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 مقدمة

. هذا الكتاب يتحدث عن اإلسالم وقد صدر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد فتحت أمامنا عالًما جديًدا من الفرص، وهذا 

على النقيض من الفكرة السائدة عن ذلك؛ إذ بدأ المسلمون في أنحاء العالم يتساءلون 

نعيش على هامش التاريخ منذ زمن بعيد رغم أننا أصحاب  فيما بينهم ما الذي جعلنا

الدين الخاتم؟ إن األمم المتحضرة والمبدعة تجعل من أوقات المحن التي تمر بها 

هذا الكتاب منوط به أن يوجه دفة األحداث إلى االتجاه . لحظات مواتية النطالقها

  .الصحيح

ما من شٍك في أن . ضيمنذ قرون والمسلمون معتادين على العيش في وهم الما

ماضينا كان ماضيًا ساطعًا، إال أن تأثيره علينا يتسم بالدعة والخمول؛ ففي أثناء 

محاوالتنا البائسة السترجاع المجد المفقود لأليام الخوالي، نقف دائًما عند تمجيد 

  .بل أصبح الماضي هو المالذ الوحيد بالنسبة للكثيٍر من بيننا. الماضي وال نتعدى ذلك

ي الصفحات التالية، أحاول عن عمٍد أن أعلن ثورتي على هذا المالذ التقليدي؛ ف

يجب . وهو أن نفرط في إعجابنا بالماضي أو وصفه على أنه كان عالًما بال تحديات

إذا . علينا أن نواجه الحقائق القاسية ليس فقط في حاضرنا بل في الماضي أيًضا

يد الذي سوف يساعدنا في التعلم من أخطاء واجهناها فإن هذا سيكون هو العامل الوح

، إن ما يمثل اإلسالم الخالص هو القرآن الكريم والثابت من سنة النبي دمحم . الماضي
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أما الجزء الباقي من الدين فهو مزيج بين الرسالة والتاريخ، والبحث عن السلوى 

  .والعزاء في اإلسالم التاريخي كان وال زال وسيبقى أمًرا مشكالً 

العودة إلى اإلسالم في صورته الخالصة يتطلب منا أن نستبعد فهمنا البشري  إن

لكن هذا ليس . والنفاية الفكرية التي تكونت عبر رحلة طويلة استمرت لقرون عديدة

باألمر السهل؛ ففي الماضي فشل كثير من العلماء الذين كرسوا حياتهم لدراسة 

تفاسير، أن يصلوا مباشرة إلى القرآن الكريم القرآن، بل وتركوا لنا أجزاًء كبيرة من ال

ولو أنهم كانوا ناجحين لما كان . أو أن يقدموا قراءاتهم الخاصة عن النص القرآني

هناك ضرورة لالعتماد فقط على الفقهاء الكبار في الماضي أو االدعاء بال خجل أننا 

 الل عهد النبي إننا نعرف جيًدا أن الدين اإلسالمي قد اكتمل خ. أحناف أو شافعية

و الخمسة فقهاء ليست وحيًا سماويًا، إال أننا ننظر إليهم على أن أوأن آراء األربعة 

إننا نفشل غالبًا أن ندرك أن هؤالء . مدارسهم هي األركان المؤسسة للدين اإلسالمي

الفقهاء الكبار، رغم تبحرهم في العلم وتقواهم، كانوا في األساس بشًرا ربما يكونوا قد 

إن تنحية األعباء الفكرية التي تتسم بها القرون الماضية . خطئوا في فهمهم للنصوصأ

  .هو المنهجية الوحيدة التي يمكن تطبيقها للوصول إلى هداية مستنيرة لعصرنا

إن ظهور المدارس الفقهية بيننا قد أودى بنا إلى نوع من الدمار الكلي؛ فاليوم 

ة الطاغية أو أن نفكك اإلمبراطوريات العظيمة، أصبح من الممكن لنا أن نُسقط األنظم

ولكن عندما نريد خلق نظام بديل لألنظمة القائمة فسوف يكون من الصعب علينا أن 

هذا النزاع الداخلي هو السبب . نحدد أي المدارس الفقهية التي يجب أن نتبعها ونطبقها

  .وع من الحرصالرئيسي في أزمتنا التي تحتاج إلى التعامل معها في الحال وبن

قد يجد الشخص تكراًرا ألفكار متشابهة في هذا الكتاب، ولكن هذا يأتي كنوعٍ من 

الخيط الموحد بين عدة مقاالت، حيث إن معظم المقاالت كانت في األساس مقاالت 

بل ربما يكون تكرار بعض األفكار عامالً . افتتاحية في موقع فيوتشر إسالم دوت كوم

وعن عمٍد، استبعدت من الكتاب المالحظات والمراجع . ه القارئمساعًدا في لفت انتبا

األكاديمية حتى أجعل الكتاب أكثر متعة في القراءة، ومع ذلك احتفظت بالمناقشات 

األكاديمية واالقتباسات من أجل تقديمها للقارئين المحبين أكثر للبحث ولكتاباتي 

  .المستقبلية حول هذا الموضوع
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رؤية أي بصيص من ضوء  –رغم وجود القرآن الكريم بيننا  –إذا لم نستطع اليوم 

األمل في نهاية النفق المظلم، فإن هذا مرده إلى الحقيقة المتمثلة في أننا نعطي العلماء 

والفقهاء تقديًرا وتعظيًما أكبر مما نعطيه للقرآن الكريم الذي أنزله هللا على خاتم 

، وبدال من أن نقترب مباشرة من القرآن الكريم، ونضيء عقولنا بما فيه، األنبياء

بأقوال اعتبرنا أنه من الضروري أن نتحقق مما إذا كان اتجاهنا موثق ومدعوم 

  .العلماء المسلمين األوائل
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  نفعل اآلن؟ماذا 

م يسألون أنحاء العال فيوالمسلمون . يمر البيت اإلسالمي اليوم بمنعطف خطير

صياغة جديدة لوضعنا التاريخي، أم سنترك أنفسنا للفناء وضع هل يجب علينا : أنفسهم

ش لدرجة تبعث على الفزع إزاء هذا السؤال  على هامش التاريخ؟ والعقل المسلم مشوَّ

  .الحيوي الهام

وبإمكان الذين هم على وعي بتاريخنا الممتد عبر القرون، أن يوضحوا حقيقة أن 

ويمكنهم أيضا أن يخبرونا بأننا قد  ؛س جديدا علينا وإن كان فريدا من نوعهالخطر لي

واجه أزمة مع أننا نو. مماثلة عبر تاريخنا الطويلا مأساوية سبق وأن قاومنا أوضاعً 

، يبدو أنه ليس لدينا أية رؤية تاريخنا الممتد فيكبرى ربما تكون الخامسة من نوعها 

الفتنة الكبرى التي أدت إلى استشهاد ثالث : فهيالسابقة  ألزمات األربعةأما ا مستقبلية؛

، وتدمير ونهب بغداد حاضرة العباسيين، وسقوط عثمان بن عفان فاء الراشدينالخل

الحرب على " ما يسمىإن التبعات النفسية ل. غرناطة، ونهاية الخالفة العثمانية

ليبيا وإيران، ضاع وإخواحتالل العراق المباشر، واستعمار أفغانستان، " اإلرهاب

باكستان وغيرها من الشعوب اإلسالمية في مواجهتها مع  واالستمرار في إهانة

لمواقفهم تجاه قضايا ذات أهمية دائًما اإلمبريالية األميركية، وتغيير علمائنا ومفكرينا 

كله قد عزز اإليمان بأن أزمتنا الفكرية أخطر بكثير مما تبدو  هذا – استراتيجية

أننا ال نعرف  هيبل الحقيقة . وأن فكرنا الديني أكثر تشوشا مما يبدو للعيان للناظرين،

  !أين نتوجه من موقفنا الراهن

السلطة موقع نتاج منطقي لخروجنا بمحض إرادتنا عن لقد ضللنا طريقنا ك

إن األزمة األولى في . أخرجت للناس والتوجيه الذي أسبغه هللا تعالى علينا كخير أمة

ألقت بقافلتنا على  -هى الفتنة األهلية التي أدت إلى تضعضع المركز و - تاريخنا 

لم يؤد  )هللا تعالى عنه رضي( بن عفان فمقتل الخليفة عثمان. طريق األزمات األبدية

فقط إلى ضياع السلطة السياسية، بل أدى هذا الحدث الجلل إلى نفي البيئة المكانية 
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ومنذ ذلك الوقت . الجيل األول من المسلمين للوحي، تلك البيئة التي عاش يتنفس فيها

عن النظرة الكلية تبعدنا ونحن المسلمون مستمرون في مسيرة تباعدية عن المركز 

تلك  -رسالة اإلسالم فإن وبالتالي  .اإللهيمن خالل الوحي إزاء الحياة والكون النابعة 

وقت من  فيعالم اجتاحت ال والتيهم يتلكرامة البشر وحر الصارمةالنظرية الثورية 

ا الرسالة به تاصطبغالصبغة الجديدة للمسلمين التي لم تعد جذابة بسبب  -األوقات 

تلك النظرية  إلىر من أي وقت مضي بأك بشكلواليوم عندما نحتاج و. اإلسالمية

فى مواجهتنا للقوة  -القوة السامية للوحي  ناهيك عن –الساحرة الصارمة الثورية 

بها اإلمبريالية الغربية المعاصرة نكتشف أن تلك النظرية قد تحولت تتمتع  التيالتقنية 

  .ال حياة فيها التيمجموعة من الطقوس  إلى

ل الينا أمر قيادة التاريخ حتى نهاية الزمن، نجد أننا لسنا قادرين  ونحن الذين وّكِ

ال فالعالَم بدوننا محكوم عليه باإلخفاق . حتى على إدراك أن أزمتنا ذات بعد كوني

أن ولكن قبل أن نتقدم لنتبوأ مكانتنا القيادية واإلرشادية مرة أخرى، نحتاج إلى . محالة

الضوء الرباني بعبارة أخرى أن نعيد استكشاف ، أو نقوم بترتيب بيتنا من الداخل

  .المنبعث عن الوحي الذي أنار لنا الطريق يوما ما

ف الثاني من القرن إن حركة الصحوة اإلسالمية التي انطلقت بصخب في النص

العشرين، وحالة االبتهاج العامة التي غمرت احتفاالت األمة ببدء القرن الخامس عشر 

كما أن ظهور . على وشك البزوغالهجري، حملتنا على الوهم بأن الفجر الجديد 

في  اإسالميً " اـً كومنولث"منتديات إسالمية وحدوية في دار اإلسالم قد قوى االعتقاد بأن 

ولقد ساعد قيام الثورة  .المجدسوف يضع قافلتنا من جديد على طريق  لالمستقب

، وطرد الجيش األحمر من أفغانستان وما تبعه من 1979إيران عام  فياإلسالمية 

، باإلضافة المسلمة واستردادنا المعجز لدول آسيا الوسطى" إمبراطورية الشر"انهيار 

ووسط غمرة . الوهمى ترسيخ هذا إلى بعض العوامل األخرى، كل ذلك  قد ساعد عل

األحداث السياسية المتالحقة تناسينا أن نزاهتنا األيديولوجية قد انحسرت، وأن عودتنا 

ما لم نرمم من بنائنا األيديولوجي، وما  احلمً مجرد مركز السلطة واإلرشاد سيظل  إلى

  .جوهر الوحيلم  نعد إلى 
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ينية، قد تاهوا هم اآلخرون في وحتى الذين رأوا ضرورة إحياء األمة على أسس د

مستعارة من زمن شاملة رؤية فقهية انتهوا إلى تنفيذ مظاهر خارجية، أو على األكثر 

أن يقدما " هيالفقاإلسالم "األجنبي، أو نموذج " الكومنولث"ليس بوسع نموذج و. غابر

د وإلى البديل للوحي الرباني، الذي وحده يتمتع بإمكانيات تحويل األمة الى كيان واح

  .بنيان مرصوص كطليعة لوحدة البشرية

إن العقل الفقهي في جوهره مثير للخالف؛ فيبدو أنه يسعى إلى إخراج قدر أكبر 

أو ما يمكن  -إن اإلسالم الفقهي . يجذبهم إليهابأكثر مما من الناس من حظيرة اإلسالم 

، بل حسبة فيوقف الصحوة اإلسالمي في صورته الكاملة ال  -وصفه بالفكر الفتوي 

الحضارية والنماذج يدفعنا كذلك إلى صطدام مباشر مع غيرنا من الجماعات الدينية 

وتبقى المراكز اإلسالمية الحديثة العهد في الحواضر الغربية في أحسن  .األخرى

ا حصينة للنزاع المذهبي وممثلةً للفرق التي أنشأتها بدال من أن تمثل أحوالها قالعً 

  :في قوله تعالىمة عاال الدعوة القرآنيةإن . الميةرسالةَ اإلسالم الع

                    

مماثل، ال تجد لها تأييدا من الذين الفكر الخرى ذات األشعوب الجل التحالف مع من أ

  .انغمسوا في الفكر الطائفي

 "بثورة الوحي"فرصة نادرة لالنطالق  الغرب فيلقد وفر لنا وجود المسلمين  

ولكن ضاعت هذه الفرصةَ الذهبية وسط اإلسهاب في المجادالت . إلي بيوت الغربيين

ذات التوجه السلفي؛ حول المسائل الفقهية التي تسعى إلى إنشاء قالع ثقافية لإلسالم 

إلحياء لم الحاتوقنا القوي   طريق ال خروج لنا منه رغم فيالعقل الفقهي قد وضعنا ف

  .اإلسالم؛ مما يجعلنا نجد أنفسنا في شرك فجر كاذبدار 

إنه من السهل اليوم إلصاق أية وصمة بالمسلمين الذين يجدون أنفسهم محاَصرين 

ويتساءل العديد منا ممن يالحظ أن . بوش وبليركل من ل االستعماريةفخ األطماع  في

هل : لم هم المسلمون وحدهمالذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء العا

اإلسالم علٌَم على الفوضى واإلرهاب الغبي؟ وحتى أولئك المنهمكون في النضال من 

 إلىستؤدي بهم حقا  اإلستراتيجيةأجل البقاء تراودهم شكوك قوية عما إذا كانت هذه 
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إن العقل الفقهي المتمرس على  .النظام العالمي العادل الذي هو عنوان رسالة اإلسالم

األوساط وفي ضوء المصطلحات التي اجتذبت " األبيض واألسود"التفكير في إطار 

العصر العباسي، قد فشل في استيعاب إشكاليات الوضع الجديد في  االجتماعية

؛ فهذا العقل لم ينقسم فقط إلى أربع المسلمينعلى سيكولوجية واسعة المدى وتأثيراتها 

ام عدد ال يحصى من الروايات المتناقضة مفاهيم أو اتجاهات متوازية، بل وقف أم

وإذا لم يعد هذا الفكر الفقهي إلى أصل . ألحداث ال تعدو أن تكون ذات أهمية تاريخية

 حدث الوحي كماباحتكارهم لفهم الوحي الخالص، فسوف يضيف  إلينا مآٍس جديدة 

  .للوحي الوحيد الصحيحالفهم على أنه  ،من قبل

عي والحروب الدامية بين األحناف والشافعية قد تسببا وإذا كان النزاع السني الشي

في سقوط اإلمبراطورية العباسية في الماضي، فإن نزاعنا الداخلي اليوم مصدر إلهام 

مستمر ألعدائنا، وما ذلك إال ألنه يتم إعداد علمائنا وفق مصطلحات طائفية صارمة 

سالم إال في إطار الفرق لدرجة أنه يستحيل عليهم تقريبا فهم الهوية العالمية لإل

  .الحنيفلإلسالم لقد انتهى بالنسبة إليهم النموذج اإلبراهيمي . والطوائف

إن عزلتنا ال يمكن أخذها باعتبارها قضية داخلية خاصة بنا؛ وذلك ألنها قد حرفت 

وبالتالي فنحن اليوم في أشد الحاجة إلى نقاش صريح . مسار التاريخ البشري بكامله

وبدال من االعتماد على حكمة أرواح . اضمحاللناول أسباب حودؤوب ومخلص 

، فقد آن األوان أن نخضع ذاكعالم أو هذا فانية، أو االقتباس دون وعي من قول 

وقد يرى البعض هذه . جديد لزماننا يالقرآن الكريم بحثا عن هد فيعقوَلنا للنظر مليا 

دون بروؤية جديدة كريم القرآن النرى أن في الدعوة مقيتة، أو نوعا من الكفر 

  .االستعانة بعقول الماضي العظيمة

، تلك )ملسو هيلع هللا ىلص(لسيدنا دمحم  رسالة األساسيةالولكننا على يقين من أن الذين يدركون 

القرآن صراحة، والقائمة على تحرير العقل اإلنساني من ذكرها الرسالة التي 

سيقدرون هذه  - ذلك انت أو غيرفكرية ك -كل أسر وأغالل وكذلك من االستعمار 

كائنا َمن  -إن القرآن الكريم لم يسبغ على أية شخص . بكل تأكيد قدرهاحق الدعوة 

بل إن النظرة القرآنية الشاملة للكون . حقا حصريا ليفسر وحده كلمةَ هللا –كان 
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 غاية الكره بل يكاد فيواإلنسان ترى أن أية محاولة الحتكار النشاط التفسيري أمر 

  .يكون نوعا من الشرك
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، "،  الفلسفة اإلسالمية"الفن اإلسالمي: "وأما أولئك المولعون باستخدام مسميات نحو

" أمة مسلمة"سوف يكون تحدياً كبيراً لهم أن يقروا أننا كـ ... إلخ " العمارة اإلسالمية

اسية العظيمة، أو إسبانيا اإلسالمية لم نخول بإبداع ما قمنا به فعالً من تشييد بغداد العب

ذات البهاء؛ فاألمر ال يحتاج سوى أن يتحول المرء للنموذج الذي أصل له اإلسالم 

ليدرك أن روعة الجمال المعماري لتاج محل والعجائب األخرى للهند المغولية والتي 

 .تذكرنا أحيانا بماضينا المجيد ليست سوى انحرافا عن الدرب النبوي األصيل
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 نحو رؤية مستقبلية لإلسالم

ل هللا  ه ال تعالىق ا   :في 

                                    

                                         

            

)14- 7سورة التكوير (   

 

نفسه أمام مشهد المرء القرآن العظيم، يجد من  مطالعة هذه اآليات الكريمات ىلد

ولية؛ وهنا بشبكة المعلومات الد يذكره على الفور يتجاوز ما بعد الحداثة مما كوني 

ي الذالذي، هذا العالم الدنيوىالدنيوييختلط  تصور اإلنسان ليوم القيامة بهذا العالم 

؛ وال عجب أن يمكننا القرآن، وهو كالم .التقليديطغت فيه الحياة الحديثة على االتجاه 

الماضي والحاضر والمستقبل في رؤية واحدة تشبه كثيراً الماضيهللا تعالى، من تصور 

  .إلى صاعقة رعدية المفاجىءالمفاجئالنظر 

 ً فهو  ؛وما كان العجب من خلق فضاء افتراضي بعيداً عن عالم الحقيقة عجباً عاديا

ي مناقشة جادة ومدروسة لكل ما يوجد تحت الشمس ففيعالم يتفاعل فيه ماليين البشر 

، مما يجعله ظاهرة تسهم وبشكل سريع في تشكيل رؤيتنا التيمن قضايا وموضوعات

ال توجد  اإلنترنتففي عالم ؛ نا لتلك القضاياأشد المحافظين بينحن بني اإلنسان حتى ن

 للموافقة على أداء عمل ما، اً طلبتلك المرجعيات الدينية الرسمية التي يلجأ الناس إليها 

؛ ففي. قوة السالحبأو إخضاع أصحابها  ةالمخالفعالم يتعذر فيه تطويع اآلراء كما أنه 

في دائرة الضوء،  حاضرة، وال مدينة عاصمةاإلنترنت ليس هناك ترنتاإلنوفي عالم 

ما بعد تقليدي حقيقيإنه ألحد مشاهد مرحلة  ؛ حقاضواحي ىخرأو ةمركزيأو مناطق 

فيض من  عبر بناء صورة ذهنية  في حرية البشرى باللعقل يتمتع االحداثة حيث 

 ر على أساس جدارتها واستحقاقها تقيّم فيه األفكاإنه عالم  ؛فيالخيوط الفكرية الطليقة
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منه أو تنتمي إليه؛ ونظراً لما مني به أيي خرجت ذالنبر اعتبار للمأدنى ما دوندونإلى

العقل البشري من إحساس عميق بالخير والشر، فإنه عرضة في هذا العالم االفتراضي 

وابل   ما نراه من خضم  وفىوفيحد سواء؛  ىلمواجهة الشيطان أو مالقاة أعدائه عل

اإلجابات التقليدية الثابتة المستقاة من الكتب والمصادر التقليدية القديمة والمعدة اإلجابات

مسبقاً للرد على أسئلة بسيطة فإن هذا العالم مليء أيضاً بالكثير من القضايا المستحدثة 

لقد ساهم عالم اإلنترنت في خلق  ، ي تدعونا أن نفكر فيها بشيء من الحداثةالتالتي

للمناظرات   شكليةالدعاية لدعايةر جديد يضج باألفكار التي تتنوع من مجرد االمنب

  .، الجادةاألكاديمية 

وكل هذا مهد الطريق لخلق مسرح يتسع لعقد مناظرات دولية حقيقية تتسم 

اصطباغها بأي بالوضوح والحرية، ولظهور رسالة هللا تعالى واضحة جلية دون 

؛ فاإلسالم هو رسالة هللا تعالى إلى .قومية اتثقافأو ألوان محلية صبغة جغرافية أو 

، فأين يمكن لهذه الرسالة ونبيها أن كافة للعالمللعالمالنذير بشير الهو  ودمحم ، البشرية

فضل مما يمكن أن يقدمه عالم اإلنترنت؟ فالعقل المسلم التقليدي ما األفضأليجدا تقديراً 

العالم إلى   يقسمالذي كان آذى القديم بالطرح  ىأودفي حيرة ألن االتجاه الجديد فيزال 

العيش إذ بات من ضروب المحال  ؛ النسيانطي اإلسالم ودار الكفر إلى اإلسالمدار 

عن العالم وال تتصل ببعضها؛ فهؤالء المولعون بالنظر   منغلقةفي جزر منفصلة في

هللا تعالى من خالل  ثقافة أو بالتعرف على رسالةثقافيإلى العالم من وراء نظارة الإلي

إلى الفهم الحر  يالرامالرامي إلىالثقافة العربية ربما ال يستريحون باالتجاه الجديد 

اإلنترنت بعد تحريرها من الصبغة .اإلنترنتلرسالة هللا تعالى من خالل صفحات 

أوسطي والتخطيط اإلسالم دين شرق اإلسالمالثقافية القومية؛ فالقول بأن 

عرض النفس الشيء ينطبق على و ذبول والتالشيفي ال اً آخذ ت فكراً با أوسطيالتقليدي

 .بعد أن ألبسوه عباءة الثقافة العربيةالمبجلون الذي يقدمه مفسروه الذيالتقليدي لإلسالم 

كان مفكرونا وعلماؤنا يعتقدون  ،المسلمينفي تاريخ الضعف ففي بعض أحقاب 

حماية المظاهر الخارجية واألشكال  أن الطريق الوحيد لضمان بقاء اإلسالم يكمن في

المستقيم في مخالفة  الصراطاء ضقتا"ربما كان كتاب ، و. لحياةالتقليدية ألسلوب ا

والذي يعتبر  -   تيميةاقتضاء الصراط المستقيم"تيميه لمؤلفه ابن " أصحاب الجحيم
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ً هو الوثيقة  ,-إليقاف انحطاطنا   محاولة بائسة التي لم  لرؤيةعن تلك ا األكثر إفصاحا

يعنى  طروحاتاألتوضع موضعها السليم؛ فنوعية اإلسالم الذي ينبثق من أمثال هذه 

؛ إن هذا التقليد الزائف عديم "اآلخر"عن بالنأي والولع بمظهر اللباس في المقام األول 

 قد أصبح عامالً  - تيمية نفسه ابن ابن تيميهباعتراف مجرد إسناد جيد  ,هوو - القيمة 

اإلسالمي في عصر االنحطاط؛ إن ارتباط اإلسالم بالثقافة العقل كيل تشفي  فاعالً 

 ة رسالته،دعوى عالميقد أحدث شكوكاً خطيرة في   والنظر إليه من خاللهاالعربية 

الطرح تأثير هذا لقد كان الدعوة في المناطق غير العربية؛ وإلى وقف سير بل وأدى 

 ,في الهند مثالً ؛ فختلفة عبر العصوربالغ التأثير حتى وجد له صدى في أماكن مشديد

وشاه ولي هللا كانا يعتقدان أنه من الواجب على المؤمنين  ينجد أن أحمد سرهند

عربي؛ ولكن مما ما هو الفخر في كل مكمن واعتبار  مقاومة أي شئ غير عربي

يؤسف له أن هذا المظهر العربي الخاص بالنسبة لإلسالم أضحى أمراً طبيعياً لدرجة 

اليوم ال يكاد يستطيع تصور المسلم الحقيقي من غير ثوب عربي أو إلىثير منا أن ك

أن لبس ثوب غير عربي أو قص ,يقال لنافعلى مدى قرون طوال ونحن  ..شرقيزي 

حتى تعلم لغة وبل ، بطالن عقيدة المسلم إليإلىالشعر بطريقة غير عربية قد يؤدي 

الموضوعة لهذه التقاليد دعاة هذا الفكر  أجنبية لم يكن عن ذلك ببعيد؛ واستناداً إلى

 ً بكل  ةالتحريمي,التحريميةعلى ذلك فإن تلك الرؤية ، وأصبح تعلم اللغة الفارسية حراما

تنطبق في عصرنا على اللغة أن صل ينبغي  و, تنضوي عليه من مضامينما 

تقاد خاطئ ذلك ألن ثمة اع؛  اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واللغات األجنبية األخرى

تيمية، مفاده أن اللغة الفارسية تدخل المرء إلى ,تيميهابن ارتآه كما و ، ,كان سائداً 

أن المسلم إذا استوطن غير  - حسب هذا االعتقاد  -بل واألنكى من ذلك  ،مسالك النفاق

  .أرض المسلمين فإنه سيحشر يوم القيامة في زمرة الكافرين

ين عالمي لم يلزم المسلمين فقط باالنضواء إن هذا العرض الجغرافي والثقافي لد

ً أوجد نوعاً من كراهية  داخل حدودهم النفسية التي هي من صنع أيديهم، ولكنه أيضا

اآلخر والخوف منه، األمر الذي يناقض صحيح دعوة القرآن لخلق مجتمع كوني واحد 

هم دون لقد كان الداعمون للمنظور التوحيدي الجدد يّدعون أن. على أساس التوحيد

غيرهم أول من عبد اإلله الواحد الحق، غير مدركين لما ينطوي عليه هذا االتجاه 
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أجمع أهل : "المنغلق من مضامين سلبية؛ فلقد اعتاد الموحدون الجدد أن يدفعوا بقولهم

، وهذه المقولة غير "السنة والجماعة أن المسلمين العرب لهم أفضلية على غير العرب

نها تمثل خيانة لتعاليم اإلسالم فهي تعبّد الطريق لصراع العرب إلى جانب أ ةالمسؤول

 . مع غير العرب، وصراع الشرق مع الغرب

بات الخيار األوحد أمام المؤمنين أن يواكبوا  شوفي ذلكم العالم دائم االنكما

ً إلى جنب مع غير المؤمنين؛ مما يحدو بنا أن  غيرهم بالعيش في نفس الكوكب جنبا

ي فهم الموحدين الجدد لإلسالم؛ فبجلوس الشخص المؤمن في مقهى نعيد النظر ف

لإلنترنت بمدينة عربية كالقصيم أو الرياض فإنه يتفاعل في نفس العالم مع ماليين من 

الغرباء عنه بالكلية؛ أي أمر يمكن أن يثير حفيظة البعض أكثر من أن يختلط 

ار إلكتروني خاصة؛ ورغم ما المؤمنون بغير المؤمنين والرجال بالنساء في غرفة حو

  .ينطوي عليه ذلك الحديث من مخاطر فقد أضحى أمر ال يمكن تفاديه

وال يمكننا لوم الموحدين الجدد دون غيرهم بتبني عقلية الفكر المنغلق؛ فهناك 

أيضاً الصينيون والهنود واليهود واألمريكيون، وكلهم يدعي حقاً منفرداً عن اآلخرين 

فقد مرت بعض األحايين التي أخذ كل منهم يفكر في . لعشرينفي القرن الحادي وا

دائرة فلكه القومي المحض بل وفي وطنية عدوانية؛ وكان السؤال الحيوي الذي فرض 

لمن تكون الغلبة في القرن الحادي والعشرين؟ وفي وضع : نفسه على الكثير منهم هو

ً أن تشعر طائفة من ، فليس مستغرب"اآلخر" تسود فيه طنطنة القومية على تصور  ا

أن المعوق األوحد لقيام دولتهم هم " إمبراطورية الشر"المسلمين بعد انهيار 

؛ وعليه فإن عليهم أن يخططوا لسقوطهم؛ وبينما يبدو وجود "األمريكيون األشرار"

هذا االتجاه نتيجة طبيعية لما يجري في العالم؛ فإنه يضائل من أملنا في المستقبل؛ فلو 

والذين ما زال لديهم تصور ملتبس عن  -همون من المسلمين المتدينين تصور المل

لو تصور هؤالء مستقبل عالمنا من  -تخويلهم مسئولية قيادة التاريخ حتى نهاية العالم 

لقد جاء اإلسالم لتحرير ! منظور الهيمنة، فأين يستطيع المرء أن يجد ملجأ حينئذ؟

األمر بالمسلمين أن يكونوا في مواقع الهيمنة  البشرية من كافة أنواع الهيمنة، ولو آل

  .؛ فإن ذلك سوف يقوض جوهر وجودهم"هيمنة اآلخر"بدالً من 
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لقد حان الوقت أن نبلور رؤية مستقبلية لعالم ال تتاح فيه الفرصة لطائفة بعينها أن 

تهيمن دون غيرها على مجريات األمور، بل عالم يتوحد فيه الجميع كأسرة واحدة 

له الواحد؛ بهذا المنحى المعتدل ولطرح رؤية اإلسالم قدماً وبشكل فاعل، بات تعبد اإل

وإذا لم ندرك أننا أيضا . لزاماً على المسلمين أن يخرجوا من دائرة تقوقعهم التقليدية

ً تعلو هاماتنا كتلك التي كانت ألسالفنا، وأن وظيفة رؤوسنا ال تكمن في  لدينا رؤوسا

ليها؛ فإننا لن نستطيع أن ننحي الغثاء الفكري الذي جعْلنا وضع القبعة أو الطربوش ع

نجمعه بمحض إرادتنا طوال قرون من اإلبحار الفكري السحيق؛ وأما أولئك المولعون 

" ، العمارة اإلسالمية"،  الفلسفة اإلسالمية"الفن اإلسالمي: "باستخدام مسميات نحو

لم نخول بإبداع ما " أمة مسلمة"ا كـ سوف يكون تحدياً كبيراً لهم أن يقروا أنن... إلخ 

قمنا به فعالً من تشييد بغداد العباسية العظيمة، أو إسبانيا اإلسالمية ذات البهاء؛ فاألمر 

ال يحتاج سوى أن يتحول المرء للنموذج الذي أصل له اإلسالم ليدرك أن روعة 

كرنا أحيانا الجمال المعماري لتاج محل والعجائب األخرى للهند المغولية والتي تذ

  .بماضينا المجيد ليست سوى انحرافا عن الدرب النبوي األصيل

ً أأيضا بأنهيقر " عبق التاريخ"فالعقل التقليدي الذي ينظر إلى اإلسالم على أنه   يضا

أن الوصف األخير يجب أن يفهم في تناغم كامل مع  ، ويرى"سماويسماويدين " نهأب

 ً لقد . هائالً أمام عودتنا إلى اإلسالم القويم المعنى األول، األمر الذي يشكل تحديا

هائلة عن طبيعة اإلسالم ووظيفته؛  شاتيتشوتشويشاتفي أذهاننا القاصرة  تولدتتولدت

الثقافة الشرقية في الثقافةفنجد على سبيل المثال أن محاولة إحياء الثقافة العربية أو 

مي في مختلف أنحاء العالم قداسة دينية؛ فحركات التحرر القو ظلتهاأأظلتهاالغرب قد 

ً فإن  كنوع من الجهاد تفرضه يتجشمها المسلمون  عليهم التكاليف الشرعية؛ وحقا

األمة اإلسالمية اليوم هي أسوأ الضحايا على اإلطالق لطغيان بوش 

بجراح جديدة لها المصاب ؛ وكذلك فإن الواقع يقول أن أمة دائمة .االستبداديتينوبلير

ً لكل ا تقاوم مالحق في أن تكافح و ا استطاعت إلى ذلك، ولكن رؤية مستقبلية وتطلعا

إليه كأتباع آلخر الشرائع السماوية يجب أن تكون أعمق من مجرد إليهما نصبوا 

آدميتهم في خليج آدميتهممن انتهكت  كنا، فال ريب أنّا  عمليات الخالص الذاتي

 . تجو جاراجوانتانامو وسجن أبو غريب، ومن أحرقوا أحياء في شوارع 



  24  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم 

؛ إن دمنا هو الدم المسفوك بشكل يومي في فلسطين وبقاع أخرى؛ وكذلك جوجارات

باآلخرين ما باآلخرينأننا لن ننزل أنناننسى في أقصى لحظات انفعالنا  يجب أن ال 

االنتهاك اآلدمي االنتهاكفي مثل هذا فيفنحن ال نستطيع أن ننغمس  .!حاشا فعلوا بنا؛ 

 .      ق أرواح األبرياء؛ وهذا هو مصدر قوتناللبشر أو أن نزه

 ةطريقة تناول أي قضي - ومنذ زمن طويل -ففي عالم أرسى فيه القادة الدينيون 

ألول أكثر األوالفي المقام   المجتمع لحامصيهدف لحماية  ر مجتمعيونظمن معلى 

إلى ما وراء علماء المسلمين وحدهم أن ينظروا فإن مناشدة  ،مما يعنى بحماية الحقيقة

؛ وبالرغم من ذلك، فإذا كنا نشعر الكثيرين يدهشقد مصلحة المسلمين أمر 

مسئولياتنا تجاه ديننا فإننا ال ونعي  اإلنسانوإذااإلنسان باألزمة التي يواجهها باألزمة

ً األيامأن ندع أننستطيع  أي كوننا  - إسالمناحصن في ونحن قابعين األيام تمر تباعا

شيء على ما اليوم الذي سوف يكون فيه كل مجيءل أن يأتي على أم - مسلمين

   .يرام على ما شيء.يرام
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إلى تحجر العقل  بسياج حديديوقد أدى غلق باب المناقشة في أمور القرآن وإحاطته 

 فقهيكتسي بثوب الالعصور التالية سوى أن في مسلم الشخص ال المسلم؛ فلم يكن أمام

فإنه والعشرين  الحادي وبما أننا نحيا في القرن. بغدادبعباسية الدولة ال السائد في

بأن الذين يتولون شؤون ديننا هم عظماء الماضي والذين غير مريحٍ  يتملكنا شعورٌ 

علي عدم معرفتهم الكافية اللوم عليهم  إلقاء ال يمكنناماتوا منذ فترة طويلة ولذلك 

وال عقل متفتح  رائدبال  نعيش -دة عديولقرون  -فنحن المسلمون . عالمنا الحاضرل

  :قال تعالى. يساعدنا على التفاعل مع النص القرآني

                   )30:الفرقان(  
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في الوقت الذي و. بكتاب هللا االعتصام بحقيقةولكننا في الحقيقة أمة تعاني من الجهل 

توصل فيه معظمنا إلى حد اعتبار العلوم القرآنية الكثيرة التي جاءت بعد القرآن 

تعني  من الناحية الفقهية ا أن إعادة صياغة اإلسالماعتقدنا خطئً  امتدادا طبيعيا له،

األقوال الفقهية المأثورة مدعين أن  الفقه حكامأمجرد عمل نسخة مبسطة منه وتطبيق 

 اآلراءمثل هذه ف. القرآن نفسهالتي يتمتع بها عظيمة المكانة لها نفس القة الساب

خلق هواجس خطيرة عن تللتفسير  اإلنسانية الناجحةالمحاوالت  تمنعالمغلوطة والتي 

  .لإلسالم يةمستقبلحضارة طبيعة ونطاق أي 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  غياب لغة الحوار
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على  اآلنم بقوة أصبح يتردد خ جذور الهيمنة األمريكية على العالورسمع 

يران زعيم إ األمر الذي جعل األمريكية،مصطلح اإلسالم على الطريقة مسامعنا 

 نوع رجعىإن هذا النوع من اإلسالم "استياءه قائالً يعبر عن  يالروحي علي خامنئ

فهذا القلق الذي يساور الخامنئي   ".المبادئ األمريكية واألهداف الغربيةمع يتفق 

 افقد شهدت األعوام األخيرة تطورً . له ما يبررهمن قادة العالم اإلسالمي وغيره 

المسلمين الذين ينظرون إلى  هؤالء الذي سوف يخلص للمنقذ للمفهوم الحديث امفاجئً 

يطلقون على  والذين لسياسة الخارجية األمريكيةل الفاسد منظورالاإلسالم من خالل 

، بل وربما األنسب بالنسبة لهمفبالنسية لهم،  ؛"اإلسالميالعالم  نقذم"السيد بوش لقب 

وهناك العديد من المسلمين الذين يعيشون في  ."للتحرير وليس للحرب"جاء أنه 

التي  فكرةتلك ال عالنية، إن لم يكن يحثون على، الواليات المتحدة األمريكية يؤيدون

يوجد  ة على أنهعالو .صالح العالم العربيإل المالذ الوحيدغزوالعراق هو تدعي أن

أجل  من األمريكيين صفوف المقاتلين بجانبللوقوف  جاهزون المتحمسين الكثير من

اإللهي  تكليفيعتبرونه نوع من ال أنهم واألنكى من ذلك األمريكية،الواليات المتحدة 

  . هذا هواإلسالم على الطريقة األمريكية، القومي؛ إذاً  والواجب

 سواء في الرياضوالتي نسمعها طب الرنانة الخ واستنادا إلى تلكومع ذلك، 

 لم يصلتجاه الواليات المتحدة األمريكية الكره اإلسالمي  فإن ،بادأ إسالمأو والقاهرةأ

يرى أن ما يجري في العراق ال  اإلسالمي السائد والغالب والصوت. إلى حد التطرف

 ر،االستعما المتسعمر وضحايا بينأو ،يعد فقط مجرد صراع بين المستبد والمضطهد

فالذي  .جهاد، أي أنها ولكنه ينظر إلى القضية على أنها معركة بين اإلسالم والكفر

عد تلكن النظرة األحادية لمجريات األمور  ،حقا مأساة مفجعةاآلن يجري في العراق 

ن يالبعثي من بينو. المثارة حول القضية بأسرها المعقدة لآلراء العديدة اشديدً  اتبسيطً 

إلعادة ترتيب أولويات  فرصةوجد في حركة المقاومة  من ينالقوميون يواإلسالمي

لكن و، بكافة أشكالها مبرياليةمن مقاومة اإل ا البد ،حقيقةو. جدول أعماله المتواضع

مضمون  تحريفيجب علينا عدم  ،تدعيم وتقوية جبهة المقاومة كي نتمكن من

لهذه المقاومة مع  النهائية المحصلة تضاربتإذا وفي المستقبل  .نصوص الدينيةال

حدث في  كما العراقية هذا ما يحتمل حدوثه في القضيةو – لجهادالنتائج المتوقعة من ا
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. ينمعسكر اإلسالمييضيف المزيد إلى خيبة أمل فسوف  – قضية المجاهدين األفغان

لعراق حينما قاموا مؤخراً لفي حبهم قليالُ  المحدثون العلماء الوهابيونغ وقد بال

ا، وواجبًا دينيًا على إسالميً  اجهادً تعتبرفي العراق  مقاومةن التعلن أإصدار فتوى ب

تستخدم، ومع ذلك، فالجماعة الوهابية الجديدة ليست وحدها هي التي . لمؤمنين كافةا

فنفس الشئ ينطبق على علماء  الدينية،تسيئ استخدام المفرادات أوباألحرى 

يعبرون عن مصداقيتهم  أحيانافهم  .المعاصرةنية االتجاهات السائدة والمنظمات الدي

الصمت بدعوى  التزام ونيفضل وأحيانا أخرىبمدى ما يظهرونه من حماس للجهاد 

  .        الحفاظ على مصالح األمة

والموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هنا ليس تحديد جانب الصراع الذي يجب أن 

مع  شديدةبأمانة للتعامل  مشاعرنا الدينية استغاللكيفية  ه يكمن فيولكن ،ننحاز إليه

عدم األمانة الفكرية  إن. بشكل مستمر نتناولهاقضايا الحيوية التي يجب أن ال

 تؤدى بعيدعلى المدى الفي وقتنا الحالي ولكنها  الكفاحالالمباالة قد تبدوأنها تدعم وأ

التي  يةالفتو مفراداتالف. الذي تقوم عليه مبادئناولوجي ياأليدساس األضعضة  إلى

في المعنيين على أسس سليمة قد تركت المسلمين نقاش يقوم إخماد أي تهدف إلى 

في كيف يكون اإلسالم الذي يبيح للمسلمين االمريكين االشتراك ف  شتات فكري،

التي شنتها الواليات المتحدة األمريكية على العراق هونفسه الدين الذي يطالب  الحرب

ى من العالم باالستبسال من أجل مقاومة نفس الجيش المسلمين في أنحاء أخر

  .  االستعماري

نظرائهم  منسالم على الطريقة األمريكية أومن معتنقي اإل المسلمون وسواء كان

فهم جميعا يعوزهم فهم نقطة  ،من أتباع الجماعة الوهابية أوحتى من الماللي في إيران

طبقاً وع من خالل وجهة نظر جديدة الموضو إلى أن ينظرواوهي أنهم بدالً من  ،هامة

 المعرفة هذا النوع من على الطريق الخطأ من خالل ، فقد سارواللمنظور القرآني

فال . المزيد من االسئلة أوالمناقشات المثمرة كافية لطرحالتي ال تعطي مساحة  يةالفتو

ة إعادة أيدائما منغلقة تماما وترفض  فقهية الفتوي بمصطلحات ريفكيلزم أبدا حشوالت

 بشكل أساسي على األهواء والرغبات الشخصية يالفتو عقلال يرتكزحيث  ؛للتفكير

وجود نقاش لإمكانية  ةأي ا أمامعائقً  النوع المنغلق يقفوهذه  .فيما يحب وما ال يحب
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 ؛إلى طريق مسدودبنا يؤدي مما  ،بالغة األهميةالبيت اإلسالمي في قضايا  داخلمبدع 

أساس كل ، رفي واقع األمهوو ".رالحواغياب لغة " يهق علطلنأن هذا ما يمكن و

ويتطلب . والمتسبب في وجود حلقة مفرغة تدور فيها األمة منذ قرون طويلة األزمات

 إجابةجد ننستطيع من خاللها أن نظرة مجددة  قرآنالموقف منا أن ننظر إلى ال اهذ

  .لتحقيق ذلك عرقل أية فرصةالخالق بيننا ي، ولكن غياب لغة الحوارةجديد

كان  -وأثناء فترة رئاسة أيوب خان - نشرح ذلك، ففي باكستانودعونا اآلن 

أن تصبح باكستان إذا كان ل"ش هواعلى طاولة النق طرحهالذي تم  الشاغلالموضوع 

ومع . "ا؟رسمي سيتم تطبيقه أوالخمسة الفقهية األربعة فأي المذاهبدولة إسالمية 

فضلوا ببساطة إال أنهم  ،هذا الموضوعتوقع من لداهم المإدراك العلماء التام للخطر ا

أن الفقه الحنفي يجب أن بمبررين ذلك  حيويةأي حوار جاد حول هذه المشكلة ال تجنب

بذلك نتجاهل  إنناو. مذهب أغلبية المسلمين في باكستان عتبارهاب ارسميتطبيقه  يتم

 سيظلون متمسكين بهأن أنصار كل مذهب من المذاهب الفقهية هامة وهى حقيقة 

ولذلك فإنهم  الصواباألقرب إلى  ه هويتبعونألنهم يعتقدون أن المذهب الفقهي الذي 

 وإرساء حديثة باكستان أسيسوتتطلب عملية ت .ال يريدون التخلي عن وجهة نظرهم

 األسسمن مفكري وعلماء اإلسالم سبر أغوار  عشرينالجديدة في القرن الالواقع 

نظر ت يتال دارس الفقهية األربعالم صراعة والسياسية واالجتماعية لالنفسية والتاريخي

ال تعطي أية والتي متحجرة المقننة، بل والتعليمات من المجموعة  عتبارهاإلى الوحي ب

في دولة  لو قدر لهذا الحوار أن يبدأو. امجددً  خالصقرآني  مساحة لبدء أي حوار

  .لما هي عليه اآلن تماما ةمغايرجديدة كتست تلك الدولة بحلة الباكستان المستقلة 

 ا، فهوالذي ال ينضب أبدً  حوارنبع ال وال يجب علينا أن نغفل حقيقة أن القرآن هو

للوصول دعوى إلى التأمل والتدبر وطرح التساؤالت واالستنباط في محاولة مستمرة 

لفظ  على ردافي القرآن " قل"شاع استخدام لفظ  قدف. بلوغهالكمال الذي ال يمكن  إلى

مما يشير إلى حقيقة أن القرآن ال يطالبنا أن نبقى مكبلين بالقيود التي  "ألونيس"

ولكن القرآن يحثنا على ان نفتح قلوبنا وعقولنا . يفرضها الفكر الفتوي على العقل

 الستقبال كالم هللا دائما حيث يقول 
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  ....           ) 24دمحم( 

فكل إنسان مطالب بأن . قدراتنا العقلية التي وهبنا هللا إياهاستغل ما يدعونا أن نك

العلماء من مات من يستخدم عقله، فمجرد االعتماد على المعرفة التي أرسى دعائمها 

فالطريقة التي كان يتعبد بها . الحقيقة يتحرىسليمة لكل من  بدايةال تمثل  ينالسابق

 ختلفال ت ،من ورع وتقوى وعظم شأن كانوا عليهما  بغض النظر عن مدى السلف،

  نهم قالواإحيث يستحقون لعنة هللا  نالعقلي للمشركين الذياالستعباد عن 

  ...              ) 74الشعراء( 

وجود ال الهذا اإلنسان ومكانته في  دورفيما يتعلق ب والحواراتفإثارة التساؤالت 

والخوف الذي فالفهم العميق للكون . وجهه  تعالى اإلنسانتتوقف حتى بعد أن يسلم 

القوة الالزمة  اإلنسانيمنح ذلك القلب الوجل من خشية هللا إلى هذا الفهم  يستحضره

  فا تعالى يقول في كتابه العزيز  ،دور قياديللقيام ب

  …               ...   ) 28فاطر(  

الوصول  ةمن محاولأبدا يقنط  الوالمؤمن بصفته جزء ال يتجزء من الخطاب القرآني 

  .لكوارث التي تواجههالحظات  ، حتى في أحلكإجابات مبتكرةإلي 

                                

                             

           ) 214البقرة (  

سية جعلت قد فقد. إربا اتمزقنلى إ البيت اإلسالميأدى غلق باب الحوار داخل  وقد

هم عدِ الفقهاء والمفسرون ومن بَ  فرض عليها التي لطالما وقوة التوحيدالنص القرآني 

ثون سياًجا كبيًرا يبعدنا عن ن والمؤرخ  محاولة فهم القرآن بطريقة جديدة خالقةوالمحّدِ

ألن كان هذا السياج محكما لدرجة أننا عندما نتحمس  وقد. وجعل منها عملية مستحيلة

. للسلف الصالح األعمىالتقليد  نقترب من القرآن نجدنا قد انسقنا دون أن ندرى إلي
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جردت من أصالتها ومن التفكير  الصورة التي نقلها لنا القرآن عن أمة سابقة ىه هوهذ

  :عندما قال اإلبداعي وحكم عليها أن تحيا حياة القردة

           )166: األعراف(  

دحض الهويات ب وعًداطياته  بين فوجود الحوار داخل جدران البيت اإلسالمي يحمل

ا فلوكنا ورثنا حوارً . الخ.. .الحنبليةالدينية المزعومة كالحنفية والشافعية والمالكية و

ومجموعة من نعتبرهم الينبوع المقدس للدين  الذينمن الفقهاء األجالء  ال ينضبدينيا 

نغض فنحن ال نستطيع أن . ، لكان الموقف مختلف تمامابل السماءالمعينين من ق الناس

عن العوامل التاريخية المسئولة عن تمجيد المدارس الفقهية األربع في القرن الطرف 

ا وسطً  المدارس األربع من بين أربعين مدرسة فقهية كان حالً  هذه إقرارف. التاسع

وال  ةمقدسمنطقة  أن نعتبر ذلكهدف إلى إنهاء النزاع الداخلي؛ لذلك ال نستطيع ي

المدارس الفقهية األربع قد أعطيت الحق في  هذه فإذا ما كانت. أن نعتبرها كذلك يجب

مثل  ننكرفهمهم الخاص للوحي، فهل نستطيع أن استناًدا إلى  دستور حياتناصياغة 

بسبب ظهوره في فترة زمنية الحقة؟ ومما سادس  علي مذهب خامس أو هذا الشرف

الحوار الديني ،  لكسر جمودهناك محاوالت جادة بذلت في الماضي  أن يهالشك ف

تم بذل  دمحم بن عبد الوهاب إليتيمية  ابنحزم ومن  ابن إلىمن الظاهري  فابتداءً 

وعلى الرغم من أن هذه . العديد من المحاوالت لكسر قيود الجمود في الفكر اإلسالمي

نها مهدت الطريق أمام حركات اإلصالح أالمحاوالت لم تؤتي ثمارها المرجوة، إال 

أحاط به الوهابيون الحرم الذي  بهذا السياج الحديديوال ينبغي علينا االستهانة . التالية

المكي واقتضاب المذاهب األربعة الموجودة فيما يتعلق بأمور الصالة إلى مذهب 

ت رموزهم هذه الحركة المفعمة بالحيوية والقوة قد حول قد كانتومع ذلك ف. واحد

الثوريين كإبن تيمية ودمحم بن عبد الوهاب إلى قادة طائفين مما أدى إلى تضاؤل آمال 

  .نقاء اإلسالم األصيل إلىالعودة 

إلى تحجر  بسياج حديديوقد أدى غلق باب المناقشة في أمور القرآن وإحاطته 

تسي بثوب يكالعصور التالية سوى أن في مسلم الشخص ال العقل المسلم؛ فلم يكن أمام

فإنه والعشرين  الحادي وبما أننا نحيا في القرن. بغدادبالدولة العباسية  السائد في فقهال

بأن الذين يتولون شؤون ديننا هم عظماء الماضي والذين غير مريحٍ  يتملكنا شعورٌ 
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علي عدم معرفتهم الكافية اللوم عليهم  إلقاء ال يمكنناماتوا منذ فترة طويلة ولذلك 

وال عقل متفتح  رائدبال  نعيش -عديدة ولقرون  -فنحن المسلمون . الحاضرعالمنا ل

  :قال تعالى. يساعدنا على التفاعل مع النص القرآني

                   )30:الفرقان(  

أن هللا يرفع مكانة األمة التي  جاء في معنى الحديثكما  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد أكد لنا النبي 

 ويتساءل المرء عن سبب تردي حال األمة اإلسالمية، والتي دائما ما. تعتصم بالقرآن

بداية من  حبنا للقرآن أن يضاهي يستطيع أحدولن   .منحدر منزلقتجد نفسها في 

مزخرفة فاخرة  طبعات نشر وصوال إلى عن ظهر قلب الحرص على تالوته وحفظه

ولكننا في الحقيقة . مثلهأن تدعي أخرى غيرنا أمة  بنينا تراثـًا ال تستطيعمنه، ولقد 

في الوقت الذي توصل فيه معظمنا و. بكتاب هللا االعتصام بحقيقةأمة تعاني من الجهل 

نا اعتقد إلى حد اعتبار العلوم القرآنية الكثيرة التي جاءت بعد القرآن امتدادا طبيعيا له،

 تعني مجرد عمل نسخة مبسطة منه من الناحية الفقهية ا أن إعادة صياغة اإلسالمخطئً 

مكانة لها نفس الاألقوال الفقهية المأثورة السابقة مدعين أن  الفقه حكامأوتطبيق 

المحاوالت  تمنعالمغلوطة والتي  اآلراءمثل هذه ف. القرآن نفسهالتي يتمتع بها عظيمة ال

حضارة خلق هواجس خطيرة عن طبيعة ونطاق أي تللتفسير  اإلنسانية الناجحة

  .لإلسالم يةمستقبل

لتفاعل مع النص القرآني كنا مستعدين لإذا ولن يتحقق لنا السمو بالقرآن إال 

هو فالقرآن . ما تحلينا بالشجاعة والبسالة الالزمة لقبول تحديات الوحي وإذابأنفسنا، 

فهو يحث على تفتح . م البشرية جمعاءالآلتخفيف  شامل ومصدردعوة عامة وكتاب 

نشر العدل والحفاظ  إلىالعقول، والتسامح العظيم، واحترام وتقبل اآلخر، كما يدعو 

الجنس  إلىكن المؤمن من النظر فالنموذج الحقيقي للتوحيد يمَّ . على كرامة الجميع

نفس الوقت  البشري كله على أنهم عباد إله واحد يحتاجون إلى المواساة والنجاة، وفي

صلى هللا (ينظر إلى نفسه على أنه يمكنه مساعدة البشرية باعتباره من أتباع نبي هللا 

بصورة  األهدافقد تجسدت فيها هذه  العالم اليوم فاألمم التي تسيطر على). عليه وسلم

في سجال وبينما نحن ممزقون . وراء قيادتهم للعالم سرالفضل منا؛ وهذا هو أ
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حق حياة كريمة لألشخاص الذين ينتمون  منحة، نجد انه من الصعب المناقشات الفقهي

  .الذين ينتمون التجاهات مختلفةإلى مجتمعات دينية أخرى أو حتى للمسلمين 

، ولكن هذه هي سنة هللا فاجعة محزنة لألمة بمثابةوكان سقوط حركة طالبان 

 انهمإخو واضنأن يحت ونيستطيع الفكيف يتسنى لهؤالء الذين  .قوانين الطبيعةو

من تلك  أي وبعيدا عن .مسئولية قيادة العالمتعهد إليهم ن أ ،الدينفي  موأخواته

أن نعيد صياغة وجهة النظر القرآنية العالمية علينا الفقهية  التغييراتاالعتراضات و

جميع  مرجعيتنا األساسية فيوإذا لم نجعل . لمفهوم سيادة السالم والعدل للجميع

فسوف تظل وجهات النظر المتضاربة عن اإلسالم تطاردنا، وسوف  للقرآن، القضايا

وسوف  مجرد شعارات جامدة،" الحلالقرآن هو "و" هو الحل اإلسالم"تظل شعارات 

  .أي إبداع عقلي انتهى فيهاللمسلمين على أنهم أمة متحجرة  يُنظرظل ي

  

  

  

  

 

 

 

 
رفعها هللا ن ألمة يمككيف : ومن الطبيعي أن يقودنا ذلك إلى طرح سؤال آخر هو

 يةهداية البشروفي تقديم يد العون لبقية األمم  ةلتقود العالم وتمثلت شرعتها الوحيد

ا في الصراعات الدنيوية الحقيرة؟ وخالل نفسها طرفً أن تصبح هي  اوإرشادهجمعاء 

القرون الكثيرة الماضية، رأى أنصار اإلسالم الدين اإلسالمي من منظور المقاومة 

ي، فبدالً من تقديم اإلسالم للعالم على أنه رسالة سالم ورحمة وظهور بشكل أساس
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، أخذنا على عاتقنا مهمة جمعاء المسلمين بمظهر اإلحسان والخيرية إلى البشرية

المقاومة بمثابة من منظور الدفاع عن اإلسالم، ويُعد مثل هذا التصور لإلسالم 

ا أجبرنا على االبتعاد طواعية عن انحراف واضح عن الدور الذي اختاره هللا لنا، مم

 .قيادة العالم

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  هل هناك إمكانية للتنوير من جديد؟
                             

صر الحديث؛ ففي عالم األوهام إن سراب المدركات الحسية هو إحدى لعنات الع

التي يخلقها اإلعالم، ُحرم اإلنسان من حق المعرفة، ومن رؤية األشياء كما هي على 

حقيقتها، األمر الذي أودى بنا إلى أن نفقد اإلدراك الكامل لألزمات الكبيرة التي 

نعيشها في عصرنا الحاضر، كما أدى إلى التهديد البيئي لكوكب األرض وتحول 

وقد عاد ". العولمة"ان إلى آلة على يدي ذلك المارد الرأسمالي المعروف باسم اإلنس
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اإلنسان في أصفاده مرة أخرى، ولكن األصفاد التي تكبله هذه المرة ال تتراءى 

وقد أدى موقٌف مشابه حدث من قبل إلى إرسال أنبياء هللا لهداية الناس بنور . للعيان

اللهم أرني األشياء " كما قال رسول هللا  الوحي وجعلهم يرون األشياء كما هي،

  ".كما هي

ولقد اصطفى هللا تعالى أنبيائه بالنور والبصيرة التي ال تضاهى، وُعهد إلى 

هذه الرحلة . أتباعهم برؤية شاملة جديدة أو، فلنقل، تجربة تغيير النموذج المعرفي

يرى وتمأل النفس  من الظلمات إلى النور، كما بينها القرآن الكريم، تجعل األعمى

وهذا المجتمع الذي ظل يرقد في سبات عميق ويتبوأ . القانطة بحماس جديد للحياة

وتأتي . مكانة متدنية لفترة ليست بالقصيرة قد شهد تجدد الحياة مع قدوم أنبياء هللا

كما ذكرها القرآن الكريم كأحد األمثلة التي بينت أن مجئ نبي من  قصة عيسى 

. جعل أعمى البصيرة يرى بنور اإليمان ومن مات قلبه يحيا بهذا النورأنبياء هللا قد 

وهؤالء الذين يعيشون على متن طائرة مادية، غير مدركين لألهداف النبيلة للحياة، 

. ويمرون بهذا التغيير لدرجة أنهم يشعرون أنهم أقل اتصاال باألرض منهم بالسماء

ق من الطين وعندما نفخت فيه الروح واستخدم القرآن الكريم مثل الطائر الذي ُخل

ويخبرنا هللا تعالى في موضع . طار إلى السماء، وهي المصدر المجازي للروحانية

آخر في القرآن أنَّ القدرة على رؤية األشياء كما هي ال تعتمد على إدراكاتنا الحسية 

  :المجردة؛ قال تعالى

                           

وألننا نبعد عن عصر خاتم األنبياء بفترة زمنية تصل إلى حوالي أربعة عشر قرنًا، 

يراودنا اآلن شعوٌر بعدم االرتياح ألن الظالم قد حلَّ بنا مرة أخرى؛ ومع زيادة 

. عالم المعاصرصعوبة الرؤية من خالل التالعب الماكر بالصورة اإلعالمية في ال

وهو إدراك يستند إلى الصورة نحمله معنا طيلة حياتنا، حيث يعتقد معظمنا أن الرؤية 

هي ما تريدنا الكاميرا أن نراه فقط، ونذهب إلى المكان الذي تذهب إليه الكاميرا، كما 

تعلمنا أيًضا أن نعتمد على إدراكنا الحسي فقط الذي يجعل القلوب التي في الصدور ال 

صحيح أنَّ بيننا أمة تحيا وتعتبر نفسها هي الوريث الحق لخاتم األنبياء وتزعم . تعمل

، ولكنهم ال يريدون "شفاء لما في الصدور"أنها هي التي تحمل الرسالة الخاتمة، 
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حتى أن فتحوا كتاب هللا بأنفسهم، واكتفوا بأن ينظروا إلى القرآن بأعين العلماء 

بعيد وال يستطيعون، بسبب عدم علمهم بمجريات السابقين، الذين ماتوا منذ زمن 

وألنَّ القرآن . األمور في عصرنا، أن يخبرونا بكيفية إحداث هذا التنوير في بيئتنا

مازال محصوًرا في فهم السابقين له، فإن السلف واألمة وكذلك باقي العالم محكوم 

روزو، تلك عليهم بالعيش في الظلمات متخذين نفس المنهج الذي تبعه روبنسون ك

  .الشخصية التي ألفها الكاتب اإلنجليزي دانيال دوفو، ويتنظرون قدوم مسيحٍ يخلصهم

وربما يبدو علي المسلمين في هذا العصر أنهم أمة مثبطة الهمة فليسوا وحدهم 

الذين طال بهم األمد في انتظار المسيح، بل وقد كانت أسطورة المسيح سببًا في 

الدوائر اليهودية والمسيحية، بصورة أخطر من أي  إحداث المزيد من الفوضى في

وربما تزهوا المسيحية فخًرا بكونها أكبر ديانة علي وجه البسيطة انطالقًا . مكان آخر

من العدد الهائل لمعتنقيها ولكن الحقيقة هي أن المد المسيحي يعاني حالة من التراجع  

  .منذ قرون

وذه علي المجتمع في فترة من الزمن وبداية من المذهب الكاثوليكي الذي بسط نف

وحتى ظهور الرأسمالية الليبرالية، أبدت المسيحية درجة كبيرة من التساهل جعلتها 

وفي غرب ما بعد المسيحية، كما يراه الكثير . اآلن تبقي علي كاهٍن مثلي في منصبه

كانت  منا وهم علي صواب، فإن رحلتنا من أجل تحقيق تلك الُمثل البشرية التي طالما

محببة إلي نفوسنا والتي تتمثل في الحرية واالستقالل قد أودت بنا في نهاية  المطاف 

  .إلي الحالة التي وجدنا أنفسنا عليها؛ واقعين تحت رحمة الليبرالية الفاشية

أما أولئك الذين جال بخاطرهم، ذات مرة، بأن ظهور عالم متحرر قائم علي أسس 

التاريخ يسير بسرعة لبلوغ نهايته المحتومة لم يجانبهم ديموقراطية أصبح وشيًكا وبأن 

بين االتحاد (فنهاية الحرب الباردة أو وترسيم الستار الحديدي . الصواب في هذا الرأي

قد ألقي الضوء علي مفارقات عديدة للرأسمالية أكثر من ) السوفيتي وأوروبا الغربية

م يعد من الصعب اآلن رؤية الوجه تلك االختالفات المتعلقة بالدولة االستبدادية، فل

القبيح للرأسمالية وال رؤية أسباب ثراء الواليات المتحدة وعلي حساب من كان ذلك 

  .الثراء
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ويقدر عدد سكان الواليات المتحدة بنحو ثلث عدد سكان الهند ومع ذلك فهم 

يستهلكون أكثر من ثلث موارد العالم ولو أن الشعب الهندي طمح إلي مثل ذلك 

وال يدعم العقالء . ستوي المعيشي فإن باقي سكان المعمورة سيموت جوًعا ال محالةالم

إال أن نير الليبرالية الفاشية كان . في شتى أنحاء العالم هذا االفتراض غير األخالقي

بالغ السطوة لدرجة أنه لم يعد اإلنسان وحده هو الذي يشعر بالعجز، بل إن الرأسمالية 

ليبارك "  سبحانه وتعالى لخدمة أغراضها حيث ظهرت عبارة اإلنجيلية قد وظفت هللا

  ".الرب أمريكا

إن العالم اآلن يسير بسرعة شديدة نحو نقطة النهاية ولن يقوي أحد علي السيطرة 

تسود في الشرق بعض . علي تلك المحاوالت الخرقاء للسعي وراء الليبرالية الفاشية

بتلك الفعالية التي تمكنها من وقف أي حاالت السخط واالعتراضات إال أنها ليست 

تهديد يوجه للمذهب الرأسمالي الذي أشاع مبدأ العولمة في جميع أرجاء كوكب 

وتسود اآلن علي نطاق عالمي حالة من العجز التام الذي أوقع البشرية في . األرض

  .قبضة النازية األلمانية أو الفاشية اإليطالية ثم في المناطق المتمركزة حولها

مع ذلك فهذا ليس إال وجًها واحًدا من أوجه القضية، إذ أن إلقاء اللوم علي و

اآلخرين لما ألم بنا من ويالٍت ليس انصافًا ولن يصل بنا إلي أية نتيجة، فلماذا أفلت 

زمام التاريخ من أيدينا تماًما وأصبح العالم بأسره، بما فيه نحن المسلمين، واقعًا تحت 

ية؟ ذلكم هو السؤال الذي يجدر بنا أن نكف عن التهرب منه رحمة الرأسمالية الفاش

  .ألمد بعيد والذي يستحق اهتمامنا العاجل والجاد

رفعها هللا يمكن ألمة كيف : ومن الطبيعي أن يقودنا ذلك إلى طرح سؤال آخر هو

 يةهداية البشروفي تقديم يد العون لبقية األمم  ةلتقود العالم وتمثلت شرعتها الوحيد

ا في الصراعات الدنيوية الحقيرة؟ وخالل نفسها طرفً أن تصبح هي  اوإرشادهء جمعا

القرون الكثيرة الماضية، رأى أنصار اإلسالم الدين اإلسالمي من منظور المقاومة 

بشكل أساسي، فبدالً من تقديم اإلسالم للعالم على أنه رسالة سالم ورحمة وظهور 

، أخذنا على عاتقنا مهمة جمعاء لبشريةالمسلمين بمظهر اإلحسان والخيرية إلى ا

المقاومة بمثابة من منظور الدفاع عن اإلسالم، ويُعد مثل هذا التصور لإلسالم 
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انحراف واضح عن الدور الذي اختاره هللا لنا، مما أجبرنا على االبتعاد طواعية عن 

  .قيادة العالم

على  نااوية ولكنوقد نفخر بكوننا أمة النبي الخاتم وحملة أخر الرساالت السم

أرض الواقع لم نعد األمة التي تحتل مركز الصدارة، وربما تزعم منتدياتنا اإلسالمية 

التقليدية بأننا ورثة المعرفة اإللهية ولكنها ليس لديها صلة حتى اآلن بالعالم 

 نعول عليه؛فلم يعد العالم يعتمد علينا، بل أصبحنا نحن الذين  ,التكنولوجي الحديث

ا وضعتنا أفكارنا المغلوطة عن المعرفة، مثل النظر إلى العلوم اإلسالمية فدائما م

الراغبون في الخروج من مثل هذا أما . ةعلى حافة منزلق ،باعتبارها المعرفة الكاملة

فإنهم في غمرة حماسهم الديني  االمستحيل ممكنً أن يجعلوا من المأزق ممن يودون 

يعمل الكثير من تراثنا الديني والفقهي حيث إن ، والمنهجية المناسبة لذلك ون إلىويفتقد

توظيف لغة المقاومة، فقد أخبرونا عن كيفية الموت في سبيل اإلسالم ولكنهم لم على 

يوضحوا لنا كيف نحيا من أجله، عالوة على ذلك، فهناك أناس يعيشون بيننا من 

تهم للبحث عن فجر أولئك الذين قد لجئوا إلى الُمثل التحررية الغربية أثناء محاوال

فمن الصعب عليهم تقدير لغة المقاومة بينما على الجانب األخر لم يعد  .جديد

بمقدورهم اكتشاف النموذج القرآني للرحمة، فرؤيتنا لإلسالم على أنه مجرد حركة 

فاإلسالم كحركة ؛ سياسية جعل من الصعب علينا العثور على نموذج الرحمة المفقود

صخب كثير في عصرنا الحاضر، قد ركز إلى حد بعيد على سياسية صاحب إطالقها 

وجهة نظر كبار علماء الفقه السابقين، بعث الحياة من جديد طبقًا لتطبيق الشريعة أو 

وقد نقل ذلك لنطاق أوسع من العالم صوره ظهر فيها اإلسالم كما لو كان ال يملك 

هلين لفهم القرآن من يرجع ذلك إلى أن المسلمين كانوا غير مؤوشيء جديد ليقدمه 

 ةطائفي ةفقهيرؤية إلى بروز ) الفقه(فقد أدى التطبيق األعمى للشريعة  منظور مجدد،

كان إذا مما للشريعة، لم نعبأ حتى بالتحقق حماسنا وفي غمرة  .عن التاريخ الماضي

أم أن صياغتهم قد تأثرت إلى  التعاليم اإلسالمية فعالً  واجسدقد القدامى  كبار العلماء

حد بعيد بمحيطهم االجتماعي الخاص بهم، وأراد الراغبون في إضفاء الشرعية على 

  .حكمهم االستبدادي في المقام األول إخضاع الشريعة طوع بنانهم
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والشريعة كما فهمتها ومارستها طالبان أو كما تبناها تحالف مجلس العمل الموحد 

بمناصرتها أثناء الميثاق  اإلسالمية مؤخرا ةالجماعقادة في باكستان أو كما قام 

 ةالفقهيال بد أن تنبع من األوساط سالمية اإلحركات بأن الالباكستاني قد أقنعتنا فقط 

اإلسالم بطريقة أخرى مغايرة  وافهمولم يستطيعوا حتى اآلن أن يللعصر العباسي، 

حسان للغة المقاومة أو تقديم رسالة اإلسالم للعالم الخارجي بلغة أكثر اتساًعا من اإل

اإلسالم بلغة الرحمة، فإنه سيظهر لنا  ناورحمة هللا التي ال تنضب أبًدا، فلو فهم

من لجميع النفوس البائسة والقلوب المحطمة في بحثها عن العزاء، باعتباره المالذ اآل

على العكس من ذلك، تؤدي لغة المقاومة إلى غرس بذور الضغائن الطائفية في داخل 

 تفي أي مكان وظف ممصر أ مالجزائر أ متونس أ مباكستان أ وسواء في. بيت اإلسالم

ذلك إلى انقسام المجتمع المسلم على نحو أدى فيه الحركات اإلسالمية لغة المقاومة، 

خطير، وعلى الرغم من أن الحركة اإلسالمية هي ظاهرة تنتمي للقرن العشرين 

وينطبق نفس . ستنتهيوعن الهجمات االستعمارية إال أنها تبدو ظاهرة نتجت والتي 

 اإلبداعي في تناولمنهج لل نمناصرييوًما ما لذين كانوا االجدد، السلفيين الشيء على 

إلى  ،لآلسف ،القرآن والسنة والذين أدى اعتمادهم على ابن تيمية ودمحم بن عبد الوهاب

  :أو عقلية منغلقة كما وصفها القرآنتقديس الرموز 

                   ) ،74الشعراء( 

التراجع ، ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم في ظل ذات وجهينفنحن نعاني من أزمة 

الدفاع عن في خوض معركة األنبياء أتباع خاتم انهمك لرأسمالية الفاشية، المستمر ل

بيننا، وعلى ي أرسلها هللا السماوية التبقائهم، على الرغم من وجود آخر الرساالت 

البشر، وعلى المحاوالت التفسيرية علم السابقين من الرغم من اعتمادنا المفرط على 

إن  .رؤية مستقبلية إبداعية نابضة بالحياةإلى نفتقد  ينألساطين العلم، فنحن المسلم

تى لم ترد حسياق حياتنا الخاصة الوحي بأنفسنا، في فهم مجرد فكرة قيامنا بمحاولة 

حول الدولة اإلسالمية النموذجية، خطب بمخيلة أولئك الذين يواصلون إلقاء ال

يسلط الضوء  - على حد قول سيد قطب - عصرنا الحالي الذي في فالخطاب اإلسالمي 

عقالني تساؤل محاولة لطرح أي  ةقد ضيق المجال أمام أي "المنطق الوجداني"على 

، فقد عزز ذلك بيننا ظهور حالة "طكان"ات من تعبيروإذا استخدمنا تعبير  .أو نقدي
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لوحي هي رؤية من لالوحي، فرؤيتنا فهم في محاوالتنا ل "عدم النضج الطوعي"من 

 .االخبرة الماضية التي كانت قد أضاءت لنا الطريق فيما مضى منذ أربعة عشر قرنً 

ة، ، يعد ذلك مجرد جزء من هويتنا التاريخية وليس تجربة ملموساألعم في األغلب

في  نورٌ أنه تراث عظيم من النور وليس كمعين ال ينضب لفنحن ننظر للقرآن بوصفه 

من القرون، تعاني األمة من حالة مستمرة العديد حد ذاته، نتيجة لذلك، وعلى مدار 

  .اتمن التردي، فهي تتراجع من النور إلى الظلم

ما حل هذا المستقبل، وإذا والشك تجاه ومع الظالم يوجد شعور بعدم األمان 

  :، قال تعالىالظالم فلن يكون له عالج إال نور الوحي

                                  

               )17: البقرة(  

الوحي محكوم عليها أن تعيش في خوف دائم من  نورمن إن األمم التي حرمت 

  المجهول، 

                ...   )19: البقرة( 

  فومضات البرق بدال من أن تنير لهم الطريق، تحجب أبصارهم عن الرؤية،

           .... )20: البقرة(  

فهو في الظاهر يمكنهم من الرؤية لبرهة، ثم ينساقون وراءه انسياقًا بال معنى، فإذا ما 

وفي الحقيقة ال يوجد ما يعكس وضعنا الحالي أفضل من . أفل النور عادوا إلى الجمود

  .هذه الوصف القرآني

إلى  إن خطورة الموقف تتطلب منا أن نضع حًدا لرحلتنا العكسية من النور

الظلمات، ومثل هذه المهام العظيمة لم يقم بها في الماضي سوى األنبياء، وبما أنه لن 

يُبعث نبي في الوقت الحاضر، وأصبحت آخر الرساالت كأنما هي النبي الغائب، فإن 

وطالما ظل كتاب هللا بيننا، . علينا نحن أتباع النبي دمحم أن نعمل على خلق تنوير جديد
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الجرأة والشجاعة ألن ندرسه بأنفسنا، فإنه لن تُستبعد أمكانية ظهور وطالما امتلكنا 

  .التنوير الجديد

إن الظالم الروحي الذي حل بالعالم اليوم ليس نوًعا من عبادة األوثان أو أشكال 

الخرافات األخرى، ولكنه شكل تحول فيه اإلنسان إلى آلة، ونوع من الحياة العادية 

تام عن رؤية االشياء كما هي، فاإلعالم لم يكن أبًدا بهذه التي نشأت نتيجة لعجزنا ال

فدعاء النبي . القوة، ولم يعتمد اإلنسان من قبل على مثل هذا السيل من الصور المرئية

 "لم تكن هناك حاجة ملحة له بقدر ما نحن بحاجة إليه " اللهم أرني األشياء كما هي

ى عن كل المعوقات سواء كانت وتتطلب منا رؤية األشياء كما هي أن ننأ. اآلن

سيكولوجية أم تاريخية أم دينية، وأن نبدأ باالعتماد على نفوسنا الناضجة، وهذا في 

الواقع يحتاج إلى درجة عالية من التنوير الناضج، والمساعدة اإللهية التي ال تدع 

  :مجاًال ألي شكل من أشكال الغموض كما جاء في القرآن الكريم

             )38: األنعام(  

وعلى أية حال فإن كتاب الهدى والنور قادر على خلق فجر جديد، شريطة أن نهجر 

تماًما تقديس األسالف، وأن تمألنا الثقة بأنفسنا آملين في نصر هللا وأن نعود إليه وإلى 

ات إلى النور وحيه عز وجل، فهو وحده نصير المؤمن، وهو الذي يخرجه من الظلم

  :كما قال تعالى

                        )275: البقرة(  

  :وكما قال

                             

           )57: الحديد(  

واليوم كذلك إذا ما تحلى أتباع آخر الرساالت السماوية بالشجاعة للتعامل مع الوحي 

بطريقتهم الخاصة، فسوف يجدون في غمرة هذا ميالد تنوير جديد، وفي هذه الحالة 

  سوف يجدون العون اإللهي الذي وعدهم هللا به
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           )43: األحزاب(  

وحقيقة فإن األمة ينتابها شعور بأنها قد شارفت على النهاية، أو ربما نشعر بأننا مثل 

مة بطن الحوت، ال يعرف كيف يجد مخرًجا من هذا نبي هللا يونس الذي وقع في ظل

الموقف، ومع ذلك فإن هناك تنويًرا جديًدا دائًما ما يطرق أبوابنا شريطة أن نمتلك 

  :الشجاعة كنبي هللا يونس في االعتماد على هللا سبحانه وتعالى

                          

                 )87: األنبياء (  
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 االسم أو الهوية عن وبعيًدا ذلك، من بدالً  ولكنه جديدةً؛ أمةً  يؤسس لم  محمًدا إن

– زائفة دينية هوية أي عن ينأوا أن عليهم كان باإلسالم العهد حديثي فإن الجديد،

 المسلمون كان كما مسلمين يكونوا أن فقط عليهم – مسيحية أو يهودية أكانت سواءً 

 التي العالمية األمة مفهوم إحياء إعادة إن ".وسلم عليه هللا صلي" هللا رسول عهد في

 كونوا" تعالى قوله في الجماعي النداء ألن عادية؛ رؤية ليست واحًدا إلًها تعبد

 ومادام. والنشوة القوة من هائالً  قدًرا خلقت قد هللا لعبادة العامة الدعوة أو" ربانيين

 نقطة أنهم على إال أنفسهم يرون ال فهم الربانية لهويتهم مدركين يزالون ال المؤمنون

 عن الباحثة األنفس جميع به تلوذ مفتوح باب فهم السابقة؛ الكبرى للرساالت التقاء

 .والسلوى لعزاءا
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  إعادة بناء األمة اإلسالمية

  ميراث إبراهيم

اإلسالم ليس هوية يمكن أن تقصرها جماعة ما على نفسها دون غيرها؛ لكنه يعني 

الخضوع طوًعا وبشكل غير مشروط  جل وعلى؛ فهو باب مفتوح لكل من يجدون 

ع طوًعا إلرادة هللا؛ الذي عبر عنه هذا النداء للخضو. سلوى وعزاًءا في وحدانية هللا

 عبر العصور، يجب أن يتبناه مسلموجميع األنبياء الحق وأتباعهم المخلصين 

ولكن هذا ال يعني عدم إعطاء المسلمين الخاضعين في الرساالت السابقة  عصرنا؛

فإن وجود حركة للدعوة لثورة عالمية؛ لجعل . األخرى دوًرا في حياتنا المعاصرة

سرة واحدةً تعبد إلًها واحًدً◌ا؛ ال يمكن أن توصد الباب أمام المسلمين الذين العالم أ

  .نجدهم في الرساالت األخرى

وأي قراءة موضوعية للقرآن الكريم ال يمكنها إغفال الموضوع المهيمن الذي دعا 

إليه جميع األنبياء من إبراهيم إلى دمحم أو من قبلهم؛ أال وهو الدعوة إلى عبادة هللا 

؛ أي ال واحد؛ واعتناق نموذج الحياة الذي يتبعه المسلمون الذين أسلموا وجوههم 
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ن اإليمان برسل هللا ليس من قبيل العجب أن يجعل القرآولهذا؛ ف. المسلمين الحنفاء

جميعًا شرًطا مسبقًا الكتمال اإليمان؛ فالمؤمنون مطالبون بأن ينظروا إلى األنبياء على 

  :الة اإللهية، وليس على أنهم مؤسسين ألمم معينةأنهم حاملين لنفس الرس

  …        )136: البقرة(  

واألنبياء في الوحي اإللهي يشكلون مجموعة واحدة ال يمكن فصلها وكوكبة من القادة 

عزل هم بمالذين أوحى إليهم هللا وأرسلهم لهدية البشرية؛ فال يمكن أن نفهمهم ورساالت

من عقيدة المسلم فعليه  يتجزأن الكريم يجعل ذلك جزًءا ال والقرآ. عن بعضهم البعض

أن يؤمن بجميع األنبياء السابقين ورساالتهم؛ ولقد أخبرنا أن ما تبقى من األمم السابقة 

لم يأت برسالة جديدة ولكنه جاء ليحي دين  ولما كان دمحم . هم حلفاؤنا بالفطرة

ن الكريم المؤمنين على أن ينظروا إلى رسالة ؛ فقد حث القرآ"المعليه الس" إبراهيم

  .على أنها نقطة التقاء لجميع الرساالت السابقة دمحم 

لم يؤسس أمةً جديدةً؛ ولكنه بدالً من ذلك، وبعيًدا عن الهوية أو االسم  إن محمًدا 

 –دينية زائفة الجديد، فإن حديثي العهد باإلسالم كان عليهم أن ينأوا عن  أي هوية 

عليهم فقط أن يكونوا مسلمين كما كان المسلمون  –سواًء أكانت يهودية أو مسيحية 

إن جميع أولئك الذين يزعمون أنهم الورثة الشرعيون لميراث .  في عهد رسول هللا

من بين اليهود والنصارى أو أولئك المتشبثين في استمالة الناس إلى جانبهم  إبراهيم

م، قد أخبروا بصراحة وجالء أنه ال خير في هذه الشعارات الزائفة؛ واعتناق ديانته

فإبراهيم لم يكن يهوديًا أو مسيحًيا، بل كان حنيفًا مسلًما وما كان من المشركين؛ ولذلك 

 فلو أن دمحم ). 135: أل عمران(فإن جميع من يريد إلله واحد يجب أن يتبع نهجه 

هود والنصارى، ألضعفت هذه الحركة من تباعه جاءوا بهوية جديدة تخالف اليأو

مكانته كنبي للعالمين، وكرد فعل معارض ألولئك الذين يدعون إلى اعتناق اليهودية 

  أو النصرانية؛ 

 ...          )135: البقرة(  

  :فإن على حديثي العهد باإلسالم أن يلتزموا بديانة إبراهيم
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...                          )161: األنعام(  

الذين يضفون كثيًرا من األهمية على  والنصارىوعلى عكس ما يدعوا إليه اليهود 

 إتباعطوائفهم الدينية؛ على حديثي العهد باإلسالم أن يعبدوا هللا في حياتهم دون 

  ن عندما يحث الناس على أن يكونوا ربانينوالقرآ. طوائف معينة

  ...        )79: آل عمران(  

أي أن يكونوا أمةً تسلم أمرها كله  أو أن تأخذ صبغة هللا؛ هدفه أن يقنع الناس بنفس 

النقطة وهي عبادة هللا الواحد، فلم يأت نبي على مر التاريخ إلرساء قواعد ملة خاصة 

والقرآن الكريم يخبرنا، مرةً بعد مرة، أن جميع . الناس إلى عبادته نفسه به أو دعا

: آل عمران(األنبياء بالرغم من اختالف أمكانهم وأزمنتهم يدعون إلى نفس الرسالة 

قدوةً أخرى  المرءيطرح جوهر الرسالة اإلبراهيمية؛ فأين يجد  وألن دمحم ). 68

  ). 68: آل عمران(يتبعها؟ 

عندما يذكر في القرآن؛ يذكر على أنه ليس رائًدا لديانةً جديدة؛  مًدا ولهذا فإن مح

وفي الفترة المتقدمة من . ولكنه رسول للعالمين؛ بشيًرا أو نذيًرا ورحمةً للعالمين

ونفس الحال في فترات " األمة الدمحمية"اإلسالم لم يكد المرء يسمع حتى بمصطلح 

الهوية الدينية مثل اليهودية والنصرانية أو  الضعف في الرساالت السابقة حيث لم تكن

وهذه الهوية المبنية على أساس الشخصية قد استغرقت قرونًا وآجاالً . البوذية معروفةً 

لكي تتطور إلى ما هي عليه اآلن، ولقد كرس كل األنبياء جهودهم كافةً لكي يجعلوا 

 وحده ال شريك له في ملكه، الناس تعبد إلًها واحًدا؛ لكي يقيموا مجتمعًا عادالً يعبد هللا

والنبي . ويعملوا على جمع الناس تحت عباءة التوحيد على اعتبار أنهم عباد إلله واحد

ليس حكيًما عاديًا؛ ألن هللا أعطاه الكتاب والحكمة، وليس من المتوقع منه أن ينهمك 

دعوة الناس في صياغة مبادئ العبادة أو أن يدعو الناس إلى عبادته، ألن هللا اختاره ل

  ...إلى عبادة هللا وحده وأن ال يقدموا أنفسهم إال على أنهم عباد هللا         

  )79: آل عمران(
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و كما أٌخبرنا فإنه على المجتمعات حديثة العهد باإلسالم، مثلهم مثل كل المسلمين في 

إيمانهم؛ بل ويجب جميع األزمنة، أن يؤمنوا بجميع األنبياء كشرط أساسي لصحة 

  )84: آل عمران. (عليهم أن ال يفرقوا بين أحد من رسل هللا

العالمية التي تعبد إلًها واحًدا ليست رؤية عادية؛ ألن األمة إن إعادة إحياء مفهوم 

أو الدعوة العامة لعبادة هللا قد خلقت " كونوا ربانيين"النداء الجماعي في قوله تعالى 

ومادام المؤمنون ال يزالون مدركين لهويتهم الربانية فهم . والنشوةقدًرا هائالً من القوة 

ال يرون أنفسهم إال على أنهم نقطة التقاء للرساالت الكبرى السابقة؛ فهم باب مفتوح 

تلوذ به جميع األنفس الباحثة عن العزاء والسلوى؛ وهذا التأكيد غير العادي على هوية 

 يشركون به شيئًا يعطي حديثي العهد باإلسالم المسلمين الذين يعبدون هللا وحده وال

وبالرغم من أن نظرة العرب كانت . جانبًا أيدولوجيا سرعان ما يبث فيهم قوة ال تقدر

لها جذور متأصلة في التقاليد العربية؛ إال أن تغير هذه النظرة كان لها تأثيًرا كبير 

عبادة إله واحد حيثما  عليهم حتى أنهم يظهرون على أنهم مجموعة من البشر توحدهم

ذهبوا وبذلك أصبحت جميع الهويات الجغرافية واللغوية والثقافية والعرقية غير ذات 

وبانقضاء حقبة المسلمين األوائل، ظهر لنا جليًا وبالتدريج كما لو . معنى بالنسبة لهم

أن الثقافة العربية هي الصبغة الطبيعية لإلسالم؛ بل إن البعض اعتبر أن عظمة 

وانحياز العرب أو . مبراطورية العباسية هي الوجهة المنطقية للحركة الربانيةاإل

العصبية قد أصبحت حجر األساس للمسلمين الذين جاؤوا فيما بعد، يحاكونه ويقلدونه؛ 

بل أن خروج الموالي عن الكيان األخوي الجامع للمسلمين وتحولهم إلى الوصاية 

لى غير العرب من اآلن فصاعًدا أن يقصروا االجتماعية قد جعلنا نعتقد أنه يجب ع

إن اإلمبراطورية التي تم . أنفسهم على حدود الحركة اإلسالمية وليس في جوهرها

تأسيسها على العصبية العربية التي تزعم تفوق بعض العشائر العربية قد ترك حيًزا 

ده التي تظلل إن فكرة عبادة هللا وح. ضيقًا لباقي الرساالت األخرى لتنضم إلى اإلسالم

. الجميع قد تحولت اآلن إلى فكرة المجتمع الذي يتركز حول شخصية النبي فقط

الكريم  القرانوكانت هذه حالةً صريحةً في منح والء لمن ال يستحقه أو ما أطلق عليه 

إن فكرة األمة الجديدة التي تدور حول فكرة النبي العربي؛ قد قللت من ". غلو"كلمة 

زمرة اإلسالم إلى درجة اعتبار ذلك كما لو كانت حالة مجتمع عادي عدد الداخلين في 
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آخر؛ وأصبح المسلمون مثلهم مثل اليهود والمسيحيين؛ ال يزيدون عن كونهم جزًءا 

العقل المسلم بهذه لطريقة لم يحول المسلمين  انغالقإن . آخر من شريعة إبراهيم

  .كمله من حولهمفحسب عن اإلسالم الصحيح ولكن غير أيًضا العالم بأ

إن األمة اإلسالمية تسير اآلن في عصر تدهور مستمر وعلماؤها في حالة من 

النفي العقلي؛ ومع ذلك فإن العصر الذهبي لبغداد العباسية أو حضارة األندلس المسلمة 

المزدهرة ومغال الهند العظيمة أو الشجاعة العسكرية لإلمبراطورية العثمانية قد خلق 

األمة  –داع عن حالتنا المتدهورة؛ وهكذا هزمت األمة اإلسالمية بعض الوهم والخ

 -اإلسالم؛ فإن ظهور فكرة اإلسالم الطائفي أو األمة الدمحمية قد مهد السبيل   -الدمحمية 

؛ ذلك ألن صبغة هللا لم تعد هي اإليديولوجيةإلى موت األمة المبنية على  –في الحقيقة 

المسلمين أجبروا أنفسهم على العيش في سجن نفسي وألن . الهوية الوحيدة للمسلمين

من صنع أنفسهم، فإنهم جعلوا فكرة األمة هي الفكرة األساسية لمحور تفكيرهم 

إن مفهوم طائفية العبادة قد تشعب أيًضا إلى عقائد . واهتمامهم؛ وليست دافعًا للعبادة

إن العداء . تشبثوا بهافرعية وقد وجد حديثوا العهد باإلسالم هويات جديدة يمكنهم أن ي

الداخلي بين الشيعة والسنة وبين الحنفية والشافعية؛ لم يؤد فقط إلى سقوط 

اإلمبراطورية الدمحمية؛ ولكنه قد أضفى كثيًرا من اللغط األيدولوجي؛ األمر الذي جعل 

من المستحيل أن نحدد من هو الممثل الحقيقي لإلسالم، هذا األمر، الذي انحرف 

أما أولئك الذين جاءوا إلصالح الموقف فقد . مي، كان شعوًرا عاًمابالبيت اإلسال

وما كان يرى على أنه . ركزوا بشكل رئيسي على إعادة توجيه األمة الدمحمية نفسها

  .؛ أصبح يرى اآلن على أنه السبيل إلى عالجهااإلسالميةسبب اعتالل األمة 

األمة اطالق لفظ ال من بد" األمة المسلمة"الكريم مصطلح  القرآن استخدملقد 

وذلك كما يتضح من دعوة العقائدية  األفكارالتي تنبع نتيجة للتشبث ببعض الدمحمية 

  :حينما قال الكريم القرآنالخالدة لربه في  إبراهيم

                                    

               ) 128سورة البقرة(  

  :هذا ماوصى به إبراهيم بنيه وكذلك يعقوب عليهما السالمو
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          ) 132سورة البقرة(  

يشمل المسلمين كافة بغض النظر عن االختالفات  المسلمة لألمة القرآنيفالمفهوم 

 لذيا هو الكوكب الوضاءهذا المفهوم و ،و الحضاريةأوالخلفيات التاريخية أالجغرافية 

االشمل لالمة مفهوم ال يضمتباعهم المخلصين، وبالطبع أو  األنبياءنير الطريق لجميع ي

م السيد أمثل السيدة مريم المسلمة بها للمرأة  ىاهل الكهف و نماذج يحتذالمسلمة 

على . لم يذكر أو القرآنالمسيح و زوجة فرعون و سائر االمم المؤمنة التي ذكرها 

براهيم إن أعلى ترديد مقولة  ونفمازال هناك من يصر ما ذكره القرآن جليا،الرغم م

ً يكان يهود المغلوطة صراحة في قول  األفكاريتحدى مثل هذه  القرآن ؛ و اً نصراني أو ا

 ... :هللا تعالى         ... )140 :البقرة(  

ً براهيم يهوديإفاالدعاء بأن  بهتاناً أو القول بأن دمحم هو مؤسس األمة الدمحمية يعتبر  ا

 ً   :ي كتابه الكريميقول هللا تعالى ف .وإثماً عظيما

...                   ...  ) 140البقرة(  

 عمجموإال  تضم ال األمة الدمحمية الحالية إنالبعض ممن يصرون على هل يمتلك 

الستثناء الشجاعة الكافية  - اإلسالمالتي تعيش تحت لواء  اإلسالميةتباع األمة أ

حق ؟ فالنجاة تكون  اإلسالمحظيرة ريته وأسيا زوجة فرعون و مريم من براهيم وذإ

 يتبععز وجل و من اسلم وجهه  على المسلمين فقط، حيث انه ال ينبغي على  قاصر

افراد األمة لجميع ممنوح  فهو حق ؛القلق بشأن النجاة  يساورهالصراط المستقيم ان 

وعلى .  اإلسالمية لألمةمفهوم االشمل ال باعتبارهاواحد التي تؤمن بإله  المسلمة

حنيفا من ذلك الحق  على   إبراهيمملة  إتباعيتم حرمان من يرغب عن  ،العكس

سرة المسلمين حيث يقول هللا عز أ في كنف نشأته أوبيئة مسلمة  إلىالرغم من انتماءه 

 :وجل                          ...    

  :أيضا تعالى كما يقول هللا
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                   ...   ) 73المائدة(  

واضحة على ان مجرد االنتماء  داللةبمثابة وما شابهها  الكريمة اآلياتتعتبر مثل هذه 

لذلك و. ال يشكل قاعدة  كافية للنجاةعهم عالقة دم م وجود حتىزمرة المسلمين او إلى

الذين طردوا  هللا المقربين وعباده المختارين أبناء كان اليهود والنصارى يدعون أنهم

  :ظلما من رحمته

                          ) 18المائدة(  

يضم " األمة المسلمة" القرآنيد التأكيد على ان اللفظ نج األنبياءواذا تأملنا سورة 

  :بصورة اشمل بيت المسلمين

                          ) 92االنبياء(  

لوط مرورا بسيدنا سيدنا  إلىبراهيم إ ذ سيدناوالرسل من األنبياءسلسلة طويلة من  إنها

دريس و ذو الكفل و ذو النون و ذكريا ويحيى و إو  إسماعيلليمان و يعقوب و س

واحدة على الرغم من  جماعة إلىكل هؤالء ينتمون إن  ،األمرفي حقيقة  .السيدة مريم

 :فئات مختلفة إلىالالحقة تقسيمهم  محاولة االجيال

           ...  ) 93االنبياء(  

امة  من يخضع لعبادة هللالتي تؤكد على ان جميع  القرآنية اآلياتوهناك العديد من 

الفكر الطائفي او ممن يحتمون وراء ستار  كالم معتنقيواحدة وذلك بالطبع يناقض 

  :امة واحدة إلىينتمون  األشخاصبأن هؤالء يقر  والقرآن. الطائفيةالعبادة 

                              

                     ...    

  :الكريمة اآليةمن خالل  أفضلبشكل ويمكن تفسير ذلك 

                          ) 120النحل(  



  51  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم 

و من . لجميع المسلمين في كل العصور واالزمان نبراًسابراهيم نفسه يعتبر إو

 حيث انه لم يقم بنسج عقيدة من وحي خياله ولم  إبراهيمالمستحيل الطعن في اسالم 

 أهم بال شك جزء ال يتجز إبراهيماع ملة تبأف ؛يقم بتشكيل العقائد المسيحية او اليهودية

  .بمفهومها االشمل األمة المسلمةمن 

قائمة حتى في عصور ضعف الحكم  لالمة المسلمة الشاملةالرؤية ا ظلت هذهوقد 

ً المفهوم االشمل ثابتهذا وقد ظل  اإلسالمي،  الضاريةحتى في اثناء فترات الحروب  ا

وقد  .مجابهة احزاب اليهود والنصارى الشرس عندما كان على المسلمين النضالو 

الكتاب  أهلالتعميم فهناك الكثير من  شركفي  من الوقوعحذرنا القرأن مرات عديدة 

 الذين مازالوا متمسكين بالحقيقة             ...    

  )159االعراف (

هؤالء الذين يقومون ؛   ن بالبر والتقوىيتسموالكتاب أناس  أهلحيث نجد من بين 

ليلهم لتالوة كالم هللا ، كما انهم يسجدون  في خشوع  كما قال هللا في سورة ال 

  :عمران

                              

    ) 113ال عمران(  

فهناك . واذا كانت هوية الجماعة ال تعتبر سببا للنجاة فهي ليست ايضا مبررا لالدانة

  :في كتابه الكريميحق عليهم قول هللا أناس يعيشون بينكم ممن يخافون هللا فهؤالء 

                       ) 13الحجرات(  

  :سوف تتحمل كل نفس مسئولية اعمالها فقط - اليوم االخر -اليوم ذلكفي 

             ) 38الحجرات(  

ن المسلمين  يمثلون امة أحقيقة  إلىشارات كافية إتكون بمثابة  اآلياتومثل هذه 

  :هواحدة  وهم الذين ينعم هللا عليهم من فضل
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      ) 62البقرة(  

الكريمة دائرة الناجين من النار لتشمل أتباع األنبياء اآلخرين  يةاآلوتوسع هذه 

لغًزا طالما حير الكثير  اآليةلذلك تعتبر هذه  األخرىصحاب الرساالت السماوية أو

من علماء المسلمين والفقهاء وكانت سببا لنشوب العديد من الخالفات التي ال يمكن 

ائي بفكرة ان بغزالي وراشد رازا والطبطوفي الوقت الذي يؤمن فيه أبو حامد ال ؛حلها

، فإن أغلبية األخرىالرساالت السماوية  أصحابرحمة هللا تتسع لتشمل المسلمين من 

على الكفر حيث يتساؤلون في  يرفضون هذه الفكرة ويعتبرونها دليالً  المسلمينعلماء 

   ! سخرية عن موقع سيدنا دمحم

سيدنا دمحم على أنه مؤسس امة جديدة، عدد المسلمين الذين ينظرون ل زادوكلما 

وهم بذلك . نقطة التقاء التباع ملة إبراهيم في رؤيتهزادت الصعوبة بالنسبة لهم 

وهو دين هللا المختار الذي قام كافة األنبياء المخلصين ، يتجاهلون حقيقة أن اإلسالم

لقديس ، ونجد أن اجل وعلى هللايركز في األساس على عبادة بنشره عبر التاريخ 

واقع االمر ففي ". يسوع"أنه ال خالص بدون ب الالهوتية فكرةالغسطس هو صاحب وأ

في التواكل ممن يبالغون سيدنا دمحم في مكانة مشابهة أو  يضعونأن هؤالء الذين نجد 

  .سعلى شفاعته يعدون مذنبون ألنهم بذلك قد اتبعوا اتجاه أوغسط

ؤمن بإن الخالص هو حق التي ت سوغسطأمسيحية فكرة وعلى النقيض من 

هذه ن يحذراالنسان من اصدار مثل آفقط على المسيحين نجد ان القر قاصر

علينا ان نبقى صامتين ليس فقط  يجببل  ،هذا الموضوع بالغ الدقةفي االفتراءات 

بخصوص أهل الكتاب الذين نعتبرهم حلفاءنا الطبيعين ولكن ايضا بالنسبة لهؤالء 

هذا يعتبر حق من حقوق هللا تعالى حيث انه يقول في كتابه ف الكفر؛المذنبين بتهمة 

  :العزيز

…          ....   ) 17الحج(  
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وكما خلق هللا الناس ينتمون الى شعوبا وقبائل متعددة ليتعارفوا فيما بينهم كما يقول 

 :العزيز في كتابه                          

           ) نجد ان حكمة هللا تقتضي ان ينتمي عباده الى  )13الحجرات

.... :خلفيات وهويات مختلفة                       

                                  

      ) 48المائدة(  

في سبيل طاعة هللا ال  شتىواحد انفسهم يسلكون مسالك ال المسلمون اذا وجد 

ما ن التوراة واالنجيل أيشهد على حقيقة  والقرآن لك؛يساورهم القلق بشأن ذيجب ان 

والذين . المرء هداية ورشاد فيها كتب سماوية أتت من نفس المصدر قد يجد هي اال

االنبياء ال يجب ان ينغمسوا في خالفتهم لدرجة تجعلهم انفسهم من ورثة يدعون 

يجب ان نقوم  ،كعوضا عن ذل .بالنجاة منهاالفائزين يقررون من هم أهل النار ومن 

نفسنا لنستبق الخيرات؛ حيث إن هللا تعالى هو وحده هدف جميع البشر حيث أبمجاهدة 

  .مور التي تكون محل خالف بيننان يدلنا على حقيقة األأالقادر على  وحدهنه هو إ

لم يتعرض المسلمون االوائل لمناقشة مثل هذه القضايا على الرغم من إدراكهم 

في التاريخ ، ولكنهم على العكس اتخذوا من  فردة التي يتبؤها دمحم الكامل للمكانة المت

اتباع الرساالت السماوية السابقة أنصارا طبيعيين لهم ومن الممكن أن يجمعهم منهج 

  حياة مشترك 

                              

                                   

        ) 64آل عمران( 

ً دائًما، فقد ضرب المسلمون األوائل أروع االمثيلعبون دوراً وبإعتبارهم  لة في قياديا

التسامح لتقبلهم دخول الكثيرين من اتباع الرساالت السماوية السابقة إلى حظيرة 
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تفتح الباب على مصرعيه لدخول كل من كانت الحديثة  اإلسالميةفالحركة . اإلسالم

يريد التسابق في فعل الخيرات، وعلى الرغم من ذلك، كان يتم دائما تذكير المتعصبين 

الذين يظهرون اهتماًما مفرًطا لهويتهم اليهودية أو المسيحية،  بالفكر الطائفي أو هؤالء

  :بأنه لن يجازيهم هللا خيًرا عن أفعالهم إال إذا التزموا بتعاليم التوراة الصحيحة

                       

                                

              ) 68المائدة(  

ى وبالرغم من ادعائهم بأنهم ممثلين للعقائد اليهودية و المسيحية، إال أنهم قد أضفوا عل

ومثل هؤالء . أنفسهم بعض صفات األلوهية وانغمسوا في تطبيق فكرة طائفية العبادة

من أصحاب العقول المنغلقة ال يمكن أن نتوقع منهم أي خير، ومن األفضل  األشخاص

  :أال نتخذهم أولياء من دون هللا كما قال هللا في كتابه العزيز

                        ..   )51المائدة(  

 القرآنفا تعالى يذكرنا في . وال ينبغي علينا التعميم في تطبيق مثل هذه االحكام

 :الكريم                            

       ) 113أل عمران(  

الكتاب هو أنصارهم الطبيعيين فلم يجدوا  أهلوبما أن المسلمين األوائل قد اعتبروا 

طعامهم حالالً  حرجا في مخالطتهم والتعامل معهم في إطار المجتمع وقد جعل القرآن

  للمسلمين 

                          

                               

دعوة ألن ففي ظل مجتمع موحد با وقائم على أساس التقوى والمكانة السامية لل

نكون ربانيين، ما كان يستطيع أحد أن يتصور أنه سيأتي اليوم الذي يصيب المسلمين 

انفسهم ما أصاب أصحاب الرساالت السابقة لدرجة تجعل من الصعب اعتبار أنفسهم 
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حاملي الرسالة الربانية، بل األكثر من ذلك أنهم اتخذوا من كينونتهم المسلمة مجرد 

ولالسف ، فقد  .ونها خضوع مطلق خالص لوجه هللا تعالىهوية ثقافية أكثر من ك

أسهمت بعض العوامل التاريخية والثورات السياسية في تفاقم هذه الكارثة التي حلت 

بالمسلمين؛ وبالتدريج، بدأت الهوية القومية اإلسالمية في احتالل الصدارة بدالً من 

المسلم، وبعد ذلك وجد المسلمون انغالق العقل  إلىالهوية الربانية، وبالتالي أدى ذلك 

أنفسهم محاطين بخضم من النصوص التاريخية المشكوك في صحتها واألحاديث غير 

. الصحيحة التي عليهم االعتماد عليها في تشكيل الهوية المسلمة الجديدة للقرون التالية

قيام  وقد أدى تحول األمة التي من المفترض انها تحمل رسالة التنوير للعالم كافة حتى

انبثاق مجموعة مستحدثة من االراء  إلى - من أمة مسلمة إلى أمة دمحمية- الساعة 

الطائفية حول مفهوم األمة ورسولها، وقد سار المسلمون الحاليون على نفس نهج 

الرساالت السماوية السابقة حينما بالغوا في التواكل على كونهم خير أمة  أصحاب

. تماد على فكرة أن نبيهم أعلى األنبياء مقاًماأخرجت للناس، كما بالغوا في االع

حاملي القرآن الكريم، فقد رفض المسلمون من قبل تقبل االدعاء غير  وباعتبارهم

المنطقي الذي ادعاه اليهود بأنهم لن تمسهم النار سوى أياًما معدودات وأن الجنة 

واقع االمر سوف تكون مثواهم الخالد بغض النظر عما اقترفوه من ذنوب، ولكن في 

  .فقد قام المسلمون االن بتكرار نفس االقاويل حول أنفسهم

ولقد تواترت الروايات التي شكلت العقلية اإلسالمية حول االمتياز الذي خص به 

في . عن سائر األنبياء في الشفاعة المته للنجاة يوم القيامة هللا عز وجل نبيه دمحم 

السابقين بما فيهم إبراهيم  األنبياءبي من ذلك اليوم الموعود الذي لن يستطيع أي ن

من  وموسى وعيسى واألنبياء األخرين طلب الشفاعة ولو لفرد واحد، نجد أن دمحم 

خالل ذلك االمتياز الذي منحه هللا إياه يرفع راية الحمد  ويمكنه عندئذ أن يشفع 

المسلمين كما توحي بعض األحاديث التي تروي دخول . ألمته بأسرة لدخول الجنة

جمعاء سوف تدخل الجنة بنفس الطريقة التي  أمة دمحم  بأنجميعا الجنة بشعور عام 

إن تصور وجود إله ظالم ونبي غير عادل على حد . إسرائيلسيدخل بها أنبياء بني 

سواء ال يدع أمام المسلمين خياًرا آخر سوى االحتماء نفسيا داخل قوقعة من صنع 

ً أيديهم، األمر الذي يعد خ  األنبياءوتميزه عن  وقد أدت فكرة تفرد دمحم . طأ جسيما
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جعل البعض يصورونه على أنه بطل طائفة دينية معينة، فهؤالء ممن  إلىالسابقين 

يظنون أنهم عندما يصورونه كبطل عظيم لألمة الدمحمية يقومون بالمبالغة في الثناء 

  .أ أنواع اإلهاناتعليه كانوا في حقيقة االمر يمطرونه بوابل من أشد وأسو

وكما اخبرنا  -نبي العالمين العظيم الذي وصفه القران بأنه رحمة للعالمين

أنه عندما واتته المنية لم يكن قلقا سوى على أمته، فعلى فراش الموت ظل  -المفترون،

سوف  يحسن  - األحاديثكما روت  -يردد أمتي أمتي ، كما انه في يوم القيامة 

أنه  فإذا تم اعتبار النبي . لذي منحه هللا إياه لصالح امتهاستخدام حق الشفاعة ا

شخص يعمل في سبيل تحقيق الخير لألمة الدمحمية فقط، فكيف يمكن توقع الخير من 

  .أتباعه الذين من المفترض ان يحملوا رسالة خير للبشر أجمعين من بعده

 

  

 

 

 

 
هذا و خالل اإليمان نفسه، من عقول المؤمنين فيقدرة عجيبة على التوغل له الشرك و

علي الشرك  دليلخير عبادة الشمس والقمر والشجر ؛ فتاريخ اإلنسانية فيا ليس جديدً 

م أو تقديالطائفية باسم الدين،  الدعوة إلىومع ذلك فإن . أقل العقول إدراكافهمه يالذي 

تنطوي  عمل الوهو ، االنحناء احتراًما لهنفسه، ثم  باإليمانيمان لإل اخاصً  اتفسيرً 

  .ألحد معانيه على دليل
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  هل من سبيل للخروج من هذا الشرك؟

الشرك وما ينبعث عنه من شرور، ويكمن يقع المسلمون جميعًا اليوم في قبضة 

قيادة المكانة العليا التي تؤهلهم ل وتخلفهم عن سقوط المسلمينالسبب الرئيسي في 

التي بعض األمم فما ينزل من عقوبات ب. لقويمانحرافهم عن طريق التوحيد ا فيالعالم 

والطريقة التي ضلوا بها طريقهم في هذه ، وكذلك لها اجً االشرك منهمن  اتخذت

في جميع أنحاء اآلن المسلمين يمكن رؤيته بوضوح في الحال التي عليها الحياة، 

  .العالم

ر وسألوا في حالة ضجن والمسلم وخالل السنوات القليلة الماضية بدا المفكرون

جعل  السبب الرئيسي الذي ، ماوبعد ذلك كله. عما إذا كان هللا قد تخلى عنهمأنفسهم 

منا الحالي وكذلك السبب وراء في عالرخيصة إلى هذا الحد الذي نراه مين لدماء المس

، خاصة في أعقاب ملحاهذا السؤال وقد أصبح ؟ تدنى درجة اعتزازهم بأنفسهم
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حاجة ملحة الن نسأل ال ونجد. في أفغانستان والعراق لعهاالتي نطا األحداث المرعبة

؟ هذا السؤال مازال في أصحاب الدين الخاتمأنفسنا، لماذا حجب هللا نعمه وفضله عن 

  .الواقع في حاجة إلى إجابة مقنعة

 -مثلنا مثل بني إسرائيل في ذلك  –والحقيقة إننا أصبحنا بعيدين عن رحمة هللا 

أنه  الرغم منعلى  أفضل األمم عند هللاأنفسنا بأننا مازلنا  نوهم ورغم ذلك مازلنا

. يتضح جليا في التقدير االلهى لألمور إننا لسنا من أهل الحل والعقد في هذا العالم

 ال زائف، لذلكنا التدين منومما يدعو لألسف أن كل ما نحن فيه من ضالل ينبثق 

والعمل إدراك الحقيقة ا أيضً  على المتخصصينبل و فقط يصعب على عامة الناس

أن على اإليمان، أو علي األقل  ةقائم ابرمتهكما إننا نزعم أن األمة . على إنصافها

ن، لكن إذا ما نظر المرء هناك الكثير من األنشطة التي تحدث في المجتمع باسم اإليما

  .عظيموهٌم هو إال  فسوف يدرك أن ذلك ما الواقعبعين 

فطريقة التفكير  .باط واحد، بينما يمزقها الشرك إربافالتوحيد يجمع اإلنسانية بر

 ةالبشريوفكرة اإلله الواحد  تضع في تصورنامفهوم التوحيد التي يؤيدها ويساندها 

تها بهج على العقول وعلى العكس من ذلك نجد أن الشرك قد أفسد ؛واحدككيان  جمعاء

 التيهي ذاتها  الرسالة هذهو. البشر إلى آالف القطعق يتمزعندما تحرى كل الذرائع ل

أنفسهم إلى طوائف صغيرة  اعلى أتباع األنبياء السابقين، لكنهم قد مزقوأرسلت 

قد  دمحم  النبىالقرآن بان ظهور يصرحو .على أهوائهم للرسالة السماويةبتفسيرهم 

  …ى قال تعال ة وإحياًء لمجتمع توحيدي؛الطائفي شهد نهاية     ...  

 من عقول المؤمنين فيقدرة عجيبة على التوغل له الشرك و )103: آل عمران(

عبادة الشمس والقمر ؛ فتاريخ اإلنسانية فيا هذا ليس جديدً و خالل اإليمان نفسه،

الدعوة ومع ذلك فإن . أقل العقول إدراكافهمه يعلي الشرك الذي  دليلخير والشجر 

االنحناء نفسه، ثم  باإليمانيمان لإل اخاصً  ام تفسيرً أو تقديالطائفية باسم الدين،  إلى

  .ألحد عمل ال تنطوي معانيه على دليلوهو ، احتراًما له

عن سبب تصارعها  سوف يتساءل جمعاء يةاإلسالم األمةوإذا ما نظر المرء إلى 

 كلماتال فإن بسبب اللغة،إذا كان هذا الصراع في بعض األحوال ف مع نفسها؛
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 ونفالمسلم. فتيل تلك المعركةإلشعال  أحيان أخرى كوقودفي دم تستخوالمراسيم 

ينتمي لطائفة  يشعرون بتأنيب الضمير إذا قتلوا مسلًمالطائفة معينة ال ن ينتمون الذي

والمنتديات اإلسالمية التي . داخل مسجد واحد لو كان هذا أثناء صالتهمأخرى حتى 

وجهة النظر الخاصة  ون على نشريقتصر الدينباسم في مختلف أنحاء العالم تعمل 

 بالقرآن الكريم وأحاديث النبي  نيستشهدووأحيانا ما طائفة التي ينتمون إليها، بال

وحدها  هيويكون هدفهم الحقيقي من وراء ذلك إثبات أن الطائفة التي ينتمون إليها 

وأن ما عداها باطل، وهذه ليست ظاهرة قاصرة على الهند وحدها، حق التي على 

من ذلك المجتمعات اإلسالمية في ، وال تستثنى في أي مكان في العالمها موجودة كنول

وحقيقة، فإنهم قد شغلوا أنفسهم بعبادة . أوروبا وأمريكا حيث التكون الطائفية أقل حدة

ويبدوا أن الفرقة أو الطائفة التي ينتمون . بدال من عبادة هللا، المذهب الذي ينتمون إليه

ت اإلله الذي يعبدونه، واقروا صحة شرح وتفسير الدين الذي يصدر إليها قد استبدل

ويشير القرآن إلى مثل هذه اآلية في قول . عن شيوخهم وكأنه قد صدر من النبي نفسه

  :هللا تعالى

                        ...  )159: األنعام( 

قد تمت صباغة التزامنا بعقيدتنا في الوقت الحالي بطائفية من جميع األنواع، فإن فل

كافة مدارسنا، المنقسمة على أنفسها، مشتركة في نشر األفكار الطائفية، كما أن 

مجتمعنا بالكامل مقسم على أساس مدارس مختلفة من الفكر مثل المدرسة الحنفية 

فمن اليسير على المرء أن يدرك بنزعته . سوالمدرسة الشافعية وغيرها من المدار

حبل (التي تميل إلى االنقسام، إن األمة ما برحت منفكة من ذلك الرباط المقدس أو 

فال يوجد في العالم بأسره من يدعو البشرية . الذي يربط بينها وبين هللا تعالى) هللا

رسة ليدعوا الناس لعبادة هللا الواحد، وياتى النداء من على كل منبر مسجد ومنبر مد

وال يدور في خلد هؤالء . التباع طائفة معينة، ألن هذه الطائفة تؤمن بالعقيدة الحقيقية

. الذين ينادون بمثل هذه الدعوات أنهم يقومون بنشر أسوأ أنواع الطائفية باسم اإلسالم

ونتساءل عن السبب وراء ذلك، فرغم وجود القرآن، يعتقد التابعون لمختلف الطوائف 

المدارس اإلسالمية بأنه من الضروري اتباع الكتب التي كتبها قادتهم حتى يتسنى و

هل الزال من الضروري االستعانة بالكتب التي كتبها ! لهم استكمال رسالتهم الدينية



  60  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم 

الشراح أو العلماء أو الفقهاء، حتى مع وجود القرآن؟ وقد ذكر القرآن ذلك صريحا في 

  :قوله تعالى

                                  

      ) 105آل عمران(  

وبعبارة أخرى، نجد أن القرآن يحذر المسلمين من أن يصبحوا مثل هؤالء الذين 

الصريحة التي وجهت إليهم، ألن ذلك وقعوا فريسة للطائفية، رغم كل النصائح 

  .سيؤدي إلى العقاب الشديد

اإلسالمي اآلن ما هو إال نتيجة حتمية األزمة الطاحنة التي يمر بها المجتمع إن 

أتباع هذا الدين فحينما قدس . النغماس تلك األمة في االنشقاقات والخالفات الداخلية

ويذكر . ية العبادةطائفهم في فكرة بدورمبدأ الطائفية بدعوى تفسير الدين انغمسوا 

أن هللا سبحانه وتعالى قد أرسل جميع األنبياء بدين واحد وحثهم على االعتصام  نآالقر

  :قال تعالى ؛به وعدم التفرق فيه إلى طوائف

…             ... )13: الشورى(  

إبراهيم أتباع بما في ذلك  اءالبشرية جمعلتشمل  رسالة دمحم  بعثتولذلك فقد  

؛ حيث بقي الكثير من الشعائر المشتركة بينهم، وعلى وموسى وعيسى عليهم السالم

 ولقد غالى أصحاب. باسم الدينفقد انهمكوا في الممارسات الطائفية الرغم من ذلك 

أن ما عليه إال  الجنهيضمن مكانه في من أراد أن  ادعائهم بأنالديانات السابقة في 

ولقد عبر . يهودا أو نصارىإال يكونوا ال الناس أن طلبوا من ولذلك فقد  يتبعهم،

  :هللا تعالى اذ يقول القرآن عن هذا المعنى،

                ...   )135: البقرة(  

انخرطوا  قد ،العصر وامسلم أنهمى علاقتناع فهؤالء الذين ينظرون إلى أنفسهم بكل 

بنو يدعي سوف و .في معركة جدال فيما بينهم تسننزف قواهم جميعًافي الحقيقة 

من شأن النصارى، في ويحطون أنهم هم الفئة الوحيدة الثابتة على الصواب إسرائيل 

ن بان هذه الطائفية آالقرصرح ولقد  .نفس الشيء فيه النصارىالوقت الذي يدعي 
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ألتباع األنبياء السابقين الذين أما بالنسبة . لدين وتعاليمهمناقض لالختالف وذلك ا

رسالته  النبي دمحم قدم لهم ، انشغلوا في معركة االستنزاف هذه ويعانون من ويالتها

 ، ولكنالمسيحأو  هيهو  إتباعالسمحاء التي ال تتماشى مع أهوائهم في أن يكونوا 

  :قال تعالى وال يتبعون إال ملته؛ تدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين

            )وقال تعالى )79: آل عمران :        

        )138: البقرة(  

بني (إن السور األول التي نزلت من القرآن الكريم كانت تحث مسلمي ذلك الوقت 

على التحرر من قيود العنصرية،  –نبياء األولين أي أتباع األ –) إسرائيل والنصارى

  :حيث يقول هللا جل وعلى

                                 

      )67: آل عمران(  

ك الوقت يؤمنون بأن المعتصمين إلى التوحيد جعلت مسلمي ذل فدعوة رسول هللا 

بالتوحيد الخالص ال يمكنهم أبًدا أن يدعوا للنزعة الطائفية، حتى لو كانت هذه النزعة 

نابعة من أي نبي؛ ألن ما أراده هللا لم يكن أن يجعل الناس يهوًدا أو نصارى، ولكن 

  .ربانيين حقًا

ابعة من نبي، أن كيف يتسنى للكتاب الذي ال يسمح بالطائفية، حتى لو كانت ن

يسمح ألتباعه بأن يكَّونوا طوائف شتى أو فرقا مختلفة بأسماء قادتهم؟ فلقد قلبنا اآلية 

رأًسا على عقب، ويجب " ُكونُوا َربَّاِنيِّينَ "القرآنية التي تدعونا إلى أن نكون ربانيين 

ى طوائف أن يقبلوا بتقسيم مجتمعهم إل أن نسأل أنفسنا كيف تسنى ألتباع النبي دمحم 

والسلفية وغير  والديوباندي والباريلويمتعددة مثل الحنفية والشافعية والشيعة والسنة 

ذلك؟ كيف يُعقل أن يتحول األناس الذين كانوا معروفين بإخالصهم الشديد لفكرة 

التوحيد أن يشاركوا في نوع من أسوأ أنواع العنصرية، حتى إنه بدأ يصبح جزًءا 

ذا ال تستطيع الطوائف اإلسالمية المختلفة والمنشغلة بعبادة عاديًا من حياتهم؟ لما

أن ترى التأكيد القرآني الصحيح  - ولألسف فهذا دأب معظم المسلمين اليوم  -عقيدتها
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بأن من اختلقوا الفرق و قسموا أنفسهم شيعًا ليسوا من الرسل في شيء؛ قال جل 

 :وعلى

                                          

               

  

  

 

 

 
وكان الرعيل األول من المسلمين يقدرون حرية الفكر أيما تقدير، فكانوا يعرفون جيدا 

ادة أو تقديم اإلرشاد لآلخرين ال أن الكل سواسية أمام هللا عز وجل، ومسئولية القي

تصل بالقادة إلى منزلة مقدسة، أو مكانة تعلو فوق مكانة البشر العاديين، والمسلمون 

أنفسهم يعتبرون أنه من حقهم نقد أفعال قادتهم وأقوالهم، وتدقيق أقول علمائهم، لدرجة 

المؤمنين  أن امرأة بدوية من عموم الناس تجرأت على أن تختلف في الرأي مع أمير

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أثناء خطبة الجمعة
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 هل الدين مجرد مجموعة

  من الطقوس واألزياء االحتفالية؟ 

يواجه المجتمع المسلم أزمة حادة، يمكن أن ندرك حدتها من خالل ما يثيره كل 

ذا ال نرى أي لما:  إنسان، سواء كان قائدا أو فردا عاديا من عامة الناس من تساؤل

بصيص من الضوء في نهاية النفق المظلم، رغم وجود القرآن بيننا؟ لماذا تعيش األمة 

التي وكلها هللا لقيادة العالم أزمة أيديولوجية عميقة رغم وجود القرآن، وتعاليم العلماء 

والمفسرين؟ بعد الصدمة النفسية التي أعقبت حوادث النازية المعروفة في معسكرات 

برز هذا السؤال بين اليهود أيضا، وهو كيف  أن يهجر  Auschwitzال في االعتق

ويتركه وحده ليدافع عن نفسه؟ وسأل العلماء والمثقفون اليهود أنفسهم " شعبه المختار"

أنه إذا أُبيدت أمة اليهود من على وجه األرض، عندئذ ماذا يعني التاريخ بالنسبة لهم، 

طويلة أن يعيشوا في قلب التاريخ، كان عليهم أن يدركوا  فاليهود الذين اعتادوا لفترة

حقيقة أن أمتهم قد سقطت من مقعد القيادة والهداية، والفرق األساسي بين اليهود 

والمسلمين هو أنه بينما كان إسقاط اليهود قراًرا إلهيًا، فإن سقوط المسلمين هو 

ي الذي جاء به خاتم األنبياء؛ انحراف تاريخي يمكن أن يُعالج بالعودة إلى الوحي اإلله
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ومع ذلك، ومن سخرية القدر أنه بدال من أن تقوم األمة المسلمة بتقييم وضعها تقييًما 

نقديًا، وتحاول أن تضيء طريقها بعون من تعاليم الوحي اإللهي، صارت هذه األمة 

سجينة التاريخ، وقد جعل هذا من الصعب على أهلها أن يمسكوا بزمام هذا الزيف 

  .لتاريخي، وأن يدركوا مدى ما هم فيه من تدهور وتراجعا

 - إن العالم اآلن يمر بأسوأ األزمات في تاريخه، فهناك تغييرات ال حصر لها 

قد حدثت في مختلف بلدان العالم باسم التطور، لقد  -وهي ليست دائما إلى األفضل 

تبسط نفوذها، مما  حاولت القوى ضيقة األفق بطريقة مجردة من أية مبادئ أخالقية أن

أدى بالتالي إلى غموض مستقبل المجتمع الدولي، وتلوث البيئة، وتراكم ثروة العالم 

وتكدسها في يد عدد محدود، واحتكار السلع من قبل الشركات متعددة الجنسيات، 

وكبت الحريات الفكرية من خالل السيطرة على وسائل اإلعالم والتالعب بها، وإجبار 

يسمعوا أو يشاهدوا سوى ما تريدهم بعض القوى المهيمنة أن يسمعوا الناس على أال 

ويشاهدوا، وهذا بعض مما هو واقع في عصرنا مما يصعب التعامل معه؛ فموقف 

قد حول العالم إلى أتون ذري، " ُصناع السياسة"العداء  عز وجل الذي يتخذه 

تستخدم لتدمير الحياة  وأضحت مصادر الثروة الفكرية واالقتصادية الخاصة بالبشرية

  .البشرية بدال من الحفاظ عليها

وفي ظل هذه الظروف كان من المتوقع من ورثة آخر الرساالت السماوية أن 

يتقدموا لتوجيه البشرية المضطربة، ومع هذا فإن الحقيقة الواضحة هي أنه بالرغم من 

في صراع من ، فإنهم منصرفون "خير أمة أخرجت للناس"أن هللا قد اخبرهم أنهم 

أجل الوجود، وال شك في أن الموقف الحالي الذي يسود العالم، يتطلب على وجه 

السرعة أن يقوم هؤالء الذين يخشون هللا بواجب اإلرشاد، فإذا لم تظهر األمة المسلمة 

الشجاعة الكافية لمواجهة هذا التحدي، فكيف لها أن تميز  - مثلها مثل بقية األمم  -

  .مم األخرى، بصفتها وريث آخر الرساالت اإللهيةنفسها عن بقية األ

وفي الفترة األخيرة وبمناسبة انعقاد مؤتمر برلمان أديان العالم، سنحت لي 

في أحد األديرة " مونتسيرات"الفرصة أن أسافر إلى أسبانيا وأقيم هناك على قمة جبل 

هب هندوسي من النصرانية، وكان يقيم في نفس الدير بعض قادة السيخ الدينيين، ورا

، وقد الحظت أن الراهب الذي استيقظ مع بزوغ الفجر، قد انهمك تماما "ماني بور"
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في ضبط هندامه، وزينته بعناية فائقة وتركيز كامل، فهو يضع الصبغة البيضاء على 

جبهته ويمدها إلى أنفه، حتى بدا للناظر، من خالل وجهه البشري، أنه زعيم ديني بكل 

  !تأكيد

أخرى كان الزعيم السيخي مشغوال بضبط طول مالبسه، التي  ومن ناحية

أصبحت طويلة إلى حد ما بمساعدة صديق له، وذلك حتى يتمكن من المشاركة في 

برلمان أديان العالم كزعيم سيخي بحق، يرتدي عمامته الشهيرة المميزة؛ كان هناك 

بان البنديكتيين، وطاقية عدد كبير جدا من األزياء الدينية الملونة، الرداء األسود للره

اليهود، والساري األبيض الطويل للبراهما كوماري، والجلباب العربي، والطربوش 

الذي يرتديه بعض علماء المسلمين، وقد أضاف البعض أمام أسمائهم لقبًا تشريفيًا مثل 

، وإذا "األب"أو " المبجل"، بينما أصر البعض اآلخر على أن يسبق اسمه كلمة "نيافة"

، كما "موالنا"ن البعض يصف نفسه بالحاخام فقد وصف البعض اآلخر نفسه بلقب كا

  ".اإلمام"أن البعض رأى أنه من المناسب أن يكتب أمام اسمه بعناية فائقة كلمة 

في مثل هذا االجتماع الذي ضم رجال دين مبجلين، كان مثل هذا اإلصرار على 

رك المرء في حيرة من أمره إن لم التفنن في ضبط الثياب وعرضها بهذه الطريقة يت

يُصب بخيبة أمل، وقد سألت الراهب الهندوسي الذي يجلس بجواري عن سبب هذا 

اإلصرار من جانب رجال الدين في التفنن في ارتداء مثل هذه األزياء الخاصة، كٌل 

حسب جماعته أو طائفته، ونحن هنا في برلمان أديان العالم، ألن هذا يؤكد على 

االختالف بين األديان؛ وبعد كثير من النقاش والجدل في هذا األمر، خرج اإلحساس ب

إن الناس ينظرون إلينا بوصفنا هداة لهم وقادة : "علّي الراهب بالجواب الصريح قائال

لهم، وهم يريدون رؤيتنا في الصورة النموذجية التي يكون عليها الزعيم والمرشد، 

من الواضح . صورة رجل الشارع العادي وهي صورة تختلف بالطبع عما تكون عليه

أن كل هذا االهتمام بالزي، هو نتيجة لما يتصوره عامة الناس عنا، وإال فما عالقة 

  "الزي بالتقوى والورع؟

ال شك أن الراهب الهندوسي ال يمكن أو يالم وحده على هذا األمر مع استمرار 

وأئمة الطوائف الدينية قد هذه الطقوس الخاصة باألزياء، فجميع الزعماء الدينيين 

عانوا كثيرا أثناء ارتداء األزياء الخاصة بهم، والتي تميزهم عن عموم الناس، 
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وتظهرهم كرجال دين أو ربانيين من أول نظرة ودون أدنى شك، أما عموم الناس فقد 

يصعب عليهم أن يقرروا ما إذا كان من يرتدي هذا الزي رجال من لحم ودم مثلهم، 

من تحت هذه المالبس الثقيلة المهندمة، وما إذا كانت وجهات نظره  يتنفس مثلهم

  !!وأفكاره يمكن أن تخضع للنقد والتدقيق

يُقال إنه حين قدم الضابط الروماني العتقال المسيح عيسى عليه السالم، كان من 

الصعب عليهم التعرف على المسيح ألنه كان يجلس بين أتباعه، وقد اعتمد على 

الخائن عند قبلة التبجيل، وقد كان عيسى قبل كل شيء نبيا وجيها مميزا؛ إشارة يهوذا 

لم يرغبوا في أن يتخذوا أي وسيلة غير طبيعية تميزهم أو ) ملسو هيلع هللا ىلص(وحتى خلفاء النبي 

تجعلهم يختلفون عن الناس العاديين، وكثيرا ما كان زائرو المدينة المنورة يعبرون 

ليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وهو يتعامل معهم عن دهشتهم من مظهر الخ

مرتديا مالبس عادية ال تميزه عن غيره، ودون أي مظهر من مظاهر القوة، ودون 

حاشية أو بطانة تحيط به، وكان الرعيل األول من المسلمين يقدرون حرية الفكر أيما 

ومسئولية القيادة أو تقدير، فكانوا يعرفون جيدا أن الكل سواسية أمام هللا عز وجل، 

تقديم اإلرشاد لآلخرين ال تصل بالقادة إلى منزلة مقدسة، أو مكانة تعلو فوق مكانة 

البشر العاديين، والمسلمون أنفسهم يعتبرون أنه من حقهم نقد أفعال قادتهم وأقوالهم، 

وتدقيق أقول علمائهم، لدرجة أن امرأة بدوية من عموم الناس تجرأت على أن تختلف 

الرأي مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أثناء خطبة الجمعة، في 

وبالمثل فإن القادة والعلماء اعتبروا أنفسهم أناسا عاديين من لحم ودم، مثلهم مثل أي 

فرد في المجتمع، وأنهم ليسوا أبدا من جنس يفوق البشر، كما أنهم لم يلقبوا أنفسهم 

مين أيضا في أن يروا أناًسا مثلهم، يحيطون أنفسهم بأي لقب، ولم يرغب عامة المسل

بهالة من التبجيل والتقديس، وألن المسلمون كانوا يقدرون حرية الفكر، فإنهم سعوا 

إلى الهداية من خالل ما ورد في كتاب هللا، وليس من خالل أقوال قادتهم أو علمائهم، 

، والذي يقضي بتقديم أنفسهم وحين أشاع العلماء واألدباء العرف الذي انتشر فيما بعد

على أنهم قديسون، متميزون عن البشر العاديين، بدأت األلقاب الدينية الفخمة والرنانة 

توضع قبل األسماء وبعدها، ودخل الفكر اإلسالمي مرحلة الركود، واللجوء إلى 

  .التقليد األعمى
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صيص من رؤية أي ب –رغم وجود القرآن الكريم بيننا  –إذا لم نستطع اليوم 

ضوء األمل في نهاية النفق المظلم، فإن هذا مرده إلى الحقيقة المتمثلة في أننا نعطي 

العلماء والفقهاء تقديًرا وتعظيًما أكبر مما نعطيه للقرآن الكريم الذي أنزله هللا على 

خاتم األنبياء، وبدال من أن نقترب مباشرة من القرآن الكريم، ونضيء عقولنا بما فيه، 

ا أنه من الضروري أن نتحقق مما إذا كان اتجاهنا موثق ومدعوم بأقوال اعتبرن

العلماء المسلمين األوائل، أما أولئك الذين كان يجب عليهم أن يدرسوا القرآن الكريم، 

فقد حولوا أنفسهم؛ عن طريق شعائر وطقوس مختلفة، وعن طريق اكتساب األلقاب 

المنطقية هي ظهور طبقة كهنوتية بين الفخمة، إلى مرجعية دينية، فكانت النتيجة 

ماذا عساه يكون السبب في هذا التشابه المثير بين قادة اليهود الدينيين  .المسلمين

فقادة اليهود الدينيون يسمون أنفسهم بالحاخامات، ! وأولئك الذين ينتمون إلى أمتنا؟

النصارى للداللة ضمنا على أنهم يشاركون هللا في صفاته، بينما اتخذ القساوسة 

التي ال تناسب إال هللا عز وجل، وبنفس الطريقة اتخذ القادة " األب"ألنفسهم كلمة 

وهي والكلمة التي استخدمت في القرآن الكريم " موالنا"المسلمين ألنفسهم لقب 

  .لإلشارة  عز وجل

حين تعتاد األمم رؤية قادتها الدينيين يحيطون أنفسهم بهالة من القدسية، وحين 

عموم الناس بأن بينهم شخصيات تمتلك أفكاًرا مقدسة وطاهرة، ال تخضع للنقد يؤمن 

أو التصحيح، عندئذ يُكبت صوت الحرية، وفي اللحظات الحرجة تفشل مثل هذه األمم 

في أن تجد حلوالً جديدة لمشكالتها، وتفشل في أن تضيء طريقها بنور الوحي 

اءات باسم الدين، تكون نتيجة عكسية، اإللهي، ومن هنا فإن نتيجة كل ما يتخذ من إجر

فالعتاب الشديد الذي يوجهه عيسى في اإلنجيل للفريسيين، وهم من موالي اليهود في 

إن توكيد القرآن الكريم، في سياق الحديث عن .زمان المسيح، يؤكد وجهة النظر هذه

الكهنوت انتشار الدعوة اإلسالمية بين الناس، على أنه يقدم لهم النجاة من استبداد 

وطغيانه، كان يمثل التأكيد على فكرة أن هللا تعالى لم يعط حق تفسير الدين إلى طبقة 

بعينها، وأن دعوة النبي إلى التغيير لم تكن تتحمل أي نوع من التدخل من جانب 

  .الحاخامات أو الباباوات أو الموالي
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بوا أنفسهم كيف يمكن للمؤمنين، مع خشيتهم من هللا عز وجل وحبهم له، أن يلق

باأللقاب التي خص هللا بها نفسه، فادعاء المرجعية الدينية الزائفة، يؤدي بالتالي إلى 

  !إخماد نور حرية الفكر والتعبير؟

  

  

 

   

 
أن الدين  يكمن فيفاالختالف الجوهري بين الدين الفقهي والدين الذي أوحاه هللا 

باإلخالص  جل وعلى، بينما ليمأل قلب اإلنسان وعقله  هالموحى من عند هللا موجّ 

التي المظهرية الطقوس إظهار ك الجدال على دقائق األمور ورَ يقع دين الفقهاء في شَ 

فالوحي اإللهي يضيء التاريخ ويقدم للمستمسكين به . ال تخلق إال إخالًصا واهًما

مفتاح أسراره؛ بينما يظل الفقهاء والحاخامات، من باب حرصهم الزائد، مستمرون 

وضع الزيادات التي ال تنتهي حوله، حتى إن لب الوحي اإللهي يضيع في النهاية في 

 .مع تراكم هذه التفاصيل
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 يع أنحاء العالم يتساءلون في يأسالمسلمون في جم

  متى يأتي نصر هللا؟

بالرغم من تراجع المجتمع اإلسالمي عن المكانة السيادية التي كان يتبوؤها، فإنه 

يعتبر نفسه أفضل المجتمعات على اإلطالق؛ فمازال أفراد المجتمع اإلسالمي مازال 

يتصرفون بطريقة تنم عن رضاهم عن أنفسهم فيما يتعلق بإدارة شئونهم وهم 

وعلى المستوى الوجداني، مازال المجتمع يجد صعوبة . منغمسون في أحالم اليقظة

بالنصرمن خالل مالئكة السماء في في تقبل حقيقة أنه لم يعد المجتمع الذي وعده هللا 

واألعداد الهائلة لحشود  فاألناشيد العذبة التي تمجد سيرة نبينا دمحم . أوقات المحن

المحتفلين بالمولد النبوي من كل عام وجموع المصلين إلداء صالة الجماعة قد تعيد 

قى الحقيقة االطمئنان إلى قلوبنا بأننا حقا األتباع المخلصين للدين الحنيف ولكن تب

. واضحة أمامنا  بأننا لم  نعد األمة التي وصفها القرآن بأنها خير أمة أخرجت للناس

  .  وقد أخذت الكارثة أبعاًدا خطيرة

لقد مرت قرون طويلة منذ أن كنا نتبوء المكانة السيادية، وكنا نتصف بأننا خير 

علينا بوعده لنا بقيادة وبوصفنا أتباع النبي الخاتم فقد أنعم هللا . أمة أخرجت للناس

العالم حتى يوم القيامة، وتبوءنا هذه المكانة السيادية من خالل كالم الوحي المنزل 
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وحينما كان الوحي اإللهي هو النور الذي أضاء الطريق . على النبي دمحم من السماء

فقد كانت مجريات األحداث في . أمامنا استطعنا إحكام قبضتنا على مجريات التاريخ

الم تسير طبقا لتوجهنا وأحيانا، وفي اللحظات الصعبة، عندما كنا نشعر بأن قبضتنا الع

بدأت تتراخي نجد أن أنظارنا تبدأ تلقائيًا تتطلع إلى السماء، نسأل هللا أن ينصرنا 

واثقين من أن نصر هللا قادم في الوقت المناسب، ففي غزوة بدر كان النبي يقود بنفسه 

  . ضد  جحافل األعداء وقد سأل هللا أن ينصره عدد قليل من المجاهدين

وأثناء الغزوات التالية من التاريخ اإلسالمي سواٌء تلك التي أسفرت عن هزيمة 

ملوك الفرس أو الروم أو بعد ذلك حادثة حرق السفن على الساحل األندلسي كان 

. عضدهمالمسلمون دائًما يشعرون بوجود هللا الحي القيوم الذي يقف ورائهم يشد من 

وقد كان هذا الشعور هو الباعث الذي طالما يحركهم القتحام أصعب المخاطر في 

في األسر وَمثُل  –قائد الفرس الشهير  –وعندما وقع هرمزان . سبيل نصرة الدين

يا عمر، كان هللا قد خلى : "أمام الخليفة عمر بن الخطاب اعترف بهذه الحقيقة قائال

الشك " ؟فلما كان هللا معكم غلبتمونا! يكن هللا معنا وال معكم بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم

. أننا ننتمي إلى نفس األمة التي هزمت أعظم الجيوش بفضل قوة إيماننا بنصر هللا لنا

بعيدين عن  –ومنذ عدة قرون  –ولكن ما الذي حدث بعد كل ذلك، فقد أصبحنا اآلن 

 –حتى في هذه األيام  –اء هذه األمة وهناك عدد ليس بالقليل من أبن.  نعمة هللا هذه

وقد تشكلت في أماكن متفرقة من العالم . على استعداد لمواجهة الموت في سبيل هللا

حزب هللا و جند هللا و الجهاد اإلسالمي والجماعة اإلسالمية و : جماعات عدة منها

ثل هذه و أتباع م. مجاهدين اإلسالم  وسيباه صحابة وغيرها من الجماعات اإلسالمية

فال تخلو أية بقعة . الجماعات مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل نصرة اإلسالم

الذين كتبوا تاريخ اإلسالم العظيم بدمائهم ) ملسو هيلع هللا ىلص(من بقاع األرض من أتباع النبي دمحم 

 .الزكية

ومع ذلك، يبدو أنه قد قدر لنا أن نتجرع مرارة الهزيمة في جميع صراعتنا 

فا تعالى، القادر على تغيير . غرى والكبرى وكذلك في تحديات العالم المعاصرالص

لذلك نجد مظاهر الحزن . مجريات األمور في لمح البصر، لم يأتي لخالص المسلمين

واضحة في المجتمع اإلسالمي بشكل أكثر من أي مجتمع أخر حيث يستطيع المرء ان 
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وذلك مرده أن المجتمع . المجتمع المسلميسمع صرخات يائسة تتردد في جميع جنبات 

اإلسالمي كان وال زال يعاني من أهوال القتل واإلبادة منذ قرون طويلة وحتى اآلن 

فلمن يلجأ . فكل لحظة تحمل عذابات جديدة وكل يوم يشكل تحديًا جديدا عليه مواجهته

 الناس في لحظات األزمات الحالكة هذه؟ أصبحت المساجد اآلن مكتظة بحشود

فقد نجحت حركات اإلصالح و اإلحياء في خلق مناخ . المصلين أكثر من ذي قبل

مثالي مناسب إلقامة الصالة و الصوم وقيام الليل واالتبهاالت و التأمل والتدبر 

وهناك عدد وافر من المسلمين الذين يؤدون . األخرىوغيرها من أشكال العبادات 

رغم من ذلك وبالرغم من االضطراب وبال. النوافل ويقرأون آيات الذكر الحكيم

الواضح الذي أصاب المسلمين وقلة حيلتهم فما هو السبب وراء حرمان المسلمين من 

  عناية هللا العلي العظيم؟

ويثير مثل هذا التساؤل اهتمام كالً من الخاصة والعامة من بيننا؛ بل يبدو أنه قد 

من عامين، وأثناء هجوم الواليات  فمنذ أكثر. حير أفضل العقول المثقفة من بيننا أيًضا

على المتحدة األمريكية على أفغانستان نتيجة لرفض الشعب األفغاني الوصول لتسوية 

احترامه لذاته، كان عليهم مجابهة وحشية الجيش األمريكي؛ حيث أمطرت حساب 

فلم يكن . الشعب بوابل من القذائف التي حصدت األرواح" 52- بي"المقاتالت النفاثة 

ك أي مسلم في أية بقعة على وجه األرض إال وقد دعا هللا باكيًا في صالته خالل هنا

من شرقه إلى غربه بما في ذلك الشيعة  –وكان العالم اإلسالمي أجمع . تلك االسابيع

اللهم خلص هذه الجماعة التي ال " قد رفع أكف الضراعة إلى هللا قائالً  –والسنة 

  ." حول لها وال قوة

هاالت في الصالة تتردد في جنبات المساجد بشكل كبير لدرجة أن كانت االبت

المسلمين الذين لم يكونوا من رواد المساجد من قبل اعتادوا ارتياد المساجد منذ ذلك 

وقد . الحين متوجهين بالدعاء إلى هللا سائلين منه العون مع إخوانهم من المصلين

بط عليهم من السماء لم يستطع أن أظهر األفغان شجاعة نادرة، فالموت الذي كان يه

. في هذه اللحظة  كان العالم كله يقف في انتظار حدوث معجزة. يوهن من عزيمتهم

على النقيض . ولم تلوح في األفق أية بادرة للمعجزة المنتظرة واألسابيع األيامومضت 

 وقد أدى ما. من ذلك، فقد أخذت معالم هزيمة الشعب األفغاني تتضح يوما بعد يوم
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حدث للشعب األفغاني إلى زعزعة ثقة األمة اإلسالمية كافة؛ فا تعالى لم يمد إليهم 

وقد كان ذلك هو الحدث الثاني في . وخيم اليأس بظالله على األمة بأسرها. يد العون

والذي أصاب وجدان  – 1258بعد االستيالء على بغداد في عام  –التاريخ اإلسالمي 

  .هذه األمة لن تشهد بزوغ أي فجر جديد وبدا أن. المسلمين بكارثة

إن النصر  –وفي أحلك لحظات األزمات  –ودائما ما نعلن كمجتمع إسالمي 

وقد بذلنا أقصى ما .  سيكون حليفنا وأن هللا سوف يرزقنا بنصر من عنده وفتح قريب

ومع ذلك فمازلنا بعيدين عن . العدو ومحاولة تغير قدرنا المحتوم لمواجهفي وسعنا 

ومنذ عدة شهور مضت عندما هبت عاصفة رملية على الدبابات األمريكية . ر هللانص

أثناء مسيرتها نحو العراق غمرت البهجة أرجاء المجتمع اإلسالمي؛ حيث تراءى لهم 

فسقوط بغداد . ولكن سرعان ما تبدد هذا الشعور بالرضا. أن نصر هللا قد وصل أخيراً 

يعد يؤيدنا بنصره، ومادام المجتمع لم يعد يتمتع  مرة ثانية قد أكد حقيقة أن هللا لم

ومنذ قرون . برضا هللا وتأييده فلن يستطيع أحد أن ينقذنا من هذه الهزيمة وهذا الخزي

مضت وحتى اآلن ونحن نواجهه الهزائم كل يوم؛ ويبدو كما لو كان شيء ينكسر 

ذلك نتسائل متى ونحن ال نملك سوى أن نناضل جميعنا؛ وحتى بعد . بداخلنا كل لحظة

  يأتي النصر من عند هللا؟    

لم يعبأ  المفسرين والفقهاء، على ما يبدو، في عالمنا اليوم بتحليل هذا الموقف 

بل على العكس، ركزوا مزيًدا من اهتمامهم على . للوصول إلى إجابات مقبولة

ن وجهة وم. محاوالتهم لطمأنتنا من خالل تفسيراتهم المغلوطة آليات القرآن الكريم

نظرهم، فكل هذه االبتالءات تهدف في واقع األمر إلى اختبار قوة إيماننا؛ حيث 

  :يفهمون اآلية القرآنية

                                 

                             

          ) 214البقرة(  

بالنسبة لهم ما هي إال دار ابتالء للمسلمين حيث يجب على أنها تشير إلى أن الدنيا 

  .اتعليهم أن يستعدوا لما سيصيبهم من محن وابتالء
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فالحياة الدنيا بالنسبة للمشركين ما هي إال دار لعب ولهو؛ وألن المسلمين قد ُوعدو 

بحياة كريمة في اآلخرة ، لذلك عليهم أن يصبروا و يثابروا في مواجهة مثل هذه 

ولعدم وجود مفر من الخروج من مثل هذا الموقف . االبتالءات في الحياة الدنيا

ع شعار الزهد في الحياة الدنيا باعتباره االتجاه المخزي قامت بعض الجماعات برف

ولكن تكمن المشكلة في أن الزهد لم يعد . الديني الذي يجب أن يسلكه جميع المسلمين

فعندما يتعرض وجودنا للفناء البطيء، كم فرد . ممكنا في ظل العالم الذي نعيشه اليوم

مبال بالكارثة الوشيكة، منا يستطيع أن يطرح التفكير في هذا الموضوع جانبًا غير 

 وإلى متى يستطيع ذلك؟

مثل هذه الحياة المخزية واألسى الذي تسببه اإلخفاقات المتالحقة ال يتفقان مع 

. تاريخنا الماضي، حيث كان المسلمون األوائل مضرب األمثال في التقوى و العظمة

ماً من النبي ومن يكون أفضل إسال. ونحن بحاجة إلى أن نقتدي بهم في حياتنا العملية

  وصحابته؟ ال ريب في أنهم قد واجهوا تحديات عظيمة ولكنهم لم يضطروا إلى أن

و إذا ما تصفحنا تاريخنا . يحيوا حياة الخزي أو يعانوا من أالم الهزائم المتالحقة

سوف نجد أن هللا عز وجل قد وعد المؤمنين بالزعامة و السيادة في الحياة الدنيا، 

وكل صفحة من صفحات المصحف . هللا لهم في الحياة اآلخرةناهيك عما أعده 

الشريف تشهد على هذه الحقيقة، فقد أنعم هللا على المؤمنين بقيادة العالم، عالوة على 

والروايات والقصص المنقولة عن .  أنه يحمل لهم البشرى بالثواب في الدار اآلخرة

المميزة التي احتلها بني اسرائيل  ملك سيدنا داود وسيدنا سليمان التي تتناول المكانة

بين جميع األقوام في العالم  تلقي الضوء على حقيقة مفادها إننا بانحيازنا إلى جانب 

لقد حدث ذلك في الماضي وأخبرنا به . هللا نستطيع أن نحقق نصرا على العالم كله

  .القرآن

  : في قولهإذن ما هو السبب الذي من أجله لم تتحقق البشرى التي وعدنا بها هللا
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وبما أننا محرمون . على مدى قرون عديدة وفي جميع األزمات التي مرت بها األمة

من عون هللا  ال تؤدي بنا  جميع الجهود التي نبذلها إال إلى استخالص دروس تفيدنا 

  .في المستقبل 

د األمة التي يمكنها أن تتأكد من نصر هللا وأحداث العالم المعاصر أثبتت أننا لم نع

وخالل عصور االضمحالل المستمر قام . لها وتنظر إليه باعتباره حليفها ومساندها

. شاعر ينتمي إلينا بنظم آلف قصيدة شكوى قام فيها بمناجاة هللا شاكيًا من حجب نعمه

  لحياتنا اليومية والشك في أن هذه الشكوى الشعرية تحمل في طياتها الحقيقة الظاهرة 

  لقد أغدقت نعمك على ديار الكافرين والدخالء"

  "ولم ينزل غضبك كالبرق إال على المسلمين المساكين

ومع ذلك، ومن أجل معالجة مثل هذا الموقف، بحث الشاعر عن إجابات كانت تقليدية 

ذي من ال. كغيرها من اإلجابات التي قدمها علمائنا وأسالفنا ولكن في أشكال مختلفة

يستطيع أن ينكر أن هذه المواقف ما هي إال صحوة جديدة والتماس فضل من هللا 

  وتوجه إليه تعالى؟

مع ذلك، وبالرغم من وجود مثل هذه اإلجابات الواضحة يرجع فشل مجتمعنا في 

باعتباره حفاظ على أداء " التوجه إلى هللا"الفوز بنصر هللا أساًسا إلى حقيقة أننا نفسر 

وهذا هو سبب الذي جعل جميع جهودنا في التوجه إلى . بطريقة آلية بعض الشعائر

وهنا . و يظل الوعد القرآني بالنصر بعيدا عنا كل البعد. هللا ال تجعلنا نستحق نصرته

يطرح السؤال نفسه في عقول أصحاب النفوس التي ال تهدأ عن حقيقة وجود هللا من 

  بنصره؟ أين هو هللا الذي طالما وعد المؤمنين . عدمه

طالما أن مجريات األمور قد أوضحت لنا أن هللا قد تخلى عنا، يصبح لزاًما علينا 

لسؤالين على جانب كبير من  إجابةونحن نحيا بقوة اآلمل في عون هللا أن نبحث عن 

أوالً ما هو السبب وراء حدوث ذلك، ثانيًا ماذا ينبغي علينا أن نفعل لنستحق : األهمية

بمعنى أخر، يجب علينا كوحدة مجتمعية أن نقوم بإعادة تقييم . نصرة هللا من جديد

وبما أننا لسنا مستعدين الستكشاف حاضرنا  فلن يمكننا إيجاد أية . وجودنا الجمعي

 .حلول للمستقبل
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أوال، يجب علينا أن نستوعب وبشكل واضح أنه بالرغم من شدة رغبتنا في خلق 

تظل هناك حقيقة مؤكدة هي أن تلك العالقة ) ملسو هيلع هللا ىلص(عالقة بيننا وبين صحابة رسول هللا 

فاإلسالم الذي كان يدعو النبي إليه . شديدة الوهن على المستوى الفكري والعملي

فقد كانت حياته مضيئة بنور القرآن . ويطبقه يختلف عن اإلسالم الذي نشهده اليوم

كثيرة قمنا بتأليفها بأنفسنا، بدالً  فعند بناء حياتنا الدينية بدأنا نعتمد على كتب. الكريم

وقد أسلم صحابة النبي أنفسهم  بشكل مطلق فذاقوا .من االعتماد على القرآن الكريم

فهم حقا عباد هللا األخيار . حالوة اإليمان؛ ولكننا وقعنا في شرك أداء شعائر جامدة

لك اليوم سوى ونحن ال نم. الذين منحهم هللا بالسيطرة الكاملة على مجرى التاريخ

بعض األوهام عن كوننا أفضل مجتمع مرددين االعتقادات الخاطئة عن أفضليتنا عن 

ال  اآلنوموقفنا . وأصبحنا نعيش أسرى أمجاد الماضي األخرىغيرنا من الشعوب 

رغم حرمانهم من مكانتهم  –الذين مازالوا  إسرائيليختلف كثيراً عن موقف بني 

وبالنسبة لهم فإن كلمة التقوى تعني  .ب هللا المختاريعتبرون أنفسهم شع –المميزة 

ال يمكن أن تنتج شعوًرا حقيقيًا الجامدة وألن الشعائر . مجرد التمسك بالشعائر الدينية

. بالتقوى، فهذا هو السبب الذي جعل عودتنا المزعومة للدين ال تنتج الثمار المرجوة

وبعد انتهاء النزعة !. عاليم اإلسالموما أكثر المسلمين شديدي االلتزام والتمسك بكل ت

االستعمارية، عادت المساجد تزدحم بالمصلين مرة أخرى، ويزداد عدد معاهد التعليم 

الديني يوميًا، والعودة إلى جذور الدين أصبحت سمة جلية بين الشباب المسلم في كل 

على  على الرغم من ذلك، فإن كل هذه المظاهر الخارجية التي تدل. أنحاء العالم

وإذا كنا ال نستحق نصر . الرجوع إلى الدين لم تجعل منا أناس يستحقون نصر هللا

هللا، فإن هذا يطرح سؤاالً أال وهو هل يريد هللا حقًا هذا النوع من العبادة الذي نراه 

  نحن تعبيًرا حقيقيًا عن تقوانا؟

عدم وجود نصر  لتقدير حالتنا المتدنية من األلم والمعاناة تقديًرا أفضل، وذلك مع

وهذا مالئم هنا أيًضا، . من هللا، فسوف يكون من المفيد أن نذّكر أنفسنا ببني إسرائيل

وذلك نظًرا ألن القرآن يحذرنا من خالل إشاراته المتكررة لبني إسرائيل من التقيد 

لقد اشتهر بنو إسرائيل، الذين ننظر إليهم على أنهم شعب . بشعائر جامدة ال روح فيها

وحقير، بالمبالغة في إظهار تدينهم، واعتبروا أنه من الضروري استشارة  معلون
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ولنأخذ على سبيل . الحاخامات ورجال الدين بشأن أدق التفاصيل عن أية موضوع

قتل (المثال تفاصيل يوم كيبور أو يوم السبت أو الطريقة الصحيحة لذبح الحيوانات 

التي يتبعها بنو إسرائيل المتدينين ، وبالنظر إلى الطريقة شديدة التأنق )الكوشير

لاللتزام بأدق تفاصيل شعائر التلمود، يبدو ألي فرد أنه نادًرا ما يوجد شعب آخر في 

فما زال بنو إسرائيل يعتقدون أنهم . العالم قد تمسك بالدين على هذا النحو المثالي

فوز بحظوة شعب هللا المختار وأن لهم األفضلية على كل شعوب العالم األخرى في ال

. هللا، ويعزون ذلك إلى تمسكهم بالتوراة، والتي بسببها احتلوا هذه المكانة المتميزة

. وهذا هو السبب الذي جعلهم يؤمنون بأن نصر هللا لهم على الدوام شيء مسلم به

وعندما أصبح اليهود في عهد النازية األلمانية هدفًا للكره العام، ووجد شعب هللا 

أن األرض قد أصبحت جحيًما بالنسبة لهم،  –لقوا على أنفسهم كما أط –المختار 

تعجب العلماء والمفكرون منهم؛ كيف يمكن أن يرى هللا شعبه المختار يواجه هذه 

اإلبادة البطيئة؟ وقال البعض أن التوراة تحتوي على طاقات هائلة كامنة وغير 

ولجأ . نة مرات ومراتظاهرة، فيمكن أن يتغير حال هذا الشعب إذا رتلت ترانيم معي

البعض إلى مخطوطات الشعوذة والتنجيم، بينما أعاد البعض تشكيل عالقاتهم مع 

مؤلفات الربانيين وأخذ البعض اآلخر بزمام المبادرة في تنظيم الترتيل والتأمل 

ولما ازداد األمر سوًءا في ألمانيا واألماكن األخرى بالنسبة لليهود، فقد . الجماعي

إلى الدين وتمسكهم به، لدرجة أنه وجد البعض في معسكرات االعتقال  ازداد رجوعهم

وكان . والموت منهمكين في ترتيل الترانيم الدينية أو التمتمة بالتعويذات في همس

تدينهم الشديد جليًا في الحقيقة المتمثلة في أنه على الرغم من عدم توافر أدنى حد 

س التي تستر عوراتهم في هذه ممكن من الطعام الذي يسد رمقهم أو المالب

التي التزموا ) السيدور(المعسكرات، كانوا يشعرون بحاجة شديدة إلى كتب الصلوات 

بها سواٌء بشكل فردي أو جماعي، والتي كانوا يحصلون عليها بعد دفع الرشاوى 

وأثناء عمليات التفتيش، كان تصادر هذه الكتب وتُلقى في النيران . لمسؤولي السجن

وكان المتدينون من بني إسرائيل يصرخون ويتشائلون عما إذا كان هذا العالم  أمامهم،

واعتقد بعض النساك اليهود أنه إذا قُرأت . سوف يفنى في غياب هذه الكتب الدينية

أجزاٌء معينةٌ من التوراة بشكل متكرر مع استيعابها ثم ُطلب من هللا العون، فإن العون 

أحد معسكرات االعتقاالت، لجأ أحد هؤالء النساك إلى  ويقال أنه في. سوف يأتي قطعًا
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حفرة كان يتم إلقاء الموتى فيها، وظل هذا الناسك منهمًكا في الصالة والتأمل، وبدأ 

، إال أن هللا لم يأتي لنجدته على "بيت ميدراش"الناس يطلقون على هذه الحفرة اسم 

  .الرغم من كل هذه التقوى والتوبة الصارمة

يل آخر على تدين بني إسرائيل أكبر من ثباتهم على ممارسة شعائرهم هل يوجد دل

وإذا ما نجحوا بطريقة ما في العثور على مالبس . الدينية حتى في أصعب األوقات

فإن ذلك كفيل بأن يشعرهم بالفرح والنشوة الشديدة في ) مثل التفلون أو التيليت(دينية 

دون التفلون ويؤدون الصلوات واحًدا وكانوا يرت. حياة مظلمة ال تعرف سوى الحزن

وكان كثيًرا ما يحدث أنه حتى أثناء االنتقال من معسكر إلى آخر فإنهم . بعد اآلخر

وعندما . يحافظون على دروس التلمود، إذا كان بينهم عالم من علماء الفقه التلمودي

يرتاحون من جوالت مسؤولي السجن في معسكرات االعتقال، كانوا يجتمعون 

ويقال أنه . يرتلها عليهم من يحفظونها عن ظهر قلب" المشنا"ستماع إلى التوراة ولال

حيث كان يوجد ثالثة آالف يهودي، لم يكن هناك أحد يتغيب عن " مادانك"في معسكر 

وفي أحد األيام رأوا صفحة من التلمود على . االشتراك في الصلوات الجماعية اليومية

في هذا " إسحاق زانبا"واعتاد الحاخام . غامرة كومة من القمامة، فشعروا بفرحة

المعسكر أن يعقد جلسات منتظمة يبني فيها حديثه على هذه الصفحة المأخوذة من 

وعلى الرغم من مصادرة كتبهم الدينية في المعسكرات، إال أن ارتباطهم . التلمود

ويمكن . تلمودبدينهم كان عميقًا جًدا لدرجة أنهم كانوا يغلفون أغراضهم في صفحات ال

قياس مدى إيمانهم بأنه على الرغم من أنهم كانوا يتوقون إلى لقيمات من الطعام فإنهم 

كانوا يقايضون بها مسؤولي السجن أو يعطونهم أسنانهم الذهبية بفرح شديد في مقابل 

الحصول على نسخة من التوراة أو نسخة من كتاب الصلوات أو نسخة خاصة من 

الرغم من هذا التدين العميق، فلم تكن صرخاتهم من أجل الفوز وعلى . كتاب السيدور

ولم يفلح شعب هللا المختار على حد . بنصر هللا سوى صرخات تذهب أدراج الرياح

  .زعمهم في جذب انتباه هللا عن طريق إظهارهم لتدينهم بكل ما أوتو من قوة

انيا وخاصة وقد زعزع ما حدث في معسكرات االعتقال في أماكن مختلفة من ألم

ويقال إن النازيين قد قضوا على ثلثي . في أوشفيتز ثقة شعب بني إسرائيل جميعهم

وبينما بدأت قصص معسكرات . ولم يحدث هذا في يوم واحد. اليهود األوروبيين
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الموت واالعتقال التي تمزق القلب تظهر للجميع وبدأ يهود أوروبا يدركون أن فناءهم 

هل يريد هللا أن "، فلم يملكوا إال أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال جميعًا بات أمًرَ◌ا وشيًكا

يخلي هذا العالم من شعبه المختار؟ وكيف يعقل أن نواجه الفناء من العالم ونحن أتباع 

التوراة الملتزمين بالتلمود في سلوكهم الحياتي، وعلى الرغم من ذلك ال نرى أي عون 

هل القصة . "أ يشك في وجود هللا أساًسابل إن بعضهم بد". من هللا في أي مكان؟

المجيدة عن بني إسرائيل التي يسمعونها دائًما ما هي إال خيال ال أساس له في 

  ".الواقع؟

وبالفعل، أصاب واقع أوشفيتز الفكر الديني لبني إسرائيل بكارثة؟ وحتى بعد ذلك، 

بإعادة تقييم  لم يكن هذا الشعب الذي يعيش في ماضيه المقدس على استعداد للقيام

ولم يكن هذا هو التحدي األول الكبير الذي واجهوه؛ فبعد ظهور . حياتهم الدينية

المسيح والتدمير الثاني لمعبد سليمان ومنذ تلك اللحظة وحتى يومنا هذا، كانت حياة 

وأينما ذهبوا، كانوا يتعرضون . هذا الشعب رحلة من المعاناة واإلهانة المستمرة

ما إن يسكنوا أي مكان، إال وكان عليهم أن يتركوه نتيجة لعداء أهل و. لإلهانة والذل

وكان من الواضح أن هللا عندما حرم هذا الشعب من بركاته . هذا المكان المحللين لهم

وقد . ونعمه أصبح من الصعب على هذا الشعب أن يجد مكانًا مريًحا في العالم بأسره

فقد اعتادوا . فكرين والفنانين أو الحكماءكان بينهم عدد ليس بقليل من العلماء والم

وقد . على العمل الجاد، ولم يكونوا أقل ممن حولهم في اإلنجازات العقلية والوجدانية

ولكن عندما يقوم هللا بحرمان . عرفوا جيًدا كيف يكتسبون الثروة وكيف ينفقونها

. ال ذلكشخص ما من بركاته ونعمه، فليس بمقدور أعقل البشر أن يفعل شيئًا حي

ولألسف، لم يستطع عقالء بني إسرائيل أن يقرءوا الرسالة الواضحة المكتوبة على 

ونتيجة لزعمهم بأنهم الورثة الحقيقيون لداوود وسليمان، فما زال بنو . الجدران

إسرائيل يخدعون أنفسهم باعتقادهم أنهم شعب هللا المختار، ولن تكتمل رحلة التاريخ 

يث وبعد إنشاء دولة إسرائيل عندما شنوا الهجمات المفاجئة وفي العصر الحد. بدونهم

وسجلوا نجاًحا غير عادي في معركة األيام الستة،  1967على العرب الغافلين عام 

     .بدأوا يستشهدون بهذا النصر على أن هللا قد عاد مرة أخرى ليساندهم
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الية ليؤكدوا أن ولكن ما زال علماؤهم الذين يخافون هللا يصرخون من أبراجهم الع

وجود دولة إسرائيل ال يتفق مع ما جاءت به التوراة، وال يستطيع أحد أن يجد أي 

وتستمد دولة إسرائيل وجودها . إشارة إلى التعاليم الواردة في التوراة بين هذا الشعب

من الخيانة واالحتيال والقمع والبربرية، حيث تنتهك تعاليم التوراة يوميًا نتيجة للمكائد 

كيف يمكن أن يساند هللا هذه الدولة المناهضة للتوراة؟ إن . لتي تدبرها الحكومةا

الشعوب التي تفضل أن تعيش في الماضي ترفض أن تقوم بعمل أية عملية إعادة تقييم 

حقيقية، حيث توجه كل جهودهم نحو عرض تفسير للموقف بطريقة تنقذهم من عمل 

ن مفتوحتين وعقول يقظة فسوف ندرك أن وإذا نظرنا إلى القضية بعيني. شيء كهذا

ولسوء الحظ، فقد تعودنا . موقف المسلمين الحالي ال يختلف كثيًرا عما ذكرناه أنفًا

وبدالً من اإلمعان بدقة في إخفاقاتنا . على االعتماد بكثرة على التفسيرات المختلفة

والتي تساعدنا  على مختلف الجبهات، فقد اخترنا أن نخدع أنفسنا بالحجج التي تناسبنا

  .على أن نغمض أعيننا عن حالنا الذي يُرثى له

في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، إذا أصررنا بعناد، مثلما فعل اليهود، على 

مختلفة عن نهايتهم،  نهايتناتفسيراتنا التي قدمنها حسبما تهوى أنفسنا، عندئذ لن تكون 

نما تنبع في واقع األمر من التزامنا بالوحي ، سواٌء كنا يهوًدا أم مسلمين، إأفضليتناألن 

ظل تفوقهم على العالم ال ينازعهم  إخالصفعندما كان اليهود يتبعون التلمود ب. اإللهي

فيه أحد، ولكن عندما بنوا سياًجا من التفسيرات الكهنوتية حول التوراة، وعندما بدأ 

من التوراة، وحازت  بدالً  الدينيةالذي أنتجه رجال الدين يحكم حياتهم  التشريع

والجمارا ومجموعات كتب الصالة وكذلك كتب البركة على  ةمجموعات المشنا

. ، عندئذ زاد ضعف عالقتهم بالوحي اإللهي أكثر فأكثرالرئيسية عندهممكانة ال

وأصبح ما تبقى من التوراة سجين الشروح والتفسيرات البشرية مما أدى إلى التناقص 

سوى الطقوس  تبق، بل واختفت التقوى الحقيقية، ولم التدريجي لإلخالص الديني

فوا وأصبح اليهود متشددين في مراعاة تفاصيل الطقوس، لدرجة أنهم ألّ . الدينية

شروح الحاخامات  أثقلتوقد . مجلدات فقهية كبيرة حول أبسط أمور الحياة العادية

هائم إلى حد أن أعلنوا للتوراة كاهل الحياة الدينية لبني إسرائيل، فقد ذهب علمائهم وفق

نه طالما أن هللا قد أوكل التوراة لبني إسرائيل، أصبح لهم الحق المطلق فيه بشأن أ
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فقد اعتبر اليهود أن شرح الحاخام أكيفا للتوراة . األمور المتعلقة بالشرح والتفسير

، يتساوى اليوم مع يهودية الفقهاء أنشأهوهذا الدين الذي . أصدق من شرح موسى له

حاخامات دون أية تحفظات؛ وقد يُعرف باسم دين موسى ولكن الحقيقة هي أن ال

التي وفاليهودية في شكلها الحالي، . ة جًدايعالقته حتى مع ما بقي من التوراة، واه

أسس الفقهاء اليهود معظمها، ال يمكنها أن تنتج نفس التأثير الذي كان لدين موسى؛ 

أن الدين  يكمن فيوالدين الذي أوحاه هللا  فاالختالف الجوهري بين الدين الفقهي

ليمأل قلب اإلنسان وعقله باإلخالص  جل وعلى، بينما  هالموحى من عند هللا موجّ 

التي المظهرية الطقوس إظهار ك الجدال على دقائق األمور ورَ يقع دين الفقهاء في شَ 

للمستمسكين به فالوحي اإللهي يضيء التاريخ ويقدم . ال تخلق إال إخالًصا واهًما

مفتاح أسراره؛ بينما يظل الفقهاء والحاخامات، من باب حرصهم الزائد، مستمرون 

في وضع الزيادات التي ال تنتهي حوله، حتى إن لب الوحي اإللهي يضيع في النهاية 

وتدريجيًا يعمل االعتماد المتزايد على رجال الدين على إبعاد . مع تراكم هذه التفاصيل

عندها تكون التفسيرات البشرية للوحي اإللهي اء الوحي اإللهي، والمجتمع عن به

فمصير بني . بشكل كبير والتعقيبات عليه المحرك الرئيسي الدافع للحياة الدينية

. إسرائيل بنيإسرائيل فيه عبرة لنا، حيث يمتلئ القرآن الكريم بقصص حول مصير 

أن نحاول بسهولة ويسر أن نجد وإذا اخترنا أن نُبقي أعيننا مفتوحة، عندئذ يمكننا 

إجابة في هذه القصص على سبب حرماننا من المكانة المميزة التي كنا نتبوءها عن 

  !حق والسبب الذي جعل هللا يحرمنا من أنعمه؟
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واألمر الذي يثير مخاوفنا هو أن اإلسالم صار في عصرنا الحالي مجرد مشروع 

بتطويره على مدار تاريخنا ال يمثل مجال  فالوضع اإلسالمي الذي قمنا. مجتمعي

بل على العكس إنهم ينظرون إلى اإلسالم . جذٍب الستقطاب شعوب األمم األخرى

هذا هو السبب المنطقي . على أنه أيدلوجية معادية وتهديد محتمل على هيمنتهم

األساسي الذي يكمن وراء الحرب األمريكية ضد اإلرهاب وهذا هو جوهر القضية 

  .طلق عليها المفكرون صراع الحضاراتالتي ي
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إن قراءة القرآن من جديد بعيًدا عن المنطقة العربية دون ربطها بعوامل الزمان 

لها عالقة مباشرة بما سيكون  والمكان التي ترتبط بالجزيرة العربية في عهد النبي 

 طبيعة الوحي، فإن هللا وإذا كان من المكروه الخوض في . عليه اإلسالم في المستقبل

فقد فرض علينا جميعًا أن نتدبر المعنى الظاهري للنص وأن نوظف كافة األدوات 

المتاحة لبلوغ لب المقصد متجاوزين حدود الزمان والمكان، قائمين برحلة إلى الوراء 

  .، وهنا يمكننا استعادة الصوت النبوي من جديدحتى عصر النبي 
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  الصوت النبويبحثًا عن 

بشيًرا ونذيًرا للخلق جميعًا ومن هنا حملت رسالته شعار  لقد جاء النبي دمحم 

إلى رخاء البشر أجمعين، كما دعا إلى تحرير اإلنسان  العالمية؛ حيث دعا الرسول 

َ◌، بدا اإلسالم للكثيرين كقوة تحريرية تفتح . شرك األغالل التي صنعها بنفسه ومن ثَمَّ

. من يبحث عن مالٍذ له مهما كانت طبقته أو عقيدته أو لونه أو جنسهذارعيها لكل 

تحمل دعوة عالمية، حيث اجتذبت إليها  فرسالة اإلسالم التي جاءت على لسان النبي 

أناًسا من دوٍل خارج حدود الجزيرة العربية؛ فقد وجد كل من صهيب الرومي وبالل 

وعد بالتحرر من أغالل العبودية، الحبشي وسلمان الفارسي في هذا الجهاد نفس ال

وقد . وهذا األمر هو الذي جعل جميع سكان منطقة الجزيرة العربية يناصرون النبي 

  . كان هذا هو مطلب الصوت النبوي عندئذٍ 

في العالم  مليار مسلم من أتباع النبي دمحم  1.6واليوم، وعلى الرغم من وجود 

الصوت النبوي؛ ففي كل المنتديات اإلسالمية اليوم، لم يعد أحد يسمع أو يلتزم بهذا 

رابطة العالم اإلسالمي أم أم الدولية تقريبًا، سواء كانت منظمة المؤتمر اإلسالمي 

جامعة الدول العربية أم حتى االجتماعات السرية للمنظمات اإلسالمية البارزة، ال 

مة اإلسالمية يتردد على مسامع المرء سوى الكثير من اللغط عن كيفية رفع شأن األ

أو كيفية الحد من تراجع مكانة األمة المسلمة دون التطرق إلى البحث عن سبيل لنجاة 

واألمر الذي يثير مخاوفنا هو أن اإلسالم صار في عصرنا الحالي مجرد . البشرية

فالوضع اإلسالمي الذي قمنا بتطويره على مدار تاريخنا ال يمثل . مشروع مجتمعي

بل على العكس إنهم ينظرون إلى . شعوب األمم األخرى مجال جذٍب الستقطاب

هذا هو السبب المنطقي . اإلسالم على أنه أيدلوجية معادية وتهديد محتمل على هيمنتهم

األساسي الذي يكمن وراء الحرب األمريكية ضد اإلرهاب وهذا هو جوهر القضية 

  . التي يطلق عليها المفكرون صراع الحضارات

ه الفترة الحساسة التي أصبح فيها تاريخنا مجرد أحداث ال معنى وبما أننا نحيا هذ

لها، فإننا كمسلمين أصبحنا مجرد كبش فداء؛ فها هي وسائل اإلعالم دائًما ما تسوق 
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في العالم كله صورة أكبر بكثير عن حقيقة أشخاص متطرفين من بيننا الذين 

واألمر الذي . يأس والقنوطيتجاهلون جوهر تعاليم اإلسالم األساسية في لحظات من ال

يجعل من هذا الضرر أمًرا ال يمكن إصالحه هو غياب الصوت النبوي من بيننا 

تماًما، هذه الرؤيا الخاصة بتحرير العالم والتي كانت يوًما من األيام هي السمة 

إذا اقتصرت جهود المعتدلين أو غيرهم من مفكري . المميزة لعصر صدر اإلسالم

رفع قواعد البيت اإلسالمي، وظل المتطرفون يعملون، بطريقتهم  اإلسالم على مجرد

الخاصة، على أن تسود سيطرة طائفتهم على العالم كله، فأين يمكن أن يجد العالم 

  رسالة خاتم المرسلين التي تحمل السلوى والحياة والشفاء للعالمين؟  

، إذًا فهو الحقيقة ومادام اإلسالم يتميز بالخضوع والتسليم لوجه هللا رب العالمين

نجعل منه مجرد مشروع اجتماعي، فإنه قد  - نحن المسلمين–العالمية، ولكن إذا كنا 

ويرجع أصل هذا . أصبح هوية أكثر منه اتجاًها ومسلًكا ويترك بغيته وأهدافه لآلخر

د  فقهاؤنا  التحول إلى األعوام األولى من عصر بغداد حاضرة العباسيين عندما مجَّ

لقد بات كل ما هو مسلم في . ة  العالمية بوصفها أيدلوجية اإلمبراطوريةهذه الرسال

بؤرة تركيز مناقشتنا وذلك عندما أصبح من الواضح لنا أن اإلسالم كان األيدلوجية 

. وذلك كوسيلة لراحتنا" دار اإلسالم"لهذا الجزء من العالم وحده والذي أطلقنا عليه 

ماسهم لتطويع اإلسالم في خدمة وقد طالب علماء هذا العصر في غمرة ح

. اإلمبراطورية بأعلى صوت على أن تُوضع قائمة متفق عليها للعقيدة اإلسالمية

وعندما قام المشرعون المسلمون بصياغة متطلبات االتجاه السائد في اإلسالم طرحوا 

وقد كان لقضية خلق القرآن . جانبًا القرآن الذي يبين ما يجب اإليمان به وما ال يجب

أبعاد سياسية كبيرة، مما أعطى العلماء المزيد من الحرية لتدعيم فهمهم لإلسالم على 

وقد تصدى بشدة اإلمام أحمد بن حنبل وحشد من علماء . أنه أيدلوجية اإلمبراطورية

آخرين لهذه الحركة، بيد أنهم لم يتمكنوا من إخماد فكرة تحول اإلسالم إلى مشروع 

كت مجال احتماالت التحرير مفتوًحا أمام أهل الديانات إن اآليات التي تر. اجتماعي

األخرى آيات منسوخة واستغلها الفقهاء للحكم على القضايا الحساسة التي نهى القرآن 

 هو الَحَكم فيها فقد قال تعالى  عن الخوض فيها والتي أخبرنا القرآن أن هللا 

 …             ...   ) 17الحج.(  
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بلغة عربية خالصة؟ أو أنه  دمحم  ؟ هل كلم هللا "كلمة هللا"ولكن ماذا تعني عبارة 

أي كيف تحولت كلمة هللا العليا إلى لغة  -فقط أوحى له بالمقصد؟ وكيف حدث ذلك

ة يفهمها البشر؟ هل الوحي القرآني هو نفس كلمة هللا عند النصارى؟ كان لهذه األسئل

عالقة مباشرة لتصور القرآن كميراث وأيدلوجية واحدة لإلمبراطورية العربية 

بلسان عربي مبين وفي المنطقة العربية ولكن  تحدَّث إلى النبي دمحم  الجديدة؛ فا 

في نفس الوقت عهد إليه رسالة عالمية ونهى أتباعه أن يتخذوا هوية اجتماعية أو 

 في صبغة هللا التي لم تعد تشغل بالنا محلية، بل وأمرهم أن ينغمسوا 

                    )138: البقرة.( 

هل يمكن تصور اإلسالم بعيًدا عن العروبة؟ أو هل يمكن فهم مقصد الرسالة بعيًدا 

. العصور عن تراكيب اللغة العربية؟ لقد حيرت هذه األسئلة العديد من المسلمين عبر

على سبيل المثال؛ عندما رأى دمحم إقبال، شاعر وفيلسوف الشرق، أنه في غياب 

الخالفة يكون هناك فرصة سانحة لفهم جوهر اإلسالم النقي بمنأى عن عناصر الثقافة 

أما في . العربية، كان يعبر تماًما عن أمله في ظهور رسالة اإلسالم العالمية من جديد

لئك الذين يجدون أنفسهم غارقين في خضم تلك األسئلة عصرنا الحالي، فإن أو

نتيجة لتداعيات النظرية التفكيكية على  –المحيرة حول التركيب اللغوي للقرآن والذي 

. قد صعُب عليهم تماًما فهم المقصد الحقيقي والتأكد منه حتى اآلن -النظريات اللغوية

ر أبو زيد، من خالل سعيهم دمحم أركون ونص: وفي حقيقة األمر، حاول أناس أمثال

الحثيث لسبر أغوار معاني جديدة في النص، اقتحام منطقة الميتافيزيقيا التي أصبحوا 

لقد سلطوا الضوء على نفس قضايا العصر . عندها منبوذين بل يصبحون بال قيمة

إن فهم رسالة خالدة . الماضي والتي دارت حول الجدل الذي أثارته قضية خلق القرآن

عن الزمان والمكان أمر مثالي، ألنه ببساطة ال يمكن ألولئك الذين يعيشون في بعيًدا 

وليس علينا اآلن إال أن نقرأ . ظل القيود التي يفرضها الزمان والمكان أن يفهموا هذا

كتاب هللا من جديد ونحاول الكشف عن معاٍن جديدة ربما تكون قد غابت عن أذهان 

عن  لعناصر المكانية والزمنية من حياة  النبي إال أنه  ال يمكن فصل ا. أسالفنا

إن ما يدعو إليه علماء العصر التفكيكي أمثال دمحم أركون ومن على . النص القرآني

شاكلته ليس مجرد دراسة النص في ضوء األبعاد اللغوية واألنثروبيولوجية المكتسبة 
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طرة محاولين حديثًا، ولكنهم بسذاجتهم يحاولون دون جدوى اختراق المنطقة الخ

إال أنهم  لم يظهروا بالفطنة الكافية في خطاباتهم . الوقوف على جوهر عملية الوحي

  . المطولة على الرغم من نشرهم للنظريات اللغوية الحديثة واللهجات العصرية

، كان هناك عدد غير قليل من الفضوليين الذين رغبوا في وفي عهد النبي 

عن سر  حتى أنهم سألوا النبي . بعملية الوحي اكتساب بعض األبعاد التي تتعلق

الطريقة التي أنزل هللا بها كالمه على نبيه، حول هذا الموضوع يخبرنا القرآن بقليل 

  من التفصيل

                         

ياق آخر، يقص القرآن أشكال الوحي الثالثة ولكنه لم يفصل القول حول وفي س 

أن يكشف النقاب عن العملية ذاتها أو ربما يكون  ربما لم يرد هللا . العملية نفسها

تقدير التحول المعقد لرسالة هللا إلى لغة بسيطة يسهل على اإلنسان فهمها أمر يتجاوز 

  .  أعلى وأعلموهللا تعالى . حدود اإلدراك البشري

إن قراءة القرآن من جديد بعيًدا عن المنطقة العربية دون ربطها بعوامل الزمان 

لها عالقة مباشرة بما سيكون  والمكان التي ترتبط بالجزيرة العربية في عهد النبي 

 وإذا كان من المكروه الخوض في طبيعة الوحي، فإن هللا . عليه اإلسالم في المستقبل

نا جميعًا أن نتدبر المعنى الظاهري للنص وأن نوظف كافة األدوات فقد فرض علي

المتاحة لبلوغ لب المقصد متجاوزين حدود الزمان والمكان، قائمين برحلة إلى الوراء 

  . ، وهنا يمكننا استعادة الصوت النبوي من جديدحتى عصر النبي 

و؛ والقرآن أشبه القرآن هو كالم هللا ولكنه ليس كالم بال روح، فهو دائم النم

بمنشور زجاجي يمكن أن نرى من خالله كل عصر بضوء مختلف ويمكن أن يسطع 

: هذا هو شرع هللا الذي يأمرنا أن نتعمق معاني القرآن. نوره عبر الماضي والمستقبل

                     ) 24دمحم.( 

يشعر أولئك الذين يأخذون الكلمة أو الوحي اإللهي كعمل نهائي بأنهم مجبرين كذلك،  

على إعطاء النص معنى من منطلق تاريخي، ومن ثم يحملون ذنب تجميد النص 
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القرآني فضالً عن إخضاعه للتاريخ، الذي كان أداة من صنع البشر بما فيها من 

آني باعتباره نًصا يصلح للتحليل وبالمثل فإن أولئك الذين يدرسون النص القر. نقائص

االجتماعي واالنتروبيولوجي يتحملون أيًضا وزًرا مساويًا ألولئك الذين يفسرون نًصا 

قاطعًا مثل القرآن الكريم عن طريق إخضاعه ألدوات ربما تتغير في المستقبل، وكلتا 

  .الفئتين تطالبان، كل منهما على طريقتها، بالحق المطلق للتفسير

العالم من حولنا بالسكون، فهو دائم التطور والنمو، وتجاهل هذه الحقيقة ال يتصف 

عند الحصول على فرصة للتفسير شيء وقراءة وفهم النص من جديد بمفهومنا 

الخاص شيء آخر؛ ففي الوقت الذي يكون فيه األول أداة لتكوين عقل استبدادي 

حيز التجربة في عصرنا وأنظمة حكم طاغية تحت ستار الدين، يجب أن يدخل الثاني 

ر كنيسة الحياة في القدس، وهو مقر الصفوة من رجال الدين، مرتين . الحالي لقد ُدّمِ

وما زال كذلك حتى لحظتنا هذه وذلك بسبب الجمود العقائدي للعقل اليهودي الذي بدَّل 

وعندما تجاوزت خطايا الكهنة . رسالة هللا العالمية إلى مشروع للخالص  االجتماعي

لكنيسة الحد وادعى علماء الدين امتالكهم الحق الوحيد ليس فقط في احتمالية النجاة با

ولكنهم شرعوا حتى في هجرها، أودت تلك العقلية المؤيدة للشمولية بأناس كانوا 

ولم يختلف مصير الخالفة العثمانية . يتمتعون بالقوة يوما من األيام إلى الهالك التام

في النهاية، حيث إنه أصبح من الصعب على األتراك عن ذلك كثيًرا فقد تفتتت 

المصابين بالحيرة أن يعوا أنهم يحملون على عاتقهم مهمة الحفاظ على الرسالة 

ويشهد التاريخ على حقيقة أنه أينما اعتبر أنصار أي دين الرسالة العالمية . النبوية

في الخالص  مشروًعا اجتماعيًا مدعين أن أتباعهم فقط هم الذين يملكون الحق

والنجاة، إال وقد وجدوا أنفسهم في نهاية األمر معتقلين في نظام أوصد الباب أمام 

ككالم جامد كان  وفي كل هذه المواقف تظهر لهم كلمات هللا . المحاوالت التفسيرية

وبسبب البعد عن كلمات هللا التي دائًما ما . ُموجًها فيما مضى إلى السلف الصالح

ويخلق . م يجد رجال الدين بديل آخر سوى التشبث بالسلف الصالحتنبض بالحياة، ل

هذا االتجاه السقيم غير اإلبداعي اإلحساس بتدين زائف وأحيانا يؤدي إلى إقامة أكثر 

الذي بعث رسله لتحرير اإلنسانية من أغالل  وهللا . الحكومات استبدادا باسم الدين
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، قد جعل في أي نظام طغيان شيئا يعمل األحبار، تلك النخبة المضللة من رجال الدين

  .على تدميره

لقد تركت تلك الفترات الحساسة فراًغا كبيًرا، فالغرب يكابد صرخات غير 

كما سقطت الفلسفة الغربية في شرك التحليل اللغوي، وتحيط . مسبوقة في تاريخه

ُمثل الغربية التساؤالت بالمفهوم الغربي للتطور بسبب آثاره البيئية المدمرة وأخفقت ال

واليوم، . مثل الديمقراطية في إرساء دعائم نظام سليم داخل معاقل الحضارات الغربية

لم تعد التساؤالت تحيط بقوة العلم التي ال تقهر فحسب، بل باتت القواعد االجتماعية 

التي تتعلق باإلجهاض وزواج الشواذ والثقافات الجنسية قبل الزواج والتي اتخذت فيما 

لقد افتقد . موضوعات طرحت من جديد على طاولة النقاش -ور مسلم بهامضى كأم

  . الغرب سحره وبريقه ولم تعد تتضح الرؤية بعد بشأن آفاق المستقبل القريب

لقد شهدت العقود القليلة األخيرة طفرة غير مسبوقة من اجتماعات الحوار بين 

العيش بمنأى عن  األديان، حيث يجد رجال الدين في تقاليد متعددة صعوبة في

وفي خضم تلك األصوات الخافتة التي . احتماالت عبودية اآلخر أو حتى إنكارها

يطلقها الفكر الديني التحريري في أمريكا الالتينية والفكر الديني الوطني في تايوان 

وفكر مينجونج في كوريا وحركة نهضة الفكر الديني الدالت للهند وبقايا هذا العالم 

وربما . ث، نسمع بوضوح صوت الحاجة الشديدة إلى دين عالمي حقيقيالقديم الحدي

كما قال -تؤتي هذه المحاولة المشتركة إلعادة اكتشاف الرسالة الخالدة  رب العالمين

ثمارها في وقت مبكر إذا قمنا نحن كمسلمين بتنفيذ المشروع اإلسالمي  -القرآن

يطة لترديد حمد هللا في ترتيل اآليات المجتمعي الذي يدعو األمم قاطبة على وجه البس

  :   القرآنية
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لقد توعد القرآن بالهالك رجالً صاحب ملك عظيم مثل فرعون، ورجالً بدويًا كان 

بجبروته وقوته مثل أبي لهب، وعلى الجانب اآلخر،بشر قوم سبأ تحت قيادة  يفتخر
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وإذا كانت المرأة تشعر اليوم بتهميشها في المجتمع  .ق مثل ملكة سبأامرأة عارفة للح

المسلم ذي السلطة األبوية، فإن محاولتها استعادة مكانتها الطبيعية من خالل استجماع 

الشجاعة الكافية للمطالبة بحقها في اإلمامة مثالً، ال يمكن اعتباره فكًرا غريبًا منفصالً 

إن ما نحتاج إليه اآلن هو أن ننظر إلى تراثنا الحضاري . عن ذلك االمتداد التاريخي

 من منظور أوسع بدالً من الحيرة أو من النظر إليه نظرة الغرباء،

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 إمامة المرأة

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤم صالة الجمعة السيما إذا كان خلفها عدد كبير من 

  الرجال يأتمون بها باإلضافة إلى النساء؟



  91  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم 

هي القضية الفقهية المطروحة اآلن على الساحة في العالم اإلسالمي، والتي هذه 

تحظى بقدر كبير من اهتمام دور اإلفتاء والشخصيات البارزة من خالل اإلدالء 

بآرائهم، فالشيخ يوسف القرضاوي أحد أبرز العلماء الذين يحظون بشهرة واسعة في 

ًرا إياها انحرافًا عن المنهج اإلسالمي العالم اإلسالمي عارض هذه المسألة بشدة معتب

وعلى الجانب اآلخر، لم يرفض شيخ األزهر وعدد من العلماء إمامة المرأة . القويم

أما العلماء التقليديون . مطلقًا، لكنهم يرون أنها تجب أن تكون قاصرة على النساء فقط

عمالً آثماً؛ كما أثار  في المملكة العربية السعودية والهند فقد ذهبوا إلى القول بأن هذا

حفيظتهم أن يقوم هؤالء النساء في الوقت الذي تتعرض فيها األمة اإلسالمية لحمالت 

شرسة من الخارج، بإثارة هذه الفتن في الداخل، وتساءلوا ما هي بغيتهن من وراء 

إثارة هذه القضايا في هذا المنعطف الخطير؟ إنهم يخشون أن يكون المستفيد في 

مثل هذه المحاوالت هم أعداء اإلسالم، وأن يؤدي ذلك إلى خلق حالة من  النهاية من

  .الفوضى واالضطراب داخل المجتمع المسلم

إن ما يعوزنا حقيقةً هو بحث هذه المسألة في هدوء نفسي وعقلي بعيًدا عن  

السخط والغضب، وهذا هو ما يقتضيه العقل وما يحثنا عليه القرآن الكريم، إذ يأمرنا 

  .تجاوز حد االعتدال في عداوة أحدأال ن

إذا نظرنا إلى هذه المسألة من الناحية الفقهية، ودرسنا الشروط التي يجب توافرها 

في اإلمام، يجب أن نضع في االعتبار الضوابط التي وضعها الفقهاء في من يحق له 

في األكثر تقوى، واألكثر رسوًخا وبصيرةً : إمامة المسلمين، وهي كما قرر الفقهاء

وهنا نجد أن مسألة النوع لم تشغل بال الفقهاء، ولم يتطرقوا . للقرآن وألقرأفهم الدين، 

إلى الحديث عن كون من أوتي هذه الصفات رجالً أو امرأة؛ وذلك ألن القرآن الكريم 

ً للعرق أو الجنس؛ كما أن المنهج القرآني ال ينظر إلى األنوثة باعتبارها  ال يقيم وزنا

ا في عدم األهلية على المستوى االجتماعي أو الديني، وهذا هو المنظور نقيصة أو سببً 

أما كيفية بحث الفقهاء في هذه المسألة، فال شك أن . القرآني المتعلق بإمامة المرأة

التاريخ مفعم بالمسائل التي اتجه فيها الفقهاء إلى تحريم المباح سًدا للذرائع، فلو أخذنا 

ول النساء إلى المساجد، نجد أن التاريخ اإلسالمي، وعمل على سبيل المثال مسألة دخ

وهو أول مؤسسة اجتماعية  -األمة المتوارثين عبر العصور يشهدان على أن المسجد 
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، وهذه المداومة شهد مواظبة ومداومة النساء عليه منذ عهد النبي  -في اإلسالم 

بعض الحكام والعلماء رغم أن , مستمرة حتى اآلن في الحرم المكي والمسجد النبوي

. قد حاولوا في الماضي منع الطواف المختلط، لكن محاوالتهم هذه قد باءت بالفشل

وفي هذا الصدد تذكر كتب التاريخ اعتراض محدٍث جليٍل مثل عطاء على هذه 

وإذا ذهبنا بعيًدا عن األراضي المقدسة في الحجاز، حيث سيطرت . المحاوالت

نجد أن الفقهاء قد قوضوا دور المرأة االجتماعي , الفقهاءالتأثيرات المحلية على فهم 

مخافة أن يؤدي نشاطها الحر، وغدوها ورواحها دون تقيد إلى المسجد، إلى وقوع 

المجتمع المسلم المتداعي سلفًا في مزيد من الفتن واالبتالءات، مع أن ما ينبغي القيام 

حت في حالة يرثى لها، أن نحاول به إذا انهارت الحالة األخالقية للرجل المسلم وأصب

لكن الذي حدث كان عكس ذلك، حيث عوقبت النساء وأُجبرن على , تقويمها وتهذيبها

  . الخروج من موقع مركزي مثل المسجد

ولم ينته األمر عند هذا الحد، بل ساد مناخ من الكآبة واليأس في عصر االنحطاط 

لقويم، البد للنساء المسلمات من ارتداء الرهيب، واعتُبر أنه من أجل العودة إلى الدين ا

حجاب إضافي فوق ما توجبه عليهم أحكام الحجاب القرآنية، ومن هنا اعتبر العلماء 

أن كشف الوجه والكفين، وهو ما كان مباًحا في صدر اإلسالم وما تقوم عليه أدلة 

ما  ورغم أن مسألة كشف الوجه. كثيرة من كتب التاريخ والحديث، أمًرا غير مباح

زالت موضع خالف بين الفقهاء حتى اليوم، إال أن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها أن 

االتجاه العام في المجتمع بأن ستر الوجه يعد من باب األخذ بالحيطة في الدين، قد أدى 

إلى اعتقاد عدد كبير من المسلمين اليوم خطأً أن ستر الوجه هو المنهج القويم للدين، 

د نفس االتجاه الذي يرى أنه مع ترك الوجه مكشوفًا حتى بعد ستر وهنا أيًضا يسو

. جميع البدن، لن يمكن سد باب الفتنة في المجتمع الذي يقف خلقيًا على حافة الهاوية

فضالً عن ذلك، ساد تصور عام في بعض األوساط أن استماع الرجال من غير 

المية، ما زال الكشف المحارم إلى صوت المرأة حرام، وفي بعض المجتمعات اإلس

إن النساء المسلمات . عن أسماء النساء أو التعرف عليهن يعد مخالفًا للقيم اإلسالمية

كن أكثر من عانين من فلسفة األخذ بالحيطة التي كان من نتيجة إعمالها لقرون طويلة 

أن أصبحن دون وجه، ودون اسم، ودون صوت؛ فاضطررن للتخلي عن أداء دورهن 
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ومن ناحية أخرى، نجد أن أولئك الذين أخذوا على عاتقهم وضع . الدينياالجتماعي و

حد لتدهور المجتمع اإلسالمي، قد كرسوا جل جهدهم في كيفية التحكم في النساء، 

إن الذين يرفضون قيادة المرأة . بينما اختفت عملية إصالح الرجال من برامج أعمالهم

ر لمجرد أن ذلك سوف يكون أمًرا باعثًا االجتماعية والسياسية والدينية في هذا العص

على الفتن داخل المجتمع، نراهم في الحقيقة يسلكون مسلك القدامى، وهو ماعّجل 

  .بانحطاط المجتمع

إن اإلسالم هو الخضوع واالستسالم، وهو مطلوب بنفس الدرجة من الرجال كما 

يم بأن هللا ويجب أن ال يكون لدينا أدنى تحفظ من التسل, هو مطلوب من النساء

ورسوله أعلم بما يكون باعثًا على الفتنة في المجتمع، وأعلم بما يساعد على توازن 

قد أعطى المرأة المسلمة حق المشاركة  وإذا كان هللا . المجتمع اإلنساني واستقراره

قد منحها حق العمل في  في حياة المسجد االجتماعية والدينية، وإذا كان الرسول 

ز لنا أن نسلبها هذا الحق في القرون المتعاقبة بناًء على فهمنا القاصر عهده، فال يجو

 إن الدارس البسيط لتاريخ اإلسالم يعرف أن مشاركة النساء على عهد النبي . للدين

في الحياة االجتماعية، ومعرفة أسماءهن ووجوههن، ومشاركتهن في التجارة 

راشدين، كان يطلب منهن المشورة في وفي عهد الخلفاء ال. والحرف، كان أمًرا عاديًا

األمور السياسية، حتى إن امرأة ذات أنف أفطس رأت أنه من واجبها أن تنبه صاحب 

إننا إذا تصورنا . الرأي وأمير المؤمنين عمر على الخطأ الذي وقع منه أثناء خطبته

في  هذا المناخ السائد في عصر صدر اإلسالم، فإن إمامة امرأة مسلمة لصالة الجمعة

وقد ذكر الدكتور دمحم حميد هللا في . القرن الحادي والعشرين ال تبدو حدثًا مذهالً 

حادثتين إلمامة المرأة في عصر صدر اإلسالم، وحتى لو لم " خطبات بهاول بور"

ترد هذه الحوادث التاريخية في الكتب، فلن نواجه صعوبة في فهم أن الجوهر 

، والذي يعد أساس رًطا للقبول في حضرة هللا األساسي للتقوى الذي جعله اإلسالم ش

الفضل والرفعة لكل من الرجل والمرأة على حد سواء، ال يترك مجاالً ألحد أن يفخر 

إن القرآن الكريم قد صرح بأنه . بانتمائه إلى عرق، أو منطقة، أو لون، أو جنس معين

أو جنس معين،  ال يمكن أن يضيع أو يُبخس عمل أحد لمجرد أنه ينتمي إلى طائفة،

 فاآلية القرآنية 
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الصالح ال يمكن أن يذهب هباًء منبثًا ولو كان تعطي ضمانًا لكل شخص بأن عمله 

 مثقال ذرة، كذلك فإن اآلية الكريمة 

                     

 تؤكد أن كل شخص سوف يجازى على عمله، وكذلك اآلية 

             

تؤكد أن المرء سوف يحاسب على ما قدمت يداه، وأن كل الهويات ال قيمة لها، عالوة 

فال يجوز , على أنه حينما يكون التواصي باختيار صبغة هللا للجميع رجاالً ونساءً 

لرجل أن يدعي أفضليته على امرأة أفضل منه في التقوى والعمل الصالح لمجرد أنه 

رجالً صاحب ملك عظيم مثل فرعون، ورجالً بدويًا لقد توعد القرآن بالهالك . ذكر

بجبروته وقوته مثل أبي لهب، وعلى الجانب اآلخر،بشر قوم سبأ تحت  كان يفتخر

وبعبارة أخرى، أعلن القرآن أن كل . قيادة امرأة عارفة للحق مثل ملكة سبأ

هي  والعرق، والوطن التي ورثها اإلنسان بالميالد, االختالفات في الجنس، واللون

هو العمل  اختالفات ال قيمة لها، وفصَّل القول بأن الشيء الوحيد الجدير بثناء هللا 

الصالح؛ وبأن مكانة المرء في المجتمع اإلسالمي إنما تتحدد وفقا لذلك، بل لقد ذهب 

القرآن إلى حد التصريح بأن الصالحين من األمم األخرى يجب معاملتهم باحترام؛ 

إننا أتباع الكتاب الذي صرحت آياته في . لن تضيع هباًء منبثًا وبأن أعمالهم الصالحة

, أكثر من موضع بأن كل الفوارق غير الفطرية من اللون، والعرق، والجنس، والمكان

والعرب، والعجم قد تم استئصالها، وأن ما ينفع المرء يوم , والشمال، والجنوب

عمل الصالح، وقبل هذا اليوم، بين الحق والباطل، هو ال الحساب، عندما يفرق هللا 

كيف يجرؤ إنسان مؤمن ورع يخاف هللا ويتقيه أن يصف إنسانًا بأنه من العصاة، أو 
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قد حفظ الحكم في هذه األمور العظيمة لذلك اليوم،  بأنه من أهل النار، مع أن هللا 

   فقال          .   

 رأة شوطا كبيًرا بدايةً من مرحلة قهرها لقد قطعت الم           إلى

 إن حركة تكريم اإلنسانية التي ظهرت على يد دمحم . مرحلة القيادة الدينية والسياسية

كان لها آثاًرا بعيدة المدى في شتى أنحاء العالم، فاألمة اإلسالمية ليست هي األمة 

ن فيض هذه الحركة النبوية، بل لقد نال منها نصيبًا وافًرا الوحيدة التي استفادت م

أيًضا أناس آخرون مستضعفون في المجتمع من أصحاب الديانات األخرى، فتنفست 

الصعداء تلك األسر التي رزحت تحت وطأة المعامالت الربوية جيــال بعد جيل، 

رت عادة الجاهلية كما اندث, ورويًدا رويًدا، اختفت مؤسسة الرق من على وجه األرض

 إن رسالة القرآن اإلصالحية التي تؤكد . المتعلقة باستعباد الرجل للمرأة     

             قد بعثت الشعور بأن الرجل والمرأة يتساوى

خضوع لرب دورهما تماًما في قيادة المجتمع اإلنسانى إلى طريق اإلذعان وال

  .العالمين

لم تجن كل ثمارها على  إن أسس اإلصالح التي تم وضعها على عهد النبي 

، ألنه لو حدث ذلك، فماذا يبقى إذًا للتاريخ القادم، وماذا يبقى الفور في حياة النبي 

ال  ؟ إن من يعتقدون أن الثمار التي لم تجن في عهد النبي من مغزى خاتم الرسل 

في المستقبل، أو من يصرون على أن األمر الذي لم يحدث في عهد  يمكن أن تجنى

يعد حدوثه في المستقبل من عالمات الساعة، ال يدركون في الحقيقة مغزى  النبي 

خاتم الرسل، وال يفهمون جوهر الطبيعة األبدية للقرآن، وإن لم يكن األمر كذلك، 

لعبيد التي حث عليها القرآن، فماذا تكون إجابتهم حول آداب المعاملة الحسنة مع ا

والتي ال يمكن تطبيقها في هذا العصر ألن مؤسسة الرق القديمة لم يعد لها وجود، 

وكيف يمكن لنا إنكار هذه الحقيقة الواضحة، بأنه نتيجةً لترغيب القرآن في معاملة 
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العبيد معاملة حسنة، والحض على تحريرهم من االسترقاق، كانت نهاية هذه المؤسسة 

وبعبارة أخرى، كان هذا الترغيب وكانت هذه األحكام بدايةً . وًما ما أمرا حتميًاي

كما أن آثارها الواقعية قد كتب لها الظهور , النقالب اجتماعي عظيم وليست نهايةً له

وعلى نحو مماثل، ال أحد يستطيع أن يتوصل بعد قراءة . العملي في القرون التالية

القرآن يريد أن يخلد طائفة من الفقراء يتوجه األغنياء إليهم أحكام الزكاة في القرآن أن 

ويشبه هذا رحلة المرأة , إلبراء ذمتهم من المسؤوليات والحقوق الدينية الواجبة عليهم

كان يُنظر إلى المرأة على أنها  التنموية في المجتمع اإلسالمي، ففي عهد النبي 

ل إليها القي ام بأدوار اجتماعية، فكانت النتيجة الحتمية في مساوية تماًما للرجل، كما ُخّوِ

السنوات التالية أن قامت النساء بالمطالبة بمكانة كريمة لهن في المجتمع تقوم على 

لتشجيع وتدعيم مكانة المرأة قد  اإلسالمإن األساس الذي وضعه . أساس العلم والتقوى

المي، فحركات تحرير امتدت انعكاساته القوية وآثاره البعيدة خارج المجتمع اإلس

المرأة في الغرب، ومشاركتها في العمل االجتماعي والسياسي، وحقها في التصويت، 

ولكن كانت وراءه في , وضمان الحرية الشخصية، كل هذا لم يأت فجأة من فراغ

األصل آثار هذه الحركة النبوية التي وصلت الغرب نتيجة التبادل الثقافي الممتد عبر 

طبع وقع الغرب ضحية اإلفراط والتفريط في استخدام الحرية لكن بال, القرون

  .الشخصية نتيجة االستغناء عن الوحي

إن المجتمع اإلنساني في حالة مستمرة من النمو والتطور، فحركة تكريم اإلنسانية 

وفي مسيرة التاريخ . في مكة لن تتوقف رغم محاوالت المغرضين التي بدأها النبي 

دل على جهل أولئك الذين ال يتعدى نظرهم الميثاق األعظم الذي اإلنساني، نجد ما ي

م، أو الذين يعتقدون أن التاريخ البشري كان راكًدا قبل 1215أصدره الملك جون عام 

لحقوق اإلنسان، فكل االهتمامات والمحادثات الموجهة اليوم للحفاظ  العالمياإلعالن 

قاذ العالم من الدمار النووي، أم على حقوق اإلنسان وكرامته، سواًء كانت حول إن

حماية البيئة، أم الخطط المستقبلية المعنية بالحفاظ على النوع الحيواني والمخلوقات 

أم محاوالت , األخرى فضالً عن الجنس البشري، أم الحفاظ على الهواء من التلوث

الحفاظ على درجة حرارة المحيطات، فكل هذه األشياء في الحقيقة تتصل خيوطها 

وإذا كانت المرأة تشعر اليوم بتهميشها في المجتمع المسلم ذي . بالحركة النبوية
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السلطة األبوية، فإن محاولتها استعادة مكانتها الطبيعية من خالل استجماع الشجاعة 

الكافية للمطالبة بحقها في اإلمامة مثالً، ال يمكن اعتباره فكًرا غريبًا منفصالً عن ذلك 

إن ما نحتاج إليه اآلن هو أن ننظر إلى تراثنا الحضاري من  .االمتداد التاريخي

منظور أوسع بدالً من الحيرة أو من النظر إليه نظرة الغرباء، فتعرض أي عمل 

إنساني لإلفراط والتفريط ليس عبثًا حتى ولو كان مما حث عليه القرآن في قوله تعالى 

           لك اإلفراط والتفريط تكون متوفرة في ألن فرصة إصالح ذ

أما إذا رفضنا هذه المحاوالت قائلين إنها مؤامرة دبرها أعداء اإلسالم، أو . كل لحظة

فلن نصل إلى فهم صحيح للقضية، كما لن , عمل مردود على فئة ضالة من المسلمين

  .يبق هناك مكان لإلصالح المنشود

قرنًا لم يشهد فيما ماعدا بعض وال ريب أن اإلسالم على مدار أربعة عشر 

الحوادث التاريخية اإلستثنائية عادة اجتماعية دائمةً لقبول المرأة كإمام أو كخطيب 

على المنبر، ومع ذلك ال يمكن إنكار أن الرجال المسلمين لم يتكلفوا في قبول المرأة 

سالمية لم وإذا وضعنا أمامنا مبدأ أن ثمار الحركة اإل. كفقيهة، أو مدبرة، أو معلمة

، وأن بعض هذه الثمار قد ظهرت فيما تال ذلك من تظهر جميعها في عهد النبي 

ال يزال قائًما، وأن هذا  وأن حلم إقامة مجتمع عالمي يقوم على تعاليم النبي , سنوات

فسوف تحدث طفرة هائلة في طريقة , بعينه هو جواز بقاء مغزى خاتم الرسل ومتبعيه

ضرورة الحكم على مسألة إمامة المرأة من خالل المنظور تفكيرنا، وسوف نشعر ب

إن من . القرآني بدالً من النظر إليها على أنها فتنة أو عالمة من عالمات قرب الساعة

يعتبرون هذا الحدث هدًما للدين نراهم من وجهة نظرنا ال يجدون في أنفسهم العزيمة 

رون بضرورة ذلك، فتفسيرات للحكم عليه من خالل المنظور القرآني، أو هم ال يشع

األقدمين وفتاويهم تمثل لهم القول الفصل في كل شيء إلى القدر الذي يعتبرون معه 

أن أي مناقشة حول هذه الفتاوى تعتبر فتنة في حد ذاتها، مع أن هذا المبدأ ال يجد ما 

ة ال ألن دين مستقبلي كاإلسالم يأخذ على عاتقه قيادة البشرية إلى قيام الساع, يؤيده

ومن . يصح أن يخضع لتفسيرات األقدمين، ألن في ذلك تعطيل لمهام ومقاصد الوحي

عبر القرون عادة النظر إلى القرآن الكريم  اإلسالميسوء الحظ أن سادت في المجتمع 
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على أنه كتاب بركات بدال من التدبر والتفكر فيه، كما أننا لسنا على استعداد للتسليم 

ا مثلنا؛ فهم عرضة للخطأ في شرح وتفسير الوحي واستنباط بأن أسالفنا كانوا بشرً 

ونحن لسنا , الحكم، وتعيين المصالح والجمع والتوفيق بين الروايات المتعارضة

على أكتافنا الضعيفة، فهل أخطاؤنا الفكرية  الفكريمكلفين بأن نحمل التباسهم 

إليه بدالً من اإلعراب  والعملية قليلة حتى نفكر في حمل أوزار القدامى؟ إن ما نحتاج

عن الغيظ والحنق من هذه القضية الخطيرة والحساسة في قالب فقهي قديم أن نحكم 

ويجب . عليها في ضوء رحلة تطور الحركة النبوية الممتدة عبر أربعة عشر قرنًا

على المجتهدين المحدثين بقدر شكهم في النظام الفقهي القديم والتأثيرات االجتماعية 

عليه، أن يحترزوا في الحكم على هذه القضية قدر اإلمكان من االتجاهات  والسياسية

 .       االجتماعية والسياسية والفكرية الحالية

  

           

 

 

 

 

 

  

  

 

 
فال حكام إسرائيل يضعون نصب أعينهم عقيدتهم اليهودية؛ وال السلطة الفلسطينية 

قرآن في فلسطين؛ بيد أن تسعى إلى إرساء دعائم حكم إسالمي صحيح قائم على ال
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الذين يقدمون أرواحهم من كال الجانبين بنفس راضية؛ يدفعهم إلى ذلك وازع من 

مشاعرهم الدينية الخالصة ويؤمنون بكل إخالص بأن استشهادهم وتقديم أرواحهم هو 

هل هناك ما يبرر التضحية بالكثير من األرواح من أجل أن : وسؤالنا هنا. واجب ديني

شارون أو عرفات أو من أجل إنشاء دولتين في المستقبل؛ كالهما سيكون يستمر حكم 

 !ضد التوراة وضد القرآن؟

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، إذا أصررنا بعناد، مثلما فعل اليهود، على 

 مختلفة عن نهايتهم، نهايتناتفسيراتنا التي قدمنها حسبما تهوى أنفسنا، عندئذ لن تكون 

، سواٌء كنا يهوًدا أم مسلمين، إنما تنبع في واقع األمر من التزامنا بالوحي أفضليتناألن 
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ظل تفوقهم على العالم ال ينازعهم  إخالصفعندما كان اليهود يتبعون التلمود ب. اإللهي

فيه أحد، ولكن عندما بنوا سياًجا من التفسيرات الكهنوتية حول التوراة، وعندما بدأ 

ي أنتجه رجال الدين يحكم حياتهم الدينيه بدالً من التوراة، وحازت الذ التشريع

مكانة المجموعات المشنا والجمارا ومجموعات كتب الصالة وكذلك كتب البركة على 

  .، عندئذ زاد ضعف عالقتهم بالوحي اإللهي أكثر فأكثرالرئيسية عندهم

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  لو علمنا الحقيقة: القضية الفلسطينية

الجهود  فجميع .ضيتهانتظر حالً عادالً لقت ةالفلسطيناألرض ة طويلة، ومنذ فتر

وإن أثمرت عن أية نتائج مبشرة؛  ةكال الجانبين حتى اآلن، لم تثمر عن أي هاالتي بذل

ً ، فإنهنتائج . يوًما بعد يوم تصاعدر في األرواح تئكما أن الخسا ،مشجعة غير ا يقينا

الجانب على ، بينما األسلحةبأحدث  ةمسلحال يلدولة إسرائنجد فعلى أحد الجانبين 
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 ةأي ال تملكوال حول لها وال قوة  التي لمنظمات المقاومة تنافرةفصائل منجد اآلخر 

 .أسلحة سوى أرواحهم

في هذا الجو وحدة الكراهية بين الجانبين؛  تنامتخالل الخمسين سنة الماضية، و

ي هذا الخضم الهائل من فصوت الحكمة والعقل  ضاعالمشحون من الكراهية 

ما هو إال تكدس جثث الضحايا هنا وهناك من الراهن  فالوضع. الشعارات المتعصبة

عدد الجثث المتكدسة ربما زاد في أحد الجانبين  هو أنالوحيد الفارق وكال الجانبين؛ 

كل منهم  بين شعبين يعتبر اتدور رحاهه المعركة العجيب أن هذو .الجانب اآلخر عن

انطالقاً  كفاحهم؛ بل إنهم يبحثون عن شرعية عز وجل  ثر المؤمنين إخالًصاأك نفسه

القيادات الدينية والسياسية أضفت ولقد . شرائع أنبيائهم واتباعمن إيمانهم برب إبراهيم 

ال فكالهما . بين الخير والشر الصراع على الحرب سمة الجانبين المتنازعينكال  في

األرض الفلسطينية، أو حتى الوصول إلى تسوية من  شبر واحديقبل التفاوض على 

التي يمكننا التوصل الوحيدة وفي ظل هذه الظروف، تقول النتائج المنطقية . بشأن ذلك

 .ن الجانب األقوى هو الذي سيفوز بالمعركةإإليها 

 تزدادقد االمشكلة في أنه إذا كانت قوة الدول في عالمنا اليوم تكمن ومع ذلك،  

فإنه على الجانب اآلخر نرى  لهذه الدول، التكنولوجية هيمنةلانتيجة بيعي غير طبشكل 

اإلرهابية المتطرفة قد أصبحت التي تتبعها المنظمات العصابات أن أساليب حرب 

ألي دولة ، األمر الذي ال يمكن الضعفاء ممن ال حول لهم وال قوةا في أيدي سالحً 

 .القضاء عليهتجاهله أو 

نهم ال فإ لدولتهم، المطلقة ةقوالعلى الرغم من أنه مون جيًدا فاإلسرائيليون يعل

كذلك يعلم الفلسطينيون . أبًدا محو كل الفلسطينيين من على وجه األرضيستطيعون 

، يوجهوا لدولة إسرائيل ضربة مميتةأن  االستشهاديةنهم لن يستطيعوا بعملياتهم إجيًدا 

تاريخه المقدس تسيطر عليه بشأن يدور في رحى فكرته التي ولكن كالهما ما زال 

 كالخارت قوى وقد . من هذا المأزق وجخريستحيل معها، فيما يبدو، البطريقة 

غير مستعد لقبول من الجانبين ، ولكن أحًدا هذهالطويلة االستنزاف الجانبين بعد حرب 

  .، بسبب شعورهم الزائف بالفخر القوميهذه الحقيقة
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توراة والمؤمنون متبعوا ال ينشغل فيهذي هذا المنعطف التاريخي، ال خاللو

أنه الوريث الشرعي لألرض المقدسة؛ منهما كل يزعم بالقرآن في صراع مهلك، و

 نوسميَ وتمتلئ قلوبهم بخشيته من كال الجانبين؛ والذين يجب على الذين يتقون هللا 

 –هللا لمرضاة  ن إاليسعووال  ؛الطائفية ضيقة األفق صالحالمفوق اعتبارات بأنفسهم 

يدلوا بإسهاماتهم في ضوء تعاليمهم الدينية وأن يتقدموا لألمام وأن  –سبحانه وتعالى 

 يخلقوا فرًصا للحوار بغية وضع حد لتلك الحلقة المفرغة من العنف والخسائر البشرية

  .التي ال نهاية لها

منذ أن ظهرت دولة إسرائيل للوجود، اعتبر عدد من علماء اليهود أن قيام هذه و

لقيام دولة لبني الدولة يعارض ماجاءت به التوراة، وحجتهم أنه ليس هناك مبرر 

الشجعان اليهود من المفكرين أعلن عدد ليس بقليل كما . المسيحإسرائيل قبل مجيء 

االستهزاء بتعاليم فيها يتم ألنها دولة توجهاتها في لسامية معادية لن دولة إسرائيل إ

ا العلماء اليهود أنفسهم ضد الحكومة مقاده انتلالمعارضة البل إن النقد و. التوراة علنا

معارضة أو  ةأشد وطأة من أي ااإلسرائيلية فيما يتعلق باضطهاد الفلسطينيين ربما كانت

ألقيت نظرة ثم ن هللا خشوالعلماء اليهود الذين يهؤالء ولو قرأت كتابات . نقد خارجي

داخل إسرائيل نفسها؛  للفلسطينييناإلسرائيلي  لالضطهادعلى الحركات المناهضة 

والذين نجد بين اليهود  من النفوس التقيةن هناك عدًدا ليس بالقليل لك إسوف يتضح 

ليس مجرد  ينجانب المسلمإليه من حتاج نما وأشد . أن هللا قد أثني عليهم في قرآنه

كن أن ، بل إلى مبادرة قوية ترتكز على تعاليم القرآن التي يممتشددةنزعات قومية 

  .تقودنا إلى حل قرآني

قامت  منفنحن ؛ من وجهة النظر القوميةقضيتنا قوية وعادلة  أنفي شك وال 

قوة وحشية، وأعلنت علينا حرب متواصلة بال  فرضتهاعلى أراضيهم دولة زائفة 

إذا ما اعتقدنا أنه ال يوجد حل سلمي آخر للمشكلة الفلسطينية غير طرد قوات و. هوادة

سرائيلي واستئصال شأفة إسرائيل، فإنه ال أحد يمكنه أن يتهمنا بالتحيز االحتالل اإل

في هذه أن هذه هي كلمتنا األخيرة  ومع ذلك فإذا اعتبرنا .التخاذ مثل هذا الموقف

ومن أجل وعندئذ،  ؛إمكانية للحوار مع الطرف الخصم ةأيإعاقة القضية، فذلك يعني 

كنا وال زلنا لتصريحات المتوعدة التي الن يكون لدينا سوى  ،إنهاء هذه المشكلة
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نقترب من نستطع أن لم  اهالتزامنا برغم ، والتي ا في الخمسين سنة األخيرةهسمعن

عتدنا معالجة هذه اوفي محاوالتنا المستمرة لحل المشكلة، . ولو قيد أنملة حل المشكلة

رء تصريحات ما يسمع المكثيرة ، وأحيانا شاعريةبطريقة  الحساسةالقضية اإلنسانية 

لو أن كل مسلم من مسلمي العالم أفرغ دلوا من الماء على إسرائيل لمحيت من "مثل 

أن كل مسلمي العلم بصقوا على إسرائيل، لغرقت إسرائيل  لو"أو مثل " الوجود

مثل هذه التعبيرات االنفعالية تجعل الدم يتدفق في عروقنا بصورة مؤقتة، ". بأكملها

يصدر عنهم مثل هذه بالنسبة لمن حتى المعالم واضحة  غيرعملية ال اهالكن جدو

  .     التصريحات

نجد حكومة شارون المستبدة القاسية التي تجاوزت جميع وعلى أحد الجانبين، 

 ،األرقام القياسية في الوحشية والقمع اإلنساني، فكل مؤسسات الدولة غارقة في الفساد

مما يشينه خاصةً عندما يتعلق األمر  كما أن سجل أريل شارون وأفراد أسرته ال يخلو

 بددواوعلى الجانب اآلخر نجد عرفات ورفاقه الذين  .بالموارد المالية العامة للدولة

 .األموال التي يتلقونها كمساعدات من الدول المختلفة باسم الشعب الفلسطيني التعس

فلسطينية فال حكام إسرائيل يضعون نصب أعينهم عقيدتهم اليهودية؛ وال السلطة ال

تسعى إلى إرساء دعائم حكم إسالمي صحيح قائم على القرآن في فلسطين؛ بيد أن 

الذين يقدمون أرواحهم من كال الجانبين بنفس راضية؛ يدفعهم إلى ذلك وازع من 

مشاعرهم الدينية الخالصة ويؤمنون بكل إخالص بأن استشهادهم وتقديم أرواحهم هو 

ك ما يبرر التضحية بالكثير من األرواح من أجل أن هل هنا: وسؤالنا هنا. واجب ديني

يستمر حكم شارون أو عرفات أو من أجل إنشاء دولتين في المستقبل؛ كالهما سيكون 

  !ضد التوراة وضد القرآن؟

إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، بالرغم من استخدامهما 

الدين، قادرتين على تجنيد دعم لتعبيرات غير دينية أو حتى تعبيرات تصطدم ب

الطوائف الدينية المتطرفة؛ فذلك سببه أن القيادة الدينية في كال الجانبين قد وقعت 

بصفة عامة في مصيدة التاريخ باسم الدين؛ وهو مفهوم تاريخي كساها بهالة من 

وما . التقديس، بسبب تمجيدنا للماضي، وليس له عالقة باألهداف الحقيقية للعقيدة

تادج إليه حاجة ماسة في الوقت الحالي، هو أن ال ننظر إلى القضية من منظور نح
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من منظور  -بعقل متفتح  -المجتمع اإلسالمي فقط؛ بل أن نحاول أن ننظر إليها 

الطرف اآلخر أيًضا، ثم نحاول أن نجد حالً عمليًا لهذه القضية شديدة التعقيد في ضوء 

أنه بمجرد أن يسير المرء مسافة أربعة أقدام  ويقول اليهود. وجهة النظر القرآنية

وهم ال . مربعة في األرض المقدسة فلسطين، فإنه بذلك يضمن دخول الجنة

. يستطيعون أن يقدموا دليالً واحًدا من التوارة من أجل إثبات هذا االعتقاد الخرافي

اتهم الدينية ال بل إنهم يقولون إن حي. وبالطبع فإن التلمود يعج بمثل هذه األنباء الطيبة

  ).في فلسطين(تكتمل دون وجود بيت العبادة الخاص بهم 

وباستثناء مذبح األضاحي في هيكل سليمان ال يوجد لدى اليهود أي مفهوم 

واليهود المتدينون الذين قامت السلطة السياسية . للتضحية في أي مكان آخر

أرض كنعان، يشعرون  باستغاللهم، والذين كانوا يصلون ألزمنة طويلة من أجل عودة

أنهم بعد شتات دام ما يقارب األلفي عام قد غدوا مسلحين بقوة الكافية لتمكنهم من 

لذلك فإنهم ال يريدون أن تفوتهم هذه . استعادة الحياة الدينية لهيكل سليمان مرة أخرى

وعلى الجانب اآلخر، فإن القمع والوحشية التي ترتكبها إسرائيل . الفرصة التاريخية

؛ وطردهم من أراضيهم هي حقائق ماثلة من التاريخ المعاصر ال الفلسطينيين ضد

  .يمكن ألحد أن يتجاهلها

عالوةً على ذلك؛ فإن المكانة الراسخة للمسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة في 

وجدان المسلمين لكونهما يمثالن القبلة األولى للمسلمين قد جعلت هذا الجزء من 

ولذلك فإن . دًسا بالنسبة للمسلمين كما هو مقدس بالنسبة لليهودأرض فلسطين مكانًا مق

أية تسوية بشأن هذه األرض المقدسة يراها كل من الطرفين على أنها بيع للقضية التي 

وإن اغتيال أنور السادات وإسحاق رابين على يد مواطنيهم يبرز لنا قوة . يدافع عنها

حد من جوانب المشكلة نراه قد لعب دوًرا وهذا جانب وا. هذا الشعور في كال الجانبين

  .رئيًسا في جعل المواجهات شديدة الدموية والقسوة

وفي فترة حاسمة عندما تصل حدة العاطفة إلى ذروتها في كال الجانبين، ويبدو أنه 

ال إمكانية لحدوث حل عادل وشامل للمشكلة، حيث يجد أتباع إبراهيم ومن هم من 

م في معركة مميتة بشعة تدور رحاها من أجل االستيالء نسل إسماعيل وإسحاق أنفسه

على نفس مكان العبادة؛ وعندما ينسى الداعون إلى توحيد هللا أن هللا يريد منهم 
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االستسالم المطلق له وليس صالتهم في مسجد خاص أو نوع معين من بيوت العبادة، 

املين للقرآن وأن نذكر لذا فإنه يتحتم علينا نحن المسلمين أن نتقدم لألمام بصفتنا ح

الناس بالحقيقة الغائبة وهي أن هللا ال يريد اليهودية وال المسيحية وال اإلسالم التقليدي؛ 

وال أي نوع من المسميات األخرى؛ وال يريد العبادة الطائفية التي يؤدونها في هذه 

 :فا تعالى يعتبر قولهم. األماكن             ...  

) ملة إبراهيم حنيفًا(نوًعا من التوبيخ ويدعوا الناس أن يكونوا من اتباع ملة إبراهيم 

ونحن اليوم في أمس الحاجة ألن يقوم أصحاب النفوس التقية الورعة من . عليه السالم

أتباع إبراهيم عليه السالم بالتحرك ومحاولة انتشال فلسطين من مستنقعها الحالي من 

ل رضا هللا؛ وال يأبه أحد من هوالء بردود الفعل الغاضبة على قيامهم بذلك من أجل ني

وفي . قبل مجتمعاتهم وما إذا كان موقفهم هذا سيؤثر سلبًا على مصالحهم الوطنية

الماضي، عندما نصح عضو الكنيسيت إفراهام بيرج إسرائيل بالتعامل مع القضية 

ويوجد . لم الصهيوني واعتبروه عدًوا لليهودالفلسطينية بصورة واقعية، ثار عليه العا

إن المشكلة هي أننا من أجل فهم . الكثير من أمثال أفراهام بيرج بين اإلسرائليين

معركتنا "المجتمع اإلسرائيلي نقوم باالعتماد على الكتيب المشهور لسيد قطب بعنوان 

رشادات وأنوار، هذا بدالً من االعتماد على ما يحتويه القرآن الكريم من إ" مع اليهود

الكتيب الذي يعتبر أن جميع اليهود دون استثناء هم شخصيات غامضة تُألف عصبة 

  :ولطالما كنا سجناًء للشروح التي فسرت اآلية الكريمة. من الشياطين

  ...             ) 7الفاتحة(  

ونحن في عدائنا المستفحل؛ ال نفكر في . والنصارى دون تمييزبأن المقصود بها هم اليهود 

الحقيقة التي تقول إن القرآن، وهو كالم هللا أعدل العادلين، ال يمكن أن يحضنا على لعن جميع 

األجيال القادمة من اليهود، ال لسبب إال أن ثلة من األفراد والقبائل اليهودية كانوا قد أساءوا 

وفي القرآن نجد أن هللا تعالى قد لعن أيًضا بعًضا من . والمسلمين في ذلك الوقت) ملسو هيلع هللا ىلص(للرسول 

أفراد قبيلة قريش، وحذرهم من العواقب الوخيمة ألفعالهم في الدنيا واآلخرة، إال أنه لم يجول 

م لذلك فنحن ال نجد سببًا حقيقيًا للو. أن نعاقب ونلعن نسلهم إلى يوم الدين يجببخاطرنا أنه 

وهناك . األجيال الجديدة من اليهود ولعنهم بسبب إساءة تصرف بعض أفراد جيل واحد منهم
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فقد انتهوا، متأثرين بتفسيرات التلمود، إلى  لإلسرائيليينموقف مشابه لذلك الفكر في التفكير الديني 

 أنه ال يوجد شعب يمكن أن يصل إلى منزلة الشعب اليهودي القديم وأن شعبهم هو شعب هللا

ونحن في حاجة . المختار؛ ويزعمون أن األمم األخرى دماؤها رخيصة وثقافاتها عديمة القيمة

التقليدية التي اعتدنا عليها عند التفكير في حل  اآلراءماسة في وقتنا الحالي إلى أن نهجر جميع 

ندئذ مشكلة فلسطين وأن ننظر إليها بمفهوم جديد في ضوء المعاني العميقة للقرآن الكريم، وع

سيتسنى لنا إنقاذ األرواح التي نفقدها كل يوم، كما ستكون األرض فلسطين التاريخية مكانًا يتمكن 

! وهنا يثار سؤال. فيه أهل الكتاب بجميع مللهم أن يؤدوا صالتهم كما كانوا يفعلون في الماضي

  :رآنأين تلك األنفس التقية والقابضة على دينها من أهل الكتاب الذين قال عنهم الق

                              

    ) 113آل عمران(.  

  والذين وعدهم القرآن من أهل الكتاب أيًضا أن هللا لن يضيع أعاملهم؟

                       ) 115آل عمران(  

ومع كل ذلك، يجب أن نبحث عن هؤالء الذين يخشون هللا تعالى من بيننا، هؤالء 

الذين يمكنهم أن يظهروا شجاعة غير عادية في السمو عن المصالح القومية الضيقة، 

  :من أجل هدف أسمى، لتأكيد قوله تعالى

                            ... 

 ).64 آل عمران(
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فليس هناك , والتدقيق كل جزء من تراثنا األدبي للبحثأي وحان الوقت إلخضاع  لقد

أماكن محظورة كما أنه ليس هناك  ،لسنة النبويةنطاق النقد إال القرآن وابعيًدا شيء 

ضع التاريخ نخفإذا لم ,. العقليقضايا خارج نطاق المقياس  لمعتقدات البالية أومن ا

  .بدقةأخطائنا لبحث الدقيق فلن نستطيع أن نحدد لاإلسالمي بالكامل 
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 فيما وراء حركة اإلصالح اإلسالمية

إلصالح اإلسالمي هي الكلمة الرنانة التي ا وكلمة، اصمةمن مكة إلى واشنطن الع

وعلى الرغم من أن حركة اإلصالح ليست . تجري على األلسن وتتلفظ بها األفواه

من الداخل لم  يسالماإلالح البناء إلصصرخة القوية ال أن إالجديدة على اإلسالم، 

ح يرتكز على جذور وعلى الرغم من أن اإلصال. تصل أبًدا إلى هذه الدرجة من الحدة

إسالمية إال أن الضغط الخارجي للقيام به قد ألقى بظالل من الشك على طبيعة 

اإلصالح ذاته، كما أن هناك بعض المفكرين في الغرب ممن ال يهدف دفاعهم عن 

اإلصالح إلى جعل اإلسالم مواكبًا بصورة أكبر لعصرنا الحالي وإنما يهدف إلى 

اإلسالم يكون مناسبًا لإلطار الغربي الليبرالي، تماًما ترويضه بغية خلق نموذج من 

ولو شعر أتباع اإلسالم بالراحة في التحصن  . مثلما فعلوا مع المسيحية واليهودية

  .بالرأسمالية اإلنجيلية، فمن المفترض أن يفقد الغرب أكثر أعدائه مهابة

تعليمهم في  وهناك مجموعة أخرى من المصلحين تضم علماء اإلسالم الذين تلقوا
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الغرب، هذا النوع من المفكرين المسلمين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم امتداًدا طبيعيًا 

وداود الظاهري، وابن تيمية، وأبو حامد  لكبار اإلصالحيين السابقين أمثال ابن حزم،

ويحتج هؤالء المفكرون . وولي هللا الدهلوي وأمثالهم الغزالي، ودمحم بن عبد الوهاب،

إذا كان المسلمون في الماضي قد وافقوا على القيام بعملية إصالح البناء بأنه 

ومع ذلك، يظل . اإلسالمي، فليس ثمة سبب لالعتراض عليها في ظل الموقف الجديد

السؤال الكبير بال إجابة، حيث إنه إذا كان مصلحونا في الماضي لم يتمكنوا من تحقيق 

يقها اليوم على أيدي المصلحين الجدد؟ فكيف يضمن المرء تحق النتيجة المرجوة، 

فعلى مدار القرون العديدة الماضية، والمصلحون المسلمون ينادون بالعودة إلى القرآن 

ومع ذلك، لم تلح في . والسنة من أجل إعادة تشكيل النظرة العالمية السيئة عن اإلسالم

ا أن نركز اهتمامنا إن علين. األفق حتى اآلن أية بادرة للعودة لنقاء اإلسالم األصيل

ويوجد أمام . على العراقيل التي اعترضت سبيل خروج كل مبادراتنا إلى حيز التنفيذ

التحديد الدقيق ألسباب إخفاق أسالفنا، : المصلحين الجدد مهمة ذات شقين، األول

هو ابتكار منهج قابل للتطبيق وخلق وسائل مناسبة إلعادة اكتشاف اإلسالم : والثاني

ألصلية مع تجاوز النظرة التاريخية لإلسالم والتفسيرات البشرية التي في صبغته ا

إن الحوار المفتوح الذي يطرح تقريبا كل كبيرة وصغيرة للنقاش تحت . أحاطت به

مظلة النموذج القرآني الحقيقي يحمل وحده األمل بإمكانية إعادة اكتشاف روح اإلسالم 

يوم بشكل صحيح اليوم يمكنها خلق حركة العظيمة والتي إذا ما أميط عنها اللثام ال

  .إصالحية لم يسبق لها مثيل

وقبل أن نمضي قدًما في مواصلة حديثنا، اسمحوا لنا أن نعترف اعترافًا صادقًا؛  

إذا كان مصلحونا األوائل قد أخفقوا في اكتشاف جوهر اإلسالم من جديد، فإن السبب 

ً إلى أنهم رغم رغبتهم الق وية في الرجوع بالزمن والمكان إلى في ذلك  يرجع أساسا

إال أنهم فشلوا في إدراك أن الرحلة كانت تتطلب  – المدينة المنورة في عهد النبي 

منهًجا جديًدا من البحث والتحقيق، فلقد أرادوا العودة إلى اإلسالم النقي مستخدمين 

جاعة الالزمة وعلى األرجح أنهم قد افتقروا إلى الش. منهج الفقه النابع من اختيارهم

لنبذ األفكار التاريخية البالية والرواسب الفكرية المتراكمة عبر قرون من الحركات 

مناطق "التفسيرية، كما اعتبروا أن إخضاع كبار الفقهاء ومناهجهم للبحث الصريح 
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من األنسب أن تُترك خارج نطاق مناقشتنا، وأصبح من الضروري كي " محظورة

وببساطٍة صار ال يمكن تصور اإلسالم . ا أو شافعيًا مثالً تكون مسلما أن تكون حنفيً 

والذي   - بمنأى عن رواده أو فقهائه العظام، حتى أن إقبال شاعر وفيلسوف المشرق

وجد أنه من األفضل التمسك  - يبلغ درجة المجتهد بفضل تميزه كعالم من علماء القرآن

العملي قد اتبع الفقه  بالمذهب الحنفي، حيث أعلن ذات مرة أنه من أجل التطبيق

وسواء كان مفسرو القرآن ذائعي الصيت أو غيرهم من أصحاب  اإلصالح . الحنفي

فإنه لم يكن ممكنا بالنسبة لهم تشكيل هوية إسالمية دون إلباسها هذا التاج  اإلسالمي،

الفقهي، وبذلك ظلت النظرة إلى الغاية القرآنية من جديد، والعودة إلى الرؤية العالمية 

لماذا : ومع ذلك، ظل السؤال المزعج الذي يطاردنا. لقرآنية الشاملة شيئا بعيد المنالا

نجد أنفسنا اليوم على هامش التاريخ رغم أننا أخر األمم التي قُدر لها أن تقود البشرية 

 حتى نهاية العالم؟ 

: واليوم وبال ريب، تتمتع حركة اإلصالح اإلسالمية بفرصة أفضل لعدة أمور

بات من الجلي لنا أن المنهجية الفقهية البالية ووسائل التدقيق التي عفا عليها أوال، 

ثانيا، إن حركة النهضة . الزمن ال يمكنها أن تمنحنا الفهم الصحيح للحقائق المتغيرة

اإلسالمية التي انطلقت بصخب من األراضي اإلسالمية ثم ُصدّرت فيما بعد إلى 

لضرب على نفس الوتر أو االستعانة بنفس الغرب قد أخفقت بشكل يرثى له، فا

ثالثا، بما أن األشياء . المنهجية ال يمكنه بأي شكل من األشكال أن يضمن مستقبالً 

تغيرت من حولنا تغيرا جذريًا، فإن خلق عالم واقعي على شبكات اإلنترنت والقول 

يجية تقوم بأن العالم أصبح قرية صغيرة قد أكدا أيًضا على أنه ال يمكن ألية استرات

بمعزل عن العالم أن يكتب لها البقاء في المستقبل، كما أنه لم يعد ممكنًا ألي دين أن 

رابعًا، يجب أن يدرك المفكرين المسلمين في . يعمل لخالصه بمعزل عن العالم

العصر الحالي أنه إذا كان من يقوم بالتخطيط لالستراتيجيات اإلسالمية يفتقرون اآلن 

يادة، فإن السبب األساسي في ذلك إنما يرجع إلى أن شكل اإلسالم إلى التوجيه والق

إن . الذي توارثناه كان نتاج التاريخ أكثر من كونه ثمرة من ثمار الوحي اإللهي

التخلص من الشوائب البشرية والتاريخية يعد أمًرا ضروريا إذا أردنا أن نحقق نفس 

خامًسا، أثرت الحياة في عالم  .النتيجة التي حققها الوحي السماوي في عهد النبي
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وألننا أتباع . اإلنترنت الذي ال حدود له بشكل إيجابي في قدرتنا على إدراك المجتمع

النبي الخاتم الذي أرسل للناس كافة، فنحن نأمل من أعماق قلوبنا أن نصبح أمة عالمية 

نفسنا كلها وتعمل على إصالحها قاطبة، ولكننا وحتى اآلن نجد أ اإلنسانيةتحتوي 

واآلن، . داخل سياج من الحصار النفسي صنعناه بأيدينا، وهو طائفة األمة الدمحمية

أدرك علماء اإلسالم ومفكريهم أن حياتهم المنعزلة لقرون طويلة في دار اإلسالم 

المفترضة، وقصر أنفسهم على المشاركة في المشروعات االجتماعية قد حرمتهم من 

واليوم، أصبح . حقيقي مصدر الرحمة والخير للجميعالوصول إلى النموذج النبوي ال

هذا التحول لألمة من أمة عالمية إلى مجرد طائفة قضية تخضع للبحث الجاد، 

وظهرت حاجة ماسة إلى النظر إلى الغاية القرآنية من جديد وإعادة تشكيل الرؤية 

ا لم توضع ووسط هذه اآلمال والتفاؤل يكمن الخطر؛ حيث إنه إذ. اإلسالمية العالمية

منهجية سليمة، فإن فرصة النظر إلى اإلسالم في صبغته الحقيقية من جديد ربما تنسل 

 .   من بين أيدينا تاركة اإلنسانية بال وجهة تهتدي إليها لقرون عديدة قادمة

 منهجية اإلصالح

لم تهدف الحركة اإلصالحية إلى إصالح اإلسالم ذاته، ولكنها هدفت أكثر إلى 

ألقت بظاللها على جوهر اإلسالم؛ لعناصر البشرية والتفسيرية التي اتنقيته من 

العقل  االبد أن يفسرههذه الرسالة  فاإلسالم رسالة سماوية ولكن المفارقة تكمن في أن

ننادي على العكس إننا بل  لتفسير الرسالة، العقل البشريإننا لسنا ضد تدخل . البشري

وقد  على أكمل وجهام علماء الماضي بمهمتهم قلقد . بجعل هذا التدخل عملية مستمرة

من نقطة انطالق ، والبد نرسم خطوط حركة التنوير الخاصة بنا لكي جاء دورنا اآلن

ما أردنا تجنب الزالت التي وقع فيها اضي إذا لنهج العلماء في الممغايرة  جديدة

  : لعمل هذا ونورد هنا بعض االقتراحات. المصلحون السابقون

مثل الرنانة  مصطلحاتأن يتجنبوا استخدام المصلحين الجدد اليجب على  - 1

أن حركة اإلصالح قد فهناك خطر حقيقي يكمن في  ؛"التنوير"أو " اإلصالح"

هذه التي توحي بها الدالالت التاريخية والثقافية اندثرت في طي هذه 

الكنيسة هيمنة اإلصالح الفكاك من تعني عملية في الغرب، و. المصطلحات

وهذا الموقف ليس له وجود في . التصادم المباشر مع الفكر العقالني وتفادي
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 يواجهون من أحبار اإلسالم والصفوة الحاكمة؛ فقد كان كل التاريخ اإلسالمي

أو  لوثربظهور  يطالبإن من  .الشريعة اعتمدتهامعارضة منظمة باستمرار 

التي الة القرآن التاريخ اإلسالمي ورسمن جديد ليسوا على دراية ببيننا  كالفن

  التنوير"ونفس الشيء ينطبق على مصطلح . تدعو إلى الحرية

اللوم على حركة التنوير  ثيدور أدورنوو ماكس هورخيميرألقى كل من فقد  "

نفس االتهامات إلى االتجاهات  أشعيا برلينكذلك وجه . المحرقة يومفي 

المحرقة ط إلى يوم تؤدي فقالتي لم وحركة التنوير المتمثلة في  الديكتاتورية

إن . "الجوالج" الطغيان الشيوعي الذي تمثل في معسكراتولكنها أسفرت عن 

جربة التنوير الغربية، اعتقد ونتيجة لت ؛عند هذا الحد ال تنتهيفصول القصة 

بأفضلية الجنس  هيومو كانطو جيفرسون: بعض كبار مفكري الغرب أمثال

في خلق  ية في النهايةالتنويرحركة هذه التسببت وقد . المزعومةاألبيض 

وزودته بمبرر إيديولوجي وعلمي لكي يستعمر " الرجل األبيض األحمق"

لذا ينبغي أن يتوخى المصلحون الجدد أقصى درجات الحذر عند ". اآلخر"

  .تناول مثل هذه المصطلحات

الذي أثر على الفكر المسيحي على مدى كل العصور  لوثرمما الشك فيه أن  - 2

هو الحجة لكتاب المقدس اأثار الجدل حول ضرورة أن يكون قد الالحقة 

مبعوث بشري أي النهائية، حيث إن مبعوث هللا يجب أن يتبوأ مكانة أعلى من 

وفي القرون الوسطى، كانت هذه الفكرة فكرة . غير معصوم من الخطأ

 لوثراالستفادة من تجربة ونحن ال نراه  .إصالحية في ظل السياق المسيحي

ورغم ذلك، ال يجب أن يغفل المصلحون المسلمون المعاصرون  طئًا،أمًرا مخ

ال  ومن هنا حقيقة أن القرآن ليس مجرد كتاب مقدس بالمعنى النصراني للكلمة،

محددة من القرآن نزلت فكل كلمة . أي كتاب آخرنتعامل معه كأن  يجب

إن . األصلية بنفس الطريقة التي نزلت بها على نبينا دمحم تها لغُحفظت بو

فيه إزالة العناصر التفسيرية البشرية ما هو إال إصالح اإلسالم من الداخل 

 . وليس اإلسالم ذاته

لوحي؛ حيث اعتقدوا إلى العقل على أنه ضد اعلماء اإلسالم عادةً ما كان ينظر  - 3
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ألن المعرفة  من نفس المصدر،ينبعان أن المعرفة العقالنية والمعرفة اإللهية ال 

ودائًما ما . الوحيعلى تعتمد المعرفة اإللهية المشاهدة بينما على  العقلية تعتمد

يولي علماء اإلسالم أهمية للمعرفة اإللهية أكثر من المعرفة القائمة على 

أساسي للمعرفة ، كمنبع االتجاه، يحث القرآنوعلى العكس من هذا . المشاهدة

ن أن نضع أساس يريدنا القرآ، بل والمسلمين على التفكر والتدبر ،اإللهية

هو خطاب عقالني يحثنا  ذاتهالقرآن إن . عقالنيالالمعرفة اإللهية على التفكير 

حتى أن أكثر المعتقدات . على أن نكون متأملين أكثر من كوننا عقائديين

 ي دمحم األساسية لإلسالم مثل وحدانية هللا واإليمان بالدار اآلخرة وشفاعة النب

للعقل البشري الذي كلفه هللا هذا نوع من التقسيم و .ال تنفصل عن هذا الخطاب

 ، للخالق المستنير  هبما يؤدي إلى فهميفهم حدود الكون أن  أنه محدود،رغم

 .في ولكن يجب أن نتعلم منها  خطاءومن الممكن جًدا أن نرتكب كثيًرا من األ

أن  إذًا غرو فال. كبار العلماء والفقهاء السابقين بشًرا مثلنالقد كان . نفس الوقت

وضع تصور لقضايا تمكنوا من يكونوا قد لم إذا أو  ارتكبوا أخطاءً يكونوا قد 

أن نتحمل وزر المفترض بنا فليس من . الفقهيةعالمنا المعاصر في كتبهم 

 .أخطاء اآلخرين، فنحن لدينا ما يكفينا من األخطاء

جنبًا إلى  يرايس أن يمكن ال اإلصالح وحركة ،األعمى اإلتباع أو ،التقليد إن - 4

وبالطبع، . التنوير حركة أمام سويًا الطريق يمهدا أنلهما  يمكن ال كما ،جنب

 الوقت نفس في لكننا ،الماضي روادمحتمل إذا تعلمنا من  ضررهناك أي  ليس

، ألننا إذا كنا سنضع في أذهاننا النتائج نفس على بالحصول نتمسك أال يجب

 ،السابقون إليها توصل التي النتائج نفس إلى التوصل عليناأنه يجب  البداية منذ

أعمى  اوتقليدً  اتلطاقاستنفاذًا لو للوقتإال إهداًرا  اإلصالح حركةفلن تكون 

فسوف  ،في هذا األمر سليمال قلبالو قويمال عقلأما إذا أطلقنا العنان لل. للماضي

 نضع نأ يجب هأن كما ،تكون لدينا المقدرة على فهم الوحي كما فهمه السابقون

 يتعارضان ال المشاهدة على تقوم التي والمعرفة اإللهية المعرفة أن اعتبارنا في

معرفة تأملية مبينة على  الصحيحة المعرفةف ؛اآلخر كملهما مكال ولكن ،أبًدا

 عليها يطلق والتي بالبوذية البوذيين معرفة من أكثر معرفة إنها. المزج بينهما
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 محدد اتجاه أو عقائديليس لها أصل  لتأمليةا فالمعرفة. التنوير حركة عموما

 عصر بعد ما إلى المنطقية غايتها تمتد التي الغربية التنوير حركة تتصف كما

 .الحداثة

لم  التي الحساسة القضايا بعض أو" المحظورة مناطقال" بعض هناك كان - 5

 لخوضال ينبغي ا اأمورً  الماضي فياعتبرها المصلحون  حيثتتعرض للبحث 

قد  مختلفة فقهية مدارس وجودعلى سبيل المثال، كلنا يعرف أنه بسبب ف. فيها

ى تحدأن ي على أحد يتجرأ لم ذلك ومع ،إلى التمزق من الداخل األمةأودى ب

؛ فقد أرادت كل المتنوعة الفقهية المدارستلك النسبة الكبيرة من تشريعات 

 حتى الموجود، الفكري اإلطار داخل شاملة إسالمية وحدة تحقيقمدرسة فقهية 

أمًرا  السني المذهب فياألربعة  الفقه مدارس أن نعتقد جعلنا قد البعض أن

 المسيحي المفهوم عن كثيًرا يختلف ال وهذا. هابين االختيارسماويًا يعطينا 

 وحي هي الكنسي القانون من جزء اآلن تمثل التي بول كتابات أن عن الشائع

 هذا لوضع حاجة فيإنهم  ،شاقة إن المصلحين الجدد أمامهم مهمة. إلهي

وأي إلقاء على أي شخص أو أي . الدقيق البحث تحتكامالً  األدبي التراث

 ال ، النبي بهنا جاء الذي الخاتم الوحيتفسير من تفسيرات العلماء، غير 

 على القدرة لدينا يكن لم وإذا. اإلسالمي القانون في قاعدة تكون أن يمكن

 الغريبة الفقهية القوانين واستئصال الفقهي تقسيملل جوهرية تغييرات إحداث

 .المنال بعيدتظل أمًرا  سوف جوهر اإلسالم إلى العودة فإن اإلسالم، ألحبار

 .بأنفسناصنعناه لقد حبسنا أنفسنا منذ قرون في سياج من الحصار النفسي الذي  - 6

أمة من أنفسنا نجعل أن إسالمية قد عهد إلينا قيادة العالم، ولكننا آثرنا مة إننا كأ

ا للرحمة لكل فقد كان من المفترض فينا أن نكون مصدرً . دمحم أمة دمحمية أو 

علينا امتالك البشرية ولكن ظهور الفكر الطائفي بيننا قد جعل من الصعب 

. الداخل تثور من األمة اإلسالميةنظرة ثاقبة، فقد جعل هذا السياج النفسي 

النبي دمحم ة المنتشرة بيننا، اعتقدنا أن الموضوعبعض األحاديث بالركون إلى و

 ,المبعوث رحمة للعالمين ونذيًرا للناس أجمعين كما وصفه القرآن الكريم ,

 " وأن آخر كلماته التي نطقها على فراش الموت كانتفقط كان قلقًا على أمته 
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كلمة  "الذي أرساه القرآن الكريم كمبدأ عالمي حين قال فاألساس . "أمتي, أمتي

لخلق كل جهد فردي أي وف. يتطلب منا أن نقوم بنبذ العقلية االنعزالية" اءسو

التي تستحق أمور األجندة فهناك الكثير من , عالم أفضل يستحق اهتمامنا

 .مشاركتنا الفعالة

فليس , والتدقيق كل جزء من تراثنا األدبي للبحثأي وحان الوقت إلخضاع  لقد - 7

أماكن كما أنه ليس هناك  ،قرآن والسنة النبويةنطاق النقد إال البعيًدا هناك شيء 

فإذا لم ,. العقليقضايا خارج نطاق المقياس  لمعتقدات البالية أومحظورة من ا

أخطائنا لبحث الدقيق فلن نستطيع أن نحدد لضع التاريخ اإلسالمي بالكامل نخ

 . بدقة

، فيجب أن لمإذا لم يتطابق اإلجماع أو العرف مع النظرة القرآنية الشاملة للعا  - 8

مخطئًا، وما من إجماع على  ااإلجماع مجازً يكون  فربما, اإلجماعنتجاهل هذا 

أي و .على القرآن والسنة النبويةفي المقام األول قضية فردية ما لم يعتمد 

. شرعية على اإلطالقيتمتع بالإجماع  بدون مخاطبة للعقل ال يمكن أن 

يجري على كل بعض القضايا ى السابقين علعلماء الفاالعتقاد بأن إجماع 

نتاج العقلية  وأن باب النقاش قد أغلق في هذه المسألة ما هو إال العصور 

 . العبودية الصاخبة التي  شجبها القرآن الكريم

واآلراء الحكيمة لعلمائنا األجالء أمرين ) القرآنأي (تعتبر كلمات هللا تعالى   - 9

وبمعنى , ا أزليًا تعد الثانية أمًرا بشريًافبينما تتطلب األولى تقديرً . مختلفين تماًما

كتب الفقه ربما ال تتطلب نفس درجة  شرحتهاآخر فإن مقاصد الشريعة كما 

فالبد أن نفرق بين أمر هللا تعالى وبين أمر . التقدير التي منحت للقرآن الكريم

  .البشر

المفتوحة المناقشات  أغلق الباب فيه أمامفي مجتمع خلق بداية جديدة ومن الصعب 

عديدة؛ ألن هذا بمثابة تغيير لألمة من  حول بعض القضايا الحيوية الهامة لقرون

تعد هي في الحقيقة و. مجتمع منغلق إلى مجتمع منفتحتحويل المجتمع من  الداخل و

  .   مفر منهاال ولكن شاقة وعصيبة هذه مهمة 
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 كما ،جنبًا إلى جنب يسيرا أن يمكن ال اإلصالح وحركة ،األعمى اإلتباع أو ،التقليد إن

هناك أي  ليسوبالطبع، . التنوير حركة أمام سويًا الطريق يمهدا أنلهما  يمكن ال

 نتمسك أال يجب الوقت نفس في لكننا ،الماضي روادمحتمل إذا تعلمنا من  ضرر

 عليناأنه يجب  البداية منذنا إذا كنا سنضع في أذهاننا ، ألنالنتائج نفس على بالحصول

إال  اإلصالح حركةفلن تكون  ،السابقون إليها توصل التي النتائج نفس إلى التوصل

 عقلأما إذا أطلقنا العنان لل. للماضيأعمى  اوتقليدً  اتلطاقاستنفاذًا لو للوقتإهداًرا 

لدينا المقدرة على فهم الوحي كما فسوف تكون  ،في هذا األمر سليمال قلبالو قويمال

 التي والمعرفة اإللهية المعرفة أن اعتبارنا في نضع أن يجب هأن كما ،فهمه السابقون

 الصحيحة المعرفةف ؛اآلخر كملهما مكال ولكن ،أبًدا يتعارضان ال المشاهدة على تقوم

  .معرفة تأملية مبينة على المزج بينهما
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  لمنهجالدعوة إلى تغيير ا

من األبنية  كبيرةمطار، تقع مجموعة الالرياض، وفي الطريق إلى على مشارف 

والمعروفة بما تقدمه  ،الشهيرة ، وهي أبنية جامعة اإلمامالضخمة التي تبدو كالقصور

المركز التعليمي إال أن جامعة اإلمام ليست . الشريعة اإلسالميةمن دراسات عليا ب

كما يطلقون  "علوم الشريعة"لوم اإلسالمية، أو العتدريس الوحيد المتخصص في 

 ؛متخصصة في تدريس هذه العلوم - ال تقل شهرة  – أخرىفهناك جامعات  ،عليها

، وعدد كبير من القاهرةبجامعة األزهر الشريف و، بالمملكة جامعة المدينة المنورةك

س العلوم تدريوالمتخصصة في  المنتشرة في ربوع العالم اإلسالميالمثيلة المعاهد 

اآلخر من العاصمة السعودية الرياض، تقع جامعة الملك الطرف وعلى . اإلسالمية

ورغم أن الجامعتين تقعان على . المتخصصة في تدريس العلوم الحديثة فقط سعود

يكون من ولن  .طرفي مدينة واحدة، إال أنهما يشكالن وجهتي نظر مختلفتين تماًما

؛ تماًما تينمختلف تينلطالب في كلتا الجامعتين يعيشون حياقلنا أن اما إذا  قبيل المبالغة

في العلم الشرعي، أي العلوم التي تُدرس ففي جامعة اإلمام، تنحصر جلة العلوم 

وعلى الجانب . شرعية على اإلطالقأية ب الدنيويةوال تحظى فيها العلوم  الدينية،

. العلوم الشرعيةبدراسة أن ال شأن لهم اآلخر، يرى العلماء في جامعة الملك سعود 

تقسيمه إلى علم إسالمي وآخر غير من ثم وقد أدى هذا الفهم الخاطئ لماهية العلم و

بدراسة إلى انقسام المسلمين على أنفسهم في هذا الشأن؛ فأصاب المنشغلين إسالمي 

اآلخرة، بينما على حياتهم جهودهم في خوف من عدم جدوى الحديثة  الدنيويةالعلوم 

بدراسة العلوم الدينية في وهم أنهم، كعلماء  المنشغليناآلخر، يعيش العلماء الجانب 

  .دون اآلخرين وأنهم يمتلكون العلم الحقيقي دين، هم ورثة النبي 

هي " اإلسالمي"ن فكرة الجامعة المتكاملة التي تفي بمتطلبات العلم وبالرغم من أ

حتى قبل ف. اإلسالمالكلي للعلم في م مفهوالال تتوافق وإال أنها اآلن،  الفكرة المتبعة

 .فترة االستعمار، لم يكن علماؤنا القدامى يؤمنون بهذا المفهوم الضيق للعلم الشرعي

المعاهد الدينية  اعتنت، على اختالف أشكالها اإلمبراطوريات اإلسالمية عصوروفي 
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جيل لديه لهم إفراز  يتسنىمناهجها الدراسية حتى  فيمعظم المواد الحديثة  بإدراج

يعد تضمين كتب المنطق والرياضيات والفيزياء و .المقدرة على تحمل المسئولية

تلك المدارس (المدارس النظامية الشهيرة وغيرها في المناهج الدراسية التي تدرسها 

دليالً على أن تلك  ،)18المناهج النظامية التي يرجع أصلها إلى القرن التي تدرس 

ولكن عندما . بالية قد اكتست بمظهر الحداثة لدى ظهورها المناهج التي تبدو اليوم

أصبح دورهم قاصراً على اعتقد العلماء أنه بعد سقوط اإلمبراطوريات اإلسالمية 

. التمردروح سيطرت عليهم ألجيال التالية، تعليمه لالحفاظ على التراث اإلسالمي و

إلى هية العلوم إنما يرجع ، فأصول هذا الفهم الخاطئ لماوليلةبين يوم ولم يحدث هذا 

وهي العلوم  –دائمة التطور ، عندما اكتسبت العلوم النقلية يالقرن الثاني الهجر

شهرة واسعة، وهي المسألة التي سأعود إليها  -المجتمع  عاداتالخاصة برصد وتقييم 

  . فيما بعد

 يرى أنصار العلوم الشرعية أن المجتمع اإلسالمي في حاجة إلى مؤذنين وأئمة

يعلمون األوالد والبنات آداب التعامل في اإلسالم  ،وكتبة ودعاة وعلماء في الفقه

هذا الهدف إلى دورات  لتحقيق هل نحتاج ولكن. وكيف يعيشون حياة صحية نظيفة

؟ جدير بالذكر أنه حتى لو عمدت تمتد من عشرة إلى خمسة عشر عاًما المدى طويلة

العصر قيادة وتوجيه غيره من الناس في  معاهدنا الدينية إلى خلق جيل قادر على

، فلن يتسنى للمعاهد التي مازالت العصور الوسطى تحتل القاسم األكبر في الحديث

  .مناهجها اإلتيان بمثل ذلك

يجب  ؟)الراسخون في العلم(ما هو تعريف القرآن للعالم الحقيقي و ما هو العلم؟

 قال تعالى  .أن تثار هذه األسئلة من جديد

...                 ...  )9: الزمر.( 

ما يمثل هما المصدران األساسيان للعلم؛ ففي والعقل من منظور قرآني شامل، الدين

ل منهما ، فك، يأتي العقل ليكون هو األداة األساسية للتحليلللبشرية هاديالنور الدين ال

وهؤالء الذين من هللا عليهم بنقاء السريرة وحسن الفهم يعتبرون بآيات  ؛يكمل اآلخر

من السماء من ماء، فيحي به األرض بعد ينزل هللا فتراهم يتأملون ما  المتنوعة، هللا 
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موتها فتخرج ثمرات مختلف ألوانها، وكذلك يتأملون اختالف ألوان الناس والدواب 

قال هللا  .الكون السحيق، كلما عظمت خشيتهم  وكلما ازداد تدبرهم لهذا . واألنعام

... تعالي                 ...  )28: فاطر.(  

 هو المعلم لهذه األمة، فنرى القرآن الكريم يقول  والرسول 

 ...                       ...  

لهو خير دليل على أن العقل  إن ذكر الحكمة على أنها نتيجة طبيعية لتعلم كتاب هللا 

القرآن أوردها ما هي الحكمة ولماذا ولكن . هو مفتاح الفهم الصحيح للقرآن الكريم

الحكمة  ين تلكالمفسرون ببعض  خلط في نفس اآلية؟" الكتاب"مقرونة بلفظ الكريم 

ومع ذلك، إذا ما تدبرنا هذه اآليات عن قرب، فإننا سنفهم الحكمة  .سنة النبي  وبين

فعلى خالف السنة، ال يمكن النظر إلى الحكمة علىأنها ظاهرة  .بمعنى مختلف تماًما

 .عملية مستمرة من النشاط الذهني فهي ،بوفاة النبي  بلغت درجة كمالها وانقطعت

 فعلى سبيل المثال يقول هللا  ثيرة في القرآن الكريم تؤيد هذا المعنى؛وهناك آيات ك

 في قصة داود 

...                    ...  )251: البقرة.( 

   وقال         ...  )269: البقرة( . 

نراه جيًدا في التأكيد القرآني أن  ما ال يختلط مفهوم الحكمة مع السنة، وهذاومن هنا 

 الحكمة، قال  تعلى سبيل المثال، قد تلق األمم السابقة، أمة إبراهيم 

 ...             ...  )54: النساء.( 

بالحكمة في دعوة الناس  رب  يتسمواالمسلمين أن   وفي سياق آخر، يأمر هللا

النظرة الشاملة للقرآن ترى في الحكمة اتجاهاً عقلياً يرسخ في  إنفوبإيجاز،  .العالمين

تأتي الحكمة فإذا ما توقف العقل عن أداء وظيفته، . اإللهيالفرد في ضوء الوحي 

 ذكرهكان وحكمة العقل، ولذا  ديناللقمان كان رجال حكيًما، جمع بين حكمة  .إلنقاذنا

أي متوازنة الشخصية هما مكونات الوحكمة العقل  الدينحكمة و. القرآن الكريم في
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   كما يصوره القرآن الكريم حين يقول " قلبًا سليًما"           

  ).89: الشعراء(

ً  ةهذه النظرة العقلية المتوازنة هي التي وضعت األم على المسار الصحيح  يوما

ففي أيام ؛ التفكير العقلي قوامهخلق عالم جديد  أساسالمسلمون  كان ، حيثلقيادة العالم

دراسة ما يطلق أن نقتصر على  -نحن المسلمين –أبًدا يخطر لناعظمة اإلسالم، لم 

ة بل على العكس، لم يكن الجيل األول من المسلمين على دراي .عليه العلوم الشرعية

، لم العهد اإلسالمي األولوفي  .، الذي انتشر بين علماءنا اآلن"علم شرعي"بمعنى 

الناس يزعمون أنهم حجة في العلوم  بينمجموعة  ستظهرأن  يطرأ أبداً باألذهان

، لم يكونوا بهويتهم المختلفة وزيهم المميز –كما نعرفهم اليوم  – فالعلماء .الدينية

فقد قيل إن القاضي أبو  .ى نهاية القرن األول من الهجرةمعروفين لدينا على األقل حت

إبان فترة العصر  وللعلماء اآلخرين في المحاكم - يوسف هو أول عالم يصنع لنفسه 

 التي أدخلت وتدريجيًا، أصبح هذا الرداء مع بعض التعديالت .رداًء خاًصا -العباسي 

يًضا ظهور فقهاء ومجتهدين وقد شهد هذا العصر أ. عليه هو السمة المميزة لعلمائنا

 فبكونهم جامعي وناقلي السنن. شهرة اجتماعية وفكرية كبيرة عظام ممن اكتسبوا

كبير يفوق حتى احترام وية، وهي مادة شديدة الصعوبة، حظي هؤالء العلماء بالنب

كان الناس ينظرون  ه األثناءفي هذ. القرآن المتخصصين في دراسة لماءاحترام الع

، ذين أخذوا على عاتقهم جمع وحفظ الروايات التاريخية على أنهم علماءهؤالء الإلى 

إلى علوم  )المعرفة( قسيم العلمفي ت هذا الفهم الخاطئ لطبيعة العلمتسبب  وفيما بعد

على كان األساس فيه مبنيًا هي العلم الشرعي الذي  ىاألولحيث نقلية وعلوم عقلية، 

العلم كما أن مقارنة العلم العقلي الحديث ب. ركلمات الوحي ولم يكن للعقل فيه أي دو

فرع من العلوم أقل مرتبة، وعليه تسفر عن الحط من شأن األول، جاعلة إياه  النقلي

. عليه أن يتحمل حظاً من االحساس بالذنباكتشاف علمي أسهم بأي فإن كل من 

قد مكن  رفةللمعأساًسا ) العلوم الشرعية(أو " العلم النقلي"اعتبار  وبالرغم من أن

  .العقل المسلم ضيق أفقفي  إال أنه تسببالعلماء من األخذ بمقاليد األمور، 
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طبيعة  بشأنن الوهم الذي كان يعيشه المسلمون منذ وقت طويل جدير بالذكر أ

بين اليهود حتى وقت أيًضا سائًدا كان  ،العقل المسلم أسفر عن زعزعةوالذي  ،العلم

يبًا، وقبل االستيالء على المعبد الثاني في القدس بوقت فعلى مدار ألفي عام تقر ؛قريب

طويل، ظل حاخامات اليهود ينشرون بين الناس أن الهدف الرئيسي من الحياة على 

التجارة أو ؛ حتى إتاحة ممارسة هذا الكوكب هو االعتكاف على دراسة التوراة

على  قهو اإلنفاالمال  الهدف من كسب أن كان على أساساألنشطة التجارية 

أما قراءة كتاب دنيوي، فقد اعتبره حاخامات اليهود  .المنشغلين بدراسة العلوم الدينية

األمة اليهودية في ديسابورا تعيش تحت وطأة هذا ، وقد ظلت تعٍد سافر على العقيدة

أثار أحد ر، في أوروبا الشرقية، في القرن الثامن عشإال أنه . لفي عامقرابة األ الوهم

هناك : "قال اليهودي .األول من نوعه كانثوريًا  تساؤالً  مين بالقضيةالمهتاليهود 

، أو أي كتاب ديني آخرالتوراة فيها من قراءة  مكنتبعض األوقات في حياة الفرد، ال ي

حاول  "أن يقرأ في علم دنيوي؟ آنذاكهل للفرد فخاصة إذا كان في المرحاض، 

كانت هذه  .ة حاخامات اليهودعلى موافق وحصل بالفعل اليهودي أن يجد مخرًجا

الكثير من اليهود األوروبيين ترتب عليها أن بدأ  المحاجة هي األولى من نوعها،

يقضون ساعات طويلة في حيث راحوا يشتكون من اإلمساك في أمعاءهم، 

في الربوع اليهودية التي أرسى فيها رجال الدين اليهود أساليب كذا، و .المراحيض

يستطيع الشخص فيه أن يطالع  الذي حيض هي المأوى اآلمن الحياة، أصبحت المرا

أن انتهكت هذه الحرمة، لم تعد السيطرة على الخيال  وما .كتب العلوم والفلسفة

القرن التاسع عشر والقرن العشرين سيال  فترة وقد شهدنا إبان .اليهودي أمًرا ممكنًا

ن والحقيقة، يدين القرن العشروفي . من المفكرين والفالسفة والعلماء واألدباء اليهود

   .بالفضل للعقل اليهودي الذي أسهم بشكل كبير في بنيته الفكرية

على هذا الكوكب منذ  اليهود فقد عاش، حديثة ظاهرةاألمة اليهودية ليست و

في المهاترات  يملؤهم اإليمان بأنهم متميزونفي عزلة  فترة عيشهم وطوال .قرون

بينهم  يكنم ، وال يعني هذا أنه ليسمع العالم بهم لمئها، الفقهية التي ال طائل من ورا

قد أضاع خيرتهم طاقاتهم في ، إال أنه عقول عظيمة خالل فترة األلفي عام الماضية

الشابوت تنظيف المراحيض في يوم  النظر في حرمةمثل " قضايا دينية"الجدل حول 
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(Shabbot) حت الفرصة لهذه بمجرد أن سن لذا، .)باروكة( أو لبس شعر مستعار

التجربة  وفي هذه. األمة أن تطلع على العلوم الدنيوية، قدمت للعالم الكثير من العجائب

  .نومسلمالمر به يالمأزق الذي  ما يعكس اليهودية

ما سيسفر عنه التضليل والوهم  -نوعاً  – المفكرون المسلمونفيما مضى، أدرك 

" إحياء علوم الدين"كتابه العظيم  ففي .أزمات فكريةمن  الذي أثير حول تقسيم العلم

شجع حجة اإلسالم، أبو حامد الغزالي، المسلمين أن يتعلموا الهندسة والطب كي ال 

هو في ولكن فكرة أن العلم الحقيقي  .يعتمدوا على غير المسلمين في هذه العلوم

زيد التزال فكرة تحتاج إلى م ،دينيةيتألف من معرفة علمية ومعرفة  كليعلم جوهره 

أعمال ترميمية أو  عظيمةهذه الفكرة ال تنادي بجهود . اليوم المسلمينمن الشيوع بين 

  . ما تنادي به هو مجرد تغيير المنهج جل ، ولكنلتنفيذها

 

 

 

 

  

 

 

  

 
هل يمكن أن تنتصر الديمقراطية مرةً أخرى؟ أصبح من الصعوبة المتزايدة في عصر 

ببذل كفاح عاٍم وشامٍل من أجل استعادة الكرامة ما بعد الديمقراطية أن يقوم فرٌد واحد 
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اإلنسانية، والسمة الغالبة للموقف في حقبة ما بعد الديمقراطية هي الغموض الذي 

يكتنف مصادر القوة الخاصة بها، ولكنها فيما يبدو تشير إلى أن اإلمبراطورية 

نتشرة في االعتقال الم" معسكرات"األمريكية هي التي تتحكم في العالم من خالل 

  .مناطق متفرقة من العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
لوحي هي رؤية من الخبرة الماضية التي كانت قد أضاءت لنا الطريق فيما لفرؤيتنا 

، يعد ذلك مجرد جزء من هويتنا األعم في األغلب .امضى منذ أربعة عشر قرنً 
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اث ترمعين ال ينضب لالتاريخية وليس تجربة ملموسة، فنحن ننظر للقرآن بوصفه 

من العديد في حد ذاته، نتيجة لذلك، وعلى مدار  نورٌ أنه عظيم من النور وليس ك

القرون، تعاني األمة من حالة مستمرة من التردي، فهي تتراجع من النور إلى 

  .اتالظلم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  هل المستقبل لإلسالم؟

انية إن حقبة ما بعد الديمقراطية تخطو نحونا على وتيرة سريعة، فالمبادئ اإلنس

التي تشدقنا بها طويالً مثل الحرية والكرامة اإلنسانية وفكرة المجتمع الحر في حالة 

انحساٍر مستمر، كما أن الحرية الفكرية، وهي األساس الحقيقي لمستقبل أي مجتمع 
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يريد أن يكون عماده التحضر، تواجه خطًرا كبيًرا في كافة أنحاء العالم، ال سيما في 

  .عقل التقليدي للديمقراطية الحديثةالعالم الغربي؛ الم

 ً صراع "لم تزد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من حدة ما أٌطلق عليه خطأ

، بل كانت معركة حقيقية بين الحرية والفاشية، وبين التحرر والتعصب، "الحضارات

فقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة طويلة، وخاصة بعد تفكك االتحاد 

العالم الغربي ينتقل من التعددية الحرة إلى الديمقراطية العادلة، ومن السوفيتي، كان 

الطبقات الثرية الحاكمة إلى عصر ما بعد الديمقراطية، وهو الوضع الذي ال زال 

ورغم أن التعبيرات القديمة مثل الحفاظ على حقوق . يحتاج إلى تحديد صحيح وواضح

قل المستمرة للسياسة الخارجية اإلنسان ونشر مبادئ الديمقراطية هي سبب القال

األمريكية وصناع القرار في واشنطن دي سي، إال أنه يبدو أن العديد منا لم يعد يؤمن 

ورغم أن المبادئ الديمقراطية تطلب منا أن نحترم . بالديمقراطيات األخرى الفعالة

دون  - سيادة األمم األخرى، إال أن مناصرة طريق الديمقراطية العادلة قد اعتمدت 

على تصدير الطريقة األمريكية في الحياة إلى أجزاٍء مختلفة من  –اعتبار للمخاطر 

العالم، ومن ثم وصلت الحرب من أجل الديمقراطية إلى درجة الحرب اإلمبريالية، أو 

  . ما يمكن أن نطلق عليها تهور أحمق لغزو العالم كله

أنحاء العالم، وهذا يعتمد  وتتعدد معاني الديمقراطية لشتى أنواع البشر في مختلف

على التركيبة االجتماعية والدينية للمجتمع، وأي محاولٍة لتعريف الديمقراطية 

وإذا كان الضمير . بمصطلحات موحدة لن ينتج عنها إال نفي روح الديمقراطية نفسها

الديمقراطي ألمريكا يمكن أن يسمح بتطبيق عقوبة اإلعدام داخل األراضي األمريكية، 

وجد مبرر أخالقي لالعتراض على القرار الفرنسي بحظر ارتداء الحجاب أو فال ي

الرموز الدينية األخرى في المدارس، أو إدانة المجتمعات المسلمة لعدم قبول 

لقد أدت سذاجة صناع . المساحقات والشواذ كأقلية معترف بها داخل المجتمعات

ًء بالخداع أو االحتيال إلى القرار األمريكيين في تصوير وتصدير الديمقراطية سوا

إن الديمقراطية التي اخترعتها البشرية عبر . إصابة الديمقراطية الليبرالية في مقتل

تاريخها الطويل الذي يمتد لقروٍن كأحد أشكال التغيير السياسي السلمي أصبحت اآلن 

ة ظاهرة منتهية، لقد أصبحت الديمقراطية خياًرا بين الشرور الهين - وبكل أسٍف  -
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والعظيمة، وهذا هو عين ما حدث في االنتخابات األخيرة في الواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة، حيث لم يكن أمام الناس سوى االختيار من بين خيارات مبتذلة 

وفاسدة، ففي أمريكا كان االختيار بين كيري وبوش، وفي بريطانيا كان االختيار بين 

ياب أي صوت ديمقراطي فعال في المعاقل لقد أدى غ. حزب العمال والمحافظين

التقليدية للديمقراطية الليبرالية إلى وجود أعداد متزايدة من معسكرات االعتقال في 

أرخبيل إن أيام المعسكر السوفيتي . مختلف أنحاء العالم، حيث تنتهك الكرامة اإلنسانية

وأهوال المحرقة النازية أوسشفيتز  )Gulag Archipelago( غوالغ

)Auschwitz( تطل برأسها علينا مرة أخرى، ولكن على نطاٍق أوسع هذه المرة.  

هل يمكن أن تنتصر الديمقراطية مرةً أخرى؟ أصبح من الصعوبة المتزايدة في 

عصر ما بعد الديمقراطية أن يقوم فرٌد واحد ببذل كفاح عاٍم وشامٍل من أجل استعادة 

في حقبة ما بعد الديمقراطية هي الغموض الكرامة اإلنسانية، والسمة الغالبة للموقف 

الذي يكتنف مصادر القوة الخاصة بها، ولكنها فيما يبدو تشير إلى أن اإلمبراطورية 

االعتقال المنتشرة في " معسكرات"األمريكية هي التي تتحكم في العالم من خالل 

غير  وباإلضافة إلى ذلك، توجد العديد من مراكز القوى. مناطق متفرقة من العالم

الواضحة والتي ال يمكن التحكم فيها داخل هذه اإلمبراطورية وخارجها مثل الشركات 

متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية متعددة الجنسيات، والمؤسسات 

والشركات االحتكارية ذات رؤوس األموال الضخمة، والمؤسسات المالية التي تتحكم 

ت اإلعالمية التي يملكها ويتحكم فيها قلة من ، والقنوا"المستقلة"في مصير الشعوب 

إننا ال نستطيع في ظل فوضى حقبة ما بعد الديمقراطية أن نحدد . أصحاب الثروات

كيف لنا أن نسعى لإلصالح؟ أو حتى كيف يمكن أن نوجه البداية المتواضعة الوجهة 

مسدوٍد، إن الديمقراطية الغربية ليست هي وحدها التي وصلت إلى طريق . الصحيحة؟

  .ولكنها قد تسببت في حدوث خواء أيديولوجي لألفراد

إن الخوف من حقبة ما بعد الديمقراطية يفوق الخوف من النظريات الغامضة 

، وربما يعتقد أصحاب هذه النظريات أن التاريخ سوف يبدأ "نهاية التاريخ"الخاصة بـ 

ا مشاعر من اليأس مرة أخرى، بينما يتسبب الخواء الديمقراطي في أن تخيم علين

والكآبة ترى عدم بقاء أي أيديولوجية يمكن تعليق اآلمال عليها، كما يرى هؤالء أن 
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لقد . التاريخ قد انتهى إلى حالة من الفوضى، وأننا نتجه اآلن إلى مصيٍر غير معروف

أصبح العديد منا، ونتيجة الخوف لما يحمله المستقبل بين طياته لهم، يريد الرحيل عن 

إن التحكم الكامل في النظام . لعالم في قنوط، ولكنهم يشعرون أن الوقت قد تأخرهذا ا

العالمي للمؤسسات العمالقة وشبيهاتها من المؤسسات الرأسمالية األخرى قد أدى إلى 

ضعف القيادة السياسية وجعلها كعمالء ألي ثورة مستقبلية، ومن المثير للسخرية أن 

تها يمكنها أن تتحكم في الشياطين الرأسماليين الذين ال تعتقد أن أي دولة مهما كانت قو

يعرفون سوى القسوة والوحشية، وما هو أسوأ من ذلك أن هذه المؤسسات العمالقة 

تتحكم في اإلعالم العالمي، مثل مؤسسة جنرال إليكتريك التي تتحكم في قنوات 

)NBC, CNBC, MSNBC( وتايم وورنر ،)CNN ( وديزني)ABC ( وفياكوم

)CBS(،  وهم ال يعرضون لنا إال ما يريدون مشاهدته، كما أنهم يريدون دائًما عد

إطالعنا على الموقف الحقيقي خشية أال يؤدي ذلك إلى إحداث تحرًكا قويًا ضد نهبهم 

  .واستعمارهم للعالم

ال ريب أن الموقف الذي نعيشه تخيم عليه روح الكآبة والظلمة، ويبدو أنه ال يوجد 

أما فيما يتعلق . هذا الكوكب وسكانه من الفوضى وانعدام النظام الذي يسودهأحد إلنقاذ 

بحركات السالم أو حركات حماية البيئة أو المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان، فهي 

األخرى تعد نوًعا ما امتداًدا لنفس النظام الرأسمالي الوحشي، حيث يعتمد كل ذلك 

وسوف تسمح الرأسمالية لهذه . المؤسسات على التبرعات واإلعانات المالية لتلك

الحركات أو المنظمات بالتحرك طالما أنه يمكن احتواؤها أو طالما أنها ال تمثل تهديًدا 

ً كبيًرا إذا اعتقدنا . خطيًرا على جشعهم المتزايد بشكل دائم ونحن سوف نرتكب خطأ

جذريًا في  أن حركات السالم أو جماعات مناهضة الحرب يمكنها أن تحدث تغييًرا

المستقبل القريب، وهناك بعض الحاالت التي تم فيها الحد من دور هذه الحركات كلما 

ففي . سنحت الفرصة بذلك، أو عندما يصبح صوتها مسموًعا بدرجة يصعب احتواؤها

منظمة غير حكومية، كان من بينها منظمة  50، قامت حوالي 2000أكتوبر من عام 

تحميل الواليات "ة حقوق اإلنسان، بمناشد األمم المتحدة بـ العفو الدولية ومنظمة مراقب

وفي مؤتمٍر ". المتحدة المسئولية عن مشكلة التمييز العنصري المستعصية والمستمرة

لألمم المتحدة ُعقد في دربان لمناهضة العنصرية قبل أيام من أحداث الحادي عشر من 
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وضع الراهن الذي يؤيد سبتمبر، اعترضت بعض المنظمات غير الحكومية على ال

نظام به "إحدى القرارات التي كانت تنص على أن االقتصاد القائم على السوق الحر 

الحرب "، لكن كان يجب إسكات أصوات العقل هذه خلف ستار "أخطاء أساسية فادحة

، وخاصة بعد إعالن القوانين المشددة لمناهضة اإلرهاب، تلك القوانين "على اإلرهاب

  .حقوق اإلنسان األساسيةالتي انتهكت 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو، أين يجب أن نتجه؟ إن موت الديمقراطية لم 

يترك لنا خياًرا سوى أن نبحث عن وسائل أخرى ممكنة لنظام عالمي بديل، وحتى 

وحقًا، إن كتاب هللا يوجد بين . هذه اللحظة، ال توجد خيارات جاهزة متاحة أمامنا

قرونًا عديدة مقصوًرا على حدوٍد معينة ال يتخطاها، كما يوجد أيًضا  أظهرنا، لكنه ظل

، وكذلك أولئك الذين "نور العالم"أو " ملح األرض"بيننا من كان يسوع يدعوهم 

ينظرون إلى أنفسهم على أنهم شعب هللا المختار، باإلضافة إلى مطالبة رجال الدين 

ن كل هؤالء يفتقدون إلى الخطة لك. على مختلف أشكالهم بتحقيق السالم العالمي

الفعالة والقابلة للتطبيق إلنقاذ كوكب األرض من هذا المستنقع الحالي، فاليهود، أو كما 

يطلقون على أنفسهم شعب هللا المختار، يصبون جل اهتمامهم على خالص شعبهم 

ل فقط، أما المسيحية فقد قامت في إطار حماسها لتحقيق كافة األماني التي يرجوها ك

شخص بعمل العديد من التسويات في مسار تاريخها، حتى أنها ال تزيد اآلن عن 

ومع ذلك، توجد بعض النفوس الشريفة واليائسة بين . كونها مدينةً على إحدى الجبال

اليهود والنصارى وكذلك بين المجتمعات المؤمنة األخرى، إال أنه رغم إدراكها أن 

المي، فقد ظلوا على مدى قروٍن يتدربون على المشكلة عالمية وتحتاج إلى مجهود ع

وبما أن كل مجتمع يهتم فقط بهيمنته وخالصه الخاص، فإن أي . العمل في معزل

وهذا هو حال بعض أنصار اإلسالم . مشروع مجتمعي ال يحظى بقبول المجتمع اآلخر

ل المتحمسين الذين يرون المستقبل في إطار سيطرة المسلمين على العالم، وكذلك حا

أولئك الذين يرون أن الحضارة الغربية قد فقدت بريقها، وأن الوقت قد حان لتكون 

إن تصوير اإلسالم أو أي أيديولوجية عالمية . السيطرة للحضارة الصينية أو الهندية

لذلك السبب على أنها بناء حضاري أو ثقافي كان له دائًما آثاًرا مأساوية، فاإلسالم، 

هو دعوة لكافة الناس أن يسلموا وجوههم  الواحد ال شريك له،  رسالة هللا إلى العالم،
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يجب أن يتحرك خارج الظالل الحضارية التي ألقيت عليه في العصر العباسي، أو 

  .العصر الذهبي المزعوم لإلسالم

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم عالٌم متشابك ومتداخل، وأي أيديولوجية تدعي أنها 

فك هذا التشابك والتداخل ال بد أن تكتسب قبوالً ومظهًرا عالميًا، قادرة على تحرير و

كما أن أي محاولة إلحياء الحضارة اإلسالمية، وفقًا لتصور الكثير منا، لن يكون 

ويجب . تأثيرها سلبيًا فقط، ولكنها أيًضا ستكون ضد أهداف القرآن الكريم ومقاصده

المستنقع الحالي أن ينظروا أوالً إلى على أولئك الذين يرغبون في إنقاذ العالم من 

تكوينهم األيديولوجي ليروا إذا ما كانوا بالفعل أصحاب رسالة تحظى بالقبول العالمي 

  .لعظمة النبوة وروعتها

 -كما ينظر إليه الناس على عمومهم  - إن اإلسالم . دعوني أوضح لكم هذا األمر

كلت الكثير من العناصر الثقافية يجمع بين الرسالة اإللهية وتاريخ المسلمين، وقد ش

والتاريخية ما نطلق عليه اليوم الهوية المسلمة، وهذا األمر ينطبق على معظم الديانات 

واأليديولوجيات، وهذا هو السبب الذي جعل هذه الديانات ذات قبول محدود، حيث 

إلى إن النظرة . إنها تسعى إلى تحقيق حاجات بعض الفئات الخاصة من الناس وآمالهم

اإلسالم على أنه ديٍن نشأ وترعرع في الجزيرة العربية، أو على أنه ديٌن لمن يعيش 

وكان لوجود بعض . في منطقة الشرق األوسط ليست هي النظرة الصحيحة لإلسالم

األسباب التاريخية والمناقشات الفقهية التقليدية المتعلقة بتقسيم العالم إلى دار اإلسالم 

فقهاؤنا أن صبغة اإلسالم األساسية كانت الصبغة العربية، ودار الكفر أن اعتقد 

إن صورة . واليوم، أصبح ظهور اإلسالم مرادفًا للغزو الثقافي والسياسي للمسلمين

اإلسالم هذه يجب استبدالها بالصورة الحقيقية لرسالة هللا الصادقة التي تبطل كل أنواع 

وال ريب أن بعث موقف يقوم . شيء آخر الغزو، ثقافيًا كان أو دينيًا أو سياسيًا أو أي

فيه كافة الناس دون اعتبار للون أو الجنس أو اللغة بالتضرع باسم اإلله األعظم هو ما 

يدعو إليه اإلسالم، والساحة العالمية مهيأة في اآلونة الحالية لظهور إسالم عالمي على 

  .مسرح األحداث

حة لكل زمان ومكان، ولكل إن القرآن رسالة هللا الخالدة يجب أن تكون صال

الجماعات الجغرافية واللغوية، ولكافة البشر ذكوًرا كانوا أم إناثًا، وال يمكن المغاالة 
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وفي . في التأكيد على أن كون القرآن عربي يعطي العرب أفضلية على غير العرب

عصر تكوين اإلسالم في صبغته العامة عندما اتخذت رسالة اإلسالم شكل 

اإلمبراطورية، وفي إطار أنشطتنا التفسيرية التي أدت إلى تقنين عقيدة األيديولوجية 

المسلمين، أصبح التأكيد على الشكل السائد والشائع للعقيدة الذي يهتم كثيًرا بالمظاهر 

ومنذ هذا الوقت، وخشية الفتنة، . الخارجية جزًءا ال يتجزأ من العقيدة اإلسالمية

يج في التاريخ اإلسالمي تاركة لغيرها مجاالً ضيقًا أسست السنية المسلمة نفسها بالتدر

للظهور، وأعلن العلماء غلق باب االجتهاد، ووضعوا قيوًدا شديدة على كتاب هللا 

خشية أن يتجرأ أحد على فتح كتاب هللا يلتمس الهداية منه مباشرة مع تجاهل المذهب 

مختلفة في بغداد، وطالما كانت اإلمبراطورية المسلمة باقية في أشكاٍل . السني

على حقهم  - مثل الكنيسة الكاثوليكية  –وأسبانيا، وتركيا، والهند، أكد العلماء المسلمين 

وحدهم في تفسير كتاب هللا تعالى، ولكن سرعان ما تغير الوضع، ليس نتيجة ضعف 

تحكم السنية في زمام األمور، ولكن نظًرا لظهور مواطن كثيرة في عالم االنترنت، 

بعض النفوس اليائسة التدخل في تأويل النصوص وفقًا ألهوائهم؛ حيث استطاعت 

وال تعد شبكات االنترنت . قاموا بصياغة شخصية عامة متفق عليها للعصر الجديد

هي المجال الوحيد الذي ال تستطيع السنية التحكم فيه بشكل قوي، فقد عانت 

شأ عن حركات اإلحياء المجتمعات المسلمة كثيًرا من أشكال الفجر الكاذب الذي ن

المنهمكة في البحث الجاد، وهناك الكثير من العادات الثقافية القديمة والمعتقدات 

وفي الحقيقة، إننا لنقف مذهولين أمام هذا . الدينية تحت البحث والتقصي الشديدين

  .البون الشاسع بين اإلسالم النبوي واإلسالم التاريخي

ليبدأ "النبوي، وهذا هو ما أطلق عليه فوكاياما  وربما تبدأ فترة جديدة من التاريخ

 ".  التاريخ من جديد
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أن السبب الحقيقي لالنحراف عن اإلسالم وما تاله من اضمحالٍل للمجتمع المسلم هو 

إننا ال نسمح للقرآن بأن . أننا قد قمنا ببناء سياجٍ من علوم التفسير حول القرآن الكريم

حازم وقاطع، ولكن على النقيض من ذلك، نبدأ مباشرة بالبحث عن آراء يكون له دور 

الفقهاء الذين ننتمي إلى مدرستهم عندما تواجهنا مشكلة أو قضية ما، أما القضايا التي 

ال نجد لها أثًرا في تلك الكتب، فقد جرت العادة أن ننكر كل ما هو جديد، حتى يصبح 

. حياتنا ونجد أنفسنا واقعين في حوزته وقبضته هذا الشيء الجديد جزًءا ال يتجزأ من

فبداية من استخدام مكبرات الصوت إلى ذبح الحيوانات والطيور باستخدام الماكينات 

اآللية، نجد أن علماءنا قد حرموا كل هذه األشياء في البداية، لكن شيئا فشيئًا، أصبحت 
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يحب أن يخاطب جمهوره  هذه اآلالت المحرمة مفضلة لديهم، حتى أننا ال نجد خطيبًا

 .دون استخدام الميكروفون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  حاجة اإلسالم إلى مفسرين جدد

لقد أثبتت الفتوى التي صدرت عن معهد ديوباند في حادثة عمرانة وما لقيته من 

تأييد هيئة حقوق اإلنسان بعد ذلك بما ال يدع مجاالً للشك أن مؤسساتنا الدينية ليست 

دراك الحقائق المعاصرة فقط، ولكنها أوضحت أن القائمين على بعيدة كل البعد عن إ

إن . توجيه دفة األمور في هذه المؤسسات يعوزهم الفهم الصحيح للقرآن الكريم كذلك

اآلية القرآنية التي قامت عليها هذه الفتوى واضحة وجلية تماًما، فالمعنى المقصود في 

  قول هللا 

                  



  134  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم

واضح، وهو أنه إذا تزوجت المرأة من رجل ما، ثم طلقها هذا الرجل أو مات عنها، 

إن أي شخص يقرأ هذه اآلية للوهلة األولى ال يمكن أن . ال يجوز لولده أن يتزوجها

قهاء يفكر حتى بما يمكن أن يصوره له خياله الواسع في اآلراء التفسيرية المعقدة للف

  .في هذه الحادثة، والتي نتج عنها تضارب اآلراء في حادثة عمرانة

لقد دفع الوضع الحالي لألمور طبقات المفكرين في المجتمع المسلم إلى التفكر مليًا 

فيما إذا كان مستقبل المجتمع سوف يكون في أماٍن في يد هذه المؤسسات التقليدية 

هنود دائًما ما يبدون حساسية وحذًرا بالغًا تجاه والمسلمون ال. والعلماء الذين يديرونها

دينهم، فهم يقودون عدًدا وافًرا من الحركات المنظمة لصالح دينهم ومن أجل المحافظة 

الشريعة، كما يقدمون تضحيات عظيمة في سبيل ذلك، ودائًما ما ينظرون إلى المعاهد 

ل في منعٍة عن كافة أنواع العلمية اإلسالمية على أنها قلعة اإلسالم التي يجب أن تظ

التدخالت الخارجية، واعتبروا أن حماية هذه الحصون من العدوان الخارجي هو 

والمفارقة العجيبة أن التفسيرات والشروحات الخاصة بالقضايا . تكليف ديني

وإذا كان . اإلسالمية التي تخرج حاليًا من هذه المؤسسات تتناقض مع القرآن والفكر

بشكل كامل في أيدي علماء يفتقرون إلى المعرفة الكافية والفطنة  اإلسالم قد تُرك

في  –كما فعل أحبار اليهود  –السديدة، فالخوف كل الخوف أن يقوم هؤالء العلماء 

تحويل األمر إلى ظاهرة معقدة وشائكة يصعب على عامة المسلمين إدراكها أو 

  .الوصول إليها

ء أو أي طائفة دينية أن تدعي أن لها واإلسالم ال يسمح ألي جماعٍة من العلما

ويٌدرك العلماء األجالء جيًدا أن المكانة القيادية . الريادة في األمور الدينية والروحية

 التي يشغلونها تحت دعوى اآلية الكريمة 

                 

ومما يدعو لألسف أنهم . آلية القرآنية السابقةال يمكن لهم االستمرار فيها على ضوء ا

قد قاموا بإخراج اآلية عن المعنى والسياق الخاص بها، واستخدموها في تبرير 

وفي حادثة . استمرارهم في هذه المكانة القيادية التي ادعوها ألنفسهم في أمور الدين

على زوجها، قد  عمرانة، فإن علماء الدين الذين أفتوا بأن عمرانة قد أصبحت حراًما
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استدلوا على ما ذهبوا إليه باالستشهاد بكتب الفقه مثل الفتاوى الهندية، ورد المختار، 

وكان من األجدر لهم أن تكون مرجعيتهم كتاب هللا وقراءة اآلية . والبحر الرائق

الكريمة في سياقها الصحيح، وعدم االعتماد على الكتب التي وضعها البشر والتي 

من المتناقضات، ولو كانوا قد فعلوا ذلك، لكانوا قد أدركوا األخطاء التي  تزخر بالعديد

ارتكبها الفقهاء األحناف عند التعبير عن آرائهم في هذه القضية، وهذا يجب أن يكون 

وبعيًدا عن الفقه، لو قام . على قدر االهتمام بالفقه اإلسالمي والمعارف المدونة فيه

هاد من خالل تفكيرهم وفطنتهم السليمة، لكانوا قد فهموا هؤالء العلماء األجالء باالجت

أن كتاب هللا الذي يؤكد بشكل قاطع على أن كل شخص سوف يلقى ما يستحق من 

الثواب والعقاب، والذي يذكرنا أن كل شخص مسئول فقط عما يرتكبه من أفعال جاء 

  في اآلية الكريمة            ية األخرىواآل        

       ال يمكن أن يقبل الرأي الذي يقول بأن الولد يجب أن يعاقب على

إن الرأي الذي عبر عنه . فعل أبيه، إلى الحد الذي يمكن معه تدمير عائلة بأكملها

يشير الفقهاء بأنه إذا زنت المرأة مع والد الزوج، تصبح محرمة على زوجها كأمه 

ومما يندى له الجبين . إلى نوعٍ من الحجج الكاذبة والشقاق المعروف عن أحبار اليهود

أن علماءنا قد تجاوزوا في هذا الصدد ما فعله علماء اليهود، بل إنهم أيضا لم يتفكروا 

بأنفسهم في كلمات الوحي اإللهي إال قليالً، تماًما كما فعل علماء اليهود أيًضا، 

على آراء وتفسيرات السابقين في حل أي قضية، فكيف يمكن إذًا واعتمدوا أكثر 

ألولئك العلماء كمتأصلين في المذهب الحنفي أن يحيدوا عن آراء أبي حنيفة، إنه 

يمكنهم بالطبع تجاهل النظام العادل لألشياء الذي فرضه علينا القرآن الكريم أو المعنى 

أن العلماء األحناف في العصور السابقة الواضح والجلي لمعاني اآلية القرآنية، لمجرد 

  .قد قرأوها وفهموها بشكل مختلف

وتجدر اإلشارة هنا إلى موقف العلماء المسلمين المعتدلين، حيث إنهم حينما وجدوا 

أن دقائق الفقه الحنفي وآراء السابقين تقف أمام حل قضية ما، فإنهم يقومون 

حنبلي للخروج من هذا المأزق، إال أنه يبدوا باالستشهاد بالفقه الشافعي أو المالكي أو ال
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. أنهم أيًضا يفتقرون إلى الشجاعة الالزمة اللتماس الهدي من كتاب هللا تعالى مباشرة

وفي حالة عمرانة، حاول بعض العلماء المعتدلين االستشهاد بالفقه الشافعي، وذهبوا 

، وعلى هذا )ذه الحالةالعالقة الزوجية في ه(إلى القول بأن الحرام ال يحرم الحالل 

األساس تبقى عالقة عمرانة بزوجها صحيحة حتى بعد تعرضها الغتصاب والد 

وظاهريًا، يبدو هذا الرأي رأيًا معتدالً يقوم على العقل والفطرة السليمة، . زوجها لها

إال أن هذا الرأي أيًضا قد اعتمد على أراء العلماء السابقين، وال يقدم الصورة 

  .الم في ضوء القرآن الكريمالصحيحة لإلس

إنني أرى أن السبب الحقيقي لالنحراف عن اإلسالم وما تاله من اضمحالٍل 

إننا . للمجتمع المسلم هو أننا قد قمنا ببناء سياجٍ من علوم التفسير حول القرآن الكريم

ال نسمح للقرآن بأن يكون له دور حازم وقاطع، ولكن على النقيض من ذلك، نبدأ 

البحث عن آراء الفقهاء الذين ننتمي إلى مدرستهم عندما تواجهنا مشكلة أو مباشرة ب

قضية ما، أما القضايا التي ال نجد لها أثًرا في تلك الكتب، فقد جرت العادة أن ننكر 

كل ما هو جديد، حتى يصبح هذا الشيء الجديد جزًءا ال يتجزأ من حياتنا ونجد أنفسنا 

ة من استخدام مكبرات الصوت إلى ذبح الحيوانات فبداي. واقعين في حوزته وقبضته

والطيور باستخدام الماكينات اآللية، نجد أن علماءنا قد حرموا كل هذه األشياء في 

البداية، لكن شيئا فشيئًا، أصبحت هذه اآلالت المحرمة مفضلة لديهم، حتى أننا ال نجد 

قة األمر أن هللا وحقي. خطيبًا يحب أن يخاطب جمهوره دون استخدام الميكروفون

تعالى لم يسمح للبشر أن يحللوا أو يحرموا ما يشاءون، فكل األفعال التي تقع تحت 

ولذلك، فعلينا أن نقلع عن تلك النظرية التي . هذا النوع حددها القرآن الكريم تماًما

. ترى أن الحق في تفسير أو تأويل اإلسالم مقصور على أي فئة معينة من الناس

سالم قد جاء لوضع حٍد لهذه الفئة التي تقف بين البشر وخالقهم، كما أن والحق أن اإل

جميع األنبياء الذين بعثهم هللا تعالى إلى العالم قد أعلنوا أنهم قد جاءوا لعمل اتصاٍل 

وبين خلقه، وال يجب أن يُسمح لكنيسة أو جماعة من العلماء أن يقفوا  مباشر بين هللا 

والتماس الهداية من العلماء، والبحث في كتب  ة كتاب هللا أما تنحي. حائالً دون ذلك

والقرآن الكريم يصور مثل . السابقين لمعرفة آرائهم ومواقفهم، فهو عمل ال يرضاه هللا

  هذا العمل في قول هللا                     
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، سلمين أن هللا قد أنزل القرآن على خاتم األنبياء ويجب أن يدرك مفكرو الم

وهو ما ال يخضع لتفسيرات الفقهاء األربعة، كذلك فإن الفقهاء المتقدمين بشر مثلنا، 

وهم عرضة للخطأ، ونحن غير ملزمين بتحمل تبعة األخطاء التي ارتكبوها على 

ولنسأل أنفسنا، . افةأكتافنا الضعيفة، حيث يكفي ما ارتكبناه من أخطاء الحذف واإلض

لماذا نلجأ إلى االستشهاد بما دونه الفقهاء الكبار األربعة في القضايا الجدلية؟ ففي 

الحقبة ما بين أبي حنيفة إلى ابن حنبل، ظهر في التاريخ ثالثون إماًما آخر، وجميعهم 

تمتع بنفس المكانة التي تمتع بها الفقهاء األربعة زيادة ونقًصا على حسب علمهم 

وسعة إطالعهم، ومع ذلك، ُوضعت الكتب التي كتبوها طي النسيان، ولم يؤد ذلك إلى 

ونسأل مرة أخرى، هل كان سيبقى فهم الناس لإليمان . حدوث نقص في فهم اإليمان

ناقًصا دون مؤلفات األئمة األربعة؟ هذا هو السؤال الذي يجب على علماء المسلمين 

للجميع أن األئمة األربعة لم يأتوا إلى األرض  إنه يجب أن يتضح. مواجهة أنفسهم به

، كذلك ال يحثنا القرآن الكريم على االتباع الكامل ألي أحد بعد موت كممثلين  

إن أولئك الذين يوجهون االتهامات إلى هيئة قانون األحوال الشخصية أو دار . النبي 

كل فطن، وفي إطار اإلفتاء في ديوباندي بشأن عدم التعامل مع قضية عمرانة بش

من حقيقة أن مؤسساتنا الدينية التي تأسست  ثار غضبهمتحقيق العدالة، أو أولئك الذين 

لتفهيم وتدريس القرآن ليست لديها الشجاعة اللتماس الهداية من القرآن بشكل مباشر، 

يجب أن يدركوا أن منهج النظام الذي تدربوا وتعلموا في ظله لم تمنح القرآن المكانة 

وإذا ألقيت نظرةً على منهج المعاهد اإلسالمية، فسوف . محورية التي توقعناها منهاال

. تعرف عدد الساعات المخصصة لدراسة القرآن الكريم وما تشتمل عليه هذه المناهج

التي  –باإلضافة إلى القرآن الكريم  –ويمكن أن يقال إن هناك بعض المواد األخرى 

وإذا كان هذا صحيًحا، وإذا كان . أفضل للقرآن يتم تدريسها حتى تساعد على فهم

تدريس العلوم االجتماعية القديمة يمكن أن تساعدنا على فهم القرآن الكريم بصورة 

أفضل، فلماذا يصر علماء المسلمين المتقدمين على استثناء العلوم االجتماعية الحديثة 

  من المنهج؟

ل فهم علماء المسلمين والسؤال اآلن، هل ستحصل عمرانة على العدل من خال

التقليديين للفقه أو من خالل نظام العدالة الجنائية تحت إشراف الدولة؟ هذا السؤال من 
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ومن أحد المظاهر الهامة التي . األهمية بمكان، حيث إنه يثير انتباه الكثير من الناس

نشأت عن هذه الحادثة هي عالمة االستفهام الكبيرة التي ثارت حول كفاءة رجال 

وفقًا للمذهب  –إن أولئك الذين يرون أنه يجب . الفتوى ومدى فهم علمائنا للقرآن

حرمان عمرانة من زوجها بسبب جريمة ارتكبها والده، وأولئك الذين  –الحنفي 

يصفون هذا الرأي الفقهي بأنه شريعة هللا المنزلة وينحازون إلى حقوق المسلم 

يخضعون لفكرة أنه يجب أن تحاكم  المنصوص عليها في قانون األحوال الشخصية،

جريمة االغتصاب التي ارتكبها والد الزوج بموجب نظام العدالة القضائية الذي 

تشرف عليه الدولة، ألن القانون اإلسالمي ال يُمكن أن ينفذ هنا، ومن ثم ال يمكن 

ما هذا التفسير الغريب للقانون، فبينما تصر بشدة على فرض . رجمه حتى الموت

ة على طرف واحد مدعيًا أن هذه قضية عقيدةٍ وإيمان، تسمح للطرف اآلخر الشريع

ومن . بالهروب من أحكام الشريعة بدعوى أن القانون اإلسالمي ال يمكن تطبيقه هنا

األمور األخرى في هذا الصدد، أنه كما تبذل الجهود لفسخ زواج عمرانة على أسس 

الد الزوج حتى الموت مخالف غير قرآنية، فإن الرأي الذي يرى بوجوب رجم و

للقرآن أيًضا؛ ألن عقوبة المغتصب هي الجلد وليس الرجم حتى الموت كما نص 

القرآن الكريم على ذلك في سورة النور، لكن أولئك الذين يمنحون أقوال وآراء الفقهاء 

أهمية تفوق أهمية القرآن الكريم لن يكفوا عن القول بأن آية الرجم كانت موجودةً في 

ومما يدعو لألسف أن . قرآن الكريم، ثم تم نسخها بعد ذلك، لكن حكمها ال يزال باقيًاال

  .من يقول هذه األقوال ينتهك قدسية القرآن الكريم بكل جرأة ووقاحة

وطالما لم يقم مفكرو المسلمين بمجهود منظم لسحب حق شرح وتفسير اإلسالم 

لقرآن، ومن العلماء الحمقى، فال من رجال الفتوى الذين تنقصهم المعرفة الكاملة با

ويجب على المسلمين االعتماد . يمكن أن نتوقع حدوث أي تحسن في الموقف الحالي

على القرآن بدالً من االعتماد على طائفة من العلماء، كما يجب أن يُطبع في أذهان 

، وقلوب عامة المسلمين أنه ال يوجد في اإلسالم أي أفضلية لطائفة معينة من العلماء

كما أن اإلسالم ال يعترف بالقيادة الدينية ألي طائفة، وطالما أن هذا ال يحدث، فسوف 

ويجب . يمكن ألعداء اإلسالم افتراء األكاذيب على اإلسالم ورسم صورة هزلية له

على مسلمي الهند اآلن أن يدركوا أنه من غير المستحسن االعتماد على التكيات أو 
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عليهم أن يعرضوا أنفسهم على كتاب هللا مع االحتفاظ  المدارس لحماية الدين، ولكن

  .     به بين أيديهم إلى األبد

        

 

 

 

 

 

 
وهم  –لكن علماء المسلمين , إن القرآن كما أنزل على دمحم  متاح لنا حتى اليوم

ال يسمحون لنا أن نتفاعل مع الوحي  –الكنيسة الخفية أو الفاتيكان غير المرئي 

هل يمكننا أن  .نحن أحرار في التالوة لكننا لسنا أحراًرا في التأويلبطريقـتـنا؛ ف

؟ إننا نعيش في مجتمع يعتقد بأن نستجمع من الشجاعة ما يكفي إلعادة فتح كتاب هللا 

إن بيننا أناس يعتقدون بإخالص أن العقل البشري . الجدل الديني قد انتهى وأغلق لألبد

ة من النص وأن فقهاء الماضي العظام قد حسموا لم يعد قادًرا على استنباط الهداي

لذلك فهناك فكرة خاطئة شاعت بين المسلمين تقول بأن  ,القضايا جملة واحدة لألبد

  .ظهور المذاهب الفقهية األربعة بين أهل السنة هو أمر إلهي
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 معروفين وايكون لم المميز، وزيهم المختلفة بهويتهم – اليوم نعرفهم كما – فالعلماء

 يوسف أبو القاضي إن قيل فقد. الهجرة من األول القرن نهاية حتى األقل على لدينا

 العباسي العصر فترة إبان المحاكم في اآلخرين وللعلماء -  لنفسه يصنع عالم أول هو

 عليه أدخلت التي التعديالت بعض مع الرداء هذا أصبح وتدريجيًا،. خاًصا رداءً  -

 لعلمائنا المميزة السمة هو
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  تفكيك الكنيسة في اإلسالم

 – في العصور السالفة تميز اإلسالم بالبساطة والتلقائية؛ فعندما ُسئل إبراهيم 

فعل ذلك بكل ) إرادته (أن يُْسـِلم  –وهو نموذج المسلم الحق لكل األجيال القادمة 

 :تلقائية قائالً 

...            
 )131البقرة (  

وكذلك الحال بالنسبة لملكة سبأ التي قبلت الحقيقة على الفور بمجرد أن اتضح لها أن 

  : واعترفت قائلة, لم يكن مجرد ملك عادي بل رسول من عند هللا  سليمان 

...                           

  .فإلسالم  كان أمًرا يسيًرا حتى جاءت األديان المنظمة على الساحة

بل عدوه اللدود , ولم يحدث في تاريخ اإلنسانية أن ُهزم الدين باإللحاد أو بالالدينية

يعنف  كان غالبًا هو الدين المنظم أو المؤسس؛ ففي العهد الجديد نجد عيسى 

بال هوادة لتجاهلهم أهم األشياء وهي ) مات على عهد عيسىوهم الحاخا(الفريسسين 

أما قادة الدين المنظم، فهم بالرغم مما يتظاهرون به من . العدل والرحمة واإليمان
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وها ". الجمل ويبلعون البعوضة عن فّونعي"التقى والورع إال أنهم في الحقيقة منافقون 

  :هو ذا نص كالم المسيح  الذي يقول فيه

 مبيضة اقبورً  تشبهون ألنكم المراءون والفريسيون الكتبة أيها لكم ويل"

 ".نجاسة وكل أموات عظام مملوءة داخلال من وهي جميلة خارج من تظهر

  )27-23متَّى (

ويخبرنا القرآن أن أحد أهداف النبي األمي  بمكة هو أن يخفف عن اإلنسانية نير 

  :الشكلية الدينية وإصرها

 ...                  
  )157األعراف (  

لم يعترف اإلسالم بدور كنسي لبيت العبادة أو بجماعة معينة من الناس لتأدية الشعائر 

وهو نفسه الوسيط بين نفسه " البابا"بل إنه كلف كل فرد أن يكون هو نفسه , الدينية

إال أنه بمرور الوقت , ا الموقف األيديولوجي الواضحلكن بالرغم من هذ. وبين هللا 

وهذه الظاهرة ظهرت خلسة بين . الكنيسة) دور(بدأت بالتدريج تظهر ظاهرة تشبه 

جماعة المسلمين وقامت مجموعة من العلماء، ممن يُعتبرون قطاع طرق في الدين، 

نحن هنا نشير إلى ف, وهذا لم يحدث بين يوم وليلة. بأن احتكروا حق تأويل كالم هللا 

  .وهي نقطة سأعود إليها فيما بعد, االنحراف الرئيسي في تاريخنا الفكري

العامة , نظر الجيل األول للمسلمين إلى القرآن على أنه كتاب هداية للناس كافة

وفقًا " بيانًا للناس"أو " هدًى للناس"وهو ما يسميه القرآن , منهم والخاصة على السواء

فلم يأُل الرعيل األول من , أما القضايا التي تذكر بصراحة في الكتاب .للتعبير القرآني

المسلمين جهًدا في التوصل إلى اتفاق بشأنها؛ حيث وضعوا في اعتبارهم القواعد 

هذه األحكام رغم أنها . العامة التي أرساها القرآن لعمل التوازن بين العدل والرحمة

ئق جامدة أو أبدية تحتكم إلى نفس أسس العدالة فتنت لـُبـَاب الصفوة وقتذاك لم تكن حقا

حتى وإن تغيرت الظروف تغيًرا تاما؛ فعندما اضطر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  

ل بعًضا من األحكام التي كانت سارية في عهد الخليفة السابق أبي بكر  إلى أن يُعَـّدِ

مبدًءا عاما وهو أن نفسه فإنه إنما كان يرسخ  الصديق  أو حتى في عهد النبي 

قام بتغيير جذري  إن عمر . اإلنسان عليه أن ينظر إلى روح الحكم ال الحكم نفسه
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موقفًا  اتخذ عمر , فعلى سبيل المثال. التي أرساها من سبقوه) السنن(في األحكام 

ي وه, "المؤلفة قلوبهم"مغايًرا تمام المغايرة بالنسبة لإلعانات المالية التي كان يأخذها 

أموال كانت تُدفع ألعداء محتملين حتى تهدئ روعهم أو لتأليف قلوب الداخلين الجدد 

أيًضا تغييرات جوهرية في توزيع الغنائم واتخذ موقفًا ثابتًا  وأدخل عمر . في الدين

ألنه كان على وعي بأن ما اتخذه , بخصوص طبيعة األرض التي يفتحها المسلمون

  .نه هو تأكيد العدل الختالف الظرفمن إجراءات إنما كان الغرض م

وفي صدر اإلسالم اعتاد الخليفة واعتاد والته كذلك أن يأخذوا الحكمة المتراكمة 

لألجيال في االعتبار قبل اتخاذ أي قرار بشأن مسألة هم بصددها تتطلب النظر في 

أو السنن كما يسمونها؛ حيث كان العدل هو اهتمامهم األول  - األحكام المستقرة 

شغلهم الشاغل على أساس من هداية القرآن، فقد كان من الحكمة دائًما االستفادة من و

. العقول البشرية لتقييم ما إذا كانت سنة بعينها أو معروفًا بعينه ما زال يحمل العدل

وكانوا , وهؤالء الذين شـُغلوا بهذا النشاط الفكري قد أُِخذ كالمهم بكثير من االحترام

ون بـ  لكن اإلفادة من الحكمة المتراكمة شيء والبحث عن ". ل الرأيأه"يَُسمَّ

من " أهل الرأي"فحتى نهاية القرن األول من الهجرة كان , المشروعية شيء آخر

لكن مع . الرفعة بمكان؛ حيث كان هناك اعتراف اجتماعي بالثقة في آرائهم الفردية

ت حتى شملت جامعي وبسبب حالة التحزب التي امتد, بداية القرن الثاني الهجري

األحاديث فقد تغير المشهد الفكري بالتدريج؛ فلو كانت السنن يُنـْظر إليها باعتبارها 

فإنهم مالوا إلى الرأي بأن الحديث النبوي حتى وإن كانت , إفادة من الحكمة المتراكمة

ان ك, وبنهاية القرن الثاني. سلسلة سنده مطعونًا فيها هو الفرصة األفضل إلثراء فهمنا

بل إنهم وسموا , اليد العليا –" أهل الحديث"وهم ما يُطلق عليهم  –لدعاة هذه الرؤية 

جت جهود هذا االتجاه الجديد الباحث ". أهل الهوى والبدع"بأنهم " أهل الرأي" وقد تـُّوِ

عن المشروعية في الحديث النبوي في كل أمر من األمور بإخراج عديد من كتب 

. وهو مختصر يحوي أربعين ألف حديث, "مسند أحمد"ها هو وأبرز مثال ل, األحاديث

وقيل إن أبا حنيفة وهو واحد من أطول الناس باًعا بين أهل الرأي قد قــَبــِل سبعة 

ومع ذلك شعر بأنه مضطر أن يُْعِمـل عقله في المسائل التي هو , عشر حديثًا فحسب

  .بصددها
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غير القرآن وفي المادة التاريخية إن االتجاه الجديد في البحث عن المشروعية في 

ومن الخطأ . التي غربلها اإلدراك الفردي للرواة كان له أثر مدمر على عقلية المسلم

المحفوظة في ) أقوال األثر(الزعم بأن مفتاح فهم القرآن يكمن في المادة التاريخية 

حدث لكن الذي , عديد من المجلدات والتي ال يتحدث بشأنها إال المتخصصون فحسب

فُرضت قيود , وفيما بعد. من جراء ذلك هو أن الرجل العادي قد استغلق فهمه للقرآن

أشد صرامة على أولئك الذين يرغبون في الحديث عن قضايا دينية؛ فبعضهم ادعى 

أنه يجب على من يتجرد للفتوى أن يحفظ على األقل ثالثمائة ألف حديث، بل إن 

, أما القرآن". المبسوط"توى أن يحفظ كتاب بعضهم قال إنه يجب على من يعمل بالف

فقد ساد الزعم بأن من يتناولون النص القرآني يجب أن يكونوا من أولئك النفر الذين 

. لهم علم واسع بمدونات الحديث وبالسياق التاريخي وكذلك بالناسخ والمنسوخ

فوة المتعلمة انتهى األمر إلى االعتقاد بأن كتاب هللا لم يُـقصد به إال الص, باختصار

وفي معرض حديثه " الرسالة"ففي رسالته الشهيرة , "الراسخون في العلم"أو , وحدهم

أن يدعي ] أي اإلمام الشافعي[حدا األمر به , عن تأييد اإلجماع واألساس المنطقي له

أنه بخالف العلماء أو المتخصصين فإن الرجل العادي ال إلزام عليه أن يفهم مثل هذه 

  .القضايا

وهم  –لكن علماء المسلمين , القرآن كما أنزل على دمحم  متاح لنا حتى اليومإن 

ال يسمحون لنا أن نتفاعل مع الوحي  –الكنيسة الخفية أو الفاتيكان غير المرئي 

وبدالً من االعتماد . بطريقـتـنا؛ فنحن أحرار في التالوة لكننا لسنا أحراًرا في التأويل

فقد قيل لنا نحن المسلمين عبر قرون أن الشريعة , الوحيد على النص الموحى به

ونحن ال . القرآن والحديث واإلجماع والقياس: اإلسالمية تبنى على أربعة أصول

نرتكب خطأً عاديا بوضع الوحي على قدم المساواة مع المكونات التاريخية واألدوات 

 –ا فإن القياس العقلي فبينما الوحي يمكن أن يطمئننا إلى الوجهة التي نبتغيه, المنطقية

" المصالح المرسلة"أو " االستصالح"أو " االستحسان"وهو ما يمكن أن نطلق عليه 

ن تاريخي بعينه وال نعدم , يمكن أن يذهب بنا في اتجاهات متعارضة, بناًء على مكّوِ

هو حكم نهائي لكل األزمان التالية وأن المسألة " اإلجماع"من الظرفاء من يدعي أن 

في مرتبة أعلى من " اإلجماع"بل منهم من يجرؤ على وضع , وإلى األبد قد ختمت
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الحنبلي يزعم أنه بالرغم من عصمة النص إال أنه يمكن أن " ابن َعـِقـيل"الوحي؛ فهذا 

فبمجرد أن يكون , ولكن هذا ال يسري على اإلجماع على حد قوله, يُنَسـخ بآية أخرى

النمط من التفكير القائل بأن هناك قضايا قد  هذا. هناك إجماع ال يمكن أن يُـلـْـغى

حدث إجماع بشأنها وال يمكن أن تـُطرح من جديد للمناقشة قد أقام حواجز في داخل 

وطالما أنه من المفترض أننا نقرأ النص بطريقتنا نحن فإن المحصلة , عقلية المسلم

قًا للسياق النهائية لفهمنا للقرآن يبقى هو ما فهمه القدماء منذ قرون مضت طب

لكن علينا أن نتحمل , ولكونهم بشر فهم بالتأكيد قد أخطئوا. االجتماعي الخاص بهم

فمما أصبح معلوًما أن أي خروج عن التفسير التقليدي , عبء خطئهم على كاهلنا

للقرآن إن لم يكن مؤيًدا بقول من أقوال جهابذة الماضي فإنه يقع ضمن التفسير بالرأي 

  .قبوالً ومن ثمَّ لن يكون م

؟ إننا نعيش في هل يمكننا أن نستجمع من الشجاعة ما يكفي إلعادة فتح كتاب هللا 

إن بيننا أناس يعتقدون بإخالص . مجتمع يعتقد بأن الجدل الديني قد انتهى وأغلق لألبد

أن العقل البشري لم يعد قادًرا على استنباط الهداية من النص وأن فقهاء الماضي 

, بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك, لقضايا جملة واحدة لألبدالعظام قد حسموا ا

ذهب إلى االعتقاد بأن أي آية في القرآن لم يتناولها بالرأي جهابذة التفسير في الماضي 

! أن نعتقد" الكرخي"فهي إما أن تكون متشابهة أو منسوخة كما يريد منا الفقيه الحنفي 

مين تقول بأن ظهور المذاهب الفقهية لذلك فهناك فكرة خاطئة شاعت بين المسل

األربعة بين أهل السنة هو أمر إلهي؛ ومن ثم فلن يحدث لنا أن نتصور حياة إسالمية 

وبين جهابذة الماضي يراودنا إحساس غالب بأن فقههم كان استجابة لألوساط . بدونهم

رنة بكتاب وبالرغم من أن ذهننا تجاه مدونات الفقه يُعتبر صفحة بيضاء مقا. العباسية

إننا في . فإننا مع ذلك نخشى من البداية الجديدة, هللا الذي يمكن أن يوصل لنا الكثير

  .الحقيقة نخشى من نجاح ثورة فكرية كبيرة لقراءة النص قراءة جديدة

ألنه سيغير مجرى تاريخ , مرة أخرى نقول إن فتح كتاب هللا سيكون حدث العصر

لكن هذا ما يريده ,  في غيبة الرسول له مخاطرهوال شك أن فتح كتاب هللا. اإلنسانية

إن الكتاب وحده كاٍف في غيبة . منا أن نفعله ألنه سبحانه لن يرسل رسوالً آخر هللا 

حيث , لكن هناك أسئلة جوهرية يتعين التعامل معها عند إعادة فتح الكتاب, الرسول
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أم , أم العلماء, المتدينينأهم صفوة : من ستكون له السلطة األوحد لتأويل كالم هللا 

أم الهيئات العليا للعلماء التي تحظى برعاية الدولة أم وزراء , أعضاء مجامع الفقه

في األرض؟ هل يمكن  األوقاف اإلسالمية؟ ومن سيكون المتحدث الشرعي باسم هللا 

أن يُْدَرس القرآن في ضوئه هو وفي بيئة معاصرة أو أنه يُْدَرس فحسب في إطار 

فقهي معين؟ هذه األسئلة تستحق الدرس بوجدان قبل أن نقوم بعملية إعادة فتح  نموذج

  .كتاب هللا

, بهذا المعنى" مذهب"مضى أحد عشر قرنًا منذ أن ظهر على السطح مصطلح 

, ذهب"إن مادة المصطلح مأخوذة من الفعل . تحديًدا منذ نهاية القرن األول الهجري

من العلماء الذين لهم باع في العلم قد سلك هذا  والتي تتضمن معنى أن عالًما" يذهب

يعبر عن  –والذي فرقنا اليوم شيعًا  –" مذهب"وكان االصطالح , الطريق في رأيه

لكن لم يُجل بخاطرهم أنه في يوم من . وقد كان كذلك, المنهج العلمي المتبع فحسب

قسام الحاد بين جماعة األيام ستؤدي هذه األداة األكاديمية في التحليل إلى مثل هذا االن

المسلمين وأن األجيال القادمة من المسلمين ستشعر بأنها مضطرة أن تتخذ لنفسها 

هل هناك كبت فقهي أكثر من أن يُضطر من لهم عقل سليم . هوية من الهويات الفقهية

وقلب حساس أن يعرضوا فهمهم للنص مع فهم واحد من فقهاء الماضي وأن يلتجأ إلى 

كرات الفقهية رغم حقيقة أن هذه االنقسامات الفقهية ما هي إال نتاج واحد من المعس

كان هناك العديد من . بأي حال من األحوال تاريخي وليست أمًرا من عند هللا 

أما المذاهب األربعة أو , المذاهب الفقهية وأصحابها ممن طوتهم صفحة التاريخ

على خالف اصطالحي بين الخمسة التي استمرت الحتضان الدولة لهم فقد كانوا 

أهل "ومن يستحقون لقب " أهل الهوى"بعضهم بعًضا؛ فلم يتقرر حتى اآلن من هم 

أهل السنة "أو من يحق لهم أن يَدَّعوا أنهم " أهل العدل"أو من هم " الحديث

  ".والجماعة

وما أظن أن , من الزعم القول بأنه ال يُـتـَصور حياة للمسلمين بدون كبار الفقهاء

فهذه المغالطة قد جمدت عقول المسلمين , سفسطة تحت الشمس أشنع من ذلكهناك 

هل هم يقصدون تفاصيل الصلوات المفروضة أو من تجب عليه الزكاة أو . لقرون

المواقيت التي يبدأ الحاج منها رحلته والتي بينها الفقهاء تبيينـًا حقيقيا؟ اإلجابة ال شيء 



  147  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم

ياة العملية ال يسير وراء فقيهه في كل التفاصيل فالحقيقة أن المرء في الح, من ذلك

ة كما . شبًرا بشبر لقد وجدت أن أحد األحناف قد وصل بسنن الصالة إلى أربعين ُسـنــَّ

ة كما , ورد في المذهب الحنفي وأن حنبليا وصل بها إلى حوالي ثمانية وستين ُسـنــَّ

الختالفات في كل أمر من إن كتب الفقه ما هي إال مسارد ل. فعل فقهاء الحنابلة

لكن االعتقاد الخاطئ , بل ال يوجد فيها ما يمكن أن يدعيه الفقهاء أنه إجماع, األمور

بأن الفقه يَُسـيِّر أمورنا الدينية هو ما جعلنا نعتمد اعتماًدا كليا على بشر مثـلنا؛ فعندما 

ه بئًرا ألقيت فيها يقترح علينا فقيه أو مفٍت بأن نريق أربعين دلًوا من ماء لنطهر ب

جيفة كلب نتنة أو عندما يخبرنا فقيه حنفي أن نغسل أحد طرفي الثوب الجاف الذي 

فإن الفقيه أو المفتي , كان قد تبلل بالبول ثم جف وال يُـْعـلم أي الطرفين قد ابتل بالبول

فهو إما أن ينطلق من أقوال شيوخ مذهبه , في هذه الحالة ال ينطق بالوحي اإللهي

إن عقله هو نفس . دونة في كتبهم وإما أن يُـْعـِمـل عقله وهو أمر نادر الحدوثالم

فال مجال إذن أن نعتمد على عقول بشرية أخرى مثـلنا , إياه العقل الذي وهبنا هللا 

بدالً من إعمال عقولنا؛ فلو أن المذهب الشافعي يمدنا بقائمة طويلة والحنفي يمدنا 

فإن هذا يرجع إلى تفضيل , وعية اللحم الذي يحل للمرء أكلهبقائمة قصيرة نسبيا عن ن

فإن القرآن قد بَيَّـن , شخصي متأثر بحقائق المكان المؤقتة وال أصل إلهي لها بحال

وأما ما سوى ذلك من أمور من مثل كيف تـَذبُّ زنبوًرا وقف على , الحالل والحرام

َردُّ ذلك إلى أنفسنا نتخير من أنفك أو كيف تتعامل مع ذبابة ضئيلة لكن مزعجة فـمَ 

  . المنهج ما يناسب ظروفنا

إن إعادة فتح الكتاب الكريم فتًحا فعاالً ال يتطلب أقل من إنهاء موقف ما يشبه 

رغم مرور ما  –فإن هذه الكنيسة غير المرئية , الموقف الكنسي في مجتمع المسلمين

إنها , سة قائمة بالفعللم تفصح عن نفسها في أية مؤس –يقرب من أحد عشر عاًما 

إنها ال تتطلب أقل من . وراء كل مصطلح ديني يريد أن يقف في وجه هذا التحدي

أو جاذبية الوحي اإللهي لتضع حدا لهذه المؤسسة المحسوسة بغموض " كاريزما"

, إن أقصى ما يمكن أن نفعله هو أن نترك كالم هللا  يفصح عن نفسه. والمنظمة بخفاء

نقنع كل عقل مفكر بيننا أن منهج فهم القرآن الذي طبقه القدماء كان ويجب علينا أن 

فقد كانت هذه هي طريقتهم في التأكد من أن العدل وفحوى القرآن قد , مناسبًا لزمانهم
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نفس المنهج لكن ليس  –وعن غفلة منا  –نطبق , وفي موقف مغاير. وصال للناس

يمكن أن يؤدي في بعض بغرض الوصول إلى نفس المستوى من العدل بل بما 

حينما عطل حدا  إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . األحيان إلى نتائج عكسية

قرآنيا بقطع يد السارق كان يدرك أنه يطبق اإلجراء الصحيح لتأكيد العدل وقت 

أو عندما " أهل الكتاب"وبالمثل عندما نادى بعدم زواج المسلمين من نساء . المجاعة

رغم موافقة " أهل الكتاب"اء المتأخرون بعدم زواج المسلمين من نساء نادى الفقه

القرآن الصريحة على ذلك فإنهم كانوا يؤكدون بطريقتهم على التجانس االجتماعي 

ويتحدث مؤرخونا عن األحكام العَُمرية التي فرضها . الذي يسود فيه العدل والسالم

وهو كالمعطف , "الغيار"ثياب حتى يلبسوا ) غير المسلمين"  (أهل الذمة"على 

ولم يُسمح لهم بركوب الخيل أو شراء العقارات أو , حتى يُْعرفوا من غيرهم, الطويل

وهذه األحكام وإن كانت تناسب السياق الذي عاشوا . بناء الكنائس في بالد المسلمين

جذريا فيه إال أنها قد ال تُْحدث نفس التجانس االجتماعي في عالمنا الذي تغير تغيًرا 

  . حيث تسود فيه قاعدة التعامل بالمثل على مستوى العالقات الدبلوماسية

  :ولنأخذ أمثلة أخرى على ذلك؛ بناًء على ما تشير إليه اآلية

                              

      ...   
) 3النساء(  

فعندما يفضل الفقهاء تعميم هذا السياق المخصص للزواج بحد أقصى من أربع نسوة 

فمن المحتمل أنهم كانوا يفكرون في الوقت نفسه في مسألة أن إعطاء الفرصة 

لكن ربما ال يستمر , الشرعية ألرامل الحرب يدور في فلك تحقيق العدالة االجتماعية

  :فإننا نصطدم في القرآن بآيات مثل, د الدهرهذا الموقف أب

 ...                                  

    ...
  )5المائدة (  

احدة كما نجد إن مثل هذه اآليات وغيرها توضح أن الخالص ال يتأتى من خالل أمة و

  :في اآلية               
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 )62البقرة (  

إنه من . إن المفسرين والفقهاء جعلونا نعتقد أن مثل هذه اآليات وأشباهها منسوخة

اللغو المحض أن نعتقد أن أية آية في القرآن لم تعد تهدي الناس وترشدهم أو أن 

إن العيش في عالم يتضاءل . تطبيق أية ما ستجلب سخط هللا  أو ستبلغ مبلغ الخطيئة

حتى أصبح من " دار الكفر"و" دار اإلسالم"الحدود بين تضاؤالً متناهيًا وتتبخر فيه 

فإن تكوين جبهة واحدة من األمم , العسير على أية جماعة أن تعيش بمعزل عن الناس

إن . قد أصبح أكثر إلحاًحا من ذي قبل" كلمة سواء"المؤمنة انطالقًا من المبدأ القرآني 

غير وعي على التأويل غض الطرف عن إقرار القرآن للعمل المشترك واإلصرار ب

أن المقصود هم اليهود النصارى " غير المغضوب عليهم وال الضالين: "التقليدي لآلية

إن إعادة فتح الكتاب الكريم سيعني , باختصار. فإن ذلك لن يحرز تقدًما, على التوالي

أننا من النضج بحيث نستطيع قراءة النص بأنفسنا وأننا نريد أن نأخذ اتجاًها مخالفًا 

لكن طالما أننا ال نريد أن نمتص هذه . عن اتجاه السابقين لو نشأت الحاجة لذلك

الصدمة النفسية فإن كل دعاوانا إلعادة فتح الكتاب الكريم لن تفعل شيئًا إال أن تضع 

  .ختًما فوق ختمه
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إنسان يمكن تحقيق المبادئ اإلسالمية في العدالة، والمساواة، والحرية عندما يدرك كل 

. بشكل كامل وفعلي أنه ال توجد واسطة بين العبد وربه –رجالً كان أو امرأة  –

ويجب على علماء اإلسالم التوقف عن القيام بدور رجال الدين، كما أن المواقف 

الشبيهة بمواقف الكنيسة والتي تسللت خلسة إلى جسد نظام الحكم في اٍإلسالم يجب أن 

على أنه محرر العقل اإلنساني من أغالل  محمًدا  إن القرآن يقدم النبي. تتوقف

وال ريب . األحبار؛ ولذلك يجب على المسلمين أن يتجنبوا جميع أشكال عبادة السلف

أن العقل المسلم الجديد الذي يعمل في إطار النموذج القرآني معرض الرتكاب 

أمامنا خياًرا  األخطاء، لكن تأكيد القرآن بشكل غير عادي على استخدام العقل ال يدع

 .آخر
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  العقل مقابل اإلفتاء

  :طلب الفتياقف اموالموقف التالي من تصوروا 

 ،حيث يخشى ضياعهحتى يسيل من اإلناء ب الحليب غليان صورةرجل يسال عن 

من الموقد رغم ما يخشى في ذلك من احتراق اليد  هل يجوز للمستفتي أن يزيحه فوراً 

في النفس بينما ضياع بدني احتراق اليد عبارة عن ضرر أو إلحاق ضرر بها، ف

ً  عد ضرراً الحليب ي ما الذي و؟ الحالة هفي مثل هذتحمله ، فأيهما أهون ويفضل ماليا

ً وأهون البليتين؟ : المعروفة ةالفقهي القاعدةرشدنا إليه ت الفقهية المعروفة  للقواعد طبقا

، القواعدبهها من ا، وما ش""سيرجلب التيتالمشقة ""و "" ال ضرر وال ضرار""مثل 

 الفقهاء يحتاج الضرر المالي؟ هذه تساؤالت أم  البدنيالضرر  :المستفتيذا يختار ما

الوضع االقتصادي : ، منهاإلصدارالفتوى الشرعية من المعلومات فيها إلى مزيد

 وضعالضياع الحليب على مدى التأثير السلبي لو ؛ة للحليبيوالكمية الحقيق ؛للمستفتي

تقع على عاتقه و مؤتمن أنه مؤظف مالحليب أهو يملك ، وهل للمستفتي االقتصادي

هذا في تحويل تسهم عديد يمكن أن وغيرها ال هذه التساؤالت ؛عليه حفاظال ةمسؤولي

استفتاء فقهي، ولكننا نرى بوجه عام أن المسلم العادي الموقف إلى قضية تحتاج إلى 

حسب  العادية بصورة تلقائية في حياته بدنيلي والالما ضررال قدرإنما يقوم بتحديد 

الفتيا، إذا صحاب علماء الدين وأاالسترشاد ببضرورة الرجوع إلى  ر، وال يشعهظروف

ً  الفطري أن هعقليستطيع المرء ب  ؛في مثل هذا الوضعالتصرف المناسب  يقرر تلقائيا

ًء عليه بين حيث يمكن للعقل البشري وبشكل مدهش أن يقدر الموقف ويختار بنا

كان األمر ، وإذا خاصة وأن األمر ال يتعدى بضع ثوانضياع الحليب واحتراق اليد 

ذلك، وإذا كان اإلنسان يتصرف في مواقف كهذه بطبيعته وفطرته التي أدوعها هللا فيه 

في وانتظار توجيهاتهم أصحاب الفتوى  مراجعةالحاجة إلى ب اإلنسان شعريفلماذا 

على عقول  واالعتماد يحس اإلنسان  بضرورة التوقفا لماذ، واألمور ختلفم
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ن إيقال ولالستدراك على ذلك، ربما عقل؟ بما منحه هللا من اآلخرين دون االكتفاء 

أما في ، أمر دنيوياحتراق اليد  وأضياع الحليب من حمل أهون البليتين تمسألة 

  خطأوهذا  وحدهما؛ساني الفهم اإلنملكة العقل وإلى  ستنادال يمكن االاألمور الدينية ف

  .حتى أهل الفتيا أنفسهم خطأال يشك في كونه و

أن اإلسالم ال يفرق بين الدين والدنيا، ولكن رغم متفق عليه بين الجمهور من ال

على  آرائهمأصحاب الفتيا يحملون جميع أقوالهم وبعضاً من هذه الحقيقة نصادف 

وبما أن  هذه؛ همءراآفتاواهم ودسوا يقأن  ينالمسلمعموم العلوم الدينية، ويطالبون 

 ،دنيوية أخرىتصنيف العلوم إلى دينية و فال يجوزيفرق بين الدين والدنيا، لم اإلسالم 

أن يدعى فريق من المسلمين بأنهم متخصصون في العلوم الدينية ومن كما ال يجوز 

تصور الوفي سياق  ،هم في كل ما يتعلق بالديناتباعحقهم أن يطالبوا المسلمين ب

ألفاظ ك ""الدنيا"" و ""الدين""قد استخدم كلمتي القرآن الكريم ال نجد أن القرآني للحياة 

أحدهما دون مل تال يكبحيث  ةداللتكاملي الستخدمهما في سياق امتضادة، وإنما 

للفوز  هو وسيلة -رغم كونها فانية  - متاع الحياة الدنيا قد علمنا القرآن أن ، فاآلخر

اإلنسان بأن ال ينسى نصيبه من الدنيا، حيث كما نجده قد أمر خرة، الفالح في اآلو

  )77:القصص" (وال تنس نصيبك من الدنيا: "قال

أكثر مني ومنك أن لفظة الدين لم تستعمل في القرآن للداللة يعلمون وأهل الفتوى 

، بل الدين الحق عبارة عن الداللة على عبودية عباد هللا اتعلى مجموعة من العباد

ر وضع يالقرآني يستنتج وضعا يسا" ويكون الدين كله "شروط، فمبدأ بدون الكاملة 

أن  توضيحا كامال الحقيقةهذه القرآني نفسه، وقد تم توضيح " كلمة هللا هي العليا"

ديانة خاصة غير مسبوقة في التاريخ،  رشدها إلىلألمة الدمحمية ال ت لهيةالمعرفة اإل

فة السمحة التي اتبعها األنبياء السابقون ومن تبعهم يمية الحنالملة اإلبراهي هي وإنما

القضايا الدينية أو العلوم الشرعية  على تحدث في ضوئهابإحسان، فالمدلوالت التي ن

تخلو صفحات القرآن عن أي تعريف لها، القرآن يتوخى من اإلنسان أن يلتمس 

لنبوية دون اللجوء إلى وفي ضوء السنة ا الحلول لجميع مشاكله وقضاياه  في ضوئه

والبعض  ، وبالعكس من ذلك إذا تم تفويض بعض المسائل إلى أهل الدنياأي شيئ آخر
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فالغرو أن يؤدى هذا التصنيف غير الطبيعي إلى فساد وفتنة تدع  إلى أهل الدين

  .الحليم حيران

في حين ال يقر اإلسالم بأي تفريق بين جوانب : الذي يطرح نفسه هنا سؤالال

والدنيا في حياة اإلنسان، ويطالب اإلنسان بأن يودع حياته كلها في عبادة هللا  الدين

مهرة ح  لطبقة علماء الدين بأن يعتبروا أنفسهم مسيوابتغاء مرضاته، فمن أين 

 معرفة األمورهم لتوجهوا إليأن يبلعامة رغبوا ااألمور الدينية، وي متخصصين في

: اآلية الخاص في المجتمع  بهذه على دورهم  عامة يستدلون ن أهل الفتياإالدينية؟ 

، ويستنتج منها فيما يبدو للناظر بأن القرآن الكريم يتوخى تأسيس "فسئلوا أهل الذكر"

طبقة من أهل الذكر وتأهيلهم للقيادة الدينية، ولكن حينما نقرأ اآلية في سياقها الصحيح 

 ذين يعرفونالكتاب ال م بوضوح كبير أن المراد من أهل الذكر هم علماء أهلهنف

، فالذين يختصون دعوة القرآنية ليست بغريبة عليهمنزول الوحي في األمم السالفة، وال

يحرفون الكلم "دلون بها على وجودهم شأنهم شأن اليهود تهذه اآلية لرجال الدين ويس

ومما . عملية تحريف يقومون بها، وما أنزل هللا بها من سلطان في" :عن مواضعه

فلوال نفر من ": من سورة التوبة أخرى به على هذه المكانة لعلماء الدين آية يستدلون

اقرأ هذا " كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

الجزء من اآلية الكاملة وفي سياقها الصحيح الذي وردت فيه يتضح لك أن المدلول 

يخرجوا للجهاد، حيث تخلو المدن منهم قاطبة، بل  هو عدم التزام المؤمنين جماعيا أن

الشئون االجتماعية حيث يمكنهم معاونة  أنفسهم لفهم يجب أن يشغل بعض منهم

كما يفهم البعض من  ،الجهادبعدما يرجعون من  حياة اجتماعيةالمسلمين على القيام ب

بعد الحصول هذه اآلية  أن يقوم فريق في أي قوم بفهم الدين الصحيح ولما يرجعوا 

ويجب أن ال  على المعارف الدينية إلى قومهم يعلموهم كيفية العمل والبقاء على التقوى

يغيب عن أذهاننا أن الدين في القرآن الكريم ال يحدد من مدلوله ما يقتصر على شعائر 

العبادة أو العلوم الفقهية ومسائل الصالة والصيام، بل المدلول الحقيقي الكامل هو 

الجتماعي اإللهي الشامل، وما يتوجب للقيام بذلك النوع من النظام الشامل من النظام ا

ال يمكن و ،لوحيل الهدف األساسي تواجد خبراء األمور االجتماعية المطلعين على

التغاضي عن أهميتهم، أما زعم من يزعم أن اآلية القرآنية إنما تخاطب طبقة رجال 
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وسخرية باآلية القرآنية الشريفة، فإذا  اءهزاست إال الدين في العصر الحالي فهذا ال يعد

ليس المراد من الدين ما يتصوره رجال الدين فكيف يمكن أن يعتبر خبراء دين 

  العلماء في مصداقية اآلية الكريمة؟

شهادة دكتوراه الهوتية في أوساط الزوايا والدوائر المسيحية المتصوفة  نالت

المليئة  الستناد إلى توزيع مثل تلك الشهاداتشهرة بالغة في العصور المتوسطة، وبا

فخمة كان رجال الكهنوت يريدون أن يقروا للعامة أن علماء المسيحية ال بالمصطلحات

عالية من بين إنما يحتلون مكانة  والكنائس الذين وقفوا حياتهم كلها للزوايا والصوامع

إصالحيات مارتن  ، فيجب أن يعتبروهم حجة في العلوم الدينية، وقبلالناس عامة

لوثر وحتى في زمانه اكتظت األوساط المسيحية بمباحثات حول أولوية الكنيسة أو 

وعلى كل حال؟ أصر  اوهل يجب أن تفضل الكنيسة على األناجيل  دائم ؟األناجيل

رجال الكنيسة على تقرير وتفويض حق تفسير األناجيل وشرحه وفهمه إلى البابا ومن 

سيين يلقدلطبقة الت، أما التفسيرات التي تأتي من خارج هذه يصاحبه من رجال الكهنو

سمت نواألحبار فال يمكن أن تنال درجة االعتبار من غير تأييد من البابا، مهما ت

احتكارية فكرة والرصانة الفكرية البالغة، و من األناجيل األولى باالستدالل القوى

، فهم يرون أن نالمسيحييلدى  عرفتلدى اليهود مثلما  عرفتالتفسير الرهبانى 

يجيدون تفسير التوراة أكثر مما كان أجاده سيدنا موسى عليه  حاخاماتالربيين وال

السالم، بل وعلماء اليهود يرون أن هللا حينما أسند التوراة إلى عباده، فال يجوز 

  .والحاخامات إال من خالل تفاسير األحبار والربيين شرحهتفسيره و

ر احتكارية طبقة رجال الدين، ولكن ما حدث فعال هو أن على أن اإلسالم استنك

توزيع الشهادات الدينية من عالم و فاضل ومفتي ومحدث وقاض ومفسر وما  فكرة

إلى ذلك من الشهادات أدت بنا إلى التباس فكري من شأنه أن يخيل إلينا أن رجال لم 

يعرف اآلن أنه  يختلف منا في شيئ غير أنه يحمل شهادة العالمية أو الفضيلة أو

عال من القضاء واإلفتاء  على مسند جلوسقد تمكن من ال بالمفتي أو القاضي، وهو

الدينية، ويعتبر جميع ما يتفوه به حقا  ألموريستند إليه في جميع ابل ، وأنه اليرد قوله

في " الرباني"المقررات التي يدرسها هذا العالم  تلك وإذا نرى إلى !ال يشوبه الباطل

م اإلثنى عشر من عمره في رحاب مدرسة دينية ال تعدو كتبا تصفحها، وهى األعوا
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تعد على األصابع، فكيف يتحول بعد هذا التصفح للكتب التي لم يسبر حقائقها ولم 

يتشرب روحها إلى عالم يحتج بعلمه؟ قارن ذلك بالمقررات الدراسية في المدارس 

خالل النصف من القرن ديالت الحديثة وما أدخل فيها من تع والخاصةالحكومية 

لتثقيف الناشئ بما يتجدد من شئون الدنيا  فيها من المجهودات ، والتي تبذلالماضي

أن  ةثانويالمنا من يتوقع من طالب استكمل  ليس أحدوتطورات العلوم، رغم ذلك كله 

 على مسند يلجأ وءيبلغ من الرصانة الفكرية والرجاحة العقلية والخبرة ما يؤهله للتب

ويعملون حسب إرشاداته؟ بل بالعكس من  شيرونه في أمورهم،إليه أهل الدنيا ويست

ذلك يعتبر أنه بدأ اآلن مسيرته العلمية، وسوف يصل إلى المرحلة الجامعية ويحتك 

يستطيع أن يتصف بالتبصر ووجهة نظر نقدية  يبمجالس البحوث والتحقيق لك

دارس الدينية الثانوية وفترة دراستهم الم خريجوافاحصة، فهل من المعقول أن يعتبر 

العلم  الكمال في  بلغوا أوج أنهمأعوام أو اثني عشرعاما عشرة التي ال تعدو 

 والتحقيق، ونظن خاطئين أن من أمثال هؤالء المتخرجين الثانويين مؤهلون لقيادتنا

أن مثل  ، الواقعفي أمور الدين اآلن بمثابة الحجة القاطعة آرائهم ، وأن وجديرون بها

  ".األبرياء"هذا التصور بمثابة ظلم على هؤالء 

كيف يجوز أن يتم إحالل متخرجين ثانويين محل القيادة وهم في مدارسهم 

اإلسالمية لم يتصفحوا إال كتبا تعد على األصابع في مقررات تقليدية متجمدة عبر 

مثل هذه من  يتوقعالقرون تصدت أمام أدنى التعديالت؟ وإذا حدث ذلك فعال فما 

ولكننا " هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: القيادة؟ وقد صرح القرآن الكريم

هذا الموقف القرآني العقلي في تصرفاتنا، ويشاهد بوجه عام في مجالس  ناال يساير

الفقهاء ورجال اإلفتاء أنهم في تفهم القضايا الجديدة وشرحها والحكم عليها شرعيا 

في الموضوع، ويتم كل ذلك شفويا، وبعد  ومتخصصين خبراءيحصلون على خدمات 

من المتخصص يقومون هذا االطالع الشفوي على ايجابيات وسلبيات الموضوع 

وما يجوز وما ال يجوز،  لالمصطلحات الحرام والح هامستخدمين فيبإصدار فتاواهم 

ترنيت، هل ومن أمثلة ذلك أن رجال الدين في استفتائهم بخصوص التلفاز وشبكة االن

يجوز أو ال يجوز من وجهة نظر دينية، قاموا بعقد مجلس للفقهاء والمجتهدين، وألجل 

أن هؤالء الفقهاء والمجتهدين في الشريعة لم يكونوا مطلعين على حقيقة تلك اآلالت 
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متخصص في هذا  خبير ةخدم حصلوا على، فيةوسلبأ يةإيجاب آثارمن  وما لها الحديثة

ها الخبير في الموضوع أراد علماء الدين أن دالأ معلوماتتماع إلى ، وبعد االسالمجال

التلفاز  تحريميجمعوا على رأي، وكالعادة انقسموا إلى فريقين، فريق يقول ب

ه، فمن قائل بأن ظهور الصور على شاشة تحليلواالنترنيت وفريق آخر يذهب إلى 

وآخر يستفيد من المدرسة التلفاز ال يجوزه الشرع طبقا لتحريم الصور في اإلسالم، 

صور التلفاز لكونها غير مظللة، أي ال ظل لها، فيذهب  تحليلالمالكية ويقول ب فقهيةال

مذهب الجواز، وحينما سئل علماء الدين عن رأيهم في مكبر الصوت هل يجوز 

حاولوا االطالع على حقيقة الصوت عبر مكبر الصوت، هل هو  ؟استخدامه في األذان

، أو أنه انعكاس لذلك الصوت؟ وألجل أن هذه اآلالت الفيزيائية كانت الصوت الحقيقي

حصلوا على المعلومات من خارجة عن نطاق علمهم الديني اقتضت الضرورة أن ي

أن ارتفاع  أخبرهمة، فبابتدائية قري مدرسة في" سيتا رام"المعروف ب مدرس للعلوم

ألجل أن صوت مكبر الصوت من خالل مكبر الصوت يشابه الصدى في الوادي، ف

يجوز االعتناء به لكونه انعكاسا  والل الصدى أو االنعكاس، يالصوت كان من قب

اطالع علماء الدين العلمي  وسعلألصل، ال األصل نفسه، ولكن بعد مضى الوقت لما 

هذه اآللة تمتلك إمكانية تضعيف أن أدركوا  ووصلوا إلى الخبراء في هذا المجال

سئل الشيخ  عندماومن ثم نال مكبر الصوت قبوال عاما، و الصوت أضعافا مضاعفة،

عن االستماع إلى تالوة القرآن الكريم في الجراموفون،  في الهند أشرف على التهانوى

باعتباره من آالت الطرب، واآلن وقد عم فينا استخدام  ا لكراهية في ذلكفأفتى ب

 يخطر على بالنا أن منوعة ال "سيديهات"األسطوانات   أشرطة مسموعة ومرئية و

بمثابة محافل المطربين والمطربات التي تضج دائما بأصوات الطرب  سيديهاتال هذه

بخصوص التلفاز لدى علماء الدين سببه  ختلفينيين مأوالغناء، وما يوجد من ر

 الرئيسي أن المسألة لم تتحدد مالمحها الرئيسية أمامهم حتى اآلن، هل الصور

فاز أصلية أو أنها انعكاس لها، فبعض العلماء يقولون بحلته على شاشة التل المعروضة

مثل الصورة المباشرة في  باعتبار أن المتكلم تنعكس صورته عبر النشرة المباشرة

ويرى  ، ويغيب هذا االنعكاس تلقائيا عندما ينسحب المتكلم من واجهة الكاميرا،المرآة

 هذا، وينهاتخزفيه حفظ الصور و يمكن ومعنى ذلك أنه بأنه يمكن إعادة نشرها البعض

مما ال تجوزه الشريعة، ومن علماء المدرسة الفقهية الحنفية من يتخذون موقفا متشددا 
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من حرمة الصور، ولكنهم يستحلون بل يفضلون استخدام التلفاز لنشر الدعوة 

اإلسالمية، بينما نصادف منهم من يتحمس لضرورة تأسيس محطات تلفازية 

اإلسالم في العصر الحالي، ولكن رغم كل هذه اآلراء  مخصصة لنشر رسالة

 عنالشريعة الربانية في  الحقيقي  حكماللعامة المسلمين أن يعرفوا  صعبي" الشرعية"

  "! كبر من نفعهماأإثمهما : "اآلالت الحديثة، فهنا من يعدد منافعها، وهنا من يقول هذه

لتفهم الدقائق التقنية لآلالت ت ءاومما يبعث على الحيرة أن الذين ال يملكون كفا

 رجونأرباب الفتيا، وي ظانين أنفسهمبرأي حتمي  ءالحديثة، كيف يجترئون على اإلدال

لى في مدينة ومن العامة أن يتبعوهم؟ عقد في األيام الماضية أول مؤتمر علمي د

مستقبل العلوم التطبيقية : السياحية في ايطاليا، وكان الموضوع) فينس(بندقية 

دعي كاتب هذه األسطر للمشاركة فيها، وتناولت توض في أبعادها المختلفة، و اسوالخ

وجملة التحقيقات العلمية  (Stem Cell)األبحاث المقدمة فيها أبعاد الخلية النسبية 

التي تمت في هذا المجال، وكل ذلك في جو مفعم بالتحمس، ونوقش فيه ما يوجد لدى 

، وذكر فيها ما افتت به أوساط ستنساخاالاألوساط الدينية من تحفظات بخصوص 

و جامعة األزهر، وقد اشتكى ) جدة(إسالمية شهيرة من أمثال مجمع الفقه اإلسالمي 

من آراء في الموضوع من األوساط الدينية  ورد أهل العلوم التطبيقية بوجه عام أن ما

تماما،  أن هؤالء األفاضل ال يعرفون في الواقع مغزى المسألة هايتضح من دراست

والحقيقة أن ما ظهر من مباحثات في هذا الموضوع في أجهزة اإلعالم العالمية يشوبه 

عنصر الدعاية، وبعض الباحثين يحاولون أن يقرروا في لغة الدعاية أن األيام المقبلة 

تطورا يحتل رئاسة العلوم التطبيقية، ويتم  (DNA)تشهد تطور السلسلة الجينية 

 ستنساخوارق للعادة في مجاالت الصحة واألمن، أما مسألة االاستخدامها لما يشبه خ

فلالطالع على حقيقتها وما لها وما عليها  لهيواعتبارها تدخال إنسانيا في الخلق اإل

يجب أن يتسنم بنظرة متخصصة، وبدونها يبقى الكالم فيها مجرد كالم يشبه القصة 

  .العلمية

عبارة عن التدخل في الخلق االلهى، أما هذا التصور أن بعض البحوث اإلنسانية 

على منصب الالهوت فهو في الواقع ال يعدو مغالطة، فالكون  وءوأن ذلك محاولة للتب

من األسرار والرموز مايفوق الحصر، ومسيرة اإلنسان  طيهكما خلقه هللا يحمل في 
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الحضارية من أول يومها عبارة عن كشف تلك األسرار والرموز وتسخير القوات 

ل وتترة في الطبيعة، وهللا جل وعال يريد من اإلنسان أن يسخر هذا الكون، فنزالمس

عي يحير العقول يع عمل طبومن السماء واختصاب األرض به بألوان من الزر لماءا

، وهللا يحب أن يواصل عباده يخشى هللا عز وجل بالتدبر والتفكر فيهويجعل اإلنسان 

: في القرآن سميهم بالعلماءأن ن، فهم الذين يمكن الذين حملوا العلم عملية تسخير الكون

صدار ، وبالعكس من ذلك إذا اكتفينا بعقد جلسات إل"إنما يخشى هللا من عباده العلماء"

 تسخير الكون، أو تقرير ما يجوز استخدامه التي تقوم بعمليةاألمم  بشأن هذه  الفتاوى

جعلنا نمسك بأذيال هذه وما ت، فهذه العقلية دال يجوزوما  من منتوجاته ومخترعاته

في هذه الدنيا، فكيف هذا العلم   نلعب دورا قياديا، والاألمم ونحاول اللحاق بها

أصحاب االكتشافات العلمية من غير أن يؤهلهم  يتابعون حملته يجعلالشرعي الذي 

بخصوص  مجرد إصدار الفتاوىعلمهم لقيادة العالم، والذين اقتصرت مهمتهم على 

  حديثة في سياق فقهي مقيد تحليال وتحريما ؟اآلالت ال

، علوم النبوةهي طبقة ورثة  هذه أن طبقة علماء الدين خطئون في ظنهمفالذين ي

كيف يمكنهم أن يتغاضوا هذه الحقيقة أن مسئولية قيادة المسيرة اإلنسانية بدأ من البعثة 

 قسمة الظالمة، فالملسو هيلع هللا ىلصملقاة على كواهل أتباع النبي  الدمحمية إلى نهاية مطاف التاريخ

، كل هذا في العالم الرأسماليينسلطة الوسائل المادية في أيد خاصة و  حتكارللثروة و ا

 لوثيشكل ظواهر بشعة لن يتحملها أتباع خاتم النبيين، أضف إلى ذلك ما يتمخض الت

إنها تثير بيعية للموارد الط عمىفي الطقس و االستهالك اال لمفاجئياوالتغيير  يالبيئ

، فمن يداويها غير حملة الرسالة الدمحمية؟ وماذا يكون البديل للوقود هامة قضايا

من خالل الوقود  ي؟ وهل يمكن تقليل التلوث البيئفي المستقبل )البترول(التقليدي 

ني؟ هذا وما أشبهه من تساؤالت توجه نفسها إلى حملة الوحي السماوي يوجرالهائد

  . ملسو هيلع هللا ىلصاألخير أتباع دمحم

منهم أن  الذين كان المرجويدهشنا أن من فوضت إليهم قيادة األمم في هذا العالم و

من خالل التفكير في آيات  والمنتوجات والمخترعات االكتشافاتفي مجاالت  يقودوا

 حتى ابتعدوا عن للعلم  محرف هللا في هذا الكون، وقعوا فريسة لتعريف وتفسير

، فابتعادا من التعريف رغم كونه من الواجبات الدينية لديهم آيات هللا التفكير في 
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من  عالم القرآني للعالم قادتهم ثنوية التصنيف العلمي بين ديني وغير ديني إلى

وغير  ةمصطلحات الشرعيالوظيفتهم على الكالم في فيه االنحطاط الفكري اقتصرت 

ضح في كتابه ما أحله لعباده وما حرم أوقد أن هللا  رغممثل أحبار اليهود،  ةالشرعي

منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين ": قائال عليهم بتفصيل

أما الراسخون في العلم فكان   "في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

منا، ولكن آ" ، ويقولوا وإدالء اآلراء من والنقاش والجدال يجتنبوايتوقع منهم أن 

أن من يحتاجون إلى محاضرات الخبراء  على العقل يطمئن هل يمكن أن! هيهات

وضوع الصور معلى حتى اآلن  الذين يجادلوناآلالت الحديثة، و حقيقةلالطالع على 

على شاشة التلفاز، يسند إليهم حق الحكم في المسألة، وال  في كونها أصال أو عكسا

  !هاحقيقت عرفوالعوا حقا على تلك اآلالت ويعتبر بكالم الخبراء الذين اط
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كان يشهد على مدار خمسة قرون , وهو ملتقى الوحدة اإلسالمية, إن الحرم المكي

وما عادت وحدة الصالة في , أربع صلوات في وقت واحد طبقًا للمذاهب األربعة

حكم القيادة الحرم المكي إال في وقت متأخر على أيدي قبائل البدو في نجد تحت 

إذا كانت  .مؤسس المملكة العربية السعودية المعاصرة, السياسية للملك عبد العزيز

القبائل البدوية في نجد قد استطاعت بإرادة سياسية خالصة أن تستأصل االنحراف 

الذي ظهر على مدار قرون مضت، فلماذا يعجز المصلحون المعاصرون في وضع 

  د على مدار قرون مضت؟نهاية لشتاتنا الفقهي الذي امت

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  اإلسالم في مقابل أيديولوجية األسلمة
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لم يخطر , يعيش بيننا في أوج أيام عزة اإلسالم حينما كان رسول هللا الخاتم 

لكن كانت قمة الخضوع والتذلل وأعلى درجات السُّلم , ببال أحد أن يدعي أنه إسالمي

وهو  –إن نبي هللا إبراهيم . هو أن يكون مسلًماالروحي الذي يمكن أن يرتقيه اإلنسان 

ثم كان , فحسب" أبي األنبياء"قد أُْعِطـي لقب  –نموذج لكل األجيال المسلمة القادمة 

  .اإلسالم اتجاًها أكثر منه هوية

حيث يوجد بيننا من المسلمين من , إننا اليوم نعيش عصر أيديولوجية األسلمة

ن ظهور هذه الطائفة الجديدة بين المسلمين يمكن أن إ. يفتخرون بأن يُدعوا إسالميين

وإن وجدت لها جذور في االتجاه المتعالي , يُعتبر ظاهرة من ظواهر القرن العشرين

ظهرت أيديولوجية األسلمة كدين هللا , وفي مقابل اإلسالم. للعقلية الفقهية في الماضي

ى اإلمبريالية الجديدة؛ العالمي لكل األزمان كرد فعل من مسلمي القرن العشرين عل

يُنظر إلى , فبينما يمثل اإلسالم بوابة مفتوحة لكل من يبحثون عن العزاء والسلوى

أيديولوجية األسلمة بصفة عامة على أنها أيديولوجية يمكن أن تعيد بناء الهيمنة 

بينما تستقبلها بقية , وتقتصر جاذبية أيديولوجية األسلمة على المسلمين. اإلسالمية

وبينما مازالت أيديولوجية األسلمة تـُْعـتبر سالًحا قويا , العالم على أنها تهديد شعوب

في أيدي المسلمين مازالت هناك حقيقة قائمة تقول إنها لم تقدم للمسلمين سوى نذر 

  .يسير

قد لعبت دوًرا مهما في  –كحركة قومية  - ومما ال شك فيه أن أيديولوجية األسلمة 

تعطي زخًما لحركات الكفاح التحرري في الشيشان وأفغانستان الماضي وال تزال 

لكن إذا نظرنا إليها على أنها حركات قائمة على التعاليم , والعراق على سبيل المثال

النبوية فسيجافينا الصواب؛ فاإلسالم وأيديولوجية األسلمة وإن كانا يبدوان متشابكين 

عن اآلخر؛ فكالهما له أيديولوجية في بعض األحيان إال أن جوهر كل منهما يختلف 

إن أيديولوجية األسلمة هي أيديولوجية , وبإيجاز شديد. تختلف عن اآلخر اختالفًا بيِّـنًا

وهي في أحسن أحوالها تخاطب المسلمين وحدهم وتشترك , قومية نمت بين المسلمين

فضل لإلنسانية في قليل مع اإلسالم المستمد من التعاليم النبوية والذي يضمن مستقبالً أ

  .جمعاء سواء في الحياة الدنيا أو في اآلخرة
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وقد ألقت اليوم صدى النغمة القومية أليديولوجية األسلمة بظاللها على الشكل 

ففي هذه الحقبة من التاريخ التي تنظر وسائل اإلعالم العالمية فيها . الحقيقي لإلسالم

إرهابي محتمل فليس من اليسير إلى اإلسالم على أنه شيطان وإلى كل مسلم على أنه 

وال يحتاج األمر أقل من واحد في قدر , أن نعزل أنفسنا عن الصدام الحضاري القائم

إن . نبي حتى يشكلنا بالطريقة التي تجعلنا أوصياء على رسالة الخالص للناس كافة

ثر من القومية اإلسالمية أو أيديولوجية األسلمة كما نسميها ال يمكنها أن تفعل شيئًا أك

والراجح أنه قد حان الوقت لنمعن النظر في . إضافة مزيد من الوقود إلى النار

فال يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن أيديولوجية األسلمة قد خلقت , أيديولوجية األسلمة

سيناريو كئيبًا في الدول ذات األغلبية المسلمة مثل الجزائر وتونس ومصر والتي 

وقام , الحق في تأويل أوامر هللا –دون غيرهم  – أعطى اإلسالميون فيها أنفسهم

إن إراقة الدماء على نحو يقصد من ورائه إحداث . اإلسالميون بشن حرب على بلدهم

تغيير سياسي قد شكك إلى حد بعيد، ليس في طريقة أدائهم فحسب، ولكن في طبيعة 

لقد  1991ية عام ففي أثناء الحملة االنتخابية الجزائر. أيديولوجيتهم اإلسالمية كذلك

ادعى علي بلحاج الحق الوحيد في تأويل اإلسالم وتطبيقه وذلك في االنتخابات 

وهي آخر انتخابات تشهدها " –التي كان متوًقَ◌ًعا أن يفوز فيها  -التشريعية 

وإن بََدوا على , هذا الزهو بالنفس الذي يصبغ اإلسالميين المعاصرين". الجزائر

وهي نقطة , له جذوره في أوساط الفقهاء في الماضي, نخالف ذلك أنهم ديموقراطيو

  .سأعود إليها فيما بعد

إن ظهور طائفة متدينة بين المسلمين ليس ظاهرة يُالم عليها من يُوَصفون بأنهم 

فنظام الحكم الطالباني في أفغانستان قد شهد إحياًء لكثير من المصطلحات , إسالميين

إلسالم وكان المال عمر يفضل أن يدعو نفسه الدينية التي كانت تستخدم في صدر ا

وهناك أيًضا كان المسلمون يُْحـملون على االعتقاد بأن الفقه الحنفي , "أمير المؤمنين"

وقد خلق هذا الجو للعلماء . هو الشكل الحقيقي لإلسالم - كما يتراءى لطائفة الدوبند  –

وضعًا خانقــًا، ولطالما والمسلمين الذين ينتمون لمذاهب فقهية أخرى غير الدوبند 

إن فشل اإلسالميين المعاصرين في تأسيس نظام إسالمي سياسي . نادوا بسقوط النظام

وبالرغم من أن اإلسالميين قد بذلوا . يكمن في نظرتنا الفقهية المنقسمة تجاه اإلسالم
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جهدهم في تقريب الفوارق الفقهية بين المسلمين إال أنهم لم يدركوا أنهم بتكوينهم 

تنظيمات كثيرة في الكيان السياسي لإلسالم قد مهدوا الطريق لمزيد من التفسخ 

أدى انشقاق كثير من األفراد عن , لإلسالم ذاته؛ ففي مصر وحدها على سبيل المثال

اإلخوان المسلمين على مدار سنين عدة إلى تكوين شراذم عديدة من الجماعات حتى 

الشراذم من الجماعات اتهمت إخوانها  أضحى الموقف فوضويا بحيث إن بعض هذه

  .من اإلسالميين بالخيانة حتى وصل األمر إلى إهدار دمهم

وإن بدا اإلسالم والغرب اليوم على خـَـطَّي تصادم إال أن التهديد الحقيقي , هذا

فبلوى االحتالل األمريكي ألفغانستان والعراق , لإلسالم والمسلمين يأتي من الداخل

ألكثر إزعاًجا هو حقيقة أن أوصياء رسالة هللا الخاتمة عاجزون حتى ليست هينة لكن ا

. عن ترتيب بيتهم من الداخل وإن كان ال يُْعجزهم إنقاذ العالم من المكائد اإلمبريالية

ومع ذلك ال ننكر أن تحالف الشمال في أفغانستان قد لعب دوًرا محوريا في سقوط 

عي السني في العراق لما وجدت قوات االحتالل نظام طالبان وكذلك لوال االنقسام الشي

إنه التقسيم الفقهي , إن أساس المشكلة يكمن في داخلنا. سهولة في تمديد بقائها هناك

ن جبهة متحدة في وجه أي  العميق لألمة الذي جعل من المستحيل بالنسبة لنا أن نكّوِ

استطاع أحد أن  فعلى مدار تاريخنا الممتد ألربعة عشر قرنًا ما, اعتداء خارجي

  !يهزمنا إال نحن

إن أزمتنا كأمة إسالمية هي أزمة مزدوجة؛ فالخصومات الداخلية قد أغرت األمم 

لكن ما يقُضُّ مضاجعنا هو أن الموقف يبدو , األجنبية بأن يُخضعونا ويحتلوا أراضينا

ة وبخصوص حقيق. فإننا جميعًا على غير وعي بهذا المرض الذي أصابنا, ال بُْرء منه

أن انقسامنا الفقهي غير جديد وأن أحًدا من الماضي لم يستطع أن يستجمع شجاعة في 

فإن كثيرين منا يعتقدون أن العودة إلى صفاء اإلسالم وتحاشي , استئصال هذا الخالف

إننا تعايشنا , في الحقيقة. المذاهب الفقهية ربما يكون أمًرا معياريا لكن غير ذي جدوى

ة األربعة المتنازعة عبر قرون مضت وقبلناها عبر تلك السنوات مع المذاهب الفقهي

كأصوات شرعية معبرة عن اإلسالم لدرجة أن أي رجوع عن منهجها يبدو لنا كأنه 

  .هدم لإلسالم ذاته
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 - الذي هو دين أبي األنبياء إبراهيم  –بتجديد اإلسالم  لقد قام النبي الخاتم دمحم 

ح ذلك األمر وحفظ كوثيقة في , يال القادمةفي الذاكرة البشرية لكل األج وقد ُوّضِ

إن ظهور الفقهاء والُمَحّدثين في القرون . القرآن وأخذ شكالً معياريا أثناء حياة النبي 

لكن ال يمكن اعتبارهم , ورفعه لشأن العلم التالية كان نتيجة طبيعية لتأكيد النبي 

ين يمكن أن يملك مفاتيح كل العصور أركانـًا مؤسسة لإلسالم وال أن تأويلهم للد

الذين ننظر إليهم اليوم على أنهم حقائق مسلمة  -وما كان ألئمة الفقه األربعة , التالية

أن يصلوا إلينا لو لم ترَع الدولة مذاهبهم األربعة المتنازعة على عهد السلطان  –

ا من الدرجة لقد كان القرار سياسي , )م1277-1260(بيبرس الملقب بالملك الظاهر 

األولى لسحق االضطراب االجتماعي الذي مزق مصر وأدى في النهاية إلى انقسام 

كان يشهد على مدار , وهو ملتقى الوحدة اإلسالمية, إن الحرم المكي. دائم لألمة

وما عادت وحدة , خمسة قرون أربع صلوات في وقت واحد طبقًا للمذاهب األربعة

وقت متأخر على أيدي قبائل البدو في نجد تحت حكم الصالة في الحرم المكي إال في 

إن . مؤسس المملكة العربية السعودية المعاصرة, القيادة السياسية للملك عبد العزيز

والذي نعتبره اليوم ُمَسـلــَّمة ليس جزًءا ال يتجزأ من , االنقسام الفقهي العميق لألمة

إرادة فكرية وسياسية حتى توضع إنه يحتاج إلى , اإلسالم الموافق للتعاليم النبوية

تخيلوا أنه على مدار ما يقرب من خمسة قرون . األمور في نصابها الصحيح ولألبد

عندما كان يتعين على المسلمين أن ينقسموا في الصالة في الحرم المكي لم يكن 

العلماء الواعون بيننا من الندرة بحيث استشعروا أن العقلية الفقهية قد مزقتنا شر 

حقا لم تكن لديهم الشجاعة الفكرية وال اإلرادة السياسية التي كانت للحركة . ممزق

إذا كانت القبائل البدوية في نجد . السلفية في مطلع القرن العشرين في الجزيرة العربية

قد استطاعت بإرادة سياسية خالصة أن تستأصل االنحراف الذي ظهر على مدار 

المعاصرون في وضع نهاية لشتاتنا الفقهي قرون مضت، فلماذا يعجز المصلحون 

في رسالته المسماة " ولي هللا الدهلوي"الذي امتد على مدار قرون مضت؟ روى 

  :طرفًا مثيًرا في هذه الحلقة" األسباب في بيان االختالف"

سألت أستاذي الشيخ البلقيني ذات يوم ما الذي أوقف ) يقول أبو زرعة(

كان في البداية غير ... االجتهاد الشيخ تقي الدين السبكي عن فهم
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وعند ذلك قلت إنه طبقًا لما أعلم فإن ذلك كان , راغب في اإلجابة

راجعًا للمناصب السياسية التي كان يتقلدها الفقهاء من المذاهب 

فلن " التقليد"ولو تجرأ أي شخص أن يذهب لما وراء حدود , األربعة

إن عامة . محكمةبل إنه سيُْحرم من أي منصب في ال, يظفر بشيء

قال ". (بالمبتدع"الناس ال يقتربون منه طبقًا ألوامر سامية ووسموه 

إن اإلمام البلقيني عند سماعه ذلك ابتسم واتفق معي في ) أبو زرعة

  .الرأي

طالما بقي مفكرونا وعلماؤنا راضين مبتسمين عن شتاتنا الفكري فإن األمل في 

  .اإلصالح يبقى ضئيالً 
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، وهو ما أن يدرك مفكرو المسلمين أن هللا قد أنزل القرآن على خاتم األنبياء  ويجب

ال يخضع لتفسيرات الفقهاء األربعة، كذلك فإن الفقهاء المتقدمين بشر مثلنا، وهم 

عرضة للخطأ، ونحن غير ملزمين بتحمل تبعة األخطاء التي ارتكبوها على أكتافنا 

  .أخطاء الحذف واإلضافة الضعيفة، حيث يكفي ما ارتكبناه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إعادة اكتشاف المستقبل

 )يوجندر سيكاند البروفيسور مقابلة الدكتور راشد شاز مع(
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وله العديد من المؤلفات، كما يتولى " نيو دلهي"راشد شاز هو عالم مسلم شهير يقيم في 
وفي  ).www.futureislam.com(: تحرير مجلة إسالمية على اإلنترنت عنوانها

يتحدث راشد شاز عن أعماله،  )Yoginder Sikand(مقابلته مع يوجندر سيكاند 
  .سيما آرائه عن الجدل الدائر عن اإلسالم والمسلمينال

  )مجلة قلندر على االنترنت(

  

 Islam: Negotiating" (اإلسالم؛ محاورة المستقبل"في كتابكم األخير : س

the Future(  أثرتم عدًدا من القضايا الجديدة التي كانت غائبة عن كتاباتكم

بما في ذلك نقد بعض جوانب التفكير التقليدي عند المسلمين والحاجة , السابقة

  كيف توضحون هذا التحول؟, إلى التكافل بين المجتمعات

تفكيري القائم على التفكير إنه أشبه ما يكون بتوسع أو تطوير في , لن أسميه تحوالً : ج

فإن األحداث الحالية قد أجبرتني على إدراك , في السبيل الذي يسلكه العالم اآلن

, أننا يجب أن نتوقف عن القلق بشأن الخير الذي يمكن أن يعم مجتمعاتنا وحدنا

يتعين علينا أن نبدأ , وبدالً من ذلك. والتي تقود حتًما إلى كثير من العداء والصراع

وهذا تحديًدا ما ال يقوم به غالبية المسلمين , فكير من منطلق الخير لكل اإلنسانيةالت

إن الدين قد تضاءل بالنسبة للكثيرين منا إلى ما . والهندوس والمسيحيين وغيرهم

يشبه عبادة فرد بعينه وإلى مشروع ُيعنى بمجتمع معين من المجتمعات بدالً من 

  .أن يكون لخير اإلنسانية جمعاء

فالمسلمون , كما قلت أمر واقع بين المسلمين وغيرهم من المجتمعات, ذاوه

هذا اإلدراك بدأ يتضح لي . يخلطون خلطـًا شنيعًا بين مضمون اإلسالم ورسالته

وزرت ) Aligarh Magazine(" عليكره جامعية"عندما كنت محرًرا لمجلة 

مختلف فصائل  باكستان في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وقابلت قادة

لقد حدثوني بمنتهى . الجهاد الذين نشطوا في باكستان ضد المحتلين الروس

. لكن بمجرد أن تم طرد الروس أعلنوا الحرب على أنفسهم, الحماس عن اإلسالم

لقد أجبروا اإلمبراطورية السوفيتية على الركوع لكنهم فشلوا في تأسيس نظام يقيم 

الشيء نفسه . الذي يدعون أنهم يتنافسون فيهالعدل الذي يتحدث عنه اإلسالم و

أو على سبيل المثال في الصراع الطائفي في باكستان بين , حدث مع نظام طالبان
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إن الطوائف . الجماعات الشيعية والسنية وبين الجماعات السنية بضعهم بعًضا

 المختلفة تفشل في تحمل خالفاتها أو في التحاور فيما بينها دون التردي في جدل

, كيف تفكر في الوحدة والخير لإلنسانية التي يتحدث عنها القرآن. ديني شرس

إذا كنت ال تستطيع أن تفهم اآلخرين دون أن تصنفهم  والتي قام بها أتباع دمحم 

  على أنهم أعداء؟

حينما أفكر في هذا األمر ينتابني شعور بأن واحًدا من أبرز أسباب هذا 

فكرية وبعض األخطاء في طريقة تفكيرنا وفي المرض يكمن في بعض القضايا ال

فهم اإلسالم الذي لو ُسِمح له أن يمر دون مناقشة فلن يثبت فاجعة المسلمين أنفسهم 

ولكن سيؤثر تأثيًرا كبيًرا فما أعتقده هو أنه مهمة اإلسالم في نشر العدالة بين كل 

  . البشر وكذلك عالمية رسالة القرآن

  ماذا تعني بذلك بالضبط؟: س

إن القرآن وما صح من أحاديث نبوية تمثل للمسلمين المصادر الوحيدة الموثوق : ج

وهذا يُعد كافيًا بالنسبة لمشروع عن العدل العالمي الذي يتحدث , بها لفهم الدين

فإن غالبية المسلمين قد , بدالً من االعتماد على هذه المصادر, ولكن. عنه اإلسالم

دة التفسير التي هي نتاج بشري وكذلك على اعتمدوا على مر العصور على ما

. كتب مختلف األئمة والعلماء الذين اعتبرهم المسلمون الكلمة األخيرة في الدين

. فإنهم دأبوا على فعل العكس, وبدالً من تمحيص هذه المادة في ضوء القرآن

  . فإن رسالة القرآن للعالمين قد غابت في تفكير عموم المسلمين, وبسبب ذلك

لكنهم أيًضا , ا على المرء أن يحترم الكبار وعلماء الماضي وأمانتهمقطعً 

كانوا بشًرا يمكن أن يقع منهم الخطأ وليسوا منزهين عن الخطأ أو مكللين بالكمال؛ 

 –التي كانت نتاج عصرهم كما يظهر ذلك من كتبهم  –فقد انطبعت آراؤهم 

 يمكن أخذ آرائهم على أنها ومن ثم ال, بالظروف المكانية المؤقتة التي عاشوا فيها

وبالرغم من أن القرآن قد عارض أية فكرة عن . الكلمة األخيرة في أي موضوع

فإن هذا بالضبط ما يقوم به كثير من المسلمين تجاه , والبشر الوساطة بين هللا 

فإن , كما قلت, ولهذا السبب. هؤالء األئمة والعلماء الذين عاشوا في الماضي
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وتضاءل اإلسالم عند كثير من , العالمية قد انزوت في الظلرسالة اإلسالم 

. كما بينت ذلك في آخر كتاب لي المسلمين إلى أقل مما يشبه عبادة النبي دمحم 

وهذه الطريقة في تناول اإلسالم تحجب المسلمين عن إدراك األمر القرآني بنشر 

  . العدل والرحمة في العالم

  نقطة بالضبط؟هل يمكنكم أن توضحوا في أية : س

بمعنى التسليم " (اإلسالم"ما أقصده كما يقرر القرآن واإلسالم هو أن , حسنًا: ج

والقرآن . إلى دمحم هو الدين الذي نزل به جميع األنبياء من لدن آدم ) والخضوع

يشدد في هذه المسألة بالتحديد على أن ال نفرق بين أحد من األنبياء وأن نتعامل 

لكن ما حدث هو أن كل مجتمع رأى كل نبي يخصه في  .معهم على حد سواء

مرتبة أعلى من غيره من األنبياء سواء بدافع إنساني أو بدافع الهوية أو ألسباب 

 بين المسيحيين وعبادة موسى  سياسية أو اقتصادية؛ فنرى لذلك عبادة المسيح 

ن كثير من بي إضافة إلى ما أسميته في آخر كتاب لي عبادة دمحم , بين اليهود

  .وبذلك تكون الرسالة العالمية للدين قد تم تدميرها في خفاء, المسلمين

تقول  نجد أن حكايات قد بدأت تنتشر بعد وفاة النبي , وفي حالة المسلمين

النور (إن العالم قد خـُـِلق من نوره  –كما يقول الصوفية  –بأنه أفضل األنبياء أو 

ص المشابهة التي اختـُِلقت واعتبرت أحاديث أو بل هناك من القص, وهكذا) الدمحمي

وبهذه الطريقة انزوت في الظل النقطة التي . نفسه روايات منسوبة إلى النبي 

وهو  –ونشره  قد أُْرِسل إلحياء دين إبراهيم  أبرزها القرآن وهي أن النبي دمحم 

لقد . ة المسلمينوبالتالي فإن عالمية القرآن قد استـُـْبـدلت بمحلي, التوحيد الحق

تضاءل اإلسالم كمشروع عالمي إلى مشروع محلي لمجتمع المسلمين في عقول 

أو ما يُطلق عليه في العربية " الطالبانية"وهذا نوع من , كثير من المسلمين

  .التي شدد القرآن في النهي عنها" العصبيات"

مشكوك  الذين يعتقدون أن الحديث النبوي" أهل القرآن"إنني ال أؤيد موقف 

لكنني أحتاط من تحليل مرويات تنسب إلى األحاديث؛ ألن كثيًرا من , فيه برمته

فمثل هذه . هذه الروايات مختلق بيّن االختالق وتتعارض مع مقاصد القرآن
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 –الروايات تشير بالسلب إلى الناس الذين يؤمنون بأديان أخرى أو إلى النساء 

. يادة النظام األبوي والعداء لآلخرينوقد استخدمت لتبرير س –على سبيل المثال 

إن أية رواية يتم اعتبارها حديثًا صحيًحا ال بد أوالً أن يُنـْظر إليها في ضوء 

فإذا ما تعارضت الرواية مع هذه , القرآن وروحه الداعية إلى العدل وعالمية الدين

 فمن, لكن لألسف هذا ال يحدث. المبادئ فال يجب أن يقال حينئذ إنها صحيحة

وجهة النظر اإلسالمية فإن الكمال وحده للقرآن وأن كل النصوص األخرى ما هي 

من ثم ال يجب اعتبارها وحيًا من , إال تاريخ وليست جزًءا جوهريا من الدين

والحق يقال إن بعض الناس . السماء؛ وتلك هي مشكلة غالبية مدونات الحديث

حتى يتم اعتبارها أحاديث , تالقهاأو حتى اخ, تنافسوا فيما بينهم لرواية األخبار

دوًرا في ذلك أو على ) بصحة الحديث(ومن هنا فقد لعب البحث عن االعتراف 

  . األقل في بعض األمثلة

وهناك عديد من المشاكل مع كثير من هذه المرويات؛ فبعض منها رواه راٍو 

وك في ثقة وبعض آخر مشك, واحد وبالتالي فال يمكن االعتماد عليه اعتماًدا كليا

, ومن ثم يجب النظر إلى تلك الروايات من منظور السياق المكاني المؤقت, رواته

إلى قول شيء معين أو فعله  وكذلك يجب النظر إلى الموقف الذي دعا الرسول 

. والذي قيل فيه الحديث حتى ال يتم تعميم شيء قيل في سياق محدد إلى أمر عام

  .قت األحاديث ألغراض سياسية بحتةوفي كثير من األحيان اخـْـتـُـلِ 

وهو , أعطى العباسيون مراكز مرموقة لليهود في دولتهم, على سبيل المثال

ومن , ما لم يَُرق لبعض الناس؛ ومن هنا بدأ اختالق حكايات للتشهير باليهود ككل

يذكر أن النبي , بين أيدينا وهو أقدم كتاب لسيرة النبي , ثم نجد سيرة ابن إسحاق

  وسبى كل نسائها؛ فال يمكن الوثوق بكل ما قاله " بني قريظة"ذبح كل قبيلة  قد

وقبل كل ذلك فإنه لم يرد ذكر لقصة بني قريظة والذي يبدو . ابن إسحاق ثقة تامة

أنها ربما تكون مختلقة لتبرير الكراهية ضد كل اليهود وتوجيه اللوم للعباسيين 

آلن أن الكراهية ضد اليهود كشعب لم ويتضح ا. إلعطائهم اليهوَد مراكز مرموقة

ورغم أن القرآن ينتقد بعض اليهود إال أنه يذكر في الوقت . تأِت من القرآن نفسه

فإن هذه الطريقة في اتهام , وبالتالي. حق خشيته نفسه أن منهم من يخشون هللا 
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كل اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين خبط عشواء والذي يظهر من 

ومن ثم ال يمكن أن يقال عنها , وايات هو في الحقيقة يتعارض مع القرآنبعض الر

" قريش"إن القرآن ينحى بالالئمة على أناس بعينهم من . إنها أحاديث صحيحة

لكن ال يزعم , ويفعل الشيء نفسه تجاه بعض اليهود لموقفهم الحاقد على النبي 

لكن لماذا يذيع بعض  .أحد اليوم أن ذرية قريش في مكة ملعونون من هللا 

؟ من المفكرين في القرن العشرين أن اليهود برمتهم كشعب هم أعداء هللا 

الواضح أن هذا راجع إلى أحداث سياسية معاصرة وال يمكن أن يقال إن لها سنًدا 

إنني أكرر وأقول إن هذه المرويات تسير في اتجاه معاكس لفكرة . من القرآن

  .القرآن عن العالمية

الصحاح "لمرء أن يحتاط حتى في حالة ما يعتبره معظم السُّنة كتَب فعلى ا

, "صحاح"فال أحد يعرف على وجه الدقة متى بدأت فكرة أن هذه الكتب , "الستة

بل إن صحيح البخاري , "الصحاح الستة"وال يوجد حتى إجماع على تحديد هذه 

ات المشكوك في الذي يعتبره معظم السُّنة أصح كتاب للحديث يحوي بعض المروي

إن البخاري نفسه لم يدِر بخلده أن الروايات التي جمعها سيعتبرها . صحتها

يعتبر كتب  أقول إذا كان هللا . المسلمون من بعده أقدس كتاب بعد القرآن

فكيف إذن فـُـِقد حوالي خمسة وعشرون كتابًا , األحاديث جزًءا مكينًا في الدين

عتبر أحاديث؟ أو لماذا أمر الخليفة األول عند للروايات قبل البخاري مما كان ي

بحرق مجموعة من الروايات المنسوبة إلى , سيدنا أبو بكر الصديق , أهل الّسـنة

والتي جمعها شخص ما؟ ما يبدو جليا في الظاهر أنه خاف من خطر أن  النبي 

  .يعتبر المسلمون هذه الروايات جزًءا أصيالً في الدين بجانب القرآن

  كيف تنظرون إلى التراث الفقهي؟, في ضوء ما قلتم: س

إن . مرة أخرى إنني أرى أنواًعا مشابهة من المشاكل التي تتعلق بالتراث الفقهي: ج

وليس , القرآن هو بحق الكتاب الذي به الروح التي تدعو الناس إلى التسليم  

مكن أن يقـتصرا وإن مقاصد القرآن ومجاله ال ي, مجرد كتاب يحوي أحكاًما فقهية

على مجرد الشعائر والفقه كما سعى كثير من الناس عن غير قصد إلى تجريد 
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لكن كثيًرا من المسلمين عندهم نفس الفكرة الخاطئة أن . القرآن إلى هذا المقصد

وإن الفقه , اإلسالم ال يمكن أن يُـفـْـهم بطريقة أوسع من خالل التصنيفات الفقهية

وكان من نتائج ذلك انزواء الرسالة . سه في المدارسهو باألساس ما يتم تدري

وهذا ما جعل , العالمية لإلسالم إلى الظل بسبب هذا الهوس بتفاصيل الفقه وقواعده

أئمة المذاهب الفقهية األربعة عند الّسـنة وكذلك المذهب الجعفري عند الشيعة من 

أي تفكير أو فعل القداسة بحيث ساد االعتقاد بأن ما قالوه هو الحق ذاته وأن 

وهو من  –" شاه ولي هللا"حتى وصل األمر إلى أن ادعى , خالف ما قالوه بدعة

 –علماء القرن السابع عشر في دلهي وممن لهم باع بين األوساط السنية في الهند 

من "أو على حد قوله  – إلى أن المذاهب الفقهية األربعة هي بمدد من عند هللا 

بينما هذه المذاهب قد نمت بعد وقت طويل من وفاة , ذلك كيف يكون". جانب هللا 

فلماذا لم يُذكروا في , ؟ فلو كانت هذه المذاهب بمدد مباشر من هللا النبي 

القرآن؟ أال تتعارض هذه الفكرة مع المفهوم القرآني من أن القرآن هو الوحي 

ن جزًءا أصيالً الخاتم؟ إن هذا يشبه في المسيحية أقوال بولس التي يعتبرونها اآل

 –كما وصفهم القرآن  –أو األحبار الذين يعتبرهم اليهود , من الكتاب المقدس

  . المتحدثين المعصومين باسم الرب

ال أن , يجب أن نفهم ظهور المذاهب الفقهية وتطورها من الناحية التاريخية 

فقهية على قام الحكام بتفضيل بعض المذاهب ال. نقبلها على أنها أمر من عند هللا 

, بعض وكان هناك تـنافس بين علماء المذاهب المختـلفة على الفوز بحظوة الحكام

وهذا ما أدى طبيعيا إلى التـنافس المذهبي والذي وصل إلى حد تخصيص أماكن 

ومن ثم . للصالة في المسجد الحرام لمذاهب مختلفة واستمر هذا حتى وقت قريب

األحكام التي وضعت المسلمين في مكان بعيد فقد حوى التراث الفقهي العديد من 

وفي مكانة أعلى من غيرهم سعيًا وراء تـشويه عالمية الرسالة اإلسالمية وتحويلها 

ومن الجلي . إلى مجرد مشروع إسالمي محلي يهتم بالخير للمسلمين دون غيرهم

  . أن مثل هذا التأويل لإلسالم ال يجذب أحًدا من األديان األخرى
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": اإلبراهيمية"ي كتاباتكم على أهمية الحوار بين أتباع الديانات أكدتم ف: س

لكن ماذا عن الحوار بين الهندوس والمسلمين ال , اليهودية والنصرانية واإلسالم

  سيما في السياق الهندي؟

ويحض " أهل الكتاب"إن القرآن يخص النصارى واليهود بالذكر على أنهم : ج

لكن لم يذكر القرآن الهندوس على وجه . جل هللا المسلمين على العمل سويا من أ

بسبب أن القرآن قد نزل في الجزيرة العربية حيث لم يكن هناك هندوس , التحديد

وبالتأكيد أن الهند , لكن ذكر القرآن أن كل أمة قد أرسل لها رسول, في ذلك الزمن

وهذا . ةكان لها نصيب من نبي أو أكثر باعتبارها حضارة من الحضارات القديم

وهو من الكتاب العرب في القرن العاشر  –على سبيل المثال , ما حدا بالبيروني

بل إن بعض الكتاب المسلمين , أن يذكر وجود فكرة التوحيد بين الهندوس أيًضا –

ثم , يقولون إن شخصيات دينية هندوسية بعينها ربما كانت رسالً أرسلها هللا 

زمن ثم اعتبرهم أتباعهم بعد ذلك أنهم تجسيد  ُحّرفت رسالتهم بعد ذلك بمرور ال

 .ألهل الكتاب"فهم يقولون إن الهندوس أيًضا يمكن أن يُْعتبروا مشابهين , لذلك "

  . إلخ.. من أجل العالقات االجتماعية

إن عملية قبول الهندوس في العقيدة اإلسالمية سيتخذ مناحي بعيدة ألغراض 

التي " لدين هللا"لعوامل هي الطبيعية التركيبية أحد هذه ا. وعوامل سياسية محددة

إلى ترويجها والتي يعتبرها كثير من العلماء " أكبر"سعى اإلمبراطور المغولي 

وقد قاد هذا إلى نوع من الدفاعية والعزوف المتـنامي لنشر العملية . تهديًدا لإلسالم

في المقوالت , على سبيل المثال, وقد تجسد هذا. األولى للتعارف مع الهندوس

عن الهندوس " شاه ولي هللا"و " أحمد سيرهندي"القاسية التي أطلقها الشيخ 

وإصرارهم على الجوانب العربية في الثـقافة اإلسالمية التي قدموها على أنها 

ربما من أجل تمييز المسلمين عن غيرهم وكذلك العتقادهم الخاطئ بأن " إسالمية"

  .إلسالمالثـقافة العربية جزء أصيل من ا

كيف ترون التمازج بين الثـقافة العربية واإلسالم كمؤثر على ما تعتبره رسالة : س

  القرآن العالمية؟ 
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فكيف يروج اإلسالم إذن , إن المقصد من اإلسالم هو مخاطبة اإلنسانية جمعاء: ج

ولكن هذا , ثـقافة بعينها؟ نعم نحن بحاجة إلى دراسة اللغة العربية حتى نفهم القرآن

 وقبل كل هذا وبعده فإن هللا . يعني أن للغة العربية أية مكانة خاصة عند هللا  ال

ومن ثم كيف يتم تمييز اللغة , بلغات أخرى قد أرسل رساالت قبل النبي دمحم 

على ما عداها من اللغات األخرى؟ ومع ذلك تجد من المسلمين  العربية عند هللا 

  !غة العربية هي لغة أهل الجنةمن يصر حتى اآلن على القول بأن الل

" إسالًما ثـقافيا"إننا بتفضيل الثـقافة العربية على هذا النحو نكون قد خلقـنا 

فإن الناس يعتقدون أنه لكي يصبح , لذلك. يتعارض مع الطبيعة العالمية للقرآن

أعرف امرأة , على سبيل المثال. المرء مسلًما عليه أن يقبل الطرائق العربية

لماذا لم , "عائشة"تحولت إلى اإلسالم واتخذت اسم " شانتي"ة تدعى هندوسي

اسم مقبول تمام القبول من " شانتي"فإن , تحتفظ باسمها السابق؟ ال ضرر من ذلك

ً أنه لكي , "السالم"وجهة النظر اإلسالمية فهو يعني  ولكن ألنه من المعتقد خطأ

أن تطلق على نفسها ) نتيشا(تصبح مسلًما عليك بأن تهجر ثـقافتك فقد قررْت 

عندما تحول ) Cat Stevens" (كات ستيفنز"ومثال آخر ما قام به . اسًما عربيا

وهذا ما . وهو اآلن يلبس زيا عربيا" يوسف إسالم"إلى اإلسالم أطلق على نفسه 

يحدث أيًضا مع الهنود الذين يتحولون إلى المسيحية حيث يختارون ألنفسهم أسماء 

ذا النوع من التوفيق بين اإلسالم والثـقافة العربية الذي يقوم به كثير ه. أوروبية

بل إنه يبعث برسالة مفادها أن من يريد أن يصبح مسلًما , من المسلمين هو خطأ

كيف يتوافق ذلك مع إصرار القرآن على أن اإلسالم . سيهجر ثـقافته هجًرا باتا

فيجب , كما نعتقد, الم دينـًا عالميا؟ فإذا كان اإلس"دين الفطرة"دين عالمي وأنه 

  .بالتأكيد حينئٍذ أن يعطي الفرصة الكافية ليتسع للثـقافات المحلية

أعتقد أن واحًدا من أهم العوامل وراء الخلط الخاطئ بين اإلسالم والثـقافة 

 –بداية من العباسيين  –العربية يكمن في التاريخ عندما استغل الخلفاء والسالطين 

باإل"هذا  ونتيجة . حتى يروجوا لبناء مشروع إمبراطورية عربية" سالم الُمـعَـرَّ

في مرتبة أدنى كما يتطلب التوافق  -إلى حد ما  - اْعـتـُـبـِـر غير المسلمين , لذلك

إذا قست ذلك بما قاله . مع نواميس الثـقافة العربية حتى يُعتـَبروا مسلمين صالحين
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وعجمي وإصرار القرآن على أن المقياس  من أنه ال فرق بين عربي الرسول 

ستفهم حينئٍذ كيف يتعارض ذلك مع عالمية , هو التقوى الوحيد لألفضلية عند هللا 

لن يثير " اإلسالم الُمـعَـّرب"بل ويمكنك أيًضا أن تفهم أن هذا النوع من , القرآن

  . اهتمام اآلخرين

إلمبراطورية التي قادت إلى خدمة بناء هذه ا" اإلسالم الُمـعَـّرب"لقد قدم هذا 

" دار اإلسالم: "الفكرة غير القرآنية أن العالم منقسم إلى معسكرين متـنافسين

ونعرف األخيرة بأنها األقاليم التي ال تخضع لحكم المسلمين , "دار الحرب"و

ورغم أن هذه الفكرة ال . والتي يجب إخضاعها لهيمنة اإلمبراطورية اإلسالمية

نجد من العلماء من طورها حتى يبرر التوسع اإلمبراطوري , آنوجود لها في القر

هذا السعي نحو اإلمبريالية قد ترك أثًرا يصعب محوه على طريقة تفكير . العباسي

إن . الذين ينظرون بالتالي إلى المجتمعات األخرى نظرة سلبية, علماء المسلمين

قييم هذه األفكار الثـقافية واحًدا من المهام الرئيسية التي عليها اليوم هي إعادة ت

والتاريخية البالية التي غطت على عالمية رسالة القرآن ومناداته بالرحمة والمحبة 

  .  والعدل للناس كافة ال لمجتمع بعينه فحسب

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه أو يجب أن يلعبه المسلمون , في السياق المعاصر: س

  يان؟من أجل تعزيز حوار األد -في رأيكم  -

ولكنني أنطلق من , "المسلمين ذوي الثـقافة اإلسالمية"إنني هنا ال أتحدث عن : ج

كما استخدمت الكلمة في القرآن لإلشارة إلى " مسلم"منظور التصنيف القرآني 

وكما يقول القرآن فإن ذلك يمكن أن يشمل الناس من )". (الخضوع والتسليم "

أو " (أمة مسلمة"تشمل الفكرة , القرآنية مجتمعات أخرى أيًضا؛ فمن وجهة النظر

 كل الناس من مجتمعات أخرى الذين يسلمون أنفسهم  ) المجتمع المسلم

ذوو "أما . لمجتمعاتهم ولمشيئته ويتبعون بإيمان تعاليم الرسل الذين أرسلهم هللا 

ليسوا ف" عربية"أو " إسالمية"الذين يتصادف أن يحملوا أسماًء " الثـقافة اإلسالمية

فليس ألجل البشر أن تحدد من سيدخل الجنة ومن سيحرم , جزًءا من هذا المجتمع

الذين "أو " المسلمين"يرضى عن بعض  فإن القرآن يحكي لنا أن هللا , منها

وكذلك الحال بالنسبة لطوائف , من بين المسيحيين واليهود" أسلموا وجههم 
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ممن يحملون "من المسلمين  هناك كثير, من ناحية أخرى. أخرى كالهندوس

لذلك يجب أن نتخلص من فكرة . وال يتبعون اإلسالم في حياتهم" الثـقافة اإلسالمية

الذين يسلمون "أن الخالص يكمن في الهيمنة على أي مجتمع آخر واالعتقاد بأن 

هذه الفكرة تضرب بجذورها . ال يوجدون إال في مجتمع واحد فحسب" وجههم 

الذي انحصر في تقاليد معبودة مثل " الُمـعَـّرب"واإلسالم , "قهيالف"في اإلسالم 

  .غيره ومن ثم فقد بريقه عند اآلخرين

وحيث إن اإلسالم هو دين عالمي فيتعين على المسلمين أن يفكروا في الخير 

للناس كافة ال ألنفسهم فحسب؛ فاإلسالم يدعو إلى إقامة العدل بين الناس كافة 

الذين يسلمون "وبالتالي فهذا يعني أنه يجب على . هحتى يدرك كل شخص نفس

والذين يهتمون بانتهاكات حقوق اإلنسان أو الحرب أو اإلمبريالية أو " وجههم 

النهب الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات أو ما شابه ذلك يجب أن يتضامنوا 

من يهبون , مثالعلى سبيل ال, ولذلك يوجد في الغرب, يدا بيد ويجاهدوا سويا

مسلمون "بعض منهم . أنفسهم لحقوق اإلنسان ومن يعارضون الحرب والرأسمالية

سواء  –بطريقتهم الخاصة ويسيرون على نهج األنبياء " أي أسلموا وجههم  –

وليس " أتباع النبي "الذين أقصد بهم , وعلى المسلمين. أدركوا ذلك أم لم يدركوه

  .أن يتعاونوا معهم ويمدوا لهم يد العون –" ثـقافة إسالمية"من يحملون 

" التبليغ"وتؤثر هذه الطريقة في فهم اإلسالم أيًضا على ما نفهمه من 

فالتحول لإلسالم ليس مجرد اعتراف لفظي بالعقيدة أو اتباع , "التحول لإلسالم"و

إنه يجب أن يُـتـَْرجم ذلك إلى تحويل إرادة اإلنسان إلى عمل ما , ثـقافة أخرى

ويجب أن يُنـْظر إليه في ضوء . والمجاهدة إلرساء العدل للناس كافة, ريده هللا ي

إنه . لم يفعل ذلك لكن هللا , لجعل الناس أمة واحدة مقولة القرآن أنه لو شاء هللا 

  خلقنا في مجتمعات شتى ألن القرآن يقول إن هللا  يريد منا أن نتـنافس في عمل

  . سويا لدرء الظلم ونشر الخير" أهل اإليمان"ل كل لذلك فيجب أن يعم, الخير

هذا الجهاد إلرساء العدل ال يجب أن يأخذ شكل األوامر لهذا المجتمع أو 

في المطالبة " ذوي الثـقافة اإلسالمية"عندما يـبدأ من أُطلق عليهم , لذلك. ذاك

كر فيه على أنه بحقوقهم أو مزاياهم لكونهم أفراًدا في المجتمع اإلسالمي فأنا ال أف
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موقف إسالمي؛ فالمطالبة بشيء على أساس كون اإلنسان عضًوا في مجتمع ما 

في نظري التي تتعارض مع الفكرة القرآنية عن العدل " الطالبانية"هو نوع من 

بدالً من أن يكونوا " فرقة"أو " قوم"للناس كافة وتجعل من المسلمين مجرد 

 –" المسلمين"لذلك عندما يقول الناس إن , لحقالطليعة التي يراها القرآن للمسلم ا

يجب أن يجاهدوا " ذوي الثـقافة اإلسالمية"والتي يعنون بها  –على سبيل المثال 

فإن , جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المقهورة ضد هيمنة الطبقة الهندوسية المنغلقة

ى ال إلى ما أخشاه أن يؤدي ذلك إلى استبدال مجموعة من الظالمين بمجموعة أخر

, وفي رأيي أن هذا ينتقص من أجندة اإلسالم األشمل. تحّدٍ لنظام القهر ذاته

ليسوا مجرد مجتمع آخر " من يسلمون وجههم "فالمسلمون الحقيقيون بمعنى 

فإن عليهم رسالة عالمية في " خير أمة"مثلنا بل خلفاء للنبي الخاتم؛ فلكونهم 

وهذا هو ما يجعلني أعارض . للناس كافة إرساء العدل والرحمة وتوصيل الهداية

نحو المطالبة " ذوي الثـقافة اإلسالمية"اإلسالمية بل وأنتقد اتجاه " المحلية"فكرة 

فهذا لن يؤدي إال إلى إسالم يَُساء تأويله على أنه مشروع , بحقوق ومزايا ألنفسهم

  .خاص بمجتمع ذي ثـقافة معينة

مي التي تحدثـتم عنها في المدارس الفقه اإلسال" ثـقافة"كيف تـنعكس : س

  ؟)الدينية(

أما القرآن فال يلقى إال قليالً من , إن أشكال الفـقه تمثل جوهر المناهج في الهند: ج

وهو المنهج المتبع في غالبية المدارس " الدرس النظامي"االهتمام النسبي في 

لكن بدالً من , فكان يجب أن يُعـْـطى القرآن الحظ األوفر. في الهند) الدينية(

ما , الدراسة المستفيضة للفقه والتفسير القرآني وأعمال العلماء في ضوء القرآن

حدث هو العكس بصفة عامة؛ فإن النصوص التي كانت تـَُدّرس في العصور 

هي ذاتها التي تستخدم في , مثل كتب الفلسفة والفلك, الوسطى لفهم القرآن

بالتالي أعتقد . الكافية عن العالم من حولهمبل ال يُزود الطالب بالمعرفة , المدارس

أنهم غير قادرين على تفسير اإلسالم على الوجه الصحيح؛ حيث إنهم يركزون في 

  .األساس على الجوانب الشعائرية والتـفاصيل الفقهية
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يختلف إلى حّدٍ ما عن ما تدرسه , بالمعنى اإلسالمي للمصطلح, إن العاِلـم

ن القرآن لم يحصر المعرفة المقبولة في الفقه فحسب فإ, هذه المدارس بصفة عامة

الذي  ءفإن عاِلـم الفيزيا, أو في المواد التي تدرسها هذه المدارس في الوقت الحالي

 ويعمق ذلك من إيمانه با  يدرك ببحثه عجائب الطبيعة ويدهش لعظمة هللا 

  . مثل الذي يُـَدّرس الفقه في المدرسة" عاِلـم"هو

ال تشجع على المناقشة أو االختالف أو استخدام الفكر ) الدينية(المدارس 

فإن القرآن يحثـنا على , وهذا في اعتقادي ما ال يريده القرآن, والعقل بطريقة نقدية

أقصد . استخدام العقل لنتدبر ما في الطبيعة من دالئل كوسيلة إلدراك عظمة هللا 

ا القبعات ال أن نستخدمها أن أقول إن رءوسنا ليست مجرد شواخص نضع فوقه

أشرف علي "وهو " الدوبند"إن عاِلـًما معروفـًا من مدارس . في أي شيء آخر

وبدالً من ذلك علينا أن نمارس , يقول إننا ال ينبغي علينا أن نستخدم عقولنا" ثانوي

لم يكن العلماء . وأن نتمسك بصرامة بما قاله العلماء في الماضي" التقليد"

لقد كانوا نتاج زمنهم كما نحن نتاج . خطأ لكونهم بشًرا مثـلنامعصومين من ال

لماذا ينبغي علينا أن نتوقف عن , فإننا وإن كنا نُِكنُّ لهم االحترام لتفانيهم. زمننا

التفكير وأن نقتصر على ما قالوه؟ إن من يفعل ذلك هو في الحقيقة يخالف القرآن 

آن ينهي تحديًدا عن قبول فتاوى علماء إن القر. الذي يدعونا إلى أن نستخدم عقولنا

فالقرآن على سبيل المثال , الماضي وآرائهم باعتبارها الكلمة النهائية في أمر ما

يتحدث عن بعض اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 

  . بمعنى أنهم اعتبروهم وسطاء معصومين بين هللا والناس, دون هللا

خرى تتعلق بالمدارس ناتجة عن تركيزهم على الفقه بشكل هناك مشكلة أ

تقريبًا ) الدينية(ففي الهند نجد كل المدارس ". الطائفية"أساسي وهذه المشكلة هي 

) مسلكها(وكل مدرسة تحاول أن تروج لـ , "مسلك"ويسمى , تتبع مذهبًا أو آخر

من البداية أن فحينما يتعلم التالميذ . الخاص بها حتى ولو على حساب اآلخرين

كيف تـتوقع منهم أن يروجوا للوحدة أو , وحده هو الحق وما سواه باطل) مسلكهم(

  أن يـبحثوا عن الحقيقة؟

  كما ينادي بها اإلسالميون؟" الدولة اإلسالمية"بَِم تشعرون تجاه فكرة  :س
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 يمكن وإذا لم تقم الدولة بذلك فال, إن المقصد من الدولة في اإلسالم هو إقامة العدل :ج

وعندما تنظر إلى التاريخ . حتى لو كانت تدعي ذلك" إسالمية"أن يُطلق عليها 

تجد أنها انتهت " الدولة اإلسالمية"الحديث تجد الجهود التي بذلها دعاة ما يُسمى بـ 

؛ حيث "السلطة الدينية) نسبة إلى الفاتيكان(فـتـكـنة "إلى ما يمكن أن يُطلق عليه 

ومن الطبيعي أن . عون أنهم خبراء يسعون إلى حكم الباقينمجموعة من الناس يَـدّ 

بما فيهم أولئك الذين يزعمون أنهم  –يؤدي ذلك إلى الظلم والفـُْرقة ألن الحكام 

وقد . مثل غيرهم من البشر غير معصومين من الخطأ –يتحدثون باسم اإلسالم 

لتفسيرات أدى ذلك أيًضا إلى ممارسة القمع من قبل أولئك األوصياء على ا

لكن هذا , فهناك سعي لكبت كثير من اآلراء المخالفة بقوة الدولة. األخرى لإلسالم

إن البشر يفهمون القرآن لكونه مكتوبًا . ليس الطريق األمثل للتعامل مع الخالفات

فهناك , وبالتالي ال بد أن تكون هناك دائًما خالفات حول كيفية تأويله, بلغة بشرية

بل يمكن أن تأخذ على , القرآن ال يمكن أن تفسر تفسيًرا حرفيا كثير من اآليات في

وبالتالي فعلى المرء تجاه مثل هذه اآليات أن يُْعـِمـل عقله في فهمها , سبيل المجاز

وبالتالي فإننا ال نملك الحق في أن نشجب من . وسينشأ دائًما خالف حول فهمها

إن أفضل طريق للتعامل مع هذا  .يخالفنا في الفهم بأن نخرجه من زمرة اإلسالم

في " دولة إسالمية"لكن ما يحدث باسم تأسيس . هو الحوار وليس القهر بالقوة

دولة ما أن المدارس اإلسالمية ذات الفكر والفقه المختلف يتم قهرها بما يؤدي إلى 

 . عواقب تراجيدية ونزاع شديد

  ه المقولة؟؟ هل تؤمنون بهذ"صراع الحضارات"كيف ترون الحديث عن  :س

هناك بعض الناس ممن , في الحقيقة. ال أعتقد أن يكون لهذا الخطاب أية صالحية :ج

ولكنني ال أوافق , وهي أن اإلسالم والغرب في صدام: يرون العالم بهذه الطريقة

وأقول أيًضا إن الطرق الخاطئة في فهم الدين هي أيًضا مشكلة تحتاج , على ذلك

وبطبيعة الحال فإن الناس الذين , ترتبط بالمجتمعات فهذه قضية. إلى كبير عناية

يعتقدون أن دينهم يطلب منهم أن يكرهوا اآلخرين أو أن يؤسسوا هيمنتهم الخاصة 

بهم عن طريق إخضاع اآلخرين وهزيمتهم والقيام ببعض الحيل دفاعـًا عن 

فهذا , هنداأليديولوجية المسيحية أو اليهودية أو اإلسالمية أو حتى الهندوسية في ال
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فأنا أخشى أن تظل المشكلة قائمة طالما أننا نَـقصر الدين في . ما يجب محاربته

  . مشروعات محلية ضيقة

إنه , "صراع الحضارات"أعتقد أن الدين ليس هو األساس فيما ما يُسمى بـ 

هي " صراع"إن األسباب الرئيسية لما  يسمى . ببساطة يُساق ألغراض سياسية

إنه . وتحديًدا ترجع إلى اإلمبريالية الغربية والرأسمالية, سياسيةأسباب اقتصادية و

" من أسلموا وجههم "إن كل : فهذه هي القضية. باألساس صراع على الموارد

يجب أن يضموا أيديهم  –بغض النظر عن مجتمعهم أو معتقدهم الديني  –

  . ويجاهدوا من أجل تحقيق نظام عالمي يسوده العدل
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وألن المسلمين كانوا يقدرون حرية الفكر، فإنهم سعوا إلى الهداية من خالل ما ورد 

في كتاب هللا، وليس من خالل أقوال قادتهم أو علمائهم، وحين أشاع العلماء واألدباء 

العرف الذي انتشر فيما بعد، والذي يقضي بتقديم أنفسهم على أنهم قديسون، متميزون 

بدأت األلقاب الدينية الفخمة والرنانة توضع قبل األسماء وبعدها، عن البشر العاديين، 

  .ودخل الفكر اإلسالمي مرحلة الركود، واللجوء إلى التقليد األعمى
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  صورة اإلسالم 

  في صورته األصلية اإلصالحية

مليار شخص يعيشون على هذا الكوكب أنه قد ُعهد إليهم بأن يكون لهم  1.6يؤمن 

في تاريخ المستقبل بفضل أنهم خير أمة أخرجت للناس، بل إن االعتقاد بأنهم  دور

خير أمة له من اإليمان في نفوسهم درجة تعدل اإليمان بوحدانية هللا تعالى، ورسله، 

وقد أدى هذا الموقف األيديولوجي الخاص . واليوم اآلخر، والمالئكة الموكلين بالوحي

ئق الصارمة شديدة الوضوح الخاصة بعالم الواقع الذي بقيادة العالم، وعلى عكس الحقا

وجد المسلمون أنفسهم فيه واقعين في شرك عداوة وكراهية العالم لهم، إلى حدوث 

انفصاٍم في الشخصية بين المسلمين، حيث يسأل المسلون أنفسهم، إذا كنا خير أمة 

ر لها أن تقود التاريخ حتى نهاية العالم، فل ماذا وجـدنا أنفسنا على أخرجت للناس وقُّدِ

  مدى قرون نعيش على هامش التاريخ؟

إن القول بأن األمة المسلمة في حالة من االنحدار الدائم، وأن هناك شيء ما قد 

انحرف في تاريخها الطويل عبر القرون لم يعد ادعاًءا جديًدا على أسماعنا، ومع ذلك، 

ى اآلن هو مجرد إصالح فإن ما ركَّز المفكرون والمصلحون المسلمون عليه حت

المجتمع المسلم، أما إصالح وتطهير اإلسالم التاريخي من العناصر الدخيلة عليه، فلم 

يكن محل اهتمامهم، بل إنهم قد تجاهلوا تقريبًا حقيقة أن التاريخ اإلسالمي، ووفقًا 

ردية للشكل الذي تم نقله إلينا عبر األجيال قد استوعب أشكاالً مختلفة من المفاهيم الف

إن إقرار المدارس الفقهية األربع في اإلسالم السني في القرن . والتفسيرات البشرية

لقد أخذنا انحرافنا . التاسع الهجري قد أضفى مزيًدا من االرتباك على العقل المسلم

الفكري كما جاء إلينا، وكما لو كان أئمة الفقه األربعة جزًءا من التدبير اإللهي، وكما 

. الدهلوي فيما بعد في القرن الثامن عشر وأراد أن يقيم الحجة علي ذلك جاء ولي هللا

أما االجتهاد، ونعني به قراءة مستقلة وجديدة للنص فقد تم قبوله كمبدأ إسالمي، ولكن 
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وباختصار، لقد ُسمح لنا أن . ليس إلى المدى الذي يسمح بتأسيس مدرسة فقهية خامسة

مدارس األربع دون إجراء أي تقييم نقدي للمقدمة نفكر فقط في إطار المنهج الفقهي لل

المنطقية الفكرية التي قامت عليها هذه المدارس، كما جاء إلينا أن القراءة الجديدة 

والمستقلة الحقيقية للنص تطلبت وجود المجتهد المطلق الذي يلم بكافة فروع العلوم 

ن المتأخرة، وقد أفضى المعرفة، فهو عقل خارق عقمت األرحام أن تلد مثله في القرو

ذلك إلى توقف العقل المسلم عن التفكير وهو ما كان كارثةً بكل المقاييس، وهذا 

  .النقطة سوف أعود إليها فيما بعد

وتدفع الحركة اإلسالمية المعاصرة بالقول إن العودة إلى اإلسالم سوف يعيد األمة 

اك أن المفاهيم األيدلوجية اإلسالمية إلى مجدها، إال أن هذه الحركة قد عجزت عن إدر

في  التي نخاطب اليوم بها األمة المحاصرة باسم اإلسالم ليست هي التي قدمها النبي 

إنني أعتقد أن اإلسالم التبشيري في صورته النقية األولى . القرن السادس الميالدي

  .يحتاج إلى إعادة صياغته قبل أن نشرع في التبشير باإلسالم

اإلسالمية ليست هي الجماعة الموحدة الوحيدة، وأن هناك إن حقيقة أن األمة 

العديد من المفاهيم المختلفة في اإلسالم التي تتناقض مع بعضها البعض ألمٌر كافي 

إن كل جماعة بين . الداللة على أن إصالح اإلسالم التاريخي ال يعد رهبنة جديدة

دة التي ورثت جوهر المسلمين تستقي شرعيتها من ادعائها بأنها الجماعة الوحي

اإلسالم الحقيقي، ومن ثم في الوحيدة التي تملك الحق في الخالص، ووفقًا لهذا الرأي 

الذي تعتنقه تقريبًا كافة الطوائف والجماعات الدينية بدرجاٍت متفاوتة الشدة، فإن 

الطوائف األخرى تحتاج في إصالحها إلى العودة إلى اإلسالم في صورته األصلية، 

ال توجد في الواقع جماعة من هذه الجماعات تسمح بهذا النوع من اإلصالح إال أنه 

  .في صفوفها خشية أال يؤدي ذلك إلى تفكك الجماعة نفسها

دعونا نوضح هذا األمر، ولنأخذ السلفيين على سبيل المثال، حيث نجد أنهم بصفة 

من ذلك، يشجعون  األعمى للفقهاء، ولكنهم بدالً  اإلتباععامة ال يؤمنون بالتقليد، أي 

على الرجوع إلى القرآن والسنة، إال أن آراءهم في السنة وبحثهم عنها في المصادر 

والسؤال اآلن، أي . التاريخية قد أفضى بهم إلى الوقوع في أسر الهياكل التاريخية

كتاٍب سوى القرآن يمكن الرجوع إليه على نحو موثوٍق به في إعادة صياغة 
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؟ إن أي قراءة للقرآن الكريم في ضوء منية لزمن النبي الخصائص المكانية والز

ونرى أهل الحديث، كما . المصادر التاريخية مرتبطة بإدخال الهواجس البشرية

 -يتشدقون بهذه التسمية، يؤكدون على المكانة الفائقة لكتب الحديث، والتي ال تتعدى 

كن لبشٍر أن يتصوره، أن تكون تاريًخا في أوثق شكل يم –وفقًا ألي تقييم موضوعي 

إال أنها مع ذلك ال تخلو من الخطأ البشري، كما أنها وفقًا ألي تقدير ليست مطلقة 

إن تطهير اإلسالم التاريخي من العناصر . وخالصة محضة مثل كلمات الوحي اإللهي

الدخيلة عليه وتطهير عناصر التفسير البشري الخاصة بالعهود المنصرمة سيكون 

كانت لدينا الشجاعة والرؤية لتقييم الكتابات التاريخية والتفسيرية في ممكنًا فقط إذا 

  .ضوء القرآن وليس العكس

ال يزال االجتهاد إلى اآلن مقصوٌر بصفة أساسية على التوفيق بين المدارس 

الفقهية األربع المتعارضة، ومازال الصمت يخيم علينا بنوع من الغموض يتعلق بما 

وإذا كان . اة اإلسالمية دون وجود هذه المدارس الفقهية األربعإذا كان يمكن تخيل الحي

أئمة الفقه العظام ليسوا أمًرا إلهيًا، وإذا كان اإلسالم قد اكتمل قبل مجيئهم، فلَم نخشى 

من أن طي صفحتهم بشكٍل نهائي سوف يؤدي إلى تصدع الهيكل الديني؟ وهل تعد 

ا جوهريًا ومحوريًا لإلسالم؟ وهل الفقه المادة الفقهية الخاصة بالعهود الماضية أمرً 

ليس األمر كذلك إذا سألنا القرآن الذي يحث كل !! ؟ الُملزٌم كالقرآن وأسوة النبي 

فرد على التفكير والتدبر واستخراج نصيبه من الهداية، إن القرآن نفسه بيانًا للناس 

وانين توافق حياتهم وال ريب أن البشر لديهم كامل الحرية في صياغة ق. وهدًى للمتقين

وبيئتهم المعاصرة، لكن يجب أال يحظى ذلك بقدسية األجيال المتأخر، وباختصار، 

  .يجب علينا أال نشرك شيئًا مع كتاب هللا تعالى

إن التقليد أو االتباع األعمى لن يقودنا إلى غاية، وكل ما يمكنه فعله هو خلق نوع 

ُعهد إليهم فيما مضى بقيادة العالم أن  لقد وجد اإلسرائيليون الذين. من شبح التدين

زمام التاريخ ينسل من أيديهم عندما اعتقدوا أن زعماءهم قد قاموا باستخراج الهدي 

األساسي من التلمود، وأن ما يجب عليهم فقط هو اتباع فتاوى التلمود، وأصبح من 

بعد ذلك أن  المستحيل عليهم التفكير في الحياة الدينية دون التلمود، وما لبث األمر

وكلمات الحبر أكيفا  ) Hillal and Shimmaei(وشماي أصبح فقه هالل 
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)Akiva( هذه النظريات الخاطئة عن الوحي . أجزاًء متالزمة في الديانة اليهودية

اإللهي والتي قتلها السابقون بحثًا، والتي لم تترك لنا شيئًا لنفكر فيه قد نجحت في 

  .قولناوضع العديد من الحواجز داخل ع

 -رغم ما أوتوه من تراث علمي عتيق ومعرفة عميقة  -ولم يستطع بنوا إسرائيل 

أن يعيدوا صلتهم بالتوراة مرةً أخرى، حيث وجدوا أن مقاصد النص قد ُغلِّفت 

وأحيطت من قبل كتاب التلمود، ونظًرا ألنهم قد آمنوا بقدسية التلمود كإيمانهم بالنص 

ومن خالل إصابة . اللتفاف حوله وعدم تجاوزه إلى غيرهنفسه، فلم يكن هناك بٌد من ا

العقل بالتوقف عن التفكير، فقد قاموا بتدبير أحكامهم الخاصة، وأفضى ذلك أن يفقدوا 

ويعبر القرآن عن تلك الحالة التي أصابتهم وقد ُمسخوا . قدرتهم على اإلبداع والريادة

إن أي أمة . ثقة واالعتزاز بالنفسقردة خاسئين، فهي أمة مقلِّدة ليس لها نصيب من ال

وجدنا "تتوقف عن تقديم حلول إبداعية، أو تعتمد على حكمة السابقين كما يقول القرآن 

 .    هي أمة محكوم عليها بالفناء" آباءنا كذلك يفعلون

  

  في صورته األصلية اإلصالحيةاإلسالم التاريخي في مقابل اإلسالم 

 ,من اإلسالم وعناصر كثيرة أخرى إنه مزيجٌ  ,اإلسالم التاريخي هو بناء ثقافي

أنه  –نتيجة انجذابهم للمجادالت المعاصرة في عصورهم  –وقد اعتبر علماء اإلسالم 

فال توجد فلسفة  عليهم في ذلك؛ وال لوم ,لوا رؤيتهم لإلسالممن الضروري أن يُعدِّ 

بيئة التي حيث يتوجب عليها أن تخاطب العقل المعاصر وال ,دينية تعمل في فراغ

ففي بغداد  .بيئة المحيطةلكن كان على األجيال الالحقة أن تميز بين الرسالة وال ,شكلته

اليونانية إلى  ارفالمعمن ذَهل العقل المسلم من ترجمة مدونات , في العصر العباسي

حيث أثرت المجتمعات الدينية األولى وكذلك علماؤها الذين تحولوا إلى  ,العربية

وقد أثرت أيضا المعرفة  .اسة اإلسالم بالمنهج الذي برعوا فيه من قبلاإلسالم في در

ويَدين ظهور  ,اليونانية والطريقة التلمودية في االستقصاء في تطور الفقه تأثيًرا بالغـًا

التصوف بين المسلمين للزهد المسيحي بتاريخه الطويل في العزوف عن الدنيا وهو 

ثم كانت هناك بعد ذلك  .مين في ذلك الوقتما راق لمجتمع الثراء المادي للمسل

ة لإلسالم بمرور فنزعات فردية لبعض األفراد البارزين الذين صاغوا تأويالت زائ
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ورغم أن هذه الصيغ المتعددة لإلسالم التاريخي قد نبعت أساًسا من مادة  .الوقت

م في ذلك حيث حاز مفسرو اإلسال, تفسيرية إنسانية إال أنها جميعًا كانت تعتبر شرعية

وما لبثت كل طائفة بين المسلمين أن عملت لنفسها  .الوقت مكانة السلطة الدينية

سيطرت  هاولكن ،مجموعة من الكتب التي لم تميزها عن غيرها من الجماعات فحسب

المطالعة التاريخية للرسول أن  نجد ,على سبيل المثال ,وحكمت مشاعرهم الدينية

بينما ال يُوصف شيء عند الشيعة  ،بين أهل الحديث أصبحت مفتاًحا للفهم اإلسالمي

وأصبح مستحيالً في اإلسالم  ".نيالمعصوم"بأنه صحيح إال إذا كان عن طريق األئمة 

ومع ظهور المنظمات الدينية مؤخًرا على  .السني أن تفهم اإلسالم بدون مدونات الفقه

إن ظهور تأويالت . محورية في الفهم اإلسالمي مؤسسيهاأصبحت كتابات , الساحة

من الفصائل  بشرية عديدة للقرآن موازية لكتاب هللا قد نتج عنها تفتيت األمة إلى عديدٍ 

, فبمجرد أن لعبت التأويالت البشرية للقرآن دوًرا رئيسيًا في حياتنا الدينية ,المتحاربة

 ,أصبح من المستحيل أن تلغي الوساوس البشرية التي ظهرت فجأة في كتابات العلماء

أصبح من المقبول اتفاقـًا أن يُنظر إلى رسالة هللا , فمنذ الشافعي حتى وقتنا الحاضر

عارضه , في البداية كتبه أبو حامد الغزالي فعندما نشر ,بشري صدرمن خالل م

وكانت المعارضة من الشدة بحيث إن كتبه قد  ,علماء عصره معارضة ال هوادة فيها

 لكن رويًدا رويًدا بدأت المعارضة ,اإلسالمي أحرقت على رؤوس األشهاد في العالم

حجة "حتى أضحى الغزالي اليوم  ,تخمد وانصهرت رؤاه في تفكير المسلمين السائد

  .والنموذج األمثل للفهم اإلسالمي, "اإلسالم

 المسافرين على قطارٍ  –إلى حٍد بعيد  –ويشبه الموالون لإلسالم التاريخي 

ثم بعد ذلك عندما يتأقلم , أي قادم جديد يدخل العربةفي البداية  يقاومون مزدحم؛ حيث

إن مزج ما هو إلهي بالنية اإلنسانية  ,في الجلوس ينضم هو أيًضا إلى زمرة المقاومة

   .هي ظاهرة مستمرة في اإلسالم التاريخي

فإن اإلسالم الفطري يعتقد بأنه محفوظ لألبد بين , النموذج التاريخي على خالفو

والموالون لإلسالم الفطري  ,كن إعادة بناءه بالكامل في أي وقتصفحات القرآن ويم

ويعتقدون  .ينظرون إلى القرآن على أنه وثيقة معاصرة وكتاب للهداية ُمكتٍف بنفسه

لكن ال ينبغي أن يكونوا لزاًما علينا , أنه ال ضرر من اإلفادة من السابقين في الماضي
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م يعتقدون بأن العلماء السابقين ليسوا هم وهم ال يتجاهلون التراث كلية لكنه ,بالمرة

 :فتعظيم السابقين لن يكون ذا نفع لنا ,الكلمة األخيرة في األمور

                                            

ثالثة عشر  على مداروالتي تمتد  –لتأويلية لإلسالم إن التقييم الواضح واألمين للمادة ا

وستكون بمثابة إعادة بناء لألقوال  ,ستكون مبادرة لمطلع عهد جديد – تقريبًا قرنـًا

 إن ما ينبغي علينا أال نغفل .المأثورة التي َجّر عليها الزمن أذيال العفاء في اإلسالم

إعادة بناء أن و ,من األمم أمةٍ حقيقة أن قوة األفكار هي باألساس ما يشكل مصير 

تغييًرا جذريًا  يغير االتجاهات الفكرية الجامدةوف أقوال القرآن المأثورة لزمننا س

   .لألمة التي تعتبر أن إضافة حواٍش إلى الكتب القديمة هي قمة التفوق األكاديمي

غي أن إن الدعوة إلعادة تقييم التراث الحالي في اإلسالم على نموذج إلهامي ال ينب

فال يمكن للحركات األكاديمية التقليدية إال  ,يُأخذ على أنه مجرد تحرك أكاديمي فحسب

إن إعادة بناء اإلسالم  .أن تضيف مزيًدا من الظالل على األلوان الحالية لإلسالم

بمعنى أن المتلقي المعاصر ينبغي  الفطري سيحتاج منا لعقل مستعد وروح متفتحة؛

أن يكون لديه  يجبوفي نفس الوقت  ،تاٍم بروعة الوحيعليه أن يكون على وعي 

 .المنوط بخطاب هذه الرسالة العظيمة –وليس غيره  –االعتداد بالنفس والثقة بأنه هو 

لكن رغم كل فشلنا فإن هللا تعالى  ,إن مما ال شك فيه أن لدينا حدوًدا بسبب بشريتنا

تكراًرا أن نـُْعمل و ه يأمرنا مراًرافهو سبحان ,يريد منا أن نؤيد ونفهم الرسالة السامية

كل ما في وسعه أن يبذل  وعلى كل شخٍص , عقولنا في الوصول إلى القصد اإللهي

وهذا وحده يمكن أن يمهد الطريق إلعادة فتح الكتاب الذي ظل مهجوًرا  ,جهد من

   .لقرون بسبب اعتمادنا المفرط على السابقين

 ,يط مقدس يربط اإلنسان با دون واسطةإنه خ ,إن القرآن يخاط اإلنسان العادي

لكن ظهور الوضع المشابه لموقف الكنيسة في اإلسالم ووجود رجل الدين الذي يدعي 

الحق األوحد في تأويل مقصد هللا هو فكرة غريبة سلكت طريقها في تفكير المسلمين 

فا لم يُعيّن  ,نيأما اإلسالم الفطري فإنه ال يعتقد بالكهنوت الدي ,أثناء الدولة العباسية

جماعة معينة كنائبة  عنه سبحانه على األرض وكذلك لم يُعيّن الرسول  أحًدا كنائبٍ 
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بل بدالً من ذلك نعتقد نحن المسلمين كحاملين للوحي الخاتم بأن األمة كلها قد  ,عنه

في لحظاته األخيرة عزف عن تعيين أي شخص  فالنبي  ُكلـّفت بالقيام بمهمة النبوة؛

وبالرغم من  .ائد للمسلمين حتى ال يعطي فرًدا بعينه سلطة ال يستحقها على غيرهكق

الوضوح الجلي للموقف اإليديولوجي المضاد لفكرة طبقة رجال الدين فإن وجود 

كهنوت ديني منظم بين المسلمين يوضح بجالء أن شيئـًا ما قد ضرب في عمق جذور 

واألسقف , الكنيسة الكاثوليكية من البابافمثل ما يجده المرء في  ,المهمة اإلسالمية

لرجال  تدرج الهرميوفي ال, "فضيلة الشيخ"و " سماحة الشيخ"واألب نجد أيًضا 

إن علماء . الخ, "حجة اإلسالم"و " آية هللا"و" آية هللا العظمى"الدين الشيعة نجد 

ألرض لم ينزلوا من ا –بغض النظر عما يبدون عليه من تفرد أو قدسية  –اإلسالم 

   .وبالتالي فإن أقوالهم ال ينبغي أن تمر دون مراجعة, بعد

فلندع النور  .في القرون الماضية يمكن اآلن أن يتحققتعسر القيام به إن ما 

  !السامي للوحي يشرق في طريقنا

  

  

 

 

 

 

 

 
إن القرآن الكريم كتاب مفصل، وال يدع مجاالً ألي مناورات تفسيرية، وأي قراءة 

أسباب النزول ال تعد فقط أمًرا شبيًها بوضع الوحي اإللهي تابعًا للنص في سياق 
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للتاريخ، ولكنها تقف أيًضا عائقًا أمام قراءة جديدة للنص انطالقًا من وضعنا الخاص، 

إلينا ما يريده، فهل هللا في حاجة إلى مساعدة تفسيراتنا البشرية لجعل  لقد نقل هللا 

بيان للناس، ونحن جميعًا  - كما أخبرنا هللا  -الكريم قصده واضًحا ومفهوًما؟ إن القرآن 

في حاجة إلى قراءته كدليل هداية وإرشاد بشكل يومي، وهذا االتجاه وحده هو الذي 

 .يمكن أن يولِّد الحركة الجماهيرية القائمة على الوحي اإللهي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 هل ضعفت الهوية اإلسالمية؟
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 Wilfred(" ولفريد كانتويل سميث"ادعى منذ حوالي أربعين عاًما، عندما 

Cantwell Smith(  اعتناقه للدين اإلسالمي، وهو ما رآه كثير من المسلمين نصًرا

جدالً أيديولوجيًا قد أثار بادعائه لإلسالم  هكبيًرا لهم، لم يدرك سوى القليل منهم أن

عالًما فذًا يحيط علًما مسيحيًا عاديًا، ولكنه كان " سميث"لم يكن . كبيًرا في عالم األديان

إن . بكل أنواع وأشكال المناقشات الكالمية في اإلسالم والتي تناولت الهوية اإلسالمية

، ولذلك فقد شعر أنه يرى أن جوهر التعاليم اإلسالمية هو الخضوع  " سميث"

هو الخضوع " سميث"إن الدين عند . كمسيحي متدين يمكن أن يكون مسلًما من الداخل

   وليس شارةً أو عالمةً أيدلوجية يتقمصها الشخص، فاإلسالم الذي جاء به دمحم 

لست "لم يكن مقبوالً له، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من الممكن له أن يصرح بقوله 

  ؛ إذ كيف يجرؤ رجل تقي مثله أن يقول إنه ليس خاضعًا  أو ليس بمسلم؟"بمسلم

بوجود دوافع ما بعد " سميث"عاش فيها  لقد تميزت الحقبة التاريخية التي

االستعمار؛ فالمسلمون حول العالم كانوا ينظرون إلى اإلسالم على أنه هوية عالمية 

إسالمه استجابة فاترة " سميث"من هنا القى إعالن . أكثر من كونه رسالة إنقاذ عالمية

ي مناسبات ، الذي أعلن ف"مشير الحق"من قبل علماء العصر، حتى أن تلميذه الوفي 

كان . للدين اإلسالمي، كان يحاول دائًما أن ينأى بنفسه بعيًدا" سميث"عديدة تعريف 

بحكم كونه طالبًا بجامعة المعبد " سميث"الفرصة لالقتراب من " مشير الحق"لدى 

"Temple University" لكن هل ". سميث"، ولم يكن لديه شك في ورع وتقوى

أن تنحية الخالف " مشير الحق"للغوي للكلمة؟ يرى حقًا مسلم بالمعنى ا" سميث"كان 

. حول هذه القضية جانبًا لم يكن أمًرا خطيًرا فقط، ولكنه كان معضلة أيدلوجية أيًضا

أنه مسلم في الدين المسيحي، فإنه في الحقيقة قد أثار من جديد " سميث"عندما زعم 

المتكلمون المسلمون في حواًرا كان قائًما منذ زمٍن بعيد، وهو الحوار الذي تزعمه 

  ما الذي يجعل الشخص مسلًما، اإليمان أم العمل؟ : القرون األولى لإلسالم حول

إن قياس إيمان الفرد أو أية محاولة للوصول إلى تعريٍف له أمٌر محفوٌف 

بالمخاطر؛ إذ أن التعريف الفقهي أو الشرعي للدين يمكن أن يكون غير حاسم لما به 

إن معظم األديان السماوية األساسية، فيما عدا الدين . تناقضةمن بعض األشياء الم

اإلسالمي، تُعرف اليوم بأسماء مختلفة عن األسماء التي كان مؤسسوها يطلقون 
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" مسيحيين"لم يتوقع المسيح يوًما أنه سوف يأتي زماٌن يطلق فيه على أتباعه . عليها

يًضا على كل من اليهودية هذا ينطبق أ". المسيحية"أو أن يطلق على ديانته اسم 

معظم هذه المصطلحات . والهندوسية والبوذية والكنفوشية وبعض األديان األخرى

استحدثها بعض الدخالء ولذلك فإنها ال تعكس جوهر التعاليم الدينية التي جاءت بها 

  .هذه األديان

حاول المستشرقون األوائل أن يقوموا بتفسير الدين اإلسالمي من خالل مفاهيم 

، لكن حديثًا جًدا "الدمحمية"في البداية أطلقوا على الدين اإلسالمي اسم . وحقائق مسيحية

أدرك علماء كبار من الغرب المسلمين أن اإلسالم ليس مذهبًا دمحميًا ألنه قال بأن الدين 

لهذا العصر المستنير، وقد اندهش " سميث"ينتمي . اإلسالمي استمراًرا لملة إبراهيم 

قد وردت في القرآن الكريم بعدة معاني تشمل جميع أنواع " إسالم"أن كلمة عندما علم 

الخضوع التي انفردت بها األمة اإلسالمية، وقد شهد أيًضا تلك المعركة الضارية التي 

في واقع األمر، . دارت في باكستان بين القديانيين وأهل السنة حول نفس القضية

جاء . ضية الهوية بالكامل في بؤرة التركيزجعلت الحركة المناهضة للقديانيين من ق

أن العلماء لم يتمكنوا من  "Munir Commission Reports" في تقارير لجنة منير

إذا كان اإلسالم ". من هو المسلم"تقديم تعريف قاطع ومتفق عليه من الجميع عن 

، فهل يمكن أن يكون هناك  اتجاًها وإذا كان إسالم المرء يعتمد على خضوعه 

" سميث"مسلمون خارج دار اإلسالم التقليدية؟ كان هذا سؤاالً طبيعيًا اختلف عليه 

أما بالنسبة الدعاء . وكثير من الطالب اآلخرين الذين يدرسون الدين اإلسالمي

اعتناقه للدين اإلسالمي، فقد يكون نوًعا من الفراسة الفكرية، ولكن بالنسبة " سميث"

سوف تتسبب حتًما في إحداث نوعٍ " اإلسالم"ريف كلمة لنا فإن أية محاولة إلعادة تع

  .من التحول في النموذج

من هو المسلم إذًا؟ هل اإلسالم خاصية دينية لألمة اإلسالمية وحدها، أم هل من 

؟ الممكن وجود آخرين يستحقون اعتناق اإلسالم الذي يعد استمراًرا لملة إبراهيم 

قاطعة وصادقة عن هذه القضية بالغة التعقيد  إنني أرى أن أية محاولة إلعطاء إجابة

إن العقل البشري يوظف : ودعوني أفصل القول في ذلك. سوف تضلل القضية نفسها

اللغة كأداة للتفكير واإلدراك، واإلنسان فقط هو الذي يتمتع بالمقدرة على تحديد اسم 
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د لكن هناك بعض القيو. ألي ظاهرة وهذا ما يميزه عن غيره من المخلوقات

المفروضة على استخدام الكلمات كأدوات للتفكير والتعبير، خاصة إذا كانت هذه 

لغة  أما على الجانب اآلخر، فإن لغة هللا . الكلمات حية، فإنها تتطور تدريجيًا

بمقدوره ال ريب أن يترجم مقاصده العلية إلى لغة بشرية ولكن في هذه  تواصل، فهو 

ومن أجل . ا من الكمال مع تبسيطها كي يفهمها البشرالحالة سوف تحمل طابعًا سماويً 

ال يجعل من نفسه بشًرا أبًدا،  سد الفجوة بين المقاصد اإللهية ولغة البشر، فإن هللا 

عندما يقول القرآن . لكنه يأمرنا أن نمجد المقاصد اإللهية بلغة بشرية يمكن إدراكها

  :الكريم

               )1: العلق(، 

فإنه يذكر اإلنسان مراًرا وتكراًرا بأصله المتواضع، بل ويحثه دائًما على القراءة  

  :الحثيثة، قال تعالى

            )3: العلق.( 

هذه القراءة الحثيثة يجب أن تقر عالنيةً أن القرآن ليس كتابًا عاديًا وليس بمقدور أي 

ة بشرية أن تستوعب المقصد اإللهي، كما ال يمكن ألي تفسير أن يفرض سياًجا لغ

إن أقصى ما يمكن لإلنسان أن يفعله هو أن يدرك ويقدر قوة المقصد . حول معانيه

على النقيض من ذلك، إذا . اإللهي الذي يمكن من خالله إيجاد اتجاٍه لرحلته الروحية

ًجا كل األوامر والنواهي، فإنه من المحتمل درس المرء النص كمسودة قانونية مستنت

 -كما يخبرنا القرآن الكريم -إن بني إسرائيل . أن ينتهي دون أن يصل إلى حقيقة األمر

أن يذبحوا بقرة، ولكنهم بدالً من أن يذعنوا لألمر اإللهي على الفور  أمرهم هللا 

هذه الطريقة في محاولة . البحث عن البقرةأثاروا العديد من األسئلة كي يضيقوا نطاق 

  . الفهم والوصول إلى هذا القدر من الدقة من المؤكد أنها ضد النص اإللهي

لم يستطع العقل الفقهي أن يجد في القرآن تعريفًا دقيقًا للهوية اإلسالمية، بل بدال 

، "ربانيين"ا أن نكون خاضعين له حتى يمكن أن يطلق علينا اسم من من ذلك يريد هللا 

إن إعالن اعتناق الشخص للنصرانية أو اليهودية ليس أمًرا . واالتجاه هنا هو الهوية
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في  يقول . ألنها الهوية الصحيحة مقبوالً؛ فالمؤمن يجب أن يصطبغ بصبغة هللا 

 : القرآن الكريم

                            

إن الفرقة والتوحيد ال يجتمعان أبًدا؛ فالمسلِّمون  ال يمكن أن يكونوا جادين في 

 ،لربانيينلهوية عالمية  صياغةدعواهم ما لم يتخلوا عن هويتهم الخاصة من أجل 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( يذكرنا أن أنبياء هللاما القرآن الكريم دائًما و

ليسوا يهوًدا أو نصارى؛ إنهم ينتمون إلى مجموعة واحدة من ) وموسى وعيسى

، وهذا الخضوع قدم لهم هوية واحدة واسًما واحًدا، قال تعالى هو سماكم : "المسلِّمين 

دالالت به " صبغة هللا"، وقوله تعالى "كونوا ربانيين"إن األمر القرآني ". المسلمين

كافية على أن القرآن الكريم يريد منا أن نؤسس مجتمعًا عالميًا تتالشى فيه هوية 

هذه األخوة . المجموعات الصغيرة من أجل خلق هوية عالمية خاضعة  وحده

مصطلح كبير يشمل كل األنبياء " األمة المسلمة"العالمية التي يرمز إليها القرآن بقوله 

  :قائالً  ي هللا إبراهيم إن دعاء نب. وأتباعهم

                             )128: البقرة( 

 :ال يشمل هؤالء الطغاة الذين قد يدعون أنهم من ذرية إبراهيم، قال تعالى

            )124: رةالبق(.  

إن إعادة تعريف الهوية اإلسالمية ليست نوًعا من الترف األكاديمي لنا، حيث 

واليوم، في القرن الحادي والعشرين، عندما . يعتمد هذا في حقيقة األمر على مستقبلنا

يجد المسلمون أنفسهم على حافة الهاوية وعندما تظهر حركات اإلصالح المزعومة 

، فعندئٍذ يكون قد حان الوقت المناسب لرحلة البحث في على أنها ظاهرة سوف تنتهي

باألمس كنا محررين، حملة لواء الدين الخاتم المنقذ من الضالل، واليوم ! تخيل. الذات

ما الذي . هذا التخلف الذي نعاني منهأصبحنا ال حول لنا وال قوة، فلم نعد ندرك 

ذا قدًرا كبيًرا من الشجاعة أصابنا؟ كيف وصل بنا األمر إلى هذا الحد؟ قد يتطلب ه

إننا . في أن ننتقد أنفسنا بكل بوضوح وأن نكون صريحين في إظهار ما بنا من عيوب

ندعى شرف أننا أصحاب رسالة عالمية، ولكننا لسنا أفضل حاالً من اليهود 
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 إننا أصبحنا مثلهم، بدال من أن ندعو الناس إلى هللا . والنصارى في زمن النبي 

كلل أو ملل في أن نوسع من قاعدتنا االجتماعية، تجدنا نحث الناس أن ونعمل بال 

لماذا نتوقع من : يتحولوا إلى هويتنا الثقافية، وإذا كان الحال هكذا، فإنني أتساءل

  .اآلخرين أن ينجذبوا تجاه هذا المشروع القومي الخالص

وم، ينعمون كان الجيل األول من المسلمين، على خالف القوميين من المسلمين الي

كانوا في الظاهر مثل باقي العرب الذين عاشوا في عصرهم؛ يتحدثون . برؤية عالمية

نفس اللغة، يرتدون نفس النوع من اللباس، تظهر عليهم اللحى، ولكن من حيث 

عالم أكبر مختلف يعمل من أجل بناء مجتمع في  يعيشونالحيثية كانوا مواطنين 

، إال أن واحًدارغم أن المظهر الخارجي كان و. إسالمي عالمي خاٍل من التعصب

لهم من الداخل نبيًا كان يعني العيش خلف العالم القديم  إن قبولهم لدمحم . اإلسالم قد حوَّ

وعلى . الذي يتسم بالهوية القبلية، ومن أجل هذا لم يكونوا في حاجة إلى تدخل خارجي

رتدوا زيًا مختلفًا أو يغيروا الرغم من تحولهم الفكري والروحي، لم يُطلب منهم أن ي

في هذه األيام لم يكن هناك فكرة األسماء اإلسالمية أو أي عملية مؤسسية . أسمائهم

كان . من أجل اعتناق الدين أو صيغة خاصة إلعالن إيمان الفرد كما نعرفه اليوم

اعتناق الدين اإلسالم في األساس يعني أن الشخص قد ألقى بكل ثقله في المعسكر 

وانضم إلى الجهاد النبوي ضد كل النزاعات  المي الذي يدعو له النبي دمحم اإلس

ولم يكن إعالن اإلسالم شفهيًا أو من خالل كالم منمق ذا أهمية كبيرة . والخالفات

  .آنذاك، فقد كان اإليمان مسألة عمل أكثر منها مسألة كالم

الخاتم، كان منوًطا  كان المسلمون األوائل يدركون حقيقة أنهم كحملة لواء الدين

. بهم قيادة العالم، ولكن هذا لم يكن يعني أن دور مجتمعات األديان األخرى قد انتهى

لقد شعروا في الحقيقة أنهم مجبرين أن يسعوا من أجل المشاركة وأن يضعوا مخطًطا 

عندما كان . ، كما وردت في السياق القرآن"كلمة سواء"لهذا من خالل تطبيق مبدأ 

منفتحين على المجتمعات التي تدين بأدياٍن أخرى واتخذوهم كحلفاء  المسلمون

مع ذلك، وبسبب بعض األحوال السياسية . محايدين، كانوا قوة ال يُستهان بها

ومع ظهور الموالي . المرتبكة، تغيرت أشياء كثيرة في بغداد حاضرة العصر العباسي

موعات األخرى على على الساحة االجتماعية وسيطرة أهل الكتاب وبعض المج
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ش بشكل تدريجي  .الخدمات اإلدارية، شعرت بعض القبائل العربية بأن دورها يُهمَّ

بهدف تم نشرها في الوقت الذي حيكت فيه العديد من الحكايات المختلقة و ذلكحدث 

العصر فقط  ذلك على سبيل المثال ظهرت في. إضعاف النسيج االجتماعي المتعدد

كان يكره اليهود تماًما  ظة لم تحدث أبًدا وهي أن النبي قصة مختلقة عن بني قري

 600ودائًما كان ضدهم، وأنه أمر بنفسه بل وشهد إبادة قرية كاملة مكونة من 

نسمع أنه خالل هذه الفترة أيًضا كان الناس يتكلمون على الشروط العمرية . يهودي

شخٍص آخر اب أو إلى على أهل الكتاب والتي ربما تُنسب إلى الخليفة عمر بن الخط

لسنا متأكدين ما الذي سوف يميز اتجاهنا نحو أصحاب الديانات . اعمرً يُدعى 

التقاليد التي أعطت األفضلية لقبيلة قريش يمكن أن يتم تفسير كل من . األخرى

عندما  ، وذلكالخلفية التاريخيةمن خالل والدعوة إلى خلق نوعٍ من السيطرة العربية 

إننا نقلص دور . تملي علينا هويتناهي التي  - بدال من اإلسالم–بية العصبية العرتكون 

اإلسالم فالوحدة العالمية للمسلمين، الهوية العربية اإلسالمية من خالل الدعوة إلى 

من . سرعة شديدةبأصبح يمثل دور األيديولوجية لإلمبراطورية العربية التي تظهر 

اإلسالم، ولكن مع تأسيس قبل، كان المسلمون هم الذين يخدمون رسالة 

اإلمبراطورية، كان اإلسالم هو الذي يخدم اإلمبراطورية؟ ثم جاءت بعد ذلك حملتان 

مع الجيش اإلسالمي لما يقرب من مائتي ضارية صليبيتان اصطدمت في معارك 

بالفعل من المؤكد أن هذا كان له تأثير كبير على استيعابنا لألمة النصرانية، و. عام

د تغيَّر المنهج اإلسالمي كليةً، فقد بدا العالم لنا مقسًما إلى داٍر لإلسالم ، وقحدث هذا

لكن أدي هذا . وداٍر للكفر، وقد كان االنتقال إلى دار الكفر والعيش فيها أمًرا مكروًها

االتجاه في النهاية إلى انغالق العقل المسلم؛ انغلقنا في بيئاتنا الخاصة فلم نعرف إال 

ومع الظهور المفاجئ للقوى . اث التي كانت تدور من حولنا في العالمالقليل عن األحد

  . االستعمارية خلصنا في النهاية إلى حقيقة جديدة، ولكن الوقت كان متأخًرا جًدا

إننا في حاجة للعودة إلى األصول إذا ما أردنا أن نبدأ من جديد، نعود من اإلسالم 

اجة شديدة إلى إعادة تقييم تراثنا التفسيري الثقافي إلى اإلسالم الخالص، بل إننا في ح

يمكننا أن نبدأ . برمته من حيث تناوله لألشكال واألنماط المختلفة من الهوية اإلسالمية

  :بداية متواضعة من خالل تبني هذه االفتراضات



  196  إعادة اكتشاف المستقبل: اإلسالم

مجتمع عالمي من المسلمين  إلى تأسيسمحور رسالة اإلسالم هو الدعوة  .1

صبغة هللا هي السمة المميزة ألتباع النبي دمحم ومن منطلق أن ). الربانيين(

 فإنه يتوقع منهم أن يقدسوا هللا ،  ولكن يكون ذلك في نوع من التوافق مع

 يجب أال نتجاهل حقيقة أن محمًدا . المجتمعات التي تدين بديانات أخرى

هو نقطة التالقي بين الديانات السماوية جميعًا، فإنه لم يأت ليؤسس أمة 

إن المفهوم القرآني عن األمة المسلمة مفهوٌم . ملة إبراهيم ليكملولكن  جديدة

 .واسٌع يشمل كل األنبياء وأتباعهم

مفهوم الوالء والبراء كما جاء في القرآن الكريم يبين لنا في األساس أن  .2

على الرغم من ذلك، . الواقع األيدلوجي منقسٌم بين مسلمين وغير مسلمين

مسلمين يجب أن يبقوا داخل دار اإلسالم وال يخرجوا فإن هذا ال يعني أن ال

ليسوا مجموعة ثقافية أو  -على خالف غيرهم من األمم –إن المسلمين . منها

ال يجب أبًدا اعتبار الثقافة العربية، . مجموعة تعيش في عزلة عن العالم

من أمة مسلمة إلى أمة دمحمية على  التي حولت بكل أسٍف أتباع النبي دمحم 

 .ى تاريخهم، جزًءا متكامالً من اإلسالممد

بسبب تأثير التراث التفسيري، أصبح العقل المسلم في حيرة حول فهم بعض  

اآليات القرآنية التي تحدد تعاملنا مع أهل الكتاب والتي تبدو متعارضة في 

كان المفسرون في العادة يستخدمون سياقات تاريخية مناسبة . الظاهر

، اعتقاديفي . المتعارضة التي بدت لهم مختلفة االتجاهللتوفيق بين اآليات 

يعد فهم اآلية بمعزٍل عن اآليات األخرى أو السياق التاريخي لها نوٌع من 

المنهجية المتصدعة؛ فلو ُسمح للتاريخ أن ينسخ الوحي اإللهي ألدي هذا إلى 

إن ما نحتاجه هو أن نعيد النظر في كل هذه اآليات التي تبدو . كارثة

إن دراستي لهذه اآليات جعلني أؤمن . ضاربة في الظاهر بطريقة واضحةمت

لهم نوع من األفضلية على غيرهم من أصحاب  بأن أتباع النبي دمحم 

من هذا المنطلق يجب . الديانات األخرى وذلك ألنهم حملة لواء الدين الخاتم

قيادة  وآلن. في جهاده إلى أن تقوم الساعة عليهم أن يسلكوا نهج النبي 

العالم مهمة شاقة في حد ذاتها، فإنه يجب وضع أسسها وسياساتها بكل عناية 
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وال يجب بأي حاٍل من األحوال أن نسمح لآلخر أن يؤثر في هذه السياسات 

وعلى الرغم من االعتراف بأهل الديانات األخرى إال أننا ال . أو يضعفها

و يسمح لهم بالمشاركة نسمح لهم أن يصلوا إلى مراكز قيادية داخل األمة أ

 : في عمل السياسات، قال تعالى

                              

                      )144: النساء(. 

هذا أننا نحمل أي ضغينة ضدهم أو نعتبر دينهم أقل من يعني ومع ذلك، ال  

  :ديننا، قال تعالى

                               

       )113: آل عمران( 

دة هذه األمة، فقد أخبرنا القرآن الكريم ما الذي كذلك ألن هللا عهد إلينا قيا 

يمكن أن نتوقعه من األمم األخرى؛ من منهم سيقدم العون للمسلمين وإلى أي 

  :حٍد يكون هذا العون، قال تعالى

                          

                           

                    

 ).82: المائدة(

 : قال تعالى، كذلك يجب أال نتجاهل اليهود 

                         

 ).159:األعراف(

إننا نسلم بهذه التوجيهات القرآنية، ولكن هناك بعٌض من الشك في أن أتباع  

كلمة "واعتماًدا على مبدأ . األمم السابقة يشكلون أهمية كبيرة بالنسبة لنا

غ عالقتنا بهم، ويجب " سواء الحكم على أصحاب هذه يجب علينا أن نصّوِ
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الديانات من منطلٍق فردي وطبقًا لما يفعله كل فرٍد بعينه دون أن يؤثر ذلك 

على اآلخرين؛ إذ من بينهم من ينكر وجود أي الهدي اإللهي من األساس و 

يجب علينا عدم السماح لهذه األشياء الفظة أن تحدد وتشكل . ال يعير له باالً 

  :عالىاتجاه جهادنا المشترك، قال ت

                          

  ).120: البقرة(

ين يإن ما يميز كالً من أصحاب الديانات األخرى والمسلمين القوم .3

ما من إنسان يُولد كافًرا؛ . هو اإليمان والعمل الصالح المعاصرين أمام هللا 

يتكون من مجموعة من االعتقادات التي يمكنها أن  -ثل اإليمانم- فالكفر 

لقد . تستهوي أي شخٍص بغض النظر عن الدولة أو الثقافة التي ينتمي إليها

ذكر القرآن قصص هؤالء الكفار من أهل الكتاب الذين كانوا يريدون دليالً 

لم الكفر إن الرحلة من عالم اإليمان إلى عا. واضًحا على رحلتهم إلى اإليمان

والعكس تعد في األساس تغييًرا في المنظور الكلي للشخص، بل وتعد تغييًرا 

عندما نقوم . إنها أمٌر ممكٌن أمام أي شخص وفي أي وقت. في النموذج

بمحاولة جادة إلعادة تشكيل مجتمع من المسلِّمين فإن المخاطب عندئٍذ لن 

عاصرين، ولكنها سوف أو المسلمين القوميين الم النصارىيكون اليهود أو 

عندما يُنفخ في الصور، يأتي . تكون مفتوحة أمام المسلِّمين من كل الصبغ

د هللا  في تناغم وتوافق ويعلنون أنهم هم األتباع الحقيقيين لألمة  كٌل من مجَّ

والتفوا  في الماضي، كان الناس الذين يستجيبون لدعوة النبي دمحم . المسلمة

؛ بالل الحبشي، مم متفرقة، مؤمنة وغير مؤمنةأمن حوله كانوا يأتون 

، والمهاجرون من مكة، واألنصار من وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي

جاءوا جميعًا ليشاركوا في الرؤية العالمية الجديدة التي أصبحت . قبيلة يثرب

هذه الثورة الفكرية . السمة المميزة لهويتهم؛ وهي الخضوع  الواحد

". المدينة المنورة"لتكون " يثرب"تلك القبيلة البعيدة من  جعلتوالروحية قد 

أن يعيدوا  اآلن أيًضا، ومن نفس المنطلق إذا استطاع أتباع النبي دمحم 
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المحتمل جًدا أن يجدوا فم المحتمل مسلمين، كاكتشاف السبب في اختيارهم 

 .في مرحلة النور من جديد أنفسهم

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
جتمع اإلسالمي نتيجة بعض المفاهيم الثقافية البالية، ونحن تم تهميش المرأة في الم

نحتاج إلى فهم التشريع الخاص بلباس المرأة المحتشم كما جاء في القرآن الكريم، 

إن إنكار دور المرأة في . وبعيًدا عن التقيد باللباس الذي تفرضه العادات الثقافية

نية والعهود األولى من تاريخنا، ولكنه قد المجتمع ال يعد فقط أمًرا مخالفًا للتعاليم القرآ

وإذا كان القرآن . أبقى على نصف قوى المجتمع بال فاعلية لفترة كبيرة من الزمن

بالتعاون مع أهل الكتاب،  –مع الوضع في االعتبار ضخامة األجندة العالمية  -يأمرنا 

 فكيف بنا أن نهمش دور نسائنا دون االستفادة منهن؟
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رآن وما صح من أحاديث نبوية تمثل للمسلمين المصادر الوحيدة الموثوق بها إن الق

وهذا يُعد كافيًا بالنسبة لمشروع عن العدل العالمي الذي يتحدث عنه , لفهم الدين

فإن غالبية المسلمين قد اعتمدوا , بدالً من االعتماد على هذه المصادر, ولكن. اإلسالم

التي هي نتاج بشري وكذلك على كتب مختلف  على مر العصور على مادة التفسير

وبدالً من تمحيص . األئمة والعلماء الذين اعتبرهم المسلمون الكلمة األخيرة في الدين

فإن رسالة , وبسبب ذلك. فإنهم دأبوا على فعل العكس, هذه المادة في ضوء القرآن

 .القرآن للعالمين قد غابت في تفكير عموم المسلمين
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  س اإلسالمي الدوليالمجل

يعيش العالم اآلن حالة من االضطراب، ومما يزيد األمر سوًءا أن األمة  

اإلسالمية والتي كان يجب أن تتولى أمر هذه الحالة المحزنة تمر بحالة من الفوضى 

وقد أدت حالة الفوضى التي يعاني منها العالم اإلسالمي بشأن مسيرته . التامة

الم تحت رحمة من ليس لديهم أدنى فكرة عن الهدي اإللهي المستقبلية إلى وقوع الع

لقد أصبحنا أسرى موقف، . وال يحترم هذا الكوكب الذي نعيش عليه أو أي من سكانه

حيث أدت بنا البراعة التقنية وما صاحبها من عولمة كافرة غافلة ال أخالقية إلى 

إلى أين يأخذنا المسير  اإلخفاق العالمي حتى غدونا، نحن سكان هذا الكوكب، ال ندري

  أو ألى أين يمكننا الفرار؟

ومع ذلك، فما زالت هناك بارقة من أمل، حيث ما زال على هذا الكوكب عدد 

غير قليل من النفوس التقية ذات العقول الراجحة التي ال تعرف إلى الراحة سبيل 
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ون والتي فطنت إلى خطورة الموقف، ومن بين أصحاب تلك النفوس مسلمون يتطلع

إلى المستقبل ومن بقي من أتباع الرساالت السابقة على خشية هللا من اليهود 

والنصارى واألقوام األخرى التي تؤمن با والتي مازالت تؤمن بأن الضامن الوحيد 

لمستقبل أفضل لعالمنا المضطرب يكمن فقط في إقامة مجتمع مستقبلي قوامه العدل؛ 

ى الخيرية وأن الضمير اإلنساني ما زال حياً وهما وتؤمن بأن اإلنسان مخلوق ُجبل عل

حقيقتان ظهرتا جليتين في التاريخ الحديث عندما خرج الماليين من الناس في كل 

إلى الشوارع منددين  –بغض النظر عن هوياتهم الدينية أو القومية  -أرجاء الدنيا 

مل لهؤالء بالحرب األمريكية على اإلرهاب، وهذا وال شك يمثل ظاهرة تبعث األ

الذين ال زالوا يفكرون في تحرير عالمنا من براثن األيدلوجيات المعادية لإلنسانية 

وأتباعها، بالرغم من وجود كل هذه الصراعات؛ ولم يسبق أن شهد التاريخ اإلنساني 

مثل هذه الهبة العظيمة التي قام بها الناس في شتى بقاع العالم داعين التخاذ تحرك 

  .احدجماعي في وقت و

وفي التاريخ المعاصر، هناك دور خاص منوط باألمة الدمحمية أتباع آخر رساالت 

السماء إلى األرض، فهي األمة التي أمرها هللا ورسوله بمعالجة كل العلل واألسقام 

التي تنتاب البشرية في المستقبل، وعلى الرغم من توضيح القرآن الكريم للمنهج الذي 

ن، فهم يقبعون على هامش التاريخ، وال يرجع ذلك أساساً يجب أن يسير عليه المسلمو

خير "بدالً من أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم : إال إلى أوهام نسجتها خياالتهم؛ أوالً 

وأنهم مصدر الهدى بين األمم، تاهوا بين صراعاتهم الداخلية " أمة أخرجت للناس

لم الذي تولوا مسؤوليته مقسوماً بالنظر إلى كل شيء من زاوية مجتمعية، وبدا لهم العا

  . إلى دار اإلسالم ودار الكفر مع محو هذا القسم األخير تقريبًا من حساباتهم

كان ظهور الفكر الفقهي بين المسلمين والذي ينظر لألشياء على أنها إما : ثانيًا

غرماء " اآلخرين"أبيض وإما أسود وذلك من زاوية مجتمعية قد دفعهم إلى اعتبار 

  . بار أنفسهم مجرد أمة أخرى يمكنها تحيا حياة إسالمية في معزل عن غيرهاواعت

 ً لقد أغفلوا حقيقة أن األمة بأسرها لها دور قيادي وأن هذه المهمة العظيمة : ثالثًا

تتطلب منهم الحفاظ على عالقة حية بالوحي والتنزيل وأن يكونوا دوماً في حالة يقظة 

ما يندى له الجبين أن الجماهير المسلمة قد فقدت ومراقبة لمسيرة التاريخ، ولكن م
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تدريجيًا تواصالها مع الوحي القرآني؛ وعهدوا بتلك المسؤولية انفراداً إلى مجموعة 

من العلماء التخصصين في تعلم القرآن وانزوت األمة بدورها لتخلد إلى الراحة معولة 

ع ذلك، لم يستطع حتى على ما يصدره العلماء من فتاوى تمثل األحكام الدينية؛ وم

العلماء القيام بدورهم كما ينبغي حيث أنهم وقعوا في شرك الفهم الخاطئ لبعض 

األفكار األساسية الخاصة بطبيعة المعرفة ذاتها نتيجة لمعارضتهم العمياء للمعرفة 

العلمية والتفكير المنطقي، وعكوفهم على النظر إلى ما كتبه السلف أو رووه في 

ه المصدر األسمى للمعرفة اإلسالمية والتي يتعين على األجيال الالحقة فتاواهم على أن

أال يحيدوا عنه؛ وكان هذا الموقف من اإلجالل تجاه السلف عالمة على انغالق العقل 

المسلم، وكما فعل اليهود الذين غضب هللا عليهم وفقدوا دور الريادة نتيجة الزدرائهم 

خياًرا سوى تقليد اآلخرين فأصبحنا نسخة من للهدي اإللهي لم نجد نحن المسلمون 

اليهود الذين غضب هللا عليهم وحولهم إلى قردة، بل ومثاالً حيًا على التحول إلى قردة 

  . خاسئين

يمثل ظهور فئة من الرهبان بدعة في اإلسالم، والذي كان في الواقع بداية : رابعًا

ظام معقد قاصر على المختصين ظهور العقل الرباني الذي حول دين هللا البسيط إلى ن

  .بالدين أو الفقهاء أو من يمكن أن نقول عنهم إنهم أحبار أو رهبان اإلسالم

وفي الوقت الذي ظل فيه المسلمون على قناعة بأن العلماء قد أخذوا على عاتقهم 

االهتمام بالمسؤوليات التي كانت على عاتق الرسل وجعل األمة على اتصال بالوحي 

النقيض من ذلك، اعتقد العلماء أن السلف قد استخرجوا كل شيء من  اإللهي، على

القرآن وأنه ال يوجد شيء جديد يمكن العثور عليه في مجموعة النصوص الفقهية، 

وأعلن بعض علماء اإلسالم األفذاذ صراحة أنه ال شيء تقريبًا باٍق يمكن أن نتدبره 

لمين بما قاله السلف أو كتبوه حول بعقولنا وأن وظيفة العالم الوحيدة هي تعريف المس

وقد بدا للكثيرين أن الهدف الوحيد للعقل البشري هو تغطيته . أي موضوع بعينه

  . بطربوش أو قبعة

جعلوا أنفسهم في المرتبة " مندوبو النبي"العلماء الذين يدعون أنفسهم : خامًسا

وحيدون لميراث وقد اقترن هذا االدعاء الحصري بأنهم الورثة ال. التالية للرسول

 النبوة بالتبرير الخاطئ للترتيب الهرمي للسلطة الدينية من خالل اآلية القرآنية 
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  ...          ... ) 43النحل( 

ووسط االختالف الفقهي على دقائق األمور ضاع . مما أعطاهم سلطة فوق الوحي

فة وطبيعتها بين المسلمين معنى جوهر الطاعة باإلضافة إلى اكتساب نطاق المعر

ولم يعد العاِلم بين المسلمين هو الشخص الذي يشير إليه القرآن بأنه . الجيتو اليهودي

الذي يُصعق بالخشية من هللا عند التفكر في دالئل وجود هللا في الكون، ولكن أصبح 

  .دةسيد المناظرات على صغائر األمور الذي يتحرك في نطاق قضايا إسالمية محدو

لقد أدى تردي حال األمة اإلسالمية وتخليها عن الوحي اإللهي إلى دفع مسيرة 

وبما أن العالم الجديد قد أُنشئ غافالً عن الهدي . التاريخ اإلنساني إلى وجهات مجهولة

وقد . اإللهي، فإنه يحمل بين طياته عدد ال حصر له وال يمكن تحمله من المخاطر

فها  .اصة بنا إلى موقف فلت فيه زمام األمور من أيديناقادتنا أغلب خطط التطور الخ

نحن نقف متفرجين صامتين نراقب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بل لكرامة 

ولقد غدت أيدي الرأسمالية القاسية التي ال . البشرية بأكملها في شتى أسقاع العالم

والجنوني بعدم  ءشعور السيترحم في حالة نشاط جم اآلن باسم العولمة، مما يعطينا ال

ولقد جعلنا نظام الضرائب المثقل دائًما سجناًء . وجود أي مالٍذ آمٍن يمكننا الفرار إليه

أبديين في كوكب منهك بيئيًا يحوم فيه خطر الدمار النهائي نتيجة استخدام األسلحة 

جبرون فباختصار نحن م. النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى التي صنعها اإلنسان

  .على أن نحيا في جو ملئه الخوف الدائم من المستقبل في عصر غير متوازن عالميًا

وبسبب فداحة األزمة فان النفوس المؤمنة في الديانات والثقافات المختلفة في  

جميع أنحاء العالم قد فطنت أخيًرا لخطورة الموقف؛ حيث أصبح هناك وعي متزايد 

ط تحت تصرفنا، فإذا كان لزاما علينا خلق مستقبل سوى كوكب واحد فق دبأنه ال يوج

. لهذا الكوكب فإننا ال نستطيع أن نتجاهل المبادئ اإللهية للعيش في وئام مع الطبيعة

في الحقيقة، لقد تحولت الدعوة إلى تحرير العالم من براثن القيادة المتمردة إلى صيحة 

السنوات األخيرة إلى عامة في يومنا هذا؛ حيث خرجت الماليين من البشر في 

الشوارع في مظاهرات حاشدة للتعبير عن معارضتهم الشديدة لهذا النظام الرأسمالي 

. الذي ال يعرف الرحمة ومخططاته التي ال حدود لها والتي تهدف إلى الحرب والدمار
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وما زال الجدل محتدما بين المنتمين للعقائد الدينية المختلفة ومن يخشون هللا ومحبي 

قبل واألملين في الحياة من عباد هللا بشأن ضرورة حدوث تغيير فى قادة هذا المست

. العالم، بحيث يأتي عباد هللا الطائعون في المقدمة ليتولوا قيادة عالمنا وتوجيهه

وتتركز مناظراتنا ومشاوراتنا حول العديد من القضايا الشائكة في المنتديات التي تضم 

ات الحاشدة المناهضه للحرب، ومنتديات السالم العديد من العقائد، واالجتماع

ولم يحدث أبدا في التاريخ البشري أن تكون . والتجمعات البيئية بشأن هذا الموضوع

لدى اإلنسان الرغبة الشديدة في توجيه الكوكب بشكل جديد واإلصرار على اإلطاحة 

جل تحقيق ذلك، بالنظام العالمي والتحرك بطريقة متناسقة يًدا بيد مع اآلخرين من أ

وتوجد الماليين من اآلذان اليقظة التي تنتظر . ةبصرف النظر عن اللون أو العقيد

أو  –بشغف سماع كلمة عزاء والدعوة إلى القيام بعمل متفق عليه ومشترك وعالمي 

ولكن أين هؤالء الذين يدعون تأييد . كما يقول هللا في كتابه العزيز"  كلمٍة سواءٍ "إلى 

  لعامة للتحرك العالمي أو معتنقي الرسالة الخاتمة؟ هذه الخطة ا

والقرآن، شأنه في ذلك شأن الكتب السماوية األخرى، يشبه الموارد الطبيعية التي 

وهذا الكتاب بالغ األهمية . يستفيد مها الجميع فهو يعتبر بمثابة كنز عام لجميع البشر

وليس من حق أي  ال يمكن أن نعتبره مجرد كتاب ديني خاص بالمسلمين فقط؛

مجموعة من البشر أن يخصوا أنفسهم بحق تفسير القرآن الكريم مهما بلغت منزلتهم 

والكتاب الذي يتوقف عليه مستقبل البشرية؛ يستحق . الدينية أو االجتماعية أو النفسية

بكل تأكيد تناوالً أفضل من فال نتركه بالكامل بيد مجموعة قليلة من العقول البشرية 

كما يتحدث عن نفسه  -والقرآن الكريم ال يحتاج الى أي تعليق  فهو . صومينغير المع

 كتاب هدى ورشاد لكل من يبحث عن السلوى  -

 ...)        ) 2البقرة.( 

ومن المالحظ وضوح أسلوبه وقدرة لغته على التواصل مع جميع البشر بشكل مثالي؛ 

أي سلطة من البشر لتأكيد معانيه، ولكنه يتطلب منا نحن فكالم هللا بكل تأكيد ال يحتاج 

وألن . البشر أن نخضع بال قيد أو شرط لما يأمرنا به، بدالً من تفسيره على هوانا

القرآن الكريم هو بمثابة رسالة عامة من هللا للبشر أجمعين؛ فإن األمة اإلسالمية 
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تقدمه على أنه رسالة هدي مطالبة بقوة وبسرعة أن ترفع وصايتها على هذا الكتاب و

  .عامة للبشر كافة

وليس المسلمون فقط هم المطالبون بالنظر إلى اإلسالم وكتابه الكريم نظرةُ غير 

تقليدية ، فجميع من يعبد هللا وحده ويرغب في أن ينال نعمه وهدايته ال يمكنهم تجاهل 

س اإلله الذي كيف يمكن ألحد أن يتجاهل رسالة من نف. القرآن إال على مسؤوليتهم

إن أولئك الذين يخشون هللا يحتاجون منهًجا . يزعم أنه يطيعه وأنه يسلم أمره إليه

شامالً؛ ويجب أن نؤكد على أن اإلسالم ليس هو دين المسلمين وحدهم؛ فإنه ميراث 

إن اإلسالم هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف . مشترك لنا جميعًا

وعيسى ودين أولئك األنبياء الذين ال حصر لهم ممن قاموا  ودواد وسليمان وموسى

ويجب علينا أن نؤكد . بدعوة البشر إلى عبادة هللا وحده ودخلوا تحت مظلة التوحيد

على أن اإلسالم ليس شعاًرا أيدولوجيًا يمكن رفعه؛ أو شيئًا مثل نجمة داود؛ ولكنه 

يضمن عودة الفكر السليم  إن إنتصار اإلسالم يجب أن. خضوع مطلق لإلله الواحد

لعالمنا مما يعطينا شعوًرا بالراحة والحرية، وهو بالطبع يجب أال يصل إلى حد 

. إخضاع األمم األخرى للمسلمين؛ ألن فعل ذلك سينفي رسالة اإلسالم نفسها

  .وباختصار؛ فإن انتصار اإلسالم سوف يعني عودة النقاء إلى عالمنا

ن كمؤمنين بهذا الدين الخاتم ملتزومون وال شك إن هذه لمهمة ضخمة، ونح

بإنجاحها؛ كما نؤمن بأن هذا المشروع ليس مشروًعا اجتماعيًا فحسب ولذلك كان 

من جميع أولئك الذين يشاركوننا أمالنا  - لزاًما علينا أن ندعو للمشاركة من الخارج 

  :وأحالمنا؛ وذلك كما أمرنا المولي عز جل في كتابه العزيز

                              

                                   

        )64: آل عمران.(  

هذه إذن هي الخلفية األيدولوجية التي يقوم على أساسها المجلس الدولي لإلسالم الذي 

نقترحه وهذه الفكرة ال تعني استقطاب المسلمين التقليديين وحدهم ولكن تعني صياغة 

وسيكون هذا . تحالف فعال من جميع المؤمنين با في جميع الرساالت السابقة أيًضا
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أعظم من مجرد منبر بين الرساالت؛ ولكنه سيكون منتدى عالمي حقيقيي لمن  المجلس

إننا ندعو القيادات الدينية وكبار الشخصيات في عالم . يؤمنون با إيمانًا مطلقًا

األعمال والمفكرين السياسين واالجتماعيين وكبار صناع القرار والصفوة الحاكمة 

جل سعادة وخير اإلنسانية أو كما ذكر القرآن؛ والمفكرين المستقلين لكي يتحدوا من أ

  . من أجل استباق الخيرات
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إن إعادة تعريف الهوية اإلسالمية ليست نوًعا من الترف األكاديمي لنا، حيث يعتمد 

واليوم، في القرن الحادي والعشرين، عندما يجد . هذا في حقيقة األمر على مستقبلنا

سهم على حافة الهاوية وعندما تظهر حركات اإلصالح المزعومة على المسلمون أنف

أنها ظاهرة سوف تنتهي، فعندئٍذ يكون قد حان الوقت المناسب لرحلة البحث في 

قد يتطلب هذا قدًرا كبيًرا من الشجاعة في أن ننتقد أنفسنا بكل بوضوح وأن . الذات

رف أننا أصحاب رسالة إننا ندعى ش. نكون صريحين في إظهار ما بنا من عيوب

إننا أصبحنا . عالمية، ولكننا لسنا أفضل حاالً من اليهود والنصارى في زمن النبي 

ونعمل بال كلل أو ملل في أن نوسع من  مثلهم، بدال من أن ندعو الناس إلى هللا 

  .قاعدتنا االجتماعية، تجدنا نحث الناس أن يتحولوا إلى هويتنا الثقافية
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  دًا فجٌر جديدغ

لم يأت العالم الذي نعيش فيه اآلن بين عشية وضحاها، فعلى مدار أربعة عشر 

 قرنًا من الزمان، شهد العالم انتقاالً تدريجيًا لعواصم العالم، ابتداء من مدينة النبي 

إلى دمشق، ثم بغداد، واستانبول، وأمستردام، ووصوالً إلى لندن، وانتهاًء بواشنطن 

يمكن أن ننكر وجود بعض القوى األخرى المتمثلة في مجلس األمن،  وال. دي سي

والتي تظهر على الساحة من حين آلخر، كذلك فإن ظهور االتحاد األوروبي وتمثيله 

للدول التي تحت مظلته، وظهور النمور االقتصادية اآلسيوية قد ولّد لدينا شعوًرا 

وهناك حقيقة أخرى على نفس . بوجود العبين آخرين في األفق يتمتعون بنفس القوة

الدرجة من األهمية، وتتمثل في أن الموارد الكبرى للطاقة التي يحتاج إليها العالم 

ونظًرا ألن خمسين . الحديث كي يستمر على نشاطه موجودة في العالم اإلسالمي

بالمائة من موارد الطاقة تقع في خمس دول فقط، فال يمكن تصور وضع أي تخطيط 

ورغم كل ما تقدم، ال يمكن ألحٍد . تقبل دون وضع هذه الدول في االعتبارلعالم المس

وقد تأكد لدينا . أن ينكر أن واشنطن دي سي هي العاصمة التي تتحكم في العالم اليوم

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتدخل األمريكي في شئون العالم، فضالً عن 

الدولي لألوامر األمريكية دون نقاش، أن  العدوان على بعض الدول، وتنفيذ المجتمع

وضع أي خطة لتغيير العالم دون اعتراف حقيقي بالهيمنة األمريكية سوف تكون خطة 

  .غير واقعية

إن النظرة الواقعية للموقف ال تعني أن النظام العالمي القائم غير قابل للتغيير، 

ولكن ما يجب علينا أن . فالتاريخ يشهد على أنه ال توجد قوة على األرض ال تُقهر
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نفعله هو القيام بتقدير الموقف تقديًرا واقعيًا وصياغة استراتيجية مضادة على هذا 

األساس، وعلينا أن نضع في االعتبار أن األماني الرومانسية واالعتقادات القائمة على 

الرغبة وحب الشيء مع البعد عن الواقعية سوف تؤدي إلى مزيد من الويالت للمأزق 

وعلى الرغم من انقضاء ما يزيد عن أربع سنوات على أحداث الحادي . ي نعيشهالذ

عشر من سبتمبر، تلك األحداث التي رّجت كيان العالم اإلسالمي بصورة أكبر مما 

فعلته بالواليات المتحدة نفسها، إال أن األمة وبكل أسف لم تستطع أن تقدم خطة عمل 

قة، لم تمض السنوات األربع المنصرمة هوينًا وفي الحقي. مدروسة بشكٍل جيد للمستقبل

على األمريكيين، فعدم إنجاز المهمة األمريكية في العراق على نحو غير متوقع، 

ومراسم الرئاسة غير العملية الخاصة بتولي قرضاي الحكم في أفغانستان، ووصول 

 الجماعات الدينية إلى الحكم في باكستان وفلسطين، واألسوأ من ذلك استمرار

االضطرابات العامة المتزايدة ضد إدارة بوش داخل الدولة، كل ذلك قد أدى إلى 

وجود بعض العقبات الحقيقية، حتى أننا نسمع اآلن أن مستقبل الدوالر قد أصبح في 

وال . خطر، كما توجد بعض التمتمات والبرامج التليفزيونية التي تنادي بمحاكمة بوش

ود أفعال طبيعية للهجمات اإلمبريالية ريب أن مثل هذه االضطرابات هي رد

األمريكية، إال أن كل ذلك يجب أال يعزز ما نعيشه من وهم يتمثل في أن الواليات 

  .المتحدة في تراجع دائم وأن سقوط العاصمة واشنطن دي سي قد أصبح مسألة وقت

ولو لم يكن هناك آلية متأصلة لإلصالح، لكانت اإلمبراطورية األمريكية قد 

ت تحت أعباء خطاياها الثقيلة، لكن النقد المتزايد الموجه إلى اإلدارة األمريكية انهار

من أنها قد ضللت الرأي العام في القضية العراقية، والطريقة التي ظهر بها العديد من 

المفكرين من رجال اإلعالم، واألكاديميين، والسياسيين، وجماعات حقوق اإلنسان 

ومن هنا تأتي . أعطى مجاالً كافيًا لتصحيح أخطاء النظام على المأل لحماية حريتهم قد

قوة الديمقراطية األمريكية التي تضفي على المجتمع األمريكي حيوية وقوة دائمة، مما 

  .يجعل واشنطن دي سي هي عاصمة العالم في المستقبل المتوقع

ختيار لقد دفع سقوط االتحاد السوفيتي بعض المفكرين في الواليات المتحدة إلى ا

اإلسالم على أنه الخطر الجديد الذي يهدد المستقبل، وقد لعبت بعض جماعات الجهاد 

والمنظمات اإلسالمية دوًرا في تعزيز فكرة أن اإلسالم في أساسه وجوهره مناهض 
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للغرب، وكانت تلك الجماعات والمنظمات اإلسالمية قد غرتها األماني الحالمة؛ 

ً أنها لم تقم بهزي مة االتحاد السوفيتي فقط، ولكنها كانت السبب وراء واعتقدت خطأ

تفككه أيًضا، كما رأت أنه إذا كان قد أمكنها إجبار السوفييت على مغادرة أفغانستان، 

فلماذا ال تقم بتدمير القوى العظمى المتبقية والمتمثلة في الواليات المتحدة؟ وفي 

باإلضافة إلى الموارد  غضون ذلك الحماس، تجاهلت تلك الجماعات والمنظمات أنه

البشرية التي أمدت بها األمة اإلسالمية أفغانستان، كانت هناك عوامل أخرى على 

وتجدر اإلشارة . نفس الدرجة من األهمية تقف مسئولة عن هزيمة االتحاد السوفيتي

إلى القصص األسطورية التي كنا نسمع عنها خالل الحرب األفغانية، حيث يروى أن 

عجزات كانت تحدث في أرض المعركة، حتى أن الناس قد رأت المالئكة العديد من الم

تهبط من السماء، وكما يقال من أن جثث الشهداء كانت تمأل الهواء بأذكى الروائح 

ورغم أن هذه القصص قد ساهمت في رفع الروح المعنوية للمحاربين، إال . الطيبة

ثم كانت هناك األساطير . أنها قد غرست في أذهان شبابنا رؤية مستقبلية حالمة

اإلسالمية التي وجدت لها طريقًا في الفكر اإلسالمي السائد، فأسطورة المهدي التي 

نشأت في القرن الثاني الهجري قد أصبحت جزًءا من النظام الشائع لعقيدتنا، ورغم 

قد ) المهدي والمسيح والمجدد(األصل الغريب لهذه األساطير، إال أن أسطورة 

ر وجهة النظر المنطقية بين المسلمين، فلم يكن هجوم جهيمان العتيبية اعترضت ظهو

وأتباعه على الحرم المكي في أوائل القرن الخامس عشر الهجري إال لوقوعه ضحية 

يرسل  كذلك تسبب الحديث الذي نردده دائًما والذي يروي أن هللا . للفكر المسيحي

لها دينها في حدوث العديد من إلى هذه األمة على رأس كل مائة عام من يجدد 

وفي الوقت الذي اقترب فيه الجيش األحمر من جر أذيال . الكوارث في تاريخنا

الهزيمة، وعندما كانت إيران والعالم الشيعي يشهد نهضة غير مسبوقة تحت قيادة 

أنه يمهد الطريق لظهور إمام الغيب،  -له والية الفقيه  - الخوميني الذي ادعى بوصفه 

إن الجهاد في أفغانستان قد جمع . لنظرة إلى المستقبل في غير محلهاكانت ا

اإلسالميين من كل أنحاء العالم في المناطق الحدودية لباكستان، وبعد هزيمة 

السوفييت، نظر اإلسالميون إلى أنفسهم باعتبارهم فاتحين، وبدالً من القيام بتحليٍل 

وعلى الرغم . لتي صنعوها بأنفسهممنطقي للحرب األفغانية، لجأوا إلى األسطورة ا

من وجود دالالت كافية تؤكد على أنهم كمؤمنين كانوا ال يزالون كأمٍة متفرقة تستحق 
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وبعد . ، ومع ذلك نظروا إلى أنفسهم كأمة مفضلةعلى األقل التأييد المطلق من هللا 

 استحواذ طالبان على كابول، استطاع الفكر الحالم أن يخطوا خطوات واسعة من

خالل استخدام المصطلحات الرنانة مثل أمير المؤمنين، وبدا للعديد ممن كانوا تحت 

، حيث اجتمع قيادة المال عمر أن العالم الحديث يشهد صورة مطابقة لمدينة النبي 

األنصار والمهاجرون من كل أنحاء العالم من أجل المعركة الحاسمة مع الكفر 

ون أنفسهم أين كانت تتجه العقول المؤيدة لألفغان، ولم يسأل المفكرون المسلم. العالمي

كذلك لم يكن المهاجرون واألنصار الجدد الذين يضمون بين صفوفهم خالصة 

اإلسالميين من كافة أنحاء العالم على وعي بأنهم ال يعوزهم فقط التخطيط المطلوب 

. عة الكفر نفسهإلسقاط نظام الكفر العالمي، ولكن تعوزهم أيًضا الرؤية العميقة في طبي

لقد كان أمير المؤمنين على الطراز المعاصر ومن حوله طائفيين في تفكيرهم القائم 

على األساطير التي ال أساس لها، وال ريب أن هؤالء الناس بسبب رؤيتهم األسطورية 

  .كانوا سببًا في العديد من الكوارث العظيمة وليس بزوغ فجر جديد

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولم تفق لقد مضت أربع سنوات ونصف على 

وتعود هذه القصة إلى أن اليهود . األمة من األعراض التي كان يعاني منها بار كوخبة

الذين كانوا يواجهون استبداد اإلمبراطورية الرومانية قد وجدوا في بار كوخبة رجالً 

الرؤية  طموًحا، أو وجدوا فيه المسيح المخلص، رغم أنه كان رجالً يفتقد إلى

الواضحة، كما أنه لم يكن قادًرا على قيادة ثورة ناجحة ضد اإلمبراطورية الرومانية، 

إال أن األماني اليهودية الحالمة هي التي جعلت اليهود تجتمع حوله، حتى أن رابي 

ومع وصول . عقيبة والمعروف بفطنته السياسية وتدينه قد أيده على أنه هو المسيح

هود قدر من التفاؤل واألمل غير مسبوق، واعتقدوا كما لو كانت المسيح، ساد لدى الي

مملكة سليمان وداود على وشك الرجوع، ولكن هيهات، فسرعان ما تالشى األمل، 

وقد . وتم إخماد ثورة بار كوخبة، وخيم جو من الكآبة واليأس على اليهود لعدة سنوات

ست بالقريبة، فمن فلسطين إلى شهدنا موقفًا مشابها في العالم اإلسالمي منذ فترة لي

بيشاور، ومن إندونيسيا إلى المغرب، كان هناك خضم من الناس الذين أعلنوا بحماس 

تأييدهم البن الدن، وبدا في بعض األوقات أن العالم اإلسالمي قد استيقظ وأن الوحدة 

ني إن العقول األسطورية واألما. على مختلف درجاتها يمكنها اآلن أن تحقق المستحيل
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الحالمة التي ليس لها أدنى صلة بالواقع ال يمكن أن ينشأ عنها إال بار كوخبة، وشبتاي 

 .تسفي، وجهيمان العتيبية، وبن الدن

إلى واشنطن دي سي في العصر  لقد أخذ انتقال عاصمة العالم من مدينة النبي 

أن ننتظر  ومع ذلك، فإننا ال نحتاج إلى. الحديث حوالي أربعة عشر قرنًا من الزمان

هذا القدر من الزمان، إذا تمّكنا من تحديد العوامل التي جعلت الجزيرة العربية 

عاصمةً للعالم في القرن السابع، وال ريب أن تحديد هذه العوامل وتصور النظرة 

وإذا اعتمدنا في بحثنا . العالمية اإلسالمية األصيلة أمر من األهمية بمكان لمستقبلنا

ة اإلسالمية األصيلة على الروايات التاريخية بصورة كبيرة، فنحن عن النظرة العالمي

إنني أرى أن . بذلك ربما نرتكب خطأً من خالل جعل الوحي اإللهي تابعًا للتاريخ

 الوحي اإللهي يجب فهمه من جديد في إطار البيئة الزمانية والمكانية لعصر النبي 

آخر، نحن نحتاج إلى اكتشاف وأخيًرا وليس ب. كما هو موجود بين دفتي المصحف

األسباب التي جعلت واشنطن دي سي عاصمة العالم في القرن الواحد والعشرين 

وباختصار، إننا لن نستطع دون فهم صحيح للعالم . بالرغم من انتهاكها السافر للعدالة

  .الحديث أن نعود مرة أخرى إلى عرش السلطة والهداية

لقد كان منهجنًا في القرون المتأخرة . لم جديدوفي البداية، نحتاج إلى خلق عقل مس

لإلسالم منهًجا عقائديًا غير قائٍم على البحث والتدقيق، كما تعاملنا مع ديننا على أنه 

مجموعة من الشعائر، وأصبحت العديد من حقائق الوحي مجرد تعبيرات مبتذلة نتيجة 

يمنح قوة وطاقة جديدة  إن إعادة تشكيل العقل المسلم سوف. التكرار غير الواعي لها

ويمكنني أن أوضح ذلك بإيجاز من . للعديد من التعبيرات العقائدية التي ال روح فيها

  :خالل ما يلي

ويطلب القرآن منا أال . إن القرآن كتاب كامل، ونص قطعي، وصالح لكل زمان - 1

نكف عن التفكر والتأمل، كما يطالبنا بأن يكون محور اهتمامنا هو الوحي 

وعلى هذا األساس، يجب أال يستحوذ على خيالنا أي مادة تاريخية أو . المجرد

  .تفسيرية
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حاملو رسالة عالمية، فاإلسالم كما نزل إلينا هو نقطة  إن أتباع خاتم األنبياء  - 2

التقاء للتراث النبوي بكامله، والنظر إلى اإلسالم على أنه مقصور على الديانة 

ة، إنها ملة إبراهيم كما بين القرآن، كما أن الدمحمية يناقض عالمية البعثة النبوي

 .بشيًرا ونذيًرا للناس كافة محمًدا 

نزل القرآن بلساٍن عربي مبين، وعلى الرغم من أنه قد نزل على نبي عربي  - 3

في بيئة عربية، إال أن العروبة ليست هي عنصره الجوهري، فالقرآن الكريم 

ويجب أن . واللغوية واإلقليمية يخاطب العالم كله ويتخطى كل الحدود الثقافية

يقوم المجتمع اإلسالمي المستقبلي على الطاعة والوالء وليس على األحاديث 

في قلب نظام الحكم المسلم، فاإلسالم ال  الموضوعة التي تضع ساللة النبي 

 .يميز بين الناس على أساس ثقافاتهم، أو ألوانهم، أو أنسابهم

، فقد ُعهد إليهم بقيادة العالم إلى نهاية ألنبياء وبما أن المسلمين أتباع خاتم ا - 4

الساعة؛ ولذا يجب على المسلمين إعادة توجيه أنفسهم ليعملوا على ما فيه 

. صالح اإلنسانية بوجه عام، وعدم قصر أنفسهم على مجرد مشاريع مجتمعية

لقد عاش المسلمون طويالً في ظل خداعٍ يتمثل في أنهم مثل أي أمٍة أخرى، 

اتجاه يتناقض بشكٍل مباشر مع النصوص القرآنية، كما أنه قد أدى إلى  وهذا

 .حرمان العالم الحديث من قيادة عادلة

بما أن المسلمين هم أتباع الوحي الخاتم، فإنهم يضطلعون بدوٍر رئيسي يجب  - 5

ومع ذلك، فإن أي مشروع عالمي للعدالة ال . عليهم القيام به في مستقبل العالم

ي معزٍل، كما أن المسلمين ال يُتوقع منهم القيام بهذا، ولكن ما يمكن تنفيذه ف

يجب علينا أن نفعله هو أن نجمع حولنا كافة األمم المؤمنة التي يمكنها أن 

وال ريب أن فتح األبواب أمام المجتمعات . تدعمنا وتؤيدنا في كلمٍة سواء

 .األخرى المؤمنة سوف يجعل من السهل علينا تحقيق أهدافنا

يمكن ألمة أن تدعي أن بيدها وحدها الخالص، وتلك قضية شائكة، ُطلب منا ال  - 6

إن أحكام الفقه التقليدية التي تنكر خالص العالم . أن نلتزم الصمت تجاهها

خارج إطار المجتمع المسلم الحالي، والتي ترى أن اآليات القرآنية التي تنافي 
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لقد وقفت . الكلمة األخيرةهذا الرأي قد نُسخت، ال يمكن أخذها على أنها هي 

اآلراء التي حصرت الخالص على األمة اإلسالمية حجر عثرة أمام تفعيل دور 

 .المجتمعات اإليمانية األخرى لتقبل المبادئ اإلسالمية في العدالة

تم تهميش المرأة في المجتمع اإلسالمي نتيجة بعض المفاهيم الثقافية البالية،  - 7

الخاص بلباس المرأة المحتشم كما جاء في ونحن نحتاج إلى فهم التشريع 

إن إنكار . القرآن الكريم، وبعيًدا عن التقيد باللباس الذي تفرضه العادات الثقافية

دور المرأة في المجتمع ال يعد فقط أمًرا مخالفًا للتعاليم القرآنية والعهود األولى 

ترة كبيرة من من تاريخنا، ولكنه قد أبقى على نصف قوى المجتمع بال فاعلية لف

مع الوضع في االعتبار ضخامة األجندة  - وإذا كان القرآن يأمرنا . الزمن

بالتعاون مع أهل الكتاب، فكيف بنا أن نهمش دور نسائنا دون  –العالمية 

 االستفادة منهن؟

إن القرآن الكريم كتاب مفصل، وال يدع مجاالً ألي مناورات تفسيرية، وأي  - 8

النزول ال تعد فقط أمًرا شبيًها بوضع الوحي قراءة للنص في سياق أسباب 

اإللهي تابعًا للتاريخ، ولكنها تقف أيًضا عائقًا أمام قراءة جديدة للنص انطالقًا 

إلينا ما يريده، فهل هللا في حاجة إلى مساعدة  من وضعنا الخاص، لقد نقل هللا 

كما أخبرنا  -  تفسيراتنا البشرية لجعل قصده واضًحا ومفهوًما؟ إن القرآن الكريم

بيان للناس، ونحن جميعًا في حاجة إلى قراءته كدليل هداية وإرشاد بشكل  - هللا 

يومي، وهذا االتجاه وحده هو الذي يمكن أن يولِّد الحركة الجماهيرية القائمة 

 .على الوحي اإللهي

يمكن تحقيق المبادئ اإلسالمية في العدالة، والمساواة، والحرية عندما يدرك  - 9

بشكل كامل وفعلي أنه ال توجد واسطة بين  –رجالً كان أو امرأة  –ان كل إنس

ويجب على علماء اإلسالم التوقف عن القيام بدور رجال الدين، . العبد وربه

كما أن المواقف الشبيهة بمواقف الكنيسة والتي تسللت خلسة إلى جسد نظام 

على أنه  مًدا إن القرآن يقدم النبي مح. الحكم في اٍإلسالم يجب أن تتوقف

محرر العقل اإلنساني من أغالل األحبار؛ ولذلك يجب على المسلمين أن 

وال ريب أن العقل المسلم الجديد الذي يعمل . يتجنبوا جميع أشكال عبادة السلف
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في إطار النموذج القرآني معرض الرتكاب األخطاء، لكن تأكيد القرآن بشكل 

 .امنا خياًرا آخرغير عادي على استخدام العقل ال يدع أم

إنني أرى أهمية توافر بعض المكونات الجوهرية للعقل المسلم الجديد من أجل أن 

نبدأ بداية جديدة، كما أقر في البداية أيًضا أنه ال يمكن االعتماد كثيًرا على ما جاء في 

لقد بذل . علوم التراث التقليدية، وعلى هذا األساس، فإنه ال بديل عن إعادة قراء النص

المفكرون والعلماء المسلمون في الماضي جهوًدا موحدة لتغيير طريقة تفكير العقل 

األسطوري التقليدي، لكن ذلك قد أفضى بهم إلى فقدانهم لشعبيتهم وقبولهم لدى الناس، 

كما أن أعمالهم أصبحت اآلن حبيسة أرفف المكتبات ينظر إليها على أنها تفردات 

ك، يجب أن يكون مصلحي العصر الجدد على حذر وبناًء على ذل. العلماء العظام

خشية أال ينتهي بهم الحال إلى إنتاج نوع آخر من التفردات بدال من أن يقوموا بقراءة 

ويمكن القول باختصار أنه على الرغم من الدرجة الفكرية . إبداعية جديدة للقرآن

  .لعاجية األكاديميةالهائلة للحركة الجديدة، إال أنه يجب عليها الخروج من األبراج ا

إن الثورة الفكرية القائمة على الوحي المتكامل تتطلب إشراك بعض أصحاب 

العقول العظيمة في وقتنا الحاضر الذين ال يؤمنون فقط بفعالية كتاب هللا وأسوة نبينا 

. ، ولكن يوجد لديهم في نفس الوقت رؤية ثاقبة تتعلق بالنظام العالمي السائدالكريم 

نوات القليلة الماضية، استهوت كتاباتنا عن هذا الموضوع عدًدا كبيًرا من وخالل الس

الناس من مختلف أنحاء العالم، كما أن عدًدا من المفكرين والكتاب يصل إلى حوالي 

من ثالثمائة إلى أربعمائة مفكر وكاتب، ممن يشاركوننا نفس االهتمام، قد تعهدوا 

  .بمساعدتنا

ذوي النية الحسنة إنشاء جامعة تعمل كمؤسسة  وقد اقترح بعض األصدقاء من

تكون أساًسا لتلك المبادرة، لكن بعًضا من بغاة الخير قد أوضحوا أن إنشاء مؤسسة 

أكاديمية متكاملة من أجل هذا الغرض فقط قد يؤدي إلى امتصاص اللوجستيات 

جامعة حديثة وقبل أن نتخذ قراًرا بشأن تأسيس . اإلدارية لكافة الطاقات الموجودة لدينا

قائمة على علوم الوحي، يجب أن نتساءل، لماذا لم تؤت أيًا من الجهود التي بُذلت في 

  السابق ثمارها؟
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وخالل القذف األمريكي ألفغانستان مؤخًرا، وعندما لم تستطع الشجاعة الفائقة 

، اتضح للعديد منا أنه ما لم تقم مدارسنا وحلقاتنا 52لطالبان أن تقاوم قاذفات بي 

، فإننا بال شك سوف 52الدراسية باختراع شيء ما يكون أكثر فاعلية من قاذفات بي 

إن العيش في عالٍم قام الغرب بتشكيله إلى حد كبير، . نكون عرضة للهجمات الغربية

ويمتلك فيه القدر األكبر من التكنولوجيا التي تحيطنا، يجعلنا نقول إنه توجد طريقتين 

والً، أن نتنافس معهم في الناحية التكنولوجية، أو نقوم على لالستجابة لهذا التحدي؛ أ

في  ةاألقل بامتالك القدرات النووية المتاحة؛ ثانيًا، أن نستعمل أسلحتنا األيديولوجي

ومع أن االتجاه الثاني يبدو بعيد االحتمال، . المواطن التي فشلت فيها أسلحتنا العسكرية

بوية، كما أنه قد أثبت فاعليته في العديد من إال أنه األقرب إلى االستراتيجية الن

الذي يمثل الخالص للجميع كما اعتاد أن  -إننا إذا قدمنا اإلسالم . المواقف في الماضي

في ظل الصياغة القرآنية التي تخاطب العالم كله، فسوف يجد له صدًى في  –يكون 

ا من الكآبة على قدرً  1258لقد ألقى نهب بغداد عام . أرقى طبقات المجتمع الغربي

الجميع، وبدا لهم كما لو كانت تلك الظاهرة التي تسمى اإلسالم قد انتهت، ومن ثم فال 

  .عجب، إذا أدت إماطة اللثام اآلن عن الرسالة العالمية لإلسالم إلى نتيجة مشابهة

ومع الوضع في االعتبار ضخامة هذا التحدي، فإن إنشاء جامعة عالمية قائمة على 

سوف تكون تصغيًرا لحجم أفكارنا، إن ما نحتاج إليه أن نفكر بإمعان،  علوم الوحي

  وأن نعمل بشجاعة وثقة تامة

 

 

 


