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مقدمة
ا١تنورة واستقراره فيها ،حىت يوـ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) إذل ا١تدينة َّ
منذ ىجرة رسوؿ هللا ( َ
الناس ىذا ،واٞتدؿ دل ينقطع يف بياف صفة رسوؿ هللا التبعيَّة اليت ٯتكن أف تضاؼ إذل صفتيو

رسوال ونبيًا ،أىو حاكم للمدينة ،أـ زعيم ٢تا ،أىو زعيم للمسلمُت ولغَتىم ،أـ
األساسيَّتُتً :
وألَّنم َّ
ىو زعيم للمسلمُت؛ َّ
شكلوا األكثريَّة؛ َّ
فإف بقااي ا١تشركُت واليهود أصبحوا ٣ترد أقلّيَّة يف
اجتماعي بُت فصائل ثبلثة متكافئة ىم
٣تتمع ا١تدينة؟ وىذه األخَتة ،أىي قائمة على تعاقد
ّ

ا١تسلموف (أنصار ومهاجروف) واليهود وا١تشركوف؟ أـ ىو حصوؿ على اعًتاؼ من ىذه

األطراؼ كلّها بزعامة رسوؿ هللا وقيادتو؟ وما الذي انبثق عن ذل االتفاؽ :أىو دولة كما
يعِب ،أـ ىو ٣تتمع توافقي اتفقت أطرافو  -فيما بينها  -على أف تش ِّكل
يُعجب البعض أف ِّ
٣تتمعا يتصل كل فصيل من الفصائل الثبلث ابلفصيلُت اآلخرين ٔتجموعة من الروابط اليت
ً

ٕتعلهم مسئولُت كافَّة عن أمن ذل

اجملتمع وٛتايتو والدفاع عنو وتنييم شئونو ا١تتتلفة،

اقتصاداي واجتماعيًا؟.
سياسيًا و
ً
كل تل األسئلة  -وكثَت غَتىا  -كاف يُطرح بُت اٟتُت واآلخر ،و٬تاب عنو أبجوبة ٥تتلفة،
لكن الفقهاء  -الذين عُرفوا َّ
األمة ٦تن كتبوا يف القضااي
أبَّنم فقهاء اٞتمهور أو غالبيَّة َّ
رجحوا إطبلؽ اسم الدولة على ما حدث يف ا١تدينة من تنييم ،بقيادة رسوؿ
السياسيَّة َّ -
هللا ،واتبعهم على ذل من جاء بعدىم ،فإماـ اٟترمُت يف كتابو "الغياثي" ماؿ إذل ذل
وانطلق منو ،كذل فعل ا١تاوردي يف "األحكاـ السلطانيَّة" ويف "أدب القاضي" ويف كتابو
الفقهي "اٟتاوي" ،وعلى ذل جرى أبو يعلى الفراء ٍب ابن تيمية ،ويف كتابو "اإلحكاـ يف
ّ
٘تييز الفتاوى عن األحكاـ وتصرفات القاضي واإلماـ" حاوؿ القرايف أف ٯتيِّز بُت أفعاؿ رسوؿ
هللا ذات الصبغة السياسيَّة واإلداريَّة وبُت أفعالو اليت عرفت َّ
أبَّنا أفعاؿ من شأَّنا أف تكوف
لتعليم الناس كيفيَّة اتباع القرآف اجمليد والسَت ٔتقتضاه وتطبيق آايتو  -يف واقع معيش يق ِّدـ فيو
لكن بعض الفقهاء قد اعتِب َّ
أف ما قاـ بو رسوؿ
الناس بوَّ ،
رسوؿ هللا األسوة والقدوة ليتأسى ُ
هللا من إقامة حدود أو تطبيق أحكاـ أو قيادة جيوش ال ٯتثِّل وظيفة سياسيَّة إضافيَّة بل ىو
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فأما
وعلماَّ ،
من صميم عمل النيب الرسوؿُّ ،
حكما ً
فجل األنبياء  -قبل رسوؿ هللا  -أوتوا ً
اٟتُكم ففيو تطبيق واتباع وتقدًن لؤلسوة اٟتسنة اليت ٖتتاجها البشريَّة و٭تتاجها الناس وىم
ٯتارسوف أدو ًارا ٥تتلفة من شئوف اٟتياة وشجوَّنا ،وشتصيَّة رسوؿ هللا  -ابعتباره خاًب النبيُت

وحامل الرسالة العا١تيَّة ا٠تا٘تة  -البد أف تشتمل على تقدًن األسوة الشاملة للبشر كافَّة:
فزواجو وتعاملو مع أزواجو؛ لتعليم الناس كيف يعاملوف أزواجهم وكيف تبٌت األسر وٖتاط
ابلضماانت الكفيلة ّتعلها نواة يف بناء اجملتمع ،وإذا قاد اٞتيش  -يف ٜتس وثبلثُت غزوة

نبوتو  -فذل لتعليم من يتصدى لقيادة أي جيش  -بعد ذل  -مؤىبلت القيادة
خبلؿ َّ
ومقوماهتا ،وتقدًن األسوة اليت تسمح للقادة أف يقودوا جندىم يف السلم واٟترب ،وف ًقا ٢تدي
رسوؿ هللا ،وإذا قضى بُت الناس فإنَّو يريد أف يقدـ أسوة للقضاة ،وإذا مثَّل دور ا١تد ِ
َّعي أو
ُ
َّعي عليو فهو للغرض نفسو ،وكذل يف حاالت االستدانة والوفاء والرىن وما إذل ذل ،
ا١تد َ
و َّ
أف ما مارسو بناءً على ذل من تطبيق أحكاـ أو األمر إبقامة حدود أو إفتاء الناس ،كلها

جوانب حياتيَّو يقدـ رسوؿ هللا فيها ا١تثَل األعلى والقدوة واألسوة اٟتسنة ،لكنَّها ال تعد
النبوة والرسالةَّ ،
وإ٪تا ىو ما قالو
وظائف إضافيَّة أو تبعيَّة مضافة إذل ا١تهمتُت األساسيَّتُتَّ :
القرآف عندما ذكر األنبياء للرسوؿ :أُولَئِ َ ِ
ين َى َدى َّ
اى ُم اقػْتَ ِد ْه .ٔوابلنسبة
اَّللُ فَبِ ُه َد ُ
ْ
ك الَذ َ
شأنو):
(جل
هللا
يقوؿ
بعده
جاء
من
لكل
وؿ َِّ
لََق ْد َكا َف لَ ُك ْم ِف ر ُس ِ
اَّللَ َوالْيَػ ْوَـ ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر َّ
سنَةٌ لِّ َمن َكا َف يَػ ْر ُجو َّ
اَّلل أ ْ
اَّللَ
َ
ُس َوةٌ َح َ
ِ
ريإ .
َكث ً
وعلى ذل فتكوف كل تل ا١تمارسات ال للتأسيس لوظائف نبويَّة جديدة ،بل لبياف كيف
رسبل
تقدَّـ األسوة للبشريَّة يف أعلى ا١تستوايت من قِبَل أولئ الذين اصطفاىم هللا؛ ليكونوا ً
مبشرين ومنذرين تقتدي البشريَّة هبم ،وتعمل جاىدة على اقتفاء آاثرىم ،وىم ٯتارسوف كل
ٔ األنعاـ.ٜٓ ،
ٕ األحزاب.ٕٔ ،
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شئوف وشجوف اٟتياة ،ويف الوقت نفسو إلقامة اٟتجة على البشريَّة َّ
أبف كل ما أمر هللا بو من

عدؿ يف اٟتكم بُت الناس ،ومساواة ،وأداء األماانت إذل أىلها ،وٖتكيم القيم القرآنيَّة اليت
أنز٢تا هللا (جل شأنو) ،كل ذل من ا١تمكن للبشر القياـ بو وأداءه على الوجو األكمل
واألفضل عند االقتداء ابألنبياء.
ٍ
خبلصات
ثل
وأبخذ ما سبق يف االعتبار ،فقد امتؤلت كتب التاريخ ْتوارات عديدة ُ٘ت ُ
للحوار الذي ذكر ا١تؤرخوفٖ أنَّو قد دار يف سقيفة بٍت ساعدة بُت قيادات ا١تهاجرين
واألنصار ،وعندما ننعم النير يف ٚتيع تل الرواايت ٧تد َّأَّنا تعِب عن مَتاث جانب واحد
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) أال وىو
(صلَّى َّ
تيهر يف شتصيَّة رسوؿ هللا َ
من اٞتوانب اليت كانت ُ
جانب القيادة والسلطة السياسيَّة ،فهل جرى ٕتاىل اٞتوانب األخرى؛ َّ
ألف من ا١تعلوـ من
ُ
النبوة والرسالة قد ُختما ،و َّ
الدين ابلضرورة َّ
أف رسوؿ هللا خاًب األنبياء وا١ترسلُت ال نيب وال
أف َّ
رسوؿ بعده ،وأنَّو قد ترؾ للناس كتاب ربّو الذي إذا ٘تسكوا بو ،ؤتا جاء بو من مقاصد وقيم
حُت سألوه أف

صرح (عليو الصبلة والسبلـ) بذل
أبدا .وقد َّ
وغاايت؛ لن يضلّوا بعده ً
كتااب يسَتوف ٔتقتضاه بعد وفاتو ،فكاف جوابو" :وقد تركت فيكم ما لن تضلوا
يكتب ٢تم ً
ٗ
ت
بعده إف اعتصمتم بو كتاب هللا"  ،وىذا ما ينسجم مع قوؿ هللا (جل شأنو) :إِ ََّّنَا أ ُِم ْر ُ
ِ
ِ
ي
أَ ْف أَ ْعبُ َد َر َّ
ب ََٰى ِذهِ الْبَػ ْل َدةِ الَّ ِذي َح َّرَم َها َولَوُ ُك ُّل َش ْي ٍءَ .وأ ُِم ْر ُ
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ِ
ِ
ين،٘
َوأَ ْف أَتْػلَُو الْ ُق ْرآ َف فَ َم ِن ْاىتَ َد َٰى فَِإ ََّّنَا يَػ ْهتَ ِدي لِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َ
ض َّل فَػ ُق ْل إِ ََّّنَا أ َََن م َن ال ُْم ْنذ ِر َ
كرـ هللا وجهو – أنَّو قاؿَّ :
"إان دخلنا على رسوؿ هللا فقلنا:
علي بن أيب طالب – َّ
ويُروى عن ّ

استتلف ،فقاؿ :ال ..أخاؼ أف تفرقوا عنو كما تفرقت بنو إسرائيل عن ىاروف ،ولكن إف

ٖ راجع تفصيل ذل يف :سَتة ابن ىشاـ ،اتريخ الطِبي ،الكامل البن األثَت ،البداية والنهاية البن كثَت ،اتريخ اإلسبلـ للذىيب ،اإلمامة
والسياسة البن قتيبة ،وغَتىا من ا١تراجع التارٮتيَّة اليت غطَّت ىذه الفًتة.
4
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خَتا ٮتًت لكم" .ٙوىذا يشَت إذل َّ
أف العهد الذي سأؿ الصحابةُ رسوؿ
يعلم هللا يف قلوبكم ً
السياسي بعده ،فأرادىا رسوؿ هللا
األمة
أمر َّ
هللا أف يعقده ىو عهد استتبلؼ ١تن يلي َ
ّ
مناسبة أف يؤكد على ا١تقاصد والقيم اليت اشتمل القرآف عليها ال على األشتاص
والعصبيَّات ،ذل ٠تطورة إبراز األشكاؿ والعصبيَّات يف ذل
إليها ويتجاىلوف القيم وا١تقاصد.

الوقت ا١تبكر ،فيعود الناس

ولو َّ
إٯتاًئ إذل من سيتلفو أو سيكوف األحق ٓتبلفتو
نصا أو وصيةً أو ً
أف رسوؿ هللا ترؾ ً
الناس عن سائر
لورد ذل يف النقاش الذي دار يف سقيفة بٍت ساعدة وخارجها ،ولرٔتا أغٌت َ

لكن عدـ اإلشارة إذل شيء من ذل  ،وعدـ تداوؿ أي
األطروحات اليت طرحت آنذاؾَّ ،
مستبعداُّ ،
ويدؿ على َّ
أف أمر
شيء أو حديث يف ذل واشتهاره يف تل ا١ترحلة ٬تعل ذل
ً

لؤلمة ا١تهتدية ابلقرآف الكرًن وبسنن رسولو وسَتتوْ ،تيث
ا٠تبلفة والقيادة السياسيَّة قد ترؾ َّ
األمة يف ىذا اجملاؿ دوف حاجة إذل الوصيَّة؛ ولكي يبقى
تُضمن الرشادة ابٗتاذ القرار من قبل َّ

األمة العليا ومقاصد شريعتها ومقاصد وقيم القرآف وأىدافو ،وما
األمر يف دائرة مصاحل َّ
ىذا ُ
األمة وبناهتا ابنتشار آايتو وشيوعها بينهم فعرفوا
داـ القرآ ُف قد أشاع الوعي لدى ٚتيع أبناء َّ
األمة والتوحيد والتزكية والعِمراف والدعوة
معٌت العدؿ واألمانة والشورى وا١تعروؼ وا١تنكر و َّ

وإعبلء كلمة هللا ومنع ظهور الفساد يف األرض و٤تاصرة ا١تفسدين والتضييق عليهم واٟتيلولة
دوف إٟتاقهم األذى أبي ٍ
جزء من األرض وأبي فئة من ساكنيها ،ذل كلُّو عُ َّد كافيًا يف
األمة
األمة ُ٘تكنها من إقامة نياـ عادؿ رشيد ُ٥تتار من َّ
إ٬تاد رأ ٍي عاـ وثقافة مشًتكة لدى َّ

ذاهتا.

ِ
ِ
ِ
ِ
كما َّ
اجا ،ٚيشَت إذل مسا٫تة
أف قوؿ هللا (جل شأنو) :ل ُك ٍّل َج َعلْنَا م ْن ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْنػ َه ً
ومنهاجا ،فيفهم منها َّ
أف
األمة يف الشرعة وا١تنهاج ،فاآلية دل تقل :لكل منكم جعلنا شرعة
َّ
ً
 ٙابن كثَت ،البداية والنهاية ،ج ٛص٘ٔ.
 ٚا١تائدة.ٗٛ ،
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كل َّأمة ٢تا شرعتها ومنهاجهاَّ ،
ومنهاجا" َّ
فكأف الشرعة
وإ٪تا "لكل جعلنا منكم شرعة
ً
وا١تنهاج يتم استتبلصها منكم؛ لتستجيب الحتياجاتكم ولتتمكنوا من ٦تارسة اٟتياة هبداية
لكل عليكم ،بل قاؿٍ :
الشرعة وا١تنهاج دوف حرج ودوف أف تُفرض عليكم فتكوفٍ :
لكل
منكمَّ .
فكأَّنا أخذت منكم وردت إليكم!
األمة يف ٣تاالت التطبيق
دورا للمجتهدين من أبناء َّ
وىنا يِبز تشريع االجتهاد ابعتباره ً
والتشريع وملء الفراغات التشريعيَّة وما إذل ذل  .ولذل فقد خلت شريعة القرآف من
ف َّ
سا إِالَّ ُو ْس َع َها
حرجا :الَ يُ َكلِّ ُ
التكليف ٔتا ال يطاؽ أو ٔتا يثقل ويسبب ً
اَّللُ نَػ ْف ً
َذلا ،ٛال ي َكلِ
آَت َىا َسيَ ْج َع ُل َّ
َّ
اَّللُ بَػ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْس ًرا  ،ٜيُ ِري ُد
ف
ػ
ن
اَّلل
ف
ّ
ْ
َ
ُ
سا إِالَّ َما َ
َ
ُ
ُ
ً
ِْ
َّ
َج َع َل
َ وَما
ض ِعي ًفا،ٔٓ
سا ُف
َع ْن ُك ْم َو ُخلِ َق
ف
اَّللُ أَ ْف ُُيَِّف َ
َ
اْلنْ َ
َعلَي ُكم ِف ِّ
الدي ِن ِم ْن َح َر ٍج ،ٔٔفنجد أحوالنا كلها من ضعف وقوة وفتوة وشيبة مبلحية
ْ ْ
بشكل كامل ال ٯتكن أف يصدر َّإال عن اللطيف ا٠تبَت ،فاستحق بذل أف يقاؿَّ :
أبف ىذه
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
الشريعة وا١تنهاج منكم ال عليكم ،و٨توه ما جاء يف قولو (تعاذل)ََ  :ي أَيُّػ َها الذ َ
اَّلل وأ ِ
ِ
وؿ َوأ ِ
َّ
فإف إمارة ا١تتسلط وا١تستبد غَت
ُوِل ْاْل َْم ِر ِم ْن ُك ْم ،ٕٔولذل
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
أَطيعُوا ََّ َ
جائزة وال مشروعة؛ ألنَّو ٮترج يف ىذه اٟتالة عن أف يكوف "منَّا" ليكوف "علينا" ،ودل يُبح هللا
آدـ ،ٖٔوقاؿ أيضا :وَِِّ
َّلل
لنا  -وقد اختار لنا العزة والكرامة ،وقاؿَ  :ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ َ
ً َ

 ٛالبقرة.ٕٙٛ ،
 ٜالطبلؽ.ٚ ،
ٓٔ النساء.ٕٛ ،
ٔٔ اٟتج.ٚٛ ،
ٕٔ النساء.ٜ٘ ،
ٖٔ اإلسراء.ٚٓ ،
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ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِو ولِل ِ
ي
ْم ْؤمنِ َ
ََُ َ ُ
على ما تقدـ.

ٗٔ

علوا علينا أو
ً
استبدادا فينا ،بناءً
 -أف يورل علينا من يريد ً

عود على بدءَّ ،
٤تمل أساس أال وىو َّأَّنا حوارات كانت تدؿ على
فإف حوارات السقيفة ٢تا ٌ

فقداف التوازف وىوؿ الصدمة بوفاة رسوؿ هللا ،اليت أورثت ذل اٞتيل الطاىر النقي حَتًة
خاصة وواقعة السقيفة  -على ما يبدو  -كانت يف اليوـ التارل لوفاة رسوؿ هللا
واضطر ًاابَّ ،
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،وٯتكن أف يُقاؿ َّ
أبف ا٠توؼ قد َّ
استبد ابٞتميع ،مع احتماؿ وجود منافقُت ومرجفُت
عاما
عملوا على اغتناـ الفرصة إلاثرة البلبلة وتدمَت ما بناه الرسوؿ الكرًن عِب ثبلث وعشرين ً

٤تضا يعِب عن صراع على
فأرادوا أف يُطفئوا نور هللا أبفواىهم ،فكاف ذل اٞتدؿ ِّ
دنيواي ً
اإلسبلـ منذ بداية فجره ،فإذا برزت يف ذل النقاش أو اٟتوار َّ
فإف
سلطة وتصورات ىدمها
ُ
بروزىا ينبِّو إذل حالة غَت اعتياديَّة أو طبيعيَّة .وكثَتٌ من االستدالالت فيها ال نستطيع أف

نلمس فيها الروح اليت غرسها الرسوؿ فيهم أو بناىا القرآف الكرًن يف عقو٢تم ونفوسهم .لكل

ذل َّ ،
فإف حوار سقيفة بٍت ساعدة يف حاجة إذل ٘تحيص أىل العلم وتدقيق أىل الفكر؛ كي
ال ينسب لذل اٞتيل الطاىر النقي ما ليس الئ ًقا بو ،ابعتباره اٞتيل الذي آلت إليو الشهادة

على الناس بعد رسوؿ هللا.

صح ،كما نُقل ،فإنَّو يدؿ داللة ظاىرة على أنَّو دل يفهم اٞتيل األوؿ  -جيل
ىذا اٟتوار إذا َّ

التلقيَّ -
وقائدا سياسيِّا قوميِّا؛ حيث دل تيهر اٟتوارات كلّها شيئًا
أف الرسوؿ كاف ً
رسوال نبيِّا ً
من ىذا اٞتانب ،ودل يستند ال ا١تهاجروف وال األنصار إذل شيء من ذل  ،ولو َّ
أف ىذا األمر
لكن شيئًا من ذل ال ٧تده ،بيد أنَّنا
كاف
مفهوما لوجدان من ٭تتج بو منهم على ما أرادواَّ ،
ً

النبوة يف ذل
٧تد قاٝتًا مشًتًكا بُت ا١تتحاورين يدؿ على ضرورة ٛتاية ٚتيع مكتسبات عصر َّ

اجملتمع التوافقي وأنَّو ال ينبغي التفريط أبي شيء من تل

ا١تكتسبات على اإلطبلؽ ،و َّ
أف

منهجا للتأسي بو يف إقامة الصبلة وإيتاء الزكاء وصوـ رمضاف وحج
رسوؿ هللا مثلما ترؾ ً
ٗٔ ا١تنافقوف.ٛ ،
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َّنجا للتأسي بو يف إقامة العدؿ وا١تساواة بُت الناس ،وأداء األماانت إذل
البيت ،فإنَّو قدـ ً
أىلها ،وٛتاية مقاصد الشارع ،وكيفيَّة االنتصار للضعفاء ،وٛتاية اٟتقوؽ ،وأداء والواجبات،
وىلم جرا .لذا وجدان َّ
أف كل ما طُرح يف حوار السقيفة دل يلتزـ بو أي من ا٠تلفاء الراشدين
األربع ،فالشيتاف :أبو بكر وعمر -رضي هللا عنهما -دل يلتزما بكل االقًتاحات اليت ذكرت
يف حوار السقيفة بل التزما أبمر واحد كأنَّو كاف كامنًا يف عقو٢تم أال وىو" :إقامة خبلفة على
النبوة" ،وحُت نقوـ بتحليل ىذا العنواف ٧تد َّ
أف ما التزـ الراشدوف بو من إقامة خبلفة
منهاج َّ
النبوة أف ُٮتلف رسوؿ هللا يف أمتو بطريقة ينبغي أف تكوف أقرب ما تكوف إذل
على منهاج َّ
ستتلص من الكتاب
طريقتو وفق منهج صارـ يرى ا٠تلفاء أنَّو منهاج َّ
النبوة ،وىذا يعٍت أف تُ ْ
الكرًن قيمو من :عدؿ ومساواة وانتصار للضعفاء وإقامة للحدود و٤تافية على األمانة وٛتاية

ضروري أو يف موقع اٟتاجة ٢تا كما كاف يفعل رسوؿ هللا ،فإذا دل
األمة ،وسائر ما ىو
وحدة َّ
ّ

يبلغ ا٠تليفة ذل

األمة شيء أقل من ذل .
ا١تستوى فبلبد لو من احملاولة ،ولن يرتضي َّ

األمة واعية ٢تذه اٟتقيقة فكانت ٗتاطب أاب بكر أبنَّو "خليفة رسوؿ هللا" ،و١تا
ولذل كانت َّ
ّ
صار األمر إذل عمر وطاؿ اللقب فصار "اي خليفة خليفة رسوؿ هللا" ،الذي ٚتع ا١تسلمُت
وتداوؿ معهم إذل أف توصلوا إذل لقب "أمَت ا١تؤمنُت" .وكلمة "أمَت" وإف كاف ٢تا ا١تدلوؿ
السياسي َّ
فإف رسوؿ هللا قد وضعها يف إطار تنييمي ٤تايد ،ونزع منها داللتها السياسيَّة اليت
عرفت فيما بعد؛ ولذل

روي عنو (عليو الصبلة والسبلـ) قولو" :إذا خرج ثبلثة يف سفر

٘ٔ
األمة
فليؤمروا أحدىم"  ،فاإلمارة ىنا قضيَّة تنييميَّة تفرض على األمَت أف ينيم شئوف ىذه َّ

وؿ َِّ
٘ٔ عن أَِيب سعِ ٍ
ِ
اَّلل َعلَْي ِو وسلَّم قَ َ ِ
َح َد ُى ْم"  .رواه أبو داود (،(ٕٚٓٛ
يد ْ
ي :أ ََّف َر ُس َ
اَّلل َ
اؿ" :إ َذا َخَر َج ثََبلثَةٌ ِيف َس َف ٍر فَػ ْليُػ َؤّمُروا أ َ
َ
َْ
صلَّى َُّ
ا٠تُ ْد ِر ِّ
ََ َ
ِ
اؿ" :إِذَا َكا َف ثََبلثَةٌ ِيف س َف ٍر فَػلْيػؤِمروا أَح َدىم" .قَ َ ِ
وؿ َِّ
ت
اَّللُ َعلَيْ ِو َو َسلَّ َم قَ َ
و َع ْن أَِيب ُىَريْػَرةَ :أ ََّف َر ُس َ
صلَّى َّ
اؿ َانف ٌع :فَػ ُقلْنَا ألَِيب َسلَ َمةَ :فَأَنْ َ
اَّلل َ
َ َُُّ َ ُ ْ
أ َِمَتَُان .رواه أبو داود ( .(ٕٜٚٓوإسناد اٟتديث من طريق دمحم بن عجبلف فرواه مرة عن انفع عن أيب سلمة عن أيب سعيد ا٠تدري ،ومرة
عن انفع عن أيب سلمة عن أيب ىريرة .ودمحم بن عجبلف على ثقتو وجبللتو إال أنَّو اضطرب يف حديثو عن انفع .قاؿ العقيلي يف الضعفاء

(ٗ (ٔٔٛ/حدثنا عبد هللا بن أٛت د ،حدثٍت أبو بكر بن خبلد ،قاؿٝ :تعت ٭تِت يقوؿ :كاف ابن عجبلف مضطرب اٟتديث يف حديث
انفع ودل يكن لو تل القيمة عنده .أ.ىػ  .فهذا اٟتديث ٦تا اضطرب فيو دمحم بن عجبلف فمرة يرويو عن أيب سعيد ا٠تدري ،ومرة عن أيب
ىريرة .ورواه البزار من حديث ابن عمرَّ :
أف النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ " :إذا كانوا ثبلثة فبل يتناجى اثناف دوف الثالث ،إذا كانوا ثبلثة يف سفر فليؤمروا
أحدىم"  .ولكنَّو من رواية دمحم بن عجبلف عن انفع عن ابن عمر  .وقد تقدـ كبلـ العقيلي على رواية دمحم بن عجبلف عن انفع  .ورواه
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 اٞتماعة وف ًقا ١تا تؤمن بو وتلتزـ بو من قيم وأىداؼ ،و َّأف عليو أف ٭تقق مصاٟتها ويدفع
حرا وبُت
األمة ا١تنتتبة ا١تتتارة
عنها ا١تتاطر والتحدايت وف ًقا ١تا ًب التعاقد عليو بُت َّ
ً
اختيارا ً
َّ
فإف قو٢تم "أمَت
ذل العضو الذي كلَّفتو أبف ينوب عنها يف القياـ هبذه ا١تهاـ .ولذل

األموي و
ا١تؤمنُت" ال ٭تمل معٌت السلطة والتسلُّط الذي تبادر إذل العقل
ّ
العباسي والعثماينّ
ّ
بعد ذل فاألمَت يف صدر اإلسبلـ ،أو عند الصدر األوؿ ،ىو ذل اإلنساف الذي وضعت
األمة عليو مسئوليَّة ضتمة وكلَّفتو هبا وستعينو عليها ،و٢تذا حُت رأى أحد ىؤالء الذين
َّ

عاشوا على ىذه ا١تعاين َّ
أف حكم معاوية جعلو يٌشعر معاوية ابإلمارة والعلو على ا١تأمورين
سلَّم عليو بقولو" :اي أيُّها األجَت" ،وفعل أبو ذر ما يشبو ذل حُت نعتو معاوية بػ"اي أخي"،
فما كاف جواب الغفاري َّإال أف قاؿ لوَّ :
أنت أخو القصور والسبلطُت"! ،ففي القوؿ
"إ٪تا َ
األوؿ الذي استنكرتو حاشية معاوية ،ودل يستنكره ىو بل أيَّده فيو ،بقيَّة من بقااي ذل اٟتياد
الذي استعمل فيو لقب "أمَت" يف الصدر األوؿ ،فهو ال ٭تمل معاين اإلمارة ٔتعٌت االستعبلء
والسلطة والبطش وكل ما تبع ذل

من أمور حاوؿ اٟتكاـ االستئثار هبا ،والشيتاف حُت

السياسي على ذل فكانت خبلفة
األمة
َّ
النبوة" ،وبٍُت وعي َّ
أصبل ١تفهوـ "خبلفة على منهاج َّ
ّ

كل منهما مثل خبلفة داود ،أتعبا بذل من جاء بعد٫تا ،فكانت الثورة على الشهيد عثماف

 -هنع هللا يضر  -ثورة تستند إذل ذل

أتسس على أيدي الشيتُت مع كثَت من
الوعي الذي َّ

اال٨تراؼ وسوء الفهم الذي أفرزتو البلداف اليت جاء منها أولئ الذين حاصروا منزؿ الشهيد
أيضا من حديث عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر أنَّو قاؿ" :إذا كنتم ثبلثة يف سفر فأمروا عليكم أحدكم" .ذاؾ أمَت أمره
البزار يف مسنده (ً )ٖٕٜ

رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  .قاؿ البزار عقب اٟتديث :وىذا اٟتديث قد رواه غَت واحد عن األعمش عن زيد بن وىب عن عمر موقوفا ،وال نعلم
أسنده إال القاسم بن مال عن األعمش وقد سئل الدارقطٍت عن حديث عمر يف العلل ( ٕ ٔ٘ٔ/س  )ٔٚٙفقاؿ :ىو حديث يرويو
القاسم بن مال ا١تزين واٟتسُت بن علواف ،وىو ضعيف .عن األعمش عن زيد بن وىب عن عمر قولو .وخالفهما عبد الواحد بن زايد
وأبو معاوية وغَت٫تا فرووه عن األعمش عن زيد بن وىب عن عمر قولو .وىو الصواب .أ.ىػ  .ورواه علي بن اٞتعد يف مسنده ( ص ٕٖٚ
ح ٖٗٗ ) من طريق شعبة عن أيب إسحاؽ عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود بلفظ :عن عبد هللا قاؿ" :إذا كنتم ثبلثة يف سفر
فأمروا عليكم أحدكم وال يتناجى اثناف دوف صاحبهما" .قاؿ ا٢تيثمي يف اجملمع (٘ :)ٕ٘ٙ/ورجالو رجاؿ الصحيح .أ.ىػ فاٟتديث ال
فوعا عن النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،والثابت ىو ا١توقوؼ عن عبد هللا بن مسعود.
يثبت مر ً
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وأبوا إال قتلو ،لكنَّو ال ينُكر َّ
كثَتا من االعًتاضات اليت كانت توجو لسيدان عثماف هبا قدر
أف ً

من اٟتقيقة والصواب ،وىذا مؤشر خطَت لكيفيَّة اختبلط األفكار الصحيحة اٟتية ابألفكار
َّ
دائما ٭تتاج إذل مبلحية وتدقيق ١تعرفة مساراتو قبل أف
القاتلة وا١تميتة؛ ولذل
فإف الفكر ً
أوال أبوؿ ،إذ َّ
إف األفكار كاألدوية
يدخل يف مضايق اال٨تراؼ ،وتصحيح تل ا١تسارات ً
تولد وتولد معها األعراض اٞتانبيَّة ٢تا ،فما دل تُراقب بدقة َّ
فإَّنا قد تنحرؼ أو ينحرؼ هبا

ا١تنحرفوف ِّأاي كانوا.

قبائلي كثَت الشبو
تعرضت ٟتالة انقبلب
وإذا كانت ا٠تبلفة على منهاج َّ
النبوة قد َّ
ّ
ابالنقبلابت العسكريَّة ،فإنَّنا نستطيع القوؿ َّ
أبف ا٠تبلفة األمويَّة قامت يف ظل أحكاـ طوارئ

العريب أف يضع نفسو يف موضع
أعقبت الفتنة الكِبى ،واختلطت بو وٝتحت لبلٕتاه
القبائلي ّ
ّ
األمة ووعي القائمُت على أمرىا
يغَت يف وعي َّ
السلطة وا١تسئوليَّة ومواقع صنع القرار ،وأف ِّ

النبوة ،ويف ظل ىذا االنقبلب ا٠تطَت ولدت العلوـ الشرعيَّة .فتم
مفهوـ ا٠تبلفة على منهاج َّ
تدوينها يف عاـ ٖٗٔ ىػ ،بعد انتهاء العهد األموي عاـ ٕٖٔ ىػ ،وتسلُّم العباسيُت للسلطة
اليت بدأت أبيب عبد هللا السفاح وانتهت ٔتن انتهت من ضعفاء العباسيُت .وبعد اال٨تراؼ إذا
األمة وتنتشر فيها انتشار النار يف ا٢تشيم ،فاختار الشيعة مبدأ
بفكرة القوة والسلطة تِبز يف َّ
النبوة والسلطة وصنع
اإلمامة ،و َّ
أصلوا لو وجعلوه ً
أصبل من أصوؿ الدين واعتِبوا الرسالة و َّ
أمورا ال ينبغي أف تكوف ألحد َّإال لذريَّة رسوؿ هللا ،وقد ساعد على ذل ظروؼ
القرار ً

ا٠تاصة ،ٔٙوأخذت ا١تعتزلة
٥تتلفة ال ٣تاؿ للدخوؿ يف تفاصيلها بل ىي جديرة ابلبحوث
َّ
ا٠توارج ومن إليهم فحق للشهرستاين صاحب ا١تلل والنحل أف يقوؿ:

موق ًفا آخر ،وكذل
"ما ُسل يف اإلسبلـ سيف على مثل ما حدث ابلنسبة لئلمامة" ،ومنذ ذل

التاريخ

شيعا وأصبحوا
وا١تسلموف ٘تزقت وحدهتم وتفك مفهوـ َّ
األمة لديهم َّ
وفرقوا دينهم وكانوا ً
يدعموف ال ُفرقة أبحاديث يفتعلوَّنا ويفِبكوَّنا ومنها حديث" :الثبلث وسبعُت" .ٔٚولن تعود

 ٔٙأنير :أٛتد الكاتب ،التشيع السياسي و"التشيع الديٍت" ،بَتوت ،مؤسسة االنتشار العريب ،طٔ .ٕٜٓٓ
ٔٚ
األمة وضرورة ا١تراجعة" ،إسبلـ أوف الين .نت.ٕٓٓ٘/ٕٔ/ٕٙ ،
راجع تفصيل ذل يف :طو جابر العلواين" ،تفك مفهوـ َّ
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األمة وحدهتا وال قوهتا إال إذا استطاعت أف تعيد بناء وعيها يف ىذ اجملاؿ
يف نيران إذل ىذه َّ

وبعيدا عن األفكار الفرقيَّة والطائفيَّة اليت بدأت بعد
بعيدا عن فكرة اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة ً
بناءً ً
النبوة).
ٖتريف مفهوـ( :خبلفة على منهاج َّ
َّ
إحيائي
فإف مفهوـ اٟتاكميَّة الذي تبنتو فئات سياسيَّة معاصرة كثَتة ٖتوؿ من مفهوـ
ولذل
ّ
األمة وترميم ما بلي من قواعدىا إذل مفهوـ زادىا
ٕتديدي قادر على إعادة بناء وحدة َّ
ّ
آاثرا سلبيَّة .وجرت عمليَّة نسياف أو تناس للقيم القرآنيَّة
اختبلفًا وفرقة وتفك ًكا وأثر فيها ً
نبوة خا٘تة
األمة والدعوة،
العليا األساسيَّة القائمة على التوحيد والتزكية والعمراف و َّ
استنادا إذل َّ
ً
عامة متصفة ابلتتفيف ورفع اٟترج ووضع اإلصر واألغبلؿ ،شاملة وعا١تيَّة ،خطاب
وشريعة َّ

ٖتملو موحده يف رؤيتها ومعتقداهتا وأىدافها ومقاصدىا ،لتزود العادل ٔتا ىو أحوج ما يكوف

إليو ،وتقدـ لو ا١تثل الذي كاف يقدـ األنبياء ليتأسى هبا ابعتبارىا َّأمة قطبًا متصفة اب٠تَتيَّة
والوسطيَّة قادرة على القياـ بواجب الشهادة على الناس ،ومن ىنا بدأان نشهد كارثة ىي
كثَتا ما يستنصر
أخطر بكثَت من كوارث الصليبيُّت والتتار وسواىم أال وىي ىذه الكارثة اليت ً
نتيجة االختبلؼ حوؿ ىذه

األمة ا١تسلمة أبعدى أعدائهم على إخواَّنم وذل
فيها أبناء َّ
ا١تفاىيم ،وأصبح ا١تسلم ٮترج من دينو بكل سهولة دوف أف يشعر أبنَّو قد غادر موقعو يف
اإلسبلـ ،ويؤمن َّ
ظن أو جعلوه يين
أبف العلمانيَّة وقاية َّ
لؤلمة من القتل واالضطراب؛ ألنَّو ّ
َّ
أبف اإلسبلـ ال أيتيو إال ٔتزيد من االختبلؼ واالنشقاؽ وأتليب ىذا الفصيل على ذاؾ،

والتقاتل والتحارب ،ونصب ا١تفتتات ،وتفجَت األبرايء وتقتيل األطفاؿ والنساء دوف ٘تييز
السياسي أو ا١تذىبيَّة الفكريَّة أو تضارب يف ا١تصاحل أو تناقض يف
نتيجة اختبلؼ يف ا١توقف
ّ

االنتماءات أو ما إذل ذل .

لكل ما سبق ،ال بد لنا من تناوؿ ىذا األمر ا٠تطَت انطبلقًا من كتاب هللا (جل شأنو) الذي
يهدي إذل سواء الصراط ويهدي لليت ىي أقوـ ،وال أيٌب الناس ٔتثل إال جاءىم ىذا القرآف

قبسا
ابٟتق وأحسن ً
أتويبل ،فكانت ىذه الرسالة يف بياف حاكميَّة القرآف اجمليد ،لعلها تكوف ً

من نور يضيء الطريق ١تن شاء أف يستضيئ ،فإف وفقنا فيما ذكرانه للصواب فذل ما كنَّا
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نبغي ،وإذا فاتنا ذل

فحسبنا أنَّنا حاولنا واجتهدان ولعل هللا (سبحانو وتعاذل) ال ٭ترمنا

ثواب اجملتهد الذي إف أصاب فلو أجراف ،وإف أخطأ فلو أجر.
على أنَّنا يف ىذه الدراسة ال ندَّعي تناولنا ا١توضوع من جوانبو كلهاَّ ،إ٪تا أثران اإلشكاليَّة
وطرحنا بعض األسئلة لعل ذل يستحث األذىاف على دراسة ىذا ا١تفهوـ وإعادة النير فيو
من وقت آلخر ولكن يف إطار حاكميَّة القرآف الكرًن ال يف أي إطار آخر.
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ّتهي ٌد ومدخل
طويبل عند ٖتليل اٞتوانب اللغويَّة واالصطبلحيَّة ١تفهوـ «احلاكميَّة»؛
ىذه الدراسة لن تقف ً

َّ
ألف ا١تفاىيم ٗتتلف عن ا١تصطلحات ففي حالة دراسة مصطلح من ا١تصطلحات قد يكفي
غوي واإل١تاـ ٔتعانيو اللغويَّة ٍب االنطبلؽ ٨تو
الباحث أف يقوـ بتحديد جذر ا١تصطلح اللُّ ّ
استتدامات أىل االصطبلح لو يف جوانبو ا١تتتلفة ٔتعانيو اللغويَّة وا٠تروج بتصور بعد ذل

للمصطلح وما يعنيو وما يدؿ عليو ،وٯتكن للباحثُت  -بعد ذل  -أف يصلوا يف ا١تصطلح
إذل نوع من التحديد الذي قد ينتهي بوضع حد جامع مانع لو ،أو يف أقل األحواؿ يساعد

على تقدًن تصور برسم واضح ا١تعادل لو ،ولكن ا١تفهوـ -كما ُى َو اٟتاؿ -يف «احلاكميَّة
ِ
جذرا فلسفيَّا وفكرِّاي وثقافيِّا متشعب الفروع ،ومتعدد االٕتاىات ٘تثِّل فروعو
اْلذليَّة» ٯتثّل ً

اتصاال
وإتاىاتو ا١تتتلفة دائرة فلسفيَّة وثقافيَّة تتسع أو تضيق لكنَّها يف سائر األحواؿ تتصل ً
ا١تعريف الَّ ِذي ينتمي ا١تفهوـ إليو ،فيتصل ا١تفهوـ ٔتصادر معرفة النسق ونيريَّة
وثي ًقا ابلنسق
ّ
تارٮتي -إف كاف لو ٕتسيد يف
معرفتو وفلسفتها ومقاصدىا وإطار النسق
ا١ترجعي وواقعو ال ّ
ّ
التاريخ .ومن الصعب أال يكوف مفهوـ يتتذ شكل ا١تفهوـ ونتائجو ٍب مصادر بنائو وموارده
يف ٥تتلف جوانب اٟتياة الفكريّة والثقافيّة .كما َّ
أف بعض ا١تفاىيم اإلسبلميَّة تكاد ٘تثِّل يف
حد ذاهتا َما ٯتكن تسميتو بتتصص دقيق يف لغة العصر التعليميَّةْ ،تيث لو أريد تدريسو
وشرحو وتعليمو اب١تستوى الذي ذكران القتضى ذل عشرات الساعات الدراسيَّة ورٔتا مئات

خاصة إذا كاف ىذا ا١تفهوـ يف مستوى مفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» يف ا١تنيور
منها،
َّ
اإلسبلمي.
ّ
ليتبُت صدؽ ىذه الدعوى أود أف أشَت إذل شبكة ا١تصطلحات أو ا١تفاىيم الفرعيَّة اليت
و َّ
يستدعيها مفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» عند النير فيو و٤تاولة ٖتليلو ،واليت يعتمد عليها يف
تركيبو ،والبد من توضيح نفسو ضمنها ،إذ من الصعب إف دل يكن من ا١تتعذر ،أف يػُلَ ّم
ٔتفهوـ اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة دوف فهم تل الشبكة واإل١تاـ هبا .ومن ىذه ا١تفاىيم ،مفهوـ
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«الدين» ،ومفهوـ «العبادة» ،ومفهوـ «اٟتكم» ٔتعانيو ا١تتتلفة سواء أكاف شرعيِّا أو
تشريعيِّا أو عرفيِّا ،ومفهوـ األلوىيَّة وا٠تلق والعبوديَّة والدنيا واآلخرة ،وا٠تطاب ،واٟتبلؿ
النسيب ،والعاـ وا٠تاص ،والشرائع ،ووحدة الدين ،واألرض ،وغَت ذل من
واٟتراـ ،وا١تطلق و ّ
أمور تتعذر اإلحاطة ّتوانب ا١تفهوـ ا١تتتلفة بدوف اإل١تاـ هبا وتصنيفها .فبقطع النير عن

األصلي موضوع
تفاوت طبيعة ومستوايت تل ا١تصطلحات وا١تفاىيم احمليطة اب١تفهوـ
ّ
أبي مستوى من مستوايت
الدراسة والتحليل ،ال ٯتكن اإل١تاـ ْتقيقتو وفهمو دوف إ١تاـ هبا ّ
اإل١تاـ اليت يقتضيها فهم ودراسة ذل ا١تفهوـ.

َّ
اللغوي الَّ ِذي ٯتثِّل
كثَتا َما ٮتطئوف يف استعماؿ ا١تفاىيم ٔتجرد الربط بُت اٞتذر
ّ
وإف الناس ً
كاذب» عند
عنواف ا١تفهوـ وبُت بعض أنواع االستعماؿ فيشيع بعض َما ٯتكن أف نعتِبه «وعيًا ً

إمعاف النير يف تل ا١تفاىيم ،وما ُى َو بوعي يف حقيقتو .ومفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» خبلؿ

العقود القليلة ا١تاضية جرى تداولو أبشكاؿ ٥تتلفة من مدارس فكريَّة متنوعة بذل الشكل
الَّ ِذي أحملنا إليو .فبعضهم تناولو كما يتناوؿ الشعر ْتيث يكفي ١تتناولو أف يقوـ بتحليلو ٍب
احدا من أىم مقاصد الشريعة ٯتكن أف
تركيبو ليكتشف معناه ،وبعضهم تناولو ابعتباره و ً
وفروعا ،إذل غَته من أنواع التناوؿ اليت دل تزد ا١تفهوـ إال
أحكاما
أصبل يفرع عليو
يعتِبه ً
ً
ً

غموضا.
ً

٢تذا نود ،بدايةً ،أف ننبو إذل بعض ا١تعادل اليت تعتِب مبلحيتها والوقوؼ عليها ضروريَّة ٢تضم

مساعدا للوصوؿ إذل نوع من الدقة
ىذا ا١تفهوـ ا٠تطَت ،فإف دل يكن ذل  ،فإنَّو يكوف
ً
والتحديد يف مقاربتو.
(أ)

أود أف أنبو إذل دعوة إبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ -أيب األنبياء ،فقد خاطبو
قائبل :إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
اؿ
اؿ ال يَػنَ ُ
اؿ َوِم ْن ذُ ِّريَِِّت قَ َ
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
هللا (جل شأنو) ً
اعلُ َ
ّ َ

ِ
ِ
ي .ٔٛفهناؾ إ ًذا إمامة ّتعل جاعل ُى َو هللا (سبحانو وتعاذل).
َع ْهدي الظَّال ِم َ
 ٔٛالبقرة.ٕٔٗ،
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وىناؾ ظلم وعدؿ ،كقيم البد أف تُعرؼ ،وظادل لنفسو من البشر ،ومقتصد،
وسابق اب٠تَتات ،واإلمامة يف ىذه اآلية الكرٯتة أتخذ شكل عهد إ٢تِ َي بُت هللا
(جل شأنو) وبُت اإلنساف .عهد ال ينالو اليا١توف وال يقًتبوف منو وال ينبغي
فضبل عن أف َّ
ٯتكنهم منو .وتِبز قيمة العدؿ ،ىنا،
يقرهبم منو ْتاؿً ،
ألحد أف ّ
كمقابل لليلم ابعتبارىا ا٢تدؼ األوؿ  -بعد التوحيد  -من أىداؼ األنبياء
و١تن يقوموف يف الناس ابإلصبلح مقاـ األنبياء من بعدىم .وىنا تِبز ٚتلة من
إ٢تي ،وظلم
إ٢تي ،وعهد ّ
ا١تصطلحات وا١تفاىيم الفرعيَّة :إمامة قائمة على جعل ّ
وظا١توف يقابلو عدؿ وعادلوف ،إذل غَت ذل  .ويفتح ىذا ا٠تطاب من هللا
(سبحانو وتعاذل) إذل أيب األنبياء إبراىيم انفذة على أولئ

الذين جعلهم هللا

(تبارؾ وتعاذل) أئمة يهدوف أبمره من األنبياء وا١ترسلُت ،الذين أمران ابإلٯتاف هبم
ِ
ِ
صبَػ ُروا َوَكانُوا
وأمران أف نقتدي هبداىمَ  :و َج َعلْنَا م ْنػ ُه ْم أَئ َّمةً يَػ ْه ُدو َف ِِب َْم ِرََن لَ َّما َ
ك الَّ ِ
ِِبَيتِنَا يوقِنُو َف ،ٜٔواجعلْنَا لِلْمت ِ
ي إِماما ،ٕٓأُولَئِ
ين َى َدى َّ
ذ
َّق
َ
َ
َ َْ
اَّللُ
ً
َ
َ ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي.ٕٔ
فَبِ ُه َد ُ
َج ًرا إِ ْف ُى َو إِال ذ ْك َرى لل َْعالَ ِم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو أ ْ
اى ُم اقػْتَد ْه قُ ْل ال أ ْ
اإل٢تي .فهذه
اإل٢تي ،فكرة االصطفاء ّ
(ب) تبدو يف عمليَّة اإلمامة وارتباطها ابٞتعل ّ
الفرديَّ  :
الفكرة ينبغي أف تبلحظ مع عمليَّة اٞتعل واالختيار واالصطفاء
اَّللُ
ّ
يع ب ِ
َّاس إِ َّف َّ ِ
صطَِفي ِم َن ال َْمالئِ َك ِة ُر ُسال َوِم َن الن ِ
صريٌ ،ٕٕاصطفاء
يَ ْ
اَّللَ ََس ٌ َ
يرتبط ٔتواصفات ٤تدَّدة لتفهم هبا عمليّة اصطفاء هللا (تعاذل) لشعوب وأمم :إِ َّف

 ٜٔالسجدة.ٕٗ ،
ٕٓ الفرقاف.ٚٗ ،
ٕٔ األنعاـ.ٜٓ ،
ٕٕ اٟتج.ٚ٘ ،
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َّ
آد َـ
اصطََفى َ
اَّللَ ْ
االصطفاء اإل٢تِ َي

آؿ إِبػر ِاىيم و َ ِ
ي ،ٕٖوعمليَّة
آؿ ع ْم َرا َف َعلَى ال َْعالَ ِم َ
َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
ورسبل وأقو ًاما ٮتتاروف ليكونوا ميداف
ألفراد يكونوف أنبياء ً

نشاط ىؤالء األنبياء والرسل وميداف قيادهتم وميداف ىدايتهمُ .ى َو أمر البد من

مبلحيتو و٨تن نتحدث عن «احلاكميَّة اْلذليَّة» وىو اصطفاء ألداء مهاـ
استتبلفيَّة ٤تدَّدة.
قليبل إذل الوراء للنير يف اتريخ النُيم القانونيَّة والتشريعيَّة
(ت) ال بد لنا من أف نرجع ً
واالجتماعيَّة اليت عرفتها البشريَّة يف ٥تتلف عصورىا ،لنجد َّ
يما قد
أف ىناؾ نُ ً
إذلي» أو «حاكميَّة إذليَّة» بشكل من األشكاؿ،
قامت على أساس «حكم ّ
يما كثَتة عرفها السومريوف واألكاديوف وعرؼ بعضها البابليوف ،وعرؼ بعضها
نُ ً

نيما كانت ٖتكم ابسم
الفراعنة وغَتىم من أبناء اٟتضارات القدٯتة ،كما ٧تد ً
الشعب ،شعب ا١تدينة أو القبيلة أو سوى ذل  .وإذا نيران يف ذل التاريخ
ورأينا والحينا مسَتة َما يقابلوَّ ،
كثَتا على الوعي بطبيعة
فإف ذل سيساعد ً
فكرة اٟتاكميَّة إبطبلؽ .فكثَت من النيم والقوانُت القدٯتة نسبت إذل «الدين»
بشكل من األشكاؿ ،فكانت بعض نيم اٟتضارات القدٯتة تصدر عن الكهنة
وبعضها يصدر عن ا١تلوؾ أو القادة .فما يصدر عن الكهنة يعتِب أنَّو وحي
اآل٢تة ،أو "ظل اإللو يف األرض" ،ويعطي ىذا النوع من القواعد أو القوانُت أو
األوامر سلطة إ٢تيَّة ،أو قوة يف ىذا اجملاؿ .ويف مقابل ذل عرفت بعض الشعوب
عمبل
القدٯتة
َّ
وخاصة شعب روما فكرة اعتبار التشريع أو القاعدة التشريعيَّة ً
إنسانيِّا يصدر عن اإلنساف نفسو وال يصدر عن اآل٢تة .وبذل عِبوا عن رغبتهم
فصبل ال يزاؿ يعتِبه كثَت من فقهاء القانوف
يف فصل الدين عن القانوف ،يف روماً ،
من أىم ا٠تصائص ا١تميزة للقانوف الروماينّ عن أغلب النيم القانونيَّة القدٯتة.

ٖٕ آؿ عمراف.ٖٖ ،
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عاما
نياما ً
ولقد رد بعض مؤرخي النيم القانونيَّة واالجتماعيَّة الدور األوؿ يف اٗتاذ ا١تلكيَّة ً

يف حضارة ببلد َما بُت النهرين القدٯتة إذل الدين .وقد كانت ا١تدف السومرية ٖتكم يف األصل
حكما دينيِّا ،ولكن اٟتاكم ا١تدينّ يعتِب خليفة اإللو يف األرض ،وىو الكاىن األكِب يف
ً
ا١تملكة ،وابلتارل ىناؾ َما يشبو التوحيد بُت السلطتُت الزمنيَّة والدينيَّة لديهم .وتنفذ األحكاـ

ابسم اإللو يف تل اٟتضارة القدٯتة ،بل َّ
إف اختيار ا١تل ذاتو كاف يف تل اٟتضارة ينسب
إذل اإللو ،فكاف اإللو ُى َو الَّ ِذي ٮتتار ا١تل بنحو من األ٨تاء.
َّأما يف عهد ا١تلوؾ األكاديُت ،فقد برزت عندىم فكرة اٟتكومة العا١تيَّة ووصف ا١تل األكِب

مسئوال عن تنفيذ
احدا من اآل٢تة،
ً
أبنَّو مل جبهات العادل األربعٍ ،ب اعتِب ا١تل نفسو و ً
إرادة ٣تموع اآل٢تة يف األرض فهو تعبَت عن إرادة اآل٢تة وال يعمل إال بوحي منها ،وىو
مسئوؿ أماـ اآل٢تة عن أخطاء رعاايىا وا٨ترافاهتم ،وبذل

يفرض على رعااي اآل٢تة طاعة

مطلقة يف الغالب.
قليبل عما كاف عليو يف ا١تلكيَّات
َّأما يف دولة اٟتيثيُت يف ببلد َما بُت النهرين فقد َّ
تغَت اٟتاؿ ً
قائما على دعائم القوة فقط،
اإل٢تي يف مصر أو يف اببل ليصبح ا١تل
ً
الكبَتة ذات القانوف ّ
قادرا على ٖتقيق االنتصار
قواي
ولتصبح شرعيَّة وجود ا١تل وطاعتو قائمة على كونو ً
منتصرا ً
ً

قائما مقاـ اإللو يف ىذه الدولة ،لكنَّو
على سواهَّ ،أما الناحية الدينيَّة فا١تل ال يعتِب إ٢تًا وال ً
قادرا على االنتصار ،وٯتكن أف يدخل بعد موتو يف عداد اآل٢تة
يعتِب ً
إ٢تي َما داـ ً
مزودا ٔتدد ّ

ويعامل على أنَّو واحد منهم بعد ذل أو يعتِب وسيطًا ،كما كاف اٟتاؿ عند البابليُت -بُت
اآل٢تة والناس ،وتعتِب أحبلمو ومناماتو وتفاؤلو وتشاؤمو وسيلة من الوسائل اليت تعِب عن صلتو
ابآل٢تة.
وقد يكوف أىم الشعوب اليت ال بد من التذكَت بًتاثها  -يف ٣تاؿ اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة -
العِبانيَّوف ٍب بنو إسرائيل .والعِبانيُّوف مصطلح أمشل وأعم من مصطلح بٍت إسرائيل ،فهو يف
أرجح أقواؿ ا١تؤرخُت يتناوؿ كل أولئ

الذين عِبوا الفرات ابٕتاه فلسطُت وغَتىا واستقر
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بعضهم يف فلسطُت واختلط ابلساميُت واعتنق عقائدىم وذىب بعضهم إذل مصر وأقاـ فيها.
فالعِبانيُّوف أو العِبيُّوف منهم مصريُّوف ومنهم ساميوف قادموف من العراؽ تركوا ببلد َما بُت
النهرين إذل فلسطُت وإذل مصر يف الدرجة األوذل أو إذل مناطق ٣تاورة ابلنسبة للبعض.
وقد قضى العِبانيُّوف فًتة طويلة يف تنقل ،ويف حالة أشبو َما تكوف ْتالة البداوة يضربوف يف

األرض سعيًا يف ابتغاء الكؤل ،وٯتيلوف إذل االستقرار عندما ٬تدوف سبلو ووسائلو وا١تياه
ا١تساعدة على ذل  .وقد كانوا يف تل ا١ترحلة قبائل ،تتكوف القبيلة من ٣تموعة من األسر
اليت تعتِب نفسها ذات أصل واحد.
والرابطة األساسيَّة يف ىذا النوع من النيم القبليَّة ِى َي رابطة الدـ ،اليت قد تكوف يف ابدئ
األمر ،يف حالة صغر القبيلة ،حقيقيَّة ،ولكن بعد أف تتداخل يف كياف القبيلة عناصر أخرى
تقتضي القبيلة ا٩تراطها يف سلطتها وترتضي ِى َي ذل يصبح ىناؾ شيء أوسع من رابطة
الدـ فيما بُت ىؤالء الذين يكونوف القبيلة ا١تتتلطة .وا١ترجع يف حكم القبيلة سواء يف أعراؼ
العرب أو يف أعراؼ غَتىم ٦تن عاشوا حياة بداوة ُى َو شيخ القبيلة ،فهو اٟتاكم فيهم وىو
صاحب السلطة ا١تطاع من القبيلة إبرادهتا ورضاىاَّ .أما العِبانيُّوف فكاف لديهم شيوخ
لقبائلهم .لكن ا١تلفت للنير َّ
كثَتا من ىؤالء الشيوخ كانوا يلقبوف ابلنصوص فيقاؿ نصي،
أف ً

أو فبلف (نص) يراد بو شيخ أو رئيس لقبيلة ابعتبار أنّو قد اختَت من نواصي القوـ وأشرفهم

فهو نص أو نصي ابعتباره قد ًب اختياره من النواصي أو من الرؤوس واألشراؼٕٗ ،وبقيت

قبائل العِبيُّت يف ببلد كنعاف «فلسطي» ،واختلطت ابلساميُت من أىل اٞتنوب واعتنقت
عقائدىمٍ ،ب ىاجر إسرائيل وبنوه إذل مصر حيث كاف يوسف -عليو السبلـ -قد سبقهم
إليها إثر كيد إخوتو لو ٍب أصبح وز ًيرا لفرعوف فيها .وٮتتلف ا١تؤرخوف يف ٖتديد اتريخ ىذه
ا٢تجرة ،وإف كاف منهم من ٯتيل إذل ٖتديدىا ابلقرف الثامن عشر قبل ا١تيبلد ،وأقاـ بنو
اعا مستقرين استقر ًارا امتد يف الزماف
إسرائيل يف شرؽ الدلتا يف مصر رعاة يف أوؿ األمر ٍب زر ً
ٕٗ راجع :دمحم بدر ،اتريخ النيم االجتماعية والقانونية[ ،د.ت][ ،د.ف].
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عدة قروف .وإذا ٕتاوزان ىذه ا١تصادر اليت تقوـ على نوع من االفًتاضات ،وحاولنا أف ٧تد َما

ٯتكن االعتماد عليو بشكل أو آبخر ٧تد بُت أيدينا نصوص العهد القدًن اليت حدَّدت الفًتة

بُت وصوؿ إبراىيم وىجرة إسرائيل وبنيو ٔتا يزيد على قرنُت فورد قولو :كاف عمر إبراىيم ٜتسة
عاما كما يف سفر التكوين (ٗ ،)ٕٔ/حيث ورد قولو :كاف عمر إبراىيم ٜتسة وسبعُت
عشر ً
عاما عندما ترؾ حراف إذل فلسطُت وبعد ٜتس وعشرين سنة ولد إسحاؽ كما يف
ً
عاما ولد لو يعقوب كما يف اإلصحاح
(ٕ٘)ٕٙ/؛ وعندما كاف عمر إسحاؽ ستُت ً
( ،)ٗٚ/ٜو َّ
أف يعقوب قد وصل إذل مصر وعمره (ٖٓٔسنة) ،وحُت شاءت حكمة هللا
قوما
(جل شأنو) اصطفاء بٍت إسرائيل وإخراجهم من حالة الشتات والقبليَّة والتشرذـ ليكونوا ً
وليحملوا التوراة و ِأذف ٓتروجهم من مصر ،فاختار ٢تم موسى كليمو -عليو السبلـ-ليقوـ هبذه
قوما
ا١تهمة وليؤدي ىذه الرسالة ،وليوحد قبائل بٍت إسرائيل و٬تعل منهم شعبًا و٬تعل منهم ً
ويوجد بينهم رابطة عقيدة ودين .كاف ال بد لتوحيد القبائل واألسباط اإلسرائيليَّة وجعلها
احدا من كثَت من اٞتهد الَّ ِذي بذلو موسى وأخوه ىاروف منذ ا٠تروج ببٍت إسرائيل من
شعبًا و ً

مصر و٣تاوزتو هبم البحر .وكاف من أبرز الوسائل اليت اتبعت يف توحيد ىذه القبائل وٖتويلها
رسوال إذل بٍت إسرائيل ،فهذا
إذل شعب االلتفاؼ الَّ ِذي صاروا إليو حوؿ موسى ابعتباره ً
االلتفاؼ جعل من ٚتيع ا١تلتفُت حولو ا١تتقبلُت لرسالتو جزءًا من شعب هللا وجعل األرض
ا١تقدسة اليت ابرؾ فيها وأخرجهم إليها أرض ٦تلكة هللا ،فمن أراد أف يكوف ضمن شعب هللا
وينضم إذل ٦تلكة هللا من بٍت إسرائيل ،فليس عليو إال أف يتقبل «حاكميَّو هللا» ا١تباشرة ،وأف
يتقبل فكرة اإلٯتاف ٔتوسى وأخيو ىاروف نبيُت مرسلُت من هللا ٭تمبلف إذل الشعب رسائلو
وكلماتو ،وأف يتقبل ا٠تروج إذل األرض ا١تقدسة واإلقامة فيها واالرتباط هبا ،وأف يتقبل َما ورد
َّ
أبف هللا (سبحانو)
يف التوراة وما ورد يف األلواح اليت جاء هبا موسى من ربو .وقد ارتبط ذل

إ٢تي ،فحينما طلبوا ا١تاء فجره ٢تم،
قد استجاب لكل َما كاف ذل الشعب يطلبو من عطاء ّ
اؾ
صَ
طعاما معينًا ىيأه ٢تم وأنزؿ هللا عليهم ا١تن والسلوى :فَػ ُقلْنَا ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
وحينما طلبوا ً
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ٕ٘
اإل٢تي ا١تعجز وبُت ا٠توارؽ
العطاء
بُت
بط
ر
و
،

ت ِم ْنوُ اثْػنَػتَا َع ْش َرَة َع ْيػنًا
ا ْحلَ َج َر فَانْػ َف َج َر ْ
ّ
اٟتسيَّة اليت أعطيها موسى وبُت العقوابت الصارمة ،والتشديد يف وجوب ا١تتابعة منهم حُت
يرفضوف طاعة هللا (جل شأنو)َ  :وإِ ْذ نَػتَػ ْقنَا ا ْْلَبَ َل فَػ ْوقَػ ُه ْم َكأَنَّوُ ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَّوُ َواقِ ٌع ِبِِ ْم
ُخ ُذوا َما آتَػ ْيػنَا ُك ْم بِ ُق َّوةٍ ،ٕٙفإذا رفضوا أخذ َما أوتوا جاءهتم مثل ىذه ا٠توارؽ لينسجم
ذل العطاء اإل٢تي ا١تباشر مع تل العقوابت الصارمة اليت تشَت إذل َّ
أف ىذا الشعب وقد
ّ

أعطى َما أعطيو ،واستجاب هللا (تبارؾ وتعاذل) لكل َما طلبو ،وأراه من خوارؽ آايتو َما أراه،

دل يبق أمامو إال ا٠تضوع واالستسبلـ والطاعة ا١تطلقة لئللو (جل شأنو) ،ومع ذل فقد كاف
بنو إسرائيل كثَتي التمرد ،كثَتي ا٠تروج على ىذه اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة ا١تباشرة ،ويكفي أف نشَت

إذل حادثة ردهتم اٞتماعيَّة ،حيث ارتدوا ٔتجرد أف غادرىم موسى وعبدوا العجل ابلرغم من
وجود أخيو ىاروف بينهم ،فكانت ردة ٚتاعيَّة من ىذا الشعب ا١تتتار عن أتليو هللا وعبادتو

كثَتا َما يثوروف على موسى -عليو السبلـ -ويلومونو على
وا٠تضوع ٟتاكميَّتو ،بل كانوا ً
إخراجو ٢تم من أرض مصر وحرماَّنم من األطعمة ا١تصريَّة ،وىناؾ يف سفر ا٠تروج ٚتلة من
اإلصحاحات تشَت إذل ىذا األمر ،ٯتكن النير إذل اإلصحاح (ٕٖ )٘ ،ٖ/ٖٖ ،ٜ/وغَتىا
كما وردت يف القرآف الكرًن إشارات إذل ىذا .ويف سفر ا٠تروج يؤكد اإلصحاح ()ٖ/ٔٚ
قوؿ ىاروف -عليو السبلـ١ -توسى -عليو السبلـ« :أنت تعلم كم مييل ىذا الشعب إىل

خاصة بعد وفاة
فعل الشر» ،٭تدث ٢تم كثَت من األمور ،وتقع فيو ٚتلة من التطورات َّ
موسى وأخيو ىاروف -عليهما السبلـ .فلقد تفرقت كلمتهم من جديد واختلت نيمهم
وا٨تلت أواصر التضامن فيما بينهم وا٩ترط بعضهم يف شعوب ٣تاورة ،وأتثر بعضهم بتل
الشعوب اجملاورة حىت بلغوا مستوى عبادة األصناـ كما يشَت إذل ذل العهد القدًن يف كتاب
«القضاة» .ويف تل

ا١ترحلة انتشرت بينهم الفنت والشدائد ،وكلما قاـ فيهم نيب لدعوهتم

للوحدة والتكاتف من جديد أصابو منهم َما أصابو منهم ،فقتلوا الكثَت من أنبيائهم و٘تردوا
ٕ٘ البقرة.ٙٓ،
ٕٙ

األعراؼ.ٔٚٔ ،
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على سلطاَّنم وارتضوا ألنفسهم تل اٟتالة السيئة اليت كاف هللا قد أنقذىم وأخرجهم منها.
فمروا ّتملة من العهود منها ذل العهد الَّ ِذي عرؼ بػ«حكم القضاة»ٍ ،ب ذل العهد الَّ ِذي
عرؼ بعهد ا١تلوؾ.
وقد بعث هللا ٢تم يف مرحلة من ا١تراحل داود وسليماف -عليهما السبلـ –كتلفاءََ  :ي
َّاس ِب ْحل ِّق وال تَػتَّبِ ِع ا ْذلَوى فَػي ِ
اؾ َخلِي َفةً ِف اْل َْر ِ
ك َع ْن
َد ُاو ُد إِ ََّن َج َعلْنَ َ
ضلَّ َ
اح ُك ْم بَػ ْ َ
ض فَ ْ
َ ُ
ي الن ِ َ َ
يل َِّ
يل َِّ
اَّلل إِ َّف الَّ ِذين ي ِ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا نَسوا يَػ ْوَـ ا ْحلِس ِ
ضلُّو َف َع ْن َسبِ ِ
َسبِ ِ
اب.ٕٚ
اَّلل َذلُ ْم َع َذ ٌ
َ َ
َ
ُ
فانتقل األمر من مرحلة «احلاكميَّة اْلذليَّة» ا١تباشرة إذل حاكميَّة استتبلؼ أنبياء ومرسلُت

رسبل
٭تكموف يف ذل الشعب بشريعة هللا (تبارؾ وتعاذل) ،ؤتا جاء يف التوراة ابعتبارىم ً
مستتلفُت عن هللا .وإذ دل تقف عمليَّات ٘تردىم وا٨ترافهم يف إطار ذل األمر طلبوا من هللا
أتثرا ٔتجاوريهم ،ورغبة منهم يف ٤تاكاهتم ،كيف ال وقد
أف ٬تعل ٢تم ملوًكا كغَتىم من الناس ً
حاكوا أولئ األقواـ الذين جاوروىم يف بعض الفًتات وا١تراحل يف عباداهتم األصناـ ،فكيف
ال يوافقوَّنم يف ىذا؟! ،وقد أشار القرآف الكرًن إذل ىذا األمر حُت قاؿ (جل شأنو) :إِ ْذ

يل َِّ
ِ
ِ
ث لَنَا َملِ ًكا نُػ َقاتِ ْل ِف َسبِ ِ
اؿ
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
اَّلل قَ َ
ب َذلُ ُم ابْػ َع ْ
س ْيػتُ ْم إِ ْف ُكت َ
اؿ َى ْل َع َ
قَالُوا لنَِ ٍّ
اؿ َذلُ ْم نَبِيُّػ ُه ْم إِ َّف َّ
ث لَ ُك ْم
أ ََّال تُػ َقاتِلُوا ٕٛفجعل هللا ٢تم طالوت مل ًكاَ  :وقَ َ
اَّللَ قَ ْد بَػ َع َ
ْك َعلَْيػنَا وََْنن أَح ُّق ِبلْمل ِ
ْك ِم ْنوُ.ٕٜ
وت َملِ ًكا قَالُوا أ َّ
ََّن يَ ُكو ُف لَوُ ال ُْمل ُ
طَالُ َ
َ ُ َ ُ
فإذًا نستطيع أف نقوؿ :إنَّو يف بٍت إسرائيل قد عرفت «احلاكميَّة اْلذليَّة» بشكل فيو كثَت من
نصا (زعموا أنَّو (سبحانو) قد
التحديد ،فهناؾ كتاب
ٝتاوي أنزؿ وألواح أنزلت مكتوبة ً
ّ
خطها إبصبعو) ،وقد أمروا وكلِّفوا بتطبيقها ،وىناؾ أنبياء مرسلوف يقوموف على عمليَّة التبليغ
ٚتيعا يشًتكوف يف مبلحية خوارؽ العطاء،
والتوسط بينهم وبُت هللا (جل شأنو) ولكنَّهم ً
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وتل ا١تكرمات اإل٢تيَّة ا١تباشرة ،ويف الوقت نفسو يشًتكوف يف مبلحية العقاب الشديد
عندما يقع ا٨تراؼ عن تطبيق التوراة أو تطبيق الشريعة ،ويف العهد ا١تلكي ٢تم وعهد
قليبل يف عهد داود ٍب يف عهد سليماف ،ولكن ٔتجرد وفاة
االستتبلؼ استقاـ ٢تم األمر ً
األخَت حاؽ ابلقوـ َما أنذرىم هللا بو من َّ
أف ا٨ترافهم سوؼ يسرع هببلكهم .وىكذا احتل

اآلشوريوف عاصمة إحدى ا١تملكتُت ،إسرائيل (سنة ٕٔ ٚؽ .ـ) وضموىا إلمِباطوريَّتهم،
واستوذل نبوخذ نصر على ٦تلكة يهوذا ودمر ا١تعبد (سنة  ٘ٛٚؽ .ـ) ،وأخذ أىلها رقي ًقا إذل

اببل لتبدأ مرحلة جديدة ٘تر بعدىا كل تل القروف ا١تتطاولة ،واليت انصهر فيها بنو إسرائيل

يف كل شعوب األرض ،ودخلوا يف كل األدايف ا١تشركة وا١توحدة ،واعتنقوا ٥تتلف النحل؛
ليعودوا اليوـ يتحدثوف عن أرض ا١تيعاد ،وعن إقامة ٦تلكة إسرائيل ،وإقامة ا٢تيكل ،والعودة
وعدا إ٢تيِّا قد قطع ٢تم أبف يرثوا ىذه
إذل َما كاف عليو اآلابء ،بناءً على َما زعموا من أنَّو كاف ً
األرض ا١تقدسة (وما ورثتهم ذاؾ أـ وال أب).
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ائيلي
احلاكميَّة اْلذليَّة ف التصور اْلسر ّ
ٯتكن أف ٨ت ِّدد أىم ا١تبادئ األساسيَّة «للحاكميَّة اْلذليَّة» كما ِ
ائيلي:
ر
اإلس
التصور
يف
ي
ى
ّ
َ
ادلبدأ اْلوؿَّ :
أبف هللا قد اختار شعبو من بٍت إسرائيل ،واختار (تبارؾ وتعاذل) أف يكوف
اٟتاكم ا١تباشر ٢تذا الشعب ،وأف يكوف من بُت أبناء ىذا الشعب أنبياء ورسل يتصلوف بو،
وأيخذوف منو تعاليمو ليبلغوىا ٢تذا الشعبِ ،
وى َي تل التعاليم اليت اشتملت عليها األسفار
وٓتاصة سفري «اخلروج والتثنية» ابعتبار َّ
أف تل األسفار ِى َي
األوذل من العهد القدًن،
َّ
كبلـ هللا ا١تباشر للشعب ،كما أنَّو (جل شأنو) قد قدـ على لوحُت الوصااي العشر اليت كتبها

بنفسو وخطها إبصبعو كما تقوؿ بعض نصوص التوراة يف سفر «التثنية» ليقدمها رسولو
موسى -عليو السبلـ -إذل شعبو ا١تتتار ليقوـ بتنفيذىا وتطبيقها ،و َّ
أف ىذا القانوف الَّ ِذي
جاء َّإ٪تا ُى َو قانوف هللا وكبلمو ال ٯتل أحد من الناسٔ ،تا يف ذل األنبياء وا١ترسلوف الذين
ٛتلوا الرسالة منو إذل الشعب ،ال ٯتلكوف التدخل فيها ابلتغيَت أو ابإلضافة أو ابلنقض أو
حِبا أو ربيًا أف
رسوال كاف أو نبيًا أو
ابلتأويل ،فليس ألحد غَت هللا (جل شأنو) ً
ً
حاكما أو ً

يقوـ بعمليَّة نسخ أو تبديل لشيء من كبلـ التوراة أو إضافة شيء إليو.

ادلبدأ اْلخرَّ :
إف ىذه اٟتاكميَّة أو ىذا االختيار ٬تعل من شعب إسرائيل أقرب الشعوب
إذل هللا (تعاذل) ،بل أبناء هللا (تبارؾ وتعاذل) وأحباؤه ،وأنَّو ليس ألحد من العا١تُت مكانة
خاصة ٕتعل منهم شعب هللا (تبارؾ وتعاذل) ،ويعطي أرضهم
كمكانتهم ،وىذا يعطيهم صفة َّ
مكانة القداسة ْتكم تقديس هللا (جل شأنو) ٢تم .وكانت ىذه اٟتاكميَّة هبذا الفهم وهبذه
الطريقة واضحة مفهومة لديهم قبل أف ينتقلوا إذل مرحلة «القضاة»ٍ ،ب إذل مرحلة
«اخللفاء»ٍ ،ب «ادللوؾ اْلنبياء» أو «اخللفاء ادللوؾ» كما ُى َو اٟتاؿ ابلنسبة لنيب هللا
سليماف؛ لذل نستطيع أف نقوؿَّ :
إف اتريخ ىذا ا١تفهوـ يتضح أكثر َما يتضح يف اتريخ بٍت

أيضاَّ :
إف
إسرائيل ،وفيما كانوا عليو ابلصورة اليت أشران إليها ،وبذل نستطيع أف نقوؿ ً
اليهودي قائم على تعامل إ٢تِ َي مباشر مع قوـ
الديٍت
مفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» يف النياـ
ّ
ّ
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معينُت ىم بنو إسرائيل ،أعطاىم من العطاء كل َما يريدوف وتشتهيو أنفسهم ،ويف الوقت
نفسو قابل ىذا العطاء ا٠تارؽ بعقاب خارؽ عند اال٨تراؼ وا١تعصية .فالعبلقة بُت هللا (تبارؾ
وتعاذل) وشعبو ا١تتتار ِى َي عبلقة عهد مباشر؛ ولذل ٝتيت التوراة ابلعهد سواء قلنا العهد
اٞتديد أو القدًن ،فهو عهد بينهم وبُت هللا (تبارؾ وتعاذل) ،أو ىكذا تصوره النصوص اليت
أشران إليها.
ؤتتابعة ىذا نستطيع أف ننتقل إذل مؤشر آخر مهم يف ىذه اٟتالة ،وىو َّ
أف اليهود بعد كل
تل ا١تراحل كانوا حريصُت اٟترص كلَّو على أف ٭تصلوا من هللا (تبارؾ وتعاذل) على نوع من
التتفيف يف اجملاؿ التشريعي َّ
فكأَّنم بعدما تدرجوا من «احلاكميَّة اْلذليَّة ادلباشرة» إذل
ّ
النبوي» إذل «حاكميَّة ادللوؾ اْلنبياء ،مث ادللوؾ العاديي» ،قد
«حاكميَّة االستخالؼ
ّ
بدأوا ٭تاولوف وىم يروف َّ
أف كثرة ا٨ترافاهتم متأتية من الش ِّدة اليت جوهبوا هبا من الباري (جل
شأنو) ومن الشريعة اليت اشتملت التوراة عليها ،كانوا يروف لو َّ
أف هللا خفف عليهم التكاليف،
وغَت من إتاىات التكليف اليت كانت إتاىات قسر وضغط وتشديد
ودفع عنهم العقوابتَّ ،
وإصر وأغبلؿ لتقييد قوـ كاف من غَت ا١تمكن تقييدىم بشيء ،دوف استعماؿ ىذه
األساليب .فسألوا هللا التتفيف ،وتسجل «سورة األعراؼ» ما جاء بعد عمليَّة الردة
ِ
ي
وسى قَػ ْوَموُ َس ْبع َ
ار ُم َ
اٞتماعيَّة اليت سقط فيها بنو إسرائيل قوؿ هللا (جل شأنو)َ  :وا ْختَ َ
ِ
ي أَتُػ ْهلِ ُكنَا
ب لَ ْو
الر ْج َفةُ قَ َ
َر ُجال لِ ِمي َقاتِنَا فَػلَ َّما أَ َخ َذتْػ ُه ُم َّ
َ
اؿ َر ِّ
شيئت أَ ْىلَ ْكتَػ ُه ْم م ْن قَػ ْب ُل َوإِ ََّي َ
ك تُ ِ
ت َولِيُّػنَا
ِِبَا فَػ َع َل ُّ
شاءُ َوتَػ ْه ِدي َم ْن تَ َ
ض ُّل ِِبَا َم ْن تَ َ
الس َف َهاءُ ِمنَّا إِ ْف ِى َي إِال فِ ْتػنَػتُ َ
شاءُ أَنْ َ
الدنْػيا حسنةً وِف ِ
ِِ
ِ
اْلخ َرةِ إِ ََّن
فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َٔتْنَا َوأَنْ َ
ين َوا ْكتُ ْ
ب لَنَا ِف َىذه ُّ َ َ َ َ َ
ت َخ ْيػ ُر الْغَاف ِر َ
ٍ
ِِ
ِ
ين
ك قَ َ
يب بِ ِو َم ْن أَ َشاءُ َوَر ْٔتَِِت َو ِس َع ْ
ُى ْد ََن إِلَْي َ
سأَ ْكتُػبُػ َها للَّذ َ
اؿ َع َذ ِاِب أُص ُ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
يَػتَّػ ُقو َف َويُػ ْؤتُو َف َّ
َّب اْل ُِّم َّي الَّ ِذي
الر ُس َ
ين يَػتَّبِعُو َف َّ
وؿ النِ َّ
ين ُى ْم ِِب ََيتنَا يُػ ْؤمنُو َف الذ َ
الزَكا َة َوالذ َ
ِ
وب ِع ْن َد ُى ْم ِف التػ َّْوَراةِ َوا ِْل ِْْن ِ
اى ْم َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َو ُِحُي ُّل
يل ََي ُْم ُرُى ْم ِبل َْم ْع ُروؼ َويَػ ْنػ َه ُ
ََِي ُدونَوُ َم ْكتُ ً
َذلُم الطَّيِب ِ
ات َو ُحُيَ ِّرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ت َعلَْي ِه ْم
ص َرُى ْم َواْلَ ْغ َ
اخلَبَائِ َ
الؿ الَِِّت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنػ ُه ْم إِ ْ
ُ َّ
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ِ
َّ ِ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َفٖٓ،
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َؿ َم َعوُ أُولَئِ َ
آمنُوا بِو َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّػبَػعُوا الن َ
فَالذ َ
إين رسوؿ هللا،"..
وتوضح لنا ىذه اآلايت الكرٯتة واآلية اليت ختمت هبا" :قل اي أيها الناس ِّ

كيف كانت أمنية موسى -عليو السبلـ -وقومو هبا أف ٗتفف عنهم الشريعة ليمكنهم

احتما٢تا وتنفيذىا وتطبيقها ،ولكن هللا قد اقتضت حكمتو أف ٬تعل التتفيف خاصيَّة
خاصة بذل الشعب الَّ ِذي طا١تا ٘ترد
الشريعة ا٠تا٘تة والرسالة العا١تيَّة األخَتة ،وليست َّ

وا٨ترؼ ورفض كل أنواع االلتزاـ بتل الشريعة ا١تنزلة عليو ،واليت كانت سبب وحدتو و١تو من

الشتات ،وإخراجو من ذؿ العبوديَّة ،ولكن ذل الشعب دل ير نعمة هللا (جل شأنو) عليو ودل

يرع حق هللا عليو يف ذل كلو.

اليهودي ،حيث قد
لعلَّو اتضح ٦تا تقدـ بعض آاثر مفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» يف العقل
ّ
انعكس ا١تفهوـ وظبللو على كل جوانب اٟتياة لديهم ،فانعكس على رؤيتهم الكليَّة وتصورىم
وخصائصو ومقوماتو ومفاىيمهم لئلنساف والشريعة والكوف واٟتياة والعبوديَّة واأللوىيَّة والنياـ

العاـ .فكل ىذه األمور قد أتثرت ٔتفاىيم «احلاكميَّة اْلذليَّة» عندىم.
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احلاكميّة اْلذليَّة ف النصرانيَّة
وىنا تتضح اٟتاجة إذل ٣تيء رسوؿ آخر ورسالة أخرى تقوـ بعمليَّة التصحيح والتجديد
ي بكل تل ا١تنيومة ا١تفاىيميَّة اليت
وتقوًن تل اآلاثر اليت ٧تمت عن أتثر العقل اليهود ّ
جعلتو على تل اٟتالة من االضطراب :اضطراب العبلقة ابهلل ،واضطراب العبلقة ابلكوف،
واضطراب العبلقة بنفسو ،واضطراب العبلقة أبنبيائو ،واضطراب العبلقة ّتَتانو ،فكاف أف
أرسل هللا (جل وعبل) عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -ليهدي  -كما قاؿ –" :ا٠تراؼ
الضالة من بٍت إسرائيل" ،وليصدؽ الَّ ِذي بُت يديو فيقوـ بعمليَّة اسًتجاع لو و٘تحيص ونقد

و٘تييز للصحيح منو عن الفاسد ،فكاف ابن مرًن -عليو السبلـ ،وقد أرسل لبٍت إسرائيل
مصدقًا ١تا بُت يديو من التوراة وليحل ٢تم بعض الَّ ِذي حرـ عليهم ،وليبشر البشريَّة كلها
ابلبشرى العا١تيَّة الشاملة ٔتجيء النيب ا٠تاًب بشريعة التتفيف والرٛتة ،وقد أقر السيد ا١تسيح

أين جئت ْلنسخ الشريعة؛ أي:
عليو السبلـَ -ما جاء يف التوراة فقاؿ« :ال تظنوا َِّنسخا؛ بل مصدقًا دلا فيها ،وأقوذلا لكم حقيقة إىل أف تزوؿ السماء
التوراةَ ،ما جئت ً

واْلرض ال ينسخ حرفًا من الشريعة وال نربة على حرؼ حىت يتحقق كل شيء» ،وقاؿ -

عليو السبلـ« :زواؿ السماء واْلرض أكثر سهولة من أف نسقط نربة على حرؼ من
الشريعة» ،ولكن ىذا التأكيد من السيد ا١تسيح على أنَّو َما جاء إال ليجمع الكلمة من
جديد على التوراة ،وليعلمهم كيف يطبقوَّنا بصدؽ وحق وردت فيو إصحاحات كثَتة من
أيضا مىت (ٕٕ ٗٚ/إذل ٓٗ) ،وكذل بعض َما
األانجيل مثل :إ٧تيل مىت (ٗ ،)ٗ/وما ورد ً

جاء يف إ٧تيل لوقا ( )ٔٚ/ٔٙوغَتىا ،واليت تشَت إشارة واضحة إذل َّ
أف السيد ا١تسيح وىو

يعزز سلطاف التوراة ويدعو إذل االلتزاـ هبا فيما جاء بو وتعليمهم كيفيَّة تطبيقها بشكل
صادؽ ،بقطع النير عن حيلولة اليروؼ بينو وبُت ٖتقيق كثَت من ذل على يديو -عليو
كدا عليهم َّأَّنم قد أساءوا فهم نصوص التوراة و٘تسكوا ْترفيَّتها
السبلـ -يكثر منها مؤ ً
وٕتاىلوا أو تناسوا روحها .فهو ٭تاوؿ فيما جاء بو أف يعيد إذل عقو٢تم وقلوهبم فهم التوراة
نصا فحسب إذل غَت ذل من أمور؛ ولذل َّ
فإَّنم حينما كانوا يثَتوف أو
ونصا وليس ً
روحا ً
ً
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كثَتا َما ٭تاوؿ أف يضرب ٢تم
يناقشوف معو بعض األمور ذات ا١تعٌت القريب من ىذا ا١تفهوـ ً

األمثاؿ و٭تاوؿ أف يصرفهم إذل جوىر األمر وروحو ،ففي إ٧تيل مىت (٘ ،)ٖٜ/ولوقا

( )ٕٜ/ٙيقوؿ« :علمتم أنَّو قيل العي بلعي والسن بلسن حسنًا ،وأقوؿ لكم :ال
تقاوموا ادلرء السيئ بل على العكس من صفعك على خدؾ اْلمين فامدد لو اْلخر
أيضا» ،وىذا وإف كاف يستفاد منو َّأَّنا ٤تاولة منو ليصرفهم عن قضيَّة العقاب وىو تشريع
ً
وارد يف التوراة ،ولكنَّو ليس كذل َّ ،
وإ٪تا ُى َو ٤تاولة ١تعاٞتة ىذا الوضع وكأنَّو يقوؿ ٢تم :ال
تتشبثوا ْترفيَّة الشريعة ،بل حاولوا أف تفهموا روحها وأف ال تفهموىا ٣تزأة ىكذا ،بل حاولوا

أف تفهموىا بشكلها الكامل أو الكلي مع مبلحية أىدافها ،كذل حاوؿ -عليو السبلـ-
أف يفرؽ يف ىذا بُت النياـ العاـ وسيادة الشريعة ،و٫تا األمراف اللذاف ينبغي على اٞتميع أف

ا٠تاصة اليت ينبغي أف تسودىا روح
يلتزموا هبما و٭تًتمو٫تا وبُت حقوؽ األفراد وقضاايىم
َّ
اإلخاء وروح التسامح ،فإذا لوحظ ىذا ولوحيت معو اليروؼ اليت بعث فيها السيد ا١تسيح،
وسيادة روما وقوانينها يف تل

ا١ترحلة ،وتشتت بٍت إسرائيل وتعطيل الشريعة ،شريعة التوراة

يف ٚتيع أ٨تاء األرض اليت يقطنوف فيهاَّ ،
فإف ذل يشَت بوضوح ويساعد على فهم كثَت من
تعبَتاتو اليت فهمت على أنَّو دل أيت بشيء ذي عبلقة بقضيَّة التشريعَّ ،
وإ٪تا اقتصر على قضيَّة
األخبلقي -إف صح التعبَت.
ا٠تلقي ،وعلى التقوًن
العقيدة وعلى التصحيح
ّ
ّ

وىنا ال بد من مبلحية بعض األمور ا١تهمة ،منهاَّ :
أف السيد ا١تسيح كاف يؤكد على سيادة
أي تغيَت أو تعديل يف تعاليمها ،لكنَّو يف
التوراة وعلى عدـ جواز النسخ فيها ،وإحداث ّ
الوقت نفسو كاف ٭تاوؿ أف يقدـ رؤية يف عمليَّة تطبيقها بشكل سليم ،وكاف ٭تاوؿ أف يغلق
الطريق أماـ أولئ

األحبار والرىباف من اليهود الذين مالئوا اٟتاكم الروماين وقبلوا سلطانو

وبدأوا ٭تاولوف أف يطوعوا الشريعة من خبلؿ ٖتريف وأتويل نصوص التوراة إلرادتو ،فكاف يف
اٟتقيقي لنصوص ىذه
اباب للفهم
ىذا األمر ٭تاوؿ أف يسد الطريق على ىؤالء ،وأف يفتح ً
ّ
َّ
فإف اليهود حينما ذىبوا إذل اٟتاكم الرومي اهتموه بتهم حدَّدوىا أبنَّو -عليو
التوراة؛ ولذل
األمة على العصياف ،وكاف ٯتنع من دفع اٞتزية إذل قيصر ،وكاف يقوؿ
السبلـ -كاف يستثَت َّ
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عن نفسو :إنَّو ا١تسيح ا١تل  ،فسألو بيبلتز :أنت مل اليهود؟ فأجابو اليسوع :أنت تقو٢تا.
فيقوؿَّ :
إف اٟتاكم الرومي قاؿ لليهود بعد ذل

وٗتتلف رواية لوقا عن سابقيو بعد ذل
إين ال أجد على ىذا الرجل شيئًا من جرٯتة ،فأصر اليهود وقالوا :إنَّو يستثَت الشعب
مباشرةِّ :

مقتنعا
معلما بكل اليهوديَّة من اٞتليل ،حيث بدأ حىت ىنا فوجد بيبلتز  -الذي دل يكن ً
ً
بدال من أف
٥ترجا هبذا فأحالو إذل حاكم اٞتليل ليتوذل أمر ٤تاكمتو ً
بتجرًن السيد ا١تسيح ً -
يقع ُى َو يف ىذا األمر .واٟتوار الَّ ِذي دار بُت اٟتاكم الرومي وبُت السيد ا١تسيح ال يلفت
النير فيو إذل ٣تاؿ «احلاكميَّة» أو إذل موضوع «احلاكميَّة» إذل قولو -عليو السبلـ -واٟتاكم
أين أمل سلطة إطبلق أو صلب ؟! رد -عليو السبلـ :ليس ل
الرومي يقوؿ لو :أال ترى ِّ

سلطة ٕتاىي البتة َما دل تكن أعطيتها من أعلى .فاعتِبت ىذه العبارة من ا١تسيح -عليو
أتكيدا ١تبدأ التوراة أو العهد القدًن َّ
أبف «اٟتاكميَّة» هلل (سبحانو وتعاذل) يكلها ١تن
السبلـً -
يشاء أو يستتلف فيها من يريد ،وقد َّ
أكد القديس بولس ىذا يف رسالتو إذل أىل روما
(ٔ )ٖٔ/بقولو« :ال سلطة َما مل تكن من هللا تعاىل» فهذا َما ٯتكن قولو عن مفهوـ
«احلاكميَّة اْلذليَّة» فيما يتعلق ابلنصرانيَّة وابلسيد ا١تسيح ،أي :أنَّو أكد َما جاء يف التوراة
اإل٢تي يف مقابل سلطاف الروـ ويف
حو٢تا ،وحاوؿ أف يعزز بذل من سلطاف التوراة والتشريع ّ
ظل قوانينهم اليت وضعوىا أبنفسهم ودل يعودوا يسمحوف لشيء غَتىا ال لشريعة التوراة وال
لسواىا أبف تِبز أو تستعمل أو تتحدى هبا تل القوانُت الرومانيَّة الوضعيَّة .وابلتارل كاف
السيد ا١تسيح ٭تاوؿ أف يعيد االعتبار للشريعة وألسسها وقواعدىا ومقاصدىا ،ولكن يف ظل
الرومي وضغطو ال يف ظل أجواء حرة ،يستطيع أف يتصرؼ أو يتحرؾ فيها
مقاومة اآلخر
ّ
وحوكم وكاد يصلب لوال
ٔتلء إرادتو ،بدليل أنَّو قد اهتم بعد ذل  -كما أشران فيما سبق ُ -
أف هللا (سبحانو وتعاذل) أ٧تاه من ذل  .وابلتارل َّ
َّ
فإف ىذه التجربة ٬تب أف تلحظ فيها كل
وتبُت
ىذه اٞتوانب وكل ىذه األمور ،وتتميز القواعد واألسس اليت يقوـ عليها ذل ا١تفهوـ َّ
لعل من ا١تفيد أف ٩تتم القوؿ فيما يتعلق بػ«اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة» يف بٍت إسرائيل ببعض
وتيهر .و ّ
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النصوص اليت نقلها ابن ميموف وقاـ بشرحها عن التوراة ،واليت من شأَّنا أف توضح التصور
الَّ ِذي ذكرانه.
يقوؿ ابن ميموف :ويف ىذا أيضا أعطى القاعدة اليت دل أزؿ أبينها دائماِ ،
وىي َّ
أف كل نيب
ً
ً
َ
غَت سيدان موسى -عليو السبلـ -فإنَّو أيتيو الوحي على أيدي مل فيعلمو ،و َّأما موسى -
عليو السبلـَّ -
نبوتو مباينة لكل من تقدمو ،فهو قد ٕتلى لو كما ٕتلى إلبراىيم واٝتو دل
فإ٪تا َّ
يعلنو ٢تمَّ ،
وإ٪تا أعلنها ١توسى -عليو السبلـَّ ،
وإف الوقوؼ على جبل سيناء دل يكن ٚتيع

الواصل ١توسى -عليو السبلـُ -ى َو كلّو الواصل ٞتميع بٍت إسرائيل ،بل ا٠تطاب ١توسى -
عليو السبلـ -وحده؛ ولذل جاء خطاب األوامر العشرة كلّو ٥تاطبة الواحد ا١تفرد وىو -
عليو السبلـ -ينزؿ إذل أسفل اٞتبل وٮتِب الناس ٔتا ٝتع من نص التوراة« :وأَن قائم بي
أيضا :موسى يتكلم وهللا
الرب وبينكم ف ذلك الوقت لكي أبلغكم كالـ الرب ،وقاؿ ً
َييبو بلصوت لكي يسمع الشعب خماطبِت لك» فهذا دليل كما يقوؿ ابن ميموف على
َّ
أف اخلطاب لو وىم يسمعوف الصوت ال تفصيل الكالـ.

ٖٔ

يبُت الصلة بُت هللا (تعاذل) وبُت شعبو إسرائيل واألرض
وابن ميموف يف ىذا ٭تاوؿ أف ِّ
ا١تقدسة اليت يسكن فيها ،ف ِه َي «مملكة هللا» يف نيره ونير علماء بٍت إسرائيل ،وذل يعٍت:
َّإَّنا أرض وشعب وحاكم ُى َو هللا (جل شأنو) واألنبياء على عهد موسى مبلغوف« :فاحلاكميَّة
ادلطلقة ﵁ جل شأنو»َّ ،أما األنبياء فهم ٣ترد مبلغُت َّ
كأَّنم يسمعوف الناس صوت اإللو
الصانع لكل قرار ،فهذا فيما يتعلق بعهد موسى.
َّأما داود -عليو السبلـ -فكاف خليفة نبيِّا ،وسليماف -عليو السبلـ -كاف خليفة ذا مل
اؾ َخلِي َفةً ِف
ونبوة ،والقرآف الكرًن يشَت إذل ىذا فيقوؿ (جل شأنو)ََ  :ي َد ُاو ُد إِ ََّن َج َعلْنَ َ
َّ

ي الن ِ
اْل َْر ِ
َّاس ِب ْحلَِّق َوال تَػتَّبِ ِع ا ْذلََوى .ٖٕف ِه َي حاكميَّة قائمة على استتبلؼ
اح ُك ْم بَػ ْ َ
ض فَ ْ

ٖٔ

موسى ابن ميموف القرطيب األندلسي ،دالالت اٟتائرين ،ص ٔ ٖٜوما بعدىا[ ،د.ت][ ،د.ف].

ٕٖ ص.ٕٙ ،
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اٟتكم هلل ،ولكن النيب خليفةْ ،تيث إذا أخطأ يف حكمو ،أو دل يوافق الصواب جرى
تصحيحو على الفور ،وقصة تسور احملراب و٣تيء ا٠تصمُت إذل داود -عليو السبلـ -كما
اىا
ذكرىا القرآف الكرًن وأشارت إليها التوراة منبو إذل ىذا كذل قوؿ هللا (تعاذل) :فَػ َف َّه ْمنَ َ

ُسلَْي َما َفَّ ،ٖٖ
فكأف الباري (جل شأنو) يوجو بشكل مباشر أنبياءه ا٠تلفاء ٨تو ىذاٍ ،ب بعد
ذل

ا١تل

طلبوا ا١تل  ،وأف يكوف ٢تم مل مثلهم مثل أنبياءه ا٠تلفاء ٨تو ىذاٍ ،ب بعد ذل طلبوا
اج َع ْل لَنَا إِ َذلًا َك َما
وأف يكوف ٢تم مل مثلهم مثل الناس كما طلبوا يف بداية األمرْ  :
ِ
آذلَةٌ ٖٗ،حينما رأوا األصناـ ،ويف ذل تنبيو وداللة على مدى حب شعب إسرائيل

َذلُ ْم
لقضيَّة التقليد وأتثرىم بو واستعدادىم التاـ ١تتابعة وتقليد سواىم ،فكانت مطالبتهم اب١تػَلػَكيَّة
ميهرا من مياىر نزوعهم إذل التقليد دوف تفريق بُت حق وابطل.
بعد ذل
ً

لعلنا بعد ىذا كلو أف نقوؿ ١تا اختار هللا (جل شأنو) الشعب اإلسرائيلي لتيهر فيهم
اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة؟ نستطيع أف نقوؿَّ :
إف ىذا الشعب الذي عاىن من االستبداد إذل اٟتد الذي
سجلو القرآف اجمليد بقولو (تعاذل) :إِ َّف فِ ْر َع ْو َف َعال ِف اْل َْر ِ
ض َو َج َع َل أ َْىلَ َها ِشيَػ ًعا
ِ
ض ِع ُ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين،ٖ٘
يَ ْستَ ْ
س ُ
اءى ْم إِنَّوُ َكا َف م َن ال ُْم ْفسد َ
ف طَائ َفةً ّم ْنػ ُه ْم يُ َذبّ ُح أَبْػنَ َ
اء ُى ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َ
أانس انسلتوا من البشريَّة مثل فرعوف وىاماف وقاروف ،فاألوؿ اندى فيهمَ  :ما
فحكمو ٌ
ٖٙ
ِ ٍ
أيضا  :أ َََن َربُّ ُك ُم اْلَ ْعلَى ،ٖٚواستمروا يف حكم
َعلِ ْم ُ
ت لَ ُك ْم م ْن إِلَو غَ ِْريي ، وقاؿ ً
عددا ،حىت دل يعودوا يشعروف آبدميَّتهم وال َّ
أبَّنم أكفاء ألي من ىؤالء
ىؤالء الطغاة سنُت ً
ٯتن عليهم وٮترجهم من حالة
ا١تستبدين وال من جنودىم؛ حُت أراد هللا (جل شأنو) أف َّ
ٖٖ األنبياء.ٜٚ ،
ٖٗ األعراؼ.ٖٔٛ ،
ٖ٘ القصص.ٗ ،
 ٖٙالقصص.ٖٛ ،
 ٖٚالنازعات.ٕٗ ،
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ٕتعل فرعوف
االستضعاؼ إذل أف ٬تعل منهم أئمة و٬تعلهم الوارثُت ،وٯتنحهم إمامة وقيادة ُ
رسوال
وقومو وىاماف وقاروف يدركوف مدى ضآلة شأَّنم وىواَّنم على هللا .أرسل إليهم موسى ً
من هللا عليهم أبف
٤تررا ليترجهم من عبوديَّة العبيد إذل عبوديَّة هللا؛ ولذل َّ
نبيًا ً
وقائدا قوميًا ً

بديبل َّ
ألف ىذه الفًتة االنتقاليَّة من حكم الفرد العبد إذل حكم هللا
جعل من نفسو
حاكما ً
ً
اعا من التطهَت للنفس وللعقل وا١تداواة وا١تعاجلة للجراحات النفسيَّة
الواحد كانت تقتضي أنو ً

ْتيث تعاد إذل ىذا اإلنساف ا١تستلب إنسانيَّتو وتُرد لو آدميَّتو وٯتنح كرامتو من جديد ،فإذا
أبولئ العبيد لفرعوف وىاماف وجنود٫تا الذين كانت كل مهامهم تنحصر يف تلبية طلبات
ىؤالء الفراعُت ٖتولوا بقدرة هللا إذل مواقع ٦تاثلة ألولئ

الذين استبدوا بو يف تلبية كل ما

يطلب أولئ اإلسرائيليُّوف واالستجابة لكل ما يريدوف ،وتوفَت كل ما يشتهوفْ ،تيث
يعيشوف حياة ملوؾ بعد حياة العبوديَّة ،فذل قد ٬تعلهم – إذا كانوا من البشر األسوايء –

قادرين على إدراؾ فضائل توحيد هللا (جل شأنو) وإدراؾ الفوارؽ بُت العبوديَّة هلل والعبوديَّة
للفراعُت ،فيدفعهم ذل إذل التشبث ابلتوحيد وااللتزاـ ابلعبادة واالستقامة على التدين،
ومعرفة فضل ما جاءىم بو أنبياؤىم عليهم ،لكن ٕتربتهم يف ٚتلتها فشلت يف النهاية ،و َّ
كأَّنم
بذل أثبتوا َّ
أف من يستبد بو عبيد مثلو يصبح حالة مستعصية على االستصبلح ،وأنَّو ابلرغم
من هللا عليهم بو من
من ٚتيع ا١تعجزات التسع اليت أوتيها موسى وخوارؽ العطاء الذي َّ
ا١تن والسلوى عليهم وتفجَت ا١تياه ٢تم أبكثر ٦تا ٭تتاجوف إليو ..كل ذل دل
نصرىم وإنزاؿ ّ
٘تاما من رجس العبوديَّة للبشر و َّ
كأَّنم ظلُّوا ٭تنوف إليها ،فا١تن والسلوى ا١تعد كطعاـ
يطهرىم ً

جاىز وغذاء كامل يشتمل على صحن أساسي وصحن من اٟتلوى ال يبذلوف فيو أي جهد
دل يرؽ ٢تم ،فطلبوا من موسى أطعمة الذؿ اليت ألفوىا ،واشتاقوا إذل األطعمة اليت كانوا

يتناولوَّنا يف مصر :بقلها وفومها وعدسها وبصلها ،فما كاف من موسى إال أف قاؿ ٢تم:
"اىبطوا من مصر﴿ "..وإِ ْذ قُػلْتم َي موسى لَن نَّصِرب علَى طَع ٍاـ و ِ
ك ُُيْ ِر ْج
اح ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
َ ُْ َ ُ َ
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ت اْلَر ُ ِ ِ ِ ِ
اؿ أَتَ ْستَػ ْب ِدلُو َف الَّ ِذي ُى َو
صلِ َها قَ َ
ض من بَػ ْقل َها َوقثَّآئ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
لَنَا ممَّا تُنبِ ُ ْ
ِ
ت َعلَْي ِه ُم ال ِّذلَّةُ َوال َْم ْس َكنَةُ
ض ِربَ ْ
صراً فَِإ َّف لَ ُكم َّما َسأَلْتُ ْم َو ُ
أَ ْد ََّن ِبلَّ ِذي ُى َو َخ ْيػ ٌر ْاىبِطُواْ م ْ
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ت َِّ
ب ِمن َِّ
ك ِِبَنَّػ ُهم َكانُواْ ي ْك ُفرو َف ِِبَي ِ
ي بِغَ ِْري ا ْحلَِّق
اَّلل ذَلِ َ
َو َِب ُؤْواْ بِغَ َ
اَّلل َويَػ ْقتُػلُو َف النَّبِيِّ َ
ْ
َ
ض ٍ َّ
َ ُ
صواْ َّوَكانُواْ يَػ ْعتَ ُدو َف﴾ (البقرة ،)ٙٔ:كأنَّو قاؿ :إذا اشتقتم لطعاـ الذؿ وا٢تواف
ذَلِ َ
ك ِِبَا َع َ

فعودوا لؤلرضي اليت استذللتم فيها واستعبدًب هبا فهناؾ ستجدوف ىكذا أطعمو!

ِ
ا١تدمرة لبلستبداد فبل تسمح بيهور أي
وكاف ينبغي للبشريَّة أف تدرؾ من بعدىم اآلاثر ّ
مستبد وال بقياـ أي نياـ استبدادي ،ولكن يبدو َّ
أف اإلنساف ٤تل النسياف.
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احلاكميَّة اْلذليَّة والرسالة اخلاّتة
فيما يتعلق ابلرسالة ا٠تا٘تة ،أوؿ َما يبلحيو ا١ترء َّأَّنا قد نيرت إذل اإلنساف على أنَّو إنساف
أىبل ٟتمل األمانة وا١تسئوليَّة ،والوفاء ابلعهد الَّ ِذي بُت هللا (تعاذل)
قد نضج ،وأنَّو قد أصبح ً
وأبيو آدـ ،وإقامة العمراف الَّ ِذي يعتِب مهمتو األوذل يف ىذا الكوف ،وٖتقيق االستتبلؼ،
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم)
(صلَّى َّ
والقياـ ٔتهمة األمانة ،ويشَت هللا (جل شأنو) إذل رسولو ُ٤تَ َّمد َ
أبنَّو اٟتامل لرساالت األنبياء الذين سبقوه كلهمٛ ،تل تصديق وىيمنة واستيعاب وٕتاوز،

ينقي تل الرساالت من كل َما قد يكوف ٟتق هبا من أتويبلت اٞتاىلُت ،وٖتريفات ا١تبطلُت،

وانتحاالت الغاليُت ،ولنبدأ بتدبُّر اآلايت الكرٯتة اليت أشارت إذل اٟتكم واٟتاكميَّة مثل قوؿ
ص ا ْحل َّق وىو َخيػر الْ َف ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
ي ،ٖٛوَ وَم ْن َملْ َْحُي ُك ْم ِِبَا
اصل َ
هللا (تعاذل) :إف ا ْحلُ ْك ُم إال ََّّلل يَػ ُق ُّ َ َ ُ َ ْ ُ
اس ُقو َف ،ٖٜوما ا ْختػلَ ْفتم فِ ِيو ِمن َشي ٍء فَح ْكمو إِ َىل َِّ
ك ُىم الْ َف ِ
أَنْػز َؿ َّ ِ
اَّلل،ٗٓ
ْ ْ ُ ُُ
َ
ََ َ ُْ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ
ٔٗ
وكذل َ وَم ْن َملْ َْحُي ُك ْم ِِبَا أَنْػ َز َؿ َّ
ك ال يُػ ْؤِمنُو َف
ك ُى ُم الْ َكافِ ُرو َف ، وفَال َوَربِّ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ح َّىت ُحُي ِّكم َ ِ
سلِّ ُموا
يما َش َج َر بَػ ْيػنَػ ُه ْم ُمثَّ ال ََِي ُدوا ِف أَنْػ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
ض ْي َ
وؾ ف َ
َ َ ُ
ت َويُ َ
اب ِّ
صيبا ِمن ال ِ
تَسلِيما﴿ ،ٕٗأََمل تَػر إِ َىل الَّ ِذين أُوتُواْ نَ ِ
اب يُ ْد َع ْو َف إِ َىل كِتَ ِ
ْكتَ ِ
اَّلل لِيَ ْح ُك َم
ّ
ً
َ ْ
َ
ْ ً
ْ َ
ضو َف﴾ (آؿ عمراف﴿ ،)ٕٖ:قُ ِل َّ
بَػ ْيػنَػ ُه ْم ُمثَّ يَػتَػ َو َّىل فَ ِري ٌق ِّم ْنػ ُه ْم َو ُىم ُّم ْع ِر ُ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ِِبَا لَبِثُوا لَوُ
ِِ ِ
ِ
صر بِ ِو وأ ِْ
ات و ْاْلَر ِ ِ
غَْيب َّ ِ
ِل َوَال يُ ْش ِر ُؾ ِف ُح ْك ِم ِو
الس َم َاو َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ُ
ََس ْع َما َذلُم ّمن ُدونو من َوٍِّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) ،ومهمتو
(صلَّى َّ
أَ
صلب رسالة ُ٤تَ َّمد َ
َح ًدا﴾ (الكهف ،، ،)ٕٙ:لكن ُ
األساسيَّة اليت جرى ٖتديدىا على لساف أيب األنبياء إبراىيم -عليو السبلـ ،قاؿ (تعاذل):
 ٖٛاألنعاـ.٘ٚ ،
 ٖٜا١تائدة.ٗٚ ،
ٓٗ الشورى.ٔٓ ،
ٔٗ ا١تائدة.ٗٗ ،
ٕٗ النساء.ٙ٘ ،
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ث فِي ِهم رسوال ِم ْنػهم يػ ْتػلُو َعلَي ِهم آَيتِ َ ِ
ِ
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َويُػ َزّكِي ِه ْم
ك َويُػ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ُْ َ
َ ربَّػنَا َوابْػ َع ْ ْ َ ُ
ْ ْ َ
ِ
يمٍ ،ٖٗب يذكر هللا (جل شأنو) هبذا ٦تتنًا ،فيقوؿ :لََق ْد َم َّن َّ
إِنَّ َ
ك أَنْ َ
اَّللُ
ت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ِ
ِ
َعلَى الْم ْؤِمنِي إِ ْذ بػع َ ِ
آَيتِِو َويُػ َزّكِي ِه ْم َويُػ َعلِّ ُم ُه ُم
ُ َ ََ
ث في ِه ْم َر ُسوال م ْن أَنْػ ُفس ِه ْم يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم َ
ٍ ِ ٍ ٗٗ
ِ
اَّلل
هللا
رسوؿ
وأيمر
،
ضالؿ ُمبي
(صلَّى َُّ
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل لَِفي َ
الْكتَ َ
َ
ب َى ِذهِ الْبَػ ْل َدةِ الَّ ِذي
ت أَ ْف أَ ْعبُ َد َر َّ
َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) أبف يلتص مهمتو بقولو :إِ ََّّنَا أ ُِم ْر ُ
ِ
ِ
ي َوأَ ْف أَتْػلَُو الْ ُق ْرَءا َف فَ َم ِن ْاىتَ َدى فَِإ ََّّنَا
َح َّرَم َها َولَوُ ُك ُّل َش ْي ٍء َوأ ُِم ْر ُ
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ِ
ِ
ين.ٗ٘فنجد يف ىذه اآلايت الكرٯتة ٤تاولة
يَػ ْهتَ ِدي لِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َ
ض َّل فَػ ُق ْل إ َّّنا أ َََن م َن ال ُْم ْنذ ِر َ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) هبا ،واليت دل يرد يف أي
(صلَّى َّ
لبياف ا١تهاـ األساسيَّة اليت ُكلّف رسوؿ هللا َ
يح للحكم واٟتاكميَّة اب١تعاين اليت جرى تداو٢تا فيما بعد ،و٧تد مقابلها تل
ذكر صر ٌ
منها ٌ
مؤخرا عن «اٟتاكميَّة» ،وحُت نتتبع حياة
اآلايت اليت منها سادت ا١تفاىيم اليت شاعت ً
وتعليما،
وحكما وقضاء وفتوى
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) ٧تده قد مارس قيادة
(صلَّى َّ
رسوؿ هللا َ
ً
ً
فالنبوة ا١تعلمة،
النبوة وليس من منطلق السلطة والسلطافَّ .
لكن ذل كلّو كاف من منطلق َّ
النبوة ا١تزكية ،وليس سيف السلطة والسلطاف.
النبوة ا١تربيةَّ ،
َّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) عندما جاء لفتح مكة ،وأمر أبف
(صلَّى َّ
ومن األمور اٞتديرة ابلتأ ُّمل أنَّو َ

يشا للهزٯتة النفسيَّة
توقد النَتاف على رؤوس جبا٢تا قبل دخو٢تا يف اليوـ التارل؛ لكي يدفع قر ً
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو
(صلَّى َّ
وعدـ ا١تقاومة ،كاف أَبُو سفياف قد صحبو العباس ليذىب إذل رسوؿ هللا َ
اَّللُ َعلَْي ِو
(صلَّى َّ
َو َسلَّ َم) يف تل الليلة ويعلن إسبلمو قبل دخوؿ الرسوؿ مكة وليلتمس منو َ
وآلو َو َسلَّ َم) تشري ًفا لو أبمر من األمور ،وعندما رأى أَبُو سفياف النَتاف موقدة وتصور كثرة من
اسعا»،
مع رسوؿ هللا من صحابة ومقاتلُت قاؿ :اي عباس؛ «لقد أصبح مل ابن أخي و ً
ٖٗ البقرة.ٕٜٔ ،
ٗٗ

آؿ عمراف.ٔٙٗ ،

٘ٗ النمل.ٜٕ-ٜٔ ،
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النبوة  -اي أاب سفياف  -ال ا١تل » .يتضح عند أتمل ىذا اٟتوار
فأجابو العباس ً
قائبلَّ « :إَّنا َّ
النبوة ،و َّ
َّ
أف
اضحا لديو َّأَّنا َّ
أف أاب سفياف كاف ٮتلط بُت ا١تل و َّ
النبوةَّ ،أما العباس فقد كاف و ً

النبوة شيء آخر يُغاير ا١تل ويُغاير السلطاف؛ ولذل حاوؿ أف يصحح فهم أيب سفياف
َّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) يف كل أحاديثو
(صلَّى َّ
فقاؿ لوَّ « :إَّنا َّ
النبوة ال ادللك» .ورسوؿ هللا َ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) لذل الَّ ِذي ارٕتف أمامو من ىيبتو:
(صلَّى َّ
كاف يؤكد ذل  ،مثل قولو َ
فإين لست ٔتل َّإ٪تا أان ابن امرأة من قريش كانت أتكل القديد» ،ٗٙوقولو:
«ىوف علي ِّ ،
«اللهم أحيٍت مسكينًا وأمتٍت مسكينًا» ٗٚوغَت ذل  .فكل ىذه األمور تدخل يف إطار
نبوة قائمة على
٤تاولة نفي السلطة والتسلُّط والتأكيد على ا١تفهوـ
النبوي يف اٟتكم ،ف ِه َي َّ
ّ
تبلوة القرآف الكرًن ،تبلوة آايت وتعليمها وتربية الناس وتقوًن سلوكهم هبا ،وحىت ٦تارسة َما
يُعتِب تصرفات سياسيَّة كاف يتم من منطلقات تربويَّة تعليميَّة ال من منطلقات سلطويَّة ،وىذا

النبوة وحكم سواىا؛ ولذل جاء يف اٟتديث الشريف:
ُى َو الفارؽ
األساسي بُت حكم َّ
ّ
نهاج
"تكو ُف النُّػبُػ َّوةُ فيكم ما شاء هللاُ أف تكو َفٍ ،ب يَػ ْرفَػعُها هللاُ (تعاذل)ٍ ،ب تكو ُف خبلفةٌ على ِم ِ
النُّػبُػ َّوةِ ما شاء هللاُ أف تكو َفٍ ،ب يَػ ْرفَػعُها هللاُ (تعاذل)ٍ ،ب تكو ُف ُم ْل ًكا ِّ
عاضا ،فتكو ُف ما شاء هللاُ
أف تكو َفٍ ،ب يَػ ْرفَػعُها هللاُ (تعاذل)ٍ ،ب تكو ُف ُم ْل ًكا َج ِِْبيَّةً فيكو ُف ما شاء هللاُ أف يكو َفٍ ،ب
نهاج نػُبُػ َّوةٍٍ .ب سكت  ،ٗٛ". . .وىذه األخَتة
يَػ ْرفَػعُها هللاُ (تعاذل)ٍ ،ب تكو ُف خبلفةً على ِم ِ
تعٍت أف يكوف ا٠تليفة مدرًكا َّ
أف مهمتو األساسيَّة أف يتلو على الناس آايت هللا (تبارؾ
احملسن
وتعاذل) ويعلمهم الكتاب واٟتكمة .ومن التزكية ذل التوجيو القائم على مكافأة َ
ومعاقبة ا١تسيء و٨تو ذل ٦تا ال يندرج يف إطار التسلُّط واٞتِبيَّة ،بل يف إطار التزكية والتعليم
والًتبية ،واستعراض ذل كلّو ٬تعل من الصعب أف يطلق القوؿ َّ
أبف ىناؾ حاكميَّة سلطويَّة

ٗٙ

ابن ماجة يف سننو (ٕٖٖٔ) ،اٟتاكم يف ا١تستدرؾ (ٓ ،)ٖٜٚالطِباين يف األوسط (ٖٖٔٔ) ،ا٠تطيب يف اتريخ بغداد (،)ٕٚٙ/ٙ

ابن عدي يف الكامل (.)٘ٗ٘/ٚ
ٗٚ

الًتمذي (ٕٖٕ٘) ،ابن ماجو (.)ٕٗٔٙ
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يف اإلسبلـ تقوـ على ىيمنة مطلقة هلل (تبارؾ وتعاذل) أو لنبيّو ابٝتو أو ٠تلفاء نبيّو ابٝتو أو

وتعليما .ومن ىذا ا١تنطلق ٕتري كل التصرفات
ابسم شرعو ،لكن ىناؾ تربية وتزكية وتبلوة
ً
األخرى اليت ٯتكن أف يفهم منها ىذا ا١تعٌت ،ويف الوقت ذاتو ٕتد َّ
(صلَّى َّ
أف رسوؿ هللا َ
اَّللُ
عضوضا ٍب جِبيَّة...
َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) يف اٟتديث ا١تعروؼ« :ا٠تبلفة تكوف خبلفة ٍب مل ًكا
ً
ٜٗ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) ١تا سيحدث بعده،
(صلَّى َّ
» إخل ،ففي ىذه القراءة ا١تستقبليَّة للرسوؿ َ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) يفِّرؽ تفرقة كبَتة بُت
(صلَّى َّ
ويف كيفيَّة فهم ىذا األمر بعده هبذه كاف َ
النبوة وبُت حاكميَّة مهيمنة متسلطة ٖتت أي اسم أو شعار ،فإذًا ىناؾ
خبلفة على منهاج َّ

النبوةَّ ،أما «احلاكميَّة» ،فقد آلت إذل كتاب هللا (جل
نبوة وخبلفة على منهاج َّ
يف اإلسبلـ َّ
شأنو) الَّ ِذي وصف بصفات دل توصف هبا الكتب السابقة وأحيط بضماانت إ٢تيَّة ٟتفظ
نصوْ ،تيث يبقى ٤تفوظًا عِب األجياؿ إذل يوـ القيامة .من أجل ٖتقيق ىذه الغاية فكاف

القرآف الكرًن مصدقًا ١تا بُت يديو ،وكاف ىذا القرآف مهيمنًا وكرٯتًا ،والشريعة اليت ٭تملها
شريعة ٗتفيف ورٛتة ووضع لئلصر واألغبلؿ ،وغَت ذل من خصائص ٕتعل القرآف الكرًن
دائما ،ومن ىنا أتٌب قضيَّة القراءة
ُى َو اٟتاكم ،لكن بقراءة إنسانيَّة ،فاإلنساف ُى َو القارئ ً
وأ٫تيَّتها ومنهجيَّة اٞتمع بُت القراءتُت وارتباطهما هبذا األمر« .فاحلاكميَّة اْلذليَّة» قد انتهت
عند بٍت إسرائيل وآلت إذل أنبياء خلفاء ٍب ملوؾ يف بٍت إسرائيل أنفسهم ،وانتهى ذل
الطور.
بنبوة قائمة على الًتبية والتعليم والتزكية وتبلوة اآلايت،
َّأما يف الرسالة ا٠تا٘تة فقد بدأت َّ
اٟتضاري ،ولكن من منطلقات الن َّبوة وا٠تبلفة،
ومورست فيها متطلبات العمراف والشهود
ّ
وآلت اٟتاكميَّة فيها إذل كتاب هللا (تبارؾ وتعاذل) الَّ ِذي يعتِب ا١تصدر الوحيد ا١تنشئ
لؤلحكاـ ،والذي ُى َو تبياف لكل شيء" .فليست تنزؿ يف أحد من أىل دين هللا (تبارؾ
وتعاذل) انزلة إال ويف كتاب هللا (تبارؾ وتعاذل) الدليل على سبيل ا٢تدى فيها"؛ قاؿ (تعاذل):

ٜٗ
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ك لِت ْخ ِرج الن ِ
صر ِ
ِ
ِِ ِ ِِ ِ ِ
ُّ ِ ِ
اط
الر كتَ ٌ
اب أَنْػ َزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ
َ
َّاس م َن الظلُ َمات إ َىل النُّوِر ِب ْذف َرِّب ْم إ َىل َ
ِ ِ ٓ٘
ِ
تبي لِلن ِ
َّاس َما نُػ ِّز َؿ إِلَْي ِه ْم
ال َْع ِزي ِز ا ْحلَم
يد ، وقاؿ (جل شأنو)َ  :وأَنْػ َزلْنَا إِلَْي َ
ك ال ِّذ ْك َر ل ّ
ولَعلَّهم يػتَػ َف َّكرو َف ،٘ٔوقاؿ (تعاذل) :ونَػ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبػيَ ًاَن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُى ًدى
ْ
ك الْكتَ َ
َ
َ َ ُْ َ ُ
ور ْٔتةً وب ْشرى لِلْمسلِ ِمي ،ٕ٘وقاؿ كذل  :وَك َذلِ
ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن َما
ر
ك
ي
ل
إ
ا
ن
ػ
ي
ح
َو
أ
ك
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َُ َ ُ ْ َ
ْ َْ ْ ُ ً
َ
شاء ِمن ِعب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اد ََن
ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ورا نَػ ْهدي بِو َم ْن نَ َ ُ ْ َ
اب َوال ا ِْلميَا ُف َولَك ْن َج َعلْنَاهُ نُ ً
صر ٍ
وإِنَّ َ ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم.ٖ٘
َ
ك لَتَػ ْهدي إ َىل َ
إذًا ِى َي حاكميَّة كتاب أنزلو هللا (جل شأنو) ينفذ اإلنساف ا١تػُستتلف ِّ -أاي كاف نسقو
ريفَ -ما أيٌب بو من توجيهات لتحقيق ا٢تُدى وإظهار
اٟتضاري أو ٪تطو
ّ
الثقايف أو ٣تالو ا١تع ّ
ّ
اٟتق والفصل بُت الناس.
مسئوال عن متطلبات ومستلزمات وتوفَت سائر
يف حاكميَّة الكتاب الكرًن يكوف اإلنساف
ً
العامة ا١تشًتكة بُت البشر ،قيم العدؿ واألمانة وا٢تدى ،فهو
الضماانت اليت تقتضيها القيم َّ
مطالب أبف يقرأ ىذا القرآف الكرًن قراءة منهجيَّة تقوـ على قراءتو وقراءة الكوف معو يف منهج
أي منهما عن اآلخر .ففي الوقت الَّ ِذي
٬تمع بينهما يف قراءة جامعة موحدة ال ينفصل فيها ّ
التأمل واالستقراء لسنن
التأمل يقوـ فيو كذل اب١تبلحية والتتبع و ُّ
يقوـ فيو ابلتبلوة والتدبُّر و ُّ
الكوف ،ويقوـ العقل أو الفؤاد ابٞتمع بُت َما يتحصل عليو من ا١تصدرين ،الوحي ا١تقروء
والكوف ا١تنشور ،ويدمج بينهما ويستتلص النتائج منهما بشكل منضبط فتستكمل القوانُت

الضابطة للحياة والقواعد ا١تنهجيَّة اليت ٯتكن لئلنساف أف يهتدي هبا وٮترج اإلنساف من دائرة
التناقض والثنائيَّات ،ا١تتصارعة الناٚتة عن تل القراءات ا١تنفردة ،القراءات ا١تبتسرة اليت ٕتعلو
ٓ٘ إبراىيم.ٔ ،
ٔ٘ النحل.ٗٗ ،
ٕ٘ النحل.ٜٛ ،
ٖ٘ الشورى.ٕ٘ ،
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٦تزقًا بُت الثنائيَّات ،واليت جعلت اإلنسانيَّة تضيع من عمرىا وقتًا ليس ابلقصَت بُت األفكار

ا١تتناقضة؛ أفكار اٞتِب والقدر ،وأفكار ا٠تلط بُت الفعل اإلنساينّ والفعل اإل٢ت ّي وسوى ذل ،
وحاكميَّة الكتاب .وىذه حاكميَّة تعززىا وتقويها أبعاد كثَتة منها عموـ الشريعة ومشو٢تا
٭توؿ إذل قراطيس يستقل ْتفيها فريق
وانطبلقها من النص القرآينّ احملفوظ الَّ ِذي ال ٯتكن أف َّ

من الناس و٬تهلها األكثروف ،بل ُى َو كتاب مفتوح معلن يستطيع البشر أف يقرأوه وأف يتصلوا
ُّ
اإل٢تي على الناس ال لشيء إال
بو ،فبل يكوف ىناؾ ٣تاؿ لتسلط فئة وسيطة ابسم اٟتكم ّ
ْتجة اطبلعهم أو اختصاصهم ٔتعرفة َما ليس يف مقدور اآلخرين الوصوؿ إليو.
كما َّ
اْلذلي»
أف حاكميَّة الكتاب ٖترر البشريَّة وٗترجها من تسلُّط أي أحد ابسم «احلق
ّ
كما مر ابلنسبة لكثَت من اٟتضارات القدٯتة ،وتعطي لئلنساف قدرة مستمرة على ٕتديد
األحكاـ من خبلؿ تعامل األجياؿ القارئة مع القرآف الكرًن ،وتنييم اٟتياة بشكل مرف واسع
يف إطار تل القيم القرآنيَّة ا١تطلقة القادرة على استيعاب أي واقع إنساينّ مهما كاف ،وبفهم

مستفيدا يف
إنساينّ متجدد من حقو أف يكوف ٥تتل ًفا من بيئة إذل أخرى ،ومن زمن إذل آخر
ً
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) يف
(صلَّى َّ
كل األحواؿ من ا٠تِبات والتجارب ،ومن منهجيَّة رسوؿ هللا َ
فهم القرآف الكرًن والربط بُت قيمة وبُت الواقع ،فكل ىذه النعم وىذه ا١تزااي ِى َي اليت أشار
الدنْػيا حسنةً وِف ِ
ِِ
ك
اْلخ َرةِ إِ ََّن ُى ْد ََن إِلَْي َ
إليها قوؿ هللا (جل شأنو)َ  :وا ْكتُ ْ
ب لَنَا ِف َىذه ُّ َ َ َ َ َ
ٍ
ِِ
ِ
ين يَػتَّػ ُقو َف َويُػ ْؤتُو َف
قَ َ
يب بِ ِو َم ْن أَ َشاءُ َوَر ْٔتَِِت َو ِس َع ْ
سأَ ْكتُػبُػ َها للَّذ َ
اؿ َع َذ ِاِب أُص ُ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
ِ ِ
وؿ النِ َّ ِ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
َّ
وب
الر ُس َ
ين يَػتَّبِعُو َف َّ
َّب اْل ُّم َّي الذي ََِي ُدونَوُ َم ْكتُ ً
ين ُى ْم ِِب ََيتنَا يُػ ْؤمنُو َف الذ َ
الزَكاةَ َوالذ َ
ِ
اىم َع ِن الْم ْن َك ِر و ُِحُي ُّل َذلُم الطَّيِب ِ
ِع ْن َد ُى ْم ِف التػ َّْوَراةِ َوا ِْل ِْْن ِ
ات
ُ َّ
يل ََي ُْم ُرُى ْم ِبل َْم ْع ُروؼ َويَػ ْنػ َه ُ ْ
َ
ُ
َّ ِ
َو ُحُيَ ِّرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
آمنُوا بِ ِو
ص َرُى ْم َواْلَ ْغ َ
اخلَبَائِ َ
الؿ الَِِّت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنػ ُه ْم إِ ْ
ين َ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف.٘ٗ
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َؿ َم َعوُ أُولَئِ َ
َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّػبَػعُوا الن َ

ٗ٘ األعراؼ.ٔ٘ٚ-ٔ٘ٙ ،
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األمة اليت أريد ٢تا أف تكوف َّأمة وسطًا ،وىو صاحب
فالقرآف العييم ُى َو اٟتاكم يف ىذه َّ
اٟتاكميَّة يف ىذه الرسالة ا٠تا٘تة اليت أريد ٢تا أف تكوف رسالة عا١تيَّة ،وأف ينضوي البشر ،كل
البشر ٖتتها ،وىنا نود أف ننقل عن اإلماـ الشاطيب قولو« :فالشريعة  -يعٍت بذل القرآف
ِ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو
(صلَّى َّ
الكرًن  -ى َي اٟتاكمة على اإلطبلؽ وعلى العموـ ،أي :على الرسوؿ َ
َو َسلَّ َم) وعلى ٚتيع ا١تكلفُت ،والكتاب الكرًن ُى َو ا٢تادي والوحي ا١تنزؿ عليو مرشد ومبُت
٘٘
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو
الرسوؿ
أي
قلبو
استنار
١تا
و
،
لذل ا٢تدى وا٠تلق مهتدوف ابٞتميع»
(صلَّى َّ
َ
األمة
وعمبل؛ صار ُى َو ا٢تادي األوؿ ٢تذه َّ
علما ً
َو َسلَّ َم) وجوارحو وابطنو وظاىره بنور اٟتق ً
وا١ترشد األعيم ،حيث خصو هللا (تبارؾ وتعاذل) دوف ا٠تلق إبنزاؿ ذل النور ا١تبُت عليو،
أوال من جهة اختصاصو ابلوحي
واصطفاه من ٚتلة من كاف مثلو يف ا٠تلقة البشريَّة ،اصطفاه ً
وإ٪تا ذل ألنَّو َّ
الَّ ِذي استنار بو قلبو وجوارحو فصار ُخلُقو القرآفَّ ،
حكم الوحي على نفسو
حىت صار يف ُخلُقو وعملو على وفقو أي على وفق الوحي وفق القرآف الكرًن .فكاف الوحي
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو
(صلَّى َّ
ينزؿ يف سائر ا١تواقف ً
قائبل أو مبينًا للعقوبة أو ا١تثوبة أو اٞتزاء ،والرسوؿ َ
متبعا ملبيًا نداءه واق ًفا عند حكمو .وإذا كاف كذل أي َّ
أف الشريعة حاكمة للرسوؿ
َو َسلَّ َم) ً
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) أو َّ
أف القرآف الكرًن حاكم لو ،فسائر ا٠تلق حريوف أف تكوف
(صلَّى َّ
َ
الشريعة حجة حاكمة عليهم .والشاطيب ىنا -رٛتو هللا -يستعمل الشريعة اب١تفهوـ ا١ترادؼ
للقرآف الكرًن كما كاف يطلق على التوراة الشريعة يف ىذا اإلطار.

٘٘ الشاطيب ،االعتصاـ ،جٕ ص .ٖٖٛ
41

النسق ادلغلق والنسق ادلنفتح
النسق ا١تغلق :منيومة فكريَّة ،أو تشريعيَّة ،أو معرفيَّة من شأَّنا أف تنغلق ،وتقف عند حد
معُت ال تتجاوزه ،فاليهوديَّة على سبيل ا١تثاؿ وإف اشتملت داينتها على كثَت ٦تا يصلح ألف
اليهودي،
يعمم على شعوب أخرى ،لكن الصلة الوثقى اليت بناىا مفكرو اليهوديَّة بُت الدين
ّ

قادرا على ضم غَت اليهود
وبُت القوميَّة الصهيونيَّة أغلق النسق
ّ
اليهودي؛ فلم يعد ً
والصهيونيُّت إذل ذل النسق ،أو االنفتاح على أحد من غَتىم .والتشريعات أدخلت يف
ذل النسق ا١تغلق لتصبح َّ
خاصة ابليهود تصلح ٢تم ،وال تصلح لغَتىم .ولكي ٭تكم
كأَّنا َّ
علماء اليهوديَّة إغبلؽ ذل النسق كانوا يتواصوف فيما بينهم؛ أبف ال يتحدثوا ٔتا ينزلو هللا
َّ ِ
آمنَّا َوإِ َذا َخالَ
آمنُواْ قَالُواْ َ
ين َ
﴿وإِذَا لَ ُقواْ الذ َ
عليهم من وحي ،ويقوؿ بعضهم لبعضَ :
بَػ ْع ُ ِ
ىل بَػ ْع ٍ
اَّللُ َعلَْي ُك ْم لِيُ َح ُّ
آجوُكم بِ ِو ِعن َد َربِّ ُك ْم أَفَالَ
ض قَالُواْ أ َُُتَ ِّدثُونَػ ُهم ِِبَا فَػتَ َح ّ
ض ُه ْم إ ََ
(جل شأنو) أبف يوصلوا أنوار الرسالة اليت
تَػ ْع ِقلُو َف﴾ (البقرة .)ٚٙ:كما قالوا حُت كلَّفهم هللا َّ
اإل٢تي فكاف ردىم:
أنزلت على موسى لشعوب أميَّة ىي أحوج ما تكوف إذل أنوار الوحي ّ
ك وِم ْنػهم َّمن إِف ََتْم ْنو بِ ِدينَا ٍر الَّ يػ َؤِّدهِ
ِِ
ِ
﴿وِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
َُ
اب َم ْن إِف ََت َْم ْنوُ بِقنطَا ٍر يُػ َؤ ّده إِلَْي َ َ ُ ْ
َ ْ
ُ
ك ِِبَنَّػ ُه ْم قَالُواْ لَْيس َعلَْيػنَا ِف اْل ُِّميِّ َ ِ
يل َويَػ ُقولُو َف َعلَى
ت َعلَْي ِو قَآئِ ًما َذلِ َ
إِلَْي َ
ك إِالَّ َما ُد ْم َ
ي َسب ٌ
َ
ِّ ِ
قائما .والتعاوف بُت
اَّلل الْ َكذ َ
ب َو ُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ (آؿ عمراف .)ٚ٘:وما زاؿ ذل االنغبلؽ ً
أسست الٕتاىات أؿ
بعض الطوائف ا١تسيحيَّة كاف ٔتبادرة من بعض الطوائف ا١تسيحيَّة اليت َّ
 Judeo-Christianويف دخو٢تم األرض ا١تقدسة لوحظ فيو إدخا٢تم إذل األرض بعد
طوؿ تردد ،وامتناع حُت قالواِ َ :
ىت َُيْ ُر ُجواْ ِم ْنػ َها فَِإف َُيْ ُر ُجواْ ِم ْنػ َها فَِإ ََّن
﴿وإ ََّن لَن نَّ ْد ُخلَ َها َح ََّ
دِ
ِ ِ َّ ِ
اب فَِإ َذا
اخلُو َف* قَ َ
ين َُيَافُو َف أَنْػ َع َم ّ
َ
اَّللُ َعلَْي ِه َما ا ْد ُخلُواْ َعلَْي ِه ُم الْبَ َ
اؿ َر ُجالَف م َن الذ َ
ِ
َد َخلْتموهُ فَِإنَّ ُكم غَالِبو َف و َعلَى ِّ
ي﴾ (ادلائدةٕٕ .)ٕٖ:فهم َّأمة
اَّلل فَػتَػ َوَّكلُواْ إِف ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ْ ُ َ
ُُ
مدخلة ،وقد تعهد ٢تم أنبيائهم أبنَّو ال خطورة عليهم يف الدخوؿ ،ولستم ْتاجة إذل ما
ِ
ك
َنت َوَربُّ َ
بأ َ
وسى إِ ََّن لَن نَّ ْد ُخلَ َها أَبَ ًدا َّما َد ُامواْ ف َيها فَا ْذ َى ْ
فعلتموه بعدىا﴿ :قَالُواْ ََي ُم َ
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فَػ َقاتِال إِ ََّن ىاىنا قَ ِ
اع ُدو َف﴾ (ادلائدة )ٕٗ:فادخلوا عليهم الباب فقط ،فمجرد دخولكم
َ َُ
الباب فإنَّكم غالبوف.
ذل مثل النسق ا١تغلق الذي ال ٯتكن أف ينفتح ،وإذا أريد لو ذل فبل بد من الكسر؛ َّ
ألف
إرادة االغبلؽ واالنغبلؽ أقوى من كل ما يشجع على االنفتاح على اآلخرين.
اإلسبلمي ،فهو نسق منفتح يف خطابو على العا١تُت
َّأما "النسق ا١تفتوح" فيمثل لو ابلنسق
ّ
وؿ ِّ
اَّلل إِلَْي ُكم َِ
ٓت ًيعا﴾ واألرض كلّها ميداف
َّاس إِِّين َر ُس ُ
ْ
ً
ٚتيعا دوف استثناء﴿ :قُ ْل ََي أَيُّػ َها الن ُ
٢تذا النسق فبل ينبغي أف ينغلق على أي جزء منها ،فاذا انغلق عنها ٖتت ضغط ظروؼ
ِ
ي﴾
﴿وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اؾ إَِّال َر ْٔتَةً لّل َْعالَ ِم َ
معينة فإنَّو ينفتح عند زواؿ تل اليروؼ أو العواملَ :
الزبُوِر ِمن بَػ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أ َّ
ض يَ ِرثُػ َها
﴿ولََق ْد َكتَػ ْبػنَا ِف َّ
َف ْاْل َْر َ
(اْلنبياء )ٔٓٚ:وقاؿ (تعاذل)َ :
الص ِ
ِ ِ
وطهورا"،
مسجدا
احلُو َف﴾ (اْلنبياء )ٔٓ٘:ويف اٟتديث "جعلت رل األرض
ي َّ
ً
عبَاد َ
ً
ِ
ِِ ِ
ِ
ي نَ ِذ ًيرا﴾
ار َؾ الَّذي نَػ َّز َؿ الْ ُف ْرقَا َف َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َف لل َْعالَ ِم َ
ليحقق رسالتو﴿ :تَػبَ َ
عا١تي للبشر كافَّة وال حدود يف األرض رغم االنطبلؽ من اٟترـ،
(الفرقاف )ٔ:فا٠تطاب ّ
٪توذجا لؤلمن،
ميداان للنسق
فاألرض احملرمة دل تكن ً
االسبلمي ،بل كانت منطل ًقا ومثابة و ً
ّ
وكاف ىناؾ حث وترغيب على اإلقامة فيها ،فبل يكوف ىناؾ فرصة لبلنغبلؽ .والشريعة
شريعة ٗتفيف ورٛتة تستطيع البشريَّة كلها أف أتخذ هبا وتستمتع ٔتا فيها من عدؿ وأمن

وحكمة ورفع للحرج ووضع لآلصار واألغبلؿ ،وحل للطيبات وٖترًن للتبائث وأمر اب١تعروؼ

األمة
وَّني عن ا١تنكر ،ويستطيع الناس كافَّة أف يقوموا هبا ابلقسط ويتفيؤوا وارؼ ظبل٢تا ،و َّ
اليت ألَّف هللا بُت قلوهبا وٚتع كلمتها على ىذا النيب ا٠تاًب والكتاب األخَت القرآف ىي خَت
َّأمة أخرجت للناس ،لتصل إذل كل بقاع األرض ،ولتوصل الرسالة إذل البشر كافَّة،

ٚتيعا فبل يزيغ عنها إال ىال  ،فهي نسق مفتوح يكفي أف يوقن من يريد
ولتستوعب الناس ً

أف يستمتع هبا َّ
أبف ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا؛ لكي ينعم ابٟتقوؽ ،ويكوف عليو أداء
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الواجبات ،فذل
شيء إال ابلتقوى.

األمة ال يتميَّز عليو أحد أبي
عامبل يف ىذه َّ
عضوا ً
يكفي أف ٬تعل منو ً

سيب يستطيع أف ٭تققو بذاتو فيتميَّز بذل عن من ىم أقل تقوى منو ،ىذا
والتقوى ىي أمر ك ّ
وأبف الناس كلهم آلدـ وآدـ من تراب ،و َّ
النسق ا١تنفتح يؤمن بوحدة البشريَّةَّ ،
أف الناس كلهم

كثَتا ونساء ،و َّ
أف
قد خلقوا من نفس واحدة وخلق هللا منها زوجها وبث منهما ً
رجاال ً
االنساف فيها بعملو يف دنياه ويف أخراه﴿ :إِ ََّّنَا يُػو ََّّف َّ ِ
َجرُىم بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾
َ
َ
الصاب ُرو َف أ ْ َ
(الزمر.)ٔٓ:
قببل كنسق مغلق.
ذل ىو النسق ا١تفتوح ويقابلو ذل النسق الذي ذكرانه ً

والقرآف اجمليد منفتح بطبيعتو قادر على التصديق على رساالت النبيُّت كافَّة وا١ترسلُت وا٢تيمنة

عليها ،وىو قادر يف الوقت نفسو على استيعاب الكوف وحركتو وبياف سنن الكوف وسنن
اٟتركة فيو والتصديق وا٢تيمنة عليها ،ويف الوقت نفسو ىو قادر على استيعاب اإلنساف
وحركتو والتصديق على أفعالو وا٢تيمنة عليها وتقييمها ،وكل ذل مع مبلحية خصائصو وما
فيو من حذؼ ومكنوف وامتداد وٖتد ونيم وأسلوبْ ،تيث ال ٯتكن غلقو على طائفة أو قوـ
أو بيئة جغرافيَّة ،إذ َّ
إف أي انغبلؽ أتابه طبيعتو وترفضو؛ ولذل فإنَّو يستوعب كل ما ذكران

وأكثر بل ويتجاوزه ،وا١تستوعب ا١تتجاوز ال يسعو االنغبلؽ أبي شكل من األشكاؿ،

فبمكنونو يستوعب األعصار واألزمنة وسائر األقواـ وال يستوعبو شيء؛ ولذل

فإنَّو ال

التفسَت وال اللغة وال أسباب النزوؿ والتعريفات االصطبلحيَّة وال قواعد النحو والصرؼ وال
األساليب الببلغيَّة ٯتكنها أف تستوعب القرآف ومكنوانتو وما ٖتملو من معاف ودالالت! كما

َّ
أف التعاريف االصطبلحيَّة ال تستوعب كلماتو وال تستطيع أف تقيدىا إذل أيَّة معاف ظرفيَّة
ويف أي ظرؼ أو زمن من األزمنة .ومن ىنا جاءت ا١تقولةَّ :
(إف القرآف ٛتاؿ أوجو) وىو
ليس كذل  ،لكنَّو ا١تؤسس للنسق ا١تنفتح الذي ال ٖتده حدود وال تقيده قيود .وهللا أعلم.
ائيلي ادلنغلق:
الفرؽ بي النسق
اْلسالمي ادلنفتح والنسق اْلسر ّ
ّ
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ِ
شرُىم َِ
استَ ْكثَػ ْرُُْت ِم َن
ٓت ًيعا ََي َم ْع َ
ش َر ا ْْلِ ِّن قَد ْ
﴿ويَػ ْوَـ َْحُي ُ ُ ْ
ا١توضع األوؿ :قاؿ (تعاذل)َ :
ِْ
اْلنْ ِ
س﴾ (اْلنعاـ.)ٕٜٔ:
ِ
استَ ْكثَػ ْرُُْت ِم َن ا ِْلنْ ِ
س﴾ ،لقد أعلمنا القرآف اجمليد َّ
أبف هللا
قولو (تعاذل)ََ ﴿ :ي َم ْع َ
ش َر ا ْْلِ ِّن قَد ْ
(تبارؾ وتعاذل) قد خلق خل ًقا وأ٦تًا َٝتّاىا اٞتن ،وخلق خل ًقا ٝتَّاه ا١تبلئكة ،وخلق الدواب
واألنعاـ والشجر وما إليو ،وما من دابة يف األرض وال طائر يطَت ّتناحيو إال أمم أمثالنا،

واٞتن -كما جاء يف كتاب هللا -خلق مثل اإلنساف من حيث وجود قوى وعي لديو؛ من
ٝتع وبصر وقوة عاقلة وما إذل ذل ؛ ولذل خوطبوا ابلقرآف اجمليد ،ونودوا التباع النيب الكرًن
(صلى هللا عليو وآلو وسلّم) ،فكاف منهم من استجابوا هلل وللرسوؿ وقبلوا ا٠تطاب ،ومنهم
الص ِ
ك ُكنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا﴾
٘ترد وكفر ودل يقبل ا٠تطابَ ﴿ :وأ َََّن ِمنَّا َّ
من َّ
احلُو َف َوِمنَّا ُدو َف ذَلِ َ
ِ
اعي َِّ
ِ
اَّلل
(اْلن ،)ٔٔ:وقاؿ ا١تؤمنوف منهم الذين استجابوا هلل وللرسوؿََ ﴿ :ي قَػ ْوَمنَا أَجيبُوا َد َ
وِ
آمنُوا بِ ِو يَػغْ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ذُنُوبِ ُك ْم َو َُِيرُك ْم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم﴾ (اْلحقاؼ ،)ٖٔ:وقالوا﴿ :إِ ََّن
َ
ْ
الر ْش ِد فَ ِ
َح ًدا﴾ (اْلن.)ٕ-ٔ:
ََِس ْعنَا قُػ ْرَء ًاَن َع َجبًا*يَػ ْه ِدي إِ َىل ُّ
آمنَّا بِو َولَ ْن نُ ْش ِر َؾ بَِربِّنَا أ َ
َ
وم ْن ذىب
فادعاء َم ْن ادعى َّأَّنم ميكروابت أو بكتَتايُ يصادـ ما جاء عنهم يف كتاب هللاَ ،

إليو ال بد لو من توبة ورجوع إذل ما جاء القرآف بو دوف زايدة أو نقص ،وما أضافو الرواة

القصاصوف والوعَّاظ يف تراثنا من حكاايت عن اٞتن ،وزواج اإلنس ابٞتن،
وا١تفسروف و َّ
أتويبل لو من سنَّة نبويَّة،
ائدا على ما يف القرآف الكرًن ،وما ارتبط بو ،وجاء ً
وإمكانيَّات ذل ز ً
فكلو تزيُّد ال ينبغي للمؤمن أف ينير فيو إال وعينو على القرآف اجمليد ،فما كاف يف القرآف
داللة عليو فإنَّو يقبل على العُت والرأس ،وما دل يكن فبلبد من اٟتذر الشديد منو.
ٔتروايت أىل الكتاب ،وما
ولقد كانت الثقافة الشفويَّة السائدة يف جزيرة العرب ،وا١تتأثرة َّ
أشاعوه يف اٟتجاز وغَتىا من معارؼ مشبوىة ،أثر كبَت يف تساىل الناس يف رواية القصص
عن اٞتن وعبلقتهم ابإلنس وتداو٢تا إذل أايمنا ىذه ،ولو َّ
أف الناس التزموا ٔتا ورد يف كتاب هللا
(تبارؾ وتعاذل) ووقفوا عنده دوف تزيُّد ١تا شاعت تل األفكار ا٠تطَتة وبلغت ما بلغتو حىت
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وخربت ما بناه القرآف
أفسدت على ا١تؤمنُت إٯتاَّنم ،وأفسدت عليهم تصوراهتم لعادل الغيبَّ ،

ٖترر من ا٠توؼ من الطبيعة وا١تتلوقات الغيبيَّة وما إذل ذل ْ ،تيث صار
يف قلوهبم من ُّ
الناس يتحدثوف عن زواج اإلنس ابٞتن والعكس ،٘ٙودرء ح ّد الزان عن َم ْن ادعت َّ
أف َم ْن
 ٘ٙالعبلقات اٞتنسيَّة بُت اإلنس واٞتن ( )Ardat liliىي ضرب من األساطَت انتقل بطريق غَت مباشر من األفكار
البابليَّة إذل القصص الشعيب عند العرب ،ومن ٍب إذل ا٠ترافات اإلسبلميَّة ،فتذكر فيها الشتصيَّات العربيَّة القدٯتة وغَتىا
من األمم األخرى اليت كانت ٙترة ىذا االٖتاد ا١تتتلط ،واٞتاحظ يف اٟتيواف (جٔ ص٘ )ٛوما بعدىا يسفو ىذه
ا٠ترافات وينكرىا ،ويسمى األشتاص الذين يسلموف بصحتها( :علماء السوء) ،ويعمد إذل إغفا٢تم وال يذكرىم إال يف
أيضا الدمَتي جٕ صٕ٘ – مادة سعبلة).
حذر وحيطة (انير ً
وقد وردت يف أعماؿ ٚتعيَّة البحث األثري ا٠تاص ابلتوراة (ـ ٕٛصٖ )ٛبقلم (ر .كامبل ثومبسوف) ويف كتاب
(الفوكلور) (جٕ ص ٖٛٛسنة ٓٓ )ٜٔللسايس أمثلة عن ا١تعتقدات الشعبيَّة اإلسبلميَّة .وإ َّف حقيقة مثل ىذا الزواج
مستمد من القرآف استنادا إذل اآلية ٗ ٙمن سورة اإلسراء ىي قولو (تعاذل)﴿ :واستػ ْف ِزْز م ِن استطَع َ ِ
ك
ص ْوتِ َ
َ َْ َ َْ ْ
ً
ت م ْنػ ُه ْم بِ َ
وأَجلِب علَي ِهم ِِبَيلِ َ ِ ِ
ك و َشا ِرْكهم ِف اْلَمو ِاؿ واْلَو ِ
الد َو ِع ْد ُى ْم َوَما يَعِ ُد ُى ُم َّ
ورا﴾
ْ
َ ْ ْ َْ
َْ َ ْ
ك َوَرجل َ َ ُ ْ
الش ْيطَا ُف إِالَّ غُ ُر ً
(اْلسراء ،)ٙٗ:وغَتىا من اآلايت الكرٯتة األخرى.

اإلسبلمي أثبت بعض العلماء بطبلف ىذا الزواج
ومن جهة نير الشرع
استنادا إذل اآلية (ٕ )ٚمن سورة النحلَ ﴿ :و ّ
ً
اَّللُ
ّ
ات أَفَبِالْب ِ
اج ُكم بنِي وح َف َدةً ورَزقَ ُكم ِمن الطَّيِب ِ
جعل لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَ ْزواجا وجعل لَ ُكم ِمن أَ ْزو ِ
اط ِل يػُ ْؤِمنُو َف
َ
ّ َ َّ
ّْ
َ َ َ َ ََ
ّْ َ
ْ َ ً َ ََ َ
ََ َ
ت ِّ
وبِنِ ْعم ِ
أف اختبلؼ اٞتنس مانع ٭توؿ دونو ،غَت َّ
استنادا على َّ
أف ىذا ال يقره
اَّلل ُى ْم يَ ْك ُف ُرو َف﴾ (النحل ،)ٕٚ:و ً
َ َ
ٚتهور العلماء (طبقات الشافعية للسبكي ج٘ ص ٘ٗ).
أف ٭تِت بن معُت وفقهاء آخرين من أىل السنَّة،

شرعا ،و٦تا يؤيد ذل
و٦تا ىو مثار ا٠تبلؼ استحالة ىذا الزواج ً
ينسبوف ما كاف عليو بعض العلماء الذين ذكروا أٝتاءىم من الذكاء وسرعة ا٠تاطر إذل َّ
احدا من آابئهم كاف من
أف و ً
اٞتن كما يقاؿ (تذكرة اٟتفاظ للذىيب جٕ ص .)ٜٔٗوقد ذكر ابن خلكاف (وفيات رقم َّٖ ،)ٚٙ
أخا
أف
شتصا كاف ً
ً

أيضا( :أْتاث يف فقو اللغة العربيَّة (ٞتولد زيهر جٕ )ٔٓٛ/وحديثًا كتاب مكدوانلد (ا١توقف
ٞتٍت يف الرضاع ،وانير ً

الديٍت واٟتياة يف اإلسبلـ) صٖٗٔ وما بعدىا ،ص٘٘ٔ.
ّ

أف أىل تلمساف يعتقدوف َّ
و٭تكي (الفرديل) َّ
فضبل
احدا من أىل مدينتهم -تويف حديثًا سنة ( -)ٜٔٓٛكانت لو ً
أف و ً

عن زوجتو الشرعيَّة عبلقات جنسيَّة مع جنيَّة (أىل تلمساف ا١تسلمُت) (مستترج من ٣تلة الدراسات البشريَّة
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أحبلها َّإ٪تا كاف جنّػيِّا ،ابعتبار ذل شبهة يُ ْد َرأ اٟتد هبا ،وبلغ الناس يف ىذا األمر ما بلغوه،
حىت كادوا يفقدوف -مع سبلمة اإلٯتاف وصحتو -عقو٢تم كذل  ،وما إذل ذل رمى القرآف،
فالقرآف اجمليد أراد أف يُ ِّبُت لنا َّ
أف ىناؾ ٥تلوقات أخرى غَتان؛ منها ما يتمتع بقوى وعي ،وقد
خوطب ابلقرآف الكرًن كما خوطبنا ،وُكلِّف كما ُكلِّفنا ،لكن ذل ال يعٍت إلغاء الفوارؽ
مسترين لطاعتو،
وىدـ الفواصل بيننا وبُت تل العوادل ،فاهلل قد جعل ا١تبلئكة ْتكمتو ّ
يُسبِّحوف الليل والنهار ال يفًتوف ،ال يعصوف هللا (تعاذل) ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف ،وجعل

اإلنس خلفاء يف األرض ،ومنها خلقهم وإليها يعيدىم ومنها ٮترجهم اترة أخرى ،وجعل فيهم
استعدادات للتَت واستعدادات للشر ،وجعلهم من عادل الشهادة؛ َّ
ألف مهمتهم تتعلق هبذا
العادل ،وتنحصر فيو ،وخلق اٞتن ،وأوجد فيهم استعدادات ٦تاثلة ،وإف كاف أصلهم من انر،
ِ
(جل شأنو) ،وخاطبهم هبذا القرآف الكرًن ،وأرسل ٢تم رسوؿ هللا (صلى هللا عليو
ليُ ّبُت قدرتو ّ
وآلو وسلّم) ولن ٮترجهم كوَّنم تلقوا رسالة -ىي رسالة دمحم بن عبد هللا (صلى هللا عليو وآلو
وسلّم) الرسالة ا٠تا٘تة -من كوَّنم جزءًا من عادل الغيب ،ال يتصل بنا وال نتصل هبم ،وال يؤثر

فينا وال نؤثر فيو ،وعبلقاهتم ابإلنس ال تتجاوز عبلقة الوسوسة بطريق اإل٭تاء والًتغيب
اإلنسي فيما عدا ذل ،
قادرا على التأثَت يف
ا٠تفي ،وليس ّ
ألي منهم سلطاف ٬تعلو ً
ّ
والتزيُت ّ

فبل يتجاوز األمر مستوى الوسوسة وحالتها ،وكل ما دخل إلينا من مداخل الثقافة الشفويَّة
ائيلي على ذل الغيب ٟتكمة أرادىا هللا
ىو إرث إسرائيل ّي٧ ،تم عن انفتاح النسق اإلسر ّ
(جل شأنو) فأعطى سليماف ذل السلطاف الذي ذكره القرآف ِ
سلَْي َما َف ِّ
يح غُ ُد ُّو َىا
َّ
الر َ
َ
﴿ول ُ
َش ْهر ورواحها َش ْهر وأَسلْنا لَو ع ِ ِ
غ
ي يَ َديْ ِو ِبِِ ْذ ِف َربِِّو َوَمن يَ ِز ْ
ي الْقطْ ِر َوم َن ا ْْلِ ِّن َمن يَػ ْع َم ُل بَػ ْ َ
ٌ َ ََ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ َ
شاء ِمن ََّّمَا ِريب وَّتَاثِيل و ِج َف ٍ
ِم ْنػ ُه ْم َع ْن أ َْم ِرََن نُ ِذقْوُ ِم ْن َع َذ ِ
اف
اب َّ
الس ِع ِري * يَػ ْع َملُو َف لَوُ َما يَ َ
َ َ ََ
ود ُش ْكرا وقَلِ ِ ِ ِ
ِ
اسي ٍ
َكا ْْلََو ِ
ي َّ
ور﴾
ات ا ْع َملُوا َ
آؿ َد ُاو َ
اب َوقُ ُدوٍر َّر َ
الش ُك ُ
يل ّم ْن عبَاد َ
ً َ ٌ
واالجتماعيَّة سنة  ،)ٜٔٓٛوقد ْتث العلماء من الوجهة الشرعيَّة مسألة ما إذا كاف للمبلئكة واٞتن حق ا١تِْل
(طبقات الشافعية ج٘ ص.)ٜٔٚ
العقٌدة والشرٌعة فً اإلسالم ،إٌجناس جولدتسٌهر (القاهرة ،مكتبة األسرة1024 ،م) ص.315 : 314
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(سبأ ،)ٖٔ-ٕٔ:كما أعطى موسى تسع آايت بيِنات ﴿ولََق ْد آتَػ ْيػنَا موسى تِسع آَي ٍ
ت
ُ َ َْ َ
ّ
َ
ِ ِ
بػيِنَ ٍ
ورا﴾
اءى ْم فَػ َق َ
اؿ لَوُ فِ ْر َعو ُف إِِّين َْلَظُن َ
يل إِ ْذ َج ُ
ات فَ ْ
َّ
ُّك ََي ُم َ
وسى َم ْس ُح ً
اسأ َْؿ بَِِن إ ْس َرائ َ
(اْلسراء ،)ٔٓٔ:وأالف لداوود اٟتديد ،وجعل اٞتباؿ ِّ
﴿ولََق ْد آتَػ ْيػنَا
تؤوب معو والطَتَ :
اؿ أ َِّوِِب َم َعوُ َوالطَّْيػ َر َوأَلَنَّا لَوُ ا ْحلَ ِدي َد﴾ (سبأ ،)ٔٓ:فتل أمور دل
ض ًال ََي ِجبَ ُ
ود ِمنَّا فَ ْ
َد ُاو َ
الغييب ،وذل االتصاؿ احملدود الذي جرى بينهم
ٗترج ً
أيضا ّ
اٞتن من كوَّنم جزءًا من العادل ّ
(جل شأنو) يف إطار ا٠توارؽ وا١تعجزات.
وبُت سليماف ىو اتصاؿ جرى ْتكمة هللا ّ

ورسالة دمحم (صلى هللا عليو وآلو وسلّم) أعادت األمور إذل نصاهبا ،فهي رسالة ٕتاوزت
موضوع خرؽ السنن والقوانُت اإل٢تيَّة اليت وضعها للكوف والطبيعة ولئلنساف واٞتاف وا١تبلئكة
والشياطُت ،ولكل دابة ىو آخذ بناصيتها ،ولسائر األمم اليت خلقها ،ذل

األمر كلو قد

انتهى وتوقف ،فسليماف حُت دعا أف تُ َس َّتر لو الريح والشياطُت واٞتن قاؿُ ﴿ :م ْل ًكا ال
ِ
َح ٍد ِم ْن بَػ ْع ِدي﴾ (ص ،)ٖ٘:وقد استجاب هللا لدعوتو ،فبل ينبغي أف نتجاوز تل
يَػ ْنػبَغي ْل َ

نص القرآف على شيء من ذل  ،كما َّأان ال ٨تتاج إذل الدخوؿ يف أتويبلت،
اٟتدود إال إذا ّ
فمرة نقوؿَّ :إَّنا البكًتاي أو ا١تيكروابت كما فعل الشيخ دمحم عبده واتبعو الشيخ رشيد رضا،
َّ
وىفوات الكبار على أقدارىم ،وما كاف ما قااله يف ىذا األمر إال ىفوة من ىفوات الكبار،

فاٞتن خلق ال نعلم عنو إال ما وصفو القرآف بو ،وال ينبغي أف نتزيَّد فيو ،ال بثقافة أىل
اٞتاىلي وآدابو وما ورد فيها من
الكتاب وال بثقافة اٞتاىليَّة ،وال بثقافة من أتثروا ابلًتاث
ّ

شعر ونثر ووصف للجن والشياطُت وما إذل ذل  ،وعفى هللا عن ابن تيمية -يرٛتو هللا-

ا١تروايت اليت وردت ٔتا ال يتفق مع القرآف الكرًن ،وقبلت لدى بعض أىل
حينما أتثر ببعض َّ

العلم إلطبلقهم القوؿ يف حجيَّة خِب الواحد ،دوف تفصيل بُت ما يصدؽ القرآف عليو
ويهيمن ،وبُت ما ال يصدؽ القرآف عليو من تل األخبار ،فادعى أو نسب إليو أف جنِّيِّا قد
٘ٚ
اان ينوب عنو يف وعظ السلطاف وأمره وَّنيو ،يف حُت
ُس ِّتر لو وأنَّو كاف يتمثل بو  ،وأحي ً

 ٘ٚوجاء يف ٣تموع الفتاوى البن تيمية .. :ودخلت الشياطُت يف أنواع من ذل  ،فتارة أيتوف الشتص يف النوـ ،يقوؿ
أحدىم :أان أبو بكر الصديق ،وأان ِّ
أتوب رل ،وأصَت شيت  ،وأنت تتوب الناس رل ،ويلبسو فيصبح وعلى رأسو ما
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أتثَّر كثَتوف ٔتا ورد لدى ابن تيميو يف ىذا

يكوف ابن تيمية يف السجن دل يغادر؛ ولذل

األمر ،حىت َّ
أف الشيخ عبد العزيز بن ابز -يغفر هللا -لنا ولو تقبَّل فكرة تلبس اٞتن ابإلنس،
ِ
ِ
ابلرقية الشرعيَّة إلخراج اٞتن من
ونسب إليو أنَّو كاف يعاجل بعض ا١ترضى النفسيُّت والعقليُّت ُ
إنْ ِسي تلبَّس بو أو دخل بناء على ذل  ،و٨تن نقوؿَّ :
حجة على كل إنساف،
إف القرآف َّ
ّ

حجة على القرآف اجمليد ،فإذا قصر القرآف عبلقتهم بناء على
وليس ىناؾ إنساف يُعتِب قولو َّ
ث ال تَػ َرْونَػ ُه ْم﴾
ىذين األمرين؛ يروننا من حيث ال نراىم﴿ :إِنَّوُ يَػ َرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َح ْي ُ
(اْلعراؼ ،)ٕٚ:و َّ
أف بعضهم يُوحي إذل َم ْن ٯتاثلو يف ا١تعصية واال٨تراؼ من اإلنس زخرؼ
س وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم إِ َىل بَػ ْع ٍ
ورا﴾
ض ُز ْخ ُر َ
وحي بَػ ْع ُ
القوؿَ ﴿ :شيَاط َ
ي ا ِْلنْ ِ َ ّ ُ
ؼ الْ َق ْوؿ غُ ُر ً
(اْلنعاـ ،)ٕٔٔ:و َّ
أف ذل اإل٭تاء يتم بطرؽ خفيَّو وليس بطريق مباشر الخًتاؽ النفس
االنسانيَّة ،فذل يعٍت َّ
أف عملهم وأتثَتىم ال يتجاوز الوسوسة ٞتعل اإلنساف يستقبح أشياء
وينفر منها ،أو يستحسنها ويُقبل عليهاَّ ،
ألف الوسوسة ال تتجاوز عمليَّات التزيُت والتحسُت
والتقبيح الوجداين ،وىذه ىي اليت َّ
دؿ القرآف عليهاَ ﴿ :وَزيَّ َن َذلُُم َّ
ص َّد ُى ْم
الش ْيطَا ُف أَ ْع َما َذلُ ْم فَ َ
ّ

ألبسو ،فبل يش

َّ
أف الصديق ىو الذي جاءه وال يعلم أنَّو الشيطاف ،وقد جرى مثل ىذا لعدة من ا١تشايخ ابلعراؽ

مقصوصا .واترة يقوؿ :أان الشيخ فبلف ،فبل يش َّ
أف
واٞتزيرة والشاـ .واترة يقص شعره يف النوـ فيصبح فيجد شعره
ً

الشيخ نفسو جاءه وقص شعره  ...إذل أف قاؿ :كما جرى مثل ىذا رل .كنت يف مصر يف قلعتها ،وجرى مثل ىذا إذل

أين أان ىو ،وأخِب
كثَت من الًتؾ من انحية ا١تشرؽ ،وقاؿ لو ذل الشتص :أان ابن تيمية ،فلم يش ذل األمَت ِّ
رسوال وكنت يف اٟتبس ،فاستعيموا ذل وأان دل أخرج
بذل مل ماردين ،وأرسل بذل مل ماردين إذل مل مصر ً
من اٟتبس ،ولكن كاف ىذا جنيًا ٭تبنا فيصنع ابلًتؾ التًت مثل ما كنت أصنع هبم؛ ١تا جاؤوا إذل دمشق :كنت أدعوىم
إذل اإلسبلـ ،فإذا نطق أحدىم ابلشهادتُت أطعمتهم ما تيسر ،فعمل معهم مثل ما كنت أعمل ،وأراد بذل إكرامي

أين أان الذي فعلت ذل .
ليين ذاؾ ِّ
قاؿ رل طائفة من الناس :فلم ال ٬توز أف يكوف مل ًكا؟ قلت :الَّ .
إف ا١تل ال يكذب ،وىذا قد قاؿ :أان ابن تيمية،
وىو يعلم أنَّو كاذب يف ذل .
٣تموع فتاوى ابن تيمية /التفسَت ٕ.ٛٓ/
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السبِ ِ
اٞتن والشياطُت
َع ِن َّ
يل﴾ (النمل ،)ٕ٘:وىذه كلها ال داللة فيها على فكرة اخًتاؽ ّ
اٞتن أو إان ًاث،
لئلنساف وسكوَّنم يف جسده ،واستمتاعهم ببنات آدـ أو أبنائو ،ذكر ًاان من ّ
ك علَي ِهم س ْلطَا ٌف إِال م ِن اتَّػبػع َ ِ
ِ َّ ِ ِ
ين﴾ (احلجر ،)ٕٗ:فالغواية
َ ََ
س لَ َ َ ْ ْ ُ
ك م َن الْغَا ِو َ
﴿إف عبَادي لَْي َ

مدخل من مداخل الوسوسة والتزيُت؛ َّ
ألَّنا استعداد لذل ؛ ولذل فقد جاء القرآف اجمليد
لش ْيطَا ُف لَ َّما قُ ِ
اؿ ا َّ
ض َي اْل َْم ُر إِ َّف َّ
اَّللَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد
﴿وقَ َ
بذكر ذل ا١تشهد ا١تعجز البليغَ :
ا ْحل ِّق وو َع ْدتُ ُكم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُكم وما َكا َف ِِل َعلَْي ُكم ِمن س ْلطَ ٍ
استَ َج ْبػتُ ْم ِِل﴾
اف إِال أَ ْف َد َع ْوتُ ُك ْم فَ ْ
ْ ْ ُ
ْ ََ
ْ
َ ََ
(إبراىيم ،)ٕٕ:فسلطانو قد ا٨تصر يف دعوتو بطريق الوسوسة ا٠تفي واإل٭تاء ا٠تفي كذل ،
وتكوف االستجابة إذا كاف االنساف من الغواة أو َم ْن يف إٯتاَّنم شرؾ﴿ :إِال أَ ْف َد َع ْوتُ ُك ْم
فَاستجبػتم ِِل فَال تَػلُوم ِوين ولُوموا أَنْػ ُفس ُكم ما أ َََن ِِبُ ِ
ت
ص ِرِخ َّي إِِّين َك َف ْر ُ
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنْػتُ ْم ِِبُ ْ
ْ
َ ْ َ
ُ َ ُ
َْ َُْْ
وف ِمن قَػبل إِ َّف الظَّالِ ِمي َذلم َع َذ ِ
ِِبَا أَ ْشرْكتُم ِ
يم﴾ (إبراىيم ،)ٕٕ:وقد ذكر هللا (تبارؾ
ٌ
َ ُْ
اب أَل ٌ
َ ُ
ْ ُْ
َّ ِ
ين َخ َر ُجوا ِم ْن ِد ََي ِرِى ْم بَطًَرا
وتعاذل) لنا ما فعل الشيطاف ٔتشركي قريشَ ﴿ :وال تَ ُكونُوا َكالذ َ
يل َِّ
ِ
َوِرََئ َء الن ِ
ٌ*وإِ ْذ َزيَّ َن َذلُ ُم َّ
ص ُّدو َف َع ْن َسبِ ِ
اَّلل َو َّ
الش ْيطَا ُف أَ ْع َما َذلُ ْم
َّاس َويَ ُ
اَّللُ ِِبَا يَػ ْع َملُو َف َُّميط َ
ِ
ِ
َّاس وإِِّين جار لَ ُكم فَػلَ َّما تَػر ِ ِ ِ
ص َعلَى
َوقَ َ
اءت الْفئَػتَاف نَ َك َ
ب لَ ُك ُم الْيَػ ْوَـ م َن الن ِ َ َ ٌ ْ
ََ
اؿ ال غَال َ
اَّللُ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اَّللَ َو َّ
اؼ َّ
اب﴾
َع ِقبَػ ْي ِو َوقَ َ
َخ ُ
اؿ إِِّين بَ ِريءٌ ِمنْ ُك ْم إِِّين أ ََرى َما ال تَػ َرْو َف إِِّين أ َ
(اْلنفاؿ ،)ٗٛ-ٗٚ:فهو ابلرغم من معصيتو هلل ،وعدـ سجوده آلدـ ،ونفيو من اٞتنَّة،
اؼ َّ
اَّللَ﴾ ،يف حُت يتجاوز ا١تشركوف والعصاة العتاة
َخ ُ
وإعبلف ٗتليده يف النار ،قاؿ﴿ :إِِّين أ َ

ىذا ا١تستوى ،مع أنَّو ال يُيأس من رٛتة هللا ،فذل الشيطاف الذي مقتو هللا وجعل مصَته
ا٠تلود يف النار؛ ال ينكر أنَّو ٮتاؼ هللا ،وقد ينتهي من الوسوسة ٍب يفارؽ َم ْن وسوس ٢تم وال
يفي أبي وعد وعدىم إايه ،ومع ذل  ،ومع كل ىذه اآلايت البيِّنات ،إال َّ
أف ا١تسلمُت قد
ٔتروايت وآاثر ال يصدؽ القرآف عليها ،دوف نير
ىجروا القرآف الكرًن وانصرفوا لغَته ،وأخذوا َّ
إذل ىيمنتو وضرورة إخضاع كل شيء لوجهتو؛ ولذل وجدان ىذه القضيَّة موضع استغبلؿ
فمرة نُ ْستَ ْد َرج لتأويبلت ال يتقبلها
شديد منذ تراجعنا وتقدُّـ الغرب علينا ،واحتكاكنا بوَّ ،

أمورا قد تؤدي إذل الكفر ونفي ما جاء القرآف بو؛ كما فعل كثَت من
كتاب هللا ،ومرة ننفي ً
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(جل شأنو) وٮتًتؽ
ا١تلحدين َ
وم ْن أتثروا هبم ،ومنا َم ْن يؤمن بتأثَت للجن يتجاوز أقدار هللا ّ
اٞتٍت من اإلنسيَّة اليت ٮتتارىا ويدخل فيها ،وقد ٖتمل منو ،وال يرى
سننو وقوانينو ،فيتزوج ّ
بعض الفقهاء يف ذل شيئًا ،وبعضهم صار يدَّعي َّ
أف اٞتن قد أمره ابلسرقة ،وابلرشوة ،وقد
ٔتروايت دل تفهم على وجهها ،أو دل تنكشف ٢تم
بلغ من ٕتاوز الناس لكتاب هللا واىتمامهم َّ

العرافوف والكهنة اٞتدد من الذين ينسبوف
عللها يف أسانيدىا ومتوَّنا ،أف صار أولئ
َّ
الرقاة ،الذين يستعملوف ما ُٝتي ابلرقية إذل احملاكم ،ليستنطقهم قضاة اٗتذوا
أنفسهم إذل فئة ّ
كتاب هللا وراءىم ظهرِّاي وىجروه ،ودل أيهبوا بتصديقو وال ىيمنتو.

قاض مر ٍ
مطوال عن ٍ
تش تناوؿ رشوة ٔتبلغ كبَت ،بلغ
مقاال ً
فقد نشرت جريدة عكاظ السعوديَّة ً
ي ،فادعى القاضي ا١ترتشي أنَّو دل يكن ىو ا١ترتشي اٟتقيقي ،ولكن
ستمائة ألف رايؿ سعود ّ

جنيِّا ركبو وأغراه بقبوؿ الرشوة ،و َّ
أف مبلغ الرشوة نفسو دل يتسلمو ىو ،وال يوجد لديو ،ويتهم

قرينو اٞتٍت أنَّو قد أخذ الرشوة لنفسو أو ٨تو ذل

من ٗتريف ،ويقبل القاضي ذل

منو،

ويستدعي رقاة ليستنطقوا اٞتٍت ا١تتلبس ابلقاضي ا١ترتشي ،ويتحدثوا إليو ،ويُقر أنَّو ىو من
أغرى القاضي بقبوؿ الرشوة ،وحينما ُسئل الراقياف عما إذا أخِبىم ذل اٞتٍت ٔتوضع ا١تاؿ
أو دل يفعل فاعتذرا َّ
أبف ىذا قد أصبح من أسرار احملكمة ال ٯتكنهم البوح بو ،وإذا بلغ اٟتاؿ

فإف من الصعب جدِّا أف نقوؿَّ :
أبمة ىذا ا١تبلغَّ ،
شم رائحتها أو
َّ
إف اإلسبلـ الصحيح قد ّ
مشَّت رائحتو.
إنَّنا نعتقد َّ
أف الذين يُشيعوف ىذه األمور ويعززوَّنا ،و٬تعلوف منها حقائق واقعيَّةَّ ،إ٪تا ىم
ِّ
٥تربوف ومدمروف وسفهاءٕ ،تاوزوا القرآف وٕتاوزا سنن ا١تصطفى (صلى هللا عليو وآلو وسلّم)
األمة
ابتِّباعو والتمس بو ،وانصرفوا وراء ا٠ترافة بوحي من شياطُت اإلنس من أعداء ىذه َّ
الذين يعملوف ليل َّنار لنهب ثرواهتا و٘تزيق كياَّنا وتدمَت مقوماهتا ،وجعلها َّأمة من اجملانُت
و ِّ
ا١تترفُت وا١تشعوذين والدجالُت؛ ليسهل الضح عليها واالستبداد بشؤوَّنا ،حىت تصبح

دولة بٍت إسرائيل ال من النيل إذل الفرات فقط ،ولكن من احمليط األطلسي حىت ا٠تليج

الفارسيَّ ،
فإف َّأمة يبلغ بقضاهتا و٤تاكمها األمر ىذا ا١تستوى ال ٯتكن أف تكوف ٢تا فاعليَّة،
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سَتىا ٣تموعة من
وال ٯتكن أف هتتم بشرعيَّة أو شريعة أو قيم أو دينَّ ،إَّنا َّأمة من السوائم ،تُ ِّ

الشياطُت ومن اٞتن ،ومن الشهوات والرغبات ،ومن عناصر الفساد واإلفساد ،أعاذان هللا

الكرًن من ذل .
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ا١توضع الثاين:
وحرموا على
التفت بعد ىذه اآلية إذل اليهود الذين شاهبوا ا١تشركُت يف بعض اٞتوانبَّ ،
و ُ
بعضا آخر ابفًتاءات نسبوىا إذل أبيهم إسرائيل أو غَته من
أنفسهم بعض األمور ،وأابحوا ٢تا ً
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
يل إَِّال َما
وهبتاانَّ ،
زورا ً
األنبياء ً
ورد هللا عليهم ذل يفُ ﴿ :ك ُّل الط َعاـ َكا َف ح ِّال لبَِِن إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وىا إِ ْف ُك ْنػتُ ْم
يل َعلَى نَػ ْف ِس ِو م ْن قَػ ْب ِل أَ ْف تُػنَػ َّز َؿ التػ َّْوَراةُ قُ ْل فَأْتُوا ِبلتػ َّْوَراة فَاتْػلُ َ
َح َّرَـ إ ْس َرائ ُ
ِِ
حرـ
(جل شأنو) ما َّ
ي﴾ (آؿ عمرافَّ ،)ٜٖ:أما بعد أف نزلت التوراة فقد ذكر َّ
صادق َ
َ
َّ ِ
ادوا َح َّرْمنَا ُك َّل ِذي ظُُف ٍر َوِم َن الْبَػ َق ِر َوالْغَنَ ِم َح َّرْمنَا َعلَْي ِه ْم
ين َى ُ
﴿و َعلَى الذ َ
عليهم ،فقاؿَ :
اى ْم بِبَػغْيِ ِه ْم َوإِ ََّن
ور ُُهَا أَ ِو ا ْحلََو َاَي أ َْو َما ا ْختَػلَ َ
وم ُه َما إَِّال َما َٔتَلَ ْ
ط بِ َعظ ٍْم ذَلِ َ
ك َج َزيْػنَ ُ
ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
ات أ ِ
ِ َّ ِ
لَ ِ
ادوا ح َّرْمنَا َعلَْي ِهم طَيِب ٍ
ِ
ت َذلُْم
ُحلَّ ْ
َ
ْ َّ
ين َى ُ َ
صادقُو َف﴾ (﴿ ،)ٔٗٙفَبظُل ٍْم م َن الذ َ
وبِص ِّد ِىم َعن سبِ ِ ِ
اَّلل َكثِريا﴾ (النساءُ ﴿ ،)ٔٙٓ:كلُوا ِمن طَيِب ِ
ات َما َرَزقػْنَا ُك ْم َوَال تَطْغَ ْوا
ْ َّ
َ َ ْ ْ َ
يل َّ ً
ضِب فَػ َق ْد ىوى*وإِِّين لَغََّف ِ
آم َن
ضِب َوَم ْن َْحُيلِ ْل َعلَْي ِو غَ َ
فِ ِيو فَػيَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
ار ل َم ْن ََت َ
ٌ
ب َو َ
ََ َ
"وإان ِ
و َع ِمل ص ِ
احلًا ُمثَّ ْاىتَ َدى﴾ (طوٍ ،)ٕٛ-ٛٔ:ب قاؿ مع ِّقبُا على التحرًنَّ :
لصادقوف"،
َ َ َ
يبُت ألمتنا نعمتو البالغة السابغة يف َّ
أف منطلق التشريع فيها ىو منطلق التشريف والرٛتة
فهنا ِّ
والتتفيف ورفع اٟترج ودفع اإلصر واألغبلؿ ،يف حُت َّ
أف منطلق التحرًن يف شريعة بٍت

اليهودي ،واعتِب
اإلسبلمي و
ا١تعجل بناءً على اختبلؼ النسقُت
إسرائيل كاف التأديب واٞتزاء َّ
ّ
ّ

(جل شأنو) ٢تم ببغيهم وٕتاوزىم حدود ما أنزؿ هللا.
ٖترًن ىذه األمور جزاءً منو ّ

وؾ﴾ فيما ذكرت ٢تم من شريعتهم اليت ٭ترصوف
ٍبّ جاءت اآلية ( )ٔٗٚلتقوؿ﴿ :فَِإ ْف َك َّذبُ َ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ي﴾ ،فقل:
ْسوُ َع ِن الْ َق ْوـ ال ُْم ْج ِرم َ
على إخفائها ﴿فَػ ُق ْل َربُّ ُك ْم ذُو َر ْٔتَة َواس َعة َوَال يُػ َر ُّد َِب ُ
ربكم ذو رٛتة واسعة ،ومع سعة رٛتتو فإنَّو ال يُرد أبسو عن القوـ اجملرمُت.
ٍب ينتقل السياؽ بنا إذل نوع آخر من أنواع اجملادلة اليت أتقنها أولئ ا١تشركوف وحلفاؤىم من
أىل الكتاب لتِبئة أنفسهم من اإلجراـ يف حق هللا (سبحانو وتعاذل) حُت ينازعونو اٟتاكميَّة
والتشريعِ ،
احتجاجا ألنفسهم فيما يزعموف ،وتِبئة ٢تا ،وإلقاء
ويسجل ما يدور يف أوساطهم
ّ
ً
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(جل شأنو) سلطانو (تبارؾ وتعاذل)
للمسؤوليَّة يف خروجهم على أحكاـ هللا ،ومنازعتو ّ
فيقوؿ﴿ :سيػ ُق ُ َّ ِ
اء َّ
آب ُؤََن َوَال َح َّرْمنَا ِم ْن َش ْي ٍء
ََ
اَّللُ َما أَ ْش َرْكنَا َوَال َ
وؿ الذ َ
ين أَ ْش َرُكوا لَ ْو َش َ
ك َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ْسنَا قُ ْل َى ْل ِع ْن َد ُك ْم ِم ْن ِعل ٍْم فَػتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِ ْف
َك َذل َ َ
ين م ْن قَػ ْبل ِه ْم َح َّىت ذَاقُوا َِب َ
َ
صو َف﴾(اْلنعاـ ،)ٔٗٛ:فبل الشرؾ -الذي ىو أساس
تَػتَّبِعُو َف إَِّال الظَّ َّن َوإِ ْف أَنْػتُ ْم إَِّال َِتْ ُر ُ
التصرؼ يف األحكاـ ْتسب الرغبات وا٢توى ٦تا يعًتفوف بفعلو ،بل
ا١تشاكل ومنبعها -وال ُّ
ينسبوف ذل كلّو إذل هللا (تعاذل) ليتدعوا أنفسهم وٚتاىَتىم والبسطاء من الناس ،ويو٫توىم
َّ
أبَّنم وىم يشِّرعوف ما دل أيذف بو هللا دل ٮترجوا عن مشيئتو؛ إذ لو شاء ١تنعهم ابٞتِب واإلكراه

من ذل  ،وما داـ دل يفعل ذل فهذا يعٍت أنَّو عنهم راض!! وىم يتبلعبوف ىنا يف قضيَّة
و٭تتجوف بػ«اٞتِبيَّة» واٞتِب والقدر على ما
«األمانة» ،أمانة اٟتريَّة واالختيار اإلنساينّ،
ُّ
يفعلوف من جرائم ،ويريدوف أف يفحموا ا١تصلحُت ويقولوا ٢تم أبنَّنا ما خرجنا عن دائرة ا١تشيئة

اإل٢تيَّة يف كل ما ارتكبناه من جرائم ومعاص ،بل ما نزاؿ بداخلها ،ويرد هللا (تبارؾ وتعاذل)

ابلوىم ،ويسائلهم :قل ىل عندكم من علم ٔتا ت ّدعوف فتترجوه لنا لنقتنع ٔتا
عليهم ابلعلم ال َ
تدَّعوف وتقولوف؟! ومن ا١تعلوـ َّأَّنم ال ٯتلكوف غَت األوىاـ ،وإف ىم إال ٮترصوف ،فيقوؿ ٢تم

أي عل ٍم أو أاثرةٍ من علم -فقد
(جل شأنو) :أما وقد عجزًب -وال بد أف تعجزوا عن تقدًن ّ
ّ
وٗترصاتكمَّ ،أما هللا (تبارؾ وتعاذل)
ثبت أنَّكم ال تتِّبعوف إال ظنونكم السيئة وأوىامكم ا١تريضة ُّ

فلو اٟتجة البالغة ،ولو الِباىُت الساطعة ،والعلم الذي أحاط بكل شيء ،فلو تعلَّقت مشيئتو
ا١تسترات اليت تتحرؾ وتتصرؼ بقوانُت مودعة
ٔتا تفعلوف ،وصادر حرَّايتكم ،ألصبحتم من َّ
فا١تنطقي وا١تعقوؿ وا١تبلئم للحكمة اإل٢تيَّة أف يكرىكم ويستركم لسبيل ا٢تداية،
فيها ،وآنذاؾ
ّ
عامة صارمة جِبيَّة
فلو شاء؛ أي :إكراىكم على شيء ،ومعاملتكم مثل َّ
ا١تسترات بقوانُت َّ
(جل شأنو) ال يرضى لعباده الكفر ،وال يرضى ٢تم اتِّباع
ال تقاوـ ألكرىكم على ا٢تداية؛ ألنَّو ّ
اٟتجة يطالبهم بشيء أقل من
و٭تِّرموف ،وبعد أف ُ٭تبط ىذه َّ
ا٢توى والشيطاف فيما ُ٭تلِّوف ُ

شهودا -يشهدوف ٢تم َّ
حرـ
ذل  ،فيدعوىم ألف أيتوا بشهدائهم -إف كانوا يعرفوف
أف هللا َّ
ً
حرموىا على أنفسهم!! فإف افًتوا كعادهتم ،واختلقوا شهداء ،أو شهد
ىذه األشياء اليت َّ
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بعضهم لبعض كما ىي عادة الكفار وا١تنافقُت ،فبل تشهد معهم؛ َّ
ألف موقف مغاير ،مع
علم يقيٍت ال تزيلو شهادات الزور وال الشهادات ا١تتتلقة ا١تفِبكة﴿ :وال تَػتَّبِع أ َْىو َّ ِ
ين
اء الذ َ
َ
ْ ََ
ّ
َك َّذبوا ِِبَيتِنا والَّ ِذين ال يػ ْؤِمنو َف ِب ِ
ْلخ َرةِ َو ُى ْم بَِرِّبِِ ْم يَػ ْع ِدلُو َف﴾(اْلنعاـ ،)ٔ٘ٓ:و َّ
كأف ا٠تطأ
ُ ََ َ َ ُ ُ
األوؿ الذي ارتكبوه وقادىم إذل تل ا١تهال َّأَّنم جعلوا شركاءىم يف مقابلة هللا (تعاذل)،
(جل شأنو) ،وىو ال يعدلو شيء وال يشبهو شيء من تل ا١تتتلقات،
وجعلوىم معادلُت لو ّ

كما َّ
أف عدـ إٯتاَّنم ابآلخرة أعطاىم اٞترأة على اتباع ا٢توى واختبلؽ األحكاـ ونسبتها إذل
حرـ ربكم
هللا (تبارؾ وتعاذل) ٍب أيمر هللا رسولو ً 
قائبل" :قل"؛ أي ٢تم" ،تعالوا أتل ما ِّ
ِِ
ِ ِ ِ
سا ًَن َوالَ
عليكم" ﴿قُ ْل تَػ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَـ َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَالَّ تُ ْش ِرُكواْ بو َش ْيػئًا َوبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ِ
ٍ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها َوَما بَطَ َن
تَػ ْقتُػلُواْ أ َْوالَ َد ُكم ّم ْن ْإمالَؽ ََّْن ُن نَػ ْرُزقُ ُك ْم َوإِ ََّي ُى ْم َوالَ تَػ ْق َربُواْ الْ َف َواح َ
صا ُك ْم بِ ِو لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف﴾
اَّللُ إِالَّ ِب ْحلَِّق َذلِ ُك ْم َو َّ
س الَِِّت َح َّرَـ ّ
َوالَ تَػ ْقتُػلُواْ النَّػ ْف َ
(اْلنعاـ ،)ٔ٘ٔ:وىو صاحب اٟتق يف التشريع والتحرًن والتحليل ،بل َّ
إف ىذه الصبلحيَّة -
يتمرغوف فيو" :أال
(جل شأنو) فيذكر ٢تم ً
أوال :الشرؾ الذي َّ
صبلحيَّة التشريع -منحصرة فيو ّ

تشركوا بو شيئًا" ،فالشرؾ ىو أساس الببلء ومنطلق اال٨ترافات ،مث اإلحساف إذل الوالدين
قاطعا ،ووضع ىذه اٞترٯتة ،جرٯتة اإلساءة
أبي منهما ،وٖترًن ذل ٖترٯتًا ً
والنهي عن اإلضرار ٍّ

تنبيها من القرآف الكرًن إذل ىؤالء بوجوب
أي من الوالدين بعد جرٯتة الشرؾ مباشرًة؛ ً
إذل ٍّ
ُّ
وم ْن الذي خلقهم وأنشأىم ورَّابىم ،وجعل منهم شيئًا
تذكر كيف جاؤوا إذل ىذه اٟتياةَ ،
مذكورا بعد أف دل يكن أحد منهم شيئًا مذكوراِ ِ ِ َ :
س ًاَن﴾ (البقرة ،)ٖٛ:مث
﴿وبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ً
ً
يردفها ّترٯتة اثلثة ِّ
٭ترمها ٦-تا كانوا ٯتارسوف -وىي جرٯتة قتل األوالد ووأدىم خوفًا من اٞتوع
﴿وَال تَػ ْقتُػلُوا أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍؽ ََْن ُن نَػ ْرُزقُ ُك ْم
واإلمبلؽ لعدـ إٯتاَّنم ابهلل (تعاذل) ،فيقوؿَ :
َوإِ ََّي ُى ْم﴾ (اْلنعاـ ،)ٔ٘ٔ:فلستم ا١تسؤولُت عن أرزاقهم ،كما أنَّكم دل تكونوا مسؤولُت عن

طبيعي جعلو هللا إل٬تاد ىؤالء األوالد،
خلقهم ،وكل ما ىو لكم يف ىذا األمر أنَّكم سبب
ّّ
معجز بُت البدء ابلنهي عن الشرؾ واألمر ابإلحساف للوالدين ،ا١تشتمل على
والتناسب
ٌ
ألي منهما ،واألمر ْتماية األوالد وعدـ قتلهم أو التتلُّص منهم خشية
النهي عن اإلساءة ٍّ
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ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها َوَما بَطَ َن﴾،
﴿وَال تَػ ْق َربُوا الْ َف َواح َ
ضيق الرزؽٍ ،ب أيٌب بقاعدة كليَّةَ :
والفواحش ٚتع فاحشة ،وىي السيِّئة اجملاوزة ٟتدود السيءَّ ،
فكأَّنا سيِّئة تضاعفت حىت

فحشتَّ ،إما بطريقة ارتكاهبا أو ابلقصد والتصميم الذي اتصف بو فاعلهاْ ،تيث جعلها
٣تاوزة ٟتدود السيِّئة ،فتصبح شائعة منتشرة ال ٯتكن االعتذار عنها أو القوؿ أبنَّو ارتكبها

مغلواب على أمره ،أو بناء على ٍ
ضغط َّما ،وفيها إ١تاح إذل مراتب السيِّئات والذنوب ،فهناؾ
ً
ً
ٍ
بيروؼ ٥تففة ،يصعب معها أف يوصف فعلو
ذنوب وسيئات قد يقع اإلنساف فيها ٤تاطًا
ٍ
بيروؼ مشدَّدة كما
أبنَّو قد فحش؛ أي جاوز اٟتدود كلها ،أو أف يكوف الذنب ٤تاطًا
الًتصد ،وما
نسميو يف لغة القانوف اليوـ؛ أبف يشتمل على القصد والتصميم وسبق اإلصرار و ُّ
(جل شأنو)
شاكل ذل ٦تا يعتِب -يف قوانُت اٞترائم -من اليروؼ ا١تشدَّدة ،فكأنَّو ّ
حد الفحش؛ َّ
ابستعماؿ ىذا اللفظ ا١تعجز أراد أف يُنبِّو َّ
ذنواب قد ال تبلغ َّ
ألَّنا دل
أف ىناؾ ً
ذنوب قد يتوب اإلنساف منها أو يرجع عنها أو يستغفر

تتجاوز حدودىا العرفيَّة ،وتل
فتتحوؿ إذل فاحشة تستحق ا١تقت
ذنواب أخرى تتجاوز اٟتدود،
َّ
فيغفر هللا لو ،لكن ىناؾ ً
نوع من اإلدماف أو ا١تداومة واالستمرار ،كما َّ
أف ٚتعها ال
اإل٢تي ،وقد تؤدي ابلفاعل ٢تا إذل ٍ
ّ
فأي ٍ
يتحوؿ إذل فاحشة -سواء
ذنب ٯتكن أف َّ
٭تصرىا ّترٯتة الزان ،كما قد يتوىم البعضّ ،
أكاف يف ا١تاؿ أو السلوؾ أو سوا٫تا -إذا جاوز بو صاحبو اٟتدَّ ،واقًتف ٔتا ٬تعل منو فاحشة،

ؤتا َّ
أف الذنوب منها ما ييهر للناس ومنها ما قد يكوف يف ابطن اإلنساف وقلبو؛ مثل قضااي
العقيدة ،فقد ٚتعهاٍ ،ب قسمها إذل نوعُت :ما ظهر منها وما بطن.
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احلاكميَّة كمفهوـ ُتريضي
اإلسبلمي يف كثَت من
فكيف برزت ا١تفاىيم والتطورات األخَتة اليت سادت فصائل العمل
ّ
أ٨تاء العادل واليت بدأت تعلن شعار «احلاكميَّة اْلذليَّة» ،وتتوثَّب إذل السلطة ابٝتها ،وتؤكد

َّ
أف اإلسبلـ يقوـ على ىذه الفكرة أو يلتزـ هبذا االٕتاه؟!

َّ
امتدادا ٟتركات كفاح وجهاد
إف اٟتركات اإلسبلميَّة ا١تعاصرة َّإ٪تا ِى َي حركات مثلَّت
ً
األمة ا١تسلمة ا١تتتلفة من الكافر
سبقتها .تل اٟتركات اليت قادت عمليَّات ٖترير أقاليم َّ

األمة من قوى
ا١تستعمر ومن عدوانو عليها ،وقد أخذت تل اٟتركات تستعمل كل َما لدى َّ
األمة للنضاؿ والكفاح
الثقايف يف دفع َّ
وطاقات وقدرات ،موظفة كل تراث َّ
األمة الفكري و ّ
ورص صفوفها لتتمكن من التغلُّب على أعدائها وٖترير أراضيها وإعادة سابق عزىا و٣تدىا

وتغَتت الوجوه
األمة يف إخراج الكافر ا١تستعمرَّ ،
واستعادة موقعها يف الوجود .و٧تحت َّ

وأقيمت حكومات عرفت ابٟتكومات الوطنيَّة ،وٖتقق استقبلؿ ُجل أو كل تل البلداف اليت

وتغَتت طبيعة العبلقات بُت تل
سادىا االستعمار .وأخذ االستقبلؿ
أشكاال ٥تتلفة َّ
ً

امتدادا لتل اٟتركات
اإلسبلمي اليت تعتِب
األقاليم والبلداف وبُت سواىا ،ولكن فصائل العمل
ً
ّ
جهودا وتضحيَّات كبَتة يف سبيل الوصوؿ إذل حالة التحرير من
الرائدة والقائدة اليت قدمت
ً
اآلخر فوجئت َّ
األمة وإعادة
أبف سائر األىداؼ والشعارات اليت استعملت يف عمليَّة ٖتريض َّ

الفاعليَّة ٢تا وتعبئتها وحشد طاقاهتا من أجل التحرير ،قد أحبطت أو دل تتحقق ابلشكل
الَّ ِذي كانت أتمل أف تتحقق عليو ،فأصيبت ٓتيبة أمل أدت هبا إذل أف تستأنف جهادىا
اترٮتي يتعلق ٔتواريث السلطة واٟتكم،
وكفاحها أبشكاؿ ٥تتلفة ،وألسباب وظروؼ بعضها
ّ
وبعضها معاصر يتعلق ابلفًتة االستعماريَّة وسيادة ا١تفاىيم الغريبة للدولة واٟتكم والسلطة

خاصة ١تفاىيم الدولة القوميَّة أو اإلقليميَّة و١تفاىيم السلطة .صيغت
والقوة سادت تصورات َّ
اإلسبلمي ومقوماتو،
بعيدا عن ا١تؤثرات الفكريَّة للتصور
تل ا١تفاىيم وتل العقوؿ ً
ّ

وخصائصو اٟتقيقيَّة.
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ويف ىذا اإلطار أو األجواء بدأت اٟتركات اإلسبلميَّة ا١تعاصرة نضا٢تا وكفاحها ىذه ا١ترة يف

إطار الداخل ٤تاولة منها لتحقيق األىداؼ اليت َما استشهد اآلابء إال من أجلها سواء يف
اٞتزائر ،أو مصر أو ا٢تند ،أو العراؽ أو يف أي بلد إسبلمي ،واعتِبت ىذه اٟتركات َّ
أف
ّ

األمة قد أحبطت ىذه ا١ترة على أيدي أانس من أبناء الببلد ،فكاف ال بد من ٤تاولة
أىداؼ َّ
األمة من جديد ،ورص صفوفها مرة أخرى ٠توض جولة جديدة من نضاؿ
إعادة الفاعليَّة إذل َّ

وكفاح ٯتكن أف يساعد على ٖتقيق ىذه األىداؼ األساسيَّة اليت كانت قد وضعت لتحقيق

يعي وغَت ذل  ،فلجأت تل اٟتركات
األمة وٖتريرىا وٖتقيق االستقبلؿ
وحدة َّ
ّ
الثقايف والتشر ّ

الثقايف ٟتركات اإلسبلـ اليت سبقتها لكي توظف ذل الرصيد كلّو يف
إذل الرصد
ّ
الفكري و ّ
عمليَّات ٥تتلفة ،منها عمليَّات تستهدؼ التحريض وإعادة الفاعليَّة .وأخرى تستهدؼ الدفع
إلعادة التحرؾ ،واثلثة تستهدؼ إ٬تاد القوى الفاعلة القادرة على إحداث التغيَت ابٕتاه تل
األىداؼ الكِبى اليت دل يتحقق منها إال نزر يسَت ،فكانت تل األنيمة البديلة واليت يقوـ
عليها أانس من أبناء البلداف ا١تسلمة يتكلموف لغاهتا وينتسبوف إذل تل

الشعوب ،قد

يدا من االلتصاؽ ٔتن كافحت
استبدلت كل تل األىداؼ أبىداؼ حداثيَّة تستهدؼ مز ً
األجياؿ السابقة لكي تتتلص منو ومن سلطانو ،فهناؾ تبعيَّة يف االقتصاد وىناؾ تبعيَّة

ومؤسسيَّة ونيميَّة ،ويف ظل تل األوضاع كاف الدعاة ٭تاولوف أف يستتدموا
ثقافيَّة وفكريَّة َّ
كل أسلحتهم التحريضيَّة والبنائيَّة منها فمما طُرح َّ
أف ىذه السلطات القائمة أو اليت جاءت
الياىري لؤلقاليم ا١تسلمة اليت ٖتكمها َّ
فإَّنا
بديلة رغم ٘تتعها ابألٝتاء اإلسبلميَّة ،وانتمائها
ّ
َّ
ألف
أنيمة جاىليَّة مغتصبة لسلطة ال تستحقها؛ فتل السلطة ِى َي سلطة إ٢تيَّة ،وذل
اٞتماعات دل تستطع أف تقوؿ :اغتصبت ىذه األنيمة سلطة ِى َي أوذل هبا أو ِى َي من
يستحقها ،فكاف ال بد من إ٬تاد قيمة عليا أو شيء ٯتكن أف تتحرؾ اٞتماىَت ابٕتاىو،

ويرتبط إبٯتاَّنا ؤتستوايهتا ا١تعرفيَّة وقدراهتا ،فكاف طرح أفكار «اْلاىليَّة واحلاكميَّة» من أىم

الوسائل اليت ٯتكن أف ٖتقق ىذا األمر.

58

بدأت ىذه اٟتالة يف الباكستاف .والباكستاف ٪توذج جيد للدراسة يف ىذا اجملاؿ .كبيئة برزت
وٓتاصة أيب األعلى ا١تودودي  -رٛتو هللا  -ىذه
فيها على ألسن القيادات اإلسبلميَّة ىناؾ
َّ
األفكار أفكار «اْلاىليَّة» و «احلاكميَّة» .فالباكستاف كانت جزءًا من ا٢تند الكِبى وكاف
وحكاما للهند حىت جاء الغزو الِبيطاين،
ا١تسلموف يعيشوف يف تل البلداف قبل قرنُت سادة
ً

الديٍت والعرقي وغَته،
فحو٢تم إذل ٣ترد أقليَّات مضطهدة تعاين شىت أنواع االضطهاد
ّ
فاضطرت القيادات اإلسبلميَّة –آنذاؾ -أف تنادي بدولة مستقلة عن ا٢تند ،فكانت والدة
ابكستاف يف إطار تصور إلقامة حكومة مسلمة تنصف ا١تسلمُت وتعيد ٢تم حرَّايهتم وٕتعلهم

قادرين على أف يعيشوا آمنُت يف دولة إسبلميَّة مستقلة .وقامت الدولة بعد كل تل
التضحيات اٞتساـَّ ،
فكأف ا١تسلمُت ضحوا يف ابدئ األمر مع بقيَّة ا٢تنود لتحرير ا٢تند من
االستعمارٍ ،ب عندما دل تتحقق آما٢تم يف إطار االستقبلؿ قاموا مرة أخرى ٔتحاولة التحرر من

خاصة هبم ،وكل آما٢تم أف تكوف ىذه الدولة
السلطة الوطنيَّة اليت قامت يف ا٢تند وإقامة دولة َّ

إسبلميَّة شرعيَّة تتوافر ٢تا كل مقومات الشرعيَّة يف إطار اإلسبلـ .وقامت الدولة وإذا هبا ال
ٗتتلف عن سواىا :دولة ٖتاوؿ أف تكوف دولة قوميَّة يف إطار سيادة ىذه ا١تفاىيم الغربيَّة
بلمي ىناؾ ٔتا يشبو ا٠تديعة
ا١تعاصرة ،وإذا هبا تتنكر لوعودىا َّ
لؤلمة .وشعر قادة العمل اإلس ّ

فبدأوا عمليَّة نضاؿ اثلثة من أجل الوصوؿ إذل الدولة اليت كانوا ٭تلموف إبقامتها يف إطار
صراعهم وكفاحهم ونضا٢تم ،ويف ٣تاؿ تصحيح األوضاع ،طرحت مفاىيم اٞتاىليَّة واٟتاكميَّة
إسبلمي.
اإل٢تيَّة يف ىذا اإلطار يف وسط
ّ

إذا انتقلنا إذل جزء آخر من العادل اإلسبلمي شاع فيو ىذا ا١تفهوـ وىو مصر٧ ،تد َّ
أف مصر
ّ

كثَتا عن ظروؼ ابكستاف .ولكنَّها تتفق معها يف بعض اٞتوانب.
قد مرت بيروؼ ٗتتلف ً
فاإلسبلميُّوف ىناؾ قد سا٫توا يف عمليَّات الكفاح ضد احملتل يف ٥تتلف األطوار ،فكاف ٢تم
أثرىم يف ثورة عرايب ،وكانت ٢تم مسا٫تاهتم يف ثورة «سنة  ،»ٜٜٔٔوكانت ٢تم مسا٫تاهتم
يف سائر اٟتركات النضاليَّة ،ومنها ٤تاولة ٖترير القناؿ ،وٖترير مصر من سبعُت أل ًفا من اٞتنود
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الِبيطانيُت الذين كانوا مرابطُت حوؿ قناة السويس وكاف ٢تم فضلهم يف ذل  ،وسا٫توا يف
اٟتروب اليت قامت للحيلولة دوف قياـ إسرائيل ،أو الستعادة فلسطُت يف حينها.
كانت كل ىذه اٞتوانب النضاليَّة يف أذىاَّنم وكانوا يتوقعوف َّ
األمة ستعًتؼ ٢تم ْتقهم
أف َّ
وجهودىم وجهادىم يف ىذا السبيل .وحينما ٖترؾ اٞتيش ليغَت النياـ ا١تلكي كانوا ىم
الطليعة الشعبيَّة والعسكريَّة ا١توازية اليت آزرت اٞتيش وأيدتو يف ٖتركو ،وكاف من ا١تعروؼ يف
تل ا١ترحلة أنَّو لوال أتييد اإلخواف ا١تسلمُت ومناصرهتم ومؤازرهتم للعسكريُت ١تا ٖتقق النصر
و١تا قاـ ذل االنقبلبٍ ،ب دل ٘تض أشهر قليلة وإذا ابالنقبلبيُّت يغَتوف موقفهم من
اإلسبلميُّت وٮتيسوف بوعودىم وعهودىم مرة أخرى ،ويكتفوف منها بشكليَّات إسبلميَّة
مي الَّ ِذي كانوا يريدونو أف يستمر يف إسنادىم
اعتِبوىا كافية إلرضاء وإسكات الشارع اإلسبل ّ
مؤيدا لكل َما يرٝتونو من إتاىات يف ٣تاؿ اٟتكم والسلطة ،وسرعاف َما وقع الصداـ،
اتبعا ً
ً
فإذا ابالنقبلبيُّت يعاملوف حلفاؤىم ابألمس من اإلسبلميُّت معاملة دل تكن متوقعة ْتاؿ من
األحواؿ ،اتسمت بكثَت من العنف وضروب االضطهاد.

ويف دوائر السجوف وا١تعتقبلت والتعذيب واإلرىاب دل ٬تد اإلسبلميُّوف ىناؾ مرة أخرى إال

الثقايف وا١تفاىيمي يف عمليَّات التحريض ضد نياـ
أف يوظفوا كل ذل الرصيد الفكري و ّ
األمة أو دل يف ٢تا
اعتِبوه قد نكث عهوده ونكل عن وعوده ،وخاف يف مواثيقو ،وخاف قضيَّة َّ
ٔتا كاف يتوقع منو .فبدأت تل

األفكار تطرح يف إطار دراسات وكتاابت بعضها قدمو

األستاذ عبد القادر عودة -رٛتو هللا -يف إطار نقد األوضاع القانونيَّة واألوضاع السياسيَّة،
وبياف َّأَّنا أوضاع غَت إسبلميَّةٍ ،ب بدأ سيد قطب –رٛتو هللا -وىو الَّ ِذي اشتهر يف تعزيز

أيضا مفاىيم
ىذه ا١تفاىيم ٔتا لو من قدرة فكريَّة وكتابيَّة متميزة ،فطرحت يف ىذا اإلطار ً
«اْلاىليَّة» وص ًفا ألولئ الذين دل ٭تكموا ٔتا أنزؿ هللا (تبارؾ وتعاذل) وساروا سَتة أخرى
مغايرا ،فتعرض الشهيد سيد قطب -رٛتو هللا -إذل ىذين ا١تفهومُت« :مفهوـ
وانتهجوا ً
َّنجا ً
اْلاىليَّة ومفهوـ احلاكميَّة» يف كثَت من كتاابتو ودراساتو .وقد َّ
شكل مفهوـ «احلاكميَّة»
ابلذات أحد أىم ا١تفاىيم اليت دارت حو٢تا كتاابت األستاذ سيد قطب بعد فًتة السجن
61

واعتِب َّ
اإلسبلمي بعد ثورات التحرير
اٟتكاـ الذين تسلموا زماـ األمور يف ٥تتلف أ٨تاء العادل
ّ
اعتِبىم قد أعطوا أنفسهم حق «احلاكميَّة» الَّ ِذي ُى َو حق لو (جل شأنو) ال ٭تق لبشر أف
يبٍت شرعيَّة حكمو إال على أساس منو .وبلغ قمة اىتماماتو وٖتديده ٢تذا ا١تفهوـ يف دراساتو
اْلسالمي ومقوماتو» ،وأصبحت
وٓتاصة «معامل ف الطريق» و«خصائص التصور
األخَتة
َّ
ّ
الشرعيَّة السياسيَّة ال ٯتكن أف تتحقق ألي حكومة إال بناء على التزامها ْتاكميَّة هللا (جل
اإل٢تي يف اٟتكمَّ ،أما تفاصيل ىذه اٟتاكميَّة فلم ٮتض فيها -رٛتو
شأنو) وتشبثها اب١تنهج ّ

األمة وإ٬تاد
هللا -ودل يتعرض إليها بذات الطريقة التفصيليَّة ،ألنَّو دل يكن يستهدؼ إال إيقاظ َّ
أف أىدافها دل تتحقق على أيدي َّ
وعي لديها على َّ
اٟتكاـ الوطنيُت ،و َّأَّنا ال تزاؿ رغم

اإلسبلمي.
االستقبلؿ ٤تكومة ٔتا ٮتالف دينها وعقيدهتا وتصورىا
ّ
السياسي حىت أصبحت
وقد طور سيد قطب مفهوـ «احلاكميَّة» إذل درجة عاليَّة يف فكره
ّ

أف اٟتاكم الوحيد ُى َو هللا (جل شأنو) و َّ
كلمة «ال إلو إال هللا» تعٍت َّ
أف السلطة لو ،وىو -
السياسي وبُت حاكميَّتو (جل
رٛتو هللا -دل ٯتيِّز يف ىذا بُت معٌت «حاكميَّة هللا» يف اٟتكم
ّ
القضائي» ،بل فعل كما فعل ا١تودودي حُت جعل «حاكميَّة
شأنو) «للحكم الكوينّ» أو «
ّ

هللا» يف مواجهة حاكميَّة البشر ا١تتناقضة وا١تتضاربة وا١تتعارضة مع عبوديَّة هللا (جل شأنو)
وألوىيَّة هللا (تبارؾ وتعاذل) للبشريَّة ،فكما ألغى ا١تودودي أي دور للفرد أو اٞتماعة يف

اٟتاكميَّة غَت التلقي والتطبيق العتبار َّ
أف هللا (تبارؾ وتعاذل) وحده ُى َو اٟتاكم ،كذل فعل
سيد قطب يف ىذا؛ وبذل فهم ىذا ا١تفهوـ لدى اآلخرين بذات الشكل الَّ ِذي كانت عليو

فكرة اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة يف عهد موسى واليت فُ ِه َم منها َّ
أف هللا (سبحانو وتعاذل) قد أقاـ ٦تلكة
خاصة وضع ٢تا قوانينها وكتبها بنفسو ،وىذه القوانُت والسياسات جزء من الدين واإلٯتاف
َّ

والعقيدة ال يتجزأ ،وال تفريق بُت َما ُى َو دنيوي وال ما ُى َو أخروي وال َما ُى َو مدينّ وال َما ُى َو
سواه إذل غَت ذل – من أمور -وقد فُ ِه َم ىذا الطرح هبذه الطريقة على الرغم من َّ
كثَتا
أف ً
من اإلسبلميُّت حاولوا شرح َما قالو ا١تودودي وما ذىب إليو سيد قطب يف ىذا اجملاؿ ،وبياف
دور اإلنساف يف الفهم والتلقي ودوره يف ٣تاؿ االجتهاد ،ولكن أسقطت فكرة «احلاكميَّة
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اليهودي» على ىذا
اْلذليَّة» ،كما كانت يف تراث اٟتضارات السابقة ويف مقدمتها «الرتاث
ّ
النحو الَّ ِذي طرحو ا١تودودي وسيد قطب -عليهما رٛتة هللا ،-ودل تنفع كل تل الشروح أو
الغريب الَّ ِذي ال
التحفيات يف إ٬تاد فوارؽ يف الفهم بُت ىذا وذاؾ،
َّ
وٓتاصة ابلنسبة للعقل ّ
يزاؿ على صلة بًتاث التوراة واإل٧تيل ،وال يزاؿ ينير إذل تل الفكرة على َّأَّنا فكرة استبلب
الناسوت لصاحل البلىوتِ ،
وى َي الفكرة اليت يعتِب نفسو قد ٖترر منها بعد نضاؿ طويل،
أسقط عليها كل تل الصورة الشائهة وفهمها هبذا الشكل ،ويف الوقت نفسو َّ
كثَتا من
فإف ً
خاصة قد استنبطوا
احا لفكر الرجلُت أو كانوا ذوي مبادرات َّ
اإلسبلميُّت سواء أكانوا ُشَّر ً
ا١تفاىيم الشائعة عن اٟتكم والدولة وقيم السلطة والشريعة وىم يقرءوف آايت الكتاب اٟتكيم،
التارٮتي؛
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) والواقع
(صلَّى َّ
َّ
وٓتاصة آايت سورة ا١تائدة وأحاديث الرسوؿ َ
ّ
ليسقطوا ىذه ا١تفاىيم ا١تعاصرة على تل النصوص وعلى ذل الواقع .ومن ىنا أصيب ىذا
ا١تفهوـ ابضطراب شديد جعلو يف حاجة إذل كثَت من عمليَّات التحليل والتفكي
الًتكيب لئبل يُساء فهم اإلسبلـ كلّو من خبلؿ إساءة فهم ىذا ا١تفهوـ.
ولقد ٖتوؿ مفهوـ «احلاكميَّة اْلذليَّة» بتل

وإعادة

اٞتهود والشروح اليت بذلت من كتَّاب بعض

اٟتركات اإلسبلميَّة إذل قرين للتوحيدْ ،تيث صارت تسقط عليو كل عناصر التوحيد أو
مقومات العقيدة من والء وبراء وسواىا ،وتربط هبا بشكل وثيق ،وبذل ساد نوع من سوء
الفهم واضطراب الرؤية يف داخل اجملتمعات اإلسبلميَّة ،وإضافة أسباب صراع و٘تزؽ أخرى إذل
أسباب الصراع والتمزؽ اليت أنبتتها إتاىات اٟتداثة والتحديث .من ىنا تصبح عمليَّة إعادة

أمرا ضرورِّاي.
ترتيب األوراؽ وتصحيح األوضاع يف ىذا اجملاؿ ً
كذل ليوضع ىذا ا١تفهوـ يف نصابو ال بد من التفكَت يف أمور قد تعتِب من البديهيَّات،
لكنَّها ضرورة يف ىذا اجملاؿ.
اؾ إِال َكافَّةً لِلنَّ ِ ِ
ريا
لقد جاء اإلسبلـ عا١تيِّا رسالة
وخطااب منذ بدايتوَ  :وَما أ َْر َسلْنَ َ
ً
اس بَش ً
َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَػ َر الن ِ
َّاس ال يَػ ْعلَ ُمو َف( سبأ .)ٕٛ:وصفة العا١تيَّة يف الرسالة ٖتملها معٌت
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اآلسيوي
كثَت األ٫تيَّة أال وىو القدرة على استيعاب العادل كلّو ليجد يف ىذه الرسالة
ّ
كي وسواىم َما ىم ْتاجة إليو من ىداية
يقي و ّ
كي و ّ
ا٢تندي و ّ
األوريب واألمري ّ
العريب والًت ّ
واألفر ّ

وقدرة على الوصوؿ إذل اٟتق .فكيف ٯتكن ٠تطاب واحد أف يستوعب البشريَّة أبكملها إف

قادرا على استيعاب خصوصيَّاهتا وسائر أ٪تاطها الثقافيَّة ومناىجها
دل يكن ىذا ا٠تطاب ً
عريب
ا١تعرفيَّة؟ ولقد وىم البعض يف صفة ا٠تطاب
اإلسبلمي ،وظن أنَّو خطاب حصري ّ
ّ
انطبلقًا من أمرين:
أوذلماَّ :
عريب اللغة ال يفهمو غَت العرب ،حيث يعود من يقرأ إذل أصوؿ
أف القرآف الكرًن ّ
اللغة العربيَّة وقاموسها ومعجمها.
اثنيهما :أنَّو – أي القرآف الكرًن  -مقيَّد أبسباب نزوؿ ٗتتص ابلعرب وإذل أمثاؿ ِى َي من
ت( الغاشية ،)ٔٚ:وإذل
ف ُخلِ َق ْ
بيئتهم ،مثل قولو (تعاذل) :أَفَال يَػ ْنظُُرو َف إِ َىل ا ِْلبِ ِل َك ْي َ
أعرافهم يف التبٍت وتعدد الزوجات وإذل صراعاهتم مع بٍت قريية وبٍت قينقاع وبٍت النضَت ،وإذل
قصص أنبياء اقتصر ذكر من ذكر منهم على أنبياء َما بُت النيل والفرات واٞتزيرة العربيَّة من
دوف العادل؛ لذل

قيل ابختصاص الرسالة ابلعرب ،واختصاص خطاب القرآف الكرًن هبم

ٚتيعا
كذل  ،وفسر االنتشار خارج الدائرة العربيَّة أبنَّو قد ًب بقوة الفتح والقتاؿ .إنَّنا ندرؾ ً
اؾ إِال َكافَّةً( سبأ ،)ٕٛ:ولكن ألي مدى ٯتكن أف ندفع
معٌت قولو (تعاذل)َ  :وَما أ َْر َسلْنَ َ
هبذه العا١تيَّة وندحض منطلقات ا١تنطق ا١تعاكس اليت تتلتص ابإلضافة إذل َما ذكران:

َّ
عريب ،وأنَّو مقيَّد إذل نسق بيئة عربيَّة ،وخطاب موجو إليها ،وأنَّو َما من
أف الكتاب الكرًن ّ
نصوص ٤تدودة ٯتكن أف تستوعب حركة البشريَّة كلها ،وأنَّو تنزؿ قبل أربعة عشر قرًان ،حيث
تغَتات اجتماعيَّة واترٮتيَّة ،وانتقل العادل أبكملو من الدورة الرعويَّة الزراعيَّة
حدثت من بعده ُّ

واالقتصاد الطبيعي إذل الدورة الصناعيَّة والثورة الفيزايئيَّة والتكنولوجيَّةَّ .
إف صفة العا١تيَّة
ّ
ا١توضوعي العاـ ،وتفرض على
جدا على ا١تستوى
كتاصيَّة للقرآف الكرًن تثَت قضااي كبَتة ً
ّ
العقل ا١تسلم ا١تعاصر أف يوضح ٚتلة من اٟتقائق لكي يواجو ذل ا١تنطق الَّ ِذي اعتمد على
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اإلسبلمي ا١تعاصر مسئوليَّة معاٞتة ا١تشكبلت
تل العناصر اليت ذكرانىا .وٖتميل ا٠تطاب
ّ
يسا لتل التصورات ا٠تاطئة.
القوميَّة اليت يواجهها العرب حاليًا تكر ً
وكذل ٖتميل اإلسبلـ مسئوليَّة معاٞتة وحل ا١تشكبلت اإلقليميَّة والبيئيَّة وسائر َما أصاب

ا١تسلمُت نتيجة ا٨ترافاهتم يف ذل – كلو  -ظلم لئلسبلـ وأي ظلم!! قد يكوف ا١تسلموف
وىم يواجهوف أشرس ا١تعارؾ وأضراىا معذورين ابستعماؿ كل َما يتوافر ٢تم من أسلحة ،ولكن

ال ينبغي أف ُ٭ت ّوؿ اإلسبلـ إذل وسيلة أو أداة من أدوات الصراع؛ ألنَّو دين هللا (تبارؾ وتعاذل)
ورسالتو إذل البشريَّة كلها ،وينبغي أف تشاع خصائصو بُت الناس كافَّة ،وأ٫تها:

َّ
تنزؿ بلغة عربيَّة لفيًا إال أنَّو مطلق يف معانيو و٤تيط شامل مستوعب
إف القرآف الكرًن وإف َّ

كلي للوجود الكوينّ وحركتو وصَتورتو ٔتا يف ذل
على مستوى ّ
اليت جاءت بعده.

األنساؽ اٟتضاريَّة وا١تعرفيَّة

َّ
إف عبلقة القرآف الكرًن ببيئة نزولو العربيَّة ِى َي عبلقة ا١تطلق ابلنسيب والبل٤تدود ابحملدود
والبلمقيد اب١تقيد ،و َّ
أف السنَّة النبويَّة قد قامت بدور ا١تبُت ١تنهجيَّة تعلق ا١تطلق القرآينّ ابلواقع

النسيب.
ّ

َّ
نصوصا ٤تدودة ومتناىية على مستوى ا١تعاين وتفرعاهتا .وإف كاف
إف ا٠تطاب القرآينّ ليس
ً
نصوصا ٤تدودة ومتناىية على مستوى اللفظ.
ً
َّ
إف تنزلو قبل أربعة عشر قرًان تتضمن خاصيتُت :ىيمنتو وإحاطتو ٔتا سبق من األزمنة،
وقدرتو على استيعاب َما يليو من األزمنة ،فهو ا١تص ِّدؽ وا١تهيمن على َما سبق ،وا١تستوعب
وا١تهيمن وا١تتجاوز ١تا ٟتق ،إ ًذا فعا١تيَّة اإلسبلـ تبدأ من فهم خصائص الكتاب ا١تتضمن
لعا١تيَّة ا٠تطاب ا١تستوعب ،ا١تتجاوز بذات الوقت إلشكاليَّات كافَّة األنساؽ اٟتضاريَّة
أيضا ،ال للعرب
وا١تناىج ا١تعرفيَّة واإلدراكيَّة ال يف ا١تاضي فحسب ،لكن يف اٟتاضر وا١تستقبل ً

واألمم ا١تتتلفة اليت اعتنقتو يف فًتة انطبلقو األوذل يف شعوب العادل القدًن من فرس وىنود

وترؾ وسواىم ولكن لكافَّة البشريَّة ،إذا فُهم أنَّو اٟتاكم ا١تعادؿ للكوف ،غَت أنَّنا ال ننتير
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الضروري دفعة واحدة ،فتصائص العا١تيَّة مع ظهورىا يف القرآف الكرًن
اكتماؿ ىذا اٞتهد
ّ
منهاجي ،ولكن
اإلسبلمي ،لكنَّها دل تتحوؿ إذل منهج بعد أو ٤ت ِّدد
ويف صَتورة التاريخ
ّ
ّ
بعضا وتدؿ كل خاصيَّة على
العا١تيَّة وختم النبوة وحاكميَّة الكتاب خصائص يشد بعضها ً
األخرى إذا رتبت ذىنيِّا ومعرفيِّا بنحو سديد ،ٯتكن ترتيبها ابلشكل التارل:
النبوة» ،وذل لتوحيد ا١ترجعيَّة اإلنسانيَّة،
ً
أوال :ليكوف ا٠تطاب عا١تيِّا كاف ال بد من «ختم َّ
النبوات،
النبوات التالية و٭تدث النسخ والتعارض واالختبلؼ والتشرذـ حوؿ تل
َّ
فبل تتعدد َّ
ليتحمل اإلنساف القارئ مسئوليَّاتو.
و َّ

اثنيًا :لكي يكوف ا٠تطاب عا١تيِّا كاف ال بد من ٖترير القرآف الكرًن من خصوصيَّة بيئة
جِبيل أبف يعاد ترتيب مواقع آايت
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم)
(صلَّى َّ
النزوؿ ،وهبذا أمر رسوؿ هللا َ
ُ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) قبل التحاقو
(صلَّى َّ
القرآف الكرًن وحيًا وتوفي ًقا على يدي رسوؿ هللا َ
ابلرفيق األعلى ليتضح بذل َما ُى َو مطلق منو وما ُى َو نسيب.
اثلثًا :ليكوف ا٠تطاب القرآينّ عا١تيِّا كاف ال بد من نسخ الشرائع ذات ا٠تصوصيَّات اٟتصريَّة
٤تددةِ ،
لشعوب وقبائل َّ
وى َي شرائع إصر وأغبلؿ لتستبدؿ بشرائع القرآف الكرًن الكليَّة اليت

تتفق مع حاجات اجملتمعات العا١تيَّة كافَّة ،حيث ٖتمل قابليَّة الشموؿ والعموـ لتكوف مشًتًكا
قاببل للتطبيق يف سائر أرجاء العادلِ ،
وى َي شرائع تقوـ على اٟتدود الدنيا القائمة على
إنسانيِّا ً
التتفيف والرٛتة ،وضبط حركة اإلنساف يف دائرة األمانة واالستتبلؼ والعمراف واالبتبلء.

ابعا :ليكوف ا٠تطاب عا١تيِّا كاف ال بد أف تتضمن النصوص اللغويَّة احملدودة معاين إطبلقيَّة
رً

تكتشف عِب اكتشاؼ «منهجيَّة القرآف ادلعرفيَّة» ضمن «وحدتو البنائيَّة».

حُت ننطلق من ىذه ا١تسلمات العقيديَّة بوصفها فرضيَّات علميَّة موضوعيَّة تؤكد يف ترابطها

على عا١تيَّة ا٠تطاب اإلسبلمي قد نكتشف َّ
قدرا من ىذه ا٠تصائص القرآنيَّة ُى َو من
أف ً
ّ
النبوة ،شرعة
البديهيَّات اليت بُت أيدينا ،لكنَّنا دل نلتفت ً
قببل إذل آاثرىا ا١تنهجيَّة مثل ختم َّ
التتفيف والرٛتة ،حاكميَّة الكتاب ا١تطلق يف معانيو البشريَّة كلها وصَتورتو مع الزماف
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التارٮتي يف القرآف الكرًن إذ يبدأ ابٟتالة العائليَّة ،فيذكر آدـَ  :وقُػلْنَا ََي
وا١تكاف ،فا٠تطاب
ّ
ث شئتُ َما َوال تَػ ْق َرَب َى ِذهِ َّ
الش َج َرةَ
ك ا ْْلَنَّةَ َوُك َال ِم ْنػ َها َرغَ ًدا َح ْي ُ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
َ
آد ُـ ْ
٘ٛ
فَػت ُك َ ِ
ِ
اتساعا من العائلةََ  :ي بَِِن
َ
وَن م َن الظَّال ِم َ
ي ، فإنَّو يتدرج ليتاطب حالة قبليَّة أكثر ً
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ي
ِت الَِِّت أَنْػ َع ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم َوأ َْوفُوا ب َع ْهدي أُوؼ ب َع ْهد ُك ْم َوإِ ََّي َ
إ ْس َرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم ِ َ
ِ ٜ٘
ك
اتساعا من العائلة فيقوؿَ  :وَك َذلِ َ
وفٍ ، ب ٯتضي ليتاطب حالة قبليَّة ً
أيضا أكثر ً
فَ ْارَىبُ
ِ
ِ ِ
ب فِ ِيو فَ ِري ٌق
أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
ك قُػ ْرَء ًاَن عربيّا لتُػ ْنذ َر أ َُّـ الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَذلَا َوتُػ ْنذ َر يَػ ْوَـ ا ْْلَ ْم ِع ال َريْ َ
ٔٙ
ٓٙ
ِ ِ
ِف ا ْْلن َِّة وفَ ِري ٌق ِف َّ ِ
ريتَ َ
ي ، ويقوؿَ  :وإِنَّوُ
ك اْلَقػ َْربِ َ
َ َ
السع ِري . ويقوؿَ  :وأَنْذ ْر َعش َ
ؼ تُ ْسأَلُو َفٍ ،ٕٙب يندرج بعد أف ٮتص قومو وعشَتتو األقربُت يف
ك َو َس ْو َ
ك َولَِق ْوِم َ
لَ ِذ ْك ٌر لَ َ
اتساعا من
النذارة ليعم هبا ا٠تلق بعدىم ،وليتاطب البشريَّة كلها ،وليتاطب حالة َّأمة أكثر ً

القبيلة والقبيلة.

ِ
ِ
آَيتِِو َويُػ َزّكِي ِه ْم
قاؿ (تعاذل)ُ  :ى َو الَّ ِذي بَػ َع َ
ث ِف اْل ُّميِّ َ
ي َر ُسوال م ْنػ ُه ْم يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ض ٍ
الؿ ُمبِ ٍ
ي ،ٖٙأي :ىم األمم اليت دل
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل لَِفي َ
َويُػ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
الشافعي -رٛتو هللا -يوضح ببيانو ا١تتميز ىذه
ٖتظ برسوؿ أو نيب من قبل .وىنا ندع اإلماـ
ّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) والناس صنفاف:
(صلَّى َّ
الياىرة حيث يقوؿ :بعثو – أي :رسوؿ هللا َ
كذاب صاغوه أبلسنتهم،
أحد٫تا :أىل كتاب بدلوا أحكامو وكفروا ابهلل (تبارؾ وتعاذل) فافتعلوا ً
فتلطوه ْتق هللا (تبارؾ وتعاذل) الَّ ِذي أنزؿ إليهم ،فذكر (تبارؾ وتعاذل) لنبيو من كفرىم

 ٘ٛالبقرة.ٖ٘ ،
 ٜ٘البقرة.ٗٓ ،
ٓ ٙالشورى.ٚ ،
ٔٙ

الشعراء.ٕٔٗ ،

ٕ ٙالزخرؼ.ٗٗ ،
ٖ ٙاٞتمعة.ٕ ،
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ِ
اب لِتَحسبوهُ ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب َوَما ُى َو ِم َن
فقاؿَ  :وإِ َّف م ْنػ ُه ْم لََف ِري ًقا يَػل ُْوو َف أَلْسنَػتَػ ُه ْم ِبلْكتَ ِ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
اب ويػ ُقولُو َف ىو ِمن ِع ْن ِد َِّ
اَّلل ويػ ُقولُو َف َعلَى َِّ ِ
ِ
ب َو ُى ْم
اَّلل الْ َكذ َ
َُ ْ
اَّلل َوَما ُى َو م ْن ع ْند َّ َ َ
الْكتَ ِ َ َ
يػعلَمو َف ،ٙٗويقوؿ :فَػويل لِلَّ ِذين ي ْكتػبو َف الْكِتاب ِِبَي ِدي ِهم ُمثَّ يػ ُقولُو َف ى َذا ِمن ِع ْن ِد َِّ
اَّلل
َ ْ
َْ ٌ َ َ ُُ
َ َ ْ ْ َ
َْ ُ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل َذلُ ْم ِممَّا يَ ْك ِسبُو َف .ٙ٘وقاؿ (تبارؾ
لِيَ ْشتَػ ُروا بِ ِو َْتَنًا قَلِيال فَػ َويْ ٌل َذلُ ْم ِممَّا َكتَػبَ ْ
ت النَّصارى الْم ِسيح ابن َِّ
ِ
اَّلل وقَالَ ِ
وتعاذل) :وقَالَ ِ
ك قَػ ْوُذلُْم
اَّلل ذَلِ َ
ت الْيَػ ُه ُ
َ َ َ ُ ُْ
ود عُ َزيْػ ٌر ابْ ُن َّ َ
َ
ِِبَفْػو ِاى ِهم ي َ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػ ْب ُل قَاتَػلَ ُه ُم َّ
ََّن يُػ ْؤفَ ُكو َف {ٖٓ} َّاِتَ ُذوا
اَّللُ أ َّ
َ ْ ُ
ضاىئُو َف قَػ ْو َؿ الذ َ
اَّلل والْم ِسيح ابن مرََي وما أ ُِمروا إِال لِيػعب ُدوا إِ َذلا و ِ
ِ
ِ ِ
اح ًدا
أْ
َ ُْ
َحبَ َ
ً َ
ارُى ْم َوُرْىبَانَػ ُه ْم أ َْرَب ًب م ْن ُدوف َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
ال إِلَوَ إِال ُىو س ْبحانَوُ َع َّما ي ْش ِرُكو َف .ٙٙوقاؿ (عز وجل) :أََمل تَػر إِ َىل الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ
صيبًا
َ ُ َ
ُ
َ
ْ َ
ِ
ْكت ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين
م َن ال ِ َ
ين َك َف ُروا َى ُؤالء أ َْى َدى م َن الذ َ
اب يُػ ْؤمنُو َف ِب ْْل ْبت َوالطَّاغُوت َويَػ ُقولُو َف للَّذ َ
آمنُوا سبِيال {ٔ٘} أُولَئِ َ َّ ِ
ِ
ِ
اَّللُ َوَم ْن يَػل َْع ِن َّ
ين لَ َعنَػ ُه ُم َّ
رياٍ ،ٙٚب
َ َ
ك الذ َ
اَّللُ فَػلَ ْن ََت َد لَوُ نَص ً
انتقل إذل بياف الصنف الثاين فقاؿ :وصنف كفروا ابهلل (تبارؾ وتعاذل) فابتدعوا َما دل أيذف بو
مصورا استحسنوىا ،ونبذوا أٝتاء افتعلوىا
هللا (تبارؾ وتعاذل) ونصبوا أبيديهم حجارة وخشبًا ً

آ٢تة عبدوىا ،فإذا استحسنوا غَت َما عبدوا منها ألقوه ونصبوا أبيديهم غَته فعبدوه فأولئ
العرب ،وسلكت طائفة من العجم سبيلهم يف ىذا ويف عبادة َما استحسنوا من حوت ودابة

و٧تم وانر وغَته ،فذكر هللا (تبارؾ وتعاذل) لنبيو جو ًااب من جواب بعض من عبد غَته من ىذا
ك ِف قَػ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر
ك َما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَػ ْبلِ َ
الصنف فحكي (جل ثناؤه) عنهم قو٢تمَ  :وَك َذلِ َ
آاث ِرِى ْم ُم ْقتَ ُدو َف ٙٛإذل آخر َما
إِال قَ َ
آب َء ََن َعلَى ّأمة َوإِ ََّن َعلَى َ
اؿ ُم ْتػ َرفُ َ
وىا إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
ٗ ٙآؿ عمراف.ٚٛ ،
٘ ٙالبقرة.ٜٚ ،
 ٙٙالتوبة.ٖٔ-ٖٓ ،
ٙٚ

النساء.ٕ٘-٘ٔ ،

 ٙٛالزخرؼ.ٕٖ ،
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اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) دل ينتقل إذل الرفيق
(صلَّى َّ
أوضحو -عليو رٛتو هللا .-لكن رسوؿ هللا َ
األمة إذل اٟتالة العا١تيَّة.
اإل٢تي
التارٮتي من بعد العائلة والقبيلة و َّ
ّ
األعلى حىت اتسع ا٠تطاب ّ
فينزؿ عليو قوؿ هللا (جل شأنو)َ :يَيُّػها الَّ ِذين آمنوا إِ َّف َكثِ ِ
الرْىب ِ
اف
َ َُ
ريا م َن اْل ْ
َ َ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ً
ِ
يل َِّ َّ ِ
ين يَ ْكنِ ُزو َف َّ
اؿ الن ِ
ص ُّدو َف َع ْن َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
لَيَأْ ُكلُو َف أ َْم َو َ
ضةَ
َّاس ِبلْبَاط ِل َويَ ُ
اَّلل َوالذ َ
الذ َى َ
يل َِّ
ش ْرُى ْم بِ َع َذ ٍ
َوال يُػ ْن ِف ُقونَػ َها ِف َسبِ ِ
اب أَلِ ٍيم ،ٜٙومثل ىذه اآلية وردت يف سورة
اَّلل فَػبَ ِّ
الصفُ  :ى َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ ِب ْذلَُدى َوِدي ِن ا ْحلَِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلِّ ِو َولَ ْو َك ِرهَ
ال ُْم ْش ِرُكو َف ،ٚٓويف سورة الفتح يقوؿ (سبحانو وتعاذل)ُ  :ى َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ ِب ْذلَُدى
ٔٚ
وِدي ِن ا ْحل ِّق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلِّ ِو وَك َفى ِب َِّ
اإل٢تي
ا٠تطايب
ج
التدر
فيتطابق
،
َّلل َش ِهي ًدا
َ
َ ُ َ
َ
ّ
ا٠تاصة ،ولكل نيب من
التارٮتي مع حاالت التشريع ا١تتتلفة ،فلكل حالة ٦تيزاهتا التشريعيَّة
َّ
ّ
ٕٚ
ومنهاجا.
األنبياء خواص معينة ،ولكل جعل هللا منهم شرعة
ً
ولذل ينبهنا هللا (تعاذل) يف سورة ا١تائدة إذل ا٠تصائص وا١تميزات التشريعيَّة وا١تنهجيَّة اليت
ك الْكِتاب ِب ْحل ِّق م ِ ِ
ي
ص ّدقًا ل َما بَػ ْ َ
البد من مبلحيتها ،فيقوؿ (جل شأنو)َ  :وأَنْػ َزلْنَا إِلَْي َ َ َ َ ُ َ
ِ
ي َدي ِو ِمن ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اح ُك ْم بَػ ْيػنَػ ُه ْم ِِبَا أَنْػ َز َؿ َّ
اء َؾ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْيو فَ ْ
َ ْ َ
اء ُى ْم َع َّما َج َ
اَّللُ َوال تَػتَّب ْع أ َْى َو َ
اَّلل َْلعلَ ُكم أمة و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َدةً َولَ ِك ْن
م َن ا ْحلَِّق ل ُك ٍّل َج َعلْنَا م ْن ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْنػ َه ً
اء َُّ ََ ْ ّ َ
اجا َولَ ْو َش َ
ِ
استَبِ ُقوا ْ ِ
اَّلل مرِجعُ ُكم َِ
ٓت ًيعا فَػيُػنَػبِّئُ ُك ْم ِِبَا ُك ْنػتُ ْم فِ ِيو
لِيَػ ْبػلَُوُك ْم ِف َما َ
آَت ُك ْم فَ ْ
اخلَْيػ َرات إِ َىل َّ َ ْ ْ
َِتْتَلِ ُفو َف ،ٖٚوىذا ينبهنا إذل ضرورة دراسة الشرائع الدينيَّة بشكل مقارف يرتبط ٔتراحل
القومي
اإل٢تي من اٟتالة العائليَّة إذل حالة االصطفاء
ّ
أوضاع وأحواؿ البشريَّة ،وتدرج ا٠تطاب ّ
 ٜٙالتوبة.ٖٖ ،
ٓ ٚالصف.ٜ ،
ٔ ٚالفتح.ٕٛ ،
ٕ ٚالشافعي ،الرسالة ،ص .ٛ
ٖ ٚا١تائدة.ٗٛ ،
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العا١تي ا١توجو للبشريَّة كلها فحُت ننتهي إذل
إذل حالة األميَّة إذل اٟتالة األخرى حالة ا٠تطاب
ّ

خطااب يعتمد شرعة ٗتفيف ورٛتة لكافَّة البشريَّة شرعة
العا١تي ٧تده
ىذا ا٠تطاب ا٠تاًب
ً
ّ
نستت شرائع اإلصر واألغبلؿ السابقة ،وذل ليكوف يف إمكاف ىذه الشريعة أف تستوعب
َّ ِ
ين يَػتَّبِعُو َف
العادل كلّو يف إطار حد أدىن مشًتؾ من القيم وا١تفاىيم قابل للتطبيق :الذ َ
َّب اْل ُِم َّي الَّ ِذي ََِي ُدونَو م ْكت ِ
يل َيْمرىم ِبلْمعر ِ
ِ
ِ
وؼ
الر ُس َ
َّ
وؿ النِ َّ ّ
َُ ًُ
وب ع ْن َد ُى ْم ِف التػ َّْوَراة َوا ِْل ْْن ِ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
اىم َع ِن الْم ْن َك ِر و ُِحُي ُّل َذلُم الطَّيِب ِ
ات َو ُحُيَ ِّرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ص َرُى ْم
اخلَبَائِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنػ ُه ْم إِ ْ
ُ َّ
َويَػ ْنػ َه ُ ْ
َ
ُ
ِ
َّ ِ
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َؿ
َواْلَ ْغ َ
الؿ الَِِّت َكانَ ْ
آمنُوا بِو َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّػبَػعُوا الن َ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف.ٚٗ
َم َعوُ أُولَئِ َ
َّ
متدرجا ليتناوؿ
إ٢تي ٯتضي
ً
إ ًذا فإف علينا أف ندرؾ أنَّنا يف الدائرة اإلسبلميَّة أماـ خطاب ّ
البشريَّة كلها ،وابلتارل َّ
فإف مفهوـ «احلاكميَّة» ال ٯتكن أف نعود فيو إذل َما كاف عليو يف

شريعة من قبلنا .فا١تفهوـ السائد «للحاكميَّة» يف عصران ىذا ويف إطار ا٠تلفيَّة اليت ذكرانىا
ِ
الغريب والفكر ا١تتعلق ابلسلطة
ٯتثّل عمليَّة إسقاط للمفاىيم اليت شاعت بعد سيطرة الفكر ّ
الغريب والفكر ا١تتعلق ابلسلطة والشرعيَّة
والشرعيَّة وا١تشروعيَّة والدولة القوميَّة على الفكر
ّ
وا١تشروعيَّة والدولة القوميَّة على آايت قرآنيَّة كرٯتة انتزعت من سياقها ،ودل ٬تر تدبُّرىا يف إطار
النبوة ،وحاكميَّة
«الوحدة البنائيَّة للقرآف الكرَي» ،ويف إطار داللة عا١تيَّة ا٠تطاب ،وختم َّ
الكتاب ،حُت نبحث عن ىذا ضمن النسق التشريعيَّ ،
فإف حاكميَّة الكتاب تعطينا شيئًا
ّ

آخرا ٥تتل ًفا عن ىذا .ففي حاكميَّة الكتاب تبدو ا١تسئوليَّة اإلنسانيَّة يف القراءة والفهم
ً
والتطبيق والتنزيل على الواقع واضحة .ويف «احلاكميَّة اْلذليَّة» ا١تطلقة يبدو اإلنساف ىناؾ
٣ترد متلق عليو أف أيخذ كل َما يعطي بقوة ،فإذا تردد أو أتخر نتق اٞتبل فوقو كأنَّو ظلة أو

أجِب على القبوؿ أبيَّة وسيلة أخرى.

ٗ ٚاألعراؼ.ٔ٘ٚ ،
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يف ظل «احلاكميَّة اْلذليَّة» ا١تطلقة اليت سادت يف بٍت إسرائيل على عهد موسى -عليو
السبلـ -ىيمن هللا رب اٞتنود فيها على الِب ،فأقاـ ٦تلكة وىيمن على ظواىر الطبيعة كذل
٘تاماَّ .أما يف «احلاكميَّة القرآنيَّة» فلم يكن األمر هبذا
ىيمنة مباشرة وخارج القانوف
الطبيعي ً
ّ
عامة مشًتكة على اإلنساف أف ٭تسن قراءهتا
الشكل ،بل ُى َو كتاب َّ
منزؿ يشتمل على قيم َّ
وتبلوهتا وتدبُّرىا وفهمها ٍب تطبيقها.

فاٟتاكميَّة ىنا حاكميَّة الكتاب ٕتعل اٟتاكميَّة أشبو َما تكوف أبدوار مشًتكة بُت الكتاب
٢تي وبُت قارئيو من البشر ،ولكل منهما دوره بوعي اإلنساف وقوى وعيو.
اإل ّ
إف هللا ليزع ابلسلطاف َما ال يزع ابلقرآف» ،وىنا ال بد من قراءة للقرآفَّ ،
« َّ
فكأف اٟتاكميَّة
إ٢تي مطلق ينفذ اإلنساف ا١تستتلف تعاليمو ِّأاي
حاكميَّة بشريَّة ٕتري يف إطار قراءة كتاب ّ

ا١تعريف .وابلتارل حُت تفهم اٟتاكميَّة يف إطار ىذا
الثقايف و٣تالو
اٟتضاري و٪تطو
كاف نسقو
ّ
ّ
ّ
التارٮتي من حاكميَّة إ٢تيَّة مطلقة يف بٍت إسرائيل إذل حاكميَّة استتبلؼ لبعض
التدرج
ّ
أنبيائهم إذل مل قاـ فيهم إذل حاكميَّة كتاب يقرأه البشر وينفذوف ىدايتوَّ ،
فإف ىذا سوؼ
َّ ِ
كثَتا فيو،
يساعد على إزالة ذل اللبس وذل الغموض الذي ساىم الصراع والسجاؿ ً
وكذل عمليَّة اإلسقاط ا١تشًتؾ .فلو َّ
اإلسبلمي من اكتشاؼ ىذه اآلفاؽ فإنَّو
٘تكن فكران
ّ

التارٮتي ،ويعجز عن حل
فكرا سكونيِّا يدور يف حلقات الواقع
إف شاء هللا -لن يكوف ًّ
مشكبلتو اليت يتعلق بعضها ٔتفاىيم التشريع ومعاين السلطة واجملتمع وعبلقة النص القرآينّ
اب١تتغَتات االجتماعيَّة والتارٮتيَّة ومفاىيم اإلطبلؽ يف القرآف الكرًن ومفاىيم التغيَت واٞتماعة
األمة والتقليد واالتِّباع والتجديد والتجدد.
و َّ
كثَتا من اٟتلوؿ ١تشكبلت نشعر
وىنا ستعطينا إعادة قراءة النص القرآينّ يف إطار ىذا الفهم ً

– اآلف  -ابلعجز عن حلها أو معاٞتتها ،ويستطيع ا١تسلم ا١تعاصر أف يستدرؾ مسئوليَّة
األمانة واالبتبلء ا١تنوطة ابإلنساف القادر على القراءة والتبلوة والتدبُّر ابسم هللا الَّ ِذي خلق،
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ومع هللا (تبارؾ وتعاذل) األكرـ الَّ ِذي علَّم ابلقلم علم اإلنساف َما دل يعلم ليقوـ ابلعمراف،
و٭تقق غاية اٟتق (جل شأنو) من ا٠تلق.

نتائج البحث
يتضح ٦تا سبق َّ
أف "اٟتاكميَّة" يف شرائع من قبلنا كانت ،لو أردان صياغتها يف معادلة
حداثيَّة ،على النحو اآلٌب :هللا ← الرسوؿ (موسى) ،أو النيب ا٠تليفة (داود) ،أو النيب ا١تل
األمة ،سواء يف العبلقة بُت هللا
األمة .حيث تشَت ىذه الًتاتبيَّة إذل انعداـ دور َّ
(طالوت) ← َّ

النبوة) ،أو التشريع وإعمالو يف الواقع ا١تعاش (فالنيب
والنيب (وىذا مفهوـ يف كل حاالت َّ
ُٯتارس دور وسيط مزدوج :بُت هللا وعباده ،وبُت التشريع وإنزالو على أرض الواقع ،حيث ال

٤تل لبلجتهاد) .بينما ىي " -اٟتاكميَّة"  -يف حالة الرسالة ا٠تا٘تة ،وبعد صعود روح النيب
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) إذل الرفيق األعلى ،على النحو اآلٌب :الكتاب (القرآف الكرًن)
(صلَّى َّ
َ

األمة .وىنا ،حيث ال وساطة معصومة بُت الكتاب واٟتاكم (على األقل
← اٟتاكم ← َّ
األمة أف ٘تؤل٫تا.
يف التصور السٍت) أو بُت اٟتكاـ واحملكومُت٧ ،تد فراغُت يتحتم على َّ
اْلمة ف العالقة بي الكتاب واحلاكم:
أوال :دور َّ
ً

يتحتم ،قبل الشروع يف تفصيل ىذه النقطة ،أف نؤّكِد على حقيقة أنَّو ال أحد  -حاليًا -
ٚتيعا .ويُبٌت على ذل أنَّو ال
معصوـ على ىذا الكوكب ،وىذا يستغرؽ ابلضرورة ا١تسلمُت ً
توجد شتصيَّة طبيعيَّة أو اعتباريَّةٖ ،تتكر التصور اٟتقيقي ا١تطلق للرسالة ا٠تا٘تة .وبو:
ُ
ٚتيعا ،ليس لفرقة منهم أف َّ
تدعي الفهم الصحيح
(أ) القرآف الكرًن مشاع بُت ا١تسلمُت ً
الوحيد لو ،وال أف ٕتِب ابقي الفرؽ على اعتناؽ مذىب عقدي أو فقهي ،أبي شكل من
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) معصوـ
(صلَّى َّ
األشكاؿ .إذ القرآف ّّ
نص معصوـ ٤تفوظ ورسوؿ هللا َ
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النص ليسوا ٔتعصومُت ،سواء أكانوا من أبناء القروف
كذل  ،ولكن البشر حُت يتعاملوف مع ّ
للنص؛ ولذل
الثبلثة األوذل أـ من غَتىا ،وتتحكم عوامل عديدة يف فهمهم ِّ
ويبل أو
النص أو ا٠تطاب ال تنسحب على فهم واجتهادات وآراء ا١تتعاملُت معو
تفسَتا أو أت ً
ِّ
ً
َّ
فإف عصمة

البشري.
٤تدودا ،تعًتيو عوامل النقص
فقها ،بل يبقى فهمهم بشرًاي ً
استنباطًا أو ً
ّ

(ب) القرآف الكرًن مشاع بُت علماء ا١تسلمُت ،الذين ٯتتكلوف أدوات االستنباطً ،أاي كانت

مؤسسة علميَّة ادعاء احتكار اٟتقيقة .كما َّ
أف أحد األىداؼ
فرقهم ،وليس لعادل أو َّ
س ْرََن الْ ُق ْرآ َف
األساسيَّة للقرآف الكرًن مشاعيَّة الوعي وا١تعرفة بو ،ولذا يُ ِّسر للذكرَ  :ولََق ْد يَ َّ
لِ ِّ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر ،وتُعبِّد بتبلوتو ٜتس مرات يف اليوـ ،فبل يوجد فيو إكلَتيوس أو
العامة .ونستثمر ىذه
كهنة يعرفوف  -بسلطة َّ
خاصة أو وسيطة  -ما ال ينبغي أف تعرفو َّ
ا١تناسبة لتوجيو النقد لفكرة "اإلٚتاع" ،ولكن من مدخل جديد غَت ذل الذي سلكو أبو

العباس ابن تيمية يف ا١تنهاج وأبو دمحم ابن حزـ يف اإلحكاـ ،حيث نرى َّ
أف مفهوـ اإلٚتاع
روحا علمانيَّة ،فهذه األخَتة – يف وجو من الوجوه – يكوف فيها الناس مرجعيَّة
يستبطن ً
األمة للمفهوـ
أنفسهم فبل يرجعوف لشيء متجاوز (وحي) ،وىذا ابلضبط ما نتج عن تبٍت َّ

موضع النير ،فصار اٟتق يعرؼ ابلرجاؿ ال العكس ،رغم َّ
أف القرآف الكرًن (والذي حاوؿ
٘ٚ
َّ
حق
اٟتق
أف
على
كد
يؤ
البعض أتويل بعض آايتو بتعسف وتكلُّف لشرعنة فكرة اإلٚتاع)
ٌ

يف ذاتو ال ابجتماع الناس عليو ،و َّ
أف ىؤالء  -عادة – ولو حرصت ،ليسوا ٔتؤمنُت ،وما
يؤمن أكثرىم ابهلل َّإال وىم مشركوف!
يبشر كاتب ىذا السطور ابلنسبيَّة أو السيبلف الشامل أو ا١تابعد
وىنا يثور سؤاؿ :ىل ِّ
٘تاما ،فإنَّنا ندعو ١تركزيَّة القرآف الكرًن ،وا١تابعد حداثيَّة ال
حداثيَّة؟! واٞتواب :على العكس ً
الرس َ ِ ِ
ٔ ٓتصوص ىذا راجع مناقشة الفتر الرازي لقولو (تعاذل) :ومن ي َ ِ
ي لَوُ ا ْذلَُدى َويَػتَّبِ ْع غَْيػ َر َسبِ ِ
يل
وؿ م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػ َّ َ
ََ ْ ُ
شاق ِق َّ ُ
الْم ْؤِمنِ ِ ِ
صلِ ِو ج َهنَّم وساء ْ ِ
ريا[ النساء ،]ٔٔ٘ :حيث انقش االستدالؿ هبذه اآلية على "حجيَّة اإلٚتاع"
ُ َ
ي نػُ َولّو َما تَػ َوَّىل َونُ ْ َ َ َ َ َ
ت َمص ً
من اقشة مستفيضة ،يف :فتر الدين الرازي ،احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقوٖ ،تقيق :طو العلواين (بَتوت :مؤسسة الرسالة ٜٜٕٔ ،ـ)/ٗ( ،
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أصبل .وإنَّنا نؤمن َّ
أبف القرآف ىو كتاب هللا الذي يضم بُت طياتو اٟتقيقة
تؤمن اب١تركز ً
ا١تطلقة ،والسيولة الشاملة تقوؿ أبنَّو :ال حقيقة مطلقة .وا١تابعد حداثيَّة ترى اَّنيار كل
أف كتاب هللا ٤تفوظ دل ِّ
السردايت ال ُكِبى اليت ٖتاوؿ تفسَت العادل ،و٨تن نرى َّ
يفرط يف شيء،
قادر على التفسَت والتغيَت واالستجابة للتحدايت.

وهبذا ،فنحن ننير لػ"ما بعد الرتاث" .ونبادر ابلقوؿ َّ
أبف مابعديَّة الًتاث ال تعٍت "ضد
أيضا:
الًتاث" (كما ىو اٟتاؿ يف ما بعد اٟتداثة ، Post-modernism :واليت تعٍت ً

 ،)End of or Anti – modernismومن ٍبَّ فدعوتنا قائمة على مركزيَّة القرآف
قطعا  -يف مصطلحنا ليس متضمنا يف الًتاث) ْتيث ننير للًتاث بو ال العكس،
(وىو – ً
وْتيث يكوف كل تراث أدىن منو ال يقف معو على مسافة واحدة ْتاؿ .وما بعد الًتاث تعٍت

أيضا النير للماقبل (الًتاث) بعُت ا١تراجعة والنقد والتفنيد ابستصحاب معياريَّة القرآف.
ً
مؤسسة وسيطة لتفسَت القرآف الكرًن ،أو تبياف
(ج) ال ٬توز أف يتضمن أي نياـ
سياسي َّ
ّ
ا١تؤسسة قضائيَّة تكنوقراطيَّة ،كما كانت احملكمة الدستوريَّة العليا
أحكامو .سواء أكانت ىذه َّ
مؤسسة دينيَّة فقهيَّة ،كما ىو اٟتاصل يف دستور ٕٕٔٓ
ا١تصريَّة أايـ دستور ٔ ،ٜٔٚأو َّ

حيث األزىر الشريف ٯتتل ُسلطة التفسَت والتأويل يف ا١تسائل ا١تتعلقة ابلشريعة (وال يزاؿ
حاصبل ٓتصوص قضيَّة تنازع ا١تراكز القانونيَّة ،وال حوؿ وال قوة إال ابهلل!)،
ً
ا٠تبلؼ القانوينّ
أيضا يف دستور اٞتمهوريَّة اإلسبلميَّة اإليرانيَّة.
وكما ىو حاصل ً

وىي أمور تبعث على اٟتزف والكآبة! حيث ٭تق ٢تذه اٞتماىَت اليت خرجت للثورة على اليلم
واالستبداد ،الراغبة يف التحرر واالنعتاؽ ،أف تكوف ىي ا١ترجعيَّة ال ثُلة من العلماء أو الفقهاء

أو التكنوقراطيُّت الذي ينيروف من عل!

اثنيًا :صيغة العالقة بي احلاكم وا﵀كومي:
(أ) ا٠تبلفة اإلسبلميَّة:
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اإلسبلمي ،ىو وجود خليفة يقود دولة تنينية (ىوبز) مركزيَّة مصمتة
دل يكن الدائم ،يف التاريخ
ّ
َّ
وإ٪تا ضمت ا٠تبلفة  -يف ظلِّها  -تضاريس عدة ،وىو ما حدا بعلماء السياسيَّة الشرعيَّة -
يعُت فيها
ّنور هللا أضرحتهم  -التفريق بُت إمارات االستكفاء وإمارات االستيبلء ،فاألوذل ِّ
أىبل لذل  ،والثانية يقر فيها ا٠تليفة فاٖتها وال يعينو .كما جعلهم ذل
ا٠تليفة من يراه ً

يناقشوف مسألة تزاحم ا٠تلفاء أي جواز أـ عدـ جواز أف يكوف للمسلمُت أكثر من خليفة،
وتباينت آراؤىم يف ذل  ،فمنهم قائل بعدـ اٞتواز ١تا فيو ٥تالفة لقولو (تعاذل)﴿ :وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ
َ
ٓتيعا والَ تَػ َف َّرقُواْ واذْ ُكرواْ نِعمةَ ِّ
ِِبَْب ِل ِّ ِ
ي قُػلُوبِ ُك ْم
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
ف بَػ ْ َ
َ ُ َْ
اَّلل َ ً َ
ي ّ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َو ًاَن َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِّم َن النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِّم ْنػ َها َك َذلِ َ
فَأ ْ
ك يُػبَػِّ ُ
اَّللُ
آَيتِِو لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف﴾ (آؿ عمراف ،)ٖٔٓ:وقائل ّتواز ذل ؛ إذ أفضل من فهم
لَ ُك ْم َ
(صلَّى ا ََّّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) العدوؿ ،وأىل ا١تدينة يف سقيفة بٍت
كتاب هللا ىم صحابة رسولو َ
ساعدة ،قالوا ألىل مكة" :منَّا أمَت ومنكم أمَت" ،وىو ما يفيد اإلابحة.

اإلسبلمي ،تكليفيًا ،تقع السلطة يف حكم الواجب .وبقراءة للتصورات
السياسي
ويف الفقو
ّ
ّ
الفقهيَّة اإلسبلميَّة للسلطة ٧تدىا تتقارب مع التصورات اليت تعتِب الدولة ىي ا١تعادؿ
٘تاما
السياسي (ىيجل) ،أو كياف ٭تاوؿ التقريب بُت الطبقات (فيِب) ،وىي تصورات ٗتتلف ً
ّ

عن الرؤى ا١تاركسيَّة اليت ترى يف الدولة نتاج لسيطرة طبقة على أخرى (ماركس) ،كما
تصطدـ مع الرؤى البلسلطويَّة الكبلسيكيَّة (ابكونُت) بشدة.
كما َّ
أف ما يطلق عليو أترٮتًا "دولة ا٠تبلفة" ٯتكننا تعريفة ابعتباره كياف يضم شعبٖ ،تكمو

سلطة ٖتتكر ،أو َّ
الشرعي للعنف ،وال يوجد فيو التزاـ واضح بقطعة
تدعي ،االستتداـ
ّ
جغرافيَّة معينة .وىو كياف يصطدـ ،بشكل صارخ ،مع ا١تفهوـ اٟتارل للدولة اٟتديثة ابعتبارىا
تقوـ على قطعة جغرافيَّة َّ
وْترا ،وغَت قابلة للتمدد .ولكن ىذا الكياف الذي
٤تددة ً
أرضا ً
وجوا ً
تبدو أركانو صادمة ابلنسبة لنا ،يف الوقت اٟتارل ،يبدو ٪توذجيِّا ابلنسبة للسياؽ احمليط بو،
حيث كل اإلمِباطورَّايت توسعيَّة ،قابلة للتمدد ،يُغَت بعضها على البعض .وقد يكوف التوسع
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ديٍت (اٟتروب
 يف ا٠تبلفة اإلسبلميَّة أو يف غَتىا من اإلمِباطورَّايت  -بدافعّ
اقتصادي ،أو ّ

سياسي (إشغاؿ اٞتند حىت ال يقوموا ابنقبلابت عسكريَّة ،أو يف حاؿ دل أقم
الصليبيَّة) ،أو
ّ
ابلتوسع سيتم التوسع على حسايب).
وابستقراء التاريخ اإلسبلمي ،والواقع العا١تي اٟتارلَّ ،
فإف ا١تركزيَّة لطا١تا أدت إذل السلطويَّة
ّ
ّ
واألتوقراطيَّة واالستبداد ،وتعطيل مصاحل العباد ،وزايدة البَتوقراطيَّة ،وىذا كلّو ليس من
مقاصد القرآف يف شيء .فالعمراف ال يتحقق ،بل يستحيل إمكانوَّ ،إال يف حياة أانس أحرار
كاملي االنعتاؽ.
التارٮتي للتبلفة اإلسبلميَّة ،ومعو التنويعات اٟتداثيَّة كالكونفدراليَّة
٢تذا فنحن نرفض التصور
ّ
لؤلمة ىي األصل والعماد وال
(السنهوري) أو الكومونويلث (مال بن نيب) ،فالوحدة الثقافيَّة َّ

٬توز أف تكوف السلطويَّة من ٤تدداهتا.
(ب) الدولة اٟتديثة:

كما سبق أف ذكران ،فالدولة اٟتديثة تقوـ ،ابلتعريف ،على ٤ت ِّددات ثبلثة :الشعب واإلقليم

ا١تكوف األوؿ  -الشعب  -ىو ِّ
والسلطة .وىذا ِّ
سياسي ،ابألساس (على عكس
مكو ٌف
ّ
"األمة" اليت ىي مفهوـ ومكو ٌف ثقايف) ،ال يفًتض فيو الوحدة أو التجانس الثقافيُتَّ ،
وإ٪تا
َّ
ّ
تتم عمليَّات التثاقف بُت أانس ٗتتلف ُىويَّتهم الدينيَّة و٪تاذجهم ا١تعرفيَّة .وا١تسلموف اآلف

يعيشوف يف إطار ىذه الدولة ،وف ًقا ١تبدأ ا١تواطنة الذي يعطي نفس اٟتقوؽ ويلزـ بنفس
ملتزما ابلنياـ
الواجبات ١تواطٍت الدولة بغض النير عن أيَّة خلفيَّات ثقافيَّة ،ابعتبار ا١تواطن ً
اجملردة.
أمر ُمفرغٌ من القيم َّ
ودافع للضرائب ابألساس ،وىذا ٌ

كياان آخر
وىنا يكوف اٟتل أماـ اٞتماعة ا١تسلمة أو إحدى فرقها :أف ٗترج من الدولة لتبٍت ً

فيو ا١تسلمُت وحسب ،أو أف ٖتتكر اجملاؿ العاـ وتس ّقفو ،أو أف تدخل يف تنافسيَّة سلميَّة ،يف

ظل ٣تاؿ عاـ مفتوح للجميع .واألوذل ضرب من احملاؿ ،والثانية فاشية ،والثالثة ىي اليت ٪تيل

إليها ونقف معها.
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وهبذا فنحن نتبٌت اٟتل القائم على إرساء دعائم التوحيد واعتباره ا١تشًتؾ الذي ندعو اٞتميع
إليو ليترج العباد من عبوديَّة أنفسهم أو الكياانت اليت ابتدعوىا ،إذل عبوديَّة هللا وحده
وإفراده ابأللوىيَّة والربوبيَّة والصفاتٍ ،ب الدعوة ابليت ىي أحسن واٟتوار الدائم ا١تستمر إل٪تاء
دعائم ا١تشًتكات وتضييق مسائل االختبلؼ ،وا١تشًتكات ىنا البد أف ينير إليها ابعتبارىا

عمبل مشًتًكا من ٚتيع ِّ
ا١تكوانت والشرائح للمحافية على ضرورَّايت ا١تنتمُت إذل ىذا الكياف
ً

وحاجيَّاهتم وٖتسينيَّاهتم واعتبار ذل ىو األمانة الشائعة لدى الشعب كلو واليت ينتدب للقياـ
هبا وحفيها سلطات ثبلث يقوـ بينها توازف ال يسمح ابإلخبلؿ أبي ٍ
جزء من أجزاء ىذه
األمانة .واليت يطلق عليها اليوـ وسائل دٯتقراطيَّة مثل االنتتاب فصندوؽ االنتتاب يقبل
عندان كما قبلت القرعة عند السلف ابعتبارىا وسيلة للوصوؿ إذل شيء يرتضيو اٞتميع ويزيل
االختبلؼ .مع أخذان يف االعتبار لبلنتقادات ا١توجو للدٯتقراطيَّة ،واليت نيَّر ٢تا علماء كثر

أغلبهم ذوي ميوؿ يساريَّة كنعوـ تشومسكي وسبلفوي جيجي وجاؾ رانسيَت ،ومن ٍبَّ فيلزـ

أف يتضافر مع الدٯتقراطيَّة ٖتقيق العدالة االجتماعيَّة ،وللشعوب اختيار اآلليَّة ا١تناسبة سواء
ابلنيابيَّة التمثيليَّة أو الدٯتقراطيَّة العماليَّة أو اجملالسيَّة أو غَته .حىت إذا استطاع ا١تسلموف أو

غَتىم الوصوؿ إذل وسائل أجدى وأكثر فاعليَّة أو خالية من األعراض اٞتانبيَّة فلنا –آنذاؾ-
أف أنخذ بو ،واٟتكمة ضالة ا١تؤمن.

ٚٙ
كزا ينبغي أف تدور حولو ابقي األمم األخرى كما
و َّ
األمة ا١تسلمة َّأمة قطب  ،وليست مر ً
تستبطن اٟتداثة الغربيَّةَّ .
وإ٪تا َّأمة تتفاعل مع غَتىا يف مناخ من اٟتوار والتنوع والتعدديَّة.

(ج) ا١تػُتلِّص:
ُٯتكننا أف نتلمس يف كل اإلسكاتولوجي (الفكر األخروي) ا٠تاص ابلدايانت الرساليَّة الثبلث
 -اليهوديَّة ،وا١تسيحيَّة ،واإلسبلـ  -نيريَّة "ا١تنتير" أو "ا١تتلِّص" ا١تهدي أو ا١تسيح أو

كبل٫تا معاً .و٨تن نرى َّ
أف القرآف الكرًن يرفض ىذه النيريَّة وال يعتمدىا.
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واٟتقيقة َّ
أف النصارى نقلوا عن طريق الثقافة الشفويَّة فكرة ا١تتلِّص؛ وعقيدة ا١تتلِّص منتشرة
يف اليهوديَّة والنصرانيَّة وابلتارل انتشرت يف اٞتزيرة العربيَّة قبل اإلسبلـَ  ،وَكانُواْ ِمن قَػ ْب ُل
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ :ٚٚاليهود يستفتحوف ،تبعهم النصارى يستفتحوف اب١تتلِّص
يَ ْستَػ ْفت ُحو َف َعلَى الذ َ
القادـ الذي ىو السيد ا١تسيح ،فدخلت إلينا فكرة ا١تتلِّص.
النبوة؟! ولذل الفئات ا١تتصوفة ويف مقدمتهم
ونقوؿ :لو سلَّمنا بفكرة ا١تتلِّص فأين ختم َّ
الشيخ ٤تيي الدين ابن عريب حينما شعروا أبنَّو لن تستقيم ٢تم قضيَّة الوالية والقوؿ ابلقطب
ِ
ت من قِبَل غبلة
وا١تؤثر وغَته من مصطلحاهتم وإعطائو الصبلحيَّات ا١توجودة اليت أ ُْعطيَ ْ
النبوة التشريعيَّة فقط َّأما كل
النبوة قالوا" :ختمت َّ
ا١تتصوفُت  -إال إذا ٖتايلوا على ختم َّ
النبوة األخرى فقد استمرت وجرى تناقلها من ورل إذل آخر حىت قياـ الساعة،"...
عناصر َّ
وىذا يف الفتوحات ا١تكيَّة موجود ،والنقوؿ عنو يف بعض كتب التفسَت اليت أتثرت بو ومنها

تفسَت األلوسي يف سورة اإلسراء والكهف وغَتىا.

وطبعا التشيع يف اٟتاصل كاف التشيع العلوي ،يعٍت
على اٞتانب اآلخر ،إخواننا الشيعةً ..
٤تاولة أتييد سيدان علي بن أيب طالب -كرـ هللا وجهو ،-وقد كاف أبو ذر وغَته من كبار
الصحابة يروف َّ
أف اإلماـ علي بن أيب طالب يف شبابو وفتوتو ونشأتو يف حجر رسوؿ هللا
ٖتمل أعباء ا٠تبلفة من عثماف –مهنع هللا يضر -فيما
(صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) قد يكوف أقدر على ُّ
َ
بعد ..فكاف ىناؾ ميل أف يكوف ىو ا٠تليفة عند البعض ،وسيدتنا فاطمة -اهنع هللا يضر -كانت
أيضا ،فهو زوجها وترىب يف حجر أبيها (عليو الصبلة والسبلـ).
ميَّالة إذل ىذا ً
ألف الرواايت ٗتِب َّ
النبوة للنيب؛ َّ
أبف األوؿ
والقوؿ أبنَّو ال تبلزـ بُت نزوؿ ا١تسيح وبُت ختم َّ
اتبعا للثاين ،وسيصلي كما جاء يف نص اٟتديث خلف إماـ من ا١تسلمُت ،ولن
سوؼ يكوف ً
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم).
(صلَّى َّ
أيٌب بتشريع جديد ينسخ تشريع النيب َ
 ٚٚالبقرة.ٜٛ ،
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أف ىذا من قبيل التأويل؛ َّ
نرى َّ
ألف لديهم أحاديث تقوؿ :إنَّو ينزؿ على ا١تنارة البيضاء يف
دمشق ،و٬تد ا١تهدي ىو الذي يؤـ الناس ،فحينما يشعر ا١تهدي -وال أدري كيف يشعر
إماما وىذا أيٌب من ا٠تلف(!)َّ -
أبف السيد ا١تسيح قادـ فيتأخر عن احملراب،
وىذا يصلي ً
ويقدـ السيد ا١تسيح ،فيقوؿ السيد ا١تسيح لو" :ال ..أئمتكم منكم" ،ويصلي خلف ا١تهدي
ٍب يقتل الدجاؿ إذل آخره..
قرآين عليهاٍ ،ب ا٢تيمنة القرآنيَّة عليها بعد التصديق،
ىذه األحاديث يف حاجة إذل تصديق ّ

فردا بل
والقرآف اجمليد حُت وصف رسوؿ هللا ابلشهادة على الناس دل يعُت ١تن بعده ً
شهيدا ً
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس َويَ ُكو َف
قاؿ (جل شأنو)َ ﴿ :وَك َذلِ َ
ابألمة ال ابلفرد ،وا٠تَتيَّة
الر ُس ُ
وؿ َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا ( ﴾..البقرة ،)ٖٔٗ:فالشهادة أنيطت َّ
َّ
لؤلمة من بعده فصارتُ ﴿ :كنتُ ْم َخ ْيػ َر أ َُّم ٍة
كرست َّ
اليت اتصف هبا رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) َّ
ت لِلن ِ
َّاس ( ﴾..آؿ عمراف ،)ٔٔٓ:كما َّ
أف هبا أنيطت الوسطيَّة" ،وكذل
أُ ْخ ِر َج ْ
األمة أو الواجبات اليت أنيطت هبا يف حاجة إذل
جعلناكم ،"..فأي ٤تاولة ١تصادرة حقوؽ َّ

دليل جزئي من القرآف اجمليد أو من سنَّة صحيحة متواترة أو قريبة من التواتر ٢تا يف القرآف

األمة؛ َّ
أصل يشهد ٢تا وإال َّ
ألف ىناؾ أحاديث كثَتة
افتئاات على حقوؽ َّ
فإف ذل يكوف ً
دخلتنا عن طريق ما يسميو علماء اٟتديث بطريق "السابرين" ..ا١تهم أنَّنا ٨تتاج اآلف -
جادا على السنَّة وبنفس معايَت احملدثُت ..لن
شغبل ِّ
وعندان الوسائل الكثَتة -إذل أف نشتغل ً

٩ترج عنها ،مع ضرورة التصديق القرآين ،فالقرآف أانط هللا بو مهمة التصديق على تراث
(صلَّى َّ
النبيُت كافَّة" ،مصدقًا ١تا بُت يديو من الكتاب ومهيمنًا عليو" ،وتراث رسوؿ هللا َ
اَّللُ
َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) ال ينفصل عن القرآف؛ ولذل فهو أوذل أبف يص ِّدؽ القرآف عليو ويهيمن،
ومعلوـ أنَّنا نعٍت ابلتصديق َّ
أف القرآف يعيد الدين كلّو وكل ما أنزؿ على النبيُت أو جاء النبيوف
ٌ
بو إذل حالة الصدؽ ٍب يهيمن عليو.

78

وما أريد أف ألفت النير إليو َّ
أف قضيَّة نزوؿ السيد ا١تسيح ليس عليها من القرآف الكرًن دليل،

والعقائد اليقينيَّة عندان كلّها قد جاء القرآف هبا تؤمنوف ابهلل ،مبلئكتو ،كتبو ،رسلو ،اليوـ
اآلخر وآايت القدر عندان حوارل ٓٗ آية وردت يف فهم القدر الفهم الصحيح السليم.
فهذه ىي أركاف العقيدة عندان ،وعقيدتنا عقائد قطعيَّة يقينيَّة ال ٯتكن أف تثبت ابلطريقة
الياىريَّة ،وابلتارل عندان مذىب واحد ىو الذي اعتِب َّ
أف خِب اآلحاد إذا ثبت ودل يعارض

القرآف  -ووضعوا حوارل  ٔٙشرطًا قالوا  -يقبل يف العقائد ،وفتحوا علينا الباب الذي أدخل

اعتقاداي
عنصرا
ً
علينا قضيَّة ا١تهدي والسيد ا١تسيح وعقائد أخرى بلغت ما يزيد عن ًٓ ٖٛ
كما ٧تد ذل يف الطحاويَّة وكثَت من كتب علم الكبلـ ،يف حُت َّ
أف عقيدتنا كما وردت يف
القرآف اجمليد ال تتجاوز الدعائم ا٠تمسة ا١تذكورة.

ٍب َّ
إف ما ذكره القرآف الكرًن عن مسألة سيدان عيسى -عليو السبلـ -ال بد أف يفهم يف
ِل،ٚٛ
سياؽ الوحدة البنائيَّة للقرآف ً
ك إِ ََّ
يك َوَرافِعُ َ
كامبل ،فمثبل يقوؿ (تعاذل) :إِِّين ُمتَػ َوفِّ َ

أوال قضيَّة الرفع ..الرفع ال يعٍت ما ىو متبادر إذل األذىاف يف ىذه ا١تسألة ابلذات من رفعو
ً
مثبل يف قولو (تعاذل) :يػرفَ ِع َّ َّ ِ
ين
حيِّا إذل السماء ،فالرفع يف القرآف جاء ٔتعٌت آخر ً
َْ
اَّللُ الذ َ
ٍ ٜٚ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ب
ْم َد َر َج
ات ، وقولو (تعاذل) :إِلَْي ِو يَ ْ
َ
آمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطَّيّ ُ
ين أُوتُوا الْعل َ
ٓٛ
ك ِذ ْك َر َؾَ  ،ٛٔوَرفَػ ْعنَاهُ َم َك ًاَن َعلِيِّا .ٕٛإذف ٨تن
َوال َْع َم ُل َّ
الصالِ ُح يَػ ْرفَػعُوَُ  ، وَرفَػ ْعنَا لَ َ
أماـ مفهوـ قرآينّ اٝتو "الرفع" ىذا ا١تفهوـ القرآينّ موجود وشائع يف معيم السور ،ليس فيو
 ٚٛآؿ عمراف.٘٘ ،
 ٜٚاجملادلة.ٔٔ،
ٓ ٛفاطر.ٔٓ ،
ٔ ٛالشرح.ٗ ،
ٕ ٛمرًن.٘ٚ،
79

وشبَوُ اٟتياة والرفع ىي شبو نصرانيَّة؛ َّ
ألف النصارى انقسموا إذل
ما يشَت إذل رفع حسيُ ..
عدة مذاىب يف قضيَّة السيد ا١تسيح.
صلب وانتهى ،وقسم آخر قالوا :صلب واستطاعت مرًن اجملدليَّة و َّأمو أف
قسم منهم قالواُ :
٣تاال لتنفسو داخل القِب ،فًتؾ فتحة يتنفس السيد
ترشيا اٟترس الواقف على القِب لكي يًتؾ ً
ا١تسيح منها ،وقدموا رشوة لكي ينصرؼ اٟتراس عن حراسة قِب السيد ا١تسيح فانصرفوا،
فجاءت مرًن اجملدليَّة و َّأمو وأخرجتا السيد ا١تسيح ،وتناوؿ عشاء الفصح مع طبلبو الذين كاف

معيمهم يف ش

أنَّو السيد ا١تسيح ،فكاف بعضهم يلمسو ،وكاف بعضهم يسألو وذل

أطفاال وعاش حياة عاديَّة
حسب رواايهتم ىمٍ ..ب تزوج بعد ذل مرًن اجملدليَّة ،وأ٧تب منها ً
إذل أف مات.
وقسم منهم قالوا :شبو ٢تم فاشتبهوا ابلواشي نفسو ..هللا أراد أف ٮتزيو أبف ألقى عليو شبو
السيد ا١تسيح ف ُقتل ىو ،وىرب السيد ا١تسيح٧ ..تا يف كل األحواؿ سواء أخذان ابلرواية
النصرانيَّة األوذل أو الرواية األخَتة ،ىو عاش حياة عاديَّة ٍب مات ..ىذا عند النصارى.
َّأما ٨تن فقد اشتبهت علينا كلمة "رافع " ،وىي حسب ما يفهم الكثَتوف تعٍت أنَّو رفع إذل
السماء حيًا لينزؿ اثنية ،وىذا تناقض ..فالقرآف قاؿ يف نفس اآلية اليت جاء فيها مصطلح
"إين متوفي " ،وىم انشغلوا ابلشبيو وصلبوا الشبيو وقتلوه وىو ىرب ..فلماذا يرفعو
الرفعِّ :
رفعا فهذا يناقض
حيًا؟ ال شيء يستوجب الرفع؟ وما الداعي إذل رفعو؟ ال شيء ..وإذا كاف ً
"شبِّو ٢تم" إذف ىم أتوا بو للصلب وهللا رفعو!!
ُ

حىت عقو٢تم دل تسمح ابكتشاؼ التناقض بُت أقوا٢تم مع القرآف الكرًن ،مع نفس اآلية اليت
يستدلوف هبا َّإما شبِّو ٢تم وىو َ٧تَا ،وىذا صحيح وال داعي للرفع اب١تعٌت الذي يفهمونو ،فهو
اختفى عن الناس يف مكاف ما ،قيل إنَّو اختفى يف مصر وتزوج وأ٧تب ابنُت أو ابنًا وبنتًا إذل

آخرهٍ ،ب توفاه هللا وعاش حياة عاديَّة؛ ألنَّو دل يدع بعد ذل .
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وىذا التناقض موجود يف رواايت اإل٧تيل ويف بعض األحاديث الواردة عندان وأقواؿ ا١تفسرين،
روحا واألرواح كلها ترفع إذل هللا
إرل" رافع
فيجب أف ٨تل ىذا التناقض "متوفي ورافع َّ
ً
ِ
وـ يَ ْش َه ُدهُ
اب َّم ْرقُ ٌ
(تعاذل) ،فمنها من يوضع يف اٞتحيم ،ومنها من يوضع يف عليُت ،كتَ ٌ
ال ُْم َق َّربُوف ، فرفعو (جل شأنو) رفع روحو.
والدليل على ذل ىو ورود مصطلح الرفع يف القرآف كما قلنا هبذا ا١تعٌت ،فالكل يرفع هبذه
الطريقة ،الشهداء والعمل الصاحل وغَتىم ..فبل بد من ٖترير مفهوـ الرفع وإدراج جزئيَّة رفع
ِ
اع ِة
ْم لِّ َّ
لس َ
السيد ا١تسح يف ىذا ا١تفهوـ ،و َّأما آية سورة الزخرؼ وىي قولو (تعاذل)َ ﴿ :وإِنَّوُ لَعل ٌ
صرا ٌ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم﴾ (الزخرؼ )ٙٔ:فإنَّو خطاب من رسوؿ هللا
ط ُّم ْستَق ٌ
فَ َال ّتَْتَػ ُر َّف ِبَا َواتَّبعُوف َى َذا َ

َّ
علم للساعة
ّ
إرل ٌ
علي وأوحاه ّ
٤تمد ابن عبد هللا إذل الناس يقوؿ ٢تم أبف الوحي الذي أنزلو هللا ّ

ألنَّو ال نيب بعدي وال رسوؿ ودليل على قرب قيامها ،فاتقوا هللا أيُّها الناس واتبعوين ..فكيف
(صلَّى َّ
الثقايف أف ٬تعل من خطاب صادر عن رسوؿ هللا دمحم َ
اَّللُ
الديٍت و ّ
استطاع االخًتاؽ ّ
خاصة إذل بٍت
دليبل على عا١تيَّة رسالة السيد ا١تسيح وىي رسالة قوميَّة َّ
َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) ً
"ورسوال إذل بٍت إسرائيل" .ولوال َّ
أف اٟتديث عن السيد ا١تسيح ونزولو الثاين ُربط
إسرائيل،
ً
بقضيَّة اٟتاكميَّة وزعم أنَّو سيحكم ألف عاـ وكذل ا١تهدي ادعوا أنَّو سيحكم عدة سنُت ١تا
تعرضنا ٢تذا األمر يف رسالة مكرسة لدراسة موضوع اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة.
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ىذا الكتاب
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم)
(صلَّى َّ
ىل ىناؾ حاكميَّة إ٢تيَّة جاء القرآ ُف اجمليد هبا وسار رسوؿ هللا َ
على َّنجها بعد ىجرتو إذل ا١تدينة؟
أف خبلفة ٍ
٘تس ا٠تلفاء الراشدين ٔتا يؤكد َّ
كل منهم َّإ٪تا ىي "خبلفة على منهاج
ما داللة ُّ
سياسي وما ىي معا١تو وأسسو؟ وىل
للنبوة منهاج
النبوة" ىنا ،ىل َّ
النبوة" ،فما ا١تراد بػ"منهاج َّ
َّ
ّ
جاء القرآف الكرًن ٍ
بنياـ للحكم َّ
اَّللُ َعلَْي ِو وآلو َو َسلَّ َم) إبقامتو
(صلَّى َّ
٤تدد ألزـ رسوؿ هللا َ
والتزـ بو من التزـ بعده ،وٗتلَّى عنو من ٗتلَّى؟
ىل بٌت رسوؿ هللا يف ا١تدينة أ َُّمةً قادىا بنفسو ومارس فيها ُ٥تتلف األدوار ومنها األدو ُار
اَّللُ َعلَْي ِو
(صلَّى َّ
القياديَّة والسياسيَّة لبياف منهج اتباع القرآف الكرًن ،وتقدًن منهج للتأسي بو َ
وآلو َو َسلَّ َم)؟
قائدا
ىل كاف رسوؿ هللا يف قيادتو ٞتيوش ا١تسلمُت -يف ٜتس وثبلثُت غزوة غزاىا بنفسوً -
عاما لدولة اب١تفهوـ ا١تعاصر للدولة ،أو أنَّو كاف يتلوا على الناس آايت هللا ويعلِّمهم
عسكرِّاي ِّ
الكتاب واٟتكمة ويزكيهم  -ومن التزكية تقدًنُ األسوة والقدوة لسائر الفصائل أبفضل وأيسر
طريق ٦تكن؟

بديبل عن الدستور يف ا١تفهوـ ا١تعاصر ،أو كانت
ا١تنورة
دستورا أو ً
ىل كانت وثيقة ا١تدينة َّ
ً
اتما ،وْتقو يف توقيع ذل التعاقد
عقدا اجتماعيِّا بُت فصائل
كل منها ابآلخر اعًتافًا ِّ
ُ
ً
يعًتؼ ٌ
مع الفصيلُت اآلخرين أو االنسحاب منو ،أو أنَّو كاف دستور دولة موحدة؟

جدا  -اإلجابة عن ىذه األسئلة وما يتصل هبا ،سائلُت
ٖتاوؿ ىذه الدراسة  -بشكل موجز ً

العلي القدير أف يُلهمنا القوؿ السديد والرأي الرشيد يف ذل كلو.
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