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مقدمة

وتسليط النص عىل الواقع تسليط عىل تقوم التفسري يف لنظرية قصرية محاوالت هذه
باللغة االكتفاء وعدم إكماله بعد املضمون» «تحليل بمنهج يعرف فيما الواقع عىل النص
الخطاب بني التطابق يحدث حتى عليه اإلحصائي الواقع إضافة بل الخطاب وتحليل
من الثالثة الجبهة تصدر حتى مؤقتة تمرينات مجرد هي والتجربة. النص بني والواقع،
نظرية أو له املبارش التنظري عىل القائم الواقع، من املوقف والتجديد»، «الرتاث مرشوع
تقطيعه من بدًال والعالم، واملجتمع اإلنسان حول موضوعيٍّا النص بناء تعيد التي التفسري
لحاجات مستجيبًا النص يربز هنا «الناس». إىل «الفاتحة» من موضوعاته وتكرار طوليٍّا
وأبناء واملساكني الفقراء املهمشون، هم والناس النص، سائلة الناس حاجات وتربز الناس،
والعدالة املواطن، وتحرير األرض، تحرير هي والحاجات والسائلون. واملحرومون السبيل
ينتهي ثَمَّ وِمن الجماهري. وحشد والتنمية، الهوية، عن والدفاع والوحدة، االجتماعية،
كأحد اإلسالمي» «اليسار يف بينهما الرابطة بإيجاد والعلمانيني السلفيني بني الرصاع
«التفسري الكيل التفسري يظهر حتى جزئية نماذج مجرد هي اإلسالمية، التعددية اختيارات

للقرآن.1 املوضوعي»
حنفي حسن
نرص، مدينة
٢٠٠٩ أكتوبر
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األول الفصل

القرآن؟ كيفُيفرسَّ

القرآن؟ يُفرسَّ كيف (1)

بني يجمع تقدميٍّا سياسيٍّا اجتماعيٍّا إسالميٍّا فكريٍّا اتجاًها فقط اإلسالمي اليسار ليس
اإلصالحية. الحركات كل مثل والتجديد الرتاث بني واملعارصة، األصالة بني املايضوالحارض،
الرشيعة مقاصد بني واملصلحة، النص بني يجمع التفسري يف منهج أو نظرية أيًضا هو بل
العلم تقدم كان وقد واملكان. الزمان يف املعاش الواقع يف وتفعيلها األصول من املستقرأة
وليس منهج، نفسه املوضوع املوضوعات. معرفة من أكثر املناهج باكتشاف باستمرار
وليس منهج كله والعالم معاشة. تجربة فقط وليست منهج نفسها والحياة بنية. فقط

نظرية. أو نسًقا فقط
استخدامها ويعيد السابقة التفسري مناهج معظم يضم بل جديًدا منهًجا ليس وهو
مصدًرا النص يعترب الذي التاريخي املنهج يضم فهو أشمل. كيل منهج من كأجزاء
األديان وتاريخ اإلرسائيليات من ومعظمها خارجه، من يستقيها التاريخية للمعلومات
مؤرخني األوائل املفرسون وكان التاريخ، بعلم ارتبط لذلك العربية؛ الجزيرة شبه يف السابقة
اآليات، وسياق النزول أسباب معرفة بقدر إال التاريخ يُستعَمل ال كثري. وابن الطربي مثل
ِلَقد واألحوال الظروف لتغري وطبًقا الزمان يف الرشعية األحكام وتطور واملنسوخ والناسخ

الطاقة. عىل الرشعي والحكم الواقع، عىل النص
ذاتها. يف غاية اللغة فليست اج. كالزَّجَّ اإلعراب حيث من ليس اللغوي املنهج ويضم
اللغة تستعمل بل االستثناءات ورصد النحو قواعد الختبار لإلعراب كتابًا القرآن وليس
اللغة، فلسفة يف الحال هو وكما املعاني عىل داللتها ملعرفة املضمون تحليل خالل من
املختلفة، بأنواعه واملفعول والفاعل واإلضافة، والضمائر والحروف واألفعال األسماء داللة
واالستفهام. واملنادى واإلنشاء الخرب الكالم، وأقسام واملرشوط، والرشط والنكرة، واملعرفة
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الفقه علم يف الحال هو كما الرشعية األحكام لتجميع ليس الفقهي املنهج عىل ويحتوي
والحكمة وغاياتها، األحكام مقاصد ملعرفة بل واملعامالت، العبادات رئيسية، محاور حول
للفقه، الصوري الترشيعي الطابع عن بعيًدا للسلوك معايري باعتبارها عليها والباعث منها
ورغباته مشاعره عن النظر برصف للتنفيذ آلة مجرد اإلنسان وكأن والنواهي، األوامر

االختيار. يف وحريته وبواعثه وميوله
قواعد أو العقيدة ألصول يعرض الذي العقائدي الكالمي التفسري أيًضا ويتضمن
مثل الكالمية التفسريات تفعل كما النفس، وخلود العالم وخلق هللا وجود العقائد،
معتزلة أخرى، لفرقة نقًدا أو فرقة عن دفاًعا الِفرق، عقائد يف والدخول الزمخرشي
السلوك. عىل بواعث هي بل أشياء ليست فالعقائد خارجية. أو شيعية أو ُسنيَّة أشعرية، أو
التجسيم وأحيانًا التشبيه أو التنزيه عىل تقوم تصورات العقيلحول للجدل وليستموضوًعا
عامة تصورات تمثل فالعقائد السلوك. بواعث ملعرفة البرشية النفس ألعماق تحليل هي بل
تُستنبط الحديثة. األيديولوجيات تفعل كما والجماعة للفرد واملجتمع، لإلنسان للحياة،
عقيدة «اإلسالم الشهرية العبارة معنى وهي واقتصادية. واجتماعية سياسية نظم منها

ورشيعة».
النظر يبعد ال حتى فيها اإليغال دون الرازي مثل الفلسفية التفسريات عىل يحتوي كما
التفسريات فيها تمت التي القديمة اليونانية الفلسفة من الفلسفة تغريت وقد العمل. عن
النظرات بعض باستثناء التفسري خارج زالت ما التي الحديثة الفلسفة إىل األوىل الفلسفية
العلوم يف خاصة جديدة اكتشافات أو كمعلومات الحديثة التفسريات بعض يف هناك أو هنا
يف اإلنسان يكون أن يكفي للقرآن. العلمية التفسريات معظم خرجت هنا ومن الطبيعية.

التاريخ. ويف العالم ويف املجتمع
بني والبواطن، الظاهر بني التمييز عىل تقوم التي الصوفية التفسريات يتضمن كما
الجوارح أعمال بني اليقني، وعني اليقني وحق اليقني علم بني والطريقة، والحقيقة الرشيعة
التصوف كان فقد جديد. من العالم إىل بالعودة بل الباطنية يف إيغال دون القلوب وأعمال
السلطة حول والرصاع الدنيا عىل والتكالب والرتف البذخ مظاهر ضد سلبية مقاومة حركة
القائمة البيعة وأصول الرشعية إىل للعودة األموية ضد البيت آل أئمة واستشهاد السياسية

واالختيار. والشورى العقد عىل
«ترجمان مثل السياسية املعارصة للتفسريات استئناف هو اإلسالمي اليسار تفسري
رضا، ورشيد عبده محمد لإلمامني املنار» «تفسري مثل واالجتماعية للمودودي، القرآن»
فرقة لنرصة طائفيٍّا تفسريًا ليس وهو قطب، سيد للشهيد القرآن» ظالل «يف مثل واألدبية
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وحدة عن دفاًعا األمة شتات يجمع تفسري هو بل السياسة يف أو العقيدة يف فرقة عىل
العامة. مصالحها واطراد عقيدتها

أو ديكارت عند املنهج بقواعد أسوة قواعد أربع عىل الجديد التفسري منهج ويقوم
بيكون:

العرصبتعبري أو الصوفية بتعبري الوقت أو اللحظة أو بالوجدان أو بالشعور البداية (١)
الشعور مستوى عىل سواء الناس به يشعر ما الحالية، االنفعال لحظة وهي اإلصالحيني.
يصورها التي ومشاعره اإلنسان إحساسات هي اإلنسان. أخصمن والشعور الالشعور. أو

أفتوك». وإن قلبك «استفِت والفنان. املفكر عنها ويعرب األديب
يستهلك وَمن ماذا؟ يملك َمن إحصائي. كواقع األمة ومصالح الناس حاجات رصد (٢)
يلبي وال الحياة عن الدين يبعد فلماذا َمن؟ يقهر وَمن ماذا؟ عىل يسيطر وَمن ماذا؟
الحاجات إشباع عدم من الناس يعيشه الذي الحرمان إن للعرص؟ الرئيسية املطالب القرآن
والرصف العفيف، واللباس الكريم، واإلسكان النقي، واملاء الصحي، الخبز األساسية،
النص قلب فالواقع األوىل. التفسري مادة هو القويم؛ والتعليم املجاني، والعالج الصحي،
لتشكيلها الصورة يف املادة وضع املفرس مهمة صورة. والنص مادة الواقع األوىل. وبؤرته

وتحقيقها.
الناس حاجات عن يكشف الذي اإلحصائي والواقع األوىل، القاعدة الشعور، كان إذا (٣)
والواقع الشعور بني والتفاعل باملوضوع الذات عالقة فإن الثانية القاعدة املوضوع، هو
عمل. برنامج أو رؤية أو مرشوع إىل التفاعل هذا تحويل ذلك ويعني الثالثة. القاعدة هي
احتالل لالحتالل، نظًرا األرض األولويات: فقه ُسمي ملا طبًقا الربنامج عنارصهذا وتتكون
والطائفية التجزئة ضد وحدتها عن دفاًعا واألمة القاحلة، الصحراء والتنمية، األرض،
ورضورة والفقراء، األغنياء بني الشديد التفاوت ضد والفقر والعشائرية، والقبلية والعرقية
وثقافة والقهر وحده، العمل لقيمة طبًقا لألجور جديدة سياسة ووضع الدخل، توزيع إعادة
والشورى الجائر، السلطان مواجهة يف الحق قول عن دفاًعا الجدد والفراعنة السلطان
اإلفساد، ضد واإلصالح التخلف، ضد والتقدم التسلطية، الحكم نظم ضد والديمقراطية

السيايس. وامللل والتبعية والعجز السكون ضد السيايس والخيال الحرة واملبادرة
حاجاته عن يعرب حد أي إىل التفسري يف وإرشاكه القارئ مع املشرتكة التجربة (٤)
إعادة يف ويرشكه سلبيته، وينهي حرمانه، عىل ويقيض أمنياته، ويحقق مطالبه، ويلبي
يف يجيش عما الجديد التفسري يعرب حد أي إىل كتابه. تفسري وإعادة الوطنية، ثقافته بناء
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والفصام والشخصية الخطاب ازدواجية عىل للقضاء عنه الكشف من يخاف وما صدره،
فإنهم القراء وعى فإذا العمل؟ يف واإلخالص القول يف الصدق عن دفاًعا والعمل القول بني
يف وتشارك االجتماعي، التغري عملية يف تساهم تاريخية وكتلة جمعي وعي إىل يتحولون
يف لتنهض التاريخ يف مسارها إىل وتعود األمة، تتحرك وبالتايل التاريخي. التقدم صنع

الحديثة. عصورها بها وتبدأ الوسيط، عرصها بها تنهي ثانية، حضارية دورة

النصوالواقع (2)

واالجتماعي السيايس بالواقع وعالقته الديني للفكر منهجية رؤية اإلسالمي اليسار
السابقة اإلصالح لدعوات فكري ومنطق منهجي تحقيق فهو للعرص. والثقايف واالقتصادي
املايض واملعارصة، األصالة والجديد، القديم والتجديد، الرتاث بني الجمع شعار ورفع

والحارض.
وتفسريها النصوص عىل يعتمد ديني خطاب األول خطابني. عىل الناس تعوَّد وقد
نصوًصا أو خالصة شعائرية عقائدية نصوًصا كانت ولو خاصة واملكان، الزمان خارج
الروحي، والتعويض األزمات، وتبخري النفس، عن الرتويح وظيفته اآلخرة. بأمور تتعلق
الخطاب وهو والنعيم، السعادة عالم آخر، عالم إىل الشقي البائس العالم هذا من واالنتقال
اجتماعي خطاب والثاني الفضاء. قنوات يف الدينية والربامج الجمعة خطب معظم يف السائد
عىل الحقائق وإعطاء باملوضوعية االلتزام بدعوى اإلحصائي االجتماعي الواقع يحلل علمي.
العلوم يف أيًضا يستحيل ما وهو أيديولوجي، توجيه أو ذاتي تأويل دون هي كما األرض
ومتحرك متغري فالواقع رؤية. له واقع وكل كيفية. قراءة له كمي تحليل فكل االجتماعية.
االجتماعي التغري مسار يرصد االجتماعي فالعلم مرحلة. إىل مرحلة من ينتقل ومتطور.
دون نص األول الخطاب والتقدم. التخلف بمعارك يسمى ما وهو األمام، إىل ال الوراء إىل

نص. دون واقع الثاني والخطاب واقع.
إىل هللا كالم ومن الواقع. إىل النص من ينتقل فإنه مستنريًا الدين رجل كان وإذا
يف صًدى للنص يجدون الناس. عند وأوقع داللة أكثر خطابه يكون حتى البرش أوضاع
اجتماعي نقد إىل الديني الخطاب فيتحول ذلك يف البعض يغايل وقد اليومية. حياتهم
والذكر باملرأة، الرجل عالقة يف منها الجنسية خاصة االجتماعية والعادات للسلطة خالص
املوروثة الثقافة يف ثالث دوائر هناك زالت فما بالفتاة. والفتى بالشابة، والشاب باألنثى،
ويعلم مستنريًا، االجتماع علم كان ولو والجنس. والسياسة، الدين، منها: االقرتاب يحظر
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الثقافة إىل يحيل فإنه تاريخي ومتصل ثقايف، تراكم صحيحها يف االجتماعية الظاهرة أن
باب من إليه فيحيل الشعبي واملثل الديني النص الرئييس مكونها أن ويكتشف الشعبية

تغيريها. أساليب ووضع مكوناتها عن والكشف االجتماعية الظواهر تعليل
تحليل منهج وهو واالجتماعي، الديني الخطابان فيه يلتقي ثالث منهج وهناك
الخطاب ويأخذ حي، واقع عىل الديني الخطاب ينزل حتى الناس ومعاناة اليومية الخربات
نفسية. لحاالت كمية صياغات فاألرقام الناس. تجارب من دالالتحية اإلحصائي االجتماعي
األساس. هم فالبرش الناس. ملعاناة ترجمة مجرد وهو بنفسه، يتكلم ال اإلحصائي والواقع
والخطاب الديني الخطاب بني والواقع، النص بني واملجتمع، الدين بني الوصل حلقة هم

االجتماعي.
الثقايف الخطاب لتوحيد واحٍد آٍن يف الثالثة املناهج هذه اإلسالمي اليسار يستعمل
الخطاب يف استقطاب أساًسا وهو والعلمانيني، السلفيني بني الحايل االستقطاب ولتجاوز
إلحاًحا األكثر املوضوعات ويختار الدين. رجل النصمثل من يبدأ فهو التفكري. مناهج ويف
العقائد مثل قبل من كسبت بموضوعات يبدأ وال البلوى. ولعموم األولويات لفقه طبًقا
الوصول ويصعب والوجدان والعقل الحس شهادة عن تخرج بموضوعات أو والشعائر
أمور مثل الرواية عىل إال تعتمد ال التي السمعيات من أنها عىل القدماء صنَّفها يقني. إىل فيها
والتأخر، والتقدم والفساد، والصالح والظلم والعدل األرض ألفاظ بتحليل ويبدأ اآلخرة.
الواقع من أيًضا ويبدأ إسالمية. أو عربية اليوم، األمة تحتاجه ما وهو واالستقالل، واإلعمار
بلغة الواقع فقه أي املغاربة بلغة النوازل فقه هو أساًسا فالفقه االجتماع. عالم مثل
وعىل مكان. وال له زمان ال حائًرا، الهواء يف دائًرا يظل نازلة النصعىل ينزل لم وما العرص.
تلزمه لذلك النص. يف وقراءة له تأويًال يجد والواقع الواقع، يف النص يصدق النحو هذا
يستغل وَمن ماذا؟ يحتكر وَمن َمن؟ عىل يسيطر وَمن ماذا؟ يملك َمن الدقيقة، اإلحصائيات
ثالثًا ويبدأ الجديد. النص هو والرقم العرص. لغة واإلحصاء َمن؟ ثروة يرسق وَمن َمن؟
تأويالت من وأبلغ الناس يف تأثريًا أشد املبارشة فاللغة الناس. عند الحية الخربات بتحليل
ألذواق تملًقا ذلك يف والخطباء املشايخ بعض برع وقد الواقع. وإحصائيات النصوص
بدعوى الفضاء مشايخ لدى وأحزانهم ألشجانهم وإثارة لعواطفهم، ودغدغة الجماهري،
إىل ونساءً، رجاًال بعضهم، وتحول واملجتمع. الشباب ومشاكل الحزن، وعدم الحياة، صنع
الشعراء مادة وهي الزواج. مقدمتها ويف الشباب مشاكل ملعالجة النفيس التحليل يف خرباء
ففي علمانيٍّا. أم كان سلفيٍّا أحد، عليها يختلف ال التي والسينمائيني والفنانني واألدباء

والواقع. النص د يتوحَّ الحية التجربة
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الخطاب أيًضا إليها يلجأ التي التجربة وهي االجتماع. وعالم الدين رجال يتفق وعليها
عبور يتم حتى الصرب إىل والدعوة لها، القريب بالحل واإليماء وتخديرها لتبخريها السيايس
فإني تكاثروا، «تناسلوا، التنمية معدالت كل يلتهم السكاني التكاثر ألن أو الزجاجة عنق
وذاعت اشتهرت لذلك العاملية. األسعار ارتفاع إىل باإلضافة القيامة»، يوم األمم بكم مباٍه
القدم. كرة مباريات ذيوع مثل االجتماعية القضايا تعالج التي التليفزيونية التمثيليات

ويقارب املتصارعة الخطابات بني يوحد الذي هو مناهجه وتعدد اإلسالمي اليسار
اإلحصائي االجتماعي الخطاب يف يكتمل الدين لرجل النيص الديني فالخطاب بينها.
الذين والفالسفة والفنانني األدباء تحليالت يف مصداقيته يجد وكالهما االجتماع. لعالم
السلفيني بني الحايل االستقطاب حدة تقل وبالتايل الناس. معاناة خالل من الواقع يصورون
يهتم لم فمن اليومية. ومعاناتهم الناس مصالح حول الفريقني من كل بتوجيه والعلمانيني
من بدًال والعلم الفكر يتقدم كذلك والفن األدب يتقدم وكما منهم. فليس املسلمني بأمر

واملكان. الزمان خارج اغرتابهما
الوطن زال وما وآسيا وأفريقيا الالتينية أمريكا يف التحرير الهوت فعله ما وهذا
دون العملية صياغاته إحدى اإلسالمي واليسار متأخًرا. فيه اإلسالمي والعالم العربي
إعادة يمكن ال التي املقدسات من عندنا زالت ما التي العقائدية املسائل يف مؤقتًا الدخول
يمكن ما وهو االجتماعي، بالتغري وعالقتها الوطنية الثقافة دراسات من نوع وهو تأويلها،
صياغة اإلصالح منطق صياغة أيًضا وهو األعداء، واإلخوة الوطن خصماء عليه يلتقي أن
بني يجمع دقيق، خطاب إىل الفضفاضة والخطابات اإلنشائيات من يتحول حتى جديدة
بعد فاإلصالح الحية. الخربات ووصف االجتماعي، الواقع وتحليل الديني، الخطاب تحليل
ويضع األوىل تجربته من يتعلم جديد. من ينهض ثاٍن إصالح إىل حاجة يف األوىل كبوته

الثانية. لتجربته منهجية أسًسا

والواقع الوحي (3)

السماء بني اتصال أي تنزيل هو بل تبليغ أو رسالة أو خطاب أو كالم مجرد الوحي ليس
النزول». «أسباب معروفيف هو كما الوحي نزول مكان هو الواقع بنيهللاوالعالم. واألرض،
كما يطاق ال ما تكليف جواز وعدم الواقع لقدرات طبًقا الرشعية األحكام صياغة وتُعاد
الواقع». «فقه عن قبل من اإلصالحيني بعض كتب وقد واملنسوخ». «الناسخ يف الحال هو
منها وقوة. بوضوح مرة وعرشين أربًعا ومشتقاته ذُكر قرآني. لفظ «الواقع» ولفظ
وقعة، مشتقاته وذكرت مرتان. وواقعة مرات. ست «واقع» ولفظ اسًما، مرة عرشة إحدى
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مثل واملعنوي الحيس بني شيئًا أو النار أو الجبل مثل حسيٍّا شيئًا الواقع يكون وقد مواقع.
والرجس العذاب مثل سلبًا املعنوي الواقع هو والغالب املستقبل. يف القيامة يوم أو السماء
استعماًال واألكثر والكسب. والدين والوعد والقول والحق األجر مثل إيجابًا أو واإلثم والرجز
الحق وعمل. نظر وواقع، فكر فالحق والقول. الحق مثل نفسه تلقاء من اليشء وقوع هو
الواقعة وهي حق والواقع واقع، الحق عمًال. وواقع نظًرا، حق والوحي حق. والقول قول،
تطابق الصدق ليس التصديق. محك وهو صدق، الواقع تكذب. ال واقعة القيامة، يوم أي
الفكر مطابقة الحق، وقوع هو بل الصوري املنطق يف الحال هو كما املقدمات مع النتائج
الوقوع وعدم بالصدق، الواقع ارتبط لذلك التجريبي. املنطق يف الحال هو كما للواقع
بالفعل الفعل نتيجة الرتباط نظًرا واقع سلبًا أم إيجابًا العمل جزاء أن كما بالكذب.

النتيجة. وقعت الفعل وقع إذا سببيٍّا. ارتباًطا
العربي الفكر يف تردد اآلن. العربي الروح إىل قربًا األلفاظ أكثر من «الواقع» لفظ
بل نقًدا. الالواقعي وأصبح والسياسة. والفكر الفن يف لتقدمه رشًطا وأصبح املعارص،
ما الواقع يعني ال للتخلف. الرئيسية األسباب أحد الثقافية حياتنا يف الواقع غياب أصبح
وفقر هزيمة من يجري ما بكل التسليم بمعنى الواقع األمر قبول رضورة من شائع هو
أكثر واقع املثال واقع. أيًضا واالعرتاض والرفض فاملقاومة للمقاومة. إنكار فهذا وقهر.
موجود. أنه أعىل بمثل آمنت «لو قبل: من األملاني، الفيلسوف فشته، قال وكما الواقع. من
غري أنه هو خطؤه بل به. آمنت أنني خطئي فليس موجود. غري أنه بعد فيما يل اتضح ثم

موجود».
وال للنفس مواجيد مجرد ليس فالدين َلَواِقٌع﴾. يَن الدِّ ﴿َوإِنَّ القرآن، بنص واقع الدين
وتمنيات وأمنيات رغبات عن تعبري مجرد الديني، النفس علم يف الحال هو كما لها أحوال
يتحقق، لم حلم الدين النفس. أحوال بتغري تتبخر خالصة. ذاتية ظاهرة أفضل، لعالم
أسطورة للوهم، وتجسيًدا النفس اخرتاع من البعضويجعله يغايل وقد املنال. صعب وأمل
أو وهًما وليس واملجتمعات، األفراد حياة يف فعيل وجود له واقع، الدين البرش. صنع من
«الكسب» القدماء سماه الذي االستحقاق وقانون الفردية املسئولية عىل يقوم أسطورة.
ال فاإلنسان ِبِهْم﴾. َواِقٌع َوُهَو َكَسبُوا ا ِممَّ ﴿ُمْشِفِقنَي بنفسه، اإلنسان عليه يحصل ما أي
عاقل حر اإلنسان القانونية. املسئولية تحت واقع وهو أفعاله، نتائج عن يتخىل أن يستطيع

واآلخرة. الدنيا يف مسئول،
أشبه فالوقوع ِبِهْم﴾. َواِقٌع َُّه أَن ﴿َوَظنُّوا الجبال، حتى الوقوع عىل يستعيص يشء وال
إذن والربودة. والحرارة والريح والطري املاء األرض، نحو يتجه يشء كل الجاذبية. بقانون
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واإلحساس اإلنسانية، االنفعاالت عىل معتمًدا واإلرشاد الوعظ عىل يقوم الذي الديني الخطاب
خطاب الجدد الدعاة يفعل كما والنحيب البكاء مع املغفرة وطلب التوبة ورضورة بالذنب
كثريًا لذلك وعوز. وعطش وجوع فقر من فيها يدور وما الناس حياة هو الواقع له. واقع ال
املعارصين بتعبري وهم واألرسى السبيل وأبناء واملساكني الفقراء عن القرآن يتحدث ما

األرض». يف «املعذبون
أو الوعد والعقاب، الثواب السلبية، أو اإليجابية األعمال لنتائج التوقع هو أيًضا الواقع
األعمال، لسوء نتيجة القيامة يوم العذاب توقع هو واألهم َلَواِقٌع﴾. تُوَعُدوَن ﴿إِنََّما الوعيد،
وإصالحها، النفس تربية منه الغاية ردٍع أو تخويٍف مجرد وليس َلَواِقٌع﴾، َربَِّك َعذَاَب ﴿إِنَّ
عن اإلنسان يتنازل قد َواِقٍع﴾. ِبَعذَاٍب َساِئٌل ﴿َسأََل السيئات، أصحاب عنه يسأل ما وهو

العقاب. يتفادى أن يستطيع ال ولكنه الثواب،
ماركسية، وال مادية، وال للوحي، وإنكاًرا وإلحاًدا كفًرا ليس واقًعا الدين تصور إذن
أرض، بال سماء واقع بال الدين الدين. ُصلب هو بل نفعية، وال برجماتية وال وضعية، وال

يُنبت. وال يروي ال الهواء، يف معلق ماء

التنزيل (4)

لفظ من أكثر ورد قرآني لفظ أيًضا وهو «التنزيل»، مفهوم بالواقع الوحي صلة يؤكد مما
عىل للداللة مرة) وسبعني (سبًعا نزل» «ما صلة اسم أكثرها مرة. ثالثمائة حوايل «الواقع»
ثم الوحي أي مرة) وأربعني (أربًعا الكتاب يأتي ذلك بعد معنويٍّا. أو حسيٍّا العام اليشء
فكًرا إما أدنى إىل أعىل من السماء من النزول أن عىل يدل مما مرة) وثالثني (اثنتني املاء
كالهما األرض. يف والثاني الشعور، يف األول نبت. وكالهما األرض. لنبات ماءً أو الوحي وهو
َماءً﴾ َماءِ السَّ ِمَن َل نَزَّ َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ الطني. يف والثاني الوعي، يف األول ونماء. تخصيب
األرض تنبت حتى (١١ (الزخرف: ِبَقَدٍر﴾ َماءً َماءِ السَّ ِمَن َل نَزَّ ﴿َوالَِّذي ،(٦٣ (العنكبوت:
الكتاب ومع ُمبَاَرًكا﴾. َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َونَزَّْلنَا مبارك، ماء وهو جفاف، أو فيضان دون
والفضل، والسورة، واآلية، والحكم، والقرآن، والذكر، والحديث، والفرقان، الحق، يُذكر
التوراة ذلك يف ويدخل املعنوي. النزول عىل تدل وكلها والتنزيل. والسكينة، والنور، واألمر،
والسلوى، واملن، والرزق، واملائدة، والشياطني، واملالئكة، الغيث، يذكر املاء ومع واإلنجيل.
بالحق يكون والنزول والسلطان. والرجس، والحديد، واألنعام، والجنود، والربد، والجبال،
وما والنزول. والواقع، الوحي، الثالثة: األلفاظ ارتبطت وبالتايل مرات). (ثالث به ومرتبط

18



القرآن؟ يُفرسَّ كيف

سلطان. له يكون ال حق دون ينزل ما وكل والوقوع. التحقق قوة له أي سلطان، له ينزل
ويكون والبقاء. والحفظ للذكر الحق ونزول مرات). (ثماني بالسلطان النزول ارتبط لذلك
مواربة. بال خالًصا وسلوًكا تشبيه، بال صائبًا وفكًرا تحريف، بال مدونًا ا نصٍّ والبقاء الحفظ
الحارض يف والجماعة، الفرد يف والسلوك، الفكر ويف الذهن ويف الشعور يف كله ذلك ويحدث
والحكم والشفاء والرحمة والهدى والبيان للتصديق يحدث واملايضواملستقبل. التاريخ ويف

الحياة. عالم يف تنزيل إلخ، … والفرح والسكينة واألمر االختالف حني
مكان التنزيل، موضوع التنزيل، كيفية التنزيل، مصدر أشياء: أربعة التنزيل ويتطلب
(الشعراء: اْلَعاَلِمنَي﴾ َربِّ َلتَنِْزيُل َُّه ﴿َوإِن العاملني، رب هو التنزيل» «مصدر ف التنزيل.
َمَواِت﴾ َوالسَّ اْألَْرَض َخَلَق ْن ِممَّ ﴿تَنِْزيًال واألرض، السموات خلق ممن تنزيل وهو ،(١٩٢
اْلِكتَاِب ﴿تَنِْزيُل الحكيم، العزيز هللا وهو له، وتنظيم ملكه يف ترصف إنه أي .(٤ (طه:
الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن ِمَن ﴿تَنِْزيٌل الرحيم، الرحمن وهو ،(١ (الزمر: اْلَحِكيِم﴾ اْلَعِزيِز ِهللا ِمَن
العزيز وهو ،(٤٢ (فصلت: َحِميٍد﴾ َحِكيٍم ِمْن ﴿تَنِْزيٌل الحميد، الحكيم وهو ،(٢ (فصلت:
الربوبية اإللهية، الصفات عن تعبري فالتنزيل .(٥ (يس: الرَِّحيم﴾ اْلَعِزيِز ﴿تَنِْزيَل الرحيم،
لصالح الوقت نفس يف وهو اإللهي، الكرم طبيعة من التنزيل والحكمة. والرحمة والعزة،
.(١٠٥ (اإلرساء: نََزَل﴾ َوِباْلَحقِّ أَنَْزْلنَاُه ﴿َوِباْلَحقِّ الحق، ومن بالحق نزول فهو اإلنسان.

.(٢٣ (النجم: ُسْلَطاٍن﴾ ِمْن ِبَها هللاُ أَنَْزَل ﴿َما وسلطان، قوة والحق
﴿َونَزَّْلنَاُه مرات، عدة التوايل، عىل متتايل متدرج تنزيل فإنه التنزيل» «كيفية أما
ما وهو ، حالٍّ تتطلب التي واملشاكل طلبًا، تستدعي التي واملواقف للحاجة طبًقا تَنِْزيًال﴾
الكتب يف حدث كما واحدة دفعة التنزيل يتم لم النزول». «أسباب القرآن علماء سماه
املدينة ويف العقائد، لتأسيس مكة يف عاًما وعرشين ثالثة مدى عىل بل السابقة املقدسة
عمران: (آل التَّْوَراُة﴾ َل تُنَزَّ أَْن َقبِْل ﴿ِمْن قبل، من التوراة نزلت وقد الترشيعات. لوضع
ُمْكٍث َعَىل النَّاِس َعَىل ﴿ِلتَْقَرأَُه الواقع، يتغري حتى خطوة خطوة مهل، عىل القرآن نزل .(٩٣
(الفرقان: تَنِْزيًال﴾ اْلَمالِئَكُة َل ﴿َونُزِّ املالئكة، حملته وقد .(١٠٦ (اإلرساء: تَنِْزيًال﴾ َونَزَّْلنَاُه
،(٤ (القدر: َربِِّهْم﴾ ِبِإذِْن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمالِئَكُة ُل ﴿تَنَزَّ جربيل، وهو الروح ونزل .(٢٥

.(١٩٣ (الشعراء: األَِمنُي﴾ الرُّوُح ِبِه ﴿نََزَل األمني، الروح وهو
ِفيِه﴾، َريَْب ال اْلِكتَاِب ﴿تَنِْزيُل فيه، ريب ال الذي الكتاب فهو التنزيل» «موضوع أما
َل تُنَزِّ ﴿أَْن األعم، هو والكتاب والقرآن. والفرقان والحق واألمانة والرسالة الوحي وهو
الكتاب، عليه ينزل أن الرسول صدق عىل كدليل الكتاب أهل طلب وقد ِكتَابًا﴾. َعَليِْهْم
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عليهم نزلت كما يقرءونه ،(١٥٣ (النساء: ِكتَابًا﴾ َعَليِْهْم َل تُنَزِّ أَْن اْلِكتَاِب أَْهُل ﴿يَْسأَلَُك
وهي سورة تنزل وقد .(٩٣ (اإلرساء: نَْقَرُؤُه﴾ ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ ﴿َحتَّى السابقة، الكتب
ُسوَرٌة﴾ َعَليِْهْم َل تُنَزَّ أَْن اْلُمنَاِفُقوَن ﴿يَْحذَُر مفرًقا، نزل الوحي أن لبيان الكتاب من جزء
آيٌَة َعَليِْه َل نُزِّ َلْوال ﴿َوَقالُوا السورة، من أصغر آية، أو املنافقني. موقف لتفضح (٦٤ (التوبة:
ِبَساَحِتِهْم نََزَل ﴿َفِإذَا الصباح، يف بساحتهم ينزل أن ويسوءُهم .(٣٧ (األنعام: َربِِّه﴾ ِمن
َكِرُهوا ِللَِّذيَن ﴿َقالُوا يشء، ينزل أال ويتمنون .(١٧٧ (الصافات: اْلُمنْذَِريَن﴾ َصبَاُح َفَساءَ

.(٢٦ (محمد: هللاُ﴾ نَزََّل َما
َعبِْدِه﴾، َعَىل اْلُفْرَقاَن َل نَزَّ الَِّذي ﴿تَبَاَرَك والباطل، الحق بني يفرق الذي الفرقان وهو
نُزَِّل الَِّذي أَيَُّها ﴿يَا فيذكره، القلب يف يدخل الذي الذكر وهو كتابًا، الحديث أحسن وهو
َعَىل اْلُقْرآُن َهذَا َل نُزِّ َلْوال ﴿َوَقالُوا اْلُقْرآُن﴾، َعَليِْه َل نُزِّ ﴿َلْوال القرآن، وهو الذِّْكُر﴾، َعَليِْه
التنزيل ليس ءٍ﴾. َيشْ ِلُكلِّ ِتبْيَانًا اْلِكتَاَب َعَليَْك ﴿َونَزَّْلنَا يشء، كل تبيان التنزيل ويف َرُجٍل﴾.
املجتمع، يف وتغيري وهًدى وحق وحكمة معرفة هو بل السماء من نزل يشء مجرد إذن

العالم. يف وحركة
فالرسول تَنِْزيًال﴾. اْلُقْرآَن َعَليَْك نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا الرسول، فهو التنزيل» «مكان أما
الرسول، محمد وهو َرُسولِِه﴾، َعَىل َل نَزَّ الَِّذي ﴿َواْلِكتَاِب والناس، الحق بني للتبليغ واسطة
وال َعبِْدنَا﴾. َعَىل نَزَّْلنَا ا ِممَّ َريٍْب ِيف ُكنْتُْم ﴿َوإِْن هللا، عبد وهو ٍد﴾، ُمَحمَّ َعَىل َل نُزِّ ِبَما ﴿َوآَمنُوا
نزل وقد األَْعَجِمنَي﴾. بَْعِض َعَىل نَزَّْلنَاُه ﴿َوَلْو مبني، عربي بلسان ألنه عربي قلب عىل إال ينزل
ويستثمر ينبت حتى َقْلِبَك﴾، َعَىل نَزََّلُه ﴿َفِإنَُّه وضمريه، وعيه يف مبارشة الرسول قلب عىل
تنزل الرسول عىل والروح املالئكة تنزل وكما وتفصيًال. هًدى الحديث يف للناس ويخرج
واإلجابة يَاِطنُي﴾، الشَّ ُل تَنَزَّ َمْن َعَىل أُنَبِّئُُكْم ﴿َهْل فالسؤال، أثيم. أفاك كل عىل الشياطني
وقد يَاِطنُي﴾. الشَّ ِبِه تَنَزََّلْت ﴿َوَما بالغواية، تنزل فالشياطني أَِثيٍم﴾. اٍك أَفَّ ُكلِّ َعَىل ُل ﴿تَنَزَّ
الصوفية قاله ما وهو مبارشة عليهم نزل كأنه يشعرون القرآن سماع عند الصحابة كان

مؤمن. كل به يشعر ما هو وربما أيًضا.

القرآن (5)

منه، األواخر العرش يف القدر ليلة وبه القرآن. نزل رمضان شهر الكريم، الشهر هذا يف
السحر، وحني الفجر يف ويُقرأ املبارك. الشهر فهو اْلُقْرآُن﴾. ِفيِه أُنِْزَل الَِّذي َرَمَضاَن ﴿َشْهُر
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َكاَن اْلَفْجِر ُقرْآَن إِنَّ اْلَفْجِر ﴿َوُقرْآَن األوىل، النهار ساعات أو األخرية الليل ساعات يف
اْلُقْرآَن َعَليَْك أَنَْزْلنَا َما * ﴿طه النفس، إجهاد أو الشقاء أو اإلطالة دون َمْشُهوًدا﴾.

ِلتَْشَقى﴾.
متمايزة: معاٍن سبعة يف مرة سبعني حوايل «القرآن» لفظ ورد وقد

ِحنَي َعنَْها تَْسأَلُوا ﴿َوإِْن أسئلة، عىل أجوبة مفرًَّقا، نزل هللا؛ عند من تنزيل القرآن (١)
الواقع، يف يؤثر ال حتى واحدة جملة القرآن ينزل أن يتمنون الكفار وكان اْلُقْرآُن﴾. ُل يُنَزَّ
ُجْمَلًة اْلُقْرآُن َعَليِْه َل نُزِّ ﴿َلْوال به، يُعمل ويُنىسوال يُسمع كالًما ويظل الناس، حياة يغري وال
النَّاِس﴾. َعَىل ِلتَْقَرأَُه َفَرْقنَاُه ﴿َوُقرْآنًا تدريجيٍّا، القلوب يف يثبت حتى مفرًقا نزل َواِحَدًة﴾.
حياة يف يتحقق أن َوْحيُُه﴾، إَِليَْك يُْقَىض أَْن َقبِْل ِمْن ِباْلُقْرآِن تَْعَجْل ﴿َوال للعجلة، داعي وال
معنى أيًضا وهو تَنِْزيًال﴾، اْلُقْرآَن َعَليَْك نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا التنزيل، معنى هو وهذا الناس.
بينها املسافة مدى وقياس والحقائق باملعاني الشعور أي تَْرتِيًال﴾. اْلُقْرآَن ﴿َوَرتِِّل الرتتيل،

الواقع. وبني
اْلُقْرآُن َهذَا َكاَن ﴿َوَما افرتاء، ليس الحق. أجل من وبالحق الحق من نزل حق: وهو (٢)
حكيم، لدن من وهو اْلُقْرآَن﴾، َهذَا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿ِبَما هللا، عند من وحي هو بل يُْفَرتَى﴾. أَْن
َوِكتَاٍب اْلُقرآِن آيَاُت ﴿ِتْلَك مبني، كتاب وهو َعِليٍم﴾، َحِكيٍم َلُدْن ِمْن اْلُقْرآَن ى َلتَُلقَّ ﴿َوإِنََّك
إليه، يستمعون وال اْلُقْرآِن﴾، ِبَهذَا نُْؤِمَن َلْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل الكفار، به يؤمن ال ُمِبنٍي﴾.
﴿إِنَّ والتحريف، الضياع من محفوظ وهو اْلُقْرآِن﴾، ِلَهذَا تَْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل
﴿إِنَُّه كريم، قرآن وهو َمِجيٌد﴾، ُقْرآٌن ُهَو ﴿بَْل مجيد، قرآن وهو َوُقرْآنَُه﴾، َجْمَعُه َعَليْنَا
وهو اْلَعِظيَم﴾، َواْلُقْرآَن اْلَمثَاِني ِمَن َسبًْعا آتَيْنَاَك ﴿َوَلَقْد عظيم، قرآن وهو َكِريٌم﴾، َلُقْرآٌن

اْلَحِكيِم﴾. ﴿َواْلُقْرآِن حكيم، قرآن
ويتحدى اإلعجاز. دالئل من وهو بمثله، يأتي أن أو يقلده أن أحد يستطيع وال (٣)
َهذَا ِبِمثِْل يَأْتُوا أَْن ﴿َعَىل ْلُه﴾، بَدِّ أَْو َهذَا َغرْيِ ِبُقْرآٍن ﴿ائِْت بمثله، يأتوا أن البرش القرآن
ِيف ِللنَّاِس ْفنَا َرصَّ ﴿َوَلَقْد البرش، ومصالح الناس منافع فيه فحوى. جمع وقد اْلُقرْآِن﴾.
َمثٍَل﴾. ُكلِّ ِمن اْلُقْرآِن َهذَا ِيف ِللنَّاِس بْنَا َرضَ ﴿َوَلَقْد األمثلة، كل فيه وخرجت اْلُقْرآِن﴾. َهذَا

وعلمي. وترشيعي فني تحدٍّ هو بل فقط بالغيٍّا ليس هنا فاإلعجاز
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عىل نزل واحد وحي فهو واإلنجيل. للتوراة ومتمم سابًقا، نزل ملا مصدق وهو (٤)
فاألديان َواْلُقْرآِن﴾. َواِإلنِْجيِل التَّْوَراِة ِيف ا ﴿َحقٍّ اإلنساني، الوعي تطور لدرجة طبًقا فرتات
تكذيبًا أنبيائهم مع تعاملهم تاريخ والنصارى إرسائيل بني عىل ويقص ومتنوعة. واحدة

اِئيَل﴾. إِْرسَ بَنِي َعَىل يَُقصُّ اْلُقْرآَن َهذَا ﴿إِنَّ األقل، وهو تصديًقا أو األغلب وهو
فهمه أجل من العرب بلغة نزل أعجميٍّا. وليس مبني، عربي بلسان عربي قرآن وهو (٥)
عوج، دون قويم بلسان وهو تَْعِقلُوَن﴾، َلَعلَُّكْم َعَرِبيٍّا ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا األصلية، بلغته
طبًقا األحكام منه واستنبطت آياته فصلت يَتَُّقوَن﴾. َلَعلَُّهْم ِعَوٍج ِذي َغرْيَ َعَرِبيٍّا ﴿ُقْرآنًا
املرتجم القرآن يَْعَلُموَن﴾. ِلَقْوٍم َعَرِبيٍّا ُقرْآنًا آيَاتُُه َلْت ُفصِّ ﴿ِكتَاٌب العربية، اللغة لقواعد
العربية البالغة املرتجم القرآن يفقد إذ يشء. كل ترجمة ويستحيل للعبادة. وليس للدراسة

وأساليبها.
يَْسُجُدوَن﴾. ال اْلُقرْآُن َعَليِْهُم ُقِرئَ ﴿َوإِذَا وللسجود، بل واالمتثال للطاعة والقرآن (٦)
يُنىس، وال يُهجر ال أَْقَفالَُها﴾. ُقلُوٍب َعَىل أَْم اْلُقْرآَن يَتََدبَُّروَن ﴿أََفال والفهم، للتدبر قرآن هو
اْلُقْرآَن نَا ْ يَرسَّ ﴿َوَلَقْد والتالوة، للذكر قرآن هو َمْهُجوًرا﴾. اْلُقْرآَن َهذَا اتََّخذُوا َقْوِمي ﴿إِنَّ
يستمع وَِعيِد﴾. يََخاُف َمْن ِباْلُقْرآِن ﴿َفذَكِّْر امليعاد، بيوم تذكري وهو ِكٍر﴾، ُمدَّ ِمْن َفَهْل ِللذِّْكِر
لالتباع قرآن هو َعَجبًا﴾. ُقرْآنًا َسِمْعنَا إِنَّا َفَقالُوا اْلِجنِّ ِمَن نََفٌر ﴿اْستََمَع فيؤمن، الجن إليه
َلَعلَُّكْم َوأَنِْصتُوا َلُه َفاْستَِمُعوا اْلُقْرآُن ُقِرئَ ﴿َوإِذَا ُقرْآنَُه﴾. َفاتَِّبْع َقَرأْنَاُه ﴿َفِإذَا االستماع، بعد

تُْرَحُموَن﴾.
أَْقَوُم﴾. ِهَي ِللَِّتي يَْهِدي اْلُقْرآَن َهذَا ﴿إِنَّ املستقيم، الرصاط إىل الناس يهدي والقرآن (٧)
﴿َوأَْن لنفسه، يهتدي فإنما يهتدي ومن ِبِه﴾. ألُنِْذَرُكْم اْلُقْرآُن َهذَا َّ إَِيل ﴿َوأُوِحَي باإلنذار، يبدأ
من لتصدع جبل عىل القرآن هذا نزل ولو ِلنَْفِسِه﴾. يَْهتَِدي َفِإنََّما اْهتََدى َفَمِن اْلُقْرآَن أَتْلَُو
فيه ِهللا﴾. َخْشيَِة ِمْن ًعا ُمتََصدِّ َخاِشًعا َلَرأَيْتَُه َجبٍَل َعَىل اْلُقْرآَن َهذَا أَنَْزْلنَا ﴿َلْو هللا، خشية
به وتُسريَّ ِلْلُمْؤِمِننَي﴾. َوَرْحَمٌة ِشَفاءٌ ُهَو َما اْلُقرْآِن ِمَن ُل ﴿َونُنَزِّ للناس، ورحمة شفاء

اْلِجبَاُل﴾. ِبِه َْت ُسريِّ ُقرْآنًا أَنَّ ﴿َوَلْو الجبال،

املعاني هي تلك اْلُقْرآَن﴾. ﴿َعلََّم معلمه، هللا «اقرأ». نزل لفظ أول من مشتق وهو
والذهب بالقطيفة ورقي وثن إىل يتحول ال فيه. نزل الذي الكريم الشهر هذا يف للقرآن
كاملومياء. ويحنط ويقبل الرؤساء، بني يتهادى أو املركبات داخل يوضع أو األعناق يف يُعلق
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الواقع (6)

مذهبني إىل الفلسفة انقسمت كما واملثاليون الواقعيون كبريين: تيارين إىل الفالسفة انقسم
العارفة الذات وجود عن النظر برصف العالم وجود يثبت األول واملثالية. الواقعية كبريين:
رؤية خارج العالم وجود وينكر للعالم، املدركة الذات وجود يثبت والثاني له. وإدراكها
الثالث العقائد وهي النفس، وخلود العالم وخلق هللا ألن بالدين املثالية وارتبطت له. الذات
بالعالم الواقعية ارتبطت كما ال. أم اإلنسان بها آمن سواء موجودة دين، كل يف الكربى
والخياالت األوهام حد إىل تصل قد التي املسبقة واألفكار التصورات ضد الدنيا وبالحياة
الواقعية أو الجديدة املثالية يف املذهبني بني للتوسط محاوالت وقامت النفسية. والتعويضات

املتقابلني. الرئيسني املذهبني إىل أقرب ظلت ولكنها الجديدة
مرة. وعرشين اثنتني «املثال»، لفظ وليس الكريم القرآن يف «الواقع» لفظ ورد وقد
وهو الذات، عن مستقالٍّ موجود الواقع إن أي مناصفة وفعًال اسًما ورد رئييس. لفظ فهو

رئيسية: معاٍن بخمسة ورد وقد واملثاليني. الواقعيني بني جمًعا الذات فعل من أيًضا
ويدمغه الباطل عىل يقع فالحق الفعلية. الصيغة يف الغالب يف وهو الحدث، وقوع األول:
أجره فإن ويستشهد يهاجر ومن يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا َما َوبََطَل اْلَحقُّ ﴿َفَوَقَع زاهق، هو فإذا
ثُمَّ َوَرُسولِِه ِهللا إَِىل ُمَهاِجًرا بَيْتِِه ِمْن يَْخُرْج ﴿َوَمْن االستحقاق، لقانون طبًقا هللا عىل يقع
اإلنسان يتوقعه ال ما وقوع هو استعماًال واألكثر ِهللا﴾. َعَىل أَْجُرُه َوَقَع َفَقْد اْلَمْوُت يُْدِرْكُه
َوَقَع َقْد ﴿َقاَل اإلنسان، عىل هللا من يقع وما والغضب الرجس مثل السيئة ألعماله نتيجة
َوَقَع ا ﴿َوَلمَّ بوقوعه، يؤمن ال من عىل الرجز وقع وقد َوَغَضٌب﴾. ِرْجٌس َربُِّكْم ِمْن َعَليُْكْم
يستحقه من عىل اإلثم ويقع ِعنَْدَك﴾. َعِهَد ِبَما َربََّك َلنَا ادُْع ُموَىس يَا َقالُوا الرِّْجُز َعَليِْهُم
ِبِه ُكنْتُْم َوَقْد آآلَن ِبِه آَمنْتُْم َوَقَع َما إِذَا ﴿أَثُمَّ به، يؤمن ال كان ألنه يستعجله كان وقد
الواقع يف يتحقق الذي املثال هو فالقول الواقع. يف ويتحقق القول ويقع تَْستَْعِجلُوَن﴾.
تَُكلُِّمُهْم﴾. األَْرِض ِمَن َدابًَّة َلُهْم أَْخَرْجنَا َعَليِْهْم اْلَقْوُل َوَقَع ﴿َوإِذَا الفالسفة، يقول كما
ال َفُهْم َظَلُموا ِبَما َعَليِْهْم اْلَقْوُل ﴿َوَوَقَع ينكرون، كانوا بما الناس ويتحقق القول ويقع
ال يريده ما ولكن الناس بني والبغضاء العداوة يوقع أن الشيطان ويريد يَنِْطُقوَن﴾.
ِيف َواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوَة بَيْنَُكُم يُوِقَع أَْن يَْطاُن الشَّ يُِريُد ﴿إِنََّما بالحق، الناس بوعي يتحقق

اإلنسان. بإرادة مرهون واألمر الخري. مثل أيًضا واقع فالرش .﴾ َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر
إنكارها يمكن ال واقعة فاآلخرة اآلخرة. يف أيًضا واقع الدنيا يف الواقع أن الثاني: واملعنى
وهو الحارض، أو املايض يف وقع الذي هو فقط ليس فالواقع متوقعة. كانت ولو حتى
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والواقع الوحي

﴿إِذَا الزمان، عرب الواقع امتداد عىل بناء املستقبل يف أيًضا يقع قد ما بل طبيعي أمر
إىل املايض من املمتد الزمان يف يحدث فالواقع َكاِذبٌَة﴾. ِلَوْقَعِتَها َليَْس * اْلَواِقَعُة َوَقَعِت

اْلَواِقَعُة﴾. َوَقَعِت ﴿َفيَْوَمِئٍذ املستقبل،
خافضة الواقعة تكون الحالة هذه ويف عقابًا. أو ثوابًا الوعد، وقوع الثالث: واملعنى
َراِفَعٌة﴾. َخاِفَضٌة * َكاِذبٌَة ِلَوْقَعِتَها ﴿َليَْس لألخيار، ورافعة لألرشار خافضة رافعة،
بوقوعه يفاجئون واألرشار الجزاء. ينالون ألنهم املستقبل يف للوقوع مطمئنون واألخيار
الظَّاِلِمنَي ﴿تََرى بهم، واقع وهو كسبوا بما الظاملون ويشفق العقاب. ونيلهم املستقبل يف
﴿إِنََّما الوقوع، يعني والصدق صادق. والوعي ِبِهْم﴾. َواِقٌع َوُهَو َكَسبُوا ا ِممَّ ُمْشِفِقنَي

َلَواِقٌع﴾. يَن الدِّ َوإِنَّ * َلَصاِدٌق تُوَعُدوَن
َربَِّك َعذَاَب ﴿إِنَّ واقع، والعذاب َلَواِقٌع﴾. تُوَعُدوَن ﴿إِنََّما واقع، الوعد الرابع: واملعنى
موضوعي أي والجواب السؤال خارج واقع فإنه وقوعه عن السائل سأل ومهما َلَواِقٌع﴾.
ضد والكذب َداِفٌع﴾. َلُه َليَْس ِلْلَكاِفِريَن * َواِقٍع ِبَعذَاٍب َساِئٌل ﴿َسأََل الذات، خارج
َليَْس * اْلَواِقَعُة َوَقَعِت ﴿إِذَا الوقوع، ضد فالكذب الوقوع هو الصدق كان وملا الصدق.
َفَظنُّوا النَّاَر اْلُمْجِرُموَن ﴿َوَرأَى صادقة، رؤية ولكنها مرئي، والواقع َكاِذبٌَة﴾. ِلَوْقَعِتَها

ُمَواِقُعوَها﴾. َُّهْم أَن

النُُّجوِم ِبَمَواِقِع أُْقِسُم ﴿َفال والعالم، والكون الطبيعة هو أيًضا الواقع الخامس: واملعنى
اْلَجبََل نَتَْقنَا ﴿َوإِذْ إنكاره، يمكن ال واقع والجبل َعِظيٌم﴾. تَْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم َُّه َوإِن *
السماء فال واألرضمنخفضة. مرفوعة والسماء ِبِهم﴾. َواِقٌع َُّه أَن َوَظنُّوا ُظلٌَّة َُّه َكأَن َفْوَقُهْم
إِال األَْرِض َعَىل تََقَع أَْن َماءَ السَّ ﴿َويُْمِسُك السماء، إىل ترتفع األرض وال األرض، عىل تقع

ِبِإذِْنِه﴾.
تأخري. دون مبارشة الفعل وقوع أي «فقع» للفعل صوتيٍّا ُمشابه «وقع» والفعل
ُروِحي ِمْن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ ﴿َفِإذَا فيه، الروح نفخ بعد آلدم ساجدين تفقع فاملالئكة
للفعل أيًضا بل للحدث فقط ليس فالوقوع مرتني. اآلية ذكرت وقد َساِجِديَن﴾. َلُه َفَقُعوا
حول يدور ميتافيزيقيٍّا أسطوريٍّا خياليٍّا اإلسالمي الفكر يكون أن إذن فالعجب الرضوري.

فيه. نفع وال له واقع ال ما
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القرآن؟ يُفرسَّ كيف

التمني (7)

الواقع كذب. والتمني صدق الواقع هوى. والتمني دث الواقع التمني. الواقع، مقابل ويف
وأنها تحقق، مما أكثر تتمنى بأنها العربية الشخصية ُعرفت وقد بطالن. والتمني حقيقة
عجزها عىل دليل أمنياتها كائن. هو ما تحقق مما أكثر يكون أن ينبغي عما تتحدث

األفعال. وليس الرغبات طريق عن تريد ما وتحقيق وضعفها
وموضوع مهم لفظ فهو مرة. عرشة سبع الكريم القرآن يف «التمني» لفظ ورد وقد
وليس للشعور فعل التمني إن أي اسمية صيغة يف منه أكثر فعلية صيغة يف وورد أسايس.

معاٍن: بخمسة اللفظ وورد موضوًعا. وليس ذاتي واقًعا،
بما اإلنسان يمني وأنه وإلقائه الشيطان فعل من التمني أن استعماًال األكثر وهو األول:
َُّهْم َوألَُمنِّيَن ﴿َوألُِضلَّنَُّهْم وضالله، إضالله أجل من أذنه يف بالهمس يحدث وال يقع ال
يَِعُدُهُم َوَما َويَُمنِّيِهْم ﴿يَِعُدُهْم مغرورة، وعود واألماني األَنَْعاِم﴾. آذَاَن َفَليُبَتُِّكنَّ َوآلُمَرنَُّهْم
كليهما روع يف يلقي إذ النبي. وغري النبي بني الشيطان يفرق وال ُغُروًرا﴾. إِال يَْطاُن الشَّ
يَْطاُن الشَّ أَْلَقى تََمنَّى إِذَا إِال نَِبيٍّ َوال َرُسوٍل ِمْن َقبِْلَك ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما والغرور، األماني
واألوهام تقع، ال التي واألهواء والرغبات الواهية األماني رمز فالشيطان أُْمِنيَّتِِه﴾. ِيف

لها. أساس ال التي واألساطري
رغبة عن يعرب اإلنسان يف ذاتي جانب وأنه الواقع، غري نفسه التمني أن الثاني: واملعنى
ِ * تََمنَّى َما ِلِإلنَْساِن ﴿أَْم املستقبل، أو الحارض الواقع مقابل يف التحقيق مستحيلة
ويكون يشاء ما يفعل حتى واآلخرة األوىل له يكون أن اإلنسان يتمنى َواألُوَىل﴾. اآلِخَرُة

املمات. وبعد الحياة يف يشء كل يف األمر صاحب
حسابًا يريد وال الدهر، أبد يعيش أن يريد ألنه املوت يتمنى ال اإلنسان أن الثالث: واملعنى
وأحيانًا ِبالظَّاِلِمنَي﴾. َعِليٌم َوهللاُ أَيِْديِهْم َمْت َقدَّ ِبَما أَبًَدا يَتََمنَّْونَُه ﴿َوال املمات، بعد عقابًا أو
أعماله عىل له ثوابًا الجنة مصريه وأن له اآلخرة الدار بأن يقني عىل كان إن املوت يتمنى
ُدوِن ِمْن َخاِلَصًة ِهللا ِعنَْد اآلِخَرُة اُر الدَّ َلُكُم َكانَْت إِْن ﴿ُقْل وأصفيائه، هللا أحباء من ألنه أو
يتمنى أن فعليه هللا أولياء من أنه زعم وإن َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن اْلَمْوَت َفتََمنَُّوا النَّاِس
ليسوا أنهم عرفوا وملا اْلَمْوَت﴾. َفتََمنَُّوا النَّاِس ُدوِن ِمْن هللِ أَْولِيَاءُ َُّكْم أَن َزَعْمتُْم ﴿إِْن املوت،
َقبِْل ِمْن اْلَمْوَت تََمنَّْوَن ُكنْتُْم ﴿َوَلَقْد بعده، والعقاب والحساب املوت لقاء من خافوا كذلك

تَْلَقْوه﴾. أَْن
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الرزق، يف بعض عىل بعضهم هللا فضل وما الناس، أيدي يف ما تمني الرابع: واملعنى
ِمْن يََشاءُ ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط هللاَ َويَْكأَنَّ يَُقولُوَن ِباألَْمِس َمَكانَُه تََمنَّْوا الَِّذيَن ﴿َوأَْصبََح
عىل الشعبي املثل به ويرضب تدم. لم وثروته يستمر. لم قارون فمال َويَْقِدُر﴾. ِعبَاِدِه
فتنة التمني هذا اآلخرين. أيدى يف ما بحسد وليس الذاتي واالجتهاد والجد الغنى هالك

.﴾ األََماِنيُّ وََغرَّتُْكُم َواْرتَبْتُْم َوتََربَّْصتُْم أَنُْفَسُكْم َفتَنْتُْم ﴿َوَلِكنَُّكْم وغرورها، للنفس
﴿َليَْس فيهم، النبوة تستمر أن وتمنيهم وحسدهم الكتاب أهل تمني الخامس: واملعنى
اليهود إال الجنة يدخل أال الكتاب أهل تمنى وقد اْلِكتَاِب﴾. أَْهِل أََماِنيِّ َوال ِبأََماِنيُِّكْم
﴿َوَقالُوا دينه، عن النظر برصف خري عمل صاحب لكل مفتوحة الجنة أن مع والنصارى

أََماِنيُُّهْم﴾. ِتْلَك نََصاَرى أَْو ُهوًدا َكاَن َمْن إِال اْلَجنََّة يَْدُخَل َلْن
القدرة عىل واالعتماد واالجتهاد والكسب والعمل بالجهد بل بالتمني ليست إذن الحياة
دين واإلسالم التحقيق. مستحيلة ورغبات أهواء موضوعية، بال ذاتية التمني الذاتية.
األحالم عن والتعبري النفس عن للتفريج فسيح فضاء التمني َلَواِقٌع﴾. يَن الدِّ ﴿َوإِنَّ واقعي،

يرى. سوف سعيه وأن سعى، ما إال لإلنسان ليس املكبوتة. الرغبات عن والتعويض
تحقيقه. يستحيل ما وهو الواقع، إنكار لدرجة تريد ما أقىص النفس طلب التمني
ما تكليف والواقع يطاق. ال ما تكليف التمني تحقيقه. يمكن ما النفس طلب هو والواقع
صنع من وهم بأنه الواقعيون ونقده «املثال» املثاليون الفالسفة سماه ما هو التمني يطاق.
التحرر يف األمة مطالب تتحقق وال بالفعل. ولكن بالتمني فلسطني تتحرر فال الخيال.
بالعمل ولكن بالتمني األمة وحشد والهوية والتنمية االجتماعية والعدالة والوحدة والحرية
.Wishful Thought بالتمني فكر عن دائًما نعرب بأننا اتهامنا كثر لذلك تحقيقها. عىل
ما رسعان التي واألحالم واملنامات والرؤى اليقظة أحالم إىل أقرب الحالة هذه يف التمني

اليقظة. حني تبدد
الخطأين فمجموع والكسول. والضعيف واملحبط العاجز يفيد ال زائف أمل هو التمني
كبائعة املعنى هذا يف العامية األمثال من كثري خرجت وقد والعجز. التمني صوابًا: يكوِّن ال
وتبني األرض، تشرتي وبها تغنيها، حيوانية ثروة بثمنه ورشائها بيعها بعد التي اللبن
ومثل واألحالم. األماني وتتحطم األرض عىل اللبن ويقع تتعثر فجأة ثم فيه، لتقطن املنزل

فيه». له سكن طمعنجي بيت، له بنى «فلسنجي الشعبي املثل
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الثاني الفصل

التعددي اإلسالم

املستنري اإلسالم (1)

السياسية والقوى املسترشقني تركيز بفعل «األصويل» لإلسالم الواسع االنتشار هذا وسط
خالل ومن النيص، اإلسالم أو السلفي اإلسالم أخرى أحيانًا يسمى والذي الغربية
اإلسالم ثنايا ومن املنغلق، التقليدي اإلسالم أيًضا يسمى والذي املحافظ اإلسالم سيادة
لغزو ذريعة أصبح والذي والداخل، الخارج يف باإلرهاب ُوصف الذي الرافض العنيف
والشيشان والعراق أفغانستان يف حدث كما الجديد واالستعمار الهيمنة قوى من الشعوب
وليبيا وتونس والجزائر املغرب يف الداخل يف اإلسالمية الحركات مع والصدام وكشمري
إىل يدعو مغاير، كإسالم املستنري اإلسالم يربز كله الركام هذا وسط وسوريا، ومرص
وخصومها الدولة بني الحوار وبدأ املتنازعة، التيارات مع الجسور وبناء الوطني الحوار
أهلية حروب إىل ويدفعها األوطان وحدة يهدد أصبح الذي الحايل االستقطاب من بدًال
وإنهاء اإلسالميني وخصومها الدولة بني االستقطاب إزالة مهمته األعداء. اإلخوة بني
داخل الجماعات توبة واملراجعني، التائبني طريق عن فقط ليس بينهما، املتبادل العنف
الحياة يف إدماجهم طريق عن أيًضا وليس السابقة، ملواقفهم العلنية ومراجعاتهم السجون
ضمن فعيل حوار إقامة طريق عن بل االحتمال طريق عن ولو والسياسية االجتماعية
البيت ترتيب وإعادة وخصومها، الدولة بني تاريخية مصالحة أجل من الوطني الحوار
وأقلها الخارجية، املخاطر ضد عريض وطني ائتالف أو جبهة إقامة أجل من الداخل من
الرماح أسنة عىل ولو حتى التسلطية النظم من املنطقة لتخليص الخارج من املبارش الغزو
من الداخلية الجبهة وحماية وديمقراطية، حرة نظم إقامة أجل من العراق يف حدث كما
السياسية املشاركة ورضورة بالسلطة، الحاكم الحزب انفراد دون الوطني الصف شق
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البالد يف السياسية واألحزاب القوى مختلف بني وطني حوار تحقيق أيًضا مهمته للجميع.
ضعفت ما إذا السلطة عىل رصاًعا والعلمانيني، اإلسالميني بني املفتعل الخصام هذا دون
الشعوب، ومصالح الوطني االستقالل تحقيق عن السياسية اختياراتها وعجزت الدولة،
بإزاحة أو مرة العلمانيني باستعمال اإلسالميني من بالتخلص الدولة تقوم أن من بدًال
للنظام الوريثان الجناحان يضعف حتى أخرى مرة اإلسالميني باستعمال العلمانيني

القائم.
داخل والسياسية الفكرية التعددية من نوع إفراز أيًضا املستنري اإلسالم مهمة
واحًدا. تياًرا ليسوا فاإلسالميون سواء. حد عىل العلمانية والتيارات اإلسالمية الحركات
الداخيل الحوار التالية. واألجيال األول الرعيل بني رصاع وبهم ويمني. ويسار وسط بهم
ليسوا والعلمانيون اآلخر. البعض من بعضها التيارات يقرب تيار كل داخل األجنحة بني
والتقدمي والعقالني والوطني الليربايل اإلسالم يقبلون علمانيون فهناك واحًدا. تياًرا

واالشرتاكي.
اإلصالحي اإلسالم فهو وأسماؤه. تياراته تتعدد بل واحًدا تياًرا ليس املستنري واإلسالم
حسني وطه الرازق عبد ومصطفى أمني وقاسم عبده ومحمد األفغاني سليل العقالني، أو
عيل عند العلماني حتى أو الديمقراطي الليربايل اإلسالم وهو والعقاد، هيكل حسني ومحمد
مصطفى عند اإلنساني االشرتاكي التقدمي اإلسالم وهو خالد، محمد وخالد الرازق عبد
اإلسالم و«معركة اإلسالم» يف االجتماعية «العدالة صاحب األول قطب وسيد السباعي
تأثري تحت الطريق» يف «معالم يكتب أن قبل واإلسالم» العاملي و«السالم والرأسمالية»
وغريهم صالح عباس وأحمد الرشقاوي الرحمن عبد وعند السجن، غياهب يف التعذيب
ما وهو والفقراء، األغنياء بني الشديد بالتفاوت ذرًعا ضاقوا الذين الجديدة األجيال من
يعيد الذي اإلسالمي» «اليسار وهو األوىل، ونماذجه وُمثله اإلسالم مبادئ مع يتعارض
الوطني التحرر حركة استكمال الرئيسية: السبعة العرص تحديات عىل بناء اإلسالم فهم
من املواطن تحرير ومليلية، وسبتة وكشمري والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني يف
هذا من بدًال االجتماعية العدالة تحقيق واالجتماعي، والسيايس الديني القهر صنوف كل
اإلقليمية التجمعات طريق عن األمة وحدة إقامة والفقراء، األغنياء بني الشديد التفاوت
العراق يف بدت والتي والطائفية العرقية والتجزئة التفتيت مخاطر ضد واإلسالمية العربية
تبقى كي ذاتها ومرص العربي واملغرب وسوريا والسعودية واليمن ولبنان الخليج وتهدد
يف السياسية الجغرافيا طبيعة من جديدة رشعية تأخذ طائفية عرقية دولة أكرب إرسائيل
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وأسواق وطاقة أموال رءوس من املنطقة به تتمتع ملا املتكاملة املستقلة والتنمية املنطقة،
العرقية والهويات التغريب مخاطر ضد الوطنية الهوية عن الدفاع للتخطيط، وعقول
من بدًال التاريخي الوطني العمل يف إلرشاكهم الناس حشد وأخريًا الزائفة، والطائفية

املطلق. الفرد حكم ونظم التاريخيني األبطال لصالح تهميشهم
االختالف من ممكن قدر بأكرب ويسمح الرأي يحتكر ال الذي التعددي اإلسالم وهو
الجنة يف واحدة ناجية فرقة توجد وال عليه. مردود والكل راد فالكل رشعي. حق هو الذي
فريق. دون فريق صالح يف وليس متعدد والصواب النار. يف هالكة ضالة الفرق وباقي
فرق الذهبي، عرصها يف اإلسالمية الحضارة وراء كانت التي القديمة التعددية يحيي
للرواية مناهج تفسريية، اتجاهات فلسفية، تيارات صوفية، طرق فقهية، مذاهب كالمية،
التعددية. قيم العالم أعطى الذي هو بأنه علينا الغرب يزهو أن من بدًال للدراية وطرق

وما البلوى، به تعم وما الناس مصالح من يبدأ الذي الواقعي اإلسالم هو وأخريًا،
العامة للمصالح األولوية يعطي الذي اإلسالم هو أرسة. كل به وتتأثر مواطن، كل يمس
قياس من املتعددة صوره يف االجتهاد عىل اعتماًدا املالكية تفعل كما النصوص عىل
الذي الخطاب بن عمر إسالم هو مرسلة. ومصالح واستصحاب واستحسان واستصالح
حتى املحاربني عىل العراق يف السواد أرض توزيع ويوقف املجاعة، عام الرسقة حد يوقف
الئم. لومة هللا يف يخىش ال الذي اإلسالم هو هللا. سبيل يف الجهاد ويرتكوا يستوطنوا ال
َمْن إِالَّ * بَنُوَن َوَال َماٌل يَنَْفُع َال ﴿يَْوَم أخرس شيطان الحق عن فالساكت بالحق، يجهر

َسِليٍم﴾. ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى

العقالني اإلسالم (2)

ى سمَّ لذلك االستنارة. رشط فالعقالنية العقل. عىل يقوم الذي اإلسالم هو املستنري اإلسالم
الطبيعي. بالنور العقل ديكارت مثل الغرب فالسفة

وأصبحت السحر. عليه وطغى الخرافة، سادته الذي للعرص حاجة والعقالنية
التحليل وليس الشخصية، واملصالح والرغبات واالنفعاالت األهواء السلوك عىل دوافعه
أو الديني النص سلطة الربهان، عىل وليس السلطة عىل يعتمد الرصني. الهادئ العقيل
وأوامر الرؤساء، وأقوال القدماء، نصوص يف تبدو كما الثقايف أو االجتماعي أو السيايس
والتبعية العمياء، بالطاعة السلوك فاتسم العامية. واألمثال البريوقراطية، والقواعد اآلباء،
الشخصية، فازدوجت تصديق. أو قلبي إيمان أو داخيل اقتناع بال األعمى، والتقليد املطلقة،

29



والواقع الوحي

السمة هي الداخل، عن الخارج انفصام النفاق، وأصبح ورفضباطني. ظاهرية طاعة بني
الحاجات. لقضاء والتقرب املداهنة لغة يف ذلك يظهر كما اليومية الحياة يف للسلوك املميزة

القومي. الخطاب املديح وعم
قامت فقد العقل. حضارة هي العرص حضارة ألن نظًرا عرصية رضورة وهو
وبدأت وأرسطو. وبطليموس الكنيسة سلطة ضد العقل عىل الحديثة الغربية الحضارة
مع األوىل فرتتها يف اإلسالمية الحضارة تعاملت وكما موجود». إذن فأنا أفكر «أنا بشعار
الحضارة تتعامل كذلك اإلسالمية الفلسفة وأنتجت العقل حضارة وهي اليونان حضارة

املستنري. العقالني اإلسالم لتنتج الغربية الحضارة مع اآلن اإلسالمية
وترويًجا لها تقليًدا الغربية العقالنية من ينهلون الذين هم وحدهم العلمانيون وليس
التنوير يف عنها البديل وإيجاد اإلسالمية، الحركة ملعاداة لحضارتها وتبعية لثقافتها،
اإلسالم أيًضا بل والتعليمية واإلعالمية الثقافية الدولة أجهزة له تروج الذي الحكومي
الحديث، اإلطار إىل السلفي اإلطار من وينقلها اإلسالمية الحركات د يرشِّ الذي العقالني
انقلب كما العلمانيون عليها ينقلب ثم الصورية، الغربية العقالنية من نقديٍّا موقًفا ويأخذ
من والتحول الحداثة، بعد ما ملرحلة ولإلعداد الحداثة نقد بدعوى نفسه الغرب عليها
درجة يف الكتابة اللفظ، إىل املعنى ومن الكتابة، إىل الفكر ومن التفكيك، إىل التحليل

املؤلف. وموت الصفر،
هو بل الحديث للغرب تقليًدا أو القديم تراثنا عىل غريبًا ليس العقالني واإلسالم
العقل. عىل األوىل اإلسالمية العلوم قامت فقد األوىل. وركيزتها القديمة الحضارة جوهر
عقلية وعلوم والنقل، العقل بني تجمع عقلية نقلية علوم إىل لها طبًقا تصنيفها وتم
النقل عىل تعتمد التي الخالصة النقلية العلوم مقابل يف وحده، العقل عىل تعتمد خالصة

وحده.
الذي الكالم علم أو العقائد علم أو الدين أصول علم العقلية النقلية العلوم فمن
النقل. أساس العقل املعتزلة جعل السياسية. الحياة معرتك يف النقل مع العقل عىل قام
وقبيحة الضعيف، ومعاونة واإلحسان كالكرم حسنة ذاتها. يف وقبيحة حسنة فاألشياء
والنظر له. نقيًضا أو بادئًا وليس العقل لحكم مؤيد والرشع والعدوان. والظلم كالقتل
التكليف، مثل العقلية الواجبات املعتزلة أثبت كما التكليف. رشط والعقل الواجبات. أول
والتشبيه التجسيم يف الوقوع من للتوحيد حماية للعقل طبًقا النص وأوَّلوا املنعم. وشكر
هللا خلق ما «أول القديس للحديث طبًقا هللا خلق ما أول هو والعقل التنزيه. عن ودفاًعا
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ثابت العقل استعمال أن اآلن، نَّة السُّ أهل جمهور وهم األشاعرة، واعترب العقل». خلق
﴿ُصمٌّ تَتََفكَُّروَن﴾، ﴿أََفَال تَْعِقلُوَن﴾، ﴿أََفَال مثل آيات القرآن استعمل ما لكثرة بالنص

يَْعِقلُوَن﴾. َال َفُهْم ُعْمٌي بُْكٌم
اليونان. عند الحال هو كما ناطق حيوان فاإلنسان العقل. عىل الفالسفة اعتمد كما
والعلم عقول، واألفالك ومعقول. وعاقل عقل األول، العقل هو هللا متعددة. عقول وهناك
عقًال يصبح كي بالقوة والعقل املستفاد والعقل بامللكة العقل إىل ال الفعَّ العقل من فيض
وحيًا يسمع ولم جزيرة يف نشأ الذي الطفل يقظان» بن «حي رمزية رواية ويف بالفعل.
هللا األنبياء: إىل أُنزل ما كل إىل يصل أن الطبيعي بعقله استطاع نبوة أو رسالة بلغته أو
﴿َفَمْن االستحقاق وقانون ألفعالها وتعاقب تثاب خالدة، والنفس مخلوق والعالم موجود،
طريقان والوحي فالعقل يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل
والدين. الفلسفة بني الكندي د وحَّ النبي. وحي والثاني الفيلسوف، طريق األول للمعرفة،
الصفا إخوان عند والرشيعة النبي. أو الفيلسوف الفاضلة املدينة رئيس الفارابي وجعل
واجب وهو الربهان، صناعة تقتضيه بما النظر رشد ابن عند والحكمة العقل. عىل تقوم

بالرشع.
الترشيع. أصول من أصل هو االجتهاد أو القياس أو األصوليني عند العقل ودليل
النظري التصوف يقوم واملعاينة والكشف الذوق مع أنه عنه ُعرف الذي التصوف إن بل
وأقام سبعني. وابن عربي ابن عند الحال هو كما إلهية حكمة أصبح بحيث العقل عىل
سينا ابن وحاول اليوناني الصوري املنطق مقابل يف ذوقيٍّا إرشاقيٍّا منطًقا السهروردي

األرسطي. املنطق مقابل يف للمرشقيني منطق إقامة
الجوانب بعض عىل أيًضا تقوم النقل عىل اعتمادها من بالرغم النقلية والعلوم
ظنيٍّا، ولظل أثبتته، ما صحيح أنه يشء إلثبات تضافرت لو حتى النقلية واألدلة العقلية.
«املواقف»، يف اإليجي ذلك عن عرب كما واحدة ولو عقلية ة بحجَّ إال يقني إىل يتحول وال
رشوط أحد العقل مع فاالتفاق املعرفة، يف ونظريتهم السنة أهل عقائد يمثل أشعري وهو
علم يف الرئيسية التيارات أحد الزمخرشي تفسري مثل العقالني والتفسري املتواتر، الخرب
العقل عىل تقوم هيكل حسني ومحمد والعقاد حسني طه عند املعارصة والسرية التفسري.
هو البلوغ الفقه ويف األنبياء. سري يف الكتاب أهل عند املنترشة القديمة األساطري عن بعيًدا

التكليف. مناط والعقل العقل،
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والفلك. واملوسيقى والجرب والهندسة الحساب مثل العقل عىل تقوم الرياضية والعلوم
ومنشؤها اإلسالمية الحضارة مركز هو النقل أن من بالرغم املسلمون فيها أبدع وقد
املعارصة. الرياضية العلوم يف األساسية الروافد أحد القديم الريايض اإلبداع زال وما األول.
«رسالة يف عبده محمد فعل كما العقل عىل املعارصة اإلصالحية الحركات وقامت
النهضة دعامة أصبح العقل إن بل العدل. يف معتزيل التوحيد، يف أشعري فهو التوحيد».

الطهطاوي. عند الحديثة العربية
استئناف وهو واملحدثني، القدماء عند رصيده له املستنري اإلسالم فإن ثَمَّ وِمن
مراحل من جديدة مرحلة يف الحديث الغربي والرتاث القديم تراثنا يف العقالنية للجوانب

اإلسالمية. الحضارة تطور

العلمي اإلسالم (3)

وال واألسطوري. الخرايف مقابل يف اإلسالمي اليسار مسميات أحد هو «العلمي» اإلسالم
التقنية يف تطبيقها وكيفية العلم لتصورات طبًقا املتغري الطبيعي العلم هنا العلم يعني
الطبيعة معطيات مع يتفق الذي الطبيعي اإلسالم يعني إنما باستمرار. واملتجددة الحديثة
وهو الدين، باسم والتأمالت واملجردات النظريات يف املغرقة امليتافيزيقا وليست العامة
كما املستحيل وليس املمكن اإلسالم الواقع. مقتضيات مع املتفق الواقعي اإلسالم أيًضا
اإلسالم انترش لذلك الوقوع. ممكن الوحي أن التوحيد» «رسالة يف قبل من عبده محمد قال
قرآني. لفظ «الواقع» ولفظ وطبيعيته. وسهولته لواقعيته بمثلها التاريخ يشهد لم برسعة
واقع والوعد َلَواِقٌع﴾. َربَِّك َعذَاَب ﴿إِنَّ واقع والعذاب َلَواِقٌع﴾. يَن الدِّ ﴿َوإِنَّ واقع فالدين
َلَصاِدٌق﴾، تُوَعُدوَن ﴿إِنََّما صادق فالوعد واقًعا، الوعد كان وإذا َلَواِقٌع﴾. تُوَعُدوَن ﴿إِنََّما
الحواس وشهادة واملشاهدة الحس عىل ويعتمد الشهادة. بعالم يبدأ الذي اإلسالم وهو
والخياالت، األوهام ضد للسمع واآلذان للبرص، العني الربهان، يف القرآن اعتمدها التي
الذي الجانب وهو العقيل، الربهان دائرة عن تخرج التي السمعية الغيبيات عن وبعيًدا
يف اإلغراق واستسهال عليه، والشهادة الواقع رؤية لصعوبة األخرية العقود يف تضخم
وليس املضمون عىل يقوم الذي اإلسالم أيًضا وهو عليه، السيطرة يمكن ال الذي الغيب
فالشعائر وأعمالكم». قلوبكم إىل ينظر ولكن صوركم إىل ينظر ال هللا «إن الشكل عىل
إله «ال يف واإلثبات النفي بفعيل وجداني تحرر الشهادة صورة. تكون أن قبل مضمون
تكون أن قبل واملنكر الفحشاء عن تنهى والصالة بالشفتني. تمتمة تكون أن قبل هللا» إال
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والرشاب الطعام عن إمساًكا يكون أن قبل بالفقراء إحساس والصيام وسكنات. حركات
كمية، رضيبة تكون أن قبل األغنياء أموال يف الفقراء مشاركة والزكاة معلوم. وقت يف
وهديًا وطواًفا وإفاضة سعيًا شعائر، يكون أن قبل واحد هدف نحو القلب توجه والحج
استعماله. ألمكن إيجابيٍّا تداوليٍّا معنى له كان «مادي» لفظ أن ولو بالجمرات. ورميًا
ومعاشهم بأرزاقهم الدنيا، يف وسعادتهم الناس بحياة االهتمام املادي اإلسالم يعني حينئٍذ
املنغلق الكهنوتي اإلسالم مقابل يف والسياسية االجتماعية وأوضاعهم وصحتهم وتعليمهم
الفضائية. القنوات يف خاصة ومعاش ورزق ب وتكسُّ وتجارة بضاعة إىل الدين حول الذي
طبيعيٍّا. إسالًما يكون أن الطبيعي فمن عقالنيٍّا إسالًما اإلسالمي اليسار كان وإذا
العقل يف األوىل دعامتان. له فالنص للوحي. الرئيسيتان الركيزتان هما والطبيعة فالعقل
السماء، يف األوىل الناس. وحياة والواقع الطبيعة يف والثانية والربهان. والنظر والفكر
بال نفسها. عىل مغلقة وشعائر عقائد مجرد إىل الوحي يتحول وإال األرض. يف والثانية

فيه. تتحقق واقع أو يؤيدها دليل
الواقع. يف سبب له حكم كل النزول. أسباب يف نفسه النص يف البعد هذا ظهر وقد
اْلَمِحيِض﴾، َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك اْألَِهلَِّة﴾، َعِن و﴿يَْسأَلُونََك يجيب. والوحي يسأل، الواقع
وكل ﴿ُقْل﴾. الوحي ويجيب اْلَخْمِر﴾، َعِن و﴿يَْسأَلُونََك اْألَنَْفاِل﴾، َعِن و﴿يَْسأَلُونََك
تعني وكما عملية. واإلجابة نظري، السؤال الرضر. ودفع املنفعة جلب عىل تدل اإلجابات
عىل الزمان أولوية يعني واملنسوخ» «الناسخ فإن النص عىل الواقع أولوية النزول أسباب
وحي يوجد وال للواقع. بعدان والزمان فاملكان الحكم. ثبات عىل الزمان وتطور الحكم،
االجتماعي. التغري يف والتدريج الزمان لتطور طبًقا الوحي يتكيف واملكان. الزمان يف إال
وهو العقائد علم يف ظهر القديمة. اإلسالمية العلوم كل يف الجانب هذا ظهر وقد
بعد فيما التفكري عىل سابًقا الطبيعة يف التفكري جعل يف التوحيد علم أو الدين أصول علم
الجوهر طريق عن إثباتها بعد إال واألفعال والصفات الذات يف التفكري يمكن وال الطبيعة.
ا خاصٍّ التوحيد كان وإذا املتعني. واإلنسان الكامل اإلنسان صفات بني فرق وال واألعراض.
يتضمن العدل فإن والصفات الذات التوحيد شمل وإذا باإلنسان. خاص العدل فإن باهلل
تحقق واإلمامة اإلنسان. سلوك يف للتوحيد ظهور واإلقرار والعمل واإليمان والحرية. العقل

والتاريخ. والدولة املجتمع يف التوحيد
كما اإللهيات عىل سابقة أيًضا الطبيعيات الفلسفية، العلوم وهي الحكمة علوم ويف
بعد فيما الدخول يمكن ال الطبيعة إىل النظر فدون الطبيعيات. العقل أي املنطق سبق
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استقرائي فكر العلمي والفكر العالم. عىل دليًال هللا وليس هللا، عىل دليل العالم الطبيعة.
وليس مستغرب، أمر وهو الكيل إىل الجزئي من نازًال، استنباطيٍّا فكًرا وليس صاعد،
الواقع أهمية عىل أكدت أيًضا التصوف علوم إن بل شائع. هو كما الجزئي إىل الكيل من
القديس الحديث ويروون الخلق. عن بعيًدا يُفهم ال فالحق الوجود. سمته فيما والطبيعة
الحالج — ى البعضسمَّ عرفوني» فبه الخلق فخلقت أُعرف أن فأحببت مخفيٍّا كنًزا «كنت
يرى أالَّ الشهود، وحدة اه سمَّ الفارض ابن مثل اآلخر والبعض االتحاد. أو الحلول ذلك —
يف فاإلنسان الوجود. وحدة سماه عربي ابن رأسهم وعىل ثالث وفريق هللا. إال العالم يف

بقاء. والفناء العالم.
األحكام فكل الفقه. أصول علم يف التعليل يف يكون ما خري عىل الواقع ظهر وقد
وجلب املفاسد درء املادية، العلة وهي التحريم. أو التحليل سبب هي والعلة معللة. الرشعية
والتقسيم». «السرب القدماء سماها التي التجريبية باملناهج إال تعرف ال وهي املصالح.
سمى وقد الزنا. تحريم علة األنساب اختالط وعدم الخمر. تحريم علة املادي ْكر فالسُّ
االجتهاد أو القياس أو العقل دليل إما الترشيع مصادر من الرابع املصدر األصوليني بعض
املرسلة واملصالح واالستصحاب االستصالح أو النص من املستنبطة األصل علة عىل تأكيًدا
والرضورات العزائم، مقابل يف والرخص األجزاء. من املستقرأة الفرع علة عىل تأكيًدا
االستدالل طرق يف الواقع وجود عن كاشف ذلك كل محكَّمة، والعادة املحظورات، تبيح

األحكام. واستنباط
العلم وهو ينفع»، ال علم من باهلل «أعوذ الناس حياة يمس ما النافع، العلم هو العلم
ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ األرض يف ويؤثر يبقى الذي

اْألَْرِض﴾.
بل وحده الغرب عىل قًرصا ليست الربجماتية أو الطبيعية أو العلمية أو الواقعية
آشورية أو بابلية أو قديمة مرصية أو هندية أو صينية رشقية، حضارة كل يف نزعة هي
أوضح وقد َفيَُكوُن﴾. ﴿ُكْن الفعل هي الكلمة ولكن الكلمة» كانت البدء «يف كنعانية. أو
﴿َوُقِل آيات عدة يف أيًضا القرآن أبرزه ما وهو الفعل» كان البداية «يف بقوله جوته ذلك
عىل الفاتح محمد استوىل وقد َعاِمٌل﴾. إِنِّي َمَكانَِتُكْم َعَىل اْعَملُوا َقْوِم ﴿يَا اْعَملُوا﴾،
ُسئل وعندما إنسانًا. أم إلًها املسيح السيد طبيعة يف تتناقش والنصارى القسطنطينية

لها». «فاستعد أجاب الساعة متى الرسول
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اإلنساني اإلسالم (4)

اإلنسان يجعل الذي اإلسالم أي «اإلنساني» اإلسالم هو اإلسالمي اليسار أشكال وأحد
فقد الشعائري. أو العقائدي أو الفقهي أو السلطاني اإلسالم وليس وهدفه، محوره
اختارها التي الرسالة عىل واألمني األرض، يف خليفته وجعله بالوحي، اإلنسان هللا خاطب
َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا بحريَّة
فقط وليس هللا وخليل موىس، فقط وليس هللا كليم هو فاإلنسان اْإلِنَْساُن﴾. َوَحَمَلَها ِمنَْها
الرسول. فقط وليس هللا لرساالت واملبلغ عيىس، فقط وليس منه وكلمة هللا وروح إبراهيم،
واملاء والزرع، والطري والبحار، والجبال والقمر، والشمس واألرض السموات ُخلقت ألجله

والهواء.
عىل للحاكم األولوية يعطي ألنه اإلنسان حقوق ضد بأنه اإلسالم اتُّهم ذلك ومع
وهي األعضاء ببرت اإلنسان جسد عىل الرشيعة ولتطبيق الناس، عىل وللسلطان املحكوم،
العربي امللف هو اإلنسان حقوق ملفات من قسوة ملف وأشد اإلنسان. حقوق من جزء
تحت اآلالف بعرشات املعتقلون الدولية. العفو ملنظمة السنوية للتقارير طبًقا اإلسالمي
قانون أو اإلرهاب مكافحة باسم الجديدة صيغته أو الطوارئ لقانون طبًقا التعذيب
تعني التي الفضفاضة التسميات هذه آخر إىل العيب قانون أو الوطنية الوحدة حماية
يُرسلون جوانتنامو معتقيل إن بل واملدنية. الطبيعية اإلنسان حقوق خرق هو واحًدا شيئًا
األمريكية اإلدارة يضع مما بأمريكا تعذيبهم من بدًال بالدهم يف ليعذبوا العربية األقطار إىل

املساءلة. تحت
مرتني، اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن أصدر الذي هو وحده أنه الغرب ادَّعى كما
الحضارات أن حني يف الثانية. العاملية الحرب بعد والثانية الفرنسية، الثورة أثناء األوىل
اإلنسانية النزعة قامت وحده الغرب يف السلطان. وحقوق هللا حقوق إال تعرف لم األخرى
بالعقائد. املثل ويرضب الحديثة. الغربية النهضة قامت وعليها عرش. السادس القرن منذ

هللا. أجل من اإلنسان يموت اإلسالم ويف اإلنسان. أجل من هللا يموت املسيحية يف
الهشة وسماته أصله عن مرة، وستني خمًسا الكريم القرآن يف مذكور واإلنسان
وبره ُعنُِقِه﴾، ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَْساٍن ﴿َوُكلَّ ومسئوليته حريته أيًضا ومذكور وأعدائه.
إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن ويسعى تََمنَّى﴾، َما ِلْإلِنَْساِن ﴿أَْم يتمنى بما وعظمته بالوالدين،
يف وهو يَْعَلْم﴾، َلْم َما اْإلِنَْساَن ﴿َعلََّم اْلبَيَاَن﴾، َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن ﴿َخَلَق وعلمه َسَعى﴾، َما
واأللفة األنس من اشتقاًقا واإلنسان تَْقِويٍم﴾. أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد تقويم أحسن
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أحد قال كما النسيان من وليس واملالئكة، الجن مقابل يف البرش وهم واإلنس واملحبة.
الشعراء.

أصول علم يف ظهر القديمة. النقلية العقلية اإلسالمية العلوم يف اإلنسان ظهر وقد
صورته عىل اإلنسان هللا خلق فقد الكامل». «اإلنسان صورة يف التصوف وعلوم الدين
بني مشرتكة واإلرادة، والكالم والبرص والسمع والحياة والقدرة العلم والصفات، ومثاله.
الحقيقة عىل اإلنسان يف مطلق. نحو عىل هللا ويف نسبي، نحو عىل اإلنسان يف وهللا، اإلنسان
من تواضًعا اإلنسان ويف حقيقة هللا يف أو الشاهد، عىل للغائب قياًسا املجاز، عىل هللا ويف
وتسعون التسعة اإللهية واألسماء باملجاز. هو ويكتفي بالحقيقة هللا يؤثر أن اإلنسان
و«اإلنسان كامًال. إنسانًا يصبح كي بها يتحىل اإلنسانية والفضائل القيم من مجموعة

وأسمائه. هللا بصفات تشبَّه الذي اإلنسان هو الجييل عند الكامل»
حاًرضا كان أنه إال الحكمة علوم يف غاب قد إنسان هو حيث من اإلنسان كان وإذا
منطق، ثالثية: فقط ليست الحكمة جعلوا الذين الصفا إخوان عند خاصة عقل أو كنفس
النفس علمي أي والناموسية النفسانية العلوم بإضافة رباعية بل وإلهيات وطبيعيات،

أخرى. ناحية من والقانون والسياسة واالجتماع ناحية من
يف الفقه، أصول علم يف الرشيعة مقاصد يف بوضوح اإلنسان حقوق حرضت كما
والحروب، واملرض والفقر الجوع ضد الحياة أي النفس عن الدفاع الخمس: الرضوريات
والدفاع العاقلة، الحياة هي فالحياة والخبل، والسفه والغباء الجهل ضد العقل عن والدفاع
واملعيار النسبية ضد الشامل الخلقي املعيار الجميع، فيها يشارك التي القيمة أي الدين عن
أي العرض عن والدفاع العامة، املصلحة عىل الخاصة املصلحة وتغليب واألنانية املزدوج
املال عن الدفاع وأخريًا اإلنسان، حقوق انتهاكات جميع ضد والجماعية الفردية الكرامة

الثروة. توزيع وسوء واالحتكار واالستغالل والسفه التبذير ضد الوطنية الثروة أي
اإلنسان، حقوق إبراز أجل من يصارع املعارص اإلسالمي العربي الفكر زال وما
ولكن الدولية، اإلنسان حقوق ملواثيق املتعددة اإلسالمية القراءات طريق عن فقط ليس
هللا حقوق عىل يؤكد زال ما الذي القديم الرتاث يف اإلنسان حقوق تأصيل طريق عن أيًضا
هو الذي التوحيد «كتاب يف الوهاب عبد بن محمد عند الحال هو كما اإلنسان وواجبات
الخلق مثل العقلية الواجبات عن تكلموا القدماء املعتزلة أن حني يف العبيد». عىل هللا حق
واجبات، بال حقوق ال رضوري. والواجبات الحقوق بني التوازن املنعم. وشكر والتكليف
ويف واجبات، بال حقوق الدولية العالقات يف الغربية الحضارة يف حقوق. بال واجبات وال

حقوق. دون واجبات السياسية العالقات يف اإلسالمية الحضارة
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عن دفاًعا الرسالة، من الرئييس الهدف هو اإلنسان يجعل إذن اإلنساني اإلسالم
وحريته ورقبته ورجاله يداه الحقوق، من جزء بدنه وحريته. لسلطانه وتأكيًدا حقوقه،
يف الحركة وتقييد األفواه وتكميم الرأي حرية ضد الحقوق من جزء والتعبري القول يف
يف باإلنسان يضحي الذي السلطاني اإلسالم ضد اإلنساني اإلسالم واملعتقالت. السجون

بالشبهات. الحدود درء عىل اعتماًدا الردعي اإلسالم وضد السلطان سبيل
مواجهة يف إنسانيته عن ويدافع الشبهات نفسه عن يدفع أن اإلسالم يستطيع حينئٍذ

العرص. تحديات

التقدمي اإلسالم (5)

العقالني اإلسالم مثل املختلفة وتعبرياته اإلسالمي اليسار أشكال أحد «التقدمي» واإلسالم
أو إسالمية للشعوب، التقدم صنع يف يساهم الذي اإلسالم ويعني العلمي. اإلسالم أو
َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن لفًظا القرآن يف مذكور وهو فضيلة، ذاته حد يف فالتقدم غريها.
شديد نقد القرآن ويف اِبُقوَن﴾. السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ السبق لفظ يف املعنى ونفس َر﴾. يَتَأَخَّ أَْو
﴿ُقْل األعراب من وللمتخلفني ِهللا﴾، َرُسوِل ِخَالَف ِبَمْقَعِدِهْم اْلُمَخلَُّفوَن ﴿َفِرَح للتخلف
﴿إِنَُّكْم وللقاعدين اْلَخَواِلِف﴾، َمَع يَُكونُوا ِبأَْن ﴿َرُضوا وللخوالف اْألَْعَراِب﴾، ِمَن ِلْلُمَخلَِّفنَي

اْلَخاِلِفنَي﴾. َمَع َفاْقُعُدوا َمرٍَّة َل أَوَّ ِباْلُقُعوِد َرِضيتُْم
أغنى قد وأنه التقدم، حضارة وحده أنه الحضارات باقي وعىل علينا يزهو والغرب
«فلسفة لذلك وصاغ املستقبل. يف واألمل والتاريخ التقدم بمفهومي البرشية الحضارات
األوروبية. واملركزية العنرصية يف فوقع قوانينه. وباكتشاف بالتقدم تُعنى التاريخ»،
انشغلت حني يف الحديث. الغرب يف إليه وينتهي والرومان، اليونان عند منه يبدأ فالتقدم
تنئ «املتخلفة». الشعوب ضمن غريه وصنف الزمان. بكل بالخلود، األخرى الحضارات
القهر مثل التخلف بمظاهر اإلسالم ربط املستقبل. إىل منه تتحرر أن املايضدون ثقل من

واألقليات. واملرأة واملواطن اإلنسان حقوق وخرق والعنف واالستبداد
املوروثة الثقافة أخذت واحٍد. آٍن يف وتقدم قديم يعني «قدم» فعل من «تقدم» ولفظ
من املفهوم فغاب التقدم وهو الثاني املعنى دون تداويل كمعنى القديم وهو املعنيني أحد
يف اإلسالمي اليسار أهمية تأتى هنا اليومي. سلوكنا ومن خططنا ومن املعارصة ثقافتنا
الوطنية. للثقافة املكون الرئييس الرافد هي أصبحت أن بعد املوروثة الثقافة بناء إعادة
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هي بل األبد. إىل شعب دون شعبًا تخص مطلقة وقيمة ثابتًا جوهًرا التقدم ليس
يف اإلسالمية الحضارة كانت معينة، تاريخية لحظة يف وحضارة شعب يف توجد سمة
التقدم إىل وتهدف والعلم، العقل عىل تقوم حضارة األوىل، السبعة القرون الذهبي، عرصها
متخلفة الذهبي عرصنا مع املتزامن الوسيط العرص يف أوروبا وكانت العمران. وتأسيس
القرون يف العثماني اململوكي العرص يف نحن فأصبحنا اآلية، انقلبت ثم واآلداب، العلوم يف
السابق، لرتاثها واملقلدة املاضية لعلومها الناقلة املتخلفة للحضارة نموذًجا األخرية السبعة
املتقدمة الحضارة نموذج الحديثة عصورها يف أوروبا وأصبحت له. وامللخصة الشارحة

والتحديث. للحداثة ورائًدا
املفهوم ظهر واإلسالمية. العربية والشعوب الحضارة عىل غريبًا التقدم إذن ليس
الحكمة وعلوم الفقه وأصول الدين أصول القديمة، العقلية النقلية اإلسالمية العلوم يف

والتصوف.
بالزمان، هو هل ورتبه التقدم مستويات عن العلماء تساءل الدين أصول علم ففي
عىل األنبياء تقدم بالرشف، أم الصفوف، القائد تقدم باملكان، أو االبن، عىل األب تقدم
محمد. حتى آدم من األنبياء وتوايل النبوة يف املايض يف التقدم ظهر كما البرش؟ سائر
املفضول إمامة يف التقدم ينهار ثم املوت. بعد الحياة استمرار يف املعاد يف التقدم ويستمر
قرني القرون «خري جيل وراء جيًال األجيال يف االنهيار وتوايل األفضل، وجود من بالرغم
ثم عضوض». ملك إىل بعدها تتحول سنة ثالثون بعدي من «الخالفة يلونه»، الذي ثم
األرض ويمأل وظلم، قهر طول من ويخلصها االنهيار هذا من األمة لريفع املهدي يأتي

جوًرا. ُمِلئت كما عدًال
الكتاب األربعة: الرشعية املصادر بني العالقة يف التقدم ظهر الفقه أصول علم ويف
إىل اإلجماع قرار إىل الرسول نص إىل األول الوحي نص من والقياس، واإلجماع والسنة
وتغري واملنسوخ، الناسخ يف القرآن يف أصل. كل يف داخٌل التقدم إن بل القياس. فتوى
يف والتقدم والطاقة. واألهلية القدرة مقدار عىل وقياسه الزمان، بتغري الرشعي الحكم
لعرصه. ملزم إجماع كل اإلجماع. يف والتقدم املدنية. املرحلة إىل املكية املرحلة من السنة
للعرص ملزًما ليس العرص هذا وإجماع العرص. لهذا ملزًما ليس السابق العرص وإجماع

الظروف. لتغري نظًرا القادم
أفقيٍّا، وليس رأيس مستوى عىل التقدم ظهر التصوف علوم ويف الحكمة علوم ويف
رقي الحكمة يف فالتقدم فيًضا. منه النزول أو إرشاًقا الحق إىل والصعود الروحي، التقدم
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ال الفعَّ العقل إىل بامللكة أو املستفاد اإلنساني، العقل من أعىل، إىل أسفل من الدرجة يف
التقدم ظهر كما اإلنساني. العقل وهو بالقوة العقل عىل ال الفعَّ العقل من فيًضا أو
إىل البداوة من بدء، عىل عوًدا خلدون، ابن عند التاريخ فلسفة يف الحلزوني أو الدائري
يف األنبياء قصص يف الحلزوني التصور هذا تجىل كما جديد. من البداوة إىل الحضارة
عند الجنيس الشذوذ فرعون، آل عند التسلط مثل قومه، مثالب ضد النبي يظهر القرآن.
املجتمعات تعود ثم إبراهيم. آل لدى األصنام عبادة إرسائيل، بني يف العصيان لوط، قوم
نجيب صور وكما السابقني باألنبياء ُمذكًرا جديد نبي فيظهر قبل. من عليه تعودت ما إىل

حارتنا». «أوالد ويف الحرافيش» «ملحمة يف محفوظ
إىل التوبة من واألحوال، املقامات يف ارتقاءً أيًضا التقدم فتصورت التصوف علوم أما
وهو الطرق، مشايخ بمساعدة املريدون ويطرقه السالكون، يسلكه هللا إىل طريًقا الفناء،
الخيال. صنع من والنقباء واألبدال واألوتاد األقطاب بعالم ينتهي روحي. أخالقي تقدمي
واملداهنة والنفاق الرياء عالم أو واالستبداد والقهر الظلم عالم عن البديل الصويف فيه يجد

واملديح.
واملعارص الحديث اإلسالمي العربي الفكر هموم أحد «التقدم» مفهوم أصبح ثم
التقليد، ضد االجتهاد األفغاني، عند الديني اإلصالح أنواعها، بكافة اإلصالح حركات يف
مواجهة يف والديمقراطية والقدر، القضاء مقابل يف اإلرادة وحرية النقل، مقابل يف والعقل
ظهر كما غريهم؟ وتقدَّم املسلمون تخلَّف ملاذا أرسالن: شكيب وتساءل والطغيان. التسلط
تقدم رس زغلول فتحي وترجم الطهطاوي. عند الليربايل السيايس الفكر يف مدني كتقدم
لدارون. التطور نظرية وأنصار العلماني العلمي الفكر أنصار وأبرزه األنجلوسكسون.
اإلنسان ذلك يف بما يتطور يشء فكل واإلنسانية. الطبيعية الحياة رس واالرتقاء التقدم إن

والحضارة.
التقدمي، االشرتاكي الحزب بالتقدمية، نفسها وصفت التي األحزاب من عديد وأُنشئت
اسم تحمل نرش دور وظهرت التقدمية. األحزاب وحدة وأُنشئت التقدمي. الوطني التجمع
يف املفكرون عنه ودافع الشعراء، غنَّاه موىس. سالمة أنصار أسسها التي كتلك «التقدم»

والسلفية. والرجعية املحافظة قوى مواجهة
اإلسالمي. والعالم العربي الوطن يف التقدمية القوى إحدى هو إذن اإلسالمي اليسار
من أفضل الغد وأن االنتكاس، مظاهر بعض من بالرغم األمس من أفضل اليوم أن يرى
الذين أيها ﴿يا األمل عىل يحث والقرآن العامة. واالنهيار التشاؤم حالة من بالرغم اليوم

39



والواقع الوحي

ُقْل ُهَو َمتَى ﴿َويَُقولُوَن االنتظار طال مهما واقع وهو هللا﴾، رحمة من تقنطوا ال آمنوا
َقِريبًا﴾. يَُكوَن أَْن َعَىس

الليربايل اإلسالم (6)

االسم هذا تحت بالفعل موجود وهو اإلسالمي، اليسار صياغات أحد هو الليربايل اإلسالم
يف مغاالته من بالرغم القاهرة يف اإلسالمي لليسار تطويًرا األبصار أويل عند إندونيسيا يف
أخرى بوسائل أهدافها يحقق بحيث العبادات إىل ومدها العام الرأي مستوى عىل الليربالية
الروحي، للسمو الصالة غايات. وليست وسائل فالعبادات قبل. من الفالسفة قال كما
بجوع إحساس والصوم األغنياء. أموال يف الفقراء حق والزكاة أوقاتها. يف األفعال وأداء

وأصدقائها. أعدائها بني األمة حال عن للتعبري سنوي تجمع والحج الفقراء.
القديمة، األلفاظ بعض مثل متداوًال مستعمًال لفًظا املعرب اللفظ أصبح وقد
والتليفزيون الراديو مثل الحديثة العلمية األلفاظ وبعض وهندسة وموسيقى فلسفة
والربملان الديمقراطية مثل السياسية بعضاأللفاظ ومثل واإلنرتنت، والكومبيوتر والتليفون
الفقه، يف «العبودية» مقابل يف يقال «الحرية» القديم فاللفظ واملاركسية. واأليديولوجيا
األمريكية األهلية الحرب يف عرش التاسع القرن يف التاريخ يف العبودية نظام اختفى وقد

والجنوب. الشمال بني
ملكية القهر، نظم من ملعاناتهم الناس قلوب يف عارمة رغبة الحرية يف والرغبة
يف التعبري وسائل كل عىل فيها الدولة تسيطر عسكرية. أم مدنية جمهورية، أو كانت
أو بالردة صاحبه يتهم جديد رأي وكل والثقافية. التعليمية واملؤسسات اإلعالم أجهزة
يف الرئيسية السياسية التيارات كل وتتفق بالرضورة. الدين من ُعلم ما إنكار أو الكفر
القضية أن عىل واملاركسية، والليربالية والقومية اإلسالمية اإلسالمي، والعالم العربي الوطن
والسجن االضطهاد من أنصارها يعاني الحرية. قضية هي العامة الحياة يف الرئيسية
الدولية العفو منظمات تقارير وتدل البالد. يف الرئيسية املعارضة أجنحة وهي واالعتقال.
تصدر بل وحده؛ العربي الوطن يف السياسيني املعتقلني من ألًفا عرشين حوايل وجود عىل
خشية األمريكية املتحدة الواليات يف وليس أوطانهم يف للتعذيب جوانتنامو معتقلو إليه

والقانون. اإلعالم
قرنًا عرش أربعة من أكثر منذ الخطاب بن عمر أعلنه لإلنسان. طبيعي حق والحرية
مواجهة يف عرابي أحمد واستعاده أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم «ملاذا
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يخلقنا ولم أحراًرا خلقنا هللا «إن والشعب الجيش مطالب عليه عارًضا توفيق الخديوي
االستبداد «طبائع الكواكبي وكتب األفغاني. تعاليم من اليوم.» بعد نستعبد ال وهللا عقاًرا.
والحرية». «هللا يف خالد محمد خالد عنها ودافع الحرية. عن دفاًعا االستعباد» ومصارع
تحرر؟» أم «حرية يف املغرب يف لحبابي عزيز محمد مثل العرب املفكرون ذلك يف وساهم
«خلق مثل أخرى بألفاظ معناها ظهر وإن القديم تراثنا عن الحرية تغب ولم
انتفت وإال صاحبها أي أفعاله خالق فاإلنسان املعتزلة. عن خاصة الكالم علم يف األفعال»
األفعال. عىل العقاب أو الثواب االستحقاق، قانون وضاع واآلخرة، الدنيا يف عنها املسئولية
واإلنسان اإلرادي. الخلقي الفعل رشط الحرية ومسكويه الفارابي عند الخلقية الفلسفة ويف
العاقلة. أو الغضبية أو الشهوية قواه تنمية بني الرذيلة، وحياة الفضيلة حياة بني يختار
منها. والتحرر الدنيا شهوات عىل والتغلب الضمري حرية داخلية، الحرية الصوفية، وعند
الفعل بني االختيار حرية هو املندوب واملكروه، املندوب يف األفعال حرية الفقه أصول ويف
واألفضل الفعل وعدم الفعل بني االختيار حرية واملكروه الفعل. واألفضل الفعل وعدم
الطبيعية. أفعاله يف طليق حر فاإلنسان الفعل عدم أو الفعل حرية واملباح الفعل. عدم

وجودها. يف رشعيتها
حده يف العالم استعباد يجوز ال إذ بالعلم؛ العبودية من اإلنسان يتحرر الفقه ويف
الحرية، عىل األطفال تربية فاألمومة األم، استعباد يجوز وال والكتابة. القراءة وهو األدنى
ضد القبيلة عن يدافع الذي املحارب الشجاع استعباد يجوز وال يعطيه. ال اليشء وفاقد
تحرير فعليه ذنبًا اإلنسان ارتكب وإذا الحرية. أفعال من فعل فالشجاعة والعدوان، الغزو

بالتحرير. عنه التكفري يجب ذنب فالعبودية رقبة،
فاملسلم واإلعالن. بالرؤية أي بالشهادة تبدأ الحرية، أفعال من فعل نفسها والشهادة
كالحكمة ليس نظم. من فيها يتحكم وما أحداث من عرصه يف يقع ما عىل يشهد الذي هو
ما «شاهد الشعبي املرسحي بالتعبري أو أتكلم» ال أرى، ال أسمع، «ال القديمة الصينية
أي إله» «ال يف النفي فعل الشعور، أفعال من بفعلني املسلم يقوم ثم حاجة». شافش
منها تحرر ما فإذا الشهرة. الجنس، السلطة، الجاه، الثروة، املزيفة، العرص آلهة كل نفي
فالشهادة الجميع. أمامه يتساوى الذي الحق الواحد أي هللا» «إال اإلثبات بفعل يقوم
شيطان الحق عن فالساكت الحق. لقول يدفعه ما وهو والوجدان، الضمري حرية تعني
هللاُ َربَِّي يَُقوَل أَْن َرُجًال أَتَْقتُلُوَن إِيَمانَُه يَْكتُُم ِفْرَعْوَن آِل ِمْن ُمْؤِمٌن َرُجٌل ﴿َوَقاَل أخرس.
مثل بالحق جهر هو املنكر عن والنهي باملعروف واألمر َربُِّكْم﴾. ِمْن ِباْلبَيِّنَاِت َجاءَُكْم َوَقْد
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واألسعار املوازين يف واالحتيال املعامالت يف الزيف عن الكشف الحسبة ووظيفة النصيحة.
من والتفكري والتعبري الرأي حرية ألن الحق عن اإلعالن من يخاف ال فاملسلم األسواق. يف
َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل ﴿الَِّذيَن اإليمان مقتضيات

اْلَوِكيُل﴾. َونِْعَم هللاُ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا
الشخصية ازدواجية من اإلنسان تمنع واالعتقاد. الفكر يف والعمل، القول يف الحرية
﴿َفاْصدَْع والبالغ والبيان اإلعالن هي الحرية اْلَخرَّاُصوَن﴾. ﴿ُقِتَل واملدح والرياء والنفاق
َفَما تَْفَعْل َلْم َوإِْن َربَِّك ِمْن إَِليَْك أُنِْزَل َما بَلِّْغ الرَُّسوُل أَيَُّها ﴿يَا كالرسول الحر تُْؤَمُر﴾. ِبَما

النَّاِس﴾. ِمَن يَْعِصُمَك َوهللاُ ِرَساَلتَُه بَلَّْغَت
والتسلط قهرهم ضد الناس حريات عن مدافًعا يكون أن اإلسالمي اليسار يكفي
تأكيد وال تقدم، إحراز وال ثروة، توزيع وال عقل، استنارة تنشأ ال الحرية فبدون عليهم.

إلنسان. وجود وال طبيعي، حق

الديمقراطي اإلسالم (7)

بالفعل موجود وهو وتسمياته، اإلسالمي اليسار صياغات إحدى الديمقراطي» «اإلسالم
صناديق إىل واالحتكام الحزبي والنظام السياسية التعددية قبول ويعني وتونس. مرص يف
رسية، أو علنية بتنظيمات السلطة عىل للوثوب القوة واستعمال العنف عن بعيًدا االقرتاع
ثانيًا. الحكم ديمقراطية ثم أوًال الفرد حرية الليربايل»، «اإلسالم بعد طبيعية تسمية وهي
متداوًال أيًضا وأصبح «الليربالية». مثل معرب لفظ أيًضا «الديمقراطية» ولفظ
اليونان. عند حدث كما الطغاة حكم من النقيض عىل الشعب حكم ويعني وشائًعا.
بني اآلليات يف الخالف من وبالرغم «الشورى». لفظ استعمال اإلسالميون ويفضل
بالرأي وانفراده الفرد حكم ضد وهو الروح، يف االتفاق أن إال و«الشورى» «الديمقراطية»
منهما االختالف إىل أقرب وهما كبري. بينهما الخالف أن عىل العلمانيون ويرص والقرار.
والعلماني الديمقراطي اإلسالم بني اللفظ استعمال يف الخالف أن والحقيقة االتفاق. إىل
مدني إسالم صياغة إعادة يريدون فاإلسالميون السلطة. عىل رصاع هو إنما الغربي
والعلمانيون الدولة. رشعية من إطار يف السياسية االتجاهات باقي مع التعامل عىل قادر
وحده املجال لهم يفسح حتى الدينية املحافظة يف اإلسالميني حصار يريدون الغربيون

الجماهري. حشد عىل وقدرتهم اإلسالميني شعبية من خوًفا الرشعي السيايس للعمل
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سلطة واحرتام للرئيس، وليست للشعب فالسلطة عليه. خالف ال الشائع واملعنى
بني والفصل اإلعالم، وأجهزة الصحافة وحرية األقلية، سلطة عىل وأولويتها األغلبية
األوتوقراطية، من أفضل الشائع املعنى بهذا الديمقراطية القضاء. واستقالل السلطات،
الغربية آلياتها يف الديمقراطية ذلك ومع الطبقة. وحكم األقلية وحكم املطلق الفرد حكم
إىل الشعب قسمة عىل يقوم كمي تصور فهي أنفسهم. أنصارها باعرتاف حدودها لها
القرارات إصدار يف الحق لألغلبية املعارضة. يف واألقلية الحكم، يف األغلبية وأقلية. أغلبية
ما فإذا سلًما. أم حربًا الدولية، العالقات ويف رأسمالية، أو اشرتاكية السيايس، النظام يف
القرارات تتغري الغد، يف أغلبية اليوم أقلية وأصبحت الغد يف أقلية اليوم أغلبية أصبحت
قيمي نظام يوجد وال ا. حقٍّ يصبح باطًال كان وما باطًال، يصبح ا حقٍّ كان وما السياسية.
كما والغلبة القهر عىل واألقلية األغلبية اتفاق أو األقلية وتبعية األغلبية ديكتاتورية يحكم
والظالم الضعيف عىل والقوي املغلوب عىل الغالب تأييد عىل أو والفاشية النازية يف حدث
الفلسطيني الشعب وطرد لفلسطني إرسائيل اغتصاب تأييد يف اآلن يحدث كما املظلوم عىل
يف والديمقراطيني الجمهوريني بني فرق فال املهجر. بالد إىل أو املخيمات يف وطنه خارج
العراق عىل العدوان يف بريطانيا يف واملحافظني العمال بني أو األمريكية املتحدة الواليات
عىل مًعا الجتماعهما وأغلبية أقلية بني فرق ال فلسطني. اغتصاب وتأييد وأفغانستان

الشعوب. حقوق واغتصاب لألوطان، العسكري الغزو أيديولوجية
علمه عن النظر برصف فرد لكل واحد صوت فردي، تصور عىل الديمقراطية وتقوم
حضوره تبعيته، أو استقالله وعيه، عدم أو وعيه اختصاصه، عدم أو اختصاصه جهله، أو
االنتخابية والدعاية اإلعالم لقوة يخضع أنه كما احرتامه. أو بصوته التالعب غيابه، أم
ولم القذرة». «األعمال االنتخابات يف تتحكم الطبقية. أو القبلية وانتماءاتهم للمرشحني

الرضائب. من والتهرب والرشوة الفساد أنواع شتى من النهاية يف الديمقراطية تمنع
االختالف حق عىل أساًسا تقوم فإنها اإلسالميون يفضلها التي «الشورى» أما
والعادات والقبائل والشعوب واللغات والنهار الليل اختالف مثل اآلراء فاختالف ورشعيته.
يف الخالف علم نشأ لذلك عليه. ومردود راد والكل بينهم. رحمة األئمة واختالف والتقاليد.
حماية والقرار بالرأي االنفراد ضد وذلك الفقه. أصول يف والرتاجيح التعارض وعلم الفقه
ويكون األغلبية. احرتام نفس لها األقلية واألهواء. واملصالح االنفعاالت من األمة ملصالح
رأي إىل للوصول توافقية ديمقراطية هي فقط. واحد عارض ولو حتى ناقًصا اإلجماع
وال األغلبية. بإرادة مرشوًطا ليس فالحق القيم. من لنسق تخضع األمة. إجماع عليه واحد
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الناخبني. أصوات بتغري يتغريان نسبيني، يصبحا ال حتى األقلية بإرادة مرشوًطا الباطل
ظلم، والظلم عدل، والعدل باطل. والباطل حق، الحق البرش. أهواء عن مستقل القيم نسق
ملزمة، يجعلها البعض إلزامها. مدى يف الخالف إنما البرش. إرادات عن النظر برصف
وهو القدماء، بتعبري اإلمام وهو للرئيس، النهاية يف فالقرار استشارية. يجعلها والبعض
نص. من أو عهد من أو وصية من أو سابق رئيس من معينًا وليس الناس من مبايع
الحاكم بني املتعاقدين رشيعة والعقد واختيار». وبيعة عقد «اإلمامة القدماء قال وكما
املحكوم ويعيص والدستور. القانون الحاكم أطاع طاملا الحاكم املحكوم يطيع واملحكوم.
للمحكوم ويحق جانبه. من العقد وفسخ والدستور القانون الحاكم عىص ما إذا الحاكم
املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة، وسائل استيفاء بعد الحاكم عىل الخروج
ثيوقراطيٍّا ليس اإلسالمي فالحكم اإلسالمية. للحكومة الرئيسية الوظيفة وهي والحسبة.
والحكم له. وممثًال هلل معينًا وليس لهم وممثل الناس من مبايع والحاكم القانون. حكم بل

مطلًقا. وليس نسبي دينيٍّا، وليس سيايس إلهيٍّا، وليس مدني
والعقد الحل أهل من البيعة وأن األقلية، حكم أنها الشورى عىل العلمانيون يعيب قد
أم األحزاب رجال هم هل بالتعيني؟ أم باالنتخاب هي هل املسلمني. جمهور من وليس
فبعض البرش. لحكم مرتوكة مختلفة صياغات كلها هذه أن والحقيقة االختصاص؟ أهل
الربملان. من انتخابه يفضل اآلخر والبعض العام. باالقرتاع الرئيس انتخاب تفضل النظم
والتفرد بالرأي االنفراد ملنع وسيلة هي بل ذاتها يف غاية ليست التمثيلية فالديمقراطية
بالتوافق القومية املشاريع وتحقيق الدول وبناء التنمية تجارب قامت ما وكثريًا بالقرار.
محمد دولة يف ومرص الجنوبية وكوريا اليابان يف تم كما الدولة بسلطة وأحيانًا الوطني
بالوسائل الحال بطبيعة واألفضل أخرى. بوسائل تحقيقها ويمكن النارص. وعبد عيل
الحياة يف أثر أي لها ليس والتي السيايس النظام لتجميل األيام هذه السائدة الديمقراطية
املجالس تفعل كما املطلق الفرد لحكم السياسية القرارات تربير وظيفتها السياسية.

النيابية.
كنت ما أمري يف أفتوني املأل أيها يا قالت: سليمان، أمر يف سبأ امللكة استشارت لقد
َحتَّى أَْمًرا َقاِطَعًة ُكنُْت َما أَْمِري ِيف أَْفتُونِي ُ اْلَمَأل أَيَُّها يَا ﴿َقاَلْت تشهدون حتى أمًرا قاطعة
يستشري الرسول كان وقد املرأة. ورئاسة الرجل رئاسة بني ذلك يف فرق ال تَْشَهُدون﴾.

استشار». من خاب «ال أصحابه
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الربجماتي اإلسالم (8)

الليربايل مثل أيًضا معرب واللفظ اإلسالمي. اليسار تسميات إحدى الربجماتي» «اإلسالم
العميل. اإلسالم هو العربي واللفظ والديمقراطي.

همها وتجعل ذلك. تفعل فاملسيحية العقائد. قواعد يضع نظريٍّا دينًا اإلسالم ليس
أو العمل إىل دعوة اإلسالم املسيحية. يف العقائدي الالهوت ازدهر لذلك الرس. معرفة يف
َفَسرَيَى اْعَملُوا ﴿َوُقِل العمل إىل الدعوة بآيات ميلء والقرآن فعل. اقتضاء األصوليني بتعبري
القرآن ويربط َعاِمٌل﴾. إِنِّي َمَكانَِتُكْم َعَىل اْعَملُوا َقْوِم ﴿يَا َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ
الصالحات). وعملوا آمنوا الذين أيها (يا بنداء تبدأ التي اآليات مئات يف والعمل اإليمان بني
َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا العمل عن القول انفصال ويستنكر
وقر ما «اإليمان أيًضا الحديث يف ذلك ظهر وقد تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا

العمل». وصدقه القلب يف
مذهب أيًضا الربجماتية تسمى لذلك العامة. املنفعة تحقيق أجل من للعمل والدعوة
ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ املنفعة تحقيق عىل تحث التي باآليات مملوء والقرآن املنفعة.
للناس»، أنفعكم للناس «خريكم الحديث ويف اْألَْرِض﴾. ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ

ينفع». ال علم من باهلل «أعوذ
غرض له فالتوحيد العقائد. علم وهو الدين أصول علم يف بوضوح ذلك ظهر وقد
منًعا والوجدان الفكر وبني والعمل، القول بني اإلنسانية الذات وحدة يف يتجىل عميل.
القضايا إحدى والعمل واإليمان واملداهنة. والرياء النفاق أشكال وكل الخطاب الزدواجية
والعمل والوجدان. والفكر والعمل القول بني التوحيد األعىل املثل الكالم. علم يف الرئيسية
يَْعَمْل َوَمْن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمْن والعقاب الثواب االستحقاق، أساس هو
َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا الكدح هو والعمل يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل
الذهني التوحيد بني العميل، والتوحيد النظري التوحيد بني الفقهاء فرَّق لذلك َفُمَالِقيِه﴾.
عملية إجابات لها كانت النبيَّ املسلمون سألها التي األسئلة وكل اإلرادي. والتوحيد
ُهَو ُقْل اْلَمِحيِض َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك ،﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك
﴿َويَْسأَلُونََك مثل عميل أثر عنها ينتج ال نظرية أشياء عن يُسئل وال النَِّساءَ﴾. َفاْعتَِزلُوا أَذًى
الرسول ُسئل كما عملية إجابته النظري والسؤال َربِّي﴾. أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن

لها». «استعد فقال الساعة متى
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الفلسفة الفلسفة، ففي اإلسالمية. العلوم باقي يف العملية النزعة هذه وظهرت
واالجتماع األخالق وتضم وعملية واإللهيات، والطبيعيات املنطق وتضم نظرية قسمان:
املصادر التاريخي، الوعي الفقه أصول علم ويف العملية. إىل مقدمة والنظرية واالقتصاد.
يف يصبان وكالهما األمر. وأفعال الخطاب تحليل النظري، للوعي مقدمة للرشع األربعة
وقيمه وعقله حياته اإلنسان، نحو موجه قصد فالرشيعة واألحكام. املقاصد العميل، الوعي
الوضع وأحكام بالنية. الفعل نحو موجه جزئي قصد أيًضا واإلنسان ومصالحه. وكرامته
التكليف وأحكام وصدقه. وطاقته ومانعه ورشطه سببه العالم، يف اإلنسان لفعل وصف
إيجابًا الحر، أو واملحرم الواجب وهما وسلبًا إيجابًا الرضوري، اإلنسان لفعل وصف
وكالهما ومعامالت. عبادات والفقه املباح. وهو الطبيعي أو واملكروه املندوب وهما وسلبًا

أفعال.
صنعه. من األخالقية العملية النزعة وال وحده، الغرب إبداع من فقط الربجماتية ليست
يف وأوغسطني اليونان، عند واألبيقوريون والرواقيون سقراط حضارة. كل يف تجلت فقد
وليم بها واشتهر الحديث. العرص يف وشيلر وبرجسون وكانط وديكارت املسيحي، العرص
آسيا. يف والبوذية الكونفوشيوسية روح وهي األمريكية. الفلسفة يف ديوي وجون جيمس
الفعل». كان البدء «يف إىل الكلمة» كانت البدء «يف يوحنا إنجيل يف آية أول جوته ول وحَّ
فْهم ومن العمل، إىل النظر من الغربية الفلسفة نقل الذي هو بأنه ماركس كارل واشتهر

تغيريه. إىل العالم
نتغري. لم والواقع مقال، أو لقول بعًضا بعضنا ويكفر العقائد. حرب ندخل واليوم
وامليزان والرصاط والنار، والجنة ونكري، ومنكر ونعيمه، القرب بعذاب أنفسنا شغلنا
الربكة، لجواز الرسول وببول الخلوة، لجواز الكبار إرضاع عن فتاوى وتصدر والحوض.
عميل أثر عنها ينتج ال نظرية مسألة كل أن القديمة الفقهية القواعد ومن للعالج. ولريقه
الظالم. املسلم من خري هللا عند العادل والكافر يجوز. ال أي عار العلم يف وضعها فإن
وعن تضيع، وفلسطني املالئكة جنس عن والحديث ينفع، ال بما املساجد خطب وامتألت
األفغان دم ويراق والكرامات املعجزات وعن يوم، كل دمه يسيل والعراق الجن جواز
ينفع. ال الذي الحديث من أوىل الناس حاجات وقضاء والربيطانية. األمريكية القوات من
أخيه. عون يف العبد دام ما العبد عون يف وهللا ويده. لسانه من املسلمون سلم من فاملسلم

بمقدماتها. وليس بخواتيمها واألمور
وأقل القول أكثر «ما عبده: محمد وصاح والعمل، للفعل اإلصالح نداءات كثرت لذلك
مقياس هما والرضر املنفعة بل ينفع. ملا القرآن دعوة إىل العودة دعوات وكثرت العمل».
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َال َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿أََفتَْعبُُدوَن َك﴾، يَُرضُّ َوَال يَنَْفُعَك َال َما ِهللا ُدوِن ِمْن تَدُْع ﴿َوَال اإليمان
هو والعلم نَا﴾، يَُرضُّ َوَال يَنَْفُعنَا َال َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿أَنَْدُعو ُكْم﴾، يَُرضُّ َوَال َشيْئًا يَنَْفُعُكْم
﴿َفذَكِّْر النافعة الذكرى هي والذكرى يَنَْفُعُهْم﴾. َوَال ُهْم يَُرضُّ َما ﴿َويَتََعلَُّموَن النافع العلم
َفاَعُة﴾. الشَّ تَنَْفُع َال ﴿يَْوَمِئٍذ الحياة انقضاء بعد تنفع ال والشفاعة الذِّْكَرى﴾. نََفَعِت إِْن

ِصْدُقُهْم﴾. اِدِقنَي الصَّ يَنَْفُع يَْوُم ﴿َهذَا النافع هو والصدق
يَنَْفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي ﴿َواْلُفْلِك اإلنسان منفعة أجل من العالم هذا ُخلق وقد
والعبادات ومنافع. دفء بها واألنعام للناس، ومنافع شديد بأس فيه والحديد النَّاَس﴾.

َلُهْم﴾. َمنَاِفَع ﴿ِليَْشَهُدوا والحج والزكاة والصيام الصالة منافع بها
عند أفضل العابد أخيه إلعالة يعمل ال الذي واألخ ينتج. بما اليوم اإلنسان قيمة إن
فقلت: العالم؟ يعجبك هل يوًما: هللا سألني شكوى»: «جواب ديوان يف إقبال ويقول هللا.

ه». غريِّ «إذن فأجابني ال.

اإلصالحي اإلسالم (9)

أي يستبعد وال ر يكفِّ وال يدين ال فهو اإلسالمي. اليسار تعبريات أحد اإلصالحي» «اإلسالم
﴿َوَقاَل بالهالك، قومه عىل نوح دعا فقد السابقني. األنبياء تجارب من تعلًما آخر، تفسري
يَلُِدوا َوَال ِعبَاَدَك يُِضلُّوا تَذَْرُهْم إِْن إِنََّك * َديَّاًرا اْلَكاِفِريَن ِمَن اْألَْرِض َعَىل تَذَْر َال َربِّ نُوٌح
جبل إىل وصعد خلفه الذي هارون أخيه ومن قومه من موىس وغضب اًرا﴾. َكفَّ َفاِجًرا إِالَّ
َقاَل أَِسًفا َغْضبَاَن َقْوِمِه إَِىل ُموَىس َرَجَع ا ﴿َوَلمَّ التيه، يف قومه وترك ربه، يعبد الطور
إَِليِْه يَُجرُُّه أَِخيِه ِبَرأِْس َوأََخذَ اْألَْلَواَح َوأَْلَقى َربُِّكْم أَْمَر أََعِجْلتُْم بَْعِدي ِمْن َخَلْفتُُمونِي ِبئَْسَما
َمَع تَْجَعْلِني َوَال اْألَْعَداءَ ِبَي تُْشِمْت َفَال يَْقتُلُونَِني َوَكاُدوا اْستَْضَعُفونِي اْلَقْوَم إِنَّ أُمَّ ابَْن َقاَل
منه وتخلصوا به ووشوا قومه يتحمله فلم كلها الحقيقة عيىس وأعلن الظَّاِلِمنَي﴾. اْلَقْوِم
اْلُكْفَر﴾، ِمنُْهُم ِعيَىس أََحسَّ ا ﴿َفَلمَّ الدول بناء من أصعب النفوس فبناء أنصاره. عبده ثم
بَنِي ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿لُِعَن ِهللا﴾، َرُسوَل َمْريََم ابَْن ِعيَىس اْلَمِسيَح َقتَْلنَا َّا إِن ﴿َوَقْولِِهْم

َمْريََم﴾. ابِْن وَِعيَىس َداُووَد ِلَساِن َعَىل اِئيَل إِْرسَ
أو تدمريه وليس موجود هو ما تغري األرض، يف اإلفساد ضد إصالحية حركة اإلسالم
األديرة يف والصحراء، الكهوف إىل عنه االنعزال أو املسلح بالعنف عليه الخروج أو إقصاُؤه
بالحنفاء، ارتبط عليه. سابقة أديان من موجوًدا كان ما كل مع تعامل والخانقاه. والزوايا
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مؤكًدا والنرصانية اليهودية مع وتعامل العرب. عند معظَّمني كانوا وقد إبراهيم، دين
والعصيان، القانون حرفية دون والزبور واإلنجيل التوراة يف جاء ملا مصدق القرآن أن
يف االشتباه يف والوقوع العقائد فهم وسوء التحريف وضد اليهودية، يف االختيار وادعاء
الطعام ويشاركونهم معهم يعيشون املسلمني. ذمة يف أي ذمة» «أهل وكالهما النرصانية،
إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىل تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل والزواج. والرشاب
بالصابئة وارتبط ِهللا﴾. ُدوِن ِمْن أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ
ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك والحساب. املواقيت ملعرفة استعمالها إىل الكواكب عبادة مغريًا
الدفء يف توظيفها إىل النار عبادة ًا مغريِّ باملجوس، وارتبط .﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي
حتى اْلُمنِْشئُوَن﴾ نَْحُن أَْم َشَجَرتََها أَنَْشأْتُْم أَأَنْتُْم * تُوُروَن الَِّتي النَّاَر ﴿أََفَرأَيْتُُم والوقود.
َلُكْم َجَعَل ﴿الَِّذي صانعة وليست مصنوعة فالنار ألوهيتها. عىل ويُقَىض استغاللها يُنتزع
ِبَخَربٍ ِمنَْها آِتيُكْم ﴿َلَعيلِّ للدفء النار تُوِقُدوَن﴾. ِمنُْه أَنْتُْم َفِإذَا نَاًرا اْألَْخَرضِ َجِر الشَّ ِمَن
ابْتَِغاءَ النَّاِر ِيف َعَليِْه يُوِقُدوَن ا ﴿َوِممَّ وللصناعة تَْصَطلُوَن﴾، َلَعلَُّكْم النَّاِر ِمَن َجذَْوٍة أَْو
وكما والنِّحل. وامللل والطوائف الديانات املتعددة اإلسالمية األمة يكوِّنون والكل ِحْليٍَة﴾.

التاريخ. يف تعددي دستور أول املدينة» أهل «ميثاق يف بالفعل حدث
آخى كما جديدة. بقبائل ويأتي يدمرهما ولم والخزرج، األوس بني اإلسالم آخى كما
اإلسالم قبل الفضول حلف وأيد فريق. عىل فريًقا يغلِّب ولم واألنصار املهاجرين بني
األصنام. من الكعبة تنظيف بعد الجاهلية مع وتواصل الظالم. ضد املظلوم نرصة أي

اإلسالم». يف خياركم الجاهلية يف «خياركم
ملا تدريجيٍّا، الخمر حرم جديد. من بنائه وإعادة هدمه دون تدريجيٍّا الواقع وغريَّ
دون رجس ألنها منها االقرتاب عدم ثم الصالة يف الرتكيز ولعدم ومنافع، إثم من فيها
اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا الحياة حق وهو فيه مساومة ال مما املرأة وضع وغري التحريم. لفظ
وبرشط استثنائية حاالت ويف الزوجات لتعدد سقف وضع إىل ُقِتَلْت﴾ ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت
َحَرْصتُْم﴾. َوَلْو النَِّساءِ بنَْيَ تَْعِدلُوا أَْن تَْستَِطيُعوا ﴿َوَلْن العدل وهو التحقق مستحيل
فأصبحت املرياث يف نصيب لها يكن ولم شاهدة. نصف فأصبحت شهادة لها تكن ولم
ال وكانت الصداق. ومؤخر النفقة لها فأصبح الطالق يف حقوق لها يكن ولم وارثة. نصف
التغري هذا والحرب. والسلم والقضاء، العلم يف العامة الحياة فتصدرت الخيمة من تخرج
لدرجة طبًقا الحكم تغري الواقع تغري كلما واملنسوخ» «الناسخ يف الوحي بنص التدريجي
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والرجل املرأة بني املساواة نحو اإلسالم روح يف االستمرار هو اآلن الفقيه ودور تقدمه.
الصحيح. الواحد إىل النصف من

القائمة ونظمه املجتمع تكفري أي السلفي باملعنى الحاكمية ضد اإلصالحي اإلسالم
إىل أقرب وتجعلها النظم هذه واقع من تبدأ بل النصية واإلسالمية والقومية الليربالية
البداية يف اإلسالمي املنهج وهو املثال، إىل الواقع من سلميٍّا تحول اإلسالمي، النظام
نحو تتجه فالطبيعة بأرسطو. املسلمون أُعجب لذلك الكمال. نحو بها واالتجاه بالطبيعة

الكمال.
إصالح، النبوة القرآن. يف «اإلفساد» مقابل يف «اإلصالح» لفظ استعمال كثر لذلك
هو واإلصالح اْستََطْعُت﴾. َما اْإلِْصَالَح إِالَّ أُِريُد ﴿إِْن صالح النبي واسم مصلح والنبي
يف والنجاة ُمْصِلُحوَن﴾. َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرى ِليُْهِلَك َربَُّك َكاَن ﴿َوَما األرض يف البقاء سبب
والتغري اإلصالح التوبة ورشط آبَاِئِهْم﴾. ِمْن َصَلَح َوَمْن يَْدُخلُونََها َعْدٍن ﴿َجنَّاُت السماء
يتدخل ال حر فعل وهو َعَليِْه﴾، يَتُوُب هللاَ َفِإنَّ َوأَْصَلَح ُظْلِمِه بَْعِد ِمْن تَاَب ﴿َفَمْن بعدها
واإلصالح والقدر. بالقضاء احتجاج ودون اْلُمْفِسِديَن﴾ َعَمَل يُْصِلُح َال هللاَ ﴿إِنَّ فيه هللا
هو الناس بني التمييز ومعيار إِْصَالِحَها﴾. بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال اإلفساد ضد
وبني األرض يف واإلفساد واإلصالح اْلُمْصِلِح﴾. ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم ﴿َوهللاُ واإلفساد، اإلصالح
واإليمان الصالح. العمل هو والعمل يُْصِلُحوَن﴾. َوَال اْألَْرِض ِيف يُْفِسُدوَن ﴿الَِّذيَن الناس

به. مقرون
عبده ومحمد األفغاني عند الحديثة الديني اإلصالح بحركة املسلمون أُعجب لذلك
والسياسية، الفكرية التيارات كل إن بل باديس. بن الحميد وعبد والكواكبي أمني وقاسم
القائم الوضع تغيري أي الواسع باملعنى إصالحية تيارات والعلمانية بل والعلمية الليربالية
تثبيته وليس أفضل هو ملا الراهن الوضع تغيري لليسار، األصيل املعنى وهو أفضل، هو ملا
الثوري اإلصالح بني اإلصالح مناهج يف التباين نشأ وقد منه. املستفيد اليمني يريد كما
محمد عند التدريجي األخالقي الرتبوي واإلصالح األفغاني، عند واالنقالبي بل السيايس
األفغاني. تلميذ مرص يف ١٩١٩م ثورة قائد زغلول وسعد العرابية. الثورة فشل بعد عبده
فال الشاملة. النهضة إىل الديني اإلصالح من لالنتقال املصلحني من الحايل الجيل ويتوق

إصالح. بدون نهضة
الديني باإلصالح بهما، الغرب ُعرف فقد الغرب. عىل وقًفا والنهضة اإلصالح ليس
السادسعرش. القرن يف برونو جيوردانو عند وبالنهضة الخامسعرش، القرن يف لوثر عند
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درس وقد الرشق». «لوثر األفغاني ُسمي فقد لوثر. بمارتن اإلسالميون املصلحون وأعجب
إلصالح نموذًجا اإلسالم اسبينوزا وجعل اإلصالح. إىل وصل كيف ملعرفة اإلسالم لوثر
من وتحويله اإلصالح تطوير كيفية اآلن املهم إلينا. ُردت بضاعتنا تلك اليهودي. املعبد
النقد إىل الدفاع ومن العقل، إىل الوجدان ومن التحليل، إىل الوعظ ومن العلم، إىل الخطابة
حتى مضادة ثورة إىل ثورة تنقلب أو سقوط إىل نهضته تتعثر أو جديد من يكبو ال حتى

التاريخ. دروس من األمة تتعلم

االشرتاكي اإلسالم (10)

إىل يتبادر اسم أول هو وربما االشرتاكي». «اإلسالم اإلسالمي» «اليسار أسماء من
«اإلسالم أدبيات ازدهرت وقد واالشرتاكية. اليسار بني التاريخي للتوحيد نظًرا األذهان
أن االشرتاكية والدولة اإلعالم تأثري تحت الناس اعتقد حتى الستينيات يف واالشرتاكية»
مصطفى كتب األربعينيات فمنذ اإلسالم. هي االشرتاكية وأن االشرتاكية هو اإلسالم
االجتماعية «العدالة يف قطب سيد ذلك واستأنف اإلسالم». يف «االشرتاكية السباعي
صياغة منذ املرصية الثورة بعد الكتابات هذه ازدهرت ثم ١٩٥٠م. عام اإلسالم» يف
التطبيق ثم ١٩٦٣م عام امليثاق يف العربية االشرتاكية ثم ١٩٥٥م يف التعاونية االشرتاكية
أسوة ١٩٦٨م عام مارس ٣٠ ورقة يف ١٩٦٧م يونيو هزيمة بعد لالشرتاكية العربي
منتصف يف العربية الثورات اتهام وضد الثالث، العالم واشرتاكيات األفريقية، باالشرتاكية
الرأسمالية. واإلقطاعية امللكية النظم من دموية شيوعية ملحدة، مادية بأنها املايض القرن
ما النص من واالنتقاء القراءة يحدد الذي هو رأسمايل أو اشرتاكي السيايس، فاالختيار

السيايس. لالختيار طبًقا والتأويل الجزئي لالنتقاء قابل والنص يدعمها.
عقود ثالثة منذ الحالية املوجة مواجهة يف لإلسالم معارصة اشرتاكية قراءة أي ودون
والدخول الوطنية والرشكات والبنوك العام القطاع وبيع للخصخصة يزيد أو الزمان من
اإلسالم إن تردد أدنى بال القول يمكن ليربالية، قيم دون العاملي الرأسمايل النظام يف
عىل الجماعة تقدم جماعية رؤية اإلسالم العامة. االقتصادية مبادئه يف اشرتاكي اختيار
جماعية ملكية اإلنتاج لوسائل العامة امللكية يف ذلك ويتضح املواطن. عىل واألمة الفرد،
هو ما ولكل واملعادن، واملواصالت والطاقة املاء البلوى، به تعم ما لكل دولة ملكية أو
القدماء عرف األرض. باطن يف ما كل أي «الركاز» هو القدماء وبتعبري منقول. غري ثابت
ُعرفت وقد النفط. نحن وعرفنا والفوسفات واملنجنيز والفضة والنحاس والحديد الذهب
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حق لإلنسان ِفيِه﴾. ُمْستَْخَلِفنَي َجَعَلُكْم ا ِممَّ ﴿َوأَنِْفُقوا «االستخالف» بلفظ العامة امللكية
واالكتناز. واالستغالل االحتكار حق له وليس لديه فيما والرصف واالنتفاع االستثمار
لفظ هو بل وثروة كنز إىل أي يشء إىل يشري ال القرآن يف املال ولفظ ملعون. فاملحتكر
اجتماعية وظيفة فامللكية إضافة. إنه أي «ل» الجر وحرف «ما» الصلة اسم من مركب

املوضوع. فعل من وليست الذات فعل من يشء، عىل استحواذًا وليست واقتصادية
املاء ثالث: يف رشكاء «الناس مثل العام للقطاع ترشع كثرية أحاديث انترشت وقد
النظم يف و«اإلقطاع» للصناعة. رمز والنار للزراعة رمز والكأل املاء والنار». والكأل
«األرض مبدأ حزم ابن وضع كما الجميع. فيها يرعى للدولة مزارع القديمة االقتصادية
وضع كما الفالحني. لغري األرض وامتالك الغائبني املالك جواز عدم أي يفلحها» ملن
واملزارعة، املؤاجرة نظم القديم الفقه ووضع له». فهي أرًضا استصلح «من مبدأ القدماء
واستغالل الربا القرآن وحرم االنتفاع. يف ومشاركة مناصفة بعمله والثاني بأرض واحد
النسب. أو اإلرث وليس القيمة، مصدر وحده العمل وجعل األغنياء. من الفقراء حاجات
التمر مثل الغيب يف ما وبيع الغش ومنع للربح. معينًا هامًشا ووضع األسعار، وحدد
قبل األرض يف والزرع يولد، أن قبل الحيوان بطن يف والوليد يطرح، أن قبل النخل عىل

البضائع. يف الغش ومنع واملوازين األسواق عىل الرقابة املحتسب ووظيفة حصاده.
للفقراء حق األغنياء مال يف بل األغنياء أموال يف الفقراء حق هي وحدها الزكاة ليست
املال ترك يجوز وال َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن الزكاة غري
ِمنُْكْم﴾. اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي االستغالل ملنع طبقة أو قلة أيدى يف العام
أموال وليس «أموالهم» الغائبني أموال أنه إىل تشري القرآن يف «املال» لفظ واستعماالت
َماِليَْه َعنِّي أَْغنَى ﴿َما سلبي وبمعنًى «مايل» لفظ بل «أموايل» لفظ يوجد وال الحارضين

والسياسة. االقتصاد سلطة أي ُسْلَطاِنيَْه﴾. َعنِّي َهَلَك *
النبوية واألحاديث القرآنية اآليات يف والثروات األموال يف االشرتاك أحاديث وكثرت
يأخذ أن ويريد نعجة وتسعون تسع له من يدين فالقرآن االجتماعية. املمارسات ويف
املجتمعات انهيار سبب القرآن ر ويصوِّ اآلخرين. ثروة وإعدام ثروته لترتاكم أخيه نعجة
وتشييد واآلبار املاء مثل الحيوية الناس مصالح تعطيل أي َمِشيٍد﴾ َوَقْرصٍ ُمَعطََّلٍة ﴿َوِبْرئٍ
ويؤمن جوع عن يطعم الذي هو بأنه البيت» «رب ويصف حافته. عىل إلقطاعي قرص
فاهلل َخْوٍف﴾. ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع ِمْن أَْطَعَمُهْم الَِّذي * اْلبَيِْت َهذَا َربَّ ﴿َفْليَْعبُُدوا خوف من
من بني شديدة اجتماعية فوارق بوجود اإلسالم يسمح وال والحرية، بالخبز عالقة عىل
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حاجة عن زاد وما طاٍو». وجاره شبعان بات من منا «ليس يملكون. ال ومن يملكون
وال يومه قوت يجد ال لرجل «عجبت األثر: ويف لآلخرين. حق فهو يومه وقوت اإلنسان
ونفى لقتلته». رجًال الفقر كان «لو عمر: عن نُقل وقد سيفه». شاهًرا للناس يخرج
واألغنياء، الفقراء بني الشديد التفاوت رأى عندما الشام ربضة إىل الغفاري ذر أبا عثمان
جعله وقد االجتماعية. الطبقات وظهور قلة، بأيدي املال رأس وتراكم القصور، وبناء
نقد اإلسالم ويف اإلسالم. يف اشرتاكي أول رشيعتي عيل مثل املعارصين املفكرين بعض
إىل داعيًا الحديثة االستهالك مظاهر وكل واملبذرين والتبذير واملرسفني لإلرساف شديد
والثلث للطعام املعدة ثُلث صلبه.» يقمن لقيمات املرء «حسب البطون ملء وعدم التقشف
عىل الحزام وشد االستهالك من الحد تتضمن للتنمية سياسة أي إن للنَفس. والثلث للماء

االستثمار. أجل من الوطني واالدخار البطون
الشديد للتفاوت نظًرا لإلسالم االشرتاكي الخيار هذا تحتم اليوم املسلمني أوضاع إن
العالم فقراء وأفقر السالطني. أحد منا، األغنياء فأغنى والفقراء. األغنياء بني الدخول يف
وعريٍّا وجوًعا قحًطا يموتون الذين واملاليني وإشباًعا بطنة يموتون الذين اآلالف منا،
قادر واإلسالم والهند. وبنجالديش والسودان وإريرتيا والصومال وتشاد مايل يف وهالًكا
اإلسالمي واليسار العلماء. اجتهاد هو ينقصه ما عرص. كل يف املسلمني حاجات تلبية عىل
دون املسلمني بني الدخول توزيع إعادة أجل من االجتماعية القضية لحل االجتهادات أحد
منطقة يف واملياه منطقة، يف والجفاف أخرى، منطقة يف والفقر منطقة، يف الثروة تركيز
بلدان استطاعت وقد أخرى. منطقة يف والعمال منطقة يف الطبيعية والثروات أخرى،
والعلم والخربة والعقل بذلك. الوعي والهند وإيران واليمن وتركيا ماليزيا مثل إسالمية
تحقيق يف وتشارك الغرب، بناء يف تساهم اإلسالمي. والعالم العربي الوطن يف متوفرة

إرسائيل. عقل إىل حاجة دونما بشعابها أدرى مكة وأهل التنموية. مشاريعه
عىل وليس الطويل األمد عىل والعمل الواحدة، السياسية اإلرادة هو ينقص ما
واإلسكان والبطالة الفقر قضية تواجه مشرتكة تنمية ملشاريع والتخطيط القصري، األمد
الشعب والخاصة، العامة األمة، لتوعية محاولة اإلسالمي واليسار والصحة. والتعليم
مضمون أي من فارغ كشعار ليس الحل» هو «اإلسالم أن عىل والنخبة، الجماهري والقادة،
ألمانيها وتحقيق األمة ألحوال وإصالح القائم للوضع وتغيري اجتماعي سيايس كبناء بل

االجتماعية. والعدالة املساواة يف
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الوطني اإلسالم (11)

عىل للوطن األولوية يعطي اإلسالمي». «اليسار صياغات إحدى هو الوطني» «اإلسالم
الناس بني يجمع الذي هو فالوطن والطائفة. واملذهب والعرق والعشرية والقوم القبيلة
إحساس والوطن خلدون. ابن وصف وكما القبيل العهد يف الحال كان كما العصبية وليس
اجتماع هو بالعالم. األويل والوعي الصبا. وصداقات الطفولة، وذكريات باملكان، بديهي
اإلنسان يعيش الذي الواقع هو الوطن والتاريخ. بالعرص بالزمان، الوالدة، مكان املكان،
إىل ينتسب من أي «مواطن» لفظ منه اشتق الجسد. فيه ويسعى الوعي، فيه يخلق فيه،
عاش ومهما الوطن. عن اإلبعاد أي «التغريب» الرشعية العقوبات ضمن كان لذلك وطن؛
إىل بدفعه إليه أساء مهما ويسامحه به، يحلم إليه، يحن فإنه وطنه خارج حاليًا املغرتب
ويلبس رشابه ويرشب طعامه يأكل عنه، األخبار من يسمع ما أول عنه. بعيًدا الهجرة
يف جنبيه بني يحمله بديل، وطن يف يعيش حتى الغربة يف وهو مسكنه ويسكن لباسه
و«عربية» «الجزيرة» ويشاهد األوطان. إىل والحنني املهجر، أدب يسمع والعودة. الهجرة
املظاهرات يف ويسري الوطنية. املهرجانات يف جهد بأقىص ويشارك العربية. والفضائيات
ما إذا الوطن عن دفاًعا والحدائق امليادين يف الشعبية امللتقيات يف ويشارك الشوارع يف

الداخل. من وتسلط قهر أو الخارج من وغزو احتالل سوء، أصابه
لألوطان، عابر الدين وأن علمانية قيمة الوطن أن بدعوى الدين ضد الوطن ليس
هللا» إال إله «ال قال من كل وشعب. شعب أو وقوم قوم أو ووطن وطن بني يفرق ال
والعرقيات والقوميات واحد. الوطن تلك. أو القومية هذه إىل انتسب سواء مواطن فهو

متعددة. واملذاهب والطوائف
يف تعلمناه ما الرسول عن ُروي فقد اإلسالمي. الرتاث عىل غريبًا ليس األوطان وحب
اإليمان». من الوطن «حب نصائح من األخرية الصفحة ظهر عىل ومكتوب الوطنية املدارس
هللاُ ُكُم نََرصَ ﴿َلَقْد املكان أي املوطن بمعنى إال القرآن يف مذكور غري الوطن لفظ صحيح
خطابًا الرسول وألقى الهجرة. أو الهزيمة وليس النرص موقع ويعني َكِثريٍَة﴾ َمَواِطَن ِيف
أهلها. ظلم لوال قلبه إىل البلدان أحب أنها معلنًا أخرية نظرة يف يودعها وهو الهجرة ليلة
الواحد الدين ذات العرب بالد إىل ينتمون العرب بأن إحساس الخطاب بن عمر لدى وكان
األوطان». إىل الحنني «يف رسالة التوحيدي وكتب دينني». العرب بالد يف أجعل لن «وهللا
بأنشودة العرصية» اآلداب مباهج يف املرصية األلباب «مناهج كتابه الطهطاوي صدَّر وقد

األوطان. حب يف اإلسالمي الرتاث كل ويف الوطن حب يف
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السياسية. األيديولوجيات عىل الوطن أولوية عىل الوطني التحرر حركات قامت وطاملا
«الخالص أو الوطني» «الربنامج أو الوطني» «االئتالف أو الوطنية» «الجبهة بفضل قامت
فاللبناني واملذهبية. األيديولوجية االختالفات كل فيه تنصهر بوتقة فالوطن الوطني».
أو كاثوليكيٍّا أو مارونيٍّا سنيٍّا، أو شيعيٍّا مسيحيٍّا، أو مسلًما يكون أن قبل أوًال لبناني

كرديٍّا. أو عربيٍّا أو درزيٍّا أرثوذكسيٍّا،
الدائرة البؤرة، هو الوطن كان بأكمله جيًال حكمت التي الثالث الدوائر نظرية ويف
وليس واإلسالم. مرصوالعروبة الثالثة، الدائرة اإلسالم ثم الثانية، الدائرة القومية ثم األوىل،
إىل والخالفة أوطان، إىل األمة االستعمار م قسَّ فقد استعماري. مفهوم الوطن أن صحيًحا
سياسية. كوحدة الخالفة وعىل قلبية كوحدة األمة عىل سابق وجوده يف الوطن ألن أمصار
األوطان أسماء أسقطت أنها ١٩٥٨–١٩٦١م يف املتحدة» العربية «الجمهورية عيب وكان
القومية عىل للوطن األولوية يعطي فإنه العربية» مرص «جمهورية اسم أما مرصوسوريا.
األولوية تعطي اليمنية» العربية و«الجمهورية السورية» العربية «الجمهورية أن حني يف
تقترص فإنها الجزائرية» «الجمهورية أو التونسية» «الجمهورية أما الوطنية. عىل للقومية
الجمهورية بني السياسية النظم يف بينها شديد واالختالف العروبة. دون الوطن عىل
فالوطن األممي. أو القطري للوالء خيانة ليس الوطني فالوالء والسلطنة. والدولة وامللكية
سيايس كيان من مصطنع جزء القطر أن حني يف أويل كيان الوطن القطر. هو ليس
والقومي اإلسالمي تخوين أو والقومي للوطني اإلسالمي لتكفري مكان ال ثَم وِمن أشمل.
الفكرية االتجاهات كافة بني الوطني الحوار بل الوطن يف فرقة وال خصومة فال للوطني.
االختيارات تتشعب منه الذي األول والوالء األول االنتماء هو الوطن السياسية. والتيارات

السياسية.
واإلنسان والحرية العقل مثل العلمانية القيم منظومة من غربية قيمة الوطن ليس
وعي يف واملكان الزمان تفاعل عىل تقوم أولية عاطفة هو بل والطبيعة واملساواة والتقدم
واألغرب املواطنني. لكل الجامعة الرابطة هو الوطن ثَم وِمن الصغر. منذ بالعالم اإلنسان
اإلسالمي الدين لدراسة املسلمني بني الدينية الرتبية درس يف املرصيني املواطنني عزل هو
الرتبية أن مع الدين رابطة لصالح الوطن رابطة وفك املسيحي الدين لدراسة واألقباط
والقرابة، الجرية هو الوطن للدينني. الجامع هي األخالقية والقيم للفريقني، جامع الوطنية
حتى بالجار يوصني جربيل زال «ما البعيد من أوىل والجار بالشفعة. أوىل واألقربون

سيورثه». أنه ظننت
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الوالء عىل والقضاء وطائفية عرقية كيانات إىل األوطان تفتيت يف اآلن الخطورة
الطائفي. العرقي الفسيفساء هذا الشاملة العوملة تبتلع حتى بديلة لوالءات الوطني
املتعددة والرشكات بالعوملة أعىل ومن والعرقية بالطائفية أسفل من مهدد فالوطن

الدولية. واملنظمات الجنسيات
مرص مثل التاريخية الدول بعض يف خاصة الدولة تجسده تاريخي كيان الوطن
شكًال االستعمار بعد ما مرحلة يف الحديثة الوطنية الدولة تكون قد والعراق. واملغرب
األرايض أو املرص أو البلد أو القطر إىل ترد ال أولية خربة الوطن تاريخية. ألمم حديثًا
الوطني، النشيد رموزه الوطن االحتالل. تحت أو املتحدة األمم وصاية تحت عليها املتنازع
واملواطنة الوطنية. الشعبية والحياة الوطني، والزي الوطني، والعلم الوطني، والسالم
ويمكن وطن. يف إال تكون ال والحرية ملواطنني. إال حرية ال ألنه الحرية عىل سابقة
تؤجل ال األوطان وحرية األوطان. حرية سبيل يف الفردية حريته عن التنازل للمواطن
قبل فالوطن الفلسطيني. حرية عىل األولوية له فلسطني تحرير املواطن. يتحرر حتى

الفرد.
الوطن. لصالح والعلمانيني اإلسالميني بني الشمل لمِّ عىل قادر الوطني اإلسالم
والخالف الوطن. نفس يف مواطن وكالهما الوطن. نفس إىل ينتسب والعلماني فاإلسالمي
وقال الحل» هو «اإلسالم اإلسالميون: قال فإذا األصل. وحدة عىل يقيض ال األيديولوجي

الحل». هو الوطني «اإلسالم اإلسالمي اليسار فعند الحل»، هي «الوطنية الوطنيون:

القومي اإلسالم (12)

تجلياتها أحد فاإلسالم باإلسالم. العروبة يربط قومي، إسالم أيًضا اإلسالمي اليسار
محمد. حتى آدم منذ الوحي تطور مراحل أحد العروبة أن كما التاريخية، ومراحلها
اإلسالميني بني التقليدي الرصاع من وبالرغم العربانيني. آخرهم وكان الساميون، حمله
محدودة، عرقية اإلسالميني عند فالقومية اآلخر. منهما لكل متبادل فهم لسوء والقوميني
وجود ال وأممية للعروبة تجاهل القوميني عند واإلسالم شاملة. إخوة اإلسالم حني يف
يجمع مما أكثر املسيحي والعربي املسلم العربي بني يجمع فما القوميات. عرص يف لها
الحوار نشأ ١٩٦٧م (حزيران) يونيو هزيمة وبعد املسلم. والصيني املسلم العربي بني
االستعمار لهما، التقليديني العدوين من املشرتكة األخطار مواجهة يف اإلسالمي القومي
اإلسالم حامل والعروبة العرب. ثقافة اإلسالم متكاملتان. فاأليديولوجيتان والصهيونية.
وأمريكا. أوروبا الحديث، الغرب يف وأخريًا وأفريقيا آسيا يف األخرى األمم باقي قبل األول
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ورهط وعشرية قبيلة مثل أخرى ألفاظ مع قرآني لفظ «قوم» لفظ أن صحيح
القرآن يف ومشتقاته اللفظ ذكر الناس. من مرتابطة مجموعة قوم ويعني وشعب. وأناس
العاقلة الذاكرة املؤمنة العاملة الصالحة الجماعة ويعني مرة. وثمانني وثالثًا ثالثمائة
ذُكر حني يف شعوبية. عرقية وليست مثالية خلقية خصائص وهي املحبة. املعاهدة املوقنة

تقريبًا. الثلث أي مرة وأربعني واثنتني مائة «إسالم» لفظ
القومية عىل قائم الرتكي فاإلسالم قومية. أي بل وحدها العربية القومية تعني وال
املفهوم توسيع يتم وقد األزبكي. أو الصيني أو الهندي أو اإليراني اإلسالم وكذلك الرتكية.
يعني وال األوروبي. اإلسالم اآلسيوي، اإلسالم األفريقي، اإلسالم مثل القاريِّ عىل القومي
وأطر ظروف يف فهمه فقط يعني بل ورسالة، مضمون هو حيث من اإلسالم تعدد ذلك
حلقة القومي اإلسالم وشعب. حضارة كل حاجات ويلبي مختلفة، حضارية ومواقف
والعروبة الوطن الثالث: للدوائر طبًقا األممي واإلسالم الوطني اإلسالم بني متوسطة
وتعني «عربي» نقول فإننا عربي، وتعني مرصي االستعمال يف نقول وكما واإلسالم.
وليس اإلسالمي والعالم العربي، العالم وليس العربي الوطن بني فرق ال «إسالمي»،

العرب. غري حمله كما العرب حمله قومي. حامل له فاإلسالم اإلسالمي. الوطن
قًرصا يجعلها وأن العرب جزيرة د يوحِّ أن عمر أراد األول. اإلسالم حامل العروبة
العرب، لتوحيد القاعدة الدولة مرص القوميني بعض جعل وحديثًا واإلسالم. العرب عىل
هي بل أم أو بأب وليست عرًقا العروبة ليست األمة. لتوحيد القاعدة القومية والعرب
للعالم. ورؤيتها وثقافتها فكرها تفرض اللغة عربي. فهو العربية تحدث من فكل اللسان.
لفظ ورد فقد مبلغه. والنبي القرآن يف ممثلة والثقافة للسان خاصية العروبة
َعَرِبيٌّ ِلَساٌن ﴿َوَهذَا اللسان لوصف مرة وعرشين إحدى القرآن يف ومشتقاته «العرب»
والحكم مرات)، (ثماني االستعماالت أكثر وهي َعَرِبيٍّا﴾ ُقرْآنًا أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن والقرآن ُمِبنٌي﴾،
البدو بمعنى سلبي معنًى فلها «األعراب» أما العربية. والفطرة الطبيعة أي الرشيعة أي
اللفظ وهو املعركة، عن والتخلف والنفاق بالكفر يتميزون الحديث، التداويل االستعمال يف

املحدثني. األعراب بعض سلوك يصف وكأنه مرات) (عرش استعماًال األكثر
العروبة دون اإلسالم قبلت وأخرى مرص، مثل واإلسالم العروبة قبلت أمم وهناك
اإلسالمية األمم مثل اللغة دون اإلسالم اعتناق ويمكن وتركيا. إيران القومية، األمم مثل
أخرى ألمم ويمكن الصالة. شعائر ألداء القليل أقل يف إال حديثًا الغرب ويف قديًما آسيا يف
منهم تُقبل ال عمومة أوالد وهم العرب. النصارى مثل اإلسالم دون العروبة تبقي أن
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حاليٍّا حادث هو ما عكس واحد، والدين القومية والثقافات الوطنية اللغات تتعدد الجزية.
تضم التي األنجلوفونية أو الفرانكفونية واحدة، اللغة اإلسالمي، والعالم العربي الوطن يف
أو الفرنسية لغته الذي اآلسيوي أو األفريقي مثل متعددة قومية وثقافات وطنية لغات

اإلنجليزية.
متعددة. ولهجات وثقافات عادات ذات التاريخ عرب متصلة كهوية واحدة عروبة توجد
أما العربية. الشعوب بتغري تتغري وتقاليدهم وعاداتهم وطعامهم وزيهم العرب لهجات
شعوب لدى انترشت لشعب عادات وهناك فواحدة. والثقافة اللغة يف العربي الشعب هوية
مجموع يف تنترش للرمال. حماية الوجه غطاء أو الحر من حماية الرأس غطاء مثل أخرى
أوزبكي فن و«األرابيسك» الجغرافية. الظروف لتشابه الجزيرة شبه يف العربية الصحراء

التشبيه. يف يقع وال التنزيه، عىل يحافظ مجرد فن ألنه اإلسالم بانتشار انترش
وإحدى الحديث العربي السيايس الفكر روافد أحد العربية القومية أصبحت
يف العربية الجزيرة أطراف وعىل والعراق الشام يف املنترشة السياسية أيديولوجياته
العربي الوجدان وكوَّنت وحررت، قهرت وأصابت، أخطأت فيها. وحكمت واليمن. الخليج
العرب بالد «وكل الوطنية األناشيد من جزءًا وأصبحت وهزائمه. بانتصاراته الحديث
وظهر الهادر. املحيط إىل الثائر الخليج من وتطوان، لبنان وقحطان، عدنان أوطان»،
مثل رائدة قومية أحزاب وأُنشئت البيطار. ونديم الُحرصي ساطع مثل قوميون مفكرون
وأُنشئت الكربى. العربية الثورة مثل عربية ثورات وقامت االشرتاكي. العربي البعث حزب
بني تعاون مجالس وقامت املتحدة». العربية «الجمهورية مثل وحدوية عربية تجارب

للعرب. بيتًا العربية الجامعة وتأسست عربي. قطر من أكثر
وبربرية وكردية عربية عرقية دويالت إىل لألمة والتجزئة التفتيت مخاطر وأمام
تصبح حتى وإسالمية وقبطية ومارونية وشيعية سنية وطائفية وزنجية، وتركمانية
الحفاظ يف القومي اإلسالم يساهم املنطقة، يف يهودية طائفية عرقية دولة أكرب إرسائيل
يف ممثلة اإلسالمية الوحدة األمة خرست فقد العربية. القومية باسم العربية الوحدة عىل
مرات عدة العربية القومية خرست ثم العربية. القومية لصالح ١٩٢٤م يف الخالفة نظام
عام والثانية ١٩٨٠م عام األوىل الخليج وحربي ١٩٦٧م (حزيران) يونيو هزيمة بعد

والطائفية. العرقية الدويالت لصالح القطرية تخرس واآلن القطرية. لصالح ١٩٩٠م
من القلب ونزع العربي، محيطها من مرص عزل املنطقة تفتيت من واملقصود
مثل الكربى التكتالت عرص ويف وغربًا. رشًقا األطراف الكربى القوى تلتهم حتى األطراف
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من أكثر يضم عربيٍّا تجمًعا فإن األوروبي االتحاد مثل اإلقليمية التجمعات أو العوملة
دوليٍّا ثقًال يمثل وتركيا إيران الجوار دول به تحوط العرب، من مليونًا وخمسني مائتني
يف والغربي تركيا، يف والشمايل آسيا، يف الرشقي جناحه له االندثار. من األقطار يحمي
ويكون وأوروبا. وآسيا أفريقيا الثالث، القارات بني يربط أفريقيا. يف والجنوبي أوروبا،
بعد أوروبا ويرث األوىل. اإلسالمية الفرتة يف قديًما كان كما الجديد العالم يف الثقل ميزان
اإلرهاب صور العالم ينىس حينئٍذ األمريكية. املتحدة للواليات بتبعيتها استقاللها فقدت أن
وطليطلة. وإشبيلية وقرطبة غرناطة ذكرى ويحيي والتسلط. والقسوة والتخلف والعنف

الدنيا. عجائب من الحمراء وقرص محل تاج ويبقى

األممي اإلسالم (13)

أممية أيديولوجية فهو األعراق، أو األوطان حدود يعرف ال معروف هو كما واإلسالم
من بل املسلمني من فقط تتكون ال أمة وهي اإلسالمية». «األمة لواء تحت املسلمني ملجموع
والنصارى، اليهود الكتاب، أهل مثل اإلسالمية األمة داخل أخرى بأديان املؤمنني جميع
إضافة ويمكن األوثان». «عبدة الرب عبد القايض أضاف عليه وقياًسا واملجوس، والصابئة،
اإلسالمية األمة والكونفوشيوسية. والتاوية والبوذية كالهندوكية، األخرى اآلسيوية الديانات
الحقوق يف متساوون والكل املسلمني. من فقط تتكون وال والديانات. األعراق متعددة أمة
ه وقعَّ الذي الفضول بحلف أشبه وهو املدينة»، «ميثاق أقيم األساس هذا وعىل والواجبات.
يف الحديثة صياغاته وله كان. أيٍّا الظالم ضد كان أيٍّا املظلوم لنرصة البعثة قبل الرسول
واالتحاد وعمًال، قوًال األوروبي االتحاد مثل االتحادات أو الكونفيدرالية أو الفيدرالية الدول
يف «النافتا» أو آسيا رشق جنوب يف «اآلسيان» اإلقليمية، التجمعات ومثل قوًال، األفريقي
آسيا. يف السوفيتي» «االتحاد أو أوروبا يف األطلنطي» شمال «منظمة أو الجنوبية أمريكا
بالرغم اإلسالمي» املؤتمر «منظمة مثل املنظمات بعض تجسده واقع اإلسالمية األمة
املسلمني بني باإلخوة اإلحساس عىل وتقوم حكوماته. بسياسات وارتباطه فاعليته عدم من
وكما األفغاني أراد كما املشرتكة مصالحهم عن والدفاع البعض مع بعضهم والتضامن
االشرتاكية، األممية مثل مثلها خيالية. وحدة ليست وهي القرى». «أم يف الكواكبي تصور
الثمانية ومجموعة الجنسيات، املتعددة الرشكات يف املختلفة وتعييناتها الرأسمالية والعوملة
التاريخ وحدة هي الخيال. صنع من أحد يعتربهما وال بالفعل والقائمني تصنيًعا األكثر
جميًعا البرش وخلق تراب»، من وآدم آلدم «كلكم البرش عىل التوحيد انعكاس والثقافة،

واحدة. نفس من
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أو دمشق أو املدينة يف املركزي الخالفة نظام بالرضورة اإلسالمية األمة تعني وال
الصيغ وتتعدد واملصري. والهدف املصالح وحدة يعني بل استانبول، أو القاهرة أو بغداد
جارتني بني التعاون مجالس أو القوية الوطنية الدولة من ابتداءً ذلك لتحقيق السياسية
إقليمية جامعة أو دولة من أكثر يضم الذي اإلقليمي التعاون مجالس أو جارات عدة أو
آسيا يضم رشقيٍّا تجمًعا أو اإلسالمي املؤتمر منظمة أو العربية الدول جامعة مثل عربية
اآلسيوي والتضامن الثالث، والعالم االنحياز عدم دول مثل الالتينية وأمريكا وأفريقيا
الدوائر نظرية من إطار يف اإلقليمية التجمعات أو الوطنية الدولة عىل قفز دون األفريقي

واإلسالم. والعروبة الوطن الثالث:
فهناك للشعوب. القومية الخصائص الواحد األممي اإلسالم يلغي ال الطبيعي ومن
اإلسالم قرنًا. عرش أربعة مدى عىل حمله من العرب تعب أن بعد القادم اآلسيوي اإلسالم
القوة وهو آسيا، أواسط يف اإلسالمية والجمهوريات وإندونيسيا وماليزيا وتركيا إيران يف
تجمع أكرب السكان حيث من وهو وأفغانستان، باكستان يف الفعالة الوحيدة السياسية
وجنوبًا. شماًال األمريكي اإلسالم أو األوروبي اإلسالم أو األفريقي اإلسالم من إسالمي
عليه تغلب والقبائل. والطوائف واملذاهب باألعراق التوحد وعىل الشديد اإليمان عىل ويقوم
بالنظم ضاق ما إذا أحيانًا العنف يمارس الصورية. الرشعية واملمارسات الدينية املحافظة

للغرب. التابعة السياسية
والفن األفريقية والثقافة األفريقية الشخصية عليه يغلب األفريقي. اإلسالم وهناك
كثقافة األفريقية واألساطري والخرافات األفريقي السحر أشكال وبعض بل األفريقي
واألوراد األذكار الصوفية، الطرق أيدي عىل انترش فقد الصويف. الطابع عليه يغلب شعبية.
واألحجبة التربك وأشكال الوسائط مع ويتعامل األفريقي. الرقص مع يتفق الذي والسماع
والصالة الوضوء يف الشعائري الجانب ويزداد أفريقيا. يف شائع هو كما النبوي والطب
العادات مع املتفق الزوجات تعدد بنظام وسعيد حاج. لقب عىل للحصول والحج والصوم
لنظام طبًقا وسالم وئام يف الجميع يعيش حيث الكبري واملنزل الكبرية العائلة يف األفريقية
االحتفالية املظاهر فيه تكثر االستثناء. هو والقاعدة القاعدة هو االستثناء أصبح عادل.
األفريقية. للعادات طبًقا والقديسني األولياء وموالد النبوي املولد خاصة واألعياد باملناسبات
الرصاعات عن بنفسه وينأى الجار. واحرتام القرابة ونظام االجتماعي الرتابط عىل يقوم
التوتر أسباب أحد اإلسالمية الرشيعة تطبيق من يجعل أحيانًا كان وإن والعرقية القبلية
والجنوب املسلم الشمال بني واملسيحيني، املسلمني بني الرصاع حد إىل يصل قد الذي
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مثل األفريقي والشمال املسلم الجنوب أو ونيجرييا السودان يف الحال هو كما املسيحي
وبورما. تايالند يف الحال هو كما البوذي أو الفلبني

الهوية عىل للتأكيد الشعائرية أيًضا عليه تغلب الذي األوروبي اإلسالم وهناك
يف الغربية العادات ورفض الرأس، وغطاء والجلباب، الذقن األوروبي، للمسلم الجديدة
الحياة ومظاهر واإللحاد املادية مثل األوروبية القيم يرفض كما الجنسية. والحرية العري
كرد الزائدة والروحانية التصوف عليه يغلب االقتصاد. يف واالستهالكية الصناعة يف اآللية

وحداثة. علم من الغرب يسود ما عىل فعل
وعقالنيته العملية وأخالقه وواقعتيه وبساطته سماحته العربي، اإلسالم وهناك
هو إنما وشعائرية صورية من األخرية املدة يف له عرض وما وإنسانيته. وإصالحيته
امللتصق والعنف والذهنية. اليدوية املهاجرة العمالة من العربية الجزيرة شبه من وارد
عىل القائمة الحكم نظم ضد سياسية لجماعات سيايس عنف هو إنما اإلسالمية بالحركات

الخارج. يف والتبعية الداخل يف القهر
مع التأقلم عىل قادر فاإلسالم واملمارسة، الفكر يف التعددية يمنع ال األممي اإلسالم
يقوم املشرتك. والتعلم املتبادل لإلثراء وتطويرها إكمالها مع وعاداتها الشعوب ثقافات
املسلمان. يقتتل ال لذلك تعبريها. مظاهر وتنوع العقيدة وحدة والتنوع، الوحدة عىل
قتل عىل حريًصا كان ألنه واملقتول بالفعل، قتل ألنه القاتل مدانان. واملقتول القاتل
خري املتخاصمني بني والصلح انتهاكه. يجوز ال حرام وعرضه وماله املسلم فدم صاحبه.
من ذلك عىل شاهد والتاريخ والظلم. العدل دون والعدل الحق إىل الجميع يفيء حتى

وهناك. هناك االستثناءات من بالرغم الصني حتى األندلس

العلماني اإلسالم (14)

واملادية اإللحاد وقرينة الدين، ضد فهي املعارصة. ثقافتنا يف سيئ معنى لها العلمانية
الدين فصل اإلسالمية الحركة عند وتعني والعصيان. والفسوق الكفر وربما واإلباحية،
أخرى ومرة اْلَكاِفُروَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن ضد وهو الدولة عن
الحياة مظاهر عن الدين فصل تعني كما ﴿الظَّاِلُموَن﴾. ثالثة ومرة ﴿اْلَفاِسُقوَن﴾،
الوضعية والرشيعة املتغرية النسبية األخالق يف والوقوع والسياسية، والقانونية األخالقية
عىل تقوم التي البرشية والسياسة الجنيس، والشذوذ كالخمر الحرام تحلل أحيانًا التي
أن حني يف رأسية» «عالقة وهللا اإلنسان بني خاصة عالقة الدين القوى. ورصاع املصالح
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شعار العلمانية رفعت لذلك واملواطن. املواطن بني أفقية» «عالقة عامة عالقة القانون
استعمال التداولية الناحية من الصعب من أصبح ثَم وِمن للجميع». والوطن هلل «الدين

«علماني». لفظ
«الغربية» العلمانية بني الخلط جاء إنما جوهره. يف «علماني» دين اإلسالم ذلك ومع
الغربية العلمانية نشأت فقد الثانية. عىل األوىل ظروف وإسقاط «اإلسالمية» والعلمانية
نظًرا والدولة الكنيسة بني أي السياسية، والسلطة الدينية السلطة بني الفصل بمعنى
يف أو والدولة الكنيسة رئيس البابا شخص يف بينهما الجمع من واملذابح املآيس لنشأة
عرص يف واألرض املصالح عىل رصاًعا وكان والكنيسة. الدولة رئيس اإلمرباطور شخص
وإن والسياسية الدينية السلطتني بني الفصل هو الباقي الوحيد الحل وكان اإلقطاع.
وانتقل اإليطالية. الجمهورية عاصمة روما يف الفاتيكان دولة يف الحال هو كما مًعا تعايشا
وليس أوروبا خارج واالستعمار التبشري يف الداخل، يف وليس الخارج يف العمل إىل كالهما

داخلها. والحدود السلطة عىل الرصاع يف
بالنص، وليس بالعالم البداية جديدة، معرفية أسس بوضع الغربية العلمانية وبدأت
الطبيعة، بعد ما عن بعيًدا الطبيعة نحو واالتجاه اإليمان، وليس العقل عىل واالعتماد
يف وليس البدن يف والتفكري اإلنسان، نحو التمركز إىل هللا نحو التمركز من والتحول
وليس األرض هذه عىل للمستقبل واالستعداد القديم، وليس الجديد نحو واالتجاه النفس،
املجتمع ومع الطبيعية، العلوم ينتج الطبيعة تجاه العقل خارجها. املايض نحو نكوًصا
سلطة إىل والكنيسة وبطليموس أرسطو القدماء، سلطة وانتهت اإلنسانية. العلوم ينتج
يف وكالفن ولوثر الفلسفة، يف وديكارت وبيكون العلم، يف ونيوتن وكبلر جاليليو املحدثني،
وتصدر ١٤٩٢م، يف غرناطة سقوط بعد حدودها خارج الغربية الثقافة وخرجت الدين.
العرص انتهى كما الوسيط العرص انتهى اإلسالمي. العالم من بدًال العالم مركز أوروبا
وشعار العرصالحديث وبدأ بعد. من والعرصاإلسالمي قبل، من الروماني اليوناني القديم

الحداثة. بعد فيما اآلن تُدمر التي الحداثة
إلهية دينية سلطة به ليس فاإلسالم اإلسالمي. العالم ظروف عن ظروفمختلفة وهي
«الثيوقراطية» اإللهي االختيار عىل تقوم سياسية سلطة به وليس البابا. أو الكنيسة مثل
وعلوم والعلماء للعلم اإلسالم يف السلطة امللكي. النظام يف الحال هو كما الوراثة عىل أو
والعالقات واالجتماع والسياسة االقتصاد علماء االختصاص، أهل هم والعلماء الدنيا.
تمييز السياسية ورجال الدين رجال بني إذن التمييز دنياكم». بشئون أعلم «أنتم الدولية،
مثل اإلسالم إن بل اإلسالم. نشأة ظروف يف وليس الغربية العلمانية نشأة ظروف يف
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والرهبان، األحبار والنصارى، اليهود من الدين رجال ضد بدأ بعد فيما الربوتستانتية
واألباطرة. للملوك السياسية السلطة ولتربير الشخصية للمصالح الدين استغلوا الذين
يف وسليمان وداود موىس تجربة من السابقة، التجارب من تعلم إصالحي. دين اإلسالم

املسيحية. يف الرومانية واإلمرباطورية النرصانية بني الرصاع ومن اليهودية،
جميًعا. للبرش املشرتك والقاسم الناس ومصالح والواقع العقل عىل يقوم دين اإلسالم
واملساواة واإلخاء والحرية واإلنسان والطبيعة والعلم العقل بها، يعتز التي التنوير ُمثُل
اإلصالحية الحركات قررت كما عليها يقوم وأسس منه، جزء والتقدم االجتماعية والعدالة

املعارصة.
اإلنسانية الذات توحيد هو بل التثليث، مثل العقل تتجاوز عقيدة ليس التوحيد
القول وانفصام والرياء النفاق مثل االزدواجية مظاهر ضد والخارجية الداخلية وطاقاتها
البرشية وتوحيد والفقراء، األغنياء بني الطبقي التفاوت ضد املجتمع وتوحيد العمل، عن
بني والتفرقة األقطاب، وسياسة والضعفاء األقوياء بني والتمييز العنرصية مظاهر ضد
والعقل الحياة اإلنسانية: للحياة رضوريات خمسة، مقاصد لها والرشيعة واملحيط. املراكز
خالصة. «علمانية أسس وهي (املال). والثروة (العرض)، والكرامة (الدين)، والقيمة
واألحكام البرشي. السلوك ومكونات العالم، يف أسس عىل تقوم وضعية اإلسالمية والرشيعة
لتجديد اإلجماع بعد للترشيع رئييس مصدر واالجتهاد ورشوط. وعلل أسباب لها الرشعية
لها يجدد من سنة مائة كل رأس عىل يبعث هللا «إن عرص، كل لظروف طبًقا فهمها

حسن». هللا عند فهو حسن املسلمون رآه «ما الترشيع، أساس واملصلحة دينها».
املعنى بهذا علمانية دولة اإلسالمية والدولة خالص. مدني نظام اإلسالمي النظام
عقد «اإلمامة للرئيس الناس اختيار العامة، البيعة عىل يقوم السيايس نظامها اإلسالمي.
ونظامها الشعب. عن نائب هو بل مللك ابنًا أو هللا عن نائبًا ليس والرئيس واختيار». وبيعة
الخدمات، وليس والصناعي الزراعي اإلنتاج لوسائل العامة امللكية عىل يقوم االقتصادي
الفوارق تذويب عىل يقوم االجتماعي ونظامها والنار». والكأل املاء ثالث، يف «الناسرشكاء
طاٍو». وجاره شبعان بات من منا «ليس واملساواة العدل مجتمع إقامة وعىل الطبقات بني
هي فالحسبة الدولة. جهاز عىل الرقابة ورضورة الرأي حرية عىل يقوم اإلعالمي ونظامها
واجب املنكر عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة، الدين للحكومة. الرئيسية الوظيفة

قادر. عالم كل عىل
تيارين بني السلطة عىل رصاع مجرد إنه والعلمانية؟ اإلسالم بني الخالف فأين
القائم، النظام يخلف أيهما الدولة، يف متصارعني وجناحني سياسيتني وقوتني رئيسيني
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ترضب وتؤججه، بها سعيدة والدولة الداخل، يف والقهر والفساد للخارج، التبعية نظام
حتى أخرى مرة بالفريق اآلخر الفريق هذا ترضب ثم مرة اآلخر بالفريق الفريق هذا
البديل. لغياب الحاكم الحزب ويقوى املعارضة، وتفتت القلب، ويبقى الجناحان، يضعف
الديني الكهنوت ضد وعمًال نظًرا املأل عىل ذلك ويعلن علماني. يسار اإلسالمي اليسار
التحقيق. صعب هدًفا أو طوباوية رؤية أو املنال بعيد مثاًال ليس وهو السيايس، والتسلط
الثالث الطريق هو اإلسالمي اليسار لألذهان. ماثلتان املاليزية والتجربة الرتكية فالتجربة
اقرتبت ولقد واملحدثني. القدماء بني واملجددين، املحافظني بني والعلمانيني، السلفيني بني
مرص يف اإلخوان قدمها التي الجديدة السياسية بالربامج ذلك من اإلسالمية التيارات بعض
فهل السياسية. التعددية عىل تقوم مدنية دولة فاإلسالم واليمن. ولبنان وسوريا واألردن
التيار يف الليربالية األجنحة لبعض عدائهم وتخفيف أنفسهم تغيري العلمانيون يستطيع
اإلسالميني مواجهة عىل معها والتعاون الحكم نظم تلميع من أنفسهم إلنقاذ اإلسالمي
الفساد نظم ضد واحدة وطنية جبهة يف معهم والحوار التعاون من بدًال مشرتك كهدف

والطغيان؟ والتبعية

وردود اعرتاضات اإلسالمي، اليسار (15)

تجربة أن إال املختلفة أوجهه وعرض اإلسالمي لليسار الواضحة املداخل هذه من وبالرغم
عليه. الرئيسية االعرتاضات بعض توجيه من تمنع لم تأسيسه محاوالت من قرن ربع
ومن والتقدمية، املحافظة والعلمانية، الدينية السياسية األحزاب من تثار شبهات وهي
عليه تعوَّد وما املزيف لإلعالم نتيجة الشائعة األفكار ومن الدينية، ومؤسساتها الدولة

اإلسالمي: اليسار عىل يقال إذ األصيل. التفكري دون سائد هو ملا تقليد من الناس

ثابتة: وعقائده واحد، جوهره واحد، دين اإلسالم ويمني.» يسار اإلسالم يف «ليس (١)
كبائره ورشه. خريه والقدر، والقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان
قارة، إىل قارة من وال قطر، إىل قطر من العبادات تختلف ال محصاة. وصغائره معروفة
لسان. كل عىل هللا إال إله ال أن شهادة ثقافة. إىل ثقافة من وال شعب، إىل شعب من وال
تتعدد عمًال ولكن نظًرا، صحيح وهذا األمة. إىل وانتسابه انتماءه ليعلن املسلم ينطقها
إىل اإلسالمي اليسار يشري والعادات. املعامالت يف خاصة اإلسالمية واملمارسات القراءات
والطبقات واملساكني واملحرومني الفقراء املجتمع، يف املوجودة االجتماعية القوى إحدى
الرحمن وموائد األعمال ورجال األموال توظيف ورشكات األغنياء إسالم مقابل يف الدنيا
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دنيا طبقة وأغنياء، فقراء ويمني، يسار هناك مجتمع كل ففي اإلسالمي. الزي وبيوت
تاريخية مرحلة يف لإلسالم تاريخي سيايس اجتماعي سياق اإلسالمي اليسار عليا. وطبقة
النفط. عرص يف الدخول تفاوت مرحلة يف معني، شعب ولدى معني عرص ويف معينة
الكالمية والفرق الفلسفية واالتجاهات األربعة الفقهية املذاهب بني تمايًزا هناك أن وكما
وطبقاتهم الناس لحاجات طبًقا اإلسالم تفسري يف أيًضا تمايز هناك الصوفية والطرق

ومرص. العراق بني الشافعي فعل وكما واملكان، الزمان بتغري تتغري التي االجتماعية
عدة بني تجمع عدة نزعات بني تلفيقية وأحيانًا توفيقية نزعة اإلسالمي «اليسار (٢)
فاليسار واليمني، اليسار يرفضه املقيل»، «الثلج مثل مستحيل مرشوع هو متناقضات.»
من تنتج إنما الشبهة هذه أن والحقيقة علماني. ال ديني واليمني ديني، ال علماني
الرتاث والحارض، املايض والجديد، القديم صحيح، كالهما مطلبني بني االستقطاب عقلية
فعلية مطالب اإلسالمي اليسار سمات وكل والدنيا. اآلخرة والفرع، األصل واملعارصة،
بعض ذلك عن عرب كما واالستنارة العقالنية إىل العرص لحاجة مستنري إسالم فهو للعرص.
وهو حسني، وطه الرازق عبد ومصطفى عبده محمد مثل املعارصين العرب املفكرين
والرشقاوي، والعقاد الطهطاوي ذلك عن عرب كما الحرية إىل العرص لحاجة ليربايل إسالم
ذلك عن عرب كما واملساواة االجتماعية للعدالة العرص لحاجة جماعي اشرتاكي إسالم وهو
عند الحال هو كما قومي إسالمي وهو مرص، يف قطب وسيد سوريا يف السباعي مصطفى
ُقيض أن بعد لألقطار والتفتيت التجزئة ملخاطر نظًرا عمارة ومحمد هللا وخلف شفيق منري
بعد القطرية لصالح القومية ُقيضعىل ثم ١٩٢٣م يف العربية القومية لصالح الخالفة عىل
والعرقية واملذهبية الطائفية لصالح القطرية عىل ُقيض ثم والثانية، األوىل الخليج حربي
لبنان يف األهلية والحرب ٢٠٠٣م، يف العراق عىل األمريكي العدوان بعد والقبلية والعشائرية
إنساني إسالم وهو دارفور. يف ورشًقا الجنوب، يف وجنوبًا شماًال السودان قضية وإبراز
املعتقلني وتعذيب عرصنا يف اإلنسان حقوق لخرق نظًرا وغريه العقاد ذلك عن عرب كما
الشعوب لتصنيف نظًرا تونس يف الحال هو كما تقدمي إسالم وهو باآلالف، السياسيني
العالم من يبدأ طبيعي إسالم وهو النامية، أو املتخلفة الدول ضمن واإلسالمية العربية
وسليم املجد أبو كمال أحمد مثل الحرفية والنصية القطعية العقائدية لغلبة نظًرا والناس
وتواري اآلن السائدة الطائفية للهويات نظًرا البرشي طارق مثل وطني إسالم وهو العوا،
تجزئة من الوطنية الحدود فعلته ملا نظًرا حسني عادل مثل أممي إسالم وهو األوطان،
الطبيعية، الثروات عىل الحدود طريف عىل القبائل بني ونزاعات حدودية ومعارك وتقسيم
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العقل لقيم املعادية الدينية النزعات لسيادة نظًرا الوسط أحزاب مثل علماني إسالم وهو
الرتاث يف تجلت أصيلة إسالمية قيم وهي اإلنسان وحقوق االجتماعية والعدالة والحرية
نظًرا اإلسالمية الحركة يف املستنرية األجنحة بعض مثل حركي عميل إسالم وهو اإلسالمي،
األخرى. األذن من ويخرج أذن يف يدخل الذي الوعظي النظري الديني الخطاب لسيادة

بالغيب يهتم ال إلحادي.» شيوعي ماركيس وتيار مادية نزعة اإلسالمي «اليسار (٣)
هي هذه أن والحقيقة املعاد. أمور من معروف هو ما آخر إىل املوت بعد بالحياة وال
البدن، عىل والنفس الدنيا، عىل اآلخرة تغليب العثماني، العرص منذ لإلسالم نمطية صورة
قام اإلسالمي فالرتاث الحديثة. الديني اإلصالح حركات قاومته ما وهو العالم، عىل وهللا
لالستدالل أوًال بالعالم العقائد علم وهو الكالم علم يبدأ بالعالم. االهتمام أساس عىل
بعض ويدافع لإللهيات. كمقدمة الطبيعيات عن الفالسفة ويتحدث هللا. وجود عىل به
تعليل عىل الفقه أصول علم ويقوم والخلق. الحق بني الجمع الوجود، وحدة عن الصوفية

الجديدة. الوقائع أحكام عليها ليقيس املادية بالعلل الرشعية األحكام
والحقيقة خاصة. املسيحية يف التحرير» «الهوت يقلد غربي تيار اإلسالمي اليسار (٤)
وتطويرها وإقبال، األفغاني أسسها التي اإلصالح لحركات استئناف اإلسالمي اليسار أن
نهضة وتأسيس املجتمعات وإصالح العالم يف التأثري عىل وقدرة جذرية أكثر تصبح كي
أسس وضع يف اإلسالم والبوذية املسيحية مثل األخرى الديانات سبقت وقد الشعوب.
واالستقالل والعدالة، الحرية يف القومية املشاريع تحقيق يف املعارص التحرير» «الهوت
النظرية. العقائد فصاغوا األرض عىل منترصون القدماء كان تراثها. من ابتداءً والتنمية
وكلها وكشمري، والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني يف األرض عىل منكرسون ونحن
ونواقض ونكري، ومنكر ونعيمه، القرب عذاب عن نتحدث زلنا وما املبارش، االحتالل تحت
مما أقل النفس تعطي الشبهة هذا أن كما الكبري. وإرضاع امليت، عانة وحلق الوضوء
منابعه إىل األنا عند وإبداع تقدم كل وترجع يستحق. مما أكثر الغرب وتعطى تستحق،
واآلخر األبد، إىل تلميذًا يكون بأن ريض عقيًما أصبح األنا وكأن اآلخر عند ومصادره
وتأصيله الداخل من بنهضة القيام املايض يف اإلسالم استطاع ولقد واملعلم. املبدع هو
غربًا، ورومانية يونانية املجاورة، الحضارات مع التعامل يف غضاضة يَر ولم إبراهيم يف

جنوبًا. وأفريقية شماًال، أوروبية واآلن رشًقا، وهندية وفارسية
هو الحكم.» إىل الوصول يف يرغب والسياسة، الدين بني خلط اإلسالمي «اليسار (٥)
السلطة. إىل للوصول تسعى زالت ما التي اإلسالمية الحركة داخل أدوار توزيع مجرد
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للحركات النظري الغطاء بدور تقوم مستنرية إعالمية واجهة مجرد اإلسالمي اليسار
بني يفرق ال اإلسالم أن والحقيقة واإلرهاب. بل العنف تمارس التي املحافظة اإلسالمية
اإلسالم الدولة. مع رصاعها يف الكنيسة لظروف نظًرا الغرب يفعل كما والسياسة الدين
الذي األرض ملكوت يف املسيحية عرفته الذي السموات وملكوت الواقع، يف املثال يطبق
والتغري التقدم تحقيق هدفه ممارسة. إىل والفكر عمل، إىل النظر يحول اليهودية. عرفته
إىل فعل رد يحدث ال حتى االنقطاع خالل من وليس التواصل خالل من االجتماعي
بني العالقة تطور يف الثالثة اللحظة هو اإلسالم الغرب. يف حدث كما جديد من القديم
واللحظة اليهودية، يف الدين عىل السياسة تغليب األوىل اللحظة بعد والسياسة الدين
ينقد معارض. تيار اإلسالمي اليسار املسيحية. يف والسياسة الدين بني الفصل الثانية،
املؤسسة وينقد الداخل. يف والفساد والقهر للخارج، التبعية عىل القائمة السياسية النظم
والرأسمالية االشرتاكية يف والسلم، الحرب يف لقراراتها واملربرة للدولة التابعة الدينية
دينية سلطة أو كنيسة أو دين رجال به ليس دين اإلسالم الفتاوى. ونفس الرجال بنفس
من ويخفف الدين. ضد بأنها العلمانية املعارضة عن الحصار يفك العلم. سلطة إال
وماركسية واشرتاكية وقومية ليربالية العلمانية، لأليديولوجيات املحافظة الحركات عداء
الرسمي اإلعالم نفاق وينقد وماليزيا. تركيا يف الحال هو كما مستنرية، وإسالمية

الحاكم. الحزب لصالح الدين واستخدام
نخبوي تيار هو الشعبية.» عقائدهم يمس ألنه الناس يرفضه اإلسالمي «التيار (٦)
وإلحاد شيوعية الديني اليمني عند هو والدولة. واليسار اليمني من حصاره يسهل
اليساريون األمنية الدولة أجهزة ويف مقنع، إسالمي العلماني التيار وعند مقنعان.
مثل اإلسالمية الثورة فصائل قبل من الشاه اتهم كما شيوعيون» «إخوانيون اإلسالميون
الحاكم. للحزب الطاغية األغلبية أمام معزولة أقلية مؤثر، غري هو خلق». «مجاهدي
التعبري عىل قدرته عىل يدل والجماهري اإلسالمي اليسار بني املبارش االتصال أن والحقيقة
عىل املحافظة يريد والعلماني. السلفي الجناحني بني الوسط عن الصامتة، األغلبية عن
السلطة عىل حريًصا ليس والثورة. الدين والعالم، اإلسالم الوقت، نفس يف الرشعيتني
كل رأس عىل يبعث هللا «إن التاريخي، مسارها يف األمة وحدة عىل للحفاظ هو بل والحكم

دينها». لها يجدد من سنة مائة
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الثالث الفصل

األرض

األرض (1)

عليها يغلب الديني خطابنا يف املستعملة األلفاظ زالت وما األولويات. فقه أيًضا لأللفاظ
تعتمد العرص. ظروف وال املعاش بالواقع لها صلة ال التي املوروثة التقليدية األلفاظ
موضوع الشهادة، عالم من وليست الغيب عالم من العقل، دون النقل عىل معظمها يف
طبًقا اليقني إىل منها الظن إىل أقرب هي ثَم وِمن عقيل برهان دون اإليماني للتصديق

العقل. دون وحده النقل عىل تعتمد ألنها لألشاعرة
أهوال وكل ونعيمه القرب عذاب من ابتداءً املوت بعد يحدث ما املعاد، ألفاظ ومنها
وكلها والنار. الجنة وأوصاف وحوض وشفاعة وميزان رصاط من الحرش ومناظر القيامة
يف الرغبة هي املوت بعد الحياة والفالسفة. املعتزلة أوَّلها املعاينة. من وليست الخرب من
تأنيب أو النفس عن الرضا هما والنار والجنة واالستحقاق، العدل هو وامليزان الخلود،

املعنوي. والعذاب املعنوي النعيم الضمري،
وقد والصغائر. والكبائر والكفر، اإليمان مثل األشعرية العقائد من األلفاظ تأتي وقد
الصرب مثل التصوف من تأتي وقد والنهي. واألمر والحرام الحالل مثل الفقه من تأتي
ألفاًظا نستعمل وال والفقد. واملحو والفناء والتسليم والرضا والخشية والخوف والتوكل
والديمقراطية الحرية مثل والغرب العلمانية نحو الشباب تجذب إليها الحاجة أمسِّ يف نحن
الفكر وصفحات واإلذاعات الفضائية القنوات وتمتلئ اآلخر. والرأي والرأي والتعددية
له الحياة، عن منفصًال مغلًقا عامًلا الدين أصبح حتى التقليدية األلفاظ بهذه الديني
العرص أزمة من نجاة كطوق باملوروث فيه الناس يتمسك وقت يف رائجة بضاعة رجاله،
بعضها تغري وإن نور». عىل «نور مثل األلفاظ بهذه الدينية الربامج وتمتلئ واضطراباته.



والواقع الوحي

التقليدية املفاهيم حول أيًضا تدور فإنها والحياة» «الرشيعة واإليمان»، «العلم مثل
يف املدارس يف الدينية الرتبية كتب إىل األمر ويصل القديم. لتأصيل الجديد واستعمال
املواطنني بني فيها يفصل املجموع، إىل تضاف وال ورسوب، نجاح بها ليس دروسهامشية
يف الطائفية القسمة فتكرس للنصارى. والنرصانية للمسلمني، اإلسالم لدياناتهم، طبًقا
يرتك الجامعة، يف متأخًرا أو الثانوية يف مبكًرا الطالب، يعي ما وبمجرد والتعليم. الرتبية
وماركسية واشرتاكية ليربالية للتحديث، العلمانية األيديولوجيات إىل يشده لم الذي الدين
االجتماعي. والتزامه مواطنته ممارسة عىل ويساعده السيايس فكره بها ليشبع وقومية
ينضم وقد العامة. للمشاكل الشخصية والحلول الرزق عن بحثًا الخارج إىل يهاجر وقد
الحارض. يف يشء ال عىل فعل كرد املستقبل يف يشء بكل تعده التي الرسية الحركات إىل
فيموت. يأتي فال الفرج وينتظر نفسه وينعي حظه، يندب وذاك، هذا بني حائًرا يظل وقد
فلسطني. بها ويقصد إرسائيل» «أرض عن يتحدث عدو أمام نحن الوقت نفس ويف
من «العاليا»، إىل «الدياسبورا» من فيها، واالستيطان إليها الهجرة إىل العالم يهود ويدعو
بعد عرش التاسع القرن أوائل منذ االستيطان حركة بدأت وقد «العودة». إىل «الشتات»
من املوروثة اليهودية القيم بتغيري بوبر مارتني مثل اليهود املفكرين من محاوالت عدة
يف واالستيطان فلسطني إىل الهجرة إىل إلهي أمر وأول فاضل فعل كأعظم التوراة قراءة
وبحثوا األرض، فزرعوا مستوطنني، إىل ل ُرحَّ ومن مزارعني، إىل بدو من والتحول األرض،
الهجرة زادت وكلما املوشاف. الجماعية، املزارع املستوطنات، وبنوا للحياة، مصادر عن
قائًما. يوم كل التوسع زال وما محلهم. اليهود املهاجرين وإحالل الفلسطينيني طرد تم
جدده الذي نوح عهد القديم، العهد يف بها هللا وعدهم املقدسة، األرض هي فاألرض
أرض األرض، هذه يف إال يعيش أن يستطيع ال فاليهودي موىس. قننه والذي إبراهيم
هذا يف إال هللا يعبد أن يستطيع وال املقدسة. املدينة القدس، املدينة، هذه يف وإال امليعاد،
ويستطيع اليهودية، العقائد تصح حتى بنائه إعادة من بد ال الذي سليمان هيكل املعبد،
مات حيث يدفن فإنه املقدسة األرض خارج اليهودي مات وإذا شعائرهم. ممارسة اليهود
كل إرسائيل وغزت هناك. دفن وكأنه فلسطني تراب من حفنة فيه كيًسا رأسه تحت ويضع
فيها والفلسفة الدين وتاريخ الدين أقسام وكل واألمريكية، األوروبية الغربية، الجامعات
بدون هللا تصور يمكن فال الجديد». «الالهوت من كفرع واألرض» والشعب «هللا بموضوع
واألجداد. اآلباء أرض املعاد، أرض دون املختار الشعب تصور يمكن وال املختار. الشعب
العقيدة، من جزءًا ليست فاألرض املسلمني نحن أما األلوهية. من جزء واألرض فالشعب
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َمْن ﴿ُكلُّ ِهللا﴾، َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما بعينه شعبًا يخرت ولم مكان، وال له زمان ال هللا
اْلَعاَلِمنَي﴾. َعِن َغِنيٌّ هللاَ ﴿َفِإنَّ َواْإلِْكَراِم﴾، اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها
من املعبد وال املدينة وال الشعب وال األرض ال وواحد. باٍق قديم بذاته، قائم منزه، هللا
جزء لليهود بالنسبة واملعبد والقدس فلسطني أفعاله. أو أسمائه أو أوصافه أو صفاته
إسالمي وقف هي اإلسالمية. العقيدة من جزءًا ليست أنها حني يف اليهودية العقيدة من
تغري وقد العصور. بتغري تتغري برشية أحكام متغري، والفقه والرشيعة. الفقه من جزء أي
العرقي والتطهري االضطهاد صنوف كافة ومن أملانيا يف املحرقة من اليهود وعانى العرص
آن وقد الالسامية. ونشأة داريفوس حادثة بعد والغرب بل الرشقية وأوروبا روسيا يف

أرض. بال شعب إىل شعب بال أرض إلعطاء األوان
اإلرسائييل الكيان وبني بيننا فاملعركة العربي؟ املفكر يفعل ماذا الوضع هذا أمام
مسلحة، أو سلمية باالنتفاضة فقط وليست عليك، ومرة لك مرة بالسالح، فقط ليست
صعب وهو فلسطني وراء املوحد العربي باملوقف فقط وليست يطاق. ال ما تكليف وهو
إىل مؤجلة وليست األفعال. إىل األقوال يتعدى ال الذي الدويل بالتعاطف فقط وليست املنال.
الهجرة تريد الحالية فاألجيال واألقىص، فلسطني وتحرير النرص عىل قادرة قادمة أجيال
يف فلسطني يف حدث كما شعبه من تفريغه من العراق يف اآلن يحدث كما األوطان خارج

األوىل. النكبة بعد ثانية نكبة ١٩٤٨م،
ثقافة من األرض وتحويل القديم، املوروث بناء إعادة هي العربي املفكر معركة
وأغاني األرض، وفيلم األرض، وفرقة األرض، يوم هناك صحيح، سياسية. ثقافة إىل شعبية
إنني حقيبة. ليس ووطني املسافر، لست أنا املكابر. جرحي يا «آه، األرض. وشعر األرض،
تقبيل فلسطني إىل العائد الفلسطيني األسري يقبل أن يكفي ال حبيبة.» واألرض العاشق

األمة. عقيدة من جزء إىل األرض تتحول أن بل األرض
منذ األرض يف مزروعة وإرسائيل أوطاننا. يف ونصًفا قرنني الصليبيون ظل لقد
التوكل أنصار الصوفية عىل بالقضاء القدس معركة يف الدين صالح بدأ وقد عقود. ستة
الخالص تريد التي املهدية عىل والقضاء واملحبة، والخشية والخوف والرضا والصرب
طريق عن ليس للمعركة، اإلعداد من جزء السياسية بالثقافة األمة إعداد املستقبل. يف
جزء فاألرض األرض. عىل العقيدة تأسيس بإعادة بل املعنوي التوجيه إدارات حماسيات

إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿َربُّ األلوهية من
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وإيران، هللا وحزب سوريا صمود يف يساهم أن العربي املفكر يستطيع النحو هذا عىل
املوروث بناء إعادة طريق عن بل واإلرهاب، بالعنف املتهم املسلح بالجهاد فقط ليس
األديان، حوار يف والدخول السياسية، الثقافة وبؤرة العقيدة محور األرض وجعل القديم،

القلوب. يف والشعب األذهان يف واألرض الثقافات، وحوار الحضارات، وحوار

هللاواألرض (2)

فيه الرئيسية املوضوعات أحد فهي مرة). ٤٦١) مرات عدة القرآن يف األرض ذُكرت
ليست إنها أي الحاالت؛ معظم يف والالم باأللف معرَّفة وذُكرت هامشيٍّا. موضوًعا وليست
الجمع املتكلم وضمري مرات) (خمس امللكية بضمري ومعرَّفة لقوم، تُنسب أو ألحد ملًكا
الغائب وضمري واحدة)، (مرة «أريض» املفرد املتكلم وضمري مرات)، (ثالث «أرضنا»
القابع الفلسطيني ويل، املسلمني، نحن لنا، فاألرض واحدة). (مرة «أرضهم» الجمع
لفظ وذكر الالجئني. اسم تحت عنها الغائبون املطرودون ولهم، السنني، آالف منذ فيها
أي مرة) ٨٦) به مفعوًال أي منصوبًا منه أكثر مرة) ٣٣١) باإلضافة مجروًرا «األرض»
فعل تتلقى بل بنفسها تفعل ال فاألرض مرة)، ٣٤) الفاعل هو واألقل الفعل، مجال إنها

عليها. والجماعات األفراد
ونهايتهما، واألرض السموات خلق مجموعات: ست يف املئات اآليات هذه ذكرت وقد
تسخري اإلنساني، الفعل واستقبالها األرض اتساع ومرياثهما، واألرض السموات ملك
نبات من فيها بما األرض إحياء فيها، والسكن واالستقرار األرض إعمار لإلنسان، األرض

وحيوان.
َمَواِت السَّ ﴿َربُّ مثل اآليات من عديد يف واألرض السموات إله هللا الكريم القرآن يف
فقد األرض عىل استوىل فمن إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾،
نصف عىل استوىل فقد األرض عىل استوىل ومن قرينان. ألنهما أيًضا السماء عىل استوىل
ينفصال أن قبل واحد كيان واألرض السموات واألرض. السماء يف األلوهية ألن األلوهية
الصوفية تحدث لذلك َفَفتَْقنَاُهَما﴾. َرتًْقا َكانَتَا َواْألَْرَض َمَواِت السَّ أَنَّ َكَفُروا الَِّذيَن يََر ﴿أََوَلْم

والتوحيد. والجمع الضم يف الروحيني، والفتق الرتق عن
أمام مفطورتان َواْألَْرَض﴾. َمَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو مخلوقتان واألرضوالسموات
بأهمية وإيحاءً الفعل، يف التدرج عىل داللة أيام ستة يف خلقت وقد مبسوطتان. العني،

الزمان. يف الخلق ألن زمان إىل يحتاج يشء فكل فوقها. القفز دون املراحل
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األرض

َواْألَْرُض َماءُ السَّ تَُقوَم أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن بأمره إال تزوالن وال قائمتان واألرض والسماء
فتًكا وأشدها الذرية القنابل قوى امتلك ولو حتى تدمريهما أحد يستطيع ال ِبأَْمِرِه﴾.
أَْن َماءَ السَّ ﴿َويُْمِسُك مًعا يمسكهما وهللا تَُزوَال﴾. أَْن َواْألَْرَض َمَواِت السَّ يُْمِسُك هللاَ ﴿إِنَّ

ِبِإذِْنِه﴾. إِالَّ اْألَْرِض َعَىل تََقَع
َخَلْقنَا ﴿َوَما والخلق. الحق بني الصوفية د وحَّ لذلك بالحق. الخلق هذا تم وقد
﴿َوَما الباطل دائرة عن تخرج حق فاألرض ،﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َمَواِت السَّ
فالحق بالعدوان. وليس بالحق فيها السكن بَاِطًال﴾. بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماءَ السَّ َخَلْقنَا
واعرتاًفا للحق إحقاًقا الوحي، عليها ينزل لذلك الباطل. مع وليس الحق مع إال يتعامل ال
ِيف َّ الرسِّ يَْعَلُم الَِّذي أَنَْزَلُه ﴿ُقْل للخلق تكملة الوحي اْألَْرَض﴾. َخَلَق ْن ِممَّ ﴿تَنِْزيًال به
الكاذبة والدعاوى والبطالن الزيف وليس الوحي مهبط األرض َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ
لم عليها. واالستيطان فيها بالسكن معني شعب بأحقية العرقية العنرصية واألساطري
لتحقيق بل َالِعِبنَي﴾، بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَما ولعبًا عبثًا األرض تخلق

وغاية. هدف
َوَال اْألَْرِض ِيف ءٍ َيشْ ِمْن ِهللا َعَىل يَْخَفى ﴿َوَما األرض يف وما السموات يف ما يعلم وهللا
ومهما اْألَْرِض﴾. ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم العلم يف رس وال َماءِ﴾. السَّ ِيف
املعلنة. غري باألهداف وعالم عليه، مطلع هللا فإن وفعله قوله يف الرسية من اإلنسان بلغ
النور هذا األرض وتعكس َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ بنوره والسماء األرض يغمر هللا

األرض. يف هللا رسالة وتحقيق اإلنسان بفعل
أي اآليات من فهما بهما. ولالتعاظ فيهما للتفكر واألرض السموات خلقت وقد
وفؤاد لب إىل يحتاج واالعتبار َفيَنُْظُروا﴾. اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََوَلْم واملؤرشات الدالئل
اآليات فإدراك اْألَْلبَاِب﴾. ِألُوِيل َآليَاٍت … َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ وبصرية وبرص
َعَليَْها﴾. يَُمرُّوَن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف آيٍَة ِمْن ﴿َوَكأَيِّْن الذاتي بالوعي مرشوط األرض يف
االستدالل موضوع أن ومع املصري. يف والتفكر للتأمل بل لالستيطان فقط ليست األرض
القلب ليطمنئ االستدالل إىل يحتاج أنه إال َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ َفاِطِر َشكٌّ ِهللا ﴿أَِيف بديهي
ِبَها﴾. يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم يعقل فالقلب الفؤاد. ويهدأ
الحقائق إنكار اْلَخْلَق﴾. َ بََدأ َكيَْف َفانُْظُروا اْألَْرِض ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل األرض يف السري يكفي

واستعالء. مكابرة البديهية
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مرسًحا تكون أن يستحيل وبالتايل هللا. بذكر والسماء األرض تسبح ذلك مقابل ويف
والشيوخ وللشباب والنساء لألطفال والزرع، للنسل والتدمري والذبح للقتل للفساد،
واخرضارها بتعمريها األرض وتسبيح .﴾ ِفيِهنَّ َوَمْن َواْألَْرُض بُْع السَّ َمَواُت السَّ َلُه ﴿تَُسبُِّح

وتجريفها. بتدمريها وليس ونمائها
ِيف اْلَخْبءَ يُْخِرُج الَِّذي هلِلِ يَْسُجُدوا ﴿أَالَّ األرض يف بالعبادة الجدير هو وحده وهللا
والعبادة اْألَْرِض﴾. ِيف َوَمْن َمَواِت السَّ ِيف َمْن َلُه يَْسُجُد هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ
َواْصَطِربْ َفاْعبُْدُه بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ﴿َربُّ واالصطبار الصرب إىل تحتاج
لعبادة وليست ويعمرها، فيها ليسكن اإلنسان لصالح األرض خلق الذي فهو ِلِعبَاَدِتِه﴾.

والدائم. الزائل بني فرق فهناك املزيفة. والعبادة والسلطة والثروة والطاغوت القوة
فيها قائم أنه يظن الذي اإلنسان فعل بسبب ثابتة ليست األرض هذه ذلك، ومع
باملاكرين تخسف وقد اْألَْرَض﴾. َوِبَداِرِه ِبِه ﴿َفَخَسْفنَا باملفاسد األرض تُخسف فقد أبًدا.
اْألَْرَض﴾. ِبِهُم هللاُ يَْخِسَف أَْن يِّئَاِت السَّ َمَكُروا الَِّذيَن ﴿أََفأَِمَن والطغاة والعتاة والظاملني
توسع ومهما اْألَْرَض﴾. ِبُكُم يَْخِسَف أَْن َماءِ السَّ ِيف َمْن ﴿أَأَِمنْتُْم هللا من للمعتدين أمان فال
أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم أطرافها من األرض ينقص أن عىل قادر هللا فإن عرًضا االستيطاني الكيان
أطراف فوق انترش الذي لالستعمار حدث ما وهو أَْطَراِفَها﴾، ِمْن نَنُْقُصَها اْألَْرَض نَأِْتي
الطبيعية حدوده إىل ردته حتى أطرافه بتقليص الوطني التحرر حركات بدأت ثم األرض
يف توسع مهما اآلن. الصهيوني للكيان يحدث ما وهو منها، خرج التي األوروبية الدول يف
يف دحرته اللبنانية املقاومة فإن والجوالن الغربية الضفة يف املستوطنات وزرع األطراف

الجنوبي. طرفه يف قلصته ١٩٧٣م أكتوبر وحرب الشمايل، طرفه
ويختربه عليها اإلنسان يمتحن أن وبعد جديد. من إليه األرضيرجعها هللا خلق وكما
يأتي ال يوم وهو األرض، عىل اإلنسان حياة تنتهي أن بعد النهاية يف النتيجة تظهر فيها
السماء. غري والسماء األرض، غري األرض تبدل حينئٍذ االختبار. انتهاء عالمته بغتة. إال
القيامة، اليوم: ذلك ويسمى ربها. بنور وترشق القيامة. يوم قبضته يف جميًعا فاألرض
وعرشات َواْلِجبَاُل﴾، اْألَْرُض تَْرُجُف ﴿يَْوَم الراجفة ِزْلَزاَلَها﴾، اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا الزلزلة
األرض وتخرج القبور، من الناس يخرج والصوفية. املتكلمون رصدها األخرى األسماء من
فاألرض الجبال. وتسريَّ وتدك، األرض ترتج رساًعا. البرش عن األرض وتنشق أثقالها،
ظلًما قوم سكنها وكما إليه. تعود هللا خلقها فكما مؤقت. عليها واالستيالء دائمة. ليست

منها. يخرجون فإنهم وعدوانًا
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األرضومرياثها ملك هلل (3)

إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿َربِّ فقط هللا ليس
أيًضا هللا ولكن فيها، التأله إرسائيل مثل لقوم أو فرعون مثل لفرد ألحد، يجوز ال لذلك

واألرض. السموات مرياث وله واألرض السموات مالك
ادعاء غريه ألحد يجوز ال َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َوهلِلِ ومالك صاحب لها فاألرض
بديهي عنها والسؤال الحقيقة. هذه يعرف والكل َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف َما ﴿َلُه ملكيتها.
إنسانية تجربة عىل بناءً إنساني اعرتاف وهو هلِلِ﴾، ُقْل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َما ِلَمْن ﴿ُقْل
وليس لالستعمال اإلنسانية امللكية ُهَو﴾. إِالَّ إَِلَه َال َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ُمْلُك َلُه ﴿الَِّذي
ال العالم إىل يأتي املعارصون. الفالسفة يقول كما ملكية وليس وجود اإلنسان لالستيالء.

شيئًا. يملك ال ويغادره شيئًا، يملك
فوق ما َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ َخَزاِئُن ﴿َوهلِلِ خزائنها وله عليها. ومن األرض ملك هلل
الطبيعية واملعادن األرض عىل والهياكل البنايات والنفط، العمران الثرى، تحت األرضوما
كما األرض يف أو السماء يف ذرة يملك أحد وال «الركاز». الفقهاء سماه ما وهو تحتها،
ِيف َوَال َمَواِت السَّ ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْمِلُكوَن ﴿َال العرقية، والقومية العنرصية النظريات تدعي
ما وكل والقمر والنجوم والكواكب املحيطات امتالك أرادت الدول بعض إن بل اْألَْرِض﴾.

والعدوان. القوة مظاهر من مظهر النحو هذا عىل فامللكية الفضاء. يف
قواها عىل والسيطرة فيها، األمور مقاليد واألرضملكية للسموات هللا ملكية وتتضمن
التلوث إىل تنتهي جاهلة ملكية وليست عاملة ملكية فهي َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ َمَقاِليُد ﴿َلُه

والتصحر.
َلَها ﴿َفَقاَل وقوانينها طبيعتها مع اتفاًقا أي واختياًرا طواعية هلل الكون وطاعة
أو قهًرا وليست حرة طيعة ملكية هي َطاِئِعنَي﴾. أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطْوًعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض

تدمريًا. أو نهبًا
ُمْلُك َلُه الَِّذي ﴿َوتَبَاَرَك اسمه ويتقدس هللا يتبارك واألرض للسموات امللكية وبهذه
أساس البرشية فامللكية األرض. عىل السالم فيتحقق بَيْنَُهَما﴾. َوَما َواْألَْرِض َمَواِت السَّ
والترصف االنتفاع حق له يديه. بني فيما مستخلف اإلنسان األشياء. حول والنزاع الشقاق

االستغالل. أو االحتكار أو بالغري اإلرضار حق له وليس واالستثمار،
ادعاء سواه ألحد يجوز ال َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِمريَاُث ﴿هلِلِ هللا هو وارث لها واألرض
للملكية، طبيعية نتيجة فاملرياث ابن. عن وحفيًدا أب، عن وابنًا جد، عن أبًا وراثتها،
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لليهود قومي وطن لتأسيس بلفور وعد فعل كما يستحق ال ملن يملك ال من إعطاء وليس
فلسطني. يف

﴿أَنَّ والشعوب األنبياء قتلة للعصاة وليس الصالحني لعباده األرض يورِّث وهللا
بَْعِد ِمْن الزَّبُوِر ِيف َكتَبْنَا ﴿َوَلَقْد الزبور يف مدون وهو اِلُحوَن﴾، الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض
بال لشعب األرض يعطي ال القديم فالعهد اِلُحوَن﴾. الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض أَنَّ الذِّْكِر
األرض يفتح الذي الصالح العمل الوراثة رشط األبرياء. وقتل وعىص اعتدى مهما رشط.
ِمْن اْألَْرَض يَِرثُوَن ِللَِّذيَن يَْهِد ﴿أََوَلْم جيل وراء جيًال الصالحة األجيال تتوارثها للجميع.
ُ نَتَبَوَّأ اْألَْرَض ﴿َوأَْوَرثَنَا الجنة لهم من يرثها غريه. دون شعبًا أو عرًقا وليس أَْهِلَها﴾، بَْعِد
مثل شعب عىص فإذا واآلخرة. الدنيا يف هللا لعنهم الذين وليس نََشاءُ﴾. َحيُْث اْلَجنَِّة ِمَن
َوأَْرًضا َوأَْمَواَلُهْم َوِديَاَرُهْم أَْرَضُهْم ﴿َوأَْوَرثَُكْم العصاة أرض الصالحون يرث إرسائيل بني
األول الوارث هو إله يرث الدنيا نهاية ويف الصالح إال األرض عىل يبقى فال تََطئُوَها﴾. َلْم

كله. األمر يرجع إليه يُْرَجُعوَن﴾. َوإَِليْنَا َعَليَْها َوَمْن اْألَْرَض نَِرُث نَْحُن ﴿إِنَّا واألخري
َمَواِت السَّ َغيَْب أَْعَلُم ﴿إِنِّي واألرض السموات غيب يعلم الذي هو وحده وهللا
الوثائق وتحريف التاريخ تزوير من العلم يأتي ال يشء. علمه عىل يخفى وال َواْألَْرِض﴾.
املسجد إقامة وإثبات أرضفلسطني، عىل شعب كأول وجودها إثبات يف إرسائيل تفعل كما
املسجد أنقاض فوق كان كما بنائه إعادة يجب الذي سليمان هيكل أنقاض عىل األقىص
والكذب التآمر يخفى وال َوَجْهَرُكْم﴾. ُكْم ِرسَّ ﴿يَْعَلُم والعلن الرس يعلم الذي وهو األقىص،
اْألَْرِض ُظلَُماِت ِيف َحبٍَّة ﴿َوَال فوقها وما األرض تحت ما يعلم عليه. شعب أو فرد أي من
وليس األقىص املسجد تحت بالحفريات أعلم وهو ُمِبنٍي﴾، ِكتَاٍب ِيف إِالَّ يَاِبٍس َوَال َرْطٍب َوَال
ِكتَاٍب ِيف إِالَّ َواْألَْرِض َماءِ السَّ ِيف َغاِئبٍَة ِمْن ﴿َوَما يشء عنه يغيب ال والبهتان. الزيف مؤرخي
إِنَُّه َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َغيِْب َعاِلُم هللاَ ﴿إِنَّ الصدور تخفي وما األعني خائنة يعلم ُمِبنٍي﴾.

ُدوِر﴾. الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم
آلهة البرش يعتربهم من إهالك عىل قادر فاهلل األرض. يف هللا يعجز أن أحد يستطيع وال
عبد األرض عىل إنسان فكل اْألَْرِض﴾. ِيف َوَمْن ُه َوأُمَّ َمْريََم ابَْن اْلَمِسيَح يُْهِلَك أَْن أََراَد ﴿إِْن
أوتي مهما شعب يستطيع وال َعبًْدا﴾. الرَّْحَمِن آِتي إِالَّ َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َمْن ُكلُّ ﴿إِْن هلل
ال َماءِ﴾. السَّ ِيف َوَال اْألَْرِض ِيف ِبُمْعِجِزيَن أَنْتُْم ﴿َوَما هللا يعجز أن دمار وأسلحة جربوت من
كل اْألَْرِض﴾. ِيف َوَال َمَواِت السَّ ِيف ءٍ َيشْ ِمْن ِليُْعِجَزُه هللاُ َكاَن ﴿َوَما عليه نفسه أحد يستقوي
اْألَْرِض إَِىل ِبأَْمِرِه تَْجِري َعاِصَفًة الرِّيَح ﴿َولُِسَليَْماَن بأمره ة مسريَّ الطبيعة ظواهر من يشء
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﴿يَُدبُِّر الكربى القوى وليس واألرض السموات يف األمر يدبر الذي هو وهللا بَاَرْكنَا﴾. الَِّتي
َفَليَْس ِهللا َداِعَي يُِجْب َال ﴿َوَمْن يعجزه ال هللا يعيص ومن اْألَْرِض﴾. إَِىل َماءِ السَّ ِمَن اْألَْمَر
َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ُجنُوُد ﴿َوهلِلِ واألرض السموات يف هلل والجنود اْألَْرِض﴾. ِيف ِبُمْعِجٍز

املحتلة. فلسطني يف اإلرسائييل الدفاع جيش أو أوغندا يف الرب جيش وليس
َمْن يَْسُجُد ﴿َوهلِلِ الطاعة حق الناس عىل فله ووارثها األرض مالك هو هللا دام وما
أوطانها خارج الشعوب وترشيد األنبياء، قتل العصيان، وليس َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف
البرش من األسياد عبودية من ليتحرروا له اإلسالم حق الناس عىل له أراضيهم. واحتالل
َمْن َلُه يَْسُجُد هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم الطاعة عالمة فالسجود َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم ﴿َوَلُه
العباد. رءوس عىل األرضوالتعايل يف والعلو االستكبار وليس اْألَْرِض﴾. ِيف َوَمْن َمَواِت السَّ ِيف
للناس الرزق يملك فإنه وارثها وهو عليها وَمن األرض مالك هو هللا دام وما
الزيتون، أشجار عىل واالستيالء اآلبار، من املياه وشفط العدوان طريق عن ليس جميًعا
األجنبية املعونات بلغت مهما َواْألَْرِض﴾، َماءِ السَّ ِمَن يَْرُزُقُكْم ﴿َوَمْن املوالح تصدير ومنع
فإنه واألرض السموات مقاليد له دامت وما للشعوب. الطبيعية الثروات عىل واالستيالء
برشط يََشاءُ﴾ ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َمَقاِليُد ﴿َلُه يشاء ملن الرزق يبسط
الظالم غنى اْألَْرِض﴾. ِيف َلبََغْوا ِلِعبَاِدِه الرِّْزَق هللاُ بََسَط ﴿َوَلْو األرض يف الناس يبغي أال
العزيمة ويقوي الهمة يشحذ عليه املعتدى وفقر ليفجر، املعتدي غنى وقتي. املظلوم وفقر

الحقوق. السرتداد
وهو َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىل اْلَمثَُل واألرض﴿َوَلُه السموات يف األعىل املثل هو هللا
الجميع أمامه يتساوى الذي العام املبدأ هو البرشي. للسلوك األول واملعيار األوىل القيمة
والعزة والعلو الكربياء له االجتماعية. الطبقة أو العشرية أو القبيلة أو اللون يف تفرقة بال
يؤلِّه فإنه األرض يف يتكرب وَمن َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف يَاءُ اْلِكْربِ ﴿َوَلُه واألرض السماء يف

األرض. يف إلًها نفسه ب وينصِّ نفسه،
اْلَعِزيُز َوُهَو َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َما هلِلِ ﴿َسبََّح واألرض السموات يف من يسبح وهلل
الحمد له والسالم. العدل أساس هو بينهم. واملساواة البرش لحرية الحافظ فهو اْلَحِكيُم﴾.
فاهلل اْلَعاَلِمنَي﴾. َربِّ اْألَْرِض َوَربِّ َمَواِت السَّ َربِّ اْلَحْمُد ِ ِ َ ﴿ واألرض السموات يف والشكر
هو القديم. العهد يصور كما والعهد والتابوت والعدوان، الجيوش إله إرسائيل، إله ليس
النرص له مختار. شعب يف وليس جميًعا البرش وحدة يف وحدانيته تنعكس الجميع. إله
وهدم األرايض وجرف ورشد وطرد وظلم واعتدى عىص مهما واملعبد واملدينة واألرض

الزيتون. أشجار ونزع املنازل
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األرض اتساع (4)

واألرض السموات مرياث وله واألرض، السموات ملك وله واألرض، السموات إله هللا أن وكما
عليها وأقام األرض مد وحركته. اإلنسان نشاط تستوعب حتى االتساع عىل خلقها فإنه
﴿َواْألَْرَض اإلنسان لحاجات طبًقا موزون بقدر يشء كل من فيها وأنبت لتثبيتها، الجبال
االرتفاع والنهر، فالجبل َمْوُزوٍن﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوأَنْبَتْنَا َرَواِيسَ ِفيَها َوأَْلَقيْنَا َمَدْدنَاَها
َرَواِيسَ ِفيَها َوَجَعَل اْألَْرَض َمدَّ الَِّذي ﴿ُهَو والري للسكن لألرضوللعمران، مظهران والعمق
َرَواِيسَ ِفيَها َوأَْلَقيْنَا َمَدْدنَاَها ﴿َواْألَْرَض األنهار بمياه وللزراعة بالجبال للحماية َوأَنَْهاًرا﴾،
ودعا ُمدَّْت﴾. اْألَْرُض األرض﴿َوإِذَا بامتداد هللا أقسم وقد بَِهيٍج﴾. َزْوٍج ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوأَنْبَتْنَا
التي باألرض وأقسم ُسِطَحْت﴾. َكيَْف اْألَْرِض ﴿َوإَِىل سطحت كيف األرض يف النظر إىل
مغلقة أماكن يف االختناق دون األفق فوق رحبة األرض َطَحاَها﴾. َوَما ﴿َواْألَْرِض طحاها
وليست فضاءً، بل مكانًا وليست سطًحا بل نقطة ليست األرض الناس. عليها يتقاتل
البرش مساواة مثل األرض اتساع عليها. والكد فيها االنتشار والغاية حركة. بل سكونًا
الربق. كرسعة الواسعة آسيا سهول يف اإلسالم انترش لذلك الرسالة؛ ونرش األمانة لحمل

شعابًا فيها وجعل والسعي. وامليش للسري صالحة وجعلها األرضمهدها هللا مد وكما
األرض هللا وضع ُسبًُال﴾. ِفيَها َلُكْم َوَسَلَك َمْهًدا اْألَْرَض َلُكُم َجَعَل ﴿الَِّذي وطرًقا ومسالك
﴿ُهَو مناكبها يف للسري لهم وذللها ِلْألَنَاِم﴾. َوَضَعَها ﴿َواْألَْرَض البرش لُسكنى أي لألنام
سماء فال األرض. ثم السماء هللا خلق َمنَاِكِبَها﴾. ِيف َفاْمُشوا ذَلُوًال اْألَْرَض َلُكُم َجَعَل الَِّذي
يسري حتى كالبساط مدها َدَحاَها﴾. ذَِلَك بَْعَد ﴿َواْألَْرَض قدمني بال رأس وال أرض، بال
كالبساط والعشب بالخرضة وفرشها ِبَساًطا﴾. اْألَْرَض َلُكُم َجَعَل ﴿َوهللاُ الناس عليها
عىل السري من بدًال امليش يف الناس فيسرتيح ِفَراًشا﴾. اْألَْرَض َلُكُم َجَعَل ﴿الَِّذي األخرض
لحاجة يكفي ما فيها ووضع اْلَماِهُدوَن﴾. َفِنْعَم َفَرْشنَاَها ﴿َواْألَْرَض والرمال الحىص
ال عليها. مشيه يف أحد يتعثر ال ِكَفاتًا﴾. اْألَْرَض نَْجَعِل ﴿أََلْم معيشتهم ومتطلبات الناس
مياه يف يغوص وال صناعية. مطبات أو بحجارة يصطدم وال بالوعات. أو حفر يف يقع
لها تمهد لم ملاذا عمر يا عنها لسئلت العراق يف بغلة عثرت لو «وهللا الطافحة. الرصف

الطريق؟»
َواْألَْرُض﴾. َمَواُت السَّ َعْرُضَها ﴿َوَجنٍَّة الدنيا يف األرض اتساع نفس يف الجنة إن بل
الضيق دون األرض اتساع يف للدنيا استمرار فاآلخرة اآلخرة. يف والرباح الدنيا، يف االتساع
يف يقطنون مليونًا ثمانون مرص، يف السكانية الخريطة توزيع يف الحال هو كما والحرش
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وترك مكان، يف السكاني االكتظاظ الصحراء. يف وليس النيل وادى يف مساحتها من ٪٤
يف املستوطنات يزرع عدو مقابل يف األرض. ملساحة تضييًقا خالية خاوية األماكن باقي
االتساع عىل األرض ويبقي األرض. يف واالنتشار االستيطان رقعة لتوسيع الصحراء قلب
األرض يف االستقرار يعرفون ال الرحل والبدو اليمن. إىل لبنان ومن النيل»، إىل الفرات «من
الحدود يعرفون ال والكأل. املاء عن بحثًا الصحراء يف يسريون لالستقرار. واحة كانت إذا إال
يف والعدل السماء يف هللا إال يعرفون ال األرض. مثل االتساع عىل فالصحراء الجغرافية.

األرض.
أَْرُض تَُكْن ﴿أََلْم واجبة والهجرة واسعة، فأرضهللا رحبت بما األرض ضاقت ما فإذا
تتسع فإنها مكان يف ضاقت إذا األرض. من الفرار يجوز فال ِفيَها﴾. َفتَُهاِجُروا َواِسَعًة ِهللا
الهجرة كانت لذلك ُمْدِبِريَن﴾. َولَّيْتُْم ثُمَّ َرُحبَْت ِبَما اْألَْرُض َعَليُْكُم ﴿َوَضاَقْت آخر مكان يف
مرص، إىل فلسطني من ويوسف وموىس الحجاز، إىل العراق من إبراهيم األنبياء، سنة
أو قطر إىل قطر من فلسطني، إىل مرص من طويلة هجرات املدينة، إىل مكة من ومحمد
يَُهاِجْر ﴿َوَمْن آخر مكان يف وتتسع مكان، يف األرض تضيق مدينة. إىل مدينة من قصرية
هجرة فال مؤقتة. هجرة تكون أن برشط َكِثريًا﴾ ُمَراَغًما اْألَْرِض ِيف يَِجْد ِهللا َسِبيِل ِيف
اْألَْرِض ِيف ﴿َفِسيُحوا برشية ورضورة إلهي أمر الواسعة هللا أرض يف السياحة الفتح. بعد
آَمنُوا الَِّذيَن ِعبَاِدَي ﴿يَا واسعة هللا فأرض مكان يف هللا عبادة ضاقت وإن أَْشُهٍر﴾. أَْربََعَة

حدود. بال الروح فإن حدود له الجسم كان فإذا َفاْعبُُدوِن﴾. َفِإيَّاَي َواِسَعٌة أَْرِيض إِنَّ
َوَما َغًدا تَْكِسُب َماذَا نَْفٌس تَْدِري ﴿َوَما هللا سبيل يف للجهاد ميدان كلها األرض
األرض يف ويدفن االتساع، عىل األرض يف املجاهد يموت تَُموُت﴾. أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري
مقابر بني فرق ال ولالستقرار، للسكنى عليها ومنازل ومشاهد مقابر دون االتساع، عىل
مقابر اتخاذ وحرم باألرض، املقابر الوهابية الحركة سوَّت لذلك األحياء. وسكن األموات

مزارات. والصالحني واألولياء األنبياء
آِلَهًة اتََّخذُوا ﴿أَِم وعًدا أو عبادة تأليهها يمكن وال إلًها، األرض ليست ذلك، ومع
عليها واالنتشار له. طاعة فيها والسري هللا، خلق من األرض وَن﴾. يُنِْرشُ ُهْم اْألَْرِض ِمَن
األرض، من قطعة األرض، بألوهية الصهيونية دعوى تبطل ثَم وِمن وشكر. وحمد تسبيح

األرض. من بقعة األرض، وقدسية
الَِّذي ﴿َوُهَو يعود هللا وإىل يخرج ومنها يأتي، إليها مؤقت. األرض يف اإلنسان ووجود
واجتهاد. وكد سعي بعد واختبار وبالء امتحان وهو وَن﴾، تُْحَرشُ َوإَِليِْه اْألَْرِض ِيف ذََرأَُكْم
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الوجود هذا يكون وقد الكادحون. ويغادرها األرض تبقى والكفاح. للعمل ميدان األرض
اْألَْرِض ِيف َلِبثْتُْم َكْم ﴿َقاَل الكهف أهل مثل وعي ال عن أو وعي عن األرض يف املؤقت
بني زماني، وجوده أن اإلنسان يدرك واليقظة الوعي حالة ويف النائم. وحال ِسِننَي﴾ َعَدَد
ِيف يُنَْفُخ ﴿َويَْوَم األكرب الفزع يوم الناس منها يخرج العمر. لحظات يف واملوت الحياة
﴿يَْوَم فيها يولدون كما منها يُبعثون اْألَْرِض﴾. ِيف َوَمْن َمَواِت السَّ ِيف َمْن َفَفِزَع وِر الصُّ
وِر الصُّ ِيف ﴿َونُِفَخ الصور يف النفخ يوم أيًضا وهو َمَواُت﴾، َوالسَّ اْألَْرِض َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ
األرض والصوت. السمع طريق عن االنتباه وهو اْألَْرِض﴾، ِيف َوَمْن َمَواِت السَّ ِيف َمْن َفَصِعَق
أي العصاة من إال العصيان يأتي وال دِْع﴾. الصَّ ذَاِت ﴿َواْألَْرِض بها هللا أقسم وقد تصدع.
اتساعها. ضد األرض يف التقسيمات أصحابها. عىل واملعتدين األرض يف املستوطنني من
االنتشار ضد باألسوار املغلقة املسلحة واملستوطنات مدها. ضد العازل العنرصي والجدار
أَنَُّهْم ﴿َوَظنُّوا وفتحها األرض انتشار من الحصون يف السكنى وال الخوف يمنع ولن فيها.
يُْدِرُكُكُم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما املعتدين، موت من الربوج تمنع ولن ِهللا﴾. ِمَن ُحُصونُُهْم َماِنَعتُُهْم

ُمَشيََّدٍة﴾. بُُروٍج ِيف ُكنْتُْم َوَلْو اْلَمْوُت

األرض يف اإلنسان خالفة (5)

فاإلنسان فيها. ويكد اإلنسان عليها ليميش وسطَّحها ووارثها. مالكها وهو األرض، هللا خلق
إلهي سيايس حكم إىل ذلك يؤدي أن دون تعمريها عن مسئول األرض، يف هللا خليفة
وأمانة مسئولية أي عامة خالفة األرض يف اإلنسان خالفة الحاكمية. باسم «ثيوقراطي»
أن فأبني والجبال واألرض السموات عىل ُعرضت أن بعد واختياًرا طواعية اإلنسان حملها

تخىل. إن وظلًما ، وىفَّ إن عدًال اإلنسان، وحملها منها، وأشفقن يحملنها،
بمفرده اإلنسان ليس َخِليَفًة﴾. اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل ﴿إِنِّي األرض يف هللا خليفة اإلنسان
اْألَْرِض﴾، ِيف َخَالِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿ُهَو وجماعية فردية فالخالفة وأمته. بجماعته بل
أَْن َربُُّكْم َعَىس ﴿َقاَل األرض يف يبقى ال فالظلم العدل. بإقامة مرشوط استخالف وهو
أو ألفعاله بل بشخصه إلنسان ليس فاالختيار اْألَْرِض﴾. ِيف َويَْستَْخِلَفُكْم َعُدوَُّكْم يُْهِلَك
عن والنهي باملعروف األمر ومنها للعالم، مثايل كنظام هللا كلمة لتحقيقه بل بعينه لشعب
يف مشهوًرا أصبح الذي اللفظ بالتمكني، أيًضا يسمى ما وهو البرش، بني واملساواة املنكر
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َمكَّنَّاُكْم ﴿َوَلَقْد عنها املعوقات ورفع سلطتها زيادة أي املرأة تمكني بمعنى االجتماع علم
األوىل النموذج هو فالنبي لألنبياء. هللا مكن وقد َمَعاِيَش﴾. ِفيَها َلُكْم َوَجَعْلنَا اْألَْرِض ِيف

اْألَْرِض﴾. ِيف ِليُوُسَف َمكَّنَّا ﴿َوَكذَِلَك لإلنسان
وليس ريها جرفها، وليس زرعها تدمريها، وليس األرض تعمري أيًضا الخالفة وتعني
ِمَن أَنَْشأَُكْم ﴿ُهَو يموت وعليها يقيم، وفيها األرض يف نشأ فاإلنسان عنها. املاء حجب
عليها والعدوان الغري أرايض احتالل هنا االستعمار يعني وال ِفيَها﴾. َواْستَْعَمَرُكْم اْألَْرِض
املستعمرون فعل كما أحد من عدوانًا وليس ألحد ظلًما ليس فاإلعمار منها، شعبها وطرد

اإلسالمي. والعالم العربي الوطن يف واملستوطنون
وعدم الناس وإطعام وتعمريها زراعتها عن األرضمسئول خزائن عىل أمني واإلنسان
إِنِّي اْألَْرِض َخَزاِئِن َعَىل اْجَعْلِني ﴿َقاَل عنهم والطاقة املياه منع أو حصارهم أو تجويعهم

َعِليٌم﴾. َحِفيٌظ
بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب األرض﴿َوالسَّ يف اإلنسان خالفة لصالح األرضمسخٌر يف يشءٍ وكل
وقوانينها لإلنسان، طيِّعة فالطبيعة الريح. لحركة طبًقا املطر لهبوط َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ
الطاقة من الكهرباء وتوليد الهواء وطواحني والخزانات السدود إقامة مثل إلرادته خاضعة

األمواج. وحركة املياه ومساقط الشمسية
واملؤمن مستضعفني. أو ضعفاء ليسوا فيها والخلفاء األرض، يف قوي خليفة وهو
عن وتخلٍّ للخالفة، وتضييع وهم، فالضعف الضعيف. املؤمن من هللا عند خري القوي
املستضعفني أن التاريخ ويثبت اْألَْرِض﴾. ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا َقالُوا ُكنْتُْم ِفيَم ﴿َقالُوا األمانة
ووراثتها للمستضعفني، األرض خلقت فقد قوة. ضعفهم يتحول حق عىل الذين األرض يف
كل نشأت وقد اْألَْرِض﴾. َمَشاِرَق يُْستَْضَعُفوَن َكانُوا الَِّذيَن اْلَقْوَم ﴿َوأَْوَرثْنَا للمستضعفني
تحولوا ثم النرصانية بداية يف وللنصارى عهده أول يف لإلسالم حدث كما مستضعفة أمة

اْألَْرِض﴾. ِيف ُمْستَْضَعُفوَن َقِليٌل أَنْتُْم إِذْ ﴿َواذُْكُروا قوة إىل
يف قوم استضعف إن واسعة. واألرض معينني. ومكان زمان يف وقتي واالستضعاف
وهجرة الرسول، هجرة يف حدث كما واجبة رحبة فسيحة أرض إىل الهجرة تكون بقعة
فكل َكِثريًا﴾. ُمَراَغًما اْألَْرِض ِيف يَِجْد ِهللا َسِبيِل ِيف يَُهاِجْر ﴿َوَمْن إبراهيم، وهجرة موىس،
األرض تضيق ال البرش. هشاشة هي وتلك عرس. بعده يرس كل أن كما يرس بعده عرس

َرُحبَْت﴾. ِبَما اْألَْرُض َعَليِْهُم ﴿َضاَقْت واسعة هللا فرحمة أحد. عىل
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﴿َقالُوا شهادة واملوت رضوري. عليها والكد فيها الجهاد أي األرض يف والرضب
يجد ال ومن َماتُوا﴾. َما ِعنَْدنَا َكانُوا َلْو ُغزٍّى َكانُوا أَْو اْألَْرِض ِيف بُوا َرضَ إِذَا ِإلِْخَواِنِهْم
﴿َال الخلفية الصفوف يف ومداواتهم املحاربني بخدمة أو بالعلم يجاهد به يجاهد ما
سبيل يف والجهاد ِف﴾. التََّعفُّ ِمَن أَْغِنيَاءَ اْلَجاِهُل يَْحَسبُُهُم اْألَْرِض ِيف بًا َرضْ يَْستَِطيُعوَن
ِيف بْتُْم َرضَ ﴿َوإِذَا الرضورة وقواعد الرشيعة لواقعية تطبيًقا الصالة يف التقصري يبيح هللا

وا﴾. تَْقُرصُ أَْن ُجنَاٌح َعَليُْكْم َفَليَْس اْألَْرِض
والخيالء الكرب منه يستدعي ال ذلك أن إال األرض يف اإلنسان خالفة من وبالرغم
يف الكربياء له الذي هو وحده فاهلل اْألَْرِض﴾. ِيف ُوَن يَتََكربَّ الَِّذيَن آيَاِتَي َعْن ُف ﴿َسأَْرصِ
األرضوالجبال أن إال وبالعالم وبالناس بنفسه لوعيه عظمته من بالرغم فاإلنسان األرض.
األرض. يف فرعون عال وقد ُطوًال﴾. اْلِجبَاَل تَبْلَُغ َوَلْن اْألَْرَض تَْخِرَق َلْن ﴿إِنََّك منه أقوى
َلِمَن َُّه َوإِن اْألَْرِض ِيف َلَعاٍل ِفْرَعْوَن ﴿َوإِنَّ قدرته تعظيم يف واملرسف وتألَّه. ، وتجربَّ ، تكربَّ
َلُكَما ﴿َوتَُكوَن وللمؤمنني لألنبياء بالنفس االعتزاز أي األرض يف الكربياء ِفنَي﴾. اْلُمْرسِ

اْألَْرِض﴾. ِيف يَاءُ اْلِكْربِ
أن من وبدًال األرض. يف دوره يفقد فإنه نقيضها عىل يعمل أو الخالفة عن يتوىل ومن
ُمَحرََّمٌة َفِإنََّها ﴿َقاَل إرسائيل لبنى حدث كما فيها يتوه فإنه ويكرب ويجاهد عليها، يسري
مؤمن غري مرغًما ويجاهد األرض، إىل يثَّاقل ومن اْألَْرِض﴾. ِيف يَتِيُهوَن َسنًَة أَْربَِعنَي َعَليِْهْم
اْألَْرِض﴾. إَِىل اثَّاَقْلتُْم ِهللا َسِبيِل ِيف انِْفُروا َلُكُم ِقيَل إِذَا َلُكْم ﴿َما النفاق من نوًعا يكون به
ِشئْنَا ﴿َلْو عليها، عزة أو رفعة أي ينال ال فيها يسعى أن دون األرض إىل يخلد ومن
يعجز أن األرض يف اإلنسان يستطيع وال َهَواُه﴾. َواتَّبََع اْألَْرِض إَِىل أَْخَلَد َوَلِكنَُّه ِبَها َلَرَفْعنَاُه
﴿أُوَلِئَك الحد تجاوز ما إذا عجزه تثبت اإلنسان لقدرة حدود فهناك إرادته ضد ويعمل هللا
ِمْن اْألَْرِض ِيف َلُهْم ﴿َما بالخيبة يبوء فإنه هللا يعجز ومن اْألَْرِض﴾. ِيف ُمْعِجِزيَن يَُكونُوا َلْم
يستطيع لن فإنه السماء إىل سلًما شيد أو األرض يف نفًقا شق ومهما نَِصرٍي﴾. َوَال َوِيلٍّ
ِبآيٍَة﴾. َفتَأِْتيَُهْم َماءِ السَّ ِيف ُسلًَّما أَْو اْألَْرِض ِيف نََفًقا تَبْتَِغَي أَْن اْستََطْعَت ﴿َفِإِن هللا إعجاز
َحرْيَاَن﴾. اْألَْرِض ِيف يَاِطنُي الشَّ اْستَْهَوتُْه ﴿َكالَِّذي الدنيا واستهوته الغواية يف وقع فقد
ِيف َلُهْم َألَُزيِّنَنَّ أَْغَويْتَِني ِبَما َربِّ ﴿َقاَل األرض يف خالفته من ثأر اإلنسان الشيطان فغواية

َلَها﴾. ِزينًَة اْألَْرِض َعَىل َما َجَعْلنَا َوَألُْغِويَنَُّهْم﴾  ﴿إِنَّا اْألَْرِض
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حالة يف املقاومة يتطلب أحيانًا أنه إال تلقائي طبيعي حر فعل األرض يف والجهاد
يُثِْخَن َحتَّى ى أَْرسَ َلُه يَُكوَن أَْن ِلنَِبيٍّ َكاَن ﴿َما البرش، حياة من جزء فالرصاع العدوان.
َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو الدين يف إكراه فال للجميع. مكفولة اإليمان حرية ذلك ومع اْألَْرِض﴾. ِيف

َجِميًعا﴾. ُكلُُّهْم اْألَْرِض ِيف َمْن َآلَمَن
يبقى. ال زائل عرض فيها وما األرض أن إال األرض يف اإلنسان خالفة من وبالرغم
فيها اإلنسان فعل هو يبقى ما أَْهلَُها﴾. َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت إِذَا ﴿َحتَّى
تم التاريخ. يثبته ما وذلك َواْألَْرُض﴾. َمَواُت السَّ َداَمِت َما ِفيَها ﴿َخاِلِديَن عليها به ويخلد
َكْم يََرْوا ﴿أََلْم العدل قانون يتبعوا لم ألنهم منهم ضاعت ثم األرض من الناس تمكني
العمل يف املتنافسون، فلينافس ذلك ويف اْألَْرِض﴾. ِيف َمكَّنَّاُهْم َقْرٍن ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن أَْهَلْكنَا
اِلُحوَن الصَّ ِمنُْهُم أَُمًما اْألَْرِض ِيف ﴿َوَقطَّْعنَاُهْم األمم جميع عن نحوه والسبق الصالح
والتمييز لالعتبار، وسيلة باآلثار والعربة التاريخ يف التأمل كان لذلك ذَِلَك﴾. ُدوَن َوِمنُْهْم
َقبِْلُكْم ِمْن َخَلْت ﴿َقْد الدنيا زينة عريض، هو وما الصالح، العمل جوهري، هو ما بني
ِسريُوا ﴿ُقْل تصديق أفضل والتجربة شاهد، خري هو فالتاريخ اْألَْرِض﴾. ِيف َفِسريُوا ُسنٌَن

اْلُمَكذِِّبنَي﴾. َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف انُْظُروا ثُمَّ اْألَْرِض ِيف
حتى خسارته يعوض أن مسئولياته عن تخىل إن األرض يف الخليفة يستطيع ولن
وجاء الحياة يف العمل وقت انتهى فقد نفسه. ليفتدي ذهبًا األرض يف ما بملء أتى ولو
ر يكفِّ أن يستطيع وال اْفتََدى﴾. َوَلِو ذََهبًا اْألَْرِض ِمْلءُ أََحِدِهْم ِمْن يُْقبََل ﴿َفَلْن الحساب يوم
َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َما َلُهْم أَنَّ َلْو َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ األرض يف ما بكل يفتديها أو نفسه عن
تنفع ال الحساب فساعة ِمنُْهْم﴾. تُُقبَِّل َما اْلِقيَاَمِة يَْوِم َعذَاِب ِمْن ِبِه ِليَْفتَُدوا َمَعُه َوِمثَْلُه
وقت الدنيا، انتهت ِبِه﴾. َالْفتََدْت اْألَْرِض ِيف َما َظَلَمْت نَْفٍس ِلُكلِّ أَنَّ ﴿َوَلْو الفدية فيها
َلْم ﴿َوالَِّذيَن الفداء أو الندم ينفع ال حينئٍذ النتيجة. إلعالن اآلخرة وجاءت والكفاح، العمل

َجِميًعا﴾. اْألَْرِض ِيف َما َلُهْم أَنَّ َلْو َلُه يَْستَِجيبُوا

األرض يف االستقرار (6)

يستقر لإلنسان. ومقر مستودع أيًضا ولكنها وارثها وهو هلل ملًكا فقط األرض ليست
وينفق منها، ويأكل فيها ويعمل عليها، ينترش منها. إخراجه ويقاوم بها، ويتشبث عليها

العمران. ويقيم املدينة يؤسس وعليها رزقه. من غريه عىل
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اْألَْرَض﴾. أَبَْرَح ﴿َفَلْن هللا لكلمة إعالءً بها وللتمسك للهجرة. وليست للسكن األرض

بَْعِدِهْم﴾. ِمْن اْألَْرَض َُّكُم ﴿َوَلنُْسِكنَن للعصاة وليس للمتقني إلهي أمر األرض يف السكن
َفِإذَا اْألَْرَض ﴿اْسُكنُوا والعصيان الجحود وليس والطاعة التقوى األرض يف السكن فرشط
وليس استحقاق مقدمة، وليس نتيجة األرض يف السكن َلِفيًفا﴾. ِبُكْم ِجئْنَا اْآلِخَرِة وَْعُد َجاءَ
اإلنسان لجهد نتيجة هو َمَقاِمي﴾. َخاَف ِلَمْن ذَِلَك بَْعِدِهْم ِمْن اْألَْرَض َُّكُم ﴿َوَلنُْسِكنَن ا حقٍّ

الصهيونية. يف الحال هو كما خاص لشعب إلهي وعد من مكتسبًا ا حقٍّ وليس وكسبه
ِليُْخِرُجوَك اْألَْرِض ِمَن َليَْستَِفزُّونََك َكاُدوا ﴿َوإِْن العصاة غاية األرض من واإلخراج
يَْستَِفزَُّهْم أَْن ﴿َفأََراَد األرض من شعبه من جزء إخراج أراد ألنه فرعون هلك وقد ِمنَْها﴾.
الضحايا ضدها يثور جريمة األرض من اإلخراج َجِميًعا﴾. َمَعُه َوَمْن َفأَْغَرْقنَاُه اْألَْرِض ِمَن
إِْن ﴿َقالُوا لألنبياء العصاه تهمة وهي تَأُْمُروَن﴾. َفَماذَا أَْرِضُكْم ِمْن يُْخِرَجُكْم أَْن ﴿يُِريُد
أن والحقيقة موىس. فرعون اتهم كما أَْرِضُكْم﴾ ِمْن يُْخِرَجاُكْم أَْن يُِريَداِن َلَساِحَراِن َهذَاِن
بل أرضهم من الناس يخرج سحًرا الوحي ليس الطغاة. ربقة من للبرش تحرر الوحي
يُْخِرَجُكْم أَْن ﴿يُِريُد والطغيان البغي نظم من كلها األرض لتحرير بنفسه يجهر حق هو
حتى املؤقتة والهجرة الطغاة من التحرر إما االختيار اإلنسان وعىل ِبِسْحِرِه﴾. أَْرِضُكْم ِمْن
واتباع ِملَِّتنَا﴾. ِيف َلتَُعوُدنَّ أَْو أَْرِضنَا ِمْن ﴿َلنُْخِرَجنَُّكْم لهم االستسالم أو والفتح العودة
والترشيد والنفي منها واإلبعاد األرض من الطرد إىل يؤدي قد التحرر واختيار الهدى
أَْرِضنَا﴾. ِمْن نُتََخطَّْف َمَعَك اْلُهَدى نَتَِّبِع إِْن ﴿َوَقالُوا الالجئني من شعبًا البالد أهل فيصبح
اليهود عاش األحقية. بدعوى غريه أرض إىل أرضه يرتك ال استقر. حيث يعيش شعب كل
والؤه عليًما. حفيًظا األرض، خزائن عىل وزيًرا أصبح والذى يوسف هجرة منذ مرص يف
فلسطني إىل منها والخروج تبنياه. اللذين والديه من املثوى وإكرام بالنعمة اعرتاًفا ملرص
من يوشع فعل ما هو موىس. هدف كان وال األنبياء، يقره ال عدوان الكنعانيني وإخراج
أرض إليجاد خرضاء أرض يف ل ُرحَّ بدو من واالستقرار الغري أرض عىل استيالء بعده،
وليس طرًدا جواًرا، وليس عدوانًا سلًما، وليس حربًا عليها يستقرون التيه بعد لليهود

للضيف. إكراًما وليس إرهابًا مشاركة، وليس استيطانًا أخوة، وليس عنرصية كرًما،
وبال مجاني، نحو وعىل رشوط، بال أرض يف معني لشعب دائم إسكان يوجد وال
هللاُ َكتََب الَِّتي َسَة اْلُمَقدَّ اْألَْرَض اْدُخلُوا َقْوِم ﴿يَا صالح وعمل وطاعة تقوى من مقابل
أرض فلسطني وسالم. أمن يف غريهم مع يعيشون املؤمنني من جماعة باعتبارهم َلُكْم﴾
شعب عند وليست العالم وسط ألنها ذاتها يف مقدسة وهي األنبياء. مهبط ألنها مقدسة
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موىس تزوج وقد مثلها. مقدسة عليها الحياة التقديس. ضد فيها والعدوان القتل بعينه.
انقلب ثم األمني. القوي وهو مزارًعا، مدين قوم مع وعمل مدين شيخ ابنتي إحدى من

بالليل. غدًرا نساءهم وسبوا أبناءهم وقتلوا مدين عىل اليهود
﴿َفِسيُحوا عليها والسعي فيها والرحلة األرض يف االنتشار يأتي االستقرار وبعد
للسكن والفتح، للزراعة والحركة، لالستقرار مكان فاألرض أَْشُهٍر﴾. أَْربََعَة اْألَْرِض ِيف
كل يف التوحيد ينرش رسالة. ومبلغ أمانة، حامل اإلنسان واالنتشار. للغرس والهجرة،
والتوحيد هلل. والحكم فاألرضهلل ومغاربها. األرض مشارق يف اإلنسانية به وتتحرر مكان.
والحقيقة واحدة، واإلنسانية واحد، هللا أن مثل واحدة األرض قسمة. وال حدوًدا يعرف ال

واحدة.
األرض يف السكن انتهى العمل وقت انتهى ما فإذا للعمل. األرض يف واالستقرار
السماء. يف كان أن بعد وبنيه آلدم واختبار امتحان األرض يف السكن آخرون. قوم وجاء
اْألَْرِض ِيف َوَلُكْم َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم اْهِبُطوا ﴿ُقْلنَا األرض إىل هبط وعمله الحرة وبإرادته
يرتكها التي آثاره يف خلوده باقية. واألرض عليها مارٌّ اإلنسان ِحنٍي﴾. إَِىل َوَمتَاٌع ُمْستََقرٌّ
جيل، وراء جيًال األرض يف يرتاكم الصالح والعمل وتاريخ. جغرافيا فاألرض األرض. يف

يشء. كل يرجع هللا وإىل وجماعية. فردية مسئولية
اإلنسان يشكِّلها خام مادة إلرادته، مطيعة له، طيعة اإلنساني للفعل قابلة واألرض
﴿َوَجَعَل والرشب واالنتقال األرض لزراعة األنهار وفيها َقَراًرا﴾. اْألَْرَض َجَعَل ْن ﴿أَمَّ
البحار، عرب بالفلك ويسري بيوتًا، فيها وينحت الجبال، اإلنسان يشق أَنَْهاًرا﴾. ِخَالَلَها
الطبيعة مع التعامل عىل اإلنسان قدرة أي املدنية تنشأ وهنا السماء. يف الطري يف ويرغب
والعيش باآلخر، اقرتان واألنس النسيان. من وليس األنس من اإلنسان لصالحه. لتسخريها
األرض أفق يف جماعة يف بل األرض من ركن يف منعزًال اإلنسان يعيش ال الجماعة. مع

حدود. بال الفسيح
يُستخرج ومما فتخرض، األمطار من عليها يهبط مما والكسب الرزق واألرضمصدر
﴿ُقْل اإلنسان لصالح املسخرة الطبيعة بفعل األرض ومن السماء من فالرزق معادن. من
والوساطات العموالت طريق عن رسيع كسب يوجد فال َواْألَْرِض﴾. َماءِ السَّ ِمَن يَْرُزُقُكْم َمْن
املرشوع والكسب الحالل للطعام واألرضمصدر القيمة. مصدر وحده العمل باإلنتاج. بل
يفعل كما والتبذير والهدر للنهب وليست َطيِّبًا﴾، َحَالًال اْألَْرِض ِيف ا ِممَّ ُكلُوا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا
وليست الناس منها يأكل وزرع، أعناب من جنات السماء، يف الجنة مثل األرض السفهاء.
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والصومال وتشاد السودان يف اآلن يشاهد كما والرضع الزرع فيها يموت قاحلة أرًضا
نبت َوَزْرٌع﴾. أَْعنَاٍب ِمْن َوَجنَّاٌت ُمتََجاِوَراٌت ِقَطٌع اْألَْرِض ﴿َوِيف وبنجالديش وإثيوبيا
أَنْبَتَُكْم ﴿َوهللاُ اإلنسان زرع والنبات األرض، زرع فاإلنسان النبات. مثل األرض يف اإلنسان
روح باعتبارها واالرتقاء والنشوء النماء فلسفة إقبال صاغ لذلك نَبَاتًا﴾. اْألَْرِض ِمَن

اإلسالم.
َكَسبْتُْم َما َطيِّبَاِت ِمْن ﴿أنِْفُقوا االستغالل أو لالحتكار وليس لإلنفاق، الرزق وهذا
نَاَقُة َهِذِه َقْوِم ﴿َويَا حيوان وال إنسان رزقها من يُمنع ال اْألَْرِض﴾. ِمَن َلُكْم أَْخَرْجنَا ا َوِممَّ
هي وال أطعمتها هي فال هرة يف امرأة عذبت وقد ِهللا﴾. أَْرِض ِيف تَأُْكْل َفذَُروَها آيًَة َلُكْم ِهللا
إنسانًا رطب كبد ذي لكل للجميع. رزق األرض ففي األرض. خشاش من تأكل تركتها
وال قوم عند الثروات ترتاكم فال ِرْزُقَها﴾. ِهللا َعَىل إِالَّ اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما حيوانًا أو

مسلمني. غري أو مسلمني وقحًطا، جوًعا املاليني تموت
وحدهما والثروة القوة عىل تأسست إن العمران. ويتأسس املدنية تقوم األرض وعىل
تأسست وإن َوَعَمُروَها﴾. اْألَْرَض َوأَثَاُروا ُقوًَّة ِمنُْهْم أََشدَّ ﴿َكانُوا قصريًا، عمرها يكون
ِمْن تَتَِّخذُوَن اْألَْرِض ِيف ﴿َوبَوَّأَُكْم عمرها يطول والطاعة التقوى عىل والعمران املدنية
الثروة. أو القوة وليس التاريخ قانون فالفضيلة بُيُوتًا﴾. اْلِجبَاَل َوتَنِْحتُوَن ُقُصوًرا ُسُهولَِها
الزيتون أشجار واقتالع األرايض وتجريف والتدمري التخريب عىل الحضارة تقوم ال
يكون ذلك يفعل ومن أهلها. وطرد تسميمها أو اآلبار من املياه وشفط املباني وهدم
ويعيد فيها ليستقر له هللا خلقها لإلنسان. اختبار األرض عىل الحياة وثمود. كعاد مصريه
حياة من ويحولها فيها الحياة صنع يف يشارك فاإلنسان وإرادته. بعقله وتشكيلها خلقها
والتاريخ. الحضارة صانع واإلنسان والحياة األرض خالق هللا عمرانية. حياة إىل عضوية

األرضالخرضاء (7)

زوج كل من وتنبت وتربو فتهتز املاء عليها ينزل التي الخرضاء لألرض القرآن تصوير إن
الخرضاء األرض فصورة وريها. لزراعتها األرض نحو بالتوجه للعرب إيحاء هو بهيج
اإلنساني للسلوك موجه فالقرآن اإلنساني. الذهن يف أيًضا صورتها هي اإللهي الذهن يف
ِيف أَْحَصيْنَاُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلَّ يشء كل به القرآن العمران. وبناء األرض يف العمل عىل وواقع
كل به بمعنى ولكن الحلول بمعنى ليس ءٍ﴾. َيشْ ِمْن اْلِكتَاِب ِيف َفرَّْطنَا ﴿َما ُمِبنٍي﴾، إَِماٍم
عاشوا الذين القدماء من للعالم رؤانا نستمد زلنا وما واملنظور. والرؤية واإلرشاد التوجه

84



األرض

تاريخية مرحلة ويف آخر عرص يف نعيش ونحن ولَّت، تاريخية مرحلة ويف مىض عرص يف
فال املحدثني من ننقلها أو الندرة، إىل الوفرة ومن االنكسار، إىل االنتصار من جديدة،
الوطنية. الثقافة من الداخيل والدافع الشعبية املشاركة تنقصها إذ التنموية خططنا تنجح
فقط ليس األرض نحو التوجه أخرى، تجربة عىل اإلسالمي اليسار يقوم لذلك
لتحرير نزرعه ما ونحصد ننتجه، ما نأكل حتى للزراعة أيًضا بل والعمران للتحرير
والغذاء. القمح توريد ومنع بقطعها والتهديد الخارجية املعونات من الوطنية اإلرادة
ونحن قمًحا. تستورد وال تنتج، ما تأكل نسمة املليار فوق يقطنها التي القارة شبه فالهند
جانب، من والجفاف القحط أراضينا يعم املسلمني من والنصف املليار من يقرب ما

القرآن؟ يف األرض صورة هي فما آخر. جانب يف والفيضان والغرق
َربََّك َلنَا ﴿َفادُْع الناس إليها يهرع الجافة. القاحلة األرض وليست لإلنبات األرض
يفعل كما عليها املاء إنزال بفعل تنبت األرض بَْقِلَها﴾. ِمْن اْألَْرُض تُنِْبُت ا ِممَّ َلنَا يُْخِرْج
﴿ُسبَْحاَن املياه مصادر عن والبحث السدود وإقامة اآلبار لحفر لإلنسان درًسا املطر
عشب إىل فيتحول األرض بنبات املاء يختلط اْألَْرُض﴾. تُنِْبُت ا ِممَّ ُكلََّها اْألَْزَواَج َخَلَق الَِّذي
تربر أسطورة املياه فندرة اْألَْرِض﴾. نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه ﴿َكَماءٍ وأشجار
ويف حدائقهم، لري املستوطنون سلبها التي املياه حول فلسطني يف القادمة الحرب اندالع
طوًعا األرض فيهجروا وعطًشا جوًعا يموتوا حتى الفلسطينيني آبار تسميم الوقت نفس

كراهية. أو
َفاْلتََقى ُعيُونًا اْألَْرَض ْرنَا ﴿َوَفجَّ األرضعيونًا من ويتفجر مطًرا السماء من املاء يهبط
موىس فعل كما النبوة عىل دليل األرض من الينابيع وتفجري ُقِدَر﴾. َقْد أَْمٍر َعَىل اْلَماءُ
َلنَا تَْفُجَر َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا العيون منه فانفجرت بعصاه الحجر رضب عندما
أخرى وعيون للمياه وآبار عيون بها قاحلة. العربية الصحراء ليست يَنْبُوًعا﴾. اْألَْرِض ِمَن
يعربون األنبياء منها خرج التي الصحراء إن للصناعة. والنفط للزراعة، املاء للنفط، وآبار

غني. وهللا فقرية تكون أن يمكن ال التوحيد باسم الالنهائية آفاقها عن
وتختزن مسامها يف فتنفذ األرض فوق املرتاكمة األمطار مياه من العيون نشأت وقد
يسلك اْألَْرِض﴾. ِيف َفأَْسَكنَّاُه ِبَقَدٍر َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َوأَنَْزْلنَا الحاجة حني ثراها تحت
اْألَْرِض﴾. ِيف يَنَاِبيَع َفَسَلَكُه َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿أَنَْزَل الحاجة لحني األرض ينابيع يف املاء
يف فيضانات إىل يتحول بالجوار واملياه والحبشة والصومال ومايل السودان يف العطش
الطبيعة مع التعامل عىل املسلمني من وعجز البرش من تخطيط سوء وبنجالدش الهند

العمران. لصالح قوانينها وتسخري
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فيها فقط يدفن وال األحياء عليها يعيش امليتة. وليست الحية األرض هي األرض
أرايض إىل يشار لذلك َحبٍّا﴾. ِمنَْها َوأَْخَرْجنَا أَْحيَيْنَاَها اْلَميْتَُة اْألَْرُض َلُهُم ﴿َوآيٌَة األموات
وهي والجفاف. القحط وبالد والعطش، الجوع أرايض بأنها وآسيا أفريقيا يف املسلمني
األرض، فوق وزرع مياه باستمرار. الغربي املستعمر هدف وكانت والزرع. باملياه مملوءة
بالشعب العناية لعدم النيل دلتا إىل العطش امتد لقد بل األرض. تحت وثروات ومعادن
األحمر البحر سواحل وعىل الشمايل الساحل يف السياحية القرى يف املياه تتوفر بينما
أصبح املاء ألن للقادرين وبيعها املياه خصخصة إىل قادم والطريق وامليسورين. لألغنياء
حث وقد الرضوريات. من وليس الكماليات من ا، حقٍّ وليس تجارة خدمة، وليس سلعة
رشكاء «الناس مشهور والحديث السبيل. والبن للناس عامة املياه تكون أن عىل الرشع
حنفيات حتى اإلسالمية العمارة جوانب من «السبيل» وكان والنار». والكأل املاء ثالث: يف

قريب. عهد إىل بعد املياه تدخلها لم التي األحياء يف العامة البلدية
والنماء الجماد. من أقوى فالحياة القاحلة. األرض يف وقوته الصخر، يف فعل له املاء
مصادره َزْرًعا﴾. ِبِه َفنُْخِرُج اْلُجُرِز اْألَْرِض إَِىل اْلَماءَ نَُسوُق أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم املوت من أقوى
مدى عىل بها لالنتفاع األمطار مياه تخزين اإلنسان ومهمة واآلبار. والعيون األمطار مياه
الجنة األرض. باطن يف املختزنة املياه من لالستفادة اآلبار وحفر العيون وتفجري العام،
من إبراهيم أوالد يهلك ال حتى زمزم مياه هللا وفجر قاحلة. صحراء وليست أنهار بها
املياه وليست النظيفة املباركة املياه وهي للمسلمني. ا وحجٍّ مزاًرا وأصبحت العطش،
مرًضا الحياة بني اختياًرا منها، للشاربني األمراض تحمل التي الراكدة الربك من اآلسنة
نصفها يضيع حيث الجنوب إىل الشمال من الجليد جبال لجر حاجة وال عطًشا. والهالك
األرض فوق موفورة الطبيعية واملياه البحار مياه تحلية أو البحار مياه يف الذوبان من

للزراعة. وال للرشب صالحة ليست وهي وتحتها.
اْألَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم فتخرض األرض عىل املاء ينزل
األصفر األلوان، جماليات القرآن ويستعمل الرياح. تذروه أصفر هشيًما وليست ًة﴾ ُمْخَرضَّ
والحديد للنار رمًزا واألحمر الزراعة، عىل الحث أجل من والجفاف والعطش للقحط رمًزا
للصفا رمًزا واألبيض والذنب، واليأس للعتمة رمًزا واألسود الصناعة، نحو الدفع أجل من

واألمل. والنقاء
هللاُ أَنَْزَل ﴿َوَما نبات إىل واألرض حياة، إىل الجماد ل يحوِّ واملاء األرض. حياة الخرضة
العربية الدول معظم أعالم كانت وقد َمْوتَِها﴾. بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا َماءٍ ِمْن َماءِ السَّ ِمَن
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املسرية يف للسالم رمًزا األخرض اللون أصبح ثم األرض. الخرضار رمًزا خرضاء اإلسالمية
رمًزا أصبح بل األخرض». «الكتاب يف الحال هو كما األيديولوجي االستقالل أو الخرضاء
للنماء رمًزا الخرضاء واألردية الخرضاء، والبيارق الخرضاء، العمامة الصوفية، الطرق إىل

والفقراء. الزهاد من كانوا وإن الروح وثراء
وحيت تحركت وربت، اهتزت املاء عليها أنزل فإذا ساكنة. هامدة ثابتة األرض
طاقة وحركة، نماء فالحياة َوَربَْت﴾. اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها أَنَْزْلنَا َفِإذَا َهاِمَدًة اْألَْرَض ﴿َوتََرى
وإذا التطور. مسار عن والتخلف والخمول والجمود بالثبات املسلمون يُتهم ال حتى وتطور
دليلني الصوفية لدى واألحوال املقامات يف واالرتقاء اإلسالم يف الحركة مبدأ هو االجتهاد كان
للفكر. القرين هو والخرضة املاء طريق األرضعن حركة فإن الفكر يف والنماء التطور عىل

األرض إصالح (8)

هو اإلفساد كان وملا للخراب. وليس للتعمري لإلفساد، وليس لإلصالح موطن واألرض
هو اإلفساد ألن اإلصالح لفظ من أكثر األرض يف اإلفساد لفظ استُعمل فقط الشائع
واإلصالح البني، ذات إصالح يف أكثر اإلصالح واستُعمل العمران. القايضعىل وهو األخطر،

الناس. بني واإلصالح الزوجني، بني
يعني فال األرض. يف الفساد من جزء هو واالقتصادي والسيايس االجتماعي والفساد
الفلسطينية األرض عىل الحياة مظاهر بتدمري إرسائيل تفعله ما فقط األرض يف الفساد
املستعمر من الفساد يكون ما وعادة يتحرك. يشء كل قتل فيتنام، يف أمريكا فعلت وكما
تزوير مثل البالد أهل من الحكام من الداخيل اإلفساد أيًضا ولكنه واملعتدي، واملحتل
واحتكار األموال، وتهريب الصحف، تحرير وحبسرؤساء املعارضني، واعتقال االنتخابات،
والعموالت، والرشاوى القلة، أيدي يف األموال رءوس وتراكم واألسمنت، الحديد تجارة
االستعمار بعد ما مرحلة ظواهر أهم من الفساد ظاهرة أصبحت بل الرضيبي. والتهرب

الوطنية. الدول وقيام
اْلَحقُّ اتَّبََع ﴿َوَلِو الحق، هو فيها اإلصالح وبالتايل لألهواء، اتباع األرض يف اإلفساد
فسدت إذا السماء. إىل األرض من الفساد ويمتد بل َواْألَْرُض﴾. َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم
للمصلحة تغليب اإلفساد الفعل. نتائج أي األرض، فسدت الفعل، أسس أي السماء،

الحق. عىل واملحسوبية الغرية، عىل األنانية وإيثار العامة، املصلحة عىل الشخصية
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ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن األرواح، وإزهاق األبرياء قتل األرض يف الفساد مظاهر ومن
واملعتقالت السجون يف يحدث ما وهو َجِميًعا﴾، النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس
يف إرسائيل تفعل كما الخارج من والعدوان الحكم، نظم من كثري تفعل كما الداخل يف
اْألَْرِض ِيف ﴿َويَْسَعْوَن اإلفساد، جزاء وهو النفس قتل األرض يف اإلفساد يعادل فلسطني.
اْألَْرِض﴾. ِمَن يُنَْفْوا أَْو ِخَالٍف ِمْن َوأَْرُجلُُهْم أَيِْديِهْم تَُقطََّع أَْو يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَْن َفَساًدا
الفساد. موطن األرض عن اإلبعاد بل القصاص طريق عن بالرضورة الفساد منع ليس

النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال حقوقهم، من والنيل أشياءهم الناس إبخاس األرض يف اإلفساد
املفضول وتقديم والواجبات، الحقوق يف املساواة وعدم اْألَْرِض﴾. ِيف تُْفِسُدوا َوَال أَْشيَاءَُهْم

والرشوة. الوساطة طريق عن األفضل عىل
َوَقْوَمُه ُموَىس ﴿أَتَذَُر األرض، يف باإلفساد اتهامهم األنبياء عصيان مظاهر ومن
أفعاًال يكونا أن قبل وأحكام رؤى واإلصالح فاإلفساد َوآِلَهتََك﴾. َويَذََرَك اْألَْرِض ِيف ِليُْفِسُدوا
قتلها، أو النفس إحياء مثل موضوعية مقاييس لهما واإلصالح اإلفساد ذلك ومع وأعماًال.

املوضوعية. باملعايري تضحية إىل الذاتية الرؤى تتحول فال تخريبها. أو األرض إعمار
ِيف ِلنُْفِسَد ِجئْنَا َما َعِلْمتُْم َلَقْد تَاهللِ ﴿َقالُوا األرض، يف يفسدون ال واألخيار األنبياء
األفضل نحو تغيري والوحي إصالح، والنبوة مصلح، فالنبي َساِرِقنَي﴾. ُكنَّا َوَما اْألَْرِض
مبادئ تحقيق ويف وحريته اإلنساني الوعي استقالل يف الوحي ساهم فقد اجتماعي. ورقي

املجتمع. يف واملساواة العدالة
اْلِكتَاِب ِيف اِئيَل إِْرسَ بَنِي إَِىل ﴿َوَقَضيْنَا إرسائيل، بني شيم من األرض يف واإلفساد
الزراعية، األرايض بتجريف فلسطني يف حاليٍّا إرسائيل تفعله ما وهو اْألَْرِض﴾، ِيف َلتُْفِسُدنَّ
واغتيال والشيوخ، والنساء األطفال األبرياء، وقتل املنازل، وهدم الزيتون، أشجار وتدمري
للعنرصية نتيجة وهو العازل، العنرصي الجدار وإقامة املستوطنات، وزرع املقاومة،
والخراب لهم اإلعمار لهم، والعدم لهم البناء لغريهم، واملوت لهم الحياة اإلرسائيلية،
ذَا ﴿يَا الشامل الدمار وأسلحة بالحروب األرض يف مفسدة الكربى القوى كذلك لغريهم.
بدًال كله العالم عىل السيطرة تبغي فهي اْألَْرِض﴾. ِيف ُمْفِسُدوَن َوَمأُْجوَج يَأُْجوَج إِنَّ اْلَقْرننَْيِ
األرض يف تفسد العليا والطبقة الحاكمة والنخبة واحد. إله إال يحكمه ال والعالم هللا، من
ضد واألغنياء األغلبية، ضد األقلية وهم اْألَْرِض﴾. ِيف يُْفِسُدوَن َرْهٍط ِتْسَعُة اْلَمِدينَِة ِيف ﴿َوَكاَن
األغلبية. عىل توزيعها دون القلة يدي بني والسلطة الثروة احتكار يجوز ال لذلك الفقراء.
تُْفِسُدوا أَْن تََولَّيْتُْم إِْن َعَسيْتُْم ﴿َفَهْل أصلحوا، ما يفسدون الثورات عىل واالنقالبيون
وهو الثانية، الجمهورية إىل األوىل الجمهورية من مرص تاريخ يف حدث كما اْألَْرِض﴾، ِيف
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معرفة بعد تم ألنه مزدوجة جريمة اإلصالح بعد فاإلفساد املبدئي. اإلفساد من أسوأ
وإفساده. تدمريه ثم وإتمامه اإلصالح

هو والفساد الثابت هو اإلصالح ألن إصالحها، بعد األرض يف اإلفساد ويستحيل
إِْصَالِحَها بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال الطارئ، هو واإلفساد الباقي هو اإلصالح املتحول.
هللا من الخوف عدم نتيجة واإلفساد اإلعمار، يف طمع فاإلصالح َوَطَمًعا﴾. َخْوًفا َواْدُعوُه
ليس األرض. ويف السماء يف والعقوبة الرقابة وأجهزة واملحاسبة والدولة القانون من أي
ِيف َكاْلُمْفِسِديَن اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا ﴿الَِّذيَن كاإلصالح اإلفساد وال كاإلفساد، اإلصالح

الحكم. عىل قادران العيانية واملشاهدة العقيل فالتمييز اْألَْرِض﴾.
النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال واإلفساد، اإلصالح جدل يف مقاومة فعل األرض يف واإلصالح
ومقاومة الفساد معارضة يواجه جهاد. فاإلصالح اْألَْرُض﴾. َلَفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهْم

املفسدين.
إِنََّما َقالُوا اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا َال َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا إلهي، أمر األرض يف الفساد ومنع
تعثوا وال هللا نعم ﴿واذكروا األرض، يف الفساد من تمنع هللا نعم وذكر ُمْصِلُحوَن﴾. نَْحُن
ِمْن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوَال املصلحني من أيًضا برشي أمر وهو مفسدين﴾، األرض يف
الَِّذيَن َواتَّبََع ِمنُْهْم أَنَْجيْنَا ْن ِممَّ َقِليًال إِالَّ اْألَْرِض ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم

ُمْجِرِمنَي﴾. َوَكانُوا ِفيِه أُتِْرُفوا َما َظَلُموا
املجتمع وتفكك األرحام قطع مثل املوصول، قطع األرض يف اإلفساد مظاهر ومن
الفساد اْألَْرِض﴾. ِيف َويُْفِسُدوَن يُوَصَل أَْن ِبِه هللاُ أََمَر َما ﴿َويَْقَطُعوَن الجماعة، يف والفرقة

قوة. واإلصالح فرقة،
ِيف ﴿َويَْسَعْوَن املفسدين، وال الفساد يحب ال وهللا األرض يف اإلنسان يفسد وكيف
يف املصلح اإلصالح. إىل الطريق هو إذن هللا ذكر اْلُمْفِسِديَن﴾. يُِحبُّ َال َوهللاُ َفَساًدا اْألَْرِض
أن حني يف هللا. مع عالقة يف اإلنسان يضع اإلصالح املفسد. بعكس هللا مع حسنة عالقة
للضمري. كيل غياب واإلفساد الحي. الضمري هو اإلصالح هللا. مع عالقة كل يقطع اإلفساد

األرض يف فساد (9)

األرض يف يفسدون فهم اليوم. سلوكهم عىل تدل الكريم القرآن يف إرسائيل بني أوصاف
اْلِكتَاِب ِيف اِئيَل إِْرسَ بَنِي إَِىل ﴿َوَقَضيْنَا اإلصالح، السماوية الرساالت وجوهر يصلحون. وال
والقتل أرضه خارج بالطرد الفلسطيني للشعب الجماعية فاإلبادة األَْرِض﴾. ِيف َلتُْفِسُدنَّ
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يسمعون ال األرض. يف فساد ذلك كل غزة، عىل األخري والعدوان واالستيطان والسجن
معاهدة، عىل يحافظون وال ميثاًقا أو عهًدا يراعون أو قانونًا يطيعون أو عدل أو لحق
الشيطان وعبدوا الحق تركوا ولكنهم هللاَ﴾. إِال تَْعبُُدوَن ال اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِميثَاَق أََخذْنَا ﴿َوإِذْ
ذكرى تنفعهم ولم وثرواتهم. أراضيهم عىل واستولوا القبائل وحاربوا الدنيا إىل واتجهوا
فرعون من هللا ونجاهم ُرُسًال﴾. إَِليِْهْم َوأَْرَسْلنَا اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِميثَاَق أََخذْنَا ﴿َلَقْد الرسل،
التمسك يف ويغالون َوُجنُوُدُه﴾. ِفْرَعْوُن َفأَتْبََعُهْم اْلبَْحَر اِئيَل إِْرسَ ِببَنِي ﴿َوَجاَوْزنَا وجنوده،
يف ويستكربون امللوك. لرغبات طبًقا هللا كالم ويبدلون الربا، يأكلون ذلك ومع بأشكالها.
إحساًسا خاصة وأمريكا أوروبا معهم، العالم يدَّعون. كما وأحباؤه هللا أبناء ألنهم األرض
االندماج ورفضهم لعنرصيتهم واضطهاد جرائم من حقهم يف اقرتفوه ملا تجاههم بالذنب
﴿َوَشِهَد الرشقية، أملانيا أو روسيا أو فرنسا أو أملانيا يف فيها يعيشون التي القوميات يف
يسمعوا ولم بينة أو آية بكل وكفروا َواْستَْكَربْتُْم﴾. َفآَمَن ِمثِْلِه َعَىل اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِمْن َشاِهٌد
وتكررت اِئيَل﴾. إِْرسَ بَنِي ُعَلَماءُ يَْعَلَمُه أَْن آيًَة َلُهْم يَُكْن ﴿أََوَلْم علماؤهم، حتى دليل ألي
الرسل، وتوالت بَيِّنٍَة﴾. آيٍَة ِمْن آتَيْنَاُهْم َكْم اِئيَل إِْرسَ بَنِي ﴿َسْل يؤمنون، ال ولكنهم اآليات
آتوهم مما بالرغم األنبياء عصوا َربُِّكْم﴾. ِمْن ِبآيٍَة ِجئْتُُكْم َقْد أَنِّي اِئيَل إِْرسَ بَنِي إَِىل ﴿َوَرُسوًال
وكفرت األقلية، آمنت ِباْلبَيِّنَاِت﴾. ِجئْتَُهْم إِذْ َعنَْك اِئيَل إِْرسَ بَنِي َكَفْفُت ﴿َوإِذْ بينات، من
عاشوا فقد النعم. جحدوا َطاِئَفٌة﴾. َوَكَفَرْت اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِمْن َطاِئَفٌة ﴿َفآَمنَْت األغلبية،
يف الذهبي عرصهم وعاشوا كله. العربي والغرب والعراق مرص يف واملسلمني العرب بني
عىل منها املسلمني خروج بعد إال االضطهاد يروا ولم األندلس. يف والحرية والثقافة العلم
وآوتهم املسلمون. يحكم حيث املغرب إىل منها فنزحوا التفتيش، ومحاكم النصارى أيدى
فرنسا يف درايفوس حادثة بعد الحديث األوروبي االضطهاد من وحمتهم العثمانية الدولة
َعَليُْكْم﴾. أَنَْعْمُت الَِّتي ِنْعَمِتَي اذُْكُروا اِئيَل إِْرسَ بَنِي ﴿يَا مكان، كل يف أراضيها يف واستوطنوا
من ونجاهم َعُدوُِّكْم﴾. ِمْن أَنَْجيْنَاُكْم َقْد اِئيَل إِْرسَ بَنِي ﴿يَا لهم، هللا إنجاء من يتعظوا لم

اْلُمِهنِي﴾. اْلَعذَاِب ِمَن اِئيَل إِْرسَ بَنِي يْنَا نَجَّ ﴿َوَلَقْد املهني، العذاب
والنفس بالعني، والعني بالسن، السن القصاص، لهم ورشع القتل عليهم هللا وحرم
َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل َمْن َُّه أَن اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل َكتَبْنَا ذَِلَك أَْجِل ﴿ِمْن بالنفس،
قتلت وقد َجِميًعا﴾. النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن األَْرِض ِيف
رءوس عىل املنازل وهدمت والشيوخ، واألطفال النساء من اآلالف وجرحت غزة يف إرسائيل
الطعام كل كان فقد أحكامها. يف ويتشددون الرشيعة تطبيق يف ينافقون اآلمنني. املدنيني
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َحرََّم َما إِالَّ اِئيَل إِْرسَ لبَنِي ِحالٍّ َكاَن الطََّعاِم ﴿ُكلُّ أنفسهم، عىل هم حرموه ما إال لهم حالٍّ
كلها األنبياء فكتب األنبياء. لعنهم لذلك التَّْوَراُة﴾؛ َل تُنَزَّ أَن َقبِْل ِمن نَْفِسِه َعَىل اِئيُل إِْرسَ
ِلَساِن َعَىل اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِمن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿لُِعَن إرسائيل»، بنى يا عليكم «اللعنة بآية تبدأ
تاريخ األنبياء مع تاريخهم يَْعتَُدوَن﴾. وَكانُوا َعَصوا ِبَما ذَِلَك َمْريََم ابِْن وَِعيَىس َداُووَد
ُموَىس ﴿َوآتَيْنَا بالكتاب، يؤمنوا ولم بالنبوة يهتدوا لم الطاعة. تاريخ وليس العصيان
ولكنهم نبي، وراء نبيٍّا النبوة، إرسائيل بنو ورث اِئيَل﴾. إِْرسَ ِلبَنِي ُهًدى َوَجَعْلنَاُه اْلِكتَاَب
ويكشف اْلِكتَاَب﴾. اِئيَل إِْرسَ بَنِي َوأَْوَرثْنَا اْلُهَدى ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد قتلوهم، أو عصوهم
الَِّذي أَْكثََر اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل يَُقصُّ اْلُقْرآَن َهذَا ﴿إِنَّ إرسائيل، بني عصيان تاريخ القرآن
روحي فردي آخر بميثاق وبدله عصوه ألنهم امليثاق معهم هللا قطع يَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُهْم
وسلموه عليه وتآمروا أيًضا كذَّبوه ولكنهم عليهم، املسيح السيد عرضه شامل أخالقي
وليس السموات ملكوت عن يتحدث واملسيح بإمرباطوريتهم. يعرتف ال أنه بتهمة للرومان
ما اإلسالمية العربية الثقافة ففي البدن. ملكوت وليس الروح ملكوت األرض، ملكوت
عهًدا يراعون ال فهم الحقوق. عىل واملساومة والتنازل االستسالم من األمة لحماية يكفي
فهم لهم. كله العالم ُخلق واملصلحة. بالقوة إال يعرتفون وال معاهدة عىل يحافظون وال

البرش. أسياد
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الرابع الفصل

االجتامعية العدالة

االجتماعية العدالة (1)

األرض تحرير بعد ثالث كمطلب االجتماعية العدالة تأتي اإلسالمي اليسار برنامج يف
والفقراء األغنياء بني الشديد للتفاوت نظًرا ثاٍن كمطلب املواطن وحرية أول، كمطلب
منهم العالم أغنياء وأغنى املسلمني، من العالم فقراء فأفقر وبعدها. النفطية الطفرة قبل
ومايل والصومال السودان جنوب يف الصحراء يف وعريٍّا وقحًطا جوًعا املاليني تموت أيًضا.
مع يتناىف ما وهو النفط، عوائد من واملليارات الرتيليونات وترتاكم وبنجالدش، وتشاد

األمة. وحدة
أموال يف حقهم الفقراء تعطي التي واملأثورات واألقوال واألحاديث اآليات وتكثر
أيف هللا، رسول يا قلنا َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن األغنياء،
لدوران األدنى الحد هي الزكاة الزكاة. غري حق املال يف نعم، قال: الزكاة؟ غري حق املال
الجميع. لصالح االستثمار حاجات تحدده الذي األعىل الحد وليس املجتمع يف املال رأس
عن ورد وما لقتلته». رجًال الفقر كان لو «وهللا عمر: قال كما الفقر ضد أقوال وردت كما
وهو سيفه!» شاهًرا للناس يخرج وال يومه قوت يجد ال لرجل «عجبت واألفغاني ذر أبي
حشمة، «الفقر مثل العامية األمثال يف يتضح كما الشعبية الثقافة إليه تتجه ما نقيض

بهدلة». والعز
الناس بني األموال يف املشاركة قدر ملعرفة الكريم القرآن يف «مال» لفظ تحليل يكفي
فقد ِمنُْكْم﴾. األَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن ال ﴿َكْي األغنياء، من حفنة يف ينحرص أن وتحريم
أكثر الضمائر إىل يضاف وال املوضوع. أهمية عىل يدل مما مرة وثمانني ستٍّا اللفظ ذُكر
إضافة الضمائر وأكثر للملكية. موضوًعا ليس املال أن عىل يدل مما إليها يضاف مما
يضاف وال الفقراء. جمهور الغائبون، وهم «أموالهم» صيغة يف الجمع الغائب هو للمال
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إن بل َماِليَْه﴾. َعنِّي أَْغنَى ﴿َما املال، هالك سلبي، وبمعنًى واحدة مرة إال املتكلم ضمري إىل
إضافة أنه عىل يدل مما «ل» الجر وحرف «ما» الصلة حرف من مركب لفظ نفسه اللفظ
اليتيم وأموال الناس أموال هي ملكية. وليس وظيفة املال وشيئًا. جوهًرا وليس ونسبة،
البرش. من أحد يملكه ال هللا مال املال لهم. عائل ال ومن واملحتاجني والفقراء واليتامى
واالكتناز؛ واالستغالل االحتكار حق له وليس والرصف، واالستثمار االنتفاع حق لإلنسان
واإلنتاج. والعمل الجهد طريق عن بل نفسه تلقاء من املال يولِّد ال املال ألن الربا حرم لذلك
نسبة ألنه مجروًرا يأتي اللفظ واألوالد. البنني مثل وتفاخر زينة مجرد نفع دون املال

واإلنفاق. الجهد مناط ألنه ومنصوبًا وإضافة،
أو تهريبًا أو نهبًا أو وراثة ليس الصالحني. عباده من يشاء ملن يورثه هللا مال املال
الناس، بني مشاركة املال ذاتها. حد يف مختزنة قيمة وليس للرصف وديعة املال احتكاًرا.
إَِىل أَْمَواَلُهْم تَأُْكلُوا ﴿َوال وتراكًما، اكتناًزا أو استحواذًا وليس األَْمَواِل﴾. ِيف ﴿َوَشاِرْكُهْم
الناس أموال أكل وعدم املعاملة يف الصدق اإليمان ورشط َكِبريًا﴾. ُحوبًا َكاَن َُّه إِن أَْمَواِلُكْم
﴿إِنَّ اليتامى، مال املال ِباْلبَاِطِل﴾. بَيْنَُكْم أَْمَواَلُكْم تَأُْكلُوا ال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بالباطل،
وال َسِعريًا﴾. َوَسيَْصَلْوَن نَاًرا بُُطونِِهْم ِيف يَأُْكلُوَن إِنََّما ُظْلًما اْليَتَاَمى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن
وخالص أَْمَواَلُكُم﴾. َفَهاءَ السُّ تُْؤتُوا ﴿َوال واالستهالك، للتبذير السفهاء بأيدي األموال ترتك
فاٍن املال ا﴾. َجمٍّ ُحبٍّا اْلَماَل ﴿َوتُِحبُّوَن أموال، من يملك بما وليس الصالح بالعمل اإلنسان

الصالح. العمل إال معه يأخذ وال وراءه اإلنسان يرتكه ثابت. الصالح والعمل
اآلخر، وحق هللا، حق املال األول، ثالثة: معاٍن عىل إذن املال لفظ استعماالت تؤكد
حق ولإلنسان ألحد. ملًكا وليس هللا مال املال عنه. الذاتي الشعور استقالل وواجب
الرشعية السلطة حق من اكتنز أو احتكر أو استغل ما فإذا واالستثمار. واالنتفاع الترصف
بني وسيولة اجتماعية حركة املال العام. للصالح واملصادرة بالتأميم الوديعة اسرتداد
الرشعية السلطة حق ومن به. االحتفاظ أو احتكاره أو اكتنازه يجوز ال الجماعة أفراد
واستخالف، ووديعة أمانة بل طبيعيٍّا ا حقٍّ ليست فامللكية العام. للصالح لتدويره مصادرته

ِفيِه﴾. ُمْستَْخَلِفنَي َجَعَلُكْم ا ِممَّ ﴿َوأَنِْفُقوا
والهواء املاء مثل فردية ملكية امتالكه يجوز ال البلوى به تعم ما اإلسالمية النظم ويف
والصناعة. الزراعة أي والنار» والكأل املاء ثالث: يف رشكاء «الناس لحديث طبًقا والزرع
امتالكه أيًضا يجوز ال املعادن مثل األرض باطن يف يوجد وما اإلنتاج. قطاعات أهم وهما
والنحاس والفضة الذهب القدماء عرف السوق. يف التحرك امللكية رشط ألن فردي نحو عىل
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إنسان لكل يحق التي املشاع الدولة مراعي هي واإلقطاع النفط. نحن وعرفنا والحديد
العام. القطاع مثل امتالكها دون فيها الرعي

الرأسمايل، الطريق هو ليس االجتماعية العدالة ولتحقيق لألمة التنمية طريق
العامة وامللكية والتوجيه التخطيط طريق هو بل يمر» دعه يكسب، «دعه الحر، واالقتصاد
النظام أن املعارصة اإلسالمية الحركات ولدى بل الناس عند والشائع اإلنتاج. لوسائل
فالرزق الحالل. والكسب التجارة حرية عىل يقوم رأسمايل نظام اإلسالمي االقتصادي
بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم ﴿َوَرَفَع طبيعية، االجتماعية والطبقات هللا. من والتسعري هللا، من
مصدره. عن النظر برصف حالل كسب وكل وحدهما. والفضيلة العلم يف وليس َدَرَجاٍت﴾،
متعوس يا متعوس «يا نقًصا أو زيادة تغيريه يمكن ال قبل. من ومقدر مقسوم والرزق
وهو حالل، ٪٩٧٫٥ فالباقي ،٪٢٫٥ تؤدى، املال زكاة دامت وما تحوش». ما رزقك غري
أخالق خلدون ابن نقد من بالرغم شطارة»، «التجارة العامية األمثال بعض مع يتفق ما

والصناعة. الزراعة عكس منتجة غري سلعة، ال خدمة التجارة واعتبار التجار،
القديم برتاثها االرتباط أشد مرتبط النامية البالد يف للتنمية الرأسمايل الطريق إن
لذلك األغلبية. مصالح يرعى اقتصادي نظام إقامة عىل قادر وهو الوطنية، وبثقافتها
اإلسالميني املفكرين بعض من واالشرتاكية» «اإلسالم أو اإلسالم» «اشرتاكية دعوات ظهرت
يف الرشقاوي الرحمن وعبد قطب وسيد سوريا يف السباعي مصطفى مثل االشرتاكيني،
ويعيد اإلسالمي، اليسار يستأنفه ما وهو لإلسالم، االشرتاكي الطابع عىل للتأكيد مرص،
بات من منا «ليس األمة. يف واألغنياء الفقراء بني الشديد التفاوت قضية لحل تأكيده

طاٍو». وجاره شبعان
النظام يف خلل أي آسيا ويف الرشقية أوروبا يف االشرتاكية املنظومة انهيار يعني ال
لها. املادي التسلطي اآليل التطبيق طرق يف بل االجتماعية العدالة قيم ويف االشرتاكي
وأن املشط، كأسنان سواسية الناس أن تعلن عالية. وروحية إنسانية قيمة فاالشرتاكية
لصالح الفردية إمحاء الحج، يف لإلحرام العامة الداللة وتلك تراب. من وآدم آلدم كلهم

واحد. وإله واحدة، أمة واحدة، قبلة واحدة، اجتماعية طبقة واحد، لباس الجماعية.

الظلم (2)

كرد الكريم القرآن يف واالقتصادية والسياسية االجتماعية املفاهيم اإلسالمي اليسار يربز
والغاية الشيئية. اإليمانية والعقائد الصورية الشعائر عىل اإلسالمي اليمني تركيز عىل فعل
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التي األخرى األمم لصالح عليه السيطرة فقدوا أن بعد العالم نحو املسلمني توجيه إعادة
ثرواتهم. ونهبت واحتلتهم استعبدتهم

فقد العدل. من أهم رئييس مفهوم وهو الكريم، القرآن يف «الظلم» مفهوم ذلك ومن
حوايل أي مرة وعرشين ثمانيًا «العدل» ذكر حني يف مرة وثمانني وتسًعا مائتني ذُكر
املصالح جلب عىل مقدم املفاسد ودرء العدل. يحقق الظلم يحارب فمن أضعاف. عرشة

القديمة. الفقهية القواعد يف
وسلوك برشي، فعل فالظلم أسماء. وليست وصفات أفعال اللفظ استعماالت ومعظم
والصفات واألفعال مرة عرشين إال كاسم الظلم يذكر فلم ثابتًا. جوهًرا وليس إنساني،
األكثر الصفة وهي والبرش. الناس هم والظاملون االسم. من ضعًفا عرش خمسة حوايل
واحدة مرة إال «مظلوم» للمجهول املبني يذكر ولم االستعماالت. نصف حوايل استعماًال
﴿َوَمْن املقتول، هو واملظلوم املمات. يف أو الحياة يف مظلوًما، يكون أن يقبل أحد ال ألنه
اٌر﴾. َكفَّ َلَظلُوٌم اِإلنَْساَن ﴿إِنَّ ظلوم، واإلنسان ُسْلَطانًا﴾. ِلَولِيِِّه َجَعْلنَا َفَقْد َمْظلُوًما ُقِتَل
ظلوم ألنه والصدق العدل كلمة األرض، عىل هللا كلمة لتحقيق واألمانة الرسالة وحمل
َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل األََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا جهول،

َجُهوًال﴾. َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اِإلنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها
ظلم والظالم ظالم، فالظلم الظالم. تعني التي الكلمة نفس من اشتقاق والظلم
تمنع ألنها أشد القلب وظلمة غزة. يف الكهربائي التيار انقطاع من يحدث ما وهو للناس،

الرؤية. من
اْلِعْجَل﴾، ِباتَِّخاِذُكُم أَنُْفَسُكْم َظَلْمتُْم إِنَُّكْم َقْوِم ﴿يَا هللا، غري عبادة الظلم مظاهر ومن
ومعيار الصالح العمل نموذج فاهلل قانون. بال والثروة والقوة واملصالح األهواء عبادة أي
َكِذبًا﴾، ِهللا َعَىل اْفَرتَى ِن ِممَّ أَْظَلُم ﴿َوَمْن وآياته، هللا قول تبديل مظاهره ومن الفضيلة.
تفعل وكما وأفغانستان، العراق يف أمريكا تفعل كما ا حقٍّ والباطل باطًال الحق تبديل أي
الفلسطينيني لحقوق بالنسبة أوروبا تفعل كما ظلم الشهادة وكتم فلسطني، يف إرسائيل

ِهللا﴾. ِمَن ِعنَْدُه َشَهاَدًة َكتََم ْن ِممَّ أَْظَلُم ﴿َوَمْن اإلرسائييل، والعدوان
َظَلَم َفَقْد ذَِلَك يَْفَعْل ﴿َوَمْن استعماًال، األكثر وهو النفس ظلم أولها أنواع. والظلم
قيمه عن اإلنسان تخيل هو للناس. ظلًما يكون أن قبل للنفس ظلم فالظلم نَْفَسُه﴾.
لنفسه ظالم إىل اإلنسان ل يحوِّ النفس ظلم العدل. ومنها وفضائله وُمثله ومبادئه
املبالغة، صيغ حقه يف يُستعمل لذلك أحًدا. يظلم ال فاهلل هللا. من ليس وهو ولغريه،
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َوَلِكْن َظَلْمنَاُهْم ﴿َوَما أَنُْفَسُهْم﴾، َظَلُموا َوَلِكْن َظَلْمنَاُهْم ﴿َوَما ِلْلَعِبيِد﴾، ِبَظالٍم َربُُّك ﴿َوَما
يخاطب ال وهللا صفاته. من وهو بالقسط، والقائم املقسط، هو هللا الظَّاِلِمنَي﴾. ُهُم َكانُوا
والتحول لرشيعته، وإنكار به. كفر الظلم ألن َظَلُموا﴾، الَِّذيَن ِيف تَُخاِطبْنِي ﴿َوال الظاملني،
الَِّذيَن َعَىل ِبيُل السَّ ﴿إِنََّما للنفس، الظلم بعد للناس والظلم الحيوانية. إىل اإلنسانية من
يف والطبيعة، والجماعات األفراد ضد العالم، ويف املجتمع يف الظلم النَّاَس﴾، يَْظِلُموَن

البيئة. وتلوث واالحتكار االستغالل
يشء كل عىل االستيالء يف والرغبة والطبع الدنيا يف الجشع الظلم مظاهر ومن
إىل اآلخر نعجة وضم ِنَعاِجِه﴾، إَِىل نَْعَجِتَك ِبُسَؤاِل َظَلَمَك َلَقْد ﴿َقاَل اآلخرين، وحرمان
لها، حدود ال الثروة وزيادة له، سقف ال املال فرأس له. التي نعجة وتسعني التسع
لبنان يف اآلن يحدث كما لألهواء واتباع وخالف وشقاق فتنة والظلم نهاية. بال وتراكمها
عىل الخاصة للمصلحة تغليب ألنه وحماس فتح بني فلسطني ويف واملعارضة، املواالة بني
والربا اآلخرة. عىل وللدنيا التجرد، عىل وللرئاسة الوطن، عىل وللسلطة العامة، املصلحة
أَْمَواِلُكْم ُرءُوُس َفَلُكْم تُبْتُْم ﴿َوإِْن املرشوع، غري الربح أنواع وجميع الظلم مظاهر من
جهد، بال للمال املال وتوليد الناس، لحاجات استغالل فالربا تُْظَلُموَن﴾. َوال تَْظِلُموَن ال
ِيف يَأُْكلُوَن إِنََّما ُظْلًما اْليَتَاَمى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ ظلم، بالباطل الناس أموال وأكل

كبري. حوب وهو َسِعريًا﴾، َوَسيَْصَلْوَن نَاًرا بُُطونِِهْم
عنه، سألوا ما عليهم هللا حرَّم لذلك ولغريه. لنفسه الظالم الشعب نموذج واليهود
القبائل باقي عىل أغار طاملا َلُهْم﴾. أُِحلَّْت َطيِّبَاٍت َعَليِْهْم َحرَّْمنَا َهاُدوا الَِّذيَن ِمَن ﴿َفِبُظْلٍم
أنصار ال والظاملون الكنعانيني. مع فعلوا كما وثرواتها أراضيها عىل واستوىل السامية
العدوان وتأييدها إلرسائيل املتحدة الواليات منارصة من اآلن يحدث ما عكس عىل لهم
بعضهم والظاملون أَنَْصاٍر﴾. ِمْن ِللظَّاِلِمنَي ﴿َوَما النفس، عن الدفاع بدعوى واالحتالل
احتالًال العالم لشعوب ظاملة فأمريكا إلرسائيل. أمريكا تأييد يف الحال هو كما بعض أولياء

بَْعٍض﴾. أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم الظَّاِلِمنَي ﴿َوإِنَّ للثروات، نهبًا أو وغزًوا
َظَلَم َفَقْد ِهللا ُحُدوَد يَتََعدَّ ﴿َوَمْن ظلم، وتعديها العدل. عىل الرشيعة قامت لذلك

بينهم. يحكم عدل ميزان وإيجاد لبعض بعضهم البرش ظلم من للتخفيف نَْفَسُه﴾،
فاإلنسان اإلنسان. عىل طارئ فعل ألنه واالستغفار بالتوبة آثاره محو يمكن والظلم
َغُفوٌر َفِإنِّي ُسوءٍ بَْعَد ُحْسنًا َل بَدَّ ثُمَّ َظَلَم َمْن ﴿إِال الخري، ضمن والعدل بطبعه، خريِّ
املظلوم، إىل الحق وإرجاع الظلم، عن بالرجوع عدل، إىل الظلم تغيري ذلك ورشط َرِحيٌم﴾.
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الظلم، عن واالستغفار التوبة تتم لم فإن الحق. صوت وسماع الضمري يقظة يتطلب وذلك
العذاب، من جزاءَه ينال فإنه الحساب وقت وأتى العمر وانتهى غيِّه عىل الظلم وظل
يقوم الحساب ويوم ذهبًا. األرض هذه بمثل جاء ولو حتى نفسه يفتدي أن يمكن وال
َما نَْفٍس ُكلُّ تَُوىفَّ ﴿ثُمَّ َفِتيًال﴾، تُْظَلُموَن َوال اتََّقى ِلَمِن َخرْيٌ ﴿َواآلِخَرُة املطلق، العدل عىل

يُْظَلُموَن﴾. ال َوُهْم َكَسبَْت
والقوة ضعف الظلم قبل، من خلدون ابن الحظ كما العمران بخراب إيذان والظلم
َظَلُموا﴾. ِبَما َخاِويًَة بُيُوتُُهْم ﴿َفِتْلَك تبقي، وال الناس عىل تهب عاتية ريح الظلم للعدل.
اْلُقُروَن أَْهَلْكنَا ﴿َوَلَقْد َظَلُموا﴾، الَِّذيَن اْلَقْوِم َداِبُر ﴿َفُقِطَع ويهلكون، الظاملون يبقى ال
َظَلُموا ا َلمَّ أَْهَلْكنَاُهْم اْلُقَرى ﴿َوتِْلَك بالظلم، واألقوام الشعوب تهلك َظَلُموا﴾. ا َلمَّ َقبِْلُكْم ِمْن
بالعدل. وتبقى بالظلم. األمم تندثر التاريخ. قانون هو هذا َمْوِعًدا﴾. ِلَمْهِلِكِهْم َوَجَعْلنَا
لم يَنَْقِلبُوَن﴾. ُمنَْقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم الظاملني، عىل ينقلب طال مهما والظلم

الظَّاِلِمنَي﴾. َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف ﴿َفانُْظْر وقومه، فرعون وانتهى ظالم. شعب يبَق
َواْخَشْونِي﴾. تَْخَشْوُهْم َفال ِمنُْهْم َظَلُموا الَِّذيَن ﴿إِال مواجهته، ويمكن يخيف. ال والظلم

رشيعته. ويطبق كلمته، يحقق األرض. يف هللا خليفة ولكنه ظلوم فاإلنسان
ِمَن وءِ ِبالسُّ اْلَجْهَر هللاُ يُِحبُّ ﴿ال وبالجهاد، بالجهر والفعل، بالقول املواجهة وتكون
ظلموا، للذين بالقتال وأُذن أخرس. شيطان الحق عن والساكت ُظِلَم﴾، َمْن إِال اْلَقْوِل
ديار من املؤقتة والهجرة َلَقِديٌر﴾. ِهْم نَْرصِ َعَىل هللاَ َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن
َما بَْعِد ِمْن ِهللا ِيف َهاَجُروا ﴿َوالَِّذيَن الفتح، بعد هجرة فال إليها. العودة أجل من الظاملني
حينئٍذ أَْهلَُها﴾. الظَّاِلِم اْلَقْريَِة َهِذِه ِمْن أَْخِرْجنَا ﴿َربَّنَا َحَسنًَة﴾، نْيَا الدُّ ِيف َُّهْم ئَن َلنُبَوِّ ُظِلُموا
وقاطعوه، الناس، غادره إذا يظلمه من الظالم يجد وال الدول. فتنهار شامًال الظلم يكون

ظهورهم. له وأداروا
مسلم إمام من هللا عند خري عادل كافر وإمام خراب. والظلم العمران، أساس العدل

ظالم.

العدل (3)

مقدم املفاسد فدرء سلبًا. العدل من اقرتاب هو اآلخر، وظلم النفس ظلم الظلم، مقاومة
الشهرية. للقاعدة طبًقا املصالح جلب عىل
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مما أفعال، اآلخر والنصف أسماء، نصفها مرة، وعرشين ثمانيًا العدل لفظ ذُكر وقد
عليه تقوم موضوعي وقانون ناحية، من إنساني وعمل ذاتي فعل العدل أن عىل يدل
واالستقامة االستواء يعني واشتقاًقا أخرى. ناحية من واألرض والسموات بل املجتمعات

َفَعَدَلَك﴾. َفَسوَّاَك َخَلَقَك ﴿الَِّذي صورة، أحسن يف اإلنسان هللا خلق فقد واالعتدال.
والعدل الحق. توخي وهو «يف» العدل متضادين. معنيني يعني متشابه. لفظ وهو
يَْعِدلُوَن﴾، ِبَربِِّهْم َكَفُروا الَِّذيَن ﴿ثُمَّ الصواب، ومجانبة الحق عن االنحراف وهو «عن»
مَع ﴿أَإَِلٌه الحق، عن عدول والرشك يَْعِدلُوَن﴾. ِبَربِِّهْم َوُهْم ِباآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن ال ﴿َوالَِّذيَن

يَْعِدلُوَن﴾. َقْوٌم ُهْم بَْل هللاَِّ
فالعدل ِلَكِلَماِتِه﴾. َل ُمبَدِّ ال وََعْدًال ِصْدًقا َربَِّك َكِلَمُة ْت ﴿َوتَمَّ هللا، كالم هو واصطالًحا
هللاَ ﴿إِنَّ إلهي، أمر هو الوحي. بصدق التجريبي التصديق من نوع وهو األرض، يف يتحقق
فكلمة األقرباء. ورعاية باإلحسان ومقرون اْلُقْربَى﴾، ِذي َوإِيتَاءِ َواإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر

األرض. يف تتحقق السماء
ثابت، العدل تَْعِدلُوا﴾. أَْن اْلَهَوى تَتَِّبُعوا ﴿َفال وظلمها، النفس أهواء ضد والعدل

انفعالية. ذاتية واألهواء عقيل، موضوعي العدل متغرية. واألهواء
َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم ﴿َوال وشأنه، مقامه بلغ مهما العدل تحقيق من أحد يمنع وال
الضغط جماعات من أقوى وهو واملصالح، األهواء من أقوى فالعدل تَْعِدلُوا﴾. أَال َعَىل

العليا. االجتماعية والطبقات
َعَىل َوُهَو ِباْلَعْدِل يَأُْمُر َوَمْن ُهَو يَْستَِوي ﴿َهْل يستويان، ال نقيضان والظلم العدل
له حل ال رصاع بينهما مستقيم. رصاط والعدل معوج، طريق الظلم ُمْستَِقيٍم﴾. اٍط ِرصَ

له. وتعويض عليه وقضاء للظلم العدل بنفي إال
َكاَن َوَلْو َفاْعِدلُوا ُقْلتُْم ﴿َوإِذَا الشفاعة، وال املصلحة وال القرابة يعرف ال والعدل
حكم هو ألحد. والتشفع الشفاعة وال الشخصية املصالح يعرف ال العدل ُقْربَى﴾. ذَا

أحد. يف تشفًعا وال ألحد تحيًزا ليس النفس. عىل ولو حتى موضوعي
تسبق إنها بل سواء. حد عىل وللكافر للمؤمن عامة أخالقية إنسانية قيمة العدل
بطبيعة األفضل ظالم. مسلم حاكم من هللا عند خري عادل كافر وحاكم والكفر. اإليمان
قيمة العدل العدل. يختار فإنه بينهما اإلنسان ُخريِّ وإذا بالعدل. اإليمان ربط الحال

خاصة. جماعية قيمة واإليمان عامة، إنسانية
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واألفضل الناس. مصالح تقوم به الدنيا. يف قيمة فالعدل باآلخرة. اإليمان يتطلب وال
اإليمان عىل األولوية لها العدل إقامة فإن بينهما اإلنسان ُخريِّ فإن والعدل. باآلخرة اإليمان
هذه يف األرض عىل يتحقق لم إن املطلق بالعدل اإليمان هو اآلخرة وظيفة إن بل باآلخرة.

املطلق. العدل عالم تمثل فاآلخرة الدنيا.
اإليمان أن حني يف ظلم. وهو بمبدأين إيمان الرشك ألن عدل والتوحيد ظلم والرشك
والباطن. الظاهر بني فرق ال والعمل، النظر وحدانية العدل عدل. وهو واحد بمبدأ إيمان

والعمل. القول وازدواجية النفاق إىل يؤدي قد مبدأين بني تردد الرشك أن حني يف
ِليَذُوَق ِصيَاًما ذَِلَك َعْدُل ﴿أَْو لخطأ، وتصحيح ذنب عن تعويض أي عدل والكفارة
يعيش حتى بالكفارة عنهما التعويض يمكن لآلخر والظلم للنفس فالظلم أَْمِرِه﴾. َوبَاَل

العدل. يحكمه عالم يف اإلنسان
اإليمان عن تعبري هو ِللتَّْقَوى﴾. أَْقَرُب ُهَو ﴿اْعِدلُوا التقوى، مظاهر من مظهر العدل
رؤية هو العدل. عن تعبريًا الناس، بني باملساواة واإلحساس النفس، عن والرضا الباطني

األشياء. عىل تصديًقا يكون أن قبل النفس من حكم شيئًا، يكون أن قبل
َواإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ القربى، ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر وهللا
واملحبة الكرم طريق عن العدل أي اإلحسان وقرينه إلهي أمر فالعدل اْلُقْربَى﴾. ِذي َوإِيتَاءِ
مع عدل الناس مع والعدل هللا. محبة من الناس ومحبة واالنتقام. الغضب بدافع وليس
املكان يف بل الدم يف فقط ليست فالقرابة العدل. من جزء والجريان األقرباء ومراعاة هللا.

اإلخوة. ويف
قضاء، فالنبوة بَيْنَُكُم﴾. ألَْعِدَل ﴿َوأُِمْرُت الناس، بني العدل إقامة النبوة من والهدف
البرش. وواقع الناس حياة يف أسسها لها وضعية. اإلسالمية والرشيعة عدل. والقضاء
مللهم. قضاء إىل وليس عادل ألنه اإلسالمي القضاء إىل يلجئون والنصارى اليهود وكان
﴿َوَلْن عليه، حريًصا الزوج كان مهما مستحيل أنه ولو األزواج بني العدل ويقام
الواحدة، الزوجة العدل إىل واألقرب َحَرْصتُْم﴾. َوَلْو النَِّساءِ بنَْيَ تَْعِدلُوا أَْن تَْستَِطيُعوا
القاعدة. هي الواحدة والزوجة استثناء، األزواج تعدد َفَواِحَدًة﴾. تَْعِدلُوا أَال ِخْفتُْم ﴿َفِإْن
وزيادة الرجال واستشهاد الحرب أو الزوج عن والبعد السفر حالة يف اضطرار واالستثناء

املحظورات. تبيح والرضورات عقرها. أو الزوج مرض أو الرجال عىل النساء عدد
بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا َفاءَْت ﴿َفِإْن متنازعتني، فئتني بني مصالحة هو أيًضا والعدل
فيما العادلة الفئات تقتتل فال الحق. إىل إحداهما رجوع حالة يف َوأَْقِسُطوا﴾، ِباْلَعْدِل
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وتصحو الرشد، يثوب عندما ظاملة فئة مع عادلة فئة أو الظاملة الفئات تقتتل بل بينها
الضمري. ويستيقظ النفس،

حق، وجه بغري آخر طرف كسب أو طرف خسارة ضد تجارى قانون والعدل
أو مبارشة املتعاقدين الطرفني بني الكتابة تكون وقد ِباْلَعْدِل﴾. َكاِتٌب بَيْنَُكْم ﴿َوْليَْكتُْب
املوازين يف فالعدل ِباْلَعْدِل﴾. َولِيُُّه َفْليُْمِلْل ُهَو يُِملَّ أَْن يَْستَِطيُع ال ﴿أَْو ووكيل، طرف بني
وليست منافع تبادل فالتجارة الطرفني. لنفوس إرضاء والرشاء البيع يف والعدل قسط.
واستغالل. مرشوع غري كسب أو للضعيف القوي استغالل أو طرف عىل طرف تغلب

وحدها، التجارة يف وليس العامة الحياة أوجه يف الناس بني الحكم أساس هو والعدل
واملساواة السياسية النظم يف العدل هو ِباْلَعْدِل﴾. تَْحُكُموا أَْن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُْم ﴿َوإِذَا
اجتماعية طبقة إيثار أو آخر حزب عىل حزب محاباة وعدم القوانني، تطبيق يف الناس بني

امللك. أساس فالعدل آخر. معسكر حساب عىل ملعسكر ميل أو أخرى طبقة عىل
النََّعِم ِمَن َقتََل َما ِمثُْل ﴿َفَجَزاءٌ املنازعات، يف والحكم القضاء أساس هو والعدل
العدل ِمنُْكْم﴾. َعْدٍل ذََوا ﴿اثْنَاِن قاضيني، العدل ويتطلب ِمنُْكْم﴾. َعْدٍل ذََوا ِبِه يَْحُكُم
باألساس. قضائي مفهوم وهو هلِلِ﴾، َهاَدَة الشَّ َوأَِقيُموا ِمنُْكْم َعْدٍل ذََوْي ﴿َوأَْشِهُدوا شهادة،
والقضاء والتنفيذية. الترشيعية األخريان، السلطتان إليها تحتكم مستقلة سلطة والقضاء

التاريخ. يف له مشهود العدل عىل وقيامه اإلسالم يف
باألنبياء هللا خصها بما بالعدل أوىل موىس فأمة والشعوب. األمم شيم والعدل
بل موىس أمة كل وليس يَْعِدلُوَن﴾. َوِبِه ِباْلَحقِّ يَْهُدوَن ٌة أُمَّ ُموَىس َقْوِم ﴿َوِمْن والرشائع،
عىل الظلم أنواع أبشع يمارسون وهم منهم الصهاينة ليس الصالحة. البقية منهم، نخبة
عيىس أمة يف الجبل عىل واملوعظة القانوني. للعدل نموذج العرش فالوصايا الفلسطينيني.
أمة يف واإلنساني االجتماعي للعدل نموذج اإلسالمية والرشيعة األخالقي. للعدل نموذج
وأمة اآلخرين. عىل العدوان نموذج موىس أمة إن إذ الحايل؛ الواقع نقيض وهو محمد،
واألغنياء للضعفاء، األقوياء ظلم نموذج محمد وأمة والهيمنة. االستغالل نموذج عيىس

للفقراء.
يَْهُدوَن ٌة أُمَّ َخَلْقنَا ْن ﴿َوِممَّ العدل، إقامة عىل حارسة تكون أمة البرشية تعدم وال
أمة فخري العدل. تقيم غريها أمة أي أو اإلسالم أمة تكون قد يَْعِدلُوَن﴾. َوِبِه ِباْلَحقِّ
وأقوال. أسماء أمة وليست وأفعال، سلوك أمة هي العدل. تطبق التي هي للناس أخرجت
وضعت فقد العدل. رمز هو اإلسالم حتى القديم املرصي الدين منذ امليزان ورمز

الحساب. ويوم واألرض السموات قامت وعليها بالقسط. املوازين
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أن وطلب دنياه يف ظامًلا اإلنسان عاش وإن اآلخرة. قبل الدنيا يف تتحقق قيمة العدل
شفاعة، وال عدل ينفع وال انقىض. قد والعمر انتهى، الوقت يكون اآلخرة يف عادًال يكون
ما فإذا الناس. أمور تسري حتى وقته ابن فالعدل ِمنَْها﴾. يُْؤَخذْ ال َعْدٍل ُكلَّ تَْعِدْل ﴿َوإِْن
ِمنَْها يُْؤَخذُ َوال َشَفاَعٌة ِمنَْها يُْقبَُل ﴿َوال ظالم، يف شفاعة فال العمر وانتهى الزمن انقىض
َوال َعْدٌل ِمنَْها يُْقبَُل ﴿َوال الشفاعة، العدل يسبق وقد العدل، الشفاعة تسبق وقد َعْدٌل﴾.
الدنيا يف حققه من الجميع. عىل العدل قانون يطبق الحالتني كلتا ويف َشَفاَعٌة﴾. تَنَْفُعَها

هلك. عنه حاد ومن نجا.

فضيلة؟ أم رذيلة الفقر، (4)

واملسلمني العرب من وكثري اإلسالمي. العالم ويف العربي الوطن يف رئيسية قضية الفقر
وإريرتيا والصومال وتشاد مايل يف جوًعا يموتون املاليني إن بل الفقر. خط تحت يعيشون
نفس ويف الدولية. اإلغاثة وهيئات العاملية واملنظمات الكنائس تطعمهم السودان. وجنوب
فأصبح األخرية. السنوات يف مرات عدة وتتضاعف النفط، عوائد من الثروات ترتاكم الوقت
عن الحديث يصعب ثَم وِمن واحد. آٍن يف العالم أغنياء وأغنى العالم فقراء أفقر األمة يف
اآليات عرشات ذكر من بالرغم اإلسالم» يف «االشرتاكية أو اإلسالم» يف االجتماعية «العدالة
العامة وامللكية االستحواذ، من بدًال االستخالف عىل تنص التي النبوية واألحاديث القرآنية
قطاعني أهم والصناعة، الزراعة أي والنار والكأل املاء يف الرشكة الخاصة، امللكية عن بديًال
العامة املراعي أي اإلقطاع يف ممثًال العام والقطاع خدمات، والسياحة التجارة ألن لإلنتاج
التي األرض باطن يف املعادن وهي والركاز بها، االنتفاع حق للجميع والتي الدولة ملك
للثابت. وليس للمنقول الفردية امللكية ألن لألمة ملًكا تظل بل امتالكها لألفراد يجوز ال

النص. من أبلغ فالواقع
معاٍن: خمسة يف آية عرشة اثنتي يف الفقر لقضية الكريم القرآن تعرض وقد

وليس الشيطان مصدرها ِحطة. بل قيمة وليس رذيلة، بل فضيلة الفقر ليس (١)
العيش أود إقامة أجل من واالحتيال والرسقة والذل التسول مثل الفحشاء إىل ويؤدي هللا.
يقوله ما كل ثَم وِمن ِباْلَفْحَشاءِ﴾. َويَأُْمُرُكْم اْلَفْقَر يَِعُدُكُم يَْطاُن ﴿الشَّ الحياة، عىل والحفاظ
البذخ تيار عىل فعل رد كان كله الفقر ومقام الفقر وقيمة الفقر فضيلة يف الصوفية
توزيع إلعادة إيجابية دعوة دون للغني، السلبية املقاومة من نوع فهو والغنى. والرتف
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والعز حشمة، «الفقر العامية األمثال ويف اإلسالم. يف االجتماعية العدالة يحقق بما الدخل
لقتلته». رجًال الفقر كان لو «وهللا الخطاب: بن عمر عن يروى حني يف بهدلة».

الَِّذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َلَقْد غني، هللا ألن اليهود تصور كما هللا صفة الفقر ليس (٢)
يعطيهم ال أنه عىل هلل اليهود تصور من إسقاط وهو أَْغِنيَاءُ﴾، َونَْحُن َفِقريٌ هللاَ إِنَّ َقالُوا
وأنهم الغني هو هللا بأن هلل اليهودي التصور هذا عىل القرآن ويرد الكفاية. فيه بما
اْلَغِنيُّ ُهَو َوهللاُ ِهللا إَِىل اْلُفَقَراءُ أَنْتُُم النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا جميًعا، الناس ويخاطب الفقراء هم
من والفقر البخل وأن بالغنى، نفسه ويصف الفقر. تهمة نفسه عن هللا ويرد اْلَحِميُد﴾.
اإلنسان وأن اْلُفَقَراءُ﴾. َوأَنْتُُم اْلَغِنيُّ َوهللاُ نَْفِسِه َعْن يَبَْخُل َفِإنََّما يَبَْخْل ﴿َوَمْن اإلنسان، شيم
فقري والكل َفِقريٌ﴾. َخرْيٍ ِمْن َّ إَِيل أَنَْزْلَت ِلَما إِنِّي َربِّ ﴿َفَقاَل خري، من هللا به نزل ملا فقري

هللا. إىل
أموال استثمار عن املسئولني أي عليها والعاملني واملساكني للفقراء الصدقات (٣)
َعَليَْها﴾. َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما األرسى، أي الرقاب ويف اليتامى
لدعوته ويتفرغون سبيله، يف ويجاهدون هللا سبيل يف أحرصوا الذين للفقراء الصدقات
الَِّذيَن ﴿ِلْلُفَقراءِ الشهداء، دماء مثل العلماء فمداد والعلماء. كاملجاهدين أجًرا يأخذون وال
ديارهم، من أخرجوا الذين للمهاجرين والصدقات املجاهدون. وهم ِهللا﴾ َسِبيِل ِيف وا أُْحِرصُ
أجربوا الذين الفلسطينيني مثل َوأَْمَواِلِهْم﴾ ِديَاِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا الَِّذيَن اْلُمَهاِجِريَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ
ِمنَْها ﴿َفُكلُوا اليتامى، أموال عىل والعاملني وأموالهم. وأراضيهم ودورهم وطنهم ترك عىل
املستثمرة اليتامى أموال يف حق أيًضا لهم والفقراء فالبؤساء اْلَفِقريَ﴾. اْلبَاِئَس َوأَْطِعُموا
من باملعروف فليأكل األوصياء من فقريًا كان ومن األغنياء. أموال يف ا حقٍّ لهم أن كما

ِباْلَمْعُروِف﴾. َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن ﴿َوَمْن اليتامى، أموال
هللا، مال فاملال األغنياء. أموال يف الفقراء حق هو بل األغنياء من ِمنَّة ليست الصدقة (٤)
االستغالل حق له وليس واالستثمار. والترصف االنتفاع حق له فيه. مستخلف واإلنسان
يَُكونُوا ﴿إِْن العباد، عىل الرزق يوزع الذي وهو الغني، هو هللا االكتناز. أو االحتكار أو
إعالن، أو دعاية دون الفقري إىل الغني من ا رسٍّ وتكون َفْضِلِه﴾. ِمْن هللاُ يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ
عن العلنية التربعات طريق عن وليس َلُكْم﴾، َخرْيٌ َفُهَو اْلُفَقَراءَ َوتُْؤتُوَها تُْخُفوَها ﴿َوإِْن
التذكارية. األلواح عىل املتربعني أسماء وكتابة اليانصيب وأوراق والجوائز اإلعالنات طريق
فالبرش ِبِهَما﴾. أَْوَىل َفاهللُ َفِقريًا أَْو َغِنيٍّا يَُكْن ﴿إِْن سواء، هللا عند واألغنياء والفقراء (٥)
والفقري غًدا. فقري اليوم الغني متغري. طارئ وضع االجتماعية والطبقات الخلق. يف سواء
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هو حيث من اإلنسان كرامة الخلق. يوحدهم الذين البرش بني نفرق ال غًدا. غني اليوم
وضعه قبل طبيعية حقوق اإلنسان حقوق فقره. أو غناه حيث من وليس ذاته يف إنسان
القصور سكان بني فرق ال املجتمع. يف الوضع تجب الحق يف واملساواة بعده. أو االجتماعي

الشوارع. وأطفال املنازل أطفال بني والقرى، املدن بني النجوع، وسكان

فضيلة؟ أم رذيلة الغنى، (5)

والسفاهة والرتف بالبذخ الناس ذهن يف مرتبط ألنه رذيلة؛ الغنى الشعبية الثقافة يف
والسينما، واملرسح والقصة الرواية الفنية، األعمال صورت وقد والفحشاء. والفساد وامللذات
بأن الشهرية مقدمته يف أيًضا خلدون ابن الحظه ما وهو القصور، ومفاسد األغنياء حياة
أحد البدو مقابل يف الحرض عليه أطلق وما واالستقرار املدن وحياة والبذخ والرتف الغنى

الحضارات. انهيار أسباب
وعرشين أربًعا الفقر مقابل يف الحقيقي باملعنى الكريم القرآن يف الغنى لفظ ذُكر وقد

متمايزة: معاٍن أربعة يف مرة

َوَلًدا هللاُ اتََّخذَ ﴿َقالُوا الغني، هو فاهلل الفقر. وليس هللا صفات من صفة «الغنى» (١)
إىل يحتاج ال العاملني. عن الغني وهو واألم، واألب الولد عن غني فاهلل .﴾ اْلَغِنيُّ ُهَو ُسبَْحانَُه
اْلَعاَلِمنَي﴾. َعِن َغِنيٌّ هللاَ َفِإنَّ َكَفَر ﴿َوَمْن إليه، حاجة يف الذين هم بل كافرين أو مؤمنني
َلَغِنيٌّ هللاَ إِنَّ ِلنَْفِسِه يَُجاِهُد َفِإنََّما َجاَهَد ﴿َوَمْن املجاهدين، جهاد إىل حاجة يف هللا وليس
هللاَ َفِإنَّ تَْكُفُروا ﴿إِْن منهم، والكافرين جميًعا الخلق عن غني هللا إن بل اْلَعاَلِمنَي﴾. َعِن
َحِميٌد﴾ َغِنيٌّ هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا الحميد، هي للغني إضافة األكثر والصفة َعنُْكْم﴾. َغِنيٌّ
الغني هو هللا أن كما املزيد. يف الطمع وليس الحمد يتضمن فاملعنى مرات). عرش (حوايل
واألثرة واألنانية القسوة. القلب يورث ال فالغنى الرَّْحَمِة﴾. ذُو اْلَغِنيُّ ﴿َوَربَُّك الرحمة، ذو
والحلم َكِريٌم﴾، َغِنيٌّ َربِّي ﴿َفِإنَّ الكرم، الغنى يتضمن كما اآلخرين. عىل يفيض بل
َوَمْغِفَرٌة َمْعُروٌف ﴿َقْوٌل أذًى، يتبعها صدقة فائدة وما واملعارشة. اللني وحسن والصرب
كما الكاملة للحياة نموذًجا هللا كان وإذا َحِليٌم﴾. َغِنيٌّ َوهللاُ أَذًى يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ِمْن َخرْيٌ
والشكر، الحمد وهو العالم، من والتحرر الذاتي، االستقالل هو الغنى فإن الصوفية يقول
الرذيلة. إىل وليس الفضيلة وإىل الكريمة، األخالق إىل الطريق هو الغنى والكرم. والرحمة
قسوة وأثرة الدنيا عىل وانكبابًا طمًعا كان إذا ورذيلة استثماره، استُحسن إذا قيمة الغنى

املحتاجني. عىل وبخًال الفقراء عىل
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الناس يسأل ال وكرامته بعزته غني له، بما فقري والفقري النفس. غنى والغنى (٢)
فإنه الغني أما ِف﴾. التََّعفُّ ِمَن أَْغِنيَاءَ اْلَجاِهُل ﴿يَْحَسبُُهُم لعفته، غنيٍّا الناس يحسبه إلحاًفا.
َفْليَْستَْعِفْف﴾. َغِنيٍّا َكاَن ﴿َوَمْن املال، من املزيد وطلب الغنى زيادة من يستعفف أيًضا
فإن الكفاية لديه ومن غاية. وليس وسيلة املال العالم. عن واالستغناء الروح غنى الغنى

غاية. إىل الوسيلة وتحويل واالكتناز والجشع الطمع هو الغنى من مزيًدا
ِمنُْكْم﴾ األَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن ال ﴿َكْي األغنياء، من حفنة أيدى يف الغنى يرتكز وال (٣)
املال رأس تداول يتم بل للفقراء. األغنياء واستغالل املال، رأس وتحكم الثروة احتكار ملنع
أكرب عىل الثروة وتوزيع لالكتناز. وليس لالستخدام فاملال اجتماعية. رشيحة أوسع لدى
االجتماعية للتنمية مال رأس الغنى قلة. أيدي يف تركيزها من خري الناس من ممكن قدر
لإلنفاق وسائل مجرد وليس منتجة أصول إىل يتحول للعمالة. فرص وإليجاد وللتصنيع

لالستهالك. وأدوات
الغني يستأذن فال املقاتلني. وتجهيز البالد عن الدفاع عىل الرصف الغنى ويتطلب (٤)
َوُهْم يَْستَأِْذنُونََك الَِّذيَن َعَىل ِبيُل السَّ ﴿إِنََّما وثروته، ماله عىل حرًصا القتال عن التخلف يف
الجيوش تجهيز وأن البالد، عن بالدفاع تقوم اآلن الحديثة الدولة أن صحيح أَْغِنيَاءُ﴾.
املخابئ، وإقامة املدني، الدفاع إعداد األغنياء يستطيع ذلك ومع طائلة. أمواًال يتطلب
إذا الشعبية املقاومة إعداد ويستطيعون املستشفيات. وتجهيز اإلسعاف، عربات ورشاء
العازلة، والحوائط الرملية، والستائر املتاريس، وإقامة الخفيفة األسلحة برشاء األمر لزم
واملوز واألسمنت الحديد يف معه بالتجارة العدو من االستفادة وليس املرور. وتنظيم
بالتعامل عرص كل يف األغنياء طبقة تفعل كانت كما اإلثراء من ملزيد االستهالكية واملواد

االحتالل. قوات مع

ولكنها الكريم القرآن يف «الغنى» لفظ تحليل من استنباطها يمكن بسيطة مبادئ
الذاتي، الوعي بناء مقدمتها ويف والعسكرية، والسياسية االقتصادية البالد لشئون موجهة

يشء. كل دعامة

املساكني (6)

ننقل ونحن فوكو، عند خاصة وحدها املعارصة الفلسفة يخص ال املهمشني عن الحديث
وأبناء واليتامى واملحتاجني املساكني عن عنهم، الحديث القرآن يكثر بل منه عنها كالمنا
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ونزع والعمل، والقرابة، والرحمة واملال الطعام يف الحق لهم ويجعل والفقراء، السبيل
عن التكفري أو الحسن الفعل يف والكفارة، الصدقة يف فقط وليس لهم األغنياء عداوة

السيئ. الفعل
عرشة واثنتا مفرًدا، عرش مرة، وعرشين اثنتني القرآن يف «مسكني» لفظ ورد وقد

معاٍن: بستة كلها وردت طبقة. أو إنسان جماعة، أو فرد فاملسكني جمًعا.
ورعاية املساكني رعاية الدولة واجب فمن املال». بيت يف حق للمساكني «اإلعالة األول:
حق مثل فيه حق فللمساكني الغنائم املال بيت مصادر أحد كان وإذا املحتاجني.
ُخُمَسُه هللِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم أَنََّما ﴿َواْعَلُموا القربى، وذي واليتامى والرسول هللا
من أشكال بعدة اآلن ذلك ويكون َواْلَمَساِكنِي﴾. َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل
الغذائي. والدعم والتعليم للسكن االجتماعية واإلعانة الطبي والتأمني االجتماعي الضمان

الصدقة. عىل عالة وليس الدولة ابن فاملسكني
املال بيت يف حق له السبيل. ابن شأن شأنه القريب، مثل فاملسكني «القرابة». والثاني:
تَبِْذيًرا﴾. تُبَذِّْر َوال ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلِمْسِكنَي ُه َحقَّ اْلُقْربَى ذَا ﴿َوآِت وإرساف، تبذير دون
وحسن لهم. اإلحسان ووجوب الوالدين بمنزلة وكالهما اليتامى مثل القرابة يف ودرجته
َوِذي إِْحَسانًا َوِباْلَواِلَديِْن هللاَ إِال تَْعبُُدوَن ﴿ال هلل، العبادة مظاهر من مظهر الكل معاملة
واملساكني، األقرباء عىل اإلنفاق مثل الوالدين عىل واإلنفاق َواْلَمَساِكنِي﴾. َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى
حب من وبالرغم َواْلَمَساِكنِي﴾. َواْليَتَاَمى َواألَْقَرِبنَي َفِلْلَواِلَديِْن َخرْيٍ ِمْن أَنَْفْقتُْم َما ﴿ُقْل
َعَىل اْلَماَل ﴿َوآتَى القربى، ذوي مثل فيه ا حقٍّ واليتامى للمساكني أن إال للمال اإلنسان
الناس من والسعة الفضل أولو هم وهؤالء َواْلَمَساِكنَي﴾. َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى ذَِوي ُحبِِّه
ِمنُْكْم اْلَفْضِل أُولُو يَأْتَِل ﴿َوال منهم، األقرباء بمنزلة وأنهم باملساكني يشعرون الذين
االجتماعية. املساحة اتسعت املال زاد فإذا َواْلَمَساِكنَي﴾. اْلُقْربَى أُوِيل يُْؤتُوا أَْن َعِة َوالسَّ
يف القسمة حد املسكني مرتبة تصل بل أفقيٍّا، املساكني عمت رأسيٍّا الثروة تراكمت وإذا
َفاْرُزُقوُهْم َواْلَمَساِكنُي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى أُولُو اْلِقْسَمَة َحَرضَ ﴿َوإِذَا القريب، مثل املرياث
األقرباء. مع واملساكني اليتامى إدخال أجل من الثلث يف يترصف أن وللويص ِمنُْه﴾.

والجوع اإلنسان. حقوق من جزء الحياة وحق يجوع. ال فاملسكني «اإلطعام». والثالث:
نُْطِعُم نَُك ﴿َوَلْم مبارشة، املسكني إطعام عدم الجرائم فمن البرش. تاريخ يف سبة
اْلِمْسِكنِي﴾، َطَعاِم َعَىل يَُحضُّ ﴿َوال املسكني، إطعام عىل الحض وعدم اْلِمْسِكنَي﴾،
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اْلِمْسِكنِي﴾. َطَعاِم َعَىل وَن تََحاضُّ ﴿َوال بذلك، بعًضا بعضهم الناس تذكري وعدم
املجتمع، رقبة يف ذنب املسكني جوع أن عىل يدل مما لذنوب كفارة املسكني وإطعام
َلْم ﴿َفَمْن الصوم، يستطع لم ملن كفارة وهو َمَساِكنَي﴾، ِة َعَرشَ إِْطَعاُم اَرتُُه ﴿َفَكفَّ
لفعل ويرتك ستني أو بعرشة العدد يتحدد ال وقد ِمْسِكينًا﴾. ِستِّنَي َفِإْطَعاُم يَْستَِطْع
لجرم، فدية وهو ِصيَاًما﴾، ذَِلَك َعْدُل أَْو َمَساِكنَي َطَعاُم اَرٌة َكفَّ ﴿أَْو الجماعي، اإلطعام
إال للطعام اإلنسان حب من وبالرغم ِمْسِكنٍي﴾. َطَعاُم ِفْديٌَة يُِطيُقونَُه الَِّذيَن ﴿وََعَىل
َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن فيه، ا حقٍّ واألسري واليتيم للمسكني أن

الغريية. إىل األنانية ومن اإليثار، إىل األثرة من الذات تربية من جزء فهو َوأَِسريًا﴾.
ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما األغنياء، عىل للمساكني واجبة فالصدقة «الصدقة». والرابع:
الفقراء عىل وجوبها الرَِّقاِب﴾. َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي
أقل وهي األغنياء. أموال يف الفقراء حق هي بل تصدًقا ليست والصدقة واألرسى.

اللفظ. استعماالت يف وروًدا املعاني
قوته يكسب بل الصدقة عىل يعيش ال حتى العمل حق فللمسكني «العمل». والخامس:
الشعبي املثل معنى وهو اْلبَْحِر﴾، ِيف يَْعَملُوَن ِلَمَساِكنَي َفَكانَْت ِفينَُة السَّ ا ﴿أَمَّ بيده،
لذلك الصوفية تفسري من وبالرغم صدقة. سمكة من أفضل الصيد تعلم أن الشهري
املقصود. هو الظاهري الرشعي املعنى أن إال والخرض موىس قصة يف باطنيٍّا تفسريًا

يف واملشاركة مدينتهم، يف الدخول ورفضهم املساكني ضد األغنياء «تكتل والسادس:
فالتآمر ِمْسِكنٌي﴾. َعَليُْكْم اْليَْوَم يَْدُخَلنََّها ال أَْن * يَتََخاَفتُوَن َوُهْم ﴿َفانَْطَلُقوا أموالهم»،
املاركسية األدبيات يف معروف هو ما عىل األغنياء ضد واملساكني الفقراء من يكون ال
النفس عن الدفاع يف الفقراء وحق الفقراء، عىل األغنياء تآمر بل الربوليتاريا، وثورة
العقبة يقتحم أن اإلنسان وعىل األغنياء. أموال ويف املال بيت يف بحقوقهم ومطالبتهم
اْلَعَقبََة اْقتََحَم ﴿َفال واملسكني، واليتيم الجائع وإطعام العبد وتحرير النفس ومقاومة
َمْقَربٍَة ذَا يَتِيًما * َمْسَغبٍَة ِذي يَْوٍم ِيف إِْطَعاٌم أَْو * َرَقبٍَة َفكُّ * اْلَعَقبَُة َما أَْدَراَك َوَما *

َمْرتَبٍَة﴾. ذَا ِمْسِكينًا أَْو *
السلبية املعاني أحد وهو واإلذالل الذل بمعنى «املسكنة» االشتقاق نفس ومن
ما وهو والسكينة املسكني. حق وهو اإليواء أي والسكن واملساكن واملسكون للمسكني،
الذي العنف أي وسكني جانبه، إىل املجتمع لوقوف اطمئنان من املسكني قلب عىل ينزل
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واملحرومني السبيل وأبناء واليتامى والفقراء املساكني مثل املهمشني ترك من ينتج قد
واملرتفني. األغنياء وسط املجتمع يف ل ُهمَّ

اليتامى (7)

لفظ ورد فقد اليتامى. املساكني، مع القرآن وضعهم الذين املهمشني ضمن من وهم
مرة ومثنى مرات، ثماني ومفرًدا مرة، عرشة أربع جمًعا مرة، وعرشين ثالثًا «اليتيم»
قبل الناس من طبقة أو فئة أي مجموعة، بل فرد من أكثر اليتيم أن عىل يدل مما واحدة

فردين. أو أفراًدا يكونوا أن
بيت يف وحقهم األموال، ورد والقرابة، اإلكرام، متدرجة: معاٍن بستة اللفظ ورد وقد

والزواج. واإلطعام، املال،
قهره عدم يف اليتيم إكرام ويتمثل اْليَتِيَم﴾. تُْكِرُموَن ال بَْل ﴿َكال اليتيم، إكرام األول:
بالدين كفر ونهره اليتيم وقهر تَْقَهْر﴾. َفال اْليَتِيَم ا ﴿َفأَمَّ معاملته، وسوء ونهره
وحسن صالح وعمل فاضل سلوك بل نظرية بعقائد إيمانًا ليس فالدين به. وتكذيب
اليتامى عن سئل وإذا اْليَتِيَم﴾. يَدُعُّ الَِّذي َفذَِلَك * يِن ِبالدِّ يَُكذُِّب الَِّذي ﴿أََرأَيَْت معاملة،
اليتيم حق ومن َخرْيٌ﴾. َلُهْم إِْصالٌح ُقْل اْليَتَاَمى َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك لهم، واإلصالح فالخري
جدار ليتيمني كان وإذا َفآَوى﴾. يَتِيًما يَِجْدَك ﴿أََلْم األرسة، كنف يف والرعاية املأوى
حتى اْلَمِدينَِة﴾. ِيف يَتِيَمنْيِ ِلُغالَمنْيِ َفَكاَن اْلِجَداُر ا ﴿َوأَمَّ تحطيمه، يجوز فال به يحتميان

مستقبله. دون وحارضه باطنه، دون الرشع ظاهر حكم ذلك كان ولو
ورعايته وراعيه. حاميه عليه والويص األرسة. يف عضو القرابة، درجة يف اليتيم والثاني:
تَْعبُُدوَن ﴿ال هللا، عبادة مظاهر من مظهر وكالهما واألقارب. بالوالدين الرب مثل
واألقربني الوالدين عىل واإلنفاق َواْليَتَاَمى﴾. اْلُقْربَى َوِذي إِْحَسانًا َوِباْلَواِلَديِْن هللاَ إِال
َواْليَتَاَمى َواألَْقَرِبنَي َفِلْلَواِلَديِْن َخرْيٍ ِمْن أَنَْفْقتُْم َما ﴿ُقْل اليتامى، عىل اإلنفاق إىل يمتد
اْلُقْربَى أُولُو اْلِقْسَمَة َحَرضَ ﴿َوإِذَا القسمة، عند املرياث يف نصيب ولهم َواْلَمَساِكنِي﴾.
مرياثه من جزءًا لليتيم يجعل األب مثل والويص ِمنُْه﴾. َفاْرُزُقوُهْم َواْلَمَساِكنُي َواْليَتَاَمى

به. الخاص الثلث يف وصيته، يف أبنائه مع
األجر وأخذ وزيادته واستثماره عليه واملحافظة اليتيم مال من االقرتاب عدم والثالث:
ِبالَِّتي إِال اْليَتِيِم َماَل تَْقَربُوا ﴿َوال عنه، التنازل أو الجهد عىل مكافأة ذلك عىل املناسب
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﴿َوآتُوا أمواله، إليه رد الرشد سن اليتيم بلغ فإذا ُه﴾. أَُشدَّ يَبْلَُغ َحتَّى أَْحَسُن ِهَي
غري كسب وحوبًا ظلًما اليتيم مال فأخذ ِبالطَّيِِّب﴾. اْلَخِبيَث لُوا تَتَبَدَّ َوال أَْمَواَلُهْم اْليَتَاَمى
ُظْلًما اْليَتَاَمى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ حق، بغري الغري أموال عىل واالستيالء مرشوع،
اليتيمات إن بل واليتيمات. اليتامى بني ذلك يف فرق وال نَاًرا﴾. بُُطونِِهْم ِيف يَأُْكلُوَن ََّما إِن
ِفيِهنَّ يُْفِتيُكْم هللاُ ﴿ُقِل األموال، استثمار يف وخربة قدرة وأقل جناًحا أضعف ألنهن أوىل
وكذلك ،﴾ َلُهنَّ ُكِتَب َما تُْؤتُونَُهنَّ ال الالِتي النَِّساءِ يَتَاَمى ِيف اْلِكتَاِب ِيف َعَليُْكْم يُتَْىل َوَما
﴿َواْلُمْستَْضَعِفنَي والقسطاس، بالعدل أموالهم إدارة ورضورة الولدان من املستضعفون

ِباْلِقْسِط﴾. ِلْليَتَاَمى تَُقوُموا َوأَْن اْلِوْلَداِن ِمَن
لهم املساكني مثل فهم أموال، لديهم يكن لم إن املال بيت من اليتامى إعالة والرابع:
لقسمة طبًقا الخمس يف حق لهم األفراد. إعالة الجماعة وواجب األمة. مال بيت يف حق
اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هللِ ﴿َفأَنَّ املال، لبيت الرئيسية املصادر أحد وهي الغنائم،

هللا. حقوق من البرش فحقوق هللا. حقوق من جزء وهو َواْليَتَاَمى﴾،
اإلنسان، لحقوق وخرق األمة وجه يف سبة فالجوع املساكني. مثل اإلطعام والخامس:
حاالت أكثر وما َمْقَربٍَة﴾. ذَا يَتِيًما * َمْسَغبٍَة ِذي يَْوٍم ِيف إِْطَعاٌم ﴿أَْو الحياة، حق
باملاليني يصلون الذين األمة يف الجوعى أكثر وما املسلمني. بالد يف والجفاف التصحر
البلدان من وكثري بنجالدش ويف وغينيا والحبشة ومايل وتشاد والسودان الصومال يف
ومقاومة واألرسى املساكني مع اليتامى إطعام هو اإليمان ومقياس واآلسيوية. األفريقية
َوأَِسريًا﴾. َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن الرتف، يف والرغبة النفس هوى
وهو أموالهن، يف طمًعا الويص لدى حجزهن من بدًال اليتيمات من الزواج والسادس:
الويصتزويجها رفض جمالها وظهر اليتيمة كربت ما فإذا الزوجات. تعدد أسباب أحد
يصعب قد ما وهو بمالها االحتفاظ مع زواجها الرضرين فأخف بمالها. لالحتفاظ
ِيف تُْقِسُطوا أَال ِخْفتُْم ﴿َوإِْن االبنة، بمثابة واليتيمة األب، بمثابة الويص ألن أحيانًا
إذا حتى فالويصويص َوُربَاَع﴾. َوثُالَث َمثْنَى النَِّساءِ ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفانِْكُحوا اْليَتَاَمى
نفسه، هو يتزوجها أو لزوجها مالها وعن عنها يتخىل فإنه النكاح سن اليتيمة بلغت
أَْمَواَلُهْم إَِليِْهْم َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمنُْهْم آنَْستُْم َفِإْن النَِّكاَح بََلُغوا إِذَا َحتَّى اْليَتَاَمى ﴿َوابْتَلُوا
َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن َوَمْن َفْليَْستَْعِفْف َغِنيٍّا َكاَن َوَمْن يَْكَربُوا أَْن َوِبَداًرا اًفا إِْرسَ تَأُْكلُوَها َوال

ِباْلَمْعُروِف﴾.
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وأعطته عمه. كفله حتى الخال يتيم ثم األم يتيم ثم األب يتيم الرسول كان وقد
والدولة واملجتمع فاألرسة املبارشين. األبناء مثل عنه ودافعوا والحماية الرعاية أرسته
من بداية والفقراء، واملحتاجني واملحرومني واملساكني اليتامى لرعاية متدرجة دوائر واألمة
املرىضوالجوعى حصار يف واألمة الدولة اشرتاك أما واألمة. بالدولة ونهاية والقرابة األرسة
للرشيعة، ومناٍف اإلسالم ضد فإنه اآلن غزة يف يحدث كما والسائلني واملحرومني واملساكني
والصمت والخوف، التبعية إال ثمن بال األمة بمصالح وتضحية الدين، عىل للدنيا وإيثار
ترتاكم اليوم اإلسالمية األمة ويف الدين. يف بالدنية والرضا واملسكنة، والذلة والتواطؤ،
تعبد واحدة، واألمة األغلبية. لدى والعطش والجوع واليتم الفقر ويعم األقلية عند الثروات
﴿َوإِنَّ تتقيه، ال ولكنها َفاْعبُُدوِن﴾، َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ واحًدا، إلًها

َفاتَُّقوِن﴾. َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه

السبيل ابن (8)

والجوعى واملحتاجني والسائلني واملحرومني واليتامى املساكني مع املهمشني ضمن ومن
املفرد صيغة يف مرات ثماني القرآن يف اللفظ ذُكر وقد السبيل. ابن والفقراء والعطىش
القريب، معاٍن: بأربعة ورد وقد فرًدا. يكون ما عادة والغريب واملسافر فالعابر وحده.

العبادات. وتخفيف الصدقة يستحق ومن والجار،
﴿َواْعَلُموا املال، بيت يف حق له واليتيم املسكني مثل السبيل فابن «القرابة»، األول:
َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هللِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم ََّما أَن
بنى كما ولدوابه. له السبيل البن للرشب ينابيع القدماء بنى لذلك ِبيِل﴾. السَّ َوابِْن
بالغرف أشبه التجاري للتبادل وعلماء تجاًرا السبيل لعابري خانة املسافر الخلفاء
حق وهو الفعيل، التجاري والتبادل لإلقامة وليس للعقود اليوم الصورية التجارية
تَبِْذيًرا﴾. تُبَذِّْر َوال ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلِمْسِكنَي ُه َحقَّ اْلُقْربَى ذَا ﴿َوآِت صدقة، مجرد وليس
فرًدا تنقص حني يف واحد لفرد الكماليات عىل املال وإنفاق وسفه إرساف فالتبذير
واليتامى واألقرباء الوالدين عىل يكون واإلنفاق األساسية. والحاجات الرضوريات آخر
االجتماعي، الرتابط درجة نفس ويف القرابة من واحدة درجة السبيل، وأبناء واملساكني
ويكون ِبيِل﴾. السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى َواألَْقَرِبنَي َفِلْلَواِلَديِْن َخرْيٍ ِمْن أَنَْفْقتُْم َما ﴿ُقْل
َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى ذَِوي ُحبِِّه َعَىل اْلَماَل ﴿َوآتَى املال، حب من بالرغم طواعية عن اإلنفاق

ِبيِل﴾. السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي
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القرآن، بمصطلح جنب ذو جار، السبيل فابن العرص»، بلغة الجرية أو «الجوار والثاني:
ُكوا تُْرشِ َوال هللاَ ﴿َواْعبُُدوا وثابتًا، دائًما مستقر، غري عابًرا جواًرا كان وإن الناس يجاور
اْلُقْربَى ِذي َواْلَجاِر َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َوِبِذي إِْحَسانًا َوِباْلَواِلَديِْن َشيْئًا ِبِه
َمْن يُِحبُّ ال هللاَ إِنَّ أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت َوَما ِبيِل السَّ َوابِْن ِباْلَجنِْب اِحِب َوالصَّ اْلُجنُِب َواْلَجاِر
والجار الوالدين. رعاية مثل باهلل اإليمان من جزء بالجار فالعناية َفُخوًرا﴾. ُمْختَاًال َكاَن
الدرجة، نفس يف السبيل وابن الطريق. يف جاًرا يكون وقد السكن يف جاًرا يكون قد
الرق نهاية بعد وجود له يعد لم ما وهو األيمان ملكت وما الطريق، ويف املكان يف جار

العبيد. وتحرير
ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما «الصدقة»، والثالث:
استحقاق فالصدقة ِهللا﴾. ِمَن َفِريَضًة ِبيِل السَّ َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف
واألقليات واملوظفني واملساكني الفقراء مثل السبيل ابن فيهم بما املهمشني من ملجموعة
ا، وحقٍّ أخالقيٍّا، دينيٍّا واجبًا بل تصدًقا ليست وهي العام. والصالح واملدينني واألرسى
ممكن قدر أكرب يحقق بما القومي الدخل توزيع إلعادة األغنياء أموال يف الفقراء حق

واملساواة. العدالة من
السبيل. ابن مثل آخر تعبري وهو السبيل»، عابر عىل العباداتورشوطها «تخفيف والرابع:
أن حني يف مكان. إىل مكان من مسافر دائًما، متحرك السبيل فعابر الحركة. يف الفرق
االغتسال من السبيل عابر فيُعفى لالسرتاحة. موطن يف استقر قد يكون قد السبيل ابن
تَْغتَِسلُوا﴾. َحتَّى َسِبيٍل َعاِبِري إِال ُجنُبًا ﴿َوال املياه، توافر لصعوبة نظًرا الجنابة من

الفقهية. للقاعدة طبًقا املحظورات تبيح فالرضورات
يقتل فاالبن األرسية. األوارص وانفكت القرابة، ضاعت فقد العرص هذا ويف اليوم، أما
السبب. لنفس أخته أو أخاه يقتل وقد أموالهما. أو شقتهما عىل الحصول أجل من والديه
األرسة ويف األوالد. بني شجار أو زرع أو ماء أو حائط عىل لخالف جاره يقتل قد والجار
خائف فريق وكل السبيل. عابرو واملهاجرون املستقرون واألغنياء، الفقراء يوجد الواحدة
البواب أو الحارس أو الخادم معاملة صاحبه ييسء الواحد املنزل ويف اآلخر. الفريق من
العمارات الواحد الشارع ويف حمايته. عىل ويعمل راحته عىل يحرص الذي جاره أنه مع

اإليواء. وبيوت األكواخ بجوار العالية واألبنية الشاهقة
الوادي جنوب أهل هجرة مثل املعاملة سوء من الوطن نفس من املهاجرون ويعاني
أهل إىل الريف وأهل الحرض، أهل إىل البدو وأهل البحاروة، إىل والصعايدة الشمال، إىل
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املهاجرون ويعاني واملستقرين. املهاجرين بني القتال درجة إىل الرصاع ينشأ املدن.
األوطان من مسلمون عرب وكلهم والصوماليون والسودانيون والعراقيون الفلسطينيون
أو مالية إعانات أو وظائف عىل والحصول والسكن اإلقامة يف إليها يهاجرون التي
إقامة وال شخصية بطاقات وال هوية، أوراق ال الحاصلة. للمشاكل وحلول تسهيالت
أوضاعهم. عىل اعرتضوا أو سياسيٍّا نشطوا إن وقت أي يف بالرتحيل ومهددون رشعية،
واحد، والشعب مصطنعة، حدود من بينها ما بسبب املتجاورة الدول بني الحدود وتغلق
جارتني دولتني بني القتال ينشب بل للجوار. رعاية دون واحدة والثقافة واحدة، واللغة
جار وهو غزة يحارصشعب أو وإيران مرص بني العالقات تقطع أو والجزائر املغرب مثل
السياجات وتوضع و«املوالت». الشاهقة البنايات إلقامة واألكواخ املنازل وتهدم مرص.
ال والتي الجدد األغنياء يقطنها التي الجديدة واملدن املنتجعات حول الحوائط وتشيد
الدول بني العالقات يف اليشء نفس ويحدث املهمشني. من عليها االعتداء من تحمي
لهم وتقام أرًضا، عليهم ويقبض بحًرا، فيغرقون املهاجرين وجه يف حدودها تغلق التي
الَِّذيَن ﴿إِنَّ طبيعي، وقانون رشعية والهجرة بالدهم. إىل للرتحيل االعتقال معسكرات
َقالُوا األَْرِض ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا َقالُوا ُكنْتُْم ِفيَم َقالُوا أَنُْفِسِهْم َظاِلِمي اْلَمالِئَكُة اُهُم تََوفَّ
لديه وعز األرض، به ضاقت السبيل فابن ِفيَها﴾. َفتَُهاِجُروا َواِسَعًة ِهللا أَْرُض تَُكْن أََلْم

وأوطانهم. املسلمني قلوب إال له مكان وال االستقرار.

والسائلون املحرومون (9)

الشحاذون أي والسائلون، املحرومون السبيل وأبناء واليتامى املساكني مع املهمشني ومن
أربع القرآن يف املحروم ذُكر فقد الفئة. نفس يف مًعا القرآن قرنهما وقد العرص. بلغة
املحروم املتداولة، العربية لغتنا يف شائع لفظ وهو بالجمع، واثنتان باملفرد، اثنتان مرات،

معاٍن: بثالثة ورد وقد والحرمان.

﴿َوالَِّذيَن َواْلَمْحُروِم﴾، اِئِل ِللسَّ َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ﴿َوِيف األغنياء، أموال يف املحروم حق األول:
مستخلفة أيديها بني وما واحدة. فاألمة َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف
واالحتكار االستغالل حق له وليس واالستثمار، والترصف االنتفاع حق لإلنسان فيه.
بحقيقتني إيمان ألنه باهلل رشك الواحد املجتمع يف وفقراء أغنياء وجود واالكتناز.

ومجتمعني.
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االجتماعية العدالة

نَْحُن بَْل َلُمْغَرُموَن، َّا ﴿إِن لألصول، وضياع للثروة، فقد الزرع فتحطيم الفقد. والثاني:
هش، اإلنسان ينتجه ما أن من الحذر أخذ وعدم الطبيعية الكوارث إثر َمْحُروُموَن﴾

للضياع. عرضة

يظن عندما َمْحُروُموَن﴾ نَْحُن بَْل َلَضالُّوَن، إِنَّا َقالُوا َرأَْوَها ا ﴿َفَلمَّ الضالل، والثالث:
املسكني إعطاء األفضل من وأنه للتلف، عرضة ليس زرع من ينتجون ما أن الناس
بالغرق الجفاف، أو السيول من الخراب فيأتيها عنها منعهم من بدًال منها واملحتاجني

الحرق. أو
والرضر. الهوى عن النفس منع فالحرام االشتقاق. نفس من «حرام» لفظ أتى وقد
والحرمان للنفس، حماية ألنه إيجابي األول الحرام حاجاته. من ممنوع املحروم أن كما
اإليجابي عىل السلبي املعنى طغى اليوم سلوكنا ويف الحاجات. يف نقص ألنه سلبي الثاني
يوجد وال «الحرام» فيلم هناك الفنية األعمال ويف املحروم. رعاية وعدم الحرام من باإلكثار
تبيح والرضورات أوده. يقيم كي الحرام أحيانًا املحروم يقرتف وقد «املحروم». عن فيلم

املحظورات.
مرات ست الشحاذ أو العون طالب بمعنى القرآن يف أيًضا «السائل» لفظ ورد وقد

متداخلة: معاٍن بأربعة

أسوة َواْلَمْحُروِم﴾ اِئِل ِللسَّ َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ﴿َوِيف الغني»، أموال يف السائل «حق األول:
من تعفًفا طلب دون يُعطى الحق ولكن طلب السؤال أن من وبالرغم باملحروم.
اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن أخرى، آية يف املعنى نفس ويتكرر السؤال.

لواجب. تمنيًا وليس لواقع، إقراًرا إنشائية وليست خربية قضية يف َواْلَمْحُروِم﴾

فالسائل تَنَْهْر﴾. َفال اِئَل السَّ ا ﴿َوأَمَّ نهره»، وعدم معاملته وحسن السائل «تكريم والثاني:
مقابٌل اتجاٌه واملسئول اآلخر، نحو اتجاٌه السؤال واجب. عليه واملسئول حق، صاحب

اإلسالمية. األمة ولوحدة االجتماعي للتضامن تأكيًدا السائل نحو
مجبولة فالنفس السائل». مع الكرم أجل من وشحها النفس هوى «مقاومة والثالث:
ُحبِِّه َعَىل اْلَماَل ﴿َوآتَى اإليثار، إىل تحولها أجل من جهد إىل حاجة ويف األثرة عىل
مثل فالسائلون الرَِّقاِب﴾. َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى ذَِوي

واألرسى. السبيل وابن واملساكني واليتامى األقرباء
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والواقع الوحي

عىل واحد تفضيل دون وإطعامهم لهم العطاء ويف السائلني معاملة يف «املساواة والرابع:
َسَواءً أَيَّاٍم أَْربََعِة ِيف أَْقَواتََها ِفيَها َر ﴿َوَقدَّ العطاء، يف وأسوياء السؤال يف أسوياء آخر».
الرزق فيها وبارك روايس فيها وجعل األرض خلق عندما هللا فعل هكذا اِئِلنَي﴾. ِللسَّ

سواءً. فيها وجعلهم البرش وخلق والقوت،
معريف والسؤال و«املسئول». و«التساؤل» «السؤال» يأتي االشتقاق نفس ومن
بالعهد والوفاء املسئولية يتحمل الذي هو واملسئول ذاتي. مطلب والتساؤل للعارف.

وبتحقيقها. وبالشهادة وبالوعد
الشوارع يف يقفون الفقرية. اإلسالمية البالد يف يوم عن يوًما الشحاذين عدد ويكثر
أو رعاية بال الدولة ترتكهم والقيظ. الصيف ويف والعراء، الربد يف الطرقات، نوايص وعىل
السياح أمام صورتها ويشوهون مرص، لسمعة يسيئون مجرمني باعتبارهم عليهم تقبض
استناًدا والسري والعمى والعرج واملاكياج واللبس الشحاذة أساليب يف ويتفننون األجانب.
والتلعثم الرأس وربط العينني، وعصب متحرك، كريس عىل الجلوس أو البنت أو االبن عىل
املرور. إشارات يف بينها يتنقلون وهم الفارهة العربات لسائقي الشفقة إلثارة النطق يف
اإلنسانية الجوانب تبني ونبالء»، «شحاذون مثل أحوالهم، لتصوير األدبية األعمال وُكتبت
عن السائل عن «الشحاذ» ومثل السيئة. االجتماعية ظروفهم من بالرغم فيهم اإليجابية
ويحاولون أسياد، إىل يتحولون الذين «فريديانا» مثل السائل فقط وليس الحياة معنى

الفرع. عىل واألصل التطبع، يغلب الطبع ولكن األسياد، سلوك
الطرقات يف يسري من الشحاذة، ويعني السؤال فلسفة قبل من إقبال محمد نقد وقد
األرض يف بيديه يعمل أن دون يحتسب ال حيث من هللا يرزقه حتى السماء إىل يديه ا مادٍّ
الخالق من األرض، إىل السماء من السائل أعني توجيه ويريد وإنتاجها. عملها من ليأكل

املسئول. إىل السائل ومن املخلوق، إىل
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الخامس الفصل

واملنفعة الدين

الدين؟ ضد املنفعة هل (1)

الدنيا. يف والطمع واألنانية باملادية مرتبطة وأنها الدين، ضد املنفعة أن ً خطأ الناس يظن
إىل أقرب األوىل العامة. واملنفعة الخاصة املنفعة بني الفالسفة ميز فقد صحيح، غري وهذا
والثانية رذيلة. الثانية عىل األولية إعطائها حالة يف األوىل اإليثار. إىل أقرب والثانية األثرة،

فضيلة. األوىل عىل األولوية إعطائها حالة يف
موضوع فهو مرة. خمسني حوايل الكريم القرآن يف ومشتقاته «املنفعة» لفظ ذُكر وقد
مقياسصحة وأنها الدين، أساس املنفعة أن محاور: ثالثة حول اآليات كل وتدور رئييس.
املحور ويتجىل دنياهم. ويف حياتهم يف للناس منافع عىل الحفاظ هو الدين وأن اإليمان،

معاٍن: سبعة يف األول

إيمانًا»، ليس ينفع ال إيمان وكل صاحبه، ينفع إيمان وكل الدين، أساس «املنفعة (١)
اآلخرة قبل الدنيا يف واإليمان يُونَُس﴾. َقْوَم إِال إِيَمانَُها َفنََفَعَها آَمنَْت َقْريٌَة َكانَْت ﴿َفَلْوال
األوان، وفوات العمر ونهاية الزمن انقضاء بعد إيمان ينفع ال إذ به. االنتفاع يمكن حتى
يف كفر بعد اآلخرة يف إيمان ينفع وال إِيَمانَُها﴾. نَْفًسا يَنَْفُع ال َربَِّك آيَاِت بَْعُض يَأِْتي ﴿يَْوَم
اإليمان ينفع وال يُنَْظُروَن﴾. ُهْم َوال إِيَمانُُهْم َكَفُروا الَِّذيَن يَنَْفُع ال اْلَفتِْح يَْوَم ﴿ُقْل الدنيا،
عن اإليمان بل بَأَْسنَا﴾، َرأَْوا ا َلمَّ إِيَمانُُهْم يَنَْفُعُهْم يَُك ﴿َفَلْم الخوف، عىل القائم السطحي

وتجربة. واقتناع صدق
اإليمان غاب ما إذا نافعة الذكرى الذِّْكَرى﴾. نََفَعِت إِْن ﴿َفذَكِّْر للنفع» «والذكرى (٢)
للذكرى، ضمان يوجد وال اْلُمْؤِمِننَي﴾، تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر البرش، أهواء أمام وتوارى
* يَزَّكَّى َلَعلَُّه يُْدِريَك ﴿َوَما عمياء، والبصرية طاغية، واملصلحة قاسيًا، القلب يكون فقد



والواقع الوحي

نُْصِحي يَنَْفُعُكْم ﴿َوال الذكرى، تفيد ال كما النصح يفيد ال وقد الذِّْكَرى﴾. َفتَنَْفَعُه يَذَّكَُّر أَْو
َلُكْم﴾. أَنَْصَح أَْن أََرْدُت إِْن

َمْن إِال َفاَعُة الشَّ تَنَْفُع ال ﴿يَْوَمِئٍذ التوبة»، وقبل هللا بإذن إال الشفاعة تنفع «وال (٣)
تنفع وال القول. وطيب النية حسن بعد إال شفاعة فال َقْوًال﴾. َلُه َوَرِيضَ الرَّْحَمُن َلُه أَِذَن
يُْؤَخذُ َوال َشَفاَعٌة ِمنَْها يُْقبَُل ﴿َوال املعايص، واستمرار الذنوب عىل اإلرصار مع الشفاعة
﴿َفَما الشفاعة، يستحقون ال ملن الشافعني شفاعة تنفع ال وَن﴾. يُنَْرصُ ُهْم َوال َعْدٌل ِمنَْها

رشطها. االستحقاق بل االستحقاق ضد ليست فالشفاعة اِفِعنَي﴾، الشَّ َشَفاَعُة تَنَْفُعُهْم
واالستيالء حقوقهم الناس سلب فالظلم اآلخرة». يف وال الدنيا يف الظلم ينفع «وال (٤)
يرفع يُْستَْعتَبُوَن﴾. ُهْم َوال َمْعِذَرتُُهْم َظَلُموا الَِّذيَن يَنَْفُع ال ﴿َفيَْوَمِئٍذ حق، وجه بغري عليها
يَنَْفُع ال ﴿يَْوَم اآلخرة، يف والعتاب االعتذار ينفع حتى الدنيا يف أوًال املظلومني عن الظلم
عفو ال وبالتايل عنه، عذر ال فالظلم اِر﴾. الدَّ ُسوءُ َوَلُهْم اللَّْعنَُة َوَلُهُم َمْعِذَرتُُهْم الظَّاِلِمنَي
ُكوَن﴾، ُمْشَرتِ اْلَعذَاِب ِيف أَنَُّكْم َظَلْمتُْم إِذْ اْليَْوَم يَنَْفَعُكُم ﴿َوَلْن جزاءه، الظالم وينال عنه.
علة ونتيجة، مقدمة اآلخرة، يف الجزاء معيار الدنيا يف والعمل اآلخرة، أساس فالدنيا

ومسبَّب. سبب ومعلول،
ِصْدُقُهْم﴾، اِدِقنَي الصَّ يَنَْفُع يَْوُم َهذَا هللاُ ﴿َقاَل اآلخرة»، يف نافع الدنيا يف «والصدق (٥)
وازدواجية النفاق عن بعيًدا األفعال، مع واألقوال النتائج، مع املقدمات تطابق فالصدق
له. الناس وتصديق شخصيته لوحدة تأكيًدا ذاته مع اإلنسان تطابق هو الصدق الشخصية.
اْلَمْوِت ِمَن َفَرْرتُْم إِْن اْلِفَراُر يَنَْفَعُكُم َلْن ﴿ُقْل منه»، الفرار ينفع وال حق، «واملوت (٦)
وثبات بالنفس ثقة املنفعة الرضوري. من خوًفا وليست عاقل عمل املنفعة اْلَقتِْل﴾. أَِو
تقدم واستجابة، تحدٍّ ورفض، وقبول مواجهة املنفعة الواقع. من هروبًا وليست ويقني

واستباق. سبق وتقهقر،
فاملسئولية بَنُوَن﴾. َوال َماٌل يَنَْفُع ال ﴿يَْوَم اآلخرة»، يف بنون وال مال ينفع «وال (٧)
من عىل ونتائجها فردية األفعال ألن األقارب وال األوالد ينفع وال فردي. والجزاء فردية
يف واألبناء اآلباء ويستوي اْلِقيَاَمِة﴾. يَْوَم أَْوالُدُكْم َوال أَْرَحاُمُكْم تَنَْفَعُكْم ﴿َلْن بها، يقوم
ألبيه ابن فاألب نَْفًعا﴾. َلُكْم أَْقَرُب أَيُُّهْم تَْدُروَن َال َوأَبْنَاُؤُكْم ﴿آبَاُؤُكْم اآلخرة، يف نفعهم عدم
فرعون استبقى لذلك اآلخرة. يف وليس الدنيا يف نفع ذو األوالد ألبيه. ابن االبن أن كما
ولم َوَلًدا﴾. نَتَِّخذَُه أَْو يَنَْفَعنَا أَْن َعَىس َمثَْواُه ﴿أَْكِرِمي ملكه، يف ينفعه لعله الطفل موىس
من ملكه عىل حفاًظا األطفال كل من التخلص رضورة نبوءة من بالرغم بقتله يأمر

َوَلًدا﴾. نَتَِّخذَُه أَْو يَنَْفَعنَا أَْن َعَىس تَْقتُلُوُه ﴿ال عليه، االنقالب
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واملنفعة الدين

تتوافر لم إذا إال اتهام موضع ليست السبعة. املعاني بهذه إيجابي يشء إذن املنفعة
لها يروج كما األنانية بالرضورة هي املنفعة أن يظن من الحكم يف ويرسع رشوطها. فيها
يمكث الذي هو النافع كائن. هو ما ضد يكون أن ينبغي ما وأصحاب السذج املثاليون
َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ جفاء، يذهب دونه وما األرض، يف

األَْرِض﴾. ِيف

اإليمان مقياسصحة املنفعة (2)

ال املجرد النظري فاإليمان اإليمان، صحة مقياس هي بل الدين أساس فقط املنفعة ليست
صحة ليست ينفع». ال علم من باهلل «أعوذ ينفع ال الذي العلم مثل إيمانًا، ليس منه، نفع
ليس اإليمان لنفعه»، ينفعه أن الحجر بهذا أحدكم آمن لو «وهللا عملية بل نظرية اإليمان
نظرية صحة له ليست وتحقيقات. عمليات بل ونظريات تصورات ليس أفعاًال. بل أقواًال

العمل». وصدقه القلب يف وقر ما «اإليمان عملية صحته بل ذاته يف
أبعاد: خمسة يف املعنى هذا يف تصب املنفعة عن القرآن آيات وثلث

َما ِهللا ُدوِن ِمْن تَدُْع ﴿َوال الرضر»، ويدفع املنفعة يجلب ملن إال الدعاء يكون «ال (١)
أَنَْدُعو ﴿ُقْل وجنون، خبل ألنه ذلك يفعل من القرآن ويستهجن َك﴾. يَُرضُّ َوال يَنَْفُعَك ال
ِمْن ﴿يَْدُعو السليم، والحس للعقل مناقض وهو نَا﴾، يَُرضُّ َوال يَنَْفُعنَا ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن
وهي األصنام مثل يسمع ال ما اإلنسان يدعو وكيف يَنَْفُعُه﴾. ال َوَما ُه يَُرضُّ ال َما ِهللا ُدوِن
وتزداد وَن﴾، يَُرضُّ أَْو يَنَْفُعونَُكْم أَْو * تَْدُعوَن إِذْ يَْسَمُعونَُكْم َهْل ﴿َقاَل ترض، وال تنفع ال
ِمْن أَْقَرُب ُه َرضُّ َلَمْن ﴿يَْدُعو ينفعه، وال يرضه ما اإلنسان دعا إذا الكرب ويعظم البلية

اْلَعِشريُ﴾. َوَلِبئَْس اْلَمْوَىل َلِبئَْس نَْفِعِه
ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿أََفتَْعبُُدوَن الرضر»، أو املنفعة يمتلك ملن إال العبادة تكون «وال (٢)
الوعي؟ من الخايل املصمت اليشء الذاتي الوعي يعبد وكيف ُكْم﴾، يَُرضُّ َوَال َشيْئًا يَنَْفُعُكْم
ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن وعيني، بني تكون وال واستجابة تساؤل وحوار، تراسل العبادة
«درء األصويل للمبدأ طبًقا النفع قبل بالرضر اآلية تبدأ ومرة يَنَْفُعُهْم﴾. َوال ُهْم يَُرضُّ ال َما
َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن الرضر، قبل بالنفع تبدأ ومرة املصالح». جلب عىل مقدم املفاسد
وليس عليهما القدرة أي والرضر النفع بملك املعنى نفس ويتأكد ُهْم﴾. يَُرضُّ َوال يَنَْفُعُهْم ال
نَْفًعا﴾. َوال ا َرضٍّ َلُكْم يَْمِلُك ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن أَتَْعبُُدوَن ﴿ُقْل العرضيني، والرضر النفع مجرد

117



والواقع الوحي

ومن يرض». أو ينفع من عبادة مقتضياته فمن العلم، يأتي والعبادة الدعاء «ومع (٣)
َما ﴿َويَتََعلَُّموَن ينفع، ال وما يرض ما تعلم واألخطر يرض. وال ينفع ال من عبادة الجهل
فالعلم بنفعها. وليس النفس بإرضار العلم املزدوج، الجهل وهو يَنَْفُعُهْم﴾، َوال ُهْم يَُرضُّ
ينفع ال من عبادة استحالة عىل يتفقان وكالهما العلم، عىل يقوم واإليمان اإليمان، أساس

ينفع. أن دون يرض من وباألوىل يرض، أو
﴿ُقْل أصم؟» حجًرا نفًعا، وال ا رضٍّ لنفسه يملك ال ما اإلنسان يعبد «وكيف (٤)
ال ما اإلنسان يعبد كيف ا﴾. َرضٍّ َوال نَْفًعا ألَنُْفِسِهْم يَْمِلُكوَن ال أَْولِيَاءَ ُدونِِه ِمْن أََفاتََّخذْتُْم
إَِليِْهْم يَْرِجُع أَال يََرْوَن ﴿أََفال نفًعا، وال ا رضٍّ له يملك وال سؤاله عليه يرد وال له يستجيب
ألنفسها تملك ال فإنها كلها األصنام اجتمعت ولو نَْفًعا﴾. َوال ا َرضٍّ َلُهْم يَْمِلُك َوال َقْوًال
ال بمن كيف األوىل. لقياس طبًقا نَْفًعا﴾ َوال ا َرضٍّ ألَنُْفِسِهْم يَْمِلُكوَن ﴿َوال نفًعا، وال ا رضٍّ

غريه؟ ينفع أو يضري أن نفًعا وال ا رضٍّ لنفسه يملك
أَْمِلُك ال ﴿ُقْل اإلنسان»، وليس لخلقه والرضر النفع يملك الذي هو وحده «هللا (٥)
يملك وال املعنى، لتأكيد أخرى مرة اآلية وتتكرر هللاُ﴾. َشاءَ َما إِال ا َرضٍّ َوال نَْفًعا ِلنَْفِيس
ال ﴿َفاْليَْوَم ا، رضٍّ وال نفًعا ألنفسهم — ظهريًا لبعض بعضهم كان ولو حتى — الناس
نفًعا للبرش يملك أحد هناك كان إن القرآن ويسأل ا﴾، َرضٍّ َوال نَْفًعا ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم يَْمِلُك

نَْفًعا﴾. ِبُكْم أََراَد أَْو ا َرضٍّ ِبُكْم أََراَد إِْن َشيْئًا ِهللا ِمَن َلُكْم يَْمِلُك َفَمْن ﴿ُقْل ا، رضٍّ أو

إذن اإليمان بطالنه. مقياس الرضر فإن اإليمان صحة مقياس املنفعة كانت فإذا
الدعاة عند ذاته عىل مغلًقا بليًغا وقوًال نظرية دعوة وليس الفضاء، قنوات يف خطابًا ليس
من وكم املسلمني. عند ضار إيمان من وكم رضره. يف وبطالنه منفعته. يف صحته الجدد.

غريهم. عند نافع إيمان

الناس ومنافع الدين (3)

القرآن بتعبري الناس ومنافع الفقهاء، األصوليني بتعبري العامة املصالح لتحقيق الدين أتى
معاٍن: بسبعة مرات ثماني القرآن يف «منافع» لفظ ورد وقد الكريم.

رضر، وبها إال منفعة وال منفعة، وبه إال رضر فال واملضار، املنافع تتداخل (١)
هل أو مكروًها، يكون وبالتايل املنفعة من أكثر الرضر هل والكم، النسبة هي والقضية
يأتي الخمر تحريم مراحل إحدى ففي مندوبًا، يكون وبالتايل الرضر من أكثر املنفعة
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ثم ِللنَّاس﴾، َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ﴿ُقْل للناس، ومنافع كبريًا إثًما بها أن عىل الحكم
الكسب املنافع نَْفِعِهَما﴾. ِمْن أَْكَربُ ﴿َوإِثُْمُهَما املنافع، من أكثر املضار أن عىل التنبيه
الصحة يف واملضار والظرفاء، والشعراء الندماء عند والطرب االنتشاء وبعض والتجارة
وضياع اآلخرين، وإيذاء األفعال، يف التحكم عىل القدرة وفقدان السكر حني العقل وذهاب
يأتي أن قبل حراًما املكروه وجعل نفسه. عىل األتقياء بعض حرَّمها وقد واإلدمان. املال،

السنة. يف والتحريم القرآن، يف االجتناب حكم
َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ جفاء، يذهب دونه وما األرض يف يمكث ما هو الناس ينفع ما (٢)
األرض يف ما وكل الباقية، هي فاملنافع األَْرِض﴾. ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً
هي واألرضار الثابت، هي املنافع الفرع. هي واألرضار األصل، هي املنافع للناس. منفعة
والكذب، الصدق بني والقبيح، الحسن بني والرش، الخري بني العالقة نفس وهي املتحول.

والنفاق. اإليمان بني
أصبح وإال البرشية، والبواعث الدوافع تتطلب وما البرش لحاجات قضاء املنافع (٣)
ُصُدوِرُكْم﴾. ِيف َحاَجًة َعَليَْها َولِتَبْلُُغوا َمنَاِفُع ِفيَها ﴿َوَلُكْم والحرمان، الكبت فريسة اإلنسان
وبالعالم. بالطبيعة عالقة هي األرض. يف لدعائمه وتثبيت اإلنساني للوجود تحقيق املنافع
تحدث وقد البدن. مطالب وتحقيق الذات، إثبات املنافع واإلنتاج. العمل إىل تدفعه التي هي
الرفاهية معيار وهي للبرش. توافرها يجب التي األساسية» «الحاجات عن النفس علماء
والكساء والرشاب الطعام إىل اإلنسان حاجة وهي الفقر». «خط االقتصاد علماء يسميه وما

والتعليم. والعالج واإليواء
والتبادل التجارة يف للناس منافع فيه الحج، ذلك مثال العبادات، أصل واملنافع (٤)
َمْعلُوَماٍت﴾، أَيَّاٍم ِيف ِهللا اْسَم َويَذُْكُروا َلُهْم َمنَاِفَع ﴿ِليَْشَهُدوا هللا، ذكر إىل باإلضافة والتعارف
والشعر للتجارة أسواق وكانت دعوته. ليبلغهم الحج وقت الناس يقابل الرسول كان وقد
اْلبَيِْت إَِىل َمِحلَُّها ثُمَّ ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل َمنَاِفُع ِفيَها ﴿َلُكْم العتيق، البيت إىل الذهاب قبل
وشجاعة صدق فالشهادة اإلسالم، أركان باقي عىل اليشء نفس يقال أن ويمكن اْلَعِتيِق﴾،
من املزيفة العرص آللهة يخضع ال حر اإلنسان ضمري بأن واعرتاف العرص، عىل وشهادة
أمامه يتساوى الذي الواحد املبدأ إىل إال ينتمى وال إله». «ال وسلطة وشهرة وجاه مال
أوقاتها، يف األعمال عىل حفاظ والصالة وإثبات. نفي وإيجاب، سلب هللا»، «إال الجميع
عىل حرًصا النهار خالل باهلل وتذكري والسجود، الركوع يف ورياضة الوضوء، يف ونظافة
الفقراء حق والزكاة للفقراء. ومشاركة للبدن، صحة والصيام السوء. من ومنًعا الفضيلة،

الجماعة. لصالح واستثماره املال رأس وتداول األغنياء، أموال يف
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يَْشُكُروَن﴾. أََفال َوَمَشاِرُب َمنَاِفُع ِفيَها ﴿َوَلُهْم والرشاب، للطعام األرض يف املنافع (٥)
ِفيَها ﴿َوَلُكْم األنهار، وتجري عليها العيون تتفجر ومنها والفواكه. الخرضة األرض تنبت

تَأُْكلُوَن﴾. َوِمنَْها َكِثريٌَة َمنَاِفُع
واالدثار، واالنتقال الطعام يف اإلنسان منافع به األرض، من جزء والحيوان (٦)
االقتصاد يف يسمى ما وهو تَأُْكلُوَن﴾، َوِمنَْها َوَمنَاِفُع ِدْفءٌ ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها ﴿َواألَنَْعاَم
واملاعز. والضأن والخيل الجمال العرب، لثروة األول املصدر كانت وقد الحيوانية. بالثروة

العربي. والحصان الصحراء جمل الرسامون، ورسمها الشعراء بها تغنى وطاملا
الجسور، وتُشيَّد الطرق، وتقام املنازل، تُبنى فمنه للناس، منافع به أيًضا والحديد (٧)
ِفيِه اْلَحِديَد ﴿َوأَنَْزْلنَا النفس، عن للدفاع السالح يصنع أيًضا ومنه املنزلية. األدوات وتُصنَع
وللخراب، للعمران وللدمار، للبناء والحرب، للسلم فالحديد ِللنَّاِس﴾، َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس
هامان ويستعمله الحق. عن للدفاع القرنني ذو استعمله وللعذاب. للنعيم وللتعب، للراحة

الناس. رقاب عىل واالستعالء والقالع القصور لتشييد وفرعون

تحقيق هو بل فقط وخطابًا وقوًال وبيانًا وبالًغا وموعظة ودعوة كالًما ليس إذن الدين
الناس. ومنافع العامة املصالح

يرض وال ينفع اإليمان (4)

فاإليمان اإليمان، يف تصح ال نفعية مجرد الرضر ودفع املنفعة جلب أن ً خطأ البعض يظن
جعل الذي هو وحده والغرب هللا. لوجه خالص اإليمان املعيار. هذا من وأطهر وأنقى أعىل
الذرائعية أو الربجماتية يف معروف هو ما عىل الحقيقة مقياس الرضر ودفع املنفعة جلب

الضار. هو والباطل النافع هو فالحقيقي األمريكية،
مقاييس وأحد طبيعية إنسانية تجربة الرضر ودفع املنفعة جلب أن والحقيقة
هذا يف هللا تجاوز أو العلم أو النفس عن الدفاع أو باهلل اإليمان كانت سواء الحقيقة
اإلنسانية الحياة عىل ينطبقان والرضر فاملنفعة الخالص، يمثل متعاليًا باعتباره املقياس
باهلل. اإلنسان عالقة وليس وباآلخرين بنفسه اإلنسان عالقة عىل أي االجتماعية والعالقات

معاٍن، بخمسة مرة عرشين القرآن يف «الرضر» لفظ ورد وقد
يرضه، وال ينفعه ال ما يعبد ال فاإلنسان اإليمان. مقاييس أحد الرضر دفع أن األول:
عدة املعنى نفس ويتكرر ُكْم﴾، يَُرضُّ َوال َشيْئًا يَنَْفُعُكْم ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن أََفتَْعبُُدوَن ﴿َقاَل
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ُهْم يَُرضُّ ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن للسخرية، موضًعا يكن ذلك يفعل ومن مرات،
ُهْم﴾ يَُرضُّ َوال يَنَْفُعُهْم ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن الرضر، بدفع بداية يَنَْفُعُهْم﴾ َوال
وال ترض، وال تنفع ال ألنها األصنام عبادة إبراهيم رفض لذلك املنفعة؛ بجلب بداية
ال ون﴾. يَُرضُّ أَْو يَنَْفُعونَُكْم أَْو تَْدُعوَن إِذْ يَْسَمُعونَُكْم ﴿َهْل لدعاء، تستجيب وال تسمع
يَنَْفُعَك ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن تَدُْع ﴿َوال يرض، وال ينفع ال ما واألبكم، األصم اإلنسان يعبد
َوال يَنَْفُعنَا ال َما ِهللا ُدوِن ِمْن أَنَْدُعو ﴿ُقْل والسؤال، املخاطب صيغة يف ك﴾ يَُرضُّ َوال

يرض. وال ينفع ال من لدعاء النفس موقف من استهجان صيغة يف نَا﴾ يَُرضُّ
الرضر ويمنع هللا، عىل وليس اإلنسان عىل بالنفع يعود اإليمان أن هو الثاني: واملعنى
َعَىل يَنَْقِلْب ﴿َوَمْن شيئًا، يرضهللا لن عقبيه عىل ينقلب فمن هللا، عن وليس اإلنسان عن
األخالق وقواعد التقوى اتباعه لعدم مجتمع انهار وإذا َشيْئًا﴾، هللاَ يَُرضَّ َفَلْن َعِقبَيِْه
َغرْيَُكْم َقْوًما َربِّي ﴿َويَْستَْخِلُف يشء، يف هللا ذلك يرض ولن محله، يحل آخر مجتمًعا فإن
هذا يرض ولن باهلل، ويؤمنون الفضيلة يتبعون آخرون قوم ويأتي َشيْئًا﴾، ونَُه تَُرضُّ َوال
قوم عىص ومهما َشيْئًا﴾. وُه تَُرضُّ َوال َغرْيَُكْم َقْوًما ﴿َويَْستَبِْدْل يشء، يف هللا االستبدال
الذين وهؤالء َشيْئًا﴾، هللاَ وا يَُرضُّ َلْن ﴿إِنَُّهْم شيئًا، يرضهللا لن ذلك فإن اإليمان وتركوا
لن أيًضا بالخري والرش بالفضيلة، والرذيلة بالحق، والباطل باإليمان، الكفر استبدلوا
عىص ومن َشيْئًا﴾. هللاَ وا يَُرضُّ َلْن ِباإلِيَماِن اْلُكْفَر اْشَرتَُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ شيئًا، هللا يرضوا
الرَُّسوَل وا ﴿َوَشاقُّ يشء، يف يرضهللا ولن نفسه إال يرض لن الحق له تبني ما بعد الرسول

َشيْئًا﴾. هللاَ وا يَُرضُّ َلْن اْلُهَدى َلُهُم َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن
َمْن ُكْم يَُرضُّ ال أَنُْفَسُكْم ﴿َعَليُْكْم املؤمن، غري إال يرض لن اإليمان عدم أن الثالث: واملعنى
صرب وإن اآلخرين. ضالل يرضه وال نفسه، إال ينفع ال فاملؤمن اْهتََديْتُم﴾، إِذَا َضلَّ
ُكْم يَُرضُّ ال َوتَتَُّقوا تَْصِربُوا ﴿َوإِْن لهم، اآلخرين كيد إرضار من تمنعهم وتقواهم املؤمنني
وُكْم يَُرضُّ ﴿َلْن اللقاء، حني األدبار يولون القتال يف جبناء ألنهم أذاهم أو َشيْئًا﴾، َكيُْدُهْم
الرسول عىل فما يشء يف الرسول يرضون وال األَْدبَار﴾، يَُولُّوُكُم يَُقاِتلُوُكْم َوإِْن أَذًى إِال
َشيْئًا﴾، وَك يَُرضُّ َفَلْن َعنُْهْم تُْعِرْض ﴿َوإِْن الخارسون، فهم عنهم أعرض وإن البالغ، إال
الرضر يلحق ال والضال نفسه. عن الرضر يمنع واملهتدي نفسه، إال ينفع ال فاملؤمن

ء﴾. َيشْ ِمْن ونََك يَُرضُّ َوَما أَنُْفَسُهْم إِال يُِضلُّوَن ﴿َوَما نفسه، يرض إنما بالرسول
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عدم أو اإليمان عن النظر برصف النفس تقبله ال ذاته حد يف الرضر أن الرابع: واملعنى
َلُه َمْولُوٌد َوال ِبَوَلِدَها َواِلَدٌة تَُضارَّ ﴿ال بولده، مولود وال بولدها والدة تضار فال اإليمان،
واإلنفاق، والكسب الرزق يف والوالد أكثر، ال كاملني حولني الرضاعة يف الوالدة ِبَوَلِدِه﴾،
تَُضارُّوُهنَّ ﴿َوال املسكن، بضيق النساء تضار ال وكذلك وسعها، إال نفًسا هللا يكلف فال
يضار ال حتى واجبة الشهادة والرشاء البيع ويف اإلنفاق. يف وال ﴾ َعَليِْهنَّ ِلتَُضيُِّقوا
َشِهيٌد﴾، َوال َكاِتٌب يَُضارَّ َوال تَبَايَْعتُْم إِذَا ﴿َوأَْشِهُدوا شهيد، أو كاتب أو مشٍرت أو بائع
ارة أمَّ والنفس تخون، فالذاكرة والرشاء، البيع ويف الزواج يف للحقوق حفظ فالتدوين
الفتوى وإصدار الحديث وتدوين القرآن وسماع اإليمان، شهادة، يشء فكل بالسوء،

العقود. رشوط بتدوين وباليد وباللسان بالقلب فالشهادة الجهاد، وممارسة
ال علم من باهلل «أعوذ حديث يؤكده ما وهو النافع، العلم هو العلم أن الخامس: واملعنى
من معرفة فحسب، نظريٍّا ليس فالعلم يَنَْفُعُهم﴾، َوال ُهْم يَُرضُّ َما ﴿َويَتََعلَُّموَن ينفع»،
َوال ُهْم يَُرضُّ َما ﴿َويَتََعلَُّموَن الدنيا، يف الناس منفعة أجل من علم هو بل املعرفة، أجل
أو اإليمان عن النظر برصف العلم يف عامة كنظرية النافع العلم هو العلم يَنَْفُعُهم﴾.
املنفعة تكون أن دون مصالحهم لهم يحقق وما الناس، يفيد ما هو العلم اإليمان، عدم
املنفعة تحقق الحقيقة الربجماتية. أو النفعي املذهب يف الحال هو كما الحقيقة هي

الحقيقة. هي املنفعة تكون أن دون
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العمل

اإلصالح (1)

وهي بالحياة، الدين أو باملجتمع الدين أو بالدولة الدين لعالقة بالنسبة املواقف تتعدد
ضعف فرتة أثناء العثمانية الدولة يف سائًدا كان الذي التقليدي السلفي املوقف ثالثة:
الخالفة استمرار إىل يدعو وكان حلب، يف اإلسالم شيخ الصيادي الهدى أبو ويمثله الخالفة.
فيها الطامعني ضد عنها ودفاًعا األمة، لوحدة رمًزا وعقيدة، مبدأ كمسألة وقبحها بحسنها
حدث ما وهو الوقت، ذلك يف الكربى الدول من جزءًا جزءًا والتهامها أوصالها، لتقطيع
يمثله كان الذي العلماني املوقف والثاني األوىل. العاملية الحرب يف خسارتها بعد بالفعل
الخالفة، وإلغاء الطورانية، القومية يمثل وكان الفتاة»، «تركيا أو والرتقي» «االتحاد حزب
بني الفصل مثل بحذافريه الغربي النموذج وتبني الرتكية، الطبيعية الحدود إىل والعودة
أساليب يف الغربيني وتقليد التينية، حروف إىل العربية الحروف وتغيري والدولة، الدين
كمال مصطفى قاده الذي املوقف وهو وفنونهم، وعمارتهم وطعامهم لباسهم حياتهم،
األناضول، هضبة قلب يف أنقرة أبواب عىل كان الذي اليوناني الجيش طرد يف نجح الذي
كان وتالميذه. الرشق» «لوثر األفغاني الدين جمال قاده الذي اإلصالحي املوقف والثالث
والدعوة هدمها، دون فيها الفساد عىل والقضاء عليها، القضاء دون الخالفة تحديث يبغي
ذلك يف وشاركه األقاليم. مصالح ورعاية السلطنة، بطش من للتخفيف الالمركزية إىل
والربملان الدستور تأسيس إىل للدعوة العلميني، العلمانيني من الرشق» «حكيم شميل شبيل
يف ينجح لم الذي التيار وهو املطلقة، سلطته وتقييد السلطان، قرارات عىل للمراجعة
والتنمية العدالة حزب يحن وربما «التنظيمات»، يف التحديث محاوالت من بالرغم عرصه
املوقف وهو حدوده، وظهور العلماني املوقف تأزُّم بعد جديد من اإلصالحي املوقف إىل اآلن
ويف واإلصالحيني، خاتمي الرئيس عند إيران يف اإلسالمية الثورة يف جديد من يعود الذي
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يف والعلمانيني السلفيني بني الشديد االستقطاب وسط والتنمية العدالة حزب يف املغرب
والسودان. وسوريا والجزائر وتونس وليبيا مرص

عىل القضاء من ابتداءً اإلسالمية للمجتمعات التدريجي التغري اإلصالح ويتضمن
والنهي باملعروف األمر السلمية، بالوسائل املصالح جلب عىل مقدَّم املفاسد فدرء الفساد،
القضاء إىل واللجوء الدينية، والدروس املساجد، وخطب والحسبة، والنصيحة، املنكر، عن
عىل فالخروج األئمة من والظلم الفساد واستمر الوسائل هذه تنجح لم وإن األمر. لزم إذا
بالعصيان يمكن بل بالسالح بالرضورة الخروج يكون وال رشعي، واجب الظالم الحاكم

الناس. وتجنيد العام، الرأي وضغط الشعبية، واملظاهرات املدني،
يتكرر. شائع لفظ فهو الكريم. القرآن يف «اإلصالح» لفظ معاني مع يتفق ما وهو
ثالثني أقل، وأفعاًال مرة، وخمسني مائة حوايل أكثر، أسماءً مرة، وثمانني مائة حوايل ذُكر
يعني وإصالح. ومصلحني ومصلح وصالحات وصالحني صالح بال إصالح فال مرة.

األعمال. يف والصالح األزواج، بني والصلح الناس بني اإلصالح
نبوته، عىل دليل الصالح والعمل نبي، اسم صالح إن بل األرض، يف إصالح النبوة
اتجاه اإلصالح لإلفساد، دعوة صاحب يوجد فال اْستََطْعُت﴾، َما اإلِْصَالَح إِال أُِريُد ﴿إِْن
اإلنسان. دور وهو األرض، يف اإلصالح الوحي ومهمة املثال، نحو وتحرك الكمال، نحو
إِْصالِحَها﴾، بَْعَد األَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوال فيها، اإلفساد ضد طبيعي أمر األرض فإصالح
إعمار اإلنسان دور اْلُمْصِلِح﴾، ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم ﴿َوهللاُ واإلفساد، اإلصالح بني وفرق
عامرة. أرض إىل قاحلة أرض ومن خرضاء، أرض إىل صفراء أرض من وتحويلها األرض
َفَعَليَْها﴾، أََساءَ َوَمْن َفِلنَْفِسِه َصاِلًحا َعِمَل ﴿َمْن الغري، إصالح قبل أوًال الذاتي اإلصالح
األزواج، وبني َزْوَجُه﴾، َلُه َوأَْصَلْحنَا يَْحيَى َلُه َوَوَهبْنَا َلُه ﴿َفاْستََجبْنَا لألفراد، واإلصالح
الزوجة ويرد الطالق، يلغي بينهما والصلح ُصْلًحا﴾، بَيْنَُهَما يُْصِلَحا أَْن َعَليِْهَما ُجنَاَح ﴿َفال
ِق يَُوفِّ إِْصالًحا يُِريَدا ﴿إِْن إِْصالًحا﴾، أََراُدوا إِْن ذَِلَك ِيف ِهنَّ ِبَردِّ أََحقُّ ﴿َوبُُعوَلتُُهنَّ زوجها، إىل
لذلك نفوًرا. وليس تآلف تفريًقا، وليس توحيد فرًقا، وليس جمع اإلصالح بَيْنَُهَما﴾. هللاُ
خصام بال فما أيام، ثالثة يتجاوز ال ألخيه األخ وخصام الناس. بني الخصام يجوز ال
الجوار دول من كانوا لو خاصة أكثر أو الزمان من عقوًدا بينها فيما والشعوب األحزاب
الصومال والسودان، مرص والسعودية، اليمن والكويت، العراق والجزائر، املغرب مثل

إلخ. … والحبشة
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َفال بَيْنَُهْم َفأَْصَلَح إِثًْما أَْو َجنًَفا ُموٍص ِمْن َخاَف ﴿َفَمْن الناس، بني اإلصالح ومنها
فاإلصالح النَّاِس﴾، بنَْيَ َوتُْصِلُحوا َوتَتَُّقوا تََربُّوا ﴿أَْن وخارجها، األرسة داخل َعَليِْه﴾، إِثَْم
بني إصالح وهو بَيْنُِكْم﴾، ذَاَت َوأَْصِلُحوا هللاَ ﴿َفاتَُّقوا والتقوى، الرب مظاهر من مظهر
إصالح هو بَيْنَُهَما﴾، َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِْن املتقاتلني، املسلمني
الصلح أََخَويُْكْم﴾، بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن إخوة، املؤمنني وجميع اإلخوة، بني
األَنُْفُس ِت َوأُْحِرضَ َخرْيٌ ْلُح ﴿َوالصُّ النفس، كرم عىل ودليل وطمأنينة، وأمن وسالم خري
َخرْيٌ﴾، َلُهْم إِْصالٌح ُقْل اْليَتَاَمى َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك لهم، إصالح اليتامى رعاية .﴾ حَّ الشُّ

األرض. سادة هم فالبرش األرض، يف يكون أن قبل البرش بني فاإلصالح
يَتُوُب هللاَ َفِإنَّ َوأَْصَلَح ُظْلِمِه بَْعِد ِمْن تَاَب ﴿َفَمْن الظلم، من التوبة بعد واإلصالح
التواضع، إىل التكرب ومن العدل، إىل الظلم من وتحول الذنب، عن تكفري اإلصالح َعَليِْه﴾،
وتصحيح الكمال، نحو املتجهة الطبيعة طريق املستقيم، الطريق إىل عود اإلصالح

الوراء. إىل مسارها ويرجع الطبيعة يدمر الذي لالنحراف
الصالحون اآلخرة، إىل الطريق هو الصالح فالعمل عدن، جنات الصالح وجزاء
الضعف، حوايل الصالحني من استعماًال أكثر الصالحات إن بل سواء، حد عىل والصالحات
برصف الصالح بالعمل اإليمان قرن لذلك الصالحة؛ األعمال وصاحبات أصحاب وكالهما
الصالح رعاية مبادئهم من املعتزلة جعل وقد ملن، والصالح بماذا اإليمان عن النظر
األول املصدر العامة واملصالح اإلنسان، وعىل هللا من العقلية الواجبات كأحد واألصلح

النصوص. اشتباه إحكام عىل والقادر للترشيع
َكاَن ﴿َوَما انهيارها، سبب واإلفساد التاريخ يف الشعوب بقاء سبب هو اإلصالح
فاعله واإلصالح التقدم، نحو مسار فالتاريخ ُمْصِلُحوَن﴾، َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرى ِليُْهِلَك َربَُّك
تأخرها، سبب واإلفساد األمم، نهضة إىل السبيل هو اإلصالح عليه. واملحافظ الرئييس،
واملفسدون اِلُحوَن﴾، الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها األَْرَض ﴿أَنَّ األرض، وراثة لهم فالصالحون

يبقون. وال يندثرون

الفساد (2)

التقدم مثل وهما إصالح. الفساد وغياب فساد، اإلصالح غياب اإلصالح. يقابل الفساد
الفعل اإلفساد، هو لإلصالح اللغوي واملقابل فساد. والتأخر إصالح، التقدم والتأخر.
الرباعي الفعل من أكثر «فسد» الثالثي الفعل هو اإلفساد يف فالغالب ذلك ومع الرباعي.
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الثالثي الفعل من أكثر «أصلح» الرباعي الفعل هو األغلب اإلصالح يف أنه حني يف «أفسد»،
«صلح».

أو بالوحي التصديق فمقياس إفساد، بها التكذيب فإن إصالًحا النبوة كانت وإذا
سلوك، هو بل معرفة فقط ليس فالوحي األرض. يف اإلفساد أو اإلصالح مقياس به التكذيب
األفضل. إىل وتطوير تغيري هو بل اعتقاًدا أو إيمانًا فقط ليس عمل، هو بل نظًرا فقط ليس
الثلث «صلح»، لفظ من أقل مرة خمسني حوايل ومشتقاته «فساد» لفظ ورد وقد
الفساد محاربة اإلفساد. من أكثر األمور طبائع من وأنه اإلصالح أهمية عىل يدل مما تقريبًا
لإلثبات. سابق والنفي اإليجاب، عىل مقدم فالسلب اإلصالح، تحقيق أجل من مقدمة مجرد
يف الفساد معظمها يف ويعني مرة)، وثالثني اثنتني (حوايل اسًما اللفظ ورد وقد
ال والفساد ُمْصِلُحوَن﴾، نَْحُن إِنََّما َقالُوا األَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ال َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا األرض،
﴿َوال الفساد، بعد يأتي الذي هو اإلصالح بل األشياء طبائع ضد ألنه اإلصالح بعد يأتي
الثروتني أي والنسل الحرث بإفساد األرض وإفساد إِْصالِحَها﴾، بَْعَد األَْرِض ِيف تُْفِسُدوا
اإلفساد اْلَفَساَد﴾. يُِحبُّ ال َوهللاُ َوالنَّْسَل اْلَحْرَث َويُْهِلَك ِفيَها ﴿ِليُْفِسَد والحيوانية، الزراعية
السودان يف املسلمني بالد من كثري يف يحدث كما واملوت واملجاعة والقحط الخراب هو
وكما الداخلية، وبالنزاعات الطبيعة عىل السيطرة عن بالعجز ومايل وتشاد والصومال
مقومات عىل القضاء هو الفساد األشجار. ونزع األرايض بتجريف فلسطني يف يحدث

والحيوان. النبات يف العضوية الحياة
تدفن الرب، مثل فالبحر َواْلبَْحِر﴾، اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد ﴿َظَهَر والبحر، الرب يف والفساد
َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك ﴿إِنَّ املجتمع، يف أي القرية يف ويحدث التلوث. ويصيبه النفايات، فيه
يف أي البالد يف الفساد ويظهر والسيايس. االجتماعي النظام فساد وهو أَْفَسُدوَها﴾ َقْريًَة
عليها. ويقيض الدول يف وينخر اْلَفَساَد﴾. ِفيَها َفأَْكثَُروا اْلِبالِد، ِيف َطَغْوا ﴿الَِّذيَن األوطان،
يُِريُدوَن ال ِللَِّذيَن ﴿نَْجَعلَُها الفساد، مظاهر من مظهر األرض يف واالستكبار والعلو
ويقع والطغيان. والتسلط القهر بمعنى السيايس الفساد وهو َفَساًدا﴾، َوال األَْرِض ِيف ُعلُوٍّا
َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم اْلَحقُّ اتَّبََع ﴿َوَلِو األهواء، باتباع واألرض السماء يف الفساد
الحق، وترك أهواءه اإلنسان تابع إذا السماء إىل األرض من يصل فالفساد َواألَْرُض﴾،
الشامل الفساد هو واألوضاع. الوقائع رمز األرض أن كما واملبادئ، القيم رمز فالسماء
من ملزيد األغنياء فساد والجماهري، النخبة والعامة، الخاصة املجتمع، طبقات كل يف
يف الفساد ومقاومة البقاء. وحفظ التعايش عىل القدرة أجل من الفقراء وفساد اإلثراء.
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َدْفُع ﴿َوَلْوال واملقاومة، والسعي والكد والجهد البرشي الرصاع أي «الدفع» تطلب األرض
بل له، والرضوخ اتباعه يمكن ال الفساد األَْرُض﴾. َلَفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهْم النَّاَس ِهللا
اْلُمْفِسِديَن﴾. َسِبيَل تَتَِّبْع ﴿َوال العام. الرأي أمام وفضحه وكشفه له والتصدي مقاومته
إِْن َعَسيْتُْم ﴿َفَهْل اإلصالح، طريق هو فالوحي األرض. يف فساد النبوة عن والتويل
الكمال، نحو للطبيعة وتوجيه األرض يف إصالح النبوة األَْرِض﴾. ِيف تُْفِسُدوا أَْن تََولَّيْتُْم
وإنكار اْلُمْفِسِديَن﴾. ِمَن َوُكنَْت َقبُْل َعَصيَْت َوَقْد ﴿آآلَن عصيان، الفساد التاريخ. وتقدم
َكِبريٌ﴾. َوَفَساٌد األَْرِض ِيف ِفتْنٌَة تَُكْن تَْفَعلُوُه ﴿إِال األرض، يف فتنة وهو النبوة، وتكذيب الحق
أفسد وإذا والتعاون. باملصالحة إال يأتي ال الصالح ألن األرض يف فساد الفتنة أن كما

دائًما. ويحققه اإلصالح يتعلم فلكي أحيانًا األرض يف اإلنسان
أَْشيَاءَُهْم النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوال الفساد، مظاهر من مظهر أشياءهم الناس وإبخاس
باإلحباط، أنفسهم تصاب حتى العاملني جهد تقدير وعدم ُمْفِسِديَن﴾. األَْرِض ِيف تَْعثَْوا َوال
يف واإلفساد جهده. من أقل الفالح وإعطاء يستحق، مما أقل العامل إعطاء مثل وذلك
َويُْفِسُدوَن يُوَصَل أَْن ِبِه هللاُ أََمَر َما ﴿َويَْقَطُعوَن يوصل، أن به هللا أمر ما قطع األرض
الناس رضب هو الفساد ورباط. وربط واتصال، وصل اإلصالح أن حني يف األَْرِض﴾، ِيف
ما إذا الحاكم يقوى حتى السياسية والقوى األحزاب بني الشقاق وإيقاع ببعض، بعضهم

الخصوم. تفرَّق
أَبْنَاءَُهْم ﴿يُذَبُِّح األرض، يف فساد اإلناث، واستحياء الذكور ذبح النسل، وإيقاف
يف واإلفساد وخصوبة. ونماء تكاثر فالحياة اْلُمْفِسِديَن﴾، ِمَن َكاَن َُّه إِن ِنَساءَُهْم َويَْستَْحِيي
للناس قتل هو واحدة نفس قتل أن كما جميًعا األرض يف إفساد هو األرض من بقعة
االنتشار. رسيعة عدوى هو بل يتوقف، وال بدأ إذا األرض يف يسترشي الفساد جميًعا.
ِمْن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوال فيها، باإلصالح وتنهض األرض يف باإلفساد األمم وتنهار
الفساد بناء. واإلصالح هدم الفساد األَْرِض﴾. ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم
﴿َقاَل لإلفساد، والهزيمة لإلصالح النهاية يف والنرص لها. نرص واإلصالح لإلرادة، هزيمة

اْلُمْفِسِديَن﴾. اْلَقْوِم َعَىل ِني انُْرصْ َربِّ
اإلنساني. بالجهد األرض يف وتحقيقها هللا كلمة هو والوحي اْلَفَساَد﴾، يُِحبُّ ال ﴿َوهللاُ
اإلنسان فإن الفساد يحب ال وهللا اإلنساني للسلوك نموذًجا وأسماؤه هللا صفات كانت وإذا

الفساد. يحب ال أيًضا
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فوحدانية َلَفَسَدتَا﴾، هللاُ إِال آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو األرض، يف الفساد ملنع والتوحيد
أمامه يتساوى واحد، مبدأ يحكمها واإلنسانية. واملجتمع الطبيعة وحدانية يف تنعكس هللا
الكربى. الدول ومواقف الدولية القرارات يف يحدث كما املعايري ازدواجية دون الجميع
ِبَما َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد ﴿َظَهَر هللا، فعل من وليس الناس كسب من األرض يف والفساد
الفساد، الرتكاب اإللهي بالعلم أو املسبق بالقدر االعتذار يمكن وال النَّاِس﴾. أَيِْدي َكَسبَْت
يف الفساد جزاء وأخريًا سواء. حد عىل واإلفساد اإلصالح عن العالم يف مسئول فاإلنسان
يف فالفساد يُْفِسُدوَن﴾، َكانُوا ِبَما اْلَعذَاِب َفْوَق َعذَابًا ﴿ِزْدنَاُهْم اآلخرة، يف العذاب األرض
الفساد من الناس يخيف مما اآلخرة يف تبعاته له بل الدنيا يف أثر مجرد ليس األرض

عنه. ويبعدهم
تغيري وسائل ومن نظرية، تصورات منه أكثر الواقع تغيري يف رؤية اإلسالمي اليسار
التي االجتماعية االتجاهات كل مع يلتقي وبالتايل اإلصالح، إىل اإلفساد من التحول الواقع
باقي احتواء عىل قدرته أي وعامليته اإلسالم شمول معنى هو وهذا الهدف، نفس يف تشارك
التوحيد. تجليات إحدى النهاية يف وهو واحد، هدف لتحقيق واحدة رؤية يف والقيم العقائد

واألنثى الذكر (3)

قانون يف سواء للرجل مساوية ليست وأنها اإلسالم، يف املرأة وضع حول الشبهات كثرت
مرشوًطا كان وإن للرجل حق الزوجات وتعدد الرجل، بيد الطالق مثل الشخصية األحوال
الغربي بالرتاث املتأثرة املرأة حقوق حركات وقامت والقوامة. واملرياث، املستحيل، بالعدل
حركات قامت كما الدولية. للمواثيق وطبًقا اإلسالم، يف بالرجل املرأة بمساواة لتنادي
مثل الشخصية األحوال قوانني عىل اإلصالحات بعض بإجراء وتونس مرص يف اإلصالح
يف الحق لها كان وإال األوىل الزوجة موافقة برشط الزوجات وتعدد القايض أمام الطالق

الطالق. طلب
مرة، عرشة ثماني القرآن يف ذُكر الكريم؟ القرآن يف واألنثى الذكر صورة هي فما
َخَلَق ﴿َوأَنَُّه الخلق يف املساواة املساواة، لعدم اآلخر ونصفها األنثى مع للمساواة نصفها
خالل من الحياة تستأنف حتى ونفسيٍّا عضويٍّا بينهما للتكامل َواْألُنْثَى﴾ الذََّكَر الزَّْوَجنْيِ
الحياة تستقيم وال لآلخر، مكمل منهما كل َواْألُنْثَى﴾، الذََّكَر الزَّْوَجنْيِ ِمنُْه ﴿َفَجَعَل الذرية
إِنَّ * َواْألُنْثَى الذََّكَر َخَلَق ﴿َوَما واألداء العمل يف بينهما والتفاوت آخر. دون بطرف
جزاؤه السعي يف واالختالف السعي، يف واالختالف الخلق يف املساواة َلَشتَّى﴾ َسْعيَُكْم
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﴿َفاْستََجاَب االستحقاق قانون وهو االثنني عىل يطبق واحد لقانون طبًقا الصالح العمل
والعمل اإليمان يف يتساويان أُنْثَى﴾ أَْو ذََكٍر ِمْن ِمنُْكْم َعاِمٍل َعَمَل أُِضيُع َال أَنِّي َربُُّهْم َلُهْم
يحيا اْلَجنََّة﴾ يَْدُخلُوَن َفأُوَلِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن اِلَحاِت الصَّ ِمَن يَْعَمْل ﴿َوَمْن
َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل ﴿َمْن الجنة لهما اآلخرة ويف طيبة حياة الدنيا يف كالهما
َفأُوَلِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل ﴿َوَمْن َطيِّبًَة﴾، َحيَاًة َُّه َفَلنُْحِييَن ُمْؤِمٌن
والتعارف التفرق والوحدة، التعدد أجل فمن بينهما االختالف أما اْلَجنََّة﴾. يَْدُخلُوَن
﴿َوَما ِلتََعاَرُفوا﴾، َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنْثَى ذََكٍر ِمْن َخَلْقنَاُكْم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا
للعقلية طبًقا ترد فإنها املساواة عدم أما َلَشتَّى﴾. َسْعيَُكْم إِنَّ * َواْألُنْثَى الذََّكَر َخَلَق
أنثى هللا وتصور َكاْألُنْثَى﴾، الذََّكُر ﴿َوَليَْس األنثى عىل الذكر تفضيل يف البدوية العربية
نصف لها األنثى وأن املرياث، إطار يف يرد كما اْألُنْثَى﴾. َوَلُه الذََّكُر ﴿أََلُكُم ذكًرا وليس
ويف الحياة يف حق أي لها ليس بل حق، أي لألنثى فيه يكن لم مجتمع يف للذكر ما
العاملني بعض أن من بالرغم ﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ِللذََّكِر أَْوَالِدُكْم ِيف هللاُ ﴿يُوِصيُكُم الوجود
نصيب لألنثى يكون الحاالت بعض يف إنه يقولون الرياضية وباملعادالت املرياث بقانون
ذكًرا ونصف، نصيب لها يكون الفرد وليس األرسة هي الوحدة كانت وملا الذكر. من أعىل

وأنثى.
وربعها «أنثى» مفرًدا نصفها الذكر، من أكثر مرة، ثالثني ذكر فقد األنثى لفظ أما
هو املفرد االستعمال عىل الغالب واملعنى «إناث». جمًعا األخري والربع «أنثيني» مثنى
أَْو ذََكٍر ِمْن ِمنُْكْم َعاِمٍل َعَمَل أُِضيُع َال ﴿أَنِّي االستحقاق لقانون طبًقا الجزاء يف املساواة
اْلَجنََّة﴾. يَْدُخلُوَن َفأُوَلِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن اِلَحاِت الصَّ ِمَن يَْعَمْل ﴿َوَمْن أُنْثَى﴾،
ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل ﴿َمْن السواء عىل الحياة منهما كل وينال
ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنْثَى أَْو ذََكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل ﴿َوَمْن الجزاء نفس له وكالهما َفَلنُْحِييَنَُّه﴾.
الذََّكَر الزَّْوَجنْيِ َخَلَق ﴿َوأَنَُّه الطبيعة ويف الخلق يف املساواة وهناك اْلَجنََّة﴾ يَْدُخلُوَن َفأُوَلِئَك
يعلم وهللا َواْألُنْثَى﴾. الذََّكَر الزَّْوَجنْيِ ِمنُْه ﴿َفَجَعَل واحد َمِني من كالهما وُخلق َواْألُنْثَى﴾
األرحام يف يصور الذي هو هللا إن ِبِعْلِمِه﴾. إِالَّ تََضُع َوَال أُنْثَى ِمْن تَْحِمُل ﴿َوَما األرحام يف ما
والذكور اإلناث وبزواج الذُُّكوَر﴾ يََشاءُ ِلَمْن َويََهُب إِنَاثًا يََشاءُ ِلَمْن ﴿يََهُب واإلناث الذكور
َقِديٌر﴾. َعِليٌم َُّه إِن َعِقيًما يََشاءُ َمْن َويَْجَعُل َوإِنَاثًا ذُْكَرانًا يَُزوُِّجُهْم ﴿أَْو العظيم الخلق ينشأ
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حق فيه للمرأة يكن لم مجتمع يف ﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ﴿ِللذََّكِر املرياث يف املساواة عدم أما
للذكر تجعل التي البدوية العقلية عىل تهكًما املساواة عدم ذكر يأتي أن واألغلب للمرياث،
أَْعَلُم َوهللاُ أُنْثَى َوَضْعتَُها إِنِّي َربِّ َقاَلْت َوَضَعتَْها ا ﴿َفَلمَّ امليالد منذ األنثى من أعىل قيمة
بُرش إذا يسود العربي وجه جعلت التي العادة وهي َكاْألُنْثَى﴾. الذََّكُر َوَليَْس َوَضَعْت ِبَما
لهذه وطبًقا َكِظيٌم﴾. َوُهَو ا ُمْسَودٍّ َوْجُهُه َظلَّ ِباْألُنْثَى أََحُدُهْم َ بُرشِّ ﴿َوإِذَا أنثى املولود بأن
إِنَاثًا إِالَّ ُدونِِه ِمْن يَْدُعوَن ﴿إِْن اْألُنْثَى﴾، َوَلُه الذََّكُر ﴿أََلُكُم أنثى هللا تصور يمكن ال العادة
هللا ووهب الذكور لنفسه أعطى من عىل القرآن ويتهكم َمِريًدا﴾. َشيَْطانًا إِالَّ يَْدُعوَن َوإِْن
عىل يتهكم كما إِنَاثًا﴾ اْلَمَالِئَكِة ِمَن َواتََّخذَ ِباْلبَننَِي َربُُّكْم ﴿أََفأَْصَفاُكْم املالئكة من إناثًا
اْلَمَالِئَكَة َخَلْقنَا ﴿أَْم جنس لهم ليس واملالئكة هللا خلق من إناثًا املالئكة يجعلون الذين
اْلَمَالِئَكَة ﴿َوَجَعلُوا ذكوًرا وال إناثًا وليسوا الرحمن عباد واملالئكة َشاِهُدوَن﴾ َوُهْم إِنَاثًا
كانت وإذا التصورات. تغريت البدوية العقلية تغريت وإذا إِنَاثًا﴾. الرَّْحَمِن ِعبَاُد ُهْم الَِّذيَن
التي املثقفة النخبة لدى التغري يف بدأت فإنها الشعبية الطبقات لدى مستمرة زالت ما
اإلفك. حديث من عائشة وبرَّأ العاملني. نساء عىل مريم هللا فضل ولقد املساواة. اختارت

كبري. فضل الرسول حياة يف وفاطمة وعائشة لخديجة وكان

القوة (4)

ضعف من التحول يمكن وكيف ضعفنا أسباب عن العرب، نحن بيننا، رئييس سؤال يدور
عىل إال يعتمد ال عدو وأمام بالقوي، إال يعرتف ال عالم يف رئييس مطلب فالقوة قوة. إىل

إليه. الوصول اإلرسائييل الدفاع جيش يستطيع ما حدوده الرشعية. دون القوة
أربعة يف مهم موضوع إنه أي مرة وأربعني اثنتني القرآن يف «قوة» لفظ ذُكر وقد

محاور:
األعداء، جهاد حول تدور كلها مرة. عرشين حوايل والجماعة اإلنسان قوة األول:
النووي السالح العدو لدى كان فإذا التسليح. يف الرتاخي وعدم لهم، واالستعداد
اْلَخيِْل ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ امتالكه، أيًضا املسلمني فعىل
بَأٍْس َوأُولُو ُقوٍَّة أُولُو نَْحُن ﴿َقالُوا قوة، صاحب فالعدو َوَعُدوَُّكْم﴾. ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن
العدو، قوة تفوق التي القوة أسباب كل املسلمون يمتلك مقابله ويف إَِليِْك﴾. َواألَْمُر َشِديٍد
ليست القوة وهذه اْلُقوَِّة﴾. أُوِيل ِباْلُعْصبَِة َلتَنُوءُ َمَفاِتَحُه إِنَّ َما اْلُكنُوِز ِمَن ﴿َوآتَيْنَاُه
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األبد. إىل ضعفاء يظلون املسلمني وال األبد، إىل قويٍّا يظل العدو فال وتنقص. تزيد ثابتة،
أَْمَواًال َوأَْكثََر ُقوًَّة ِمنُْكْم أََشدَّ ﴿َكانُوا املسلمني، من قوة أشد كانوا أقوام هزمت فطاملا
َشِديٍد بَأٍْس َوأُولُو ُقوٍَّة أُولُو نَْحُن ﴿َقالُوا منه، أقوى هو من هناك قوي فكل َوأَْوالًدا﴾.
أَْهَلَك َقْد هللاَ أَنَّ يَْعَلْم ﴿أََوَلْم دائمة، قوتها أن ظنت شعوب هلكت وطاملا إَِليِْك﴾، َواألَْمُر
واجب، التاريخ من فالتعلم َجْمًعا﴾. َوأَْكثَُر ُقوًَّة ِمنُْه أََشدُّ ُهَو َمْن اْلُقُروِن ِمَن َقبِْلِه ِمْن
الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن ﴿َكيَْف الحديث، الغربي واالستعمار والتتار واملغول الصليبيني من
بالهالك، عليهم نذيًرا كانت لقوم القوة ازدادت وكلما ُقوًَّة﴾. ِمنُْهْم أََشدَّ َكانُوا َقبِْلِهْم ِمْن
َلُهْم﴾. نَاِرصَ َفال أَْهَلْكنَاُهْم أَْخَرَجتَْك الَِّتي َقْريَتَِك ِمْن ُقوًَّة أََشدُّ ِهَي َقْريٍَة ِمْن ﴿َوَكأَيِّْن
يونيو يف العرب هزيمة بعد إرسائيل يف حدث كما الغرور زاد القوة ازدادت وكلما
يف قوة منهم أشد كان من هلك وطاملا ُقوًَّة﴾. ِمنَّا أََشدُّ َمْن ﴿َوَقالُوا ١٩٦٧م، (حزيران)
األَْرِض﴾. ِيف َوآثَاًرا ُقوًَّة ِمنُْهْم أََشدَّ ُهْم ﴿َكانُوا حديثًا، والنازية قديًما، الرومان األرض،
من قوة يزداد بل األبد إىل ليس املسلمني فضعف وتضعف. تشتد وتنقص. تزيد القوة
فالضعف ُقوَّتُِكْم﴾، إَِىل ُقوًَّة َويَِزْدُكْم ِمْدَراًرا َعَليُْكْم َماءَ السَّ ﴿يُْرِسِل األرض، وعىل السماء
ُرْكٍن إَِىل آِوي أَْو ُقوًَّة ِبُكْم ِيل أَنَّ َلْو ﴿َقاَل النفس، تدبر ومن الجماعة من والقوة مؤقت
َربِّي ِفيِه َمكَّنِّي َما ﴿َقاَل والخري، والعدل الحق عىل بناء الجماعة من والقوة َشِديٍد﴾.
هزيمة من حدث كما قوة إىل يتحول بل دائًما ليس الضعيف ِبُقوٍَّة﴾. َفأَِعينُونِي َخرْيٌ
ُقوًَّة﴾. َضْعٍف بَْعِد ِمْن َجَعَل ﴿ثُمَّ ١٩٧٣م، األول) (ترشين أكتوبر نرص إىل ١٩٦٧م
بنفسها، نفسها تدمر والخري. والعدل الحق دون فالقوة قويٍّا. يظل ال أيًضا والقوي
الضعيف تاريخي. قانون فهو أَنَْكاثًا﴾. ُقوٍَّة بَْعِد ِمْن َغْزَلَها نََقَضْت َكالَِّتي تَُكونُوا ﴿َوال
والدولة َوَشيْبًَة﴾. َضْعًفا ُقوٍَّة بَْعِد ِمْن َجَعَل ﴿ثُمَّ ضعيًفا، يصبح والقوي قويٍّا، يصبح
قوة، إىل ضعفهم يحولون الذين للمجاهدين ومتاع تذكرة القانون وهذا تهزم. الفتية

ِلْلُمْقِويَن﴾. َوَمتَاًعا تَذِْكَرًة َجَعْلنَاَها ﴿نَْحُن
حياة يف الثابتة العامة املبادئ أي والخري، والعدل الحق رمز هللا هو الثاني: واملحور
انترص فمهما القوة. إىل الضعف من أو الضعف إىل القوة من تحولهم من بالرغم البرش
يََرْوَن إِذْ َظَلُموا الَِّذيَن يََرى ﴿َوَلْو وحده، هلل الدائمة القوة فإن ظاملني وكانوا العدو
إِذْ ﴿َوَلْوال هلل، القوة أن العقاب يأتي حني الظالم ويدرك َجِميًعا﴾. هللِ اْلُقوََّة أَنَّ اْلَعذَاَب
قوة، منه أشد هو العدو خلق الذي فاهلل ِباهللِ﴾. إِال ُقوََّة ال هللاُ َشاءَ َما ُقْلَت َجنَّتََك َدَخْلَت
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ُهَو هللاَ ﴿إِنَّ املتني، القوي هو هللا ُقوًَّة﴾. ِمنُْهْم أََشدُّ ُهَو َخَلَقُهْم الَِّذي هللاَ أَنَّ يََرْوا ﴿أََوَلْم
العزيز، وهو ،﴾ نَاِرصٍ َوال ُقوٍَّة ِمْن َلُه ﴿َفَما النارص، وهو اْلَمِتنُي﴾، اْلُقوَِّة ذُو الرَّزَّاُق

اْلِعَقاِب﴾. َشِديُد هللاَ ﴿إِنَّ العقاب، الشديد وهو اْلَعِزيُز﴾، اْلَقِويُّ ُهَو َربََّك ﴿إِنَّ

﴿إِنَُّه والهوية، بالفكر التمسك قوة أي الرسول قوة به الذي الوحي قوة الثالث: واملحور
نظرية معرفة فقط ليس فالوحي َمِكنٍي﴾. اْلَعْرِش ِذي ِعنَْد ُقوٍَّة ِذي * َكِريٍم َرُسوٍل َلَقْوُل
اْلُقَوى﴾. َشِديُد َعلََّمُه * يُوَحى َوْحٌي إِال ُهَو ﴿إِْن التاريخ، يف وحركة عملية قوة هو بل
﴿أَنَا التاريخ، يف ومساره املجتمع يف وتطبيقه الوحي عىل األمني القوي هو فالرسول
وبعده الوحي قبل والرسول أَِمنٌي﴾. َلَقِويٌّ َعَليِْه َوإِنِّي َمَقاِمَك ِمْن تَُقوَم أَْن َقبَْل ِبِه آِتيَك

األَِمنُي﴾. اْلَقِويُّ اْستَأَْجْرَت َمِن َخرْيَ ﴿إِنَّ وأمانته، قوته يف
عن تخلوا وإال القوة تنقصهم ولكن مرحلة، آخر يف الوحي أمانة، أصحاب واملسلمون
وأعدائهم، املسلمني بني قائم اآلن فالتحدي األمانة. عن وتخىل القوة صاحب والعدو األمانة.
املسلمني عند التحدي هذا موطن هي والقدس أمانة. دون والقوة قوة، دون األمانة بني
وثرواتهم وشعوبهم املسلمني أرايض وجميع أمانة. بال قوة إرسائيل وعند قوة، بال أمانة
والصومال. والسودان وأفغانستان والعراق فلسطني يف القوة تنقصها أمانة ومصالحهم
حتى أعدائهم مواجهة يف القوة ولكن َشِديٌد﴾. بَيْنَُهْم ﴿بَأُْسُهْم بينهم، فيما القوة ليست

العدوان. من ويمنعوهم يرهبوهم

الضعف (5)

هي بل ثابتة ليست القوة كانت فإذا بالضعف. والقوة بالقوة، الضعف يقرن ما وعادة
القرآن يف اللفظ ورد فقد الضعف. فكذلك وتشتد، تضعف وتأتي، تذهب الناس أيدي يف
عىل بقوا أنهم عليهم ولوم للمستضعفني تشجيع نصفها مرة. وثالثني إحدى الكريم
معاني وتدور الباطل. مع قوة وال الحق، مع ضعف فال قوة. إىل تغيريها دون حالتهم

محاور: ثالثة حول اللفظ
عن البحث وعدم وقبوله بالضعف وهما اإلحساس أي واملستضعفني االستضعاف األول:
املستقوين. من والعبودية والقهر والظلم الضيم قبول هو واالستقواء. القوة وسائل
حدث كما األخرى الطوائف استضعفت طائفة قويت إذا الخلق. سنة فاالستضعاف
فاالستضعاف ِمنُْهْم﴾. َطاِئَفًة يَْستَْضِعُف ِشيًَعا أَْهَلَها ﴿َوَجَعَل واالستعمار، الغزو يف
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وحجة العدل. دون القوة عىل تعتمد التي الشعوب بني طبيعي قانون واالستقواء
ملعب يف باملسئولية ترمي ضعيفة. حجة وهي املستكربين. قوة هي املستضعفني
َلْوال اْستَْكَربُوا ِللَِّذيَن اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن ﴿يَُقوُل اآلخر، يف وليس الذات يف فالعيب غريها.
حجة وهي ضعفه. أو اآلخر بقوة يتعلق ال ذاتي، فعل فاإليمان ُمْؤِمِننَي﴾. َلُكنَّا أَنْتُْم
أَنَْحُن اْستُْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْستَْكَربُوا الَِّذيَن ﴿َقاَل عليها، ويردون ضعفها املستكربون يعلم
ِللَِّذيَن َعَفاءُ الضُّ ﴿َفيَُقوُل تبعية، فالتقليد للضعفاء. تجوز ال التقليد وحجة َصَدْدنَاُكْم﴾.
التاريخ ومأساة الزمن مكر بأنه املستضعفون ويحتج تَبًَعا﴾. َلُكْم ُكنَّا إِنَّا اْستَْكَربُوا
ِللَِّذيَن اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل النفس، عىل وليس القدر عىل للتبعة إلقاءً الحظ وسوء
يشعرون ضعف لحظة يف أنفسهم األنبياء إن بل َوالنََّهاِر﴾. اللَّيِْل َمْكُر بَْل اْستَْكَربُوا
اْستَْضَعُفونِي اْلَقْوَم ﴿إِنَّ بهم، يصدقون ال الذين األقوياء أقوامهم أمام ضعفاء بأنهم
فيهم يرونه وهم بقوة الرسول يشعر كيف األعداء فيستغرب يَْقتُلُونَِني﴾. َوَكاُدوا
الفهم حسن النبوة فدليل َضِعيًفا﴾. ِفينَا َلنََراَك َّا َوإِن تَُقوُل ا ِممَّ َكِثريًا نَْفَقُه ﴿َما ضعيًفا،
عىل كانوا إذا الضعفاء األقوياء ويسأل والعملية. النظرية القدرة أي الفعل عىل والقدرة
﴿َقاَل املستقبل، يف قوتهم إمكانية مدى ليعرفوا ربه من أُرسل قد النبي أن من ثقة
َصاِلًحا أَنَّ أَتَْعَلُموَن ِمنُْهْم آَمَن ِلَمْن اْستُْضِعُفوا ِللَِّذيَن َقْوِمِه ِمْن اْستَْكَربُوا الَِّذيَن اْلَمألُ
الضعفاء القرآن يسمهم ولم غًدا. األقوياء هم اليوم واملستضعفون َربِِّه﴾. ِمْن ُمْرَسٌل
َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد عليهم، طارئًا بل فيهم جوهريٍّا ليس الضعف ألن املستضعفني؛ بل
الثورة شعار كان وقد اْلَواِرثنَِي﴾. َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم األَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن
األرض وارثو هم اليوم فاملستضعفون اإلسالمي». «اليسار وشعار إيران يف اإلسالمية
َوَمَغاِربََها األَْرِض َمَشاِرَق يُْستَْضَعُفوَن َكانُوا الَِّذيَن اْلَقْوَم ﴿َوأَْوَرثْنَا غًدا، عليها ومن
دائم، حال عىل االستضعاف يبقى ال إذ القوة؛ املستضعفني فمصري ِفيَها﴾، بَاَرْكنَا الَِّتي
َلُكْم ﴿َوَما واجب، سبيلهم يف والقتال األَْرِض﴾. ِيف ُمْستَْضَعُفوَن َقِليٌل أَنْتُْم إِذْ ﴿َواذُْكُروا
االستضعاف َواْلِوْلَداِن﴾. َوالنَِّساءِ الرَِّجاِل ِمَن َواْلُمْستَْضَعِفنَي ِهللا َسِبيِل ِيف تَُقاِتلُوَن ال
ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا َقالُوا ُكنْتُْم ﴿ِفيَم واالستسالم، والخنوع لالستكانة حجة ليس
َوأَْن اْلِوْلَداِن ِمَن ﴿َواْلُمْستَْضَعِفنَي االستقواء، يف حقوق لهم فاملستضعفون األَْرِض﴾،
اْلُمْستَْضَعِفنَي ﴿إِال الهجرة، االستطاعة عدم يف حجتهم ولهم ِباْلِقْسِط﴾، ِلْليَتَاَمى تَُقوُموا

َواْلِوْلَداِن﴾. َوالنَِّساءِ الرَِّجاِل ِمَن
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َعنُْكْم َف يَُخفِّ أَْن هللاُ ﴿يُِريُد البرشي، النسيج من كجزء الضعف هو الثاني: واملحور
ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي ﴿هللاُ وتحمله، تخفيفه يمكن ولكن كواقع َضِعيًفا﴾. اِإلنَْساُن َوُخِلَق
يطاق. ال ما تكليف الرشيعة يف يجوز ال لذلك ُقوًَّة﴾؛ َضْعٍف بَْعِد ِمْن َجَعَل ثُمَّ َضْعٍف
هللاُ َف َخفَّ ﴿اآلَن واملريض، املسافر صيام وهناك واملريض واملسافر القاعد صالة هناك
الشيطان، من أقوى واإلنسان الباطل، من أقوى والحق َضْعًفا﴾. ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم َعنُْكْم
العقيل الضعف حالة ويف َضِعيًفا﴾. َكاَن يَْطاِن الشَّ َكيَْد إِنَّ يَْطاِن الشَّ أَْولِيَاءَ ﴿َفَقاِتلُوا
أَْو َسِفيًها اْلَحقُّ َعَليِْه الَِّذي َكاَن ﴿َفِإْن به، يستعني ويل لإلنسان يكون البدني أو
حرج، الضعفاء عىل وليس ِباْلَعْدِل﴾. َولِيُُّه َفْليُْمِلْل ُهَو يُِملَّ أَْن يَْستَِطيُع ال أَْو َضِعيًفا
أنفسهم، به يجهزون ما يجدون ال ولكن الجهاد يريدون الذين عىل وال املرىض، عىل وال
وإذا َحَرٌج﴾. يُنِْفُقوَن َما يَِجُدوَن ال الَِّذيَن َعَىل َوال اْلَمْرَىض َعَىل َوال َعَفاءِ الضُّ َعَىل ﴿َليَْس
الطَّاِلُب ﴿َضُعَف استطاع، ما شيئًا الذباب يسلبه أن أو ذبابًا يخلق أن اإلنسان أراد

َواْلَمْطلُوُب﴾.
األجيال ترتك أال التاريخ، عن أي الذرية عن الشخصية املسئولية هي الثالث: واملحور
َعَليِْهْم﴾. َخاُفوا ِضَعاًفا يًَّة ذُرِّ َخْلِفِهْم ِمْن تََرُكوا َلْو الَِّذيَن ﴿َوْليَْخَش ضعاًفا، القادمة
وإبراهيم. آدم ذرية من فالكل والشعب، القوم بل واألحفاد األبناء فقط ليس هنا فالذرية
الجماعة تظل حتى ضعاًفا ذرية ترك وعدم الكرب عند نفسه تقوية عىل اإلنسان يعمل
امتحان والحياة ُضَعَفاءُ﴾. يٌَّة ذُرِّ َوَلُه اْلِكَربُ َوأََصابَُه الثََّمَراِت ُكلِّ ِمْن ِفيَها ﴿َلُه قوية،
تكون قد للضعفاء. دائًما الهزيمة وليست القوة، مع بالرضورة النرص وليس واختبار.
َمْن ﴿َفَسيَْعَلُموَن الكيف، عىل ينترص ال الكم أن التاريخ ويثبت كيًفا. وليست ا كمٍّ القوة
يف حدث كما الكثري العدد عىل القليل العدد ينترص فقد ُجنًْدا﴾. َوأَْضَعُف َمَكانًا َرشٌّ ُهَو
صرب إىل حاجة يف املؤقت والضعف َعَدًدا﴾. َوأََقلُّ ا نَاِرصً أَْضَعُف َمْن ﴿َفَسيَْعَلُموَن بدر،

اِبِريَن﴾. الصَّ يُِحبُّ َوهللاُ اْستََكانُوا َوَما َضُعُفوا ﴿َوَما وإعداد،

الكدح (6)

فعل اسم والثانية «كادح»، فاعل اسم األوىل مرتني. إال يُذكر لم قرآني. لفظ «الكدح»
أن عىل للتأكيد َفُمَالِقيِه﴾ َكْدًحا َربَِّك إَِىلٰ َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَساُن أَيَُّها ﴿يَا اآلية، نفس يف «كدح»
يف اإلنسان وضع هو والكدح والعمل الفعل وأن وكادح، وعامل فاعل العالم هذا يف اإلنسان
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عبد يا «اعمل مثل كفاح الحياة أن عىل العامية األمثال من كثري مع يتفق ما وهو العالم،
وجهاد. عقيدة الحياة أن من أيًضا الشعراء أكده ما وهو أعينك»، وأنا

الثقافة يف ذاعت التي واألحوال باملقامات يُسمى ما املوروثة، الصوفية القيم ضد وهو
واألفريقية اإلسالمية البالد ويف والسودان مرص ويف العربي املغرب يف خاصة الشعبية
القيم وهي اإلسالمية. الثورة قبل التاريخية إيران ويف آسيا، وأواسط الهند يف واآلسيوية
والقدرية، واالستسالم والرضا والخشية والخوف والتواكل والتوكل الصرب عىل تعتمد التي
اإليواء، عىل والعراء الكساء، عىل والعري الري، عىل والعطش الشبع، عىل الجوع وأولوية

عاٍر. وبدن جائع ببطن إال هللا يُعرف فال الغنى. عىل والفقر
والعجز العمل، وقلة الكسل مثل املسلمني عن الشائع الشعبي السلوك ضد وهو
وضيق الطريق، وانسداد الحيلة، وقلة الحياة، من والتشاؤم املبادرة، زمام أخذ وعدم
ضاقت فإذا اإلرث. من أو السماء من الرزق وانتظار اليد، ومد السؤال عىل واالعتماد األفق،
هجرات يف بالقوارب بالتسلل بالحياة واملخاطرة الخارج إىل فالهجرة الداخل يف السبل

والرتحيل. بالسجن أو غرًقا باملوت وتنتهي تنجح ال وقد تنجح قد رشعية غري
وهالكهم املاليني ونزوح وعطش جوع من للمسلمني الحالية األوضاع ضد وهو
وانتظار واقعهم، عىل السيطرة عىل قدرتهم وعدم الزالزل أو الفيضانات أو باألمراض
هزيلة، وأجساد جائعة، أفواه الدولية. واملنظمات الكنائس من لهم األجنبية املعونات
الشعوب معظم وتصنف النزوح. أو بالحرب يوم كل باملئات السماء إىل صاعدة وأرواح
غريها، ينتجه ما عىل تعيش النامية أو املتخلفة الدول ضمن بأنها واإلسالمية العربية
يف والثقافة التعليم قبل أوًال البدن حاجات سد تستطيع ال تصدر. مما أكثر وتستورد

الصورة. فيه وتسيطر اإلعالم، فيه ينترش عرص
يف وافرة واملياه متسعة، فاألرض اإلنتاج. يف اليدوي الكدح وعقيل. يدوي والكدح
مكان. كل يف العربية والخربات والسودان مرص يف والسواعد ومرص، والعراق السودان
هو ينقص ما متوافرة. الزراعي اإلنتاج فإمكانيات الخليج. يف موجودة واالستثمارات
قومية ومشاريع وخطط املتبادل واالعتماد املشرتك والتضامن بالوحدة واإلحساس اإلرادة
يف القاحلة الصحراء، يف موجودة واملعادن الغري. من االسترياد عىل االعتماد دون للتنمية
فالصناعة موجودة. والطاقة االسترياد. من بدًال وارد فالتصنيع باطنها. يف الغنية ظاهرها،

اليدوي. للكدح طبيعيتان نتيجتان الزراعة بعد
املتقدمة. البالد تنمي التي املهاجرة والطيور العربية العقول يف متوافر العقيل والكدح
والتأيس اإلبداع، إىل النقل من والتحول املبادرة، زمام وأخذ بالذات، الثقة هو ينقص ما
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األوروبيني لزراعة نموذًجا والعراق األندلس يف والري الزراعة كانت حيث السابقني بجهود
واالستسهال. والتبعية االسرتخاء عادة عىل الخروج هو ينقص ما وريهم.

الحكيم أو العاقل اإلنسان أنواع: إىل اإلنسان قسموا قد قديًما الفالسفة كان وإذا
واإلنسان اليونان، فيلسوف مثل والتنظري التفكري عىل يقترصدوره الذي homo sapiens
يف الالهوتي الفيلسوف مثل واملناظرة والجدل الكالم وظيفته الذي homo loquox املتكلم
homo الهوائي اإلنسان و العقائد، صحة يثبت الذي اإلسالمي املتكلم أو الوسيط العرص
العامل اإلنسان فإن الوجدانية والحدوث االنفعاالت هه توجِّ الذي الصويف وهو patheticus
القرآني، للنموذج طبًقا املحدثون اإلصالحيون به طالب الذي النموذج هو homo faber
إِنِّي َمَكانَِتُكْم َعَىل اْعَملُوا َقْوِم ﴿يَا َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ َفَسرَيَى اْعَملُوا ﴿َوُقِل
َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا َعاِمٌل﴾،

تَْفَعلُوَن﴾. َال
أوسع فاإلرادة العمل. إىل النظر من التحول يف الحديثة عصوره الغرب قىض وقد
األمور بواطن مع التعامل عىل القادر هو العميل والعقل ديكارت. عند الذهن من نطاًقا
املهم وليس جوته. عند الكلمة وليس الفعل كان البداية ويف كانط. عند ظواهرها مع وليس
والحقيقة فشته. عند تقاوم حني نفسها تضع واألنا ماركس. عند تغيريه بل العالم فهم

برجسون. عند اإلرادة صنع من عملية
وباألقوال األفعال، دون باللسان يؤيدوننا الذين الغري عىل نعيب أننا والغريب
خري إنها تقول التي فاألمة بالنقد. أوىل ونحن واألمريكيني الغربيني مثل األعمال دون
مثالها بني شتان راضية. خاملة، مغرتبة، مقهورة، مجزئة، محتلة، للناس أخرجت أمة

الكادحني. من وتكون الكدح معنى تتدبر ليتها وواقعها.

القسط (7)

سبًعا القرآن يف ورد وقد «القسط». مفهوم امليزان مثل وصوره العدل مفاهيم ومن
«املقسطني» ثم فعل، اسم «القسط» أكربها واسمية. فعلية متعددة، صيغ يف مرة وعرشين
املضارع أو «أقسطوا» األمر فعل ثم فاعل، اسم «القاسطون» ثم جمع، مفعول اسم

«أقسط». التفضيل أفعل ثم «تقسطوا»،
من أفضل منهن والزواج اليتامى، مع القسط هو االستعماالت أكثر املعنى حيث ومن
َطاَب َما َفانِْكُحوا اْليَتَاَمى ِيف تُْقِسُطوا أَال ِخْفتُْم ﴿َوإِْن الويصعليهن، من ثرواتهن استغالل
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اْلِوْلَداِن ِمَن ﴿َواْلُمْستَْضَعِفنَي الولدان، من املستضعفني مثل فاليتامى النَِّساءِ﴾. ِمَن َلُكْم
ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما ﴿َفأَْصِلُحوا األزواج، بني أيًضا والقسط ِباْلِقْسِط﴾. ِلْليَتَاَمى تَُقوُموا َوأَْن
املساملني مع فالقسط والسلم. الحرب يف والقسط اْلُمْقِسِطني﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ َوأَْقِسُطوا
يُْخِرُجوُكْم َوَلْم يِن الدِّ ِيف يَُقاِتلُوُكْم َلْم الَِّذيَن َعِن هللاُ يَنَْهاُكُم ﴿ال املسلمني، يحاربوا لم الذين
والقسط فالرب الحق إىل املقاتلون عاد فإن إَِليِْهْم﴾. َوتُْقِسُطوا تََربُّوُهْم أَْن ِديَاِرُكْم ِمْن
الكيل يف يكون أيًضا والقسط َوأَْقِسُطوا﴾. ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا َفاءَْت ﴿َفِإْن معهم،
َقْوِم ﴿َويَا ِباْلِقْسِط﴾، َواْلِميَزاَن اْلَكيَْل ﴿َوأَْوُفوا األفراد، مع فقط وليس األشياء مع وامليزان،
َوال ِباْلِقْسِط اْلَوْزَن ﴿َوأَِقيُموا بالقسط، وامليزان الكيل ِباْلِقْسِط﴾، َواْلِميَزاَن اْلِمْكيَاَل أَْوُفوا
أقسط واآلجال والديون العقود وكتابة اآلن حتى عربية عادة وهي اْلِميَزاَن﴾. وا تُْخِرسُ
تَْرتَابُوا﴾. أَال َوأَْدنَى َهاَدِة ِللشَّ َوأَْقَوُم ِهللا ِعنَْد أَْقَسُط ﴿ذَِلُكْم والغش، للريبة ومنًعا هللا، عند
ِعنَْد أَْقَسُط ُهَو آلبَاِئِهْم ﴿اْدُعوُهْم لألب، فالنسب هللا. عند أقسط اآلباء إىل األبناء ودعوة

ِهللا﴾.
َواْلَمالِئَكُة ُهَو إِال إَِلَه ال أَنَُّه هللاُ ﴿َشِهَد أحًدا، يظلم ال هللا ألن هللا أفعال من والقسط
بينهم، فيما بالقسط الناس ليقوم وامليزان الكتاب أنزل وهللا ِباْلِقْسِط﴾. َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو
أمر بالقسط الناس بني والحكم ِباْلِقْسِط﴾. النَّاُس ِليَُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكتَاَب َمَعُهُم ﴿َوأَنَْزْلنَا
إلهي أمر القسط اْلُمْقِسِطنَي﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ِباْلِقْسِط بَيْنَُهْم َفاْحُكْم َحَكْمَت ﴿َوإِْن إلهي،
شهادة هلل والشهادة هللِ﴾، ُشَهَداءَ ِباْلِقْسِط َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا هلل، شهادة
برشي حكم والقسط ِباْلِقْسِط﴾. ُشَهَداءَ هللِ َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بالقسط،
القسط اْلُمْقِسِطنَي﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ِباْلِقْسِط بَيْنَُهْم َفاْحُكْم َحَكْمَت ﴿َوإِْن إلهي، أمر عىل بناءً
الرسول قىض فقد ِباْلِقْسِط﴾. َربِّي أََمَر ﴿ُقْل عامة، برشية مصلحة فقط وليس إلهي أمر
ِباْلِقْسِط بَيْنَُهْم ُقِيضَ َرُسولُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا أحًدا، الناس من يظلم وال بالقسط الناس بني

يُْظَلُموَن﴾. ال َوُهْم
سبيله، يف والشهادة املنكر عن والنهي باملعروف األمر من جزء بالقسط واألمر
يريد فالسلطان أَِليٍم﴾. ِبَعذَاٍب ُهْم ْ َفبَرشِّ النَّاِس ِمَن ِباْلِقْسِط يَأُْمُروَن الَِّذيَن ﴿َويَْقتُلُوَن
ويطيعونه به يأمرهم ما الناس يفعل تصحيح. أو مراجعة دون بمفرده يحكم أن
ِباْلِقْسِط﴾. اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿ِليَْجِزَي الجنة، الشهداء وجزاء مراجعة. دون
وهو القسط، يتجاوز الذي هو القاسط املقسط. نقيض القاسط املقسط. غري والقاسط
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ِلَجَهنََّم َفَكانُوا اْلَقاِسُطوَن ا ﴿َوأَمَّ اْلَقاِسُطوَن﴾، َوِمنَّا اْلُمْسِلُموَن ِمنَّا ﴿َوأَنَّا املسلم، نقيض
َحَطبًا﴾.

به يوزن الذي العدل واملقياس امليزان وهو «القسطاس» اشتق «القسط» ومن
بالقسطاس يزن ال ومن اْلُمْستَِقيِم﴾. ِباْلِقْسَطاِس َوِزنُوا ِكْلتُْم إِذَا اْلَكيَْل ﴿َوأَْوُفوا ويقاس،
َوِزنُوا * يَن اْلُمْخِرسِ ِمَن تَُكونُوا َوَال اْلَكيَْل ﴿أَْوُفوا منها، ينقص أو األشياء من يُخرس فإنه
«القسطاس القياس يف املنطقية كتبه أحد الغزايل سمى لذلك اْلُمْستَِقيِم﴾؛ ِباْلِقْسَطاِس

والقسطاس. بالعدل األشياء به توزن الذي املستقيم»
﴿َويٌْل اشرتى، إذا ويستويف باع إذا امليزان يف يُخِرس العربي التاجر أن الشائع ومن
وَن﴾. يُْخِرسُ َوَزنُوُهْم أَْو َكالُوُهْم َوإِذَا * يَْستَْوُفوَن النَّاِس َعَىل اْكتَالُوا إِذَا الَِّذيَن * ِفنَي ِلْلُمَطفِّ
القانون، وغاب الفساد عم حتى عمله يف يزوِّر عمل صاحب وكل صناعته. يغشيف والصانع
أن مع املسلمني حياة الظلم وعم الضمري. قانون األخالقي، والقانون التجاري، القانون
املعتزلة وربط العدل. عىل تأسست والحياة والقسط، امليزان عىل قامتا واألرض السموات
يف يقع قد توحيد بال والعدل مضمون. بال فارغ عدل، بال التوحيد والعدل. التوحيد بني
يف املعارصة اإلسالمية األحزاب من عديد قامت كما الشخصية. واملصالح والنسبية الهوى
للتوحيد. االجتماعي املضمون عىل تأكيًدا واملساواة» «العدل باسم والسودان وتركيا املغرب
عمر مثل القديم تاريخنا يف وتبجيل احرتام محط العدل مفتاحها شخصيات زالت وما
هو للسلطان لقب وأعظم امللك». أساس «العدل املوروثة الشعبية أمثلتنا ويف الخطاب. بن

العادل». «السلطان

امليزان (8)

«امليزان» لفظ ورد وقد صوره. من امليزان فإن العدل مفاهيم من القسط كان وإذا
حقيقة عىل للداللة فعًال منه أكثر اسًما مرة وعرشين ثالثًا الكريم القرآن يف ومشتقاته
وحقيقة إلهي أمر العدل أن عىل للداللة األمر صيغة يف والفعل واملوازين. امليزان
أعمال لقياس ذاتية وموازين و«املوازين»، «امليزان» موضوعية موازين وهي موضوعية.

شيوًعا. األكثر االسميتان الصيغتان وهما «موازينه». اإلنسان
معاٍن: بخمسة اللفظ ورد وقد

والوزن الكيل واستيفاء التجارة، يف واألمانة الدنيا يف العدل هو شيوًعا األكثر وهو األول:
املعنى وهو اْلُمْستَِقيِم﴾، ِباْلِقْسَطاِس َوِزنُوا ِكْلتُْم إِذَا اْلَكيَْل ﴿َوأَْوُفوا والقسطاس، بالعدل
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للناس، مبارش أمر وهو ِباْلِقْسِط﴾، َواْلِميَزاَن اْلَكيَْل ﴿َوأَْوُفوا والرشاء، البيع يف الحيس
أقل الشاري إعطاء البائع يريد ما وعادة ِباْلِقْسط﴾. َواْلِميَزاَن اْلِمْكيَاَل أَْوُفوا َقْوِم ﴿َويَا
وَن﴾. يُْخِرسُ َوَزنُوُهْم أَْو َكالُوُهْم ﴿َوإِذَا بالنقص، فيه ويغش امليزان يف فيُخِرس حقه من
وا تُْخِرسُ َوال ِباْلِقْسِط اْلَوْزَن ﴿َوأَِقيُموا البائع، جشع ضد املستهلك حق عن فالدفاع
تَبَْخُسوا َوال َواْلِميَزاَن اْلَكيَْل ﴿َفأَْوُفوا الناس، حق يبخس الوزن من فالنقص اْلِميَزاَن﴾.
السلوك وحسن الخري عىل عالمة فيه النقص وعدم الكيل واستيفاء أَْشيَاءَُهْم﴾. النَّاَس
مجازيٍّا، املعنى يكون وقد ِبَخرْيٍ﴾. أََراُكْم إِنِّي َواْلِميَزاَن اْلِمْكيَاَل تَنُْقُصوا ﴿َوال والفضيلة،
والقسطاس يشء، كل يف امليزان العامة. الحياة يف أيًضا بل السوق يف األمانة فقط ليس
عىل عالمة امليزان يف فالغش اْلُمْستَِقيِم﴾. ِباْلِقْسَطاِس ﴿َوِزنُوا سلوك، كل يف املستقيم
فقط ليس فالطغيان اْلِميَزاِن﴾. ِيف تَْطَغْوا ﴿أَال اآلخرين، حقوق احرتام وعدم الطغيان

السوق. يف أيًضا يتحكم الرأي يف يتحكم ومن االقتصاد. يف أيًضا بل السياسة يف
الرؤية، يف وعدالة للحقيقة ميزان فالوحي وامليزان. بالحق نزل الكتاب أن الثاني: واملعنى
للطغيان ومنع الدنيا يف للعدل إقرار الوحي َواْلِميَزاَن﴾. ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب أَنَْزَل الَِّذي ﴿هللاُ
ِباْلِقْسط﴾. النَّاُس ِليَُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكتَاَب َمَعُهُم ﴿َوأَنَْزْلنَا بالقسط، الناس وليذكر
العدل وجعلوا والعدل. التوحيد أصولهم من املعتزلة جعل لذلك صنوان. والعدل الوحي

والظلم. والقمع القهر وليس التوحيد أساس
دقيق، ميزان عىل يقوم الكون وأن أيًضا، الكون أساس امليزان أن الثالث: واملعنى
أيًضا ولكن البرشي السلوك يف فقط ليس فالعدل اْلِميَزاَن﴾. َوَوَضَع َرَفَعَها َماءَ ﴿َوالسَّ
الليل وتعاقب األرض، دوران منتظمة، الكون حركة يَْسبَُحوَن﴾. َفَلٍك ِيف ﴿ُكلٌّ الكون، يف
الجبال االتزان. يف وظيفته له الكون يف يشء وكل وغروبها. الشمس ورشوق والنهار،
السحب فترتاكم البخار منها ليصعد ممتدة والبحار األرض، الستقرار شامخات روايس
َوأَْلَقيْنَا َمَدْدنَاَها ﴿َواألَْرَض منها، واإلنسان الحيوان ويأكل وتخرضاألرض، املطر، فينزل

َمْوُزون﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوأَنْبَتْنَا َرَواِيسَ ِفيَها
االستحقاق، لقانون طبًقا عمله حسب كلٌّ القيامة، يوم الحق الوزن هو الرابع: واملعنى
أعماله وتقييم الدنيا يف اإلنسان لسلوك الشامل امليزان وهو ،﴾ اْلَحقُّ يَْوَمِئٍذ ﴿َواْلَوْزُن

االختبار. لهذا نتيجة والبعث اختبار. فالحياة العدل. لقانون طبًقا
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القيامة، يوم القسط امليزان وهو االستحقاق، أو العدل قانون هو الخامس: واملعنى
الصالحة باألعمال الثقيلة فاملوازين اْلِقيَاَمِة﴾. ِليَْوِم اْلِقْسَط اْلَمَواِزيَن ﴿َونََضُع
ُهُم َفأُوَلِئَك َمَواِزينُُه ثَُقَلْت ﴿َفَمْن هالك، الصالحة باألعمال الخفيفة واملوازين نجاة.
الَِّذيَن َفأُوَلِئَك َمَواِزينُُه ْت َخفَّ ﴿َوَمْن أنفسهم، يخرسون موازينه خفت ومن اْلُمْفِلُحوَن﴾.
﴿َفَمْن الفالحني، من يكون موازينه ثقلت من َخاِلُدوَن﴾. َجَهنََّم ِيف أَنُْفَسُهْم وا َخِرسُ
من الخارسين. من يكون موازينه خفت ومن اْلُمْفِلُحوَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك َمَواِزينُُه ثَُقَلْت
َراِضيٍَة﴾. ِعيَشٍة ِيف َفُهَو َمَواِزينُُه. ثَُقَلْت َمْن ا ﴿َفأَمَّ راضية، عيشة يف يكون موازينه ثقلت
برتبيته تقم لم التي أمه عىل املسئولية وتكون الهاوين. من فهو موازينه خفت من وأما
ليس أعماله حبطت ومن َهاِويٌَة﴾. ُه َفأُمُّ َمَواِزينُُه. ْت َخفَّ َمْن ا ﴿َوأَمَّ الصحيحة، الرتبية
اْلِقيَاَمِة يَْوَم َلُهْم نُِقيُم َفال أَْعَمالُُهْم ﴿َفَحِبَطْت قيمة، له ليست أي القيامة يوم وزن له

َوْزنًا﴾.
أيًضا وهو املحاكم، أبواب عىل ومحفور موضوع هو كما العدل صورة فامليزان
يف فامليزان الروح. أعمال امليت، أعمال ووزن املرصيني قدماء منذ اآلخرة يف العدل صورة
بني واملوضوع، الذات بني فرق ال والكون. الطبيعة ويف واآلخرة، الدنيا يف اإلنسان، حياة

واملوضوع. الزمان اختلف مهما وشائع وعام واحد فامليزان واآلخرة. الدنيا
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احلرية

املزيفة والرشعية الدين (1)

والسياسة الثقافة هو الدين ويصبح الدينية، الحياة مظاهر فيه تتزايد الذي العرص هذا يف
باسم املزيفة والرشعية الفعلية الرشعية بني التمييز يجدر والقانون واالقتصاد واالجتماع
والتمييز الحر، والفعل النفس مع الصدق هو الحال بطبيعة الفعلية الرشعية الدين.
الفعلية الرشعية أفتوك». وإن قلبك «استفت الفطرة واتباع والقبح، الحسن بني العقيل
مغنم أو شخصية ملصلحة رعاية دون هللا» «لوجه القدماء يسميه ما أو النية صفاء هي
أصول علم من كبريًا جزءًا القدماء خصص لذلك الفعل؛ صحة رشط النية وصدق دنيوي.
يف يسمى ما وهو الباطن، يف رشعيٍّا ال الظاهر يف رشعيٍّا الفعل يكون كيف للتحايل. الفقه

الشخصية. ازدواجية باسم النفس علم يف يعرف وما والرياء، النفاق األخالق
تستطيعه ما وهو الواجب، مثل األخالقية املبادئ من اإلنساني السلوك رشعية تأتي قد
وقد الشعبي، بالتعبري و«الجدعنة» والبطولة الشهامة أخالق وهي البلد. وأوالد النخبة
ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا الناس غالبية سلوك وهو والتقاليد العادات من الرشعية تأتي
سلوك يف شيئًا تغري ال واأللفة. والتداول الواقع رشعية هي ُمْقتَُدوَن﴾. آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا
تأتي وقد العصور، وتغري الزمن بفعل نفسها العادات هذه تتغري ما بقدر إال الناس
من مفروض ألنه به أحد إيمان لعدم نظًرا صورية رشعية وهي القانون من الرشعية
األفراد، مصالح عن وليس الحاكمة الطبقة أو الدولة مصالح عن يعرب السيايس النظام
بالرشوة. أو حوله بااللتفاف أو الشخصية للمصلحة طبًقا بتفسريه عليه التحايل يسهل
الوالء لغياب داخيل اقتناع عن وليس والغرامة العقاب من الخوف فبدافع طبقت ما وإذا
األغلبية وإرادة العامة املصالح من الرشعية تأتي وقد السيايس. النظام ومعاداة للدولة
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وهي العايل. والسد التعليم، ومجانية الخاص، والقطاع الزراعي، واإلصالح التأميم، مثل
السياسية. واالختيارات السيايس النظام استمرار بمدى مرشوطة رشعية

يف الشخصية املصلحة وبدافع الظاهر يف الدين باسم الرشعية تأتي أن األخطر إنما
ذلك عىل واألمثلة الدينية. والثقافة الدينية والنظم الدينية املجتمعات يف وتكثر الباطن.
بالشهادتني الشفتان تتمتم إذ الخمسة؛ وأركانه اإلسالم شعائر ممارسة كيفية يف كثرية
واالنفعال والغضب واالستغراب العجب لحظات ويف املوت، أسباب معرفة دون الجنازة أمام
والشهادة الوحدانية. عن إعالنًا أعىل إىل السبابة إصبع رفع التمتمة ويصحب الشديد.
فالشهادة هللا». «إال والثاني إله»، «ال األول وقبول. رفض وإثبات، نفي فعلني: إىل تحتاج

املوافقة. قبل معارضة قوًال، وليست فعل
واتجاه وقتها، عن بالسؤال والفعل، بالقول عنه باإلعالن الناس أمام الصالة وتتم
الصالة الصوفية فضل لذلك العمل. أماكن يف اليومي العمل أداء عن واالنشغال القبلة،
األريض الطابق ص ويُخصَّ البيت. إىل وليس البيت رب إىل والحج بالجوارح، وليس بالقلب
ورشوة البناء مواد يف الغش مع باملاليني شققها وبيع األدوار عرشات من عمارة يف كمصًىل
األغنياء من الرحمن موائد وتكثر العقارية. والرضيبة العوائد من ولإلعفاء الحي مهنديس
وضمان الضمري، واطمئنان االجتماعية الحظوة ونيل الفقراء بإطعام لثروتهم تربيًرا
اإلسالمية العناوين وتكثر مرشوع. كسب إىل املرشوع غري الكسب وتحويل الثروة، بقاء
«اإلسالم»، والنور»، «التوحيد مثل اإلسالمية الرموز ذات املحالت وأسماء واليافطات
املدينة، وروائح مكة، وبلح الصدق، وسباكة اإلخالص، وبقالة األمانة، جزارة يف «اإليمان»،
طابور إىل دعون طويًال الرجال طابور النساء وجدت إذا البنوك ويف النبوي. والطب
النساء طابور وجدن وإذا الباطن. يف للتعامل وأسبقية الظاهر، يف لالختالط منًعا للنساء
والرجل، املرأة بني يفرق ال فاإلسالم الرجال، مع وقفن واالتصاالت الربيد مكاتب يف طويًال
القصري. الرجال طابور يف التعامل ألسبقية الباطن ويف الظاهر، يف القلب طهارة هو واملهم
وهي الرِّبَا﴾ َوَحرََّم اْلبَيَْع هللاُ ﴿َوأََحلَّ بآية وأوراقها حوائطها تصدر اإلسالمية والبنوك
توظيف رشكات مع قبل من حدث كما األجنبية البنوك يف املودعني أموال يف تضارب
يستقبلون املطار إىل متوجهني منازلهم من يخرجون اإلحرام بمالبس والحجاج األموال.
بالزغاريد. ويستقبلونهم يودعونهم الذين الحي أهل يحيون وهم وإيابًا ذهابًا التهاني
السوق. يف معامالته يف إليه الناس يطمنئ كي اسمه قبل ويضعه اللقب الحاج ويأخذ

األشعرية، من ورثناه ما هو املزيفة والرشعية االجتماعي النفاق هذا يف األسباب وأحد
من رشعيتها داخلها. من وليس األفعال خارج من والقبح الحسن أن الدولة، عقيدة
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ولو والجماعات. األفراد حياة يف وأرضارها منافعها من وليست والنهي األمر أحكام
مرشوطة رشعيتها وأصبحت األفعال، استقالل ضاع وبالتايل فعله. لتم بالقبيح هللا أمر
الحركات وتملق الديني، اإلرهاب ملوجة الرضوخ األسباب أحد يكون وقد خارجية. بإرادة
الحاكم يضم عام اجتماعي نفاق من بقايا يكون وقد عليها. واملزايدة بل اإلسالمية
«إن ليتعايش، واملرءوس ليتسلط، الرئيس واملرءوس. الرئيس واملواطن، الدولة واملحكوم،

سيد». يا له قل حاجة الكلب عند لك كان
اْلُمنَاِفُقوَن يَُقوُل ﴿إِذْ القلب يف مرض النفاق شديًدا. نقًدا النفاق القرآن نقد لذلك
وهو َلَكاِذبُوَن﴾، اْلُمنَاِفِقنَي إِنَّ يَْشَهُد ﴿َوهللاُ مغلف كذب وهو َمَرٌض﴾، ُقلُوِبِهْم ِيف َوالَِّذيَن
خداع وهو اْلَفاِسُقوَن﴾، ُهُم اْلُمنَاِفِقنَي ﴿إِنَّ الصادقة النية عن العمل خروج أي فسق
مرئي غري نفاقه أن املنافق يظن َخاِدُعُهْم﴾. َوُهَو هللاَ يَُخاِدُعوَن اْلُمنَاِفِقنَي ﴿إِنَّ وهلل للنفس
ُقلُوِبِهْم﴾. ِيف ِبَما تُنَبِّئُُهْم ُسوَرٌة َعَليِْهْم َل تُنَزَّ أَْن اْلُمنَاِفُقوَن ﴿يَْحذَُر للعيان ظاهر وهو
لعدم كاذبة بحجج يتذرعون َونَِفاًقا﴾. ُكْفًرا أََشدُّ ﴿اْألَْعَراُب والبدو األعراب سلوك النفاق
َلْو َقالُوا اْدَفُعوا أَِو ِهللا َسِبيِل ِيف َقاِتلُوا تََعاَلْوا َلُهْم َوِقيَل نَاَفُقوا الَِّذيَن ﴿َولِيَْعَلَم الجهاد
ِيف َليَْس َما ِبأَْفواِهِهْم يَُقولُوَن ِلْإلِيَماِن ِمنُْهْم أَْقَرُب يَْوَمِئٍذ ِلْلُكْفِر ُهْم َالتَّبَْعنَاُكْم ِقتَاًال نَْعَلُم
بالكفر النفاق ومساواة قتالهم عىل القرآن حض لذلك يَْكتُُموَن﴾؛ ِبَما أَْعَلُم َوهللاُ ُقلُوِبِهْم
النفاق دحض املنافقني وجهاد َعَليِْهْم﴾. َواْغلُْظ َواْلُمنَاِفِقنَي اَر اْلُكفَّ َجاِهِد النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا
والشجاعة الحر، واالختيار النفس مع الصدق لحظات وإيثار الظاهر، وراء الباطن وكشف
ليكسب املزيفة للرشعية اإلنسان يحتاج ال وقلبه. عمر لسان عىل الحق كان كما األدبية
الشخصية وحدة تتحقق وبالتايل الفعل بحسن الذاتي االقتناع يكفيه دينيٍّا. غطاءً أفعاله

بالتوحيد. جديًرا حينئٍذ اإلنسان ويكون اإلنساني، السلوك ويتوحد اإلنسانية،

الفكر حرية (2)

له فالوطن ثانيًا. الفكر حرية ثم أوًال األرض تحرير يأتي اإلسالمي اليسار مرشوع يف
عمي ابن عىل وأخويا «أنا األفراد رؤى تعددت وإن الوطن يف خصومة ال الفرد. عىل األولوية
يؤثر قد األفراد. مصلحة عىل األولوية لها الجماعة ومصلحة الغريب». عىل عمي وابن وأنا
تجارب ذلك تؤيد وقد حر. مواطن دون حر وطن فال أوًال، الفرد حرية الليرباليني بعض
قامت فقد املايض. القرن من الثاني النصف يف العربية الثورات عرص يف املعارصة العرب
للمواطن. قاهرة نظم إىل تحولت ثم الوطن حرية أجل من أوًال الوطني التحرر حركات
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إىل يحن مقهوًرا املواطن وظل جديد. من غزوه تم أن بعد واستقالله حريته الوطن فقد
الثانية للمرة مستعد املواطن ذلك ومع األحرار. الضباط ثورة قبل األول الليربايل عرصه

والعراق. فلسطني يف واستقالله الوطن حرية سبيل يف حريته عن يتنازل أن
القهر عىل يقوم الذي السيايس النظام فقط ليس حرٍّا يكون أن املواطن يمنع وما
ويأتي طوًعا. حريته عن التنازل إىل املواطن يدفع مما الداخيل القهر هو بل الخارجي
قد األذى بعض املناضل يصيب قد خارجيٍّا. قهًرا تواجه مخاطرة. فالحرية أوًال. الخوف
واملال بالنفس املخاطرة من أفضل السالمة وإيثار االغتيال. أو االعتقال حد إىل يصل
أن مع التَّْهلَُكِة﴾. إَِىل ِبأَيِْديُكْم تُْلُقوا ﴿َوَال بالنص، ذلك تربير أسهل وما والولد. واألهل
َجَمُعوا َقْد النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل ﴿الَِّذيَن الخوف، نبذ إىل تدفع أخرى نصوًصا هناك
شيطان الحق عن «الساكت اْلَوِكيُل﴾، َونِْعَم هللاُ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم

أخرس».
َوَجْدنَا ﴿إِنَّا لألسالف، اتباًعا الحرية ممارسة عن التنازل أسباب أحد أيًضا والتقليد
األمر وطلب القدماء فاتباع ﴿ُمْهتَُدوَن﴾. أو ُمْقتَُدوَن﴾، آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا
االجتهاد. بل العلم مصادر من مصدًرا ليس والتقليد املحدثني. مع املغامرة من خري لديهم
اليهود لغريهم، األمة بتقليد الرسول تنبأ وقد يعقلون؟ وال يفقهون ال اآلباء كان لو وماذا
جحر دخلوا لو حتى بذراع وذراًعا بشرب شربًا قبلكم كان من سنن «لتتبعن والنصارى
التقليد يكون وقد إذن.» فمن فقال: والنصارى؟ اليهود هللا: رسول يا قلنا لدخلتموه. ضب
يجيلك اليل «الباب مثل واألمن السكون تؤثر التي العامية األمثال واتباع واألعراف للعادات
طني وال ملك، بيت فيها لينا «ال مثل االنعزال إىل والدعوة واسرتيح». سده الريح منه
أو عقاًرا شيئًا، فيها امتلك إذا إال األوطان عن يدافع أن يستطيع ال اإلنسان وكأن رشك»،

أرًضا.
األرسة يف والدولة، الدين يف والتسلط السلطة رمز السيد» «يس من الخوف يكون وقد
السيد» «يس يكون وقد العام. والطريق املؤسسة يف والجامعة، املدرسة يف واملجتمع،
أو األم أو األكرب واألخ األب هو مختارة. سياسية أيديولوجية أو ناجية فرقة أو شخًصا
والفخامة العظمة صاحب والرئيس، الزعيم هو والقائد. املوجه املعلم هو الكربى. األخت
صاحب والتسلط، والقهر الخوف مصدر هو الحياة. مدى والغبطة والنيافة والسيادة
خرج من جزاء والقتل ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا والنهي. األمر
الوسائل استنفاد بعد رشعي واجب الظالم اإلمام عىل الخروج أن حني يف اإلمام. طاعة عىل

القضاء. النصيحة، املنكر، عن والنهي باملعروف األمر السلمية:
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فتنزوي بالعجز. واإلحساس بالنفس الثقة عدم ينشأ االتباع وطول الخوف شدة ومن
صعبة أمنية مجرد تتحقق، ال إمكانية مجرد وتصبح الداخل، إىل وتنقلب الطبيعية. الحرية
الطالبية كاملظاهرات األحداث فيها تتفجر مرة كل يف والجزع بالهلع النفس فتصاب املنال.
من الدولة جهاز أي املركزي، األمن انتفاضات حتى أو املوظفني اعتصام أو العمالية أو

املسيح. السيد بتعبري الروح يف املوت ويرسي داخله.
عن يتنازل فقد الرزق، مطلب والتعايش السالمة، يؤثر بطبيعته اإلنسان كان وملا
الكلب عند لك كان «إن موقفه يربر ما العامية األمثال يف ويجد كرًها. ال طوًعا حريته
﴿بَْل اآلخرة، حساب عىل الدنيا إيثار بنقد القرآن عارضه ما وهو سيد»، يا له قل حاجه

َوأَبَْقى﴾. َخرْيٌ َواْآلِخَرُة * نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة تُْؤثُِروَن
فتقع الجهر. عىل والهمس الجالء، عىل والخفاء العلن، عىل الرس إيثار النتيجة وتكون
دون باألركان والعمل بالقلوب. إيمان دون باللسان القول والسلوك. الخطاب ازدواجية
يريد ما يكتب به، يؤمن ال بما ويعمل يعتقد، ال ما يقول املواطن أصبح داخيل. اقتناع
الصامتني». «هتاف يسمى فيما النقل عربات وعىل الرسية، األماكن يف املياه، دورات عىل
الضمري يتفجر فقد أصيًال. وليس زائف موقف طبيعيٍّا، وليس مصطنع وضع وهو
َوَال َماٌل يَنَْفُع َال ﴿يَْوَم القلب، عىل ا همٍّ والنفاق والكذب الهم يصبح حينما النهاية يف
كسبت لو ستكسب «ماذا املسيح السيد قال وكما َسِليٍم﴾. ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن إِالَّ * بَنُوَن
الضيم. وقبول صمت طول بعد الشعبية الثورات تنفجر كما نفسك». وخرست العالم
الوجود فالسفة يقول كما الحرية هو والوجود كروتشه، يقول كما الحرية قصة التاريخ

املعارصون.
واإليمان واإلخالص الصدق مثل أخرى بألفاظ املعاني هذه عن القرآن عرب لقد
الصيني كاملثل وليس به والجهر الحق عن اإلعالن ويعني التشهد هو الشعار واإلسالم.
من ويتكون حاجة»، شفش ما «شاهد الشعبية املرسحية أو أتكلم»، ال أرى، ال أسمع، «ال
املزيفة العرص آلهة كل بنفي األول الفعل يقوم هللا». «إال يف وإثبات إله»، «ال يف نفي فعلني:
الوجدان تحرر بعد الثاني الفعل يقوم ثم وقوة. ونساء وسلطان وثروة وجاه مال من

الحرية. فعل فالشهادة الجميع. أمامه يتساوى الذي العام املبدأ بإثبات
رفض أي الرقبة تحرير بمعنى مرات خمس الكريم القرآن يف تحرير لفظ ورد وقد
َرَقبٍَة﴾، َفتَْحِريُر ً َخَطأ ُمْؤِمنًا َقتََل ﴿َوَمْن الخطأ، القتل مثل ذنب عن تكفريًا العبودية،
ُمْؤِمنٍَة﴾، َرَقبٍَة َفتَْحِريُر ُمْؤِمٌن َوُهَو َلُكْم َعُدوٍّ َقْوٍم ِمْن َكاَن ﴿َفِإْن عدوٍّا، أو كان صديًقا
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َوتَْحِريُر أَْهِلِه إَِىل ُمَسلََّمٌة َفِديٌَة ِميثَاٌق َوبَيْنَُهْم بَيْنَُكْم َقْوٍم ِمْن َكاَن ﴿َوإِْن محاربًا، أو معاهًدا
جريمة، العبودية ألن الذنب هذا عن تكفري العبد فتحرير ذنبًا كان فإن ُمْؤِمنٍَة﴾. َرَقبٍَة
تَْحِريُر أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو أَْهِليُكْم تُْطِعُموَن َما أَْوَسِط ِمْن َمَساِكنَي ِة َعَرشَ إِْطَعاُم اَرتُُه ﴿َفَكفَّ
يَُظاِهُروَن ﴿َوالَِّذيَن ذنب، املرأة وحدة ألن رقبة فتحرير للنساء إهماًال كان وإن َرَقبٍَة﴾.

َرَقبٍَة﴾. َفتَْحِريُر َقالُوا ِلَما يَُعوُدوَن ثُمَّ ِنَساِئِهْم ِمْن
اْلُحرُّ اْلَقتَْىل ِيف اْلِقَصاُص َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب القصاص، يف مرتني «الحر» لفظ ذُكر وقد
كانت عرص يف للحرية الفقهي التصور وهو ِباْألُنْثَى﴾، َواْألُنْثَى ِباْلَعبِْد َواْلَعبُْد ِباْلُحرِّ

والعرب. والرومان الفرس عند شائًعا نظاًما العبودية
قبل للطفل حتى للوجود املساوقة للحرية إثباتًا واحدة مرة «محرر» لفظ وذُكر
بَْطِني ِيف َما َلَك نَذَْرُت إِنِّي َربِّ ِعْمَراَن اْمَرأَُة َقاَلِت ﴿إِذْ مريم، السيدة فعلت كما الوالدة
«متى الشهري عمر قول معنى وهو والفطرة، الطبيعة هي فالحرية َفتََقبَّْل﴾. ُمَحرًَّرا

أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم
وهو منه، جزء الليربالية كانت ثَم وِمن الحرية. من اإلسالمي اليسار موقف هو هذا

الجميع. عليه يلتقي الذي املشرتك القاسم

والعدوان اليهود (3)

واألرسى السبيل وأبناء واليتامى واملساكني واملظلومني املهمشني مفاهيم إىل باإلضافة
الشهر غزة عىل العدوان وبعد قلوبهم، واملؤلفة والسائلني واملحتاجني واملحرومني والفقراء

واملرشكني. اليهود من واملعتدين العدوان مفاهيم القرآن يف تربز املايض
هادوا، والذين اليهود، اليهود: إىل لإلشارة مصطلحات ثالثة القرآن استعمل وقد
التاريخي للشعب إرسائيل وبني الدين، اعتنقوا للذين هادوا والذين اليهود إرسائيل. وبني

للتاريخ. والثاني للبنية، األول املحدثني، وبمصطلح األنبياء. هللا له أرسل الذي
نقًدا سلبية منها خمسة معاٍن، بستة و«هود» هادوا» «الذين األول اللفظ ورد وقد
الكلم يحرفون هادوا فالذين منهم. القلة سلوك لوصف إيجابي والسادس اليهود، لسلوك
املواثيق، قراءة يف يكذبون َمَواِضِعِه﴾. َعْن اْلَكِلَم يَُحرُِّفوَن َهاُدوا الَِّذيَن ﴿ِمَن مواضعه، عن
عليهم هللا لعنة يقرءُون وال لهم، هللا اختيار إال التوراة يف يقرءُون ال لصالحهم. ويئولونها
مواثيق مع اليشء نفس ويفعلون بعضهم، وقتل بل بهم والكفر األنبياء تعاليم لعصيانهم
واألطفال النساء األبرياء، وقتل الشعب، عىل العدوان لهم تبيح ويجعلونها املتحدة األمم
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وال الخاص، لصالحهم إال فهًما وال تدوينًا وال ا نصٍّ ال هللا كالم يحفظون ال والشيوخ.
الخاصة. ملصلحتهم إال حقيقة

يعلنون وال الحق يعرفون ِلْلَكِذِب﴾. اُعوَن َسمَّ َهاُدوا الَِّذيَن ﴿َوِمَن الكذب، والثاني
يدعون ولكنهم سفاحون قتلة مغتصبون معتدون أنهم يعلمون غريه، ويقولون عنه،
أرضهم يطهرون وأنهم واألجداد، اآلباء أرض إىل ويعودون النفس، عن يدافعون أنهم
كربى كذبة فالصهيونية شعب. بال أرض إىل أرض بال شعبًا يعيدون وأنهم الغرباء، من
العنرصية املذاهب فيه انترشت وقت يف لليهودية عنرصية ورؤية للتاريخ، تأويل وسوء
الكربى، اإلمرباطوريات انهيار بعد القوميات لقضية حالٍّ الغرب يف والرومانسية والقومية

للتاريخ. العنرصي والتفسري النازي املد صعود وقت نفس ويف واملجرية، النمساوية
ُظُفٍر﴾. ِذي ُكلَّ َحرَّْمنَا َهاُدوا الَِّذيَن ﴿َوَعَىل حي، ظفر ذي كل احرتام الثالث واملعنى
الذي هو وواهبها. ومعطيها خالقها وهللا والقدرة العلم مع هللا صفات من صفة فالحياة
يدمرون الضد. يفعلون وهم امليت. من والحي الحي، من امليت يخلق ويميت. يحيي
وباملواد الفسفورية بالقنابل الناس ويحرقون واإلنسان. الحيوان والبرش، الزرع األحياء،
حفاًظا بالسن والسن بالعني العني القصاص، ُرشع لذلك مطلقة؛ قيمة الحياة امللتهبة.
ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَا َما َحرَّْمنَا َهاُدوا الَِّذيَن ﴿وََعَىل األنبياء، كل رشعة وهي الحياة. عىل
الَِّذيَن ِمَن ﴿َفِبُظْلٍم لظلمهم، منًعا لهم هللا حللها أشياء إىل التحريم امتد لقد بل َقبُْل﴾.
العدوان من التحريم هذا يمنعهم لم ذلك ومع َلُهْم﴾. أُِحلَّْت َطيِّبَاٍت َعَليِْهْم َحرَّْمنَا َهاُدوا

وأموالهم. ودورهم وأعراضهم دمائهم واستباحة غريهم عىل
إِْن َهاُدوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل الناس، من غريهم دون هللا أولياء بأنهم الزعم والرابع
ويكونون يطيعونه، من هللا فأولياء اْلَمْوَت﴾. َفتََمنَُّوا النَّاِس ُدوِن ِمْن هللِ أَْولِيَاءُ َُّكْم أَن َزَعْمتُْم
الكل غريهم. دون وحدهم لهم الحياة عىل الناس أحرص وهم وسلوكهم. أفعالهم يف مثله
أن كادوا حتى مقدراتهم عىل ويسيطرون غريهم ثروات عىل يستولون لهم. وخدم عبيد

يهودية. كله العالم أموال رءُوس وأصبحت العالم. ثروات عىل يستحوذوا
هم وحدهم وأنهم باطل، عىل وغريهم دائم، حق عىل أنفسهم اعتبار والخامس
إِال اْلَجنََّة يَْدُخَل َلْن ﴿َوَقالُوا ضدهم، فهو معهم ليس من وأن الهالكون، وغريهم الناجون
الهداية، هو طريقهم املسلمني. وعادوا النصارى إليهم فانضم نََصاَرى﴾. أَْو ُهوًدا َكاَن َمْن
عىل حنفاء وهو يهوًدا كلهم األنبياء جعلوا بل تَْهتَُدوا﴾. نََصاَرى أَْو ُهوًدا ُكونُوا ﴿َوَقالُوا
َوإِْسَحاَق َوإِْسَماِعيَل إِبَْراِهيَم إِنَّ تَُقولُوَن ﴿أَْم اإلسالم، وهو الفطرة دين إبراهيم، دين

لديهم. إال هدى وال فيهم، إال حقيقة فال نََصاَرى﴾. أَْو ُهوًدا َكانُوا َواألَْسبَاَط َويَْعُقوَب
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بني فرق ال املؤمنون، وهم الصالحة القلة هو األخري اإليجابي السادس واملعنى
َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ والعدل، الحق عىل تقوم التي ورشائعهم مللهم
َخْوٌف َوال َربِِّهْم ِعنَْد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا وََعِمَل اآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اِبئنَِي َوالصَّ
العدل عن ويدافعون الباطل، ضد للحق ينترصون الذين هم يَْحَزنُوَن﴾. ُهْم َوال َعَليِْهْم
وينترصون غزة. يف عليهم العدوان ضد الفلسطينيني عن يدافعون الذين هم الظلم. ضد
األلسن، عىل يموت ال فالحق املحافظة. املسيحية الصهيونية الضغط جماعات ضد لهم
أمثال ألسن عىل ومدويًا الحر اإلعالم يف ساطًعا زال ما وهو القلوب، من ينطفئ ال والعدل
الزمان. آخر حتى الباقية الحرة األصوات من وغريهم وتشومسكي موراليس ودي جافيز

الطغيان (4)

الحديث، باملعنى الحرية مفهوم يعرف لم أنه اإلسالمي الفكر عىل املتغربني بعض يعيب
بل الحديثة. والدساتري اإلنسان حقوق ومواثيق الفرنسية الثورة قررته كما اإلنسان حرية
َواْلَعبُْد ِباْلُحرِّ ﴿اْلُحرُّ العبد، مقابل يف والحر رقبة» «تحرير الرق مقابل يف الحرية عرف
اللفظ عرفت الثقافات من فكثري املضمون. إىل اللفظ تتجاوز الحرية وقضية ِباْلَعبِْد﴾.

املضمون. دون
تحرير طريق عن مبارشة غري بطريقة الحرية قضية الكريم القرآن عالج وقد
ومحدداتها موانعها عىل القضاء أجل من سلبًا تناولها يتم فالحرية الطغيان. من اإلنسان

والعبودية. والقهر واالستبداد الطغيان يف ونقائضها
رئييس. موضوع إنه أي مرة، وثالثني تسًعا القرآن يف «الطغيان» لفظ ورد وقد
الَِّذيَن األَْوتَاِد، ِذي ﴿َوِفْرَعْوَن ونظامه، َطَغى﴾، إِنَُّه ِفْرَعْوَن إَِىل ﴿اذَْهْب فرعون، نموذجه
َقْوٌم ُهْم بَْل ِبِه ﴿أَتََواَصْوا طاغني، لقوم اجتماعي نظام أي يتبناه وقد اْلِبالِد﴾. ِيف َطَغْوا
تَأُْمُرُهْم ﴿أَْم يتحقق، ال حلم مجرد والطغيان نصيحة. يسمع ال فالطاغية َطاُغوَن﴾.
من عليهم إمالءً وليس الناس من حر اختيار وهو َطاُغوَن﴾، َقْوٌم ُهْم أَْم ِبَهذَا أَْحالُمُهْم
ُكنْتُْم بَْل ُسْلَطاٍن ِمْن َعَليُْكْم َلنَا َكاَن ﴿َوَما اجتماعية، رضورة أو تاريخ أو قدر من أحد،
َكاَن َوَلِكْن أَْطَغيْتُُه َما َربَّنَا َقِرينُُه ﴿َقاَل صديق، أو قرين من إغواءً وليس َطاِغنَي﴾. َقْوًما
لظروف للطغيان مضطرين كانوا بأنهم الطغاة حجج تتهاوى ثَم وِمن بَِعيٍد﴾. َضالٍل ِيف
الخاصة، مسئوليته عىل بناء نفسه من اإلنسان يطغى وقد وتاريخية. واجتماعية سياسية
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وأنه ألحد، بحاجة ليس أنه شعر ما إذا اْستَْغنَى﴾. َرآُه أَْن * َليَْطَغى اِإلنَْساَن إِنَّ ﴿َكال
يشء. كل عىل قادر

َكَما ﴿َفاْستَِقْم القويم، الطريق عن انحراف فالطغيان الطغيان. نقيض واالستقامة
َفيَِحلَّ ِفيِه تَْطَغْوا ﴿َوال هللا، غضب يجلب فالطغيان تَْطَغْوا﴾، َوال َمَعَك تَاَب َوَمْن أُِمْرَت
َوَوَضَع َرَفَعَها َماءَ ﴿َوالسَّ وامليزان، العدل عىل يقوم كله الكون إن بل َغَضِبي﴾، َعَليُْكْم
الكوني والعدل الكوني، العدل من جزء البرشي والعدل اْلِميَزاِن﴾. ِيف تَْطَغْوا أَال اْلِميَزاَن
َربَّنَا ﴿َقاال منه، وينفر بطبعه يأباه اإلنسان ألن يخيف الطغيان اإللهي. العدل من جزء
طغيانًا يزداد قد فإنه اإلنسان خاف ما وإذا يَْطَغى﴾. أَْن أَْو َعَليْنَا يَْفُرَط أَْن نََخاُف إِنَّنَا

َكِبريًا﴾. ُطْغيَانًا إِال يَِزيُدُهْم َفَما ﴿َونَُخوُِّفُهْم الزائف، األمان لنفسه ليعطي
أُنِْزَل َما ِمنُْهْم َكِثريًا ﴿َوَليَِزيَدنَّ باهلل، كافر فالطاغية باهلل، الكفر يعادل والطغيان
يتحملهما، أن يستطيع ال لإلنسان إرهاق والطغيان والكفر َوُكْفًرا﴾. ُطْغيَانًا َربَِّك ِمْن إَِليَْك
يف بهما اإليمان يمكن وال نقيضان. والطاغوت هللا َوُكْفًرا﴾. ُطْغيَانًا يُْرِهَقُهَما أَْن ﴿َفَخِشينَا
﴿َفَمْن باهلل، كفر بالطاغوت واإليمان بالطاغوت، الكفر يتطلب باهلل اإليمان الوقت. نفس
للطاغوت، والية باهلل الكفر اْلُوثَْقى﴾. ِباْلُعْرَوِة اْستَْمَسَك َفَقِد ِباهللِ َويُْؤِمْن ِبالطَّاُغوِت يَْكُفْر
يف بالطاغوت يؤمن أن بالكتاب يؤمن ملن يمكن وال الطَّاُغوُت﴾. أَْولِيَاُؤُهُم َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن
وال َوالطَّاُغوِت﴾. ِباْلِجبِْت يُْؤِمنُوَن اْلِكتَاِب ِمَن نَِصيبًا أُوتُوا الَِّذيَن إَِىل تََر ﴿أََلْم الوقت، نفس
يَتََحاَكُموا أَْن ﴿يُِريُدوَن اإللهية، الرشيعة وليس الناس بني حكًما الطاغوت يكون أن يمكن
يف يقاتل الذي غري هللا سبيل يف يقاتل ومن ِبِه﴾. يَْكُفُروا أَْن أُِمُروا َوَقْد الطَّاُغوِت إَِىل
وليس وحده هلل فالعبادة الطَّاُغوِت﴾. َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن الطاغوت، سبيل

الطَّاُغوَت﴾. َواْجتَِنبُوا هللاَ اْعبُُدوا ﴿أَِن للطاغوت،
َكانُوا إِنَُّهْم َقبُْل ِمْن نُوٍح ﴿َوَقْوَم نوح، قوم مثل يدوم ال الطغيان أن التاريخ ويثبت
ِبالطَّاِغيَِة﴾. َفأُْهِلُكوا ثَُموُد ا ﴿َفأَمَّ طاغية، كانت ألنها ثمود وهلكت َوأَْطَغى﴾. أَْظَلَم ُهْم
* نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة َوآثََر * َطَغى َمْن ا ﴿َفأَمَّ اآلخرة، ويف الدنيا يف الخرسان عاقبة فالطغيان
لهم َمآٍب﴾. َلَرشَّ ِللطَّاِغنَي َوإِنَّ ﴿َهذَا عاقبة، رش وللطاغني اْلَمأَْوى﴾. ِهَي اْلَجِحيَم َفِإنَّ
الندم، ينفع ال حينئٍذ َمآبًا﴾. ِللطَّاِغنَي * ِمْرَصاًدا َكانَْت َجَهنََّم ﴿إِنَّ النار، وبئس جهنم

َطاِغنَي﴾. ُكنَّا إِنَّا َويَْلنَا يَا ﴿َقالُوا
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القيامة، يوم عليها يحاسب شخصية مسئولية ألنها طغيانه من أحًدا يمنع لن وهللا
يستطيع ال ومن الداخل. من فاليقظة يَْعَمُهوَن﴾. ُطْغيَاِنِهْم ِيف ُهْم َويَُمدُّ ِبِهْم يَْستَْهِزئُ ﴿هللاُ
ِيف ﴿َويَذَُرُهْم منه، ينقذه أن أحٌد يستطيع فلن الوخيمة وآثاره الطغيان خطورة يدرك أن
َرِحْمنَاُهْم ﴿َوَلْو طغيانه، يف يظل قد فإنه ورحمه هللا ساعده ولو يَْعَمُهوَن﴾. ُطْغيَاِنِهْم

يَْعَمُهوَن﴾. ُطْغيَاِنِهْم ِيف وا َلَلجُّ ُرضٍّ ِمْن ِبِهْم َما َوَكَشْفنَا
وحدانية حول باللسان مقولة ليس فالكفر للكفر. محاربة هي إذن الطغيان محاربة
هللا، حكم غري آخر وحكم الطاغية، إرادة هللا، إرادة مع أخرى إرادة إرشاك هي بل هللا
ألنه رشك بالطاغية اإليمان الطاغية. نظام هللا، نظام غري آخر ونظام الطاغية، رشيعة
ويف املجتمع ويف النفس يف الطغيان محاربة كانت ثَم وِمن وإرادته. خلقه يف هللا يشارك
تمارس أن قبل سلبًا تمارس فالحرية ومحدداته. موانعه عىل بالقضاء التحرر بداية الكون

والطغيان. القهر مظاهر كل عىل بالقضاء وذلك إيجابيٍّا،

رقبة تحرير (5)

القديمة، الحضارات سياق يف ورد بل الكريم، القرآن يف ومشتقاته الحرية لفظ يغب لم
خمس تحرير لفظ وورد العبد. مقابل يف والحر العبودية، مقابل يف الحرية والروم، فارس
رق بقي وقد األرسى. تحرير أو الرق تحرير أي الرقاب تحرير بمعنى القرآن يف مرات
وبقيت والجنوب. الشمال بني األمريكية األهلية الحرب يف عرش التاسع القرن حتى األفراد
حتى ظلت والتي والواجبات الحقوق يف األجناس بني واملساواة اإلنسان حقوق معركة
الغزو موجات يف الشعوب رق يف األفراد رق واستُؤنِف العرشين. القرن من الثاني النصف
الالتينية. وأمريكا وآسيا أفريقيا يف بأكملها شعوب استعباد الحديث، الغربي االستعماري
الغزو زال وما والعراق. أفغانستان غزو يف والعرشين الواحد القرن يف بقاياه زالت وما

اآلن. حتى العرشين القرن منتصف منذ قائًما لفلسطني الصهيوني
سياسية اقتصادية اجتماعية مؤسسة كان ألنه بترشيع الرق إلغاء السهل من يكن لم
والوعي النفوس من إلغاءه هو الهدف كان بل االجتماعية. البنية من جزءًا كان ثقافية.
سابق االستعباد من السيد فتحرير اآلخرين. استعباد من اإلنسان يتحرر حتى والوجدان

العبودية. من الرق تحرير عىل
رمز والرقبة للرقاب. عبودية هي العبودية وكأن رقبة» «تحرير القرآنية والصورة
جزء أضعف وهي الرأس. تحمل التي فهي مطأطأة. أو مرفوعة والحرية، والكرامة العزة
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رقبة تحرير فعليه ً خطأ مؤمنًا قتل فمن باليد. تخنق أو بالسيف ترضب اإلنسان، جسد يف
َفتَْحِريُر ً َخَطأ ُمْؤِمنًا َقتََل ﴿َوَمْن القتل، يعادل عبوديته يف العبد إبقاء بأن لإليحاء مؤمنة
فرق ال أيًضا رقبة فتحرير مؤمن وهو عدو قوم من ً خطأ املقتول كان فإن ُمْؤِمنٍَة﴾. َرَقبٍَة
َلُكْم َعُدوٍّ َقْوٍم ِمْن َكاَن ﴿َفِإْن السياسية، األوضاع تتجاوز فالحرية وأصدقاء. أعداء بني
ألن أيًضا رقبة فتحرير معاهدين قوم من كان وإن ُمْؤِمنٍَة﴾. َرَقبٍَة َفتَْحِريُر ُمْؤِمٌن َوُهَو
أَْهِلِه إَِىل ُمَسلََّمٌة َفِديٌَة ِميثَاٌق َوبَيْنَُهْم بَيْنَُكْم َقْوٍم ِمْن َكاَن ﴿َوإِْن العهد، خرق يساوي الرق
أو مساكني عرشة إطعام فكفارته اإليمان يف لغو هناك كان فإذا ُمْؤِمنٍَة﴾. َرَقبٍَة َوتَْحِريُر
ِة َعَرشَ إِْطَعاُم اَرتُُه ﴿َفَكفَّ اإليمان، يف اللغو يعادل ذنب فالرق رقبة. تحرير أو كسوتهم
امرأته يظاهر ومن َرَقبٍَة﴾. تَْحِريُر أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو أَْهِليُكْم تُْطِعُموَن َما أَْوَسِط ِمْن َمَساِكنَي
يتعوَّد حتى رقبة تحرير فعليه بإرادته االلتزام يستطيع وال أجله من ظاهر ملا يعود ثم
يَُظاِهُروَن ﴿َوالَِّذيَن اإلنساني، للعهد وخيانة اإلرادة، يف ضعف فاالستعباد اإلرادة. قوة عىل

َرَقبٍَة﴾. َفتَْحِريُر َقالُوا ِلَما يَُعوُدوَن ثُمَّ ِنَساِئِهْم ِمْن
واألنثى بالذكر والذكر بالعبد، والعبد بالحر الحر أوًال الرشع كان القصاص ويف
ِباألُنْثَى﴾. َواألُنْثَى ِباْلَعبِْد َواْلَعبُْد ِباْلُحرِّ اْلُحرُّ اْلَقتَْىل ِيف اْلِقَصاُص َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب باألنثى،
الجنيس النوع أو االجتماعي الوضع عن النظر برصف بالنفس النفس ذلك بعد نُسخ ثم
روح بني وال العبد، ونفس الحر نفس بني فرق ال روح. والروح حياة، فالحياة لإلنسان.

األنثى. وروح الذكر
محرًرا هلل بطنها يف ما مريم نذرت فقد اإلنساني. الكمال مظاهر من مظهر والتحرير
ما وهو ُمَحرًَّرا﴾، بَْطِني ِيف َما َلَك نَذَْرُت إِنِّي َربِّ ِعْمَراَن اْمَرأَُة َقاَلِت ﴿إِذْ كامًال، خالًصا أي
من خاٍل منه، وروح هللا كلمة فهو الخطيئة. من مخلص بأنه املسيحي الالهوت يقصده
هللا. لوجه خالًصا وانفعاالتهم البرش أهواء من املتحرر نموذج فاملسيح الشيطان. غواية

فالعقبة اليشء. نفس تعني ولكنها تحرير، لفظ دون رقبة» «فك صورة تأتي وقد
وصورة َرَقبٍَة﴾. َفكُّ * اْلَعَقبَُة َما أَْدَراَك ﴿َوَما العبودية، مانع مانع، اجتياز رقبة، فك هي
﴿ذَِوي والسائلني، السبيل وابن املساكني مثل الصدقة يستحق الرقاب» «يف أنه األسري
حسن حق له فاألسري الرَِّقاِب﴾. َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى
بهم تتكفل األرسى واإليذاء. والتجويع التعذيب وليس واإليواء، والرشاب الطعام املعاملة،
َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما قلوبهم، واملؤلفة فيها املوظفني مثل الدولة
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األرسى لحقوق الدولية املواثيق عليه تنص ما وهو الرَِّقاِب﴾، َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها
وحمايتهم.

معسكر ويف حقوق. بال فلسطيني أسري ألف عرش أحد اإلرسائيلية السجون ويف
سجون ويف محاكمة، بال السياسيني املعتقلني من مئات جوانتانامو األمريكي االعتقال
به يقوم عما تكفريًا رقابهم تفك فمتى حقوق. بال سياسيون مسجونون الدول من كثري
من اآلن الرق تحول فقد دفاع؟ وال محاكمة بال واالعتقال التعذيب آثام من سجانوهم
العبودية إىل للملكية نتيجة العبودية بمعنى الرق من املجازي، املعنى إىل الحقيقي املعنى
فقدان معنى يفيد وكالهما بالغزو. الشعوب واسرتقاق السجون يف األفراد اسرتقاق بمعنى

الطغيان. أو امللكية الوسائل، اختلفت وإن الحرية

والعدوان العداوة (6)

إىل سؤال: يربز املسلحة االشتباكات إىل أحيانًا تصل التي العربية العربية للخالفات نظًرا
يف «عدو» لفظ تكرر وقد املسلم؟ عىل واملسلم العربي، عىل العربي عدوان يجوز حد أي
مختلفة. معاٍن ثمانية يف واألخوة املصالحة ألفاظ من أكثر مرة وواحد مائة الكريم القرآن
العدوان عدم ميثاق منهم هللا أخذ فقد السابقة. اليهود تجربة السبت، يف العدوان األول:
َوأََخذْنَا بِْت السَّ ِيف تَْعُدوا ال َلُهْم ﴿َوُقْلنَا هللا، طاعة عىل عالمة باعتباره واحرتامه السبت يف
َعِن ﴿َواْسأَْلُهْم أيًضا، املسيح السيد الحظ كما فيه اعتدوا وقد َغِليًظا﴾. ِميثَاًقا ِمنُْهْم
يفعلون فإنهم طبقوه وإذا بِْت﴾. السَّ ِيف يَْعُدوَن إِذْ اْلبَْحِر َة َحاِرضَ َكانَْت الَِّتي اْلَقْريَِة
اإلنسان «إن نفاقهم: لتعرية املسيح السيد لهم قال لذلك نفاق. وعن إيمان بال ذلك
السبت يوم حفرة يف نعجتكم وقعت لو أرأيتم اإلنسان. سيد السبت وليس السبت سيد

تنقذونها.» أال
الظَّاِلُموَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك ِهللا ُحُدوَد يَتََعدَّ ﴿َوَمْن الرشيعة، وخرق الحدود تعدي والثاني:
يُْدِخْلُه ُحُدوَدُه َويَتََعدَّ َوَرُسوَلُه هللاَ يَْعِص ﴿َوَمْن هلل، وظلم للنفس، ظلم الحدود فتعدي
تعويًدا بل ذاته يف غاية ليس بالحدود وااللتزام ُمِهنٌي﴾. َعذَاٌب َوَلُه ِفيَها َخاِلًدا نَاًرا

الطاعة. عىل لإلرادة
حفاًظا اضطراًرا ولكن الحدود تجاوز الذي أي العادي، وهو مشابه معنى والثالث:
ومن َرِحيٌم﴾. َغُفوٌر هللاَ إِنَّ َعَليِْه إِثَْم َفال َعاٍد َوال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ ﴿َفَمِن الحياة، عىل
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َقْوٌم أَنْتُْم ﴿بَْل اْلَعاُدوَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك ذَِلَك َوَراءَ ابْتََغى ﴿َفَمِن العادون، فهم ذلك يفعل
أَِثيٍم﴾، ُمْعتٍَد ِلْلَخرْيِ ﴿َمنَّاٍع الحدود، تجاوز أي للعدوان العام املعنى وهو َعاُدوَن﴾،

ُمِريٍب﴾. ُمْعتٍَد ِلْلَخرْيِ ﴿َمنَّاٍع

بعدم مطلق نهي وهناك اْلُمْعتَُدوَن﴾. ُهُم ﴿َوأُوَلِئَك للعدوان، العام املعنى هو والرابع:
بالترضع يكون العدوان والتخلصمن اْلُمْعتَِديَن﴾. يُِحبُّ ال هللاَ إِنَّ تَْعتَُدوا ﴿َوال االعتداء،

اْلُمْعتَِديَن﴾. يُِحبُّ َال إِنَُّه َوُخْفيًَة ًعا تََرضُّ َربَُّكْم ﴿اْدُعوا هلل، والدعاء

ُمِبنٌي﴾. َعُدوٌّ َلُكْم َُّه إِن يَْطاِن الشَّ ُخُطَواِت تَتَِّبُعوا ﴿َوال الشيطان، من العداوة والخامس:
التهلكة، إىل باإلنسان تؤدي ما عادة وهي ورغباتها النفس ألهواء يرمز هنا والشيطان
اختصاًرا، الشيطان إىل يُنَسب سيئ عمل فكل ُمِبنٌي﴾. َعُدوٌّ ِلِإلنَْساِن يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ
﴿َوَكذَِلَك شيطانًا، نبي لكل إن بل ُمِبنٌي﴾. ُمِضلٌّ َعُدوٌّ َُّه إِن يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن َهذَا ﴿َقاَل
العداوة يوقع الذي هو والشيطان ،﴾ َواْلِجنِّ اإلِنِْس َشيَاِطنَي َعُدوٍّا نَِبيٍّ ِلُكلِّ َجَعْلنَا

َواْلبَْغَضاءَ﴾. اْلَعَداَوَة بَيْنَُكُم يُوِقَع أَْن يَْطاُن الشَّ يُِريُد ﴿إِنََّما الناس، بني والبغضاء
ألخيه عدو واإلنسان لهابيل قابيل وقتل األرض إىل وهبوطه آدم خطيئة منذ والسادس:
غواية أثر من وذلك .﴾ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم اْهِبُطوا ﴿َوُقْلنَا األرض، عىل اإلنسان
موىس إىل الشيطان سول وقد َولَِزْوِجَك﴾، َلَك َعُدوٌّ َهذَا إِنَّ آَدُم يَا ﴿َفُقْلنَا الشيطان،
أَتُِريُد ُموَىس يَا َقاَل َلُهَما َعُدوٌّ ُهَو ِبالَِّذي يَبِْطَش أَْن أََراَد أَْن ا ﴿َفَلمَّ ثانية، مرة القتل
أرسته ألفراد حتى عدوٍّا اإلنسان أصبح لذلك ِباألَْمِس﴾؛ نَْفًسا َقتَْلَت َكَما تَْقتَُلِني أَْن
العداوة تكون وقد َعُدوٍّا﴾. َفاتَِّخذُوُه َعُدوٌّ َلُكْم يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ والقتل، والطرد بالرضب
ويستمر َفاْحذَُروُهْم﴾. َلُكْم َعُدوٍّا َوأَْوالِدُكْم أَْزَواِجُكْم ِمْن ﴿إِنَّ واإلنسان، اإلنسان بني

اْلِقيَاَمِة﴾. يَْوِم إَِىل َواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوَة بَيْنَُهُم ﴿َفأَْغَريْنَا القيامة، يوم إىل ذلك

َفاتَِّخذُوُه َعُدوٌّ َلُكْم يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ والشيطان، اإلنسان بني متبادلة عداوة هناك والسابع:
َوِميَكاَل َوِجْربِيَل َوُرُسِلِه َوَمالِئَكِتِه هللِ َعُدوٍّا َكاَن ﴿َمْن يعاديه، هللا يعادي ومن َعُدوٍّا﴾.

ِلْلَكاِفِريَن﴾. َعُدوٌّ هللاَ َفِإنَّ
كما واملحبة بالسماحة وكسبها القلوب لتأليف بالعدوان العدوان مقابلة عدم والثامن:
هو وهللا َمَودًَّة﴾. ِمنُْهْم َعاَديْتُْم الَِّذيَن َوبنَْيَ بَيْنَُكْم يَْجَعَل أَْن هللاُ ﴿َعَىس املسيح، أوىص
بنَْيَ َفأَلََّف أَْعَداءً ُكنْتُْم إِذْ َعَليُْكْم ِهللا ِنْعَمَة ﴿َواذُْكُروا نعمه، كإحدى القلوب يؤلِّف الذي
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َوبَيْنَُه بَيْنََك الَِّذي ﴿َفِإذَا ويل، إىل العدو يتحول إِْخَوانًا﴾. ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُْم ُقلُوِبُكْم
والعدوان، اإلثم عىل وليس والتقوى الرب عىل يكون والتعاون َحِميٌم﴾. َوِيلٌّ َُّه َكأَن َعَداَوٌة

َواْلُعْدَواِن﴾. اِإلثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوال َوالتَّْقَوى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا
عدوان مثل وحماس فتح بني خاصة الفلسطينيني اإلخوة بني فالعداوة ثَم وِمن
الفلسطينية. الثوابت عىل وعدوان الفلسطيني، الوطني امليثاق عىل عدوان السبت، يف اليهود
اْليَُهوَد﴾. آَمنُوا ِللَِّذيَن َعَداَوًة النَّاِس أََشدَّ ﴿َلتَِجَدنَّ للمؤمنني، عداوة الناس أشد هم واليهود
الشيطان من نزغ هو والسماوية. األرضية الرشيعة عىل وعدوان األحمر للخط تجاوز هو
عليهم اآلخرين عدوان يكفي يعاديه، من عىل هلل واستعداء وقابيل آدم لخطيئة واسرتجاع
تُْمِسُكوُهنَّ ﴿َوال اعتداء، لإلرضار املعابر وغلق الحصار أي واإلمساك والخارج. الداخل من
الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا عدوانًا، ليس العدوان ضد النفس عن الدفاع ِلتَْعتَُدوا﴾. اًرا ِرضَ
ِهللا َعُدوَّ ِبِه ﴿تُْرِهبُوَن للردع، بل للعدوان ليس للقتال واالستعداد تَْعتَُدوا﴾. َوال يَُقاِتلُونَُكْم
والفلسطينيون الظَّاِلِمنَي﴾. َعَىل إِال ُعْدَواَن ﴿َفال العدوان. من اآلخرين وملنع وََعُدوَُّكْم﴾،
ضد أنفسهم عن يدافعون بل أنفسهم عىل يعتدون ال العدوان. عليهم وقع مظلومون

املعتدين.

والسالم الحرب (7)

ورفض والقتال والجهاد الحرب دين أنه ظلًما اإلسالم واتُّهم السالم. عن أخريًا الكالم كثر
مثل ومنسوخها وناسخها نزولها أسباب خارج اآليات تفسري وأُيسء واإلرهاب. بل اآلخر
َوَمْن َفْليُْؤِمْن َشاءَ ﴿َمْن الدِّيِن﴾، ِيف إِْكَراَه ﴿ال الناسخ ويف ثَِقْفتُُموُهْم﴾، َحيُْث ﴿َواْقتُلُوُهْم

الكريم؟ القرآن يف والسالم الحرب وضع هو فما َفْليَْكُفْر﴾، َشاءَ
وليس عابر موضوع إنه أي فقط مرات ست القرآن يف «حرب» لفظ ورد فقد
محاربة املعاني ومعظم االسترشاقية. الدراسات بعض تشيع كما محوريٍّا رئيسيٍّا موضوًعا
األمة ووحدة العقيدة محاربة أي واألقوام الشعوب أو الناس محاربة وليس ورسوله هللا
هللاَ َحاَرَب ِلَمْن َوإِْرَصاًدا اْلُمْؤِمِننَي بنَْيَ َوتَْفِريًقا َوُكْفًرا اًرا ِرضَ َمْسِجًدا اتََّخذُوا ﴿َوالَِّذيَن
الَِّذيَن َجَزاءُ ﴿إِنََّما فساًدا األرض يف السعي والرسول هللا محاربة جوانب ومن َوَرُسوَلُه﴾،
السلم يتلوها مؤقتة والحرب يَُقتَّلُوا﴾. أَْن َفَساًدا األَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِربُوَن
تدعو واحدة آية إال توجد وال أَْوَزاَرَها﴾، اْلَحْرُب تََضَع َحتَّى ِفَداءً ا َوإِمَّ بَْعُد َمنٍّا ا ﴿َفِإمَّ
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الذين ضد يَذَّكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم َخْلَفُهْم َمْن ِبِهْم ْد َفَرشِّ اْلَحْرِب ِيف تَثَْقَفنَُّهْم ا ﴿َفِإمَّ الحرب إىل
األمن. وميثاق السالم اتفاق يخرقون

املكان هو املحراب جمًعا، و«محاريب» مفرًدا «محراب» لفظ أتى االشتقاق نفس ومن
َزَكِريَّا َعَليَْها َدَخَل ﴿ُكلََّما املحراب يف مريم اعتزلت فقد والتعبد. للصالة املعبد املقدس،
﴿َفنَاَدتُْه املحراب يف وهو الجديد باملولود زكريا هللا برش وقد ِرْزًقا﴾. ِعنَْدَها َوَجَد اْلِمْحَراَب
أوحى قومه لرؤية املحراب من زكريا خرج وملا اْلِمْحَراِب﴾. ِيف يَُصيلِّ َقاِئٌم َوُهَو اْلَمَالِئَكُة
إَِليِْهْم َفأَْوَحى اْلِمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه َعَىل ﴿َفَخَرَج املساء ويف الصباح يف يسبحوه بأن إليهم هللا
أَتَاَك ﴿َهْل حرمته وينتهك املحراب يتسور أن ألحد يجوز ال وََعِشيٍّا﴾، بُْكَرًة َسبُِّحوا أَْن
ُصنع وقد لداود. يحتكمان خصيمني كانا ولو حتى اْلِمْحَراَب﴾ ُروا تََسوَّ إِذْ اْلَخْصِم ُ نَبَأ
َكاْلَجواِب َوِجَفاٍن َوتََماِثيَل َمَحاِريَب ِمْن يََشاءُ َما َلُه ﴿يَْعَملُوَن والتماثيل املحاريب لسليمان

السالم. أجل من كالحرب وتحنث وعبادة وسالم هدوء فاملحراب َراِسيَاٍت﴾. َوُقُدوٍر
الناس بني السالم أي «السلم» عديدة: بمشتقات حضوًرا أكثر فهو «السالم» لفظ أما
تحية «سالم» ولفظ للدين، اسًما «اإلسالم» لفظ اشتُق ومنه الشائع. املعنى وهو واألقوام
منها: سبعة السالم، بمعنى مرات ثماني السني بفتح «السلم» لفظ ورد فقد للمسلمني.
يف فالدخول ًة﴾. َكافَّ ْلِم السِّ ِيف اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا السلم إىل دعوة واحدة مرة
قوة عن تكون السلم إىل والدعوة وظروفه، رشوطه عن النظر برصف مطلق أمر السالم
أخرى وستة ُسفَىل، يًدا وليست عليا يد خضوع، عن وليس استعالء عن ضعف، عن وليس
َوتََوكَّْل َلَها َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِْن اآلخر، الطرف بقبول مرشوطة السلم إىل دعوة
أَْعَماَلُكْم﴾. يَِرتَُكْم َوَلْن َمَعُكْم َوهللاُ اْألَْعَلْوَن َوأَنْتُُم ْلِم السَّ إَِىل َوتَْدُعوا تَِهنُوا ﴿َفال ِهللا﴾، َعَىل
﴿َفِإِن للسلم استعداًدا وأبدى الحرب عن اآلخر الطرف توقف إذا الرشوط نفس وتتكرر
لم فإن َسِبيًال﴾. َعَليِْهْم َلُكْم هللاُ َجَعَل َفَما َلَم السَّ إَِليُْكُم َوأَْلَقْوا يَُقاِتلُوُكْم َفَلْم اْعتََزلُوُكْم
َويُْلُقوا يَْعتَِزلُوُكْم َلْم ﴿َفِإْن األول الطرف من توقف فال الحرب عن اآلخر الطرف يتوقف
إذا الذات. من وليس اآلخر من مبادرة فاإلسالم َفُخذُوُهْم﴾. أَيِْديَُهْم وا َويَُكفُّ َلَم السَّ إَِليُْكُم
وهو ُسوءٍ﴾، ِمْن نَْعَمُل ُكنَّا َما َلَم السَّ ﴿َفأَْلَقُوا األعمال سوء عن وتوقف بالسالم اآلخر بادر
َما َعنُْهْم َوَضلَّ َلَم السَّ يَْوَمِئٍذ ِهللا إَِىل ﴿َوأَْلَقْوا الناس مع سالًما يكون أن قبل هللا مع سالم
َوَرُجًال ُمتََشاِكُسوَن َكاءُ ُرشَ ِفيِه ﴿َرُجًال املسالم مع املشاكس يستوي وال يَْفَرتُوَن﴾. َكانُوا
ولن السالم. منهما كل يريد طرفني بني إال سالم يوجد فال يَْستَِويَاِن﴾. َهْل ِلَرُجٍل َسَلًما
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نفس وهو السالم، يريد الثاني بينما السالم يريد ال األول طرفني: بني السالم يتحقق
وتهويد واالستيطان األرض بل السالم يريدون ال الذين اإلرسائيليني بني الحايل املوقف

السالم. يريدون الذين والفلسطينيني القدس،
حوايل ورد فإنه السالم يعني الذي اللفظ نفس من اشتُق الذي «اإلسالم» لفظ أما
املعنى وبهذا العالم. ومع اآلخرين ومع هللا ومع النفس مع السالم ويعني مرة خمسني
اإلِْسالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن اِإلْسالُم﴾، ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ الديانات آخر اإلسالم هللا عند الدين
تحية إن أي االشتقاق، نفس من ورد التحية بمعنى «السالم» ولفظ ِمنُْه﴾، يُْقبََل َفَلْن ِدينًا
املسلم بالرضورة وليس املؤمن هو السالم ألقى ومن الحرب. وليس السالم هي اإلسالم
السابقني األنبياء تحية أيًضا هي ُمْؤِمنًا﴾. َلْسَت الَم السَّ إَِليُْكُم أَْلَقى ِلَمْن تَُقولُوا ﴿َوال
الحرب. دين يشاع كما وليس السالم دين إذن فاإلسالم الجنة. أهل تحية وهي جميًعا.
القاعدة هو السالم عليها، العدوان حالة يف النفس عن للدفاع فقط هو إنما والجهاد

االستثناء. هو والحرب
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الثامن الفصل

املعرفة

الربهان (1)

مثل املعرفة ووسائل والجدل، والدليل الحوار مثل القرآن يف املعرفة طرق من الربهان
واألساطري. واألمثال القصص مثل املعرفة وأشكال واللب، والفؤاد والقلب والعقل الحس
الخطابة أقاويل: ثالثة بني رشد ابن ميز فقد االستدالل، أنواع كل عىل الفالسفة آثره
وجعل للفالسفة. والربهان للمتكلمني، والجدل والوعاظ، للعامة الخطابة والربهان. والجدل
سواء نبوتهم، تثبت بأدلة أتوا األنبياء وكل نفيه. يجب عليه دليل ال ما املسلمون املناطقة
عن أو الطبيعية لقوانني خرًقا باعتباره يظهر وما الحيس واإلبهار املعجزة طريق عن
وثمود عاد أقوام وتدمري فرعون غرق مثل القوة عىل املعجزة تعتمد والربهان. العقل طريق
خاتم ومحمد األنبياء أبي إبراهيم مثل واالستدالل الربهان عىل العقل ويعتمد ونوح، ولوط
فكل والدليل. الربهان إال اآلن البرش أمام يبَق لم املعجزات عرص انتهى وملا األنبياء.

برهان. عىل وتقوم إال نظرية توجد وال بالدليل. يطالبون الدعاوى أصحاب
ستة: بمعاٍن مرات ثماني القرآن يف «برهان» لفظ ورد وقد

إمكانية من بالرغم وجوده عىل دليًال والرسالة والنبوة الوحي وهو هللا من الربهان األول:
ليحاسب هللا كان فما َربُِّكْم﴾. ِمْن بُْرَهاٌن َجاءَُكْم َقْد النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا له، العقالء وصول
برهان، كله الوحي َرُسوًال﴾. نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما برهان، أو دليل دون البرش
نذير، ولها إال أمة تخُل لم لذلك عليهم؛ حجة بالوحي الناس وإبالغ دليل، كله هللا وكالم

نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخال إِال ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن
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واإلقناع بالحجة والرباهني، باألدلة موىس له هللا أرسل فقد فرعون، نموذج إعطاء والثاني:
َربَِّك ِمْن بُْرَهانَاِن ﴿َفذَاِنَك الربهانان، هما وهذان واملعجزة بالقوة أو الوحدانية إلثبات
فتكرار للناظرين. بيضاء الجيب من اليد وإخراج الجناح ضم مثل َوَمَلِئِه﴾، ِفْرَعْوَن إَِىل
من يخفف وال كله الشك يزيل ال قوًال واحد برهان للتصديق. مدعاة أكثر الرباهني
يقني. إىل ويحوله الشك جذور عىل يقيض الذي هو برهان بعد برهان كله. التعصب

َمَع ﴿أَءَِلٌه وعمى، وتعصب جهل فالرشك الربهان، أمام يصمد ال الرشك أن والثالث:
صدقه. عىل برهان ال أنه للرشك فالتحدي َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ُقْل ِهللا
آيات ثالث يف املعنى هذا تكرر وقد هللا. وحدانية إىل يؤدي الذي هو الطبيعي والربهان
والوحدانية دليل، بال فالرشك بُْرَهانَُكْم﴾، َهاتُوا ُقْل آِلَهًة ُدونِِه ِمْن اتََّخذُوا ﴿أَِم أخرى،

وجدانية. وبداهة للعقل طبيعي اتجاه

َهاتُوا ُقْل أََماِنيُُّهْم ﴿ِتْلَك البرش، يف طبيعي التوحيد ألن برهان بال قول الرشك والرابع:
موضوعيٍّا أساس ال ذاتية ورغبات تمنيات مجرد فاألماني َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم
ِهللا َمَع يَدُْع ﴿َوَمْن لذلك واقع؛ دون ورغبة عقل، بال وهًوى موضوع، بال ذات هي لها،
تجعل مسئولية برهان بال فالدعوة َربِِّه﴾، ِعنَْد ِحَسابُُه َفِإنََّما ِبِه َلُه بُْرَهاَن ال آَخَر إَِلًها

مسئول. عاقل حر فاإلنسان والحساب، للتساؤل موضًعا صاحبها
برهان هو بل واالقتناع والتدبر للتعقل نظريٍّا برهانًا فقط ليس الربهان أن والخامس:
﴿َوَلَقْد عصمة، هنا الربهان الخطأ. يف الوقوع من ويمنع الرذيلة، من يحفظ ال فعَّ عميل
نحو وليس القلب نحو يتجه هنا الربهان َربِِّه﴾، بُْرَهاَن َرأَى أَْن َلْوال ِبَها َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ
فغاية نظريٍّا، استدالًال وليس عميل دليل الربهان النظر، نحو وليس السلوك نحو العقل،
آخر. إىل رأي من والتحول االقتناع تغيري فقط وليس السلوك وتغيري الفعل الربهان

الرسالة أبلغ أنه أمته عىل نبي كل برهان مثل أمة كل عىل شهيد هو الربهان والسادس:
بُْرَهانَُكْم﴾، َهاتُوا َفُقْلنَا َشِهيًدا ٍة أُمَّ ُكلِّ ِمْن ﴿َونََزْعنَا أنذر، من أعذر وقد األمانة. وأدى
ِبَك َوِجئْنَا ِبَشِهيٍد ٍة أُمَّ ُكلِّ ِمْن ِجئْنَا إِذَا ﴿َفَكيَْف جماعة، عىل فرد شهادة هنا الربهان
ألنه األمم كل عىل شهيد والرسول نبيها، وهو شهيدها أمة فلكل َشِهيًدا﴾، َهُؤالءِ َعَىل

الرساالت. آخر واإلسالم األنبياء، خاتم

158



املعرفة

والجماعة، الفرد بني والسلوك، العقل بني والعمل، النظر بني يجمع إذن الربهان
ما أو الخالص، العقيل الربهان والرياضيون؛ املناطقة يستعمله ما هو الربهان ليس
العلوم علماء يستعمله ما هو بل التجريبي، الربهان وهو الطبيعيون العلماء يستعمله
النظر بني يجمع الحية، والتجربة الطبيعي والحس البداهة عىل يعتمد الذي اإلنسانية
املناطقة صورية من نفسه يحمي واألخالق. املعرفة بني والعصمة، الدليل بني والعمل،
الحية، والخربة اإلنسانية التجربة نحو يتجه الطبيعيني، العلماء مادية ومن والرياضيني
تحليل منهج وهو الظاهريات أنصار من الظاهراتيون يحاول كما املشرتكة والتجربة

والجماعية. الفردية الشعورية الخربات

والربهان الدليل (2)

نقيض عىل والربهان، الدليل ينقصه إنشائي خطابي فكر بأنه دائًما العربي الفكر يُتهم
إليها. باللجوء وقوانينه أحكامه مراجعة ويمكن عليهما، يعتمد الذي العلمي الفكر
فيها يحدث ال تتجاور. األقل عىل أو تتحاور وال بينها فيما تتصادم اإلنشائية الخطب
تؤثر قد صوتها. سماع بمجرد الهواء يف تتبخر وقتية الخطابة ألن معريف تاريخي تراكم

العقل. تقنع ال ولكنها النفس يف
بالرغم واإلنشاء. الخطابة نقيض عىل وهما والربهان الدليل القرآنية األلفاظ ومن
من عىل واليمني ادعى من عىل «البينة مثل والربهان الدليل الفقه أصول مبادئ من أن من

نفيه». يجب عليه دليل ال «ما اإلسالمي املنطق مبادئ ومن أنكر».
يدل مما واحدة مرة واسم أفعال، ستة مرات، سبع القرآن يف «دليل» لفظ ورد وقد

معاٍن: بأربعة ورد وقد فعل. وأنه استدالل الدليل أن عىل
الشمس، تحركت ما إذا اليشء وثبات الظل حركة إلثبات الكوني الطبيعي الدليل األول:
أن والحقيقة الظاهر. وهو َدِليًال﴾، َعَليِْه ْمَس الشَّ َجَعْلنَا ثُمَّ َساِكنًا َلَجَعَلُه َشاءَ ﴿َوَلْو
أراد الذي الدليل نفس وهو الظل، فيتحرك املتحركة هي واألرض الثابتة هي الشمس
اليشء وثبت الظل تحرك ما إذا للمعجزة وجود ال أنه لليهود يثبت أن اسبينوزا به
جعلهم الذي هو الضوء بقوانني اليهود جهل إنما الظل. تحرك إذا وراءه املصباح ألن

معجزة. أشعيا فعله ما بأن يعتقدون
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عىل املؤرش ألنه فقط اإلنسان وليس والشيطان الحيوان به يقوم الدليل أن والثاني:
إِال َمْوتِِه َعَىل َدلَُّهْم ﴿َما منسأته، أكلت عندما موته عىل األرض يف الدابة دلت فقد اليشء.
يأكل التي الخلد شجرة عىل آدم عىل الشيطان أشار كما ِمنَْسأَتَُه﴾. تَأُْكُل األَْرِض َدابَُّة
فالدليل يَبَْىل﴾. ال َوُمْلٍك اْلُخْلِد َشَجَرِة َعَىل أَُدلَُّك َهْل آَدُم يَا ﴿َقاَل فأضله، يبىل وال منها

خاطئ. يشءٍ عىل مؤًرشا يكون قد

تُنِْجيُكْم ِتَجاَرٍة َعَىل أَُدلُُّكْم َهْل آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا هللا، وجود عىل دليل الوحي والثالث:
نَُدلُُّكْم ﴿َهْل النبوة، عىل دليل والنبي اإليمان. صحة عىل دليل وهو أَِليٍم﴾، َعذَاٍب ِمْن

يحدث. ما صدق عىل دليل فالنبوة ُمَمزٍَّق﴾. ُكلَّ ُمزِّْقتُْم إِذَا يُنَبِّئُُكْم َرُجٍل َعَىل

َعَىل أَُدلُُّكْم َهْل َفتَُقوُل أُْختَُك تَْمِيش ﴿إِذْ إليه، وتشري أخيها عىل تدل األخت أن والرابع:
يَْكُفلُونَُه بَيٍْت أَْهِل َعَىل أَُدلُُّكْم ﴿َهْل اليم، يف أمه ألقته أن بعد موىس وهو يَْكُفلُُه﴾ َمْن
أو دابة أو شمس حيس: هنا فالدليل عينها. وقرت أمه، ثدي إىل الطفل فرجع َلُكْم﴾

بالعيان. مشاهد ألنه إنكاره يمكن وال طفل. أو نبي أو شجرة
معاٍن: بخمسة مرات ثماني القرآن يف ورد فقد «الربهان» لفظ أما

ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ُقْل أََماِنيُُّهْم ﴿ِتْلَك والتمنيات، األماني ضد الربهان األول:
أي ادعاء هو التصديق. ويعوزها الصدق ينقصها برهان بال فاألماني َصاِدِقنَي﴾،
املعارص العربي الخطاب جوانب من وكثري ادعى، من عىل والبينة برهان. بال قول
خلط كائن، هو ما دون يكون أن ينبغي وما صًدى، بال وأصوات براهني، دون أمانيُّ

واملوضوعية. الذاتية بني والعلم، األخالق بني
فال بُْرَهانَُكْم﴾. َهاتُوا ُقْل آِلَهًة ُدونِِه ِمْن اتََّخذُوا ﴿أَِم برهان، دون بآلهة إيمان والثاني:
هللا أن تثبت األدلة كل بل اآللهة، تعدد عىل أو هللا غري آلهة وجود عىل دليل يوجد
وهو األشعري، عند التمانع دليل مثل — قديًما والفالسفة املتكلمون حاول كما واحد
بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ُقْل ِهللا مَع ﴿أَإَِلٌه هللا، مع إلًها هناك أن إثبات — ووجداني عقيل استنكار
املسئولية تحت يقع فإنه عليه برهان ال آخر إلًها هللا مع يدع ومن َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن

َربِِّه﴾. ِعنَْد ِحَسابُُه َفِإنََّما ِبِه َلُه بُْرَهاَن ال آَخَر إَِلًها ِهللا َمَع يَدُْع ﴿َوَمْن والحساب،
برهان نفسه فالوحي األنبياء. وعصمة الوحي طريق عن الرباهني يرسل هللا أن والثالث:
وصدق َربُِّكْم﴾، ِمْن بُْرَهاٌن َجاءَُكْم َقْد النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا اإليمان، وصحة هللا وجود عىل
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عصم الذي وهو هللا، وجود عىل برهان الجماعة ومصلحة والواقع العقل يف الوحي
َربِِّه﴾. بُْرَهاَن َرأَى أَْن َلْوال ِبَها َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ ﴿َوَلَقْد الغواية، من يوسف

﴿َفذَاِنَك فرعون، مثل األقوياء يؤمن كي األنبياء يد عىل هللا من برهان املعجزة والرابع:
يصدق ال والجبار بالقوة، إال يؤمن ال فالقوي َوَمَلِئِه﴾، ِفْرَعْوَن إَِىل َربَِّك ِمْن بُْرَهانَاِن
حتى نوح منذ األنبياء كل ولدى النبوة تاريخ يف املعجزة استعملت وقد الجربوت، إال
والبالغي اللغوي التحدي أي اإلعجاز بها استبدل األنبياء وآخر النبوة ختم ويف عيىس.

القديم. باملعنى الطبيعة قوانني خرق وليس والترشيعي
اإلعالن والتصديق، البالغ برهان، إىل حاجة يف أمته عىل نبي كل شهادة والخامس:

بُْرَهانَُكْم﴾. َهاتُوا َفُقْلنَا َشِهيًدا ٍة أُمَّ ُكلِّ ِمْن ﴿َونََزْعنَا واإليمان،
دين فاإلسالم ويقتنع. يقنع ويحاجج، يحاور لذلك برهاني؛ فكر إذن اإلسالمي الفكر
﴿َوإِنَّا حق، عىل الطرفني أي مسبق تحديد دون الخصوم مع الحوار كتاب والقرآن الحوار.
الثالثة: األقاويل بني رشد ابن تفرقة كانت لذلك ُمِبنٍي﴾؛ َضالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم أَْو
والفقهاء املتكلمني لنقد استعملها أصيلة. إسالمية تفرقة والربهاني والجديل الخطابي
الستبعاد واملتكلمني الفقهاء عن للدفاع اآلن نحن نستعملها كما الفالسفة عن دفاًعا

الربهان. أصحاب الفالسفة،

الحجاج (3)

وليس الفردي الخطاب أي «الديالوج»، وليس «املونولوج» طابع العربي الفكر عىل يغلب
القرآن أن مع الحوار وال النقاش تقبل ال مسبقة وأحكام عقائد الفكر ألن الثنائي الحوار
الحجاج. أسلوب استعمل لذلك للخصوم؛ إقناع ومحاوالت وحوار، حجاج كتاب الكريم

معاٍن: بأربعة مرة، عرشة ثالث كفعل القرآن يف «حجج» لفظ ورد وقد
موضوع بذاته، واضح ألنه للحجاج موضوًعا ليس هللا أن مع هللا يف الحجاج األول:
النفي والعطاء، األخذ هو الحجاج َربِِّه﴾، ِيف إِبَْراِهيَم َحاجَّ الَِّذي إَِىل تََر ﴿أََلْم للربهان،
هو والغريب بذاته، واضح وهللا الربهان، إىل منه الجدل إىل أقرب هو واإلثبات،
َعَليُْكْم هللاُ َفتََح ِبَما ثُونَُهْم ﴿أَتَُحدِّ الباطل، ولتربير لدحضها الحقيقة معرفة بعد الحجاج
يدحض ال الظن ألن هللا هداه من مع الحجاج يمكن وال َربُِّكْم﴾. ِعنَْد ِبِه وُكْم ِليَُحاجُّ
قومه يحاجج فالرسول َهَداِن﴾، َوَقْد ِهللا ِيف ونِّي أَتَُحاجُّ َقاَل َقْوُمُه ُه ﴿َوَحاجَّ اليقني،
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سبيل وال الحق، ودحض الباطل إلثبات الرسول ون يحاجُّ ال والقوم الحق لهم ويثبت
َفُقْل وَك َحاجُّ ﴿َفِإْن الفطرة، إىل العودة أي هلل الوجه إسالم إال الحجاج مواجهة إىل
يجبُّ العمل أن له قيمة ال له االستجابة بعد والحجاج اتَّبََعِن﴾. َوَمِن هللِ َوْجِهَي أَْسَلْمُت
َربِِّهْم ِعنَْد َداِحَضٌة تُُهْم ُحجَّ َلُه اْستُِجيَب َما بَْعِد ِمْن ِهللا ِيف وَن يَُحاجُّ ﴿َوالَِّذيَن النظر،

َشِديٌد﴾. َعذَاٌب َوَلُهْم َغَضٌب وََعَليِْهْم

ِبِه َلُكْم ِفيَما َحاَجْجتُْم َهُؤالءِ أَنْتُْم ﴿َها جهل، عن وليس علم عن الحجاج هو والثاني:
علم عن الحجاج تَْعَلُموَن﴾، ال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ ِعْلٌم ِبِه َلُكْم َليَْس ِفيَما وَن تَُحاجُّ َفِلَم ِعْلٌم
جدل إىل يتحول فإنه جهل عن الحجاج أما الحقيقة، إىل الوصول يمكن ألنه مقبول
عىل تقوم مشرتكة حياة إىل بل مضاد حجاج إىل يحتاج ال العلم بعد والحجاج عقيم.
اْلِعْلِم ِمَن َجاءََك َما بَْعِد ِمْن ِفيِه َك َحاجَّ ﴿َفَمْن والبهتان، والكذب الظلم وترفض العدل
َفنَْجَعْل نَبْتَِهْل ثُمَّ َوأَنُْفَسُكْم َوأَنُْفَسنَا َونَِساءَُكْم َونَِساءَنَا َوأَبْنَاءَُكْم أَبْنَاءَنَا نَدُْع تََعاَلْوا َفُقْل

اْلَكاِذِبنَي﴾. َعَىل ِهللا َلْعنََة
وليس األصل يف الحجاج ألن بعد من نزل فيما وليس قبل من نزل فيما الحجاج والثالث:
ِمْن إِال َواإلِنِْجيُل التَّْوَراُة أُنِْزَلِت َوَما إِبَْراِهيَم ِيف وَن تَُحاجُّ ِلَم اْلِكتَاِب أَْهَل ﴿يَا الفرع، يف
بعده، واإلنجيل التوراة أُنزلت وقد إبراهيم يف الحجاج يمكن فال تَْعِقلُوَن﴾. أََفال بَْعِدِه
عرش الثالث القرن يف التوراة وأُنزلت امليالد قبل عرش الثامن القرن يف إبراهيم عاش فقد

امليالدي. األول القرن يف واإلنجيل امليالد، قبل
لألقوياء، تبًعا كانوا أنهم الضعفاء العرتاف يشء إىل يؤدي ال النار يف الحجاج والرابع:
إِنَّا اْستَْكَربُوا ِللَِّذيَن َعَفاءُ الضُّ َفيَُقوُل النَّاِر ِيف وَن يَتََحاجُّ ﴿َوإِذْ عقولهم، استقالل وفقد

واقتناع. تسليم الحجاج تَبًَعا﴾. َلُكْم ُكنَّا
معاٍن: بخمسة كاسم مرات ثماني تكرر فقد «حجة» لفظ أما

اْلبَاِلَغُة ُة اْلُحجَّ ِ ِ َ ﴿ُقْل أجمعني، الناس لهدى شاء ولو البالغة. الحجة هو هللا أن األول:
وحرياتهم ومسئولياتهم لعقولهم الناس ترك هللا ولكن أَْجَمِعنَي﴾، َلَهَداُكْم َشاءَ َفَلْو
بعدما هللا يف الحجاج استمر فإذا اإلقناع. وسيلة أي الحجة لزمت فما وإال والختياراتهم
ِمْن ِهللا ِيف وَن يَُحاجُّ ﴿َوالَِّذيَن داحضة، تكون الثانية الحجة فإن األوىل للحجة استجيب
اصطدمت بل العقل إىل تتوجه لم الحجة ألن َداِحَضٌة﴾ تُُهْم ُحجَّ َلُه اْستُِجيَب َما بَْعِد
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يمكن مضادة حجة ليس فالعناد الحجج، توايل معها ينفع ال التي اإلرادة بتصلب
اإلقناع. يأتي حتى دحضها

ِللنَّاِس يَُكوَن ِلئَال َشْطَرُه ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكنْتُْم ﴿َوَحيْثَُما هللا، عىل للناس الحجة والثاني:
أن ويثبت أحد، يهتِد لم بأنه الناس ذريعة يمنع هللا نحو فالتوجه ٌة﴾. ُحجَّ َعَليُْكْم
عميل سلوك إىل تحول النظري االقتناع وأن أفاد، بالحجة اإلقناع وأن أقنعت، الحجة
هللا عىل حجة لهم يكون أن من الناس يمنع كما واحد. وهدف واحدة غاية نحو بالتوحد
تم، قد البالغ وأن الرُُّسِل﴾، بَْعَد ٌة ُحجَّ ِهللا َعَىل ِللنَّاِس يَُكوَن ﴿ِلئَال الرسل، إرسال بعد
والرسالة حجة، فالوحي َرُسوًال﴾. نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما وصلت، قد والرسالة

اْلُمِبنُي﴾. اْلبَالُغ إِال الرَُّسوِل َعَىل ﴿َوَما حجة، والبالغ حجة،
َعَىل إِبَْراِهيَم آتَيْنَاَها تُنَا ُحجَّ ﴿َوتِْلَك إبراهيم، حجة مثل قومه عىل النبي حجة والثالث:
أو نفسه عن بالدفاع كبريها وتحدي األصنام تكسري إبراهيم، حجج أكثر وما َقْوِمِه﴾.
زمزم يف أصابعه بني املاء ينبوع تفجري القوم، كالم يسمعوا أن أو األصنام صغار عن
إن بل الهالك، من لها حماية ألرسته املياه عن بحثًا واملروة الصفا بني يسعى وهو
إىل األصغر من باالنتقال هللا، إىل والوصول للهداية نفسه مع الحجة استعمل إبراهيم
ومن الكيف، إىل الكم ومن الشمس، وراء ما إىل الشمس إىل القمر إىل النجم من األكرب،
طري أخذ وهو بوجوده قلبه يطمنئ كي حجة هللا من طلب كما الالمرئي. إىل املرئي

جديد. من حيٍّا سليًما يعود كي مناداته ثم أربًعا وتقطيعه
حجة، منه أكثر تعجيز وهو املوتى، بعث أي اآلباء إحضار كمعجزة، الحجة والرابع:
للتنصل ذريعة هي َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن ِبآبَاِئنَا ائْتُوا َقالُوا أَْن إِال تَُهْم ُحجَّ َكاَن ﴿َما
من والتهرب املصطنع، إىل الطبيعي ورفض للرأي والتعصب والنظر العقل إعمال من

للحق. االنصياع
لكل العمل إال يبَق فلم واالقتناع اإلقناع يف دورها أداء عن الحجة توقفت إذا والخامس:
وينقيض الوقت ينتهي أن بعد لإلنسان كرصيد الزمان نهاية يف حجة خري والعمل فريق.
﴿َلنَا والخالص، لإلنقاذ بل لإلقناع ليس حجة خري فالعمل الحساب. يوم ويأتي العمر
جماعية. ومسئولية ومشاركة إقناع الحجة َوبَيْنَُكُم﴾. بَيْنَنَا َة ُحجَّ ال أَْعَمالُُكْم َوَلُكْم أَْعَمالُنَا

عقابًا. أم كان ثوابًا للنتائج، وتحمل فردية مسئولية العمل أن حني يف
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القصص أحسن (4)

يف املضمون عن للتعبري واألمثال القصص القرآن يستعملها التي األدبية األشكال من
ستٍّا «القصص» لفظ استعمل وقد الفني. والنثر الشعر وهو أدبية ثقافته مجتمع

معاٍن: ثمانية عىل للداللة أسماء وستٍّا فعًال عرشين مرة، وعرشين
أقوامهم مع األنبياء وتجارب السابقني األمم بأنبياء الرسول إلخبار األنبياء قصص األول:
َقبُْل﴾. ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَاُهْم َقْد ﴿َوُرُسًال الرسول، عن التاريخي الوعي تربية أجل من
يف وتثبت أصولها تتجذر حتى التاريخ يأتي البنية وقبل املايض، يأتي الحارض فقبل
يحتاج وال ُفَؤاَدَك﴾. ِبِه نُثَبُِّت َما الرُُّسِل أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َوُكًال التاريخي، الوعي
من قبل من التاريخي الوعي يف الذين البعض يكفي األنبياء، كل إىل التاريخي الوعي
َمْن ِمنُْهْم َقبِْلَك ِمْن ُرُسًال أَْرَسْلنَا ﴿َوَلَقْد اآلخر، البعض دون السابق القصص خالل
ونوح آدم العزم: أولو الرسل يكفي َعَليَْك﴾. نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا
الصغرى، املراحل دون النبوة يف الكربى املراحل ومحمد، وعيىس وموىس وإبراهيم

ومريم. وزكريا ويحيى ويعقوب وإسحاق إسماعيل
أَنْبَاِئَها﴾، ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ اْلُقَرى ﴿ِتْلَك القرى، بأنباء القصصالرسول هذا يخرب والثاني:
﴿ذَِلَك وينهار، يقوم ينهضويسقط، التاريخ، يف والشعب األمة نموذج القرية كانت فقد
أنباء عن اإلخبار القصص وظيفة َوَحِصيٌد﴾. َقاِئٌم ِمنَْها َعَليَْك ُه نَُقصُّ اْلُقَرى أَنْبَاءِ ِمْن
وما واحد، يشء والتاريخ فالوحي َسبََق﴾. َقْد َما أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َكذَِلَك سبق، ما

الوحي. تراكم التاريخ، من أفقيٍّا يأتي ملا مصدق الوحي من رأسيٍّا يأتي

﴿أََلْم التاريخ، يف الوحي صدق عىل والرباهني باآليات يأتي الذي هو القصص والثالث:
القصص عرب هللا آيات قومه يبلغ فالرسول آيَاِتي﴾، َعَليُْكْم وَن يَُقصُّ ِمنُْكْم ُرُسٌل يَأِْتُكْم
اآليات، هذه إىل مستنًدا التاريخ علم قام لذلك التاريخ؛ يف الوحي صدق عىل كربهان

وتاريخ. وحي وواقع، نص ومشاهدة، سماع تاريخي، وبرهان قص هنا فاآلية
َعَليِْه َوَقصَّ َجاءَُه ا ﴿َفَلمَّ الخوف، وعىل الشجاعة عىل تبعث عربة. القصص والرابع:
وأن واقع، القصص أن يدرك واإليمان نفسه، يعيد فالتاريخ تََخْف﴾، ال َقاَل اْلَقَصَص
الوحي، صدق عىل عيان شاهد ألنه الخوف عىل يبعث اعتبار، التاريخ قصة. التاريخ
وذاكرة ذاكرة، إىل تحول وواقع حدث، ملا رؤية هي بل خيال محض ليست هنا فالقصة

القصة. صدق عىل حيٍّا دليًال أصبحت
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القصص أنه يعلم ألنه يسمعه بما يثق القصص حقه يف يصدق من أن والخامس:
فال املايض يف حقه يف صدق الذي مثل هو الحارض يف حقه يف يصدق من وأن الحق،
به والخري بالقصص فالعالم تََخْف﴾، ال َقاَل اْلَقَصَص َعَليِْه َوَقصَّ َجاءَُه ا ﴿َفَلمَّ يخاف،
تصديًقا اليهود قصص كان لذلك للرأيس؛ تصديق األفقي مرة. ألول يسمعه من يطمنئ

القرآن. لقصص
بني واملشاهدة، السمع بني فيه خالف ال الذي القصص أحسن هو القصص والسادس:
َعَليَْك نَُقصُّ ﴿نَْحُن والتصديق، النظرية بني واملايض، الحارض بني والتاريخ، الوحي
والقصد الواقع، مع املعنى فيه يتطابق الذي الواقعي القصص وهو اْلَقَصِص﴾، أَْحَسَن
يقص والحكايات. القصص يف معهود هو كما والخياالت األحالم عن بعيًدا التجربة مع
اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل يَُقصُّ اْلُقْرآَن َهذَا ﴿إِنَّ يختلفون، فيه كانوا ما إرسائيل بني عىل
البرص تحت ووضعه الواقع متابعة القص يعني وقد يَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُهْم الَِّذي أَْكثََر
ال َوُهْم ُجنٍُب َعْن ِبِه ْت َفبَُرصَ يِه ُقصِّ ألُْخِتِه ﴿َوَقاَلْت الرؤية، مجال عن خروجه وعدم
ذَِلَك ﴿َقاَل مبالغة، دون هو كما ووصفه الواقع مسار تتبع هو القصص يَْشُعُروَن﴾.

َقَصًصا﴾. آثَاِرِهَما َعَىل ا َفاْرتَدَّ نَبِْغ ُكنَّا َما

نَبَأَُهْم َعَليَْك نَُقصُّ ﴿نَْحُن مشاهد، واقع عن إال يقص ال بالحق. قصص هو السابع:
القصص أو التاريخي الواقعي القصص األدبي النقد يف يقال ما مثل فهو .﴾ ِباْلَحقِّ
اْلَحقُّ اْلَقَصُص َلُهَو َهذَا ﴿إِنَّ للواقع، مطابقة والحقيقة حقيقة، عن إال يعرب ال الواقعي.
َوَما ِبِعْلٍم َعَليِْهْم نَّ ﴿اَفَلنَُقصَّ خيال، عن وليس علم عن قصص هو هللاُ﴾. إِال إَِلٍه ِمْن َوَما
عن بل معرفية ووسائط أخبار عن وليس ويقني مشاهدة عن فالقصص َغاِئِبنَي﴾. ُكنَّا

رواية. دون مبارشة معرفة
يَتََفكَُّروَن﴾، َلَعلَُّهْم اْلَقَصَص ﴿َفاْقُصِص واالتعاظ، واالعتبار للتفكُّر القصص الثامن:
جلسات كانت لذلك األَْلبَاِب﴾؛ ألُوِيل ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن ﴿َلَقْد وعربة، موعظة فالتاريخ
وسيلة القصص واملوعظة، لالعتبار الصوفية عند الذكر حلقات مثل للقصص االستماع

الدينية. الرتبية دروس يف لألطفال أعطيت وطاملا النفس، وتهذيب للرتبية
له شأن ال ذاتي قصص فهو بالقصص، الشبيهة الرؤيا وتعبري الحلم قصة غري وهي
إِْخَوتَِك﴾ َعَىل ُرْؤيَاَك تَْقُصْص ال بُنَيَّ يَا ﴿َقاَل يصدق، ال وقد يصدق قد األنبياء، بقصص
حدث ما ليوسف وحدث تجنبه، يمكن ال كان ما وقع ذلك ومع والغرية. للحسد تجنبًا
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املجاعة. من مرص وأنقذ بالطه، يف وزيًرا وأصبح مرص، فرعون العزيز قرص يف أُكرم حتى
كي خيال أو مبالغة دون للواقع الوصفية الحكاية من نوًعا يعطي القرآني فالقصص

بالواقع. وعي إىل بالتاريخ الوعي يتحول

األولني أساطري (5)

وتعني «أساطري»، وجمعها «أسطورة» الشعبية الثقافة يف الشائعة املعرفية املفاهيم من
واآلشورية والبابلية والرومانية اليونانية كاألساطري القدماء اخرتاع من خرافية حكاية
التدوين لحظة يف املقدسة الكتب دخلت أساطري، له شعب فكل والهندية، والفارسية
يف التكوين سفر مثل اإلرسائيليات وبعض القديم العهد يف البابلية األساطري دخلت كما
اللفظ من مشتق اللفظ اعتربوا اللغويني بعض أن لدرجة البخاري، يف الخلق» «بدء كتاب
تدوين فكالهما التاريخ. لفظ أيًضا اشتق ومنه حكاية، أو قصة أي «استوريا» اليوناني

القدماء.
واحد أدبي وشكل واحدة لغوية صورة يف الكريم القرآن يف مرات تسع استعمل وقد
األَوَّلنَِي﴾، أََساِطريُ إِال َهذَا ﴿إِْن اإلسالمي، الوحي إىل إشارة واحد وبمعنًى األولني» «أساطري
تهمة وهي األَوَّلِنَي﴾. أََساِطريُ إِال َهذَا َما ﴿َفيَُقوُل اآلخرين، قول به املؤمنني غري اتهام فهو
وعًدا. أم نزوًال أم كتابة أم إمالءً أم تالوة أم سمًعا صفته، عن النظر برصف للوحي عامة
أََساِطريُ إِال َهذَا إِْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿يَُقوُل بالوحي، يؤمنون ال ممن عامة تهمة هي
واملجوس والنصارى اليهود قصص األولني بأساطري ويعنون الخصوم. قول فهو األَوَّلنَِي﴾،
العربية. الجزيرة شبه يف وجدت والتي القرآن، يف املذكورة الدينية الفرق وهي والصابئة
التجارة؟ عرب العربية الجزيرة بشبه صلة عىل كانت وقد القديمة مرص أساطري عن وماذا
غزوة مثل ومكة اليمن عىل مستمرة غارات يف كانوا وقد األحباش أساطري عن وماذا
خالل من النهرين بني ما حضارات يف وكنعان وآشور بابل أساطري عن وماذا أبرهة؟

اليهودية؟ األساطري خالل ومن والصيف، الشتاء رحلتي التجارة،
مقابل يف «السمع» الرتاث يف سمي مسموع وحي فهو التهمة، هذه تفصيل يتم ثم
روايات فكلها األَوَّلنَِي﴾. أََساِطريُ إِال َهذَا إِْن َهذَا ِمثَْل َلُقْلنَا نََشاءُ َلْو َسِمْعنَا ﴿َقْد العقل،
آيَاتُنَا َعَليِْه تُتَْىل ﴿إِذَا مقروء، متلو وحي وهو العربية، الجزيرة شبه يف غريها مثل شفاهية
أََساِطريُ ﴿َوَقالُوا مكتوب، مدون قرآن وهو تالوة، القرآن ي سمِّ لذلك األَوَّلنَِي﴾. أََساِطريُ َقاَل
الكتاب، أو املصحف القرآن ي سمِّ لذلك َوأَِصيًال﴾؛ بُْكَرًة َعَليِْه تُْمَىل َفِهَي اْكتَتَبََها األَوَّلنَِي
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لذلك األَوَّلنَِي﴾؛ أََساِطريُ َقالُوا َربُُّكْم أَنَْزَل َماذَا َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا السماء، من نزل الذي وهو
وُِعْدنَا ﴿َلَقْد واألجداد، اآلباء به وِعد الذي الوعد أيًضا ي سمِّ وقد التنزيل، القرآن ي سمِّ
الوحي يف وقدح تهمة إذن التعبري األَوَّلنَِي﴾. أََساِطريُ إِال َهذَا إِْن َقبُْل ِمْن َهذَا َوآبَاُؤنَا نَْحُن
حكايات مجرد الشعبية، والثقافة الجمعي الخيال صنع من األولني بأساطري وتشبيهه
الشعبية اآلداب من جزء خيال، محض هي بالواقع. وال بالتاريخ بها صلة ال خرافية

التاريخ. يف الشعوب ومسارات األبطال حول القديمة
مستطر يسطر، مسطور، مثل أخرى باشتقاقات اللفظ نفس يستعمل ذلك ومع
املسطور بالكتاب هللا يقسم إذ إيجابي؛ نحو عىل ولكن قريبة، ودالالت مشابهة بمعاٍن
مرئيٍّا شيئًا باعتباره َمنُْشوٍر﴾ َرقٍّ ِيف * َمْسُطوٍر َوِكتَاٍب * ﴿َوالطُّوِر املدون، القرآن وهو
مدون التاريخ يف ويقع الواقع يف يحدث ما وكل منشور. رق وأي الطور جبل مثل ملموًسا
ال كتاب وهو َمْسُطوًرا﴾، اْلِكتَاِب ِيف ذَِلَك ﴿َكاَن القرآن، أم املحفوظ اللوح سواء كتاب يف
اْلِكتَاِب ِيف ذَِلَك َكاَن َمْعُروًفا أَْولِيَاِئُكْم إَِىل تَْفَعلُوا أَْن ﴿إِال الحسنة، واألفعال الخري إال يسطر
«سطر» الفعل يستعمل كما الخري. وفعل الصالح العمل عىل الناس يشجع كي َمْسُطوًرا﴾
اإلنساني، املعريف النسق من جزء فالقرآن وحده. للقرآن وليس املعرفة لحفظ أي للتدوين
جزء بالقلم التسطري وهذا ِبَمْجنُوٍن﴾. َربَِّك ِبنِْعَمِة أَنَْت َما * يَْسُطُروَن َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن
يف مدون والقرآن املحفوظ، اللوح يف مسطور مدون نفسه فالوحي اإللهية. النعمة من
واإلنجيل التوراة وموىس، إبراهيم صحف الصحف، يف مدون كله والوحي املحفوظ. اللوح
كان صغريًا مدون، يشء أي اللفظ ويعني القرآن. يف املذكورة األولني كتب وهي والزبور،

ُمْستََطٌر﴾. َوَكِبرٍي َصِغرٍي ﴿َوُكلُّ كبريًا، أم
من التحول الشفاهية. املرحلة يف نشأتها بعد الحضارة تطور يف كبرية خطوة التدوين
والفقهاء والكهنة األحبار الكتبة، دور عظم لذلك كبرية؛ حضارية نقلة املدون إىل الشفاهي
واملدون الشفاهي بني التطابق عدم هو ذلك وخطورة التدوين. بمهمة اشتغلوا الذين
السابقة املقدسة للكتب القرآن تهمة أتت لذلك نفسه؛ مع الشفاهي تطابق فرض عىل
األوائل املسلمون وحرص َمَواِضِعِه﴾. َعْن اْلَكِلَم ﴿يَُحرُِّفوَن والتبديل، والتغيري بالتحريف
عليه، والتبديل التحريف ودخول القرآن حفظة استشهاد من خشية القرآن تدوين عىل
ليس والحفظ َلَحاِفُظوَن﴾. َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا آلية، تحقيًقا والنقصان والزيادة
أو كالحديث شفاهية بفرتة مروره وعدم القرآن، علوم يف النقل بمناهج بل اإللهي بالفعل

واإلنجيل. التوراة املقدسة، الكتب باقي مثل
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صورة باعتبارها األسطورة إىل االعتبار املعارصة الغربية الفلسفة رد من وبالرغم
الثقافة يف اللفظ أن إال الرمزية» الصور «فلسفة كتابه يف كاسرير عند للفكر رمزية
الخيالية األطفال بقصص أشبه هي والتي الخرافة أي سلبي، مدلول له زال ما الشعبية

والدين. والفلسفة العلم بدور األساطري فيها تقوم التي البدائية الشعوب ثقافات أو

األمثال رضب (6)

الذي التشبيه من نوع فاملثل األمثال، رضب كالقصة الكريم القرآن يف التعبري أساليب من
يف واملجاز القول، وفنون البالغة أساليب عىل تقوم عربية ثقافة يف املجاز من نوع هو

والبالغة. والقرآن والتفسري الفقه أصول علماء درسه القرآن،
ثمانني بحكاية يشء تشبيه بالكامل، املثل بمعنى القرآن يف «مثل» لفظ ذكر وقد
أخذنا فإذا بيشء، يشء تشبيه بسيط، تشبيه كمجرد أخرى مرة وثمانني وستٍّا مرة،
ال فاملثل بحدوده، االعرتاف مع يقصده القرآن أن لوجدنا األمثال لرضب املركب التشبيه
وحده، هلل األعىل املثل يظل لذلك اللغة؛ يف املرتادفات حتى وال تامة مطابقة املمثول يطابق
من األمثال استعملت وقد اْلَحِكيُم﴾. اْلَعِزيُز َوُهَو َواألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف األَْعَىل اْلَمثَُل ﴿َوَلُه
﴿َمثَُل أسفاًرا، يحمل كالحمار بها يعمل وال التوراة يحمل فمن واإلنجيل، التوراة يف قبل
اإلنجيل رضب كما أَْسَفاًرا﴾. يَْحِمُل اْلِحَماِر َكَمثَِل يَْحِملُوَها َلْم ثُمَّ التَّْوَراَة لُوا ُحمِّ الَِّذيَن
يَِصدُّوَن﴾. ِمنُْه َقْوُمَك إِذَا َمثًَال َمْريََم ابُْن َب ُرضِ ا ﴿َوَلمَّ قومه، به يؤمن فلم للمسيح مثًال
ِلبَنِي َمثًَال َوَجَعْلنَاُه َعَليِْه أَنَْعْمنَا َعبٌْد إِال ُهَو ﴿إِْن إرسائيل، لبنى مثًال وجعله هللا عليه أنعم
َمثًَال هللاُ َب ﴿َرضَ لوط، وامرأة نوح امرأة كفروا للذين مثًال القرآن ورضب اِئيَل﴾. إِْرسَ
َب ﴿َوَرضَ فرعون، امرأة آمنوا للذين مثًال ورضب لُوٍط﴾. َواْمَرأََة نُوٍح اْمَرأََة َكَفُروا ِللَِّذيَن
ِيف َمثَلُُهْم ﴿ذَِلَك واإلنجيل، التوراة يف األمثال فرضب ِفْرَعْوَن﴾. اْمَرأََة آَمنُوا ِللَِّذيَن َمثًَال هللاُ
نوع، كل من باألمثال مملوء والقرآن َشْطأَُه﴾. أَْخَرَج َكَزْرٍع اِإلنِْجيِل ِيف َوَمثَلُُهْم التَّْوَراِة
حتى الناس له يستمع أن والغاية َمثٍَل﴾. ُكلِّ ِمْن اْلُقْرآِن َهذَا ِيف ِللنَّاِس ْفنَا َرصَّ ﴿َوَلَقْد
املثل رضب يغني ال ذلك ومع َلُه﴾ َفاْستَِمُعوا َمثٌَل َب ُرضِ النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا معناه، يتدبروا
الذي املثل ويخضع األَوَّلِنَي﴾. َمثَُل َوَمَىض بَْطًشا ِمنُْهْم أََشدَّ ﴿َفأَْهَلْكنَا األولني، هالك عن
ِباْلَحقِّ ِجئْنَاَك إِال ِبَمثٍَل يَأْتُونََك ﴿َوال بينها، فيما تتفاضل عدة لتفسريات اآلخرون به يأتي
الَِّذيَن اْلَقْوِم َمثَُل ﴿ِبئَْس السوء، جزاء ينال فإنه باملثل يكذب ومن تَْفِسريًا﴾. َوأَْحَسَن
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الَِّذيَن ا ﴿َوأَمَّ اإليمان، لعدم عذًرا يجد حتى باملثل يكفر باهلل يكفر ومن ِهللا﴾. ِبآيَاِت َكذَّبُوا
َمثًَال﴾. ِبَهذَا هللاُ أََراَد َماذَا َفيَُقولُوَن َكَفُروا

تذكُّر أجل من وذلك األَْمثَاَل﴾. هللاُ ُب يَْرضِ ﴿َكذَِلَك للناس، األمثال هللا يرضب لذلك
اإلنسان يحتاج وال يَتَذَكَُّروَن﴾. َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس األَْمثَاَل هللاُ ُب ﴿َويَْرضِ نسيانه، وعدم املعنى
ويرشح هللا يُفِهم أن اإلنسان يحتاج وال يعلم وهللا يعلم ال اإلنسان ألن هلل املثل يرضب أن
هلل األمثال أحد رضب فإذا تَْعَلُموَن﴾. ال َوأَنْتُْم يَْعَلُم هللاَ إِنَّ األَْمثَاَل هللِ بُوا تَْرضِ ﴿َفال له،

َسِبيًال﴾. يَْستَِطيُعوَن َفال َفَضلُّوا األَْمثَاَل َلَك بُوا َرضَ َكيَْف ﴿انُْظْر يضل، فإنه
منها: مستمدة أنواع سبعة إىل الصحراوية البيئة يف األمثال تصنيف ويمكن

أَنْبَتَْت َحبٍَّة َكَمثَِل ِهللا َسِبيِل ِيف أَْمَواَلُهْم يُنِْفُقوَن الَِّذيَن ﴿َمثَُل والزراعة، واملاء النبات األول:
﴿َوَمثَُل اآلخرة، وجنة الدنيا جنة بني فرق وال َحبٍَّة﴾. ِمائَُة ُسنْبَُلٍة ُكلِّ ِيف َسنَاِبَل َسبَْع
أََصابََها ِبَربَْوٍة َجنٍَّة َكَمثَِل أَنُْفِسِهْم ِمْن َوتَثِْبيتًا ِهللا َمْرَضاِة ابْتَِغاءَ أَْمَواَلُهُم يُنِْفُقوَن الَِّذيَن
تحتها من تجري جنة املتقون، بها وعد التي الجنة ومثل .﴾ ِضْعَفنْيِ أُُكَلَها َفآتَْت َواِبٌل
الطيبة والكلمة آسن. غري ماء ومن أنهار بها جنة وافر، وظلها دائم أُُكلها األنهار،
والكلمة ربها. بإذن حني كل أكلها تؤتي السماء، يف وفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة
كمثل الدنيا والحياة قرار. من لها ليس األرض فوق من اجتثت خبيثة كشجرة الخبيثة
صورة وهي حطاًما. يكون ثم مصفرٍّا فيصبح يهيج ثم نباته الكفار أعجب غيث
مما األرض نبات به فاختلط السماء من نزل كماء الدنيا والحياة الصحراء. يف الجفاف
قادرون أنهم أهلها وظن وازينت زخرفها األرض أخذت إذا حتى واألنعام الناس يأكل
صفوان كمثل السيئ العمل ومثل حصيًدا. فأصبحت هللا أمر أتاها بها فرحني عليها

ماء. أقل يجرفه صخر عىل سطحي نبات أي صلًدا فرتكه وابل فأصابه تراب عليه
وال يشء عن تصدر ال التي الكفار أعمال مثل فيذهبه بالرماد يشتد الذي الريح والثاني:

الزرع. فيها ينبت التي الخرضاء كاألرض وليس يشء إىل تنتهي
مثل مثله هواه ويتبع األرض إىل يخلد فمن الصحراء، يف والحرشات الحيوان والثالث:
التوراة يحمل ومن الحاالت، كل يف الهث فهو يلهث، يُرتَك أو يلهث عليه يُحمل إن الكلب
مثل أولياء هللا دون من يتخذون الذين ومثل أسفاًرا. يحمل كالحمار بها يعمل وال
أقل بالبعوضة مثًال يرضب أن هللا يستحيي وال البيوت. أوهن يف تعيش التي العنكبوت

الدال. وليس الداللة فاملهم أكثر. أو
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كمثل الكافر فمثل والبرص. السمع الحواس، طريق عن اليقظ اإلنساني الوعي والرابع:
البصري املؤمن بعكس واألصم كاألعمى هو ونداءً. دعاءً إال يسمع ال بما ينعق الذي
يأتي ال مواله عىل عالة وهو يشء عىل يقدر ال أبكم األول رجالن يستوي وال والسميع.

مستقل. وعي وله بالعدل يأمر واآلخر الصماء كاآللة بخري
له فاملؤمن النار. إال نور ال حيث الصحراء يف والليل النهار والظلمات، النور والخامس:
هللا ونور هللا. يطفئها وال نور إىل النار تتحول أن رشط اإليمان وصدق بها. يبرص نار
شجرة من يوقد دري كوكب كأنها الزجاجة زجاجة، يف املصباح مصباح، فيها كمشكاة
عىل نور نار، تمسسه لم ولو ييضء زيتها يكاد غربية وال رشقية ال زيتونة، مباركة

يشاء. من لنوره هللا يهدي نور،
كفرت فلما مكان. كل من رغًدا رزقها يأتيها التي املطمئنة اآلمنة القرية والسادس:
باملرسلني، تصدق لم الظاملة والقرية أعمالهم. عىل جزاءً والخوف الجوع عذاب ذاقت

تاريخي. مثل وهو بعيد، من أتى ملن تسمع ولم فالثالث. فالثاني األول
عىل خلق الذي املسيح ومثل فكان. كن له قيل ثم تراب من خلقه آدم مثل والسابع:
كوني. مثل وهو أب، بال واملسيح أم، وال أب بال فآدم أسهل. نحو عىل ولكن آدم نحو
النظر مستوى من وتحويلها وتبسيطها الدالالت إلفهام وسيلة إذن األمثال ورضب
عامة قاعدة التماثل يكون وقد واملجاز، التشبيه لقواعد طبًقا الحسية الشواهد مستوى إىل

امليزان». «علم الشيعة اه سمَّ فيما يشء كل مع يشء كل تماثل الكون، يف

إثم بعضالظن إن (7)

الظن يغلب املعارص. العربي الفكر ويف الكريم. القرآن يف معرفيتان مقولتان واليقني الظن
صورة يف اليقني يسود أخرى أحوال ويف األحوال. معظم يف الظن عىل واليقني اليقني، عىل

واالحتمال. الظن عىل القطع
عىل يدل مما فعًال وأربعني سبًعا مرة، وستني تسًعا القرآن يف «ظن» لفظ ورد وقد
الظان. واحدة إال الظن كلها اسًما مرة وعرشين واثنتني الشعور أفعال من معريف فعل أنه
حيث الظن إيجابية، مرات أربع باستثناء اليقني، يجب حيث الظن سلبية. معاٍن لها وكلها

الظن. يجب
موضوع تحديد دون ظن هو حيث من الظن نقد يف السلبية املعاني وردت وقد
واستبدال إِثٌْم﴾، الظَّنِّ بَْعَض إِنَّ الظَّنِّ ِمَن َكِثريًا اْجتَِنبُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا مثل، الظن
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الحق من يغني ال والظن يَْخُرُصوَن﴾، إِال ُهْم َوإِْن الظَّنَّ إِال يَتَِّبُعوَن ﴿إِْن بالعلم، الظن
إىل أقرب والظن َشيْئًا﴾. اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني ال الظَّنَّ إِنَّ َظنٍّا إِال أَْكثَُرُهْم يَتَِّبُع ﴿َوَما شيئًا،
َلُهْم ﴿َوَما العلم، نقيض والظن األَنُْفُس﴾. تَْهَوى َوَما الظَّنَّ إِال يَتَِّبُعوَن ﴿إِْن النفس، هوى
أكثر اعتقاد وهو َشيْئًا﴾، اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني ال الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ إِال يَتَِّبُعوَن إِْن ِعْلٍم ِمْن ِبِه

َظنٍّا﴾. إِال أَْكثَُرُهْم يَتَِّبُع ﴿َوَما الناس،
خمسة: يف الظن موضوعات تتحدد ثم

أَْمُرنَا أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن أَنَُّهْم أَْهلَُها ﴿َوَظنَّ أقدر، وال منهم أقوى يوجد ال أنه ظن األول:
َظنَّ ِللَِّذي ﴿َوَقاَل منه، أكرب قوى من ناٍج أنه وظن َحِصيًدا﴾. َفَجَعْلنَاَها نََهاًرا أَْو َليًال
﴿َوذَا أحد، عليه يقدر ال أنه لقوته النون ذو وظن َربَِّك﴾. ِعنَْد اذُْكْرنِي ِمنُْهَما نَاٍج َُّه أَن
مانعتهم، حصونهم أن البعض وظن َعَليِْه﴾. نَْقِدَر َلْن أَْن َفَظنَّ ُمَغاِضبًا ذََهَب إِذْ النُّوِن
يعصمهم، الجبل أن وظنوا ُحُصونُُهْم﴾، َماِنَعتُُهْم َُّهْم أَن َوَظنُّوا يَْخُرُجوا أَْن َظنَنْتُْم ﴿َما
إليه، يلجئُون الذي وهو ِبِهْم﴾، َواِقٌع َُّه أَن َوَظنُّوا ُظلٌَّة َُّه َكأَن َفْوَقُهْم اْلَجبََل نَتَْقنَا ﴿َوإِذْ
قوي يوجد فال منها، جزء القوة حدود فإدراك إَِليِْه﴾. إِال ِهللا ِمَن َ َمْلَجأ ال أَْن ﴿َوَظنُّوا

إحداها. اإلنسان وقوة درجات، عىل فالقوة منه. أقوى ويوجد إال
ويموت، اإلنسان يحيا فيها واألخرية، األوىل الكلمة هي الدنيا هذه بأن الظن والثاني:
يبعث لن هللا أن البعض ظن فقد عقاب. وال حساب وال بعث وال قيامة هناك وليس
هللا، إىل يرجعون ال أنهم ظنوا أََحًدا﴾، هللاُ يَبَْعَث َلْن أَْن َظنَنْتُْم َكَما َظنُّوا ﴿َوأَنَُّهْم أحًدا،
ِمْن َلُهْم َما ﴿َوَظنُّوا مصري، وال لهم خاتمة ال وأنه يُْرَجُعوَن﴾، ال إَِليْنَا َُّهْم أَن ﴿َوَظنُّوا
الساعة وأن أَبًَدا﴾، َهِذِه تَِبيَد أَْن أَُظنُّ َما ﴿َقاَل األبد، إىل باقية الدنيا وأن َمِحيٍص﴾،
ُمنَْقَلبًا﴾، ِمنَْها َخرْيًا ألَِجَدنَّ َربِّي إَِىل ُرِدْدُت َوَلِنئْ َقاِئَمًة اَعَة السَّ أَُظنُّ ﴿َوَما قائمة، ليست
ما يدرون ال وأنهم َعِظيٍم﴾، ِليَْوٍم َمبُْعوثُوَن َُّهْم أَن أُوَلِئَك يَُظنُّ ﴿أَال مبعوثني، غري وأنهم

َظنٍّا﴾. إِال نَُظنُّ إِْن اَعُة السَّ َما نَْدِري َما ﴿ُقْلتُْم قائمة، غري وأنها الساعة
َلُه ﴿َفَقاَل مسحوًرا، موىس أن فرعون ظن فقد باطلة. الرسل رسالة بأن الظن والثالث:
إلهه. عىل يطلع لم ألنه موىس فرعون وكذب َمْسُحوًرا﴾. ُموَىس يَا ألَُظنَُّك إِنِّي ِفْرَعْوُن
ُسلًما ويريد اْلَكاِذِبنَي﴾. ِمَن ألَُظنُُّه َوإِنِّي ُموَىس إَِلِه إَِىل أَطَِّلُع ﴿َلَعيلِّ حيس، لديه يشء فكل
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أنه الرسول قوم وظن َكاِذبًا﴾. ألَُظنُُّه َوإِنِّي ُموَىس إَِلِه إَِىل ﴿َفأَطَِّلَع السماء، إىل به يرتقي
فالرسول اْلَكاِذِبنَي﴾. ِمَن َلنَُظنَُّك َّا َوإِن َسَفاَهٍة ِيف َلنََراَك َّا ﴿إِن الكاذبني، من وأنه سفاهة يف
اْلَكاِذِبنَي﴾. َلِمَن نَُظنَُّك َوإِْن ِمثْلُنَا بََرشٌ إِال أَنَْت ﴿َوَما شيئًا، عليهم يزيد وال مثلهم برش

َكاِذِبنَي﴾. نَُظنُُّكْم بَْل َفْضٍل ِمْن َعَليْنَا َلُكْم نََرى ﴿َوَما فضل، أي عليهم له وليس

ا ِممَّ َكِثريًا يَْعَلُم ال هللاَ أَنَّ َظنَنْتُْم ﴿َوَلِكْن شيئًا، عنهم يعلم أحد ال أن ظن والرابع:
َظنَّ اْلَحقِّ َغرْيَ ِباهللِ ﴿يَُظنُّوَن الجاهلية، ظن الحق، غري باهلل يظنون تَْعَملُوَن﴾.
الظَّنِّ اتِّبَاَع إِال ِعْلٍم ِمْن ِبِه َلُهْم ﴿َما املسيح، مصري يقينًا اليهود يعلم وال اْلَجاِهِليَِّة﴾.
من يغني ال والظن ،﴾ الظَّنَّ إِال يَتَِّبُعوَن ﴿إِْن الظن، إال يتبعون فال يَِقينًا﴾. َقتَلُوُه َوَما
ظن بل العلم ظن فقط ليس وهو َشيْئًا﴾، اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني ال الظَّنَّ ﴿إِنَّ شيئًا، الحق
﴿إِْن اليقني، غري والظن بُوًرا﴾. َقْوًما َوُكنْتُْم ْوءِ السَّ َظنَّ ﴿َوَظنَنْتُْم السوء، ظن األخالق،
يشتهون، كما أي أماني إال الكتاب يعلمون ال ِبُمْستَيِْقِننَي﴾ نَْحُن َوَما َظنٍّا إِال نَُظنُّ
ظن فإنه شيئًا باهلل ظنوا وإذا يَُظنُّوَن﴾. إِال ُهْم َوإِْن أََماِنيَّ إِال اْلِكتَاَب يَْعَلُموَن ﴿ال
البوار، إىل ينتهي السوء وظن ْوءِ﴾. السَّ َداِئَرُة َعَليِْهْم ْوءِ السَّ َظنَّ ِباهللِ ﴿الظَّانِّنَي السوء،

بُوًرا﴾. َقْوًما َوُكنْتُْم ْوءِ السَّ َظنَّ ﴿َوَظنَنْتُْم
القطيعة من ويقلل اإلدراك، عىل يساعد حسن، ظن الظن بعض ذلك ومع الخامس:
َظنَّ َسِمْعتُُموُه إِذْ ﴿َلْوال خري، ظن إفك اإلفك حديث أن فالظن للرأي. والتعصب والعناد
واالستغفار الحقيقة إدراك إىل الظن يؤدي وقد َخرْيًا﴾. ِبأَنُْفِسِهْم َواْلُمْؤِمنَاُت اْلُمْؤِمنُوَن
َوأَنَاَب﴾. َراِكًعا َوَخرَّ َربَُّه َفاْستَْغَفَر َّاُه َفتَن ََّما أَن َداُوُد ﴿َوَظنَّ لداود، حدث كما التوبة ثم
َعَليِْهَما ُجنَاَح ﴿َفال حسن، ظن يشء فعل عن الرتاجع فيتم الحدود تقام بأال والظن
فيعمل حسابه مالٍق أنه اإلنسان يظن وقد ِهللا﴾. ُحُدوَد يُِقيَما أَْن َظنَّا إِْن يََرتَاَجَعا أَْن
اليقني، عن بعيد ظن أنه الظان يدرك وقد ِحَساِبيَْه﴾. ُمالٍق أَنِّي َظنَنُْت ﴿إِنِّي صالًحا،
أن قانون يدرك هللا مالٍق أن يظن ومن ِبُمْستَيِْقِننَي﴾. نَْحُن َوَما َظنٍّا إِال نَُظنُّ ﴿إِْن
َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ِمْن َكْم ِهللا ُمالُقو أَنَُّهْم يَُظنُّوَن الَِّذيَن ﴿َقاَل الكم، عىل أولوية له الكيف
ِبِه َلُهْم ﴿َما صحيح، ظن مجرد املسيح لنهاية اليهود ورؤية ِهللا﴾. ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة

يَِقينًا﴾. َقتَلُوُه َوَما الظَّنِّ اتِّبَاَع إِال ِعْلٍم ِمْن
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للمعرفة، هدم اليقني يف الظن اليقني. مع بل بمفردها ليست معرفية مقولة الظن
اليقني. يجب حيث واليقني الظن، يجب حيث الظن دائرته. لكل لها. غلق الظن يف واليقني

لليقني. مقدمة والشك شك، فالظن يفيده. الظن بعض اليقني عليه يغلب مجتمع ويف

اليقني (8)

ومنطقيتان. معرفيتان مقولتان وهما الكريم، القرآن يف قرينان لفظان والظن اليقني
بمعنى الظن وتوارى وقطعية. اعتقاد إىل وتحول املعارص. العربي الفكر عىل اليقني ويغلب
الشك وديكارت، الغزايل عند خاصة باليقني الشك ارتبط اإلنساني الفكر تاريخ ويف الشك.

لليقني. مقدمة
اآلخر والنصف أسماء، نصفها مرة، وعرشين ثمانيًا القرآن يف «يقن» اللفظ ورد وقد
محاور. خمسة حول اآليات معاني وتدور ويشء. فعل وموضوع، ذات فاليقني أفعال.
﴿َقْد والقيامة، هللا وجود عىل واألدلة الشواهد أي اآليات بماذا؟ يقني اليقني، موضوع األول
القرآن آية مثل ا نصٍّ فقط ليست وعالمة. ومؤرش دليل فاآلية يُوِقنُوَن﴾. ِلَقْوٍم اآليَاِت بَيَّنَّا
﴿َوِيف وإنسان، وحيوان نبات آية، الخلق يُوِقنُوَن﴾، ِبآيَاِتنَا ﴿َوَكانُوا طبيعيٍّا، مؤًرشا بل
فاآلية للموقنني. باآليات مملوءة األرض يُوِقنُوَن﴾. ِلَقْوٍم آيَاٌت َدابٍَّة ِمْن يَبُثُّ َوَما َخْلِقُكْم
اآليات وتدل ِلْلُموِقِننَي﴾. آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف اآلية، داللة يستقبل واملوقن املوقن، إىل توحي
﴿َوِباآلِخَرِة الخلق، بعد املعاد أي هللا ولقاء والنشور والبعث القيامة ومنها مدلوالتها عىل
ِباآلِخَرِة َوُهْم الزََّكاَة ﴿َويُْؤتُوَن باآلخرة، واإليمان الزكاة إيتاء بني فرق وال يُوِقنُوَن﴾. ُهْم
وسائل فالعبادات باآلخرة. واإليمان الزكاة وإيتاء الصالة إقامة بني فرق وال يُوِقنُوَن﴾. ُهْم
يدبِّر فاهلل يُوِقنُوَن﴾. ُهْم ِباآلِخَرِة َوُهْم الزََّكاَة َويُْؤتُوَن الَة الصَّ يُِقيُموَن ﴿الَِّذيَن للمعاد،
ِبلَِقاءِ َلَعلَُّكْم اآليَاِت ُل يَُفصِّ األَْمَر ﴿يَُدبُِّر بلقائه، الناس يوقن حتى اآليات ويفصل األمر
َوَما َواألَْرِض َمَواِت السَّ ﴿َربُّ املوقن، عند واألرض السموات رب وهو تُوِقنُوَن﴾، َربُِّكْم

ُموِقِننَي﴾. ُكنْتُْم إِْن بَيْنَُهَما
فاملوقنون يُوِقنُوَن﴾، ِلَقْوٍم اآليَاِت بَيَّنَّا ﴿َقْد والبرش، واألقوام الناس فهم املوقن أما
الفردي. اليقني ينفي ال ما وهو يُوِقنُوَن﴾، ِلَقْوٍم ُحْكًما ِهللا ِمَن أَْحَسُن ﴿َوَمْن الجماعة، هم
آيَاٌت َدابٍَّة ِمْن يَبُثُّ َوَما َخْلِقُكْم ﴿َوِيف يوقنون، لقوم آيات الحياة ومظاهر الخلق ويف
بََصاِئُر ﴿َهذَا بعدها، والهدى الداللة وإدراك البصرية برشط واإليقان يُوِقنُوَن﴾. ِلَقْوٍم
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نَا أَبَْرصْ ﴿َربَّنَا املتكلم، أي نحن هم أيًضا واملوقن يُوِقنُوَن﴾. ِلَقْوٍم َوَرْحَمٌة َوُهًدى ِللنَّاِس
اآلخرة، الخالصيف أجل من الدنيا يف اإليقان ُموِقنُوَن﴾. إِنَّا َصاِلًحا نَْعَمْل َفاْرِجْعنَا َوَسِمْعنَا
يدرك الذي للمخاطب أيًضا واإليقان الصالح. العمل زمن ينتهي أن بعد اآلخرة يف وليس
ُكنْتُْم إِْن بَيْنَُهَما َوَما َواألَْرِض َمَواِت السَّ ﴿َربُّ اإليقان، خالل من واألرض السموات رب
ُظْلًما أَنُْفُسُهْم َواْستَيَْقنَتَْها ِبَها ﴿َوَجَحُدوا العقل، جحد ولو حتى توقن والنفس ُموِقِننَي﴾.
وجود عىل يستدل كان الذي إبراهيم هو املوقن نموذج واستكبار. ظلم فالجحود وَُعلُوٍّا﴾.
الشمس من الكيف، إىل الكم ومن الشمس، إىل القمر إىل النجم من األكرب، إىل الكبري من هللا
َمَلُكوَت إِبَْراِهيَم نُِري ﴿َوَكذَِلَك القديمة، مرص يف آلمون حدث وكما الشمس وراء قوة إىل
إبراهيم طريق اتباع الكتاب أوتوا الذين وعىل اْلُموِقِننَي﴾. ِمَن َولِيَُكوَن َواألَْرِض َمَواِت السَّ

اْلِكتَاَب﴾. أُوتُوا الَِّذيَن ﴿ِليَْستَيِْقَن اليقني، إىل الشك من االنتقال يف
تُِحْط َلْم ِبَما ﴿أََحْطُت اليقني، الخرب النبأ، يف اليقني هناك درجات. عىل واليقني
القدماء وضع أجله من الذي التاريخي اليقني وهو يَِقنٍي﴾، ِبنَبَأٍ َسبَأٍ ِمْن َوِجئْتَُك ِبِه
الجرح علم ووضع واآلحاد التواتر بني وتمييزهم الرواية ومناهج الحديث مصطلح علم
الفتح يقني العبادة، بعد يأتي الذي ذاته اليقني وهناك الراوي. شعور لضبط والتعديل
﴿َوُكنَّا والتكذيب، الشك بعد يأتي فاليقني اْليَِقنُي﴾. يَأِْتيََك َحتَّى َربََّك ﴿َواْعبُْد واإلرشاق،
باطني ذاتي يقني تاريخي، ال كشفي يقني وهو اْليَِقنُي﴾، أَتَانَا َحتَّى يِن. الدِّ ِبيَْوِم نَُكذُِّب
اليقني مقابل يف الصوفية عنه دافع الذي اليقني وهو تاريخيٍّا، موضوعيٍّا يقينًا وليس
فعل كما اليقني وعني اليقني وحق اليقني علم بني التمييز وهناك الفقهاء. عند التاريخي
ِعْلَم تَْعَلُموَن َلْو ﴿َكال صحيًحا، نقًال املنقول الصادق الوحي هو اليقني علم أوًال الصوفية.
يقني، اليقني هذا أن ومعرفة اليقني، يقني هو اليقني حق ثانيًا اْلَجِحيَم﴾. َلَرتَُونَّ اْليَِقنِي.
يقني هو اليقني عني ثالثًا اْليَِقنِي﴾. َلَحقُّ َُّه ﴿َوإِن أخرى، ومرة اْليَِقنِي﴾، َحقُّ َلُهَو َهذَا ﴿إِنَّ

اْليَِقنِي﴾. َعنْيَ َلَرتَُونََّها ﴿ثُمَّ عليه، والتعرف اليقني مشاهدة أي اليقني
َلُهْم ﴿َما ترجيحية، احتمالية معرفة املعرفة، يف أدنى درجة اليقني، مقابل يف والظن
التاريخي اليقيني الربهان ينقصه علم الظن يَِقينًا﴾. َقتَلُوُه َوَما الظَّنِّ اتِّبَاَع إِال ِعْلٍم ِمْن ِبِه
َظنٍّا إِال نَُظنُّ ﴿إِْن واليقني، الظن بني بالفرق يعرتف الحق والعالم الكشفي. أو الذاتي أو

ِبُمْستَيِْقِننَي﴾. نَْحُن َوَما
الذاتية والشواهد اآليات كل من بالرغم يوقن ال أن اإلنسان حق من ذلك ومع
طبيعي، فاليقني يُوِقنُوَن﴾. ال ِبآيَاِتنَا َكانُوا النَّاَس ﴿أَنَّ حر، فعل فاليقني واملوضوعية.
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املوقنني، بعدم يتأثر وال للموقنني. اإلنسان ينحاز أن املهم أيًضا. طبيعي اليقني وعدم
آيات من دليلهم كان ومهما يُوِقنُوَن﴾. ال الَِّذيَن نََّك يَْستَِخفَّ َوال َحقٌّ ِهللا َوْعَد إِنَّ ﴿َفاْصِربْ
ومكابرة. عناد اإليقان فعدم يُوِقنُوَن﴾. ال بَْل َواألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلُقوا ﴿أَْم يوقنون ال فإنهم
واليقني بينها. الرتجيح دون االفرتاضات وتعدد االحتمالية، للمعرفة رضوري الظن
تحتاج كما واملتغريات الثوابت إىل اإلنسانية املعرفة تحتاج البديهية. للمعرفة رضوري
تبتلع وال املتغريات، عىل الثوابت تطغى أالَّ املهم والفروع. األصول إىل الفقهية املعرفة
عرصهم. فيعيشون مكان. الناس حياة يف والتغري للزمان يبقى حتى والفروع األصول

الصدق (9)

حياتنا يف شائعتان وعادتان اليومي، سلوكنا يف أخالقيتان مقولتان والكذب الصدق
نجاهد حياتنا. يف واقع كالهما اإلمكان. قدر الكذب ونتحاىش الصدق، نتمنى األخالقية.

الكذب. ضد ونجاهد الصدق، مع
إنه أي مرة وخمسني وخمًسا مائة عديدة، مرات القرآن يف «الصدق» لفظ ذُكر وقد

رئيسية: معاٍن بستة رئييس موضوع
﴿إِْن صياغة، يف عليه الربهنة ورضورة الصدق إمكانية هو شيوًعا، األكثر وهو األول:
ُدوِن ِمْن ُشَهداءَُكْم ﴿َواْدُعوا هللا، دون من شهداء وجود ادعاء مثل َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم
اْلَمْوَت ﴿َفتََمنَُّوا اليهود، مثل الحياة عىل للحرص املوت وتمني َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن ِهللا
َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن اْلَوْعُد َهذَا َمتَى ﴿َويَُقولُوَن الوعد، يف والشك َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن
اِدِقنَي﴾، الصَّ ِمَن ُكنَْت إِْن ِهللا ِبَعذَاِب ائِْتنَا َقالُوا أَْن ﴿إِال العذاب، بإحضار والتحدي
بالكتاب، واالستفتاح َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن اْلَفتُْح َهذَا َمتَى ﴿َويَُقولُوَن الفتح، واستبطاء
إِْن ِلإلِيَماِن َهَداُكْم أَْن َعَليُْكْم يَُمنُّ هللاُ ﴿بَِل واإليمان، َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن ِبِكتَاِبُكْم ﴿َفأْتُوا
وباآلية َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ﴿ُقْل بالربهان، واملطالبة َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم
﴿نَبِّئُونِي وبالعلم، اِدِقنَي﴾، الصَّ ِمَن ُكنَْت إِْن ِبَها َفأِْت ِبآيٍَة ِجئَْت ُكنَْت إِْن ﴿َقاَل والدليل،
ِبالتَّْوَراِة َفأْتُوا ﴿ُقْل التوراة، مثل السابقة بالكتب واإليمان َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن ِبِعْلٍم
بربهان، إال تكون ال والدعوى بدليل. إال يكون ال فاإليمان َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن َفاتْلُوَها

املسلمون. املناطقة قال كما نفيه يجب عليه دليل ال وما
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األنبياء، خاتم فمحمد السابقة، الوحي وبمراحل السابقني، باألنبياء التصديق والثاني:
َوتَْفِصيَل يََديِْه بنَْيَ الَِّذي تَْصِديَق ﴿َوَلِكْن مرة، عرشين حوايل الرساالت خاتم واإلسالم
ِلَما ٌق ُمَصدِّ ِهللا ِعنِْد ِمْن ِكتَاٌب َجاءَُهْم ا ﴿َوَلمَّ معهم، ملا املصدق الكتاب وهو اْلِكتَاِب﴾،
ًقا ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب َعَليَْك َل ﴿نَزَّ مبني، عربي بلسان مبارك كتاب وهو َمَعُهْم﴾،
مصدق والقرآن للتوراة، مصدق فاإلنجيل التوراة. هي يديه بني وما يََديِْه﴾، بنَْيَ ِلَما
لألنبياء الرسول تصديق وهو التَّْوَراِة﴾، ِمَن يََديَّ بنَْيَ ِلَما ًقا ﴿َوُمَصدِّ واإلنجيل، للتوراة
املنزلة بالكتب فاإليمان َمَعُهْم﴾. ِلَما ٌق ُمَصدِّ ِهللا ِعنِْد ِمْن َرُسوٌل َجاءَُهْم ا ﴿وَلمَّ السابقني،
ببعض اإليمان يمكن فال ِبِه﴾. َلتُْؤِمنُنَّ َمَعُكْم ِلَما ٌق ُمَصدِّ َرُسوٌل َجاءَُكْم ﴿ثُمَّ واحد،
التَّْوَراِة﴾. ِمَن يََديَّ بنَْيَ ِلَما ًقا ُمَصدِّ إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل ﴿إِنِّي اآلخر، بالبعض والكفر الكتب
قادم وبعالم وبالجزاء، وبالحساب املوت، بعد وبالحياة القادم، بالوعد التصديق والثالث:
الواقع، يعني هنا فالصدق العالم. هذا يف يتحققا أن امتنعا إن والعدل الحق يسوده
َوَكاَن اْلَوْعِد َصاِدَق َكاَن َُّه ﴿إِن صدًقا، إال يعد ال الرسول وكان َلَصاِدٌق﴾. تُوَعُدوَن ﴿إِنََّما

َلَصاِدُقوَن﴾. َّا َوإِن ِباْلَحقِّ ﴿َوأَتَيْنَاَك الحق، هو والواقع نَِبيٍّا﴾. َرُسوًال

َصَدَق ﴿ُقْل إبراهيم، ملة اتباع البرش أمره يف صادق فاهلل والرسول. هللا صدق والرابع:
َحِديثًا﴾. ِهللا ِمَن أَْصَدُق ﴿َوَمْن حديثه، يف صادق وهللا َحِنيًفا﴾. إِبَْراِهيَم ِملََّة َفاتَِّبُعوا هللاُ
الناس ويحمد ِبِإذِْنِه﴾. ونَُهْم تَُحسُّ إِذْ َوْعَدُه هللاُ َصَدَقُكُم ﴿َوَلَقْد وعده، يف صادق وهللا
صدق، بالنجاة هللا ووعد وَْعَدُه﴾، َصَدَقنَا الَِّذي هللِ اْلَحْمُد ﴿َوَقالُوا اإللهي، الوعد صدق
َما َهذَا ﴿َقالُوا الرسول، حمله هللا ووعد نََشاءُ﴾، َوَمْن َفأَنَْجيْنَاُهْم اْلوَْعَد َصَدْقنَاُهُم ﴿ثُمَّ
للرسول رؤية كانت وإذا صادق. وعد وهو َوَرُسولُُه﴾، هللاُ َوَصَدَق َوَرُسولُُه هللاُ وََعَدنَا
الرسل به يصدق هللا به وعد فما .﴾ ِباْلَحقِّ الرُّْؤيَا َرُسوَلُه هللاُ َصَدَق ﴿َلَقْد صادقة، فهي
الحق يبعث فاهلل اْلُمْرَسلُوَن﴾. َوَصَدَق الرَّْحَمُن وََعَد َما ﴿َهذَا املؤمنون، به يصدق ثم
املتقون، به يصدق ثم اْلُمْرَسِلنَي﴾. َق َوَصدَّ ِباْلَحقِّ َجاءَ ﴿بَْل املرسلون، به ويصدق

اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم أُوَلِئَك ِبِه َق َوَصدَّ ْدِق ِبالصِّ َجاءَ ﴿َوالَِّذي
﴿اَفَليَْعَلَمنَّ للكذب، مضاد وهو والفعل، القول اتفاق برشي، كفعل الصدق والخامس:
ِلَساَن َلُهْم ﴿َوَجَعْلنَا اللسان، هو هنا فالصادق اْلَكاِذِبنَي﴾. َوَليَْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن هللاُ
اآلِخِريَن﴾. ِيف ِصْدٍق ِلَساَن ِيل ﴿َواْجَعْل واآلخرة، الدنيا يف صدق لسان وهو َعِليٍّا﴾، ِصْدٍق
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مع الفعل اتفاق فهو فعًال اإليمان كان وملا اإليمان. مع الفعل كاتفاق الصدق والسادس:
درجة يتجاوزون الذين النخبة وهم اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك َصَدُقوا الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك الفعل،
وهم َعَليِْه﴾. هللاَ َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِننَي ﴿ِمَن الصادقني، درجة إىل املؤمنني
يبلغون الذين وهم صدق. مدخل ودخلوا صدق، مبوأ وتبوءُوا صدق، قدم لهم الذين
ِيف ﴿َواذُْكْر وإدريس، وإبراهيم يوسف مثل دِّيُق﴾ الصِّ أَيَُّها ﴿يُوُسُف صدِّيق، درجة
يًقا ِصدِّ َكاَن َُّه إِن إِْدِريَس اْلِكتَاِب ِيف ﴿َواذُْكْر نَِبيٍّا﴾، يًقا ِصدِّ َكاَن َُّه إِن إِبَْراِهيَم اْلِكتَاِب
يَقٌة﴾. ِصدِّ ُه ﴿َوأُمُّ صدِّيقة، كانت ومريم والصالحني. كالشهداء والصدِّيقون نَِبيٍّا﴾.

املؤمنني. صفات من ليسا وكالهما املصلحة. أو الخوف هو الصدق غياب سبب إن

الكذب (10)

الصدق األخالق وبلغة منه. النقيض وعىل الصدق قرين اليومية الحياة لغة يف والكذب
أي مرة، وثمانني واثنتني مائتني القرآن يف «الكذب»» لفظ ذُكر وقد رذيلة. والكذب فضيلة
الصدق تعريف إيجابًا. التعريف من أهم سلبًا فالتعريف الصدق. من ونصف مرة حوايل
معاٍن، بستة القرآن يف اللفظ استُعمل وقد الصدق. بنفي الكذب وتعريف الكذب، بنفي

اآلتي: النحو عىل األهمية حسب
ووعيده، ووعده ورسله هللا صدق عىل حسية وبراهني أدلة وهي اآليات تكذيب األول:
ِبآيَاِتِه﴾. َكذََّب أَْو َكِذبًا ِهللا َعَىل اْفَرتَى ِن ِممَّ أَْظَلُم ﴿َوَمْن هللا، عىل الكذب افرتاء أيًضا وهو
آيَاِتي َجاءَتَْك َقْد ﴿بََىل لالستكبار، نتيجة وهو وظلم، وافرتاء صد هللا بآيات والتكذيب
القتل، إىل أيًضا بل الكذب إىل فقط ليس االستكبار يؤدي وقد َواْستَْكَربَْت﴾. ِبَها َفَكذَّبَْت
اإلحاطة، وعدم الجهل من نوع والتكذيب تَْقتُلُوَن﴾. َوَفِريًقا َكذَّبْتُْم َفَفِريًقا ﴿اْستَْكَربْتُْم
للصمم نتيجة وهو ِعْلًما﴾، ِبَها تُِحيُطوا َوَلْم ِبآيَاِتي أََكذَّبْتُْم َقاَل َجاءُوا إِذَا ﴿َحتَّى
تَتَِّبْع ﴿َوال لألهواء، واتباع الظُّلَُماِت﴾، يف َوبُْكٌم ُصمٌّ ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا ﴿َوالَِّذيَن والعمى،
َوَكانُوا ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا َُّهْم ِبأَن ﴿ذَِلَك الغفلة، من نوع وهو ِبآيَاِتنَا﴾، َكذَّبُوا الَِّذيَن أَْهَواءَ
َكانُوا َوأَنُْفَسُهْم ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا الَِّذيَن اْلَقْوُم َمثًَال ﴿َساءَ للنفس، ظلم وهو َغاِفِلنَي﴾، َعنَْها
ِمَن َفتَُكوَن ِهللا ِبآيَاِت َكذَّبُوا الَِّذيَن ِمَن تَُكونَنَّ ﴿َوال الظلم، مع خسارة وهو يَْظِلُموَن﴾،
استنكاري استفهام صيغة يف تَُكذِّبَاِن﴾ َربُِّكَما آالءِ ﴿َفِبأَيِّ آية أتت وقد يَن﴾. اْلَخاِرسِ
تَُكْن ﴿أََلْم للتالوة، قرآني قول أو للرؤية طبيعية ظاهرة واآلية مرة. ثالثني من أكثر
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يف ﴿َفِسريُوا وشواهده، التاريخ قوانني تذكر أو تَُكذِّبُوَن﴾، ِبَها َفُكنْتُْم َعَليُْكْم تُتَْىل آيَاِتي
الجدية، وعدم اللعب من نوع التكذيب اْلُمَكذِِّبنَي﴾. َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفانُْظُروا األَْرِض

يَْلَعبُوَن﴾. َخْوٍض يف ُهْم الَِّذيَن * ِلْلُمَكذِِّبنَي يَْوَمِئٍذ ﴿َفَويٌْل

َعَىل َكذََب ْن ِممَّ أَْظَلُم ﴿َفَمْن بالصدق، جاءُوا وقد للرسل أيًضا التكذيب يكون والثاني:
الرسول به جاء ما ألن هلل تكذيب هو الرسول وتكذيب َجاءَُه﴾. إِذْ ْدِق ِبالصِّ َوَكذََّب ِهللا
﴿َحتَّى نرصتهم، يف الرسل تكذيب يؤثر وال َوَرُسوَلُه﴾. هللاَ َكذَبُوا الَِّذيَن ﴿َوَقَعَد هللا، من
عند عادة الرسول وتكذيب نَا﴾. نَْرصُ َجاءَُهْم ُكِذبُوا َقْد َُّهْم أَن َوَظنُّوا الرُُّسُل اْستَيْئََس إِذَا
وكذَّبه إال رسول يوجد وال َقبِْلِهْم﴾. ِمْن الَِّذيَن َكذََّب َفَقْد يَُكذِّبُوَك ﴿َوإِْن األقوام، كل
َفَحقَّ الرُُّسَل َكذََّب ﴿ُكلٌّ وعيد، والعقاب ِعَقاِب﴾. َفَحقَّ الرُُّسَل َكذََّب إِال ُكلٌّ ﴿إِْن قومه،
شعيب، وقوم الرس وأصحاب ولوط وثمود وعاد نوح قوم من كل كذب وقد وَِعيِد﴾.

َقبِْلَك﴾. ِمْن ُرُسٌل ُكذَِّب َفَقْد َكذَّبُوَك ﴿َفِإْن
اَعِة﴾، ِبالسَّ َكذَّبُوا ﴿بَْل والساعة، كتب من به أتى وما هللا ولقاء الوعد تكذيب والثالث:
﴿َقْد هللا، بلقاء تكذيب وهو َجاءَُهْم﴾، ا َلمَّ ِباْلَحقِّ َكذَّبُوا ﴿َفَقْد بالحق، تكذيب وهو

يُرى. ال بما التكذيب وهو ُمْهتَِديَن﴾، َكانُوا َوَما ِهللا ِبلَِقاءِ َكذَّبُوا الَِّذيَن َخِرسَ

داخيل. يقني فاليقني َرأَى﴾. َما اْلُفَؤاُد َكذََب ﴿َما بالفؤاد، الرؤية نقيض التكذيب والرابع:
تطابق التصديق االستبطان. طريق عن الداخل إىل الخارج من للنظرة انقالب والرؤية
لخداع نظًرا الخارج يف املوضوع مع النظر تطابق وليس النفس يف املوضوع مع الرؤية

الحواس.
بها وتكذيب صادقة رؤية قسمني، النفس وانقسام النفس، عىل كذب الكذب والخامس:
الَِّذيَن اْلَقْوُم َمثًَال ﴿َساءَ للنفس، ظلم وهو أَنُْفِسِهْم﴾، َعَىل َكذَبُوا َكيَْف ﴿انُْظْر باللسان،
اآلخرين، وعىل النفس عىل اعتداء والتكذيب يَْظِلُموَن﴾. َكانُوا َوأَنُْفَسُهْم ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا
﴿أََرأَيَْت اليتيم، لحقوق إنكار بالدين والتكذيب أَِثيٍم﴾. ُمْعتٍَد ُكلُّ إِال ِبِه يَُكذُِّب ﴿َوَما
أَْلِسنَتُُهُم ﴿َوتَِصُف اللسان، فعل فالكذب اْليَتِيَم﴾. يَدُعُّ الَِّذي َفذَِلَك * يِن ِبالدِّ يَُكذُِّب الَِّذي
ُقبٍُل ِمْن ُقدَّ َقِميُصُه َكاَن ﴿إِْن الربهان، يدحضه والكذب اْلُحْسنَى﴾. َلُهُم أَنَّ اْلَكِذَب

اْلَكاِذِبنَي﴾. ِمَن َوُهَو َفَصَدَقْت
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املعرفة

أَْصَحاُب أُوَلِئَك ِبآيَاِتنَا َوَكذَّبُوا َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن الجحيم، يف املكذبني عقاب والسادس:
يَْفُسُقوَن﴾، َكانُوا ِبَما اْلَعذَاُب ُهُم يََمسُّ ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا ﴿َوالَِّذيَن فيها، يعذبون اْلَجِحيِم﴾.
وال النَّاِر﴾. أَْصَحاُب أُوَلِئَك َعنَْها َواْستَْكَربُوا ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا ﴿َوالَِّذيَن النار، أصحاب ومن
أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ال َعنَْها َواْستَْكَربُوا ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ السماء، أبواب لهم تفتح
العاقبة عىل للتأكيد مرات عرش من أكثر ِلْلُمَكذِِّبنَي﴾ يَْوَمِئٍذ ﴿َويٌْل آية، وتتكرر َماءِ﴾. السَّ
الكذب ألن الدابر وقطع بالغرق الدنيا يف يعاقبون أيًضا. الدنيا ويف اآلخرة يف والعقاب
ِبآيَاِت ﴿َكذَّبُوا بذنوبهم، يهلكون واملكذبون لألعمال. إحباط التكذيب العمى. إىل يؤدي
َكذَّبُوا الَِّذيَن اْلَقْوِم إَِىل اذَْهبَا ﴿َفُقْلنَا تدمريًا، ويدمرون ِبذُنُوِبِهْم﴾. َفأَْهَلْكنَاُهْم َربِِّهْم
تأخذهم َفأَْهَلْكنَاُهْم﴾، ﴿َفَكذَّبُوُه الهالك، التكذيب نتيجة تَْدِمريًا﴾. ْرنَاُهْم َفَدمَّ ِبآيَاِتنَا
جهنم، ويجدون َجاِثِمنَي﴾. َداِرِهْم يف َفأَْصبَُحوا الرَّْجَفُة َفأََخذَتُْهُم ﴿َفَكذَّبُوُه الرجفة،

اْلُمْجِرُموَن﴾. ِبَها يَُكذُِّب الَِّتي َجَهنَُّم ﴿َهِذِه
املايض، هو والتاريخ الحارض، هو الواقع وللمستقبل. وللتاريخ للواقع إنكار التكذيب
فعل أيًضا هو بل أخالقيٍّا، فعًال فقط ليس التكذيب املوت. بعد لإلنسان يقع ما واملستقبل

للمستقبل. بالنسبة ومجازفة ومخاطرة تاريخي وموقف معريف،
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التاسع الفصل

احلوار

املصطنع والخالف الطبيعي االختالف (1)

والرياح والنهار والليل واألرض السماء بني الطبيعي االختالف بني الكريم القرآن يفرق
األلسنة وأخريًا والرشاب واملاء والثمرات والزرع واألنعام والدواب والفلك واملوت والحياة
والجهل والحزبية والتعصب والشك للشقاق نتيحة املذموم املصطنع والخالف واأللوان،
وانفعاالته. وأهوائه اإلنسان لفعل نتيجة والثاني الكون، يف هللا ُسنة األول األفق. وضيق
َواْخِتالِف َواألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ الطبيعي، االختالف أنواع ملعظم جامعة آية وهناك
َماءٍ ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل َوَما النَّاَس يَنَْفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل
ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا
آيات يف الطبيعي االختالف هذا يفصل ثم يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم آليَاٍت َواألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ
َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتالِف َواألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ الكوني، االختالف بني تجمع أخرى
بتوزيع والنهار والليل مختلف، ونجومه وكواكبه بمجراته فالكون األَْلبَاِب﴾. ألُوِيل آليَاٍت
األرض ليحيي واألرض السماء بني يربط واملاء مختلفان. الحياة وأساليب بينهما الضوء
َوَما َوالنََّهاِر اللَّيِْل ﴿َواْخِتالِف البحر، يف ليجري الفلك لتدفع الرياح وكذلك موتها. بعد
ِلَقْوٍم آيَاٌت يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َمْوتَِها بَْعَد األَْرَض ِبِه َفأَْحيَا ِرْزٍق ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل
ِيف َلُكْم َ ذََرأ ﴿َوَما األلوان، مختلف الزرع تنبت واألرض دائبة. حركة يف فالكون يَْعِقلُوَن﴾.
﴿أََلْم حياة، إىل الهامدة األرض يحيل الذي املاء بفضل كله وذلك أَْلَوانُُه﴾. ُمْختَِلًفا األَْرِض
واألصفر، األخرض أَْلَوانَُها﴾، ُمْختَِلًفا ثََمَراٍت ِبِه َفأَْخَرْجنَا َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر
ويتعانق الزرع ويتشابك ُمْصَفرٍّا﴾. َفَرتَاُه يَِهيُج ثُمَّ أَْلَوانُُه ُمْختَِلًفا َزْرًعا ِبِه يُْخِرُج ﴿ثُمَّ



والواقع الوحي

َوالنَّْخَل َمْعُروَشاٍت وََغرْيَ َمْعُروَشاٍت َجنَّاٍت َ أَنَْشأ الَِّذي ﴿َوُهَو كالجنة، فيصبح النخيل
ثلج من عليها ما واألحمر، األبيض بني ألوانها مختلف والجبال أُُكلُُه﴾. ُمْختَِلًفا َوالزَّْرَع
والدواب والناس أَْلَوانَُها﴾. ُمْختَِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد اْلِجبَاِل ﴿َوِمَن حديد، من فيها وما
َكَذِلَك﴾. أَْلَوانُُه ُمْختَِلٌف َواألَنَْعاِم َوابِّ َوالدَّ النَّاِس ﴿َوِمَن كذلك، ألوانها مختلف واألنعام
أَْلَوانُُه ُمْختَِلٌف اٌب َرشَ بُُطونَِها ِمْن ﴿يَْخُرُج للناس، شفاء فيها ألبان بطونها من يخرج
آيَاِتِه ﴿َوِمْن وألسنتهم، ألوانهم يف البرش اختالف كله ذلك من وأهم ِللنَّاِس﴾. ِشَفاءٌ ِفيِه
املمدوح الطبيعي االختالف هو هذا َوأَْلَواِنُكْم﴾. أَْلِسنَِتُكْم َواْخِتالُف َواألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلُق

واحد. شكل يف والناس واحد، قالب يف الخلق صب معه يستحيل والذي
عن الناتج والتحزب والتعصب الشقاق فهو الطبيعي غري املصطنع االختالف أما
وهو املصالح، تضارب من ينشأ طارئ. مذموم اختالف وهو البرشية، واألهواء االنفعاالت
املواقف سمات وهي والضياع. والترشذم والتبعثر والتشتت التفرق إىل ويؤدي الوحدة ضد
شقاق، يف دائًما البرش َكِثريًا﴾. اْخِتالًفا ِفيِه َلَوَجُدوا ِهللا َغرْيِ ِعنِْد ِمْن َكاَن ﴿َوَلْو البرشية،
مثل فيها خالف ال الواضحة والحقيقة ُمْختَِلٍف﴾. َقْوٍل َلِفي َُّكْم إِن * اْلُحبُِك ذَاِت َماءِ ﴿َوالسَّ
يزال وال ُمْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُهْم الَِّذي * اْلَعِظيِم النَّبَِإ َعِن * يَتََساءَلُوَن ﴿َعمَّ امليعاد، يوم
َربَُّك﴾. َرِحَم َمْن إِالَّ * ُمْختَِلِفنَي يََزالُوَن ﴿َوَال هللا، رحمهم من إال الناس بني االختالف
إِال ِفيِه اْختََلَف ﴿َوَما تأويله، عىل الحق من يجيئهم ما بعد الناس يختلف أن والعجيب
عىل اختلفوا الذين الكتاب أهل نموذج وهو اْلبَيِّنَاُت﴾، َجاءَتُْهُم َما بَْعِد ِمْن أُوتُوُه الَِّذيَن
اْلِعْلُم﴾. َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن إِال اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن اْختََلَف ﴿َوَما جاءهم، ما بعد الحق
َلِفي اْلِكتَاِب ِيف اْختََلُفوا الَِّذيَن ﴿َوإِنَّ الحرب، وإىل بل الشقاق إىل االختالف حد ويصل
املسيح. السيد طبيعة وعىل الحق من جاءهم ما عىل النصارى اختلف لقد بَِعيٍد﴾. ِشَقاٍق
اختلفوا ِفيِه﴾. َفاْختُِلَف اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد موىس، كتاب عىل اليهود واختلف
وفرًقا وأحزابًا شيًعا وتفرقوا ِفيِه﴾. اْختََلُفوا الَِّذيَن َعَىل بُْت السَّ ُجِعَل ﴿إِنََّما رشيعته، عىل
ويقع َعِظيٍم﴾. يَْوٍم َمْشَهِد ِمْن َكَفُروا ِللَِّذيَن َفَويٌْل بَيْنِِهْم ِمْن األَْحَزاُب ﴿َفاْختََلَف وطوائف،
َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن إِال اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن اْختََلَف ﴿َوَما العلم، من يأتيهم ما بعد االختالف
ِمْن أُوتُوُه الَِّذيَن إِال ِفيِه اْختََلَف ﴿َوَما البينات، من يأتيهم ما وبعد بَيْنَُهْم﴾، بَْغيًا اْلِعْلُم
تَُكونُوا ﴿َوال بعدهم، أتت أمة لكل درس وهو بَيْنَُهْم﴾، بَْغيًا اْلبَيِّنَاُت َجاءَتُْهُم َما بَْعِد
ثم والوحدة االتفاق البرش يف األصل اْلبَيِّنَاُت﴾. َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن َواْختََلُفوا تََفرَُّقوا َكالَِّذيَن
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إىل سبيل وال َفاْختََلُفوا﴾. َواِحَدًة ًة أُمَّ إِال النَّاُس َكاَن ﴿َوَما واألهواء، املصالح عىل يختلفون
ِفيِه﴾. اْختََلُفوا الَِّذي َلُهُم َ ِلتُبنَيِّ إِال اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَْزْلنَا ﴿َوَما الكتاب، إىل العودة إال االتفاق
يَْختَِلُفوَن الَِّذي َلُهُم َ ﴿ِليُبنَيِّ الكتاب، إىل باالحتكام إال جديد من الحق معرفة إىل سبيل وال
﴿إِنَّ فيه، يختلفون كانوا ما والنصارى، اليهود السابقة، األمم عىل القرآن ويقص ِفيِه﴾.

يَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُهْم الَِّذي أَْكثََر اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل يَُقصُّ اْلُقْرآَن َهذَا
أم املمدوح الطبيعي االختالف يريدون. اختالف أي يختاروا أن الفلسطينيني فعىل
طبيعي وهو قضية، للود يفسد ال الرأي، يف اختالف األول املرذول؟ املصطنع االختالف
ومجموعها متعددة. وجهات من ممكن اليشء إىل فالنظر ممكن. فيه والتقارب البرش بني
والفصائل التحرير منظمة بني واملقاومة، السلطة بني وحماس، فتح بني كلية نظرة ن يكوِّ
االستسالم املحتل، العدو مع التعامل وكيفية الحق عىل خالف والثاني إليها. تنضم لم التي
املصالحة إىل سبيل ال الرأي تعارضيف وهو به، التمسك أم الحق عىل املساومة املقاومة، أم
ممقوت خالف فهو الثاني أما اتفاق. إىل ينتهي أن يمكن محمود اختالف األول بينهما.

الوطني. واالنقسام األهلية والحرب الدماء وسفك الحق ضياع إىل يؤدي

الحوار (2)

الخصوم، حاور فقد الكريم. القرآن مثل ومارسه الحوار قيمة أبرز سماوي كتاب يوجد ال
باعتبارهم بل استبعادهم، أو رفضهم دون الخصوم وكل واملنافق، واملرشك، الكافر،
فالحقيقة اقتناع. عن تبديلها يمكن اختيارات باعتبارهم اإليمان، لغياب إنسانية نماذج
أي مسبق حسم دون اتفاق إىل والوصول بالحوار، بينها الجمع يمكن الجوانب. متعددة
ودون ُمِبنٍي﴾، َضالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم أَْو َّا ﴿َوإِن األخرى، الجوانب من أحق الجوانب
واملصلحة. العقل إىل وأقرب وأنسب أصح املواقف أي وبيان بالحوار بل للعنف ممارسة
بمد الحوار ثقافة أنه مدعيًا املعارص الغرب يف شائعة الحوار كلمة أصبحت وقد
األديان، حوار عديدة، مسميات تحت اإلسالمية الثقافة خاصة الثقافات من غريه إىل يده
والجنوب، الشمال حوار الثقافات، حوار الحضارات، حوار املسيحي، اإلسالمي الحوار
األضعف هو اآلخر والطرف للغرب، العليا اليد تكون ما وعادة والغرب. الرشق حوار
وذلك واإلرهاب. والتخوين والتكفري والرفض والتعصب بالعنف التهامه خجًال واألكثر
الصليبية الحروب منذ التاريخي العداء من وتطهًرا والغرب، اإلسالم بني للتوتر تخفيًفا
أوروبا إىل واملسلمني العرب هجرة وزيادة الجديد، واالستعمار الحديث االستعمار حتى
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للحظات واستدعاء اليهودية، وقبل املسيحية بعد فيها الثاني الدين هو اإلسالم أصبح حتى
للهجرة الثاني القرن يف العربية إىل اليونانية من األول الرتجمة عرص منذ التاريخي الوفاق
الحضارة من الثاني الرتجمة عرص حتى اإلسالمية الفلسفة نشأة بفضلها كان والتي
الوسطى العصور منذ الغرب يف الحديثة العصور فنشأت الغربية، الحضارة إىل العربية
يف القديمة اآلداب إىل العودة عرص حتى عرش والثالث عرش الثاني القرنني يف املتأخرة
عرش السادس يف النهضة وعرص عرش، الخامس يف الديني واإلصالح عرش، الرابع القرن
يف التنوير يف وتستمر عرش، السابع يف موجود» إذن فأنا أفكر «أنا العقالنية، تبدأ أن قبل
العرشين. القرن أزمة يف الغرب يقع حتى عرش التاسع يف العلمي الفكر ويف عرش، الثامن
منذ األوروبي عرش التاسع القرن يف الثالث الرتجمة عرص يف ثانيًا الوفاق ظهر وقد

الحديثة. العربية النهضة قامت أساسها عىل التي التنوير فلسفة وترجمة الطهطاوي
النقاش أي الحقيقي باملعنى ثالث مرات، ثماني القرآن يف «الحوار» لفظ ورد وقد
بعد به آمنوا الذين املسيح السيد حواريي عىل يطلق الذي املجازي باملعنى وخمس الحر،

الصحابة. مثل به واقتناعهم لهم حواره
وطرفا مرتني، الحوار موضوعات هي الحقيقي باملعنى للحوار الثالثة واملعاني
﴿َفَقاَل والسلطة، الثروة والبنون، املال املادة، هو األول الحوار فموضوع مرة. الحوار
عىل الحوار طريف أحد ظن فقد نََفًرا﴾. َوأََعزُّ َماًال ِمنَْك أَْكثَُر أَنَا يَُحاِوُرُه َوُهَو ِلَصاِحِبِه
باملال اآلخر الطرف من قوة أكثر أنه للمتحاور نموذًجا باعتباره بل تعيينه دون اإلطالق
املال صاحب من فضًال أكثر اليتيم الفقري يكون وقد خالصة. دنيوية أمور وهي والعشرية
كثرية فئة غلبت قليلة فئة من وكم الكيف. عىل فضًال يعطي ال فالكم الكثري. والنفر الوفري
ِبالَِّذي أََكَفْرَت يَُحاِوُرُه َوُهَو َصاِحبُُه َلُه ﴿َقاَل املعنوي، الفضل هو الثاني واملعنى هللا. بإذن
ذلك يفعل من تراب؟ من خلقه الذي بالخالق اإلنسان يكفر فكيف تَُراٍب﴾. ِمْن َخَلَقَك
الثاني واملعنى الدنيا، يف الفضل األول املعنى السليم. والحس والفطرة البداهة أنكر فقد
النفس. يف والثاني البدن يف األول الروح. يف والثاني املادة، يف األول اآلخرة. يف الفضل
َزْوِجَها ِيف تَُجاِدلَُك الَِّتي َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َقْد الزوجني، مثل الحوار طرفا هما الثالث واملعنى
يبحث األضعف فالطرف بَِصريٌ﴾. َسِميٌع هللاَ إِنَّ تََحاُوَرُكَما يَْسَمُع َوهللاُ ِهللا إَِىل َوتَْشتَِكي
بعدما هللا إىل تشتكي الرجل أمام األضعف الطرف هي واملرأة لينرصه. ثالث طرف عن

حقوقها. عن للدفاع زوجها مع جدالها ينفع لم
يف وناقشوه نبوته، يف املسيح السيد حاوروا الذين الحواريون هم املجازي واملعنى
ِباهللِ﴾. آَمنَّا ِهللا أَنَْصاُر نَْحُن اْلَحَواِريُّوَن ﴿َقاَل ونارصوه، ونرصوه به، واقتنعوا رسالته،
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ِلْلَحَواِريِّنَي َمْريََم ابُْن ِعيَىس ﴿َقاَل املسيح، السيد سؤال عىل ردٍّا أو منهم اعرتاًفا ذلك ويكون
إَِىل أَْوَحيُْت ﴿َوإِذْ لهم، هللا من إيحاءً أو منهم اقتناًعا ذلك يكون وقد ِهللا﴾. إَِىل أَنَصاِري َمْن
عيني برهان بعد إال الحواريون يؤمن ولم آَمنَّا﴾. َقالُوا َوِبَرُسوِيل ِبي آِمنُوا أَْن اْلَحَواِريِّنَي
يَْستَِطيُع َهْل َمْريََم ابَْن ِعيَىس يَا اْلَحَواِريُّوَن َقاَل ﴿إِذْ السماء، من مائدة إنزال حيس، ودليل
الحيس والدليل به. آمنوا عليهم هللا أنزلها فلما َماءِ﴾. السَّ مَن َماِئَدًة َعَليْنَا َل يُنَزِّ أَن َربَُّك

العقيل. الدليل من العجل عبادة يف الحسية لطبيعتهم لليهود اقناًعا أكثر يكون ربما
فالحوار عدل. ثالث طرف وبحضور واملعنوي املادي املستويني عىل ممكن إذن الحوار
يف ونارصهم العربية، التنمية خطط الغرب دعم ما إذا ماديٍّا ممكن والغرب العرب بني
تصبح هنا كتاباته. ويف إعالمه أجهزة يف اإلسالم صورة ن وحسَّ الفلسطينية، القضية
بوجهة مقتنع طرف كل متفاهمني. الحوار، يف طرفني املتوسط األبيض البحر يف الضفتان
دون أرادت إذا العدل الثالث الطرف أمريكا تكون وربما ومصالحه. اآلخر الطرف نظر
املادي التعاطف إىل املعنوي التعاطف من تنتقل أن بعد روسيا أو الغرب إىل تنحاز أن

الحوار. يكتمل حتى

خري الصلح (3)

أجل من بالقاهرة الفلسطينية الوطنية املصالحة مؤتمر فيه ينعقد الذي الوقت هذا يف
وحدة عىل حفاًظا واملقاومة الفلسطينية السلطة بني وحماس، فتح بني الخالف تجاوز
يسيطر وطنية وحدة حكومة أو قادمة يمينية حكومة مواجهة يف الفلسطيني الشعب
رئييس كمصدر الكريم القرآن يف الصلح موضوع يربز الوسط، اليمني أو اليمني عليها

الوطني. والوفاق املصالحة تدعيم عىل القادرة السياسية الوطنية للثقافة
وجوهري رئييس موضوع الصلح إن أي مرة، وثمانني مائة «صلح» مصدر ورد فقد
وهو األطراف، بني املصالحة بمعنى فقط مرة عرشة اثنتي ورد الناس. حياة ويف القرآن يف
األرض يف واإلصالح الخري فعل بمعنى الباقية واملرات الناس. بني الخالف لنزع املقصود
األرض. يف اإلصالح وهو أعم منظور من جزء الناس بني فالصلح والصالحات. والصالح

معاٍن: بستة املصالحة بمعنى «صلح» لفظ ورد وقد
املتنازعة، األطراف ِمن َمن بني الصلح عن النظر برصف خري ذاته حد يف الصلح أن األول:
الوسط الحلول يف الرغبة وعدم األنفس شح .﴾ حَّ الشُّ األَنُْفُس ِت َوأُْحِرضَ َخرْيٌ ْلُح ﴿َوالصُّ
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هو اآلخر بالطرف التضحية إىل ذلك أدى ولو حتى األعىل بالحد واملطالبة والتصلب
الطوية، وحسن الخاطر، وطيبة النفس، كرم إىل الصلح يحتاج الصلح. منع يف السبب

القلب. وسماحة
يف الصلح عىل سابق الخاصة الحياة يف فالصلح الزوجني. بني الصلح الثاني: واملعنى
يف الصلح عىل فالقادر ُصْلًحا﴾. بَيْنَُهَما يُْصِلَحا أَْن َعَليِْهَما ُجنَاَح ﴿َفال العامة، الحياة
وهو كذلك، النفسيون املحللون يقرره ما وهو الخارج، يف املصالحة عىل قادر الداخل
الطرفني؛ بني املعلنة أو الخفية والحرب والخالف والنزاع الرصاع من الرضرين أهون
﴿َوبُُعوَلتُُهنَّ طالقها، من خري الزوجة رد وكان هللا. عند الحالل أبغض الطالق كان لذلك
إِْصالًحا يُِريَدا ﴿إِْن املتصالحني، بني يوفق وهللا إِْصالًحا﴾. أََراُدوا إِْن ذَِلَك ِيف ِهنَّ ِبَردِّ أََحقُّ

بَيْنَُهَما﴾. هللاُ ِق يَُوفِّ
ليس األرسة داخل صلح أيًضا وهو الويصواملوىصعليه، بني الصلح هو الثالث: واملعنى
أَْو َجنًَفا ُموٍص ِمْن َخاَف ﴿َفَمْن عليه، واملوىص الويص بني بل املرة هذه الزوجني بني
الحتمال نظًرا الطرفني بني املصالح تتعارض فقد َعَليِْه﴾. إِثَْم َفال بَيْنَُهْم َفأَْصَلَح إِثًْما
املوىص وممتلكات أموال يف الويصطمًعا عىل الشخصية واملصالح وامليول األهواء سيادة
الويص يحكر ال حتى الزوجات تعدد حلل لذلك أنثى؛ كانت إذا هو فيه طمًعا أو عليه
هناك اليوم. وجود له يعد لم سبب وهو مالها، يف طمًعا يزوجها فال عليها املويص عىل
الويص. من بدًال الدور بهذا للقيام املدني واملجتمع الدولة ومؤسسات الحسبي املجلس
أو املكان أو الدم رابطة بينهم جماعة أي بني أي اإلخوة بني الصلح الرابع: واملعنى
النسب يف فاالتفاق أََخَويُْكْم﴾. بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن الفكر، أو املصلحة
نزاع وال اإلخوة بني قتال فال الصلح. يوجب املصلحة يف أو الهدف يف أو الجرية يف أو

الواحد. اإليمان رابطة بينهم إخوة واملؤمنون بينهم.
وماؤهم البرشية. أو اإلنسانية رابطة فبينهم الناسجميًعا. بني الصلح الخامس: واملعنى
هو البرش بني فالسالم النَّاِس﴾. بنَْيَ َوتُْصِلُحوا َوتَتَُّقوا تََربُّوا ﴿أَْن بينهم، فيما حرام
فعل أي صدقة إما ببعض بعضهم الناس يربط وما االستثناء. هو والرصاع األساس،
َمْن ﴿إِال الناس، بني اإلصالح أو املنكر عن والنهي باملعروف األمر أي النصح أو الخري،
والتناصح الخري عىل تجتمع فالناس النَّاِس﴾. بنَْيَ إِْصالٍح أَْو َمْعُروٍف أَْو ِبَصَدَقٍة أََمَر

والعدوان. الرش عىل وليس
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ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِْن الفتنة، ساعة املتقاتلني بني الصلح األهم، وهو السادس: واملعنى
فالصلح كالهما أو الحق إىل فريق رجع وإن بَيْنَُهَما﴾. َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي
إىل أقرب البني ذات فإصالح َوأَْقِسُطوا﴾. ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا َفاءَْت ﴿َفِإْن واجب،
وأموالهم املسلمني دماء بَيْنُِكْم﴾. ذَاَت َوأَْصِلُحوا هللاَ ﴿َفاتَُّقوا العامة، واملصلحة التقوى
يده هابيل قدم ما هابيل لقتل يده قابيل مد وإلن عليهم. حرام وأنفسهم وأعراضهم
حرام وحماس فتح فدم أخيه. دم وبحرمة بالعدوان القاتل األخ يبوء حتى أخيه لقتل
يف كالزوجني وهما رش. النزاع ألن يجوز ال بينهما والشقاق بعض، عىل بعضهما
وحماس الكربى املنظمة هي فتح كانت األيام من يوم ويف الواحدة. الفلسطينية األرسة
املجلس يف األغلبية لها الكربى هي حماس وأصبحت األحوال تبدلت ثم الصغرى. هي
والقتال يتقاتلون، واجب. بينهما الصلح إخوة. وهما الفلسطيني. الشارع ويف الترشيعي

يجوز. ال الواحدة األرسة داخل
ومن والعفو. والتقوى لإليمان نتيجة العام اإلصالح من جزء األطراف بني الصلح
يف واإلفساد الفساد ضد اِلَحاِت﴾ الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا ﴿الَِّذيَن الصالحة، األعمال أتت هناك
سنة واإلصالح الصالحني. مآل والجنة صالح األنبياء أحد ي ُسمِّ لذلك الناس. وبني األرض
تصارعتا ومهما وحماس فتح اختلفت مهما لذلك املصلح؛ من املفسد يعلم وهللا األنبياء.
بأمر خري والصلح بينهما. الخصام وال النزاع يجوز فال املنظور يف وتباعدتا السلطة عىل
يمنع ال الطريقة يف واالختالف الغاية. يف االتفاق من يمنع ال الوسيلة يف الخالف القرآن.
نتائج اختالف واالتفاق، االختالف يف نموذج الصهيوني والعدو الهدف. يف االتفاق من
فهل بينهما. اقتتال دون ائتالفية حكومة قيام وإمكانية الكبريين الحزبني بني االنتخابات

الصهيوني؟ العدو من اإلسالم بمبادئ التزاًما أقل الفلسطينيون يكون

الخصام؟ يجوز هل (4)

تعددية من فبالرغم الحق. يف االختصام يجوز ال الخصام؟ يجوز فهل خري الصلح كان إذا
كما فيه االختصام يجوز فال حق هللا كان وملا الحق. موضوعية ينفي ال ذلك أن إال املنظور
َربِِّهْم﴾. ِيف اْختََصُموا َخْصَماِن ﴿َهذَاِن الناس، مصالح يف وال الوطن يف االختصام يجوز ال
َلَديَّ تَْختَِصُموا ال ﴿َقاَل رسله، خالل من واضًحا الحق أرسل وقد هللا عند يختصم وكيف
يمكن عنهما خارجة الخصيمني بني موضوعية حقيقة فهناك ِباْلَوِعيِد﴾. إَِليُْكْم ْمُت َقدَّ َوَقْد
حقيقة أيًضا القيامة يوم نسبية. انفعالية هوائية موضوع بال فالذات إليها. االحتكام
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املوت فبعد تَْختَِصُموَن﴾. َربُِّكْم ِعنَْد اْلِقيَاَمِة يَْوَم إِنَُّكْم ﴿ثُمَّ املختصمني، بني موضوعية
والرغبات واألهواء النظر وجهات خارج عليها خالف ال التي املوضوعية الحقيقة تظهر
األَْعَىل ِباْلَمِأل ِعْلٍم ِمْن ِيلَ َكاَن ﴿َما األعىل»، «املأل املوضوعية الحقيقة تسمى وأحيانًا وامليول.
يختصمون، زالوا ما وهم القيامة يوم الواحدة الصيحة الناس تأخذ وقد يَْختَِصُموَن﴾. إِذْ
خصام. كل من أبلغ فالواقع ُموَن﴾. يَِخصِّ َوُهْم تَأُْخذُُهْم َواِحَدًة َصيَْحًة إِال يَنُْظُروَن ﴿َما
الضفة، يف الوطنية السلطة بني وحماس، فتح بني خالف كل من أبلغ غزة عىل والعدوان

غزة. يف القطاع وحكومة
مريم آل اختصم فقد وداود. وصالح ومريم إبراهيم األنبياء، تاريخ ذلك عىل والشاهد
ولم الوحي من الخرب الرسول عرف وقد يَْختَِصُموَن﴾. إِذْ َلَديِْهْم ُكنَْت ﴿َوَما يكفلها، أيهم
يَْختَِصُموَن، ِفيَها َوُهْم ﴿َقالُوا الجنة، يف إبراهيم قوم اختصم كذلك بينهم. حاًرضا يكن
﴿َوَلَقْد هللا، لعبادة دعوته يف صالح قوم اختصم كما ُمِبنٍي﴾. َضالٍل َلِفي ُكنَّا إِْن تَاهللِ
تسور وقد يَْختَِصُموَن﴾. َفِريَقاِن ُهْم َفِإذَا هللاَ اْعبُُدوا أَِن َصاِلًحا أََخاُهْم ثَُموَد إَِىل أَْرَسْلنَا
أخاه نعجة وتسعون تسع وله أخ سأل إذ بينهما يفصل أن داود وسألوا املحراب خصمان
عن تعبريًا يشء أي ألخيه يكون وال يشء كل له يكون حتى الواحدة نعجته يعطيه أن
اْلِمْحَراَب﴾، ُروا تََسوَّ إِذْ اْلَخْصِم ُ نَبَأ أَتَاَك ﴿َوَهْل يملكون، ال ومن يملكون من بني الرصاع
َفاْحُكْم بَْعٍض َعَىل بَْعُضنَا بََغى ﴿َخْصَماِن شك، أدنى بال اآلخر عىل أحدهما بغي وهو
يتخاصمون النار أهل ويظل األنبياء. شيمة بالحق، بينهما داود حكم وقد .﴾ ِباْلَحقِّ بَيْنَنَا
وهم لها، ناكرين بها، جاحدين النَّاِر﴾، أَْهِل تََخاُصُم َلَحقٌّ ذَِلَك ﴿إِنَّ بها، يفاجئُوا حتى

بها. محروقون
َقْوٌم ُهْم بَْل َجَدًال إِال َلَك بُوُه َرضَ ﴿َما للحق، إنكار والجدل للجدل. نتيجة والخصام
من ُخلق كيف اإلنسان عرف ولو ا. حقٍّ والباطل باطًال الحق قلب والجدل َخِصُموَن﴾.
َخِصيٌم ُهَو َفِإذَا نُْطَفٍة ِمْن اِإلنَْساَن ﴿َخَلَق فيه، جادل وملا الحق يف اختصم ملا نطفة
وهو يشء أعظم يف ويجادل النطفة وهي يشء أضعف من ُخلق أنه يرى ال إنه بل ُمِبنٌي﴾،

ُمِبنٌي﴾. َخِصيٌم ُهَو َفِإذَا نُْطَفٍة ِمْن َخَلْقنَاُه أَنَّا اِإلنَْساُن يََر ﴿أََوَلْم الحق،
أو سلطة يف طمًعا بلسانه يجادل ولكنه بقلبه بالحق عارًفا الخصم يكون وقد
يف ما كان وإن اْلِخَصاِم﴾. أََلدُّ َوُهَو َقْلِبِه ِيف َما َعَىل هللاَ ﴿َويُْشِهُد قيادة، أو ريادة أو منصب
ومعرفة وتغيريها، املواقف ازدواجية من الخصام ينشأ الخصام. نشأ ملا اللسان عىل القلب
يف تلجلجه يكشف مبني. غري أحيانًا الخصم يكون ذلك ومع به. االعرتاف وعدم الحق
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َغرْيُ اْلِخَصاِم ِيف َوُهَو اْلِحْليَِة ِيف ُ أ يُنَشَّ ﴿أََوَمْن عنه، التعبري وييسء هلل. مخالفته عن الحق
ذلك ومع الباطل. عن التعبري يف ومصطنعة الحق، عن التعبري يف طبيعية فالبالغة ُمِبنٍي﴾.
﴿َوال األيام، من يوم يف الحق إىل يعود ألنه بالرفق للحق واملخالف باللني، الخائن يؤخذ

َخِصيًما﴾. ِلْلَخاِئِننَي تَُكْن
شعب حقوق وهي بينهما املوضوعي للحق إنكار وحماس فتح بني فالخصام ثَمَّ، وِمن
الواقع بني خالف هو إنما نيلها. إىل الطريق ويعلم يعلمها وكالهما فيها. وجدال فلسطني،
بني والرمح، الدرع بني املستحيل، وليس والصعب املمكن بني واآلجل، العاجل بني واملثال،
صحيح. وكالهما اآلخر. ومطالب النفس مطالب بني والكيل، الجزئي بني والكثري، القليل
بَيْنَُهْم﴾. ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ الخصام، من خري واملصالحة القطيعة، من خري الحوار
بقاء الدولة، جانب من والحكومة الثورة جانب من املقاومة بقاء عديدة. وسائل ولذلك
الوطنية والسلطة واألخرية، األوىل املرجعية بنائها إعادة بعد الفلسطينية التحرير منظمة

والدولية. واملحلية الداخلية للظروف وفًقا والعطاء واألخذ للمفاوضات الحكومة أي
البديهية املوضوعات يف وال املوضوعية الحقائق يف وال الحق، يف االختصام إذن يجوز ال
ذَِلَك ﴿إِنَّ الحق، عن عيونهم عميت الذين النار أهل إال يتخاصم ال العني. رؤية املرئية
بعضهم الطرفني كال أو اآلخر عىل الطرفني أحد بغي الخصام النَّاِر﴾. أَْهِل تََخاُصُم َلَحقٌّ
بالحق. بينهما والحكم املصالحة لتحقيق مرص مثل ثالث طرف إىل حاجة يف بعض عىل
خري، فالصلح املصالحة. يف راغبًا أيًضا بطبيعته فإنه خصيًما بطبيعته اإلنسان كان وإذا

الجدل. عىل واليقني التفرق، عىل والوحدة الخصام، عىل الخري تغليب إىل ويحتاج

أحسن هي بالتي وجادلهم (5)

مفهوم والخصومة والحوار والربهان الدليل مع الكريم القرآن يف املعرفية املفاهيم من
مقابل يف والشعر واملغالطة الخطابة مع الظن منطق املنطق، علم أقسام أحد وهو الجدل،

والربهان. والقياس والعبارة املقوالت اليقني، منطق
أي فعًال، وعرشين خمسة مرة، وعرشين تسًعا الكريم القرآن يف «الجدل» ذُكر وقد
صيغتني: يف اسًما فقط مرات وأربع الحوار، أشكال من وشكل وممارسة فعل الجدل إن
هو كما منطقية قواعد له نظريٍّا موضوًعا أو جوهًرا ليس الجدل إن أي وجدال، جدل

املنطق. علم يف الجدل يف الحال
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مرة. وعرشين ست األغلب وهو املذموم الجدل األول اتجاهني. يف اللفظ واستُعمل
هو القرآن يف الجدل معاني عىل الغالب فاالتجاه فقط. مرات ثالث املمدوح والجدل
األنبياء املجادلني، أو واآلخرة الدنيا الجدل، وقت يف إما املعاني هذه تحليل ويتم الرفض.
موضوع أو الشيطان أو ذاته حد يف واإلنسان واليهود، والكفار، والكذابني، أقوامهم، مع

ذاته. هللا يف أو آياته أو هللا أسماء يف أم الباطل أم العلم أم الحق الجدل
﴿َهأَنْتُْم األخرى، الحياة يف ممكن غري فإنه الدنيا الحياة يف ممكنًا الجدال كان فإذا
َعَليِْهْم يَُكوُن َمْن أَْم اْلِقيَاَمِة يَْوَم َعنُْهْم هللاَ يَُجاِدُل َفَمْن نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َعنُْهْم َجاَدْلتُْم َهُؤالءِ
تنكشف حيث اآلخرة يف ممكنًا يكون فكيف ممكنًا الدنيا يف التمويه كان وإذا َوِكيًال﴾.
نَْفٍس ُكلُّ تَأِْتي ﴿يَْوَم اآلخرة، يف نفسه عن يجادل أن اإلنسان يستطيع فال الحقائق؟
وليس املقياس هو فالعمل يُْظَلُموَن﴾. ال َوُهْم َعِمَلْت َما نَْفٍس ُكلُّ َوتَُوىفَّ نَْفِسَها َعْن تَُجاِدُل
يَُجاِدُل ﴿َفَمْن القيامة، يوم أحد عن يجادل أن أحد يستطيع وال فردية واملسئولية الجدال.

أحد. عن وكيًال يكون أحد فال َوِكيًال﴾. َعَليِْهْم يَُكوُن َمْن أَْم اْلِقيَاَمِة يَْوَم َعنُْهْم هللاَ
الجدل، وأكثر قومه نوح جادل فقد وأقوامهم. األنبياء بني أساًسا الجدل ويكون
أقوامهم. إقناع يف األنبياء رغبة عىل يدل مما ِجَداَلنَا﴾ َفأَْكثَْرَت َجاَدْلتَنَا َقْد نُوُح يَا ﴿َقالُوا
َعْن ذََهَب ا ﴿َفَلمَّ لوط، قوم يف ويعقوب بإسحاق برشوه الذين املالئكة إبراهيم جادل كما
واالقتناع، اإلقناع النبي فوظيفة لُوٍط﴾. َقْوِم ِيف يَُجاِدلُنَا ى اْلبُْرشَ َوَجاءَتُْه الرَّْوُع إِبَْراِهيَم
عقيم الجدل ألن يعملون بما أعلم فاهلل عليهم يرد أن دون الرسول محمد قوم جادل كما
تَْعَملُوَن﴾. ِبَما أَْعَلُم هللاُ َفُقِل َجاَدلُوَك ﴿َوإِْن العناد، عىل إرصار فالجدال بنتيجة، يأتي ال
يَْختَانُوَن الَِّذيَن َعِن تَُجاِدْل ﴿َوال أنفسهم، يختانون الذين الكذابني مع الجدال ويكون
أََساِطريُ إِال َهذَا إِْن َكَفُروا الَِّذيَن يَُقوُل يَُجاِدلُونََك َجاءُوَك إِذَا ﴿َحتَّى الكفار، ومع أَنُْفَسُهْم﴾،
الكافر. عند يتوافر ال ما وهو الحق إىل والتحول اإلقناع إمكانية يتطلب الجدال ألن األَوَّلنَِي﴾
ألن ِليَُجاِدلُوُكْم﴾ أَْولِيَاِئِهْم إَِىل َليُوُحوَن يَاِطنَي الشَّ ﴿َوإِنَّ الشيطان، من الجدل يكون وقد
﴿َوَكاَن مجادل، بطبيعته واإلنسان والخداع. والتمويه باطًال الحق لقلب رمز الشيطان
أساطري مجرد بأنه الحق باتهام كفروا الذين الجدل ويدفع َجَدًال﴾. ءٍ َيشْ أَْكثََر اإلِنَْساُن

األَوَّلنَِي﴾. أََساِطريُ إِال َهذَا إِْن َكَفُروا الَِّذيَن يَُقوُل يَُجاِدلُونََك َجاءُوَك إِذَا ﴿َحتَّى األولني،
عن والجدل رصاخ مجرد جهل عن فالجدل علم. عن بل جهل عن يكون ال والجدل
ُهًدى َوال ِعْلٍم ِبَغرْيِ ِهللا ِيف يَُجاِدُل َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن الحقيقة، إىل الوصول عىل قادر علم
األهواء أي الشيطان هو البديل فإن علم ذي غري املجادل كان وإن ُمِنرٍي﴾. ِكتَاٍب َوال
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َويَتَِّبُع ِعْلٍم ِبَغرْيِ ِهللا ِيف يَُجاِدُل َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن الشخصية، وامليول والرغبات واملصالح
سفسطة الباطل يف فالجدل الحق. يف بل الباطل يف جدًال يكون وال َمِريٍد﴾. َشيَْطاٍن ُكلَّ
َكاَن َفَكيَْف َفأََخذْتُُهْم اْلَحقَّ ِبِه ِليُْدِحُضوا ِباْلبَاِطِل ﴿َوَجاَدلُوا وخداع، وتمويه ومغالطة
ِبِه ِليُْدِحُضوا ِباْلبَاِطِل َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َويَُجاِدُل الحق، لدحض الباطل يف الجدال ِعَقاِب﴾.
﴾ َ تَبنَيَّ َما بَْعَد اْلَحقِّ ِيف ﴿يَُجاِدلُونََك عناًدا، يكون ألنه الحق يف يكون ال الجدال .﴾ اْلَحقَّ

التسليم. إال الحق بيان بعد وليس
وآيات هللا وأسماء هللا مثل فيها جدل ال التي املوضوعات فهي الجدل موضوعات أما
إرسال عىل قادر وهو هللا يف يكون ال فالجدال والتسليم. البداهة موضوعات وهي هللا.
ِيف يَُجاِدلُوَن َوُهْم يََشاءُ َمْن ِبَها َفيُِصيُب َواِعَق الصَّ ﴿َويُْرِسُل فيه، يجادل من عىل الصواعق
﴿أَتَُجاِدلُونَِني املزيفة، اآللهة أسماء مثل مضمون أي من خاوية أسماء يف يكون وال ِهللا﴾.
يف للجدل موضوع بأنه الحق اآللهة وصف يمكن وال َوآبَاُؤُكْم﴾. أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءٍ ِيف
جدال وال َجَدًال﴾. إِال َلَك بُوُه َرضَ َما ُهَو أَْم َخرْيٌ أَآِلَهتُنَا ﴿َوَقالُوا خري، اآللهة تعدد أن حني
الَِّذيَن إِالَّ ِهللا آيَاِت ِيف يَُجاِدُل ﴿َما مرئية، حسية مشاهدة، واضحة بينة ألنها هللا آيات يف
ِهللا آيَاِت ِيف يَُجاِدلُوَن ﴿الَِّذيَن وقوة، ومعرفة سلطان دون يكون فيها والجدال َكَفُروا﴾
ِهللا آيَاِت ِيف يَُجاِدلُوَن الَِّذيَن إَِىل تََر ﴿أََلْم ذكاء، وال لهم عقل ال وهم أَتَاُهْم﴾. ُسْلَطاٍن ِبَغرْيِ
َلُهْم َما آيَاِتنَا ِيف يَُجاِدلُوَن الَِّذيَن ﴿َويَْعَلَم يشء، إىل بجدلهم ينتهون وال ُفوَن﴾. يُْرصَ أَنَّى

َمِحيٍص﴾. ِمْن
ِبالَِّتي إِال اْلِكتَاِب أَْهَل تَُجاِدلُوا ﴿َوال الكتاب، أهل مع الجدل فهو الحسن الجدل أما
وقبول بسماحة أحسن هي بالتي الكتاب أهل بجدال إلهي أمر هناك بل أَْحَسُن﴾. ِهَي
﴿َفَمْن الحج، يف فسوق وال رفث وال جدال وال أَْحَسُن﴾. ِهَي ِبالَِّتي ﴿َوَجاِدْلُهْم ومحبة،
الضغائن يورث الجدل ألن ﴾ اْلَحجِّ ِيف ِجَداَل َوال ُفُسوَق َوال َرَفَث َفال اْلَحجَّ ِفيِهنَّ َفَرَض
إليه، وينترص هللا يسمعه منه وتحررها حقوقها ألخذ زوجها مع املرأة وجدال القلوب. يف
فمن تََحاُوَرُكَما﴾. يَْسَمُع َوهللاُ ِهللا إَِىل َوتَْشتَِكي َزْوِجَها ِيف تَُجاِدلَُك الَِّتي َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َقْد

مظاهرتها. وعدم املعارشة املرأة حق
والسفسطة الخطابة مع الظن منطق من جزء املنطق علم يف الحال هو كما الجدل
األول والقياس. والعبارة املقوالت مع اليقني منطق من جزء الربهان أن حني يف والشعر

مقبول. والثاني مرفوض،
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العارش الفصل

السؤال فلسفة

املعارصة وحياتنا الفلسفة (1)

فلسفة»، «بالش مثل بالفلسفة خاصة اليومية لغتنا يف السلبية التعبريات بعض هناك
وال يحل ال الذي اللغو املفيد، وغري املفهوم غري الزائد الكالم وتعني علينا»، بتتفلسف «إنت
أحكام دون الحر والنظر العقل إعمال الفلسفة كذلك. ليست الفلسفة أن حني يف يربط،
ما، لشعب معني وثقايف واجتماعي سيايس واقع يف اجتماعية أو سياسية أو دينية مسبقة
وليس االجتماعي، التغري أجل من النقدي العقل طريق عن محددة، تاريخية مرحلة يف
عن البحث أجل من رضورية فهي القائم. الوضع عىل لإلبقاء التربيري العقل طريق عن

العميل. أو النظري اليقني
إىل االنتصار من كلها التاريخية املرحلة لتغري نظًرا القدماء عن املنقول الفلسفة ليست
الفلسفة أن كما الحديث. الغرب إىل القديم اليونان من الحضارية الظروف وتغري االنكسار،
يف والطرقية الفلسفة، يف واإلرشاقية الكالم، يف األشعرية واحد، جانب عىل استقرت القديمة
وتحولت والسياسية. الدينية السلطتني مع واتحدت الفقه، يف األربعة واملذاهب التصوف،
إىل القدماء من املنقول وتجاوز اإلبداع هي الفلسفة العامية. األمثال يف شعبية ثقافة إىل
بل بالرواية العالم ليس «املبدع»، بل «الحافظ» هو ليس فالعالم الجديد. املبدع إىل املحدثني
املجهول. من املعلوم استنباط السطور، بني ما قراءة بل املعلومات ليس فالعلم بالدراية.
وعرًضا. ترجمة النخبة تبنتها والتي الغرب من الوافدة تلك هي الفلسفة وليست
مزيفة، أحيانًا إشكاالتها أخرى. مخالفة بيئة يف زرعها ويعاد مخالفة، بيئة يف نبتت فقد
نهاية يف أننا حني يف األوروبية الحديثة العصور عن تعرب عدمية. أو أحادية وحلولها
الغرب يف الحديثة العصور نهاية عن تعرب الغربية املعارصة والفلسفة الوسيط. عرصنا
فلسفة كل العربية. النهضة وفجر الديني اإلصالح منذ الحديثة عصورنا بداية يف ونحن
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أخرى إىل حضارة من تنقل وال حضارتها. بها تمر التي التاريخية اللحظة عن تعرب
كما واحد مسار إىل كلها املسارات وتحولت التاريخي. مسارها عن الحضارة خرجت وإال
وقسمته الغربية، الحضارة مسار إىل الرشق يف كله العالم حضارات تحول يف الحال هو
تحقيبها لها بل الوسيط يف ليست اإلسالمية الحضارة أن مع وحديث، ووسيط قديم إىل
بالحديث يسمى وما اإلسالمي، االزدهار عرص هو األوروبي بالوسيط يسمى ما الخاص.

وامللخصات. الرشوح عرص اإلسالمي، األفول عرص هو األوروبي
الذي املعارص واقعنا هو النظري والتأمل الفلسفة، موضوع هو املعارصة حياتنا
التحرير فلسفات أولها الفعلية. ممارستها أجل من لها تنظريًا ويتطلب يفرضموضوعاته،
مثل املبارش العسكري االستعماري الغزو عاد أن بعد الوطني التحرر حركات الستكمال
الحرية فلسفات وثانيها القديم. الفقه يف األرضاملغصوبة وفقه فشته، عند املقاومة فلسفة
والتاريخي. واالجتماعي والسيايس الديني القهر مظاهر كل ضد اإلنسان لحرية تدعيًما
عند والنفسية وكانط، ديكارت عند العقلية الحرية فلسفات مع الحوار عن ذلك ويتم
العدالة فلسفات وثالثها سارتر. عند والوجودية مونييه، عند والشخصانية برجسون،
فلسفات مع والتعامل القومي الدخل توزيع وسوء والغنى الفقر قضية لحل االجتماعية
وما وعلمية، ومثالية ودينية وخيالية طوباوية اشرتاكية من أنواعه بكل االجتماعي العدل
ورابعها واملساواة. واملشاع واإلقطاع االستخالف نظريات من القديم املوروث يف يقابلها
مثل والعرقية الطائفية التجزئة أشكال كافة من األمة حماية عىل القادرة الوحدة فلسفات
عند الشهود وحدة ونظريات األملانية والرومانسية هيجل عند الغرب يف الوحدة فلسفات
التصوف يف سبعني ابن عند املطلقة والوحدة عربي، ابن عند الوجود ووحدة الفارض، ابن
املوروث يف لها وتأصيًال الذات عىل االعتماد أجل من الشاملة التنمية وخامسها اإلسالمي.
ويف والحيوانية، الطبيعية الثروات واستثمار األرض وإعمار التسخري نظريات يف القديم
الهوية فلسفات وسادسها وآسيا. الالتينية أمريكا يف واملستقلة املستدامة التنمية نظريات
والعلمانية السلفية بني الحايل االستقطاب من بدًال التاريخ يف واستمرارها األمة تحمى التي
وسابعها إقبال. محمد عند خاصة لدنيا أو الغرب يف والذاتية األنا فلسفات عىل واعتماًدا
اعتماًدا كيف إىل كم من تحويلهم أجل من الناس وحشد الجماهري تجنيد فلسفات وآخرها
العامة مفاهيم أو فريري عند املضطهدين تربية أو أورتيجا عند الجماهري ثورة عىل
مثل جديدة اجتماعية فعاليات من استحدث وما القديم املوروث يف والجمهور والخاصة

الوطنيني. واملثقفني والطلبة والفالحني العمال
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وباملوقف بالواقع الوعي من ملزيد املعارصة حياتنا يف رضورية إذن الفلسفة
دون الجماهريي الشعور يف حيٍّا زال ما الذي القديم باملوروث عالقتنا الحضاري،
أرضه، غري يف زرًعا النخبة، عقل يف أصبح الذي الحديث بالوافد وعالقتنا معه، القطيعة
وإدراك وتدبر تأمل إىل يحتاج الذي املعاش بالواقع وعالقتنا به، الجماهري ترتبط ولم
خالل من حديثة ثقافة من ورد بما أو القديم النفيس باملخزون الواقع مع مبارش وتعامل

الشعبية. والحكمة والفطرة بالبداهة أو اإلعالم
أعماق يف الدخول عىل القدرة هي بل املفهوم غري املعقد الكالم ليست إذن الفلسفة

لهم. ومطلبًا الناس حياة من جزءًا الفلسفة تصبح حينئٍذ وتغيريه. لفهمه الواقع

السؤال فلسفة (2)

فلسفة فال السؤال. فلسفة ياسربز املعارصسماه الغربي الفكر يف منهج والجواب السؤال
أو الدهشة عن يعرب الذي التساؤل إما وهو جواب، بال السؤال يكون وأحيانًا سؤال. بال

عليه. نظرية إجابة ال الذي
لألسئلة تجنبًا يجيب والفكر يسأل الواقع الفكر. عىل الواقع أولوية السؤال ويعني

ومماتهم. حياتهم يف للناس مفيدة عملية آثار عنها تنتج ال التي النظرية
«يسألونك». هي الصيغ من عديد بني من لذلك الكريم القرآن يف الشائعة والصيغة
واالقتصادية االجتماعية الحياة مظاهر عن أسئلة وهي مرة. عرشة خمس وردت وقد
وأزمات. مشاكل من يواجهونه وما وآراء، قضايا من للناس يعرض ما حول والسياسية

والعامة. الخاصة حياته يف اإلنسان يسألها أسئلة سبعة وهناك
عن سؤال وهو يجوز، ال وما له يجوز ما حياته، بأسلوب يتعلق ما األول: السؤال
موجوًدا ليس فاإلنسان الطَّيِّبَاُت﴾. َلُكُم أُِحلَّ ُقْل َلُهْم أُِحلَّ َماذَا ﴿يَْسأَلُونََك الحالل،
حاجة ورشع، رضورة الطبيعة وبني بينه أخالقي. موجود أيًضا هو بل فقط طبيعيٍّا
وأن الفطرة، عىل يولد اإلنسان وأن ة، خريِّ الطبيعة أن صحيح وامتناع. إشباع وأخالق،
االحرتاز أن إال خريًا. لكان بفطرته أي طبعيٍّا سلك لو اإلنسان وأن الفطرة، دين اإلسالم
العالقة لتنظيم الرشيعة جاءت هنا ومن حدود. بال فالطبيعة مطلوب، والحذر واجب،
عن وليس الحالل عن السؤال كان لذلك خري. أنها افرتاض عىل والطبيعة اإلنسان بني
الذين األيام هذه كدعاة وليس الخبائث. من وليس الطيبات من الجواب وكان الحرام،
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قهًرا الدين جعلوا حتى الطيبات قبل والخبائث الحالل، قبل أفواههم يف الحرام يكون
والسياسية. االجتماعية الحياة يف واملنع القهر إىل إضافة ومنًعا

َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك الحالل، والكسب والرشاب الطعام عن الثاني: والسؤال
معلوم هو كما فالخمر نَْفِعِهَما﴾. ِمْن أَْكَربُ َوإِثُْمُهَما ِللنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل
عنها. لالمتناع النخبة دفع مما النفع من أكرب فيها اإلثم األوىل مراحل. عىل ُحرِّمت
السبب هو واألفعال االنفعاالت عىل السيطرة وفقدان واملال والصحة العقل ذهاب إثم
يكون حتى فقط الصالة حني عنها االمتناع بعد أخري، كحكم اجتنابها يف املبارش
بعض واملنافع عليه. هللا نعم ويتذكَّر ويفكِّر ويتدبر يقول. بما وعي عىل اإلنسان
اليهود بها اشتغل وأنفع. أربح والصناعة والزراعة والتجارة واألرزاق، واملكاسب امللذات
عناء، وال جهد بال كسب وامليرس الخنزير. لحم مثل لرزقهم مصدًرا وكانت والنصارى.
يخرس ومن الربا. ُحرم لذلك والعرق. بالجهد إال املال يولد ال فاملال وخدمات. وإنتاج
يف يوقع امليرس أن كما استثمار. دون ماله ويضيع حق. وجه بغري يخرس امليرس يف
الرسيع. والربح الطمع يحركه يستحق. ممن يستحق ال من أخذ فقد والبغض. الشحناء
يسأل حرج. اإلسالم يف وليس الدين. يف حرج فال النساء، محيض عن سؤال والثالث:
والطبيعة الفطرة رأي وهو فيه، النساء تعتزل أذًى املحيض النساء. وتسأل الرجال،
َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك بعده، الطهارة تجب لذلك السليم. والذوق والطب والصحة والعادة
َفِإذَا يَْطُهْرَن َحتَّى تَْقَربُوُهنَّ َوال اْلَمِحيِض ِيف النَِّساءَ َفاْعتَِزلُوا أَذًى ُهَو ُقْل اْلَمِحيِض

هللاُ﴾. أََمَرُكُم َحيُْث ِمْن َفأْتُوُهنَّ ْرَن تََطهَّ
إِْصالٌح ُقْل اْليَتَاَمى َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك للسؤال، االجتماعي التوجه وهو اليتامى عن والرابع:
من فاليتيم اْلُمْصِلِح﴾. ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم َوهللاُ َفِإْخَوانُُكْم تَُخاِلُطوُهْم َوإِْن َخرْيٌ َلُهْم
اليتيم، معاملة حسن وجبت هنا ومن واألم. األب يتيم الرسول وكان له. عائل ال
الزواج من ضري وال العامة. للحياة وتأهيله وتزويجه وتربيته وتثقيفه وتعليمه كفله
من بدًال الزوجات تعدد أسباب أحد وهو لهم، حماية بل أموالهم يف طمًعا ليس منهم،

وألموالها. لنفسها الكفيل، من استغاللها
هنا والبخل. التقتري عىل وُطبع واإلمساك، الشح عىل ُجبل فاإلنسان اإلنفاق. عن والخامس:
﴿َويَْسأَلُونََك والسخاء، والبذل والعطاء الكرم طبع وإبراز الفطرة لتهذيب الرشيعة تأتي
ثم وكرًما، تفضًال أتى وما الحاجة، عن زاد ما هو والعفو اْلَعْفَو﴾. ُقِل يُنِْفُقوَن َماذَا
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وابن واملساكني واألقربني بالوالدين بداية خري اإلنفاق التعميم. بعد التخصيص يأتي
تدرًجا، األقرباء يأتي الوالدين فبعد َعِليٌم﴾. ِبِه هللاَ َفِإنَّ َخرْيٍ ِمْن تُنِْفُقوا ﴿َوَما السبيل،
واملار. واملسافر العابر ثم والفقراء، املساكني ثم لهم، عائل ال من اليتامى، إىل العود ثم
ْهِر الشَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك النرص، حني مغانم من عنه ينتج وما وقته القتال، عن والسادس:
اْلَحَراِم َواْلَمْسِجِد ِبِه َوُكْفٌر ِهللا َسِبيِل َعْن َوَصدٌّ َكِبريٌ ِفيِه ِقتَاٌل ُقْل ِفيِه ِقتَاٍل اْلَحَراِم
وُكْم يَُردُّ َحتَّى يَُقاِتلُونَُكْم يََزالُوَن َوال اْلَقتِْل ِمَن أَْكَربُ َواْلِفتْنَُة ِهللا ِعنَْد أَْكَربُ ِمنُْه أَْهِلِه َوإِْخَراُج
َحِبَطْت َفأُوَلِئَك َكاِفٌر َوُهَو َفيَُمْت ِدينِِه َعْن ِمنُْكْم يَْرتَِدْد َوَمْن اْستََطاُعوا إِِن ِدينُِكْم َعْن
النفس عن فالدفاع َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها ُهْم النَّاِر أَْصَحاُب َوأُوَلِئَك َواآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف أَْعَمالُُهْم
املعاهدات أوقات أو الحرم األشهر كانت ولو حتى األوقات كل يف بل له محدود وقت ال
واألطفال النساء وقتل األرايض، وتجريف املنازل، وهدم الديار، من فاإلخراج والتهدئات.
النرص بعد األعداء من املسلمون غنم ما فإذا القتال. توجب املقاومة واغتيال والشيوخ،
فال َوالرَُّسوِل﴾. هللِ األَنَْفاُل ُقِل األَنَْفاِل َعِن ﴿يَْسأَلُونََك األنفال، عن يكون السؤال فإن

حرفة. وليس فريضة فالجهاد املال. لبيت الغنيمة شخصيٍّا. غنم
ومواقيت الحساب بها يُعرف أنها والجواب األهلة. مثل الطبيعة مظاهر عن والسابع:
ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل األَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك والحج، والصيام الصالة مثل الشعائر
مرة نفسها األرضحول ودوران واإليقاع الزمن هو بالطبيعة اإلنسان فرابطة .﴾ َواْلَحجِّ
الفصول. تنشأ ومنها عام كل مرة الشمس وحول والنهار، الليل ينشأ ومنها يوم كل

والفلك. الحساب علم نشأ ومنها
النافع. والجواب الواقعي السؤال الكريم. القرآن يف والجواب السؤال فلسفة هي هذه

النافع السؤال (3)

نفع ال الذي السؤال وترك النافع السؤال عن اإلجابة للسؤال فلسفته يف القرآن ويتضمن
وهو عميل، استعداد إىل بل نظرية إجابة إىل يحتاج ال الذي الخالص النظري السؤال فيه،

موضوعات: سبعة يف

وكل ترشيًعا. تتضمن إجابة وكل إجابة. له سؤال فكل واإللحاح. السؤال كثرة (١)
َقبِْلُكْم ِمْن َقْوٌم َسأََلَها ﴿َقْد الرشيعة، فيلفظ بطبعه. القيود يكره واإلنسان قيد. ترشيع
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الخرض رفيقه كثريًا موىس سأل فقد السؤال. كثرة والسبب َكاِفِريَن﴾. ِبَها أَْصبَُحوا ثُمَّ
هي وهذه تَُصاِحبْنِي﴾. َفال بَْعَدَها ءٍ َيشْ َعْن َسأَْلتَُك إِْن ﴿َقاَل السؤال، أكثر أنه شعر حتى
وعصيانًا، امتناًعا اإلجابة رفض ثم والطاعة لإليمان ادعاءً السؤال كثرة اليهود، تجربة

ِذْكًرا﴾. ِمنُْه َلَك أُْحِدَث َحتَّى ءٍ َيشْ َعْن تَْسأَْلِني َفال اتَّبَْعتَِني َفِإِن ﴿َقاَل
يَْسأَُل ﴿َوال الحميم، إىل الحميم ومن الصديق، إىل الصديق من يكون ال والسؤال (٢)
حاجة دونما املشرتك والتفاهم واالتحاد الصفاء لغة هناك األصدقاء فبني َحِميًما﴾. َحِميٌم
من يكون السؤال شخصني. بني والغربة طرفني، بني التمايز يقتيض السؤال سؤال. إىل

الغريب. إىل الغريب
معرفته يمكن عما السؤال االستطالع. حب ملجرد وليس العلم من ملزيد والسؤال (٣)
وسيلة ال الذي الغيب مثل املطلق املجهول عن السؤال مثل معرفته يستحيل عما وليس
قرره ما وهو ِعْلٌم﴾، ِبِه ِيل َليَْس َما أَْسأََلَك أَْن ِبَك أَُعوذُ إِنِّي َربِّ ﴿َقاَل معرفته، إىل لإلنسان
ما الظاهر، إال يعرف ال فاإلنسان وإمكانياتها. اإلنسانية املعرفة حدود عن قبل من كانط
الرغم عىل بالبواطن وليس بالظواهر علم العلم عليه. يخفى ما الباطن وليس له، يبدو

عام. بوجه والباطنية الباطن وأهل الصوفية ادعاء من
﴿تَْعِرُفُهْم عليه، الناس ويتعرف الحاجة وجهه يف تُعَرف بل يسأل ال واملحتاج (٤)
ولكن عميل، سؤال وهو حاجة، يف السائل أن مع إِْلَحاًفا﴾. النَّاَس يَْسأَلُوَن ال ِبِسيَماُهْم
سائلني إىل الفقراء تحول وإال اإلنسان لكرامة احرتاًما يُسأل ال والعون يُطلب، ال الكرم
ا مادٍّ النهار طيلة يسري من الشحاذة، أي السؤال» «فلسفة إقبال محمد نقد وقد وسوالني.
والشحاذ شحاذًا. ليس فاملؤمن هللا. من للعون طلبًا أو الناس من لإلحسان طلبًا إما كفيه

السماء. إىل يرفعها وال األرض يف يديه بقبضة يعمل من واملؤمن مؤمنًا. ليس
عن السؤال منه. فائدة ال ورسوله ومرسله ومصدره أصله الكتاب عن والسؤال (٥)
هو السؤال ليس األهم. هو ومنفعتها منها والهدف وغايتها ومتطلباتها وفحواها الرسالة
﴿يَْسأَلَُك يتحقق، وفعًال يُقرأ كالًما بل يرى شيئًا ليس فالكتاب السماء. من كتاب نزول
عقول إىل النبي ذهن إىل يُرسل هللا كالم َماءِ﴾. السَّ ِمَن ِكتَابًا َعَليِْهْم َل تُنَزِّ أَْن اْلِكتَاِب أَْهُل
من القلب إىل أقرب والقراءة التدوين. قبل بالصوت فيهم يؤثر حتى شفاًها الصحابة

الكتابي. الطريق وليس للتعليم الشفاهي الطريق الصوفية آثر لذلك الكتابة؛
املوت بساعة الجهل وأن الزماني، الوجود عىل يقيض سؤال الساعة عن والسؤال (٦)
إن الفالسفة قال لذلك األنا؛ وفاة قبل الذاتي اإلبداع رشط هو امليالد بساعة العلم بعد
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يخاطر وال يحب ال إنسانًا. يكون ال يموت ال ومن وجودي. الزمان وإن زماني، الوجود
سيمون صورت كما كله الزمان يف محدود عمره ألن اللحظة يف شيئًا يفعل وال يرسع وال
ِعْلُمَها ََّما إِن ُقْل اَعِة السَّ َعِن النَّاُس ﴿يَْسأَلَُك فانون»، البرش «كل مرسحيتها يف بوفوار دي
ليس لها». «فاستعد قال: الساعة؟» «متى للرسول أحدهم سؤال معنى وهو ِهللا﴾، ِعنَْد
والسبق. الحركة إىل يدفع داخيل شعور هو بل الواقعة، الخارجي، الحدث هو الزمان
واملواصالت، والبواخر والعربات القطارات زمان املكاني، الكمي الزمان هو الحدث زمان
االمتداد، الساعة، زمان املكاني، الزمان بني التمييز يف بوضوح برجسون عنه عرب ما وهو

التوتر. النفيس، الزمان الشعوري، والزمان
هللاَ أَِرنَا َفَقالُوا ذَِلَك ِمْن أَْكَربَ ُموَىس َسأَلُوا ﴿َفَقْد هللا، رؤية هو املتناقض والسؤال (٧)
أعىل مثل هللا للبرص. مقابًال موضوًعا وليس شيئًا، ليس ألنه بالعني يُرى ال فاهلل َجْهَرًة﴾.
االتجاه كان لذلك والغاية. الهدف أو واملعنى الروح إىل أقرب لتحقيقه. اإلنسان به يشعر
املعنى يف الحال هو كما املستقبل واستبصار األمام إىل أو السماء إىل األيدي ورفع أعىل، إىل

«رنا». أو ارتفع «بنى» اللفظ يف االشتقاقي

من ممكن قدر بأقل والعمل الفعل نحو دافع أنه عىل القرآني التوجه يظهر وهنا
العمل. من ممكن قدر وأقل النظر من ممكن قدر أكرب اآلن، حادث هو ما عكس عىل النظر
محمد كتب لذلك قصديٍّا. نفاًقا أو قصدي غري تعويًضا النظر، تفوق العمل عجز وكلما
يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ القرآن: ويف العمل». وأقل القول أكثر «ما عبده

للناس». أنفعكم للناس «خريكم األحاديث ويف األَْرِض﴾. ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس

الدخل توزيع وإعادة السؤال (4)

هللا. مال فاملال الغني، أموال يف حقه الفقري بسؤال الدخل توزيع إعادة أيًضا السؤال ويعني
االستغالل حق له وليس واالستثمار. والترصف االنتفاع حق له فيه. مستخلف واإلنسان
واستنكف الربا. ُحرِّم لذلك القيمة مصدر وحده العمل أن من وبالرغم واالحتكار. واالكتناز
أحيانًا يحدث أنه إال نورَّث»، وال نورث ال األنبياء معارش «نحن واملرياث اإلرث من األنبياء
إىل الحياة أساليب وتنقسم وفقراء. أغنياء بني املجتمع وينقسم املجتمع. يف طبقي تفاوت

للفقراء. وعوز وجوع فقر وحياة لألغنياء، وترف وإرساف بذخ حياة نوعني:
هو وواجبًا. بل مرشوًعا سؤاًال األغنياء أموال يف الفقراء حق عن السؤال يكون هنا
َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن صدقة، سؤال وليس حق سؤال
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الرسول أكد وقد َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ﴿َوِيف للتأكيد، أخرى مرة اآلية وتتكرر
غري حق املال «يف فأجاب: الزكاة بها املقصود هل اآلية معنى عن ُسئل عندما املعنى هذا
األعضاء باقي له تداعت عضو اشتكى إذا الواحد كالجسد املجتمع كان وإذا الزكاة».
السؤال ليس مال. له من يف بحقه له مال ال من يطالب أن الطبيعي فمن والحمى، بالسهر
النساء من الطرقات ناصية وعىل الشوارع يف الحال هو كما الطريق عىل شحاذة هنا
عىل املحمولني أو بالعربات املجرورين واملجذومني والعجزة واملرىض والشيوخ واألطفال
أم صغرية ورق مناديل ببيع مبارش غري نحو عىل أو مبارشة الناس يسألون األكتاف
أن من خري يده عمل من أحدكم يأكل «لنئ فيهم: وقال الرسول نهرهم فهؤالء كبرية.
الفارهة العربات من أيديهم بمد لهم األغنياء عطاء وليس منعوه». أو أعطوه الناس يسأل
ليخزي وكرًما صدقة للزحام التوقف من أو الحمراء املرور إشارات يف مصادفة املكيفة
ما وهو الرحمن، موائد يف يحدث كما الالمرشوع لكسبه ع ويرشِّ الحسد، ويمنع العني،
السماء إىل إياها باسًطا يده يمد من عند السؤال» «فلسفة وسماه إقبال محمد أيًضا نقده
فكالهما السؤال. طريق عن الناس من أو الدعاء طريق عن هللا من الرزق فيها يسقط كي
وثروات العام املال يف بحقه يطالب ألنه نهره يجوز ال الحق صاحب السائل وهذا شحاذة.
ا ﴿َوأَمَّ بها، واعرتاف النعمة عىل شكر الغني من والعطاء تَنَْهْر﴾. َفال اِئَل السَّ ا ﴿َوأَمَّ األمة،
الغني. أموال يف بحقه املطالبة عن السكوت للفقري يجوز ال لذلك َفَحدِّْث﴾. َربَِّك ِبنِْعَمِة
شاهًرا للناس يخرج وال يومه قوت يجد ال لرجل «عجبت األفغاني وأعاده ذر أبو قال لذلك

سيفه».
اإلنفاق بأوجه تذكري األغنياء، أموال يف حقهم الفقراء سؤال املعنى، بهذا إذن السؤال
وهي والعالج، والتعليم واملسكن واملرشب وامللبس املأكل الحاجة، عن الزائد للمال العام
الذي األقرباء وهم القربى ذوي عىل العام اإلنفاق يبدأ ذلك بعد للناس. األساسية الحاجات
والتزاور والرشاء والبيع والصدقة اإلنفاق يف بالشفعة أوىل واألقربون األغنياء. يعرفهم
اليتامى ثم ويتعففون. األقارب من معروفون ألنهم يسألون ال وهؤالء والرتاحم. والتعاطف
أهل بال بأنه اليتيم يشعر ال ثَمَّ وِمن له. عائل ال من عائل واألمة لهم. عائل ال الذين
احرتاًما الفقر، خط وتحت الكفاف حد إىل الفقراء أي املسكني، ثم أهله. املجتمع ألن
املسافر وهو السبيل ابن ثم اآلدمي. حقوق عىل الحفاظ الرشيعة مقاصد ومن آلدميته.
حاجة يف من املطرودون، املرشدون املهاجرون الغرباء وهم بلد. يف يحل عندما الغريب
بأنفسهم يطلبون الذين النهاية يف السائلون يأتي ثم واستقرار. وعمل سكن إيواء، إىل
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اْلُقْربَى ذَِوي ُحبِِّه َعَىل اْلَماَل ﴿َوآتَى الكريمة، اآلية حددته ما وهو بسيماهم، يُعَرفون وال
ُخلقت فقد للجميع. كفاية األرض ويف اِئِلنَي﴾. َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمى
يوجد الشحيح. هو اإلنسان بل شحيحة ليست منها. والرزق واالستقرار للمعيشة األرض
والنفط املعادن يف تحتها فالخري صحراء كانت وإن فللطعام. خرضاء كانت إن الخري. فيها

اِئِلنَي﴾. ِللسَّ َسَواءً أَيَّاٍم أَْربََعِة ِيف أَْقَواتََها ِفيَها َر ﴿َوَقدَّ الثروة، واستثمار األرض لتنمية
وتسعون تسعة للغني كان فإذا ثروته. من جزءًا سأله إذا الفقري الغني يظلم لذلك
للغني يصبح كي نعاجه إىل نعجته يضم أن يسأله فكيف واحدة نعجة وللفقري نعجة
وهي يملكون؟ ال ومن يملكون من إىل املجتمع وينقسم معدًما، الفقري ويكون نعجة مائة
الغني األخان اختصم فقد فعلية. واقعة وهي النفوس. منها تنفر منكرة، بليغة صورة
لدى بالحائط القربى بأوارص رضبًا له، نصري ال الذي الجناح املهيض والفقري الجشع
َسَواءِ إَِىل َواْهِدنَا تُْشِطْط َوال ِباْلَحقِّ بَيْنَنَا َفاْحُكْم بَْعٍض َعَىل بَْعُضنَا بََغى ﴿َخْصَماِن داود،
لالستثمار، الثروة تراكم رضورة الفقري: نعجة ألخذ حججه كل الغني واستنفد اِط﴾. َ الرصِّ
للوحدات الكربى االقتصادية التكتالت عرص يف مكان ال الصغرية، من خري الكبرية الرشكة
أَْكِفْلِنيَها َفَقاَل َواِحَدٌة نَْعَجٌة َوِيلَ نَْعَجًة َوتِْسُعوَن ِتْسٌع َلُه أَِخي َهذَا ﴿إِنَّ الصغرى، اإلنتاجية
عن بالسوق الغني خربة وال البداهة، عن السفسطة تغني وال اْلِخَطاِب﴾. ِيف وََعزَّنِي
َليَبِْغي اْلُخَلَطاءِ ِمَن َكِثريًا َوإِنَّ ِنَعاِجِه إَِىل نَْعَجِتَك ِبُسَؤاِل َظَلَمَك َلَقْد ﴿َقاَل الظلم، واقع
اليوم األمة ويف ُهْم﴾. َما َوَقِليٌل اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن إِال بَْعٍض َعَىل بَْعُضُهْم
الذي الواحد اإلله صورة تعكس واحدة أمة وهي العالم. فقراء وأفقر العالم أغنياء أغنى
البنوك يف وثرواتها أموالها نخبة الفقر. خط تحت وأغلبية مرتفة، مبذرة قلة به. تؤمن
السائل تركنا والصومال. وتشاد والسودان مايل يف وقحًطا جوًعا تموت وماليني األجنبية.
وتركنا حق. صاحب أنه يعرف ال وهو صدقة يشحذ األرصفة وعىل الطرقات نوايص عىل
عليه أن يعلم ال وهو السفىل، اليد من خري العليا فاليد ولطًفا، كرًما عليه يتصدق الغني

األغنياء. أموال يف ا حقٍّ للفقراء وأن واجبًا،

واملسئولية السؤال (5)

أيًضا يعني وال املعرفة، وطلب يشء عن االستفهام فقط الكريم القرآن يف السؤال يعني ال
فالسؤال باملسئولية. التذكري أيًضا يعني بل األغنياء، أموال يف الفقراء حق طلب فقط
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السائل لتذكري السؤال املسئولية. وهي بينهما والعالقة واملسئول السائل طرفني: يتضمن
املسئولية. تحمل

مثل والداخلية والبرص، السمع مثل الخارجية الحواس مسئولية شاملة، واملسئولية
َمْسئُوًال﴾. َعنُْه َكاَن أُوَلِئَك ُكلُّ َواْلُفَؤاَد َواْلبََرصَ ْمَع السَّ ﴿إِنَّ والعقل، واللب والفؤاد القلب
نَُخوُض ُكنَّا ََّما إِن َليَُقولُنَّ َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ العبًا، أو ا جادٍّ كان إذا بصدق الشاهد ويشهد
أُْرِسَل الَِّذيَن ﴿َفَلنَْسأََلنَّ األمانة بلغوا قد بأنهم البرش عىل شهود والرسل َونَْلَعُب﴾.
َستُْكتَُب َخْلَقُهْم ﴿أََشِهُدوا املسئولية، عىل كله الخلق ويشهد اْلُمْرَسِلنَي﴾. َوَلنَْسأََلنَّ إَِليِْهْم
َولَِقْوِمَك َلَك َلِذْكٌر َُّه ﴿َوإِن للسؤال، والتذكري للتذكري، فالسؤال َويُْسأَلُوَن﴾. َشَهاَدتُُهْم
إِال ُهَو إِْن أَْجًرا َعَليِْه أَْسأَلُُكْم ال ﴿ُقْل أجر، بال وتذكري سؤال وهو تُْسأَلُوَن﴾، َوَسْوَف
﴿َفاْسأَلُوا االختصاص، ألهل والسؤال مرة. عرشة إحدى اآلية وتتكرر ِلْلَعاَلِمنَي﴾. ِذْكَرى
وال علم. إىل جهله يتحول حتى يعلم من يسأل فاإلنسان تَْعَلُموَن﴾. ال ُكنْتُْم إِْن الذِّْكِر أَْهَل
العامة املبادئ أعطى فالقرآن مضاعف. جهل إىل جهله يتحول ال حتى يعلم ال من يسأل
الذين هم واالقتصاد السياسة يف االختصاص وأهل األموال. يف واالشرتاك الشورى، مثل

مجتمع. كل لظروف طبًقا املبدأين هذين لون يفصِّ
يُْسأَُل ﴿ال املسئولية، عن للتخيل بالقَدر االعتذار يجوز وال محضة. إنسانية واملسئولية
العالم نظام عن املسئولية بني تعارض وال مرتني. اآلية وتتكرر يُْسأَلُوَن﴾. َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ
والثانية الخلق. بفعل الكون عن هللا مسئولية األوىل االجتماعي. النظام عن واملسئولية

التكليف. بفعل اإلنسان مسئولية
وقد األمانة. وتحقيق بااللتزام والتعهد بالتبعات، والقيام الواجب، أداء هي واملسئولية
واألرض السموات عىل ُعرضت التي األمانة وقبول الخلق بفعل التعهد هذا اإلنسان قبل
تحمل من جزء بالعهد فااللتزام اإلنسان. وحملها منها وأشفقن يحملنها أن فأبني والجبال
العقود، مثل اإلنسان بني عهد وهو َمْسئُوًال﴾، َكاَن اْلَعْهَد إِنَّ ِباْلَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا املسئولية،
َقبُْل ِمْن هللاَ َعاَهُدوا َكانُوا ﴿َوَلَقْد والجهاد، وااللتزام الطاعة عهد وهللا، اإلنسان بني وعهد
من العهد برشوط هللا يلتزم ذلك مقابل ويف َمْسئُوًال﴾. ِهللا َعْهُد َوَكاَن األَْدبَاَر يَُولُّوَن ال
الجهد تتضمن ألنها تخيف واملسئولية َمْسئُوًال﴾. َوْعًدا َربَِّك َعَىل ﴿َكاَن العهد، وهو قبله
وتجاه هللا تجاه املسئولية أَْضَغانَُكْم﴾. َويُْخِرْج تَبَْخلُوا َفيُْحِفُكْم يَْسأَْلُكُموَها ﴿إِْن والتعب،
سئل ولو اإلنسان. لرش حدود وال َواألَْرَحاَم﴾. ِبِه تََساءَلُوَن الَِّذي هللاَ ﴿َواتَُّقوا األرحام،

آلتَْوَها﴾. اْلِفتْنََة ُسِئلُوا ثُمَّ أَْقَطاِرَها ِمْن َعَليِْهْم ُدِخَلْت ﴿َوَلْو ألتاها، الفتنة
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السؤال فلسفة

عنها ينتج والتي حياته يف اإلنسان اكتسبها التي األفعال عن فردية مسئولية وهي
افرتاءً، أم صالًحا العمل هذا كان سواء تَْعَملُوَن﴾، ُكنْتُْم ا َعمَّ ﴿َوَلتُْسأَلُنَّ مماته، بعد الجزاء
كل فعليه. طالًحا كان وإذا فلإلنسان، صالًحا عمًال كان إذا تَْفَرتُوَن﴾. ُكنْتُْم ا َعمَّ ﴿َلتُْسأَلُنَّ
ا َعمَّ تُْسأَلُوَن َوال َكَسبْتُْم َما َوَلُكْم َكَسبَْت َما ﴿َلَها غريه، عن ال نفسه عن مسئول إنسان
أَْجَرْمنَا ا َعمَّ تُْسأَلُوَن ال ﴿ُقْل صيغة، من بأكثر مرة من أكثر اآلية وتتكرر يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا
ِبأَيِّ ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا قتلت، ذنب بأي املوءودة تُسأل لذلك تَْعَملُوَن﴾. ا َعمَّ نُْسأَُل َوال
يَتََساءَلُوَن﴾. َوال يَْوَمِئٍذ بَيْنَُهْم أَنَْساَب ﴿َفال القيامة، يوم تنفع أنساب وال ُقِتَلْت﴾. ذَنٍْب
أحوال عن جماعية ومسئولية األعمال، عن فردية مسئولية وجماعية، فردية واملسئولية
﴿َلَها اكتسبت، ما وعليها كسبت ما أمة لكل جماعية. مسئولية عنها مسئول فالكل األمة.

يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا ا َعمَّ تُْسأَلُوَن َوال َكَسبْتُْم َما َوَلُكْم َكَسبَْت َما
إمكانية حيث الدنيا يف اإلنسان منها تنصل وإذا اآلخرة. ويف الدنيا يف واملسئولية
يسأل أَْجَمِعنَي﴾. َلنَْسأََلنَُّهْم ﴿َفَوَربَِّك اآلخرة، يف منها يتنصل أن يستطيع ال فإنه الخداع

ِصْدِقِهْم﴾. َعْن اِدِقنَي الصَّ ﴿ِليَْسأََل كذبهم، عن والكاذبني صدقهم، عن الصادقني
وىل، قد والعمر انتهى، قد والزمان انقىض، قد الوقت ألن التساؤل ينفع ال اآلخرة ويف
جدوى عدم لبيان مرة من أكثر اآلية وتتكرر يَتََساءَلُوَن﴾. بَْعٍض َعَىل بَْعُضُهْم ﴿َوأَْقبََل
فالزمان جديد. من للتساؤل الدنيا إىل الرجوع يف أمل وال األوان. فوات بعد التساؤل
أن كما تُْسأَلُوَن﴾. َلَعلَُّكْم َوَمَساِكِنُكْم ِفيِه أُتِْرْفتُْم َما إَِىل ﴿َواْرِجُعوا الوراء، إىل يرجع ال
يَْعَمْل ﴿َفَمْن االستحقاق، قانون عن التساؤل مثل منه جدوى ال البديهيات عن التساؤل
فال األعمال. جنس من فالجزاء يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن يََرُه، َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل
﴿َوال النار، يف هم ِلَم النار أهل عن تساؤل وال الجنة، يف هم ِلَم الجنة أهل عن تساؤل
يُْسأَُل ال ﴿َفيَْوَمِئٍذ حاصل، تحصيل البديهي عن فالسؤال اْلُمْجِرُموَن﴾. ذُنُوِبِهُم َعْن يُْسأَُل
ِليَتََساءَلُوا بََعثْنَاُهْم ﴿َوَكذَِلَك تساؤل، يجدي ال البعث وبعد .﴾ َجانٌّ َوال إِنٌْس ذَنِْبِه َعْن
﴿َفَعِميَْت يتساءل، ال فإنه قامت قد القيامة أن يدري وال األنباء عن يعمى ومن بَيْنَُهْم﴾.
الحياة ففي املمات. بعد وليس الحياة يف السؤال يَتََساءَلُوَن﴾. ال َفُهْم يَْوَمِئٍذ األَنْبَاءُ َعَليِْهُم

يشء. كل ينقيض املمات وبعد التغري. إمكانية
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عرش الحادي الفصل

الزمان

والتاريخ القرن (1)

خارج يكونوا بأن العرب يخاطر لذلك غائب؛ بالزمان وعيه بأن عادة العربي الوعي يُتهم
حرض وإذا الحديثة. عصوره يف التاريخ فلسفة وضع الذي هو الغرب أن حني يف التاريخ.
والرغبة إليه والحنني األول الذهبي بالعرص اإلحساس ماضويٍّا، حضوًرا يكون فإنه الزمان
تتسم الزمان يف فاألفعال الحارض حرض وإن منه. ويأًسا الحارض من هربًا إليه العودة يف
مواعيد تضطرب بالدقة. الوقت تحديد دون غًدا» عليك «سأمر والتحديد. الدقة بعدم
فكل العبادات. يف الرشيعة تريد كما أوقاتها يف األعمال تُؤدَّى وال والقطارات، الطائرات
يف يتم وقتي فعل هو التشهد إن بل والزكاة. والحج والصيام الصالة الزمان، يف أعمالها
ال أوقاتها يف أداؤها يتم يوميٍّا مرات خمس الصالة شهادة. إىل فيه األمر يحتاج لحظة كل
العام يف مرتني األقل عىل والزكاة الرتاخي، عىل وليس الفور وعىل أوقاتها، خارج قضاءً
مرحلة أي يف العربي سئل ولو معلوم. وقت يف العام يف مرة والحج والصوم العيدين. أيام
العرص يف أم الوسيط العرص يف هو هل اإلجابة، الستعصت يعيش؟ هو التاريخ من
أم الثورة عرص يف هو هل النهضة؟ عرص يف أم الديني اإلصالح عرص يف هو هل الحديث؟
التاريخي الرتاكم عرص يف أم التاريخي اإلفالس عرص يف هو هل املضادة؟ الثورة عرص يف

قادمة؟ ملرحلة
والفجر والنهار، الليل مثل الكوني الزمان للزمان. عديدة مفاهيم الكريم القرآن ويف
ومن والعهد. والدهر واآلن، والساعة والغد، واليوم والغروب، والرشوق والعرص، والضحى

«القرن». املفاهيم هذه ضمن



والواقع الوحي

وسبع جمًعا مرة عرشة ثالث مرة، عرشين الكريم القرآن يف «القرن» لفظ ورد وقد
األمم، وأزمان الشعوب أعمار القرون وأن قرون، القرن أن عىل يدل مما باملفرد مرات

واحًدا. قرنًا تعيش ال واألمم واحًدا، زمانًا تعيش ال فالشعوب
بعد التاريخ انهيار أي األمم وهالك الزمان انهيار هو القرن مفهوم يف األول واملعنى
ِيف َمكَّنَّاُهْم َقْرٍن ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن أَْهَلْكنَا َكْم يََرْوا ﴿أََلْم دائًما، ليس فالتقدم ونهضتها، قيامها
إىل تبقى ال فإنها وحضارة وثروة غنًى من األمة بلغت ومهما التاريخ، سنة تلك األَْرِض﴾،
أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم الرأسمالية، املجتمعات يف الحال هو كما وهالكها فسادها الغنى ففي األبد.
أيًضا أنهم إال وبطش قوة من قوم بلغ ومهما َوِرئْيًا﴾. أَثَاثًا أَْحَسُن ُهْم َقْرٍن ِمْن َقبَْلُهْم
ُهْم َقْرٍن ِمْن َقبَْلُهْم أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم مستمرٍّا، ليس والبطش دائمة، ليست فالقوة يهلكون،
ومهما والصهيونية. والفاشية النازية العدوانية، املجتمعات مثل وذلك بَْطًشا﴾. ِمنُْهْم أََشدُّ
أَنَّ يَْعَلْم ﴿أََوَلْم الكيف، عن يغني ال فالكم أيًضا، يهلك أنه إال وكثرة عدد من شعب بلغ
الصني انهارت فقد َجْمًعا﴾. َوأَْكثَُر ُقوًَّة ِمنُْه أََشدُّ ُهَو َمْن اْلُقُروِن ِمَن َقبِْلِه ِمْن أَْهَلَك َقْد هللاَ
اإلنتاج من الفائض هذا مصري ما يدري ومن الحديثة. الصني جديد من وتنهض القديمة،

العالم. يغزو الذي
ثم وانهيار انهيار، ثم نشأة جديد. من تنشأ األمم فيه تنهار الذي الوقت نفس ويف
والقيام النشأة هذه تطول وقد آَخِريَن﴾. َقْرنًا بَْعِدِهْم ِمْن أَنَْشأْنَا ﴿ثُمَّ جديد، من قيام
فتختلف اْلُعُمُر﴾. َعَليِْهُم َفتََطاَوَل ُقُرونًا أَنَْشأْنَا ﴿َوَلِكنَّا االنهيار، إىل مآلها ولكن والنهضة
سبعة دامت األوىل فرتتها يف اإلسالمية الحضارة والطول. القرص بني الحضارات أعمار
دامت الحديثة الغربية والحضارة خلدون. ابن عرص الثامن، حتى األول القرن من قرون،
القرن حتى القديمة، اآلداب إحياء عرص عرش، الرابع القرن من قرون، سبعة أيًضا
القرن من قرون سبعة القديمة اليونانية الحضارة دامت كما وعدميته. وأزمته العرشين

الهللينستي. العرص يف بعده الثاني القرن حتى امليالد قبل الخامس
تاريخيني حدثني ليسا فهما ووعي. إحساس للحضارات واالنهيار القيام هذا ويتطلب
عربة فهما يَْعَلْم﴾. ﴿أََوَلْم يََرْوا﴾، ﴿أََلْم بفعل، اآلية تبدأ لذلك الوعي؛ أفعال من فعالن بل
وتدل َمَساِكِنِهْم﴾، ِيف يَْمُشوَن اْلُقُروِن ِمَن َقبَْلُهْم أَْهَلْكنَا َكْم َلُهْم يَْهِد ﴿أََفَلْم وهداية، وعظة
ِمْن ِمنُْهْم تُِحسُّ َهْل َقْرٍن ِمْن َقبَْلُهْم أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم وإحساس، وعي فالتاريخ عليهم. اآلثار

أََحٍد﴾.
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َوالَت َفنَاَدْوا َقْرٍن ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن أَْهَلْكنَا ﴿َكْم منه، فرار ال حتمي تاريخي قانون وهو
األشخاص. زمن مثل الشعوب وزمن األفراد، عمر مثل التاريخ فعمر َمنَاٍص﴾. ِحنَي
ونشأة األوىل القرون منذ وانهيارها الشعوب لقيام القانون هذا التاريخ ويصدِّق
أَْن ﴿أَتَِعَداِنِني األبد، إىل بالبقاء وعد وال األُوَىل﴾. اْلُقُروِن بَاُل َفَما ﴿َقاَل الحضارات،
من األمم وهالك ذلك. عىل شاهد األنبياء وتاريخ َقبِْيل﴾. ِمْن اْلُقُروُن َخَلِت َوَقْد أُْخَرَج
تلته ثم امليالد قبل األربعني القرن يف نُوٍح﴾ بَْعِد ِمْن اْلُقُروِن ِمَن أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم نوح، بعد
موىس قام ثم َكِثريًا﴾. ذَِلَك بنَْيَ َوُقُرونًا الرَّسِّ َوأَْصَحاَب َوثَُموَد ﴿َوَعاًدا وثمود، عاد قرون
األُوَىل﴾. اْلُقُروَن أَْهَلْكنَا َما بَْعِد ِمْن اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد جديد، من لينهض بالكتاب
ذنوبها. أمة لكل القانون. حتمية من بالرغم وانهيارها قيامها عن املسئولة هي واألمة
والظلم آَخِريَن﴾. َقْرنًا بَْعِدِهْم ِمْن َوأَنَْشأْنَا ِبذُنُوِبِهْم ﴿َفأَْهَلْكنَاُهْم االنهيار، عن املسئولة وهي
مع مسئول أيًضا والفساد َظَلُموا﴾. ا َلمَّ َقبِْلُكْم ِمْن اْلُقُروَن أَْهَلْكنَا ﴿َوَلَقْد مسئول، أيًضا
ويغيب اْلَفَساِد﴾. َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم ِمْن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوال والظلم، الذنب

والفساد. والظلم بالذنب للتذكري املنكر عن والنهي باملعروف األمر
القرون يف إليه والحنني األول الذهبي العرص إىل العود هي إذن القضية ليست
التي القادمة السبعة القرون يف اإلسالمية للحضارة جديدة دورة بداية بل األوىل السبعة
إلنهاء الحديثة والنهضة الديني واإلصالح اإلحياء حركات منذ الزمان من قرنني منذ بدأت
باألمر بداية فيه، الحركة ثم التاريخ بقانون الوعي ذلك ويتطلب خلدون. ابن بعد االنهيار
ظلم من فيه ما تغيري عىل والعمل العرص عىل الشهادة أي املنكر عن والنهي باملعروف

واستغالل. وقهر وفساد،

والدهر الزمان (2)

اللفظ يرد ولم «الدهر». القرن إىل باإلضافة الكريم القرآن يف الواردة الزمان مفاهيم من
املنكرين أي الدهريني» عىل «الرد يف األفغاني فهمه الذي املادي باملعنى األوىل مرتني. إال
وتقوم هللا صفات تأخذ واملادة والطبيعة والتاريخ الزمان أي الدهر يجعلون والذين هلل
نَُموُت نْيَا الدُّ َحيَاتُنَا إِال ِهَي َما ﴿َوَقالُوا واملمات، الحياة والبعث، الخلق ومنها بأفعاله،
يف وللغائية الخلق يف للعلية إنكار املعنى بهذا فالدهرية ْهُر﴾. الدَّ إِال يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا
وبالتايل نهاية، وال بداية بال الزمان يف ا ممتدٍّ وجعله ونهايته، الدهر لبداية إنكار أي البعث،

207



والواقع الوحي

خلق وأن الكون، خلق بعد اإلنسان خلق بمعنى والثانية الرسمدية. صفاته يف هللا مشاركة
فيه، يعيش مكانًا يجد حتى هللا خلق ما آخر اإلنسان وأن اإلنسان، خلق عىل سابق الكون

َمذُْكوًرا﴾. َشيْئًا يَُكْن َلْم ْهِر الدَّ ِمَن ِحنٌي اإلِنَْساِن َعَىل أَتَى ﴿َهْل فيه، يعمل وعامًلا
خمس حوايل نة السُّ يف اللفظ ورد فقد مجمًال. الكتاب تركه ما ل وتفصِّ نَّة السُّ وتكمل

مختلفة: معاٍن بسبعة مرة عرشة
وأنا الدهر يسب آدم ابن «يؤذيني هلل سب هو الدهر سب وأن الدهر، هو هللا األول:
هو هللا فإن هللا تسبوا «ال آخر: حديث ويف الدهر، وليس واملعيد الخالق هو فاهلل الدهر.»
هللا فإن هللا تسبوا «ال رواياته أبطال أحد لسان عىل محفوظ نجيب أوله وقد الدهر.»
وتمنع، ترزق وتميت، تحيي هللا، بأفعال تقوم عرصنا يف الدولة ألن نظًرا الدولة» هو
وهو الدهر»، هو هللا فإن الدهر خيبة تقولوا «ال واملعطي الرازق وهو وتضل، تهدي

األفغاني. لفهم طبًقا الدهريون يقصده الذي املعنى
الحياة إن أي الدهر.» يف هلكت الشدقني «حمراء الزمان، يف أي الدهر يف الهالك والثاني:
لنا عجوز «تقول العمر نهاية أي العجوز مصري وهو بالهالك، تنتهي عليها بانت التي
يف الحلمية» «ليايل تمثيلية يف ورد وكما «الزمن» لكلمة الشعبي املعنى وهو دهرية»،

الزمن». يفيد «وإيه الغنائية مقدمتها
الزمن يمتد وأحيانًا العمر. يف لحظة وآخر البعث، قبل الحياة آخر أو الدنيا آخر والثالث:
الدهر.» آخر رشاب من له «أف األخرى: الحياة وبداية البعث أي املوت بعد ما إىل مجاًزا
آن يف اإلنسان وزمان الكون زمان هو فالدهر الكافرون. منه يرشب الذي الغسلني وهو

واحد.
الوقت نفس يف فالدهر الدهر.» من «يوًما زمانية: وفرتات أيام إىل الدهر تجزئة والرابع:
دهًرا فيهم «فمكث يقرص: أو يطول فيه. ويوم كله الزمان وجزؤه، الزمان كل هو
أي دهر.» منذ أره «لم مثل: الشعبية التعبريات بعض يف الوارد املعنى وهو طويًال.»

الوقت. من وامللل املدة طول عن تعبريًا دهًرا.» األيام عيلَّ «مرت طويل، وقت منذ
«هل فيه: والسعي والكفاح والكد األمانة، وحمل الرسالة لتبليغ وقت الدهر والخامس:
يبَق لم ولو حتى للتبليغ قائمة الرسالة وتظل الدهر.» من مرة رسالة عني مبلغ أنت
ليس فالدهر رجًال.» هللا لبعث يوم إال الدهر من يبَق لم «لو واحد: يوم إال الدهر من
وذلك قبلها ملا «كفارة فيه: الكفارات وتتم له. ومكان للوعي، منرب هو بل صامتًا وقتًا

كله.» الدهر

208



الزمان

إىل أحسنت «لو إليهن: الرجال أحسن مهما النساء جمود عن التعبري طريقة والسادس:
نظًرا بالذكورية القديم اإلسالمي الفكر الحدثيون به يتهم ما وهو الدهر.» إحداهن
ومسئوليتها حواء قصة يف ذلك تأصيل ويتم الجاهيل. العربي املجتمع يف املرأة لوضع
الشعبي الخيال يمد ثم الجنة. من وأخرجته آدم وأوقعت غوت التي فهي آدم. غواية عن
أنثى تخن لم حواء «ولوال والخيانة: للغدر رمًزا حواء فيجعل املطلق، نحو ويدفعه ذلك

الدهر.» زوجها
ثلثي «صوم ثلثيه: وال شيئًا.» الدهر يطعم «ولم كله: الدهر ليس الصوم وقت والسابع:
اإلسالم، يف رهبانية فال الدهر.»، شطر داود صوم فوق صوم «ال نصفه: بل الدهر.»

النفاق. أو الغرور حد إىل يصل قد زائًدا زهًدا وال اعتكاًفا وال
كان وإن الدهر. بمعنى الزمن مثل شعبيٍّا مفهوًما وليس فلسفي مفهوم الدهر
الزمن يعني وأحيانًا آخر. وال له أول ال الزمان، كل هو هللا فإن الزمان كل يعني الدهر
الكبري له يخضع منه. فكاك ال حتمي وهو واملصري، والتاريخ القدر الشعبية الثقافة يف
ويجعلونها الناس بها يتأىس التي الشعوب حكمة يتضمن والعامي. البطل والصغري،

لحياتهم. نرباًسا
واليوم والوقت، الساعة مثل تداوًال أكثر للزمان أخرى مفاهيم مع الشعبي الحس
مع يتماهى أن قبل األفعال يف اإلنساني وإيقاعه الزمن تقاسيم أي والحني، واآلن والسنة،
وقد والعرص. والضحى والنهار، والليل والغروب، الرشوق مثل للزمان الجغرافية املفاهيم

الكون. وعمر اإلنسان، حياة فالزمن أهميتها. لبيان بها هللا أقسم
هناك الغربية. الثقافة ويف األجنبية اللغات يف «الدهر» املفهوم هذا مثل يوجد ال وربما
األرض. بدوران املرتبطة الحسية الجغرافية املفاهيم وباقي والخلود الزمان مفاهيم فقط
والفالسفة املتكلمون عرضه لذلك شعبيٍّا. مفهوًما وليس ميتافيزيقي مفهوم «الدهر»

شبيه. وال له مثيل ال وهللا هللا. عن البديل باعتباره ورفضوه

والزمان الوقت (3)

«الوقت مثل املتداولة اللغة يف لفظ وهو الكريم، القرآن يف الزمان مفاهيم أحد و«الوقت»
اسمية كلها وفعلية. اسمية صيغ عدة يف مرة عرشة ثالث القرآن يف اللفظ ورد وقد فات».
والصيغة بالجمع. «مواقيت» واحدة مرة إال مفرد كلها واالسمية فعلية. واحدة مرة إال
الوقت وليس الفعل وقت أي النصف، من أكثر أي مرات، سبع «ميقات»، املثىل االسمية
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أربع مرات األسماء، ومن وقت. لها أي «موقوت» صفة واحدة مرة األسماء ومن املجرد.
مرتبط إنساني الوقت أن عىل يدل مما الجمع، الغائب أو املتكلم ضمري الضمري، إىل مضافة

األفالك. بحركات وليس بالشعور
رئيسية: محاور خمسة حول اللفظ معاني وتدور

أجل من َمْوُقوتًا﴾، ِكتَابًا اْلُمْؤِمِننَي َعَىل َكانَْت الَة الصَّ ﴿إِنَّ املحدد، الصالة وقت األول:
يف تتم التي الرضورية اإليمان أفعال وهي فيه. األفعال وحدوث بالوقت اإلحساس
وليس جماعة آخره، يف وليس الوقت أول يف الرتاخي، عىل وليس الفور عىل الزمان،
لحظة اللحظة، يعني هنا الوقت الوقت. فوات بعد قضاءً وليس الوقت يف أداءً أفراًدا،
ينعزل التي املتميزة اللحظة هي بالخلود. االتصال يتم اللحظة ففي والقيام. األذان
األسمى بالواجب التذكر لحظة هي الرأسية. الحياة إىل األفقية الحياة من املؤمن فيها
األفعال ألداء املتميزة اللحظات هذه به سواءً. الوقت ليس اليومية. الواجبات أداء أثناء
متأخًرا، العمل إىل يأتي بالوقت. املوظف إحساس عكس عىل الواجبات. بأداء والتذكري
كل عنده تستوي متكاسًال، الواجبات، أداء دون العمل وقت ويمر مبكًرا. ويغادر
الفراغ»، «وقت الشعبية اللغة يف يسمى ما وهو العمل، من فارغ الوقت كل األوقات.

الفراغ. أوقات قضاء كيفية زائفة، مشكلة والرتبية االجتماع علماء وطرح
إىل الهالل من وتدرجها القمر، منازل الجغرافيا يف سمي وما الهالل مواقيت والثاني:
من الهالل إىل البدر من تناقصه ثم البدر إىل الثاني الرتبيع إىل املنتصف إىل األول الرتبيع
يف طبيعية ظاهرة فاألهلة .﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل األَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك جديد،
اإلنسانية الحياة يف بها االسرتشاد يف بل الفلك علم يف ليس داللتها ولكن الكوني، الزمان
مواقيت ارتباط من بالرغم والحج للصوم األعياد ووقت الشهور بدايات مواقيت يف
يف إجابته املوضوع عن فالسؤال بالقمر. وليس بالشمس والغروب، بالرشوق الصالة
من فالعالم رياضية. طبيعية إجابة وليست إنسانية إجابة أي بالذات املوضوع عالقة
علوم نهايتها يف هي والطبيعية الرياضية والعلوم نفسه. أجل من وليس الذات، أجل

واملنفعة. والقصد والرؤية، باإلدراك مرتبطة ألنها إنسانية
أربعني موىس هللا واعد فقد الفعل. لزمان تحديد طرفني، بني اللقاء موعد املوعد، والثالث:
هللا، مع األنبياء لقاء موعد وهو َليَْلًة﴾، أَْربَِعنَي َربِِّه ِميَقاُت َفتَمَّ ِبَعْرشٍ ﴿َوأَتَْمْمنَاَها ليلة،
َجاءَ ا ﴿َوَلمَّ يُرى، أن دون هللا فلقاه ورؤيته. هللا لقاء يريد كان الذي بموىس خاص
صورته. يُرى وال هللاصوته يُسمع إَِليَْك﴾. أَنُْظْر أَِرنِي َربِّ َقاَل َربُُّه َوَكلََّمُه ِلِميَقاِتنَا ُموَىس

210



الزمان

القرآن كان لذلك التشبيه. إىل منه التنزيه إىل وأقرب البرص. من القلب إىل أقرب فالسمع
إىل منه والشعر املوسيقى إىل أقرب البرصية، الفنون من وليس السمعية الفنون من
الرومانسيني موقف وهو التشكيلية، الفنون وجميع والزخرفة والنحت والتصوير الرسم
للربهنة موىس وفرعون السحرة لقاء موعد مثل إنساني لقاء موعد أيًضا وهو الفن. من
جميًعا البرش لقاء موعد وهو َمْعلُوٍم﴾، يَْوٍم ِلِميَقاِت َحَرُة السَّ ﴿َفُجِمَع نبوته، صدق عىل
َمْعلُوٍم﴾. يَْوٍم ِميَقاِت إَِىل َلَمْجُموُعوَن * َواْآلِخِريَن لِنَي اْألَوَّ إِنَّ ﴿ُقْل اآلخر، اليوم يف هللا مع

يوم باهلل يلتقي والكل عمر. نبي ولكل أجل، رسول فلكل املحددة. الرسل حياة والرابع:
رسالة له فالنبي اْلَفْصِل﴾. ِليَْوِم * َلْت أُجِّ يَْوٍم ِألَيِّ * تَْت أُقِّ الرُُّسُل ﴿َوإِذَا القيامة،
عىل فما الفصل. يوم قومه وبني بينه يحكم الذي هو وهللا للناس. يبلغها زمانه، يف
ليس أنه إال بالوحي اتصاله من وبالرغم ميتون. وهم ميت فهو البالغ. إال الرسول

الخلود. يف هللا يشارك وال خالًدا،
الفصل، يوم املعلوم، الوقت هو شيوًعا. األكثر االستعمال وهو القيامة يوم والخامس:
ِميَقاتُُهْم اْلَفْصِل يَْوَم ﴿إِنَّ أجمعني، الناس موعد وهو ِميَقاتًا﴾، َكاَن اْلَفْصِل يَْوَم ﴿إِنَّ
بعد إلبليس هللا أنظره مجهول. موعده أن من بالرغم املعلوم الوقت وهو أَْجَمِعنَي﴾،
إَِىل * اْلُمنَْظِريَن ِمَن َفِإنََّك ﴿َقاَل له، السجود رفض أن بعد آدم لغواية الوقت طلب أن
ال َربِّي ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ﴿ُقْل هللا، إال اليوم هذا تحديد يعلم وال اْلَمْعلُوِم﴾. اْلَوْقِت يَْوِم

ُهَو﴾. إِال ِلَوْقِتَها يَُجلِّيَها
األوقات يف واألفعال األفالم، عناوين أحد يف يقال كما لحظة والعمر زمان، الحياة
أموات، ثم أحياء والرسل الزمان، يف واللقاءات واملواعيد إنساني، زمان األفالك وحركة
البعث بزمان بالنهاية ومحدد الخلق، بزمان البداية يف محدد الزمان زمان. الزمان ونهاية
الزمان أو الخلق زمان الكيل، الزمان سواء والنهاية البداية بني والزمان املعلوم، اليوم يف

اإلنسان. عمر الجزئي،

والساعة الزمان (4)

قريب إنه بل والوقت، والدهر القرن مثل الكريم القرآن يف الزمان مفاهيم أحد و«الساعة»
كآلة الساعة مع اللفظ وتوحد الوقت. أي الساعة عن بالسؤال للزمان الشعبي املفهوم من

الوقت. تحديد
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مختلفة: معاٍن بثالثة مرة وأربعني ثمانيًا القرآن يف اللفظ ورد وقد
كما دقيقة ستني بمعنى الساعة وهي مرات. أربع والعمر، اليوم يف الزمن ساعة األول:
ُهْم يَْحُرشُ ﴿َويَْوَم الزمن، يف مدة أصغر وهو زمن»، «ساعة الشعبي التعبري يف يُقال
كيف شعوري، فالزمن منه. وقت أكرب يضم وقد النََّهاِر﴾. ِمَن َساَعًة إِال يَْلبَثُوا َلْم َكأَْن
الشديد، التوتر ساعة يف إحساس وهو َساَعٍة﴾، َغرْيَ َلِبثُوا َما اْلُمْجِرُموَن ﴿يُْقِسُم كم، ال
تكون قد مدة فأقرص نََهاٍر﴾. ِمْن َساَعًة إِال يَْلبَثُوا َلْم يُوَعُدوَن َما يََرْوَن يَْوَم ﴿َكأَنَُّهْم

مدة. ألكرب شعوريٍّا وعاءً
ال فإنه األجل جاء فإذا أيًضا. مرات أربع بالزمان، املحدد اإلنسان عمر األجل، والثاني:
يَْستَْقِدُموَن﴾. َوال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن ال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا واحدة، ساعة يتقدم وال يتأخر
يَْوٍم ِميَعاُد َلُكْم ﴿ُقْل يتأخر، وال يتقدم ال الزمان، نهاية يف محدد موعد له فاإلنسان
وألم، فرح إنسانية، تجربة هي والساعة تَْستَْقِدُموَن﴾. َوال َساَعًة َعنُْه تَْستَأِْخُروَن ال
َساَعِة ِيف اتَّبَُعوُه الَِّذيَن َواألَنَْصاِر َواْلُمَهاِجِريَن النَِّبيِّ َعَىل هللاُ تَاَب ﴿َلَقْد ويرسة، عرسة
إنسانية. ومعاناة شعورية تجربة هي بل يمر فارًغا وقتًا ليست فالساعة ِة﴾. اْلُعْرسَ

النهائية، الساعة اآلخرة، الساعة الكربى، الساعة الساعة، يوم هو القيامة يوم والثالث:
ال اَعَة السَّ َوأَنَّ َحقٌّ ِهللا وَْعَد أَنَّ ﴿ِليَْعَلُموا فيها، ريب ال آتية يقني، الساعة مرة. أربعني
هللاَ َوأَنَّ ِفيَها َريَْب ال آِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿َوأَنَّ القبور، يف ما هللا يبعث يومها ِفيَها﴾. َريَْب
ولكن تجريبي بها فالتصديق تأتي. حتى قائًما فيها الشك ويظل اْلُقبُوِر﴾. ِيف َمْن يَبَْعُث
بَْغتًَة﴾. اَعُة السَّ تَأِْتيَُهُم َحتَّى ِمنُْه ِمْريٍَة ِيف َكَفُروا الَِّذيَن يََزاُل ﴿َوال األوان، فوات بعد
ال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ ِفيَها َريَْب ال آلِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿إِنَّ اإليمان، يقني مثل يقني الساعة
َضالٍل َلِفي اَعِة السَّ ِيف يَُماُروَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ بعيد، ضالل الساعة يف والريب يُْؤِمنُوَن﴾.
ِهللا وَْعَد إِنَّ ِقيَل ﴿َوإِذَا يقينًا، الساعة قدوم وعده ضمن ومن حق، هللا وعد بَِعيٍد﴾.
وأوهام، ظنون مجرد خاطئ، حكم إذن بالساعة التكذيب ِفيَها﴾. َريَْب ال اَعُة َوالسَّ َحقٌّ
اَعِة ِبالسَّ َكذَّبُوا ﴿بَْل سعري، عذاب بها التكذيب وجزاء َقاِئَمًة﴾. اَعَة السَّ أَُظنُّ ﴿َوَما
َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل للكفر، نتيجة بها التكذيب َسِعريًا﴾. اَعِة ِبالسَّ َكذََّب ِلَمْن َوأَْعتَْدنَا
زائدة، بالنفس وثقة كاذب غرور من بالساعة التكذيب ينشأ وقد اَعُة﴾. السَّ تَأِْتينَا ال

َلْلُحْسنَى﴾. ِعنَْدُه ِيل إِنَّ َربِّي إَِىل ُرِجْعُت َوَلِنئْ َقاِئَمًة اَعَة السَّ أَُظنُّ ﴿َوَما
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ال َعِظيٌم﴾. ءٌ َيشْ اَعِة السَّ َزْلَزَلَة إِنَّ َربَُّكْم اتَُّقوا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا عظيم، يشء والساعة
إمكانية بعدها يوجد وال الزمان. وآخر العمر، نهاية فهي املؤمنون. إال خطورتها يدرك

االمتحان. وأداء الجدارة وإثبات والكدح والكد للسعي
ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ُقْل ُمْرَساَها أَيَّاَن اَعِة السَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك هللا، إال موعدها يعرف ال
أُْخِفيَها أََكاُد آِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿إِنَّ الخريات، يف يسارعوا حتى البرش عن هللا يخفيها َربِّي﴾.
وما الغيث نزول مثل علمه من كجزء الساعة علم عنده هللا تَْسَعى﴾. ِبَما نَْفٍس ُكلُّ ِلتُْجَزى
سأل ومهما األَْرَحاِم﴾. ِيف َما َويَْعَلُم اْلَغيَْث ُل َويُنَزِّ اَعِة السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاَ ﴿إِنَّ األرحام، تكتم
فإنه الرتهيب أو الرتغيب عىل بناء االستعداد من ملزيد أو لالستطالع ُحبٍّا عنها اإلنسان
يعلم الذي هو وحده هللا ِهللا﴾. ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ُقْل اَعِة السَّ َعِن النَّاُس ﴿يَْسأَلَُك يُجاب، ال
اَعِة ِللسَّ َلِعْلٌم َُّه ﴿َوإِن فيه، ريب ال يقيني هللا وعلم اَعِة﴾. السَّ ِعْلُم يَُردُّ ﴿إَِليِْه الساعة، علم
توقع، ودون انتظار غري وعىل بغتة الساعة تأتي ذلك ومع َواتَِّبُعوِن﴾. ِبَها تَْمَرتُنَّ َفَال
هو فالالشعور ِفيَها﴾. َفرَّْطنَا َما َعَىل تَنَا َحْرسَ يَا َقالُوا بَْغتًَة اَعُة السَّ َجاءَتُْهُم إِذَا ﴿َحتَّى
َوُهْم بَْغتًَة اَعُة السَّ تَأِْتيَُهُم ﴿أَْو املتوقع، يوجه الذي هو والالمتوقع الشعور، يف يتحكم الذي
يعمل وأن أبًدا يعيش كأنما لدنياه يعمل وأن يستعد أن املؤمن عىل لذلك يَْشُعُروَن﴾. ال
تأتي فإنها أتت وإن بَْغتًَة﴾. تَأِْتيَُهْم أَْن اَعَة السَّ إِال يَنُْظُروَن ﴿َهْل غًدا، يموت كأنه آلخرته
ُهَو أَْو اْلبََرصِ َكَلْمِح إِال اَعِة السَّ أَْمُر ﴿َوَما لحظة، آخر يف الناس يستعد ال البرصحتى كلمح
فإذا َقِريٌب﴾. اَعَة السَّ َلَعلَّ يُْدِريَك ﴿َوَما ومتوقعة، متوقعة غري قريبة، بعيدة هي أَْقَرُب﴾.
يصفحون واملؤمنون اْلَقَمُر﴾. َوانَْشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت الهول، وحدث القمر انشق اقرتبت
ويخشون منها ويشفقون اْلَجِميَل﴾. ْفَح الصَّ َفاْصَفِح آلِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿َوإِنَّ الجميل، الصفح
العذاب، يأتيهم واملذنبون ُمْشِفُقوَن﴾. اَعِة السَّ ِمَن َوُهْم ِباْلَغيِْب َربَُّهْم يَْخَشْوَن ﴿الَِّذيَن هللا،
مقرون لهم فالعذاب تَْدُعوَن﴾. ِهللا أََغرْيَ اَعُة السَّ أَتَتُْكُم أَْو ِهللا َعذَاُب أَتَاُكْم إِْن أََرأَيْتَُكْم ﴿ُقْل
عليهم وتلتبس يخافون اَعَة﴾. السَّ ا َوإِمَّ اْلَعذَاَب ا إِمَّ يُوَعُدوَن َما َرأَْوا إِذَا ﴿َحتَّى بالساعة،
متضامنني، كانوا أن بعد ويتفرقون اْلُمْجِرُموَن﴾. يُبِْلُس اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم األمور،
تخطر لم ألنها الساعة بقيام وال بها يشعرون ال يَتََفرَُّقوَن﴾. يَْوَمِئٍذ اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم
ويخرس َساَعٍة﴾. َغرْيَ َلِبثُوا َما اْلُمْجِرُموَن يُْقِسُم اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم الدنيا، يف بالهم عىل
فرعون مثل الطغاة ويذوق اْلُمبِْطلُوَن﴾. يَْخَرسُ يَْوَمِئٍذ اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم املبطلون،
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موعدهم فالساعة اْلَعذَاِب﴾. أََشدَّ ِفْرَعْوَن آَل أَْدِخلُوا اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم العذاب، سوء
َوأََمرُّ﴾. أَْدَهى اَعُة َوالسَّ َموِْعُدُهْم اَعُة السَّ ﴿بَِل يتوقعون، كانوا مما وأمر أدهى وهي

املايضوالحارضواملستقبل بني اليوم (5)

وهو «اليوم»، والساعة والوقت والدهر القرن مع الكريم القرآن يف الزمان مفاهيم من
.(٤٧٥) قليًال إال مرة خمسمائة حوايل الكريم، القرآن يف حضوًرا الزمان ألفاظ أكثر
يوم اآلخر، اليوم القيامة، يوم املستقبل، إىل لإلشارة (٪٩١ (حوايل االستعماالت معظم
… مشهود محيط، عصيب، أليم، كبري، عظيم، مثل: عديدة أخرى أوصاف وله الفرقان.
ومفرًدا مرة)، ٣٤٩) «اليوم» صيغة يف معلوم يوم ألنه نكرة وليس معرفة ويستعمل إلخ.
الجمع املخاطب ضمري إىل مضاًفا أحيانًا ويُستعمل واحد. يوم إال يوجد ال ألنه جمًعا وليس
والحساب البعث يوم وبالناس، وبالبرش بالخلق يتعلق ألنه «يومهم» الغائب أو «يومكم»

ظالم». يا يوم «لك الشعبي املثل عنه يعرب ما وهو والجزاء،
العقل باستقالل واكتمالها النبوة نهاية املايضإلبالغ يف أيًضا «اليوم» لفظ ويستعمل
اإلِْسالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم اإلرادة، وحرية
يَْوَم أََصابَُكْم ﴿َوَما األعداء، مواجهة يف للصمود وعربة عظة القصص يف ويستعمل ِدينًا﴾.
منهم، والخوف الزحف حني الفرار ونقد اْلُمْؤِمِننَي﴾. َولِيَْعَلَم ِهللا َفِبِإذِْن اْلَجْمَعاِن اْلتََقى
عىل واعتماًدا بالكثرة، غروًرا الهزيمة وساعة َوُجنُوِدِه﴾. ِبَجالُوَت اْليَْوَم َلنَا َطاَقَة ال ﴿َقالُوا
َكثَْرتُُكْم﴾. أَْعَجبَتُْكْم إِذْ ُحننَْيٍ َويَْوَم َكِثريٍَة َمَواِطَن ِيف هللاُ ُكُم نََرصَ ﴿َلَقْد الكيف، دون الكم
يَْوٍم ِيف الرِّيُح ِبِه ْت اْشتَدَّ َكَرَماٍد ﴿أَْعَمالُُهْم الريح، به عصفت كرماد الخارسة واألعمال
َحَرُة السَّ ﴿َفُجِمَع موىس، ليتحدى معلوم يوم يف السحرة فرعون جمع وقد َعاِصٍف﴾.
من يوم «يف يف املايض يف اللفظ أيًضا يستعمل الشعبية األغاني ويف َمْعلُوٍم﴾. يَْوٍم ِلِميَقاِت

األيام».
واألوامر العبادات بمعنى يكون ما الحارضوعادة إىل لإلشارة «اليوم» لفظ ويستعمل
يَْوَم ُه َحقَّ َوآتُوا أَثَْمَر إِذَا ثََمِرِه ِمْن ﴿ُكلُوا الزمان، عرب ودائمة ثابتة فالعبادات والنواهي،
يَْوَم ِحيتَانُُهْم تَأِْتيِهْم ﴿إِذْ له، خرقهم يف ونقدهم اليهود عند السبت وكذلك َحَصاِدِه﴾.
يف النفاق من وصدًقا رضورة أكثر فالحياة تَأِْتيِهْم﴾ ال يَْسِبتُوَن ال َويَْوَم ًعا ُرشَّ َسبْتِِهْم
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اْليَْوَم أَُكلَِّم َفَلْن َصْوًما ِللرَّْحَمِن نَذَْرُت ﴿إِنِّي تصوم، أن نذرها يوم مريم تكلم وال العبادة.
اْلَحجِّ يَْوَم النَّاِس إَِىل َوَرُسولِِه ِهللا ِمَن ﴿َوأَذَاٌن األكرب، الحج يوم املسلمني وعند إِنِْسيٍّا﴾.
ال اْلَفتِْح يَْوَم ﴿ُقْل املؤمنني، إيمان إال ينفع ال الفتح ويوم سنوي. موعد فالحج األَْكَربِ﴾
«يومني»، مثنى اللفظ استعماالت وتكثر يُنَْظُروَن﴾. ُهْم َوال إِيَمانُُهْم َكَفُروا الَِّذيَن يَنَْفُع
أيام يف الصوم أيام عن تعويًضا «أيام» جمًعا أو َعَليِْه﴾، إِثَْم َفال يَْوَمنْيِ ِيف َل تََعجَّ ﴿َفَمْن
مرة هنا فاليوم أَُخَر﴾، أَيَّاٍم ِمْن ٌة َفِعدَّ َسَفٍر َعَىل أَْو َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن ﴿َفَمْن أخرى،
يظهر ما وهو َمْعُدوَداٍت﴾، أَيَّاٍم ِيف هللاَ ﴿َواذُْكُروا معدودات، أيام يف هللا وذكر للتكرار.

القدس. لتحرير غًدا» وليس اليوم، «اليوم مثل الوطنية األغاني يف أيًضا
والبعث واملوت امليالد يف املايضوالحارضواملستقبل، الثالثة، األزمان هذه ظهرت وقد
يُبَْعُث َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم ُولَِد يَْوَم َعَليِْه ﴿َوَسالٌم إخبارية، صيغة يف سواء املسيح حياة يف
َحيٍّا﴾. أُبَْعُث َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم ُولِْدُت يَْوَم َعَيلَّ الُم ﴿َوالسَّ املتكلم، صيغة يف أو َحيٍّا﴾،

املرصيني. قدماء منذ اإلنسانية الحياة دورة وهي والغد. واليوم األمس يعني فاليوم
بنَْيَ نَُداِولَُها األَيَّاُم ﴿َوتِْلَك التاريخ، بمعنى «األيام» بالجمع معرفة اللفظ ويظهر
نفس وهو األيام»، ودارت األيام، «ومرت الشعبية األغاني يف املعنى نفس وهو النَّاِس﴾،
باعتبارها وتداولها األيام تراكم هو فالتاريخ هللا». «أيام تعبري يف التوراة يف الوارد املعنى

للبرش. وريادة قوة
اليوم يحني عندما أي «إذن» لفظ مع «يوم» لفظ يُضم «يومئٍذ» جديدة صيغة ويف
والتوقع توقًعا. باعتباره الزمان أي مرة) سبعني (حوايل القيامة يوم وهو انتظار طول بعد
اليوم يعني لذلك املستقبل. إىل الحارض إىل املايض من الثالثة الزمان أبعاد بني توتر هو
انحيازه من بدًال بالزمان الشعبي الوعي بناء إعادة يمكن لذلك واحد؛ آٍن يف والغد األمس
األبعاد هذه بني التعادل ميزان إيجاد يمكن املستقبل أو الحارض حساب عىل للمايض
والتخطيط واإلعداد الحارض، عىل الرتكيز ويتم املايض، إىل العودة تخف حتى الثالثة
أي الغد بل البعيد اليوم أي اآلخر اليوم أو القيامة يوم املستقبل يعني وال للمستقبل.
القريب واليوم األجل. ينتهي حني البعث وحني املوت بعد البعيد فاليوم القريب. اليوم
اإلحساس يف الغربي علينا يتفوق وملاذا والتصحيح. للعمل متسع الحياة ويف املوت قبل
إغراق دون فيه وينشط الحارض ويعيش املايض عىل للمستقبل األولوية وإعطاء بالزمان

املستقبل؟ وأحالم وعود أو املايض جنة يف
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الفجر (6)

والدهر، القرن مثل بالتاريخ أو واليوم والساعة الوقت مثل باإلنسان فقط الزمان يرتبط ال
النهار دورة الجغرايف، أو الطبيعي بالزمان أي نفسها حول األرض بدوران أيًضا بل
يفهم والغروب. والرشوق والعرص، والفجر والعشاء، والضحى واملساء، والصباح والليل،
واألذهان املعارف يف والغروب الرشوق مثل فنية كصورة مجاًزا أو طبيعي كزمان حقيقة

والصوفية. الفالسفة يفعل كما والحضارات والقلوب والعقول
لعظمة نظًرا للقسم اثنتان مرات. ست الكريم القرآن يف «الفجر» لفظ ورد وقد
إِذَا َواللَّيِْل * َواْلَوتِْر ْفِع َوالشَّ * َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر وداللته، وجماله ورونقه الفجر
لكل متفرد. فجر كثرية. ولياٍل واحد فجر فهو ِحْجٍر﴾. ِلِذي َقَسٌم ذَِلَك ِيف َهْل * يَْرسِ
مزدوجة. أي شفع والليايل مفرد، أي وتر وهو الليايل، تتكرر حني يف وطلعته بهاؤه فجر
ممتدين، زمانني بني لحظة النهار، وبداية الليل نهاية وهو ممتد، والليل لحظة، يطلع
ويتبعه وسالم. واطمئنان واستكانة وهدوء نوم يسبقه اْلَفْجِر﴾. َمْطَلِع َحتَّى ِهَي ﴿َسالٌم
للصالة الليل كان فإذا القرآن. لقراءة اثنتان ومرتان وجهاد. وقلق وحركة ونشاط يقظة
اْلَفْجِر﴾. َوُقْرآَن اللَّيِْل َغَسِق إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك الَة الصَّ ﴿أَِقِم القرآن، لقراءة الفجر فإن
مبارشة. القلب إىل يدخل النائمني. وصمت الليل هدوء يف وسحر نغم القرآن فصوت
اْلَفْجِر ُقْرآَن ﴿إِنَّ وهللا، البرش والجن، اإلنس واملالئكة، الناس والداني، القايص يسمعه
ِمَن ِثيَابَُكْم تََضُعوَن َوِحنَي اْلَفْجِر َصالِة َقبِْل ﴿ِمْن للصالة، واحدة ومرة َمْشُهوًدا﴾. َكاَن
دون للحر اتقاءً وظهًرا الظالم يف ليًال املالبس وخلع الراحة وقت إىل إشارة الظَِّهريَِة﴾،
النهار، وبداية الليل نهاية عن إعالنًا للصوم واحد ومرة الكبار. غري األطفال من حرج
ومجاًزا، حقيقة الظالم، من النور انشقاق الصوم، وبداية والرشاب الطعام عن والكف
فالفجر اْلَفْجِر﴾. ِمَن األَْسَوِد اْلَخيِْط ِمَن األَبْيَُض اْلَخيُْط َلُكُم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى بُوا َواْرشَ ﴿َوُكلُوا
إىل اإلشباع ومن اإلرادة، إىل الطبيعة من وسلوكني، وفعلني لحظتني، بني فاصلة عالمة

الخالق. إىل الخلق ومن السماء، إىل األرض ومن االمتناع،
والبحار األنهار من للماء و«تفجري» ر» «فجَّ لفظ منه اشتق الذي اللفظ نفس وهو
انفجار مثل الفجر لحظة الظالم من النور انبثاق مرة). عرشة (إحدى والعيون والينابيع
َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا الكفار، يظن كما استحالة ليست وهي األرض. من املاء
بعصاه موىس فجر فقد اإليمان. بفعل ممكنة هي بل يَنْبُوًعا﴾، األَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر
وجعل ينبوًعا. الصخر من وفجر األَنَْهاُر﴾. ِمنُْه ُر يَتََفجَّ َلَما اْلِحَجاَرِة ِمَن ﴿َوإِنَّ البحر،
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األرض. مثل وعيون أنهار الجنة ويف دافئة. جارية وعيونًا أنهاًرا اليابسة األرض يف هللا
اْلُقبُوُر َوإِذَا * َرْت ُفجِّ اْلِبَحاُر ﴿َوإِذَا القبور، وبعثرة البحار تفجري الساعة عالمات ومن
واألجساد. األرض بها وتنظف اآلالت، بها وتدار الكهرباء، منها تتولد قوة. فاملاء بُْعِثَرْت﴾.
لحظة الظالم من كالنور الري لحظة األرض من فاملاء الوديان. ويزرع الظمآن، يروي
كما الصخر من الحياة تفجري قطب، وسيد إقبال محمد عند اإلسالم صورة وهي الفجر.
قطب. سيد عند والحياة الفن يف إبداعية حركة اإلسالم وكان إقبال. عند موىس الكليم فعل
الفعل خروج أي «الفجور» لفظ منه يشتق الذي اللفظ نفس هو النقيض، وعىل
خروج الطبيعة، يف فقط ليس فالخروج السليم. الطريق عن وانحرافه القويم، املنهج عىل
يف ورسيانه والينبوع العني يف األرض من املاء تفجري أو الفجر لحظة يف الظالم من النور
كفر والفجور الحب. فسوق الفسوق، مثل التقوى عن الفعل خروج أيًضا بل والبحر، الرب
اإلنسان بها يهتدي التي الطبيعية املعاني هي واألصل وتقوى. إيمان وااللتزام وجحود.

وأفعاله. سلوكه يف
يف موجودان السلوك، وفجور املياه تفجري للفجر، والسلبي اإليجابي املعنيني ونفس
واإلله الشمس عبادة لدرجة بالشمس واالرتباط مبكًرا االستيقاظ عادة يف الشعبية الحياة
ويحب بالغيوم. امللبدة السماء دون الصحو للجو والغناء القديم. املرصي الدين يف آتون
هذه من النقيض وعىل والجنوب. الرشق بالد يف الصحو الجو الشمال بالد من األجانب
ال الذي والعاطل الظهر، حتى ينام الذي لإلقطاعي سلبية صورة هناك اإليجابية الصورة
للسطو الفجر ولصوص األبرياء، عىل للقبض الفجر زوار وهناك الفجر. نور عند يستيقظ
بني التمييز عىل قادر واإلنسان اآلمنني. عىل للعدوان الفجر وحروب الناس، ممتلكات عىل

القويم. والسلوك الكريم القرآن إىل أقرب أيهما واختيار الصورتني

والَعِيش الضحى (7)

والنهار، والليل واملساء، والصباح والعرص، الفجر مع الكريم القرآن يف الزمان ألفاظ من
األول معاٍن. بخمسة مرات سبع «الضحى» لفظ ورد فقد التقابل. عىل والَعِيش الضحى
أيًضا بالليل قسم وهو َقَىل﴾، َوَما َربَُّك َعَك َودَّ َما * َسَجى إِذَا َواللَّيِْل * َحى ﴿َوالضُّ القسم،
أي املساء إىل الصباح من الليل، وبداية النهار بداية أو ونهايته النهار بداية بني للتقابل
تأخر عندما ذلك ظنوا الذين املرشكني عىل ا ردٍّ يرتكه لم النبي حارضمع وهللا الوقت. طول
مقرونًا بالضحى أيًضا والقسم الحاجة. عند إال ينزل ال والوحي الرسول، عىل الوحي نزول
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وبعد الشمس. نور إرشاق فالضحى تََالَها﴾. إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها ْمِس ﴿َوالشَّ بالشمس،
وهللا والقمر. الشمس السماء، بمصباحي بالنور، قسم فهو القمر. يتلو الليل يبدأ أن
َليَْلَها ﴿َوأَْغَطَش الضحى، منها ويخرج بالليل تأتي التي فهي لعظمتها. بمخلوقاته يقسم
يف اللقاء موعد الثالث واملعنى اللفظ. استعماالت يف الثاني املعنى وهو ُضَحاَها﴾، َوأَْخَرَج
حدده الذي املوعد وهو ُضًحى﴾، النَّاُس يُْحَرشَ َوأَْن ينَِة الزِّ يَْوُم َموِْعُدُكْم ﴿َقاَل النهار، أول
سحرة عليه يقدر ما عىل يقدر وال نبيٍّا ليس أنه إلثبات بالسحرة موىس ملواجهة فرعون
الحدث إىل األصغر الحدث من االنتقال يتم الرابع املعنى ويف باملعجزات. إتيان من فرعون
والناس الضحى يف بغتة يأتي قد الذي الحرش يوم هللا موعد إىل البرش موعد من األكرب،
الحرش فوظيفة يَْلَعبُوَن﴾. َوُهْم ُضًحى بَأُْسنَا يَأِْتيَُهْم أَْن اْلُقَرى أَْهُل ﴿أََوأَِمَن تلعب، الهية
أنه اإلنسان يشعر وال بغتة. يقع فإنه وقع فإذا فيه. األحداث وتوقع بالزمان اإلحساس
أَْو َعِشيًَّة إِال يَْلبَثُوا َلْم يََرْونََها يَْوَم ﴿َكأَنَُّهْم عشية، أو ضًحى مساءً، أو نهاًرا إال عاش
ال ﴿َوأَنََّك زمان، وال عطش ال أي ضحى، وال فيه ظمأ ال الجنة يف والخلود ُضَحاَها﴾.

دائم. ري فالخلود تَْضَحى﴾. َوال ِفيَها ُ تَْظَمأ
وأول الصباح وبداية الشمس ظهور بعد اإلرشاق الضحى يعني التداولية املعاني ويف
إىل الظهر إىل الصباح إىل الفجر من الظالم، بعد النور مراحل من مرحلة هي النهار.
الذي االشتقاق نفس وهو الصالة، مواعيد وهي واملساء، العشاء إىل املغرب إىل العرص
النحو يف وهو األضحى، عيد يف الضحى وقت الفداء أي و«ضحية» ى» «ضحَّ لفظ منه
االتهام ضد والتحول التغري أفعال و«أصبح» «أمىس» مع «أضحى» مفعولني ينصب فعل
التحول ثقافة بأنه الغرب عىل الثناء مع والسكون الثبات ثقافة بأنه لإلسالم الشائع

والحركة.
بخمسة و«عشية» و«العيش» «العشاء» صياغات: عدة يف «الَعِيش» لفظ ورد وقد
املساء إىل الصباح من النهار عرب الزمان ففرتات الزمان. يف املوعد األول كذلك. معاٍن
إيجابًا أم سلبًا وحصيلته بالنهار فالعمل يَبُْكوَن﴾. ِعَشاءً أَبَاُهْم ﴿َوَجاءُوا للعمل، مواعيد
ِباْلَعِيشِّ َعَليِْه ُعِرَض ﴿إِذْ اللييل، للقتال رمًزا بالعيش الجياد داود عىل عرضت وقد بالليل.
ْرنَا َسخَّ ﴿إِنَّا الغروب، إىل الرشق من معه يسبحن الجبال له وُسخرت اْلِجيَاُد﴾. اِفنَاُت الصَّ
الصباح يف واألرض، السموات يف الحمد له وهللا اِق﴾. َواإلِْرشَ ِباْلَعِيشِّ يَُسبِّْحَن َمَعُه اْلِجبَاَل
موعد والثاني تُْظِهُروَن﴾. َوِحنَي َوَعِشيٍّا َواألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف اْلَحْمُد ﴿َوَلُه املساء، ويف
صالة آخر وهي اْلِعَشاءِ﴾. َصالِة بَْعِد َوِمْن الظَِّهريَِة ِمَن ِثيَابَُكْم تََضُعوَن ﴿َوِحنَي الصالة،
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مقابل يف والثالث لالستجمام. املالبس عن والتجرد والسكينة الراحة تبدأ بعدها بالنهار
فاإلبكار َواإلِبَْكاِر﴾. ِباْلَعِيشِّ َوَسبِّْح َكِثريًا َربََّك ﴿َواذُْكْر النهاية، مقابل يف البداية أي اإلبكار
االستغفار، وقت أيًضا هو والتسبيح، الذكر وقت أنه كما الليل. نهاية أو النهار بداية
فعل اإلبكار البكرة، مثل واإلبكار َواإلِبَْكاِر﴾. ِباْلَعِيشِّ َربَِّك ِبَحْمِد َوَسبِّْح ِلذَنِْبَك ﴿َواْستَْغِفْر
لذلك وجزاء وََعِشيٍّا﴾. بُْكَرًة َسبُِّحوا أَْن إَِليِْهْم ﴿َفأَْوَحى موضوعي، وقت والبكرة ذاتي،
إِال َلْغًوا ِفيَها يَْسَمُعوَن ﴿ال املساء، إىل الصباح من رزقهم فيها لهم التي الجنة ينالون
التايل، اليوم صبيحة أي الغد مقابل يف والرابع وََعِشيٍّا﴾. بُْكَرًة ِفيَها ِرْزُقُهْم َوَلُهْم َسالًما
وهم .﴾ َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن تَْطُرِد ﴿َوال هللا، لدعاء ونهايته الليل بداية
الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك ﴿َواْصِربْ العاجل، دون اآلجل ينتظرون ألنهم معهم صرب إىل حاجة يف
يسبح أو يدعوه وال باهلل يؤمن ال ملن النقيض يحدث وقد .﴾ َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن
النهار، إىل املساء ومن املساء إىل النهار من وإيابًا ذهابًا النار عىل يُعرض إذ يذكره. أو له
اإلنسان يعيها ال التي املباغتة اللحظة والخامس وََعِشيٍّا﴾. ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر
به، واٍع غري الزمان عن الٍه ألنه العيش يف أم الضحى يف املساء، يف أو الصباح يف كانت إذا

ُضَحاَها﴾. أَْو َعِشيًَّة إِال يَْلبَثُوا َلْم يََرْونََها يَْوَم ﴿َكأَنَُّهْم
يف املوعد الخمسة، املعاني هذه عن اليومية الحياة يف التداولية املعاني تخرج وال
ومن العشاء»، «صالة الصالة ويف العشاء»، عىل «موعد يف والطعام العشية»، يف «أجيلك
هي والزمان الحياة. قوام والخبز الحياة. أي «عيًشا» «يعيش» «عاش»، اشتق اللفظ نفس

الحياة.

واإلصباح الصبح (8)

يوجد وال واإلصباح. الصبح والَعِيش، والضحى الفجر مع الجغرايف الزمان مفاهيم ومن
الثالثة. الزمان أبعاد والغد، اليوم مقابل يف األمس يوجد بل اسًما أو فعًال املساء مقابل يف
بنسبة اسًما منه أكثر فعًال ألهميته، مرة وأربعني خمًسا القرآن يف اللفظ ورد وقد
الثبات عكس والتغري التحول عىل للداللة ،(٢٨ : ١٧) الخمسني إىل األخماس الثالثة
العربي الفكر ثبات شبهة ضد و«صار» «أمىس» مع كان أخوات من والفعل والسكون.
آثروا الذين الغربيون تقدم حني يف املسلمني. تأخر سبب وهو اإلسالمي، الفكر وسكون
الشهرية رسالته يف أدونيس ذلك عن عرب وكما السكون، عىل والتغري الثبات، عىل التحول

واملتحول». «الثابت األجزاء األربعة ذات
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مقابل أخماسيف أربعة إيجابية، بمعاٍن منها أكثر سلبية بمعاٍن اللفظ ورود والغريب
لو التحول أن أم إيجابيٍّا، منه أكثر سلبي التحول أن ذلك يعني فهل .(٣٦ : ٩) ُخمس
إيجاب؟ إىل سلب من وتحويله للمقاومة اإلنسان إرادة إىل ويحتاج سلبًا لكان لنفسه ترك
أَنَْفَق َما َعَىل يِْه َكفَّ يَُقلُِّب َفأَْصبََح ِبثََمِرِه ﴿َوأُِحيَط فيفسد، الثمر السلبي التحول يصيب قد
األَْرِض نَبَاُت ِبِه ﴿َفاْختََلَط الرياح، تذروه هشيًما فيصبح األرض نبات يصيب وقد ِفيَها﴾.
﴿ُقْل ثمر، وال زرع ينبت فال املاء الجفاف يصيب وقد الرِّيَاُح﴾. تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح
األرض باطن إىل املاء يهرب وقد َمِعنٍي﴾. ِبَماءٍ يَأِْتيُكْم َفَمْن َغْوًرا َماُؤُكْم أَْصبََح إِْن أََرأَيْتُْم
الخرضة تجف وقد َطَلبًا﴾. َلُه تَْستَِطيَع َفَلْن َغْوًرا َماُؤَها يُْصِبَح ﴿أَْو رفعه، يمكن فال
الحرث، الهالك يصيب وقد يِم﴾. ِ َكالرصَّ ﴿َفأَْصبََحْت كالرصيم، الجنة وتصبح وتصفر
حياة الفساد يصيب وقد َصاِرِمنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن َحْرثُِكْم َعَىل اْغُدوا أَِن * ُمْصِبِحنَي ﴿َفتَنَاَدْوا
يَبُْسُط هللاَ َويَْكأَنَّ يَُقولُوَن ِباألَْمِس َمَكانَُه تََمنَّْوا الَِّذيَن ﴿َوأَْصبََح أرزاقهم، وتمنع البرش
إِال يَُرى ال َفأَْصبَُحوا َربَِّها ِبأَْمِر ءٍ َيشْ ُكلَّ ُر ﴿تَُدمِّ مساكنهم، وتهدم يََشاءُ﴾. ِلَمْن الرِّْزَق
القتل، من بالخوف يصاب وفؤاده. ضمريه اإلنسان، حياة الفساد يصيب وقد َمَساِكنُُهْم﴾.
الندم أفعاله سوء من اإلنسان ينتاب لذلك ونتيجة ُب﴾. يََرتَقَّ َخاِئًفا اْلَمِدينَِة ِيف ﴿َفأَْصبََح
ِمَن َفأَْصبََح أَِخي َسْوءََة ﴿َفأَُواِرَي قتله، بعد أخيه سوءة يواري أن حتى يستطع لم ألنه
َفأَْصبَُحوا ﴿َفَعَقُروَها النادمني، من فأصبحوا ربهم عاصني الناقة اليهود وعقر النَّاِدِمنَي﴾.
ِيف وا أََرسُّ َما َعَىل ﴿َفيُْصِبُحوا رش، من نفسه يف يرس ما عىل اإلنسان يندم بل نَاِدِمنَي﴾.
يَن﴾. اْلَخاِرسِ ِمَن َفأَْصبََح ﴿َفَقتََلُه الخسارة، إىل األفعال سوء وتؤدي نَاِدِمنَي﴾. أَنُْفِسِهْم
والصيحة، الرجفة الناس وتأخذ والعمران البنيان وينهار بالنعمة، يكفر األعمال. تحبط

َجاِثِمنَي﴾. َداِرِهْم ِيف َفأَْصبَُحوا الرَّْجَفُة ﴿َفأََخذَتُْهُم
لحسن إيجابي تحول هناك األفعال سوء جراء من السلبي التحول هذا مقابل ويف
األَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم األرض، وتخرض املاء فيهبط األفعال.
اإلِْصبَاِح ﴿َفاِلُق والفعل، للنشاط صبح إىل السكان الهادئ الليل ويتحول ًة﴾. ُمْخَرضَّ
ومن الجماعة، إىل الفرقة ومن املحبة، إىل الكراهية من والتحول َسَكنًا﴾. اللَّيَْل َوَجَعَل
الهزيمة من والتحول إِْخَوانًا﴾. ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُْم ُقلُوِبُكْم بنَْيَ ﴿َفأَلََّف الرتابط، إىل التفكك
َظاِهِريَن﴾، َفأَْصبَُحوا َعُدوِِّهْم َعَىل آَمنُوا الَِّذيَن ﴿َفأَيَّْدنَا الظفر، إىل التقهقر ومن النرص، إىل
املصباح نور مثل هللا فنور وجمًعا. مفرًدا املصباح، منه الذي االشتقاقي املعنى نفس وهو
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ُزَجاَجٍة﴾. ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه ﴿َمثَُل زجاجة، يف واملشكاة املشكاة، يف
نفس وهو ِبَمَصاِبيَح﴾، نْيَا الدُّ َماءَ السَّ َزيَّنَّا ﴿َوَلَقْد بمصابيح، الدنيا السماء زينت وقد
فالسلب الخري. لفعل إيجابًا أو السوء لفعل سلبًا للقاء، كموعد للصبح االشتقاقي املعنى
َما ُمِصيبَُها ﴿إِنَُّه املصائب، به تحل وقد ُمْستَِقرٌّ﴾. َعذَاٌب بُْكَرًة َصبََّحُهْم ﴿َوَلَقْد مثل،
َفَساءَ ِبَساَحِتِهْم نََزَل ﴿َفِإذَا الصباح، يف الجزاء ويحل بُْح﴾. الصُّ َموِْعَدُهُم إِنَّ أََصابَُهْم
قريب، عن األفعال حسن عىل جزاءً للثواب موعًدا الصبح يكون وقد اْلُمنْذَِريَن﴾. َصبَاُح
فجر بزوغ فيه ليعلن عاشور بن الطاهر كتاب عنوان وهو ِبَقِريٍب﴾، بُْح الصُّ ﴿أََليَْس
إِنََّها * أَْسَفَر إِذَا بِْح ﴿َوالصُّ األفعال، سوء عىل للتأكيد به القسم يكون لذلك اإلصالح.
َلَقْوُل َُّه إِن َرُسوٍل، َلَقْوُل َُّه إِن * َس تَنَفَّ إِذَا بِْح ﴿َوالصُّ الرسول، صدق عىل أو اْلُكَربِ﴾، َإلِْحَدى
* َقْدًحا َفاْلُموِريَاِت * َضبًْحا ﴿َواْلَعاِديَاِت املالئكة، حضور وقت وهو َكِريٍم﴾، َرُسوٍل

والحركة. النشاط أو ُصبًْحا﴾، َفاْلُمِغريَاِت
السلب. إىل منه اإليجاب إىل أقرب الصباح الشعبية واالستعماالت التداولية املعاني ويف
واللقاء السالم هو للناس. الخري وحب والرباءة واالستفتاح والبداية اإلرشاق هو فالصبح
النور» صباح يا الخري، صباح «يا الشعبية األغاني يف يُذكر األعمال. إىل الذهاب ووقت
ولفتًى «صباح» لفتاة اسم وهو صبوح، غري بوجه مشئوًما يكون فإنه مكروه حدث فإذا
ِحنَي ِهللا ﴿َفُسبَْحاَن للتسبيح، موعد واملساء الصباح إنما اسًما. املساء يكون وال «صبحي».
وحركة، نشاط وإرشاق، تحول فالصباح املساء. يجبُّ الصباح تُْصِبُحوَن﴾. َوِحنَي تُْمُسوَن

وأمل. واستبشار وتفاؤل، فرح

والنهار الليل (9)

واألمس واليوم واإلصباح، الصبح والَعِيش، الضحى مثل الجغرايف الزمان مفاهيم من
القرآن يف الليل لفظ ورد وقد والنهار. الليل والعرص، والفجر والسنة، والساعة والغد،
ووقت إغراءً أكثر الليل ألن مرة، وخمسني سبًعا النهار، من أكثر مرة وتسعني اثنتني

العبادة.
مرة، وأربعني أربًعا وبمفرده مرة، وأربعني ثمانيًا بالنهار مقرونًا «الليل» لفظ ورد
األرضحول دوران عن الناتج الجغرايف املعنى وهو تعاقبهما، بمعنى النصف من أكثر أي
اختالف، منها لذلك. ألفاظ عدة القرآن ويستعمل ساعة. وعرشين أربع كل مرة نفسها
الرزق ونزول واملوت، والحياة واألرض، السموات خلق مع َوالنََّهاِر﴾، اللَّيِْل ﴿اْخِتالِف
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اللَّيِْل﴾، ِيف النََّهاَر َويُولُِج النََّهاِر ِيف اللَّيَْل ﴿يُولُِج وخروج، دخول أي وولوج السماء، من
اللَّيِْل﴾، َعَىل النََّهاَر ُر َويَُكوِّ النََّهاِر َعَىل اللَّيَْل ُر ﴿يَُكوِّ اآلخر، يف أحدهما تلبيس أي وتكوير
﴿يَُقلُِّب التحول، أي والقلب النََّهاَر﴾، ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل َلُهُم ﴿َوآيٌَة إخراج، أي وسلخ
أي والغيش َوالنََّهاَر﴾، اللَّيَْل َلُكُم َر ﴿َوَسخَّ اإلنسان، لصالح وتسخري َوالنََّهاَر﴾، اللَّيَْل هللاُ
يَْغَىش، إِذَا ﴿َواللَّيِْل والتجيل، النهار مقابل يف النََّهاَر﴾، اللَّيَْل ﴿يُْغِيش والحضور، الحلول
اللَّيَْل ُر يَُقدِّ ﴿َوهللاُ والتقدير، َوالنََّهاُر﴾، اللَّيُْل آيَاِتِه ﴿َوِمْن واآلية، ،﴾ تََجىلَّ إِذَا َوالنََّهاِر
اْلَقَمَر تُْدِرَك أَْن َلَها يَنْبَِغي ْمُس الشَّ ﴿ال كوني، نظام والنهار الليل تعاقب َوالنََّهاَر﴾،
آيََة ﴿َفَمَحْونَا اإلبصار، إىل العمى من والتحول واإلثبات واملحو النََّهاِر﴾، َساِبُق اللَّيُْل َوال
ِلتَْسُكنُوا اللَّيَْل َلُكُم َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو واإلبصار، والسكن ًة﴾، ُمبِْرصَ النََّهاِر آيََة َوَجَعْلنَا اللَّيِْل
ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو بالنهار، ويعمل بالليل اإلنسان يسكن ا﴾. ُمبِْرصً َوالنََّهاَر ِفيِه
اللَّيَْل َلُكُم ﴿َجَعَل والرزق، للسعي والنهار للسكن الليل ِبالنََّهاِر﴾. َجَرْحتُْم َما َويَْعَلُم
َليًْال أَْمُرنَا ﴿أَتَاَها اإللهي، األمر يتحقق وفيهما َفْضِلِه﴾. ِمْن َولِتَبْتَُغوا ِفيِه ِلتَْسُكنُوا َوالنََّهاَر
بالليل ا رسٍّ اإلنفاق والدعاء، والتسبيح والصالة لإلنفاق وقت والنهار والليل نََهاًرا﴾. أَْو
﴿َوِمْن والتسبيح، اللَّيِْل﴾، ِمَن َوُزَلًفا النََّهاِر َطَرَيفِ الَة الصَّ ﴿َوأَِقِم والصالة، بالنهار، وعالنية
َونََهاًرا﴾. َليًْال َقْوِمي َدَعْوُت إِنِّي َربِّ ﴿َقاَل والدعاء، النََّهاِر﴾، َوأَْطَراَف َفَسبِّْح اللَّيِْل آنَاءِ

ويدبر ويعسعس ويسجى ويغىش ويحل يجن النهار. دون منفرًدا الليل يأتي وقد
أَْدبََر﴾، إِذْ ﴿َواللَّيِْل وأدبر، وأتى، حل أي اللَّيُْل﴾، َعَليِْه َجنَّ ا ﴿َفَلمَّ جن، ويمر. وينشأ
الظالم، فيه يرسي َوَسَق﴾. َوَما ﴿َواللَّيِْل وغم، وعم َعْسَعَس﴾، إِذَا ﴿َواللَّيِْل وعسعس،
ويعمى َسَجى﴾، إِذَا ﴿َواللَّيِْل ويسجى، يَْغَىش﴾، إِذَا ﴿َواللَّيِْل ويغىش، ،﴾ يَْرسِ إِذَا ﴿َواللَّيِْل
هو وغطاء. ولباس وسكن وقيام نوم وهو ُضَحاَها﴾، َوأَْخَرَج َليَْلَها ﴿َوأَْغَطَش ويغطش،
من وفرتة للقاء، موعد وهو ِلبَاًسا﴾، اللَّيَْل ﴿َوَجَعْلنَا ولباس، َسَكنًا﴾، اللَّيَْل ﴿َوَجَعَل سكن،
َجَعَل إِْن أََرأَيْتُْم ﴿ُقْل هللا، بأمر ويقرص ويطول اللَّيِْل﴾. ِمَن ِبِقْطٍع ِبأَْهِلَك ﴿َفأَْرسِ الزمن،
ثالثني. أو َليَْلًة﴾ أَْربَِعنَي ُموَىس َواَعْدنَا ﴿َوإِذْ وموعد، لقاء وهو َمًدا﴾، َرسْ اللَّيَْل َعَليُْكُم هللاُ
َرَها ﴿َسخَّ الريح، هبوب وقت أو آِمِننَي﴾ َوأَيَّاًما َليَاِيلَ ِفيَها ﴿ِسريُوا اآلمن للسري وقت وهو
تتم ليل ويف .﴾ َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر عرش، بلياٍل القسم يكون وبه َليَاٍل﴾. َسبَْع َعَليِْهْم
ويف اْلَقْدِر﴾. َليَْلِة ِيف أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن املباركة، القدر ليلة يف القرآن وينزل السماء انفراجة
الصالة، والدعاء، والسجود والتسبيح والقنوت والتهجد الصيام ويكون الصالة تقوم الليل
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اللَّيِْل﴾، إَِىل يَاَم الصِّ وا أَِتمُّ ﴿ثُمَّ والصيام، اللَّيِْل﴾، َغَسِق إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك الَة الصَّ ﴿أَِقِم
اللَّيِْل آنَاءَ َقاِنٌت ُهَو َمْن ﴿أَْم والقنوت، َلَك﴾، نَاِفَلًة ِبِه ْد َفتََهجَّ اللَّيِْل ﴿َوِمَن والتهجد،
إِال اللَّيَْل ﴿ُقِم والقيام، ُجوِد﴾، السُّ َوأَْدبَاَر َفَسبِّْحُه اللَّيِْل ﴿َوِمَن والتسبيح، َوَقاِئًما﴾، َساِجًدا
َقِليًال ﴿َكانُوا والهجوع، َطِويًال﴾، َليًْال َوَسبِّْحُه َلُه َفاْسُجْد اللَّيِْل ﴿َوِمَن والسجود، َقِليًال﴾،
ووقت َليًْال﴾، ِبَعبِْدِه ى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن اإلرساء، وقت وهو يَْهَجُعوَن﴾، َما اللَّيِْل ِمَن

َونََهاًرا﴾. َليًْال َقْوِمي َدَعْوُت إِنِّي َربِّ ﴿َقاَل الدعاء،
مرات وست الليل، مع وخمسني واحًدا مرة، وخمسني سبًعا «النهار» لفظ ورد وقد
اآلخر، يف أحدهما وولوج والنهار الليل اختالف املعاني، بنفس الليل ومع بمفرده. فقط
الرس بني الليل مع التقابل نفس وله والخلق. والغشيان والتقدير والتكوير والتقلب
وله والصحو. واللباس والتجيل، والخفاء واليقظة، والنوم والحركة، والسكون والعالنية،
وبه واألمر. والتسخري الكوني، والنظام واآلية الزمن من املدة مثل املفردة املعاني نفس
رسيان. فكالهما «النهر» اشتقاق من والنهار والدعاء. والصالة التسبيح األفعال، نفس

واليقظة، النوم النحو، نفس عىل والنهار بالليل اإلنسان يشعر الحية التجارب ويف
األمثال وتؤكد والتعب. الراحة واملعاملة، العبادة والصخب، الهدوء والحركة، السكون
يسيح»، النهار عليه يطلع زبدة الليل «كالم عينان»، له «النهار مثل التجارب هذه العامية
«نهارك أبيض»، «نهارك األبيض بالنهار والبشارة سودا»، «ليلتك السوداء بالليلة والتوعد
ليًال به وشقائه له حبه يف والسهر ليل»، «يا للحبيب للغناء والليل عسل». «نهارك فل»،

العاطلني. ونوم الفنانني سهر بني التقابل وهو ونهاًرا،

والغد األمس (10)

والَعِيش، والضحى واليوم، والساعة، والوقت والدهر، القرن مع الزمان مفاهيم ومن
اتهام حد إىل وصلت فكرة شاعت وقد والغد. األمس والنهار، والليل واإلصباح، والصبح
التاريخ وأن اليوم، من أفضل فيه األمس ماضوي، أنه كله واإلسالمي العربي الفكر
شيئًا، للخلف ترك ما السلف وأن الخلف، من خري السلف وأن الزمان، تقدم كلما ينهار
أصبح أن النتيجة وكانت َهَواِت﴾. الشَّ َواتَّبَُعوا الَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف
األوىل والطبقة طبقات. فالتاريخ املحدثني. من أفضل والقدماء اإلبداع، من أفضل التقليد
التابعني. تابع من أفضل والتابعون التابعني، من أفضل والصحابة الثانية. من أفضل
النتيجة وكانت طبقات. واملفرسون طبقات، واملحدثون طبقات، والفقهاء طبقات، املعتزلة
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يشء كل طبقات، والزمان طبقات، والعالم طبقات، والناس طبقات، املجتمع أصبح أن
القرآن؟ يف والغد األمس صورة هي فما طبقات.

لفظ ورد حني يف واحدة. لغوية صورة ويف مرات أربع القرآن يف «األمس» لفظ ورد
اليوم، من أفضل األمس أن الشائعة الفكرة خطأ عىل يدل مما مرة عرشة خمس «الغد»
من أفضل اليوم أن املضاد بالتصور تقدم قد الغرب أن حني يف الغد. من أفضل واليوم
كأسماء األربع مراته يف «األمس» القرآن لفظ ورد وقد اليوم. من أفضل الغد وأن األمس،
فبناء ِباألَْمِس﴾. تَْغَن َلْم َكأَْن َحِصيًدا ﴿َفَجَعْلنَاَها باليوم، مقارنة والتاليش االنهيار بمعنى
التخيل يوم اليوم ولكن االستنصار يوم األمس اليوم، لقوى بالنسبة يصمد ال وهم األمس
الدماء، وسفك القتل يوم األمس ُخُه﴾. يَْستَْرصِ ِباألَْمِس ُه اْستَنَْرصَ الَِّذي ﴿َفِإذَا واالنهيار،
والتمنيات األوهام زمان األمس ِباألَْمِس﴾. نَْفًسا َقتَْلَت َكَما تَْقتَُلِني أَْن أَتُِريُد ُموَىس يَا ﴿َقاَل
ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط هللاَ َويَْكأَنَّ يَُقولُوَن ِباألَْمِس َمَكانَُه تََمنَّْوا الَِّذيَن ﴿َوأَْصبََح الخادعة،
ينهار األمس أن إيجابيٍّا تأويًال السلبية املعاني هذه تأويل يمكن الوقت نفس ويف يََشاءُ﴾.
ال األمس وبالتايل اليوم. ينقشع الذي والخداع الوهم إىل أقرب األمس وأن اليوم، لصالح
الزمان. يف التقدم ضد باملايض والتشبث مستحيًال، التقليد يجعل مما أساس وال له ثبات
والفردوس الضائع والنعيم زمان أيام عىل التحرس املعنى، نفس لألمس التداولية اللغة ويف
عىل معاك واسهر جميل، يا يرجع الزمان «امتى شقاء إىل تحول الذي والهناء املفقود،
فال نوم». جانيش ما امبارح «ليلة واألرق القلق وقت األمس الوقت نفس ويف النيل». شط
يمكن أنه عىل تأويله ويمكن الضائع الزمن اعتباره يمكن إذ لألمس ثابت تصور يوجد

أفضل. غٍد إىل تغيريه
فعلية مختلفة، لغوية بصور مرة عرشة خمس القرآن يف ورد فقد «الغد» لفظ أما
القادم، الزمان أي مرات ست «الغد» صورتني. يف مرة عرشة اثنتي واسمية مرات، ثالث
إىل األمس من التحول «يغدو» فعل ويفيد الغد. نحو التحرك أي مرات ست و«الغدو»
وقد َقاِدِريَن﴾. َحْرٍد َعَىل ﴿َوَغَدْوا املتصل، الزمان مسار أي الغد إىل اليوم ومن اليوم،
ُكنْتُْم إِْن َحْرثُِكْم َعَىل اْغُدوا أَِن * ُمْصِبِحنَي ﴿َفتَنَاَدْوا أصبح، بمعنى سلبًا التحول يكون
ِلْلِقتَاِل﴾. َمَقاِعَد اْلُمْؤِمِننَي تُبَوِّئُ أَْهِلَك ِمْن َغَدْوَت ﴿َوإِذْ إيجابًا، يكون وقد َصاِرِمنَي﴾.
هللاَ اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا البعيد، املستقبل تعني فقد «الغد» االسمية الصيغة أما
والجزاء، الحساب يوم والبعث، القيامة يوم هو الغد وغد ِلَغٍد﴾. َمْت َقدَّ َما نَْفٌس َوْلتَنُْظْر
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استعداد، هو الزمني باملعنى الغد القريب، واملستقبل .﴾ األَِرشُ اْلَكذَّاُب َمِن َغًدا ﴿َسيَْعَلُموَن
والتوقع االحتمال الغد يعني وقد َلَحاِفُظوَن﴾. َلُه َّا َوإِن َويَْلَعْب يَْرتَْع َغًدا َمَعنَا ﴿أَْرِسْلُه
أخرى موضوعية عوامل فهناك وحده. اإلنسان بيد ليس وهو واإلمكانية، والتخطيط
إِال َغًدا، ذَِلَك َفاِعٌل إِنِّي ءٍ ِلَيشْ تَُقوَلنَّ ﴿َوال هللا، مشيئة العقائد يف يسمى ما وهو له، محددة
والغد املساء. أي العيش مقابل يف الزمن من فرتة فتعني «الغداة» صيغة أما هللاُ﴾. يََشاءَ أَْن
تَْطُرِد ﴿َوال للدعاء، وقتان وهما بعده. الزماني التوايل يف أنه حني يف العيش عىل مقدم
﴿َواْصِربْ يتحقق، أن قبل صرب إىل الدعاء ويحتاج .﴾ َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن
يف الحركة فتعني «الغدو» صفة أما .﴾ َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك
أو الصباح ويعني َواآلَصاِل﴾. ِباْلُغُدوِّ اْلَقْوِل ِمَن اْلَجْهِر ﴿َوُدوَن باآلصال، مقرونة الزمان
َشْهٌر ُغُدوَُّها الرِّيَح ﴿َولُِسَليَْماَن للريح، اليوم إىل األمس من متصلة حركة فالغدو املساء.
والبعيد. القريب بني املستقبل وهو شهر إىل يوم من يمتد قد فالغدو َشْهٌر﴾. َوَرَواُحَها
ِيف َمْن يَْسُجُد ﴿َوهللِ هلل، وللسجود َواآلَصاِل﴾، ِباْلُغُدوِّ ِفيَها َلُه ﴿يَُسبُِّح للتسبيح، والغدو
الحساب يوم العيش مع وهو َواآلَصاِل﴾، ِباْلُغُدوِّ َوِظَاللُُهْم َوَكْرًها َطْوًعا َواألَْرِض َمَواِت السَّ
َوَعِشيٍّا﴾. ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر نهار، ليل العذاب استمرار إىل إشارة النار ألهل
﴿بُْكَرًة القرآني، اللفظ نفس وهو املعنى، نفس «بكرة» لفظ يفيد العامية األمثال ويف
للغد أو بكرة» علينا «فوت فيه عمل ال الذي الغد أي للتسويف إما ويستعمل َوأَِصيًال﴾.
وارتياد الجديد واكتشاف السفر يف األمل أو بكرة» «حاقبله اللقاء يف األمل باألمل، اململوء

بكرة». السفر «بكرة املجهول

الحني (11)

األمس والنهار، الليل والَعِيش، الضحى مثل التقابل عىل مزدوجة الزمان ألفاظ تكون قد
«حني» لفظ ورد وقد الحني. ومنها والفجر. والساعة القرن مثل مفردة تكون وقد والغد.
املوت. نهايتها والتي الدائمة وليست املؤقتة الحياة األول معاٍن. بثالثة مرة وثالثني أربًعا
واملتعة ِحنٍي﴾. إَِىل َوَمتَاٌع ُمْستََقرٌّ األَْرِض ِيف ﴿َوَلُكْم السماء، حياة وليست األرض حياة هي
﴿َوِمْن حني، إىل متاع وزينتها الدنيا ودفء ِحنٍي﴾. إَِىل ﴿َوَمتَّْعنَاُهْم مؤقتة، أيًضا فيها
أَْدِري ﴿َوإِْن الدنيا، يف فتنة وهي ِحنٍي﴾. إَِىل َوَمتَاًعا أَثَاثًا َوأَْشَعاِرَها َوأَْوبَاِرَها أَْصَواِفَها
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تََمتَُّعوا َلُهْم ِقيَل إِذْ ثَُموَد ﴿َوِيف ثمود، لقوم حدث ما وهو ِحنٍي﴾، إَِىل َوَمتَاٌع َلُكْم ِفتْنٌَة َلَعلَُّه
ِحنٍي﴾. َحتَّى

محل فالوقت إيجابًا. أم سلبًا محدًدا ووقتًا الزمان من فرتة ثانيًا اللفظ يعني وقد
﴿َوإِْن الزمان، يف ينزل فالقرآن عقاب. أو ثواب ونتيجته قبيح، أم حسن والفعل للفعل.
﴿تُْؤتِي حني، كل لآلكلني خرضاء بالزرع تنبت واألرض اْلُقْرآُن﴾. ُل يُنَزَّ ِحنَي َعنَْها تَْسأَلُوا
﴿َوَلُكْم التجوال، وحني فيها الراحة حني جمال األرض ويف َربَِّها﴾. ِبِإذِْن ِحنٍي ُكلَّ أُُكَلَها
من مالبسه اإلنسان يضع الظهرية ووقت ُحوَن﴾. تَْرسَ َوِحنَي تُِريُحوَن ِحنَي َجَماٌل ِفيَها
الظَِّهريَِة﴾. ِمَن ِثيَابَُكْم تََضُعوَن َوِحنَي اْلَفْجِر َصالِة َقبِْل ﴿ِمْن النوم، وأثناء حني إىل الحر
ِحنَي ِهللا ﴿َفُسبَْحاَن يصبح، وحني اإلنسان يميس حني الصباح، ويف املساء يف هللا وذكر
﴿َوتََوكَّْل الزمان، من حينًا الوقت يف ويقوم يستيقظ واإلنسان تُْصِبُحوَن﴾. َوِحنَي تُْمُسوَن
باهلل، صلة عىل يكون الحالة هذه ويف تَُقوُم﴾. ِحنَي يََراَك الَِّذي * الرَِّحيِم اْلَعِزيِز َعَىل

تَُقوُم﴾. ِحنَي َربَِّك ِبَحْمِد َوَسبِّْح ِبأَْعيُنِنَا َفِإنََّك َربَِّك ِلُحْكِم ﴿َواْصِربْ
ِيف اِبِريَن ﴿َوالصَّ والرضاء، البأس وقت هو السلبي. للفعل وقت هو ثالثًا أيًضا والحني
﴿أَال والتخفي، السرت ظانني بالثياب التغطية وقت وهو اْلبَأِْس﴾، َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ
والنسيان، الغفلة وقت هو والحني يُْعِلنُوَن﴾. َوَما وَن يُِرسُّ َما يَْعَلُم ِثيَابَُهْم يَْستَْغُشوَن ِحنَي
تََرى ِحنَي تَُقوَل ﴿أَْو العذاب، وقت وهو أَْهِلَها﴾، ِمْن َغْفَلٍة ِحنِي َعَىل اْلَمِدينََة ﴿َوَدَخَل
املوت، وبعد الخلق قبل العدم وقت وهو اْلُمْحِسِننَي﴾، ِمَن َفأَُكوَن َكرًَّة ِيل أَنَّ َلْو اْلَعذَاَب
والوصية، املوت وقت وهو َمذُْكوًرا﴾، َشيْئًا يَُكْن َلْم ْهِر الدَّ ِمَن ِحنٌي اإلِنَْساِن َعَىل أَتَى ﴿َهْل
األجل، يأتي حني تموت والنفس اْلَوِصيَِّة﴾. ِحنَي اْلَمْوُت أََحَدُكُم َحَرضَ إِذَا بَيْنُِكْم ﴿َشَهاَدُة

َمنَاِمَها﴾. ِيف تَُمْت َلْم َوالَِّتي َمْوتَِها ِحنَي األَنُْفَس يَتََوىفَّ ﴿هللاُ
الحياة، مدى أبدي سجن يوجد فال حني. إىل السجن ودخوله حريته اإلنسان وفقدان
مظلوًما املسجون يكون وقد ِحنٍي﴾. َحتَّى َُّه َليَْسُجنُن اآليَاِت َرأَُوا َما بَْعِد ِمْن َلُهْم بََدا ﴿ثُمَّ
ِجنٌَّة ِبِه َرُجٌل إِال ُهَو ﴿إِْن حني، إىل به واالتهام مؤقت أيًضا والجنون ظامًلا. والسجان
تتبعها غفلة فكل دائمة. غفلة توجد ال إذ حني؛ إىل أيًضا والغفلة ِحنٍي﴾. َحتَّى ِبِه َفَرتَبَُّصوا
إىل إعراض يوجد فال حني. إىل والتويل واإلعراض ِحنٍي﴾. َحتَّى َغْمَرتِِهْم ِيف ﴿َفذَْرُهْم يقظة،
وَن﴾. يُبِْرصُ َفَسْوَف ُهْم َوأَبِْرصْ * ِحنٍي َحتَّى َعنُْهْم ﴿َفتََولَّ ويتغري، يتحول يشء كل ألن األبد

اإلبصار. ويكون اليقظة تبدأ بعدها
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َكَفُروا الَِّذيَن يَْعَلُم ﴿َلْو الزمان، يف بالفعل ووعي الزمان يف إدراك اآلخرة يف والعذاب
لحظته له فالوعي الجزاء. وقت متأخر إدراك وهو النَّاَر﴾، ُوُجوِهِهُم َعْن وَن يَُكفُّ ال ِحنَي
اإلنسان يتيقن لم وإن َسِبيًال﴾. أََضلُّ َمْن اْلَعذَاَب يََرْوَن ِحنَي يَْعَلُموَن ﴿َوَسْوَف ووقته،

ِحنٍي﴾. بَْعَد نَبَأَُه ﴿َوَلتَْعَلُمنَّ حني، بعد النبأ يعلم فإنه الراهنة اللحظة يف بذلك
الحني يحني عندما الحني هذا أي «حينئٍذ» صيغة يف واحدة مرة «حني» لفظ أتى وقد
كزمان مجرد زمان يف مؤقتة زمنية فرتة مجرد ليس فالحني الوقوع. صفة عىل للتأكيد

راهنة. ولحظة واقع زمن هو بل اليد ساعة
عامي لفظ إىل يتحول ال فصيح عربي لفظ ألنه التداولية اللغة يف اللفظ يظهر وال
زمان وظروف بألفاظ واستبدل علة. حرف بينهما ساكنني حرفني مجرد فهو لقرصه.
وعادة الوقت. من فرتة اليشء، بعض أي «شويَّة» مثل أسماء أو «عند» أو «ملا» مثل أخرى
وليس املساء»، يأتي «عندما الشعبية األغاني ويف الفعل. وتأخري االنتظار لطلب تكون ما

املساء». يأتي «حينما
يندر ما وهو الزمن، وحل الوقت أتى أي «يحني» «حان» من فعل اسم و«الحني»
للصالة األذان من وبالرغم ينتظر. والفعل يحني. ال فالزمن العربي. الوعي يف به اإلحساس
آخره، يف الصالة من أفضل الوقت أول يف الصالة أن من وبالرغم الوقت حلول عن لإلعالن
أمثلة وهناك أداءً. ال قضاءً الفور، عىل وليس الرتاخي عىل يُؤدَّى أن يمكن الفعل أن إال
ستة يف الدنيا خلق «ربنا طارت»، الدنيا «هيه مثل آخر وقت إىل الحني لرتحيل عامية
الدنيا بكره سوق، مهلك عىل «سوق شوية»، مهلك «عىل سبعة»، ابن أنت «هو أيام»،

االنتظار. ساحة يف واقف فالكل تروق».

األجل (12)

والعرص والفجر والساعة والدهر القرن مثل القرآن يف للزمان املفرودة املفاهيم ضمن من
اللفظ ورد وقد وباملوت، بامليالد املحدد عمره أي وحياته اإلنسان زمن وهو األجل، مفهوم

مختلفة: معاٍن بخمسة مرة وخمسني ستٍّا
النكاح، عقد يف سواء مرات) (ست الزوجية العالقات يف املعينة املدة بمعنى األجل األول:
األَْحَماِل ﴿َوأُوالُت الحمل، مدة يف أو أََجَلُه﴾ اْلِكتَاُب يَبْلَُغ َحتَّى النَِّكاِح ُعْقَدَة تَْعِزُموا ﴿َوال
أََجَلُهنَّ َفبََلْغَن النَِّساءَ َطلَّْقتُُم ﴿َوإِذَا والفراق، الطالق أو ﴾ َحْمَلُهنَّ يََضْعَن أَْن أََجلُُهنَّ
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﴿َوإِذَا مطلقة، وال زوجة ال كاملعلقة، ترتك ال حتى حسم دون ِبَمْعُروٍف﴾ َفأَْمِسُكوُهنَّ
بإحسان، والترسيح بمعروف فاإلمساك .﴾ تَْعُضلُوُهنَّ َفال أََجَلُهنَّ َفبََلْغَن النَِّساءَ َطلَّْقتُُم
الزوجة طلقت فإذا ِبَمْعُروٍف﴾. َفاِرُقوُهنَّ أَْو ِبَمْعُروٍف َفأَْمِسُكوُهنَّ أََجَلُهنَّ بََلْغَن ﴿َفِإذَا
ُجنَاَح َفال أََجَلُهنَّ بََلْغَن ﴿َفِإذَا جديد، من تتزوج أن نفسها يف حرة فهي العدة وانقضت

.﴾ أَنُْفِسِهنَّ ِيف َفَعْلَن ِفيَما َعَليُْكْم
أهمية أقل واألشياء (مرتني). وقضائه به الوفاء قبل يْن الدَّ مدة بمعنى األجل والثاني:
﴿إِذَا برشوطه، واملدين، الدائن الطرفان، يلتزم حتى يُكتب أجل إىل يْن فالدَّ األفراد. من
فحفظ كبريًا. أم صغريًا الدين كان إذا يهم وال َفاْكتُبُوُه﴾. ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ِبَديٍْن تََدايَنْتُْم
كِبريًا أَْو َصِغريًا تَْكتُبُوُه أَْن تَْسأَُموا ﴿َوال السليمة، اإلنسانية العالقات من جزء الحقوق
القرآن. ذلك يف بما العلوم تدوين إىل كلها اإلسالمية الحضارة دفع ما وهو أََجِلِه﴾، إَِىل
وثالثني (إحدى شيوًعا املعاني أكثر وهو والعمر، الفرد حياة بمعنى األجل والثالث:
الَِّذي ﴿ُهَو واملوت، بامليالد املحددة الحياة نهاية فاألجل املرات. نصف عىل ويزيد مرة).
أََجٍل ﴿ِلُكلِّ الشهرية، اآلية معنى وهو ى﴾، ُمَسمٍّ َوأََجٌل أََجًال َقَىض ثُمَّ ِطنٍي ِمْن َخَلَقُكْم
وإذا ى﴾. ُمَسمٍّ َوأََجٌل ِلَزاًما َلَكاَن َربَِّك ِمْن َسبََقْت َكِلَمٌة ﴿َوَلْوال فيه، تغيري وال ِكتَاٌب﴾.
تَْعَلُموَن﴾، ُكنْتُْم َلْو ُر يَُؤخَّ ال َجاءَ إِذَا ِهللا أََجَل ﴿إِنَّ يتقدم، وال ساعة يتأخر ال األجل جاء
إِذَا نَْفًسا هللاُ َر يَُؤخِّ ﴿َوَلْن يَْستَْقِدُموَن﴾، َوال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن ال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا
أََجَلنَا َوبََلْغنَا ِببَْعٍض بَْعُضنَا اْستَْمتََع ﴿َربَّنَا اآلجال، يحدد الذي هو فاهلل أََجلَُها﴾. َجاءَ
َما األَْرَحاِم ِيف ﴿َونُِقرُّ األرحام، يف زالت ما والنفوس اآلجال وتحدد َلنَا﴾. ْلَت أَجَّ الَِّذي
ِطنٍي ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي ﴿ُهَو الخلق، ساعة منذ محدد فاألجل ى﴾. ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل نََشاءُ
حني والوفاة ِفيِه﴾. َريَْب ال أََجًال َلُهْم ﴿َوَجَعَل فيه، ريب ال يقني وهو أََجًال﴾، َقَىض ثُمَّ
اإلنسان لحب ونظًرا ى﴾. ُمَسمٍّ أََجًال َولِتَبْلُُغوا َقبُْل ِمْن يُتََوىفَّ َمْن ﴿َوِمنُْكْم األجل، يأتي
واألجل والتأجيل األجل، تأجيل يتمنى فإنه وباألفراد باألشياء متع من فيها ملا الحياة
فإذا َلنَا﴾. ْلَت أَجَّ الَِّذي أََجَلنَا َوبََلْغنَا ِببَْعٍض بَْعُضنَا اْستَْمتََع ﴿َربَّنَا االشتقاق، نفس من
وهو َمْعُدوٍد﴾، ألََجٍل إِال ُرُه نَُؤخِّ ﴿َوَما األبد، إىل وليس معدود أجل فإىل االستجابة تمت
﴿يَْدُعوُكْم صالحة، بأعمال للقيام أخرى فرصة وليعطيهم للعباد هللا من رحمة تأجيل
البرش، طلب عىل بناء ذلك ويتم ى﴾. ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل َرُكْم َويَُؤخِّ ذُنُوِبُكْم ِمْن َلُكْم ِليَْغِفَر
َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َفيَُقوُل أفسد، أن بعد ليصلح وقت إىل حاجة يف بأنه منهم يشعر من

228



الزمان

التي الحياة مظاهر كل وليس إنساني مطلب تحقق وهو َقِريٍب﴾، أََجٍل إَِىل ْرنَا أَخِّ َربَّنَا
تغيري عىل القادر الحر املسئول هو فقط اإلنسان ألن والحيوان كالنبات محدد أجل لها
من الناس ومن ى﴾. ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ُرُهْم يَُؤخِّ َوَلِكْن َدابٍَّة ِمْن َعَليَْها تََرَك ﴿َما األفعال،
ى ُمَسمٍّ أََجٌل َوَلْوال ِباْلَعذَاِب ﴿َويَْستَْعِجلُونََك التغيري، يف يأمل ال ألنه العذاب يستعجل
العمر، طول من يستفيد اإلنسان فلعل محدد. وقت له فالحساب اْلَعذَاُب﴾. َلَجاءَُهُم
الناس من الغالبية ولكن بَيْنَُهْم﴾، َلُقِيضَ ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل َربَِّك ِمْن َسبََقْت َكِلَمٌة ﴿َوَلْوال
َقِريٍب أََجٍل إَِىل ْرتَِني أَخَّ َلْوال َربِّ ﴿َفيَُقوَل صالًحا، عمًال لتعمل ممتدة وفرصة مهلة تريد
ذُنُوِبُكْم ِمْن َلُكْم ﴿يَْغِفْر باملغفرة، السيئة هللا ويقابل اِلِحنَي﴾. الصَّ ِمَن َوأَُكْن َق دَّ َفأَصَّ
زال ما العمر فإن الخري أو الرش اإلنسان استعجل ومهما ى﴾. ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ْرُكْم َويَُؤخِّ
أََجلُُهْم﴾. إَِليِْهْم َلُقِيضَ ِباْلَخرْيِ اْسِتْعَجاَلُهْم َّ الرشَّ ِللنَّاِس هللاُ ُل يَُعجِّ ﴿َوَلْو مديًدا، أمامه
َعَليْنَا َكتَبَْت ِلَم َربَّنَا ﴿َوَقالُوا منه، إشفاًقا القتال لتأجيل األجل تأجيل أحد يتمنى وقد

َقِريٍب﴾. أََجٍل إَِىل ْرتَنَا أَخَّ َلْوال اْلِقتَاَل

ال أََجلُُهْم َجاءَ َفِإذَا أََجٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ أجل، أمة فلكل واألمة. الجماعة حياة والرابع:
تَْسِبُق ﴿َما وسقوطها، األمم وقيام الحضارات، دورات هي وتلك َساَعًة﴾. يَْستَأِْخُروَن
جديد، من والشعوب األمم تنهض األفراد يُبعث وكما يَْستَأِْخُروَن﴾. َوَما أََجَلَها ٍة أُمَّ ِمْن

َمْرِجُعُكْم﴾. إَِليِْه ثُمَّ ى ُمَسمٍّ أََجٌل ِليُْقَىض ِفيِه يَبَْعثُُكْم ﴿ثُمَّ
ِباْلَحقِّ إِال بَيْنَُهَما َوَما َواألَْرَض َمَواِت السَّ هللاُ َخَلَق ﴿َما والطبيعة، الكون أجل والخامس:
فكل َلْت﴾. أُجِّ يَْوٍم ﴿ألَيِّ البعث، إىل الخلق منذ محدود أجل له فالكون ى﴾. ُمَسمٍّ َوأََجٍل
ألََجٍل يَْجِري ُكلٌّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر ﴿َوَسخَّ زماني، لقانون طبًقا يسري الطبيعة يف يشء

ى﴾. ُمَسمٍّ
هو كما الشائع املعنى هو باملوت املحدد العمر بمعنى األجل التداولية اللغة ويف
وقد أجلك». يأخذ «ربنا األعداء عىل الدعاء يف ويستعمل الثالث، املعنى القرآن، يف الحال
تحديد يمنع ال ذلك ومع مأثور. وقول شعبي مثل إىل ِكتَاٌب﴾ أََجٍل ﴿ِلُكلِّ آية تحولت
الزمان داخل فالحركة فيه. االستبطاء أو األمام إىل القفز أي فيه االستعجال من األجل

خلود. إىل الزمان يتحول حينئٍذ والتأخري. لإلرساع ممكنة
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واملغرب املرشق (13)

والغد، واألمس النهار، والليل والعيش، الضحى مثل القرآن يف املزدوجة الزمان مفاهيم من
عىل داللة األكثر وهما والغروب» «الرشوق أو استعماًال األكثر وهما واملغرب». «املرشق
ساعة وعرشين أربع كل نفسها األرضحول بدوران املرتبط الجغرايف الزمان وهو الزمان،
والظالم. والنور والنوم، واليقظة والغروب، والرشوق والنهار، الليل تعاقب فينشأ مرة.

باستثناء اسمية كلها عديدة صيغ يف مرة عرشة سبع القرآن يف «رشق» لفظ ورد وقد
حني النور عليها سطع أي األرض أرشقت بمعنى «أرشق» فعلية صيغة يف واحدة مرة
يف باملفرد «املرشق» استعماًال األكثر والصيغة َربَِّها﴾. ِبنُوِر األَْرُض َقِت ﴿َوأَْرشَ الرشوق،
وهو ِهللا﴾، َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهللِ يف هلل وكالهما «املغرب»، مقابل
أي إىل يشاء من هللا ويهدي الوجود. ووحدة الشهود وحدة يف الصوفية عليه اعتمد ما
يف اإليمان وليس ُمْستَِقيٍم﴾. اٍط ِرصَ إَِىل يََشاءُ َمْن يَْهِدي َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ هللِ ﴿ُقْل اتجاه،
َواْلَمْغِرِب﴾. ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَْن اْلِربَّ ﴿َليَْس القلب، تقوى يف بل املكاني االتجاه
إِْن بَيْنَُهَما َوَما َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ َربُّ ﴿َقاَل العقل، بحكم واملغرب املرشق رب هو وهللا
َفاتَِّخذُْه ُهَو إِال إَِلَه ال َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ﴿َربُّ التوكل، عليه واحد إله تَْعِقلُوَن﴾. ُكنْتُْم
طبيعي كقانون املغرب من تغرب ويجعلها املرشق من بالشمس يأتي الذي هو َوِكيًال﴾.
ِمَن ِبَها َفأِْت ِق اْلَمْرشِ ِمَن ْمِس ِبالشَّ يَأِْتي هللاَ ﴿َفِإنَّ الحرة، اإلنسان إرادة وليس رضوري
َقنْيِ اْلَمْرشِ ﴿َربُّ املرشقني، رب هو فاهلل مرتني. املثنى صيغة يف اللفظ ويستعمل اْلَمْغِرِب﴾.
يف ويستعمل .﴾ َقنْيِ اْلَمْرشِ بُْعَد َوبَيْنََك بَيْنِي َليَْت ﴿يَا البعد، إىل ويرمز .﴾ اْلَمْغِربنَْيِ َوَربُّ
اْلَمَشاِرِق ِبَربِّ أُْقِسُم ﴿َفال املغارب، ورب املشارق رب هو فاهلل مرات. ثالث الجمع صيغة
َواألَْرِض َمَواِت السَّ ﴿َربُّ بينهما، وما واألرض والسموات املشارق رب وهو َواْلَمَغاِرِب﴾،
فيها يمارس التي األمكنة جميع أيًضا جمًعا اللفظ ويعني اْلَمَشاِرِق﴾. َوَربُّ بَيْنَُهَما َوَما
الَِّتي َوَمَغاِربََها األَْرِض َمَشاِرَق يُْستَْضَعُفوَن َكانُوا الَِّذيَن اْلَقْوَم ﴿َوأَْوَرثْنَا نشاطه، اإلنسان
يَْحُة الصَّ ﴿َفأََخذَتُْهُم بالجمع، الرشوق وقت فتعني األخرى االستعماالت أما ِفيَها﴾. بَاَرْكنَا
مقرونًا الصباح بمعنى «إرشاق» صيغة يف يكون وقد ِقنَي﴾. ُمْرشِ ﴿َفأَتْبَُعوُهْم ِقنَي﴾، ُمْرشِ
اْلِكتَاِب ِيف ﴿َواذُْكْر الرشق، نحو االتجاه يعني وقد اِق﴾. َواِإلْرشَ ِباْلَعِيشِّ ﴿يَُسبِّْحَن بالعيش،
يف والحقيقة الغرب. من أفضل كمكان فالرشق ِقيٍّا﴾. َرشْ َمَكانًا أَْهِلَها ِمْن انْتَبَذَْت إِِذ َمْريََم
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ضد َغْرِبيٍَّة﴾، َوال ِقيٍَّة َرشْ ال َزيْتُونٍَة ُمبَاَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن ﴿يُوَقُد غربية، وال رشقية ال الوسط
لألطراف. واالنحياز امليل

«رشق» للفظ مساٍو قدر عىل تقريبًا مرة عرشة ست استعمل فقد «غرب» لفظ أما
فعلية صيغة يف فقط ومرتني مرة، عرشة أربع اسمية، صيغة يف أكثرها املعاني. وبنفس
ذي أمام أو َماِل﴾ الشِّ ذَاَت تَْقِرُضُهْم َغَربَْت ﴿َوإِذَا الكهف، أهل عىل الشمس غروب لوصف
استعماًال واألكثر َحِمئٍَة﴾. َعنْيٍ ِيف تَْغُرُب َوَجَدَها ْمِس الشَّ َمْغِرَب بََلَغ إِذَا ﴿َحتَّى القرنني،
واملغرب، املرشق مالك بأنه هللا لوصف مرات سبع «املغرب»، املفردة االسمية الصيغ يف
﴿َربُّ واحدة، مرة املثنى ويف َواْلَمْغِرِب﴾. ِق اْلَمْرشِ ﴿َربُّ وهو َواْلَمْغِرُب﴾، ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهللِ
الكون ووراثة َواْلَمَغاِرِب﴾، اْلَمَشاِرِق ﴿َربِّ مرتني، الجمع ويف ،﴾ اْلَمْغِربنَْيِ َوَربُّ َقنْيِ اْلَمْرشِ
األَْرِض َمَشاِرَق يُْستَْضَعُفوَن َكانُوا الَِّذيَن اْلَقْوَم ﴿َوأَْوَرثْنَا األرض، يف للمستضعفني كله
َقَضيْنَا إِذْ اْلَغْرِبيِّ ِبَجاِنِب ُكنَْت ﴿َوَما للمكان، وصف وهو ِفيَها﴾، بَاَرْكنَا الَِّتي َوَمَغاِربََها

َغْرِبيٍَّة﴾. َوال ِقيٍَّة َرشْ ﴿ال للوسطية، صفة وهو األَْمَر﴾، ُموَىس إَِىل
املكاني بالزمان مرتبطان و«غرب» «رشق» اللفظني أن التحليل هذا من ويتضح
الزمان. يف يعيش اإلنسان أن كما زمان له فالكون اإلنساني. بالزمان ارتباطهما من أكثر
اإللهي الحضور يتجىل فيهما والزمان. املكان رب وهللا الشامل. املكان أيًضا ويعنيان

اإللهية. القدرة وتتحقق
ويعني تداوًال، األكثر املعنى هو َغْرِبيٍَّة﴾ َوال ِقيٍَّة َرشْ ﴿ال اليومية، االستعماالت ويف
ويف والغرب الرشق بني االنحياز عدم سياسة يف تجلت كما والوسطية االنحياز عدم
املتطرف السلوك ضد أيًضا يستخدمان كما اإليجابي، الحياد ومفهوم الثالث العالم مفهوم
عىل يستعمل وأحيانًا وسط. أمة بأنها األمة وصف مع يتفق ما وهو املتطرفة، واملواقف
تغري كل وكأن الوسطية بدعوى التغيري ضد والوقوف القائم الوضع لتثبيت سلبي نحو
الطبقتني ضد حقوقها عن دفاًعا املتوسطة الطبقة تفعله ما وهو بالرضورة، تطرف هو
فكل والنظام. القانون عن تدافع والفقراء. األغنياء والدنيا، العليا األخريني، املتطرفتني
ملزيد لألغنياء دعوة وكل شيوعي. تطرف األغنياء أموال يف للمشاركة الفقراء من دعوة
االتجاهات، لكل الشامل وهو يشء، لكل الجامع هو هللا أن مع رأسمايل. تطرف الغنى من
املشارق وجمع واملغرب، املرشق اثنينية يجمع الذي الواحد هو الطبقات. لكل والجامع

واملغارب.
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األمة وحدة (1)

واستكمال االحتالل من األرض تحرير هي اإلسالمي اليسار يف األوىل القضية كانت إذا
والقضية القهر، صنوف كل من املواطن تحرير هي الثانية والقضية الوطني، التحرر حركة
الرابعة القضية فإن والفقراء، األغنياء بني الشديد التفاوت ضد االجتماعية العدالة الثالثة

إسالمية. أو عربية األمة، وحدة هي
وسقطت األوىل. العاملية الحرب بعد أطرافها وتقطعت العثمانية الدولة ُقيضعىل فقد
يحميهم بديًال العربية القومية يف العرب ووجد ١٩٢٣م. يف الكمالية الثورة بعد الخالفة
اتفاقية بفعل أنشئت التي العربية الدول شمل تلم تتوقف، لم والتي االستعمار أطماع من
وانتهى ١٩٦٧م (حزيران) يونيو هزيمة بعد العربية القومية انهارت ثم بيكو. سايكس-
عادت أن وبعد وسوريا. فلسطني مرصوكل احتالل إىل القومي التحرري العربي املرشوع
العراق غزو بعد أخرى مرة انهارت ١٩٧٣م األول) (ترشين أكتوبر حرب يف الروح إليها
والثورة العربية الثورة بني تناقض ووضع األوىل الخليج حرب يف ١٩٨٠م يف إليران
بني تناقض ووضع الثانية الخليج حرب ١٩٩٠م يف للكويت العراق غزو ثم اإلسالمية،

والقطرية. القومية
كما األوطان وتُفكك وأفغانستان. العراق يف حدث كما جديد من الدول تُغزى واآلن
وشيعي ُسني مذهبي، عرقي طائفي فسيفساء إىل وتتحول والصومال. السودان يف يحدث
الخليج، دول يف شيعي وسني لبنان، يف درزي ماروني وسني العراق، يف وتركماني وكردي
السودان، يف أفريقي وعربي كله، العربي املغرب يف بربري وعربي مرص، يف قبطي ومسلم
موريتانيا، يف سنغايل وصومايل السعودية، يف حجازي ونجدي اليمن، يف شافعي وزيدي
طبيعة من جديدة رشعية إرسائيل تأخذ وبالتايل األقىص. املغرب يف صحراوي ومغربي
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من أكثر وطرد فلسطني، يف يهودية قومية دولة إلقامة املنطقة يف السياسية الجغرافيا
نكبة من الالجئني من آخرين مليونني من أكثر وتمنع ١٩٤٨م. عرب من فلسطيني مليون
قطرية أو عربية أو إسالمية املنطقة، يف وحدوية قوة أية وتنتهي ١٩٦٧م. ونكسة ١٩٤٨م
قطب تكوين إمكانية عىل ويُقىض واملغرب. والعراق مرص املنطقة، يف التاريخية الدول يف
متعدد عالم وإقامة األمريكية، املتحدة الواليات األول، القطب مواجهة يف عربي أو إسالمي
الثمانية، مجموعة املركز، توحيد واحًدا، اتجاًها وليست اتجاهني ذات فالعوملة األقطاب.
وأمريكا وآسيا أفريقيا يف األطراف وتفتيت الصناعي، الغرب الجنسيات، املتعددة الرشكات

الرخيصة. للعمالة أو األولية للمواد مصادر أو لالستهالك سوًقا تبقى كي الالتينية
ما منها مرة. عرشة وثماني مائة حوايل القرآن يف ومشتقاته «األمة» لفظ ذُكر وقد
بمعنى تقريبًا والثلثان الجميع. أم األم، بمثابة فاألمة والرحم. األم بمعنى الثلث يقرب
بمعنى «إمام» لفظ اشتُق اللفظ ومن «أمم». بالجمع وأقلها «أمة» باملفرد معظمها األمة،
القراءة من فقط يأتي ال الذي الطبيعي العلم صاحب بمعنى «أمي» والنادر القيادة.

النصف. حوايل كفرد «األمة» استعماالت فمحور والكتاب.
البرش، حياة يف الوحدانية لصفة وانعكاًسا الواحد، اإلله عن تعبريًا واحدة، أمة وهي
جميًعا. البرش عىل مسئولة أمة وهي َفاْعبُُدوِن﴾. َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ
وهي َشِهيًدا﴾. َهُؤالءِ َعَىل ِبَك َوِجئْنَا ِبَشِهيٍد ٍة أُمَّ ُكلِّ ِمْن ِجئْنَا إِذَا ﴿َفَكيَْف األمم، آخر فهي
الواحد اإلله رسالة وهي هللاَ﴾. اْعبُُدوا أَِن َرُسوًال ٍة أُمَّ ُكلِّ ِيف بََعثْنَا ﴿َوَلَقْد رسالة، صاحبة
وقلة، كثرة وضعف، قوة بني تمييز دون البرش، وحدانية الجميع، أمامه يتساوى الذي
تقوم ال توحيدية خلقية رسالة وهي للناس. وتبني وتبلغ تدعو أمة دين. أو لغة أو لون
َواْجَعْلنَا ﴿َربَّنَا وبدائي، متحرض ومحيط، مركز إىل البرش قسمة أو املزدوج املعيار عىل
والغلو، التطرف تأبى تغايل. ال وسطية أمة وهي َلَك﴾. ُمْسِلَمًة ًة أُمَّ يَّتِنَا ذُرِّ َوِمْن َلَك ُمْسِلَمنْيِ
َشِهيًدا﴾. َعَليُْكْم الرَُّسوُل َويَُكوَن النَّاِس َعَىل ُشَهَداءَ ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك
للناس، أخرجت أمة خري كانت لذلك املنكر. عن وتنهى باملعروف تأمر ملتزمة أمة وهي
ِباهللِ﴾. َوتُْؤِمنُوَن اْلُمنَْكِر َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم
تقلدها ال كاألفراد عمر لها التاريخ يف أمة هي ًة﴾. أُمَّ َكاَن إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ إبراهيم، أمة هي
َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا املتأخر، يقلد ال فاملتقدم السابقة. األمم من غريها
َفْرًدا﴾. اْلِقيَاَمِة يَْوَم آِتيِه ﴿َوُكلُُّهْم فردية، املسئولية أن من وبالرغم ُمْقتَُدوَن﴾. آثَاِرِهْم
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ٌة أُمَّ تَُكوَن ﴿أَْن جماعية، أيًضا املسئولية أن إال ُعنُِقِه﴾، ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَْساٍن ﴿َوُكلَّ
الهالك إىل يؤدي الذي التقليد جزاء أُْختََها﴾، َلَعنَْت ٌة أُمَّ َدَخَلْت ﴿ُكلََّما ٍة﴾، أُمَّ ِمْن أَْربَى ِهَي

الجماعية. املسئولية تحمل وعدم
يف السابق يف الحال كان كما مركزية سياسية وحدة بالرضورة األمة وحدة ليست
مستقلة واألمصار اسمية، الخالفة كانت فقد العثمانية. حتى والعباسية األموية الدول
وهي الوجدانية. الوحدة املشرتك، والتعاطف األخوة وحدة هي بل أقل. أو أكثر عنها،
وحدة وهي التوحيد. من املستمد للعالم املشرتك والتصور واملبادئ القيم نسق وحدة أيًضا
واألهداف املقاصد والغايات، املبادئ وحدة هي باألمة. والشعور االجتماعي التضامن
ونسق والحضارة الثقافة وحدة هي املحدثني وبلغة للعالم. مثايل كنظام اإلسالم لتحقيق
املصالح وحدة وهي املشرتك. والتاريخ الجغرايف الجوار وحدة وهي للحياة. والتصور القيم
أشكال وكل االستعمار املشرتكة، األخطار ضد والتعاون والتنمية واالستقالل الحرية يف

جديد. استيطاني كاستعمار والصهيونية الهيمنة،
نظام يف القدماء عند الحال كان كما سياسية وحدة بالرضورة األمة وحدة تعني ال
أي الفيدرالية تعني وقد املصلحون. عنها دافع طاملا التي الالمركزية تعني بل الخالفة
بني جمًعا املحيل، والحكم التنمية يف محلية وسلطات والخارجية، الدفاع يف مركزية سلطة
الخليجي التعاون مجلس مثل الجوار دول بني إقليميٍّا تعاونًا تكون وقد والخاص. العام
والسودان، مرص وليبيا، مرص مثل قريبتني جارتني دولتني كل بني التعاون ومجالس
مرص والجزائر، مرص وتونس، مرص مثل بعيدتني أو والسعودية، مرص واألردن، مرص
الشكل من بدًال األطراف أحد هي فمرصباستمرار مرصوسوريا. مرصوالعراق، واملغرب،

القاعدة. الدولة بقيادة املركزية للوحدة القديم
تياراتها بني الداخيل والحوار األقطار وحدة من ابتداء تدريجيٍّا إال األمة وحدة تعود ال
الوطنية. الربامج عىل األدنى الحد عىل اتفاق مع وطني ائتالف أو وطنية جبهة يف املختلفة
سياسية وحدة والجنوب، الشمال بني املدنية الوحدة مثل الجوار دول وحدة تبدأ ثم
الخليجي التعاون مجلس مثل التعاون مجالس وحدة تأتي ثم واحدة. مركزية دولة يف
بعيدتني أم قريبتني دولتني، بني والتعاون التنسيق مجالس تأتي ثم الفيدرالية. من كنوع
متفق إسالمي عالم صورة يف النهاية، يف اإلسالمية الوحدة تأتي ثم مرص. تفعل كما
دول االنحياز، عدم الثالث، العالم باندونج، مثل كبرية تاريخية كتلة ن يكوِّ األهداف. يف

الثالث. القارات
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ويشعر الواقع يف تتحقق عملية وحدة هي بل تمنيات. أو شعارات الوحدة ليست
الجمركية، الحواجز ورفع الحدود، بفتح تتحقق وصالبتها. ونفعها وأهميتها الناسبآثارها
بالشنجن يتمتعون فالعرب عربي. «شنجن» يف الدخول تأشريات وإلغاء التجارة، وحرية
وقد األمن. عىل حرًصا أتوا حيث لون يُرحَّ أو مطاراتهم يف بالساعات ويمنعون األوروبي،
املشرتكة. األوروبية السوق من أسبق الخمسينيات أوائل يف املشرتكة العربية السوق كانت
اآلخر تلو واحًدا األقطار، غزو من تمنع أن املشرتك العربي الدفاع معاهدة تستطيع وقد
قليلة، وأفعال كثري كالم قليلة. وتحققات كثرية قرارات وفلسطني. العراق يف حدث كما
تَْفَعلُوَن﴾. ال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ تَْفَعلُوَن، ال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

املستدامة التنمية (2)

تحرير والثانية االحتالل، من األرض تحرير اإلسالمي اليسار يف األوىل القضية كانت إذا
والرابعة األقلية، وثراء األغلبية فقر ضد االجتماعية العدالة والثالثة القهر، من املواطن
الخامسة القضية فإن والعرقي، املذهبي الطائفي والتقسيم التجزئة مخاطر ضد الوحدة

املستدامة. التنمية هي
إثر الثالث العالم صعود بعد الحديثة التنموية الدراسات من غربي، واملصطلح
وثلثي املتحدة، األمم يف األصوات وأغلبية الصدارة، مكان وأخذه الوطني، التحرر حركات
بل املوارد، تنمية أي الكمي االقتصادي النمو مجرد «التنمية» لفظ يعني وال العالم. سكان
التنمية، من األول الهدف هو فاإلنسان الشاملة. التنمية أو البرشية التنمية أساًسا يعني
ووجود الطبيعة، نحو التوجه أجل من النفسية والبواعث الذهنية والقدرات اإلدراك تنمية
مظاهر عىل والسيطرة والكدح والكد والعمل واإلنتاج الفعل ويتم العالم، يف اإلنسان

قوانينها. عىل التعرف خالل من الطبيعة
التي الخارجية املعونات عىل وليس ذاتها عىل تعتمد التي أي املستدامة التنمية وهي
إىل توزيع من كيف، إىل كم من وتحويلها لالستثمار وسائل إيجاد دون بالتوزيع تنضب
تنمية وليس اإلنتاج تنمية الذاتي، التيسري مثل بذاتها ذاتها تولد التي التنمية هي إنتاج.
طريق عن الثانية العاملية الحرب بعد أملانيا يف تحققت التي التنمية وهي االستهالك.
الجنوبية كوريا ويف الحرب، يف تدمريها بعد بنائها إلعادة اليابان ويف مارشال، مرشوع
بعد املستمرة للتنمية خطط ووضع الذاتية القدرات عىل اعتماًدا والهند، والصني وماليزيا

األوىل. الدفعة
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ودون الخارج عىل االعتماد من الوطنية اإلرادة تحرير املستدامة التنمية من والهدف
إقامة أو املانحة الدول مع أحالف يف بالدخول املرشوطة األجنبية باملعونات ارتهانها
يف الشعب جاع وإال يستورد ال فالطعام أراضيها. عىل وبحرية برية عسكرية، قواعد
القمح، وأهمها طعامها، ملصادر أسرية تظل تنتج مما تأكل ال التي واألمة الحصار. حالة
الدولة تدعمه واإلسكان. والصحة والتعليم والهواء كاملاء أساسية حاجة الخرب فرغيف
األسعار مجاراة تستطيع ال التي املحلية باألجور رشاءه الفقرية الطبقات تستطيع حتى

العاملية.
يف األرض مفهوم يف العمران وتأسيس األرض إعمار ضمن املستدامة التنمية وتدخل
أَنَّ تََر ﴿أََلْم عليها، املاء نزول من تخرض صفراء. وليست فاألرضخرضاء الكريم، القرآن
الطبيعة فعل من األخرض فالنبات ًة﴾. ُمْخَرضَّ األَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ
ءٍ َيشْ ُكلِّ نَبَاَت ِبِه ﴿َفأَْخَرْجنَا الصحراء، بزراعة اإلنسان فعل ومن األرض عىل املاء بنزول
عليها املاء ينزل الذي باهلل يتشبه األرض زراعته يف فاإلنسان ا﴾. َخِرضً ِمنُْه َفأَْخَرْجنَا
َوأَُخَر ُخْرضٍ ُسنْبَُالٍت ﴿َوَسبَْع ويحتويه، يأكله اليابس. ضد واألخرض مخرضة. لتصبح
وََعبَْقِريٍّ ُخْرضٍ َرْفَرٍف َعَىل ﴿ُمتَِّكِئنَي الجنة، أرائك لون هو األخرض واللون يَاِبَساٍت﴾.

َوإِْستَْربٌَق﴾. ُخْرضٌ ُسنُْدٍس ِثيَاُب ﴿َعاِليَُهْم الجنة، أهل ثياب ولون ِحَساٍن﴾،
تذروه الذي والهشيم والصحراء الجفاف لون سلبي، لون فهو األصفر اللون أما
ُحَطاًما﴾، يَْجَعلُُه ثُمَّ ُمْصَفرٍّا َفَرتَاُه يَِهيُج ﴿ثُمَّ األرض، من اقتالعه يسهل والذي الرياح
ُمْصَفرٍّا َفَرأَْوُه ِريًحا أَْرَسْلنَا ﴿َوَلِنئْ تذر، وال تبقى فال تهب التي العاتية الريح لون وهو
َكأَنَُّه * َكاْلَقْرصِ ٍر ِبَرشَ تَْرِمي ﴿إِنََّها النار، رشار لون وهو يَْكُفُروَن﴾، بَْعِدِه ِمْن َلَظلُّوا
ََّها إِن يَُقوُل إِنَُّه ﴿َقاَل إرسائيل، نبي بقرة مثل والضحية املوت لون هو ُصْفٌر﴾. ِجَماَلٌة
العربية الثقافة توحدت الشعبية الثقافة ويف النَّاِظِريَن﴾. تَُرسُّ َلْونَُها َفاِقٌع َصْفَراءُ بََقَرٌة
الجمل رموزها والتكافل، والرب التعاون وأخالقها الالنهائي، امتدادها التوحيد بالصحراء،

والخيمة. والناي
الحياة لون هو األخرض اللون أن عىل التأكيد يف القرآن صورة يف الحديث ويستمر
مستمر فعل فاالخرضار فليغرسها». فسيلة يده ويف املوت ملك أحدكم جاء «لو املستمرة.
األخرض والزرع األخرض، العشب يوضع القبور زيارة ويف للحد. إىل املهد من لإلنسان
الصوفية عند املفضل اللون وهو املوت، بعد مستمرة الخرضاء فالحياة امليت. عىل ًما ترحُّ
اللون وهو وإمامهم، رمزهم الخرض والشيخ وبيارقهم. وشاراتهم وأعالمهم عمائمهم يف
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اللون وهو الخرضاء، لألرض رمًزا الوطنية ألعالمها اإلسالمية الدول من العديد آثرته الذي
األخرض». و«الكتاب الخرضاء» «املسرية مثل السياسية الحياة يف يستعمل الذي

عالقة لصالحه. قوانينها وتسخري عليها السيطرة إذن الطبيعة يف اإلنسان مهمة
لصالح كله الكون ُخلق فقد بالزرع. الزارع باملفعول، الفاعل عالقة هي باألرض اإلنسان
إىل الصفراء الصحراء وتحويل األرض زرع دوره لريه. واملاء لفأسه، األرض اإلنسان.
تشييد يف سبأ امللكة فعلت كما املياه لحفظ الجسور وبناء السدود وإقامة خرضاء، أرض
رضب حينما موىس فعل كما الصخر من املاء تفجري عىل قادر واإلنسان مأرب. سد
بني إبراهيم زوجة هاجر السيدة سعت وعندما العيون، منه فانفجرت بعصاه الصخر
عني فانفجرت عطًشا يهلكا ال حتى إسماعيل ولدها لرشب املاء عن بحثًا واملروة الصفا

الحج. مناسك من بعد فيما أصبحت والتي زمزم
أيًضا بل قوانينها وتسخري بالطبيعة فقط ليس املستدامة التنمية مفهوم ويرتبط
اِبُقوَن ﴿َوالسَّ والسبق، والتقدم القديم الوقت نفس يف يعني «قدم» وفعل التقدم. بمفهوم
خري التنمية َر﴾. يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن التأخر، عكس وهو اِبُقوَن﴾، السَّ
َسبًْقا﴾. اِبَقاِت ﴿َفالسَّ التقدم، يف منافسة وهو اْلَخرْيَاِت﴾، ﴿َفاْستَِبُقوا فضيلة، فيها والسبق
ولفظ اْلُمَقرَّبُوَن﴾. أُوَلِئَك * اِبُقوَن السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ الفوز، ينالون الذين هم والسابقون
تصور ضد وهو الخلف، إىل والسبق األمام إىل السبق يعني املعنى. مزدوج أيًضا «سبق»
الَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف الخلف، من خري السلف أن عىل يقوم شائع آخر
منهاًرا، التاريخ يبدو حيث يلونه» الذي ثم قرني، القرون «خري وأيًضا َهَواِت﴾، الشَّ َواتَّبَُعوا
املؤرخني طبقات وهي جوهره. والتقدم الزمن ضد وهو الالحقني، من خري السابقني وأن

والفقهاء. واملفرسين واملتكلمني
من األموال رءوس العربي: الوطن يف متوافرة املستدامة التنمية رشوط كل إن
العاملية، الخربات أعىل مستوى عىل التنمية عىل القادرة العربية والعقول النفط، عوائد
والسودان مرص يف بالزراعة التاريخية والخربة املهاجرة والعمالة العربية والسواعد
إقامة من يمنع ما يوجد فال لالستهالك. البرش وماليني الشاسعة واألسواق والعراق،

االقتصادي. التكامل عىل القائمة املشرتكة العربية السوق
أزمة يحل ال فإنه قانونه العوملة وكانت واحدة، قرية يقال كما العالم، كان وإذا
قوانينها، وتسخري عليها، والسيطرة الطبيعة نحو التوجه إال العالم يف املياه وأزمة الغذاء
اإلنسان يانعة. أرضخرضاء إىل قاحلة أرضصفراء من وتحويلها لزراعتها األرض ونمو

يشء. ال إىل وينتهي يشء ال من أتى عدًما وليس خري مصدر العالم يف
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ضمن وإيران وتركيا ماليزيا مثل البعض باستثناء اإلسالمية الشعوب كانت وملا
وليست املستدامة للتنمية تخطط التي الدول التنمية معنى يكون حينئٍذ النامية، الدول
حتى الدائم معناها للتنمية ويكون املتقدمة. والدول املتخلفة الدول بني الوسطى الدول
لقوانينها. ومسخًرا لها سيًدا الطبيعة من اإلنسان موقف فالتنمية املتقدمة. الدول عند

والتاريخ. الكون يف الشاملة التقدم عملية من جانب وهي

والتغريب الهوية (3)

التحرر لحركات استكماًال األرض تحرير اإلسالمي اليسار يف األوىل القضية كانت إذا
العراق، يف حدث كما لألوطان العسكري الغزو وعودة الجديدة الهيمنة ضد الوطني
العدالة والثالثة الحكم، نظم من الداخيل القهر صنوف ضد املواطن حرية الثانية وكانت
ومن يشء أي يملكون ال من بني والفقراء، األغنياء بني الشديد التفاوت ضد االجتماعية
ثم ثانيًا العربي ثم أوًال الوطني املستوى عىل األمة توحيد والرابعة يشء، كل يملكون
التنمية والخامسة واإلسالم، والعروبة الوطن الثالث، الدوائر لنظرية طبًقا ثالثًا اإلسالمي
ما األمة تستهلك حتى األجنبية واملعونات الخارج عىل االعتماد ضد املستدامة املستقلة
اآلخر، ضد األنا وإثبات التغريب، مظاهر ضد الهوية عن الدفاع هي السادسة فإن تنتج.
وفقد فيه، والذوبان آخر إىل األنا تحول أي «االغرتاب»، املعارصون الفالسفة سماه ما وهو
املعارصة حياتنا يف واالغرتاب لهويته. فاقًدا نفسه، عىل غريبًا األنا يصبح بحيث هويتها
أي بالرضورة تغريبًا االغرتاب فأصبح الغرب. هو األنا يستقطب الذي اآلخر ألن تغريب؛
ليس فهو غربيٍّا يكن لم ومن للتحديث. الوحيد النموذج هو واعتباره بالغرب االنبهار

سلفي. أصويل أو حدثيٍّا،
وكيانها املستقلة وهويتها بالنفس االعتداد عن تعرب ثقافية ظاهرة أوًال هو والتغريب
وخصوصيته. الشعب هوية تحمي التي الوطنية الثقافة خالل من نفسها عن تعرب الذاتي.
والعباية الجلباب مثل الشعبي الزي ويف البناء، وطرز العمارة وأساليب الفن يف تتجىل كما
«األرابيسك» باسم املعروف العربي األثاث ويف الرتكي، الطربوش اختفى أن بعد والخف
الصيني الطراز فهناك بذلك. الشعوب كل وتتمسك الشهرية. الرشقية األطعمة أنواع ويف
واألفريقي والعربي واإليراني والرتكي واإلندونييس واملاليزي والهندي والكوري والياباني
الشعوب بني التعارف أساس هي والفنية الثقافية والتعددية الخصوصيات هذه واألوروبي.
وحضارة متعددة ثقافات املتبادل. واإلثراء التعارف أجل من واملشارب اللغات املختلفة
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ثقافات عىل للتعرف القارات ويعربون والبحار الفيايف الناس ويقطع واحدة. إنسانية
يعشقون والعربية. القديمة واملرصية والفارسية والهندية واليابانية الصينية الشعوب
األول املصدر الدول بعض لدى السياحة أصبحت حتى وفنونه ثقافاته ويتمثلون اآلخر،
عىل حفاظ هو بل املايض إىل عود مجرد ليس بالهوية التمسك أن كما القومي. للدخل
كل فيها يساهم والتي والحارض املايض بني املتجددة الهوية وعىل التاريخ يف االستمرارية
تراث. بال تحديث وال قديم، بال جديد وال أصالة، بال معارصة فال اإلبداع، موطن هي جيل.
اآلثار مصلحة إىل باإلضافة القومي»، «والرتاث الثقافة وزارات بعض اسم إىل أضيف لذلك
والعاملية. والعربية الوطنية الصعد عىل عام كل تقام التي الشعبية الرتاثية واملهرجانات
الهوية تعني إذ والتغريب؛ الهوية لقضية السيايس األثر هو كله ذلك من واألهم
الوطنية، بالثوابت والتمسك السيايس، والثقل املستقلة، الوطنية واإلرادة الوطني، االستقالل
الهوية تعني واملوقف، املوقع عن يعرب والذى والتاريخ الجغرافيا عىل القائم القومي وباألمن
بالدول ملحقة الوطنية الدول تجعل التي والعسكرية السياسية األحالف يف الدخول رفض
قائم هو وكما وارسو، حلف يف األمر كان كما للمركز األطراف وتبعية الكربى، املركزية
الدول تفقد ألفغانستان. األمريكي الغزو يف ومشاركته األطلنطي شمال حلف يف اآلن
واالعتماد اإلقليمي التعاون ويغيب بامليوعة، السياسية مواقفها وتتصف شخصياتها،
عن وتعجز العاملية، القوى موازين يف التأثري عىل قدرتها وتفقد الجوار. دول بني املتبادل

الدولية. السياسة يف مؤثر دور أي لعب
الدول عىل الهيمنة يف ورغبتها الكربى القوى تحدي يف الحال بطبيعة مخاطرها
األحالف سياسة ومقاومة والصني، روسيا من واالقرتاب الطاقة، مصادر لتأمني الصغرى
طهران بني اإلسالمي والحلف ١٩٥٤م، يف بغداد حلف مقاومة يف النارص عبد فعل كما
ما وهو العربي، والوطن مرص يف عسكرية قواعد أي إقامة ورفض ١٩٦٥م، يف وكراتيش
باكستان مثل النووية الطاقة يف إيران حق عن دفاًعا اآلن إيران يف اإلسالمية الثورة تفعله

لها. ورشًقا غربًا الكربى القوى كل وامتالك غربًا وإرسائيل رشًقا والهند
الثقافية بالهوية تمسًكا والحديث القرآن روح هو التغريب ضد الهوية عن والدفاع
* تَْعبُُدوَن َما أَْعبُُد ال * اْلَكاِفُروَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل الكافرين، سورة يف املستقلة والشخصية
ِدينُُكْم َلُكْم * أَْعبُُد َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوال * َعبَْدتُْم َما َعاِبٌد أَنَا َوال * أَْعبُُد َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوال
يرفض كذلك للتأكيد. أَْعبُُد﴾ َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم ﴿َوال مثل، اآليات بعض وتتكرر ِديِن﴾. َوِيلَ
النََّصاَرى َوال اْليَُهوُد َعنَْك تَْرَىض ﴿َوَلْن والنصارى، اليهود مثل العدو اآلخر مواالة القرآن

ِمنُْهْم﴾. َفِإنَُّه ِمنُْكْم يَتََولَُّهْم ﴿َوَمْن منهم، يصبح يواليهم ومن ِملَّتَُهْم﴾. تَتَِّبَع َحتَّى
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شربًا قبلكم كان من سنن «لتتبعن لآلخر والتبعية املواالة رفض يف الحديث ويستمر
اليهود هللا: رسول يا قلنا لدخلتموه. ضب جحر دخلوا لو حتى بذراع وذراًعا بشرب
صورة من للتخلص االستغراب» «علم كتابة سبب وهو إذن؟» فمن قال: والنصارى.
العاملية الثقافة أسطورة عىل وللقضاء للعلم، موضوًعا يصبح كي للعلم كمصدر الغرب
عىل وللقضاء وعرصها، وظروفها تاريخها بنت حضارة وكل بها. نفسه الغرب وحد التي
متكافئ حوار أجل من الالغربية الشعوب لدى النقص وعقدة الغرب، لدى العظمة عقدة
والتلميذ األبدي املعلم ضد والتعلم والتعليم والعطاء، األخذ عىل يقوم الحضارات بني

األبدي.
والتميع الحياة وملذات االستهالك قيم من عنه ينتج ما بكل التغريب اشتد وكلما
الهوية، عن للدفاع واألصولية السلفية الحركات نشأت اآلخر يف واالنصهار والذوبان
لثنائيات طبًقا والغرب اإلسالم بني واآلخر، األنا بني «املفاصلة» لدرجة باألصالة والتمسك
والضالل. والهداية والخطأ، والصواب والباطل، والحق والكفر، واإليمان والجاهلية، اإلسالم
حدث كما السجون يف اإلسالمية الجماعات أعضاء تعذيب عن نشأت نفسية ظروف وهي
كان أن بعد املجتمع فيه ر يكفِّ الذي الطريق» عىل «معالم وكتابه ١٩٥٤م يف قطب لسيد
والرأسمالية»، و«اإلسالم اإلسالم»، يف االجتماعية «العدالة يف اإلسالمية االشرتاكية دعاة من
املرحلة يف األول قطب لسيد استئناف هو اإلسالمي واليسار واإلسالم». العاملي و«السالم
ملصطفى استئناف أنه كما والفلسفية. والنقدية واألدبية الشعرية املراحل بعد االشرتاكية

واإلسالم». «االشرتاكية يف سوريا يف السباعي
ليس والتاريخي، والسيايس والثقايف النفيس الواقع يف واآلخر، األنا بني التقابل هذا
الحوار هو املبدئي املوقف إنما فيه. وتذوب اآلخر الذات تتبع حني فقط بل مبدئيٍّا موقًفا
خطأ عىل الفريقني أي مسبق تحديد دون مجتهدين متكافئني كندين واآلخر الذات بني
الذي الوقت نفس ويف ُمِبنٍي﴾. َضالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم أَْو َّا ﴿َوإِن صواب، عىل وأيهما
﴿َوَلتَِجَدنَّ له، املودة يثبت الهوية وفقدان التبعية بمعنى اآلخر مواالة القرآن فيه يحرم
َوأَنَُّهْم َوُرْهبَانًا يِسنَي ِقسِّ ِمنُْهْم ِبأَنَّ ذَِلَك نََصاَرى إِنَّا َقالُوا الَِّذيَن آَمنُوا ِللَِّذيَن ًة َمَودَّ أَْقَربَُهْم
عىل يقوم القيم من نسق سواء، كلمة عىل واآلخر األنا التقاء يؤكد كما يَْستَْكِربُوَن﴾. ال
بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىل تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل املباهلة، آية يف للجميع والعدل الحرية
ِهللا﴾. ُدوِن ِمْن أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوال هللاَ إِال نَْعبَُد أَال َوبَيْنَُكْم
متكافئ حوار أجل من تسالم ويد والتغريب، التبعية تقاتل يد املحدثني، الثوار وبتعبري

الطرفني. بني
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الجماهري تجنيد (4)

وثانيًا االحتالل، ضد األرض بتحرير أوًال يبدأ اإلسالمي اليسار يف األولويات فقه كان إذا
األمة بوحدة ورابًعا الفقر، ضد االجتماعية بالعدالة وثالثًا القهر، ضد املواطن بحرية
التغريب، ضد بالهوية وسادًسا التبعية، ضد املستقلة بالتنمية وخامًسا التجزئة، ضد
من األمة وتحويل الناس، حشد أو الجماهري تجنيد هي واألخرية السابعة القضية فإن
املعمورة سكان ربع أي املسلمني من ونصف مليار حوايل وتحويل الكيف، إىل الكم
من ماليني خمسة مواجهة يف الصمود عىل قادرة كيفية طاقة إىل كمي عدد مجرد من
الدوائر ورائهم ومن العالم. يهود من ماليني ثمانية يساندهم فلسطني. يف املستوطنني
إىل حاجة يف فاألفكار الجدد. املحافظني خاصة األمريكية املتحدة الواليات يف العنرصية
مسار يف تقدم ودفعات تغري حركات والنبوات جماهري، إىل حاجة يف واأليديولوجيات برش،
من الجماهري، حركة يف تتحقق ثم النخبة أذهان يف إال توجد ال بمفردها األفكار التاريخ.

الشعب. إىل القادة ومن العامة، إىل الخاصة
الجماهري» «ثورة يف أورتيجا فيه تحدث وسيايس. واجتماعي فلسفي موضوع وهو
والعامة الخاصة بني بتفرقتهم القدماء إليه وتعرض املضطهدين». «تربية يف ودوسيل
يف النصوص، وتأويل الباطن فهم عىل القادرون هم فالخاصة خالص. معريف نحو عىل

األحكام. وطاعة الرشيعة لظاهر التطبيق وظيفتهم العامة أن حني
«وين العربي؟ الشارع أين للجماهري؟ املطبق السكوت هذا ملاذا هو: والسؤال
األمريكي الغزو ضد قضايانا، أجل من باملاليني األوروبي الشارع يتحرك املاليني؟»
بؤر من إال صامت، العربي والشارع فلسطني، لكل اإلرسائييل االحتالل وضد للعراق،
نطاق وعىل وموريتانيا واليمن والسودان والبحرين ومرص املغرب يف وهناك، هنا محدودة
غزة. عن الحصار لفك يتحركون ال مليونًا وخمسون ثالثمائة والعرب لبنان، يف أوسع
فما الحرمني. وثاني القبلتني أوىل القدس، لتحرير يتحركون وال ونصف مليار واملسلمون

املطبق؟ السكون هذا يف السبب
والرسية؟ العلنية والرشطة األمن وأجهزة املطلق وحكمه السلطان من الخوف هل
هللاَ ﴿أَِطيُعوا والطاعة، السمع عليها األغنام. وراعي الغنم تشبيه الراعي، وهو الرعية فهي
هل اْلَقتِْل﴾. ِمَن أََشدُّ ﴿َواْلِفتْنَُة فتنة، عليه الخروج ِمنُْكْم﴾. األَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا
والتي منه تولدت التي العامية واألمثال والقدر القضاء املسئولة؟ هي األشعرية العقائد
تفاديه. يمكن ال منه، وقدر هللا، من قضاء الظالم فالحاكم مناهضتها، املصلحون حاول
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واملتكلمني، الفالسفة عند اإلمام تصور هل مصاب. فاملؤمن وبالء. واختبار امتحان هو
الشخصية والزعامة والتاريخ بالطبيعة حكمه منه؟ أكمل يوجد ال الذي األوصاف كامل
النخبة لصالح تأويله يمكن الذي الكتاب إال بسلطة أو بمدة محدًدا ليس الحياة. ومدى
الهروب هل «الحاكمية». مبدأ يف األيام هذه يتضح وكما واحد آن يف الجماهري ولصالح
باهلل واالتحاد العالم، خارج اغرتاب إىل الدين تحويل يف السبب هو والطرقية التصوف إىل
التي القيم كل هي هل األفقي؟ عن تعويًضا الرأيس إىل والتحول العالم، فوق بالقفز
والتسليم والرضا والخشية والخوف والتوكل الصرب واألحوال، املقامات التصوف، أفرزها

واملواجهة؟ والنفي واالعرتاض والتمرد والغضب الثورة من الناس منعت التي
أن عىل النارص عبد حتى عيل محمد من الحديث تاريخها يف الجماهري تعودت هل
فتعودت األمة؟ عن نيابة الدولة به تقوم الذي الوطني مرشوعها وتخدم الدولة يف تعمل
رأسمالية، أم اشرتاكية سلًما، أم حربًا للحكام، والتصفيق والسلبية الطاعة عىل الجماهري
عن واألخ والقائد الزعيم فيها يعرب التي املبارشة الديمقراطية باسم ا، خاصٍّ أم ا عامٍّ قطاًعا
مع الخبز رغيف عن والبحث الرزق وراء بالسعي الجماهري اكتفاء هل الجماهري؟ مصالح
الَِّذي * اْلبَيِْت َهذَا َربَّ ﴿َفْليَْعبُُدوا بينهما، يجمع القرآن أن حني يف الحرية، عن التنازل
حياتنا يف قصرية كانت الليربالية الفرتة ألن هل َخْوٍف﴾. ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع ِمْن أَْطَعَمُهْم
النخبة تمثلتها الداخل. من نابعة وليست الخارج من وافدة وكانت ١٩١٩م؟ ثورة بعد

الجماهري. دون
احتكرت التي الخمسينيات منتصف يف األخرية العسكرية االنقالبات هي السبب هل
ومشاهدتهم األحرار، بالضباط الجماهري ثقة بعد السيايس، العمل الواحد، الحزب خالل من
املواد تدعيم العام، القطاع التأميم، الزراعي، اإلصالح الثورة: إنجازات الطبيعة عىل
االستعمار مقاومة الخارجي: الصعيد وعىل املدارس. بناء اإليجارات، تقدير لجان الغذائية،
محدودة شعبية هبات هناك كانت الثالث. العالم باندونج، العربية، القومية والصهيونية،
١٩٦٨م، مارس يف الطريان أحكام ضد الشعبية واملظاهرات ١٩٥٤م، مارس أزمة مثل
الفقر ضد املركزي األمن وتحركات ١٩٧٧م، يناير يف األسعار غالء ضد الشعبية والهبة
وضد ١٩٩١م يناير يف العراق عىل األمريكي العدوان ضد واملظاهرات ١٩٨٦م، يناير يف
شعبية. هبَّة وفيه إال الزمان من عقد يمر فال ٢٠٠٣م. مارس يف للعراق األمريكي الغزو
ن يكوِّ وأن السلطة عىل يستويل أن عىل قادًرا لها عصب ال ألنها تندلع أن بمجرد تنطفئ
كافة مع باالشرتاك جماهريية شعبية أقلها ويف دائًما طالبية نخبوية كانت بديلة. سلطة

واحد. آن يف والحرية بالخبز مطالبة الشعب، طبقات
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ما أيًضا فيه فإن للحكام مطيعة الجماهري يجعل ما القديم املوروث يف يوجد وكما
شهادة أعظم إن مثل: الظالم. الحاكم عىل خارجة والعامة الخاصة والناس، األئمة يجعل
باملعروف واألمر وعامتهم، املسلمني ألئمة بالنصيحة البداية جائر. إمام وجه يف حق قولة
الحاكم ملقاضاة القضاء إىل اللجوء ثم املعارضة، صحافة به تقوم كما املنكر عن والنهي
وإن البيضة»، عن «الذب ل الحدود وتقوية الثغور إقامة يف وتهاون األعداء، صالح ما إذا
فالعدل العدل، وليس الظلم عىل الحكم قام وإن األغنياء، أموال من الفقراء حقوق يأخذ لم
من هللا عند خري عادل كافر وحاكم بامليزان. واألرض السموات قامت وعليه امللك. أساس
والخروج الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة فال الحاكم يرَع لم فإن ظالم. مسلم حاكم
العرص. هذا يف القضاة نادي يفعل كما األمة وعلماء القضاة قايض بقيادة واجب عليه

الجماعات أي واألناس والرهط واألقوام والقبائل الشعوب عن القرآن يتحدث كما
موىس«تناسلوا عن أيًضا يُروى الذي الحديث ويف هًدى. وازدادوا بربهم آمنوا الذين والفتية
التي والرسالة األمانة تحمل إىل القرآن ويدعو القيامة». يوم أمتي بكم مباٍه فإني تكاثروا
َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل األََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا واختياًرا، طوًعا اإلنسان حملها
مثايل كنظام هللا كلمة تحقيق أمانة هي اِإلنَْساُن﴾. َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن

اإلرادة. وحرية العقل استقالل بعد النبي وراثة للعالم.
اإلصالحية الحركات جبة عن املعارصة حياتنا يف الوطني التحرر حركات خرجت لقد
بني والتوحيد الناس، حشد عىل لقدرتها وفلسطني واليمن والسودان العربي املغرب يف
القطرية يف الحال هو كما بينها مفتعل لتصادم وضع دون واإلسالم والعروبة الوطن
املسلمني بني للجمع العلمانية العربية القومية املغالية، القومية أو أوًال الوطن املغالية،
الخالفة. ودولة اإلسالمية األمة من بأقل ترىض ال التي األممية واألصولية والنصارى،
مثل األغلبية حصد يف ونجحت أكتافها. عىل واإليرانية املهدية، اإلسالمية، الثورات وقامت
السياسية والتيارات الحركات أقدر هي زالت وما واملغرب. تركيا يف والتنمية العدالة حزب
وأفغانستان بل وفلسطني العراق يف وتقاوم واألردن. مرص يف الجماهري تحريك عىل قدرة

والشيشان.
(تموز) يوليو حرب يف هللا حزب فعل كما العدوان ردع عىل القادرة هي الجماهري إن
ربطها وإعادة املهاجرة، والعقول العمالة وجذب الصحراء، تعمري عىل والقادرة ٢٠٠٦م،
رفع عىل القادرة هي له. التام والغياب العربي للشارع املطبق السكون من بدًال باألوطان
الكيف. إىل الكم من التحول هو التحدي الخارج. من العدوان ومقاومة الداخل يف القهر
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قلة من ليس قصعتها. عىل األكلة تتداعى كما علينا ستتداعى األمم بأن الرسول تنبأ كما
سبيل يف االستشهاد أي املوت وكراهية الحياة حب بسبب ولكن النحل كغثاء كثري نحن بل

أعدائها. قلوب يف األمة رهبة وذهاب األوطان
هو بل لإلسالم، يساريٍّا اشرتاكيٍّا تقدميٍّا ثوريٍّا تأويًال ليس إذن اإلسالمي اليسار

الجماهري. بحركة وينتهي األرض بتحرير يبدأ جماهريي عمل

والتأخر التقدم (5)

الالتينية، وأمريكا وآسيا أفريقيا شعوب النامية، الشعوب لدى رئييس مطلب التقدم
ضمن من أن كما اإلسالمي. العالم إىل تشري حديثة أسماء وهي الثالث. العالم شعوب
لفًظا اليسار لفظ كان وإذا تونس يف التقدمي اإلسالم مرص يف اإلسالمي اليسار أسماء

يعنيان؟ فماذا قرآنيان، لفظان والتأخر التقدم لفظ فإن مختلفة، بمعاٍن قرآنيٍّا
تفعل كما والتخلف التقدم بني وليس والتأخر التقدم بني الكريم القرآن قرن وقد
الجهاد. عن والقعود بالقتال والخوالف التخلف ارتبط فقد املعارصة. التنموية النظريات
للرش. والتأخر للخري، التقدم والطالح. الصالح بالعمل والتأخر التقدم ارتبط حني يف
يَْوَمِئٍذ اإلِنَْساُن ُ ﴿يُنَبَّأ القيامة، يوم اإلنسان يعيه ما وهو للسيئة، والتأخر للحسنة، التقدم
َما نَْفٌس َعِلَمْت * بُْعِثَرْت اْلُقبُوُر ﴿َوإِذَا املوت، بعد الحقائق تتكشف إذ َر﴾. َوأَخَّ َم َقدَّ ِبَما
اْلُمْستَْقِدِمنَي َعِلْمنَا ﴿َوَلَقْد املتأخر، وَمن املتقدم َمن اإلنسان يعلم حينئٍذ َرْت﴾. َوأَخَّ َمْت َقدَّ
عن الحياة يف والتأخر للتقدم اإلمكانية هذه مقابل ويف اْلُمْستَأِْخِريَن﴾. َعِلْمنَا َوَلَقْد ِمنُْكْم
َجاءَ ﴿َفِإذَا معلوم، وقت يف ويقع يتأخر. وال املوت يتقدم ال الحر. اإلنسان أفعال طريق

يَْستَْقِدُموَن﴾. َوال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن ال أََجلُُهْم
يف القدم بمعنى القدم األول شيئني: يعني الذي «قدم» فعل من لغويٍّا والتقدم
والثاني األقدمون. واآلباء قديم، واإلفك والضالل والعرجون قديم، فاهلل هلل، صفة الزمان،
بالخطوة. يتقدم الذي الرجل يف القدم بصورة ذلك إىل ويرمز املستقبل. أي التقدم بمعنى
َقَدَم َلُهْم أَنَّ آَمنُوا الَِّذيَن ِ ﴿َوبَرشِّ صدق، قدم فالقدم إنساني. جهد األمام إىل فالتقدم
َفتَِزلَّ بَيْنَُكْم َدَخًال أَيَْمانَُكْم تَتَِّخذُوا ﴿َوال ِه، ـِ َزلل من يخىش والقدم َربِِّهْم﴾. ِعنَْد ِصْدٍق
َويُثَبَِّت ُقلُوِبُكْم َعَىل ﴿َولرَِيِْبَط األقدام، ثبات عىل اإلنسان يحرص لذلك ثُبُوتَِها﴾. بَْعَد َقَدٌم
اْلُمْجِرُموَن ﴿يُْعَرُف أدنى، ومن أعىل من واألقدام، بالنوايص األرشار ويؤخذ األَْقَداَم﴾. ِبِه
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اْلِجنِّ ِمَن أََضالنَا اللَّذَيِْن ﴿أَِرنَا باألقدام، ويداسون َواألَْقَداِم﴾. ِبالنََّواِيص َفيُْؤَخذُ ِبِسيَماُهْم
األَْسَفِلنَي﴾. ِمَن ِليَُكونَا أَْقَداِمنَا تَْحَت نَْجَعْلُهَما َواإلِنِْس

وأقلها أفعال، معظمها مرة. وأربعني ثمانيًا الكريم القرآن يف التقدم لفظ ذُكر وقد
يف ثابتًا جوهًرا وليس برشي فعل التقدم أن عىل يدل مما أسماء. مرة) عرشة (ثالث
ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن حر، فعل التأخر أو والتقدم البرشية. باإلرادة مرهون والتاريخ، املجتمع
شعب يوجد فال املختارة. املشيئة أو الحرة باإلرادة مرتبط وهو َر﴾، يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن
لذلك تروج كما أحد عىل محتوًما قدًرا ليس بطبيعته. متأخر وآخر بطبيعته، متقدم
اآلسيوية، النمور ظهور لوال واآلسيويني األفارقة ضد البيضاء العنرصية النظريات بعض

والتقدم. للتنمية اآلسيوي والنموذج
أداة فاليد باليد. التقديم صورة يف األعمال إىل تشري القرآن يف اللفظ معاني ومعظم
إِذَا ﴿َفَكيَْف مصيبة، أو يرتكب ذنب سلبي، عمل الغالب يف وهو تقديم، والعمل العمل.
أَيِْديِهْم﴾. َمْت َقدَّ ِبَما َسيِّئٌَة تُِصبُْهْم ﴿َوإِْن سيئة، أو أَيِْديِهْم﴾، َمْت َقدَّ ِبَما ُمِصيبٌَة أََصابَتُْهْم
﴿َوَما فحسب، واملعصية للذنب وليست الصالح والعمل للخري أيًضا التقديم يكون وقد
تقديم أيًضا وهو أَْجًرا﴾، َوأَْعَظَم َخرْيًا ُهَو ِهللا ِعنَْد تَِجُدوُه َخرْيٍ ِمْن ألَنُْفِسُكْم ُموا تَُقدِّ
تقديم والذرية والنسل َصَدَقاٍت﴾. نَْجَواُكْم يََدْي بنَْيَ ُموا تَُقدِّ أَْن ﴿أَأَْشَفْقتُْم الصدقات،

ألَنُْفِسُكْم﴾. ُموا َوَقدِّ ِشئْتُْم أَنَّى َحْرثَُكْم ﴿َفأْتُوا لألمة، وتقوية للنفس
َوْلتَنُْظْر هللاَ اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا للغد، استعداًدا النفس من تكون والتقدمة
ال ﴿َقاَل للمتخاصمني، وتبرصة إنذاًرا بالوعيد النبي تقدم وقد ِلَغٍد﴾. َمْت َقدَّ َما نَْفٌس

التقدم. وسائل أحد املستقبل َفْهم ِباْلوَِعيِد﴾. إَِليُْكْم ْمُت َقدَّ َوَقْد َلَديَّ تَْختَِصُموا
لفظ من ا كمٍّ أقل مرة، وعرشين خمًسا الكريم القرآن يف ورد فقد «أخر» لفظ أما
«املستأخرين» فعل اسم واحدة إال أفعال كلها التأخر. عىل التقدم أهمية عىل يدل مما التقدم
مرات) (عرش بالتقدم ارتبط وقد إنسانية. ومسئولية برشي فعل التأخر أن عىل يدل مما
ولألفراد ولألجل للفعل وهما والتأخر. التقدم املوضوعني، اقرتان عىل أخرى مرة يدل مما
تقدم بمعنى سبق لفظ يظهر وهنا يَْستَأِْخُروَن﴾. َوَما أََجَلَها ٍة أُمَّ ِمْن تَْسِبُق ﴿َما ولألمم،

ومنافسة. سباق التقدم أن عىل يدل مما
عىل قضاءً، أو أداءً الصالة يف الحال هو كما التأجيل يمكن وال وقته فعل ولكل
لدرء القتال تأجيل يمكن فال أجل وللحياة بالحياة. مرهون فالفعل الرتاخي. عىل أو الفور
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عندما أجل وللدنيا َقِريٍب﴾. أََجٍل إَِىل ْرتَنَا أَخَّ َلْوال اْلِقتَاَل َعَليْنَا َكتَبَْت ِلَم ﴿َربَّنَا العدوان،
َساَعًة﴾. َعنُْه تَْستَأِْخُروَن ال يَْوٍم ِميَعاُد َلُكْم ﴿ُقْل املحدد، الوقت يف القيامة يوم يأتي

الزمان أي الوقت هللا من طلب فقد ممكن. القيامة يوم إىل وحده إبليس فعل تأخري
﴿َقاَل إبليس، من بأفضل ليس آدم وأن منه، أفضل إبليس أن وإلثبات آدم بني لغواية
ويمكن َقِليًال﴾. إِال يَّتَُه ذُرِّ ألَْحتَِنَكنَّ اْلِقيَاَمِة يَْوِم إَِىل ْرتَِن أَخَّ َلِنئْ َعَيلَّ َكرَّْمَت الَِّذي َهذَا أََرأَيْتََك
﴿َفَمْن الحج، مناسك يف معدودات أياًما هللا ذكر مثل محدد فعل يف التأخر أو التقدم
الوقت. فوات بعد الندم يفيد وال َعَليِْه﴾. إِثَْم َفال َر تَأَخَّ َوَمْن َعَليِْه إِثَْم َفال يَْوَمنْيِ ِيف َل تََعجَّ
َونَتَِّبِع َدْعَوتََك نُِجْب َقِريٍب أََجٍل إَِىل ْرنَا أَخِّ ﴿َربَّنَا يعود، ال انقىض وما يستعاد. ال فالزمان
َق دَّ َفأَصَّ َقِريٍب أََجٍل إَِىل ْرتَِني أَخَّ ﴿َلْوال الدنيا، استعادة يمكن فال اآلخرة أتت فإذا الرُُّسَل﴾.

اِلِحنَي﴾. الصَّ ِمَن َوأَُكْن
﴿َما األجل، يأتي حتى التوبة الستثمار الذنوب عىل العقاب تأخري يمكن ذلك ومع
َمْعُدوٍد﴾، ألََجٍل إِال ُرُه نَُؤخِّ ﴿َوَما ى﴾، ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ُرُهْم يَُؤخِّ َوَلِكْن َدابٍَّة ِمْن َعَليَْها تََرَك
أََجٍل إَِىل ْرُكْم َويَُؤخِّ ذُنُوِبُكْم ِمْن َلُكْم ﴿يَْغِفْر األَبَْصاُر﴾، ِفيِه تَْشَخُص ِليَْوٍم ُرُهْم يَُؤخِّ ﴿إِنََّما
َجاءَ إِذَا نَْفًسا هللاُ َر يَُؤخِّ ﴿َوَلْن التأجيل. انتهى األجل وجاء الحياة انقضت فإذا ى﴾. ُمَسمٍّ

أََجلَُها﴾.
تقدم إىل البوذية يف األخالقي الروحي التقدم مفهوم تحويل اليابان استطاعت لقد
إىل الداخل، إىل التقدم أو أعىل إىل التقدم للتقدم، الرأيس املحور وحولت وصناعي، علمي
موروثها يف املعارصة نهضتها تأصيل أجل من األمام، إىل أفقي محور إىل النفس، أعماق

ألمة. جماعي تقدم إىل الفردي التقدم مفهوم توسيع استطاعت كما القديم. الثقايف
من بالرغم القديم تراثنا يف التقدم مفهوم نؤصل فلم واملسلمني العرب نحن أما
وبالرشف. بالرتبة التقدم العقائد، لعلم النظرية املقدمات يف حركيتان مرتبتان أنهما
البرشية التنمية بمعنى أو االقتصادي النمو بمعنى إما الغربي باملفهوم التقدم وأخذنا
املوارد تنمية السهل فمن أصعب. ألنه الثاني من أكثر باألول القيام وحاولنا الشاملة.
لذلك املوروثة. التاريخية بمكوناتهم البرش تنمية الصعب ومن للتنمية. خطط بوضع
إىل باإلضافة التنمية، معدالت كل السكانية الزيادة وابتلعت التخطيط. انهار ما رسعان
كبرية شعبية مشاركة ودون الدولة بفعل مركزية التنمية كانت اإلمكانيات. وهدر التبذير،
جديدة تنموية محاوالت قامت فإذا لهم. عائدها بأن الناس من إحساس ودون رقابة، أو
تتأصل حتى املوروثة الثقافة يف والتأخر التقدم مفاهيم صياغة بإعادة تبدأ أن فاألجدر
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ملصالح تحقيًقا تاريخهم من الناس، من نابعة وتكون الشعبية، الثقافة يف التنمية مشاريع
املستقبل. يف وأملهم حارضهم

والقعود التخلف (6)

القرآن يف أيًضا هو بل املعارصين عند الحال هو كما التقدم مقابل يف فقط التخلف ليس
الفلسطينيني ترك يف الحال هو كما عنه وقعود العدو وقتال الجهاد عن تخلف الكريم
الجوار دول يف واإلسالم العروبة يف اإلخوة من مساندتهم دون وحدهم االحتالل يقاومون
السيايس. املعنى أيًضا بل االقتصادي املعنى هو فقط التخلف ليس البعيد. أو القريب
سياسيٍّا واملتخلف الخارجية، املعونة عىل ويعيش نفسه يطعم ال من اقتصاديٍّا املتخلف

نفسه. ويحرر يقاوم أن يستطيع ال من هو
تخلفوا الذين للثالثة حدث كما رحبت بما األرض عليه تضيق القتال عن املتخلف
ِبَما األَْرُض َعَليِْهُم َضاَقْت إِذَا َحتَّى ُخلُِّفوا الَِّذيَن الثَّالثَِة ﴿وََعَىل الرسول، أيام القتال عن
من الجفنني مطبق الظهر، منحني الرأس، مطأطئ يسري واملهانة. بالذلة يشعر َرُحبَْت﴾.

واالنكسار. بالعار اإلحساس
اْلَمِدينَِة ألَْهِل َكاَن ﴿َما عنه، يتخلف أن الرسول يتبع مسلم إنه يقول ملن يجوز وال
الجاهلية يف وحرب قتال أهل والعرب ِهللا﴾. َرُسوِل َعْن يَتََخلَُّفوا أَْن األَْعَراِب ِمَن َحْوَلُهْم َوَمْن
وتسمع واملستضعف. املظلوم عن دفاًعا اإلسالم يف كذلك وهم والعدوان العصبية أجل من
االقتداء األفارقة املسلمني بعض يفهم بالرسول. االقتداء رضورة أسبوع كل املساجد يف
عىل اإلرصار وصل الصوفية الطرق ويف األفريقية. للعادة رشعية إليجاد الزوجات تعدد يف
«أعنا هللا»، رسول يا «أغثنا األدعية ويف املحمدية»، «الحقيقة يف التأليه حد إىل االقتداء

العدو. وجهاد التحرر هو محتل لشعب به االقتداء أن مع هللا». رسول يا
ِخالَف ِبَمْقَعِدِهْم اْلُمَخلَُّفوَن ﴿َفِرَح الجهاد، يف الرسول عن املتخلفون يفرح وكيف
القامة «مرفوع القامة وارتفاع الرأس ورفع والكرامة العزة يتطلب واالقتداء ِهللا﴾ َرُسوِل
وقبول بالضيم رضا القتال عن التخلف الدنيا. بالحياة ورضا زائف، فرح إنه أميش»؟
ال َفُهْم ُقلُوِبِهْم َعَىل َوُطِبَع اْلَخَواِلِف َمَع يَُكونُوا ِبأَْن ﴿َرُضوا فهم، وسوء جهل باملهانة،
عليها، والحرص بالدنيا االنشغال منها للتخلف كثرية واألعذار للوعي. وتغييب يَْفَقُهوَن﴾،
الدنيا إيثار َوأَْهلُونَا﴾، أَْمَوالُنَا َشَغَلتْنَا األَْعَراِب ِمَن اْلُمَخلَُّفوَن َلَك ﴿َسيَُقوُل والثروة، السلطة
القاعدون يريد ذلك ومع العامة. املصلحة عىل الخاصة املصلحة وتفضيل اآلخرة، عىل
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ومقاومة، جهاد دون واملعنوية املادية النرص وآثار الغنائم من نصيبهم أخذ واملخلفون
الغنم يريدون نَتَِّبْعُكْم﴾. ذَُرونَا ِلتَأُْخذُوَها َمَغاِنَم إَِىل انَْطَلْقتُْم إِذَا اْلُمَخلَُّفوَن ﴿َسيَُقوُل
دفع األوىل مرتني: مكسب الجهاد أن مع اآلجل. دون العاجل عىل يحرصون الغرم، وليس

الشهادة. أجر نيل والثانية العدوان،
األَْعَراِب ِمَن ِلْلُمَخلَِّفنَي ﴿ُقْل العدوان، مواجهة إىل مضطرون والقاعدون واملتخلفون
﴿ُكِتَب العدوان، لدرء الناس عىل مفروض فالجهاد َشِديٍد﴾. بَأٍْس أُوِيل َقْوٍم إَِىل َستُْدَعْوَن
واملقاومة الدفاع فإن البرش يف طبيعيٍّا العدوان كان وإذا َلُكْم﴾. ُكْرٌه َوُهَو اْلِقتَاُل َعَليُْكُم

أيًضا. طبيعيان
َفاْقُعُدوا َمرٍَّة َل أَوَّ ِباْلُقُعوِد َرِضيتُْم ﴿إِنَُّكْم املتخلفني، مثل والقاعدون تخلف. والقعود
عادة القعود يصبح حتى مرة ثاني القعود إىل يؤدي مرة أول فالقعود اْلَخاِلِفنَي﴾. َمَع
فلسطني. يف يحدث كما ويومي مستمر عدوان من القعود عىل تعودوا الذين عىل وقع مهما
هللاَ َكذَبُوا الَِّذيَن ﴿َوَقَعَد لرسالته وعصيان لنبوته، وإنكار للرسول، تكذيب القعود
باألركان عمًال بل باللسان قوًال ليس عميل. إيمان هو بل نظريٍّا ليس فاإليمان َوَرُسوَلُه﴾.
يف فقط ليس املعامالت، يف أيًضا بل العبادات يف فقط ليس الرسول واتباع الجهاد. ومنها

السياسة. يف أيًضا بل األخالق
كما َقاِعُدوَن﴾ ُهنَا َها إِنَّا َفَقاِتال َوَربَُّك أَنَْت ﴿َفاذَْهْب الرسول، التباع رفض القعود
كربى شعار ويف قدوة. الرسول جميًعا، املسلمني قلوب ويف موىس. مع إرسائيل بنو فعل
عن متخلًفا وال قتال عن قاعًدا يكن ولم قدوتنا». «الرسول املعارصة اإلسالمية الحركات
عن تراجعوا الذين املسلمني مشورة عىل بناء للقتال استعداًدا َألْمته لبس ملا إنه بل غزوة.

مشورتهم.
عىل املوت من خري القتال يف والشهادة كتاب، أجل فلكل املوت، من يمنع ال والقعود

الشاعر: قال كما الفراش

ج��ب��ان��ا ت��م��وت أن ال��ع��ج��ز ف��م��ن ب��د ال��م��وت م��ن ي��ك��ن ل��م وإذا

قطعة توجد وال املعارك، مئات خاض بأنه يموت وهو الوليد بن خالد تأسف وكما
تموت كما فراش يف يموت ذلك ومع سيف رضبة أو رمح طعنة فيها يوجد ال جسمه من
يبعث ال بأنه والقدر بالقضاء اإليمان األفغاني فرس وهكذا البرش، مصري فاملوت النعاج،
ومن واإلقدام. الشجاعة عىل يبعث بل سلًفا ُقدِّر قد يشء كل دام ما والتواكل الكسل عىل
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َقالُوا ﴿الَِّذيَن املرض. من خوًفا يموت أن عىل الوغى ساحة يف اإلنسان يموت أن األفضل
ُقِتلُوا﴾. َما أََطاُعونَا َلْو َوَقَعُدوا ِإلِْخَواِنِهْم

﴿اْستَأْذَنََك االجتماعية، والصدارة والوجاهة السلطة حرصعىل القعود يف واالستئذان
وقبول اآلخرة، عىل للدنيا إيثار هو اْلَقاِعِديَن﴾. َمَع نَُكْن ذَْرنَا َوَقالُوا ِمنُْهْم الطَّْوِل أُولُو
ودفع الباشوات، من العليا الطبقة أوالد الجهادية من يُعفى كان وقديًما الدين. يف الدنية
أروح نفيس أنا عيني من أعز «يا األرض من نزًعا الفالحني عىل الجهاد فيقع البدالت.

ولدي». خدت السلطة بلدي، يا بلدي بلدي،
ِمَن اْلَقاِعُدوَن يَْستَِوي ﴿ال واملقام، الدرجة يف املجاهدين مع القاعدون يستوي وال
واملتخلف املجاهد، غري فالقاعد ِهللا﴾. َسِبيِل ِيف َواْلُمَجاِهُدوَن ِر َ الرضَّ أُوِيل َغرْيُ اْلُمْؤِمِننَي
أنه القاعد يظن مثلها. سيئة السيئة وجزاء مثلها. حسنة الحسنة وجزاء املتقدم. غري
ومعنويٍّا، ماديٍّا النرص، بعد بالغنيمة التمتع ويف املوت من خوًفا بالقعود مرتني، كسب
األوىف. والنعيم والتضحية الشهادة وخرس والعزة الكرامة خرس الحالتني. يف خارس وهو
وخرس باالستشهاد الدنيا يف حياته خرس مرتني، خرس قد املجاهد أن القاعد ويظن
الناس احرتام مرتني، حياته كسب املجاهد ألن خاطئ إدراك وهو والبنني، املال يف نعيمها
األجر يف يستوون وال اآلخرة. يف األوىف والنعيم الدنيا، يف والكرامة العزة عن والدفاع
خرس فالقاعد َعِظيًما﴾. أَْجًرا اْلَقاِعِديَن َعَىل اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل ﴿َوَفضَّ والجزاء، والفضل

شيئًا. يخرس ولم يشءٍ كل كسب واملجاهد شيئًا. يكسب ولم يشء كل
يَُكوَن أَْن َعَىس ُقْل ُهَو َمتَى ﴿َويَُقولُوَن قريب. لناظره غًدا إن غزة، آل فصربًا

َقِريبًا﴾.

إخوة املؤمنون إنما (7)

إىل وأنظاره قلبه عىل يده ومسلم وعربي فلسطيني كل فيه يضع الذي الوقت هذا يف
تستدعي وحماس فتح بني خاصة الفلسطيني، الفلسطيني الحوار نتيجة ملعرفة القاهرة
بكل «أخ» لفظ ورد فقد األخوة، مفهوم والخصام الصلح مفاهيم مع الوطنية الثقافة
يرتدد اللفظ إن بل رئييس. موضوع إنه أي مرة وتسعني ستٍّا الكريم القرآن يف مشتقاته

و«خاصم». «صالح» لفظي من أكثر
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معاٍن: بستة إيجابًا «األخ» لفظ ويرد

ثَُموَد ﴿َوإَِىل ُهوًدا﴾، أََخاُهْم َعاٍد ﴿َوإَِىل قومه، لبني أخ فالنبي لقومه. النبي أخوة األول:
َقاَل ﴿إِذْ نُوٌح﴾، أَُخوُهْم َلُهْم َقاَل ﴿إِذْ ُشَعيْبًا﴾، أََخاُهْم َمْديََن ﴿َوإَِىل َصاِلًحا﴾، أََخاُهْم
بل يتقاتلون ال واألنبياء واإلخوة النبوة. من واألخوة أخوة، فالنبوة لُوٌط﴾. أَُخوُهْم َلُهْم

الفاضل. للسلوك نموذج والنبوة يتكاملون.
من موىس يعود حتى بعده من يخلفه ملوىس. هارون أخوة مثل للنبي األخوة والثاني:
وأخو العجل. عبادة إىل عادوا قد قومه يجد عندما منه ويغضب سيناء. يف تعبُّده
وزيًرا، يسمى وأحيانًا نَِبيٍّا﴾. َهاُروَن أََخاُه َرْحَمِتنَا ِمْن َلُه ﴿َوَوَهبْنَا مثله، نبي النبي
وسلطان، آيات ولكلٍّ َوِزيًرا﴾. َهاُروَن أََخاُه َمَعُه َوَجَعْلنَا اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد
السكن إىل كالهما ُدعيا وقد ُمِبنٍي﴾. َوُسْلَطاٍن ِبآيَاِتنَا َهاُروَن َوأََخاُه ُموَىس أَْرَسْلنَا ﴿ثُمَّ
استخلف وملا بُيُوتًا﴾. ِبِمْرصَ ِلَقْوِمُكَما أَا تَبَوَّ أَْن َوأَِخيِه ُموَىس إَِىل ﴿َوأَْوَحيْنَا بمرص،
يستطع ولم قومه عصاه َقْوِمي﴾ ِيف اْخلُْفِني َهاُروَن ألَِخيِه ُموَىس ﴿َوَقاَل أخاه، موىس
أخيه بلحية وأخذ غاضبًا موىس وعاد العجل، فعبدوا إيمانهم عىل الحفاظ هارون
إَِليِْه﴾. يَُجرُُّه أَِخيِه ِبَرأِْس َوأََخذَ األَْلَواَح ﴿َوأَْلَقى التوراة، بها ُدونت التي األلواح وألقى
أو النبي تركهم ما إذا الوثنية طبيعتهم إىل ويعودون األنبياء يعصون إرسائيل فبنو

تويف.
بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن لبعض، بعضهم جميًعا املؤمنني أخوة والثالث:
الضفة يف هؤالء والقطيعة، الفصال يجوز وال بينهم. الخصام يجوز فال أََخَويُْكْم﴾،
وهللا اْلُمْصِلِح﴾. ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم َوهللاُ َفِإْخَوانُُكْم تَُخاِلُطوُهْم ﴿َوإِْن القطاع، يف وهؤالء
َعَىل إِْخَوانًا ِغلٍّ ِمْن ُصُدوِرِهْم ِيف َما ﴿َونََزْعنَا غل، من قلوبهم يف ما وينزع يساعدهم،

إِْخَوانًا﴾. ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُْم ُقلُوِبُكْم بنَْيَ ﴿َفأَلََّف بينهم، ويؤلِّف ُمتََقاِبلنَِي﴾. ٍر ُرسُ

الَة الصَّ َوأََقاُموا تَابُوا ﴿َفِإْن والتوبة، الكفر بعد حتى اإليمان عالمة األخوة والرابع:
الثروة أو السلطة أو املصلحة وليس األخوة مقياس فاإليمان َفِإْخَوانُُكْم﴾. الزََّكاَة َوآتَُوا
َلْو َوَقَعُدوا إلِْخَواِنِهْم َقالُوا ﴿الَِّذيَن الدولية، واملوازين بالضعف والتذرع االحتجاج أو
َواْلَقاِئِلنَي ِمنُْكْم اْلُمَعوِِّقنَي هللاُ يَْعَلُم ﴿َقْد اإلعاقة، بدعوى القعود أو ُقِتلُوا﴾، َما أََطاُعونَا
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نَاَفُقوا الَِّذيَن إَِىل تََر ﴿أََلْم والعمل، القول وتناقض النفاق أو إَِليْنَا﴾ َهلُمَّ إلِْخَواِنِهْم
َكَفُروا﴾. الَِّذيَن إلِْخَواِنِهُم يَُقولُوَن

أخت مثل األخ، مثل فاألخت أنثى. أم ذكر الجنس، يف اإلخوة بني فرق ال والخامس:
بَِغيٍّا﴾. ِك أُمُّ َكانَْت َوَما َسْوءٍ َ اْمَرأ أَبُوِك َكاَن َما َهاُروَن أُْخَت ﴿يَا مريم، أي هارون
َهْل َفتَُقوُل أُْختَُك تَْمِيش ﴿إِذْ الطفل، يكفل من عىل القوم لرتشد موىس أخت وتسري

يَْكُفلُُه﴾. َمْن َعَىل أَُدلُُّكْم
القرابة. نظام من أنثى، أم ذكًرا واإلخوة، واحدة. فاألرسة املرياث. يف األخوة والسادس:
ُدُس﴾ السُّ ِمنُْهَما َواِحٍد َفِلُكلِّ أُْخٌت أَْو أٌَخ ﴿َوَلُه األب، تركة من نصيب منهما فلكل
األختني، بني الجمع جواز وعدم الزواج، املرياث ومع األخت. وبنات األخ بنات وكذلك

املصاهرة. تسبق طبيعية رابطة فاألخوة والبنات. األمهات وتحريم
معاٍن: بستة أيًضا سلبيٍّا األخ لفظ ويفيد

بني أحيانًا يحدث ما وهو وحسًدا غرية بقتله هابيل بأخيه قابيل فعله ما األول:
ِمَن َفأَْصبََح َفَقتََلُه أَِخيِه َقتَْل نَْفُسُه َلُه ﴿َفَطوََّعْت وحماس، فتح من الفلسطينيني
هللاُ ﴿َفبََعَث الغراب، فعل كما الرتاب مواراته برضورة يشعر لم إنه بل يَن﴾. اْلَخاِرسِ
الثانية الخطيئة هذه وربما أَِخيِه﴾. َسْوءََة يَُواِري َكيَْف ِلرُيِيَُه األَْرِض ِيف يَبَْحُث ُغَرابًا

املحرمة. الشجرة من األكل األوىل، الخطيئة من أهم ألخيه األخ قتل
َليُوُسُف َقالُوا ﴿إِذْ له، أبيه ملحبة له وكراهيتهم ليوسف يوسف إخوة عداوة والثاني:
اتهام ثم فرعون، منزل إىل وبيعه إنقاذه ثم البرئ يف ووضعه أَِبينَا﴾، إَِىل أََحبُّ َوأَُخوُه
نزغ فقد َقبُْل﴾. ِمْن َلُه أٌَخ َق َرسَ َفَقْد ْق يَْرسِ إِْن ﴿َقالُوا بالرسقة، الثاني ألخيه إخوته

إِْخَوتِي﴾. َوبنَْيَ بَيْنِي يَْطاُن الشَّ نََزَغ أَْن بَْعِد ﴿ِمْن وإخوته، يوسف بني الشيطان
الواحدة، أخيه نعجة عىل يستويل أن نعجة وتسعون تسع له ممن رغبة الجشع، والثالث:
املشاركة تعني األخوة َواِحَدٌة﴾. نَْعَجٌة َوِيلَ نَْعَجًة َوتِْسُعوَن ِتْسٌع َلُه أَِخي َهذَا ﴿إِنَّ
يذهب الذي القليل وليس القليل، إىل يذهب والكثري األخذ، وليس والعطاء واملساواة،

الكثري. إىل
﴿َوال صورته وتشويه اإلعالم أجهزة يف علنًا به التعريض أو ألخيه األخ غيبة والرابع:
وإعطاء َفَكِرْهتُُموُه﴾، َميْتًا أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَْن أََحُدُكْم أَيُِحبُّ بَْعًضا بَْعُضُكْم يَْغتَْب
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ا حقٍّ هناك اإلخوة بني أن ونسيان بينهم، االتفاق عىل اإلخوة بني للخالف األولوية
الصالح. والعمل والوحي بالعقيدة اإليمان إليه يرمز موضوعيٍّا،

مما أكثر وينفرون يجمعون، مما أكثر يفرقون الذين الشياطني إخوان والخامس:
اْلُمبَذِِّريَن ﴿إِنَّ عليها، املحافظة من بدًال األوطان ثروات يف يبذرون والذين يوحدون
أو الحق وليس بينهم فيما الشيطان يجعلون الذين هم يَاِطنِي﴾ الشَّ إِْخَواَن َكانُوا

َوَمَواِليُكْم﴾. يِن الدِّ ِيف َفِإْخَوانُُكْم آبَاءَُهْم تَْعَلُموا َلْم ﴿َفِإْن الدين، يف األخوة
عىل والفصيلة الحق، عىل الحزب يفضلون الذين واملخادعون الكافرون والسادس:
اإلِيَماِن﴾، َعَىل اْلُكْفَر اْستََحبُّوا إِِن أَْولِيَاءَ َوإِْخَوانَُكْم آبَاءَُكْم تَتَِّخذُوا ﴿ال الوطن،
ال ثُمَّ اْلَغيِّ ِيف يَُمدُّونَُهْم ﴿َوإِْخَوانُُهْم الحق، صوت بسماع مرشوط األخ صوت وسماع

وَن﴾. يُْقِرصُ
﴿َوَصاِحبَتِِه أَِخيِه﴾، ِمْن اْلَمْرءُ يَِفرُّ ﴿يَْوَم فردية، مسئولية أخ كل عىل ذلك ومع
الخالفات من تمنع األخوة هذه إن الطائفة. أو املذهب أو بالجماعة ذريعة فال َوأَِخيِه﴾.
الخالفات من تمنع كما واليمن والصومال ولبنان والسودان والعراق فلسطني يف القطرية
وسوريا ناحية من واملغرب واألردن والسعودية مرص بني املحاور وسياسة العربية
األخوة ورصاع. تفرق واملحاور وتوحد، تآلف األخوة أخرى. ناحية من وإيران هللا وحزب

الشيطان. من والتنازع هللا، من
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