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كلمة العدد
�أزمات  حلّل  مفتاحاً  �لكرمي  �لقر�آن  طرحّنا  �لثقافية  �لتجديد  جمعية  �نطالقة  منذ 
كنوزها  الكت�شاف  �آياته  تثوير  مبهّمة  ن�شطلع  �أن  �رتاأينا  وقد  و�الأمة،  �لفرد 
�لوعي  �شعلة  فيه  وتذكي  �الإن�شان،  لهذ�  �العتبار  تعيد  مناهج  و��شتخر�ج  ودفائنها، 

و�لعقل.  و�لعلم  �الإميان  بنور  و�ال�شتنارة 

�شبيل  ال  وجماعات،  �أفر�د�  �شانعنا،  من  �لعمل  ودليل  رّبنا،  ر�شائل  �أيدينا  بني 
لزمنا  �لذي  و�لق�شور  �لعجز  �أغ�شية  عّنا  يرفع  حقيقي،  وتدّبر  بتجو�ل  �إال  لفهمه 
مناهج  منها  ون�شتنتج  حيويتها،  ولندرك  لالآيات  فهمنا  لنعيد  عقولنا،  وطّوق  دهر�ً 
وذلك  و�لتطبيق،  لال�شتيعاب  قابلة  كدرو�س  تاّمة  بثقة  لنقّدمها  �حلياة،  وعَب  �لعمل 
�إن جتاوزنا قر�ءة �لقر�آن للتبّك و�لتنغيم و�الأجر ورتابة �لعادة، فتلك  �إال  لن يكون 
�أما  بالر�شوم،  �الإح�شا�س  �شوى  تعطي  �أن  تقدر  ال  و�لعني  عقول،  ال  عيون  قر�ءة 
تب�ّص  على  وقدرة  و�ملعنى،  بالفكرة  ووعًيا  تفتحا  �أكرث  جتعلنا  فاإّنها  �لعقل  قر�ءة 

باحلياة.   �ّت�شالها  �شبل  و�إيجاد  �لغايات 

�لتم�ّشك  عورة  وظهرت  و�لتخلّف،  �جلهل  قرون  �إرث  خطايا  �نك�شفت  �ليوم  عامل  يف 
متثيل  �أو  الآياته،  تف�شري  باأّنه  يقال  ومبا  �ملقلوبة،  مفاهيمه  وحجّم  �لقر�آن  بق�شور 
�الآذ�ن  يطرق  عابر،  �شوت  �لقر�آن  فاإّن  و�ملر�جعة،  �لتوّقف  لز�ًما  فاأ�شبح  ل�صعّيته، 
�إىل  هد�ه  حاز  فلقد  و�لتيه،  و�لرجعية  �خلمول  دثار  وليك�شف  �لغفلة،  من  الإيقاظها 

منذرين.   قومهم  �إىل  فوّلو�  و�الإن�شات،  �ال�شتماع  بعد  �جلّن  من  نفر�ً  �لر�شد 
وما ند�ء �لقر�آن �إىل �ال�شتماع له و�الإن�شات، �إال لكي يلفتنا �إىل ند�ء �خلري و�أجر��س 
�أمام  يهّددنا  �لذي  �ملجهول  من  �ملخاوف  تبّدد  لكي  با�شتمر�ر،  يقرعها  �لتي  �خلطر 
لالإح�شا�س  و�ملتكرّرة  �حلا�صة  دعو�ته  لن�شتوعب  �الأ�شا�س  ويف  و�الأزمات،  �ملحن 
�الإن�شان، وتوجيهه  م�شار  لت�شويب  تكفي  يلزم من عدة  ما  و�إعد�د  �لتغيري،  ب�صورة 

�لتغيري.  ل�شالح  جهوده  تركيز  ثم  ومن  و�حلقيقة،  �ل�شمو  نحو 
�إىل حت�ّش�س مو��شع  �لقر�آن �لكرمي، تاأخذنا  �إّن �لتفّتح على توّجهاٍت عملّية من هدي 
جعله  للحكمة،  جامع  م�شتودع  �لقر�آن  �إذ  �لدو�ء،  جرعات  تو�شيف  ثم  ومن  �لد�ء، 
تالوته  عملية  و�إّن  �ل�شمري،  ل�شوت  منّبه  �أقوم،  هي  للتي  ير�شد  للنا�س،  هدى  �هلل 
حّق تالوته ت�شمح بتكوين خب�ت ذ�ت تاأثري ووقع خا�س على �الأفر�د و�ملجتمعات، 
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وبال �أي �شّك تقّدم حلوالً لكل �صوب �ملعاناة �لتي حتفل بها حياتنا، بل و�شمانات 
وجودنا. على  للحفاظ  �إليها  نحتاج  �ملدى  طويلة  لعالجات 

  لقد كان لنا يف جمعية �لتجديد جوالت و�إ�شد�ر�ت حتّدثنا فيها عن مناهج �لنظر 
و�ملعاجلة  �الآخر،  مع  �لتعامل  يف  �لقر�آنية  �لنظرة  وقّدمنا  �لقر�آن،  يف  �حلو�ر  �أو 
�لف�شائل  على  غلب  حني  �الأمة،  �إليه  و�شلت  �لذي  �العوجاج  حلال  �لقر�آنية 
لالآخر  يرى  ال  �لذي  �لت�شادمي،  و�لفكر  �لتمحور  و�أحادية  �لتفكري  �أحادية  و�لطو�ئف 
�لقانون  �لذي ي�شاند  �الأ�شيل  �لدين  �لقر�آن  �الإق�شاء و�لتجاهل، وطرحنا من وحي  �إال 
وح�شيته  وتلفظ  �الإن�شان،  �إن�شانية  حترتم  �لتي  �لطبيعة  ويعا�شد  للحياة،  �الأبدي 
�لفردي  �إطاره  يف  �أمانته  يتحّمل  م�شئول،  عاقل  ككائن  دوره  وتعيد  وهمجيته، 

و�جلماعي. 

�لقر�آين،  �لق�ش�س  من  مل�شاهد  مبتكرة  قر�ءة  �لتجديد  جملة  من  �لعدد  هذ�  يقّدم 
�لعمل،  على  وحتّفز  للتغيري  توؤ�ّش�س  �لتي  و�لقيم  �ملفاهيم  ��شتخال�س  بق�شد 
يف  ومنار�ت  عالمات  باعتبارهم  �الأنبياء،  ملهمة  �الإن�شاين  �لوجه  عن  لتك�شف 
�ملجتمعات  بناء  م�شئولية  وحتّملو�  �الإن�شاين،  �لعبء  حملو�  �الإن�شانية،  م�شرية 
مل�شرية  كاأمنوذج  �لقرنني«  »ذي  ق�شة  نقر�أ  �لعدد  يف  و�الإ�شالح.  �خلري  قيم  على 
�لنز�عات  حلّل  �ل�شاعي  و�لعاملي،  و�الإقليمي  �ملحلّي  �مل�شتوى  على  �مل�شلح  �لقائد 
ق�شة »نوح )ع(«  من  ون�شتلهم  و�لف�شاد،  و�لظلم  �جلهل  وحماربة  �ملتخا�شمني  بني 
)ع(«  »�شعيب  ق�شة  ومن  و�شعي،  قانون  كل  فوق  ي�شمو  �لطبيعي  �لقانون  �أّن  فكرة 
قو�نني  �أّن  و�أّكدت  �الأنبياء،  دعو�ت  �أطلقتها  �لتي  تلك  وعد�لتها  �لقو�نني  مدنّية  نقر�أ 
�ّتهام  ومن  و�لكون،  �حلياة  �إيقاع  ل�شبط  �الإن�شانية  �لقو�نني  مع  حتماً  تتو�ءم  �هلل 
�ملتلّكئني عن ذبح �لبقرة لنبّيهم »مو�شى« باال�شتهز�ء بهم، ندر�س �شبل �ال�شتعاذة 
نفهم  )ع(«،  »�شليمان  لدى  »�لهدهد«  منطق  ومن  بالعقول،  و�لتالعب  �جلهل،  من 
ومن  �الإ�شاعات،  و�إبطال  و�الأزمات  �ملو�قف  الإد�رة  �لعملية  باخلبة  �لتحلّي  �صورة 
ق�شة »�إبر�هيم )ع(« مع �أبيه نفهم مغزى و�صورة �أّن حرّية �لر�أي تفرت�س �أّن لديك 
ر�أيا، وعقال منعتقا غري م�شاَدر، ومن �شرية »�لنبي)�س(« جند يف حادثة »�الإ�ص�ء 
»حتويل  ق�شّية  �أّما  فرد،  كل  يخو�شهما  �للتني  �مل�شرييتني  �ملعركتني  و�ملعر�ج« 
ولالأ�شلح،  �مل�شار هلل  وتبديل  �ملتغرّي  �لثابت وتغيري  بتثبيت  �لتجديد  �لقبلة« فرنى 
بعيد�  �ل�شحيح  �إطاره  يف  �ملفهوم  هذ�  مو�شعة  نعيد  �الأمر«  »�أوىل  ق�شية  يف  ثّم 
من  لن�شتخل�س  ثّم  و�شيا�شيا،  دينيا  �لو�شائي  �ال�شتبد�دي  بالتوظيف  �البتذ�ل  عن 
بعقولهم  ُي�شتبّد  لئال  للنا�س  �لرحمن  تركه  �لذي  �ملدى  �لدين«  �إكر�ه يف  »ال  مقالة 
�إمالًء... و�هلل موّفق خلقه ملا فيه هد�هم وبه ن�شتعني. ولتكون �لعقيدة عن �إميان ال 

�لثامن �لعدد 
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مل يكن �إ�ص�ء �لر�شول)�س( ومعر�جه مبثابة ُنزهة �أو �شياحة، فهو )�س( مل يكن �أمام طريق ممّهد �شهل 
�لعبور، و�إمنا كان �أمام حميط ال تهد�أ �أمو�جه، والبد من عبوره من خالل معركتني يخو�شهما خللق 

�لظروف �ل�شاحلة، ليمار�س يف ظلها نعمة �حلياة.

�إن �جلهل �شمة �مل�شتهزئ �لد�ئمة، جهله بنف�شه وبقيم �الأ�شياء هو �لذي ي�شوقه �إىل �ال�شتهز�ء باالآخر.

الحرية والعدل2٨
شعبتان من شعيب )ع(

حرية الراي ٤٨

�إّن ما ُذكر يف �لقر�آن �لكرمي من ق�ش�س و�شنن وذكريات، باعتباره م�شتودعاً للوعي �لعام، لي�س جمرد 
�إن�شانية عابرة للزمان و�ملكان حيث كان �الإن�شان  �آثاٍر غابرة، و�إمنا هي ق�شايا �إجتماعية و�شئون 

و�أينما وجد.

�لكثريون �ليوم ينادون بالدميوقر�طية، وحني يهتفون ب"حرية �لر�أي" ال يق�شدون ر�أيهم �مل�شتقل حتماً 
الأنهم بال ر�أي يف �حلقيقة، فعقولهم مغلوبة و�شوتهم �حلقيقي مقموع. �إن حرية �لر�أي تفرت�س �أن لديك 
عقالً م�شتقالً مبنطق �شليم يكّون ر�أيك بحرية وفق معطيات حقيقية ملمو�شة، �أو يزن �الآر�ء �ملعرو�شة 

بنز�هة وحيادية ليتخرَي �أح�شنها مبيز�ن �ل�شدق و�لعدل.

ملف �لعدد:
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رد اهلل كيده في نحره

قصص وعبر

١٨٠ درجة

٨٤

٦0
مكنون  عن  تبح  مل  �لتي  و�لت�شاوؤالت  باالأ�ص�ر  حماطا  �لقبلة  حتويل  �ص  يز�ل  ال 
جو�بها، فال يز�ل �ل�شوؤ�ل منت�شبا كاالأ�شجار �ملثمرة تنتظر �لقطاف �لذي يك�شف وجها 

من عظمة تفكري �لنبي و��شتقاللية قر�ره.
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20
�لعقيدة عند �الأنبياء ال تقبل �الإكر�ه، الأّنها �أ�شا�ُس جوهر �حلياة، بها تتلّون، وعليها 

تتكئ، فهي م�شدر �إلهامها وقيامها وقعودها، و�شلمها وحربها.

�لوحيدة  )�ملعيار( كمفاهيم من�شبطة، وكموؤ�ّش�شات وكقو�نني، هي  �شيادة �حلق  �إّن 
�ل�شامنة لبقاء �لنوع �الإن�شاين وحتريكه معاً نحو كماله.

�أولو �الأمر هم �حلّكام وهم �ل�شادة، هم �خلب�ء وهم �لقادة، هم �الآباء �ل�شلحاء وهم 
�لوكالء، وهم كل ر�ع �شالح م�شئول عن رعيته، ولكن كٌل يف حيزّه.

نوح )ع(
والحقوق الطبيعية



القصص   القرآني

ملف العدد
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القصص   القرآني
خّزان وعي

قسم الدراسات والبحوث

إّن ما ُذكر في القرآن الكريم من قصص وسنن وذكريات، باعتباره مستودعًا للوعي العام، ليس مجرد آثاٍر 
وجد،  وأينما  اإلنسان  كان  حيث  والمكان  للزمان  عابرة  إنسانية  وشئون  إجتماعية  قضايا  هي  وإنما  غابرة، 
إليها كظواهر ذات  النظر  أبعادها، ثم  إنما حفظت في قوالب وأساليب تسمح للعقل بتدبرها وتأّمل  وهي 
قضايا ترتبط بالنظم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية التي بها يستقيم أمر اإلنسان، وعليها تنهض 
مجتمعات السلم، إنها تستهدف وعي اإلنسان أو »القوى« اإلجتماعية الرائدة، ستيعابها وإدراك خباياها، ثم 

إسقاطها على الواقع المعاصر إما لتطوير أنظمته أو سّد ثغراته أو عالج مشكالته.



�إّننا نوؤمن باأّن �الأ�شا�س يف �لن�شو�س �لقر�آنية هو حترّرها من �أ�ص �الأزمنة وحدود �الأمكنة، 
و�أّن لديها خا�شية �لتجان�س و�لتعاي�س مع كافة �ملتغري�ت، لكونها تعي �الإن�شان وحاجاته 
�لظروف،  ��شتيعاب �حلقائق �جلديدة للحياة مهما تقلبت  �جلوهرية، والأنها قادرة على 
ولذلك هي تدعو با�شتمر�ر �لعقول للتحر�س بها و�لتدّبر يف �ألفاظها وتر�كيبها، �إذ هي يف 
ذ�تها ممتنعة �أبد�ً عن �لركون �أو �ل�شكون �ملنف�شل عن �لو�قع، ولها �لقابلية للتحّول �إىل 

�أفعال معا�شة، و�إىل مناهج حتاكي �حلياة، على �مل�شتوى �لفردي و�ملجتمعي و�لعاملي.
 

�إدر�ك مفاهيم �الآيات �لعلمية بعيد� عن  لذ� فاإّن �لقطفة �الأوىل تتوّقف على �لنجاح يف 
�ل�شخو�س و�لقو�لب، الأّن �ملفاهيم هي �أّول ركن يف �لعمل �لعلمي، وهي و�شيلة �الإن�شان 
�أّنها  كما  �ملتعددة،  و�حلاالت  �الأفكار  �الآخرين حول  مع  �لتو�فق  ثم  �ملعلومات،  لو�شف 
�الأ�شا�س لالنطالق نحو �شاحات معرفية �أكرث عمقا،  فتو�شيحها �صورة لتي�شري �ملعاين 
لي�شتوعبها �الآخرون، ولتحقيق �لتو��شل �لفكري بني �ملتكلم و�مل�شتمع، �أو بني �لقارئ وما 
يقر�أ، خا�شة و�أّن �أّي مناق�شات �أو حتليالت �أو تاأمالت يف �الآيات �شتعتمد على ما تختزنه 
هذه �ملفاهيم، فبيان �ملفاهيم �الأ�شا�شية لالآيات يعّد �خلطوة �لتي متكننا من فهم غايات 
عليها  يتوقف  �لتي  و�لتطبيقات  و�ملنافع  �لوظائف  من  جملة  تاأ�شيل  ثّم  ومن  �الآيات، 

��شتنتاج �لقو�عد �لعقلية �أو �لقو�نني  �الجتماعية �ملرتبطة باملفاهيم �لرئي�شية لالآية.

هكذ� حترّك �لقر�آن عمليا على �لو�قع �الأول للتنزيل، فما من ق�شة �أو حادثة تاريخية وردت 
يف �لقر�آن �لكرمي �إال حلاجة وحكمة بليغة وعاها ر�شول �هلل )�س( �آنذ�ك الأّنه هو �ملخاطب 
�الأّول بها، فهم ر�شالتها وم�شامينها �لكامنة وعمل بها، ليكون ملن ياأتي بعده قدوة و�أ�شوة 
يف �صورة ��شتيعاب �لر�شائل �لتي حتملها �آيات �لقر�آن �لكرمي لنا عب �الأزمنة ب�صد تلك 
�أو مف�ّشلة، و��شحة  �أو ذكر تلك �لظو�هر �ملعّب عنها بق�ش�س تاريخية موجزة  �حلو�دث 

ب�شخو�شها و�أغر��شها �أو مرّمزة وغام�شة يف مغز�ها.  

َك ِلْلَماَلِئَكِة �إِيِنّ َجاِعٌل يِف  فحادثة خالفة �الإن�شان �ملذكورة يف �شورة �لبقرة »َو�إِْذ َقاَل َرُبّ
�اْلأَْر�ِس َخِليَفًة« )�لبقرة 30( تنبئ عن حدث غيبي �أزيّل، وهو تفا�شيل جعل �خلالفة يف 
�الأر�س للكائن �الإن�شايّن دون غريه من خلق �هلل، فت�صد حكاية خالفة �الإن�شان و�حتجاج 
�لرّب با�شتخالف َمن ال ي�شتحّق �خلالفة -ح�شب نظرهم- وتتدرج لتبنّي  �ملالئكة على 
ف�شل هذ� �الإن�شان �لذي ��شتقلّو� �شاأنه عليهم ليذعنو� ويعرتفو� بعد ذلك بجهلهم، وغري 
رمزية كثرية  فاإنها حتمل دالالت  �الأهّم-  ذ�ته -وهو  �لوقت  �لغيب، ويف  ذلك من علوم 
لر�شول �هلل )�س( ولقومه �شو�ء �ملوؤمنني منهم �أو �لكافرين، بل هو ل�شان ر�شالتها �آنذ�ك؛ 
�أحد  هو  ذلك  على  �ليهود  �حتجاج  و�إن  )خليفة(  �هلل  من  �ملختار  هو  نف�شه  �أّن حمّمد�ً 
�حتجاجني �إّما �حتجاج مالئكي )ك�شكٍّ عقلّي( نهايته �الإذعان، �أو �إبلي�شي )كرْيٍب نف�شّي( 
نهايته �خل�ص�ن، ثم تاأكيد �لوحي على �أهلّيته �لعلمّية و�شالحّيته �الإن�شانّية الأعباء هذ� 
�إليهم -من طرف خفي- �إىل  �لدور، و�كت�شاف �ملعرت�شني عليه جهلهم بحقيقته ليومئ 
م�شري َمن ي�شتكب عن �ال�شتجابة لدعوته، .. وغريها مما ال ي�شمح �ملجال لتف�شيله هنا، 
وبالطبع فاإنها ال تخلو من دالالت لكل َمن يقر�أها بهدف ��شتخال�س فائدة منها �أو عبة �أو 
حّل مل�شكلة، فلكل مكّون من مكّونات �لق�شة �شفرة ي�شتطيع فّكها َمن يقر�أ �لقر�آن ب�شفته 

القصص القرآني، خّزان وعي

إذا نظرنا إلى ما يحويه القرآن الكريم من علوم ومعارف، وقضايا وأحكام، 

وقيم وأخالق، وما فيه من قصص األّولين - المتقّدمين منهم والمتأّخرين- 

الخبرات  تلك  مراكمة  من  واستفدنا  واآلخرين،  األولين  علم  فيه  لوجدنا 

والتجارب إلى خبرتنا وعلومنا وتجاربنا لُنعالج قضايانا وإشكاالتها

,,
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كتاب هدى وتب�صة وي�شتخل�س منه �لعب ب�شفته م�شتودعاً للوعي.  

ولو مرْرنا على ق�ش�س �لقر�آن وحو�دثه �لتاريخية كلّها لوجدناها حتمل ر�شالة خا�ّشة 
لر�شول �هلل )�س( �أو جمموعة ر�شائل له ولقومه و�إال لكان نزولها عليه عبثاً.. 

فبع�شها حتذير، �أو تعليم، �أو توجيه، �أو عتاب، �أو تطمني، �أو ت�شلية له )�س(.. و�ل�شلوى 
بحّد ذ�تها غر�س، فلم يكن ينزل �شيء عليه )�س( ترفاً، فهذ� ال يفعله عاقٌل مع طفل 
فكيف بالوحي مع خامت �لر�شل )�س(! كما �أنها كانت حتّقق �لغر�س �لذي من �أجله 
ُذكرت يف �شياقها �لتاريخي وظرفها �الجتماعي، فق�شة هابيل وقابيل مثالً وقتل �الأخ 
الأخيه ح�شد�ً ومنازعة على �شلطان �أو زعامة دينية، ق�ّشة تاريخية موغلة يف �لقدم 
�أنها تعّب عن  �أنها ق�شة فح�شب، ولكن ب�شيء من �لتاأّمل نرى  وتبدو للوهلة �الأوىل 
ق�شيته )�س( مع �إخوته �ليهود �لذين ي�شرتك معهم يف �أّبوة �إبر�هيم )ع( ديناً ون�شباً، 
وت�شّخ�س د�ء َمن عاد�ه ح�شد�ً وطلبا للزعامة �لدينية دونه �إىل درجة ب�شط �ليد لقتله 
و�لتخلّ�س منه، كما تختزل يف مفرد�تها رغم �إيجازها �ل�شديد ق�شية �جتماعية �أبدية 
ال يخلو جمتمع ب�صّي منها يف �أّي زمن من �الأزمنة، وكذلك فاإّن �خُللق �لذي تعامل 
َلْيَك  �إِ َيِدَي  ِبَبا�ِشٍط  �أََنا  َما  ِلَتْقُتَلِني  َيَدَك  يَلَّ  �إِ َب�َشطَت  قابيل »َلِئن  �أخيه  به هابيل مع 
نَي« )�ملائدة 28(، خلُق عابر لالأزمنة يرف�س عقيدة  َ َرَبّ �ْلَعامَلِ اِلأَْقُتَلَكۖ  �إِيِنّ �أََخاُف �هلَلّ
�أو معاجلة �خلالفات مع �الآخر با�شتئ�شاله ونفي وجوده، وت�شتّد  �ل�ص�ع و�النتقام 
�حلاجة �إليه كلما تطّورت �ملجتمعات ماّدياً وع�شكرياً وتقنّياً وترّدت قيمّياً و�أخالقياً 

و�إن�شانياً..

وق�س على ذلك كاّفة ق�ش�س �لقر�آن، فق�شة يو�شف برّمتها حتكي ق�شة ر�شول �هلل )�س( 
�شاحب  ق�ّشة  �لكهف،  �أهل  ق�ّشة  عليه،  �لكبري  �نطباقها  ِمن  �ملرء  يده�س  بتفا�شيل 
�جلّنتني �لذي ُيحاوره �ملوؤمن �ملحروم، ق�شة �خل�ص ومو�شى )ع(، ق�شة ذي �لقرنني، 
ق�ّشة مائدة حو�رّي عي�شى )ع( وليلة ع�شائهم �الأخري، ق�شة عناد �ليهود وذبح �لبقرة، 
ق�شة نبّي �هلل يون�س )ع( وقومه، نوح )ع( و�شفينة جناته، �شليمان )ع( و�شعة ملكه 
و�شلطانه، و�ختالفه مع �أبيه د�ود )ع( يف �حلكم، و�إلقائه على كر�شّيه ج�شد�ً، وت�شخري 
�جلّن له، و�لطري، و�جلبال.. كل هذه �لق�ش�س وغريها لها �نعكا�س مبا�ص وتطبيقات يف 
حياة ر�شول �هلل )�س(، يذهل �ملرء حني يعرفها، فعلى �شبيل �ملثال، مار�س �لنبي )�س( 
ت�صيب فتية �إىل كنِف كهٍف �شنني عدد�ً لكْن �إىل �حلب�شة، كما حاور �أ�شحاب �جلّنتني 
)رحلتي �ل�شام و�ليمن( �لقر�شّيني وهّددهم بزو�ل �لنعمة لالرعو�ء عن كفرهم وظلمهم، 
وبعث �لدعاة )كاأفر�د( ليمار�شو� مهّمة )�خل�ص( تعليماً وهد�ية، وجّهز �ل�ص�يا و�جلند 

�أُحد لريّد �لغز�ة كما فعل ذو  لكبح �ملف�شدين وحما�صتهم، و�أقام �لرماة على جبل 
�لقرنني لرّد �صّ »ياأجوج وماأجوج« زمانه، وهكذ�.. 

بل �أحيانا تختزن �الآيات يف مطاوي �لق�ّشة قيًما وقو�عد و�أ�ص�ر� وتقنّيات وخططا، 
مبعنى �آخر ماّدة »وعي« تهدينا �ل�شبيل فيما ينبغي فعله يف حمّطات م�شتقبلّية، 

فمثالً: 
ا �ْلُغالُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤِْمَننْيِ  يف ق�ّشة قتل �لغالم �لذي �شرُيهق �أبوْيه طغيانا وكفًر�: )َو�أَمَّ
�أّي  �شّد  �ملناعة  ي�شنع  ن�ّس  �أنه  )�لكهف:80(،  َوُكْفر�ً(  ُطْغَياناً  ُيْرِهَقُهَما  �أَْن  َفَخ�ِشيَنا 

��شتنكار م�شتقبلي حني يتّم �إز�لة ما يبدو بريًئا وذ� �أ�شول �شاحلة.. من مثل:
و�أن�شارها: بعد كفٍر وطغياٍن  و��شتبد�لها بيرثب  للر�شالة  قري�س كحا�شن  �إز�حة   -1

�أزعج روح �أبوْي قري�س و�أ�شلها )�إبر�هيم و�إ�شماعيل(
2- ��شتبد�ل �ليهود و�إجالوؤهم: بعد كفر وطغيان �أزعج روح �أبوْيهم و�أ�شلهم )مو�شى 

وهارون(
3- �إز�لة نخل يهود بني �لن�شري ِمن �أ�شولها.. وهي بريئة.. لكن لُيخزي �لفا�شقني �لذين 

يكمنون ور�ءها.

�أَِعيَبَها َوَكاَن  �أَْن  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َشاِكنَي َيْعَملُوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت  ا �ل�شَّ ويف ق�ّشة: )�أَمَّ
�لنبّي  �شرّيها  �لتي  فال�شفينة  )�لكهف:79(..  َغ�ْشباً(  �َشِفيَنٍة  ُكلَّ  َياأُْخُذ  َمِلٌك  َوَر�َءُهْم 
بامل�شاكني )ومنع رجوعها( هم مهاجرو �حلب�شة.. الأّن قري�شاً تغت�شب �الإر�د�ت و�لّدين 

�لذي للم�شاكني، لذلك الحقوهم بغية �إرجاعهم حلظريتهم وملكهم.
�لذين لو ظهر  �لر�شالة،  �لكهف« زمَن  �لفاّرون بدينهم للحب�شة هم »�أ�شحاب  هوؤالء 
َوَلن  ِمَلِّتِهْم  ُيِعيُدوُكْم يِف  ْو  �أَ َيْرُجُموُكْم  َعَلْيُكْم  َيْظَهرُو�  �إِن  ُهْم  )�إَِنّ �لغا�شم  عليهم �مللك 
ُتْفِلُحو� �إًِذ� �أََبًد�( )�لكهف 20(.. فاأبعدهم لئال يظهرو� عليهم وي�شت�شعفوهم ويرتّدو� عن 

دينهم، وكخّطة طارئة حلفظ بع�س �شخو�س �لر�شالة، كبذوٍر خمّباأة للحاجة.. 

فالقر�آن كلّه معّني بق�شايا �ملجتمع �لذي جاء الإ�شالحه �آنذ�ك، وهو جمتمع �إن�شايّن 
فقد  و�إيجابياته،  و�شلبياته  وتنّوعاته وم�شاكله  متكامل بجميع مكّوناته وعنا�صه 
بل  �آخر،  �إن�شايّن  الأّي جمتمع  م�شّغر�ً  �ملدينة جمتمعاً  بعده  مّكة ومن  كان جمتمع 
هو م�شّغر للمجتمع �لعاملّي �ليوم، و�إذ� نظرنا �إىل ما يحويه �لقر�آن �لكرمي من علوم 
�الأّولني - �ملتقّدمني  و�أخالق، وما فيه من ق�ش�س  و�أحكام، وقيم  ومعارف، وق�شايا 
تلك  مر�كمة  و��شتفدنا من  و�الآخرين،  �الأولني  فيه علم  لوجدنا  و�ملتاأّخرين -  منهم 

�خلب�ت و�لتجارب �إىل خبتنا وعلومنا وجتاربنا لُنعالج ق�شايانا و�إ�شكاالتها.

�إن ت�شميم منهجية حّية للنظر �إىل �لقر�آن ق�شية يف غاية �الأهمية، تقع م�شئوليتها 
�لن�شو�س  �أن ي�شتثريو�  �لقر�آن و�لعارفني به، ت�شتوجب عليهم  �ملبا�صة على حملة 
�لقر�آنية ملحاولة �لتعرّف على لطائفها �لدقيقة، عب تبّني منهج علمي قو�عده �شلبة 
حمكمة، يعنى بتاأّمل �آيات �لقر�آن مليا، وتعري�شها لل�شوؤ�ل �لهادف و�لنقا�س �ملعّمق، 
وبتقليبها كما تقلّب �الأر�س للفالحة، ثم �لنظر �إليها من زو�يا عّدة، بنية �شدق خال�شة 
ترمي �إىل �شب �أعماقها، و��شطياد دالالتها �الإيحائية، وحماولة �الإم�شاك مبا تومئ �إليه 
�حلكيم،  للذكر  �خلالد  �الإن�شاين  �لوجه  �لك�شف عن  بغية  مبطنة،  ورموز  �إ�شار�ت  من 
و��شتلهام �ملفاهيم و�لقيم �لتي توؤ�ّش�س للتغيري و�الإ�شالح، وت�شتنبط ُنظم حياة تقيم 

�حلال وترفع �ل�شاأن.

      نؤمن بأّن األساس في النصوص القرآنية هو 

تحّررها من أسر األزمنة وحدود األمكنة، إذ هي 

في ذاتها ممتنعة أبدًا عن الركون أو السكون، 

ولها القابلية للتحّول إلى أفعال معاشة، وإلى 

مناهج تحاكي الحياة
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ذو    القرنين
وعٌي مطموٌر بالوهم

بقلم: جالل القصاب



�شّكلت ق�شة ذي �لقرنني لغز� لدى �ملف�ّصين و�مل�شتغلني بالقر�آن �لكرمي، لكن حني 
مُيكن  فاإنه  وم�شكالته،  �الإن�شان  و�قع  عن  معّب  كنموذج  �لقر�آين  �لق�ش�س  نتلّم�س 
تفاعلّية حّية غري منفّكة عن جوهر حاجات  �لق�ش�س كظاهرة  ودر��شة هذه  فح�س 
�الإن�شان ومكابدته ق�شايا و�قعه و�شُبل تطّوره، لنعرث يف ثناياها على مكّونات �لوعي 
�إ�شقاط قيمها على حاالت معا�صة، ل�شناعة  ثّم نحاول  وحم�شالت �ملعارف، ومن 

م�شتقبل �آمن �أو �جتياز حا�ص مرير.
�ل�شاعي حلّل  �الإقليمي،  �أمنوذجا مل�شرية ُم�شلح على �مل�شتوى  �لقرنني«  ميّثل »ذو 
�لنز�عات ومكافحة �جلهل وجْلم �لظلم و�لف�شاد، فقد ق�شى »ذو �لقرنني« على �جلهل 
�لف�شاد  ودر�أ  و�الإ�شالح،  �لقانون  بقّوة  �لظلم  وو�جه  �ملطامع،  من  �لنزيه  بالتعليم 
مّت تفكيك  �قتد�ره، يتك�ّشف هذ� متى  �أدو�ت  و�لبغي بالردع ومتكني �مل�شت�شعف من 
وثقافية  �عتقادية  فو�شى  من  تر�كم  ما  و�إز�حة  �آياتها،  منطق  بفهم  �لق�ّشة  طال�شم 

وت�شّور�ت خر�فّية �أنتجتها �آر�ء �ملف�ّصين و�ملفّكرين حول حمكّية »ذي �لقرنني«.
�شيتجلّى لنا يف ق�ش�س جوالت ذي �لقرنني ثالثة �أ�شكال من م�شاكل �لعامل �لعالقة 

�ليوم: 
تطّورت  �لتي  و�ال�شتبد�د،  و�الجتياح  �لهيمنة  لُنُظم  �لتاريخية  �لبد�ئية  �لنماذج   -1
�ليوم، لكّن فكرة �العتد�ء �لتي تغّذي روحها و�حدة، فاأنظمة �لغزو و�ل�شلب  �أدو�تها 

مّثلت روَحها حركة »ياأجوج وماأجوج« �ملف�شدة يف �الأر�س.
�إذكاء �لفنت �لد�خلية، و�إ�شعال �حلروب �الأهلية و�لطائفّية، مّثل منوذجه   2- �أنظمة 
و�لظلم  �لظلمة  و�شيوع  �شالمه،  �شم�ِس«  �الأفق، حيث »مغرب  م�شدود  �ملجتمع  قوُم 

و�العتد�ء، بدل �لعدل و�ل�شالح.
و�لع�شائرية،  �لقبلية  �الأعر�ف  حتّكُم  حيث  و�لتخلّف،  �لبد�وة  على  �جلمود  ُنظم   -3
�لتي مل ت�صق عليها �شم�ُس  �ل�شم�س«  �لعلم، مّثلتها منطقة »م�صق  وعدم توطني 

�لعلم وقو�نني �ملدنّية.  

ق�شة ذي �لقرنني- �شورة �لكهف 
�اْلأَْر�ِس  َلُه يِف  ا  نَّ ا َمكَّ �إِنَّ ِذْكًر� )83(  ِمْنُه  َعَلْيُكْم  ُقْل �َشاأَْتلُو  �ْلَقْرَننْيِ  ُلوَنَك َعْن ِذي  َوَي�ْشاأَ

َو�آََتْيَناُه ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء �َشَبًبا )84( 

من هو ذو �لقرنني؟
« ما يعني �أّن ذكَر ذي �لقرنني جاء بناًء على  تبد�أ �الآيات بـَ»َي�ْشاأَُلوَنَك َعْن ِذي �ْلَقْرَننْيِ
�شوؤ�ل موّجه للنبّي )�س( من قبل ُمعار�شيه مبقرتٍح من �ليهود عن رجٍل تاريخّي ملك 
�إحر�ج  �ل�شفوّي فغايتهم  �لقرنني ورد يف تر�ثهم  �أّن ذكر ذي  �مل�صق و�ملغرب! ومبا 
�لنبّي )�س( وتعجيزه عن �جلو�ب لتفنيد �ّت�شاله بالغيب )نبّوته(، فا�شتجاب �لوحي 
ْتلُو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًر�«، مكتفياً بذكر ثالث ق�شايا كعّينات على  للتحّدي و�أكرث: »ُقْل �َشاأَ
جوالته �الإ�شالحية، �إذ د�أب �لقر�آن �لكرمي �أن يذكر طرفاً من �لق�شايا مبا يتنا�شب مع 

تعاليمها  من  لي�شتفيد  ثّم  للو�قع(،  �لن�ّس  )مو�فقة  وق�شاياه  �لر�شايل  �لنزول  ظرف 
وقيمها بعد ذلك كل من يعتب �لقر�آن �لكرمي مرجعاً له، ولقد كانت ��شتجابة �لوحي 
�إىل  �لع�ص،  ذ�ك  وماأجوج  كياأجوج  بهم  ُيعرّ�س  الأّنه  للقر�شّيني  لطمة  ذ�تها  يف حّد 

جانب ت�شميناته رمزّيات �أخرى هي خارطة طريق �لنبّوة يف م�شارها �الإ�شالحي.
 

يذكر �لقر�آن »ذ� �لقرنني« بلقبه وُيعر�س عن �لتعريف ب�شخ�شه، ثم يذكر مبا�صة باأنه 
ُمّكن له يف �الأر�س وال يعني هنا كوكب �الأر�س كما ظّن مف�ّصون وباحثون، بل �أر�س 
�لر�شاالت �لتي كان يتو�جد ويتنّقل فيها، �ملتمو�شعة بني جبال �ل�ص�ة �ملمتدة غرب 
�شبه جزيرة �لعرب من �ل�شام �إىل �ليمن، ومن هنا جاءت ت�شميته بـ»ذي �لقرنني« 
الأنه بلغ وحترّك يف �ملنطقة بني �شال�شل جبال �مل�صق و�شال�شل جبال �ملغرب، و�لتي 
ت�شتقرّ بني قرين ثور وفق �الأ�شاطري )�أي بني جبال بركانية »ثائرة«: قبي�س، نور، ثور/

طور..�لخ(، �أو ما ُعرف يف �لرت�ث بجبال »بن بن«. 
فذو �لقرنني هو �أحد ملوك �ليمن �الأ�شّد�ء1 ، كد�ود و�شليمان، و��شمه »�أ�شكندر« �أْي �آ�س 
كندر، خال�شة عطر �لكندر )�ل�شْدر(، كان م�شلحاً رّبانّياً جّو�ال يف �الأر�س �لعربّية مهد 
�لر�شاالت، مثل �خل�ص)ع(، �إالّ �أّنه ال يتحرّك وحيد�ً كما �خل�ص، بل يجرّ ور�ءه جي�شاً 
جرّ�ر�ً، فهو ميّثل بلغة �ليوم ّقوة تدّخل �صيعة، �أوتيْت ِمن خمتلف �لعلوم و�لكفاء�ت 
�أخرى لتحّل م�شاكل  �إىل  �أن تتنقل ِمن منطقة  الإجناز متعّدد �ملهام، بحيث ت�شتطيع 
ا َلُه يِف �اْلأَْر�ِس  نَّ ا َمكَّ �الأقو�م �ملختلفة، وقد خّل�س �لقر�آن �لكرمي ذلك يف قوله تعاىل: )�إِنَّ

َو�آََتْيَناُه ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء �َشَبًبا(.

معنى »َفاأَْتَبَع �َشَبًبا«
�أحُد  وقال  للغايات«!،  �ملو�ّشلة  باالأ�شباب  »�الأخذ  معناها  باأّن  �ملف�ّصون  ر�أى 
�ملعا�صين �أّن عبارة »�أَْتَبَع �َشَبًبا« مبفردها تدّل على �ل�شفر يف �لف�شاء، وذلك الأنها 

مل ُت�شتخدم يف �لقر�آن �إالّ بهذ� �ملعنى!
مع �أّن �لقر�آن وكالم �لعرب مل يخ�ّش�س �ل�شبب بال�شماء، و�إالّ ملا �حتاج لذكر »�ل�شماء« 
كقيد يف �ملو�رد �لتي ��شتعملها لها )»�أ�شباب �ل�شماو�ت«(، و�أّن ذ� �لقرنني كان ي�شحب 
�أّن  معه جي�شاً جرّ�ًر� فما هي �لو�شيلة وباأّي �شلطان نفذ �إىل كو�كب �ل�شماو�ت؟ عد� 
�الآخرة  �خل�ص�ن يف  فاأهل  معنوية،  تكون  فقد  مادية  و�شائل  د�ئماً  لي�شت  �الأ�شباب 
و�لن�صة  و�لقر�بة  �ملوؤّقت  �لوّد  رو�بط  من  )�لبقرة-166(  �الأَ�ْشَباُب«  ِبِهْم  َعْت  »َوَتَقطَّ
ذي  ذهاب  عن  تتحّدث  �َشَبًبا«  ْتَبَع  »َفاأَ قوله  تلت  �لتي  �الآيات  فاإّن  و�أخري�ً  �لز�ئفة، 
كائنات  �شارو�  فكيف  �للغة،  بنف�س  معه  ويتكلّمون  ي�شتكون  �أقو�م  �إىل  �لقرنني 
عالية  ف�شائية  مركبات  �شنة  �آالف  �أربعة  قبل  ُيوِجد  �أْن  الإن�شاٍن  كيف  بل  ف�شائّية؟! 
�لتقنية دون بنية معرفية مرت�كمة؟ وُي�شافر ليعالج ق�شايا كائنات غريبة وجمتمعات 
�الأر�س وحروبهم وم�شاكلهم وبد�وتهم وهمجّيتهم مل حُتّل بعد؟! ثّم تتبّخر هذه �لتقنية 
�لو�شائل  �إىل  �أنبيائه  �أ�صف  �لعامَل ومعه  �أثر ويعود  تْرك  �لرتحالّية دون  �ل�شناعية 
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اليومّي  تحّركه  خارطة  هي  َسَبًبا(  )َفَأْتَبَع         

مناسٌب  )سبٌب(  استدعى  كّلما  أعماله،  وجدول 

لتحّركه اإلصالحي )تاَبَعه( وانطلق.

,,

,,

�ملتخلّفة �خليل و�لبغال و�حلمري لريكبوها �أربعني قرناً! 

�لتحرّك  بوؤرة، ك�شليمان )ع(، �صيع  �لقرنني م�شلٌح جّو�ل، متاأّهب لكّل  ذ�  �أّن  ذكرنا 
نز�عات  ذ�ت  منطقة  يبلغه عن  فمرًّة  »�لدو�عي/�الأ�شباب«،  �شّد  �أو  مع  و�ال�شتجابة 
د�خلية فيّتبع �لد�عي )�أتبع �شبباً( لب�شط �لعدل و�ل�شالم هناك )رمزّية هذ� و�إ�شقاطه 
ر�شالياً للنبّي كان حّل نز�عات �الأو�س و�خلزرج(، ومرّة تاأتيه �الأنباء بـ »د�ٍع« �آخر 
�لتمّدن  �أحكام  لُيعلّمهم  �لد�عي  فيّتبع  و�لعلم،  �حل�شارة  نعمة  من  لقوم حمرومني 
)رمزّية هذ� و�إ�شقاطه ر�شالياً كان حالة �الأعر�ب(، ومرّة تاأتي �لدو�عي جهة م�شت�شعفني 
�أ�شحاب �لغار�ت �لياأجوجّيني )رمزّية  �أنف�شهم ِمن  م�شتباحني لُيعلّمهم �شبل حماية 
هذ� و�إ�شقاطه ر�شالياً كان قري�س و�ليهود(، )َفاأَْتَبَع �َشَبًبا( هي خارطة حترّكه �ليومّي 
و�نطلق  )تاَبَعه(  �الإ�شالحي  لتحرّكه  منا�شٌب  )�شبٌب(  ��شتدعى  كلّما  �أعماله،  وجدول 

)طبيٌب دّو�ٌر بطّبه..(. 

جوالت ذي �لقرنني ومو�طئ �إ�شالحه 
�لقر�آن  لكّن  لالإ�شالح،  حياُته  منذورٌة  الأّنه  �إح�شاوؤها،  ميكن  ال  �لهادفة  جوالته  �إّن 
�كتفى بثالثة مناذج، �إخت�شار�ً، والأهّميتها، ولتنّوعها، والأّن لها مكافئ عملّي يف ع�ص 

�لر�شالة، وهو �شبب نزولها.
وميكن تلخي�شها بلغة �ليوم، كالتايل:  

1. �إ�شالح �الأو�شاع �الجتماعية، وحّل �خلالفات و�لنز�عات، وتاأ�شي�س �لقو�نني �لناظمة 
حلياة �ل�شالم. 

بعد  تعرَّب  ال  )�نظر:  باأنو�عها  و�الأّمية  و�لبد�وة  و�لتخلّف  �جلهل  �شّد  �لعلم  ن�ص   .2
�لهجرة(. 

�ل�شعيفة  �ل�شعوب  وحت�شني  �الأر�س،  �أمم  بني  و�لعدو�ن  �لدويّل  �لف�شاد  حماربة   .3
ومتكينها حلماية نف�شها.

�أّوالً: رحلته غرباً
َوَوَجَد  َتْغرُُب يِف َعنْيٍ َحِمَئٍة  َوَجَدَها  ْم�ِس  �ل�شَّ َمْغِرَب  َبَلَغ  �إَِذ�  َفاأَْتَبَع �َشَبًبا )85( َحتَّى 
ا  ِخَذ ِفيِهْم ُح�ْشًنا )86( َقاَل �أَمَّ ا �أَْن َتتَّ ا �أَْن ُتَعذَِّب َو�إِمَّ ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذ� �ْلَقْرَننْيِ �إِمَّ
�آََمَن َوَعِمَل  ا َمْن  ِه َفُيَعذُِّبُه َعَذ�ًبا ُنْكًر� )87( َو�أَمَّ �إِىَل َربِّ َمْن َظَلَم َف�َشْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ 

�ْشَنى َو�َشَنُقوُل َلُه ِمْن �أَْمِرَنا ُي�ْصً� )88( ا َفَلُه َجَز�ًء �حْلُ احِلً �شَ

تبد�أ رحلته �الأوىل جهة �لغرب )�جلبال �ملطلّة على �لبحر �الأحمر(، حيث بلغ منطقة 
طينية ذ�ت عيون بركانية، حيث م�شهد �ل�شم�س تغرب يف تلك �لعيون، ال مبعنى �أّنها 
ت�شقط يف �لبحر �أو يف �لعنْي كحفرٍة، لتخرج من �جلهة �لثانية �شباح �ليوم �لتايل 
�أّن »عني  �لبع�س  �قرتح  نف�شها تغيب وهي حاّرة كما  �ل�شم�س  �أّن  �أو  )كما زعمو�!(، 
تغرب يف  �أنها  �لقرنني  لذي  »تر�ءى«  �أّنه  �أو  نف�شها،  �ل�شم�س«  هي »عني  حمئة« 
�آخرون! و�إمنا م�شهد غروبها هو حيث تلك �لعيون  عني وهي لي�شت كذلك! كما ذكر 
�لبكانية �حلاّرة، فهذه لغة �لنا�س: غابت �ل�شم�س ور�ء �جلبل، نزلْت خلَف �الأفق، غربت 
يف �لبحر، �حمرّت، ُك�شفت، �رفع �ل�شتائر لتدخل �ل�شم�س، �أ�شيب ب�صبة �شم�س، طلعت 

�ل�شم�س..�لخ.
ومن جهة �أخرى ُتومئ ِكنائّياً تلك �لكلمات �إىل �شلل �لو�شع �الجتماعي و�ل�شيا�شي 
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     ذو القرنين هو أحد ملوك اليمن األشّداء، كان مصلحًا رّبانّيًا جّواال 

في األرض العربّية مهد الرساالت، مثل الخضر )ع(، وهو يمّثل بلغة 

اليوم ّقوة تدّخل سريعة، أو تيْت ِمن مختلف العلوم والكفاءات إلنجاز 

متعّدد المهام

,,

,,

َمثار �مل�شكلة، �أّنه: حاٍم، وُموحل، و�شم�ُس عدِله غربت، فعبارة »تغرب يف عني حمئة« 
لها داللة رمزّية ثانوّية على �حلروب �لطائفية �أو �لنز�عات �الأهلّية، وِمن هوؤالء �لقوم 
وعمل  »�آمن  َمن  ومنهم  ظلم«  »َمن  بـ  عنه  فعّب  �الآخرين  بحّق  �لظلم  مار�س  َمن 
�شاحلاً« �أْي �آمن بالعي�س �مل�شرتك وعَمل لالإ�شالح، فلم يبّدل �أخالقه رغم وجود �لفنت 
وبحكمته  بقّوته  �لقرنني  ذو  ُفّو�س  وقد  جاره،  على  �لوثوب  ر�ف�شاً  �لظلم،  ودو�عي 
ِخَذ  ا �أَن َتتَّ ا �أَن ُتَعذَِّب َو�إِمَّ بالت�صّف �الإ�شالحّي �ملنا�شب و�مل�شتد�م حلاالت كهذه »�إِمَّ

ِفيِهْم ُح�ْشًنا«. 
�أّن هناك  �أْي  ْكًر�«  نُّ َعَذ�ًبا  َفُيَعذُِّبُه  ِه  َربِّ �إِىَل  ُيَردُّ  ُثمَّ  ُنَعذُِّبُه  َف�َشْوَف  َظَلَم  َمن  ا  �أَمَّ »قاَل 
�أو  ُينا�شبهم ِمن تعذيب ماّدي  مظامل كثرية، قرّر معاجلتها، وحما�شبة �لظاملني مبا 
معنوّي، فالظامل لن يفلت من عقوبة جر�ئمه يف �لدنيا وينتظره عذ�ب �الآخرة �الأ�شّد، 
حّتى ال يظّن �لبع�س �أّن على �مل�شلحني متى متّكنو� معاقبَة �جُلناة باأ�شّد �لعقوبة يف 
�لعد�لة �النتقالّية، كالّ، بل يكفي ردعهم و�إز�لة �آثار ظلمهم، و�هلل كفيٌل يقيناً بتعذيبهم 
يوم �حل�شاب، هذ� لرت�شى نفو�س �ملظلومني وتتعّو�س مبا ُينا�شب �الإ�شالح ال مبا يثري 

�لثار�ت.
من  ُي�ْصً�«،  ْمِرَنا  �أَ ِمْن  َلُه  َو�َشَنُقوُل  �ْشَنى  �حْلُ َجَز�ء  َفَلُه  ا  احِلً �شَ َوَعِمَل  �آَمَن  َمْن  ا  »َو�أَمَّ
عمل مبقت�شى �إميانه بقيم �ل�شالح و�خلري �شيح�شل جز�ءه �لذي ي�شتحّقه يف �الآخرة، 
لهذ� قّدم ثو�ب �الآخرة، الأّنه هو �جلز�ء �حلقيقي �ملنا�شب الإميانهم وعملهم، �أن ُيكرَّمو� 
�ملوؤمن  الأّن  حكمتها،  �الآية  لفقدت  �لعبارة  هذه  رت  �أُخِّ ولو  كر�مته،  د�ر  �هلل يف  من 
�مل�شلح يعمل بد�فع د�خلّي ال الأجل �الأجر و�ل�شمعة و�ملركز و�ملقابل، فقّدم ما ُينا�شب 

نو�ياهم، �لتي كان حمّكها وقت �لفتنة و��شت�ص�ء �لظلم. 
كذلك فات �ملف�ّصين معنى: »َو�َشَنُقوُل َلُه ِمْن �أَْمِرَنا ُي�ْصً�«، حيث قيل: �أي �أّننا �شنتعامل 
معُه بالقول �حل�شن! و�شنخّفف عنُه ولن جنعلُه يو�جه �مل�شاكل و�ل�شعاب! ولن جنبي 
ِمنُه �ص�ئب كثرية! مت�شّورين �أّن �لدعوة دينية حم�شة، وثّمة فئة �شتكفر بدعوة ذي 
�لقرنني لتوحيد �هلل )!( وكْفرُها هو ظلُمها! وبالتايل �شوف ُتعاَقب بجباية �ل�ص�ئب 

منها، �أّما �أولئك �لذين �آمنو� وعملو� �ل�شاحلات ف�شُيعَفْون منها! 
�الإح�شان  ينبغي  �أحٍد  كّل  �إذ  �حلياة،  منطق  وال  �لقر�آن،  منطق  مع  تّتفق  ال  ت�شّور�ت 
�إليه، وتكليفه �لي�ص، ال �أّنه جز�ء �ل�شالح فح�شب! فاالآيات تتكلّم عن )فتنة( �نق�شم 
فيها �لنا�س �إىل »َمْن ظلم« )ب�شيغة �ملا�شي قبل ح�شور ذي �لقرنني( في�شتحّق �الآن 
�لكْبح و�الإبعاد، و»َمن �آمن« )ب�شيغة �ملا�شي( بقيم �خلري و�ل�شالح، فالق�شّية ق�شّية 
�إ�شالح ال �نتقام، فلي�س من �ملنطق ح�صُ �أّنه كافاأهم بتكليفهم مبا فيه ي�صٌ! �أو باإعفاء 
�ص�ئب عنهم! وكاأّن ذ� �لقرنني �لذي �أّكد �أّنه ال يريد »خْرجاً« ماّدياً يف �لق�ّشة �لثانية 

وال عو�شاً، هو جابي �ص�ئب!  
ُي�شتعان  �أْن  بقيمه،  �إميانه  على  باملحافظة  �الأزمات  يف  جد�رته  �أثبت  َمن  حّق  �إّن 
به لدميومة �الإ�شالح، فقرّر ذو �لقرنني �أْن »يقول« لهوؤالء )�لذين �شلحو� حني ف�َشد 
�لنا�س( »ِمن �أمره ي�ص�ً«، �أْي ُيعلِّمهم ِمْن »�أمره« )فنوناً �إد�رّية وعلوماً �شيا�شّية( ما 
»ُيي�ّص« عليهم �لقيام بدورهم �الإ�شالحي �لقادم يف قيادة جمتمعهم �له�ّس و�الأخذ 

بيده جتاه �شالمه وبناء حلمته وجتاوز �آالمه.  
كما �أّن �قت�شار ذي �لقرنني على �لقول )و�شنقول له( دون �لفعل )و�شنفعل له(، ت�شي 

باأّنه لن ي�صق دور �أ�شحاب �لق�شّية، بل �شُيمّكنهم وُيعينهم فح�شب الأد�ء دورهم، فلم 
و�لف�شاد، و�شلّم  �لتدمري  و�إمنا ذهب الإيقاف م�شل�شل  ي�شتغّل �حلاجة و�لفتنة ليعلو، 
�مل�شلحني �الأكفاء ِمن �أهلها دّفة قيادة جمتمعهم، و�نطلق بعدها �إىل حيث ند�ٌء �آخر 

للو�جب.   

ثانياً: رحلته �صقاً 
َعْل َلُهْم  ْم�ِس َوَجَدَها َتْطلُُع َعَلى َقْوٍم مَلْ جَنْ ُثمَّ �أَْتَبَع �َشَبًبا )89( َحتَّى �إَِذ� َبَلَغ َمْطِلَع �ل�شَّ

ا َلَدْيِه ُخْبً� )91( ِمْن ُدوِنَها �ِشرْتً� )90( َكَذِلَك َوَقْد �أََحْطَنا مِبَ
لي�س �ل�صق �ليابان، �أو جزر �ملالديف كما توّهم �لبع�س، كما مل يكن �لغرب نهاية 

�لعامَل �لقدمي عند �الأطل�شي!
�جّته �صقاً )مطلع �ل�شم�س( �أي برّية �ل�شفح �ل�صقي ِمن �شل�شلة جبال �ل�ص�ة، حيث 
�لعر�ء، ثّمة قوم من �لبدو يعي�شون حياة نقي�شة �لتح�ّص، مل ينلهم تطّور �لعمر�ن 
فيحمو� �أنف�شهم ِمن لهيب �ل�شم�س بلبا�س منا�شب وبيوت وخيام، يف رمزّية ملا هو 
�أكرث منها )بناء، دباغة، ن�شيج، ��شتقر�ر(، فعالج بد�وتهم بالتح�ّص وتعليمهم كيف 

ي�شتظلّون باللبا�س و�مل�شكن، ويتمّدنون بقو�نني �ملدنّية.
ا َلَدْيِه ُخْبً�(.. هذه جملة يتجاوزها �ملف�ّصون، �أو ي�شعون ب�شاأنها  )َكَذِلَك َوَقْد �أََحْطَنا مِبَ
الأّنه »ال يخفى  باأحو�له  �أّن �هلل حميٌط  )و�ملعنى  فيقولون:  بالتجاوز،  �أ�شبه  تعليقاً 
ذ�  وكاأّن  �لكالم،  هذ�  فائدة  ما  ندري  وال  �ل�شماء«(!  يف  وال  �الأر�س  يف  �شيء  عليه 
�لقرننْي فعل جْرماً و�أخفاه! �إّنهم بهذ� �أي�شا يجعلون �لقر�آن مبتور�ً، فلم ندِر ما فعل ذو 
�لقرنني مع �لَب�ص غري �ملتح�ّصين، رمّبا يكون �أبادهم، رمّبا �صّدهم )كما فعلت �أمريكا 
ب�شّكانها �الأ�شلّيني(، ال�شّيما و�أّنهم يف�ّصون �الآية مبا يحتمل هذ�، بقولهم ملّخ�شاً: وجد 

ذو �لقرنني ب�ص�ً عر�ًة دون لبا�س وبيوت، ونحن �أحطنا مبا فعل بهم! 
بينما �الآية نف�شها ُتف�صِّ ما فعله بهم، فما �لذي فعله بهم؟

)كذلك( �أي مثلما فعل عندما ذهب جهة »مغرب �ل�شم�س«، م�شلحاً موّجهاً علّم �أنا�شها 
كيف يت�شامون على م�شكلتهم وي�شلحون �أحو�لهم، فاإّنه جهة »م�صق �ل�شم�س« فعل 
�ل�شماء  �أي:  خب�ً«،  لديه  مبا  �أحطنا  »وقد  بالتح�ّص،  بد�وتهم  فعالج  نف�شه،  �الأمر 
�أحاطت »مبا لديه« ِمن ق�شايا، فاأمّدته »بخب�ت« منا�شبة  لعالجها؛ خب�ت زر�عة، 
رعي، ن�شج، طّب، تربية، �شقاية، عمر�ن، ت�صيع، �شيا�شة، دفاع، وهي ذ�تها »�آتيناه 

من كّل �شيء �شبًبا«.

ثالثاً: بلوغه »بني �ل�شّدين« 
ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن  دَّ ُثمَّ �أَْتَبَع �َشَبًبا )92( َحتَّى �إَِذ� َبَلَغ َبنْيَ �ل�شَّ
َعُل َلَك  َقْواًل )93( َقاُلو� َيا َذ� �ْلَقْرَننْيِ �إِنَّ َياأُْجوَج َوَماأُْجوَج ُمْف�ِشُدوَن يِف �اْلأَْر�ِس َفَهْل جَنْ
ي َخرْيٌ َفاأَِعيُنويِن  نِّي ِفيِه َربِّ َعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َشدًّ� )94( َقاَل َما َمكَّ َخْرًجا َعَلى �أَْن جَتْ
َدَفنْيِ  ِديِد َحتَّى �إَِذ� �َشاَوى َبنْيَ �ل�شَّ ٍة �أَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )95( �آَُتويِن ُزَبَر �حْلَ ِبُقوَّ
�أَْن  ��ْشَطاُعو�  َفَما   )96( ِقْطًر�  َعَلْيِه  �أُْفِرْغ  �آَُتويِن  َقاَل  َناًر�  َجَعَلُه  �إَِذ�  َحتَّى  �ْنُفُخو�  َقاَل 
ي َجَعَلُه  ي َفاإَِذ� َجاَء َوْعُد َربِّ َيْظَهرُوُه َوَما ��ْشَتَطاُعو� َلُه َنْقًبا )97( َقاَل َهَذ� َرْحَمٌة ِمْن َربِّ
وِر  ي َحقًّا )98( َوَتَرْكَنا َبْع�َشُهْم َيْوَمِئٍذ مَيُوُج يِف َبْع�ٍس َوُنِفَخ يِف �ل�شُّ اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّ َدكَّ
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َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا )99(
هنا جمموعة تعابري َتناق�س فيها �ملف�ّصون �أي�شاً مثل: »بني �ل�شّدين«، »ال يكادون 
له  ��شتطاعو�  وما  يظهروه  �أن  ��شطاعو�  »فما  وماأجوج«،  »ياأجوج  قوالً«،  يفقهون 
نقباً« »فاإذ� جاء وعد رّبي«، »وتركنا بع�شهم يومئذ ميوج يف بع�س«، حتى �أ�شبح 
�لردم �شّد�ً عند �أكرثهم بل كلّهم، مع �أّن �الآيات جلّية باأنهم طلبو� منه �أن يجعل �شّد�ً 
وهو بدالً �أجابهم باأّنه �شيجعل ردماً، ولكن معظم �ملف�ّصين ر�حو� يبحثون عن »�شّد« 
م�شنوع من �حلديد و�لنحا�س، وما ز�ل �لكثري يعتقد بوجوده ويفّت�س عنه! مع �أّنه مل 

ُيوَجد قّط ولو قلبو� �لعامَل كلّه.
�ّتفقو� �أّن »بني �ل�شّدين« تعني منطقة بني جبلنْي، وهذ� �شحيح، لكنهم �ختلفو� يف 
موقع �جلبلني.. مبا �أّن َجَوالن ذي �لقرنني يف غرب جزيرة �لعرب، فمن �لطبيعي �أن 
يكون »بني �ل�شّدين« معب� كامل�شيق بني �شل�شتي جبال )ال�شّيما بوجود جبال يف 
غامد ُت�شّمى �ل�شّد(، هذه �جلغر�فيا جعلت �لقرى عند ذلك �ملعب عر�شة لالنتهاك ِمن 
جهتنْي »ُمتاأّججتني« بالعدو�ن و�لغار�ت )ياأجوج وماأجوج(، كما يف حروب فار�س 
و�لروم قدمياً ووقوع �الأمم �ل�شعيفة رهائن حروبهما، وكما جرى قريباً بني �حللفاء 
�أر�شهم  كون  �لثمن  �الأبرياء  فدفع ماليني  �لثانية،  �لكونية  �حلرب  �ملحور يف  ودول 
معب�ً للياأجوجّيني و�ملاأجوجّيني ليكونو� �شحايا �ال�شتباحة و�الجتياح منهما، طلبو� 
من ذي �لقرنني �أن يحميهم على �أن يدفعو� له مبلغاً من �ملال مقابل �أن ي�شّد )ي�شّد( 
عدو�ن »ياأجوج وماأجوج« وقد و�فق على خدمتهم دون مقابل ماّدي )ما مكّني فيه 
وُيع�شكر  نفطهم  ي�شفط  ومل  ميز�نّياتهم،  ي�شتهلك  مل  �أر�شهم،  يحتّل  فلم  خريٌ(،  رّبي 
�ملنذورين  رجالهم  من  »بقّوًة«  ُيعينوه  �أْن  فقط  منهم  طلب  له،  ويرهنهم  مو�نئهم 
للحماية، ليعلّمهم وُيدرّبهم كيف ي�شّدون �ملتاأّججني �ملف�شدين و�ملعتدين، بو��شطة 

رْدم.
قال �ملف�ّصون يف معنى: »قوماً ال يكادون يفقهون قوالً« باأّنه كناية عن ب�شاطتهم 

و�شذ�جة فهمهم! 
�شبحان �هلل، كيف؟ وذهنّيتهم �ملعرفّية ��شتخدمت مفاهيم متقّدمة فتكلّمو� عن ياأجوج 
وماأجوج، و�الإف�شاد يف �الأر�س، و�قرتحو� �ل�شّد، و�خَلْرج، ويعرفون ُزَبر �حلديد، و�لِقْطر، 

ووّفروهما له، و�أعانوه بقّوة يف م�صوع حلِّه، وهذ� ينفي كونهم �ُشّذجاً. 
�إذن، ما علّة قلّة فقههم للقول و�ملقا�شد؟

1- �أّنهم مل يفهمو� �لروح �لتي ينطلق منها ذو �لقرنني حني �قرتحو� �إعطاءه خْرجاً 
على و�جبه، الأّنهم �شطحّيون ظاهرّيون )ماّديون(، فبينما هو �شاأنه �ل�شالُح �لعام، فاإذ� 

م�شتو�هم �لعقلّي يجعلهم »ال يفقهون ما يقولون« مبا ال يليق ب�شاأنه �أن يعر�شوه 
عليه... 

2- �إّن غايتهم �لتي »مل يفقهو� �لتعبري عنها« هو حمايتهم، ولي�س �إقامة �شّد، لكّنهم 
�فرت�شو� �أّن �لو�شيلة عني �لغر�س! كحال كثريين َيدجمون -ِمن قلّة فقههم- �لغايات 
بالو�شائل، بل رمّبا قّد�شو� �لو�شائل دون �لغايات، بل رمّبا ��شتغنو� بالو�شائل وحَدها 

و�أّبدوها!
 

ما هو �لردم؟
ِديِد َحتَّى �إَِذ� �َشاَوى َبنْيَ  ٍة �أَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )95( �آَُتويِن ُزَبَر �حْلَ َفاأَِعيُنويِن ِبُقوَّ

َدَفنْيِ َقاَل �ْنُفُخو� َحتَّى �إَِذ� َجَعَلُه َناًر� َقاَل �آَُتويِن �أُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًر� )96(  �ل�شَّ
مبا �أنهم كانو� معرَّ�شني لالإغارة من جهتنْي الأنهم ي�شكنون قًرى على �شفوح ت�صف 
على ممرّ بني جبلني، فاختار مرتفعنْي »معرت�شنْي« »منيعنْي« »كم�شّدْين« طبيعينْي 
متقابلنْي كمن�ّشة حماية و»�شاوى بينهما« بج�ص النتقال �لرُماة بينهما، ثم علّمهم 
كيف ي�شنعون �الآلة �حلديدّية �لتي ترجم )تردم( ِب�شخور �لنار و�لقطر�ن عليهم ِمن 
ناحية برجْي �ل�شدفنْي، هذه �لطريقة قطعت على �لياأجوجّيني و�ملاأجوجّيني �مُلِغريين 

طريَق �لعبور ورّدتهم خائبني..)رّد، ردم، ردع(. 
فذو �لقرننْي �شنع �لعّدة و�ل�شالح، ودّربهم عليها )مبحاكاة عملّية(، وتركهم و�شاأنهم، 
فقامو� بعدها بحماية �أنف�شهم باأنف�شهم حني هاجمتهم قبائل �لهمج الحقاً، فردموهم، 
ورجموهم بر�جمات �حلجارة و�ل�شهام و�لرماح، و�لقر�آن �خت�ص هذه �مل�شاهد كلّها.   

            إّن حّق َمن أثبت جدارته في األزمات بالمحافظة 

على إيمانه بقيمه، أْن ُيستعان به 

لديمومة اإلصالح
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,,



»فاإذ� جاء وعد رّبي جعله دكاء« 
ي َحقًّا )98(  اء َوَكاَن َوْعُد َربِّ ي َجَعَلُه َدكَّ َفاإَِذ� َجاَء َوْعُد َربِّ ي  بِّ ن رَّ »َقاَل َهَذ� َرْحَمٌة مِّ

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا«..  َوَتَرْكَنا َبْع�َشُهْم َيْوَمِئٍذ مَيُوُج يِف َبْع�ٍس َوُنِفَخ يِف �ل�شُّ
ما هو �لوعد �حلّق؟ �إّنه �ل�شاعة �لتي تتوّحد فيها م�شائر �لب�ص، �لظامل باملظلوم، وهذ� 

يدّل �أّن ياأجوج وماأجوج ب�صٌ خرجو� من �إن�شانّيتهم.
ما هي �لرحمة هنا؟ �إّنه �لو�شيلة �لتي ُو�شعت حلماية �الأبرياء من �جتياح �لظاملني، 
فاإذ� جاء وقت �ل�شاعة �ندّكت هذه �لفو��شل و�آالت �حلماية و�لقالع و�حل�شون، وعاد 
د،  �لنا�س ب�ص�ً َهِلعني دون غرور وال بط�س و�جتياح، يحكمهم فقط �لفزُع �الأكب �ملوحِّ

ميوجون يف بع�شهم كخر�ٍف وقد �نتهت معاركهم وماآربهم �لطفولّية. 
ولعّل �أحد �أ�شباب �عتقاد �ملف�ّصين �أّن »�لردم« هو �شّد، هذه �الآية »َفاإَِذ� َجاء َوْعُد َربِّي 
�أّن �لدّك  اء« فاأرجعو� �ل�شمري يف )َجَعَلُه( لل�شّد )�لذي يف دماغهم( وظّنو�  َجَعَلُه َدكَّ
�شيناله وقت �ل�شاعة )مع �أّن �ل�شدود �لتاريخية كلّها �نهارت منذ زمن(! غافلني �أّن وعد 

�هلل �إذ� �أتى فكّل �شيء �شيندّك حّتى �جلبال �لرو��شي، �لتي �أين �ل�شّد منها؟!

ياأجوج وماأجوج:
»�إّن ياأجوج وماأجوج مف�شدون يف �الأر�س.. هذ� هو و�شف �لقر�آن �لكرمي لهم، وبالرجوع 
�إىل جذر �لكلمتني »ياأجوج وماأجوج« نرى �أّن �أ�شل �لكلمة هو �شوت )AG( »أج/
أگ/أغ«، ومنها ظهرت دالالت كثرية مثل »هـ ماج« )همج( وتعني ثّور، و��شتفز،ّ ومنه 

�لتاأجيج، �أي �أّن هناك حُمرِّ�شاً على �لف�شاد )وهم فاعل �الأّج و�لتاأجيج( �أي ياأجوج، 
ج( �أي ماأجوج. وهناك »حُمرَّ�س« م�شتَفزّ )وهم مفعول �الأّج، موؤجَّ

كل  يف  �ملوجودة  �لهمجّية  و�حلالة  و�لعقلّية  �لنف�شّية  هي  وماأجوج  ياأجوج  �إذن، 
�ملجتمعات، بع�ُشهم جن�ٌس ب�صّي قدمي ُوجد قْبل �آدم، وبع�ُشهم جاء ِمن ولد �آدم حني 
ت�شلّلت لهم و��شتولت عليهم �لهمجّية �لكامنة فيهم، وبهذ� ُندرك تنّوع �لرو�يات يف 
�آدم، ومرّة �أخرى ال عالقة لهم باآدم ولي�شو�  جعل »ياأجوج وماأجوج« مرّة ِمن ولد 

ِمن �لنا�س. 
ويف ع�صنا هذ�، �شتكون �أجلى ما تكون يف �آخر �لزمان حني تتحّطم قَيم �الإن�شان �لفرد 
يف �لب�مج �حل�شدّية �ملا�شخة لكّل جميل، بر�مج �ملاّدة وت�شليع �لب�ص، وت�شّخم �الأنا 

�جلمعّية و�لفئوّيات، و�الأديان �مل�شّوهة، و�ملذ�هب �ملتع�ّشبة، و�لطو�ئف �ملتناحرة...
  -  ياأجوج وماأجوج زمن �لر�شالة هم طغاة قري�س ومردُة �أهِل �لكتاب، �لذين كانو� 
ُيوؤّججون �لنا�س يف مّكة و�لطائف ويرثب وقبائل �لعرب، ويحرّ�شونهم على كّل م�شلح 
�إَِذ�  )َحتَّى  �الآية  وقد جاءت  ال�شتئ�شاله،  �لر�شول)�س(  وباالأخ�ّس  م�شاحلهم  �شّد  ثار 
ُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َيْن�ِشلُوَن( )�الأنبياء:96(، ليكون تنزيلها يف  ُفِتَحْت َياأُْجوُج َوَماأْ
قري�س، وقد مّت �الأمر وقت �لفتح، و�الآية ما ز�لت مفتوحة على تاأويٍل �آخَر �لزمان، حيث 
وُتفَتح  لل�ص�عات،  �ملغّذي  �الإقليمي  �لف�شاد  �لعاملّي، ومعه  �ملاّدي  �لف�شاد  يتقّو�س 

مّكة كمركٍز ل�شالم �لعامَل مرًّة �أخرى.

�لعامَل مهما كان دينها  �لقَيم يف  �أكرث �حل�شود منزوعة  �ليوم،  -  ياأجوج وماأجوج 
وم�شتوى متّدنها �مل�شتبيحة لالآخر، و�أمثلُهم �لتكفريّيون من كّل ملّة و�لكافرون بحقوق 
�ل�صب  حرب  وجمرمي  وهتلر،  كالنازيني  كثرية،  �لتاريخ  يف  و�أمثالهم  �ملختلف، 
ورئي�شهم، وقبائل �لهوتو و�لتوت�شي وزعمائهم، وهوالكو و�لتتار، و�حلمالت �ل�شليبية، 
و�أحز�بهم  و�لطو�غيت  وحلفائه،  �لعاملّي  و�ال�شتكبار  كربالء،  وجمرمي  و�خلو�رج، 
�أ�ص�ط  من  لذلك  منه..�لخ،  كا�شحٍة  كن�شخٍة  �لزعيم  مز�ج  على  �ملف�ّشلة  �لبولي�شّية 

�ل�شاعة خروج ياأجوج وماأجوج، وقد خرجو� وكرثو� يف كل مكان.

تلّم�س �لوعي من �لق�شة للتعرّف على طبيعة �مل�شاكل �حلا�صة
�إّن تدّخل ذي �لقرنني كقّوة �شاربة ب�شئون �أمم �أخرى �شّوغته ثالثة دو�ٍع و�أ�شباب قابلة 

لالّتباع )َفاأَْتَبَع �َشَبًبا(:
1- حلماية �أّمٍة من غ�شامة قوى �لطبيعة )حرّ، جفاف، قحط وجماعة، في�شان، زلز�ل، 

كو�رث ونكبات..(
2- لف�ّس نز�عات �أهلّية دموّية ومتكني �أهل �شالحهم الإد�رة �لتحّول فتتعاي�س �لفئات 

وي�شتتب �الأمن و�ل�شالم.
3- حلماية �أّمة �شعيفة معتدى عليها من قَبل ُغز�ة همج ال يعرفون لقَيم �ل�شالم وال 

�أمان �الآخر معنى.

�أنبياء  م�شلحني  بو��شطة  �إالّ  �مل�صوع«  »�لتحرير  ذلك  يحدث  مل  �لتاريخ  طو�ل  �إذ 
�أّما �لقوى �لعظمى  �أنبياء كذي �لقرنني و�أ�شباهه، ال ليت�شلّطو� على �لنا�س،  �أو بقية 
فلم يكن لها قّط نّية �إ�شالح �لبلد�ن �لتي دخلتها )و�إن طّورتها مدنياً( و�إمنا ذهبت 
لنهب خري�تها و�صقة ثرو�تها و��شتتباعها، و�إن كان هذ� �لهدف ال يتحّقق �إالّ باالإبقاء 
على �جلهل وتكري�س �لظلم و�لديكتاتورّيات فال �شري، �أو بن�ص بع�س �لعلم و�ال�شتتار 
ب�شعار�ت �لتحرير و�لعدل و�ل�شالح و�لتعليم وحّق �ملر�أة ون�ص �لدميقر�طية..�لخ، فال 

أجابهم  بداًل  وهو  سّدًا  يجعل  أن  منه  طلبوا      

بأّنه سيجعل ردمًا، ولكن معظم المفّسرين راحوا 

يبحثون عن »سّد« مصنوع من الحديد والنحاس، 

الكثير يعتقد بوجوده ويفّتش عنه! مع  زال  وما 

أّنه لم ُيوَجد قّط ولو قلبوا العاَلم كّله

,,

,,

ذو القرنين.. وعٌي مطموٌر بالوهم
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باأ�س! 
�شعوب  نف�شه على  ن�ّشب  �ال�شتعمار  �أن  لوجدنا  �ليوم،  �ل�شاربة  للقوى  نظرنا  ولو 
�لعامل، و�أ�شبح نظامه ونامو�شه مفرو�شاً على �جلميع، وعلى �ل�شعوب �لتي خالفته 
�أن تتوب وت�شتغفر �إليه، وتقّدم �لقر�بني بني يدي قدومه و�حتالله لبالدهم، و�لدخول 
�أهلها،  ويجعله بلد�ً  �إر�دة  �لتي يفر�شها عليهم، وي�شلب  �لفتح  �شاغرة يف حروب 
هام�شيا تابعا له! والأجل �أن ي�شتدمي بقاوؤه، ال �أن يرحل مبجرّد »�لتحرير« �ملزعوم، 
��شتطاع �ال�شتعمار �أن يحافظ على تفريق �لدول، ولّغمت فيما بينها �لطريق: طائفيًّا، 
�شعيا  �الأجنبي  �لنفوذ  لو�شاية  مفتوحا  و�شيا�شيا، وجعلت من هذ� مدخالً  مذهبيا 

ور�ء حتقيق �أهد�فه. 
ي�شتغيثون  �لذين  هم  �ليوم  �ملحلّيون  و�ملف�ِشدون  عاملي،  مف�شد  �ليوم  �ال�شتعمار 
ماأزقها  من  �خلروج  �ل�شعوب  لهذه  فكيف  �مل�شت�شعفة،  �شعوبهم  �شّد  باال�شتعمار 
�أن تطلب معونة منقذ  �أو  �إّما لظلم حاكم م�شتبد  �أن تر�شخ  ُقّدر عليها  �أنه  �أم  هذ�؟ 
م�شتعِبد، وتكون يف كل �الأحو�ل هي وقود نار د�خلية تدور رحاها بني �حلكومات 
وقادة �الأحز�ب، �أو وقود حروب خارجية تتنازعها م�شالح �لقوى �لعاملية )ياأجوج 

وماأجوج(. 

هذ� ياأخذنا مل�صوعية �لقوة �ل�شاربة �ملعوملة وظروف و�صوط وكيفية ��شتخد�مها:

1. �أن ت�شتجيب لدو�عي )�أ�شباب( حقيقية للتدّخل، ولي�شت ذر�ئع.
2. �أن ال تاأخذ �أجًر� على تدّخلها �مل�صوع، و�أن تن�شحب مبجرّد �جناز مهّمتها. 

3. يف حروب �العتد�ء، ال متار�س هي بنف�شها �لدفاع عن �ل�شعوب باغت�شاب �إر�دتها 
يف  ذ�تهم  على  لالعتماد  وتقّويهم  �حلّل،  من  �مل�شكلة  �أ�شحاب  متّكن  بل  وقر�رها، 

�لدفاع �لد�ئم عن �أوطانهم. 
للجهل  نهزة  �ل�شعوب  ترك  وعدم  و�لتعليمي،  و�ملدين  �حل�شاري  �مل�شتوى  رفع   .4

و�حلاجة.
بل  �ملجتمع،  �إر�دة  �غت�شاب  يعني  ال  �أي�شاً  �لتدّخل  فاإّن  �لد�خلية،  �لقالقل  يف   .5
�إز�لة �لظَلمة فقط ونزع �شوكتهم، وترك �أهلها �ملوؤّهلني يقومون مبهّمتهم بعد تي�شري 

�أمورهم بالتعليم. 

           يأجوج ومأجوج هي النفسّية والعقلّية والحالة 

الهمجّية الموجودة في كل المجتمعات، بعُضهم 

جنٌس بشرّي قديم ُوجد قْبل آدم، وبعُضهم جاء 

ِمن ولد آدم حين تسّللت لهم واستولت عليهم 

الهمجّية الكامنة فيهم

,,

,,

ذو �لقرنني ميّثل �لنموذج �لطيب و�الأمثل للم�شلح �لعاملّي �ل�شالح، وللقّوة �ل�شاربة 
�لتي ت�شعى لب�شط �لعدل و�ل�شالم، مّكنه �هلل وي�ّص له �الأ�شباب فتحرّك وفق �ل�صورة 
و�حلاجة، وجنح يف مهامه ولكنه مل يتجّب ومل يتبّطر، بل �أرجع كّل �شيء �إىل �هلل 
و��شتعباد  �لرثو�ت  و��شتغالل  �ملادي،  للُغنم  يّتخذ من جوالته و�شيلة  وف�شله، ومل 
�الأوطان، بل علّم �ل�شاحلني منهم ما يعينهم على �إكمال �مل�شرية، فهل ُترى �شنجد 

مثله يف »قرننا« هذ�؟ )وي�شاألونك عن ذي �لقرنني(!..

١- قال �أبو �لريحان �لهروي يف كتابه �الآثار �لباقية عن �لقرون �خلالية، قيل: �إن ذ� �لقرنني هو 

�أبو كرب �شمر بن عبري بن �أفريق�س �حلمريي فاإنه بلغ ملكه م�شارق �الأر�س ومغاربها... �إلخ، وقيل: 
الأن �الأذو�ء من �ليمن وهم �لذين ال تخلو �أ�شماوؤهم من ذي: كذي �لنادي، وذي نو��س، وذي �لنون...
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نــوح )ع(
هل الدين يقول بقانون طبيعي يسمو فوق كل قانون وضعي؟ وهل يمكن إثبات ذلك علميًا من خالل نّص 

القرآن الكريم؟
نعني بكلمة »وضعي« كل قانون )سماوي أو أرضي( ُوضع مراعاة لمتغيرات زمانية ومكانية ليحكم وضًعا 
)القوانين المتشابهة(؛ فإباحة المتعة، وترك تحريم شرب الخمر فترة ما، هي  وجد المشّرع نفسه بإزائه 
ودية  والمساقاة،  الظهار،  وأحكام  والمكان،  بالزمان  المرتبط  »المتشابه«  من  وضعية  شرعية  قوانين 
القتل، واإلرث، وموارد الزكاة، ونصابها، وسائر القوانين التي وضعت لتنظيم مجتمع ما، في زمٍن ومكان ما، 

هي قوانين وضعية.

والحقوق الطبيعية
قسم الدراسات والبحوث



�إن�شانًيا  �شجالّ  كونها  �لقر�آنّية،  نوح  ق�شة  �لتجو�ل يف  بعد  �جلو�ب  تبني  �شنحاول 
منوذجّياً الأقدم مبعوث ملجتمع �إن�شاين منلك مدّونة عنه:

َ َما  يف خبه من �شورة �ملوؤمنون: )َوَلَقْد �أَْر�َشْلَنا ُنوًحا �إِىَل َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم �ْعُبُدو� �هللَّ
ْثلُُكْم  ِذيَن َكَفرُو� ِمن َقْوِمِه َما َهَذ� �إِالَّ َب�َصٌ مِّ اَلأُ �لَّ ُقوَن؟ َفَقاَل �مْلَ ْن �إَِلٍه َغرْيُُه �أََفال َتتَّ َلُكم مِّ
ِلنَي،  ا �َشِمْعَنا ِبَهَذ� يِف �آَباِئَنا �الأَوَّ ُ اَلأَنَزَل َمالِئَكًة مَّ َل َعَلْيُكْم َوَلْو �َشاء �هللَّ ُيِريُد �أَن َيَتَف�شَّ
ُبوِن. َفاأَْوَحْيَنا  �ُشو� ِبِه َحتَّى ِحنٍي. َقاَل َربِّ �ن�ُصْيِن مِبَا َكذَّ ٌة َفرَتَبَّ �إِْن ُهَو �إِالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنَّ
نُّوُر َفا�ْشلُْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ  ْمرَُنا َوَفاَر �لتَّ َنِع �ْلُفْلَك ِباأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َفاإَِذ� َجاَء �أَ �إَِلْيِه �أَِن ��شْ
ُهم  ِذيَن َظَلُمو� �إِنَّ َزْوَجنْيِ �ْثَننْيِ َو�أَْهَلَك �إِالَّ َمن �َشَبَق َعَلْيِه �ْلَقْوُل ِمْنُهْم َوال ُتَخاِطْبِني يِف �لَّ
اَنا ِمَن �ْلَقْوِم  ِذي جَنَّ ِ �لَّ ْمُد هلِلَّ َعَك َعَلى �ْلُفْلِك َفُقِل �حْلَ ْغَرُقوَن، َفاإَِذ� ��ْشَتَوْيَت �أَنَت َوَمن مَّ مُّ

نَي..( )�ملوؤمنون 28(. امِلِ �لظَّ
»يا قوم« تعني خ�شو�س قومك ولو على نحو �الأولوية، �لتز�ماً بالن�س وخمالفة ما 
تو�تر من خاطئ زعٍم �أّن نوًحا هو �أبو �لب�صية �لثاين، و�أنها جميعا من ن�شل �أوالده 

�لثالثة بعد �لطوفان!
�لعالقات  كانت  �إذ  »قومه«  من خالل  �إال  �الإن�شان  حينها خماطبة  يكن ممكًنا  مل   
�الجتماعية وثيقة �لت�شابك تقوم على �لرو�بط �الأ�شا�شية، رو�بط �لدم و�مل�شاهرة، �أو 
�حلليف و�لتابع، فال عالقة �إنتاج وعمل، �أو �صكات وموؤ�ش�شات، وال جتّمعات حزبية �أو 
جمتمع مدين، وال وطن متعّدد �الأعر�ق، لكن �ملبادئ �لعامة لقيامة جمتمع حرّ �شالح 
يقوم على �لعد�لة و�مل�شاو�ة و�حلرّية هي نف�شها مهما كان �ملجتمع ب�شيطا �أو معّقد�.
بع�شه،  من خالل  �الإن�شان  يخاطب  �ل�شالح-  للمجتمع  يوؤ�ّش�س  -وهو  �لدين  فكان   
ا�َس �أَ�ْشَياَءُهْم َوال  فيبد�أ �الأنبياء باأقو�مهم ليطالبوهم بحقوق غريهم: )َوال َتْبَخ�ُشو� �لنَّ
الِحَها( )�الأعر�ف 85(، عمال على تر�شيخ �شعور �إن�شاين يقوم  ُتْف�ِشُدو� يِف �اْلأَْر�ِس َبْعَد �إِ�شْ
على تعزيز �لقيم و�إخر�جها من نطاقها �لذ�تي �ل�شيق �إىل �الأفق �لرحب، فكان �خلطاب 
قوميٌّاً باالإن�شانية، حتى جاء حممد )�س( فاأن�شن �ملخاطب و�خلطاب، فكان ند�وؤه »يا 
ِ �إَِلْيُكْم  ا�ُس �إِينِّ َر�ُشوُل �هللَّ َها �لنَّ �أيها �لنا�س«.. خطاباً لالإن�شانية باالإن�شانية، )ُقْل َيا �أَيُّ

َجِميعاً( )�الأعر�ف 158(.
 فالدين عمل منذ �لبد�يات على تاأكيد وحدة �لنوع �الإن�شاين طبيعًة وحقوقا، فكان 
نفع �لنا�س �أعظم خلُق يف �لدين، فالنا�س عيال �هلل و�أحّبهم �إىل �هلل �أنفعهم لعياله، 
ال �أعد�هم و�أبغاهم عليهم! و�لفح�شاء و�ملنكر و�لبغي جتاه �لنا�س هو �أب�شع ما حّذر 
ا�َس( )و�أكلهم  ا َيْنَفُع �لنَّ منه �لدين، ولهذ� كرث لفظ »�لنا�س« كعنو�ن �إن�شاين جامع: )مِبَ
ُكُمو�  حَتْ �أَْن  ا�ِس  �لنَّ َبنْيَ  َحَكْمُتْم  )َو�إَِذ�  ا�ِس(،  �لنَّ َعِن  )َو�ْلَعاِفنَي  ِبالباطِل(  ا�ِس  �لنَّ �أَْمَو�ِل 

ِباْلَعْدِل( وغريها.
 فالنبي يخاطب خ�شو�س قومه، الأّنه يتعامل مع و�قعه، لكن مبا يوؤّكد �هتمامه بنوع 
�لنا�س كافة، وهذه عملية تثقيف مبعنى �الإن�شانية للخروج من �لذ�تية �إىل �لغريية، 

وهي قاعدة ال ثبات الأّي مفهوم �إن�شاين بدونها.

 َمن هم قوم نوح؟ هم من �أ�شول ر�شالية �شابقة، فخّط �الأنبياء مل ينقطع، وهوؤالء �لقوم 
�إليه ر�شلهم �ل�شابقون، بل قد تطرّفو� وطغو� على �لنا�س،  مل يتوّقفو� عند ما �نتهى 
�أقد�ر �لنا�س، فُبعث نوح  �إال لتن�شّبهم ُطغاًة على  ولكاأّن �لر�شل ما جاءت و�جتهدت 

)ع( الإرجاعهم عن طغيانهم وظلمهم �لنا�س، كما �مل�شيح )ع( وظهوره يف �ملجتمع 
�ليهودي متاماً.

نادى نوح: يا قوم؛ فاجتمعو� له وتنادو�، ولكن هذ� �لنابت من رحم �لقبيلة كان له 
َقْوِم  )َيا  �لغري:  �لطغيان على  يحّذرهم من  بل  فُيغاث،  ي�شتغيث  ال  �إنه  �آخر،  خطاٌب 

ُقوَن؟( ْن �إَِلٍه َغرْيُُه، �أََفال َتتَّ َ َما َلُكم مِّ �ْعُبُدو� �هللَّ
�الإقطاع  �شادُة  �كرتث  ملا  و�إال  و�شعائرها،  �لعبادة  �أعمال  تعني  ال   »َ �هللَّ »�ْعُبُدو� 

وحاربوه! 

»فعبادة �هلل« هنا دعوٌة لنبذ �لعبوديات �لطغيانية �لز�ئفة، و�لتي قد تكون لب�شت 
�لكثري من �ل�شعائر و�ملظاهر لكن دون م�شمون حّق وعو�ئد تقوى، دعوٌة لعبودية حّقة 
�شاد�ت،  عبودية:  )�أكانت  و�لعدو�ن  �لطغيان  عبودية  من  للكر�مة  ��شتنقاذ�  حترّرهم 
�أهو�ء، متقّنعة مبظهر دين ق�صي(، تلك �لتي لب�شت  عاد�ت، مطامع، خماوف، ذو�ت، 
حينها �ل�صك وتعّدد �الآلهة مظهر�ً نفعّياً وغطاًء عقائدّياً ز�ئفاً، ثّم يف مر�حل تاريخية 
�لفرو مقلوباً،  �الإ�شالم، ثّم مذ�هبه، لب�َس  ثّم  �ليهودية، ثّم �مل�شيحية،  الحقة تلّب�شت 
لذلك كان �إعادة مو�شعة »�هلل« �الإله �حلقيقي، �لقوّي �لعزيز، و�خل�شوع له وحده، �إىل 
قلب �الإن�شان، �أمر�ً كفيالً بتحريره من �لدجل �العتقادي، و�خلد�ع �لثقايف و�ل�شعائري، 
ُيعيد  الأّنه  �لب�صّية،  �لطو�غيت  من  و�خلوف  �ل�شلوكي،  و�النحر�ف  �لديني،  و�لغرور 
منطق �لعقل �مل�شلوب وُيرمّم �ل�شمري، �ل�شانعنْي للتقوى مع �الآخر فُت�شان �الإن�شانية..
فٌة مل�شاحلهم وم�شيَطرٌ  هذ� �الأمر ال يروق لقوى �الإقطاع، فاالإله �أو �الآلهة �مل�شنوعة ُموظَّ
عليها، فا�شطنعت �الإله للتحّكم يف �لدين للهيمنة، ويكون لها �لكبياء يف �الأر�س، 
فمن ملك �لدين ملك �لتحّكم يف �لنا�س ما مل يكن من �ملّتقني ف�شيجعل �لدين كلّه هلل 

ال له وحلا�شيته. 
�إنه يدعوهم لرتك �جلبوت و�لعلّو على  هكذ� فهم �لكب�ء �خلطاب �لتحرّري �جلديد، 
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      حين أمخرت السفينة أركب معه كّل إنسان يرجو النجاة إيجابًا »لكرامته« 

وحّقه في النجاة، مهما كان مؤمًنا برّب أو غير مؤمن، ليؤّكد زيف وضاللة كّل 

تشريع ال يبيح إعطاء حّق إنسان لشركه أو كفره، فاهلل كّرم جنس اإلنسان 

وحفظ حّق وجوده كإنسان وحمله في البّر والبحر، كما فعل نوح

,,

,,

واقعه؛  فأّسس  دعاؤك  استجيب  نوح  يا      

النجاة  على  القادرة  بالمواصفات  سفينًة  اصنع 

ُيوجد  ال  قومك!  سيجتاح  عظيم  طوفان  من 

ال  وتعالى  سبحانه  اهلل  الطبيعة،  خارج  من  حّل 

مؤمن،  دعاء  أجل  من  الكونية  القوانين  يغّير 

يدعو  يتعّلم كيف  أن  المؤمن  يفترض على  بل 

ليستجاب له، فدعاء النصر يتطلب علم أسباب 

النصر حتى يتحّقق 

,,
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�لتوحيد  ومظاهر  �ل�شالح  من  �أ�شالفهم  عليه  كان  ملا  بالعودة  وت�شليلهم،  �لنا�س 
)�لعد�لة(،  �لفر�س  �لتوحيد يقت�شي �مل�شاو�ة، و�مل�شاو�ة تعني تكافوؤ  �لعملّي، ولكن 
ومن هنا �أ�شبح �لدين بعد حتريفه �أد�ة ��شتبد�د وتقييد، وال يالم �لدين على ما لي�س 
منه، بل �للّوم على �لكهنة ورجال �لدين �لذين حرّفوه عن مو��شعه خدمة مل�شاحلهم 

وللم�شتبّدين.

»�أفال تتقون؟« �شوؤ�ل يحمل �لطلب: �تقو� �هلل، ولكن يف ماذ�؟ �تقو� �هلل يف �أنف�شكم �أن 
تهلكوها بالطغيان، �تقو� �هلل يف �لنا�س �أن تطغو� عليهم بالظلم، وعودو� �شاحلني، 
متهيًد� ل�شناعة جمتمع جديد يقوم على حفظ �لكر�مة بالعد�لة و�مل�شاو�ة بني �جلميع 
يف �حلقوق و�لو�جبات، لقد كان قوم نوح ُمفرطني يف �لظلم و�لطغيان: )َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن 

ْطَغى( )�لذ�ريات 46(! ُهْم َكاُنو� ُهْم �أَْظَلَم َو�أَ َقْبُل �إِنَّ
َل َعَلْيُكْم َوَلْو  ْثلُُكْم ُيِريُد �أَن َيَتَف�شَّ �أعلن �لكب�ء من و�قع هو�ج�شهم: )َما َهَذ� �إِالَّ َب�َصٌ مِّ
ِلنَي( )�ملوؤمنون 24( فهو �إًذ� يريد  ا �َشِمْعَنا ِبَهَذ� يِف �آَباِئَنا �الأَوَّ ُ اَلأَنَزَل َمالِئَكًة مَّ �َشاء �هللَّ
�أن يتف�ّشل عليكم، ليكون مقّد�شا ُيطاع، �شّيًد� بدل �ل�شادة، �إّنها �لدعوى نف�شها )كلما 
بدت ب�شائر حتطيم �شطوة و�شلطان �الإقطاع، �أو تقلي�س �لنفوذ و�لهيمنة على �لنا�س(.
�لنا�س  �لدين �ملزّيفون فر�شًة لعقل  �الإعالمية ورجال  و�أبو�قهم  ال يرتك �مل�شتكبون 
كي تنظر وتتفّكر لتحكم، فبادروهم �أّوال بالت�شكيك يف نو�يا �مل�شلح و�أنها نفعّية ال 
قيمّية، �إنه جمرد مّدع يطلب �جلاه ال �الإ�شالح، وثانيا باّدعاء �لتو�تر ليبهنو� �شّحة 
ما هم عليه )�آبائنا �الأولني(! فالدين �ل�شحيح هو ما ُيتو�َرث جيالً بعد جيل! وما يز�ل 

هذ� �ملنطق يثار �أمام كّل م�شلح وجمّدد.

ومنطق �الأنبياء يقوم على �صورة �الإ�شالح و�لتجديد، و�أّن »�ملت�شابه« ظريّف، بع�شه 
ال يحتمل �لبقاء �أكرث من قْرٍن على �أبعد تقدير )�إّن �هلل يبعث لهذه �الأمة على ر�أ�س 
كل مائة �شنة َمن يجّدد لها دينها(، ولكن �أهل �لزيغ يريدون م�شادرة »�ملحكم« من 
�لقو�نني �لت�صيعية و�لطبيعية »باملت�شابه« منها، �أ�شحاب �مل�شالح بطبيعة �حلال 
تقاوم عجلة �لتغيري ب�شتى �لو�شائل، وخالل قرن ثبتت م�شالح قوم على ما �أف�شد ِمن 

�حلّق فهم ال يريدون تغيري�ً، فما بالك وقد مرّت قرون؟
ٌة  ومنطق �أهل �لزيغ هو كيل �لتهم و�ملكر، فاّتهموه باجلنون: )�إِْن ُهَو �إِالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنَّ
�ُشو� ِبِه َحتَّى ِحنٍي( )�ملوؤمنون 25(، فاإْن فاق من جنونه وترك دعو�ه، و�إال فيق�شي  َفرَتَبَّ

�ملوت عليه وعلى دعو�ه.
ار�(، فما هو هذ� �ملكر �لذي مل  و�شب، لكنهم مل ي�شبو�، فمكرو� به مكًر�، ثم مكًر� )ُكبَّ
ي�شف �شبحانه وتعاىل مكر�ً �أ�شاب نبّياً كما هذ�؟ �إّنهم �أ�شكروه غدًر�، ال �أنه زرع كْرماً 
�إذ ق�شة  و�شنع خمًر� ف�صب منه كما يف �لق�ّشة �لتور�تّية �ملحرّفة، فحا�شاه يفعل، 
عت لغر�س، وُركّبت على حدٍث �شبق �لطوفان، ثم وظفت عن�صيًّا  �لتور�ة �شائنة، ُو�شِ
خطيئة  جرّ�ء  �هلل  بقانون  »�ل�شامي«  للعرق  عبيٌد  و�أنهم  �ل�شود  �لب�صة  ذوي  �شّد 
»حام« �ملزعومة الإ�شكار �أبيه، »حام« �لذي جعلو� كّل �جلن�س �الأ�شود ن�شله! وجعلو� 

�أنف�شهم ِمن ن�شل »�شام«!
فمكرو� بنوح و�شقوه �خلمر غدًر� من حيث ال يعلم، لي�شقطو� �عتباره، ويكذبو� �أهليته 
للدعوى، وال نن�شى �أّن زوجته خائنة له مع عدّوه وكذلك �بٌن له، وما �أقدر �أحدهما على 

فعل ذلك وهو مطمئن من ناحيتهما. 
�لعقل من  برّمتها، مبنع  �الإن�شانية  �إف�شاد �ملاكرين طرق �ملعرفة  �الأدهى، هو  �أّن  �إالّ 
ِلنَي(، فد�ئما  ا �َشِمْعَنا ِبَهَذ� يِف �آَباِئَنا �الأَوَّ �لتفكري �حلرّ �مل�شتقل، و�أ�ص �لعقل بالنقل )مَّ
حرّ�،  تفكري�  ليفكر  �لطبيعية،  مهمته  مُيار�س  �أن  �لعقل  لو�أد  �الأثر  �ّتباع  دعوى  تقف 
باحثاً عن �حلق �ل�شالح له، بح�شب زمانه ومكانه، فيغري من »مت�شابهات« �ل�شلف 

�إىل »مت�شابهات« �خللف، �شمن حمكمات �لطبيعة و�لدين.
ُبوِن( )�ملوؤمنون 26(؛ هل تاقت نف�س نوح لالنتقام؟ هل يريد  )َقاَل َربِّ �ن�ُصْيِن مِبَا َكذَّ
هالكهم؟ فهم م�شتحّقونه لفرط طغيانهم وظلمهم، ومِلا علم ِمن �هلل �أنه لن يوؤمن �أحٌد 

منهم بعُد؟1  
فما جدوى بقائهم وهم لن يكونو� �إال منبًعا لالإف�شاد؟2  

بانت�شار  �هتمامه  من  �أكرث  قومه  كّفار  بفناء  نوح  �هتمام  �أّن  ُيظّن  �أن  �أيليق  ولكن   
�أْن ين�ص دعوته �لتي كّذبوها، فقد نفدت و�شائله،  دعوته؟ فاحلّق، هو �إمّنا دعا رّبه 

وقلَّت حيلته، ويعلم �أّن و�شائل �لرّب ال تنتهي.
�أن ينت�ص  �أر�س �لر�شاالت3 وعن كاهل �لنا�س، هو غر�س لغر�س؛  فطلبه زو�لهم عن 

�حلّق ويعّم �ل�شالم وحياة �لكر�مة باإز�حة عقبتهم.
�أعظم عزم نوح! فهذه �لدعوة �لتي ظّل قومه يكّذبونها دهر�ً، ال تز�ل متلك عليه  ما 
وجوده، ويتمنى لو تتاح له فر�شة جديدة لريي قوَمه جمالها، ولريى جمتمًعا جديد� 
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لريى  �لن�ص  فطلب  �لنور،  مطفئي  �لطرق،  قّطاع  �ملعاندين،  �مل�شتكبين  من  خالياً 
م�صوعه �الإن�شايّن �لنور.

�شفينًة  ��شنع  و�قعه؛  فاأ�ّش�س  دعاوؤك  ��شتجيب  نوح  يا  �ال�شتجابة!  �أغرب  ما  ولكن 
باملو��شفات �لقادرة على �لنجاة من طوفان عظيم �شيجتاح قومك! ال ُيوجد حّل من 
خارج �لطبيعة، �هلل �شبحانه وتعاىل ال يغرّي �لقو�نني �لكونية من �أجل دعاء موؤمن، 
بل يفرت�س على �ملوؤمن �أن يتعلّم كيف يدعو لي�شتجاب له، فدعاء �لن�ص يتطلب علم 

�أ�شباب �لن�ص حتى يتحّقق. 
 هذ� قانون من حمكمات �لطبيعة، يع�شده قانون من حمكمات �لدين، �إذ� دعوت فاأ�ّش�س 
�لن�ص �ملنا�شبة، و�إن دعوت  لو�قع دعائك، فاإن كان دعاوؤك بالن�ص، فاتخذ و�شائل 
بالرزق فبالو�شائل �لتي تفتح �لرزق، و�ل�شحة بو�شائلها، وهكذ�...ال وجود يف قو�نني 

�لدين ملا يخالف قو�نني �لكون و�لطبيعة.

منا�شبة  وخطة  ثابت،  باإميان  ر��شخة  عزمية  �لن�ص:  عنا�ص  لنوح  �كتملت  وهكذ� 
للم�شكلة �ملتوقعة، كلما �حتاجه من هدى �هلل �أنه �أخبه بنوعية �لعذ�ب ودّله على 
�أن  �الإن�شان  و�لتوفيق، ولكن على  و�لداللة  بالهدى  �هلل  ي�شتجيب  نوعية �حلل، هكذ� 

يعمل.

وحتقيق  بالتغيري  يدعون  وهم  �حلق،  �نت�شار  حتمية  على  معقودة  �ملوؤمنني  �آمال 
�الآمال، ورغم �شحة ما يوؤّملون، �إال �أنهم لن يكونو� �ملحّققني لهذ� �حللم ماد�م دينهم 
منف�شالً عن عقولهم �لتي �أ�شلموها للغري و�كتفو� بالتقليد و�جلمود، فاحلّق ما مل يكن 
مقرتناً بالعقل، �أ�شاع �الإن�شان طريقه �إليهما معاً، الأّن �ل�صّ حا�صٌ فينا د�ئماً، وهو 
على ��شتعد�د د�ئم خلد�عنا عن �حلق، بعناوين بر�قة خمادعة، كمن يدعو لالإباحة 
بعنو�ن �حلرية! و�ال�شتبد�د بعنو�ن �الإميان، �أال ترى قوم نوح �أنهم كانو� من ذرية قوم 
�شاحلني؟ �أال ترى كيف �أّن �ل�شهيونية ُتقّد�س مو�شى؟! و�ل�شليبّيون عاثو� �لف�شاد با�شم 

مرمي و�مل�شيح؟!

َباَرًكا َو�أَنَت َخرْيُ �مْلُنِزِلنَي« )المؤمنون 29(: »َوُقل رَّبِّ �أَنِزْلِني ُمنَزال مُّ
هل ِمن منزل بعد �لطوفان؟ )َوِقيَل َيا �أَْر�ُس �ْبَلِعي َماَءِك َوَيا �َشَماُء �أَْقِلِعي َوِغي�َس �مْلَاُء 
نَي( )هود 44(، فهل �نتهت  امِلِ وِديِّ َوِقيَل ُبْعد�ً ِلْلَقْوِم �لظَّ ْمرُ َو��ْشَتَوْت َعَلى �جْلُ َي �اْلأَ َوُق�شِ
�لق�شية بالطوفان �أم �أّنها بد�أت للتو؟ وباأ�شّد �شعوبة من �الأوىل، فال منازل وال �أعمال 
وال ترفيه وال تقنية وال معاي�س وال �شيء، ال �شيء باملرّة �شوى �شدى �أوجاع �لكارثة، 
هل ال تز�ل قو�نني ما قبل �لكارثة �شاحلة ملا بعدها؟ �أم �أننا بحاجة لقو�نني جديدة 

تو�كب �لزمن �جلديد و��شتحقاقاته؟
ال يعي�س �لنا�س بال �أ�شيائهم، فالبد للنا�س من ممار�شة يومياتهم: �أن تاأكل وت�صب 
تهّياأت  قد  هذ�  من  �شيء  ال  وهنا  �أي�شاً،  وتت�شلّى  وتعمل  وتتنا�شل  وتتزوج  وت�شكن 

�أتباعه كافيا ملو�جهة ما بعد �لكارثة؟ كال، ونوح يعلم  �أ�شبابه، فهل �شيكون �إميان 
�أنه �الآن البّد �أن يعمل على و�شولهم لدرجة �ليقني، فاالإميان �ل�شابق مل يعد كافيا 
�آخر، فهذه هي  بد�أ نوح يو�جه م�شاكل من نوع  �لظروف �جلديدة، ومن هنا  لتحّمل 
قو�نني �لطبيعة، وعليه �أن يو�جهها بحلول نور�نية جديدة، �إخوة �ل�شفينة باالأم�س قد 
حتّولهم �لظروف �جلديدة �إىل �أعد�ء �أو متناف�شني، لقد �نتهت ق�شة وبد�أت ف�شول �أخرى.
 وت�شتمر �حلياة يف �لتغري، نزلو� و�الإميان يعمر قلوب �ملوؤمنني، ومنهم َمن الم�س برد 
�إنباء نوح بوعد رّبه، فم�شت �شنون من �ل�شعادة و�الإخاء، ون�شاأ  �ليقني ور�أى �شدق 
جمتمع جديد، ولكّن بع�شهم نزلو� و�ل�صّ كامن يف طبيعتهم، ينتظر �لفر�شة �ملنا�شبة 
ْن  ا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى �أُمَمٍ مِمَّ لينمو، ثم منا، وهكذ� كان :)ِقيَل َيا ُنوُح �ْهِبْط ِب�َشالٍم ِمنَّ

ا َعَذ�ٌب �أَِليٌم( )هود 48(. ُهْم ِمنَّ ُعُهْم ُثمَّ مَيَ�شُّ َمَعَك َو�أُمَمٌ �َشُنَمتِّ

ختاماً، بعد �إبحارنا يف خارطة �لق�ّشة �لقر�آنية لنوح، ُنعيد �ل�شوؤ�ل �الأّول: هل ن�شتطيع 
تقرير �أّن �لدين ُينادي بقانون �إن�شاين طبيعي ي�شمو على كّل قانون وت�صيع ولو ن�ّشت 

عليه �ل�شماء يوًما ما �أو تو�تر؟
قانون �إن�شاين يتوّخى ُمثالً عليا فوق �ل�صيعة و�لقانون، بها كر�مة �الإن�شان، و�شيانة 
حريته، وتاأكيد م�شاو�ته، لُيدّلل �أّن كر�مة �أّي �إن�شان هي فوق موقفه �العتقادي، ف�شالً 

عن نوعه �لقومي و�لعرقي و�لطبقي! 
ِمن دون لب�ٍس هذه »�لكر�مة« مبا تعنيه ِمن �حرت�م وعد�لة  �لقر�آن كد�شتور للدين، �شَ
�لتعاي�س  قو�عد  لرُي�شي  و�ليهودي،  و�لن�ص�ين  و�ملجو�شي  للم�صك  و�أمن  وحرية 
�لدفاع ل�شالمة دور عبادة  �أفر�د �ملجتمع، وحرّم �لعدو�ن بل و�أوجب  و�لتعاون بني 
خمتلف �الأديان و�حرت�مها، ثّم جاء َمن م�شخو� تعاليم �لدين و�شرّيوه عدو�ًنا على 
�ملختلف، و�خرتعو� قو�نني و�جتهاد�ت ُتكّفر وتنّج�س وت�شتبيح وُتهني وُتغّيب وتدو�س 

»�لكر�مة �الإن�شانية« �لتي قانونها فوق �أّي ت�صيع.

»دين«، ال  »قومهم« وعلى  �أقو�مهم مع كونهم  للدين حاربو�  و�الأنبياء كموؤ�ّش�شني 
لبطالن عقائدهم، بل لتعّديهم على »كر�مة �الإن�شان«، �أي �نتهاكهم للقانون �الإن�شاين.
لبناء  كانت  �إمّنا  �الأنبياء  عادلة يف جهاد  بقو�نني  �الجتماعي  للتغيري  �لدعوة  و�إّن 
نظاٍم �جتماعي ي�شتعيد فيه �لفرد »وجوده �الإن�شاين �لكرمي«، �أْي حتقيق ذ�ته وفق 
مو�هبه حلياة كرمية، غري ذليلة، وال م�شتعبدة وم�شتباحة، وال مم�شوخة عن خلقتها، 

بت�صيعات طاغية وز�ئفة.

»�لكر�مة �الإن�شانية« يتم ��شتباحتها حني يتّم �ل�شطو على عقول �لنا�س وت�شليلها، 
وتهديد  بغر�ئزها،  و�إلهائها  حيو�نياً،  لت�شخريها  قيمها،  وتبديل  �شمائرها،  و�شحق 
»حقوقها �لطبيعية« لتبقى الهثًة �أو متعاديًة، ولتدمي بنف�شها ُنُظم ��شتعبادها، وقد 
عن  �هلل  با�شم  تخديرها  الإمعان  ُم�شلّلة  و»ت�صيعات«  ز�ئف  »دين«  لها  ُي�شطنع 
فوق  هو  و�لعدل  �لكر�مة  بحّق  �الإن�شاين(  )�لقانون  والأّن  وجودها،  »كر�مة«  �شبيل 
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َأْقِلِعي  َسَماُء  َوَيا  َماَءِك  اْبَلِعي  َأْرُض  َيا  )َوِقيَل 

َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْلَأْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ 

انتهت  فهل  اِلِميَن(،  الظَّ ِلْلَقْوِم  ُبْعدًا  َوِقيَل 

وبأشّد  للتو؟  بدأت  أّنها  أم  بالطوفان  القضية 

صعوبة من األولى، فال منازل وال أعمال وال ترفيه 

بالمّرة  شيء  ال  شيء،  وال  معايش  وال  تقنية  وال 

سوى صدى أوجاع الكارثة، هل ال تزال قوانين ما 

قبل الكارثة صالحة لما بعدها؟

,,

,,

هكذ�  ِمن  كمحرّرين  و�ملجّددين  و�مل�شلحني  �الأنبياء  برحمته  �هلل  يبعث  دين،  كّل 
�لنا�س  �لفطرية، ولُيذّكرو�  ُنظم و�أديان متار�س قطع �لطريق با�شمه، ومتحق �حلقوق 
�لذي  �لطبيعي  �الإن�شاين  �لقانون  تخالف  �لتي  �لقو�نني  وبزيف  �ل�شليبة  بكر�متهم 

يعرفه كّل وجد�ن.

�لتي ت�شتنقذ  �لعقيدة �حلّقة  �إىل  »�لكر�مة« �ملغّيبة، بالدعوة  �أجل  فنوٌح كافح من 
كر�متهم ِمن بر�ثن �لطغيان..

حّق  ��شتعادة  الأجل  دعا  �شالحهم-  من  ياأ�شه  -بعد  �ملجرمني  بهالك  دعا  وحني 
�مل�شت�شعفني و��شتنقاذ �أجيال �مل�شتقبل �أن ُتولد ُم�شوخاً للمجهول، جمه�شَة �لكر�مة 
لُّو� ِعَباَدَك َواَل َيِلُدو� �إِاَلّ َفاِجًر�  َك �إِن َتَذْرُهْم ُي�شِ �الإن�شانية ودون �إح�شا�س بها باملرّة )�إَِنّ

َكَفّاًر�( )نوح 27(.
وحني �أخمرت �ل�شفينة �أركب معه كّل �إن�شان يرجو �لنجاة �إيجاباً »لكر�مته« وحّقه 
َعَك َعَلى �ْلُفْلِك( )�ملوؤمنون 28(، مهما كان موؤمًنا  يف �لنجاة )َفاإَِذ� ��ْشَتَوْيَت �أَنَت َوَمن َمّ
برّب �أو غري موؤمن، ليوؤّكد زيف و�شاللة كّل ت�صيع ال يبيح �إعطاء حّق �إن�شان ل�صكه 
�أو كفره، وال �حرت�م كر�مة نف�شه وماله وعر�شه، فاهلل كرّم جن�س �الإن�شان وحفظ حّق 
وجوده كاإن�شان وحمله يف �لبّ و�لبحر، كما فعل نوح )َوَلَقْد َكَرّْمَنا َبِني �آَدَم َوَحَمْلَناُهْم 

ّ َو�ْلَبْحِر( )�الإ�ص�ء 70(.. يِف �ْلَبِ
�ملوؤمن  لالإن�شان  و�لبكات«  »�ل�شالم  قو�نني جمتمع  لُيقيم  فاإمّنا  نوٌح  ر�شا  وحني 

ْن َمَعَك( )هود 48(.. وغري �ملوؤمن: ) �ْهِبْط ِب�َشالٍم ِمَنّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى �أُمَمٍ مِمَّ

»قيمة  تاأكيد  هو  �ل�شماوية،  �لر�شاالت  وحمور  �لقدم،  منذ  �لقائمة  �ل�ص�ع  فبوؤرة 
�الإن�شان وكر�مته«، ور�شم �شئون حياته على �الأر�س وفق هذه �لثابتة، بتحريره من 
�لظلم: باأْن ال َيظلم وال يقبل �لظلم، و�إعطائه حقوقه �لعقلية و�لعلمّية وذلك بتوجيهه 
خلالقه �حلقيقي �مُلعلِّم �الأكرم، ليحظى بالكر�مة وينجو من ��شتعباد و�فرت��س �لُطَغم 

�لب�صية، �شلطوية ودينية، و�ص�ئعها وقو�نينها �ملزّيفة!
 

فلننظر �ليوم للقو�نني �ل�شائدة و�ل�ص�ئع �لدينية، �أهي �إن�شانية �ل�شمة؛ تقول بعاملّية 
كر�مة �الإن�شان وبحقوٍق فطريٍة له، ومب�شاو�ة كونّية للجميع، �أْم �أّنها نف�ُشها �لتي كافح 

ا َعَذ�ٌب �أَِليٌم( )هود 48(..  ُهْم ِمنَّ ُعُهْم ُثمَّ مَيَ�شُّ نوٌح و�أنبياُء �هلل لتغيريها؟! )َو�أُمَمٌ �َشُنَمتِّ

الَّ َمْن َقْد �آَمَن َفال َتْبَتِئ�ْس مِبَا َكاُنو� َيْفَعلُوَن(. ِمَن ِمْن َقْوِمَك �إِ ُه َلْن ُيوؤْ  1. )َو�أُوِحَي �إِىَل ُنوٍح �أَنَّ
ار�ً(. لُّو� ِعَباَدَك َوال َيِلُدو� �إِالَّ َفاِجر�ً َكفَّ َك �إِْن َتَذْرُهْم ُي�شِ  2. )�إِنَّ
ار�ً(  3. )َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى �اْلأَْر�ِس ِمَن �ْلَكاِفِريَن َديَّ



�شورة ق�شرية، لكنها تت�شمن عدة ر�شائل و�إ�شار�ت، منها:

- �لكون ير�شل لنا ر�شائل يومية متتابعة، لكّنها مرمزة، باأّنه متقلّب ال يبقى على 
حاٍل، فزمان �ل�شحى لي�س بد�ئم، ينق�شي ويعقبه ليل، يخلفه فجر .. وهكذ� هي 
�حلياة، فيها �شحى نتنعم فيه باأ�شكال �لنعم، ف�شاء ي�شوده �ل�شياء، نتزود فيه 
باملعارف و�لهدى و�لوعي، �لذي هو ذخرنا حني يهجم علينا �لليل، و�حلذر كل 
�إذ� �أظلم عليهم قامو�، ممن يرت�جعون ويتحّول علمهم  �حلذر �أن نكون كمثل من 
َحى،  �إىل جهل مبجرد �أن تخفت معامل �لنور �أو تتغري �الأحو�ل ويحّل �لظالم؛ "و�ل�شُّ

ْيِل �إَِذ� �َشَجى" )�ل�شحى 2-1(. َو�للَّ

- قد متر على �الإن�شان فرت�ت حرمان، �أو �نقطاع، و�أ�شكال من �ملر�رة و�ملعاناة 
و�لفقد، فلي�شعها على ميز�ن �الختبار، فاإن كانت تلك �حلاالت مرتبطة مبقت�شى 
 " باأْن  وليتذكر  نف�شه  على  فليهونها  �الآخرة،  حظه يف  تقلّل  ال  حياتي،  دنيوي 

َوَلالآِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمْن �الأُوىَل" )�ل�شحى 4(.

- من م�شتلزمات �لرتبية و�لرعاية، �أن ُيرتك �الإن�شان �أحياناً لوحده، ترك موؤقت 
ولي�س ود�عاً نهائياً، ال عن كر�هة �أو بغ�س، فليعتبها فر�شة �متحان، يختب  فيها 
نف�شه، كيف يت�صف، هل يتحّمل �مل�شئولية لوحده، ما مدى ثباته و��شتقالليته 
و�شبه وعزمه.. فرغم ما يرتتب على تلك �لفرت�ت من مر�رة وعذ�ب �لهجر، �إال  �أّنها 
َك َوَما َقَلى" )�ل�شحى 3(. َعَك َربُّ مرحلة يف غاية �الأهمية ل�شناعة �الإن�شان؛ "َما َودَّ

�أو  �أن ينالك �الإحباط  - مهما تق�شو عليك �حلياة، وحتيط بك �لتحديات، فحذ�ر 
�الإن�شان ويعّطل  �أن ي�شل حركة  �لذهن ميكنه  �الإحباط على  �لغم، فحني ي�شيطر 
�أ�شمى ملكاته، ما يعني دخوله يف فو�شى عارمة، و�شيطرة �أفكار �لهزمية عليه، 

"َوَل�َشْوَف  �لوعد؛  �أبد�  تن�شى  ال  �أن  عليك  لذلك  �لهمم،  وتزعزع  �الأمل،  و�نح�شار 
ى )�ل�شحى 5(.. َك َفرَتْ�شَ ُيْعِطيَك َربُّ

�شيجده مليئا  ي�شرتجع ما�شيه،  �أن  �الإن�شان  �لرتك، على  �أو  �لهجر  - يف فرت�ت 
بنعمه،  وحماطا  �هلل  برعاية  كان  �أّنه  له  تثبت  �لتي  و�الإ�شار�ت  بالعالمات 
يرتكه  مل  �هلل  �أن  يدرك  تلك جتعله  �لنعم  �شل�شلة  و�حدة،  و�حدة  فلي�شتعر�شها 
يف فرت�ت حياته �لع�شيبة، حينما كان �أقل هدًى ور�شد�، �أفيرتكه �الآن وقد هد�ه 
�ل�شبيل؟ فلي�شتعد ثقته باهلل، وليح�شن ظّنه به، ولتكن هذه �لفرتة فر�شة لت�شحيح 
م�شى  وقت  �أي  من  �أكرث  و�الإ�ص�ر  وللتم�ّشك  و�العتقاد،  �ملعرفة  �شلّم  تطوير  �أو 
االًّ َفَهَدى، َوَوَجَدَك  ب�شبيل �خلري ودرب �الإ�شالح؛ "�أَمَلْ َيِجْدَك َيِتيماً َفاآَوى، َوَوَجَدَك �شَ

َعاِئالً َفاأَْغَنى" )�ل�شحى 8-6(

- حالة �النقطاع �أو �لهجر حالة ثقيلة، من طبيعتها �أن تلقى بظالل من �لكاآبة 
على �الإن�شان، لكن �حلذر �أن تدخلك يف �صنقة ي�شعب �لتخلّ�س منها، فبادر �إىل 
�الآخرين، فهناك من حولك من  �إىل  د�ئرة نف�شك  باأن تخرج من  معاجلة �حلالة، 
يحتاجك؛ هناك يتيم ينتظر مل�شة حانية منك، و�شائل يرتقب عونك، فالنعم ال 
�لب�شمة على من  �أنك يف تعا�شة حني ت�شنع  �أبد�  �إال بن�صها، ال تت�شور  ُتعرف 
هم بحاجة ما�شة لها، فتوجه النت�شال �لنا�س �لقابعني يف �لظالم حقيقة، وهنا 
�شت�شعر بال�شعادة، �شينجلي عنك �لليل، و�شت�شعر بنور �ل�شحى، هذه �لن�شيحة 
عمل بها �لنبي)�س(، فكان �شحًى لغريه، يبكي ويتاأمل لكن لوحده، وكلما تذكر 
روؤوفا  �أمينا  بحّق  فكان  للنا�س،  يهديه  ح�شن  عمل  عن  بحث  �إليه  �هلل  �إح�شان 
َفَحدِّْث"  َك  َربِّ ِبِنْعَمِة  ا  َو�أَمَّ َتْنَهْر،  اِئَل َفال  �ل�شَّ ا  َو�أَمَّ َتْقَهْر،  �ْلَيِتيَم َفال  ا  رحيما،  "َفاأَمَّ

)�ل�شحى 11-10(.

رسائل من سورة
»الضحى«

بقلم: زينب الهاشمي
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ُخوَك ِباآَياِتي َواَل َتِنَيا يِف ِذْكِري" )طه 42( "�ْذَهْب �أَْنَت َو�أَ

وباالأخ�س حني  �الإن�شان،  على  كبري  تاأثريها  حالٍة  من  وحتّذر  توجز  �الآية  هذه 
�أي �ل�شعف و�لفتور  "�لوين"،  �أن يتحّمل م�شئولية كبرية ومهمة، هي حالة  يريد 

و�لرت�خي. �لتعرف على تفا�شيل �الآية ي�شاعدنا على �ال�شتفادة �الأعمق منها.
طلب  �أن  يعني  ما  َطَغى"،  ُه  �إِنَّ ِفْرَعْوَن  �إِىَل  "�ْذَهَبا  �آية  قبل  مبا�صة  �الآية  جاءت 
�لذهاب يف �الآية "�ْذَهْب �أَْنَت َو�أَُخوَك ِباآَياِتي" خمتلف عن طلب �لذهاب �إىل فرعون. 
بالتاأكيد هي مرحلة �صورية للذهاب لفرعون، وللمو�جهات �ملرتقبة على كافة 
وهارون  ملو�شى  بد  ال  �لذي  و�لتهيئة،  و�ل�شحذ  �الإعد�د  مرحلة  هي  �مل�شتويات، 
�جتيازها بنجاح؛ باالإعد�د �لنف�شي، و�لتح�شيل �لفكري و�لتعبئة �لروحية، وكل ما 
يعينهما يف مهمتهما �لتي كلّفا بها؛ مهمة قيادة و�إد�رة عمليات �لتغيري �لكبى 

يف جمتمع باأكمله. 
بنف�شيهما،  يبدء�  �أن  تقت�شي  وم�شئوليتهما  �لر�شالة،  حّمال  )ع(  وهارون  مو�شى 
ذكر  و�لهو�ن،  لل�شعف  �الآن  مكان  ال  �إذ  "ذكري"،  �لقلب  �هلل يف  ذكر  يعّظما  باأن 
�هلل ال يعنى �للهج با�شم �هلل وتكر�ر ت�شبيحه بالل�شان، فتبليغ �لر�شالة يتطلّب 
توجيها تربويا على م�شتوى رفيع، برناجماً مدرو�شاً يهيئهما للمر�حل �لقادمة، 
و�شفة م�شمونة متّدهما بالقوة و�لثبات، وبكل ما يعينهما على ك�شب �ملعركة. 
�أوال  �أن تعمال  �أي عليكما  �آية "وال تنيا يف ذكري" )طه-42(،  �لبنامج تخت�صه 
على ربح معركتكما يف �لد�خل، و�إز�لة �لعو�لق و�لعو�ئق �لتي ت�شعفكما، و�لبقاء 

على معنويات مرتفعة، وثقة مطلقة بالذ�ت. �لبنامج يت�شمن �أي�شاً �لعمل على 
ت�شحيح م�شار �لرغبات �لنف�شية و�لعقلية، لتتو�ءم مع �لعقيدة �جلديدة و�جتاهها 
روحيا  دعما  �شيوّفر  بالتاأكيد  فاإّنه  قلبيكما،  "ذكري"  ملك  فاإن   "ذكري"،  مع  �أي 
وجتّنبكما  و�ال�شت�شالم،  �لرت�خي  �أو  �لقنوط  من  �شلبة، حت�ّشنكما  و�إر�دة  جّبار�، 

�النهيار و�ل�شعف و�لرت�جع يف ظروف �ملحن و�ملو�جهات. 
ذلك  ح�شل  فاإن  �لقلب،  �أوحد� يف  منزال  �لرب  ينزاّل  �أن  منهما  يتطلب  �لبنامج 
ف�شي�شغر ما �شو�ه، و�شي�شبح هو وحده مو�شع �خلوف و�لرهبة و�لطاعة و�ملحبة، 
ف�شتت�شاعف  قلبهما،  �ل�شاكن يف  و�إن كان �هلل هو  �لعزيز.   �لقوى  و�أنه ال غريه 
�إىل ركن �شديد، ذلك �ل�شعور �شيجلب لهما  �أنهما ي�شتند�ن  قدر�تهما، و�شي�شعر�ن 
قدر� كافيا من �لقوة �حلقيقية، و�لطماأنينة و�ل�شب و�ملرونة و�شعة �الأفق، عندئذ 
�شيحققان �لغلبة بال �شك، فالن�ص يبد�أ من د�خل �لنف�س؛ و�إن ح�شل فال �شيء قادر 
على هزميتهما، وقد مهد� �لطريق �أمامهما للظفر يف معركتهما �الأخرى "�ملادية"، 

�أمام هيبة �لتح�شيد �مل�شاد، ويف وجه فرعون وجبوته و�شطوته.
�لن�ص، يتوقف على جناحنا يف خو�س  �إىل  �لطريق  �أّن  �الآية جتعلنا ندرك  هذه 
"ذكر �هلل"،  وهذ� هو  فيها،  �هلل  وتوحيد  و�شحنها،  ب�شحذها  �لنف�س،  معركتنا مع 
مثل هذه �ملعركة ال حتتمل �أي �شكل من �أ�شكال �ل�شعف �أو �لفتور �أو غلبة �لتعب 
�أو �الإهمال، الأّن خ�شارتها �شتكلفنا خ�شارة �أدو�رنا ووجودنا، و�شت�شلب عز�ئمنا، 

و�شتوؤثر حتماً يف �لنتيجة �ملتوخاة.
"وال تنيا يف ذكري" هو �شعار يف م�شرية �الإعد�د و�لتهيئة لتحقيق �لهدف �الأ�شمى. 

حذار من »الَوِني«!!
بقلم: رنا الصيرفي
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عمل النبي شعيٌب الراعي )ع( في التجارة، حيث مارسها قوُمه واشتهروا بها، ولكنه تمّيز عنهم، ففي حين 
قامت تجارتهم على بخس الناس حقوقهم والظلم والغش واالحتكار، جّراء الجشع وبغية الكسب السريع، 
إلى  تّجارهم  داعيًا  الشائن،  قومه  لسلوك  الرفض  لواء  وقاد  أخالقّية،  ومبدئّية  بضميٍر  شعيٌب  تاجر  فقد  
العدل، وحفظ الحقوق، وعدم نقص الموازين والمكاييل، واعتماد معايير وقوانين عادلة صيانًة إلنسانية 
الحيوية،  والوظائف  العملية،  المفاهيم  منها  نستلهم  محطات  جملة  سيرته  في  ولنا  وأمانه،  المجتمع 
من منطلق إيماننا بأّن قصص األنبياء تختزن دعوات ُتصلح أفرادنا وتحفظ نسيج مجتمعاتنا، وأّن فهمها 
يزودنا بمعارف ومفاهيم تجعلنا أعلى قدرة على استيعاب الحياة ومواكبة وقائعها ومتغّيراتها بانسجام، 

وأكثر وعًيا للتعاطي مع أزماتها وتذليل اختناقاتها.

الحّرية   والعدل
           شعبتان ِمن ُشعيب )ع(

بقلم: كريمة عبدالكريم



الحّرية والعدل ، شعبتان من ُشعيب

�أطلقتها دعو�ت �الأنبياء، و�أّنها   �ملقال يغر�س لتبيان فطرّية ومدنّية �لقو�نني �لتي 
�لُن�شخة �الإن�شانية لقو�نني �هلل �لعلمّية ل�شبط �إيقاع �حلياة و�لكون.

ُتعرّف قو�نني �لدولة �ملدنية باأّنها تلك �مل�شاغة بالعقل �شمن نظام د�شتوري ي�شمن 
حقوق �لنا�س، يتمتع فيه �جلميع على �ل�شو�ء باحلريات �مل�شئولة و�لعد�لة و�لتكافوؤ، 
�أما قو�نني �حلياة فهي ذ�تها قو�نني �حلّق �ل�شائدة �لناظمة حلركة �لكون مبكّوناته يف 
كّل �حلقول، وما يعنينا هنا هو ما يتعلّق باحلقل �الأخالقي �خلا�ّس بعن�ص �الإن�شان؛ 
هذ�  �شنتبنّي  �لتز�مها،  حال  و�ل�شعادة  �خلري  له  حتّقق  �لتي  �لعملّية  �ملنظومة  �أي 
بتحليل حمّطات ق�شة �شعيب)ع( باعتباره منوذًجا مل�شلٍح و�جه �ملنظومة �جلائرة 

�ملف�شدة للفرد و�ملجتمع �الإن�شاين، بطْرح قو�نني ومبادئ �إن�شانية بديلة.

�ملحطة �الأوىل: 

َتنُق�ُشو�ْ  �إَِلٍه َغرْيُُه َوالَ  ْن  ِمّ َما َلُكم   َ �هلَلّ َقْوِم �ْعُبُدو�ْ  �أََخاُهْم �ُشَعْيًبا َقاَل َيا  "َو�إِىَل َمْدَيَن 
يٍط" )هود-84( ِ َ �أََخاُف َعَلْيُكْم َعَذ�َب َيْوٍم حُمّ َ �أََر�ُكم ِبَخرْيٍ َو�إِيِنّ يَز�َن �إِيِنّ ْكَياَل َو�مْلِ �مْلِ

 
رْتَُك َما َيْعُبُد �آَباوؤَُنا �أَْو �أَن  الُتَك َتاأُْمرَُك �أَن َنّ �لقوم يّدعون �لعبادة "َقاُلو�ْ َيا �ُشَعْيُب �أَ�شَ
لكنها جتيز  موروثة،  تدّين  لديهم حالة  �أي  )هود-87(،  َن�َشاء"  َما  �أَْمَو�ِلَنا  يِف  ْفَعَل  َنّ
�لظلم و�الحتيال و�لطغيان، فكيف تكون عبادة وهي بهذه �ل�شمات؟! �إنها عبادة وهمية 
مر�وغة ال قيمة لها تدور حيثما تدور وتدّر معائ�شهم! مترّد �شعيب)ع( عليها، وطالب 
باإ�شقاطها، الأنها مل تثمر �إال تدني�س كر�مة �الإن�شان و�إعاثة �لف�شاد، ودعا يف �ملقابل 
�شنيعة  لي�شت  و�الإن�شان(،  �لكون  قو�نني  مع  )من�شجمة  حقيقية  عبادّية  روؤية  �إىل 
�ل�شادة �ملهيمنني �ملف�شدين و�ملنتفعني، روؤية ي�شعر �جلميع فيها باالحرت�م و�حلرية، 
دون ��شتثناء ومتييز، ُتقّد�س بها حقوق �لكّل وُيّوَحدون حتت قانونها �لعادل، �أخبهم 
�أّن �لعبادة �حلّقة تلك �لتي تن�شجم مع مقت�شى ��شتغال �لعقل و�لفطرة، فتنبذ كافة 

�أ�شكال �لطغيان على �الآخر، وتفي�س جتاهه باحلّب و�لعدل و�لرحمة.

َغرْيُُه« لي�شت �شالًة و�شياًما،  �إَِلٍه  ْن  ِمّ َلُكم  �إليها »َما  �لتي دعاهم  عبادة �هلل وحده 
ولي�شت عقائد كالمية حول �لذ�ت �الإلهية و�شفاته ُت�شّطر وحُتَفظ عن قلب ويتّم �جلد�ل 
و�ملناكفة بها لتخليد خمالفيها �لنار! بل هي »�حلرّية �لذ�تية« نف�شها، هي دعوة 
�لذ�ت  �لدرهم«1، ومن عبادة  �لدينار، تع�س عبد  حترّر ِمن عبادة �ملال »تع�س عبد 
وغري  �لدينية  �لنظرّيات  عبادة  ومن  �لطغيان،  و�شاد�ت  �لكبار  وعبادة  بل  و�الأهو�ء، 
هو  قديٍر  خالٍق  ملر�قبة  دعوة  هنا  �هلل  لعبادة  فالدعوة  لالإن�شان،  �مل�شاّدة  �لدينية 
يجِوّز  ومل  بهم،  لنتالعب  عبثا  ياأتو�  مل  ويحّبهم،  خلُقه  �لنا�ُس  ظامل،  كّل  مبر�شاد 

ظلمهم و�شلبهم، فهي �لدعوة ذ�تها جلعل حقوق �لنا�س و�حرت�م كر�متهم يف �شد�رة 
�ل�شعور ال غري.

�ل�شانع عملياً؛ كعادٍل حم�شٍن  لتتمّثل �شفات  �الأنا  �نعتاق من عبودية  دعوة  وهي 
رحيم ودود، ونبذ �شفات معاد�ته؛ من ج�شٍع وظلم وعدو�ن، هي دعوة الإعادة ت�شكيل 
باطن �الإن�شان، ليوؤمن باأّنه خملوٌق كغريه، له ما لهم، وعليه ما عليهم، فالتدّين هو 
�الن�شباط بهذ� �العتقاد قلباً وقالباً، فعالً وتركاً؛ تركاً الأفعال �ل�ص باالآخرين و�أذ�هم 
و�لتعّدي عليهم، وفعالً للخري و�ملعروف و�لتعاون و�لرحمة و�ل�شالم معهم لذلك قال 
�لنبّي )�س( )�أّن �مل�شلم َمن �شلمت �لنا�س ِمن ل�شانه ويده(2، �إّنه بهذه �حلالة يعتقد 
-�شو�ًء �أف�شح �أم ال- بوجود مرجٍع و�حٍد للجميع، و�أّنه �شنعٌة ِمن م�شنوعاته، لي�س 
�ملهم كيفية هذ� �ل�شانع وماهّيته، طاملا حاز و�عظاً بدخيلته ذهنياً و�شعورياً يقيه 
�لف�شاَد و�لظلم، ود�فعاً يلّقنه �حرت�م حقوق �لنا�س و�شيانة كر�متهم، فالدين معاملٌة 

ال قوٌل تنق�شه �لفعال!

من هنا نفهم �رتباط عبادة �هلل �حلّقة )كديٍن يقّبح �العتد�ء، ويقرّر �حلقائق و�حلقوق، 
و�مليز�ن  �ملكيال  ب�شبط  �أخرى(  دون  و�أمم  وطو�ئف  وفئات  �أفر�د  ف ملنفعة  ُيوَظّ وال 
يف دعوة �شعيب)ع(، �إّنه �لدعوة ملن يريد �أن يكون �إن�شاناً، ليكون متو�فقاً مع نظام 
�حلقوق �لطبيعية و�الأ�شول �لبديهية للعقل و�ملنطق، هذه �لدعوة متّثل خطوة �أ�شا�شية 
للتخلّ�س من �لعبودية �لز�ئفة �لتي ت�شّوغ �لتعايل و�لظلم و�الحتكار، مببر�ت طغيانية 

تطّل وتنطلق �أكرث �الأحيان با�شم �لدين نف�شه!

ا كان،  فقو�نني �حلياة كما �لكون، ت�شري بانتظام وعد�لة تامة، ال متيل بكفتها الأحد �أيًّ
�إىل �شياغة قو�نني عادلة  �أن يقود  �الإن�شانية ميكن  �لنفو�س  �لفهم يف  �إّن ثبات هذ� 
�لعملّية -وفق منظور  الأّن معبودّية �هلل  �شاأنهم،  �لعامَل وت�شلح  �شاملة تنّظم حياة 
بل  �لكوين،  �حلق  فهم  عن  مبعزل  يعمل  فئوياً  �إرثاً  �أو  فردياً  �شاأٌناً  لي�س  �الأنبياء- 
�إذ�  �إال  د�خلي،  �لتي هي �شعور  للعبادة  �ل�شالح، فال قيمة حقيقية  بالعمل  مت�شلة 
�قرتنت باأعمال وممار�شات �إن�شانّية حتّقق �ن�شجاًما بني كر�مة �لفرد و�شالح جمتمعه.

�ملحطة �لثانية:

يَز�َن ِباْلِق�ْشِط َوالَ َتْبَخ�ُشو�ْ �لَنّا�َس �أَ�ْشَياَءُهْم َوالَ َتْعَثْو� يِف  ْكَياَل َو�مْلِ "َوَيا َقْوِم �أَْوُفو�ْ �مْلِ
�الأَْر�ِس ُمْف�ِشِديَن" )هود-85(

لي�شت ��شتقامة �الإن�شان �إال �حرت�م حقوقه باحرت�م حقوق غريه، و��شتجالب منافعه 
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بالوفاء مبنافع غريه، فهنا بعد �أن يوجب �شعيب )ع( مُبوجب ديني فطري �ملخلوَق 
�الإن�شايّن �حرت�َم حقوق نظر�ئه يف �خللق، فاإّنه ي�شتهّل مبنطلقات �أخالقية قبل 
�أن تكون قانونية، �إذ ُي�شّيمهم باالإيفاء، و�لوفاء هو �لزيادة على �حلّق، فالغني 
�أعطى �ملحتاج و�ل�شاري حّقه وز�ده �شيئا فاإّنه ي�شتجلب لنف�شه  �إذ�  �لتاجر  �أو 
�شخ�شياً عو�ئد ماّدية ومعنوية! �الآية حتّمل �أرباب �لتمّكن -�لتّجار وَمن باإز�ئهم 
من حّكام وم�صّعني ومتنّفذين ومن بيدهم �حلو�ئج- م�شئولية حياة �شمائرهم، 
فقد �شلّطهم �شبحانه على حو�ئج �لنا�س، فلينظرو� بعني �الإح�شان لهم، ولريعو� 
من  �لنا�س  �شامنة حتمي  عادلة  قو�نني  من  �شياجاً  ولي�شعو�  بوفاء،  حقوقهم 
بر�ثن �جل�شعني ومتنع ف�شادهم وتعّديهم، وبالتايل حتفظ للمجتمع �شالمته من 

�الأحقاد و�ال�شطر�بات. 

�ملحطة �لثالثة: 

وؤِْمِننَي" )هود-86( ِ َخرْيٌ َلُّكْم �إِن ُكنُتم ُمّ "بِقَيُّة �هلَلّ

�أن  �لتجاري بنز�هة وعدل ُيحّقق ربحاً؟ نعم، بل هو �خلري وحده،  �لتعامل  هل 
�لفقر�ء  جليوب  و�أيدينا  �أعيننا  منّد  وال  حالل،  ربح  من  لنا  �هلل"  "بقّية  ناأخذ 
و�ملحتاجني لن�صق �أقو�تهم ولو بذر�ئع قانونية ودعوى حرّية �لت�صّف باأمو�لنا 
وب�شائعنا، و�متالك �صعّية رفع �أ�شعارها و�إالّ "فبني �لبائع و�ل�شاري يفتح �هلل"! 
دعائية جتهيلية،  وبا�شتغفاالت  فيهم،  �ل�ص�ء  نهم  الإيقاد  ��شتهالكية  بحيل  وال 

و�إبهاظهم بالت�شليف و�لديون و�لرهون!

فاإذ� "�آمن" �ملتعاملون مببادئ �حلق و�الأمانة و�لعدل، و�ُشّنت �لت�صيعات لكبح 
طغيان �لر�أ�شماليني �مل�شتاأثرين و�ملنتفعني، ف�شيعود �خلري لي�س على �لطبقات 
�ملعدمة و�ملتو�شطة �لدخل بل على �ملجتمع ككّل مبن فيهم �لتاجر نف�شه، وذلك 
ما عّب عنه �شعيب)ع( بقوله "بِقَيُّة �هلَلّ خري"، فللك�شب �حلالل ومعاملة حقوق 
�لنا�س بنز�هة وعدم �لوغول يف �ملاّدية �ل�ص�شة منزوعة �لقَيم، �أثرٌ يتجلى يف 
بناء جمتمع متحاّب قائٍم على �لثقة �ملتبادلة بني �أفر�ده، �إّن �شعيباً)ع( ينقل 
لهم جتربته �ل�شخ�شية، فتعامله �لتجاري �ل�شمح و�لنزيه �مُلويف �لكيل �أك�شبه 
�ل�شمعة �حل�شنة  �لد�ئمني، هذه  �أرباحهم، بل باتو� زبائنه  قلوب �مل�شرتين قبل 
دعايٌة له باملجان، وتدّور �ملال، وال تك�ّشد �لب�شاعات، وال تثري �ل�شخط وت�شتحّث 
�لعدو�ن، �أما �ملعاملة بالبخ�س و�لغ�س و�لغالء و�الحتكار و�لتطفيف و�الحتيال 
و�لطغيان فاأخ�شب بيئة لن�ص �ل�صقة وفقد�ن �لثقة و�حلقد و�لقلق و�لرغبة يف 
�النتقام والنعد�م �الأمن، �إنها دعوة �صيحة لتحكيم �لعقل باجتاه �خليار �الأف�شل 

و�الأ�شلح و�الآمن لكافة �الأطر�ف.

مجتمٌع  يبّجل  وحين  العدالة،  وليدة  الحرية    
أفراده  فإّن  سالمته،  بقيم  رة  المؤطَّ الحّريات  ما 
تصاب  حين  في  وفاعلية،  إنتاجا  أكثر  يصبحون 

الحرية باالختناق مع األنظمة المستبدة الجائرة.

,,

,,



الحّرية والعدل ، شعبتان من ُشعيب

ثمر�ت �لقو�نني �لعادلة:

�أوال: �شيادة �لعد�لة: 
و�لو�جبات؛  �أّن �جلميع مت�شاوون يف �حلقوق  قاعدة  �لعدل على  قو�نني  �أ�شيعت  لو 
ملبد�أ �شعورٍيّ �إن�شاين: �أْن حتّب لالآخرين ما حتّب لنف�شك؛ حريًة و�أمناً و�شحة وتعليماً 
�ل�شالح  هذ�  فاإّن  طبقاتهم،  �أو  �أجنا�شهم  �أو  دياناتهم  �ختلفت  و�إن  وُفر�شاً..،  وق�شاء 
�شيخلق مناخاً ين�ّشط �حلما�س جتاه �لرفاه و�الزدهار يف بحبوحٍة من �ل�شلم �الأهلي، 
�لعد�لة هي عماد بناء �ملجتمع �ملتح�ّص و�مل�شتقر، وهي ��شتحقاٌق �أخالقي لنظام 
مطلًبا  تكون  �أن  قبل  موقعه  بح�شب  عّدة  م�شئوليات  �لكّل  على  يفر�س  �جتماعي 
�شيا�شيا و"�أ�شا�َس �مللك"، حماٌل �أن ينجح �أي م�صوع لبناء دولة �أو موؤ�ش�شة �إال �إذ� 

��شتقرّ هذ� �ملبد�أ على م�شتوى �لنفو�س، و�آمن �لفرد بن�شفة �الآخر دون متييز وتعال.

عنوًة  فر�شها  حماولة  �أو  تاريخية  قو�لب  ِمن  و�ل�صيعة  �ل�صع  ب�شاأن  قيل  ومهما 
على �ملجتمعات �ملتنّوعة �الأطياف، فمتى ظهرت �أمار�ُت �لعدل عب �أّي قالب منطقّي 
بت�صيع مدين، فهذ� �لقانون �لعادل �شيكون �صع �هلل �ملرت�شى، و�إن مل يت�شَمّ بفقه 
ديٍن �أو مل ي�شبق له وجود، وبالعك�س، فاأّي حكم ولو ت�شّمى "�صيعة �هلل" وما عاد فيه 
�إن�شاٌف لالآخر، ويف�شي �إىل �لظلم و�لعدو�ن و�نعد�م �الأمن و�لكر�مة، فاهلل �الآن بريٌء 
منه ور�شوُله، ف�صيعُة �هلل هي �صيعة �لعدل و�حلّق كيفما �أتت ومن �أين �نبلجت، فاهلل 
-�أي �حلّق- جنده حيث تقوم �الأ�شياء باحلّق قوالً وفعال، وحيث تظهر يف �ملجتمع 
ثمار �ل�شالم و�لتعاي�س و�ملحبة و�لتعاون، وحيث ُيحا�ص �ال�شتئثار و�لف�شاد، وُينبذ 
َ َياأُْمرُ  �لظلم و�ال�شتعالء، وينحّل �المتياز ل�شالح �لطو�ئف و�لقبلية و�الأحز�ب، "�إَِنّ �هلَلّ
َيِعُظُكْم  َو�ْلَبْغِي  َو�مْلُْنَكِر  �ْلَفْح�َشاِء  َعِن  َوَيْنَهى  �ْلُقْرَبى  ِذي  يَتاِء  َو�إِ َو�الإِْح�َشاِن  ِباْلَعْدِل 

رُوَن" )�لنحل-90(، وهذه ذ�تها هي �صيعة �لطبيعة و�أ�شا�س عملها. َلَعَلُّكْم َتَذَكّ

�لعدل ال يتقّوم باأ�شلوب معنّي، ولي�س بحاجة لو�شاية فقهاء �أحياء �أو �شلٍف م�َشو�، وال 
تدبيجه بن�شو�س دينية، فهنا وْهٌم كبري، �لعد�لة لي�شت �أمًر� دينيا، و�إمنا �شاأناً �إن�شانيا 
قبل كل �شيء، الأّنها قانون �حلياة ومقت�شى �لفطرة و�لطبيعة، جاءت �الأنبياء تذكريً� 
�حُلْكمّية، فاهلل �شبحانه  و�الأ�شكال  �لقو�لب  �إن�شاًء، و�حلّق يدور وال يجمد مع  بها ال 
حني مّيز �الإن�شان بعقله منحه ح�شن �لتدبري، و�الإفادة من �لتجارب، وجعل �شناعة 
�لنجاح بح�شب حظه و�شعيه يف ��شتثمار ما يقع بني يديه من فر�س، ال بح�شب دينه 

�أو جن�شه.
�إّن �شيادة �لعد�لة يف �لنفو�س و�ملجتمع، تبعث يف �الإن�شان �الأمن وتبعد عنه �خلوف 
على  كبري  ب�شكل  ي�شاعد  وذلك  و�مل�شاو�ة،  �لفر�س  تكافوؤ  مبد�أ  تر�شخ  الأنها  و�لقلق، 
��شتقامة �الإن�شان يف �أقو�له و�أفعاله، وحتّثه على �لتطوير و�البتكار، من هنا نفهم قول 
ن َرِّبّي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َح�َشًنا"  �شعيب)ع(: "َقاَل َيا َقْوِم �أََر�أَْيُتْم �إِن ُكنُت َعَلَى َبِيَّنٍة ِمّ
)هود-88(، فقد علّل �شبب تو�ّشع  جتارته وح�شن رزقه وزيادة ربحه وجناح م�صوعه 

مبعاملته �لتجارية �لعادلة �ملوفية.

وهنا �أمرٌ يف غاية �الأهمية، فامل�صّع ي�صّع لعموم �لنا�س، ال لنف�شه ومهنته، فهو تاجر 
مثلهم، يدرك �أ�ص�ر مهنتهم، وعليه �أن يجعل نف�شه �أول �ملطّبقني للقانون، ال يحتكر 
�لعد�لة فقط، ال يجوز  �إمّنا ي�صّع لقيمة  �لقانون،   وال يطّفف، وال ي�شع نف�شه فوق 
ل مل�شلحة  �أن يرتك م�شّوغا �أو ثغرًة قانونية لكي يخالف �أو يتجاوز، فالقانون ُيف�َشّ
�لنا�س وحقوقها ال مل�شالح فئوية و�شخ�شية، وحال �لتنفيذ فاإّنه يطّبق على �جلميع، 
ىَل َما �أَْنَهاُكْم  و�مل�صّع هو �أّول من ينطبق عليه حال خمالفته "َوَما �أُِريُد �أَْن �أَُخاِلَفُكْم �إِ
�لنا�س عليه كابنته �صقت لقطع  �أعزّ  �أّن  َعْنُه")هود-88(، وكما قال نبّينا )�س( لو 

يدها، فال �أحد فوق �لقانون �لعادل، �إالّ �أن يكون فوق �هلل!

الَح َما ��ْشَتَطْعُت" )هود-88(، يخاطبهم بلغة  وهو يف م�شعاه يقول "�إِْن �أُِريُد �إِالَّ �الإِ�شْ
غري ت�شلطية، فمنهجه حترير �لعقول و�الإر�د�ت لالإ�شالح بالتي هي �أح�شن، دون �إكر�ه 
الأحد، ويف �مل�شاحة "�مل�شتطاعة" لالإ�شالح �أْي �شمن "فّن �ملمكِن"، مبا ميكن تغيريه 
)وبالتدّرج( وفقا للو�قع و�ملعطيات، فاالإ�شالح ال يهّب دفعًة و�حدة، وذلك �أي�شا ملحة 

من ملحات منهج �لتجديد وم�شرية �لتغيري �ملن�شجمة مع نو�مي�س �لكون و�حلياة.
منهج �الإ�شالح هذ� ي�شتثري �ملحتكرين، ومن �لطبيعي �أن جندهم مت�صّرين من مطلب 
�إ�ص�ر  ياأتي  هنا  من  �لعامة،  �حلقوق  و�شيانة  �لكر�مة  و�شو��شية  �لعد�لة  �شيادة 
م�شاألة  �إّنها  بالف�شاد،  �مل�شتنفعني  ��شطدمت مبو�نع  �مل�شلحني على دعوتهم، مهما 
قد تتطلب �ملو�جهة و�ل�شب، الإخر�ج هوؤالء من حالة فر�س م�شاحلهم �ل�شيقة على 
ح�شاب م�شاحلهم �الأكب �مل�شرتكة مع �لنا�س و�لتي فيها خال�ُس �إن�شانهم، �إذ من عادة 
�لذين �أنهكتهم �ملاّدية و�شحقت �أرو�حهم �أّنهم يرْون �لعقل و�لذكاء )�الأحالم ور�شدها( 
يف كيفّية ح�شد �لكّم �ملاّدي، و�أكب �شفقة جتارية، و�أ�صع �إثر�ء، وكيف ت�شبح مليونري� 
ح�شد  يف  ال  �لزبائن،  و�إقناع  و�الإغر�ء  للرتويج  �لت�شويقي  �لكذب  وفّن  �أ�شبوع،  يف 
الُتَك َتاأُْمرَُك �أَن َنّرْتَُك  �الحرت�م وك�شب �حلالل وتثمري �إن�شانّيتهم وترقية جمتمعهم »�أَ�شَ
ِليُم �لَرّ�ِشيُد«! )هود-87( َك اَلأَنَت �حْلَ ْفَعَل يِف �أَْمَو�ِلَنا َما َن�َشاء �إَِنّ َما َيْعُبُد �آَباوؤَُنا �أَْو �أَن َنّ

ثانيا: حماية �حلرية:
رة بقيم �شالمته، فاإّن  �حلرية وليدة �لعد�لة، وحني يبّجل جمتمٌع ما �حلرّيات �ملوؤَطّ
�أفر�ده ي�شبحون �أكرث �إنتاجا وفاعلية، يف حني ت�شاب �حلرية باالختناق مع �الأنظمة 
�مل�شتبدة �جلائرة، الأّن �ملجتمع �لعادل يرفع �لو�شاية عن عقول �لنا�س، ويفّك عقدة 
�نتهاك حقوقهم، ويريحهم من هّم �جلري ور�ء مظاملهم، ويخلّ�شهم من بر�ثن �الأ�شياد 
وقبال  �لفر�س  �أمام  �جلميع  م�شاو�ة  مبر�قبة  نف�شه  �لنظام  يتكفل  �إذ  و�ملحتكرين، 

  إذا »آمن« المتعاملون بمبادئ الحق واألمانة والعدل، وُسّنت التشريعات 
لكبح طغيان الرأسماليين المستأثرين والمنتفعين، فسيعود الخير ليس 
بمن  ككّل  المجتمع  على  بل  الدخل  والمتوسطة  المعدمة  الطبقات  على 

فيهم التاجر نفسه.  

,,

,,

حقوقه  احترام  إال  اإلنسان  استقامة  ليست    
باحترام حقوق غيره، واستجالب منافعه بالوفاء 

بمنافع غيره.  

,,

,,
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�لقانون، كّل ذلك ي�شمح بانتعا�س �ملبد�أ �لعظيم �لقائم يف �حلياة و�لكون؛ مبد�أ 
"ال �إكر�ه" على فكر �أو عقيدة �أو ر�أي، نعم �إّنهم ملزمون �أمام قو�نني �ل�شاأن �لعام 
كعقٍد �إلز�مّي عاّم، لكن يف �شاأنهم �خلا�ّس ال يت�شلّط عليهم �أحد، فهم �أحر�ر يف 
عقائدهم و�أفكارهم ال يجبون على �شيء، وهذ� ما عناه �شعيب)ع( يف قوله "َوَما 

�أََناْ َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ" )هود-86(.

من جانب �آخر فاإّن �لعد�لة و�شيلة حلفظ �حلرية و��شتمر�رها، بعيًد� عن �ل�شطح 
توّجه �حلرّ الحرت�م  �لعد�لة  الأّن �حلرية يف مناخ  �ل�شيقة،  و�الأنانية  و�النفالت 
و�إعالء �مل�شالح �لعامة على �مل�شلحة �ل�شخ�شية، وحتّثه على �الإنتاج و�لتو��شل، 
وقائع  عن  مبتعٍد  �العتد�ل، غري  �إطار  للكمال يف  طلبا  لالإبد�ع  �لعنان  و�إطالق 
يحر�س  �لذي  �لوقت  ففي  �أخرى،  ويوؤّخر  رجال  يقّدم  وكاأنه  �خلري،  وقيم  �حلياة 
فيه على تنمية عقله وقدر�ته، فاإّنه يعي هويته وغاياته وم�شئولياته، فيبتكر 
ما يو�ّشع د�ئرة �لعلوم و�ملعارف، دون �أن مي�ّس �لقيم �لعليا للحق و�حلياة، �أو 

يخد�س جوهر �لعالقات ودعائم �ملجتمع.

�خلامتة:

�حلاجة �ليوم ما�شة الإعادة �لنظر يف قر�ءة �لن�ّس �لقر�آين وباالأخ�ّس ملن يتدّينون 
به لكّنهم يتخلّقون يف م�شاعرهم و�عتقاد�تهم وت�صيعاتهم بغري هد�ه، الكت�شاف 
هدى �حلّق و�لعدل �ل�شامل �لتام ود�شرتتها، الإنقاذ �لنا�س من عبودّياتهم �لز�ئفة، 
لئال يخ�شى �لفرُد هزميًة يف ذ�ته وال يف �شائر حقوقه وال ُيحّط من قدره وكر�مته، 

وال ُيحَكم عليه ب�شيء ال تقت�شيه قو�نني بلده، ك�شائر غريه.
ودعو�ت �لقر�آن لتقنني �ص�ئع �لعدل و�إن غابت عن �لو�قع و�لتطبيق �لتاريخي، 
�لدين، فامل�شلمون ونتيجة  �أن ال تاأ�شيل لها يف  �أّن ندرة تطبيقها ال يعني  �إال 
�لفكر و�لعقيدة وفقه �لدولة و�حلقوق،  �أموّية �شيا�شية م�شتبّدة يف  الجتياحات 
وتغلغل هذه �لروؤيا عميقا يف كّل مفا�شل �حلياة، مل يتفاعلو� مع قر�آنهم �إىل �حلّد 
�لذي يتمكّنون فيه من ��شتبد�ل كامل قيم �ملجتمع �لبدوي بقيمه �لعليا، لذلك 
ظّل متثيل �الإ�شالم هزيال، حتى عند �أكرث �ملتحرّرين، وال ن�شتغرب ما �نتهت �إليه 
�ملجتمعات �الإ�شالمية من تخلف ومتزّق ومتذهب وع�شبّية وجْحد حقوق وجمود 
و�لتكافل  �لتكامل  عن  �لوجهة  و�شياع  �ملفاهيم  و�نقالب  �ملا�شي  �أحكام  على 

و�لتكافوؤ، بدل �لتقاتل.

فامَلَثل �لديني )�أو �الإن�شاين( �الأعلى ال ميكن حتقيقه يف �لعامل، ف�شالً عن نه�شة 
�أ�شالن يف  فهما  و�حلرية،  �لعدل  بدعامتي  �ل�شيا�شة  كلّيات  دون �شبط  �أمة  �أّي 
�ل�صيعة، وركيزتان لد�شتور �لعزّ و�ال�شتقامة، ثم ُتقام �لقو�لب )�الأحكام �جلزئية 
و�الإجر�ء�ت �لتف�شيلية(، ولياأخذ �لنظام بعدها �أّي �شكل، فاالأهم �أن ي�شمن �حلقوق 
�لفطرية كاحلرية و�لعد�لة و�الأمن و�لكر�مة و�مل�شاو�ة للجميع، و�أن ي�شّد ذر�ئع �أّي 

�حتيال ت�صيعي ي�شمح بالتمييز �أو مترير �لظلم وت�شلّل �لف�شاد. 

و�إن  حتى  �ال�شتبد�د  وجلم  �لظلم  ملنع  �صيحة  دعوة  يحمل  �حلّق  �الإ�شالم  �إّن 
جاءت با�شمه �أو حتت ر�شمه، ويوؤ�ّش�س لنظام �شابط عادل، يكف �الأيدي �جلائرة، 
ويحفظ حقوق �لنا�س يف �لعقول و�لنفو�س و�الأعر��س و�الأمو�ل، وُيوؤن�شن �لعالقة 
بني �ملتعاملني يف �أّي جمال مهما كان �نتماوؤهم، ليعني �لنا�س على �شلوك دروب 

�ل�شلم و�لرقّي و�لتعاون و�لفالح.

1- �بن كثري، تف�شري �لقر�آن، 7/293
�أحمد،  �لن�شائي، رقم �حلديث 5010؛ م�شند  �الألباين، �شحيح  �ل�شحيحة، �س549؛  �ل�شل�شلة  �الألباين،   -2
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االستهزاء 
آفة اإلصالح

بقلم: رابحة الزيرة

ِمْن  أَُكوَن  أَْن  ِه  ِباللَّ أَُعوُذ  َقاَل  ُهُزواً  ِخُذَنا  أََتتَّ َقاُلوا  َبَقَرًة  َتْذَبُحوا  أَْن  َيْأُمُرُكْم  َه  اللَّ ِإنَّ  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  »َوِإْذ 
اْلَجاِهِليَن« )البقرة 67(

ينقل لنا الوحي حواراً دار بين النبي موسى )ع( وقومه، حين أخبرهم بأّن اهلل يأمرهم أن يذبحوا بقرة لمعالجة 
أن  إالّ  منه  كان  فما  بهم،  استهزاًء  ذلك  واعتبروا  فاستنكروا  عليهم،  خفيت  آنئٍذ  طارئة  جنائية  قضية 

استعاذ باهلل، ولكن ال من االستهزاء الذي نسبوه إليه بل من أن يكون من الجاهلين!  
فمن هو المستهزئ؟ وما عالقته بالجهل؟ وهل واجٌب علينا االستعاذة من الجهل؟ وكيف؟



االستهزاء آفة اإلصالح

عملية  في  بعيدًا  ومصائرهم  الناس  بعقول  المستهزئون  يمضي  قد    
االستخفاف والخداع ألنهم استغّلوا حاجات الناس الحيوية وضربوا على أوتار 
قضاياهم الحّساسة وأوهموهم بأنهم يملكون مفـاتيح حلولها بممـارسة 
من  المقترحة  للتصّورات  أو   القــائمة  لألوضــاع  والالذع  الهـّدام  نقـدهم 

غيرهم.  

,,

,,

�الآية  روح  من  ولن�شتلهم  �الآنفة،  لالأ�شئلة  �إجابًة  لن�شتك�شف  �ملقطع  هذ�  نتاأّمل يف 
معب�ً فيما له عالقة بنه�شة �الأمة من كبوتها، ع�شى �أن جنعل من �ال�شتعاذة باهلل من 

�جلهل تعويذة لنا ال�شتد�مة �ليقظة �لفكرية، و�العتبار من عرث�ت �حلياة. 

لطلب  �ال�شتجابة  يف  وتلكوؤهم  بلجاجتهم  �إ�ص�ئيل  بني  من  �لبقرة  �أ�شحاب  ُعرف 
نبّيهم )ع( رغم �أنه �أو�شح لهم: "�إّن �هلل ياأمركم" �أي �أنه جاء لهم باأمر �صيح من جهة 
عليا موثوقة، ومع ذلك تلّكاأو� بطلب تفا�شيل ز�دت �ملو�شوع تعقيد�ً وكلّفتهم كثري�ً، 
كانو�  بهم كما  ي�شتهزئ  �أنه  بالتعاليم ظّنو�  ي�شتخّفون  كانو� بطبيعتهم  �أنهم  ومبا 
يفعلون، ولكن حا�شا ملن عرف �هلل �أن يكون من �مل�شتهزئني بخلقه، فاملوؤمن �أبعد ما 
يكون عن �ال�شتهز�ء باالآخرين، لذ� رّد م�شتعيذ�ً باهلل من �أن يقع يف هذ� �مل�شتنقع من 
)�جلهل(، وتعري�ًشا لهم باأنهم هم َمن ي�شدق عليهم �شفة �جلهل لبعدهم عن ��شت�شعار 

�هلل و�الإميان برقابته.
  

ما عالقة �ال�شتهز�ء باجلهل؟
لو متّعّنا يف ماهية �ال�شتهز�ء لوجدنا �أّن �جلهل �شمة �مل�شتهزئ �لد�ئمة، جهله بنف�شه 
طابعاً  �ال�شتهز�ء  ياأخذ  وقد  باالآخر،  �ال�شتهز�ء  �إىل  ي�شوقه  �لذي  هو  �الأ�شياء  وبقيم 

عمليا مري�شاً يف عمليات �خلد�ع و�لتغرير و�ال�شتخفاف بعقل �الآخر وب�شاأنه. 
يف �لقر�آن �لكرمي جاء �جلهل مبعنى �العتقاد �لفا�شد علمياً ومنطقياً. و�جلهل مذموم 
الأنه يعمل بخالف ما  �لغرور، فامل�شتهزئ جاهل  �أو مرّكبا على وْهم  �أكان ب�شيطاً، 

تقت�شيه �حلكمة و�مل�شلحة )مّدعياً( �لفهم و�ملعرفة و�الإحاطة و�لهدى.
لقد ذكر �شبحانه �ال�شتهز�ء كاأد�ة ي�شتخدمها �ملتحّجرون �ملتكّبون �شّد �أفكار �لر�شل 
�الإ�شالحية �ملناوئة مل�شاحلهم )وف�شادهم(، ذكرها 22 مرًّة، على �أّنها فعلهم، ونزّه 
ر�شله �أن ي�شتهزئو�، �إالّ �أّنه يف و�حدة ن�شب �شبحانه ��شتهز�ًء �إىل نف�شه كرّد فعٍل كويّن 
َذ�  ا َو�إِ ِذيَن �آَمُنو� َقاُلو� �آَمنَّ تفاعلّي ُي�شّخف ��شتهز�ء �مل�شتهزئني يف قوله )َو�إَِذ� َلُقو� �لَّ
ُ َي�ْشَتْهِزُئ ِبِهْم َومَيُدُُّهْم  َا َنْحُن ُم�ْشَتْهِزُئوَن، �هللَّ ا َمَعُكْم �إِمنَّ َخَلْو� �إِىَل �َشَياِطيِنِهْم َقاُلو� �إِنَّ
َيْعَمُهوَن( )�لبقرة: 14-15(، فا�شتهز�ء �هلل بهم لي�س �بتد�ء، بل ولي�س  يِف ُطْغَياِنِهْم 
عقوبة و�نتهاًء، بل هو عينه رّد �لكون عليهم، �أي هو �شورتهم يف مر�آة �لكون، فمن 
ي�شحك لغبائه فقد �شحك على غبائه، ونعجٌة ت�شتهزئ النك�شاف عورة �أختها �أمامها 

�إمّنا ت�شتهزئ بنف�شها يف نف�س �للحظة النك�شاف عورتها �أي�شاً!  

�لتغيري  دعو�ت  ملو�جهة  �لهّد�م(  و)�لنقد  �ل�شخرية  �أ�شلوب  �مل�شتهزئ  ي�شتخدم 
و�الإ�شالح، فهو ينتقد الأجل �لهدم ال �لبناء، ديدنه �لتثبيط و�لت�شكيك و�لتحطيم، ال 
يناق�س �الأفكار و�إمّنا ي�شخ�شن �لق�شايا ويهاجم �الأفر�د باال�شتنقا�س منها، ولو كان 
�شادقاً يف نقده �أو رغبته يف �الإ�شالح، لكان �حلرّي به �أن يلجاأ �إىل نقد بّناء ي�شّخ�س 
مكامن �شعف "الفكرة" �ملر�د نقدها، و��شتح�شان ما يتنا�شب منها مع �لو�قع و�لظرف 

�ملتاح، ليتوّلد ُبعٌد جديد يوؤدي �إىل و�قع �أف�شل.

رٌ للهدم، ورغم �أنه قد يبدو �أحياناً  فامل�شتهزئ )�أكان رجل �شيا�شة �أو دين( �مروؤ م�شخَّ
�لذي  �لقائم  بديالً عن �لو�شع  �أنه ال ميلك م�صوعاً  �إالّ  �أو م�شلح  يف �شورة نا�شح 

ينتقده، و�إمنا ينتقد ليخدع �لنا�س وليحّقق ماآربه �خلا�شة، وبالتايل نالحظ �أّن �لكثري 
مّمن يحملون ر�ية �لتغيري و�الإ�شالح، �إمنا ي�شعون ليقيمو� بناًء هو نف�شه �لبناء �لذي 
جاهدو� ليهدموه! فتبقى �مل�شكالت تر�وح مكانها عقود�ً، فم�شكلة �ال�شتبد�د، و�لتبعية، 

و�لتطرّف، و�لظلم، و�لف�شاد، و�لتمييز، و�لبطالة، و�لفقر، وغريها �لكثري هي هي!  

قد مي�شي �مل�شتهزئون بعقول �لنا�س وم�شائرهم بعيد�ً يف عملية �ال�شتخفاف و�خلد�ع 
�حل�ّشا�شة  ق�شاياهم  �أوتار  على  و�صبو�  �حليوية  �لنا�س  حاجات  ��شتغلّو�  الأنهم 
و�أوهموهم باأنهم ميلكون مفاتيح حلولها مبمار�شة نقدهم �لهّد�م و�لالذع لالأو�شاع 

�لقائمة �أو للت�شّور�ت �ملقرتحة من غريهم.  

فمثالً، من �لق�شايا �لتي عادة ُت�شتغل من قبل م�شايخ �لدين خلد�ع �لنا�س و�لتحّكم 
وعفافهم  و�إميانهم  �لنا�س  بعقول  ي�شتهزئون  �ل�شخ�شية، حني  �الأحو�ل  ق�شية  فيهم 
لتقنني  �ملطروحة  و�الأفكار  �حللول  �أّن   – �لهّد�م  �ملغر�س  بنقدهم   - لهم  وي�شّورون 
وحت�شني �لعالقات �الأ�صية وتقرير حقوق �ملر�أة وتدوينها، و�إقامة بنية �الأ�ص على 
كاالإح�شان  ثابت  �أ�شلها  ومبادئ  بقيم  حمكومة  و�شوّية،  متينة  �لتقوى  من  �أ�ش�س 
و�ملعروف وحفظ �حلقوق، �شّوروها وكاأنها خمالفة لقو�عد �ل�صع )�صيعة �لرجال(، 
�أو �أنها ُو�شعت لت�شلب �لنا�س تدّينهم، لتكون �لنتيجة �ملوؤ�شفة �شْوق �لنا�س لتعار�س 
�إميانها، هل هناك ��شتهز�ء  يريد خطف  قانون ��شتنقاذها و�إ�شالحها و�عتباره عّدو�ً 
بالنا�س وبحقوقها ومبقا�شد �لدين �أكب من هذ�؟! لذلك ُقلنا �أّن �ال�شتهز�ء ُي�شّوق �جلهَل، 
ذلك الأنه ي�شدر من نفو�س جاهلٍة باالإن�شانية وبحقوقها وكر�متها، مهما ترّدت باأردية 

�لعلم و�لدين و�لكر�مة.

و�لبطالة،  كالفقر،  �حل�ّشا�شة  �القت�شادية  بالق�شايا  للمتاجرين  بالن�شبة  وكذلك 
فمن  �لكرمي،  �لعي�س  يف  �حلق  قبيل  من  �لنا�س  على  �الجتماعية  و�نعكا�شاتها 
�ملالحظ �أّن �لب�مج �ل�شيا�شية لالأحز�ب �ملعار�شة البد �أن تفرد بند�ً خا�شاً للم�شاكل 
�القت�شادية �لتي تعاين منها �لنا�س و�حللول �ملنا�شبة لها، وقد تبدو �حللول منطقية 
)ظاهرياً(، رمبا الأنهم فعالً ��شتعانو� بخب�ء �قت�شاديني لكتابة هذه �حللول، ليتحّم�س 
لها �لنا�س فاقدو �الأمل يف �خلروج من نفق �أو�شاعهم �القت�شادية �لبائ�شة، ولكنهم 
بعد مرور �شنو�ت عّدة يكت�شفون �أنها لي�شت �إال �أالعيب �نتخابية "و��شتهز�ًء" باآمالهم 
وعقولهم وبالتايل تكر�ر� و��شتمر�ر� للف�شل �لذي عاينوه عقود�ً طويلة، و�أنهم ال ز�لو� 

يف �ملرّبع �الأول.
و�حلكاية تتكرّر مع �الأحز�ب و�حلركات �لتي مالأت �لدنيا �حتجاجاً على �لديكتاتورية 
و�ال�شتبد�د، و�شّدعت روؤو�س �لنا�س مطالبة باحلرية و�لعد�لة ولكنهم مبجرّد �لتمّكن 
يعيدون �إنتاج �ال�شتبد�د �ملقيت نف�شه؛ من قمع للحرّيات، وظلم، ومتييز، مع فارق 
فو�ت  بعد  ولكن  �خلدعة  �شتكت�شف هذه  بها  �مل�شتهَز�أ  �لنا�س  �أّن  وهو  مهم وخطري، 
�الأو�ن، �أي بعد خ�شارة �ملال و�لوقت و�جلهد ورمّبا �لدماء و�الأ�شالء، وبعد �شياع �شنني 
من عمر �الأوطان و�الأجيال، و�لنتيجة؛ �لف�شل �لذريع الأي حماولة �إ�شالح جاّدة جرّ�ء 

هذ� �ال�شتهز�ء �ل�شارب و�ملمنهج، �لذي ينق�س �الأفكار �حلقيقية لالإ�شالح.
�شعار جميل،  وكل  �ملر�أة،  وحقوق  �الإن�شان،  موجات حقوق  ركبو�  من  �أي�شا  وهناك 

36



37

و�أدمنو� �أفكارها وبريق مفرد�تها، ��شتهز�ًء بحقوق �لنا�س �ملغلوبني وعقولهم، الإد�مة 
�للعب على ذقونهم.

خطورة هذ� �لنوع من �ال�شتهز�ء �ملنهجّي تكمن يف تعاطيه مع م�شاكل حّيوية وحقيقية، 
ولكنه تعاٍط مع ق�صة �مل�شاكل ال جوهرها، وهو بذلك يعطي للمعنّيني �نطباعاً باأنه 
يعمل على حّل م�شاكلهم بينما هو يف �لو�قع يعتمد على )�لغفلة �لفكرية( للنا�س 
و�أحياناً  مل�شكلتهم.  جديد  حّل  باأنه  لهم  �ُشوِّر  مبا  فعالً  مقتنعني  �أ�شحو�  قد  �لذين 
يعتمد على �أ�شلوب )دحرجة �مل�شاكل(، �أي ترحيلها للم�شتقبل، فيمّني �لنا�س باحللول 
ولكن مُياطل يف تفعيلها دون �أن ي�شعر �ملعنّيون بذلك؛ فُتعطى �لوعود، وُتن�شاأ �للجان، 
�الآلية، وال �جلهاز  �أ�شا�شاً، وال  �لتطبيق لعدم وجود حّل حقيقي  ثم تقف عند عتبة 
�ملكلّف بذلك. كما �أنه ال يعتب من جتارب ما مرّ لتفادي �الأخطاء �ل�شابقة �أو تقلي�شها، 
�إمتام �مل�شاريع �ملطروحة.. وغري ذلك،  �لتي حتول دون  �لثغر�ت  ويف�شل يف �حتو�ء 

لكّنه لن يخلو من �لكثري من �لت�صيحات و�لفقاعات و�لزخرفة �خلادعة.

"�أعوذ باهلل �أن �أكون من �جلاهلني" .. تعويذة ال�شتد�مة �ليقظة �لفكرية.. 
نخل�س مما تقّدم �إىل �أّن �جلهل �أ�ّس �مل�شاكل، ولكي نحافظ على يقظتنا �لفكرية من 
�ل�شقوط يف �أ�ص �جلهل، ولئالّ نكون من �جلاهلني، البّد لنا من خطو�ت عملية تعيذنا 

من هذ� �ل�شقوط ونتائجه.
نقتب�س من �ملاأثور قوالً حكيماً يعيننا على ممار�شة وعي �أعلى مما نحن عليه، بعد 
�أن نخرجه من �إطاره �لديني �لبحت لنجعل منه دعاء عاماً لكل م�شلح يريد �أن يقع 

�إ�شالحه موقع �لقبول يف �لبيئة �لتي ي�شعى الإ�شالحها: 
"�للهم �إيّن �أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال يخ�شع، وعمل ال ُيرفع، ودعاء ال ُي�شمع"، 

فن�شتعيذ باهلل من �أربع �آفات: 
1. علم ال ينفع: باأن نكّد�س علوماً ال جند لها تطبيقاً يف �لو�قع الأنها بب�شاطة ال فائدة 

منها للنا�س.
2. قلب ال يخ�شع: جرّ�ء �لغرور، و�لتكّب، و�ل�شعور بالتعايل على �الآخرين بعقيدة �أو 
بتمّيز، معتقدين �أننا منلك �لف�شل �أو �حلقيقة، وال حاجة لنا باالآخرين، بهذ� لن نبحث 

عن �حللول �لو�قعية �ل�شاحلة ولن نخ�شع لها.
3. عمل ال ُيرفع: بالقيام باأعمال وهمية ال ترقى �إىل م�شتوى حاجات �لنا�س �حلقيقية، 

�أعمال ال تر�شي �هلل ولن جتد  فال يجدون فيها تلبية ملطالبهم وال حالً مل�شاكلهم، 
قبوله. 

4. دعاء ال ُي�شمع: �لند�ء�ت �لت�شويقية �لتي ملّت �لنا�س من �شماعها لكذبها عن م�ّس 
و�قعهم، وتاأمني م�شتقبلهم، قد ي�شتطيع �مل�شتهزئون من �لزعامات �أن يخدعو� �لنا�س 

وي�شتهزئو� بعقولهم بع�س �لوقت لكن لي�س كل �لنا�س ولي�س كّل �لوقت. 
 

حمل  علينا  �مل�شتهزئون،  بنا  ي�شتهزئ  �أن  من  و�لتوّقي  �جلهل  ظلمة  من  فللخروج 
�لعلوم �لنافعة للنا�س، ونتو��شع للحق و�ل�شالح �أينما وجد ومن حيث �أتى، ونعمل 
باإح�شان حقيقي لرفعة �لنا�س ب�شدق و�إخال�س، وندعو الأعمال وم�شاريع توّفر حقوقهم 

�لطبيعية وكر�متهم وحريتهم �حلّقة. 

ملّخ�س ما ن�شتلهمه من روح �الآية �ل�صيفة: 
• �ال�شتهز�ء باالآخر جهل، و�ملوؤمن �حلّق طبُعه نقي�س �ال�شتهز�ء.

للمت�شّدين لعملية  لذ� البد  به،  �الإميان  �أو  �هلل  لي�شت من  و�أدو�ته  و�أخالقه  • �جلهل 
بحقوقهم  �لنا�س  بتوعية  �جلهل  م�شاحات  ت�شييق  من  �الأمة  و��شتنها�س  �لتغيري 

وحترير عقولهم ال �لهيمنة عليها.
علينا  �إميانية،  و�ملعرفة، �صورة  �لنظام  �إىل  و�لفو�شى  �جلهل  من حالة  �النتقال   •
�النتقال )عملياً( من حال �جلهل �إىل �ملعرفة، الأّن �ال�شتعاذة باهلل فعٌل يقوم به �ملرء 

�شّد ما ي�شتعيذ منه.
• �ملوؤمن باهلل �إن�شاٌن مت�شامح، ي�شمح لالآخر �ملخالف �أن يبدي ر�أيه بحرّية دون �أن 
�لطرف  لتقّبل �الختالف، وتفّهم  باأفكاره وعقائده، فيّت�شع �شدره  "وي�شتخّف"  يقمعه 

�الآخر، وحتّمله �إىل �أن ي�شل �إىل �لغاية.. هكذ� فعل �لنبي مو�شى )ع( يف �ملثال.
• �مل�شتهزئ �لذي يجعل من نف�شه �أد�ة الإيذ�ء �الآخرين، و�ال�شتهانة بعقولهم، و�إف�شاد 

كل ما من �شاأنه �أن ي�شلح حالهم، البد �أن يتوّقع �نف�شاحه.
• لي�س من �ل�صوري �أن تكون �أفكارنا، �آر�وؤنا، دعوتنا، كلّها مقبولة من �الآخر، ولكن من 
�ل�صوري، �أن تكون كلها و��شحة و�شحيحة و�شادقة، �أي يجب �أن ال نخدع �لنا�س وال 
ن�شتغل جهلهم بل نطرح عليهم ما ميكن حتقيقه على �أر�س �لو�قع، فال نبيعهم �أوهاماً، 

فمو�شى )ع( جاء بفكرة �شحيحة حلّل ق�شّيتهم و�إن مل يتقّبلوها بدًء.



�أ�ّش�س �إبر�هيم)ع( منهجه �حلنيفي �لفريد قبل �أن يطلق كلمته �خلالدة هذه، منذ 
نف�شه  يف  �شنع  و�ل�شالل،  �لعتمة  �أو�شاط  يف  ر��شد�ً  خمتلفاً،  فتًى  كان  �شغره 
�ال�شتقر�ر �لد�خلي، و�َشَحَذ قو�ه �لذ�تية وحرّر عقله من �لزيف، و�أ�صّ على �لتعاىل 
�الأخالقي،  و�ل�شمو  �الإن�شاين  �لوعي  �كت�شاب  و�مل�شي يف  �ل�شلبية،  �الأفكار  على 
فاأظهر �لقوة �لتي وهبته �لقدرة على خو�س معركة �الإ�شالح، ومو�جهة �لدعو�ت 
�أمام �مل�شاكل و�الآالم وتقلبات  �ملتنافرة و�لعقائد �خلاوية، و�ال�شتعد�د لل�شمود 
�ملنهج  ر�ئد  هو  �لعقبات،  تخّطى  على  و�لعزم  �لنجاح  على  و�الإ�ص�ر  �حلياة، 
�الإن�شاين »�حلنيفي«، �لذي يدور مع �حلّق حيثما  د�ر، يعلي �جلوهر وال يلتفت 
�إىل �لقو�لب، يهتّم �أ�شا�شا بتحرير �الإن�شان، و�حرت�م �لعقل، و�لتمرّد على �جلهاالت 

ب�شجاعة و�إقد�م، ثم �لعمل �لدءوب و�لتفاين يف �أد�ء �لو�جب.
بعد �أن �شنع �ملنهج، و�أّدى �أدو�ره تاّمة، وكان يف �لنا�س �أّمة، �أطلق هذ� �لدعاء 
�خلالد، كلمة �أبدية �شادقة، فكان لها بعد�ن، �الأول يقع حتت م�شئوليته هو،  الأّنه 
باأّن �لدعاء يتطلّب تاأ�شي�شاً لو�قع �آخر، فعمل �إبر�هيم)ع( على ن�ص  يدرك متاماً 
منهجه �لعقالين ودعوته �لرحمانية �إىل �أبعد نقطة، ليهتدي بها �لنا�س، فيثّبت له 
ل�شان �شدق يف قوم �آخرين، يوؤمنون بدعوته �حلنيفية، حّمل �إبر�هيم)ع( منهجه 
وين�صون  خطابه،  يحملون  وميثلونه،  عنه  يبلّغون  ر�شل  �شدق«،  »�أل�شنة  عب 
مبادئه، عمل �إبر�هيم)ع( على �شناعة �أنا�س »�إبر�هيميني«، فهو �أّول من �أّذن يف 

�إىل منهجه،  �لتقاهم، فهد�هم  �إىل �ملركز،  �لنا�س يتقاطرون  �لنا�س باحلج، فجاء 
ورّكز على تنمية قدر�تهم �لد�خلية، فبزت ف�شائلهم وتفجرت طاقاتهم، و�أ�شبحو� 
موؤّهلني لتمثيل ر�شالته وتبليغ دعوته،، كانو� �أمثلة حقيقية الإبر�هيم)ع(، �حتذو� 
من  ن�شخاً  كانو�  �إذ  �آخرين،  �أمم  يف  متثيل  خري  ومّثلوه  بُهد�ه،  و�شارو�  حذوه 
�لقاطنون يف  هناك  »�الآخرين«  يف  �أقو�مهم،  يف  �شدٍق«  و»�أل�شنة  �إبر�هيم)ع(، 
نقاط بعيدة، وبذلك �نت�صت �لدعوة �الإبر�هيمية �حلنيفية يف �الأقطار، حتى لقد 

و�شلت �إىل �ل�شام وفار�س وجتاوزتها.
تاأثري مبا�ص،  فيه  الإبر�هيم  لي�س  �الأزمنة،  ُبعد يخرتق  لدعائه،  �آخر  ُبعد  وهناك 
لكّنه ��شتجابة لهذه �لكلمة �ل�شادقة، فلقد ُحِفظ منهج �إبر�هيم عب �لزمان، وبقي 
�لرّباين كان له َحَملة »�شدق« من  .. هذ� �ملنهج  له ل�شان معّب عنه بال�شدق 
�أ�صفهم  كان  �لنجباء  �ل�شادة  من  �شل�شلة  رعايته،  حّق  ورعْوه  �حت�شنوه  بعده، 
�ملز�عم  �أ�شحاب  ال  �إبر�هيم،  دعوة  �شو�ه  ال  فهو  �الأمني،  �لنبي  حممد  خامتهم 
�لكاذبة )�ليهود( ممن يّدعون �أّنهم �أوىل �لنا�س به. لقد �شّدقه حمّمد ككلمٍة طيبة 
�خرتقت �الأزمنة، فكان هو �ملثال �لكامل �الأمني ملنهج ومبادئ �إبر�هيم، هو �لل�شان 
�حلّق �ملعّب عن �لدعوة �الإبر�هيمية �حلنيفية، هو ومن يتبعه -عب �لزمان- �أوىل 

�لنا�س باإبر�هيم، هم �أل�شنة �ل�شدق الإبر�هيم)ع( منهجاً و�شلوكاً وعمال و�أخالقاً.

َواْجَعْل ِلي ِلَساَن 
ِصْدٍق ِفي اآلِخِريَن 

)�ل�شعر�ء-84(
بقلم: أنوار فاضل  
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َنّا َعَذ�ٌب �أَِليٌم، َقاُلو�  َنُّكم ِمّ ْ َتنَتُهو� َلرَنُْجَمَنُّكْم َوَلَيَم�َشّ َْنا ِبُكْم َلِئن مَلّ ا َتَطرَيّ "َقاُلو� �إَِنّ

�ْصُِفوَن" )ي�س:19-18(. ْرمُت َبْل �أَنُتْم َقْوٌم ُمّ َطاِئرُُكْم َمَعُكْم �أَِئن ُذِكّ
�لتطرّي هو �لت�شاوؤم، فقد كانو� يف �جلاهلية يتفاءلون ويت�شاءمون �عتماد�ً على 
"�لطري"، فاإذ� خرج �أحدهم الأمر ور�أى �لطري طار مينة تيمن و��شتمر، و�إّن ر�آه طار 

ي�صة ت�شاءم ورجع، ثم غلب ��شتعمال لفظ �لتطرّي على �لت�شاوؤم خا�شة. 
َْنا ِبُكْم"، جو�با رددته  ا َتَطرَيّ يف �شورة ي�س تذكر �الآيات جو�ب �لقوم للمر�شلني "�إَِنّ
جميع �الأقو�م، وكانت �إجابة �ملر�شلني �أي�شا و�حدة، برف�س هذ� �التهام، وحتميل 
َْنا ِبَك  ريَّ �لقوم نتيجة مو�قفهم بدال من دعوى �لتطرّي بهم؛ فقوم �شالح ع قالو�: "�طَّ
�أَنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن" )�لنمل-47(،  ِ َبْل  َعَك –فاأجابهم- َقاَل َطاِئرُُكْم ِعنَد �هللَّ َومِبَن مَّ
َا َطاِئرُُهْم ِعْنَد  ُو� مِبُو�َشى َوَمْن َمَعُه �أاَل �إِمَنّ رَيّ ْبُهْم �َشِيَّئٌة َيَطّ ْن ُت�شِ وقوم مو�شى ع: "َو�إِ
ِ َوَلِكَنّ �أَْكرَثَُهْم ال َيْعَلُموَن") �الأعر�ف-131(. ومعنى "طائركم" �أو "طائرهم" عند  �هلَلّ
و��شتكباركم هي �شبب تطرّيكم،  �لناجتة عن عنادكم  باأن حم�شلة مو�قفكم  �هلل، 
�أي م�شكلتكم معه، ونتائجكم  "عند �هلل"،  به  �شببه، وما تتطريون  �لر�شل  ولي�س 
بيده، هو خالقكم وما نحن �إال ر�شله.  وكذلك قولهم "َطاِئرُُكْم َمَعُكْم" �أي �شوؤمكم 

معكم الأنه نابع من خلل فيكم، وال يد لنا فيه نحن �لر�شل! 
وكمبد�أ عام فاإن �الأنبياء ياأتون مببادئ ومفاهيم ال تروق للمعاندين �لفارهني، فهم 
م�شدر نكد ونغ�س، وم�صوعهم مف�شل مل�شاريعهم، يجلب لهم �لنح�س و�لت�شاوؤم! 
�أَنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن"، فدعوة �لر�شل فتنة لهم معنوياً ومادياً،  لذلك ياأتي �لرد "َبْل 
الأّن �أطروحتهم بطبيعتها تزعزع �شلطانهم وتهدد م�شاحلهم، لكونها توقظ �لنا�س 

�لق�شية  �إذن  �أو غ�س وغريها.  تطفيف  �أو  ربا  من  حلقوقهم، وحتارب ممار�شاتهم 
و�إ�ص�ر�ً ورف�س �الإذعان للحق، وتبير�ً وهمّياً وتغطية �إعالمية  �إال عناد�ً  لي�شت 

عنو�نها �لت�شاوؤم و�لتطري.
و�ليوم �ن�شحب �لتطرّي على �أمور �أخرى، فمن �لنا�س من يتطري من �الأ�شخا�س، �أو 
�الأيام و�الأ�شهر، �أو لعالمات �أو ظروف معينة، �أو من �الأبر�ج، �أو غريها، ما ينتج 
�أو  ت�شييق �حلياة. تلك �حلاالت تك�شف  �أو تقلي�س خيار�ت  عنها تفويت فر�س 
عليها  ت�شيطر  خارجية،  بعو�مل  حياتها  ترهن  يائ�شة  جمه�شة  ذ�ت  عن  �أي�شاً 
وحتدد قر�ر�تها، ظناً منها �أنها حتميها من �ل�صور، و�لذ�ت �ملجه�شة تبحث د�ئما 
عن �شورة معبة عن حماية متخيلة كاإر�شاء وهمي لها. �إال �أّن �ملع�شلة �الأكب 
حني يطال تطري �الإن�شان �أمر�ً يتعلق بجوهر وجوده وم�شريه يف �لدنيا و�الآخرة 
)�أي �إميانه(!! فحني يعتاد على �لت�شاوؤم يف �الأمور �لعادية كالتي �شبق بيانها، 
َقْوٌم  �أَنُتْم  "َبْل  بقوله  �الآية  وتنتهي  حياة.  و�أ�شلوب  لنهج  �لتطرّي  عندها  يتحول 
�ْصُِفوَن"، فاالإ�ص�ف هو جتاوز �حلد، ومنطق �لتطري ي�شل باأ�شحابه �إىل مرحلة  ُمّ
�لتطرّي من وجود �مل�شلحني ومن خمارج �حلل، و�تهام �لظروف و�الأيام، ومعاد�ة 

�أي دعوة لالإ�شالح و�ملطالبة برجمها �أو �إعالن �حلرب عليها.
لن�شلحها،  �ليومية  لالأمور  �ل�شلبية  ونظرتنا  ت�شاوؤمنا  وجوه  ر�شد  �ملهم  من 
لن�شتبدلها بالتفاوؤل، وباقتنا�س �لفر�س ال تفويتها، وباحلذر من �لت�شييق على 
�أال نتقبل منهاجاً معوجاً يكرّ�س عاد�ت  �أنف�شنا باأ�شكال �لتطرّي، و�الأهم من ذلك 

ومفاهيم ت�شتحكم بنا وتطال قر�ر�تنا �ملتعلقة بوجودنا. 

التطّير إلى أين؟
بقلم: منى كاظم
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سليمان )ع(
ومنطق الطير 

مدخل:
ِمن  وكان  الجهل،  قذارة  مكان  العلم  عقيدة  إلحالل  القطعة،  تلو  بالقطعة  للمؤمنين  يأتي  الوحي  كان 
صوالت  للجهل  دام  -وما  ذلك  ومع  بالحّق،  )ع(  سليمان  اهلل  نبّي  زمن  حدث  ما  سرُد  المعالجات  جملة 
واإلسرائيليات  الدّس  طغيان  من  األوفى  حّظها  بغرائبها  سليمان)ع(  قّصة  نالت  فقد  ودول-  وصيحات 

والتفسير المغلوط الحقًا، لتزيد الطين بلة، فعادت كما لو ما صّححت معتقداً وال غرسْت هدًى! 

وسيبقى عسيراً فهُم أحداثها العجيبة ما دمنا نبحثها بمعزٍل عن منطق العقل وحكمة السماء، وبعيون 
الُمكّرر فوق كّل منّصة.  التراث  مسحورة فقط بمحكّيات 

أّواًل،  المنطقية  والمبادئ  الحقائق  وبتثبيت  العقل،  في  العالقة  اللوثات  بإزالة  إال  ألغازها  لفك  سبيل  وال 
دنس  من  مطّهرين  اهلل  كتاب  حضرة  في  للدخول  الفكر  وهّيأنا  الطريق  عّبدنا  قد  نكون  فقط  عندها 

لنا ال عمًى علينا. نتائجها سلفًا، ليكون كتاب هدًى  الفارضة  الفاسدة  العقائد 

قسم الدراسات والبحوث



,,
ر�شالة �شليمان)ع( ومهّماته:

توىّل نبّي �هلل �شليمان )ع( م�شئولية تطهري �مل�شالك يف مملكته وتعبيدها جتاه �الأر�س 
لتاأمني  �لقرى،  تلك  من  بها«  الأحٍد  قَبل  ال  »بجنوٍد  جّو�الً  قائًد�  )ع(  فكان  �ملباركة، 
�لطريق �لتجاري/�لعبادي، �ملوؤّدي من �ليمن حيث دولُته و�شلطانه �إىل بيت �هلل مكة 
وعد�ها �شماالً، با�شتئ�شال قّطاع �لطرق وملوك �لغزو و�لغار�ت وقطع د�بر �ملعتدين، 
الإر�شاء �الأمن و�ل�شالم باإقامة �لتحالفات ومو�ثيق �ل�ص�كة وقو�نني �لعدل )كما ��شتلهم 

نبّينا )�س( ذلك وكرّره(، الإدخال �لنا�س يف »�ل�شلم كافة«.
والإجناز مهمته �لكبى، �أعّد خطة عمل، ي�شتهلّها باإر�شال ر�شائل �ل�شالم و�لهدى ملن 
يروم �ل�شالم، مع �ال�شتعد�د ملو�جهة �لُعتاة �لتي تعلو عليه م�صًّة على �الإبقاء على 
نظام �لغار�ت ور�ف�شًة خلّطة ن�ص �لتح�ّص و�ل�شالم، ومبا مّكنه �هلل من قدر�ت علمية 
و�قتد�ر�ت، �لهبة �لذي ُوهَبها دون ورثته �لذين �شينخر �لف�شاد ِمن بعده �شلطانهم، كما 
اُب،  َك �أَْنَت �ْلَوهَّ �أوردها قوله: »َربِّ �ْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلكاً ال َيْنَبِغي الأََحٍد ِمْن َبْعِدي �إِنَّ

اَب« )�س:36-34(. ِري ِباأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث �أَ�شَ ْرَنا َلُه �لرِّيَح جَتْ َف�َشخَّ
ِري ِباأَْمِرِه( َفتح خمزوَن �خلر�فِة  ْرَنا َلُه �لرِّيَح جَتْ وحني و�جهت �لتف�شري عبارُة )َف�َشخَّ
�أّن »�لريح« لها دالالت �أخرى ذكر �لقر�آن �إحد�ها، فلم  على م�ص�عيه لتف�شريها، مع 
يتخرّيوها، بل ن�شجوها بالوهم كما ن�شجو� �أخو�تها قبَلها فاأ�شابها ما �أ�شابهّن: )ريح، 
بال�شوق و�الأعناق،  هدهد، منلة، جّن، جنود �لطري، عفاريت، رّد �ل�شم�س، طفق م�شحاً 

�ال�شم �الأعظم، نقل �لعر�س ب�صعة �ل�شوء، من �ليمن لفل�شطني!!!...�لخ(. 

]�الأنفال: 46[،  ِريُحُكْم}  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َشلُو�  َتَناَزُعو�  �أمر �ملوؤمنني {َواَل  فاهلل �شبحانه 
فالريح هنا �لقّوة ولي�س �لزو�بع، وباعتبار �أّن �لقر�آن يتخرّي �ألفاظاً ذ�ت دالالت متعّددة، 
�لظاهر  وباطن،  ظاهر  لها  هنا  فـ»�لريح«  عّدة،  طبقات  يف  �مل�شهد  بو�شف  لت�شلح 
باأمره  تتحرّك  )كتائب(  و�لغلبة  �لقّوة  �أدو�ت  )ع(  ل�شليمان  �شّخر  �هلل  باأّن  ع�شكري 
]�الأنبياء:  ِباأَْمِرِه}  ِري  جَتْ َفًة  َعا�شِ �لرِّيَح  {َوِل�ُشَلْيَماَن  �مل�شتهدفة  �ملناطق  ومت�شح 
َها �َشْهرٌ َوَرَو�ُحَها �َشْهرٌ} ]�شباأ: 12[:  81[ تع�شف باملف�شدين، {َوِل�ُشَلْيَماَن �لرِّيَح ُغُدوُّ
�مل�شالك حمرو�شة بقوى ر�دعة )ثابتٍة كحاميات، ومتحرّكٍة ك�ص�يا ودورّيات( مل�شافة 
م�شريتها �شهر �أي )بني 1000-1500 كم( كامل�شافة بني �شباأ ومكة )1000 كيلو( كلها 
�آمنة يف ع�صه، و�لباطن زر�عّي باأّن �هلل �شّخر فعالً �لريح لتحمل �لبذور وقطر �الأمطار 
َلَو�ِقَح} ]�حلجر:  �لرَِّياَح  �الأر�س ر�ئحًة غادية عليه كقوله تعاىل {َو�أَْر�َشْلَنا  وتلّقح 
22[، وجتعل �أر��شي مملكته �لتي م�شافتها �شهر خم�صًّة مالأى بالثمار ومباركاً فيها.

�إيلياء، وَيقيل  باأمره، فكان يغدو من  �لريح جتري  )�شّخرْت له  �لتف�شري يقول:  بينما 
باإير�ن  و�لظهر  بفل�شطني  �ل�شبح  �أْي  بكاُبل(  ويبيت  َقْزوين  من  يروح  ثم  بقزوين، 
و�ملغرب باأفغان�شتان، مع �أّن �شليمان ال عالقة له باإير�ن و�أفغان�شتان؟! بل ال عالقة 

له بفل�شطني �إالّ باإقر�ر �جلغر�فيا �ل�شهيونّية �ملزّورة، ثم ن�شج �لتف�شريُ ل�شليمان

�شليمان )ع( ومنطق �لطري: 
نحا �لتف�شري يف مفهوم »�لطري« ما نحاه مع »�لريح«، و�أخرج �لق�شا�شون خزعبالت 
هي  تتكلّم  بل  بلغاتها،  يتكلّم  فجعلوه  �لطيور،  و�أنو�ع  )ع(  �شليمان  بني  ق�ش�شّية 
مبنطق �حلكماء و�لُعرفاء، جتد هذ� يف �أكرث �لكتب �لدينية، فمرّة ُي�شلح بني ع�شفورْين، 
ة  بعد �أن بكى من �شكوى وكالم �لع�شفورة يف »�إخال�س �ملحبة«، ومرّة ُيحّدث �لُقبَّ
ِحَكماً  جعلوها  �لطيور)و�لتي  �شيحات  الأ�شحابه  ُيف�ّص  ومرّة  تبي�س،  �أين  �ملتحرّية 
موّجهًة لالآدمّيني دون �أْن يفهمها �أحٌد منذ �آدم! بل وُت�شوِّت باآياٍت قر�آنية قبل نزولها 
و�بنو�  للموت  ِلُدو�  لالآدمّيني:  يقول  )فالور�شان  �ل�شنني!(،  باآالف  )�س(  نبّينا  على 
ناقمة!(،  ندري ملاذ� هكذ� هي  )وال  ُيخلقو�  �خللق مل  ليت  تقول:  و�لفاختة  للخر�ب، 
و�لطاوو�س يقول: كما َتدين ُتد�ن، و�لهدهد يقول: َمن ال َيرحم ال ُيرحم، و�ل�صد يقول..، 
و�خلّطاف..، و�حلمامة..، و�لقمرّي..، و�لغر�ب يدعو على �لع�ّشارين )وقبل وجودهم ماذ� 
كان يقول؟!(، و�حلد�أة تقول: »كلُّ �شيٍء هالٌك �إال وجهه«، و�لقطا يقول..، و�لباز يقول: 
�شبحان ربي وبحمده، و�لدّر�ج يقول: »�لرّحمُن على �لعر�ِس ��شتوى« )مع �أّن متكلّمة 
�إّنا هلل و�إنا  �أّما نحن فنقول:  �لعلماء تنازعو� يف فهم معناها، لكن �لدّر�ج يقولها!(، 
�إليه ر�جعون ِمن هذه �مل�شائب على �لعقل. وز�د �أحُدهم �ملاَء على هذ� �لطني فقال: 
)كان للنملة جناحان ف�شارت ِمن »�لطري«، فلذلك عِلَم �شليماُن منطَقها ولوال ذلك ملا 

علمه( �هلل �أكب!

�إّن كلمة »�لطري« هي من �الألفاظ �ملت�شابهة �أو لفظ م�شرتك، فلها مدى لغوي جامع 
ِمن  �إال  ُيدرك تعيُّنها �خلا�ّس  �لقر�آن ال  كاأّي كلمة يف  �أ�شباٌه ونظائر، وهي  فيه  تقع 
�شياقها �لن�ّشي و�لتاريخي، وهي يف �للغة »كّل ما يتطاير �أو يرتفع«، قد تعني �لطري 
�خلري  �مُلبتعثة،  �لر�شل  و�لرذ�ذ،  �لغبار  �ل�شاردة،  �لكلمة  �مُلر�َشل،  �لكتاب  بجناحني، 

سليمان )ع( ومنطق الطير

,,
           توّلى نبّي اهلل سليمان )ع( مسئولية تطهير 

المسالك تجاه األرض المباركة، فكان )ع( قائًدا جّوااًل 

بجنوٍد ال قَبل ألحد بها، لتأمين الطريق التجاري/

مكة،  اهلل  بيت  إلى  اليمن  من  المؤّدي  العبادي، 

والغارات  الغزو  وملوك  الطرق  قّطاع  باستئصال 

وقطع دابر المعتدين. 
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�ملنت�ص، �ملقذوفات �ملتطايرة، �لعمل �ملنبّث، ما ينق�شع ويذهب، �لت�شاوؤم، �ل�صّ...�لخ، 
وكّل هذه �ملعاين لـ »�لطري« ُذكرت يف �لقر�آن.

كانت �لعرب تزجر �لطري )Bird( ملعرفة )�خلري من �ل�صّ( يف �الجّتاهات �مل�شلوكة، 
فيذهبون جهة �حلمامة الأنها حتّل على خري و�أمان، ال جهة �لغر�ب الأنه يحّل على 

�صّ وموت.
زجرُ  يك�شفه  �لذي  �ملنطق  هذ�  ونا�صه، حمّنك وحكيم، يعرف  د�عية خري  و�شليمان 
بن�ّس  يعلم  فهو  توّقيه،  وكيفية  »�ل�صّ«  وجهة  ن�صه،  وكيفية  »�خلري«  جهة  �لطري، 

�لقر�آن »منطق �لطري«.  
رْيِ َو�أُوِتيَنا ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء«، وكلمته »ُعلِّمنا«  نقر�أ ذلك يف قوله تعاىل: »ُعلِّْمَنا َمنِطَق �لطَّ
يعني بها نف�شه و�أباه ُعلّما »منطق �لطري« �أي �حلكمة يف معرفة �خلري ومتييز �ل�صّ، 

و�أوتيا كّل ما يحتاجانه ِمن �أدو�ت فعل �خلري ودرء �ل�صّ.
وهناك �أي�شاً »�لطري« �إر�شالياته �ل�صيعة �إىل �لقرى، »تطري« �إليها باأمره وتوؤوب �إليه 
�إىل �مللوك و�الأقطار ففي �حلديث:  كر�شل نبّينا ومبعوثيه ووكالئه  باالأخبار، )متاماً 

»َرُجٌل مُم�شٌك ِبعَناِن َفَر�ِشه يف �َشِبيِل �هلِل َيِطريُ على َمْتِنِه«(. 
فاإرجاعاً لالآيات حيث حكمتها، وو�شعاً لكلم »�لطري« يف مو��شعه، وجتاوز�ً للتف�شري 
�لذي �ن�شغل باالإعجاز الإثبات قدرة �هلل، متجاوز�ً حكمة �هلل، ليخرج تف�شريٌ قائم على 
»�لوهم« �لذي �شرّي �لقر�آن ِمن كونه »فرقاناً« �إىل ماّدة »عمى«، ُيباعدنا به عن معرفة 

�ل�شبيل �الأْقوم و�لطبيعي حلّل م�شكالتنا �الإن�شانية و�حل�شارية.
�لقر�آنية مبا يتنا�شب مع �ملنطق  �إذن �ملعنى �حلقيقي للطري يف مو��شعها  فما هو 

و�ل�شنن؟!
�آيات »�لطري« �لو�ردة يف د�وود و�شليمان )ع( هي �شّت، �إذ مهّمتهما كالهما و�إمكانياتهما 

و�حدة )ُعلِّْمَنا.. َو�أُوِتيَنا(:
ا�ُس ُعلِّْمَنا  َها �لنَّ رْيَ}]�الأنبياء: 79[، {َيا �أَيُّ َباَل ُي�َشبِّْحَن َو�لطَّ ْرَنا َمَع َد�ُووَد �جْلِ {َو�َشخَّ
رْيِ}  َو�لطَّ َو�اْلإِْن�ِس  نِّ  �جْلِ ِمَن  ُجُنوُدُه  ِل�ُشَلْيَماَن  {َوُح�ِصَ   ،]16 رْيِ}]�لنمل:  �لطَّ َمْنِطَق 
�آَتْيَنا  {َوَلَقْد   ،]20 �ْلُهْدُهَد}]�لنمل:  �أََرى  اَل  يِلَ  َما  َفَقاَل  رْيَ  �لطَّ َد  {َوَتَفقَّ  ،]17 ]�لنمل: 
َمَعُه  َباَل  �جْلِ ْرَنا  ا �َشخَّ رْيَ}]�شباأ: 10[، {�إِنَّ َو�لطَّ َمَعُه  ِبي  �أَوِّ َيا ِجَباُل  ا َف�ْشاًل  ِمنَّ َد�ُووَد 

�ٌب} ]�س: 19-18[. �ُشوَرًة ُكلٌّ َلُه �أَوَّ رْيَ حَمْ ُي�َشبِّْحَن ِباْلَع�ِشيِّ َو�اْلإِ�ْصَ�ِق، َو�لطَّ

     نالت قّصة سليمان )ع( بغرائبها وعجائبها 

الدّس واإلسرائيليات  األوفى من طغيان  حّظها 

بلة،  الطين  لتزيد  الحقًا،  المغلوط  والتفسير 

أنشأت  وال  معتقدًا  صّححت  ما  لو  كما  فعادت 

قصصه  أحداث  فهم  عسيرًا  وسيبقى  هدًى! 

منطق  عن  بمعزٍل  نبحثها  دمنا  ما  الغريبة 

فقط  مسحورة  وبعيون  السماء،  وحكمة  العقل 

بالتراث والمحكّي الخرافي.

,,

,,



سليمان )ع( ومنطق الطير

  الهدهد جندي ُمرَسل لمهّمة حضارية، وليس طائرًا بمنقار وزغب. 

أرسله سليمان إلى قرية سبأ ليستطلع شأنها، وسبأ نموذج لقرية 

من مئات القرى التي أرسل سليمان رسله )طيوره( إليها لتحريرها 

عقائديا من الوثن، وسياسيا من الظلم، وتطويرها حضاريا.

,,

,,

َفَقاَل َما يِلَ اَل �أََرى �ْلُهْدُهَد �أَْم َكاَن ِمَن �ْلَغاِئِبنَي} ]�لنمل:  رْيَ  َد �لطَّ تفّقد �لطري: {َوَتَفقَّ
)�أنباء �خلري و�ل�صّ( لري�شم  �إىل �جلهات جللب �الأنباء  20[: تفّقد رّو�ده �لتي ُيطرّيها 
�أولوّيات خارطة حترّكه �لتنموّي �حل�شاري، كزجر �لعرب للطري )Bird( ملعرفة �خلري 

و�ل�صّ يف �الجّتاهات �مل�شلوكة.
رْيِ َو�أُوِتيَنا ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء} ]�لنمل:  ا�ُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق �لطَّ َها �لنَّ منطق �لطري: {َوَقاَل َيا �أَيُّ
16[: حني ُينادي �ملِلُك رعّيته »يا �أيها �لنا�س« �أيّن و�أبي ُعلّمنا »منطق �لطري«، فالبّد 
�أّنه يتكلَّم عن ُقدرة لها عالقة بحاجاتهم، �أْي باالإد�رة �ل�شيا�شية للنا�س لتنعم باخلري، 
�لطيور  لغة  يعرفون  و�أباه  �أنه  ي�شتعر�س  كان  �إن  عبًثا  �لنا�س  مع  خطاُبه  ويكون 

باأنو�عها! و�الأعبث منه �أن ينقل �لقر�آن �أمر�ً عبثّياً كهذ� لنبّيه �لهادي )�س(، ثم لنا!
�لنا�س ال تريد ِمن زعمائها �أْن جُتيد رق�شاً فوق �ملن�ّشات وتدبيج �خلطابات، �أو حتوز 
�الأحزمة و�مليد�ليات، �أو ُتكلّم �لطيور و�حليو�نات، �و ذ�ت خو�رق فردية وبطوالت، يف 
�شعر �أو مالكمة �أو بهلو�نيات، تريدها فقط حُت�شن �شيا�شتها وُتّوفر لها �لر�حة و�لرفاه 
وحّل �مل�شكالت، وال ُي�شريها لو كانو� ُمقعدين على كر�شّي متحرّك، لذلك جُترى بني 

�ملر�شحني �ملناظر�ت، �إمنا الإقناع �لنا�س باأف�شلية بر�جمهم يف تي�شري �خلدمات.
�لذي  �ملنطق  مودود،  رّبايّن  حلاكٍم  و�إد�رية  قيادية  كمهارة  �لطري«  »منطق  علم  �إّن 
�خلري  جلب  معرفة  حليازته؛  بحاجة  �حُلّكام  ما  هو  ملعرفته،  �أ�شا�شاً  �لطري  ُزِجرت 
و�ل�شناعات  �ملهار�ت  تعليمهم  و�لرفاه،  �لعلم  بن�ص  �لعامة  خدمة  )فّن  �ل�صّ  ودرء 
�لنافعة، ��شتثمار �ملو�رد لل�شالح �لعام، ��شت�شالح �الأر�س و�لطرق، مكافحة �الآفات، 

در�أ �ل�صور(.
رْيَ} ]�شباأ: 10[،  ِبي َمَعُه َو�لطَّ ا َف�ْشاًل َيا ِجَباُل �أَوِّ تاأويب �لطري: {َوَلَقْد �آَتْيَنا َد�ُووَد ِمنَّ

�ل�شحيح �أّن »�أّوبي« هو للجبال فقط بخالف �لتفا�شري، و�شياأتي.
�ُشوَرًة  حَمْ رْيَ  َو�اْلإِ�ْصَ�ِق، َو�لطَّ ِباْلَع�ِشيِّ  َباَل َمَعُه ُي�َشبِّْحَن  ْرَنا �جْلِ ا �َشخَّ ح�ص �لطري: {�إِنَّ
} ]�شاد: 18-19[، �حل�ص هنا هو للجبال ح�ص�ً �أي�شاً، لكن �لتف�شري قال:  �ٌبَ ُكلٌّ َلُه �أَوَّ
�أّن �لطيور تقف يف �جلّو م�شتمعة �أو تتمايل مع د�وود حني يتغّنى ويرّتل زبوره، على 

طريقة عازف �ملزمار مع جرذ�نه! و�لتي ال مغزى ر�شاليًّا لها.
�ُشوَرًة« حال  رْيَ« معطوفة على �جلبال، »حَمْ و�أعربو� �الألفاظ لُتنا�شب ت�شّورهم )»�لَطّ
للطري: �أْي �شّخر �هلل �جلباَل ت�شّبح، و�شّخر �لطريَ ُت�شّبح حم�شورًة(، فماذ� لو كان حتى 

�إعر�بهم خطاأ؟ لُنحلّل هذ�:
مع(  و)ت�شخريٌ  على(  و)ت�شخريٌ  لـِ(  )ت�شخريٌ  هناك  �لقر�آن  َمَعُه(، يف  َباَل  �جْلِ ْرَنا  )�َشخَّ
مع  )و�أ�شلمُت  بلقي�س  كقول  معه،  لتعمل  عة  �أي خم�شَّ معه،  م�شّخرة  هنا  و�جلبال   ،

�شليمان( �أخ�شعُت مملكتي لتعمل معه. 
تكون  �أن  قبل  ماأهولة(  جغر�فية  مو�قع  )�أي  جغر�فَيا  هي  هنا  »�جلبال«  �إّن  ثّم 
�أو  �شيا�شّي  هو  وت�شبيُحها  �جلبال  فتاأويب  وبلُغتنا  �شخرية(،  مادة  )�أْي  جيولوجَيا 
ا وزر�عيًّا وع�شكرّياً،  جيو�شيا�شي، قبل �أن يتّم ت�شخريها و��شتثمارها �قت�شاديًّا وجتاريًّ
فد�وود و�شليمان يحرّر�ن �ل�شعوب �أّوالً لين�ص� �خلري و�ل�شالم ثانياً، وَمن ميلك �جلبال 

تدين له �ل�شهول. 
�جلبال  ِمن  �شو�ًء  �لتف�شري  توّهم  كما  �شاكل  وما  �شوتية  تر�نيم  لي�س  و»�لت�شبيح« 
كمادة �شخرية �أو ِمن �شاكنيها، بل هو »حركة �نتظام عملّي د�ئب مع �لهدف �حلّق«، 
�ليمنّية  قبائلُها  وحتالفت  د�نت  كجيولوجيا(  و��شُتثِمرْت  كجغر�فيا  )د�نْت  فاجلبال 
�أُْدجمت يف �لنظام لتعمل  �أي  مع د�وود عب و�شطائه ومبعوثيه )طريه(، و»ُح�صت« 
�شمنه، بهذ� �شُتقر�أ �الآية هكذ�: )�إّنا �شّخرنا �جلبال حم�شورًة ُي�شّبحن معه ومع �لطريَ(، 
�لطري- حم�شورًة(،  -مع  �جلباَل  )�شّخرنا  �أي  عطف  و�و  ال  معّية  و�و  »و�لطري«  فو�و 

ر و�ملح�شور هو �جلبال فقط. لذلك كانت �الآيات تْف�شل »�جلبال« عن »�لطري«  فامل�شخَّ
وال تعطفهما على بع�س، بهذ� يكون �الإعر�ب هكذ�: »�لطري«: مفعول معه، »حم�شورة«: 

حال من �جلبال.
ِبي َمَعُه(، فالذي يوؤوب هو  �ٌب( كل �جلبال له �أّو�ب، بدليل �آية )َيا ِجَباُل �أَوِّ )ُكلٌّ َلُه �أَوَّ
�جلبال ح�ص�ً بخالف مقولة �لتف�شري، فاأقو�م �جلبال بايعته وجعلت �أمورها ومو�قعها 
توؤوب �إليه، فهي �شيطرة جغر�فية وجيولوجية، لكن باحلب و�الإح�شان و�لعدل ون�ص 

�خلري )�أي ب�شيا�شة: »منطق �لطري«(.
فُملخ�ًشا: �شليمان تفّقد رّو�ده �ملبعوثني لالأقطار )تفّقد �لطري(، قبائُل )�جلبال( �أذعنت 
ود�نت )�أّّوبت(، و�نتظمت مبنافعها )�شبَّحت(، و�أ�شبحت ُمدجمًة )حْم�شورة(، يف خمّطط 
د�وود و�شليمان �حل�شاري، بعد �أن جتاوبت وتعاونت )مع( وكالئه �ملبعوثني )�لطري(.

�أحُد طالئعه �لعديدين »َهَدٌد بُن َهّمال« )�لهدهد(، ذكره �لقر�آن )و�لتور�ة( كنموذج لغريه 
ِمن مبعوثيه )�لطري(، قال �أهل �الأخبار و�للغة:

َجه  َزوَّ �شليمان  �أَّن  ويروى  هّمال،  بن  َهَدد  وهو  ِحْمرَي،  ملوك  ِمن  مللٍك  ��شم  )َهَدٌد: 
��شمه خالفاً  »بنت �ص�حيل« ولعّل يف  �أخرى  َبْلَب�ْصَح«، ويف م�شادر  »بنت  بلقي�س 
�أو �أحُدهما لقب(، فانظر ��شتعجام ��شم و�لد بلقي�س على �أهل �للغة مع �أّن �ال�شمني 
�أي�شا �ُصَح بعل،  �إيل، و»�ُصَحبيل«  و�حد: »بلب�صح« بعل ب�صح، و»�ص�حيل« �صح 
»ن�ص  �أي  »فتح �هلل«  �الإله/�هلل، فمعناها  �أي  و�إيل  و»�صح«تعني ن�ص وفتح، وبعل 

�هلل«.
)�لَهْدَهاد بُن �ُصَْحِبيل �أَبو ِبْلِقي�س )�نظر، جَعله بع�ُشهم �أباها بينما هو َمن تزّوجها(، 

و�لُهد�ِهٌد: حيٌّ من �لَيمن(.
(، وهذ� قبل �أن  ِل�ُشَلْيَماَن: َهَدَد �الأَُدوِميَّ ويف �شفر �مللوك 11:141 )َو�أََقاَم �لرَّبُّ َخ�ْشماً 

ُيذعن له.
ينا�شب  وهذ�  نف�شه،  باملعنى  وُيَو�ْشَو�ُس(  ُل،  وُيَهوَّ ُل،  وُي�َشوَّ  ، �إِيلَّ )ُيَهْدَهُد  �للغة  ويف 
�ختيار �لقر�آن لهذه �لت�شمية )�لهدهد( بدل »�لهدهاد« و»هَدد«، لُيكّد�س فيها مر�ميه، 
�أّن ��شمه »هدهد/هدهاد/هدد« و�نتماوؤه هو من هد�هد حّي من �ليمن، وجاء ُيهدهد 

ل�شليمان �أي ُيهّول وُيخّيل.. فانظر عجيب كالم �هلل.
فالنتيجة: �لهدهد جندي ُمر�َشل ملهّمة ح�شارية، ولي�س طائر�ً مبنقار وزغب.

َمن �شار  و�إىل  �شاأنها  لي�شتطلع  �شباأ  قرية  �إىل  )�لهدهد(  )�لطري( هدد�ً  �شليمان  �أر�شل 
ُملكها، و�شباأ منوذج لقرية من مئات �لقرى �لتي �أر�شل �شليمان ر�شله )طيوره( �إليها 
لتحريرها عقائدياً من �لوثن، و�شيا�شياً من �لظلم، وتطويرها ح�شارياً، فتاأّخر هناك، 
ثم جاء متبّجحاً ُمهوِّالً مبعلومة مهّمة، �أّن ُملك �شباأ �شار لالبنة )بلقي�س: بعل قي�س 
= كاهنة بعل( بعد موت �أبيها )�صحبيل: �ُصَح َبْعل = ن�ص �هلل(، و�أّن قريتها �زدهرت، 

ولها قّوة �أتباع، و�أّن �شلطانها )عر�شها( عظيٌم باإز�ء بقية �لقرى �ملجاورة. 
{َما يِلَ اَل �أََرى �ْلُهْدُهَد �أَْم َكاَن ِمَن �ْلَغاِئِبنَي} ]�لنمل: 20[: �شليمان هو َمْن �أر�شله �إىل 
قر�ر  الّتخاذ  �ل�شامل  �ال�شتطالعي  بتقريره  �ملحدَّدة  �ملهلة  رجوعه يف  وُينتَظر  �شباأ 
ب�شاأن �شباأ، فتاأّخر عن �الجتماع �ملنعقد، فافتقده، فتوّج�س منه �لتاآمر، ل�شو�بق منه.

، َفُهْم ُيوَزُعوَن} ]�لنمل: 17[: �شمري  رْيِ نِّ َو�اْلإِْن�ِس َو�لطَّ {َوُح�ِصَ ِل�ُشَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن �جْلِ
�لتفا�شري،  تقول  كما  ولي�س  قبالً،  �ل�شياق  يف  �ملذكورة  »�لنا�س«  على  يعود  »هم« 
فالنا�س و�الأمم هي �لتي ُتوَزع وُتكّف عن �ل�صور، بو��شطة قو�نني �لعدل وقَيم �ل�شالم، 
وح�صها  وحامياته  �ملتنّوعة  �شليمان  جنود  و�نغما�س  ل�شليمان،  �حلكيمة  و�الإد�رة 
يف مهّمات حما�صة �ل�صّ، وكذ� بالتحالفات �الأممية �ملثمرة على �لبّ و�لتقوى �لتي 
قام بها »�لطري« �لر�شل �ملبتعثة، و�أي�شا لتوّفر �خلري و�نت�شار �لرفاه و�شّد �حلاجات، 
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فكانت �ل�شبل كلّها حممية ب�شليمان وجنوده فُتَزع �لنا�س عن �ل�صور )فهم ُيوَزعون(، 
)�لريح(  �ملتحرّكة  �لع�شكرية  �لدوريات  وَوردّياُت  �الأرجاء،  يعّم  و�ل�شالم  �الأمن  و�أّن 
و�حلاميات )»�جلبال«/»�لقرى �لظاهرة«( حتفظ �الأمن وتقوم بو�جباتها )ُت�شّبح( ليَل 
نهاَر )بالع�شّي و�الإ�ص�ق( بالع�شّي لتحفظ �أمان �لليل، وباالإ�ص�ق لتحفظ �أمان �لنهار، 
اًما �آِمِننَي(.. بل  رْيَ �ِشريُو� ِفيَها َلَيايِلَ َو�أَيَّ ْرَنا ِفيَها �ل�شَّ لتنعم �لنا�ُس باالأمن ليَل نهاَر )َوَقدَّ
و�شنع �ل�شجون لـ »�ل�شياطني« �الإن�شيني )�خلارجني عن �لقانون(، و��شتثمر خدمات 
َفاِد( )نظام  �ل�ُشّناع منهم يف �خلدمة �لعامة وهم م�شّفدون )َو�آَخِريَن ُمَقرَِّننَي يِف �الأَ�شْ

�الأ�شغال �ل�شاّقة(..
رْيِ َو�أُوِتيَنا  ا�ُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق �لطَّ َها �لنَّ ورث �شليمان {َوَوِرَث �ُشَلْيَماُن َد�ُووَد َوَقاَل َيا �أَيُّ
ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء} ]�لنمل: 16[: خَلَفه يف �لعلم و�لف�شيلة و�ملهّمات �لر�شالية، لي�شو�س 
�لنا�س بالعدل و�لف�شل، وورث �مل�صوع �خلريّي �حل�شاري �لذي عليه ��شتكماله، بعد 

�أْن ُمدَّ بكامل �أدو�ته.
�إذن، عبارة »منطق �لطري« تّت�شع مبعناها و�إمياء�تها لت�شمل �الآتي:

1- منطق �لطري: )Bird( �أي »علّمنا تقنّيات �خلري �حل�شاري �لذي ينبغي ن�صه«
2- منطق �لطري: )Gossip( ما »يتطاير« وينبغي »َمْنَطقته« �أي »تطويقه« )يف �للغة: 
»تطويق ما  �لطري«  »منطق  فـ  ِنطاق(،  �أي طّوقه وح�صه وو�شعه يف  �ل�شيء  َمنطَق 
يتطاير« ِمن كلمات ذ�ت �إ�شار�ت مدّمرة و�إ�شاعات ومنائم، فيفهم »بفطنته« دو�فعها 
ونب�تها و�إيحاء�تها و�أبعادها و�آثارها، ثّم »بحكمته« يعرف كيفية »تطويقها« وتوفري 

م�شاّد�تها.
3- منطق �لطري: ِعْلم �لكتاب/�لر�شالة )Letter(، قال تعاىل )�أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه يِف ُعُنِقِه(  
فمنطق  وجهته،  حيث  يطري  فالكتاب/�لر�شالة  �الأعمال،  »كتاب«  وهو   )13 )�الإ�ص�ء 
كتابة هذه �لر�شائل �ملوؤّثرة يف �مللوك بلغاتهم و�هتماماتهم كان لدى �شليمان علُمه 

و�إتقاُنه، )ونبّينا )�س( حاكاه �أي�شاً(.
هذه �ملَديات �مل�شغوطة يف تعبري »منطق �لطري« قد �أدرجت يف �لق�ّشة �ل�شليمانية.

�لُهدُهد وَهْدَهَدُته �لتهويلية:
قلنا �أّن »�لُهدُهد« من معانيه �أنه ُيهّول وُي�شّول، وقد �شّجل لنا �لقر�آن يف ثنايا كلماته 
�لق�ّشا�شون  �أنتج  ثم  بجناحني،  »�لهدهد« طري�ً  �لتف�شري  �الأغر��س، وحني جعل  هذه 
نف�شه  �لن�ّس  ليدر�شو�  للقر�آن  يرجعو�  مل  �أخرى،  لطيور  خمرتعة  حكاياٍت  باإز�ئها 
و�ٍع  كلّه،  �لتاريخ  مدى  طريٌ  �أهناك  �خللق؛  �ُشنن  �شمن  �لعقل  وُيحّكمو�  ويفح�شوه. 
لدرجة �الإتيان بتقرير و�شفّي حميط مبفاهيم ب�صّية؛ عن حال قوٍم و�أفعالهم ونظامهم 
ومعتقدهم؟ ثّم يفتخر باإحاطته؟ وُيقلِّل بغروره من �إحاطة �شّيده؟ وي�شّمي �لقرية �لتي 
ز�رها؟ وي�شف نباأه »باليقني«؟ وُيحتَمل منه �لكذب يف ُعذره؟ ويتّم توّعده بالتعذيب؟ 
ل ر�شالة �إىل �لقوم؟ وُيطلب منه �إلقاوؤها عليهم؟ و�ملر�قبة ور�شد �النطباعات؟  ثم ُيحمَّ
�بتعثه  َمن  �أقو�لهم و�نفعاالتهم؟ فيفهم لغتهم وحو�رهم، ثم يرجع ويخب  لت�شجيل 

بتف�شيل ما ر�آه و�شمعه؟! 
�إّن و�حدة مما ُذكر ي�شتحيل حليو�ن �أن يفعلها، ُهدهد�ً كان �أم منلًة!، بل رمّبا �الإن�شان 
�ملو��شفات،  بهذه  طريً� خارقاً  مطلقاً  �لب�صية  تعرف  بع�شها، مل  عن  يق�ص  �لعاقل 
�ألفه وُبرمج عليه، و�حلمامة  �لذي  �إىل �ملكان  �إالّ  �لز�جل ال ي�شل بر�شائله  فاحلمام 
ت�شل �شّماء بكماء دون خيالء وعاطفة، ال تعقل حدثاً وال تنقل مد�ولًة بل وال تدري 

ما �لكتاب، فال ُيقال لها: �ذهبي بالكتاب و�ألقيه عليهم!  
مل يخلق �هلل )�إال يف خمّيلة �لتف�شري( طري�ً يتحّدث، ويعرف �للغات و�لعقائد و�ملناطق 
�إنهاكه باالأ�شغال  �أو  �جلغر�فية، ويغيب عامد�ً، ويتفاخر، وقد يكذب، ويجوز تعذيبه 

�ل�شاقة! 
رْي( وهم مبعوثوه للقرى �ملزمع  َد �لطَّ عقد �شليمان)ع( �جتماًعا لقياد�ت جي�شه، فـ)َتَفقَّ
�أَْم َكاَن  �أََرى �ْلُهْدُهَد  �لتحرّك نحوها، فافتقد �لهدهد »هدد�ً بَن هّمال« )َفَقاَل َما يِلَ ال 

ِمَن �ْلَغاِئِبنَي(؟
وقوله »�أم كان من �لغائبني« تعني �أنه ي�شاأل عن عاقٍل ميلك �إر�دة �لفعل، و�إن تاأّخر 
متعّمد�ً دون عذٍر فهو متمرّد )كالفاّرين من �جلي�س، �أو �ملتاآمرين مع �لعدّو( م�شتحّق 
�إال للعاقل، وحماٌل  »الأعّذبّنه«، و�لتكليف و�ملحا�شبة ال يكونان  للعقوبة، لذلك قال 
على نبّي �أن يعّذب طريً� ال �إر�دة له، فالهدهد جندي يعمل �شمن �أو�مر ونظام �شارم، 
»�لذبح« لغًة فقط  �أي�شا لفظ مت�شابه، فلي�س  »الأذبحّنه«  َمن ينتهكه ُيعاَقب، وقوله 
�لنحر ب�شّكني، بل منه �لت�شييق و�خلنق فُيقال »ذبحة �شدرّية«، و�حلب�س، و�لت�شخري 

�ل�شديد �مُلنهك، وت�شقيق �الأطر�ف بال�شغل..
ح�ص »�لهدهُد« متاأّخر�ً مّدعًيا �أنه يحمل معلومة غايًة يف �الأهمية، فما �لذي �نطوْت 

عليه بهرجُة كلماته من م�شامني فا�شدة مطوّية:  
)�لنمل-22(،  َيِقنٍي«  ِبَنَباإٍ  �َشَباإٍ  ِمْن  َوِجْئُتَك  ِبِه  ْط  حُتِ مَلْ  مِبَا  »�أََحطُت  بقوله:  بد�أ  �أّوال: 

فلن�شّجل �آثارها و�شد�ها، لدى �شليمان، ويف ذهن �ملالأ:
1- �ّدعاء »�إحاطة« بحاجة لتمحي�س.



2- جا�شو�س مهّمته �ال�شتطالع، �أيليق به �أن يرجع مبعلومة مفتخر�ً بها على م�شئوله 
�أّنه �شَبقه �إىل معرفتها؟!

3- ما �أدر�ه �أّن �شليمان ال يعرفها، ال وحياً كنبّي، وال �شماعاً من م�شادر �أخرى كملٍك 
يقف على هَرم قًوى كثرية؟ 

4- �أِمن �النتظام و�الأدب، �أن يدخل جنديٌّ )مّتهٌم بالتخلّف( على جمل�س مِلِكه مبح�ص 
�الأعيان و�لقياد�ت مبقّدمة بهلو�نّية كهذه، ُيعلي نف�َشه على مليكه متعرّ�شاً لهيبته 

ومنتق�ًشا لعلمه؟!
5- ما وْقع هذه �لكلمة »�أّن �شليمان ال يحيط بكّل �شيء« على َمن ُت�شوِّل له نف�ُشه 

�لتمرّد؟
ل�شنف  ينتمي  �أن  يجب  خبيٌث  �أم  بجهل؟  �لرعناء  كلمته  ووقعت  هو  �أ�شاذٌج   -6
�لـ»مقرّنني يف �الأ�شفاد« لكنه طليق، فاأخرج بكلمته هذه »�خلبء« �ملكتوم يف قلبه؟

هم �أن يحاول �لتمويه عن خطئه بافتعال جلبة ومقّدمات  7- �ألي�س ِمن طبيعة �ملتَّ
بطولية؟

هذه �أ�شئلة �شتدور يف َخْلد َمن له خبٌة بالنفو�س وكيفّية �إد�رتها لكبح �صورها، من 
له خبة بـ)منطق �لطري(، كلمات �شاردة تطري باآثارها.. 

ِلُكُهْم َو�أُوِتَيْت ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء َوَلَها َعْر�ٌس َعِظيٌم« )23(.  ثانياً: »�إِينِّ َوَجدتُّ �ْمَر�أًَة مَتْ
�شيٌل من �ال�شتفز�ز�ت �ملطمورة لتطيي�س حكمة �شليمان:

1- ��شتفز�ز ذكوري: )�إيّن وجدُت �مر�أًة متلُكهم(
2- ��شتفز�ز �إقطاعي ُمْلكي: )و�أوتيْت من كّل �شيء(

3- ��شتفز�ز �شلطاين �شيا�شي: )ولها عر�ٌس عظيم(، كما ُي�شمر ��شتفز�ز�ً دينيا كون �هلل 
هو »رّب �لعر�س �لعظيم«.

)ِ ْم�ِس ِمن ُدوِن �هللَّ َها َوَقْوَمَها َي�ْشُجُدوَن ِلل�شَّ 4- ��شتفز�ز ديني: )َوَجدتُّ
�الن�شياق الأيٍّ ِمن هذه �ال�شتفز�ز�ت، و�شّن حرب مبوجبها، كفيٌل باإ�شقاط �مللك �حلكيم 

و�إف�شاِل نبّوته!
فيا مِلك �إّنك و�أباك �أوتيتما من كل �شيء )و�أوتينا من كّل �شيء(، فهذه »�مر�أة« »�أوتيت 
من كّل �شيء« على ُتخم مملكتك، و�أنت تعبد رّب �لعر�س �لعظيم، فها هي »لها عر�ٌس 
�إذ� �شَدَق  �شلطنته  �أعمدة  �ملِلك مبح�ص  ُتخَد�س هيبة  �أفال  لل�شم�س،  عظيم« وت�شجد 

»�لهدهد« )�مُلهّول �مُل�شوِّل(، كا�شفاً �أّن ثّمة قّوة على �أطر�ف مملكته، فاته �لعلم بها؟!
َوَقْوَمَها  َها  َوَجدتُّ َعِظيٌم،  َعْر�ٌس  َوَلَها  �َشْيٍء  ُكلِّ  ِمن  َو�أُوِتَيْت  ِلُكُهْم  مَتْ �ْمَر�أًَة  َوَجدتُّ  )�إِينِّ 
ِبيِل َفُهْم  ُهْم َعِن �ل�شَّ ْيَطاُن �أَْعَماَلُهْم َف�َشدَّ َن َلُهُم �ل�شَّ ِ َوَزيَّ ْم�ِس ِمن ُدوِن �هللَّ َي�ْشُجُدوَن ِلل�شَّ
َماَو�ِت َو�اْلأَْر�ِس َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن  ْبَء يِف �ل�شَّ ِذي ُيْخِرُج �خْلَ ِ �لَّ اَل َيْهَتُدوَن، �أَالَّ َي�ْشُجُدو� هلِلَّ

ُ اَل �إَِلَه �إِالَّ ُهَو َربُّ �ْلَعْر�ِس �ْلَعِظيِم( َوَما ُتْعِلُنوَن، �هللَّ
�لتفا�شري جتعل هذه �الآيات كلّها ِمن كالم �لهدهد، ويتفّننون يف �لتعليل و�لتخريج! لذ� 
َها  ت�شّو�شت �ل�شورة وز�ل �ملنطق، بينما �ملفرو�س �أن ينتهي كالم �لهدهد بقوله »َوَجدتُّ
�أّما ما تاله فهو ِمن تعقيبات �لوحي، فال   ،»ِ ْم�ِس ِمن ُدوِن �هللَّ َوَقْوَمَها َي�ْشُجُدوَن ِلل�شَّ
�لهدهد حكيٌم و�عٌظ، وال ي�شّح �أن يو�جه �مللك و�أمر�ءه بقوله: »ويعلم ما ُتخفون وما 

ُتعلنون« فهذ� ��شتعالء، ناهيك �أّن �الآيات يف باطنها تدح�س �لهدهد نف�شه، كيف؟ 
ِبيِل َفُهْم ال َيْهَتُدوَن«، تنزيلُها  ُهْم َعْن �ل�شَّ ْيَطاُن �أَْعَماَلُهْم َف�َشدَّ َن َلُهْم �ل�شَّ �إّن �الآية »َوَزيَّ

يف بلقي�س وقومها، �أّما �إمياوؤها فاإد�نة �لهدهد �لذي زّين له �ل�شيطان ن�شج ق�ّشته

حائد�ً عن �ل�شبيل �لقومي يف نقل �لنباأ... )و�شبق �أن ُقلنا �أّن �للفظ »َهْدَهد« تعني زّين، 
�شّول، هّول.. �لخ(. 

ِ«، �ل�شيطان زّين لهم �أْن ال ي�شجدو� هلل، �إذ ما ِمن فعل، �شلوك، عقيدة،  »�أَالَّ َي�ْشُجُدو� هلِلَّ
مذهب، �أو طق�س معوّج �إال وهو مزّيٌن لدى �شاحبه، حتى �ملذ�هب متى كانت �شّد نقاء
�لدين و�شّد عبادة �هلل �حلّقة ومع عبادة �لرجال وت�شنيمهم هي مزّينٌة �إميانيًّا ومبّرٌة 
منطقيا يف عقول وقلوب �أتباعها، وال يح�شبون �إال �أّنهم �ملهتدون، لذلك ال حمالة »َفُهْم 

ال َيْهَتُدوَن«. 
فيها  ُتْعِلُنوَن«،  َوَما  ُتْخُفوَن  َما  َوَيْعَلُم  َو�الأَْر�ِس  َمَو�ِت  �ل�شَّ يِف  ْبَء  �خْلَ ُيْخِرُج  ِذي  »�لَّ
�أر�شه و�شمائها،  �إذ �شليمان كممّثل هلل ومتلّقي وحِيه، ُيهيمن على  تعري�س للهدهد، 
ويطوِّق  )يفهم  �لطري  مبنطق  بعلمه  �لهدهد،  كلمات  ِمن  �مُلعَلن  يف  �ملخفّي  ويعلم 
و�حتو�ء  �ل�شاردة  �لكلمات  هذه  »تطويق«  �لفور  على  فبادر  �ملتطايرة(،  �الإيحاء�ت 
�أ�ص�رها �ملحتملة، وما ميكن �أن تخلّفه لزعزعة نظام وهدٍر لطاقات، وت�شجيع لتمرّد 
باإجر�ء�ت  ح�شانة،  �إىل  �ل�شلبّية  �لتاأثري�ت  وعك�س  باملوقف  »فاأحاط«  وع�شيان، 

متالحقة �شّيالة، تعيد للعقول �تز�نها، وللنفو�س ��شتو�ءها، وللنظام ثباته.
جن�شها،  ِمن  م�شاّد�ت  حتتاج  و»خمبوءة«،  »معلنة«  خمالفات  �رتكب  فالهدهد 

»لتطويق/َمْنَطقة« ما »طار« منها:
1- نفخ �لهدهد نف�شه، فقزّمه �شليمان باأن �أعاد �إر�شاله �شخ�شّيا، و�شبَطه باأو�مر ال 

يحيد عنها.
�إن كان فعالً مكثه يف  2- برّر تخلّفه بتهويالت، فاأحال �شليمان ق�شّيته للتحقيق، 

�شباأ هو ذريعَة تخلّفه.
3- �ّدعى �إحاطته دون �شليمان، فاأر�ه عملّياً معنى �الإحاطة، وكيفية ��شتيفاء �لتفا�شيل.
4- �ّدعى وجود ثغرة مل يطلها �شليمان، رمّبا مُتّني بالهرب َمن ت�شّوله نف�شه، فاأر�شله 

طيرًا  التفسير(  مخّيلة  في  )إال  اهلل  يخلق  لم 

والمناطق  والعقائد  اللغات  ويعرف  يتحّدث، 

يكذب،  وقد  ويتفاخر،  عامدًا،  ويغيب  الجغرافية، 

ويجوز تعذيبه أو إنهاكه باألشغال الشاقة! 

,,
,,

سليمان )ع( ومنطق الطير
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خارقًا  طيًرا  مطلقًا  البشرية  تعرف  لم 

التفاسير،  المذكورة في  الهدهد  بمواصفات 

فالحمام الزاجل ال يصل برسائله إالّ إلى المكان 

ألفه وُبرمج عليه، والحمامة تصل صّماء  الذي 

وال  حدثًا  تعقل  ال  وعاطفة،  خيالء  دون  بكماء 

تنقل مداولًة بل وال تدري ما الكتاب.

,,

,,

�إليها دون غريه، و�شلّط �أحد تالميذه )عنَده علٌم ِمن �لِكتاب(، �إن�شّيا ال جّنيا، لين�ص 
�لثقة �أّن ال مفرّ ِمن �شلطانه.

و�أمثاَله،  فاأر�ه  عر�شه،  باإز�ء  وعر�ٍس  �شليمان،  عظمة  باإز�ء  عظمة  وجود  �ّدعى   -5
كيف �أرعب �ملمالك مبجرّد كتاٍب قليل �لكلمات )لكن له منطق بليغ تذّل به �مللوك: 
منطق �لطري( نزع به �لقد��شة عنها، ك�ص �شلطانها، هيمن على قر�رها، �شّل قدر�تها، 
�أخ�شعها للدعوة، ون�شف تلك �لعظمة �ملّدعاة يف حلظة، حني جاء بعر�شها، ودحرجه 

�أمام �ملالأ.
َدْقَت �أَْم ُكنَت ِمْن �ْلَكاِذِبنَي«، عالج �ملوقف مبا�صة باإر�شال »كتاب«  »َقاَل �َشَننُظرُ �أَ�شَ
�إىل بلقي�س، فالكتاب �مللكي ال ُير�َشل �إال بناء على حقيقة موؤّكدة، وهذ� ما يف�ّص عدم 

تكذيب �شليمان لنباأ �لهدهد، و�إمنا يف ُعذر تاأّخره.
»�ْذَهب ِبِكَتاِبي َهَذ� َفاأَْلِقِه �إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذ� َيْرِجُعوَن«، �أرجعه حيث 
ما  �نعكا�س  وتر�شد  هناك،  وتنتظر  تلقيه،  »كتابي«،  غريه، حتمل  ولي�س  هو  �أتى، 
يدور بدو�خلهم، ت�شّجل وتتفرّ�س وْقعه عليهم: ماذ� �شيقولون؟ وكيف �شُي�شَتفزّون؟ ثّم 
كيف �شينهارون ويتو�ّشلون �ل�شالمة، لرييه وُيعّي�شه �شخ�شّياً معنى �الإحاطة، فُتلَجم 

�الأ�شو�ت �ل�شبيهة �ملتحّفزة للخروج عن �ل�شيطرة.
تْعلو�  �أ�شطر �لكتاب كّد�شت تلميحات يفهمها �لهدهد و�أ�شباهه مبا�صة، »�أالّ  �إّن  بل 
و�أ�شكاُله، ومثلها »و�ئتوين  �لهدهد  �مللكة وقومها، و�شد�ها  ِوْجهُتها  ر�شالُة  علّي« 
م�شلمني«، فلي�س �إال �ال�شت�شالم ل�شلطان �ل�شْلم، و�أّن عر�شاً معّظماً )بتهويل �لهدهد( 
�شيتّم �إخ�شاعه بب�شع كلمات دومنا جيو�س، مبنطق طري )�لكتاب �لكرمي �لذي �شيطري 

ليفعل فعل �جليو�س(.
و�مللفت �ملوؤ�شف، �أّن هذه �الآية »و�ئتوين م�شلمني« فهمها �لتف�شري �أنها حملٌة دينية 
ِ َربِّ �ْلَعامَلِنَي«  ا لنظام �ل�شلم، وما �أ�شلمْت بلقي�س »َمَع �ُشَلْيَماَن هلِلَّ �إكر�هية، ال فر�شً

�إال طوعاً و�ختيار�ً، وما كان �أبد�ً لنبيٍّ �أن ُيكره �لنا�س حتى يكونو� موؤمنني.
�أما بقايا رموز �لق�ّشة، بعيًد� عن �خلر�فات و�جلهاالت، كيف جيء بالعر�س؟ ما معنى 
»يرتّد �إليك طرفك«؟ �أّيهما �أ�صع »قبل �أن تقوم من مقامك« �أم »قبل �أن يرتّد �إليك 
�أّي  �لكتاب«  �لعفريت؟ ما معنى »�لذي عنده علم من  ُرف�س عر�ُس  طرفك«؟ ملاذ� 
�أ�شلمت  كيف  عر�شها«؟  لها  »نّكرو�  معنى  ما  �أ�شا�ًشا؟  بالعر�س  جيء  ملاذ�  كتاب؟ 
بلقي�س وقومها؟ ملاذ� ��شتدعاها �شليمان؟ ملاذ� �شنع لها �ْصحا زجاجيا يجري حتته 

ماء؟ هذه وغريها لها �شفحات �أكرث يف مقالٍة �أخرى.   

ختاما..
يتخرّي �لقر�آن من �أحد�ث �لتاريخ لقطات وق�شايا، تقت�شي �حلكمة ق�ّشها على نبّيه 
)�س(، كدرو�ٍس يهتدي بهد�ها، ويقتب�س منها قيماً ومناهج و�أ�شاليب تي�ّص م�شو�ره 

�لر�شايل. 

منوذج هدهد �شليمان، جعل �لنبي)�س( منتبًها يعي �لكلمات و�الأنباء قبل �أن تطري 
وت�شتفحل باآثارها �ل�شيئة، فُي�شارع �إىل تطويقها، وقد وجدنا يف �شريته )�س( جتليات 
لهذ� �لوعي و�خلبة، منها تطويق �لوحي لكلمات �الإفك على زوجة �لنبّي �لتي تطايرت 
من ل�شان الآخر وغر�شها �ملطمور �إ�شقاط حرمته )�س(، ومنها رّده )�س( يف �أُحد على 
فتى فار�شي ُيدعى ر�شيد، �صب مقاتالً م�صكاً على عاتقه وهو يقول »خذها و�أنا 
�لغالم �لفار�شي«، فعلّمه )�س(: هالّ قلت خذها و�أنا �لغالم �الأن�شاري! فالنبّي حري�ٌس 

على مبادئه، وي�شبط �لكلمات �ملتطايرة، حتى يف �أحلك �لظروف. 
يوم  »�ليوم  �الأن�شار:  لو�ء  قائد  عبادة  بن  �شعد  �شاح  مّكة، حني  فتح  يوم  ومنها 
ند�ئه،  �أذّل �هلل قري�شا«، فتناهى للنبي خطريُ  �مللحمة، �ليوم ُت�شبى �حلرمة، �ليوم 
و�أدرك �أّنها دعوة �نتقام، َفَعَمَد �إىل تطويق هذ� �لند�ء قبل �أن يتطاير ويثري �الأ�شغان 
و�حلمّيات من �جلهتني، فُيف�شد خطته دخول مكة ب�شالم، فاأف�شى )�س( ند�ًء م�شاد�ً: 
»�ليوم يوم �ملرحمة، �ليوم حُتفظ �حُلرمة، �ليوم �أعزّ �هلل قري�شا«، و�أر�شل �إىل �شعد 

وعزله ودفع �لر�ية البنه قي�س.

ويف ع�صنا، فاإّن �لكلمات �ل�شاردة ت�شتغل على موجات �أكرث تنميقا وخد�عا و�ّت�شاعاً، 
وترتّبع و�شائل �الإعالم وبر�مج �لتو��شل على �لقائمة، �أنباء رمّبا حقيقية لكن حتمل 
معها فريو�شات �لتدمري للعقل و�ل�شمري و�ملجتمع و�الأخالق، جتعل �الأفر�د و�الإخو�ن 
و�لطو�ئف و�الأمم قابلًة للتحّكم و�لتجيي�س و�لف�شاد و�لتقاتل و�النتحار، وقّل َمن له 
حكمة يعي خطورة تلك �لكلمات �أو يك�شفها لكّف �صّورها، قّل َمن يعلم منطق �لطري.
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حـرية    الـرأي
تفترض أّن لديك رأيًا 

ليس غرضنا بيان طبيعة وسمات االستبداد المكّمم لألفواه الُمصادر لآلراء، إذ أغلب الشعوب على وعي 
تلجم  مستترة  أخرى  سلطات  عن  تاّمة  غفلٍة  في  لكّنهم  الظاهرة،  المستبدة  البوليسية  بسلطاتهم 

عقولهم بأشّد وُتميت وحي رأيهم وهم ال يشعرون.
الرأي« يكشف جانبًا من تلك السلطات المستترة، فالُنخب  وإّن الغوص في سمات »القادرين على تكوين 
هون الدينّيون يرفعون ألوية »حرية الرأي« كمخرج  مثاًل والكفاءات الحزبّية والمثقفون والرياديّون والموجِّ
ومشاعرهم،  ومواقفهم  أفكارهم  مبادئ  تحليل  عن  يغفلون  لكّنهم  وتخّلفها،  أزماتها  من  لألوطان 
لفحصها و»تحريرها« أّواًل من جبروت استبداٍد كامن في سطوة المذهب، الطائفة، القبيلة، أو الحزب، على 
التي ستخرج معوّجًة عن  الُمقْوَلب، وبالتالي على سلوكهم ومقوالتهم وتحليالتهم ونظرتهم  عقلهم 
حاضر واقعهم نفسه، بل وتجاه التاريخ واألنا واآلخر، إذ صناعة »الرأي الحّر« تتطّلب إنسانًا تّواقًا لالنعتاق من 
عسف المصادرة على عقله ورأيه أّواًل، ثّم يوّجه إرادته في تقييم وتقويم مكّونات عقله ونفسه لخالصهما 
مّما ُبرمجا عليه الإراديًّا ومخالفة منظومته السالبة، وليس في مخالفة اآلخر المختلف فكريًّا أو سياسّيًا 

ومجاهدته بعناوين شّتى.

بقلم: احمد العريبي



��شتن�شاخ �الأبناء من �آبائهم:
َك َو�ْهُجْريِن َمِليًّا} ْبَر�ِهيُم َلِئْن مَلْ َتْنَتِه اَلأَْرُجَمنَّ ِلَهِتي َيا �إِ َ{َقاَل �أََر�ِغٌب �أَْنَت َعْن �آَ

�إن�شاين بذرة مميزة ت�شّكل ب�شمته يف هذه �حلياة، ب�صط معرفتها  د�خل كّل فرد 
وقابلياته،  ومهار�ته  �شخ�شيته  �شمات  حتّدد  بذرة  وجودها،  حتقيق  يف  و�ل�شعي 
ومبقد�ر �نفتاحنا على ذو�تنا، وحبنا �حلقيقي ل�شالحنا ندرك م�شوؤوليتنا �ل�شخ�شية 
حلياتنا، ويكون حينئذ معنى لهذه �حلياة، في�شعى �لفرد لتقدي�س �لعمل و�لدفع به 
وكمال  و�أوطانها  وعقولها  �أخالقها  ورفعة  �لب�صية  نفع  ميادين  من  �لعاّم؛  للنفع 
�إن�شانها، وتو�فقا مع هذه �حلقيقة ال عجب �أن ترد عن �لنبي �لكرمي )�س( مثل مقولة: 
لتنبيهنا  زمانكم((،  غري  لزمان  فاإنهم خملوقون  �آثاركم  على  �أوالدكم  تكرهو�  ))ال 
�أال من�شخ  دينية؛  م�شئولّيات  ذوي  �أو  وتربوّيني  مناهج  وو��شعي  ومعلّمني  كاآباء 
باإجبارهم على  لديهم،  �الإبد�ع  ونقتل  مو�رد متّيزهم،  �الأبناء، وجنه�س  �شخ�شيات 
نهج �شالف حياتنا وفق قناعاتنا رغًما عنهم وقمعاً ملنطق عقولهم ومو�هبهم، دون 
�شعورنا �أننا ننطلق من نزعة ت�شلّط قابعة فينا، وبذلك ن�شتن�شخ دورة �ال�شتبد�د 

و�ال�شتعباد و�جلمود جيالً �إثَر جيل. 
عقولهم  �ألغو�  �لذين  ذّمت  حرّ�،  وجعله  �الإن�شان  عقل  خلق  �لذي  �لعليم  ر�شائل 
وخ�شعو� ل�شلطة متنعهم من ��شتقالل �لنظر مب�شّمى �لتقليد و�خل�شوع ل�شلطة �الآباء 
ِبُعو�  متى جهلو� وتخلّفو� وتعّمقت �أزمات حا�صهم، فيقول تعاىل: {و�إَِذ� ِقيَل َلُهُم �تَّ
ُهْم الَ َيْعِقلُوَن �َشْيئاً  ِبُع َما �أَْلَفْيَنا َعَلْيِه �آَباءَنا �أََوَلْو َكاَن �آَباوؤُ َما �أَنَزَل �هلّلُ َقاُلو�ْ َبْل َنتَّ
َوالَ َيْهَتُدون} ويف مو�شع �آخر: {َوَكَذِلَك َما �أَْر�َشْلَنا ِمْن َقْبِلَك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر �إِاَلّ 
ا َعَلى �آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن، َقاَل �أََوَلْو ِجْئُتُكْم  ٍة َو�إَِنّ ا َوَجْدَنا �آَباَءَنا َعَلى �أَُمّ َقاَل ُمرْتَُفوَها �إَِنّ
ا َوَجْدمُتْ َعَلْيِه �آَباَءُكْم....}، ولالإمعان يف ��شتقاللية �لذ�ت و�لتجرّد �لعلمي  ِباأَْهَدى مِمَّ
و�ل�شلوكي الإ�شابة �حلق من خالل �أدّلته ياأمرنا عزّ وجّل �أن نكون مع �حلّق و�لعدل 

مهما خالفنا �أّي �نتماء جلْمع، فنقرّ بال�شهادة على �أنف�شنا وعلى �لو�لدْين و�الأقربني 
و�إن كان �الآخر خ�شًما لنا والنتماء�تنا، فنكون بذلك حيادّيني يف �ل�شهادة باحلّق دون 
�ِمنَي  ِذيَن �آَمُنو� ُكوُنو� َقوَّ َها �لَّ �أن نتحّيز الآبائنا خوًفا من �شلطانهم �أو ميالً لهم: {َيا �أَيُّ

ِ َوَلْو َعَلى �أَْنُف�ِشُكْم �أَِو �ْلَو�ِلَدْيِن َو�اْلأَْقَرِبنَي} )�لن�شاء 135(.. ِباْلِق�ْشِط �ُشَهَد�َء هلِلَّ

منوذجان: �إبر�هيم �حلرّ و�آزر �لعبد
كانت  �أّياً  �أفر�دها  بحقوق  ود�شاتريها  مو�ثيِقها  وتكّفِل  �الأوطان  كيانات  تّكوِن  قبل 
قبائلهم وع�شائرهم ومذ�هبهم وطو�ئفهم، كانو� يحتمون بالقر�بة و�لقبيلة لي�شمنو� 
وجودهم وحقوقهم، مع ما يف هذه �لعالقة من �لذوبان و�لركون للت�شلط.. و�النتماء 
ل�شيادة مطلقة، وما زلنا مع وجود �الأوطان نعي�س ��شتبد�د هذه �لعالقات و�لهوّيات 
بل ونفخر بها على �أنها دالالت على �لرت�بط، بغ�ّس �لنظر عّما متحقه من حقوق �لفرد 

وفر�دته وحرّيته وباالأخ�ّس �لفكرّية.
هنا برز وعي �إبر�هيم )ع(، و�أّول ما ��شتعاد حني ��شتيقظ حرّيته، �لتي ترجمت مبا�صة 
عب تفكريه �لبحثّي �حلرّ وتوقّفاته �لفاح�شة �لناقدة �لتي �أملت عليه الحقاً مو�قفه 
�أبوه من �لتقليد و�لتم�ّشك �الأعمى بعقيدة  �ملناه�شة، َتباين بال�صورة مع ما عليه 
�حلادثنْي  و�لقمر  لل�شم�س  �أميكن  �لعقلي:  بال�شّك  �ملعرفّية  رحلته  بد�أ  و�إرثهم،  �الآباء 
�الآفلني �أن يكونا رّباً معبوًد� لالإن�شان!؟ �إّنهما يعرتيهما �لنق�س ولي�شا مطلقنْي! �ألي�س 
�الأوىل للرّب �أالّ ياأفل، و�شامل �الإحاطة و�القتد�ر، حّياً ال ميوت؟! �ألي�س �شخيفاً �ّتخاذ 
�أجر�م �أو �أ�شنام منحوتة ال ت�شمع وال تب�ص حمّط تقدي�شنا؟! �أّي منهج �شيطاين �شارب 
مَل  �إفاقة؟!  �لتفاتة  عن  حّتى  وخّدرها  بها  و��شتخّف  �لعقول  باهر  على  ��شتحوذ  قد 
ُتو��شُل �لنا�س �لعكوف ب�شكرٍة على ما هو فا�شل ومن هو فا�شل وال ياأخذهم �إالّ �إىل 

مزيد من �لف�شل و�الإحباط؟! 
يبادر �إبر�هيم -و�لذي مل تّت�شل به �ل�شماء بعُد بل فقط ��شرت�شد باّت�شاله بعقله- �إىل 
حماورة �أبيه م�شفًقا عليه عبودّيته �لز�ئفة، وعلى رهِنه م�شريَه للجهل �ملتف�ّشي �إن 
قَيم  ومعه  �ملنطق  �أ�شاعت  �لتي  �ملتو�رث  �جلهل  منظومة  لكهنة  عقله  ُي�شلّم  بقي 
مبنطٍق  ب�شفقٍة  �أباه  ُيخاطب  �لغرور  عن  وت�شامي  �أدب  وبكّل  �لفطرّية،  �الإن�شان 
�شهل: {.. َيا �أََبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َي�ْشَمُع َواَل ُيْب�ِصُ َواَل ُيْغِني َعْنَك �َشْيًئا )42( َيا �أََبِت 
ا )43( َيا �أََبِت اَل َتْعُبِد  َ�ًطا �َشِويًّ ِبْعِني �أَْهِدَك �صِ �إِينِّ َقْد َجاَءيِن ِمَن �ْلِعْلِم َما مَلْ َياأِْتَك َفاتَّ
َك َعَذ�ٌب ِمَن  يًّا )44( َيا �أََبِت �إِينِّ �أََخاُف �أَْن مَيَ�شَّ ْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحَمِن َع�شِ ْيَطاَن �إِنَّ �ل�شَّ �ل�شَّ

ْيَطاِن َوِليًّا )45(}  �لرَّْحَمِن َفَتُكوَن ِلل�شَّ
و�لديني  �الجتماعي  �أو  �ل�شيا�شي  �لنظام  ق�شوة  يف  فقط  ال  ر�ب�ٌس  �ال�شتبد�د  لكن 
خارجاً، بل يف عمق كل فرد م�شحوٍق بتلك �لعبودّيات دومنا �شعور، لي�شري �لعبيُد 
)�الأتباع �ملو�لون( جمرّد ُن�شٍخ م�شّغرة للم�شتبّدين )�لقادة( �لكبار، ير�شح عنهم مزيُج 
�ال�شتبد�د و�ال�شتعباد يف تقليدية �أفكارهم �لبالية �مل�شتن�شخة �ملجرتّة دومنا حماكمة 
عقل، ويف �ألفاظهم �لتهديدية �ملتعالية با�شم دنيا �أو با�شم �آلهة دين، تلك �للغة �لتي 
م�شاعر  من  ن�شبت  و�لتي  و�ختالفه،  �الآخر  حرّية  وحّق  و�الحرت�م  �حلو�ر  تعرف  ال 
�حلّب ولو الأقرب قريٍب كاالبن نف�شه، فلذلك يظّل »عذ�ُب« تلك �ملجتمعات منزوعة 
ر�كزٌة يف برجمة  »�ل�شيطانّية«  الأّن موجباته  بعمق ومتو�َرثاً  »�لرحمة« متغلغالً 
عقولهم وتغذية م�شاعرهم، ُي�شّمهم وُيعميهم )كحال ما يعبدون وُيقّد�شون ِمن �أ�شناٍم 
�أو رجاٍل( عن كّل ما ُيعَر�س عليهم ِمن حّق وُن�شٍح ونقٍد خارج قوقعة �إرثهم ومذهبهم 

وتقليدهم، فال ُيو�جهون �جلديد �إال بالعنف وحماولة �ال�شتئ�شال: 
َمِليًّا}  َو�ْهُجْريِن  َك  اَلأَْرُجَمنَّ َتْنَتِه  مَلْ  َلِئْن  ْبَر�ِهيُم  �إِ َيا  ِلَهِتي  �آَ َعْن  �أَْنَت  �أََر�ِغٌب  َ{َقاَل 

)مرمي 46(!

�ملفرو�س �أنه يحّب �بنه وال يريد »هالكه«، فلماذ� �إذ�ً يتوّعد »باإهالكه« رجماً بدَل 
حماورته باحلب و�لعقل؟! �إمّنا لُندرك مدى �ل�صر �لعقلي و�لقلبي لالإن�شانية �ملعّذبة 

�مُل�شتَبّد بها لتوحي�س عو�طفها وت�شوي�س �أفكارها.
ُيف�شيان لغايٍة و�حدة؛ تغييب فعل �مل�شلح �مل�شتثري للعقول من  �لهجر!  �أو  �لرجم 
و�جهة �مل�شهد، �أي وجوب ��شتتاره، �أو مبعنى �آخر �إ�شكات �ل�شوت �ملعار�س و�إطفاء 
نوره، الأّن �لعقول كلّت و�أذعنت ملا هو ماألوف حتى ��شتْحَلْت المباالتها بالعو�قب، 
وهذه �لالمباالة لها ما َيعُدها وميّنيها باأّنها �ل�شو�ب، وباأّن ور�ءها �الأجر، و�أّنها عني 

�لثقة باحلّق وبالهدى!

فكيف  و�لعقل..  للفطرة  �ملخالفة  �لوح�شّية  �الأحكام  بهذه  �بنه  ُيهّدد  �الأب  كان  فاإذ� 
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  ما زلنا مع وجود األوطان نعيش استبداد القبائل 

أنها  بها على  ونفخر  بل  والمذاهب،  والعشائر 

دالالت على الترابط، بغض النظر عما تمحقه من 

حقوق الفرد وحريته وباألخص الفكرية.

,,

,,

عّينة  �أّن  يدّلك  ما  �لنفعّية؟  �ل�شيا�شة  بجالوزة  وكيف  �ملخدَّر؟  �ملجتمع  باأوبا�س 
�ال�شتبد�د �أحكاُمها و�حدة، و�أّن �لدفاع عن �ال�شتعباد و�ال�شتبد�د ي�صي متف�ّشياً بن�شٍق 
من �أقزم م�شئوٍل يف �الأ�صة و�حلّي حتى �أعتاه يف �لدولة، و�أّن حماولة �خلروج عن 
�لعبودية �لذهنية هو خروٌج من �مللّة �ملقّد�شة دهر�ً، وكبريٌة عظيمُة �حلرمة لدرجة �أّن 

�أقرب �أقربيك قد يغدو جالّد خروجك �الآثم �ملمنوع!

طبعاً كلّما تطّورت �لتقنيات �ملجتمعّية، ياأخذ »�لرجم« باعتباره ت�شفيًة ج�شدية، 
�أو »�لهْجر« باعتباره ت�شفيًة معنوية، �أ�شكاال حتّقق �لغر�س نف�شه.. فالرجم، �لقتل، 
�ل�شلب، �الإحر�ق، وكّل �أحكام �لرّدة و�لهرطقة و�لتجديف و�لبدعة و�إباحة �لدم.. تقنيات 
�أو  ُمور�شت وما تز�ل �شّد كل َمن ت�شّول نف�ُشه خروجاً على موروث �جلهل �لتقليدي 

�ل�شائد �لديني.. 
�أو �لنفي، �لتهمي�س، �ل�شجن، �حل�شار، �ملقاطعة، �لت�شويه و�لتلويث، �لتكفري  و�لهْجر 
و�لتف�شيق.. وكل �شنوف �لقتل �ملعنوي، جرت على �أنبياء �هلل وعلى غريهم كلّما �أتو� 
بجديٍد يحاول حترير �لنا�س و�نت�شالهم من عبودّياتهم �لز�ئفة، بتحرير عقلهم ودينهم 
معاً من �حتكار �أيدي منتفعني قاب�شني بخناق م�شائر �لنا�س ديناً ودنيا، لذلك كان 
�شعار �لتحرير �لديني يبد�أ بالرف�س د�ئًما ال باالإثبات، رف�س �الآلهة �مل�شنوعة، ورف�س 
�أنف�شهم  وين�شّبون  و�لفكر،  و�لنا�س  و�الآخرة  و�لدين  �هلل  يحتكرون  لرجال  �الرتهان 
 َ ك�شادٍة للتحرمي و�لتحليل، و�الإماتة و�الإحياء: )َما َلُكْم ِمْن �إَِلٍه َغرْيُُه( )�أاَل َنْعُبَد �إِال �هلَلّ
ُه ال �إَِلَه  ِ( )�أَْن �أَْنِذُرو� �أََنّ َوال ُن�ْصَِك ِبِه �َشْيًئا َوال َيَتِّخَذ َبْع�ُشَنا َبْع�ًشا �أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن �هلَلّ

�إِال �أََنا(.. كلّها فعلُها �لنفي.
فنطَق عندها �شادُة �الإماتة و�الإحياء لتغييب �لعقل �جلمعي �أن ي�شتفيَق �أحُد �أفر�ده:

َ{َقاُلو� َحرُِّقوُه َو�ْن�ُصُو� �آَِلَهَتُكْم �إِْن ُكْنُتْم َفاِعِلنَي}!
�آخر يختلف  ن�ْص �ل�شيخ، ن�ْص �ملذهب، ن�ْص �لدين، ن�ْص �لطائفة.. �لخ، لي�س �شيئاً 
و�لو�شيلة، وحني  �حليلة  يفقد  �ملغلوب على عقله حني  فاالإن�شان  �الآلهة،  ن�ْص  عن 
يفتقر �إىل روؤية علمية �شحيحة فاإّنه �شيبحث عن �ل�شلوى و�لعز�ء ليتعاىل على و�قعه 
وعقله،  فطرته  �إطار  وم�شاحات خارج  �رتد�د�ت  �إىل  ُي�شاق جمعّياً  ثّم  ومن  �ملاأزوم، 
فيعي�س  �ل�شكينة،  �أو  �خلال�س  عندها  يلتم�س  �أن  �أمالً  و�قعه،  تخدم  وال  به  تنتك�س 

مفارقات خطرية متتالية!  

بهذ� ننتهي �إىل منوذجنْي ميالآن �لعامل كلّه ويقفان على طريْف نقي�س؛ منوذج �إبر�هيم 
�لذي �ختار �أن يكون حرّ�ً، ومنوذج �أبيه �آزر �لذي د�فع ب�ص��شة المنطقّية عن عبودّيته، 
منوذج يطلب �الإله �حلقَّ و�حلكمُة �شاّلته �أينما وجدها �أخذها، و�آخرون �شنعو� �إلههم 
على  بناًء  ر�أيه  فكّون  حترّر  َمن  منوذُج  وطو�ئفهم،  �أهو�ئهم  مقا�س  على  وحقائقهم 
ما »جاءه من �لعلم« متى ��شتقر�أ و�قعه بنز�هة ومو�شوعية حيادّية غري حمابية 
لن�شبه وتر�ثه ومهنته، و�آخر خانٌع متيّب�س على تقليده �ل�شائع وعقائد جمتمعه، قد 
�أ�شلم عقله بالكّل، و��شتعّد لو�أد كّل ند�ء حترّر ودعوة �نعتاق ولو بانتهاك �أقد�س قَيمه 

�لفطرّية، وب�شْحق �شمريه وجوهره �الإن�شاين! 
فهل يا ترى ُيوَجد نظريُ �إبر�هيم �ليوم؟ وكم يا ُترى �أ�شباه �آزر؟!

»حرّية �لر�أي« �ل�شعار �الأجوف
�أّن لديك ر�أيا( لها ما يناظرها يف ماأثورنا  فالكلمة �ملفتاحية )حرية �لر�أي تفرت�س 
�أن يعي�س  �الإ�شالمي: )ال تكن عبًد� لغريك وقد خلقك �هلل حرّ�(، وهذه �مليزة تفرت�س 
�الإن�شان �شّيد نف�شه يف رحاب �أحكام �لعقل و�لعلم فقط وفقط، ليكونا قيمًة �أ�شا�شية 
و�شمة ممّيزة من حياته، فُي�شبح �إبر�هيمّياً قادر�ً على �لتحرّر من �لعبودّيات �لز�ئفة 
به  يطّور  قيمة  ذي  حرّ  �س  ممحَّ ر�أي  لتكوين  �ملفرو�شة،  �جلمعّية  و�ال�شتحو�ذ�ت 
جمتمعه و�الإن�شانية، دون خوف من حْجر، �أو �ّتهام بالزندقة وبخروج على �ملوروث 

وِمن �لدين.. �لخ!
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فالكثري �ليوم ُينادي بالدميقر�طية، ويثور ب�شعار �حلرية، مطالباً بحرّية �لر�أي، ولكن 
�الأغلبّية لي�شو� �أحر�ر�ً يف و�قع �حلال، ولي�س لهم ر�أٌي ذ�تّي نابٌع من عقلهم �ملتجرّد 
��شتبّد  َمن  �آر�ء  ومبنيٌّ على معطيات علمّية حقيقّية، بل هم فقط يرّددون كببغاء 
دونهم بالر�أي، هم م�شاكني كامل�شكني �آزر، يرّددون باإمياٍن حاّر ال نظري له مقوالت 
�حلزبّيني،  �لدينيني،  �لعلمّيني،  �لقبلّيني،  و�شاد�تهم  �آبائهم  �أو  �لكبار،  �أو  �لرت�ث، 
�شهم وت�شّيَدهم و�شار كر�أيهم،  �الإعالميني..�لخ، فهم ُن�شٌخ كربونّية متقنٌة لر�أٍي قد تلبَّ
�أو يوؤولون جمرَّد م�شّخمات ل�شوت فوقايّن �أوحد لي�س هو �شوتهم يجهلون دو�عيه 
وت�شميناته، وحني يهتفون بـ »حرية �لر�أي« ال يق�شدون ر�أيهم �مل�شتقّل حتماً الأّنهم 
بال ر�أي يف �حلقيقة، فعقولهم مغلوبة و�شوتهم �حلقيقي مقموع.. بل يق�شدون �شمناً 

�ل�شماَح طوعاً بت�شييد ما َت�شّيَدهم، لتو�شعة نطاق �ال�شتعباد وتاأ�شيله!

هذ� جتده جلّياً يف كّل �لبجمات �حل�شدية؛ �شو�ًء با�شم �لنظرّيات �لعلمية �أو �ملذ�هب 
�لدينية �أو �الجّتاهات �حلزبية و�لقبلّية، بحيث ال ي�شتطيع �لتابع، �ملتحزّب، �ملتمذهب، 
�ملو�يل.. �أن ي�شّذ عن �لنمط لُيكّون ر�أًيا ُيخالف �لقوقعة �ملعرفّية �ل�شائدة، وحتى ما 
ُي�شّمى بالر�أي �لعام فلي�س بر�أي، بل برجمة للر�أي يف �جّتاه حمّدد ُتفبكه �لدعايات 
و�الإعالم، نلم�س هذ� ب�شهولة يف ما ُي�شّمى �أ�شو�ت �لناخبني مع �أّنهم ملّقنون حزبّياً 
�أو م�شرّيون دينيًّا، فال�شوت م�شتعاٌر ولي�س �شوتهم، مثلما �أّن �لر�أي مفرو�ٌس على من 

ُيفرَت�س �أن يكّون ر�أياً بعد در��شة جّدية كممّثلي �الأحز�ب )�ملنتخبني!(.

�إّن حرّية �لر�أي تفرت�س �أّن لديك عقالً م�شتقالًّ مبنطٍق �شليم ُيكّون ر�أيك بحرّية وفق 
معطيات حقيقية ملمو�شة، �أو يزن �الآر�ء �ملعرو�شة بنز�هة وحيادّية ليتخرّي �أح�شنها 
مبيز�ن �ل�شدق و�لعدل، ثّم �أن يكون والوؤك وتبّنيك الأح�شن �الأفكار و�أ�شلحها، ال الأقرب 

�الأفر�د و�لكيانات و�النتماء�ت �إليك.

و�الجتماعية  و�ل�شلوكية  )�العتقادية  �ملزمنة  مب�شكالته  يعرتف  �ملرء  يبد�أ  فحني 
و�ل�شيا�شية( كما هي دون تزييف وحتجيم �أو تزيني، ويو�جهها بحرّية ونز�هة وحتليل 
علمّي، فقد بد�أ الأّول مرّة ي�شتعمل عقله بحرّية وُيكّون ر�أيه، ومع �أّنه �شُيعاين حّقا، 
�س  لكنه ُيدرك �أنه يعاين، �أّما �أخطر ما يتهّدد �ملري�س فهو �أن يتجاوز �شوَت �مل�شخِّ
ه خلَف �أوهاٍم و�ّدعاء�ت باأّنه )�أو �الأّمة، �لوطن، �ملذهب، �حلزب...( بخري،  وُينكر مر�شَ

وعلى هدى وبتطّور و�أمان وكمال! مع �أّن �لزو�ل و�شيك. 

بالديموقراطية،  ينادون  اليوم  الكثيرون   

يقصدون  ال  الرأي«  »حرية  بـ  يهتفون  وحين 

في  رأي  بال  ألنهم  حتمًا  المستقل  رأيهم 

وصوتهم  مغلوبة  فعقولهم  الحقيقة، 

الحقيقي مقموع

,,

,,
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�شافًيـــا نبعـًـــا   �هلِل   كتـــاُب  هـــذ� 
�أ�شـــباُهها حـــو�دٌث،  �لِعظـــاُت  فيـــه 
�ُشـــّنًة قْبلـــَك   �الأقــــو�م  فتنـــُة  هـــي 
هـــوًى بد�خِلـــِه   ُمنفعـــٍل  ولـــكّل 
و�حــــٌد وربـــي   �أ�شمــــــــاًء   �أ�أروُم 
و�شفاوؤهـــا عقيدتـــي  تكـــوَن  واَلأْن 
ـــــه فاإنَّ �لو�شـــاِل  درَب  يل  ويزيـــَن 
نحـــوه �أ�شــــري  �لعمـــر  فالأبذلـــنَّ 
وكلّــــه �جلميـــل  بالعمـــِل  للخـــرِي 
ومر�مهـــا فوجهتـــي  �أمـــوَت  واَلأْن 
�شبابتـــي �أبــــوُح  من�صحــًــــا  �ألقـــاُه 
حما�شــــبي وهــــو  �هللَ  واَلألقـــنيَّ 
ولقاِئـــه بحِبــــِه  �أديــــَن  والأْن 
كلِّهـــا حظوظـــي  مـــن  عنـــدي  الأَحـــُب 
وحمجتـــي عقيـــــــدتي  بيـــاُن  هــــذ� 
لــــها ي�شـــعى  قبلــــٌة  قلـــٍب  فلكــــِل 

ُمعيـــــن خـــرُي  �هلِل  بهـــدي  �أنعـــْم 
تاأتـــي بهـــا حتــــــًما علــــــيَّ �شـــنيني
�لديــــِن ليـــوِم   تبقـــى   هكـــذ�  هـــي 
�لتلقيــــِن لعبـــِة   يف   متمر�ـــسٍ  
يقينــــي جميـــَل  �أ�شــــري  �أْن  هيهـــاَت 
كجنـــني بد�خلـــي   يعيـــــ�ُس  ُحلــــًما 
هـــو غايتـــي، هـــو منيتـــي، وحنينـــي
تهديـــــنــــي عالئــــــــًما  �إيلَّ  ُيلقـــي 
تكوينـــي يف  �شـــاَر  حُللمـــي  في�ـــسٌ 
ومعينـــي نا�ـــصي  وربـــي  ربـــي، 
يريــــني و�ل�شـــابغاِت  في�شمنـــي 
بديـــــني عملــــُت  مـــا  وَلياأجـــــــرينِّ 
�شنيـــــــن غيــــــــــَر  لقيـــاُه  يف  و�أذوَب 
ت�شقيــــني �إلـــــــّي وح�ـــصٍة  تــــاأتـــــي 
فـــاأروين فاقــــها  مـــا  تعلمـــــــو�  �إْن 
ير�شينـــي مبـــا  �شـــعيي  �لتقـــى  وقـــد 

بيــــاُن عقيدتي 
ومحجتي

بقلم: عبدالهادي طريف
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اإلسراء   والمعراج
            معركتان للنجاح والسمّو

بقلم: عباس النجار

بإلقاء  والمعراج  اإلسراء  بذكرى  عام  كل  من  رجب  شهر  من  والعشرين  السابع  في  المسلمون  يحتفل 
الخطب والكلمات نثرا وشعرا وسردا للحادثة التاريخية، ليبقى العلُم بهذه الواقعة العظيمة محصورا في 
إطار الذاكرة، دون أن يتحّول إلى معرفٍة تالمس وجدان المسلم وتفاصيل حياته اليومية! كما هو الحال في 
المجتمعات المتخلفة، والتي عادة ما يكون العلم فيها هّشًا مفككًا، ال يقع في دائرة المعرفة مباشرة، مما 
التي تعكس سلبيًا ما يحيط بالمجتمع من ظالم وجهل،  إلى المرآة،  إلى ما هو أقرب  يحيله بعض الجّهال 
إلى  الحال كما هو! فهل لإلسراء والمعراج من رسالة  الوعي وتزييفه، واإلبقاء على  أداًة لتغييب  بل يصبح 

المسلمين اليوم لتغيير واقعهم؟



اإلسراء والمعراج معركتان للنجاح والسمّو

 قبل �الإجابة على �ل�شوؤ�ل ينبغي �لتاأكيد على �أّن تعاليم �ل�شماء �إمنا جاءت ل�شناعة 
�ملطالب  بنيله  تتحقق  ال  �شعادته  و�أّن  �حلياة،  هذه  لي�شقى يف  ال  لي�شعد  �الإن�شان 
�ملادية و�للذ�ئذ �حل�شية فقط، و�إمنا ب�شمّوه �لروحي و�الأخالقي و�ن�شجامه �لنف�شي، 
�لروحي  �الت�شال  حبل  ليبقي  وت�شجيعها  �ملعنويات  دعم  على  �الإ�شالم  يعمل  لهذ� 
حرمته  له  وي�شون  لالنطالق،  قوية  دفعة  �الإن�شان  يعطي  ما  �رتخاء،  دون  م�شدوًد� 

وحريته وكر�مته و�إن�شانيته و�شالمه.
�لقر�آن باعتباره �آخر ر�شاالت �ل�شماء جاء موؤكد� على �شحيح ما جاءت به �لر�شاالت 
�ل�شابقة ومهيمنا عليها، ويف �لوقت نف�شه منفتحاً على حتّوالت �مل�شتقبل وتطور�ته 
�خللق،  يف  �شبحانه  �هلل  �شنة  هي  كما  �لور�ء،  �إىل  �جتاهه  عك�س  ي�شتحيل  بحيث 
تنتج  ولكنها  لبذرتها،  �أن تعود  –مثال- ال ميكن  �لبذرة  �لتي خرجت من  فال�شجرة 
بذور�! و�إال �أ�شبح �الإ�شالُم جاهليًة وكفر�، كما قال)�س( ملن عرّي �أخاه �مل�شلم بلونه 
�الأ�شود: )�أجاهلية بعد �إ�شالم!(، وقوله يف خطبة �لود�ع: )ال َتْرِجعو� بعِدي كفاًر�، ي�ِصُب 

بع�ُشُكم رقاَب بع�ٍس(.1

�الإ�ص�ء  حادثة  حيثيات  معرفة  من  �أّوال  البد  عليه،  لالإجابة  �ل�شوؤ�ل  �إىل  ورجوعا 
و�ملعر�ج و�لظروف �لتي ز�منتها، ومن ثّم تلّم�س �آثارها على و�قع �لر�شالة، و�لتعرّف 
�أهل �الأر�س، ال�شتلهام �لدرو�س و�لعب يف �لظروف  �إىل  �ل�شماء ور�شائلها  على روؤية 
فيها  طريقهم  ولي�شّقو�  �لكرمية،  �حلرّة  حياتهم  وفقها  �مل�شلمون  لري�شم  �مل�شابهة، 
و�ملو�قف  �ل�شاغطة  �حلو�دث  من  �شل�شلة  بعد  وقعت  فاحلادثة  ل�شعابها،  قاهرين 
�أبي طالب  فقُد عمه  تاله  �لذي  قري�س  �لر�شول)�س(، كح�شار  و�جهها  �لتي  �ملحبطة 
يف �لعام �لعا�ص للبعثة، �شنده �لقوي �لذي �شانده يف مو�جهة عتاة قري�س، وفقده 
زوجته و�صيكة دربه وحياته خديجة �لتي �آزرته ماديا ومعنويا. ما دعاه �إىل �لتطلع 
�إىل مكان �آخر غري مكة، فكانت رحلته �إىل �لطائف، ولكنه عاد مك�شور �جلناح خمذوال! 
ورغم ذلك، مل يعرف �لياأ�ُس �لنفاذ �إىل قلبه، وقال قولته �مل�شهورة: )�للهم �إن مل يكن 

بك علي غ�شب فال �أبايل ولكّن عافيتك هي �أو�شع يل(.2

وفعال كان نتيجة هذ� �الإ�ص�ر و�لثبات على �ملبد�أ، �أْن جاء مدُد �ل�شماء ليفتح �آفاقا 
�أرحب مما �شاقت به �الأر�س، فكانت حادثة �الإ�ص�ء و�ملعر�ج الإعادة �شحن �لطاقة، 
ولر�شم �خلارطة للمرحلة �ملقبلة )�لهجرة �إىل يرثب( و�لتي ت�شتوعب �لظروف �ملحيطة 
بح�شول  �أمله  و�أحيى  )�س(  �لر�شول  عزمية  من  �شّد  �لذي  �الأمر  �لكبرية،  و�لتحديات 
�الأبو�ب،  جميع  بَطْرق  و�لنك�شات،  �ل�ّشد  رغم  �لدعوة  مو��شلة  على  فاأ�ّص  �لتغيري، 
�آمنو� به،  �إىل مكة يف �ملو�شم حتى �لتقى نفر� من �خلزرج  �لقادمة  ومالقاة �لوفود 
�إىل  �لر�شول)�س(  يهاجر  �لقادم، ومل  �لتغيري  نطفة  �نعقاد  بد�ية  �لبيعة  تلك  فكانت 

�ملدينة �إال بعد �أن هياأ �الأر�شية لبناء �لقاعدة �الأ�شا�س لدولة �لعدل �ملنتظرة.
من  �لو�قع  �أر�س  على  مادية  حركة  –باعتباره  لالإ�ص�ء  �لر�شول)�س(  ترجمة  كانت 

م�شجد مل�شجد - بالتخطيط و�لتنفيذ �لناجح للهجرة من مكة )�مل�شجد �حلر�م( �إىل 
يرثب )�مل�شجد �لنبوي(، عب �الأخذ باالأ�شباب، حماكيا بذلك �إ�ص�ءه من �مل�شجد �حلر�م 
هجرته  �لفردية يف  معاناة جتربته  من  �ال�شتفادة  بعد  وذلك  �الأق�شى،  �مل�شجد  �إىل 
�أما ترجمته )�س( للمعر�ج فكانت عب متّثل روح قيم �ل�شماء لالرتقاء  �إىل �لطائف، 
باالإن�شان لينعم باحلياة �لطيبة يف دولته �حلديثة، حيث �أّلف بني قلوب �أعد�ء �الأم�س 
�لفقر�ء  حقوق  وكفل  و�الأن�شار،  �ملهاجرين  بني  و�آخى  �إخو�نا،  �هلل  بنعمة  لي�شبحو� 
باالآخر  و�العرت�ف  و�لف�شيلة  �لعدل  وقيم  �ل�شالم  ثقافة  لن�ص  و�أ�ّش�س  و�ملحتاجني، 
و�حرت�م �ملو�ثيق، و�لتعاون على �لب و�لتقوى، ون�صة �ملظلوم وعدم �العتد�ء ونبذ 
و�أر�شى دعائم حقوق  �لظلم و�لغ�س و�الحتكار و�لربا و�لفو�ح�س،  �لع�شبية، وحارب 
�الإن�شان وعلى ر�أ�شها حرية �لعقيدة و�مل�شاو�ة �أمام �لقانون، وحتقيق مفهوم �لوطن 

و�ملو�طنة كما �أثبتتها بنود )وثيقة �ملدينة(.

تعلٍّم  رحلة  و�إمنا  �شياحة،  �أو  ُنزهة  مبثابة  ومعر�جه  �لر�شول)�س(  �إ�ص�ء  يكن  مل 
�لو�قع،  حركة  على  �لفّعالة  لل�شيطرة  مب�شبباتها  لالأ�شباب  وربط  معارف  و�كت�شاب 
وتوجيه م�شاره، ومن يتاأمل يف �شورة �الإ�ص�ء يتبني له باأّن �لنبي )�س( مل يكن �أمام 
طريق ممّهد �شهل �لعبور، و�إمنا كان �أمام حميط ال تهد�أ �أمو�جه، والبد من عبوره من 

خالل معركتني يخو�شهما خللق �لظروف �ل�شاحلة، ليمار�س يف ظلها نعمة �حلياة.

�ملعركة �الأوىل: �الإ�ص�ء
وميثل �حلركة �ملادية على �أر�س �لو�قع �لوعرة �شمن �شياق زماين حمّدد، فاحلركة 
خارج �لزمان ال تكون و�قعية وال ُيكتب لها �لبقاء و�لنجاح، فاالإ�ص�ء معركة مرحلية 
�أن يخ�صها يف  و�إْن خ�صها فلي�س بال�صورة  �أن يك�شبها،  �الإن�شان  )ظرفية( بو�شع 
هو  عنها  �لناجت  �الأذى  �أو  و�الأمل  فيها حمتمل،  �خل�شارة  فحجم  كان  ومهما  غريها، 
دو�مها،  ك�شب  ك�شبها  يف  وال  نهاية،  خ�شارتها  يف  لي�س  �إذ  �الحتمال،  نطاق  �شمن 
و�لوظيفة  �لدر��شة  مثل  �حلياة  �ملادية يف هذه  ذلك على جميع ممار�شاتنا  ينطبق 
�الأخرى  �ليومية  �حلياة  �أعمال  وجميع  و�الإجناب  �الأ�صة  وتكوين  و�لتجارة  و�لزو�ج 

�شو�ء �ل�شيا�شية منها �أو �الجتماعية �أو حتى �ملمار�شات �لعبادية. 
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�ملعركة �لثانية: �ملعر�ج  
وميثل �حلركة �ملعنوية �لتي ت�شمو على �لو�قع، وت�شتمّد طاقتها من عامل علوي 
�ملادي  �لو�قع  مو�جهة  جذوة خريه يف  و�إبقاء  و�الأمل  بالعزمية  �ملوؤمن  ُتغّذي 
�ل�شعب، وُتلهمه �حللول من خالل نظرته لالأمور من جهة علوية مل يكن لري�ها 
وهو خمتنٌق يف زحمة �لو�قع �الأر�شي وم�شكالته، وهي معركة م�شريية ال ينبغي 
�أو يهمل �لت�شدي لها، فخ�شارتها خ�شارٌة للقّوة �لد�فعة  �أن يرت�خى فيها  للمرء 
لتحقيق �لغاية من وجوده يف هذه �حلياة، وهي كل �شيء بالن�شبة له، �إذ يبقى 
�لتي  الرتباطه باجلذور  �آلة معطوبة دون روح، فاقد�ً  �الإن�شان من دونها جمرّد 
تغّذي وجوده بالتوجيهات و�لتعاليم، وفاقد�ً �أي�شا الإح�شا�شه بالهوية، مما يزيد 
من ياأ�شه بال�شعور النتمائه �الإن�شاين، وكذلك فاقد� الإر�دة �لتعايل على �ملنكر�ت 
و�ل�شب على �جلر�حات وجتاوز �ملعوقات، ما يدفعه �إىل �أفعال معادية �أو مدّمرة 
للذ�ت، وما �أكرث هذه �لنماذج �لتي خ�صت �إن�شانها )جوهرها �ملعنوي( يف و�قعنا 
�أ�شبحو� كائنات تعي�شة متع�ّشبة نذرت نف�شها فقط للتدمري  �إذ  �ملعا�س �ليوم، 

ولو با�شم دين حمّمد )�س( نف�ِشه!
        

متثالت �الإ�ص�ء و�ملعر�ج
تعتب �ل�شالة مثاالً، حيث يخو�س �مل�شلي حني �أد�ئها �ملعركتنْي معا، فال�شعي 
)�لكعبة  حمددة  جغر�فية  باجتاه  �لوقوف  ثم  و�صوطها،  بوقتها  �أد�ئها  �إىل 
�مل�صفة(، وما ُيوؤدى فيها من �أفعال �لقر�ءة و�لركوع و�ل�شجود و�لقيام، كل هذ� 
�ملناخ �ملادي و�حلركات �لظاهرية �ملوؤد�ة بان�شباط من قبل �مل�شلني ميّثل حالة 
�إ�ص�ئية، �أما �لعروج –وهو �الأهم- فهو حالة ح�شور �لقلب و�خل�شوع و�لرتكيز 
و�لتي بال �شك تتفاوت بني م�شٍل و�آخر، وهي حالة وعي فردية، لهذ� قيل: )�ل�شالة 
معر�ج �ملوؤمن(. هذه �ملعيارية يف تقدير �الأهمية بني �ل�شكل و�مل�شمون تنطبق 
�لثابتة  �جلوهرية  �إ�شرت�تيجيتنا  ي�شاعدنا على حتديد  ما  �أعمالنا،  على جميع 
�ل�شغرية  �ل�شكلية  �لتكتيكات  تفا�شيل  بو�شلتنا يف  ت�شيع  �أن  دون  �حلياة  يف 

�ملتغرية.

�أن  رمّبا ُت�شَجن بظلٍم ولن ت�شتطيع �خلروج من �ل�شجن مهما فعلت، لكن �حذر 
ت�شجن نف�شك يف �لياأ�س؛ فتن�شى �أن تفرح وت�شكر وتذكر ومتنح َمن ي�شاطرك �لهّم 

و�ل�شعادة. 
رمّبا تف�شل يف �لدر��شة لكن �حذر �أْن تخ�صَ حَبّ �لتعلّم؛ فالطالب �لذي ف�شل يف 
در��شته يف مرحلة ما، عليه �أن ال ي�شت�شلم للجهل و�لف�شل ويياأ�س ويكره �لتعلّم، 
�لتي  و�الأّم  جتارته،  خ�ص  �لذي  و�لتاجر  �جلهد،  وي�شاعف  �لكرّة  يعاود  و�إمنا 
فقدت فْقد�ً، و�ملر�أة �لتي فاتها زو�ج �أو �إجناب، و�ملري�س �لذي ��شتع�شى �شفاوؤه، 
وغريهم، عليهم �أن ال يعتبو� ذلك نهاية �لعامل فُينهو� حياتهم، �أو يبتئ�شو� بقية 
�أعمارهم، فلديهم جوهرٌ هو �أ�صف مما فقدوه ماّديا، عليهم حماولة �لنهو�س ما 
��شتطاعو�، متذّكرين �أّن معركتهم �الإ�شرت�تيجية �الأهم، �لتي يف خ�شارتها خ�شارة 
�أنف�شهم، هي �لتي �أ�شماها �لر�شول)�س( »�جلهاد �الأكب« وهي معركة �لعروج، �أي 

�لتحلّي باإ�ص�قة �لروح و�الأمل �مل�شبوب.

بمثابة  ومعراجه  الرسول)ص(  إسراء  يكن  لم    
طريق  أمام  يكن  لم  )ص(  فهو  سياحة،  أو  ُنزهة 
ال  محيط  أمام  كان  وإنما  العبور،  سهل  ممّهد 
تهدأ أمواجه، والبد من عبوره من خالل معركتين 
في  ليمارس  الصالحة،  الظروف  لخلق  يخوضهما 

ظلها نعمة الحياة.   
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اإلسراء والمعراج معركتان للنجاح والسمّو

فاالإن�شان �لذي ي�شعى يف طلب معا�شه، �أو جتارته، �أو در��شته، �أو بناء �أ�صته، �أو تطوير 
�أو �إ�شالح جمتمعه، يخو�س معركًة خارجية يف مو�جهة �لعقبات �لتي تعرت�س  نف�شه، 
�لظروف  زو�يا  لتدوير  �لعقلية  �ملرونة  من  كاٍف  بقدٍر  يتحلّى  �أن  وعليه  م�شعاه،  طريق 
�حلاّدة ليتحّقق له ما ياأمل، ولن يتاأتى له ذلك �إال بعد �أن يجتاز بنجاح معركته �ملعنوية 
و�لت�شميم على  و�لعزم  �ل�شادقة  �لنية  توّفر  تبد�أ مع  �لتي  �لنف�س  �شلبّية  �لد�خلّية مع 
للمثّبطات  �ال�شت�شالم  وعدم  نوى،  ما  على  ��شتقامًة  معها  وت�شتمر  )�لتطوير(،  �لتغيري 
�الأنبياء  كان  هكذ�  وقدرة حتّمل،  جميال  و�شب�ً  �الأفق  �شعًة يف  ُيك�شبه  ما  و�ملحبطات، 

–عليهم �ل�شالم-.

�إّن �أغلب م�شكالتنا على �مل�شتوى �لفردي، �الأ�صي، �الجتماعي �أو حتى �ل�شيا�شي ناجتة عن 
�شيق �أفق و�شيق �شدر، ورمّبا عقدة حلّها �أخالقّية ال �إجر�ء�ت ماّدية، فتتع�ّشى �مل�شكلة 
طاملا بقي �الإن�شان �أ�شري هذ� �ل�شيق، عليه �أن يّتخذ خلوًة ملر�جعٍة �شادقة، وحلظة �رتقاء 
روحي ت�صف على �مل�شتقبل لي�شتبني له �حلّل �ل�شحيح، �إّن �لنظر للم�شكلة من منظار 
�لو�قع، هذ� ما يوّفره �شفاء  �أزّقة  روؤيته وهو يف  روؤية ما يعجز عن  �أعلى يتيح للمرء 
�لروح بالتاأّمل و�لتفّكر و�لتّذكر، فاالإن�شان �لذي بلغ �شيئا منه ي�شتطيع �أن يعي�س يف غمرة 
�حلياة، بل �أن يكون من زعماء هذه �لغمرة وهذ� �ل�ص�ع، ومع ذلك يحلق مرتفعا بنف�شه 
عنها فريى �لدنيا على حقيقتها �ملجرّدة، ي�شتطيع �أن يتفّهم ت�صّفات �الآخرين بل وُيو��شل 

حّبهم حتى لو �أجرمو� يف حقه فيقول: )�للهم �هِدِ قومي فاإنهم ال يعلمون(.3

حمطات معر�جية 
مل يغفل �الإن�شان وهو يقطع �أ�شفاره �لبعيدة �أن يجعل له حمطات ��شرت�حة يعرّج عليها 
)موؤقتا( للتوقف و�لر�حة و�لتزّود باملوؤن ملو��شلة �لرحلة، كذلك حاله يف رحلة �حلياة، مل 
يرتكه �هلل هْمال، بل �صَع له من �لوقفات ما يتزّود منها روحياً، لي�س للهرب من مو�جهة 
�لو�قع، بل لالنطالق جمّدد� بروح وطاقة جديدتنْي، ففر�ئ�س �ل�شالة و�شيام رم�شان و�حلّج 
�ل�شالة  فما بني  و�أدر�ن،  لوثات  بالنف�س من  و�لتنقية مما علق  للت�شفية  كلها حمطات 
و�ل�شالة كفارة ملا بينهما، وما بني �جلمعة و�جلمعة كفارة ملا بينهما، و�حلج وموقف 
عرفات ينبغي �أن يكّفر� �لذنوب جميعا لريجع �الإن�شان كيوم ولدته �أُمه، هكذ� ينبغي �أن 

تكون و�إال فقدت روحها وعادت ق�شوًر� بال طائل.

عروجه  لنف�شه حلظات  ُين�شئ  �أن  لالإن�شان  بل  تلك،  على  �لعروج  تنح�ص حمطات  وال 
�خلا�شة متى �قت�شت ظروفه، باأن يختلي بعيد� عن �شخب �حلياة ليقوم بجردة ح�شاب 
ملا م�شى، وملا ينوي �لقيام به فيما ياأتي، �أو يلجاأ �إىل �هلل عز وجل يف �أّي وقت ي�شاء، 
�شبحانه وبني عباده حجاب  بينه  فلي�س  نف�شه يف موقف،  �أو خذلته  به خطب  �أمّل  �إْن 
ذلك  عن  عجز  فاإن  �لعقل،  وهو  و�قعهم  على  و�ل�شمو  �الت�شال،  يتم  به  ما  زّودهم  وقد 
بنف�شه، فلي�شتعن بنا�شح يثق به لريفعه، ويف هذه �حلالة يكون للنا�شح دور �مل�شاعد 
ما  وفتح  فيه  �الأمل  وزرع  �ملن�شوح  �أفق  تو�شعة  هو  به  يقوم  ما  ُجّل  �إذ  �لعروج،  على 
��شتغلق على عقله فهُمه من �الأمور، فلو �أّن زوجنْي �ختلفا وحدث �ل�شقاق بينهما حيث 

حتى  أو  االجتماعي  األسري،  الفردي،  المستوى  على  مشكالتنا  أغلب  إّن    
ال  أخالقّية  حّلها  عقدة  ورّبما  صدر،  وضيق  أفق  ضيق  عن  ناتجة  السياسي 
الضيق،  أسير هذا  اإلنسان  بقي  المشكلة طالما  فتتعّصى  ماّدية،  إجراءات 
على  تشرف  روحي  ارتقاء  ولحظة  صادقة،  لمراجعٍة  خلوًة  يّتخذ  أن  عليه 

المستقبل ليستبين له الحّل الصحيح.  
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ي�شعب على كل منهما روؤية ف�شل �الآخر عليه –مثال-، فهما بحاجة �إىل م�شلح بنْيٍ 
حكيٍم يخرجهما مما هما فيه، لي�س �إخر�جا ماديا و�إمنا برفع م�شتوى �لوعي لديهما 
وتذكريهما مبز�يا كل طرف، وباحلّب و�مل�شرتَك بينهما، و�أّن �ل�صر لو �أ�شاب �أحدهما 
بني  يكون  وما  و�لعقالء يف جمتمعاتهم،  �حلكماء  دور  هذ�  حتما،  �الآخر  به  لتاأّثر 

زوجنْي يف �أ�صة، يكون بني طو�ئف وفرقاء يف وطن، وبني مذ�هب يف دين.

�أّن �النتقال �ل�شدق  فاالإ�ص�ء كنقلة ِمن م�شجد مل�شجد، )وكّل �مل�شاجد هلل(، تفهمنا 
ينبغي �أن يكون بالكّل باجل�شد و�لروح، ال بج�شد دون روح، فكم من دخل �مل�شجد 
بدنا وروحه معلّقة بهٍمّ �آخر، وكم من �نتقل �إىل بيت جديد، ولكن فكره وروحه معلقان 
ببيته �لقدمي و��شت�شحب كّل م�شاكله معه فلم ينعم باال�شتقر�ر، وكم زوج وزوجة 
تزوجا وقلبهما معلّق مبا �شبق! البد من �النتقال قلباً وقالبا، وكذلك �لتوبة من �لذنب 

�أو �خلطاأ �أو �جلهل.. �لخ، ما مل يكن �نتقاالً حقيقيا، فلن ينعم �ملرء بجديده قط.

معارك  يقود  �أن  ي�شتطيع  ال  �الأخالقي  و�ل�شمّو  بالرحمة  لينب�س  يعرج  ال  قلباً  �إّن 
�حلياة ب�شالم، و�إذ� غلب معاركه ف�شيغلب بال�صّ، الأّن عدم �شمّوه )عروجه( يعميه 
عن روؤية حق �الآخر يف �لوجود و�الختالف، ثّم لن ُيتاح له »�لت�شامي« على �آالمه 
�لتعارف  بدل  وتقاطع  وتناحر  معارك  �شاحة  �إىل  به  �حلياة  حُتال  و�نفعاالته، مما 
�إىل  قبالً  )بعروجها  نفو�شهم  �شمت  َمن  �أّما  و�لت�شارك!  و�لتو�دد  و�الحرت�م  و�لتعاون 
عامل �مُلثل و�لقيم( فقد كبت عقولهم و�ن�صحت �شدورهم لل�شالم، ولعّل مثالهم -يف 
�لعن�صي  �لتمييز  ُينهي حقبة  �أن  ��شتطاع  �لذي  مانديال(  )نيل�شون  �لر�هن-  وقتنا 
�لتي �كتوى بنارها عقود�. فبعد �شبع وع�صين �شنة ق�شاها يف �ل�شجن كانت �أ�شئلة 
�ل�شحفيني له ترّكز على معاناة �ل�شجن وما القاه فيه، ولكن هذ� �الإن�شان �لكبري �لذي 
وّظف خلوته يف �ل�شجن للتوّقد وللتاأّمل يف حال قومه ووطنه، �أجابهم باأنها فرتة قد 
خلْت و�نتهْت فلن يتكلّم عنها، بل عن �مل�شتقبل، و�إنه يتفّهم خماوف �لبي�س �أي�شاً! 
ولذلك خرج بخطة حو�ٍر حلّل ال ي�شتثني �أحًد�، ومل يفكر �أبًد� يف �النتقام، وكان ذلك 
�شمانة جناح �حلل، »مانديال« �لذي ن�شح �ل�شعوب �لعربية �ملنتف�شة باأْن ال ُتق�شي 
�أحًد� ِمن ُنظمها �جلديدة وذّكرها ب�شمّو عفو نبيها)�س( ملن حاربوه مبقولته: )�ذهبو� 

فاأنتم �لطلقاء(!4

1- �شحيح �لبخاري رقم �حلديث 1741 ؛ �شحيح �لبخاري رقم �حلديث 6868
2- �بن �لقيم، عدة �ل�شابرين ، 1/35

3- �لبيهقي، �شعب �الإميان، 2/622
4- �الألباين، فقه �ل�شرية ، 382
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180    درجة
المقدس في صالته. وفي  بالمدينة ستة عشر شهراً يستقبل بيت  النبي عليه الصالة والسالم  مكث 

بني سليم )ملبيا  بالمسلمين في مسجد  النبي )ص(  الثانية للهجرة، صلى  السنة  النصف من شعبان في 
إليه  إذ أوحى اهلل سبحانه وتعالى  دعوة سيدة( فريضة الظهر مستقبال شماال، فبينما هو في صالته 

المسلمين  الحادثة سببًا الفتتان بعض  الكعبة؛ فتحول وتحول من وراءه. وكانت هذه  إلى  القبلة  بتحويل 
التنديد واالستنكار على اإلسالم بهذا  اليهود من  الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم، وقد أكثر 

التحويل.
زعموا أنه صلى نحو بيت المقدس الذي نعرفه اآلن، وال دليل على زعمهم، فلم يرد شيء عن النبي يفسر كنه 

جهة الشمال هذه، وكل من زعم هذا الزعم فقصارى دليله رأي منسوب لصحابي ال عن قول للنبي )ص(.

بقلم: عيسى الشارقي



180 درجة

و�إمنا تعا�شد هذ� �لزعم حتى ت�شاملت عليه �لنا�س مِلَا قيل �إّن �مل�شجد �الأق�شى هو هذ� 
هت �آية �الأق�شى - �ل�شابقة على وجوده -  �لذي يف �لقد�س، و�إّنه مو�شع �لعروج، ووِجّ
�إليه، ثم تر�شخ يف عو�طفنا مّلا ر�أينا حر�س �أهل �لكتاب على �حتالله وتدمريه الإقامة 
لعا�شد  زعمنا  �شح  ولو  زعمنا،  لعا�شد  زعمهم  �شح  لو  �إنه  و�حلق  مكانه،  هيكلهم 
زعمهم، �إذ �لزعمان يثبتان عظمة للمكان و�إن �ختلفا يف وجه �لعظمة فما هما من 

بع�شهما ببعيد، و�لر�أي �أّن كل �الأقو�ل �أخما�س باأ�شد��س.
تقع »تيمن« »تيمان« »تيماء«، على بعد 440 كيلو مرت �شمال �ملدينة على خط 
وكانت  �ملقد�شة1  �لكتب  ذكرت يف  وقد  �لقدمي،  �لع�ص  �شاأن يف  لها  وكان  �لتجارة، 
�أو  موطنا الأهل �لكتاب خا�شة �ليهود2، ولكن تاريخها �ليوم وباالأم�س كان جمهوال، 
ُتُعِمّد جتاهله الأهد�ف مريبة، ومن ثم قيل – جهال �أو جتاهال - �إَنّ �لقبلة كانت نحو 
�أ�شياد �الإعالم يومها من  �ل�شمت، مو�فقا الإر�دة  )بيت �ملقد�س( �لذي يقع على نف�س 
�لروم و �ليهود، و�لذي تقاطع بعد ذلك مع م�شلحة �ملرو�نيني يف حربهم البن �لزبري 
الأهل  عاطفي  كتعوي�س  )�ل�شخرة(  �لقبة  م�شجد  �مللك  عبد  فبنى  �لكعبة،  �حتل  ملا 
وُقِدّ�شت  حجهم3.  �أثناء  �لزبري  البن  �لوالء  الإعالن  و��شطر�رهم  ح�شارهم  عن  �ل�شام 
�لعبارة باإدعاء �أنها معر�ج �لنبي )�س(، ولكن �الأ�شطورة ال جتد مما بني �أيدينا �شيئا 

يحتمل �خللود كال�شخور، فكان يف كل دين �شخر مقد�س؛ �أكرثه بالباطل.

وبناه –�أي عبد�مللك بن مرو�ن- م�شتدير� حولها، يف معمار يدعو للطو�ف، كيف ال؛ 
و�لطو�ف حركة كونية؟! ولقد وجدنا عو�م �مل�شلمني يطوفون بقب �لنبي - تعظيما ال 
ن�شكا-  قبل �أن تعمد �إد�رة �مل�شجد �إىل غلق �ملمر بني بيته و�جلد�ر قبالة باب �لزهر�ء، 

لتقطع عليهم ما توهمته من �أّنهم يتن�شكون على غر�ر �لكعبة. 
بني  و�أنبياء  مو�شى  مو�ريث  بقية  فيها  كان  رمبا  �لوجهة؟  هي  تيمن  تكون  ال  فلم 
�إ�ص�ئيل كالتابوت مثال، ورمبا الأ�شباب �أخرى جمهولة �أو خمفية، ولكنها كانت يوما 

ما مو�شع �لتقدي�س، وال تز�ل بها �آثار مثرية لالهتمام.

وكما ظل �ص »تيمن« خمفيا فال يز�ل �ص حتويل �لقبلة حماطا باالأ�ص�ر و�لت�شاوؤالت 
�لتي مل تبح عن مكنون جو�بها، فال يز�ل �ل�شوؤ�ل منت�شبا كاالأ�شجار �ملثمرة تنتظر 

�لقطاف �لذي يك�شف وجها من عظمة تفكري �لنبي و��شتقاللية قر�ره.
اَها()�لبقرة: 144(، خم�شة ع�ص  َيَنَّك ِقْبَلًة َتْر�شَ َماِء َفَلُنَوِلّ )َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف �ل�َشّ
ولكنه  قبله،  �ملوؤمنون من  يفعل  �ل�شمال نحو »تيمن« كما  عاما وهو ي�شلي نحو 
يبطن �أمر� �آخر، ويتحني �لوقت �ملنا�شب لتحقيق ر�أي ير�ه �أ�شوب و�أنفع و�أو�شح و�أقرب. 

مل ال ي�شلي للبيت �حلر�م؟ �أعليه �أن يقلد من قبله يف قبلتهم ولو كانو� �أنبياء؟ �ألي�س 
َفَيَتِّبُعوَن  �ْلَقْوَل  َي�ْشَتِمُعوَن  )�َلِّذيَن  �الأح�شن؟  له من �حلق  يتبع ما تبني  �أن  من حقه 

وهو  خا�شة  )�لزمر:18(،  �اْلأَْلَباِب(  وُلو  �أُ ُهْم  وَلِئَك  َو�أُ  ُ �هلَلّ َهَد�ُهُم  �َلِّذيَن  �أُوَلِئَك  �أَْح�َشَنُه 
يوؤ�ش�س الأمة خامتة؟

قالو�- فجعلو� �إر�دته عاطفية - �إنه �أحّب قبلة �أبيه �إبر�هيم ، وقالو� – وقد ��شتقبلها 
و�الأ�شنام فيها - جتنبها الأن بها �الأ�شنام، وقالو� – وقد فارق يف �لتحويل �أهل �لكتاب 

– �إنه �أر�د �أن يو�فق �أهل �لكتاب تاألفا،.....
يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم �ْلِكَتاَب  ِيّنَي َر�ُشوالً ِمْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزِكّ )ُهَو �َلِّذي َبَعَث يِف �اْلأُِمّ
الٍل ُمِبنٍي( )�جلمعة:2( ال ينبغي �أن نفهم قر�ر�ت  ْكَمَة َو�إِْن َكاُنو� ِمْن َقْبُل َلِفي �شَ َو�حْلِ
�لكتاب  وتعليم  و�لتزكية  �لتطهري  �لكبى،  مهمته  �شلب  عن  بعيد�  �الإد�رية  �لنبي 
و�حلكمة، �إنها �لعمل على �شياغة �أمة جديدة، متطورة، حتمل ر�شالة �شماوية عاملية 
�أخرية، فال يجوز �أن يقيدها بالتقليد للما�شني ولو كانو� �شاحلني، بل عليه �أن يحرر 

عقلها وفكرها لتظل يف حالة وعي د�ئم وزكاة م�شتمرة.

كان باإمكانه �أن يختار طريقة �لتغيري �لفوري، �أو �لثوري، ولكنه �أر�د كما هي �شنته �أن 
يختار �لطريقة �لتطورية، كان ينتظر �ل�شوؤ�ل �أن يثور يف وعي �ملوؤمنني، مل �ل�شمال 

�ملجهول بينما �ملقد�س �ملعلوم يف �جلنوب؟ 
�أول  هو  به  و�لعمل  �لعقل،  �أول  هو  �جلو�ب  و�قتنا�س  �لوعي،  �أول  هو  �ل�شوؤ�ل  �إثارة 
�الإميان. قد فعلها �لب�ء بن معرور �الأن�شاري4 فكان �أول من �ختار �لكعبة قبلة ومل 
ي�شتوعب �ل�شمال تقليد�، وملا كلم �لنبي )�س( يف ذلك قال له: »لقد كنت على قبلة 
لو �شبت عليها«5، ثم �أمره �أن ي�شلي �شماال. »لو �شبت عليها« مثقلة باالإيحاء، و�أن 
ما جال يف قلب �لب�ء حق �شياأتي يومه، فال �أحد ي�شب على ما يحب، �إال عما يحب. 

وكان هذ� قبل �لهجرة!

هكذ� �أر�د �لنبي )�س( الأمته �أن تو�جه �ل�شوؤ�ل، ثم تبحث عن �جلو�ب، لتقتن�س ثمرته 
بالعمل، فهل كان له ما �أر�د يف حينها وبعدها؟ �أما �ليوم فهي تربى على �خلوف من 

�ل�شوؤ�ل، وعلى �ل�شدود عنه، و�أن �لنجاة يف �لتقليد �لذي ي�شمونه �التباع. 
لو كان �لنبي )�س( يبحث عن »�لقوة �ملو�شوعية« فقط ملا كان هناك باعث له ليفكر 
يف تغيري �لقبلة، فمو�فقة �الآخر )�أهل �لكتاب(، وتهدئة �ملنافقني، وعدم فتنة �ملوؤمنني، 
�إال ملتابعة  �إنه لي�س حمتاجا  �لتقليد،  �ل�شكون و�ال�شتمر�ر يف  نتائج يوفرها خيار 
عو�طفه و�إر�دته دون �حرت�م نتائج عقله وتفكريه، ولكنه ما جاء لطلب �ل�شلطان، وال 
لريبي �أمة تع�شق �لتبعية، وتتنكر للعقل �حلر �أن يفكر ويثري �ل�شوؤ�ل، فقد جاء لريبي 
�أمته »�لقوة �الإميانية« �لتي ال بد فيها من حتكيم �لعقل يف �لعاطفة وتوجيه  يف 
�الإر�دة، يف مزيج متناغم ومت�شاوي �ملقادير: ثلث من عقل وثلث من عاطفة وثلث من 

�إر�دة، بل كل �لعقل مع كل �الإر�دة وكل �لعاطفة.
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هل  �لفوري؟  �أو  �لثوري  �لتغيري  �تخذ  لو  ويطهرها  �أمته  يزكي  �أن  �شيمكنه  هل 
�مل�شكلة  �إنها  و�لتجربة؟  �لوعي  فوق  قفز�  تغريها  �شيكون  �أم  حينها  �شتتطور 
�شكله  لالأ�شف–  -ويا  بقي  م�شمون  به  �أريد  �شكل  فكل  �ليوم،  حتى  �لقائمة 
)�ملو�شوعية(،  �خلارجية  �لطهارة  يحققان  و�لغ�شل  فالو�شوء  م�شمونه،  وذهب 
وغر�س �لغر�س منهما بلوغ �لطهارة �الإميانية، ولكن �أّي �الأمرين بقي فينا و�أُلّفت 
�لطهارة  هو  �ألي�س  �ملذ�هب؟  فيه  و�ختلفت  �الآر�ء،  فيه  وتنازعت  �ملطوالت،  فيه 

�ملو�شوعية )�لظاهرية(؟  فطهارتنا �إذ�ً ه�شة تذهب بالنوم و�حلدث!

حينما طلب من �ملوؤمنني �لو�شوء مل يكونو� يعرفون �لغاية، �للهم �إال �لطهارة 
�الإميانية  �لطهارة  �شناعة  كانت  �الأعمق  �لغاية  ولكن  �ل�شالة،  الأد�ء  �ل�صطية 
�لتطور، وكان ال بد من بد�ية ممكنة لل�شمع و�لطاعة، وهل هناك  للتاأهل نحو 
ما هو �أ�شهل لل�شمع و�لطاعة من �لطهارة �ملو�شوعية عب �ملاء �أو �لرت�ب �إن مل 

يتي�ص؟
�ل�شمع  ليظل  ال  ولكن  و�أطعنا،  �شمعنا  �ملوؤمنون:  يقول  �أن  هنا  �لغر�س  كان   
وحدة  عنها  فينتج  و�لنف�س،  و�لقلب  �لعقل  يف  ليتعمقا  بل  �شكليني،  و�لطاعة 
كل  ويف  كان  �أينما  و�لفعل،  و�ملال  �لبدن  يف  �لعملية  �لطهارة  من  متنا�شقة 

�الجتاهات، و�إال فال جدوى وال نفع.

قد ال ن�شعر باختالل �مليز�ن يف دو�خلنا، وقد ن�شعر بالتفاوؤل و�لر�شا لقيامنا 
بقبول  ثقتنا  تكون  وقد  و�شدقة...،  وحج  و�شوم  �شالة  من  �ملفرو�شة  باأعمالنا 
�أعمالنا عالية، ولكن �حلقيقة تظل بعيدة عن هذ� �لتفاوؤل، �شاهدة باأنه يف غري 
حمله، و�أنه جمرد عاطفة مل تقم على وعي نابع من عقل نا�شج، فمن �لو��شح 

جد� �أننا نفتقد �لطهارة و�لزكاة كموقف متحكم وم�شري الأعمالنا،

فهل نعمل �شّد �أنف�شنا باإخفاء �حلقيقة عن �أنف�شنا و�شط �شباب كثيف من �ملظاهر 
كان  �أيا  للحق  تبعية  عنها  ينتج  مل  �إذ�  �ملظاهر  هذه  �لنفع يف  فما  �حل�شنة؟ 
مطلعه، ومفارقة للخطاأ �أّيا كان د�عيته؟ �أال ترى حالنا وقد غيب �لهوى وعينا؟ 
ودمر �لتع�شب عقولنا؟ وجمد �لتقليد فكرنا؟ فها هي �جلر�ئم �لعظمى –جر�ئم 

لون. �لق�شوة– يقرتفها �أنا�س ُي�َشّ

�إن كثري� من �الأمور تلقي علينا �أ�شئلة لت�شتفز فينا �لتفكري، تريد �أن تاأخذنا نحو 
�آفاق جديدة مثمرة مل تذهب �إليها �أوهامنا، ولكننا بفعل �لعادة و�لغفلة نعتبها 
�أمور� مفروغا منها، وال �أ�شئلة فيها وور�ءها، فتذوي ثم متوت، الأنها مل تتحول 
�إىل عمل يطور �حلياة �ليومية �ملعا�شة، وهكذ� يف �شاأن �لقبلة، فقد كانت �شماال 
ثم �شارت جنوبا، فلم نت�شاءل –ت�شاوؤل �لباحث- مل كانت �شماال؟ ثم ملا �شارت 
�نفعال غري و�ع  جنوبا نفرنا من تغيري �ملاألوف، فاأزعجنا حتولها جنوبا، يف 
باعثه خمالفة �لعادة و�ل�شكون: بقينا هكذ� خم�شة ع�ص عاما فلماذ� ال نو��شل؟ 

مل �لتغيري؟ �أمل تكن �شالتنا مقبولة؟ ..

باألسرار  محاطا  القبلة  تحويل  سر  يزال     ال 
والتساؤالت التي لم تبح عن مكنون جوابها، فال 
تنتظر  المثمرة  كاألشجار  منتصبا  السؤال  يزال 
تفكير  عظمة  من  وجها  يكشف  الذي  القطاف 

النبي واستقاللية قراره.   
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180 درجة

كان �لنبي )�س( ينتظر ن�شج �ل�شوؤ�ل يف �مل�شلمني فلما قّدر �أن �ل�شاعة حانت، عمد 
للتغيري �لذي فاجاأ �جلميع، �شلى �لظهر �شماال ثم �لع�ص جنوبا! فكاأنه يقول �إنه على 
�أن �جلديد �أح�شن،  �إذ� تبني  ��شتعد�د تام ال�شتدبار �لر�أي و�ملوقف مبقد�ر 180 درجة 
�أُوَلِئَك  �أَْح�َشَنُه  َفَيَتِّبُعوَن  �ْلَقْوَل  َي�ْشَتِمُعوَن  )�َلِّذيَن  �أن تكون من  �الأمة  �أر�د لهذه  وهكذ� 

ُ َو�أُوَلِئَك ُهْم �أُوُلو �اْلأَْلَباِب( )�لزمر:18(. �َلِّذيَن َهَد�ُهُم �هلَلّ
و�ملوقف  �لر�أي  يف  �نقالبية  حتوالت  فهكذ�  �ملنافقني،  على  كبرية  �ملفاجاآت  وهذه 
تكون كبرية �إال على �لذين هدى �هلل. ) َوَما َجَعْلَنا �ْلِقْبَلَة �َلِّتي ُكْنَت َعَلْيَها �إِاَلّ ِلَنْعَلَم 
)ُ ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َو�إِْن َكاَنْت َلَكِبريًَة �إِاَلّ َعَلى �َلِّذيَن َهَدى �هلَلّ َمْن َيَتِّبُع �لَرّ�ُشوَل مِمَّ

)�لبقرة: 143(.
نظرة  للنبي  ينظرون  فهم  ر�ف�شة،  ودخيلتهم  �ال�شتتار،  ملجرد  ي�شايرون  �ملنافقون 
�لنا�س، وتاأبى قلوبهم �خل�شوع،  بالنفور من كل تعظيم يناله يف  ح�شد، وي�شعرون 
وت�شتفزهم �الأو�مر �لتي يجب عليهم مقابلتها بالطاعة، يت�شبون على �أو�مر �لروتني 
كيال يفت�شحو�، لكن �الأو�مر �النقالبية ت�شتفزهم، الأنها ت�شعرهم �أكرث و�أكرث بالهزمية، 
يف  ي�شبقهم  مل  �المتحان!  ل�شدة  فانظر  �حل�شد،  نار  قلوبهم  يف  و�أكرث  �أكرث  وت�شعل 
م�شتاأنفة،  فري�شة  من  بهم  ليبد�أ  �لفري�شة  �نتهاء  بهم  ينتظر  ومل  ببيان،  �لتحويل 
ومل يخرت ظرفا يتيح لهم �لكالم �أو �حلركة، فاختار �هلل لهم منت�شف �لفري�شة جزء 
منها لل�شمال و�الآن �جلزء �لباقي للجنوب، فا�شتقبلهم بوجهه �لكرمي و�أ�شار �إليهم �أن 
يتحولو� خلفة، يف �شيناريو عجيب غريب، �لكل فيه �أ�شري دو�خله يقدم �إجابته لنف�شه 

بنف�شه، ليعلم �هلل �لذين �شدقو� ويعلم �ملنافقني.  

�لتحول �إىل مكة عمل مفهوم يف ذهن �مل�شلم، فهي �لبيت �لذي يعلم �أنه مقد�س منذ 
زمن �إبر�هيم، ير�ه ويلم�شه ويعاي�شه، فلم ي�شتقبل جهة جمهولة مكانا وطبيعة؟ ما 
هي هذه �جلهة �لتي ي�شتقبلها؟ ومل ي�شتقبلها؟ �أالأنها مقد�شة عند �أنبياء بني �إ�ص�ئيل؟ 
فها هي �لكعبة مقد�شة عند �أبيهم �إبر�هيم، �ألي�شت �أول بيت و�شع للنا�س؟ مل يتوجه 
نحو �ملجهول غري �ملعا�س ويرتك �ملعلوم �ملعا�س؟ هذه �أ�شئلة �لب�ء بن معرور، ورمبا 
د�رت يف ر�أ�س بع�س  �ملوؤمنني، ولكنهم كبحو� �ل�شوؤ�ل طاعة وت�شليما، وم�شى �آخرون 

مع )�إىل هناك كان ي�شلي �ملوؤمنون قبلنا(.
�أز�ل �النف�شال �لعقلي بني عبادة وعبادة، �حلج للكعبة فكيف  �لتحول نحو �لكعبة 
تكون �ل�شالة باجتاه غريها؟ فاإن كان هذ� �لغري �أعظم منزلة من �لكعبة فلم ال يكون 

�حلج �إليه؟  

�لتحول نحو مكة قل�س �مل�شافات �لروحية بني مكة و�ملدينة، فبعد �لعناء و�لعذ�ب 
و�لظلم، كان من �لطبيعي �أن تثقل قلوب �مل�شلمني نحو مكة و�أهلها. تثقل على �أهلها 
فليكن، ولكن لي�س مكة، لي�س بعد �الآن، فال تز�ل مكة بيت �هلل �ملقد�س، فكان هذ� منبعا 
للمعنويات �لعالية ت�شد �لعزمية نحو تخلي�س �ملقد�س من يد �ملدن�س، فكانت مكة 

قبلة للعبادة وهدفا للجهاد.
�إليها  �أن ترحتل  �الآن، ففي كل يوم يجب  �لزمان بعد  �ملكان وال  لي�شت بعيدة  مكة 
�لقلوب خم�س مر�ت و�أكرث، �ملوؤمنون �أوىل بها من �مل�صكني، عمارتهم فا�شدة فيجب 

الَة َو�آَتى �لَزَّكاَة  ِ َو�ْلَيْوِم �اْلآِخِر َو�أََقاَم �ل�َشّ ِ َمْن �آَمَن ِباهلَلّ َا َيْعُمرُ َم�َشاِجَد �هلَلّ ت�شحيحها )�إِمَنّ
َ َفَع�َشى �أُوَلِئَك �أَْن َيُكوُنو� ِمَن �مْلُْهَتِديَن( )�لتوبة:18( ، �شالتهم الهية  َومَلْ َيْخ�َس �إِاَلّ �هلَلّ
�إِاَلّ ُمَكاًء َوَت�ْشِدَيًة( )�الأنفال:35(، وتقدي�شهم فجور )َوال  الُتُهْم ِعْنَد �ْلَبْيِت  )َوَما َكاَن �شَ

َيُطوَفَنّ ِباْلَبْيِت ُعْرَياُن(.6

يف�شح  �أن  �لتوقيت  بهذ�  �هلل  �أر�د  وهكذ�  �ملنافقني  على  �شديد�  �لتغيري  وقع  كان 
�ملنافقني من �لعرب و�ليهود، ومييز بينهم وبني �شادق �ملوؤمنني، الأن �الأحد�ث �ملقبلة 

�شتكون حا�شمة وعظيمة فال بد من ك�شف �لزيف قبل وقوعها.

 كان حدث �الإ�شالم يف �ملدينة �ملنورة كا�شحا و�صيعا مل ي�شمح لليهود و�ملنافقني 
ترتيب �أو�شاعهم مّلا فاجاأتهم �الأحد�ث، فخاطو� �أفو�ههم، وعقلو� �أل�شنتهم يف ح�شور 
�مل�شلمني من قومهم و�أ�شحابهم، ثم مّلا قدم �لنبي )�س( وجدو� �أنف�شهم �شمن �جلموع 
م�شطرين للتظاهر مبا مل يوؤمنو� به، فرمبا �شلى �ليهودي مع �مل�شلمني على �أنه ال 
�إلها و�حد�، ويتجه قبلة و�حدة7، فلما تغريت  فرق بني عبادة وعبادة، فالكل يعبد 
�لقبلة للنقي�س مل يتمكن هوؤالء من �لت�شرت فانك�شف فريق �ليهود من �ملنافقني، وملا 
كانت طبيعة �لتغيري حادة و�نقالبية ثقلت على قلوب �ملنافقني �لعرب فبانت منهم 

�إمار�ت �لنفاق.
وكاأين بهم �آمنني مطمئنني �إىل �شتار نفاقهم قد �شلو� ركعتني من �لظهر مع �لنبي، 
فاإذ� بالنبي ي�شتدير يف و�شطها ليكمل بقية �لفر�س للكعبة! فماذ� يفعل �ملنافقون 
�إِىَل �َشَياِطيِنِهْم َقاُلو�  َو�إَِذ� َخَلْو�  �آَمَنّا  �آَمُنو� َقاُلو�  �َلِّذيَن  )َ�إَِذ� َلُقو�  من �ليهود من �لذين 
َا َنْحُن ُم�ْشَتْهِزُئوَن( )�لبقرة:14(، �أي�شتدبرون قبلتهم �أم ينك�شون؟ فنك�شو�.  ا َمَعُكْم �إِمَنّ �إَِنّ
وكاأين باملنافقني من �لعرب وقد ��شتفزهم �لتجاهل، و��شتفزهم �لكب، فخرجت منهم 
ذي عني  لكل  نفاقهم  ف�شحت  و�نفعاالت  ونظر�ت  وحركات  كلمات  �شيطرة  دون  من 

ب�شرية.

كان تغيري �لقبلة و�فتتان �ليهود و�ملنافقني �متحانا ع�شري� للموؤمنني �لذين �رتبطو� 
بهم بعالقات قدمية من ن�شب وم�شاهرة وجتارة وجرية ومنا�صة وغريها، فقد كانت 
بينهم »ع�صة عمر«، فهنا تنك�شف معادن �لرجال وقدرتهم على �الإم�شاك باملوقف 
�الأو�شاع  �نعك�شت على  �لتحويل عدة حتوالت هامة  بعد  فقد حدثت  ولهذ�  �لدقيق، 

برمتها.
�إن حدة �النعطافة يف تغيري �لقبلة ومبقد�ر 180 درجة كانت وال تز�ل �لو�شيلة �لقادرة 
على ك�شف �لنفاق من �ل�شدق، فعند كل �نعطافة من هذ� �لنوع يثبت �ملهتدون ويرت�جع 
�ملنافقون ذوو �ملنافع و�مل�شالح و�لوالء�ت �جلانبية، ففي مثل هذ� �النعطاف �لطارد 
�لتكتيك  هذ�  فمثل  �ملركزي.  �لطرد  �أجهزة  �ملوؤمنني خبثها، على منط  تنفي جماعة 
كان وال يز�ل فعاال، الأن �شدمته �أقوى من �أن ي�شرتها �لنفاق، خا�شة عند �أول بادئتها.

هكذ� كان حال �لفئات �ملخالفة، ولكن �لفتنة مل تقت�ص على �ملختلفني بل قد ت�شل 
 )ُ �هلَلّ َهَدى  �َلِّذيَن  َعَلى  �إِاَلّ  َلَكِبريًَة  َكاَنْت  )َو�إِْن  قال:  تعاىل  �هلل  �أن  فمع  �ملو�فقني،  �إىل 

تزال  وال  كانت  درجة   180 وبمقدار  القبلة  تغيير  في  االنعطافة  حدة     إن 
الوسيلة القادرة على كشف النفاق من الصدق، فعند كل انعطافة من هذا 
النوع يثبت المهتدون ويتراجع المنافقون ذوو المنافع والمصالح والوالءات 

الجانبية.   
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)�لبقرة: 143(، �إال �أن هذ� على م�شتوى �جلماعة، ولكن ال مينع �أن يوجد –على 
�مل�شتوى �لفردي- من يجان�س �لهوى بالهدى من �مل�شلمني، فياأخذ من �لتحول 
مظهر� من مظاهر �لهوى و�الأبهة �لفارغة، فاملكيون من �ملهاجرين قد يفرحهم 
هذ� �لتغيري لعالقتهم مبكة فرحة هوى، تالزمت �أو جتان�شت مع ند�ء هدى يف �آن 
و�حد، وكم قد قتلت هذه �الأهو�ء من مقا�شد �لدين �لعالية؟ وكذلك قد جتد نف�س 
�لهوى عند م�شلم تقدم مبقولة يف �أحقية �لكعبة باال�شتقبال كالب�ء بن معرور 

�لذي -رحمه �هلل- مل يدرك �لتبديل وتويف قبله.

وكائن من كان، فمن وقع يف مثل هذ� فقد �أغرق نف�شه يف �ل�شياع، فال �شمان 
بالقدرة على �لرجوع للهدى �حلق بعد �ملخالطة بالهوى �لباطل، فيخ�ص هد�ه 
مبثل هذ� �لف�شوق �لذي خالطه فاأبعده، و�شاعتها يا للح�صة على موؤمن خمدوع 
عن  يرعوي  ال  وهو  يتواله  ومواله  مواله،  طريق  عن  رويد�  رويد�  ينحاز  بهو�ه 
جمار�ة هو�ه: )يا هذ�: �إىل كم �أ�شتميلك �إىل حظك، و�أتقلّب معك �إىل مر�دك؟ ل�شُت 
�أِمَن �لعدل �أن  منك �إن مل ُتِعَنّي على ذلك، ول�شَت مني �إن �شلكَت طرق �ملهالك، 
�أن�شَحك وَتُغ�ّشني؟ و�أِرَقّ لك وتق�شــو علّي، و�أريد بك �خلري وتكايدين، و�أهوى لك 
�جلميَل وتعنتني، و�أُدّلك على ُر�ْشدك وت�شّل عني، و�أقيمك على �ملحجة فتتقاع�س 
علّي؟ �إن هذ� �إال �شقاٌء قد �شيق �إليك دوين، �لُبْعد منك �لُبْعد! �لب�َءة منك �لب�ءة!8

لقد كان حتويل �لقبلة منوذجا من �لرتبية بالهدم، وهو �لطرف �ملقابل للرتبية 
بالبناء، قليلون جد� من يقبلون �لهدم كعامل بناء، هم يحر�شون على هدم ما 
بناه غريهم نعم؛ لي�شيدو� بناءهم مكانه، ولكنهم غري قادرين على هدم بناءهم 
�لذي بنوه، ليرت�جعو� عنه يف �شبيل �إقامة بناء جديد بعدما تبني تر�جع قدرته 
على مو�كبة �لتقدم، �نظر ميينا و�شماال و�أخبين َمن ِمن �ملفكرين يهدم بناءه؟ 
َمن ِمن �ل�شيا�شيني و�لزعماء؟ من يعلن �صورة تغيري ما بناه وهدم ما �أقام عليه 
�شلطانه؟ �إن �لعزة �لكاذبة متنعهم من �ملتاجرة مع �هلل بكر�متهم، الأنهم يرون 

�أنف�شهم فوق ما يدعون من مبادئ. 
 ولكن �لنبي )�س( �أر�د �أن يعلم �الأمة در�شا – ويا للح�صة - مل تتعلمه، وذلك 
برت�جعه عن �لقبلة �لتي كان عليها خم�شة ع�ص عاما، ملا وجد �أن وقت �لتغيري 
�الأمم ال باجلمود  قد حان، و�كتملت عنا�صه، ودقت �شاعته، فبمثل هذ� تتطور 

يَع �إِمَياَنُكْم(  ُ ِلُي�شِ و�لتقليد، فالعاقل يغري ر�أيه و�جلاهل عنود، )َوَما َكاَن �هللَّ
 )�لبقرة: من �الآية 143(.

1 - �هلل جاء من تيمان و�لقدو�س من جبل فار�ن.�شاله.جالله غطى �ل�شمو�ت و�الأر�س �متالأت من 
ت�شبيحه. )�شفر حبقوق 3:3(

2 - 13 وحي من جهة بالد �لعرب: يف �لوعر يف بالد �لعرب تبيتني، يا قو�فل �لدد�نيني 14 
هاتو� ماء ملالقاة �لعط�شان، يا �شكان �أر�س تيماء. و�فو� �لهارب بخبزه )�شفر �أ�شعيا(

3- جمموع �لفتاوي البن تيمية 11/27
4- �شرية �بن ه�شام ج1 �س 439

ُ ِلاْلإِ�ْشاَلِم َفَر�أَْيُت �أَْن اَل  ِ �إِينِّ َخَرْجُت يِف �َشَفِري َهَذ� َوَهَد�يِن �هللَّ 5 - َقاَل �ْلَبَ�ُء ْبُن َمْعرُوٍر َيا َنِبيَّ �هللَّ
َحاِبي يِف َذِلَك َحتَّى َوَقَع يِف َنْف�ِشي  ْيُت �إَِلْيَها َوَقْد َخاَلَفِني �أَ�شْ َة ِمنِّي ِبَظْهٍر َف�َشلَّ �أَْجَعَل َهِذِه �ْلَبِنيَّ
َبَْت َعَلْيَها َقاَل َفَرَجَع �ْلَبَ�ُء  ِ َقاَل َلَقْد ُكْنَت َعَلى ِقْبَلٍة َلْو �شَ ِمْن َذِلَك �َشْيٌء َفَماَذ� َتَرى َيا َر�ُشوَل �هللَّ

اِم. ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َف�َشلَّى َمَعَنا �إِىَل �ل�شَّ لَّى �هللَّ ِ �شَ �إِىَل ِقْبَلِة َر�ُشوِل �هللَّ
�حلاكم  رو�ه  �حلديث: 15371  رقم  مالك،  بن  �ملكيني، حديث كعب  م�شند  �أحمد،  �الإمام  م�شند 

)449/3(، و�لطب�ين )91/19( 
َعَلْيِه َو�َشلََّم   ُ لَّى �هللَّ ِ �شَ َرُه َر�ُشوُل �هللَّ �أَمَّ ِتي  ِة �لَّ جَّ �أََبا َبْكٍر َبَعَث يِف �حْلَ �أَنَّ  �أَِبي ُهَرْيَرَة ،  6-  َعْن 
ا�ِس " �أَْن ال َيُحجَّ َبْعَد �ْلَعاِم ُم�ْصٌِك  ُن يِف �لنَّ ْحِر ، يِف َرْهٍط ُيوؤَذِّ ِة �ْلَوَد�ِع يِف َيْوِم �لنَّ َعَلْيَها َقْبَل َحجَّ

، َوال َيُطوَفنَّ ِباْلَبْيِت ُعْرَياُن " .
دِّيِق، رقم �حلديث: 70 �أبو يعلى �ملو�شلي، �مل�شند، ُم�ْشَنُد �أَِبي َبْكٍر �ل�شِّ

�بن حجر �لع�شقالين، فتح �لباري يف �صح �شحيح �لبخاري، يف تف�شري قوله تعاىل {َو�أََذ�ٌن ِمَن 
جِّ �اْلأَْكَبِ} ]�لتوبة : 3[. ا�ِس َيْوَم �حْلَ ِ َوَر�ُشوِلِه �إِىَل �لنَّ �هللَّ

7- تف�شري �بن عا�شور �شورة �لبقرة قوله تعاىل: َوَما َجَعْلَنا �ْلِقْبَلَة �َلِّتي ُكنَت َعَلْيَها �إِاَلّ ِلَنْعَلَم 
َمن َيَتِّبُع �لَرّ�ُشوَل مِمَّن َينَقِلُب َعَلىَعِقَبْيِه

8- �الإ�شار�ت الأبي حيان �لتوحيدي
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»وأولي األمر 

            منكم«
بقلم: رضا رجب

ِه  اللَّ ِإَلى  وُه  َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ َفِإْن  اْلَأْمِر ِمْنُكْم  َوأُوِلي  ُسوَل  الرَّ َوأَِطيُعوا  َه  اللَّ أَِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »َيا 
ِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر« )األنفال 20(. ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ َوالرَّ

يشير التراث الى جملة روايات2  تتعلق بمناسبة نزول هذه اآلية، حاصلها تعيين طاعة أمراء السرايا المكلفة 
اإلدارة  في  وسيرته  )ص(  الرسول  لنهج  العريضة  الخطوط  عن  تخرج  لن  محّصلة  المهام،  بعض  بتأدية 

واإلرشاد المتّوج بالحكمة والصالح.   
جاء هذا اإلجراء التنظيمي متوافقًا مع اإلجراءات التي دأب النبّي )ص( على سنها تأسيسًا وتنظيمًا لشئون 
المجتمع الوليد في تلك المرحلة التاريخية التحّولّية من نظام سادته العشوائية واالستبداد، واألخذ بيده 

لالنتقال من قيم البداوة الى قيم  اإلسالم.



»وأولي األمر منكم«

فمن تعيينه الأّول �شفري يف �الإ�شالم )م�شعب بن عمري( �لذي �أر�شله للمدينة لتنظيم 
�أمور �مل�شلمني حديثي �لعهد باالإ�شالم، �إىل تاأ�شي�شه للم�شجد �لنبوّي ومو�شعته ليكون 
منارة للعلم و�لعبادة بل ومركز�ً للق�شاء و�لت�صيع ومن�شة الإد�رة �لرو�بط �لد�خلية 
ومو�جهة �الأخطار �خلارجية، �إىل �إن�شائه �ل�شوق �حلرّة وو�شع قو�عد �القت�شاد �لنزيه، 
وربط  وو�جباتهم،  �الأفر�د  حقوق  وبيان  �أمرهم  لنظم  �لنا�س  بني  �ملعاهد�ت  و�شّن 
�إد�رية وجعل  �ملجتمع بجميع فئاته باالأر�س وباملو�ثيق وتق�شيم �ملدينة لوحد�ت 

�لنقباء و�لعيون و�مل�شت�شارين.. 
ثم تو�لت �الإجر�ء�ت وكان منها تعيني »�أويل �أمر« ملهام حمّددة، ونابعني من ذ�ت 
�جلماعة �ملكلّفة، كاختيار فرد �أو �أفر�د ملاأمورية حمدودة، وجعَل طاعتهم من طاعة 
�لر�شول كاإجر�ء تنظيمي، ومل يفرد لهم طاعة منف�شلة، بل �أحال �أّي �حتماٍل لنز�ع بني 
�لنا�س و�أويل �الأمر �و بني �لنا�س �أنف�شهم �إىل �هلل و�لر�شول بقوله »فاإن تنازعتم يف 

�شيء فردوه �ىل �هلل و�لر�شول...«.
هذ� وقد �شار على هدي �لر�شول )�س( �شحُبه �ملنتجبون، فنقر�أ يف و�شية �الإمام علي 
�أمر« حيث قال:  �إّياه بو�شفه »ويل  �إىل عامله على م�ص مالك �الأ�شرت خماطباً  )ع( 
)و�ردْد �إىل �هلل ور�شوله ما ي�شلعك من �خلطوب وي�شتبه عليك من �الأمور فقد قال �هلل 
ِطيُعو�  َو�أَ  َ �هللَّ �أَِطيُعو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ َها  يُّ �أَ "َيا  �إر�شادهم  �أحّب  قوم  �إىل  وتعاىل  �شبحانه 
ُكْنُتْم  �إِْن  َو�لرَّ�ُشوِل   ِ �هللَّ �إِىَل  وُه  َفرُدُّ �َشْيٍء  يِف  َتَناَزْعُتْم  َفاإِْن  ِمْنُكْم  �اْلأَْمِر  َو�أُويِل  �لرَّ�ُشوَل 
ِ َو�ْلَيْوِم �اْلآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َو�أَْح�َشُن َتاأِْويًل" )�لن�شاء 59( فالرّد �إىل �هلل �الأخذ  ُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ

مبحكم كتابه، و�لرّد �إىل �لر�شول �الأخذ ب�شنته �جلامعة غري �ملفرّقة(. 3
بهذ� �لتتّبع يّت�شح �أّنها والية �إجر�ٍء تنظيمّي، الإحكام �إد�رة �أمر، بتعيني ذوي كفاءة 
عامة  والية  ولي�شت  حمدودة  والية  فهي  تلك،  �لعمل  ود�ئرة  مقام  يف  و�خت�شا�س 
�شاملة، و�إال ل�شمعنا باأ�شماء هوؤالء �لقادة وقد توّلو� �أمور �مل�شلمني يف �ل�شئون �الأخرى 

غري والية هذه �ل�صّية �أو تلك.

�الإرث �لرّث
ولكن هل بقي من �أثر ملنا�شبة �لنزول، ولل�شياق، و�ملنطق، �لذي جاء فيه مفهوم هذه 
�الآية يف حياة �مل�شلمني منذ ترّبع �ال�شتبد�د وجثم على �شدر �الأمة �إبان �لعهد �الأموي 
�أم عاثت  �ليوم؟  �الإجر�ء يف حياة �مل�شلمني  الئًقا لهذ�  وما تاله؟ وهل نرى توظيفاً 

�ملنظومة �جلائرة ف�شاد�ً يف مفاهيم �أجّل كتاب و�أو�شح �شجّل للوعي �الإن�شاين؟
مل ن�شهد �إال �إ�شاءة توظيف و��شتخد�م لهذه »�لوالية« �لتخ�ّش�شية، مما �شاهم يف هذ� 
�لرتّدي �حل�شاري �مل�شهود، بل ��شتحال هذ� �ملفهوم ليغدو �أخل�س مفاهيم �ال�شتبد�د 
�ل�شيا�شي و�جلبوت �لديني، حني حتالفا ليرتّتب على ذلك كو�رث وماآ�ٍس �أبقت �الأمة 
يف نزيٍف د�مي �أُزهقت فيه �أرو�ُح �مل�شلحني بدء�ً باحل�شني بن علي �شبط �لنبي )�س( 
�لتي ُعّدت -بهذ� �النتكا�س و�لتوظيف �جلائر- حركته �الإ�شالحية خروًجا على »ويّل 
�الأمر« وكفر�ً بالتخويٍل �الإلهي �ملن�شو�س باإطاعته! بل ودفعت عدد�ً من دعاة �الإ�شالح 

�إىل �نتهاج �آليات غري �شلمية للتغيري بعد �غتيال ركيزتي �حلرية و�لعد�لة و�إي�شاد 
�الأبو�ب يف وجوههم ملحاولة �أّي تغيري باآليات �شلمية تنهى عن �ملنكر، لكون مفهوم 
»ويل �الأمر« بات حمتكر�ً وقدرياً و�جب �ل�شب عليه و�لطاعة �شاحلاً كان �أم فا�شد�ً، 

ُ اَل ُيِحبُّ �ْلَف�َشاَد( )�لبقرة 205(. رغماً عن »قانوٍن حمَكٍم« �أّن )َو�هللَّ
و�أعطى  �ملفهوم  جوهر  على  �لتعتيم  يف  �شاهم  تناوالً  �الآية  هذه  �لكثريون  تناول 
�أمر بطاعة �لعلماء  م�شاحة لال�شتغالل و�لتوظيف �خلاطئ، فمنهم من ف�ّصها باأنها 
�لفقه و�حلديث ال ميادين �حلياة  �أولئك  يف كتابه �ملبني، وقد غفل عن كون ميد�ن 
�أ�شحاب حممد  �آخرون هم  وقال  فيه،  �الآية  نزلت  �لذي  �لع�شكري  �ل�شياق  عن  ف�شالً 
)�س(، غافلني عن �أّن �لتاريخ ال ي�شبط لهم �شاأناً بهذ� �خل�شو�س وقت نزول �الآية �إذ مل 
يكونو� معروفني بهذ� حينها، و�آخرون قالو� هم �الأمر�ء و�لوالة �أو هم �أهل �حلّل و�لعقد، 

قد ت�شدق على بع�س هوؤالء �إال �أّنه ي�شعب �لقول باأنها خم�شو�شٌة فيهم وح�شب. 
كما �أعطى هذ� �لتناول �خلاطئ لالآية م�شاحة للتجاذب �ملذهبي، ففي حني ال يبعد 
�أن يكون �شفوة �أهل بيت �لنبّي �هلل )�س( �أجّل تاأويل )ولي�س �لتنزيل( لـ »�أويل �الأمر« 
بحكم مرجعيتهم �الإر�شادّية كحملة الأرث جدهم )�س(، �إال �أن وقفها عليهم وح�صها 
بهم.. ناهيك عن تطبيقاتهم هم لهذ� �ملفهوم -كما يف عهد علّي )ع( ملالك �الأ�شرت- 
�لتنزيل  �شياق  وينفيه  و�الأ�شا�س،  �لدليل  �إىل  ويفتقر  ومنهجهم،  تعاليمهم  ُيخالف 

�لقر�آين، وال يعد �شبيال �أف�شل للتعامل بوعي مع �آيات كتاب �هلل.
مل يرتك �أئّمة �أهل �لبيت ثغرة ميكن �أن ُتوّظف يف غري مق�شدها �إال و�شّدوها، فو�شعو� 
معايري خا�شة ملعرفة �شليم �ملفاهيم من �شقيمها، منها ما رو�ه �الإمام جعفر �ل�شادق، 
عن جده )�س( �أنه قال: خطب �لنبي )�س( مبنى، فقال »�أيها �لنا�س ما جاءكم عني 

يو�فق كتاب �هلل فاأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب �هلل فلم �أقله« 
وقال �ل�شادق �أي�شاً: »�إذ� ورد عليكم حديثان خمتلفان فاعر�شوهما على كتاب �هلل، 
فما و�فق كتاب �هلل فخذوه، وما خالف كتاب �هلل فردوه«4 .، و�أي�شاً: »كل حديث ال 

يو�فق كتاب �هلل فهو زخرف«5 .  
ْمرٌ  َذ� َجاَءُهْم �أَ مو�شع �آخر ورد فيه ذكر »�أويل �الأمر« ال عالقة له باأمر�ء �ل�ص�يا "َو�إِ
ِذيَن  وُه �إِىَل �لرَّ�ُشوِل َو�إِىَل �أُويِل �الأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه �لَّ ْوِف �أََذ�ُعو�ْ ِبِه َوَلْو َردُّ َن �الأَْمِن �أَِو �خْلَ مِّ
ْيَطاَن �إِالَّ َقِليال "6 ، بل  َبْعُتُم �ل�شَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتَّ َي�ْشَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوالَ َف�ْشُل �هللَّ
�شاأن  يف  وغر�شها،  قيمتها  ال�شتنباط  وت�شخي�شاً  حتليالً  تتطلب  مبعلومات  تتعلق 
لي�س فقهيا وال ع�شكريا، بل �إّما �شيا�شّي �أو �أمنّي بلغة �ليوم، و�لرجوع هنا ال�شتجالء 
�حلقيقة ومتييزها من قبل م�شئويّل هذ� �ل�شاأن لوقاية �ملجتمع من �ل�شائعات �ملغر�شة 

�أو �حلروب �لنف�شية.

�ملرجعية بني �الأم�س و�ليوم
جاء �الإ�شالم ك�شابط �أو مرجع ُيرجع �إليه كلما ح�شل ميل �أو �نحر�ف لدى �الأفر�د بل 
لكل �أ�شكال �لنز�عات بني �جلماعات �أو بني مكونات �ملجتمع وعلى �أّي م�شتوى، فكان 
ِ َو�لرَّ�ُشوِل( هو �لعودة لهذه �ملرجعية  وُه �إِىَل �هللَّ قيد�ً للرعية و�لر�عي، فالرّد هنا )َفرُدُّ
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      أولو األمر هم الحّكام وهم السادة، هم الخبراء 

الوكالء،  وهم  الصلحاء  اآلباء  هم  القادة،  وهم 

وهم كل راع صالح مسئول عن رعيته، ولكن كٌل 

في حيّزه

,,

,,

حلّل �لنز�عات كلما ن�شبت. 
�أو بني  �لطاعة«  ما »مفرت�س  �أمٍر  ويّل  �ملوؤمنون وبني  �أيها  بينكم  نز�ع  فلو ح�شل 
جماعة وجماعة فالرجوع يكون �إىل �هلل ور�شوله كمرجعية �أعلى حت�شم بها �خلالفات، 
�أمر« يف  »�أولو  كالو�لدْين هم  �ال�شتباه،  عند  �لتعويل عليه  يقع  ك�شنٍد م�شبوط  �أو 
منهما:  �أعلى  مرجعيٌة  ف�ّشلتها  لطاعتهما  هناك حدوًد�  �أّن  �إال  �الأبناء،  على  حّيزهما 
»َو�إِْن َجاَهَد�َك َعَلى �أَْن ُت�ْصَِك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما« )لقمان 15(، وهو 

طاعتهما يف �ملعروف فقط.
ال منا�س �ليوم وللخروج من �ملاآزق �لتي �أنتجها �لتاريخ من �لرجوع للجوهر �لنا�شع 
لهذ� �ملفهوم �لذي �ُشّيع، بجعل �مُلحكمات �أو �لقو�نني �لثابتة هي �لنطاق �حليوي �لذي 
�أن تبحر فيه، ومنه ُت�شاغ مو��شفات »�أويل �الأمر« �لذين  ينبغي للد�شاتري �حلديثة 
ينبغي طاعتهم يف حّيز �خت�شا�شهم، وحتّدد معايري �نتخابهم �أو تعيينهم، وي�شبط 
هذ� �ملفهوم عملياً عند حتويله الأر�س �لو�قع، بكفاء�ت تنفيذية و�ن�شباط حما�شبي 

ليعّم �الزدهار وُت�شان �حلقوق و�الأوطان.

مفهوم �شام ودعامة �ملدنية و�لعقل �شّد �لفو�شى
�أم حاجة متليها �ل�صورة ل�شّد  �الأمر طارئ على �ملجتمعات،  ولكن هل مفهوم ويل 
فر�غ باعتباره تنظيماً، �إذ ال ي�شع �لنا�س د�ئما �إد�رة �أمورهم مبا�صة، فالبّد لهم من 
تخويل كفاء�ت ثقات تلي �أمرهم )ُيقلّدونهم �أمرهم = ويل �الأمر( كاالأب الأبنائه، و�لكفيل 
�ل�شالح  باحلاكم  تنتهي  حتى  رعيته،  حيال  ر�ع  وكل  للقا�صين،  و�لويّل  لليتامى، 

�ملرت�شى.
فـ »ويل �الأمر« مفهوم �شام ودعامة �ملدنية و�لعقل �شد �لفو�شى، لكن للتنظيم ال 
لال�شتبد�د )البد للنا�س من �أمري برّ كان �أم فاجر(.. ب�صط �أن يكون فجوره على نف�شه ال 
على غريه، و»�أمري« �أْي يلي »�أمر« )مبهنية و�قتد�ر وحّق(، فياأمر، فُيطاع يف معروِفه.

وويل �الأمر يكون و�جب �لطاعة �إن كان �شائر�ً على هدي �ملرجعيات �الأعلى )�هلل - 
�لر�شول( مبا ميّثله مفهوم »�هلل« و�شفاته ِمن حمكمات �حلّق و�لعدل و�شائر �لقَيم، 
�أر�س  ومبا ميّثله »�لر�شول« من �لنموذج �لتطبيقي �ملع�شوم لتلك �ملحكمات على 
�لو�قع، �أي �ملثيل �لناطق، �إذ �أّن طاعة »ويّل �الأمر« تابعة ولي�شت طاعة م�شتقلّة، ويّل 
�الأمر مرجعية �إد�رية تنفيذّية ولي�س مرجعية د�شتورية، �إذ �أّن �لنز�ع قد يكون معه، 
كحال نز�ع جمموعة مع قائدها، ومعلّمني مع مديرهم، و�شعٍب مع �شلطاِته، فالبّد من 
وجود مرجعية قانونية �أعلى من �لويّل وَمن توىّل �أمرهم، و�إال عادت �لنا�س عبيد�ً، وعّم 
�لف�شاد و�ُصَّع له، ومل ياأمن �ملظلومون، فاإّما ُيقهرون ويقع �لف�شاد، �أو يثورون ويقع 

�لدمار و�لف�شاد، و�هلل ال يحّب �لف�شاد، يف �حلالتنْي.
»�أولو �الأمر« مقام �جتهاد ولي�س مقام مع�شوم، لذلك ��شتتبع �الأمر وجود �آلية حل�شم 
�أية خالفات ميكن �أن تن�شاأ معهم، يف قوله »فاإْن تنازعتم« �إ�شارة و��شحة الإمكانية 
�لنز�ع،  حّل  مرجعّية  يف  ذكرهم  عدم  مع  خا�ّشة  �الأمر«  »�أويل  مع  �لنز�ع  ح�شول 
�لرجوع  دون  حال  كّل  على  بطاعتهم  الأمر  و�إال  عنهم  �لع�شمة  �نتفاء  على  كتاأكيد 
ملرجعيات �أعلى حلّل �لنز�عات، كما �أنه مل يحرّم وجود نز�ع معهم �أ�شالً، و�إالّ �أ�ّش�س 

لقتل �حلّق.



هو  �حلّق(  ثبات  فيها  )�لتي  �الأعلى  للمرجعيات  �لرجوع  �أّن  �إىل  �الآية  وّجهت  كما 
»يوؤول«  �أن  هي  »تاأويال«  ِوياًل«،  َتاأْ َو�أَْح�َشُن  َخرْيٌ  »َذِلَك  قوله  يف  �الأف�شل  �لرجوع 
�ملتنازعون للم�شدر »�الأّول« وال تعني »تف�شري�«، فاأح�شن تاأويال تعني �أّن ذلك هو 
�حلّل و�أح�شن »�إرجاع«، ولي�س �لرجوع الآليات ح�شم �أخرى كالقّوة �أو ح�شد �لكرثة �أو 
�لنزيهة، و�حلّقة، وتتمّثل هذه �ملرجعيات  �لعادلة،  غريها لاللتفاف على �ملرجعية 
�ليوم يف �لد�شاتري و�ملحكمات و�لقو�نني �لثابتة )متّثل مفهوم »�هلل« �لقر�آين باعتباره 
مرجعية ثابتة جامعة ال متيل الأحد وال حتيف على �أحد(، ولي�س من مرجعية �أكرث 
�شالبة وثباتاً ودو�ماً من �ملرجعية �لعقدّية )�لد�شاتري مثالً( يف مقابل تلك �لطارئة �أو 
�ملفرو�شة، �أو حتكيم جهات حيادية عقالئية �شاحلة )متّثل مفهوم »�لر�شول« �لقر�آين 

باعتبارها مرجعية تطبيقية لقيم �خلري وثو�بت �ل�شالح(. 

�لتو�ّشع يف فهم �الآية ورو�بطها
ولاللتز�م ب�شعة �ملفهوم وعدم ح�صه، وللتاأكيد على حركة �لقر�آن �لتفاعلية و�لو�عية 
يف �لق�شايا �لعملية �لعابرة للزمان، و�نطالقاً من كون �ملفهوم �أمر�ً عقالنيا و�شحيحاً 
وم�شتخّف  للعباد  و��شتعبادي  �لعلّة  منزوع  تعبدي  ديني  �أمر  جمرّد  ال  ذ�ته،  يف 
بالعقول، نرى �إمكانية �نطباقه على مناذج تعاقدية �أخرى بناًء على هند�شة مفاهيم 
�الآية ورو�بطها، فوجود جماعة معينة مهتّمة مبهنة �أو بق�شيٍة، وحتمل قَيماً م�شرتكة 
وغايات مثلى و�أهد�فاً و�حدة ُتوؤمن بها، فمفاهيم �الآية ت�شملها كم�شاديق ذ�ت نف�س 

�لفعالية يف حّيزها.
تتحول »طاعة �هلل وطاعة ر�شوله« �إىل طاعة مرجعيات د�شتورّية م�شتنبطة من قيم 
�جلماعة �ملعنية �لفطرية وثقافتها، وطاعة »�أويل �الأمر« �ىل طاعة ويّل )تنفيذي( وهو 
هنا و�جب �لطاعة فيما تعاقدو� عليه، تتاأّكد واليته �صعيا )قانونيا( بتاأّكد كفاءته 
حّددت  قانونية  حما�شبية  مب�شبطة  و�ن�شباطه  حّيزها(،  )يف  توىّل  فيما  و�لتز�مه 

تفا�شيلها مرجعيٌة �صعيٌة تعاقدّية.
ومن قوله »�أويل �الأمر منكم« ومل يقل »ويل �الأمر« نفهم لزوم توّفر كفاء�ت قيادّية 
ومل يح�صها بفرد، فالبد �أن يكونو� من �أ�شحاب �الخت�شا�س و�خلبة بال�شاأن �لذي 
�شاأن عمر�ين  يت�شّيد على مهند�شني ومعلّمني يف  �أْن  �أُّمرو� عليه، فال جمال لطبيب 
تدبري�ً  �أوجبو�  خمت�ّشني  �أطباء  �أّن  ولو  �ل�شّحي،  �ل�شاأن  يف  كذلك  لكّنه  وتعليمي، 
�أو  �ملحا�شبون،  هم  ثّم  �الأمر،  �ّتباع  )قانوناً(  �صعاً  فالو�جب  قادماً  وباء  هناك  الأّن 
خبري�ً �قت�شادياً ي�شري على �لدولة لتجنب �لك�شاد و�لفو�شى، فكلهم "والة �أمور" فيما 

�خت�ّشو� به، وكلهم �أهل �شورى.
�لق�شاء جلنة  �الأمر يف  �أطباء خمت�ّشني، وويل  �لطبية جلنة  �ل�شئون  �الأمر يف  فويل 
ق�شائية عادلة خمت�ّشة، وويل �أمر �لتعليم جلنة تعليمية ذ�ت كفاءة ونز�هة، و�لفلكي 
مع  �ملري�س  وكذلك  �القت�شادي،...  �خلبري  �خت�شا�شه،  يف  �ملهند�س  �خت�شا�شه،  يف 

طبيبه، �ليتيم مع و�شّيه �الأمني، �لطالب مع مدّر�شه، �البن مع �أبيه �ل�شالح.. �لخ.

وختاماً، فاأولو �الأمر هم �حلّكام وهم �ل�شادة، هم �خلب�ء وهم �لقادة، هم �الآباء �ل�شلحاء 
وهم �لوكالء، وهم كل ر�ع �شالح م�شئول عن رعيته، ولكن كٌل يف حيزّه، والأنهم غري 

مع�شومني ويجتهدون بح�شب ما �أوتو� من �خلبة و�لعلم يف جمال �خت�شا�شهم فقد 
�حُتمل �أن ين�شاأ خالٌف معهم، و��شتثناهم من �ملرجعية �لتي �أمر �لنا�س )�لرعّية يف 
�حلّيز/�الأمر( بالرجوع لها حل�شم �خلالف و�أحاله �إىل مرجعيات �أعلى، »�أولو �الأمر« 
غري خمّولني بن�ٍسّ �إلهّي مفتوح بل ب�شو�بط عند حتويله الأر�س �لو�قع تخ�شع ملعايري 
خبة ورقابة وحما�شبة، مثلما ُحّددت �ملرجعية �لعليا وثّبت مو�شعها ليكون �لرجوع 
�إليها )�لتاأويل( هو »خريٌ« -لل�شلم و��شتتباب �الأمور و�لنفو�س- ِمن �لرجوع لغريها.

نحن �أمام �أزمات م�شتع�شية �أنتجها �لتاريخ فلعبت بال�شيا�شة و�لدين، ولي�س �أمامنا 
للخروج منها �إال �إعادة �لعقل لقر�ءة �لقر�آن �لكرمي بوعي ُي�شقط كل �أ�شكال �لنفعّيات 

و�لتوظيفات �ملغر�شة الآياته..

»وأولي األمر منكم«

من قوله »أولي األمر منكم« ولم يقل »ولي األمر«، نفهم لزوم توّفر كفاءات 

قيادّية ولم يحصرها بفرد، فالبد أن يكونوا من أصحاب االختصاص والخبرة 

مهندسين  على  يتسّيد  أْن  لطبيب  مجال  فال  عليه،  ُأّمروا  الذي  بالشأن 

الصّحي،  الشأن  في  كذلك  لكّنه  وتعليمي،  عمراني  شأن  في  ومعّلمين 

فكلهم »والة أمور« فيما اختّصوا به، وكلهم أهل شورى

,,

,,

 1.  �شورة �لن�شاء )59(
 2.  �أ- �شحيح �لبخاري: نزلت يف عبد �هلل بن حذ�فة، �إذ بعثه �لنبي )�س( يف �صية.

ب-   �مل�شند )82/1( و�شحيح �لبخاري )4340(، و�شحيح م�شلم )1840(: بعث ر�شول �هلل 
)�س( �صية، و��شتعمل عليهم رجال من �الأن�شار، فلما خرجو� َوَجد عليهم يف �شيء. فقال 
لهم: �ألي�س قد �أمركم ر�شول �هلل )�س( �أن تطيعوين؟ قالو�: بلى، قال: �جمعو� يل حطبا. ثم دعا 
بنار فاأ�صمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، فهّم �لقوم �أن يدخلوها، فقال لهم �شاب 
منهم: �إمنا فررمت �إىل ر�شول �هلل )�س( من �لنار، فال تعجلو� حتى تلقو� ر�شول �هلل )�س(، فاإن 
�أمركم �أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعو� �إىل ر�شول �هلل )�س( فاأخبوه، فقال لهم: »لو 

دخلتموها ما خرجتم منها �أبد�؛ �إمنا �لطاعة يف �ملعروف«. 
ج- ويف �أبن كثري: )�أطيعو� �هلل و�أطيعو� �لر�شول و�أويل �الأمر منكم(: بعث ر�شول �هلل )�س( 
�صية عليها خالد بن �لوليد، وفيها عمار بن يا�ص، ف�شارو� قبل �لقوم �لذين يريدون، فلما 
بلغو� قريبا منهم عر�شو�، و�أتاهم ذو �لعيينتني فاأخبهم، فاأ�شبحو� قد هربو� غري رجل. فاأمر 
�أهله فجمعو� متاعهم، ثم �أقبل مي�شي يف ظلمة �لليل، حتى �أتى ع�شكر خالد، ف�شاأل عن عمار 
بن يا�ص، فاأتاه فقال: يا �أبا �ليقظان، �إين قد �أ�شلمت و�شهدت �أن ال �إله �إال �هلل، و�أّن حممد� 
عبده ور�شوله، و�إن قومي ملا �شمعو� بكم هربو�، و�إين بقيت، فهل �إ�شالمي نافعي غد�، و�إال 
هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك، فاأقم، فاأقام، فلما �أ�شبحو� �أغار خالد فلم يجد �أحد� غري 
�لرجل، فاأخذه و�أخذ ماله. فبلغ عمار� �خلب، فاأتى خالد� فقال: خّل عن �لرجل فاإنه قد �أ�شلم، 
و�إنه يف �أمان مني. فقال خالد: وفيم �أنت جتري؟ فا�شتّبا و�رتفعا �إىل �لنبي )�س(، فاأجاز �أمان 

عمار، ونهاه �أن يجري �لثانية على �أمري.
3.  »عهد �الإمام علي بن �أبي طالب �ىل مالك �الأ�شرت« نهج �لبالغة

4. و�شائل �ل�شيعة 18 / 84 ح - 29
5. و�شائل �ل�شيعة 18 / 79 ح - 14

6.  �شورة �لن�شاء )83(
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ي�شت�صف  وكاأنه  �الأول،  �لع�ص  منذ  �لتمذهب  ظاهرة  من  �مل�شلمني  �لقر�آن  حّذر 
�ملحذور �لذي �شيقعون فيه م�شتقبال، و�صب لهم مثال بال�ص�ع �لقائم بني �ليهود 
"َوَقاَلِت  �لناجية:  و�لفرقة  �ل�صعي  �ملمثل  باأّنه  يّدعي  منهما  وكّل  و�لن�شارى، 
�َشْيٍء  َعَلى  �ْلَيُهوُد  َلْي�َشِت  �لنَّ�َشاَرى  َوَقاَلِت  �َشْيٍء  َعَلى  �لنَّ�َشاَرى  َلْي�َشِت  �ْلَيُهوُد 
ُ َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم  ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم َفاهللَّ َوُهْم َيْتلُوَن �ْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل �لَّ
�ْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنو� ِفيِه َيْخَتِلُفوَن" )�لبقرة-113(، "َوَقاُلو� ُكوُنو� ُهوًد� �أَْو َن�َشاَرى 

َة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْصِِكنَي" )�لبقرة-135(. َتْهَتُدو� ُقْل َبْل ِملَّ
�ليهودية طائفة ولي�شت دينا، وكذلك �لن�شارى، وذكرُ �لوحي لهذه �مل�شميات لي�س 
من باب �الإقر�ر بها، بل لبيان ف�شادها و�عوجاجها، ولنقد مقوالتها �ل�شيقة؛ )وقالو�( 
)وقالت(، حتذير� للم�شلمني من مغبة هذ� �لتوجه، ومعاجلته عب �لتاأ�شي�س ملبد�أ 
يرف�س �لُفرقة، ويدح�س فكرة �لِفرقة �لناجية و�ملمثل �حل�صي ل�صع �هلل، لنقر�أ 
َو�اْلأَ�ْشَباَط  َوَيْعُقوَب  َو�إِ�ْشَحاَق  �ْشَماِعيَل  َو�إِ �إِْبَر�ِهيَم  �إِنَّ  َتُقوُلوَن  "�أَْم  �لقر�آين:  �ملوقف 
 ِ ْن َكَتَم �َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن �هللَّ ُ َوَمْن �أَْظَلُم مِمَّ �أَْنُتْم �أَْعَلُم �أَِم �هللَّ َكاُنو� ُهوًد� �أَْو َن�َشاَرى ُقْل �أَ
ا َواَل َن�ْصَ�ِنيًّا  ا َتْعَملُوَن" )�لبقرة-140(، "َما َكاَن �إِْبَر�ِهيُم َيُهوِديًّ ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ َوَما �هللَّ

َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُم�ْشِلًما َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْصِِكنَي" )�آل عمر�ن-67(.
�الآر�ء و�لنظريات �لعلمية و�ملعتقد�ت  �ملذهب �شناعة ب�صية، هو جمموعة من 
لي�شت  ولكنها  ن�شبي،  �أمر  فيها  �حلق  وفل�شفية،  و�جتماعية  دينية  �شبغة  ذ�ت 
�أّنها �لن�شخة �الأف�شل و�الأكمل من بني �لن�شخ �الأخرى، و�لقر�آن  �لدين، و�إن �ّدعت 
يحّدد ب�شكل جلي �لهوية �لدينية �لتي ينبغي �النت�شاب �إليها، جلميع �أتباع �لر�شل 
دون ��شتثناء، �لهوية �لتي �أّكد عليها �الأنبياء، وو�ّشو� �أبناءهم بها جيال بعد جيل: 

ى ِبَها �إِْبَر�ِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب  نَي، َوَو�شَّ �ْشَلْمُت ِلَربِّ �ْلَعامَلِ ُه �أَ�ْشِلْم َقاَل �أَ "�إِْذ َقاَل َلُه َربُّ
�ْشِلُموَن" )�لبقرة:132-131( َطَفى َلُكُم �لدِّيَن َفالَ مَتُوُتنَّ �إَالَّ َو�أَنُتم مُّ َيا َبِنيَّ �إِنَّ �هلّلَ ��شْ
�شبغة �هلل �لتي توّحد جميع �لعباد �شعوريا، وت�شمو بهم �أخالقيا، وال ت�شمح مبا 
�أو �ال�شتعالء عليه  �الآخر،  �أحدهم على  �لب�صي، وال تقبل تفاخر  ميزق ن�شيجهم 
بعرق �أو دين �أو مال، بل تدعوهم الأن يتناغمو� مع �أ�شكال �ختالفاتهم يف �الآر�ء 
و�الأديان و�لثقافات، ليتعارفو� ويتكاملو� ولي�شود بينهم �ل�شالم �لذي هو جوهر 
َعاِبُدوَن"  َلُه  َوَنْحُن  ْبَغًة  �شِ  ِ �هللَّ ِمَن  �أَْح�َشُن  َوَمْن   ِ �هللَّ ْبَغَة  "�شِ �مل�شرتكة،  هويتهم 

)�لبقرة- 138(.
هذ� هو لّب �الإ�شالم، �إال �أّن �مل�شلمني �أ�شاعو� �للّب بت�شييعهم هدي �لقر�آن، فاّدعى 
حّذر  �لذي  �خلطاب  فاأعادو�  �الأخرى،  �ملذ�هب  وف�شاد  و�شالل  كماله  مذهب  كل 
َماِنُيُّهْم"  �أَ ِتْلَك  َن�َشاَرى  �أَْو  ُهوًد�  َكاَن  َمن  �إِالَّ  َنَّة  �جْلَ َيْدُخَل  َلن  "َوَقاُلو�ْ  �لقر�آن  منه 
)�لبقرة-111(. ويف ع�صنا �لر�هن، نرى بو�شوح كيف يكرّر �أتباع �ملذ�هب �أفعال 
و�أقو�ل �ليهود و�لن�شارى �لذين ذّمهم �لقر�آن �لكرمي، فال�شنة تقول باأن �ل�شيعة لن 
كاأ�س  فذ�قو� جميعا  �جلنة،  يدخلو�  لن  �ل�شنة  �أن  تقول  و�ل�شيعة  �جلنة،  يدخلو� 

�لتمزّق و�لتخلّف و�النهيار.
�أي  �أو  �آخر،  على  مذهب  متّيز  فكرة  ال�شتنكرنا  �شبحانه،  �هلل  كتاب  حّكمنا  لو 
�ل�صيح  قوله  عملياً  ول�شّدقنا  �لنا�س،  ��شطنعها  �لتي  �لدينية  �لت�شنيفات  من 
�أن يكونو� م�شلمني  باأّن �لطريق �لوحيد لبلوغ مر�شاة �هلل و�شعادة �لنا�س، هي 
 ِ هلِلَّ �أَ�ْشَلَم َوْجَهُه  َمْن  م�شاملني حم�شنني، حمبني �خلري لبني �الإن�شان كافة، "َبَلى 
ِه َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن" )�لبقرة-112(. �ِشٌن َفَلُه �أَْجرُُه ِعنَد َرِبّ َوُهَو حُمْ

القرآن يرفض 
المذهبية

بقلم: ساجدة سبت



ال إكراه      في الدين
َيا  َك  »َلُنْخِرَجنَّ قولهم:  )ع(  شعيب  النبي  قوم  من  المستكبرين  كالم  من  سبحانه  حكاه  فيما 
ا  ِتَنا« )األعراف-88(،  فأجابهم )ع(: »أََوَلْو ُكنَّ ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا أَْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَّ
َكاِرِهيَن؟« )األعراف-88(، إّن جوابه )ع( يعّبر عن أمٍر يفترض أن يكون بديهيًا، وأّن الناس متفقون 
عليه، وهو أّن الدين يجب أن يترك في دائرة االختيار، وأنه حّق من حقوق اإلنسان البديهية التي ال يجوز 
سلبها في أّي حال من األحوال، بحيث ال ُيحال بينه وبين اختياره لمعتقده، وال إكراهه على معتقد ال 

يرتضيه. 
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ال إكراه      في الدين
بقلم: ابراهيم الجفيري



تامة مع  يتعاملون مبو�شوعية  مطلقاً، كونهم  �إمياناً  )ع(  �الأنبياء  به  يوؤمن  ما  هذ� 
�الأ�شياء، لعلمهم �ليقيني �أّن �لعقيدة �ختياٌر، و�أنها يف جوهرها غري قابلة لالإكر�ه.

فهذ� نبي �هلل نوح )ع( يجادل قومه حول �لبديهية نف�شها، وبذ�ت �للغة: "َقاَل َيا َقْوِم 
َيْت َعَلْيُكْم �أَُنْلِزُمُكُموَها  ي َو�آَتايِن َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ َنٍة ِمْن َربِّ ْن ُكنُت َعَلى َبيِّ �أََر�أَْيُتْم �إِ
َكاِرُهوَن" )هود-28(، فلقد �شهدنا �حلّق ور�أيناه بعني �ليقني، وهو م�شهٌد  َلَها  َو�أَْنُتْم 
و�ّتبعتم  معوّجة  طرقاً  �حلق  هذ�  مع  �شلكتم  لكنكم  ير�ه،  �أن  للجميع  ميكن  مفتوح 
�ملعاندين �مل�شتكبين، ف�شددمُت قلوبكم عن �شهوده، في�شتحيل �إكر�ه قلوبكم و�إلز�مها 

باأمٍر تكرهونه.
 فالعقيدة عند �الأنبياء ال تقبل �الإكر�ه، الأّنها �أ�شا�ُس جوهر �حلياة، بها تتلّون، وعليها 

تتكئ، فهي م�شدر �إلهامها وقيامها وقعودها، و�شلمها وحربها! 
كما �أّن �لعقيدة هي �لبنامج �لذي ي�شري �الإن�شان وفقه يف م�شاعره ومو�قفه، كونها 
�نعكا�شاً ملا لديه من فكرٍة عن نف�شه، وعن �لكون وقو�ه، وعن �حلياة وما بعدها، و�إن 
كان ثّمة مرحلة للموؤ�خذة و�حل�شاب! من �أجل ذلك كان جانبها مقّد�شاً ال مُي�ّس، ومن 
�أجل ذلك �حتلت قمة �لهرم يف د�ئرة �الختيار �الإن�شاين، ولهذ� مل ميار�س �الأنبياء )ع( 

�أّي �إكر�ٍه على �أحد الإدخاله يف دينهم �حلّق.
لك  يبدي  قد  �لذي  للج�شد  ولي�س  للعقل  ر�جعة  �لق�شية  �أّن  يعلمون  وهم  كيف؟   

�الن�شياع، غري �أّن عقله وقلبه مل يتزحزحا عما هما فيه.
 فهل يحوِّلون �لنا�س �إىل منافقني متظاهرين باالإميان وقلوبهم يف �جتاٍه معاك�س؟ ال 

ميكن ملن يعرف �لدين �خلال�س �أن ُيكره �أحد�ً عليه.
و�الأحاديث خالف هذ� فليتاأّملو� هذه �حلقيقة،  �الآيات  �لذين يف�صّون بع�س   وعلى 
�لذي يّدعون، بينما  ال �عوجاج فيه، وغري قابٍل للن�شخ  ثابتاً  ويجعلو� منها مقا�شاً 
يقول �لتاريخ -وفقاً للقر�آن- �أّن �لذين كفرو� هم �لذين يحاولون ق�ص �أنبيائهم ومن 
ِذيَن َكَفرُو� ِلرُ�ُشِلِهْم  معهم من �ملوؤمنني على ترك دينهم �لذي منَّ �هلل عليهم به: "َوَقاَل �لَّ
ِتَنا" )�إبر�هيم-13(، فاأعد�ء �هلل هم �ملمار�شون  َنا �أَْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ ُكْم ِمْن �أَْر�شِ َلُنْخِرَجنَّ
�الإكر�ه ل�شعف حّجة دينهم �لباطل، وكجزء من حاجتهم ال�شتعباد �لنا�س بطاغوتهم، 
�أما �أولياوؤه )ع( فلم ميار�شو� �الإكر�ه �أبد�ً الأّن ُمر�شلهم �شبحانه لي�س ب�شعيف �لبهان، 

�أو بحاجة لعبيد يقّوون ملكه!
 بينما �الأمر هو هكذ�، و�إذ� به ينقلب ر�أ�شاً على عقب، وي�شبح �لنبّي)�س( -يف فقه 
�ل�شلطنة و�لهيمنة- ماأمور�ً باأن يقاتل �الآخرين حتى يوؤمنو�! وهذ� معناه �أنه مار�س 
�الإكر�ه وباأب�شع �شوره، فَروو� �أّنه )�س( قال: "�أمرت �أن �أقاتل �لنا�س حتى ي�شهدو� �أْن ال 

�إله �إال �هلل"! نا�شخاً بذلك )ال �إكر�ه يف �لدين(، وعلى فر�س �أنه )�س( قال ذلك، فالالزم 
�إرجاع هذ� �الأَثر �إىل �ملحَكم، و�أن ُيو�شع يف �شياقه �لتاريخي لك�شف مدلوله، �لذي ال 
ميكن بحال �أن ين�شخ حكم �هلل �لعْدل )ال �إكر�ه يف �لدين(، و�إذ� �أخذنا �ملعارك �لثالث؛ 
بدر�ً و�أحد�ً و�الأحز�َب مثاالً، و�لتي كانت غاية قري�س منها �لق�شاء على �أمة �مل�شلمني 
�لفتية، هنا ن�شاأل: ما �لذي يجب على �مل�شلمني فعله حينئٍذ؟ �ألي�س عليهم �لدفاع عن 
وجودهم و�أنف�شهم ودينهم؟ و�إذ� �أعلن ثّمة بع�ُس حماربي قري�س )�إذ كان بع�شهم كارها 
ملقاتلة �مل�شلمني كونهم �أهله وقومه( �أعلنو� �إ�شالمهم �أثناء �لقتال؟ هل على �ملقاتلني 
�مل�شلمني مو��شلة قتالهم؟! �أم قبولهم كاإخو�ن لهم، حيث �نتفى �مل�شّوغ وهو �لعدو�ن؟ 
ولو و��شلو� قتال �لذين �أ�شلمو�، �ألن تكون مالمتهم  كمالمة �أ�شامة بن زيد يف �لق�شية 
�مل�شهورة، حني �أهوى ب�شيفه على كافر حمارٍب يف ميد�ن �ملعركة فقال: "ال �إله �إال 
�هلل"، فلم مي�شك �أ�شامة �شيفه وقتله، فلما رجعو� و�أخبو� �لنبّي �لكرمي )�س( مبا حدث، 
ذّمه )�س( وتبّ�أ من فعلته قائال: "�أقتلته بعدما قال ال �إله �إال �هلل؟" فقال: "يا ر�شول 

�هلل، �إمنا قالها خوفاً"، فقال )�س(: هال �شققت عن قلبه؟!
فالالزم للعاقل من �أّي ملّة مقاتلة َمن يقاتله ويعتدي عليه ال َمن ي�شامله، �أو يكّف 
�عتد�ءه ويرجع موّلياً، �أو َمن يدخل يف دينه ر�غباً، كما قال )�س(: "�أمرت �أن �أقاتل 
�لنا�س حتى ي�شهدو� �أن ال �إله �إال �هلل"،  �أي �أمرت �أن �أقاتل �لنا�س "�لتي تقاتلني" وهذ� 
 ِ هو �لطبيعي.. ولي�س كّل �لنا�س، هذ� هو �شياقها، قال تعاىل: " َوَقاِتلُو� يِف �َشِبيِل �هللَّ
َ ال ُيِحبُّ �مْلُْعَتِديَن" )�لبقرة-190( �أي �قت�صو� على  ِذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوال َتْعَتُدو� �إِنَّ �هللَّ �لَّ
مقاتلة من يقاتلكم، فقتال غري �ملقاتلني �عتد�ء، وهكذ� كانت معاركه )�س( مقاتلة 
�أين ذهبت "لكم  �ملقاتلني �ملعتدين لكّفهم فقط، ال من �أجل �إدخالهم يف �لدين، و�إالّ 
دينكم ويل دين" �ملّكية؟ و�أين تذهب "ال �إكر�ه يف �لدين" �ملدنّية؟! و�أختها: )ال َيْنَهاُكُم 
ِذيَن مَلْ ُيَقاِتلُوُكْم يِف �لدِّيِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم �أَْن َتَبُّوُهْم َوُتْق�ِشُطو�  ُ َعِن �لَّ �هللَّ

�إَِلْيِهْم()�ملمتحنة:8(؟!  
وحتى توؤتي قاعدة "ال �إكر�ه يف �لدين" ثمارها، البّد جلميع �الأطر�ف من �اللتز�م بها، 
ملا توّفره قاعدة "ال �إكر�ه" من �أمن �صوري للجميع، من حيث �أن �اللتز�م بها مينع 
�لدخول يف �شجاالت حول �أف�شل و�أ�شّح و�أقد�س ديانة �أو طائفة �أو تيار،  �شجاالت قد 

تبد�أ بالكالم، وتد�عياته قد تف�شي �إىل �لقتال و�لدمار. 
وهكذ� ت�شتغل �الأمم طو�ل عمرها بحروب باردة دينية، �أو رمبا حروب جهّنمية، دون �أن 

ينتهي هذ� �ل�ص�ع �إالّ �إىل مزيد من �ل�صور و�لطغيان و�لف�شاد با�شم �الأديان. 
فالدين �أكرث �الأ�شياء ��شتمر�ر�ً يف حياة �لب�ص، و�أكرثها ح�شا�شية وتقدي�شاً، وال ميكن 

ال إكراه في الدين
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�أن نتخلّ�س من بر�ثن �ال�شتبد�د �إال بالعودة �إىل قاعدتنا �لذهبية "ال �إكر�ه يف �لدين"، 
�لتي كان �لقادة �الأنبياء )ع( �أكرث �الأطر�ف بها �لتز�ماً، بل رمّبا �لطرف �لوحيد!  

�أّن �لتز�م بع�س بها دون بع�س ال ي�شمن للجميع �الأمن و�ل�شالمة من عاديات  غري 
ومقاطعة  وتعذيب،  و�إهانات  ووعيد،  تهديد  من  و�لعدو�ن؛  �جلور  و�أحكام  �الإكر�ه 
وتهمي�س، ومالحقات و�إيذ�ء، ونفي و�شجن، وت�شتّد لتكون قتالً و�إزهاقاً الأرو�ح، ف�شبيل 

�الإكر�ه مفتوٌح على �صور كثرية، وقد نال �أنبياء �هلل �أكب ق�شط من هذه �ل�صور.  
رمّبا �الأكرث يدرك �أهمية هذه �لقاعدة حني يكون مظلوماً وقليالً وغريباً، لكن �لنا�س 
يف  وغالة  متع�شّبني  �لعددي  و�لكّم  �الإرثية  و�لقّوة  و�العتياد  باالإلفة  ُي�شبحون 

عقائدهم، فيجعلون �الإكر�ه عقيدتهم وم�شلكهم.

قاعدة لكل �مل�شتويات:
�الإكر�ه �ملحرّم و�ملمنوع ي�شمل كل �إكر�ه ُير�د منه �شلب حرية �الإن�شان يف �ختياره 
لدينه ومعتقده، �شو�ء كان ذلك على م�شتوى �لدين؛ فله �حلق �أن يختار ما ي�شاء من 
دين، وهو وحده َمن يتحّمل نتيجة �ختياره، وال يحّق الأحد �أن مينعه ق�ص�ً من ذلك، �أو 
�إكر�هه ليتحّول ملعتقد يرف�شه، كما �أّن له �حلق يف �أن ينتمي الأّي طائفة ي�شاء د�خل 
دينه، و�أن ينتمي ملا ي�شاء من تيار�ت طائفته، وله �أن يختار تفا�شيل فكره من �أّي 
ِبُعوَن �أَْح�َشَنُه" )�لزمر-18(  ِذيَن َي�ْشَتِمُعوَن �ْلَقْوَل َفَيتَّ جهة �شاء تبعاً لقوله تعاىل: "�لَّ
و�لتي ميكن تطبيقها على �لتقليد �لفقهي، وعلى غريه من جماالت �الختيار، كرتجيح 
ر�أي على غريه يف �لتف�شري، �أو �القت�شاد، �أو �ل�شيا�شة، �أو �لتاريخ، ولي�س الأحد �حلق يف 
م�شادرة �ختيار �الآخرين، �أو �لتو�ّشي عليهم، وال �تهامهم باخلروج عن �مللة و�ل�صيعة 
�أو  طائفته  ماألوف   و�لف�شوق، ملجرّد خمالفتهم  بالزندقة  رميهم  �أو  مالكها،  وكاأّنه 

معتقده وجماعته. 
�ملجاالت  ر�أيهم يف  �لتعبري عن  �ملتدينني يحجمون عن  من  �أّن كثري�ً  �ملرّجح  ومن 
�الآنفة، ويتخلّون عّما يرونه حقاً من وجهة نظرهم، خوفاً من رميهم بو�حدة من هذه 

�ملد�فع �لقاتلة!    
مل  �إن  ومكّممة،  خمنوقة  �لدينية-  جغر�فيتنا  -يف  �لر�أي  حرية  �أّن  �شك  دون  ومن 
تكن م�شلوبة بالكامل، و�أّن مد�فع تلك �التهامات من�شوبة على مد�ر �ل�شاعة، تتعقب 
�لتهم  ر�شقات  �شاحبه  �إىل  فتوجه  �ملاألوف،  على  خارج  غريب  ر�أي  كّل  "ر�د�ر�ُتها" 

�ملعلّبة ما ينا�شب درجة �نحر�فه! على منط مدر�شة "�أو لتعوُدّن يف ملتنا".

فمن �أين جاءنا �لتكفري؟ ومن �أين جاءتنا �التهامات �حلاّطة �الأخرى؟ وهل لها مرجٌع 
غري �الإكر�ه؟ �ألي�شت هي هو؟ لكن بلكنة دينية! 

"َوَقاَلْت �ْلَيُهوُد َلْي�َشْت �لنَّ�َشاَرى َعَلى �َشْيٍء َوَقاَلْت �لنَّ�َشاَرى َلْي�َشْت �ْلَيُهوُد َعَلى �َشْيٍء 
ِذيَن ال َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم" )�لبقرة-113(، فهل ورثنا  َوُهْم َيْتلُوَن �ْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل �لَّ

هذ� �لتقاذف حذَو �لنعل بالنعل؟ 
�أنتم ل�شتم على �شيء، �أنتم ل�شُتم م�شلمني، عملُكم باطل... هكذ� يقول �مل�شلم �ملتع�ّشب 
من طائفة مل�شلمي �لطائفة �الأخرى، فيجيبه متع�ّشُب �الأخرى: بل �أنتم ال مرحباً بكم، 
�أنتم ل�شتم على �شيٍء، ولو �شاألنا كلي هذين �الأحمقني: وكيف يعود هوؤالء �لذين لي�شو� 
على �شيٍء �إىل �الإ�شالم،؟ الأجاب: بالتحّول �إىل مذهبنا، �إذ�ً هذه �أخت )�أو لتعودّن يف 

ملتنا(!

وحال  ديننا  جوهر  عن  فحجَبنا  بعيد،  �أمٍد  منذ  �لطائفي  �لتع�شب  هذ�  ر�َفَقنا  ولقد 
بيننا وبني قيامنا كاأّمٍة فاعلٍة بني �الأمم، وحجبنا �أي�شاً عن حتمل م�شئولياتنا جتاه 

�الآخرين، بعد حْجب �لعقل وتخويفه وخنقه، هذ� �لغّي كلّه من �آثار �الإكر�ه �لديني. 
�إننا �أمة م�شبعة باالإكر�ه �لديني، �شعرنا �أم مل ن�شعر، ويكرث فينا م�شادرة �لر�أي �الآخر، 

ورمي من يخالفنا يف �أّي جانب من �لدين، بالف�شق، و�لزندقة، وترك �مللة. 
ولقد �أن�شب �الإكر�ه �إن�شانّيتنا، وحرّيتنا، وعقلنا، و�أمننا، دون �شعور منا، فكلّما �رتفع 
�شوت �لتكفري �نخف�شت �لثقة و�الأمن بني طو�ئف �مل�شلمني، وتلته ذيوله من �الإ�شاء�ت، 
و�الإهانات، و�ملو�جهات و�لنفرة، و�لكر�هية و�ملقاطعة، وغري ذلك حتى �القتتال، مما 

جنده من �آثار ونتائج �الإكر�ه على م�شتوى �لدين. 
فاالإكر�ه �لديني، �أينما حلَّ حلَّت نقماته، وال فرق يف ذلك بني �أن يكون �الإكر�ه على 

م�شتوى �لديانات، �أو طو�ئف �لدين �لو�حد، �أو تيار�ت �لطائفة نف�شها.   
تعاي�س  فاإن  معا�ٌس،  و�قٌع  �لتقليد،  وفقهاء  و�لتيار�ت،  و�ملذ�هب،  �لديانات،  وتعّدد 
�أتباعها عمالً بقاعدة "ال �إكر�ه يف �لدين" وتركو� �لنا�س �أحر�ر�ً دون هيمنة و�شايات 
و��شتعباد�ت، يختارون ما ي�شاءون، ومل يقعدو� لهم بكل �ص�ط ُيوعدونهم ويتهّددونهم، 
وحّق  �الإن�شانية،  �حلياة  و�حرتمو�  �شلطانه،  ُينازعوه  ومل  �هلل  لقانون  �أ�شلمو�  فقد 

�الختيار، وحرية �لر�أي، وخلقو� مناخاً حلياة كرمية.
 و�إن خالفو� هذه �لقاعدة، فلهذه �ملخالفة تد�عيات، و�لنتيجة حرُب ديانات �أو تطاحُن 
مذ�هب، وحر�ئُق كر�هيٍة ونفور، و�تهامات و�فرت�ء�ت، وهذ� قليٌل مما يحدث يف مثل هذه 
�ملو�جهات �ل�شيطانية، �لتي تنتهي يف �لغالب �إىل حتزّب �ص�ٍس �شّد �الآخر و��شتعار 

ُفِتَح طريق بديل عن اإلكراه لدعوة اإلنسان العتناق الدين، معتقدًا، ومنهجًا 

للحياة، هو الدعوة للدين بالحكمة، والموعظة الحسنة، قال تعالى »اْدُع 

ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة«

,,

,,



التي  الكاملة  اليقظة  حالة   

مع  اهلل  ُرُسل  مسيرة  في  استعرضناها 

فّن  في  عميقة  خبرات  أثمرت  أقوامهم 

وأثمرت  والتحدّيات،  األزمات  مع   التعامل 

السيكولوجية  القوم  بذهنية  دقيقًا  وعيًا 

حبيسة  الخبرات  تكن  ولم  واالجتماعية.  

مّما  األرض  على  حراكًا  كانت  بل  العقول 

فأحسنوا  ومتنامية،  حّية  تفاعلية  جعلها 

لتحقيق  خبرات  من  تراكم  ما  كل  استثمار 

أهدافهم الرسالية.

,,

,,

ِعرِي()فاطر:6(. َحاِب �ل�شَّ َا َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنو� ِمْن �أَ�شْ حروب حقيقية: )�إِمنَّ
�لنا�س  بني  �ل�شالم  و�إف�شاء  �خلري،  على  و�لتعاون  �ملحبة،  �لدين؛  جوهر  كان  بينما 

و�حرت�م تنوّعهم �لفكري و�الأممي.   

�لبديل �ملنطقي:
"�إِنَّ َهَذ� �ْلُقْر�آَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي �أَْقَوُم" )�الإ�ص�ء-9(، و�أّن �الإ�شالم  ديُن �لِقَيم "َوَذِلَك ِديُن 
َمِة" )�لبينة-5(، ولقد نا�شل �الأنبياء )ع( من �أجل توعية �أقو�مهم باأّن �لدين �لذي  �ْلَقيِّ
�أنزله �هلل عليهم هو �ملنهج �ل�شليم �ل�شامن لالإن�شان حياته �لطيبة يف �لدنيا و�الآخرة. 
�إكر�ه  يجوز  ال  �أنه  �إال  �الإن�شان،  للدين يف حياة  �لق�شوى  �الأهمية  هذه  ِمن  وبالرغم 
�لنا�س عليه، الأّن مدخل هذ� �لدين �عتقاٌد، و�إمياٌن، وت�شديٌق، وكل هذه �لق�شايا ق�شايا 
�أّن �لدين  عقلية وخا�شعة لالختيار، لكن عدم �الإكر�ه لي�س نهاية �لطريق، ف�شحيٌح 
موقعه  على  �الإن�شان  ويبقى  هي،  كما  �حلياة  يف  �أهميته  تبقى  لكن  فيه،  �إكر�ه  ال 
و�أهميته ِمن حيث �أنه �ملخاطب بالدين، ومن حيث �أهمية جناته من ف�شاد هذه �حلياة 

ونتائجها �الأخروية.
ومنهجاً،  معتقد�ً،  �لدين،  العتناق  �الإن�شان  لدعوة  �آخر  طريق  ُفِتَح  �الأهميات،  لتلك   
للحياة، و�لطريق �لبديل عن �الإكر�ه، هو �لدعوة للدين باحلكمة، و�ملوعظة �حل�شنة، 
كذلك  )�لنحل-125(،  �َشَنِة"  �حْلَ َو�مْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َشِبيِل  �إِىَل  "�ْدُع  تعاىل  قال 
عن  حكاه  مبا  وعزّزه  �لقر�آن،  ذلك  �إىل  دعا  كما  �أح�شن،  هي  بالتي  و�جلد�ل  �حلو�ر 
ممار�شة �الأنبياء)ع( �لذين مار�شو� �لدعوة لدين �هلل تعاىل مبختلف �الأ�شاليب �حلكيمة، 
�ملمزوجة باالإخال�س و�ملحبة، لدرجة �لتفاين طمعاً يف جناة �أقو�مهم، حتى لقد قيل 

لر�شول �هلل )�س( "َفال َتْذَهْب َنْف�ُشَك َعَلْيِهْم َح�َصَ�ٍت" )فاطر-8(  
لدى  �الختيار  بحّق  �لقا�شي  �الإلهي  �لنامو�س  مع  متو�فٌق  باأنه  �لبديل  هذ�  وميتاز 
حلّق  ال  فيه،  �حرت�َم  ال  �لذي  �الإكر�ه  عك�س  على  وتفكريه،  عقله  و�حرت�م  �الإن�شان، 
�الختيار، وال لعقٍل، �أو تفكري، ولن يتمّخ�س عن �إمياٍن فعلّي بو��شطته ي�شتوجب مثوبة.

كما �أّن �لدعوة �لهادئة للدين ت�شمن �ل�شالم حلياة مكّونات �أّي جمتمع. 
ومّلا  وحكمة،  بهدوء  للدين  �لدعوة  يف  �لذهبية  �لقاعدة  بهذه  �الأمم  تلتزم  مل  ومّلا 
مل تلتزم باحرت�م حق �الختيار، وتع�شبت لعقائدها و�أكرهت �الآخرين عليها، كانت 
�لعاقبة يف معظم �شوطنا �لب�صي، تاريخاً ماأزوماً، وحياًة م�صّجة بالعنف و�ال�شتبد�د 

و�ملاآ�شي و�لف�شاد. 

ال إكراه في الدين
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وأنه  االختيار،  دائرة  في  يترك  أن  يجب  الدين 

حّق من حقوق اإلنسان البديهية التي ال يجوز 

سلبها في أّي حال من األحوال، بحيث ال ُيحال 

بينه وبين اختياره لمعتقده، وال إكراهه على 

معتقد ال يرتضيه.

,,

,,

�الإن�شان،  عند  �الختيار  حلّق  �حرت�ماً  فقط  لي�شت  للدين  �حلكيمة  �لدعوة  فاإّن  لذلك 
ولي�شت فقط �حرت�ماً لعقله و�أمنه ك�شخ�س، و�إمنا هو �حرت�ٌم للحياة كلها.   

�ملحرتمة  �حلكيمة  �لدعوة  ووفق  �لدين"،  يف  �إكر�ه  "ال  قاعدة  وفق  نتمّكن  وبذلك 
�أدنى  �الأمن للحياة وتو�بعه من منّو وتطّور، كحٍد  لالإن�شان، نتمّكن من توفري �صط 

حلياة كرمية ين�شدها �لنا�س جميعاً. 
بينما ممار�شة �الإكر�ه ت�شلب �أّول ما ت�شلب من �حلياة عن�ص �الأمن، ما يوؤّدي �إىل قلة 

�لنمّو وتعرّث �لتطّور! 
و�لذي �أنزل هذه �الأمة من مقامها �الأرقى -حتى تالقفتها �أيدي �ال�شتعمار و�ال�شتبد�د- 
هو تنازعها ومن ثم ف�شلها، و�هلل تعاىل حّذرنا فلم ناأخذ حذرنا، قال �شبحانه: "َوال 
�الأ�شّح؛  �أّينا هو  نتنازع يف  �أمل  تنازعنا؟  فيم  لكن  )�الأنفال-46(،  َفَتْف�َشلُو�"  َتَناَزُعو� 

عقيدًة وطائفة؟ 
�أمل يجرّنا ذلك �لتنازع �إىل �إكر�ه بع�شنا بع�شاً على ما ير�ه كل طرف من �لدين؟ �أمل 
و�الإيذ�ء  باالآخر، و�حلكم ب�شالله وكفره،  �لوقيعة  �الإكر�ه ملمار�شة ذيوله من  يجرّنا 

�للفظي و�لفعلي به �إمعاناً يف �إكر�هه، و��شتعجاالً يف ترك معتقده؟ 
هكذ� كان �ملتع�شبون يف كل طائفة ويف كل دين -وما يز�لون- يتالعبون مب�شائر 
هذه �الأمة �لب�صية، ولن ينقطعو�، ولن تنقطع �آثارهم، �إال �إذ� �شّمم �جلميع على �لعمل 
بقاعدة "ال �إكر�ه يف �لدين" تاركني للنا�س ما تركه �لرحمن لهم، "َفَمْن �َشاَء َفْلُيوؤِْمْن 
ْنَت  َك اَلآَمَن َمْن يِف �اْلأَْر�ِس ُكلُُّهْم َجِميعاً �أََفاأَ َوَمْن �َشاَء َفْلَيْكُفْر" )�لكهف-29(، "َوَلْو �َشاَء َربُّ

ا�َس َحتَّى َيُكوُنو� ُموؤِْمِننَي" )يون�س-99(.   ُتْكِرُه �لنَّ



الحق..        معيار كوني
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بقلم: نبيل المخلوق

)اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن( )البقرة:147(
لقد قطعت البشرية شوطا طويال من االتفاق على معايير موضوعية نافذة وحاكمة في المجال الماّدي أكثر 
بكثير مما ضبطته في المجال المعنوي، ففي حين نرى التجربة اإلنسانية في مجال األقيسة )المترولوجيا( 
قديمة جدا، حيث ُوضعت أُسس تلك المعايير منذ أن وعى اإلنسان القديم حاجته لتبادل الطعام والمنافع 
فوضع وحدات القياس والمقايضة، نرى أّن المعايير في المجال المعنوي ال زالت مضطربة في سّلة المصالح 

الذاتية لألفراد والجماعات والطوائف والدول.

الحق..        معيار كوني
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فعلى �لرغم من وجود ن�شبة من �ملعايري �لدولية �ملتفق عليها بني �لدول مركونة 
يف مكاتب �الأمم �ملتحدة، لكننا ال زلنا ن�شاهد يوميا نتائج ذلك �الختالف يف �ملجال 
�ملعنوي قتاال مميتا ود�ميا يف �أكرث من بلد، فهل �شبب هذ� �الختالف و�لت�شارب �شوء 

�لتطبيق؟ �أم �أّن ذلك يتعّد�ه وي�شري لثغر�ت يف �ملعايري نف�شها؟ 
فكثرية هي دالئل غياب �ملعايري يف �ملجال �ملعنوي فتق�شيم �لعامل على �أنه عامل �أّول 
وعامل ثان وثالث لهو من �شنخ ذلك �لغياب، وتق�شيم �لعامل على �أنه �شماطنْي للحرب 
�أّن ق�شما و�حد� منهم فقط هو �شعب �هلل  �أي�شا دليل �آخر، وفرز �لنا�س على  و�لعد�ء 
�ملختار �أي�شا دليل، و�أخريً� �لت�صيح بوجود فرقة من �لنا�س �أنها "�لفرقة �لناجية" 
وبقية �لفرق �إىل �لنار �أي�شا دليل، �أّما �لفو�شى يف �ملعايري �ملفهومية فحّدث وال حرج، 
)بل  �حلرّية  �لتقوى،  �ل�صعية،  �حلّق،  �لدين،  �الإرهاب،  كمفاهيم  �ل�صور؛  �أ�صّ  هي  �إذ 
ومفهومي �خلري و�ل�صّ �أي�شاً(... هي عر�شة للتحرّك �شعود�ً ونزوالً، و�حل�شو مب�شامني 
خفّية تنا�شب م�شتخدميها الجتياح �الآخر �ملختلف �أو �ملخالف، ومل تثبْت بعُد لتكون 

معياًر� عامليا قيا�شّياً نزيهاً �شاحلاً لتبئة �جلميع �أو �إد�نتهم وْفَقه.
بلورة  يف  �مل�شاهمة  ي�شتطيع  من  كل  باإ�ص�ك  ذلك،  تاليف  يف  �لبحث  يتم  مل  فما 
و�شياء  ثقافة  من  �الأمم  �شجالت  تختزنه  مما  )و�ملفاهيم(  �ملعايري  تلك  و�شياغة 
و�إخر�جها من �أ�ص �لذ�تية و�لعلّو لتتالقى مع نور �ملو�شوعية؛ معايري �شامنة للفكر 
يف  "�ل�شالحية"  �لفكرة،  يف  "�حلّق"  كمعيار  �لو�قع،  يف  وفاعلة  �ل�شليم  ولل�شلوك 
�لتطبيق، "�لتقوى" يف �ل�شلوك، "�لوعي" يف �ملهّمات و�الإد�ر�ت، "�الأمانة و�لكفاءة" يف 

�مل�شئولّيات، "�خلريّية" يف �مل�شاعر و�ملقا�شد و�الأفعال،.. �لخ، فلن تنجو �الإن�شانية.
�الأمر يتطلب �خلروج من �شتات �ملعتقد�ت �لفئوّية �ملت�شاربة، بوجود موؤ�ّش�شة نزيهة 
جامعة ت�شتطيع �لتعبري عن مطالب �مل�شتقبل، بعيدة كل �لبعد عن �مل�شالح �لذ�تية 

و�أخو�تها، لبلوغ تلك �لنتيجة �مللّحة جّد�.

َك َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُْمرَتِيَن" بِّ قُّ ِمن رَّ "�حْلَ
�لتعامل مع �حلّق كحقيقة  �الآية يحثنا على  �لذي حتويه هذه  �الإن�شاين  �إّن �ملدلول 
مو�شوعية خارج ذو�تنا، حقيقة �شاملة ال تكاد حتتويها ذ�ُت فرد ولو كان نبّياً، ف�شالً 
عن جماعة �أو طائفة �أو دين، ومعيار �شدق �الرتباط بها هو �أمرٌ خارجي قابل للقيا�س 
و�لر�شد و�ملحاكمة �ملنطقّية، ال هو �إرثيٌّ وال �ّدعائي، ميكن �أْن ينهل منه �جلميع كّل 

مبنهاجه و�صعته، وب�شعة فهمه وقدرته، وبحدود طاقته و��شتيعابه و�إخال�شه.
فاحلق معيار ثابت، ال مييل وال يدور مع �أحد، وال ينق�س �أو يتاأّثر باختالف �لنا�س �أو 
تخالفها عليه، فالنا�س ت�شعى وتتحرّك جتاَه �أو بعيد�ً عن �حلّق، ال ف�شل الأحٍد على 
�آخر، وال �حتكار الأحد له دون �آخر، فال �شّيد وم�شود، وال متايز لقّوة �أو حلجم دولة 

متقّدمة ح�شاريا �أو متخلّفة، فالكل �شو�ء �أمام هذ� �حلّق و�لكل م�شئول )ُم�شاَءل(.
فكما كان �لر�شد �شمة �لنا�س يف تعامالتها باملقايي�س �لعلمية )�ملرتولوجيا(، فمن 
يتقّدم عليها وُيز�يد يكون و��شح �لبطالن �أو �لغ�ّس يف تعامالته وتبادالته �لتجارية، 

و�ل�شالحية،  �لتقنية  م�شتوى  و�لتخلّف يف  �لتق�شري  و��شح  يكون  عنها  يتاأّخر  ومن 
فاملطلوب �أن يحر�س كل طرف على �أن يكون ر��شًد� كيال ي�صّ �أو ُي�شار.

لل�شالم  الزمة  �ملعايري  هذه  فحاكمية  �ملطلوبة،  �ملعنوية  �ملعايري  �حلال يف  كذلك 
و�لنماء فال تاأّخر عنها وال تقّدم عليها.

فما هو �حلق؟ وما هو �لطريق �إليه؟
�حلّق هو �الأ�شياء كما هي، �أو كما ينبغي �أن تكون..

�الإن�شان و�ملجتمعات(  �لناظمة للموجود�ت )مبن فيها  �لثابتة  �لكونية  �لقو�نني  هو 
لتقوم بكمال وظائفها نحو غاياتها �ملثلى، ويف عامَل �ل�شلوك فاإّن "�حلق جمموعة 

ف�شائل مطلقة تنتج قانونا �شارماً"، لذلك فاحلّق مرجعية �ملختِلفات. 
رفيع  �إن�شاين  ل�شلوك  �ل�شامن  �ملعيار  لهذ�  �لو�شول  م�شئولية  فاإّن  �أعاله  تقّدم  مما 
يف �ملجال �ملعنوي يتطلّب �ن ت�شتخرج كل �أمة ف�شائلها )ر�شدها( لت�شمها مع كل 
�لف�شائل وت�شتخرج منها قانونا ناظما لل�شلوك وم�شرّي� له وحافظا له من �ال�شتغالل.
�أو قانون  �أو مقرتح  �أّمة لل�شو�ب فهذ� جزء من �حلّق، وكل فكرة  فكل طريق تقطعه 
يقرّب �لنا�س لل�شو�ب فهو جزء من �حلق، فما ُيوّحد �لنا�س ويجمعها )�لتوحيد( على 
حمور تالٍق ينّظم بها �شلوكها ويفّعل �جتماعها ويحفظها من �النتهاك وي�شتثمر قو�ها 
لهو طريق ر�شد، ومهما قرب �لطريق �أو بُعد عن �حلق يف م�شاألة ما فهو �شو�ٌب ن�شبّي 
وال يعني �أّن �قرت�به فيها حّق مطلق فاهلل )وقانونه �الأ�شمى: مثلُه �الأعلى( هو �حلق. 

وم�شئولية �الأفر�د �أمام هذ� �لدور �أعظم و�أكب و�أهم، فاحلق هو �ل�ص�ط �مل�شتقيم �إما �أن 
مت�شي معه �أو مت�شي باجتاه عك�شي، و�ملعرت�س قد مييل فيقرتب �أما �ملختلف فعليه 

حتويل �جتاهه.

"فال تكن من �ملمرتين"
�أّي �شّده كلٌّ ِمن طرف،  �لقوم �حلبل  �ملماترة لغًة، ِمن مرْت �حلبل يعني �شّده، متاتر 
فاحلّق ِمن رّبك، ال منك وال لك خا�ّشة، فال جترّه نحوك وال متيل به جهتك، �مترت �حلبل 
�أْي جرّه )قَطره(، ومنها جاءت كلمة مرتو )Metro( كمقطور�ت جترّ بع�شها، و�مَلرْت 
قطعة �حلبل )�شارت مقيا�شا للطول "مرت" )Meter(( ثّم ��شتخدمت كم�شطلح الأد�ة 

كّل قيا�س.

الحق معيار كوني

»فال تكن من الممترين«

فالحّق ِمن رّبك، ال منك وال لك خاّصة، فال تجّره نحوك 

وال تميل به جهتك.

,,
,,
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الناظمة  الثابتة  الكونية  القوانين  هو  الحق      

والمجتمعات(  اإلنسان  فيها  )بمن  للموجودات 

المثلى،  غاياتها  نحو  وظائفها  بكمال  لتقوم 

فضائل  مجموعة  »الحق  فإّن  السلوك  عاَلم  وفي 

مطلقة تنتج قانونًا صارمًا«، لذلك فالحّق مرجعية 

المختِلفات.

,,

,,

فاإر�دة و�شع هذ� �ملعيار �لناظم و�مل�شرّي و�حلافظ لل�شلوك �الإن�شاين تقت�شي وجود 
حّق معياري ثابت خارج �لرجال و�جلماعات وعلى م�شافة و�حدة منهم �بتد�ًء، و�أن 

تناأى كل �الأطر�ف عن فعل �ملماترة وهي:
- تف�شيل للمعيار بح�شب �مل�شلحة �ل�شخ�شية للفرد �أو �جلماعة �أو �لطائفة، جلعل 

�حلّق مييل ويدور مع �لرجال بدل �أن ُيلَزم �جلميع بالدور�ن معه و�مليل نحوه. 
- تغليب �لرغبات �لذ�تية على ح�شاب �مل�شلحة �لكلية �جلامعة. 

- نق�س �شمول �شيادة �حلق باإعطاء �لرخ�س و�ال�شتثناء�ت لعقيدة، لدولة، لزعامة، 
لتكون فوق "�حلّق". 

- م�شادرة حلّق �الآخر يف �ختيار عقيدته، وتكوين ر�أيه، و�لتعبري عن خيار�ته.
- كفرٌ بحق �الآخر، يف كل ما يتعلق باحلياة، �شو�ء كانت �جتماعية �أو �شيا�شية �أو 
�أم غري ذلك.. فاحلّق كاحلياة و�ملوت، فاإذ� كان �ملوت حّقا على �جلميع،  �قت�شادية 

فاحلياة حّق للجميع.
- �لعلّو و�لتفا�شل على �الأجنا�س و�الأنو�ع، بدل �لتكامل �ملندوب له و�ملطلوب من 
�ملتنّوعات �لعبور له لتحقيق م�شتوى �أف�شل و�أرقى �إن�شانيا، فكّل فرد له طبيعة وميول 
للتكامل  فهي  وغريها  و�ل�شناعة  كالزر�عة  �لتخ�ّش�س  مبيول  �أ�شبه  هي  به  خا�شة 

ولي�شت للتفا�شل.
لقد ورد �لنهي عن �ملماترة يف �أربع �شور متفرقات )�لبقرة )146( �آل عمر�ن )60( �الأنعام 
تركيز  هو  �الآيات  تلك  خالل  من  نتعلّمه  �أن  يجب  �لذي  و�لدر�س   ،))94( يون�س   )114(
�لنظر على ما تدعو وتر�شد �إليه من �صور�ت �إن�شانية لكي ينه�س �لنا�س بو�جباتهم 

وباأعباء م�شتقبلهم، وترك �ّتباعهم �شبالً �أبعد ما تكون عن م�شار �لر�شد.
�لوحيدة  هي  وكقو�نني،  وكموؤ�ّش�شات  من�شبطة،  كمفاهيم  )�ملعيار(  �حلق  ف�شيادة 
�ل�شامنة لبقاء �لنوع �الإن�شاين وحتريكه معاً نحو كماله، بتثبيت "�حلّق" كمرجعّية 
ترجع �ملتقّدم عنها وُتلزم �ملتاأّخر عنها باللحاق، �إذ �لتقّدم عليها م�شيبة و�لتاأخر 
عنها م�شيبة �أخرى، فحينها �شنّوفر الأنف�شنا حياًة كرميًة من�شجمة مع قو�نني �حلّق 

�لكوين �ل�شامل و�مل�شتغرق لالأ�شياء، ومل�شتقبل �أجيالنا �أماناً وتطّور�ً.



َوال  ُم�ْشِبِحنَي،  َها  ُمنَّ َلَي�ْصِ �أَْق�َشُمو�  �إِْذ  ِة  نَّ �جْلَ َحاَب  �أَ�شْ َبَلْوَنا  َكَما  َبَلْوَناُهْم  ا  {�إِنَّ
َي�ْشَتْثُنوَن} )�لقلم:18-17(

�لدعوة  عن  خمتلف  باأ�شلوب  ر�شالة  لكنها  ر�شالة،  توّجه  �جلّنة  �أ�شحاب  ق�شة 
ميلكون  منّعمني،  جماعة  كانو�  يهتدون«،  »لعلهم  و�ملر�جعة،  و�لتفكر  للتاأمل 
»جّنة« غّناء و�فرة، لكّنهم حتالفو� على �لطغيان و�الأنانية، فعزمو� على �شلب 
�خلري  �شبيل  وقطع  �ملاعون،  ملنع  خّططو�  و�ملحروم،  لل�شائل  �ملعلوم  �حلّق 
�ملحتاجني،  ن�شيب  على  و�ال�شتحو�ذ  �الأمو�ل،  من  �ملزيد  الأجل ح�شد  و�لرحمة، 
و�النتفاع بحقوق �مل�شاكني، �إال �أّن �الأمور �نتهت بخامتة ماأ�شاوية �أفقدتهم جنتهم 
�حلر�س  منظومة  حترّكه  �لذي  �الأثرة  �شلوك  ثمن  ودفعو�  بها،  يتفاخرون  �لتي 

و�لطمع و�جل�شع.
باأّنهم  لتخبهم  قري�س،  �أهل  �إىل  ر�شائل �شمنّية  �لق�شة  تر�شل  �لتنزيل،  زمن  يف 
كاأ�شحاب �جلّنة، بالوؤهم بعثة حممد)�س(، فقد  �لبالء، متاماً  �أ�شبحو� يف د�ئرة 
جاء بدعوة �إحياء، جوهرها لي�س تغيري عقيدتهم �ل�صكية، فلقد جاء �لدين �أ�شا�شا 
�أحد، وال  �أعلن حمّمٌد باأّنه لي�س مب�شيطر على  ليحرر �لعقائد و�لنا�س معا، وقد 
يكره يف �لدين، و�إمنا هي حركة �إ�شالحية �صورية ال بد منها، لكّنهم ال يقبلون 
�إعادة ترتيب  �إىل  �الإ�شالح، فا�شتفزّتهم دعوته الأنها تهّدد م�شاحلهم، وت�شطرّهم 
�أو�شاعهم، فاإّنه ال ي�شتقيم معهم م�شاألة دعوته لتحرير �لعقول، و�حرت�م �الإن�شان، 
و�لنظر �إىل �الإن�شان كاإن�شان بال فرق يف لونه �أو عرقه �أو دينه، وال ميكنهم �لقبول 
باإعادة �العتبار للقيم و�لوفاء و�الأمانة و�إىل ��شرتجاع �لف�شائل �لتي غّيبها طمع 
�لنفو�س وج�شعها و�أنانيتها، مل يكن من �ل�شهل عليهم �شماع �شوٍت ي�شت�صخ يف 
وجه كل من يخالف مبادئ �لرحمة و�لتكافل و�لعد�لة �الجتماعية، ويطلق حملًة 

و�ملعروف  �مل�شاو�ة  جمتمع  لبناء  ويتطلع  و�لطغيان،  و�لظلم  �لف�شاد  ملحاربة 
و�لكر�مة، و�لقيم و�ملاآثر �لتي ال ينبغي �أن تهفت �أبد�ً على هذه �الأر�س �ملقد�شة.

فاأهل قري�س هم �أ�شحاب �جلّنة، جنتهم هي »�لكعبة« �لبيت �حلر�م، �لذي ُيجبى 
�إليه ثمر�ت كل �شيء، موقعهم يحّملهم م�شوؤولية �إن�شانّية، ومن غري �ملقبول �إطالقاً 
»�أَْن ال  يتاآمرون بينهم  �لتي  �لبقعة �ملباركة، للدرجة  �لقيم يف هذه  �أن تنحدر 
َيْدُخَلَنَّها �ْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِم�ْشِكنٌي«)�لقلم 24(، فلقد خّططو� �أن يقفو� باملر�شاد �أمام 
�لنبي)�س( و�أطروحته �جلديدة، خوفاً من �أن ُيف�شل جمعهم، ويق�شي على م�شاحلهم 
و�شلطانهم، ويحرمهم من نعمة »�جلنة« و�النتفاع من خري�تها لوحدهم، فحّذرهم 
–حمبة ور�أفة بهم- من م�شري »�أ�شحاب �جلنة«، �إال �أّنهم �شلكو� م�شلكهم، و�أ�صّو� 

�أن مينعو� حّق »�مل�شكني«، ودّبرو� �ملوؤ�مر�ت »يف ليل«، خوفاً �أن ُي�شَحب �لب�شاط 
من حتتهم، ولئال ت�شود �لعد�لة ويحكم »�مليز�ن«، وُت�شان حقوق �لنا�س، مل يعو� 
�شيناريو �لق�شة، وما علمو� باأّن قوى »�لغيب« �جلبارة تعمل يف �ل�صّ ل�شالح 
وحينما  و�لبغي«،  »�لظالم  قوى  ولقهر  �ملهدرة،  »�لقيم«  والأجل  »�مل�شكني«، 
»�أو�شطهم«،  ند�ء  فو�تهم  على  و�شيندمون  �شيء،  ينفعهم  فلن  عليهم«  »تطوف 
ولن يجديهم حينها تر�جعهم و�عرت�فهم بـ»ظلمهم« و»طغيانهم«، كذلك �لعذ�ب.
�لتجار  كجماعات  �جلنة«،  كـ»�أ�شحاب  جد�  كثرية  مناذج  هناك  يومنا  يف 
�مل�شتاأثرين، و�أ�شحاب روؤو�س �الأمو�ل، و�ملتمذهبني �ملانعني حقوق �ملحتاجني 
�إال من غري �أتباع مذهبهم، و�آخرون.. �إّنه منهج �الأثرة و�الإق�شاء و�لتعايل و�لطغيان، 

فهل نعي �لر�شالة؟

أصحاب الجنة
بقلم: تقية النجار
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ردَّ اهلل كيده في نحره

�ملنهوبة،  باالأمو�ل  �أحماُله  �متالأت  وقد  �ل�شام  جهة  بعيدة  حملة  من  بجنوده  عاد 
ي�شوق �أمامه قطعاًنا من �ملو��شي وما �شباه من رجال ون�شاء وولد�ن وقد �شدت �أيديهم 
�إىل �الأعناق، م�شدودين بحبل جامع، ورغم كرثة �لغنائم �إال �أَنّ �لقلق مل يفارقه قط، 
الأَنّه يعلم �أَنّ �شيده فرعون ال ميالأ عينيه �شيء، وال يعطي للن�شب �لقبلي �لذي ي�شدهما 
ببني �شعب �أي �هتمام1، �ملال و�ل�شبي هو ما يفكر فيه �شيده ال �لن�شب، ال ز�لت كلمات 
�لرجال و�لن�شاء و�لولد�ن  �أن تكرث من �شبي  �أريدك يا قارون  �أذنيه:  تهديده ترن يف 
ونهب كل ما ت�شل �إليه يد�ك و�إال...، هو يعرف �شهو�ته �لتي ال تو�شف، ويعرف �أن توفري 
�ملتعة �جلن�شية �صط الإ�شباع نزو�ته ومناء جتارته وت�شجيع �لقو�فل �لتجارية على 

�ملرور مبحلته باأر�س جاز�ن. 
�شمع يف �لطريق �أخباًر� مقلقة مل ت�شدقها �أذناه لهولها وغر�بتها، فما �شمع �أقرب �إىل 
�خليال، ولكّنه كلما �قرتب من "�ملحلّة"2  �شمع ما يوؤكد ما �شمع، فلّما بلغ �لديار 
مل يجد فيها دّيار�ً، فال زر�عة وال �شقاية وال جتارة وال �شناعة وال رعي وال �شيد وال 
جتفيف لالأ�شماك و�للحوم و�حلليب وال جني وال ع�ص للفو�كه و�لثمار، وال عبيد وال 

جنود وال خدم وال ح�شم، كل �شيء قد توقف.
علم حينئذ �أَنّ مو�شى ��شتغل �شعف فرعون وهامان مَلّا غاب هو باجلنود فخرج ببني 
�إ�ص�ئيل، وما كان لفرعون �أن يدعهم يفرّون من قب�شته و�شطوته؛ الأن فر�رهم يعني 
�أن مو�شى ��شتدرجهم �إىل جممع  �أي�ًشا  ك�شاد جتارته وبو�ر ب�شاتينه وريا�شه، وعلم 
�لبحرين3 فعب م�صًعا فنجا و�نطبق �ليم على فرعون وجنوده فغرقو� �أجمعني، وبعد 

�أن فرغ من ترتيب �مل�شهد يف ذهنه �لتفت ملن حوله مت�شائالً:

- �أيعقل �أن يحدث كل هذ�؟ �أيعقل �أن يهلك فرعون وهامان وجنودهما جميًعا يف �ليم؟ 
يعب مو�شى �ليم �آمًنا مبن معه ثَمّ ينطبق �ليم على فرعون وجنوده؟

- هذ� ما حدث يا �شيدي ولوال �أننا تاأخرنا عن �للحاق بهم لهلكنا كما هلكو�، ما حدث 

�أقرب �إىل �خليال، ولكنه حدث، وهذه �لديار كما ترى بالقع.

تفاجاأ يوًما مبو�شى يطوقه ببني �إ�ص�ئيل فاأُ�ْشِقط يف يد من معه من �جلنود، فاألقو� 
�شالحهم مرعوبني فقد �جتمعت عليهم م�شيبتان هالك فرعون وهامان وكمني مو�شى 

�لذي د�همهم، مل يقو قارون على �ملقاومة فاأخذ �أ�شريً� �إىل مو�شى. 
�أر�د مو�شى �أن يعطيه فر�شة للنجاة، وي�شتفيد من خبته و�أمو�له، فلعل �ن�شد�د �الأفق 

�أمامه يهديه ويدفعه لالإقالع عن غيه وطغيانه فقال له:  
لقد �أهلك �هلل فرعون وهامان وجنودهما فما �أنت �شانع؟

- ال �أدري؟
- �أتتبعني؟

- ب�صط.
- وما هو؟ 

- "�أَنّ �ملال �لذي بحوزتي يل �أحمله معي �أينما ذهبت".
- هو لك، ولك عندي �ملزيد ولكن ب�صط.

- وما هو؟
- "�أن حت�شن �لت�صف يف �الأمو�ل وتنفقها يف �خلري ال يف �لف�شاد".

- لك ذلك. 

"�أ�شبح قارون من معه جزًء� من �ملجموع"4. وملا �طماأن به �ملقام، و�أمن من �النتقام، 
حنث بيمينه، و�أخذ يخطط ويرتقب �لفر�س للق�شاء على مو�شى ليملك �لكل ويكون 
مناه  لنيل  �ل�شبيل  �أن  ور�أى  �أمري،  ر�أ�شه  فوق  يكون  �أن  يطيق  فال  و�لنهي،  �الأمر  له 

ردَّ اهلل كيده
في نحره

بقلم: أحمد عباس
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يبد�أ باإ�شقاط قد�شية مو�شى يف عيون �أتباعه، فاإذ� �غتال �شمعته و�صفه وعزته 
وكر�مته تفرق عنه �أتباعه، وحينئذ يخلو له �جلو، وكيف ال و�الأمو�ل بني يديه. 

دعا �مر�أة كانت م�شهورة باخلنا وقبح �لل�شان، وقال لها:

- �أريد �أن �أُغنيك.
- هذ� جيد.

- ولكن بثمن.
- هذ� ج�شدي لك.
- ال �أريد ج�شدِك؟
- �إذن ماذ� تريد؟

- �أريد ل�شانِك.
- تريد ل�شاين؟ قالتها ب�شحكة وتغنج.

- نعم �أريد ل�شانِك
- وماذ� تريد من ل�شاين

- ترمني به مو�شى وت�شيعني �أَنّه ياأتيك ك�شائر �لّنا�س.
- هذ� �شهل.

- �تفقنا

�لليل، وما لبث �الإفك  �إذ� جَنّ  �أن مو�شى يطرق بابها  �لّنا�س  �أ�شاعت �لبغّية يف 
�أن تلقفته �الأل�شن ف�شاع وذ�ع، وبلغ �شيت �الإ�شاعة �أذن مو�شى فعلم �أَنّ �أمًر� ما 
قد ُبِيّت بليل، فن�شب خيمة �الجتماع ودعا �لّنا�س �إليها، فظَنّ قارون �أن �شاعة 
�النتقام من مو�شى قد �أزفت  فاأتى يف �أحلى هيئة مبالب�س فاخرة5، ومّلا مّت �جلمع 

�بتد�أ قارون بالكالم. 
 

- "يا مو�شى ، ما قولك يف من �صق؟
- تقطع يده.

- فاإن كنت �أنت؟
- قال نعم �أنا كذلك ! 

- فما حد من زنا ؟
- يرجم ! 

- و�إن كنت �أنت؟
- نعم �أنا كذلك!! 

- فما بال �ملر�أة ت�شتكي وتقول باأنك فعلت كذ� وكذ� معها ؟؟ 

نادى مو�شى �ملر�أة فمثلت �أمامه، و�شاألها يف حم�ص �جلميع"
- ما تقولني فيما �دعى قارون؟

- قارون هو �لذي حملني على ما قلت.

"خاب كيد قارون وعاد �إىل خميمه يجر �أذيال �خليبة !!" ودخل مو�شى �خليمة 
حزيًنا كئيًبا باكًيا و�أخذ ينتحب ويناجي �هلل، و�إذ� ب�شو�شاء وهرج ومرج قد عّم 

6" !! �ملكان، فرمى بب�صه نحو خميم قارون فاإذ� باالأر�س قد خ�شفت مبا عليها

1 - فرعون وقارون من قبيلة بني �شعب يف جاز�ن مبنطقة �أزد �ل�ص�ة باجلزيرة �لعربّية، وفرعون 
هو: "قابو�س بن م�شعب بن معاوية بن منري بن �ل�شلو��س بن قار�ن بن عمرو بن عمالق بن الوذ 
بن �شام بن نوح". و�آل �شعب من �لعماليق، �شيطرو� على جاز�ن و�متد �شلطانهم على �متد�د جبال 

�ل�ص�ة !! وحالًيا ت�شمى جاز�ن جيز�ن.
2 - �ملحلة تقع يف و�دي بي�س مبنطقة جيز�ن يف �أر�س �ل�ص�ة وهي د�ر مملكة فرعون 

3 - جممع �لبحرين ملتقى مائي بني بحرين باإحدى �ملعا�ص بجاز�ن.
ُه َلَتُنوُء ِباْلُع�ْشَبِة  َنّ َمَفاحِتَ 4 - )�إَِنّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُمو�َشى َفَبَغى َعَلْيِهْم َو�آَتْيَناُه ِمَن �ْلُكُنوِز َما �إِ
َ ال ُيِحُبّ �ْلَفِرِحنَي( )�لق�ش�س:76( )ِمْن َقْوِم ُمو�َشى( �أي من  �أُويِل �ْلُقَوِّة �إِْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه ال َتْفَرْح �إَِنّ �هلَلّ

�أتباع مو�شى ال �أّنه من بني عمر�ن كما ذهب �لبع�س.
َياَة �لُدّْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما �أُوِتَي َقاُروُن  5 - )َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه يِف ِزيَنِتِه َقاَل �َلِّذيَن ُيِريُدوَن �حْلَ

ُه َلُذو َحٍظّ َعِظيٍم( )�لق�ش�س:79(  �إَِنّ
ِ َوَما َكاَن ِمَن �مْلُْنَت�ِصِيَن،  ْر�َس َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْن�ُصُوَنُه ِمْن ُدوِن �هلَلّ 6 - )َفَخ�َشْفَنا ِبِه َوِبَد�ِرِه �اْلأَ
َ َيْب�ُشُط �لِرّْزَق مِلَْن َي�َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْوال  ْم�ِس َيُقوُلوَن َوْيَكاأََنّ �هلَلّ َنّْو� َمَكاَنُه ِبااْلأَ َبَح �َلِّذيَن مَتَ َو�أَ�شْ

ُه ال ُيْفِلُح �ْلَكاِفرُوَن( )�لق�ش�س:81،82(  �َشَف ِبَنا َوْيَكاأََنّ ُ َعَلْيَنا خَلَ �أَْن َمَنّ �هلَلّ
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�أوى �إىل فر��شه بعد �أن عَدّ ما دخل خز�ئنه من �أمو�ل، ووّزع ما غنمه قارون يف غارته 
من عبيد و�إماء، فما كاد �لنوم يالم�س �أجفانه حّتى هب فزًعا مذعوًر� وهو ي�شيح:

- ما هذ� �حللم �ملزعج �لذي �أف�شّد علّي نومي؟ 
مل تغُف عيناه تلك �لليلة، ��شتعجل �شم�س �ل�شباح، وملا �أ�صقت طلب ح�شور ملئه، 

فلما ��شتقامو� بني يديه قال:
- �أتدرون مِل جمعتكم؟

- ال، يا �شيدنا.
- »�أق�َسّ م�شجعي �لبارحة حلم«، لقد �شلب من عيني �لنوم فبت �أرًقا قلًقا.

ق�َسّ فرعون1 ما ر�أى، ثّم قال:
- ما تاأويل ما ر�أيت؟

�أطرقو� ملًيا، ثّم قطع �أحدهم �ل�شكون:
- �أياأذن يل �شيدي �أن �أفتيه يف روؤياه؟ 

- ما �أح�صتكم �إال لهذ�؟ 
- »�لروؤيا حتذر من زو�ل ملك قريب، و�أّنه �شيكون على يد مولود من �أهل بلدتك«.

قال هذ� �لكالم وهو ينظر �إىل وجه فرعون فلّما ر�آه قد تغري حت�ش�س رقبته وخطر له 
�أو  �أن يطري ر�أ�شه،  �أمره قبل  �أن يتد�رك  �أَنّه ��شتقبل �مللك مبا يكره، و�أَنّ عليه  خاطر 

ي�شبح نزيل �شجن ال يخرج منه �أبًد� فقال متد�رًكا:
- يوؤ�شفني �شيدي �أن ��شتقبلتك مبا تكره، ولكَنّي �أردت �أن �أ�شدقك، وما هذ� �لروؤيا �لتي 

ر�أيتها �إال لتاأخذ حذرك، وتبادر بتدبريك؛ ليدوم ملكك و�شلطانك.  
لقد نغ�س هذ� �لتاأويل على فرعون حياته، مثلت �أمام ناظريه جر�ئمه، و�شطوته على 
�لقبائل �لقا�شية و�لد�نية، و�شياطه �لتي تلهب �أظهر من  يتو�نى �أو يتمرد من �لعبيد، 

و�أدرك �أَنّ ل�شب هوؤالء حدود�ً.
باالأ�شو�ر  �ملحاط  �مَل�ِشيد،  �أماًنا يف جمدله2  وال  �أمًنا  �لروؤيا  هذه  بعد  يرى  يعد  مل 
و�حلرّ��س �ل�شد�د، �شار ي�شّك يف كل �شيء، ز�د خوفه من �الغتيال، ال �شَكّ عنده �أَنّ من 

�شيغتاله هو هذ� �ملولود �ملوعود �لذي �شيدخل عليه �إذ� كب من ثغرة �أو غفلة، فما 
�لعمل �إذن؟ �لروؤيا حذرته فما هو فاعل ليمنع �لقدر �ملحتوم؟ 

 قَلّب خيار�ته، هل يزيد من �حلر�س و�جلند؟ ال؛ �لعدد كاٍف، و�حلر��شة ال متنع منتهز 
فر�شة. هل يزيد يف علو �الأ�شو�ر؟ ال؛ رْفعها ال يثني عزم من خطط و�شمم للو�شول �إيّل 
. �إذن ما �لعمل؟ ت�شاءل وهو مي�شح حليته و�شاربه بكفه، ��شتلقى على �أريكته، رفع 
رجليه على من�شدة �أمامه، وغا�س يف �الأفكار، �صّق وغرّب و�أخريً� ملعت يف خميلته 
فكرة، �نتف�س من مكانه كاأَنّه عرث على كنز ثمني، �قرتب من نافذة من نو�فذ ق�صه 

ماًد� ناظره �إىل �خلارج وقال:

- ال بَدّ من منع �لقدر من ت�شديد رميته، ال بَدّ من جتفيف �ملنابع، باأن �أقتل كل مولود 
ذكر يولد يف بلدتنا، »فلعل �أحد هوؤالء من يكون زو�ل ملكي على يديه«، ال حاجة 
لنا يف �لذكور فعندنا منهم ما يكفي، ويف �لن�شاء خري كثري، فاإذ� �حتجت لعبيد ذكور 

�أمرت ب�شَنّ �لغار�ت الأ�ص �ملزيد.
 ومع �إ�شفار �ل�شباح طلب �جتماًعا فورًيا بجالوزته وقال:

- »تتبعو� �حلَمّل من ن�شاء �لعبيد، و�قتلو� كل مولود »ذكر«3.

دونو�  �لن�شاء، فمن وجدته منهن حامالً  �الأكو�خ ت�شتطلع خب  �لعيون بني  �نت�صت 
��شمها و�شهر والدتها، فاإذ� ولدت كان �أحد �لزبانية على ر�أ�شها ينظر �أذكر�ً كان �ملولود 

�أم �أنثى، فاإن كان ذكًر� �شقاه كاأ�س �ملنون.
و�شاء �هلل �أن تلد يف هذه �لظروف �لقا�شية مبحيط �إحدى معا�ص بني �شعب4 �مر�أة من 
بني �إ�ص�ئيل، كانت خائفة متحرية تت�شاءل عّما ت�شنع لو علم �لع�ش�ُس بها، لقد �أخفت 
حملها عن خا�شتها، ولكَنّ هل �لوالدة ت�شترت؟ و�أّنى لها �أن متنع عيًنا من �أن تر�ه، �أو 
�أذًنا �أن ت�شمع بكاءه، و�لعيون حتوم حول �الأكو�خ تتلقط �الأخبار، وت�شرتق �خلو�طر؟! 
توجهت لربها باكية م�شتغيثة: يا رّبي �أنت دليلي يف حريتي، �للهم جِن ولدي من كيد 
فرعون وملئه، �أنت �لذي حفظته يف بطني فاحمه من كيد �لعدى. كانت تتخيل بريق 
�إلهام،  �أود�ج ولدها فتفزع، ملعت يف ذهنها فكرُة  �ل�شيف و�شليله وهو يهوي على 
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جمعت عقلها ت�شتن�شجها، حدثت نف�شها بها: ما دمت عاجزة عن حفظه، فِلم ال 
�أ�شلمه �إىل ربه، فمن خلقه وحفظه يف بطني قادر على جناته.

��شتح�شنت �لفكرة، فقامت من فورها وجمعت �أعوًد� من �شجر �لبو�س، �شّدتها �إىل 
نته مبا مينع دخول  بع�شها، ربطتها ربًطا حمكًما، �شنعت منها مهًد� �شغريً�، بَطّ
�رتوى،  �أر�شعته حّتى  لقدره  ولدها  ت�شلم  �أن  وقبل  قما�س،  بقطع  فر�شته  �ملاء، 
�أ�شبعته لثًما وتقبيالً، غ�شلته وجهه بدموعها، مل يفارق �الأمل قلبها باأَنّ ولدها 
و�شلمت  �ليم  �إىل  �جلديد حملته  مهده  و�شعته يف  �شاأن،  له  و�شيكون  �شينجو، 
�أمرها لباريه وقالت وهي تودعه: هو يف �أمانك يا رّب، كما حفظته جنيناً �حفظه 

حًيا.
�أنتها، و�شعت ر�أ�شها  عادت �إىل كوخها مك�شورة حزينة تذرف دموعها، وتخفي 
�إىل قلبها ت�شتفتيه من جديد عن جدوى ما  بني ركبتيها تبكي وتدعو، رجعت 
باأَنّ �هلل �شينجيه و�شيجعله من �ملر�شلني5، تذكرت  فاأفتاها ند�ء خفيٌّ  �شنعت 
فز�ل عنها �لقلق، ولكّنه ما لبث �أن عاودها من جديد، هي تريد �الآن �أن تعرف �إىل 

�أين �شتجرف �ملياه هذ� �ملهد فطلبت من �بنتها �أن تقت�س �أثره6.
تتبعت �لبنت �الأثر ثَمّ جاءت �أمها باخلب �ليقني:

- لقد �ألقاه �ليم ب�شاحل ق�ص فرعون، وحمله �خلدم �إىل �لد�خل.
طار لّب �الأّم، �شهقت �شهقة، لقد ذهب �إىل حيث كنت �أخاف و�أحذر، 

كادت �أن تذهب �إىل �لق�ص مت�صعة م�شرتحمة ليعيدوه �إليها،
ولكَنّ �هلل ربط على قلبها وذّكرها باأّنه �شينجو و�شيكون من �ملر�شلني.7

�نتظرو� حّتى دفعه  �لق�ص من بعيد �شندوق �شغري تتقاذفه �ملياه،  الح خلدم 
�ليم فانت�شلوه وحملوه  �إىل  �قرتب وجدو� فيه غالًما فنزلو�  فلّما  �ليم نحوهم، 

�إىل فرعون وقالو�:
- �شيدنا �نظر ماذ� وجدنا.

و�شعو� �لطفل بني يدي فرعون، نظر �إليه متعجًبا!
- �أين وجدمتوه؟

- يف �ليم، وقد قذفه �لتيار �إىل �ل�شاحل8.
قطب بحاجبيه وتيقن �أَنّ هذ� �بن عبد من عبيده، و�أَنّ �لفزع و�خلوف دفعا �أهله 
�إىل �إر�شاله يف �ليم بغية �لتخل�س منه، وهّم بقتله؛ الأَنّه هكذ� قرّر من قبل، �أن 

يقتل كّل مولود ذكر من عبيده، لكّنه ��شطدم بتمنع زوجته �آ�شية بنت مز�حم:
- �أرجوك يا �شيدي �أبقه ليكون قرة عني لنا، لنتخذه ولًد� ع�شى �أن ينفعنا �إذ� 

كب.9 
�لقبائل  �نتقام  �إذ� كان خويف من  �أخذ يحدث نف�شه  ر�أ�شه مفكًر�،  طاأطاأ فرعون 
و�لعبيد حد�ين الأن �أمتنع عن �الإجناب، فهذ�  لي�س ولدي، فما �ل�صر من �إبقائه، 

و�لتفت �إىل �آ�شية وقال:
- وهبته لك، فماذ� تريدين �أن ن�شميه:

- مو�شى10.
بحث �لق�ص عن مر�شعة تر�شعه، ولكَنّ �لر�شيع مل يقبل �أن ير�شع من �أحد، بلغ 

�خلب �أّمه فاأر�شلت �بنتها لتعر�س عليهم �إر�شاعه وكفالته:
ُحوَن؟«  -  » َهْل �أَُدُلُّكْم َعَلى �أَْهِل َبْيٍت َيْكُفلُوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َنا�شِ

قبلو� �لعر�س، فجاءت �أمه فر�شع منها11، ف�شارت تزوره وتربيه ولكَنّها مل تك�شف 
�صّها له، ومل تعرّفه من يكون. 

   لم يعد فرعون يرى بعد الرؤيا أمًنا وال أماًنا 
شيء،  كل  في  يشّك  صار  الَمِشيد،  مجدله   في 
المولود  هذا  هو  سيغتاله  من  أنَّ  عنده  شكَّ  ال 
هو  فما  حذرته  الرؤيا  إذن؟  العمل  فما  الموعود، 

فاعل ليمنع القدر المحتوم؟ 

,,

,,

1 - فرعون مو�شى )ع( هو: "قابو�س بن م�شعب بن معاوية بن منري بن �ل�شلو��س بن قار�ن بن عمرو 
بن عمالق بن الوذ بن �شام بن نوح" ملك مملكة جاز�ن باأر�س �ل�ص�ة يف جزيرة �لعرب،

2 - �ملجدل: �لق�ص �لكبري �لذي له �أ�شو�ر وعليه حر��شة م�شّددة.
ْبَناَءُهْم َوَي�ْشَتْحِيي  ُح �أَ 3 - )�إَِنّ ِفْرَعْوَن َعال يِف �اْلأَْر�ِس َوَجَعَل �أَْهَلَها �ِشَيعاً َي�ْشَت�ْشِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذِبّ

ُه َكاَن ِمَن �مْلُْف�ِشِديَن( )�لق�ش�س:4(  ِن�َشاَءُهْم �إَِنّ
4 - ميناء بحري، بنو �شعب �لقبيلة �لتي ينحدر منها فرعون وهامان وقارون و�لتي حتكم مملكة 

جاز�ن يف �أر�س �ل�ص�ة باجلزيرة �لعربّية.
َنّا  َزيِن �إِ ِعيِه َفاإَِذ� ِخْفِت َعَلْيِه َفاأَْلِقيِه يِف �ْلَيِمّ َوال َتَخايِف َوال حَتْ ْر�شِ ْن �أَ 5 - )َو�أَْوَحْيَنا �إِىَل �أُِمّ ُمو�َشى �أَ

َر�ُدّوُه �إَِلْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن �مْلُْر�َشِلنَي( )�لق�ش�س:7( 
يِه َفَب�ُصَْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم ال َي�ْشُعرُوَن( )�لق�ش�س:11(  ّ 6 - )َوَقاَلْت اِلأُْخِتِه ُق�شِ

ْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوال �أَْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي(  َبَح ُفوؤَ�ُد �أُِمّ ُمو�َشى َفاِرغاً �إِ 7 - )َو�أَ�شْ
)�لق�ش�س:10( 

اِحِل َياأُْخْذُه َعُدٌوّ يِل َوَعُدٌوّ َلُه َو�أَْلَقْيُت  8 - )�أَِن �ْقِذِفيِه يِف �لَتّاُبوِت َفاْقِذِفيِه يِف �ْلَيِمّ َفْلُيْلِقِه �ْلَيُمّ ِبال�َشّ
َبًّة ِمِنّي َوِلُت�ْشَنَع َعَلى َعْيِني( )طـه:39(  َعَلْيَك حَمَ

ال  َوُهْم  َوَلد�ً  َنَتِّخَذُه  �أَْو  َيْنَفَعَنا  �أَْن  َع�َشى  َتْقُتلُوُه  ال  َوَلَك  يِل  َعنْيٍ  ُقَرُّت  ِفْرَعْوَن  �ْمَر�أَُت  )َوَقاَلِت   -  9
َي�ْشُعرُوَن( )�لق�ش�س:9( 

�ْلَوَلُد َجاَءْت ِبِه �إِىَل �ْبَنِة ِفْرَعْوَن َف�َشاَر َلَها �ْبًنا،  10 - مو�شى تعني: �ملنت�شل من �ملاء "َومَلَّا َكِبَ 
َوَدَعِت ��ْشَمُه »ُمو�َشى« َوَقاَلْت: »�إِيِنّ �ْنَت�َشْلُتُه ِمَن �مْلَاِء". �شفر �خلروج 2: 10

َلُه  َوُهْم  َلُكْم  َيْكُفلُوَنُه  َبْيٍت  �أَْهِل  َعَلى  �أَُدُلُّكْم  َهْل  َفَقاَلْت  َقْبُل  ِمْن  َع  �مْلََر��شِ َعَلْيِه  )َوَحَرّْمَنا   -  11
ِ َحٌقّ َوَلِكَنّ �أَْكرَثَُهْم ال َيْعَلُموَن(  َزَن َوِلَتْعَلَم �أََنّ َوْعَد �هلَلّ ِه َكْي َتَقَرّ َعْيُنَها َوال حَتْ ُحوَن، َفَرَدْدَناُه �إِىَل �أُِمّ َنا�شِ

)�لق�ش�س:13( 



كالب الضالل ... بلعام بن باعورا

كالب الضالل
بقلم: سعيد حبيب

�لبغاء لي�س رذيلة �أخالقية �إن كان من �أجل �مل�شلحة �لعامة )زّينو� �لن�شاء، وعّطروهن، 
و�أر�شلوهّن(، ثم وّجه خطابه للن�شاء قائال: )ال متنع �أّي �مر�أة منكّن نف�شها عن �أّي رجل 

يريدها(.                  
فتوى �أ�شدرها بلعام بن باعور� بعد �أن فرغ من مفاو�شاته مع ملك �أدوم كي ي�شمح 

لقوم مو�شى باجتياز �أر�شه يف طريقهم لبقعة توّطنهم.      
مل ي�شدق �جلمع ما �أفتى به عرّ�فهم بلعام بن باعور�، يف بد�ية �الأمر، حتى �أّن بع�س 
�أتباعه �عتقد �أنه لي�س كاهنهم وعرّ�فهم �لذي يعرفونه ويلجاأون �إليه يف �ل�شد�ئد.            
ت�شاءل �لقوم؛ ما �لذي حدث، ملاذ� غرّي ملك �أدوم ر�أيه وبّدل موقفه بعد �أن متّنع طويال؟
�أمل ير�شل له مو�شى ر�شالً من قبل طالبا �ل�شماح باجتياز �أر�شه، قائال له: )وقد عرفت 
�مل�شّقة �لتي �أ�شابتنا(، فرف�س �مللك ب�شّدة بعد �أن ر�أى كرثة ح�شد �الإ�ص�ئيلّيني، وقال: 
)�الآن يلح�س �جلمهور كّل ما حولنا كما يلح�س �لثور خ�صة �حلقل(، يعّب بذلك عن 

خوفه �أن ُيف�شدو� حقول بلده وممتلكاتها!                         

حاول مو�شى )ع( طماأنته فرّد عليه: )دعنا منرّ يف �أر�شك، ال منرّ يف حقل وال يف كرم، 
نتجاوز  ي�شار� حتى  �مللك من�شي، ال منيل ميينا وال  بئر، يف طريق  ماء  وال ن�صب 

تخومك(.
فقال �أدوم: )ال مترّ بي، لئال �أخرج للقائك بال�شيف(.

فقال له بنو �إ�ص�ئيل: )يف �ل�شّكة ن�شعد، و�إذ� �صبنا �أنا ومو��شّي من مائك �أدفع ثمنه، 
ال �شيء، �أمرّ برجلي فقط(.

فقال: )ال مترّ!(، وخرج �أدوم للقائه ب�شعٍب غفري وبيد �شديدة، و�أبى �أدوم �أن ي�شمح لـ 
)ح�شد( �إ�ص�ئيل باملرور يف تخومه فتحّول )ح�شد( �إ�ص�ئيل عنه.

ما غاب عن �أولئك �الأتباع �مل�شاكني، �أّن قائدهم بلعام �حتار يف �أمر ملك �أدوم، وفّكر 

طويال كيف يتدّبر �أمر �إقناعه، هل يتم�ّشك بو�شايا مو�شى )ع( �لذي �أوتيها؟ وبتعاليم 
و�آيات �لعّفة و�لن�شك �لتي حاول مو�شى تطهريهم بها حني حّجو� للدّيار �ملقّد�شة دون 
جدوى؟ هل ي�شب على �أخالق �لنز�هة و�ال�شتقامة و�ل�صف ويرتفع �شاأنه يف �الآخرة 
بها؟ �أم يلجاأ للحيلة و�ملكر و�لدناءة و�لو�شولّية وفْتِح �شنبور �لغر�ئز ليحّقق ماآربه؟! 
يعلم �أنه ُمقدم على مفرتق خطري، وحتى يح�شم �أمره جلاأ ال�شتخد�م علمه بالعر�فة، 
وللعرّ�فني طرق �شتى ال�شتقر�ء ما يقدمون عليه من خالل مظاهر عرفانّية �أو �أخرى 
كهنوتّية )مّما �شار �أكرثه دجالً(، لتعرّف �لعاقبة، ولكنه �أعر�س عن كّل �الإ�شار�ت �الإلهّية 

و�أ�صّ على �مل�شّي يف غيه، د�ه�ًشا قبلها �أكب �إ�شار�ت �ل�شمري و�لعقل و�لو�شايا.
��شتغّل بلعام فرتة غياب مو�شى )ع( حينما ذهب ي�شتطلع �لطريق نحو تيماء، بعد 
�أن �أو�شى �لقوم بو�شايا حتفظهم حني ي�شلون �إليها، ولكن �لذي حدث كما يوؤّكد عليه 

�حلّق �شبحانه:
ًد� َوُقوُلو�  )َو�إِْذ ُقْلَنا �ْدُخلُو� َهِذِه �ْلَقْرَيَة َفُكلُو� ِمْنَها َحْيُث �ِشْئُتْم َرَغًد� َو�ْدُخلُو� �ْلَباَب �ُشجَّ
ِذي ِقيَل  �لَّ ِذيَن َظَلُمو� َقْواًل َغرْيَ  َل �لَّ ٌة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َو�َشَنِزيُد �مْلُْح�ِشِننَي، َفَبدَّ ِحطَّ

َماِء مِبَا َكاُنو� َيْف�ُشُقوَن( )�لبقرة: 59-58( ِذيَن َظَلُمو� ِرْجًز� ِمَن �ل�شَّ َلُهْم َفاأَْنَزْلَنا َعَلى �لَّ
وما كان �لف�شق �شوى فتوى �لبغاء �لتي �أطلقها بلعام باخلروج عن �لطريق �ملر�شوم 
للتفاو�س مع ملك  �إياه،  )ع(  �لذي منحه مو�شى  �لتوكيل  ��شتغّل  لقد  حلّط �خلطايا، 
�أدوم، لقد �أر�د �لعبور باأفدح �الأثمان، فالقوم بعدت عليهم �ل�شقة، ونال منهم �لتعب، 

ف�شّولت له نف�شه بالفكرة �ل�شيطانية.
وتليينهم  هناك  �لرجال  على  لال�شتحو�ذ  ماكرة،  بحيلة  �لقوم  على  بلعام  �أ�شار 
منهّن  و�لكثري  �شْبي،  �أ�شل  ِمن  برفقتهم  �لذين  �لن�شاء  �أّن  فبما  قبولهم،  و��شتمناح 
��شتخدمهّن فرعون كغو�ين وجو�ري وغريه لغر�س �إمتاع �لقو�فل، فلماذ� ال توؤّدي هذه 
�لن�شوة �خلدمة نف�شها لغاية �أخرى، فالغاية تبّر �لو�شيلة، وود�عاً ملبدئية مو�شى! 

بلعام بن باعورا
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للقمة  وصل  وجيٍه  عالٍم  سيرة  إنها   

فعصفت به أهواء طبيعته الكامنة الخسيسة 

كأنها قَدُره، فانحدر بها إلى القاع، سيرة كاهن 

من  ينحّط  شئت،  ما  سّمه  أو  عاّلمة  أو  عالم  أو 

سماوات المجد إلى دركات الشقاء!

ُح �أَْبَناءُهْم  ْنُهْم ُيَذبِّ )�إِنَّ ِفْرَعْوَن َعال يِف �الأَْر�ِس َوَجَعَل �أَْهَلَها �ِشَيًعا َي�ْشَت�ْشِعُف َطاِئَفًة مِّ
ُه َكاَن ِمَن �مْلُْف�ِشِديَن( )�لق�ش�س:4(. نَّ َوَي�ْشَتْحِيي ِن�َشاءُهْم �إِ

�مل�شّوهة  �الأديان  كل  به  تتو�ّشل  �لفتوى،  بتلك  ُمّذ�ك  �شارًيا  ز�ل  ما  �لقبح  وهذ� 
و�جلماعات �لو�شولية، كال�شهيونية و�أ�شكالها من �حلزبّيات، لتذليل �خل�شوم و�مللوك 

ب�شهام �لغو�ين و�جلن�س و�لعربدة، ليحكمنهم )�أكرث ِمن ك�صى، بالليل(!  
��شتفاق �لقوم على وقع �جلرمية، وخا�شة )حني �نطلق �شيوخ مو�آب و�شيوخ مديان، 
وحلو�ن �لعرّ�فة يف �أيديهم و�أتو� �إىل بلعام(، نعم لقد دفعو� له ثمن �لعار �لذي �أفتى 

به. 
)لقد تركو� �لطريق �مل�شتقيم، ف�شلّو�، تابعني طريق بلعام بن باعور� �لذي �أحّب �أجرة 

�الإثم(
)و�أقام �إ�ص�ئيل يف �شّطيم و�بتد�أ �ل�شعب يزنون مع بنات مو�آب، فدعْون �ل�شعب �إىل 
فحمي  فغور  ببعل  �إ�ص�ئيل  وتعلّق  الآلهتهّن،  و�شجدو�  �ل�شعب  فاأكل  �آلهتهّن  ذبائح 

غ�شب �لرب على �إ�ص�ئيل( فتعلقو� ببعل فغور �أي »�شيد �لفجور«.
لقد �أحدثت هذه  �جلرمية دوّيا هائال يف قلب مو�شى )ع(، وهزّت �أركان �جلماعة )�الأّمة( 
�لتي حرّرها للتو من �أغالل فرعون وعمله هزّ� عنيفا، كما ��شتغلّها بع�س �مل�شّككني 

الإثارة �لفتنة حول مدى مت�شك �لكهنة ورجال �لدين بالقيم �لتي يّدعونها الأنف�شهم.
مل تكن �مل�شاألة �أبًد� جمرّد خطاأ �شخ�شي، �أو مترّد على �لقيم و�الأخالق �أو نزوة، بل �أّنها 
�صبة قا�شمة للم�صوع �الإ�شالحي )�لنف�شي، �لعقلي، �الأخالقي، �لقَيمي( �لذي تبّناه 
مو�شى )ع( وجلوهر ر�شالته �ل�شماوية، �مل�صوع �لذي تو�لت عليه �لنكبات و�ل�صبات 
ب�شكل م�شتمرّ منذ �نطالقته، تاأتي هذه �جلرمية وهذ� �ملجتمع �لفتي �لذي مل يتعاَف 
بعد من فتنة �ل�شامري �لذي وعلى جبل �لرّب وّثن �لرّب و�أباح �لدعارة، فتنة �أغ�شبت 
من  فيه  �آخر  �شبيل  وبعرثتهم يف  �حلقيقية  �لوفادة  من  �لقوم  ومو�شى وحرمت  �هلل 

�لوح�شة و�ل�ُشخط ما فيه.
�إنها خيانٌة من �شخ�شية تتبو�أ مكانة عالية يف �ملجتمع، ومعتمدة من نبي �هلل مو�شى 
�الإثم،  وثمن  �لعرّ�فة  حلو�ن  بخ�س،  بثمن  �الأمانة  �لكلب!(  )�لعامِلُ  بلعام  خان  )ع(، 
م�شتغالّ �ملن�شب �لذي تبو�أه و�أفتى بهو�ه و�أخلد �إىل �الأر�س، فاأ�شبح نباأً ُيتلى للعبة 
ن �شاكله �إىل يوم �لدين، لكّل من يغلب طبُعه �لتطّبع، لكّل من يعود جلاهلّيته وجهله  ممَّ
بعد عْلمه وتنّوره، كالكلب �إْن حملت عليه لتمنعه �للّهث ف�شيلهث، و�إن تركته ف�شيلهث 
كذلك، الأّنها طبيعته �لتي فيها نظام حياته، �أولئك �لذين �ختارو� �للهث على �لدنيا 
و�لدنايا لت�شري �أنظمة ��شتغال حياتهم �لطبيعية لن ي�شتطيعو� مغادرة تلك �خل�ّشة 
بل  و�شارو� علماء �صيعة  �لنبّيني  ور�فقو�  �ل�شاحلني  وقر�أو� من كتب  تعلّمو�  مهما 
و�أخالق نظرية ومتنطق و�شهاد�ت عليا.. حّدهم �أْن يكونو� كاحلمار يحمل �أ�شفار�ً، فكم 
من دينّيني ماأزومني، وم�شايخ �شالل، وعلماء فنٍت، يف يومنا هذ�، يفتون رخي�شاً بكّل 
رذيلة و�نتهاك لالأعر��س و�لدماء، ال بوحي ِمن هدى �هلل و�آياته بل ِمن خ�ّشة طباعهم 
وحّدتها، و�ن�شالخهم من �آيات �إن�شانيتهم، و�ّتباعهم �ل�شيطان، و��شتحو�ذه عليهم، فما 
�لذي �أحدث ب�شاعة هذ� �لقتل �لذريع و�لدمار و�لت�صذم ودو�م �لتباغ�س يف هذه �الأمة 
�أولئك �ملحرتمني باأ�شكالهم، �لف�شالء بهند�مهم، �لعلماء باأل�شنتهم، �الأذكياء  �إال مثُل 
�ل�شياطني بقلوبهم، فقد  �ل�شلحاء بتمثيالتهم... لكّنهم  باأدمغتهم، �حلفظة بذ�كرتهم، 
ُرئيت  �إذ�  �لقر�آن حتى  قر�أ  �أتخّوف عليكم رجٌل  )�إّن مما  �لرحمة  قال يف مثلهم نبي 
بهجُته عليه، وكان رد�وؤه �الإ�شالم �عرت�ه �إىل ما �شاء �هلل، �ن�شلخ منه، ونبذه ور�ء ظهره، 

و�شعى على جاره بال�شيف ورماه بال�صك!(.
�إنها �شرية عامٍل وجيٍه و�شل للقمة فع�شفت به �أهو�ء طبيعته �لكامنة �خل�شي�شة كاأنها 
قَدُره، فانحدر بها �إىل �لقاع، �شرية كاهن �أو عامل �أو عالّمة �أو �شّمه ما �شئت، ينحّط من 

�شماو�ت �ملجد �إىل دركات �ل�شقاء!
�آََياِتَنا َفاْن�َشَلَخ  �آََتْيَناُه  ِذي  ُهْم َيْرِجُعوَن، َو�ْتُل َعَلْيِهْم َنَباأَ �لَّ �اْلآََياِت َوَلَعلَّ ُل  )َوَكَذِلَك ُنَف�شِّ
�إِىَل  �أَْخَلَد  ُه  َوَلِكنَّ ِبَها  َلَرَفْعَناُه  �ِشْئَنا  َوَلْو  �ْلَغاِويَن،  ِمَن  َفَكاَن  ْيَطاُن  �ل�شَّ َفاأَْتَبَعُه  ِمْنَها 
ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث �أَْو َترْتُْكُه َيْلَهْث َذِلَك َمَثُل  َبَع َهَو�ُه َفَمَثلُُه َكَمَثِل �ْلَكْلِب �إِْن حَتْ �اْلأَْر�ِس َو�تَّ
ِذيَن  رُوَن، �َشاَء َمَثاًل �ْلَقْوُم �لَّ ُهْم َيَتَفكَّ ُبو� ِباآََياِتَنا َفاْق�ُش�ِس �ْلَق�َش�َس َلَعلَّ ِذيَن َكذَّ �ْلَقْوِم �لَّ

ُبو� ِباآََياِتَنا َو�أَْنُف�َشُهْم َكاُنو� َيْظِلُموَن( )�الأعر�ف: 177-174(. َكذَّ
لقد حاول �ملزّورون جهدهم �لتالعب مبلف هذه �لق�شية �ل�شنعاء ل�شببني؛ �الأّول الأّن 
�ملتهم ذو مقام ديني تقليدي كبري وهو �أحدهم، و�لثاين الأّن �جلرمية عظيمة وعارها 

�أعظم، لهذ� قامو� بتلفيقات منها:
للمتلّقي  �إيحاًء  )ع( )حا�شاه(،  لنبّي �هلل لوط  زنا  ِمن  لن�شل  - ن�شبو� �جلاين بلعام 
باأّن ما قام به بلعام هو من �شنخ ما �أقدم عليه نبي �هلل لوط حني قّدم بناته لرجال 



طلبا  )ع(  لوط  فعله  ما  �أّن  يدركون  وهم  �ملكرمني،  �شيفه  ر�ودوه عن  بعدما  قومه 
للزكاة و�الإ�شالح ومنعاً للف�شاد حني قال: )هوؤالء بناتي هّن �أطهر لكم( كان ت�شحيًة 
رجالً  �لكونية  �لطريقة  وفق  للتز�وج  �إياهم  بدعوته  �الأرجا�س  الأولئك  وتطهري�  منه، 
باحلق  تفريطا  ولي�س  ل�شيوفه،  وحماية  و�ال�شتقامة،  و�الأخالق  للقيم  �شونا  باأنثى، 
و��شتباحته، و�شتان بني ُنبل و�شيانة نبي �هلل لوط )ع(، وبني موقف خ�شي�س ملتاجٍر 
و�آياته  نبّيه  لو�شايا  خمالًفا  عائد،  مقابل  �أو  ليعلو  دمائهم  �أو  معه  َمن  باأعر��س 
�الإر�شادية �لتي �ن�شلخ عنها بعلٍم و�إ�ص�ر.                                                                                    

1- �دعاوؤهم ظلًما لنبي �هلل لوط باأّنه �رتكب فاح�شة �لزنا مع بناته و�لعياذ باهلل، 
حينما �أ�صبتاه �خلمر و�أ�شكرتاه، فحبلتا منه وجاء بزعمهم بلعام من هذه �ل�شاللة 
�ملتوّلدة من زنا �الأنبياء، هكذ� بكّل خ�ّشة ُتلّوث طهارة �الأنبياء وتدّن�س �شعوٌب ويرميهم 
كهنة �ليهود من مدّوين �لتور�ة بد�ئهم لين�شلّو� منه وِمن فجورهم، فاملح�شلة من ور�ء 
هذ� �لتلفيق هو �لقول باأّن فعل بلعام بن باعور� لي�س �أمر� جديد� فقد �شبقه �أنبياء 

من قبل!
                                                                           

لذلك نفوه عنهم لين�شبوه ظلًما �إىل نبي �هلل لوط حني قالو�: بلعم بن باعور� بن �شنور 
بن و�شيم بن ناب بن لوط )ع( بن هار�ن، و�لغر�س و��شح من هذه �لن�شبة �لفّجة كما 
ذكرنا، ال�شّيما و�شفر �لتثنية يوؤّكد )ال يدخل �بن زنى يف جماعة �لرب حتى �جليل 

�لعا�ص..، ال يدخل عموين وال مو�آبي يف جماعة �لرّب حتى �جليل �لعا�ص..(!

�أعد�ئهم �ملديانيني  لهم، فقد مو�شعوه يف جهة  2- كما لّفقو� لبلعام ن�شًبا مفارقاً 
�لذين ��شتاأجروه ليلعنهم ك�شعٍب ملو�شى، فحّول �هلل �للّعن على ل�شانه �إىل مدحهم 
ومباركتهم �أبَد �لدهر! و�أنه كلّما هّم �أن يلعنهم �شار ُيباركهم بوحي من �هلل ومن مالكه، 

ودعا �إليهم بالن�ص �ملوؤّزر ومبحق و�شحق �أعد�ئهم! 
ولكن حتى هذ� �الفرت�ء مل ي�شفع لبلعام، فقد �شطبوه بعدها باملرّة من �مل�شهد �لتور�تي 
نا�شجني له قتلًة ب�شعة يف حمكّية كلّها تزوير يف �شخو�شها وقيمها �ملنحّطة ويف 
ن�شبتها �إىل �أو�مر مو�شى بل �هلل نف�شه )فاأر�شلهم مو�شى.. فتجّندو� على مديان كما �أمر 
�لرّب وقتلو� كل ذكر! وملوك مديان قتلوهم فوق قتالهم،.. وبلعام بن باعور� قتلوه 
بال�شيف، و�شبى بنو �إ�ص�ئيل ن�شاء مديان و�أطفالهم ونهبو� جميع بهائمهم وجميع 
بالنار!  ح�شونهم  وجميع  مب�شاكنهم  مدنهم  جميع  و�أحرقو�  �أمالكهم!  وكل  مو��شيهم 

و�أخذو� كل �لغنيمة وكل �لنهب من �لنا�س و�لبهائم(
                                                                             

3- مل يكن بلعام بن باعور� �إال كاهنا وعرّ�ًفا، ي�شت�شار يف �لق�شايا، وكانت م�شورته 
له  و�ّدعو�  نبّيا،  يح�شبونه  �لبع�س  وكان  �شائبة،  تكون  ما  د�ئما  ودهائه  لفر��شته 
خر�فات و�أنه ميلك �ال�شم �الأعظم )وكانت له حمارة �إذ� ركبها وذكر �ال�شم �الأعظم �لذي 

علّمه �إّياه، �شارت به م�شرية خم�شمائة يوم يف يوم و�حد(! فهذه حمارة ت�شري بوقود 

�ل�شو�ريخ! فن�شجو� حوله �لق�ش�س و�خلياالت، ال �شّيما هذه �لق�شة �لتي يف �الأ�شل 
مقلوبة، �إذ جعلوه وكاأنه يف �جلهة �الأخرى )�ملو�آبّيني(، و�أّن قومه ��شتاأجروه ملحاربة 
بني �إ�ص�ئيل ومو�شى، و�أّنه �أ�شار على قومه باإر�شال ن�شائهم، ليزنني مع بني �إ�ص�ئيل 
فيهزموهم، و�أّن حمارته �أنطقها �هلل ب�شوت �إن�شان لتحّذره من لعن �شعب مو�شى )ففتح 
�لربُّ فم �الأتان فقالت لبلعام: ماذ� �شنعت بك حتى �صبتني �الآن ثالث دفعات؟!(، 
و�أّن �ال�شم �الأعظم �ن�شّل ِمن ل�شانه! �إىل �آخر هذه �لرتّهات و�الإ�ص�ئيلّيات وخزعبالت 
بلعام على  )و�أ�شار  عّبا�س  �بن  روو� عن  كما  وللمنطق،  للعقل  �مل�شّفهة  �لق�ّشا�شني 
�جلّبارين، �أن ير�شلو� ن�شاًء مزّينات �إىل ع�شكر مو�شى، لُيزنى بهّن، فاإّنه �إذ� وقع �لزنا 
يف ع�شكره ُهزمو�(! فهل ثّمة �أب �أو جّد �أو زوج.. �لخ، �شوّي، ميكن �أن يقدم على فعل 

�شنيع كهذ�، �أن يدفع زوجته �أو بناته.. للبغاء؟!
                                                                                                 

من  خوفاً  �شديد..  بر�أي  ُي�صّح  عندما  حتى  باخلوف  ي�شعر  �الإميان،  �شحيح  فاملرء 
ِمْل َعَلْيِه  �خلامتة، بينما طالب �لدنيا ي�شعى �شعيه، ويجري جريه: َكَمَثِل �ْلَكْلِب �إِْن حَتْ

َيْلَهْث �أَْو َترْتُْكُه َيْلَهْث!          

كالب الضالل ... بلعام بن باعورا

بالخوف حتى  اإليمان، يشعر  المرء صحيح    

عندما ُيصّرح برأي سديد.. خوفًا من الخاتمة، بينما 

طالب الدنيا يسعى سعيه،

يْلَهْث  َعَلْيِه  َتْحِمْل  ِإْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  ويجري جريه: 

َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث!
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