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�إبر�هيم �خلليل
و�لإنتماء �لوطني

عليه بالثناء و�ل�شكر .ونذعن للحق كيفما
طلع بدره ،ومن �أين �نبلج فجره،
ونتقبل �حلكمة �أينما وجدت.

نفيق كل يوم والعامل ي�صهد الأزمات املتالحقة واملت�صارعة التي تع�صف به؛ والأخبار التي
ت�صغل عاملنا منذ اأ�صهر تنبئ عن انهيار النظام املايل العاملي ،وما ي�صتتبعه من كوارث
متوقعة قادمة ،واملزيد من الفقر ،والبطالة ،وثورة جياع ،وانت�صار الأوبئة والأمرا�ض،
وتال�صي القيم وفقدانها ،وانتهاك غري م�صبوق حلقوق الإن�صان ،يف �صرق الأر�ض وغربها.
فبعد ت�ص ّلم النظام الراأ�صمايل �صدّة ال�صيطرة والتحكم يف م�صائر ال�صعوب بهيمنته
ال�صيا�صية والع�صكرية ومبنظوماته القت�صادية والثقافية والإعالمية املتوح�صة �صهدنا
مقدمات �صقوطه ومليارات الب�صر الذين ذاقوا �صنوف ظلمه وقهره قلقون وحائرون
من غياب البديل الإن�صاين الذي يحافظ على بقية الإن�صان يف هذا الكوكب باملحافظة
على اإن�صانيته ونظام قيمه ،كما يحافظ على بق ّية الف�صاء الذي يعي�ض فيه من ماء
وهواء واأر�ض وحيوان ونبات.
مف ّكرو اأمتنا ومثقفوها مدعوون اليوم اأكرث من اأيّ يوم �صبق ل�صتباق باب الفر�صة لبيان
الطريق اإىل الغد امل�صرق الذي تن�صده الإن�صانية جمعاء ،وذلك بقراءة الرتاث املوؤ�ص�ض
للح�صارة الإ�صالمية وتنقيته مما علق به من عالئق ال�صنني التي اأدت اإىل تقهقرها اإىل
خارج دائرة التاأثري اللهم اإل الإطار ال�صتهالكي الذي اأريد لها اأن ترب�ض فيه.
ا ّإن وجود عنا�صر القوة يف ثقافة الأمة ووجود العقول املوؤمنة بذلك وبقدرتها على
ا�صتخراجها وتقدميها للح�صارة الإن�صانية وفوق ذلك اإميان ال�صواد الأعظم من الأمة
ببزوغ فجر احل�صارة الإن�صانية الفا�صلة بني يدي هذا الدين العظيم لهو خري معني
وحم ّفز للعمل الدوؤوب وال�صعي احلثيث لبلورة البديل .من هنا تظ ّل الدعوة قائمة
لإيجاد الأر�ص ّية الثقافية للتغيري وذلك عرب احلركة الواعية ّ
واملنظمة وتوحيد اجلهود
يف �صبيل هذا التغيري.
جملة التجديد هي م�صاهمة جادّة على الطريق ،تهت ّم مبا يه ّم الأمة ،ويبذل ك ّتابها
جهدهم لي�صفوا الداء ويعاجلوا بالدواء الذي هو كامن يف م�صادر ثقافتها وتاريخها.
ولقد مت ت�صميم هذا العدد والأعداد القادمة ليحتوي على ملف العدد ،وهو ملف يهتم
بق�صية م�صريية من ق�صايا الأمة ويقوم مبعاجلتها ثقاف ّياً من زوايا عدّة ملحاولة ر�صم
�صورة متكاملة ومعاجلات متعددة وفتح الأفق اأمام الباحثني والق ّراء للنظر والعمل ك ّل
من زاويته ومقامه .كما وتوجد مقالت متعددة تعالج ق�صايا الأمة بنظرة جتديدية
ومنهاج اإ�صالحي جديد.
م.ح�سن خري اهلل

مقدمة امللف
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ا�صته ّل الر�صول الأعظم حممد ابن عبداهلل �صلى

�صب لها ،و ُي ُ
قتل املخالف من اأجلها ،ويعد
عليها ،ف ُي َت ّع ُ

اهلل عليه واآله و�صحبه و�صلم دعوته لع�صريته ولقري�ش

اخلو�ش يف بع�ش مرتكزاتها تعدّيا على الدين وخروجا

بعر�صه عليهم اإ�صالما يتوافق مع فطرتهم التي فطر
اهلل النا�ش عليها ،يثبت قيم الإن�صانية اأو ًل واأخري ًا،

عليه ،في�صيع التكفري بدل التفكري ،ويقمع النا�ش من
اإعمال العقل والجتهاد ،وتتوقف م�صرية الإبداع الذي

فاأطاح بال�صرك والوثنية ،بال�صهادة الأوىل هلل ،واأعلن

اأطلق �صرارته املفكرون الأوائل ،وي�صهر �صيف حد الردّة

ال�صري على منهاج قيم الأنبياء على مر التاريخ بال�صهادة

و البتداع ليح ّز روؤو�ش املخالفني لهذا املذهب اأو ذاك.

الثانية لر�صوله والإميان باأنبياء اهلل ور�صله من قبله،

يف هذا امللف عزيزي القارئ ،و�صعنا بني يديك

فكانتا بوابة الدخول يف الإ�صالم املح ّمدي ،ول يخرج

قراءة معمقة ومعاجلات جنزم اأنها �صرورية ل غنى

املرء من هذا الإ�صالم اإل اإنكارهما مرة اأخرى .بذلك

عنها ،وملحة ل ميكن تاأجيلها ،حاولنا من خاللها

التب�صيط تعامل الر�صول مع املوؤمنني الذين جعلهم
اهلل اإخوة "اإِ مَّ َنا ْاملُوؤ ِْم ُنونَ اإِخْ َو ٌة" ،فر�صم بذلك منهجا

متحي�ش عقيدة الفرقة الناجية ب�صرب اأغوار ن�صو�صها
التاريخية واإعادة قراءتها ،هذه العقيدة التي ا ّأ�ص�صت

للتعامل يحفظ للموؤمن ب�صهادته هلل ولر�صله دمه وماله

�صرعية التناحر وحفرت عميقا لتاأرق وجدان امل�صلمني

وعر�صه ،له حقوق الأخوة كاملة غري منقو�صة.

وم�صاعرهم .ر�صمنا بعدها حميط دائرة املقدّ�ش

ُ
يحمل
جيل
خلق ٍ
مرت الأيام والر�صول يجتهد يف ِ
وميح�ش فهمهم
مبادئه من بعده ،يع ّلمهم ويز ّكيهمّ ،

اجلامع بني امل�صلمني وحاولنا نفي كل الزيادات الطائفية
واملذهبية التي و�صعت دائرته فاأخرجت النا�ش من دين

ملبادئ الدين ،فكان له ذلك ،ثم رحل را�صيا مر�صيا

اهلل اأفواجا لأنه �صاق فلم ي�صع املخالف .عمدنا بعدها

اإىل جوار ربه .اجتهد امل�صلمون من بعده كما علمهم

اإىل ر�صد دور الإعالم وعموم دور ال�صيا�صات وال�صا�صة

ر�صولهم ،وتعددت اآراء الرجال ،يف ف�صاء علمي رحب

وقدمنا ناذج منها يف تاأجيج الختالفات واإيقاد نار

يت�صع لكل هذا التعدد ،ويرتكز على الت�صامح ،فكان

حروبها .ثم اأخذنا املبادرة بعد الت�صخي�ش لكي نخرج
من ف�صاء �صندوق تفكرينا الطائفي واملذهبي ع ّلنا

اختالفا حممودا بني اأبناء الدين الواحد ،والقبلة
الواحدة ،لأنه يزيد الآراء ك ّم ًا ونوع ًا بتدافعها ،ويفتح

نتنف�ش هوا ًء نق ّيا ي�صاعدنا يف اجرتاح معجزة لإيجاد

اأبواب ًا لالأمة ،ويزيد يف تنوع خياراتها يف مواجهة

حلول جذرية ت�صاعد يف اإيجاد عالجات اأمرا�ش الأمة

ا�صتحقاقات ق�صاياها .حتول بعدها هذا التن ّوع اإىل

املزمنة بعد ت�صخي�صها بدقة وعناية.

مناهج تفكري ومبادئ قامت عليها مدار�ش فقهية

اإليك عزيزي القارئ هذا اجلهد ولك اأن تاأخذ منه
اأح�صن ما قلناه اأو ترف�صه ،ك ّله اأو بع�صه ،فاإنا هو

وع ّد من الختالف الإيجابي الذي
انح�صر يف الفكرُ ،

اجتهادنا يف خدمة امللة ،ورفعة الدين ،وم�صاهمتنا

يبني ول يهدم ،ويتحرك ول يقف ،ولكن وقع املحذور،
وت�ص ّنمت اآراء الرجال ،ليتو ّقف نتاج العقول ،وجتمد

اجلادة لنعيد لهذه الأمة بع�ش بريقها ،لت�صتعيد
مكانها ،اأمة و�صط ًا� ،صاهدة على النا�ش بقيم دينها،

على اآراء بعينها وت�صخمها ،فت�صري الآراء مذاهب

وعمل اأبنائها من اأجل �صيادة الإن�صانية.

لكل اأتباعها ومريدوها ،وهو اأمر حممود اإن
جديدةٍ ،

عقائدية ،ينتمي اإليها ح�صرا بع�ش امل�صلمني و ُيح�صبون
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اإنّ الهتمام البالغ الذي اأوله
القراآن الكرمي ملو�سوع وحدة
الأمة الإ�سالمية ُينبئ مبا يوؤول
اإليه حالها يف امل�ستقبل ،الأمر
الذي يتطلب قيام اأمة من النا�ص
بواجب احلفاظ على حالة ال�سلم
وواأد اأ�سباب العداء يف مهدها.

(الفرقة الناجية)  ..يف امليزان

اهلل العزيز ،بعيد ًا عن التحقيق يف الأ�سانيد من الرجال

الر�سول(�ص) ،فالب ّد اإذن من البحث عن اأ�سل الرواية

ملخ�ص ورقة التجديد يف موؤمتر الوحدة الإ�سالم ّية

لختالف الآراء فيهم ،فال ّرواية اإ ّما اأن تكون قد �سدرت
بالفعل عن الر�سول(�ص) اأو ل تكون كذلك ،وباعتبار

ومنا�سبة �سدورها والهدف منه.
�سم منها
ولع ّل �سيغة الرواية التي يقبلها املنطق ،ول ُي ّ

كرثة ُرواتها و ُورودها بطرق متعدّدة وب�س َيغ خمتلفة

رائحة توظيف مذهبي ،وقد جاءت من�سجمة مع �سبب

ّ
الت�سظي والتم ّزق والت�سرذم وال�سعف -اأن يت�ساءل عن الأ�سباب التي اأدت
اليوم -وهو يرى حال خري اأ ّمة يوؤول اإىل هذا

ولكنها متقاربة يف امل�سمون ،فال يكفي لنفيها القول:
رب م�سهو ٍر ل اأ�سل له ،وا ّإنا نحن بحاجة يف اإثبات
ّ

�سدورها وهو (املراء يف الدين) ،مما ي�ساعد على
فهمها يف �سياقها ب�سكل �سحيح دون التواء يف التف�سري

بطالنها اإىل دليل قاطع بف�ساد م�سمونها ب�سكل ل

اأو توظيف ملذهب دون اآخر ،هي هذه الرواية( :روى عن

اإىل ذلك؟ وهي كثرية ،ومنها اإ�ساءة فهم بع�ص املرويات النبو ّية وتوجيهها خلدمة م�سالح طائفية اأو مذهبية اأو فئوية،
ولو ّ
مت اإعادة النظر يف هذه الفهومات بلحاظ ما اأفرزته من نتائج �سلبية ومد ّمرة على الأ ّمة خلل�سنا اإىل ُ�سقمها وبالتايل

وجه من وجوه ال�سحة ،ويف املقابل يقت�سي
يحتمل ا ّأي ٍ

عبد اهلل بن بريد الدم�سقي قال :حدثني اأبو الدرداء واأبو

القول ب�سحة �سدورها اأن تكون قد �سدرت يف منا�سب ٍة

اأمامة الباهلي واأن�ص بن مالك وواثلة بن الأ�سقع قالوا:

نبذها ،اإذ يكفي ل�ستنتاج اخلطاأ يف الرواية اأو يف فهمها ما ينتج عنه من ف�ساد ،فالفهم ال�سحيح للرواية ال�سحيحة يثمر
توحيداً ولي�ص ف�ساداً اأو تفريقاً بني املوؤمنني ،فقد رك ّز علماء احلديث يف ت�سحيح الأحاديث النبوية ج ّل اهتمامهم على

ولهدف ما ين�سجمان مع م�سمونها ،واإنْ اأخطاأ
ما
ٍ
امل�سلمون بعد ذلك ف ْه َم ذلك الهدف ق�سد ًا اأو بدون

"خرج علينا ر�سول اهلل(�ص) ونحن نتمارى يف �سئ من
الدين ،فغ�سب علينا غ�سبا �سديدا مل يغ�سب مثله ثم

ق�سد .وباعتبار –اأي�س ًا -اأنّ الواقع �سدّق هذه النبوءة

انتهر فقال :يا اأ ّمة حممد ل تهيجوا على اأنف�سكم وهج

واأنّ الفرتاق يف الأ ّمة قد ح�سل بالفعل ،فال معنى للقول

النار ،ثم قال :بهذا اأمرتكم؟ األي�ص عن هذا نهيتكم؟

باأنّ الرواية يف اأ�سلها غري �سحيحة ،ويبقى اأن نحاكم

اأ َولي�ص قد هلك من قبلكم بهذا؟ ثم قال :ذروا املراء
لق ّلة خريه ،ذروا املراء فاإنّ نفعه قليل ويهيج العداوة

على اأ�سلها من تغيري ح�سب هذا الفهم عرب التاريخ،
اأو من اأجل توظيفها مذهبي ًا اأو �سيا�سي ًا ،يدفعنا اإىل

بني الإخوان ،ذروا املراء فاإنّ املراء ل توؤمن فتنته ،ذروا
املراء فاإنّ املراء يورث ّ
ال�سك ويحبط العمل ،ذروا املراء

ذلك تعدّد �سيغ هذه الرواية حتى اأ ّنك جتد يف بع�سها
من التناق�ص ما مينعنا من الت�سليم ب�سدورها ك ّلها عن

فاإنّ املوؤمن ل مياري ،ذروا املراء فاإنّ املماري قد ّمتت

تلخي�ص :غدير الها�سمي

بعث الر�سول(�ص) اإىل قومه وهم على �سفا حفرة من النار ،نار الفنت واحلروب والقتتال فيما بينهم لأتفه الأ�سباب،
ووحدهم على ر�سالة واحدة �سامية ،فكانوا ح ّقاً خري اأ ّمة اأخرجت للنا�ص .األي�ص من حق امل�سلم
فاأنقذهم من هذه الهاويةّ ،

(ال�سند) ،بدل الرتكيز على م�سمون الرواية (املنت) مما اأنتج اآثاراً كارثية مدمرة على كيان الأمة.
الرواة ّ
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مثال ذلك ما ُي�سمى بـ (حديث الفرقة الناجية)! والذي
ُيفرت�ص منطقي ًا اأ ّنه يح ّذر من التف ّرقة والنق�سامات ويحثُّ

ثم األ يتناق�ص هذا ال�سلوك مع ما ق ّرره القراآن الكرمي من
الدعوة اإىل العت�سام بحبل اهلل جميع ًا وعدم التف ّرق يف

على التم�سك بالوحدة ،اإل اأنه انقلب يف عقول البع�ص اإىل

الدين؟!

ِمع َو ٍل لهدم الوحدة واأدا ٍة لن�سر الفرقة! فهل ُيعقل اأن تكون

 -1الرواية يف ميزان العقل

هذه النتيجة وما اآل اإليه حالنا اليوم من النق�سام الطائفي

وقبل اأن نرف�ص الرواية اأو نقبل بها لب ّد من عر�سها على

والحرتاب املذهبي هو مراد الر�سول(�ص) من حديثه؟!

م�ستقبل لهاّ ،ثم بعد ذلك على كتاب
منطق العقل كاأ ّول
ٍ

الفهم ال�سائد للرواية ،واأن نت�ساءل ع ّما قد يكون طراأ

خ�سارته ،ذروا املراء فكفاك اإثما اأن ل تزال مماريا ،ذروا
5

املراء فاإنّ املماري ل اأ�سفع له يوم القيامة ،ذروا املراء

ٌ
تناق�ص ُيدين الفهم

فاأنا زعيم بثالثة بيوت يف اجلنة يف و�سطها وريا�سها

من الطبيعي اأن يختلف امل�سلمون يف فهم الن�سو�ص

واأعالها ملن ترك املراء وهو �سادق ،ذروا املراء فاإنّ

الواردة عن الر�سول(�ص) وهم الذين اختلفوا يف

اأ ّول ما نهاين عنه ربى بعد عبادة الأوثان و�سرب اخلمر

فهم القراآن الكرمي ،بنا ًء على اختالف م�ستويات
عقولهم ،ومناهج بحثهم وقدراتهم الفكرية واأر�سيتهم

حد
اأن ي�سل الفهم لبع�ص الن�سو�ص اإىل ّ

قد ر�سى منكم بالتحري�ص وهو املراء يف الدين ،ذروا

الثقافية ،ول باأ�ص يف ذلك ،فالختالف اأم ٌر فطري
ٍّ
ولكل فه ُمه ،ولكن اأن ي�سل الفهم لبع�ص الن�سو�ص

التعار�ص مع ن�سو�ص اأخرى وا�سحة
ّ
للخط
الدللة ومي ّثل جتاهلها اخرتاق ًا

فرقة ،والن�سارى على اثنتني و�سبعني فرقة ،واإنّ اأمتي
�ستفرتق على ثالث و�سبعني فرقة كلهم على ال�سالل

اإىل ح ّد التعار�ص مع ن�سو�ص اأخرى وا�سحة الدللة
ّ
للخط الأحمر الذي ر�سمه
ومي ّثل جتاهلها اخرتاق ًا

الأحمر الذي ر�سمه الر�سول(�ص) لأ ّمته،

اإل ال�سواد الأعظم .قالوا :يا ر�سول اهلل وما ال�سواد

الر�سول(�ص) لأ ّمته ،فهذا يعني اإ ّما عدم �سحة تلك

الأعظم؟ قال :من كان على ما اأنا عليه واأ�سحابي ،من

الن�سو�ص ،اأو عدم �سحة فهمها ،فالتوجيهات النبوية

مل ميار يف دين اهلل ومل يك ّفر اأحدً ا من اأهل التوحيد

ل ميكن اأن تتناق�ص ،ول ميكن بحال اجلمع بني الفهم

بذنب .ثم قال :اإنّ الإ�سالم بداأ غريبا و�سيعود كما بداأ

ال�سائد للرواية وما ترتّب عليه من نظرة ا�ستعالئية

فطوبى للغرباء .قالوا :يا ر�سول اهلل ومن الغرباء؟ قال:

وازدراء لالآخر املختلف وبني الكثري من الروايات التي

املراء ،ذروا املراء فاإنّ ال�سيطان قد اأي�ص اأن يعبد ولكنه
املراء فاإنّ بني اإ�سرائيل افرتقوا على اإحدى و�سبعني

من الطبيعي اأن يختلف امل�سلمون يف فهم
الن�سو�ص الواردة عن الر�سول(�ص)،
أمر فطري ٍّ
فهمه ،ولكن
فالختالف ا ٌ
ولكل ُ

فهذا يعني اإ ّما عدم �سحة تلك الن�سو�ص،
اأو عدم �سحة فهمها ،فالتوجيهات
النبوية ل ميكن اأن تتناق�ص.

الذين ي�سلحون اإذا ف�سد النا�ص ،ول ميارون يف دين

�سحت عن الر�سول(�ص) كقوله( :ل تباغ�سوا ،ول
ّ

اجلنة والنار ع ّز وج ّل.

اهلل ،ول يكفرون اأحدا من اأهل التوحيد بذنب).1

حتا�سدوا ،ول تدابروا ،وكونوا عباد اهلل اإخوانا ،ول

املراء �سبب التف ّرق

اجلادة بفطرتهم ول يجاوزونها اإىل التط ّرف بطبيعتهم
فالدين املعاملة ،دون اأن َ
ُ
املعارك الفقهية
ت�سغل بال َهم

ا ْإذ املالحظ على �سيغ الرواية الأخرى اختالف الأ�سباب

يحل مل�سلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث ليال) ( ، 2امل�سلم
من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده) ( ، 3ك ّل امل�سلم على

لقد غ�سب الر�سول(�ص) غ�سب ًا �سديد ًا وهو يرى جماعة

والعقائدية الدائرة بني اأرباب العلم والت�سدّد يف

فرقة واحدة ناجية! وكل هذه الأ�سباب قابلة للتاأويل
والتوجيه وال�ستخدام �سد الآخر املختلف ،كما اأ ّنها

امل�سلم حرام ،دمه وماله وعر�سه) .ثم اإنّ ال�سحابة

من امل�سلمني يتما َر ْون يف �سيء من الدين ،فحذرهم من
اإ�سعال نار الفنت والعداوات ،مبين ًا خطورة املراء يف

التفا�سيل اإل اأن ُيه ّيجوا بها ،وذكرت �سفاتهم العامة
من �سريهم على طريقة الر�سول(�ص) واأ�سحابه يف

-ر�سوان اهلل عليهم -قد �سمعوا هذا احلديث ب�سكل

الدين ونتائجه ال�سلبية (ذروا املراء فاإنّ نفعه قليل

التعاطي مع دين اهلل ،وعدم ان�سغالهم باجلدل العقيم

لي�ست منزّه ًة عن التوظيف املذهبي حيث اأنّ كل فريق

مبا�سر اأو غري مبا�سر ،لكنهم مل يفهموه كما فهمه
ُ
البع�ص اليوم ،ومل ن َر له اأثر ًا على �سلوكهم بعد وفاة

ويهيج العداوة بني الإخوان).

(وهو املراء) فيما ل يعود على امل�سلمني بالنفع �سوى

خ�سمه مبا�سرة اأو تف�سريا ،بينما تخلو الرواية التي

الر�سول(�ص) ،رغم اخلالفات التي د ّبت بينهم والتي

واملراء املق�سود به هنا هو اجلدال بالباطل واملحاججة
بغية مغالبة الطرف الآخر واإ�سقاط براهينه بعيد ًا

اإثارة ال�سقاق واخلالف ومتزيق ال�سف ،ول يرمون من
اختلف معهم بالطعن يف اإميانه وتكفريه لرتكابه ذنب ًا،

نحن ب�سددها من كل ذلك كما اأنها مل تذكر اجلنة

و�سلت يف بع�ص ف�سولها اإىل حد املواجهة والقتال كما
يف اجلمل و�س ّفني ،فلم يك ّفر ٌ
طرف منهم طرف ًا اآخر اأو

عن املنطق ،هذا هو املراء الذي يوؤدّي بنا اإىل التف ّرق،

فاإن النا�ص لي�سوا مبع�سومني وخري ّ
اخلطائني التوابون.

يتع�سب لآرائه ويرى اأنه على احلقّ وقوله يف
فاملماري ّ

 -2الرواية يف ميزان القراآن

حت�سم اأمر هوؤلء اأخرويا.

رب
ُيدخله النار اأو ُيخرجه من اجلنة ،فذلك موك ٌل اإىل ّ

الدّين هو الف�سل وما �سواه فهو خارج دائرة الدين!

ثمة جانبان لعر�ص الرواية على القراآن ،الأول :مدى

وكاأنّ دين اهلل �سبحانه قد ُف ّ�سل على مقا�سه هو بحيث

م�سداقية الرواية من املنظور القراآين ،والثاين:

ل ي�ساركه فيه اأحد.

مدى ان�سجام الفهم ال�سائد للرواية مع حقائق القراآن

وحيث اأنّ املراء يف الدين لي�ص من طبيعة الأكرثية من
امل�سلمني الذين تعاملوا مع دين اهلل ع ّز وج ّل باإميانهم

وتعاليمه.
اإنّ الهتمام البالغ الذي اأوله القراآن الكرمي ملو�سوع وحدة

الفطري وبب�ساطتهم دون تط ّرف اأو تعقيد ،واإنا ابتُلي

الأمة الإ�سالمية ُينبئ مبا يوؤول اإليه حالها يف امل�ستقبل،

علم قليل يظنّ به اأنه قد امتلك
به َمنْ عنده �سي ٌء من ٍ
احلقيقة كلها! فقد ا�ستثنت الرواي ُة من هذا ال�سالل

الأمر الذي يتطلب قيام اأمة من النا�ص بواجب احلفاظ

التي توؤدي اإىل دخول جميع فرق امل�سلمني النار ماعدا

يعتمد ال�سيغة التي ت�سب يف �ساحله اأو يف غري �سالح

اأو النار واإنا اكتفت بو�سفهم اأنهم على ال�سالل اأي مل

ال�سوا َد الأعظم ا ْأي الأكرثية من النا�ص ،لأ ّنهم يلزمون
6

على حالة ال�سلم وواأد اأ�سباب العداء يف مهدها.
اإنّ التب�سري بفرقة اأ ّنها مت ّثل (الدين) و(الأ ّمة) كما
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لقد غ�سب الر�سول(�ص) غ�سب ًا
�سديد ًا وهو يرى جماعة من امل�سلمني
يتما َر ْون يف �سيء من الدين ،فحذرهم
من اإ�سعال نار الفنت والعداوات ،مبين ًا
تقول املذاهب وفرقها هو نقي�ص دعوة القراآن ،فلي�ص
من فرق ٍة اأو مذهب اأو م ّلة اأو ديانة� ،ستاأتي يوم القيامة

الفرد يف الدنيا (ا ْق َراأْ ِكتَا َب َك َك َفى ِب َنف ِْ�س َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك
َح ِ�سيب ًا)(الإ�سراء.)14:

ال�سلبية (ذروا املراء فاإنّ نفعه قليل

لتدخل اجلنة و ُيهال الآخرون يف النار ،هذا ما ادّعاه من
ادّعى ن�سب ًا مع اهلل ،وقد اأ�سقط الإ�سالم هذه الرتّهات

كما اأنّ ميزان (الإميان والعمل ال�سالح) فقط هو

ويهيج العداوة بني الإخوان).

ن�سب اإ ّل العمل ال�سالح ،بل
فلي�ص بني اهلل وبني اأحد ٌ
ن�سب ،ولي�ص هو
ولي�ص بني ر�سوله الكرمي وبني الآخرين ٌ
اأبا اأحدٍ باخل�سو�ص دون الآخرين ،وا ّإنا الن�سبة اإليه

ميزان النجاة يف الآخرة ل غريه من موازين الأحزاب
والفرق ،قال تعاىلَ ( :و َن َ�س ُع ْ َامل َوازِينَ ا ْل ِق ْ�س َط ِل َي ْو ِم
ا ْل ِق َي َام ِة َفال ت ُْظ َل ُم َنف ٌْ�ص َ�س ْيئ ًا َو ِاإنْ َكانَ ِم ْث َق َال َح اَّب ٍة ِمنْ
َخ ْرد ٍَل اأَ َت ْي َنا ِب َها َو َك َفى ِب َنا َح ِا�س ِبنيَ)(الأنبياء،)47:

واأوىل النا�ص به هم َمنْ اأح�سن اتّباعه وطاعته واأحيى
�س ّنته القومية وحمل لواءه لك ّل الب�سرية.

خا�س ًا به ،فاحل�ساب
فهي موازين لأنّ لك ّل فرد ميزان ًا ّ
الأخروي ا ّإنا هو على الإميان كعقيدة ت�ستدعي اخلري،

لقد اأزرى اهلل �سبحانه بادّعاء اليهود اأنّ لهم الدار

وعلى ما �سدر عنها من عمل ح�سن اأو عك�ص ذلك،
وهذا هو ميزان الق�سط املنا�سب لك ّل الأمم والأديان

الآخرة خال�سة من دون النا�ص ،4وادّعاء ال�سفوة
كمثال على ل�سان بع�ص
والفرقة الناجية حني جاءت
ٍ
اليهود وبع�ص الن�سارى ( َو َقا ُلوا َلنْ َي ْد ُخ َل ْ َ
اجل اَّن َة ِاإ اَّل َمنْ
َكانَ هُ ود ًا اأَ ْو َن َ�سا َرى) فاأجاب �سبحانه ( ِت ْل َك َاأ َما ِن ُّي ُه ْم ُق ْل

هَ اتُوا ُب ْرهَ ا َن ُك ْم ِاإنْ ُكنت ُْم َ�سا ِد ِقنيَ ،ب َلى َمنْ اأَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه
حم ِ�سنٌ َف َل ُه اأَ ْج ُر ُه ِع ْندَ َر ِّب ِه َو َل َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َل
ِ اَّ ِ
هلل َوهُ َو ُ ْ
هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ ) (البقرة )112 ،111:فاأثبت �سبحانه اأ ّنه
�سيدخل من اليهود والن�سارى اجل ّنة كما �سيدخل من
غري م ّلتهم ك ُّل من ُي�سلم وجهه هلل و ُيح�سن العمل.لقد
غاب عن ُح ّذاق الطوائف اأنّ ح�ساب اهلل يف مملكته
الأخروية لي�ص قائم ًا باجلملة واحل�سد بل على التف�سيل
والإفراد ،فموازين احل�ساب واإدخال النار اأو اجلنة هو
فردي العالقة بني اهلل وعبده ( َو ُكلُّ ُه ْم
خا�ص ّ
ربوبي ّ
�ساأن ّ

وامللل واملذاهب.
ما ال�سبب يف دخول النار؟
من خالل ا�ستقراء الآيات القراآنية جند اأنّ النار اأُعدت
اأ�سا�س ًا للكافرين بر�سالت ر�سل اهلل ( َوا اَّت ُقوا ال اَّنا َر ا اَّل ِتي
اأُ ِع اَّد ْت ِل ْل َكا ِف ِرينَ )(اآل عمران ،)131:وقد ُح�سم اأمر
هوؤلء فال تراجع فيه ( َو َك َذ ِل َك َحق ْاَّت َك ِل َمتُ َر ِّب َك َع َلى
اب ال اَّنارِ)(غافر ،)6:ولكن
ا اَّل ِذينَ َك َف ُروا اأَ اَّن ُه ْم اأَ ْ�س َح ُ
توعد امل�سلم اأي�سا باإدخاله النار يف حالت
اهلل �سبحانه ّ
اأربع:

 -1النفاق ،فقال �سبحانهِ ( :اإناَّ اَّ َ
اهلل َج ِام ُع ْاملُ َنا ِف ِق َني
َوا ْل َكا ِف ِرينَ ِيف َج َه اَّن َم َجمِ يع ًا)(الن�ساء ،)140:اأحلقهم
بالكافرين لأ ّنهم اأظهروا الإميان واأبطنوا الكفر.

ح�ساب
اآ ِتي ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َف ْرد ًا)(مرمي ،)95:فلي�ص من
ٍ
لالأمم وللف َرق باجلملة وا ّإنا لالأفراد ،بل اأنّ ح�ساب

 -2الظلم وذلك لأ ّنه ّ
كفر بالدين والقيم قال
يرت�سح عن ٍ
�سبحانهَ ( :وا ْل َكا ِف ُرونَ هُ ُم اَّ
الظاملِ ُونَ )(البقرة،)254:

نف�سه ،فاآيات القراآن الكرمي تُد ّلل
ك ّل فرد ا ّإنا ُيوكل به ُ
ح�ساب ذاتي ،ا ْأي اأنّ ك ّل اإن�سانٍ �سيحا�سب نف�سه
اأنه
ٌ

ومنه اأكل مال اليتيم والركون اإىل َ
الظ َلمة.
 -3الفرار من زحف العد ّو لأ ّنه اإعانة للكافر املحارب
على امل�سلمني ( َو َمنْ ُي َو ِّلهِ ْم َي ْو َمئِذٍ ُد ُب َر ُه اإِ اَّل ُمت ََح ِّرف ًا
اهلل َو َماأْ َوا ُه
ِل ِقت ٍَال اأَ ْو ُمت ََح ِّيز ًا ِاإ َىل ِف َئ ٍة َف َق ْد َبا َء ِب َغ َ�س ٍب ِمنَ اَّ ِ

ويواجه �سريط اأعماله و�سلوكياته واأفكاره م�سجلة عليه
اخلا�ص به عاك�سا حياة
من املخّ (اأو الكتاب والغالف)
ّ
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َج َه اَّن ُم َو ِب ْئ َ�ص ْ َامل ِ�س ُري)(الأنفال.)16:
 -4قتل املوؤمن عمد ًا ( َو َمنْ َي ْقت ُْل ُموؤ ِْمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َجزَ اوؤُ ُه
َج َه اَّن ُم َخا ِلد ًا ِفي َها َو َغ ِ�س َب اَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َواأَ َع اَّد َل ُه
َع َذاب ًا َع ِظيم ًا)(الن�ساء.)93:
فاإذا ما ط ّبقنا هذا املعيار القراآين على �سلوك الفرق
الإ�سالمية ،فاإ ّنك ل جتد ما ينطبق عليها �سوى (قتل
املوؤمن عمد ًا) ،وهذا الفعل معظم الفرق ُجتيزه بل
تف�سق وتك ّفر ُوحتارب بع�سها
اأحيانا تُوجبه ،لأ ّنها ّ
يف�سر
بع�س ًا ،وتعتقد بدخول بع�سها بع�س ًا النار ،وهو ّ
اآية عمدة يف مو�سوعنا عن معنى الختالف املُف ِّرق
اهلل َجمِ يع ًا
والكفر واجلماعة هيَ ( :و ْاعت َِ�س ُموا ِب َح ْب ِل اَّ ِ
اهلل َع َل ْي ُك ْم اإِ ْذ ُك ْنت ُْم اأَ ْعدَ ا ًء
َول َت َف اَّر ُقوا َو ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة اَّ ِ

َفاأَ اَّل َف َب ْ َني ُق ُلو ِب ُك ْم َفاأَ ْ�س َب ْحت ُْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِاإخْ َوان ًا َو ُك ْنت ُْم َع َلى
َ�س َفا ُح ْف َر ٍة ِمنْ ال اَّنا ِر َفاأَ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َب ِّ ُني اَّ ُ
اهلل
َل ُك ْم اآ َيا ِت ِه َل َع اَّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ )(اآل عمران )103:ال�سياق
ُيري اأنّ ث ّمة موؤمنني (�سيكفرون) بو�سية العت�سام
اجلمعي ويتف ّرقون ُوميار�سون ثقافة و�سلوك ّيات ال ِفرقة
و�سيتح ّولون (لعداء) اإخوانهم املوؤمنني( ،يتقاتلون)

لهم عذاب عظيم و�سواد الوجه كما ا�سودّت قلوبهم
ووجوهم جتاه �سائر اإخوتهم املوؤمنني يف الدنيا.
ب�سكل
فامل�س ّوغ الوحيد لدخول فئة من امل�سلمني النار ٍ
جماعي ،يف الوقت الذي يكون فيه احل�ساب فرد ّيا ،هو
ّ
الربجمة اجلماعية التي تُر�سل فرق ًة باأ�سياعها اإىل
النار حني ُجتيز تكفري امل�سلم وقتاله� ،سواء مار�سته اأو
ر�سيت به ،فهي جرمي ٌة جماعية ترتكبها ف َر ٌق م�سلم ٌة،
ولهذا ت�ستحقّ ك ّل هذه الفرق دخول النار بحكم العقل
والقراآن ،اإل واحدة وهي التي ل يخ�سع اأفرادها لهذه
الربجمة اجلماعية ،بل يكون �ساأنهم الإ�سالح ل
املماراة ،وقبول الآخر ل تكفريه ،فمن كان كذلك فهو
من الفرقة الناجية من نار الكراهية واحل�سد والقتتال
يف الدنيا ،وبالتايل من نار العذاب يف الآخرة مهما
كانت �ساكلة دينه اأو مذهبه.
 -1ابن حبان ،كتاب املجروحني ،ج � ،2ص .226 ، 225
 -2ابن الأ�سعث ال�سج�ستاين� ،سنن اأبي داود ،ج� ،2ص.458
 - 3البخاري� ،سحيح البخاري ،ج� ،1ص.8
 -4حني قال لليهودُ ( :ق ْل ِاإنْ َكا َنتْ َل ُك ُم الداَّا ُر ْالآخِ َر ُة عِ ْندَ ِاَّ
اهلل خَ ال َِ�س ًة مِ نْ
ا�ص َف َت َم اَّن ُوا ْ َامل ْوتَ اإِنْ ُك ْنت ُْم َ�سا ِد ِقنيَ)(البقرة.)94:
دُونِ ال اَّن ِ

بالل�سان واللجاج والهجاء وال�سباب وال�سيف ،كما كانوا
جماعي-
يف اجلاهلية على �سفا النار ،وهوؤلء –ب�سكل
ّ
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لقد ظهر االختالف كنتيجة طبيعية
حلرية الفكر ،ولتباينات امليول
ّ
ّ
للحث
والطبائع ،ونتيجة اال�ستجابة
على طلب العلم ،اإال اأنّ ال�سيا�سة
وطغيانها اأف�سدت احلالة االإن�سانية
احلد الطبيعي املقبول
واأخرجتها عن ّ
الفكري اإىل متذهب
لالختالف
ّ
ع�سبوي مت�ساحن بالتنازع واالفرتاق،
ّ
مدة غري بعيدة
واأ�سبح امل�سلمون بعد ّ
من رحيل نب ّيهم االأعظم (�س) ً
فرقا
متنازعة تو ّؤ�س�س لعقائدها احلمائ ّية
التي تعزل بينها وبني االآخر.

ّ
واملقد�س
ملخ�س تباينات العقيدة
ّ
والبحث عن الكلمة ال�سواء
تلخي�س :اإبتهال الها�سمي

لقد عرف �لإن�صان �لعقيدة و�ملقدّ�ص منذ باكورة وجوده ،و�أ ّم ُة �لإن�صان عموماً و�أ ّمة �لإ�صالم باخل�صو�ص �أ ّم ٌة
مرتبط ٌة بال�صماءّ ،
توجه
حت�صرت وتط ّورت وقادت حني �رتبطت بال�صماء ،و�لرتباط بال�صماء جلب "عقائد" �ص ّتى ّ
تعب عن تاريخ �رتباطها بال�صماء و ُتعلن عن ��صتد�مته وعن �حتفاظها
ر�صالتها ونظرتها ،كما جلب لها "قد��صات" ّ
بجذورها.

وعق ِلها ووحدتها كما جمعتها وحد ُة الإله والقبلة الواحدة� ،سنقت�سر يف هذا امللخ�س على التطرق اإىل املقدّ�سات
(والعقائد) يف الدائرة الإ�سالمية والتي نعتبها هي

جذري ملا اآل حال
اإننا كموؤمنني وورثة لر�سالة خامت املر�سلني ،نعتقد املع�سلة الأ�سا�س التي حتتاج اإىل حل
ّ
ّ
والت�سظي ونرتك ما هو خارج هذه
ب�سالح ّية ديننا لرقي الإن�سان يف اأبعاده املادية الأمة اإليه من التقاتل
والروحية ،لك ّنا نق ّر بالو�سع املرتدّي لإن�سان هذا العامل الدائرة –على الرغم من اأهم ّيته -اإىل التف�سيل املوجود
التو�سع.
مبتد ّينه ومنكره ،ونوؤمن باأنّ �سالح الإن�سان ل يكون اإل يف الورقة الأ�سلية ملن اأراد ّ
يتم اإل اإذا
به وبارتباطه بقيم الدين ،وباأنّ الإ�سالح ل ّ
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اأول :ماه ّية املقدّ�س/العقيدة:
(املقدّ�س) :لي�س هو اخرتاع ًا اإ�سالمي ًا ،بل لقد عرفت

وهو املرتبط بال�سماء ،فهو ياأخذ نزاهته بحرمة تدني�سه
من حرمة اهلل .ولقد ورد ال ّلفظ (قد�س) با�ستقاقاته،

ال�سعوب التقدي�س بو�سفه �سعور ًا وجدانيا جتاه الأ�سياء

قراآن ًيا ،ع�سر م ّرات 2( :القدّو�س) ( 1نقدّ�س)،

التي لها ارتباط بالقوى ال ُعلو ّية ،وراحت تبني اأماكن

( 4روح القد�س) 2( ،الوادي املقدّ�س) ( 1الأر�س

خا�سة حم ّرمة حلفظ هذه القدا�سة ،فالتقدي�س �سعو ٌر
ّ

املقدّ�سة) ،فثالث منها لل ّذات الإله ّية ،واأربع للروح

فطري وطبيعي ملا له عالقة باهلل ،وهناك كلمات اأجنب ّية
للم�س
ّ
تعب عن �سمات املقدّ�س بو�سفه املُغ َلق ،غري قابل ّ

خا�سة ،فهذه
الر ّباين املالئكي ،وثالث لأماكن ر ّبان ّية ّ

وللتدني�س والتطاول ،وهو ح�سب بع�س املح ّللني اللغو ّيني

فهل ظ ّلت هذه "العقائد" و"القدا�سات" كما يف بدئها ،ابتداأ من النفو�س و ّمت ت�سحيح النظرة لالآخر املختلف يف
وكما ُيراد لها ،مط ّور ًة لالأ ّمة وحمافظ ًة على �سم ّوها "العقائد" و"املقد�سات".
و�سبب لالنحطاط واجلمود؟!
اأم حت ّولت اإىل عوائق ٍ

املقدّ�س داخل الدائرة الإ�سالم ّية

فاملقدّ�س هو املنزّه يف جماله ،الثابت ،الكامل ،املُبا َرك،

نف�سه معنى كلمة ( )Sacredالتي تعني (الذي ُيعزَ ل
لوحده) فال ُي ّ�س ولي�س مب�ساع ( ،)Commonاأي
د�/س ْك ِرت) التي من
(�س ْك ِر ِ
هي متاما اللفظة ال�سريانية ِ

التحديدات حتكم مو�سوع القدا�سة ومفهومها ،واإنّ
املتت ّبع للكلمة معجم ّي ًا ،وا�ستعمالتها على األ�سنة العرب
وال�سري ،وبا�ستقراء الطريقة التي تعاملت بها ال�سعوب
َ
َ
احتفاف
مع ما دعوه "مقدّ�س ًا" ،ي�ستخل�س منها
"املق َّد�س" بال�سمات التالية:

كلمة (�سكر) العرب ّية القدية ،اأي اأغلق و�س ّد ّ
وغطى

 له ارتباط بال�سماءّ ،دل على ذلك م�ساهدة عيان ّية،
ن�س ،اأو وحي ،واأحيان ًا ٌ
ك�سف وروؤيا ،اأو جم ّرد
اأو اأثر ،اأو ّ

و( )Secretaryو( )Secureللحفظ والتكتّم.
وهناك كلمة ( )Holyاأي�س ًا تُ�ستخدم للقدا�سة ،وهي

ق�سة ُتوؤثر ،فال ّنا�س تُقدّ�س (اهلل) يف مقدّ�ساتها.
ّ

وحفظ وكتَم ،وا�س ُت ّقت منها كلمات ()Secret

من (هالة/هالو :العرب ّية ال�سريانية) ( )Haloالتي
ُجعلت حول راأ�س القدّي�سني.

ُعب عن نف�سها
 يتّ�سم بطهارة ذاتية معنو ّية ،ت رِّاأحيان ًا باأعاجيب/كرامات تُف�سح عن �ساأنها برف�سها
التدني�س.
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�سريه ُمها ًنا ومدنّ�س ًا،
هل معنى ُحكْمنا بعدم "قدا�سة" �سيء اأن ُن ّ
اأم معناه اأ ّال ينبغي االحرتاب عليه واإعالئه فوق االأولو ّيات؟
ومعناه عدم تثبيته واالعتقاد به كم�س ّلم فوق النقد؟ فهل
ً
ً
حرمة وا ّ
اأ�سحى املوؤمن ا ّ
قدا�سة من الكعبة؟
أقل
أخف

م�ستحيال لأنّ الآخر املختلف لن ُيو�سم اإل بكونه منتهك ًا

واأق ّل قدا�س ًة من الكعبة؟ واإل ما معنى اأن يتقاتل

و�سعنا حدود حرماتنا فوق حرمات
ملقدّ�ساتنا؟! هل ّ

(�سيعي و�س ّني ،وغريها من تق�سيمات تاريخ ّية
م�سلمان
ّ
ّ
مطاطة) بيافطة دينية وم�س ّوغ ديني (مذهبي) وك ّل

 -هل ح ّولنا "الختالف" الذي هو للتن ّوع ،واآل ّية ملنع

يزعم اأنّ الآخر وطاأ على مقدّ�سه؟

حتجرا
ا ّأي اإجماع لأ ّمة الإ�سالم على �ساللة ،ح ّولناه ّ
وت�سييق ًا وتقدي�سا للخ�سو�س ّيات واإىل تباغ�س واقتتال؟

وهمي اأو مبا َلغ ،كاأن
 هل ث ّمة مقدّ�س حقيقي واآخرّ

اهلل؟

فالذي ُيناق�س "ع�سمة و ّ
يل" اأو "عدالة �سحابي"
باحلمم؟

العزاء املواكبي وطقو�سه ،زيارة اأو عدم زيارة القبور،

 -هل ن�ستطيع تفهم "مقدّ�سات الآخر" فال ننالها اإ ّل

تقبيل اأو عدم تقبيل احلجر ،الحتفال اأو عدم الحتفال

بالت�سامح الأخالقي اأو اجلدل العلمي واأدب احلوار ،فال

مبواليد الأنبياء والأولياء ،اجتهادات ال�سحابة

نفر�س مقدّ�ساتنا بالقهر ،ول نن�سف مقدّ�سات الآخرين
بالق ّوة وبالهزوؤ ،فنجتثّ قبورهم ،و ُنط ّفي نريانهم،

والفقهاء يف الأحكام ،اأقوال ال�سحابة ،وتفا�سري

ورمبا مادّية اأي�س ًا.
 له بركة ثابتة ،روح ّيةّ ،� -ساأنه الثبات ،والكمال يف ذاته ،بدون تغيري ول

أممي ،الذي
م�سروع يف الدين اخلال�س هلل،
العاملي ال ّ
ّ

منق�سة ت�ستدعي الإمتام.

جاء للتاآلف ولدخول ال�سالم للكا ّفة.

(العقيدة) :فهي احلقائق الر ّبانية والإخبارات اليقين ّية

اخلا�سة:
 على م�ستوى العقائدّ

التي يتب ّناها املرء ،وم�ستق ّرها القلب ل الجتهادية

لقد ظهر الختالف كنتيجة طبيعية حل ّرية الفكر،

الظنون ّية. 1

ولتباينات امليول والطبائع ،ونتيجة ال�ستجابة للحثّ

ثانيا :اإ�سكال ّية املقدّ�س/العقيدة:

على طلب العلم ،اإل اأنّ ال�سيا�سة وطغيانها اأف�سدت

لو �ساألنا :هل هذه احلالة املر�سودة يف الأ ّمة من

احلالة الإن�سانية واأخرجتها عن احل ّد الطبيعي املقبول

خا�سة
اخل�سومة املذهب ّية يف العقائد واملقدّ�سات ّ

ع�سبوي مت�ساحن
الفكري اإىل متذهب
لالختالف
ّ
ّ

باأهل الإ�سالم؟ كال ،فاليهود ّية والن�سران ّية يت�س ّمنان
مذاهب وفرق ًا ل تتزاوج بينها ،وم�سادرها املرجع ّية

بالتنازع والفرتاق ،واأ�سبح امل�سلمون بعد مدّة غري
بعيدة من رحيل نب ّيهم الأعظم (�س) فر ًقا متنازعة

وعقائدها ومقدّ�ساتها واأعيادها و�سرائعها خمتلفة،
وتبدّع و ُيك ّفر بع�سها بع�س ًا �( ..سهود يهوه ،ن�سطور،

تو ّؤ�س�س لعقائدها احلمائ ّية التي تعزل بينها وبني
الآخر.

يعاقبة� ،سامريني ،كاثوليك ،اأرثوذك�س ،بروت�ستانت،

اليوم ،بعد هذا الركام التاريخي ،هل يكننا فرز ال ّلب

مورمون) وهذا اأم ٌر حكاه القراآن وح ّذر منه ،ون�سح

من عقائدنا ع ّما اأحلق به من الآراء ،وجعل الآراء

بوحد ٍة ينبغي اأن تكون بني اأهل الكتاب تعتمد (الكتاب،

يف دائرة اجلواز قابلة لالأخذ والرتك؟ هل ُيكننا

التاأهّ ل به ،هدى اهلل هو الهدى ،عدم احتكار الهدى

للتو�سي بها واللتئام
فرز عقائد الإ�سالم امل�سرتكة
ّ

وم�سادرة الإيان عن ال�سعوب ،عدم �سلب اأ�سياء

والتث ّقف ،عن عقائد ال ِف َرق ،لإعذار بع�سنا فيها،

اأوجب ديننا علينا اأن ندعو االآخرين اإليها،
( َت َعا َل ْوا ِاإ َىل َك ِل َم ٍة َ�س َواءٍ ب ْين َنا وبي َن ُكم)،

الآخر وتهوينه) ،واأوجز مبقا�سده اأنّ اليهود على
�سيء ،والن�سارى على �سيء ،ولدينا ال�س ّنة على �سيء،

والتخ ّفف من ت�سخيمها؟

يف اإطار ن�سرة احلقّ واخلري والعدل يف ّ
كل

اخلا�سة:
 على م�ستوى املقدّ�ساتّ
كما اأ�سلفنا اأنّ التف ّرق و ّلد "عقائد" خا�سة �س ّيقة ،وو ّلد

مكان ،ب�سرف النظر عن اجلن�س اأو العرق

للمذاهب املختلفة عنه "ل�ستم على �سيء"� ،سيقولها
لالآخر الذي لديه كتاب �سماوي مثله ! 2وهذا ا ّإنا هو

12

فجر اأع�سابنا
اأو ُي�سكك فيها (باحرتام) ُيه ّيجنا و ُي ّ

اأف�سل ّية خليفة على اآخر ،التفا�سل بالأ�سماء الولئ ّية،

خا�سة ،فهذا ال�سراع واخلالف يقع ولبدّ ،لك ّنه غري
ّ

وال�سيعة على �سيء ،وغريهما على �سيء ،ول ُيوجد اأح ٌد
هو على "ك ّل �سيء" لأ ّنه حتم ًا عندها �سيعتقد و�سيقول

لك ّل فرقة "مقدّ�ساتها" اخلا�سة بها ،ونحن بهذا اأمام
ملحة وها ّمة ّ
توخيا لالإ�سهام يف مداواة اأمتنا:
اأ�سئل ٍة ّ

نتيجة الغل ّو يف الدين واملخا�سمة وع�سب ّية اأ�سحابه

 هل �ساركنا يف تفريق ديننا ،وتفتيت وحدتنا ،التيو�سع ك ّل
هي جوهر انتمائنا هلل ور�سوله (�س) ،حني ّ

وتف�سريهم اخلاطئ ،اأي حني يتح ّول الدين اإىل ملك ّية

اخلا�سة ،جعلت التعاي�س اأم ًرا
فريق من مقدّ�ساته
ّ

الوهمي( :اللحية ،ال�سطرجن ،عدالة
نقول اأنّ مثال
ّ
ال�سحابة ،ع�سمة الأئمة ،اإيان اأبي طالب واآمنة،

ونفجر اأ�سرحتهم ،وند ّن�س كتبهم
ونذ ّبح اأبقارهمّ ،
ّ
ون�ستخف ب�سعائرهم؟!
ون�سب رجالهم،
ومعابدهمّ ،
�سريه
 هل معنى ُح ْكمنا بعدم "قدا�سة" �سيء اأن ُن ُّمها ًنا ومد ّن�س ًا ،اأم معناه اأ ّل ينبغي الحرتاب عليه
واإعالئه فوق الأولو ّيات؟ ومعناه عدم تثبيته والعتقاد
به كم�س ّلم فوق النقد؟ فهل اأ�سحى املوؤمن ا ّ
أخف حرم ًة

املف�سرين ،وكتب القدماء) وكاأن نقول اأنّ مثال املقدّ�س
ّ
�سحة القراآن كتاب اهلل،
احلقيقي( :ذات اهلل �سبحانهّ ،
النبي (�س) وع�سمته عن الفواح�س والظلم وعن
مقام ّ
عدم التبليغ ،الأعرا�س املح ّرمة ،الق َيم العا ّمة ،اأركان
الدين ،وحدة الأ ّمة وقبلتهم)؟
ثالث ًا :البحث عن الكلمة ال�سواء (احل ّل)
اإنّ تكوين الطليعة النموذج هو املنطلق الوحيد والب ّوابة

مير عرب
"اإنّ روؤيتنا مل�ستقبل االأر�س ّ
الدعوة اإىل هذه الكلمة ال�سواء ،التي

اأو اللون اأو املذهب اأو الراأي ،اإنّ احلوار
احل�ساري
االإيجابي البنّاء هو اجل�سر
ّ
ميتد يف ّ
كل ّ
اتاه ،لتمتزج
الذي يجب اأن ّ
وم�ساعره على موقف
اأفكا ُر بني االإن�سان
ُ
موحد من ق�سايا االإن�سان الكربى".
ّ
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املذهب اأو الراأي ،اإنّ احلوار الإيجابي الب ّناء هو اجل�سر
احل�ساري الذي يجب اأن يت ّد يف ك ّل ّاجتاه ،لتمتزج
ّ
موحد من
اأفكا ُر بني الإن�سان وم�ساع ُره على موقف ّ

االحرتام واأدب املنطق اجلد ّ
العلمي)
يل
ّ
عن ّ
مبقد�س يف ذاته ،اأي
كل ما لي�س
ّ

لأجل اإر�ساء "كلمة �سواء" يف العقيدة ،وتاأ�سي�س "ثقافة

فاإنْ ُ
علي (ع) اأن ُي�س َنع له
يك خطاأ فمِ ن عمر) ، 7ونهى ّ

"مقد�سات االإ�سالم" هي التي يجب
اأنّ
ّ

توحد �سعور فرق الإ�سالم وطوائفه ،ينبغي
جامعة" ّ
مب�سط لهذا امل�سرتك "العتقادي"،
اإن�ساء م�سمون ّ

كما ُي�سنع للملوك واجلبابرة وكان امل�سلمون ُيناق�سونه

تعظيمها وال ينبغي تدني�سها واالعتداء
عليها والنيل منها ،الأنّها تتبع ق َيم ًا

و"الثقايف" ،بتحييد ما ُي�س ّمى بـ "مفردات املذهب"،

مع ّينة ،مت ّثل حرمة اهلل فيها ،والوحي
عرفنا بها،
هو من ّ
الكبى للتغيري ،قال تعاىلَ ( :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم اأُ َّم ٌة َي ْد ُعونَ
ِاإ َىل ْ َ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْاملُ ْن َك ِر َواأُو َل ِئ َك
اخل ْ ِري َو َياأْ ُم ُرونَ ِب ْ َامل ْع ُر ِ

امل�سرتكات مثل التوحيد ،وعدم ال�سرك ،وعدم ربوب ّية
الأ�سخا�س ،وتعني نبذ الطغيان ،وهذه ك ّلها اأبجد ّيات

هُ ُم ْاملُ ْف ِل ُحونَ ) (اآل عمران)104:

الجتماعي
احل ّرية الذات ّية والجتماع ّية والعدل
ّ
وال�سيا�سي واإ�سقاط
والتح ّرر من ال�سطهاد الديني
ّ
الو�ساية الدين ّية والنفعية.

اخلالف والتنافر واجلدل والحتجاج على الأف�سل ّية
التاريخ ّية وغريها من �سفا�سف ،لينت�سلوا اأرجلهم
قلي ًال من م�ستنقعات ال ِف َرق والتي ّب�س يف اأعماق وحولها،
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(اأ�سابت امراأة واأخطاأ عمر) واقرتحوا عليه و�سدّدوه،
وملا كتب اأبو مو�سى كتا ًبا عن عمر ،كتب فيه( :هذا ما
اأرى ُ
(احمه واكتب :هذا ما راأى عمر،
اهلل عمر) ،فقالُ ْ :

ينبغي نزع القدا�سة (ولي�س نزع

"العلماء الأمناء" احلري�سون على الأ ّمة ،هم نواة
طليعة التوحيد هذه ،عليهم اخلروج من ثقافة

فقوموين) 6واقرتحوا عليه و�سدّدوه ،وعمر (ر�س) قال:

خطاب (يا اأ ّيها الذين
ولقد تك ّرر يف كتاب اهلل
ُ
اآمنوا)  89م ّر ًة ،لتدعيم وحدة الأ ّمة "املوؤمنة" وبيتها
الداخلي ،لك ّنه مل يكن اخلطاب الوحيد
الر�سايل
ّ
جتاه الآخر املوؤمن ،بل ث ّمة خطاب (يا اأهل الكتاب/

ق�سايا الإن�سان الكبى".

ويقرتحون عليه ،وجرى التابعون باإح�سان على ال ّنهج
املتوا�سع ذاته باأنّ اأقوالهم حتتمل اخلطاأ ،و ُكت ُبهم قابل ٌة

كما ينبغي اإزالة موانع ومع ّوقات ت�سكيلها ،وهي طحالب

لال�ستدراك والتبديل والردّ ،واأ ّنهم رجا ٌل كما اأنّ الأ ّولني
رجا ٌل ،ل قد�سية لهم ول ع�سم َة ،بل لهم عقو ٌل مبدع ٌة

• الأحاديث املزعومة حني تلب�س القد�سية فال تُنقد،

متح ّررة للبحث وللنقا�س والإ�سابة واخلطاأ.

بخالف القاعدة املح ّررة للعقول (اعر�سوا اأقوالنا
على كتاب اهلل) (كونوا ُنقاد كالم) ،ولهذا ُو ِجد علم

• ال�سابق من تقدي�س "اأحاديث" و"رجال" ،اأنتج

العقائد واملقدّ�سات الزائفة ،وبع�س ناذجها:

م�ساألتنا الراهنة اخلطرية من تقدي�س "الطائفة"

جرح وتعديل الرجال ،وعلم ت�سحيح الأحاديث �سندا

النبي(�س) وهو اأقد�س �سخ�س
و"املذهب" .لقد مات ّ
يف الأ ّمة ،ولك ّنه لأ ّنه اأم َرهم اأن ُيو ّقروه و ُيعزّره ل اأن

ويظهرون مثالبهم لأنّ ثمة اأقد�س منهم هو معرفة

ُيقدّ�سوه و ُيو ّثنوه ،ولأ ّنه ح ّرر عقول �سحابته و�ساغها

�سحة احلديث وانت�سابه لفم القدا�سة.
ّ
• الرجال ،واآراوؤهم ،حني تُقدّ�س ُوحتاط بهالة ،تكون

على الإبداع والجتهاد ل التقليد امل ّيت ،فقد خرج
خليفتُه اأبو بكر (ر�س) قائ ًال( :اأ ّيها النا�س اإنه من كان
يعبد حم ّمد ًا فاإنَّ حم ّمد ًا قد مات ،ومن كان يعبد ّ
اهلل

العمياء والتقدي�س الت�سنيمي يف نوذج "و ّد و�سواع
ويغوث "..حيث ّمت ت ْوثني الرجال املوتى ال�ساحلني،

حي ل يوت) ، 8لكن حني مات اأبو بكر وعمر
فاإن اهلل ٌّ

ومتنا ،ولقد كان علماء التجريح يطعنون يف الرجال

�سبب اجلمود واحلروب ،وقد ذ ّم القراآن هذه التبع ّية

و�س ّماها عبادة الأ�سالف والآباء وتقدي�س الأموات،
وقد حت ّرر الرعيل الأ ّول من هذه القد�س ّية ال�ستعباد ّية،

وعلي مل يخرج من يقول لطوائف النا�س( :من كان
ّ
حي ل يوت)
يعبد عمر وعل ّي ًا فاإ ّنهما قد ماتا ،واهلل ّ

وي�سخ�سوا بروؤو�سهم اإىل اآفاق رحابة �سماء الإ�سالم
العظيم التي تُظ ّل اجلميع كما كانت اأ ّيام الب�سري حم ّمد

يا اأ ّيها الذين اأوتوا الكتاب/يا اأ ّيها الذين هادوا) 14

(�س) .هذه الفئة الطليع ّية الر�سالية النموذج ،هي
التي ينبغي اأن تتوهّ ج عمل ّي ًا باأنوار "الكلمة ال�سواء"،

م ّرة لإر�ساء منطلقات م�سرتكة مع الأديان بالتوادد
والتوافق والحرتام وعدم العتداء ،واأي�س ًا حفل

ال�سخ�سنة ،فهذه اآثار نب ّينا و�سحابته كانوا ُيناق�سونه

وثقافة "الكلمة ال�سواء" املُ�ساملة املت�ساحمة ،ليجتمع
اأفراد الأ ّمة على "كلمة �سواء" اقتداء بالنموذج وتاأ ّثر ًا

كتاب اهلل بخطاب (يا اأ ّيها النا�س) كاأكب م�سرتك
وهو "الإن�سان ّية"  19م ّر ًة ،اآم ًال يف ح ّثنا ل�ستك�ساف

ويقرتحون عليه ،ويقول لهم( :ل ترفعوين فوق ح ّقي/
قدري)( 4ا ّإنا اأنا ب�س ٌر مث ُلكم) 5وكانوا ُيناق�سونه

واأدب املنطق اجلد ّ
العلمي) عن ك ّل ما لي�س مبقدّ�س
يل
ّ

بر�سالته.

تقاطعات م�سرتكة اعتقادية/اأخالق ّية�/سلوك ّية ،مع ك ّل

(�س) ويقرتحون عليه ،واأبو بكر (ر�س) قال( :وليتُ

يف ذاته ،اأي اأنّ "مقدّ�سات الإ�سالم" هي التي يجب

ما هي "الكلمة ال�سواء"؟
قال تعاىلَ ( :ت َعا َل ْوا اإِ َىل َك ِل َم ٍة َ�س َواءٍ ) ،فما هي "الكلمة

بني الإن�سان.

عليكم ول�ستُ بخريكم فان اأح�سنت فاأعينوين واإن اأ�ساأت

تعظيمها ول ينبغي تدني�سها والعتداء عليها والنيل

ال�سواء" املطلوبة بني جماميع ف َر ِقنا؟ ما تنزيل
هذه الآية يف واقعنا؟ فقد ا ّأ�س�ست الآية ال�سريفة 3يف

"اإنّ روؤيتنا مل�ستقبل الأر�س ي ّر عب الدعوة اإىل
هذه الكلمة ال�سواء ،التي اأوجب ديننا علينا اأن
ندعو الآخرين اإليهاَ ( ،ت َعا َل ْوا اإِ َىل َك ِل َم ٍة َ�س َواءٍ ب ْين َنا

تنزيلها الأ ّول ما يجمع ملل التوحيد (ملل اأهل الكتب

وبي َن ُكم) ،يف اإطار ن�سرة احلقّ واخلري والعدل يف ك ّل

اخلا�سة ،بل اأر�ست
ال�سماوية) ،ومل تُدرج موائزهم
ّ

مكان ،ب�سرف النظر عن اجلن�س اأو العرق اأو اللون اأو

بتاأ�سيل قيمة "التوا�سع" لنفي قد�س ّية الرجال واإلغاء

حتّى الآن ،ولذلك فاملذهب ّيون يعبدون عمر وعل ّيا ،ولو
عبدوا حم ّمد ًا ل�ستفادوا الوحدة على الأق ّل مع هذا
(ال�س ْرك)!
ّ
فملخ�س ًا ،ينبغي نزع القدا�سة (ولي�س نزع الحرتام
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منها ،لأ ّنها تتبع ق َيم ًا مع ّينة ،مت ّثل حرمة اهلل فيها،

الكبرية اأول ،فاأي زيادة اأتت بها املذاهب فهي لي�ست

والوحي هو من ع ّرفنا بها ،مثل "ذات اهلل"" ،اأنبياوؤه
ومالئكته"" ،كالمه"" ،بيته احلرام"" ،قراآنه"،
..الخ .وكذلك حرماته مثل "الأ�سهر ا ُ
حلرم"" ،البيت

من �سرورات الدين ،ول بالتي يبطل الإ�سالم بدونها،
اأي ك ّل ما كان عليه النبي واأ�سحابه يكفي من علم

اخلا�سة واملنابر الإعالم ّية
التي تُخالفها يف املجال�س
ّ

واعتقاد وحال و�سلوك ،وا ّأي زيادة فهي زيادة.

واملنتديات ،وجترمي فاعليها من اأتباعهم واإنكار

احلرام"" ،الدم احلرام"" ،الأعرا�س"...الخ.

• �سرورة اأن ننزع حرارة التقدي�س عن غري املقدّ�س

منكراتهم وو�سمهم بعالمة الف�ساد ل ال�سالح مهما

يبني نقي�سه اأنّ :
وهذا املعيار ّ

على احلقيقة (اإذ كما اأ�سلفنا اأنّ ميزة املقد�س

 -ذات اهلل ونب ّيه ومالئكته مقدّ�سات ،اأ ّما ذوات

اأن ُيغ�سب له) ،فلنبحث فيم غ�سب له ر�سول اهلل

بلغ فقههم وعلمهم ووجاهتهم ،وتربيتهم بالنهج القومي
التوجه لإدانة الآخرين.
بد ًل من ّ

"غريها" من الأعيان والرجال فلي�ست مقدّ�سة.

(�س) ،لقد غ�سب لقيم الدين والإن�سانية؛ لظلم

متوحدين ل�ستعادة
ختام ًا :ما اأحوجنا اليوم اإىل قيامتنا ّ

 -كالم اهلل مقدّ�س ،تف�سريات و�سروح هذا (الكالم

ل�سرك بجهل ،غ�سب
ال�سعيف واليتيم ومل يغ�سب
ٍ

املوحد الذي هو منجاة لالإن�سانية
رونق ديننا ال�سمح ّ

املقدّ�س) لي�ست مقدّ�سة.

للحرب بني الإخوة ،فالق َيم مقدّ�سة ل نتهاون فيها،

ريب فيه) و(غ َري
 كتاب اهلل هو املقدّ�س ،بو�سفه (ل َذي ِع َوج) وما هو (قول الب�سر) ،وهذا ي�ستدعي عدم

امل�سححة
واأفكار املذاهب وروؤيتها للتاريخ واأحاديثها
ّ

اخلا�سة فقط ،وهي مه ّمة ل
جمعاء ولي�س لعزّتنا
ّ
أوحدي اأو طائف ٌة خم�سو�سة ناجي ٌة اأو
يقوم بها فقي ٌه ا ّ
غريها من اأباطيل وادّعاءات واهية! بل بتوافق اأيدي

الإيان بقدا�سة غريه من كتب اأقوال الب�سر ،التي
مل ُحت َفظ من اخلطاأ والزلل ،فهي اجتهادات رجال

من وجهة نظرها غري مقدّ�سة فعلينا اإ ّما اأن نتجاوزها
طلبا لق َيم اأو نتناق�س فيها دح�س ًا اأو اإثبات ًا بال حرارة

رجالت وغيارى الأ ّمة و�سواعدهم واأذهانهم وقلوبهم

التقدي�س وال�ستعداء والبغ�ساء.

وت�سايف نواياهم ،فالدين الغايل هو اآخر معاقل هذا

واقرتاحاتهم ونتاجهم (ك�سحيح البخاري ،وكتاب

• علينا اأن ن�سع قواعد الدين ن�سب اأعيننا ،وقواعد

الإن�سان ،واإن ثار الإن�سانُ بالدين (ال�سحيح) على

الكايف ،وال�سحيفة العلوية/ال�سجادية ،ونهج البالغة،
وما هو دونها قطع ًا من كتب تفا�سري ،وعقائد ،وفتاوى

الدين هي "عقائد فطر ّية جتاه اهلل وخلقه" ،حتكم

الظلم لجتثاث الف�ساد ،ف�سيحتفظ بالكرامة الإن�سانية

امل�ساعر والفكر وال�سلوك .منها اأنّ من قال (ل اإله
اإل اهلل) فهو م�سلم ،واأنّ "الإ�سالم" الظاهر هو الذي

الرجال ،وعلومهم واجتهاداتهم واآرائهم)ُ ،ك ّلها ُيوؤخذ
منها و ُيرتَك ،وتُناق�س وتُردّ ،اإ ّل كتاب اهلل فال ُيجعل

به يكون التزاوج وال�سهادات واملواريث ،ولي�س باملذاهب

ع�سني اأبد ًا ،ف ُيوؤمن ببع�سه و ُيكفر ببع�س!

والت�سييقات.

النبي مقدّ�س ل ُيتَّهم يف �سيء ول ُينال منه ،ما يعني
ّ -

• و�سع معايري �سلوكية على هدي "الكلمة ال�سواء":

اأنّ الرجال غري مقدّ�سني.

(بالعدل والإن�ساف ،والن�سيحة والحرتام ،واملحبة

الد�س ،واأفهامنا
 ُكالم النبي غري مقدّ�س ،لأنه يحتمل ّ

وال�سالم) ،مثل:

لكالمه (�س) غري مقدّ�سة ،اإل ما وافق القراآن ،وكان

 -احرتام ال�سلف ال�سالح والإيقان بف�سل ال�سحابة

امل�سلمون ُيناق�سون اآراءه (�س) مع وجوده ال�سريف

على الإ�سالم والأ ّمة.

و�سحة ورودها عنه وفهمهم اإ ّياها ،و ُيناق�سون اآراء اأهل
ّ

ال�سب ل ّأي اأحد ،وترك لعن ال�سخ�س ّيات املقدّ�سة
 ترك ّفال�سب لي�س من الدين اأ�س ًال.
لدى مذاهبها،
ّ

نوذج اأ ّويل لثقافة جامعة:

 -ال�سماح بحرية النقد والتعبري دون تطاول ملناق�سة

اإنّ على علمائنا �سناعة ن�سء جديد يتم ّر�س على

التاريخ واأحداثه ب�سدر رحب.

وحمجته
"لب الدين"
ّ
ثقافة "الكلمة ال�سواء" التي هي ّ
ٌ
م�ساف اإليها
البي�ساء الوا�سحة النق ّية لي ُلها كنهارِها،

 وقف م�سل�سل تاأ�سيل اخل�سو�س ّية ،واخل�سومة بها،والتب�سري بها ،لأ ّنها تو ّؤ�سل للع�سب ّية.

"ثقافة الت�سامح" ،فيها:
• العتقاد يقين ًا والت�س ّرب باأنّ النبي الكرمي (�س)

 -وقف ال�ستهزاء الطائفي ،والتنابز ،والتفا�سل،

البيت (ع) اأمامهم.

بلغ الر�سالة واأدى الأمانة ،وقط ًعا و�سع احلجارة
16

ال�سجايا واخل�سال الإيانية املح ّمدية التي بها عال
و�سلحت الأ ّمة يف بدئها ،واإدانة ك ّل ال�س ُبل
الدين
ْ

�سالحا حقيقيا
و�سيرت ّفع عن اأخالق الهمج و�س ُينتج
ً
م�ستدام ًا.
 -1فالعقيدة خب ،وال�سريعة اإن�ساء (اأي طلب) ،ال�سريعة هي (الأمر والنهي)
اأي اأحكام ال�سلوك الفردي والجتماعي .ومن نافلة القول نقول اأنّ م�سطلح
(التاريخي) ّ
دال على فعل النف�س الب�سر ّية وك�سبها واإرثها والقابل التح ّول
ّ
عنه .وم�سطلح (الثابت) ّ
وا�سح حمكم
قطعي
بن�س
يدل على ما ا�ستق ّر ّ
ّ
ٍ
الدللة اأُجمع على معناه بدون اجتهاد.
َ ( -2و َقا َلتِ ا ْل َيهُو ُد َل ْي َ�ستِ ال َّن َ�سا َرى َع َلى َ�س ْيءٍ َو َقا َلتِ ال َّن َ�سا َرى َل ْي َ�ستِ ا ْل َيهُو ُد
َاب َك َذل َِك َق َال ا َّلذِ ينَ ل َي ْع َل ُمونَ مِ ْث َل َق ْولِهِ ْم َف َّ ُ
اهلل
َع َلى َ�س ْيءٍ وَهُ ْم َي ْت ُلونَ ا ْلكِ ت َ
َي ْح ُك ُم َب ْي َنه ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة فِي َما َكا ُنوا فِي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ ) (البقرة)113:
اهللَ
َاب َت َعا َل ْوا اإِ َىل َك ِل َم ٍة َ�سوَاءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َاأ َّل َن ْعبُدَ اإِ َّل َّ
ُ ( -3ق ْل َيا اأَهْ َل ا ْلكِ ت ِ
َّ
َ
اهلل َفاإِنْ َت َو َّل ْوا َف ُقو ُلوا
َول ُن ْ�س ِر َك ِب ِه َ�س ْيئ ًا َول َيتَّخِ َذ َب ْع ُ�س َنا َب ْع�س ًا اأ ْر َباب ًا مِ نْ دُونِ ِ
ْ
ا�س َهدُوا ِب َاأ َّنا ُم ْ�س ِل ُمونَ ) (اآل عمران.)64:
 -4ابن ع�ساكر ،تاريخ مدينة دم�سق ،ج � ،4س . 76واأي�س ًا :املتّقي الهندي،
كنز الع ّمال ،ج� ،3س.652
� -5سورة الكهف.110 :
 -6ابن ح ّبان ،الثقات ،ج� ،2س .157واأي�سا :ابن اأبي احلديد� ،سرح نهج
البالغة ،ج� ،6س.20
 -7الغزايل ،امل�ست�سفى� ،س361
 -8الطبيّ  ،تاريخ الطبي ،ج� ،2س 232

على العلماء توجيه قواعدهم وطوائفهم ّ
لكل تلك ال�سجايا واخل�سال االإميانية املح ّمدية
التي بها عال الدين و�سلحتْ االأ ّمة يف بدئها ،واإدانة ّ
كل ال�س ُبل التي ُتخالفها يف املجال�س
اخلا�سة واملنابر االإعالم ّية واملنتديات ،وترمي فاعليها من اأتباعهم واإنكار منكراتهم
ّ
وو�سمهم بعالمة الف�ساد ال ال�سالح مهما بلغ فقههم وعلمهم ووجاهتهم ،وتربيتهم بالنهج
التوجه الإدانة االآخرين.
القومي بد ًال من
ّ

والرت ّبي على ال�سلوك احلميد جتاه الآخر املختلف.
على العلماء توجيه قواعدهم وطوائفهم لك ّل تلك
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هذه القاعدة الفقهية منطقية ومفيدة يف جماالت ج ّمة،
اأما تطبيقها فيما يخ�س التاأ�سي�س الإعالم نزيه ميكن
تلخي�سه يف اأننا قبل اأن نبداأ بتاأ�سي�س اإعالم ي�ؤ ّلف بني
قل�ب اأبناء االأمة فالبد من:
التخلية اأ ّو ًال ،وذلك بف�سح اأ�ساليب الت�سليل االإعالمي
العاملي امل�س ّلط على االأمة ،وت�عية النا�س لهذه االأ�ساليب

الإعالم وال�سيا�سة ودورهما يف تعميق اخلالفات بني امل�سلمني
ملخ�ص ورقة التجديد يف موؤمتر الوحدة الإ�سالم ّية

يق�ل اأن ال�س ّني نا�سبي ،واأنه عد ّوه ويج�ز قتله ،وال على

تلخي�ص :تقية النجار

ال�س ّني اأن ال�سيعي راف�سي ،خارج عن الدين ،وقتله

يتب ّنى رئي�ض مركز ال�سيا�سة الأمنية الأمريكية "فرانك جفني" الذي يرفع �سعار "فر�ض ال�سالم بالقوة" مقولة
ون�ستون ت�سر�سل رئي�ض وزراء بريطانيا خالل احلرب العاملية الثانية التي يقول فيها" :اإن احلقيقة ثمينة جداً اإىل

واجب.

درجة اأنه يجب حمايتها مبوكب من الأكاذيب"!!
با�ستعرا�س �سريع لبع�س امل�سطلحات ذات العالقة

بات ي�ستخدم بخبث �سديد منتهى ما ت��سلت اإليه العل�م

مبا تعارف عليه ب��سائط االت�سال (Media

االإن�سانية من نظريات دون اأدنى �سع�ر بتاأنيب من
�سمري ،اأو رادع من ُخ ُلق ،اأو ا�ستحياء من خ ْلق ل��سع اليد

بالعق�ل ،تعليب ال�عي ،االأكاذيب املنطقية ،وغريها،

على مقدّرات االأمة؟

ينك�سف لنا االنحراف يف ال�جهة الذي طراأ عليها

قاعدة التخلية ثم التحلية

فتح ّ�لت من (و�سيلة ات�سال) اإىل (و�سيلة حتايل ودجل)
ولك ّنه ّ
مقن وم َّربر له.

لتاأ�سي�س اإعالم م�ساد يت�سدى للت�سليل االإعالمي

)Communication

من قبيل :التالعب

املمار�س على اأمتّنا ب�س ّقيه اخلارجي والداخلي �س�ف نبداأ

وبناء على ذلك فاإنّ جتاهل اآلة االإعالم اجل ّبارة اأو اجلهل

مبقدمة نقتب�سها من م�سطلح فقهي يتلخ�س يف كلمتني:
"التخلية ثم التحلية" ،ويعني فقهي ًا اأنه الب ّد من تخلية

بل اإننا اإذا مل نتقن ا�ستخدام ال��سائل االإعالمية احلديثة
فنحن يف ماأزق وتخ ّلف.

املتنج�س قبل ملئه م ّرة ثانية ،الأنه باإعادة ملئه
االإناء
ّ
قبل تطهريه �ستك�ن اخل�سارة م�ساعفة :خ�سارة االإناء،

فكيف ال�سبيل اإذ ًا مل�اجهة هذا املارد االإعالمي الذي

وال�سراب املتل ّ�ث به.

بق�اعد لعبتها ال يعني اأننا �سنك�ن يف ماأمن من تاأثرياتها،

18

امللت�ية امل�ستخدَ مة للتاأثري عليهم ،فيق�م باإفراغها من
حمت�اها فال تنطلي على ال�سيعي  -مث ًال  -خدعة من

ل ي�سعر اأكرث اأبناء الأمة اأنهم م�ستخدَ مون وقود ًا
لتاأجيج النار الطائفية لأنهم ُ�س ِّللوا من قبل
املقد�سة ،كما ّ
مت التالعب بوعي
م�سادرهم الإعالمية ّ
الأمة بطريقة غري مبا�سرة لتجريدها من قيمها،
وذلك بال�سماح لأبناء الطوائف املختلفة اأن ترتكب
املحرمات يف حقّ بع�سها ،فلم تعد الغيبة والتنابز
ّ
�سد اأخرى.
حمرمة اإذا كانت من طائفة ّ
بالألقابّ ،

م�حد باال�ستعانة
التخلية ثاني ًا ،وذلك بتاأ�سي�س اإعالم ِّ

�سريح من ر�س�ل اهلل (�س) لق�مه بعدم التقاتل الذي
يردّهم من بعده (ك ّفار ًا) ،خالفته االأمة فتحققت نب�ءته

مب�ست�ى ما ت�اجهه االأمة من حتديات من اأجل بث روح

الي�م يف اأجلى �س�رها يف العراق حيث زاد عدد ما ُيقتل

التاآزر والتاآخي واإعادة اللحمة الأبنائها ،والرتويج لكل ما

من العراقيني باأيدي العراقيني على ما ُيقتل ب�سالح
املحتّل اأ�سعاف ًا م�ساعفة ،ورغم ذلك ال ي�سعر اأكرث اأبناء

وعليه فاإنّ اأي اإعالم م�ساد لالإعالم امل�س ِّلل الب ّد اأن

االأمة اأنهم م�ستخدَ م�ن وق�د ًا لتاأجيج النار الطائفية
الأنهم ُ�س ِّلل�ا من قبل م�سادرهم االإعالمية املقدّ�سة ،كما

امل�ست�ى االأول :زيادة وعي املجتمع امل�ستقبل ملا ُين�سر من

ّمت التالعب ب�عي االأمة بطريقة غري مبا�سرة لتجريدها

خالل و�سائل االإعالم املختلفة:

من قيمها ،وذلك بال�سماح الأبناء الط�ائف املختلفة اأن

 -1التالعب باالألفاظ وتغييب وعي االأمة

ترتكب املح ّرمات يف حقّ بع�سها ،فلم تعد الغيبة والتنابز

ختم ر�س�ل اهلل (�س) خطبة ال�داع بق�له( :اأال ال ترجع�ا
بعدي كفار ًا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�س بال�سيف على

باالألقاب ،حم ّرمة اإذا كانت من طائفة �س ّد اأخرى.
 -2االإعالم انعكا�س ل�اقع االأمة املحت ِقن

الدنيا ،فاإن اأنتم فعلتم ذلك ولتفعلنّ  ،لتج ُد ّنني يف كتيب ٍة

ل� قمنا مبتابعة جمم�عة من الن�سرات االإخبارية يف

نهي
بني جربائيل وميكائيل اأ�سرب وج�هكم بال�سيف)!! ٌ

عدد من الف�سائيات والرتكيز على عدد مرات تكرار

بجميع ال��سائل االإعالمية احلديثة ،وبزخم ق�ي

من �ساأنه ت�حيد االأمة.
يعمل على ثالث م�ست�يات:
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كلمة (�سيعي) و(�س ّني) ي�سبقها كلمات مثل( :زعيم)

وطهرنا الفردي يف حملة اإعالمية تثقيفية مك ّثفة تق�م

(رئي�س) (اإمام) (م�سجد) (رجل دين) (�سارع)

بـ :

(قرية) (�سيارة) (�سرطي) (طفل) ..اإلخ ،لراأينا

 .1نبذ جميع اأ�سكال التنابز باالألقاب وال�سخرية
والكذب واالفرتاء ،وعليه البد من الت�سدّي اإعالمي ًا ملنع

لنا ما ُيخطط لهذه االأمة من تفتّت مذهبي مل ي�سبق له

ا�ستخدام االألفاظ التي تعطي و�سف ًا خاطئ ًا للط�ائف

مثيل ،وكيف ا�ستُخدمت و�سائل االإعالم اأ�س�اأ ا�ستخدام
الإيقاظ الفتنة الطائفية ،واالأمثلة كثرية جد ًا نكتفي

املختلفة مثل راف�سي ،اأو نا�سبي وغريها.
 .2ف�سح كل ما ي�سدق عليه م�سطلح "كذبة �سادقة"

بهذا املثال.

بحق اأي طرف من االأطراف.

فالطائفية الدينية اإذ ًا اأق�ى واأم�سى اأداة بيد اأعداء

 .3تقلي�س م�ساحة اجلهل باالآخر قدر االإمكان واإعادة

االأمة املتالعبني ب��سائل االإعالم الإحداث �سرخ عم�دي

بناء الثقة بني الط�ائف املختلفة.

ينخر يف العروة عميقا لبداية نهاية هذه االأمة.
 -3احل ّل ،الع�دة اإىل القيم

 .4تغليب االأم�ر الكلية على االأم�ر اجلزئية لتج ّنب
ع�امل الفرقة واالنق�سام ،ليع�د القراآن حاكم ًا على

�س�اهد التاريخ تثبت اأن االأمم التي بادت كان ب�سبب

الفتاوى ولي�س العك�س.

طغيانها على مبادئها ،واإ�ساءة ا�ستخدام ر�سدها،

 .5التذكري مب�اقف الر�س�ل (�س) التي تركز على

و�سائل الإعالم كثرية ومتنوعة ،كامل�ساجد واملنابر ،املوؤمترات الإقليمية والعاملية ،الإنرتنيت،

واأمة االإ�سالم لي�ست ا�ستثناءا على هذه القاعدة ،فقد

ال�حدة ونبذ التفرقة.

هُ ّذبت هذه االأمة على يد ر�س�لها الكرمي (�س) ،ولكن،

 .6عدم النب�س يف كتب التاريخ لتجرمي اأفعال اأبناء

ال�سحف اليومية ،دور ال�سينما ،الإذاعة ،امل�سرح ،الهاتف املحمول ،اأ�سرطة الفيديو،

مع مرور الزمن تنكرت االأمة الأهم هذه الف�سائل من

كل طائفة اأو تف�سريها بح�سب ما قاله اأو اأفتى به بع�س
علمائهم االأم�ات فـ(ال ت َِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر اأُخْ َرى)(االأنعام:

اإىل اأن تعاقب عليها احلكم االأم�ي الذي قام بعملية

.)164

ن�سف للقيم بطريقة ممنهجة ومدرو�سة ،وبداأ الت�سليل
االإعالمي االأم�ي يلعب دور ًا رئي�س ًا يف ت�س�يه التاريخ.

 .7اإعادة النظر يف فتاوى التكفري.

انعكا�س ال�اقع الطائفي يف و�سائل اإعالمنا ،وانك�سف

بعد وفاة ر�س�ل اهلل (�س) ويف زمن اخلالفة الرا�سدة،

فحتى ال تُباد االأ ّمة اأو ت�سادَر ه� ّيتها املت�س ّربة باأخالق
نبيها و�سماحة اإ�سالمها ،البد اأن نع�د اإىل ر�سدنا
بالرج�ع اإىل قيمنا التي �ستعيد لنا متا�سكنا االجتماعي
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امل�ست�ى الثاين :تاأ�سي�س جهاز اإعالمي نزيه يناه�س
االإعالم امل�س ِّلل:
 -1االإعالم النزيه – اجلهاز االإعالمي يف �سدر
االإ�سالم اأمن�ذج ًا

والكا�سيت ،والأقرا�ص املدجمة .وتتفاوت هذه القنوات يف م�ستوى انت�سارها وقدرتها على
التاأثري ،ومدى منا�سبة توظيفها خلدمة الفتنة الطائفية .كل من هذه املنافذ تتط ّلب منا
التطرف الطائفي حين ًا اآخر.
القيام بت�سحيح للم�سار حين ًا ،اأو التخفيف من اآثار
ّ

مع �سعة انت�سار و�سائل االإعالم وتن ّ�عها وت� ّفرها يقع على عاتقنا
امل�حد،
امل�جه لكيان االأمة ّ
جميع ًا م�سئ�لية جمابهة احل�سد الطائفي ّ
فالي�م "كلنا رجال اإعالم".

نريد اأن ن� ّؤ�س�س له للتاأليف بني اأبناء االأمة.
 -2من �سمات هذا اجلهاز االإعالمي والعاملني فيه
اأوىل �سمات هذا اجلهاز النزاهة ،حيث يندرج حتت بند النزاهة:
ت�خي الدقة يف نقل اخلرب ،واحلذر من ّ
ال�سدقّ ،
يل احلقائق ل�سالح

ولنا يف ر�س�ل اهلل (�س) اأ�س�ة ح�سنة ،اإذ كان امل�سجد – منارة
االإ�سالم االأوىل  -حمطة الر�س�ل االإعالمية ،ومنطلق ًا لبثّ االأنباء

انتمائه اأو افرتا�ساته امل�سبقة ،والبحث عن احلقيقة واحرتامها ..

(ال�سادقة) التي تعني امل�سلمني اآنذاك ،وكان كادره االإعالمي الذي

اإلخ.

يق�م بدور االإعالم واالإعالم امل�ساد ،ه� امل�ؤذن ،وحامل� راياته يف

املبادرة ،مبعنى اأن ال ينتظر ال�سحفي ما ياأتي به العدو من ت�سليل

احلروب ،ور�سله ال�سجعان الذين كان يبعثهم لدع�ة مل�ك وجبابرة

اإعالمي جديد لري ّد عليه بل عليه اأن ي�ست�سرف امل�ستقبل لي�ستثمر كل

اأعتى االإمرباط�ريات واأعظمها.

حدث لزيادة ال�حدة ومنع التفرقة بني اأبناء االأمة.

بعقد مقارنة �سريعة بني م�ا�سفات االإعالمي ودوره ور�سالته يف زمن

ال�عي والي ّقظة ،فيعمل كالرا�سد الذي ير�سد كل حركة تريد اأن

ر�س�ل اهلل (�س) وبني اأجهزتنا االإعالمية الي�م ن�ستطيع اأن نرى

تعبث ب�حدة االأمةّ ،
ويت�خى الدقة يف نقل اخلرب لعلمه باالآثار ال�سلبية

الب�ن ال�سا�سع بني ما كان عليه االإعالم من نزاهة و�سدق ،وما ه�

ال�خيمة التي تنجم عن ن�سر االأراجيف.

كائن بالفعل ،ومن هنا ن�ست�سرف معامل و�سمات االإعالم النزيه الذي

العلمية وامل��س�عية ،فيعتمد اأ�سل�ب البحث العلمي،والدرا�سات
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امليدانية يف ر�سد الظ�اهر االجتماعية التي تع�سف

كل من هذه املنافذ تتط ّلب منا القيام بت�سحيح للم�سار
حين ًا ،اأو التخفيف من اآثار التط ّرف الطائفي حين ًا

االأعداء.
إعالمي اأن يك�ن �سجاع ًا ،ال
واأخري ًا على اجلها ُز اال
ّ
يهاب اأخطب�ط االإعالم العاملي املتكالب على االأمة ،وال

اآخر ،فيما ُيطلق عليه بلغة التكن�ل�جيا "زرع برنامج

ب�حدة االأمة ،فال ي�ستقي معل�ماته من تك ّهنات

تفريخ الطائفية.
االإعالم الذي نريد ..

تط ّ�ر تقنياته ،وهيمنته ،وال يث ّبطه حالة ال�سعف التي
مت ّر بها االأمة ،مادام م�ؤمن ًا بر�سالته ،وم�ست�ثق ًا بعروة

عندما ينتبه املرء اإىل اأنه قد اأ�سبح جمرد تر�س يف اآلة

اهلل ال�ثقى.

عد ّوه ،واأنها باتت تتالعب به كما تريد ،ي�سبح ه ّمه

امل�ست�ى الثالث :اخرتاق املنافذ االإعالمية ّ
امل�ظفة
طائفي ًا

وحلمه ال�حيد ه� اأن يك�ن �سيد نف�سه واحل ّر يف حياته،
 االإعالم القادر على اأن يرفع م�ست�ى وعي االأمةت�حدها ،وخط�رة تف ّرقها ،و�سرورة الع�دة
باأهمية ّ

الطائفي لنختار لكل ثغرة منها ما ي�سدّها ملنع انت�سار

اإىل قيمها االإن�سانية التي ت�ساعد على اإعادة اللحمة بني

الر�سائل الطائفية املغر�سة منها ،اأو لنلقي بذرة للتاآلف
يف كل جمال اإعالمي ّ
م�ظف طائفي ًا الإرجاعه اإىل درب

اأبنائها.
 االإعالم امل�ستقل والنزيه واملح ِرتم للعق�ل. -االإعالم الفا�سح ل�ستى اأن�اع الت�سليل املما َر�س على

ال�حدة اأو للتخفيف من غل�ائه ،ما ا�ستطعنا اإىل ذلك
�سبي ًال.

االأمة.

و�سائل االإعالم كثرية ومتن�عة ،كامل�ساجد واملنابر،

 -االإعالم الذي ي�س ّد الفراغ ال�ثائقي والتثقيفي

امل�ؤمترات االإقليمية والعاملية ،االإنرتنيت ،ال�سحف

واحل�اري والرتفيهي فيما له عالقة ب�حدة االأمة
في�ظف ُج ّل طاقته وطاقمه الإعداد اأفالم وثائقية تلتزم

املحم�ل ،اأ�سرطة الفيدي� ،والكا�سيت ،واالأقرا�س

(ال�سدق) فيما تن�سر عن الفرق واملذاهب االإ�سالمية
املختلفة ،و ُيخرج اأفالم ًا وم�سل�سالت تر ّكز على اجل�انب

وقدرتها على التاأثري ،ومدى منا�سبة ت�ظيفها خلدمة

االإيجابية من التعاي�س ال�سلمي بني الط�ائف املختلفة،

الفتنة الطائفية.

وي�ست�سيف اأبناء الط�ائف املخلفة للتحاور والتاآلف.

املدجمة .وتتفاوت هذه القن�ات يف م�ست�ى انت�سارها

(ال�سادقة) التي تعني امل�سلمني اآنذاك.

وعليه فاإن االإعالم الذي نريد ه�:

هنا الب ّد من االإ�سارة اإىل و�سائل االإعالم املختلفة،
وحتديد ًا املنافذ االإعالمية االأكرث ت�ظيف ًا للتحري�س

الي�مية ،دور ال�سينما ،االإذاعة ،امل�سرح ،الهاتف
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م�ساد" لدعاوى الفرقة يف كل ب�ؤرة اإعالمية من ب�ؤر

ولنا يف ر�سول اهلل (�ص) اأ�سوة ح�سنة ،اإذ كان امل�سجد – منارة
الإ�سالم الأوىل  -حمطة الر�سول الإعالمية ،ومنطلق ًا ّ
لبث الأنباء

ثم ختمت ال�رقة بت��سية للجهات امل�ساركة يف امل�ؤمتر

امل�حدة
 االإعالم الذي ي�يل نظم ال�سعر والق�سائد ِّاهتمام ًا خا�س ًا ف ُينتج ك ّم ًا هائ ًال من االأغاين واالأنا�سيد

اأن تتبنى فكرة اإطالق ف�سائية (ال طائفية) تف ّعل ما

(للكبار وال�سغار) تدع� ملعاين الت�سامح ،واملحبة،

نادى به امل�سلح�ن من اأفكار واقرتاحات لت�حيد االأمة،

وال�حدة بكلمات راقية واإخراج بديع بحيث ميكنه

الهم،
با�ست�سافة العلماء واملفكرين الذين يحمل�ن هذا ّ

مناف�سة ما ُين�سر على النا�س من فن مف ِّرق مبتذل.
ع�د ًا على بدء ،فمالمح اإعالمنا القادم يتّ�سم باأنه

واإعداد برامج لتعريف االأمة باإ�سالم ما قبل الط�ائف،
واإعداد وبثّ اأنا�سيد واأغاين للكبار وال�سغار عن

يتح ّرك على ّ
خطني مت�ازيني :التخلية ،وذلك بك�سف

ال�حدة ،واإخراج اأفالم كرت�ن ،وق�س�س لالأطفال تبثّ

و�سائل الت�سليل االإعالمي الداخلي واخلارجي لتح�سني

فيهم روح االأخ�ة واملحبة وال�سالم ،وتن�سف كل ما علق

اأبناء االأمة �س ّد اأي اخرتاق ل�حدتها ،والتحلية بتاأ�سي�س

بعق�لهم من اأثر ال�سحن الطائفي االإعالمي اأو االأ�سري

اإعالم واعي ونزيه قائم على ن�سر الف�سائل االإن�سانية

اأو املدر�سي املمار�س عليهم على مدى عق�د م�ست.

التي تبث روح التاآزر والتاآخي بني اأبناء االأمة لتع�د كما
و�سفها ر�س�ل اهلل (�س) كاجل�سد ال�احد اإذا ا�ستكى
منه ع�س� تداعت له �سائر االأع�ساء.
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االأ�سل اأن ال عنف مع االآخر
املخالف ،هكذا تع ّلمنا �سرية
االأنبياء(ع)� ،سريتهم كانت
الدعوة اإىل اهلل باحلكمة
واملوعظة

احل�سنة،

ثم

اجلدال بالتي هي اأح�سن ،وال
مكان لل�سيف وال للغة الدم يف
حركة االأنبياء.

بني امل�سلم وامل�سلم �..سلم ال عنف
ملخ�ص ورقة التجديد يف موؤمتر الوحدة االإ�سالم ّية
تلخي�ص :نعيمة رجب

املتوح�ش ،ومع ا ّأن الإ�سالم ج�ء بر�س�لة ال�سالم وبثق�فة ال�سلم والت�أن�سن،
اأ�سبح العنف �سمة بل معلم�ً جلن�سن� الإن�س�ين ّ
لب��ش
ه ّذب الأخالق ،ون ّقى الأل�سن ،وز ّكى النفو�ش ،واأ�سلح العق�ئد ،واآخى بني الأفراد ،واألب�ش دع�ته لب��سه الأبي�شَ ،
احلب وال�سالم ،اإ ّل ا ّأن الرا�سد اليوم لن ُيف ِّرق اأخالق امل�سلم عن غريه ،بعد اأن ا�س ُتبدلت تلك املنظومة البي�س�ء النق ّية
ّ
بغريه� .فبعد وف�ة النبي (�ش) واإىل يومن� هذا ع�نى امل�سلمون من األوان �ستى من الختالف�ت وانق�سموا اإىل مذاهب
وفرق عدّة ،ح ّتى و�سل عدد فرقهم الإ�سالم ّية اإىل م� يربو على امل�ئتي فرقة ،لك ّل فرقة مرجعيته� وعقيدته�.
اإنّ معرفة اأ�سباب العنف ودواعيه بني امل�سلمني �سرورة
هامة ملحاولة عالجه ،لأ ّنه -اأي العنف -اأ�سبح اليوم
ق�سية واقعية يومية ُمعا�سة ،والأ�سباب يف جمملها ل

الب�سطاء واجل ّهال ،باخل�سو�ص الذين هم وقود الفنت
واحلروب .وهو ُيع ّد �سبب ًا من اأ�سباب تراجع الإن�سان

تعود اإىل تعدّد املذاهب والفرق الإ�سالمية ،بل اإىل

امل�سلم ،وعام ًال رئي�س ًا من عوامل هزمية وتف ّرق الأمة
الواحدة ،لأ ّنه يت�س ّبب يف قتل احلرية وتعطيل العقل

اأ�سحابه على اخل�سام والتباغ�ص وال�سراع لي�ص بني

وتكري�ص التبعية واجلهل.

التع�سب يحمل
تنامي ظاهرة
التع�سب للمذاهب ،لأنّ
ّ
ّ
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فقهاء املذهب واأ�سحاب الراأي (فح�سب) ،بل بني الأتباع

اأ�سباب العنف مع الآخر امل�سلم:
املذهبي باأنّ عقيدته
اأ ّو ًل -العقيدة جتاه الذات :فيجزم
ّ

املخرج من نظرة ال�سطفاء الديني
لب ّد اأن يبداأ احل ّل اأول باإعادة النظر اإىل الذات ،بتح ّمل

التي هو عليها هي احلق ،وما �سواها باطل ،اإىل احل ّد
الذي ي�سل به لالعتقاد باأ ّنه – وجماعته -من الذين

ك ّل فرقة من الفرق الإ�سالمية مهما كرب اأتباعها اأو ق ّلوا
م�سئوليتها اأمام الأمة ،باأ ّنها كغريها من الفرق متام ًا،

ّ
ف�سلهم اهلل و�سريحمهم دون العاملني ،وهو ما ُيع َرف

لها من احلقوق مثل التي لالأخرى ،وعليها من الواجبات

(بال�سطفاء الديني) ،اأي القطع باأنّ عقيدته هي �سفوة

كالتي على الأخرى ،واإنّ عقيدتها التي توؤمن بها وتعتز

العقائد واأف�سلها ،وهي قمة الكمال والنزاهة والأحق ّية،

بالنتماء اإليها هي عقيدة مذهبية مهما جمعت حولها

فقد انتمى اإىل (الفرقة الناجية) ،واأعماله توؤدّي به اإىل

من اأدلة وبراهني ،ول ميكنها با ّأي وجه من الوجوه

اجل ّنة ونعيمها ،اأ ّما عقيدة الآخرين وعملهم فيو�سلهم

اجلزم بنقائها اخلال�ص ،اإذ مل ياأت الوحي ال�سريح
مزكيا لها دون غريها ،اإذن ل ب ّد اأن يبداأ ك ٌّل من نف�سه،

اإىل جه ّنم مهما عملوا واجتهدوا.
ثاني ًا -العقيدة جتاه الآخر :الوجه الآخر للجزم ب�سحة
عقيدة ال ّذات والثقة املطلقة باأحق ّيتها هو النظرة
ال�سلبية اإىل الآخر ،لأ ّنها تقود اإىل العتقاد ببطالن

من ظ ّنه بعقيدته ،فال ف�سل لعقيدته على غريها (اإ ّل ما
اأثمرت مزيد ًا من التقوى جتاه اهلل وجتاه الآخر) ،ولك ّل
راأيه وم�ستنده ،اأما احلقّ فمف ّرق بني هذا وذاك.
مبداأ ال�سلم والالعنف بني امل�سلمني

عقائده ،وبالتايل النظر اإليه بانتقا�ص ودونية ،والآخر
هو َمن ل يتب ّنى عقيدتك ،ول يقول بفكرتك ،اأي ك ّل من

الأ�سل اأن ل عنف مع الآخر املخالف ،هكذا تع ّلمنا �سرية

يقف على اجلانب الآخر منك.

الأنبياء(ع)� ،سريتهم كانت الدعوة اإىل اهلل باحلكمة
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واملوعظة احل�سنة ،ثم اجلدال بالتي هي اأح�سن ،ول
مكان لل�سيف ول للغة الدم يف حركة الأنبياء.
والآية َ ( :واإِنْ َطا ِئ َفت َِان ِمنَ ْاملُوؤ ِْم ِن َني ا ْق َت َت ُلوا َفاأَ ْ�س ِل ُحوا
الُخْ َرى َف َقا ِت ُلوا ا َّل ِتي
َب ْي َن ُه َماَ ،فاإِنْ َب َغ ْت اإِ ْحدَ اهُ َما َع َلى ْ أ
اهللَ ،فاإِنْ َفا َء ْت َفاأَ ْ�س ِل ُحوا
َت ْب ِغي َحتَّى َت ِفي َء اإِ َىل اأَ ْم ِر َّ ِ

ثالث ًا :الآية تدعو الدولة ملمار�سة دورها يف ردع
الباغني ،اإل اأ ّنها توؤ ّكد على اأنّ قتال هوؤلء هو من باب

خ�ساله و�سماحة نف�سه .وحني ي�ستد اأذاهم يطالب
بع�ص املوؤمنني النبي(�ص) باتخاذ موقف �سارم

عندهما والتاأ ّمل يف مرادهما ،قوله تعاىلَ ( :واإِ ْذ اأَ َخ ْذ َنا
ِمي َثا َق ُك ْم ل ت َْ�س ِف ُكونَ ِد َما َء ُك ْم َول تُخْ ِر ُجونَ اأَ ْن ُف َ�س ُك ْم
ِمنْ ِد َيا ِر ُك ْم ُث َّم اأَ ْق َر ْر ُ ْت َواأَ ْنت ُْم ت َْ�س َهدُونَ ُ ،ث َّم اأَ ْنت ُْم هَ ُوؤل ِء

ردع املعتدين حتت مبداأ العدالة بني اجلميع ،فالدولة

�سدّهم ،لك ّنه كان يقول :اأكره اأن يتحدّث النا�ص اأنّ
حممد ًا يقتل اأ�سحابه.

َب ْي َن ُه َما ِبا ْل َع ْد ِل َواأَ ْق ِ�س ُطوا ِاإنَّ َّ َ
اهلل ُي ِح ُّب ْاملُق ِْ�س ِطنيَ)
(احلجرات ،)9:لي�ست منفذا جلواز التقاتل بني
املوؤمنني ،بل اإ ّنها حتدّد اأ�سلوب التعامل مع املوؤمنني يف

الآخر وفكره وجن�سه اأو عرقه بل ول فعله وانتهاكاته

حممد ل يقتل اأ�سحابه" واأ�سحا ُبه ك ّل َمن قال ل اإله

و�سروره وق�سوته هو الذي يفر�ص م�ستوى ونوع العنف
امل�ستخدم ،وعماد ذلك ك ّله ال�سعي نحو تكري�ص املبادئ

اإل اهلل حم ّم ٌد ر�سول اهلل ولو ظاهرا ،وقد اأو�سانا باأنّ :
"من �سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأنّ حم ّمدا ر�سول اهلل فقد

والقيم والأهداف الكربى لدولة ال�سلم.

حقن ماله ودمه وح�سابه على اهلل" ،ف�سبيله(�ص)

حال تنازعهم واختالفهم على اأمور الدنيا ل الختالف

املنافقون مثال لالآخر ،والنبي مثال للتعامل مع الآخر

يف اأمور الدين ،وفيها اإ�سارات هامة ل بد من ذكرها:
اأ ّو ًلّ :
يدل قولهَ ( :واإِنْ َطا ِئ َفت َِان ِمنَ ْاملُوؤ ِْم ِن َني ا ْق َت َت ُلوا) اأنّ

لقد اأظهر املنافقون الت�سليم والطاعة واأبطنوا البغ�ص

الدعوة لل�سلم والدفع بالتي هي اأح�سن ،فال لعمليات
ت�سفية وقتل النا�ص مبجرد الختالف معهم ،لأ ّنها

وال�سناآن والعداوة ،فقد عملوا على زعزعة اإميان

حيلة املحقون وال�سعيف ،والدين قوي مببادئه وقيمه.

التقاتل بني املوؤمنني اأمر وارد ،فطبيعة ب�سر ّية ،وطبيعة

املوؤمنني وخلخلة �سفوفهم يف مواقف ال�سلم واحلرب،

احلياة وقوانني تدافعها على موارد الرزق والنفوذ

و�سعوا اإىل التاآمر على ر�سول اهلل ،وكان من املمكن
اأن يتخذ النبي(�ص) قرار ًا حا�سم ًا �سد "طائفة"

يجب اأن تفهم طوائف امل�سلمني اليوم ،املنت�سبني ملح ّمد
وامل�ست ّنني ب�س ّنته ال�سريفة ،وامل�سارع ك ّل فريق لتكفري

ذلك ،فما بال امل�سلمني اليوم يركبون اأب�سع مما ركبه

النموذج الأ�سواأ لفرقة تنتمي للمجتمع امل�سلم ،ومع

حالة ال�ستواء ،فاملراد من (اأمر اهلل) يف الآية اأمر
اهلل الأكرب بعدم التقاتل بني الإخوةَ ( :يا َاأ ُّي َها ا َّل ِذينَ

النبي
املنافقني ،ولقد اأ�سار كثري من ال�سحابة على ّ
(�ص) بالتخ ّل�ص من اأذاهم وت�سفية زعمائهم ،اإل
اأ ّنه مل يتعامل معهم اأبد ًا كاأعداء ،بل ت�س ّرف معهم

الفريق الآخر ولقتله حتت األف ذريعة وراية واختالف
عقائدي اأو �سيا�سي ،اأ ّنه اإن كان طائفة املنافقني هم

اليهود ،فاملتط ّرفون من اأ�سحاب املذاهب يجيزون
لأنف�سهم قتل الآخرين ،وي�س ّيقون عليهم يف اأرزاقهم

ذلك فقد اأبى النبي(�ص) اأن يوؤذيهم اأو يك ّفرهم اأو

الطائفي ،ويدفعونهم ملغادرة
الوظيفي
بالتمييز
ّ
ّ
مناطقهم وترك ديارهم واأوطانهم ب�سلبهم حقوق

ب�سرب ورحمة وتاأليف القلوب ،ورغب يف التعاي�ص

يخرجهم من دائرة الإ�سالم ناهيك عن ا�ستخدام

املواطنة ،ويتحالفون مع �سلطات اجلور عليهم بالإثم

ال�س ْل ِم َكا َّف ًة)(البقرة ،)208:اأي يجب
ا َآم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ

معهم ومنحهم حقوقهم كاملة ،فا�ستقبلهم يف جمال�سه

العنف والإق�ساء �سدّهم ،فاأي عذر لأي طائفة يف

والإق�ساء والظلم ومنع ف َر�ص التمكني وال�ستباحة.

ال�سرب على يد الطائفة الباغية ،لتعاود الندماج يف

وخ�س�ص لهم
وا�ستمع لآرائهم ،ومنحهم من عطاياه ّ

حماربتها طائفة اأخرى ،األي�ست بفعلها تخالف مبادئ

فبهذا الفعل اأ�سبحنا يف زمرة من اآمن ببع�ص الكتاب

جمتمع ال�سلم وتلتزم باحرتام الآخر وب�سالح ذات

كما لغريهم ن�سيبا من غنائم احلرب ،ومل ير ّد على

نبيها و�سريته ونهجه؟

وكفر ببع�ص ،اآم ّنا بطقو�ص العبادات ،وكفرنا بغاياتها،

البني وباعتماد اأ�ساليب التحاور الإن�ساين يف حال

اأذاهم ،بل �سعى ل�ستيعابهم وحماولة اإ�سالحهم،

حتذير قراآين من تقاتل امل�سلمني فيما بينهم

الختالف.

وكثريا ما جتاهل د�سائ�سهم ومكرهم وقابلها بكرمي

اآيتان يف كتاب اهلل من اجلدير بامل�سلمني التوقف

رب
والكتاب جوهره ح�سن املعاملة ياأمر بالتعاون على ال ّ
والتقوى وباخللق احل�سن والع�سرة الط ّيبة.

وامل�سالح قد توؤدي اإىل التقاتل بني النا�ص.
اهلل) ي�سري اإىل
(حتَّى َت ِفي َء اإِ َىل اأَ ْم ِر َّ ِ
ثاني ًا :قوله تعاىلَ :
حر�ص الدين على ا�ستقرار الأمر وعودة املجتمع اإىل

هي التي حتدّد مقدار القتال امل�سموح به ،فال عقيدة

َت ْق ُت ُلونَ اأَ ْن ُف َ�س ُك ْم َوتُخْ ِر ُجونَ َف ِريق ًا ِم ْن ُك ْم ِمنْ ِد َيار ِِه ْم
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان َواإِنْ َي ْاأتُو ُك ْم ُاأ َ�سا َرى
ت ََظاهَ ُرونَ َع َل ْيهِ ْم ِب ْ ِأ
حم َّر ٌم َع َل ْي ُك ْم ِاإخْ َر ُاج ُه ْم اأَ َف ُتوؤ ِْم ُنونَ ِب َب ْع ِ�ص
ُت َفادُوهُ ْم َوهُ َو ُ َ
َاب َو َت ْك ُف ُرونَ ِب َب ْع ٍ�ص َف َما َجزَ ا ُء َمنْ َي ْف َع ُل َذ ِل َك ِم ْن ُك ْم
ا ْل ِكت ِ
ِاإ َّل ِخزْ ٌي ِيف ْ َ
احل َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُي َردُّونَ ِاإ َىل اأَ َ�سدِّ
اب َو َما َّ ُ
اهلل ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ )(البقرة.)84،85:
ا ْل َع َذ ِ
فاليهود عاهدوا وقدّموا املواثيق باأن ل ي�سفكوا دماء
بع�سهم البع�ص ول يعتدوا ول يحاربوا ول يخرجوا
بع�سهم البع�ص من اأرا�سيهم ،اإل اأ ّنهم خالفوا كل

التفرق والتمزّ ق التي اأ�سابت االأمة
اإنّنا اليوم نعاين من اآثار
ّ
االإ�سالمية ،ومن �سوء تعاملها مع بع�سها بعدما انق�سمت اإىل
طوائف ومذاهب ،واأكرث من ا�ستفاد من هذه احلالة هو
االأجنبي الطامع يف ثروات املنطقة.
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احلل يكمن اأوال يف اعرتاف ّ
ّ
كل طرف بحقّ االآخر يف
اإنّ

التي ت�ساهم يف ب�سط املحبة والتالقي والتوا�سل بني

ال�سيا�سي والقت�سادي بل والثقايف على كل اأقطار عاملنا

التم�سك بقناعاته ومعتقداته ،وممار�سة �سعائره الدينية،
ّ

امل�سلمني ،فدعا اإىل �سالة اجلماعة يف خم�ص لقاءات
يف اليوم ،كما دعا اإىل �سالة اجلمعة �سعي ًا اإىل ذكر اهلل

الإ�سالمي ،ولقد كان �سالحه الفتّاك عرب ما يزيد على

واالإميان بالتعاي�ص االإيجابي والتعاون بني اأ�سحاب كل
املذاهب عمال للم�سلحة العامة للم�سلمني ،واالأمر الثاين
وت�سربها وال�سري باجتاه اإحراز
اكت�ساب القيم االأخالقية
ّ
قممها ،على م�ستوى االأفراد واجلماعات.

مبادئ الإ�سالم يف حتقيق ال�سلم

بالت�سامح عدم الكرتاث بالآخر وجتاوز اأذيته والعفو

جملة من املبادئ ّ
ر�سخها الإ�سالم العظيم للموؤمنني به

عن اأخطائه فقط ،بل هو تق ّبل الآخر وال�سماح بوجوده

واملنتمني اإليه تدعو اإىل حتقيق جمتمع ال�سالم نذكر

وب�سماع راأيه.

منها:

 -5ح ّرم كل ما يوؤدّي اإىل اإيغار ال�سدور ،واإيقاع العداوة

 1-املوؤمنون يف الإ�سالم ك ّلهم اأخوة مهما اختلفت

والبغ�ساء بني املوؤمنني ،بل بني النا�ص جميعا ،فنهي

لغاتهم واأن�سابهم واأوطانهم وطوائفهم ومذاهبهم،
(اإِ َّ َنا ْاملُوؤ ِْم ُنونَ اإِخْ َو ٌة َفاأَ ْ�س ِل ُحوا َب ْ َني اأَ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا َّ َ
اهلل

مثال عن ال�سخرية بالآخرين اأو التع ّر�ص لهم باللمز
والنبزَ ( :يا اأَ ُّي َها ا َّل ِذينَ ا َآم ُنوا ل َي ْ�س َخ ْر َق ْو ٌم ِمنْ َق ْو ٍم
َع َ�سى اأَنْ َي ُكو ُنوا َخ ْري ًا ِم ْن ُه ْم َول ِن َ�سا ٌء ِمنْ ِن َ�ساءٍ َع َ�سى

َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ )(احلجرات ،)10:فاأوجب عليهم اأن
يتعاي�سوا حتت مظ ّلة الأخوة مبا حتمله من معاين املودة
والتكاتف والتالحم والتالقي على اخلري ،ومبا تت�سم ّنه
من ّ
الكف عن ا ّأي اعتداء اأو ظلم اأخ لأخيه.
 - 2اأمر الدين بالتعاون على �سبل اخلري ون�سر ال�سالح
للنا�ص جميعا ( َو َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ْل ِ ِّرب َوال َّت ْق َوى َول َت َعا َو ُنوا
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان)(املائد ، )2وجعل التعاون على
َع َلى ْ ِأ
اخلريات ونبذ الآثام واأ�سكال العدوان واجب ًا اإن�ساني ًا
فوق الأديان واملعتقدات ،لك ّنه اأكرث وجوبا وفر�سا بني
املوؤمنني اأنف�سهم.

 -6يهتم الدين با�ستواء النفو�ص واعتدالها ،وياأخذ

وج ّملها بخطبة حتثّ على النخراط يف اخلري والتح ّلي

واإثارة الع�سبيات واإ�سعال فتيل احلروب.
اإنّ احل ّل يكمن يف اأمرين بهما يتح ّقق متا�سك امل�سلمني

لقد حر�ص الإ�سالم على تاأ�سيل هذه القيم ،بل وعدّها

وهما طريق نه�سة هذه الأمة وعودتها اإىل ال�سوؤدد
التم�سك
املاأمول ،الأول اعرتاف ك ّل طرف بحقّ الآخر يف ّ

بها من �سرورات الدين التي يتوقف عليها الإميان به

بقناعاته ومعتقداته ،وممار�سة �سعائره الدينية،

والنتماء له ،فالدين اخللق والدين املعاملة والدين
الن�سيحة كما يقول النبي(�ص) ،وك ّلما ترجمت هذه

والإميان بالتعاي�ص الإيجابي والتعاون بني اأ�سحاب كل
املذاهب عمال للم�سلحة العامة للم�سلمني ،والثاين

القيم اإىل �سلوكيات وك ّلما ات�سع نطاقها يف املجتمع كانت

اكت�ساب القيم الأخالقية وت�س ّربها وال�سري باجتاه اإحراز

دليال على حيويته وتقدّمه ورق ّيه و�سم ّو مبادئه ،ويف هذه
ي�سح لنا القول عن هذا املجتمع اأ ّنه م�سداق
احلالة ّ

قممها ،على م�ستوى الأفراد واجلماعات ،لتعود هذه

مبعايل ال�سفات.
من املقدّ�سات التي ل يجوز امل�سا�ص بها ،وجعل العمل

حقيقي عن النمط الذي اأراده اهلل �سبحانه للنا�ص ،وهو
رب الكون لأ ّنه جمتمع �سوي قائم
وحده اجلدير بتقدير ّ

القيم موؤدية لوظيفتها يف املجتمع بطريقة حتافظ على
حرية وا�ستقاللية العتقاد ،ودافعة نحو تاأ�سي�ص ثقافة
جت�سد حاجات بني الإن�سان وحتر�ص
اإن�سانية عاملية ّ
ق�ساياه امل�سرتكة وتعيد العتبار لهذا الإن�سان وتعينه

عـلـى احـتـرام اإن�سانية الإن�سان وخ�سائ�سه الب�سرية.
اإ ّننا اليوم نعاين من اآثار التف ّرق والتمزّق التي اأ�سابت

على تاأ�سي�ص اأنظمة اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية

الأمة الإ�سالمية ،ومن �سوء تعاملها مع بع�سها بعدما

نافعة متكث يف الأر�ص.

انق�سمت اإىل طوائف ومذاهب ،واأكرث من ا�ستفاد من
هذه احلالة هو الأجنبي الطامع يف ثروات املنطقة،
فقد ا�ستطاع اأن ي�ستغ ّل هذه احلالة ويب�سط نفوذه

بيد الفرد وي�سعى لإ�سالح نف�سه وتهذيب اأخالقه،
من اأجل اأن ت�سمو روحه ويدرك غاية وجوده ويعي
واجباته ،فمعرفة ر ّبه وعبادته تعني التح ّرر من عبادة
غريه بدء ًا من نف�سه التي بني جنبيه اإىل اخل�سوع
ل�سواه من املخلوقني ،لتتح ّرك يف داخله م�ساعر حمبة
اخلري والعمل والفالح والنجاح والبتعاد عن ك ّل اأ�سكال

و�سجع
 - 3دعا الإ�سالم اإىل التخ ّلق بال�سفح والعفو ّ
على ال�سعي لالإ�سالح اإذا ما ف�سدت الأمور ،واأ ّكد

الأذيات ،لأنّ العبادة وفعل اخلري �سرطا الفالح يف

على معاملة امل�سيء بالإح�سان حر�سا منه على بناء

الدنيا والآخرة.

نفو�ص متحا ّبة مت�ساحمة ،فما بعث النبي(�ص) وحت ّمل

 -7ح ّذر النبي(�ص) يف منا�سبات كثرية من الوقوع
يف دماء امل�سلمني واأ ّكد على ُحرم ُة دم امل�سلم؛ فامل�سلم

ال�سفات.

مع�سوم الدم واملال.

 - 4التاأكيد على ف�سيلة الت�سامح بني النا�ص ،ول نعني

اهتم الدين الإ�سالمي بالعديد من املظاهر والأحكام
ّ -8

م�س ّقة البالغ اإل ليت ّمم مكارم الأخالق ويدعو اإىل كرمي
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اأَنْ َي ُكنَّ َخ ْري ًا ِم ْنهُنَّ َول َت ْلمِ زُوا اأَ ْن ُف َ�س ُك ْم َول َت َنا َبزُوا
اب ِب ْئ َ�ص ِال ْ�س ُم ا ْل ُف ُ�س ُ
ال َمي ِان َو َمنْ َ ْمل َيت ُْب
وق َب ْعدَ ْ ِأ
ِب ْ أ
الَ ْل َق ِ
َفاأُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظاملِ ُونَ )(احلجرات.)11:

القرن من الزمان هو تاأجيج الأحقاد ونب�ص اخلالفات
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ال ي�ستحقّ احلياة ،يجوز اإهانته واإيذاوؤه وطرده و�سرقة
اأمواله واإذا جاز ا�ستئ�ساله من الوجود جاز معه كل ما
لي�س اإن�ساني ًا.
ال�سوؤال هنا ،هل �س ّوغ االإ�سالم الأتباعه التعامل هكذا مع
االآخرين؟
جنيب باأن االعرتاف باالآخر اأو قبوله ،كان من الناحية
العملية اأمر ًا بديهي ًا ومفروغ ًا من وجوده ،يف االإ�سالم
كمنهاج ،تقول وثيقة املدينة .." :اإنّ اليهود اأُ ّمة مع

تتجاوز حدود االختيار ،يجب اأال ت�سل اإىل ح ّد االإكراه،
وقمع العقول ،وال�سيطرة على االإرادات.
من الناحية التاريخية ،كان امل�سلم ومواطنه االآخر،
طبيعي جدّا غري متاأثر �سلب ًا باختالفهم
يتعاي�سون ،ب�سكل
ّ

هوؤالء يف االإن�سانية اأو ما ي�سميه القراآن (الفطرة) هو

دينيا ،فمنظومة ال ِق َيم التي يتعاطاها امل�سلم يف بيئته

وتعب
م�سدر هذه القيمة وغريها من القيم االإن�سانيةّ ،
عملي للتعدّدية التي توؤمن
وثيقة املدينة عن اأ ّول تطبيق ّ

االجتماعية ،ال تف ِّرق بني م�سلم وغريه.
ثاني ًا� :سرورة اأنّ العدل للجميع

بها دولة املدينة ،ونحن نعلم اأنّ الذي اأ�سرف على هذه

كان الر�سول (�س) �سديد ًا يف تطبيق العدل ،واإلزام

الوثيقة واأبرمها وتعهد مبتابعة تنفيذها هو ر�سول اهلل

اجلميع بهِ ،من دون فرق بني امل�سلمني وغريهم ،فال

(�س) ،لذا فاإنّ ا ّأي ت�سكيك يف قبول االإ�سالم لالآخر ال

دين اإال بالعدل ،وقاعدة العدل تقف من النا�س جميعا

موقع له من ال�سحة.

على م�سافة واحدة.
ثالث ًا :اإعالن االإ�سالم حلقيقة "اأنّ االأر�س و�سعت لالأنام

ي�ستند االإميان باالآخر اإىل اأ�سول ،هي ذاتها اأ�سول

ملخ�ص ورقة التجديد ملوؤمتر الوحدة االإ�شالم ّية

أ�سا�س معرفة اأنّ االإن�سان
مبني على ا ٍ
ومبداأ (ال اإكراه) ّ
ُخلق ح ّرا خمتار ًا ،وقد كان الر�سول (�س) يرغب ب�سدّة
يف هداية قومه ،لكن الهداية وحماوالتها يجب اأال

املوؤمنني ،لليهود ِدينهم وللم�سلمني ِدينهم "..ا�سرتاك

االآخر غري امل�شلم

املجتمع الأن يعرتفوا ببع�سهم ،وهذه املبادئ هي:
اأ ّو ًال :ح ّرية االعتقاد ،وبالتايل عدم االإكراه يف الدين

االإ�سالم ،واحلقيقة اإنّ اأي جمتمع يلتزم بواحد من هذه
املبادئ فاإ ّنه يكفي اأن يكون �سامنا جلميع اأطراف ذلك

جميع ًا"
فاالأر�س لالأنام جميعا ،لي�ست لبع�س ،على ح�ساب

تلخي�ص :حميدة فروتن

الطبيعة من حولنا م�سبعة بالآخر ،فالآخر واق ٌع كو ّ
ين وحقيق ٌة طبيعية ،والآخر عقيد ٌة مقدّ�سة بل اأوىل العقائد ،لأ ّنها
الإقرار ب�س ّر تن ّوع املوجودات ،هذا التن ّوع (اأي وجود اآخر) كان ال�سبب لإثراء جتارب الإن�سان وثقافته ،غري اأ ّنه كان
اإغرا ًء لإثارة املتاعب واحلروب ب�سبب غياب ثقافة الت�سامح مع الآخر.
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كان الر�شول (�ص) �شديد ًا
يف تطبيق العدل ،واإلزام
اجلميع بهِ ،من دون فرق بني
امل�شلمني وغريهم ،فال دين

والتغاير ب�سبب (االإ�سالم) كم ّل ٍة خامتة ،اأنتج م�سلم ًا

هذا هو موقف كثري من امل�سلمني من اإخوانهم يف الدين،

طبيعي الأنّ امل�ساحة االإن�سانية
واآخر غري م�سلم وهذا اأم ٌر
ّ
امل�سرتكة بني النا�س وا�سعة جد ًا  ،لكننا جند اأن (رف�س

فما الذي نتوقعه منهم اإزاء االآخر غري امل�سلم؟! اإنّ املوقف
وتعب
من االآخر معلنٌ ووا�سح ،تنظري ًا و�سعور ًا وتطبيق ًاِّ ،

تقف من النا�ص جميعا على

االآخر) �سمة من �سمات الب�سرية املعا�سرة حيث اأ�سبحت

عنه مقولة م�سهورة (اإنّ اآية ال�سيف ن�سخت اآيات احلوار

م�شافة واحدة.

احلياة م�سبعة بنزعة الرف�س ،واأ ّمة كاأمة حم ّمد (�س)

واملوادعة وال�سالم) ،اإذن العالقة بني امل�سلم وغري
امل�سلم -عند هوؤالء -حمكومة باآية ال�سيف اعتقاد ًا اأو

التي كانت يف بدايتها منوذجا للتالحم والوحدة اأ�سبح ما
يهم ك ّل طرف من االأطراف االإ�سالمية املتنازعة فقط هو
ّ

مال
لنف�س وال ٍ
ممار�سة ،والنتيجة البديهية ،ال حرم َة ٍ

اال�ستماتة يف تكثري حا�سية طائفته واأتباع مذهبه.

وال ا ّأي �سيء اآخر ،فغ ُري امل�سلم ال ي�ستحقّ احلياة ،ومن

اإال بالعدل ،وقاعدة العدل
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رب النا�س جميعا ،و�سمن
بع�س ،واهلل �سبحانه هو ّ
للنا�س ا�ستمرار احلياة من خالل �سمان �سرور ّيات

(اإنّ اآية ال�شيف ن�شخت اآيات
احلوار واملوادعة وال�شالم) ،اإذن
العالقة بني امل�شلم وغري امل�شلم
عند هوؤالء -حمكومة باآيةال�شيف اعتقاد ًا اأو ممار�شة،
َ
حرمة
والنتيجة البديهية ،ال
مال وال ا ّأي �شيء اآخر،
لنف�ص وال ٍ
ٍ

احلياة املادية والت�سريعية.
رابع ًا :التكرمي االإلهي لالإن�سان
قال تعاىل ( َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني اآد ََم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِيف ا ْل َ ِّب
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ ْم ِمنَ َّ
ات َو َف َّ�س ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري
الط ِّي َب ِ
ممنْ َخ َل ْق َنا َتف ِْ�سي ًال)(االإ�سراء )70:تكلمت االآية عن
ِ َّ
مبداأ تعميم كرامة االإن�سان على بني اآدم من دون قيد
وديني اأو ا ّأي و�سف من ا ّأي نوع ،عدا
اإثني وطائفي
ّ
االإن�سان ّية التكوين ّية املح�سة ،ومن الطبيعي اأنّ هذا
التكرمي (املُث َبت قراآن ّي ًا) ال قيمة وال معنى له ،وال يتح ّقق
إ�سالمي)
الديني (اال
اأ�س ًال ،اإال اإذا �سانده الت�سريع
ّ
ّ

ري امل�شلم ال ي�شتحقّ احلياة،
فغ ُ
ومن ال ي�شتحقّ احلياة ،يجوز

حامي ًا له من جهة ،والتزام ممار�سة امل�سلمني بتم ّث ِله

اإهانته واإيذاوؤه وطرده و�شرقة

من جهة اأخرى.

اأمواله واإذا جاز ا�شتئ�شاله من
الوجود جاز معه كل ما لي�ص
اإن�شاني ًا.

للتعددية التي توؤمن بها دولة املدينة ،ونحن
عملي
وتعب وثيقة املدينة عن اأ ّول تطبيق
ّ
ّ
ّ
نعلم اأنّ الذي اأ�شرف على هذه الوثيقة واأبرمها وتعهد مبتابعة تنفيذها هو ر�شول اهلل
(�ص) ،لذا فاإنّ ا ّأي ت�شكيك يف قبول االإ�شالم لالآخر ال موقع له من ال�شحة.

لقد �سهدت مرحلة الدعوة اإىل اهلل تعاىل اأعلى درجات
اخلالف بني االأنبياء واأقوامهم ،ومع ذلك فقد عرفنا
نبي
ال�سم ّو االإن�ساين الذي حتلى به االأنبياء (ع) ،فهذا ّ
اهلل اإبراهيم (ع) وقد نزل به املالئكة (اإذ دخلوا عليه

دعا القراآن ملجادلة اأهل الكتاب بالتي هي اأح�سن ،واإذ
يتحدّث االإ�سالم عن العدل فاإ ّنه يت�سدّد وال ي�س ِّوغ الظلم

باملقابل اأجابه هابيل املوؤمن ( َلئِنْ َب َ�س ْطتَ ِاإ َ َّ
يل يَدَ َك
ِل َت ْق ُت َل ِني َما اأَ َنا ِب َب ِا�س ٍط َي ِد َي ِاإ َل ْي َك ِ أالَ ْق ُت َل َك)(املائدة،)28:

با ّأي مقدار ،وتوجيهات االإ�سالم للم�سلمني يف عالقتهم

وهوؤالء قوم نوح ،واخلليل اإبراهيم (ع) وقوم مو�سى (ع)،

فجاء بعجل �سمني فقربه اإليهم قال اأال تاأكلون) ،فلم
ي�ساألهم عن دينهم ومذهبهم وتقليدهم ،وهذا نبي اهلل

بغريهم ال تقت�سر على جم ّرد دعوتهم لاللتزام القانوين
بحقوق غري امل�سلمني ،وا ّإمنا ارتقت اإىل م�ستوى الدعوة

وهكذا نبي اهلل �سالح (ع) حيث تاآمر على قتله الرهط
الت�سعة املف�سدون وقوم لوط (ع) ،وقوم �سعيب(ع).

اإىل االإح�سان اإليهم.

واإذا ختمنا بر�سول اهلل (�س) فهو واحد من االأنبياء

ق�س�سهم مواقف جديرة بالدرا�سة يف جمال االعرتاف

هذا هو االإ�سالم يف عالقته باالآخر اآمن به (اإن�سان ًا)
ح ّر ًا ،مك َّرم ًا ،حمرتم ًا ،ال ُي ْك َره على دين ،وي�ساوي

الذين ا�سطروا للهجرة هو والذين اآمنوا معه بعد اأنْ

فقالوا �سالما قال �سالم قوم منكرون فراغ اإىل اأهله

لوط والنبي �سالح (ع) ونبي اهلل يو�سف (ع) ،كانت
باالآخر.
فتوجيهات االإ�سالم تدعو اإىل الوفاء بك ّل عقد يف قوله
تعاىل (اأوفوا بالعقود) ،وااللتزام بجميع �سروطه
 ،واأي�س ًا لقول احل�سن من القيم االإن�سانية وامل�سلم
اأوىل له اأن يجعل كالمه مع اجلميع ح�سن ًا لقوله
النبي الكرمي
تعاىل(وقولوا للنا�س ُح�سن ًا) ،ولقد ط ّبق ّ
(�س) هذا التوجيه يف حماوراته مع امل�سركني حيث

اأذاقتهم قري�س من التنكيل والعذاب ما اأذاقتهم ،ويف
املدينة اأي�س ًا ،فاإنّ االآخر اليهودي هو البادئ بالرف�س

امل�سلم يف حقّ االأمان على احلياة واملال والعر�س،
ومن ّثم يتعاي�س اإن�ساني ًا مع امل�سلم من دون اأن ي�ستثني

وهو حامل راية ال�سقاق واالعوجاج االجتماعي وحماولة

يخ�س به امل�سلم.
االإ�سالم �سيئ ًا ّ

االإيقاع بامل�سلمني.

وهناك الذين اختاروا الرف�س واال�ستعالء موقف ًا من
االآخر ،ثم ا�ست ّلوا من اآيات القتال خارج ا�سرتاطاتها

هكذا كان الدين يف اأ�سالته يقبل االآخر االإن�سان ،اأ ّما

وحيث ّياتها ما ينا�سب موقفهم ،تاركني املعنى احلقيقي
خا�س للدفاع عن
للقتال يف االإ�سالم الذي هو قانون ّ
احلقوق ال ال�ستباحتها ،واأ ّول من مار�س الرف�س يف
التاريخ الب�سري قابيل الذي قتل اأخاه املوؤمن َ
(قال

الراف�س فهو بع�س االآخر غري امل�سلم ،واأ ّما امل�سلمون
الراف�سون لالآخر امل�سامل فاإ ّنهم يرف�سونه با�سم
الدين املُ َ
خرتَع الذي �س ّكلوه يف روؤو�سهم ّثم اآمنوا به،
اأ ّما االإ�سالم املح ّمدي والقراآ ّ
ين ال�سريح فقد اأو�سح
للم�سلمني ،ليم ّيز لهم بني االآخر املقاتل واالآخر امل�سامل.

ٌ
ورف�س قاطع،
الأقتل َّنك) تهدي ٌد �سري ٌح باال�ستئ�سال

32

33

بق ّي ُة �أُ ّمة..
حينما ُ
متتلئ �لرتب ُة �أ�شال ًء
وتُر ِّويها �لدماء.
تتعاىل زغرد�تٌ من ثكاىل
بت ـ ــر�نيم �لبكاء.
أرو�ح
حينها ن�شاأل ما �حلكمة يف �إزهاقِ � ِ
�ألوف �لأبرياء

�شعر عبد �لهادي طريف

�ل�شيف ونادى للعد�ء
قد َّم ّ
�أيهون �لقتل يف �شرعة ر ّبي
لي�س يف �لعدو�ن رو ٌح
�ل�شماء
من تعاليم ّ
فتعاىل �شاأنه ما كان ربي
يب�شط الدين ب�شربال الدماء

با�شم دين �هلل و�لدين بر�ء؟
فتعاىل �شاأنه ما كان ربي

ُل ِب�س �لإ�شالم مقلوبا فاأين �لفقهاء؟

يحب الرحماء
غري رحمن ّ

�أين علم �لعلماء؟
عمت
�إ ّنها �لفتن ُة قد ع ّمت و�أَ ْ

�أخذ �هلل على �لرحم َة عهدَ �لأنبياء
للح ّب با ُ
حل ّب ملنهاج �لعطاء
ودعى ُ

ت�شتباح �حلرم �لعظمى ول ترعى �ل�شماء

�إمنا �لدّين مع �لتوحيد وحدة

ما لكم هلل ل ترجون ياقوم وقار�؟

وتهاوى يف لياليها رجا ٌل �أذكياء

كله يدعو مليثاق �ملح ّبة

فتعاىل �شاأنه ما كان ربي

بني كل �لنا�س ،كل �لأفرقاء

يرت�شي للق�شط اإل الإمناء

فتعاىل �شاأنه ما كان ربي
يكره النا�س بدين الأنبياء

إمار�ت �ل ّرجاء؟
فمتى نب�شر يف �لأفق � ِ
ومتى ي�شتنه�س �حلال بقايا �لعقالء؟
ومتى يتلو و�شايا �لوحي م ّنا �لأوفياء؟

�ليوم حم ّمد
�أر�أيتم �إن ر�أى
ُ
حالكم َ
ور�آى َ
�حلال ون ْكثَ
يتج�شد
ِ
�لعهد فيها ّ

ليعود �لدين غ�شا مثلما كان

قال �أين �لوعي �أو �أين �حلياء؟

فتهو�ه قلوب �لأبرياء

مالكم يف �لدين ياقومي �ختلفتم

إن�شان
يبعثُ �لإن�شانُ يف �ل ِ

فاقرتفتم كل ما ياأباه عقل �حلكماء؟
�شيع ًا �شرمت،

يرويه باأ�ش ــر� ِر �ل�شماء

فاأع�شتكم غ�شاو�ت �ملذ�هب
حزب يدّعي �حلقّ فيج ُّ
رت �لغر�ئب
ك ُّل ٍ

فتعاىل �شاأنه ما كان ربي
ي�شطفي للدين منا اجلهالء
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و�أما يف تاريخنا �لإ�سالمي فقد
كانت هذه عادة جارية يف �خللفاء
غري �لر��سدين ،يقولون يف �لدنيا
بقول �لز�هدين ويعملون فيها
عمل �أ�سد �لر�غبني ،فكانت
�للغة و�خلطابة و�سيلة �أ�سا�سية
من و�سائل �ل�سلطة ،يتقم�ص
فيها �خلليفة طريقة �لر��سدين
فيطمئن �لعامة �أن �لدنيا بخري.

حينما تبكي �أمة جالدها

�لي�س �سدّام �ساذا بني الر�ؤ�ساء العرب ،بل هي �س ّنة

هذه اإذ ًا �سرية قد حفظها التاريخ حتّى اأ�سبحت كال�س ّنة

جارية فيمن ابتلي منهم ،مما لفت انتباه الباحثة

بقلم �أ .عي�سى �ل�سارقي

الأملانية (كر�ستينا �ستوك) فاألفت فيه درا�سة بعنوان

يف الر�ؤ�ساء ،فهي عدّة من عدد ال�سغل �الإدارة ،فال
عجب �ل غرابة� ،لكن العجب ك ّل العجب هو يف ا�ستمرار

"اللغة كو�سيلة لل�سلطة".

جناح تاأثري هذه الو�سيلة يف اجلماهري امل�سلمة ،فعلى

ملاذا يلجاأ الروؤ�ساء العرب للدين يف ك ّل م َّرة حتيط بهم الهزمية؟ فيلب�سون م�سوحه ،وتكرث على األ�سنتهم اأقواله .هل

�لي�س الأمر مقت�سرا على ر�ؤ�سائنا معنا ،بل الأجانب

كرثة ما كررها الزعماء فهي ل زالت توؤتي ثمارها يف

لبقايا اإميان ال يزال يف خفايا اأنف�سهم؟ ح ّتى اإذا ما اأو�سكت الدنيا على الزوال عادت النف�س املنهزمة ال�سعيفة تلتم�س
اال ْن َ�سانِ َاأ ْع َر َ
�س َو َن َاأى ب َِجا ِن ِب ِه
العون من بارئها ،فهم كمثل ذلك الذي و�سفه اهلل �سبحانه بقولهَ ( :و ِاإ َذا َاأ ْن َع ْم َنا َعلَى ْ ِأ

اأي�سا حا�لوا لعب امللعوب نف�سه ،فيذكر لنا التاريخ

النا�س حتى اليوم ،فلو ت�سفحت مقالت املتدينني حول

القريب اأن (نابليون بونابرت) عندما غزا م�سر،

�سدام قبل الغز� الأمريكي �بعده� ،هما مرحلتان انتقل

ت�سهد بالتوحيد� ،عظم امل�سايخ الأزهريني ،فظ ّنوه

فيهما �سدام من اخلطاب القومي البعثي العر�بي

اأ�سلم ��ساند�ه يف حربه �سد املماليك� ،اأفتوا له بجواز
حربهم ،بل �ظ ّل بع�سهم يرتحم على اأيامه حتّى بعد

العلماين ،اإىل اخلطاب الديني�� ،سار يتاأبط كتاب اهلل
اأينما ذهب� ،يقراأ منه يف جل�سات املحاكمة ،لوجدت

انقالب الأزهر عليه �حربه �سد ال�سعب امل�سري،
بعد اأن كان يتظاهر باأ ّنه جاء ليخ ّل�سهم من طغيان

يف خطاب املتدينني ال�س ّنة بالذات ،حيث ال�سيعة قد
�سغلتهم عدا�تهم له عن ت�سديقه ،انقالبا هائ ًال

املماليك ،حتّى اأ ّنك جتد املوؤرخ عبد الرحمن اجلربتي

بلغ فيه �سدام من الكرامة اأن اأعلن توبته بع�س كبار

يوؤازره يف بع�س تاريخه �يدعو له بالن�سر عليهم.

العلماء� ،رفعه اآخر�ن اإىل قائمتنا الفقرية يف اخللفاء

�اأما يف تاريخنا الإ�سالمي فقد كانت هذه عادة جارية

الرا�سدين ،فكان عندهم �ساد�سهم! �ل�ست اأدري ا ّأي

يف اخللفاء غري الرا�سدين ،يقولون يف الدنيا بقول

الوجوه هو اأ�سد ماأ�سا�ية؟ اأهو افتقار تاريخنا لذ�ي
الر�سد من اخللفاء حيث مل يبلغ تعدادهم اإ ّل �ستة خالل

َواإِ َذا م ََّ�س ُه َّ
ِي�س)(ف�سلت .)51:اأم هو ملعوب عرفته ال�سيا�سة يف ا�ستجالب عواطف اجلماهري؟
ال�س ُّر َف ُذو ُدعَا ٍء َعر ٍ
فيوظفون الدين درعاً حلمايتهم عن النقد حال االإخفاق ،اأو �سرعا حلوبا حال احلاجة؟ اأو لف�سل اجلماهري عن
التاأثر باملعار�سني من اخل�سوم؟
هذا ك ّله جائز �معقول يف حقّ الر�ؤ�ساء ،فهم اأحوج ب�سر
لذلك� ،قد تكرر منهم كثري ًا عرب التاريخ ،فك ّلهم ّ
�ظف
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�لع ّل يف الرئي�س الراحل �سدام ح�سني املثل ال�سارخ،
فبعد حياة علمان ّية ممتدة يف مفهومات القوم ّية
�ال�سرتاك ّية� ،بعد الإيغال يف التنكيل بك ّل ما هو ديني،

الدين خلدمة ق�ساياه �ظر�فه ،لي�س يف عاملنا الإ�سالمي
فقط ،بل يف ك ّل اأ ّمة يكون للدين اأهم ّية يف �سياغة

بل �بعد ا�ستالب التاريخ الديني الإ�سالمي ل�سالح

عقولها �مواقفها ،ففي تاريخنا دينار اخلليفة ذ� �جهني

التاريخ القومي ،نراه �هو يف حمنته الكربى قد تعلق

��جهتني :الندماء �العلماء ،اأهل الأن�س �اأهل الذكر،
الق�سر �اجلامع ،فهو ينفق يف �سرائهما �سر ًا �جهر ًا،

بالقراآن� ،اأكرث من ا�ستقبال القبلة� ،عاد يذكر الآيات
ذكر ًا كثري ًا� ،يتكلم بكالم الزاهدين العابدين ،على

لأ ّنهما من عدّة احلكم �اآلته� ،للزعيم اأثواب �حالت

الأقل يف الأ�قات التي ل ينفلت منه عقال نف�سه عند ما

مهياأة للمقامني.

ُي�ستغ�سب فيغ�سب.

الزاهدين �يعملون فيها عمل اأ�سد الراغبني ،فكانت
ال ّلغة �اخلطابة ��سيلة اأ�سا�س ّية من ��سائل ال�سلطة،
يتقم�س فيها اخلليفة طريقة الرا�سدين فيطمئن العا ّمة

األف �اأربعمائة عام؟ اأم هو تاأهل �سدام ح�سني ليكون
�ساد�س القوم بعد ك ّل جمازره التي ل تع ّد �ل حت�سى يف

اأن الدنيا بخري.

العرب �امل�سلمني اأينما امتدت يداه ؟
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�إن �مل�سلمني و�إىل �ليوم يعي�سون بني جتاذبني من �ل�سعور �أولهما �لثقة �لعظيمة يف فكر �لدين
وثقافته ،و�أنها ر�سالة �ل�سماء لأهل �لأر�ص ،و�أنهم �أ�سحاب �لكتاب �ملقد�ص �ل�سحيح �لوحيد
اإذ ًا ملاذا ت�سدّق الأ ّمة يف ك ّل تاريخها اأكاذيب حكامها،
ك ّلما �سمعت منهم قولة يف الدين �التدين؟ حتّى لو كانت
م�سحوبة اأ� م�سبوقة بتاريخ مديد من الطغيان �الظلم

�لكن اأجيال القر�ن التالية ت�سربت لوعيهم الأحاديث
املو�سوعة� ،ح�سبوها �سريفة ،فاأربكت موقفهم ،فهم
نظري ًا مع اخلالفة ب�سر�طها ال�سرعية� ،لكن عملي ًا

�ال�ستبداد؟ هذا �سوؤال كبري يجب على املفكرين
درا�سته بعمق ،لأ ّنه �سيك�سف لنا اأد�ا ًء (عقل ـ نف�س ّية)

يعترب�ن غري امل�ستوفية لل�سر�ط �سرعية اأي�سا ،حتّى
�س ّرعوا يف القر�ن املتاأخرة ك ّل األوان اخلالفة مبا فيها

تنخر جماهري الأ ّمة اإىل اليوم.

خالفة ال�سبيان .فقال بع�س الفقهاء" :الإمامة هي

تو�سم الأ�سباب التالية:
�لكن ابتداء ميكن ّ

�سغرى �كربى ،فالكربى ا�ستحقاق ت�س ّرف عام على

 .1لقد ابتلي الإ�سالم بطواغيت املتغلبني على الأ ّمة

الأنام� ،ن�سبه اأهم الواجبات ،فلذا قدموه على دفن

طوال تاريخه� ،ابتلي جمهور امل�سلمني �جماعتهم
بالذات ابتالء عظيم ًا �ع�سري ًا اأكرث من غريهم من

�ساحب املعجزات� ،ي�سرتط كونه م�سلما حرا ذكرا
عاقال بالغا قادرا قر�سيا� ،يكره تقليد الفا�سق� ،يعزل

املعار�سني الراف�سني ،فال�سيعة �اخلوارج �غريهم

به (الفا�سق) اإل لفتنة� ،يجب اأن يدعى له (الفا�سق)

من �سنوف املعار�سة كانت على قول �احد يف رف�س
اخللفاء� ،هو موقف �سعب �لك ّنه �ا�سح� ،قد ل يعني اأ ّنه
كان �سحيحا ،لأنّ الرف�س املطلق قد يكون موقف ًا غري

بال�سالح� ،ت�سح �سلطنة متغلب لل�سر�رة� ،كذا

�اقعي� ،لكن اأكرث جمهور امل�سلمني �جماعتهم اعرتفوا
اإجما ًل ب�سحة اخلالفة �اخللفاء بعد الرا�سدين،
�سحة اخلالفة يف اأنٍ مع ًا� ،ذلك ملا
�بافتقادهم ل�سر�ط ّ
�سححوا يف �قت متاأخر ك ّل األوان احلكم التاريخ ّية .اأ ّما
جيل القرن الأ ّ�ل فقد كان منه املعار�سون فكرا �موقفا،

و�ملذلة ،و�حل�سرة على ما كان من عز �سيا�سي ،وما �سارو� �إليه من �سعف و��ستالب.

�سبي" .
�ملا ظن اجليل املتاأخر �هم يف مماحكاتهم املذهبية

��سيا�سة خاطئة ،فكا ّأنا �سار لزام ًا عليهم ليحافظوا

حتّى ت�سرع اإىل ت�سديقهم� ،تفرح بعودتهم للجادة،
�تطمع اأن قد اآن لها اأن ت�سيف خليفة را�سد ًا �ساد�س ًا

خالفة الفريقني ال�سالح �الفا�سد ،العادل �الظامل،

الفا�سقني ،يف مالزمة ظاملة� ،ل مربر لها� ،مل تكن

اأ� �سابع ًا.

امللتزم بالقيم �اخلارج عليها ،امل�ستويف لل�سر�ط �غري
امل�ستويف لها ،يف �س ّلة �احدة ،ج َّراء ظنون مذهب ّية

معر�فة التالزم عند اأهل القرن الأ ّ�ل.

فانظر كم فرح اجلمهور بعمر بن عبد العزيز� ،رفعوا
َ�س َنتَي حكمه� ،اأكرث�ا فيها الثناء ،ذلك اأ ّنه م ّثل حاجة

�سحة خالفة معا�ية �الأمويني �اأهل
اأنّ الطعن يف ّ
التوريث ،ميتد ليطعن يف خالفة اأبي بكر �عمر ،جعلوا

�سحة خالفة الرا�سدين اأن ي�سححوا خالفة
على ّ

فكانوا مع ال�سلطان كخليفة �سرعي� ،كانوا بخالفه
كمفتقد لل�سر�ط املوؤهلة للخالفة� ،لهذا فهم ي�سعر�ن

وملا ظن �جليل �ملتاأخر �أن �لطعن يف �سحة

نف�س ّية �حاجة مذهبية .اإذ حينما تقول ب�سحة طريقة
ما يف اخلالفة ثم ُيخيب ظنك من اأَ ّملته� ،تتكرر

�اجب عليهم� ،لكن ماذا يفعلون مبثل يزيد �عبد امللك

خالفة معاوية و�لأمويني و�أهل �لتوريث،

�احلجاج �املن�سور؟

ميتد ليطعن يف خالفة �أبي بكر وعمر،

فظلت ر�ح اجلمهور �عقولهم مع اخللفاء يف حي�س

اخليبات تلو اخليبات� ،تف�سل معهم املحا�لت على اأثر
املحا�لت ،فاإ ّنك ت�سعر بالقلق ��سعف املوقف العملي
حتّى �اإن جادلت عنه نظري ًا.

بي�س� ،تلونت مواقفهم بني معار�س معلن� ،معار�س
را�س� ،ظ ّل الأمل يف نفو�سهم باأن َي�س ُلح
مهادن ٍ
�موال ٍ

�لزال هذا املوقف النف�سي قائم ًا اإىل اليوم ،فهناك

جعلو� خالفة �لفريقني �ل�سالح و�لفا�سد،

اأن �اجب الن�سح له �حتمل حما�لة رده عن غيه �ظلمه

خليفة الر�سول �امل�سلمني يوم ًا اأم ًال قائم ًا ،بل رغبة

اأمل بل قل اأمن ّية عند امل�سلم يف اخلليفة العادل �لو كان
م�ستبد ًا.

مكبوتة� ،اإن خيبها اخللفاء ،فكان اخلليفة العادل هو

�اأما الأقلية املعار�سة لنظام اخلالفة كال�سيعة �اخلوارج

ليحافظو� على �سحة خالفة �لر��سدين �أن

اأمل اجلمهور املنتظر� ،حاجة ملحة ترجتى� ،لهذا
فما اأن ت�ستمع العا ّمة �غري العا ّمة لدغدغات الطغاة

�غريهم التي رف�ست اخلالفة �مل تعتربها �سرعية منذ
البداية ،فهم يزداد�ن ثقة مع ك ّل خليفة منحرف عن

ي�سححو� خالفة �لفا�سقني.

الدينية� ،توبتهم الظاهر ّية الظرف ّية اأ� ال�سطرار ّية،

اجلادة ،لأ ّنه ميثل ن�سر ًا مذهبي ًا.

�لعادل و�لظامل� ،مللتزم بالقيم و�خلارج
عليها ،يف �سلة و�حدة ،ج َّر�ء ظنون مذهب ّية
و�سيا�سة خاطئة ،فكاأمنا �سار لز�م ًا عليهم
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يف �لدنيا ،و�لذي �سيظهره �هلل على �لدين كله ولو كره �مل�سركون ،و�لثانية هي روح �لهو�ن
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�لكن لو تتبعت تاريخ امللوك ،ف�ستجد اأنّ ك ّل اأتباع
املذاهب املعار�سة �سلكوا مع امللوك من مذاهبهم كما

�سيا�سي� ،ما �سار�ا اإليه من �سعف �ا�ستالب.
�من ك ّل طرف من ال�سعو َرين تولد �سبب يف الفرحة بتوبة

�سلكت املوالة من اجلمهور مع اخللفاء ،فعلماء ال�سيعة

الطواغيت ،فمن الثقة املطلقة بالدين �عظمته� ،سهل

�ساند�ا �اأيد�ا الوزراء �امللوك الذين على مذهبهم
من البويهيني �ال�سفويني �القاجار� ،تعاطفوا معهم
مذهبي ًا� ،انطلت عليهم األعيبهم� ،كذلك الأمر مع

على امل�سلمني اأن ي�سدقوا اأن الطاغية قد ا�ستب�سر
�فاء اإىل ر�سده� ،خاف على اآخرته ،اأ� اأ ّنه اأب�سر من

يخت�س ب�سنف من العرب امل�سلمني
�هذا ال�سعور ل
ّ

�قمع املعار�سني� ،ا�ستمراأ اجلمهور حال�ة املتع� ،ر�يدا

عظمة الإميان �ذاق من حال�ته ما مل يكن قد ذاق،

د�ن اآخر ،بل �ل باملتدينني من اأبناء الأ ّمة ،بل �ل
بامل�سلمني منهم ،فهو �سعور يجتاح ك ّل اأبناء الأ ّمة

ر�يدا خبت ر�ح امل�سوؤ�لية �الت�سحية فيهم� ،ماتت ر�ح

الإ�سماعيليني �الإبا�سيني �الزيدية.

�مل ل؟ �الدين �سيء عظيم قد اآمنت به امللوك مبجرد

فاحلكام كانوا يوظفون املذهب �الع�سبيات املذهبية
ل�ساحلهم يف الهيمنة على اجلمهور ،فمع ك ّل اإعدام

اأن �سمعت به ،حدث هذا مللك البحرين �عمان� ،اأ�س َّره

العرب ّية �الإ�سالمية تقريب ًا ،مبا فيهم العلمانيون �غري
املتدينني �امل�سيحيون ،اإ ّنه �سعور اأ ّمة عزيزة النف�س قد

ملك احلب�سة �مات عليه� ،اأ�س َّره هرقل الر�م �كتمه
خوف ًا من قومه ،هكذا دغدغ عاطفتنا تاريخنا� ،قد

ملفكر اأ� معار�س عليك ببناء ميتم� ،مع ك ّل �سلب
للمال العام اجعل طريق احلاج اآمن ًا� ،مع كل هدم

اآمنت به �سعوب عظيمة كالفر�س� ،انت�سر كاأ�سرع دين

بيت اأقم منارة �م�سجد ًا� ،اذهب �مترغ يف احلرم اأ�

يف الآفاق ،فلم ل يثوب له ال�سالون من اأبنائه؟ �لهذا

يف ال�سريح ،فهذه هي اأد�ية نفو�س العوام� ،هذه هي

فما اأن ُيظهر التم�ساح دموعه حتّى ت�سدقه القلوب
الوالهة ،لأ ّنها تريد اأن ت�سدق ذلك� ،تريد اأن ترتاح

�لكن اجلمهور ل زال ينتظر ابن خطاب جديد ،يعدل

لبارقة من اأمل بعودة الرا�سدين ،عودة �م�سة من زمن

فياأمن فينام م�ستظال ب�سجرة على قارعة الطريق� ،هو

العدالة الذي �سمعت به �مل تره.

�هم لن يعود ،فقد اغتيل الرا�سد�ن �بقي غريهم� ،لن

�من ال�سعور بالهوان بعد العز ،تو َلد بالأ ّمة �سوق حارق

تتخل�س الأ ّمة من ماأزقها ما مل مت�سك زمامها بنف�سها،

لوقفة عزّ ،تعيد لها جمدها اأمام الأعداء� ،لهذا فما اأن

�تف�سل بني ال�سلطات.

يقلب طاغية ما موقفه من اخلنوع �ال�ست�سالم للغرب

 .2اإنّ امل�سلمني �اإىل اليوم يعي�سون بني جتاذبني من

املتجرب �لأمريكا ال�سيطان ،حتّى ترتفع الأهازيج
ال�سعبية� ،تخفق قلوب الأ ّمة ك ّلها معه ،متنا�سية

�اأنها ر�سالة ال�سماء لأهل الأر�س� ،اأنهم اأ�سحاب

جرب�ته �ظلمه� ،ل�سان حالها يخاطبه :فلتكن قاتلي

الكتاب املقد�س ال�سحيح الوحيد يف الدنيا� ،الذي

�ظاملي؛ ل باأ�س ،فقط اأ�سقني كاأ�س ع ّز حترقت نف�سي
اإليه�� ،ساأ�سفح عن ظلمك �جرب�تك ،فقط قف ممانع ًا

هي ر�ح الهوان �املذلة� ،احل�سرة على ما كان من عز

�سد الهوان.

بع�س اأد�ات احلكم.

ال�سعور اأ�لهما الثقة العظيمة يف فكر الدين �ثقافته،

�سيظهره اهلل على الدين كله �لو كره امل�سركون� ،الثانية

�سبعت ذ ًل� ،ل يهم بداهة اأن يكون عمل املمانعة هذا
�سحيح ًا اأ� خاطئ ًا ،فقد يرف�سه العقل كتفجري الربجني،

الواجب� ،اجب تغيري املنكر �الأمر باملعر�ف� ،لكن
اأثرا من �سمري يبقى ي�ساغب النف�س �يحرمها من نيل
كل الر�سا �ال�سكينة للمتعة� ،سعور برتك الواجب يف
التغيري �لو بالقلب �الل�سان� ،هذا فيه بع�س تنغي�س،
فما اأن يظهر الطاغية �جها من دين حتى تت�سارع

�لكن هام�س ًا من الرتياح النف�سي الذي ل يعلم م�سدره
يعم العرب �امل�سلمني �رمبا ك ّل املظلومني ،لأنّ ال�سعور
ّ

بل يف نفاقه ،فليكن عمري الكالم معا�ية امل�سمون،

بالإذلل �املهانة على يد اأمريكا �الغرب اأعمق اأثر ًا

فما جلمهور املتعة �درة عمر �مرقعة علي ،فهذا زمن

يف نفو�س اأبناء الأ ّمة من ظلم �طغيان جبابرتها� ،هو

�لني
النعيم� ،اخلليفة املحبوب هو من ��سع املتعة ّ

ال�سبب الأكرب يف ن ّو اجتاهات التطرف فيها ،فهي

الدنيا� ،لو جاءنا اليوم من يريد بنا حياة الرا�سدين

مو�سوع ًّيا غري قادرة على حتمل املذلة ملا لنهاية.

لقتلناه من يومه ،فدنيانا �نفو�سنا مل تعد حتتمل زهد

 .3لقد تغري العرب �امل�سلمون اأثناء اخلالفة الرا�سدة،

علي �تق�سف عمر ،بل هي معجبة مبعا�ية �الر�سيد.

النفو�س الراغبة للمباركة ،هي لي�ست راغبة يف توبته،

حيث مالت اأنف�سهم للدنيا� ،ت�سخم الأمر يف تاريخ غري
الرا�سدين� ،ا�ستعملت الدنيا ��سيلة لك�سب الأن�سار

يذكر لنا �لتاريخ �أن نابليون بونابرت عند
ما غز� م�سر ،ت�سهد بالتوحيد ،وعظم
�مل�سايخ �لأزهريني ،فظنوه �أ�سلم و�ساندوه
يف حربه �سد �ملماليك ،و�أفتو� له بجو�ز
حربهم ،بل وظل بع�سهم يرتحم على �أيامه
حتى بعد �نقالب �لأزهر عليه وحربه �سد
�ل�سعب �مل�سري ،بعد �أن كان يتظاهر باأنه
جاء ليخل�سهم من طغيان �ملماليك.
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�أنّ ّ
كل �لتفا�سري �ملوجودة بني
�أيدينا لي�ست �أكرث من تفا�سري
تاريخية للقر�آن ،لها قيمة تاريخية
عظيمة ،لأنّها نتاج �أ�سخا�ص عكفو�
على در��سة �لقر�آن و�سعو� لتقدمي
فهم ملا ��ست�سعب من �آياته ،لكن وفق
�أدو�تهم �ملعرفية وبيئتهم �لعلمية
�لتي و ّفرها زمانهم وجغر�فيتهم.
�لغر�ئز �حليو�نية و�لطغيان �ملادي ،بل و�أو�صلها يف

�لع�صور كلما �تّ�صحت �آية من �لآفاق (علوم طبيعية

كثري من �لأحيان �إىل �لكفر باجلوهر �لأ�صيل للإن�صان،

علمي) �أو من �لأنف�س (باإز�لة عائق
وكونية باكت�صاف ّ

�أو �إىل نكر�ن وجوده �أ�صل .فهل ميكن �عتبار ما بني

من معوقات فهمها و�كت�صاف �لعلوم �لإن�صانية) .لذلك

�أيدينا من �لتفا�صري نهاية ما يفهم من �آيات �لقر�آن؟

يتف�صر بجهته �لعلمية مبقد�ر
ميكن �لقول باإنّ �لقر�آن ّ

وهل ��صتطاعت هذه �لتفا�صري �أن تقدّم �لقر�آن �لكرمي

(�ص ُنِيهِ ْم
ما طوي كونيا ونف�صيا من م�صرية تقدّم َ
�ل َفاقِ َو ِيف �أَ ْن ُف ِ�صهِ ْم َحتَّى َي َت َب َّ َني َل ُه ْم �أَ َّن ُه ْ َ
�آ َيا ِت َنا ِيف ْ آ
�حلقُّ)

و�أنهيت به �صر�ئعه؟

املف�سرين عرب التاريخ القدمي
تزخر املكتبة الإ�سالمية بالعديد من تفا�سري القراآن الكرمي ،هي ح�سيلة جهد ّ

يف معنى �لتف�صري

(ف�صلت ،)53:علما �أنّ هذ� وجه من بطون �لآية ولي�س
تف�صري ً� بح�صب �صياقها.

واملعا�سر ،لدينا مئات التفا�سري املتفاوتة بني الإطناب امل�سهب والإيجاز غري الوايف ،واملبنية على الكثري من املناهج

يذكر �بن فار�س يف مقايي�س �ل ّلغة يف معنى كلمة ف�صر

هذه �خلا�صية �أي �لتف�صري كظهور متد ّرج للمعنى �لكامل

يف التف�سري ،فمن تفا�سري اعتمدت ب�سكل كلي الرواية والأثر ،وبني اأخرى اعتمدت التف�سري اللغوي والتاريخي

"باأنّ �لفاء و�ل�صني و�لر�ء كلمة و�حدة ّ
تدل على بيان

تو�سل اإليه عقله
املف�سر وما ّ
واأخرى انتهجت مناهج معا�سرة كمنهج التف�سري املو�سوعي للقراآن ،اإىل جانب جهد ّ

�صيء و�إي�صاحه" ،ويقول �صاحب �ملنجد �أنّ �لتف�صري :

عبت عنه كلمة �لتف�صري يف
على م�صاحة �لزمن هو ما ّ
�صياقها �لقر�آين ( َو َق َال � َّل ِذينَ َك َف ُرو� َل ْول ُنزِّ َل َع َل ْي ِه

من اأفكار وتد ّبرات وتاأمالت يف اآيات الذكر احلكيم.

هو �لتاأويل و�لك�صف و�لإي�صاح و�لبيان و�ل�صرح ،وتف�صري

� ْل ُق ْر�آنُ ُج ْم َل ًة َو ِ�حدَ ًة َك َذ ِل َك ِل ُن َثبِّتَ ِب ِه ُفوؤَ�د ََك َو َر َّت ْل َنا ُه
اك ِب ْ َ
َت ْر ِتي ًلَ ،ول َياأْتُو َن َك ِ َمب َث ٍل ِ�إ َّل ِج ْئ َن َ
احلقِّ َو�أَ ْح َ�صنَ

�إنّ �لتف�صري بح�صب �جلذر �ل�صوتي (فاء �لنفتاح،

َتف ِْ�صري ً�)(�لفرقان ،)33 ،32:فاجلملة �لو�حدة تنفي

و�صني �ل�صتمر�ر ،ور�ء �لتك ّرر و�لفاعل ّية) هي من
ُف�صر جمله بعد
�لظهور �لتدريجي �صيئا ف�صيئا ،فالقر�آن ت ّ

�لبيان لأنّ �لبيان يحتاج تف�صيل ،و�لتف�صيل يحتاج
زمان ًا ،و�لتف�صيل�/لتف�صري هو �لذي يثبت يف �لقلب،

وتتبني فقر�ته
تف�صري كلماته �أي �تّ�صاحها �صيئا ف�صيئاّ ،

فكان �لتف�صيل هو �لتف�صري �أي �لظهور �ملتد ّرج للقر�آن
مب ّين ًا على م�صاحة عقدين من �لزمن.

ف�سر �لقر�آن؟
هل ّ

كما يليق به باعتباره كتاب هد�ية �ختتمت به كتب �هلل

بقلم� :أ .كرمية عبد�لكرمي �ل�سكر

ف�صر �لقر�آن؟
ولكن �ل�صوؤ�ل �لذي ماز�ل يرتدد ،هو هل ّ
ولع ّل مبعث هذ� �لت�صاوؤل ما ي�صعر به �جلميع من غياب
�صوت �لقر�آن وهد�ه على تفا�صيل كثرية من �حلياة

من حلول للم�صكلت �لقت�صادية و�ملعا�صية وق�صايا
حقوق �لإن�صان و�لتعاي�س بني �لأمم و�ل�صعوب؟ علما
باأنّ عجلة �لعلم ت�صري ب�صورة ّ
مطردة ومتز�يدة ،وتلوح

�ليوم ّية و�لعلم ّية و�لجتماع ّية للمجتمع �مل�صلم .فل
ميكن �إنكار �لبون �لكبري و�لفر�غ �لعميق �لذي مل تتم ّكن

بتو ّقع م�صاعفة �لإنتاج �ملعريف يف �لع�صور �لقريبة

�لتفا�صري �لد�رجة من �صدّه ،وخا�صة يف هذ� �لع�صر

�ملقبلة.

�لثائر ،و�ملتفجرة فيه �صنوف �لعلم و�ملعرفة ،و�ملفعم

�إن غياب �لقر�آن �لروح و�لقر�آن �لقلب �لناب�س باحلياة
�أحدث فر�غا كبري ً� ،كانت له �آثار خطرية يف �صلوك

فما موقع �لقر�آن من �ملذ�هب �جلديدة يف �لفل�صفة

�لأفر�د و�ملجتمعات د�خل بلد �مل�صلمني ،فقد �ص ّهل

و�لعقائد وعلم �لنف�س و�لجتماع؟ وما ر�أيه يف نظريات

عملية �لن�صلخ عن �لقيم �لروحية و�لف�صائل �خللقية،

�لكون و�لف�صاء؟ وما موقفه من �ل�صيحات �حلديثة يف

و�صع�صع مو�زين �حلياة �ل�صو ّية فمال بها �إىل حيث

بالإجناز�ت يف ميادين �لعلوم �لإن�صانية و�لعلمية،
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عامل �ل�صيا�صة و�أنظمة �حلكم؟ وماذ� ميكن �أن يقدّم

�لقر�آن �لكرمي هو عمل ّية بيانه وتو�صيحه و�صرحه.

وتتبني ملمح �صوره
باتّ�صاح عبار�ته �صيئا ف�صيئاّ ،
وتتبني مو��صيعه
باتّ�صاح تركيب �آياته �صيئا ف�صيئاّ ،
باتّ�صاح جمموع �لآيات �لو�ردة فيها �صيئا ف�صيئا،
وتتبني كامل حكمه يف م�صاألة باتّ�صاح جمموع ما ورد
ّ
فيها �صيئا ف�صيئا ،وعلومه وتهذيباته تظهر �صيئا ف�صيئا،
تتف�صر �أي تظهر بالتدريج �إل منب�صطة على
وعلومه ل ّ

ومع ذلك ،فاإنّ �لقر�آن يخب عن نف�صه باأ ّنه �أنزل بلغ ٍة
وح
و��صح ٍة مبينة ( َو ِ�إ َّن ُه َل َت ْن ِزي ُل َر ِّب � ْل َع َ ِاملنيََ ،نزَ َل ِب ِه �ل ُّر ُ
�لأَ ِمنيَُ ،ع َلى َق ْل ِب َك ِل َت ُكونَ ِمنْ ْ�ملُ ِنذرِينَ ِ ،ب ِل َ�صانٍ َع َر ِب ٍّي
ُم ِب ٍني)(�ل�صعر�ء ،)195-192:وقد جعله �خلالق �صه ًل
مي�صر ً� للمتحدّثني بلغته ( َو َل َق ْد َي َّ�ص ْر َنا � ْل ُق ْر�آنَ ِل ِّلذ ْك ِر
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�لقر�آن �أدرى بالكون وباأ�سله وماآله،

�لفيزياء و�لطبيعة و�لطب و�لقت�صاد و�لريا�صيات

�ل ِآخ َر َة)(�لعنكبوت.)20 ،19:

لأنّه مبدعه ومن�سئه ،وهو �أي�سا �أدرى

ميكن �أن ينتج تف�صري� متم ّيز� يلبي متغري�ت �لع�صر،
لأ ّنه من �ل�صعب جد� على عامل �لفقه و�ل�صريعة لوحده

هذه �لدعوة �لقر�آنية للنا�س ل جند لها �ملوقع �حليوي

مهما بلغت درجة علمه �أن يحيط بكل ما �أودعه �هلل

مناد بر�بط بينها وبني فهم �آيات
يف �لتف�صري ،ول من ٍ
متخ�ص�صني يف
�هلل ،وكاأ ّنها فقط من مهمات علماء
ّ

�صبحانه يف كتابه من علوم ومعارف يف ميادين �صتى.

جمالت �جليولوجيا و�لأنرثوبولوجيا و�لأركيولوجيا

هذ� بالإ�صافة �إىل �صرورة �أن يح�صل �لتقارب �لإيجابي

وغريها من �لعلوم �لطبيعية و�لكونية.

�لع�سوية و�لعقلية و�لنف�سية ،لي�ص فقط

للمف�صرين مع م�صائل �لع�صر ،لينفتحو� على
�لفاعل
ّ

للمف�صر �أن يقدّم �لآيات و�أن
ولنا �أن ّ
نت�صور كيف ميكن ّ

متغري�ت �لعلم ،وليكونو� على م�صافة قريبة من م�صرية

يفهم �لإ�صار�ت و�لدللت �للفظية �لو�ردة يف �لقر�آن

يف ع�سر �لتنزيل ،بل يف كل �لع�سور.

و�لتغري�ت يف جمالتها �ملتنوعة.
�لتط ّور�ت
ّ

�لكرمي� ،إن ��صتندت على �أ�صا�س علمي ر�صني ،ووفقا

�ملف�صرة
�ملف�صرين يف �لآيات ّ
فمثل حني نتج ّول يف ر�أي ّ

تو�صل �إليه �لبحث �لعلمي ،مع �لتاأكيد �أن �لقر�آن هو
ملا ّ

لن�صاأة �لكون وبدء �حلياة وخلق �لإن�صان ،جند �أنّ �لعلم

�حلقّ �ل�صريح �صدّقه �لعلم �أم مل ي�صدّقه�� ،صتوفاه

م ّر ب�صل�صلة �فرت��صات �نتهت �إىل عدد حمدود من
�لنظريات �ملقبولة ،لك ّنها مل ترق للو�صول �إىل �لقانون

�لتف�صري �أم مل ي�صتوفه.

بالإن�سان وبطبيعته ومبا ي�سلحه ،لأنّه
يقدم �خلرب�ت
خالقه ور ّبه ،لذلك فاإنّه ّ
و�ملعلومات �لتي تنا�سب حياة هذ�
�لإن�سان وتر�عي متطلباته وحاجاته

َف َه ْل ِمنْ ُم َّد ِك ٍر)(�لقمر ،)17:وطالب �لنا�س بالتد ّبر
وب �أَ ْق َفا ُل َها)
يف �آياته (�أَ َفل َي َتدَ َّب ُرونَ � ْل ُق ْر�آنَ �أَ ْم َع َلى ُق ُل ٍ

ومع �لت�صليم باأنّ �لقر�آن �صالح لك ّل زمان ومكان ،ولديه
�لإجابات �لو�فية على ك ّل �لت�صاوؤلت يف كافة �ملجالت

(حممد.)24:

و�صتى �لعلوم و�ملعارف ،و�أ ّنه ك ّلما تقدّمت �لعلوم

ورغم ذلك فقد بقي �لقر�آن م�صتع�صيا على �لفهم عند

�لإن�صانية فبالإمكان �كت�صاف �ملزيد من معارف �لقر�آن

عامة �مل�صلمني� ،أ ّما خا�صتهم من �ملف�صرين و�لعلماء

�لكرمي وكنوزه �لتي مل تكن معروفة من قبل� ،إل �أنّ ذلك

وبني ،ف�ص ّرقو� فيه
فلقد �ختلفو� حتى يف ما هو و��ص ٌح ّ

ي�صتلزم من �أهل �ملعرفة �أن يدفعو� يف هذ� �لجتاه،

وغ ّربو� ،وذهبو� يف تف�صري �آياته مذ�هب عديدة ،حتى

وي�صعو� لتقدمي �لقر�آن �لكرمي ككتاب من لدن �خلالق

�أنّ �ملرء ليحار �أ ّيهما يختار ،وكثري� ما يعجب ل�صطحات

�حلكيم �لعليم ،وهو هد�ية وب�صائر ورحمة للعاملني.
�إ ّننا بحاجة �إىل تف�صري متجدّد ،مع �ل�صتفادة مما هو

بل ريب� ،لقر�آن �أ�صا�صا هو كتاب هد�ية �لإن�صان

�صالح يف �لتفا�صري �لقدمية ،تف�صري ل يق ّيد �لآيات بقيد
�ملف�صرون � ّإنا هي
ثقيل ي�صعب عليها ف ّكه ،فما قدّمه ّ

و�لب�هني على �لتوحيد ،وتبز جمال �خلري وقبح
�ل�صر ،وتوؤ ّكد على حتمية �حل�صاب و�جلنة و�لنار� ،إل

ناذج للتف�صري بح�صب ما �أتاحته لهم �أدو�ت ع�صرهم
�ملعرفية وقدر�تهم �لعلمية و�لعقلية .فك ّل �لتفا�صري

�أنّ �لقر�آن  -يف جممله -من �ملمكن �أن يغذي �لعلوم
تخ�ص�صاتها ،ففيه �صيء من
�لأ�صا�صية مبختلف
ّ

�ملوجودة بني �أيدينا لي�صت �أكرث من تفا�صري تاريخية
للقر�آن ،لها قيمة تاريخية عظيمة ،لأ ّنها نتاج �أ�صخا�س

�لعلوم �لكونية ،و�ل�صحية و�لنف�صية و�لجتماعية

عكفو� على در��صة �لقر�آن و�صعو� لتقدمي فهم ملا

من �ل�سروري تع ّلم �للغة �لعربية ،ل�سان �لقر�آن

و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية ،جتدها يف �صورة �إ�صار�ت

��صت�صعب من �آياته ،لكن وفق �أدو�تهم �ملعرفية وبيئتهم

للتبحر يف �لعلوم
تكرث �أو تقل ،وفيه �أي�صا دعوة �صريحة ّ

�لعلمية �لتي و ّفرها زمانهم وجغر�فيتهم.

بد من در��سة
�لكرمي� ،إذ هي �أد�ة فهم �لآيات ،ول ّ

�لنافعة و�صب �أغو�رها� ،إذ هي �إحدى خطو�ت حتقيق

لقد كان �لتف�صري حكر� على رجال �لدين و�ل�صريعة

�لغاية �ملرج ّوة خللفة �لأر�س وعمارتها ،لكن مع تط ّور

طو�ل �لعقود �ملا�صية ،لكن �لأمر مل يعد نافعا وكافيا،

تو�صل �إليه �لعلم من معارف
�لعلوم �حلديثة ،ومع ما ّ
و�صلت �إىل ح ّد �لقو�نني و�مل�ص ّلمات ،لنا �أن نت�صاءل ملاذ�

�مللح م�صاركة
وتو�صع �آفاقها� ،صار من ّ
فمع تط ّور �لعلوم ّ
�أويل �لخت�صا�س يف تقدمي تف�صري لآيات �لقر�آن ك ّل يف

ن�صطدم بتف�صري يعار�س �لعلم؟

تو�صع د�ئرة �لتف�صري ليدخل فيها علماء
جماله ،فاإنّ ّ

�ملف�صر �أو ذ�ك.
هذ� ّ
�إىل �هلل و�إىل �لنور و�ل�صلح ،فاآياته تقدّم �حلجج
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�لقطعي �أو �لقاعدة �لثابتة� ،أ ّما �لتف�صري فقد جاء هزيل
مي�س �حلقيقة �لتي ت�صتبطنها �لآيات،
مل ي�صتطع �أن ّ

�ل�ص َما َء
كمثال على ما نقول ،نذكر قوله تعاىلَ ( :و َّ
و�ص ُعونَ )(�لذ�ريات ،)47:فقد
َب َن ْي َناهَ ا ِباأَ ْييدٍ َو ِ�إ َّنا َملُ ِ
ذكر �ملح ّقق �لر�زي يف تف�صريه �لكبري معنيني� ،لأ ّول:

للمف�صرين �أن يعرتفو� بعجزهم عن
وكان من �لأوىل
ّ

قال "ملو�صعون" من �ل�صعة �أي �أو�صعناها بحيث �صارت

�صرحها �أو ي�صعو� �صروحهم على نحو �لفر�صية و�لر�أي
ل �جلزم ،لأ ّنها من �لق�صايا �لتي ل ميكن للإن�صان مهما

�لأر�س وما يحيط بها من �ملاء و�لهو�ء بالن�صبة �إىل

بلغ علمه �أن ي�صل فيها �إىل ت�ص ّور �صحيح �إل بالت�صديد،
�ل�ص َم َو ِ�ت َو�لأَ ْر ِ�س َول َخ ْلقَ
لقوله َ
(ما �أَ ْ�ص َه ْد ُت ُه ْم َخ ْلقَ َّ
�أَن ُف ِ�صهِ ْم)(�لكهف� ،)51:أو بال�صري يف �لأر�س وجمع
�لأدلة و�ل�صو�هد و�لنظر فيها ،و��صتخل�س �لنتائج،
وقد دعا �لقر�آن لذلك�( :أَ َو َ ْمل َي َر ْو� َك ْي َف ُي ْب ِد ُئ َّ ُ
�هلل
َْ
ريُ ،ق ْل ِ�ص ُريو� ِيف
�خل ْلقَ ُث َّم ُي ِعي ُد ُه ِ�إنَّ َذ ِل َك َع َلى َّ ِ
�هلل َي ِ�ص ٌ
�خل ْلقَ ُث َّم َّ ُ
�لأَ ْر ِ�س َفا ْن ُظ ُرو� َك ْي َف بَدَ َ�أ ْ َ
ن�ص ُئ �ل َّن ْ�صاأَ َة
�هلل ُي ِ

�ل�صماء و�صعتها كحلقة يف فلة ،و�لبناء �لو��صع �لف�صاء،
و�لثاين" :ملو�صعون" �أي لقادرون كقوله تعاىل" :ل يكلف
�هلل نف�صا �إل و�صعها" ،وذكر �ل�صيد �لطباطبائي يف
تف�صري �مليز�ن �أنّ "ملو�صعون" �إ�صارة �إىل �أ ّنه ذو قدرة
و��صعة ل يعجزها �صيء� ،أو �أنّ بناءها قائم على نعمة
ل تقدّر بقدر لأ ّنه ذو ذو �صعة وغنى ل تنفذ خز�ئنه
بالإعطاء و�لرزق.
�أما �ليوم ،فيحدّثنا علماء �لكون ،باأنّ �ملج ّر�ت وجت ّمعاتها

�أ�سولها وقو�عدها وخ�سائ�سها و�أ�س�سها �لأ�سيلة،
مقدمة تعني �لباحثني على تقدمي تف�سري
لتكون ّ
مالئم لألفاظ �لقر�آن �لكرمي.

45

وما يدور يف �أفلكها هي كتل غازية هائلة من �لدخان

�لوحيد �لذي ت�صكل ذر�ته تكوين ًا مميز ً� يختلف عن
غريه من �ملعادن ،و�أ ّنه يحتاج �إىل طاقة هائلة تبلغ �أربع

�لكون ،و�أنّ هذ� �لأمر حا�صل منذ ح�صل �لنفجار

مر�ت جمموع �لطاقة �ملوجودة يف �ملجموعة �ل�صم�صية،
فقد جت ّلت لنا معنى "�أنزل" يف �آية �حلديدَ ( :و�أَ ْنزَ ْل َنا
َْ
ا�س)(�حلديد،)25:
�حل ِديدَ ِفي ِه َباأْ ٌ�س َ�ص ِدي ٌد َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ

يتو�صع معها
تتو�صع ويزد�د �نت�صارها ،ومن ثم ّ
ما تز�ل ّ
�لعظيم يف �لكتلة �لغازية �لأوىل وما يز�ل قائما ،هذ�
�لتط ّور �ملعريف ،قاد �إىل تف�صري �فرت��صي �آخر ،وهو �أنّ
و�ص ُعونَ ) يفيد
�ل�ص َما َء َب َن ْي َناهَ ا ِب َاأ ْييدٍ َو ِ�إ َّنا َملُ ِ
قوله تعاىل ( َو َّ
تو�صع م�صتمر ،لتتفق مفرد�ت �لآية
�أن �لكون يف حالة ّ
مع �لك�صف �لعلمي يف �لع�صر �حلديث ،على �أ ّننا ُنذ ّكر

�لظاهر �صياقيا �آخر.

ول مو�سوعة علمية ،ولي�ص �ملطلوب منه
ك�سف �حلقائق وتاأ�سي�ص مبادئ �لعلوم
�ملختلفة ،وهو مل ينزل ليكون بديال عن
�سعي �لإن�سان نحو �لكت�ساف و�لخرت�ع
و�سن �لقو�نني ومعرفة �حلقائق و�ملبادئ �لتي
ّ
وت�سري هذ� �لكون� ،إنّه كتاب
حتكم �ملوجود�ت
ّ

�أ ّما ما تطرحه مد�ر�س �لعلم يف �لطبيعة و�لعلوم
�لإن�صانية من نظريات حتتمل �ل�صحة و�خلطاأ ،فاإ ّنه من

هد�ية جاء مبنهج ر ّباين لدعوة �لنا�ص �إىل

بقطعها من �صياقها� ،أي من �لآية كنظام يعمل فيها

يتم �إيجاد نوع من �لتنا�صق بني هذه �لنظريات
�ملفيد �أن ّ

وتعمل فيه� ،أ ّما �لآية د�خل �صياقها فلها تف�صري �آخر غري

وبني �ملفاهيم ذ�ت �ل�صلة يف �لآيات �لقر�آنيةّ ،ثم حماولة

�هلل وقيادتهم �سبيل �ل�ستقامة.

هذ� ،يدور مد�ر جمموع عنا�صر �لآية ،كمعنى �ل�صماء،
و�صمري �ملتك ِّلم من قوى �لتدبري وو�صائط �خللق باإذن

�لبحث عن �لقدر �مل�صرتك بينها ،وبني مو�قع �للتقاء

�أنّ هذ� �لتف�صري �لعلمي �ملحتمل من �لآية ،هو من �لآية

�هلل ،و�لعلقة بني �ل�صماء و�لأر�س ،حيث جاءت يف
و�ص ُعونَ ،
�ل�ص َماء َب َن ْي َناهَ ا ِب َاأ ْيدٍ َو�إِ َّنا َملُ ِ
�صياق تقول فيهَ ( :و َّ
�ل ْر َ�س َف َر ْ�ص َناهَ ا َف ِن ْع َم ْ َ�مل ِاهدُونَ َ ،و ِمن ُك ِّل َ�ص ْيءٍ َخ َل ْق َنا
َو ْ َأ

و�لفرت�ق ،وهكذ� ميكن �أن يقدّم �لقر�آن توجيها للعلوم،
وميكن �أن يكون ر�فد� لها ،كما ميكن �أن ت�صادق �آياته
على �لنظريات وتوؤ ّكد �صحتها ،لأنّ �لقر�آن �أدرى بالكون
وباأ�صله وماآله ،لأ ّنه من �خلالق ،مبدع �لكون ومن�صئه،
وهو �أي�صا �أدرى بالإن�صان وبطبيعته ومبا ي�صلحه ،لأ ّنه

َز ْو َج ْ ِني )...فال�صياق يتك ّلم عن فاعل ّية قوى �لتدبري،
وعن �لنظام �لكوكبي �لذي �أُهّ ل لوجود �لإن�صان من

خالقه ور ّبه ،لذلك فاإ ّنه يقدّم �خلب�ت و�ملعلومات �لتي

خلق �ل�صماء �لأر�صية وهي �لغلف �جل ّوي بطبقاتها،

تنا�صب حياة هذ� �لإن�صان وتر�عي متطلباته وحاجاته

ومن متهيد �لأر�س �لتي هي �لياب�صة ل غري لحت�صان

�لع�صوية و�لعقلية و�لنف�صية ،لي�س فقط يف ع�صر
�لتنزيل ،بل يف ك ّل �لع�صور ،لأنّ غاية �لقر�آن �أن ير�صد

وبناء �ل�صماء بق ّوة حمكمة موؤ ّيدة ومتهيد �لأر�س �أمو ٌر
ّمتت قبل �أربع مليار�ت �صنة و�أفعالها ما�صية� ،أ ّما �صيغة

�لإن�صان �إىل �ل�صلح ويعينه على �لو�صول �إىل م�صتوى

بذور �حلياة �لزوجية �لنباتية فاحليو�نية فالب�صرية،

"ملو�صعون" �مل�صتقبل ّية زمن �خلطاب �لقر�آين فهي ّ
تدل
يتم تبديل
�أنّ �لأمر مل يقع بعد و�صيقع م�صتقب ًل حني ّ

�لكمال.
وعلى ذلك ل بد من تطوير وتو�صيع مر�كز �لدر��صات
و�لبحوث �لقر�آنية ،ول ب ّد �أن تبنى على �أ�صا�س منهجي

�ل ِّر َي ِاح �آ َياتٌ ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ )(�جلاثية.)5 :
�إ�صافة �إىل �صرورة تع ّلم �للغة �لعربية لأنها مدخل

مبادئ �لعلوم �ملختلفة ،مل ينزل ليكون بديل عن

لفهم مر�د �لآيات ،ثم �أخري� ل بد من �عتماد مناهج

�صعي �لإن�صان نحو �لكت�صاف و�لخرت�ع و�صنّ �لقو�نني

معا�صرة لتف�صري �لقر�آن �لكرمي ،بعيد� عما د ُّ�س من

وت�صري
ومعرفة �حلقائق و�ملبادئ �لتي حتكم �ملوجود�ت ّ
هذ� �لكون ،بل جاء مبنهج ر ّباين لدعوة �لنا�س �إىل �هلل

وقو�عد �لتفكري �لعلمي �لر�صني.

وقيادتهم �صبيل �ل�صتقامة ،و�إخر�جهم من �لظلمات
�إىل �لنور ،وحل ّثهم على �لعمل وبذل �جلهد لأد�ء �أمانة
َاب
خلفة �لأر�س وعمارتها ( َق ْد َجا َء ُك ْم ِمنْ َّ ِ
�هلل ُنو ٌر َو ِكت ٌ

�لإ�صر�ئيليات �أو ثبت �صقمه من �ملرويات ،لتتنا�صب
نحن نتلك �لقر�آن ذلك �لوحي �ل�صماوي �ملعجز ،ومن
�لو�جب �إعادة �لنظر يف �آياته ،وعدم حب�صه يف متون
�لتفا�صري �ل�صابقة �أو �للحقة ،وعلينا ت�صخري �إمكانيات
�لعلم و�ملعرفة للتع ّرف على �صننه ،وفهم غاياته،

ُم ِبنيٌَ ،ي ْه ِدي ِب ِه َّ ُ
لم
�هلل َمنْ � َّت َب َع ر ِْ�ص َو� َن ُه ُ�ص ُب َل َّ
�ل�ص ِ
َو ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِمنْ ُّ
ات ِ�إ َىل �ل ُّنو ِر ِب ِاإ ْذ ِن ِه َو َي ْه ِديهِ ْم ِ�إ َىل
�لظ ُل َم ِ

و�ل�صرت�صاد بهد�ه.
فالتف�صري يف جميع �لأزمنة جهد ب�صرى ل ينبغي �أن

فامل�صئولية �لكبى تقع على عاتق من يت�صدّى لتف�صري

مي�س قد�ص ّية
يحتكره �أحد ،وينبغي �أن يطرح باأ�صلوب ل ّ

�لقر�آن �لكرمي ليح ّوله �إىل كتاب حياة ،ور�صائل من

�لن�س �لقر�آين وعظمة معانيه ،فالقر�آن �لكرمي �صيبقى

�لرب ،يح ّر�س �لنا�س جميعا على �لتاأ ّمل فيه وملزمته

هو �لثابت �لوحيد �لذي تهفو �إليه �ملعارف مهما تاهت يف
طريقها �أو �ص ّلت �صبيلها ،وك ّلما تقدّم �لإن�صان �صتظهر

و�لرغبة �ل�صادقة يف فهمه وتطبيقه ،كما هو بعيد�
تتغري عقيدة عو�م
عن �لهوى و�لإتباع �لأهوج .فما ْمل ّ
�مل�صلمني جتاه �لقر�آن �لعظيم �أ ّو ًل ،وما مل يعر�س
تف�صري �لقر�آن متنا�صبا مع �أدو�ت �لعلم و�ملنطق �لعقلي
و�لروحي فلنْ نتم ّكن من �لتجاوب معه� ،أو حت ّمل

كيفي لنظام �ل�صماء و�لأر�س (كامل �لكوكب بج ّوه
�إذن �لنظريات �لعلمية �إن تعزّزت بالأدلة و�لب�هني

�ملعرفة تتّ�صع وتتط ّور عب �لأجيال ،ثم �لت�صجيع على

تف�صر
و�صاندتها �لبحوث �لعلمية �لر�صينة ميكن �أن ّ

�لتفكري و�إعمال �لعقل باعتباره ركن �ملعتقد�ت �لأول،

حقائق �لآفاق و�لأنف�س �أمامه و��صحة جل ّية ،و�صتقوده

�آيات �لقر�آن �لكرمي ،لأنّ �لقر�آن ل ميكن �إل �أن يكون

فما �أوجبه كان و�جبا وما �أحاله كان حمال وما �أجازه

د�عما للعلم �لذي ثبت بالدليل �لقطعي �صحته ،وحينها

كان جائز�� ،إذعانا للآيات �لكثرية �لتي دعت �إىل تثوير

�صنجد بريقا ز�هيا للآيات �لكرمية ،فحني �أثبت �لعلماء

�لعقل ،و�إىل دعم �حلقائق باحلجج �لعقلية ،كقوله
تعاىلَ ( :و�خْ ِت َل ِف �ل َّل ْي ِل َو�ل َّن َها ِر َو َما �أَنزَ َل َّ ُ
�هلل ِمنْ
يف
�ل�ص َما ِء ِمنْ ِر ْزقٍ َفاأَ ْح َيا ِب ِه َْ أ
�ل ْر َ�س َب ْعدَ َم ْو ِت َها َوت َْ�ص ِر ِ
َّ

�إىل �لإقر�ر باأنّ ما قاله �لقر�آن هو �حلقّ �ل�صريح.
و�لقر�آن كتاب هد�ية (�إِنَّ هَ َذ� � ْل ُق ْر�آنَ َي ْه ِدي ِل َّل ِتي ِه َي
َ�أ ْق َو ُم)(�لإ�صر�ء ،)9:ولي�س كتابا تاريخيا ،ول مو�صوعة

�أن �حلديد ل ميكن �أن يكون قد تك ّون على �لأر�س ،ول
ب ّد �أ ّنه عن�صر غريب وفد �إىل �لأر�س ،لأ ّنه �ملعدن

علمية ،ولي�س �ملطلوب منه ك�صف �حلقائق وتاأ�صي�س

�ط ُم ْ�ص َت ِق ٍيم)(�ملائدة.)16 ،15:
ِ�ص َر ٍ

معني يف
ر�صني� ،أ�صا�صه عدم �عتبار م�صتوى معريف ّ
ع�صر من �لع�صور �أ ّنه م�صتوى نهاية �لكمال ،لأنّ

و�أر�صه وغلفه) بعد �ل�صاعة.
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مف�صر ًة بطن ًا كما �أ�صلفنا ل ك�صياق و�إ ّل فمعناها
كاآية ّ

�لقر�آن كتاب هد�ية ولي�ص كتابا تاريخيا،

تو�صياته و�إر�صاد�ته ،و�صي�صدق علينا م�صاألة هجر�نه.
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تبي حكمة
هدفن� �لرئي�س �إذ ً� نّ
�لن�س �لقر�آين ،و��ستله�م مغزى
نّ
ذكوريته ،وهي ذكور نّية بال مو�ربة،
نّ
بغ�س �لنظر عن �سيل �ملح�والت �لتي
�سو�ء مت�هي�
تلوي �مل�س�ألة الإنك�ره�
ً
مع من�هج �أل�سن نّية مقرتحة� ،أو
�سد �تنّه�م�ت غربية،
دف�ع ً� �أعمى نّ

وي�س�ألونك عن �هلل� ..أهو ذ َكر؟!
بقلم �أ .جالل �لق�س�ب.

َ
وخماطبها الرج ُل بال
ا ّإن املُطالع لكتب ال�صماء ،بل لو�صايا الأديان اأين كانت ،يرى بجالء ا ّأن بطلها وحمورها
مف�صر ًة
منازع ،ول تاأخذ املراأة اإ ّل دوراً ثانويا تابع ّياً �ص ّيقاً يف بنية العقيدة وخطابها الديني ،لدرجة اأ ّنا ل جند عامل ًة ِّ
ري تاريخ ّياً لمراأة مث ً
ال للقراآن الكرمي اأو غريه ،مع وجود ونبوغ مئات
لن�صو�ص الوحي وكاأ ّنه ل يعنيها ،فال تف�ص َ
ملما�صها طهار ٌة وتقوىً وفطن ًة ا�صتثنائ ّية
املف�صرين ، 1فكاأ ّنها اأُبعدت عن مالم�صة ن�صو�ص ال�صماء التي ُفر�ص ّ
الرجال ّ
احتكرها الرجل دائماً ،ومل ُت َ
عط املراأة دوراً يف ملحمة التط ّور املعريف ،لدرجة قيل ا ّأن ال�صحابيات ا�صتكني حت ّيز
الوحي وعدم وجود ذكرهنّ (فم ّما اأخرجه الرتمذي واحلاكم عن اأ ّم �صلمة اأ ّنها قالت :يا ر�صول اهلل ل اأ�صمع اهلل
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم اأَ ِّن ل اأُ ِ�صي ُع َع َم َل عَامِ لٍ مِ ْن ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر اأَ ْو اأُ ْن َثى..الخ،
ا�ص َت َج َ
ذكر الن�صاء يف الهجرة ب�صيء! فاأنزل اهلل " َف ْ
واأخرج احلاكم عنها اأي�صاً قالت :قلت يا ر�صول اهلل تذكر الرجال ول تذكر الن�صاء؟! فاأُنزلت " ِاإ َّن ْامل ُ ْ�صلِمِ َ
ني َوا ْمل ُ ْ�ص ِل َماتِ
َوا ْملُوؤْمِ ِن َ
الن�ص املُوحى ،واإذا كان هذا حالها يف خطاب الوحي الإ�صالمي،
ني َوا ْملُوؤْمِ َناتِ ..الخ") ،فالإ�صكال ّية قدمية قدم ّ
فاإ ّنها يف الإجنيل والتوراة تكاد تكون معدومة الذكر ك ُم َ
خاطب بل جم ّرد �صمري غائب و�صامت.
ت�سكيكي� -أنّ �لقر�آن ذو نزعة �إ�سكا ّ
يل م�سروع ،لكن �إجابته �ستغدو خطرية ،حيث �أجاب
�إنّ �إثارة �لإ�سكال -وبنح ٍو
ّ
ذكور ّية يف جممله –مع كونه �سحيح ًا -هي �سبه ٌة ّرمبا �لدين ّيون �ملهوو�سون بتف ّوق �لرجل وباأ ّنه �لق ّيم و�ل مَق ّو�م على
�لتوجهات �ملر�أة يف �ملر�فق ك ّلها ،و�أنه �ملرت ّبع على ق ّمة هرم �خلليقة
بد�أ ترويجها �مل�ست�سرقون ،ثم ك ّررتها ونفختها ّ
�لن�سو ّية �لتح ّررية �ملم ّثلة لبع�س �أن�ساق ّ
�لجتاهات و�لتط ّور ،منه �ختار �هلل ر�س ًال خلطابه ،ومنه �سدر �أ ّول
�لجتاه ب ُبناه �لفل�سف ّيه ب�سدّة يف �أمريكا خملوق �إن�سا ّ
�لليرب�لية ،برز هذ� ّ
ين (فتقول �لتفا�سري��" :سطفى "�آدم"؛
منطق خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،و�أ�سجد له مالئكته،
ويف �ملع�سكر �ل�سيوعي ،ومع ذلك فالفكر ُة ذ�ت
ٍ
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وع ّلمه �أ�سماء ك ّل �سيء ،و�أ�سكنه �جل ّنة") ،و�ملر�أة فر ٌع
منه ،ومن �سلعه �لأعوج ...و�أ ّنها قا�سرة وكانت �سبب
مع�سية �آدم وبالتايل خروج �جلن�س �لب�سري من �جل ّنة،
(طبع ًا هذه جت ّنيات وتلبي�سات رجال ّية نق�سناها بقر�ءة
ن�سو�س �لقر�آن باحلقّ كما نزلت ،يف بحوث تف�سيل ّية
ّ

باأن�سنة �خلطاب �لديني وبن�سو ّية �لفكرة قر�أت "قل هي
�هلل �أحد" ،بتغيري �ل�سمري "هو" هلل –�سبحانه� -لذي
عقلي
ينبغي بح�سبها �أن يكون موؤ ّنث ًا! (طبع ًا هذ� �سف ٌه ّ
فالأنوثة و�لذكورة ل حتكمان عو�ل �ملالئكة ،فكيف
باخلالق ج ّل عن �ل�س مَبه و�ملثيل؟!).

كاملة)! 2

وردّت �حلركة �لرجالية (�لفقهية منها باخل�سو�س)

�إذن ،هم �أجابو� باأمر مقدّمتهم قد �س ّرحت به ،باأنّ
موج ٌه للجن�س �لأف�سل ،و�لأعلى ،و�لأعقل،
�لقر�آن فع ًال ّ

باأنّ هذ� �سنع �هلل و�ختياره ول ينبغي �لعرت��س على

و�لأوىل بالريادة وبالقيادة وباإناطة �لرتبية ،وب�سرف
حمل �لر�سالة ،و�ملر�أة هي مفعو ٌل وتاب ٌع ومتلقي عن

ق�سائه� ،هلل ّ
خا�سة ومه ّمة حمدّدة
ف�سل �لرجل حلكمة ّ
ف�سل ُ
�هلل مَ
"مبا ّ
بع�س" (تف�سري "بع�س"
بع�سهم على ٍ
�لأوىل للرجال ،ومدلول "بع�س" �لثانية للن�ساء..

�لرجل ،و�لرجل هو �مل�ستحقّ بالتلقي عن �هلل ج ّل

بح�سبهم ،وهو �أم ٌر ن�سفناه ببحوث �سابقة) ،و�أناط
بالرجال م�سئوليات ل تقوى عليها �لن�ساء ،فلذلك كان

فاحلركات �لن�سوية ذ�ت �ملرجع ّية �لليرب�ل ّية �لتي تنادي

�خلطاب للرجل! هذ� فحوى ما يقال عاد ًة.
بد�ية ينبغي �لتن ّبه� ،أ ّننا ل�سنا ب�سدد مناق�سة ذكور ّية

�ل�ستبد�دي،
�ل�ستعالئي
هذ� �خلطاب �لذكوري
ّ
ّ
�لن�س
بقو�نينه و�إلز�ماته �لذكورية ،وتُنكر ت�سمينه ّ

ٌ
إجحاف �أو متيي ٌز ظاه ٌر
�لأحكام و�إن كان يف بع�سها �
(�أو بح�سب �لظاهر) بحقّ �ملر�أة؛ كامل�سائل �ل�سهرية
إرث وولي ٍة و�سهاد ٍة وقو�م ٍة وع�سم ٍة
حم ّل �لنز�ع ِمن � ٍ

ذك ُره!
بامل�ساو�ة �لتا ّمة ،وباأنّ �لن�ساء �سقائق �لرجال ،ت�ستهجن

�لقر�آين ،لأنه ُيو�سع �ملر�أة دون �لرجل ت�سري ًفا
وتكلي ًفا ،ويجعل �حلياة وكاأ ّنها م�س ّممة مَ
لعال �لذكور
( ،)man's worldحتّى �أنّ �لأديبة �مل�سرية نو�ل

وغريها ،فهذه �أمور عاجلناها يف م�ساحات �أخرى
بالتف�سيل مبا ي�سع فا�س ًال بني �لوحي �لإلهي �لعدل

طبقي
�ل�سعد�وي حت ّذر منه كونه يدفع لتاأ�سي�س نظام ّ
ذكوري ُي�س ّكل �لرجل ق ّمته وعموده �لفقري و�ملر�أة
ّ

مبا �كتنفه من ممار�سة نبو ّية حكيمة وو�قع ّية ،وبني
�لفهم �لب�سري و�لتف�سري �لناق�س و�ملتخ ّلف �لذي

�سح ّيته وم�ستعبدته ،بل ُيقال �أنّ �إحدى �ملهوو�سات

�لن�س
�ساد و�سيطر ،لك ّننا هنا نروم �لتفريق بني
ّ
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و�لرحمة و�ل ّلني و�لود�عة ،لذلك ك ّلفها �سبحانه مَخلق ّي ًا
باحلمل و�لإر�ساع و�لرتبية ،وهذه �أمور يعجز عنها
�لرجل ،و�س ّلحها بالطبيعة �ملنا�سبة لهذه �لوظائف منذ

�إننّ

�لو�قع ،و�خللقة �لطبيع نّية،

و�ل�سلوك ،و�لفطرة ،و�لعقل ،و�لوحي،
ُ
نّ
خملوقة
وكل �الأد نّلة ،ت�سري �أننّ �ملر�أة

�أن ُ�س ِّميت �أ ّول �نثى "حو�ء" كمح�سن رحمة "حتوي"
�خللق حم ًال و�حت�سانا وتن�سئة.
فاإذ� علمنا �أنّ هدف �خلليقة منذ نفخ �لروح �لر ّبانية

جن�س ّية؛ ذكر ّية و�أنثو ّية ،ولك ْون �للغة �لب�سر ّية �لل�سانية
ما هي �إ ّل نتاج ملفاعالت �لعقل حني نزوله عال �لو�قع،
مَ
�ملخاطب �لأ ّول تهذي ًبا ،و�أمر ً� ،وو�سايا،
ونظر ً� لأنّ
وخروجا عن
وكلمات هدى،
ومع�سية ،وندم ًا ،وتوبة،
ِ
ً

و"�لر ْحم" ��ستقنّ من
رحمة و�سالم،
ٍ
نّ
"�لرحمن" بح�سب �مل�أثور ،منذ �لبد�ية

يف �لب�سر و�إن�ساء �جلن�س �لإن�ساين �لعاقل هو خالفة
حب ورحمة
�هلل �أي �لتخ ّلق باأخالق ّ
�لرب و�سفاته من ّ

�لنظام ،وهبوط ًا ،و��ستغا ًل ومقا�سا ًة يف �أر�س �لو�قع،
رج ٌل ذك ٌر (�أي �آدم) ،فانعك�س هذ� على ُبنية �للغة
هو مَ

وحكمة و�سالم و�إبد�ع ..ل�ستنها�س �لدور �ل�ستخاليف،

كونها ترجمانا "و�قعي ّا" للوحي� ،أي كونها ل�سان �لفم

ك�ن �لذي ع�سى وغوى هو �لرجل �آدم.

و�أنّ �لإن�سان �سقط عن مو�كبة �مل�سروع �جلديد بتلبي�س

�ملعرب عن ل�سان �حلال ،فجاءت ُم�سدّرة و ُم�سطبغة
ّ
و ُم مَغ ّلبة بالذكور ّية �لآدم ّية ،وظ ّل �ملخاطب بالوحي ذكر ً�،

�إبلي�س و�إف�ساد نظام �لذ ّرية �لإن�سانية مع �سقطة �آدم
�ل�سر�ة)� ،أدركنا �أنّ هدف
�لأ ّول (ب ّي ّنا هذ� يف بحوث ّ
و�لتوجه" ،وبني تعليالت
"ذكوري �للغة
�لقر�آين كوحي
ّ
ّ

عيب �لثنني �أ ّنهما ينظر�ن من جهتيهما وز�ويتيهما

�لوحي و�ملرتجم به-
�للغوي �-ملن�سكب فيه
�لقالب
وظ ّل
ّ
ُ
ُ
ذكر ّيا تبع ًا ل ُبنيته �لأوىل.

وممار�سات �مل�سلمني وبنية عقائدهم وخطاباتهم

مللء �إنائهما ،ول ي�ستقرئان �لو�قع كما هو لي�سبطا

�لربزخي �لدنيوي،
تاأهيل �لإن�سان �لقابع يف طوره
ّ
ليته ّذب �إن�سا ُنه ويعود �إىل د�ر مق ّره ج ّنة �ل�سالم �لتي

لقد وجدنا �أنّ �ملر�أة يف ك ّل �لرت�ث �لديني� ،أقرب �إىل

وتنظري�تهم لهذه �لذكور ّية� ،لتي �أ�سهمت يف �حتقار
�ملر�أة وظلمها وتخ ّلفها و�إهد�ر كر�متها ،فهذه �أمو ٌر

ملو�سوعه.
�لن�س عليه وي�ستب�سر� عدله ومنا�سبته
ِ
ّ

خرج منها ،و�أنّ �سال�سل �لهدى ُموحا ٌة ليهدي �هلل
الم)(�ملائدة ،)16 :ود�ر
مَ
(م ِن � َّت مَب مَع ر ِْ�س مَو� مَن ُه ُ�س ُب مَل َّ
�ل�س ِ

لدى �هلل حقوق ًا وعقوق ًا على �لرجل �لأب ،ورمي

مقولت "�جلندر" �حلديثة ،بتبديل معنى "رجال"

�ل�سالم ،وليدخل يف �ل�سلم كافة ،ويف�سي �ل�سالم،

�ملح�سنة �لغافلة �أ�س ّد من رمي �ملح�سن وي�ستوجب

ويحيا �ل�سالم.

و"ن�ساء"� ،أو باللتفاف على �ل�سمائر ،وبتغيري بنية

و�إذ� علمنا �أنّ �هلل خلق �خل ْلق للرحمة ( ِ�إ ّل مَمنْ مَر ِح مَم مَر ُّب مَك
مَو ِل مَذ ِل مَك مَخ مَل مَق ُه ْم)(هود ،)119:وعلمنا �أنّ �ملر�أة متتلك

�للعائن و�لعذ�ب ،وقتل �ملر�أة و�سل ُبها �أ�س ّد و�أب�سع و�أنكر،
�ل�سبي،
و�سرب �لفتاة ولو تاأديب ًا �أظلم و�أنكر من �سرب
ّ

ونقول�( :لرجال �س ٌّر من �لن�ساء ،لذلك خطابات �لوحي
وحم َّيدة)،
وخا�سة له �إجما ًل ،و�ملر�أة ُم�ستبعدة ُ
ذكور ّية ّ

ح�س �لرحمة ومق ّومات �ل�سالم و�ل�سكن
طبيعيا وفطريا ّ

ُمد�نة ،ل ُيد� مَفع عنها ول كر�مة ،هي عا ٌر علق ّ
و�لتف
إلهي ،كالتفاف �لنبتة �خلبيثة �ملت�س ّلقة على
ّ
بالن�س �ل ّ
�ساق �سجرة ط ّيبة.
�لن�س �لقر�آين ،و��ستلهام
هدفنا �لرئي�س �إذ ً� ّ
تبني حكمة ّ
مغزى ذكوريته ،وهي ذكور ّية بال مو�ربةّ ،
بغ�س �لنظر

وخرجت حماولت جتديد ّية خجولة حتاول �إخر�ج ُلغة
�لقر�آن من ماأزق ذكور ّيتها (!) ،بع�سها مبا يتّفق مع

�لعربي.
�لل�سان
ّ

�لوحي -كم�سروع بديل -وعلى طول �لتاريخ هو �إعادة
ُ

�لرحمن بالطبيعة" ،و�أع ّز من �لكربيت �لأحمر"،
نبي ،و�ملر�أة �أُ ّم ًا مقدّم ٌة
و�إيذ�وؤها �أك ُرب جرم ًا من �إيذ�ء ّ

و�إيقاع �لأذى �لنف�سي على �ملر�أة وبالذ�ت �حلامل
و�ملر�سع و�ملربية ينتقل جينيا وبرجم ًّيا �إىل �جليل
ورقي طبائعها مبعاملتها
�لثاين ،وتُقا�س �حل�سار�ت ّ

عن �سيل �ملحاولت �لتي تلوي �مل�ساألة لإنكارها �سو� ًء
متاهيا مع مناهج �أل�سن ّية مقرتحة� ،أو دفاع ًا �أعمى �س ّد
ن�س ًا
�تّهامات غربية ،ولي�س هو �لقر�آن فقط مع كونه ّ

و�ل�سرب ،و�أنّ �لرجل هو �لذي يفتقد هذه �ل�سمات ملا
ت�س ّلح به من ق ّوة وعنف وق�سوة وحدّة وطفور� ،أدركنا

للمر�أة.

و�لتف�سيل �سياأتي.

حمفوظ ًا ،بل ك ّل �لن�سو�س �لدينية ،تور�تية� ،إجنيلية
و�سو�ها ،هي ذكورية باملجمل ،طبع ًا بع�سها كان للعقل ّية

� ّأي �جلن�سني �أوىل بامل�سنع �لإلهي لتهيئته "لل�سالم"

لهذ� ،فالذي ُي مَ
خاطب وينبغي خماطبته بـ "�رحمو� مَمن

�إنّ �لو�قع ،و�خللقة �لطبيع ّية ،و�ل�سلوك ،و�لفطرة،
و�لعقل ،و�لوحي ،وك ّل �لأد ّلة ،ت�سري �أنّ �ملر�أة خملوق ُة

و"�لرحمة" ،فاآدم ولي�س حو�ء هو �لذي تاب �هلل عليه

�لكهنوت ّية �ل�سائدة دو ٌر يف ذكور ّية �سياغتها ،لكن هذ�

رحم ٍة و�سالم ،و"�ل ّر ْحم" ��ستقّ من "�لرحمن" بح�سب

يف �لأر�س يرح ْمكم من يف �ل�سماء" وهو خطاب ذكوري
مبتك ِّلمه وب�سمائر ُخم مَ
اطبيه ،هم �لرجال ،ومن �لتجاوز

�لن�س �ملوحى �أ ّيا كان.
ل ينفي ذكورية ّ

�ملاأثور ،منذ �لبد�ية كان �لذي ع�سى وغوى هو �لرجل
وزوجك" �آدم لتو ّقع
�آدم ،و�لذي قيل له "��س ُكنْ �أنتمَ
ُ

فخل�سنا �إىل ن�ساء يهتفن؛ �لرجال ينبغي �أن ُي�ساوين

هذه �لعبارة هي عنو�ن �لبحث ك ّله وخال�سته،

ورجال ُيجيبون� :تّقني �هلل ،فالرجال �أف�سل من �لن�ساء
بن�س �هلل وبق�سائه �لكو ّ
ين و�ل�سرعي ،لذلك �خلطاب
ّ

ته ّيجه وعدم مالزمة �سكنه (وهو ما ح�سل) ،و�ملر�أة
�س مَكنٌ بطبيعتها و�ساكن ٌة بفطرتها مَ
(خ مَلقمَ مَل ُك ْم ِمنْ
�أمَ ْن ُف ِ�س ُك ْم مَ�أ ْز مَو�ج ًا ِلت ْمَ�س ُك ُنو� ِ�إ مَل ْي مَها)(�لروم ،)21:و�مل�ساك�س

ذكوري.

هو �لرجل� ،ملر�أة بطبيعتها متتلك �حلنان و�لر ّقة

�لن�ساء ،لكنّ خطاب �لوحي ذكوري ومتييزي بامتياز.
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و�إذ� علمنا �أي�س ًا �أنّ �لوحي موج ٌة ب ّثية كك ّل �لإيحاء�ت،
لي�س عرب ّيا ول �أعجمي ًا ،ول يخ�سع نظا ُمه لثنائ ّية

وتلقى �لكلمات �لأوىل عرب حو�ء ،كما ب ّي ّنا يف "بحوث
�ل�سر�ة" ،ومنذ �س ّلمت ح ّو�ء ر�سالة �لوحي �لأوىل �إىل
تنحت ح ّو�ء باإعطائه �لب�سرى بتو�يل
�آدم �لذي ع�سىّ ،

و�لعبث خماطبة �لن�ساء بذلك ،لأنّ طبيعتهنّ �لرحمة،
ولأنهنّ هنّ �ملظلومات �ملطلوب رحمتهن و(ما �أهانهنّ
�إل لئيم) ،بل هنّ ّ
حمط غايات خطاب �لرجل.

�لر�سائل �لر ّبانية على جن�سه لهد�يتهُ ،
فخوطب ( مَف ِاإ َّما
مَياأْ ِت مَي َّن ُك ْم ِم ِّني هُ دىً مَف مَمنْ مَت ِب مَع هُ دمَ مَ�ي مَفال مَخ ْو ٌف مَع مَل ْيهِ ْم

�إنّ �ملر�أة نفح ٌة رحمانية ،فكما �أنّ �لن�س يقول للرجال

مَول هُ ْم مَي ْحزمَ ُنونمَ )(�لبقرة )38:وفع ًال �سدق �لوعد
وخوطبت �لرجال د�ئم ًا لأن�سنة همج ّيتهم �لدخيلة

(�عبدو� �هلل�/تّقو� �هلل) ،فاإنه يقول لهم �تقو� �هلل
يف �لأرحام �أي�س ًا� ،خلطاب هو للرجال لأ ّنهم بب�ساطة

عليهم و�ملر�فقة لطباعهم ،وكانت �ملر�أة طرف ًا ثانو ّي ًا.

منطق ّية �لطرف �ملر�د تهذيبه ،لذلك منطق �لقر�آن
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وك ّل �مل�ستكربين ...ك ّلهم ،كلُّهم رجال ،حتى �أ ّنك لن
جتد م�سطلح "ديكتاتور�ت ،م�ستبدّ�ت ،ج ّالد�ت،

ينبغي �إرجاعه جلادة �ل�سالم برتك �لإف�ساد و�سفك
جن�سه ( مَو مَما �أمَ ْر مَ�س ْل مَنا
�لدماء ،فبعث له ر�س ًال و�أنبياء من ِ
وحي �إِ مَل ْيهِ ْم ِمنْ �أمَ ْه ِل � ْل ُق مَرى)
ِمنْ مَق ْب ِل مَك �إِ َّل ر مَِجا ًل ُن ِ

ق�مو� ب�أب�سع �جلر�ئم ففتنّ�سو� �ل�سمري ونخرو� �الإمي�ن ،و�لكف�ر،
�لكذ�بون ،و�لذين جعلو� �أنف�سهم � ً
و�ملن�فقون ،و�لكهنة نّ
آلهة ُتعبد،

�لآن� ،قر�أ "�لذكر �حلكيم" �ستجد "�أكرث �أهل �ل ّنار":

(يو�سف ،)109:وقد مَ
قتل �لكثري منهم �س ّر قتلة ،مع
ق ّوتهم ورجولتهم ،فما بالك لو بعث ُ
�هلل ن�سا ًء ملا قتلن

�لظاملني� ،مل�ستكربين� ،لكافرين� ،لطاغني� ،لفاجرين،

نّ
وكل �مل�ستكربين ...ك نّلهم ،ك ُّلهم رج�ل.

�ملنافقني� ،ملطففني� ،ملر�ئني� ،آكلي �أمو�ل �ليتامى،

�لفجار
�ملتوح�سني ّ
فح�سب بل ّمت �غت�سابهنّ من قبل ّ
وجعلهنّ يحملن �سفاح ًا ،وملا �أن�ست �لرجال لغرورهم

نّ
كل طغ�ة �لع�سور �لذين �جت�حو� �لبلد�ن ،و�لذين قتلو� �الأطف�ل،
نّ
و�ملتح�سرة ،و�رتكبو� جر�ئم �حلرب،
و�أب�دو� �ل�سعوب �لبد�ئية
و�غت�سبو� �لن�س�ء ،وه�سمو� جم�جم �الأطف�ل ،و�لذين ب��سم �لدين

ذكوري ،ل للتغليب ،ول للت�سريف ،بل للتكليف فح�سب،
�سمن �مل�سروع �لك ّلي �لذي له بد�ية ونهاية� ،إ ّنه متاما
كما نقول" :ملاذ� ُتوؤخذ �لفتيان �إىل �مل�ست�سفى و ُي مَ
عط ْون
�ل�سحية و�لإر�ساد�ت وتُه مَمل
و�سفات �لدو�ء و�ملو�عظ
ّ
يحب �لفتيان؟ كال ،بل
�لفتيات؟!" هل لأنّ �لطبيب ّ
لأ ّنهم وحدهم �ملر�سى ل �لفتياتُ ،
مر�س �لفتيان ُيعدي

رجال� ،سا�سة ،وقادة ،وتيجان ،و�أباطرة ،وعن�سريون،
رمز
و�ساديون ،و� ُ
أرباب �إحلاد و ُنظم �إف�ساد ،ف ّكر يف ٍ
نف�س
��سم رجل ،ف ّكر يف ٍ
لالإجر�م و�سيقفز لك مبا�سر ًة ُ
قتلت  42مليون نف�س ًا 22 ،مليون 7 ،ماليني 5 ،ماليني،
 3ماليني ..فناز ًل ،وهي �أرقام حقيقية ومو ّثقة عاملي ًا،
فلن يخرج لك �إل �أ�سما ُء رجال ،ك ّل طغاة �لع�سور

ُ
ول ُيحتمل،
ومر�س �لفتيات جاء بالتّبع ،وهو غري معدٍ
و ُيحتمل ،لذلك حني ف�سد �لرج ُل ف�سدت �لدنيا ،و"�إذ�

�لذين �جتاحو� �لبلد�ن ،و�لذين قتلو� �لأطفال،

�لعال ف�سد �لعال"!
ف�سد ِ

ّ
و�ملتح�سرة ،و�رتكبو�
و�أبادو� �ل�سعوب �لبد�ئية

وحني ُ
�فرتي على "�ل�سادق �لأمني" وقيل "�أكرث �أهل

جر�ئم �حلرب ،و�غت�سبو� �لن�ساء ،وه�سمو� جماجم

�لنار �لن�ساء" كانت كذبة رخي�سة ،وت�سحيحها

�لأطفال ،و�سرقو� �ملال ،و�أحرقو� �لأر�س و�لأ�سجار،

"بال�سدق و�لأمانة" �أنّ "�أكرث �أهل �لنار �لرجال" حتى

و�س ّممو� �ملياه ،و�أ�ساعو� �لدمار ،وط ّورو� �أ�سلحة

�أنّ �مر�أتي لوط ونوح هما �ثنتان قبال من ك ّذبهما من

جه ّنم للفتك �ل�سامل ،و�لقنابل �ملح ّرمة و�ل�سو�ريخ

�آلف �لرجال فدم ّر �أ�سحاب لوط بحجارة �لربكان،

�ملفزعة ،وهدّو� �ملباين على �ساكنيها ،وقتلو� �لأبرياء،

و�أغرق قوم نوح من خطيئاتهم ،فقال �لقر�آن ب�ساأنهما
(�س مَر مَب َّ ُ
مَ
وط
�هلل مَم مَث ًال ِل َّل ِذينمَ مَك مَف ُرو� ْ�م مَر�أمَتمَ ُن ٍوح مَو ْ�م مَر�أمَتمَ ُل ٍ
�هلل مَ�س ْيئ ًا مَو ِق مَيل
 ...مَف مَخا مَن مَتاهُ مَما مَف مَل ْم ُي ْغ ِن مَيا مَع ْن ُه مَما ِمنمَ َّ ِ

و��ستبدّو� ،و��ستاأثرو� ،و��ستعبدو� ،و�سنعو� �جلوع،
�لدعارة ،و�ملخدر�ت ،و�لربا ،و�خلمور ،وتاجرو�

� ْد ُخال �ل َّنا مَر مَم مَع �ل َّد ِ�خ ِلنيمَ)(�لتحرمي ،)10:كانتا مثال

بالب�سر ،وح ّولو� �لن�ساء �إىل �إماء للجن�س ،و�جلالدون

"للذين كفرو�" ،ودخلتا �لنار "مع �لد�خلني" ل مع

�لذين عذبو� وقتلو� ،و�ل�س ّفاحون ،و�لذين �أبادو�

�لد�خالت ،لي�س لتغليب �سمري �لذكور ،بل لأنّ �لذكور
هني ،فالرجال �أك ُرث
هم �ملعن ّيون �أ�سا�س ًا ،و�ملر�أة �أم ُرها ّ

�سعوبا باأكملها بعن�سرية بغي�سة و�أحرقوهم ،و�لذين

(و�سنف�سل
�أهل �لنار بلغة �لقر�آن �لذكور ّية ومو�زينه
ّ
هذ� لحق ًا) ،ومبنطق �لتاريخ ،وبالإح�سائيات �لب ّينة،
باأنّ �لرجال هم مَمن قتل ،وذبح ،و�غت�سب ،وهدّم،
وفجر ،و��ستباح� ،أف�سد ،و�سفك
ون�سف ،و�جتاح ،و�أغارّ ،
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�لدماء ،وباأنّ قياد�ت �حلروب وزعماء �لبط�س هم

و�أف�سدو� �لبيئة ،وخ ّربو� �لطبيعة ،وقر�سنو� ،ون�سرو�

مغت�سبات�..لخ"!
�ملفرتين على �هلل� ،ملك ّذبني لر�سله� ،ملجرمني،

�ملرتفني� ،ملف�سدين� ،ملعتدين ،كانزي �لذهب و�لف�سة،

نا�سبت لهم �أن تهديهم عن ق�سوتهم وتديرهم
لها ،وملا
ْ
وتد ّبرهم ،فهم بحاجة لق ّوة �أقوى منهم تع ّلمهم

�ل�سور �ملدنية �لطو�ل و�أكربها ك�سورة �لبقرة و�آل
عمر�ن و�ملائدة و�لن�ساء و�لأنعام وغريها تتك ّلم

�لرحمة و�ل�سالم ،فلذلك ما �أر�سل �هلل �إل رجا ًل ولو
�أر�سل مال ًكا جلعله �أي�سا رج ًال ،يحاورهم ويقارعهم

�لنبي (�س) وك ّذبوه
عن �أهل �لكتاب �لذين حاربو� ّ
أخ�س �ليهود وهوؤلء ك ّلهم رجال� ،ل�سياطني منهم
وبال ّ

ويجال�سهم و ُيجادلهم ويجالدهم ويتحمل ��ستهز�ءهم

وهوؤلء  %99منهم رجال ،ويكفي �أن نعلم �أنّ معظم

و�أذ�هم وحتى قتلهم و�سلبهم ورجمهم له.

و�لكافرون و�ملنافقون ،حتى "�إبلي�س" ل �أحد يتو ّقعه �أن

فخطاب �لقر�آن معظ ُمه تقريعات وهد�ية �سلوك ،وهذه
وجه ٌة للرجال خا�سة� ،أ ّما معارفه وق�س�سه
خطاب ّيات ُم ّ

موجه لإد�نة وتقريع ك ّل هوؤلء �لأ�سناف،
ُ
وخطاب �لقر�آن ّ
وجه باقي �لرجال �أل يكونو� مثلهم ،فيح ّثهم و ُيغريهم
و ُي ّ

وعربه وعلومه فهي للجميع ،فاإذ� ��ستمع �لرجل و�أطاع
فاملر�أة مفرو ٌغ منها لأنها �أ�سمع و�أطوع و�أ�سكن و�أرحم

باجلنان ويخ ّوفهم بالنري�ن� ،أن ُيجاهدو� يف �سبيله
هوؤلء ،فطبيعي �أن يكون  %99من خطابه للرجال،

و�أقل �سرور� ،لذلك جتد �إذ� �أ�سلم �لرجل �أ�سلمت

يكون �مر�أة.

�سو�ء عن وعيده لأ�سر�رهم بالنار وعن وعده �أتقيائهم

�مر�أتُه وبناته ،ولي�س �لعك�س �سحيحا ،لي�س لأنها
تابع و�أق ّل عق ًال بل لأنها �أ�سهل عريكة و�أكرث تو��سعا

وجماهديهم وحم�سنيهم باجلنة و�حلور �لعني ،و�ملر�أة

ورحم ًة و�أقرب فطرة ،و�أخف �سرور� وغرور� وعزّة باإثم
و��ستعال ًء و��ستكبار ً� وطغيان ًا.

للحديث عنها لأنه �أم ٌر مفروغ وو��س ٌح.

هذ� ك ّله كالم بح�سب �لطبيعة و�مل�ساهدة ،ووجود
��ستثناء�ت ن�سائية �سا ّذة ج ّبارة هنا وهناك ل تخ ّل

لها ما له بالتاأكيد ،بح�سب قيا�س �لأولوية ،ول د�عي
ولأنّ �لرجل هو �لذي �أف�سد و�سفك �لدماء ،وهو �لذي

قتلو� �آلف �لأنبياء و�ل�سديقني ،ون�سبو� �مل�سانق،
وطاردو� �ملف ّكرين و�لأحر�ر و�لن�ساء بعنو�ن �لهرطقة
و�ل�سحر ،و�لذين با�سم �لدين قامو� باأب�سع �جلر�ئم
ففتّ�سو� �ل�سمري ونخرو� �لإيان ،و�لكفار ،و�ملنافقون،
و�لكهنة �لك ّذ�بون ،و�لذين جعلو� �أنف�سهم �آله ًة تُعبد،
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لقد وجدن� �أننّ �ملر�أة يف نّ
كل �لرت�ث
�لديني� ،أقرب �إىل �لرحمن ب�لطبيعة،
نبي،
و�إيذ�وؤه� �أك ُ
رب جرم ً� من �إيذ�ء نّ
أ�سد و�أب�سع و�أنكر،
وقتل �ملر�أة و�سل ُبه� � نّ
و�سرب �لفت�ة ولو ت�أديب ً� �أظلم و�أنكر
�ل�سبي ،و�إيق�ع �الأذى �لنف�سي
من �سرب
نّ
على �ملر�أة وب�لذ�ت �حل�مل و�ملر�سع
و�ملربية ينتقل جيني� وبرجم ًّي� �إىل
ورقي
�جليل �لث�ين ،و ُتق��س �حل�س�ر�ت
نّ
طب�ئعه� مبع�ملته� للمر�أة.
بالقاعدة �ملحكمة �ملن�سابة مدى �لتاريخ.
فالقر�آن ل ُي�ساو �لن�ساء بالرجال ،بل م ّيز �لرجال
باخلطاب (�لهد�ئي �لتقريعي �لتهذيبي) لأنّ �لن�ساء
�أف�سل ،وخاطب �لرجل باأل يظلم �ملر�أة ويعطيها حقوقها

و�سي ُك ُم
�ل َّن مَ�ساء مَ�س ُد مَقاتِهِ نَّ  )..وهكذ�  ..حتى �آية ُ ( 11ي ِ
ُّ
�هلل ِيف �أمَ ْو مَل ِد ُك ْم )..ك ّلها ُخم مَ
اط ُبها رجال ،بدليل قوله

هو �لذي يعتدي وي�ستاأثر ويتجاوز على �حلقوق ،ويظلم،

بعدها ( مَو مَل ُك ْم ِن ْ�س ُف مَما مَت مَر مَك �أمَ ْز مَو ُ�ج ُك ْم ِ�إن َّ ْل مَي ُكن َّلهُنَّ
مَ
�ملخاطب " ُك ْم" للرجال ،و�سمري �لغائب
مَو مَلدٌ� )..سمري

وحب �ل�سيطرة،
ويتم ّيز بالق ّوة ،وبهرمونات �لعنفّ ،
فعاجله ل ُيعاجله باأل يظلم �ملر�أة و ُيوؤتيها حقوقها كما يف

�ملُتح َّدث عنه "هُ ن" ن�ساءّ ،ثم ُيعلن مهدّد ً� جمتمع
�هلل ( )..مَو مَمن مَي ْع ِ�س ّ مَ
�هلل مَو مَر ُ�سو مَل ُه
�لرجال ( ِت ْل مَك ُحدُو ُد ّ ِ

موج ٍه
�سورة �لن�ساء �لتي تتكلم عن �لن�ساء لكن بخطاب ّ
للرجل ،حتى �آية �لإرث تتك ّلم للرجال ب�سمري �ملُ مَ
خاطب

�ب ُّمهِ نيٌ)
مَو مَي مَت مَع َّد ُحدُو مَد ُه ُي ْد ِخ ْل ُه مَنا ًر� مَخالِدً � ِفي مَها مَو مَل ُه مَع مَذ ٌ

لي�س لأنه �ملق ّرب من �لإله و�لأ�سرف ل ُيخاطبه ،بل لأنه

وعن �لن�ساء ب�سمري �لغائب (�إن ل يكن لكم ولد�/إن ل
يكن لهنّ ولد) ،لأنها �مله�سومة �حلقّ وهو �لها�سم.
�سورة �لن�ساء ،كع ّين ٍة �ختبار ،بل كا ّ
أدل منوذج للخطاب
�لقر�آين ،لفح�س ذكور ّيته بثنايا �سور ٍة �ملفرو�س �أن
خا�سة بالن�ساء وحدهنّ  ،فاإذ� بنا نلفى �لعك�س
تكون ّ
خطاب للرجال لت�سديدهم يف معرتكهم
متام ًا� ،أ ّنها ك ّلها
ٌ
ولتقليم �أظافرهم وتهذيب رعوناتهم جتاه �لن�ساء،
فمنذ �أ ّول �آية خاطبتهم ( مَو� َّت ُقو ْ� ّ مَ
�هلل � َّل ِذي ت مَمَ�ساء ُلونمَ
ِب ِه مَو�لأمَ ْر مَح مَام) و�لأرحام هنّ �لن�ساء ،وثانيها ( مَو�آتُو ْ�

� ْل مَيت مَمَامى �أمَ ْم مَو� مَل ُه ْم) ،وثالثها ( مَو ِ�إنْ ِخ ْفت ُْم مَ�أ َّل ُتق ِْ�س ُطو ْ� ِيف
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اب مَل ُكم ِّمنمَ �ل ِّن مَ�ساء) وهي �آية
� ْل مَيت مَمَامى مَف ِ
انك ُحو ْ� مَما مَط مَ
حقوق ّية �أُ�سيء توظيفها وتف�سريها ،ور�بعها ( مَو�آتُو ْ�

وتُو��سل �ل�سورة حديثها للرجال عن �لن�ساء ب�سمري
�لغائب ( مَو�ل َّال ِتي مَياأْ ِت مَني � ْل مَف ِاح مَ�س مَة ِمن ِّن مَ�ساآ ِئ ُك ْم)..
وتخ�س �لرجال ب�سمري �ملُ مَ
خاطب ( مَو�ل َّل مَذ�نمَ مَياأْ ِت مَيا ِن مَها
ّ

ِمن ُك ْم ( .. )..مَيا �أمَ ُّي مَها � َّل ِذينمَ � مَآم ُنو ْ� مَل مَي ِح ُّل مَل ُك ْم �أمَن ت ِمَر ُثو ْ�
�ل ِّن مَ�ساء مَك ْرهً ا مَو مَل مَت ْع ُ�س ُلوهُ نَّ  ( .. )..مَو مَل ت ِمَنك ُحو ْ� مَما مَن مَك مَح
(ح ِّر مَم ْت مَع مَل ْي ُك ْم �أُ َّم مَها ُت ُك ْم مَو مَب مَنا ُت ُك ْم
�آ مَباوؤُ ُكم ِّمنمَ �ل ِّن مَ�ساءُ )..

مَو�أمَ مَخ مَو� ُت ُك ْمّ ..)..ثم تاأتي �آيات �ملعارك مع �لكافرين
وجمادلة �أهل �لكتاب و�ملنافقني ومو�جهة د�سائ�سهم
موج ٌه للرجال
�لد�خل ّية يف جمتمع �ملدينة ،وجميعها ّ
لأ ّنهم �ملبا�سرون مل�سطرع �لأحد�ث ،حتى تعود م ّر ًة

( مَو مَي ْ�س مَت ْفتُو مَن مَك ِيف �ل ِّن مَ�ساء ( .. )..مَو مَلن ت ْمَ�ست ِمَطي ُعو ْ� �أمَن مَت ْع ِد ُلو ْ�
مَب ْ مَني �ل ِّن مَ�ساءّ )..ثم ت ُّبني �أنّ خطابات �لوحي �ل�سابقة

عن طو�عية وتكامل ل باإق�ساءٍ وفرو�س و�ساية ،وبال

موجهة للرجال لتطعيمهم بالتقوى،
و�لالحقة ذكور ّية ّ

�حتقا ٍر ملهنة �أحد ،فالأعمال �ل�ساقة و�لكدح و�أعمال

وتهديدهم باأنّ �لتعدّي على �حلقوق �لن�سائية و�حلدود

�لعنف كمقا�ساة �حلروب باأ�سلحتها �لفتاكة و�لدموية

و�لقو�نني �ل�سابطة لأخالق �لرجال جتاه �سلم ّية �حلياة
ُيع ّد "كفر ً�" ي�ستوجب عذ�ب �ل�سماء وخذلنها ( مَو مَل مَق ْد
مَاب ِمن مَق ْب ِل ُك ْم مَو�إِ َّيا ُك ْم �أمَ ِن � َّت ُقو ْ�
مَو َّ�س ْي مَنا � َّل ِذينمَ �أُوتُو ْ� � ْل ِكت مَ

وكمهنة �جلالدين و�جلزّ�رين ،و�لوظائف �لدونية

ّ مَ
�ل�س مَما مَو ِ�ت مَو مَما ِيف �لأمَ ْر ِ�س
�هلل مَو ِ�إن مَت ْك ُف ُرو ْ� مَف ِاإنَّ ِ ّ ِ
هلل مَما ِيف َّ
مَو مَكانمَ ّ ُ
�هلل مَغ ِن ًّيا مَحمِ يدً �) وت ُّبني �أنّ عمل ّية وحي �لر�سالت
و�ل�سر�ئع جاءت لأفر�د رجال ّية فقط ( ِ�إ َّنا �أمَ ْو مَح ْي مَنا ِ�إ مَل ْي مَك

مَك مَما �أمَ ْو مَح ْي مَنا �إِ مَىل ُن ٍوح مَو�ل َّن ِب ِّي مَني ِمن مَب ْع ِد ِه مَو�أمَ ْو مَح ْي مَنا �إِ مَىل
ي�سى
وب مَو�لأمَ ْ�س مَب ِ
ِ�إ ْب مَر ِ�ه مَيم مَو ِ�إ ْ�س مَم ِاع مَيل مَو ْ�إ ْ�س مَحقمَ مَو مَي ْع ُق مَ
اط مَو ِع مَ
وب مَو ُيو ُن مَ�س ومَهمَ ا ُرونمَ مَو ُ�س مَل ْي مَمانمَ مَو�آ مَت ْي مَنا دمَ� ُوو مَد مَز ُبو ًر�)
مَو�أمَ ُّي مَ
وتختم �ل�سورة مبخاطبة �لرجل عن �ملر�أة (�ملُتك ّلم
عنها) ( مَي ْ�س مَت ْفتُو مَن مَك ُق ِل ّ ُ
�هلل ُي ْف ِتي ُك ْم ِيف � ْل مَك مَال مَل ِة� ،إِ ِن ْ�م ُروؤٌ
همَ مَل مَك مَل ْي مَ�س مَل ُه مَو مَل ٌد مَو مَل ُه �أُخْ تٌ مَف مَل مَها ِن ْ�س ُف مَما مَت مَر مَك مَوهُ مَو

ك ٌّل من �جلن�سني وظائفه �لتي تليق به ج�سمانيا ونف�سيا

ككن�س �لبو�ليع ودفن �ملوتى وجمع �لقمامة و�لقاذور�ت،
و�خلطرة كع ّمال �ملناجم و�لفحامني و�حلدّ�دين
و�حل ّفارين و�لب ّنائني �سيما على �ل�ساهقات وناطحات
�ل�سحاب ،ك ّلها تنا�سب بنية ماليني �لرجال ،و�إن تُوجد
��ستثناء�ت لع�سر�ت ن�ساء ي�ستطعن ممار�ستها.
و�ملهن �ل�سريفة وغري �خلطرة ،كالإد�رة بالغ ًا ما بلغت
ولو للدول ولأكرب �ل�سركات ،و�لطبابة و�لتمري�س،
و�لرتبية و�لتدري�س ،و�لرئا�سات و�ل�سيا�سات و�لأعمال
�ملدنية ،و�لزر�عة وتو�بعها ،و�ل�سناعة وتو�بعها ،وك ّل
�ملهن و�مليادين �لتي لي�س فيها ق�سوة ،وخطورة ،ودناءة،
هي لئقة للجن�س �لألطف �ل�ساكن �لرحيم �لوديع
�مل�سال ،لأ ّنها حتفظ فطرته وكر�مته وح ّقه.

مَي ِر ُث مَهاآ �إِن َّ ْل مَي ُكن َّل مَها مَو مَلدٌ.)..
هذ� يقودنا �أ ّنه لي�س من م�ساو�ة يف �لطبيعة ،بل هناك

�لتجديدي ذي
لقد قال �لبع�س �أنّ ماأزق �خلطاب
ّ

عد�لة وحكمة توزيع �أدو�ر ،فامل�ساو�ة يف �حلقوق

�ملرجعية �لإ�سالم ّية هي "لتاريخيته" ،مبعنى �إخال�سه

و�لو�جبات و�لكر�مة و�لإن�سانية و�لفر�س فهذ� ق ّمة
ومايزت بينهما ،ولي�س كالفل�سفة �حلد�ثية �لغرب ّية �لتي

للن�س �أكرث من �إخال�سه حلقائق �لتاريخ و�لو�قع،
ّ
للن�س كما يُتوهّ م ،بل
و�حلقّ �إنّ �إخال�سهم ل يكن ّ
للن�س وملوروث عقائدهم ،و�إ ّل فكما ر�أينا
لتفا�سريهم ّ

تريد م�ساو�ة �لرجل باملر�أة بحيث تزيل �لأنوثة و�لرجولة

�لن�س ،و�لتاريخ ،و�لو�قع ،تتك ّلم ذ�ت �للغة.
ّ

�لعدل ،لكنّ �لطبيعة فر�ست �أمو ًر� م ّيزت كال �جلن�سني

لأنها تعدّها مظهر� �جتماعيا وتربويا ُعزّز بالتلقني
�ملتغرية،
و�لفعل و�لعاد�ت �لجتماعية و�أ ّنها من �لق مَيم ّ
لتغري ْت
بحيث لو ٌبرجمت �لن�ساء على �سيء غري هذ� ّ
طبيعتهنّ ! هذ� خاطئ ،فطبيعة �ملر�أة �سلبية ،حمائية،

ُ -1وجدت حالت ع�سرية ��ستثنائ ّية لتف�سري �آيات من �لقر�آن �أو ترجمته،
من م�سلمات �أو م�ست�سرقات غربيات ،مع �أنّ من �أ ّول �ملتك ّلمني مبعاين �لقر�آن
كانت �أ ّم �ملوؤمنني عائ�سة (ر�س).
� -2أنظر� :سل�سلة بحوث م�سروع عندما نطق �ل�سر�ة ،جمعية �لتجديد �لثقافية
�لجتماع ّية.

�سبورة� ،ساكنة ،رحيمة ،حي ّية ،م�ساملة ،ل ّينة ،رقيقة،
�سفيقة ،هي لي�ست �أق ّل ذكاء وحكمة ،لك ّنها �أكرث ر ّقة
ورحمة ،و�س ّلحها �سبحانه مبظاهر �لنعومة من رحمة
وجمال ،ل مبظاهر �لعنف و�لقوة �جل�سدية ،ليحتمل

�أخرى حلقوق �لن�ساء مبخاطبة �ل�سقّ �ملر�د تهذيبهم
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�حل�سد خلق ذميم �سيء نهى عنه
ّ
وحذر منه �لر�سول
�لإ�سالم،
�لأعظم(�ص) فقال�( :إياكم
و�حل�سد ،فاإنّه ياأكل �حل�سنات
كما تاأكل �لنار �حلطب).

�حل�سد بعيــن �أخــرى

خاطئ ًا -يطبع اأثره على نف�سه ،فاإذا اعتقد باأنّ الناظر
اإليه يرمقه بعني احل�سد ،واأنّ لذلك النظر تاأثري ًا �سلبي ًا

بقلم �ل�سيخ عبا�ص �لنجار

احل�سد خلق ذميم �سيء نهى عنه الإ�سالم ،وح ّذر منه الر�سول الأعظم(�ص) فقال( :اإياكم واحل�سد ،فاإ ّنه ياأكل احل�سنات
كما تاأكل النار احلطب) ، 1وقد جاء يف القراآن الكرمي الأمر بالتعوذ من �سر احلا�سد اإذا ح�سد ،ذلك ا ّأن احلا�سد اإذا كان
ذا قوة واقتدار نتج عن ح�سده النتقام من املح�سود ،واإذا كان ذا عجز و�سعف اقت�سر اأثره على نف�ص احلا�سد يف �سورة
ه ّم دائم و�سقم لزم يذهل عقله عن �سواب الراأي ،وي�سغل قلبه عن �سحيح الفكر،
لأنّ جمرد اعتمال انفعالت احل�سد يف نف�س احلا�سد

املوجه �سد املح�سود هو الذي
اإن �س ّر احلا�سد اأي فعله َّ

ل يوؤدي اإىل احلاق الأذى وال�سرر باملح�سود ،فا�ستعار

حُيتعوذ منه باهلل �سبحانه ل بالل�سان فقط بل عرب اتخاذ

م�ساعر احل�سد حينها ل يجاوز اأن يكون كما و�سفه
ال�ساعر مو ّفق ًا(:كالنار تاأكل بع�سها اإن مل جتد ما

اإجراءات عملية م�سادة تبداأ بتح�سيل الوعي باأ�ساليب
والتح�سن علم ًا وعم ًل ملنع تاأثريها
احلا�سد وخططه
ّ

تاأكله) ،فلن يكون لها اأي تاأثري اإل اإذا تحُرجمت تلك

ال�سلبي عليه ،لهذا جاء يف القراآن الكرمي طلب التعوذ

النفعالت وامل�ساعر اإىل خطوات عملية ،ولو يف م�ستوى
توجيه النظرة احلاقدة والتي غالب ًا ما تكون مقرونة

من �سر احلا�سد (اإذا ح�سد) ،ف�سر احلا�سد لن يطال

بكلمات حُيق�سد منها التاأثري على الطرف الآخر خ�سو�سا
اإذا كان هذا الأخري قاب ًل للتاأ ّثر مبثل هذه الأمور ،غ َري
حم�س ٍن بالعلم واخلربة يف التعامل مع من يريد النيل
ّ
منه.
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املح�سود بل لن يكون ثمة �سر ما مل يتخذ احلا�سد خطوة
املعربة عن احل�سد
عملية ولو كانت �سغرية كالنظرة ّ
اأو الكلمة امل�ستفزة اإذا وجدت لها مكانا وا�ستقبال يف
نف�س املح�سود ،على اأنه ينبغي التنويه اإىل اأنّ جمرد
اعتقاد الإن�سان ب�سيء –�سحيح ًا كان ذلك العتقاد اأم

ول دليل على �سحة ذلك غري ق�س�س تحُتداول عن
ح�سن تف�سريها.
اأحداث وقعت مل حُي َ

حتى ولو كانت تلك النظرة بريئة ،وال�سبب يف ذلك هو

اإنّ َمنْ قال بوجود تاأثري �سلبي للعني اعتمد يف ذلك
على فهمه للآية الكرمية ( َواإِنْ َي َكا حُد ا َّل ِذينَ َك َف حُروا
َل حُيزْ ِل حُقو َن َك ِباأَ ْب َ�سار ِِه ْم َملَّا َ�سمِ حُعوا ِّ
الذ ْك َر َو َي حُقو حُلونَ اإِ َّن حُه

العني واحل�سد

َ َمل ْج حُنونٌ)(القلم ،)51:فقد ذهب اأغلب املف�سرين اإىل

وقد �ساع بني النا�س اأنّ للعني عند البع�س تاأثريا �سلبيا

اأن املق�سود به الإ�سابة بالعني ،يقول �ساحب امليزان:

على املنظور اإليه ،البع�س اعتربها اأنه احل�سد نف�سه،

(املراد باإزلقه بالأب�سار و�سرعه بها -على ما عليه

والبع�س ف ّرق بينها وبينه باأنّ احل�سد خلق �سيء منهي

عامة املف�سرين -الإ�سابة بالأعني ،وهو نوع من التاأثري

عنه ،اأما العني فهي قدرة قد تتوفر لدى البع�س حني
النظر للأ�سياء تعجب ًا وا�ستح�سان ًا ،حُتدث تاأثريا �سلبيا

النف�ساين ل دليل على نفيه عقل ورمبا �سوهد من
املوارد ما يقبل النطباق عليه ،وقد وردت يف الروايات

على املنظور اإليه ،وقد يكون الناظر موؤمن ًا وغري قا�سدٍ

فل موجب لإنكاره) .! 2فهل ما ذهب اإليه عامة

لإحداث ذلك ال�سرر! وكاأنهم يقولون :لي�س كل عائن
حا�سد ولكن كل حا�سد عائن! ومن اعتربهما واحد ًا

املف�سرين �سحيح؟ واإذا كان للعني هذا التاأثري الكبري
احل�ساد هذه املقدرة لديهم للتخ ّل�س
فلماذا ل ي�ستغل ّ

اعتقد اأن للح�سد تاأثريا ل�سلكي ًا عرب موجات وذبذبات

من اأعدائهم؟! فما اأ�سهل ذلك دون احلاجة اإىل اإراقة

ت�سدر من عني احلا�سد حتى واإن مل يح ّر ْك �ساكنا!

الدماء! خ�سو�سا مع اعتقادهم القائل( :باإن الرجل

فمجرد النظرة احلا�سدة من احل�سود اإىل حم�سوده

منهم كان اإذا اأراد اأن ي�سيب �ساحبه بالعني جت ّوع ثلثة

كافية ل�سرعه اأو اإىل النعمة التي عنده كافية لإزالتها!

اأيام ثم كان ي�سفه في�سرعه بذلك)! 3

كاف لإحداث الأثر ال�سلبي املتوقع
عليه ،هذا العتقاد ٍ
العتقاد اخلاطئ ولي�س النظرة.
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وبالرجوع اإىل الآية املذكورة اآنف ًا من �سورة القلم

اأثبتتها الآية الرابعة من نف�س ال�سورة ( َواإِ َّن َك َل َع َلى حُخ حُل ٍق

لو اأمكنه معه اأن ياأكلني اأو ي�سرعني لفعل) ، 5بل اأنّ

املكية لفهمها �سمن �سياقها يف ال�سورة نرى اأنّ مو�سوع

َع ِظ ٍيم) (القلم ،)4:فهي اإذا و�سيلة لإزالته عن وقاره

ال�سيخ اجلبائي ذهب اإىل اأبعد من ذلك فقال( :اإن

ف�سل من ف�سول املواجهة بني
ال�سورة يتحدث عن
ٍ

وثباته ،وحماولة لزلله عن ال�سراط امل�ستقيم الذي

اإ�سابة العني ل ت�سح). 6

الر�سول(�س) واأعداء الدعوة اجلديدة ،واأ�سلوبهم يف

هو عليه يف الدعوة لنفي امل�سداقية عنه ،ولو كان الأمر
متعلق ًا بقدرة العني على فعل �سيء ل�ستخدمها الكفار

النعمة �سبب عداوة احل�سود

التاأثري عليه(�س) للتخلي عن ر�سالته اأو اجها�سها

ت�سويه �سخ�سه الكرمي ون�سبته اإىل اجلنون ،وحماولة

خارجي ،اأما الذاتي فمرجعه اإىل نف�س احلا�سد

يف اأي وقت ولي�س فقط حني �سمعوا الذكر ،وقد تك ّرر
مثل تلك املحاولت يف �سورة الإ�سراء (املكية اأي�س ًا):
ْت َي
( َواإِنْ َكادحُوا َل َي ْف ِت حُنو َن َك َع ِن ا َّل ِذي اأَ ْو َح ْي َنا اإِ َل ْي َك ِل َتف َ ِ

واإح�سا�سها بالنق�س وافتقارها اإىل الف�سائل ،واإما
املو�سوعي فمرده اإىل ما اأنعم اهلل به على عباده

َع َل ْي َنا َغ ْ َري حُه َواإِذ ًا َلت ََّخ حُذ َ
وك َخ ِلي ًل)(الإ�سراء،)73:
ال ْر ِ�س ِل حُيخْ ِر حُج َ
وك ِم ْن َها
( َواإِنْ َكادحُوا َل َي ْ�س َت ِفزُّو َن َك ِمنَ َْ أ

يخ�ص
للح�سد �سببان ،ذ�تي
ّ
�لإن�سان نف�سه ،ومو�سوعي

املح�سودين ،فالنعمة هي �سبب عداوة احل�سود ،فاإن
كان احلا�سد متنفد ًا قادر ًا على الفعل ّ
وظف امكانياته

خارجي� ،أما �لذ�تي فمرجعه

َواإِذ ًا ل َي ْل َب حُثونَ ِخل َف َك اإِ َّل َق ِلي ًل)(الإ�سراء.)76:
وللإن�ساف اأقول اأنّ بع�س املف�سرين مل يركنوا اإىل

يف تطيم حم�سوده ،واإن مل يكن كذلك تاآكل يف داخله
اأمل ًا وح�سرة! والنعمة اإما اأن تكون من نعم اهلل املادية

الإ�سابة بالأعني باملعنى الأخ�س يف تف�سريهم لهذه

كاملال اأو اجلمال اأو املن�سب واإما اأن تكون ف�سيلة

ف�سروها باملعنى الأعم فقالوا(:اأنهم ينظرون
الآية ،بل ّ

اأخلقية اأو ثبات على مبداأ اأو تفوق يف علم اأو رجاحة

اإليك اإذا �سمعوا منك الذكر الذي هو القراآن نظرا مليئا

يف عقل اأو مكانة اجتماعية ،واأي كانت تلك النعمة فهي

بالعداوة و البغ�ساء يكادون يقتلونك بحديد نظرهم)،4

م�ستهدف احل�سود بالإ�سرار ل ي�ستيح له بال حتى

(القلم ،)48:ثم تاأتي الآية التي نحن ب�سددها لتحدّد
واحد ًا من �سلوكيات الأعداء جتاه الر�سول الأعظم(�س)

اأي هو اأقرب للمجاز منه اإىل احلقيقة والواقع ،كما
ف�سل بع�سهم قائ ًل( :معناه اأنهم ينظرون اإليك عند
ّ

ت�سمحل اأو تزول.
تا�سد الأمم

تلوة القراآن ،والدعاء اإىل التوحيد ،نظر عداوة وبغ�س

اإنّ نظرتنا للح�سد يف حدوده ال�سيقة �سمن اإطار

وهو توجيههم نظرات ال�ستنكار والتحقري وال�ستهزاء

واإنكار ملا ي�سمعونه وتعجب منه ،فيكادون ي�سرعونك

حجم من روؤيتنا خلطورته واآثاره على
العلقات الفردية ّ

م�سفوعة بكلمات التهام باجلنون حني تلوته الآيات

بحدة نظرهم ويزيلونك عن مو�سعك ،وهذا م�ستعمل
يف الكلم ،يقولون :نظر اإيل فلن نظر ًا يكاد ي�سرعني

م�ستوى املجتمعات والدول والأمم ،فنحن ل نرى احل�سد
ول نفهمه اإل يف �سورته النمطية املتمثلة يف �سخ�س

�سمته(�س) لي�سدر منه ما ينايف اأخلقه العظيمة التي

ونظر ًا يكاد ياأكلني فيه ،وتاأويله كله اأنه نظر اإيل نظر ًا

يتمنى زوال نعمة الآخر املح�سود اأو ينظر اإليه بعينه

يف مهدها ،اأوالنحراف بها عن تقيق اأهدافها عرب
ا�ستيعابها �سمن الو�سع القائم دون ح�سول تغيري
حقيقي حُيذكر ،ولذلك اأحُمر بعدم الإذعان لرغبتهم يف
املداهنة ( َفل ت ِحُط ِع ْاملحُ َك ِّذ ِبنيََ ،ودُّوا َل ْو ت ْحُد ِهنحُ َف حُي ْد ِه حُنونَ )
(القلم ،)9-8:مهما بدا من امتلكهم بع�س اأ�سباب
القوة من مال وبنني فا ّإنا هو اإملء وا�ستدراج لهم
من حيث ل يعلمون ،واأنّ عليه ال�سرب على اأداء الر�سالة
وا ّأل يكون ك�ساحب احلوت النبي يون�س -عليه ال�سلم-
الذي �ساق �سدره بقومه فا�ستعجل لهم العذاب
ا�س ِ ْرب ِ حُ
حل ْك ِم
وتركهم مغا�سب ًا لعدم ا�ستجابتهم له ( َف ْ

َر ِّب َك َول َت حُكنْ َك َ�س ِاح ِب ْ حُ
وت ِاإ ْذ َنادَى َوهحُ َو َم ْك حُظو ٌم)
احل ِ

القراآنية لهدايتهم ،يف حماولة منهم لإخراجه عن
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يخ�س الإن�سان نف�سه ،ومو�سوعي
للح�سد �سببان ،ذاتي ّ

�إىل نف�ص �حلا�سد و�ح�سا�سها
بالنق�ص

و�فتقارها

�إىل

�لف�سائل ،و�إما �ملو�سوعي
فمرده �إىل ما �أنعم �هلل به على
عباده �ملح�سودين.
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في�سيبه بها -ولع ّل �سيغة املفرد يف كلمة (حا�سد) التي

اإىل هذا التحالف الغريب؟ اأهو التطلع اإىل امللك ( َفاإِذ ًا
ا�س َن ِقري ًا)(الن�ساء :من الآية )53اأم هو
ل حُيوؤْ حُتونَ ال َّن َ

عند البع�س من التهام بالقيام باأدوار البطولة يف

احل�سد للنبي(�س) واملوؤمنني به على ما اآتاهم اهلل

م�سل�سلت احل�سد اخليالية! لي�ساهم كل ذلك يف غياب

من ف�سله؟ فقد جعل فيهم الأنبياء من قبل وجعلهم

و�سل قدرتها على التحرك والنطلق ،حتى بات اأغلب

التع ّقل يف فهم امل�سكلة وحلحلتها مبنطقية وواقعية

ملوكا واآتاهم من النعم ما مل يوؤت اأحدا من العاملني فلم
يحفظوا حقها ومل يوؤدوا �سكرها فاأحُزيلت عنهم.

�سبابنا و�ساباتنا اليوم من�سغلني بالتوافه من الأمور،

تناق�سات احلياة املزمنة.

يعي�سون �سياع الهوية واللمبالة ،وهمهم الأكرب اآخر

اإن مع�سلت الأمة لي�ست يف عوامل خارجة عن ميدان
التح ّكم ،اإنها كلها تعود اإىل م�ساكل واختللت يف
الوظائف العليا للعقل الإن�ساين �سببها احل�سد املنظم

وردت يف الآية �ساعد على ذلك الفهم -ومل ت�سلم اجلن

وبدل ذلك اللجوء اإىل اأ�ساليب بعيدة عن التعامل مع

هدفها ال�سيطرة على هذه الأمة ،والعبث بتاريخها،
وت�سويه مبادئها وقيمها ،والتح ّكم يف عنا�سر قوتها،

العي�س من خلل ال�ستهلك واملتعة ،وهذا ل يتك
لهم جمال للنتباه للزيف الذي حاطهم ،اأو اليقظة من
الغفلة املفرو�سة عليهم ،اأو النه�سة من كبواتهم ب�سبب

اإنّ النعمة التي هي �سبب عداوة احلا�سد قد تكون من

بنعم ل ت�سى
قد
ّ
يخت�س اهلل �سبحانه اأمة من الأمم ٍ
بها اأم ٌة اأخرى ،اأكانت من النعم املادية كاأنّ تنعم مبوقع

اإنّ الفهم ال�سحيح ملو�سوع احل�سد واآثاره وعدم ق�سره

جمتمع ما اأو اأمة باأكملها ،وما
فرد اأو عائل ٍة اأو
ن�سيب ٍ
ٍ

ا�ستاتيجي من حيث اجلغرافيا واملناخ ،وبخريات

على حالت فردية هنا وهناك �سرورة لبد منها

الذي وقع على الأمة ثم تطور ونفث يف كل قيمها ،فبات

ينطبق على الفرد يف مو�سوع احل�سد ينطبق على الأمة
اأي�س ًا ،ومثاله من التاريخ اليهود الذين مل يتقبلوا اأن

الأر�س من معادن ونفط ومياه يف باطنها ووفرة يف

ملعاجلته ،فخطة احل�سود تتاج اإىل خطة مدرو�سة

مي�س جميع �سكان الأر�س ،فل غرو اأن قال ر�سول

اأمطارها واإنتاجها الزراعي واحليواين والب�سري ،اأو

م�سادة ملواجهتها على �سعيدي النف�س واملجتمع،

اهلل(�س)( :كاد احل�سد اأن ي�سبق القدر).7

يكون خامت الأنبياء واملر�سلني من غري بني اإ�سرائيل،

من النعم املعنوية كبعث الأنبياء والر�سل اإليها واإنزال

واملعرفة بتفا�سيل خطة العدو ومداخله تحُعني على

فهم يرون اأنف�سهم الأحق بهذا املن�سب الإلهي ،ل ب�سبب

الكتب والتعاليم ال�سماوية عليها ،لي�س ا�ستحقاقا

تر�سم اخلطوات ال�سحيحة يف الت�سدي لها ،وبدون
ّ

كفاءتهم ،واإنا ب�سبب نظرتهم العن�سرية للآخرين

منها ابتدا ًء لكل هذه النعم واإنا هكذا جرت اإرادة

ذلك الوعي نكون نحن اأدوات اخلطة ووقود احلرب

وادعاء الفوقية واملكانة عند اهلل �سبحانه ،فح�سدوا

اهلل �سبحانه لينظر كيف يعملون ،وقد اجتمعت هذه
النعم يف اأمة العرب وامل�سلمني ما جعلها ّ
حمط اأنظار

التي تحُ�سن �سدنا ونحن ل ن�سعر ،اإن مل نكن نح�سب اأننا

احلق ،ودفعهم حُ
بغ�سهم لهم اإىل مت ّني اإرجاع املوؤمنني
َاب َل ْو َي حُردُّو َن حُك ْم
ري ِمنْ اأَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اإىل الكفر ثانية ( َو َّد َك ِث ٌ
ِمنْ َب ْع ِد اإِ َميا ِن حُك ْم حُكفَّار ًا َح َ�سد ًا ِمنْ ِع ْن ِد اأَ ْن حُف ِ�سهِ ْم ِمنْ َب ْع ِد

احلا�سدين وطمع الطامعني الذين خططوا لو�سع
اليد عليها ،واآلوا على اأنف�سهم اأ ّل يقوم لهذه الأمة

اأنف�سنا ،واأول هذا التمكني يتج ّلى يف تخلينا عن وعينا

ا�س َف حُحوا َحتَّى َياأْ ِت َي َّ حُ
َما َت َب َّ َني َل حُه حُم ْ َ
اهلل
احل ُّق َف ْاع حُفوا َو ْ
ِباأَ ْم ِر ِه اإِنَّ َّ َ
اهلل َع َلى حُك ِّل َ�س ْيءٍ َق ِدي ٌر)(البقرة،)109:

كيا ٌن موحد م�ستقل ،وعملوا على متزيقها اإىل كيانات

الأعلى ،عن علقتنا بالروح وهي اأ�سمى ما اأودعه فينا

�سغرية متناحرة ،وزرعوا يف قلب هذه الأمة كيانهم
الدخيل دعما لهذا الغر�س وا�ستمرار ًا له ،اأقول ذلك

اخلالق �سبحانه وم ّيزنا به عن �سائر خملوقاته.

ومل تكن تلك جمرد رغبة يف نفو�سهم بل ترجموها

ل مبنطق الإميان بنظرية املوؤامرة كما يحلو للبع�س
التلويح بها ك ّلما تطرق احلديث ع ّما فعله ول يزال

الدين اجلديد ،حُيفهم ذلك من ت�س ّمن الآية دعوة
املوؤمنني اإىل العفو وال�سفح وذلك ل يكون اإل مقابل

يفعله الغرب ال�ستعماري بهذه الأمة ،ولكن مبنطق

اأ�سباب امل�سكلة احلقيقية حللها.

النبي(�س) واملوؤمنني بر�سالته على �سابقة الهداية اإىل

اإىل اأفعال وخطط الهدف منها �سرف املوؤمنني عن

فعل خارجي �سدر منهم ،وكان من اأ�ساليبهم اخلبيثة
لتحقيق هذا الغر�س دخولهم يف الإ�سلم ا َ
أول النهار

�سرعات املو�سة وال�ستهلك والراحة.

نح�سن �سنعا! وهذا هو احلا�سل بالفعل مع الأ�سف،
فالعدو ل ي�ستطيع فعل �سيء ما مل ن ّكنه نحن من

ميزان احلكمة -حممد الري�سهري -ج� -1س630
تف�سري امليزان  -ال�سيد الطباطبائي  -ج� – 19س388
تف�سري جممع البيان  -ال�سيخ الطرب�سي  -ج� -10س100
تف�سري امليزان  -ال�سيد الطباطبائي  -ج� - 19س388
تف�سري جممع البيان  -ال�سيخ الطرب�سي  -ج� -10س100
امل�سدر ال�سابق
ميزان احلكمة – حممد الري�سهري – ج� – 1س.631

الوقائع والأحداث اجلارية على الأر�س التي تثبت يوما
بعد يوم اأنّ غر�س ال�ستعمار ال�سيطرة على خريات
هذه البلد من جهة ،وا�ستهداف دينها واأخلقها
وقيمها ال�سماوية ل�ستفراغها من اأية مقاومة من جهة

وخروجهم منه اآخ َره ليوهموا الآخرين بف�ساد فيه،
وهذا ما اأ�سارت اإليه الآية الكرميةَ ( :و َقا َل ْت َطا ِئ َف ٌة ِمنْ
َاب ا ِآم حُنوا ِبا َّل ِذي اأحُ ْن ِز َل َع َلى ا َّل ِذينَ ا َآم حُنوا َو ْج َه
اأَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ

الواقع واحلقيقة ل من خلل نظارة حُ�سنعت يف الوليات

ال َّن َها ِر َوا ْك حُف حُروا ا ِآخ َر حُه َل َع َّل حُه ْم َي ْر ِج حُعونَ )(اآل عمران،)72:

املتحدة الأمريكية لتى دون عناء وبو�سوح الدافع

ومنها تالفهم -وهم املوؤمنون بر�سالة مو�سى(ع)-

احلقيقي لإر�سال اجليو�س والبوارج اإىل هذه املنطقة
مهما حُغلف ب�سعار ن�سر الدميقراطية وم�ساعدة ال�سعوب

هوؤلء اأهدى من الذين اآمنوا �سبيل! فما الذي دفعهم

على التخل�س من ديكتاتورييها!

مع امل�سركني املحاربني لدعوة التوحيد ،وادعائهم اأنّ
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لقد تحُرجم احل�سد عند هوؤلء اإىل خطط وبرامج

اإن عقول النا�س باتت مغ�سولة ب�سكل ل ميكنهم اإل

اأخرى ،انظر اإىل الحتلل الأمريكي يف العراق مبنظار
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�أو بينت �لتجربة ما يزيد �أو ينق�ص� ،أو يلغي �أو يثبت،

املقاربة العاطف ّية ..واملقاربة املنهج ّية

بل ذهب بع�ص علماء �لدين �إىل �عتبار عملية �لتجديد

�إن �رتباط عامل �لدين بالدين ،يختلف عن �رتباط عامل

جتديفا ودعوة مبطنة لإخر�ج �لنا�ص من �لتدين،

�لبيولوجيا �أو �لفيزياء �أو �لريا�صيات بالعلم �خلا�ص

و�لتوجه نحو �لعلمنة (ف�صل �لدين عن �حلياة) �أو

به ،فبينما يكون �لرتباط �لأول �رتباطا عاطفيا روحيا،

�لتغريب ب�صكل مبا�صر ،لكن هذ� �لنمط من �لتفكري

يكون �لثاين �رتباطا منهجيا علميا.

��صطدم بالو�قع وحتطمت نظريته عند �لعقالء ملا

هذ� �لختالف يف �ملقاربة ،هو ما يجعل نوعية �ل�صتيعاب

ر�أو� �أن ل مفر من �إعادة قر�ءة �لفكر (�لديني) ب�صكل

و�لت�صرب للعلم خمتلفة ،فعامل �لدين -بفعل عاطفته-

عام لفك جموده ،و�إخر�جه من حالة �لتاأخر عن ركب

ميكن �لفكر �لديني من �لتغلغل لالأحا�صي�ص و�مل�صاعر

�لنمو �لإن�صاين �لطبيعي .بطبيعة �حلال ل�صنا يف و�رد

لديه ،فتكون جزء� من كيانه و�صخ�صيته وتفكريه

�حلديث عن دور �لتجديد و�أهميته لالأمة ،فبالن�صبة لنا

وحياته ،وهذ� �لرتباط فيه جانب �إيجابي كبري ،فهو

وللكثريين هذه �إ�صكالية مت جتاوزها وما يتم �لنقا�ص

من �أدخل �لنا�ص يف �لأديان بالرغم من دعاوى �لإحلاد،

حوله حاليا هو تاأطري مناهج �لتجديد ور�صم حدوده

وذلك بفعل �لفطرة �لتي فطرها �هلل عز وجل ،ولكن يف

ومعانيه� ،أما من يتكلم عن �أن �لتجديد بدعة فالأيام

�ملقابل ،فاإن �لعاطفة �جليا�صة من �لإن�صان عموما جتاه

كفيلة بك�صف خطاأه ،ولكن ما يلفت نظرنا �أن مقاومة

دينه ،جتعل من �ل�صعب عليه �لتمييز بني ما هو خاطئ

�لتجديد تاأتي يف �لأ�صا�ص من علماء �لدين ،بالرغم من

�أو �صحيح يف موروثه �لعقائدي ،بل قد تت�صبب يف تخدير

التجديد يف الفكر الديني  ...ملاذا املعار�ضة؟

�أن �لعامل يجب �أن حتكمه �لدلئل .نريد �أن نبني يف هذ�

�آلة �لتفكري لديه ،فاحلب يعلو على �ملنطق ،فيت�صبث

�ملقال جانبا من �ل�صيكولوجيا لعامل �لدين يف �أي ديانة،

�لإن�صان بكل فكره �لديني عاطفيا ،متاما كعالقة �لأب

ما �لذي يجعل عامل �لدين مت�صدد� متزمتا غري من�صاع

بالبن ،حيث ل ميكن لالأب �أن يفك �لرتباط �لعاطفي

بقلم م .ح�ضن ال�ضارقي

للتغيري مع �أن �لتغيري و�لتجديد هو �صنة �حلياة؟

جتاه �بنه حتى لو تبني ف�صاده ،ول ميكن لأي �صخ�ص �آخر

من كمال العقل ومتام احلكمة ،اأن يبدل االإن�ضان راأيه متى ما بدر راأي اآخر اأرجح ،اأو انك�ضف خطاأ فكرة ما ،ال ّأن احلكمة
تقت�ضي االأخذ بالراأي االأ�ضح ،لذلك قيل "احلكمة �ضالة املوؤمن" ،وكذلك قيل " العاقل يبدل راأيه ،واجلاهل عنود".
ومن يقر�أ تاريخ �لتطور �لإن�صاين ،و�لنه�صة �لعلمية و�لفكرية

لكن ملاذ� ل تنطبق هذه �ملعادلة على علماء �لدين؟ وملاذ�
تو�جه عملية �لتجديد يف �لفكر �لديني عموما �صد ً�

�إىل علماء �لب�صرية وقياد�تها يف �صتى �ملجالت .فلول

وجمابه ًة كبرية من علماء �لدين بالرغم من �أن �لأديان

بحثهم وجدهم وعطاوؤهم ملا قامت �لكت�صافات �لتي دفعت

(ول�صيما �ل�صماوية) هي �أديان فطرية تفاعلية ،حتث على

حياة �لإن�صان �إىل مد�رج �أرقى ،وهذه �حلركة �لتطورية

�لتفكر و�لبحث و�جلدل ،وتبجل �لعلم وطلبه و�لتم�صك به؟

�لكبرية ما كانت لتكون لو مل يحتكم �لعلماء فيما بينهم

هل الفكر الديني ثابت وال يخ�ضع للتجديد؟

�إىل �لدلئل و�لرب�هني ،فمن ياأتي بدليل �أجد و�أقوى ،ويبني

ن�صري يف �لبد�ية �إىل �أنّ �أكرث علماء �لدين �ليوم ل يعتقدون

نظريته مدعمة مبكت�صفات و��صتنتاجات يقبلها �لعقل ،فاإن

بالتجديد .و�لفكر �لديني عموما و�لإ�صالمي خ�صو�صا ،كما
يرونه فكر ً� موروث ًا ،ثابت ًا د�ئم ًا يف �أكرث تفا�صيله وعلى م ّر

دليل م�صاد يفند �لنظرية ،وهذه �لعملية �جلدلية �لر�قية

�ل�صنني ،وهو لي�ص كبقية �ملعارف �لتي تخ�صع �لأفهام فيها
لالأخذ ،و�لرد ،و�لزيادة ،و�لنق�صان ك ّلما �كت�صف �لعلم

و�ل�صناعية ب�صكل عام ،لبد و�أن يرجع �لف�صل يف �لنهاية

�لعلماء �لآخرين يخ�صعون للدليل �جلديد �أو يبحثون عن
هي �لتي دفعت بالتطور يف حياة �لإن�صان.
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اأكرث علماء الدين اليوم ال
يعتقدون بالتجديد .والفكر
الديني عموما واالإ�ضالمي
خ�ضو�ضا ،كما يرونه فكر ًا موروث ًا،
ثابت ًا دائم ًا يف اأكرث تفا�ضيله
مر ال�ضنني،
وعلى ّ
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�أن ي�صد م�صاعر �لأب �لعاطفية �ملختلجة يف نف�صه غري

تر�صيخ �لفكر �لديني يف �لقناعة �لفردية و�لقناعة

�لت�صور �أو ذ�ك .فالدين عموما له ت�صور�ت دنيوية عن

على ذلك ،فالتحول من �لعتقاد بربوب ّية �لكوكب �إىل

�بنه .لذلك ل ي�صتح�صن عامل �لدين �لتجديد يف فكره

�جلماعية ،بل �أنه يف �لعادة يقود �حلركة �لدينية

حياة �لإن�صان وكيف يق�صيها على وجه �لأر�ص ،وهذ� ما

�لقمر ،ومن �لقمر �إىل �ل�صم�ص ،ومن �ل�صم�ص �إىل وعي

�لديني ،وذلك على عك�ص عامل �لفيزياء �أو �لريا�صيات

�جلماعية ،ويت�صدر �أد�ء �لطقو�ص و�لعباد�ت �مل�صرتكة،

تعك�صه �صر�ئع �لأديان و�أخالقها وطقو�صها وقو�نينها،

�أو �لبيولوجيا ،حيث عامل �لطبيعة هو يف بحث د�ئم عن

لذ� ي�صعب قبول �لتجديد من عامل �لدين بحكم موقعه

ولكن للدين �صقّ �آخر مهم وهو �حلياة بعد �ملوت ،ويف كال

ما هو جديد ،بل ي�صتلذ حينما تنك�صف له علوم ومعارف

يف ت�صدر �لطق�ص �لديني� ،إذ ماذ� ميكنه �أن يقول

�ل�صقني يت�صدر عامل �لدين �لتوجيه حولهما ،وي�صوغ

ذ�ت �هلل لي�ص �إل ب�صبب �صوق �لإن�صان للحقيقة �ملطلقة
عن �خلالق و�خللقَ ( ،و َكذلك ُن ِري ِ�إ ْب َر ِ�ه َيم َم َل ُكوتَ
�لَ ْر ِ�ص َو ِل َي ُكونَ ِمنَ ْ�ملُو ِق ِننيََ ،ف َل َّما َجنَّ َع َل ْي ِه
�ل�ص َما َو ِ�ت َو ْ أ
َّ

جديدة تغري فهمه لظاهرة ما� ،أو تك�صف له ما ي�صتحق

للمئات �أو �لآلف من �أتباعه �لذين ��صتمعو� لتوجيهاته

ت�صور�تهما للعا ّمة ،ولك �أن تت�صور �صعوبة �لتجديد يف

�لبحث عنه ،فاملحك لدى علماء �لطبيعة هي �لدلئل

و�أخذو� بر�أيه حول عقيدتهم؟ هل من �لب�صاطة �أن

�لفكر �لديني و�صعوبة قبول عامل �لدين لهذ� �لتجديد،

و�لتجارب ،ول تكون للعاطفة منعة من تغيري �ملنهج �أو

يطلب منهم �لتغيري حينما تك�صف له خطاأ فكرة ما؟

فاإن كان هناك ث ّمة �إمكانية لقبوله للتجديد ملا يتعلق

�ملعارف �لتي و�صلو� �إليها.

يف �لو�قع هذه �حلالة تن�صاأ بعد ذلك ما ي�صمى بالقيادة

ب�صر�ئع �لنا�ص �أثناء حياتهم ،فاإن �لأمر �صعب للغاية

عامل الدين وت�ضدر الطق�س الديني

�ملقودة بني عامل �لدين وجمتمعه �ملتدين ،فدرء�

�إذ� ما تطرق لت�صويب ت�صور�تهم ومعتقد�تهم حول

يعترب �لدين من �أهم �لعو�مل �لتي جتمع �لب�صر،

للرف�ص �لذي قد ينتج عن �لقاعدة �ملتدينة جر�ء تغيري

فهم �لبعث �أو �حلياة بعد �ملوت ،فاملعتقد �لديني حول

�ل َّل ْي ُل َر�أَى َك ْو َك ًبا َق َال َ َ
هذ� َر ِّبي َف َل َّما �أَ َف َل َق َال َل �أُ ِح ُّب
�ل ِف ِلنيَ* َف َل َّما َر�أَى � ْل َق َم َر َباز ًِغا َق َال هَ َذ� َر ِّبي َف َل َّما �أَ َف َل
ْآ
َق َال َلئِنْ َ ْمل َي ْه ِد ِين َر ِّبي َ ألَ ُكو َننَّ ِمنَ � ْل َق ْو ِم َّ
�ل�صا ِّلنيََ ،ف َل َّما
َر�أَى َّ
�ل�ص ْم َ�ص َباز َِغ ًة َق َال هَ َذ� َر ِّبي هَ َذ� �أَ ْك َ ُرب َف َل َّما �أَ َف َل ْت َق َال
ما ت ُْ�ص ِر ُكونَ �ِ ،إ ِّين َو َّجهْتُ َو ْجهِ َي ِل َّل ِذي
َيا َق ْو ِم ِ�إ ِّين َب ِري ٌء ِ َّ
�لَ ْر َ�ص َح ِني ًفا َو َما �أَ َنا ِمنَ ْ�ملُ ْ�ص ِر ِكنيَ)
�ل�ص َما َو ِ�ت َو ْ أ
َف َط َر َّ

فالقناعات �لدينية بالرغم من �أنها فردية ذ�تية� ،إل �أن

�إحدى طقو�صها �أو فكرها �لديني �ملتو�رث و�ملعتاد على

�حلياة بعد �ملوت ،وحول م�صري �لإن�صان هو ت�صور غاية

(�لأنعام ،)79 75-:وقد ��صتجاب �هلل �صبحانه لهذه

لها جتليات ومظاهر جماعية ،حيث تقوم �جلماعات

مر عقود طويلة ،قد يتم�صك عامل �لدين بالإرث �لديني

�لإن�صانية �ملتدينة عادة بعمل بع�ص طقو�ص �لدين

كله حتى لو تبني ف�صاده ،ولح �صالله ،وهذه �لإ�صكالية

يف �حل�صا�صية ،بل يف �لو�قع هو �أ�صا�ص تدين �لإن�صان
يف حياته ،و�لد�فع �لأ ّول لالإميان با ّأي معتقد لأ ّنه يتناول

�حلاجة �لفطر ّية عند �لإن�صان فبعث �ملالئكة و�لر�صل

م�صرتكة ،كالعباد�ت و�لقر�بني .

�لكبرية هي �لعقبة �لكاأد�ء �أمام �لتجديد يف �لفكر

يف �لإ�صالم كما �صائر �لأديان� ،لعقيدة لها جتليات

�لديني عند �ملجتمعات �ملتدينة عموما.

�لثو�ب و�لعقاب ،بل يتناول ماآل �لإن�صان وعمله يف حياته
ك ّلها ،ولي�ص من �لب�صاطة �أن ينهج علماء �لدين �لتجديد

فردية كالإميان �لقلبي و�لعقلي و�لقناعة �لذ�تية ،ولكن

احلراك الدنيوي والت�ضورات االأخروية للفكر

يف مثل هذه �لت�صور�ت �لتي تتناول معتقد�ت �لنا�ص يف

بيد �أنّ �حلكمة �لإلهية �قت�صت �لإجابة على بع�ص

لها جتليات وطقو�ص جماعية ك�صالة �جلماعة ،و�حلج

الديني

م�صائر حياتهم وخو�تيم �أعمالهم.

�لت�صاوؤلت ،وترك بع�ص فروعها دون �إجابة مكتملة

و�لحتفال بالأعياد و�جلنائز و�لزيجات وغريها.

�أكاد �أجزم �أنه ل يوجد �أي دين على وجه �لأر�ص ل

الدين واحلقيقة املطلقة للفكر الديني

جلعل �لإن�صان يف حر�ك وجدل وبحث د�ئم للمعرفة،

فالقناعات �لدينية يف �لعادة تر�صخ على م�صتويني،

ميتلك ت�صور�ت للحياة بعد �ملوت ،فالديانات �ل�صماوية

�لإن�صان �ل�صوي وبد�فع من فطرته �لتي فطرها �هلل عز

بل �قت�صت �لفل�صفة �لإلهية تق�صيم �لنا�ص �صعوبا وقبائل

�مل�صتوى �لأول هو �لفرد ،و�مل�صتوى �لثاين هو �ملجتمع

توؤمن بالبعث و�حل�صاب و�لثو�ب و�لعقاب ،و�لديانات

وجل للو�صول �إليه ،هو يف �صغف د�ئم ،و�صوق م�صتمر

ليتعارفو� ويتثاقفو� ويتجادلو� فيما بينهم ليتكاملو� يف

�لذي يعي�ص فيه �ملتدين ،لذ� فاإن جتديد �لفكر �لديني

�لأخرى لها �أوجه خمتلفة ،فمنها ما يوؤمن بالتنا�صخ

للتعرف على �حلقيقة �ملطلقة ،حقيقة �لكون و�حلياة

يو�جه بعقبتني� ،لأوىل تخطي �لقناعة �لذ�تية ،و�لثانية

بعد �ملوت ،ومنها ما يعتقد مب�صاحبة �أرو�ح �لأجد�د،

و�خلالق و�أ�صل وم�صري �ملخلوقات ،هذ� �لد�فع �لعاطفي

تخطي �لقناعة �ملجتمعية ،وعامل �لدين ي�صاهم يف

ومنها معتقد�ت �أخرى عديدة قد تربط بني هذ�

�لروحي هو �ملحرك �لأ�صا�صي للبحث عن �هلل كما

�ملعرفة ول تكون بينهم �أف�صلية �أو كر�مة �إل ملن كان �أكرث
ا�ص �إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى
�تقاء هللَ ( ،يا �أَ ُّي َها �ل َّن ُ
�هلل
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ص ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفو� ِ�إنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ ِ

�أ�صلفنا ،وهي �أ�صل �لتدين عند �لإن�صان ،ولعل يف حكاية
نبي �هلل �إبر�هيم (ع) وبحثه عن �خلالق خري مثال

و�لنبيني لالإجابة عن بع�ص هذه �لت�صاوؤلت �ل�صخمة
�ل�ص َما َو ِ�ت
�لتي مل ي�صهدها �لإن�صان َ
(ما �أَ ْ�ص َه ْد ُت ُه ْم َخ ْلقَ َّ
�لَ ْر ِ�ص َول َخ ْلقَ �أَ ْن ُف ِ�صهِ ْم)(�لكهف.)51:
َو ْ أ

�أَ ْت َقا ُك ْم �إِنَّ َّ َ
ري)(�حلجر�ت.)13:
�هلل َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ

�لفكر �لديني �إذن لي�ص حقيقة مطلقة مكتملة �جلو�نب

من اأكرب االإ�ضكاالت الفكر ّية عند علماء الدين هي عدم
التفريق بني قدا�ضة الدين ،وقدا�ضة الفكر الديني الذي
�ضح فيه
خا�ضة ما ّ
اأنتجه الرجال ،فالدين قد يكون مقد�ضاّ ،
من مفاهيم التوحيد واالأخالق ،ولكن ذلك �ضيء وتقدي�س
اأفهام الرجال يف الدين �ضيء اآخر.
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لقد ا�ضتباح رجال الدين يف بع�س الديانات التزوير لتثبيت معتقداتهم

�إن هذ� �لعتقاد �لذي �صاغه �لق�صاو�صة و�لكهنة يف

�إرث �لفهم �لديني �صمن �صياق ور�ثي ،غري قابل للتغيري

واآرائهم جتاه العا ّمة ،اأو للحفاظ على قدا�ضتهم وتاأثريهم يف اأتباعهم.

�لعقيدة �مل�صيح ّية ،منع �لت�صكيك و�لت�صاوؤل يف هذه
�ملدونات ،حيث �أ�صحت مدونات �حلو�ريني (�لأناجيل)

�أو �لتجديد .فالكني�صة و ّرثت �أفهامها للكهنة عرب مئات
�ل�صنني ،فال تكاد ترى �أفهام ًا �أخرى غري ما ن�صره

مقدّ�صة ،وما تنطق عن �لهوى� ،إن هي �إل وحي يوحى

�أو�ئلها ،وكذلك �حلال بالن�صبة لالإ�صالم و�ليهود ّية

من �لروح �لقد�ص عن �هلل مبا�صرة! ،فهي غري قابلة

بدرجات متفاوتة ،ومن �لطبيعي يف مثل هذه �حلال
�أن جتابه دعو�ت �لتجديد بالت�صدّد و�لت�ص ّلط و�لتهام

د�صت �خلر�فات و�لتاأويالت
و�ملعنى ،وبناء على ذلك ّ

بالزندقة و�ملروق و�لكفر وغريها.

�لباطلة من قبل بع�ص �لكهنة على مدى قرون لتثبيت

فقد��صة �لدين يرثها عامل �لدين ،ومتى ما ��صتحال

�لفكر �لديني �لذي �صاغته �لكني�صة.

م�ص �لعامل �أو �لت�صكيك
م�ص فهم �لدين�� ،صتحال ّ
ّ
بر�أيه ،وبهذه �ملعادلة ي�صتطيع عامل �لدين �أن ياأمر

و�لأوجه منذ ن�صاأتها كما يح�صب علماء �لدين

لتثبيت معتقد�تهم و�آر�ئهم جتاه �لعا ّمة� ،أو للحفاظ

و�ملتدينون ،بل فيه ما يحتاج للزيادة ،وفيه ما يحتاج

على قد��صتهم وتاأثريهم يف �أتباعهم ،ون�صرب مثال

للتعديل ،وفيه ما يحتاج للحذف برمته ،و�حلقيقة

على ذلك ما حدث يف �لتاريخ �لكهنوتي �مل�صيحي� ،إذ
ملا تويف نبي �هلل عي�صى (ع) ورفع �إىل ربه (�إِ ْذ َق َال ّ ُ
�هلل

ومعتقد�ت �لعامل ،فمنهم من ناله حبة لوؤلوؤ �صغرية،

ي�صى ِ�إ ِّين ُم َت َو ِّف َ
يك َو َر� ِف ُع َك ِ�إ َ َّْ
ل)(�آل عمر�ن،)55:
َيا ِع َ
تكفل �أ�صحابه �خل ّل�ص وحو�ريوه مبو��صلة �لدعوة �إىل

ولكن يف نهاية �ملطاف ل يكتمل عقد هذه �حلقيقة

�لن�صر�ن ّية ،مل يكن �حلو�ريون  -رحمهم �هلل  -وقتها
ميتلكون �إل توجيهات ومو�عظ و�صرية مع ّلمهم �لكبري

�ملطلقة مثل عقد لوؤلوؤ كبري ،فرقت حباته على �صعوب
ومنهم من نالته بف�صل �هلل ومنته لآلئ وحبات كبرية،

و�لو�قع �أن �لكهنوت �مل�صيحي كان باأم�ص �حلاجة ملثل
هذه �لت�صور�ت� ،إذ مل مت�ص فرتة طويلة على وفاة
�ل�صيد �مل�صيح و�نت�صار فكرة �لثالوث حتّى خرجت

�لنا�صعة �إل بجميع قطع �لالآلئ مهما �صغرت ،ول
يكتمل جمال هذ� �لعقد �إل بتجميع ك ّل ثناياه مهما

�لنبي عي�صى (ع) و�لتي كانت جميعها تعاليم لفظ ّية،

بعدت ،وهذه �لفل�صفة مع �لأ�صف قد ل يفقهها �أغلب

وو�صايا �أخالق ّية ،عا�صوها معه (ع) يف حياته �لق�صرية،

رجال �لدين يف �أغلب �ملعتقد�ت ،فكل يعتقد �أنه ميتلك

لذلك �جتهد حو�ريوه (ع) لكتابة ما تذكروه من مر�حل

لوحده �حلقيقة �ملطلقة ،في�صتحيل حينها �لتجديد �أو

حياته �ل�صريفة ،ومن و�صاياه ومو�عظه وخطبه و�صريته.

�لتف�صري للتوحيد �خلال�ص ،وكانت هذه �لدعو�ت من
�لق ّوة و�لتم ّكن و�لتاأثري و�لتكامل �ملنطقي و�لفكري

�لبحث عن �لنو�ق�ص لإكمال �لعقد ،وينتفي حينها

وهذه �لكتابات هي ما ورثتها �لن�صر�ن ّية �ليوم و�صميت

ما هدّد بان�صقاق �لكنائ�ص على بع�صها ،بل بان�صقاق

�لتعارف و�لتالقح بني �ل�صعوب و�لقبائل ،وتتوقف

بعد ذلك بالأناجيل �ملقد�صة. 1

هذه �ل�صنة و�حلكمة �لإلهية �لتي ذكرها �هلل �صبحانه
وجعلها ع ّلة تفريق �ل�صعوب و�لقبائل ،وهذ� لعمري من

لقد كان لهذه �لأناجيل دور مهم يف دعوة �لوثنيني
و�ليهود �إىل �لتن�صر ،ولول جهود حو�ريي نبي �هلل

�أكرب �أ�صباب �ل�صتبد�د و�لتع�صب �لديني.

عي�صى (ع) يف كتابتها ل ُر َمبا �صاعت و�صاياه ومل ينت�صر

قدا�ضة الدين اأم قدا�ضة الرجال؟!

�لتوحيد بعدها.

فامل�صاألة يف �لأ�صا�ص هي �حتكار �صلطة �أ ّو ًل ،و�لنتفاع
مبكا�صب دنيو ّية ثاني ًا ،لذ� حكم على �لفهم �لديني

من �أكرب �لإ�صكالت �لفكر ّية عند علماء �لدين هي

وبطبيعة �حلال� ،أخذت هذه �لأناجيل قد��صة عالية بني

عدم �لتفريق بني قد��صة �لدين ،وقد��صة �لفكر �لديني

�مل�صيحيني ،غري �أن بع�ص �لكهان و�لق�صاو�صة �مل�صيحيون

عموم ًا ويف �أغلب �لديانات ولي�ص �لديانات �ل�صماوية
فقط باأ ّنه "تابو" حم�صور يف كهنته و�أحباره ،وم�صايخه.

خا�صة
�لذي �أنتجه �لرجال ،فالدين قد يكون مقد�صاّ ،

�حتكرو� لأنف�صهم فهم ن�صو�صها ،بل وترجمتها

�صح فيه من مفاهيم �لتوحيد و�لأخالق ،ولكن ذلك
ما ّ

وتطبيقها وتوجيه �لنا�ص بناء على ما ف�صروه منها ،ولقد

�صيء وتقدي�ص �أفهام �لرجال يف �لدين �صيء �آخر.

�كت�صف �لتاريخ بعد ذلك ك ّما هائال من �لإ�صافات �لتي

و�لو�قع �أن هذ� �خللط و�لتماهي �أف�صد �لفكر �لديني،

د�صها يف مدونات �حلو�ريني ،حتّى
عمد �لكهان على ّ

بل جعل �لديانات تت�صظى وتنق�صم �إىل كنتونات منعزلة،

تر�صخت
ح ّرفت عن �لتوحيد �إىل عقيدة �لثالوث و�لتي ّ

وت�صخمت �لذو�ت عند رجال �لدين و�أتباعهم ،ون�صاأ

يف �لفكر �مل�صيحي على مدى �ألف وخم�صمائة �صنة.

عن ذلك تقدي�ص �ملذ�هب وم�صاو�تها مع �لدين،

ومن �أغرب ما �دعي يف �لفكر �لكهنوتي �آنذ�ك� ،أن

وقد�صت �لرجال حتّى �صار �أ�صل �لدين قطرة يف بحر

�لروح �لقد�ص بعد وفاة �ل�صيد �مل�صيح (ع) مل ينقطع
عن �لوحي ،بل ظ ّل يلهم ويلقي �لوحي على تالمذته

لقد ��صتباح رجال �لدين يف بع�ص �لديانات �لتزوير

وحو�رييه ،وبناء على ذلك كتبو� �أناجيلهم �ملقد�صة!.

من �لأفهام �ملتو�رثة لرجال �لدين على م ّر �ل�صنني.
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للت�صكيك يف �مل�صدر ناهيك عن �لت�صكيك يف �لتف�صري

موحدة ،طالبت باإعادة
�أ�صو�ت م�صيح ّية ح ّرة جمدّدة ّ
تف�صري بع�ص ن�صو�ص �لأناجيل �ملخالفة يف �ملعنى �أو

وينهي ،فيطاعّ ،ثم تن�صاع �لأمم وتخ�صع �لنفو�ص
حتت مقولة "هذ� من عند �هلل"َ ( ،ف َو ْي ٌل ِّل َّل ِذينَ َي ْك ُت ُبونَ
�هلل ِل َي ْ�ص َرتُو ْ� ِب ِه
َاب ِباأَ ْي ِديهِ ْم ُث َّم َي ُقو ُلونَ هَ َذ� ِمنْ ِع ِند ّ ِ
� ْل ِكت َ

ما
ما َك َت َب ْت �أَ ْي ِديهِ ْم َو َو ْي ٌل َّل ُه ْم ِّ َّ
َث َمن ًا َق ِلي ًال َف َو ْي ٌل َّل ُهم ِّ َّ
َي ْك ِ�ص ُبونَ )(�لبقرة.)79:
ول يختلف �لو�صع كثري ً� يف �لتاريخ �لإ�صالمي وموروثه،

�مل�صيح ّية كعقيدة وكدولة وذهاب تاأثري �لكني�صة على

فنحن �أمة ما ز�لت تعي�ص يف فكر رجالتها �لذين ق�صو�
قبل �أكرث من �ألف عام ،وج ّل �لفكر �لإ�صالمي �ملنت�صر

عموم �لنا�ص ،وكان على ر�أ�ص هوؤلء �ملجدّدين �لكاهن

�ليوم ما هو �إل نتاج �لقرون �لأربعة �لأو�ئل من �لهجرة،

�لليبي (�آريو�ص). 2

�أ ّما ما تو�ىل بعد ذلك فهو ن�صخ تتجدّد �أغلفتها ويبقى
م�صمونها ثابت ًا ،وم ّرة �أخرى يكون �أحد �أهم �لدو�فع

و��صتنفرت ك ّل �لطاقات على م ّر �لتاريخ للحفاظ على

لهذ� �جلمود �لفكري هو �حلفاظ على �ملنافع �لدنيو ّية،
و�لتاأكد من ��صتمر�ر �لتاأثري على �لأتباع من جهة ،ومن
جهة �أخرى -وهي �لأهم -فاإنّ �لفكر �لديني �ل�صائد
ظ ّل مرتبطا بالدولة و�صلطة �خلالفة ،وحتت �لتاأثري
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و�لرعاية �ملبا�صرة من �حلكام و�ل�صالطني �لذين ما فتئو�

ا�ضطراب القيم اأم الركون اإىل الدعة؟

يجه�صون �أي جتديد فكري يف عناوين �لدولة و�ل�صورى
و�خلالفة و�لقت�صاد و�حلرية و�ل�صيا�صة وغريها ،وك ّل

هناك من يزعم من علماء �لدين �أن �لتجديد يوؤدّي
ل�صطر�ب �لقيم ،و�صياع �لثو�بت ،وهذه �لفز�عة �لتي

ذلك للمحافظة على منط �ل�صلطة �لور�ثي �مل�صتبد.

خوف بها رجال �لدين عا ّمة �لنا�ص ما هي �إل خوف مدقع

�أ ّما يف جو�نب �لفكر �لإ�صالمي �لأخرى ،فقد جمد علماء

من �لتغيري ،و�مليل للدعة و�ل�صكون و�لك�صل �لفكري ،لأنّ

�لدين لقرون عدّة على ما �أورثه �لأ�صالف ،و�صار �حلو�ر

حركة �لتجديد يف �لفكر �لديني تفر�ص حتديات على

و�لتجديد هو يف نطاق �ملوروث فقط!� ،أ ّما ما تعد�ه فهو

رجال �لدين ،و�أ ّولها �ملو�كبة و�لطالع و�لتعلم و�لت�صامح
وقبول �لآخر و�لتالقح مع ك ّل �لأو�صاط �ملجتمع ّية،

�ل�صنة و�جلماعة ،وح�صرت �لآر�ء �لفقه ّية على �ملذ�هب

و�مل�صارب �لفكر ّية ،و�لتوجهات �لقت�صادية و�ل�صيا�صية

�لأربعة� ،أما �ملذ�هب �لأخرى وعلى ر�أ�صها �لإمام ّية ،فاإنّ
�لجتهاد ظ ّل يف حدوده �لدنيا ،وم�صى �صلحفائ ّيا ،ل تكاد

و�لرتبوية وغريها .فالعامل �ملجدّد هو يف �طالع د�ئم،

خروج عن �جلادة ،فاأقفل باب �لجتهاد يف مذهب

وبحث متو��صل ،و�نفتاح ل حدود له ،ل يركن للدعة

ترى فرقا يف �لر�صائل �لعمل ّية بني فقهاء �لقرن �خلام�ص

و�لر�حة �أبد� ،ول جتد عنده ثو�بت غري قابلة للبحث
و�لنق�ص و�لتحليل �إ ّل ما ثبته �لقر�آن يف حمكم كتابه،

�لن�صاط �لجتهادي عموما تركز يف �مل�صائل �لعباد ّية

و�لعباد�ت �لتي هي موقوفة مبا جاءت يف �لقر�آن �لكرمي

كاأحكام �ل�صالة و�ل�صوم و�لزكاة و�لطهارة وغريها،

ومبا �أو�صحه نبيه (�ص) يف �صحيح �صريته ،وكذلك

�أ ّما �ملعامالت وهي لب �حلر�ك �ليومي لالإن�صان �مل�صلم،
بل �أ ّنها �أ�صل �لدين (�لدين �ملعاملة) فاإ ّنها ورثت كما هي

�لأخالق و�لعقائد من �لإميان باهلل و�ليوم �لآخر و�لكتب
و�ملالئكة و�لنبيني ،هذه ك ّلها �أمور ثابتة ل جتديد �أو �إلغاء

من قرون �لإ�صالم �لأوىل ،وجمدت �لأفكار يف �لقت�صاد

فيها �للهم �إل ما يزيد يف فهم بع�ص جزئياتها� ،أو �إز�لة

و�لتجارة و�ل�صيا�صة و�لتعليم و�لرتبية و�لقانون و�لدولة

�لغمو�ص عن تفا�صيلها و�أ�صر�رها� .أما ق�صايا �ملجتمع

و�ل�صورى وغريها على �إبد�عات �ل�صحابة �لكر�م �أيام

ومعامالته وت�صريعاته ،و�أعر�فه ،وتقاليده ،و�أفهام

�لدعوة �لأوىل فقط ،ول تكاد ترى تطبيقا حلديث ر�صول
�هلل عن �لتجديد "�إن �هلل يبعث لهذه �لأ ّمة على ر�أ�ص ك ّل

�لرجال ،و�لت�صور�ت حول �لدولة و�لقانون و�حلرية
و�ل�صورى وغريها ،فال توجد لها خطوط حمر�ء ثابتة

مائة �صنة من يجدد دينها" ،هذ� �لتجديد �لذي هو �ص ّنة

تغري� ،إذ كيف تثبت ق�صايا �لنا�ص و�لنا�ص يف
ل مت�ص �أو ّ

�حلياة ،وجزء مهم من ديناميك ّية �لدين �خلامت.

حر�ك د�ئم وتط ّور م�صتمر؟

�لهجري ،وفقهاء �لقرن �لثاين ع�صر ،هذ� ناهيك �أن

الت�ضريع يف الدولة املدنية يجب اأن ي�ضدر عن جلان متخ�ض�ضة ،ت�ضم
جميع اأ�ضحاب ال�ضاأن ،وهذه االآل ّية احل�ضر ّية ال بد واأن تخرج مبا ينا�ضب
املجتمع ودينه وقيمه من جهة ،وما ي�ضتجيب للتجارب واخلربات العلم ّية
واالإح�ضائ ّية من جهة اأخرى.
وهذ� �ملتطلب �ل�صاق لعملية �لتجديد ل يو�ئم �ملوؤ�ص�صة

و�لإعالمي و�لقانوين و�لرتبوي و�لنائب و�لوزير ك ّل

�لدينية ورجالتها ،حيث يغلب على �ملوؤ�ص�صة تبجيل

بدلوه ،بالإ�صافة �إىل عامل �لدين .و�لت�صريع يف �لدولة

�لرجال و�آر�ئها ،كما ت�صود �لتبع ّية و�خل�صوع للمنا�صب

�ملدنية يجب �أن ي�صدر عن جلان متخ�ص�صة ،ت�صم

�لعلم ّية �لأكرب دون �أن يكون �ملحك �لأ�صا�ص هو �لفكر

جميع �أ�صحاب �ل�صاأن ،وهذه �لآل ّية �حل�صر ّية ل بد و�أن

و�لدليل و�لبحث �لر�صني ،وهي يف �لت�صبيه كاملوؤ�ص�صة

تخرج مبا ينا�صب �ملجتمع ودينه وقيمه من جهة ،وما

�لع�صكر ّية �إىل ح ّد ما ،حيث ل يكون للجندي فيها ر�أي

ي�صتجيب للتجارب و�خلرب�ت �لعلم ّية و�لإح�صائ ّية من

خمالف للمالزم ،ول للمالزم ما يخالف �ل�صابط ،ول

�صحة حل�صر �أمور �ملجتمع بروؤية عامل
جهة �أخرى .فال ّ

لل�صابط ما يخالف �لر�ئد �أو �لعقيد.

�لدين فقط� ،إذ ل �إمكانية لهذه �لروؤية من �لإحاطة

ي�صاف �إىل ذلك �أن �مللتحق باملوؤ�ص�صة �لدينية ق ّلما يكون

بجميع �لنو�حي�( ،أنتم �أعلم باأمور دنياكم).3

من كفاء�ت �ملجتمع �لفكر ّية �أو �لعلم ّية ،ففي �لغالب
هم من �صبقهم ركب �لتع ّلم يف �جلامعات� ،أو �صعب

فال جمال �أمام رجال �لدين �إل �لقبول بالتجديد ،فهو

عليهم ��صتيعاب �لعلوم �حل�صر ّية �لأخرى ،فمالو� للعلوم

�صمة �لفكر ،ومنهاج �حلياة ،بل هو نرب��ص هذ� �لدين
�خلامت لك ّل �لب�صرية ،من دونه �أهني �لدين ،وجمدت

�لدينية و�حلوزوية ،حيث يق�صي �ملتعلم �صنو�ت طو�ل يف

و�لتع�صف يف �لر�أي
�لعقول ،وتاأخرت �لأ ّمة� ،أ ّما �لتع ّنت
ّ

حفظ وتعلم منهج متعارف �ألفته (من �لألفة) �ملدر�صة

حتّى لو ظهر ف�صاده ،فهو جهل و�أذى ل يليق برجال
�لدين �لعظماء .قال علي (ع) � ْل َع ِ َ
امل ْ�ملُ َت َع ِّ�ص َف َ�ص ِبي ٌه

قيادة جمتمعه!

ِب ْ َ
اجل ِاه ِل ْ�ملُ َت َع ِّنت.

�لدينية لقرون ،ويعود بعدها بهالة وقد�صية تفتح له
الطب للطبيب ،والدين لعامل الدين!
علماء �لدين يف خ�صية د�ئمة من تق ّل�ص م�صاحة
تاأثريهم ،وك ّلما تط ّور �ملجتمع وز�دت علومه تر�هم يف
قلق من تطاول غريهم يف �صوؤون �لدين ،و�لتدخل فيما
يرونه فكر ً� حم�صور ً� فيهم ،فمقولتهم �ملعتادة "�أنّ
�لطب �خت�صا�ص �لطبيب ،و�لدين هو �خت�صا�صهم ،ل
يتدخلون يف �لطبابة ،ول يقبلون �أن يتدخل غريهم يف
�أمور �لديانة" ،و�لو�قع �أن �لدين هو منهج حياة ،فيه ما
يخ�ص �لعبد وربه من عباد�ت ،وفيه ما ينظم �ملجتمع
من معامالت ،وفيه قيم عا ّمة.
يخ�ص �جلميع،
فاأ ّما ما ينظم �ملجتمع فهو �صاأن عا ّم ّ
يدل فيه �لطبيب و�ملهند�ص و�ملعلم و�لإح�صائي
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� -1لأناجيل �ملقد�صة �ملعتمدة هي �إجنيل (متى) �لذي كتبه �حلو�ري متى
�لع�صار ،و�إجنيل (لوقا) و�إجنيل مرق�ص ،و�إجنيل يوحنا ،وقد �صدرت جميع
هذه �لأناجيل (مدونات �حلو�ريني) يف فرتة زمنية تر�وحت ما بني � 60إىل 80
ميالدية �أي بعد وفاة �لنبي عي�صى (ع) بنحو � 20إىل � 40صنة وبرو�ية �أخرى
بنحو � 40إىل � 60صنة.
� -2آريو�ص ،كاهن ليبي 336 - 256( ،م ) موجد مذهب �لآريو�صية يف �لديانة
�مل�صيحية �لذي يقول باأنّ �لكلمة لي�ص باإله ،بل مبا �أنه ”خملوق" من �هلل �لآب
فهو ل ُي�صاركه طبيعتهِ� ،صرح �آريو�ص بكل قوة �أن فكرة �لثالوث ما هي �إل
خزعبالت �بتدعها �لكهنة ،و�أن �هلل و�حد ل �صريك له ،و�أن عي�صى لي�ص �إل
عبده ونبيه وخملوق من خملوقاته ،و�لروح �لقد�ص هو وحي �هلل ولي�ص �إلها
يف منظومة �لثالوث ،فكان م�صريه �أن نفي وحوكم وف�صق وطرد من �لكني�صة
وهدد حتى و�فته �ملنية.
ُ
َّ
َ
م َّر�ص َّلى �هلل َع َل ْي ِه َو َ�ص َّل َم َ -3من حديث �أن�ص -ر�صي �هلل عنه� -أنَّ �ل َّن ِب َّي َ
ي�صاَ ،ف َم َّر بِهِ ْمَ ،فق َ
ِب َق ْو ٍم ُي َل ِّق ُحونَ َفق َ
َال:
َالَ " :ل ْو َ ْمل َت ْف َع ُلو� َل َ�ص ُل َح" َق َال :فَخَ َر َج �صِ ً
"ما ِلنَخْ ِل ُك ْم؟ " َقا ُلو�ُ :ق ْلتَ َك َذ� َو َك َذ�َ ،ق َال� " :أَ ْنت ُْم �أَ ْع َل ُم ِباأَ ْم ِر ُد ْن َيا ُك ْم "�إِ َّ َمنا �أ َناَ
َ
َب َ�ص ٌر ِ�إ َذ� �أَ َم ْر ُت ُك ْم ِب َ�ص ْيءٍ مِ نْ دِي ِن ُك ْم َف ُخ ُذو� ِبهَِ ،و ِ�إ َذ� �أَ َم ْر ُت ُك ْم ِب َ�ص ْيءٍ مِ نْ َر�أْ ٍي َف ِاإ َّ َمنا
�أَ َنا َب َ�ص ٌر" .م�صلم �لني�صابور� ،صحيح م�صلم ،ج� ،7ص.95
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واأمثالها من مفردات املو�سوع اخلارجي لال�ستهالل،

الفلكي املت�سلة بالهالل وما ينتج عنها من يقني كل

ومن مفردات املرحلة التطبيقية التي جتعل الفقيه
واحد ًا من املكلفني ،واإثبات الهالل من مفردات املو�سوع

ذلك من مفردات املو�سوع اخلارجي واآلياته والفتوى
ال �سلطة لها على املرحلة التطبيقية للحكم ال�سرعي،

اخلارجي للهالل ولذلك ال يتوقف اإثبات الهالل ح�سري ًا

خا�سة واأن اأحكام اال�ستهالل وا�سحة وجلية ويفهمها

يف الفقيه اأو يف وكالئه ،والفقهاء مل يفتوا اأن اإثبات

القا�سي والداين فامل�سلم يعرف اأن اإثبات الهالل قد

العيد ال يكون اإال على اأيديهم اأو من يخ ِّولونه ،واإن مل
ي�سدر عنهم فال عيد وال �سيام وال حج ،وك ّل ما تقوم

يتحقق ب�سهادة عدلني توجب �سهادتهما االطمئنان،
فكيف يتاأتى منطقي ًا ووجداني ًا اأن نقول لهذا امل�سلم

به مكاتب الفقهاء من ا�ستقبال لل�سهود ومن ثم اإعالن

اإن الفتوى ال تنظر بعني الر�سا اإىل هذه املعطيات التي
يقدمها علم الفلك ،اإ ّما الأ ّنها ال تعطينا االطمئنان

ثبوت الهالل اأو اإعالن عدمه ما هو اإال تطبيق ملا انت ُِهي
من تقريره فقهي ًا.

املطلوب! اأو الأنّ املطلوب م ّنا يف اال�ستهالل اأن نرى

حم�سل فتاوى علماء
هذا الكالم الذي تقدم هو
ّ

الهالل بالعني املجردة وذاك نوع من التعبد .واحلقيقة

امل�سلمني ،لذلك من املمكن اأن يت�سدى لهذا ال�ساأن

اإن هذا موؤ�سر على وجود حالة من التنافر واال�سطدام

من له كفاءة الت�سدي ،وعلى هذا االأ�سا�س فاإنّ اعتماد

بني الفتوى ،ومعطيات علم ّية �سحيحة ،وال�سادم يف
االأمر اأن يتبنى هذا التنافر علماء وال يرون فيه باأ�س ًا،

املرا�سد يف اال�ستهالل واال�ستناد اإىل معطيات العلم

تنكر الفتاوى ملعطيات العلم..
الهالل اأمنوذج ًا
بقلم ال�سيخ اإبراهيم اجلفريي

اإن اعتماد املرا�سد يف اال�ستهالل
يعترب الهالل مو�شوعاً جيداً ملناق�شة الفتوى الفقهية وامتحان كفاءتها وقدرتها على التعبري عن روح الت�شريع

واال�ستناد اإىل معطيات العلم

االإ�شالمي ،وير�شح الهالل الختياره منوذجا لتحليل كفاءة الفتوى اأمران:

الفلكي املت�سلة بالهالل وما ينتج

االأ ّول :املو�سوع اخلارجي للحكم
يعترب الهالل مو�سوع ًا خارجي ًا واملو�سوع اخلارجي لي�س

راأيت الهالل ،هذا هو ،فالبد من �سوؤاله اأين هو ،فاإذا
تاأملنا جيد ًا فقد نوؤيد روؤيته واأن ما راآه فع ًال هو الهالل

�ساأن ًا فقهائي ًا ،فالفقيه مث ًال هو الذي يحدد �سروط الذبح

وقد نكت�سف اأ ّنه م�ستبه فهو هنا كاأحدنا ،فمرحلة
اال�ستهالل لي�ست مرحلة اإ�سدار فتاوى جديدة ا ّإنا
هي مرحلة تطبيق ما ّمت اإجنازه من فتاوى حول دخول

للحكم ال�سرعي ،خا�سة واأن اأحكام

ال�سهر القمري ،فالفقيه هنا يف هذه املرحلة كغريه من

اال�ستهالل وا�سحة وجلية ويفهمها

املكلفني من حيث اال�ستهالل ومن حيث ال�سهادة فيما لو

القا�سي والداين.

ال�سحيح من الناحية ال�سرعية ،لكن الفقيه ال عالقة له
كفقيه باأنّ هذه ال�ساة اإن كانت مذبوحة على الطريقة
ال�سرعية اأم ال الأنّ الذبح يعترب مو�سوعا خارجي ًا واملكلف
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عنها من يقني كل ذلك خارج دائرة

هو الذي يتحمل تطبيق االأحكام على م�ساديقها وهي
املوا�سيع .والفقيه يف املوا�سيع اخلارجية يعترب واحد ًا

راأى هو الهالل اأو من حيث ا�ستقبال ال�سهود اأو ترتيب

من �سائر املكلفني ،فلو كان الفقيه ي�ستهل معنا وقال

اأثر ال�سهادة واالطمئنان اإليها وهكذا فكل هذه االأمور

الفتوى الأنه من مفردات املو�سوع
اخلارجي واآلياته والفتوى ال
�سلطة لها على املرحلة التطبيقية
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اإن التلكوؤ الفقهي يجعلنا ن�ساأل
ما الذي �سيكون عليه املوقف

وهذا ميثل عنوانا جامع ًا لفتاوى جزئية فقهائية
متناثرة يف خمتلف الف�سول الت�سريعية ،تتنكر للعلم
وكاأنها تعي�س يف ذلك الزمن القدمي الذي مل يطلع

الفقهي يف فرز االأن�ساب املعتمد

فيه فجر العلم ،واخلطري يف االأمر هو ما تعرب عنه

على الب�سمة الوراثية وما الذي

هذه الفتاوى من خطاأٍ يف املنهج الذي ي�سمح للفقيه

�سيفتي به الفقه املرتدد يف اأمر

معطيات علمي ٍة �سحيحة،
اأن يفتي مبا ي�سطدم مع
ٍ
ا�ستناد ًا لن�سو�س مل تاأخذ و�سعها املنا�سب مع اأ�س�س

حالة َم َر�سية معقدة ال نعرف

الت�سريع البديهية يف االإ�سالم ،فمن بديهيات الت�سريع
االإ�سالمي مث ًال ا�ستحالة الت�سريع للظلم ومن الالزم اأن

لعلماء دينها فكان نتيجة ذلك ما هو معروف،

ي�سقط كل ت�سريع وكل فتوى ت�سرع للظلم وتبيحه ،من

فالظالم الدام�س الذي عا�سته اأوربا يعزى اإىل

اأجل ذلك يلزم اأن جند روح كليات الت�سريع االإ�سالمي
يف جزئيات الت�سريع ومتى ما وجدنا ت�سادم ًا بني روح

تدخل الكني�سة يف ميادين العلم.

الهالل اإذا احتجنا لت�سخي�س
اإن كان �ساحبها قد فارق احلياة
اأو ما زال على قيدها فهل يجب
علينا العمل مبا هو مذكور يف
الكتب الفقهية من عالمات
فارقة ال تعطينا يقين ًا لكنها

روح الت�سريع ونلغي الكليات التي يقوم عليها البناء كله

كانت و�سيلتهم الوحيدة اآنذاك

ل�سالح جزئي ٍة ما واإنا نتنازل عن اجلزئية اخلارجة

اأم يجب ا�ستفتاء العلم احلديث؟

حينما انتك�ست الكني�سة يف اأوربا ودفعها جهلها
للتنكر للعلم ومعطياته و�س ّلمت زمام امليادين

الت�سريع وبني جزئية ت�سريعية ال ميكن اأن نتنازل عن

عن �سراطها ،ومن كليات ت�سريعنا التي يجب التاأ�سي�س

بل هو اجلهل واجلنون ،وكما اأنّ الطب عالج ويحتاج
اإىل ك ّل ما ي�ساهم يف دقة الت�سخي�س كذلك الت�سريع

على قيدها؟ فهل يجب علينا العمل مبا هو مذكور يف
الكتب الفقهية من عالمات فارقة ال تعطينا يقين ًا لكنها

لها وتبويب قواعدها ا�ستحالة ت�سادم الدين وت�سريعه

الفقهي هو عالج ويفيده ك ّل �سيء ي�ساهم يف تب�سريه
حقيقة املو�سوع الذي ي�سرع له ،فماذا لو ر َف ْ�سنا فقهي ًا

كانت و�سيلتهم الوحيدة اآنذاك اأم يجب ا�ستفتاء العلم

علم ودراية
ي�ستعني به يف كل نازلة لي�س ِّرع للنا�س على ٍ
يف �سوء ما يقدمه العلم من معطيات ،متام ًا كالطب

ما ي�سخ�س املو�سوع ت�سخي�س ًا دقيق ًا علمي ًا حتت ذريعة

احلديث؟

ك ًلما تقدمت اآالت الك�سف والت�سخي�س �سهل على
الطبيب العالج وما زالت اآلة الطب يف تقدم وتبع ًا لذلك

من الذرائع التي تعني يف نهاية املطاف اأنّ االطمئنان

وماذا �سنفعل يف مو�سوع اللعان حيث يترباأ الزوج من
ولد تقول زوجته اإ ّنه منك وهو ولدك وينكر عليها ذلك

نتائج علم ّية �سحيحة؟

يتقدم العالج ،فماذا لو اأ�سر االأطباء اأو بع�سهم على

اإن التلكوؤ الفقهي وعدم االأخذ بنتائج العلم الفلكي يف

وك ٌل ي�س ّر على موقفه واأمام هذا االإ�سرار يف موقف
حمرج للغاية يطرح القراآن ح ًال يتمثل يف اأن ي�سهد

التنكر ملعطيات العلم احلديث يف امليدان الطبي حتت

م�ساألة الهالل  -على ما ميتاز به الهالل من مميزات

الزوج اأربع �سهادات باهلل اإنه ملن ال�سادقني ويتم

اأي ذريعة من الذرائع؟!.

كثرية تدعو الفقهاء للتعاطي معه باإيجابية كبرية

�سهادته باأن غ�سب اهلل عليه اإن كان من الكاذبني وتدفع

اإنّ نبذ االأجهزة احلديثة وما تو�سلت اإليه البحوث

و�سريعة لالعتماد على معطيات العلم الفلكي  -اإن
التلكوؤ الفقهي يف هذا املجال يجعلنا ن�ساأل اإذ ًا ،ما الذي

الزوجة عن نف�سها ما ت�ستحقه من عقاب باأن ت�سهد اأربع

مع معطيات العلم ال�سحيحة ،فالدين اأخ العلم ورفيقه

الطبية  -لو ح�سل  -لن يكون ذلك جمرد مكابرة

العادي احلا�سل من طرق اعتيادية قدمية هي اأوىل من

�سهادات باهلل اإنه لكاذب وتتم �سهادتها باأن غ�سب اهلل

�سيكون عليه املوقف الفقهي يف ق�سايا ذات عالقة

عليها اإن كان من ال�سادقني ول�سعوبة املوقف قد ي�س ّر
ك ّل منهما على موقفه فال ننتهي اإىل ٍّ
حل جذري ،فهل
نحتاج فقهي ًا لدعوتهما للمالعنة يف مثل هذا الزمان؟

الب�سمة الوراثية؟ وما الذي �سيفتي به الفقه املرتدد يف

وهل االآية الكرمية حتتّم على الق�ساء التقيد باللعان؟
بينما الب�سمة الوراثية ت�ستطيع ح ّل النزاع بطريقتها

بالن�سب والنكاح واالإرث واحلياة واملوت؟ ماذا �سيكون
عليه املوقف الفقهي من فرز االأن�ساب املعتمد على
اأمر الهالل اإذا احتجنا لت�سخي�س حالة َم َر�سية معقدة
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ال نعرف اإن كان �ساحبها قد فارق احلياة اأو ما زال
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اليقينية هذا واأمثاله يعتمد على املنهج االأ�سا�سي الذي

يعتمد الفقهاء على معطيات علمية �سحيحة يف اإ�سدار

ا ّأ�س�سناه لتعاملنا مع االأحكام ال�سرعية وحينها �سنكت�سف

فتاوى حديثة يف �سوء تلك املعطيات؟
العلماء �سابقا والحق ًا ..

اإن كانت هذه االأمور جمرد و�سائل واآليات تتنا�سب مع
زمانها وميكن تركها اإىل ما هو اأف�سل منها مت�سي ًا مع
التناغم الذي طاملا قلنا مكرر ًا اأ ّنه قائم بني الدين
والعلم ،اأم نكت�سف اأن املنهج الذي ا ّأ�س�سناه ال يهتم
كثري ًا اأن مييز بني اآلية ال�سيء وكونه مطلوب ًا بنف�سه،
فال�سهادات اخلم�س يف املالعنة لي�ست مطلوبة لذاتها

وهو القا�سي وهو املزوج وهو املطلق وهو الطبيب وهو
الفلكي وهو االآمر الناهي معروف ًا ومنكر ًا فهو حق ًا ك ّل

يعطينا العلم التف�سيلي بحركة القمر وباإمكاننا معرفة مكانه

�سيء ،مرجع وموئل ومالذ ،واالأهم يف املو�سوع اأنّ هذا
ك ّله كان طبيعي ًا اأن يجتمع يف رجل واحد هو عامل الدين

واإنا هي اآلة وو�سيلة لغاية اأخرى هي ك�سف حقيقة
من الرجوع اإىل طبيعة االأ�سا�س واملنهج واإ�سالح ما

واأ�سبح من املتعذر وامل�ستحيل على رجل واحد اأن يلم
علم واحد ف�س ًال عن جميع العلوم ،فقد توزع علم
بفروع ٍ

املوقف الفقهي وي�ستمر اجلدل بني العلماء بع�سهم مع
بع�س واأتباعهم مع بع�س فالداء دفني وما نراه جمدد ًا

الطب اإىل فروع وك ّل فرع يحتاج اإىل متخ�س�سني وهذا

يجب اإ�سالحه على م�ستوى ذلك االأ�سا�س حتّى ال يتكرر

يوم ما جمموعة يف
ما ح�سل لبقية العلوم التي كانت يف ٍ

كل عام حول الهالل مث ًال هو انعكا�س خللل يف االأ�سا�س

رجل واحدٍ  ،واإذا كان و�سع احلياة العام ي�سمح لرجل
يد ٍ

يحتاج اإىل مراجعة جذرية.
الثاين  :الدين اأم رجل الدين يتنكر ملعطيات العلم

الدين فيما م�سى باأن يجمع تلك العلوم فاإنّ الطبيعي
جد ًا هو اأن يتخ�س�س يف ك ّل علم من تلك العلوم

ما طراأ على اأحكام الهالل من تغريات مهمة فبينما

متخ�س�سون بعد اأن تو�سعت واأ�سبح لك ّل علم فروعه

كانت اأحكام الهالل كلها بيد علماء الدين اأ�سبح اأحد

اخلا�سة وهكذا كلما تفرعت العلوم فر�ست نف�سها
ّ

اأطرافه بيد علماء الفلك ،بعد اأن تقدم علم الفلك

اأكرث فاأكرث وطالبت مبتخ�س�سني لت�سبح اال�ستجابة

فلم يعد جمرد تخمني اأو ح�سابات ظنية ،فقد اأ�سبح
قادر ًا على حتديد حركة ال�سم�س والقمر حلظة بلحظة،

لهذا الطلب هو االأمر الطبيعي وهو ال�سامن واملحفز

وتي�سري ًا من ناحية الدين والأ ّنه ال يكلف فوق الطاقة،

لتطور العلوم لت�سبح هيمنة عامل الدين على العلوم من
ملجتمع ما اأن يتخلف
املا�سي البعيد اللهم اإ ّال اأن يراد
ٍ

لذلك كان يكتفي يف تثبيت دخول ال�سهر القمري باملقدور

ويبقى رهينة زمان املا�سني !،فمن امل�ستحيل اأن يعود

املتاح اآنذاك وهو الروؤية الب�سرية ،وا�ستم ّرت الفتوى ال

ما كان يف املا�سي ،لي�س ل�سعوبته وتعذره ولي�س لندرة

تتجاوز ما كان عليه الو�سع اأيام الر�سول فكانت ترى

الرجال اال�ستثنائيني يف قابلياتهم بل الأنّ م�ستوى العلوم
وتفرعاتها جعل ذلك اأمر ًا م�ستحي ًال ،ومنذ البداية ويوم

بالعني املجردة ،هذا يف وقت بلغ العلم الفلكي ما بلغه
من دقة متناهية جد ًا ،فهل تعيد الفتوى النظر يف

كانت العلوم ت�ست�سلم لرجل واحد كان يجب التنبه باأنّ

اأن الو�سيلة الوحيدة املعتمدة يف ذلك هي روؤية الهالل

املو�سوع وتنفتح على علم الفلك وتقدم قوله وتعتمده
باعتباره علم ًا ولتثبت عملي ًا اأن ال غ�سا�سة لدى االإ�سالم

هذا الو�سع و�سع موؤقت الأن قوانني احلياة مبنية على
اأ�سا�س قابليتها للتطور امل�ستمر ،ويف �سوء هذا كان

متى هو يف املحاق ومتى يخرج ومتى يكون يف م�ستوى الروؤية
ومتى تكون الروؤية �سياعا وغري ذلك من التفا�سيل.

لتو�سيع العلوم الأن ذلك الو�سع املوؤقت و�سع غري م�ستقر

وقول بدون علم ،وال ميكن الأ ّمة مهما كانت عقيدتها اأن

وبالتايل هو و�سع غري طبيعي بالنظر اإىل وجوب تركه

ترتك العلم وتعتمد على الظن اأو ما دونه ليقوم مقام

يف اأ�سرع وقت ممكن ما دمنا نن�سد االأف�سل.

اأحدث االآالت املعتمدة يف العلوم احلديثة ،ال ميكن الأ ّمة

العامل بعد تو�سع العلوم ..
مكانة ِ
تطبيق ًا للمنهج العلمي ال�سحيح و�سع امل�سلمون االأقدمون

حترتم احلياة والعلم والعلماء وتروم التقدم اأن تفعل

اأ�سو ًال لتح�سيل العلم الديني جعلوه يبداأ بالعلوم الكونية

ذلك ،وحينما انتك�ست الكني�سة يف اأوربا ودفعها جهلها
للتنكر للعلم ومعطياته و�س ّلمت زمام امليادين لعلماء

ويف قمتها الطب والفلك والريا�سيات .فاإذا فرغ املتعلم

دينها فكان نتيجة ذلك ما هو معروف فالظالم الدام�س

منها �سرع يف الدرا�سات الدينية وهو عامل بالكون الذي

الذي عا�سته اأوربا يعزى اإىل تدخل الكني�سة يف ميادين

حوله فاإذا تخرج كان �سيخا فقيها ملما بتيارات الفكر

العلم .لكن هل نت�سور يف ديننا اأن يتنكر بع�س علمائنا

العاملي واجتاهاته مواكبا لع�سره اإذا حتدث اأو اأ�سار اأو

للعلم ومعطياته ال�سحيحة؟!

اأفتى اأو ق�سى اأو بحث اأو اجتهد �سدر يف كل ذلك عن

فتاوى الهالل اأنوذج للتنكر ..

علم ح�سيف ونظر �سامل ومنطق قطباه الدين واالإميان

بالرغم من ترديد علماء امل�سلمني مقوالت توؤكد تالقي
الدين مع العلم واحتفاء االإ�سالم بالعلم والعلماء اإ ّال

اأما لو حتدث العامل يف امليدان الطبي اأو امليدان الفلكي

اأ ّننا نوؤ ّكد اأنّ بع�س الت�سريعات مفارقة للعلم وكثري ًا ما

اأو اأي ميدان اآخر مما هو خارج عن اخت�سا�سه بطريقة
ال يرجع فيها للمخت�سني يف تلك العلوم فاإ ّنه تخري�س

ت�سدر الفتاوى من دون مراجع ٍة ملعطيات علم ّية جاهزة

وهدفه ال�سالح العام وال �سيء �سوى ذلك.

مت�سلة مبوا�سيع تلك الفتاوى ،فعن علم الفلك قال

يفرت�س اأن يكون يف كل زمان من يخطط ال�ستقبال

اأن يتعامل مع معطيات العلم ال�سحيحة،؟ وبالتايل هل

املراحل االآتية من التطور (وقد �س ّمت االأحاديث هذا
التخطيط انتظار ًا واعتربته من �سميم االإميان وهو

منذ اأيام االإ�سالم االأوىل وي�سلمونه الأ�سحابه ،ومن ثم

كذلك الأ ّنه جمارات للعلوم) ومن االإميان ال�سعي عمليا

يتنازل الفقهاء عن مقعد من مقاعدهم طاملا �سغلوه
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يف القدمي كان العامل يف جمتمعه هو ك ّل �سيء هو االإمام

الأنه ما مل منار ونرد احلقائق بجدل عقيم ،فاإن قول الفلكيني

بحكم ظروف احلياة العامة ،بعد ذلك بداأت العلوم
ت�سق طريقها نحو التقدم و�سيئ ًا ف�سيئ ًا اأخذت يف االت�ساع

ن�سب الولد ،وكذلك اال�ستهالل واأمور اأخرى البد فيها

القراآن يفر�س علينا يف مو�سوع الهالل الرجوع لعلماء الفلك
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بل يجب ثبوته بالروؤية احل�سية ،واأجاب اآخر :احل�سابات
الفلكية لي�ست حجة �سرع ًا ما مل يثبت منها االطمئنان.
اأ ّنى ح�سول ذلك واجلواب االأ ّول مل ينظر للروؤية

بثانية معتمدة على العلم ،واأخرى تعتمد على �سهادة

الب�سرية كاآلة وو�سيلة فقط والثاين يرى اأن االطمئنان

�سهود ال يعرفون عن حركة القمر ذلك العلم ولكنهم
ي�ستطلعونه ثم ي�سهدون بروؤيته وقد ي�سهدون اأ ّنهم راأوا

احلا�سل من �سهادة ال�سهود اأقوى من العلم احلا�سل من

الهالل يف ليلة يوؤكد فيها العلم الفلكي با�ستحالة الروؤية

احل�ساب الفلكي ،والق�سية االأبعد هو عدم وجود قاعدة

فماذا يفعل الفقهاء يف هذه احلالة مع مالحظة االآية -
هل يعتمدون قول العلم الفلكي ويلغون ما يخالفه الأ ّنه

عام ،مع اأنّ املنهج ال�سحيح املتفق مع منهج الدين هو

اب) اأم يلغون
ال�س ِن َني َو ْ ِ
احل َ�س َ
م�سداق لـ ( ِل َت ْع َل ُموا َعدَ َد ِّ

الرجوع للعلماء املخت�سني يف خمتلف امليادين لنقول
ما نقول ون�سدر الفتاوى عن علم اإ ّال اأنّ القراآن نف�سه

ما يقوله العلم الفلكي وياأخذون ب�سهادة ال�سهود؟

واأ�سا�س ميكن الرجوع اإليه يف التعامل مع العلم ب�سكل

يفر�س علينا وب�سكل خا�س يف مو�سوع الهالل الرجوع
لعلماء الفلك الأ ّنه ما مل نار ونرد احلقائق بجدل عقيم

هناك من علماء امل�سلمني من اأم�سى �سهادة ال�سهود يف
مثل هذه احلالة ،وهذا جتاهل مطلق للعلم والعلماء،

فاإنّ قول الفلكيني يعطينا العلم التف�سيلي بحركة القمر

و�سهادة منافية لتقدير االإ�سالم للعلم.
ختام ًا اأراد البحث اال�ستفادة من مو�سوع الهالل واآراء

وباإمكاننا معرفة مكانه متى هو يف املحاق ومتى يخرج

الفقهاء حول �سالحية االعتماد على احل�ساب الفلكي

ومتى يكون يف م�ستوى الروؤية ومتى تكون الروؤية �سياعا

ليكون اأنوذجا للتعاطي غري امل�سيب من قبل الفقهاء

بع�سهم (واالإن�ساف العلمي يقت�سي االعرتاف باأ ّنه
اإذا �ساعت الروؤية �سياع ًا اأوجب العلم اأو االطمئنان

املحاق نتيجته ،وي�ستحيل اأن يناق�س العلم نف�سه ،ومل
يكتف القائل املتقدم بتوهني العلم الفلكي يف حالة
ِ

وغري ذلك من التفا�سيل ويف املقابل ياأتي من ال يعلم
�سيئ ًا من هذه التفا�سيل وي�سهد بروؤية الهالل وغاية ما

مع معطيات العلوم ال�سحيحة ما يعني حاجة ت�سريعنا

بالروؤية ،فال حمي�س لنا عن تخطئة علم الفلك

ال�سياع الوهمي حتّى قدّم االطمئنان بوجود الهالل على

واملرا�سد اأو على االأقل عن تقوية احتمال اخلطاأ ،بل

ما يقوله العلم اأي اأنّ الظن بوجود الهالل اأوىل باالإتباع

ينتج عن �سهادة العدول هو الظن بوجود الهالل وهل
يقدم الظن على العلم؟! فاأي االأمرين اأقرب م�سداق ًا

االإن�ساف يقت�سي احرتام القائل الذي اأخذ الب ّينات،

من قول العلم الفلكي اإذا نفى وجوده ،وكفى بهذا الكالم
دلي ًال على احلرب املعلنة على العلم ومعطياته!

علم الفلك والفلكيني اأن كيف �ساعت الروؤية وح�سل

اإنّ هذه فاجعة عظمى وال �سك اأننا يف حاجة لدرا�سة

العلم بها ،ولي�ست م�سكلة املت�سرعة اأن يقال لهم :كيف
تدّعون الروؤية والعلم) ،وقال اآخر عن علم الفلك اأي�س ًا

حديثة ومبنهج علمي ر�سني تدر�س احلاالت التي فارقت

ومل يجمد عند احل�سابات (.علم الفلك) وتلك م�سكلة
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واإذا كانت لدينا طريقة تفيدنا علم ًا بحركة القمر ثانية

فيها الفتوى معطيات علمية �سحيحة لرند االعتبار

لقول اهلل تعاىل (هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ال�س ْم َ�س ِ�س َيا ًء َوا ْل َق َم َر
اب َما
ال�س ِن َني َو ْ ِ
احل َ�س َ
ُنور ًا َو َق َّد َر ُه َم َناز َِل ِل َت ْع َل ُموا َعدَ َد ِّ
َخ َلقَ َّ ُ
اهلل َذ ِل َك ِاإ َّال ِب ْ َ
آيات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ )
احلقِّ ُي َف ِّ�س ُل ْاال ِ

الفقهائي ملراجعة جادة من هذه الناحية ليكون فقه
امل�سلمني فقها علمي ًا يعتمد العلم اأ�سا�س ًا يف تقديره
وا�ستنباطه لالأحكام ومن دون ذلك �سيكون البديل
املعتمد هو الظن والتخري�س.
 - 1نقال عن. http://www.motarahat.com :

(يون�س )5:فالغاية من حركة ال�سم�س والقمر فيما يتعلق
باحل�ساب هو العلم بال�سنني واأيام ال�سهر ،ولي�س الظن،

(فاإنّ هذا العلم مهما تقدّم وتكامل ،فلن يكون بدي ًال
عن الو�سائل االإلهية التي اأراد ّ
اهلل لعباده اأن ي�سلوا من

احلياة املبنية على اجلهل ويتنكر للعلم ومعطياته،

خاللها اإىل اأداء تكاليفهم ال�سرعية). 1
اإذا روؤي الهالل �سياع ًا موجب ًا للعلم فاإ ّنه ي�ستحيل اأن

ميجد اجلهل اأو يدعو الأن يكون
وحا�سا لدين اهلل اأن ِّ
اجلهل اأ�سا�س ًا للحياة ،فاحلق اإن معطيات العلم غري

يختلف مع ما يقوله العلم ،ويوم يختلف فلي�س هناك
�سياع ،الأ ّننا هنا يف هذا البحث ال نتكلم عن احتماالت

مكرتث بها يف بع�س الفتاوى ،وكالم معظم العلماء
يف م�ساألة الهالل نوذج لهذه الطائفة من الفتاوى ،ويف

نظرية بل نتكلم عن نتائج علم ّية يقين ّية �سواء كانت

ا�ستفتاء عن املو�سوع اأجاب مكتب اأحد الفقهاء :يجوز

يف مو�سوع الهالل اأو غريه ،وال�سياع ال�سحيح نتيجته

االأخذ بنظر الفلكيني يف تعيني اأوقات املغرب وال�سبح

مراجعة ملعطيات علمية
الفتاوى من دون
ٍ

يقينية وما يقوله العلم الفلكي عن خروج القمر من

والزوال اإذا اطماأن االإن�سان اإليهم ،وال يجوز يف الهالل،

جاهزة مت�سلة مبوا�سيع تلك الفتاوى.

لالإ�سالم ،ذلك اأنّ معنى الكالم ال�سابق اأنّ الدين يرجح

بالرغم من ترديد علماء امل�سلمني مقوالت
توؤكد تالقي الدين مع العلم واحتفاء االإ�سالم
بالعلم والعلماء اإال اأننا نوؤكد اأن بع�س
الت�سريعات مفارقة للعلم وكثري ًا ما ت�سدر
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ما وجه ال�سوء يف اأن يكون املرء خمتلف ًا ع ّمن
حوله ،اأو غريب ًا عن قومه (بنحو ح�سن طبع ًا)؟
وملاذا ّ
يف�سل اأكرثنا اأن يكون (و�سطي ًا) مبعنى
اأن يكون اإن�سان ًا (عادي ًا) اأو (تقليدي ًا) اأو
(موافق ًا للمجموع)؟ هل هو طلب لل�سالمة من
الدخول يف مماحكات مع الأ�سحاب والأنداد
واملخالفني؟ اأم هو جنب من مواجهة املعار�سني
والرد على اعرتا�ساتهم؟ اأو هو �سعف عن
الت�سدي للتداعيات وما يرتتب عليها من ردود
ّ
فعل وا�ستجابات؟

الو�سطية الفا�سدة اأم الغربة الط ّيبة
بقلم اأ .رابحة الزيرة

�الإفر�ط و�لتفريط ،و�أخالق �لت�سامح �لتي حتجزهم

جميع ًا بال ��ستثناء ،وز ّكى نف�سه وقر�أ تعاليم �لنب ّيني

عن �لتط ّرف ،وبني �ملهادنة ،و�خلنوع� ،لبعيدة كل �لبعد

وحكمتهم ،و�أدرك �أنّ �لر�سالة �خلامتة ت�سدي ٌق ملا �س َبق
هدى ورحمة للعاملني ،و�أنّ �لقر�آن بال ٌغ للنا�س جميع ًا،

فكما �أن هناك زهد ً� حممود ً� مبعنى �لرتفع عن �أن

يهودي
قومي وال
وفهم �لدينَ �لو�حد� ،أ ّنه ال
ّ
ّ
َ
عن�سري وال ّ
وال ن�سر� ّ
مذهبي بل ملة �إبر�هيم حنيف ًا ،وال
ين وال
ّ

معايل �الأخالق� ،أو من يدّعي �لزهد ب�سبب �لفقد�ن،

و�ساية وال ع�سب ّية ،بل �أفر�د �أحر�ر يح ّبون �أن يكونو�
�سهد�ء على �لنا�س ،ال تز ُّعم ًا ،ال رقباء وال �أو�سياء ،بل

مهادنا بال جهاد ،وبال �أمر باملعروف ونهي عن منكر،

ارتبط مفهوم بع�ض امل�سطلح�ت ارتب�ط�ً وثيق�ً ك�رتب�ط الزواج الك�ثوليكي ببع�ض املع�ين الدارجة ف�أ�سبغ على
بع�سه� قد�سية اأبدية ،و�سلب من بع�سه� الآخر مع�نيه� احلقيقية ،ح ّتى بدا ال�سيء ح�سن� ،واحل�سن �سيئ�ً ،و�س�ع
اأكرث الن��ض يف بحر امل�سطلح�ت ذات التعريف�ت الف�سف��سة ،فركب املغر�سون تلك املف�هيم ف�قدة الهوية ،لتحقيق
اأهدافهم؛ ف�لدميقراطية ،وال�سورى ،والو�سطية ،والإره�ب ،وغريه� من امل�سطلح�ت واملف�هيم التي �س�ع وجهه�
فلم نعد نفقه حني احلديث عن (الإره�ب) مث ً
ال  -الذي كرث تداوله بعد اأحداث احل�دي ع�سر من �سبتمرب لربجي
التج�رة الأمريكي  -هل هو ل�سرعنة الحتالل الع�سكري كم� حدث يف العراق ،اأو ملن�ه�سة حرك�ت املق�ومة ال�سريفة
ب��سم حم�ربة الإره�ب؟ اأو هو حم�ولة لو�سم الإ�سالم به وتدجني الأمة الإ�سالمية ،م� حدا ببع�ض امل�سلمني البحث
عن مفهوم (اإ�سالمي) مغ�ير له ،فك�ن مفهوم الو�سطية امل�ست ّل من اآية الأمة الو�سط اأف�سل بديل.
فهل �ملفهوم �لقر�آين للو�سطية هو �ملر�د ب ّثه بني �أبناء َج َع ْل َنا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�سط ًا)(�لبقرة ،)143:ذي معاين ودالالت
�الأمة� ،أم �أن هناك حماوالت لتعميم مفهوم جديد لو�سطية قيم ّية و�أخالق ّية عالية ،ولكنه �أُلب�س غري معناه ،و�أُفرغ
مذمومة؟ وما هو �لفرق بينهما ،وكيف تد�خل �ملعنيان؟ ثم من حمتو�ه ،فانق�سم ّ
�ملنظرون ،و�ملفكرون �الإ�سالميون
كيف نحمي �الأمة من �لوقوع يف َ�س َرك �لو�سطية �ملذمومة حيال ما ي�س ّمى بـ(�الإ�سالم �لو�سطي) بني من يريد �أن
يو�سم �الإ�سالم به ليقول �أنه �لدين �ملعتدل� ،ملتزن ،وغري

و�ملغايرة للو�سطية �لقر�آنية �ملحمودة؟
فـ(�لو�سطية) �إذ ً�� ،أحد هذه �ملفاهيم �لتي حملت وجوها �ملتطرف ،وبني من يريد �أن يربئ �الإ�سالم منه الأنه

لي�ست خمتلف عليها فح�سب بل متناق�سة ومت�ساربة ،ير�ه جناية جديدة على �الأ ّمة العتقاده باأن ذلك ير�د
ولقد �رتبط هذ� �مل�سطلح مبفهوم قر�آين ر�قٍ ( َو َك َذ ِل َك منه �لعبث ببع�س ت�سريعاته ،و�أحكامه ،ل ُينجبو� �إ�سالم ًا
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يدعو �إليها �لدين �الإ�سالمي ليج ّنبهم �لوقوع يف طريف

كمفهوم قر�آين) 1ثم نع ّرج على �ملعنى �ملذموم.
"قر�آني ًا ،ال يوجد ُم�سطلح (و�سط ّية) ،وال وجود
لـ"�أمة �لو�سط" ،بل �أنّ ك ّل فرد �آمن باهلل وباالأنبياء

وبال قوة وال عزّة ،فخلطو� بني قيم �العتد�ل �لتي

عن تعاليمه.
متلكنا �ملاديات ،وزهد مذموم ،كمن يريد �أن يزهد عن
فكذلك هناك (و�سطية) حممودة مبعنى �العتد�ل
و�لبعد عن �لتط ّرف ،كال�سجاعة مث ًال �لتي هي و�سط
بني �لتهور و�جلنب ،و�أخرى مذمومة مبعنى �ملهادنة
و�لتماهي مع �لو�سط �لذي وجد فيه و�إن كان فا�سد ً� �أو
طاحل ًا ،وهذ� ما �سيتم معاجلته يف هذ� �ملو�سوع.
معنى (�لو�سط ّية) قر�آن ّي ًا

كعي�سى (ع) يف �لنا�س وكمح ّمد (�س) يخدمون ويع ّلمون
و ُيز ّكون ويتح ّملون �الأذى ويذودون عن م�ست�سعف �لدّين
َ
أفر�د ُوجدو� و"حيث ما
�لظلم
و�جلهلّ � ،أيا � ٍ
�أو �لدّنيا َ
كانو�" فهم ُي�س ّكلون ن�سيب ًا من �ملجعولني "�أ ّم ًة و�سط ًا"،
�أي و��سطة �لر�سول يف �إي�سال ر�سالته �لعاملية �خلامتة
وجه
للنا�س ،وو��سطة بثّ تعاليم �لنب ّيني ،وو��سطة ْ

ولكي ال يلتب�س علينا �لفرق بني معنى (�لو�سطية)
�ملنبوذة ،وتلك �ملحمودة قر�آني ًا� ،سنورد هنا �ملفهوم

�لرحمن يف �مل�سرق و�ملغرب ،لذلك هم يف �لنا�س

�لقر�آين ملعنى (�أ ّمة و�سط ًا) كما جاء يف ورقة (�لو�سطية

بعد زمن �لنب ّيني مبنزلة �لنب ّيني يف �أممهم و�أقو�مهم
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ل و�سطية يف الدين ك ّله ،وهو دين واحد ل جمموعة
اأديان يقف اأحدها على طرف والآخر على الطرف
ويتو�سطهما تد ّرجات خمتلفة من
النقي�ص منه،
ّ
األوان الدين ،بل هو دين واحد.

َاب َو ِجي َء
( َو�أَ ْ�س َر َق ِت ْ أ
�الَ ْر ُ�س ِب ُنو ِر َر ِّب َها َو ُو ِ�س َع � ْل ِكت ُ
ِبال َّن ِب ِّي َني َو ُّ
�ل�سهَدَ � ِء َو ُق ِ�س َي َب ْي َن ُه ْم)(�لزمر ،)69:فغد ً�

بات ُير ّوج لها يف �أو�ساطنا وتُتد�ول بكرثة يف �لعقود

ا�سب �الأمم �خلالية من �لنب ّيني وتُقا�سى مبقد�ر ما
ُحت َ

�الأخرية ،وير�د لنا �أن نتب ّناها بعد �أن �أرعبونا من

�أدّ�ه �ل�سهد�ء �إليهم ،فهم مو�زين �ل�سالح و"م�سطرة"

�أو�ساف �لتطرف ،و�الإرهاب ،و�لتخلف ،ول ّوحو� لنا

�ل�سوي". 2
قيا�س �الإن�سان
ّ
فال و�سطية يف �لدين ك ّله ،وهو دين و�حد ال جمموعة

مبز�يا �العتد�ل و�ل�سالم و�حلد�ثة و�لتنوير.
والدة مفهوم (�لو�سط) بني �لبينني

�أديان يقف �أحدها على طرف و�الآخر على �لطرف

�لتع�سب و�لتط ّرف �أبو� (�لو�سط) �لذي بينهما،
�إنّ
ّ

ويتو�سطهما تد ّرجات خمتلفة من �ألو�ن
�لنقي�س منهّ ،

وجميعها منبوذ ،فعندما عجز �ملتط ّرفون عن �لق�ساء

عرب عن ذلك قوله تعاىل:
�لدين ،بل هو دين و�حد كما ّ
َ
(�س َر َع َل ُك ْم ِمنَ �لدِّ ِين َما َو َّ�سى ِب ِه ُنوح ًا َو� َّل ِذي �أَ ْو َح ْي َنا

�ملتع�سبون �أن ال
�ملتع�سبني �أو ��ستيعابهم ،وعلم
على
ّ
ّ

ي�سى �أَنْ �أَ ِقي ُمو�
و�سى َو ِع َ
ِ�إ َل ْي َك َو َما َو َّ�س ْي َنا ِب ِه ِ�إ ْب َر ِ�ه َيم َو ُم َ
�لدِّ ينَ َوال َت َت َف َّر ُقو� ِفي ِه)(�ل�سورى.)13:

مكان لهم حتت �سم�س �حلرية ،و�لت�سامح ،و�النفتاح،
وبان �لتباين بني دعو�تهم وما يدّعون �النت�ساب �إليه

�إن �لفئة �أو �جلماعة �ملر�د من �أفر�دها �أن يكونو� مو�زين
�ل�سالح ،وم�سطرة قيا�س �الإن�سان �ل�سوي ،ومعيار

�لبينني ،وهي حالة من (�لتماهي) �لقائمة على نوع

�الإيان و�لعمل �ل�سالح ،وو�سطاء �الأنبياء يف �الأقو�م

من (�لتمويه) ،فالو�سطي هو �ل�سخ�س �أو �لفئة �أو

�لتالية ،وو��سطة �لر�سول (�س) من بعده يف �لنا�س ،ال

�جلماعة �لتي تتماهى ب�سعار�تها مع ما هو �سائد �أو ما

يكن �أن يكون هوؤالء هم �الأفر�د (�لو�سط ّيني) مبعنى:
�لعاد ّيني� ،ملتماهني مع �الأكرثية� ،لذ�ئبني يف �جلمع،

هو مطلوب لتكون مقبولة �سو�ء من �ملجتمع �لدويل �أو
�الإقليمي �أو �ملح ّلي ولكنها يف بر�جمها مل تتنازل قيد

�ملتل ّونني بلون �لبيئة� ،لنفعيني ،غري �ملبدئيني� ،خلائفني

�أنلة ال عن تطرفها وال تع�سبها ،فرت�هم مت�سابهني

من �لتجديد� ،ل�سعاف ،م�سلوبي �لر�أي ،و�ملغلوب على

ح ّد �النطباق يف �ل�سعار�ت ولكنهم يف �لو�قع خمتلفون

�أمرهم ،ال يهمهم �إال �ل�سباحة يف �جتاه تيار �الأغلبية
على �أ ّنها مقيا�س �خلطاأ و�ل�سو�ب ،وال يتّخذون
خطو�تهم ذ�تي ًا و� ّإنا تُفر�س عليهم مبو�فقة �لعرف �أو

حتى �لتقاتل.
�ملوؤ�س�سات �لدينية �أو رجال �لدين فقط و�إن �لت�سقت

قد�س ّية مر�سوم �ل�سرع ،ف ُيملى عليهم ليبقو� حم�سورين

�لت�سمية بهم �إىل ح ّد �لرت�دف ،فلي�س �لغرب وحماولة

يف ط ّية من طيات وطبقات (�لو�سط) �ل�ساكن و�خلامل

فر�س مبادئه على �لعامل بالتدلي�س و�لتمويه باأف�سل
حال من �لناطقني �لر�سميني با�سم �لدين ،فهذ� يتد ّثر

�لذي تتكاثر فيه بكترييا �لتخمر.

�لرب ،خلقه يف �أح�سن تقومي ،ونفخ
�الإن�سان مثيل ّ
فيه من روحه ،ووهبه نور �لعقل ،وق ّوة �الإر�دة ،وز ّوده

ويق ّر بحقيقة موقف معار�سيه بال مو�ربة ( َوال �أَ ْنت ُْم
َعا ِبدُونَ َما �أَ ْع ُب ُد)(�لكافرون ،)3:لينتهي �إىل �العرت�ف
بح ّقه وحقّ �الآخر يف حرية �الختيار ( َل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو ِ َ
يل

مبو�هب وقدر�ت �إذ� �أح�سن ��ستخد�مها ،وط ّورها ،وج ّد
نحو �لكمال ،فهو موؤهّ ل ليكون (متم ّيز ً�) ع ّمن حوله

ِد ِين)(�لكافرون ،)6:بعد �أن �أدىل بر�أيه ،و�أقام حجته،

باخلروج من حالة �لتماهي مع (�لو�سط) �ملتو�جد فيه،

ون�سح هلل.

هذ� �إذ� �سئنا �أن ن�سمه ب�سمة حميدة ،ولكن هذ� �خلارج

ثمة �سوؤ�ل مهم نطرحه ها هنا ،ما وجه �ل�سوء يف �أن
يكون �ملرء خمتلف ًا ع ّمن حوله� ،أو غريب ًا عن قومه

بع�س مو�قفه قد ي�سعه �لبع�س يف خانة من (يغ ّرد
خارج �ل�سرب) ،ويتّهمه �آخرون باأ ّنه (ي�سبح عك�س
�لت ّيار) ،وقد ال يكون هذ� �لو�سف جمانب ًا لل�سو�ب ،فهو

(بنحو ح�سن طبع ًا)؟ وملاذ� ّ
يف�سل �أكرثنا �أن يكون من
(�لو�سط) مبعنى �أن يكون �إن�سان ًا ()standard
�أو (عادي ًا) �أو (تقليدي ًا) �أو (مو�فق ًا للمجموع)؟

فع ًال كذلك الأ ّنه يوؤمن باأنّ �لو�سط �لذي بني �سيئني لي�س

هل هو طلب لل�سالمة من �لدخول يف مماحكات مع

يف �سيء ،ال يف �الأخالق فذ�ك حممود ،بل يف �ملو�قف،
فهو �إذ ّ� ال يحب �ل�سبابية يف �ملو�قف ،وال يطيق �لوقوف

�الأ�سحاب و�الأند�د و�ملخالفني؟ �أم هو جنب من مو�جهة
�ملعار�سني و�لرد على �عرت��ساتهم؟ �أو هو �سعف عن

يف منطقة برزخ ّية ،جمهولة �لهوية و�ملعامل ،مرت ّنح ًا

�لت�سدّي للتد�عيات وما يرتتب عليها من ردود فعل

بني حالة �لوهم و�حلقيقة ،و�لظن و�ليقني ،وال ير�سى
لنف�سه �أن يكون من �لـ( ُم َذ ْب َذ ِب َني َب ْ َني َذ ِل َك ال ِ�إ َىل هَ وؤُال ِء

و��ستجابات؟
قد يكون ك ّل ذلك و�أكرث ،ولكي ال نكون من (�لو�سط)

عن �سمت عموم �لنا�س بتم ّيزه و�ختالفه ورمبا غر�بة

وقبول لالآخر ،وحقه يف جمادلته
من حرية �ل�سمري،
ٍ
بالتي هي �أح�سن ،و��سطر كالهما للتعاي�س مع �الآخر
مرغم ًا� ،بتدعو� مفهوم (�لو�سط) �لذي يقع بني

ما هي �لو�سط ّية �ملذمومة؟
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تلك بع�س معاين (�لو�سط ّية) وخمرجاتها �لذي

بلبا�س �لدين ،وذ�ك يتل ّفع باحلريات وحقوق �الإن�سان.
كي ال تكون و�سطي ًا ..

يرجح �أن يعلن ملء
َوال �إِ َىل هَ وؤُالءِ)(�لن�ساء ،)143 :بل ّ
فيه عن موقفه (ال َ�أ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ )(�لكافرون،)2:

وللعلم ،فاإنّ �لتع�سب و�لتط ّرف لي�سا حكر ً� على

اأنّ الر�سول البليغ (�ص) مل ي ُقل
عن الإ�سالم (و�س ُي�سبح غريب ًا) اأو
(و�سينتهي غريب ًا) بل قال (و�سيعود
غريب ًا) ،ا ْأي هي بداية عودة وبداية
اإحياء ُت�سبه بداية الولدة ،اإنّها
الن�ساأة الثانية بعد الن�ساأة الأوىل،
وهي ُت�ساوي احلديث ال�سريف (ل
ي�سلح اأمر اآخر هذه الأ ّمة اإ ّل مبا
�سلح به اأ ّولها)،

81

وعا�س بني قومه كما لو �أ ّنه (غريب) يف �أفكاره ،ويف

(ع) ،مرور ً� بعلماء �الأ ّمة �ملجدّدين كاالأفغاين ،وحممد

خمالفته لنهجهم ،وعقائدهم ،و�سلوكهم �لتي تتنافى

عبده ،ور�سيد ر�سا ،وغريهم وتو�لت قافلة �ملجدّدين

مع مبادئه وقيمه ،فانتزع حريته و��ستقالليته وحافظ

بغرباتهم �ملتفاوتة حتّى �الإمام �خلميني �لذي خالف
فقهاء �جلمود وقام بو�جبه وبثورته �الإ�سالحية متح ّم ًال

با�ستجابة دعاء ر�سول �هلل (�س) "طوبى للغرباء".
هوؤالء �لغرباء ،قد يحاول ف�ساد �لزمان �أن ي�سل �إليهم

تف�سيقهم وطعناتهم و�أعاد هيبة �لدين وعزّته ،و�لقافلة
حتتمل ك ّل �لغرباء وملّا تكتمل بعد ،حتى يظهر �لدين

من �لنو�فذ و�الأبو�ب ،وقد يقتحم �ل�سباب و�الأطفال،
حتّى �أ ّنه ل ُي ّ
�ستخف بال�ساب �ل�سالح �ملخالف ملو�سة

�لذي غ ّيبه �أه ُله باأ�س ّد من تغييب �أعد�ئهم له ّ
غ�س ًا
طر ّي ًا جديد ً�.

على مت ّيزه و��ستقامته ،وقد ��ستطابت له هذه �لغربة

الرب ،خلقه يف اأح�سن تقومي ،ونفخ فيه من
الإن�سان مثيل ّ
روحه ،ووهبه نور العقل ،وقوة الإرادة ،وز ّوده مبواهب

�جلموع و�أخالقهم وعاد�تهم وبر�جمهم ،فيحا�سرونه

وجد نحو
وقدرات اإذا اأح�سن ا�ستخدامها ،وط ّورها،
ّ
الكمال ،فهو مو ّؤهل ليكون (متم ّيز ًا) ع ّمن حوله باخلروج

بال�سغط �لنف�سي حتّى ُيعلن ��ست�سالمه فيذوب ويف�سد
كما ف�سد غريه ،فما عليه �إ ّال �أن ينزع نف�سه نزع ًا من

من حالة التماهي مع (الو�سط) املتواجد فيه.

باملعنى �ملذموم �سنع ّرف بـنقي�سهم وهم (�لغرباء)

و�القت�ساد ،مبعنى �أ ّنهم �أتو� مبا هو خمتلف وغريب
ع ّما كان ماألوف ًا ،وهذه �حلالة �ستتك ّرر بنظام و�أطروحة

غريبا و�سيعود غريبا فطوبى للغرباء ،قيل :من هم

�أخرى على خالف ما �لنا�س عليه.

يا ر�سول �هلل؟ قال (�س)� :لذين ي�سلحون �إذ� ف�سد

يفهم �لبع�س من هذ� �حلديث �ل�سريف� :أنّ �الإ�سالم
بد�أ غريب ًا (من �لغربة) لق ّلة �ملوؤمنني بهّ ،ثم �سيق ّل

ويف رو�ية ثانية ،قال" :نا�س �ساحلون قليل يف نا�س �سوء

�ملتم�سكون به حتّى ُي�سبح غريب ًا م ّرة ثانية ُوي�سي
ّ

كثري ،من يع�سيهم �أكرث ممن يطيعهم" .4

�ملتم�سكون به قالئل ،وفاتهم �أنّ �لر�سول (�س) مل
ّ
يقل (و�س ُي�سبح غريب ًا) �أو (و�سينتهي غريب ًا) بل قال

بقر�ءة يف حديث ر�سول �هلل (�س)" :بد�أ �الإ�سالم

�لنا�س". 3

ويف رو�ية ثالثة ،قال (�س)�" :لنزّ�ع من �لقبائل" .5
تاريخي ًا ،بد�أ �الإ�سالم مببادئ خارج عن �أعر�ف بيئته
و ُمفرد�ت �أهلها ،بل خارج عن مفرد�ت �حل�سار�ت
�ل�سائدة �مل�ساحبة لذلك �لتاريخ ،ف�سار دين ًا جديد ً�،
(غريب ًا) ،خارج ًا عن ماألوفاتهم وموروثاتهم و�أُفقهم.

�الأوىل ،وهي تُ�ساوي �حلديث �ل�سريف (ال ي�سلح �أمر
�آخر هذه �الأ ّمة �إ ّال مبا �سلح به �أ ّولها)� ،أ ّما �لذي يوحي

فال�سرك و�نحد�ر �لقيم �سادّه بالتوحيد و�لقيم �ل ُعليا

به �ملعنى �الآخر ،فمقالة ت�ساوؤم ّية ت�س ّور �الإ�سالم بحال
�حت�سار ماأ�ساوي ق ّل معتنقوه� ،أ ّما هذه فتُعطي �الأمل

و�ال�ستبد�د و�لظلم و�لعدو�ن �سادّه �لتح ّرر و�لعدل

بعد هذه �لغربة لتُ�ساويها بغربة �لوالدة �الأوىل �لتي
�أعقبها �النت�سار ولو بعد حني ،فهي ُغربة والدة ال ُغربة

و�الحتكار ودُولة �الأغنياء �سادّه �لك�سب �حل ّر و�لتكافل

موت ،وهي ُغربة بد�ية ال ُغربة نهاية!

و�لتد�ول �لعادل يف �القت�ساد.

فاالإن�سان (�لغريب) نقي�س لالإن�سان (�لو�سط) ،وهو

فكان م�سلمو �لرعيل �الأ ّول ُ
(غرباء) �لدين و�ل�سيا�سة

ح�سن نف�سه عن �أن ي�سل �إليه ف�ساد �لنا�س،
�إن�سان ّ

يف �لدين.
و�ل�سالم و�ل�سورى يف �ل�سيا�سة.

82

(و�سيعود غريب ًا)ْ � ،أي هي بد�ية عودة وبد�ية �إحياء
تُ�سبه بد�ية �لوالدة� ،إ ّنها �لن�ساأة �لثانية بعد �لن�ساأة

�سغط جموعهم وال عيب عليه �أن يكون غريب ًا ،فلي�ستثمر
ك ّل طاقاته ليحوز �لق ّوة �لتي تعينه على مو�جهة ك ّل قوى

 ورقة مقدمة من قبل جمعية �لتجديد �لثقافية �لو�سطية كمفهوم قر�آين http://www.tajdeed.org/10388=article.aspx?id
 �بن حنبل (�أحمد) ،م�سند �أحمد ،د�ر �لفكر ،ج� ،2س.389 �بن حنبل (�أحمد) ،م .ن ،.د�ر �لفكر ،ج� ،2س.222� -بن حنبل (�أحمد) ،م� .س ،.د�ر �لفكر ،ج� ،1س.398

�لتمييع ّية و�جلرف ّية و�لتذويب ّية و�لتخويف ّية و�لقمع ّية
و�ل�سنم ّية و�لتجميد ّية �لرجع ّية.
كان هذ� نهج �مل�سلحني على م ّر �لتاريخ �بتد�ء باالأنبياء

(الإ�سالم �س ُي�سبح غريب ًا) ،مقالة
ت�ساوؤم ّية ت�س ّور الإ�سالم بحال احت�سار
ماأ�ساوي ّ
قل معتنقوه ،اأ ّما (الإ�سالم
�س ُيعود غريب ًا) ف ُتعطي الأمل بعد هذه
الغربة ل ُت�ساويها بغربة الولدة الأوىل
التي اأعقبها النت�سار ولو بعد حني ،فهي
ُغربة ولدة ل ُغربة موت ،وهي ُغربة
بداية ل ُغربة نهاية!

83

تقدم اإبراهيم اخلليل اإىل مكان حرم اهلل (بيت
اهلل وما حوله/مكة املكرمة) قبل بنائها ،ومل
تكن وقتها اأي وجود ال اإىل م�ساكن وال اإىل البيت
احلرام ،كانت وادي ًا وقفر ًا ال ماء وال ثمر فيها ،فال
مطمع فيها الأحد ،حتيطها جبال مكة من جميع
جهاتها ،فاإذا باإبراهيم خليل اهلل يدعو وهو
يف القفر ،غري بعيد عنها ،بداللة ا�سم االإ�سارة
(هذا) اأي وهو على اأر�سها ،اأو بالقرب منها متام ًا،
اج َعلْ هَ َذا َب َلد ًا) فلم تكن بلد ًا قبل
داعي ًاَ ( :ر ِّب ْ
الدعاء ،واإال ملا جعلها اأول بند من بنود دعائه

اإبراهيم اخلليل واالنتماء الوطني
بقلم ال�سيخ اأحمد العريبي

منذ اأن اكت�سف الإن�سان �س ّر زراعة احلبوب ارتبط بالأر�ض وحتقق ال�ستقرار ،وبداأ يفلح الأر�ض ويعمرها وي�ستد ّر
دجن احليوانات لي�ستعني بها على ا�ستقراره وح�سريته ،وبداأت حاجاته لتملك الأر�ض تتقنن ،فمرة
خرياتها ،وبداأ ُي ّ
يتوافق مع اأخيه ،ومرة يعتدي ويتجاوز حاجته ،وهو بني عدله وظلمه ترتاكم خرباته لي�سع له البدايات الأوىل
لقواعد النتماء لالأر�ض واملاء والزرع ،ويحدد طبيعة عالقاته باأفراد قبيلته وع�سريته والقبائل الأخرى ،وتت�سح لديه
الروؤيا رويدا رويدا ملفهوم الوطن ،فال غرو اأن ياأتي دور رجل عظيم مثل اإبراهيم اخلليل بعد �سوط طويل من جناحات
واإخفاقات الإن�سان القدمي قبله لري�سم يف دعائه معامل النتماء الوطني.
اأ ّو ًال -الدعاء االأ ّولَ ( :واإِ ْذ َق َال اإِ ْب َر ِاه ُيم َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلد ًا
ا ِآمن ًا َوا ْر ُز ْق اأَ ْه َل ُه ِمنَ الث َم َر ِات)(البقرة)126:
 -1دعاء اإبراهيم واالأ�س�س االأوىل لالنتماء الوطني
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اأنتجت تلكم املفاهيم االأ�سا�سية للمواطنة احلقة ،مادامت
تتفق مع �سرعة حق االإن�سان والروح املقا�سدية لدين اهلل
وقيمه االأ�سيلة ،من هنا فاإ ّننا بتحليل الدعاء نتو�سل اأ ّوال

هذا الدعاء يختزن ثالث دعامات رئي�سية من دعامات

اإىل املق�سود من الهوية البلدية ( َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلد ًا)

بناء الوطن وا�ستقراره ،ن�ستلها من املدلول اللفظي لن�س

ونقاربها مع م�سطلح الوطن ،وفق ركائز الدعاء يف

الدعاء ،لكن الذي ال ميكن اإنكاره اأن الدولة املدنية

االأ�س�س التالية:

مبوؤ�س�ساتها ونظامها الدميقراطي هو نتيجة تط ّور �سيا�سي
واجتماعي اإ ّال اأنّ ما نرمي له من رجوع اإىل التاريخ ليعطينا

اأ -تهيوؤ املكان لي�سبح بلدا ووطنا قابال للتوطن
تقدم اإبراهيم اخلليل اإىل مكان حرم اهلل (بيت اهلل وما

الثقة بتلم�س االأ�س�س االأوىل واحرتام تلك العقلية التي

حوله  /مكة املكرمة) قبل بنائها ،ومل تكن وقتها اأي وجود

ال اإىل م�ساكن وال اإىل البيت احلرام ،كانت واديا وقفرا

متاأخر زمانا عن الدعاء االأ ّول ،حني دعا ربهَ ( :و ِاإ ْذ
َق َال اإِ ْب َر ِاه ُيم َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا ا ْل َب َلدَ ا ِآمن ًا َو ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي
اأَنْ َن ْع ُبدَ االأَ ْ�س َن َام)(اإبراهيم ،)35:ف(البلد) يف هذا

وهو يف القفر ،غري بعيد عنها ،بداللة ا�سم االإ�سارة

الدعاء الثاين �سار مقرتنا باأل التعريف بعد اأن تاأهلت

(هذا) اأي وهو على اأر�سها ،اأو بالقرب منها متاما،
داعياَ ( :ر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلد ًا) فلم تكن بلدا قبل الدعاء،

بال�سكان ،فقد اأ�سكن اإبراهيم زوجته وابنها اإ�سماعيل
( َر َّب َنا اإِ ِّين اأَ ْ�س َك ْنتُ ِمنْ ُذ ِّر َّي ِتي ِب َو ٍاد َغ ْ ِري ِذي َز ْر ٍع ِع ْندَ

واإال ملا جعلها اأول بند من بنود دعائه الذي حتقق بف�سل

َب ْي ِت َك ْاملُ َح َّر ِم)(اإبراهيم ،)37:وهكذا �ساهم يف تاأ�سي�س

اهلل والعمل وفق ال�سروط املو�سوعية من جانبه لتحقيق

القفر واليباب لي�سري بلدا ماأهوال ،الأنّ الدعاء ال يعني
اإ ّال العمل لتاأ�سي�س الواقع ،ال الدعاء املجرد دون عمل

الطموح واالأمل.

يرفده ،وبالتايل اأخذت تباعا بع�س القبائل العربية
تتوافد ليكونوا ّ
قطان البيت واأهل احلرم.

ال ماء وال ثمر فيها ،فال مطمع فيها الأحد ،حتيطها جبال
مكة من جميع جهاتها ،فاإذا باإبراهيم خليل اهلل يدعو

�سرط الدعاء ،فاقرتن الدعاء والعمل وحتقق وفقهما
وكون جمئ لفظة ( َب َلد ًا) نكرة بدون األ التعريف ،تعني
اأ ّنها بالفعل مكانا قفرا مل يتاأهل بعد لتكون بلدا ،ومل

ب -مقاربة بني البلد والوطن

تكن لها هو ّية بلد ّية ،نكرة غري م�سخ�سة ،وهذا معنى

ُيع ّرف معجم مقايي�س اللغة (البلد) باأنّ اأ�سل معناه هو:

كونها نكرة بح�سب القواعد النحوية العربية ،ولو

"(ال�سدر) ،ويقال و�سعت الناقة بلدتها باالأر�س ،اإذا
بركت ،والبلد� :سدر القرى ،ويقال :ب ّلد الرجل باالأر�س،

الدعاء وزمانه هو بعد اأن �سارت ماأهولة بال�سكان؛

اإذا لزق بها ،ويقال :اأبلد الرجل اإبالدا ،اأي لزموا االأر�س

ويكون الدعاء لها الأجل توابع اأخرى ،كما يف دعاء اآخر

فقاتلوا عليها ،والبالد :املقيم بالبلد" .

كانت لفظة (بلدا) مقرتنة باأل التعريف لكان �سياق
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الثمرات جاءت ب�سيغة اجلمع ،وهذا من
�ساأنه حتقيق عي�سة الرخاء والرفاه املعي�سي
من خالل تواجد اأ�سناف الثمرات وتعددها
وتنوعها ،وهذا بطبيعته يخلق حالة
اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي للمواطنني،
حينما يكون الوطن غني ًا يت�سع الأهله
القاطنني امل�ستقرين فيهّ ،
وكل الوافدين اإليه،
لهذا فاإنّ قطان البيت واأهله قد اجتهوا اإىل
تفعيل احلركة التجارية باإغداق اأ�سواقها
ب�سنوف الثمر ،وكرثت اأموالهم بالتجارة.

اأما الوطن فهو البقعة اجلغرافية مبياهها ومعادنها
وجبالها وترابها وك ّل خرياتها ،وهي حمددة بحدود
�سيا�سية ،والتي يتمتع اأهلها بع�سوية كاملة على اأ�سا�س
امل�ساواة ،و ُيتاح للجميع امل�ساركة الفاعلة يف ظ ّل املواطنة،

املقومات الذاتية للوطن نف�سه ياأتي �سرط (توفر االأمن)

ظلم غري طائفته وقبيلته كاالعتداء على ذاته وعقيدته

املرتتب على حتقق العن�سر االأول.

وطائفته �سواء ب�سواء ،وبالتايل هو خرم الأمنه هو؛ مما

مدلولها ح�سب املعجم العربي ،وما قمنا به من اإعطاء

اأما �س ّر كون كلمة (اآمنا) نكرة حيث هي و�سف لنكرة
(بلدا) وذلك لت�سمل ك ّل اأنواع االأمن وجميع عنا�سره،

يخلخل اأمان املواطن اأي مواطن ،وكلما اطماأنت نف�س
املواطن يف وطنه تر�سخ انتماوؤه ،وبذل الغايل والنفي�س

الدعاء ا�ستتبعته مفاهيم دعا بها اإبراهيم(ع) ،وهي

الأنّ النكرة تفيد العموم ،فيكون جميع اأنواع االأمن الذي

من اأجل حياة وطنه وعزته.

من مقومات البلد الذي يحلم به خليل الرحمن ،فاإذا ما

يحقق التوطن ومن ّثم يحقق االنتماء بال�سرورة ،هو
مما تخيله اإبراهيم وح ُلم به يف دعائه وهو يف ذات

ج -االأمن االجتماعي :و ُيق�سد به ك ّل ما يطمئن

تف�سري لهوية البلد هو بح�سب املدلول اللفظي فقط ،لكن

وتتم على اأ�سا�سها عالقة اجتماعية بني املواطن وبني

اأ�سفنا املعاين االأخرى التي تقرتن بالدعاء عند حتليل
ك ّل فقرات الدعاء االأ ّول والثاين ،حينها تكتمل ال�سورة،

الوقت مراده بح�سب املدلول اللفظي ،ولي�س خارجا عن

لوطنه ،وتتعهد الدولة باحلماية عن املواطنني .

وندرك ال ُبعد الذي عناه اإبراهيم ،و�سيكت�سف القارئ

الن�س ،فما اأهم اأنواع االأمن حتّى تتحقق املواطنة؟

عادلة يف اإقرار العالقات االجتماعية ،وت�سمن ال�سعور

فما عناه اإبراهيم اخلليل يف دعائه اأن يتحول املكان

الكرمي اأنّ مفهوم الوطن واملواطنة واالنتماء الوطني لي�س
مفهوما بكرا اليوم ،وا ّإنا عقول امل�سلحني االجتماعيني

اأ -االأمن الغذائي  :وهو �سرورة بيولوجية ،فال ميكن

بالطماأنينة وعدم اخلوف واالعرتاف بوجوده ،وكيانه

للمواطنني اأن يبقوا يف اأر�س وي�ستقروا فيها وهم جياع،

ومكانته يف املجتمع ،ومن هنا تربز احلاجة للنظر اإىل

فاجلائع يف وطنه غريب عنه ،وعليه اأن يبحث عن لقمة

عنا�سر املجتمع بنظرة ال�سريك املماثل يف �سناعة
الوطن ،دون تف�سيل الأحد دون وجه حق ،ودون متايز يف

املجتمع ال�سيا�سي (الدولة) بحيث يقدم املواطن الوالء

القفر اإىل بقعة جغرافية تكون لها ال�سدارة بني القرى

املواطن على نف�سه واأهله واأ�سدقائه وقبيلته وطائفته
بو�سفها حقوق حلفظ ك ّل عنا�سر املجتمع مبنظومة

التابعة لها ،فهي العا�سمة االإدارية وال�سيا�سية ملا حولها،

هم من بدئوا و�سع اللبنات االأ�سا�سية والبنية التحتية
التي ال غنى عنها الإدراك ما ّمت تطويره وو�سعه يف قوالب

عي�سه يف اأي مكان يقيم اأوده ،وما عنيناه هنا هو ما يعرب

وحمبة وهم كذلك ،فيلبدون فيها وال يهاجرون عنها،
بل ويدافعون عن ك ّل حبة من ترابها ،ومينعون من

ومناهج معتمدة يف الثقافة االأكادميية.

عنه بح ّد الكفاف ،و�سياأتي يف العن�سر الثالث تف�سيل

احلقوق اأو احلكم الق�سائي اجلائر ل�سرائح دون اأخرى

 -2االأمن بكل اأبعاده �سرورة لتحقيق االنتماء الوطني
( َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلد ًا ا ِآمن ًا)

اأو�سع لالأمن الغذائي.

اأو ع�سائر وطوائف؛ اإذ اأنّ التنوع اليوم �سار واقعا وعلما

تكون حا�سرة غري بادية ،فاأهلها و�سكانها لي�سوا بدوا

الب ّد من توفر مقومات البلد/الوطن اأوال ،من حيث

ب -االأمن النف�سي  :حتّى يبقى املواطن م�ستقرا يف وطنه،
فاإ ّنه من ال�سروري اأن يتحقق له االأمان واالطمئنان

وتخ�س�سا وحاجة لي�سمل ميدان االقت�ساد والبيئة
والثقافة والرتبية ،وميدان االأمن �سد اأخطار العدو

وال اأعرابا ،وبذلك تكون مدينة دائمة اخلريات الأهلها

كونه وطنا يت�سع مبوارده لكل قاطنيه /مواطنيه ،واإال

النف�سي بحيث ال يبقى مهددا خائفا على هالك نف�سه

ومكائده واأمن امل�ستقبل بخططه وبراجمه.

وباأهلها ،هي ال تفرق بينهم ،جميلهم اأو قبيحهم،

فاإن �ساق باأهله؛ فاإما اأن يحدث ا�ستئثار فئة دون فئة،

من اأي نوع ي�سبب تهديدا حقيقيا الأمانه النف�سي،

اأبي�سهم اأو اأ�سودهم ،فهي االأم احلنون ،حتملهم جميعا

اأو قبيلة على ح�ساب القبائل االأخرى ،اأو طائفة دون

فالعي�س مبذلة يهدد اأمنه ،والعي�س يف ظل ظلم اأحد

مهما تباينت خ�سالهم ،هذه املعاين وما ت�ستبطن

باقي الطوائف ،فيعي�سون يف ظلم البع�س للبع�س ،واإما

 -3حتقق �سبل العي�س والرخاء للمواطنني
( َوا ْر ُز ْق اأَ ْه َل ُه ِمنَ ال َّث َم َر ِات)

لراأيه وعقيدته وم�سادرة اأفكاره هو خوف وتهديد الأمنه

هذا هو العن�سر الثالث من الدعاء وهو ال يعني توفر

مما هو اأكرث �سعة هي ما تدل علية لفظة (البلد) يف

اأن ي�سطر البع�س للهجرة ومفارقة الوطن ،اأو يتقاتل

وم�سادرة الأمانه ،وكلما ارتقى وعي املواطن وتو�سعت

الكفاف من العي�س للمواطنني ،بل تو�سل اإبراهيم يف

وهي ت�ستقطب ال�ساكنني فيها بحيث حتت�سنهم بع�سق

يف�سد بيئتها ويقطع عنها خرياتها ،وال ميكن اإال اأن
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اجلميع على كعكة ال تكفي جميعهم .ولذا بعد حتقق

دائرة انتمائه ع ّد انتهاك حرية االآخر وراأيه وعقيدته ،اأو
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دعوة اإبراهيم عليه ال�سالم ال زالت تعمل

جمرد توديع حالة الفقر واحلرمان ،بل كان همه يف

جزءا مكرما عزيزا يف اأوطانهم ،بل قد ال ميكن

الدعاء اإىل اأن يتحقق الرخاء املعي�سي للمواطنني جميعا

التخطيط لزرع الفنت وتقوي�س اأمن و�سالمة الوطن
والتاآمر عليه اإ ّال من خالل هوؤالء الغرباء عن اأوطانهم.

بدليل تعميمه يف الدعاء (وارزق اأهله من الثمرات)
وهذا يعني ارتفاع ك ّل املواطنني عن حالة العوز والفقر

يف حتقيق الرفاه للمواطنني ،ولو اأراد اأن
يحطم طموحهم يف طلب املزيد من اقتناء

واحلرمان ،الأ ّنه عليه ال�سالم يدرك اأنّ ال�سيطان
يعد بالفقر ،كما قال تعاىلَّ :
(ال�س ْي َطانُ َي ِع ُد ُك ُم ا ْل َف ْق َر
َو َياأْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َف ْح َ�سا ِء َو َّ ُ
اهلل َي ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َر ًة ِم ْن ُه َو َف ْ�س ًال
َو َّ ُ
اهلل َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم)(البقرة ،)268:فاملواطن كلما ازداد

املعتقدات واالآراء ،وجتهيل املواطنني وهدم �سقوف

فقره وحرمانه وذله ازداد بعدا وغربة عن وطنه.

التعليم والتدريب وحتطيم القدرات واملواهب ،وجعل

اإىل اال�ست�سالم ل�سغوطات واأجندات اأهل

وكثريا ما ي�سل االأمر ببع�س هوؤالء اإىل التذمر من
ك ّل وعود تريد اإ�سالح املجتمع ،وال يرونها اإ ّال فقاعات

الوطن م�سرحا لالأجانب ميرحون ويلعبون حيثما
ي�ساءون ،وا�ست�سراء الف�ساد االإداري يف اأجهزة الدولة،

اإعالمية ال ت�سلح اإ ّال للتهكم بها ،فال يفتحون عقولهم

وتالعب الق�ساء مبقدرات العدالة كلها لها التاأثري

الرثاء واملال ،وكربى ال�سركات والبنوك

لتقييمها ما مل ت�سبق الوعود تغيري واقعهم ال�سيئ

الدولية وب�سروطها املذلة.

اأ ّوال ،فهم �سلبيون الأبعد احلدود ،ج�سمهم يف وطنهم

ال�سلبي يف االنتماء الوطني ،وعك�سها واحلر�س التام
على اإر�ساء جوانب العدالة االجتماعية يف ك ّل فقرات

وروحهم وعقولهم ومتنياتهم وخططهم يف وطن اآخر ،ال

الوطن هو املر�سخ لبنيان االنتماء الوطني ،وهو املوجد
لك ّل اأنواع االأمن :االجتماعي والثقايف والرتبوي والبيئي

ثقافة الكراهية واحلقد خ�سو�سا ملن يراهم هم ال�سبب

واالقت�سادي ،واالأمن اخلارجي والقطري ،فال حاجة لنا

يف غربتهم و�سلب انتمائهم لوطنهم ،وقد ال يعطون اأي�سا

بعد العدالة االجتماعية واإر�ساء اأ�س�س احلرية وم�ساركة

من قدراتهم ومواهبهم ما ميكنهم لتنمية ورقي وطنهم،

املواطنني جميعا يف ميادين الوطن وبنائه ونه�سته ،ال

الأنّ اإح�سا�سهم بالغربة هيمن عليهم وافقدهم وطنيتهم

حاجة لنا وال داعي للت�سكيك يف االنتماء الوطني والوالء

واإن كانوا هم قابعني يف ذات الوطن.

له باإخال�س وبذل االأرواح واملهج من اأجله ،وال داعي

واالأدهى من هذه االأمور ترددهم يف النخوة للدفاع عن

اأ�سال لتعليم املواطنني حب االأوطان ماداموا ال يتن�سمون

وطنهم اأمام اأي اعتداء مي�س اأمن الوطن ،اأكان االعتداء

اإال اأريج الوطن وبذل خرياته لهم على ال�سواء ،واإنّ

داخليا اأم خارجيا ،بل مع درا�سة العدو للرتكيب النف�سي
لهوؤالء املحرومني الغرباء يف اأوطانهم ،مي ّكن العدو من

التعليم النظري للمواطنة ال ت�سنع مواطنني ما داموا

اخلريات ما دعا بهذا الدعاء ،والأقنعهم
بذل الفقر ،حتى واإن نقل اأنّ الفقر لبا�س
االأنبياء و�سعار ال�ساحلني ،اإال اأنّ واقع
احلياة يثبت اأنّ الفقر اأبو املعايب يف حياة
الدول واملجتمعات ،فالدول الفقرية ت�سطر

يتعاي�سون �سلميا مع اأفراد جمتمعهم ،وقد يتحولون اإىل
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وما ينطبق على فقر املواطن واأثره يف فقد املواطنة

دعائه اأن ُيرزق هذا الوطن العديد من الثمرات ،ولي�س

الفقر ،حتّى واإن نقل اأنّ الفقر لبا�س االأنبياء و�سعار

ثمرا ولونا واحدا من الطعام ي�سد الرمق ،والدعاء كان

ال�ساحلني ،اإال اأنّ واقع احلياة يثبت اأنّ الفقر اأبو املعايب

بطلب الرزق من الثمرات ،والثمرات جاءت ب�سيغة

يف حياة الدول واملجتمعات ،فالدول الفقرية ت�سطر اإىل

اجلمع ،وهذا من �ساأنه حتقيق عي�سة الرخاء والرفاه

اال�ست�سالم ل�سغوطات واأجندات اأهل الرثاء واملال،

املعي�سي من خالل تواجد اأ�سناف الثمرات وتعددها

وكربى ال�سركات والبنوك الدولية وب�سروطها املذلة.

وتنوعها ،وهذا بطبيعته يخلق حالة اال�ستقرار النف�سي

ودعوة اإبراهيم توؤ�س�س بالفعل من خالل خطوطها

واالجتماعي للمواطنني ،حينما يكون الوطن غن ّيا يت�سع
الأهله القاطنني امل�ستقرين فيه ،وك ّل الوافدين اإليه،

العري�سة اإىل اأنّ االنتماء والوالء للوطن ي�ستلزم خطة
لالإعمار ،وخطة ل�سيا�سة االقت�ساد ت�سمن الرفاه

لهذا فاإنّ قطان البيت واأهله قد اجتهوا اإىل تفعيل

والعي�س الكرمي للمواطنني جميعهم ،دون اأن ي�ستثني

احلركة التجارية باإغداق اأ�سواقها ب�سنوف الثمر،

اأحدا يف دعائه اأو يخ�س�س اأنا�سا من عامتهم ،فكان

وكرثت اأموالهم بالتجارة ،لعلهم يتاأملون نعم اهلل
عليهم ،كما تقول االآية( :اأَ َو َ ْمل ُ َن ِّكنْ َل ُه ْم َح َرم ًا ا ِآمن ًا

دعاوؤه( :وارزق اأهله) ،وال يكون اإال من خالل ا�ستثمار
ك ّل طاقات الوطن وكنوزه وموارده ،وي�سبح اأهل الوطن

ُي ْج َبى اإِ َل ْي ِه َث َم َراتُ ُك ِّل َ�س ْيءٍ ِر ْزق ًا ِمنْ َل ُد َّنا)(الق�س�س:

كلهم �سواء يف تقدي�س ثقافة العمل واالإنتاج.

 ،)57وبالتايل يرت�سخ انتماوؤهم للوطن ،ويقوى والوؤهم

ـ حرمان املواطنني من حقوقهم يوؤدي اإىل نق�سان

اإليه .فدعوة اإبراهيم ال زالت تعمل يف حتقيق الرفاه

والئهم للوطن:

للمواطنني ،ولو اأراد اأن يحطم طموحهم يف طلب املزيد

ذكرنا يف النقطة ال�سابقة اأنّ اإبراهيم اخلليل مل يطمح

من اقتناء اخلريات ما دعا بهذا الدعاء ،والأقنعهم بذل

اإىل جمرد �س ّد الرمق واإ�سباع البطون اجلائعة ،وال اإىل

اخرتاق �سف الوطن ،والتعرف على اأ�سراره وزعزعة
اأمنه ،ماداموا قد و�سلوا اإىل حالة الياأ�س من كونهم

اأو نق�سانها و�سعفها وبالتايل مظهر �سعف االنتماء
ينطبق على باقي حقوق املواطن ،فتكميم االأفواه وقتل
حريات املواطنني ،وان�سداد مناخات التعبري عن

منف�سمني نف�سيا عن الوطن ،اأما التعليم احلقيقي
للمواطنة فهو ينبع من قناعتهم الذاتية باأ ّنهم جزء
اأ�سا�س متجذر يف التوطن احلقيقي ،واأنّ والوطن بكل
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كحاجة لبقاء املواطن ،وقد اأكد الدعاء مرتني ،املرة
االأوىلَ ( :وا ْر ُز ْق اأَ ْه َل ُه ِمنَ الث َم َر ِات) والثانيةَ (:وا ْر ُز ْق ُه ْم

�سبحانه وتعاىل ،ومن اأجل اإدراك منهجية اهلل وقيمه

ِمنَ الث َم َر ِات).

ال�سال َة) ومتى ما ارتبط االإن�سان
(َ ...ر َّب َنا ِل ُي ِقي ُموا َّ

 -2حاجات االأمن يف النف�س وامل�سكن والوظيفة :فكلما

بالبعد القيمي والروحي اأدرك للحياة مغزاها ،فال

�سمن االإن�سان من خالل اللوائح والقوانني كفالة ح ّقه

ميكن اأن يعي�س بال هدف �سام ،فيكون اإعمار الوطن

يف توفري حاجاته ال�سرورية كلما ازداد �سعوره باالرتياح

بالتايل والوالء له والأفراده ذات قيمة عظيمة يف حياته،
ينتمي اإىل ك ّل اأفراد املجتمع والوطن مبحبة واألفة وب ّر

النف�سي ،ويقابل هذه احلاجة من "نظرية ما�سلو" البند
الثاين من دعاء اإبراهيمَ ( :ر ِّب ْاج َع ْل  .... ...ا ِآمن ًا) وقد

وت�سامح ،يقدّم العون والرب واالإح�سان ملن اأ�ساء ومن

فهمنا من دعاء اإبراهيم جميع اأنواع االأمن.

اأح�سن اإليه ،دون انتظار العو�س املقابل ،وهذا كان

 -3حاجات االنتماء للجماعة واملجتمع :لتحقيق التوافق

بالفعل طموح اإبراهيم(ع) وخلقه مع النا�س ،وقد ركز
ا�س
اج َع ْل اأَ ْفئِدَ ًة ِمنَ ال َّن ِ
الدعاء على عن�سر (املحبة)َ (،ف ْ

 -4حاجات التقدير :من كلمات ثناء واألقاب التكرمي

َت ْه ِوي ِاإ َل ْيهِ ْم) ،ومن الطبيعي ال يح�سل حمبة يف القلب

والت�سريف.
 -5حاجات حتقيق الذات :وهو الر�سا عن النف�س

ينتم اإليهم ويتفاعل معهم اإن�سانيا،
لالآخرين ما مل ِ
وبالتايل ي�سمع ل�سكواهم ويتلم�س حاجاتهم ،ويبادر

وال�سعور بقدر كبري من ال�سعادة الذاتية بعد حتقيق

يف تذليلها لهم ،فيك�سب ثقتهم ،حينها يق ّيمون اأفكاره

االأهداف.

ويتفاعلون مع اأهدافه في�سعدون به وي�سعد باأداء دوره

وهذه احلاجات الثالث االأخرية قد اختزلت يف دعاء
ا�س
اج َع ْل اأَ ْفئِدَ ًة ِمنَ ال َّن ِ
اإبراهيم(ع) الثاينَ ...( :ف ْ

معهم ،وهذه املعاين الدقيقة مل تكن بذلك العمق والبعد
اخللقي يف "هرم ما�سلو" ،وهي عينها عنا�سر االنتماء

َت ْه ِوي اإِ َل ْيهِ ْم) وقد �سبق الدعاء تو�سيح الهدف من بقاء

الوطني وطموح املدينة الفا�سلة التي يحلم بها الفال�سفة

ذرية اإبراهيم يف بيئة �سعبة حتتاج اإىل �سرب وحتدي،

واحلكماء ال�سادة.

خرياته وموارده للمواطنني اأنف�سهم.
ثانيا -الدعاء الثاينَ ( :ر َّب َنا اإِ ِّين اأَ ْ�س َك ْنتُ ِمنْ ُذ ِّر َّي ِتي ِب َو ٍاد
ال�سال َة
َغ ْ ِري ِذي َز ْر ٍع ِع ْندَ َب ْي ِت َك ْاملُ َح َّر ِم َر َّب َنا ِل ُي ِقي ُموا َّ
ا�س َت ْه ِوي اإِ َل ْيهِ ْم َوا ْر ُز ْق ُه ْم ِمنَ
اج َع ْل اأَ ْفئِدَ ًة ِمنَ ال َّن ِ
َف ْ

كاحرتام النف�س ،وحتقيق الذات ،واالإح�سا�س بالتقدير

الث َم َر ِات َل َع َّل ُه ْم َي ْ�س ُك ُرونَ )(اإبراهيم)37:

والنجاح ،و�سمو املكانة ،واال�ستقاللية  ،...فاإن بلغ ذلك

يف هذا الدعاء االإبراهيمي الثاين طلبان اثنان ،م�سبوقان

ارتقى اإىل املرحلة النهائية والتي يهدف فيها اإىل اإبراز

بو�سف حال الوطن واملواطن من ذريته (اإ�سماعيل واأ ّمه)

طاقاته الكامنة كفرد مبدع ،واحلر�س على الرتقي

والهدف من �سكناهم عند البيت املحرم ،اأما املطلب

ومداومة التقدم.

االأ ّول من هذا الدعاء فهو حاجة اجتماعية طبيعية وهو

وروح هذه احلاجات يف نظرية ما�سلو والتي كان لها

اكت�ساب املرء خلقا نف�سيا واجتماعيا يرقى باالإح�سان

�سداها واالعتماد عليها يف ال�سلوك الرتبوي لالأفراد ،ويف

من اأجل احل�سول على تقدير الذات من املجتمع ،كما

التعامل االإداري ،والبحث النف�سي ،والبحث االجتماعي

ي�سار اإليه يف توفر احلاجات االإن�سانية يف هرم "اإبراهام

�سحة املجتمعات من خالل توفر هذه
يف احلكم على ّ

ما�سلو" ،وبتعبري اآخر التعاي�س ال�سلمي مع اأفراد املجتمع

احلاجات ،هذه النظرية يف روحها واجتاهها من االأدنى

اإىل ح ّد االألفة واملحبة والتفاعل معهم والتاأثري فيهم

لالأعلى هي نف�سها طموح اإبراهيم اخلليل(ع) وحتققها

ب�سرف ،وهذه احلاجات هي ما يت�سف بها املجتمع

للمواطنني ،اأو باالأحرى ميكن القول اأن اإبراهيم اخلليل

املدين الدميقراطي يف اأح�سن حاالته.

ر�سم هرما للتوطن ال�سادق ولالنتماء الوطني ،فمتى ما

 -هرم احلاجات االإن�سانية ملا�سلو واالأ�س�س االإبراهيمية:

توفرت هذه احلاجات ح�سل بال�سرورة انتماء وطني،

قدم "اإبراهام ما�سلو" نظريته يف دوافع االإن�سان للمرة

من خالل هذه املقاربة:

االأوىل عام 1943يف جملة (املراجعات ال�سيكولوجية)

 -1احلاجات الف�سيولوجية :مثل احلاجة للطعام

ف�سلها بعد ذلك يف كتابه " ال�سخ�سية والدوافع
ثم ّ

وال�سراب والك�ساء وال�سكن وهي احلاجات ال�سرورية

االإن�سانية " يف عام  ،1954فالفرد  -كما يرى ما�سلو-

ال�ستمرار بقاء االإن�سان على قيد احلياة ،وهذه احلاجة

يبداأ بالبحث لتلبية احلاجات املادية االأولية التي حتفظ

يف "هرم ما�سلو" يقابلها البند االأ ّول يف الدعاء االأ ّول
من دعاء اإبراهيم ( َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلد ًا) ،وهو املقوم

مواطن ،وكلما اطماأنت نف�س املواطن يف وطنه

حتققت تلك احلاجات انتقل الفرد اإىل امل�ستوى التايل

االأ�سا�س للبلد والوطن ،فمن دون توفر مناخ قادر على

تر�سخ انتماوؤه ،وبذل الغايل والرخي�س من اأجل

وهي امل�سكن والدخل املقبول الذي يكفل له اال�ستمرارية،

توفر غذاء و�سراب وك�ساء الأهله ال ي�ستحق ا�سم الوطن

ويف امل�ستوى الثالث ي�سعى الفرد لتحقيق حاجاته

بل هو قفر بلقع ،هذا اإىل جانب تاأكيد دعاء اإبراهيم على

حياة وطنه وعزته.

االجتماعية لتكوين العائلة واتخاذ االأ�سدقاء وممار�سة

الرخاء والرفاه االقت�سادي ف�سال عن اإ�سباع اجلائع

بقاءه ،وهي احلاجات الطبيعية من املاأكل وامل�سرب فاإن
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احلياة االجتماعية باأ�سكالها املتعددة ،فاإذا حتققت

من اأجل ربط االإن�سان باأ�سل املنعم عليه وهو اهلل

مر�س ،انتقل الفرد اإىل طلب
احلياة االجتماعية بقدر ٍ
ما هو اأعلى ،في�سعى لتحقيق حاجات معنوية واقعية

مع االآخرين من خالل احلب واملودة والرب.

كلما ارتقى وعي املواطن وتو�سعت دائرة انتمائه
عد انتهاك حرية االآخر وراأيه وعقيدته ،اأو
ّ
ظلم غري طائفته وقبيلته كاالعتداء على ذاته
وعقيدته وطائفته �سواء ب�سواء ،وبالتايل هو
خرم الأمنه هو؛ مما يخلخل اأمان املواطن اأي
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قبيحا و�سفَّه دينه ،وبلغ
احلكم فاآذاه و�ستمه و�س َّبه �س ًبا ً

لقد هال املوقف اأبا جهل لأ ّنه اأدرك اأن دخول حمزة يف

منه ما يكره ّثم ان�سرف عنه اإىل جمل�ش قري�ش ،ومل

الإ�سالم ،يعني اأنَّ حم ّمدً ا قد ع َّز جانبه ،وقوي جناحه،

يكلمه حم ّمد!!

وهذا خطب جلل له ما بعده ،فحمزة رجل �سجاع ،قوي

 -ما تقولني؟

ال�سكيمة� ،سادق العزمية ،فاأراد اأن ميت�ش غ�سب

 -هو ما �سمعت.

حمزة بالتغا�سي ع ّما نزل به من اإهانة ف�ساح يف رجال

دارت الدنيا يف عيني حمزة ،وتذكر يوم تال�سن ع ّماه
اأبو طالب وعبد العزى (اأبو لهب) يوم اأ ْو َ َمل حم ّمد لبني

من قري�ش ت�سارعوا لن�سرته:
هلل َق ْد َ�س َب ْبتُ ا ْبنَ اأَ ِخي ِه َ�س ّبا
 د َُعوا اأَ َبا ُع َما َر َة َف ِاإ ّين َو َا ّ ِيحا.
َق ِب ً

مبا اأمرت به فال اأزال اأحوطك واأمنعك ما بقيت"!! فر ّد

�سكن غ�سب حمزة فاأخذ يتاأمل فيما قال ،فراأى اأنَّ

عليه عبد العزى" :اإنّ هذه ل�سوءة ،خذوا على يده قبل

احلم ّية دفعته لأن يقول ما قال ويفعل ما فعل ،وت�ساءل

اأن ياأخذ غريكم" .فقال اأبو طالب" :هي كلمة ،واهلل
لأمنع ًّنه ما بقيت".

هل هو على دين حم ّمد ح ًقا؟

"ام�ش
ها�سم ودعاهم اإىل الإ�سالم ،فقال اأبو طالب:
ِ

أ�سد ر�سوله..
أ�سد �هلل و� ُ
� ُ

حم ّية قادت �إىل �لإميان و�ل�سهادة

بقلم �أ� .أحمد ع ّبا�س

�شف �إىل ّ
لقد نقلت �حلم ّية حمزة بن عبد �ملطلب من ّ
�شف ،ملّا بلغه �أ َّن �أبا جهل قد �شتم حم ّمدً� (�ص) ذهب �إليه
ول مَا َي ُق ُ
عند �ل�شفا ف�شربه بقو�شه على ر�أ�شه وقال متحد ًيا�َ " :أ َت ْ�ش ِت ُم ُه َو�أَ َنا َعلَى دِي ِن ِه �أَ ُق ُ
ول ؟ َف ُر َّد َذل َِك َعلَ ّي �إنْ
ْ��ش َت َط ْعت"� ،ألزمته كلمته وهو �ل�شريف �أن يعيد معنى �لإ�شالم يف عقله ،ويفكر فيه بعمق و�شدق ،فقد �أوقعته �شبقة

�سج راأ�ش
ندم حمزة على ما قال ،وظنَّ اأ َّنه لو وقف عند ّ
اأبي احلكم لكفى؛ لأنَّ هذه الإهانة التي ذاقها اأمام املالأ

طافت هذه الذكرى بعقل حمزة فعلم اأنَّ حم ّمدً ا بكلمة
ع ّمه اأبي طالب اأ�سبح يف حماية بني ها�سم ك ّلهم؛ لأ َّنه

من قري�ش كافية لردعه ّ
وكف يده ول�سانه ،وت�ساءل:

كفله بو�سية اأبيه عبد املطلب ،فما عدا اأنْ اأ�سرع اإىل

ولكن هل اأ�سمح لكلمتي اأن تقع؟ ولقري�ش اأن تنبزين

جمل�ش املالأ من قري�ش يبحث عن اأبي احلكم ،فل ّما

بالكذب؟

ب�سر به وا�ستوى عنده لطمه على وجهه والقو�ش يف يده
ُ

مل ُ
تغف حلمزة يف تلك الليلة عني ،اأخذ يتقلب على

ف�سج وجهه ،فقام رجال من قري�ش اإىل حمزة مي�سكونه
َّ

فرا�سه تقلب ال�سليم ،وعند ال�سباح ح�سم قراره وعزم

فقال حمزة" :ديني دين حممد اأ�سهد اأ َّنه ر�سول اهلل،

اأن ي�سمع من حم ّمد فاإن وجد عنده ح ًقا اأخذه ،فما حقّ
مثله اأن يعمى عن احلقّ  ،واإن وجد باط ًال رف�سه عن

�سادقني".

وعي.

فواهلل ل اأنثني عن ذلك فامنعوين من ذلك اإن كنتم

ل�شانه بني موقعني� :لإقر�ر باأ ّنه � ّإنا �شرب �أبا جهل حمية ل �إميا ًنا� ،أو �لنفاق ،ومثله ل يعرف �لنفاق ،و�شيمه لي�شت
منه ،فعاد يتف ّكر بعد �لقولة فكر�ً بعد فكر ،وما كان له �إل �أن ي�شدق وهو �ل�شدوقّ � ،أن �حلق فيما قاله ،و� ّأن عليه �أن
يخ�شع ويرتك �للهو و�ل�شيد.
جرم مل تطق عليه �س ًربا ،فما اأن لح لها مقب ًال يخطر

لأنّه �أدرك �أن دخول

يف اأحد عندما �سمع �سا ًمتا ي�ستم ر�سول اهلل (�ش) عدا
�سب فيها ك َّل حنقه وغ�سبه ف�سطره
اإليه فعاجله ب�سربة َّ

متو�سحا �سيفه حتّى اأ�سرعت اإليه والدموع
على فر�سه،
ً

حمزة يف �لإ�سالم ،يعني

ن�سفني حتّى بانت رئته من �سدره قبل اأن ي�سقط اإىل

ترتقرق يف عينيها ونادت ب�سوت متهدج:

الأر�ش ،فنال بعد هذه احلم ّية ال�سهادة ف�سماه ر�سول

 اأبا ُعمارة ،اأبا ُعمارة.عرفها اإ ّنها مولة عبد اهلل بن جدعان.

�أنَّ حم ّمدً � قد ع َّز جانبه،

عربة للر ّد على الهجمة الإعالم ّية ال�سهيون ّية يف الغرب

 -نعم ،وما تريدين؟

التي ت�ستهدف ر�سولنا الكرمي (�ش)؟

 -اأو ما بلغك اخلرب؟

اأرادت اأن ت�سبقه قبل اأن يطوف بالبيت على عادته
ف�سب وت�سفيه اأبو احلكم ملح ّمد
بعد ك ّل رحلة َق ْن�شُّ ،

 -واأي خرب تعنني؟

اهلل (�ش) �سيد ال�سهداء .فهل نتخذ من حم ّية حمزة
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لقد هال �ملوقف �أبا جهل

وقوي جناحه ،وهذ� خطب
جلل له ما بعده ،فحمزة
رجل �سجاع ،قوي �ل�سكيمة،
�سادق �لعزمية..

جال�سا عند ال�سفا ،فم ّر به اأبو
 كان ابن اأخيك حم ّمد ً93

تفاجاأ امل�سلمون يف دار الأرقم بقادم جديد ،دنا من

ُوعد به اإن قتل حمزة ،فا�سترت واأخذ يدنو منه بحذر

علي ما عندك ،فعر�ش
النبي فقال :يا ابن اأخي اأعر�ش ّ

ينتهز فر�سة لريميه بحربته ،راآه حمزة ،اأ�سرع اإليه كي

عليه امل�سطفى (�ش) هداه� ،سمع فاأن�ست َّثم ا�ستاأذن

ل ياأخذه على حني غ ّره ،ولك ّنه �سمع �سبع بن عبد العزى

فخرج ،وعا�ش يومه وليلته يفكر ويقارن بني الإله الواحد

ي�سب ر�سول اهلل (�ش) ،اأراد اأن يقطع هذا الل�سان ،غري
وجهته ،وعاجل ابن عبد العزى ب�سربة جمع فيها ك َّل

تنفع ،بني اأخالق �سامية واأعراف بالية مزقت قري�ش
والعرب متزي ًقا ،و�ساأل نف�سه اأ�سمعت من حم ّمد باط ًال

غيظه وحنقه ف�سطره ن�سفني .انح�سر الدرع يف املبارزة
عن �سيء من ج�سم حمزة انتهز وح�سي الفر�سة فهز

كما ت�سمع من قومك؟ حم ّمد مل يكذب قومه يف �سغائر

حربته ودفعها فاأ�ساب حمزة يف مقتل .تقدم حمزة

الأمور اأتراه يكذبها يف اأعظم عظامها؟ ل ل ،هذا ل

نحو وح�سي واحلربة عالقة فيه ،تعرث بحجر ف�سقط

ميكن اأن يكون.

ولوجا يف ج�سمه حتّى
على وجهه ،فازدادت احلربة ً

مع تبا�سري يوم جديد اأخذ حمزة طريقه اإىل حيث
يجل�ش حم ّمد وملّا اأخذ مكانه قال :يا ر�سول اهلل اب�سط

خرجت من بني رجليه ،رفع وح�سي حج ًرا َّ
فر�ش به

الأحد الذي يدعو اإليه حم ّمد ،وبني اأ�سنام ل ت�سر ول

يدك فاأنا اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ ّنك ر�سول اهلل.

راأ�سه ف�سقط �سهيدً ا بعد اأن قتل من امل�سركني واحدً ا
وثالثني رج ًال.

�سف اإىل ّ
نقلت احلم ّية حمزة من ّ
�سف ،ومن حياة

عدا امل�سركون على ج�سده ف�سقوا بطنه ،وا�سطلموا

�سيد وق ْن�ش اإىل حياة كفاح وجهاد فع ّز به قوم ّ
وذل

اأنفه ،وجذعوا اأذنيه ،وقطعت هند بنت عتبة قطعة

به اآخرون.

انتقاما لأبيها وعمها واأخيها
من كبده فالكتها يف فمها
ً

يف دار الأرقم �سمع امل�سلمون ً
خبطا عني ًفا على الباب،

الذين جندلوا يف بدر.

اأ�سرع بالل ليعرف من فتحة بالباب من الطارق ،راأى

وقف النبي (�ش) على جثته وقال" :رحمك اهلل اأي عم
لقد كنت و�سول للرحم ،فعو ًل للخريات"َّ ،ثم دعا بربدة

متو�سحا �سيفه!! وجم امل�سلمون
يا ر�سول اهلل هذا عمر
ً

فغطى بها وجهه ،وغطى رجليه بالإذخر ،وعندما �سلى

وقالوا :ما جاء عمر على هذه احلال اإل ل�سر ،فقال

على ال�سهداء ال�سبعني كان جثمان حمزة (ع) م�سجى
مع ك ّل �سهيد ،وملا فرغ من ال�سالة عليهم �سلى عليه

خ ًريا بذلناه له واإن كان يريد �س ًرا قتلناه ب�سيفه ،اأ�سرع

وحيدً اَ ،و َخ َّ�س ُه ِب َ�س ْب ِع َني َت ْك ِب َري ًة و�سماه �سيد ال�سهداء،

حمزة ووقف خلف الباب فما اإن دخل عمر حتّى هجم

ودفن مكانه مع ابن اأخته عبد اهلل بن جح�ش يف قرب

عليه وط ّوقه بذراعيه وقال :ما الذي جاء بك اإىل هنا؟
قال النبي (�ش)َ :
تعال يا عمر ،فرتكه حمزة فتقدم

واحد ،فتذكر امل�سلمون اأنَّ حمزة هو الثلم الذي راآه

فزعا وقال:
عمر بن اخلطاب
متو�سحا �سيفه ،ا�ستدار ً
ً

حمزة :مالكم اثبتوا ،ائذن له يا بالل فاإن جاء يريد

الر�سول (�ش) يف �سيفه قبيل اأحد.

للنبي (�ش) فاأعلن اإ�سالمه.
ملّا حمي الوطي�ش باأحد ب�سر وح�سي بحمزة فتذكر ما
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