س ــن فم

ساء: النفْ

رَاةٌ امْ ــتِ بِلَ حَ إذا : ــرَائِيلَ إسْ ــي  لِبَنِ ــلْ («قُ
. ــامٍ أيَّ ةَ ــبْعَ سَ ــةً ِسَ جنَ ــونُ تَكُ ــرًا ذَكَ تْ ــدَ وَوَلَ

وَفِي . ــةً ِسَ ونُ جنَ ا تَكُ لَّتِهَ عِ ثِ مْ طَ أيَّامِ فِي ــا مَ كَ

ثَالثَةً يمُ تُقِ ثُمَّ . رْلَتِهِ غُ ْمُ حلَ ُ نتَ يُخْ ــنِ الْيَوْمِ الثَّامِ

سٍ دَّ قَ مُ ءٍ يْ شَ لَّ كُ ا. يرِهَ هِ تَطْ دَمِ فِي يَوْما وَثَالثِنيَ

أيَّامُ لَ مُ تَكْ ــى تَّ حَ ِئْ جتَ سِ ال ــدِ َقْ املْ وَإلَى ــسَّ َ متَ ال

ا). يرِهَ هِ تَطْ

نقرأ: ،١١ الالويّني سفر املأكوالت، وعن

تَرُّ وَيَجْ ِ نيْ لْفَ ظِ هُ مَ وَقَسَ لْفا ظِ قَّ شَ ا  مَ لُّ (كُ

تَرُّ يَجْ ألنَّهُ ــبَ وَاألرْنَ . لُونَ تَاكُ إيَّاهُ فَ ــمِ ائِ الْبَهَ نَ مِ

ِنْزِيرَ وَاخلْ . مْ لَكُ ــسٌ ِ جنَ وَ فَهُ لْفا ظِ ــقُّ يَشُ ال نَّهُ لَكِ

تَرُّ يَجْ ال نَّهُ لَكِ ِ نيْ لْفَ ظِ هُ مُ سِ وَيَقْ لْفا ظِ قُّ يَشُ ألنَّهُ

ال ا ثَثَهَ لُوا وَجُ تَأكُ ال ا هَ ْمِ حلَ نْ مِ . مْ ِسٌ لَكُ جنَ وَ فَهُ

. مْ لَكُ ةٌ ِسَ جنَ ا إنَّهَ وا. سُ تَلْمِ

فِي ــفٌ رْشَ وَحَ انِفُ زَعَ ــهُ لَ ــسَ لَيْ ا مَ لُّ كُ ــنْ لَكِ

نْ وَمِ ِيَاهِ املْ فِي دَبِيبٍ لِّ كُ نْ مِ ارِ األنْهَ وَفِي ــارِ الْبِحَ

. مْ لَكُ رُوهٌ كْ مَ وَ فَهُ ِيَاهِ املْ فِي يَّةٍ حَ سٍ نَفْ لِّ كُ

ا إنَّهَ . لْ تُؤْكَ ال ــورِ. يُ الطُّ نَ مِ ا ونَهَ رَهُ تَكْ هِ ــذِ «وَهَ

اةُ ِدَ وَاحلْ ــابُ قَ وَالْعُ ــوقُ وَاألنُ ــرُ النَّسْ : ــةٌ رُوهَ كْ مَ

هِ نَاسِ أجْ لَى عَ قُ وَالْبَاشِ

الخ .... هِ نَاسِ أجْ لَى عَ رَابٍ غُ لُّ وَكُ

بَا ــهِ وَالدَّ نَاسِ أجْ لَى عَ َرَادُ اجلْ . ــونَ لُ نْهُ تَأكُ مِ ا ذَ هَ

.. هِ نَاسِ أجْ لَى عَ

مثالً: املعاشرة، الزواج أو ومن أحكام

. يكَ أخِ رَةُ وْ عَ ا إنَّهَ . فْ شِ ال تَكْ أخيك رَأةِ امْ رَةَ وْ عَ

ــذِ تَأخُ وَال . ــفْ شِ تَكْ ال ــا وَابْنَتِهَ ــرَأةٍ امْ رَةَ ــوْ عَ

ا.. رَتَهَ وْ عَ ــفَ شِ لِتَكْ ا ابْنَتِهَ ابْنَةَ أو ــا ابْنِهَ ابْنَةَ

رِّ لِلضِّ ا تِهَ أخْ ــى لَ عَ رَأةً امْ ــذِ تَأخُ وَال . رَذِيلَةٌ ــهُ إنَّ

تَرِبْ تَقْ «وَال ا. يَاتِهَ فِي حَ ا هَ عَ ا مَ رَتَهَ وْ فَ عَ شِ لِتَكْ

ا. رَتَهَ وْ عَ فَ شِ لِتَكْ ا ثِهَ مْ طَ ةِ َاسَ جنَ فِي رَأةٍ امْ إلَى

وَال . سٌ إنَّهُ رِجْ . رَأةٍ امْ ةَ عَ اجَ ضَ مُ رًا ذَكَ عْ اجِ تُضَ وَال

..إنَّهُ ا بِهَ سَ فَتَتَنَجَّ كَ عَ جَ مَضْ ةٍ يمَ بَهِ عَ مَ لْ ْعَ جتَ

. ةٌ شَ فَاحِ

ــائر س مصادر التوراة، وفي ً في ا جدّ كثيرٌ وغيره

ل وّ ميُ أو ــه مع ــترك ممّا نش والثقافات ــات الديان

الباطلة! أو الصحيحة فروعنا، أو أصولنا

النتيجة؛

ية نقصه، ــن بجدّ ليُؤم عقلُنا ر يتطوّ ــم نحن ل

بحاجته يُؤمن ــم ل ومبتنياته، ــه ونقص مباني

التعبئة عدا اته ووظائفه إمكانيّ ــغيل تش إلى

لضرورة ــدُ بع ر ــوّ نتط ــم ل ــدمي، للق ــرار واالجت

ثقافات بني جنسنا (غيب) على حتّى الع االطّ

نؤمن والشعوب، فكيف املذاهب والديانات من

نتعرّف عليها عوالم(غيب)نستطيع أن بوجود

أخطاءنا؟! ا رمبّ نتعلّم أو منها نستزيد أو

القصص من الكثير أقرأ سنني كنت منذ ولقد

واملأثورات واألمثال م واحلِكَ واملرويّات والتفاسير

ها بعدَ ــأت تفاج ــى حتّ ــالمي، اإلس ــي تراثنا ف

وثقافات متأل ــات ــي ديان ف ــودٌ موج ــا أنّ كثيره

بوذا، ــدى ل ــه، نفس ــصّ بالن ــاً ــم، وأحيان العالَ

املصريّني، قدامى لدى والدروز، ــيوس، وكونفوش

سنة، آالف ــتّة س قبل ــومريّني والس والبابليّني

يدلّنا أنّ ما واملسيحيّني، الصابئة واليهود ولدى

ل يُبدَّ لم املناسك وظواهر الشرائع، تبايُن بعضِ

والتعاليم ــق احلقائ ــكاة مش بأنّ األمور جوهر

انحراف من عليها ــرأ ط مهما واحدة ــالق واألخ

يد وأنّ طقسيّة، ومبالغات ــريّة أو تفريعات بش

من يُفيده ــيئاً لته ش ونوّ إالّ ً أحدا تترك اهللا لم

مْ لَهُ مَ عَ ــةٍ أُمَّ لِّ ــكُ لِ ــا زَيَّنَّ ــكَ لِ ذَ (كَ ــة احلقيق

انُوا كَ َا مبِ ــمْ فَيُنَبِّئُهُ ــمْ هُ عُ رْجِ مَ مْ رَبِّهِ ــى ِلَ إ ــمَّ ثُ

)(األنعام:١٠٨). لُونَ مَ يَعْ

الثقافات ــل نخائ حتوي ــا أنّ ثقافتن لي ــح اتّض

الكرمي ــه كتاب عن ــبحانه س قال كما ــى، األول

فبعض (الشعراء:١٩٦)، ( َوَّلِنيَ األْ زُبُرِ ي لَفِ ِنَّهُ (وَإ
وهكذا اآلخرين، ــرس ثمار غ أجود ــا من معارفن

ما ــن وأحكم وأحس ــود أج ــر ــي، أن نتخيّ ينبغ

ينَ الَّذِ ــاد، عب ــرْ (فبشِّ لصناعتنا، ني، العاملَ لدى

ينَ الَّذِ ُولَئِكَ أ نَهُ سَ أَحْ ونَ فَيَتَّبِعُ وْلَ الْقَ ونَ عُ تَمِ يَسْ

(الزمر:١٨)   ( َلْبَابِ األْ ُولُو أ مْ هُ ُولَئِكَ وَأ
ُ اهللاَّ ــمُ اهُ دَ هَ

والثقافات ــات الديان ــا تتبّعن ــو ول ــال ــذا مث ه

كاهلنا ــن ــا ع ــا، وأزحن أنواعه ــى ــكار عل واألف

لسنا أنّنا وألدركنا عجباً، لرأينا االستعالء، غرور

أن والواجب الالئق كان وإن اءه)، وأحبّ اهللا (أبناء
وألدركنا ، باحلقّ ه ــلَ باخلير ورُس اهللاِ دُعاةَ نُصبح

كثيرة ــة وقيَميّ ــة ثقافي ــتركات مش ــة أنّ ثمّ

العالقة ــا وتأصيل عليه البناء ــا بإمكانن ً ا ــدّ ج

ومحبّته اآلخر ً للتعامل مع ــرا ــانية جسْ اإلنس

األحكام ــارات بعب ــه اجتزائ من ــدالً ب ــه، وفهم

ً را حقِّ مُ ديناً مُ ً اختصارا تختصره التي املسبقة،

مكان مِن بالغيب ــا به ــالً العناً، نقذفه ومُضلِّ

ولم ــرّف، نتع ــرأ، ولم نق لم ــا ــد، فقط ألنّ بعي

غيب اآلخر ــب)؛ (الغي ــف لكش جهداً نُحاول

بوجوده. نُؤمن لم ا، ألنّا عنّ غاب الذي

املنسوبة احلكمة إالّ مأثورنا في يكن لم  لو
احلقّ ــذوا (خ ــبيالً س ــا به ــى لكف ــيح للمس

ــن م ــل ــذوا الباط تأخ وال ــل، ــل الباط ــن أه م

دعوى فهذه ــكالم)، ال ــاد نقّ كونوا ، ــقّ أهل احل

العكوف وعدم ــر اآلخ لدى احلقّ ــاف اكتش إلى

فحتماً ،( احلقّ (أهل أنّنا بدا ــو اليد ول ذات على

كما أخبر األمور ــي بعض ف وأوهامٌ باطلٌ لدينا

بحدّ ــيح املس ــن ع ــة الرواي (ع)، وأنّ ــيح املس

ــر النظ ــضّ (ص)، بغ ــا ن نبيّ ــن ــدالُ م ــا ب ذاته

ــياقنا، يُعلِّمنا س ــع م ــا مضمونه ــاق ــن اتّف ع

الثقافات، ــة بقيّ ــن ــقّ م احل ــرّي حت ــروعيّة مش

ــروخنا املعرفيّة ش وجلبْر الفئويّة، من ــروج للخ

ــة ضالّة و(احلكم ــة، احلضاريّ أو ــلوكيّة أو الس

بها). أحقّ أنّى وجدها فهو املؤمن،

ــت، اإلنترني ــن م ــوراة الت ــزال إن ــي العرب ــث الباح ــكان  - بإم  
املوقع ــا، كهذا وغيره واإلجنليزية ــة!) و(العبريّ ــة العربيّ ــات بالترجم

http://www.e-sword.net مثالً:

ومبتنياته، مبانيه ونقص نقصه، ية بجدّ ليُؤمن عقلُنا ر يتطوّ لم  نحن
واالجترار ــة عدا التعبئ ــه ووظائف اته ــغيل إمكانيّ تش ــه إلى بحاجت ــم يُؤمن ل

ــنا جنس بني ثقافات (غيب) على حتّى الع االطّ لضرورة بعدُ ر نتطوّ للقدمي، لم

نستطيع (غيب) عوالم بوجود نؤمن فكيف ــعوب، والش والديانات املذاهب من

أخطاءنا؟! ا رمبّ نتعلّم أو منها نستزيد أو عليها نتعرّف أن
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على ــن احملال م ما يجعل عاملنا ــن ع ــة مختلف

بهم يلتقوا ــاهدوهم أو يش أن الناس العاديني

القرآن يخبرنا ذلك وفي أحاديثهم، يسمعوا أو

ال يْثُ حَ ــنْ مِ وَقَبِيلُهُ وَ هُ ــمْ يَرَاكُ ِنَّهُ إ ) ــرمي: الك

ال ينَ ــاءَ لِلَّذِ َوْلِيَ أ نيَ اطِ ــيَ الشَّ لْنَا عَ جَ ِنَّا إ مْ تَرَوْنَهُ

من إمكانيات من بد فال ،(٢٧ ــراف: )(األع ــونَ نُ يُؤْمِ

تلك عاملهم، الدخول على ننا من متكّ خاص نوع

كما فقط أعطيت لبعض األنبياء ــات اإلمكاني

اهللا لنبي رت اجلنّ سخّ فقد الكرمي، أخبرنا القرآن

محمد(ص) نبيّنا إلى أوحي وقد سليمان(ع)،

يتلو القرآن وهو ــه ل منهم نفر ــتمع اس أنّه قد

وسارعوا مبا سمعوه إعجابهم عن أعربوا ولقد

عرضوا أنّهم الروايات بعض وحسب به، لإلميان

كانوا يفعلون خدماتهم كما النبي(ص) على

رفض النبي أنّ إال ــليمان(ص) س نبي اهللا ــع م

وعلى وتعالى ــبحانه س اهللا على اعتمادا ذلك

ــى طاقات ــا وعل ميلكه ــي الت ــوة ــدرة والق الق

أيدوه. الذين املؤمنني

بدأت ــة قدمي عالقة ــان باإلنس ــنّ اجل ــة إنّ عالق

هذه ــرزت وقد ب األول، ــان آدم اإلنس ــق ــذ خل من

أن اجلنّ ــن م وهو إبليس ــم أقس حني ــة العالق

اعتقد أن بعد آدم ببني ليتربّص ــده جه يكرّس

هللا في خليفة باختياره عليه ل فُضّ ــد أنّ آدم ق

منه، أولى ــه أنّه نفس يظنّ كان ــع أنه أرضه م

من وسائل ــتطيعه يس ما ــتخدما مس فانبرى

عن وتنحيتهم آدم إغواء بني بغية ــات وإمكاني

في والسعادة.فاجلنّ القرب و حتقيق اخليرات نيل

معنية ــت وليس اإلنس تعادي كائنات ال األصل

بل اجلن ــياطني ش من وجنوده إال إبليس ــم، به

القرآن شرح وقد اإلنس، ــياطني ش من وجنوده

لة مفصّ ــورة بص وأوضح العالقة ــذه ه الكرمي

ــة العالق ــذه ه أنّ ــنيّ وب ــه، وبني آلدم ــه عداوت

الطويل ــخ التاري عبر ــا وامتدادها ــى قدمه عل

واخلداع الوساوس ى ال تتعدّ أنّها إال ــانية لإلنس

الهيمنة ميلك ال ــس فإبلي والتغرير، ــال واالحتي

ــان اإلنس على ــة املطلق ــيطرة والس ــرة القاه

في ــف اإلميان ضع ممن هم ضحاياه ــإنّ لذلك ف

في واألخالق ــم عقوله في ــق واملنط ــم قلوبه

ال ــرّ أنّه يق ــه إبليس نفس حتى أنّ ــهم، نفوس

ميكنه ما أقصى وإنّ ــد، على أح ــلطانا س ميلك

والدعوة احليلة ــاليب أس ــتخدام اس هو عمله

الشريرة الدنية باألعمال القيام للتحفيز على

والرقي اخلير ــتجالب اس عن الناس تبعد ــي الت

نْ مْ مِ لَيْكُ عَ لِي انَ ا كَ الروحي..(وَمَ ــامي والتس

فَال لِي بْتُمْ ــتَجَ فَاسْ ــمْ تُكُ وْ دَعَ َنْ أ ِالَّ إ انٍ ــلْطَ سُ

 .(٢٢ إبراهيم: )( مْ كُ سَ َنْفُ أ وا وَلُومُ ونِي تَلُومُ

ــى برح يخش ما ــان اإلنس أنّ إال كل ذلك، ورغم

الطويل تاريخه ــر وعب اهول، العالم هذا ــن م

التي ــات والرواي القصص من ــكاال ــج أش نس

األوائل ــون املتهم ــنّ هم اجل إلى اجلن، ــب تنس

ــيرها تفس عن يعجز التي الظواهر ــب في أغل

نسمع مازلنا هذا يومنا وإلى علميا، ــيرا تفس

هنا تتردد واألحاديث التي ــن القصص م الكثير

بأنه قد أخرج البعض كادعاء ، ــنّ اجل عن وهناك

من أهله ــكا ش أن بعد املرضى ــد أح من ــا جني

صراخا وأصواتا إصداره ومن ــة الغريب تصرّفاته

أكثر من إلى يذهب البعض إنّ بل غير طبيعية،

أنّ وعرف هذا اجلنّي ــع ث م حتدّ أنّه عي فيدّ ذلك

يديه على أسلم قد وأنّه بوذية أو يهودية ديانته

إال يفعل ال يديه بل وصار طوع اهللا! ــن بعون م

قصص أيضا وهناك ــر. اخلي عمل من يأمره ــا م

، باجلنّ ــكونة املس بالبيوت ــرَف يُع ما عن ــروى تُ

ــرحيات، واملس لألفالم ثرية أصبحت مادة والتي

أصواتا يسمعون أنّهم ــاكنوها عى س يدّ حيث

ــكون، الس فترة في خاصة وأحاديث بل وحنينا

ــى روايتها ــع عل يجم ــص القص ــك ــل تل ومث

مبا البيت املسكون، هذا دخل كلّ من ويؤكدها

أصحابها أنّ للشك فيها، لدرجة يترك مجاال ال

ــراء لش بخس بثمن وبيعها مغادرتها لون يفضّ

خوفهم وقلقهم. من راحتهم والتخلص

مجتمعاتنا ــي ــر ف تنتش القضايا ــذه ــل ه مث

األخرى اتمعات في وجودها ورغم اإلسالمية،

ــيحي إال أنّ املس الغرب ــات مجتمع في ــى حتّ

ولعل السبب ز بها، تتميّ اإلسالمية تكاد ة األمّ

والتخلف ــل اجله ــار إلى انتش أغلبه في يعود

ــة حال ــة وغلب ــات واألزم ــات ــرة الضغوط وكث

أن تكون ــي الطبيع ومن ــراب، واالضط ــأس الي

املصائب ــبة امليل لنس احلالة هذه إفرازات أحد

ــريرة، ش وجهات غيبية ــادر مص إلى ــالت والوي

الوقات اجلنّ ــى إل االتهام أصابع توجيه ــى وإل

ومكنة، قدرة ــه تفوق إنّها ــان اإلنس ن يظّ التي

من الغيب وتطلع على ميلكه ال ما متلك ــي والت

وهو ــان أعداء اإلنس أعدى ــع إلى وبالطب ــه، دون

فهؤالء ، اجلنّ جنس وهم من وأتباعه الشيطان

على وقادرون آدم ــي بن على ــلّطون مس جميعا

أن وميكنهم بدنه، بل في واحللول األحوال تبديل

فوا ويخوّ املنازل ويسكنوا رجل إلى لوا املرأة يحوّ

يكثر تداولها األفكار من هذا ومثله أصحابها،

إلى األفكار فيها تلك ل لدرجة تتحوّ بني الناس

ــدة الفاس العقيدة هذه ــري وتس دين وعقيدة،

بها ــن يؤم حني ــة خاص ــن ــى الدي ــب إل وتنس

والقائمون ــن الدي ــاالت رج بصحتها ــم ويحك

ــادي وغير امل لالنتفاع ــادة م تكون وحني ــه، علي

املادي.

اجلنّ عن كثيرة مواضع في ث ــرآن الكرمي حتدّ الق

ميكن أن أنّهم ــه آيات خالل من يثبت ــه لم أنّ إال

وحتى الشيطان اإلنسان، بدن في يتلبّسوا

عالم عن كليا ــا اختالف يختلف اجلن ــم إن عال

خلق منها، ــي الت املادة ــي ف إذ يختلف ــس، اإلن

بها، يتميز ــي الصفات التي أنه يختلف ف كما

إلى والصفات املادة في ــالف هذا االخت وقد أدى

وإلى خصوصيات القدرات في اختالفات كبيرة

فإنّ ذلك ومع اآلخر، ــن ع عالم كلّ بها يختص

التكليف في اإلنس عالم مع ــترك يش عاملهم

وما يترتب ــاب، باحلس والوعد ــادة بالعب ــر واألم

والقدرة واإلدراك ــل العق ــود وج من ــى ذلك عل

ــى التمييز بني وعلـ ــل والعم ــر ــى التفكي عل

تْ لِمَ عَ دْ لَقَ ) قال تعالى: والشر، اخلير طريقي

اجلنّ أن أي ،(١٥٨ (الصافات: ( رُونَ ْضَ ُ حملَ مْ ِنَّهُ إ ــةُ ِنَّ اجلْ

وأنها مكلّفة وغاية وجودها علم بحقيقة على

اآليات بيّنت وقد اإلنس، مثل متاما وستحاسب

ــادة، قال والعب ــان باإلمي ــورون مأم ــا أنّهم أيض

ون) بُدُ لِيَعْ ِالَّ إ وَاإلِنسَ ِنَّ تُ اجلْ لَقْ خَ ا وَمَ ) تعالى:

ــمهم باس كاملة ــورة س (الذاريات:٥٦)، ونزلت

أنهم ــا منه ــرة كثي ــل تفاصي ــم ــرت عنه ذك

الكافر، وأنّ ــم ومنه ــلم املس فمنهم ــاف أصن

والنجاة الرشد سبيل أدرك فقد هللا أسلم من

جهنم، ــى إل مصيره ــإن ف وكفر ــرض ــن أع وم

نْ مِ ــمَ نَّ هَ جَ ألَنَّ ألَمْ ) ــى: تعال ــه لقول ــا حتقيق

.(١٣ )(يوسف: نيَ عِ مَ أَجْ ِنَّةِ وَالنَّاسِ اجلْ

موجودة مخلوقات ــرمي القرآن الك ــب حس اجلنّ

أبعاد في تعيش أنّها إال هذه األرض ــى عل معنا

هذه على مخلوقات موجودة معنا اجلنّ

مختلفة أبعاد في تعيش أنّها إال األرض

الناس على احملال من يجعل ما عاملنا عن

أو بهم يلتقوا أو يشاهدوهم أن العاديني

أحاديثهم. يسمعوا

جزء وكأنّها بها مكذوبة ونسلّم أمور من إلينا ينسب نصدق ما أن علينا صار أتساءل ملاذا
والتي األمور هذه مبثل يخلّفها التصديق التي اخلطيرة اآلثار رغم ذلك نفعل ــا وعقيدتنا، واقعن ــن م

العالم ذلك اجلن في قائمتها، اجلن مسألة تأتي األمور هذه من واهترائه. كياننا ع تصدّ حدّ إلى تصل

الدين ــببه يتّهم وبس معه، العالقة فهمه ومعرفته وحتديد في يتخبط الكثير الذي مازال اهول

اإلميان لشيوع وذلك الرجعية و بهم)بالتخلّف اإلنس نحن  وأعلمنا  اجلن موضوع طرح (باعتباره
على خاص وتهيمن بشكل املتدينني بني أوساط تنتشر والتي فيهم ليس مبا واالعتقاد اجلن بأوهام

حيّة، من استنساخ كائنات متكنت باهرة علمية إجنازات وعصر ر التحضّ زمن أننا نعيش عقولهم.

وارّات. النجوم أسرار وكشفت اخلارجية الكواكب أغوار سبرت مغامرات ورعت
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موقف ــانية لإلنس األول اليوم منذ وقف ــذي ال

ــدود تأثيره ح القرآن ــا ــص، عرّفن املترب ــادي املع

ــتدل يس وقد ــابقا، بيّنا س كما آدم ــي على بن

تلبّس إمكانية على البقرة ــورة س بآية البعض

تعالى: في قوله ــان، بدن اإلنس في ــيطان الش

ومُ يَقُ ا مَ كَ ِالَّ إ ونَ ومُ يَقُ ال  الرِّبَا لُونَ يَأْكُ ينَ (الَّذِ

مْ بِأَنَّهُ ذَلِكَ َسِّ املْ نْ مِ انُ طَ ــيْ الشَّ هُ بَّطُ يَتَخَ ي الَّذِ

رَّمَ وَحَ الْبَيْعَ
ُ اهللاَّ لَّ الرِّبَا وَأَحَ ثْلُ مِ الْبَيْعُ َا ِمنَّ إ ــوا قَالُ

ا مَ فَلَهُ ى فَانتَهَ رَبِّهِ نْ مِ ةٌ ظَ وْعِ مَ اءَهُ جَ نْ فَمَ الرِّبَا

ابُ حَ أَصْ أُوْلَئِكَ ادَ فَ عَ نْ وَمَ ِ
اهللاَّ ِلَى إ رُهُ َمْ وَأ لَفَ سَ

إال أنّ اآلية ،(٢٧٥ )(البقرة: ونَ الِدُ خَ ا فِيهَ مْ هُ ــارِ النَّ

وبالتحديد في ــا بالرب ــتغلون يش تصف الذين

ه) توجّ أو ــلٍ عم أليّ ــم (أي انبعاثه ــم قيامه

بسبب الشيطان تخبطه وقد يقوم الذي بحال

في ــته ــيء ومالمس الش جسّ هو واملسّ ، املسّ

مادي بحسب هو ما املسّ اخلارجية، ومن حدوده

ــد جس ــسّ كم ــوس، واملمس ــاسّ ــة امل طبيع

ليعني (كأنثى) ــرأة امل ــد جس (كذكر) الرجل

ــرُ رِي ــى: (فَتَحْ تعال ــال ق ــية اجلنس ــرة املعاش

ــه ــا)(اادلة:٣)، ومن اسَّ يَتَمَ َنْ أ ــلِ قَبْ ــنْ مِ ــةٍ رَقَبَ

ــنة احلس ومسّ الضر ــسّ كم ــوي ــو معن ما ه

على يقع معنوي مسّ وهو ــيئة لإلنسان، والس

استعداده ــب درجات بحس به ويتأثّر ــان اإلنس

و يكون ــيطان، الش مسّ ومنه وثقافته، وقوته

مادي، غير ــان كيان لإلنس ــيطان بالنسبة الش

كذلك، مادي مسّ غير ــيطان هو الش مسّ فإن

بالبدن الطيني، ال بالنفس موكل ــيطان والش

في قدرته النفس ــث حال حدي يتمثّل ــه فمسُّ

لذلك من ــرورها، وش النفس نوزاع حتريك ــى عل

ــيطان الش مسّ يصدّ أن ميكنه التقوى ــك ميتل

والسيطرة الوعي حالة إلى بالرجوع أي ر بالتذكّ

ِذَا إ ا وْ ــنَ اتَّقَ ي الَّذِ ِنَّ (إ النفس، وجلم العقل ــى عل

إِذَا
فَ ــرُوا كَّ تَذَ انِ ــيْطَ ــنْ الشَّ مِ ائِفٌ طَ مْ ــهُ مَسَّ

رياضة والتقوى ــراف:٢٠١). )(األع ــرُونَ بْصِ مُ مْ هُ

نفسي هي ا (ع) (وإمنّ عليّ قال: ال غير، النفس

بالتقوى). أروضها

منه ن متكّ ملن صورة تقدم البقرة في سورة اآلية

فيروس مبثابة فالشيطان فيه، م وحتكّ الشيطان

برامجه اخلاصة ــغيل لتش ــعى يس ــوبي حاس

ن متكّ ــإن ــات الدماغ، ف فعالي على ــيطرة للس

فإنّ فيه العقل وصار متحكما من ــيطان الش

وأفعاله أقواله في متخبطا يصبح ــخص الش

ــاس اإلحس عدم التخبّط وعالمة ــه، فعل وردود

ــاعرهم وحقوقهم مش على والدوسَ باآلخرين

ــادهم إفس عن ــى والعم ــم، وآالمه ــم وآماله

أن األعراف ــة ــك قالت آي لذل باخلارج، ــارس املم

فإنه (تذكروا) ــي  والوع بالتقوى ــى من يتحل

مبصرون)، هم ويعيه(فإذا حاله يبصر أن ميكن

ــان، اإلنس عقل من ــن حني يتمكّ ــيطان والش

بتحفيز ــدأ فيب ــه، نفس غير رؤية ــن يُعميه ع

هذه ــات، والرغب ــاوف وا ــهوات الش ــكال أش

على السيطرة اإلنسان فقدان تؤدي إلى احلالة

فيصل نفسه في التحكم(الكنترول) مفتاح

على ــير والس ــوائية والعش التخبط إلى ألوان

يأكلون ــة الذين بالضبط حال وتلك هدى، ــر غي

هاجسهم هو بالربا ــب بالتكسّ فالرغبة الربا،

حركتهم مدار وهو ومستفزّهم زهم محفّ وهو

قلّ وإن ــل محف أيّ ــي ف ــم ــم وقيامه وعمله

لهم املنافع يستجلبون كيف رون يفكّ ــأنه، ش

على ــتنفعون ويس ــن اآلخري في ــون فيتخبّط

وليس ــياطني بالش ــاص خ ــم، فاملسّ حطامه

عن يكون ــد ما واملسّ كذلك أبع ، ــنّ اجل مطلق

األحوال من حال بأي تدلّ ال املسّ التلبّس، ولفظ

ــيء في الش دخول ــس ــس، فالتلبّ ــى التلبّ عل

لباس كونها التقوى أنّ القرآن ذكر الشيء، وقد

ــن املوبقات، م متنعه ــا صاحبه ــى عل ــة حاكم

لزوجها، لباس ــة والزوج لزوجته ــاس لب والزوج

ويعينه ــه ويحصنّ باآلخر ــط ــا يحي إذا أحدهم

واملعنوية ــة املادي ــه حاجات وتغطية ــدّ ــي س ف

في يرد ولم واالجتماعية، والنفسية واجلسدية

القرآن أراد ولو ــاس، لب ــيطان الش أبدا أنّ اآليات

ــتخدمها الس التلبّس غيرها أو اآلية ــذه في ه

وإبعادا للشبهة. إظهارا للمعنى

البعض ــرها حاالت يفسّ من ــمعه نس ما إذن،

تكون أبعد ما هي ــياطني مسّ اجلنّ أو الش أنها

وما ــدان، ــنّ أو حلولهم في األب اجل ــس ــن تلبّ ع

اضطرابات عصبية ــية أو نفس أمراض إال ــي ه

نفسانيني أطباء قبل من ــخيصها تش ينبغي

أو الصرع ــرض إلى م ترجع ــا ما وغالب ــني، تربوي

وال يبدو ــات، الهرمون ــام في نظ ــل ــة خل نتيج

ــدان التوازن وفق ــنجات ــض التش بع ــا أن غريب

تؤدي أن ميكن ــان اإلنس تصيب التي ــي العصب

ــركات غريبة إصدار ح ــان إلى األحي ــي بعض ف

في وما إليها من أشكال التغييرات صراخ وإلى

بالبيوت يعرف ــا م وأما ــخصية. والش الصوت

يرويها وروايات رات تصوّ ــت إال املسكونة فليس

بعيدة باخلوف مليئة اخليال ــة خصب نفوس ذوو

معها يتعاطفون واآلخرون العلمي، املنطق عن

ــالل واخت ــم منطقه ــف لضع ــا قونه فيصدّ

حاالت في ــا ــتثنائنا أنّه اس مع عدم ــم. إميانه

(نفوس األرواح ــم عال ــى ــي إل تنتم رمبا ــادرة ن

املرء بإمكان اجلنية، والتي ال ــية األموات)اإلنس

التجرّد. حال أو أحياناً في املنام بها يتّصل أن

من تخرج ال النفس) (أي الروح تسليمنا أنّ مع

إالّ ــس للنفس ولي املوت حني إال ــدن صاحبها ب

لها املناسب اجلينيّة والشفرة بها اخلاصّ بدنها

جتد ة أسئلة كثيرة ال فثمّ هذا. ويستحيل غير

واحلقيقة ــى التلبّس، ع يدّ من إجابات عند لها

ــب يحاس أن وجل عزّ اهللا ــى عل احملال ــن م أنّه

بذنب الطفل ــب فال يحاس ــره، غي بذنب ــدا أح

ومن اجلاني، ــب بذن البريء ــب يحاس ــه، وال أبوي

اخلاص مخلوق كيانه فلكلّ ــول احلل احملال أيضا

ميّزه روحاني، كائن واإلنسان عنه، واملسئول به

ــئولة مس روحه ــروح، وجعل ال بنفخة ــق اخلال

الروح، عن ــئول مس ــد كما اجلس ــد، عن اجلس

ــب محاس منهما وكلّ ، ناريّ فكائن ــي أما اجلنّ

مه من يقدّ ــا م ــب حس عادل إلهي ــق نظام وف

وكلّف إمكانيات ــن م أودع ما ــب وبحس أعمال

مسئوليات. من

بالشياطني الناس لتعريف اجلهود هت توجّ ولو

ــاليب وتعليمهم أس ــم ومكائدهم، وبأفعاله

قد تخلّصنا لكنّا دحضهم، مقاومتهم وطرائق

به ر نفسّ أبواب العلم وويالت، ولطرقنا من آفات

اإلنس شياطني ولتعاونّا على اكتشاف احلوادث،

في ــرون ينتش الذين بالفعل واجلن، باخلصوص

كافة على و وإخالص بجدّ ــكان ويعملون م كلّ

ــوا لم ييأس ــان، إنس بكلّ لإليقاع ــتويات املس

علمهم من ــم برغ باألنبياء ــى حت ــن اإليقاع م

لِكَ ذَ ــى: (وَكَ تعال ــال ق ــماء، بالس باتصالهم

( ِنِّ وَاجلْ اإلِنسِ نيَ ــيَاطِ شَ اً وّ دُ عَ نَبِيٍّ لِّ لِكُ ــا لْنَ عَ جَ

نبيه ــبحانه اهللا س أمر فقد لذلك ــام:١١٢)، (األنع

تعالى: قال ــا، منه ــتعاذة باالس (ص) ً محمدا

* نيِ يَاطِ الشَّ زَاتِ  مَ هَ نْ مِ بِكَ وذُ َعُ أ رَبِّ  (وَقُلْ
،(٩٧_٩٨ ــون: )(املؤمن ــرُونِ ضُ َنْ يَحْ أ رَبِّ ــكَ بِ ــوذُ َعُ وَأ

من ــتعاذة باالس ــون مطالب ــن ــى هذا نح فعل

وبالتحرز ــا ونفخه ونفثها ــياطني الش همزات

بامتالك ــك ذل قبل ومطالبون ــا، ــن حضوره م

أو الضرر بنا إحلاق من مينعهم الذي ــلطان الس

بتهذيب نأبه ال حني ــانيّ نفس سوء بأي نا مسّ

نفوسنا.

الذين أولئك اإلنس، ــياطني ش ــوأ من أس ولعلّ

ــا، ــت فين العفاري ــس بتلبّ ــا ــون إقناعن يُحاول

ــل لتحصي ــرآن، والق ــن الدي ــم ــا باس وخداعن

دجل بعمليّات ــاكني املس ــاب حس الثراء على

ــم إميانه ــلب وس ــم أبدانه ــن م ــنّ ــراج اجل إخ

ــات اخلراف ودسّ ــم عقوله ــطيح  وتس ــاهللا  ب

زبائن ــم إلى لتحويله وأديانهم ــم ــي أذهانه ف

فتسود ثقافة من وراءهم، آخرين دائمني وجلب

ثقافة والعفاريت، ــياطني والش والظالم اجلهل

لنبقى العجائز، ــات املرعوبني بحكاي ــال األطف

وقوانينه ــاهللا ب اإلميان عن ــاً متخلّف ــاً مجتمع

ذمّ كما وخرافاتهم ــنّ اإلميان باجل ــبابه إلى وأس

ــمْ ثَرُهُ َكْ أ ــنَّ ِ ونَ اجلْ ــدُ بُ يَعْ ــوا انُ ــلْ كَ (بَ ــى تعال

)(سبأ:٤١). نُونَ ؤْمِ مُ مْ بِهِ

ر تطهّ ــات عملي ــى بحاجة إل ــن نح ــار باختص

ولتوفير اخلرافي ــر الفك من للتخلّص ــعة واس

من أكبر بقدر مع العالم يتعامل ثقافي ــاخ من

والعقالنية. واملوضوعية واألمان الثقة

ذوو يرويها وروايات رات تصوّ إال ليست املسكونة البيوت

املنطق بعيدة عن باخلوف مليئة اخليال نفوس خصبة

قونها فيصدّ معها يتعاطفون  واآلخرون  العلمي،

إميانهم.. واختالل منطقهم لضعف

45 44



يؤلفان وهما التفكير وعاء اللغة اللغة
عن التعبير واسطة فاللغة تنفصم، ال وحدة

فاإلنسان له،  املباشر الواقع هي بل  التفكير،

تفكيره عن يعبر فقط أنه ال بلغة يفكر حني

التي اللغة  اإلنسان يوظف أن دون ومن بلغة،

وهو مع الغير، التواصل عن فإنه عاجز يتقنها

بأعيانها األمور يحضر أن حال كل ميكنه في ال

ورؤاه. أفكاره عن للتعبير املاديّة ومشخصاتها

صوتي. لغوي قالب إلى يحتاج فهو لذا

يتم لم فكره فإن بدائيا كان مهما واإلنسان

األنسنة، بداية "صوتي"منذ لغوي قالب بدون

بقالب يفكرون إمنا اليوم جميعا األرض وأهل 

اللغة أن ال خارجاً اللغة لباس لغوي، فالصوت

بلغة يفكران واألخرس فاألبكم الصوت، هي

دالالت وتعتمد اللسانية، األنظمة من أعم هي

العالقات وتركيب (صورها) الذهن في األشياء

بينما النطق آلية، عملية وهي والنسب بينها،

وتخيّرية. اختيارية عملية

كانت أي لغة في املعجمية املفردة الكلمة إن

الفكر استيعاب في وأهميتها أبعادها لها

أبعاد أن إال اإلنساني؛ للتواصل وتوظيفه 

وأعظم. أشدّ املصطلحات وخطورة

ميكن الكلمة أن: اللغة علماء بعض قال وقد

محددة،  غير معان ظالل أو معان عدة تأخذ أن

األشياء، تسمية في استخدامها وميكن

السياق(١)، على  معناها ظهور في وتعتمد 

املصطلح األنسب، تخير عن يعفينا ال هذا فإن

مقولة: والعلماء املفكرين بني اشتهر ما وكذا

أنه "مبعنى املصطلحات في مشاحة  ال "أنه
املتحاور أو الباحث على مؤاخذة وال حرج ال

املفاهيم، من ملفهوم مصطلح أي  يختار  أن

مادام مصطلحه استعمال  على  ينتقد وال

في هذا قد جرَّ إلى التساهل فإن عنده؛ واضحا

في أوقع مما واستخدامها؛ اختيار املصطلحات

ضمن التي تختار املصطلحات فخ مع التعامل

للحقائق تلوين بحد ذاته وهو التسييس هوى

خطورتها وتكمن ضبابيتها، أو وضياعها

أمة جتاه بخبث أمة سالحا تستعملها حينما

تعاديها. أخرى

وإلدراكهم في علم املصطلح املتخصصون أما

والفحص املصطلحات نحت في بضرورة الدقة

تعريفا فقد تبنوا منها فيما يشاع والتمحيص

اللغوي "الرمز بأنه فعرفوه بالدقة، يتميز له

على يقوم أنه واحد"مؤكدين ملفهوم احملدد

واملفهوم(٢). اللغوي الرمز هما: دعامتني

"(FELBER) فيلبر عرفه فقد  املفهوم  أما

من مشتق فكري ـ ـ عقلي بناء عبارة عن بأنه

الذهنية الصورة  ـ  بإيجاز ـ  فهو معني،  شئ

أو اخلارجي العالم في موجود معني لشيء

الداخلي(٣).

اشترطوا وضعها ة ودقّ وألهمية املصطلحات

معني ملفهوم (املصطلح) لغوي رمز وضع حني

في وتنظيمها املفاهيم جمع من تبدأ مراحل

فهم ثم متجانسة،  عالقة ذات مجموعات

يكون بأن له، منطقي تعريف ووضع املفهوم

املناطقة وكما يقول محددا ودقيقا، التعريف

مانعا" جامعا التعريف يكون القدماء: "أن

فما (املصطلح)، يوضع أخيرا الرمز اللغوي ثم

املصطلحات صياغة في الرئيسية املعايير هي

وتسويقها؟

ثمة تكون أن املعايير في  املهم  -١ من 
(الصورة املفهوم بني منطقية عالقة

مصطلح فإطالق واملصطلح، الذهنية)

يكون أن البدّ  معني،  جهاز على  "مرسل"
خصائصه اإلرسال. اجلهاز من

ودقيقة واضحة لغة  نستعمل أن  ٢-
وفي املفهوم تصوير في الترادف عن بعيدا

ال حتى املصطلح ووضع  التعريف  صياغة 

يلتبس بغيره وحينئذ يتشتت الفكر.

علمية معايير  على االتفاق يتم أن  ٣-
على يحاكم املصطلحات وضع في محددة

عدمه. من املصطلح أساسها صحة

إلى لغة من  مصطلحا ننقل  حني  ٤-
منها املأخوذ اللغة إتقان من فالبد أخرى

متقنا املصطلح واضع فيكون املصطلح،

أهلها. بها يفكر كما للغة

املصطلحات ضبط أهمية على وللتأكيد

دومنا دقة معرفيا إجنازا أن نتصور ال ميكن فإنه

أي حقل في مصطلحاته على وضبط واتفاق

املعرفة. حقول من

إما وحديثا قدميا بالذات  املغرضون  عمد وقد

كيانهم لتمجيد أو اآلخر حضارة لتحطيم 

ب"حرب ما يدعى عبر شعب أو ووجودهم كأمة

إال النفسية  احلرب املصطلحات"(٤)  وما

لتبعاتها. وامتداد فصولها من فصل

النظرة املغرضني كيد إلى ويضاف 

به تبتلي ما  بخطورة اجلاهلة التسطيحية

قلب القادر على السالح هذا فداحة  من األمم

التاريخ، صفحات من حتى ونسيانها احلقائق

ألنه احلق؛ الواقع عن  بديل آخر  تاريخ وإحالل

على امتداد صراعات قوى البشر هام من جزء

امتداد وعلى  األرضية، الساحة على  تواجدها

يصل أن إلى سبحانه اهللا خلقه منذ  الزمن 

مصطلحا وإن  اإلنسانية، الفضيلة طور إلى

السياسة في يفرق  ال بات "اإلرهاب" مثل

وامتالك والتأهب واالستعداد احلذر  حالة بني

نية دون السالم تريد أمة أو لشعب القوة

وحذرها استعدادها أن إال الغير على االعتداء

احملدقني أعدائها إلرهاب القوة أدوات وامتالكها

حالة وبني وقوتها، بحجمها وتعريفهم بها

إلى تسعى  ال أمة  أو لشعب مغايرة  أخرى

من كلّ على هيمنتها فرض تريد بل السالم

األمة نفسها هذه تعتبر فحني يدها، تطالهم

كل تسخير في احلق ولها السيادة صاحبة

عن اآلخر دافع وإن  ملصاحلها اآلخر إمكانات

سيف عليه  تسلط وخيراته وماله أرضه 

من فبدال عوملته. بعد اإلرهاب" "محاربة 
منيز بينه أن علينا "اإلرهاب" مصطلح تداول

مدلول بحسب "اإلرعاب" مصطلح وبني

هي العربية، ألن الرعب في اللغة املصطلحني

والتجاوز االعتداء مظاهر تخلقها التي احلالة

تفحصنا والتوحش.ولو العدائية وحاالت احلرب

سيقت أنها لوجدنا املصطلحات من  الكثير

إنكار دون  وتعوملت وانتشرت فائقة بعناية

سيف بنفس القتيل أن  واألدهى  توجس  وال 

ويبثه يحمله نفسه هو  اخلبيث املصطلح

وعي. بغير أو بوعي

في معناه  فإن  "االستعمار" مصطلح أما

مبعنى أحيا "عمر" من الفعل األساس مشتق

العامرة واألرض احلياة، في ممتدا الشئ وأبقى 

التي استعمرها املنتجة األرض هي  واملعمورة

واستقبلتهم جهدهم فأعطوها أهلها

إساءة أن إال وكنوزها، خيراتها هي وأعطتهم

له املضاد محله في غير املصطلح استعمال

غير إلى "االستعمار" أعاروا مصطلح متاما، 

اصطلحوا ملا احلقيقي املفهوم ألن  أهله،

الذات إلى "االستعمار" وزورا خطأ عليه

الكريهة املعاني من مجموعة فيه تتوفر التي

"الناهب" لألرض "احملتل" فهو السلبية

"املاحق" أهلها على "املستكبر" خليراتها

األثيم" "املعتدي وهويتها وتراثها للغتها

اعتقاده حسب ـ األمور ال تستقر له الذي

عليه كانت  عما  صورتها مبسخ  إال ـ

هذه لصاحب فكيف احتاللها، قبل 

هذا يتقمص أن الالإنسانية املواصفات 

العدوانية السوداء لنفسه املصطلح

فيه ألنّ عنه غريب إيجابي وهو مصطلح

على واحلرص وأهلها لألرض والعطاء احملبة

إعمار على والعمل واألخالق والتراث اللغة

يسلب أن  له  سمح كيف خرابها، ال  األرض

وخيراتها األرض يسلب كما املصطلح هذا

الصالح لنفسه عي ويدّ فسادا، فيها ويعيث

ال شائعا املصطلح أن يظل والعجب واإلعمار،

أما في لغتنا!! عليه نخلعه ونحن ينكره أحد،

هذا اإلفساد من وتضج تستغيث للغة أن آن

والوطن؟! األرض  غربة قبل اللغوية والغربة

لهجر اللغة في عمق إلى يحتاج ال أنه مع

أساس أما اآلن، هو شائع فيما هذا املصطلح

في فيرجع املصطلح هذا مثل استعمال

املصطلح استعمال  في  التسامح  إلى  ظني

وجسامة خطورة رؤية  وعدم  مكانه،  غير في

بني مناسبة بغير املصطلحات استعمال

على السلبية وآثارها واملصطلح، املفهوم

منهجية اتّباع تبني وعدم والفكر، اللغة

على اختيار املصطلحات، والعلمية في الدقة

على حكمنا في يسارع أن ينبغي ألحد ال أنه

املؤامرة هاجس من نوعا ه بعدّ اخلطورة هذه

في لكنه املشرقية،  العقلية في شاع الذي

للحضارة وحركة راصدة استقراء واع األساس

وما وازدهارها رقيها وعقبات وقيمها اإلنسانية

إليه. تؤول أن يتوقع

املصطلحات: ودوره في دقة القرآن

احلقيقة، لهذه ينبهنا الذي هو والقرآن الكرمي

ضبط عن التغافل لطالبه يرتضِ فلم 

من الكلمة حتويه واملفاهيم وما املصطلحات

كعناصر القول وحلن اإلشارة حتى وبيان معنى

لها وكلها اللغة، منظومة تشكل مجتمعة
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االختراق عن  املمتنعة الداللية حساباتها

القرآني النص من خالل وسيتبني لنا والتحوير،

مفاهيمي فرز من يستتبعه وما الداللي الفرز

جلية مواضع ثالّثة القرآن في الوقوف مع عند

-: كالتالي وهي

تِلُوا قُ ينَ الَّذِ َّ نبَ ْسَ حتَ وَال ) تعالى: -١ قال
نْدَ عِ يَاءٌ َحْ أ بَلْ اتاً وَ َمْ أ ِ

اهللاَّ بِيلِ سَ فِي

العادي فامليت عمران:١٦٩)  )(آل يُرْزَقُونَ مْ رَبِّهِ

اهللا سبيل  في والقتيل احلياة، وفارق مات

أبعاد حسب الظاهر في أيضا احلياة فارق قد

بني الشخصني أن نعلم ونحن العادي، اإلنسان

والهدف والعطاء احلياة نوعية في كبيرا فرقا

به. اخلاص مصطلحه منهما لكل فالبد

انتهاء حقيقة بني الفرز هذا القرآن د أكّ وقد

انتهاء حقيقة وبني للموت نتيجة الفرد حياة

أكثر في  سبيل اهللا في للقتل نتيجة  حياته

دٌ مَّ حَ مُ ا تعالى: (وَمَ قوله منه موضع، من

اتَ مَ إِنْ
َفَ أ لُ الرُّسُ قَبْلِهِ  نْ لَتْ مِ خَ قَدْ ولٌ رَسُ ِال إ

عمران:١٤٤)   )(آل مْ ابِكُ قَ َعْ أ لَى عَ لَبْتُمْ انْقَ تِلَ قُ َوْ أ

ِ
اهللاَّ إلِلَى تِلْتُمْ قُ َوْ أ تُّمْ مُ قوله: (وَلَئِنْ وكذا 

حقيقته فاملقتول عمران:١٥٨)  )(آل رُونَ ْشَ حتُ

عبر ملا واحدة احلقيقتان كانت ولو امليت، غير

.( قتلتم أو متّم ) بالترديد عنهما

ينَ الَّذِ ا َيُّهَ أ يَا ) تعالى: قوله  -٢ وكذلك 
رْنَا)(البقرة: انْظُ وَقُولُوا  نَا  رَاعِ ولُوا  تَقُ ال  نُوا آمَ

بني فاصال حدا القرآن وضع اآلية١٠٤) فلماذا

حدا وضع انظرنا)؟ ـ (راعنا الكلمتني

املصطلحات حتديد قاعدة ليؤسس فاصال

أو تداخلها في  التهاون وعدم  وضبطها

يستتبع ذلك ألن لها، العشوائي االستخدام

فرز عدم جراء للفكر وتشويشا تشويها

لفظ داللة أو تصالح القوم على املصطلحات،

ذاتية، داللة بال فقط واالستعمال باالعتباط

من كلمة كل الكلمتني ألن بني هنا والفصل

واحدة كل حتمل وانظرنا) (راعنا_ الكلمتني

فاألولى اآلخر، عن يختلف دقيقا مفهوما 

بالضعف الشعور  حالة عن  تعبر (راعنا)
وبالتالي التحمل وعدم القدرة وعدم والهوان

التعبير بهذا فهم حالتهم، مراعاة طلبوا

يرقى ال  وإجنازهم عملهم وأن بالعجز يقرون

اإلتقان ساحة من يقترب  وال  الرضا  حلالة

على يؤاخذوا لئال املعاذير يقدمون  وبالتالي

حالتهم. مراعاة ويطلبون التقصير

على حالتهم تشخص اآلية أن حني  في 
لهم تريد أنها أو به،  يشعرون ما عكس

التي السلبية احلالة خالف يستشعروا  أن

ميلكون ما إلى يقروا أن لهم وتريد تنتابهم،

علم من يتشخص مبا الهائلة اإلمكانات  من 

املهمة، بهذه وتكليفهم بهم تعالى اهللا

يشجع عظيم قرآني تربوي منهج عينه وهو

عن الشعور اإلنسان ويبعد ويخلقها، القدرات

من النهي البد وبالتالي القدرة، وعدم بالعجز

بالعجز حالة الشعور القرآني وتطليق الصريح

من حينئذ والبد (راعنا) عنها التعبير التي مت

الصحيحة للحالة املصطلحي البديل طرح

نعمل دعنا أي " انظرنا " نداء املفترضة حتت

اإلداري أيها وأنت جتربتنا من  ونستفيد وجنرب

نؤديه حتى وانتظرنا عملنا راقب املسئول

تعالى إجنازه بعونه على قادرون فنحن ونتقنه،

الكافي الوقت لنأخذ انتظارنا إال عليك وما

فمثال املصطلحني، بني  وشتان املهمة، إلجناز

فهو تعني تخفيفه الدين في تسديد املراعاة

تسديد في النظرة الدائم، أما بالضعف إقرار

الدائمة بالقوة إقرار وهو  اإلمهال فهي الدين

وشتان بزواله. واألمل العارض وطروء الضعف

واحلالتان املفهومان  دام وما الشعورين!، بني

فرز املصطلحني من البد فبالضرورة مختلفتني

الختالل نظرا التفكير طريقة تشتتت وإال

توظيفا واعيا. توظيفها اللغة وعدم

املصطلحات ضبط تؤسس ثالثة -٣ وآية
التي للغة الواعي التوظيف وأهمية

مْ بِأَنَّهُ (ذَلِكَ تعالى:  قوله بها نفكر

رَّمَ وَحَ الْبَيْعَ
ُ اهللاَّ لَّ الرِّبا وَأَحَ ثْلُ مِ الْبَيْعُ َا ِمنَّ إ قَالُوا

حالة أمام نقف اآلية٢٧٥) وهنا من الرِّبا)(البقرة:

املرابون اعتبر فقد والتحريف، التدليس

استغالل حالة الذين ينطلقون من املتنفعون

هو األصل الربا اعتبروا واضطراره، اآلخر الطرف

التعامالت في عليها املتسالم والقاعدة 

وال الربا يساوي  البيع بأن ادّعوا ثم التجارية، 

فكالهما ويشبهه مثله هو أو عنه يختلف

هذا ولكن آخر من لطرف املنفعة يجلبان

القرآن لكن  اآلجل، بالنقد وهذا بالسلعة

أن نستشعر وهو الذي يريدنا في الفرز صريح

اللغة تشوشت ما متى الفكر على اخلطورة

مصطلح أي استعمال في  الدقة تراع ولم

وأوضح أن أبان فقد  به. ويختص يعنيه فيما

" الربا " مبصطلح عنه املعبر الربوي التعامل

يقال وال ميكن أن فهو اجلائز، البيع أما هو حرام،

ما واحد والربا البيع أن القرآنية اللغة بحسب

. اآلخر تغاير يحمل حقيقة مصطلح كل دام

اللفظي، االشتراك نظرية على مبني القول هذا إن  (١)
املعاجم في مذكورة معان عدة لها املفردة اللفظة أن مبعنى

القول وكذا االستعمال، سياق من معناها حتديد ويتم اللغوية

وخصوصا هو نظرية عدم الترادف األرجح القول لكن بنظرية الترادف،

نزل الكرمي القرآن أن لغوية أبحاث وتشير الكرمي، القرآن ألفاظ في 

القرآن في لفظة كل بأن ومؤداه الفصحى العربية اللهجات حسب

اللفظة استعملت التي اللهجة العربية بحسب اخلاص معناها لها

لها. مطابقة

(االنترنت). العربي مقالة في احلمد، املصطلح توفيق د.علي  (٢)
السابق. املصدر  (٣)

.( ١٠ ( بتصرف ص املصطلحات، حرب العادلي، درويش حسني (٤)

في يسارع أن ألحد ينبغي  ال 

ه بعدّ اخلطورة هذه  على حكمنا 

الذي املؤامرة هاجس من نوعا 

لكنه العقلية املشرقية، في شاع

وحركة واع استقراء األساس في

وقيمها اإلنسانية للحضارة راصدة

وما يتوقع وازدهارها وعقبات رقيها

إليه. تؤول أن

وغور أعماقه؟ ربّنا كتاب معرفة آليات في ً جديدا تضيف التقنية هل

كتب عبر ميرّ وأن  البدّ  آياته وتدبّر  القرآن  فهم أنّ البعض يظن  قد 

املفسرين لظروف هؤالء اعتبار السلف دون من التفسير وآراء القدماء

لديهم. البحثيّة اإلمكانيّات ر وتوفّ أيديهم حتت كانت التي واملصادر

بسرعة نكتشف القدمية التفاسير  من ما تفسير  في نقرأ عندما 

حسابية وبعملية ومتحيصها، اتلفة عرض اآلراء املصادر وندرة قلة

من القرن ً تفسيرا ا.فعندما نراجع املسألة جليّ هذه ح ستتوضّ بسيطة

هذا يومنا الفترة إلى تلك نتاج كل أنّ يعني الهجري، فذلك اخلامس

رة متوفّ تكن -لم اللغوية والكتب التفاسير من ٪٩٥ من أكثر –أي
صعوبة و  املسافات بعد  نحتسب وعندما التفسير. صاحب عند

كتابته إعادة  يتطلّب ما كتابٍ  من  ثانية  نسخة  إيجاد وأنّ االتصال 

فضال هذا فيه التفسير، خرج العسير الذي فيتبنيّ الوضع بخط اليد،

ً را (ومؤخّ املتقن والورق القلم وسائل الراحة مثل من الكثير غياب عن

وتوفير وتكييف إضاءة من  ذلك يستتبع  وما والكهرباء الكمبيوتر)

تصحيحها وإعادة مسودّات كتابة وسهولة واجلهد للوقت وتنظيم

العصر. ذلك على يعزّ ما اإلخراج، قبل

ال والتي األولني لدى تكن لم التي األساسية املراجع ضمن ومن

يستطيع الذي الكرمي القرآن ألفاظ معاجم هو متدبّر يستغني عنه

النظر وبالتالي لفظة في املشتركة مجموعة من اآليات في النظر به

الذي اجلامع الرأي ومعرفة واحد موضوع  في تتحدث التي اآليات في

اآليات أن مبعنى  الكرمي، القرآن في االختالف" "عدم خاصية يحفظ

من له والكاملة الواحدة احلقيقة لتبنيّ تتعاضد الواحد املوضوع في

ق التعمّ مهما كان تناقض وال اآليات بني تعارض أي دون زوايا متعددة

نْدِ عِ نْ مِ انَ كَ وَلَوْ رْآنَ الْقُ بَّرُونَ يَتَدَ َفَال  تعالى:(أ ده قوله والذي أكّ فيها

فإنّ أوّل فهرس أللفاظ (النساء:٨٢)، ( ً ثِيرا كَ تِالفاً اخْ وا فِيهِ دُ لَوَجَ ِ
اهللاَّ يْرِ غَ

املستشرق ملؤلفه القرآن" أطراف في  الفرقان  "جنوم كان القرآن

لكتاب يكن ولم ١٨٤٢م عام مرة ألول  طبع والذي فلوجل األملاني

املفهرس أللفاظ "املعجم املشهور الباقي  عبد فؤاد املرحوم محمد

جتد ال  أنْ غرو فال ١٩٣٩م. العام قبل وجود الكرمي" القرآن

احلياة في املفردات ألوضح مضطرداً قرآنياّ ا حتديدً التفاسير في

و"السنة" و"اليوم" و"األرض" "السماء" كمفردات اإلنسانية

القارئ يستغرب قد الخ!!! .. و"احلول" "العام" وبني بينها والفرق

هذه تذكر التي لآليات ولكن نظرة سريعة ويستبعده القول هذا من

جميع مع ق يتسّ منطقي إليجاد تعريف جادة ذهنية األلفاظ ومحاولة

جميع في حالً لها جتد ال التي األسئلة هائالً من ا كمّ تستوجب اآليات

و"العلمية"- منها التقليدية وجديدها، قدميها استثناء بال التفاسير

احلديث. العلم مبكتشفات القرآن ربط حتاول التي أي

املعضلة؟ حللّ هذه التقنية م تقدّ فماذا

العبث والباطل عن اهللا لتنزيه حقيقي لكتاب يقنيٍ وجود طبعاً مع

اهللا كتاب من يتعلّم أن يريد  ذهنٍ صفيّ مؤمن  ووجود والسطحيّة،

اهللا كتاب  يحترم صحيح منهج ووجود عليه، بعلمه يستكبر وال 

املعزّزة اآلليّة دور يأتي به، ح بالتمسّ يكتفي وال الفعليّة أغواره ليسبر

خمس تتضاعف كل اإلنسانية املعرفة أنّ اً علميّ فالثابت بالتقنيّة.

عليه هي ما ربع املعرفة كانت سنوات عشر قبل أنّ سنوات، مبعنى

مبقدار تناقصية مبتوالية اآلن أي عليه ما هي ن ثُمْ ١٥ سنة وقبل اآلن

هذا من القرآن نصيب املاضية.فما السنوات n عدد (٢-n/٥)حيث
رقم فهو الصفر يكن لم إنْ أنّه القول نستطيع التضاعف املعرفي؟

واملراكز العلمية اآلليات عن بعيدا ظلّ الكرمي القرآن  ألنّ منه، قريبٌ 

احلصر، البرنامج ال املثال سبيل فعلى املعرفة. تُضاعف التي البحثية

املكتبي برامج النشر نسخ من نسخة وهو املقال هذا فيه أكتب الذي

النور "مصحف اسمه صغير برنامج به  ملحق السوق  في املتوفرة

البرنامج في هذا للتقنية؛ شركة سيمافور إنتاج املكتبي"من للنشر

لفظة حتتوي التي اآليات جميع تدوين معدودة ثوانٍ خالل أستطيع

وكذلك "أرض"، لفظة من خلت التي تلك أستثني "سماء" ثم
أصنّف بحيث أشاء ما واستثني "سموات" لفظة حتتوي التي 

بل فيها. واملفارقة املشتركة والعناصر ألفاظها حسب اآليات

مستوى اجلذر على تبحث التي اإللكترونية األلفاظ معاجم من وهناك

حتتوي على التي اآليات جميع وتستخرج التصريف عن  النظر بغضّ

العشرات قالته ما على التعرف ميكن زر وبنقرة الكلمة، ات مشتقّ أحد

حدة. على اآليات من تلك آية كلّ في تفسير من كتب التفسير

الشبكة على علميّة موسوعات في التجوال بدقائق أستطيع كما

في والفضاء الفلك علم إليه ل  توصّ ما آخر  على للتعرّف العامليّة،

األمور. عن الكونية مداركي لتوسعة و"السماء" الكون فهم

باسم"جامع إلكتروني برنامج إلى حلظات خالل االنتقال ثمّ أستطيع

اللغوية املعاجم من العشرات يحوي اللغة العربية"الذي املعاجم في

و(لسان البن فارس) اللغة مقاييس (معجم مثل واحلديثة القدمية

بضع وخالل معلوف)؛ للويس اللغة في و(املنجد البن منظور) العرب

"سماء" معاني كلمة ألستكشف والتاريخ املعاجم بني ل أتنقّ دقائق

وأصل العربية، القبائل كالم من اللغة في استخدامها وشواهد

منها. واحد كلّ ومعنى من ألفاظ منها تفرّع وما اللفظة،

هذا؟ كل على للحصول األوّلون يستغرقه كان  السنوات من فكم

التي العظيمة اجلهود تلك باملعرفة القرآنية مع سيصلون كانوا وأين

فرة لديهم؟ العلميّة متوّ واملعارف اآلليات هذه كانت لو بذلوها

ويجرّبوا اآليات غور متعة ليستكشفوا الكرام للقرّاء اإلجابة أترك

العصر هذا  في نعم اهللا من مبا حبانا ربنا املعرفة بكتاب مضاعفة 

مسئولون. عنها نحن
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في اللهم إالّ املذاهب أتباع بني القرآن تفسير شديد في اختالف يوجد ال

تخدم مفاهيم عن لتصرف أو مذهبيّة، مبادئ خلدمة التي توظف اآليات

للقرآن يذهب أوالً، املوقف يتخذ األطراف من طرف فكل اآلخر، مذهب

ينسجم ما ميكن أن حتماً فيه واجد وهو رأيه، عما يساند ليبحث فيه

أي ليرى قبل متذهبه، منهجاً القرآن يتخذ ال ولكنه ومذهبه، هواه مع

متذهبه، ليرى بعد عموم القرآن إلى ينظر ال هو ثم عليها، يدله الطرق

مذهبه خارج جديد حلق يهتدي أن عسى يخالفه، وما مذهبه يوافق ما

مذهب ديني كل تعزيز في قوية آيات فهناك ولهذا ومذهب خصومه،

يكون ميكن أن أو خارج هو أن احلق سياسي، مما يدلك على أو كالمي أو

قليل. كثير أو في ً للجميع مغايرا

عقيدته، وقيمه وأصول ثوابته ولكن في مؤكد نعم هذا ومكان، لكل زمان صالح الدين

األمة فالواجب على وتقاليد وأعراف ونظم وقانون وتشريع ثقافة من عنها فيما يتولد وأما

عندها ساد فهم وحتت من الظروف، ما أنتجته هي في ظرف على عنها اجلمود تنبذ أن

يجدد رجالً سنة مائة على رأس كل يبعث اهللا أن األخبار تقول فلم وإالّ الدين، لناحية من

وال فجعله العودة للقدمي، مفهوم التجديد نفسه اجلمود صادر أن املشكلة لألمة دينها.

القيس. امرؤ يعبر كما مغار القتل بكل املاضي نحو األمة يشد اخلاطئ الفهم هذا يزال

بها مير الثقافات التي أشكال بكل وتلونه قبوله تعني الدين صالحية أن يظن من ويخطئ

ولكن بلونه اخلاص اتمعات هذه يلون الدين هو الذي بل واملكان، في الزمان مسيرته عبر

بينها موجود، مشتركاً قاسماً أن فتجد وفنونها ثقافاتها من مبادئه يعارض ال مبا ممزوجاً

موجود. أيضاً بينها ً ولكن متايزا

وفقه املعنى، إليه يؤول فهم ما في امتالك البصيرة هو احلقيقي التأويل

حينما السالم عليهما ملوسى قال اخلضر كما للنص، البعيدة املرامي

وقتل السفينة الغريبة من خرق إدراك سر تصرفاته  عن موسى عجز

مالم تأويل له: "ذلك الغرض، قال غرض بني له فلما اجلدار، وبناء الغالم

ولهذا التفسير من بأشواط أعمق هو فالتأويل صبرا"، عليه تستطع

به. آمنا في العلم يقولون اهللا، والراسخون إالّ يدركه فال

ظاهرها، تنافي في اآليات، من أقاويل بعض الناس، ما تساهل فيه وأما

ليّ عن عمليات كثيرا يختلف ال وهو بهم، خاصة ألمور خدمة فأغلبه

وسياسية. مذهبية ألمور خاصة املسلمني التي شاعت في النصوص

ال هو، قواعده وفق تفسير إلى يحتاج  تأويل، بل إلى يحتاج ال والقرآن

يتناسب ومبا الناس، وفق يقوله ال هو، قاله ما ووفق الناس، قواعد وفق

فيتساوى كالم الناس، مع احلال كما هو ال سبحانه) ) هو قائله مع

لقلَّت القرآن آيات املسلمون احترم فلو وقالوا، وقال وذهبوا عندنا ذهب

اهللا" "صبغة مرادف لديهم تكون لن اهللا" "فطرة كتب التفسير ألن

مفسريه. كثرة يفسر بعد على لم فالقرآن

مكونٌ اإلسالم وكأن اإلطالقات هذه  نستخدم  أن العظيم  اخلطأ من

حتى فهو جداً على أمور كثيرة مركب معقد يشتمل فاإلسالم بسيط،

ولم صاحلاً أنه كان بالتاريخانية أردنا فإذا عقيدة وشريعة، ليس مجرد

يخرجنا من كله برمته، فهذا هكذا ظرفه أنه وليد اليوم، أو يعد كذلك

مع تبقى أبدية ومبادئ وأخالق اإلسالم قيم في ولكن غيره، الدين إلى

أبدية للوالدة إلى اآلنية اللحظة من قفزت ألنها الوجود ومع اإلنسان بل

اإلسالمية فالقيم اخلالق، وجوهر اإلنسان جوهر أدركت حينما  اخللود،

الزمان فسد إذا إالّ الزمان، يتعداها أن ميكن ال وربانية إنسانية قيم هي

اخلرافة، وتعقل العدل، واستقبح  الظلم فاستحسن  اإلنسان؛ وفسد

ال وهذا االنفالت،  حرية وقبل االلتزام حرية  ورفض  العقل،  واستجهل

اإلنسان. عموم في أبداً يكون أن ميكن

والعرفية اإلسالمية التشريعية احللول انسجام بالتاريخية أردنا إذا وأما

وعدم حتمي، أمر فهذا التشريع ساعة وناسها ومجتمعها ظروفها مع

إمكانية تطوير في الكبرى املشاكل من هو األمر املسلمني بهذا اقتناع

موجودون وهم ) السلفية ألنصار تأتي ولو الدينية، واألعراف التشريع

أللبسوا العالم احلنابلة) خصوص هنا بهم أعني وال كل املذاهب في

لهذا (ص) النبي امتداح من ورد ملا  العصا، لوهم وحمّ العمائم كله

العرب. لقومه اللباس

هي الفتوى ألن تتناقض، أن مستحيالً تختلف، وليس الفتاوى البد وأن

في حق له والواقع الواقع، على الفهم أو الرواية أو للنص إنزال عملية

املسلم على يجب فمثالً الفتوى، على واليسر واالعتدال العدالة إسباغ

كانت لو ماذا ولكن احلكم، أصل هو هذا وصالة، صوم من فاته ما قضاء

اليسر بكم يريد اهللا " اليسر قاعدة عاماً؟ هنا تتدخل املدة خمسني

ً بصيرا الفقيه  هذا  كان فإذا لعباده، ورسوله اهللا حبب من "فالفقيه
مخالفته للنص في متوكالً بعضه أو احلكم عنه أسقط العباد بنفوس

ومنقبضا، متشددا الفقيه  كان إن وأما ورحمته، باهللا  معرفته على

فيوصي ميوت أن إلى فاته، ما قضاء كل العبد تكليف على يصر فإنه

فهذا مال، له كان عنه إن يقضي من استئجار القضاء، أو وليه مبواصلة

القضاء واجب بسقوط عبداً أفتى أنه ذمته في يتحمل أن يريد الفقيه ال

الختالف واحد وجه مجرد وهذا  القيامة، يوم احلساب  من خوفاً  عنه،

النصوص في اعتبار املفتني اختالف هو األكبر األصل فإن الفتاوى، وإالّ

عنده. وما صح سنده في مذهبه، ما جاءه يأخذ والروايات إذ كل

املنظور خارج من  الدين عن  يكتبون الذين من  هؤالء أمثال فكر  في

حجراً يلقي كمثل الذي ألنهم لنا، كبيرة فائدة بالنص، امللتزم اإلسالمي

يرده، لم أم  هذا أراد ونواقصنا، عيوبنا على ويدلنا اآلسنة، بركتنا في

الفكر وتطوير جتديد في عملية كاجتاهات نتائجهم أخذ ميكن ال ولكن

يعود ال بدونها التي الدين، ثوابت على يخرجون قد ألنهم اإلسالمي،

أساس هو والذي القرآني، النص خلود مثل من متماسكاً، اإلسالم بناء

أوالً، لإلسالم محبة روح من ينطلق أن بد ال جتديد للدين كله، فأي الدين

فهم على يقوم وأي جتديد ثانيا، القرآني وملتزمة بصحة وخلود النص

احترامه ميكن ورواية تفسير من ورد ما كل خالف وإن للقرآن صحيح

األمة. ثقة لينال فرصته ولديه به، واألخذ

تخصصاً، وال يتطلب دراسة بداية اإلسالم يتطلب في الدين يكن لم

وزيادة الزمن مضي ومع وتوجهاته، وأحكامه مبادئه لفهم محددة علوم

وضعها التي العلوم وتتابع املعارف،  وتوسع والفلسفات التعقيدات

تخصصاً الدينية الدراسة صارت والسنة،  الكتاب لفهم املسلمون

بل العلوم، هذه درس من إالّ الشريعة  يفهم  ال  وصار تفرغاً،  يتطلب

أمور: إيضاح من ال بد وهنا ديناً، نفسها هذه العلوم وصارت

وكتب والرجال األصول علم بدراسة عباده يكلف لم اهللا إن  أوالً:

اإلسالم علماء وضعها علوم من  شاكل وما والنحو  والبالغة الرواية

طريقة أو آخر علم ألي أمكن فإذا والسنة، لتساعدهم على فهم القرآن

الالزمة، النبوية  والسنة القرآن نص  وفهم ملعرفة توصلنا  أن جديدة

يتخرج من ملن لم يقال فال بسواء، سواء اإلسالم وضعه علماء وما فهي

التي العلوم هذه كانت فلو لفهم القرآن، مؤهل غير أنه الدينية احلوزات

بلغنا ملا النبوية، واحلكم القرآن أسرار مبعرفة كفاية تنهض يدرسونها

فهم من أن يتمكن املرء فاملهم والتخلف، والتمزق الفشل من املآل هذا

فارقها. أو احلوزة علوم وافق سليم وتفكير صحيحة وفق آلية النص

ال فهم  واحلرام، احلالل معرفة احتكار يريدون ال الدين رجال إن  ثانياً:

وإمنا يدعون، كما والطبيب للمهندس ينظر كما ألنفسهم ينظرون

والصالح والقبيح واحلسن واخلطأ الصواب معرفة احتكار يريدون 

يقيمون ال فهم والفكر، والقيادة الزعامة احتكار يريدون هم والفاسد،

يتسنموا أن هم اليوم يريدون يؤخذ رأيهم وكفى، بل كخبراء أنفسهم

وال الدينية، العلوم درسوا قد أنهم رد الناس، على  القيادة مناصب

فالعلم اً، اجتماعيّ ً قائدا اإلنسان فيصبح الدنيا يدرسه في علم يوجد

الدين في لرجال احتكار فال آخر، شيء والتوجيه القيادة ومؤهالت شيء

إالّ فيها الواحد منهم يكون ال قد بل الدينية، والثقافة والفكر املعرفة

عالة على سواه.

(ص) اهللا رسول على املكذوبة  األحاديث وضع  في البداية كانت

األمويون، هم اال هذا في وأكثر من توسع واخللفاء، السياسة لصالح

من يقاس مبا ال أخطر وهي اليوم، إلى تزال ال عميقة ذلك في وآثارهم

والشرع الفكر يوجه الذي الشريف احلديث من  صارت ألنها الفتاوى،

لصدمنا التأثير هذا عمق مدى لنا تكشف ولو اليوم، وإلى والعقيدة

على القالة فأكثروا الكذبة، من الرواة عددٍ ذمم األمويون اشترى فقد به،

اعتمدت إمنا الالحقة والفتاوى اآلخرون، حلقهم ثم (ص)، اهللا رسول

إلى والدين املوضوعة، األحاديث من هؤالء أسسه ما على الغالب في

واإلعالم الفتوى في ومعارضة، دارت حكماً أينما السياسة مع يدار اليوم

األعوان، واستجالب اخلصوم لتحطيم الدين يوظف فالكل  واخلطابة،

اجلميع. من يكون ما أبرأ والدين

؟ ومكان زمان لكل صالح الدين أن مقولة نقرأ كيف

؟ اإلسالم تاريخاني هل

؟ املذاهب بني القرآن تفسير هو سبب اختالف ما

؟ التأويل حدود هي ما

؟ رجاله على حكر الدين فهم هل

؟ الفتاوى تناقض نفسر مب

؟ السياسة لصالح الفتوى تسير هل

قضايا التجديد وغيرهم في الوردي وعلي أركون محمد مثال ال اجلديدة الرؤى مع التعامل
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معه، وإن عليه يتعاقدوا لم فيما يسير بالناس

!! مخالفته بصفته نبيا آثمني في كانوا

البيعة، اجلديد: املفهوم هذا ــالم اإلس ــس أس

ــي واالجتماع ــي السياس ــل للعم ــاس  كأس

ــي سياس تعاقد كل في واجب ــو فه ــم، املنظ

أخذ فقد واحلزب، ــة كالدول جماعي، اجتماعي

حزباً كان حينما البيعة ــه لنفس ص) ) النبي

تأسيس دولة عند وأخذها التغيير، يناضل نحو

تكوين املسلمني قبل من يأخذها ولم املدينة.

يتطلب اإلسالم ال في الدخول أن ذلك اجلماعة،

الدخول بالضرورة يعني ال ــهادتني، وهو الش إالّ

كذلك وال هو ــا، يومه ــلمني املس جماعة ــي ف

والدخول ــيء، ش ــالم اإلس في فالدخول اليوم،

فقد آخر، شيء برنامج على جتمع ملسلمني في

تنوع عمل، برنامج الرسول حول للجماعة كان

التاريخية، ــيرتهم مس عبر وزاد ــص ونق وتغير

كل عند البيعة ــدد يج ( ص ) ــول الرس وكان

منه إثباتا ــخ اجلماعة، تاري في منعطف جديد

بعده ألحد يحق ال  وأن األمة، (ص)لسلطان
له الوالية تعقد هي لم يفرض عليها شأنا، أن

ثالثة ــالم لها اإلس البيعة في إن ــه. عليها في

أن فالبد البيعة، واملبايع وموضوع املبايَع أطراف

ومؤهلة وجليّة معلومة الثالثة األطراف تكون

شروط (بالفتح) فللمبايعَ للمبايعة، وصاحلة

األهلية بحسب إلثبات محددة تكون أن ينبغي

األمة قيادة كان إن ــه، ل التصدي املراد املوضوع

( ــر بالكس ) وللمبايعِ غيره، أو احلزب ــادة قي أو

أهالً ملثل يكون أن يجب فاملبايع كذلك، شروط

وحملتوى والوعي، ــن الس حيث من العقود ــذه ه

معلوما يكون أن ــا منه أيضاً، ــروط ش البيعة

مبايعة، ــميت س فليس عبثاً وممكناً، ً ــددا ومح

من ــتمد صفاتها لتس ــك كذل ــميت ــا س فإمن

وللمبيع شروط واملشتري فللبائع البيع، عقود

عقد في ما ميكن ينبغي توافرها بأشد شروط،

ال فكما أنه العقد، ــذا ه ً ألهمية نظرا ــة البيع

فساده، بيان بغير ــد أو الفاس اهول بيع يجوز

أن ينبغي فكذلك ــال أو وزن، مبكي املعني أو غير

العموميات ــى عل قائم البيعة ــد عق ــون ال يك

اجلهالة، دائرة ــن ع يخرجها حتديدا احملددة ــر غي

وفقا ــل العم على ــوم ــة الي البيع ــوم كأن تق

لم املوضوع ــذا ه مثل ــإن ــنة، ف والس للكتاب

بكر أبي ــام أي عليه كانا ــذي ال ــد بالوضوح يع

أمران اليوم ــنة والس فالكتاب ( (رض الصديق

املذهبية ــلمني املس متناقضات كل ــان يحتوي

بيع من ــد إبهاما اليوم اش وهو ــية، والسياس

في ــد أن يراعى ب فال البحر، ــي ف وهو ــمك الس

البيع عقود صحة في يراعى ما ــة البيع صحة

قياسا البيعة عقد قدر جلاللة االحتراز،  وبأشد

كان بيعة كل في ص) ) النبي البيع. إن لعقد

هو هل ــاً، ً واضح حتديدا العقد ــوى محت يحدد

كجماعة ــالمية اإلس اجلماعة بأصول االلتزام

واإلخالص اإلميان من النساء بيعة مثل في كما

ــرة واملنعة ــو النص ه أو ــول، وللرس ــة للجماع

في ــورة كما املن للمدينة ــزاة ضد الغ ــاع والدف

الصبر على البيعة الثانية، أو هو العقبة بيعة

بيعات فكل الرضوان، بيعة في كما املوت حتى

ال كما ومفصلة، محددة ــت كان ( ص ) النبي

على البيعة بعدها: ــلمني املس من يطلب صار

واملطاع املسموع حتديد ــمع والطاعة دون الس

االحتمال. وتعدد اإلبهام حتديدا يخرجه عن

في إليه اليوم ــات االلتف ينبغي ما أهم ــن إن م

ما يلي: أمر البيعة

تفرض أن اإلسالمية، للحركات ال يحق إنه أوالً:

البيعة أخذ قبل إسالمية، دولة املسلمني على

يظل ــلطان فالس األمر، هذا على عامتهم من

وقبولها بنظام ــلمة شيء، مس وكونها لألمة،

من بد فال آخر، شيء إسالمياً يسمى سياسي

كما إسالمية يريدون دولة أوالً؛ هل ــتفتاء االس

جاز بغالبيتهم؛ نعم قالوا فإن اليوم؟ ــرون يعب

لتحديد في بقية التفاصيل، ذلك بعد الدخول

ال، وإن قالوا ــي، السياس ــام النظ هذا ــة طبيع

أم ــنت أحس ــواءً س اختارت، وما ــة تركت األم

على وإمنا اهللا، على الناس ــاب فحس ــاءت، أس

. األنبياء البالغ أسوة بسيد الدعاة

من البيعة ــوم مفه ــص تخلي ينبغي ــاً: ثاني

ــك والتمس ــدته، أفس التي ــخ ــوائب التاري ش

من ــة ــذ البيع فأخ ــط، فق ــا ــح منه بالصحي

ــالم باإلس ــي والوع ــوم، الي ــر متيس ــع  اجلمي

ينبغي التقليل فال متاح للجميع، ــة والسياس

كما أو ــة، اخلاص ــح لصال ــة العام ــأن ــن ش م

لتجزئة داعي ــال ف والعقد، احلل أهل ــمون يس

ــاد ألهل االنعق ــة بيع ــمني: ــة إلى قس البيع

العامة البيعة أو الطاعة وبيعة ــد، والعق احلل

إالّ املسلمني اختيار يكون فال املسلمني، لسائر

احلل أهل ) ــيوخ الش ــار طبقة اختي ــن خالل م

ألن ــالم، في صدر اإلس كانت فهذه ( ــد والعق

حديثي املسلمني وغالبية دعوة يزال ال اإلسالم

على يقوم ــر األم فكان ــن وثقافته، عهد بالدي

باألفراد العارفني من والتابعني اختيار الصحابة

للناس اختيارهم ــن يعل ثم ــة، خاص في بيعة

العامة بيعة ــون فتك العامة، ــة لطلب البيع

لم يكن اخلاصة، بل ــة بيع على تصديق مجرد

فكان األمر اخلاصة، كل رأي ــذ يومها أخ ــا ممكن

ثم اخلالفة، دار في منهم وجد من على يقتصر

يكون لهم فال األمصار، لبقية اختيارهم يعلن

(ص) الرسول اختطها اإلسالم، في سياسية البيعة ممارسة
املنحرفة، ــة املمارس ــدتها وأفس األمة، ــارت عليها وس القرآن، ــا وأثبته

ال واليوم أجوف. به لبنها وهو ــتدر يس البو" " كمثل فيها عادت ــى حت

في بعض قدمية سياسية ممارسات بقايا إالّ البيعة من ــلمون املس يعرف

توطيدا عليهم، تولى ملن املسلمني البيعة من أخذ من الدول،

ًَ ارتكازا ــوله، ورس ــرعاً كطاعة اهللا ش واجبة باتت طاعتهم بأن لإلدعاء

،" منكم األمر وأولي ــول الرس وأطيعوا اهللا أطيعوا " تعالى قوله على

التي دولهم في املسلمني، عند ــلطانية األحكام الس املثبت في هذا هو

هزلية مسرحية في نفسها لتضم الدينية، ــرعية بالش تتشبث كانت

الرسول. دولة نسق ضمن

لم ــة للبيع ــوم الي ــوف األج ــوم ــذا املفه إن ه

بل كان ، ( ص ) ــول الرس أيام في كذلك ــن يك

غير القرآن في أثبته حيويا، ــالمياً إس مفهوماً

،ً وتكرارا ً مرارا ( ص ) ــول الرس ومارسه موضع

عمل ألي الشرعية يعني باب ــالم اإلس وهو في

قتلته ــا مم ــي الكثير ويعن ــي، ــي جماع سياس

بالسلطان الفاسدة التي استبدت السياسات

أن االلتفات إليه، ينبغي ــا م أول إن . ــة األم دون

ــم الذي العظي ــدأ املب يثبت ــة ــوم البيع مفه

اليوم، الدميقراطية ــة األنظم كل عليه ــت قام

ألحدٍ أن يحق فال " لألمة ــلطان الس " وهو أن

متفرع مفهوم بغير رضاها، وهو عليها ــى يتول

مبدأ ــو وه أال ــمل منه أعظم وأش ــدأ ــن مب م

الدين". إكراه في "ال وأن احلرية،

ــزاع الذي ال الن ،ً مبكرا ــم حس البيعة ــدأ إن مب

الدولة ــلمني، هل بني املس اليوم حتى دائرا يزال

دينية أم الناس اختيار تتبع مدنية ــالم اإلس في

لقد اهللا؟ ــن م بأمر أو اخلليفة ــام اإلم ــا يتواله

الطريق في تاريخهم ــوال ــلمون ط مضى املس

ــا يحكمون إمن أنهم ــاء ــى اخللف فادّع ــي، الثان

الناس لهم على وأن والدين، اهللا ــم باس الناس

عصاهم العصا الواجبة، وعندهم ملن الطاعة

على خارج عليهم خارج كل فصار ــة، املقدس

هللا، وكل مخالف عاص لهم عاص وكل الدين،

كان الذي الوقت في األمة، لعصى ــاق ش لهم

في حق األمة يكرس النبوية كل تاريخ السيرة

أن ( ص ) ــول ــق حتى للرس الح وأن ــار، االختي

لتجسيد اليوم العصرية الصورة إن

بني احلرة االنتخابات هي البيعة مبدأ

اليوم العصرية والصورة متعددين،

االس هي  الشورى مبدأ لتجسيد 

حملتوى اليوم العصرية والصورة النيابية،

البرامج ثم أوالً الدستور هي البيعة

ثانياً. االنتخابية
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أمر يكن لم كذلك حيث و ــراض، في االعت حق

ــائل لوس لالفتقار يومها ممكناً ــام الع االقتراع

اليوم ــر،أما والنش والدعاية اإلعالم و ــال االتص

أخالق صارت احترام رأي العامة بعد أن فينبغي

للجميع، ــة معلوم العامة ــه ومبادئ ــالم اإلس

ميسرا. والنشر والدعاية االتصال وصار أمر

يجب البيعة، أن ــى عل التأكيد ــاً: ينبغي ثالث

ــتحقاق ــة الس املؤسس هي املقدمة ــون أن تك

إن يقولون فالذين ــه، علي الحقة ال األمر ــة والي

إمنا ــه، لنفس البيعة يأخذ الذي ــو ه األمر ولي

ــرّعون يش وهم احلصان، العربة أمام ــون يجعل

سيرورة في والقهر، البغي أسسه ما الدين في

ــالطني خالل س من ــه، ــالمي كل اإلس ــخ التاري

إما على األمر " األمر ولي " فيستولي الغلبة،

من لنفسه، البيعة يطلب ثم الوراثة، أو بالقوة

سابق(بيعة)اختار يكون هناك تصويت أن غير

إن هذا األمر وراثيا، نظاما الناس على أساسها

يريد من أن احلق بل شيء، في اإلسالم من ليس

ــه نفس يعرض أن فعليه األمر، لوالية التصدي

وما وخططه مؤهالته للناس ــني ويب للمنصب

حزبه خالل من أو بنفسه ــواء س يعمل، أن يريد

ليختاروا الناس في االقتراع يجري ومريديه، ثم

اكراه، دون ، من أهالً يرونه من بني متعددين من

ــرع نش أن أردنا إذا أما باطلة، املكره ــة فإن بيع

بكل اليوم ــمح فنس اجلائر، تاريخنا ــن في الدي

فلن ــلمني تاريخ املس في بها بيعة متت طريقة

ليل جديد. على إالّ ليلنا يصبح

للتجدد ــل قاب البيعة ــوى محت ــاً: إن  رابع

ــوم فالي ــة، واحلاج ــان الزم ــب بحس ــر والتغيي

ــون األول ــده عه ــا ــزم مب نلت أن ــا ــب علين ال يج

وعدم املوت، ــى حت اخلليفة ــاء بق ــتمرار من اس

من عندنا بواحاً ً "كفرا أرتكب إذا عزله إالّ جواز

أو أن جنعل ،( التشدد الحظ ) برهان" فيه اهللا

بني عقد ــة فالبيع ، يديه ــي ف ــلطات كل الس

ــمع الس هو ليس موضوعه ولكن ــن، متعاقدي

التاريخ ــا من أراد كما ــيء ش كل في ــة والطاع

عليه ــرى ــزام مبا ج االلت ــو ه ــل ، ب ــرعة واملتش

الكوارث مدى ــداث األح أثبتت ، ولقد ــد التعاق

باحلكم اخللفاء استبداد عن نتج الذي والفساد

. والقرار املنفرد

البيعة مبدأ بني  جمعنا ما  ــاً: إذا خامس

الصحيح ــق الطري علمنا أن ــورى، الش ــدأ ومب

ــية السياس ــالمية اإلس اآلداب ــي ف ــم للحك

لألمة، ــو ــلطان ه الس ــق ح ــت أن تثبي ــي: ه

أو تضييق ــي ف ــه احلق ــط من ل ــا هي فق وأنه

وأن ــس، الرئي أو ــة اخلليف ــات صالحي ــعة توس

بحق ــاظ لألمة االحتف ــالم اإلس ــي ــب ف الواج

اليوم العصرية ــورة إن الص .ً ونفاذا إبداءً ــرأي ال

بني احلرة البيعة هي االنتخابات مبدأ لتجسيد

ــيد لتجس اليوم العصرية والصورة متعددين،

والصورة ــة، النيابي االس هي ــورى الش مبدأ

أوالً هي الدستور البيعة حملتوى اليوم العصرية

ثانياً. االنتخابية البرامج ثم

النظام هو ــة طبيع اختيار كان ــا ــاً: مل سادس

مصادر حتديد ــإن ــا بادئاً، ف قلن كما ــق لألمة ح

األمة ــق ح ــن م ــو ه ــتوياتها ــريع ومس التش

نظام ــة األم اختيار ــإن ف ــاً، أيض ــا ــر ممثليه عب

الطبيعي من كان مثالً، ــالمية اإلس اجلمهورية

وبالدرجة إسالمية، تشريعها مصادر يجعل أن

وضعها ــب وتناس ــبها تناس التي ــة والكيفي

أن ينبغي ــك ذل كل ولكن ــي، ــي والدول الثقاف

التاريخي ــي السياس املوروث عن بعيداً ــون يك

املسلمني غير معاملة ينبغي فال ــلمني، للمس

ــتصحاباً للتاريخ اس ــة، ــل ذم أه ــم ــى أنه عل

فأهل ، دينياً الناس ــني ب الصراع كان فيه الذي

لم مواطنون هم املسلمني وسائر غير الكتاب

بأهل لهم وال عالقة ــدة، الدولة اجلدي ــوا يحارب

الدولة أو قاتلوا النبي واملشركني الذين الكتاب

ممن يكونون قد هؤالء إن بل األولى، ــالمية اإلس

فيبغي ، ــدة اجلدي ــة الدول ــاء إنش ــهم في أس

مع ( (ص النبي ــا تعامل كم معهم التعامل

يغدروا يخونوا و أن قبل املدينة دولة اليهود في

واخليانة، الغدر مع معهم اإلسالم فإمنا تشدد ،

كل املواطنني يجعل ــة للدول احلديث واملفهوم

في األول النبوي العهد وفي القانون، أمام سواء

الدين والدولة، ــني ب (ص) النبي فصل ــة املدين

ــود ويه ــلمني مس ــع ــة للجمي ــل الدول فجع

بإرادة ــني ــاملني ملتزم ــركني، ماداموا مس ومش

اجلميع السياسي بني املشترك وجعل األغلبية،

( املدينة أرض ) اجلديدة الدولة عن ــاع الدف هو

ــركني واملش اليهود على واجباً كان فقد ولهذا

واخلندق، أحد غزوة في عنها الدفاع واملسلمني

لقتال اخلروج املسلمني غير على واجباً ولم يكن

دفاعا األول احلال كان ــث حي بدر، في مكة أهل

املسلمني يخص شأن الثاني الدولة، واحلال عن

. ممكنا ويومها كان مثل هذا التفريق وحدهم،

احلديثة، السياسية التطورات كل سابعـاً: إن

ميكن االستفادة السياسي، والنظام الدولة في

ــورى الش ــر العملي، ملبدأي التطوي ــي منها ف

ــالم كقاعدتني اإلس أثبتهما ــة، اللذين والبيع

تولي البرملانات حق فيها مبا والسياسة، للدولة

"ضمن وأمرهم " نطاق في الداخل ــريع التش

عن واخلارج ــانية، واإلنس ــن للدي ــر العامة األط

" فكلمة والعقائد، ــالق واألخ العبادات ــاق نط

ــية السياس ــئون الش كل تتضمن " وأمرهم

وغيرها والقضائية ــة والتعليمي ــة واالقتصادي

"أمرهم ــن ضم ــو ــدد ه متج ــر ــكل متغي ، ف

عبادات من  لنفسه اهللا اختصه ما وأما "
فال معه، ــم وخصوصياته وعقائدهم ــاد العب

عليهم تسهل وإمنا عليها أن للدولة فيه دخل

يحفظ مبا ــعائر وش من دين مبا يعتقدون القيام

. خصوصياتهم للناس

أمر ــم حس قد البيعة مبدأ : إن  ــاً ثامن

ــول أخذ الرس فقد ــت، التصوي ــي ف ــق املرأة ح

سميت بيعة هناك إن بل ، بيعتها (ص)
املرأة حق في ــون يجادل فالذين ــاء ، النس بيعة

ــة بيع ــوا يراجع أن ــم عليه ــت التصوي ــي  ف

حيث بايعت ــة، الثاني ــة العقبة وبيع ــاء النس

ــت بايعت كان إن أدري ــت البيعتني،ولس ــرأة امل

بيعة ــت ، وكان منها ــب يطل ــم ل أم ــوان الرض

واحلماية بالنصرة ً عهودا حتتوي الثانية العقبة

في وقد صدقت النساء اهللا، رسول عن والدفاع

مبا أتاحت جاهدن وقاتلن وصابرن حيث بيعتهن

أن فالواجب ــح الترش حق وأما الظروف. ــن له

حق هو إذ اجلنس، طبيعة عن احلق ــل هذا يفص

الذي ــاً، فالفرد يعود فرديّ املآل ــي ف عام ولكنه

أن ينظر إلى ما ينبغي ملنصب ــه نفس ــح يرش

املناط الواجب أداء على قادر كفرد هو كفاءاته

حقيقياً ليس إذ ــه جنس عن النظر ــض به، بغ

القيادة مهمات أداء على قادر الرجال ــس أن جن

يتمتع قد ــة فهذه كفاءات فردي ، ــاء دون النس

فالواجب رجل دون ــرأة أو ام رجل دون رجل ــا به

للجنس النظر دون ــروط والش املواصفات وضع

له األولوية أن تثبت وجتاربه مؤهالته كانت فمن

النظر ذلك بغض في احلق أعطي ترشحه، قبل

من أكثر الرجال صالحية شاع .وإمنا جنسه عن

تتطلبه في املاضي ملا كانت القيادة في النساء

عدد ــكان ف ــاق الش ــفر واجللد والس من القوة

الطبيعة اخللقية ــب الرجال بحس في األكفاء

و ــاء، النس في عددهم ــن م أكثر ــة، واتمعي

واملتطلبات، ــر واملعايي اختلفت الظروف ــوم الي

ــرانها خس ينبغي ً فال امرأة كفوا وجدنا ما فإذا

على ــرات كثي ــاء نس أثبتت فقد ــرأة، ــا ام ألنه

فاألمر ال القيادة، ــي عالية ف التاريخ قدرات ــر م

عدمها، من ــدرة بالق بل واحلرام باحلالل ــق يتعل

ــول(ص) للرس ــوب املنس احلديث اعتماد وأما

يجوز ــال ف ــرأة، ام أمرهم ــوا ول ــوم ــا أفلح ق م

كانت فقد كان كاذبا، وإال ــه على العموم، حمل

من لقومها ــع وأنف ــد أرش ــليمان ــس س بلقي

. موسى! فرعون

االلتفات إليه، أن مفهوم ينبغي ما أول إن

قامت الذي العظيم املبدأ يثبت البيعة

اليوم، وهو الدميقراطية األنظمة كل عليه

ألحدٍ أن يحق فال " لألمة السلطان " أن

مفهوم وهو رضاها، بغير عليها يتولى

وهو أال منه وأشمل أعظم مبدأ من متفرع

الدين". إكراه في "ال احلرية، وأن مبدأ

والتسامح العدل فوجد  ، احلنيفيّ اإلسالم سمات  استقرأ قد السادةِ  بعضُ

طرفنيْ بني منها لُقٍ خُ كلّ ط التي يتوسّ األخالق مكارم على واحلثّ والعزّة ة والقوّ

جميعاً األمور  في ط  التوسّ إلى  يدعو وأنّه  بل وتفريط،  إفراط  من مذمومني

واجلسماني، والعقليّ  والعاطفي النفسي والتوازن  ها)، أوسطُ األمورِ (وخيْرُ 

، وغلوّ تطرّف يِّ حدّ كلّ مِن بيْننيْ بنيَ ٍ بنيْ وإلى ، واالقتصاديّ املعيشي واالعتدال

َ بَنيْ انَ وَكَ تُرُوا يَقْ وَلَمْ رِفُوا يُسْ لَمْ وا قُ َنْفَ أ ِذَا إ ينَ (وَالَّذِ سبحانه عبّر كما

ذَلِكَ َ وَابْتَغِ بَنيْ ا افِتْ بِهَ وَال تُخَ التِكَ بِصَ رْ ْهَ جتَ قَوَاماً)(الفرقان:٦٧)، و(وَال ذَلِكَ

نَ مِ يبَكَ نَصِ تَنْسَ وَال رَةَ خِ اآلْ ارَ الدَّ ُ اهللاَّ ا آتَاكَ (وَابْتَغِ فِيمَ بِيالً)(اإلسراء:١١٠)، سَ

لَّ كُ ا هَ طْ تَبْسُ وَال كَ نُقِ عُ ِلَى إ لُولَةً غْ مَ كَ يَدَ لْ ْعَ جتَ (وَال نْيَا)(القصص:٧٧)، الدُّ

يستوعب طٍ وسَ وجادّةُ مستقيمٌ منهاجٌ وأنّه وغيرها، )(اإلسراء:٢٩)، طِ الْبَسْ

وترك التحلّل والغلوّ وال الرهبنة يرتضي ال  واجلماعيّة، والفرديّة والرّوح، املادّة

موادا املنهاج احلياتيّ املتوازن البعضُ سماتَ هذا هذا فأدْرجَ واحلياء، العصمة

فعالً "وسطيّة" هي احلقيقة وفي لها،  شروطاً أو  "الوسطيّة" لقائمةِ

وليس سلَف، كما توصيفنا، ن مِ "وسطيّة" لكنّها واعتدال،  وتوازنٌ 

ن استعمالها ما أيضاً مِ فال بأس سياقه. ضمن القرآن بوسطيّة ارتباط لها

ينُ والدّ القرآني. الكلِم تفسيرُ أنّها واصطالحنا ال اختراعنا ن مِ أنّها نُقرّ دمنا

كلّ التوازن في يقيم فعالً لم نفعل، هو وسطياً أم يناه سمّ سواءً الصحيح،

الصبغةُ ولتنقى الرّوح وتخلية  والعقل  الفطرة  لتصفيةِ  احلياة منظومات 

بال مذعنةً مسرورةً اإلنسان) (أيْ خلالفته املالئكةُ فتسجد الربّانية، اإلنسانيّة

اجلشعني "إفساد" بني ه ترنّحُ ـ ينتهي ـ هذا اإلنسان يتوازن حني ألنّه ، إشكالٍ

احلانقني. املنتقمني ن مِ املُشرَّع الدماء" و"سفك املعتدين،

ـ ـ كما أسلفنا الفضفاض الوسطيّة" "جلباب إلى بحاجة لسنا نحنُ إذن

وتطهيرِه ه  نفسِ ين الدّ تصفية ترْك شأنه من هذا ألنّ مشاكلنا، به لنُنهي

نُطالب وهو ما ني، العاملَ قلوب إلى وسالستِه ه زرٍ أذهب برونقِ مُ كثيرٍ نْ ركامٍ مِ

ا منّ حاجةٍ بال ، بيانٍ وبأجلى صريحاً ذلك يقولُ ـ ي فّ صُ إذا ـ أساساً، فالدين به

(الوسطيّة) أنّ مفهومها إذ ، قرآنيّ كلِمٍ انتهاك أو مفهوميّ الرتكابِ خطأٍ

بحاجةٍ نحن أحدُ مشاكلنا.ما قِبلتُه هو كانت أيّاً فيه، واخلالفَ السائد، املطروح

نصوصها مداليل اكتشاف وإعادةُ املعرفيّة مصادرنا  مراجعةُ  إليه، ةٍ  ماسّ

املصادر الشريفة تلك أوّل هو العزيزُ والقرآنُ اختراعاتنا، ها تلقيمُ ال بنقائها،

ها دَ وحْ املُنفعلة. السريعة حلاجاتنا ه مفاهيمَ كلماتِه وأجلمنا صادرْنا قد التي

مواقفنا يابسِ وحلحلة قناعاتنا تبديل بإمكانها التي الرصينة املراجعة هذه

ط". ة الوسَ "األمّ بالتمام دور وللعاملني، وهذا هو تنا، وألمّ لنا، أصلح هو ما جتاه
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وينظر به ويستبشر للولد فيفرح الولد، ويولد تولــد البنت
ــا أنه ــى عل ــت للبن ــر وينظ اهللا، ــن م ــة ــة ومكرم ــه نعم ــى أن ــه عل ل

فقد العربية. اتمعات من كثير في نقمة تكن لم إن اهللا من ــان امتح

باإلضافة التي والزراعية الفقيرة اتمعات صراحة ــعور الش بهذا تبوح

للزراعة عاملة ــد ي فإنها تعتبر فيها ــة التقليدية املنزلي املرأة أدوار ــى إل

فهو يكبر وعندما عوناً له سيكون بأنه بالذكر ــاره استبش فيبرر الفالح

واملزرعة ــزل املن في إضافية عاملة ــد ي تكون زوجة ــم له ويجلب ــزوج يت

ً ــرا مباش تأثيرا ــعور وهذا الش النظرة إن لهذه

والولد البنت ــئة تنش طريقة على ــياً وأساس

تردد بوعي التي بالكلمات ويبدأ ذلك املنزل. في

املعاملة كذلك , والولد ــى البنت بالوعي عل أو

وحتى قصص منهما. لكل ــاح تت واحلرية التي

ً تعزز كثيرا االنتشار الواسعة العريقة األطفال

لها تصبح ولكن بريئة تبدو التي املفاهيم من

الكبر. في عميقة مدلوالت

وحتتاج ضعيفة هي ــا كم أن املرأة فكرة فتعزز

دائماإلىرجل يتخذالقراراتنيابة عنهاويعيلها

وحتت ناقصة فحياتها وإال سعيدة لكي تكون

املرأة أن مفهوم ــزز يع جانب آخر ومن العذاب.

سبب هي األحوال كل وفي ــر ش ذاتها بحد هي

مثال، سندريال قصة ففي املرأة األخرى. تعاسة

الظلم ــواع أن (Cinderella) ــندريال س تتلقى

أبيها وابنتاها زوجة وهم حياتها اإلناث في من

ويكدح يعمل ــذي ال املظلوم ــد دور الوال ــني ويب

ثم ومن ــه ابنت منه تعاني ــا م يدرى ال ــه ولكن

الرقة من الرجل وهذا هو الرجل. جناتها وسيلة

الصعاب يواجه أنه لدرجة املرهف ــاس واإلحس

املدينة فتيات ــكل ل احلذاء ويقيس أجلها، ــن م

ويهديها ــا عليه يعثر ــم ث ومن ــا ــل اليه ليص

السعيدة. احلياة

ــي الت (Snow white) ــج الثل ــاض ــة بي وقص

ــرب إلى ته ثم ومن ــا قتله ــا أبيه ــد زوجة تري

ــبعة الس ــزل األقزام من ــى ــر عل ــة وتعث الغاب

يقررون رجوعهم حني ــوم بتنظيف املنزل و فتق

تقوم ــوف س بأنها لهم تعهدت أن بعد بقاءها

أبيها ــة زوج عثور ــد والطبخ وبع ــف بالتنظي

ويهديها وينقذها األمير يأتي ــحرها وس عليها

األخرى. هي السعادة

ــحرها تس ــي الت (Rapunzel) ــزل رابن ــك وتل

األمير ويأتي عال برج على وتضعها ــاحرة الس

هي دائما ــن يك لم إن غالباً ــى األنث ــا. لينقذه

للخروج ــاعدها ويس ــا ينقذه ــاج ملن التي حتت

بينما حياتها ــي ف واملصيري الكبير ــأزق من امل

ــيطة بس أن يقوم بخطوات ــتطيع يس الرجل

من ــكلة املش ــل وحت ــم الصمي ــي ــا ف ولكنه

يكن أن ــن الفتيات م الكثير فتحلم ــا. جذوره

الثلج لتكون ــاض بي أو ــندريال س مثل جميالت

ــتطيع أن يس من يأتي ثم ــن وم ــل إعجاب مح

في ــن واقعها. م ويخرجها ــعادة الس يهديها

ــريرة هي الش ً ما تكون كثيرا األطفال ــص قص

امرأة األب أو زوجة الساحرة, كانت ــواء س املرأة

ال الرجل يتزوج لم إذا ــه أن مع حقود كالعانس

أحقادا ــه نفس أنه يحمل في إليه على ــر ينظ

إلى مثلما ينظر اآلخرين ــا فيه يؤذي أمراضا أو

املتزوجة. غير املرأة

على تقتصر ال ــئة التنش في ــرة النظ ــذه إن ه

أيضا. اليومية احلياة في وإمنا تترجم القصص

عقله زينته الولد بينما جمالها زينتها فالبنت

ــياء األش أقل من تخاف التي البنت وحكمته.

الولد ــا بينم ــارزة ب ــا وأنوثته ــة ــمى رقيق تس

بارزة. وذكورته فحالً يعتبر املسيطر أو العنيف

لآلخرين ــا واحتياجه ــا بضعفه ــا هي كماله

الصائبة وقراراته بتصرفه احلكيم كماله ــو وه

عمله وتطوره في ــتقبله هو مس واستقالله.

ترتبط ــوف جناح من س ــي ف ــتقبلها هي ومس

احلياة جتربة و التعليم ــي ف األولوية له هو ــه. ب

تقترن مبن ــوف س حتتاجها بقدره ألنها ال ــي وه

أن من وال مانع ــا فيوجهه في احلياة ــارب جت له

عرفنا ــق ذلك إذا ما عم ونعرف أيضا. ــيرها يس

املدرسة من والتسيب لألمية ــبب األول الس أن

فاملياه املياه. شح هو العربي الوطن في للبنات

العربية الدول في النائية القرى من الكثير في

طويلة رحلة ــى إل وحتتاج ــكن الس عن ــدة بعي

الصاحلة ــاه املي ــى عل ــول ــا للحص ــا وإياب ذهاب

األسرة تضحي ما وعادة ــتخدام واالس للشرب

بالتأكيد العمل والذي تقوم بهذا لكي بالبنت

لكون ــة على املدرس أن تواظب لها ــمح ال يس

قبل البيت وترجع تذهب أن من أبعد ــافة املس

أيضا. إليه املدرسة وقت أضيف ما إذا الظالم

األساسي التعليم الولد يأخذ أن األسر فترجح

املنزل في اخلدمية باألمور البنت والعالي وتقوم

اتمعات ــى عل ينطبق أيضا ــذا وه ــه. وخارج

تعاني التي ــات اتمع من ــا ــة وغيره الفالحي

هو ــهل األس أن فترى ــوارد امل وقلة ــر ــن الفق م

تضحية ــمي س إذا ــذا ــت ه بالبن ــة التضحي

املتمدنة ــات اتمع على ينطبق ــك وذل أصال.

من بأنه فيها العوائل ترى كثيرا ما والتي أيضا

من تعليما عاليا ولكن ــت البن تتعلم اجليد أن

أكثر. التعليم أو ذات الولد يتعلم الضروري أن

حد على وللمرأة للرجل ــيطاً بس ــؤاالً س ولعل

اقترنت ما اذا منهما كل ــعور ش ملعرفة سواء

منها يوضح تعليماً ــل أق متعلمة برجل امرأة

الزواج وإن بصعوبة تقبل الوضع الشعور مدى

األكثر كان هو إذا ما غير متوازن بعكس ــر يعتب

منها. تعليما

كبير بشكل تساهم والتنشئة النظرة هذه إن

شخص ألجل البنت نفسها موجودة ترى أن في

طموحها وأحالمها ــق أن حتق وليس ألجل ــر آخ

لها يكون اإلنساني، وأن اتمع التغيير في في

تخصها هي ــي الت ــرارات املصيرية دور في الق

اإلنسان، تعالى اهللا فعندما خلق ومجتمعها.

بذكره األرض على اهللا يكون خليفة ألن خلقه

يكون وأن رجال ــون اخلليفة يك أن وليس ــاه، وأنث

إليه. الوصول في ــاعده تس هو في أن املرأه دور

ولكن ــى اجلنس عل بناء تصنف ال ــانية فاإلنس

في جعل واملساهمة والعطاء القيم على بناء

فأغلب اهللا. وأقرب إلى ــانية إنس أكثر العالم

هو دور املرأة ترى ــت زال ال العالم في ــات اتمع

ــا في أساس ويصب غالبيته ــي ف دور خدماتي

الرجل كان هذا سواء حياتها الرجل في خدمة

تصلح وأنها ــا، ابن زوجاً أو حتى أو أخاً أو ً ــدا وال

في أو غيره دون فقط ــب اجلان لهذا وخلقت بل

اجلانب أن يتصدر ــب يج أنه ترى احلاالت ــل أفض

ولها األكبر واألهم الدور ــا حياته في اخلدماتي

لها ــمح س ما ــرى إذا أخ أدوار ــي ف ــاهم أن تس

تتأكد أن ــد بع وغيره واتمع ــود واه الوقت

ــي األساس بدورها قامت بأنها لآلخرين وتؤكد

على ــواب الغالبية ج ــون فقد يك ــام. قي ــر خي

العالم ــر تدي لكي ــرأة امل خلقت ما إذا ــؤال س

هو يديره؟ من ــاند أم تس إدارته في ــاهم أم تس

الذي للرجل ــاند مس دورها الثالث فهي ــار اخلي

سندريال أنواع تتلقى سندريال قصة في

وهم زوجة حياتها في من اإلناث الظلم

املظلوم الوالد دور  ويبني وابنتاها أبيها

يدرى ال ولكنه ويكدح يعمل الذي 

وسيلة ثم ومن ابنته منه تعاني ما

الرقة من الرجل وهذا الرجل. هو جناتها

يواجه أنه لدرجة املرهف واإلحساس

لكل احلذاء أجلها، ويقيس من الصعاب

ثم يعثر ومن ليصل اليها املدينة فتيات

السعيدة. ويهديها احلياة عليها

الثلج(Snow white)التي بياض وقصة

ثم تهرب إلى ومن قتلها تريد زوجة أبيها

السبعة األقزام منزل على الغابة وتعثر

رجوعهم حني املنزل و فتقوم بتنظيف

لهم تعهدت أن بعد  بقاءها  يقررون

والطبخ بالتنظيف تقوم سوف بأنها

وسحرها عليها أبيها زوجة عثور وبعد

السعادة ويهديها وينقذها األمير يأتي

األخرى. هي

عندما غيره ــم تنفع ث ومن بتربيتها يقوم ــه على أن ينظر للبنت ــا بينم

قلما ال، أم مرفهة ــت كان ــواء س الزراعية غير في اتمعات أما ــزوج. تت

بدرجة أفضلية للصبي أن على التقليدية النظرة من اخلروج استطاعت

فال األكبر. والوجاهة ــل وأن للصبي العقل األكم البنت ــى درجات عل أو

إجالل بنظرة ذكور سبعة عنده الرجل إلى تنظر اتمعات كثير من زالت

مبعنى ــاء اهللا لألول ما ش يقال وقد ــبع إناث. س لديه الذي ذاك من أكبر

املستعان. اهللا مبعنى اهللا شاء ما وللثاني حسد ال اللهم
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الصعبة ــرارات الق أخذ ــؤولية مس ــه تقع علي

الغربي قد ــم العال أن يبدو فقد ــية. واألساس

بقليل ــه أن ــاً، إال ظاهري النظرة ــذه ــى ه تخط

املرأة دور أن ــرى ن ــق ــر والنظر املتعم ــن التدب م

بهيئة ــن ولك هو ــا كم هو ــل للرج ــي اخلدمات

ــليع أنّ تس فعدا مختلفة. ــاحة ومس وصورة

ومحاولة ــاغ ــال دم ب ً ــدا جس وتوظيفها ــرأة امل

ذكوري وتخطيط ــرار بق متّ ــم القي من ــا حتريره

كمادّة ــل فقط ب كقاصر ال ــه ب ــت عوملت بح

حتمل الزالت الغربية فاملرأة تكميلية، وبضاعة

وسلب تبعية من ذلك يحويه مبا زوجها ــم اس

يرتبط التي ــان اإلنس هوية أهم مقومات ــد أح

فالن زوجة أنها على تعرف وهي ــمه وهو اس به

كما لنسبها. استنادا فالنة ــت السيدة وليس

إغراءه و ــل ــى إرضاء الرج ــدؤوب عل والعمل ال

وقد عالقة قد إلقامة ــه انتباه ومحاولة جذب

عليه تعمل آخر الزواج هو جانب الى ــي ال تنته

الغربيات ــاء والنس الفتيات من كبيرة ــبة نس

تلك ــل فش أو جناح على ــاء ــها بن وتقيم نفس

ــط األفالم بل فق ليس ــع يتاب ومن ــات. العالق

اإلعالم الغربية يرى ــائل وس وحتى البرامج في

ــتخدم في تس ــيا جنس مثير كلمة ــف أن كي

والعطور واألقمشة املالبس للكثير من الترويج

في املواضيع ــذه ه على ــز التركي ــا وأن وغيره

اتمعية ــكالت املش ــج تعال ــي الت ــج البرام

ذلك رؤية ــن املمكن وم حلوالً. وتطرح ــرح وتقت

والثانوية الغربية ــة اإلعدادي في املدارس ــاً أيض

البنت ــخصية ش فيها ــكل وتتش تتأثر والتي

ــتها مدرس في الصبية ــان استحس بناء على

في ً كثيرا ــف يختل ال ــرقي الش والعالم ــا. له

من فبالرغم ــات. اآللي وإن اختلف في ــوى احملت

للرجل تبعيتها ولكن ــمها اس تغير ال املرأة أن

مختلفة. بطرق مبررة

ــالت واملسلس واحدة على االت نظرة فيكفي

أنها نرى كيف ــرة، لألس التي تطرح واملواضيع

الزوجية العالقة ــل فش ــئولية املرأة مس حتمل

بأن الزوج ــرف تعت أنها قد مع ــا تعثره أو حتى

النهاية في ولكن مؤذية أو سيئة بأمور قام قد

الزواج ــيا لتعثر أساس ــببا س ليس ذلك يعتبر

واجب من والصبر ــة فاحملاول ــى العالقة. حت أو

على لها ينظر للرجل وأحياناً كمالً وهي ــرأة امل

تكتبه ما ــبة نس رأينا فإذا وهوان. ضعف أنها

ال زوجك" تسعدين "كيف عن واالت اجلرائد

تسعد "كيف ربعها مع يتناسب ما حتى نرى

ورقيقة عاطفية أموراً تتناول ــا وكله زوجتك"

الرجل ملشاعر أن تكون حساسة املرأة من يتوقع

ضغوطه تقدر وأن ــه أفعال ــه وردود وأحاسيس

قد ما ــول ال تق ومتى تقول ــى ومت ــي العمل ف

العاقل وهي أنّه يقولون أنّهم مع يعكر صفوه،

متاماً العكس يُوجبون هنا ــم فنراه العاطفيّة،

والتخوف ــو عليها ه املتزن العقلي ــوب فالوج

منه!. هو العاطفي من االنفراط

ــرقي الش اجلماعي الوعي ــي ف يوجد ال ــن ولك

األمور ــدوره هذه ب يقدر أن الرجل مهام ــن أن م

ضعفها نقطة ــرى مع أنه ي ــرأة للم ــة الدقيق

إلى أنه يذهب أن تقدر عاطفتها. فعليها ــي ف

واملدهش يكفي، ــذا وه ــقى ويش ويتعب عمله

كان الزوج ــال ح في تتغير ــة ال املعادل ــذه ان ه

في للعمل املنزل ويغادران معا يعمالن وزوجته

ويرجعان معا. ذات الوقت

ــا طبيعي ــدو يب ــع فالوض

الزوجان ــا كان م إذا كثيرا

العمل من ــا مع قد رجعا

ــي للطه ــرأة امل ــب فتذه

أو ــدة اجلري ــرأ ــل يق والرج

والعكس األخبار ــاهد يش

لم ــون مضحكا إذا قد يك

الرجل نظر في ظاملا يكن

كثير في ذاتها وحتى املرأة

من فاخلدمة األحيان. ــن م

ــف والتثقي ــرأة  امل ــام مه

مهام من العالم ومتابعة

يحتاج ــذي ال فهو ــل الرج

ــرارات بالق ــام القي ــى  إل

األساسية واملصيرية.

ــور تبدو األم ــذه ه ــع أن م

ولكنها من اإلجحاف قليل ممارسات بها وكأنها

ومفهوم ــخصية تبلور ش إال أنها جوهرية، غير

فيه. واألنثى ــر الذك ودور ــم العال عن ــل الطف

هي ــية األساس وظيفتها بأن تتعلم ــت فالبن

التضحيات كانت مهما وإرضاؤه الرجل خدمة

وإن ــانيتها وإنس ــا وكرامته ــخصيتها من ش

ــاني رقيها اإلنس في يكون أن الذي يجب وقتها

يكون اإلنساني رقيهم في اآلخرين ــاعدة ومس

تقوم أن من ــتطيع أن مينعها يس للرجل ملكا

مطاطة ــل جلم ــي عمل أو ــي علم ــور ــأي تط ب

عليها أن ــت البن تتعلم ــى". أول "بيتك ــل مث

أخذ ــوع وعدم واخلن الواقع ــر لألم ــالم االستس

األفضل ــى إل ــي التغيير ف املصيرية ــرارات الق

أن يأخذ واحملاولة في ــي التمن ــى دورها في ويبق

الفتى بأنه يتعلم بينما الصائب ــل القرار الرج

وأنها بل حياته، في من املرأة اخلدمة ــتحق يس

األهم العنصر هو وأنه ــرض، الغ لهذا موجودة

وحياة بل ــه حيات على ــط فق ليس ــيطر واملس

ذكر يوجد ال طاملا ينتمني إليه ــاء اللواتي النس

حتويل من السهل يجعل هذا بذلك. يقوم آخر

و كالتقصير كالتأديب آخر إلى مسمى الظلم

املصلحة ــا إنه أو إطاعة ــدم ع أو ــي اخلدمة ف

والتي يعلمها الرجل ــرأة امل أو للفتاة الفضلى

في تصب ال أفضل منها.إن هذه التنشئة التي

والولد البنت بني واملشاعر في العقل ــاواة املس

إلى فباإلضافة املدى، وبعيدة قريبة مخاطر لها

الثقة على متدربات وغير قادرات غير نساء خلق

ترى لنفسها ال املرأة وإن وقراراتهن ــهن بانفس

ــاعد مس عامل اتمع وكأنها ــي ف ــا دورا هام

ــخص وش ــيا أساس محركا ليس فقط ولكن

و حلوال ــرح ويحلل ويقت ــام  الع الوضع ــم يقي

ذلك إلى ــة فباإلضاف ــق. التطبي في ــاهم يس

وجودها ــبب وس ــانيتها إنس عن فهي تنفصل

ــى دورها حت ــدم يخ ــذا ال وه الدنيا ــذه ــي ه ف

منحصرا وجودها فيصبح ــا. ألطفاله التربوي

بل أيضاً ــا قرار منه ــل وبغير برج ــي االرتباط ف

وإن ً غالبا، األكبر أو األخ كاألب ــر آخ رجل ــرار بق

موجودا كان أو ــودا ــزوج موج ال ــذا ــم يكن ه ل

أقل وجودها فيصبح ــبب، س ألي فقد ثم ــن وم

وعدم االمم تخلف ــل عوام أهم أحد إن ــدوى. ج

او العمل ــرأة دور امل جتاهل هو ــانيا إنس ترقيها

مجتمعات إنسانية. بناء في عكس دورها على

تقوم ــات املمارس من هذه الكثير أن ــف واملؤس

ديني ــاس أس على ــالمية اإلس اتماعات ــي ف

يبرر الذي الكاتب أو اخلطيب ويتناسى بظاهرها

العشرات عن دينياً ــات املمارس من تلك الكثير

ــريفة الش النبوية ــات ــن األحاديث واملمارس م

انسانيته وليس ألجل اإلنسان ألجل تكرم التي

الرسول تعامل مثل بسيطة فأمثلة ــه. جنس

الزهراء عليها فاطمة ــه مع ابنت الراقي األكرم

ــة عليها زوجته خديج ــع م وتعامله ــالم الس

مع وحتى ــل معها التعام في والرقة ــالم الس

كيف نفهم ليدعو ألن ــا بعد وفاتها صديقاته

االنسانية دين يعكس الذي الرحمة رسول يرى

من متأمل؟! فهل تعني له، املرأة وماذا

لتسيّب األول السبب انّ األمور غرائب من

الوطن في (األميّة!) املدراس من البنات

الصاحلة املياه ألنّ املياه، شح هو العربي

في النائية القرى من الكثير في للشرب

وحتتاج السكن عن بعيدة العربية الدول

للحصول وإيابا ذهابا طويلة رحالت إلى

بالبنت األسرة تضحي وبالطبع عليها، 

لها يسمح ال ممّا العمل بهذا تقوم لكي

طبيعي. بشكل التعليم مبواصلة

ــف–في لألس –ويا تتقزم قدراتها املاديّة، ــي ف تتعملق وهي اليوم، ــة الغربي ــارة احلض

في هو إليه، العالم وقادت الذي وقعت فيه املهلك، األخالقي فاملأزق املعنويّة. اجتاهاتها

االستهالك. من التمكن في السعادة هي أن وتوهم، إيهام

الغنى في يقيس السعادة الغربية، باحلضارة ً وتأثرا األرض، كل بقاع في اليوم فاإلنسان

متطورة ومدينة ، فاخر من مسكن املادية، القوة جوانب من مختلف والتمكني والثروة،

اجتماعي، ، وضمان الشيخوخة في ، ورعاية متقدم وعالج ميسرة، ومواصالت نظيفة،

على القادرة القوة امتالك ثم في ، ــراء الش على وقدرة ، ــلع الس من املعروض في ووفرة

تعليمي نظام في ذلك ــر. اآلخ في الرهبة على إدخال ــك القادرة من ذل أكثر بل ، ــردع ال

اجلديد. املشكالت واكتشاف حل وتطور علمي قادر على ، ممكنة ووظائف ، مثمر

وقد ــانية ، لإلنس اجتاهاتها ــارة الغرب بكل حض قدمته الذي ــعادة الس لباس ــذا هو ه

من ثروات على حيازة أسبابه اختلفت ، وإمنا عليه لم تختلف جمعاء اإلنسانية تقبلته

في قصب السبق وحد كل ينال أن طمعاً في وأسرار العلوم ، القوة ، وأسباب الطبيعة

اآلخرين. شقاء على كانت وإن السعادة أسباب

، والتعاون العاملي والسالم اإلنسان وحقوق اإلنسانية دعاة من الناس طريقة أمثل وحتى

اخلير، لتقاسم يدعون هم وإمنا ، للسعادة وأسبابها الفهم هذا عن يخرجوا لم الدولي،

والدميقراطية وإلى احلرية األوبئة، فيمنع الصحة وينشر على الفقر يقضي الذي باملقدار

من ولكن املصلحون فهم ، للتنمية ــتدامة البيئة اس على وللحفاظ ، ــالم الس ليعم

في هذا غير ــعادة فهماً آخر للس جتد فلن غربت، ومهما ــرقت ش مهما القفص. داخل

والدميقراطيون والعالم النامي، االشتراك، وعالم املال رأس عالم هكذا اليوم، يراه عالم

واملتدينون. واملاديون بل ال واحملافظون، والليبراليون واملستبدون،
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اإلنسانية كانت األخالق، فقد مكارم ليتمم رسولها أمة جاء نحن

الناس، كل يعرفها التي  املعتادة، الفاضلة األخالق تعرف قبله 

والشرف، واألمانة، الصدق من وفضلها، بحسنها ويحكمون 

والوفاء، واحلياء واالحترام، والتسامح، والشجاعة الوطن، ومحبة

والكرم النفس، وضبط والتعقل،  والصبر والتواضع،  واالجتهاد

والعرفان الوجدانية، واملشاركة واملواساة، والشفقة والسخاء،

الصغير، والرأفة الكبير وحماية والنية احلسنة، واحترام باجلميل،

مجيء قبل وتتفق عليه، اإلنسانية تعرفه مما وغيرها بالضعيف،

أن أخالقها، فعلينا لإلنسانية ليتمم جاء نبينا ولكن النبي(ص).

فدعانا ، معنا لإلنسانية ثم ومن ألمتنا، السقف األخالقي نرفع

النفسانية اخلصال هذه والهدوء، والسالم للصفاء الرسول

والكون وباإلنسان بالنفس  معرفة من  إالّ تتبع ال التي اجلميلة،

الهدوء عن للخروج مدعاة  كلها األشياء تكون فال واخلالق، 

اهللا. عني حتت يجري شيء فكل النفسي، والصفاء والسالم

ال أن على قوم شنآن يجرمنا فال اردة، باملوضوعية لألخذ ودعانا

بل التمسك باحلكم بعيد ، احلق لقريب أو عن منيل وأن ال ، نعدل

عواقب األمور بها ننظر للبصيرة ودعانا ، النزيه املوضوعي والقول

املقدمات وعن عواقب من األفعال وعن املواقف عن يتولد وما ،

على والقدرة ، الوعي حاالت أسمى لتحقيق ودعانا نتائج، من

قضيّة جتاذباتها، استفحلت التي القضايا من

ها، وضدّ لصاحلها (النصوص) فت فوُظّ املرأة،

وجامدين، مجددين  بني  صدامات رحى وكانت

اإلنساني، دورها ممارسة في املرأة حقّ تُناقش

من ً كسرا ال للمجتمع آخر ا نصفً من كونها 

رديفا ال للرجل وزوجا  ثانية، درجة  وال كسوره

اإلشكالية هذه تشمل  ،ً قاصرا ال  ً راشدا له،

العمل، االنتخاب، الوالية، حقّ  مثل؛ ً أمورا

إلى األبناء، على الوصاية اإلرث، العصمة،

ما مسائل األنثى، وختان اإلجهاض شرعيّة

مع بعد، م سَ حتُ ولم التعاطي، محتدمة زالت

فعالً. القرآن حسمها أنّ

كثيرة، دينية نصوص فت وُظِّ اجلمود، جهة من

تأخذ واجتهادات، وفتاوى مزعوم، أو مرويّ أغلبها

النصّ من ختامها في اإلجلامية ة قدسيتها قوّ

والذي ه)، رسمُ إالّ منه يبق (لم الذي القرآني

أنّه مع الرجل الئ وميُ املرأة ضدّ متحيِّزٌ وكأنّه بدا

بني للخصومة وبذرٌ اتمع م لتقدّ وشلٌّ رٌ، جوْ

باستتباعه للدعوات للبعض أدّى فصيليْه، ما

الدعوات) (أيْ التّكائها املرأة، لتحرير التغريبيّة

مضيَّعاً. احلقّ كان من جانب على

املرأة، ضدّ  بالعنف مليءٌ العالَم أنّ  ومع

عن امرأة مليون  ٦٠ قرابة بسببه  وتختفي 

من واحدة امرأة وأنّ  السكانيّ سنوياً، تعداده

وجنسية جسدية النتهاكات تتعرض اثنتني بني

يُضربن الزوجات من ٪٦٠ ٤٠ـ  بل بيتها، داخل

امتالك وعلى ، اإلنساني معرفة وغرض الوجود

ودعانا أنفسنا، زمام  مالكني نكون بأن احلرية 

محددة كانت مهما  معرفة كل  نربط ألن

إلى للحياة، الشمولي باطط وخاصة،

النبي ملكارم إمتام من نراه أن لنا ميكن  ما آخر

ما نطور أن ميكن  ولكننا . اإلنسانية األخالق

أمتنا في باألخالق فنرمي أيضاً، النبي متمه 

فإنساننا  ، األعلى ثم األعلى سقفها  إلى

من سبق، عما عوضاً يتحلى أن يجب املثال

بالقدرة النبوية، والفضائل األخالق اإلنسانية،

مناعة لديه فتكون الوعي، في التحكم على

اتمع، وتنومي اللهو عن الناجتة الغفلة، ضد

فاإلنسان ، البصيرة من  متقدم مقدار وهو

حتى يقظاً يظل أن ميكن هللا، الولي الرباني 

اللحظات، كلَّ نفسه في يتحكم نومه،  في

أن بإمكانه إذ نائم، وهو حتى غفلة تأخذه ال

فتعود ينام، حني املكان الالئق إلى نفسه، يوجه

ضد مبناعة  ويتمتع وطهارة،  علماً  ازدادت وقد

االجتاهات تضله فال السيكولوجيّة، الكثرة

نطاق عن خارج واملواقف، للعواطف العامة

بل عليه القدرة عدم نطاق إلى الظلم كراهية

يكره ال إنسان ، مطلقاً في اخلاطر عدم وروده

للجميع، احملبة يحمل خالفه، بل أو وافقه ً أحدا

في مطلقاً ويتحكم  الفضائل، أرقى  ميارس

ال جوانبه من كل هو كما ويرى الواقع أهوائه،

الوحيدة الباقية هي أمتنا اخلتام، وفي يريد كما

عن املبتعد واإلنسان ، للسماء اإلنسان تدعو

وحضارته، ومجتمعه نفسه يهلك السماء

هاوية في هو اليوم، واملسلم وإنساننا العربي

اإلنسانية للريادة نعود لكي فعلينا التخلف،

الفاضل الرباني اإلنسان أن نخلق السماء، نحو

نخلق أن علينا ذلك وقبل الفاضلة، واحلضارة ،

مفتاح وأول اجلسر، واحلضارة اجلسر، اإلنسان

دواخلنا في احلقيقية احلرية  نطلق أن لذلك

من مهما، نراه ما نقترح بعض أن لنا كان وإذا

التجديد. على طريق الواجبات

ما يطور  لغوي، معجم إعداد أن فأوال: نرى 

اصوصة املعاني تبيان  من فارس،  ابن بدأه

ما العربية،مستدركني  في لفظ لكل

جهله، ما موسعني عنه، غاب ما فاته،مصوبني

املعاجم، سائر في منها تفرق ما جامعني

القدمية، العربية اللهجات مع مقارنني

العرب، قبائل ولهجات والفينيقية كالسريانية

واستخداماته بالقرآن، كله ذلك على مهيمنني

كثيرا. خيرا فلعلنا بذلك ندرك لأللفاظ،

اإلسالمية، للعلوم هيئة أقمنا وثانيا: لو

تضم األمة، هذه من أبناء املقتدرون يتعهدها

وغيرهم،من والفقه والتفسير الفكر علماء

مختلف وعلى ، املسلمني بلدان سائر 

أن شرف، ميثاق  بينهم يتعاهدون مذاهبهم، 

ينظروا ومجتمعني،أن وفرادى مثنى هللا يقوموا

من واإلسالم، متجردين القرآن في للمسلمني

أحدا، أحد يكفر وعاطفة،ال املذهبية،عقال

ألنفسهم محسنني االختالف، بهم مهما بلغ

وطالبهم.

ذوي الكفاءة تتصدى مجموعة من أن وثالثا:

للتربية منهاج وضع في والفضيلة، والشرف

األخالقية وللتربية  الالئقة،  السلوكية

برامج كافة، مع العربية والنفسية، للمدارس

حديثة، علمية  طرق وفق  والترويض،  للتدريب 

وتبتعد والتربية، النفس علوم من تستفيد

تعود أن في  أمال املباشر، واإلرشاد الوعظ  عن 

حسن فيها يرى راشدة، جمالية نظرة للشباب

وقبح املتميز، اإلجناز وشرف املسؤولة، احلرية

إتباع الهوى، وتبذير الوقت.

االجتماعية الثقافية التجديد جمعية

دولنا أحد وفي الهند، في و٨٠٪ فرنسا، في ومثلهنّ أمريكا، في

الزوج، معاشرة رفضهنّ حالة في للضرب ٪٦٩ يتعرضن الناميّة

ليس فالعنف ال تعجبه! بلهجة الزوج على الردّ حالة في أو

أمر اهللا أنّ نُنكر وبهذا يحتاج، الذي ه عكسُ بل نصّ إلى بحاجة

دائماً موجود اجلسدي) العنف (أي أنّه حليثيّة املرأة ضدّ بالعنف

ه! وحشِ إطالق ال الرجل يريد تهذيب وسبحانه تشريع، بدون

في ء التوظيف السيّ عن القرآنيّ النصّ نحيِّد أن لو استطعنا

حجج لعادت ني، صفّ في (ع) أولى، كما فعل اإلمام عليّ مرحلة

الواقعي(أيْ وصالحها منطقها حسب للبحث متكافئة القوم

الصحيحة). سنّتها

في سياقه كما هو القرآن نقرأ أن نّنا متكّ لو الحقة مرحلة في ثمّ

يحبّ ال واهللا لفساد، أو لظلم داعيا يكون أن لنزّهناه ، يّ النصّ

القرآن كما نقرأ إشكال هو أن أكبر بيْد أنّ وال الظاملني. الفساد

واملذاهب النحوية والكالمية السنني ارات بنظّ ينا تغشّ ألنّا هو،

ثمّ والذكوريّة والسلطويّة والفلسفية واملذهبية واالعتقادية

ن نتيقّ لم فما لنا)، اهللا (نريد وألنّنا والتفكيكيّة،  العصرية 

منيع صندوق ً، ألنّه اخلاصّ فلن نُفلح معه أبدا نظامه أنّ للقرآن

اجلمود وال تفتحه العصريّة ال وفيه، معه ومفتاحه (عزيز)
نْ مِ وَال يْهِ  يَدَ ِ بَنيْ نْ مِ لُ الْبَاطِ يَأْتِيهِ ال زِيزٌ،  عَ تَابٌ لَكِ ِنَّهُ (وَإ

)(فصلت:٤١-٤٢). هِ لْفِ خَ

داخله من القرآن لقراءة أولى، مالمح إلى  لنا توصّ لقد

فإنْ نتائجنا، وتلقيمه عنه النطق من بدال (باستنطاقه)٢،
وللسنّة للدين فهمنا اختلّ سفلى، اهللا) (كلمة وضعنا

وضعنا وإذا الطبيعة، وشاكسنا  احلقوق  وضاعت وللواقع

عليها، املفترى  وفرزنا السنّة،  فهمنا أمامنا، اهللا) (كتاب
املعارف وسلمتْ واألحوال األمور ت واتسقّ لسمتها، واالف

كتاب اهللا خالف (كلّ ما معنى سرّ والطباع، بتقدميه أدركنا

بغيره ً را فسَّ مُ وبتأخيره عرض احلائط)، زخرف) (فاضرب به فهو

حاجة وال به معيار وال له قيمة ال ً ومنسوخاً، فسيكون ومقيَّدا

للعمل.                   لوجوده
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القضاء عولمة

حقيقية معوقات أمامه األمل هذا حتقيق أن إال

وأهمها:

واألمم ــعوب الش بني الثقافات - اختالف  ١

ــاق االتف ــي ــل ف اخلل ــبب ــا يس مم ــارات، واحلض

ترتيب ــي ف ــى ــم، أو حت القي ــة ــى منظوم عل

أخرى. األولوية لقيم قبل

ــة) الوطني ــيادة (الس ــدول ال ــيادة - س ٢

ألن موافقتها ــدم وع ــا تعصبه ــة على الباعث

اقترفوا لو أوطانهم غير في مواطنوها يُحاكم

وخاصة بلد، إلى ــد بل من فرّوا اجلرائم، أو ــا فيه

من أجلّ مواطنيها أنّ ترى التي املتقدمة الدول

الثالث. العالم بلدان في يُحاكموا أن

بلدان ــن العديد م ــي ف ــاء ــف القض - تخل ٣

القضاء لتحقق ــة التام ــروط الش عن العالم

العادل.

احلقيقية ــات املعوق تذليل في ــروع الش وقبل

البدّ منها معوق لكل املناسبة احللول وتفصيل

(العوملة) ــه نفس العنوان ــكالية إش من حلّ

واملواقف األفكار تتباين عرقلة ميثل بذاته ــو فه

العربي العقل ما اختزنه أمام خصوصا جتاهه،

تبعات ــن وصل إلينا م ــا م جرّاء ــل فع ــن ردّة م

العوملة ألن ذاته، املفهوم ــويق تس حني ــيئة س

الهيمنة الغربية أشكال أحد إال تعني ال عندنا

الوعي في دفينة مركزية عن تعبر التي واجلديدة

وعلى عرقية، ــة عنصري ــى عل وتقوم ــي األوروب

حتويل بهدف ــيطرة والس الهيمنة في ــة الرغب

ومتصارعة متجاورة حضارية دوائر إلى العالم

حول الصراع ــاء الثقافات؛ إلخف ــتوى على مس

بثقافات الشعوب والهاء الثروات، في املصالح

حقيقية مخاطر ــل متث بالتالي ــة، وهي تقليدي

اطر مقدمة هي الثقافية التي ــة الهوي على

والثقافة ــتقالل واالس ــة الدول ــى ــم عل أعظ

تبعية ــن م مزيدا ــي إال تعن ال ــة، وهي الوطني

قيم يحدد الذي ــو ه للمركز، فاملركز ــراف األط

تصبح وبالتالي ــاة، باحلي ــة واملتع ــتهالك االس

يؤدي الذي ــر األم الثقافات، ــوذج من هي ثقافته

كما ــة اخلاصة الثقافي الهويات ــار ــى انحس إل

هذا ــن حنفي. حس الدكتور طبيعتها ــح أوض

القامت، ووجهها عن العوملة املرتكز املفهوم ــو ه

حقها من ــم مفاهي نُعولم أن ــا لن ــل يحق فه

في محصورة لتبقى وُجدت ما هي بل العوملة؟

. واألسوار احلدود احمللية وضمن

ما هو إلى ال يكون أن ــي ينبغ ما إلى ــا إذا نظرن

كل فإن كائن، أنه ــور يُتص أو ما بالفعل، ــن كائ

ذاتا تتصف ــم قِيَ مجموعة أو أو عقيدة ــدأ مب

دورها تؤدي تتضح وال ال عامليتها فإن بالعاملية؛

ما آخر: وبتعبير ــة، العومل ميدان تدخل ــم ما ل

ــويق، التس مهارات ــى وبأرق عامليا ــوق ــم تُس ل

مثل: ”فوعلة“ وزن ــى عل ”العوملة“ فمصطلح

تعني بوتقة، كوثرة، ــرة، عوش حوسبة، قولبة،

القضاء عامليا، وعوملة الشئ جعل العمل على

في وجودها، ودورا أثرا وتعطي أن تنتشر ينبغي

العريضة، البقاع ــك تل إليها تفتقر التي وهي

مبدأ على ال الواعي ــان اإلنس يعترض بحيث ال

دخيال وال على استمرارها، فهي ليست وجودها

من حياته جزء ــي ه بل محتال، بغيضا ــا أجنبي

من ــر وأدْوَن وأقل أقص ــو ه ما ومنها ــه. وكيان

ــر والقس واإلعالن، الدعاية أن إال جعلها عاملية

املغرض والتوظيف السياسة وأالعيب واإلكراه،

والعالم حق، وجه بال عامليا معوملا ليس ما جتعل

نظاما وال واحدا سياسيا نظاما يتبع ال بأسره

متعددة ــراق واألع واإلثنيات كذلك، ــا اجتماعي

تقبل ــم يت فكيف ــد، الواح القطر ــي ــى ف حت

اجليوش بتهديد مسبوقة تكون أن دون العوملة

العالم واستقطاب الدول؟ املال قوة من خالل أو

األهداف مجموعة نحو ــعى س قد يكن لم وإن

القيم وإقرار ــورة لبل وعيا  أكثر  اليوم  ــان اإلنس نرى الوقت الذي ــي ف
القيم هذه ضد وجرائم وجتاوزات وترصدا إمعانا نلحظ ــتركة املش ــانية العاملية اإلنس

حولها، ــانية اإلنس وجمع القيم زرع إال يهمهم ال راقية جماعات ــة، العاملي ــانية اإلنس

وتفر الدول والواليات بني القوانني تفاوت ــتغل تس يُبنى، تهدم ما وأفراد أخرى وجماعات

اجلرمية على اجلاني اكم وحتُ تُدين ــة دولي اتفاقية وجود عدم ــتغل تس أو بجنايتها إليها،

إقرار في املضي له يتأتى ال ــكالية اإلش هذه أمام والعالم آخر. بلد في ــا اقترفه ــي الت

على والتضييق ــراق، االخت عن وصيانتها عليها واحلفاظ ــانية اإلنس القيم كل ــز وتعزي

إال كعامل فرار ــي احلضاري والتقن ــدم التق ــتغلوا ليس لهم ترك اال ــدم ــني وع ارم

وتكوين القضاء، مواصفات هذا وتوحيد وحتصينه القضاء عوملة وإقرار قانون ــة بصياغ

القابلية. بهذه املتّصفني للقضاة عامليا االنتداب قابلية

ــعى يس أن له يؤمل أنه ما إال ــانية يوما اإلنس

حلم الفالسفة يبنى وأن كمال إنسانيته، نحو

أو باألحرى الفاضلة املدينة من صورة حتقق في

الفاضلة. احلضارة وراثة نحو

مساحة باتساع بلى حُ تشهد واألحداث واأليام

من ــا يتبعها وم وغيرها العقيدة ــي احلريات ف

البدّ أنها إال واألنظمة ــريعات التش في اختالف

انحدرت باإلنسانية وإال يجمعها رباط من لها

بالهالك ــا ذاته ــى ــت عل وختم ــة ــى الهاوي إل

هو ــانية لإلنس اجلامع الرباط ــذا وه . ــاء والفن

هو الطبيعي مكانه الذي اخليط العاملي وحده

قيم هي ــانية اإلنس القيم ألن  (العوملة)،
األنبياء ــها غرس على عمل ــتركة مش ــة عاملي

تكون أن ــي وينبغ ــة عاملي ــي ــون، وه واملصلح

قيمتها على احلفاظ من وكوجه (معوملة)
وحتديها والتنكر مخالفتها فإن وآثارها العاملية

ــبُعية س حيوانات ــى باتمعات إل ــؤدي ــا ت له

ومبادئه، اإلنسان قيم من شيئا ال تعرف ضارية

نظاما مذهبا وال وال ــا تخص دين ذاتها ال ــي وه

أو ــتبدالها أو اس ــا عليه ــيا، فالتعدي سياس

(عوملة ملف محكومة ضمن ــون تك اختراقها

فمنظومة اختصاصه. صميم ومن ــاء) القض

اإلنسان وجود ابتدأت مع اإلنسانية التي القيم

وعمقا وعيا وتتجذر ــان اإلنس وتتكامل بكمال

بوجوده األرض ــرف تش ــن م ــدءا ب ــي ضميره ف

اهللا إلى ــير والس احلياة لقيمة وإبرازا إلعمارها،

العاملية هي كل هذه القيم وتعالى، ــبحانه س

ذاتها املهمة وهذه من حقها العوملة، التي وهي

الذي (ص) محمد األنبياء جميعا والنبي هدف

القيم ــر ينش بأن يكتف لم كافة للناس بُعث

دون من ــة العربي ــبه اجلزيرة ش في ــانية اإلنس

بفعله قام وما واحلدود، ــوار األس خارج عوملتها

إلى امللوك الوفود والرسائل (ص) ــاله من إرس

القيم“ ”لعوملة وتشريعا تأسيسا إال والعظماء

وإال محلية، غير عاملية ــا كونه من الفراغ بعد

وعاجزة عن ــهار واإلش ــر النش عن فهي قاصرة

نظامه ــن كجزء م وتبنيها ــا به اآلخر ــة قناع

وحياته. 

زمان لكل صالح ”أن اإلسالم وطاملا ردّدنا ونردّد:

واإلميان بصوابيتها ــة املقول عمق ومع ومكان“

بتبعاتها جهال معشعشا أن ــب أحس أنني إال

فضال أهلها عند الواقع ميدان ــي ف وتطبيقها

املقولة ــم حج عن تقل ــورة ال بص ــر، ــن اآلخ ع

العامة املبادئ عن فحينما نتغافل وامتدادها.

األخالق وعناصر ــم ومجموعة القي ــدة للعقي

إلزام على ــا دعوتن ومجال ــاتنا دراس في ونركز

اإلسالم ونختزل الشريعة بتكاليف املسلمني

أن ميكن ال التكاليف ففي هذه احلالة هذه ــي ف

عن عدم فضال ــابقة الس باملقولة ــدا أح نقنع

باألحرى ضبابية أو بها، نحن اقتناعنا إمكانية

عليه.  املقولة وانطباق اإلسالم ملفهوم وعينا

ــع أوس مفهوم ــى إل أفقنا ــد ميت ــا ــا حينم أم

ــبحانه وتعالى اهللا س دين ــاره باعتب ــالم لإلس

ــالم الس عليهم األنبياء ــع جمي ــترك الذي اش

رؤاه ــورة وبل ــه معامل وتوضيح ــه ــي تأسيس ف

مصب اهتمامنا فإن آثاره من ما اندرس وإحياء

داخال هذا عدّ املعايير في ووضع ــا خطابن ولغة

يختلف حتما ــه عن خارجا ــذا ــالم وه في اإلس

وهذه ــه، نفس ــالم لإلس مفهومنا من وينطلق

الذي ــاس األس هي ــرة ــدة املغاي اجلدي ــرة النظ

من القضاء ومالحقة عوملة ملف عليه ــي يبتن

العاملية بهذه القيم اإلنسانية املساس يحاول

أو ــتبدالها اس أو ــا محوه ــرض لغ ــتركة املش

حزبا هيئة وجماعة أم أم اختراقها أفرادا كانوا

دولة. أم

واإلصرار مرتبة املبادرة ــى إل نرقى الوعي وبهذا

واملنظمات العالم في القضاء أجهزة مبطالبة

القضاء لتوحيد الدولية ــانية احلقوقية اإلنس

كأمة مطالبون حصانته؟ فنحن على والعمل

ــانية اإلنس القيم ــيخ لترس بكفاءاتنا أن نبادر

ــكل ــل ل ب ــب، فحس ــا ــي مجتمعاتن ــس ف لي

ما ال جديدة ــروح ب لكن ــانية اإلنس ــات اتمع

ونحن خالله، من إلينا ــر ــاده العالم أن ينظ اعت

نقترحها ــي احللول الت ــني أن نب اآلن ــون مطالب

كالتالي: وهي آنفا ذكرناها التي للمعوقات

واألمم ــعوب الش بني الثقافات - اختالف  ١

ــاق االتف ــي ــل ف اخلل ــبب ــا يس مم ــارات، واحلض

ترتيب ــي ف ــى ــم، أو حت القي ــة ــى منظوم عل

يتم املعوق هذا وحلّ أخرى، قبل لقيم ــة األولوي

خصوص ــث ومعاجلة وبح بلورة على ــاق باالتف

تختلف ال عامليا، والتي عليها ــق املتف القضايا

تعددت مهما والثقافات احلضارات فسادها في

وتهديد العقيدة، ــة حري على التعدي من مثل

واجلماعي ــردي الف ــل والقت ــالم، والس ــن األم

ــني الذين ضد املدني واإلرهاب ــادة، ــم اإلب وجرائ

للثروات ــرقة والس االختالف، في لهم ــل ال دخ

في التجارة ــل ومث والفردية، ــة العام واألموال

أو الدعارة، في تسخيرهم طريق عن القاصرين

األطفال ألي وتهريب ونهب األعضاء بيع

إال وتعددت ــت اختلف مهما ــات والثقاف

ــة العاملي ــا القضاي ــوص خص ــث أن بح

الضامن، مع التأكيد احلل هو املشتركة

العاملي ــاء القض ــة حاج ــة ــى أهمي عل

ــة املتابع ــي ــة ف متخصص ــان ــى جل إل

توصي ــا أنه ــا ــخيص، وظيفته والتش

بغية واإلرشاد البحوث مبراكز وتستعني

لتطوير ــا أهميته ــراز وإب ــم غرس القي

عبث العابثني، من اإلنسانية وحمايتها

اجلهالء. وجهل
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احملرمة كادرات االجتار باملواد ومثل غرض كان،

ونشر ــالح للعصابات، الس وتهريب والسموم،

يتبعه وما واللواط الزنا مثل ــاد والفس الرذيلة

إباحة ــرض لغ اإلجهاض ــات عملي ــريع من تش

خصوصا ـ ــار الع وإخفاء ــروع غير املش اجلنس

الزواج ــريع تش أو ــة ـ، احملافظ ــات ــي اتمع ف

يوجب القضاء ما وكل اللواط، تشريع املثلي، أو

األسرة. كيان على

بحث أن إال وتعددت اختلفت مهما ــات والثقاف

هو احلل ــتركة املش العاملية خصوص القضايا

حاجة القضاء التأكيد على أهمية الضامن، مع

املتابعة ــي ف ــة متخصص ــان جل ــى إل ــي العامل

وتستعني توصي أنها ووظيفتها والتشخيص،

متعددة فعاليات عبر ــاد واإلرش البحوث مبراكز

في التثقيفية والبرامج واحلوارات ــدوات الن من

القيم غرس بغية املتعددة؛ ــزة اإلعالمية األجه

من وحمايتها لتطوير اإلنسانية أهميتها وإبراز

وأدوارها بقيمتها اجلهالء وجهل العابثني، عبث

في حاجة ــت دام ما العالم ــي ف مكان ــي أي ف

للمتابعة القضائية األرضية ــد متهّ حتى إليه.

املتالعبني بالقيم كل ــرمي وجت والعادلة الواعية

اإلنسانية. شرف ومدنسي

الوطنية) ــيادة  (الس ــدول ال ــيادة - س ٢

ــا ــدم موافقته ــا وع تعصبه ــى ــة عل الباعث

ــم ــر أوطانه غي ــي ف ــا مواطنوه ــم ألن يُحاك

بلد، إلى بلد من فرّوا أو فيها اجلرائم، اقترفوا لو

مواطنيها أنّ ترى التي املتقدمة الدول وخاصة

العالم ــوا في بلدان يُحاكم أن من وأعلى ــلّ أج

البدّ ــه فإن الدولية ــيادة ــالج الس ولع ــث، الثال

احلريات ــن ع ــاع الدف ــات منظم ــف ــن توظي م

أصبحت ــي والت ــان اإلنس ــوق حق ــات ومنظم

تشكل عامل ضغط

ـ ــات احلكوم ــى  عل

العالم في خصوصا

عن فضال ـ ــي الغرب

ــة اإلداري ــا أعماله

تشكيل في املنظمة

ــي احلقوق ــي الوع

ــاني، اإلنس ــق واحل

املنظمات ــذه ه كلّ جهود ــتثمرت اس ما ــإذا ف

على سهل االعتبارية ــخصياتها ش واحترمت

ــة غطرس ــن م ــات إعاق دون ــذه ــرح تنفي املقت

الدولية، ترى لنفسها السيادة التي احلكومات

دوليا املقبول ــي للقضاء التفصيل االتفاق ومع

ــريعة دون ش إلى يتحيز وال ــق ال ينطل ــث بحي

على املتقاضي وال ــاء القض يجبر وال ــريعة ش

من ــتمد يس حكم هو أخرى وإمنا دون ــريعة ش

اإلنسان إنسانية تؤكده مجموعة الشرائع مبا

ال ــاة اجلن ــى ردع عل ــه ــون وقدرت ــه للقان وتقبل

ــر اجلرمية بتيس منهم وجتفيف منابع ــام االنتق

في بلد أي في عراقيل دون القضاء عوملة سريان

والتوقيع تبنيه على الدول كل وتوافق ــم، العال

الهيئات ــع جمي وتباركه ــه، ــى املعاهدة في عل

خوف.   أو تردد دون اإلنسانية

بلدان من العديد في القضاء - تخلف ٣

القضاء لتحقق ــة التام ــروط الش عن العالم

ــم االتفاق يت ــاء القض عجز ــالج ولع ــادل، الع

واحملاكم للقاضي الالزمة ــات املواصف على أوال

القضاة ــم اختيار ويت دولية جلنة ــراف حتت إش

بعيدا عليها االتفاق التي مت ــب املواصفات حس

األقوى أو األكبر املمول وضغوط التسييس عن

الدولي، اتمع في وحضورا وإعالميا ــيا سياس

من أي بلد عامليا االنتداب قابلية تكوين في أمال

في املعيار هي ــاءات الكف ما دامت العالم ــي ف

املهمة. لهذه الترشح

ــني ب ــالميون) (اإلس ــيوفق س ــف كي ــرا وأخي

في اختلفا لو فيما الدولية واألحكام أحكامهم

حصل إلى ما النظر من فإنه البدّ الالزم اإلجراء

اإلسالم ــرعي في الش القضاء أمام إعاقات من

بعض إليه وما سعت يد السارق قطع مثل من

من فيه ــتمرار االس واجه وما في تنفيذه الدول

ــتبداله واس إللغائه حثيثة ومطالبات حتديات

الصارخ املثال ــذا ــاني؛ فإن ه إنس مدني بقانون

حاجة ــى عل ــال للتأكيد ا ــح ويفت ــح قد فت

عوملة ــوم إلى العاملية الي بحالتها ــانية اإلنس

بتعطيل أحكام ــمح تس ال القضاء مبنطلقات

تناولوا ممن واحد غير ــدّ وقد أك القضاء، قوانني

مثل أنّ اإلسالمي إلى الفقه في مسألة احلدود

القاضي يختاره يد السارق ميثل أعلى حدّ قطع

املتعني، احلكم هو ال أنه ــارق الس على للحكم

من تبدأ ــافة التي املس تعني احلدود ومصطلح

تبدأ التي مثل الدرجات األعلى احلدّ حدّ أدنى إلى

العقوبة الدنيا يختار ١٠ وللقضاء أن ١ إلى من

أو الثانية الدرجة أو ــف األخ األولى ــة أي الدرج

األصعب األعلى العاشرة أو اخلامسة أو الثالثة

والظروف؛ ــياقات الس ــب بحس اليد مثل قطع

ــع احلدود؛ مواضي باقي ــال املث هذا ــى وقس عل

ــات أو العقوب ــدأ مب ــق تطبي ــن م ــرض ألن الغ

لتظل وإمنا ــام االنتق ليس ــاص ــرى القص باألح

ضوء وفي ــي الرقي ف وصاعدة آمنة ــانية اإلنس

احلكم في نساوي أن أحد يتعقل ال الغرض هذا

مائة سرقة ما يوما ــه نفس له سولت من بني

فريقا ويجند خطط بعدة يتفنن من وبني ــار دين

وينهب ثروات ــيطانية الش مآربه ــى عل يُعينه

دون كليهما ــع أصاب ونقطع الدولة ــدرات ومق

األول. عن تخفيفها أو للثاني العقوبة تشديد

احلدود ملوضوع ــرى األخ القراءة هذه مثل ــي فف

القراءة املتعني، وبهذه احلدي ال احلدودي بالفهم

احلدود بدرجاته موضوع في اإلسالم شرع يكون

الضامن ــرع الش هو األصعب ــى إل من األخف

سياقاتها ــب بحس جرمية ــاحات كل لكل مس

أي وفي ــم العال ــي ف ــد ــكل بل ل ــبتها ومناس

القضاء ــات ملؤسس دام ــا م ــان األزم ــن من زم

لالتفاق األوفق ــي وه االجتهادية، ــاحاتها مس

إليها حتتكم أن ــة التي ميكن واملرجعي العاملي

الشرائع. أصحاب جميع
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