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هذا العدد متت طباعته بنا ًء على طلب من
�أع�ضاء اجلمعية وعلى نفقتهم اخلا�صة.

بني �أيدينا ر�سائل ر ّبنا ،ودليل العمل من �صانعنا� ،أفرادا وجماعات ،ال �سبيل
لفهمه �إال بتجوال وتد ّبر حقيقي ،يرفع عنّا �أغ�شية العجز والق�صور الذي لزمنا
دهر ا ً وط ّوق عقولنا ،لنعيد فهمنا للآيات ولندرك حيويتها ،ون�ستنتج منها مناهج
وعب احلياة ،لنق ّدمها بثقة تا ّمة كدرو�س قابلة لال�ستيعاب والتطبيق ،وذلك
العمل َ
لن يكون �إال �إن جتاوزنا قراءة القر �آن للتربّك والتنغيم و الأجر ورتابة العادة ،فتلك
قراءة عيون ال عقول ،والعني ال تقدر �أن تعطي �سوى الإح�سا�س بالر�سوم� ،أما
تب�ص
قراءة العقل ف�إنّها جتعلنا �أكرث تفتحا ووع ًيا بالفكرة واملعنى ،وقدرة على ّ
الغايات و�إيجاد �سبل ا تّ�صالها باحلياة.
التم�سك
يف عامل اليوم انك�شفت خطايا �إرث قرون اجلهل والتخلّف ،وظهرت عورة
ّ
بق�شور القر�آن وحج ّم مفاهيمه املقلوبة ،ومبا يقال ب�أنّه تف�سري لآياته� ،أو متثيل
ل�رشع ّيته ،ف�أ�صبح لزا ًما التوقّف واملراجعة ،ف إ� ّن القر�آن �صوت عابر ،يطرق الآذان
لإيقاظها من الغفلة ،وليك�شف دثار اخلمول والرجعية والتيه ،فلقد حاز هداه �إىل
الر�شد نفر ا ً من اجل ّن بعد اال�ستماع و الإن�صات ،فولّوا �إىل قومهم منذرين.
وما نداء القر �آن �إىل اال�ستماع له والإن�صات� ،إال لكي يلفتنا �إىل نداء اخلري و �أجرا�س
اخلطر التي يقرعها با�ستمرار ،لكي تب ّدد املخاوف من املجهول الذي يه ّد دنا �أمام
املحن والأزمات ،ويف الأ�سا�س لن�ستوعب دعواته احلا�رضة واملتكرّرة للإح�سا�س
ب�رضورة التغيري ،و�إعداد ما يلزم من عدة تكفي لت�صويب م�سار الإن�سان ،وتوجيهه
نحو ال�سمو واحلقيقة ،ومن ثم تركيز جهوده ل�صالح التغيري.
حت�س�س موا�ضع
هات عمل ّية من هدي القر�آن الكرمي ،ت�أخذنا �إىل
توج ٍ
�إ ّن التفتّح على ّ
ّ
الداء ،ومن ثم تو�صيف جرعات الدواء� ،إذ القر�آن م�ستودع جامع للحكمة ،جعله
اهلل هدى للنا�س ،ير�شد للتي هي �أقوم ،من ّبه ل�صوت ال�ضمري ،و�إ ّن عملية تالوته
ح ّق تالوته ت�سمح بتكوين خربات ذات ت�أثري ووقع خا�ص على الأفراد واملجتمعات،

وبال �أي �ش ّك تق ّدم حلوالً لكل �رضوب املعاناة التي حتفل بها حياتنا ،بل و�ضمانات
لعالجات طويلة املدى نحتاج �إليها للحفاظ على وجودنا.
لقد كان لنا يف جمعية التجديد جوالت و�إ�صدارات حت ّدثنا فيها عن مناهج النظر
�أو احلوار يف القر �آن ،وق ّدمنا النظرة القر �آنية يف التعامل مع الآخر ،واملعاجلة
القر�آنية حلال االعوجاج الذي و�صلت �إليه الأمة ،حني غلب على الف�صائل
والطوائف �أحادية التفكري و �أحادية التمحور والفكر الت�صادمي ،الذي ال يرى للآخر
�إال الإق�صاء والتجاهل ،وطرحنا من وحي القر �آن الدين الأ�صيل الذي ي�ساند القانون
الأبدي للحياة ،ويعا�ضد الطبيعة التي حترتم �إن�سانية الإن�سان ،وتلفظ وح�شيته
وهمجيته ،وتعيد دوره ككائن عاقل م�سئول ،يتح ّمل �أمانته يف �إطاره الفردي
واجلماعي.
يق ّدم هذا العدد من جملة التجديد قراءة مبتكرة مل�شاهد من الق�ص�ص القر�آين،
بق�صد ا�ستخال�ص املفاهيم والقيم التي ت� ّؤ�س�س للتغيري وحتفّز على العمل،
لتك�شف عن الوجه الإن�ساين ملهمة الأنبياء ،باعتبارهم عالمات ومنارات يف
م�سرية الإن�سانية ،حملوا العبء الإن�ساين ،وحت ّملوا م�سئولية بناء املجتمعات
على قيم اخلري و الإ�صالح .يف العدد نقر �أ ق�صة «ذي القرنني» ك�أمنوذج مل�سرية
القائد امل�صلح على امل�ستوى املحلّي و الإقليمي والعاملي ،ال�ساعي حل ّل النزاعات
بني املتخا�صمني وحماربة اجلهل والظلم والف�ساد ،ون�ستلهم من ق�صة «نوح (ع)»
فكرة �أ ّن القانون الطبيعي ي�سمو فوق كل قانون و�ضعي ،ومن ق�صة «�شعيب (ع)»
نقر�أ مدن ّية القوانني وعدالتها تلك التي �أطلقتها دعوات الأنبياء ،و �أكّدت �أ ّن قوانني
اهلل تتواءم حتماً مع القوانني الإن�سانية ل�ضبط �إيقاع احلياة والكون ،ومن اتّهام
املتلكّئني عن ذبح البقرة لنب ّيهم «مو�سى» باال�ستهزاء بهم ،ندر�س �سبل اال�ستعاذة
من اجلهل ،والتالعب بالعقول ،ومن منطق «الهدهد» لدى «�سليمان (ع)» ،نفهم
�رضورة التحلّي باخلربة العملية لإدارة املواقف والأزمات و �إبطال الإ�شاعات ،ومن
ق�صة «�إبراهيم (ع)» مع �أبيه نفهم مغزى و�رضورة �أ ّن حر ّية الر �أي تفرت�ض �أ ّن لديك
ر�أيا ،وعقال منعتقا غري م�صا َدر ،ومن �سرية «النبي(�ص)» جند يف حادثة «الإ�رساء
واملعراج» املعركتني امل�صرييتني اللتني يخو�ضهما كل فرد� ،أ ّما ق�ض ّية «حتويل
املتغي وتبديل امل�سار هلل وللأ�صلح،
القبلة» فرنى التجديد بتثبيت الثابت وتغيري
ّ
ث ّم يف ق�ضية «�أوىل الأمر» نعيد مو�ضعة هذا املفهوم يف �إطاره ال�صحيح بعيدا
عن االبتذال بالتوظيف اال�ستبدادي الو�صائي دينيا و�سيا�سيا ،ث ّم لن�ستخل�ص من
مقالة «ال �إكراه يف الدين» املدى الذي تركه الرحمن للنا�س لئال ُي�ستب ّد بعقولهم
ولتكون العقيدة عن �إميان ال �إمال ًء  ...واهلل موفّق خلقه ملا فيه هداهم وبه ن�ستعني.
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 ٨القصص القرآني
ّ
خزان وعي

 40سليمان (ع)
و منطق الطير

�إ ّن ما ذُكر يف القر�آن الكرمي من ق�ص�ص و�سنن وذكريات ،باعتباره م�ستودعاً للوعي العام ،لي�س جمرد
�آثا ٍر غابرة ،و�إمنا هي ق�ضايا �إجتماعية و�شئون �إن�سانية عابرة للزمان واملكان حيث كان الإن�سان
و�أينما وجد.

 3٤اإلستهزاء آفة اإلصالح

�إن اجلهل �سمة امل�ستهزئ الدائمة ،جهله بنف�سه وبقيم الأ�شياء هو الذي ي�سوقه �إىل اال�ستهزاء بالآخر.

 4٨حرية الراي
الكثريون اليوم ينادون بالدميوقراطية ،وحني يهتفون ب"حرية الر�أي" ال يق�صدون ر�أيهم امل�ستقل حتماً
لأنهم بال ر�أي يف احلقيقة ،فعقولهم مغلوبة و�صوتهم احلقيقي مقموع� .إن حرية الر�أي تفرت�ض �أن لديك
عقالً م�ستقالً مبنطق �سليم يك ّون ر�أيك بحرية وفق معطيات حقيقية ملمو�سة� ،أو يزن الآراء املعرو�ضة
ليتخي �أح�سنها مبيزان ال�صدق والعدل.
بنزاهة وحيادية
َ

 5٤اإلسراء والمعراج...
معركتان للنجاح والسمو

مل يكن �إ�رساء الر�سول(�ص) ومعراجه مبثابة نُزهة �أو �سياحة ،فهو (�ص) مل يكن �أمام طريق مم ّهد �سهل
العبور ،و�إمنا كان �أمام حميط ال تهد�أ �أمواجه ،والبد من عبوره من خالل معركتني يخو�ضهما خللق
الظروف ال�صاحلة ،ليمار�س يف ظلها نعمة احلياة.

 28الحرية والعدل

شعبتان من شعيب (ع)

قصص وعبر
 8٤رد اهلل كيده في نحره
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ذو القرنين

وعي مطمو ٌر بالوهم

 8٦المنتشل من الماء
 8٨كالب الضالل
بلعام بن باعورا

 ١٨٠ ٦٠درجة

ال يزال �رس حتويل القبلة حماطا بالأ�رسار والت�سا�ؤالت التي مل تبح عن مكنون
جوابها ،فال يزال ال�س�ؤال منت�صبا كالأ�شجار املثمرة تنتظر القطاف الذي يك�شف وجها
من عظمة تفكري النبي وا�ستقاللية قراره.

 66وأولي األمر منكم
�أولو الأمر هم احلكّام وهم ال�سادة ،هم اخلرباء وهم القادة ،هم الآباء ال�صلحاء وهم
الوكالء ،وهم كل راع �صالح م�سئول عن رعيته ،ولكن ك ٌل يف حيزّه.

 ٧٢ال إكراه في الدين
أ�سا�س جوهر احلياة ،بها تتل ّون ،وعليها
العقيدة عند الأنبياء ال تقبل الإكراه ،لأنّها � ُ
تتكئ ،فهي م�صدر �إلهامها وقيامها وقعودها ،و�سلمها وحربها.

 7٨الحق معيار كوني
�إ ّن �سيادة احلق (املعيار) كمفاهيم من�ضبطة ،وكم� ّؤ�س�سات وكقوانني ،هي الوحيدة
ال�ضامنة لبقاء النوع الإن�ساين وحتريكه معاً نحو كماله.

٢٠

نوح (ع)

والحقوق الطبيعية
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ملف العدد

القصص
8

القرآني
خ ّزان وعي

قسم الدراسات والبحوث

آثار
ّ
إن ما ُذكر في القرآن الكريم من قصص وسنن وذكريات ،باعتباره مستودع ًا للوعي العام ،ليس مجرد ٍ
غابرة ،وإنما هي قضايا إجتماعية وشئون إنسانية عابرة للزمان والمكان حيث كان اإلنسان وأينما وجد،
وتأمل أبعادها ،ثم النظر إليها كظواهر ذات
وهي إنما حفظت في قوالب وأساليب تسمح للعقل بتدبرها
ّ
قضايا ترتبط بالنظم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية التي بها يستقيم أمر اإلنسان ،وعليها تنهض
مجتمعات السلم ،إنها تستهدف وعي اإلنسان أو «القوى» اإلجتماعية الرائدة ،ستيعابها وإدراك خباياها ،ثم
سد ثغراته أو عالج مشكالته.
إسقاطها على الواقع المعاصر إما لتطوير أنظمته أو ّ
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,,

القصص القرآني ،خزّان وعي

إذا نظرنا إلى ما يحويه القرآن الكريم من علوم ومعارف ،وقضايا وأحكام،
المتقدمين منهم والمتأخّ رين-
األولين -
وقيم وأخالق ،وما فيه من قصص ّ
ّ
لوجدنا فيه علم األولين واآلخرين ،واستفدنا من مراكمة تلك الخبرات

,,

والتجارب إلى خبرتنا وعلومنا وتجاربنا لنُ عالج قضايانا وإشكاالتها

�إنّنا ن�ؤمن ب�أ ّن الأ�سا�س يف الن�صو�ص القر�آنية هو حترّرها من �أ�رس الأزمنة وحدود الأمكنة،
و�أ ّن لديها خا�صية التجان�س والتعاي�ش مع كافة املتغريات ،لكونها تعي الإن�سان وحاجاته
اجلوهرية ،ولأنها قادرة على ا�ستيعاب احلقائق اجلديدة للحياة مهما تقلبت الظروف،
ولذلك هي تدعو با�ستمرار العقول للتحر�ش بها والتد ّبر يف �ألفاظها وتراكيبها� ،إذ هي يف
ذاتها ممتنعة �أبدا ً عن الركون �أو ال�سكون املنف�صل عن الواقع ،ولها القابلية للتح ّول �إىل
�أفعال معا�شة ،و�إىل مناهج حتاكي احلياة ،على امل�ستوى الفردي واملجتمعي والعاملي.
لذا ف�إ ّن القطفة الأوىل تتوقّف على النجاح يف �إدراك مفاهيم الآيات العلمية بعيدا عن
ال�شخو�ص والقوالب ،لأ ّن املفاهيم هي �أ ّول ركن يف العمل العلمي ،وهي و�سيلة الإن�سان
لو�صف املعلومات ،ثم التوافق مع الآخرين حول الأفكار واحلاالت املتعددة ،كما �أنّها
الأ�سا�س لالنطالق نحو �ساحات معرفية �أكرث عمقا ،فتو�ضيحها �رضورة لتي�سري املعاين
لي�ستوعبها الآخرون ،ولتحقيق التوا�صل الفكري بني املتكلم وامل�ستمع� ،أو بني القارئ وما
يقر�أ ،خا�صة و�أ ّن � ّأي مناق�شات �أو حتليالت �أو ت�أمالت يف الآيات �ستعتمد على ما تختزنه
هذه املفاهيم ،فبيان املفاهيم الأ�سا�سية للآيات يع ّد اخلطوة التي متكننا من فهم غايات
الآيات ،ومن ث ّم ت�أ�صيل جملة من الوظائف واملنافع والتطبيقات التي يتوقف عليها
ا�ستنتاج القواعد العقلية �أو القوانني االجتماعية املرتبطة باملفاهيم الرئي�سية للآية.
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هكذا حترّك القر�آن عمليا على الواقع الأول للتنزيل ،فما من ق�صة �أو حادثة تاريخية وردت
يف القر�آن الكرمي �إال حلاجة وحكمة بليغة وعاها ر�سول اهلل (�ص) �آنذاك لأنّه هو املخاطب
الأ ّول بها ،فهم ر�سالتها وم�ضامينها الكامنة وعمل بها ،ليكون ملن ي�أتي بعده قدوة و�أ�سوة
يف �رضورة ا�ستيعاب الر�سائل التي حتملها �آيات القر�آن الكرمي لنا عرب الأزمنة ب�رسد تلك
مف�صلة ،وا�ضحة
احلوادث �أو ذكر تلك الظواهر
ّ
املعب عنها بق�ص�ص تاريخية موجزة �أو ّ
ب�شخو�صها و�أغرا�ضها �أو مر ّمزة وغام�ضة يف مغزاها.
فحادثة خالفة الإن�سان املذكورة يف �سورة البقرة « َو�إِ ْذ قَا َل َر ُّب َك ِل ْل َم َل ِئ َك ِة �إِ ِ ّن َجاعِ ٌل ِف
�ض خَ لِي َفةً» (البقرة  )30تنبئ عن حدث غيبي �أزيلّ ،وهو تفا�صيل جعل اخلالفة يف
ْأ
الَ ْر ِ
ين دون غريه من خلق اهلل ،فت�رسد حكاية خالفة الإن�سان واحتجاج
الأر�ض للكائن الإن�سا ّ
لتبي
الرب با�ستخالف َمن ال ي�ستح ّق اخلالفة -ح�سب نظرهم -وتتدرج ّ
املالئكة على ّ
ف�ضل هذا الإن�سان الذي ا�ستقلّوا �ش�أنه عليهم ليذعنوا ويعرتفوا بعد ذلك بجهلهم ،وغري
ذلك من علوم الغيب ،ويف الوقت ذاته -وهو الأه ّم -ف�إنها حتمل دالالت رمزية كثرية
لر�سول اهلل (�ص) ولقومه �سواء امل�ؤمنني منهم �أو الكافرين ،بل هو ل�سان ر�سالتها �آنذاك؛
�أ ّن حم ّمدا ً نف�سه هو املختار من اهلل (خليفة) و�إن احتجاج اليهود على ذلك هو �أحد
نف�سي)
عقلي) نهايته الإذعان� ،أو �إبلي�سي (كر ْي ٍب
احتجاجني �إ ّما احتجاج مالئكي (ك�ش ٍّك
ّ
ّ
نهايته اخل�رسان ،ثم ت�أكيد الوحي على �أهل ّيته العلم ّية و�صالح ّيته الإن�سان ّية لأعباء هذا
الدور ،واكت�شاف املعرت�ضني عليه جهلهم بحقيقته ليومئ �إليهم -من طرف خفي� -إىل
م�صري َمن ي�ستكرب عن اال�ستجابة لدعوته .. ،وغريها مما ال ي�سمح املجال لتف�صيله هنا،
وبالطبع ف�إنها ال تخلو من دالالت لكل َمن يقر�أها بهدف ا�ستخال�ص فائدة منها �أو عربة �أو
ح ّل مل�شكلة ،فلكل مك ّون من مك ّونات الق�صة �شفرة ي�ستطيع فكّها َمن يقر�أ القر�آن ب�صفته

كتاب هدى وتب�رصة وي�ستخل�ص منه العرب ب�صفته م�ستودعاً للوعي.

,,

خا�صة
ولو مر ْرنا على ق�ص�ص القر�آن وحوادثه التاريخية كلّها لوجدناها حتمل ر�سالة ّ
لر�سول اهلل (�ص) �أو جمموعة ر�سائل له ولقومه و�إال لكان نزولها عليه عبثاً..

بأن األساس في النصوص القرآنية هو
نؤمن ّ

تحررها من أسر األزمنة وحدود األمكنة ،إذ هي
ّ
في ذاتها ممتنعة أبدًا عن الركون أو السكون،
للتحول إلى أفعال معاشة ،وإلى
ولها القابلية
ّ

,,

مناهج تحاكي الحياة

فبع�ضها حتذير� ،أو تعليم� ،أو توجيه� ،أو عتاب� ،أو تطمني� ،أو ت�سلية له (�ص) ..وال�سلوى
بح ّد ذاتها غر�ض ،فلم يكن ينزل �شيء عليه (�ص) ترفاً ،فهذا ال يفعله عاق ٌل مع طفل
فكيف بالوحي مع خامت الر�سل (�ص)! كما �أنها كانت حتقّق الغر�ض الذي من �أجله
ذُكرت يف �سياقها التاريخي وظرفها االجتماعي ،فق�صة هابيل وقابيل مثالً وقتل الأخ
ق�صة تاريخية موغلة يف القدم
لأخيه ح�سدا ً ومنازعة على �سلطان �أو زعامة دينيةّ ،
تعب عن
وتبدو للوهلة الأوىل �أنها ق�صة فح�سب ،ولكن ب�شيء من الت�أ ّمل نرى �أنها ّ
ق�ضيته (�ص) مع �إخوته اليهود الذين ي�شرتك معهم يف �أ ّبوة �إبراهيم (ع) ديناً ون�سباً،
وت�شخّ �ص داء َمن عاداه ح�سدا ً وطلبا للزعامة الدينية دونه �إىل درجة ب�سط اليد لقتله
والتخلّ�ص منه ،كما تختزل يف مفرداتها رغم �إيجازها ال�شديد ق�ضية اجتماعية �أبدية
ب�رشي منها يف � ّأي زمن من الأزمنة ،وكذلك ف�إ ّن اخلُلق الذي تعامل
ال يخلو جمتمع
ّ
َ
ل َي َد َك ِل َت ْق ُت َلنِي َما �أنَا ِب َبا�سِ طٍ َيد َِي ِ�إ َل ْي َك
طت ِ�إ َ َّ
به هابيل مع �أخيه قابيل « َلئِن َب َ�س َ
ِ أَل ْق ُت َل َك ۖ ِ�إ ِ ّن �أَخَ افُ َّ
ني» (املائدة  ،)28خلُق عابر للأزمنة يرف�ض عقيدة
اللَ َر َّب ا ْل َع َ ِ
ال َ
ال�رصاع واالنتقام �أو معاجلة اخلالفات مع الآخر با�ستئ�صاله ونفي وجوده ،وت�شت ّد
احلاجة �إليه كلما تط ّورت املجتمعات ما ّدياً وع�سكرياً وتقن ّياً وتر ّدت قيم ّياً و�أخالقياً
و�إن�سانياً..
وق�س على ذلك كافّة ق�ص�ص القر�آن ،فق�صة يو�سف بر ّمتها حتكي ق�صة ر�سول اهلل (�ص)
ق�صة �صاحب
ق�صة �أهل الكهفّ ،
بتفا�صيل يده�ش املرء مِ ن انطباقها الكبري عليهّ ،
اجلنّتني الذي ُيحاوره امل�ؤمن املحروم ،ق�صة اخل�رض ومو�سى (ع) ،ق�صة ذي القرنني،
حواري عي�سى (ع) وليلة ع�شائهم الأخري ،ق�صة عناد اليهود وذبح البقرة،
ق�صة مائدة
ّ
ّ
نبي اهلل يون�س (ع) وقومه ،نوح (ع) و�سفينة جناته� ،سليمان (ع) و�سعة ملكه
ق�صة
ّ
و�سلطانه ،واختالفه مع �أبيه داود (ع) يف احلكم ،و�إلقائه على كر�س ّيه ج�سدا ً ،وت�سخري
اجل ّن له ،والطري ،واجلبال ..كل هذه الق�ص�ص وغريها لها انعكا�س مبا�رش وتطبيقات يف
حياة ر�سول اهلل (�ص) ،يذهل املرء حني يعرفها ،فعلى �سبيل املثال ،مار�س النبي (�ص)
كهف �سنني عددا ً لك ْن �إىل احلب�شة ،كما حاور �أ�صحاب اجلنّتني
ت�رسيب فتية �إىل كنفِ ٍ
(رحلتي ال�شام واليمن) القر�ش ّيني وه ّددهم بزوال النعمة لالرعواء عن كفرهم وظلمهم،
وبعث الدعاة (ك�أفراد) ليمار�سوا مه ّمة (اخل�رض) تعليماً وهداية ،وج ّهز ال�رسايا واجلند

لكبح املف�سدين وحما�رصتهم ،و�أقام الرماة على جبل �أُحد لري ّد الغزاة كما فعل ذو
القرنني لر ّد �رشّ «ي�أجوج وم�أجوج» زمانه ،وهكذا..
الق�صة قي ًما وقواعد و�أ�رسارا وتقن ّيات وخططا،
بل �أحيانا تختزن الآيات يف مطاوي
ّ
مبعنى �آخر ما ّدة «وعي» تهدينا ال�سبيل فيما ينبغي فعله يف حمطّات م�ستقبل ّية،
فمثالً:
َ
َ
َي
�سيهق �أبو ْيه طغيانا وكف ًراَ ( :و�أ َّما ا ْلغُال ُم َفكَا َن �أ َب َوا ُه ُم�ؤْمِ ن ْ ِ
ق�صة قتل الغالم الذي ُ
يف ّ
َ
ن�ص ي�صنع املناعة �ض ّد � ّأي
أنه
�
(الكهف،)80:
ً)
ا
ْر
ف
ك
و
ا
ان
ي
غ
ا
م
ه
ق
ر
ي
ن
�
أ
َا
ن
ً
ْ
َ
طُ
هِ
ُ
َ َ
َفخَ �شِ ي ْ ُ ْ ُ َ
ّ
ا�ستنكار م�ستقبلي حني يت ّم �إزالة ما يبدو بريئًا وذا �أ�صول �صاحلة ..من مثل:
وطغيان
� -1إزاحة قري�ش كحا�ضن للر�سالة وا�ستبدالها بيرثب و�أن�صارها :بعد كف ٍر
ٍ
أبوي قري�ش و�أ�صلها (�إبراهيم و�إ�سماعيل)
�أزعج روح � ْ
 -2ا�ستبدال اليهود و�إجال�ؤهم :بعد كفر وطغيان �أزعج روح �أبو ْيهم و�أ�صلهم (مو�سى
وهارون)
� -3إزالة نخل يهود بني الن�ضري مِ ن �أ�صولها ..وهي بريئة ..لكن ل ُيخزي الفا�سقني الذين
يكمنون وراءها.
ني َي ْع َملُو َن ِف ا ْل َب ْح ِر َف�أَ َر ْد ُت �أَ ْن �أَعِ ي َب َها َوكَا َن
ال�سفِي َن ُة َفكَان َْت ِل ََ�سا ِك َ
ويف ّ
ق�صة�( :أَ َّما َّ
ْ
النبي
ها
�سي
التي
فال�سفينة
(الكهف..)79:
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َةٍ
َّ
ٌ
ُ
ِ
ُ
خُ
ْ
َو َرا َء ُه ْم َ َ
ّ
َ
ّ
بامل�ساكني (ومنع رجوعها) هم مهاجرو احلب�شة ..لأ ّن قري�شاً تغت�صب الإرادات وال ّدين
الذي للم�ساكني ،لذلك الحقوهم بغية �إرجاعهم حلظريتهم وملكهم.
ه�ؤالء الفا ّرون بدينهم للحب�شة هم «�أ�صحاب الكهف» زم َن الر�سالة ،الذين لو ظهر
عليهم امللك الغا�شم (�إِ َّن ُه ْم �إِن َيظْ َهرُوا َع َل ْي ُك ْم َي ْر ُج ُمو ُك ْم َ�أ ْو ُيعِ ي ُدو ُك ْم ِف مِ َلّ ِت ِه ْم َولَن
ُت ْفل ُِحوا ِ�إذًا �أَ َب ًدا) (الكهف  ..)20ف�أبعدهم لئال يظهروا عليهم وي�ست�ضعفوهم ويرت ّدوا عن
دينهم ،وكخطّة طارئة حلفظ بع�ض �شخو�ص الر�سالة ،كبذو ٍر خم ّب�أة للحاجة..
ين
فالقر�آن كلّه معنّي بق�ضايا املجتمع الذي جاء لإ�صالحه �آنذاك ،وهو جمتمع �إن�سا ّ
متكامل بجميع مك ّوناته وعنا�رصه وتن ّوعاته وم�شاكله و�سلبياته و�إيجابياته ،فقد
ين �آخر ،بل
كان جمتمع مكّة ومن بعده املدينة جمتمعاً م�صغّرا ً ل ّأي جمتمع �إن�سا ّ
العاملي اليوم ،و�إذا نظرنا �إىل ما يحويه القر�آن الكرمي من علوم
هو م�صغّر للمجتمع
ّ
ومعارف ،وق�ضايا و�أحكام ،وقيم و�أخالق ،وما فيه من ق�ص�ص الأ ّولني  -املتق ّدمني
منهم واملت�أخّ رين  -لوجدنا فيه علم الأولني والآخرين ،وا�ستفدنا من مراكمة تلك
اخلربات والتجارب �إىل خربتنا وعلومنا وجتاربنا لنُعالج ق�ضايانا و�إ�شكاالتها.
�إن ت�صميم منهجية ح ّية للنظر �إىل القر�آن ق�ضية يف غاية الأهمية ،تقع م�سئوليتها
املبا�رشة على حملة القر�آن والعارفني به ،ت�ستوجب عليهم �أن ي�ستثريوا الن�صو�ص
القر�آنية ملحاولة التعرّف على لطائفها الدقيقة ،عرب تبنّي منهج علمي قواعده �صلبة
حمكمة ،يعنى بت�أ ّمل �آيات القر�آن مليا ،وتعري�ضها لل�س�ؤال الهادف والنقا�ش املع ّمق،
وبتقليبها كما تقلّب الأر�ض للفالحة ،ثم النظر �إليها من زوايا ع ّدة ،بنية �صدق خال�صة
ترمي �إىل �سرب �أعماقها ،وا�صطياد دالالتها الإيحائية ،وحماولة الإم�ساك مبا تومئ �إليه
من �إ�شارات ورموز مبطنة ،بغية الك�شف عن الوجه الإن�ساين اخلالد للذكر احلكيم،
وا�ستلهام املفاهيم والقيم التي ت� ّؤ�س�س للتغيري والإ�صالح ،وت�ستنبط نُظم حياة تقيم
احلال وترفع ال�ش�أن.
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ذو
12

القرنين
وعي مطمو ٌر بالوهم
ٌ

بقلم :جالل القصاب

13

وعي مطمو ٌر بالوهم
ذو القرنين..
ٌ

14

املف�سين وامل�شتغلني بالقر�آن الكرمي ،لكن حني
�شكّلت ق�صة ذي القرنني لغزا لدى
ّ
معب عن واقع الإن�سان وم�شكالته ،ف�إنه ُيكن
نتل ّم�س الق�ص�ص القر�آين كنموذج ّ
فح�ص ودرا�سة هذه الق�ص�ص كظاهرة تفاعل ّية ح ّية غري منفكّة عن جوهر حاجات
الإن�سان ومكابدته ق�ضايا واقعه و�س ُبل تط ّوره ،لنعرث يف ثناياها على مك ّونات الوعي
وحم�صالت املعارف ،ومن ث ّم نحاول �إ�سقاط قيمها على حاالت معا�رصة ،ل�صناعة
م�ستقبل �آمن �أو اجتياز حا�رض مرير.
ميثّل «ذو القرنني» �أمنوذجا مل�سرية ُم�صلح على امل�ستوى الإقليمي ،ال�ساعي حل ّل
النزاعات ومكافحة اجلهل وجلْم الظلم والف�ساد ،فقد ق�ضى «ذو القرنني» على اجلهل
بالتعليم النزيه من املطامع ،وواجه الظلم بق ّوة القانون والإ�صالح ،ودر�أ الف�ساد
مت تفكيك
والبغي بالردع ومتكني امل�ست�ضعف من �أدوات اقتداره ،يتك�شّ ف هذا متى ّ
الق�صة بفهم منطق �آياتها ،و�إزاحة ما تراكم من فو�ضى اعتقادية وثقافية
طال�سم
ّ
املف�سين واملفكّرين حول حمك ّية «ذي القرنني».
وت�ص ّورات خراف ّية �أنتجتها �آراء
ّ
�سيتجلّى لنا يف ق�ص�ص جوالت ذي القرنني ثالثة �أ�شكال من م�شاكل العامل العالقة
اليوم:
 -1النماذج البدائية التاريخية ل ُنظُم الهيمنة واالجتياح واال�ستبداد ،التي تط ّورت
�أدواتها اليوم ،لك ّن فكرة االعتداء التي تغذّي روحها واحدة ،ف�أنظمة الغزو وال�سلب
روحها حركة «ي�أجوج وم�أجوج» املف�سدة يف الأر�ض.
مثّلت َ
� -2أنظمة �إذكاء الفنت الداخلية ،و�إ�شعال احلروب الأهلية والطائف ّية ،مثّل منوذجه
�شم�س» �سالمه ،و�شيوع الظلمة والظلم
قو ُم املجتمع م�سدود الأفق ،حيث «مغرب
ِ
واالعتداء ،بدل العدل وال�صالح.
 -3نُظم اجلمود على البداوة والتخلّف ،حيث حت ّك ُم الأعراف القبلية والع�شائرية،
�شم�س
وعدم توطني العلم ،مثّلتها منطقة «م�رشق ال�شم�س» التي مل ت�رشق عليها
ُ
العلم وقوانني املدن ّية.

ق�صة ذي القرنني� -سورة الكهف

�ض
َي ُق ْل َ�س�أَ ْتلُو َع َل ْي ُك ْم مِ ْن ُه ِذ ْك ًرا (� )83إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه ِف ْ أ
الَ ْر ِ
َو َي ْ�س َ�ألُو َن َك َع ْن ذِي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َو�آَ َت ْينَا ُه مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َ�س َب ًبا ()84

من هو ذو القرنني؟

َي» ما يعني �أ ّن ذك َر ذي القرنني جاء بنا ًء على
بـ« َي ْ�س�أَلُو َن َك َع ْن ذِي ا ْل َق ْرن ْ ِ
تبد�أ الآيات َ
تاريخي ملك
للنبي (�ص) من قبل ُمعار�ضيه
موجه
مبقرتح من اليهود عن رجلٍ
�س�ؤال ّ
ٍ
ّ
ّ
ال�شفوي فغايتهم �إحراج
امل�رشق واملغرب! ومبا �أ ّن ذكر ذي القرنني ورد يف تراثهم
ّ
النبي (�ص) وتعجيزه عن اجلواب لتفنيد اتّ�صاله بالغيب (نب ّوته) ،فا�ستجاب الوحي
ّ
للتح ّدي و�أكرثُ « :ق ْل َ�س َ�أ ْتلُو َع َل ْي ُك ْم مِ ْن ُه ِذ ْك ًرا» ،مكتفياً بذكر ثالث ق�ضايا كع ّينات على
جوالته الإ�صالحية� ،إذ د�أب القر�آن الكرمي �أن يذكر طرفاً من الق�ضايا مبا يتنا�سب مع

الن�ص للواقع) ،ث ّم لي�ستفيد من تعاليمها
ظرف النزول الر�سايل وق�ضاياه (موافقة
ّ
وقيمها بعد ذلك كل من يعترب القر�آن الكرمي مرجعاً له ،ولقد كانت ا�ستجابة الوحي
يف ح ّد ذاتها لطمة للقر�ش ّيني لأنّه ُيعرّ�ض بهم كي�أجوج وم�أجوج ذاك الع�رص� ،إىل
جانب ت�ضميناته رمز ّيات �أخرى هي خارطة طريق النب ّوة يف م�سارها الإ�صالحي.
يذكر القر�آن «ذا القرنني» بلقبه و ُيعر�ض عن التعريف ب�شخ�صه ،ثم يذكر مبا�رشة ب�أنه
مف�سون وباحثون ،بل �أر�ض
ُمكّن له يف الأر�ض وال يعني هنا كوكب الأر�ض كما ظ ّن ّ
الر�ساالت التي كان يتواجد ويتنقّل فيها ،املتمو�ضعة بني جبال ال�رساة املمتدة غرب
�شبه جزيرة العرب من ال�شام �إىل اليمن ،ومن هنا جاءت ت�سميته بـ«ذي القرنني»
لأنه بلغ وحترّك يف املنطقة بني �سال�سل جبال امل�رشق و�سال�سل جبال املغرب ،والتي
ت�ستقرّ بني قرين ثور وفق الأ�ساطري (�أي بني جبال بركانية «ثائرة» :قبي�س ،نور ،ثور/
طور..الخ)� ،أو ما ُعرف يف الرتاث بجبال «بن بن».
فذو القرنني هو �أحد ملوك اليمن الأ�ش ّداء ، 1كداود و�سليمان ،وا�سمه «�أ�سكندر» � ْأي �آ�س
كندر ،خال�صة عطر الكندر (ال�س ْدر) ،كان م�صلحاً ر ّبان ّياً ج ّواال يف الأر�ض العرب ّية مهد
الر�ساالت ،مثل اخل�رض(ع)� ،إالّ �أنّه ال يتحرّك وحيدا ً كما اخل�رض ،بل يجرّ وراءه جي�شاً
أوتيت مِ ن خمتلف العلوم والكفاءات
جرّارا ً ،فهو ميثّل بلغة اليوم قّوة تدخّ ل �رسيعةْ � ،
لإجناز متع ّدد املهام ،بحيث ت�ستطيع �أن تتنقل مِ ن منطقة �إىل �أخرى لتح ّل م�شاكل
�ض
الأقوام املختلفة ،وقد خلّ�ص القر�آن الكرمي ذلك يف قوله تعاىل�( :إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه ِف ْ أ
الَ ْر ِ
َو�آَ َت ْينَا ُه مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َ�س َب ًبا).

معنى « َف�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا»

املو�صلة للغايات»! ،وقال �أح ُد
املف�سون ب�أ ّن معناها «الأخذ بالأ�سباب
ر�أى
ّ
ّ
املعا�رصين �أ ّن عبارة «�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا» مبفردها تد ّل على ال�سفر يف الف�ضاء ،وذلك لأنها
مل تُ�ستخدم يف القر�آن �إالّ بهذا املعنى!
يخ�ص�ص ال�سبب بال�سماء ،و�إالّ ملا احتاج لذكر «ال�سماء»
مع �أ ّن القر�آن وكالم العرب مل ّ
كقيد يف املوارد التي ا�ستعملها لها («�أ�سباب ال�سماوات») ،و�أ ّن ذا القرنني كان ي�سحب
معه جي�شاً جرّا ًرا فما هي الو�سيلة وب� ّأي �سلطان نفذ �إىل كواكب ال�سماوات؟ عدا �أ ّن
الأ�سباب لي�ست دائماً و�سائل مادية فقد تكون معنوية ،ف�أهل اخل�رسان يف الآخرة
اب» (البقرة )166-من روابط الو ّد امل�ؤقّت والقرابة والن�رصة
« َو َتقَطَّ َع ْت ِب ِه ْم الأَ ْ�س َب ُ
الزائفة ،و�أخريا ً ف�إ ّن الآيات التي تلت قوله « َف َ�أ ْت َب َع َ�س َب ًبا» تتح ّدث عن ذهاب ذي
القرنني �إىل �أقوام ي�شتكون ويتكلّمون معه بنف�س اللغة ،فكيف �صاروا كائنات
إن�سان � ْأن ُيوجِ د قبل �أربعة �آالف �سنة مركبات ف�ضائية عالية
ف�ضائ ّية؟! بل كيف ل ٍ
التقنية دون بنية معرفية مرتاكمة؟ و ُي�سافر ليعالج ق�ضايا كائنات غريبة وجمتمعات
الأر�ض وحروبهم وم�شاكلهم وبداوتهم وهمج ّيتهم مل ُت ّل بعد؟! ث ّم تتبخّ ر هذه التقنية
َ
العال ومعه �أ�رشف �أنبيائه �إىل الو�سائل
ال�صناعية الرتحال ّية دون ت ْرك �أثر ويعود

,,

اليومي
تحركه
س َب ًبا) هي خارطة
ّ
ّ
( َف َأت َْب َع َ
مناسب
(سبب)
وجدول أعماله ،ك ّلما استدعى
ٌ
ٌ

املتخلّفة اخليل والبغال واحلمري لريكبوها �أربعني قرناً!

,,

لتحركه اإلصالحي (تا َب َعه) وانطلق.
ّ

م�صلح ج ّوال ،مت� ّأهب لك ّل ب�ؤرة ،ك�سليمان (ع)� ،رسيع التحرّك
ذكرنا �أ ّن ذا القرنني
ٌ
واال�ستجابة مع �أو �ض ّد «الدواعي/الأ�سباب» ،فمرّ ًة يبلغه عن منطقة ذات نزاعات
داخلية فيتّبع الداعي (�أتبع �سبباً) لب�سط العدل وال�سالم هناك (رمز ّية هذا و�إ�سقاطه
«داع» �آخر
للنبي كان ح ّل نزاعات الأو�س واخلزرج) ،ومرّة ت�أتيه الأنباء بـ
ر�سالياً
ٍ
ّ
لقوم حمرومني من نعمة احل�ضارة والعلم ،فيتّبع الداعي ل ُيعلّمهم �أحكام التم ّدن
(رمز ّية هذا و�إ�سقاطه ر�سالياً كان حالة الأعراب) ،ومرّة ت�أتي الدواعي جهة م�ست�ضعفني
م�ستباحني ل ُيعلّمهم �سبل حماية �أنف�سهم مِ ن �أ�صحاب الغارات الي�أجوج ّيني (رمز ّية
اليومي
هذا و�إ�سقاطه ر�سالياً كان قري�ش واليهود)َ ( ،ف�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا) هي خارطة حترّكه
ّ
منا�سب لتحرّكه الإ�صالحي (تا َب َعه) وانطلق
(�سبب)
وجدول �أعماله ،كلّما ا�ستدعى
ٌ
ٌ
(طبيب د ّوا ٌر بط ّبه.)..
ٌ

جوالت ذي القرنني ومواطئ �إ�صالحه

�إ ّن جوالته الهادفة ال ميكن �إح�صا�ؤها ،لأنّه منذور ٌة حياتُه للإ�صالح ،لك ّن القر�آن
عملي يف ع�رص
اكتفى بثالثة مناذج� ،إخت�صارا ً ،ولأه ّميتها ،ولتن ّوعها ،ولأ ّن لها مكافئ
ّ
الر�سالة ،وهو �سبب نزولها.
وميكن تلخي�صها بلغة اليوم ،كالتايل:
� .1إ�صالح الأو�ضاع االجتماعية ،وح ّل اخلالفات والنزاعات ،وت�أ�سي�س القوانني الناظمة
حلياة ال�سالم.
 .2ن�رش العلم �ض ّد اجلهل والتخلّف والبداوة والأ ّمية ب�أنواعها (انظر :ال تعرّ َب بعد
الهجرة).
يل والعدوان بني �أمم الأر�ض ،وحت�صني ال�شعوب ال�ضعيفة
 .3حماربة الف�ساد الدو ّ
ومتكينها حلماية نف�سها.

�أ ّوالً :رحلته غرباً

ي َح ِمئَةٍ َو َو َج َد
َف�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )85حتَّى �إِذَا َب َل َغ َم ْغ ِر َب ال�شَّ ْم ِ�س َو َج َد َها َت ْغرُ ُب ِف َع ْ ٍ
َي �إِ َّما �أَ ْن ُت َعذ َِّب َو�إِ َّما �أَ ْن َتتَّخِ َذ فِي ِه ْم ُح ْ�سنًا ( )86قَا َل �أَ َّما
عِ ْن َد َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا ذَا ا ْل َق ْرن ْ ِ
َم ْن ظَ َل َم ف ََ�س ْوفَ ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُي َر ُّد ِ�إ َل َر ِّب ِه َف ُي َع ِّذ ُب ُه َعذَا ًبا ُن ْك ًرا (َ )87و�أَ َّما َم ْن �آَ َم َن َو َع ِم َل
َ�ص ِالًا َف َل ُه َج َزا ًء ْال ُْ�سنَى َو َ�س َنقُو ُل َل ُه مِ ْن �أَ ْم ِرنَا ُي ْ�سًا ()88
تبد�أ رحلته الأوىل جهة الغرب (اجلبال املطلّة على البحر الأحمر) ،حيث بلغ منطقة
طينية ذات عيون بركانية ،حيث م�شهد ال�شم�س تغرب يف تلك العيون ،ال مبعنى �أنّها
العي كحفرةٍ  ،لتخرج من اجلهة الثانية �صباح اليوم التايل
ت�سقط يف البحر �أو يف ْ
(كما زعموا!)� ،أو �أ ّن ال�شم�س نف�سها تغيب وهي حا ّرة كما اقرتح البع�ض �أ ّن «عني
حمئة» هي «عني ال�شم�س» نف�سها� ،أو �أنّه «تراءى» لذي القرنني �أنها تغرب يف
عني وهي لي�ست كذلك! كما ذكر �آخرون! و�إمنا م�شهد غروبها هو حيث تلك العيون
نزلت خلفَ الأفق ،غربت
الربكانية احلا ّرة ،فهذه لغة النا�س :غابت ال�شم�س وراء اجلبلْ ،
يف البحر ،احمرّت ،كُ�سفت ،ارفع ال�ستائر لتدخل ال�شم�س� ،أ�صيب ب�رضبة �شم�س ،طلعت
ال�شم�س..الخ.
ومن جهة �أخرى تُومئ كِنائ ّياً تلك الكلمات �إىل �شلل الو�ضع االجتماعي وال�سيا�سي
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,,

وعي مطمو ٌر بالوهم
ذو القرنين..
ٌ

جواال
ذو القرنين هو أحد ملوك اليمن
انيًا ّ
األشداء ،كان مصلحًا ر ّب ّ
ّ

العربية مهد الرساالت ،مثل الخضر (ع) ،وهو ّ
يمثل بلغة
في األرض
ّ
تيت مِ ن مختلف العلوم والكفاءات إلنجاز
اليوم ّقوة تدخّ ل سريعة ،أو ْ
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و�شم�س عدلِه غربت ،فعبارة «تغرب يف عني حمئة»
حام ،و ُموحل،
َمثار امل�شكلة� ،أنّهٍ :
ُ
لها داللة رمز ّية ثانو ّية على احلروب الطائفية �أو النزاعات الأهل ّية ،ومِ ن ه�ؤالء القوم
فعب عنه بـ « َمن ظلم» ومنهم َمن «�آمن وعمل
َمن مار�س الظلم بح ّق الآخرين ّ
�صاحلاً» � ْأي �آمن بالعي�ش امل�شرتك وع َمل للإ�صالح ،فلم يب ّدل �أخالقه رغم وجود الفنت
ودواعي الظلم ،راف�ضاً الوثوب على جاره ،وقد ُف ّو�ض ذو القرنني بق ّوته وبحكمته
إ�صالحي املنا�سب وامل�ستدام حلاالت كهذه «�إِ َّما �أَن ُت َعذ َِّب َو�إِ َّما �أَن َتتَّخِ َذ
بالت�رصّف ال
ّ
فِي ِه ْم ُح ْ�سنًا».
«قا َل �أَ َّما َمن ظَ َل َم ف ََ�س ْوفَ ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُي َر ُّد �إِ َل َر ِّب ِه َف ُي َع ِّذ ُب ُه َعذَا ًبا ُّن ْك ًرا» � ْأي �أ ّن هناك
مظامل كثرية ،قرّر معاجلتها ،وحما�سبة الظاملني مبا ُينا�سبهم مِ ن تعذيب ما ّدي �أو
معنوي ،فالظامل لن يفلت من عقوبة جرائمه يف الدنيا وينتظره عذاب الآخرة الأ�ش ّد،
ّ
حتّى ال يظ ّن البع�ض �أ ّن على امل�صلحني متى متكّنوا معاقب َة اجلُناة ب�أ�ش ّد العقوبة يف
العدالة االنتقال ّية ،كالّ ،بل يكفي ردعهم و�إزالة �آثار ظلمهم ،واهلل كفي ٌل يقيناً بتعذيبهم
يوم احل�ساب ،هذا لرت�ضى نفو�س املظلومني وتتع ّو�ض مبا ُينا�سب الإ�صالح ال مبا يثري
الثارات.
« َو�أَ َّما َم ْن �آ َم َن َو َع ِم َل َ�ص ِالًا َف َل ُه َج َزاء ْال ُْ�سنَى َو َ�س َنقُو ُل َل ُه مِ ْن َ�أ ْم ِرنَا ُي ْ�سًا» ،من
عمل مبقت�ضى �إميانه بقيم ال�صالح واخلري �سيح�صل جزاءه الذي ي�ستحقّه يف الآخرة،
لهذا ق ّدم ثواب الآخرة ،لأنّه هو اجلزاء احلقيقي املنا�سب لإميانهم وعملهم� ،أن ُيك َّرموا
من اهلل يف دار كرامته ،ولو �أُخِّ رت هذه العبارة لفقدت الآية حكمتها ،لأ ّن امل�ؤمن
داخلي ال لأجل الأجر وال�سمعة واملركز واملقابل ،فق ّدم ما ُينا�سب
امل�صلح يعمل بدافع
ّ
نواياهم ،التي كان حمكّها وقت الفتنة وا�ست�رشاء الظلم.
املف�سين معنىَ « :و َ�س َنقُو ُل َل ُه مِ ْن �أَ ْم ِرنَا ُي ْ�سًا» ،حيث قيل� :أي �أنّنا �سنتعامل
كذلك فات
ّ
مع ُه بالقول احل�سن! و�سنخفّف عن ُه ولن جنعل ُه يواجه امل�شاكل وال�صعاب! ولن جنبي
مِ ن ُه �رضائب كثرية! مت�ص ّورين �أ ّن الدعوة دينية حم�ضة ،وث ّمة فئة �ستكفر بدعوة ذي
القرنني لتوحيد اهلل (!) وك ْفرُها هو ظل ُمها! وبالتايل �سوف تُعاقَب بجباية ال�رضائب
منها� ،أ ّما �أولئك الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات ف�س ُيع َف ْون منها!
ت�ص ّورات ال تتّفق مع منطق القر�آن ،وال منطق احلياة� ،إذ ك ّل �أح ٍد ينبغي الإح�سان
�إليه ،وتكليفه الي�رس ،ال �أنّه جزاء ال�صالح فح�سب! فالآيات تتكلّم عن (فتنة) انق�سم
فيها النا�س �إىل « َم ْن ظلم» (ب�صيغة املا�ضي قبل ح�ضور ذي القرنني) في�ستح ّق الآن
الك ْبح والإبعاد ،و« َمن �آمن» (ب�صيغة املا�ضي) بقيم اخلري وال�صالح ،فالق�ض ّية ق�ض ّية
�إ�صالح ال انتقام ،فلي�س من املنطق ح�رشُ �أنّه كاف�أهم بتكليفهم مبا فيه ي�رسٌ! �أو ب�إعفاء
الق�صة الثانية
�رضائب عنهم! وك�أ ّن ذا القرنني الذي �أكّد �أنّه ال يريد «خ ْرجاً» ما ّدياً يف ّ
وال عو�ضاً ،هو جابي �رضائب!
�إ ّن ح ّق َمن �أثبت جدارته يف الأزمات باملحافظة على �إميانه بقيمهْ � ،أن ُي�ستعان
ف�سد
به لدميومة الإ�صالح ،فقرّر ذو القرنني � ْأن «يقول» له�ؤالء (الذين �صلحوا حني َ
النا�س) «مِ ن �أمره ي�رسا ً»ْ � ،أي ُيعلِّمهم مِ ْن «�أمره» (فنوناً �إدار ّية وعلوماً �سيا�س ّية) ما
اله�ش والأخذ
ي�س» عليهم القيام بدورهم الإ�صالحي القادم يف قيادة جمتمعهم
ّ
« ُي ّ
بيده جتاه �سالمه وبناء حلمته وجتاوز �آالمه.
كما �أ ّن اقت�صار ذي القرنني على القول (و�سنقول له) دون الفعل (و�سنفعل له) ،ت�شي

,,

متعدد المهام
ّ

ب�أنّه لن ي�رسق دور �أ�صحاب الق�ض ّية ،بل �س ُيمكّنهم و ُيعينهم فح�سب لأداء دورهم ،فلم
ي�ستغ ّل احلاجة والفتنة ليعلو ،و�إمنا ذهب لإيقاف م�سل�سل التدمري والف�ساد ،و�سلّم
امل�صلحني الأكفاء مِ ن �أهلها دفّة قيادة جمتمعهم ،وانطلق بعدها �إىل حيث ندا ٌء �آخر
للواجب.

ثانياً :رحلته �رشقاً

ُث َّم �أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )89حتَّى ِ�إذَا َب َل َغ َمطْ ِل َع ال�شَّ ْم ِ�س َو َج َد َها تَطْ لُ ُع َعلَى َق ْو ٍم َ ْ
ن َع ْل َل ُه ْم
ل َْ
با َل َد ْي ِه خُ ْبًا ()91
مِ ْن ُدو ِن َها �سِ ْتًا (َ )90ك َذ ِل َك َو َق ْد �أَ َحطْ نَا ِ َ
توهم البع�ض ،كما مل يكن الغرب نهاية
لي�س ال�رشق اليابان� ،أو جزر املالديف كما ّ
َ
العال القدمي عند الأطل�سي!
ّاته �رشقاً (مطلع ال�شم�س) �أي برّية ال�سفح ال�رشقي مِ ن �سل�سلة جبال ال�رساة ،حيث
التح�ض ،مل ينلهم تط ّور العمران
العراء ،ث ّمة قوم من البدو يعي�شون حياة نقي�ضة
ّ
فيحموا �أنف�سهم مِ ن لهيب ال�شم�س بلبا�س منا�سب وبيوت وخيام ،يف رمز ّية ملا هو
بالتح�ض وتعليمهم كيف
�أكرث منها (بناء ،دباغة ،ن�سيج ،ا�ستقرار) ،فعالج بداوتهم
ّ
ي�ستظلّون باللبا�س وامل�سكن ،ويتم ّدنون بقوانني املدن ّية.
املف�سون� ،أو ي�ضعون ب�ش�أنها
با َل َد ْي ِه خُ ْ ًبا) ..هذه جملة يتجاوزها
( َك َذ ِل َك َو َق ْد �أَ َحطْ نَا ِ َ
ّ
تعليقاً �أ�شبه بالتجاوز ،فيقولون( :واملعنى �أ ّن اهلل حميطٌ ب�أحواله لأنّه «ال يخفى
عليه �شيء يف الأر�ض وال يف ال�سماء»)! وال ندري ما فائدة هذا الكالم ،وك�أ ّن ذا
القرني فعل ج ْرماً و�أخفاه! �إنّهم بهذا �أي�ضا يجعلون القر�آن مبتورا ً ،فلم ند ِر ما فعل ذو
ْ
ربا �رشّدهم (كما فعلت �أمريكا
القرنني مع ال َب�رش غري
ّ
ربا يكون �أبادهمّ ،
املتح�ضينّ ،
يف�سون الآية مبا يحتمل هذا ،بقولهم ملخّ �صاً :وجد
ّهم
ن
�
أ
و
ما
ي
ال�س
ّ
ب�سكّانها الأ�صل ّيني)ّ ،
ذو القرنني ب�رشا ً عرا ًة دون لبا�س وبيوت ،ونحن �أحطنا مبا فعل بهم!
ُف�س ما فعله بهم ،فما الذي فعله بهم؟
بينما الآية نف�سها ت ِّ
موجهاً علّم �أنا�سها
ا
م�صلح
ال�شم�س»،
«مغرب
جهة
ذهب
عندما
(كذلك) �أي مثلما فعل
ً
ّ
كيف يت�سامون على م�شكلتهم وي�صلحون �أحوالهم ،ف�إنّه جهة «م�رشق ال�شم�س» فعل
بالتح�ض« ،وقد �أحطنا مبا لديه خربا ً»� ،أي :ال�سماء
الأمر نف�سه ،فعالج بداوتهم
ّ
�أحاطت «مبا لديه» مِ ن ق�ضايا ،ف�أم ّدته «بخربات» منا�سبة لعالجها؛ خربات زراعة،
طب ،تربية� ،سقاية ،عمران ،ت�رشيع� ،سيا�سة ،دفاع ،وهي ذاتها «�آتيناه
رعي ،ن�سجّ ،
من ك ّل �شيء �سب ًبا».

ثالثاً :بلوغه «بني ال�س ّدين»

ال�س َّد ْي ِن َو َج َد مِ ْن ُدو ِن ِه َما َق ْو ًما لَ َيكَا ُدو َن َي ْف َق ُهو َن
ُث َّم �أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )92حتَّى �إِذَا َب َل َغ َب ْ َ
ي َّ
وج ُم ْف�سِ ُدو َن ِف ْ أَ
ن َع ُل َل َك
�ض َف َه ْل َ ْ
ال ْر ِ
َق ْولً ( )93قَالُوا َيا ذَا ا ْل َق ْرن ْ ِ
وج َو َم�أْ ُج َ
َي �إِ َّن َي�أْ ُج َ
َ
ُون
خَ ْر ًجا َعلَى �أَ ْن َ ْ
ت َع َل َب ْي َننَا َو َب ْي َن ُه ْم َ�س ًّدا ( )94قَا َل َما َم َّك ِّني فِي ِه َر ِّبي خَ ْيٌ َف�أعِ ين ِ
َي
ُون ُز َب َر ْ َ
ال�ص َدف ْ ِ
الدِي ِد َحتَّى �إِذَا َ�سا َوى َب ْ َ
ي َّ
ِب ُق َّوةٍ �أَ ْج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم َر ْد ًما (� )95آَت ِ
َاعوا �أَ ْن
ا�سط ُ
ُون �أُ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه قِطْ ًرا (َ )96ف َما ْ
قَا َل ا ْن ُفخُ وا َحتَّى �إِذَا َج َع َل ُه نَا ًرا قَا َل �آَت ِ
َاعوا َل ُه َن ْق ًبا ( )97قَا َل َهذَا َر ْح َم ٌة مِ ْن َر ِّبي َف�إِذَا َجا َء َو ْع ُد َر ِّبي َج َع َل ُه
ا�س َتط ُ
َيظْ َهرُو ُه َو َما ْ
ال�صو ِر
وج ِف َب ْع ٍ�ض َو ُنفِخَ ِف ُّ
َدكَّا َء َوكَا َن َو ْع ُد َر ِّبي َحقًّا (َ )98و َت َر ْكنَا َب ْع�ضَ ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َ ُ
ي ُ

إن ّ
حق َمن أثبت جدارته في األزمات بالمحافظة
ّ
أن ُيستعان به
على إيمانه بقيمهْ ،
لديمومة اإلصالح

,,

َاه ْم َج ْم ًعا ()99
ف ََج َم ْعن ُ
املف�سون �أي�ضاً مثل« :بني ال�س ّدين»« ،ال يكادون
فيها
َناق�ض
ت
تعابري
جمموعة
هنا
ّ
يفقهون قوالً»« ،ي�أجوج وم�أجوج»« ،فما ا�سطاعوا �أن يظهروه وما ا�ستطاعوا له
نقباً» «ف�إذا جاء وعد ر ّبي»« ،وتركنا بع�ضهم يومئذ ميوج يف بع�ض» ،حتى �أ�صبح
الردم �س ّدا ً عند �أكرثهم بل كلّهم ،مع �أ ّن الآيات جل ّية ب�أنهم طلبوا منه �أن يجعل �س ّدا ً
املف�سين راحوا يبحثون عن «�س ّد»
وهو بدالً �أجابهم ب�أنّه �سيجعل ردماً ،ولكن معظم
ّ
م�صنوع من احلديد والنحا�س ،وما زال الكثري يعتقد بوجوده ويفتّ�ش عنه! مع �أنّه مل
َ
العال كلّه.
وجد قطّ ولو قلبوا
ُي َ
جبلي ،وهذا �صحيح ،لكنهم اختلفوا يف
اتّفقوا �أ ّن «بني ال�س ّدين» تعني منطقة بني
ْ
موقع اجلبلني ..مبا �أ ّن َج َوالن ذي القرنني يف غرب جزيرة العرب ،فمن الطبيعي �أن
يكون «بني ال�س ّدين» معربا كامل�ضيق بني �سل�ستي جبال (ال�س ّيما بوجود جبال يف
غامد تُ�س ّمى ال�س ّد) ،هذه اجلغرافيا جعلت القرى عند ذلك املعرب عر�ضة لالنتهاك مِ ن
جهتي « ُمت� ّأججتني» بالعدوان والغارات (ي�أجوج وم�أجوج) ،كما يف حروب فار�س
ْ
والروم قدمياً ووقوع الأمم ال�ضعيفة رهائن حروبهما ،وكما جرى قريباً بني احللفاء
ودول املحور يف احلرب الكونية الثانية ،فدفع ماليني الأبرياء الثمن كون �أر�ضهم
معربا ً للي�أجوج ّيني وامل�أجوج ّيني ليكونوا �ضحايا اال�ستباحة واالجتياح منهما ،طلبوا
من ذي القرنني �أن يحميهم على �أن يدفعوا له مبلغاً من املال مقابل �أن ي�ص ّد (ي�س ّد)
عدوان «ي�أجوج وم�أجوج» وقد وافق على خدمتهم دون مقابل ما ّدي (ما مكنّي فيه
ر ّبي خريٌ) ،فلم يحت ّل �أر�ضهم ،مل ي�ستهلك ميزان ّياتهم ،ومل ي�شفط نفطهم و ُيع�سكر
موانئهم ويرهنهم له ،طلب منهم فقط � ْأن ُيعينوه «بق ّوةً» من رجالهم املنذورين
للحماية ،ليعلّمهم و ُيدر ّبهم كيف ي�ص ّدون املت� ّأججني املف�سدين واملعتدين ،بوا�سطة
ر ْدم.
املف�سون يف معنى« :قوماً ال يكادون يفقهون قوالً» ب�أنّه كناية عن ب�ساطتهم
قال
ّ
و�سذاجة فهمهم!
�سبحان اهلل ،كيف؟ وذهن ّيتهم املعرف ّية ا�ستخدمت مفاهيم متق ّدمة فتكلّموا عن ي�أجوج
وم�أجوج ،والإف�ساد يف الأر�ض ،واقرتحوا ال�س ّد ،وا َ
خل ْرج ،ويعرفون ُز َبر احلديد ،والقِطْ ر،
ووفّروهما له ،و�أعانوه بق ّوة يف م�رشوع حلِّه ،وهذا ينفي كونهم ُ�سذّجاً.
�إذن ،ما علّة قلّة فقههم للقول واملقا�صد؟
� -1أنّهم مل يفهموا الروح التي ينطلق منها ذو القرنني حني اقرتحوا �إعطاءه خ ْرجاً
ال�صالح العام ،ف�إذا
على واجبه ،لأنّهم �سطح ّيون ظاهر ّيون (ما ّديون) ،فبينما هو �ش�أنه
ُ

,,

العقلي يجعلهم «ال يفقهون ما يقولون» مبا ال يليق ب�ش�أنه �أن يعر�ضوه
م�ستواهم
ّ
عليه...
� -2إ ّن غايتهم التي «مل يفقهوا التعبري عنها» هو حمايتهم ،ولي�س �إقامة �س ّد ،لكنّهم
افرت�ضوا �أ ّن الو�سيلة عني الغر�ض! كحال كثريين َيدجمون -مِ ن قلّة فقههم -الغايات
ربا ا�ستغنوا بالو�سائل وح َدها
ربا ق ّد�سوا الو�سائل دون الغايات ،بل ّ
بالو�سائل ،بل ّ
و�أ ّبدوها!

ما هو الردم؟

ي
ُون ُز َب َر ْ َ
الدِي ِد َحتَّى �إِذَا َ�سا َوى َب ْ َ
ُون ِب ُق َّوةٍ �أَ ْج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم َر ْد ًما (� )95آَت ِ
َف�أَعِ ين ِ
ُون �أُ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه قِطْ ًرا ()96
ال�ص َدف ْ ِ
َّ
َي قَا َل ا ْن ُفخُ وا َحتَّى �إِذَا َج َع َل ُه نَا ًرا قَا َل �آَت ِ
جهتي لأنهم ي�سكنون ق ًرى على �سفوح ت�رشف
مبا �أنهم كانوا مع َّر�ضني للإغارة من
ْ
طبيعيي
«منيعي» «كم�ص ّد ْين»
«معرت�ضي»
مرتفعي
على ممرّ بني جبلني ،فاختار
ْ
ْ
ْ
ْ
كمن�صة حماية و«�ساوى بينهما» بج�رس النتقال الرُماة بينهما ،ثم علّمهم
متقابلي
ْ
ّ
كيف ي�صنعون الآلة احلديد ّية التي ترجم (تردم) بِ�صخور النار والقطران عليهم مِ ن
ال�صدفي ،هذه الطريقة قطعت على الي�أجوج ّيني وامل�أجوج ّيني املُغِ ريين
برجي
ناحية
ْ
ْ
طري َق العبور ور ّدتهم خائبني(..ر ّد ،ردم ،ردع).
القرني �صنع الع ّدة وال�سالح ،ود ّربهم عليها (مبحاكاة عمل ّية) ،وتركهم و�ش�أنهم،
فذو
ْ
فقاموا بعدها بحماية �أنف�سهم ب�أنف�سهم حني هاجمتهم قبائل الهمج الحقاً ،فردموهم،
ورجموهم براجمات احلجارة وال�سهام والرماح ،والقر�آن اخت�رص هذه امل�شاهد كلّها.
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وعي مطمو ٌر بالوهم
ذو القرنين..
ٌ

«قَا َل َهذَا َر ْح َم ٌة ِّمن َّر ِّبي َف�إِذَا َجا َء َو ْع ُد َر ِّبي َج َع َل ُه َدكَّاء َوكَا َن َو ْع ُد َر ِّبي َحقًّا ()98
ال�صو ِر ف ََج َم ْعنَا ُه ْم َج ْم ًعا»..
وج ِف َب ْع ٍ�ض َو ُنفِخَ ِف ُّ
َو َت َر ْكنَا َب ْع�ضَ ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َ ُ
ي ُ
تتوحد فيها م�صائر الب�رش ،الظامل باملظلوم ،وهذا
التي
ال�ساعة
ما هو الوعد احلقّ؟ �إنّه
ّ
يد ّل �أ ّن ي�أجوج وم�أجوج ب�رشٌ خرجوا من �إن�سان ّيتهم.
ما هي الرحمة هنا؟ �إنّه الو�سيلة التي ُو�ضعت حلماية الأبرياء من اجتياح الظاملني،
ف�إذا جاء وقت ال�ساعة اندكّت هذه الفوا�صل و�آالت احلماية والقالع واحل�صون ،وعاد
املوحد،
النا�س ب�رشا ً َهلِعني دون غرور وال بط�ش واجتياح ،يحكمهم فقط الفز ُع الأكرب
ِّ
كخراف وقد انتهت معاركهم وم�آربهم الطفول ّية.
ميوجون يف بع�ضهم
ٍ
املف�سين �أ ّن «الردم» هو �س ّد ،هذه الآية « َف�إِذَا َجاء َو ْع ُد َر ِّبي
ولع ّل �أحد �أ�سباب اعتقاد
ّ
(ج َع َل ُه) لل�س ّد (الذي يف دماغهم) وظنّوا �أ ّن الد ّك
يف
ال�ضمري
َج َع َل ُه َدكَّاء» ف�أرجعوا
َ
�سيناله وقت ال�ساعة (مع �أ ّن ال�سدود التاريخية كلّها انهارت منذ زمن)! غافلني �أ ّن وعد
اهلل �إذا �أتى فك ّل �شيء �سيند ّك حتّى اجلبال الروا�سي ،التي �أين ال�س ّد منها؟!

ي�أجوج وم�أجوج:
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«�إ ّن ي�أجوج وم�أجوج مف�سدون يف الأر�ض ..هذا هو و�صف القر�آن الكرمي لهم ،وبالرجوع
�إىل جذر الكلمتني «ي�أجوج وم�أجوج» نرى �أ ّن �أ�صل الكلمة هو �صوت (« )AGأج/
أگ/أغ» ،ومنها ظهرت دالالت كثرية مثل «هـ ماج» (همج) وتعني ث ّور ،وا�ستفز ّ ،ومنه
الت�أجيج� ،أي �أ ّن هناك ُم ِّر�ضاً على الف�ساد (وهم فاعل ال ّأج والت�أجيج) �أي ي�أجوج،
«م َّر�ض» م�ست َفزّ (وهم مفعول ال ّأج ،م� َّؤجج) �أي م�أجوج.
وهناك ُ
�إذن ،ي�أجوج وم�أجوج هي النف�س ّية والعقل ّية واحلالة الهمج ّية املوجودة يف كل
ب�رشي قدمي ُوجد ق ْبل �آدم ،وبع�ضُ هم جاء مِ ن ولد �آدم حني
جن�س
املجتمعات ،بع�ضُ هم
ٌ
ّ
ت�سلّلت لهم وا�ستولت عليهم الهمج ّية الكامنة فيهم ،وبهذا نُدرك تن ّوع الروايات يف
جعل «ي�أجوج وم�أجوج» مرّة مِ ن ولد �آدم ،ومرّة �أخرى ال عالقة لهم ب�آدم ولي�سوا
مِ ن النا�س.
ويف ع�رصنا هذا� ،ستكون �أجلى ما تكون يف �آخر الزمان حني تتحطّم ق َيم الإن�سان الفرد
يف الربامج احل�شد ّية املا�سخة لك ّل جميل ،برامج املا ّدة وت�سليع الب�رش ،وت�ضخّ م الأنا
املتع�صبة ،والطوائف املتناحرة...
اجلمع ّية والفئو ّيات ،والأديان امل�ش ّوهة ،واملذاهب
ّ
 ي�أجوج وم�أجوج زمن الر�سالة هم طغاة قري�ش ومرد ُة �أه ِل الكتاب ،الذين كانواُي� ّؤججون النا�س يف مكّة والطائف ويرثب وقبائل العرب ،ويحرّ�ضونهم على ك ّل م�صلح
(حتَّى �إِذَا
أخ�ص الر�سول(�ص) ال�ستئ�صاله ،وقد جاءت الآية َ
ثار �ض ّد م�صاحلهم وبال ّ
وج َو ُه ْم مِ ْن ُك ِّل َح َد ٍب َينْ�سِ لُو َن) (الأنبياء ،)96:ليكون تنزيلها يف
وج َو َم ْ�أ ُج ُ
ُفت َِح ْت َي�أْ ُج ُ
مت الأمر وقت الفتح ،والآية ما زالت مفتوحة على ت�أويلٍ �آخ َر الزمان ،حيث
قري�ش ،وقد ّ
العاملي ،ومعه الف�ساد الإقليمي املغذّي لل�رصاعات ،وتُفتَح
يتق ّو�ض الف�ساد املا ّدي
ّ
َ
مكّة كمرك ٍز ل�سالم العال مرّ ًة �أخرى.

,,

سدًا وهو بد ًال أجابهم
طلبوا منه أن يجعل
ّ

المفسرين راحوا
بأنّه سيجعل ردمًا ،ولكن معظم
ّ
«سد» مصنوع من الحديد والنحاس،
يبحثون عن
ّ
وما زال الكثير يعتقد بوجوده ويفتّ ش عنه! مع
وجد ّ
قط ولو قلبوا العا َلم ك ّله
أنّه لم ُي َ
تل ّم�س الوعي من الق�صة للتعرّف على طبيعة امل�شاكل احلا�رضة

,,

«ف�إذا جاء وعد ر ّبي جعله دكاء»

َ
العال مهما كان دينها
 ي�أجوج وم�أجوج اليوم� ،أكرث احل�شود منزوعة الق َيم يفوم�ستوى مت ّدنها امل�ستبيحة للآخر ،و�أمثلُهم التكفري ّيون من ك ّل ملّة والكافرون بحقوق
املختلف ،و�أمثالهم يف التاريخ كثرية ،كالنازيني وهتلر ،وجمرمي حرب ال�رصب
ورئي�سهم ،وقبائل الهوتو والتوت�سي وزعمائهم ،وهوالكو والتتار ،واحلمالت ال�صليبية،
العاملي وحلفائه ،والطواغيت و�أحزابهم
واخلوارج ،وجمرمي كربالء ،واال�ستكبار
ّ
املف�صلة على مزاج الزعيم كن�سخةٍ كا�سحةٍ منه..الخ ،لذلك من �أ�رشاط
البولي�س ّية
ّ
ال�ساعة خروج ي�أجوج وم�أجوج ،وقد خرجوا وكرثوا يف كل مكان.

دواع و�أ�سباب قابلة
�إ ّن تدخّ ل ذي القرنني كق ّوة �ضاربة ب�شئون �أمم �أخرى �س ّوغته ثالثة ٍ
لالتّباع ( َف�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا):
 -1حلماية �أ ّمةٍ من غ�شامة قوى الطبيعة (حرّ ،جفاف ،قحط وجماعة ،في�ضان ،زلزال،
كوارث ونكبات)..
لف�ض نزاعات �أهل ّية دمو ّية ومتكني �أهل �صالحهم لإدارة التح ّول فتتعاي�ش الفئات
ّ -2
وي�ستتب الأمن وال�سالم.
 -3حلماية �أ ّمة �ضعيفة معتدى عليها من ق َبل غُ زاة همج ال يعرفون لق َيم ال�سالم وال
�أمان الآخر معنى.

�إذ طوال التاريخ مل يحدث ذلك «التحرير امل�رشوع» �إالّ بوا�سطة م�صلحني �أنبياء
�أو بقية �أنبياء كذي القرنني و�أ�شباهه ،ال ليت�سلّطوا على النا�س� ،أ ّما القوى العظمى
فلم يكن لها قطّ ن ّية �إ�صالح البلدان التي دخلتها (و�إن ط ّورتها مدنياً) و�إمنا ذهبت
لنهب خرياتها و�رسقة ثرواتها وا�ستتباعها ،و�إن كان هذا الهدف ال يتحقّق �إالّ بالإبقاء
على اجلهل وتكري�س الظلم والديكتاتور ّيات فال �ضري� ،أو بن�رش بع�ض العلم واال�ستتار
ب�شعارات التحرير والعدل وال�صالح والتعليم وح ّق املر�أة ون�رش الدميقراطية..الخ ،فال

هذا ي�أخذنا مل�رشوعية القوة ال�ضاربة املعوملة وظروف و�رشوط وكيفية ا�ستخدامها:
� .1أن ت�ستجيب لدواعي (�أ�سباب) حقيقية للتدخّ ل ،ولي�ست ذرائع.
� .2أن ال ت�أخذ �أج ًرا على تدخّ لها امل�رشوع ،و�أن تن�سحب مبجرّد اجناز مه ّمتها.
 .3يف حروب االعتداء ،ال متار�س هي بنف�سها الدفاع عن ال�شعوب باغت�صاب �إرادتها
وقرارها ،بل متكّن �أ�صحاب امل�شكلة من احللّ ،وتق ّويهم لالعتماد على ذاتهم يف
الدفاع الدائم عن �أوطانهم.
 .4رفع امل�ستوى احل�ضاري واملدين والتعليمي ،وعدم ترك ال�شعوب نهزة للجهل
واحلاجة.
 .5يف القالقل الداخلية ،ف�إ ّن التدخّ ل �أي�ضاً ال يعني اغت�صاب �إرادة املجتمع ،بل
�إزالة الظلَمة فقط ونزع �شوكتهم ،وترك �أهلها امل� ّؤهلني يقومون مبه ّمتهم بعد تي�سري
�أمورهم بالتعليم.

,,

والعقلية والحالة
النفسية
يأجوج ومأجوج هي
ّ
ّ

ُ
بعضهم
الهمجية الموجودة في كل المجتمعات،
ّ
ُ
وبعضهم جاء
قبل آدم،
جنس
ٌ
ّ
بشري قديم ُوجد ْ
مِ ن ولد آدم حين تس ّللت لهم واستولت عليهم
الهمجية الكامنة فيهم
ّ

,,

ب�أ�س!
ن�صب نف�سه على �شعوب
اال�ستعمار
أن
�
لوجدنا
اليوم،
ال�ضاربة
للقوى
نظرنا
ولو
ّ
العامل ،و�أ�صبح نظامه ونامو�سه مفرو�ضاً على اجلميع ،وعلى ال�شعوب التي خالفته
�أن تتوب وت�ستغفر �إليه ،وتق ّدم القرابني بني يدي قدومه واحتالله لبالدهم ،والدخول
�صاغرة يف حروب الفتح التي يفر�ضها عليهم ،وي�سلب �إرادة �أهلها ،ويجعله بلدا ً
هام�شيا تابعا له! ولأجل �أن ي�ستدمي بقا�ؤه ،ال �أن يرحل مبجرّد «التحرير» املزعوم،
ا�ستطاع اال�ستعمار �أن يحافظ على تفريق الدول ،ولغّمت فيما بينها الطريق :طائف ًّيا،
مذهبيا و�سيا�سيا ،وجعلت من هذا مدخالً مفتوحا لو�صاية النفوذ الأجنبي �سعيا
وراء حتقيق �أهدافه.
اال�ستعمار اليوم مف�سد عاملي ،واملف�سِ دون املحلّيون اليوم هم الذين ي�ستغيثون
باال�ستعمار �ض ّد �شعوبهم امل�ست�ضعفة ،فكيف لهذه ال�شعوب اخلروج من م�أزقها
هذا؟ �أم �أنه ُق ّدر عليها �أن تر�ضخ �إ ّما لظلم حاكم م�ستبد �أو �أن تطلب معونة منقذ
م�ستعبِد ،وتكون يف كل الأحوال هي وقود نار داخلية تدور رحاها بني احلكومات
وقادة الأحزاب� ،أو وقود حروب خارجية تتنازعها م�صالح القوى العاملية (ي�أجوج
وم�أجوج).

العاملي ال�صالح ،وللق ّوة ال�ضاربة
ذو القرنني ميثّل النموذج الطيب والأمثل للم�صلح
ّ
وي�س له الأ�سباب فتحرّك وفق ال�رضورة
التي ت�سعى لب�سط العدل وال�سالم ،مكّنه اهلل ّ
يتجب ومل يتبطّر ،بل �أرجع ك ّل �شيء �إىل اهلل
واحلاجة ،وجنح يف مهامه ولكنه مل
ّ
وف�ضله ،ومل يتّخذ من جوالته و�سيلة للغُنم املادي ،وا�ستغالل الرثوات وا�ستعباد
الأوطان ،بل علّم ال�صاحلني منهم ما يعينهم على �إكمال امل�سرية ،فهل تُرى �سنجد
مثله يف «قرننا» هذا؟ (وي�س�ألونك عن ذي القرنني)!..

 -١قال �أبو الريحان الهروي يف كتابه الآثار الباقية عن القرون اخلالية ،قيل� :إن ذا القرنني هو
�أبو كرب �شمر بن عبري بن �أفريق�ش احلمريي ف�إنه بلغ ملكه م�شارق الأر�ض ومغاربها� ...إلخ ،وقيل:
لأن الأذواء من اليمن وهم الذين ال تخلو �أ�سما�ؤهم من ذي :كذي النادي ،وذي نوا�س ،وذي النون...

19

20

نــوح

(ع)

والحقوق الطبيعية
قسم الدراسات والبحوث

نص
هل الدين يقول بقانون طبيعي يسمو فوق كل قانون وضعي؟ وهل يمكن إثبات ذلك علمي ًا من خالل ّ
القرآن الكريم؟
وضعا
نعني بكلمة «وضعي» كل قانون (سماوي أو أرضي) ُوضع مراعاة لمتغيرات زمانية ومكانية ليحكم
ً
وجد المش ّرع نفسه بإزائه (القوانين المتشابهة)؛ فإباحة المتعة ،وترك تحريم شرب الخمر فترة ما ،هي
قوانين شرعية وضعية من «المتشابه» المرتبط بالزمان والمكان ،وأحكام الظهار ،والمساقاة ،ودية
زمن ومكان ما،
القتل ،واإلرث ،وموارد الزكاة ،ونصابها ،وسائر القوانين التي وضعت لتنظيم مجتمع ما ،في
ٍ
هي قوانين وضعية.
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,,

نوح والحقوق الطبيعية

حين أمخرت السفينة أركب معه ّ
كل إنسان يرجو النجاة إيجابًا «لكرامته»
برب أو غير مؤمن ،ليؤكّ د زيف وضاللة ّ
ّ
كل
وحقه في النجاة ،مهما كان مؤمنً ا ّ
تشريع ال يبيح إعطاء ّ
كرم جنس اإلنسان
حق إنسان لشركه أو كفره ،فاهلل ّ
وحفظ ّ
البر والبحر ،كما فعل نوح
حق وجوده كإنسان وحمله في
ّ

,,

فأسس واقعه؛
يا نوح استجيب دعاؤك
ّ

ً
سفينة بالمواصفات القادرة على النجاة
اصنع
من طوفان عظيم سيجتاح قومك! ال ُيوجد
ّ
حل من خارج الطبيعة ،اهلل سبحانه وتعالى ال
يغير القوانين الكونية من أجل دعاء مؤمن،
ّ
بل يفترض على المؤمن أن يتع ّلم كيف يدعو
ليستجاب له ،فدعاء النصر يتطلب علم أسباب
ّ
يتحقق
النصر حتى

,,

َمن هم قوم نوح؟ هم من �أ�صول ر�سالية �سابقة ،فخطّ الأنبياء مل ينقطع ،وه�ؤالء القوم
مل يتوقّفوا عند ما انتهى �إليه ر�سلهم ال�سابقون ،بل قد تطرّفوا وطغوا على النا�س،
ولك�أ ّن الر�سل ما جاءت واجتهدت �إال لتن�ص ّبهم طُ غا ًة على �أقدار النا�س ،ف ُبعث نوح

,,
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�سنحاول تبني اجلواب بعد التجوال يف ق�صة نوح القر�آن ّية ،كونها �سجالّ �إن�سان ًيا
منوذج ّياً لأقدم مبعوث ملجتمع �إن�ساين منلك مد ّونة عنه:
َ
َّ
اع ُب ُدوا الل َما
ُوحا �إِ َل َق ْومِ ِه َفقَا َل َيا َق ْو ِم ْ
يف خربه من �سورة امل�ؤمنونَ ( :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْلنَا ن ً
َلكُم ِّم ْن �إِلَهٍ غَ ْيُ ُه �أَفَال َت َّتقُو َن؟ َفقَا َل ْال َ أَُل ا َّلذِي َن َك َفرُوا مِ ن َق ْومِ ِه َما َهذَا �إِ َّال َب َ�شٌ ِّم ْثلُ ُك ْم
ُي ِري ُد �أَن َي َتف ََّ�ض َل َع َل ْي ُك ْم َو َل ْو �شَ اء َّ
ني،
اللُ لَ أَن َز َل َمال ِئ َك ًة َّما َ�س ِم ْعنَا ِب َهذَا ِف �آ َبا ِئنَا الأَ َّو ِل َ
ونَ .ف�أَ ْو َح ْينَا
با َك َّذ ُب ِ
�إِ ْن ُه َو �إِ َّال َر ُج ٌل ِب ِه جِ َّن ٌة ف ََتَ َّب ُ�صوا ِب ِه َحتَّى حِ ٍ
ني .قَا َل َر ِّب ُ ْ
ان�ص ِن ِ َ
َا�سلُ ْك فِي َها مِ ن ُك ٍّل
�إِ َل ْي ِه �أَ ِن ْ
ا�صن َِع ا ْل ُف ْل َك ِب�أَ ْع ُي ِننَا َو َو ْح ِينَا َف�إِذَا َجا َء َ�أ ْمرُنَا َوفَا َر ال َّت ُّنو ُر ف ْ
َ
َي َو�أ ْه َل َك �إِ َّال َمن َ�س َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل مِ ْن ُه ْم َوال تُخَ اطِ ْبنِي ِف ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا �إِ َّن ُهم
ي ا ْثن ْ ِ
َز ْو َج ْ ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ل ا َّلذِي َنَّانَا مِ َن ا ْل َق ْو ِم
نت َو َمن َّم َع َك َعلَى ا ْلفلْكِ ف ُق ِل ْ َ
ال ْم ُد ِ ِ
ا�س َت َو ْي َت �أ َ
ُّم ْغ َرقُو َن ،ف�إِذَا ْ
ني( )..امل�ؤمنون .)28
الظَّ ِ ِ
ال َ
«يا قوم» تعني خ�صو�ص قومك ولو على نحو الأولوية ،التزاماً بالن�ص وخمالفة ما
نوحا هو �أبو الب�رشية الثاين ،و�أنها جميعا من ن�سل �أوالده
زعم �أ ّن ً
تواتر من خاطئ ٍ
الثالثة بعد الطوفان!
مل يكن ممكنًا حينها خماطبة الإن�سان �إال من خالل «قومه» �إذ كانت العالقات
االجتماعية وثيقة الت�شابك تقوم على الروابط الأ�سا�سية ،روابط الدم وامل�صاهرة� ،أو
احلليف والتابع ،فال عالقة �إنتاج وعمل� ،أو �رشكات وم�ؤ�س�سات ،وال جت ّمعات حزبية �أو
جمتمع مدين ،وال وطن متع ّدد الأعراق ،لكن املبادئ العامة لقيامة جمتمع حرّ �صالح
يقوم على العدالة وامل�ساواة واحلرّية هي نف�سها مهما كان املجتمع ب�سيطا �أو معقّدا.
فكان الدين -وهو ي� ّؤ�س�س للمجتمع ال�صالح -يخاطب الإن�سان من خالل بع�ضه،
َّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َوال
فيبد�أ الأنبياء ب�أقوامهم ليطالبوهم بحقوق غريهمَ ( :وال َت ْبخَ ُ�سوا الن َ
ُت ْف�سِ ُدوا ِف ْ أَ
�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�صالحِ َها) (الأعراف  ،)85عمال على تر�سيخ �شعور �إن�ساين يقوم
ال ْر ِ
على تعزيز القيم و�إخراجها من نطاقها الذاتي ال�ضيق �إىل الأفق الرحب ،فكان اخلطاب
قوم ٌّياً بالإن�سانية ،حتى جاء حممد (�ص) ف�أن�سن املخاطب واخلطاب ،فكان ندا�ؤه «يا
الل ِ�إ َل ْي ُك ْم
َّا�س ِ�إ ِّن َر ُ�سو ُل َّ ِ
�أيها النا�س» ..خطاباً للإن�سانية بالإن�سانيةُ ( ،ق ْل َيا �أَ ُّي َها الن ُ
َجمِيعاً) (الأعراف .)158
فالدين عمل منذ البدايات على ت�أكيد وحدة النوع الإن�ساين طبيع ًة وحقوقا ،فكان
نفع النا�س �أعظم خلُق يف الدين ،فالنا�س عيال اهلل و�أح ّبهم �إىل اهلل �أنفعهم لعياله،
ال �أعداهم و�أبغاهم عليهم! والفح�شاء واملنكر والبغي جتاه النا�س هو �أب�شع ما حذّر
َّا�س) (و�أكلهم
منه الدين ،ولهذا كرث لفظ «النا�س» كعنوان �إن�ساين جامعَ ِ :
(با َي ْن َف ُع الن َ
ت ُك ُموا
ب
َّا�س �أَ ْن َ ْ
ي الن ِ
ني َع ِن الن ِ
�أَ ْم َوالِ الن ِ
َّا�س)َ ( ،و�إِذَا َح َك ْم ُت ْم َ ْ َ
َّا�س بِالباطلِ) ( َوا ْل َعا ِف َ
بِا ْل َع ْدلِ ) وغريها.
فالنبي يخاطب خ�صو�ص قومه ،لأنّه يتعامل مع واقعه ،لكن مبا ي�ؤكّد اهتمامه بنوع
النا�س كافة ،وهذه عملية تثقيف مبعنى الإن�سانية للخروج من الذاتية �إىل الغريية،
وهي قاعدة ال ثبات ل ّأي مفهوم �إن�ساين بدونها.

(ع) لإرجاعهم عن طغيانهم وظلمهم النا�س ،كما امل�سيح (ع) وظهوره يف املجتمع
اليهودي متاماً.
نادى نوح :يا قوم؛ فاجتمعوا له وتنادوا ،ولكن هذا النابت من رحم القبيلة كان له
خطاب �آخر� ،إنه ال ي�ستغيث ف ُيغاث ،بل يحذّرهم من الطغيان على الغريَ ( :يا َق ْو ِم
ٌ
اع ُب ُدوا َّ
اللَ َما َلكُم ِّم ْن �إِلَهٍ غَ ْيُ ُه� ،أَفَال َت َّتقُو َن؟)
ْ
َ
َّ
«اع ُب ُدوا الل» ال تعني �أعمال العبادة و�شعائرها ،و�إال ملا اكرتث �ساد ُة الإقطاع
ْ
وحاربوه!

«فعبادة اهلل» هنا دعو ٌة لنبذ العبوديات الطغيانية الزائفة ،والتي قد تكون لب�ست
الكثري من ال�شعائر واملظاهر لكن دون م�ضمون ح ّق وعوائد تقوى ،دعو ٌة لعبودية حقّة
حترّرهم ا�ستنقاذا للكرامة من عبودية الطغيان والعدوان (�أكانت عبودية� :سادات،
عادات ،مطامع ،خماوف ،ذوات� ،أهواء ،متقنّعة مبظهر دين ق�رشي) ،تلك التي لب�ست
حينها ال�رشك وتع ّدد الآلهة مظهرا ً نفع ّياً وغطا ًء عقائد ّياً زائفاً ،ث ّم يف مراحل تاريخية
لب�س الفرو مقلوباً،
الحقة تل ّب�ست اليهودية ،ث ّم امل�سيحية ،ث ّم الإ�سالم ،ث ّم مذاهبهَ ،
القوي العزيز ،واخل�ضوع له وحده� ،إىل
لذلك كان �إعادة مو�ضعة «اهلل» الإله احلقيقي،
ّ
قلب الإن�سان� ،أمرا ً كفيالً بتحريره من الدجل االعتقادي ،واخلداع الثقايف وال�شعائري،
والغرور الديني ،واالنحراف ال�سلوكي ،واخلوف من الطواغيت الب�رش ّية ،لأنّه ُيعيد
ال�صانعي للتقوى مع الآخر فتُ�صان الإن�سانية..
رم ال�ضمري،
ْ
منطق العقل امل�سلوب و ُي ّ
هذا الأمر ال يروق لقوى الإقطاع ،فالإله �أو الآلهة امل�صنوعة ُموظَّ ف ٌة مل�صاحلهم وم�سي َطرٌ
عليها ،فا�صطنعت الإله للتحكّم يف الدين للهيمنة ،ويكون لها الكربياء يف الأر�ض،
فمن ملك الدين ملك التحكّم يف النا�س ما مل يكن من املتّقني ف�سيجعل الدين كلّه هلل
ال له وحلا�شيته.
هكذا فهم الكرباء اخلطاب التحرّري اجلديد� ،إنه يدعوهم لرتك اجلربوت والعل ّو على

النا�س وت�ضليلهم ،بالعودة ملا كان عليه �أ�سالفهم من ال�صالح ومظاهر التوحيد
العملي ،ولكن التوحيد يقت�ضي امل�ساواة ،وامل�ساواة تعني تكاف�ؤ الفر�ص (العدالة)،
ّ
ومن هنا �أ�صبح الدين بعد حتريفه �أداة ا�ستبداد وتقييد ،وال يالم الدين على ما لي�س
منه ،بل اللّوم على الكهنة ورجال الدين الذين حرّفوه عن موا�ضعه خدمة مل�صاحلهم
وللم�ستب ّدين.
«�أفال تتقون؟» �س�ؤال يحمل الطلب :اتقوا اهلل ،ولكن يف ماذا؟ اتقوا اهلل يف �أنف�سكم �أن
تهلكوها بالطغيان ،اتقوا اهلل يف النا�س �أن تطغوا عليهم بالظلم ،وعودوا �صاحلني،
متهي ًدا ل�صناعة جمتمع جديد يقوم على حفظ الكرامة بالعدالة وامل�ساواة بني اجلميع
ُوح مِ ْن
يف احلقوق والواجبات ،لقد كان قوم نوح ُمفرطني يف الظلم والطغيانَ ( :و َق ْو َم ن ٍ
َق ْب ُل �إِ َّن ُه ْم كَانُوا ُه ْم �أَظْ َل َم َو َ�أطْ غَى) (الذاريات !)46
�أعلن الكرباء من واقع هواج�سهمَ ( :ما َهذَا �إِ َّال َب َ�شٌ ِّم ْثلُ ُك ْم ُي ِري ُد �أَن َي َتف ََّ�ض َل َع َل ْي ُك ْم َو َل ْو
�شَ اء َّ
ني) (امل�ؤمنون  )24فهو �إذًا يريد
اللُ لَ أَن َز َل َمال ِئ َك ًة َّما َ�س ِم ْعنَا ِب َهذَا ِف �آ َبا ِئنَا الأَ َّو ِل َ
�أن يتف�ضّ ل عليكم ،ليكون مق ّد�سا ُيطاع� ،س ّي ًدا بدل ال�سادة� ،إنّها الدعوى نف�سها (كلما
بدت ب�شائر حتطيم �سطوة و�سلطان الإقطاع� ،أو تقلي�ص النفوذ والهيمنة على النا�س).
ال يرتك امل�ستكربون و�أبواقهم الإعالمية ورجال الدين املز ّيفون فر�ص ًة لعقل النا�س
كي تنظر وتتفكّر لتحكم ،فبادروهم �أ ّوال بالت�شكيك يف نوايا امل�صلح و�أنها نفع ّية ال
�صحة
قيم ّية� ،إنه جمرد م ّدع يطلب اجلاه ال الإ�صالح ،وثانيا با ّدعاء التواتر ليربهنوا ّ
ما هم عليه (�آبائنا الأولني)! فالدين ال�صحيح هو ما ُيتوا َرث جيالً بعد جيل! وما يزال
هذا املنطق يثار �أمام ك ّل م�صلح وجم ّدد.
ومنطق الأنبياء يقوم على �رضورة الإ�صالح والتجديد ،و�أ ّن «املت�شابه» ظريفّ ،بع�ضه
ال يحتمل البقاء �أكرث من ق ْر ٍن على �أبعد تقدير (�إ ّن اهلل يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س
كل مائة �سنة َمن يج ّدد لها دينها) ،ولكن �أهل الزيغ يريدون م�صادرة «املحكم» من
القوانني الت�رشيعية والطبيعية «باملت�شابه» منها� ،أ�صحاب امل�صالح بطبيعة احلال
تقاوم عجلة التغيري ب�شتى الو�سائل ،وخالل قرن ثبتت م�صالح قوم على ما �أف�سد مِ ن
احل ّق فهم ال يريدون تغيريا ً ،فما بالك وقد مرّت قرون؟
ومنطق �أهل الزيغ هو كيل التهم واملكر ،فاتّهموه باجلنون�ِ ( :إ ْن ُه َو ِ�إ َّال َر ُج ٌل ِب ِه جِ َّن ٌة
ني) (امل�ؤمنون  ،)25ف� ْإن فاق من جنونه وترك دعواه ،و�إال فيق�ضي
فََ
َت َّب ُ�صوا ِب ِه َحتَّى حِ ٍ
املوت عليه وعلى دعواه.
و�صرب ،لكنهم مل ي�صربوا ،فمكروا به مك ًرا ،ثم مك ًرا ( ُك َّبارا) ،فما هو هذا املكر الذي مل
ي�صف �سبحانه وتعاىل مكرا ً �أ�صاب نب ّياً كما هذا؟ �إنّهم �أ�سكروه غد ًرا ،ال �أنه زرع ك ْرماً
الق�صة التورات ّية املحرّفة ،فحا�شاه يفعل� ،إذ ق�صة
و�صنع خم ًرا ف�رشب منه كما يف
ّ
حدث �سبق الطوفان ،ثم وظفت عن�رص ًّيا
التوراة �شائنةُ ،و ِ�ضعت لغر�ض ،و ُرك ّبت على ٍ
�ض ّد ذوي الب�رشة ال�سود و�أنهم عبي ٌد للعرق «ال�سامي» بقانون اهلل جرّاء خطيئة
«حام» املزعومة لإ�سكار �أبيه« ،حام» الذي جعلوا ك ّل اجلن�س الأ�سود ن�سله! وجعلوا
�أنف�سهم مِ ن ن�سل «�سام»!
فمكروا بنوح و�سقوه اخلمر غد ًرا من حيث ال يعلم ،لي�سقطوا اعتباره ،ويكذبوا �أهليته
للدعوى ،وال نن�سى �أ ّن زوجته خائنة له مع عد ّوه وكذلك اب ٌن له ،وما �أقدر �أحدهما على
فعل ذلك وهو مطمئن من ناحيتهما.
�إالّ �أ ّن الأدهى ،هو �إف�ساد املاكرين طرق املعرفة الإن�سانية بر ّمتها ،مبنع العقل من
ني) ،فدائما
(ما َ�س ِم ْعنَا ِب َهذَا ِف �آ َبا ِئنَا الأَ َّو ِل َ
التفكري احلرّ امل�ستقل ،و�أ�رس العقل بالنقل َّ
تقف دعوى اتّباع الأثر لو�أد العقل �أن ُيار�س مهمته الطبيعية ،ليفكر تفكريا حرّا،
باحثاً عن احلق ال�صالح له ،بح�سب زمانه ومكانه ،فيغري من «مت�شابهات» ال�سلف
�إىل «مت�شابهات» اخللف� ،ضمن حمكمات الطبيعة والدين.
ون) (امل�ؤمنون )26؛ هل تاقت نف�س نوح لالنتقام؟ هل يريد
با َك َّذ ُب ِ
(قَا َل َر ِّب ُ ْ
ان�ص ِن ِ َ
ولا علم مِ ن اهلل �أنه لن ي�ؤمن �أح ٌد
هالكهم؟ فهم م�ستحقّونه لفرط طغيانهم وظلمهمِ ،
1
منهم بع ُد؟
2
فما جدوى بقائهم وهم لن يكونوا �إال منب ًعا للإف�ساد؟
ولكن �أيليق �أن ُيظ ّن �أ ّن اهتمام نوح بفناء كفّار قومه �أكرث من اهتمامه بانت�صار
دعوته؟ فاحلقّ ،هو � ّإنا دعا ر ّبه � ْأن ين�رص دعوته التي كذّبوها ،فقد نفدت و�سائله،
الرب ال تنتهي.
وقلَّت حيلته ،ويعلم �أ ّن و�سائل ّ
فطلبه زوالهم عن �أر�ض الر�ساالت 3وعن كاهل النا�س ،هو غر�ض لغر�ض؛ �أن ينت�رص
احل ّق ويع ّم ال�سالم وحياة الكرامة ب�إزاحة عقبتهم.
ما �أعظم عزم نوح! فهذه الدعوة التي ظ ّل قومه يكذّبونها دهرا ً ،ال تزال متلك عليه
وجوده ،ويتمنى لو تتاح له فر�صة جديدة لريي قو َمه جمالها ،ولريى جمتم ًعا جديدا
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خالياً من امل�ستكربين املعاندين ،قطّاع الطرق ،مطفئي النور ،فطلب الن�رص لريى
ين النور.
م�رشوعه الإن�سا ّ
ولكن ما �أغرب اال�ستجابة! يا نوح ا�ستجيب دعا�ؤك ف� ّأ�س�س واقعه؛ ا�صنع �سفين ًة
باملوا�صفات القادرة على النجاة من طوفان عظيم �سيجتاح قومك! ال ُيوجد ح ّل من
يغي القوانني الكونية من �أجل دعاء م�ؤمن،
خارج الطبيعة ،اهلل �سبحانه وتعاىل ال ّ
بل يفرت�ض على امل�ؤمن �أن يتعلّم كيف يدعو لي�ستجاب له ،فدعاء الن�رص يتطلب علم
�أ�سباب الن�رص حتى يتحقّق.
هذا قانون من حمكمات الطبيعة ،يع�ضده قانون من حمكمات الدين� ،إذا دعوت ف� ّأ�س�س
لواقع دعائك ،ف�إن كان دعا�ؤك بالن�رص ،فاتخذ و�سائل الن�رص املنا�سبة ،و�إن دعوت
بالرزق فبالو�سائل التي تفتح الرزق ،وال�صحة بو�سائلها ،وهكذا...ال وجود يف قوانني
الدين ملا يخالف قوانني الكون والطبيعة.
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وهكذا اكتملت لنوح عنا�رص الن�رص :عزمية را�سخة ب�إميان ثابت ،وخطة منا�سبة
للم�شكلة املتوقعة ،كلما احتاجه من هدى اهلل �أنه �أخربه بنوعية العذاب ودلّه على
نوعية احلل ،هكذا ي�ستجيب اهلل بالهدى والداللة والتوفيق ،ولكن على الإن�سان �أن
يعمل.
�آمال امل�ؤمنني معقودة على حتمية انت�صار احلق ،وهم يدعون بالتغيري وحتقيق
الآمال ،ورغم �صحة ما ي�ؤ ّملون� ،إال �أنهم لن يكونوا املحقّقني لهذا احللم مادام دينهم
منف�صالً عن عقولهم التي �أ�سلموها للغري واكتفوا بالتقليد واجلمود ،فاحل ّق ما مل يكن
مقرتناً بالعقل� ،أ�ضاع الإن�سان طريقه �إليهما معاً ،لأ ّن ال�رشّ حا�رضٌ فينا دائماً ،وهو
على ا�ستعداد دائم خلداعنا عن احلق ،بعناوين براقة خمادعة ،كمن يدعو للإباحة
بعنوان احلرية! واال�ستبداد بعنوان الإميان� ،أال ترى قوم نوح �أنهم كانوا من ذرية قوم
�صاحلني؟ �أال ترى كيف �أ ّن ال�صهيونية تُق ّد�س مو�سى؟! وال�صليب ّيون عاثوا الف�ساد با�سم
مرمي وامل�سيح؟!
ني» (المؤمنون :)29
نت خَ ْيُ ْالُن ِز ِل َ
« َوقُل َّر ِّب َ�أن ِز ْلنِي ُمن َزال ُّم َبا َركًا َو َ�أ َ
ي�ض ْالَا ُء
�ض ا ْبلَعِ ي َما َءكِ َو َيا َ�س َما ُء �أَ ْقلِعِ ي َوغِ َ
هل مِ ن منزل بعد الطوفان؟ ( َوقِي َل َيا �أَ ْر ُ
ني) (هود  ،)44فهل انتهت
َوق ُِ�ض َي َْ أ
ا�س َت َو ْت َعلَى ْالُود ِِّي َوقِي َل ُب ْعدا ً ِل ْل َق ْو ِم الظَّ ِ ِ
ال َ
ال ْمرُ َو ْ
الق�ضية بالطوفان �أم �أنّها بد�أت للتو؟ وب�أ�ش ّد �صعوبة من الأوىل ،فال منازل وال �أعمال
وال ترفيه وال تقنية وال معاي�ش وال �شيء ،ال �شيء باملرّة �سوى �صدى �أوجاع الكارثة،
هل ال تزال قوانني ما قبل الكارثة �صاحلة ملا بعدها؟ �أم �أننا بحاجة لقوانني جديدة
تواكب الزمن اجلديد وا�ستحقاقاته؟
ال يعي�ش النا�س بال �أ�شيائهم ،فالبد للنا�س من ممار�سة يومياتهم� :أن ت�أكل وت�رشب
وت�سكن وتتزوج وتتنا�سل وتعمل وتت�سلّى �أي�ضاً ،وهنا ال �شيء من هذا قد ته ّي�أت

�أ�سبابه ،فهل �سيكون �إميان �أتباعه كافيا ملواجهة ما بعد الكارثة؟ كال ،ونوح يعلم
�أنه الآن الب ّد �أن يعمل على و�صولهم لدرجة اليقني ،فالإميان ال�سابق مل يعد كافيا
لتح ّمل الظروف اجلديدة ،ومن هنا بد�أ نوح يواجه م�شاكل من نوع �آخر ،فهذه هي
قوانني الطبيعة ،وعليه �أن يواجهها بحلول نورانية جديدة� ،إخوة ال�سفينة بالأم�س قد
حت ّولهم الظروف اجلديدة �إىل �أعداء �أو متناف�سني ،لقد انتهت ق�صة وبد�أت ف�صول �أخرى.
وت�ستمر احلياة يف التغري ،نزلوا والإميان يعمر قلوب امل�ؤمنني ،ومنهم َمن الم�س برد
اليقني ور�أى �صدق �إنباء نوح بوعد ر ّبه ،فم�ضت �سنون من ال�سعادة والإخاء ،ون�ش�أ
جمتمع جديد ،ولك ّن بع�ضهم نزلوا وال�رشّ كامن يف طبيعتهم ،ينتظر الفر�صة املنا�سبة
م ْن
الم مِ نَّا َو َب َرك ٍ
َات َع َل ْي َك َو َعلَى �أُ َ ٍ
ُوح ْاهبِطْ ب َِ�س ٍ
م ِ َّ
لينمو ،ثم منا ،وهكذا كان (:قِي َل َيا ن ُ
َ
َاب �ألِي ٌم) (هود .)48
م َ�س ُن َم ِّت ُع ُه ْم ُث َّم َ َ
َم َع َك َو�أُ َ ٌ
ي ُّ�س ُه ْم مِ نَّا َعذ ٌ
الق�صة القر�آنية لنوح ،نُعيد ال�س�ؤال الأ ّول :هل ن�ستطيع
ختاماً ،بعد �إبحارنا يف خارطة ّ
ن�صت
ولو
وت�رشيع
قانون
ل
ك
على
ي�سمو
طبيعي
إن�ساين
تقرير �أ ّن الدين ُينادي بقانون �
ّ
ّ
عليه ال�سماء يو ًما ما �أو تواتر؟
قانون �إن�ساين يتوخّ ى ُمثالً عليا فوق ال�رشيعة والقانون ،بها كرامة الإن�سان ،و�صيانة
حريته ،وت�أكيد م�ساواته ،ل ُيدلّل �أ ّن كرامة � ّأي �إن�سان هي فوق موقفه االعتقادي ،ف�ضالً
عن نوعه القومي والعرقي والطبقي!
لب�س هذه «الكرامة» مبا تعنيه مِ ن احرتام وعدالة
القر�آن كد�ستور للدين�َ ،ضمِن دون ٍ
لي�سي قواعد التعاي�ش
وحرية و�أمن للم�رشك واملجو�سي والن�رصاين واليهوديُ ،
والتعاون بني �أفراد املجتمع ،وحرّم العدوان بل و�أوجب الدفاع ل�سالمة دور عبادة
و�صيوه عدوانًا على
خمتلف الأديان واحرتامها ،ث ّم جاء َمن م�سخوا تعاليم الدين
ّ
وتنج�س وت�ستبيح وتُهني وتُغ ّيب وتدو�س
املختلف ،واخرتعوا قوانني واجتهادات تُكفّر
ّ
«الكرامة الإن�سانية» التي قانونها فوق � ّأي ت�رشيع.
والأنبياء كم� ّؤ�س�سني للدين حاربوا �أقوامهم مع كونهم «قومهم» وعلى «دين» ،ال
لبطالن عقائدهم ،بل لتع ّديهم على «كرامة الإن�سان»� ،أي انتهاكهم للقانون الإن�ساين.
و�إ ّن الدعوة للتغيري االجتماعي بقوانني عادلة يف جهاد الأنبياء � ّإنا كانت لبناء
نظام اجتماعي ي�ستعيد فيه الفرد «وجوده الإن�ساين الكرمي»ْ � ،أي حتقيق ذاته وفق
ٍ
مواهبه حلياة كرمية ،غري ذليلة ،وال م�ستعبدة وم�ستباحة ،وال مم�سوخة عن خلقتها،
بت�رشيعات طاغية وزائفة.
«الكرامة الإن�سانية» يتم ا�ستباحتها حني يت ّم ال�سطو على عقول النا�س وت�ضليلها،
و�سحق �ضمائرها ،وتبديل قيمها ،لت�سخريها حيوانياً ،و�إلهائها بغرائزها ،وتهديد
«حقوقها الطبيعية» لتبقى الهث ًة �أو متعاديةً ،ولتدمي بنف�سها ُنظُم ا�ستعبادها ،وقد
ُي�صطنع لها «دين» زائف و«ت�رشيعات» ُم�ضلّلة لإمعان تخديرها با�سم اهلل عن
�سبيل «كرامة» وجودها ،ولأ ّن (القانون الإن�ساين) بح ّق الكرامة والعدل هو فوق

,,

(وقِ َ
يل َيا َأ ْر ُ
اء َأ ْقلِ ِعي
س َم ُ
َ
اء ِك َو َيا َ
ض ا ْب َل ِعي َم َ
استَ َو ْت َع َلى ا ْل ُجودِ ِّي
اء َو ُق ِ
َوغِ َ
ي ا ْل َأ ْم ُر َو ْ
ض َ
يض ا ْل َم ُ
َوقِ َ
َّ
ين) ،فهل انتهت
يل ُب ْعدًا ل ِْلقَ ْو ِم
الظالِمِ َ

وبأشد
القضية بالطوفان أم أنّها بدأت للتو؟
ّ
صعوبة من األولى ،فال منازل وال أعمال وال ترفيه
بالمرة
وال تقنية وال معايش وال شيء ،ال شيء
ّ
سوى صدى أوجاع الكارثة ،هل ال تزال قوانين ما

,,

قبل الكارثة صالحة لما بعدها؟

ك ّل دين ،يبعث اهلل برحمته الأنبياء وامل�صلحني واملج ّددين كمحرّرين مِ ن هكذا
نُظم و�أديان متار�س قطع الطريق با�سمه ،ومتحق احلقوق الفطرية ،ول ُيذكّروا النا�س
بكرامتهم ال�سليبة وبزيف القوانني التي تخالف القانون الإن�ساين الطبيعي الذي
يعرفه ك ّل وجدان.
فنوح كافح من �أجل «الكرامة» املغ ّيبة ،بالدعوة �إىل العقيدة احلقّة التي ت�ستنقذ
ٌ
كرامتهم مِ ن براثن الطغيان..
وحني دعا بهالك املجرمني -بعد ي�أ�سه من �صالحهم -دعا لأجل ا�ستعادة ح ّق
امل�ست�ضعفني وا�ستنقاذ �أجيال امل�ستقبل �أن تُولد ُم�سوخاً للمجهول ،جمه�ض َة الكرامة
الإن�سانية ودون �إح�سا�س بها باملرّة (�إِ َّن َك ِ�إن َت َذ ْر ُه ْم ُي ِ�ضلُّوا عِ َبا َد َك َولَ َي ِل ُدوا �إِ َّل َفاجِ ًرا
َك َفّا ًرا) (نوح .)27
وحني �أخمرت ال�سفينة �أركب معه ك ّل �إن�سان يرجو النجاة �إيجاباً «لكرامته» وحقّه
نت َو َمن َّم َع َك َعلَى ا ْل ُفلْكِ ) (امل�ؤمنون  ،)28مهما كان م�ؤمنًا
ا�س َت َو ْي َت �أَ َ
يف النجاة ( َف�إِذَا ْ
برب �أو غري م�ؤمن ،لي�ؤكّد زيف و�ضاللة ك ّل ت�رشيع ال يبيح �إعطاء ح ّق �إن�سان ل�رشكه
ّ
�أو كفره ،وال احرتام كرامة نف�سه وماله وعر�ضه ،فاهلل كرّم جن�س الإن�سان وحفظ ح ّق
وجوده ك�إن�سان وحمله يف الربّ والبحر ،كما فعل نوح ( َو َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم
ْبّ َوا ْل َب ْح ِر) (الإ�رساء ..)70
ِف ال َ ِ
نوح ف� ّإنا ل ُيقيم قوانني جمتمع «ال�سالم والربكات» للإن�سان امل�ؤمن
وحني ر�سا ٌ
ُ
م ْن َم َعكَ) (هود ..)48
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فب�ؤرة ال�رصاع القائمة منذ القدم ،وحمور الر�ساالت ال�سماوية ،هو ت�أكيد «قيمة
الإن�سان وكرامته» ،ور�سم �شئون حياته على الأر�ض وفق هذه الثابتة ،بتحريره من
الظلم :ب� ْأن ال َيظلم وال يقبل الظلم ،و�إعطائه حقوقه العقلية والعلم ّية وذلك بتوجيهه
خلالقه احلقيقي املُعلِّم الأكرم ،ليحظى بالكرامة وينجو من ا�ستعباد وافرتا�س ال ُطغَم
الب�رشية� ،سلطوية ودينية ،و�رشائعها وقوانينها املز ّيفة!
فلننظر اليوم للقوانني ال�سائدة وال�رشائع الدينية� ،أهي �إن�سانية ال�سمة؛ تقول بعامل ّية
نف�سها التي كافح
كرامة الإن�سان
ٍ
وبحقوق فطريةٍ له ،ومب�ساواة كون ّية للجميع� ،أ ْم �أنّها ُ
ُ
ِّ
ُ
َاب �أَلِي ٌم) (هود ..)48
ذ
ع
َّا
ن
م
ه
�س
ي
م
ث
م
ه
ع
ت
م
ن
�س
م
�
أ
و
(
لتغيريها؟!
اهلل
نوح و�أنبيا ُء
ُ
مِ
َ َ ٌ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُّ ُ ْ
َ ٌ
ٌ

با كَانُوا َي ْف َعلُو َن).
ِ�س ِ َ
ُوح �أَ َّن ُه َل ْن ُي�ؤْمِ َن مِ ْن َق ْومِ َك ِ�إ َّل َم ْن َق ْد �آ َم َن فَال َت ْب َتئ ْ
َ ( .1و�أُوحِ َي �إِ َل ن ٍ
�( .2إِ َّن َك �إِ ْن َت َذ ْر ُه ْم ُي ِ�ضلُّوا عِ َبا َد َك َوال َي ِل ُدوا �إِ َّل َفاجِ را ً َكفَّارا ً).
�ض مِ َن ا ْلكَا ِف ِري َن َد َّيارا ً)
ُوح َر ِّب ال َت َذ ْر َعلَى ْ أ
الَ ْر ِ
َ ( .3وقَا َل ن ٌ

رسائل من سورة
«الضحى»
بقلم :زينب الهاشمي

�سورة ق�صرية ،لكنها تت�ضمن عدة ر�سائل و�إ�شارات ،منها:
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 الكون ير�سل لنا ر�سائل يومية متتابعة ،لكنّها مرمزة ،ب�أنّه متقلّب ال يبقى علىحالٍ  ،فزمان ال�ضحى لي�س بدائم ،ينق�ضي ويعقبه ليل ،يخلفه فجر  ..وهكذا هي
احلياة ،فيها �ضحى نتنعم فيه ب�أ�شكال النعم ،ف�ضاء ي�سوده ال�ضياء ،نتزود فيه
باملعارف والهدى والوعي ،الذي هو ذخرنا حني يهجم علينا الليل ،واحلذر كل
احلذر �أن نكون كمثل من �إذا �أظلم عليهم قاموا ،ممن يرتاجعون ويتح ّول علمهم
ُّ
"وال�ض َحى،
�إىل جهل مبجرد �أن تخفت معامل النور �أو تتغري الأحوال ويح ّل الظالم؛
َوال َّل ْي ِل ِ�إذَا َ�س َجى" (ال�ضحى .)2-1
 قد متر على الإن�سان فرتات حرمان� ،أو انقطاع ،و�أ�شكال من املرارة واملعاناةوالفقد ،فلي�ضعها على ميزان االختبار ،ف�إن كانت تلك احلاالت مرتبطة مبقت�ضى
دنيوي حياتي ،ال تقلّل حظه يف الآخرة ،فليهونها على نف�سه وليتذكر ب� ْأن "
ول" (ال�ضحى .)4
َو َللآخِ َر ُة خَ ْيٌ َل َك مِ ْن الأُ َ
 من م�ستلزمات الرتبية والرعاية� ،أن ُيرتك الإن�سان �أحياناً لوحده ،ترك م�ؤقتولي�س وداعاً نهائياً ،ال عن كراهة �أو بغ�ض ،فليعتربها فر�صة امتحان ،يخترب فيها
نف�سه ،كيف يت�رصف ،هل يتح ّمل امل�سئولية لوحده ،ما مدى ثباته وا�ستقالليته
و�صربه وعزمه ..فرغم ما يرتتب على تلك الفرتات من مرارة وعذاب الهجر� ،إال �أنّها
مرحلة يف غاية الأهمية ل�صناعة الإن�سان؛ " َما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى" (ال�ضحى .)3
 مهما تق�سو عليك احلياة ،وحتيط بك التحديات ،فحذار �أن ينالك الإحباط �أوالغم ،فحني ي�سيطر الإحباط على الذهن ميكنه �أن ي�شل حركة الإن�سان ويعطّل
�أ�سمى ملكاته ،ما يعني دخوله يف فو�ضى عارمة ،و�سيطرة �أفكار الهزمية عليه،

وانح�سار الأمل ،وتزعزع الهمم ،لذلك عليك �أن ال تن�سى �أبدا الوعد؛ " َول ََ�س ْوفَ
ُي ْعطِ ي َك َر ُّب َك ف ََت َْ�ضى (ال�ضحى ..)5
 يف فرتات الهجر �أو الرتك ،على الإن�سان �أن ي�سرتجع ما�ضيه� ،سيجده مليئابالعالمات والإ�شارات التي تثبت له �أنّه كان برعاية اهلل وحماطا بنعمه،
فلي�ستعر�ضها واحدة واحدة� ،سل�سلة النعم تلك جتعله يدرك �أن اهلل مل يرتكه
هدى ور�شدا� ،أفيرتكه الآن وقد هداه
يف فرتات حياته الع�صيبة ،حينما كان �أقل ً
ال�سبيل؟ فلي�ستعد ثقته باهلل ،وليح�سن ظنّه به ،ولتكن هذه الفرتة فر�صة لت�صحيح
وللتم�سك والإ�رصار �أكرث من �أي وقت م�ضى
�أو تطوير �سلّم املعرفة واالعتقاد،
ّ
ب�سبيل اخلري ودرب الإ�صالح؛ "�أَ َ ْ
ل َيجِ ْد َك َيتِيماً َف�آ َوىَ ،و َو َج َد َك َ�ضاالًّ َف َه َدىَ ،و َو َج َد َك
َعا ِئالً َف�أَغْ نَى" (ال�ضحى )8-6
 حالة االنقطاع �أو الهجر حالة ثقيلة ،من طبيعتها �أن تلقى بظالل من الك�آبةعلى الإن�سان ،لكن احلذر �أن تدخلك يف �رشنقة ي�صعب التخلّ�ص منها ،فبادر �إىل
معاجلة احلالة ،ب�أن تخرج من دائرة نف�سك �إىل الآخرين ،فهناك من حولك من
يحتاجك؛ هناك يتيم ينتظر مل�سة حانية منك ،و�سائل يرتقب عونك ،فالنعم ال
تُعرف �إال بن�رشها ،ال تت�صور �أبدا �أنك يف تعا�سة حني ت�صنع الب�سمة على من
هم بحاجة ما�سة لها ،فتوجه النت�شال النا�س القابعني يف الظالم حقيقة ،وهنا
�ست�شعر بال�سعادة� ،سينجلي عنك الليل ،و�ست�شعر بنور ال�ضحى ،هذه الن�صيحة
�ضحى لغريه ،يبكي ويت�أمل لكن لوحده ،وكلما تذكر
عمل بها النبي(�ص) ،فكان
ً
�إح�سان اهلل �إليه بحث عن عمل ح�سن يهديه للنا�س ،فكان بح ّق �أمينا ر�ؤوفا
ال�سا ِئ َل فَال َت ْن َه ْرَ ،و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ف ََح ِّدثْ "
رحيماَ " ،ف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم فَال َت ْق َه ْرَ ،و�أَ َّما َّ
(ال�ضحى .)11-10

حذار من «ال َو ِني»!!
بقلم :رنا الصيرفي

"اذ َْه ْب �أَن َْت َو َ�أخُ و َك ِب�آ َياتِي َولَ َت ِن َيا ِف ِذ ْك ِري" (طه )42
هذه الآية توجز وحتذّر من حالةٍ ت�أثريها كبري على الإن�سان ،وبالأخ�ص حني
يريد �أن يتح ّمل م�سئولية كبرية ومهمة ،هي حالة "الوين"� ،أي ال�ضعف والفتور
والرتاخي .التعرف على تفا�صيل الآية ي�ساعدنا على اال�ستفادة الأعمق منها.
جاءت الآية مبا�رشة قبل �آية "اذ َْه َبا �إِ َل ِف ْر َع ْو َن �إِ َّن ُه طَ غَى" ،ما يعني �أن طلب
الذهاب يف الآية "اذ َْه ْب �أَن َْت َو�أَخُ و َك ِب�آ َياتِي" خمتلف عن طلب الذهاب �إىل فرعون.
بالت�أكيد هي مرحلة �رضورية للذهاب لفرعون ،وللمواجهات املرتقبة على كافة
امل�ستويات ،هي مرحلة الإعداد وال�شحذ والتهيئة ،الذي ال بد ملو�سى وهارون
اجتيازها بنجاح؛ بالإعداد النف�سي ،والتح�صيل الفكري والتعبئة الروحية ،وكل ما
يعينهما يف مهمتهما التي كلّفا بها؛ مهمة قيادة و�إدارة عمليات التغيري الكربى
يف جمتمع ب�أكمله.
مو�سى وهارون (ع) ح ّمال الر�سالة ،وم�سئوليتهما تقت�ضي �أن يبدءا بنف�سيهما،
ب�أن يعظّما ذكر اهلل يف القلب "ذكري"� ،إذ ال مكان الآن لل�ضعف والهوان ،ذكر
اهلل ال يعنى اللهج با�سم اهلل وتكرار ت�سبيحه بالل�سان ،فتبليغ الر�سالة يتطلّب
توجيها تربويا على م�ستوى رفيع ،برناجماً مدرو�ساً يهيئهما للمراحل القادمة،
و�صفة م�ضمونة مت ّدهما بالقوة والثبات ،وبكل ما يعينهما على ك�سب املعركة.
الربنامج تخت�رصه �آية "وال تنيا يف ذكري" (طه� ،)42-أي عليكما �أن تعمال �أوال
على ربح معركتكما يف الداخل ،و�إزالة العوالق والعوائق التي ت�ضعفكما ،والبقاء

على معنويات مرتفعة ،وثقة مطلقة بالذات .الربنامج يت�ضمن �أي�ضاً العمل على
ت�صحيح م�سار الرغبات النف�سية والعقلية ،لتتواءم مع العقيدة اجلديدة واجتاهها
�أي مع "ذكري" ،ف�إن ملك "ذكري" قلبيكما ،ف�إنّه بالت�أكيد �سيوفّر دعما روحيا
حت�صنكما من القنوط �أو الرتاخي واال�ست�سالم ،وجتنّبكما
ج ّبارا ،و�إرادة �صلبة،
ّ
االنهيار وال�ضعف والرتاجع يف ظروف املحن واملواجهات.
الربنامج يتطلب منهما �أن ينزّال الرب منزال �أوحدا يف القلب ،ف�إن ح�صل ذلك
ف�سي�صغر ما �سواه ،و�سي�صبح هو وحده مو�ضع اخلوف والرهبة والطاعة واملحبة،
و�أنه ال غريه القوى العزيز .و�إن كان اهلل هو ال�ساكن يف قلبهما ،ف�ستت�ضاعف
قدراتهما ،و�سي�شعران �أنهما ي�ستندان �إىل ركن �شديد ،ذلك ال�شعور �سيجلب لهما
قدرا كافيا من القوة احلقيقية ،والطم�أنينة وال�صرب واملرونة و�سعة الأفق ،عندئذ
�سيحققان الغلبة بال �شك ،فالن�رص يبد�أ من داخل النف�س؛ و�إن ح�صل فال �شيء قادر
على هزميتهما ،وقد مهدا الطريق �أمامهما للظفر يف معركتهما الأخرى "املادية"،
�أمام هيبة التح�شيد امل�ضاد ،ويف وجه فرعون وجربوته و�سطوته.
هذه الآية جتعلنا ندرك �أ ّن الطريق �إىل الن�رص ،يتوقف على جناحنا يف خو�ض
معركتنا مع النف�س ،ب�شحذها و�شحنها ،وتوحيد اهلل فيها ،وهذا هو "ذكر اهلل"،
مثل هذه املعركة ال حتتمل �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضعف �أو الفتور �أو غلبة التعب
�أو الإهمال ،لأ ّن خ�سارتها �ستكلفنا خ�سارة �أدوارنا ووجودنا ،و�ست�سلب عزائمنا،
و�ست�ؤثر حتماً يف النتيجة املتوخاة.
"وال تنيا يف ذكري" هو �شعار يف م�سرية الإعداد والتهيئة لتحقيق الهدف الأ�سمى.
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والعدل

شعبتان مِ ن ُ
شعيب (ع)
بقلم :كريمة عبدالكريم
قومه واشتهروا بها ،ولكنه تم ّيز عنهم ،ففي حين
شعيب الراعي (ع) في التجارة ،حيث مارسها
عمل النبي
ٌ
ُ
قامت تجارتهم على بخس الناس حقوقهم والظلم والغش واالحتكار ،ج ّراء الجشع وبغية الكسب السريع،
تجارهم إلى
شعيب
فقد تاجر
بضمير ومبدئ ّية أخالق ّية ،وقاد لواء الرفض لسلوك قومه الشائن ،داعي ًا ّ
ٌ
ٍ
ً
صيانة إلنسانية
العدل ،وحفظ الحقوق ،وعدم نقص الموازين والمكاييل ،واعتماد معايير وقوانين عادلة
المجتمع وأمانه ،ولنا في سيرته جملة محطات نستلهم منها المفاهيم العملية ،والوظائف الحيوية،
وأن فهمها
بأن قصص األنبياء تختزن دعوات ُتصلح أفرادنا وتحفظ نسيج مجتمعاتناّ ،
من منطلق إيماننا ّ
يزودنا بمعارف ومفاهيم تجعلنا أعلى قدرة على استيعاب الحياة ومواكبة وقائعها ومتغ ّيراتها بانسجام،
وأكثر وع ًيا للتعاطي مع أزماتها وتذليل اختناقاتها.
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الح ّرية والعدل  ،شعبتان من ُشعيب

املقال يغر�ض لتبيان فطر ّية ومدن ّية القوانني التي �أطلقتها دعوات الأنبياء ،و�أنّها
النُ�سخة الإن�سانية لقوانني اهلل العلم ّية ل�ضبط �إيقاع احلياة والكون.

ظلمهم و�سلبهم ،فهي الدعوة ذاتها جلعل حقوق النا�س واحرتام كرامتهم يف �صدارة
ال�شعور ال غري.

تُعرّف قوانني الدولة املدنية ب�أنّها تلك امل�صاغة بالعقل �ضمن نظام د�ستوري ي�ضمن
حقوق النا�س ،يتمتع فيه اجلميع على ال�سواء باحلريات امل�سئولة والعدالة والتكاف�ؤ،
�أما قوانني احلياة فهي ذاتها قوانني احل ّق ال�سائدة الناظمة حلركة الكون مبك ّوناته يف
اخلا�ص بعن�رص الإن�سان؛
ك ّل احلقول ،وما يعنينا هنا هو ما يتعلّق باحلقل الأخالقي
ّ
�سنتبي هذا
�أي املنظومة العمل ّية التي حتقّق له اخلري وال�سعادة حال التزامها،
ّ
مل�صلح واجه املنظومة اجلائرة
منوذجا
بتحليل حمطّات ق�صة �شعيب(ع) باعتباره
ً
ٍ
املف�سدة للفرد واملجتمع الإن�ساين ،بط ْرح قوانني ومبادئ �إن�سانية بديلة.

حم�سن
وهي دعوة انعتاق من عبودية الأنا لتتمثّل �صفات ال�صانع عملياً؛ كعادلٍ
ٍ
ج�شع وظلم وعدوان ،هي دعوة لإعادة ت�شكيل
رحيم ودود ،ونبذ �صفات معاداته؛ من
ٍ
باطن الإن�سان ،لي�ؤمن ب�أنّه خملوقٌ كغريه ،له ما لهم ،وعليه ما عليهم ،فالتد ّين هو
االن�ضباط بهذا االعتقاد قلباً وقالباً ،فعالً وتركاً؛ تركاً لأفعال ال�رش بالآخرين و�أذاهم
والتع ّدي عليهم ،وفعالً للخري واملعروف والتعاون والرحمة وال�سالم معهم لذلك قال
النبي (�ص) (�أ ّن امل�سلم َمن �سلمت النا�س مِ ن ل�سانه ويده)� ،٢إنّه بهذه احلالة يعتقد
ّ
مرجع واح ٍد للجميع ،و�أنّه �صنع ٌة مِ ن م�صنوعاته ،لي�س
�سوا ًء �أف�صح �أم ال -بوجودٍ
املهم كيفية هذا ال�صانع وماه ّيته ،طاملا حاز واعظاً بدخيلته ذهنياً و�شعورياً يقيه
الف�سا َد والظلم ،ودافعاً يلقّنه احرتام حقوق النا�س و�صيانة كرامتهم ،فالدين معامل ٌة
ال قو ٌل تنق�ضه الفعال!

املحطة الأوىل:
اع ُب ُدوا ْ َّ
اللَ َما َلكُم ِ ّم ْن �إِلَهٍ غَ ْيُ ُه َوالَ تَنق ُُ�صوا ْ
" َو�إِ َل َم ْد َي َن �أَخَ ُ
اه ْم �شُ َع ْي ًبا قَا َل َيا َق ْو ِم ْ
ميطٍ " (هود)84-
ن �أَ َراكُم بِخَ ْ ٍي َو�إِ ِ ّ َ
ال ْك َيا َل َو ْالِي َزا َن �إِ ِ ّ َ
َاب َي ْو ٍم ُّ ِ
ِْ
ن �أَخَ افُ َع َل ْي ُك ْم َعذ َ
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القوم ي ّدعون العبادة "قَالُوا ْ َيا �شُ َع ْي ُب �أَ َ�صال ُت َك َت�أْ ُمرُ َك �أَن َن ّْتُ َك َما َي ْع ُب ُد �آ َبا�ؤُنَا �أَ ْو �أَن
َّن ْف َع َل ِف �أَ ْم َوا ِلنَا َما نَ�شَ اء" (هود� ،)87-أي لديهم حالة تد ّين موروثة ،لكنها جتيز
الظلم واالحتيال والطغيان ،فكيف تكون عبادة وهي بهذه ال�سمات؟! �إنها عبادة وهمية
مراوغة ال قيمة لها تدور حيثما تدور وتد ّر معائ�شهم! مترّد �شعيب(ع) عليها ،وطالب
ب�إ�سقاطها ،لأنها مل تثمر �إال تدني�س كرامة الإن�سان و�إعاثة الف�ساد ،ودعا يف املقابل
�إىل ر�ؤية عباد ّية حقيقية (من�سجمة مع قوانني الكون والإن�سان) ،لي�ست �صنيعة
ال�سادة املهيمنني املف�سدين واملنتفعني ،ر�ؤية ي�شعر اجلميع فيها باالحرتام واحلرية،
دون ا�ستثناء ومتييز ،تُق ّد�س بها حقوق الك ّل و ُي ّو َحدون حتت قانونها العادل� ،أخربهم
�أ ّن العبادة احلقّة تلك التي تن�سجم مع مقت�ضى ا�شتغال العقل والفطرة ،فتنبذ كافة
باحلب والعدل والرحمة.
�أ�شكال الطغيان على الآخر ،وتفي�ض جتاهه
ّ
عبادة اهلل وحده التي دعاهم �إليها « َما َلكُم ِ ّم ْن ِ�إلَهٍ غَ ْيُ ُه» لي�ست �صال ًة و�صيا ًما،
وتفَظ عن قلب ويت ّم اجلدال
ولي�ست عقائد كالمية حول الذات الإلهية و�صفاته تُ�سطّر ُ
واملناكفة بها لتخليد خمالفيها النار! بل هي «احلرّية الذاتية» نف�سها ،هي دعوة
حترّر مِ ن عبادة املال «تع�س عبد الدينار ،تع�س عبد الدرهم» ،1ومن عبادة الذات
والأهواء ،بل وعبادة الكبار و�سادات الطغيان ،ومن عبادة النظر ّيات الدينية وغري
خالق قدي ٍر هو
الدينية امل�ضا ّدة للإن�سان ،فالدعوة لعبادة اهلل هنا دعوة ملراقبة
ٍ
النا�س خلقُه ويح ّبهم ،مل ي�أتوا عبثا لنتالعب بهم ،ومل يج ِ ّوز
مبر�صاد ك ّل ظامل،
ُ

(كدين يق ّبح االعتداء ،ويقرّر احلقائق واحلقوق،
من هنا نفهم ارتباط عبادة اهلل احلقّة
ٍ
وظف ملنفعة �أفراد وفئات وطوائف و�أمم دون �أخرى) ب�ضبط املكيال وامليزان
وال ُي َّ
يف دعوة �شعيب(ع)� ،إنّه الدعوة ملن يريد �أن يكون �إن�ساناً ،ليكون متوافقاً مع نظام
احلقوق الطبيعية والأ�صول البديهية للعقل واملنطق ،هذه الدعوة متثّل خطوة �أ�سا�سية
للتخلّ�ص من العبودية الزائفة التي ت�س ّوغ التعايل والظلم واالحتكار ،مبربرات طغيانية
تط ّل وتنطلق �أكرث الأحيان با�سم الدين نف�سه!
فقوانني احلياة كما الكون ،ت�سري بانتظام وعدالة تامة ،ال متيل بكفتها لأحد �أ ًّيا كان،
�إ ّن ثبات هذا الفهم يف النفو�س الإن�سانية ميكن �أن يقود �إىل �صياغة قوانني عادلة
َ
العال وت�صلح �ش�أنهم ،لأ ّن معبود ّية اهلل العمل ّية -وفق منظور
�شاملة تنظّم حياة
الأنبياء -لي�س �ش�أ ٌناً فردياً �أو �إرثاً فئوياً يعمل مبعزل عن فهم احلق الكوين ،بل
مت�صلة بالعمل ال�صالح ،فال قيمة حقيقية للعبادة التي هي �شعور داخلي� ،إال �إذا
اقرتنت ب�أعمال وممار�سات �إن�سان ّية حتقّق ان�سجا ًما بني كرامة الفرد و�صالح جمتمعه.

املحطة الثانية:
ّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َوالَ َت ْع َث ْوا ِف
" َو َيا َق ْو ِم �أَ ْوفُوا ْ ْ ِ
ال ْك َيا َل َو ْالِي َزا َن بِا ْلق ِْ�سطِ َوالَ َت ْبخَ ُ�سوا ْ ال َن َ
�ض ُم ْف�سِ دِي َن" (هود)85-
الأَ ْر ِ
لي�ست ا�ستقامة الإن�سان �إال احرتام حقوقه باحرتام حقوق غريه ،وا�ستجالب منافعه

,,

ٌ
مجتمع
يبجل
الحرية وليدة العدالة ،وحين
ّ
َّ
فإن أفراده
المؤطرة بقيم سالمته،
الحريات
ما
ّ
ّ
يصبحون أكثر إنتاجا وفاعلية ،في حين تصاب
الحرية باالختناق مع األنظمة المستبدة الجائرة.

,,

مبوجب ديني فطري املخلوقَ
بالوفاء مبنافع غريه ،فهنا بعد �أن يوجب �شعيب (ع) ُ
ين احرتا َم حقوق نظرائه يف اخللق ،ف�إنّه ي�سته ّل مبنطلقات �أخالقية قبل
الإن�سا ّ
�أن تكون قانونية� ،إذ ُي�ش ّيمهم بالإيفاء ،والوفاء هو الزيادة على احلقّ ،فالغني
�أو التاجر �إذا �أعطى املحتاج وال�شاري حقّه وزاده �شيئا ف�إنّه ي�ستجلب لنف�سه
التجار و َمن ب�إزائهم�شخ�صياً عوائد ما ّدية ومعنوية! الآية حت ّمل �أرباب التمكّن
ّ
من حكّام وم�رشّعني ومتنفّذين ومن بيدهم احلوائج -م�سئولية حياة �ضمائرهم،
فقد �سلّطهم �سبحانه على حوائج النا�س ،فلينظروا بعني الإح�سان لهم ،ولريعوا
حقوقهم بوفاء ،ولي�ضعوا �سياجاً من قوانني عادلة �ضامنة حتمي النا�س من
براثن اجل�شعني ومتنع ف�سادهم وتع ّديهم ،وبالتايل حتفظ للمجتمع �سالمته من
الأحقاد واال�ضطرابات.

املحطة الثالثة:
ني" (هود)86-
"ب ِق َّي ُة َّ ِ
الل خَ ْيٌ َّل ُك ْم �إِن كُنتُم ُّم�ؤْمِ ِن َ
هل التعامل التجاري بنزاهة وعدل ُيحقّق ربحاً؟ نعم ،بل هو اخلري وحده� ،أن
ن�أخذ "بق ّية اهلل" لنا من ربح حالل ،وال من ّد �أعيننا و�أيدينا جليوب الفقراء
واملحتاجني لن�رسق �أقواتهم ولو بذرائع قانونية ودعوى حرّية الت�رصّف ب�أموالنا
وب�ضائعنا ،وامتالك �رشع ّية رفع �أ�سعارها و�إالّ "فبني البائع وال�شاري يفتح اهلل"!
وال بحيل ا�ستهالكية لإيقاد نهم ال�رشاء فيهم ،وبا�ستغفاالت دعائية جتهيلية،
و�إبهاظهم بالت�سليف والديون والرهون!
و�سنّت الت�رشيعات لكبح
ف�إذا "�آمن" املتعاملون مببادئ احلق والأمانة والعدلُ ،
طغيان الر�أ�سماليني امل�ست�أثرين واملنتفعني ،ف�سيعود اخلري لي�س على الطبقات
املعدمة واملتو�سطة الدخل بل على املجتمع كك ّل مبن فيهم التاجر نف�سه ،وذلك
عب عنه �شعيب(ع) بقوله "ب ِق َّي ُة َّ
الل خري" ،فللك�سب احلالل ومعاملة حقوق
ما ّ
النا�س بنزاهة وعدم الوغول يف املا ّدية ال�رش�سة منزوعة الق َيم� ،أثرٌ يتجلى يف
قائم على الثقة املتبادلة بني �أفراده� ،إ ّن �شعيباً(ع) ينقل
بناء جمتمع
متحاب ٍ
ّ
لهم جتربته ال�شخ�صية ،فتعامله التجاري ال�سمح والنزيه املُويف الكيل �أك�سبه
قلوب امل�شرتين قبل �أرباحهم ،بل باتوا زبائنه الدائمني ،هذه ال�سمعة احل�سنة
تك�سد الب�ضاعات ،وال تثري ال�سخط وت�ستحثّ
دعاي ٌة له باملجان ،وتد ّور املال ،وال ّ
العدوان� ،أما املعاملة بالبخ�س والغ�ش والغالء واالحتكار والتطفيف واالحتيال
والطغيان ف�أخ�صب بيئة لن�رش ال�رسقة وفقدان الثقة واحلقد والقلق والرغبة يف
االنتقام والنعدام الأمن� ،إنها دعوة �رصيحة لتحكيم العقل باجتاه اخليار الأف�ضل
والأ�صلح والآمن لكافة الأطراف.
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,,

الح ّرية والعدل  ،شعبتان من ُشعيب

وسنّ ت التشريعات
إذا «آمن» المتعاملون بمبادئ الحق واألمانة والعدلُ ،
لكبح طغيان الرأسماليين المستأثرين والمنتفعين ،فسيعود الخير ليس
ّ
ككل بمن
على الطبقات المعدمة والمتوسطة الدخل بل على المجتمع

�أوال� :سيادة العدالة:

لو �أ�شيعت قوانني العدل على قاعدة �أ ّن اجلميع مت�ساوون يف احلقوق والواجبات؛
ملبد�أ
حتب لنف�سك؛ حري ًة و�أمناً و�صحة وتعليماً
حتب للآخرين ما ّ
�شعوري �إن�ساينْ � :أن ّ
ٍّ
وق�ضاء وفُر�صاً ،..و�إن اختلفت دياناتهم �أو �أجنا�سهم �أو طبقاتهم ،ف�إ ّن هذا ال�صالح
�سيخلق مناخاً ين�شّ ط احلما�س جتاه الرفاه واالزدهار يف بحبوحةٍ من ال�سلم الأهلي،
املتح�ض وامل�ستقر ،وهي ا�ستحقاقٌ �أخالقي لنظام
العدالة هي عماد بناء املجتمع
ّ
اجتماعي يفر�ض على الك ّل م�سئوليات ع ّدة بح�سب موقعه قبل �أن تكون مطل ًبا
أ�سا�س امللك" ،حما ٌل �أن ينجح �أي م�رشوع لبناء دولة �أو م�ؤ�س�سة �إال �إذا
�سيا�سيا و"� َ
ا�ستقرّ هذا املبد�أ على م�ستوى النفو�س ،و�آمن الفرد بن�صفة الآخر دون متييز وتعال.
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ومهما قيل ب�ش�أن ال�رشع وال�رشيعة مِ ن قوالب تاريخية �أو حماولة فر�ضها عنو ًة
منطقي
أمارات العدل عرب � ّأي قالب
على املجتمعات املتن ّوعة الأطياف ،فمتى ظهرت � ُ
ّ
بت�رشيع مدين ،فهذا القانون العادل �سيكون �رشع اهلل املرت�ضى ،و�إن مل يت�س َّم بفقه
دين �أو مل ي�سبق له وجود ،وبالعك�س ،ف� ّأي حكم ولو ت�س ّمى "�رشيعة اهلل" وما عاد فيه
ٍ
�إن�صافٌ للآخر ،ويف�ضي �إىل الظلم والعدوان وانعدام الأمن والكرامة ،فاهلل الآن بري ٌء
منه ور�سولُه ،ف�رشيع ُة اهلل هي �رشيعة العدل واحل ّق كيفما �أتت ومن �أين انبلجت ،فاهلل
�أي احلقّ -جنده حيث تقوم الأ�شياء باحل ّق قوالً وفعال ،وحيث تظهر يف املجتمعثمار ال�سالم والتعاي�ش واملحبة والتعاون ،وحيث ُيحا�رص اال�ستئثار والف�ساد ،و ُينبذ
الظلم واال�ستعالء ،وينح ّل االمتياز ل�صالح الطوائف والقبلية والأحزاب�ِ " ،إ َّن َّ
اللَ َي�أْ ُمرُ
ان َو ِ�إيتَا ِء ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْلف َْح�شَ ا ِء َو ْ ُ
ال ْن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َيعِ ُظ ُك ْم
بِا ْل َع ْدلِ َوالإِ ْح َ�س ِ
َل َع َلّ ُك ْم َت َذ َّكرُو َن" (النحل ،)90-وهذه ذاتها هي �رشيعة الطبيعة و�أ�سا�س عملها.
م�ضوا ،وال
�سلف َ
معي ،ولي�س بحاجة لو�صاية فقهاء �أحياء �أو ٍ
العدل ال يتق ّوم ب�أ�سلوب ّ
وه ٌم كبري ،العدالة لي�ست �أم ًرا دينيا ،و�إمنا �ش�أناً �إن�سانيا
فهنا
تدبيجه بن�صو�ص دينية،
ْ
قبل كل �شيء ،لأنّها قانون احلياة ومقت�ضى الفطرة والطبيعة ،جاءت الأنبياء تذكريًا
حلكْم ّية ،فاهلل �سبحانه
بها ال �إن�شا ًء ،واحل ّق يدور وال يجمد مع القوالب والأ�شكال ا ُ
حني م ّيز الإن�سان بعقله منحه ح�سن التدبري ،والإفادة من التجارب ،وجعل �صناعة
النجاح بح�سب حظه و�سعيه يف ا�ستثمار ما يقع بني يديه من فر�ص ،ال بح�سب دينه
�أو جن�سه.
�إ ّن �سيادة العدالة يف النفو�س واملجتمع ،تبعث يف الإن�سان الأمن وتبعد عنه اخلوف
والقلق ،لأنها تر�سخ مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة ،وذلك ي�ساعد ب�شكل كبري على
ا�ستقامة الإن�سان يف �أقواله و�أفعاله ،وحتثّه على التطوير واالبتكار ،من هنا نفهم قول
ُنت َعل ََى َب ِ ّينَةٍ ِ ّمن َّر ِ ّبي َو َر َز َقنِي مِ ْن ُه ِر ْزقًا َح َ�سنًا"
�شعيب(ع)" :قَا َل َيا َق ْو ِم �أَ َر�أَ ْي ُت ْم �إِن ك ُ
تو�سع جتارته وح�سن رزقه وزيادة ربحه وجناح م�رشوعه
(هود ،)88-فقد علّل �سبب ّ
مبعاملته التجارية العادلة املوفية.

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

,,

ثمرات القوانني العادلة:

,,

,,

فيهم التاجر نفسه.

وهنا �أمرٌ يف غاية الأهمية ،فامل�رشّع ي�رشّع لعموم النا�س ،ال لنف�سه ومهنته ،فهو تاجر
مثلهم ،يدرك �أ�رسار مهنتهم ،وعليه �أن يجعل نف�سه �أول املط ّبقني للقانون ،ال يحتكر
وال يطفّف ،وال ي�ضع نف�سه فوق القانونّ � ،إنا ي�رشّع لقيمة العدالة فقط ،ال يجوز
ف�صل مل�صلحة
�أن يرتك م�س ّوغا �أو ثغر ًة قانونية لكي يخالف �أو يتجاوز ،فالقانون ُي َّ
النا�س وحقوقها ال مل�صالح فئوية و�شخ�صية ،وحال التنفيذ ف�إنّه يط ّبق على اجلميع،
وامل�رشّع هو �أ ّول من ينطبق عليه حال خمالفته " َو َما �أُ ِري ُد �أَ ْن �أُخَ ا ِل َف ُك ْم ِ�إ َل َما �أَ ْن َها ُك ْم
َع ْن ُه"(هود ،)88-وكما قال نب ّينا (�ص) لو �أ ّن �أعزّ النا�س عليه كابنته �رسقت لقطع
يدها ،فال �أحد فوق القانون العادل� ،إالّ �أن يكون فوق اهلل!
ا�س َت َط ْع ُت" (هود ،)88-يخاطبهم بلغة
الح َما ْ
وهو يف م�سعاه يقول "�إِ ْن �أُ ِري ُد ِ�إالَّ الإِ ْ�ص َ
غري ت�سلطية ،فمنهجه حترير العقول والإرادات للإ�صالح بالتي هي �أح�سن ،دون �إكراه
املمكن" ،مبا ميكن تغيريه
لأحد ،ويف امل�ساحة "امل�ستطاعة" للإ�صالح � ْأي �ضمن "ف ّن
ِ
يهب دفع ًة واحدة ،وذلك �أي�ضا ملحة
(وبالتد ّرج) وفقا للواقع واملعطيات ،فالإ�صالح ال ّ
من ملحات منهج التجديد وم�سرية التغيري املن�سجمة مع نوامي�س الكون واحلياة.
منهج الإ�صالح هذا ي�ستثري املحتكرين ،ومن الطبيعي �أن جندهم مت�رضّرين من مطلب
�سيادة العدالة و�سوا�سية الكرامة و�صيانة احلقوق العامة ،من هنا ي�أتي �إ�رصار
امل�صلحني على دعوتهم ،مهما ا�صطدمت مبوانع امل�ستنفعني بالف�ساد� ،إنّها م�س�ألة
قد تتطلب املواجهة وال�صرب ،لإخراج ه�ؤالء من حالة فر�ض م�صاحلهم ال�ضيقة على
خال�ص �إن�سانهم� ،إذ من عادة
ح�ساب م�صاحلهم الأكرب امل�شرتكة مع النا�س والتي فيها
ُ
الذين �أنهكتهم املا ّدية و�سحقت �أرواحهم �أنّهم ير ْون العقل والذكاء (الأحالم ور�شدها)
يف كيف ّية ح�صد الك ّم املا ّدي ،و�أكرب �صفقة جتارية ،و�أ�رسع �إثراء ،وكيف ت�صبح مليونريا
يف �أ�سبوع ،وف ّن الكذب الت�سويقي للرتويج والإغراء و�إقناع الزبائن ،ال يف ح�صد
االحرتام وك�سب احلالل وتثمري �إن�سان ّيتهم وترقية جمتمعهم «�أَ َ�صال ُت َك َت�أْ ُمرُ َك �أَن َن ّْتُ َك
اللِي ُم ال َّر�شِ ي ُد»! (هود)87-
نت ْ َ
َما َي ْع ُب ُد �آ َبا�ؤُنَا �أَ ْو �أَن َّن ْف َع َل ِف �أَ ْم َوا ِلنَا َما نَ�شَ اء �إِ َّن َك لَ َ أ َ

ثانيا :حماية احلرية:

يبجل جمتم ٌع ما احلرّيات امل� َّؤطرة بقيم �سالمته ،ف�إ ّن
احلرية وليدة العدالة ،وحني ّ
�أفراده ي�صبحون �أكرث �إنتاجا وفاعلية ،يف حني ت�صاب احلرية باالختناق مع الأنظمة
امل�ستبدة اجلائرة ،لأ ّن املجتمع العادل يرفع الو�صاية عن عقول النا�س ،ويف ّك عقدة
انتهاك حقوقهم ،ويريحهم من ه ّم اجلري وراء مظاملهم ،ويخلّ�صهم من براثن الأ�سياد
واملحتكرين� ،إذ يتكفل النظام نف�سه مبراقبة م�ساواة اجلميع �أمام الفر�ص وقبال

القانون ،ك ّل ذلك ي�سمح بانتعا�ش املبد�أ العظيم القائم يف احلياة والكون؛ مبد�أ
"ال �إكراه" على فكر �أو عقيدة �أو ر�أي ،نعم �إنّهم ملزمون �أمام قوانني ال�ش�أن العام
اخلا�ص ال يت�سلّط عليهم �أحد ،فهم �أحرار يف
إلزامي عا ّم ،لكن يف �ش�أنهم
ّ
كعق ٍد � ّ
عقائدهم و�أفكارهم ال يجربون على �شيء ،وهذا ما عناه �شعيب(ع) يف قوله " َو َما
�أَ َناْ َع َل ْيكُم ب َِحفِيظٍ " (هود.)86-
من جانب �آخر ف�إ ّن العدالة و�سيلة حلفظ احلرية وا�ستمرارها ،بعي ًدا عن ال�شطح
توجه احلرّ الحرتام
واالنفالت والأنانية ال�ضيقة ،لأ ّن احلرية يف مناخ العدالة ّ
و�إعالء امل�صالح العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية ،وحتثّه على الإنتاج والتوا�صل،
و�إطالق العنان للإبداع طلبا للكمال يف �إطار االعتدال ،غري مبتع ٍد عن وقائع
احلياة وقيم اخلري ،وك�أنه يق ّدم رجال وي�ؤخّ ر �أخرى ،ففي الوقت الذي يحر�ص
فيه على تنمية عقله وقدراته ،ف�إنّه يعي هويته وغاياته وم�سئولياته ،فيبتكر
مي�س القيم العليا للحق واحلياة� ،أو
يو�سع دائرة العلوم واملعارف ،دون �أن ّ
ما ّ
يخد�ش جوهر العالقات ودعائم املجتمع.

اخلامتة:
أخ�ص ملن يتد ّينون
الن�ص القر�آين وبال ّ
احلاجة اليوم ما�سة لإعادة النظر يف قراءة ّ
به لكنّهم يتخلّقون يف م�شاعرهم واعتقاداتهم وت�رشيعاتهم بغري هداه ،الكت�شاف
هدى احل ّق والعدل ال�شامل التام ود�سرتتها ،لإنقاذ النا�س من عبود ّياتهم الزائفة،
لئال يخ�شى الفر ُد هزمي ًة يف ذاته وال يف �سائر حقوقه وال ُيحطّ من قدره وكرامته،
وال ُيحكَم عليه ب�شيء ال تقت�ضيه قوانني بلده ،ك�سائر غريه.
ودعوات القر�آن لتقنني �رشائع العدل و�إن غابت عن الواقع والتطبيق التاريخي،
�إال �أ ّن ندرة تطبيقها ال يعني �أن ال ت�أ�صيل لها يف الدين ،فامل�سلمون ونتيجة
الجتياحات �أمو ّية �سيا�سية م�ستب ّدة يف الفكر والعقيدة وفقه الدولة واحلقوق،
وتغلغل هذه الر�ؤيا عميقا يف ك ّل مفا�صل احلياة ،مل يتفاعلوا مع قر�آنهم �إىل احل ّد
الذي يتمكنّون فيه من ا�ستبدال كامل قيم املجتمع البدوي بقيمه العليا ،لذلك
ظ ّل متثيل الإ�سالم هزيال ،حتى عند �أكرث املتحرّرين ،وال ن�ستغرب ما انتهت �إليه
وجحد حقوق وجمود
املجتمعات الإ�سالمية من تخلف ومتزّق ومتذهب وع�صب ّية
ْ
على �أحكام املا�ضي وانقالب املفاهيم و�ضياع الوجهة عن التكامل والتكافل
والتكاف�ؤ ،بدل التقاتل.
فا َ
ملثَل الديني (�أو الإن�ساين) الأعلى ال ميكن حتقيقه يف العامل ،ف�ضالً عن نه�ضة
� ّأي �أمة دون �ضبط كلّيات ال�سيا�سة بدعامتي العدل واحلرية ،فهما �أ�صالن يف
ال�رشيعة ،وركيزتان لد�ستور العزّ واال�ستقامة ،ثم تُقام القوالب (الأحكام اجلزئية
والإجراءات التف�صيلية) ،ولي�أخذ النظام بعدها � ّأي �شكل ،فالأهم �أن ي�ضمن احلقوق
الفطرية كاحلرية والعدالة والأمن والكرامة وامل�ساواة للجميع ،و�أن ي�س ّد ذرائع � ّأي
احتيال ت�رشيعي ي�سمح بالتمييز �أو مترير الظلم وت�سلّل الف�ساد.
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�إ ّن الإ�سالم احل ّق يحمل دعوة �رصيحة ملنع الظلم وجلم اال�ستبداد حتى و�إن
جاءت با�سمه �أو حتت ر�سمه ،وي� ّؤ�س�س لنظام �ضابط عادل ،يكف الأيدي اجلائرة،
ويحفظ حقوق النا�س يف العقول والنفو�س والأعرا�ض والأموال ،و ُي�ؤن�سن العالقة
بني املتعاملني يف � ّأي جمال مهما كان انتما�ؤهم ،ليعني النا�س على �سلوك دروب
والرقي والتعاون والفالح.
ال�سلم
ّ

 -١ابن كثري ،تف�سري القر�آن٧/٢٩٣ ،
 -٢الألباين ،ال�سل�سلة ال�صحيحة� ،ص٥٤٩؛ الألباين� ،صحيح الن�سائي ،رقم احلديث ٥٠١٠؛ م�سند �أحمد،
١٢/٣٩
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االستهزاء
آفة اإلصالح

بقلم :رابحة الزيرة

ال أَ ُع ُ
م أَ ْن َت ْذ َب ُحوا َب َق َر ًة َقا ُلوا أَ َت َّت ِخ ُذ َنا هُ ُزواً َق َ
«و ِإ ْذ َق َ
ون ِم ْن
ال ُم َ
وسى ِل َق ْو ِم ِه ِإ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر ُك ْ
َ
وذ ِبال َّل ِه أَ ْن أَ ُك َ
ين» (البقرة )67
ا ْل َج ِ
اه ِل َ
بأن اهلل يأمرهم أن يذبحوا بقرة لمعالجة
ينقل لنا الوحي حواراً دار بين النبي موسى (ع) وقومه ،حين أخبرهم ّ
استهزاء بهم ،فما كان منه إالّ أن
آنئذ خفيت عليهم ،فاستنكروا واعتبروا ذلك
قضية جنائية طارئة
ٍ
ً
استعاذ باهلل ،ولكن ال من االستهزاء الذي نسبوه إليه بل من أن يكون من الجاهلين!
واجب علينا االستعاذة من الجهل؟ وكيف؟
فمن هو المستهزئ؟ وما عالقته بالجهل؟ وهل
ٌ
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,,

االستهزاء آفة اإلصالح

قد يمضي المستهزئون بعقول الناس ومصائرهم بعيدًا في عملية
االستخفاف والخداع ألنهم استغ ّلوا حاجات الناس الحيوية وضربوا على أوتار
الحساسة وأوهموهم بأنهم يملكون مفـاتيح حلولها بممـارسة
قضاياهم
ّ

للتصورات المقترحة من
الهـدام والالذع لألوضــاع القــائمة أو
نقـدهم
ّ
ّ
غيرهم.

,,

نت�أ ّمل يف هذا املقطع لن�ستك�شف �إجاب ًة للأ�سئلة الآنفة ،ولن�ستلهم من روح الآية
معربا ً فيما له عالقة بنه�ضة الأمة من كبوتها ،ع�سى �أن جنعل من اال�ستعاذة باهلل من
اجلهل تعويذة لنا ال�ستدامة اليقظة الفكرية ،واالعتبار من عرثات احلياة.
ُعرف �أ�صحاب البقرة من بني �إ�رسائيل بلجاجتهم وتلك�ؤهم يف اال�ستجابة لطلب
نب ّيهم (ع) رغم �أنه �أو�ضح لهم�" :إ ّن اهلل ي�أمركم" �أي �أنه جاء لهم ب�أمر �رصيح من جهة
عليا موثوقة ،ومع ذلك تل ّك�أوا بطلب تفا�صيل زادت املو�ضوع تعقيدا ً وكلّفتهم كثريا ً،
ومبا �أنهم كانوا بطبيعتهم ي�ستخفّون بالتعاليم ظنّوا �أنه ي�ستهزئ بهم كما كانوا
يفعلون ،ولكن حا�شا ملن عرف اهلل �أن يكون من امل�ستهزئني بخلقه ،فامل�ؤمن �أبعد ما
يكون عن اال�ستهزاء بالآخرين ،لذا ر ّد م�ستعيذا ً باهلل من �أن يقع يف هذا امل�ستنقع من
(اجلهل) ،وتعري�ضً ا لهم ب�أنهم هم َمن ي�صدق عليهم �صفة اجلهل لبعدهم عن ا�ست�شعار
اهلل والإميان برقابته.

ما عالقة اال�ستهزاء باجلهل؟
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لو مت ّعنّا يف ماهية اال�ستهزاء لوجدنا �أ ّن اجلهل �سمة امل�ستهزئ الدائمة ،جهله بنف�سه
وبقيم الأ�شياء هو الذي ي�سوقه �إىل اال�ستهزاء بالآخر ،وقد ي�أخذ اال�ستهزاء طابعاً
عمليا مري�ضاً يف عمليات اخلداع والتغرير واال�ستخفاف بعقل الآخر وب�ش�أنه.
يف القر�آن الكرمي جاء اجلهل مبعنى االعتقاد الفا�سد علمياً ومنطقياً .واجلهل مذموم
وهم الغرور ،فامل�ستهزئ جاهل لأنه يعمل بخالف ما
�أكان ب�سيطاً� ،أو مركّبا على ْ
تقت�ضيه احلكمة وامل�صلحة (م ّدعياً) الفهم واملعرفة والإحاطة والهدى.
املتكبون �ض ّد �أفكار الر�سل
املتحجرون
لقد ذكر �سبحانه اال�ستهزاء ك�أداة ي�ستخدمها
ّ
ّ
الإ�صالحية املناوئة مل�صاحلهم (وف�سادهم) ،ذكرها  22مرّةً ،على �أنّها فعلهم ،ونزّه
ين
ر�سله �أن ي�ستهزئوا� ،إالّ �أنّه يف واحدة ن�سب �سبحانه ا�ستهزا ًء �إىل نف�سه كر ّد فعلٍ كو ّ
تفاعلي ُي�سخّ ف ا�ستهزاء امل�ستهزئني يف قوله ( َو�إِذَا َلقُوا ا َّلذِي َن �آ َمنُوا قَالُوا �آ َمنَّا َو ِ�إذَا
ّ
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ِف طُ ْغ َيا ِن ِه ْم َي ْع َم ُهو َن) (البقرة ،)15-14 :فا�ستهزاء اهلل بهم لي�س ابتداء ،بل ولي�س
عقوبة وانتها ًء ،بل هو عينه ر ّد الكون عليهم� ،أي هو �صورتهم يف مر�آة الكون ،فمن
ي�ضحك لغبائه فقد �ضحك على غبائه ،ونعج ٌة ت�ستهزئ النك�شاف عورة �أختها �أمامها
� ّإنا ت�ستهزئ بنف�سها يف نف�س اللحظة النك�شاف عورتها �أي�ضاً!
ي�ستخدم امل�ستهزئ �أ�سلوب ال�سخرية و(النقد اله ّدام) ملواجهة دعوات التغيري
والإ�صالح ،فهو ينتقد لأجل الهدم ال البناء ،ديدنه التثبيط والت�شكيك والتحطيم ،ال
يناق�ش الأفكار و� ّإنا ي�شخ�صن الق�ضايا ويهاجم الأفراد باال�ستنقا�ص منها ،ولو كان
احلري به �أن يلج�أ �إىل نقد بنّاء ي�شخّ �ص
�صادقاً يف نقده �أو رغبته يف الإ�صالح ،لكان
ّ
مكامن �ضعف "الفكرة" املراد نقدها ،وا�ستح�سان ما يتنا�سب منها مع الواقع والظرف
املتاح ،ليتولّد ُبع ٌد جديد ي�ؤدي �إىل واقع �أف�ضل.
فامل�ستهزئ (�أكان رجل �سيا�سة �أو دين) امر�ؤ م�سخَّ رٌ للهدم ،ورغم �أنه قد يبدو �أحياناً
يف �صورة نا�صح �أو م�صلح �إالّ �أنه ال ميلك م�رشوعاً بديالً عن الو�ضع القائم الذي

ينتقده ،و�إمنا ينتقد ليخدع النا�س وليحقّق م�آربه اخلا�صة ،وبالتايل نالحظ �أ ّن الكثري
ممن يحملون راية التغيري والإ�صالح� ،إمنا ي�سعون ليقيموا بنا ًء هو نف�سه البناء الذي
ّ
جاهدوا ليهدموه! فتبقى امل�شكالت تراوح مكانها عقودا ً ،فم�شكلة اال�ستبداد ،والتبعية،
والتطرّف ،والظلم ،والف�ساد ،والتمييز ،والبطالة ،والفقر ،وغريها الكثري هي هي!
قد مي�ضي امل�ستهزئون بعقول النا�س وم�صائرهم بعيدا ً يف عملية اال�ستخفاف واخلداع
احل�سا�سة
لأنهم ا�ستغلّوا حاجات النا�س احليوية و�رضبوا على �أوتار ق�ضاياهم
ّ
و�أوهموهم ب�أنهم ميلكون مفاتيح حلولها مبمار�سة نقدهم اله ّدام والالذع للأو�ضاع
القائمة �أو للت�ص ّورات املقرتحة من غريهم.
فمثالً ،من الق�ضايا التي عادة تُ�ستغل من قبل م�شايخ الدين خلداع النا�س والتحكّم
فيهم ق�ضية الأحوال ال�شخ�صية ،حني ي�ستهزئون بعقول النا�س و�إميانهم وعفافهم
وي�ص ّورون لهم  -بنقدهم املغر�ض اله ّدام – �أ ّن احللول والأفكار املطروحة لتقنني
وحت�سني العالقات الأ�رسية وتقرير حقوق املر�أة وتدوينها ،و�إقامة بنية الأ�رس على
�أ�س�س من التقوى متينة و�سو ّية ،حمكومة بقيم ومبادئ �أ�صلها ثابت كالإح�سان
واملعروف وحفظ احلقوق� ،ص ّوروها وك�أنها خمالفة لقواعد ال�رشع (�رشيعة الرجال)،
�أو �أنها ُو�ضعت لت�سلب النا�س تد ّينهم ،لتكون النتيجة امل�ؤ�سفة �س ْوق النا�س لتعار�ض
قانون ا�ستنقاذها و�إ�صالحها واعتباره ع ّدوا ً يريد خطف �إميانها ،هل هناك ا�ستهزاء
بالنا�س وبحقوقها ومبقا�صد الدين �أكرب من هذا؟! لذلك قُلنا �أ ّن اال�ستهزاء ُي�س ّوق اجلهلَ،
ذلك لأنه ي�صدر من نفو�س جاهلةٍ بالإن�سانية وبحقوقها وكرامتها ،مهما تر ّدت ب�أردية
العلم والدين والكرامة.
احل�سا�سة كالفقر ،والبطالة،
وكذلك بالن�سبة للمتاجرين بالق�ضايا االقت�صادية
ّ
وانعكا�ساتها االجتماعية على النا�س من قبيل احلق يف العي�ش الكرمي ،فمن
املالحظ �أ ّن الربامج ال�سيا�سية للأحزاب املعار�ضة البد �أن تفرد بندا ً خا�صاً للم�شاكل
االقت�صادية التي تعاين منها النا�س واحللول املنا�سبة لها ،وقد تبدو احللول منطقية
(ظاهرياً) ،رمبا لأنهم فعالً ا�ستعانوا بخرباء اقت�صاديني لكتابة هذه احللول ،ليتح ّم�س
لها النا�س فاقدو الأمل يف اخلروج من نفق �أو�ضاعهم االقت�صادية البائ�سة ،ولكنهم
بعد مرور �سنوات ع ّدة يكت�شفون �أنها لي�ست �إال �أالعيب انتخابية "وا�ستهزا ًء" ب�آمالهم
وعقولهم وبالتايل تكرارا وا�ستمرارا للف�شل الذي عاينوه عقودا ً طويلة ،و�أنهم ال زالوا
يف املر ّبع الأول.
واحلكاية تتكرّر مع الأحزاب واحلركات التي ملأت الدنيا احتجاجاً على الديكتاتورية
واال�ستبداد ،و�ص ّدعت ر�ؤو�س النا�س مطالبة باحلرية والعدالة ولكنهم مبجرّد التمكّن
يعيدون �إنتاج اال�ستبداد املقيت نف�سه؛ من قمع للحرّيات ،وظلم ،ومتييز ،مع فارق
مهم وخطري ،وهو �أ ّن النا�س امل�سته َز�أ بها �ستكت�شف هذه اخلدعة ولكن بعد فوات
وربا الدماء والأ�شالء ،وبعد �ضياع �سنني
الأوان� ،أي بعد خ�سارة املال والوقت واجلهد ّ
من عمر الأوطان والأجيال ،والنتيجة؛ الف�شل الذريع لأي حماولة �إ�صالح جا ّدة جرّاء
هذا اال�ستهزاء ال�ضارب واملمنهج ،الذي ينق�ض الأفكار احلقيقية للإ�صالح.
وهناك �أي�ضا من ركبوا موجات حقوق الإن�سان ،وحقوق املر�أة ،وكل �شعار جميل،

و�أدمنوا �أفكارها وبريق مفرداتها ،ا�ستهزا ًء بحقوق النا�س املغلوبني وعقولهم ،لإدامة
اللعب على ذقونهم.
املنهجي تكمن يف تعاطيه مع م�شاكل ح ّيوية وحقيقية،
خطورة هذا النوع من اال�ستهزاء
ّ
تعاط مع ق�رشة امل�شاكل ال جوهرها ،وهو بذلك يعطي للمعن ّيني انطباعاً ب�أنه
ولكنه
ٍ
يعمل على ح ّل م�شاكلهم بينما هو يف الواقع يعتمد على (الغفلة الفكرية) للنا�س
الذين قد �أ�ضحوا مقتنعني فعالً مبا ُ�ص ِّور لهم ب�أنه ح ّل جديد مل�شكلتهم .و�أحياناً
يعتمد على �أ�سلوب (دحرجة امل�شاكل)� ،أي ترحيلها للم�ستقبل ،فيمنّي النا�س باحللول
ولكن ُياطل يف تفعيلها دون �أن ي�شعر املعن ّيون بذلك؛ فتُعطى الوعود ،وتُن�ش�أ اللجان،
ثم تقف عند عتبة التطبيق لعدم وجود ح ّل حقيقي �أ�سا�ساً ،وال الآلية ،وال اجلهاز
املكلّف بذلك .كما �أنه ال يعترب من جتارب ما مرّ لتفادي الأخطاء ال�سابقة �أو تقلي�صها،
ويف�شل يف احتواء الثغرات التي حتول دون �إمتام امل�شاريع املطروحة ..وغري ذلك،
لكنّه لن يخلو من الكثري من الت�رصيحات والفقاعات والزخرفة اخلادعة.

"�أعوذ باهلل �أن �أكون من اجلاهلني"  ..تعويذة ال�ستدامة اليقظة الفكرية..

أ�س امل�شاكل ،ولكي نحافظ على يقظتنا الفكرية من
نخل�ص مما تق ّدم �إىل �أ ّن اجلهل � ّ
ال�سقوط يف �أ�رس اجلهل ،ولئالّ نكون من اجلاهلني ،الب ّد لنا من خطوات عملية تعيذنا
من هذا ال�سقوط ونتائجه.
نقتب�س من امل�أثور قوالً حكيماً يعيننا على ممار�سة وعي �أعلى مما نحن عليه ،بعد
�أن نخرجه من �إطاره الديني البحت لنجعل منه دعاء عاماً لكل م�صلح يريد �أن يقع
�إ�صالحه موقع القبول يف البيئة التي ي�سعى لإ�صالحها:
"اللهم � ّإن �أعوذ بك من علم ال ينفع ،وقلب ال يخ�شع ،وعمل ال ُيرفع ،ودعاء ال ُي�سمع"،
فن�ستعيذ باهلل من �أربع �آفات:
 .1علم ال ينفع :ب�أن نك ّد�س علوماً ال جند لها تطبيقاً يف الواقع لأنها بب�ساطة ال فائدة
منها للنا�س.
والتكب ،وال�شعور بالتعايل على الآخرين بعقيدة �أو
 .2قلب ال يخ�شع :جرّاء الغرور،
ّ
بتم ّيز ،معتقدين �أننا منلك الف�ضل �أو احلقيقة ،وال حاجة لنا بالآخرين ،بهذا لن نبحث
عن احللول الواقعية ال�صاحلة ولن نخ�ضع لها.
 .3عمل ال ُيرفع :بالقيام ب�أعمال وهمية ال ترقى �إىل م�ستوى حاجات النا�س احلقيقية،

فال يجدون فيها تلبية ملطالبهم وال حالً مل�شاكلهم� ،أعمال ال تر�ضي اهلل ولن جتد
قبوله.
م�س
 .4دعاء ال ُي�سمع :النداءات الت�سويقية التي ملّت النا�س من �سماعها لكذبها عن ّ
واقعهم ،وت�أمني م�ستقبلهم ،قد ي�ستطيع امل�ستهزئون من الزعامات �أن يخدعوا النا�س
وي�ستهزئوا بعقولهم بع�ض الوقت لكن لي�س كل النا�س ولي�س ك ّل الوقت.
فللخروج من ظلمة اجلهل والتوقّي من �أن ي�ستهزئ بنا امل�ستهزئون ،علينا حمل
العلوم النافعة للنا�س ،ونتوا�ضع للحق وال�صالح �أينما وجد ومن حيث �أتى ،ونعمل
ب�إح�سان حقيقي لرفعة النا�س ب�صدق و�إخال�ص ،وندعو لأعمال وم�شاريع توفّر حقوقهم
الطبيعية وكرامتهم وحريتهم احلقّة.

ملخ�ص ما ن�ستلهمه من روح الآية ال�رشيفة:
ّ

• اال�ستهزاء بالآخر جهل ،وامل�ؤمن احل ّق طب ُعه نقي�ض اال�ستهزاء.
• اجلهل و�أخالقه و�أدواته لي�ست من اهلل �أو الإميان به ،لذا البد للمت�ص ّدين لعملية
التغيري وا�ستنها�ض الأمة من ت�ضييق م�ساحات اجلهل بتوعية النا�س بحقوقهم
وحترير عقولهم ال الهيمنة عليها.
• االنتقال من حالة اجلهل والفو�ضى �إىل النظام واملعرفة� ،رضورة �إميانية ،علينا
االنتقال (عملياً) من حال اجلهل �إىل املعرفة ،لأ ّن اال�ستعاذة باهلل فع ٌل يقوم به املرء
�ض ّد ما ي�ستعيذ منه.
• امل�ؤمن باهلل �إن�سا ٌن مت�سامح ،ي�سمح للآخر املخالف �أن يبدي ر�أيه بحر ّية دون �أن
يقمعه "وي�ستخفّ " ب�أفكاره وعقائده ،فيتّ�سع �صدره لتق ّبل االختالف ،وتف ّهم الطرف
الآخر ،وحت ّمله �إىل �أن ي�صل �إىل الغاية ..هكذا فعل النبي مو�سى (ع) يف املثال.
• امل�ستهزئ الذي يجعل من نف�سه �أداة لإيذاء الآخرين ،واال�ستهانة بعقولهم ،و�إف�ساد
كل ما من �ش�أنه �أن ي�صلح حالهم ،البد �أن يتوقّع انف�ضاحه.
• لي�س من ال�رضوري �أن تكون �أفكارنا� ،آرا�ؤنا ،دعوتنا ،كلّها مقبولة من الآخر ،ولكن من
ال�رضوري� ،أن تكون كلها وا�ضحة و�صحيحة و�صادقة� ،أي يجب �أن ال نخدع النا�س وال
ن�ستغل جهلهم بل نطرح عليهم ما ميكن حتقيقه على �أر�ض الواقع ،فال نبيعهم �أوهاماً،
فمو�سى (ع) جاء بفكرة �صحيحة حل ّل ق�ض ّيتهم و�إن مل يتق ّبلوها بد ًء.
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(ال�شعراء)84-
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بقلم :أنوار فاضل

� ّأ�س�س �إبراهيم(ع) منهجه احلنيفي الفريد قبل �أن يطلق كلمته اخلالدة هذه ،منذ
فتى خمتلفاً ،را�شدا ً يف �أو�ساط العتمة وال�ضالل� ،صنع يف نف�سه
�صغره كان ً
اال�ستقرار الداخلي ،و�شَ َح َذ قواه الذاتية وحرّر عقله من الزيف ،و�أ�رصّ على التعاىل
على الأفكار ال�سلبية ،وامل�ضي يف اكت�ساب الوعي الإن�ساين وال�سمو الأخالقي،
ف�أظهر القوة التي وهبته القدرة على خو�ض معركة الإ�صالح ،ومواجهة الدعوات
املتنافرة والعقائد اخلاوية ،واال�ستعداد لل�صمود �أمام امل�شاكل والآالم وتقلبات
احلياة ،والإ�رصار على النجاح والعزم على تخطّى العقبات ،هو رائد املنهج
الإن�ساين «احلنيفي» ،الذي يدور مع احل ّق حيثما دار ،يعلي اجلوهر وال يلتفت
�إىل القوالب ،يهت ّم �أ�سا�سا بتحرير الإن�سان ،واحرتام العقل ،والتمرّد على اجلهاالت
ب�شجاعة و�إقدام ،ثم العمل الدءوب والتفاين يف �أداء الواجب.
بعد �أن �صنع املنهج ،و�أ ّدى �أدواره تا ّمة ،وكان يف النا�س �أ ّمة� ،أطلق هذا الدعاء
اخلالد ،كلمة �أبدية �صادقة ،فكان لها بعدان ،الأول يقع حتت م�سئوليته هو ،لأنّه
يدرك متاماً ب�أ ّن الدعاء يتطلّب ت�أ�سي�ساً لواقع �آخر ،فعمل �إبراهيم(ع) على ن�رش
منهجه العقالين ودعوته الرحمانية �إىل �أبعد نقطة ،ليهتدي بها النا�س ،فيث ّبت له
ل�سان �صدق يف قوم �آخرين ،ي�ؤمنون بدعوته احلنيفية ،ح ّمل �إبراهيم(ع) منهجه
عرب «�أل�سنة �صدق» ،ر�سل يبلّغون عنه وميثلونه ،يحملون خطابه ،وين�رشون
مبادئه ،عمل �إبراهيم(ع) على �صناعة �أنا�س «�إبراهيميني» ،فهو �أ ّول من �أذّن يف

النا�س باحلج ،فجاء النا�س يتقاطرون �إىل املركز ،التقاهم ،فهداهم �إىل منهجه،
وركّز على تنمية قدراتهم الداخلية ،فربزت ف�ضائلهم وتفجرت طاقاتهم ،و�أ�صبحوا
م� ّؤهلني لتمثيل ر�سالته وتبليغ دعوته ،،كانوا �أمثلة حقيقية لإبراهيم(ع) ،احتذوا
حذوه و�ساروا ب ُهداه ،ومثّلوه خري متثيل يف �أمم �آخرين� ،إذ كانوا ن�سخاً من
�صدق» يف �أقوامهم ،يف «الآخرين» هناك القاطنون يف
�إبراهيم(ع) ،و«�أل�سنة
ٍ
نقاط بعيدة ،وبذلك انت�رشت الدعوة الإبراهيمية احلنيفية يف الأقطار ،حتى لقد
و�صلت �إىل ال�شام وفار�س وجتاوزتها.
وهناك ُبعد �آخر لدعائهُ ،بعد يخرتق الأزمنة ،لي�س لإبراهيم فيه ت�أثري مبا�رش،
لكنّه ا�ستجابة لهذه الكلمة ال�صادقة ،فلقد ُحفِظ منهج �إبراهيم عرب الزمان ،وبقي
معب عنه بال�صدق  ..هذا املنهج الر ّباين كان له َح َملة «�صدق» من
له ل�سان ّ
بعده ،احت�ضنوه ورع ْوه ح ّق رعايته� ،سل�سلة من ال�سادة النجباء كان �أ�رشفهم
خامتهم حممد النبي الأمني ،فهو ال �سواه دعوة �إبراهيم ،ال �أ�صحاب املزاعم
الكاذبة (اليهود) ممن ي ّدعون �أنّهم �أوىل النا�س به .لقد �ص ّدقه حم ّمد ككلمةٍ طيبة
اخرتقت الأزمنة ،فكان هو املثال الكامل الأمني ملنهج ومبادئ �إبراهيم ،هو الل�سان
املعب عن الدعوة الإبراهيمية احلنيفية ،هو ومن يتبعه -عرب الزمان� -أوىل
احل ّق
ّ
النا�س ب�إبراهيم ،هم �أل�سنة ال�صدق لإبراهيم(ع) منهجاً و�سلوكاً وعمال و�أخالقاً.

التط ّير إلى أين؟
بقلم :منى كاظم

َينَا ِب ُك ْم َلئِن َّ ْ
َاب �أَلِي ٌم ،قَالُوا
ل تَن َت ُهوا ل َ ْ
"قَالُوا �إِ َنّا َتط َّ ْ
َن ُج َم َّن ُك ْم َو َل َي َم َّ�س َّنكُم ِ ّم َنّا َعذ ٌ
َ
َ
�سفُو َن" (ي�س.)19-18:
طَ ا ِئرُ ُك ْم َم َع ُك ْم �أئِن ُذ ِ ّك ْر ُت َب ْل �أن ُت ْم َق ْو ٌم ُّم ْ ِ
التطي هو الت�شا�ؤم ،فقد كانوا يف اجلاهلية يتفاءلون ويت�شاءمون اعتمادا ً على
ّ
"الطري" ،ف�إذا خرج �أحدهم لأمر ور�أى الطري طار مينة تيمن وا�ستمر ،و�إ ّن ر�آه طار
التطي على الت�شا�ؤم خا�صة.
ي�رسة ت�شاءم ورجع ،ثم غلب ا�ستعمال لفظ
ّ
َينَا ِب ُك ْم" ،جوابا رددته
يف �سورة ي�س تذكر الآيات جواب القوم للمر�سلني "�إِ َنّا َتط َّ ْ
جميع الأقوام ،وكانت �إجابة املر�سلني �أي�ضا واحدة ،برف�ض هذا االتهام ،وحتميل
التطي بهم؛ فقوم �صالح ع قالوا" :اطَّ َّ ْينَا ِب َك
القوم نتيجة مواقفهم بدال من دعوى
ّ
َ
َّ
الل َب ْل �أن ُت ْم َق ْو ٌم ُت ْف َتنُو َن" (النمل،)47-
بن َّم َع َك –ف�أجابهم -قَا َل طَ ا ِئرُ ُك ْم عِ ن َد ِ
َو ِ َ
ٌ
و�سى َو َم ْن َم َع ُه �أَال �إِ َّنَا طَ ا ِئرُ ُه ْم عِ ْن َد
ب
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ط
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مو�سى
وقوم
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ْ ُ ْ َ ّ َ َّ ُ ُ َ
الل َو َل ِك َّن �أَك َْث َُه ْم ال َي ْع َل ُمو َن"( الأعراف .)131-ومعنى "طائركم" �أو "طائرهم" عند
َّ ِ
تطيكم،
اهلل ،ب�أن حم�صلة مواقفكم الناجتة عن عنادكم وا�ستكباركم هي �سبب ّ
ولي�س الر�سل �سببه ،وما تتطريون به "عند اهلل"� ،أي م�شكلتكم معه ،ونتائجكم
بيده ،هو خالقكم وما نحن �إال ر�سله .وكذلك قولهم "طَ ا ِئرُ ُك ْم َم َع ُك ْم" �أي �ش�ؤمكم
معكم لأنه نابع من خلل فيكم ،وال يد لنا فيه نحن الر�سل!
وكمبد�أ عام ف�إن الأنبياء ي�أتون مببادئ ومفاهيم ال تروق للمعاندين الفارهني ،فهم
م�صدر نكد ونغ�ص ،وم�رشوعهم مف�شل مل�شاريعهم ،يجلب لهم النح�س والت�شا�ؤم!
لذلك ي�أتي الرد " َب ْل �أَن ُت ْم َق ْو ٌم ُت ْف َتنُو َن" ،فدعوة الر�سل فتنة لهم معنوياً ومادياً،
لأ ّن �أطروحتهم بطبيعتها تزعزع �سلطانهم وتهدد م�صاحلهم ،لكونها توقظ النا�س

حلقوقهم ،وحتارب ممار�ساتهم من ربا �أو تطفيف �أو غ�ش وغريها� .إذن الق�ضية
لي�ست �إال عنادا ً و�إ�رصارا ً ورف�ض الإذعان للحق ،وتربيرا ً وهم ّياً وتغطية �إعالمية
عنوانها الت�شا�ؤم والتطري.
التطي على �أمور �أخرى ،فمن النا�س من يتطري من الأ�شخا�ص� ،أو
واليوم ان�سحب
ّ
الأيام والأ�شهر� ،أو لعالمات �أو ظروف معينة� ،أو من الأبراج� ،أو غريها ،ما ينتج
عنها تفويت فر�ص �أو تقلي�ص خيارات �أو ت�ضييق احلياة .تلك احلاالت تك�شف
�أي�ضاً عن ذات جمه�ضة يائ�سة ترهن حياتها بعوامل خارجية ،ت�سيطر عليها
وحتدد قراراتها ،ظناً منها �أنها حتميها من ال�رشور ،والذات املجه�ضة تبحث دائما
عن �صورة معربة عن حماية متخيلة ك�إر�ضاء وهمي لها� .إال �أ ّن املع�ضلة الأكرب
حني يطال تطري الإن�سان �أمرا ً يتعلق بجوهر وجوده وم�صريه يف الدنيا والآخرة
(�أي �إميانه)!! فحني يعتاد على الت�شا�ؤم يف الأمور العادية كالتي �سبق بيانها،
التطي لنهج و�أ�سلوب حياة .وتنتهي الآية بقوله " َب ْل �أَن ُت ْم َق ْو ٌم
يتحول عندها
ّ
�سفُو َن" ،فالإ�رساف هو جتاوز احلد ،ومنطق التطري ي�صل ب�أ�صحابه �إىل مرحلة
ُّم ْ ِ
التطي من وجود امل�صلحني ومن خمارج احلل ،واتهام الظروف والأيام ،ومعاداة
ّ
�أي دعوة للإ�صالح واملطالبة برجمها �أو �إعالن احلرب عليها.
من املهم ر�صد وجوه ت�شا�ؤمنا ونظرتنا ال�سلبية للأمور اليومية لن�صلحها،
لن�ستبدلها بالتفا�ؤل ،وباقتنا�ص الفر�ص ال تفويتها ،وباحلذر من الت�ضييق على
التطي ،والأهم من ذلك �أال نتقبل منهاجاً معوجاً يكرّ�س عادات
�أنف�سنا ب�أ�شكال
ّ
ومفاهيم ت�ستحكم بنا وتطال قراراتنا املتعلقة بوجودنا.
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سليمان

(ع)

ومنطق الطير

قسم الدراسات والبحوث

مدخل:
كان الوحي يأتي للمؤمنين بالقطعة تلو القطعة ،إلحالل عقيدة العلم مكان قذارة الجهل ،وكان ِمن
ّ
بالحق ،ومع ذلك -وما دام للجهل صوالت
نبي اهلل سليمان (ع)
جملة المعالجات
ُ
سرد ما حدث زمن ّ
قصة سليمان(ع) بغرائبها ّ
الدس واإلسرائيليات
حظها األوفى من طغيان
ّ
وصيحات ودول -فقد نالت ّ
ً
هدى!
غرست
صححت معتقدا وال
والتفسير المغلوط الحق ًا ،لتزيد الطين بلة ،فعادت كما لو ما
ْ
ً
ّ
وسيبقى عسيراً
بمعزل عن منطق العقل وحكمة السماء ،وبعيون
فهم أحداثها العجيبة ما دمنا نبحثها
ُ
ٍ
المك ّرر فوق ّ
منصة.
كل
ّ
مسحورة فقط بمحك ّيات التراث ُ
وال سبيل لفك ألغازها إال بإزالة اللوثات العالقة في العقل ،وبتثبيت الحقائق والمبادئ المنطقية أ ّو ً
ال،
عندها فقط نكون قد ع ّبدنا الطريق وه ّيأنا الفكر للدخول في حضرة كتاب اهلل مطهّ رين من دنس
عمى علينا.
هدى لنا ال
العقائد الفاسدة الفارضة نتائجها سلف ًا ،ليكون كتاب
ً
ً
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سليمان (ع) ومنطق الطير

يح ُك ْم{ [الأنفال،]46 :
فاهلل �سبحانه �أمر امل�ؤمنني } َولَ َتنَا َز ُعوا َف َت ْف�شَ لُوا َو َتذ َْه َب ِر ُ
يتخي �ألفاظاً ذات دالالت متع ّددة،
فالريح هنا الق ّوة ولي�س الزوابع ،وباعتبار �أ ّن القر�آن
ّ
لت�صلح بو�صف امل�شهد يف طبقات ع ّدة ،فـ«الريح» هنا لها ظاهر وباطن ،الظاهر
ع�سكري ب�أ ّن اهلل �سخّ ر ل�سليمان (ع) �أدوات الق ّوة والغلبة (كتائب) تتحرّك ب�أمره
ت ِري ِب�أَ ْم ِرهِ{ [الأنبياء:
ا�ص َف ًة َ ْ
يح َع ِ
ومت�سح املناطق امل�ستهدفة } َول ُِ�س َل ْي َما َن ال ِّر َ
اح َها �شَ ْه ٌر{ [�سب�أ:]12 :
يح غُ ُد ُّو َها �شَ ْهرٌ َو َر َو ُ
 ]81تع�صف باملف�سدينَ } ،ول ُِ�س َل ْي َما َن ال ِّر َ
امل�سالك حمرو�سة بقوى رادعة (ثابتةٍ كحاميات ،ومتحرّكةٍ ك�رسايا ودور ّيات) مل�سافة
م�سريتها �شهر �أي (بني  1500-1000كم) كامل�سافة بني �سب�أ ومكة ( 1000كيلو) كلها
زراعي ب�أ ّن اهلل �سخّ ر فعالً الريح لتحمل البذور وقطر الأمطار
�آمنة يف ع�رصه ،والباطن
ّ
َ
اح َل َواق َِح{ [احلجر:
ي
ر
ال
َا
ن
ل
�س
ر
�
أ
و
}
تعاىل
كقوله
عليه
غادية
وتلقّح الأر�ض رائح ًة
ْ
َ ْ َ
ِّ َ َ
 ،]22وجتعل �أرا�ضي مملكته التي م�سافتها �شهر خم�رضّ ًة ملأى بالثمار ومباركاً فيها.
رت له الريح جتري ب�أمره ،فكان يغدو من �إيلياء ،و َيقيل
بينما التف�سري يقول�( :سخّ ْ
بقزوين ،ثم يروح من َق ْزوين ويبيت بكا ُبل) � ْأي ال�صبح بفل�سطني والظهر ب�إيران
واملغرب ب�أفغان�ستان ،مع �أ ّن �سليمان ال عالقة له ب�إيران و�أفغان�ستان؟! بل ال عالقة
له بفل�سطني �إالّ ب�إقرار اجلغرافيا ال�صهيون ّية املز ّورة ،ثم ن�سج التف�سريُ ل�سليمان

نبي اهلل سليمان (ع) مسئولية تطهير
تو ّلى ّ

جوا ًال
المسالك تجاه األرض المباركة ،فكان (ع)
قائدا ّ
ً
قبل ألحد بها ،لتأمين الطريق التجاري/
ٍ
بجنود ال َ
المؤدي من اليمن إلى بيت اهلل مكة،
العبادي،
ّ
باستئصال ّ
قطاع الطرق وملوك الغزو والغارات
وقطع دابر المعتدين.

,,
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ر�سالة �سليمان(ع) ومه ّماته:
نبي اهلل �سليمان (ع) م�سئولية تطهري امل�سالك يف مملكته وتعبيدها جتاه الأر�ض
ّ
تول ّ
املباركة ،فكان (ع) قائ ًدا ج ّواالً «بجنودٍ ال ق َبل لأح ٍد بها» من تلك القرى ،لت�أمني
الطريق التجاري/العبادي ،امل�ؤ ّدي من اليمن حيث دولتُه و�سلطانه �إىل بيت اهلل مكة
وعداها �شماالً ،با�ستئ�صال قطّاع الطرق وملوك الغزو والغارات وقطع دابر املعتدين،
لإر�ساء الأمن وال�سالم ب�إقامة التحالفات ومواثيق ال�رشاكة وقوانني العدل (كما ا�ستلهم
نب ّينا (�ص) ذلك وكرّره) ،لإدخال النا�س يف «ال�سلم كافة».
ولإجناز مهمته الكربى� ،أع ّد خطة عمل ،ي�ستهلّها ب�إر�سال ر�سائل ال�سالم والهدى ملن
يروم ال�سالم ،مع اال�ستعداد ملواجهة ال ُعتاة التي تعلو عليه م�رصّ ًة على الإبقاء على
التح�ض وال�سالم ،ومبا مكّنه اهلل من قدرات علمية
نظام الغارات وراف�ض ًة خلطّة ن�رش
ّ
واقتدارات ،الهبة الذي ُوه َبها دون ورثته الذين �سينخر الف�ساد مِ ن بعده �سلطانهم ،كما
اب،
�أوردها قولهَ « :ر ِّب اغْ ِف ْر ِل َو َه ْب ِل ُملْكاً ال َي ْن َبغِ ي لأَ َح ٍد مِ ْن َب ْعدِي �إِ َّن َك �أَن َْت ا ْل َو َّه ُ
اب» (�ص.)36-34:
يح َ ْ
ف ََ�سخَّ ْرنَا َل ُه ال ِّر َ
ت ِري ِب�أَ ْم ِر ِه ُرخَ ا ًء َح ْيثُ �أَ َ�ص َ
ت ِري ِب�أَ ْم ِرهِ) فَتح خمزو َن اخلراف ِة
يح َ ْ
وحني واجهت التف�سري عبار ُة (ف ََ�سخَّ ْرنَا َل ُه ال ِّر َ
على م�رصاعيه لتف�سريها ،مع �أ ّن «الريح» لها دالالت �أخرى ذكر القر�آن �إحداها ،فلم
يتخيوها ،بل ن�سجوها بالوهم كما ن�سجوا �أخواتها قبلَها ف�أ�صابها ما �أ�صابه ّن( :ريح،
ّ
هدهد ،منلة ،ج ّن ،جنود الطري ،عفاريت ،ر ّد ال�شم�س ،طفق م�سحاً بال�سوق والأعناق،
اال�سم الأعظم ،نقل العر�ش ب�رسعة ال�ضوء ،من اليمن لفل�سطني!!!...الخ).

,,

�سليمان (ع) ومنطق الطري:
نحا التف�سري يف مفهوم «الطري» ما نحاه مع «الريح» ،و�أخرج الق�صا�صون خزعبالت
ق�ص�ص ّية بني �سليمان (ع) و�أنواع الطيور ،فجعلوه يتكلّم بلغاتها ،بل تتكلّم هي
مبنطق احلكماء وال ُعرفاء ،جتد هذا يف �أكرث الكتب الدينية ،فمرّة ُي�صلح بني ع�صفور ْين،
بعد �أن بكى من �شكوى وكالم الع�صفورة يف «�إخال�ص املحبة» ،ومرّة ُيح ّدث الق َُّبة
ف�س لأ�صحابه �صيحات الطيور(والتي جعلوها حِ كَماً
املتحية �أين تبي�ض ،ومرّة ُي ّ
ّ
آيات قر�آنية قبل نزولها
موجه ًة للآدم ّيني دون � ْأن يفهمها �أح ٌد منذ �آدم! بل وتُ�ص ِّوت ب� ٍ
ّ
على نب ّينا (�ص) ب�آالف ال�سنني!)( ،فالور�شان يقول للآدم ّينيِ :ل ُدوا للموت وابنوا
للخراب ،والفاختة تقول :ليت اخللق مل ُيخلقوا (وال ندري ملاذا هكذا هي ناقمة!)،
والطاوو�س يقول :كما تَدين تُدان ،والهدهد يقولَ :من ال َيرحم ال ُيرحم ،وال�رصد يقول،..
والقمري ،..والغراب يدعو على الع�شّ ارين (وقبل وجودهم ماذا
واخلطّاف ،..واحلمامة،..
ّ
كان يقول؟!) ،واحلد�أة تقول« :ك ُّل �شيءٍ هال ٌك �إال وجهه» ،والقطا يقول ،..والباز يقول:
العر�ش ا�ستوى» (مع �أ ّن متكلّمة
�سبحان ربي وبحمده ،والد ّراج يقول« :الرّحم ُن على
ِ
العلماء تنازعوا يف فهم معناها ،لكن الد ّراج يقولها!)� ،أ ّما نحن فنقول� :إنّا هلل و�إنا
�إليه راجعون مِ ن هذه امل�صائب على العقل .وزاد �أح ُدهم املا َء على هذا الطني فقال:
(كان للنملة جناحان ف�صارت مِ ن «الطري» ،فلذلك ع ِل َم �سليما ُن منطقَها ولوال ذلك ملا
علمه) اهلل �أكرب!
�إ ّن كلمة «الطري» هي من الألفاظ املت�شابهة �أو لفظ م�شرتك ،فلها مدى لغوي جامع
اخلا�ص �إال مِ ن
تقع فيه �أ�شبا ٌه ونظائر ،وهي ك� ّأي كلمة يف القر�آن ال ُيدرك تع ُّينها
ّ
الن�صي والتاريخي ،وهي يف اللغة «ك ّل ما يتطاير �أو يرتفع» ،قد تعني الطري
�سياقها ّ
ُر�سل ،الكلمة ال�شاردة ،الغبار والرذاذ ،الر�سل املُبتعثة ،اخلري
بجناحني ،الكتاب امل َ

,,

قصة سليمان (ع) بغرائبها وعجائبها
نالت ّ

ّ
الدس واإلسرائيليات
حظها األوفى من طغيان
ّ
والتفسير المغلوط الحقًا ،لتزيد الطين بلة،
صححت معتقدًا وال أنشأت
فعادت كما لو ما
ّ
هدى! وسيبقى عسيرًا فهم أحداث قصصه
ً
بمعزل عن منطق
الغريبة ما دمنا نبحثها
ٍ
العقل وحكمة السماء ،وبعيون مسحورة فقط
والمحكي الخرافي.
بالتراث
ّ

,,

املنت�رش ،املقذوفات املتطايرة ،العمل املنبثّ  ،ما ينق�شع ويذهب ،الت�شا�ؤم ،ال�رشّ...الخ،
وك ّل هذه املعاين لـ «الطري» ذُكرت يف القر�آن.
االتاهات امل�سلوكة،
كانت العرب تزجر الطري ( )Birdملعرفة (اخلري من ال�رشّ) يف ّ
فيذهبون جهة احلمامة لأنها حت ّل على خري و�أمان ،ال جهة الغراب لأنه يح ّل على
�رشّ وموت.
و�سليمان داعية خري ونا�رشه ،حمنّك وحكيم ،يعرف هذا املنطق الذي يك�شفه زجرُ
بن�ص
الطري ،جهة «اخلري» وكيفية ن�رشه ،وجهة «ال�رشّ» وكيفية توقّيه ،فهو يعلم ّ
القر�آن «منطق الطري».
ُ
«علِّمنا»
«ع ِّل ْمنَا َمنطِ َق الطَّ ْ ِي َو�أوتِينَا مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ » ،وكلمته ُ
نقر�أ ذلك يف قوله تعاىلُ :
يعني بها نف�سه و�أباه ُعلّما «منطق الطري» �أي احلكمة يف معرفة اخلري ومتييز ال�رشّ،
و�أوتيا ك ّل ما يحتاجانه مِ ن �أدوات فعل اخلري ودرء ال�رشّ.
وهناك �أي�ضاً «الطري» �إر�سالياته ال�رسيعة �إىل القرى« ،تطري» �إليها ب�أمره وت�ؤوب �إليه
بالأخبار( ،متاماً كر�سل نب ّينا ومبعوثيه ووكالئه �إىل امللوك والأقطار ففي احلديث:
هلل َيطِ ريُ على َم ْت ِنهِ»).
َان َف َر�سِ ه يف َ�سبِي ِل ا ِ
« َر ُج ٌل ُم�س ٌك بِعن ِ
ف�إرجاعاً للآيات حيث حكمتها ،وو�ضعاً لكلم «الطري» يف موا�ضعه ،وجتاوزا ً للتف�سري
الذي ان�شغل بالإعجاز لإثبات قدرة اهلل ،متجاوزا ً حكمة اهلل ،ليخرج تف�سريٌ قائم على
�صي القر�آن مِ ن كونه «فرقاناً» �إىل ما ّدة «عمى»ُ ،يباعدنا به عن معرفة
«الوهم» الذي ّ
ال�سبيل الأقْوم والطبيعي حل ّل م�شكالتنا الإن�سانية واحل�ضارية.
فما هو �إذن املعنى احلقيقي للطري يف موا�ضعها القر�آنية مبا يتنا�سب مع املنطق
وال�سنن؟!
�ست� ،إذ مه ّمتهما كالهما و�إمكانياتهما
هي
(ع)
و�سليمان
داوود
يف
الواردة
«الطري»
�آيات
ّ
(ع ِّل ْمنَاَ ..و�أُوتِينَا):
واحدة ُ
َ
َّا�س ُع ِّل ْمنَا
} َو َ�سخَّ ْرنَا َم َع َدا ُوو َد ْ ِ
ال َبا َل ُي َ�س ِّب ْح َن َوالطَّ ْ َي{[الأنبياءَ } ،]79 :يا �أ ُّي َها الن ُ
الن ِْ�س َوالطَّ ْ ِي{
ال ِّن َو ْ ِإ
ح
و
}
،]16
َمنْطِ َق الطَّ ْ ِي{[النمل:
�ش ل ُِ�س َل ْي َما َن ُجنُو ُد ُه مِ َن ِْ
َ ُ َِ
ل لَ �أَ َرى ا ْل ُه ْد ُه َد{[النملَ } ،]20 :و َل َق ْد �آ َت ْينَا
[النملَ } ،]17 :و َت َف َّق َد الطَّ ْ َي َفقَا َل َما ِ َ
ال َبا َل َم َع ُه
َدا ُوو َد مِ نَّا ف َْ�ض ًل َيا جِ َبا ُل �أَ ِّوبِي َم َع ُه َوالطَّ ْ َي{[�سب�أ�} ،]10 :إِنَّا َ�سخَّ ْرنَا ْ ِ
اب{ [�ص.]19-18 :
ُي َ�س ِّب ْح َن بِا ْل َع�شِ ِّي َو ْ ِإ
ال ْ�شَ ِاقَ ،والطَّ ْ َي َ ْ
م�شُ و َر ًة ُك ٌّل َل ُه �أَ َّو ٌ
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سليمان (ع) ومنطق الطير

لمهمة حضارية ،وليس طائرًا بمنقار وزغب.
رسل
الهدهد جندي ُم َ
ّ

أرسله سليمان إلى قرية سبأ ليستطلع شأنها ،وسبأ نموذج لقرية
من مئات القرى التي أرسل سليمان رسله (طيوره) إليها لتحريرها
عقائديا من الوثن ،وسياسيا من الظلم ،وتطويرها حضاريا.

,,
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ني{ [النمل:
تفقّد الطريَ } :و َت َف َّق َد الطَّ ْ َي َفقَا َل َما ِ َ
ل لَ �أَ َرى ا ْل ُه ْد ُه َد �أَ ْم كَا َن مِ َن ا ْلغَا ِئ ِب َ
طيها �إىل اجلهات جللب الأنباء (�أنباء اخلري وال�رشّ) لري�سم
 :]20تفقّد ر ّواده التي ُي ّ
التنموي احل�ضاري ،كزجر العرب للطري ( )Birdملعرفة اخلري
�أولو ّيات خارطة حترّكه
ّ
االتاهات امل�سلوكة.
وال�رشّ يف ّ
ُ
َ
ِّ
ِّ
َّا�س ُعل ْمنَا َمنْطِ َق الطَّ ْ ِي َو�أوتِينَا مِ ْن ُكل �شَ ْيءٍ { [النمل:
منطق الطريَ } :وقَا َل َيا �أ ُّي َها الن ُ
 :]16حني ُينادي امل ِل ُك رع ّيته «يا �أيها النا�س» � ّأن و�أبي ُعلّمنا «منطق الطري» ،فالب ّد
�أنّه يتكلَّم عن قُدرة لها عالقة بحاجاتهمْ � ،أي بالإدارة ال�سيا�سية للنا�س لتنعم باخلري،
ويكون خطا ُبه مع النا�س عبثًا �إن كان ي�ستعر�ض �أنه و�أباه يعرفون لغة الطيور
ب�أنواعها! والأعبث منه �أن ينقل القر�آن �أمرا ً عبث ّياً كهذا لنب ّيه الهادي (�ص) ،ثم لنا!
املن�صات وتدبيج اخلطابات� ،أو حتوز
النا�س ال تريد مِ ن زعمائها � ْأن ُتيد رق�صاً فوق
ّ
الأحزمة وامليداليات� ،أو تُكلّم الطيور واحليوانات ،او ذات خوارق فردية وبطوالت ،يف
�شعر �أو مالكمة �أو بهلوانيات ،تريدها فقط ُت�سن �سيا�ستها و ُت ّوفر لها الراحة والرفاه
كر�سي متحرّك ،لذلك ُترى بني
وح ّل امل�شكالت ،وال ُي�ضريها لو كانوا ُمقعدين على
ّ
املر�شحني املناظرات� ،إمنا لإقناع النا�س ب�أف�ضلية براجمهم يف تي�سري اخلدمات.
ين مودود ،املنطق الذي
�إ ّن علم «منطق الطري» كمهارة قيادية و�إدارية
حلاكم ر ّبا ّ
ٍ
حلكّام بحاجة حليازته؛ معرفة جلب اخلري
زُجِ رت الطري �أ�سا�ساً ملعرفته ،هو ما ا ُ
ودرء ال�رشّ (ف ّن خدمة العامة بن�رش العلم والرفاه ،تعليمهم املهارات وال�صناعات
النافعة ،ا�ستثمار املوارد لل�صالح العام ،ا�ست�صالح الأر�ض والطرق ،مكافحة الآفات،
در�أ ال�رشور).
ت�أويب الطريَ } :و َل َق ْد �آ َت ْينَا َدا ُوو َد مِ نَّا ف َْ�ض ًل َيا جِ َبا ُل �أَ ِّوبِي َم َع ُه َوالطَّ ْ َي{ [�سب�أ،]10 :
ال�صحيح �أ ّن «�أ ّوبي» هو للجبال فقط بخالف التفا�سري ،و�سي�أتي.
م�شُ و َر ًة
ح�رش الطري�} :إِنَّا َ�سخَّ ْرنَا ْ ِ
ال َبا َل َم َع ُه ُي َ�س ِّب ْح َن بِا ْل َع�شِ ِّي َو ْ إِ
ال ْ�شَ ِاقَ ،والطَّ ْ َي َ ْ
اب{ [�صاد ،]19-18 :احل�رش هنا هو للجبال ح�رصا ً �أي�ضاً ،لكن التف�سري قال:
ُك ٌّل َل ُه �أَ َّو ٌَ
�أ ّن الطيور تقف يف اجل ّو م�ستمعة �أو تتمايل مع داوود حني يتغنّى ويرتّل زبوره ،على
طريقة عازف املزمار مع جرذانه! والتي ال مغزى ر�سال ًّيا لها.
«م�شُ و َرةً» حال
ّي» معطوفة على اجلبالْ َ ،
و�أعربوا الألفاظ لتُنا�سب ت�ص ّورهم («ال َط ْ َ
للطريْ � :أي �سخّ ر اهلل اجلبا َل ت�س ّبح ،و�سخّ ر الطريَ تُ�س ّبح حم�شورةً) ،فماذا لو كان حتى
�إعرابهم خط�أ؟ لنُحلّل هذا:
ال َبا َل َم َع ُه) ،يف القر�آن هناك (ت�سخريٌ لـِ) و(ت�سخريٌ على) و(ت�سخريٌ مع)
(�سخَّ ْرنَا ْ ِ
َ
أ�سلمت مع
خم�ضعة لتعمل معه ،كقول بلقي�س (و�
 ،واجلبال هنا م�سخّ رة معه� ،أي
َّ
ُ
أخ�ضعت مملكتي لتعمل معه.
�سليمان) �
ُ
ث ّم �إ ّن «اجلبال» هنا هي جغراف َيا (�أي مواقع جغرافية م�أهولة) قبل �أن تكون
�سيا�سي �أو
وت�سبيحها هو
جيولوج َيا (� ْأي مادة �صخرية) ،وبلُغتنا فت�أويب اجلبال
ُ
ّ
جيو�سيا�سي ،قبل �أن يت ّم ت�سخريها وا�ستثمارها اقت�صاد ًّيا وجتار ًّيا وزراع ًّيا وع�سكر ّياً،
فداوود و�سليمان يحرّران ال�شعوب �أ ّوالً لين�رشا اخلري وال�سالم ثانياً ،و َمن ميلك اجلبال
تدين له ال�سهول.
توهم التف�سري �سوا ًء مِ ن اجلبال
و«الت�سبيح» لي�س ترانيم �صوتية وما �شاكل كما ّ
عملي دائب مع الهدف احلقّ»،
كمادة �صخرية �أو مِ ن �ساكنيها ،بل هو «حركة انتظام
ّ
ِرت كجيولوجيا) دانت وحتالفت قبائلُها اليمن ّية
فاجلبال
ْ
(دانت كجغرافيا وا�ستُثم ْ
و«ح�رشت» �أي �أُ ْدجمت يف النظام لتعمل
مع داوود عرب و�سطائه ومبعوثيه (طريه)ُ ،
�ضمنه ،بهذا �ستُقر�أ الآية هكذا�( :إنّا �سخّ رنا اجلبال حم�شور ًة ُي�س ّبحن معه ومع الطريَ)،
فواو «والطري» واو مع ّية ال واو عطف �أي (�سخّ رنا اجلبا َل -مع الطري -حم�شورةً)،

فامل�سخَّ ر واملح�شور هو اجلبال فقط .لذلك كانت الآيات تفْ�صل «اجلبال» عن «الطري»
وال تعطفهما على بع�ض ،بهذا يكون الإعراب هكذا« :الطري» :مفعول معه« ،حم�شورة»:
حال من اجلبال.
اب) كل اجلبال له �أ ّواب ،بدليل �آية ( َيا جِ َبا ُل �أَ ِّوبِي َم َع ُه) ،فالذي ي�ؤوب هو
( ُك ٌّل َل ُه �أَ َّو ٌ
اجلبال ح�رصا ً بخالف مقولة التف�سري ،ف�أقوام اجلبال بايعته وجعلت �أمورها ومواقعها
ت�ؤوب �إليه ،فهي �سيطرة جغرافية وجيولوجية ،لكن باحلب والإح�سان والعدل ون�رش
اخلري (�أي ب�سيا�سة« :منطق الطري»).
لخ�صا� :سليمان تفقّد ر ّواده املبعوثني للأقطار (تفقّد الطري) ،قبائ ُل (اجلبال) �أذعنت
ف ُم ً
ّ
(حم�شورة) ،يف خمطّط
ودانت (�أ ّوبت) ،وانتظمت مبنافعها (�س َّبحت) ،و�أ�صبحت ُمدجم ًة ْ
داوود و�سليمان احل�ضاري ،بعد �أن جتاوبت وتعاونت (مع) وكالئه املبعوثني (الطري).
«ه َد ٌد ب ُن َه ّمال» (الهدهد) ،ذكره القر�آن (والتوراة) كنموذج لغريه
�أح ُد طالئعه العديدين َ
مِ ن مبعوثيه (الطري) ،قال �أهل الأخبار واللغة:
(ه َد ٌد :ا�سم مللكٍ مِ ن ملوك حِ ْم َي ،وهو َه َدد بن ه ّمال ،ويروى �أَ ّن �سليمان َز َّو َجه
َ
�شح» ،ويف م�صادر �أخرى «بنت �رشاحيل» ولع ّل يف ا�سمه خالفاً
بلقي�س «بنت َب ْل َب َْ
�أو �أح ُدهما لقب) ،فانظر ا�ستعجام ا�سم والد بلقي�س على �أهل اللغة مع �أ ّن اال�سمني
و«�شحبيل» �أي�ضا ُ�شَح بعل،
واحد« :بلب�رشح» بعل ب�رشح ،و«�رشاحيل» �رشح �إيلَ ُ ،
و«�رشح»تعني ن�رص وفتح ،وبعل و�إيل �أي الإله/اهلل ،فمعناها «فتح اهلل» �أي «ن�رص
اهلل».
َ
�ش ْحبِيل �أبو ِب ْلقِي�س (انظر ،ج َعله بع�ضُ هم �أباها بينما هو َمن تز ّوجها)،
(ال َه ْد َهاد ب ُن ُ َ
حي من ال َيمن).
وال ُهداهِ ٌدٌّ :
ويف �سفر امللوك َ ( 11:141و�أَقَا َم ال َّر ُّب خَ ْ�صماً ل ُِ�س َل ْي َما َنَ :ه َد َد الأَ ُدومِ َّي) ،وهذا قبل �أن
ُيذعن له.
ويف اللغة ( ُي َه ْد َه ُد �إِيلَّ ،و ُي َ�س َّولُ ،و ُي َه َّولُ ،و ُي َو ْ�س َو ُ�س) باملعنى نف�سه ،وهذا ينا�سب
اختيار القر�آن لهذه الت�سمية (الهدهد) بدل «الهدهاد» و«ه َدد» ،ل ُيك ّد�س فيها مراميه،
حي من اليمن ،وجاء ُيهدهد
�أ ّن ا�سمه «هدهد/هدهاد/هدد» وانتما�ؤه هو من هداهد ّ
ل�سليمان �أي ُيه ّول و ُيخ ّيل ..فانظر عجيب كالم اهلل.
ر�سل مله ّمة ح�ضارية ،ولي�س طائرا ً مبنقار وزغب.
فالنتيجة :الهدهد جندي ُم َ
�أر�سل �سليمان (الطري) هددا ً (الهدهد) �إىل قرية �سب�أ لي�ستطلع �ش�أنها و�إىل َمن �صار
ُملكها ،و�سب�أ منوذج لقرية من مئات القرى التي �أر�سل �سليمان ر�سله (طيوره) �إليها
لتحريرها عقائدياً من الوثن ،و�سيا�سياً من الظلم ،وتطويرها ح�ضارياً ،فت�أخّ ر هناك،
متبجحاً ُمه ِّوالً مبعلومة مه ّمة� ،أ ّن ُملك �سب�أ �صار لالبنة (بلقي�س :بعل قي�س
ثم جاء
ّ
�شح َب ْعل = ن�رص اهلل) ،و�أ ّن قريتها ازدهرت،
= كاهنة بعل) بعد موت �أبيها (�رشحبيلَ ُ :
ولها ق ّوة �أتباع ،و�أ ّن �سلطانها (عر�شها) عظي ٌم ب�إزاء بقية القرى املجاورة.
ني{ [النمل� :]20 :سليمان هو َم ْن �أر�سله �إىل
} َما ِ َ
ل لَ �أَ َرى ا ْل ُه ْد ُه َد �أَ ْم كَا َن مِ َن ا ْلغَا ِئ ِب َ
�سب�أ و ُينتظَر رجوعه يف املهلة املح َّددة بتقريره اال�ستطالعي ال�شامل التّخاذ قرار
فتوج�س منه الت�آمر ،ل�سوابق منه.
ب�ش�أن �سب�أ ،فت�أخّ ر عن االجتماع املنعقد ،فافتقده،
ّ
الن ِْ�س َوالطَّ ْ ِيَ ،ف ُه ْم ُيو َز ُعو َن{ [النمل� :]17 :ضمري
�ش ل ُِ�س َل ْي َما َن ُجنُو ُد ُه مِ َن ْ ِ
ال ِّن َو ْ إِ
} َو ُح ِ َ
«هم» يعود على «النا�س» املذكورة يف ال�سياق قبالً ،ولي�س كما تقول التفا�سري،
فالنا�س والأمم هي التي تُو َزع وتُكفّ عن ال�رشور ،بوا�سطة قوانني العدل وق َيم ال�سالم،
والإدارة احلكيمة ل�سليمان ،وانغما�س جنود �سليمان املتن ّوعة وحامياته وح�رشها
يف مه ّمات حما�رصة ال�رشّ ،وكذا بالتحالفات الأممية املثمرة على الربّ والتقوى التي
قام بها «الطري» الر�سل املبتعثة ،و�أي�ضا لتوفّر اخلري وانت�شار الرفاه و�س ّد احلاجات،

فكانت ال�سبل كلّها حممية ب�سليمان وجنوده ف ُت َزع النا�س عن ال�رشور (فهم ُيو َزعون)،
ات الدوريات الع�سكرية املتحرّكة (الريح)
و�أ ّن الأمن وال�سالم يع ّم الأرجاء ،و َورد ّي ُ
واحلاميات («اجلبال»«/القرى الظاهرة») حتفظ الأمن وتقوم بواجباتها (تُ�س ّبح) لي َل
بالع�شي لتحفظ �أمان الليل ،وبالإ�رشاق لتحفظ �أمان النهار،
(بالع�شي والإ�رشاق)
نها َر
ّ
ّ
َ
ني) ..بل
لتنعم
ال�س ْ َي �سِ ريُوا فِي َها َل َي ِ َ
ال َو�أ َّيا ًما �آمِ ِن َ
ُ
النا�س بالأمن لي َل نها َر ( َو َق َّد ْرنَا فِي َها َّ
و�صنع ال�سجون لـ «ال�شياطني» الإن�سيني (اخلارجني عن القانون) ،وا�ستثمر خدمات
ني ِف الأَ ْ�صفَادِ) (نظام
ال�صنّاع منهم يف اخلدمة العامة وهم م�صفّدون ( َو�آخَ ِري َن ُم َق َّر ِن َ
ُ
الأ�شغال ال�شاقّة)..
َّا�س ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َق الطَّ ْ ِي َو�أُوتِينَا
ورث �سليمان } َو َورِثَ ُ�س َل ْي َما ُن َدا ُوو َد َوقَا َل َيا �أَ ُّي َها الن ُ
مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ { [النمل :]16 :خ َلفَه يف العلم والف�ضيلة وامله ّمات الر�سالية ،لي�سو�س
اخلريي احل�ضاري الذي عليه ا�ستكماله ،بعد
النا�س بالعدل والف�ضل ،وورث امل�رشوع
ّ
� ْأن ُم َّد بكامل �أدواته.
�إذن ،عبارة «منطق الطري» تتّ�سع مبعناها و�إمياءاتها لت�شمل الآتي:
 -1منطق الطري� )Bird( :أي «علّمنا تقن ّيات اخلري احل�ضاري الذي ينبغي ن�رشه»
 -2منطق الطري )Gossip( :ما «يتطاير» وينبغي « َم ْنطَقته» �أي «تطويقه» (يف اللغة:
َمنط َق ال�شيء �أي ط ّوقه وح�رصه وو�ضعه يف نِطاق) ،فـ «منطق الطري» «تطويق ما
يتطاير» مِ ن كلمات ذات �إ�شارات مد ّمرة و�إ�شاعات ومنائم ،فيفهم «بفطنته» دوافعها
ونرباتها و�إيحاءاتها و�أبعادها و�آثارها ،ث ّم «بحكمته» يعرف كيفية «تطويقها» وتوفري
م�ضا ّداتها.
َ
 -3منطق الطري :عِ لْم الكتاب/الر�سالة ( ،)Letterقال تعاىل (�أ ْل َز ْمنَا ُه طَ ا ِئ َر ُه ِف ُع ُن ِقهِ)
(الإ�رساء  )13وهو «كتاب» الأعمال ،فالكتاب/الر�سالة يطري حيث وجهته ،فمنطق
كتابة هذه الر�سائل امل�ؤثّرة يف امللوك بلغاتهم واهتماماتهم كان لدى �سليمان عل ُمه
و�إتقانُه( ،ونب ّينا (�ص) حاكاه �أي�ضاً).
الق�صة ال�سليمانية.
هذه امل َديات امل�ضغوطة يف تعبري «منطق الطري» قد �أدرجت يف ّ
وه ْد َه َدتُه التهويلية:
دهد َ
ال ُه ُ
�سجل لنا القر�آن يف ثنايا كلماته
قلنا �أ ّن «ال ُه ُ
دهد» من معانيه �أنه ُيه ّول و ُي�س ّول ،وقد ّ
الق�صا�صون
أنتج
�
ثم
بجناحني،
ا
طري
«الهدهد»
التف�سري
جعل
وحني
أغرا�ض،
هذه ال
ً
ّ
الن�ص نف�سه
حكايات خمرتعة لطيور �أخرى ،مل يرجعوا للقر�آن ليدر�سوا
ب�إزائها
ٍ
ّ
واع
ويفح�صوه .و ُيحكّموا العقل �ضمن ُ�سنن اخللق؛ �أهناك طريٌ مدى التاريخ كلّهٍ ،
قوم و�أفعالهم ونظامهم
لدرجة الإتيان بتقرير
و�صفي حميط مبفاهيم ب�رش ّية؛ عن حال ٍ
ّ
ومعتقدهم؟ ث ّم يفتخر ب�إحاطته؟ و ُيقلِّل بغروره من �إحاطة �س ّيده؟ وي�س ّمي القرية التي
توعده بالتعذيب؟
زارها؟ وي�صف نب�أه «باليقني»؟ و ُيحت َمل منه الكذب يف ُعذره؟ ويت ّم ّ
ثم ُيح َّمل ر�سالة �إىل القوم؟ و ُيطلب منه �إلقا�ؤها عليهم؟ واملراقبة ور�صد االنطباعات؟
لت�سجيل �أقوالهم وانفعاالتهم؟ فيفهم لغتهم وحوارهم ،ثم يرجع ويخرب َمن ابتعثه
بتف�صيل ما ر�آه و�سمعه؟!
ربا الإن�سان
�إ ّن واحدة مما ذُكر ي�ستحيل حليوان �أن يفعلهاُ ،هدهدا ً كان �أم منلةً! ،بل ّ
العاقل يق�رص عن بع�ضها ،مل تعرف الب�رشية مطلقاً طريًا خارقاً بهذه املوا�صفات،
فاحلمام الزاجل ال ي�صل بر�سائله �إالّ �إىل املكان الذي �ألفه و ُبرمج عليه ،واحلمامة
ت�صل �ص ّماء بكماء دون خيالء وعاطفة ،ال تعقل حدثاً وال تنقل مداول ًة بل وال تدري
ما الكتاب ،فال ُيقال لها :اذهبي بالكتاب و�ألقيه عليهم!
مل يخلق اهلل (�إال يف خم ّيلة التف�سري) طريا ً يتح ّدث ،ويعرف اللغات والعقائد واملناطق
اجلغرافية ،ويغيب عامدا ً ،ويتفاخر ،وقد يكذب ،ويجوز تعذيبه �أو �إنهاكه بالأ�شغال
ال�شاقة!
اجتماعا لقيادات جي�شه ،فـ( َت َف َّق َد الطَّ ْي) وهم مبعوثوه للقرى املزمع
عقد �سليمان(ع)
ً
ل ال �أَ َرى ا ْل ُه ْد ُه َد �أَ ْم كَا َن
التحرّك نحوها ،فافتقد الهدهد «هددا ً ب َن ه ّمال» ( َفقَا َل َما ِ َ
ني)؟
مِ َن ا ْلغَا ِئ ِب َ
وقوله «�أم كان من الغائبني» تعني �أنه ي�س�أل عن عاقلٍ ميلك �إرادة الفعل ،و�إن ت�أخّ ر
متع ّمدا ً دون عذ ٍر فهو متمرّد (كالفا ّرين من اجلي�ش� ،أو املت�آمرين مع العد ّو) م�ستح ّق
للعقوبة ،لذلك قال «لأعذّبنّه» ،والتكليف واملحا�سبة ال يكونان �إال للعاقل ،وحما ٌل
نبي �أن يعذّب ط ًريا ال �إرادة له ،فالهدهد جندي يعمل �ضمن �أوامر ونظام �صارم،
على ّ
َمن ينتهكه ُيعاقَب ،وقوله «لأذبحنّه» �أي�ضا لفظ مت�شابه ،فلي�س «الذبح» لغ ًة فقط
النحر ب�سكّني ،بل منه الت�ضييق واخلنق ف ُيقال «ذبحة �صدر ّية» ،واحلب�س ،والت�سخري
ال�شديد املُنهك ،وت�شقيق الأطراف بال�شغل..
ً
انطوت
الذي
فما
أهمية،
ال
يف
ة
غاي
معلومة
ح�رض «الهده ُد» مت�أخّ را ً م ّدع ًيا �أنه يحمل
ْ
عليه بهرج ُة كلماته من م�ضامني فا�سدة مطو ّية:
با َ ْ
ِني» (النمل،)22-
ل ُِ
تطْ ِب ِه َوجِ ْئ ُت َك مِ ْن َ�س َب�إٍ ِب َن َب ٍ�إ َيق ٍ
�أ ّوال :بد�أ بقوله�« :أَ َح ُ
طت ِ َ
فلن�سجل �آثارها و�صداها ،لدى �سليمان ،ويف ذهن امللأ:
ّ
 -1ا ّدعاء «�إحاطة» بحاجة لتمحي�ص.
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سليمان (ع) ومنطق الطير

,,

مخيلة التفسير) طيرًا
لم يخلق اهلل (إال في
ّ
يتحدث ،ويعرف اللغات والعقائد والمناطق
ّ
الجغرافية ،ويغيب عامدًا ،ويتفاخر ،وقد يكذب،
ويجوز تعذيبه أو إنهاكه باألشغال الشاقة!

,,
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 -2جا�سو�س مه ّمته اال�ستطالع� ،أيليق به �أن يرجع مبعلومة مفتخرا ً بها على م�سئوله
�أنّه �س َبقه �إىل معرفتها؟!
 -3ما �أدراه �أ ّن �سليمان ال يعرفها ،ال وحياً
كنبي ،وال �سماعاً من م�صادر �أخرى كملكٍ
ّ
يقف على ه َرم ق ًوى كثرية؟
جندي (متّه ٌم بالتخلّف) على جمل�س م ِلكِه مبح�رض
يدخل
أن
� -4أمِ ن االنتظام والأدب� ،
ٌّ
نف�سه على مليكه متعرّ�ضاً لهيبته
الأعيان والقيادات مبق ّدمة بهلوان ّية كهذهُ ،يعلي َ
ومنتق�صا لعلمه؟!
ً
نف�سه
له
ل
و
ُ�س
ت
ن
م
على
�شيء»
ل
بك
يحيط
ال
�سليمان
ن
�
أ
«
الكلمة
هذه
ْع
ق
و
 -5ما
ّ
ّ
ِّ
َ
ُ
التمرّد؟
أ�ساذج هو ووقعت كلمته الرعناء بجهل؟ �أم خبيثٌ يجب �أن ينتمي ل�صنف
ٌ � -6
الـ«مقرّنني يف الأ�صفاد» لكنه طليق ،ف�أخرج بكلمته هذه «اخلبء» املكتوم يف قلبه؟
� -7ألي�س مِ ن طبيعة املتَّهم �أن يحاول التمويه عن خطئه بافتعال جلبة ومق ّدمات
بطولية؟
هذه �أ�سئلة �ستدور يف خَ لْد َمن له خرب ٌة بالنفو�س وكيف ّية �إدارتها لكبح �رشورها ،من
له خربة بـ(منطق الطري) ،كلمات �شاردة تطري ب�آثارها..
ت ِل ُك ُه ْم َو�أُو ِت َي ْت مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َو َل َها َع ْر ٌ�ش َعظِ ي ٌم» (.)23
دت ا ْم َر�أَ ًة َ ْ
ثانياً�« :إِ ِّن َو َج ُّ
�سي ٌل من اال�ستفزازات املطمورة لتطيي�ش حكمة �سليمان:
وجدت امر�أ ًة متلكُهم)
ين
 -1ا�ستفزاز ذكوري�( :إ ّ
ُ
أوتيت من ك ّل �شيء)
 -2ا�ستفزاز �إقطاعي ُملْكي( :و� ْ
عر�ش عظيم) ،كما ُي�ضمر ا�ستفزازا ً دينيا كون اهلل
 -3ا�ستفزاز �سلطاين �سيا�سي( :ولها ٌ
«رب العر�ش العظيم».
هو ّ
ون اللِ)َّ
 -4ا�ستفزاز دينيَ ( :و َجد ُّت َها َو َق ْو َم َها َي ْ�س ُج ُدو َن لِل�شَّ ْم ِ�س مِ ن ُد ِ
االن�سياق ل ٍّأي مِ ن هذه اال�ستفزازات ،و�ش ّن حرب مبوجبها ،كفي ٌل ب�إ�سقاط امللك احلكيم
و�إف�شالِ نب ّوته!
فيا ملِك �إنّك و�أباك �أوتيتما من كل �شيء (و�أوتينا من ك ّل �شيء) ،فهذه «امر�أة» «�أوتيت
عر�ش
رب العر�ش العظيم ،فها هي «لها ٌ
من ك ّل �شيء» على تُخم مملكتك ،و�أنت تعبد ّ
عظيم» وت�سجد لل�شم�س� ،أفال تُخ َد�ش هيبة امللِك مبح�رض �أعمدة �سلطنته �إذا �ص َدقَ
«الهدهد» (املُه ّول املُ�س ِّول) ،كا�شفاً �أ ّن ث ّمة ق ّوة على �أطراف مملكته ،فاته العلم بها؟!
ت ِل ُك ُه ْم َو�أُو ِت َي ْت مِ ن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َو َل َها َع ْر ٌ�ش َعظِ ي ٌمَ ،و َجد ُّت َها َو َق ْو َم َها
دت ا ْم َر�أَ ًة َ ْ
(�إِ ِّن َو َج ُّ
َ
ال�سبِي ِل َف ُه ْم
ون َّ ِ
َي ْ�س ُج ُدو َن لِل�شَّ ْم ِ�س مِ ن ُد ِ
الل َو َز َّي َن َل ُه ُم ال�شَّ ْيطَا ُن �أ ْع َما َل ُه ْم ف ََ�ص َّد ُه ْم َع ِن َّ
ال�س َما َواتِ َو ْ أَ
ْ
�ض َو َي ْع َل ُم َما تُخْ فُو َن
ف
ء
َب
ال
ج
ر
ي
ِي
ذ
ل
ا
ل
َّ
لَ َي ْه َت ُدو َن� ،أَ َّل َي ْ�س ُج ُدوا ِ َّ ِ
خْ
ال ْر ِ
ِ
َّ
ُ ُ
ْ َ ِ
َو َما ُت ْع ِلنُو َنَّ ،
اللُ لَ ِ�إ َل َه ِ�إ َّل ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َعظِ ي ِم)
التفا�سري جتعل هذه الآيات كلّها مِ ن كالم الهدهد ،ويتفنّنون يف التعليل والتخريج! لذا
ت�ش ّو�شت ال�صورة وزال املنطق ،بينما املفرو�ض �أن ينتهي كالم الهدهد بقوله « َو َجد ُّت َها
ون َّ
اللِ»� ،أ ّما ما تاله فهو مِ ن تعقيبات الوحي ،فال
َو َق ْو َم َها َي ْ�س ُج ُدو َن لِل�شَّ ْم ِ�س مِ ن ُد ِ
ي�صح �أن يواجه امللك و�أمراءه بقوله« :ويعلم ما تُخفون وما
الهدهد حكي ٌم واعظٌ  ،وال
ّ
تُعلنون» فهذا ا�ستعالء ،ناهيك �أ ّن الآيات يف باطنها تدح�ض الهدهد نف�سه ،كيف؟
ال�سبِي ِل َف ُه ْم ال َي ْه َت ُدو َن» ،تنزيلُها
�إ ّن الآية « َو َز َّي َن َل ُه ْم ال�شَّ ْيطَا ُن �أَ ْع َما َل ُه ْم ف ََ�ص َّد ُه ْم َع ْن َّ

ق�صته
يف بلقي�س وقومها� ،أ ّما �إميا�ؤها ف�إدانة الهدهد الذي ز ّين له ال�شيطان ن�سج ّ

«ه ْد َهد» تعني ز ّين،
حائدا ً عن ال�سبيل القومي يف نقل النب�أ( ...و�سبق �أن قُلنا �أ ّن اللفظ َ
�س ّول ،ه ّول ..الخ).
«�أَ َّال َي ْ�س ُج ُدوا ِ َّلِ» ،ال�شيطان ز ّين لهم � ْأن ال ي�سجدوا هلل� ،إذ ما مِ ن فعل� ،سلوك ،عقيدة،
معوج �إال وهو مز ّي ٌن لدى �صاحبه ،حتى املذاهب متى كانت �ض ّد نقاء
مذهب� ،أو طق�س
ّ
الدين و�ض ّد عبادة اهلل احلقّة ومع عبادة الرجال وت�صنيمهم هي مز ّين ٌة �إميان ًّيا ومربّر ٌة
منطقيا يف عقول وقلوب �أتباعها ،وال يح�سبون �إال �أنّهم املهتدون ،لذلك ال حمالة « َف ُه ْم
ال َي ْه َت ُدو َن».
ْ
�ض َو َي ْع َل ُم َما تُخْ فُو َن َو َما ُت ْع ِلنُو َن» ،فيها
ف
ء
َب
ال
ج
ال�س َم َواتِ َوالأَ ْر ِ
َّ
«ا َّلذِي ُيخْ ِر ُ
ْ َ ِ
تعري�ض للهدهد� ،إذ �سليمان كممثّل هلل ومتلقّي وح ِيهُ ،يهيمن على �أر�ضه و�سمائها،
املخفي يف املُعلَن مِ ن كلمات الهدهد ،بعلمه مبنطق الطري (يفهم ويط ِّوق
ويعلم
ّ
الإيحاءات املتطايرة) ،فبادر على الفور «تطويق» هذه الكلمات ال�شاردة واحتواء
�أ�رضارها املحتملة ،وما ميكن �أن تخلّفه لزعزعة نظام وهد ٍر لطاقات ،وت�شجيع لتمرّد
وع�صيان« ،ف�أحاط» باملوقف وعك�س الت�أثريات ال�سلب ّية �إىل ح�صانة ،ب�إجراءات
متالحقة �س ّيالة ،تعيد للعقول اتزانها ،وللنفو�س ا�ستواءها ،وللنظام ثباته.
فالهدهد ارتكب خمالفات «معلنة» و«خمبوءة» ،حتتاج م�ضا ّدات مِ ن جن�سها،
«لتطويقَ /م ْنطَقة» ما «طار» منها:
 -1نفخ الهدهد نف�سه ،فقزّمه �سليمان ب�أن �أعاد �إر�ساله �شخ�ص ّيا ،و�ضبطَه ب�أوامر ال
يحيد عنها.
 -2برّر تخلّفه بتهويالت ،ف�أحال �سليمان ق�ض ّيته للتحقيق� ،إن كان فعالً مكثه يف
�سب�أ هو ذريع َة تخلّفه.
 -3ا ّدعى �إحاطته دون �سليمان ،ف�أراه عمل ّياً معنى الإحاطة ،وكيفية ا�ستيفاء التفا�صيل.
ربا ُتنّي بالهرب َمن ت�س ّوله نف�سه ،ف�أر�سله
 -4ا ّدعى وجود ثغرة مل يطلها �سليمانّ ،

ختاما..
ق�صها على نب ّيه
احلكمة
تقت�ضي
وق�ضايا،
لقطات
التاريخ
أحداث
�
من
آن
�
القر
يتخي
ّ
ّ
تي�س م�شواره
(�ص)،
ٍ
كدرو�س يهتدي بهداها ،ويقتب�س منها قيماً ومناهج و�أ�ساليب ّ
الر�سايل.

طيرا خارقًا
لم تعرف البشرية مطلقًا
ً
بمواصفات الهدهد المذكورة في التفاسير،
فالحمام الزاجل ال يصل برسائله إالّ إلى المكان
صماء
الذي ألفه و ُبرمج عليه ،والحمامة تصل ّ
بكماء دون خيالء وعاطفة ،ال تعقل حدثًا وال
ً
مداولة بل وال تدري ما الكتاب.
تنقل

,,

�إليها دون غريه ،و�سلّط �أحد تالميذه (عن َده عل ٌم مِ ن الكِتاب)� ،إن�س ّيا ال جنّيا ،لين�رش
الثقة �أ ّن ال مفرّ مِ ن �سلطانه.
وعر�ش ب�إزاء عر�شه ،ف�أراه و�أمثالَه،
 -5ا ّدعى وجود عظمة ب�إزاء عظمة �سليمان،
ٍ
كتاب قليل الكلمات (لكن له منطق بليغ تذ ّل به امللوك:
كيف �أرعب املمالك مبجرّد ٍ
منطق الطري) نزع به القدا�سة عنها ،ك�رس �سلطانها ،هيمن على قرارها� ،ش ّل قدراتها،
�أخ�ضعها للدعوة ،ون�سف تلك العظمة امل ّدعاة يف حلظة ،حني جاء بعر�شها ،ودحرجه
�أمام امللأ.
ني» ،عالج املوقف مبا�رشة ب�إر�سال «كتاب»
ُنت مِ ْن ا ْلكَا ِذ ِب َ
«قَا َل َ�سنَن ُظرُ �أَ َ�ص َدق َْت �أَ ْم ك َ
يف�س عدم
ر�سل �إال بناء على حقيقة م�ؤكّدة ،وهذا ما ّ
�إىل بلقي�س ،فالكتاب امللكي ال ُي َ
تكذيب �سليمان لنب�أ الهدهد ،و�إمنا يف ُعذر ت�أخّ ره.
«اذ َْهب ِب ِكتَابِي َهذَا َف�أَ ْل ِق ِه �إِ َل ْي ِه ْم ُث َّم َت َولَّ َع ْن ُه ْم فَان ُظ ْر َماذَا َي ْرجِ ُعو َن»� ،أرجعه حيث
�أتى ،هو ولي�س غريه ،حتمل «كتابي» ،تلقيه ،وتنتظر هناك ،وتر�صد انعكا�س ما
ت�سجل وتتفرّ�س وقْعه عليهم :ماذا �سيقولون؟ وكيف �س ُي�ستَفزّون؟ ث ّم
يدور بدواخلهمّ ،
ُلجم
ت
ف
إحاطة،
ال
معنى
ا
ي
�شخ�ص
�شه
ي
ع
ي
و
لرييه
ال�سالمة،
لون
ويتو�س
كيف �سينهارون
ًّ
َ
ُ ّ
ّ
الأ�صوات ال�شبيهة املتحفّزة للخروج عن ال�سيطرة.
بل �إ ّن �أ�سطر الكتاب ك ّد�ست تلميحات يفهمها الهدهد و�أ�شباهه مبا�رشة�« ،أالّ ت ْعلوا
علي» ر�سال ُة ِو ْجهتُها امللكة وقومها ،و�صداها الهدهد و�أ�شكالُه ،ومثلها «وائتوين
ّ
م�سلمني» ،فلي�س �إال اال�ست�سالم ل�سلطان ال�سلْم ،و�أ ّن عر�شاً معظّماً (بتهويل الهدهد)
�سيت ّم �إخ�ضاعه بب�ضع كلمات دومنا جيو�ش ،مبنطق طري (الكتاب الكرمي الذي �سيطري
ليفعل فعل اجليو�ش).
وامللفت امل�ؤ�سف� ،أ ّن هذه الآية «وائتوين م�سلمني» فهمها التف�سري �أنها حمل ٌة دينية
ني»
فر�ضا لنظام ال�سلم ،وما �
�إكراهية ،ال ً
أ�سلمت بلقي�س « َم َع ُ�س َل ْي َما َن ِ َّ ِ
ل َر ِّب ا ْل َع َ ِ
ال َ
ْ
لنبي �أن ُيكره النا�س حتى يكونوا م�ؤمنني.
�إال طوعاً واختيارا ً ،وما كان �أبدا ً ٍّ
الق�صة ،بعي ًدا عن اخلرافات واجلهاالت ،كيف جيء بالعر�ش؟ ما معنى
�أما بقايا رموز ّ
«يرت ّد �إليك طرفك»؟ �أ ّيهما �أ�رسع «قبل �أن تقوم من مقامك» �أم «قبل �أن يرت ّد �إليك
عر�ض العفريت؟ ما معنى «الذي عنده علم من الكتاب» � ّأي
طرفك»؟ ملاذا ُرف�ض
ُ
أ�سا�سا؟ ما معنى «نكّروا لها عر�شها»؟ كيف �أ�سلمت
كتاب؟ ملاذا جيء بالعر�ش � ً
بلقي�س وقومها؟ ملاذا ا�ستدعاها �سليمان؟ ملاذا �صنع لها � ْرصحا زجاجيا يجري حتته
ماء؟ هذه وغريها لها �صفحات �أكرث يف مقالةٍ �أخرى.

,,

منوذج هدهد �سليمان ،جعل النبي(�ص) منتب ًها يعي الكلمات والأنباء قبل �أن تطري
وت�ستفحل ب�آثارها ال�سيئة ،ف ُي�سارع �إىل تطويقها ،وقد وجدنا يف �سريته (�ص) جتليات
النبي التي تطايرت
لهذا الوعي واخلربة ،منها تطويق الوحي لكلمات الإفك على زوجة
ّ
من ل�سان لآخر وغر�ضها املطمور �إ�سقاط حرمته (�ص) ،ومنها ر ّده (�ص) يف � ُأحد على
فتى فار�سي ُيدعى ر�شيد� ،رضب مقاتالً م�رشكاً على عاتقه وهو يقول «خذها و�أنا
حري�ص
فالنبي
الغالم الفار�سي» ،فعلّمه (�ص) :هالّ قلت خذها و�أنا الغالم الأن�صاري!
ٌ
ّ
على مبادئه ،وي�ضبط الكلمات املتطايرة ،حتى يف �أحلك الظروف.
ومنها يوم فتح مكّة ،حني �صاح �سعد بن عبادة قائد لواء الأن�صار« :اليوم يوم
امللحمة ،اليوم تُ�سبى احلرمة ،اليوم �أذ ّل اهلل قري�شا» ،فتناهى للنبي خطريُ ندائه،
و�أدرك �أنّها دعوة انتقامَ ،ف َع َم َد �إىل تطويق هذا النداء قبل �أن يتطاير ويثري الأ�ضغان
واحلم ّيات من اجلهتني ،ف ُيف�سد خطته دخول مكة ب�سالم ،ف�أف�شى (�ص) ندا ًء م�ضاداً:
«اليوم يوم املرحمة ،اليوم ُتفظ احلُرمة ،اليوم �أعزّ اهلل قري�شا» ،و�أر�سل �إىل �سعد
وعزله ودفع الراية البنه قي�س.
ويف ع�رصنا ،ف�إ ّن الكلمات ال�شاردة ت�شتغل على موجات �أكرث تنميقا وخداعا واتّ�ساعاً،
ربا حقيقية لكن حتمل
وترت ّبع و�سائل الإعالم وبرامج التوا�صل على القائمة� ،أنباء ّ
معها فريو�سات التدمري للعقل وال�ضمري واملجتمع والأخالق ،جتعل الأفراد والإخوان
والطوائف والأمم قابل ًة للتحكّم والتجيي�ش والف�ساد والتقاتل واالنتحار ،وق ّل َمن له
حكمة يعي خطورة تلك الكلمات �أو يك�شفها لكفّ �رشّورها ،ق ّل َمن يعلم منطق الطري.
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الـرأي
تفترض ّ
أن لديك رأيًا
بقلم :احمد العريبي

المصادر لآلراء ،إذ أغلب الشعوب على وعي
ليس غرضنا بيان طبيعة وسمات االستبداد
المكمم لألفواه ُ
ّ
تامة عن سلطات أخرى مستترة تلجم
بسلطاتهم البوليسية المستبدة الظاهرة ،لك ّنهم في
غفلة ّ
ٍ
بأشد و ُتميت وحي رأيهم وهم ال يشعرون.
عقولهم
ّ
وإن الغوص في سمات «القادرين على تكوين الرأي» يكشف جانب ًا من تلك السلطات المستترة ،فال ُنخب
ّ
ً
والموجهون الدين ّيون يرفعون ألوية «حرية الرأي» كمخرج
مثال والكفاءات الحزب ّية والمثقفون والرياديّون
ِّ
لألوطان من أزماتها وتخ ّلفها ،لك ّنهم يغفلون عن تحليل مبادئ أفكارهم ومواقفهم ومشاعرهم،
لفحصها و«تحريرها» أ ّو ً
استبداد كامن في سطوة المذهب ،الطائفة ،القبيلة ،أو الحزب ،على
ال من جبروت
ٍ
معوج ًة عن
قو َلب ،وبالتالي على سلوكهم ومقوالتهم وتحليالتهم ونظرتهم التي ستخرج
ّ
الم ْ
عقلهم ُ
تواق ًا لالنعتاق من
حاضر واقعهم نفسه ،بل وتجاه التاريخ واألنا واآلخر ،إذ صناعة «الرأي الح ّر» تتط ّلب إنسان ًا ّ
عسف المصادرة على عقله ورأيه أ ّو ً
مكونات عقله ونفسه لخالصهما
يوجه إرادته في تقييم وتقويم
ثم ّ
الّ ،
ّ
مما ُبرمجا عليه الإراديّ ًا ومخالفة منظومته السالبة ،وليس في مخالفة اآلخر المختلف فكريّ ًا أو سياس ّي ًا
ّ
ومجاهدته بعناوين ش ّتى.
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أن لديك رأيًا
حرية الرأي تفترض ّ

مهما خالفنا � ّأي انتماء جل ْمع ،فنقرّ بال�شهادة على �أنف�سنا وعلى الوالد ْين والأقربني
و�إن كان الآخر خ�ص ًما لنا والنتماءاتنا ،فنكون بذلك حياد ّيني يف ال�شهادة باحل ّق دون
ني
�أن نتح ّيز لآبائنا خوفًا من �سلطانهم �أو ميالً لهمَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا كُونُوا َق َّوامِ َ
ني{ (الن�ساء ..)135
ل َو َل ْو َعلَى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أَ ِو ا ْل َوا ِل َد ْي ِن َو ْ أ
بِا ْلق ِْ�سطِ �شُ َه َدا َء ِ َّ ِ
الَ ْق َر ِب َ

منوذجان� :إبراهيم احلرّ و�آزر العبد
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َ}قَا َل �أَ َراغِ ٌب �أَن َْت َع ْن َ�آ ِل َهتِي َيا ِ�إ ْب َراهِ ي ُم َل ِئ ْن َ ْ
ل َت ْن َت ِه لَ أَ ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْر ِن َم ِل ًّيا{
داخل ك ّل فرد �إن�ساين بذرة مميزة ت�شكّل ب�صمته يف هذه احلياة ،ب�رشط معرفتها
وال�سعي يف حتقيق وجودها ،بذرة حت ّدد �سمات �شخ�صيته ومهاراته وقابلياته،
ومبقدار انفتاحنا على ذواتنا ،وحبنا احلقيقي ل�صالحنا ندرك م�س�ؤوليتنا ال�شخ�صية
حلياتنا ،ويكون حينئذ معنى لهذه احلياة ،في�سعى الفرد لتقدي�س العمل والدفع به
للنفع العا ّم؛ من ميادين نفع الب�رشية ورفعة �أخالقها وعقولها و�أوطانها وكمال
�إن�سانها ،وتوافقا مع هذه احلقيقة ال عجب �أن ترد عن النبي الكرمي (�ص) مثل مقولة:
((ال تكرهوا �أوالدكم على �آثاركم ف�إنهم خملوقون لزمان غري زمانكم)) ،لتنبيهنا
ك�آباء ومعلّمني ووا�ضعي مناهج وتربو ّيني �أو ذوي م�سئول ّيات دينية؛ �أال من�سخ
�شخ�صيات الأبناء ،وجنه�ض موارد مت ّيزهم ،ونقتل الإبداع لديهم ،ب�إجبارهم على
نهج �سالف حياتنا وفق قناعاتنا رغ ًما عنهم وقمعاً ملنطق عقولهم ومواهبهم ،دون
�شعورنا �أننا ننطلق من نزعة ت�سلّط قابعة فينا ،وبذلك ن�ستن�سخ دورة اال�ستبداد
واال�ستعباد واجلمود جيالً �إث َر جيل.
ر�سائل العليم الذي خلق عقل الإن�سان وجعله حرّا ،ذ ّمت الذين �ألغوا عقولهم
وخ�ضعوا ل�سلطة متنعهم من ا�ستقالل النظر مب�س ّمى التقليد واخل�ضوع ل�سلطة الآباء
متى جهلوا وتخلّفوا وتع ّمقت �أزمات حا�رضهم ،فيقول تعاىل} :و ِ�إذَا قِي َل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا
َما �أَن َز َل ّ
اللُ قَالُوا ْ َب ْل َن َّت ِب ُع َما �أَ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه �آ َباءنَا �أَ َو َل ْو كَا َن �آ َبا ُ�ؤ ُه ْم الَ َي ْع ِقلُو َن �شَ ْيئاً
َوالَ َي ْه َت ُدون{ ويف مو�ضع �آخرَ } :و َك َذ ِل َك َما �أَ ْر َ�س ْلنَا مِ ْن َق ْب ِل َك ِف َق ْر َيةٍ مِ ْن َنذِي ٍر �إِ َّل
ُوها �إِ َنّا َو َج ْدنَا �آ َبا َءنَا َعلَى �أُ َّمةٍ َو�إِ َنّا َعلَى �آثَا ِرهِ ْم ُم ْق َت ُدو َن ،قَا َل �أَ َو َل ْو جِ ْئ ُت ُك ْم
قَا َل ُم ْ َتف َ
ت َع َل ْي ِه �آ َبا َء ُك ْم ،{....وللإمعان يف ا�ستقاللية الذات والتجرّد العلمي
ما َو َج ْد ُ ْ
ِب�أَ ْه َدى ِ َّ
وال�سلوكي لإ�صابة احلق من خالل �أدلّته ي�أمرنا عزّ وج ّل �أن نكون مع احل ّق والعدل

ّون كيانات الأوطان وتك ّف ِل مواثيقِها ود�ساتريها بحقوق �أفرادها �أ ّياً كانت
قبل تك ِ
قبائلهم وع�شائرهم ومذاهبهم وطوائفهم ،كانوا يحتمون بالقرابة والقبيلة لي�ضمنوا
وجودهم وحقوقهم ،مع ما يف هذه العالقة من الذوبان والركون للت�سلط ..واالنتماء
ل�سيادة مطلقة ،وما زلنا مع وجود الأوطان نعي�ش ا�ستبداد هذه العالقات والهو ّيات
بغ�ض النظر ع ّما متحقه من حقوق الفرد
بل ونفخر بها على �أنها دالالت على الرتابطّ ،
أخ�ص الفكر ّية.
وفرادته وحرّيته وبال ّ
هنا برز وعي �إبراهيم (ع) ،و�أ ّول ما ا�ستعاد حني ا�ستيقظ حرّيته ،التي ترجمت مبا�رشة
البحثي احلرّ وتوقفّاته الفاح�صة الناقدة التي �أملت عليه الحقاً مواقفه
عرب تفكريه
ّ
والتم�سك الأعمى بعقيدة
املناه�ضة ،تَباين بال�رضورة مع ما عليه �أبوه من التقليد
ّ
احلادثي
الآباء و�إرثهم ،بد�أ رحلته املعرف ّية بال�ش ّك العقلي� :أميكن لل�شم�س والقمر
ْ
مطلقي! �ألي�س
الآفلني �أن يكونا ر ّباً معبو ًدا للإن�سان!؟ �إنّهما يعرتيهما النق�ص ولي�سا
ْ
للرب �أالّ ي�أفل ،و�شامل الإحاطة واالقتدار ،ح ّياً ال ميوت؟! �ألي�س �سخيفاً اتّخاذ
الأوىل
ّ
�أجرام �أو �أ�صنام منحوتة ال ت�سمع وال تب�رص حمطّ تقدي�سنا؟! � ّأي منهج �شيطاين �ضارب
قد ا�ستحوذ على باهر العقول وا�ستخفّ بها وخ ّدرها حتّى عن التفاتة �إفاقة؟! َ
مل
تُوا�ص ُل النا�س العكوف ب�سكرةٍ على ما هو فا�شل ومن هو فا�شل وال ي�أخذهم �إالّ �إىل
مزيد من الف�شل والإحباط؟!
يبادر �إبراهيم -والذي مل تتّ�صل به ال�سماء بع ُد بل فقط ا�سرت�شد باتّ�صاله بعقله� -إىل
حماورة �أبيه م�شفقًا عليه عبود ّيته الزائفة ،وعلى رهنِه م�صريَه للجهل املتف�شّ ي �إن
بقي ُي�سلّم عقله لكهنة منظومة اجلهل املتوارث التي �أ�ضاعت املنطق ومعه ق َيم
مبنطق
الإن�سان الفطر ّية ،وبك ّل �أدب وت�سامي عن الغرور ُيخاطب �أباه ب�شفقةٍ
ٍ
َ
�سهلَ ..} :يا �أَ َبتِ ِ َ
ل َت ْع ُب ُد َما لَ َي ْ�س َم ُع َولَ ُي ْب ِ�صُ َولَ ُي ْغنِي َع ْن َك �شَ ْيئًا (َ )42يا �أ َبتِ
�إِ ِّن َق ْد َجا َء ِن مِ َن الْعِ ْل ِم َما َ ْ
�صاطً ا َ�س ِو ًّيا (َ )43يا �أَ َبتِ لَ َت ْع ُب ِد
ل َي�أْ ِت َك فَا َّت ِب ْعنِي �أَ ْه ِد َك ِ َ
َ
َ
َ
َاب مِ َن
ال�شَّ ْيطَا َن �إِ َّن ال�شَّ ْيطَا َن كَا َن لِل َّر ْح َم ِن َع ِ�ص ًّيا (َ )44يا �أ َبتِ �إِ ِّن �أخَ افُ �أ ْن َ َ
ي َّ�س َك َعذ ٌ
َان َو ِل ًّيا ({)45
ال َّر ْح َم ِن َف َتكُو َن لِل�شَّ ْيط ِ
راب�ض ال فقط يف ق�سوة النظام ال�سيا�سي �أو االجتماعي والديني
لكن اال�ستبداد
ٌ
م�سحوق بتلك العبود ّيات دومنا �شعور ،لي�صري العبي ُد
خارجاً ،بل يف عمق كل فرد
ٍ
مزيج
عنهم
ير�شح
الكبار،
(القادة)
ين
د
للم�ستب
ّرة
غ
م�ص
ُ�سخ
ّ
(الأتباع املوالون) جمرّد ن ٍ
ُ
اال�ستبداد واال�ستعباد يف تقليدية �أفكارهم البالية امل�ستن�سخة املجرتّة دومنا حماكمة
عقل ،ويف �ألفاظهم التهديدية املتعالية با�سم دنيا �أو با�سم �آلهة دين ،تلك اللغة التي
ال تعرف احلوار واالحرتام وح ّق حرّية الآخر واختالفه ،والتي ن�ضبت من م�شاعر
«عذاب» تلك املجتمعات منزوعة
قريب كاالبن نف�سه ،فلذلك يظ ّل
احلب ولو لأقرب
ٍ
ُ
ّ
«الرحمة» متغلغالً بعمق ومتوا َرثاً لأ ّن موجباته «ال�شيطان ّية» راكز ٌة يف برجمة
أ�صنام
عقولهم وتغذية م�شاعرهمُ ،ي�ص ّمهم و ُيعميهم (كحال ما يعبدون و ُيق ّد�سون مِ ن � ٍ
ُ�صح ونق ٍد خارج قوقعة �إرثهم ومذهبهم
�أو رجالٍ ) عن ك ّل ما ُيع َر�ض عليهم مِ ن ح ّق ون ٍ
وتقليدهم ،فال ُيواجهون اجلديد �إال بالعنف وحماولة اال�ستئ�صال:
َ}قَا َل �أَ َراغِ ٌب �أَن َْت َع ْن َ�آ ِل َهتِي َيا ِ�إ ْب َراهِ ي ُم َل ِئ ْن َ ْ
اه ُج ْر ِن َم ِل ًّيا{
ل َت ْن َت ِه لَ أَ ْر ُج َم َّن َك َو ْ
(مرمي !)46
يتوعد «ب�إهالكه» رجماً بد َل
يحب ابنه وال يريد «هالكه» ،فلماذا �إذا ً ّ
املفرو�ض �أنه ّ
حماورته باحلب والعقل؟! � ّإنا لنُدرك مدى ال�رضر العقلي والقلبي للإن�سانية املعذّبة
املُ�ست َب ّد بها لتوحي�ش عواطفها وت�شوي�ش �أفكارها.
الرجم �أو الهجر! ُيف�ضيان لغايةٍ واحدة؛ تغييب فعل امل�صلح امل�ستثري للعقول من
واجهة امل�شهد� ،أي وجوب ا�ستتاره� ،أو مبعنى �آخر �إ�سكات ال�صوت املعار�ض و�إطفاء
ا�ستحل َْت المباالتها بالعواقب،
نوره ،لأ ّن العقول كلّت و�أذعنت ملا هو م�ألوف حتى
ْ
وهذه الالمباالة لها ما َيع ُدها ومينّيها ب�أنّها ال�صواب ،وب�أ ّن وراءها الأجر ،و�أنّها عني
الثقة باحل ّق وبالهدى!
ف�إذا كان الأب ُيه ّدد ابنه بهذه الأحكام الوح�ش ّية املخالفة للفطرة والعقل ..فكيف

,,

ما زلنا مع وجود األوطان نعيش استبداد القبائل

والعشائر والمذاهب ،بل ونفخر بها على أنها
دالالت على الترابط ،بغض النظر عما تمحقه من

,,

حقوق الفرد وحريته وباألخص الفكرية.

ب�أوبا�ش املجتمع املخ َّدر؟ وكيف بجالوزة ال�سيا�سة النفع ّية؟ ما يدلّك �أ ّن ع ّينة
بن�سق
اال�ستبداد �أحكا ُمها واحدة ،و�أ ّن الدفاع عن اال�ستعباد واال�ستبداد ي�رسي متف�شّ ياً
ٍ
واحلي حتى �أعتاه يف الدولة ،و�أ ّن حماولة اخلروج عن
من �أقزم م�سئولٍ يف الأ�رسة
ّ
خروج من امللّة املق ّد�سة دهرا ً ،وكبري ٌة عظيم ُة احلرمة لدرجة �أ ّن
العبودية الذهنية هو
ٌ
�أقرب �أقربيك قد يغدو جالّد خروجك الآثم املمنوع!
طبعاً كلّما تط ّورت التقنيات املجتمع ّية ،ي�أخذ «الرجم» باعتباره ت�صفي ًة ج�سدية،
«الهجر» باعتباره ت�صفي ًة معنوية� ،أ�شكاال حتقّق الغر�ض نف�سه ..فالرجم ،القتل،
�أو
ْ
ال�صلب ،الإحراق ،وك ّل �أحكام الر ّدة والهرطقة والتجديف والبدعة و�إباحة الدم ..تقنيات
نف�سه خروجاً على موروث اجلهل التقليدي �أو
ُمور�ست وما تزال �ض ّد كل َمن ت�س ّول ُ
ال�سائد الديني..
والهجر �أو النفي ،التهمي�ش ،ال�سجن ،احل�صار ،املقاطعة ،الت�شويه والتلويث ،التكفري
ْ
والتف�سيق ..وكل �صنوف القتل املعنوي ،جرت على �أنبياء اهلل وعلى غريهم كلّما �أتوا
بجدي ٍد يحاول حترير النا�س وانت�شالهم من عبود ّياتهم الزائفة ،بتحرير عقلهم ودينهم
معاً من احتكار �أيدي منتفعني قاب�ضني بخناق م�صائر النا�س ديناً ودنيا ،لذلك كان
�شعار التحرير الديني يبد�أ بالرف�ض دائ ًما ال بالإثبات ،رف�ض الآلهة امل�صنوعة ،ورف�ض
االرتهان لرجال يحتكرون اهلل والدين والآخرة والنا�س والفكر ،وين�ص ّبون �أنف�سهم
اللَ
ك�سادةٍ للتحرمي والتحليل ،والإماتة والإحياءَ ( :ما َل ُك ْم مِ ْن �إِلَهٍ غَ ْيُ ُه) (�أَال َن ْع ُب َد �إِال َّ
ون َّ
اللِ) (�أَ ْن �أَ ْن ِذ ُروا �أَ َّن ُه ال ِ�إ َل َه
ُ�ش َك ِب ِه �شَ ْيئًا َوال َي َتّخِ َذ َب ْع�ضُ نَا َب ْع�ضً ا �أَ ْر َبا ًبا مِ ْن ُد ِ
َوال ن ْ ِ
�إِال �أَنَا) ..كلّها فعلُها النفي.
فنط َق عندها �ساد ُة الإماتة والإحياء لتغييب العقل اجلمعي �أن ي�ستفي َق �أح ُد �أفراده:
ني{!
ْ�صُوا �آَ ِل َه َت ُك ْم ِ�إ ْن ُك ْن ُت ْم َفاعِ ِل َ
َ}قَالُوا َح ِّرقُو ُه َوان ُ
ن�ص الطائفة ..الخ ،لي�س �شيئاً �آخر يختلف
ن�ص الدينْ ،
ن�ص املذهبْ ،
ن�ص ال�شيخْ ،
ْ
ن�ص الآلهة ،فالإن�سان املغلوب على عقله حني يفقد احليلة والو�سيلة ،وحني
عن ْ
يفتقر �إىل ر�ؤية علمية �صحيحة ف�إنّه �سيبحث عن ال�سلوى والعزاء ليتعاىل على واقعه
امل�أزوم ،ومن ث ّم ُي�ساق جمع ّياً �إىل ارتدادات وم�ساحات خارج �إطار فطرته وعقله،
تنتك�س به وال تخدم واقعه� ،أمالً �أن يلتم�س عندها اخلال�ص �أو ال�سكينة ،فيعي�ش
مفارقات خطرية متتالية!
منوذجي ميلآن العامل كلّه ويقفان على طر ْ
يف نقي�ض؛ منوذج �إبراهيم
بهذا ننتهي �إىل
ْ
الذي اختار �أن يكون حرّا ً ،ومنوذج �أبيه �آزر الذي دافع ب�رشا�سة المنطق ّية عن عبود ّيته،
منوذج يطلب الإله احلقَّ واحلكم ُة �ضالّته �أينما وجدها �أخذها ،و�آخرون �صنعوا �إلههم
منوذج َمن حترّر فك ّون ر�أيه بنا ًء على
وحقائقهم على مقا�س �أهوائهم وطوائفهم،
ُ
ما «جاءه من العلم» متى ا�ستقر�أ واقعه بنزاهة ومو�ضوعية حياد ّية غري حمابية
لن�سبه وتراثه ومهنته ،و�آخر خان ٌع متي ّب�س على تقليده ال�شائع وعقائد جمتمعه ،قد
�أ�سلم عقله بالكلّ ،وا�ستع ّد لو�أد ك ّل نداء حترّر ودعوة انعتاق ولو بانتهاك �أقد�س ق َيمه
وب�سحق �ضمريه وجوهره الإن�ساين!
الفطر ّية،
ْ
وجد نظريُ �إبراهيم اليوم؟ وكم يا تُرى �أ�شباه �آزر؟!
ي
ترى
فهل يا
ُ َ

«حرّية الر�أي» ال�شعار الأجوف

فالكلمة املفتاحية (حرية الر�أي تفرت�ض �أ ّن لديك ر�أيا) لها ما يناظرها يف م�أثورنا
الإ�سالمي( :ال تكن عب ًدا لغريك وقد خلقك اهلل حرّا) ،وهذه امليزة تفرت�ض �أن يعي�ش
الإن�سان �س ّيد نف�سه يف رحاب �أحكام العقل والعلم فقط وفقط ،ليكونا قيم ًة �أ�سا�سية
و�سمة مم ّيزة من حياته ،ف ُي�صبح �إبراهيم ّياً قادرا ً على التحرّر من العبود ّيات الزائفة
ممح�ص حرّ ذي قيمة يط ّور به
واال�ستحواذات اجلمع ّية املفرو�ضة ،لتكوين ر�أي َّ
حجر� ،أو اتّهام بالزندقة وبخروج على املوروث
جمتمعه والإن�سانية ،دون خوف من ْ
ومِ ن الدين ..الخ!
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أن لديك رأيًا
حرية الرأي تفترض ّ

فالكثري اليوم ُينادي بالدميقراطية ،ويثور ب�شعار احلرية ،مطالباً بحر ّية الر�أي ،ولكن
ذاتي ناب ٌع من عقلهم املتجرّد
الأغلب ّية لي�سوا �أحرارا ً يف واقع احلال ،ولي�س لهم ر� ٌأي ّ
ومبني على معطيات علم ّية حقيق ّية ،بل هم فقط ير ّددون كببغاء �آراء َمن ا�ستب ّد
ٌّ
إميان حا ّر ال نظري له مقوالت
دونهم بالر�أي ،هم م�ساكني كامل�سكني �آزر ،ير ّددون ب� ٍ
الرتاث� ،أو الكبار� ،أو �آبائهم و�ساداتهم القبل ّيني ،العلم ّيني ،الدينيني ،احلزب ّيني،
الإعالميني..الخ ،فهم نُ�سخٌ كربون ّية متقن ٌة لر� ٍأي قد تل َّب�سهم وت�س ّي َدهم و�صار كر�أيهم،
ين �أوحد لي�س هو �صوتهم يجهلون دواعيه
�أو ي�ؤولون جمرّ َد م�ضخّ مات ل�صوت فوقا ّ
وت�ضميناته ،وحني يهتفون بـ «حرية الر�أي» ال يق�صدون ر�أيهم امل�ستق ّل حتماً لأنّهم
بال ر�أي يف احلقيقة ،فعقولهم مغلوبة و�صوتهم احلقيقي مقموع ..بل يق�صدون �ضمناً
ال�سماح طوعاً بت�سييد ما تَ�س ّي َدهم ،لتو�سعة نطاق اال�ستعباد وت�أ�صيله!
َ

�إ ّن حر ّية الر�أي تفرت�ض �أ ّن لديك عقالً م�ستقالًّ
مبنطق �سليم ُيك ّون ر�أيك بحرّية وفق
ٍ
ليتخي �أح�سنها
ة
ي
وحياد
بنزاهة
املعرو�ضة
معطيات حقيقية ملمو�سة� ،أو يزن الآراء
ّ
ّ
مبيزان ال�صدق والعدل ،ث ّم �أن يكون وال�ؤك وتبنّيك لأح�سن الأفكار و�أ�صلحها ،ال لأقرب
الأفراد والكيانات واالنتماءات �إليك.
فحني يبد�أ املرء يعرتف مب�شكالته املزمنة (االعتقادية وال�سلوكية واالجتماعية
وال�سيا�سية) كما هي دون تزييف وحتجيم �أو تزيني ،ويواجهها بحر ّية ونزاهة وحتليل
علمي ،فقد بد�أ لأ ّول مرّة ي�ستعمل عقله بحرّية و ُيك ّون ر�أيه ،ومع �أنّه �س ُيعاين حقّا،
ّ
�صوت امل�شخِّ �ص
لكنه ُيدرك �أنه يعاين� ،أ ّما �أخطر ما يته ّدد املري�ض فهو �أن يتجاوز
َ
أوهام وا ّدعاءات ب�أنّه (�أو الأ ّمة ،الوطن ،املذهب ،احلزب )...بخري،
و ُينكر َ
مر�ضه خلفَ � ٍ
وعلى هدى وبتط ّور و�أمان وكمال! مع �أ ّن الزوال و�شيك.

,,

الكثيرون اليوم ينادون بالديموقراطية،

وحين يهتفون بـ «حرية الرأي» ال يقصدون
رأيهم المستقل حتمًا ألنهم بال رأي في
الحقيقة،

فعقولهم

الحقيقي مقموع

,,
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هذا جتده جل ّياً يف ك ّل الربجمات احل�شدية؛ �سوا ًء با�سم النظر ّيات العلمية �أو املذاهب
االتاهات احلزبية والقبل ّية ،بحيث ال ي�ستطيع التابع ،املتحزّب ،املتمذهب،
الدينية �أو ّ
املوايل� ..أن ي�ش ّذ عن النمط ل ُيك ّون ر�أ ًيا ُيخالف القوقعة املعرف ّية ال�سائدة ،وحتى ما
ُي�س ّمى بالر�أي العام فلي�س بر�أي ،بل برجمة للر�أي يف ّاتاه حم ّدد تُفربكه الدعايات
والإعالم ،نلم�س هذا ب�سهولة يف ما ُي�س ّمى �أ�صوات الناخبني مع �أنّهم ملقّنون حزب ّياً
مفرو�ض على من
م�سيون دين ًّيا ،فال�صوت م�ستعا ٌر ولي�س �صوتهم ،مثلما �أ ّن الر�أي
ٌ
�أو ّ
فت�ض �أن يك ّون ر�أياً بعد درا�سة ج ّدية كممثّلي الأحزاب (املنتخبني!).
ُي َ

مغلوبة

وصوتهم

ُ
بيــــان عقيدتي
ومحجتي
بقلم :عبدالهادي طريف

هلل نبعـً���ا �صاف ًي���ا
ه���ذا
كت���اب ا ِ
ُ
أ�ش���باهها
ح���وادث� ،
ظ���ات
في���ه العِ
ٌ
ُ
ُ
ه���ي فتن��� ُة الأقـ���وام ق ْبل��� َك ُ�س��� ّن ًة
ه���وى
ول���ك ّل ُمنفع���لٍ بداخلِ��� ِه
ً
�أ�أرو ُم �أ�سمـــــ���ا ًء ورب���ي واحـ��� ٌد
ولَ ْأن تك���و َن عقيدت���ي و�صفا�ؤه���ا
درب الو�ص���الِ ف�إنَّــ���ه
ويزي��� َن يل
َ
فلأبذل��� َّن العم���ر �أ�سـ���ري نح���وه
للخ�ي�ر بالعم��� ِل اجلمي���ل وكلّـ���ه
ِ
أم���وت فوجهت���ي ومرامه���ا
ولَ ْأن �
َ
أبـ���وح �صبابت���ي
�ألق���ا ُه من�رشحــًـ���ا �
ُ
ألق�ي�ن اهللَ وهـ���و حما�سـ���بي
ولَ
َّ
ول ْأن �أديـ��� َن بح ِبـ��� ِه ولقائِ���ه
ح���ب عن���دي م���ن حظوظ���ي ك ِّله���ا
لأَ ُ
هـ���ذا بي���ا ُن عقيــــ���دتي وحمجت���ي
قل���ب قبلـ��� ٌة ي�س���عى لـ���ها
فلكـ��� ِل
ٍ

خ�ي�ر ُمعيــ���ن
هلل
�أنع��� ْم به���دي ا ِ
ُ
علـــ���ي �س���نيني
ت�أت���ي به���ا حتـــ��� ًما
َّ
الديـ���ن
ه���ي هك���ذا تبق���ى لي���و ِم
ِ
التلقيـ���ن
متمر����س يف لعب��� ِة
ٍ
ِ
هيه���ات � ْأن �أ�شـ���ري جمي��� َل يقينـ���ي
َ
يعيــ����ش بداخل���ي كجن�ي�ن
ُحلـ��� ًما
ُ
ه���و غايت���ي ،ه���و منيت���ي ،وحنين���ي
يل عالئـــــ��� ًما تهديـــــنـ���ي
ُيلق���ي �إ َّ
في����ض حلُلم���ي �ص���ا َر يف تكوين���ي
ٌ
رب���ي ،ورب���ي نا��ص�ري ومعين���ي
في�ضمن���ي وال�س���ابغاتِ يريـ���ني
ِّ
عملـ���ت بديــ���ني
أجــــ���رن م���ا
ولَي�
ُ
أذوب يف لقي���ا ُه غيـــــــ��� َر �ضنيــــ���ن
و� َ
إلــــ���ي وح��س�رةٍ ت�شقيـ���ني
تــــ�أتــ���ي �
ّ
� ْإن تعلمــــ���وا م���ا فاقـ���ها ف����أروين
وق���د التق���ى �س���عيي مب���ا ير�ضين���ي
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اإلسراء
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والمعراج
معركتان للنجاح والسم ّو

بقلم :عباس النجار

يحتفل المسلمون في السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام بذكرى اإلسراء والمعراج بإلقاء
العلم بهذه الواقعة العظيمة محصورا في
الخطب والكلمات نثرا وشعرا وسردا للحادثة التاريخية ،ليبقى
ُ
معرفة تالمس وجدان المسلم وتفاصيل حياته اليومية! كما هو الحال في
يتحول إلى
إطار الذاكرة ،دون أن
ّ
ٍ
المجتمعات المتخلفة ،والتي عادة ما يكون العلم فيها ّ
هش ًا مفكك ًا ،ال يقع في دائرة المعرفة مباشرة ،مما
يحيله بعض الجهّ ال إلى ما هو أقرب إلى المرآة ،التي تعكس سلبي ًا ما يحيط بالمجتمع من ظالم وجهل،
بل يصبح ً
أداة لتغييب الوعي وتزييفه ،واإلبقاء على الحال كما هو! فهل لإلسراء والمعراج من رسالة إلى
المسلمين اليوم لتغيير واقعهم؟
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والسمو
اإلسراء والمعراج معركتان للنجاح
ّ

قبل الإجابة على ال�س�ؤال ينبغي الت�أكيد على �أ ّن تعاليم ال�سماء �إمنا جاءت ل�صناعة
الإن�سان لي�سعد ال لي�شقى يف هذه احلياة ،و�أ ّن �سعادته ال تتحقق بنيله املطالب
املادية واللذائذ احل�سية فقط ،و�إمنا ب�سم ّوه الروحي والأخالقي وان�سجامه النف�سي،
لهذا يعمل الإ�سالم على دعم املعنويات وت�شجيعها ليبقي حبل االت�صال الروحي
م�شدو ًدا دون ارتخاء ،ما يعطي الإن�سان دفعة قوية لالنطالق ،وي�صون له حرمته
وحريته وكرامته و�إن�سانيته و�سالمه.
القر�آن باعتباره �آخر ر�ساالت ال�سماء جاء م�ؤكدا على �صحيح ما جاءت به الر�ساالت
ال�سابقة ومهيمنا عليها ،ويف الوقت نف�سه منفتحاً على حت ّوالت امل�ستقبل وتطوراته
بحيث ي�ستحيل عك�س اجتاهه �إىل الوراء ،كما هي �سنة اهلل �سبحانه يف اخللق،
فال�شجرة التي خرجت من البذرة –مثال -ال ميكن �أن تعود لبذرتها ،ولكنها تنتج
عي �أخاه امل�سلم بلونه
بذورا! و�إال �أ�صبح الإ�سال ُم جاهلي ًة وكفرا ،كما قال(�ص) ملن ّ
الأ�سود�( :أجاهلية بعد �إ�سالم!) ،وقوله يف خطبة الوداع( :ال َت ْرجِ عوا بعدِي كفا ًرا ،ي� ِرض ُب
١
بع�ض).
رقاب ٍ
بع�ضُ كُم َ

56

ورجوعا �إىل ال�س�ؤال للإجابة عليه ،البد �أ ّوال من معرفة حيثيات حادثة الإ�رساء
واملعراج والظروف التي زامنتها ،ومن ث ّم تل ّم�س �آثارها على واقع الر�سالة ،والتعرّف
على ر�ؤية ال�سماء ور�سائلها �إىل �أهل الأر�ض ،ال�ستلهام الدرو�س والعرب يف الظروف
امل�شابهة ،لري�سم امل�سلمون وفقها حياتهم احلرّة الكرمية ،ولي�شقّوا طريقهم فيها
قاهرين ل�صعابها ،فاحلادثة وقعت بعد �سل�سلة من احلوادث ال�ضاغطة واملواقف
املحبطة التي واجهها الر�سول(�ص) ،كح�صار قري�ش الذي تاله فق ُد عمه �أبي طالب
يف العام العا�رش للبعثة� ،سنده القوي الذي �سانده يف مواجهة عتاة قري�ش ،وفقده
زوجته و�رشيكة دربه وحياته خديجة التي �آزرته ماديا ومعنويا .ما دعاه �إىل التطلع
�إىل مكان �آخر غري مكة ،فكانت رحلته �إىل الطائف ،ولكنه عاد مك�سور اجلناح خمذوال!
ورغم ذلك ،مل يعرف الي� ُأ�س النفاذ �إىل قلبه ،وقال قولته امل�شهورة( :اللهم �إن مل يكن
٢
بك علي غ�ضب فال �أبايل ولك ّن عافيتك هي �أو�سع يل).
وفعال كان نتيجة هذا الإ�رصار والثبات على املبد�أْ � ،أن جاء مد ُد ال�سماء ليفتح �آفاقا
�أرحب مما �ضاقت به الأر�ض ،فكانت حادثة الإ�رساء واملعراج لإعادة �شحن الطاقة،
ولر�سم اخلارطة للمرحلة املقبلة (الهجرة �إىل يرثب) والتي ت�ستوعب الظروف املحيطة
والتحديات الكبرية ،الأمر الذي �ش ّد من عزمية الر�سول (�ص) و�أحيى �أمله بح�صول
ال�صد والنك�سات ،ب َط ْرق جميع الأبواب،
التغيري ،ف� ّأ�ص على موا�صلة الدعوة رغم ّ
ومالقاة الوفود القادمة �إىل مكة يف املو�سم حتى التقى نفرا من اخلزرج �آمنوا به،
فكانت تلك البيعة بداية انعقاد نطفة التغيري القادم ،ومل يهاجر الر�سول(�ص) �إىل
املدينة �إال بعد �أن هي�أ الأر�ضية لبناء القاعدة الأ�سا�س لدولة العدل املنتظرة.
كانت ترجمة الر�سول(�ص) للإ�رساء –باعتباره حركة مادية على �أر�ض الواقع من

م�سجد مل�سجد  -بالتخطيط والتنفيذ الناجح للهجرة من مكة (امل�سجد احلرام) �إىل
يرثب (امل�سجد النبوي) ،عرب الأخذ بالأ�سباب ،حماكيا بذلك �إ�رساءه من امل�سجد احلرام
�إىل امل�سجد الأق�صى ،وذلك بعد اال�ستفادة من معاناة جتربته الفردية يف هجرته
�إىل الطائف� ،أما ترجمته (�ص) للمعراج فكانت عرب متثّل روح قيم ال�سماء لالرتقاء
بالإن�سان لينعم باحلياة الطيبة يف دولته احلديثة ،حيث �ألّف بني قلوب �أعداء الأم�س
لي�صبحوا بنعمة اهلل �إخوانا ،و�آخى بني املهاجرين والأن�صار ،وكفل حقوق الفقراء
واملحتاجني ،و� ّأ�س�س لن�رش ثقافة ال�سالم وقيم العدل والف�ضيلة واالعرتاف بالآخر
واحرتام املواثيق ،والتعاون على الرب والتقوى ،ون�رصة املظلوم وعدم االعتداء ونبذ
الع�صبية ،وحارب الظلم والغ�ش واالحتكار والربا والفواح�ش ،و�أر�سى دعائم حقوق
الإن�سان وعلى ر�أ�سها حرية العقيدة وامل�ساواة �أمام القانون ،وحتقيق مفهوم الوطن
واملواطنة كما �أثبتتها بنود (وثيقة املدينة).
مل يكن �إ�رساء الر�سول(�ص) ومعراجه مبثابة نُزهة �أو �سياحة ،و�إمنا رحلة تعل ٍّم
واكت�ساب معارف وربط للأ�سباب مب�سبباتها لل�سيطرة الف ّعالة على حركة الواقع،
وتوجيه م�ساره ،ومن يت�أمل يف �سورة الإ�رساء يتبني له ب�أ ّن النبي (�ص) مل يكن �أمام
طريق مم ّهد �سهل العبور ،و�إمنا كان �أمام حميط ال تهد�أ �أمواجه ،والبد من عبوره من
خالل معركتني يخو�ضهما خللق الظروف ال�صاحلة ،ليمار�س يف ظلها نعمة احلياة.

املعركة الأوىل :الإ�رساء

وميثل احلركة املادية على �أر�ض الواقع الوعرة �ضمن �سياق زماين حم ّدد ،فاحلركة
خارج الزمان ال تكون واقعية وال ُيكتب لها البقاء والنجاح ،فالإ�رساء معركة مرحلية
(ظرفية) بو�سع الإن�سان �أن يك�سبها ،و� ْإن خ�رسها فلي�س بال�رضورة �أن يخ�رسها يف
غريها ،ومهما كان فحجم اخل�سارة فيها حمتمل ،والأمل �أو الأذى الناجت عنها هو
�ضمن نطاق االحتمال� ،إذ لي�س يف خ�سارتها نهاية ،وال يف ك�سبها ك�سب دوامها،
ينطبق ذلك على جميع ممار�ساتنا املادية يف هذه احلياة مثل الدرا�سة والوظيفة
والزواج والتجارة وتكوين الأ�رسة والإجناب وجميع �أعمال احلياة اليومية الأخرى
�سواء ال�سيا�سية منها �أو االجتماعية �أو حتى املمار�سات العبادية.

,,

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

املعركة الثانية :املعراج

,,

ظلها نعمة الحياة.

وميثل احلركة املعنوية التي ت�سمو على الواقع ،وت�ستم ّد طاقتها من عامل علوي
تُغذّي امل�ؤمن بالعزمية والأمل و�إبقاء جذوة خريه يف مواجهة الواقع املادي
ال�صعب ،وتُلهمه احللول من خالل نظرته للأمور من جهة علوية مل يكن لرياها
وهو خمتن ٌق يف زحمة الواقع الأر�ضي وم�شكالته ،وهي معركة م�صريية ال ينبغي
للمرء �أن يرتاخى فيها �أو يهمل الت�صدي لها ،فخ�سارتها خ�سار ٌة للق ّوة الدافعة
لتحقيق الغاية من وجوده يف هذه احلياة ،وهي كل �شيء بالن�سبة له� ،إذ يبقى
الإن�سان من دونها جمرّد �آلة معطوبة دون روح ،فاقدا ً الرتباطه باجلذور التي
تغذّي وجوده بالتوجيهات والتعاليم ،وفاقدا ً �أي�ضا لإح�سا�سه بالهوية ،مما يزيد
من ي�أ�سه بال�شعور النتمائه الإن�ساين ،وكذلك فاقدا لإرادة التعايل على املنكرات
وال�صرب على اجلراحات وجتاوز املعوقات ،ما يدفعه �إىل �أفعال معادية �أو مد ّمرة
للذات ،وما �أكرث هذه النماذج التي خ�رست �إن�سانها (جوهرها املعنوي) يف واقعنا
متع�صبة نذرت نف�سها فقط للتدمري
املعا�ش اليوم� ،إذ �أ�صبحوا كائنات تعي�سة
ّ
ولو با�سم دين حم ّمد (�ص) نف�سِ ه!

متثالت الإ�رساء واملعراج

املعركتي معا ،فال�سعي
تعترب ال�صالة مثاالً ،حيث يخو�ض امل�صلي حني �أدائها
ْ
�إىل �أدائها بوقتها و�رشوطها ،ثم الوقوف باجتاه جغرافية حمددة (الكعبة
امل�رشفة) ،وما ُي�ؤدى فيها من �أفعال القراءة والركوع وال�سجود والقيام ،كل هذا
املناخ املادي واحلركات الظاهرية امل�ؤداة بان�ضباط من قبل امل�صلني ميثّل حالة
�إ�رسائية� ،أما العروج –وهو الأهم -فهو حالة ح�ضور القلب واخل�شوع والرتكيز
والتي بال �شك تتفاوت بني م�صلٍ و�آخر ،وهي حالة وعي فردية ،لهذا قيل( :ال�صالة
معراج امل�ؤمن) .هذه املعيارية يف تقدير الأهمية بني ال�شكل وامل�ضمون تنطبق
على جميع �أعمالنا ،ما ي�ساعدنا على حتديد �إ�سرتاتيجيتنا اجلوهرية الثابتة
يف احلياة دون �أن ت�ضيع بو�صلتنا يف تفا�صيل التكتيكات ال�شكلية ال�صغرية
املتغرية.
بظلم ولن ت�ستطيع اخلروج من ال�سجن مهما فعلت ،لكن احذر �أن
ُ�سجن
ربا ت َ
ّ
ٍ
ت�سجن نف�سك يف الي�أ�س؛ فتن�سى �أن تفرح وت�شكر وتذكر ومتنح َمن ي�شاطرك اله ّم
وال�سعادة.
حب التعلّم؛ فالطالب الذي ف�شل يف
ّ
ربا تف�شل يف الدرا�سة لكن احذر � ْأن تخ�رسَ َّ
درا�سته يف مرحلة ما ،عليه �أن ال ي�ست�سلم للجهل والف�شل ويي�أ�س ويكره التعلّم،
و�إمنا يعاود الكرّة وي�ضاعف اجلهد ،والتاجر الذي خ�رس جتارته ،والأ ّم التي
فقدت فقْدا ً ،واملر�أة التي فاتها زواج �أو �إجناب ،واملري�ض الذي ا�ستع�صى �شفا�ؤه،
وغريهم ،عليهم �أن ال يعتربوا ذلك نهاية العامل ف ُينهوا حياتهم� ،أو يبتئ�سوا بقية
�أعمارهم ،فلديهم جوهرٌ هو �أ�رشف مما فقدوه ما ّديا ،عليهم حماولة النهو�ض ما
ا�ستطاعوا ،متذكّرين �أ ّن معركتهم الإ�سرتاتيجية الأهم ،التي يف خ�سارتها خ�سارة
�أنف�سهم ،هي التي �أ�سماها الر�سول(�ص) «اجلهاد الأكرب» وهي معركة العروج� ،أي
التحلّي ب�إ�رشاقة الروح والأمل امل�شبوب.
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,,

والسمو
اإلسراء والمعراج معركتان للنجاح
ّ

إن أغلب مشكالتنا على المستوى الفردي ،األسري ،االجتماعي أو حتى
ّ
أخالقية ال
السياسي ناتجة عن ضيق أفق وضيق صدر ،ور ّبما عقدة ح ّلها
ّ
فتتعصى المشكلة طالما بقي اإلنسان أسير هذا الضيق،
مادية،
إجراءات
ّ
ّ
لمراجعة صادقة ،ولحظة ارتقاء روحي تشرف على
عليه أن يتّ خذ خلوةً
ٍ

,,

ّ
الحل الصحيح.
المستقبل ليستبين له

فالإن�سان الذي ي�سعى يف طلب معا�شه� ،أو جتارته� ،أو درا�سته� ،أو بناء �أ�رسته� ،أو تطوير
نف�سه� ،أو �إ�صالح جمتمعه ،يخو�ض معرك ًة خارجية يف مواجهة العقبات التي تعرت�ض
كاف من املرونة العقلية لتدوير زوايا الظروف
طريق م�سعاه ،وعليه �أن يتحلّى بقد ٍر ٍ
احلا ّدة ليتحقّق له ما ي�أمل ،ولن يت�أتى له ذلك �إال بعد �أن يجتاز بنجاح معركته املعنوية
الداخل ّية مع �سلب ّية النف�س التي تبد�أ مع توفّر النية ال�صادقة والعزم والت�صميم على
التغيري (التطوير) ،وت�ستمر معها ا�ستقام ًة على ما نوى ،وعدم اال�ست�سالم للمث ّبطات
واملحبطات ،ما ُيك�سبه �سع ًة يف الأفق و�صربا ً جميال وقدرة حت ّمل ،هكذا كان الأنبياء
–عليهم ال�سالم.-
�إ ّن �أغلب م�شكالتنا على امل�ستوى الفردي ،الأ�رسي ،االجتماعي �أو حتى ال�سيا�سي ناجتة عن
فتتع�صى امل�شكلة
وربا عقدة حلّها �أخالق ّية ال �إجراءات ما ّدية،
�ضيق �أفق و�ضيق �صدرّ ،
ّ
طاملا بقي الإن�سان �أ�سري هذا ال�ضيق ،عليه �أن يتّخذ خلو ًة ملراجعةٍ �صادقة ،وحلظة ارتقاء
روحي ت�رشف على امل�ستقبل لي�ستبني له احل ّل ال�صحيح� ،إ ّن النظر للم�شكلة من منظار
�أعلى يتيح للمرء ر�ؤية ما يعجز عن ر�ؤيته وهو يف �أزقّة الواقع ،هذا ما يوفّره �صفاء
الروح بالت�أ ّمل والتفكّر والتذّكر ،فالإن�سان الذي بلغ �شيئا منه ي�ستطيع �أن يعي�ش يف غمرة
احلياة ،بل �أن يكون من زعماء هذه الغمرة وهذا ال�رصاع ،ومع ذلك يحلق مرتفعا بنف�سه
عنها فريى الدنيا على حقيقتها املجرّدة ،ي�ستطيع �أن يتف ّهم ت�رصّفات الآخرين بل و ُيوا�صل
٣
ح ّبهم حتى لو �أجرموا يف حقه فيقول( :اللهم اه ِد قومي ف�إنهم ال يعلمون).
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حمطات معراجية

مل يغفل الإن�سان وهو يقطع �أ�سفاره البعيدة �أن يجعل له حمطات ا�سرتاحة يعرّج عليها
(م�ؤقتا) للتوقف والراحة والتز ّود بامل�ؤن ملوا�صلة الرحلة ،كذلك حاله يف رحلة احلياة ،مل
يرتكه اهلل ه ْمال ،بل �رشَع له من الوقفات ما يتز ّود منها روحياً ،لي�س للهرب من مواجهة
واحلج
جديدتي ،ففرائ�ض ال�صالة و�صيام رم�ضان
الواقع ،بل لالنطالق جم ّددا بروح وطاقة
ْ
ّ
كلها حمطات للت�صفية والتنقية مما علق بالنف�س من لوثات و�أدران ،فما بني ال�صالة
وال�صالة كفارة ملا بينهما ،وما بني اجلمعة واجلمعة كفارة ملا بينهما ،واحلج وموقف
عرفات ينبغي �أن يكفّرا الذنوب جميعا لريجع الإن�سان كيوم ولدته �أ ُمه ،هكذا ينبغي �أن
تكون و�إال فقدت روحها وعادت ق�شو ًرا بال طائل.
وال تنح�رص حمطات العروج على تلك ،بل للإن�سان �أن ُين�شئ لنف�سه حلظات عروجه
اخلا�صة متى اقت�ضت ظروفه ،ب�أن يختلي بعيدا عن �صخب احلياة ليقوم بجردة ح�ساب
ملا م�ضى ،وملا ينوي القيام به فيما ي�أتي� ،أو يلج�أ �إىل اهلل عز وجل يف � ّأي وقت ي�شاء،
� ْإن �أ ّ
مل به خطب �أو خذلته نف�سه يف موقف ،فلي�س بينه �سبحانه وبني عباده حجاب
وقد ز ّودهم ما به يتم االت�صال ،وال�سمو على واقعهم وهو العقل ،ف�إن عجز عن ذلك
بنف�سه ،فلي�ستعن بنا�صح يثق به لريفعه ،ويف هذه احلالة يكون للنا�صح دور امل�ساعد
على العروج� ،إذ ُج ّل ما يقوم به هو تو�سعة �أفق املن�صوح وزرع الأمل فيه وفتح ما
زوجي اختلفا وحدث ال�شقاق بينهما حيث
ا�ستغلق على عقله فه ُمه من الأمور ،فلو �أ ّن
ْ

بي
ي�صعب على كل منهما ر�ؤية ف�ضل الآخر عليه –مثال ،-فهما بحاجة �إىل م�صلح ْ ٍ
حكيم يخرجهما مما هما فيه ،لي�س �إخراجا ماديا و�إمنا برفع م�ستوى الوعي لديهما
ٍ
وباحلب وامل�شرتَك بينهما ،و�أ ّن ال�رضر لو �أ�صاب �أحدهما
طرف،
كل
مبزايا
وتذكريهما
ّ
لت�أثّر به الآخر حتما ،هذا دور احلكماء والعقالء يف جمتمعاتهم ،وما يكون بني
زوجي يف �أ�رسة ،يكون بني طوائف وفرقاء يف وطن ،وبني مذاهب يف دين.
ْ
فالإ�رساء كنقلة مِ ن م�سجد مل�سجد( ،وك ّل امل�ساجد هلل) ،تفهمنا �أ ّن االنتقال ال�صدق
ينبغي �أن يكون بالك ّل باجل�سد والروح ،ال بج�سد دون روح ،فكم من دخل امل�سجد
بهم �آخر ،وكم من انتقل �إىل بيت جديد ،ولكن فكره وروحه معلقان
بدنا وروحه معلّقة ٍ ّ
ببيته القدمي وا�ست�صحب ك ّل م�شاكله معه فلم ينعم باال�ستقرار ،وكم زوج وزوجة
تزوجا وقلبهما معلّق مبا �سبق! البد من االنتقال قلباً وقالبا ،وكذلك التوبة من الذنب
�أو اخلط�أ �أو اجلهل ..الخ ،ما مل يكن انتقاالً حقيقيا ،فلن ينعم املرء بجديده قط.
�إ ّن قلباً ال يعرج لينب�ض بالرحمة وال�سم ّو الأخالقي ال ي�ستطيع �أن يقود معارك
احلياة ب�سالم ،و�إذا غلب معاركه ف�سيغلب بال�رشّ ،لأ ّن عدم �سم ّوه (عروجه) يعميه
عن ر�ؤية حق الآخر يف الوجود واالختالف ،ث ّم لن ُيتاح له «الت�سامي» على �آالمه
وانفعاالته ،مما ُتال احلياة به �إىل �ساحة معارك وتناحر وتقاطع بدل التعارف
والتعاون واالحرتام والتوادد والت�شارك! �أ ّما َمن �سمت نفو�سهم (بعروجها قبالً �إىل
عامل املُثل والقيم) فقد كربت عقولهم وان�رشحت �صدورهم لل�سالم ،ولع ّل مثالهم -يف
وقتنا الراهن( -نيل�سون مانديال) الذي ا�ستطاع �أن ُينهي حقبة التمييز العن�رصي
التي اكتوى بنارها عقودا .فبعد �سبع وع�رشين �سنة ق�ضاها يف ال�سجن كانت �أ�سئلة
ال�صحفيني له تركّز على معاناة ال�سجن وما القاه فيه ،ولكن هذا الإن�سان الكبري الذي
وظّ ف خلوته يف ال�سجن للتوقّد وللت�أ ّمل يف حال قومه ووطنه� ،أجابهم ب�أنها فرتة قد
وانتهت فلن يتكلّم عنها ،بل عن امل�ستقبل ،و�إنه يتف ّهم خماوف البي�ض �أي�ضاً!
خلت
ْ
ْ
ولذلك خرج بخطة حوا ٍر حل ّل ال ي�ستثني �أح ًدا ،ومل يفكر �أب ًدا يف االنتقام ،وكان ذلك
�ضمانة جناح احلل« ،مانديال» الذي ن�صح ال�شعوب العربية املنتف�ضة ب� ْأن ال تُق�صي
�أح ًدا مِ ن نُظمها اجلديدة وذكّرها ب�سم ّو عفو نبيها(�ص) ملن حاربوه مبقولته( :اذهبوا
4
ف�أنتم الطلقاء)!

� -1صحيح البخاري رقم احلديث  1741؛ �صحيح البخاري رقم احلديث 6868
 -2ابن القيم ،عدة ال�صابرين 1/35 ،
 -3البيهقي� ،شعب الإميان2/622 ،
 -4الألباين ،فقه ال�سرية 382 ،
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بقلم :عيسى الشارقي

مكث النبي عليه الصالة والسالم بالمدينة ستة عشر شهراً يستقبل بيت المقدس في صالته .وفي
النصف من شعبان في السنة الثانية للهجرة ،صلى النبي (ص) بالمسلمين في مسجد بني سليم (ملبيا
دعوة سيدة) فريضة الظهر مستقبال شماال ،فبينما هو في صالته إذ أوحى اهلل سبحانه وتعالى إليه
بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ فتحول وتحول من وراءه .وكانت هذه الحادثة سبب ًا الفتتان بعض المسلمين
الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم ،وقد أكثر اليهود من التنديد واالستنكار على اإلسالم بهذا
التحويل.
زعموا أنه صلى نحو بيت المقدس الذي نعرفه اآلن ،وال دليل على زعمهم ،فلم يرد شيء عن النبي يفسر كنه
جهة الشمال هذه ،وكل من زعم هذا الزعم فقصارى دليله رأي منسوب لصحابي ال عن قول للنبي (ص).
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و�إمنا تعا�ضد هذا الزعم حتى ت�ساملت عليه النا�س ِلَا قيل �إ ّن امل�سجد الأق�صى هو هذا
ووجهت �آية الأق�صى  -ال�سابقة على وجوده -
الذي يف القد�س ،و�إنّه مو�ضع العروجّ ِ ،
�إليه ،ثم تر�سخ يف عواطفنا ملّا ر�أينا حر�ص �أهل الكتاب على احتالله وتدمريه لإقامة
هيكلهم مكانه ،واحلق �إنه لو �صح زعمهم لعا�ضد زعمنا ،ولو �صح زعمنا لعا�ضد
زعمهم� ،إذ الزعمان يثبتان عظمة للمكان و�إن اختلفا يف وجه العظمة فما هما من
بع�ضهما ببعيد ،والر�أي �أ ّن كل الأقوال �أخما�س ب�أ�سدا�س.
تقع «تيمن» «تيمان» «تيماء» ،على بعد  440كيلو مرت �شمال املدينة على خط
التجارة ،وكان لها �ش�أن يف الع�رص القدمي ،وقد ذكرت يف الكتب املقد�سة 1وكانت
موطنا لأهل الكتاب خا�صة اليهود ،2ولكن تاريخها اليوم وبالأم�س كان جمهوال� ،أو
ُت ُع ِ ّمد جتاهله لأهداف مريبة ،ومن ثم قيل – جهال �أو جتاهال � -إ َّن القبلة كانت نحو
(بيت املقد�س) الذي يقع على نف�س ال�سمت ،موافقا لإرادة �أ�سياد الإعالم يومها من
الروم و اليهود ،والذي تقاطع بعد ذلك مع م�صلحة املروانيني يف حربهم البن الزبري
ملا احتل الكعبة ،فبنى عبد امللك م�سجد القبة (ال�صخرة) كتعوي�ض عاطفي لأهل
ال�شام عن ح�صارهم وا�ضطرارهم لإعالن الوالء البن الزبري �أثناء حجهم .3و ُق ِ ّد�ست
العبارة ب�إدعاء �أنها معراج النبي (�ص) ،ولكن الأ�سطورة ال جتد مما بني �أيدينا �شيئا
يحتمل اخللود كال�صخور ،فكان يف كل دين �صخر مقد�س؛ �أكرثه بالباطل.
وبناه –�أي عبدامللك بن مروان -م�ستديرا حولها ،يف معمار يدعو للطواف ،كيف ال؛
والطواف حركة كونية؟! ولقد وجدنا عوام امل�سلمني يطوفون بقرب النبي  -تعظيما ال
ن�سكا -قبل �أن تعمد �إدارة امل�سجد �إىل غلق املمر بني بيته واجلدار قبالة باب الزهراء،
لتقطع عليهم ما توهمته من �أنّهم يتن�سكون على غرار الكعبة.
فلم ال تكون تيمن هي الوجهة؟ رمبا كان فيها بقية مواريث مو�سى و�أنبياء بني
�إ�رسائيل كالتابوت مثال ،ورمبا لأ�سباب �أخرى جمهولة �أو خمفية ،ولكنها كانت يوما
ما مو�ضع التقدي�س ،وال تزال بها �آثار مثرية لالهتمام.
وكما ظل �رس «تيمن» خمفيا فال يزال �رس حتويل القبلة حماطا بالأ�رسار والت�سا�ؤالت
التي مل تبح عن مكنون جوابها ،فال يزال ال�س�ؤال منت�صبا كالأ�شجار املثمرة تنتظر
القطاف الذي يك�شف وجها من عظمة تفكري النبي وا�ستقاللية قراره.
اها)(البقرة ،)144 :خم�سة ع�رش
ال�س َما ِء َف َل ُن َو ِ ّل َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر َ�ض َ
( َق ْد َن َرى َت َقلُ َّب َو ْج ِه َك ِف َّ
عاما وهو ي�صلي نحو ال�شمال نحو «تيمن» كما يفعل امل�ؤمنون من قبله ،ولكنه
يبطن �أمرا �آخر ،ويتحني الوقت املنا�سب لتحقيق ر�أي يراه �أ�صوب و�أنفع و�أو�ضح و�أقرب.
مل ال ي�صلي للبيت احلرام؟ �أعليه �أن يقلد من قبله يف قبلتهم ولو كانوا �أنبياء؟ �ألي�س
من حقه �أن يتبع ما تبني له من احلق الأح�سن؟ (ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ِم ُعو َن ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعو َن

اللُ َو ُ�أو َل ِئ َك ُه ْم ُ�أولُو ْ أَ
َ�أ ْح َ�س َن ُه ُ�أو َل ِئ َك ا َّلذِي َن َه َدا ُه ُم َّ
اب) (الزمر ،)18:خا�صة وهو
ال ْل َب ِ
ي�ؤ�س�س لأمة خامتة؟
أحب قبلة �أبيه �إبراهيم  ،وقالوا – وقد ا�ستقبلها
قالوا -فجعلوا �إرادته عاطفية � -إنه � ّ
والأ�صنام فيها  -جتنبها لأن بها الأ�صنام ،وقالوا – وقد فارق يف التحويل �أهل الكتاب
– �إنه �أراد �أن يوافق �أهل الكتاب ت�ألفا.....،
(ه َو ا َّلذِي َب َعثَ ِف ْ أ
َاب
ُ
الُ ِ ّم ِ ّي َ
ني َر ُ�سوالً مِ ْن ُه ْم َي ْتلُو َع َل ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِكّي ِه ْم َو ُي َع ِلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َ
ِني) (اجلمعة )2:ال ينبغي �أن نفهم قرارات
َو ْ ِ
ال ْك َمة َو�إِ ْن كَانُوا مِ ْن َق ْب ُل َلفِي َ�ضاللٍ ُمب ٍ
النبي الإدارية بعيدا عن �صلب مهمته الكربى ،التطهري والتزكية وتعليم الكتاب
واحلكمة� ،إنها العمل على �صياغة �أمة جديدة ،متطورة ،حتمل ر�سالة �سماوية عاملية
�أخرية ،فال يجوز �أن يقيدها بالتقليد للما�ضني ولو كانوا �صاحلني ،بل عليه �أن يحرر
عقلها وفكرها لتظل يف حالة وعي دائم وزكاة م�ستمرة.
كان ب�إمكانه �أن يختار طريقة التغيري الفوري� ،أو الثوري ،ولكنه �أراد كما هي �سنته �أن
يختار الطريقة التطورية ،كان ينتظر ال�س�ؤال �أن يثور يف وعي امل�ؤمنني ،مل ال�شمال
املجهول بينما املقد�س املعلوم يف اجلنوب؟
�إثارة ال�س�ؤال هو �أول الوعي ،واقتنا�ص اجلواب هو �أول العقل ،والعمل به هو �أول
الإميان .قد فعلها الرباء بن معرور الأن�صاري 4فكان �أول من اختار الكعبة قبلة ومل
ي�ستوعب ال�شمال تقليدا ،وملا كلم النبي (�ص) يف ذلك قال له« :لقد كنت على قبلة
لو �صربت عليها» ،5ثم �أمره �أن ي�صلي �شماال« .لو �صربت عليها» مثقلة بالإيحاء ،و�أن
ما جال يف قلب الرباء حق �سي�أتي يومه ،فال �أحد ي�صرب على ما يحب� ،إال عما يحب.
وكان هذا قبل الهجرة!
هكذا �أراد النبي (�ص) لأمته �أن تواجه ال�س�ؤال ،ثم تبحث عن اجلواب ،لتقتن�ص ثمرته
بالعمل ،فهل كان له ما �أراد يف حينها وبعدها؟ �أما اليوم فهي تربى على اخلوف من
ال�س�ؤال ،وعلى ال�صدود عنه ،و�أن النجاة يف التقليد الذي ي�سمونه االتباع.
لو كان النبي (�ص) يبحث عن «القوة املو�ضوعية» فقط ملا كان هناك باعث له ليفكر
يف تغيري القبلة ،فموافقة الآخر (�أهل الكتاب) ،وتهدئة املنافقني ،وعدم فتنة امل�ؤمنني،
نتائج يوفرها خيار ال�سكون واال�ستمرار يف التقليد� ،إنه لي�س حمتاجا �إال ملتابعة
عواطفه و�إرادته دون احرتام نتائج عقله وتفكريه ،ولكنه ما جاء لطلب ال�سلطان ،وال
لريبي �أمة تع�شق التبعية ،وتتنكر للعقل احلر �أن يفكر ويثري ال�س�ؤال ،فقد جاء لريبي
يف �أمته «القوة الإميانية» التي ال بد فيها من حتكيم العقل يف العاطفة وتوجيه
الإرادة ،يف مزيج متناغم ومت�ساوي املقادير :ثلث من عقل وثلث من عاطفة وثلث من
�إرادة ،بل كل العقل مع كل الإرادة وكل العاطفة.

,,

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

,,

النبي واستقاللية قراره.

هل �سيمكنه �أن يزكي �أمته ويطهرها لو اتخذ التغيري الثوري �أو الفوري؟ هل
�ستتطور حينها �أم �سيكون تغريها قفزا فوق الوعي والتجربة؟ �إنها امل�شكلة
القائمة حتى اليوم ،فكل �شكل �أريد به م�ضمون بقي -ويا للأ�سف– �شكله
وذهب م�ضمونه ،فالو�ضوء والغ�سل يحققان الطهارة اخلارجية (املو�ضوعية)،
وغر�ض الغر�ض منهما بلوغ الطهارة الإميانية ،ولكن � ّأي الأمرين بقي فينا و�أُلفّت
فيه املطوالت ،وتنازعت فيه الآراء ،واختلفت فيه املذاهب؟ �ألي�س هو الطهارة
املو�ضوعية (الظاهرية)؟ فطهارتنا �إذا ً ه�شة تذهب بالنوم واحلدث!
حينما طلب من امل�ؤمنني الو�ضوء مل يكونوا يعرفون الغاية ،اللهم �إال الطهارة
ال�رشطية لأداء ال�صالة ،ولكن الغاية الأعمق كانت �صناعة الطهارة الإميانية
للت�أهل نحو التطور ،وكان ال بد من بداية ممكنة لل�سمع والطاعة ،وهل هناك
ما هو �أ�سهل لل�سمع والطاعة من الطهارة املو�ضوعية عرب املاء �أو الرتاب �إن مل
يتي�رس؟
كان الغر�ض هنا �أن يقول امل�ؤمنون� :سمعنا و�أطعنا ،ولكن ال ليظل ال�سمع
والطاعة �شكليني ،بل ليتعمقا يف العقل والقلب والنف�س ،فينتج عنها وحدة
متنا�سقة من الطهارة العملية يف البدن واملال والفعل� ،أينما كان ويف كل
االجتاهات ،و�إال فال جدوى وال نفع.
قد ال ن�شعر باختالل امليزان يف دواخلنا ،وقد ن�شعر بالتفا�ؤل والر�ضا لقيامنا
ب�أعمالنا املفرو�ضة من �صالة و�صوم وحج و�صدقة ،...وقد تكون ثقتنا بقبول
�أعمالنا عالية ،ولكن احلقيقة تظل بعيدة عن هذا التفا�ؤل� ،شاهدة ب�أنه يف غري
حمله ،و�أنه جمرد عاطفة مل تقم على وعي نابع من عقل نا�ضج ،فمن الوا�ضح
جدا �أننا نفتقد الطهارة والزكاة كموقف متحكم وم�سري لأعمالنا،
فهل نعمل �ض ّد �أنف�سنا ب�إخفاء احلقيقة عن �أنف�سنا و�سط �ضباب كثيف من املظاهر
احل�سنة؟ فما النفع يف هذه املظاهر �إذا مل ينتج عنها تبعية للحق �أيا كان
مطلعه ،ومفارقة للخط�أ �أ ّيا كان داعيته؟ �أال ترى حالنا وقد غيب الهوى وعينا؟
ودمر التع�صب عقولنا؟ وجمد التقليد فكرنا؟ فها هي اجلرائم العظمى –جرائم
الق�سوة– يقرتفها �أنا�س ُي َّ�صلون.
�إن كثريا من الأمور تلقي علينا �أ�سئلة لت�ستفز فينا التفكري ،تريد �أن ت�أخذنا نحو
�آفاق جديدة مثمرة مل تذهب �إليها �أوهامنا ،ولكننا بفعل العادة والغفلة نعتربها
�أمورا مفروغا منها ،وال �أ�سئلة فيها ووراءها ،فتذوي ثم متوت ،لأنها مل تتحول
�إىل عمل يطور احلياة اليومية املعا�شة ،وهكذا يف �ش�أن القبلة ،فقد كانت �شماال
ثم �صارت جنوبا ،فلم نت�ساءل –ت�سا�ؤل الباحث -مل كانت �شماال؟ ثم ملا �صارت
جنوبا نفرنا من تغيري امل�ألوف ،ف�أزعجنا حتولها جنوبا ،يف انفعال غري واع
باعثه خمالفة العادة وال�سكون :بقينا هكذا خم�سة ع�رش عاما فلماذا ال نوا�صل؟
مل التغيري؟ �أمل تكن �صالتنا مقبولة؟ ..
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,,

إن حدة االنعطافة في تغيير القبلة وبمقدار  180درجة كانت وال تزال
الوسيلة القادرة على كشف النفاق من الصدق ،فعند كل انعطافة من هذا
النوع يثبت المهتدون ويتراجع المنافقون ذوو المنافع والمصالح والوالءات
الجانبية.
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كان النبي (�ص) ينتظر ن�ضج ال�س�ؤال يف امل�سلمني فلما ق ّدر �أن ال�ساعة حانت ،عمد
للتغيري الذي فاج�أ اجلميع� ،صلى الظهر �شماال ثم الع�رص جنوبا! فك�أنه يقول �إنه على
ا�ستعداد تام ال�ستدبار الر�أي واملوقف مبقدار  180درجة �إذا تبني �أن اجلديد �أح�سن،
وهكذا �أراد لهذه الأمة �أن تكون من (ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ِم ُعو َن ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعو َن �أَ ْح َ�س َن ُه �أُو َل ِئ َك
ا َّلذِي َن َه َدا ُه ُم َّ
اب) (الزمر.)18:
اللُ َو�أُو َل ِئ َك ُه ْم �أُولُو ْ أ
الَ ْل َب ِ
وهذه املفاج�آت كبرية على املنافقني ،فهكذا حتوالت انقالبية يف الر�أي واملوقف
تكون كبرية �إال على الذين هدى اهللَ ( .و َما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ُكن َْت َع َل ْي َها �إِ َّل ِل َن ْع َل َم
م ْن َي ْن َقل ُِب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َو ِ�إ ْن كَان َْت َل َك ِب َري ًة ِ�إ َّل َعلَى ا َّلذِي َن َه َدى َّ
اللُ)
َم ْن َي َّت ِب ُع ال َّر ُ�سو َل ِ َّ
(البقرة.)143 :
املنافقون ي�سايرون ملجرد اال�ستتار ،ودخيلتهم راف�ضة ،فهم ينظرون للنبي نظرة
ح�سد ،وي�شعرون بالنفور من كل تعظيم يناله يف النا�س ،وت�أبى قلوبهم اخل�ضوع،
وت�ستفزهم الأوامر التي يجب عليهم مقابلتها بالطاعة ،يت�صربون على �أوامر الروتني
كيال يفت�ضحوا ،لكن الأوامر االنقالبية ت�ستفزهم ،لأنها ت�شعرهم �أكرث و�أكرث بالهزمية،
وت�شعل �أكرث و�أكرث يف قلوبهم نار احل�سد ،فانظر ل�شدة االمتحان! مل ي�سبقهم يف
التحويل ببيان ،ومل ينتظر بهم انتهاء الفري�ضة ليبد�أ بهم من فري�ضة م�ست�أنفة،
ومل يخرت ظرفا يتيح لهم الكالم �أو احلركة ،فاختار اهلل لهم منت�صف الفري�ضة جزء
منها لل�شمال والآن اجلزء الباقي للجنوب ،فا�ستقبلهم بوجهه الكرمي و�أ�شار �إليهم �أن
يتحولوا خلفة ،يف �سيناريو عجيب غريب ،الكل فيه �أ�سري دواخله يقدم �إجابته لنف�سه
بنف�سه ،ليعلم اهلل الذين �صدقوا ويعلم املنافقني.
التحول �إىل مكة عمل مفهوم يف ذهن امل�سلم ،فهي البيت الذي يعلم �أنه مقد�س منذ
زمن �إبراهيم ،يراه ويلم�سه ويعاي�شه ،فلم ي�ستقبل جهة جمهولة مكانا وطبيعة؟ ما
هي هذه اجلهة التي ي�ستقبلها؟ ومل ي�ستقبلها؟ �ألأنها مقد�سة عند �أنبياء بني �إ�رسائيل؟
فها هي الكعبة مقد�سة عند �أبيهم �إبراهيم� ،ألي�ست �أول بيت و�ضع للنا�س؟ مل يتوجه
نحو املجهول غري املعا�ش ويرتك املعلوم املعا�ش؟ هذه �أ�سئلة الرباء بن معرور ،ورمبا
دارت يف ر�أ�س بع�ض امل�ؤمنني ،ولكنهم كبحوا ال�س�ؤال طاعة وت�سليما ،وم�ضى �آخرون
مع (�إىل هناك كان ي�صلي امل�ؤمنون قبلنا).
التحول نحو الكعبة �أزال االنف�صال العقلي بني عبادة وعبادة ،احلج للكعبة فكيف
تكون ال�صالة باجتاه غريها؟ ف�إن كان هذا الغري �أعظم منزلة من الكعبة فلم ال يكون
احلج �إليه؟
التحول نحو مكة قل�ص امل�سافات الروحية بني مكة واملدينة ،فبعد العناء والعذاب
والظلم ،كان من الطبيعي �أن تثقل قلوب امل�سلمني نحو مكة و�أهلها .تثقل على �أهلها
فليكن ،ولكن لي�س مكة ،لي�س بعد الآن ،فال تزال مكة بيت اهلل املقد�س ،فكان هذا منبعا
للمعنويات العالية ت�شد العزمية نحو تخلي�ص املقد�س من يد املدن�س ،فكانت مكة
قبلة للعبادة وهدفا للجهاد.
مكة لي�ست بعيدة املكان وال الزمان بعد الآن ،ففي كل يوم يجب �أن ترحتل �إليها
القلوب خم�س مرات و�أكرث ،امل�ؤمنون �أوىل بها من امل�رشكني ،عمارتهم فا�سدة فيجب
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ال�صال َة َو�آتَى ال َّزكَا َة
الل َم ْن �آ َم َن ب َّ ِ
ت�صحيحها (�إِ َّنَا َي ْع ُمرُ َم َ�ساجِ َد َّ ِ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َو�أَقَا َم َّ
ل َيخْ َ�ش �إِ َّل َّ
َو َ ْ
اللَ َف َع َ�سى �أُو َل ِئ َك �أَ ْن َيكُونُوا مِ َن ْ ُ
ال ْه َتدِي َن) (التوبة� ، )18:صالتهم الهية
( َو َما كَا َن َ�صال ُت ُه ْم عِ ْن َد ا ْل َب ْيتِ ِ�إ َّل ُمكَا ًء َوت َْ�ص ِد َيةً) (الأنفال ،)35:وتقدي�سهم فجور ( َوال
٦
َيطُو َف َّن بِا ْل َب ْيتِ ُع ْر َيا ُن).
كان وقع التغيري �شديدا على املنافقني وهكذا �أراد اهلل بهذا التوقيت �أن يف�ضح
املنافقني من العرب واليهود ،ومييز بينهم وبني �صادق امل�ؤمنني ،لأن الأحداث املقبلة
�ستكون حا�سمة وعظيمة فال بد من ك�شف الزيف قبل وقوعها.
كان حدث الإ�سالم يف املدينة املنورة كا�سحا و�رسيعا مل ي�سمح لليهود واملنافقني
ترتيب �أو�ضاعهم ملّا فاج�أتهم الأحداث ،فخاطوا �أفواههم ،وعقلوا �أل�سنتهم يف ح�ضور
امل�سلمني من قومهم و�أ�صحابهم ،ثم ملّا قدم النبي (�ص) وجدوا �أنف�سهم �ضمن اجلموع
م�ضطرين للتظاهر مبا مل ي�ؤمنوا به ،فرمبا �صلى اليهودي مع امل�سلمني على �أنه ال
فرق بني عبادة وعبادة ،فالكل يعبد �إلها واحدا ،ويتجه قبلة واحدة ،٧فلما تغريت
القبلة للنقي�ض مل يتمكن ه�ؤالء من الت�سرت فانك�شف فريق اليهود من املنافقني ،وملا
كانت طبيعة التغيري حادة وانقالبية ثقلت على قلوب املنافقني العرب فبانت منهم
�إمارات النفاق.
وك�أين بهم �آمنني مطمئنني �إىل �ستار نفاقهم قد �صلوا ركعتني من الظهر مع النبي،
ف�إذا بالنبي ي�ستدير يف و�سطها ليكمل بقية الفر�ض للكعبة! فماذا يفعل املنافقون
من اليهود من الذين (َ�إِذَا َلقُوا ا َّلذِي َن �آ َمنُوا قَالُوا �آ َم َنّا َو�إِذَا خَ َل ْوا �إِ َل �شَ َياطِ ي ِن ِه ْم قَالُوا
�إِ َنّا َم َع ُك ْم �إِ َّنَا ن َْح ُن ُم ْ�س َت ْه ِزئُو َن) (البقرة� ،)14:أي�ستدبرون قبلتهم �أم ينك�صون؟ فنك�صوا.
وك�أين باملنافقني من العرب وقد ا�ستفزهم التجاهل ،وا�ستفزهم الكرب ،فخرجت منهم
من دون �سيطرة كلمات وحركات ونظرات وانفعاالت ف�ضحت نفاقهم لكل ذي عني
ب�صرية.
كان تغيري القبلة وافتتان اليهود واملنافقني امتحانا ع�سريا للم�ؤمنني الذين ارتبطوا
بهم بعالقات قدمية من ن�سب وم�صاهرة وجتارة وجرية ومنا�رصة وغريها ،فقد كانت
بينهم «ع�رشة عمر» ،فهنا تنك�شف معادن الرجال وقدرتهم على الإم�ساك باملوقف
الدقيق ،ولهذا فقد حدثت بعد التحويل عدة حتوالت هامة انعك�ست على الأو�ضاع
برمتها.
�إن حدة االنعطافة يف تغيري القبلة ومبقدار  180درجة كانت وال تزال الو�سيلة القادرة
على ك�شف النفاق من ال�صدق ،فعند كل انعطافة من هذا النوع يثبت املهتدون ويرتاجع
املنافقون ذوو املنافع وامل�صالح والوالءات اجلانبية ،ففي مثل هذا االنعطاف الطارد
تنفي جماعة امل�ؤمنني خبثها ،على منط �أجهزة الطرد املركزي .فمثل هذا التكتيك
كان وال يزال فعاال ،لأن �صدمته �أقوى من �أن ي�سرتها النفاق ،خا�صة عند �أول بادئتها.
هكذا كان حال الفئات املخالفة ،ولكن الفتنة مل تقت�رص على املختلفني بل قد ت�صل
�إىل املوافقني ،فمع �أن اهلل تعاىل قالَ ( :و ِ�إ ْن كَان َْت َل َك ِبريَ ًة ِ�إ َّل َعلَى ا َّلذِي َن َه َدى َّ
اللُ)

(البقرة� ،)143 :إال �أن هذا على م�ستوى اجلماعة ،ولكن ال مينع �أن يوجد –على
امل�ستوى الفردي -من يجان�س الهوى بالهدى من امل�سلمني ،في�أخذ من التحول
مظهرا من مظاهر الهوى والأبهة الفارغة ،فاملكيون من املهاجرين قد يفرحهم
هذا التغيري لعالقتهم مبكة فرحة هوى ،تالزمت �أو جتان�ست مع نداء هدى يف �آن
واحد ،وكم قد قتلت هذه الأهواء من مقا�صد الدين العالية؟ وكذلك قد جتد نف�س
الهوى عند م�سلم تقدم مبقولة يف �أحقية الكعبة باال�ستقبال كالرباء بن معرور
الذي -رحمه اهلل -مل يدرك التبديل وتويف قبله.
وكائن من كان ،فمن وقع يف مثل هذا فقد �أغرق نف�سه يف ال�ضياع ،فال �ضمان
بالقدرة على الرجوع للهدى احلق بعد املخالطة بالهوى الباطل ،فيخ�رس هداه
مبثل هذا الف�سوق الذي خالطه ف�أبعده ،و�ساعتها يا للح�رسة على م�ؤمن خمدوع
بهواه ينحاز رويدا رويدا عن طريق مواله ،ومواله يتواله وهو ال يرعوي عن
ل�ست
جماراة هواه( :يا هذا� :إىل كم �أ�ستميلك �إىل حظك ،و�أتقلّب معك �إىل مرادك؟ ُ
�سلكت طرق املهالك� ،أمِ َن العدل �أن
ول�ست مني �إن
منك �إن مل تُعِ َنّي على ذلك،
َ
َ
علي ،و�أريد بك اخلري وتكايدين ،و�أهوى لك
� َ
أن�صحك و َتغُ�شّ ني؟ و�أ ِر َّق لك وتق�ســو ّ
اجلمي َل وتعنتني ،و�أ ُدلّك على ُر�شْ دك وت�ض ّل عني ،و�أقيمك على املحجة فتتقاع�س
٨
علي؟ �إن هذا �إال �شقا ٌء قد �سيق �إليك دوين ،ال ُب ْعد منك ال ُب ْعد! الربا َءة منك الرباءة!
ّ
لقد كان حتويل القبلة منوذجا من الرتبية بالهدم ،وهو الطرف املقابل للرتبية
بالبناء ،قليلون جدا من يقبلون الهدم كعامل بناء ،هم يحر�صون على هدم ما
بناه غريهم نعم؛ لي�شيدوا بناءهم مكانه ،ولكنهم غري قادرين على هدم بناءهم
الذي بنوه ،ليرتاجعوا عنه يف �سبيل �إقامة بناء جديد بعدما تبني تراجع قدرته
على مواكبة التقدم ،انظر ميينا و�شماال و�أخربين َمن مِ ن املفكرين يهدم بناءه؟
َمن مِ ن ال�سيا�سيني والزعماء؟ من يعلن �رضورة تغيري ما بناه وهدم ما �أقام عليه
�سلطانه؟ �إن العزة الكاذبة متنعهم من املتاجرة مع اهلل بكرامتهم ،لأنهم يرون
�أنف�سهم فوق ما يدعون من مبادئ.
ولكن النبي (�ص) �أراد �أن يعلم الأمة در�سا – ويا للح�رسة  -مل تتعلمه ،وذلك
برتاجعه عن القبلة التي كان عليها خم�سة ع�رش عاما ،ملا وجد �أن وقت التغيري
قد حان ،واكتملت عنا�رصه ،ودقت �ساعته ،فبمثل هذا تتطور الأمم ال باجلمود
والتقليد ،فالعاقل يغري ر�أيه واجلاهل عنودَ ( ،و َما كَا َن َّ
ميا َن ُك ْم)
اللُ ِل ُي ِ�ضي َع �إِ َ
(البقرة :من الآية .)143

 - 1اهلل جاء من تيمان والقدو�س من جبل فاران�.ساله.جالله غطى ال�سموات والأر�ض امتلأت من
ت�سبيحه�( .سفر حبقوق )3:3
 13 - 2وحي من جهة بالد العرب :يف الوعر يف بالد العرب تبيتني ،يا قوافل الددانيني 14
هاتوا ماء ملالقاة العط�شان ،يا �سكان �أر�ض تيماء .وافوا الهارب بخبزه (�سفر �أ�شعيا)
 -3جمموع الفتاوي البن تيمية 11/27
� -4سرية ابن ه�شام ج� 1ص 439
الل �إِ ِّن خَ َر ْج ُت ِف َ�س َف ِري َهذَا َو َه َد ِان َّ
اللُ ل ْ إِِل ْ�س َل ِم َف َر�أَ ْي ُت �أَ ْن لَ
 - 5قَا َل ال َْبَا ُء ْب ُن َم ْعرُو ٍر َيا َنب َِّي َّ ِ
�أَ ْج َع َل َه ِذ ِه ا ْل َب ِن َّي َة مِ نِّي ِب َظ ْه ٍر ف ََ�ص َّل ْي ُت �إِ َل ْي َها َو َق ْد خَ ا َل َفنِي �أَ ْ�ص َحابِي ِف َذ ِل َك َحتَّى َو َق َع ِف َن ْف�سِ ي
ْبا ُء
مِ ْن َذ ِل َك �شَ ْي ٌء َف َماذَا َت َرى َيا َر ُ�سو َل َّ ِ
الل قَا َل َل َق ْد ُكن َْت َعلَى ِق ْبلَةٍ َل ْو َ�ص َ ْب َت َع َل ْي َها قَا َل َف َر َج َع ال َ َ
الل َ�صلَّى َّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ف ََ�صلَّى َم َعنَا �إِ َل ال�شَّ ا ِم.
�إِ َل ِق ْب َل ِة َر ُ�سولِ َّ ِ
م�سند الإمام �أحمد ،م�سند املكيني ،حديث كعب بن مالك ،رقم احلديث 15371 :رواه احلاكم
( ،)449/3والطرباين ()91/19
الل َ�صلَّى َّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َ -6ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة � ،أَ َّن �أَ َبا َب ْك ٍر َب َعثَ ِف ْال ََّج ِة ا َّلتِي �أَ َّم َر ُه َر ُ�سو ُل َّ ِ
�ش ٌك
َع َل ْي َها َق ْب َل َح َّج ِة ا ْل َو َد ِاع ِف َي ْو ِم الن َّْح ِر ِ ،ف َر ْهطٍ ُي�ؤَ ِّذ ُن ِف الن ِ
َّا�س " �أَ ْن ال َي ُح َّج َب ْع َد ا ْل َعا ِم ُم ْ ِ
َ ،وال َيطُو َف َّن بِا ْل َب ْيتِ ُع ْر َيا ُن " .
يق ،رقم احلديث70 :
ال�ص ِّد ِ
�أبو يعلى املو�صلي ،امل�سندُ ،م ْ�س َن ُد َ�أبِي َب ْك ٍر ِّ
ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري يف �رشح �صحيح البخاري ،يف تف�سري قوله تعاىل } َو�أَذَا ٌن مِ َن
ْب{ [التوبة .]3 :
َّا�س َي ْو َم ْال َِّج ْ أ
َّ ِ
الل َو َر ُ�سو ِل ِه �إِ َل الن ِ
الَك َ ِ
ُنت َع َل ْي َها �إِ َّل ِل َن ْع َل َم
 -٧تف�سري ابن عا�شور �سورة البقرة قوله تعاىلَ :و َما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ك َ
َىع ِق َب ْي ِه
من َين َقل ُِب َعل َ
َمن َي َّت ِب ُع ال َّر ُ�سو َل ِ َّ
 -٨الإ�شارات لأبي حيان التوحيدي
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بقلم :رضا رجب
م ِفي َ
س َ
وه ِإ َلى ال َّل ِه
ش ْي ٍء َف ُر ُّد ُ
الر ُ
يعوا ال َّل َه َوأَ ِط ُ
آم ُنوا أَ ِط ُ
م َف ِإ ْن َت َنا َز ْع ُت ْ
ول َوأُو ِلي ا ْل َأ ْم ِر ِم ْن ُك ْ
يعوا َّ
ين َ
« َيا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
آخ ِر» (األنفال .)20
الر ُ
ول ِإ ْن ُك ْن ُت ْ
َو َّ
ون ِبال َّل ِه َوا ْل َي ْو ِم ا ْل ِ
م ُت ْؤ ِم ُن َ
س ِ
2
يشير التراث الى جملة روايات تتعلق بمناسبة نزول هذه اآلية ،حاصلها تعيين طاعة أمراء السرايا المكلفة
محصلة لن تخرج عن الخطوط العريضة لنهج الرسول (ص) وسيرته في اإلدارة
بتأدية بعض المهام،
ّ
المتوج بالحكمة والصالح.
واإلرشاد
ّ
النبي (ص) على سنها تأسيس ًا وتنظيم ًا لشئون
جاء هذا اإلجراء التنظيمي متوافق ًا مع اإلجراءات التي دأب
ّ
التحول ّية من نظام سادته العشوائية واالستبداد ،واألخذ بيده
المجتمع الوليد في تلك المرحلة التاريخية
ّ
لالنتقال من قيم البداوة الى قيم اإلسالم.
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فمن تعيينه لأ ّول �سفري يف الإ�سالم (م�صعب بن عمري) الذي �أر�سله للمدينة لتنظيم
النبوي ومو�ضعته ليكون
�أمور امل�سلمني حديثي العهد بالإ�سالم� ،إىل ت�أ�سي�سه للم�سجد
ّ
منارة للعلم والعبادة بل ومركزا ً للق�ضاء والت�رشيع ومن�صة لإدارة الروابط الداخلية
ومواجهة الأخطار اخلارجية� ،إىل �إن�شائه ال�سوق احلرّة وو�ضع قواعد االقت�صاد النزيه،
و�س ّن املعاهدات بني النا�س لنظم �أمرهم وبيان حقوق الأفراد وواجباتهم ،وربط
املجتمع بجميع فئاته بالأر�ض وباملواثيق وتق�سيم املدينة لوحدات �إدارية وجعل
النقباء والعيون وامل�ست�شارين..
ثم توالت الإجراءات وكان منها تعيني «�أويل �أمر» ملهام حم ّددة ،ونابعني من ذات
اجلماعة املكلّفة ،كاختيار فرد �أو �أفراد مل�أمورية حمدودة ،وجع َل طاعتهم من طاعة
الر�سول ك�إجراء تنظيمي ،ومل يفرد لهم طاعة منف�صلة ،بل �أحال � ّأي احتمالٍ لنزاع بني
النا�س و�أويل الأمر او بني النا�س �أنف�سهم �إىل اهلل والر�سول بقوله «ف�إن تنازعتم يف
�شيء فردوه اىل اهلل والر�سول.»...
هذا وقد �سار على هدي الر�سول (�ص) �صح ُبه املنتجبون ،فنقر�أ يف و�صية الإمام علي
(ع) �إىل عامله على م�رص مالك الأ�شرت خماطباً �إ ّياه بو�صفه «ويل �أمر» حيث قال:
(وارد ْد �إىل اهلل ور�سوله ما ي�ضلعك من اخلطوب وي�شتبه عليك من الأمور فقد قال اهلل
أحب �إر�شادهم " َيا َ�أ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا َّ
اللَ َو َ�أطِ ي ُعوا
�سبحانه وتعاىل �إىل قوم � ّ
ول ْ أَ
الل َوال َّر ُ�سولِ �إِ ْن ُك ْن ُت ْم
ال ْم ِر مِ ْن ُك ْم َف�إِ ْن َتنَا َز ْع ُت ْم ِف �شَ ْيءٍ َفرُ ُّدو ُه �إِ َل َّ ِ
ال َّر ُ�سو َل َو�أُ ِ
ْ
َ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َذ ِل َك خَ ْيٌ َو�أ ْح َ�س ُن َت�أ ِويلً" (الن�ساء  )59فالر ّد �إىل اهلل الأخذ
ُت�ؤْمِ نُو َن ب َّ ِ
٣
مبحكم كتابه ،والر ّد �إىل الر�سول الأخذ ب�سنته اجلامعة غري املفرّقة).
تنظيمي ،لإحكام �إدارة �أمر ،بتعيني ذوي كفاءة
بهذا التت ّبع يتّ�ضح �أنّها والية �إجراءٍ
ّ
واخت�صا�ص يف مقام ودائرة العمل تلك ،فهي والية حمدودة ولي�ست والية عامة
�شاملة ،و�إال ل�سمعنا ب�أ�سماء ه�ؤالء القادة وقد تولّوا �أمور امل�سلمني يف ال�شئون الأخرى
غري والية هذه ال�رس ّية �أو تلك.

الرث
الإرث ّ

ولكن هل بقي من �أثر ملنا�سبة النزول ،ولل�سياق ،واملنطق ،الذي جاء فيه مفهوم هذه
الآية يف حياة امل�سلمني منذ تر ّبع اال�ستبداد وجثم على �صدر الأمة �إبان العهد الأموي
وما تاله؟ وهل نرى توظيفاً الئقًا لهذا الإجراء يف حياة امل�سلمني اليوم؟ �أم عاثت
املنظومة اجلائرة ف�سادا ً يف مفاهيم �أج ّل كتاب و�أو�ضح �سج ّل للوعي الإن�ساين؟
التخ�ص�صية ،مما �ساهم يف هذا
مل ن�شهد �إال �إ�ساءة توظيف وا�ستخدام لهذه «الوالية»
ّ
الرت ّدي احل�ضاري امل�شهود ،بل ا�ستحال هذا املفهوم ليغدو �أخل�ص مفاهيم اال�ستبداد
ال�سيا�سي واجلربوت الديني ،حني حتالفا ليرتتّب على ذلك كوارث وم� ٍآ�س �أبقت الأمة
أرواح امل�صلحني بدءا ً باحل�سني بن علي �سبط النبي (�ص)
يف ٍ
نزيف دامي �أُزهقت فيه � ُ
يل
التي ُع ّدت -بهذا االنتكا�س والتوظيف اجلائر -حركته الإ�صالحية
خروجا على «و ّ
ً
الأمر» وكفرا ً بالتخويلٍ الإلهي املن�صو�ص ب�إطاعته! بل ودفعت عددا ً من دعاة الإ�صالح

�إىل انتهاج �آليات غري �سلمية للتغيري بعد اغتيال ركيزتي احلرية والعدالة و�إي�صاد
الأبواب يف وجوههم ملحاولة � ّأي تغيري ب�آليات �سلمية تنهى عن املنكر ،لكون مفهوم
«ويل الأمر» بات حمتكرا ً وقدرياً واجب ال�صرب عليه والطاعة �صاحلاً كان �أم فا�سدا ً،
«قانون حمك ٍَم» �أ ّن ( َو َّ
اللُ لَ ُيحِ ُّب ا ْلف ََ�سا َد) (البقرة .)205
رغماً عن
ٍ
تناول الكثريون هذه الآية تناوالً �ساهم يف التعتيم على جوهر املفهوم و�أعطى
ف�سها ب�أنها �أمر بطاعة العلماء
م�ساحة لال�ستغالل والتوظيف اخلاطئ ،فمنهم من ّ
يف كتابه املبني ،وقد غفل عن كون ميدان �أولئك الفقه واحلديث ال ميادين احلياة
ف�ضالً عن ال�سياق الع�سكري الذي نزلت الآية فيه ،وقال �آخرون هم �أ�صحاب حممد
(�ص) ،غافلني عن �أ ّن التاريخ ال ي�ضبط لهم �ش�أناً بهذا اخل�صو�ص وقت نزول الآية �إذ مل
يكونوا معروفني بهذا حينها ،و�آخرون قالوا هم الأمراء والوالة �أو هم �أهل احل ّل والعقد،
قد ت�صدق على بع�ض ه�ؤالء �إال �أنّه ي�صعب القول ب�أنها خم�صو�ص ٌة فيهم وح�سب.
كما �أعطى هذا التناول اخلاطئ للآية م�ساحة للتجاذب املذهبي ،ففي حني ال يبعد
النبي اهلل (�ص) �أج ّل ت�أويل (ولي�س التنزيل) لـ «�أويل الأمر»
�أن يكون �صفوة �أهل بيت
ّ
بحكم مرجعيتهم الإر�شاد ّية كحملة لأرث جدهم (�ص)� ،إال �أن وقفها عليهم وح�رصها
علي (ع) ملالك الأ�شرت-
بهم ..ناهيك عن تطبيقاتهم هم لهذا املفهوم -كما يف عهد ّ
ُيخالف تعاليمهم ومنهجهم ،ويفتقر �إىل الدليل والأ�سا�س ،وينفيه �سياق التنزيل
القر�آين ،وال يعد �سبيال �أف�ضل للتعامل بوعي مع �آيات كتاب اهلل.
مل يرتك �أئ ّمة �أهل البيت ثغرة ميكن �أن تُوظّ ف يف غري مق�صدها �إال و�س ّدوها ،فو�ضعوا
معايري خا�صة ملعرفة �سليم املفاهيم من �سقيمها ،منها ما رواه الإمام جعفر ال�صادق،
عن جده (�ص) �أنه قال :خطب النبي (�ص) مبنى ،فقال «�أيها النا�س ما جاءكم عني
يوافق كتاب اهلل ف�أنا قلته ،وما جاءكم يخالف كتاب اهلل فلم �أقله»
وقال ال�صادق �أي�ضاً�« :إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فاعر�ضوهما على كتاب اهلل،
فما وافق كتاب اهلل فخذوه ،وما خالف كتاب اهلل فردوه» ،. ٤و�أي�ضاً« :كل حديث ال
يوافق كتاب اهلل فهو زخرف». ٥
مو�ضع �آخر ورد فيه ذكر «�أويل الأمر» ال عالقة له ب�أمراء ال�رسايا " َو ِ�إذَا َجا َء ُه ْم َ�أ ْمرٌ
ِّم َن الأَ ْم ِن �أَ ِو ْ َ
ول الأَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن
ال ْو ِف �أَذ ُ
َاعوا ْ ِب ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه �إِ َل ال َّر ُ�سولِ َو�إِ َل �أُ ِ
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه الَ َّت َب ْع ُت ُم ال�شَّ ْيطَا َن �إِ َّال َقلِيال " ، 6بل
َي ْ�ستَن ِبطُو َن ُه مِ ْن ُه ْم َو َل ْوالَ ف َْ�ض ُل َّ ِ
تتعلق مبعلومات تتطلب حتليالً وت�شخي�صاً ال�ستنباط قيمتها وغر�ضها ،يف �ش�أن
أمني بلغة اليوم ،والرجوع هنا ال�ستجالء
لي�س فقهيا وال ع�سكريا ،بل �إ ّما
�سيا�سي �أو � ّ
ّ
يل هذا ال�ش�أن لوقاية املجتمع من ال�شائعات املغر�ضة
احلقيقة ومتييزها من قبل م�سئو ّ
�أو احلروب النف�سية.

املرجعية بني الأم�س واليوم

جاء الإ�سالم ك�ضابط �أو مرجع ُيرجع �إليه كلما ح�صل ميل �أو انحراف لدى الأفراد بل
لكل �أ�شكال النزاعات بني اجلماعات �أو بني مكونات املجتمع وعلى � ّأي م�ستوى ،فكان
الل َوال َّر ُ�سولِ ) هو العودة لهذه املرجعية
قيدا ً للرعية والراعي ،فالر ّد هنا ( َفرُ ُّدو ُه �إِ َل َّ ِ

,,

مفهوم �سام ودعامة املدنية والعقل �ض ّد الفو�ضى

ّ
الحكام وهم السادة ،هم الخبراء
أولو األمر هم

وهم القادة ،هم اآلباء الصلحاء وهم الوكالء،
وهم كل راع صالح مسئول عن رعيته ،ولكن ٌ
كل

,,

في حيزّ ه

حل ّل النزاعات كلما ن�شبت.
يل �أم ٍر ما «مفرت�ض الطاعة» �أو بني
فلو ح�صل نزاع بينكم �أيها امل�ؤمنون وبني و ّ
جماعة وجماعة فالرجوع يكون �إىل اهلل ور�سوله كمرجعية �أعلى حت�سم بها اخلالفات،
�أو ك�سن ٍد م�ضبوط يقع التعويل عليه عند اال�شتباه ،كالوالد ْين هم «�أولو �أمر» يف
ف�صلتها مرجعي ٌة �أعلى منهما:
ح ّيزهما على الأبناء� ،إال �أ ّن هناك حدو ًدا لطاعتهما ّ
ُ�ش َك بِي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم ف ََل تُطِ ْع ُه َما» (لقمان  ،)15وهو
اه َدا َك َعلَى �أَ ْن ت ْ ِ
« َو ِ�إ ْن َج َ
طاعتهما يف املعروف فقط.
ال منا�ص اليوم وللخروج من امل�آزق التي �أنتجها التاريخ من الرجوع للجوهر النا�صع
لهذا املفهوم الذي ُ�ض ّيع ،بجعل املُحكمات �أو القوانني الثابتة هي النطاق احليوي الذي
ينبغي للد�ساتري احلديثة �أن تبحر فيه ،ومنه تُ�صاغ موا�صفات «�أويل الأمر» الذين
ينبغي طاعتهم يف ح ّيز اخت�صا�صهم ،وحت ّدد معايري انتخابهم �أو تعيينهم ،وي�ضبط
هذا املفهوم عملياً عند حتويله لأر�ض الواقع ،بكفاءات تنفيذية وان�ضباط حما�سبي
ليع ّم االزدهار وتُ�صان احلقوق والأوطان.

ولكن هل مفهوم ويل الأمر طارئ على املجتمعات� ،أم حاجة متليها ال�رضورة ل�س ّد
فراغ باعتباره تنظيماً� ،إذ ال ي�سع النا�س دائما �إدارة �أمورهم مبا�رشة ،فالب ّد لهم من
تخويل كفاءات ثقات تلي �أمرهم ( ُيقلّدونهم �أمرهم = ويل الأمر) كالأب لأبنائه ،والكفيل
يل للقا�رصين ،وكل راع حيال رعيته ،حتى تنتهي باحلاكم ال�صالح
لليتامى ،والو ّ
املرت�ضى.
فـ «ويل الأمر» مفهوم �سام ودعامة املدنية والعقل �ضد الفو�ضى ،لكن للتنظيم ال
لال�ستبداد (البد للنا�س من �أمري برّ كان �أم فاجر) ..ب�رشط �أن يكون فجوره على نف�سه ال
على غريه ،و«�أمري» � ْأي يلي «�أمر» (مبهنية واقتدار وحقّ) ،في�أمر ،ف ُيطاع يف معروفِه.
وويل الأمر يكون واجب الطاعة �إن كان �سائرا ً على هدي املرجعيات الأعلى (اهلل -
الر�سول) مبا ميثّله مفهوم «اهلل» و�صفاته مِ ن حمكمات احل ّق والعدل و�سائر الق َيم،
ومبا ميثّله «الر�سول» من النموذج التطبيقي املع�صوم لتلك املحكمات على �أر�ض
يل
يل الأمر» تابعة ولي�ست طاعة م�ستقلّة ،و ّ
الواقع� ،أي املثيل الناطق� ،إذ �أ ّن طاعة «و ّ
الأمر مرجعية �إدارية تنفيذ ّية ولي�س مرجعية د�ستورية� ،إذ �أ ّن النزاع قد يكون معه،
و�شعب مع �سلطاتِه ،فالب ّد من
كحال نزاع جمموعة مع قائدها ،ومعلّمني مع مديرهم،
ٍ
تول �أمرهم ،و�إال عادت النا�س عبيدا ً ،وع ّم
يل و َمن ّ
وجود مرجعية قانونية �أعلى من الو ّ
و�شع له ،ومل ي�أمن املظلومون ،ف�إ ّما ُيقهرون ويقع الف�ساد� ،أو يثورون ويقع
الف�ساد ُ َّ
احلالتي.
يحب الف�ساد ،يف
ْ
الدمار والف�ساد ،واهلل ال ّ
«�أولو الأمر» مقام اجتهاد ولي�س مقام مع�صوم ،لذلك ا�ستتبع الأمر وجود �آلية حل�سم
�أية خالفات ميكن �أن تن�ش�أ معهم ،يف قوله «ف� ْإن تنازعتم» �إ�شارة وا�ضحة لإمكانية
خا�صة مع عدم ذكرهم يف مرجع ّية ح ّل النزاع،
ح�صول النزاع مع «�أويل الأمر»
ّ
كت�أكيد على انتفاء الع�صمة عنهم و�إال لأمر بطاعتهم على ك ّل حال دون الرجوع
ملرجعيات �أعلى حل ّل النزاعات ،كما �أنه مل يحرّم وجود نزاع معهم �أ�صالً ،و�إالّ � ّأ�س�س
لقتل احلقّ.
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,,

«وأولي األمر منكم»

من قوله «أولي األمر منكم» ولم يقل «ولي األمر» ،نفهم لزوم تو ّفر كفاءات
قياد ّية ولم يحصرها بفرد ،فالبد أن يكونوا من أصحاب االختصاص والخبرة
يتسيد على مهندسين
أن
بالشأن الذي ُأ ّمروا عليه ،فال مجال لطبيب ْ
ّ
الصحي،
ومع ّلمين في شأن عمراني وتعليمي ،لكنّ ه كذلك في الشأن
ّ

وجهت الآية �إىل �أ ّن الرجوع للمرجعيات الأعلى (التي فيها ثبات احلقّ) هو
كما ّ
ْ
َ
يل»« ،ت�أويال» هي �أن «ي�ؤول»
الرجوع الأف�ضل يف قوله « َذ ِل َك خَ ْيٌ َو�أ ْح َ�س ُن َت�أ ِو ً
املتنازعون للم�صدر «الأ ّول» وال تعني «تف�سريا» ،ف�أح�سن ت�أويال تعني �أ ّن ذلك هو
احل ّل و�أح�سن «�إرجاع» ،ولي�س الرجوع لآليات ح�سم �أخرى كالق ّوة �أو ح�شد الكرثة �أو
غريها لاللتفاف على املرجعية العادلة ،النزيهة ،واحلقّة ،وتتمثّل هذه املرجعيات
اليوم يف الد�ساتري واملحكمات والقوانني الثابتة (متثّل مفهوم «اهلل» القر�آين باعتباره
مرجعية ثابتة جامعة ال متيل لأحد وال حتيف على �أحد) ،ولي�س من مرجعية �أكرث
�صالبة وثباتاً ودواماً من املرجعية العقد ّية (الد�ساتري مثالً) يف مقابل تلك الطارئة �أو
املفرو�ضة� ،أو حتكيم جهات حيادية عقالئية �صاحلة (متثّل مفهوم «الر�سول» القر�آين
باعتبارها مرجعية تطبيقية لقيم اخلري وثوابت ال�صالح).

,,

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

مع�صومني ويجتهدون بح�سب ما �أوتوا من اخلربة والعلم يف جمال اخت�صا�صهم فقد
احتُمل �أن ين�ش�أ خالفٌ معهم ،وا�ستثناهم من املرجعية التي �أمر النا�س (الرع ّية يف
احل ّيز/الأمر) بالرجوع لها حل�سم اخلالف و�أحاله �إىل مرجعيات �أعلى�« ،أولو الأمر»
إلهي مفتوح بل ب�ضوابط عند حتويله لأر�ض الواقع تخ�ضع ملعايري
غري خم ّولني ٍ ّ
بن�ص � ّ
خربة ورقابة وحما�سبة ،مثلما ُح ّددت املرجعية العليا وث ّبت مو�ضعها ليكون الرجوع
�إليها (الت�أويل) هو «خريٌ» -لل�سلم وا�ستتباب الأمور والنفو�س -مِ ن الرجوع لغريها.
نحن �أمام �أزمات م�ستع�صية �أنتجها التاريخ فلعبت بال�سيا�سة والدين ،ولي�س �أمامنا
للخروج منها �إال �إعادة العقل لقراءة القر�آن الكرمي بوعي ُي�سقط كل �أ�شكال النفع ّيات
والتوظيفات املغر�ضة لآياته..

التو�سع يف فهم الآية وروابطها
ّ
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ولاللتزام ب�سعة املفهوم وعدم ح�رصه ،وللت�أكيد على حركة القر�آن التفاعلية والواعية
يف الق�ضايا العملية العابرة للزمان ،وانطالقاً من كون املفهوم �أمرا ً عقالنيا و�صحيحاً
يف ذاته ،ال جمرّد �أمر ديني تعبدي منزوع العلّة وا�ستعبادي للعباد وم�ستخفّ
بالعقول ،نرى �إمكانية انطباقه على مناذج تعاقدية �أخرى بنا ًء على هند�سة مفاهيم
الآية وروابطها ،فوجود جماعة معينة مهت ّمة مبهنة �أو بق�ضيةٍ  ،وحتمل ق َيماً م�شرتكة
وغايات مثلى و�أهدافاً واحدة ُت�ؤمن بها ،فمفاهيم الآية ت�شملها كم�صاديق ذات نف�س
الفعالية يف ح ّيزها.
تتحول «طاعة اهلل وطاعة ر�سوله» �إىل طاعة مرجعيات د�ستور ّية م�ستنبطة من قيم
يل (تنفيذي) وهو
اجلماعة املعنية الفطرية وثقافتها ،وطاعة «�أويل الأمر» اىل طاعة و ّ
هنا واجب الطاعة فيما تعاقدوا عليه ،تت�أكّد واليته �رشعيا (قانونيا) بت�أكّد كفاءته
تول (يف ح ّيزها) ،وان�ضباطه مب�ضبطة حما�سبية قانونية ح ّددت
والتزامه فيما ّ
تفا�صيلها مرجعي ٌة �رشعي ٌة تعاقد ّية.
ومن قوله «�أويل الأمر منكم» ومل يقل «ويل الأمر» نفهم لزوم توفّر كفاءات قياد ّية
ومل يح�رصها بفرد ،فالبد �أن يكونوا من �أ�صحاب االخت�صا�ص واخلربة بال�ش�أن الذي
�أُ ّمروا عليه ،فال جمال لطبيب � ْأن يت�س ّيد على مهند�سني ومعلّمني يف �ش�أن عمراين
ال�صحي ،ولو �أ ّن �أطباء
وتعليمي ،لكنّه كذلك يف ال�ش�أن
خمت�صني �أوجبوا تدبريا ً
ّ
ّ
لأ ّن هناك وباء قادماً فالواجب �رشعاً (قانوناً) اتّباع الأمر ،ث ّم هم املحا�سبون� ،أو
خبريا ً اقت�صادياً ي�شري على الدولة لتجنب الك�ساد والفو�ضى ،فكلهم "والة �أمور" فيما
اخت�صوا به ،وكلهم �أهل �شورى.
ّ
خمت�صني ،وويل الأمر يف الق�ضاء جلنة
فويل الأمر يف ال�شئون الطبية جلنة �أطباء
ّ
خمت�صة ،وويل �أمر التعليم جلنة تعليمية ذات كفاءة ونزاهة ،والفلكي
ق�ضائية عادلة
ّ
يف اخت�صا�صه ،املهند�س يف اخت�صا�صه ،اخلبري االقت�صادي ...،وكذلك املري�ض مع
طبيبه ،اليتيم مع و�ص ّيه الأمني ،الطالب مع مد ّر�سه ،االبن مع �أبيه ال�صالح ..الخ.
وختاماً ،ف�أولو الأمر هم احلكّام وهم ال�سادة ،هم اخلرباء وهم القادة ،هم الآباء ال�صلحاء
وهم الوكالء ،وهم كل راع �صالح م�سئول عن رعيته ،ولكن ك ٌل يف حيزّه ،ولأنهم غري

� .1سورة الن�ساء ()59
� .2أ� -صحيح البخاري :نزلت يف عبد اهلل بن حذافة� ،إذ بعثه النبي (�ص) يف �رسية.
ب -امل�سند ( )82/1و�صحيح البخاري ( ،)4340و�صحيح م�سلم ( :)1840بعث ر�سول اهلل
(�ص) �رسية ،وا�ستعمل عليهم رجال من الأن�صار ،فلما خرجوا َو َجد عليهم يف �شيء .فقال
لهم� :ألي�س قد �أمركم ر�سول اهلل (�ص) �أن تطيعوين؟ قالوا :بلى ،قال :اجمعوا يل حطبا .ثم دعا
بنار ف�أ�رضمها فيه ،ثم قال :عزمت عليكم لتدخلنها ،فه ّم القوم �أن يدخلوها ،فقال لهم �شاب
منهم� :إمنا فررمت �إىل ر�سول اهلل (�ص) من النار ،فال تعجلوا حتى تلقوا ر�سول اهلل (�ص) ،ف�إن
�أمركم �أن تدخلوها فادخلوها .قال :فرجعوا �إىل ر�سول اهلل (�ص) ف�أخربوه ،فقال لهم« :لو
دخلتموها ما خرجتم منها �أبدا؛ �إمنا الطاعة يف املعروف».
ج -ويف �أبن كثري�( :أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر منكم) :بعث ر�سول اهلل (�ص)
�رسية عليها خالد بن الوليد ،وفيها عمار بن يا�رس ،ف�ساروا قبل القوم الذين يريدون ،فلما
بلغوا قريبا منهم عر�سوا ،و�أتاهم ذو العيينتني ف�أخربهم ،ف�أ�صبحوا قد هربوا غري رجل .ف�أمر
�أهله فجمعوا متاعهم ،ثم �أقبل مي�شي يف ظلمة الليل ،حتى �أتى ع�سكر خالد ،ف�س�أل عن عمار
بن يا�رس ،ف�أتاه فقال :يا �أبا اليقظان� ،إين قد �أ�سلمت و�شهدت �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أ ّن حممدا
عبده ور�سوله ،و�إن قومي ملا �سمعوا بكم هربوا ،و�إين بقيت ،فهل �إ�سالمي نافعي غدا ،و�إال
هربت؟ قال عمار :بل هو ينفعك ،ف�أقم ،ف�أقام ،فلما �أ�صبحوا �أغار خالد فلم يجد �أحدا غري
الرجل ،ف�أخذه و�أخذ ماله .فبلغ عمارا اخلرب ،ف�أتى خالدا فقال :خ ّل عن الرجل ف�إنه قد �أ�سلم،
و�إنه يف �أمان مني .فقال خالد :وفيم �أنت جتري؟ فا�ست ّبا وارتفعا �إىل النبي (�ص) ،ف�أجاز �أمان
عمار ،ونهاه �أن يجري الثانية على �أمري.
« .3عهد الإمام علي بن �أبي طالب اىل مالك الأ�شرت» نهج البالغة
 .4و�سائل ال�شيعة  84 / 18ح 29 -
 .5و�سائل ال�شيعة  79 / 18ح 14 -
� .6سورة الن�ساء ()83

القرآن يرفض
المذهبية
بقلم :ساجدة سبت

حذّر القر�آن امل�سلمني من ظاهرة التمذهب منذ الع�رص الأول ،وك�أنه ي�ست�رشف
املحذور الذي �سيقعون فيه م�ستقبال ،و�رضب لهم مثال بال�رصاع القائم بني اليهود
والن�صارى ،وك ّل منهما ي ّدعي ب�أنّه املمثل ال�رشعي والفرقة الناجيةَ " :وقَالَتِ
ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َ�ستِ الن ََّ�صا َرى َعلَى �شَ ْيءٍ َوقَالَتِ الن ََّ�صا َرى َل ْي َ�ستِ ا ْل َي ُهو ُد َعلَى �شَ ْيءٍ
َاب َك َذ ِل َك قَا َل ا َّلذِي َن لَ َي ْع َل ُمو َن مِ ْث َل َق ْو ِل ِه ْم ف َّ
َاللُ َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم
َو ُه ْم َي ْتلُو َن ا ْل ِكت َ
َ
ا ْل ِق َيا َم ِة فِي َما كَانُوا فِي ِه َيخْ َت ِلفُو َن" (البقرةَ " ،)113-وقَالُوا كُونُوا ُهو ًدا �أ ْو ن ََ�صا َرى
ني" (البقرة.)135-
َت ْه َت ُدوا ُق ْل َب ْل مِ َّل َة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َحنِيفًا َو َما كَا َن مِ َن ْال ْ ِ
ُ�ش ِك َ
اليهودية طائفة ولي�ست دينا ،وكذلك الن�صارى ،وذكرُ الوحي لهذه امل�سميات لي�س
من باب الإقرار بها ،بل لبيان ف�سادها واعوجاجها ،ولنقد مقوالتها ال�ضيقة؛ (وقالوا)
(وقالت) ،حتذيرا للم�سلمني من مغبة هذا التوجه ،ومعاجلته عرب الت�أ�سي�س ملبد�أ
يرف�ض الفُرقة ،ويدح�ض فكرة الفِرقة الناجية واملمثل احل�رصي ل�رشع اهلل ،لنقر�أ
ُوب َو ْ أَ
ال ْ�س َباطَ
املوقف القر�آين�" :أَ ْم َتقُولُو َن ِ�إ َّن ِ�إ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َماعِ ي َل َو ِ�إ ْ�س َحاقَ َو َي ْعق َ
كَانُوا ُهو ًدا �أَ ْو ن ََ�صا َرى ُق ْل َ�أ�أَ ْن ُت ْم َ�أ ْع َل ُم �أَ ِم َّ
الل
م ْن َك َت َم �شَ َها َد ًة عِ ْن َد ُه مِ َن َّ ِ
اللُ َو َم ْن �أَظْ َل ُم ِ َّ
َو َما َّ
َ�صا ِن ًّيا
اللُ ِبغَافِلٍ َع َّما َت ْع َملُو َن" (البقرةَ " ،)140-ما كَا َن �إِ ْب َراهِ ي ُم َي ُهو ِد ًّيا َولَ ن ْ َ
ني" (�آل عمران.)67-
َو َل ِك ْن كَا َن َحنِيفًا ُم ْ�س ِل ًما َو َما كَا َن مِ َن ْال ْ ِ
ُ�ش ِك َ
املذهب �صناعة ب�رشية ،هو جمموعة من الآراء والنظريات العلمية واملعتقدات
ذات �صبغة دينية واجتماعية وفل�سفية ،احلق فيها �أمر ن�سبي ،ولكنها لي�ست
الدين ،و�إن ا ّدعت �أنّها الن�سخة الأف�ضل والأكمل من بني الن�سخ الأخرى ،والقر�آن
يح ّدد ب�شكل جلي الهوية الدينية التي ينبغي االنت�ساب �إليها ،جلميع �أتباع الر�سل
وو�صوا �أبناءهم بها جيال بعد جيل:
دون ا�ستثناء ،الهوية التي �أكّد عليها الأنبياءّ ،

ُوب
"�إِ ْذ قَا َل َل ُه َر ُّب ُه �أَ ْ�س ِل ْم قَا َل َ�أ ْ�س َل ْم ُت ِل َر ِّب ا ْل َع َ ِ
ال َ
نيَ ،و َو َّ�صى ِب َها �إِ ْب َراهِ ي ُم َبنِي ِه َو َي ْعق ُ
َيا َبن َِّي �إِ َّن ّ
ا�ص َطفَى َل ُك ُم ال ِّدي َن َفالَ َتُو ُت َّن �إَ َّال َو�أَنتُم ُّم ْ�س ِل ُمو َن" (البقرة)132-131:
اللَ ْ
توحد جميع العباد �شعوريا ،وت�سمو بهم �أخالقيا ،وال ت�سمح مبا
�صبغة اهلل التي ّ
ميزق ن�سيجهم الب�رشي ،وال تقبل تفاخر �أحدهم على الآخر� ،أو اال�ستعالء عليه
بعرق �أو دين �أو مال ،بل تدعوهم لأن يتناغموا مع �أ�شكال اختالفاتهم يف الآراء
والأديان والثقافات ،ليتعارفوا ويتكاملوا ولي�سود بينهم ال�سالم الذي هو جوهر
الل ِ�ص ْب َغ ًة َون َْح ُن َل ُه َعا ِب ُدو َن"
الل َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن مِ َن َّ ِ
"�ص ْب َغ َة َّ ِ
هويتهم امل�شرتكةِ ،
(البقرة.)138 -
اللب بت�ضييعهم هدي القر�آن ،فا ّدعى
لب الإ�سالم� ،إال �أ ّن امل�سلمني �أ�ضاعوا ّ
هذا هو ّ
كل مذهب كماله و�ضالل وف�ساد املذاهب الأخرى ،ف�أعادوا اخلطاب الذي حذّر
ال َّن َة �إِالَّ َمن كَا َن ُهو ًدا �أَ ْو ن ََ�صا َرى ِت ْل َك َ�أ َما ِن ُّي ُه ْم"
منه القر�آن " َوقَالُوا ْ لَن َي ْدخُ َل ْ َ
(البقرة .)111-ويف ع�رصنا الراهن ،نرى بو�ضوح كيف يكرّر �أتباع املذاهب �أفعال
و�أقوال اليهود والن�صارى الذين ذ ّمهم القر�آن الكرمي ،فال�سنة تقول ب�أن ال�شيعة لن
يدخلوا اجلنة ،وال�شيعة تقول �أن ال�سنة لن يدخلوا اجلنة ،فذاقوا جميعا ك�أ�س
التمزّق والتخلّف واالنهيار.
لو حكّمنا كتاب اهلل �سبحانه ،ال�ستنكرنا فكرة مت ّيز مذهب على �آخر� ،أو �أي
من الت�صنيفات الدينية التي ا�صطنعها النا�س ،ول�ص ّدقنا عملياً قوله ال�رصيح
ب�أ ّن الطريق الوحيد لبلوغ مر�ضاة اهلل و�سعادة النا�س ،هي �أن يكونوا م�سلمني
ل
م�ساملني حم�سنني ،حمبني اخلري لبني الإن�سان كافةَ " ،بلَى َم ْن �أَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه ِ َّ ِ
م�سِ ٌن َف َل ُه �أَ ْجرُ ُه عِ ن َد َر ِ ّب ِه َوالَ خَ ْوفٌ َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َي ْح َزنُو َن" (البقرة.)112-
َو ُه َو ُ ْ
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ال إكراه
فيما حكاه سبحانه من كالم المستكبرين من قوم النبي شعيب (ع) قولهمَ « :ل ُن ْخ ِر َج َّن َ
ك َيا
ُ
آم ُنوا َم َع َ
ود َّن ِفي ِم َّل ِت َنا» (األعراف ،)88-فأجابهم (ع)« :أَ َو َل ْو ُك َّنا
ش َع ْي ُ
ك ِم ْن َق ْر َي ِت َنا أَ ْو َل َت ُع ُ
ين َ
ب َوا َّل ِذ َ
وأن الناس متفقون
أمر يفترض أن يكون بديهي ًاّ ،
ين؟» (األعرافّ ،)88-
ار ِه َ
إن جوابه (ع) يع ّبر عن ٍ
َك ِ
أن الدين يجب أن يترك في دائرة االختيار ،وأنه ّ
حق من حقوق اإلنسان البديهية التي ال يجوز
عليه ،وهو ّ
أي حال من األحوال ،بحيث ال ُيحال بينه وبين اختياره لمعتقده ،وال إكراهه على معتقد ال
سلبها في ّ
يرتضيه.
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في الدين
بقلم :ابراهيم الجفيري
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ال إكراه في الدين
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هذا ما ي�ؤمن به الأنبياء (ع) �إمياناً مطلقاً ،كونهم يتعاملون مبو�ضوعية تامة مع
الأ�شياء ،لعلمهم اليقيني �أ ّن العقيدة اختيا ٌر ،و�أنها يف جوهرها غري قابلة للإكراه.
فهذا نبي اهلل نوح (ع) يجادل قومه حول البديهية نف�سها ،وبذات اللغة" :قَا َل َيا َق ْو ِم
وها
َان َر ْح َم ًة مِ ْن عِ ْن ِد ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم �أَ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
�أَ َر َ�أ ْي ُت ْم ِ�إ ْن ك ُ
ُنت َعلَى َب ِّينَةٍ مِ ْن َر ِّبي َو�آت ِ
َو�أَ ْن ُت ْم َل َها كَا ِر ُهو َن" (هود ،)28-فلقد �شهدنا احل ّق ور�أيناه بعني اليقني ،وهو م�شه ٌد
معوجة واتّبعتم
مفتوح ميكن للجميع �أن يراه ،لكنكم �سلكتم مع هذا احلق طرقاً
ّ
ف�صددت قلوبكم عن �شهوده ،في�ستحيل �إكراه قلوبكم و�إلزامها
املعاندين امل�ستكربين،
ُ
ب�أم ٍر تكرهونه.
أ�سا�س جوهر احلياة ،بها تتل ّون ،وعليها
�
ّها
ن
ل
أ
إكراه،
ال
تقبل
ال
أنبياء
ال
عند
فالعقيدة
ُ
تتكئ ،فهي م�صدر �إلهامها وقيامها وقعودها ،و�سلمها وحربها!
كما �أ ّن العقيدة هي الربنامج الذي ي�سري الإن�سان وفقه يف م�شاعره ومواقفه ،كونها
انعكا�ساً ملا لديه من فكرةٍ عن نف�سه ،وعن الكون وقواه ،وعن احلياة وما بعدها ،و�إن
كان ث ّمة مرحلة للم�ؤاخذة واحل�ساب! من �أجل ذلك كان جانبها مق ّد�ساً ال ُي ّ�س ،ومن
�أجل ذلك احتلت قمة الهرم يف دائرة االختيار الإن�ساين ،ولهذا مل ميار�س الأنبياء (ع)
� ّأي �إكراهٍ على �أحد لإدخاله يف دينهم احلقّ.
كيف؟ وهم يعلمون �أ ّن الق�ضية راجعة للعقل ولي�س للج�سد الذي قد يبدي لك
االن�صياع ،غري �أ ّن عقله وقلبه مل يتزحزحا عما هما فيه.
فهل يح ِّولون النا�س �إىل منافقني متظاهرين بالإميان وقلوبهم يف اجتاهٍ معاك�س؟ ال
ميكن ملن يعرف الدين اخلال�ص �أن ُيكره �أحدا ً عليه.
وعلى الذين يف�رسّون بع�ض الآيات والأحاديث خالف هذا فليت�أ ّملوا هذه احلقيقة،
ويجعلوا منها مقا�ساً ثابتاً ال اعوجاج فيه ،وغري قابلٍ للن�سخ الذي ي ّدعون ،بينما
يقول التاريخ -وفقاً للقر�آن� -أ ّن الذين كفروا هم الذين يحاولون ق�رس �أنبيائهم ومن
معهم من امل�ؤمنني على ترك دينهم الذي م َّن اهلل عليهم بهَ " :وقَا َل ا َّلذِي َن َك َفرُوا ِلرُ ُ�س ِل ِه ْم
َلنُخْ ِر َج َّن ُك ْم مِ ْن �أَ ْر ِ�ضنَا �أَ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِف مِ َّل ِتنَا" (�إبراهيم ،)13-ف�أعداء اهلل هم املمار�سون
حجة دينهم الباطل ،وكجزء من حاجتهم ال�ستعباد النا�س بطاغوتهم،
الإكراه ل�ضعف ّ
�أما �أوليا�ؤه (ع) فلم ميار�سوا الإكراه �أبدا ً لأ ّن ُمر�سلهم �سبحانه لي�س ب�ضعيف الربهان،
�أو بحاجة لعبيد يق ّوون ملكه!
النبي(�ص) -يف فقه
بينما الأمر هو هكذا ،و�إذا به ينقلب ر�أ�ساً على عقب ،وي�صبح
ّ
ال�سلطنة والهيمنة -م�أمورا ً ب�أن يقاتل الآخرين حتى ي�ؤمنوا! وهذا معناه �أنه مار�س
الإكراه وب�أب�شع �صوره ،ف َرووا �أنّه (�ص) قال�" :أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى ي�شهدوا � ْأن ال

�إله �إال اهلل"! نا�سخاً بذلك (ال �إكراه يف الدين) ،وعلى فر�ض �أنه (�ص) قال ذلك ،فالالزم
�إرجاع هذا الأثَر �إىل املحكَم ،و�أن ُيو�ضع يف �سياقه التاريخي لك�شف مدلوله ،الذي ال
ميكن بحال �أن ين�سخ حكم اهلل الع ْدل (ال �إكراه يف الدين) ،و�إذا �أخذنا املعارك الثالث؛
أحزاب مثاالً ،والتي كانت غاية قري�ش منها الق�ضاء على �أمة امل�سلمني
بدرا ً و�أحدا ً وال َ
الفتية ،هنا ن�س�أل :ما الذي يجب على امل�سلمني فعله حينئذٍ؟ �ألي�س عليهم الدفاع عن
بع�ض حماربي قري�ش (�إذ كان بع�ضهم كارها
وجودهم و�أنف�سهم ودينهم؟ و�إذا �أعلن ث ّمة ُ
ملقاتلة امل�سلمني كونهم �أهله وقومه) �أعلنوا �إ�سالمهم �أثناء القتال؟ هل على املقاتلني
امل�سلمني موا�صلة قتالهم؟! �أم قبولهم ك�إخوان لهم ،حيث انتفى امل�س ّوغ وهو العدوان؟
ولو وا�صلوا قتال الذين �أ�سلموا� ،ألن تكون مالمتهم كمالمة �أ�سامة بن زيد يف الق�ضية
حمارب يف ميدان املعركة فقال" :ال �إله �إال
امل�شهورة ،حني �أهوى ب�سيفه على كافر
ٍ
النبي الكرمي (�ص) مبا حدث،
اهلل" ،فلم مي�سك �أ�سامة �سيفه وقتله ،فلما رجعوا و�أخربوا
ّ
ذ ّمه (�ص) وتربّ�أ من فعلته قائال�" :أقتلته بعدما قال ال �إله �إال اهلل؟" فقال" :يا ر�سول
اهلل� ،إمنا قالها خوفاً" ،فقال (�ص) :هال �شققت عن قلبه؟!
فالالزم للعاقل من � ّأي ملّة مقاتلة َمن يقاتله ويعتدي عليه ال َمن ي�سامله� ،أو يكفّ
اعتداءه ويرجع مولّياً� ،أو َمن يدخل يف دينه راغباً ،كما قال (�ص)�" :أمرت �أن �أقاتل
النا�س حتى ي�شهدوا �أن ال �إله �إال اهلل"� ،أي �أمرت �أن �أقاتل النا�س "التي تقاتلني" وهذا
الل
هو الطبيعي ..ولي�س ك ّل النا�س ،هذا هو �سياقها ،قال تعاىلَ " :وقَا ِتلُوا ِف َ�سبِي ِل َّ ِ
ا َّلذِي َن ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َوال َت ْع َت ُدوا �إِ َّن َّ
اللَ ال ُيحِ ُّب ْ ُ
ال ْع َتدِي َن" (البقرة� )190-أي اقت�رصوا على
مقاتلة من يقاتلكم ،فقتال غري املقاتلني اعتداء ،وهكذا كانت معاركه (�ص) مقاتلة
املقاتلني املعتدين لكفّهم فقط ،ال من �أجل �إدخالهم يف الدين ،و�إالّ �أين ذهبت "لكم
دينكم ويل دين" املكّية؟ و�أين تذهب "ال �إكراه يف الدين" املدن ّية؟! و�أختها( :ال َي ْن َها ُك ُم
َّ
ل ُيقَا ِتلُو ُك ْم ِف ال ِّدي ِن َو َ ْ
اللُ َع ِن ا َّلذِي َن َ ْ
وه ْم َو ُتقْ�سِ طُوا
َب ُ
ل ُيخْ ِر ُجو ُك ْم مِ ْن ِد َيا ِر ُك ْم �أَ ْن ت َ ُّ
�إِ َل ْي ِه ْم)(املمتحنة)8:؟!
وحتى ت�ؤتي قاعدة "ال �إكراه يف الدين" ثمارها ،الب ّد جلميع الأطراف من االلتزام بها،
ملا توفّره قاعدة "ال �إكراه" من �أمن �رضوري للجميع ،من حيث �أن االلتزام بها مينع
أ�صح و�أقد�س ديانة �أو طائفة �أو تيار� ،سجاالت قد
الدخول يف �سجاالت حول �أف�ضل و� ّ
تبد�أ بالكالم ،وتداعياته قد تف�ضي �إىل القتال والدمار.
وهكذا ت�شتغل الأمم طوال عمرها بحروب باردة دينية� ،أو رمبا حروب جهنّمية ،دون �أن
ينتهي هذا ال�رصاع �إالّ �إىل مزيد من ال�رشور والطغيان والف�ساد با�سم الأديان.
فالدين �أكرث الأ�شياء ا�ستمرارا ً يف حياة الب�رش ،و�أكرثها ح�سا�سية وتقدي�ساً ،وال ميكن

,,
ُفتِ َح طريق بديل عن اإلكراه لدعوة اإلنسان العتناق الدين ،معتقدًا ،ومنهجًا
«ادعُ
للحياة ،هو الدعوة للدين بالحكمة ،والموعظة الحسنة ،قال تعالى ْ
يل َر ِّب َ
سنَ ةِ »
سبِ ِ
ك بِا ْل ِح ْك َمةِ َوا ْل َم ْوعِ َظةِ ا ْل َح َ
ِإ َلى َ

,,
�أن نتخلّ�ص من براثن اال�ستبداد �إال بالعودة �إىل قاعدتنا الذهبية "ال �إكراه يف الدين"،
ربا الطرف الوحيد!
التي كان القادة الأنبياء (ع) �أكرث الأطراف بها التزاماً ،بل ّ
غري �أ ّن التزام بع�ض بها دون بع�ض ال ي�ضمن للجميع الأمن وال�سالمة من عاديات
الإكراه و�أحكام اجلور والعدوان؛ من تهديد ووعيد ،و�إهانات وتعذيب ،ومقاطعة
وتهمي�ش ،ومالحقات و�إيذاء ،ونفي و�سجن ،وت�شت ّد لتكون قتالً و�إزهاقاً لأرواح ،ف�سبيل
مفتوح على �رشور كثرية ،وقد نال �أنبياء اهلل �أكرب ق�سط من هذه ال�رشور.
الإكراه
ٌ
ربا الأكرث يدرك �أهمية هذه القاعدة حني يكون مظلوماً وقليالً وغريباً ،لكن النا�س
ّ
ُي�صبحون بالإلفة واالعتياد والق ّوة الإرثية والك ّم العددي متع�ص ّبني وغالة يف
عقائدهم ،فيجعلون الإكراه عقيدتهم وم�سلكهم.

قاعدة لكل امل�ستويات:

الإكراه املحرّم واملمنوع ي�شمل كل �إكراه ُيراد منه �سلب حرية الإن�سان يف اختياره
لدينه ومعتقده� ،سواء كان ذلك على م�ستوى الدين؛ فله احلق �أن يختار ما ي�شاء من
دين ،وهو وحده َمن يتح ّمل نتيجة اختياره ،وال يح ّق لأحد �أن مينعه ق�رسا ً من ذلك� ،أو
�إكراهه ليتح ّول ملعتقد يرف�ضه ،كما �أ ّن له احلق يف �أن ينتمي ل ّأي طائفة ي�شاء داخل
دينه ،و�أن ينتمي ملا ي�شاء من تيارات طائفته ،وله �أن يختار تفا�صيل فكره من � ّأي
جهة �شاء تبعاً لقوله تعاىل" :ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ِم ُعو َن ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعو َن �أَ ْح َ�س َن ُه" (الزمر)18-
والتي ميكن تطبيقها على التقليد الفقهي ،وعلى غريه من جماالت االختيار ،كرتجيح
ر�أي على غريه يف التف�سري� ،أو االقت�صاد� ،أو ال�سيا�سة� ،أو التاريخ ،ولي�س لأحد احلق يف
التو�صي عليهم ،وال اتهامهم باخلروج عن امللة وال�رشيعة
م�صادرة اختيار الآخرين� ،أو
ّ
وك�أنّه مالكها� ،أو رميهم بالزندقة والف�سوق ،ملجرّد خمالفتهم م�ألوف طائفته �أو
معتقده وجماعته.
املرجح �أ ّن كثريا ً من املتدينني يحجمون عن التعبري عن ر�أيهم يف املجاالت
ومن
ّ
الآنفة ،ويتخلّون ع ّما يرونه حقاً من وجهة نظرهم ،خوفاً من رميهم بواحدة من هذه
املدافع القاتلة!
ومن دون �شك �أ ّن حرية الر�أي -يف جغرافيتنا الدينية -خمنوقة ومك ّممة� ،إن مل
تكن م�سلوبة بالكامل ،و�أ ّن مدافع تلك االتهامات من�صوبة على مدار ال�ساعة ،تتعقب
"راداراتُها" ك ّل ر�أي غريب خارج على امل�ألوف ،فتوجه �إىل �صاحبه ر�شقات التهم
املعلّبة ما ينا�سب درجة انحرافه! على منط مدر�سة "�أو لتعو ُد ّن يف ملتنا".

فمن �أين جاءنا التكفري؟ ومن �أين جاءتنا االتهامات احلاطّ ة الأخرى؟ وهل لها مرج ٌع
غري الإكراه؟ �ألي�ست هي هو؟ لكن بلكنة دينية!
" َوقَال َْت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َ�س ْت الن ََّ�صا َرى َعلَى �شَ ْيءٍ َوقَال َْت الن ََّ�صا َرى َل ْي َ�س ْت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى �شَ ْيءٍ
َاب َك َذ ِل َك قَا َل ا َّلذِي َن ال َي ْع َل ُمو َن مِ ْث َل َق ْو ِل ِه ْم" (البقرة ،)113-فهل ورثنا
َو ُه ْم َي ْتلُو َن ا ْل ِكت َ
هذا التقاذف حذ َو النعل بالنعل؟
املتع�صب
�أنتم ل�ستم على �شيء� ،أنتم ل�ستُم م�سلمني ،عملكُم باطل ...هكذا يقول امل�سلم
ّ
متع�ص ُب الأخرى :بل �أنتم ال مرحباً بكم،
من طائفة مل�سلمي الطائفة الأخرى ،فيجيبه
ّ
�أنتم ل�ستم على �شيءٍ  ،ولو �س�ألنا كلي هذين الأحمقني :وكيف يعود ه�ؤالء الذين لي�سوا
على �شيءٍ �إىل الإ�سالم،؟ لأجاب :بالتح ّول �إىل مذهبنا� ،إذا ً هذه �أخت (�أو لتعود ّن يف
ملتنا)!
ولقد را َفقَنا هذا التع�صب الطائفي منذ �أم ٍد بعيد ،فحج َبنا عن جوهر ديننا وحال
بيننا وبني قيامنا ك�أ ّمةٍ فاعلةٍ بني الأمم ،وحجبنا �أي�ضاً عن حتمل م�سئولياتنا جتاه
الغي كلّه من �آثار الإكراه الديني.
الآخرين ،بعد ْ
حجب العقل وتخويفه وخنقه ،هذا ّ
�إننا �أمة م�شبعة بالإكراه الديني� ،شعرنا �أم مل ن�شعر ،ويكرث فينا م�صادرة الر�أي الآخر،
ورمي من يخالفنا يف � ّأي جانب من الدين ،بالف�سق ،والزندقة ،وترك امللة.
ولقد �أن�ضب الإكراه �إن�سان ّيتنا ،وحرّيتنا ،وعقلنا ،و�أمننا ،دون �شعور منا ،فكلّما ارتفع
�صوت التكفري انخف�ضت الثقة والأمن بني طوائف امل�سلمني ،وتلته ذيوله من الإ�ساءات،
والإهانات ،واملواجهات والنفرة ،والكراهية واملقاطعة ،وغري ذلك حتى االقتتال ،مما
جنده من �آثار ونتائج الإكراه على م�ستوى الدين.
فالإكراه الديني� ،أينما ح َّل حلَّت نقماته ،وال فرق يف ذلك بني �أن يكون الإكراه على
م�ستوى الديانات� ،أو طوائف الدين الواحد� ،أو تيارات الطائفة نف�سها.
معا�ش ،ف�إن تعاي�ش
وتع ّدد الديانات ،واملذاهب ،والتيارات ،وفقهاء التقليد ،واق ٌع
ٌ
�أتباعها عمالً بقاعدة "ال �إكراه يف الدين" وتركوا النا�س �أحرارا ً دون هيمنة و�صايات
وا�ستعبادات ،يختارون ما ي�شاءون ،ومل يقعدوا لهم بكل �رصاط ُيوعدونهم ويته ّددونهم،
فقد �أ�سلموا لقانون اهلل ومل ُينازعوه �سلطانه ،واحرتموا احلياة الإن�سانية ،وح ّق
االختيار ،وحرية الر�أي ،وخلقوا مناخاً حلياة كرمية.
حرب ديانات �أو تطاح ُن
و�إن خالفوا هذه القاعدة ،فلهذه املخالفة تداعيات ،والنتيجة ُ
مذاهب ،وحرائ ُق كراهيةٍ ونفور ،واتهامات وافرتاءات ،وهذا قلي ٌل مما يحدث يف مثل هذه
�رش�س �ض ّد الآخر وا�ستعار
املواجهات ال�شيطانية ،التي تنتهي يف الغالب �إىل حتزّب
ٍ
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,,

ال�سعِ ِري)(فاطر.)6:
حروب حقيقية�( :إِ َّنَا َي ْد ُعو حِ ْز َب ُه ِل َيكُونُوا مِ ْن �أَ ْ�ص َح ِ
اب َّ
بينما كان جوهر الدين؛ املحبة ،والتعاون على اخلري ،و�إف�شاء ال�سالم بني النا�س
تنوعهم الفكري والأممي.
واحرتام
ّ

اليقظة

حالة

الكاملة

التي

استعرضناها في مسيرة ُر ُسل اهلل مع
التعامل مع

األزمات والتحد ّيات ،وأثمرت

وعيًا دقيقًا بذهنية القوم السيكولوجية
واالجتماعية.

ولم تكن الخبرات حبيسة

مما
العقول بل كانت حراكًا على األرض ّ
حية ومتنامية ،فأحسنوا
جعلها تفاعلية ّ
استثمار كل ما تراكم من خبرات لتحقيق
أهدافهم الرسالية.

,,
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فن
أقوامهم أثمرت خبرات عميقة في
ّ

البديل املنطقي:

"�إِ َّن َهذَا ا ْل ُق ْر�آ َن َي ْهدِي ِل َّلتِي هِ َي َ�أ ْق َو ُم" (الإ�رساء ،)9-و�أ ّن الإ�سالم دي ُن ال ِق َيم " َو َذ ِل َك دِي ُن
ا ْل َق ِّي َمةِ" (البينة ،)5-ولقد نا�ضل الأنبياء (ع) من �أجل توعية �أقوامهم ب�أ ّن الدين الذي
�أنزله اهلل عليهم هو املنهج ال�سليم ال�ضامن للإن�سان حياته الطيبة يف الدنيا والآخرة.
وبالرغم مِ ن هذه الأهمية الق�صوى للدين يف حياة الإن�سان� ،إال �أنه ال يجوز �إكراه
النا�س عليه ،لأ ّن مدخل هذا الدين اعتقا ٌد ،و�إميا ٌن ،وت�صديقٌ ،وكل هذه الق�ضايا ق�ضايا
ف�صحيح �أ ّن الدين
عقلية وخا�ضعة لالختيار ،لكن عدم الإكراه لي�س نهاية الطريق،
ٌ
ال �إكراه فيه ،لكن تبقى �أهميته يف احلياة كما هي ،ويبقى الإن�سان على موقعه
و�أهميته مِ ن حيث �أنه املخاطب بالدين ،ومن حيث �أهمية جناته من ف�ساد هذه احلياة
ونتائجها الأخروية.
لتلك الأهمياتُ ،فت َِح طريق �آخر لدعوة الإن�سان العتناق الدين ،معتقدا ً ،ومنهجاً،
للحياة ،والطريق البديل عن الإكراه ،هو الدعوة للدين باحلكمة ،واملوعظة احل�سنة،
ِال ْك َم ِة َو ْ َ
ال ْوعِ َظ ِة ْال ََ�س َنةِ" (النحل ،)125-كذلك
قال تعاىل "ا ْد ُع �إِ َل َ�سبِي ِل َر ِّب َك ب ْ ِ
احلوار واجلدال بالتي هي �أح�سن ،كما دعا �إىل ذلك القر�آن ،وعزّزه مبا حكاه عن
ممار�سة الأنبياء(ع) الذين مار�سوا الدعوة لدين اهلل تعاىل مبختلف الأ�ساليب احلكيمة،
املمزوجة بالإخال�ص واملحبة ،لدرجة التفاين طمعاً يف جناة �أقوامهم ،حتى لقد قيل
لر�سول اهلل (�ص) "فَال َتذ َْه ْب َنف ُْ�س َك َع َل ْي ِه ْم َح َ�سَ ٍات" (فاطر)8-
وميتاز هذا البديل ب�أنه متواف ٌق مع النامو�س الإلهي القا�ضي بح ّق االختيار لدى
الإن�سان ،واحرتام عقله وتفكريه ،على عك�س الإكراه الذي ال احرتا َم فيه ،ال حل ّق
فعلي بوا�سطته ي�ستوجب مثوبة.
إميان
االختيار ،وال لعقلٍ � ،أو تفكري ،ولن يتمخّ �ض عن � ٍ
ّ
كما �أ ّن الدعوة الهادئة للدين ت�ضمن ال�سالم حلياة مك ّونات � ّأي جمتمع.
وملّا مل تلتزم الأمم بهذه القاعدة الذهبية يف الدعوة للدين بهدوء وحكمة ،وملّا
مل تلتزم باحرتام حق االختيار ،وتع�صبت لعقائدها و�أكرهت الآخرين عليها ،كانت
العاقبة يف معظم �شوطنا الب�رشي ،تاريخاً م�أزوماً ،وحيا ًة م�رضّجة بالعنف واال�ستبداد
وامل�آ�سي والف�ساد.

,,
الدين يجب أن يترك في دائرة االختيار ،وأنه
ّ
حق من حقوق اإلنسان البديهية التي ال يجوز
أي حال من األحوال ،بحيث ال ُيحال
سلبها في ّ
بينه وبين اختياره لمعتقده ،وال إكراهه على
معتقد ال يرتضيه.

,,

لذلك ف�إ ّن الدعوة احلكيمة للدين لي�ست فقط احرتاماً حل ّق االختيار عند الإن�سان،
ولي�ست فقط احرتاماً لعقله و�أمنه ك�شخ�ص ،و�إمنا هو احرتا ٌم للحياة كلها.
وبذلك نتمكّن وفق قاعدة "ال �إكراه يف الدين" ،ووفق الدعوة احلكيمة املحرتمة
للإن�سان ،نتمكّن من توفري �رشط الأمن للحياة وتوابعه من من ّو وتط ّور ،كح ٍد �أدنى
حلياة كرمية ين�شدها النا�س جميعاً.
بينما ممار�سة الإكراه ت�سلب �أ ّول ما ت�سلب من احلياة عن�رص الأمن ،ما ي�ؤ ّدي �إىل قلة
وتعث التط ّور!
النم ّو
ّ
والذي �أنزل هذه الأمة من مقامها الأرقى -حتى تالقفتها �أيدي اال�ستعمار واال�ستبداد-
هو تنازعها ومن ثم ف�شلها ،واهلل تعاىل حذّرنا فلم ن�أخذ حذرنا ،قال �سبحانهَ " :وال
أ�صح؛
َتنَا َز ُعوا َف َت ْف�شَ لُوا" (الأنفال ،)46-لكن فيم تنازعنا؟ �أمل نتنازع يف �أ ّينا هو ال ّ
عقيد ًة وطائفة؟
�أمل يجرّنا ذلك التنازع �إىل �إكراه بع�ضنا بع�ضاً على ما يراه كل طرف من الدين؟ �أمل
يجرّنا الإكراه ملمار�سة ذيوله من الوقيعة بالآخر ،واحلكم ب�ضالله وكفره ،والإيذاء
اللفظي والفعلي به �إمعاناً يف �إكراهه ،وا�ستعجاالً يف ترك معتقده؟
هكذا كان املتع�صبون يف كل طائفة ويف كل دين -وما يزالون -يتالعبون مب�صائر
هذه الأمة الب�رشية ،ولن ينقطعوا ،ولن تنقطع �آثارهم� ،إال �إذا �ص ّمم اجلميع على العمل
بقاعدة "ال �إكراه يف الدين" تاركني للنا�س ما تركه الرحمن لهمَ " ،ف َم ْن �شَ ا َء َف ْل ُي�ؤْمِ ْن
�ض ُك ُّل ُه ْم َجمِيعاً �أَ َف َ�أن َْت
َو َم ْن �شَ ا َء َف ْل َي ْك ُف ْر" (الكهفَ " ،)29-و َل ْو �شَ ا َء َر ُّب َك لَ آ َم َن َم ْن ِف ْ أ
الَ ْر ِ
ني" (يون�س.)99-
َّا�س َحتَّى َيكُونُوا ُم�ؤْمِ ِن َ
ُت ْك ِر ُه الن َ
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الحق..
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معيار كوني
بقلم :نبيل المخلوق

79
(ا ْل َح ُّق ِم ْن َر ِّب َ
ين) (البقرة)147:
ك َفال َت ُكو َن َّن ِم َن ا ْل ُم ْم َت ِر َ
لقد قطعت البشرية شوطا طويال من االتفاق على معايير موضوعية نافذة وحاكمة في المجال الما ّدي أكثر
بكثير مما ضبطته في المجال المعنوي ،ففي حين نرى التجربة اإلنسانية في مجال األقيسة (المترولوجيا)
قديمة جدا ،حيث ُوضعت أُسس تلك المعايير منذ أن وعى اإلنسان القديم حاجته لتبادل الطعام والمنافع
أن المعايير في المجال المعنوي ال زالت مضطربة في س ّلة المصالح
فوضع وحدات القياس والمقايضة ،نرى ّ
الذاتية لألفراد والجماعات والطوائف والدول.

الحق معيار كوني

"ال َُّق مِ ن َّر ِّب َك َفالَ َتكُو َن َّن مِ َن ْ ُ
ال ْم َ ِتي َن"
ْ

�إ ّن املدلول الإن�ساين الذي حتويه هذه الآية يحثنا على التعامل مع احل ّق كحقيقة
ذات فرد ولو كان نب ّياً ،ف�ضالً
مو�ضوعية خارج ذواتنا ،حقيقة �شاملة ال تكاد حتتويها ُ
عن جماعة �أو طائفة �أو دين ،ومعيار �صدق االرتباط بها هو �أمرٌ خارجي قابل للقيا�س
إرثي وال ا ّدعائي ،ميكن � ْأن ينهل منه اجلميع ك ّل
والر�صد واملحاكمة املنطق ّية ،ال هو � ٌّ
مبنهاجه و�رشعته ،وب�سعة فهمه وقدرته ،وبحدود طاقته وا�ستيعابه و�إخال�صه.
فاحلق معيار ثابت ،ال مييل وال يدور مع �أحد ،وال ينق�ص �أو يت�أثّر باختالف النا�س �أو
تخالفها عليه ،فالنا�س ت�سعى وتتحرّك جتا َه �أو بعيدا ً عن احلقّ ،ال ف�ضل لأح ٍد على
�آخر ،وال احتكار لأحد له دون �آخر ،فال �س ّيد وم�سود ،وال متايز لق ّوة �أو حلجم دولة
متق ّدمة ح�ضاريا �أو متخلّفة ،فالكل �سواء �أمام هذا احل ّق والكل م�سئول ( ُم�سا َءل).
فكما كان الر�شد �سمة النا�س يف تعامالتها باملقايي�س العلمية (املرتولوجيا) ،فمن
الغ�ش يف تعامالته وتبادالته التجارية،
يتق ّدم عليها و ُيزايد يكون وا�ضح البطالن �أو
ّ

,,

«فال تكن من الممترين»

ّ
تجره نحوك
فالحق مِ ن ر ّبك ،ال منك وال لك
ّ
خاصة ،فال ّ
وال تميل به جهتك.

,,
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فعلى الرغم من وجود ن�سبة من املعايري الدولية املتفق عليها بني الدول مركونة
يف مكاتب الأمم املتحدة ،لكننا ال زلنا ن�شاهد يوميا نتائج ذلك االختالف يف املجال
املعنوي قتاال مميتا وداميا يف �أكرث من بلد ،فهل �سبب هذا االختالف والت�ضارب �سوء
التطبيق؟ �أم �أ ّن ذلك يتع ّداه وي�شري لثغرات يف املعايري نف�سها؟
فكثرية هي دالئل غياب املعايري يف املجال املعنوي فتق�سيم العامل على �أنه عامل �أ ّول
�سماطي للحرب
وعامل ثان وثالث لهو من �سنخ ذلك الغياب ،وتق�سيم العامل على �أنه
ْ
والعداء �أي�ضا دليل �آخر ،وفرز النا�س على �أ ّن ق�سما واحدا منهم فقط هو �شعب اهلل
املختار �أي�ضا دليل ،و�أخ ًريا الت�رصيح بوجود فرقة من النا�س �أنها "الفرقة الناجية"
وبقية الفرق �إىل النار �أي�ضا دليل� ،أ ّما الفو�ضى يف املعايري املفهومية فح ّدث وال حرج،
�إذ هي �أ�رشّ ال�رشور؛ كمفاهيم الإرهاب ،الدين ،احلقّ ،ال�رشعية ،التقوى ،احلرّية (بل
ومفهومي اخلري وال�رشّ �أي�ضاً) ...هي عر�ضة للتحرّك �صعودا ً ونزوالً ،واحل�شو مب�ضامني
تثبت بع ُد لتكون
خف ّية تنا�سب م�ستخدميها الجتياح الآخر املختلف �أو املخالف ،ومل ْ
معيا ًرا عامليا قيا�س ّياً نزيهاً �صاحلاً لتربئة اجلميع �أو �إدانتهم و ْفقَه.
فما مل يتم البحث يف تاليف ذلك ،ب�إ�رشاك كل من ي�ستطيع امل�ساهمة يف بلورة
و�صياغة تلك املعايري (واملفاهيم) مما تختزنه �سجالت الأمم من ثقافة و�ضياء
و�إخراجها من �أ�رس الذاتية والعل ّو لتتالقى مع نور املو�ضوعية؛ معايري �ضامنة للفكر
ولل�سلوك ال�سليم وفاعلة يف الواقع ،كمعيار "احلقّ" يف الفكرة" ،ال�صالحية" يف
التطبيق" ،التقوى" يف ال�سلوك" ،الوعي" يف امله ّمات والإدارات" ،الأمانة والكفاءة" يف
امل�سئول ّيات" ،اخلري ّية" يف امل�شاعر واملقا�صد والأفعال ..،الخ ،فلن تنجو الإن�سانية.
الأمر يتطلب اخلروج من �شتات املعتقدات الفئو ّية املت�ضاربة ،بوجود م� ّؤ�س�سة نزيهة
جامعة ت�ستطيع التعبري عن مطالب امل�ستقبل ،بعيدة كل البعد عن امل�صالح الذاتية
امللحة ج ّدا.
و�أخواتها ،لبلوغ تلك النتيجة
ّ

ومن يت�أخّ ر عنها يكون وا�ضح التق�صري والتخلّف يف م�ستوى التقنية وال�صالحية،
فاملطلوب �أن يحر�ص كل طرف على �أن يكون را�ش ًدا كيال ي�رضّ �أو ُي�ضار.
كذلك احلال يف املعايري املعنوية املطلوبة ،فحاكمية هذه املعايري الزمة لل�سالم
والنماء فال ت�أخّ ر عنها وال تق ّدم عليها.
فما هو احلق؟ وما هو الطريق �إليه؟
احل ّق هو الأ�شياء كما هي� ،أو كما ينبغي �أن تكون..

هو القوانني الكونية الثابتة الناظمة للموجودات (مبن فيها الإن�سان واملجتمعات)
لتقوم بكمال وظائفها نحو غاياتها املثلى ،ويف َ
عال ال�سلوك ف�إ ّن "احلق جمموعة
ف�ضائل مطلقة تنتج قانونا �صارماً" ،لذلك فاحل ّق مرجعية املختلِفات.
مما تق ّدم �أعاله ف�إ ّن م�سئولية الو�صول لهذا املعيار ال�ضامن ل�سلوك �إن�ساين رفيع
يف املجال املعنوي يتطلّب ان ت�ستخرج كل �أمة ف�ضائلها (ر�شدها) لت�ضمها مع كل
وم�سيا له وحافظا له من اال�ستغالل.
الف�ضائل وت�ستخرج منها قانونا ناظما لل�سلوك
ّ
فكل طريق تقطعه �أ ّمة لل�صواب فهذا جزء من احلقّ ،وكل فكرة �أو مقرتح �أو قانون
وحد النا�س ويجمعها (التوحيد) على
يقرّب النا�س لل�صواب فهو جزء من احلق ،فما ُي ّ
تالق ينظّم بها �سلوكها ويف ّعل اجتماعها ويحفظها من االنتهاك وي�ستثمر قواها
حمور ٍ
ن�سبي
�صواب
فهو
ما
ألة
س�
م�
يف
احلق
عن
د
ع
ب
أو
�
الطريق
قرب
ومهما
ر�شد،
لهو طريق
ُ
ٌ
ّ
وال يعني �أ ّن اقرتابه فيها ح ّق مطلق فاهلل (وقانونه الأ�سمى :مثلُه الأعلى) هو احلق.
وم�سئولية الأفراد �أمام هذا الدور �أعظم و�أكرب و�أهم ،فاحلق هو ال�رصاط امل�ستقيم �إما �أن
مت�شي معه �أو مت�شي باجتاه عك�سي ،واملعرت�ض قد مييل فيقرتب �أما املختلف فعليه
حتويل اجتاهه.

"فال تكن من املمرتين"

مت احلبل يعني �ش ّده ،متاتر القوم احلبل � ّأي �ش ّده ك ٌّل مِ ن طرف،
املماترة لغةً ،مِ ن ْ
خا�صة ،فال جترّه نحوك وال متيل به جهتك ،امترت احلبل
فاحل ّق مِ ن ر ّبك ،ال منك وال لك ّ
� ْأي جرّه (قطَره) ،ومنها جاءت كلمة مرتو ( )Metroكمقطورات جترّ بع�ضها ،وامل َْت
قطعة احلبل (�صارت مقيا�سا للطول "مرت" ( ))Meterث ّم ا�ستخدمت كم�صطلح لأداة
ك ّل قيا�س.

,,

الحق هو القوانين الكونية الثابتة الناظمة

للموجودات (بمن فيها اإلنسان والمجتمعات)
لتقوم بكمال وظائفها نحو غاياتها المثلى،
فإن «الحق مجموعة فضائل
وفي عا َلم السلوك
ّ
ّ
فالحق مرجعية
مطلقة تنتج قانونًا صارمًا» ،لذلك
المختلِ فات.

,,

وامل�سي واحلافظ لل�سلوك الإن�ساين تقت�ضي وجود
ف�إرادة و�ضع هذا املعيار الناظم
ّ
ح ّق معياري ثابت خارج الرجال واجلماعات وعلى م�سافة واحدة منهم ابتدا ًء ،و�أن
تن�أى كل الأطراف عن فعل املماترة وهي:
 تف�صيل للمعيار بح�سب امل�صلحة ال�شخ�صية للفرد �أو اجلماعة �أو الطائفة ،جلعلاحل ّق مييل ويدور مع الرجال بدل �أن ُيل َزم اجلميع بالدوران معه وامليل نحوه.
 تغليب الرغبات الذاتية على ح�ساب امل�صلحة الكلية اجلامعة. نق�ض �شمول �سيادة احلق ب�إعطاء الرخ�ص واال�ستثناءات لعقيدة ،لدولة ،لزعامة،لتكون فوق "احلقّ".
 م�صادرة حل ّق الآخر يف اختيار عقيدته ،وتكوين ر�أيه ،والتعبري عن خياراته. كف ٌر بحق الآخر ،يف كل ما يتعلق باحلياة� ،سواء كانت اجتماعية �أو �سيا�سية �أواقت�صادية �أم غري ذلك ..فاحل ّق كاحلياة واملوت ،ف�إذا كان املوت حقّا على اجلميع،
فاحلياة ح ّق للجميع.
 العل ّو والتفا�ضل على الأجنا�س والأنواع ،بدل التكامل املندوب له واملطلوب مناملتن ّوعات العبور له لتحقيق م�ستوى �أف�ضل و�أرقى �إن�سانيا ،فك ّل فرد له طبيعة وميول
التخ�ص�ص كالزراعة وال�صناعة وغريها فهي للتكامل
خا�صة به هي �أ�شبه مبيول
ّ
ولي�ست للتفا�ضل.
لقد ورد النهي عن املماترة يف �أربع �سور متفرقات (البقرة (� )146آل عمران ( )60الأنعام
( )114يون�س ( ،))94والدر�س الذي يجب �أن نتعلّمه من خالل تلك الآيات هو تركيز
النظر على ما تدعو وتر�شد �إليه من �رضورات �إن�سانية لكي ينه�ض النا�س بواجباتهم
وب�أعباء م�ستقبلهم ،وترك اتّباعهم �سبالً �أبعد ما تكون عن م�سار الر�شد.
ف�سيادة احلق (املعيار) كمفاهيم من�ضبطة ،وكم� ّؤ�س�سات وكقوانني ،هي الوحيدة
ال�ضامنة لبقاء النوع الإن�ساين وحتريكه معاً نحو كماله ،بتثبيت "احلقّ" كمرجع ّية
ترجع املتق ّدم عنها وتُلزم املت�أخّ ر عنها باللحاق� ،إذ التق ّدم عليها م�صيبة والت�أخر
عنها م�صيبة �أخرى ،فحينها �سن ّوفر لأنف�سنا حيا ًة كرمي ًة من�سجمة مع قوانني احل ّق
الكوين ال�شامل وامل�ستغرق للأ�شياء ،ومل�ستقبل �أجيالنا �أماناً وتط ّوراً.
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نيَ ،وال
اب ْ َ
ال َّن ِة �إِ ْذ �أَق َْ�س ُموا َل َي ْ ِ
} �إِنَّا َب َل ْون ُ
�ص ُم َّن َها ُم ْ�صبِحِ َ
َاه ْم َك َما َب َل ْونَا �أَ ْ�ص َح َ
َي ْ�س َت ْثنُو َن{ (القلم)18-17:
توجه ر�سالة ،لكنها ر�سالة ب�أ�سلوب خمتلف عن الدعوة
ق�صة �أ�صحاب اجلنّة ّ
للت�أمل والتفكر واملراجعة« ،لعلهم يهتدون» ،كانوا جماعة من ّعمني ،ميلكون
«جنّة» غنّاء وافرة ،لكنّهم حتالفوا على الطغيان والأنانية ،فعزموا على �سلب
احل ّق املعلوم لل�سائل واملحروم ،خطّطوا ملنع املاعون ،وقطع �سبيل اخلري
والرحمة ،لأجل ح�صد املزيد من الأموال ،واال�ستحواذ على ن�صيب املحتاجني،
واالنتفاع بحقوق امل�ساكني� ،إال �أ ّن الأمور انتهت بخامتة م�أ�ساوية �أفقدتهم جنتهم
التي يتفاخرون بها ،ودفعوا ثمن �سلوك الأثرة الذي حترّكه منظومة احلر�ص
والطمع واجل�شع.
يف زمن التنزيل ،تر�سل الق�صة ر�سائل �ضمن ّية �إىل �أهل قري�ش ،لتخربهم ب�أنّهم
�أ�صبحوا يف دائرة البالء ،متاماً ك�أ�صحاب اجلنّة ،بال�ؤهم بعثة حممد(�ص) ،فقد
جاء بدعوة �إحياء ،جوهرها لي�س تغيري عقيدتهم ال�رشكية ،فلقد جاء الدين �أ�سا�سا
ليحرر العقائد والنا�س معا ،وقد �أعلن حم ّم ٌد ب�أنّه لي�س مب�سيطر على �أحد ،وال
يكره يف الدين ،و�إمنا هي حركة �إ�صالحية �رضورية ال بد منها ،لكنّهم ال يقبلون
الإ�صالح ،فا�ستفزّتهم دعوته لأنها ته ّدد م�صاحلهم ،وت�ضطرّهم �إىل �إعادة ترتيب
�أو�ضاعهم ،ف�إنّه ال ي�ستقيم معهم م�س�ألة دعوته لتحرير العقول ،واحرتام الإن�سان،
والنظر �إىل الإن�سان ك�إن�سان بال فرق يف لونه �أو عرقه �أو دينه ،وال ميكنهم القبول
ب�إعادة االعتبار للقيم والوفاء والأمانة و�إىل ا�سرتجاع الف�ضائل التي غ ّيبها طمع
�صوت ي�ست�رصخ يف
النفو�س وج�شعها و�أنانيتها ،مل يكن من ال�سهل عليهم �سماع
ٍ
وجه كل من يخالف مبادئ الرحمة والتكافل والعدالة االجتماعية ،ويطلق حمل ًة

ملحاربة الف�ساد والظلم والطغيان ،ويتطلع لبناء جمتمع امل�ساواة واملعروف
والكرامة ،والقيم وامل�آثر التي ال ينبغي �أن تهفت �أبدا ً على هذه الأر�ض املقد�سة.
ف�أهل قري�ش هم �أ�صحاب اجلنّة ،جنتهم هي «الكعبة» البيت احلرام ،الذي ُيجبى
�إليه ثمرات كل �شيء ،موقعهم يح ّملهم م�س�ؤولية �إن�سان ّية ،ومن غري املقبول �إطالقاً
�أن تنحدر القيم يف هذه البقعة املباركة ،للدرجة التي يت�آمرون بينهم «�أَ ْن ال
ني»(القلم  ،)24فلقد خطّطوا �أن يقفوا باملر�صاد �أمام
َي ْدخُ َل َّن َها ا ْل َي ْو َم َع َل ْي ُك ْم مِ ْ�س ِك ٌ
النبي(�ص) و�أطروحته اجلديدة ،خوفاً من �أن ُيف�شل جمعهم ،ويق�ضي على م�صاحلهم
و�سلطانهم ،ويحرمهم من نعمة «اجلنة» واالنتفاع من خرياتها لوحدهم ،فحذّرهم
–حمبة ور�أفة بهم -من م�صري «�أ�صحاب اجلنة»� ،إال �أنّهم �سلكوا م�سلكهم ،و�أ�رصّوا
�سحب الب�ساط
�أن مينعوا ح ّق «امل�سكني» ،ود ّبروا امل�ؤامرات «يف ليل» ،خوفاً �أن ُي َ
من حتتهم ،ولئال ت�سود العدالة ويحكم «امليزان» ،وتُ�صان حقوق النا�س ،مل يعوا
�سيناريو الق�صة ،وما علموا ب�أ ّن قوى «الغيب» اجلبارة تعمل يف ال�رسّ ل�صالح
«امل�سكني» ،ولأجل «القيم» املهدرة ،ولقهر قوى «الظالم والبغي» ،وحينما
«تطوف عليهم» فلن ينفعهم �شيء ،و�سيندمون على فواتهم نداء «�أو�سطهم»،
ولن يجديهم حينها تراجعهم واعرتافهم بـ«ظلمهم» و«طغيانهم» ،كذلك العذاب.
يف يومنا هناك مناذج كثرية جدا كـ«�أ�صحاب اجلنة» ،كجماعات التجار
امل�ست�أثرين ،و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ،واملتمذهبني املانعني حقوق املحتاجني
�إال من غري �أتباع مذهبهم ،و�آخرون� ..إنّه منهج الأثرة والإق�صاء والتعايل والطغيان،
فهل نعي الر�سالة؟

قصص
				 و عبر
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رد اهلل كيده في نحره
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رد اهلل كيده
َّ
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عاد بجنوده من حملة بعيدة جهة ال�شام وقد امتلأت �أحمالُه بالأموال املنهوبة،
ي�سوق �أمامه قطعانًا من املوا�شي وما �سباه من رجال ون�ساء وولدان وقد �شدت �أيديهم
�إىل الأعناق ،م�شدودين بحبل جامع ،ورغم كرثة الغنائم �إال �أ َّن القلق مل يفارقه قط،
لأ َنّه يعلم �أ َّن �سيده فرعون ال ميلأ عينيه �شيء ،وال يعطي للن�سب القبلي الذي ي�شدهما
ببني �صعب �أي اهتمام ،1املال وال�سبي هو ما يفكر فيه �سيده ال الن�سب ،ال زالت كلمات
تهديده ترن يف �أذنيه� :أريدك يا قارون �أن تكرث من �سبي الرجال والن�ساء والولدان
ونهب كل ما ت�صل �إليه يداك و�إال ،...هو يعرف �شهواته التي ال تو�صف ،ويعرف �أن توفري
املتعة اجلن�سية �رشط لإ�شباع نزواته ومناء جتارته وت�شجيع القوافل التجارية على
املرور مبحلته ب�أر�ض جازان.
�سمع يف الطريق �أخبا ًرا مقلقة مل ت�صدقها �أذناه لهولها وغرابتها ،فما �سمع �أقرب �إىل
اخليال ،ولكنّه كلما اقرتب من "املحلّة"� 2سمع ما ي�ؤكد ما �سمع ،فل ّما بلغ الديار
مل يجد فيها د ّيارا ً ،فال زراعة وال �سقاية وال جتارة وال �صناعة وال رعي وال �صيد وال
جتفيف للأ�سماك واللحوم واحلليب وال جني وال ع�رص للفواكه والثمار ،وال عبيد وال
جنود وال خدم وال ح�شم ،كل �شيء قد توقف.
علم حينئذ �أ َّن مو�سى ا�ستغل �ضعف فرعون وهامان َ
ملّا غاب هو باجلنود فخرج ببني
�إ�رسائيل ،وما كان لفرعون �أن يدعهم يفرّون من قب�ضته و�سطوته؛ لأن فرارهم يعني
ك�ساد جتارته وبوار ب�ساتينه وريا�ضه ،وعلم �أي�ضً ا �أن مو�سى ا�ستدرجهم �إىل جممع
م�رسعا فنجا وانطبق اليم على فرعون وجنوده فغرقوا �أجمعني ،وبعد
البحرين 3فعرب
ً
�أن فرغ من ترتيب امل�شهد يف ذهنه التفت ملن حوله مت�سائالً:
 �أيعقل �أن يحدث كل هذا؟ �أيعقل �أن يهلك فرعون وهامان وجنودهما جمي ًعا يف اليم؟يعرب مو�سى اليم �آمنًا مبن معه ث َّم ينطبق اليم على فرعون وجنوده؟
 -هذا ما حدث يا �سيدي ولوال �أننا ت�أخرنا عن اللحاق بهم لهلكنا كما هلكوا ،ما حدث

�أقرب �إىل اخليال ،ولكنه حدث ،وهذه الديار كما ترى بالقع.
تفاج�أ يو ًما مبو�سى يطوقه ببني �إ�رسائيل ف�أُ ْ�سقِط يف يد من معه من اجلنود ،ف�ألقوا
�سالحهم مرعوبني فقد اجتمعت عليهم م�صيبتان هالك فرعون وهامان وكمني مو�سى
الذي داهمهم ،مل يقو قارون على املقاومة ف�أخذ �أ�سريًا �إىل مو�سى.
�أراد مو�سى �أن يعطيه فر�صة للنجاة ،وي�ستفيد من خربته و�أمواله ،فلعل ان�سداد الأفق
�أمامه يهديه ويدفعه للإقالع عن غيه وطغيانه فقال له:
لقد �أهلك اهلل فرعون وهامان وجنودهما فما �أنت �صانع؟
 ال �أدري؟ �أتتبعني؟ ب�رشط. وما هو؟ "�أ َّن املال الذي بحوزتي يل �أحمله معي �أينما ذهبت". هو لك ،ولك عندي املزيد ولكن ب�رشط. وما هو؟ "�أن حت�سن الت�رصف يف الأموال وتنفقها يف اخلري ال يف الف�ساد". لك ذلك."�أ�صبح قارون من معه جز ًءا من املجموع" .4وملا اطم�أن به املقام ،و�أمن من االنتقام،
حنث بيمينه ،و�أخذ يخطط ويرتقب الفر�ص للق�ضاء على مو�سى ليملك الكل ويكون
له الأمر والنهي ،فال يطيق �أن يكون فوق ر�أ�سه �أمري ،ور�أى �أن ال�سبيل لنيل مناه

يبد�أ ب�إ�سقاط قد�سية مو�سى يف عيون �أتباعه ،ف�إذا اغتال �سمعته و�رشفه وعزته
وكرامته تفرق عنه �أتباعه ،وحينئذ يخلو له اجلو ،وكيف ال والأموال بني يديه.
دعا امر�أة كانت م�شهورة باخلنا وقبح الل�سان ،وقال لها:
 �أريد �أن �أُغنيك. هذا جيد. ولكن بثمن. هذا ج�سدي لك. ال �أريد ج�سدكِ ؟ �إذن ماذا تريد؟ �أريد ل�سانكِ . تريد ل�ساين؟ قالتها ب�ضحكة وتغنج. نعم �أريد ل�سانكِ وماذا تريد من ل�ساين ترمني به مو�سى وت�شيعني �أ َنّه ي�أتيك ك�سائر النّا�س. هذا �سهل. اتفقنا�أ�شاعت البغ ّية يف النّا�س �أن مو�سى يطرق بابها �إذا ج َّن الليل ،وما لبث الإفك
�أن تلقفته الأل�سن ف�شاع وذاع ،وبلغ �صيت الإ�شاعة �أذن مو�سى فعلم �أ َّن �أم ًرا ما
قد ُب ِ ّيت بليل ،فن�صب خيمة االجتماع ودعا النّا�س �إليها ،فظ َّن قارون �أن �ساعة
مت اجلمع
االنتقام من مو�سى قد �أزفت ف�أتى يف �أحلى هيئة مبالب�س فاخرة ،5وملّا ّ
ابتد�أ قارون بالكالم.
 "يا مو�سى  ،ما قولك يف من �رسق؟ تقطع يده. ف�إن كنت �أنت؟ قال نعم �أنا كذلك ! فما حد من زنا ؟ يرجم ! و�إن كنت �أنت؟ نعم �أنا كذلك!! -فما بال املر�أة ت�شتكي وتقول ب�أنك فعلت كذا وكذا معها ؟؟
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نادى مو�سى املر�أة فمثلت �أمامه ،و�س�ألها يف حم�رض اجلميع"
 ما تقولني فيما ادعى قارون؟ قارون هو الذي حملني على ما قلت."خاب كيد قارون وعاد �إىل خميمه يجر �أذيال اخليبة !!" ودخل مو�سى اخليمة
حزينًا كئي ًبا باك ًيا و�أخذ ينتحب ويناجي اهلل ،و�إذا ب�ضو�ضاء وهرج ومرج قد ع ّم
6
املكان ،فرمى بب�رصه نحو خميم قارون ف�إذا بالأر�ض قد خ�سفت مبا عليها!!"

 - ١فرعون وقارون من قبيلة بني �صعب يف جازان مبنطقة �أزد ال�رساة باجلزيرة العرب ّية ،وفرعون
هو" :قابو�س بن م�صعب بن معاوية بن منري بن ال�سلوا�س بن قاران بن عمرو بن عمالق بن الوذ
بن �سام بن نوح" .و�آل �صعب من العماليق� ،سيطروا على جازان وامتد �سلطانهم على امتداد جبال
ال�رساة !! وحال ًيا ت�سمى جازان جيزان.
 - ٢املحلة تقع يف وادي بي�ش مبنطقة جيزان يف �أر�ض ال�رساة وهي دار مملكة فرعون
 - ٣جممع البحرين ملتقى مائي بني بحرين ب�إحدى املعا�رص بجازان.
َات ُه َل َتنُو ُء بِا ْل ُع ْ�ص َب ِة
و�سى َف َبغَى َع َل ْي ِه ْم َو�آ َت ْينَا ُه مِ َن ا ْل ُكنُو ِز َما ِ�إ َّن َمف ِ َ
�( - ٤إِ َّن قَا ُرو َن كَا َن مِ ْن َق ْو ِم ُم َ
َ
َ
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�أتباع مو�سى ال �أنّه من بني عمران كما ذهب البع�ض.
ال َيا َة ال ُّد ْن َيا َيا َل ْي َت َلنَا مِ ْث َل َما �أُوت َِي قَا ُرو ُن
َ ( - ٥فخَ َر َج َعلَى َق ْومِ ِه ِف ِزي َن ِت ِه قَا َل ا َّلذِي َن ُي ِري ُدو َن ْ َ
يم) (الق�ص�ص)79:
�إِ َّن ُه َلذُو َح ٍ ّظ َعظِ ٍ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
َ�صي َن،
ت
ن
ال
ن
ن
َا
ك
ا
م
و
الل
ون
د
ن
ه
ن
و
ْ�ص
ن
ي
ئ
ف
ن
ه
ل
ن
َا
ك
ا
م
ف
�ض
ر
أ
ال
ه
ر
ا
د
ب
و
ْ
َ
َ
ْ
َةٍ
ِ
َ
مِ
مِ
ِ
مِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ
ََ َ َ
ِ ِ
َ ُ ُ ُ ْ ُ
َ ( - ٦فخَ َ�س ْفنَا ِب ِه َ َ ِ ْ
ِال ْم ِ�س َيقُولُو َن َو ْي َك�أَ َّن َّ
اللَ َي ْب ُ�سطُ ال ِرّزْقَ ِ َ
ل ْن َي�شَ ا ُء مِ ْن عِ َبا ِد ِه َو َي ْق ِد ُر َل ْوال
ت َّن ْوا َمكَا َن ُه ب َْ أ
َو�أَ ْ�ص َب َح ا َّلذِي َن َ َ
�أَ ْن َم َّن َّ
اللُ َع َل ْينَا َل ََ�سفَ ِبنَا َو ْي َك�أَ َّن ُه ال ُي ْفل ُِح ا ْلكَا ِفرُو َن) (الق�ص�ص)81،82:
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�سيغتاله هو هذا املولود املوعود الذي �سيدخل عليه �إذا كرب من ثغرة �أو غفلة ،فما
العمل �إذن؟ الر�ؤيا حذرته فما هو فاعل ليمنع القدر املحتوم؟
كاف ،واحلرا�سة ال متنع منتهز
ق َلّب خياراته ،هل يزيد من احلر�س واجلند؟ ال؛ العدد ٍ
يل
فر�صة .هل يزيد يف علو الأ�سوار؟ ال؛ رفْعها ال يثني عزم من خطط و�صمم للو�صول �إ ّ
� .إذن ما العمل؟ ت�ساءل وهو مي�سح حليته و�شاربه بكفه ،ا�ستلقى على �أريكته ،رفع
رجليه على من�ضدة �أمامه ،وغا�ص يف الأفكار� ،رشّق وغرّب و�أخريًا ملعت يف خميلته
فكرة ،انتف�ض من مكانه ك�أ َنّه عرث على كنز ثمني ،اقرتب من نافذة من نوافذ ق�رصه
ما ًدا ناظره �إىل اخلارج وقال:

�أوى �إىل فرا�شه بعد �أن ع َّد ما دخل خزائنه من �أموال ،وو ّزع ما غنمه قارون يف غارته
فزعا مذعو ًرا وهو ي�صيح:
من عبيد و�إماء ،فما كاد النوم يالم�س �أجفانه حتّى هب ً
علي نومي؟
 ما هذا احللم املزعج الذي �أف�س ّد ّمل تغفُ عيناه تلك الليلة ،ا�ستعجل �شم�س ال�صباح ،وملا �أ�رشقت طلب ح�ضور ملئه،
فلما ا�ستقاموا بني يديه قال:
 �أتدرون ِل جمعتكم؟ ال ،يا �سيدنا.أق�ض م�ضجعي البارحة حلم» ،لقد �سلب من عيني النوم فبت �أرقًا قلقًا.
 «� َّ1
ق�ص فرعون ما ر�أى ،ث ّم قال:
َّ
 ما ت�أويل ما ر�أيت؟�أطرقوا مل ًيا ،ث ّم قطع �أحدهم ال�سكون:
 �أي�أذن يل �سيدي �أن �أفتيه يف ر�ؤياه؟ ما �أح�رضتكم �إال لهذا؟« -الر�ؤيا حتذر من زوال ملك قريب ،و�أنّه �سيكون على يد مولود من �أهل بلدتك».

 ال ب َّد من منع القدر من ت�سديد رميته ،ال ب َّد من جتفيف املنابع ،ب�أن �أقتل كل مولودذكر يولد يف بلدتنا« ،فلعل �أحد ه�ؤالء من يكون زوال ملكي على يديه» ،ال حاجة
لنا يف الذكور فعندنا منهم ما يكفي ،ويف الن�ساء خري كثري ،ف�إذا احتجت لعبيد ذكور
�أمرت ب�ش َّن الغارات لأ�رس املزيد.
اجتماعا فور ًيا بجالوزته وقال:
ومع �إ�سفار ال�صباح طلب
ً
3
« -تتبعوا احل َّمل من ن�ساء العبيد ،واقتلوا كل مولود «ذكر» .

قال هذا الكالم وهو ينظر �إىل وجه فرعون فل ّما ر�آه قد تغري حت�س�س رقبته وخطر له
خاطر �أ َنّه ا�ستقبل امللك مبا يكره ،و�أ َّن عليه �أن يتدارك �أمره قبل �أن يطري ر�أ�سه� ،أو
ي�صبح نزيل �سجن ال يخرج منه �أب ًدا فقال متداركًا:
 ي�ؤ�سفني �سيدي �أن ا�ستقبلتك مبا تكره ،ولك َنّي �أردت �أن �أ�صدقك ،وما هذا الر�ؤيا التير�أيتها �إال لت�أخذ حذرك ،وتبادر بتدبريك؛ ليدوم ملكك و�سلطانك.
لقد نغ�ص هذا الت�أويل على فرعون حياته ،مثلت �أمام ناظريه جرائمه ،و�سطوته على
القبائل القا�صية والدانية ،و�سياطه التي تلهب �أظهر من يتوانى �أو يتمرد من العبيد،
و�أدرك �أ َّن ل�صرب ه�ؤالء حدوداً.
2
مل يعد يرى بعد هذه الر�ؤيا �أمنًا وال �أمانًا يف جمدله املَ�شِ يد ،املحاط بالأ�سوار
واحلرّا�س ال�شداد� ،صار ي�ش ّك يف كل �شيء ،زاد خوفه من االغتيال ،ال �ش َّك عنده �أ َّن من

انت�رشت العيون بني الأكواخ ت�ستطلع خرب الن�ساء ،فمن وجدته منهن حامالً دونوا
ا�سمها و�شهر والدتها ،ف�إذا ولدت كان �أحد الزبانية على ر�أ�سها ينظر �أذكرا ً كان املولود
�أم �أنثى ،ف�إن كان ذك ًرا �سقاه ك�أ�س املنون.
و�شاء اهلل �أن تلد يف هذه الظروف القا�سية مبحيط �إحدى معا�رص بني �صعب 4امر�أة من
الع�س�س بها ،لقد �أخفت
بني �إ�رسائيل ،كانت خائفة متحرية تت�ساءل ع ّما ت�صنع لو علم
ُ
حملها عن خا�صتها ،ولك َّن هل الوالدة ت�سترت؟ و�أنّى لها �أن متنع عينًا من �أن تراه� ،أو
�أذنًا �أن ت�سمع بكاءه ،والعيون حتوم حول الأكواخ تتلقط الأخبار ،وت�سرتق اخلواطر؟!
جن ولدي من كيد
توجهت لربها باكية م�ستغيثة :يا ر ّبي �أنت دليلي يف حريتي ،اللهم ِ
فرعون وملئه� ،أنت الذي حفظته يف بطني فاحمه من كيد العدى .كانت تتخيل بريق
ال�سيف و�صليله وهو يهوي على �أوداج ولدها فتفزع ،ملعت يف ذهنها فكر ُة �إلهام،

,,

لم يعد فرعون يرى بعد الرؤيا أمنً ا وال أمانًا
ّ
يشك في كل شيء،
شيد ،صار
في مجدله
الم ِ
َ
َّ
أن من سيغتاله هو هذا المولود
ال
شك عنده َّ
الموعود ،فما العمل إذن؟ الرؤيا حذرته فما هو

,,

فاعل ليمنع القدر المحتوم؟

جمعت عقلها ت�ستن�ضجها ،حدثت نف�سها بها :ما دمت عاجزة عن حفظه ،فلِم ال
�أ�سلمه �إىل ربه ،فمن خلقه وحفظه يف بطني قادر على جناته.
ا�ستح�سنت الفكرة ،فقامت من فورها وجمعت �أعو ًدا من �شجر البو�ص� ،ش ّدتها �إىل
بع�ضها ،ربطتها ربطًا حمك ًما� ،صنعت منها مه ًدا �صغريًا ،ب َطّنته مبا مينع دخول
املاء ،فر�شته بقطع قما�ش ،وقبل �أن ت�سلم ولدها لقدره �أر�ضعته حتّى ارتوى،
�أ�شبعته لث ًما وتقبيالً ،غ�سلته وجهه بدموعها ،مل يفارق الأمل قلبها ب�أ َّن ولدها
�سينجو ،و�سيكون له �ش�أن ،و�ضعته يف مهده اجلديد حملته �إىل اليم و�سلمت
رب ،كما حفظته جنيناً احفظه
�أمرها لباريه وقالت وهي تودعه :هو يف �أمانك يا ّ
ح ًيا.
عادت �إىل كوخها مك�سورة حزينة تذرف دموعها ،وتخفي �أنتها ،و�ضعت ر�أ�سها
بني ركبتيها تبكي وتدعو ،رجعت �إىل قلبها ت�ستفتيه من جديد عن جدوى ما
خفي ب�أ َّن اهلل �سينجيه و�سيجعله من املر�سلني ،5تذكرت
�صنعت ف�أفتاها نداء
ٌّ
فزال عنها القلق ،ولكنّه ما لبث �أن عاودها من جديد ،هي تريد الآن �أن تعرف �إىل
�أين �ستجرف املياه هذا املهد فطلبت من ابنتها �أن تقت�ص �أثره.6
تتبعت البنت الأثر ث َّم جاءت �أمها باخلرب اليقني:
 لقد �ألقاه اليم ب�ساحل ق�رص فرعون ،وحمله اخلدم �إىل الداخل.لب الأ ّم� ،شهقت �شهقة ،لقد ذهب �إىل حيث كنت �أخاف و�أحذر،
طار ّ
كادت �أن تذهب �إىل الق�رص مت�رضعة م�سرتحمة ليعيدوه �إليها،
7
ولك َّن اهلل ربط على قلبها وذكّرها ب�أنّه �سينجو و�سيكون من املر�سلني.
الح خلدم الق�رص من بعيد �صندوق �صغري تتقاذفه املياه ،انتظروا حتّى دفعه
اليم نحوهم ،فل ّما اقرتب وجدوا فيه غال ًما فنزلوا �إىل اليم فانت�شلوه وحملوه
�إىل فرعون وقالوا:
 �سيدنا انظر ماذا وجدنا.و�ضعوا الطفل بني يدي فرعون ،نظر �إليه متعج ًبا!
 �أين وجدمتوه؟8
 يف اليم ،وقد قذفه التيار �إىل ال�ساحل .قطب بحاجبيه وتيقن �أ َّن هذا ابن عبد من عبيده ،و�أ َّن الفزع واخلوف دفعا �أهله
�إىل �إر�ساله يف اليم بغية التخل�ص منه ،وه ّم بقتله؛ لأ َنّه هكذا قرّر من قبل� ،أن
يقتل ك ّل مولود ذكر من عبيده ،لكنّه ا�صطدم بتمنع زوجته �آ�سية بنت مزاحم:
 �أرجوك يا �سيدي �أبقه ليكون قرة عني لنا ،لنتخذه ول ًدا ع�سى �أن ينفعنا �إذا9
كرب.
ط�أط�أ فرعون ر�أ�سه مفك ًرا� ،أخذ يحدث نف�سه �إذا كان خويف من انتقام القبائل
والعبيد حداين لأن �أمتنع عن الإجناب ،فهذا لي�س ولدي ،فما ال�رضر من �إبقائه،
والتفت �إىل �آ�سية وقال:
 وهبته لك ،فماذا تريدين �أن ن�سميه: مو�سى.10بحث الق�رص عن مر�ضعة تر�ضعه ،ولك َّن الر�ضيع مل يقبل �أن ير�ضع من �أحد ،بلغ
اخلرب �أ ّمه ف�أر�سلت ابنتها لتعر�ض عليهم �إر�ضاعه وكفالته:
َا�ص ُحو َن؟»
 « َه ْل �أَ ُد ُّل ُك ْم َعلَى �أَ ْه ِل َب ْيتٍ َي ْك ُفلُو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه ن ِقبلوا العر�ض ،فجاءت �أمه فر�ضع منها ،11ف�صارت تزوره وتربيه ولك َنّها مل تك�شف
�رسّها له ،ومل تعرّفه من يكون.

 - 1فرعون مو�سى (ع) هو" :قابو�س بن م�صعب بن معاوية بن منري بن ال�سلوا�س بن قاران بن عمرو
بن عمالق بن الوذ بن �سام بن نوح" ملك مملكة جازان ب�أر�ض ال�رساة يف جزيرة العرب،
 - 2املجدل :الق�رص الكبري الذي له �أ�سوار وعليه حرا�سة م�ش ّددة.
�ض َو َج َع َل �أَ ْه َل َها �شِ َيعاً َي ْ�ست َْ�ضعِ فُ طَ ا ِئ َف ًة مِ ْن ُه ْم ُي َذ ِ ّب ُح َ�أ ْبنَا َء ُه ْم َو َي ْ�ست َْحيِي
�( - 3إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َعال ِف ْ أ
الَ ْر ِ
ن َِ�سا َء ُه ْم �إِ َّن ُه كَا َن مِ َن ْ ُ
ال ْف�سِ دِي َن) (الق�ص�ص)4:
 - 4ميناء بحري ،بنو �صعب القبيلة التي ينحدر منها فرعون وهامان وقارون والتي حتكم مملكة
جازان يف �أر�ض ال�رساة باجلزيرة العرب ّية.
تز َِنِ �إ َنّا
و�سى َ�أ ْن َ�أ ْر ِ�ضعِ ي ِه َف�إِذَا خِ فْتِ َع َل ْي ِه َف�أَ ْلقِي ِه ِف ا ْل َي ِ ّم َوال تَخَ ِاف َوال َ ْ
َ ( - 5و�أَ ْو َح ْينَا �إِ َل �أُ ِ ّم ُم َ
َرا ُّدو ُه �إِ َل ْيكِ َو َجاعِ لُو ُه مِ َن ْ ُ
ني) (الق�ص�ص)7:
ال ْر َ�س ِل َ
َ ( - 6وقَال َْت ِ ألُخْ ِت ِه ق ِ ُّ�صي ِه َف َب ُ�صَ ْت ِب ِه َع ْن ُجن ٍُب َو ُه ْم ال َي�شْ ُعرُو َن) (الق�ص�ص)11:
و�سى فَا ِرغاً ِ�إ ْن كَا َد ْت َل ُت ْبدِي ِب ِه َل ْوال َ�أ ْن َر َبطْ نَا َعلَى َق ْل ِب َها ِل َتكُو َن مِ َن ْ ُ
ني)
ال�ؤْمِ ِن َ
َ ( - 7و�أَ ْ�ص َب َح ُف�ؤَا ُد �أُ ِ ّم ُم َ
(الق�ص�ص)10:
ِال�ساحِ ِل َي�أْخُ ْذ ُه َع ُد ٌّو ِل َو َع ُد ٌّو َل ُه َو�أَ ْل َق ْي ُت
�( - 8أَ ِن ا ْق ِذفِي ِه ِف ال َتّا ُبوتِ فَا ْق ِذفِي ِه ِف ا ْل َي ِ ّم َف ْل ُي ْل ِق ِه ا ْل َي ُّم ب َّ
م َّب ًة مِ ِنّي َو ِلت ُْ�ص َن َع َعلَى َع ْينِي) (طـه)39:
َع َل ْي َك َ َ
ي ِل َو َل َك ال َت ْق ُتلُو ُه َع َ�سى �أَ ْن َي ْن َف َعنَا �أَ ْو َن َتّخِ َذ ُه َولَدا ً َو ُه ْم ال
َ ( - 9وقَالَتِ ا ْم َر�أَ ُت ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َع ْ ٍ
َي�شْ ُعرُو َن) (الق�ص�ص)9:
 - 10مو�سى تعني :املنت�شل من املاء " َو َ َ
َب ا ْل َو َل ُد َجا َء ْت ِب ِه �إِ َل ا ْب َن ِة ِف ْر َع ْو َن ف ََ�صا َر َل َها ا ْبنًا،
لّا ك ِ َ
و�سى» َوقَال َْت�« :إِ ِ ّن ا ْنتَ�شَ ْل ُت ُه مِ َن ْالَاءِ"� .سفر اخلروج 10 :2
َو َد َعتِ ْ
ا�س َم ُه « ُم َ
َ ( - 11و َح َّر ْمنَا َع َل ْي ِه ْ َ
ا�ض َع مِ ْن َق ْب ُل َفقَال َْت َه ْل �أَ ُد ُّل ُك ْم َعلَى �أَ ْه ِل َب ْيتٍ َي ْك ُفلُو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه
ال َر ِ
الل َح ٌّق َو َل ِك َّن �أَك َْث َُه ْم ال َي ْع َل ُمو َن)
ت َز َن َو ِل َت ْع َل َم �أَ َّن َو ْع َد َّ ِ
َا�ص ُحو َنَ ،ف َر َد ْدنَا ُه �إِ َل �أُ ِ ّم ِه ك َْي َت َق َّر َع ْي ُن َها َوال َ ْ
ن ِ
(الق�ص�ص)13:

87

كالب الضالل  ...بلعام بن باعورا

كالب الضالل

بلعام بن باعورا

بقلم :سعيد حبيب

88

البغاء لي�س رذيلة �أخالقية �إن كان من �أجل امل�صلحة العامة (ز ّينوا الن�ساء ،وعطّروهن،
وجه خطابه للن�ساء قائال( :ال متنع � ّأي امر�أة منك ّن نف�سها عن � ّأي رجل
و�أر�سلوه ّن) ،ثم ّ
يريدها).
فتوى �أ�صدرها بلعام بن باعورا بعد �أن فرغ من مفاو�ضاته مع ملك �أدوم كي ي�سمح
لقوم مو�سى باجتياز �أر�ضه يف طريقهم لبقعة توطّ نهم.
مل ي�صدق اجلمع ما �أفتى به عرّافهم بلعام بن باعورا ،يف بداية الأمر ،حتى �أ ّن بع�ض
�أتباعه اعتقد �أنه لي�س كاهنهم وعرّافهم الذي يعرفونه ويلج�أون �إليه يف ال�شدائد.
غي ملك �أدوم ر�أيه وب ّدل موقفه بعد �أن متنّع طويال؟
ت�ساءل القوم؛ ما الذي حدث ،ملاذا ّ
�أمل ير�سل له مو�سى ر�سالً من قبل طالبا ال�سماح باجتياز �أر�ضه ،قائال له( :وقد عرفت
امل�شقّة التي �أ�صابتنا) ،فرف�ض امللك ب�ش ّدة بعد �أن ر�أى كرثة ح�شد الإ�رسائيل ّيني ،وقال:
يعب بذلك عن
(الآن يلح�س اجلمهور ك ّل ما حولنا كما يلح�س الثور خ�رضة احلقل)ّ ،
خوفه �أن ُيف�سدوا حقول بلده وممتلكاتها!
حاول مو�سى (ع) طم�أنته فر ّد عليه( :دعنا منرّ يف �أر�ضك ،ال منرّ يف حقل وال يف كرم،
وال ن�رشب ماء بئر ،يف طريق امللك من�شي ،ال منيل ميينا وال ي�سارا حتى نتجاوز
تخومك).
فقال �أدوم( :ال مترّ بي ،لئال �أخرج للقائك بال�سيف).
وموا�شي من مائك �أدفع ثمنه،
أنا
�
�رشبنا
فقال له بنو �إ�رسائيل( :يف ال�سكّة ن�صعد ،و�إذا
ّ
ال �شيء� ،أمرّ برجلي فقط).
ب�شعب غفري وبيد �شديدة ،و�أبى �أدوم �أن ي�سمح لـ
فقال( :ال مترّ!) ،وخرج �أدوم للقائه
ٍ
(ح�شد) �إ�رسائيل باملرور يف تخومه فتح ّول (ح�شد) �إ�رسائيل عنه.
ما غاب عن �أولئك الأتباع امل�ساكني� ،أ ّن قائدهم بلعام احتار يف �أمر ملك �أدوم ،وفكّر

يتم�سك بو�صايا مو�سى (ع) الذي �أوتيها؟ وبتعاليم
طويال كيف يتد ّبر �أمر �إقناعه ،هل
ّ
حجوا للد ّيار املق ّد�سة دون
و�آيات العفّة والن�سك التي حاول مو�سى تطهريهم بها حني ّ
جدوى؟ هل ي�صرب على �أخالق النزاهة واال�ستقامة وال�رشف ويرتفع �ش�أنه يف الآخرة
بها؟ �أم يلج�أ للحيلة واملكر والدناءة والو�صول ّية وفت ِْح �صنبور الغرائز ليحقّق م�آربه؟!
يعلم �أنه ُمقدم على مفرتق خطري ،وحتى يح�سم �أمره جل�أ ال�ستخدام علمه بالعرافة،
وللعرّافني طرق �شتى ال�ستقراء ما يقدمون عليه من خالل مظاهر عرفان ّية �أو �أخرى
مما �صار �أكرثه دجالً) ،لتعرّف العاقبة ،ولكنه �أعر�ض عن ك ّل الإ�شارات الإله ّية
كهنوت ّية ( ّ
داه�سا قبلها �أكرب �إ�شارات ال�ضمري والعقل والو�صايا.
امل�ضي يف غيه،
و�أ�رصّ على
ً
ّ
ا�ستغ ّل بلعام فرتة غياب مو�سى (ع) حينما ذهب ي�ستطلع الطريق نحو تيماء ،بعد
�أن �أو�صى القوم بو�صايا حتفظهم حني ي�صلون �إليها ،ولكن الذي حدث كما ي�ؤكّد عليه
احل ّق �سبحانه:
اب ُ�س َّج ًدا َوقُولُوا
( َو�إِ ْذ ُق ْلنَا ا ْدخُ لُوا َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي َة َف ُكلُوا مِ ْن َها َح ْيثُ �شِ ْئ ُت ْم َرغَ ًدا َوا ْدخُ لُوا ا ْل َب َ
نيَ ،ف َب َّد َل ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا َق ْولً غَ ْ َي ا َّلذِي قِي َل
حِ طَّ ٌة َن ْغ ِف ْر َل ُك ْم خَ طَا َيا ُك ْم َو َ�س َن ِزي ُد ْال ُْح�سِ ِن َ
با كَانُوا َيف ُْ�سقُو َن) (البقرة)59-58 :
ال�س َما ِء ِ َ
َل ُه ْم َف�أَ ْن َز ْلنَا َعلَى ا َّلذِي َن ظَ َل ُموا ِر ْج ًزا مِ َن َّ
وما كان الف�سق �سوى فتوى البغاء التي �أطلقها بلعام باخلروج عن الطريق املر�سوم
حلطّ اخلطايا ،لقد ا�ستغ ّل التوكيل الذي منحه مو�سى (ع) �إياه ،للتفاو�ض مع ملك
�أدوم ،لقد �أراد العبور ب�أفدح الأثمان ،فالقوم بعدت عليهم ال�شقة ،ونال منهم التعب،
ف�س ّولت له نف�سه بالفكرة ال�شيطانية.
�أ�شار بلعام على القوم بحيلة ماكرة ،لال�ستحواذ على الرجال هناك وتليينهم
وا�ستمناح قبولهم ،فبما �أ ّن الن�ساء الذين برفقتهم مِ ن �أ�صل �س ْبي ،والكثري منه ّن
ا�ستخدمه ّن فرعون كغواين وجواري وغريه لغر�ض �إمتاع القوافل ،فلماذا ال ت�ؤ ّدي هذه
الن�سوة اخلدمة نف�سها لغاية �أخرى ،فالغاية تربّر الو�سيلة ،ووداعاً ملبدئية مو�سى!

,,

89

وجيه وصل للقمة
عالم
إنها سيرة
ٍ
ٍ

فعصفت به أهواء طبيعته الكامنة الخسيسة
قد ُره ،فانحدر بها إلى القاع ،سيرة كاهن
كأنها َ
أو عالم أو ع ّ
ّ
ينحط من
سمه ما شئت،
المة أو
ّ
سماوات المجد إلى دركات الشقاء!

,,

�ض َو َج َع َل �أَ ْه َل َها �شِ َي ًعا َي ْ�ست َْ�ضعِ فُ طَ ا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح �أَ ْبنَاء ُه ْم
(�إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َعال ِف الأَ ْر ِ
َو َي ْ�ست َْح ِيي ن َِ�ساء ُه ْم ِ�إ َّن ُه كَا َن مِ َن ْ ُ
ال ْف�سِ دِي َن) (الق�ص�ص.)4:
تتو�سل به كل الأديان امل�ش ّوهة
وهذا القبح ما زال �سار ًيا ُمذّاك بتلك الفتوى،
ّ
واجلماعات الو�صولية ،كال�صهيونية و�أ�شكالها من احلزب ّيات ،لتذليل اخل�صوم وامللوك
ب�سهام الغواين واجلن�س والعربدة ،ليحكمنهم (�أكرث مِ ن ك�رسى ،بالليل)!
ا�ستفاق القوم على وقع اجلرمية ،وخا�صة (حني انطلق �شيوخ مو�آب و�شيوخ مديان،
وحلوان العرّافة يف �أيديهم و�أتوا �إىل بلعام) ،نعم لقد دفعوا له ثمن العار الذي �أفتى
به.
أحب �أجرة
(لقد تركوا الطريق امل�ستقيم ،ف�ضلّوا ،تابعني طريق بلعام بن باعورا الذي � ّ
الإثم)
(و�أقام �إ�رسائيل يف �شطّيم وابتد�أ ال�شعب يزنون مع بنات مو�آب ،فدع ْون ال�شعب �إىل
ذبائح �آلهته ّن ف�أكل ال�شعب و�سجدوا لآلهته ّن ،وتعلّق �إ�رسائيل ببعل فغور فحمي
غ�ضب الرب على �إ�رسائيل) فتعلقوا ببعل فغور �أي «�سيد الفجور».
لقد �أحدثت هذه اجلرمية دو ّيا هائال يف قلب مو�سى (ع) ،وهزّت �أركان اجلماعة (الأ ّمة)
التي حرّرها للتو من �أغالل فرعون وعمله هزّا عنيفا ،كما ا�ستغلّها بع�ض امل�شكّكني
لإثارة الفتنة حول مدى مت�سك الكهنة ورجال الدين بالقيم التي ي ّدعونها لأنف�سهم.
مل تكن امل�س�ألة �أب ًدا جمرّد خط�أ �شخ�صي� ،أو مترّد على القيم والأخالق �أو نزوة ,بل �أنّها
�رضبة قا�صمة للم�رشوع الإ�صالحي (النف�سي ،العقلي ،الأخالقي ،الق َيمي) الذي تبنّاه
مو�سى (ع) وجلوهر ر�سالته ال�سماوية ،امل�رشوع الذي توالت عليه النكبات وال�رضبات
ب�شكل م�ستمرّ منذ انطالقته ،ت�أتي هذه اجلرمية وهذا املجتمع الفتي الذي مل يتعافَ
الرب و�أباح الدعارة ،فتنة �أغ�ضبت
الرب وثّن ّ
بعد من فتنة ال�سامري الذي وعلى جبل ّ
اهلل ومو�سى وحرمت القوم من الوفادة احلقيقية وبعرثتهم يف �سبيل �آخر فيه من
وال�سخط ما فيه.
الوح�شة ُ
�إنها خيان ٌة من �شخ�صية تتبو�أ مكانة عالية يف املجتمع ،ومعتمدة من نبي اهلل مو�سى
ُِ
(العال الكلب!) الأمانة بثمن بخ�س ،حلوان العرّافة وثمن الإثم،
(ع) ،خان بلعام
ً
م�ستغالّ املن�صب الذي تبو�أه و�أفتى بهواه و�أخلد �إىل الأر�ض ،ف�أ�صبح نب�أ ُيتلى للعربة
ممن �شاكله �إىل يوم الدين ،لك ّل من يغلب طب ُعه التط ّبع ،لك ّل من يعود جلاهل ّيته وجهله
َّ
بعد علْمه وتن ّوره ،كالكلب � ْإن حملت عليه لتمنعه اللّهث ف�سيلهث ،و�إن تركته ف�سيلهث
كذلك ،لأنّها طبيعته التي فيها نظام حياته� ،أولئك الذين اختاروا اللهث على الدنيا
اخل�سة
والدنايا لت�صري �أنظمة ا�شتغال حياتهم الطبيعية لن ي�ستطيعوا مغادرة تلك
ّ
مهما تعلّموا وقر�أوا من كتب ال�صاحلني ورافقوا النب ّيني و�صاروا علماء �رشيعة بل
و�أخالق نظرية ومتنطق و�شهادات عليا ..ح ّدهم � ْأن يكونوا كاحلمار يحمل �أ�سفارا ً ،فكم
فنت ،يف يومنا هذا ،يفتون رخي�صاً بك ّل
من دين ّيني م�أزومني ،وم�شايخ �ضالل ،وعلماء ٍ
خ�سة طباعهم
رذيلة وانتهاك للأعرا�ض والدماء ،ال بوحي مِ ن هدى اهلل و�آياته بل مِ ن ّ
وح ّدتها ،وان�سالخهم من �آيات �إن�سانيتهم ،واتّباعهم ال�شيطان ،وا�ستحواذه عليهم ،فما
الذي �أحدث ب�شاعة هذا القتل الذريع والدمار والت�رشذم ودوام التباغ�ض يف هذه الأمة
�إال مث ُل �أولئك املحرتمني ب�أ�شكالهم ،الف�ضالء بهندامهم ،العلماء ب�أل�سنتهم ،الأذكياء
ب�أدمغتهم ،احلفظة بذاكرتهم ،ال�صلحاء بتمثيالتهم ...لكنّهم ال�شياطني بقلوبهم ،فقد
قال يف مثلهم نبي الرحمة (�إ ّن مما �أتخ ّوف عليكم رج ٌل قر�أ القر�آن حتى �إذا ُرئيت
بهجتُه عليه ،وكان ردا�ؤه الإ�سالم اعرتاه �إىل ما �شاء اهلل ،ان�سلخ منه ،ونبذه وراء ظهره،
و�سعى على جاره بال�سيف ورماه بال�رشك!).
�إنها �سرية عا ٍمل وجيهٍ و�صل للقمة فع�صفت به �أهواء طبيعته الكامنة اخل�سي�سة ك�أنها
ق َد ُره ،فانحدر بها �إىل القاع� ،سرية كاهن �أو عامل �أو عالّمة �أو �س ّمه ما �شئت ،ينحطّ من
�سماوات املجد �إىل دركات ال�شقاء!
َ
َ
َ
( َو َك َذ ِل َك ُنف َِّ�ص ُل ْ آ
الَ َياتِ َو َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُعو َنَ ،وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َن َب�أ ا َّلذِي �آ َت ْينَا ُه �آ َيا ِتنَا فَان َْ�سلَخَ
مِ ْن َها َف�أَ ْت َب َع ُه ال�شَّ ْيطَا ُن َفكَا َن مِ َن ا ْلغَا ِوي َنَ ،و َل ْو �شِ ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِب َها َو َل ِك َّن ُه �أَخْ َل َد ِ�إ َل
ْ أَ
ت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َهثْ �أَ ْو ت َْتُ ْك ُه َي ْل َهثْ َذ ِل َك َم َث ُل
�ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َثلُ ُه َك َم َث ِل ا ْل َكل ِْب �إِ ْن َ ْ
ال ْر ِ
َ
�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّكرُو َن�َ ،سا َء َمث ًَل ا ْل َق ْو ُم ا َّلذِي َن
ْ�ص ِ
�ص ا ْلق ََ�ص َ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذِي َن َك َّذ ُبوا ِب�آ َيا ِتنَا فَاق ُ
َك َّذ ُبوا ِب�آَ َيا ِتنَا َو�أَ ْنف َُ�س ُه ْم كَانُوا َيظْ ِل ُمو َن) (الأعراف.)177-174 :
لقد حاول املز ّورون جهدهم التالعب مبلف هذه الق�ضية ال�شنعاء ل�سببني؛ الأ ّول لأ ّن
املتهم ذو مقام ديني تقليدي كبري وهو �أحدهم ،والثاين لأ ّن اجلرمية عظيمة وعارها
�أعظم ،لهذا قاموا بتلفيقات منها:
لنبي اهلل لوط (ع) (حا�شاه)� ،إيحا ًء للمتلقّي
 ن�سبوا اجلاين بلعام لن�سل مِ ن زناّ
ب�أ ّن ما قام به بلعام هو من �سنخ ما �أقدم عليه نبي اهلل لوط حني ق ّدم بناته لرجال
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لذلك نفوه عنهم لين�سبوه ظل ًما �إىل نبي اهلل لوط حني قالوا :بلعم بن باعورا بن �سنور
الفجة كما
بن و�سيم بن ناب بن لوط (ع) بن هاران ،والغر�ض وا�ضح من هذه الن�سبة ّ
ذكرنا ،ال�س ّيما و�سفر التثنية ي�ؤكّد (ال يدخل ابن زنى يف جماعة الرب حتى اجليل
الرب حتى اجليل العا�رش!)..
العا�رش ،..ال يدخل عموين وال مو�آبي يف جماعة ّ
 -2كما لفّقوا لبلعام ن�س ًبا مفارقاً لهم ،فقد مو�ضعوه يف جهة �أعدائهم املديانيني
ك�شعب ملو�سى ،فح ّول اهلل اللّعن على ل�سانه �إىل مدحهم
الذين ا�ست�أجروه ليلعنهم
ٍ
ومباركتهم �أب َد الدهر! و�أنه كلّما ه ّم �أن يلعنهم �صار ُيباركهم بوحي من اهلل ومن مالكه،
ودعا �إليهم بالن�رص امل�ؤ ّزر ومبحق و�سحق �أعدائهم!
ولكن حتى هذا االفرتاء مل ي�شفع لبلعام ،فقد �شطبوه بعدها باملرّة من امل�شهد التوراتي
نا�سجني له قتل ًة ب�شعة يف حمك ّية كلّها تزوير يف �شخو�صها وقيمها املنحطّة ويف
ن�سبتها �إىل �أوامر مو�سى بل اهلل نف�سه (ف�أر�سلهم مو�سى ..فتجنّدوا على مديان كما �أمر
الرب وقتلوا كل ذكر! وملوك مديان قتلوهم فوق قتالهم ..،وبلعام بن باعورا قتلوه
ّ
بال�سيف ،و�سبى بنو �إ�رسائيل ن�ساء مديان و�أطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع
موا�شيهم وكل �أمالكهم! و�أحرقوا جميع مدنهم مب�ساكنهم وجميع ح�صونهم بالنار!
و�أخذوا كل الغنيمة وكل النهب من النا�س والبهائم)
 -3مل يكن بلعام بن باعورا �إال كاهنا وعرّافًا ،ي�ست�شار يف الق�ضايا ،وكانت م�شورته
لفرا�سته ودهائه دائما ما تكون �صائبة ،وكان البع�ض يح�سبونه نب ّيا ،وا ّدعوا له
خرافات و�أنه ميلك اال�سم الأعظم (وكانت له حمارة �إذا ركبها وذكر اال�سم الأعظم الذي

,,

المرء صحيح اإليمان ،يشعر بالخوف حتى

صرح برأي سديد ..خوفًا من الخاتمة ،بينما
عندما ُي ّ
طالب الدنيا يسعى سعيه،
ب ِإ ْن ت َْحمِ ْل َع َل ْيهِ ْ
ه ْ
ث
ويجري جريه :كَ َم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
يل َ
ه ْ
ث!
َأ ْو َتتْ ُركْ ُه َي ْل َ

,,

قومه بعدما راودوه عن �ضيفه املكرمني ،وهم يدركون �أ ّن ما فعله لوط (ع) طلبا
للزكاة والإ�صالح ومنعاً للف�ساد حني قال( :ه�ؤالء بناتي ه ّن �أطهر لكم) كان ت�ضحي ًة
منه ،وتطهريا لأولئك الأرجا�س بدعوته �إياهم للتزاوج وفق الطريقة الكونية رجالً
ب�أنثى� ،صونا للقيم والأخالق واال�ستقامة ،وحماية ل�ضيوفه ،ولي�س تفريطا باحلق
وا�ستباحته ،و�شتان بني نُبل و�صيانة نبي اهلل لوط (ع) ،وبني موقف خ�سي�س ملتاج ٍر
ب�أعرا�ض َمن معه �أو دمائهم ليعلو �أو مقابل عائد ،خمالفًا لو�صايا نب ّيه و�آياته
بعلم و�إ�رصار.
الإر�شادية التي ان�سلخ عنها ٍ
 -1ادعا�ؤهم ظل ًما لنبي اهلل لوط ب�أنّه ارتكب فاح�شة الزنا مع بناته والعياذ باهلل،
حينما �أ�رشبتاه اخلمر و�أ�سكرتاه ،فحبلتا منه وجاء بزعمهم بلعام من هذه ال�ساللة
�شعوب ويرميهم
خ�سة تُل ّوث طهارة الأنبياء وتدنّ�س
املتولّدة من زنا الأنبياء ،هكذا بك ّل ّ
ٌ
كهنة اليهود من مد ّوين التوراة بدائهم لين�سلّوا منه ومِ ن فجورهم ،فاملح�صلة من وراء
هذا التلفيق هو القول ب�أ ّن فعل بلعام بن باعورا لي�س �أمرا جديدا فقد �سبقه �أنبياء
من قبل!

علّمه �إ ّياه� ،سارت به م�سرية خم�سمائة يوم يف يوم واحد)! فهذه حمارة ت�سري بوقود

ال�صواريخ! فن�سجوا حوله الق�ص�ص واخلياالت ،ال �س ّيما هذه الق�صة التي يف الأ�صل
مقلوبة� ،إذ جعلوه وك�أنه يف اجلهة الأخرى (املو�آب ّيني) ،و�أ ّن قومه ا�ست�أجروه ملحاربة
بني �إ�رسائيل ومو�سى ،و�أنّه �أ�شار على قومه ب�إر�سال ن�سائهم ،ليزنني مع بني �إ�رسائيل
فيهزموهم ،و�أ ّن حمارته �أنطقها اهلل ب�صوت �إن�سان لتحذّره من لعن �شعب مو�سى (ففتح
الرب فم الأتان فقالت لبلعام :ماذا �صنعت بك حتى �رضبتني الآن ثالث دفعات؟!)،
ُّ
و�أ ّن اال�سم الأعظم ان�س ّل مِ ن ل�سانه! �إىل �آخر هذه الرتّهات والإ�رسائيل ّيات وخزعبالت
الق�صا�صني امل�سفّهة للعقل وللمنطق ،كما رووا عن ابن ع ّبا�س (و�أ�شار بلعام على
ّ
اجل ّبارين� ،أن ير�سلوا ن�سا ًء مز ّينات �إىل ع�سكر مو�سى ،ل ُيزنى به ّن ،ف�إنّه �إذا وقع الزنا
�سوي ،ميكن �أن يقدم على فعل
يف ع�سكره ُهزموا)! فهل ث ّمة �أب �أو ج ّد �أو زوج ..الخ،
ّ
�شنيع كهذا� ،أن يدفع زوجته �أو بناته ..للبغاء؟!
فاملرء �صحيح الإميان ،ي�شعر باخلوف حتى عندما ُي�رصّح بر�أي �سديد ..خوفاً من
ت ِم ْل َع َل ْي ِه
اخلامتة ،بينما طالب الدنيا ي�سعى �سعيه ،ويجري جريهَ :ك َم َث ِل ا ْل َكل ِْب ِ�إ ْن َ ْ
َي ْل َهثْ �أَ ْو ت َْتُ ْك ُه َي ْل َهثْ !

