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مقدمة
ليس التفسري اإلسالمي للتاريخ قضية ثقافية وال فكرية حبتة ،ولكنه قضية تربوية كذلك.
وقد ال توجد يف احلقيقة قضية ثقافية أو فكرية منقطعة الصلة بقضايا الرتبية .فكل
قضية تتعلق "باإلنسان" هي قضية تربوية يف النهاية ،إذا اعتربنا الرتبية هي فن تشكيل
"اإلنسان" على منط معني ،حتدده العقيدة أو املبدأ الذي يدين به جمتمع معني ،أو مجاعة
معينة.
ولكن دراسة التاريخ بالذات هي من القضايا الرتبوية املباشرة ،إذا وضعنا يف اعتبارنا أن
التاريخ ليس جمرد سرد لألحداث التارخيية ،إمنا هو إىل جانب ذلك تفسري لتلك األحداث،
وتقومي هلا .والتفسري والتقومي يشمالن ذات القيم واملبادئ واألفكار اليت تقوم عليها الرتبية
وتسعى إىل حتقيقها .ومن مث فصلته هبا صلة مباشرة ،حبيث نستطيع أن نقول مطمئنني إن
درس التاريخ يف حقيقته درس يف الرتبية ،وإن تفسري التاريخ أمر ذو أمهية بالغة يف تكوين
األمة اليت يراد هلا أن ترتىب بدراسة التاريخ.
ومن مث فإن التعرف على التفسري اإلسالمي ليس نافلة بالنسبة لألمة املسلمة ،بل هو
من صميم احتياجاهتا اليت ينبغي أن تسعى لتوفيتها وحتقيقها .وهو بالذات من صميم
اهتمامات الصحوة اإلسالمية ،إذ هو ركيزة من ركائزها يف الرتبية ،كما أنه مقوم من املقومات
الرئيسية السرتداد الوعي اإلسالمي ،واسرتداد الشخصية اإلسالمية املفقودة يف ركام الغزو
الفكري الذي غشى احلياة اإلسالمية يف العصر احلديث.
وقبل سنوات ليست طويلة كانت فكرة التفسري اإلسالمي للتاريخ تقابل من قبل كثري
من "املثقفني" باإل نكار الشديد الذي يصل إىل حد االستهجان! وكان يقال :ما لإلسالم
والتاريخ؟! أتريدون أن حتشروا اإلسالم يف كل شيء؟؟ إن التاريخ هو تسجيل األحداث
التارخيية ،فهل خيتلف التسجيل إذا كان املؤرخ مسلما أو غري مسلم؟
و"املثقف" الذي يقول هذه القولة شخص قد غفل عن حقيقة أساسية أشرنا إليها يف
السطور السابقة ،هي أن التاريخ ليس جمرد سرد للحوادث التارخيية ،إمنا هو إىل جانب ذلك
تفسري لتلك احلوادث وتقومي هلا ،وأن التفسري والتقومي يف احلقيقة مها اجلانب املهم يف دراسة
التاريخ ،الذي بدونه يصبح التاريخ جمومعة من األقاصيص ال هدف هلا وال غاية.
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وقد ال خيتلف املؤرخون يف سرد احلوادث إذا احتدت املصادر اليت يرجعون إليها،
وخلصت نياهتم فلم يتدخل اهلوى يف إثبات بعض األمور وإسقاط بعضها اآلخر .1ولكن
التفسري والتقومي خيتلفان حتما من مؤرخ ملؤرخ حسب موقفه من قضايا "اإلنسان" ،بل
حسب تصوره لإلنسان ذاته :ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما قدراته؟ ما مدى فاعليته؟ ما دوره يف
يقوم به إجنازه؟ ما موقفه من الضغوط
األرض؟ ما السنن اليت حتكم حياته؟ ما املعيار الذي ّ
املادية واالقتصادية والسياسية والنفسية الواقعة عليه؟ ما طبيعة الصراع الدائر يف األرض؟..
اخل ..اخل.
ومثة شيء آخر وقع فيه ذلك "املثقف" الذي يقول تلك القولة ،هو أنه أخذ التقدمي
األورويب للتاريخ ع لى أنه هو التاريخ!! وهو احلقائق النهائية اليت ال تقبل اجلدل وال تقبل
املراجعة ..ومن مث مل يعد يتصور أن هناك صورة أخرى ميكن أن يقدم هبا التاريخ غري تلك
الصورة!! بل رأى أن جمرد التفكري يف تقدمي التاريخ على صورة أخرى وعلى قاعدة أخرى أمر
مستنكر ألنه خيالف "حقائق العلم"!! هذا مع كون الواقع الغريب يشهد تفسريين اثنني
للتاريخ ال تفسرياً واحداً –بصرف النظر مؤقتا عن مدى الفارق اجلوهري بني التفسريين-
أحدمها هو التفسري الغريب "الليربايل" للتاريخ ،والثاين هو التفسري املادي للتاريخ!! ولكن
ذلك "املثقف" الذي صيغ صياغة غربية ،قد ينظر إىل التفسري املادي للتاريخ على أنه بدعة
مستحدثة قام هبا ماركس وأتباعه ،قد يكون فيها شيء من احلق ألهنا أوروبية على أي حال!
أما التفسري اإلسالمي للتاريخ فهو يف نظره بدعة منكرة ال أساس هلا من "البحث العلمي"
على اإلطالق!! وحسبها نكارة أهنا مل ترد يف أي مرجع أورويب من املراجع "العلمية" املعتمدة
اليت استقى منها أفكاره وتصوراته!
وال شك أن مثل هذا اإلنكار الشديد مل يعد اليوم على صورته اليت كانت من قبل،
فقد أصبحت الفكرة مألوفة عند كثري من الناس بتأثري الصحوة اإلسالمية اليت قلنا يف غري
هذا الكتاب إهنا قدر اهلل الغالب ،وإهنا العودة إىل النبض الطبيعي هلذه األمة ،العودة اليت ال
تستغرب ،وال يبحث هلا عن أسباب ،ألهنا عودة إىل اجملرى الطبيعي الذي سارت عليه أمور
هذه األمة ما يقرب من ثالثة عشر قرنا بال انقطاع .إمنا الذي كان يستغرب ،ويبحث له عن
أسباب هو االحنراف عن هذا اجملرى خالل القرن الرابع عشر من حياة األمة إىل جمرى مغاير
ال يتفق مع عقيدة األمة وال مقوماهتا الرئيسية.2

( )1ووقليال ما حيدث ذلك!
( )2انظر كتاب "واقعنا املعاصر" فصل "الصحوة اإلسالمية".
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ولكننا –وإن خف اإلنكار ،أو اختفى من ألسنة بعض "املثقفني" استحياء منهم من
الظهور مبظهر املتخلف عن جمرى الصحوة اإلسالمية -ما زلنا يف حاجة إىل دراسات
مستفيضة للتفسري اإلسالمي للتاريخ ،حىت يتعرف الناس على حقائقه التفصيلية ،بعد أن
عرفوا شيئاً عن عموامياته ،وشيئاً عن اجتاهه العام.
وهذا الكتيب ال ميكن بطبيعة احلال أن يتسع لدراسة مستوعبة للموضوع ،إمنا هو
باألحرى دعوة للمختصني لكي يقوموا هبذه الدراسة.
إمنا قصاراه أن يكون إشارة إىل القضايا الرئيسية اليت أحسب أن الدراسة املستوعبة
ينبغي أن تتناوهلا بالبحث لكي تتم للتفسري اإلسالمي مقوماته املتميزة ،اليت يتميز هبا متيزا
واضحا عن كال التفسريين الغربيني القائمني اليوم يف الساحة.
وهبذه املناسبة نقول إن التفسريين الغربيني قد ال خيتلفان كثريا يف اجلوهر ،فكالمها يف
احلقيقة تفسري "مادي" للتاريخ!! كالمها يتناول من حياة اإلنسان اجلوانب األقرب إىل عامل
املادة وعامل احلس ،ويهمل اإلنسان ال ُك َّل الذي يشمل اجلسد والروح؛ يشمل عامل الضرورة
وعامل القيم الطليقة من قيد الضرورة.
لذلك ال نستغرب حني جند كاتبا غريبا مثل "ول ديورانت" يتخذ موقف التفسري
املادي للتاريخ يف قضايا "الدين الذي أخلى مكانه للعلم" و"املرأة اليت استقلت اقتصاديا
فتحررت من قيود الدين واألخالق" و"العالقات اجلنسية احلرة بعد انقضاء العصر الزراعي
والدخول يف العصر الصناعي املتطور" ..1إىل آخر القضايا اليت يثريها يف األصل التفسري
املادي للتاريخ ،ولكن الغريب "الليربايل" يتقبلها ألهنا ال تتعارض تعارضا جوهريا مع تصوراته
عن "اإلنسان" ودوافعه وطريقة استجابته للمؤثرات الواقعية عليه!
إن هناك عاملني رئيسيني يشكالن الفكر الغريب مجلة ،ويؤثران تأثريا عميقا فيه ،بوعى
من أصحابه أو غري وعي ،مها الداروينية من جهة ،والنفور من الدين بسبب طغيان الكنيسة
وجتربها وحجرها على الفكر من جهة أخرى.2
هذان العامالن يؤثران يف الفكر األورويب كله –شرقيه وغربيه -بدرجات متفاوتة،
فيجعالنه مييل إىل إسقاط الدين من احلساب عند احلديث عن "اإلنسان" :حياته ،أو فكره،
( )1انظر كتاب "قصة احلضارة" وكتابه "مباهج الفلسفة" يف مواضع متعددة.
( ) 2انظر إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" فصل "الدين والكنيسة".
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أو تارخيه ،وجيعالنه ينظر إىل اإلنسان على أنه هناية خط التطور احليواين ،أي أنه يركز على
قاعدته احليوانية أكثر مما يركز على قاعدته اإلنسانية األصيلة.
وتفسري التاريخ اإلنساين الذي يقدمه شرق أوروبا أو غرهبا متأثر ال حمالة هبذين العاملني
–سواء وعى أصحابه ذلك وتعمدوه ،أم كانوا على غري وعي منهم وال تعمد -ألهنم حىت
هذه اللحظة ال يريدون أن يصححوا قاعدة حياهتم وال قاعدة تفكريهم اليت خربتها الكنيسة
من جهة ،والداروينية من جهة أخرى.
ومهما يكن من أمر أوروبا ،ونظرهتا إىل الدين ونظرهتا إىل اإلنسان ،فالتفسري اإلسالمي
للتاريخ شيء قائم بذاته ،ال عالقة له بالظروف اخلاصة اليت مرت هبا أوربا فحرفت نظرهتا إىل
كل أمور احلياة.
إمنا يستمد التفسري اإلسالمي للتاريخ من اإلسالم :من املقررات اإلسالمية عن الوجود
كله ،سواء الوجود اإلهلي ،أو الوجود اإلنساين ،أو الوجود املادي ،وعالقة اخلالق مبخلوقاته،
وعالقة اخللق خبالقهم ،والسنن اليت جيري هبا اهلل أمر البشر وأمر الكون املادي سواء.
هذه املقررات ربانية من جهة أن مصدرها هو كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،ولكن التطبيقات املبنية عليها بشرية ،ألهنا تعتمد على مدى فهم البشر هلذه
املقررات ،وطريقة استنباطهم ملا يستنبطون منها من تفسريات .أي أن ما نطلق عليه "التفسري
اإلسالمي للتاريخ" اجتهاد بشري ،خيطئ ويصيب ،شأنه شأن اجتهاد البشر يف استنباط
نظرية تربوية ،أو نظرية نفسية ،أو نظرية اقتصادية ،أو نظرية اجتماعية ،من املقررات الثابتة
الواردة يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وهي عرضة دائماً للمناقشة
والتصويب ككل فكر يصدر عن "اإلنسان" ،ولكنها تظل يف مجلتها ذات خصائص مميزة،
ألهنا تدور يف فلك هذه املقررات الربانية وال خترج عنها وال تصادمها ،ومن مث فهي أقرب إىل
الدقة وأقرب إىل الصواب من االجتهادات البشرية غري املنضبطة هبذه الضوابط ،اليت نرى
مناذج منها يف التفسريات األوروبية املعاصرة لقضايا الكون واحلياة واإلنسان.
*

*

*

خيتلف التفسري اإلسالمي للتاريخ عن كال التفسريين الغربيني يف نظرته املبدئية إىل
تكون يف
"اإلنسان" ،ومن مث خيتلف عنهما يف القضايا اليت تتعلق بذلك اإلنسان ،واليت ِّ
جمموعها تارخيه.
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وليس اخلالف اجلوهري بطبيعة احلال هو اخلالف يف حتديد الوقائع التارخيية .فهذه
عرضة ألن يقع اخلالف عليها دائما حىت لو احتدت مناهج املؤرخني واجتاهاهتم ،ما دام
الكثري من مرويات التاريخ ليس قطعي الثبوت وال قطعي الداللة.
إمنا اخلالف الرئيسي –حىت يف حالة االتفاق على الوقائع -هو يف أمرين رئيسيني:
تفسري الوقائع من ناحية ،وتقوميها 1من ناحية أخرى .التفسري يتناول الدوافع ،والعوامل
املؤثرة ،وطريقة تأثري هذه العوامل يف جمرى احلياة اإلنسانية ،والتقومي يتناول احلكم على
اإلجناز البشري يف أية مرحلة من مراحله بأنه خطأ أو صواب ،منحرف أو مستقيم ،رفيع أو
هابط.
فحينما يقول التفسري املادي للتاريخ إن تاريخ اإلنسان يبدأ من حبث اإلنسان عن
الطعام ،وإن األوضاع املادية واالقتصادية هي اليت تشكل فكر اإلنسان وعقائده وأمناط
سلوكه ،وحتدد املؤسسات اليت تقوم عليها حياته ،وأن هذا كله جيري من خالل "الطبقة"
ومن خالل الصراع الطبقي ،يف أطوار حتمية ال اختيار لإلنسان فيها وال قبل له باخلروج من
حمتواها.
وحينما يقول التفسري الليربايل للتاريخ إن حب اإلنسان لالستمتاع بطيبات احلياة،
ورغبته يف السيطرة واالستحواذ ،والصراع الدائر بني البشر على السيطرة واالستحواذ هو الذي
يكتب التاريخ اإلنساين ،وينشأ عنه ما ينشأ من أفكار وعقائد وأمناط سلوك ومؤسسات،
من خالل الفرد ،أو من خالل الوجود الفردي يف اجملتمع..
فإن التفسري اإلسالمي للتاريخ يقرر أن التاريخ البشري هو حتقيق املشيئة الربانية من
خالل الفاعلية املتاحة لإلنسان يف األرض بقدر من اهلل ،وحبسب سنن معينة جيري اهلل هبا
قدره يف احلياة الدنيا .والتاريخ من جهة أخرى هو سعي اإلنسان لتحقيق ذاته كلها ،ال
البحث عن الطعام فحسب ،وال املتاع والسيطرة واالستحواذ فحسب ،إمنا حتقيق كل ما
يشتمل عليه اإلنسان من طاقات وقدرات ،وتطلعات وأشواق ،إىل جانب الضرورات القاهرة
والرغبات القريبة ..وهو تاريخ الفرد واجلماعة يف ذات الوقت من خالل تشابكهما الذي ال
ينتهي ،وتدافعهما الذي ال يقف عند حد.

( )1يستخدم بع ض الكتاب كلمة "تقييم" بدال من "تقومي" يف معىن احلكم على الشيء لبيان قيمته،
ويستخدمون كلمة "تقومي" فقط مبعىن إزالة العوج ،واحلقيقة أن كال الفعلني واوي األصل.
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وهبذا يكون التفسري اإلسالمي هو األوسع واألمشل ،ويكون من مث هو األقرب إىل
الصواب.
كذلك يف قضية التقومي.
فحينما يقول التفسري املادي للتاريخ إن مربر وجود أي شيء يف حياة اإلنسان هو
وجوده ذ اته! ألن وجود كل شيء يتم مبوجب احلتمية التارخيية واحلتمية املادية ،ال يسبقها،
وال يتأخر عنها ،وال خيالفها ،ومن مث ال حيكم على شيء بأنه خطأ أو صواب ،أو منحرف
أو مستقيم ،إمنا وجوده يف طوره التارخيي وطوره املادي واالقتصادي هو الشيء الوحيد
املمكن ،ومن مث فهو الصواب عندئذ بصرف النظر عما فيه من عدل أو ظلم ،ولكن وجوده
بعد طوره التارخيي واملادي واالقتصادي هو اخلطأ الذي ينبغي تقوميه ،بصرف النظر عن أي
"قيمة" من القيم ،ألن القيم ال ثبات هلا ،إمنا هي دائما انعكاس للواضع املادي
واالقتصادي.
وحينما يقول التفسري الليربايل للتاريخ من جانبه إن مربر وجود أي شيء يف حياة
اإلنسان هو وجوده ذاته! ألن اإلنسان هو املرجع ،واإلنسان هكذا! حمكوم أبداً بضروراته،
خاضع هلا ،فاجلربية النفسية هي اليت حتكمه ،ومن مث ال حيكم على شيء من أحداث
التاريخ بأنه خطأ أو صواب ،أو منحرف أو مستقيم ،إمنا ينظر إليه على أنه واقع ،ويؤخذ
على أنه واقع! فيتقبل خبريه وشره على أنه أمر ال حميص عنه ،وليس يف اإلمكان أن يقع
غريه ..فتضيع القيم كلها ،ويضيع معها "اإلنسان"..
فإن التفسري اإلسالمي يقول إن هناك غاية ربانية من خلق اإلنسان هي أن يكون
خليفة يف األرض.
ك لِلْمالَئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي اْل َْر ِ
ض َخلِي َفةً) [سورة البقرة.]31 :
( َوإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
وإن هناك شرطا ربانيا لالستخالف:
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
اي فَالَ َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َنَ ،والذ َ
(فَإ َّما يَأْتيَ نَّ ُكم ِّمنِّي ُه ًدى فَ َمن تَب َع ُه َد َ
اب النَّا ِر ُه ْم ِف َيها َخالِ ُدو َن) [سورة البقرة.]39-38 :
َك َفرواْ َوَك َّذبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
ومن مث فإن أعمال اإلنسان كلها هلا معيار رباين توزن به ،حبسب حتقيقها هلدف
الوجود اإلنساين وشرطه أو عدم حتقيقها له ،ومن مث حيكم عليها دائما يف أي وضع من
األوضاع بأهنا خطأ أو صواب ،منحرفة أو مستقيمة ..وال تكون قط خارجة عن ذلك
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التقومي حبجة من احلجج ،ذلك أن املعايري الربانية اليت تستخدم يف التقومي ،منظور فيها إىل
كيان اإلنسان كله ،مبا يشتمل عليه من طاقات وقدرات ،وضرورات وأشواق ،وأن التكاليف
الربانية –اليت هي مناط احلكم باخلطأ والصواب ،واالستقامة واالحنراف –منظور فيها إىل
القدرة البشرية ،وما منح اإلنسان من وعي وإرادة وفاعلية:
ت) [سورة البقرة:
ت َو َعلَْي َها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
ف اللّهُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َسبَ ْ
(الَ يُ َكلِّ ُ
.]286
وبذلك كله يصبح للوجود اإلنساين معناه ،وللتاريخ اإلنساين معناه ..وهو معىن يف
احلقيقة ال ينقطع بانقطاع احلياة الدنيا ،إمنا ميتد إىل يوم البعث واجلزاء:
(أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثاً َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َال تُ ْر َجعُو َن) [سورة املؤمنون.]115 :

السماء و ْاْلَرض وما ب ي نَ هما ب ِ
َِّّ ِ
َّ ِ
ين
اطالً ذَلِ َ
( َوَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ين َك َف ُروا فَ َويْ ٌل للذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
َك َف ُروا ِم َن النَّا ِر) [سورة ص.]27 :

ب ِْ
ك نُطْ َفةً ِّمن َّمنِ ٍّي يُ ْمنَى ،ثُ َّم َكا َن َعلَ َقةً
نسا ُن أَن يُ ْت َر َك ُس ًدى ،أَلَ ْم يَ ُ
س ُ
اإل َ
(أَيَ ْح َ
ك بَِق ِ
َّ
اد ٍر َعلَى أَن يُ ْحيِ َي
س َّوى ،فَ َج َع َل ِم ْنهُ َّ
س ذَلِ َ
فَ َخلَ َق فَ َ
الزْو َج ْي ِن الذ َك َر َو ْاْلُنثَى ،أَلَْي َ
ال َْم ْوتَى) [سورة القيامة.]40-36 :
*

*

*

التفسري اإلسالمي للتاريخ يف احلقيقة هو املقابل للتفسري اجلاهلي للتاريخ ،سواء منه
التفسري املادي ،أو التفسري الليربايل ،الذي يسقط من حسابه اهلل واليوم اآلخر ،ويقتطع من
حياة اإلنسان فرتة يدرسها بعيدا عن اهلل ،بينما هي يف احلقيقة غري منقطعة عن اهلل ال يف
واقعها احلاضر ،وال يف منشئها الذي خرجت منه ،وال يف مصريها الذي تئول إليه ..ومن مث
ختتل بني يديه كل القيم واملعايري ،ويصبح تفسريا ناقصا ال يقدر على التفسري..
وأشد ما يعجز التفسري اجلاهلي للتاريخ عن تفسريه هو اإلسالم!
كيف ظهر؟ كيف غري من حياة الناس ما غري؟ كيف أنشأ جمتمعا جديدا كل اجلدة يف
قيمه ومفاهيمه وإجنازاته؟ كيف امتد هبذه السرعة اخلاطفة فشمل هذه املساحة الواسعة من
األرض ،وهذه األلوف املؤلفة من القلوب؟ كيف أقام العدل الرباين واقعا مشهودا يف
األرض؟ كيف قضى هبذه السرعة على الشرك واخلرافة من حياة الناس ورفعهم إىل عبادة اهلل
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احلق؟ كيف منح اهلل املستعبدين وجودا إنسانيا متحررا ،وكيف أطلق العقول املستعبدة ترتاد
الكون لتعرف احلق ،وتتعلم ،وتعلم؟
كل حماولة لتفسري هذه الظاهرة تسقط من حساهبا قدر اهلل ومشيئته ،وتفسر األمر من
زاويته البشرية وحدها ال تفسر احلقيقة ،إذ احلقيقة أنه وحي من عند اهلل ورسواله أرسل هبا
رسول ،فعلت فعلها يف نفوس البشر حني استجابوا هلا هذه االستجابة الفذة بقدر من اهلل.
وكل حماولة لتفسريها على أساس احلتمية التارخيية أو احلتمية املادية ال تفسر شيئاً على
اإلطالق ..فإن شيئاً مل يتغري يف اجلزيرة العربية –وال يف الدنيا كلها يومئذ -ميكن أن يفسر
كل ما جاء به اإلسالم من إزالة القداسة عن البشر مجيعا حكامهم وحمكوميهم ،ونزع حق
التشريع منهم ورده إىل اهلل ،ومن حترير الناس من عبودية بعضهم لبعض برد العبودية كلها هلل،
ومن حترير املرأة ورد إنسانيتها املسلوبة إليها دون طلب منها وال استقالل اقتصادي يؤدي إىل
التحرر ،ومن وضع مبدأ مسؤولية احلاكم عن كل فرد يف الدولة ،ومبدأ التكافل يف اجملتمع،
ومبدأ التحاكم إىل شريعة واحدة لألغنياء والفقراء ،ليست من صنع األغنياء وال من صنع
الفقراء ..ومبدأ ..ومبدأ ..ومبدأ ..مما أتى به اإلسالم غري مسبوق ،ومل تعرف البشرية بعضه
إال بعد قرون!
إمنا الذي يفسر هذه الظاهرة بسهولة هو التفسري اإلسالمي للتاريخ! ألنه يفسر أحوال
البشر مجيعا يف رفعتهم وهبوطهم ،وإقباهلم وإدبارهم ،وإمياهنم وكفرهم ،واستقامتهم
واحنرافهم ،حبسب ما ّبني اهلل يف كتابه املنزل ،ويف سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،كما
يدخل يف حسابه عامل الغيب وعامل الشهادة سواء.
*

*

*

وحيتفل التفسري اإلسالمي للتاريخ احتفاال خاصا بفرتات اهلدى يف احلياة البشرية –
وخباصة فرتة الرسالة اخلامتة -بقدر ما يغفل التفسري اجلاهلي عن عمد هذه الفرتات.
حيتفل هبا ألهنا متثل اإلنسان يف أرفع حاالته ،وأكثر حاالته استقامة مع هدف وجوده
وشرط استخالفه ،ومن مث فهي أروع إجنازاته يف األرض.
أما اجلاهليات –وما أكثرها يف التاريخ -فإن التفسري اإلسالمي للتاريخ يسجلها كما
هي يف واقعها ،ال ينقص شيئاً من إجنازاهتا املادية ،وال إجنازاهتا العلمية ،وال إجنازاهتا اإلدارية،
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وال إجنازاهتا احلربية ..ولكنه يسجلها على أهنا جاهليات ..وتلك حقيقتها يف ميزان اهلل،
بكل إجنازاهتا األرضية اليت ال تبتغي هبا وجه اهلل ،وال تلتزم فيها مبا أنزل اهلل:
ِ َّ ِ
(أ ََولَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َكانُوا أَ َش َّد ِم ْن ُه ْم
ض فَيَنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِ
وها وجاءتْ هم رسلُهم بِالْب يِّ نَ ِ
ات فَ َما َكا َن اللَّهُ
ض َو َع َم ُر َ
اروا ْاْل َْر َ
وها أَ ْكثَ َر م َّما َع َم ُر َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ
قُ َّو ًة َوأَثَ ُ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
السوأَى أَن َك َّذبُوا
َسا ُؤوا ُّ
ين أ َ
س ُه ْم يَظْل ُمو َن ،ثُ َّم َكا َن َعاقبَةَ الذ َ
ليَظْل َم ُه ْم َولَكن َكانُوا أَن ُف َ
بِآي ِ
ات اللَّ ِه َوَكانُوا بِ َها يَ ْستَ ْه ِزئُون) [سورة الروم.]10-9 :
َ
فكوهنم أثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمرها غريهم ليس هو الذي يرفعهم يف ميزان
اهلل ما دام مقرونا بتكذيب الرسل وعدم التصديق بآيات اهلل .وهم جاهليون مهما أثاروا
األرض ومهما عمروها ،حىت يؤمنوا باهلل وحده ،وحيكموا شريعته وحدها ،عندئذ فقط تزول
عنهم صفة اجلاهلية حني يدخلون يف حكم اهلل:
(أَفَح ْكم ال ِ ِ ِ
َح َس ُن ِم َن الل ِّه ُح ْكماً لَِّق ْوٍم يُوقِنُو َن) [سورة املائدة:
ْجاهليَّة يَ ْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
ُ َ َ
.]50
*

*

*

من أجل ذلك ال يقسم التفسري اإلسالمي للتاريخ األمم تقسيما مبدئيا إىل أمم
متقدمة وأمم متخلفة حبسب اإلجناز املادي والعلمي ،وال إىل أمم قوية وأمم ضعيفة حبسب
اإلجناز احلريب والسياسي ،إمنا يقسمها مبدئيا إىل فريقني رئيسيني :أمم كافرة وأمم مؤمنة،
حبسب التقسيم الرباين:
( ُهو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم فَ ِمن ُكم َكافِر وِمن ُكم ُّم ْؤِمن واللَّهُ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير) [سورة
َ
ْ
َ َ
ٌ َ
ْ ٌ َ
َ
التغابن.]2 :
مث جتيء بعد ذلك كل التقسيمات األخرى ،من تقدم وختلف حبسب اإلجناز املادي
والعلمي ،وقوة وضعف حبسب اإلجناز احلريب والسياسي ..اخل.
وكلها داخلة يف احلساب ،ولكن مع مراعاة أمرين رئيسيني :األول :أن القيمة األوىل
والكربى يف ميزان اهلل –وهو امليزان الذي يزن به التفسري اإلسالمي للتاريخ –هي لإلميان
والكفر ،قبل كل معيار آخر.
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والثاين :أن اإلميان الصحيح –حبسب املفهوم اإلسالمي الصحيح 1-يستتبع حتما أن
تسعى األمة إىل حيازة كل وسائل القوة والتمكن ،املتعلقة باإلجناز املادي والعلمي ،واحلريب
والسياسي ..إخل ،وإال فهي مقصرة يف دينها ذاته .فليس الوضع الصحيح لألمور أن يكون
اإلميان بديال من وسائل القوة وال أن تكون وسائل القوة بديال من اإلميان .إمنا تكون األمة
يف وضعها األمثل حني تكون مؤمنة قوية يف ذات الوقت ،ال مؤمنة ضعيفة ،وال قوية منكرة،
فكالمها اختالل ال يرضى به اهلل.
ومن املمكن –يف التاريخ -أن توجد أمة مؤمنة يف دور التكوين مل تستكمل بعد كل
أدوات القوة والتمكن ،فهذا ظرف خاص ال يقاس به وضعها النهائي ،إمنا يقاس وضعها
النهائي حني تتاح هلا الفرصة الزمنية الالزمة الستكمال التكوين ..ولكن حىت يف مثل هذه
احلالة –اليت كانت عليها األمة اإلسالمية مثلها يف سنواهتا األوىل -فاملقياس هو املقياس:
اإلميان أوال ،مث بقية املعايري بعد ذلك .والذي حيسم هذه القضية هو املقارنة بني جيل
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،واجليل املعاصر الذي ميأل وجه األرض ..جيل بلغ القمة يف عامل
القيم –املستمدة من اإلميان الصحيح -مع أدىن حد من اإلجنازات املادية عرف يف التاريخ،
وجيل بلغ القمة يف اإلجناز املادي والعلمي والتقين ،مع أدىن حد من القيم عرف يف
التاريخ ..فأي اجليلني هو الذي حق حقيقة "اإلنسان" وأي اجليلني هو الذي تصبو البشرية
إىل مثله!
وعلى أي حال فإن اإلجناز املادي متاح "لإلنسان" عامة بقدر ما جيتهد يف طلبه،
ولكن العربة مبا ميأل قلب هذا اإلنسان.
فأما إن كان مؤمنا فإنتاجه هو احلضارة..
وأما إن كافرا فقصاراه أن ينشى "حضارة جاهلية" إن صح التعبري .حضارة ال حتقق
هدف الوجود اإلنساين حتقيقا كامال ،وليست كذلك مقبولة عند اهلل..
*

*

*

ولقد قصدت هبذا الكتيب أن يكون مدخال لدراسة التفسري اإلسالمي للتاريخ ،وأن
يكون يف الوقت ذاته دعوة للمؤرخني املسلمني أن يعيدوا كتابة التاريخ البشري من زاوية
الرصد اإلسالم ية املتميزة ،إلزالة التناقض القائم اليوم بني عقيدة األمة وبني دراستها للتاريخ،
( ) 1انظر مفهوم ال إله إال اهلل ومفهوم العبادة من كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح.
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وهو تناقض حيدث ازدواجا يف الشخصية يؤدي يف النهاية –كما هو معلوم يف علم النفس-
إىل اختالل الشخصية وفقدان ترابطها.
ففي درس الدين يتعلم الدارس أن الشرك والوثنية ختلف يف الفكر ،وختلف يف
اإلنسانية ،واحنراف عن اهلدف الذي خلق اإلنسان من أجله ،وهو عبادة اهلل وحده دون
شريك:
اإلنس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
(وما َخلَ ْق ُ ِ
ون) [سورة الذاريات.]56 :
ت الْج َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
ويف درس التاريخ جيد الدارس إشادة ضخمة بالوثنية الرومانية ،والوثنية اإلغريقية،
والوثنية الفرعونية ،والوثنية العربية ،على أهنا حضارات مألت ساحة التاريخ باألجماد ،ورفعت
اإلنسان إىل قمم من الفكر واإلنسانية ال تعدهلا قمم.
ومن هنا ينشأ ازدواج الشخصية ،وازدواج النظرة إىل األمور ،ويتحري الدارس :أيهما
أصدق؟ أي املعيارين هو الصحيح؟ وقد يتابع التفكري ،وقد يكف عنه وينشغل بقضايا
أخرى ..ولكن يظل ازدواج الرؤية قائما يف نفسه ،وقد ينتهي به كما انتهى عند كثري من
"املثقفني" إىل أن نظرة الدين خاصة بالدين ،وال عالقة هلا بالعلم ،وال عالقة هلا بواقع احلياة،
وأن العلم واحلياة الواقعية حيكمهما معيار آخر ..واملعياران ال يلتقيان! وهذا هو ذات املوقف
الذي وقفه "املثقف" األورويب من قبل ،وانتهى به إىل هجر الدين ،وإخراجه هنائيا من
الساحة ،أو حصره يف نطاق املشاعر الوجدانية اليت تذهب جفاء وال متكث يف األرض!
وإذا كان هذا قد وقع يف دين الكنيسة بسبب املواقف اخلاطئة اليت وقفتها الكنيسة
األوروبية ،فهو غري جائز يف دين اهلل ..واملزية الكربى للمسلم هي توحد اجتاهه ،وتوحد
أمناط سلوكه العقلي والعملي والروحي ،ألن مرجعها مجيعا هو املنهج الرباين الشامل ،الذي
يشمل جوانب احلياة كلها ويربطها برباط واحد.
وحني يصحح منهاج دراسة التاريخ فلن تتغري الوقائع التارخيية –كما سبق أن بينا-
فاملسلم أحرص الناس على ذكر احلق وحتريه ،وإمنا سيتغري التفسري ،ويتغري التقومي ،فتصبح
كلها منبثقة من أصل واحد ،ومتجهة وجهة واحدة ،ويعود للدارس املسلم توحد شخصيته
وترابطها ،الذي فقده بتأثري الغزو الفكري خالل قرنه األخري.
*
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وقد تناوت بالدراسة املوجزة يف هذا البحث جمموعة من املقومات اليت يقوم عليها
التفسري اإلسالمي للتاريخ:
* ما اإلنسان؟ ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما الذي تفرد به عن غريه من الكائنات؟ ما دوره
يف األرض؟
* ما العالقة بني قدر اهلل الذي له الفاعلية يف الكون واحلياة واإلنسان ،وبني فاعلية
اإلنسان يف األرض؟
* ما السنن الربانية اليت حتكم احلياة البشرية؟
* ما موقف اإلنسان من الضغوط املادية واالقتصادية والنفسية اليت يتعرض هلا؟
* ما طبيعة الصراعات القائمة يف األرض؟ وملن تكون الغلبة فيها؟
يقوم به اإلجناز البشري؟
* ما املعيار الذي ّ
* ما العالقة بني دور الفرد ودور اجملتمع؟ وأيهما الذي يكتب التاريخ؟
* ما الثابت وما املتطور يف احلياة البشرية؟
فإذا أدى البحث مهمته يف بيان موقف التفسري اإلسالمي من هذه القضايا ،ويف دعوة
املختصني أن يقوموا بالدراسة املستوعبة املطلوبة ،فهذا حسيب منه ،وباهلل التوفيق.
حممد قطب
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ما اإلنسان؟
لعل أهم ما يبحث فيه التفسري اإلسالمي للتاريخ –بل أي تفسري للتاريخ -هو
"اإلنسان" :ما طبيعته؟ ما تكوينه؟ ما مميزاته؟ ما دوره على األرض؟
بل إن هذه هي نقطة البدء يف أية دراسة ذات مغزى لتاريخ اإلنسان .ذلك أننا إذا مل
نتعرف على حقيقة اإلنسان ،فلن يتسىن لنا أن نفهم تارخيه ،ولن نعرف كيف نفسر
تصرفاته ،وال كيف حنكم عليها .وهذا التفسري ،وهذا احلكم هو العمل احلقيقي الذي
يهدف إليه املؤرخ من كتابة التاريخ ،وإال فسيظل عمله جمرد سرد جملموعة من األقاصيص ال
رابط بينها ،وال هدف هلا إال تزجية الفراغ!
إن التاريخ يدرس للعربة ..ليضيف إىل جتارب اإلنسان الذاتية جتارب غريه من البشر
خالل القرون .ومن خالل رؤية حركة البشر عرب التاريخ ،وحماولة تفسريها واحلكم عليها،
يشعر اإلنسان أنه صار أكثر خربة ،وأوسع قاعدة ،وأعمق فكرا ،وأكثر أصالة ،وأوضح
انتماء مما كان من قبل وهو حمصور يف جتربته الذاتية الفردية.
واإلنسان –بعد -هو الكائن الوحيد الذي له تاريخ ،والذي تنمو مداركه وتتسع من
خالل دراسته للتاريخ.
إن الكائنات األخرى ال "تعقل" جتربتها على األرض ،وبالتايل ال ينقلها جيل منها إىل
جيل نقال واعيا تتسع به مداركها يف مواجهة ما يعرتضها من الظروف .باإلضافة إىل حقيقة
أخرى ،هي أن جتربة تلك الكائنات –إن صح أن هلا جتربة على اإلطالق ،إذ التجرية قرينة
الوعى -هي هي ،أو تكاد تكون هي هي خالل القرون املتعاقبة ،ليس فيها جديد يؤبه له،
وينتفع فيه بعربة التاريخ.
فاحلمار األول ال يفرتق كثريا عن احلمار األخري ،ال يف طعامه ،وال عاداته ،وال درجة
ذكائه ،وال يف تصرفاته املختلفة ،فضال عن كون الفروق الفردية بني أفراد نوعه ضئيلة إىل
أكرب حد ،وفضال عن كونه تصرفاته متليها الغريزة وال جمال فيها لالختيار .وإن بدا لنا أحيانا
أنه خيتار ،فخياراته –احملدودة النطاق -حمكومة بالغريزة يف النهاية ،ليس فيها إرادة حقيقية
وال وعي.
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ومن مث فإن احلمار ليس له تاريخ! ومثله بقية الكائنات حىت القردة العليا اليت يقول
دارون إن واحد منها هو اجلد األعلى لإلنسان.1
أما اإلنسان فهو من مبدأ حياته كائن له تاريخ...
ليس ذلك فقط ألنه دون تارخيه بالفعل بصورة من صور التدوين ..بالرسم على جدران
الكهوف أو بالكتابة على اجلدران أو األوراق ،ولكن قبل ذلك ،ألنه الكائن ذو الوعي الذي
يعقل جتربته على األرض ،ويضيف إليها على الدوام من خالل احتكاكه بالكون املادي ،أو
احتكاكه مع غريه من أبناء جنسه .ومن خالل تراكم التجربة تنشأ له مواقف جديدة،
فيتكون له تاريخ..
ومن جهة أخرى فإن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي له "إنتاج" ..سواء كان إنتاجه
يف عامل املادة ،أو يف عامل الفكر ،أو يف عامل الروح ..ومن خالل تنوع إنتاجه وتعاقبه يتكون
له تاريخ..
*

*

*

نقطة البدء إذن هي اإلجابة عن هذا السؤال :ما اإلنسان؟
وعلى بساطة السؤال ،وكونه يبدو ألول وهلة بدهية ال حتتاج إىل سؤال ،فإن شيئا كثريا
يتوقف على إجابته ،وإن كثريا من االختالف القائم يف األرض بني فكر وفكر ،ومنهج
ومنهج –يف جماالت احلياة املتعددة -قد نشأ أصال من االختالف على إجابة السؤال.
ومهما يكن من أمر هذا اخلالف يف ميادين املعرفة املتنوعة ،ويف ميادين التطبيق الواقعي
لثمار املعرفة ،فرمبا كان على أشد صوره يف جمال الرؤية التارخيية ،حيث تتأثر الرؤية تأثرا كبريا
ومباشرا مبعرفة حقيقة اإلنسان ،أو مبا يتخيله املؤرخ من هذه احلقيقة ،سواء كانت تصوراته
عنها واضحة يف ذهنه ،حاضرة يف وعيه ،وهو يقوم بعملية التفسري وعملية التقومي ،أم كانت
مستسرة يف باطن فكره ،توجه أفكاره من حيث ال يشعر يف أثناء عملية التفسري وعملية
التقومي.
( )1اهو الشمبانزي أو الغوريال كما تقول الداروينية!! (أي مع استبعاد العائلتني الباقيتني ومها اجليبون
واألورانج أوتانج) والداروينيون يرجحون أن يكون هو الشمبانزي وإن كانوا ال يستبعدون الغوريال بصورة
قطعية .وهناك بطبيعة احلال نظريات علمية أخرى ترفض الفرض الدارويين من أساسه..
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ولنلق شيئاً من الضوء على القضية..
فحني يكون اإلنسان يف التصور الدارويين الذي حيكم فكر أوروبا اليوم هو هناية خط
التطور احليواين ،وصل إىل وضعه احلايل دون قصد من أحد وال غاية ..وإمنا بتأثري الظروف
املادية البحتة اليت جعلته ينتصب على قدميه ليقطف مثار األشجار ،فاعتمد رأسه على
جذعه بدال من أن يكون معلقا يف اهلواء متدليا من عنقه ،فأتيح ملخه أن ينمو ،فتعلم
الكالم وصار يفكر .ومن مث صار إنساناً..
حني يكون هذا هو التصور عن اإلنسان ،فهل يعقل أن يكون حلياة ذلك اإلنسان
غاية؟! وهل يعقل أن تكون األخالق جزءا من تكوينه الذايت؟ أو جزءا من مقومات حياته؟
وهل يكون احلكم األخالقي هو املرجع يف الرؤية التارخيية اليت تتابع وجوده على األرض،
وتفسر مراحل ذلك الوجود؟!
بل هل يتصور أن يكون هلذا املخلوق التزام حنو خالقه –أيا كان تصورهم خلالقه-1
وهل يرد على اخلاطر أن يرسل اهلل –إن اعرتفوا به -رسالً هلدايته ،وكتباً لتعليمه ،وأن يبعثه
ذات يوم ليحاسبه على ما عمل يف أثناء حياته؟! أم يكون تفسري الدين –وهو واقع تارخيي
ال سبيل إىل إنكاره -أنه شيء صنعه اإلنسان لنفسه -بتأثري عوامل معينة مرت به يف
حياته -ويكون تفسري األخالق -وهي كذلك واقع تارخيي ال سبيل إىل إنكاره -أهنا أمور
تواضع الناس عليها لتيسري وجودهم املشرتك على األرض حلماية بعضهم من عدوان بعض..
ويف احلالني يكون الدين واألخالق صناعة بشرية حبتة ،يشكلها اإلنسان حسب ظروفه
وحاجاته ،وهي رهن مشيئته ،إذا شاء أبقاها ،وإذا شاء استغىن عنها ،وقد عن له يف آخر
طور من أطواره على األرض ،أن يلغي الدين مجلة ،وأن يعدل األخالق مجلة ،وذلك من
حقه وال تثريب عليه فيه؟!
وحني يكون اإلنسان يف التصور األورويب املعاصر إهلا متصرفا –وهذا من التناقضات
الواقعية القائمة يف اجلاهلية املعاصرة ،حيث تراه مرة بعني الداروينية حيوانا ممتدا يف نسبه إىل
واحد من القردة العليا األربع ،2وتراه تارة أخرى على ضوء منجزاته العلمية والتكنولوجية إهلا
( )1يقول دارون (الطبيعة ختلق كل شيء وال حد لقدرهتا على اخللق).
Nature creats everything and there is no limit to its creativityويقول
املاديون إن املادة أزلية أبدية متطورة وإن اإلنسان هو أعلى تطور للمادة.
( )2هي الشمبانزي والغوريال واجليبون واألورانج أو تانج كما سبقت اإلشارة يف هامشة سابقة.
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متصرفا يصنع نفسه كما يشاء ،ويصنع حياته كما يشاء -1حني يكون هذا هو التصور فهل
حياسب اإلله على عمل من أعماله فيقال له إن هذا خطأ وهذا صواب؟ أم أن
يعقل أن َ
أعماله كلها تصبح صوابا وتصبح مربرة جملرد صدورها عنه؟!
وهل يعقل أن خيضع هذا اإلله إلله؟ أو أن يستجيب ألوامره ونواهيه؟ أم يكون املنطقي
مع هذا التصور أن يقال إن اإلله الذي عبده اإلنسان ردحا من الزمن ،كان شيئا من
تصوراته اخلاصة بسبب من مالبسات خاصة مرت به ،وإنه اآلن –بعد أن تعلم وسيطر على
البيئة -قد حترر من ذلك الوهم الذي عرقل تقدمه فرتة من الزمن وأصبح طليقا يصنع بنفسه
ما يشاء -بعد أن أخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل يف عصر العجز واجلهل على
عاتق اهلل ،ومن مث أصبح هو اهلل! .2ويكون املنطقي أن يقال إن األخالق أمر نسيب دائم
التغري ،فهي يف كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسان تصاغ صياغة تناسب أحواله وظروفه
ومالبسات ه ،مث تتغري وتتغري وتتغري مع كل تغري جديد يصيب أحواله وظروفه ومالبساته ،مث
تتغري وتتغري وتتغري مع كل تغري جديد يصيب أحواله ومالبساته ،حىت يصل إىل مرحلة يفتت
فيها كل أخالقياته القدمية ويلقي هبا يف البحر ،ويصطنع أخالقا جديدة ليس فيها أخالق؟
من هنا يتضح لنا كيف يتسق التفسري املادي للتاريخ بقسميه (الشرقي والغريب) مع
تصور القوم لإلنسان .ويتضح لنا كيف أن االحنرافات اليت حنسبها جزئية يف ذلك التفسري
ليست جزئية يف احلقيقة ،وال هي عارضة حبيث ميكن التجاوز عنها ،إمنا هي أصيلة فيه،
نابعة من نقطة مركزية يف بنيانه األساسي ،هي نظرته املبدئية لإلنسان.
وحني نعيد قراءة التاريخ الذي تقدمه لنا أوروبا على ضوء هذه احلقيقة ال نعجب حني
نرى اإلشادة الضخمة باجلاهليات الفرعونية والرومانية واإلغريقية وغريها ..ونرى يف الوقت
ذاته "التعتيم" على فرتات اهلدى يف حياة البشرية.
إنه أمر ال يأيت جزافا! وال هو هوى شخصي هلذا املؤرخ أو ذاك ..إمنا هو اجتاه عام له
منشؤه يف حياهتم ،وله تفسريه يف أفكارهم ومعتقداهتم ..نابع كله من نظرهتم األساسية
لإلنسان.

( )1انظر كتاب (اإلنسان يصنع نفسه) و(اإلنسان يقف وحده) Man Makes Himself.
 ،Man Stands Aloneومها من تأليف اجلاهلية األوربية املعاصرة!
( )2هذه أقوال جوليان هكسلي يف كتابه (اإلنسان يف العامل احلديث).
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حقيقة إن النفور من الدين الذي أورثتهم إياه الكنيسة األوروبية بفظاظتها ومحاقاهتا له
تأثريه اخلفي أو الواعي يف إشادهتم بتلك اجلاهليات الوثنية –مكايدة للكنيسة وإهلها الذي
استعبدت بامسه الناس! -وله تأثريه كذلك يف التعتيم على فرتات اهلدى ،والتقليل من شأهنا،
وحماولة إسقاطها من التاريخ ،لذات اهلدف وهو مكايدة الكنيسة ،وحماولة اإليهام بأن املعىن
الرئيسي الذي كانت الكنيسة تقف من أجله –وهو الدين -أمر ال وزن له يف تاريخ البشرية!
كل ذلك حقيقة ،وهو يكفي وحده لتفسري مسلكهم يف التفسري التارخيي ..ولكن
حني تضاف إليه احلقيقة األخرى اخلاصة بتصورهم حلقيقة اإلنسان ،وهي يف تصورهم أهم
وآكد ،يصبح األمر واضحا متاما ،وال يصبح شيء مما يقولونه يف تأرخيهم موضع العجب أو
االستغراب .ويصبح موقف "الطيبني" منا ،الذين يعتقدون أن املنهج الغريب منهج "علمي"
سليم يف أثوله ولكن به "بعض" االحنرافات اليت ميكن أن نتالفاها حنن أو نتجاوز عنها..
يصبح هذا املوقف يف حاجة إىل تعديل جذري على ضوء هذه احلقيقة وتلك..
*

*

*

ال بد أن نبدأ من هذه النقطة املبدئية ..ما اإلنسان؟
وحني ننطلق من هذه النقطة نقع مع املنهج الغريب يف إشكال آخر ..إذ أنه :من أين
نستمد معرفتنا باإلنسان؟
يقول املنهج "العلمي" الغريب إنه ال جيوز لنا أن ننطلق من مقررات مسبقة يف حبثنا عن
أية حقيقة من احلقائق –مبا يف ذلك حقيقة اإلنسان -إمنا نبدأ من مشاهدتنا احملسوسة ،من
جتربتنا "املعملية" من دراستنا املوضوعية" ،مث ننتهي إىل النتائج اليت تؤدي بنا إليها هذه
التجربة املعملية املوضوعية.
وحني نتعامل مع املادة يكون هذا املنهج صحيحا متاما .ولنذكر أن أوروبا قد تعلمت
هذا املنهج أول مرة من املسلمني يف األندلس والشمال اإلفريقي وغريمها من أماكن العلم.
حيث كان املسلمون هم الذ ين أنشأوا املنهج التجرييب يف البحث العلمي أول مرة ،بعد إذ
كان العلم على يد اإلغريق نظريا فلسفيا ال يتجه إىل التجريب.
وحني نتعامل مع احليوان يكون هذا املنهج صحيحا كذلك ..وذلك ألن املادة واحليوان
يستجيبان بصورة واحدة تقريبا يف الظروف املتماثلة ،حبيث نستطيع أن نستخرج من
التجارب املتعددة قانونا نركن إليه يف تفسري سلوك املادة وسلوك احليوان .وإن كان العلم ذاته
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هو الذي قرر يف الفرتة األخرية أنه ال حتمية يف ذلك القانون حىت مع املادة كما كان العلماء
يتومهون من قبل وهم يتحدثون عن "حتمية القوانني الطبيعية" ،وإمنا هي احتماالت بعضها
أقوى من بعض فاالحتمال (أ) أقوى من االحتمال (ب) واالحتمال (ب) أقوى من
االحتمال (ج) وهكذا.
وإذا كان قانون االحتماالت قد أص بح يف نظر العلماء هو األليق يف التعامل مع املادة،
فهو بالنسبة للحيوان أوجب ،ألن احليوان ال يستجيب بصورة واحدة متاما يف كل حالة .وإن
كانت دائرة االختالف حمدودة يف النهاية حبدود قريبة ،حبيث نستطيع أن نطمئن إىل التجربة
املعملية يف استنباط القانون الذي يفسر سلوك احليوان.
أما اإلنسان فهو خيتلف اختالفا جذريا عن كل من املادة واحليوان .واستمع إىل هذا
الرجل الدارويين امللحد وهو يتحدث عن "تفرد اإلنسان".
يقول "جوليان هكسلي" يف كتاب "اإلنسان يف العامل احلديث"" :وبعد نظرية دارون مل
يعد اإلنسان مستطيعا جتنب اعتبار نفسه حيوانا ،ولكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا،
ويف حاالت كثرية ال مثيل هلا ،وال يزال حتليل تفرد اإلنسان من الناحية البيولوجية غري تام.
"وأوىل خصائص اإلنسان الفذة وأعظمها وضوحا قدرته على التفكري التصويري ،وإذا
كانت تفضل استخدام عبارات موضوعية فقل :استخدام الكالم الواضح..
"ولقد كان هلذه اخلاصية األساسية يف اإلنسان نتائج كثرية ،وكان أمهها منو التقاليد
املتزايدة.
"ومن أهم نتائج تزايد التقاليد –أو إذا شئت -من أهم مظاهره احلقيقية ما يقوم به
اإلنسان من حتسني فيما لديه من عدد وآالت..
"وإن التقاليد والعدد هلي اخلصائص اليت هيأت لإلنسان مركز السيادة بني الكائنات
احلية ..وهذه السياد ة البيولوجية يف الوقت احلاضر خاصية من خواص اإلنسان الفذة ..ومل
يتكاثر اإلنسان فحسب ،بل تطور ،ومد نفوذه ،وزاد من تنوع سبله يف احلياة..
"ولقد أدى الكالم والتقاليد والعدد إىل كثري من خواص اإلنسان األخرى اليت ال مثيل
هلا بني املخلوقات األخرى ..ومعظمها واضح معروف .ولذلك أرى عدم التعرض هلا حىت
أنتهي من التحدث عن اخلواص غري املعروفة كثريا ،ألن اجلنس البشري –كنوع -فريد يف
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صفاته البيولوجية اخلالصة .ومل تلق تلك الصفات من العناية ما تستحق ،سواء من وجهة
نظر علم احليوان ،أو من وجهة نظر علم االجتماع.
" ..فإن اإلنسان ال مثيل له بني احليوانات الراقية يف طريقة تطوره.
"وإن خاصية اإلنسان اجلوهرية ككائن حي مسيطر هلي التفكري املعنوي..
"جيب أال يعزب عن بالنا أن الفرق بني اإلنسان واحليوان يف العقل أعظم بكثري مما يظن
عادة..
" ..وهلذه الزيادة يف املرونة نتائج أخرى سيكولوجية يتناساها رجال الفلسفة العقلية.
" ..وهذه اخلواص اليت امتاز هبا اإلنسان –واليت ميكن تسميتها نفسية أكثر منها
بيولوجية -تنشأ من خاصة أو أكثر من اخلواص الثالث اآلتية:
"األوىل :قدرته على التفكري اخلاص والعام.
"الثانية :التوحيد النسيب لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك عند احليوان.
"الثالثة :وجود الوحدات االجتماعية مثل القبيلة واألمة واحلزب والكنيسة (يقصد
اجلماعة الدينية) ومتسك كل منها بتقاليدها وثقافتها.
" ..ولكن ال يكفي هنا أن حنصى بعض أوجه النشاط ..ففي احلقيقة أن معظم أوجه
نشاط اإلنسان وخواصه نتائج ثانوية خلواصه األصلية .ولذلك فهي مثلها فذة من الناحية
البيولوجية.
"مث إن التخاطب واأللعاب املنظمة والتعليم والعمل بأجر وفالحة البساتني واملسرح
والضمري والواجب واخلطيئة والذلة والرذيلة والندم ،كلها نتائج ثانوية (خلصائصه األصلية).
والصعوبة يف الواقع هي إجياد نشاط لإلنسان ال يكون فريدا .بل إن الصفات األساسية
البيولوجية مثل األكل والنوم واالختالط اجلنسي زينها اإلنسان بكل احملسنات الفريدة.
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"وقد يكون لتفرد اإلنسان نتائج ثانوية أخرى مل تستغل بعد ..وبذلك قد يكون
1
اإلنسان فريدا يف أحواله أكثر مما نظن اآلن"..
فإذا كان هذا هو قول الداروينية احلديثة  Neo Darwinismيف تفرد اإلنسان،
فالذين ال يؤمنون بالداروينية أصال يف تفسريها لإلنسان أوىل أن يثقوا أن اإلنسان كائن
متفرد ،ال تنطبق عليه قوانني املادة وال قوانني احليوان .فكيف نتعرف على حقيقته؟
هل يصلح معه أن نذهب به إىل املعمل بغري مقررات مسبقة مث ننتظر نتيجة التجربة
لنستخرج منها قانونا نفسر به سلوكه وفكره وحياته وتارخيه؟!
إنه ال بد لنا يف احلقيقة أن نقف عدة وقفات..
نقف أوالً لنسأل :ما القدر الذي ميكن للمعمل أن يتناوله من حياة اإلنسان وفكره
وسلوكه؟
يستطيع املعمل –مع شيء من التجاوز -أن يقيس درجة ذكائه ،وأن يقيس درجة
حتم له للجهد ،وأن يقيس معامل التعب عنده ،وأن يقيس تأثري التعذيب البدين والنفسي
والعصيب يف تغيري أفكاره 2وأن يقيس ردود الفعل العكسية لبعض املؤثرات ..ولكن كيف
يقيس املعمل قيمه؟ وأخالقه؟ وأفكاره اجملردة؟ وأشواقه الطليقة من قيود الضرورة؟
وأيهما هو "اإلنسان" يف حقيقته؟
فلنسلم مبدئيا أن اإلنسان هو جمموع هذه وتلك ..ولكن أي اجلوانب منه هي اليت
تشكل اجلوهر اإلنساين احلقيقي الذي له الثقل يف اإلنتاج احلضاري الذي تفرد به اإلنسان
بني مجيع الكائنات؟

( )1ترمجة حسن خطاب ،ومراجعة الدكتور عبد احلليم منتصر من منشورات األلف كتاب ،وزارة التعليم
العايل القاهرة .مقتطفات ص 1إىل ص.36
( ) 2هذه الناحية بالذات هتتم هبا األنظمة اليت تستخدم الوسائل الوحشية يف القضاء على معارضيها
(انظر كتاب احلرب النفسية لصالح نصر).
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ونقف ثانيا لنسأل :هل العينة اليت نذهب هبا إىل املعمل عينة صادقة الداللة ،أي أهنا
متثل النوع البشري متثيال صحيحا حبيث نستطيع أن نعمم النتائج اليت نأخذها منها على
النوع كله ،ونستنبط منها قوانني صحيحة تفسر سلوك النوع البشري كله؟!
ألسنا حبكم األمر الواقع نأخذ العينة من جيلنا الذي نعيش فيه؟ فهل هذا اجليل
املنتكس املنحرف املليئة حياته باملشكالت النفسية والعصبية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية واخلمر واملخدرات واجلرمية ،الواقع حتت تأثري ألوان الفساد املبثوثة فيه –عمدا أو
عن غري عمد -من جنون اجلنس وجنون السينما وجنون التليفزيون وجنون الفيديو وجنون
الكرة وجنون األزياء وجنون الزينة ،وغريها وغريها من ألوان اجلنون ..هل هذا اجليل بأوضاعه
تلك عينة سليمة من الوجهة العلمية ،أي ممثلة للنوع حبيث تصلح لتعميم األحكام منها
على النوع كله؟
فهنا حىت اآلن قضيتان :القدر الذي يستطيع املعمل قياسه من اإلنسان؛ مث العينة اليت
نقدمها للمعمل ودرجة متثيلها للنوع البشري يف مجيع أعصاره.
فإذا أضفنا إىل ذلك قضية ثالثة هي تفسري التجربة اليت جنريها يف املعمل ،وهل هو
تفسري موضوعي حقيقي أم تفسري شخصي ..إذ لو كان تفسريا موضوعيا ما جاز أن خيتلف
فيه مفسر عن مفسر آخر ،ولكن الذي نراه يف عامل الواقع ،أن علم النفس مدارس خمتلفة ال
مدرسة واحدة .كل مدرسة تقدم تفسريا خمتلفا عن التفسري اآلخر..
إذا مجعنا هذه القضايا –وهي ليست كل ما يثار يف هذا اجملال -1فهل يصلح يف
التعرف على حقيقة اإلنسان أن نذهب به إىل املعمل بغري مقررات مسبقة ،مث ننتظر نتيجة
التجربة لنستخرج منها قانونا نفسر به سلوكه وفكره وحياته وتارخيه؟!
ولكننا إذا مل نعتمد على املعمل يف إعطائنا صورة حقيقية عن اإلنسان ،ومل نعتمد على
2
النظريات املشبوهة اليت تفسر اإلنسان عن طريق قوانني املادة أو عن طريق قوانني احليوان
فهل لدينا مصدر آخر ميكن أن نلجأ إليه إلعطائنا هذه الصورة؟
فأما التفسري اإلسالمي للتاريخ فيستمد من املصدر الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه ..من الوحي الرباين.
( )1أرجو أن تتاح يل فرصة لعرض هذه القضاييا على نطاق أوسع يف حبث آخر.
( )2أي التفسري املادي بشقيه الشرقي والغريب.
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*

*
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إذا رجعنا إىل كتاب اهلل نستمد منه احلقيقة ،جند حشدا من املعلومات عن اإلنسان.
جند بادئ ذي بدء معلومات عن تكوين اإلنسان:
ت ِف ِيه ِمن
(إِ ْذ قَ َ
ك لِل َْم َالئِ َك ِة إِنِّي َخالِ ٌق بَ َ
ال َربُّ َ
شراً ِمن ِطي ٍن ،فَِإذَا َس َّويْتُهُ َونَ َف ْخ ُ
ِ
ِِ
ين) [سورة ص.]72-71 :
ُّروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
فأما قبضة الطني فهي اجلسد البشري الذي حيتوي على ذات العناصر اليت يتكون منها
طني األرض . 1وأما نفخة الروح فال نعلم شيئا عن كنهها (كما أننا ال نعلم شيئا عن كنه
العناصر الطينية يف احلقيقة ،وإن كنا نعلم شيئا عن ظاهرها) ولكننا نرى آثارمها واضحة يف
قبضة الطني .فعن طريقها منح اإلنسان كيانه "اإلنساين" املتفرد ،الذي متيز به عن املادة وعن
احليوان.
عن طريقها اكتسب اإلنسان الوعي:
(واللّهُ أَ ْخرج ُكم ِّمن بطُ ِ
ص َار
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن َش ْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
ْس ْم َع َواْلَبْ َ
ُ
ََ
َ
َّ
َواْلَفْئِ َدةَ لَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن) [سورة النحل.]78 :
وكلمة "الفؤاد" و"القلب" تأيت يف القرآن مبعىن العقل ،ومبعىن البصرية:
(أَفَلَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
وب يَ ْع ِقلُو َن بِ َها أ َْو آذَا ٌن يَ ْس َمعُو َن بِ َها
ض فَ تَ ُكو َن لَ ُه ْم قُلُ ٌ
ِ
الص ُدوِر) [سورة احلج.]46 :
وب الَّتِي فِي ُّ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاْلَبْ َ
صُ
وتأيت مبعىن الوعي والفقه:
وب الَّ ي ْف َق ُهو َن بِ َها ولَ ُهم أَ ْعين الَّ ي ْب ِ
ص ُرو َن بِ َها َولَ ُه ْم آ َذا ٌن الَّ يَ ْس َمعُو َن بِ َها
َ ْ ٌُ ُ
(لَ ُه ْم قُلُ ٌ َ
ك ُه ُم الْغَ ِافلُو َن) [سورة األعراف.]179 :
َض ُّل أ ُْولَئِ َ
أ ُْولَئِ َ
ك َكاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ

( )1مل تكن هذه احلقيقة العلمية املعروفة عند الناس وقت نزول القرآن .ولكنها صارت اآلن من العلم
الشائع الذي يدرسه طالب املدارس واجلامعات.
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ومن هذا الوعي عرف أن له طريقني ال طريقا واحدا كاملادة واحليوان ،وعرف أن له
القدرة على اختيار أحد الطريقني:
( َونَ ْف ٍ
اب َمن
ورَها َوتَ ْق َو َاها ،قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ
اهاَ ،وقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاها ،فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
اها) [سورة الشمس.]10-7 :
َد َّس َ
َّج َديْ ِن) [سورة البلد.]10 :
( َو َه َديْنَاهُ الن ْ

(إِنَّا َه َديْنَاهُ َّ ِ
يل إِ َّما َشاكِراً َوإِ َّما َك ُفوراً) [سورة اإلنسان.]3 :
السب َ
ومن مث صارت له حاسة خلقية مييز هبا بني الطريقني ،وإرادة خيتار هبا أحد الطريقني.
ولو كان ذا طريق واحد كاملادة أو احليوان ،مل يكن لألخالق معىن بالنسبة إليه .ولو مل تكن
له القدرة على التمييز بني الطريقني ،واإلرادة اليت يقرر هبا سلوك أحد الطريقني ،مل يكن
كذلك لألخالق معىن بالنسبة إليه ،وإمنا صارت له احلاسة اخللقية ،وصارت ألعماله قيمة
أخالقية مالزمة هلا من هذا التكوين الفطري الذي فطره اخلالق عليه ،ولذي يستطيع به أن
مييز بني طريقني وخيتار أحد الطريقني.
وإىل هنا نلحظ فارقا أساسيا بني التصور اإلسالمي لإلنسان والتصور الغريب املادي
احليواين ،يرتتب عليه فارق أساسي يف تفسري التاريخ.
فالعنصر األخالقي مالزم لإلنسان بطبيعة تكوينه ،وليس مفروضا عليه من خارج نفسه
كما تذهب املذاهب الشاردة عن اهلل ،الشاردة من مث عن رؤية احلقيقة يف الكون واحلياة
واإلنسان.
ومل يكن الدين هو الذي ألزم اإلنسان باألخالق .إمنا الدين حيدد معايري أخالقية معينة
حيدد هبا ما هو خري وما هو شر ،وهي املعايري الصحيحة ألهنا من عند اهلل اللطيف اخلبري،
الذي يعلم حقيقة اإلنسان الذي خلقه ،ويعلم ما يصلحه وما يصلح له:
يف الْ َخبِ ُير) [سورة امللك.]14 :
(أ ََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
أما احلاسة اخللقية ذاهتا ،أي التمييز بني طريقني ،ووسم أحد الطريقني بأنه خري ،ووسم
اآلخ ر بأنه شر ،فهو من صميم الفطرة اإلنسانية ،ونتيجة مالزمة لكون اإلنسان ذا طريقني
ال طريق واحد.
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وكل حماولة إلسقاط القيمة اخللقية عن أعمال اإلنسان مما تصنعه اجلاهلية املعاصرة
حني تقول إن السياسة ال عالقة هلا باألخالق ،وإن االقتصاد ال عالقة له باألخالق ،وإن
العلم ال عالقة له باألخالق ،وإن الفن ال عالقة له باألخالق ،وإن عالقات اجلنسني ال
عالقة هلا باألخالق ..كل حماولة من هذا النوع هي اجتاه غري علمي ألنه خيالف أصل
الفطرة ،فضال عن آثاره املدمرة يف احلياة اإلنسانية ،اليت نلحظها بوضوح يف اجلاهلية
املعاصرة.
نعم تبقى قضية أخرى متصلة باألخالق هي قضية الثبات والتغري .وقد أفردنا فصال يف
البحث هلذه القضية .ولكننا نشري هنا إشارة سريعة إىل النقطة الرئيسية يف القضية وهي أن
الذي يتغري من حياة اإلنسان هو األشكال اليت ميارس هبا دوافعه األصيلة ،وليست الدوافع
يف ذاهتا .واألخالق متعلقة بأصل الدوافع ،ومن مث ال تتغري يف جوهرها .فالعدوان على
اآلخرين وسلبهم حقوقهم ظلم ال يتبدل جوهره مهما تبدلت صوره ،وهو شر يف مجيع
أحواله ،ومن مث يكون اإلقطاع ظلما ،والرأمسالية ظلما ،والشيوعية ظلماً ألن كال منها ميارس
لونا من العدوان على حقوق اآلخرين ،وتكون كلها شرا يف مجيع أحواهلا ال يف حالة دون
حالة .والعدوان على األعراض ظلم ،وهو شر يف مجيع أحواله ،ومن مث تكون الفوضى
األخالقية شرا يف مجيع أحواهلا ال يف حالة دون حالة .وإفساد أخالق اجملتمع ،ينشر التفاهة
واالحنالل فيه ،وجعله يركن إىل لذائذ الدنيا وينسى اآلخرة ،ويقعد عن اجلهاد يف سبيل
إحقاق احلق ورفع الظلم عن املظلومني شر يف مجيع أحواله ،سواء تواله أفراد معينون عن
طريق مباشر ،أو تولته الدولة بوسائل إعالمها املختلفة ..وهكذا ..وهكذا ..وهكذا يف مجيع
األمور.
والذي يقرر ما هو الظلم وما هو العدل ،وما هو اخلري ،وما هو الشر ،هو اهلل سبحانه
وتعاىل ،وليس أهواء البشر .فالبشر حيثما حكموا بغري الرجوع إىل اهلدى الرباين كانت هلم
أهواء حيكموهنا بوعي منهم أو بغري وعي .وحسبنا هنا شهادة التفسري املادي للتاريخ نأخذها
ألهنا صحيحة يف ذاهتا 1وألهنا شهادة شاهد من أهلها ،حيث يقول ذلك التفسري :إن الذي
ميلك هو الذي حيكم ،وحني حيكم فإنه حيكم لصاحل نفسه (أو لصاحل طبقته) فيظلم
( )1قلنا يف كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" إن قولنا إن التفسري املادي للتاريخ قائم على قاعدة خاطئة
ليس معناه أن كل حمتوياته خاطئة ،وال معناه أنه ال يفسر شيئا على اإلطالق من احلياة البشرية ،فهو
يفسر نطاق الضرورة يف احلياة البشرية ويفسر كثريا من أمور الناس يف جاهليتهم ،ولكنه يعجز عن تفسري
فرتات اهلدى عجزا كامال ،وكذلك يعجز عن تفسري ما فوق نطاق الضرورة حىت يف اجلاهليات ذاهتا؛
راجع ص 391-385من كتاب "مذاهب فكرية".
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اآلخرين .وهو أمر متكرر يف التاريخ حيثما كان التشريع يف أيدي البشر ،ومل يكن البشر
خاضعني لشرع اهلل.
*

*

*

ونعود إىل "اإلنسان" يف التصور اإلسالمي.
إن النفخة العلوية من روح اهلل قد منحته كيانا روحيا متلبسا بالكيان اجلسدي .ومن مث
فإنه كيان مادي روحي يف ذات الوقت .ال يكون يف أية حلظة من حلظاته جسدا خالصا وال
روحا خالصة ،ويفرتق بذلك افرتاقا حامسا واضحا عن عامل احليوان وعن عامل املالئكة .فال
هو جسد حمكوم بغرائزه مثل احليوان ،وال هو روح نورانية شفيفة مثل امللك .وإن كان يهبط
إىل مستوى احليوان أحيانا حني يضل ،وعندئذ يكون أضل من احليوان:
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن) [سورة األعراف.]179 :
َض ُّل أ ُْولَئِ َ
(أ ُْولَئِ َ
ك َكاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
ويرتفع إىل مستوى امللك أحياناً حني يسمو بروحه إىل أعلى آفاقه ،وعندئذ يكون –يف
رأي بعض العلماء -أفضل من امللك ،ألنه يطيع بإرادته ويغالب طبيعته ،بينما امللك مفطور
على العبادة والطاعة:
َّه َار َال يَ ْفتُ ُرو َن) [سورة األنبياء.]20 :
سبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالن َ
(يُ َ
صو َن اللَّهَ َما أ ََم َرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن) [سورة التحرمي.]6 :
( َال يَ ْع ُ
وقد نشأ عن تكوينه هبذه الصورة أال تنفصل مادياته عن روحانياته ،وال حسياته عن
معنوياته .وأال يكون خضوعه لضروراته قهرا على طريقة احليوان ،وإمنا يكون له دائما قدر من
اإلرادة يف تكييف استجابته للضغوط الواقعة عليه.
وتلك نقطة ثانية يفرتق فيها التفسري اإلسالمي للتاريخ عن التفسري املادي بكل من
شقيه ،الشرقي والغريب ،ويقع االختالف يف عدد من اجملاالت يف وقت واحد:
اجملال األول :أن التفسري اإلسالمي للتاريخ يرفض رفضا مبدئيا مبدأ احلتميات ،سواء
احلتمية التارخيية أو احلتمية املادية أو احلتمية االقتصادية .ويعترب ذلك املبدأ زراية حادة
باإلنسان ،الذي كرمه اهلل وفضله على كثري ممن خلق:
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آدم وحملْنَ ِ
اهم ِّمن الطَّيِّب ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم
ضلْنَ ُ
( َولََق ْد َك َّرْمنَا بَنِي َ َ َ َ َ ُ
اه ْم في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ َ َ
َعلَى َكثِي ٍر ِّم َّمن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيالً) [سورة اإلسراء.]70 :
ْ
فاملقتضى املباشر ملبدأ احلتمية هو إلغاء إجيابية اإلنسان وفاعليته ،وجعله آلة تارخيية
لتنفيذ قدر خارج عن إرادته ،ال قبل له بتغيريه أو الوقوف يف طريقه.
واحلتمية الوحيدة يف التفسري اإلسالمي هي حتمية قدر اهلل ومشيئته .ولكن هذه
احلتمية ال تلغي إجيابية اإلنسان وفاعليته ،إمنا هي حتمية النتائج حني توجد األسباب .أما
األسباب فهي جمال االختيار البشري وجمال االبتالء ،ألنه هكذا اقتضت املشيئة اإلهلية :أن
يكون اإلنسان ذا حرية يف نطاق معني ،خيتار فيه موقفه ،ويتحمل النتائج املرتتبة على هذا
االختيار ،يف الدنيا واآلخرة سواء.1
واجملال الثاين :أن التفسري اإلسالمي للتاريخ يرفض رفضا مبدئيا أن يكون تاريخ
اإلنسان هو تاريخ ضروراته فحسب ،أي يف احلقيقة تاريخ خضوعه للضرورات ،وهو لب
التفسري املادي للتاريخ ،الذي يعطي األوضاع املادية واالقتصادية ،وهو لب التفسري املادي
للتاريخ ،الذي يعطي األوضاع املادية واالقتصادية قوة القهر من ناحية ،ومن ناحية أخرى
جيعل األفكار والعقائد واملؤسسات والقيم كلها انعكاسا لألوضاع املادية واالقتصادية ال
تسبقها ،وال تتأخر عنها ،وال خترج عن حمتواها.
بينما يعترب التفسري اإلسال مي أن كل اإلنتاج الذي قام به اإلنسان يف تارخيه ،سواء
اإلنتاج املادي ،أو الفكري ،أو الروحي ،أو الفين ،أو األخالقي ،هو تعبري عن عنصر أصيل
يف الكيان اإلنساين ،له أصالته الذاتية بصرف النظر عن اشتباكه بغريه من العناصر األصيلة
يف ذلك الكيان ،والتشابك ال ينفي األصالة ،وال جيعل شيئاً بالضرورة انعكاساً لشيء آخر.
إن الرغبة اجلنسية أصيلة يف كيان اإلنسان ،وهي يف ذات الوقت مشتبكة –عند
املمارسة الواقعية -بأمور اجتماعية ،وأمور اقتصادية ،وأمور مجالية ،وأمور تشريعية ،وأمور...
وأمور...
ماذا لو قلنا إن الرغبة اجلنسية مسألة اقتصادية؟! هل نكون عقالء؟!

( )1سنتكلم عن هذه النقطة يف فصل تال.
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وحني نقول إن الرغبة اجلنسية عنصر أصيل يف الكيان اإلنساين ،قائم بذاته ،وليس
انعك اسا ألي عنصر آخر يف ذلك الكيان ،فهل ينفي ذلك أنه يف صورته التطبيقية مشتبك
باألمور االجتماعية ،واالقتصادية ،واجلمالية ،واالعتقادية ،وأنه ال يأخذ صورته التطبيقية إال
من خالل هذه االشتباكات؟!
إن القضية فيما أحسب واضحة متاما ،ال حتتاج إىل كل مماحكات التفسري املادي
للتاريخ! فهذا التشابك أمر واقع وملحوظ ،وهو هو مزية ذلك املخلوق املتفرد ،الناشئة من
تكوينه األصيل من قبضة من طني األرض ونفخة من روح اهلل مرتابطتني متشابكتني ال
تنفصل إحدامها عن األخرى وال تستقل عنها.
وحني يقتضي اإلنسان دافع اجلنس –مثال -يف صورته "البيولوجية" (احليوية) البحتة،
غ ري مشتبك يف حسه بأية قضية اجتماعية وال فكرية وال وجدانية وال مجالية والاعتقادية وال
تشريعية –إن أمكن هذا أصال -1يكون قد ختلى عن إنسانيته متاما ،وصار حيوانا حبتا،
وصار عندئذ أضل من احليوان ،ألن احليوان يقوم مبا يقوم به من عمل على هدى غريزته،
وهي مهتدية من عند خالقها:
(الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ثُ َّم َه َدى) [سورة طه.]50 :
فهو ال يعطل شيئاً من كيانه .أما اإلنسان الذي أعطى وسيلة هداه على نسق أعلى
من احليوان مث يعطلها ،ويعمل على مستوى الغريزة فهو يشبه احليوان يف صورة العمل ،ولكنه
أضل منه يف احلقيقة ،ألنه عطل وسيلة اهلدى اليت منحه اهلل إياها.
تلك هي القضية اليت يتجاهلها التفسري املادي للتاريخ حني يأخذ التشابك –الذي هو
مزية اإلنسان على احليوان -وسيلة هلدم قيم أصيلة يف الكيان البشري ،وجعلها أمورا تابعة
لغريها ،وجمرد انعكاس هلا .مث يرتكب ذلك التفسري خطيئة أخرى حني جيعل املادة أو
األوضاع االقتصادية هي األصل الوحيد الثابت ،ومجيع األمور األخرى –على إطالقها -جمرد
انعكاس لألوضاع املادية واالقتصادية.

( ) 1يقول األوالد والبنات يف غرب أوروبا وأمريكا إن اجلنس مسألة بيولوجية ال عالقة هلا باألخالق! وهذا
انتكاس فكري جاهلي يقع فيه هذا اجليل ..ومع ذلك فإن ممارستهم للجنس ال ميكن أن تكون بيولوجية
حبتة ،إمنا هي متشربة هبذا "الفكر" وإن كان فكرا منتكسا غري إنساين!
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فخطيئته األوىل علمية ،ألهنا تقصري يف الرؤية العلمية للكيان اإلنساين ،بتفسري
التشابك القائم بني عناصره تفسريا يلغي أصالتها جملرد أهنا ال تأخذ صورهتا التطبيقية إال من
خالل تشابكها بعضها ببعض (وقد رأينا قصور تلك الرؤية يف مثال اجلنس الذي ضربناه
للتوضيح).
واخلطيئة الثانية حتكمية .ألهنا اختيار حتكمي لعنصر معني من بني عناصر التكوين
اإلنساين –األصيلة كلها على مستوى واحد من األصالة -والزعم بأنه هو وحده األصيل
والباقي كله تبع له ،بغري دليل حقيقي .وهو حتكم ال يقل هتافتا وال بعدا عن التدليل
الصحيح ع ن التحكم الذي قام به فرويد حني زعم بأن اجلنس وحده هو العنصر األصيل يف
الكيان اإلنساين وبقية األمور كلها تبع له!
والتفسري اإلسالمي للتاريخ ال ينفي أصالة العنصر املادي واالقتصادي يف حياة الناس،
أفرادا وأمما ومجاعات ،وأنه عنصر تقوم عليه حياة الناس:
الس َف َهاء أ َْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َج َع َل اللّهُ لَ ُك ْم قِيَاماً) [سورة النساء.]5 :
(والَ تُ ْؤتُواْ ُّ
َ
أي اليت تقوم حياتكم عليها.
ولكنه ال يقول كما يقول التفسري املادي إنه هو العنصر الوحيد الذي تقوم احلياة
البشرية عليه.
فاإلميمان باهلل واليوم اآلخر عنصر تقوم احلياة البشرية عليه:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط)
(لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
[سورة احلديد.]25 :
والزواج واألسرة عنصر تقوم احلياة البشرية عليه:
(وِم ْن آيَاتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُكم َّم َو َّدةً
َ
َوَر ْح َمةً) [سورة الروم.]21 :
واجلمال عنصر تقوم احلياة البشرية عليه:
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فء ومنافِع وِم ْن ها تَأْ ُكلُو َن ،ولَ ُكم فِيها جم ٌ ِ
ِ ِ
ين
ام َخلَ َق َها لَ ُك ْم ف َيها د ْ ٌ َ َ َ ُ َ َ
(واْلَنْ َع َ
َ ْ َ ََ
َ
ال ح َ
تُ ِريحو َن و ِ
ين تَ ْس َر ُحو َن) [سورة النحل.]6-5 :
ح
ُ َ َ
وهكذا كل مكونات النفس اإلنسانية واحلياة البشرية ،كلها أصيلة على مستوى واحد
من األصالة ،وكلها متشابكة ال تأخذ إحداها صورهتا التطبيقية إال من خالل تشابكها
باملكونات األخرى ،دون أن يقدح هذا يف أصالتها.
من هنا يقرر التفسري اإلسالمي أن تاريخ اإلنسان هو تسجيل حملاولة اإلنسان أن حيقق
كيانه كله ،بكل مقوماته وكل مكوناته ،سواء منها توجهه إىل خالقه بالعبادة (أي قضية
الدين) أو توجهه إىل إقامة جمتمع فاضل (أي قضية األخالق والقيم) أو توجهه للتعرف على
الكون املادي (أي قضية العلم) أو توجهه الستثمار معرفته يف حتسني أحواله املعيشية
وترقيتها (أي قضية احلضارة املادية وعمارة األرض) أو توجهه حنو الكون واحلياة باحلس
تسري احلياة البشرية وحماولة
اجلمايل (أي قضية الفن) أو توجهه بفكره ملعرفة السنن اليت ّ
استخراج دالالهتا (أي قضية الفكر)..
كلها توجهات أصيلة ،صادرة صدورا مباشرا عن الكيان اإلنساين الشامل املرتابط،
وليس أحدها انعكاسا لغريه من توجهات ذلك الكيان ،وإن كانت كلها تتأثر ببعضها
البعض ويؤثر بعضها يف بعض ،بدرجات خمتلفة ،تعتمد على مساحة الدافع يف النفس،
ونوعية الفرد أو اجلماعة أو اجليل موضع الدراسة ،والظروف املادية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية والفكرية اليت تواجهه ،مما يوجد االختالف بني فرد وفرد ،ومجاعة ومجاعة ،وجيل
وجيل..
وهنا قد يبدو أن التفسري الليربايل يقرتب من التفسري اإلسالمي ،ألنه يعطي اعتباراً هلذا
املعىن أكرب مما يعطي التفسري املادي الشرقي للمعىن ذاته ،إذ حيصر هذا األخري اهتمامه يف
اجلانب املادي واالقتصادي وجيعله هو األصيل وحده ،وبقية الدوافع واإلجنازات تبعا له.
ولكن احلقيقة أن االختالف عميق اجلذور بني التفسري اإلسالمي والتفسري الليربايل كما
هو عميق اجلذور بينه وبني التفسري املادي الشرقي ..فمع أن التفسري الليربايل أفسح صدرا
بدوافع اإلنسان يف جمموعها وأكثر اعرتافا بأصالتها الذاتية ،إال أن املساحة اليت يعطيها
للعنصر الديين والعنصر األخالقي يف اإلجناز البشري أضأل بكثري من حقيقتها –وخاصة
بالنسبة لفرتات اهلدى اليت يهملها هذا التفسري إمهاال مقصودا كما أشرنا من قبل -مث إن
التقومي األخالقي لتاريخ اإلنسان منعدم فيه أو شبه منعدم ،تأثرا بالضاللتني املتناقضتني اللتني
يصدر عنهما هذا التفسري ،ومها نظرته إىل اإلنسان مرة بعني الداروينية اليت تراه حيوانا متطورا
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وال زيادة ،ونظرته إليه مرة بعني اإلجناز العلمي والتكنولوجي على أنه إله ال يسأل عما يفعل،
وال حياسب على تصرفاته! ويف احلالني يسقط امليزان األخالقي من احلساب .وذلك فضال
عن نظرته إىل الدين على أنه عنصر "تارخيي" أدى مهمته يف حياة اإلنسان يف فرتة من
فرتات تارخيه املاضية واستنفد اليوم أغراضه ،ونظرته إىل األخالق على أهنا قيم متغرية ،ال
قداسة هلا وال ثبات! ومها أمران يشرتك فيهما التفسري املادي الليربايل والتفسري املادي الشرقي
بال افرتاق!
واجملال الثالث :أن اإلنسان إذ يتحرك مبجموعه يف واقع األرض ،فال ميكن يف احلقيقة
فصل دافع من دوافعه عن دافع آخر ،واحلديث عنه كأنه كان يتحرك يف التاريخ قائما بذاته
غري متشابك مع غريه من الدوافع.
وتلك قضية أخرى خمتلفة عن القضية اليت حتدثنا عنها يف اجملال السابق وإن كانت
متداخلة معها ،فهناك كنا نركز على مشول الكيان البشري لعدة دوافع كلها أصيلة على ذات
الدرجة من األصالة وإن اختلفت مساحاهتا بعضها عن بعض .وهنا نركز على تشابك تلك
الدوافع حبيث يستحيل أن يعمل أحدها مستقالً عن بقية الدوافع ،على الرفم من أصالة كل
منها على حدة.
وأمهية هذه القضية تتضح حني نرى التفسري الليربايل بصفة خاصة يتحدث عن "احلياة
الفنية" ألمة من األمم كأهنا شيء قائم بذاته ،وعن "املنجزات احلربية" كأهنا شيء قائم
بذاته ،وعن "املنجزات احلضارية" كأهنا شيء قائم بذاته ،وعن "العادات والتقاليد" كأهنا
شيء قائم بذاته ،لكل منها مقياسه اخلاص الذي ال يدخل فيه اعتبار لشيء غريه ،على
أساس أن "الفن للفن" و "احلياة للحياة" و"الغلبة للغلبة" و"العلم للعلم" ..إىل آخر تلك
الشعارات اجلاهلية اجملافية حلقيقة الواقع اإلنساين املتشابك املرتابط ،الذي ال يوجد فيه
جانب يعمل مستقال عن بقية اجلوانب!
واحلقيقة اليت يراها التفسري اإلسالمي أن هناك وحدة تشمل هذا كله يف املنبع ويف
املصب .يف املنبع عند صدورها من النفس البشرية املتشابكة املرتابطة بطبيعة تكوينها ،ويف
املصب عند تأثريها يف اجملتمع البشري تأثرياً متجمعاً متشابكاً وإن جاءت التأثريات فرادى
يف ظاهر األمر.
فاملوقف الفين لفرد أو ألمة ال ميكن فصله –مثال -عن املوقف االعتقادي وال املوقف
األخالقي ،فضال ع ن التأثريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملادية اليت تؤثر بوعي أو
بغري وعي يف الفرد أو األمة صاحبة اإلنتاج الفين.
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ولقد تقول اجلاهلية املعاصرة –من بني ما تقول -إن "الفن للفن" ال عالقة له بالدين
وال عالقة له باألخالق ،إمنا يقاس مبقياس اإلبداع الفين وحده.
ولكن اجلاهلية املعاصرة تنسى –وهي تقول ذلك -أن هذا نفسه "موقف" معني من
الدين واألخالق ،ال عالقة له مبقاييس اإلبداع الفين اخلالصة! موقف يبعد الدين ويبعد
األخالق عمدا عن أن حيكما واقع احلياة! وأن الفن الذي تنتجه هذه اجلاهلية هو التعبري
عن هذا املوقف االعتقادي واألخالقي ،وإن زعمت –أو تومهت -أهنا يف حلظة الفن تنقطع
عن كل اعتبار آخر!
كذلك النشاط االقتصادي الذي تزعم اجلاهلية املعاصرة أنه قائم بذاته ،وال دخل فيه
للدين وال األخالق! إنه تعبري عن ذات املوقف الذي يبعد الدين واألخالق عن عمد عن أن
حيكما واقع احلياة ،وليس استقالال حقيقيا للنشاط االقتصادي عن الدين واألخالق
و"املوقف" اإلنساين عامة.
فكون الرأمسالية تسعى للربح أوال وقبل كل شيء ،وتتخذ كل الوسائل اليت حتقق هلا
الربح بصرف النظر عن كوهنا حالال أو حراما ..خريا أم شرا ..فتتخذ الربا واالحتكار،
واالفتئات على حقوق العامل األجري ،وتلجأ إىل االستعمار ،وتنشر الرتف يف اجملتمع،
وتستخدم وسائل اإلعالم واإلعالن اليت متلكها وتسيطر عليها لرتويج بضائعها التافهة اليت
جتين من ورائها الربح األكرب كأدوات الزينة وما شاهبها ..كل ذلك صحيح .ولكنه ليس
قانوناً اقتصاديا قائما بذاته كما تزعم –أو تتوهم -اجلاهلية املعاصرة .إمنا هو "موقف" معني
من احلياة والقيم والدين واألخالق واليوم اآلخر يقفه اإلنسان دائما حني يبتعد عن اهلل
ويستحب احلياة الدنيا على اآلخرة:
(إِ َّن ِْ
ش ِدي ٌد) [سورة
ش ِهي ٌدَ ،وإِنَّهُ لِ ُح ِّ
ب الْ َخ ْي ِر لَ َ
ك لَ َ
نسا َن لَِربِِّه لَ َكنُو ٌدَ ،وإِنَّهُ َعلَى ذَلِ َ
اإل َ
العاديات.]8-6 :
( َك َّال بل تُ ِحبُّو َن الْع ِ
اجلَةََ ،وتَ َذ ُرو َن ْاْل ِخ َرَة) [سورة القيامة.]21-20 :
َ
َْ
( َك َّال إِ َّن ِْ
استَ غْنَى) [سورة العلق.]7-6 :
نسا َن لَيَطْغَى ،أَن َّرآهُ ْ
اإل َ
وهو هو املوقف –من حيث اجلوهر -الذي وقفه اإلنسان اجلاهلي من قبل يف عصر
الرق وعصر اإلقطاع .مل يتغري منه إال الصور املستحدثة حلب اخلري ،والصور املناسبة هلا من
الطغيان.
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ويتغري هذا كله حني يتغري موقف اإلنسان من اهلل واليوم اآلخر ،فتتغري قيم الناس
ونظرهتم إىل األمور ،وينشئون اقتصاداً آخر يقوم على قاعدة أخرى خمتلفة.
فليست الرأمسالية إذن قانونا اقتصاديا وال حالة اقتصادية قائمة بذاهتا ،تفسر مبقاييس
اقتصادية مستقلة ،إمنا هي موقف إنساين ،يفسر من داخل النفس اإلنسانية ،ويوزن باملوازين
اإلنسانية الشاملة اليت ميكن تلخيصها يف قوله تعاىل:
( َونَ ْف ٍ
اب َمن
ورَها َوتَ ْق َو َاها ،قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ
اهاَ ،وقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاها ،فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
اها) [سورة الشمس.]10-7 :
َد َّس َ
وقوله تعاىل:
اإلنسا َن لَ ِفي ُخس ٍر ،إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
( َوال َْع ْ ِ
اص ْوا
الصال َحات َوتَ َو َ
ْ
َ َ َ
ص ِر ،إ َّن ِْ َ
الص ْب ِر) [سورة العصر.]3-1 :
اص ْوا بِ َّ
ْح ِّق َوتَ َو َ
بِال َ
أما التفسري املفكك الذي يقدمه التفسري الليربايل للنشاط اإلنساين فهو يعطي نتائجه
اخلاطئة يف عرض التاريخ ،ليس فقط يف إسقاط العنصر األخالقي من ذلك العرض ،وتربير
مظامل اجلاهليات التارخيية وآثامها على أساس املقاييس الذاتية لكل شيء على حدته ،وعلى
أساس "الغلبة من أجل الغلبة" و"اإلمرباطورية من أجل اإلمرباطورية" مثلما أنه "الفن من
أجل الفن" ،و"احلياة من أجل احلياة"! إمنا يبدو اخلطأ كذلك يف تفكيك احلياة البشرية
وإخالئها من مضمون حقيقي شامل يبدو اخلطأ كذلك يف تفكيك احلياة البشرية وإخالئها
من مضمون حقيقي شامل مرتابط ،كأنه ال فرق بني حياة اإلنسان وحياة السائمة اليت تقوم
بنشاط حياهتا جرعة إثر جرعة بغري ترابط :مرة جتري ومرة تقف ،مرة تأكل ومرة تنسل ،مرة
متوت حتف أنفها ومرة تقع من شاهق فتهلك ..وال فرق يف النهاية بني هذا وذاك!
ويفقد التاريخ من مث دالالته ..ويكون أقصى "رؤيته" أن تكون هناك قوانني حتكم
احلياة البشرية ،ولكنها قوانني آلية أو كاآللية ..طفولة ففتوة فشباب فكهولة فشيخوخة
ففناء ..1والبشر جمرد آالت يف يد القدر التارخيي:

( ) 1هذه نظرية توينيب ،وقد تأثر فيها تأثرا واضحا بكالم ابن خلدون يف "املقدمة" ولكن ابن خلدون كان
يتكلم عن "الشعب" العريب بصفة خاصة ومل يتكلم عن "أمة" العقيدة .وتوينيب ال يفرق يف "قانونه" بني
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وت َونَ ْحيَا َوَما يُ ْهلِ ُكنَا إَِّال َّ
( َوقَالُوا َما ِه َي إَِّال َحيَاتُنَا ُّ
ك
الد ْه ُر َوَما لَ ُهم بِ َذلِ َ
الدنْيَا نَ ُم ُ
ِم ْن ِعل ٍْم إِ ْن ُه ْم إَِّال يَظُنُّو َن) [سورة اجلاثية.]24 :
يف هذه النقطة بالذات يبدو التفسري املادي (اجلديل) خمتلفا اختالفا أساسيا عن
التفسري الليربايل يف أنه يعطي "مضمونا" حلركة التاريخ ،ويعطي تفسرياً كليا مرتابطا للنشاط
البشري ،وال يتناوله تفاريق متناثرة خالية من املعىن ،تتكرر على ذات النمط ،أو على منط
خمتلف ،بغري ضابط واضح حمدد.
ولكنه –مع إعطائه مضمونا للتاريخ ،وتفسريا كليا للنشاط البشري ،مما يتميز به
التفسري اإلسالمي للتاريخ -يظل أبعد شيء عن التفسري اإلسالمي بسبب احملور الرئيسي
الذي يدير حوله حركة التاريخ.
إنه تفسري شامل نعم ،ولكن كأمنا هو تفسري حلركة كائن آخر غري اإلنسان الذي خلقه
اهلل! كائن ممسوخ ،مسلوب اإلرادة ،حمصور يف نطاق ضروراته ،حتركه يد جبارة ال ترحم ،ال
تستجيب لدعائه ،وال ترتفق بضعفه ،وال تلتفت أصال إىل وجوده ،إمنا تدير الوجود البشري
كله من خالل حتميات تارخيية قاسية ،تنقله من ظلم إىل ظلم ،ومن عبودية ذليلة إىل
1
عبودية ..ال يعتدل مرة وال يستقيم وال يلتقط أنفاسه من اللهاث!
التفسري اإلسالمي هو الذي يعطي الصورة الصحيحة حلركة اإلنسان كما هي يف
واقعها ،واإلنسان كما خلقه اهلل.
فهو أوال يأخذ اإلنسان كله ،بكل مكوناته ،ويأخذه شامال مرتابطا ال مزقا وتفاريق كما
يفعل التفسري املادي الليربايل .ويف الوقت ذاته ال يفسر تفسريا حتكميا من خالل عنصر
واحد من عناصره كما يفعل التفسري املادي اجلديل .كما أنه ال يقتطع حياته الدنيا وحدها

أمة العقيدة وغريها من األمم .ويف ظننا أن أمة العقيدة هلا وضع خاص .وسنشري إىل ذلك يف فصل تال
من فصول الكتاب.
( )1يقول التفسري املادي إن اإلنسان قد اعتدل مرتني اثنني يف حياته :املرة األوىل يف الشيوعية البدائية
اليت مضت إىل غري رجعة ،والثانية يف الشيوعية الثانية واألخرية .وقد ناقشت تلك املزاعم مناقشة
مستفيضة يف كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" .والواقع املشهود أن الناس كانوا يف الشيوعية الثانية أشد
هلاثا منهم يف أية جاهلية مضت!
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فيضع هلا تفسريا مبتوت الصلة باملنشأ واملصري ،كما يفعل التفسري املادي بشقيه الليربايل
واجلديل.
يأخذه كائنا متعدد اجلوانب ،مرتابط الكيان يف ذات الوقت ،يتحرك مبجموع كيانه يف
واقع األرض ،فينشأ من جمموع حركته تاريخ ..ال هو تاريخ مادي فحسب ،وال روحاين
فحسب ،وال فكري أو علمي أو فين أو سياسي أو حريب أو اجتماعي فحسب ،بل كل
ذلك يف وقت واحد ،على أصالة يف كل جانب من هدة اجلوانب ،وترابط وتشابك يف ذات
الوقت.
ويأخذ حياته الدنيا غري منقطة عن املنشأ واملصري.
فهي موصولة خبلق اإلنسان األول من قبضة من طني األرض ونفخة من روح اهلل،
متأثرة هبذه النشأة التارخيية يف كل جزئية من جزئياهتا ،وموصولة يف ذات الوقت باملصري الذي
تئوال إليه يف اآلخرة ،املرتتب على كل جزئية من جزئياهتا احلاضرة:
( ِم ْن َها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوِف َيها نُِعي ُد ُك ْم َوِم ْن َها نُ ْخ ِر ُج ُك ْم تَ َارةً أُ ْخ َرى) [سورة طه.]55 :

(أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثاً َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َال تُ ْر َجعُو َن) [سورة املؤمنون.]115 :

ال ذَ َّرٍة َش ّراً يَ َرهُ) [سورة الزلزلة:
ال َذ َّرةٍ َخ ْيراً يَ َرهَُ ،وَمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
(فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
.]8-7
مث هو تاريخ ال جيري بال نظام .إمنا تنظمه سنن ربانية جارية ،سواء كان تاريخ فرد أو
مجاعة أو أمة أو دولة أو نظام ...ومن مث حيمل معه يف كل خطوة دالالته ،كما حيمل
معايريه.1
مث هو جيري بقدر:
(إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر) [سورة القمر.]49 :
( َوُك ُّل َش ْي ٍء ِعن َدهُ بِ ِم ْق َدا ٍر) [سورة الرعد.]8 :

( )1أفردنا يف البحث فصال للحديث عن السنن الربانية يف احلياة البشرية.
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ولكنه قدر إله رحيم ،يستجيب للناس إذا دعوه ،ويصوغ هلم حياهتم برمحته وحكمته:
ك ِعب ِ
الد ِاع إِ َذا َد َع ِ
ادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ِ
يب َد ْع َو َة َّ
ان فَ لْيَ ْستَ ِجيبُواْ لِي
( َوإِ َذا َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
َولْيُ ْؤِمنُواْ بِي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُش ُدو َن) [سورة البقرة.]186 :
وسنته ال حتايب أحدا وال تتبدل وال تتحول:
َّت اللَّ ِه تَ ْب ِديالً ولَن تَ ِج َد لِسن ِ
(فَ لَن تَ ِج َد لِسن ِ
َّت اللَّ ِه تَ ْح ِويالً) [سورة فاطر.]43 :
َ
ُ
ُ
ولكنها جتري من خالل أعمال البشر وحبسبها ،إن خريا فخري وإن شرا فشر ،وهكذا
يكون اإلنسان –من داخل قدر اهلل -هو الذي يقرر لنفسه حركته التارخيية ،كما يقرر لنفسه
مصريه يف اآلخرة ،ال تقريرا منقطعا عن قدر اهلل كما يتوهم التفسري املادي الليربايل ،وال
مسلوب اإلرادة أمام احلتميات كما يتوهم التفسري املادي اجلديل.
وهذا أعلى وضع لإلنسان ،وأمشل تفسري لوجوده يقدمه أي تفسري للتاريخ.
*

*

*

ومن كتاب اهلل نتعرف على غاية الوجود اإلنساين ،واملهمة اليت أخرج من أجلها إىل
الوجود.
فنجد أوال أن اهلل قد خلقه ليكون خليفة يف األرض:
ك لِلْمالَئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي اْل َْر ِ
ض َخلِي َف ًة) [سورة البقرة.]30 :
(وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
َ
وجند أنه خلقه لعبادته:
اإلنس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
(وما َخلَ ْق ُ ِ
ون) [سورة الذاريات.]56 :
ت الْج َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
وجند أنه خلقه ليبتليه:
.]2

اج نَّ ْبتَلِ ِيه فَجعلْنَاهُ س ِميعاً ب ِ
(إِنَّا َخلَ ْقنَا ِْ
صيراً) [سورة اإلنسان:
شٍ
نسا َن ِمن نُّطْ َف ٍة أ َْم َ
ََ َ َ
اإل َ
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وهذه األمور الثالثة ليست متعارضة فيقع فيها التناقض ،إمنا هو تفسري لغاية الوجود
اإلنساين من جوانب خمتلفة ،كل جانب يفسر اآلخر وحيدد صورته.
فاخلالفة يف األرض أيا يكن اختالف املفسرين حوهلا ،هل هي خالفة عن اهلل أم خالفة
1
ألجناس أخرى كانت تعمر األرض وخلفها اإلنسان..
هذه اخلالفة تتضمن معىن التمكني يف األرض ،والسيطرة عليها ،واهليمنة على ما فيها،
والقدرة على التصرف يف أمورها ،كما تتضمن كذلك عمارهتا:
شأَ ُكم ِّم َن اْل َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم ِف َيها) [سورة هود.]61 :
(ه َو أَن َ
ُ
ض َو ْ
فاإلنسان قد خلق إذن ليكون سيد هذه األرض ،احلاكم فيها بإذن اهلل ومشيئته.
واإلنسان قد خلق يف الوقت ذاته ليعبد اهلل ،ومل خيلق لشيء آخر غري العبادة ،بدليل
النفي واالستثناء يف آية الذاريات:
اإلنس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
(وما َخلَ ْق ُ ِ
ون) [سورة الذاريات.]56 :
ت الْج َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
ومقتضى ذلك أن تكون اخلالفة يف األرض -املتضمنة عمارهتا والتصرف يف شئوهنا-
داخلة يف العبادة اليت خلق اإلنسان من أجلها ،ويكون املقتضى كذلك أن اإلنسان يف
هيمنته على األرض والتصرف يف شئوهنا ال حيق له أن يتصرف فيها هبواه ،إمنا عليه أن يلتزم
مبا أنزل اهلل الذي استخلفه يف األرض ،ذلك أنه ال يكون عابدا هلل إال بطاعته فيما يأمر
به.2
مث إن اإلنسان خلق ليبتلى ..وهذا هو الوجه الثالث من القضية..
( ) 1يرى ابن تيمية رمحه اهلل أن اخلالفة عن اهلل ال جتوز ألن اهلل حي ال ميوت ،واخلالفة ال تكون إال عن
ميت ،ويرى فريق من املفسرين أن اخلالفة عن اهلل جائزة مبعىن آخر .روى ابن كثري يف تفسريه ()110/1
عن ابن جرير قوله :فكان تأويل اآلية على هذا :إين جاعل يف األرض خليفة مين خيلفين يف احلكم بني
خلقي ،وإن ذلك اخلليفة هو آدم ومن قام مقامه يف طاعة اهلل واحلكم بالعدل بني خلقه( .انظر حبثا يف
هذه القضية للدكتور أمحد حسن فرحات بعنوان "اخلالفة يف األرض" دار األرقم بالكويت 1406ه- ،
1986م.
( )2اقرأ –إن شئت "مفهوم العبادة" من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".
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فهو خملوق لعبادة اهلل ..والعبادة املطلوبة تشمل عمارة األرض مبقتضى املنهج الرباين.
وهذا ذاته هو موضوع االبتالء يف حياته .فإنه يف أثناء عمارته لألرض جيد فيها من املتاع ما
جيذب حواسه ويثري دوافعه:
ات ِمن النِّساء والْبنِين والْ َقنَ ِ
الشهو ِ
اطي ِر ال ُْم َقنطَرِة ِم َن َّ
الذ َه ِ
(زيِّ َن لِلن ِ
ب
َّاس ُح ُّ
ُ
َ َ َ َ َ َ
ب َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْحيَاة ُّ
الدنْيَا) [سورة آل عمران:
ْح ْرث ذَل َ
ك َمتَاعُ ال َ
س َّوَمة َواْلَنْ َعام َوال َ
َوالْفضَّة َوالْ َخ ْي ِل ال ُْم َ
.]14
.]7

ِ
(إِنَّا َج َعلْنَا َما َعلَى ْاْل َْر ِ
َح َس ُن َع َمالً) [سورة الكهف:
ض ِزينَةً لَّ َها لنَْب لُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أ ْ

ونقطة االبتالء –أي االختبار -اليت يتعرض هلا هي موقفه من هذا املتاع الذي يربز له
يف أثناء قيامه بعمارة األرض :هل يلتزم فيه مبا أنزل اهلل ،وعندئذ يكون قائما بالعبادة كما
أمره اهلل ،وتتم عمارة األرض على الوجه املطلوب ،وتتحقق اخلالفة على وجهها الصحيح؟
أم يغريه املتاع فيتجاوز حدود اهلل ،وعندئذ خيرج اإلنسان من دائرة العبادة اليت خلق من
أجلها ،وال تتم عمارة األرض مبقتضى املنهج الرباين ،وال يكون اإلنسان قد قام باخلالفة على
وجهها؟
هذه قصة اإلنسان على األرض ..منذ أيب البشر آدم إىل أن تقوم الساعة..
وهي كذلك قضية التاريخ.
فالتاريخ هو تسجيل أعمال "اإلنسان" يف األرض موزونة بامليزان الذي يبني ما فيها من
خطأ وصواب ،وزيف وأصالة ،وهبوط ورفعة ،واحنراف واستقامة.
واملعيار الذي توزن به تلك األعمال ال يصنعه اإلنسان من عند نفسه حسب هواه ،إمنا
حيكمه قدره الذي قدره اهلل له حبكمته:
ِ
اءهم لََفس َد ِ
ت
(بَ ْل َج ُ
ْح ِّق َكا ِرُهو َنَ ،ولَ ِو اتَّبَ َع ال َ
ْح ِّق َوأَ ْكثَ ُرُه ْم لل َ
اءهم بِال َ
ْح ُّق أ َْه َو ُ ْ َ
ض َوَمن فِي ِه َّن) [سورة املؤمنون.]71-70 :
َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاْل َْر ُ
املعيار هو مدى متشي هذه األعمال أو عدم متشيها مع غاية الوجود اإلنساين ،واهلدف
من خلقه:
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اخلالفة .العبادة .عمارة األرض مبقتضى املنهج الرباين .االلتزام مبا أنزل اهلل ..وقد
نالحظ أن هذا هو امليزان ذاته الذي توزن به أعمال اإلنسان يف اآلخرة.
وال غرابة يف ذلك ما دامت الدنيا موصولة باآلخرة ،وما دام اجلزاء يف اآلخرة يرتتب
على أعمال اإلنسان يف احلياة الدنيا ..بل الغريب أن يكون للدنيا مقياس ولآلخرة مقياس!
كيف يكون ذلك واإلنسان هو اإلنسان؟! هو بذاته الذي يعيش يف احلياة الدنيا ،وهو بذاته
الذي حياسب يف اآلخرة ،وحياسب على ذات األعمال اليت يقوم هبا يف احلياة الدنيا؟ كيف
يكون العمل الواحد حالال مرة وحراما مرة ،حسنا مرة وقبيحا مرة ،مستقيما مرة ومنحرفا
مرة؟
إمنا يقول ذلك الذين ال يؤمنون باآلخرة ،فيحكمون بأهوائهم بغري حق ،ويضلون عن
السبيل:
اح ُكم بَ ْي َن الن ِ
اك َخلِي َفةً فِي ْاْل َْر ِ
ْح ِّق َوَال تَتَّبِ ِع ال َْه َوى
ود إِنَّا َج َعلْنَ َ
(يَا َد ُاو ُ
ض فَ ْ
َّاس بِال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل اللَّه إِ َّن الَّذين ي ِ
فَ ي ِ
ِ
ضلُّو َن َعن َسبِ ِ
ك َعن َسبِ ِ
سوا يَ ْو َم
ضلَّ َ
يل اللَّه لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُ
ََ
اب َشدي ٌد ب َما نَ ُ
ِ
ِ
ك ظَ ُّن الَّ ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا فَ َويْ ٌل
ذ
ل
ذ
ال
اط
ب
ا
م
ه
ن
ي
ب
ا
م
و
ض
َر
اْل
و
اء
م
الس
ا
ن
ق
ل
خ
ا
م
و
،
اب
س
ْح
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ
َ
ال َ
ِِ
لِّلَّ ِذين َك َفروا ِمن النَّا ِر ،أ َْم نَ ْجعل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين فِي ْاْل َْر ِ
ض
َُ َ َ َ
الصال َحات َكال ُْم ْفسد َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ك ُمبَ َار ٌك ليَ َّدبَّ ُروا آيَاته َوليَتَ َذ َّك َر أ ُْولُوا
ي
ل
إ
اه
ْن
ل
َنز
أ
اب
ت
ك
،
ر
ا
ج
ف
ْ
ل
ا
ك
ين
َّق
َ
َّ
أ َْم نَ ْج َع ُل ال ُْمت َ َ ُ
َ ٌ ََ ُ ْ َ
ْاْلَلْبَ ِ
اب) [سورة ص.]29-26 :
*

*

*

وخالصة األمر أن التفسري اإلسالمي للتاريخ يلتزم املنهج الرباين يف احلكم على أعمال
البشر يف األرض ،فال يربر األشياء مبوجب األمر الواقع كما يفعل التفسري الليربايل على
أساس حيوانية اإلنسان من جهة ،وألوهيته من جهة أخرى! وكما يفعل التفسري اجلديل على
أساس أن ما وقع بالفعل مل يكن ميكن أن حيدث غريه مبوجب احلتميات اليت حتكم حياة
البشر على األرض.
كذلك فإن التفسري اإلسالمي ال يقدم التاريخ بال ميزان يتبني به الصواب واخلطأ،
واالستقامة واالحنراف يف مسرية اإلنسان يف األرض ،ألن هذا خيلي التاريخ من مضمونه
احلقيقي ،وخيليه من العربة الكامنة فيه ،واليت من أجلها كان التوجيه الرباين للسري يف األرض،
والنظر يف أحوال الغابرين:
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ِ
ِ
ت ِمن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِس ُيرواْ فِي اْل َْر ِ
ين)
ض فَانْظُُرواْ َك ْي َ
(قَ ْد َخلَ ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم َك َّذب َ
[سورة آل عمران.]137 :
ِ َّ ِ
(أَفَلَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َكانُوا أَ ْكثَ َر
ض فَ يَنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِم ْن ُه ْم َوأَ َش َّد قُ َّو ًة َوآثَاراً فِي ْاْل َْر ِ
ض فَ َما أَ ْغنَى َع ْن ُهم َّما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن ،فَ لَ َّما َجاءتْ ُه ْم
رسلُهم بِالْب يِّ نَ ِ
ات فَ ِر ُحوا بِ َما ِعن َد ُهم ِّم َن ال ِْعل ِْم َو َحا َق بِ ِهم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَ ْه ِزئُون ،فَ لَ َّما
ُُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يمانُ ُه ْم لَ َّما
ين ،فَ لَ ْم يَ ُ
ْسنَا قَالُوا َ
َرأ َْوا بَأ َ
ك يَن َفعُ ُه ْم إ َ
آمنَّا بالله َو ْح َدهُ َوَك َف ْرنَا ب َما ُكنَّا به ُم ْش ِرك َ
ت ِفي ِعب ِ
ك الْ َكافِ ُرو َن) [سورة غافر:
َّت اللَّ ِه الَّتِي قَ ْد َخلَ ْ
ادهِ َو َخ ِس َر ُهنَالِ َ
ْسنَا ُسن َ
َ
َرأ َْوا بَأ َ
.]85-82
*

* *

أمر آخر ال بد من اإلشارة إليه يف هذه اخلالصة..
إن التاريخ –أياً كان التفسري الذي يقدم به :اإلسالمي ،أو الليربايل ،أو اجلديل-ال
يدرس الوجود اإلنساين يف األرض يف احلقيقة جمردا عن القدر الذي حيكم ذلك الوجود،
فهناك دائماً معادلة ما بني "اإلنسان" ومشيئة "اإلله" الذي خلق الكون واحلياة واإلنسان،
سواء وعاها املؤرخ الذي يكتب التاريخ أم كانت يف تفكريه الباطل على غري وعي منه.
فأما يف التفسري اجلديل فهي واعية متاما وإن مل يصرح املؤرخ بأن هناك إهلا حيكم الكون
واحلياة واإلنسان ،فهو يقول بفمه :ال إله ،والكون مادة ،كما ينص الدستور الشيوعي.
ولكنه جيعل املادة أزلية أبدية ،فيضفي عليها صفة من صفات األلوهية ،مث جيعلها متطورة،
وجيعل احلياة واحدا من منتجات تطورها فيجعلها بصورة من الصور خالقة ،مث جيعل اإلنسان
هو أعلى صور تطور املادة ،ولكنه خيضعه يف ذات الوقت لقوانني املادة .فتكون املادة يف
تصوره هي اخلالق وهي اإلله املتحكم ،وهي اليت ترسم لإلنسان قدره على األرض ،املتمثل
يف احلتمية التارخيية واحلتمية املادية واالقتصادية.
وأما التفسري الليربايل فقد ال يبدو ألول وهلة أنه يؤله شيئا ،أو خيضع اإلنسان لقدر من
أي نوع .واحلقيقة ليست كذلك.
إ ن اجلاهلية املعاصرة يف الغرب هي وريثة اجلاهلية الرومانية واجلاهلية اإلغريقية الوثنيتني،
وقد ورثت عنهما فيما ورثت الصراع بني البشر و"اآلهلة" الذي متثله أسطورة بروميثيوس
سارق النار املقدسة.
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تزعم األسطورة –وهي إغريقية -أن "زيوس" إله اآلهلة (أو رب األرباب) خلق اإلنسان
من قبضة من طني األرض ،وسواه على النار املقدسة (اليت ترمز إىل املعرفة) 1مث أهبطه إىل
األرض وحيد ا يعيش يف ظالم دامس (رمزا للجهل الذي عليه اإلنسان األول) فأشفق عليه
كائن أسطوري يسمى بروميثيوس ،فسرق النار املقدسة من عند اإلله (رمزا لتعلم اإلنسان
بعد جهله) وأعطاها له .فغضب عليه زيوس (وإن كان قد عجز عن اسرتداد النار املقدسة!)
فعاقبه بأن وكل به نسرا يأكل كبده طول النهار ،وتنبت له كبد جديدة يف الليل فيعود إليها
النسر يأكلها يف النهار ،هكذا يف عذاب أبدي .وغضب كذلك على اإلنسان (املسمى يف
األسطورة إيبيمثيوس) حليازته للنار املقدسة اليت هي اختصاص اإلله أصال ،ومشاركته بذلك
يف صفة من صفات اإلله (وهي املعرفة) فأرسل إليه خملوقة أنثى (تسمى يف األسطورة
باندورا) حبجة إيناسه يف وحدته اليت يعيش فيها ،وأرسل معها صندوقا هدية ،فلما فتحه إذ
به مملوء بالشرور اليت تناثرت فمألت وجه األرض ،وكان هذا هو االنتقام اإلهلي من اإلنسان
الذي خلقه اإلله ليكون خاضعا له ،فأراد أن يشارك اإلله يف ألوهيته!
واألسطورة كما ترى حتمل شيئا من احلق مشوها بتصورات اجلاهلية الفاسدة.
فخلق اهلل لإلنسان من قبضة من طني األرض حقيقة ،ومترد اإلنسان الضال على
خالقه ،وحماولته أن جيعل نفسه إهلا من دون اهلل حقيقة ،ولكن األسطورة اجلاهلية جعلت
من األلوهية أوثانا عدة ،وجعلت اهلل اخلالق هو كبري هذه األوثان! مث تصورته حمدود القدرة
عاجزا عن أن يسرتد شيئاً سلب منه! وأنكى من ذلك –وهو موضع الشاهد يف األسطورة-
أهنا جعلت"املعرفة" اليت يناهلا اإلنسان غصبا مغتصبا من اإلله ،يغضب اإلله من حصول
اإلنسان عليها ،ويعذبه ويشقيه من أجلها ،ويعجز يف الوقت ذاته عن اسرتدادها منه.
وجعلت العالقة بني اإلله وبني اإلنسان هي عالقة الكره املتبادلة :اإلنسان متمرد أبدا على
اإلله ،واإلله ساخط أبدا على اإلنسان يسعى إىل حتطيمه كلما حقق جناحا يف األرض.
ويقول جوليان هكسلي –الدارويين امللحد الذي سبقت اإلشارة إليه -إن هذه
األسطورة ما تزال تعمل يف العقل الباطن لألورويب املعاصر .ففي حسه أن العجز واجلهل
وحدمها مه ا اللذان أخضعاه من قبل هلل .وأنه يسعى دائما إىل املعرفة والسيطرة ،وأنه كلما
تعلم وسيطر ارتفع درجة وهبط اإلله يف مقابله درجة حىت يأيت اليوم الذي خيلق فيه اإلنسان
2
احلياة ،فيصبح هو اهلل!
( )1انظر كيف تأخذ األسطورة أصال مساويا فتحرفه بتأثري اجلاهلية الوثنية!
( )2اقرأ ذلك يف كتابه "اإلنسان يف العامل احلديث".
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والعربة لنا من األسطورة ومن تعليق هكسلي عليها أن التفسري الليربايل للتاريخ ال
يتصور اإلنسان طليقا من قدر ما يسيطر عليه ويرسم له حياته ،وأنه حني يصوره إهلا ،ويربر
واقعه على أساس أنه ما دام صادرا عنه فهذا يكفي لتربيره ،إمنا يصنع ذلك متأُثرا باألسطورة
الوثنية اخلبيثة ،كأنه يكتب حلقة يف الصراع بني اإلنسان وبني اإلله ،يرسم فيها "حماولة"
اإلنسان للتأله،ولكنه يرسم فشله "املأساوي" يف النهاية يف حتقيق ألوهيته ،وعجزه البشري
املالزم له بوصفه قدره املقدور له يف األرض!
أما التفسري اإلسالمي فهو واضح متاما يف هذه القضية ككل القضايا اليت يتناوهلا:
إن اإلنسان يتحرك يف داخل قدر اهلل ،حمكوما به يف الصغرية والكبرية:
(إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر) [سورة القمر.]49 :

(وُك ُّل َش ْي ٍء ِعن َدهُ بِ ِم ْق َدا ٍر) [سورة الرعد من اآلية.]8 :
َ

(ما أَصاب ِمن ُّم ِ
ض َوَال فِي أَن ُف ِس ُك ْم إَِّال فِي كِتَ ٍ
صيبَ ٍة فِي ْاْل َْر ِ
اب ِّمن قَ ْب ِل أَن نَّ ْب َرأ ََها
َ َ َ
ِ
ِ
َّ
ك َعلَى الله يَس ٌير) [سورة احلديد.]22 :
إِ َّن ذَلِ َ
ولكن اهلل –يف قدره -ليس عدوا لإلنسان يريد أن يشقيه ويعذبه ،وال هو خصم له
يريد حتطيمه وإذالله –تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا -ولكنه يريد من اإلنسان فقط أن يكون
يف مقامه احلقيقي إزاء هلل ،مام العبودية إزاء مقام األلوهية ،وله عندئذ كل رفعة وكل تكرمي،
وله التمكني يف األرض يف احلياة الدنيا واجلنة والرضوان يف اآلخرة:
آمنتُ ْم َوَكا َن اللّهُ َشاكِراً َعلِيماً) [سورة النساء:
َّ
(ما يَ ْف َع ُل اللّهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َو َ
.]147
ِ
ض ِعيفاً) [سورة النساء.]28 :
(يُ ِري ُد اللّهُ أَن يُ َخ ِّف َ
نسا ُن َ
ف َعن ُك ْم َو ُخل َق ا ِإل َ

ِ
(و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاْل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ضى لَهم ولَيب ِّدلَنَّهم ِّمن ب عدِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ت
ار
ي
ذ
ل
ا
م
ه
ين
د
م
ه
ل
ن
ن
ك
م
ي
ل
و
م
ه
ل
ب
ق
ن
م
ين
ذ
ل
ا
ف
َ
َ
استَ ْخلَ َ
َْ
َْ َ ُ ْ َ َُ ُ
ْ
َ
َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن)
ك فَأ ُْولَئ َ
َخ ْوف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُ ُدونَني َال يُ ْش ِرُكو َن بي َش ْيئاً َوَمن َك َف َر بَ ْع َد ذَل َ
[سورة النور.]55 :
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ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ك
ين ِف َيها َو َذلِ َ
( َوَمن يُط ِع الل َّه َوَر ُسولَهُ يُ ْدخلْهُ َجنَّات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها اْلَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ِ
يم) [سورة النساء.]13 :
الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
*

*

*

تلك قضايا "اإلنسان" الرئيسية اليت يتناوهلا التاريخ ،وذلك موقف التفسري اإلسالمي
للتاريخ من هذه القضايا بإمجال .ويف الفصول التالية شيء من التفصيل.
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اإلنسان وقدر اهلل
رأينا يف الفصل السابق كيف أن التاريخ –يف أي تفسري من تفسرياته -يتناول يف
احلقيقة قضيتني يف آن واحد :قضية اإلنسان وقضية األلوهية .أو باألحرى يتناول معادلة
ذات طرفني :اإلنسان من جهة ،وقدر اهلل من جهة أخرى .وختتلف املعادلة بني التفسريات
الثالثة ،وخيتلف مع كل منها وضع اإلنسان ،وتقدير مدى فاعليته يف األرض.
ونري د أن نرى يف هذا الفصل أي التفسريات الثالثة أصدق تفسريا للواقع الذي يعيشه
اإلنسان بالفعل ،التفسري الذي يرمسه يف صراع دائم مع قدر اهلل ،يريد أن يثبت ذاته بالتمرد
على ذلك القدر ،فينجح يف املدى القصري –أحيانا -مث يبوء بفشل مأساوي يف النهاية .أم
التفسري الذي يرمسه مقهورا دائما ،مغلوبا على أمره ،ال ميلك أن يتجه إال حيث تسريه عجلة
التاريخ حبتمياهتا القاسية اليت ال ترحم ،أم التفسري الذي يرمسه متحركا فاعال بإرادته يف نطاق
معني –داخل قدر اهلل -مواجها نتائج عمله يف كل مرة ،متحمال –يف الدنيا واآلخرة -تبعة
اختياره ونتائجها احلتمية.
وحنن ال نتحدث هنا عن عقيدة املسلم يف هذه القضية .فعقيدة القضاء والقدر عند
املسلم معروفة .ولكنها هجة على املؤمن وحده ،الذي آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر والقدر خريه وشره.1
إمنا نريد أن نعاجل القضية مع املؤمن وغري املؤمن ،لنرى –بطريقة موضوعية -أي
التفسريات الالثة يفسر واقع التاريخ اإلنساين.
وأول ما نلحظه على التفسري الغريب –بشقيه -أنه يتناول التاريخ البشري اجلاهلي،
ويعرضه –عامدا -على أنه هو التاريخ! ويهمل إمهاال متعمدا فرتات اهلدى يف حياة البشرية
–وخاصة فرتة اإلسالم الكربى -ال بعدم إدراجها يف سجالته ،فهذا أمر غري ممكن! ولكن
بالتقليل من شأهنا ،وعرضها كأهنا غري ذات أثر يف جمرى التاريخ البشري!
وحني يركز ذلك التفسري على تاريخ اجلاهلية البشرية فإنه جيد –يف ظاهر األمر-
مصداقا لرؤيته التارخيية يف بعض اجلوانب من هنا ومن هناك ،فيخيل إليه –أو خييل للناس-
أنه تفسري صحيح! بينما يبدو قصور ذلك التفسري واضحا لو عرض التاريخ البشري بأكمله،
( )1جاء يف حديث "هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم" :قال وما اإلميان؟ قال أن تؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره .رواه مسلم.
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ووضعت فيه فرتات اهلدى يف مكاهنا الصحيح ،ووضع تأثريها يف جمرى التاريخ البشري يف
مكانه الصحيح!
وتلك النقطة على غاية من األمهية .وحنن املسلمني أوىل الناس بااللتفات إليها،
وااللتفات إىل اإلمهال املتعمد بشأهنا يف كال التفسريين ،مبا يعطى يف النهاية عرضا خاطئا
لتاريخ البشرية كله ودوافعه الكربى ،ومكان اإلنسان فيه.
وفيما خيتص بالقضية اليت نتناوهلا يف هذا الفصل ،فإننا حني نعرض التاريخ البشري يف
جمموعة –مشتمال على فرتات اهلدى وفرتات الضالل -يتبني لنا عوج موقف التفسريين
الغربيني من القدر الذي يتحرك اإلنسان يف إطاره.
فالتفسري الليربايل –وريث اجلاهلية اإلغريقية -الذي يصور قدر اهلل خصما دائما
لإلنسان ،يريد حتطيمه واالنتقام منه وإذالل كرامته عقابا له على حماولته إثبات ذاته والتمكن
يف األرض ،ال يستقيم مع إرسال اهلل الرسل لإلنسان من أجل هدايته ،وإخبار البشر –على
يد الرسل -أن اهلل راض عنهم حني يؤمنون به ،ومبارك هلم يف حياهتم ،وممكن هلم يف
األرض ،وهاديهم إىل الطيب من القول والفعل ،ومثيبهم فوق ذلك كله باجلنة والرضوان يف
اآلخرة.
ِ َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ك ُه ْم َخ ْي ُر الْبَ ِريَِّةَ ،ج َزا ُؤ ُه ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم
ات أ ُْولَئِ َ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
(إ َّن الذ َ
َّات َع ْد ٍن تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ َها ْاْلَنْ َهار َخالِ ِدين فِ َيها أَبداً َّر ِ
َجن ُ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ
َ
ُ
َ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َربَّهُ) [سورة البينة.]8-7 :
ذَلِ َ
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواْل َْر ِ
ض َولَ ِكن
ات ِّم َن َّ
(ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
اهم بِ َما َكانُواْ يَ ْك ِسبُو َن) [سورة األعراف.]96 :
ن
ذ
َخ
أ
ف
ْ
َك َّذبُواْ َ َ َ ُ

ِ
(و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاْل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ضى لَهم ولَيب ِّدلَنَّهم ِّمن ب عدِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ِ
استَ ْخلَ َ
َْ
ين من قَ ْبله ْم َولَيُ َمكنَ َّن لَ ُه ْم دينَ ُه ُم الذي ْارتَ َ ُ ْ َ َُ ُ
ْ
ف الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن)
ك فَأ ُْولَئ َ
َخ ْوفه ْم أ َْمناً يَ ْعبُ ُدونَني َال يُ ْشرُكو َن بي َش ْيئاً َوَمن َك َف َر بَ ْع َد ذَل َ
[سورة النور.]55 :
ٍ
َّ ِ
َِّ ِ
ين يَتَّ ُقو َن َويُ ْؤتُو َن َّ
ين ُهم
(وَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
َ
الزَك اةَ َوالذ َ
سأَ ْكتُبُ َها للذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
ِ
بِآيَاتِنَا يُ ْؤمنُو َن) [سورة األعراف.]156 :
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مث إن الواقع التارخيي لفرتات اهلداية –وخباصة فرتة اإلسالم الكربى يثبت هذه احلقيقة:
حقيقة التمكني الرباين من جهة ،وإحساس املؤمنني بتأييد اهلل هلم ورضاه عنهم من جهة
أخرى.
ومن هنا يعجز التفسري الليربايل عن تفسري الواقع اإلسالمي وجيده مصادما لرؤيته
التارخيية مصادمة صرحية.
أما تفسريه للجاهلية –الذي قد يبدو للوهلة األوىل صحيحا -فليس صحيحا كذلك.
ففي اجلاهلية يتمرد الناس –بعضهم على األقل -على اهلل وقدره ليثبتوا ذواهتم وليتأهلوا
ويتجربوا يف األرض ،فيملي اللهم هلم ،فيخيل إليهم بسبب هذا اإلمالء أهنم جنحوا ،وتغلبوا
على اهلل وقدره! مث تأيت اخلامتة (املأساوية!) بتدمري اهلل عليهم ،فينتهي ذلك النجاح املؤقت،
وينتهي معه مصريهم يف احلياة الدنيا:
ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
(فَ لَ َّما نَ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
أَ
َخ ْذنَ ُ
سو َن ،فَ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
اهم بَغْتَةً فَإذَا ُهم ُّم ْبل ُ
ِ
ين) [سورة األنعام.]45-44 :
ال َْعالَم َ

(وَكأَيِّن ِّمن قَ ْريٍَة
َ
.]48

َحتَّى إِذَا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ
ب
ْح ْم ُد لِل ِّه َر ِّ
ظَلَ ُمواْ َوال َ

َخ ْذتُ َها وإِلَ َّي الْم ِ
ص ُير) [سورة احلج:
ت لَ َها َو ِه َي ظَالِ َمةٌ ثُ َّم أ َ
أ َْملَْي ُ
َ
َ

وهنا يبدو خطأ التفسري الليربايل –حىت بالنسبة للتاريخ اجلاهلي -يف أمرين:
األول :أن فرتة النجاح اليت مارسها اإلنسان املتمرد على اهلل وقدره مل تكن انتصارا منه
على اهلل ،كما يعرضه ذلك التفسري اجلاهلي ،إمنا كانت إمالء مقصودا من اهلل سبحانه
وتعاىل ،حلكمة يريدها اهلل:
َّ ِ
ادواْ
ين َك َف ُرواْ أَنَّ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم َخ ْي ٌر ِّْلَن ُف ِس ِه ْم إِنَّ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم لِيَ ْز َد ُ
( َوالَ يَ ْح َسبَ َّن الذ َ
ين) [سورة آل عمران.]178 :
إِثْماً َولَ ْه ُم َع َذ ٌ
اب ُّم ِه ٌ

(لِي ْح ِملُواْ أَوَزارُهم َك ِاملَةً ي وم ال ِْقيام ِة وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونَ ُهم بِغَْي ِر ِعل ٍْم أَالَ َساء
َْ َ َ َ َ ْ ْ
َ
َ ُ
ْ َ ْ
َما يَ ِزُرو َن) [سورة النحل.]25 :
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ومل تكن عجزاً من اهلل عن االنتقام من ذلك املتمرد على سلطانه ،بدليل حدوث
التدمري يف النهاية ،ويف اللحظة اليت يظن أهلها أهنم صاروا يف قمة القوة والسلطان:
(حتَّى إِ َذا أ َ ِ
ت َوظَ َّن أ َْهلُ َها أَنَّ ُه ْم
ض ُز ْخ ُرفَ َها َوازَّيَّنَ ْ
َخ َذت اْل َْر ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اها َحصيداً َكأَن ل ْم تَ ْغ َن باْل َْم ِ
ك
س َك َذل َ
أ َْم ُرنَا لَْيالً أ َْو نَ َهاراً فَ َج َعلْنَ َ
يَتَ َف َّك ُرو َن) [سورة يونس.]24 :

ِ
اها
قَاد ُرو َن َعلَْي َها أَتَ َ
صل اْلي ِ
ات لَِق ْوٍم
نُ َف ِّ ُ َ

واألمر الثاين :أن انتقام اهلل من هذا املتمرد على سلطانه ليس "موقفا" جتاه "اإلنسان"
كما يصوره ذلك التفسري اجلاهلي ،إمنا هو عقوبة ربانية على جرمية التكرب على اخلالق،
واإلفساد يف األرض هبذا التكرب ،وهي هبذا ليست ظلما واقعا من اهلل على نوع اإلنسان:
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن) [سورة النحل :من آية .]33
( َوَما ظَلَ َم ُه ُم اللّهُ َول كن َكانُواْ أَن ُف َ
وال هي رغبة من اهلل الرحيم سبحانه يف التنكيد على هذا املخلوق الذي خلقه مبشيئته،
وكرمه ،وأضفى عليه من فضله:
آمنتُ ْم َوَكا َن اللّهُ َشاكِراً َعلِيماً) [سورة النساء:
( َّما يَ ْف َع ُل اللّهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َو َ
.]147
آدم وحملْنَ ِ
اهم ِّمن الطَّيِّب ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم
ضلْنَ ُ
( َولََق ْد َك َّرْمنَا بَنِي َ َ َ َ َ ُ
اه ْم في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ َ َ
َعلَى َكثِي ٍر ِّم َّمن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيالً) [سورة اإلسراء.]70 :
ْ
(وإِن تَع ُّدواْ نِعمةَ الل ِّه الَ تُحصوها إِ َّن اللّه لَغَ ُف ِ
يم) [سورة النحل.]18 :
ْ ُ َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
َ ُ َْ

والنجاح والتمكني يف األرض ،ليس بالذي يغضب الرب ،وهو قدر منه سبحانه
وتعاىل ،إمنا يغضبه عدم شكر النعمة الربانية ،والتبجح باجلحود ،أما الذين ميكنهم اهلل
فيستقيمون على أمر رهبم فهم موضع الرضا والنصر من عند اهلل:
َّ ِ
َّاه ْم فِي ْاْل َْر ِ
ض أَقَ ُاموا
نص ُرهُ إِ َّن اللَّ َه لََق ِو ٌّ
ين إِن َّم َّكن ُ
نص َر َّن اللَّهُ َمن يَ ُ
(ولَيَ ُ
َ
ي َع ِز ٌيز ،الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ
الزَكا َة َوأ ََم ُروا بِال َْم ْع ُروف َونَ َه ْوا َع ِن ال ُْمن َك ِر َوللَّه َعاقبَةُ ْاْل ُُموِر) [سورة احلج:
َّ
.]41-40
ومن هنا نرى موقف التفسري الليربايل من قضية القدر ساقطا من مجيع وجوهه ،غري
صاحل للتفسري.
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*

*

*

وإذا كان هذا موقف التفسري الليربايل فالتفسري املادي اجلديل ال يقل فسادا وعجزا عن
التفسري.
إنه كالتفسري الليربايل يسقط فرتات اهلدى يف تاريخ البشرية ،وخباصة فرتة اإلسالم
الكربى ،ألنه يعجز عجزا كامال عن تفسريها حبتمياته اليت يفرضها على التاريخ.
فإنه ال توجد حتمية واحدة –كما أسلفنا يف الفصل األول -تفسر ظهور اإلسالم وال
سرعة انتشاره ،وال احتواءه على ما احتوى عليه من املبادئ والقيم اليت مل تكن شعارات
مرفوعة ،بل كانت واقعا معاشا يف أعلى درجة من درجات التطبيق.
وحني يسقط التفسري اجلديل كل مقومات النفس اإلنسانية واحلياة البشرية إال القيم
املادية واألوضاع االقتصادية ،ويبين عليها أطواره التارخيية احلتمية :الشيوعية البدائية ،والرق،
واإلقطاع ،والرأمس الية ،والشيوعية الثانية واألخرية ..وحني يصر على أن الفكرة ال تسبق
املادة ،وأنه ليس معتقدات الناس وأفكارهم هي اليت تشكل حياهتم ،ولكن األوضاع املادية
واالقتصادية يف حياهتم هي اليت تشكل أفكارهم وعقائدهم..
حني يصنع ذلك فهو ال يعجز فقط عن تفسري فرتات اهلدى –وفرتة اإلسالم خاصة-
بل يعجز عن تفسري بعض ما حدث يف اجلاهليات ذاهتا ،مما كان املفروض أال يند عنه ،ومن
بني ذلك –كما أشرنا يف غري هذا الكتاب 1انتقال كل من روسيا والصني رأسا من اإلقطاع
إىل الشيوعية -خمالفني للحتمية التارخيية -وبقاء بريطانيا دولة رأمسالية إىل هذه اللحظة ،وهي
اليت كان ماركس يتنبأ –حسب حتمياته التارخيية -أهنا ستكون أول دولة تصيبها الشيوعية!
مث إن هذا التفسري يلغي فاعلية اإلنسان إلغاء كامال إزاء "القدر" املتحكم فيه من
خارج وجوده ..أي إزاء "احلتميات".
فلقد صور هذا التفسري األوضاع املادية واالقتصادية على أهنا إله قاهر يتحكم يف
اإلنسان من خارجه ويرسم له وجود ه بصورة حتمية ال فكاك له منها .فال هي صادرة عن
إرادته ،وال له إزاءها من تصرف سوى اخلضوع لضغطها القاهر.
فأين هذا من الواقع التارخيي لإلنسان؟
( )1راجع إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" فصل "الشيوعية".
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فأما فرتات اهلدى –وفرتة اإلسالم بصفة خاصة -فهي خارجة بالضرورة عن نطاق
ذلك التفسري ،ألهنا "اختيار" بشري ملوقف معني ،يرتتب عليه تغيري شامل يف احلياة كلها..
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ..اخل .وهو فوق ذلك اختيار مبين على
"عقيدة" معينة يف اهلل واليوم اآلخر ،أي على "فكرة" .وهم ينفون نفيا باتا –ويف صورة
عصبية انفعالية! -أن تكون الفكرة شيئا قائما بذاته ،أو سابقة يف وجودها على املسببات
املادية واالقتصادية والطور التارخيي احلتمي الذي ميكن أن تظهر فيه!..
وكفى بذلك التفسري فسادا أن يعجز عن تفسري هذا الواقع التارخيي ،وهو واقع عريض
شغل مساحة كبرية من الزمن ومساحة كبرية من األرض ،وكانت له آثاره الواسعة يف احلياة
البشرية جبملتها ،وليس أقل آثاره ما تعلمته أوروبا يف هنضتها من علم ،وخباصة املنهج
التجرييب يف البحث العلمي ،الذي بنت عليه أوروبا كل تقدمها العلمي ،الذي جيعله التفسري
املادي للتاريخ أداة االنتقال من الطو الزراعي إىل الطور الصناعي ،وما تال ذلك من أحداث
ضخمة يف التاريخ.
ولكن فرتات اجلاهلية ذاهتا ال تقع يف نطاق ذلك التفسري ،من جهة أنه يضع احملرك
الذي حيرك خطوات التاريخ بصورة حتمية –بأكمله -خارج نطاق اإلنسان.
فعلى فرض أن األوضاع املادية واالقتصادية هي –وحدها -احملرك الذي يدفع حركة
التارخ –وهو فرض ال نوافق عليه البتة -فكيف حيركها؟
تكون األوضاع املادية واالقتصادية ضغوطا
لو مل تكن النفس البشرية مفطورة حبيث ّ
معينة عليها واستجابات معينة هلا ،فهل كان ميكن أن يكون لتلك األوضاع املادية
واالقتصادية أثر يف التاريخ البشري؟
بعبارة أخرى نقول :إن األوضاع املادية (أي البيئة) قد أثرت تأثريا معينا يف تاريخ
1
فنمت بعض الوظائف وجعلت
احليوان على األرض –حبسب ما تقول نظرية التطور َ -
وظائف أخرى تضمر ،وجعلت بعض األنواع تزدهر .وبعضها ينقرض ..ولكنها مل جتعل
للحيوان تارخيا باملعىن الذي انفرد به اإلنسان ..تارخيا حيمل جوانب سياسية واقتصادية
واجتماعية وفكرية واعتقادية ..اخل ،فما الفارق؟ هل يقع الفارق يف األوضاع املادية ذاهتا أم
يف النفس البشرية؟!
( ) 1ال نسلم حنن بكل ما تفرتضه نظرية التطور من فروض تارخيية ليس هناك ما يقطع بصحتها ،ولكن
أصحاب التفسري املادي يؤمنون هبا إميانا شديدا فنحن نناقشهم من خالل مسلماهتم.
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وإذا كان الفارق يف النفس البشرية وطريقة استجابتها للضغوط الواقعة عليها ،1أفال
جيعلنا ذلك على األقل جنعلها شريكا يف األحداث ،وطرفا يف املعادلة ،حبيث تكون احملصلة
التارخيية هي تأثري كل من الطرفني يف اآلخر؟
إذا كان يصح إغفال النفس البشرية ودورها يف حركة التاريخ على فرض واحد :هو
استجابتها بطريقة واحدة يف كل مرة تتعرض فيها لذات الضغوط ..وهذا فرض غري علمي،
وغري واقعي ،ال بالنسبة للفرد الواحد ،وال بالنسبة لألفراد املختلفني..
وإذا كان العلم يقول اليوم –بعد أن تقدم -إن املادة ذاهتا ال تستجيب بصورة واحدة
حتمية يف مجيع الظروف املتماثلة ،فأي جهالة علمية تلك اليت تفرتض أن النفس البشرية
تستجيب بصورة حتمية واحدة يف مجيع احلاالت املتماثلة؟ وأي خمالفة للواقع ،الذي يشهد
باختالف االستجابة ،ال بناء على "املوقف الطبقي" وحده كما يزعم التفسري املادي ،بل
بناء على املوقف العقيدي والفكري والشخصي يف الزمن الواحد ،ويف األوضاع املادية
واالقتصادية الواحدة؟!
ومن جهة أخرى ..فكيف تنبت األوضاع املادية واالقتصادية يف حياة الناس غري متأثرة
بوجودهم النفسي كما يزعم التفسري املادي؟
يقولون إن اخرتاع احملراث كان نقطة حتول يف التاريخ ،نقلت الناس من عهد الرق إىل
عهد اإلقطاع ،وإن اخرتاع اآللة كان نقطة حتول أخرى يف التاريخ ،نقلت الناس من عهد
اإلقطاع إىل عهد الرأمسالية.
فهل نزل احملراث أو اآللة من السماء فأثرا يف حياة اإلنسان؟
أم كان احملراث واآللة اخرتاعا "بشريا" ناشئا من الكيان النفسي لإلنسان؟!
أال جيعلنا ذلك على أقل تقدير نضع اإلنسان طرفا يف املعادلة التارخيية مع القدر القاهر
املتمثل يف احلتميات!
لقد كان احملراث وكانت اآللة –على فرض أن هلما كل الثقل الذي ينسبه إليهما
التفسري املادي -استجابة جملموع الكيان البشري :حاجاته وتطلعاته وقدراته ..املقدرة له
بقدر من اهلل.
( )1سنتكلم يف فصل قادم عن الضغوط الواقعة على اإلنسان واختالف استجابته بالنسبة هلا.
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فاإلنسان هو اخلليفة يف األرض ..املسيطر املهيمن املعمر.
وقد وهب اهلل له مواهب تعينه على القيام مبهمة اخلالفة ،من بينها قدرته على التفكري
اجملرد ،الذي يستطيع به أن يركب يف ذهنه صورة لشيء غري موجود بالفعل على تلك
الصورة ،مث حياول إجياده يف عامل الواقع .ومنها رغبته وقدرته على حتسني الواقع وجتميله
وتكميله عن طريق تصنيع اخلامات املوجودة بني يديه على صور وأشكال غري ما هي
موجودة عليه .ومنها تراكم التجربة يف نفسه وعقله حبيث تدفعه إىل جترية جديدة مل خيضها
من قبل.
وكل ذلك من فضل اهلل عليه ورمحته به ورعايته له ،ومن قدره املقدور له يف األرض.
مث إن اهلل قد سخر له ما يف السموات واألرض من كنوز وطاقات:
ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاْل َْر ِ
ض َج ِميعاً ِّم ْنهُ) [سورة اجلاثية.]13 :
َّر لَ ُكم َّما في َّ َ َ
َ
(و َسخ َ
وهذا التسخري مقدر من عند اهلل ابتداء ،ولواله ما كان يف إمكان اإلنسان أن حيققه،
وإذا كان يتم يف عامل الواقع جبهد يقوم به اإلنسان بعضالته وعقله ،فهذا قدره :أن يكدح
كدحا دائما ليحقق وجوده يف األرض:
اإلنسا ُن إِنَّ َ ِ
ك َك ْدحاً فَ ُم َالقِ ِيه) [سورة االنشقاق.]6 :
ح إِلَى َربِّ َ
ك َكاد ٌ
(يَا أَيُّ َها ِْ َ

(لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن فِي َكبَ ٍد) [سورة البلد.]4 :
اإل َ

ولكن من رمحة اهلل به أن هذا الكدح املقدر عليه يثمر مثرته يف حياته ،ويرتتب عليه
حتقيق قدر من املتاع:
(ولَ ُك ْم فِي اْل َْر ِ
ض ُم ْستَ َق ٌّر َوَمتَاعٌ إِلَى ِحي ٍن) [سورة البقرة.]36 :
َ
مث إن يف نفسه نوازع ودوافع وشهوات ورغائب:
الشهو ِ
( ُزيِّ َن لِلن ِ
ات
َّاس ُح ُّ
ب َّ َ َ
ِ ِ
س َّوَم ِة َواْلَنْ َع ِام
َوالْفضَّة َوالْ َخ ْي ِل ال ُْم َ
ال َْم ِ
آب) [سورة آل عمران.]14 :
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ِ
والْحر ِ
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ومتثل هذه الشهوات ضغوطا على نفسه ،كما أن حتقيقها يعرضه لضغوط مادية
واقتصادية وسياسية واجتماعية نتيجة اجتماع البشر على األرض وتدافعهم على حتقيق هذه
الشهوات..
ومن هذا التدافع يتكون التاريخ..
وهو حمكوم بقدر اهلل..
ألن قدر اهلل هو الذي خلق اإلنسان ابتداء ،وهو الذي قدر له مهمته اليت يقوم هبا يف
األرض ،وهو الذي ركبه على هذه الصورة اليت هو عليها ،واليت ينشأ منها التدافع يف
األرض ..الذي ينشئ بدوره حركة التاريخ.
ولكن قدر اهلل الذي أنشأ اإلنسان على هذه الصورة ،قد كرمه وفضله ،فجعل له إرادة
يواجه هبا الضغوط الواقعة عليه ،سواء ما ينبت من داخل نفسه بفعل الشهوات ،وما يتعرض
له من اخلارج وهو حياول حتقيق هذه الشهوات.1
ومن حصيلة هذه الضغوط ،واإلرادة اليت يتصرف هبا إزاءها ،يتحدد سلوك اإلنسان يف
األرض.
وهنا يكمن اجلانب احلر يف حياة اإلنسان.
فهذه اإلرادة –وإن كانت ال تلغي الضغوط -فإهنا تع ّدهلا ،وتتحكم يف طريقة
االستجابة هلا ..فتعطي اإلنسان قدرا من حرية التصرف خيتلف هبا عن احليوان ،وخيرج هبا
عن "احلتمية" اليت يرمسها التفسري املادي للتاريخ.
*

*

*

تلك هي العالقة بني اإلنسان وقدر اهلل.
إن اإلنسان يتحرك –دائما -يف دائرة قدر اهلل.
ولكن هذا القدر ذاته هو الذي وسع له دائرة التصرف ،يف مقابل التبعة اليت حيملها
حني خيتار بنفسه تصرفه.
( )1أفردنا فصال للحديث عن موقف اإلنسان من الضغوط الواقعة عليه.
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وهذه التبعة –مقابل احلرية -هي "األمانة" اليت اختص حبملها اإلنسان ،وأشفقت من
محلها السموات واألرض واجلبال:
ضنَا ْاْلَمانَةَ َعلَى َّ ِ
ض وال ِ
ْجبَ ِ
ال فَأَبَ ْي َن أَن يَ ْح ِملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن
(إِنَّا َع َر ْ
َ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ
ِم ْن َها َو َح َملَ َها ِْ
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن ظَلُوماً َج ُهوالً) [سورة األحزاب.]72 :
اإل َ
وهي تبعة ضخمة يف احلقيقة ..فاملطلوب من اإلنسان –لكي يؤدي مهمة اخلالفة -أن
يقوم بعمارة األرض مبقتضى املنهج الرباين.
وهذا يقتضيه –يف كل موقف -أن يقف ليسأل نفسه :أي الطريقني خيتار؟ الطريق
الذي يستجيب فيه للضغوط الداخلية واخلارجية؟ أم الطريق الذي يقاوم فيه الضغوط قدر
جهده ،ويستعلي عليها ،ليثبت وجوده على املستوى األعلى الالئق "باإلنسان"؟
وبقدر ما يستعلي ..بقدر ما يقاوم الضغوط ..يكون قد أدى "األمانة" اليت محلها
بقدر اهلل .وبقدر ما يهبط ..وبقدر ما خيضع للضغوط ..يكون مبتعدا عن أداء األمانة،
فيكون "ظلوما جهوال" كما وصفه اهلل.
ويف كال احلالني يتحرك يف داخل قدر اهلل ،الذي قدر له هذا القدر من احلرية ،ومحّله
مقابلها تبعة االختيار.
ويف كال احلالني يتحرك يف داخل سنن معينة ،جتري مبقتضاها حياة البشر على األرض.
كل سنة حتدد نتيجة حتمية لعمل معني ،ولكنها ال جترب اإلنسان على عمل بعينه ،ألنه هو
الذي خيتار.
وأميا سنة اختارها فهو داخل يف قدر اهلل!
حني مسع عمر رضي اهلل عنه بالطاعون يف عمواس أمر جنده بالرحيل عنها ،فقال له
أبو عبيدة رضي اهلل عنه :أتفر من قدر اهلل؟ قال :نعم أفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل!
وهكذا كان عمر رضي اهلل عنه يفهم العالقة بني اإلنسان وبني قدر اهلل.
وهكذا تتقرر لإلنسان فاعليته وإجيابيته ،وتتقرر له كذلك مسئوليته عما يفعل ،ويف كل
ذلك ال خيرج عن قدر اهلل.
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فال هو يف أي حلظة من حلظاته فاعل مبفرده ،كما يتخيل التفسري الليربايل يف بعض
األحيان ،وال هو ممسوخ مسلوب اإلرادة كما يتخيل التفسري اجلديل يف كل األحيان..
إمنا هو دائما يف حدود قوله تعاىل:
( َونَ ْف ٍ
اب َمن
ورَها َوتَ ْق َو َاها ،قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ
اهاَ ،وقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاها ،فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
اها) [سورة الشمس.]10ٍ-7 :
َد َّس َ
(من َع ِمل ِ ِ ِ ِ
َساء فَ َعلَْي َها ثُ َّم إِلَى َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن) [سورة اجلاثية:
َْ َ َ
صالحاً فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
.]15
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السنن الربانية
من أهم ما يلتفت إليه املؤرخ املسلم وهو يتدبر التاريخ البشري ،السنن الربانية اليت
حتكم احلياة البشرية ،واليت من خالهلا جيري قدر اهلل .وإليها يشري التوجيه الرباين إشارة
واضحة:
ِ
ِ
ت ِمن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِس ُيرواْ فِي اْل َْر ِ
ين)
ض فَانْظُُرواْ َك ْي َ
(قَ ْد َخلَ ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم َك َّذب َ
[سورة آل عمران.]137 :
فعاقبة املكذبني املشار إليها يف اآلية واحدة من تلك السنن الربانية اليت جيري هبا اهلل
احلياة البشرية ،واليت يطلب من الناس أن يتدبروها لكي ال يقعوا فيها ،ولكي يستفيدوا من
عربة التاريخ.
واإلسالم جيعل دراسة التاريخ ،واالعتبار بالسنن الربانية يف احلياة البشرية فارقا بني أويل
الوعي والبصرية والغافلني الذين هلم أعني ال يبصرون هبا ،وآذان ال يسمعون هبا ،وقلوب ال
يفقهون هبا.
(أَفَلَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
وب يَ ْع ِقلُو َن بِ َها أ َْو آذَا ٌن يَ ْس َمعُو َن بِ َها
ض فَ تَ ُكو َن لَ ُه ْم قُلُ ٌ
ِ
الص ُدوِر) [سورة احلج.]46 :
وب الَّتِي فِي ُّ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاْلَبْ َ
صُ
وجيعل النظر يف آيات اهلل يف الكون ،وآياته ونذره يف احلياة البشرية فارقا بني املؤمنني
وغري املؤمنني:
ِ
السماو ِ
ات َوالنُّ ُذ ُر َعن قَ ْوٍم الَّ
ات َواْل َْر ِ
ض َوَما تُغْنِي اْليَ ُ
(قُ ِل انظُُرواْ َماذَا في َّ َ َ
يُ ْؤِمنُو َن) [سورة يونس.]101 :
لذلك ال بد من دراسة مستوعبة للسنن الربانية ،وال بد من دراسة التاريخ من خالل
تلك السنن ،لتكون هذه الدراسة جزءا من الرتبية املطلوبة إلنشاء "اإلنسان الصاحل" الذي
يهدف اإلسالم إىل إخراجه إىل الوجود 1وإن املتدبر لكتاب اهلل ولسنة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ليجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليها ،واستخراج العربة
منها ،والعمل مبقتضياهتا لتكوين اجملتمع السليم املستقيم على أمر اهلل.
( )1انظر إن شئت كتاب منهج الرتبية اإلسالمية اجلزء األول.
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*

*

*

من أول ما يلحظه الدارس ملوضوع السنن يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم أن هناك سننا عامة –وهي األكثر عددا واألوسع مساحة يف التاريخ البشري –تشمل
"اإلنسان" كله ،مؤمنه وكافره ،وإن كانت حتدد للمؤمنني طريقهم ،وعاقبة أمرهم إذا استقاموا
على اإلميان ،كما حتدد للكافرين طريقهم وعاقبة أمرهم ،وتبني الفارق الواسع بني حياة هؤالء
وحياة هؤالء يف الدنيا واآلخرة مجيعا ،وسننا خاصة –وهي األقل -تقع للمؤمنني وحدهم أو
للكافرين وحدهم ،ولكنها رغم خصوصيتها سنن جارية ،أي أهنا تتكرر للمؤمنني وال تقع
للكفار ،أو تتكرر للكفار وال تقع للمؤمنني.1
والسنن الواردة يف كتاب اهلل ويف السنة املطهرة كثرية متعددة ،تشمل جماالت كثرية من
احلياة البشرية ،وليس من شأن هذا البحث املوجز أن يلم هبا مجيعا ،فهذا مرتوك للبحوث
املتخصصة 2وإمنا حسبنا هنا أن نشري إىل أمهية دراسة السنن وإبرازها يف التفسري اإلسالمي
للتاريخ ،مع إشارة سريعة إىل مناذج منها.
*

*

*

من السنن الربانية أن اهلل أعطى عطاءه جلميع البشر مؤمنهم وكافرهم ،ليبلوهم أيهم
أحسن عمال:
ك َم ْحظُوراً) [سورة
ك َوَما َكا َن َعطَاء َربِّ َ
( ُكالًّ نُّ ِم ُّد َه ُؤالء َو َه ُؤالء ِم ْن َعطَاء َربِّ َ
اإلسراء.]20 :
فهو سبحانه مل خيص فريقا منهم بالعطاء دون فريق ،ألن سنة االبتالء يومئذ تنتفي،
بينما هي من الغايات الرئيسية يف خلق اإلنسان كما بينا من قبل:
.]2
.]7

اج نَّ ْبتَلِ ِيه فَجعلْنَاهُ س ِميعاً ب ِ
(إِنَّا َخلَ ْقنَا ِْ
صيراً) [سورة اإلنسان:
شٍ
نسا َن ِمن نُّطْ َف ٍة أ َْم َ
ََ َ َ
اإل َ
ِ
(إِنَّا َج َعلْنَا َما َعلَى ْاْل َْر ِ
َح َس ُن َع َمالً) [سورة الكهف:
ض ِزينَةً لَّ َها لنَْب لُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أ ْ

( ) 1من أبرزها حتقق التمكني للكفار وهم عصاة ،وعدم حتققه للمؤمنني إال وهم مستقيمون على الطريق.
( )2انظر رسالة دكتوراه لشريف اخلطيب ،جامعة أم القرى بعنوان "السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية".
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ِ
َح َس ُن َع َمالً) [سورة امللك.]2 :
(الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَا َة ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ت َوال َ
فاالبتالء هو لب حياة اإلنسان ،وهو الذي جيعل حلياته معىن ،ولوجوده غاية .واالبتالء
يقتضي أن تكون هناك "مادة" خيترب فيها اإلنسان .واملادة –كما أشرنا من قبل -هي املتاع
املبذول للناس يف األرض ،املزين هلم ،الذي جيدونه بني أيديهم وهم يقومون بعمارة األرض.
واالختبار يف هذه املادة هو سؤال جوهري ،يتشعب شعبا شىت ،ولكنه يف أصله واحد ،ويف
غايته واحد :هل يلتزم اإلنسان يف تناول هذا املتاع مبا أنزل اهلل؟ أم يتبع اهلوى والشهوات؟
وكل ما جاء يف الكتاب والسنة من أوامر ونواه وأحكام وتوجيهات هو بيان ملا أنزل اهلل
يف شأن هذا املتاع يف جماالت احلياة املختلفة ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية ..إخل.
ويبقى السؤال الوارد يف االختبار واحدا يف كل حالة :هل التزم اإلنسان يف جماالت حياته
املختلفة –السياسية واالجتماعية واالقتصادية ..إخل -مبا أنزل اهلل؟ أم اتبع اهلوى والشهوات،
سواء كان هواه هو الشخصي أو هوى طائفة من البشر أو هوى البشر مجيعاً ..كلها سواء.
وإذا كان هذا هو الشأن يف خلق اإلنسان وابتالئه ،فإن جمرد االستحواذ على العطاء
الرباين ليس يف ذاته معيارا من معايري الوجود البشري الرئيسية ،إمنا املعيار الرئيسي هو :ماذا
فعل اإلنسان بالعطاء الرباين الذي حصل عليه.
صحيح أن احلصول على هذا العطاء هو ذاته له سنن .فهو مبذول من عند اهلل ابتداء،
ولكن حتصيله حيتاج إىل جهد يبذله اإلنسان ،وهذا الذي أشار إليه عمر رضي اهلل عنه وهو
يقول للكساىل القابعني يف املسجد ينتظرون رزق اهلل" :لقد علمتم أن السماء ال متطر ذهبا
وال فضة"..
ال بد من بذل اجلهد ،ألن الكدح للحصول على ما يرغب اإلنسان يف حتقيقه هو ذاته
من سنن اهلل:
اإلنسا ُن إِنَّ َ ِ
ك َك ْدحاً فَ ُم َالقِ ِيه) [سورة االنشقاق.]6 :
ح إِلَى َربِّ َ
ك َكاد ٌ
(يَا أَيُّ َها ِْ َ
وال يستوي القاعدون عن الكدح والقائمون به .ال يستوون يف مقدار العطاء الرباين
الذي حيصلون عليه ،وال يستوون يف النتائج املرتتبة على سلوكهم ،وال يستوون يف التقومي
النهائي لوجودهم على األرض.
ولكن ..كما أنه يف تقومي "الشخصية" اإلنسانية توضع أرقام لبعض اجلوانب أعلى مما
يوضع جلوانب أخرى ،ألمهيتها الذاتية يف عملية التقومي ،بينما توضع جلوانب أخرى أرقام أقل
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مهما يكن تفوق اإلنسان فيها ..فكذلك يف "التقومي التارخيي" يوضع الرقم األعلى ال ملقدار
العطاء الذي حصلت عليه أمم من األمم ،إمنا يوضع الرقم األعلى يف التقومي لطريقة التصرف
يف ذلك العطاء ،وهل التزم فيه اإلنسان مبا أنزل اهلل أم مل يلتزم ..ألن هذا لب االختبار.
ومن هنا ختتلف الصورة يف احلياة الدنيا يف كثري من األحيان عن الصورة يف اآلخرة،
ولكن ال خيتلف التقومي وال خيتلف املقياس.
خذ مثال هذه الصورة:
ِ
ِ
ِ
وسى فَ بَ غَى َعلَْي ِه ْم َوآتَ ْي نَاهُ م َن الْ ُكنُوِز َما إِ َّن َم َفاتِ َحهُ
ارو َن َكا َن من قَ ْوم ُم َ
(إِ َّن قَ ُ
ال لَه قَ ومه َال تَ ْفرح إِ َّن اللَّه َال ي ِح ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
يما
صبَ ِة أُولي الْ ُق َّوة إِ ْذ قَ َ ُ ْ ُ ُ
لَتَ نُوءُ بِالْعُ ْ
َْ
َ ُ
ينَ ،وابْتَ ِغ ف َ
ب الْ َف ِرح َ
صيب َ ِ
ِ
الدنْ يا وأ ِ
ِ
اك اللَّهُ َّ
ك َوَال
آتَ َ
س َن اللَّهُ إِلَْي َ
َحسن َك َما أ ْ
ك م َن ُّ َ َ ْ
نس نَ َ
َح َ
الد َار ْاْلخ َرَة َوَال تَ َ
ال إِنَّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍْم ِع ِ
ِِ
اد ِفي ْاْل َْر ِ
ندي
ض إِ َّن اللَّهَ َال يُ ِح ُّ
سَ
ين ،قَ َ َ
ب ال ُْم ْفسد َ
تَ ْب ِغ الْ َف َ
ك ِمن قَ ْب ِل ِه ِمن ال ُقر ِ
أ ََولَ ْم يَ ْعلَ ْم أ َّ
ون َم ْن ُه َو أَ َش ُّد ِم ْنهُ قُ َّوةً َوأَ ْكثَ ُر َج ْمعاً َوَال
َن اللَّ َه قَ ْد أ َْهلَ َ
َ ُ
َل َعن ذُنُوبِ ِهم الْمج ِرمو َن ،فَ َخرج َعلَى قَ وِم ِه فِي ِزينَتِ ِه قَ َ َّ ِ
يُ ْسأ ُ
ْحيَاةَ
ين يُ ِري ُدو َن ال َ
ْ
ُ ُْ ُ
ََ
ال الذ َ
الدنيا يا لَي َ ِ
ظ َع ِظ ٍيم ،وقَ َ َّ ِ
ِ
ِ
ارو ُن إِنَّهُ لَ ُذو َح ٍّ
ْم َويْلَ ُك ْم
ُّ َ َ ْ
َ
ت لَنَا مثْ َل َما أُوت َي قَ ُ
ال الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
الصابِرو َن ،فَ َخس ْفنَا بِ ِه وبِ َدا ِرهِ
ِ
ِ
صالِحاً َوَال يُلَ َّق َ ِ
آم َن َو َعم َل َ
ثَ َو ُ
اب اللَّه َخ ْي ٌر لِّ َم ْن َ
َ
َ
اها إ َّال َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ين) [سورة
ا ْْل َْر َ
ض فَ َما َكا َن لَهُ من فئَة يَ ُ
نص ُرونَهُ من ُدون اللَّه َوَما َكا َن م َن ُ
المنتَص ِر َ
القصص.]81-76 :
وهذه الصورة:
الدنْ يَا َوِزينَتَ َها نُ َو ِّ
ْحيَا َة ُّ
ف إِلَْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِ َيها َو ُه ْم فِ َيها الَ
(من َكا َن يُ ِري ُد ال َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
صنَ عُواْ ف َيها َوبَاط ٌل َّما
َّار َو َحب َ
سو َن ،أ ُْولَ ئ َ
ط َما َ
س لَ ُه ْم في اْلخ َرة إالَّ الن ُ
ك الذ َ
يُْب َخ ُ
ين لَْي َ
َكانُواْ يَ ْع َملُو َن) [سورة هود.]16-15 :
فهاتان هنايتان خمتلفتان ألفراد يبذلون جهدا للحصول على متاع احلياة الدنيا –املبذول
من اهلل للجميع ،حيصلون منه على قدر ما جيتهدون يف حتصيله -ولكن على غري هدى من
اهلل ،وعدم التزام مبا أنزل اهلل ،وكلتا النهايتني من سنن اهلل .فإما أن يدمر عليهم يف احلياة
الدنيا بعد فرتة من التمكني وإما أن يؤجل هلم العذاب إىل اآلخرة ويدعهم ملتاعهم األرضي
يستمتعون فيه بقدر ما جيتهدون .ولكن العربة يف السنة –كما هو واضح من سياق
اآليات -ليس مبقدار العطاء الرباين الذي حصلوا عليه إمنا بالطريقة اليت تناولوا هبا ذلك
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العطاء ،فهنا االبتالء احلقيقي الذي ينالون عليه التقدير النهائي ،سواء أمهلوا يف احلياة الدنيا
أم مل ميهلوا .ومصريهم يف اآلخرة واحد.
وإذا كان االختالف يف النهاية الدنيوية يقع بالنسبة لألفراد فهو ال يقع بالنسبة
للمجموع .فإمنا هو الدمار يف النهاية يف مجيع األحوال جزاء على خمالفة أوامر اهلل
وتوجيهاته .وتلك سنة حتمية ال تبديل هلا وال حتويل فيها .إمنا يقع االختالف يف املدة اليت
تسبق التدمري ..أي يف فرتة اإلمالء:
َخ ْذتُ َها وإِلَ َّي الْم ِ
ص ُير) [سورة احلج:
ت لَ َها َو ِه َي ظَالِ َمةٌ ثُ َّم أ َ
(وَكأَيِّن ِّمن قَ ْريٍَة أ َْملَْي ُ
َ
َ
َ
.]48
فالدمار هناية حتمية مؤكدة بالنسبة للحائدين عن منهج اهلل .إمنا ختتلف سرعة التدمري
بقدر من اهلل .وهذا القدر ذاته جيري من خالل سنن أخرى عاملة يف احلياة البشرية .فالواقع
أن السنن الربانية ال تعمل فرادى ،إمنا تعمل جمتمعة ،وتكون النتيجة الواقعية هي حصيلة
السنن العاملة كلها يف آن واحد ،أو باألحرى حصيلة تعامل اإلنسان مع جمموعة السنن اليت
تعرض هلا يف أثناء حركته يف األرض .فحني يكون اجتهاد البشر كبريا ،وحمكما ،ومنظما،
وخمططا ،ومنظوراً فيه إىل عوامل كثرية يف الوقت الواحد ،فهو أحرى أن يطول بقاؤه يف
األرض ،وأن يكون دماره أبطأ ،وإن كان حتمي الوقوع ،ألن كل واحد من هؤالء تتعامل مع
سنة من السنن ،وتكون جزءا من احلصيلة النهائية .فليست السنة الوحيدة العاملة يف هذا
األمر هي التدمري النهائي ،إمنا هذه واحدة من السنن ،وحني ترتافق معها السنن األخرى
فهي حتدد –بقدر من اهلل -إن كان الدمار سريعا أو بطيء الوقوع.
وهلذا األمر أمهيته العظمى يف دراسة التاريخ ..وخباصة تاريخ اجلاهليات .فإن اجلاهليات
ذات ألالء بالنسبة للجاهليني! وانظر إىل القوم الذين قالوا :يا ليت لنا مثلما أويت قارون!
وانظر إىل املفتونني باجلاهلية املعاصرة وإجنازاهتا..
لذلك يركز القرآن –ويركز مثله التفسري اإلسالمي للتاريخ -على النهاية احلتمية اليت
يؤول إليها املنحرفون عن املنهج الرباين -وهي الدمار -وذلك ألن عمر الفرد القصري احملدود
ال يتسع لرؤية السنة بأكملها متحققة يف عامل الواقع ،فيبهره الألالء ويغفل عن النهاية ألنه
ال يراها ،وقد تنقضي أجيال كثرية قبل أن حتدث ،فتغفل عنها أجيال بأكملها ،لذلك ال بد
من تنبيه الغافلني حىت ال يأخذهم الربيق الزائف فينسيهم عاقبته.
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وحنن نرى يف التفسري الليربايل خاصة ذلك االنبهار الشديد جباهليات التاريخ ،وخباصة
اجلاهلية الفرعونية واجلاهلية اإلغريقية واجلاهلية الرومانية .وسواء كانت اإلشادة هبذه
اجلاهيات مقصودة –كما نرجح -انتقاما من الكنيسة ودينها ،ومكايدة هلا بإبراز اجلاهليات
الوثنية على أهنا أعظم أثرا وأضخم قيمة وأثقل وزنا من الفرتة اليت حكمت فيها الكنيسة
العامل املسيحي ..أو كانت أمرا طبيعيا بالنسبة للجاهليني ،إذ يبهرهم اإلجناز املادي واحلسي
ويهملون عامل القيم ،فتبهرهم من مث تلك اجلاهليات مبا حتتوي عليه من إجناز مادي وحسي،
وال حيسون مبا فيها من احنراف ونقص يف اجلانب الروحي وما يشتمل عليه من قيم وعقائد..
سواء كان هذا أو ذاك هو السبب (ومها غري متعارضني يف حقيقة األمر) فإن التفسري
اإلسالمي للتاريخ ينبغي أن يتصدى هلذه القضية بالذات ،فيزيل عن اجلاهليات ذلك الربيق
ا لزائف الذي يبهر اجلاهليني ،ويعرضها يف حقيقتها الربانية ،من خالل السنن الربانية اليت
توضح حقيقتها.
فأما ما فيها من إنتاج مادي فهو من ذلك العطاء الذي ميد اهلل به مجيع البشر:
ك َم ْحظُوراً) [سورة
ك َوَما َكا َن َعطَاء َربِّ َ
( ُكالًّ نُّ ِم ُّد َه ُؤالء َو َه ُؤالء ِم ْن َعطَاء َربِّ َ
اإلسراء.]20 :
الدنْ يَا َوِزينَتَ َها نُ َو ِّ
ْحيَا َة ُّ
ف إِلَْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِ َيها َو ُه ْم فِ َيها الَ
(من َكا َن يُ ِري ُد ال َ
َ
سو َن) [سورة هود.]15 :
يُْب َخ ُ
كما أنه جار على سنة اإلمالء للكفار ومتكينهم متكني االستدراج ليزدادوا إمثا:
ين) [سورة آل عمران.]178 :
(إِنَّ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم لِيَ ْز َد ُ
ادواْ إِثْماً َولَ ْه ُم َع َذ ٌ
اب ُّم ِه ٌ

ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء) [سورة األنعام.]44 :
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
(فَ لَ َّما نَ ُ

وسواء جاء الدمار بسبب الرتف الذي يصيب تلك اجلاهليات بعد أن متكن يف
األرض:
ِ
ِ
اها
(وإِذَا أ ََر ْدنَا أَن نُّ ْهلِ َ
ك قَ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُم ْت َرف َيها فَ َف َس ُقواْ ف َيها فَ َح َّق َعلَْي َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَ َ
َ
تَ ْد ِميراً) [سورة اإلسراء.]16 :
أو بسبب تسليط ظامل على ظامل فيديل دولته:
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(قُل هو الْ َق ِ
ث َعلَْي ُكم َع َذاباً ِّمن فَ وقِ ُكم أَو ِمن تَ ْح ِ
ت أ َْر ُجلِ ُك ْم أ َْو
اد ُر َعلَى أَن يَ ْب َع َ
ْ ْ ْ
ْ
ْ َُ
ِ
ِ
ْس بَ ْع ٍ
ض) [سورة األنعام.]65 :
يق بَ ْع َ
س ُك ْم ِشيَعاً َويُذ َ
ض ُكم بَأ َ
يَ ْلب َ
أو نتيجة بروز قوة مهتدية يدفع اهلل هبا الفساد:
ض لََّف ِ
(ولَ ْوالَ َدفْ ُع الل ِّه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض ٍل َعلَى
ض َولَ ِك َّن الل َّه ذُو فَ ْ
س َدت اْل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ِ
ين) [سورة البقرة.]251 :
ال َْعالَم َ
أو بغري ذلك من األسباب ..فهي كلها من األسباب اليت بينتها السنن الربانية،
وجعلتها وسائل للدمار األخري.
والتفسري اإلسالمي للتاريخ ينبغي أن يركز على هذه النقطة من أجل تصحيح املعايري
اليت يقاس هبا أمر اجلاهليات.
*

*

*

من السنن اليت يرد ذكرها كثريا يف القرآن والسنة ،بيان حال املؤمنني وحال الكفار يف
احلياة الدنيا ،وبيان مصريهم يف اآلخرة:
فهؤالء وهؤالء ميكنون ،ولكن خيتلف نوع احلياة بني هؤالء وهؤالء اختالفا كبريا ،رغم
اشرتاكهما الظاهري يف التمكني ،ألن كال منهما ممكن ألسباب خمتلفة عن اآلخر .املؤمنون
ممكنون متكني الرضا ،والكافرون ممكنون متكني االستدراج.
وخيتص املؤمنون –يف متكنهم -بصفتني ال تناالن الكفار أبدا :الربكة والطمأنينة:
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواْل َْر ِ
ض) [سورة
ات ِّم َن َّ
( َولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
األعراف.]96 :
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
وب) [سورة
آمنُواْ َوتَط َْمئ ُّن قُلُوبُ ُهم بِذ ْك ِر اللّه أَالَ بِذ ْك ِر اللّه تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ين َ
(الذ َ
الرعد.]28 :
بينما الكفار –رغم متكنهم -حمرومون من الربكة والطمأنينة ،يعيشون معيشة ضنكا ولو
حصلوا على الرفاهية املادية ،ويتمتعون –حني يتمتعون -متاع األنعام.

منرب التوحيد واجلهاد

()61

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

ش ُرهُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى) [سورة
ضنكاً َونَ ْح ُ
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َشةً َ
( َوَم ْن أَ ْع َر َ
طه.]124 :
َّ ِ
َّار َمثْ ًوى لَّ ُه ْم) [سورة حممد:
ين َك َف ُروا يَتَ َمتَّعُو َن َويَأْ ُكلُو َن َك َما تَأْ ُك ُل ْاْلَنْ َع ُ
ام َوالن ُ
( َوالذ َ
.]12
وتلك أيضا من السنن اليت ينبغي أن يربزها التفسري اإلسالمي للتاريخ ،لذات السبب
الذي أحملنا إليه يف احلديث عن السنة السابقة.
فالذين ال يؤمنون باآلخرة أصال ،والذين خف يف حسهم ثقل اليوم اآلخر حىت إن
كانوا يؤمنون به بصورة من الصور ،ينظرون إىل احلياة الدنيا وحدها ،أو يوجهون اهتمامهم
الرئيسي إليها ،فينظرون إىل اجلاهليات –وخاصة اجلاهلية املعاصرة -فيجدون جناحا ومتكنا،
وقوة ذات دوي يف األمساع ،فيتومهون أن كل ما فيها مجيل ،وأن حياة الناس فيها هي
النموذج الذي يهفو اإلنسان إىل احلياة يف مثله ،وال ترى أعينهم ما فيها من عوج ،وما يف
حياة الناس فيها من شقاء ،فيحسبون أن ما يقوله "الدين" عن حال الكفار يف الدنيا إن هو
إال "مواعظ" يقصد هبا فقط عدم افتتان الناس بالدنيا ،ولكنه ليس حقا يف ذاته .فهو من
باب "الدعاية" املوجهة ،اليت جيب أن تقابل مبا تستحقه من عدم االهتمام!!
مث جييء التفسري الليربايل فيؤكد هذه املعاين تأكيدا يف نفوس الناس ،باحتفاله الشديد
باجلاهليات ،وإغفاله املتعمد لفرتات اهلدى يف حياة البشرية.
أما التفسري اجلديل فهو يعطي صورة قامتة عن التاريخ كله 1بوصفه تارخيا "عبوديا"
استعبد فيه املالكون غري املالكني وأذلوا إنسانيتهم ،ولكن املاديني يرفضون رفضا مبدئيا أن
توزن هذه القتامة باملقاييس الدينية أو األخالقية! وال حيبون أن يقال إهنا ظاملة أو فاسدة
ألهنا خمالفة ألوامر اهلل ومنهجه! ذلك ألهنم –يف تفسريهم للتاريخ -يريدون أن يضعوا الدين
كله يف الفرتة العبودية ،بوصفه انعكاسا لألوضاع االقتصادية القائمة يف عهود العبودية
الثالثة :الرق ،واإلقطاع ،والرأمسالية ،وبوصفه هو ذاته أداة استغاللية يستغل املالكون هبا غري
املالكني ليخضعوهم لسيادهتم ويسخروهم لتحقيق مصاحلهم! ومن هنا ال حيبون –بل ال
يطيقون -أن يكشف أحد للناس أن التفسري الديين –وحنن نقصد اإلسالمي بطبيعة احلال-
يستنكر –من املنطلق الديين -كل ما حدث يف عهود الرق واإلقطاع والرأمسالية من مظامل
بشعة ،ويقرر أن سببها الرئيسي هو تشريع البشر ألنفسهم ،وعدم التحاكم إىل شريعة اهلل.
( )1إال فرتة الشيوعية البدائية والشيوعية الثانية كما سيجيء.
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مث إن املاديني –كالليرباليني -يغفلون فرتات اهلداية من منطلقهم اخلاص (باإلضافة إىل
منطلقات الليرباليني) ألهنا ال ختضع لتفسرياهتم ،وال ميكن أن تشملها مقرراهتم ومبادئهم.
ونفي ما ال ميكن تفسريه يف عرفهم جائز.1
ولكنهم يربزون فرتتني اثنتني يف التاريخ ،يضفون عليهما من اجلمال واخلري واملالئكية
كل ما يف جعبتهم من أوصاف ..مها فرتة الشيوعية البدائية ،وفرتة الشيوعية الثانية واألخرية.
ومها فرتتان جاهليتان ال تزيدان عن ذلك يف امليزان اإلسالمي ،ألهنما ال حتكمان مبا أنزل
اهلل ،وينطبق عليهما –بصورة أو بأخرى -كل ما ينطبق على اجلاهليات.
والتفسري اإلسالمي للتاريخ ينبغي –كما قلنا -أن يربز الواقع الذي تشري إليه السنن
الربانية ،والذي يقرر أن الذين كفروا يتمتعون املتاع احليواين ،ال املتاع اإلنساين ،وأن معيشتهم
ضنك وإن وصلوا من الناحية املادية إىل درجة الرتف والرفاهية.
واجلاهلية املعاصرة بني أيدينا نستطيع رؤيتها عن قرب ،إن تعذر علينا رؤية الصورة
احلقيقية الكاملة للجاهليات القدمية.
وليس هنا جمال التفصيل يف شأن هذه اجلاهلية .2إمنا نشري إشارات سريعة إىل بعض
احنرافاهتا .خذ مثال الفوضى اجلنسية املتفشية فيها :هل هذا متاع إنساين أم متاع حيواين؟!
وخذ ما يسجلونه يف إحصائياهتم من حاالت القلق واجلنون واالنتحار واألمراض العصبية
والنفسية وإدمان اخلمر وإدمان املخدرات واجلرمية ونسبة الطالق املرتفعة ونسبة اهلاربني
واهلاربات من بيوت الزوجية الذين تقوم مؤسسات خاصة بالبحث عنهم وحماولة إرجاعهم
إىل ذويهم!! هل يدل هذا كله على الراحة والسعادة والطمأنينة أم هي معيشة ضنك رغم
كل الرخاء االقتصادي واإلنتاج املادي الوافر الفائض عن احلد؟!
أما الشق اآلخر من اجلاهلية املعاصرة فحسبه –من واقعه -الرتاجعات املستمرة اليت قام
هبا من أجل ما ظهر يف التطبيق الواقعي من مصادمة النظام للفطرة ..من إباحة التفاوت يف
أجور العمال -فضال عن الفوارق القائمة بني الفرد العادي من الشعب وعضو احلزب
الشيوعي –ومن إباحة ملكية قدر من اإلنتاج الزراعي تشجيعا لإلنتاج بعدما ثبت أن امللكية
( )1ناقشت طريقتهم يف التدليل وإخفاء أو نفي ما ال يروق هلم من الوقائع يف فصل "الشيوعية" من
كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" مناقشة مستفيضة ،يرجع إليها من شاء.
( )2انظر إن شئت كتاب "رؤية إسالمية لواقع العامل املعاصر" لوصف الواقع العاملي املعاصر على ضوء
السنن الربانية.
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اجلماعية قد أدت إىل نقص اإلنتاج حىت أصبحت روسيا تشرتي القمح من أمريكا! وحني
يكون النظام مصادما للفطرة فهل تكون هناك الراحة والسعادة أم الضيق والعنت وهو بعض
معىن "الضنك" الذي تشري إليه السنة الربانية؟ أما القهر السياسي فحدث عنه وال حرج،
وقد ذاق العامل اإلسالمي عينة خمففة منه فيما يسمى "االشرتاكية" فعرف مقدار ما فيها من
"الطمأنينة" الزائفة ،وعرف معىن "الضنك" احلقيقي يف ذلك النظام.1
أما حني يعيش املؤمنون يف كنف اهلل ،ويف ظل منهجه ،ويطبقون شريعته ،وينالون
رعايته ..فحال أخرى عرفها املسلمون حني كانوا قائمني بالفعل مبا أمرهم اهلل.
فهناك تتحقق هاتان اخلصيصتان اللتان اختص اهلل هبما املؤمنني :الربكة من عند اهلل،
وطمأنينة القلوب.
وليس هنا أيضا جمال التفصيل..
*

*

*

من السنن الربانية البارزة كذلك :جريان القدر الرباين من خالل أعمال البشر ،إن خريا
فخري ،وإن شرا فشر:
(ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس) [سورة الروم.]41 :
سبَ ْ
اد في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ

ِ
ِ
اها
(وإِذَا أ ََر ْدنَا أَن نُّ ْهلِ َ
ك قَ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُم ْت َرف َيها فَ َف َس ُقواْ ف َيها فَ َح َّق َعلَْي َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَ َ
َ
تَ ْد ِميراً) [سورة اإلسراء.]16 :
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواْل َْر ِ
ض َولَ ِكن
ات ِّم َن َّ
(ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
اهم ب َما َكانُواْ يَ ْكسبُو َن) [سورة األعراف.]96 :
َك َّذبُواْ فَأ َ
َخ ْذنَ ُ
ِ
اهم َّماء غَ َدقاً) [سورة اجلن.]16 :
َس َق ْي نَ ُ
استَ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة َْل ْ
(وأَلَّ ِو ْ
َ

وأمهية إبراز هذه السنة يف القرآن الكرمي –ويف التفسري اإلسالمي للتاريخ -هي ضبط
التصور بالنسب ة ملا جيري يف حياة الناس يف األرض ،فال شيء جيري اعتباطا .وال يوجد عمل
من أعمال اإلنسان ال ترتتب عليه نتيجة ،ال يف اآلخرة وحدها ،وإمنا يف احلياة الدنيا كذلك.
( )1ويف األخري اهنار النظام كله كما هو معلوم.
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فإن كان هناك فارق بني حساب اهلل للبشر يف الدنيا وحسابه هلم يف اآلخرة يف نوع العقاب،
ويف اإلمالء هلم أحيانا يف احلياة الدنيا ،وال إمالء يف اآلخرة ،فال خالف يف املعايري اليت توزن
هبا األعمال ،وال خالف يف مبدأ ترتيب النتائج على األعمال ،وال خالف يف مبدأ مسؤولية
كل إنسان عن عمله.
هناك مسؤولية فردية ،يلتزم فيها كل فرد بأن حيسن عمله ،ويتحمل فيها –وحده-
نتيجة سوء عمله ،وهناك مسؤولية مجاعية حيمل كل فرد نصيبه منها ،ويتحمل نتيجة عدم
قيامه بواجبه فيها ولو مل يكن مسيئا بشخصه:
ِ َّ ِ
ِ
َن اللّهَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
آصةً َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
اب)
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
َ
(واتَّ ُقواْ ف ْت نَةً الَّ تُصيبَ َّن الذ َ
[سورة األنفال.]25 :
"مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا يف سفينة فصار بعضهم
أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم
فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ،فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ،وإن
1
أخذوا على أيديهم جنوا ،وجنوا مجيعا"
وقد وعت أوروبا هذه القاعدة يف أمور ،2فكان وعيها من نقط القوة اليت تؤخر اهنيار
حضارهتا ،وأمهلت القاعدة يف أمور أخرى جوهرية 3فكان إمهاهلا مما يؤدي حسب السنة إىل
االهنيار احلتمي ،وكال األمرين من سنن اهلل –بطء وقوع االهنيار وحتمية وقوعه يف النهاية –
وكالمها جيري بقدر من اهلل ،ولكن من خالل أعمال البشر.
ونسي املسلمون املعاصرون سنة اهلل يف معظم أمور حياهتم ،فحل هبم ما حل حسب
السنن الربانية اليت أمهلوها ..وقد كان أعظم ما نسوه هو جريان قدر اهلل من خالل أعمال
البشر ،إن خريا فخري ،وإن شرا فشر ،وأن سنة اهلل ال حتايب أحدا ،وال تستجيب ألهواء
البشر ،إمنا تتمشى مع أعماهلم ،وأن الذين يرثون الكتاب وراثة ،وال يرتمجون ما فيه من
التعاليم واقعا سلوكيا مث يقولون :سيغفر لنا! ال يستجيب اهلل هلم ،حىت يعودوا إىل العمل مبا
أمرهم اهلل يف كتابه املنزل:
( )1أخرجه البخاري.
( ) 2يف ضرورة إتقان العمل ،ويف التزام القواعد الصحية ،ويف ضرورة احملافظة على "املصاحل العامة" وعلى
حقوق اآلخرين ..اخل.
( )3يف عبادة اهلل وااللتزام بشرعه وااللتزام بأخالقيات الدين.
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ِ
ض َه َذا اْل ْدنَى َويَ ُقولُو َن
ف ِمن بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
(فَ َخلَ َ
اب يَأ ُ
ْخ ُذو َن َع َر َ
ْف َوِرثُواْ الْكتَ َ
ْخ ُذوهُ أَلَم ي ْؤ َخ ْذ َعلَي ِهم ِّميثَا ُق ال ِ
ْكتَ ِ
اب أَن الَّ يِ ُقولُواْ
ض ِّمثْ لُهُ يَأ ُ
َسيُ ْغ َف ُر لَنَا َوإِن يَأْتِ ِه ْم َع َر ٌ
ْ
ْ ُ
ِ
َِّّ ِ
ِ
ْح َّق َو َد َر ُسواْ َما فِ ِيه َو َّ
ين يَتَّ ُقو َن أَفَالَ تَ ْع ِقلُو َن) [سورة
َعلَى اللّه إِالَّ ال َ
الد ُار اْلخ َرةُ َخ ْي ٌر للذ َ
األعراف.]169 :
*

*

*

ومن بني تلك السنن سنة التغيري ..وهي كذلك جتري من خالل أعمال البشر:
ٍ
اد اللّهُ بَِق ْوٍم ُسوءاً فَالَ َم َر َّد
(إِ َّن اللّهَ الَ يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوم َحتَّى يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوإِذَا أ ََر َ
لَهُ َوَما لَ ُهم ِّمن ُدونِِه ِمن َو ٍال) [سورة الرعد.]11 :
ك ُمغَيِّراً نِّ ْع َمةً أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
ك بِأ َّ
َن
َن اللّهَ لَ ْم يَ ُ
(ذَلِ َ
اللّه س ِم ِ
يم) [سورة األنفال.]53 :
َ َ ٌ
يع َعل ٌ
فاألصل أن اهلل يضفي نعمه على خلقه:
ِ
السماو ِ
(أَلَ ْم تَرْوا أ َّ َّ
ات َوَما فِي ْاْل َْر ِ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم نَِع َمهُ
ض َوأ ْ
َّر لَ ُكم َّما في َّ َ َ
َن اللهَ َسخ َ
َ
اهرةً وب ِ
ِ
اطنَةً) [سورة لقمان.]20 :
ظَ َ َ َ
مث إذا شكروا يزيدهم من فضله:
(وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِن َش َك ْرتُ ْم ْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َش ِدي ٌد) [سورة
َ
إبراهيم.]7 :
مث ال يغري ما هبم من نعمة إال إذا غريوا ما بأنفسهم من شكر النعمة إال جحودها:
ت ِ
آمنَةً ُّمطْمئِنَّةً يأْتِيها ِرْزقُها رغَداً ِّمن ُك ِّل م َك ٍ
ان
ب اللّهُ َمثَالً قَ ْريَةً َكانَ ْ
(و َ
َ َ َ
ض َر َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَ عُو َن) [سورة النحل:
ْج ِ
فَ َك َف َر ْ
وع َوالْ َخ ْوف ب َما َكانُواْ يَ ْ
اس ال ُ
ت بأَنْ ُعم اللّه فَأَذَاقَ َها اللّهُ لبَ َ
.]112
وقد من اهلل على األمة اإلسالمية باالستخالف والتمكني والتأمني حتقيقا لوعد اهلل:
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ِ
(و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاْل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ضى لَهم ولَيب ِّدلَنَّهم ِّمن ب عدِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ت
ار
ي
ذ
ل
ا
م
ه
ين
د
م
ه
ل
ن
ن
ك
م
ي
ل
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َ
استَ ْخلَ َ
َْ
َْ َ ُ ْ َ َُ ُ
ْ
َ
ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن)
ك فَأ ُْولَئ َ
َخ ْوفه ْم أ َْمناً يَ ْعبُ ُدونَني َال يُ ْش ِرُكو َن بي َش ْيئاً َوَمن َك َف َر بَ ْع َد ذَل َ
[سورة النور.]55 :
فلما احنرفوا عن طريق اهلل ،وأصبح الكتاب يف أيديهم "تراثا" يدرسونه وال ينفذون ما
فيه ،أصاهبم ما أصاهبم من اهلوان والذل بدل االستخالف والتمكني ،ألهنم غريوا ما
بأنفسهم فغري اهلل هلم؛ وال يعود هلم ما فقدوه إال بتغيري ما بأنفسهم مرة أخرى ،والعودة
الصادقة إىل اهلل.
*

*

*

من سنن اهلل كذلك أنه ينصر احلق ويزهق الباطل ،ولكن ال بد من وجود جنود يؤمنون
باحلق وينصرونه فينصرهم اهلل .وليس اهلل سبحانه وتعاىل عاجزا عن نصرة احلق بغري األدوات
البشرية ،وهو الذي يقول للشيء كن فيكون ،إمنا هكذا اقتضت مشيئته وهكذا جتري سنته:
ت أَقْ َد َام ُك ْم) [سورة حممد.]7 :
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا اللَّ َه يَ ُ
(إِن تَ ُ

ض ُكم بِبَ ْع ٍ
ض) [سورة حممد.]4 :
ك َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَ ِكن لِّيَْب لُ َو بَ ْع َ
( َذلِ َ
شاءُ اللَّهُ َالنتَ َ
( ُهو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ين) [سورة األنفال.]62 :
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
َ َ
وال بد أن تكون قلوب أولئك اجلنود مؤتلفة:
( ُهو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم) [سورة األنفال-62 :
ينَ ،وأَلَّ َ
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
َ
َ
.]63
وال بد أن يكونوا صادقي التوكل على اهلل:
ك اللّه وم ِن اتَّب ع َ ِ
ِِ
ين) [سورة األنفال.]64 :
(يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي َح ْسبُ َ ُ َ َ َ َ
ك م َن ال ُْم ْؤمن َ
وأن يكونوا قد نذروا أنفسهم هلل:
ِ
ِِ
ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوالَ ُهم بِأ َّ
الجنَّةَ يُ َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
يل
َن لَ ُه ُم َ
(إ َّن اللّهَ ا ْشتَ َرى م َن ال ُْم ْؤمن َ
ين أَن ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل والْ ُقر ِ
ِ
آن َوَم ْن أ َْوفَى بِ َع ْه ِد ِه
اللّه فَ يَ ْقتُ لُو َن َويُ ْقتَ لُو َن َو ْعداً َعلَْيه َح ّقاً في الت َّْوَراة َوا ِإلنج ِ َ ْ
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ِ
ِ
ِ
يم) [سورة التوبة:
استَْب ِش ُرواْ بِبَ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَ ْعتُم بِ ِه َو َذلِ َ
م َن اللّه فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
.]111
وتلك كلها –وغريها -من األدوات اليت يستلزمها انتصار احلق حسب سنة اهلل ،فال
يأيت القوم خاوين منها مث يقولون :انصرنا يا رب! جملرد أهنم مؤمنون ،أو جملرد دعواهم بأهنم
مؤمنون!
*

*

*

وإن يكن من سنة اهلل نصر احلق حني يستكمل أهل احلق أدوات النصر ،فمن سنته
كذلك تداول النصر واهلزمية حلكم شىت:
ام نُ َدا ِولُ َها بَ ْي َن الن ِ
َّاس) [سورة آل عمران.]140 :
(وتِل َ
ْك اْليَّ ُ
َ
ففي أحد هزم املؤمنني ملخالفتهم أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انشغاال بالغنائم
وخوفا عليهم ،ويوم حنني هزم املؤمنون يف أول املعركة العتدادهم بكثرهتم وركوهنم إىل هذه
الكثرة بدال من التوكل احلق على اهلل .ويف كلتا احلالتني كانت اهلزمية درسا تربويا وعاه
املؤمنون يف أعماق مشاعرهم فلم يعودوا إىل مثله .ويف كل مرة تكون هناك أسباب ويكون
هلل يف قدره حكمة ،ولكن تبقى سنة التداول ماضية يف األرض إىل يوم القيامة ،ألهنا مشيئة
ربانية جيري هبا قدر اهلل يف األرض ،أيا كانت األسباب واملالبسات.
*

*

*

تلك مناذج من السنن العامة اليت جتري هبا األمور يف احلياة البشرية ،وإن كانت ختص
املؤمنني بأحوال وختص الكافرين بأحوال ،ولكنا سبق أن أشرنا إىل وجود سنن خاصة ،أي
أهنا جتري مع املؤمنني وحدهم وال جتري مع الكفار ،أو جتري مع الكفار وحدهم وال جتري
مع املؤمنني .ونلم هنا بأبرز مناذجها.
فالكفار ميكنون يف األرض رغم عصياهنم –بسنة من سنن اهلل -بل قد يزدادون متكينا
كلما زادوا كفرا ،إ ىل أن يأيت أجلهم املقدر هلم يف قدر اهلل فيدمر عليهم .أما املؤمنون فال
ميكن هلم إال إذا استقاموا على الطريق:
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ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء
(فَ لَ َّما نَ
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
أَ
َخ ْذنَ ُ
سو َن ،فَ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
اهم بَغْتَةً فَإذَا ُهم ُّم ْبل ُ
ِ
ين) [سورة األنعام.]45-44 :
ال َْعالَم َ

َحتَّى إِ َذا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ
ب
ْح ْم ُد لِل ِّه َر ِّ
ظَلَ ُمواْ َوال َ

ِ
(و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاْل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ِّ
َّهم ِّمن بَ ْع ِد
ن
ل
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استَ ْخلَ َ
َْ َ ُ ْ َ َُ ُ
ْ
َ
َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َخ ْوف ِه ْم أ َْمناً يَ ْعبُ ُدونَني َال يُ ْش ِرُكو َن بي َش ْيئاً) [سورة النور.]55 :

فالكفار نسوا ما ذكروا به ففتح اهلل عليهم أبواب كل شيء ..مبا حيمله التعبري من كل
صور القوة املتخيلة والتمكني :القوة املادية واحلربية والسياسية واالقتصادية والعلمية ..إخل (إال
بابا واحدا هو باب الربكة والطمأنينة فأنه ال مينحه إال للمؤمنني الذين تطمئن قلوهبم بذكر
اهلل) ..أما املؤمنون فاشرتط عليهم لكي مينحهم االستخالف والتمكني والتأمني أن خيلصوا
له العبادة ويعملوا الصاحلات وال يشركوا به شيئاً.
وحقيقة أن الكفار ال ميكنون جملرد كفرهم ،إمنا –كما ذكرنا من قبل -مبقتضى سنن
أخرى مرافقة ،هي اجتهادهم حليازة الدنيا ،وبذل اجلهد املطلوب لتسخري طاقات السموات
واألرض وذخائرها ،من علم وعمل وتنظيم وختطيط ،وجدية يف أخذ األمور وحتمل
التبعات ...إخل.
ولكن عربة السنة أن املؤمنني ال ينصرون هبذه األدوات ذاهتا إذا حادوا عن طريق اهلل،
وال ميكن هلم يف األرض!
واحلكمة يف هذا األمر واضحة ..أو بعض احلكمة على األقل .فالكفار قال يف حقهم:
الدنْ يَا َوِزينَتَ َها نُ َو ِّ
ْحيَاةَ ُّ
ف إِلَْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِ َيها َو ُه ْم فِ َيها الَ
(من َكا َن يُ ِري ُد ال َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
صنَ عُواْ ف َيها َوبَاط ٌل َّما
َّار َو َحب َ
سو َن ،أ ُْولَ ئ َ
ط َما َ
س لَ ُه ْم في اْلخ َرة إالَّ الن ُ
ك الذ َ
يُْب َخ ُ
ين لَْي َ
َكانُواْ يَ ْع َملُو َن) [سورة هود.]16-15 :
واملؤمنون هم حزب اهلل ،الذين يدخر اهلل هلم الدار اآلخرة ،وال حيب هلم أن يفتنوا
عنها ،ولو مكن هلم مع معصيتهم لفتنتهم! وقالوا ألنفسهم :عصينا اهلل فنصرنا! فال علينا
من معصيته! فيزدادون احنرافا عن الطريق!
إمن ا يعاقب املؤمنون يف الدنيا بالذل واهلوان واهلزمية إذا عصوا اهلل وجلوا يف معصيته ،وإذا
تركوا اجلهاد يف سبيل اهلل بصفة خاصة:
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"يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها ،قالوا :أمن قلة حنن
يومئذ يا رسول اهلل؟ قال :أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،ولينزعن اهلل املهابة من
صد ور أعدائكم ،وليقذفن يف قلوبكم الوهن .قالوا :وما الوهن يا رسول اهلل؟ قال :حب
الدنيا وخمافة املوت."1
وعلى ضوء هذه السنة تتضح أمور كثرية يف التاريخ.
فتاريخ اجلاهليات "العظمى!" يتضح كله على الفور.
فهذه أمم ال تعبد اهلل –تعبد أصناما أو أوثانا أو تشرك مع اهلل آهلة أخرى -ومع ذلك
فهي ممكنة يف األرض ،ومفتوحة عليها كل األبواب ،ال ألن العقيدة الصحيحة يف اهلل ال وزن
هلا يف واقع احلياة ،أو أن وجودها وعدم وجودها ال يؤثر يف جمرى التاريخ ،كما يوحي بذلك
التفسري الليربايل ،وكما يقول ذلك بصراحة التفسري اجلديل ،وإمنا جيري هذا بسنة من سنن
اهلل ،هلا حكمتها عنده من اإلمالء للكافرين ليزدادوا إمثا ،واستدراجهم من حيث ال يعلمون،
مث التدمري عليهم يف النهاية حني يلجون يف الغواية وال يستمعون إىل أوامر اهلل ..وفوق ذلك
كله –وأهم من ذلك كله -مصريهم يف اآلخرة وهو النار خالدين فيها أبدا .وهذا املصري هو
الذي حيرص العاقل أن يتجنبه ،ويتجنب ما يؤدي إليه من األعمال .ومع ذلك فإن العاقل
إن كان عاقال حقا -ينبغي أن يتجنب ما يؤدي يف احلياة الدنيا إىل املعيشة الضنك ،ومايؤدي إىل هبوط اإلنسان إىل املستوى احليواين ،وما يؤدي يف النهاية إىل دمار قومه الذين
ينتمي إليهم ولو مل حيدث الدمار إال بعد إجيال.
كما أن هذه السنة تقدم التفسري الصحيح ملا حل باملسلمني .فليس الذي أصاهبم هو
التفاف الربتغاليني حوهلم يف القرن اخلامس عشر أو السادس عشر امليالدي واستيالءهم على
طرق التجارة ونزعها من يد املماليك ،وال تزايد قوة أوروبا وجتمعها ضد الدولة العثمانية..
وال..وال ..من كل األسباب اليت يفسر هبا التاريخ احلديث ،وهي كلها صحيحة يف ذاهتا،
ولكن الذي أصاهبا قبل ذلك كله كان تزايد احنرافها عن طريق اهلل ،وكانت كل األسباب اليت
توضع لتفسري التاريخ يف احلقيقة نتائج هلذه العلة األوىل ،متمشية كلها مع سنة اهلل مع
املؤمنني ،وهي عدم نصرهم وال متكينهم يف األرض وهم منحرفون عن الطريق.

( )1أخرجه أمحد وأبو داود.
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وتوضيح هذه األمور للمسلمني ،سواء بالنسبة لتاريخ اجلاهليات ،أو لتاريخ املسلمني،
أمر على أعظم جانب من األمهية حني ننظر إىل دراسة التاريخ –كما أشرنا يف املقدمة-
على أهنا درس تربوي يف احلقيقة وليس جمرد سرد ألقاصيص التاريخ!..
*

*

*

كذلك من السنن اخلاصة ابتالء املؤمنني –قبل التمكني -من أجل التمحيص ،ليقوم
بنياهنم بعد ذلك على متكن ورسوخ:
َّ ِ
(الم ،أ ِ
ين ِمن
َّاس أَن يُ ْت َرُكوا أَن يَ ُقولُوا َ
َ
آمنَّا َو ُه ْم َال يُ ْفتَ نُو َنَ ،ولََق ْد فَ تَ نَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
قَ بلِ ِهم فَ لَي علَم َّن اللَّهُ الَّ ِذين ص َدقُوا ولَي علَم َّن الْ َك ِ
اذبِ
ين) [سورة العنكبوت.]3-1 :
َ َ
َ َْ َ
ْ ْ َْ َ
َ
ِ
(ولِي علَم اللّهُ الَّ ِذين آمنُواْ وي ت ِ
َّخ َذ ِمن ُكم ُش َه َداء واللّهُ الَ ي ِح ُّ َّ ِ ِ
ص
ُ
َ َ ََ
ينَ ،وليُ َم ِّح َ
ْ
َ
ب الظالم َ
َ َْ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ين) [سورة آل عمران.]141-140 :
ين َ
آمنُواْ َويَ ْم َح َق الْ َكافر َ
اللّهُ الذ َ
واالبتالء سنة عامة ،سبقت اإلشارة إليها يف صورهتا العامة ..ولكننا نتحدث هنا عن
سنة خاصة خيتص هبا اهلل املؤمنني –الذين اجتهوا إىل اإلميان وساروا يف طريقه -وال جيريها
بصورهتا تلك وال ألهدافها تلك على الكافرين.
فهو ابتالء الرمحة ال ابتالء الغضب ..وابتالء االختيار ال جمرد االختبار..
أرأيت لو أن قائدا أراد إعداد جنوده للفوز يف معركة صعبة ضارية ..أيكون من الرمحة
هبم أن خيف ف هلم التدريب ويهون هلم اإلعداد ،أم تكون الرمحة احلقيقية هبم أن يشدد عليهم
يف التدريب على قدر ما تقتضيه املعركة الضارية اليت يع ّدهم من أجلها؟
واملؤمنون هم حزب اهلل وجنوده -وهلل املثل األعلى -واملعركة اليت يعدهم من أجلها هي
املعركة العظمى :معركة احلق والباطل ،اليت ينصر فيها اهلل احلق على يد أولئك اجلنود وحسبما
اقتضت مشيئته وجرت سنته.
والنتيجة املطلوبة من املعركة ليست جمرد النصر ..إمنا هي بعد ذلك إقرار املنهج الرباين
يف األرض بكل املعاين والقيم اليت حيملها ذلك املنهج ،وهي هي األمانة اليت تعرض حلملها
اإلنسان بقدر من اهلل.
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ومحل األمانة –بعد االنتصار على الباطل -ال يصلح له كل الناس .إمنا حيتاج لقوم
خمتارين ،يعدون له إعداداً خاصاً ليحسنوا القيام به .وقد علم اهلل أن االبتالء هو الوسيلة
للتمييز أوال:
ِ
ِ
ِِ
يث ِم َن الطَّيِّ ِ
ب)
َّ
َّى يَ ِم َيز الْ َخبِ َ
(ما َكا َن اللّهُ ليَ َذ َر ال ُْم ْؤمن َ
ين َعلَى َما أَنتُ ْم َعلَْيه َحت َ
[سورة آل عمران.]179 :
وهو الوسيلة للتمحيص واإلعداد كذلك.
إن القوم املختارين حلمل األمانة لن حيسنوا محلها حىت تتصل قلوهبم باهلل ،وتتعلق به
وحده يف السراء والضراء ،وتتجرد له ،فعندئذ يستطيعون أن ينفذوا هذا التوجيه الرباين:
ِ
َّ ِ
ين بِال ِْق ْس ِط ُش َه َداء لِل ِّه َولَ ْو َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم أَ ِو
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ين إِن يَ ُك ْن غَنِيّاً أ َْو فَ َقيراً فَاللّهُ أ َْولَى بِ ِه َما فَالَ تَتَّبِعُواْ ال َْه َوى أَن تَ ْع ِدلُواْ
ال َْوال َديْ ِن َواْلَق َْربِ َ
ضواْ فَِإ َّن اللّهَ َكا َن بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِيراً) [سورة النساء.]135 :
َوإِن تَل ُْوواْ أ َْو تُ ْع ِر ُ

ِ
َّ ِ
ين لِل ِّه ُش َه َداء بِال ِْق ْس ِط َوالَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوٍم
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقواْ الل َّه إِ َّن الل َّه َخبِ ٌير بِ َما تَ ْع َملُو َن) [سورة
َعلَى أَالَّ تَ ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُه َو أَق َْر ُ
املائدة.]8 :
واالبتالء هو اإلعداد الرباين لذلك كله .حيث يوضع املؤمن يف الوضع الذي حييط به
الكفار ،غالبني منتفشني بباطلهم ،ضاغطني بكل قوهتم ،ويلتفت حوله –وهو صاحب
احلق -فال جيد قوة واحدة يف األرض تنقذه من بني براثنهم .فيلجأ إىل اهلل وحده ،ويتطلع
إليه وحده ،ويتعلق قلبه به وحده ،ويعلم أن لن ينقذه منهم إال هو وحده ،حني يقرر
سبحانه مبشيئته وحده.
وعندئذ يتم له التمحيص ،ويتجرد هلل ،فيحمل األمانة على استواء.
أمر آخر يتم يف أثناء االبتالء له عالقة وثيقة باإلعداد حلمل األمانة ..ففي احلياة
الوادعة اليت حيياها اإلنسان يف معتاد حياته تبدو كثري من األمور كأهنا ضرورات ال يستطيع
اإلنسان االستغناء عنها ،فيشغل نفسه بتحصيلها ،وينفق وقته يف ممارستها ،ويتوزع جهده
بينها وبني القيم اليت قد يتجه إليها..
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ويف احملنة يكتشف اإلنسان أن كثريا مما ظنه ضرورات :من الفراش الوثري والطعام الوفري
وراحة اجلسد وراحة البال وهدوء األعصاب ..اخل ..اخل .قد انتزع منه انتزاعا ومع ذلك
يعيش! بل جيد نفسه يعيش من أجل قيم أعلى ،وميارس مشاعر أشف وأصفى مما كان
ميارس من قبل .فيتعلم –يف درس عملي -أن احلياة من أجل القيم العليا أمثن وأعلى بكثري
من املتاع الزائل ..فإذا انتهت احملنة ،وصار إىل التمكني يف األرض ،مل يشغله املتاع الزائل عن
القيم العليا واجلهاد من أجلها ونذر اجلهد هلا ،ويتذوق قوله تعاىل:
ات ِمن النِّساء والْبنِين والْ َقنَ ِ
لشهو ِ
اطي ِر ال ُْم َقنطَرِة ِم َن َّ
الذ َه ِ
(زيِّ َن لِلن ِ
ب
َّاس ُح ُّ
ُ
َ َ َ َ َ َ
ب ا َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْحيَاة ُّ
الدنْيَا َواللّهُ عن َدهُ ُح ْس ُن
ْح ْرث َذل َ
ك َمتَاعُ ال َ
س َّوَمة َواْلَنْ َع ِام َوال َ
َوالْفضَّة َوالْ َخ ْي ِل ال ُْم َ
ِ َِّ ِ
ِ
ال َْم ِ
َّات تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ َها
ين اتَّ َق ْوا ِعن َد َربِّ ِه ْم َجن ٌ
آب ،قُ ْل أَ ُؤنَبِّئُ ُكم ب َخ ْي ٍر ِّمن َذل ُك ْم للذ َ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
اْلَنْ هار َخالِ ِد ِ
ين يَ ُقولُو َن
َّرةٌ َوِر ْ
ين ف َيها َوأَ ْزَو ٌ
َُ
ض َوا ٌن ِّم َن اللّه َواللّهُ بَص ٌير بالْعبَاد ،الذ َ
َ
اج ُّمطَه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين َو َّ
اب النَّا ِرَّ ،
آمنَّا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقنَا َع َذ َ
َربَّنَا إِنَّنَا َ
ين َوالْ َقانت َ
الصادق َ
الصاب ِر َ
ِ
ِِ
َس َحا ِر) [سورة آل عمران.]17-14 :
ين بِاْل ْ
ين َوال ُْم ْستَ ْغف ِر َ
َوال ُْمنفق َ
*

*

*

هناك دروس مستفادة من دراسة السنن ،يعىن بإبرازها التفسري اإلسالمي للتاريخ.
من أبرز هذه الدروس الرتكيز يف التفسري اإلسالمي على إجيابية اإلنسان وفاعليته يف
داخل قدر اهلل ،واختالف التفسري اإلسالمي يف هذه النقطة عن كال التفسريين الغربيني،
والتفسري املادي اجلديل بصفة خاصة.
فالتفسري الليربايل يربز إجيابية اإلنسان وفاعليته ولكنه يكاد يلغي قدر اهلل .أو هو
باألحرى يعرض فاعلية اإلنسان كأهنا تتحدى قدر اهلل .امتداداً للمرياث الوثين الذي يصور
العالقة بني البشر وبني اهلل عالقة صراع وخصام .فبمقدار ما يثبت اإلنسان ذاته يكون –يف
حسهم -قد ألغى قدر اهلل ،ومبقدار ما يربز قدر اهلل يكون ضعف اإلنسان وفشله وانكساره.
بينما التفسري اإلسالمي يعطي املعادلة الصحيحة –كما بينا -بني فاعلية اإلنسان وفاعلية
قدر اهلل ،ويلغي التعارض الظاهري بني هذه وتلك.
أما االختالف األكرب يف هذه النقطة فهو بني التفسري اإلسالمي والتفسري اجلديل،
الذي يلغي فاعلية اإلنسان كلها ،وجيعله عبدا ذليال للحتميات.
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فمما يلتفت النظر يف قضية السنن يف هذا الصدد اختالف سنن اهلل يف الكون املادي
عن سننه يف احلياة البشرية ..واالختالف الرئيسي هو أن سنن اهلل يف الكون املادي جتري عن
طريق القهر:
ال لَ َها َولِ ْأل َْر ِ
ض اِئْتِيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً قَالَتَا
الس َماء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَ َق َ
استَ َوى إِلَى َّ
(ثُ َّم ْ
ِِ
ين) [سورة فصلت.]11 :
أَتَ ْي نَا طَائع َ
أما مع اإلنسان فالشأن خمتلف:
ْح ُّق ِمن َّربِّ ُك ْم فَ َمن َشاء فَ لْيُ ْؤِمن َوَمن َشاء فَ لْيَ ْك ُف ْر) [سورة الكهف.]29 :
(وقُ ِل ال َ
َ
ويشهد واقع التاريخ البشري أن الناس منهم من اختار اإلميان ومنهم من خيتار الكفر.
ويف ذلك دليل –إن كان األمر يف حاجة إىل دليل -على أن تركيب اإلنسان غري تركيب
املادة ،وإن كان مكونا من قبضة من طني األرض ابتداء ،ولكن نفخة الروح العلوية فيه قد
غريت خواصه فلم يعد يتصرف كما تتصرف املادة.
وما كان األمر يف احلقيقة يف حاجة إىل دليل ،لوال اجلدل الطويل العريض الذي يقيمه
التفسري اجلديل حول قوانني املادة وانطباقها حبذافريها على احلياة البشرية! وقياس املاديني
أحوال اإلنسان –من مث -على أحوال املادة ،وانتهاؤهم إىل جربية القوانني اليت تسري حياة
اإلنسان ،ال مبعىن ثبات السنن وعدم تغريها كما يقول رب العاملني ،ولكن مبعىن خضوع
اإلنسان خضوعا جربيا ذليال للحتميات املادية وعدم حريته يف التصرف إزاءها.
ويف التفسري اإلسالمي يتبدى الفارق واضحا بني سنن اهلل يف الكون املادي وسننه يف
احلياة البشرية ،ذلك الفارق الناشئ من خلق اهلل لإلنسان على حنو خمتلف عن خلقه للمادة،
وإ عطائه من لدن خالقه فاعلية وإجيابية ،وعدم قهر السنن الربانية له على سلوك معني ،بل
خيتار ما خيتار لنفسه مث يتحمل يف كل مرة نتيجة اختياره ،ويف ذلك تكرمي لإلنسان يأباه
عليه التفسري املادي ،حني يصر على رده إىل املادة ،ونفي النفخة العلوية عنه ،وإجراء قوانني
املادة عليه بكل جربيتها وقهرها!
*

*

*

من الدروس املهمة كذلك إبراز جدية احلياة البشرية وخلوها من العبث..
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إن رؤية احلياة البشرية بغري السنن الربانية اليت حتكمها –وهو ديدن اجلاهلية -1يؤدي
إىل العبثية اليت انتهى إليها فكر "سارتر" يف اجلاهلية املعاصرة؛ وهي ذاهتا اليت انتهى إليها
فكر اجلاهلية العربية من بل كما ورد ذكرها يف القرآن الكرمي:
وت َونَ ْحيَا َوَما يُ ْهلِ ُكنَا إَِّال َّ
ك ِم ْن ِعل ٍْم إِ ْن ُه ْم إَِّال يَظُنُّو َن)
الد ْه ُر َوَما لَ ُهم بِ َذلِ َ
(نَ ُم ُ
[سورة اجلاثية.]24 :
وحني تتضح لإلنسان –من خالل رؤيته للسنن الربانية -جدية احلياة البشرية ،وانتظام
جريان السنن فيها ،فال بد له –إذا استقام تفكريه -أن ينتهى إىل حقيقتني رئيسيتني :حقيقة
األلوهية ،وحقيقة اليوم اآلخر.
فهذه السنن املنتظمة تنفي –بذاهتا -أن حتدث األمور صدفة ،أو اعتباطا ،أو بغري
موجد ،وتشهد –كما تشهد السنن الكونية من جانبها -بوجود خالق مدبر حكيم ،ذي
قدرة وقصد ،فعال ملا يريد.
فأما الطبيعة –إله دارون -اليت قال عنها إهنا ختلق كل شيء وال حد لقدرهتا على
اخللق ،فقد عاد فقال إهنا ختبط خبط عشواء ،وإنه ال قصد هلا من اخللق وال غاية ،فجردها
من العلم واحلكمة والتدبري والرعاية ،ذلك وهو يتكلم عن اطراد السنة اليت زعم أن اخللق
جرى مبقتضاها وهي سنة التطور!
أما التفسري اإلسالمي فهو يربز –من خالل رؤيته للسنن اليت حتكم احلياة البشرية،
والسنن اليت حتكم الكون املادي كذلك -وجود اخلالق ،وهيمنته ،واتصافه –سبحانه-
بالقصد واإلرادة ،والعلم واحلكمة ،والقدرة اليت ال يعجزها شيء.
كذلك فإن اإلميان جبدية احلياة البشرية وانتظام السنن فيها ال بد أن يؤدى إىل اإلميان
باليوم اآلخر ..فبدون اليوم اآلخر ،وما يشتمل عليه من بعث ونشور ،وحساب وجزاء ،ال
تتحقق للحياة البشرية اجلدية اليت تؤكدها السنن.
فلو كانت حياة احملسن تنتهي كما تنتهي حياة املسيء ،كالمها تنتهي حياته بانتهاء
عمره احملدود يف احلياة الدنيا مث ينتهي كل شيئ ..فما أشد عبثية هذه احلياة وما أظلمها..
( )1رمبا كانت اجلاهلية الوحيدة اليت أبرزت "مضمونا" للتاريخ هي املادية اجلدلية ،ولكنها –كما رأينا-
أخرجت اإلنسان من أخص خصائصه وهي "إنسانيته"! وجعلته مادة!
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وما أبعدها عن اجلدية من بدئها إىل منتهاها! فكم من حمسن يعيش حياته كلها مبتلى واقعا
حتت حكم الطاغوت ،وكم من مسيء يظل يف طغيانه حىت حلظة املوت ..فأين العدل إذن،
وأين اجلدية ،وأين الغاية والقصد؟
إمنا يتحقق العدل واجلدية ،ويتحقق القصد والغاية ،حني يكون هناك بعث ونشور،
وحساب وجزاء .وهذا الذي جيعل أويل األلباب الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جنوهبم
ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ،يفيئون من تفكريهم إىل اإلميان باليوم اآلخر وما فيه
من حساب وجزاء ،وجنة ونار ،فيسارعون إىل الضراعة إىل رهبم أن جينبهم النار ويدخلهم
اجلنة:
ض وا ْختِالَ ِ
ف اللَّْي ِل والنَّها ِر ْلي ٍ
(إِ َّن فِي َخل ِْق َّ ِ
ات ِّْل ُْولِي اْللْبَ ِ
اب،
َ َ َ
الس َم َاوات َواْل َْر ِ َ
ِ
ِ
َّ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواْل َْر ِ
ض
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللّهَ قيَاماً َوقُ ُعوداً َو َعلَ َى ُجنُوب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن في َخل ِْق َّ َ َ
الذ َ
ِ
ت هذا ب ِ
اطالً سبحانَ َ ِ
َّار فَ َق ْد
اب النَّا ِرَ ،ربَّنَا إِنَّ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َربَّنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
ك َمن تُ ْدخ ِل الن َ
ان أَ ْن ِ
أَ ْخزي ته وما لِلظَّالِ ِم ِ
ادياً ي نَ ِ
ِ
ادي لِ ِإليم ِ
ِ
آمنُواْ بَِربِّ ُك ْم
ين م ْن أ َ
َنصا ٍرَّ ،ربَّنَا إِنَّنَا َسم ْعنَا ُمنَ ُ
َ َْ ُ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
آمنَّا َربَّنَا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَك ِّف ْر َعنَّا َسيِّئَاتنَا َوتَ َوفَّنَا َم َع اْلبْ َرا ِرَ ،ربَّنَا َوآتنَا َما َو َعدتَّنَا
فَ َ
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنِّي الَ
ك الَ تُ ْخ ِل ُ
ك َوالَ تُ ْخ ِزنَا يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة إِنَّ َ
َعلَى ُر ُسلِ َ
ف ال ِْم َيع َ
اد ،فَ ْ
استَ َج َ
ِ
ض ُكم ِّمن بَ ْع ٍ
ض[ )..سورة آل عمران:
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِّمن ُكم ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى بَ ْع ُ
أُض ُ
.]195-190
أما الذين انطمست بصائرهم فلم يروا سنن اهلل فهؤالء يقال هلم:
السماء و ْاْلَرض وما ب ي نَ هما ب ِ
َِّّ ِ
َّ ِ
ين
اطالً َذلِ َ
(وَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ
ين َك َف ُروا فَ َويْ ٌل للذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
ِ
ات َكالْم ْف ِس ِ
ِ
الصالِح ِ
ِ
َّ
ِ
ين ِفي ْاْل َْر ِ
ض أ َْم
د
وا
ل
م
ع
و
وا
ن
آم
ين
ذ
ل
ا
ل
ع
ج
ن
َم
أ
،
ر
َّا
ن
ال
ن
م
َ َُ َ َ ُ
َّ َ
ُ
َ
َك َف ُروا َ
ْ َ َْ ُ
ِ
ِ
ك ُمبَ َار ٌك لِّيَ َّدبَّروا آيَاتِِه َولِيَتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاْلَلْبَ ِ
اب)
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
ين َكالْ ُف َّجا ِر ،كتَ ٌ
اب أ َ
نَ ْج َع ُل ال ُْمتَّق َ
َ
ُ
[سورة ص.]29-27 :
وهكذا تؤدي دراسة السنن إىل اإلميان باهلل واليوم اآلخر ،فتتصل اتصاال مباشرا
بالعقيدة ،بينما هي دراسة موضوعية خلطى التاريخ البشري يف األرض ..وذلك من حكم
التوجيه الرباين لدراسة التاريخ.
*
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ولكن لعل أهم الدروس املستفادة من دراسة السنن أن اإلميان ليس دعوى ..إمنا هو
واقع سلوكي مشهود يف واقع األرض..
ِ
اب من ي ْعمل سوءاً ي ْجز بِ ِه والَ ي ِج ْد لَهُ ِمن ُد ِ
ِ
ِ
َّ
ون
س بِأ ََمانيِّ ُك ْم َوال أ ََمان ِّي أ َْه ِل الْكتَ ِ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
(ل ْي َ
الل ِّه ولِياً والَ نَ ِ
ك
صيراًَ ،وَمن يَ ْع َم ْل ِم َن َّ
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأ ُْولَ ئِ َ
الصالِ َح َ
َّ َ
ِ
ْجنَّ َة َوالَ يُظْلَ ُمو َن نَقيراً) [سورة النساء.]124-123 :
يَ ْد ُخلُو َن ال َ
إن هذا الدين مل ينزل ليكون عقيدة مستسرة يف ضمري البشر ،وال ليكون صلة بالعامل
األخروي فحسب ..إمنا نزل ملهمة يؤديها يف األرض:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
(لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات َوأَن َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
وأَنزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ب إِ َّن
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
ي َع ِز ٌيز) [سورة احلديد.]25 :
اللَّهَ قَ ِو ٌّ
وقيام الناس بالقسط له سنن ربانية حتكمه ،ليس منها التمين مع القعود! وليس منها أن
يقول اإلنسان للشيء كن فيكون! إمنا الشأن بالنسبة للبشر هو الكدح الذي يؤدي نتيجته
حسب العقي دة املصاحبة له ،وحسب السنن اليت جتري من خالهلا احلياة البشرية ،وهذه
السنن دقيقة كل الدقة ،منتظمة أشد االنتظام ،ال حتيد وال متيل ،وال جتامل وال حتايب ،وال
تتأثر باألماين الطيبة ،إمنا تتأثر باألعمال ،وهي يف دقته وانتظامها وجديتها كالسنن الكونية
سواء بسواء.1
حدث يف أثناء اكتشاف توابع الشمس 2أن رؤي أحد الكواكب باملنظار الفلكي،
ولكن جماله الذي رصده املنظ ار كان خمالفا لتقدير الفلكيني الذي قدروه له حبساب حجمه،
وبعده عن الشمس ،وبعده عن الكواكب األخرى اليت كانت قد كشفت يف ذلك الوقت.
فرجح الفلكيون أن يكون هناك كوكب آخر أبعد منه ،ال تدركه مناظري ذلك الزمان ،يدور
يف فلك معني ،يؤثر يف جمال هذا الكوكب الذي رصدوه .وبالفعل سعى الفلكيون إىل صناعة
منظار أبعد مدى ،فوجدوا الكوكب اجلديد يف املوضع الذي قدروه له مبقتضى حساباهتم
الفلكية املبنية على دقة الفلك وانضباطه وعدم تذبذب قوانينه.

( )1قد خيرق اهلل السنن الكونية حلكمة يريدها ولكنه تعاىل ثبت السنن البشرية حبكمته.
( )2توابع الشمس هي الكواكب املعروفة ومنها األرض والزهرة واملريخ ..اخل.
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والسنن الربانية يف احلياة البشرية دقيقة تلك الدقة ،منضبطة ذلك االنضباط ،وهي
تعمل جمتمعة كما أسلفنا القول ،فيكون من حصيلتها يف احلياة البشرية ما هو كائن بقدر
اهلل.
ومن مث فإنه ال بد من العمل مبقتضى السنن الربانية للوصول إىل النتائج احملددة
املطلوبة .وخمالفة السنن ال يتأتى عنها إال النتائج املنصوص عليها يف كتاب اهلل وسنة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ولقد أدرك هذه احلقيقة مفكر غري مسلم ،هو "ألكسيس كاريل" حيث يقول يف كتابه
"اإلنسان ذلك اجملهول":
"قبل أن أبدأ هذا الكتاب كنت أدرك متاما صعوبة هذا العمل بل استحالته تقريبا،
ولكين شرعت فيه ألنين كنت أعلم أن شخصا ما ال بد سيؤديه ..ألن الناس ال يستطيعون
أن يتبعوا احلضارة العصرية يف جمراها احلايل ،ألهنم آخذون يف التدهور واالحنطاط .لقد فتنهم
مجال علوم اجلماد .إهنم مل يدركوا أن إحساسهم وشعورهم يتعرض للقوانني الطبيعية 1وهي
قوانني أكثر غموضا وإن كانت تتساوى يف الصالبة مع القوانني الدنيوية 2كذلك فهم مل
يدركوا أهنم ال يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانني دون أن يالقوا جزاءهم".3
" ..حنن وحدنا املسئولون ،ألننا مل نستطع التمييز بني املمنوع واملشروع ..لقد نقضنا
قوانني الطبيعة ،فارتكبنا بذلك اخلطيئة العظمى ،اخلطيئة اليت يعاقب مرتكبها دائما ...إن
مبادئ "الدين العلمي" واآلداب الصناعية قد سقطت حتت وطأة غزو "احلقيقة البيولوجية"..
فاحلياة ال تعطي إال إجابة واحدة حينما تستأذن يف السماح بارتياد األرض احملرمة ..هي
إضعاف السائل .وهلذا فإن احلضارة آخذة يف االهنيار ،ألن علوم اجلماد قادتنا إىل أرض
ليست لنا ،فقبلنا هداياها مجيعا بال متييز وال تبصر .ولقد أصبح الفرد ضيقا متخصصا،
فاجرا ،غبيا ،غري قادر على التحكم يف نفسه ومؤسساته."4
واملسلمون أوىل أن يدركوا سنن رهبم ،اليت أبرزها هلم إبرازا يف كتابه املنزل ويف سنة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
( )1يقصد السنن الربانية اليت حتكم احلياة البشرية.
( )2يقصد السنن الربانية اليت حتكم الكون املادي.
( )3ص 11-10من الرتمجة العربية –ترمجة شفيق أسعد فريد -طبع مكتبة املعارف ببريوت.
( )4ص 322من الرتمجة العربية.
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أوىل هلم أن حيسموا تلك القضايا اليت أنبتها الفكر الدخيل يف عقائدهم وتصوراهتم،
ويعودوا فيستمدوا عقيدهتم وتصوراهتم من منابعها األصيلة :كتاب اهلل وسنة رسوله وسرية
السلف الصاحل الذي تلقى هذا الدين من كتاب اهلل وسنة رسوله مباشرة بغري فكر دخيل.
إن فكر املرجئة ،الذين يقولون إن اإلميان هو التصديق ،أو هو التصديق واإلقرار ،وإن
العمل خارج عن مسمى اإلميان ،هو فكر مصادم مصادمة مباشرة للسنن الربانية.
وإن فكر املتواكلني الذين يضربون على صدورهم ويقولون إن ربك رب قلوب ،وما دام
قلبك عامرا باإلميان فال يهمك العمل! فكر مصادم للسنن الربانية.
وإن فكر القاعدين الذين يقولون إن ربنا سينصرنا بنيتنا الطيبة ،فكر مصادم للسنن
الربانية.
وإن فكر الذين يتصورون أن أعداء اإلسالم –من صليبية عاملية ،وصهيونية عاملية
وإحلاد وشيوعية -ستحرقهم الصواعق ويتخطفهم الطري و"املسلمون" واقفون يتفرجون عليهم
بغري عمل يعملونه ،وال عدة يعدوهنا ،جملرد أن أولئك كفار وأن املسلمني مسلمون ..فكر
مصادم للسنن الربانية.
وإن فكر الذين يتصورون أن اهلل سينصرهم دون أن يغريوا ما بأنفسهم من بعد عن
طريق اهلل تصورا وسلوكا ..فكر مصادم للسنن الربانية.
وإن فكر الذين يتصورن أن أي إسالم ميكن أن جيزئ يف معركة احلق والباطل يف
مرحل تها الراهنة اليت تكتلت فيها كل قوى اجلاهلية حملاولة القضاء على اإلسالم –ولو كان
إسالما ناقصا ،أو حمفا ،أو مشوها ،أو مبتدعا -فكر مصادم للسنن الربانية.
والصحوة اإلسالمية بالذات هي اليت عليها أن تعي هذا الدرس ،سواء يف الدعوة إإىل
هذا الدين ،أو يف تربية اجليل الذي تعده ملعركة احلق والباطل ..لكي يسدد اهلل خطاها،
وتنجح يف مهمتها الشاقة.
إن رمحة اهلل قريب من احملسنني ..ولكن احملسنني هم الذين يسريون يف طريق اهلل على
بصرية:
(قُل َه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِّه َعلَى ب ِ
ص َيرٍة أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َعنِي) [سورة يوسف:
َ
َ
ْ
.]108
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ولن تكون بصرية بغري تدبر يف كتاب اهلل ..ويف السنن اليت جتري هبا احلياة البشرية بقدر
من اهلل..
وال حرج على فضل اهلل إن أراد أن جيري سنته اخلارقة فإنه جيريها سبحانه حني يشاء
وكيف يشاء .ولكننا حنن مأمورون أن نتبع السنن اجلارية ..تلك السنن اليت تقول:
ض ُكم بِبَ ْع ٍ
ض) [سورة حممد.]4 :
ك َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَ ِكن لِّيَْب لُ َو بَ ْع َ
( َذلِ َ
شاءُ اللَّهُ َالنتَ َ
واليت تقول:
ت أَقْ َد َام ُك ْم) [سورة حممد.]7 :
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا اللَّ َه يَ ُ
(إِن تَ ُ
واليت تقول:
(هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم) [سورة األنفال-62 :
ينَ ،وأَلَّ َ
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
َ
َُ
.]63
واليت تقول:
يح ُك ْم) [سورة األنفال.]46 :
ب ِر ُ
َ
(والَ تَنَ َازعُواْ فَتَ ْف َشلُواْ َوتَ ْذ َه َ
واليت تقول:
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ َّ
ين) [سورة العنكبوت:
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَ ْهديَن ُ
َ
َّه ْم ُسبُ لَنَا َوإ َّن اللهَ لَ َم َع ال ُْم ْحسن َ
(والذ َ
.]69
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اإلنسان والضرورات
كال التفسريين اجلاهليني يصور اإلنسان خاضعا للضرورات .ومن مث يثقل "األمر
الواقع" يف حسهما ،ويرى كل منهما –من زاوية رصده -أن ما وقع بالفعل مل يكن ميكن أن
حيدث غريه ،ألنه هو حمصلة الضرورات احمليطة باإلنسان ،يف الزمان املعني واملكان املعني..
والضرورات هلا قوة القهر ،واإلنسان ليس له إال اخلضوع!
فأما التفسري اجلديل فهو واضح متاما يف هذا الشأن ،فهو يقيم تصوره كله على أساس
القهر الواقع على اإلنسان من ظروفه االقتصادية والطور التارخيي الذي يعيشه ،ويقرر أن
هاتني احلتميتني مها اللتان حتددان له كل شيء يف حياته :فكره ومشاعره وعقيدته وأمناط
سلوكه وأخالقياته ومؤسساته االجتماعية والسياسية واالقتصادية وفنه واملصطلحات اللغوية
اليت يستخدمها!
ويرسم املاديون مبقتضى هذا التصور أطوارا تارخيية حتمية قهرية ،ال بد أن متر هبا
البشرية أرادت أم أبت ،هي الشيوعية األوىل ،والرق ،واإلقطاع ،والرأمسالية ،والشيوعية الثانية
واألخرية.
مث يرمسون لكل طور قوالبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية والشعورية
واألخالقية والسلوكية ..إخل ،مث يصبون الناس خالل التاريخ يف هذه القوالب صبا ،فتعرفهم
بسيماهم! هذا إنسان من املشاعية األوىل ،وهذا من عهد الرق ،وهذا من عهد اإلقطاع،
وهذا من عهد الرأمسالية ،وهذا من عهد الشيوعية الثانية ..كما تعرف الناس يف متحف
الشمع من صورهم األصلية احملفوظة يف ذاكرتك! ولكن مع الفارق! فالذين تعرفهم يف
متحف الشمع "أشخاص" بأعياهنم ،أما الذين يقدمهم لك التفسري اجلديل فهم "أمناط
طبقية" ،والناس يف داخل الطبقة الواحدة كلهم منط واحد ،ال يفرتق بعضهم عن بعض،
ألهنم مصبوبون يف قالب طبقتهم ،ال ينقصون عنه وال يزيدون! وحبكم وجودهم يف طبقتهم
فهم يتخذون فكرها وعقيدهتا وأمناط سلوكها ومواقفها ..وال خيار هلم يف ذلك ،وال قدرة هلم
على املخالفة وال التغيري ،ألن وجودهم هو لذي حيدد هلم فكرهم ومشاعرهم ،وليس فكرهم
ومشاعرهم هو الذي حيدد هلم وجودهم!
أما التفسري الليربايل فقد يكون أقل حدة ..ألن متكأه هو الفرد –وليس الطبقة -فهو
معىن بالفروق الفردية أكثر من عنايته بالكيان الطبقي املشرتك .ولكن الفرد الذي هو معىن به
ليس أرقى كثرياً من زميله هناك يف التفسري اجلديل! فهو حمكوم "بظروف البيئة" و"باألوضاع
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التارخيية" و"األفكار السائدة" يف عصره ..فهل تفرتق هذه كثريا عن احلتمية املادية واحلتمية
االقتصادية واحلتمية التارخيية اليت يقول هبا التفسري املادي؟!
مث يضيف التفسري الليربايل ضرورات أخرى على ضوء ما تفرزه مدارس علم النفس
املختلفة ،كلها تربر لإلنسان قصوره واحنرافه وخضعه "للضرورات" ..فيصبح كل شيء مربرا
يف النهاية :الفساد اخللقي ،والفساد االجتماعي ،والفساد االقتصادي ،والفساد السياسي،
والفساد الفكري..
ويف مجيع احلاالت يسقط "اإلنسان"؟!
وسواء سقط يف محأة العبودية لغري اهلل ،أو محأة الظلم السياسي واالجتماعي
واالقتصادي ،أو محأة اجلنس ،أو محأة اخلمر واملخدرات واجلرمية فسيجد على الفور شهادة
"الرباءة" يقدمها له هذا التفسري أو ذلك التفسري! أنه مل يكن يف وسع اإلنسان أن يكون إال
كما كان!
*

*

*

قم حناول أن نقرأ التاريخ على ضوء هذا التفسري أو ذاك ..هل حقا كان تاريخ اإلنسان
كله خضوعا للضرورات؟!
كيف إذن ظهر اإلسالم؟!
أي "ضرورة" قاهرة أخرجت هذه العقيدة إىل الوجود؟ وأي ضرورة قاهرة جعلت
اإلسالم يشتمل على ما اشتمل عليه ،ويقوم مبا قام به؟
هل كان نبذ الشرك والتوجه بالعبادة إىل اهلل الواحد احلق ضرورة مادية أو اقتصادية أو
تارخيية؟ وما تلك الضرورة؟
وحنن بطبيعة احلال ال نأخذ تقديرهم هم هلذا األمر ،فهم جيعلونه –لغايات معينة يف
نفوسهم -قضية هامشية يف تاريخ البشرية ،وحنن نعتربها مرتكزا رئيسيا ،بل نعتربها –كما
وجهنا ربنا -هي املرتكز الرئيسي يف حياة البشرية .ولكننا نأخذ األمر من ناحية أنه ظاهرة
تارخيية ،مشلت –كما قلنا من قبل -مساحة كبرية من الزمن ،ومساحة كبرية من األرض..
فكيف نفسرها من منطلق الضرورات القاهرة اليت تشكل حياة اإلنسان؟!

منرب التوحيد واجلهاد

()82

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

مث إنه يف اإلسالم ينزع حق التشريع من البشر ،وحتكم شريعة اهلل .وينتقض املبدأ الذي
وضعه التفسري املادي –وال يعرتض عليه التفسري الليربايل حبكم األمر الواقع –وهو كون الذي
ميلك هو الذي حيكم وهو الذي يشرع ..1وحني يشرع فإنه يعمل لصاحل طبقته على
حساب الطبقات األخرى .فإنه ال توجد طبقات أصال يف التطبيق الصحيح لإلسالم ،وإن
وجد أغنياء وفقراء يف اجملتمع ..2مث إنه البشر ليسوا هم الذين يشرعون –ال أغنياؤهم وال
فقراؤهم -إمنا يشرع اهلل ،ويقوم البشر –حاكمهم وحمكومهم -بتنفيذ شريعة اهلل.
فما الضرورة اليت أملت هذا الوضع ،وهو مل يوجد حىت هذه اللحظة إال حيث يعتنق
اإلسالم؟!
وحنن يف هذا األمر كذلك ال نأخذ تقديرهم هم ،فنحن –مبقتضى إسالمنا -نعتربه
مفرق طريق ،يفرق بني منهج للحياة ومنهج ،ونوع من احلياة ونوع ،يف الدنيا واآلخرة على
السواء ؛ بينما هم –ألهنم ال يؤمنون به -ال يقدرونه حق قدره ،ويعتربونه جمرد وضع من
األوضاع التشريعية القائمة يف األرض .ولكننا ننظر إليه من ناحية أنه حدث تارخيي وقع
بالفعل ،فهل كانت هناك ضرورة ملجئة –من حتميات املادة أو حتميات التاريخ -اقتضت
نزع التشريع من البشر ورده إىل اهلل؟!
وكان العرب شتيتا متناثرا ميلك كل أسباب التجمع وال يتجمع! ميلك وحدة األرض،
ووحدة اللغة ،ووحدة اجلنس ،ووحدة املعتقدات ،ووحدة الثقافة ،ووحدة التقاليد ..ولكن
متنعه القبلية بثاراهتا وغاراهتا ،وحزازاهتا ومنافساهتا ،أن يتجمع يف كيان واحد.
وكانت هناك قضايا وطنية أو قومية تتعلق باالحتالل الفارسي جلزء من جزيرة العرب يف
اجلنوب ،واالحتالل الروماين جلزء من اجلزيرة يف الشمال ،ولكنه ال يثري قومية العرب ،وال
يدفعهم إىل التجمع لطرد االستعمار ،بل جيد "ملوك" العرب راحة يف هذا الوضع حتت ظل
االحتالل األجنيب .ويهتمون بسلطاهنم الشخصي أكثر مما حيركهم الدافع القومي.

( ) 1يصدق هذا املبدأ عل كل جاهليات التاريخ ،وال ينقض إال يف حالة واحدة ،هي حتكيم شريعة اهلل.
( )2الطبقة يف االصطالح اجلديل وضع اجتماعي اقتصادي سياسي بورث جيال بعد جيل ،وليس وضعا
فرديا قابال للتغيري .وهذا الوضع الطبقي يتعلق يف اجلاهلية بقضية التشريع .فاملالكون هلم حق التشريع وغري
املالكني عليهم التنفيذ .أما الغين والفقر يف اجملتمع اإلسالمي فليس "طبقيا" ألنه ال تتعلق به حقوق
تشريعية.
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وكان هناك طغيان اقتصادي لبعض القبائل –على رأسها قريش -وفقر مدقع تعيش فيه
قبائل أخرى ،كما كان يف كل قبيلة أغنياؤها وفقراؤها ،وطغيان من أغنيائها على فقرائها ،فال
حيرك هذا األمر أحدا لتصحيح األوضاع ،وإجياد نوع من التوازن بني األغنياء والفقراء يف
القبيلة الواحدة ،فضال عن أن يكون بني القبائل بعضها وبعض..
مث جاء اإلسالم فحقق ذلك كله..
حقق التجمع يف كيان واحد ،وحقق طرد االحتالل األجنيب من مشال اجلزيرة وجنوهبا،
وحقق التوازن االجتماعي واالقتصادي بني سكان اجلزيرة مجيعا ،بغري باعث ذايت من العرب
أهل اجلزيرة .بل الذي يلفت النظر أن اإلسالم مل يناد بأي قضية من هذه القضايا القومية أو
الوطنية أو االجتماعية لينشئ التجمع! إمنا نادى بقضية واحدة أساسية هي قضية ال إله إال
اهلل ،وعبادة اهلل وحده بال شريك.
مث كان من أمر هذه القضية –اليت قام التجمع عليها وحدها خالصة من أي اختالط
بغريها -أهنا هي اليت حققت كل القضايا األخرى اليت مل تكن من قبل شاغال حمركا ألحد
على اإلطالق! مث إهنا مل حتققها على األساس القومي أو الوطين أو االجتماعي الذي كان
ميكن –جدال -أن يتحقق من جانب العرب يف يوم من األيام ،إمنا على أساس خمتلف متاما:
على أساس العبودية اخلالصة هلل وحده دون شريك ،ومن مث حتقيق منهجه يف األرض،
املشتمل على تصحيح األوضاع الفاسدة كلها يف كل األرض!
وكان من تلك األوضاع الفاسدة أن املرأة كانت مهال ال حساب له وال وزن ،تورث وال
ترث ،وال يؤخذ هلا رأي يف زواج أو خطبة ،إال أن تكون ذات ثروة فتحرتم لثروهتا ال باعتبار
إنسانيتها! فإذا مات زوجها لطخت رأسها وثياهبا بالطني وبقيت أسرية يف أهل زوجها حىت
يطلقوها –إن شاءوا -أو يستويل عليها واحد منهم! فضال عن الفساد اخللقي واإلنساين
الذي جيعل املرأة "أداة" من أدوات االستمتاع احليواين.
مث جاء اإلسالم فألغى هذا كله بغري األداة اليت يعتربها التفسري املادي هي األداة
الوحيدة للتغيري  ،وهي "االستقالل االقتصادي" للمرأة! إمنا على أساس "إنساين" حبت،
يعطي املرأة حقوقها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية من منطلق أهنا "إنسان" ال "سلعة"
وال "شيء"..
فما "الضرورة" اليت أدت هلذا كله؟!
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وكان من تلك األوضاع الفاسدة كذلك أن الرقيق كان يف مرتبة أدىن من مرتبة احليوان..
فاحليوان –حبكم حاجة صاحبه إليه لينتفع به -جيد الطعام والراحة ،وجيد الرعاية اليت تكفل
له حياته ،أما الرقيق –فبالرغم من حاجة صاحبه إليه لينتفع جبهده -ال جيد من وسائل
الرعاية ما جيد احليوان .فيجوز لصاحبه قتله وضربه وتعذيبه وحبسه وتوقيع كل أنواع اإلساءة
والتحقري عليه ،بال تأمث وال حترج ،وأشهر أمثلة ذلك الرقيق الروماين ،الذي كان معاصرا
لظهور اإلسالم.
مث جاء اإلسالم فأعطى الرقيق ووضعه "اإلنساين" بادئ ذي بدء ،وعمل على حتريره
بالعتق واملكاتبة –بعد أن حرره من الداخل بإحسان معاملته -1وجفف منابع الرق كلها إال
رق احلرب ،الذي جعله بدوره مير يف قنوات التحرير كلها بعد أن يعيش فرتة يف اجملتمع
املسلم فتتطهر نفسه من أرجاس اجلاهلية والشرك.2
فما الضرورة امللجئة إىل هذ ا التعامل اإلنساين مع الرقيق ،الذي مل تفيئ اجلاهلية
األوروبية إىل مثله حىت الثورة الفرنسية؟! والذي ما زالت اهلند إىل هذه اللحظة عاجزة عن
االرتقاء إليه يف معاملة "املنبوذين"؟!
إن مبدأ خض وع اإلنسان الدائم للضرورات القاهرة ال يفسر لنا شيئا من أمور
اإلسالم!!
*

*

*

وهنبط درجات من مرتقى اإلسالم العايل إىل اجلاهليات ذاهتا ،فنجد املبدأ فاسدا
كذلك!
فإذا كان تاريخ اإلنسان هو تاريخ خضوعه للضرورات القاهرة كما يقول التفسريان
املاديان ،فكيف نفسر الثورات؟
( )1كان اإلجناز اإلسالمي يف حترير الرقيق أعمق أثرا وأكثر أصالة من اإلجراء السطحي الذي اختذه
أبراهام لنكولن يف أمريكا بتحرير الرقيق جبرة قلم دون إعداده قبل ذلك للحرية ،أي لتحمل مسئولية نفسه
بعد أن يتحرر ،لذلك اضطربت حياة احملررين وعاد كثري منهم إىل الذين كانوا يسرتقوهنم وقالوا هلم خذونا
عندكم مرة أخرى أرقاء .أما اإلسالم فقد حررهم من الداخل فاستساغوا احلرية حني حصلوا عليها.
( ) 2اقرأ إن شئت ،فصل اإلسالم والرق يف كتاب "شبهات حول اإلسالم" مع قراءة مقدمة الكتاب –
الطبعة السابعة فما بعدها.
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ولسنا نتحدث هنا عن جناح الثورة أو عدم جناحها كما فعل التفسري اجلديل ،هروبا من
مواجهة قضية تنقض مبادئه وتفسرياته ،إمنا نتحدث عن الثورة يف ذاهتا سواء جنحت أم مل
تنجح!
لقد قال التفسري اجلديل إن الثورة الناجحة هي اليت توافق التغري االجتماعي االقتصادي
املادي املتوائم مع أهدافها ،فتجد بذلك املناخ املالئم لنجاحها فتنجح ،وتعدل بنجاحها
مسار البشرية ،فتنقلها من طور إىل طور ،وحترر قوى كانت مكبوتة ،وتقتص من قوى كانت
مسيطرة متحكمة.
وما نريد أن جنادل كثريا يف هذا األمر ،فلنسلم به توفريا للجدل مع التفسري املادي.
إمنا الذي يعنينا هنا كما قلنا هو مبدأ الثورة يف ذاته –حنجت أم مل تنجح -فإن عدم
جناحها ال ي نفي داللتها النفسية ،بل لعله يؤكدها! فإن الذي يثور دون أن يدرس الظروف
احمليطة به ،وهل هي موائمة لثورته أم غري موائمة ،أبلغ داللة يف ثورته على أنه مل يطق
اخلضوع للضغوط الواقعة عليه ،من الذي حسب الظروف واملالبسات مث ثار!
إن ثورة الرقيق الروماين اليت قادها "سبارتاكوس" مل تنجح ،ألن الظروف املادية
واالقتصادية واالجتماعية يف اجلاهلية الرومانية يومئذ مل تكن تؤدي إىل جناحها .وصلب
سبارتاكوس نفسه ،وعذب عذابا بشعا ال يطيق وصفه أحد ،فضال عن أن يطيق احتماله
أحد ،ولكن تبقى داللة الثورة كما هي رغم فشلها يف حتقيق أهدافها.
ملاذا يثور اإلنسان إذا كان قدره يف األرض أن خيضع للضرورات املفروضة عليه من
خارج كيانه؟
إن الثورة هلا داللة واضحة هي عدم خضوع اإلنسان ملا هو واقع عليه من الضغوط .أما
جناح الثورة أو فشلها فشي آخر يتعلق بأمور كثرية يف وقت واحد ،1بل إهنا حتمل داللة
أخرى واضحة كذلك هي الرغبة يف تغيري أوضاع يرى اإلنسان أهنا ظاملة ،وأنه ال ينبغي أن
خيضع هلا ،واستبدال أوضاع أخرى هبا ،تكون أكثر مالءمة وأنسب للكيان اإلنساين وأكثر
حتقيقا للحق والعدل.

( )1سنشري إىل بعض هذه األمور فيما يلي من هذا الفصل.
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وخالصة األمر يف مجيع األحوال أن لدى اإلنسان أداة للرفض ،وليس املوقف الوحيد
الذي يقفه هو موقف اإلذعان!
*

*

*

ال يزعم التفسري اإلسالمي أن اإلنسان يرفض اخلضوع للضغوط الواقعة عليه دائما ،وأنه
دائما يقهر الضرورات وال تقهره أبدا ،فذلك زعم جيايف الواقع الذي عاشه اإلنسان ووعاه
التاريخ.
ولكن يقول التفسري اإلسالمي يف هذا الشأن مقالتني.
املقالة األوىل أن الضغوط تؤثر من داخل النفس البشرية ،ال من خارج كياهنا .فالضغوط
املادية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية ما كان هلا أن حتدث أثرا يف حياة اإلنسان
أو تشكل حياته لوال حتوهلا إىل ضغوط يف داخل نفسه ،وذلك من خالل املكونات الفكرية
هلذه النفس ،أو بعبارة أخرى من خالل شهوات النفس ورغائبها وخماوفها ،ويف مقدمتها
حب السالمة واألمن ،واخلوف من األذى ،وكراهة املوت ،وهذه هي الضغوط احلقيقية اليت
تستعبد اإلنسان من داخل نفسه ،واليت يستغلها الطغاة خالل التاريخ كله إلذالل الناس
لطغياهنم.
(إِ َّن ِْ
سهُ َّ
سهُ الْ َخ ْي ُر َمنُوعاً ،إَِّال
الش ُّر َج ُزوعاًَ ،وإِذَا َم َّ
نسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً ،إِذَا َم َّ
اإل َ
ين[ )..سورة املعارج.]22-19 :
ال ُْم َ
صلِّ َ
ونؤجل احلديث اآلن عن االستثناء الوارد يف اآلية لنعود إليه بعد قليل ،ونقول اآلن إن
هذا هو الغالب على أحوال الناس يف األرض.
إهنم يف هلع دائم على حياهتم خيافون أن يصابوا بسوء؛ خيافون أن يفوهتم املتاع ،أو
تفوهتم احلياة ذاهتا ،فيتشبثون هبا ،ويرضون يف سبيل احملافظة عليها مبا يتعرضون له من
ضغوط خارجية ،أو يتحملوهنا كارهني دون أن يثوروا عليها أو حياولوا تغيريها ،ألن الثورة
عليها أو حماولة تغيريها تعرضهم لغضب أصحاب السلطان ،فتعرضهم بالتايل لألذى
املخوف ،أو ملا هو أشد منه وهو فقدان احلياة .وبصرف النظر مؤقتا عن تصنيف الضغوط
الداخلية اليت تنشأ يف داخل النفس من الضغوط اخلارجية ،لنتبني منها ما هو ضرورة قاهرة
بالفعل ،وما هو ضرورة ولكن ميكن االستغناء عنها دون ضرر يذكر ،وما هو منها خارج
دائرة الضرورة وإن خيل لإلنسان يف بعض األحيان أنه ال ميكن االستغناء عنه.
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بصرف النظر مؤقتا عن هذا التصنيف (وإن كنا سنرجع إليه) فإننا نسأل :إذا كان هذا
حال معظم البشر ،هلوعني جزوعني ،حريصني على األمن والسالمة ولو أسلمهم ذلك إىل
الذل واخلضوع لذوي السلطان ،فما الفرق بني مقالة التفسري اإلسالمي ومقالة التفسري
املادي الذي يصور الناس خاضعني أبدا للضغوط املادية واالقتصادية ال ميلكون منها فكاكا؟
أليست احلصيلة النهائية واحدة يف احلالني ،والواقع واحدا بالنسبة لكال التفسريين؟
ونبادر بالنفي ..فاحلصيلتان خمتلفتان يف النهاية ،والواقع ليس واحدا بالنسبة لكال
التفسريين.
إنه حني تكون الضغوط خارجية ..مادية أو اقتصادية أو تارخيية ،أو أيا ما كانت،
وتكون مؤثرة بذاهتا من اخلارج تأثريا قهريا ..فهنا تصبح املسألة "حتمية" كما يصورها
التفسري املادي ،وتصبح لعنة مكتوبة على البشر ال فكاك هلم منها وال انعتاق!
أما حني تكون الضغوط اخلارجية غري مؤثرة بذاهتا تأثريا قهريا من خارج النفس ،إمنا
تتخذ ضغطها من خالل شهوات النفس ورغائبها وخماوفها ،وهي مسألة قابلة للتعديل إذا
خالطتها أمور معينة أبرزها العقيدة الصحيحة يف اهلل ..فعندئذ ال تصبح املسألة حتمية ،وال
تصبح لعنة مكتوبة على اإلنسان ..إمنا يظل األمل قائما يف أنه إذا أصلحت النفس ،حبيث
ال تستويل عليها تلك الشهوات وتلك املخاوف ،أو حبيث ال يكون هلا قوة القهر على
النفس ،فإنه ميكن حينئذ تغيري األحوال ،وتقومي االعوجاج ،ورفع الظلم ،وإقامة العدل ،حىت
يقوم الناس بالقسط.
والفارق التوجيهي –أو الرتبوي -ضخم جدا بني هذا التفسري وذاك ..فأحدمها ييئس
اإلنسان متاما من أن يصلح بنفسه شيئا من األحوال الفاسدة ،مهما فكر أو اعتقد أو
عمل ،واآلخر ميأل نفسه أمال يف اإلمكان الدائم لإلصالح حبسب ما يعتقد ،وما يفكر ،وما
يعمل ..أحدمها خيلع "األمانة" من عنق اإلنسان ويلقيها عنه ،حبجة أنه مسري ال ميلك شيئا
حيمل اإلنسان
من أمر نفسه ،ومن مث خيلع عنه إنسانيته ،وجيعله كاألنعام أو أضل ،واآلخر ّ
حيمله إنسانيته .أحدمها حيول اإلنسان مسخا مشوها خاضعا أبدا لطغيان
أمانته ،ومن مث ّ
الطغاة يف األرض ،واآلخر يوجهه لكي يصعد إىل آفاقه اليت من أجلها خلقه اهلل ..ليكون
خليفة يف األرض.
*
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أما املقالة الثانية فهي أن الضغوط ليست كلها على درجة واحدة من الضغط ،وأن
الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة من اخلضوع للضغوط ،ومن مث يفرتق تاريخ شخص عن
شخص يف احلياة الدنيا ،كما يفرتق تاريخ أمة عن أمة ..أما يف اآلخرة فاملدى أبعد:
ِ
ٍ
ات وأَ ْكب ر تَ ْف ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ف فَ َّ
ضيالً)
(انظُْر َك ْي َ
ضلْنَا بَ ْع َ
ض َولَآلخ َرةُ أَ ْكبَ ُر َد َر َج َ َ ُ
[سورة اإلسراء.]21 :
ونعود إىل التصنيف الذي أشرنا إليه من قبل:
إن الضغوط ليست يف حقيقتها متساوية يف القهر بالنسبة لإلنسان ..فمنها ما هو
قاهر بالفعل كضرورة الطعام والشراب ..ومنها ما هو ضروري بالفعل ولكن ليس إىل درجة
القهر ،كالنوم والراحة واألمن والسالمة وما أشبه ..ومنها هو كمايل يلتذ اإلنسان بوجوده،
ولكنه ال ميثل بالنسبة إليه قهرا وال ضرورة ،بل قد ال يكون ضررا حمققا ،ولكنه يتحول عند
مرضى النفس إىل حاجة ال غىن عنها ،أو ضرورة تصل إىل حد القهر كالسيجارة بالنسبة
ملدمنها ،أو الفراش الوثري عند املرتف املرتهل.
فإذا كان هذا حال الضغوط الداخلية اليت يدوس الطغاة عليها من اخلارج لتقهر الناس
على اخلضوع هلم ..فالناس من اجلانب اآلخر ليسوا سواء يف اخلضوع.
نستطيع –بصفة عامة -أن نقسم الناس تلقاء الضغوط إىل ثالثة أقسام كربى ،ناشئة
من ثالثة مواقف خمتلفة ،فهناك أصحاب العقيدة الراسخة ،الذين توهجت العقيدة يف قلوهبم
حىت صارت هلم نورا ميشون به يف الناس.
ومنهم أصحاب عقيدة ،ولكنها ال تبلغ عندهم ذلك الرسوخ وال ذلك التوهج ،فهي
موجودة ولكنها ليست دائما هي صاحبة السلطان يف نفوسهم ،ومن مث يتبعوهنا حينا،
ويتبعون اهلوى حينا آخر ،حني يضعف أثرها فتربز الشهوات واألهواء.
ومنهم جاهليون أولو عقيدة فاسدة ،أو ليست هلم عقيدة يف اهلل أصال:
ِ
ِ
ت الْواقِعةُ ،لَْي ِ ِ
ضةٌ َّرافِعةٌ ،إِذَا ر َّج ِ
(إِذَا وقَع ِ
ض َر ّجاً،
ت ْاْل َْر ُ
س ل َوق َْعت َها َكاذبَةٌَ ،خاف َ َ
َ َ
َ َ
ُ
َ
ِ
ت ال ِ
سِ
اب ال َْم ْي َمنَة َما
ْجبَ ُ
َوبُ َّ
ساً ،فَ َكانَ ْ
ت َهبَاء ُّمنبَثّاًَ ،وُكنتُ ْم أَ ْزَواجاً ثََالثَةً ،فَأ ْ
َص َح ُ
ال بَ ّ
ِ
ِ
السابُِقو َن،
السابُِقو َن َّ
اب ال َْم ْشأ ََم ِةَ ،و َّ
اب ال َْم ْشأ ََمة َما أ ْ
اب ال َْم ْي َمنَةَ ،وأ ْ
أْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
ك ال ُْم َق َّربُو َن) [سورة الواقعة.]11-1 :
أ ُْولَئِ َ
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وهي أقسام ثالثة يف اآلخرة متثل هناية املطاف بالنسبة لألقسام الثالثة الذين ذكرناهم
من قبل.1
وهي يف الوقت ذاته مواقف خمتلفة إزاء الضغوط اليت يتعرض هلا اإلنسان يف احلياة
الدنيا ،سواء كانت ضغوطا مادية أو اقتصادية أو ساسية أو اجتماعية ..إخل.
فأما أصحاب العقيدة الراسخة فهم يكتبون سطورا بارزة يف صحيفة التاريخ ..سطورا
مشرقة مضيئة ،تظل تتألأل على مدى التاريخ ،كتلك اليت كتبها سحرة فرعون ،وأصحاب
األخدود ،وجيل الصحابة رضوان اهلل عليهم ..وهم قلة يف التاريخ كله:
ِ
ِ
ِ
َّ
ين) [سورة الواقعة.]14-13 :
يل ِّم َن ْاْلخ ِر َ
(ثُلةٌ ِّم َن ْاْل ََّول َ
ينَ ،وقَل ٌ
ولكنهم قلة ممتازة فائقة ،ترسم مناذج الستعالء اإلنسان فوق كل الضغوط ،وكل
أجل
الضرورات ..حىت ضرورة احلياة! من أجل "مبدأ" ،من أجل "عقيدة" من أجل "معىن" ّ
يف نفوسهم من كل متاع األرض ..بل من احلياة ذاهتا ،اليت من أجلها يستعبد العبيد،
ويقبلون اخلضوع للطغيان.
إهنم قلة ،نعم ،ولكنها قلة تستحق التسجيل ،وتستحق اإلشادة ،وتستحق أن تفرد هلا
يف سجل التاريخ صفحات وصفحات ،ألهنا النموذج اهلادي ،الذي يشد الناس إىل أعلى
كلما ذكروه ،أو كلما عرض أمامهم ،فيحاولون االرتفاع.
وأعجب هلذه اجلاهلية! تكتب مئات الصفحات لتشيد بعداء كسر الرقم القياسي
لسرعة العدو ..مث مل يصنع شيئا بعد ذلك إال أن ظل يعدو على سطح األرض! وتستنكف
أن ختصص صفحات من أوراقها للذين كسروا حاجز اخلوف ،وحاجز احلرص على احلياة،
وكل احلواجز اليت تقف يف طريق اإلنسان ،ليستعلوا على األرض كلها ،ويرمسوا صورة واقعية
لإلنسان املثال!
ولقد شاء قدر اهلل أن يكون سحرة فرعون ،وأصحاب األخدود ،وأمثاهلم مواقف فردية،
حيققون اإلنسان املثال يف ذوات أنفسهم ،وميضون رافعي الرؤوس إىل رهبم ..وأن يكون

( )1واضح أن الرتتيب يف اآليات قد وضع "أصحاب امليمنة" مقابل "أصحاب املشأمة" مث خص
"السابقني" بذكر خاص.
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صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مناذج حتقق منهج احلياة الرباين كامال ،باإلضافة إىل
حتقيقهم يف ذوات أنفسهم أرفع ما يصل إىل ذروته اإلنسان.
واحلكمة يف ذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو خامت النبيني ،فال نيب بعده،
وأنه مرسل إىل البشرية كافة ال إىل قوم معينني يف زمن معني:
(ما َكا َن مح َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِّمن ِّرجالِ ُكم ولَ ِكن َّرس َ َّ ِ
ِ
ين) [سورة
َّ
َُ
ُ
َ َ
َ ْ َ
ول الله َو َخاتَ َم النَّبيِّ َ
األحزاب .]40
ول الل ِّه إِلَْي ُك ْم َج ِميعاً) [سورة األعراف.]158 :
َّاس إِنِّي َر ُس ُ
(قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
وقد اكتمل الدين فال إضافة:
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِديناً)
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
(الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
[سورة املائدة من اآلية.]3 :
فاقتضت حكمة اهلل أن تقوم أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم مبا كان يقوم به الرسول
عليه الصالة والسالم من التبليغ والدعوة والتطبيق العملي هلذا الدين يف واقع األرض ،واجلهاد
يف سبيل ذلك كله .وأن يكون اجليل الذي صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو
النموذج الفذ الذي حيمل هذه املعاين كلها ،وميثلها أكمل متثيل.
وكذلك كان ذلك اجليل بالفعل..
وحقيقة أنه –حىت اآلن -مل يتكرر ..وقد ال يتكرر بصورته نفسها إىل هناية حياة البشر
على هذه األرض ،وإن كان التاريخ اإلسالمي مل خيل قط من مناذج فردية على ذات املستوى
ِ
ِ
َّ
يل ِّم َن
الرفيع الذي كان عليه ذلك اجليل ،حتقيقا للتقرير الرباين( :ثُلةٌ ِّم َن ْاْل ََّول َ
ينَ ،وقَل ٌ
ِ
ين) ومع ذلك فقد كتب ذلك اجليل التاريخ!
ْاْلخ ِر َ
ال تاريخ نفسه فحسب بل تاريخ اإلسالم! فتاريخ اإلسالم يف احلقيقة هو االمتداد
احلي ملا حققه ذلك اجليل الفذ من إجناز إنساين فائق رائع املثال.
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وقد احنرف املسلمون احنرافات شىت يف تارخيهم ،جتمعت يف حقبتهم األخرية فحولتهم
غثاء كغثاء السيل ،كأهنم أمة أخرى غري أمة اإلسالم 1ولكن هذه مل تكن النهاية ،بل
جاءت الصحوة اإلسالمية لرتد األمة إىل دينها وعقيدهتا وتارخيها وذاتيتها 2وكان املشعل
الذي استضاءت به هذه الصحوة –ككل صحوة سابقة -هو ذلك التاريخ الفريد ،لذلك
اجليل الفريد.
من أجل ذلك يستحق هذا اجليل أن يفرد له فصل خاص يف تاريخ البشرية ،تسلط فيه
األضواء على كل جزئية من جزئياته ،وكل دقيقة من دقائقه ،ألنه يف كل جزئية ويف كل دقيقة
مثال ،وألنه منهج حياة كامل ..يعطي النموذج الفذ يف كل جانب من جوانب احلياة.
فهذا اجليل هو الذي حقق –بعقيدته -أعظم تغيري وقع يف تاريخ البشرية ،بغري بواعث
بشرية ،فقرر مبدأ ينقض كل املبادئ اجلاهلية اليت تقدمها التفاسري اجلاهلية للتاريخ ،هو أن
العقيدة –وحدها -حني تتوهج يف قلوب أصحاهبا كما توهجت يف قلوب ذلك اجليل،
ميكن –على هدى الوحي الرباين -أن تنشئ قيماً سياسية جديدة ،وقيماً اجتماعية جديدة،
وقيماً اقتصادية جديدة ،وقيماً فكرية وأخالقية جديدة ،غري مسبوقة من قبل ،وال هي
"تطور" لواقع كان موجوداً من قبل ..وغري مرتكزة على شيء إال على كيان "اإلنسان" بعد
تصحيح كيانه ورده إىل الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها.
أي أنه حقق ما يقول التفسري املادي اجلديل إنه املستحيل!
أما التفسري اإلسالمي فيقول إنه واقع فذ ولكنه غري مستحيل! بل يقول إنه واقع قابل
للتحقيق كلما حتققت أسبابه يف نفوس البشر ..وإن البشر هم املسؤلون عن حتقيقه ،أو على
األقل عن حماولة التحقيق!
لذلك يعىن التفسري اإلسالمي للتاريخ هبذا اجليل الفريد خاصة ،حىت وإن كان مل يتكرر
مرة أخرى يف التاريخ! ويعطيه من الوزن أكثر مما يعطي قرونا بأكملها يف تاريخ إمرباطورية
جاهلية ،أبدعت ما أبدعت يف عامل املادة ،وبلغت ما بلغت من عبقرية "العلم" وعبقرية
السياسة وعبقرية احلرب وعبقرية التنظيم ..مث تركت اإلنسان أوال وآخراً الصقا بالطني،
يتحرك حركته الواسعة وهو الصق بالطني!

( )1انظر فصل "خط االحنراف" من كتاب "واقعنا املعاصر".
( )2انظر فصل "الصحوة اإلسالمية من الكتاب ذاته.
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القسم الثاين من البشر هم املؤمنون العاديون ..أصحاب عقيدة ،هي ذات العقيدة اليت
فعلت فعلها يف نفوس ذلك اجليل ،ولكنها ال تفعل يف نفوسهم ما فعلت يف نفوس ذلك
اجليل الفريد ،ألهنم ال يأخذوهنا باجلدية ذاهتا ،وال الصفاء ذاته ،وال التوهج ذاته الذي
خيل –كما قلنا -من مناذج فردية فذة
أخذها به اجليل األول ..وإن كان تاريخ اإلسالم مل ُ
ترتفع إىل ذلك املستوى الرفيع.
هؤالء تارخيهم خليط من اهلبوط والرفعة .من اإلقبال واإلدبار .من اخلري والشر .من
العظمة والتفاهة .من اجلد واهلزل .من االستقامة واالحنراف.
ْكتَاب الَّ ِذين اصطََفي نَا ِمن ِعب ِ
ِ
ادنَا فَ ِم ْن ُهم ظَالِم لِّنَ ْف ِس ِه وِم ْن ُهم ُّم ْقتَ ِ
ص ٌد
(ثُ َّم أ َْوَرثْنَا ال َ
َ ْ ْ ْ َ
ْ ٌ
َ
وِم ْن هم سابِ ٌق بِالْ َخ ْي ر ِ
ض ُل الْ َكبِ ُير) [سورة فاطر.]32 :
ك ُه َو الْ َف ْ
ات بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه ذَلِ َ
َ ُْ َ
َ
ات ِّم َّما َع ِملُواْ) [سورة األنعام.]132 :
(ولِ ُك ٍّل َد َر َج ٌ
َ

ونأخذ منوذجا هلم ما يقرب من اثين عشر قرنا من قرون األمة اإلسالمية بعد الصحابة
والتابعني –رضوان اهلل عليهم -ونستثين –مؤقتا -القرنني األخريين من حياة املسلمني،
والقرن األخري خاصة ،الذي انقلب غثاء كغثاء السيل ،حىت نعود إليه بعد حني.
إن وضعهم –بالنسبة للضغوط الواقعة عليهم -ليس وضع املستعلى الذي كان عليه
اجليل األول ،ولكنه يف الوقت ذاته ليس موقف املستخذي اخلانع الذي ميكن أن تكون عليه
اجلاهلية اليت ال تؤمن باهلل وال باليوم اآلخر.
إن وضعهم قائم بإزاء الضغوط ..ال فوقها وال حتتها ..تارة تغلبهم وتارة يغلبوهنا ،أي
أهنم –بعبارة أخرى -خيضعون لشهوات نفوسهم ورغائبها وخماوفها تارة ،ويستعلون على
تلك الشهوات والرغبات واملخاوف تارة أخرى ،فتتأرجح حياهتم بني اهلبوط والرفعة ،بني
اإلقبال واإلدبار ،بني اخلري والشر .بني االستقامة واالحنراف .وليس هنا جمال التأريخ ،فإمنا
حنن هنا نتحدث -يف عجالة -عن التفسري اإلسالمي للتاريخ ولكن ال بد لنا من بضع
إشارات:
لقد بقي اجملتمع اإلسالمي –على الرغم من كل ما وقع فيه من احنرافات –بعيدا عن
صورة اإلقطاع األورويب الذي ميلك فيه اإلقطاعي األرض ومن عليها من عبيد األرض ،الذين
ال ميلكون حق االنتقال إال بإذن السيد ،والذين ميثل السيد بالنسبة إليهم السلطة التشريعية
منرب التوحيد واجلهاد

()93

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ،والذين جيب عليهم أن يطحنوا غالهلم يف مطحنته،
ويقدموا إليه اهلدايا اإلجبارية يف األعياد واملواسم ،والذي له يف كل زجية حق الليلة األوىل،
1
يلغ يف أعراض العبيد بغري رادع..
وكان الذي محاهم من "حتمية" اإلقطاع املزعومة حتاكم ذلك اجملتمع إىل شريعة اهلل،
برغم كل الظلم الواقع عليهم من حكامهم ،الناشئ من جتاوز أولئك احلكام –فيما يتعلق
بأشخاصهم -حلدود اهلل .فهم يتجاوزون حدود اهلل نعم ،ولكن الناس –يف ظلهم-
يتحاكمون فيما بينهم بشريعة اهلل ،فتحميهم شريعة اهلل من الوقوع يف "حتميات" التاريخ!
وبقي هذا اجملتمع –برغم كل ما وقع فيه من احنرافات -جمتمعا حيرص على نشر العلم،
يفتح املدارس ،ويوقف عليها من األوقاف ما يكفل للمتعلمني واملعلمني معاشهم من
مسكن وملبس ومطعم ،ليخلصوا لطلب العلم وحده غري مشغولني عنه مبشاغل الرزق،
وذلك قبل أن تنهض أوروبا هنضتها ،وتعرف قيمة العلم ،وقبل أن تأذن األرستقراطية
اإلقطاعية فيها بتعليم العبيد.
وبقي اجملتمع –رغم كل احنرافاته-نظيفا إىل حد كبري من الفاحشة اخللقية ،بسبب
التزامه بتعاليم دينه يف أمر احلجاب ،ومنع االختالط والتربج ،والزواج املبكر الذي حيصن
الشبان والفتيات ويبعدهم عن التفكري يف الفاحشة.
وبقي جمتمعا متآخيا متكافال مرتابطا .خيرج املسلم فيه من الغرب حىت يصل إىل
أندونيسيا ال يقفه حاجزا واحد من حواجز "احلدود السياسية" أو "القومية" أو "الوطنية"..
يستقبل بالرتحاب ،ويودع باملودة ،حىت يصل إىل هدفه من رحلته ،سواء كان هدفه طلب
العلم ،أو التجارة ،أو الدعوة يف سبيل اهلل ،أو السياحة يف األرض..
وبقي –برغم كل ما اعتوره من اضطراب األمن عند ضعف سلطان الدولة –أقل
جمتمعات األرض جرائم ،وأكثرها طمأنينة وأمنا ،وأكثرها بركة ،وأكثرها راحة بال.
وكان السبب يف ذلك كله أن أهله حياولون جهدهم –برغم تقاعسهم وختاذهلم -أن
يلتزموا بتعاليم دينهم ،فيغلبون نفوسهم أحيانا ،وتغلبهم نفوسهم أحيانا .فيهبطون –قليال أو
كثريا -عن جمتمع الذروة ،ولكن يظلون يف جمموعهم أعلى وأفضل من اجلاهليات.

( )1راجع وصف اإلقطاع يف أوروبا يف أي مرجع تارخيي يتكلم عن أوربا يف العصور الوسطى.

منرب التوحيد واجلهاد

()94

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

مث نأيت إىل القرنني األخريين ،والقرن األخري خاصة حيث حنيت شريعة اهلل يف معظم
األرض اإلسالمية ،فنجد انتكاسا ذريعا يف أحوال األمة حيوهلا إىل ذلك الغثاء الذي أنذرها
به –وحذرها منه -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها .قالوا :أمن قلة حنن
يومئذ يا رسول اهلل؟ قال :أنتم يومئذ كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل .ولينزعن اهلل املهابة
من قلوب أعدائكم ،وليقذفن يف قلوبكم الوهن .قالوا :وما الوهن يا رسول اهلل؟قال حب
1
الدنيا وخمافة املوت"
وجند خضوعا ذريعا للضغوط ..سواء كان ضغط االستعمار الصلييب ،أو ضغط الغزو
الفكري (الذي يسمى الثقافة)! أو ضغط الفساد اخللقي (الذي يسمى احلضارة)! أو غري
ذلك من الضغوط املادية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ..اخل .ذلك ألن أثر العقيدة
كان قد خبا يف النفوس ،فلم يعد هلا ضغطها الذي يوازن تلك الضغوط ،فضال عن أن
يوقفها ويتغلب عليها .وجند اجملتمعات اإلسالمية بذلك قد دخلت يف جاهلية أسوأ من
جاهلية الغرب فال هي حتكم شريعة اهلل ،وال هي متلك أسباب القوة اليت مي ّكن اهلل هبا
الكفار حني جيتهدون فيها.
مث جتيء الصحوة اإلسالمية فتبدأ صفحة جديدة يف التاريخ.
وإهنا ما زالت يف بدايتها ..وما زالت ختوض معركة قاسية مع أعدائها املتكتلني إلبادهتا،
ولكنها ترسم خطا بارزا من خطوط التاريخ ،ألهنا تستعلي بروحها على كل الضغوط.
إهنا حتارب حربا بشعة ،من أبشع ما وجه للدعوات يف التاريخ .ويعذب أصحاهبا عذابا
وحشيا فوق طاقة البشر ..وتقدم الضحايا تلو الضحايا ..ولكنها تقف مستعلية على متاع
األرض كله ،بل على رغبة احلياة ذاهتا ..وتعطى النموذج الفذ مرة أخرى :منوذج سحرة
فرعون ،وأصحاب األخدود ،واجليل اإلسالمي الفريد..
وسوف ميضي اهلل هبا قدره ،إن استقامت على الطريق ،إن ظلت مستعلية على
الضغوط .وقدره هو التمكني لدينه يف األرض:

( )1سبقت اإلشارة إليه.

منرب التوحيد واجلهاد

()95

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه َوَك َفى بِاللَّ ِه
ُ
(ه َو الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
َش ِهيداً) [سورة الفتح.]28 :
وإال فسوف يستبدل هبا قوما آخرين يستقيمون على الطريق:
(وإِن تَتَ َولَّ ْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوماً غَْي َرُك ْم ثُ َّم َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم) [سورة حممد.]38 :
َ
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن) [سورة يوسف.]21 :
(واللّهُ غَال ٌ
َ

أما القسم الثالث من البشر فهم اجلاهليون ،الذين ال حيكمون شريعة اهلل ومنهجه يف
احلياة .وهؤالء األصل فيهم هو اخلضوع للضرورات ،ألهنم بغري عقيدة يف اهلل واليوم اآلخر،
يستعلون هبا عليها ،وحيتمون هبا من ضغوطها .كما أن األصل فيهم هو اخلسر:
اإلنسا َن لَ ِفي ُخس ٍر ،إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
(وال َْع ْ ِ
اص ْوا
الصال َحات َوتَ َو َ
ْ
َ َ َ
َ
ص ِر ،إ َّن ِْ َ
ِ
الص ْب ِر) [سورة العصر.]3-1 :
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ْح ِّق َ َ َ َ ْ َّ
بِال َ
وهؤالء يصدق عليهم ابتداء ما يقوله التفسري املادي للتاريخ من أن الظروف اخلارجية
هي اليت صاغت هلم حياهتم ،وحددت هلم أمناط سلوكهم ،ونقلتهم من طور إىل طور .وإن
كنا –حىت مع اجلاهليات -نتحفظ حتفظني اثنني على هذا التفسري:
األول :أن الظروف اخلارجية ال تؤثر على اإلنسان إال من خالل نفسه ،فإذا وجد يف
وقت من األوقات أن تأثريها هو الغالب ،أو أهنا متلى فيستجاب هلا ،فليس ذلك لقوة قاهرة
فيها كما يصورها التفسري املادي ،وإمنا ألن الناس يف اجلاهليات ال يقاومون ضغوطها ،وال
يستعلون عليها ،ألهنم بغري عقيدة يف اهلل واليوم اآلخر .والعقيدة يف اهلل واليوم اآلخر هي
أقوى العوامل اليت ميكن أن جتابه الضغوط اخلارجية (اليت تتحول إىل ضغوط داخلية حني
تنفذ إىل النفس من خالل رغباهتا وخماوفها) فتلغي تأثريها ،أو يف القليل تصطرع معها
فتغلبها مرة وتنهزم أمامها مرة .ويف غياب هذه العقيدة تكون "البيئة" بكل حمتوياهتا:
السياسية واالقتصادية واالجتماعية هي صاحبة األثر األقوى ،ال ألية حتمية من حتميات
التفسري املادي ،ولكن ألهنا تعمل دون مقاومة فتنفد بالتأثري ،وتبدو للنظرة السطحية كأهنا
–يف مجيع أحواهلا -قوة قاهرة ال تغلب.
والتحفظ الثاين أنه حىت يف غياب العقيدة الصحيحة يف اهلل واليوم اآلخر ،فإن هناك
حدوداً للضغوط اخلارجية ال ميكن أن تتجاوزها مهما يكن هلا من ضغط ،وهي حدود
الكيان اإلنساين ذاته ،الذي ينفجر بالثورة آخر األمر حني يتجاوز الضغط مداه.
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ولكن الذي جيعل الناظر السطحي ،أو املتعجل ،يغفل هذه احلقيقة هو مرونة ذلك
الكيان ،وحتمله لكميات هائلة من الضغوط قبل أن ينفجر بالثورة ،وإمكان مرور أجيال
بكاملها قبل أن حيدث االنفجار!
وكأمنا هناك دورة منتظمة لسنن اهلل يف هذا الشأن:
حيدث الطغيان أول مرة فتثور ضده نفوس ،فيعنف الطغيان إلسكات املقاومة فيسكت
الناس بعامل اخلوف .مث تولد أجيال يف ظل الطغيان تأخذه على أنه أمر واقع ،فتتشكل به
حياهتم ،وتنطبع به نفوسهم ،ويأخذ جولته "التارخيية" ..ويغريه استنامة الناس له فيشتد
طغيانه ..وهنا تبدأ أكثر النفوس إباء فتتمرد عليه ،فتزداد قسوته للفتك باملقاومة الناشئة،
حىت يأيت يوم يستوي عند الناس أن يعيشوا أو أن ميوتوا ..وهنا يكسرون حاجز اخلوف..
فيحدث االنفجار .وبصرف النظر عما يقوله التفسري املادي عن الظروف الالزمة لنجاح
الثورة ،فإننا هنا نتحدث عن داللة الثورة يف ذاهتا كما أسلفنا القول ،لننفي أن الضغوط
اخلارجية هلا قوة قاهرة على النفس البشرية كما يصور التفسري املادي للتاريخ.
مث نعود إىل مناقشة قضية الظروف الالزمة لنجاح الثورة فنقول إنه يف اجلاهليات حيتاج
األمر بالفعل إىل ظروف مادية واقتصادية وسياسية معينة لنجاح الثورة ،ألن قوى الصراع
كلها من نواع واحد ،فينبغي أن تتكافأ أوال ليكون للصراع بينها معىن ،مث ينبغي أن تكون
الظروف يف صف القوى الثائرة لتتمكن من التغيري ،وإن كان تغيريها يظل دائما جزئيا وغري
شامل.
أما يف حالة وجود العقيدة الصحيحة يف اهلل واليوم اآلخر فاألمر خيتلف ،وليس
االختال ف ناشئا من إلغاء قاعدة التكافؤ يف الصراع ،فهذه سنة من سنن اهلل ،ال يلغيها
شيء .وإمنا ينشأ االختالف من "ثقل" العقيدة يف ميدان الصراع:
ِ
ض الْم ْؤِمنِين َعلَى ال ِْقتَ ِ
ِ
صابِ ُرو َن يَغْ ِلبُواْ
ال إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم ع ْش ُرو َن َ
(يَا أَيُّ َها النَّب ُّي َح ِّر ِ ُ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْف َق ُهو َن ،اْل َن
مئَتَ ْي ِن َوإن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّمئَةٌ يَغْلبُواْ أَلْفاً ِّم َن الذ َ
ف اللّهُ َعن ُك ْم َو َع ِل َم أ َّ
صابَِرةٌ يَ ْغلِبُواْ ِمئَتَ ْي ِن َوإِن
َخ َّف َ
َن فِي ُك ْم َ
ض ْعفاً فَِإن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّمئَةٌ َ
ْف يَغْ ِلبُواْ أَلْ َف ْي ِن بِِإ ْذ ِن الل ِّه واللّهُ َم َع َّ ِ
ين) [سورة األنفال.]66-65 :
يَ ُكن ِّمن ُك ْم أَل ٌ
َ
الصاب ِر َ
وينشأ كذلك من ثقل العقيدة يف ميدان التغيري .فاملنهج الرباين ليس تغيريا جزئيا يف
بعض جماالت احلياة :السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية ،كما هو احلال يف الثورات اليت
حتدث يف اجلاهليات من أجل التغيري .إمنا هو تغيري شامل يغري احلياة من اجلذور ..من
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األساس ..يغريها من عبادة غري اهلل إىل عبادة اهلل –يف العقيدة -ومن عبادة البشر بعضهم
لبعض إىل عبادة اهلل -يف االتباع (أي يف التشريع) -ومن مث تكن قوة التغيري أكرب بكثري،
وأعمق بكثري ،وأفعل بكثري ،من قوته حني يكون تغيريا جزئيا يف بعض جوانب احلياة.
ومن مث حتدث تلك املعجزة اليت حدثت يف التاريخ ،خمالفة لكل قواعد التفسري املادي
للتاريخ ،وهي حدوث التغيري الشامل الذي أحدثه اإلسالم بغري بواعث بشرية يف البيئة ،وال
يف الظروف املاد ية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية ..وهو أعظم تغيري حدث يف
التاريخ.
*

*

*

وخالصة األمر يف قضية الضغوط أن تاريخ البشرية ينقسم بادئ ذي بدء إىل قسمني
رئيسيني :تاريخ اإلسالم وتاريخ اجلاهلية .مث ينقسم تاريخ اإلسالم إىل فرتات التوهج العقيدي
وفرتا ت الوجود العادي ،كما ينقسم تاريخ اجلاهلية إىل فرتات التبلد واالستنامة للضغوط،
وفرتات الثورة عليها.
فأما تاريخ اإلسالم بشعبتيه فيمثل اإلنسان يف واقعه األعلى ،بدرجات خمتلفة ختتلف
مبدى توهج العقيدة .وأما تاريخ اجلاهلية بشعبتيه فيمثل اإلنسان يف واقعه األدىن ،بدرجات
خمتلفة ختتلف مبدى وعي الناس مبا حييق هبم من الفساد والظلم ،ومدى استعداداهم للتغيري.
ويظل تاريخ اإلسالم هو الفرتة املضيئة يف تاريخ البشرية ،اليت حيقق فيها اإلنسان وجوده
احلقيقي ،ومهمته اليت خلق من أجلها ،والتكرمي الرباين الذي منحه اهلل إياه.
ويظل تاريخ اجلاهلية هو الفرتة املظلمة يف تاريخ البشرية ،مهما حاول اجلاهليون
إضاءهتا بالتقدم املادي أو العلمي ،أو القوة احلربية أو السياسية أو االقتصادية ..ومهما
أحدثوا من حماوالت اإلصالح اجلزئية اليت قد تغري شراً بشر أشد!
واجلاهلية املعاصرة هي املثال األوضح ..فقد جتمع هلا من التقدم املادي والعلمي،
وأسباب القوة احلربية والسياسية واالقتصادية ما مل يتجمع ألحد يف التاريخ ..ومل يستعبد
اإلنسان ملخاوفه وشهواته ،وللضغوط الواقعة عليه ،كما استعبد يف هذه اجلاهلية بالذات..
ومل يتخبط يف حماولة "اإلصالح" بقدر ما ختبط يف هذه اجلاهلية بالذات.
وتتبني بوضوح تلك احلقيقة اليت ال يدركها إال املؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،وهي أنه
بقدر حتقيق اإلنسان العبودية اخلالصة هلل تكون درجة حترره من كل عبودية يف األرض لبشر،
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أو لقوة مادية أو اقتصادية أو سياسية أو كائنة ما كانت ،وتكون درجة انعتاقه من ضغط
الضرورة ،وانطالقه إىل اآلفاق العليا اجلديرة "باإلنسان" ..وأنه حيقق من اخلري يف األرض –
لنفسه ولبين جنسه -مبقدار انعتاقه من ذلك الضغط ،وانطالقه يف تلك اآلفاق ..وله فوق
ذلك جزاء اآلخرة :الفوز باجلنة واالنعتاق من النار.
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صراع الحق والباطل
حيفل التاريخ البشري بألوان خمتلفة من الصراع ،سواء صراع فرد وفرد ،أو فرد ومجاعة،
أو مجاعة ومجاعة ،أو أمة وأمة ،أو جيل وجيل.
ويبدو للوهلة األوىل أن الصراع سنة من سنن اهلل يف األرض ،وأن احلياة ال ختلو يف
حلظة من حلظاهتا من وجود صراع فيها بني بعض البشر وبعض ،بل بني بعض الكائنات
وبعض.
ولكن ما يبدو للوهلة األوىل حيتاج إىل تدقيق ،على األقل فيما خيتص بعامل "اإلنسان".
فقد يكون الصراع أمرا واقعا يف احلياة البشرية ،ال خيلو منه جيل من أجيال التاريخ ،ولكن
هذا ليس معناه أن كل صراع مشروع كما يقول التفسري الليربايل ،أو يف القليل حيمل مربر
وجوده مبجرد وجوده كما يقول ذلك التفسري صراحة أو ضمنا ،وليس معناه كذلك أن
الصراع هو الوضع الوحيد لإلنسان بدعوى أن التناقض من قوانني املادة ،فهو حيكم احلياة
البشرية حبكم نشأة اإلنسان من املادة كما يقول التفسري اجلديل.
إمنا أوجد اهلل الصراع –أو التدافع -يف حياة البشر ،وجعله سنة من سننه اليت جيري هبا
احلياة البشرية ،لغاية معينة ..ومن مث فهو صحيح ومشروع ،بل مطلوب وواجب حني يؤدي
تلك الغاية ،وهو فاسد ،وغري مشروع حني حييد عن الغاية..
قال تعاىل:
ض لََّف ِ
(ولَ ْوالَ َدفْ ُع الل ِّه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض ٍل َعلَى
ض َولَ ِك َّن الل َّه ذُو فَ ْ
س َدت اْل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ِ
ين) [سورة البقرة.]251 :
ال َْعالَم َ
ِ
َّ ِ
ات ومس ِ
ض ُهم بِبَ ْع ٍ
اج ُد
ِّم ْ
َّاس بَ ْع َ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ت َ
ض لَّ ُهد َ
َ
(ولَ ْوَال َدفْ ُع الله الن َ
صلَ َو ٌ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
َّاه ْم
ن
ك
م
ن
إ
ين
ذ
ل
ا
،
يز
ز
ع
ي
و
ق
ل
ه
ل
ال
ن
إ
ه
ر
نص
ي
ن
م
ه
ل
ال
ن
ر
نص
ي
ل
و
ا
ر
ي
ث
ك
ه
ل
ال
م
اس
ا
يه
َ
َ
يُ ْذ َك ُر فِ َ ْ ُ َ ً َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ
َ َ ٌّ َ ٌ
َ َّ ُ
الزَكا َة وأَمروا بِالْمعر ِ
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ
فِي ْاْل َْر ِ
ض أَقَ ُاموا َّ
وف َونَ َه ْوا َع ِن ال ُْمن َك ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ
َ ُْ
َ َُ
ْاْل ُُموِر) [سورة احلج.]41-40 :
هذا هو التدافع املطلوب ..وتلك حكمته وغايته.
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واحلياة بدونه تتعرض للفساد ،كما جاء صراحة يف آية سورة البقرة .وحيدث الفساد من
أسباب متعددة يف وقت واحد .فاإلنسان –بطبعه -ميال للتفلت من التكاليف ،ما مل
يدفعه دافع إليها ،ألن التكاليف محل حيمل ،وقيد على شهوات اإلنسان احملببة إىل نفسه:
الشهو ِ
(زيِّ َن لِلن ِ
ات
َّاس ُح ُّ
ُ
ب َّ َ َ
وال ِْفض ِ
َّة َوالْ َخ ْي ِل ال ُْمس َّوَم ِة َواْلَنْ َعامِ
َ
َ
ِ
ال َْمآب) [سورة آل عمران.]14 :

ِمن النِّساء والْبنِين والْ َقنَ ِ
اطي ِر ال ُْم َقنطَرِة ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب
َ َ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
والْحر ِ
ْحيَاة ُّ
الدنْيَا َواللّهُ عن َدهُ ُح ْس ُن
ث ذَلِ َ
ك َمتَاعُ ال َ
َ َْ

وإذا تفلت الناس من التكاليف ومل يدفعهم دافع إىل االلتزام هبا ،وركن الناس إىل
شهواهتم ،فسدت األرض هبذه الشهوات غري املنضبطة ،و"ظهر" الفساد مبعىن متكن
واستفحل:
(ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس) [سورة الروم.]41 :
سبَ ْ
اد في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ
مث إن الطغيان طبيعة يف بعض البشر ،إن مل يكن يف كلهم إذا وجدت دواعيه:
( َك َّال إِ َّن ِْ
استَ غْنَى) [سورة العلق.]7-6 :
نسا َن لَيَطْغَى ،أَن َّرآهُ ْ
اإل َ
ين)
أي جنس اإلنسان كله ..إال الذين استثنتهم اآليات يف قوله تعاىل( :إَِّال ال ُْم َ
صلِّ َ
[سورة املعارج( ]22 :إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اص ْوا
ْح ِّق َوتَ َو َ
الصال َحات َوتَ َو َ
اص ْوا بِال َ
َ َ َ
الص ْب ِر) [سورة العصر.]3 :
بِ َّ
والطغيان يؤدي إىل الفساد .وأول فساد وأعظمه تأله بعض البشر واختاذ الباقني هلم
أربابا من دون اهلل ،حيرمون هلم وحيلون بغري ما أنزل اهلل ،فيتبعوهنم ،فيظهر الفساد يف
األرض..
واألمران معا حيدثان يف كل جاهلية.
ففي كل جاهلية طغاة حيكمون بغري ما أنزل اهلل ،وعبيد يأمترون بأمرهم ويتخذوهنم
أربابا هلم .ويف كل جاهلية كذلك فساد خلقي ينشأ من تفلت الناس من التكاليف إزاء
شهوة املال وشهوة اجلنس ،وشهوة االستمتاع بال ضوابط..
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وال بد من قوة مقابلة تدفع هذا الفساد .قوة املؤمنني الذين يأمرون باملعروف وينهون
عن املنكر ،وجياهدون الفساد يف األرض ،سواء كانت صورته هي طغيان التأله أو االنفالت
مع الشهوات.
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط
(لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
وأَنزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ب إِ َّن
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
ي َع ِز ٌيز) [سورة احلديد.]25 :
اللَّهَ قَ ِو ٌّ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
( ُكنتم َخي ر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن
َ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ُْ َْ
بِالل ِّه) [سورة آل عمران.]110 :
وظاهر من تقدمي األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اآلية على اإلميان باهلل الذي ال
يتقدم عليه شيء يف هذا الدين ،أن هلذا األمر أمهيته القصوى يف ميزان اإلسالم ،بل كأمنا
يراد أن يقال يف احلقيقة إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اخلالصة احلقيقية أو الرتمجة
احلقيقية هلذا الدين يف عامل الواقع .فهو األداة البشرية اليت اختارها اهلل لتمكني احلق وإزهاق
الباطل وتغيري املنكر وإقامة حياة الناس يف األرض بالقسط.
وكما قلنا من قبل فإن اهلل ال يعجز عن إزالة الفساد من األرض ،بغري بشر يأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر وجياهدون يف سبيل اهلل ،ألنه يقول للشيء كن فيكون .ولو شاء
اهلل خللق البشر منذ البدء حبيث ال يعصون وال ينحرفون ،ولو شاء لقهر الناس على اهلدى
واالستقامة .ولكن مشيئة اهلل قد اقتضت أن يكون اإلنسان حرا يف نطاق معني ،خيتار
لنفسه اهلدى أو الضالل مث حيتمل تبعة اختياره .فرتتب على هذه املشيئة ابتداء أن يكون يف
الناس حمسنون ومسيئون.
مث اقتضت مشيئته كذلك أن جيري قدره يف احلياة البشرية من خالل أعمال اإلنسان،
فرتتب على ذلك أن يتم دفع الفساد الذي حيدثه فريق من البشر من خالل عمل يقوم به
فريق آخر من البشر ،فيبتلى هؤالء هبؤالء بقدر من اهلل.
(ولَو َشاء اللّه لَجمعهم َعلَى الْه َدى فَالَ تَ ُكونَ َّن ِمن ال ِ ِ
ين) [سورة األنعام:
ُ
َ َ
َْ
ُ َ ََُ ْ
ْجاهل َ
.]35
ْلم َن َمن ِفي اْل َْر ِ
َّاس َحتَّى يَ ُكونُواْ
(ولَ ْو َشاء َربُّ َ
ض ُكلُّ ُه ْم َج ِميعاً أَفَأ َ
ك َ
َ
َنت تُ ْك ِرهُ الن َ
ِِ
ين) [سورة يونس.]99 :
ُم ْؤمن َ
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ض ُكم بِبَ ْع ٍ
ض) [سورة حممد.]4 :
ك َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَ ِكن لِّيَْب لُ َو بَ ْع َ
( َذلِ َ
شاءُ اللَّهُ َالنتَ َ
من أجل ذلك جعل اهلل التدافع بني الناس سنة من سننه لكي ال تفسد األرض ،أو
لكي ال يستقر الفساد يف األرض إن قام به فريق من البشر ،بل تقوم فئة أخرى من البشر
دائما مبدافعته فال يستقر.
ليس كل صراع إذن مشروعا وال مطلوبا يف حياة البشر.
بل إن معظم الصراع الذي يقع يف األرض هو من الفساد الذي ينهى اهلل عنه ،ويأمر
باجلهاد إلزالته.
يتصارع الناس –يف جاهليتهم -على متاع األرض.
واملتاع يف ذاته ليس مرذوال وال ممنوعا وال حمرما:
ِ َِّ ِ
(قُل من ح َّرم ِزينَ َة الل ِّه الَّتِي أَ ْخر ِ ِ ِ
ادهِ والْطَّيِّب ِ
ات ِمن ِّ ِ
آمنُواْ
ْ َْ َ َ
ج لعبَ َ َ
ين َ
َ ََ
الرْزق قُ ْل هي للذ َ
َ
الدنْ يا َخالِ
فِي ال ِ
ص ًة يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة) [سورة األعراف.]32 :
َ
ْحيَاة ُّ َ
َ
(ولَ ُك ْم فِي اْل َْر ِ
ض ُم ْستَ َق ٌّر َوَمتَاعٌ إِلَى ِحي ٍن) [سورة البقرة.]36 :
َ

ولكن اهلل رسم للمتاع حدودا يعلم سبحانه أهنا ترضي الكيان الذي خلقه بعلمه،
ويعلم مصلحته وحاجته ،وال تؤدي يف الوقت ذاته إىل الفساد يف األرض وال يف األنفس،
وبني هذه احلدود يف "اهلدى" الذي يتنزل من عنده.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم
اي فَالَ َخ ْو ٌ
(قُلْنَا ْاهبطُواْ م ْن َها َجميعاً فَإ َّما يَأْتيَ نَّ ُكم ِّمنِّي ُه ًدى فَ َمن تَب َع ُه َد َ
َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن) [سورة البقرة.]38 :
وحني يلتزم الناس باملنهج الرباين ينحسر الصراع –يف اجملتمع املسلم -إىل هنايته
الصغرى ،إن تعذر أن يزول باملرة ..وهو يف احلقيقة ال يزول أبدا –حىت يف اجملتمع املسلم-
ألن الناس ال يصبحون قط مالئكة مهما تعمق اإلميان يف قلوهبم ،فهم بشر خطاءون يف
مجيع األحوال وإن كانوا –إلمياهنم -سريعي األوبة إىل الرشد:
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"كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون"

ِ
(والَّ ِذ ِ
استَ غْ َف ُرواْ لِ ُذنُوبِ ِه ْم َوَمن
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ الل َّه فَ ْ
َ َ
ين إ َذا فَ َعلُواْ فَاح َشةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْ ُف َ
ِ
ِ
ِ
يَغْ ِفر ُّ
َّ
ك َج َزآ ُؤ ُهم َّم ْغ ِف َرةٌ ِّمن
ئ
ل
ُو
أ
،
ن
و
م
ل
ع
ي
م
ه
و
ا
و
ل
ع
ف
ا
م
ى
ل
ع
ا
و
ر
ص
ي
م
ل
و
ّه
ل
ال
ال
إ
وب
ُ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
الذنُ َ
ُ
َّات تَج ِري ِمن تَحتِها اْلَنْ هار َخالِ ِدين فِيها ونِعم أَجر الْع ِام ِ
ين) [سورة آل
ل
ن
ج
و
م
َّربِّ ِه ْ َ َ ٌ ْ
َْ
َُ
َ َ َ ْ َ ُْ َ َ
عمران.]136-135 :
لذلك يقع بينهم الصراع الذي قد يؤدي إىل القتال ،كما وقع بالفعل يف صدر
اإلسالم ،لكنه ال يكون مسفا ،وال يكون على سفاسف األمور ،وال يهبط مبجموع الناس
عن قيمهم العليا ،وال جيعل الناس خيرجون من اإلميان .وإىل ذلك تشري اآلية من سورة
احلجرات:
ِ ِ ِ
ِِ
َِ
اه َما َعلَى
َص ِل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإن بَغَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ين اقْتَتَ لُوا فَأ ْ
(وإن طَائ َفتَان م َن ال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ َِّ ِ
َص ِل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما بِال َْع ْد ِل
يء إِلَى أ َْم ِر اللَّ ِه فَِإن فَ ْ
اءت فَأ ْ
ْاْلُ ْخ َرى فَ َقاتلُوا التي تَ ْبغي َحتَّى تَف َ
ِ
ِِ
وأَق ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا
ْسطُوا إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
َص ِل ُحوا بَ ْي َن أ َ
ين ،إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ
َ
ب ال ُْم ْقسط َ
َّ
َّ
اللهَ لَ َعل ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن) [سورة احلجرات.]10-9 :
وهكذا حيدث الصراع يف اجملتمع املسلم امللتزم خالفا لألصل ،ولكنه ال يبعد جمموع
الناس عن مقتضيات اإلميان ،وال خيرجهم منه ،ويعودون بعده إىل األخوة اليت جتمع املؤمنني.
وقد كان من عجائب الصراع الذي وقع بني علي ومعاوية أن عليا كرم اهلل وجهه كان
إذا حل املساء وانفصل اجليشان مجع القتلى من الفريقني فصلى عليهم ،مث سلم العدو جثث
قتاله ليدفنوها! وهو أدب نفسي رفيع ال يعرفه إال من ذاق حالوة اإلميان ،وارتفع إىل اآلفاق
العليا اليت يرفع اإلميان إليها القلوب.
حيدث الصراع يف اجملتمع املسلم امللتزم خالفا لألصل ،ولكن ال يشغل الناس عن القيم
األصيلة يف ذلك اجملتمع.
ِ
ض يأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
ات بَ ْع ُ
(وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَ ْع ٍ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ك َسيَ ْر َح ُم ُه ُم اللّهُ إن الل َّه َع ِزي ٌز
يمو َن َّ
الصالَةَ َويُ ْؤتُو َن الزَكاةَ َويُطيعُو َن الل َّه َوَر ُسولَهُ أ ُْولَ ئ َ
َويُق ُ
ِ
يم) [سورة التوبة.]71 :
َحك ٌ
( )1أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي.
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فيظل اجملتمع عامراً بألوان من القيم ال يعرفه الناس إال يف ظل اإلسالم.
إال أن حيدث احنراف شديد ال يقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فتدركه سنة
اهلل ،كما أدركت اجملتمع اإلسالمي بالفعل ،فأصبح غثاء كغثاء السيل.
*

*

*

أما اجملتمعات اجلاهلية فاألصل فيها هو الصراع!
والسبب يف ذلك أهنا ال تلتزم أصال باملنهج الرباين ،الذي خيفف الصراع يف األرض إىل
أقصى حد ممكن ،وال تلتزم باحلدود اليت رمسها اهلل للبشر ليمارسوا يف داخلها املتاع املباح.
وحني يتجاوز الناس احلدود املرسومة يقع الصدام ال حمالة ،ويقع الصراع ،ويصبح هو
األصل يف حياة الناس .يتصارع فرد مع فرد لالستحواذ على قدر أكرب من املال ،أو من
السلطة ،أو من املزايا اليت يتيحها املال والسلطة!
وتتصارع مجاعة مع مجاعة ..وأمة مع أمة..
ومتأل احلروب األرض ،ولكنها حروب ال هتدف إىل إحقاق حق أو إزهاق باطل ..وال
خيتلف فيها الغالب عن املغلوب إال يف العدد والعدة وطول النفس يف الصراع! أما القيم فهي
القيم املادية اهلابطة ،اليت هتبط مع الغالب وهتبط مع املغلوب!
وال ينفي ذلك بطبيعة احلال أن يقع يف اجلاهليات بني احلني واحلني صحوة ضمري
وسعي إىل قيم أعلى من املتاع الرخيص.
يقول صلى اهلل عليه وسلم" :دعيت إل حلف يف اجلاهلية لو دعيت إليه يف اإلسالم
ألجبت".
يقصد بذلك حلف الفضول ،الذي اجتمعت فيه بعض القبائل وحتالفت على نصرة
املظلوم ورد احلق إىل صاحب احلق ،وهي صحوة نادرة من صحوات الضمري يف اجلاهليات،
حيث األصل الدائم هو العدوان.
نعم ،حيدث بني احلني واحلني أن تقوم صراعات يف اجلاهلية من أجل معىن من املعاين
اجلديرة "باإلنسان" ..ولكنها قليلة ونادرة ،وسرعان ما تطويها اجلاهلية يف جلتها ،ويطويها
النسيان ،وتبقى الصراعات املدمرة اليت تنشر الفساد يف األرض.
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فأما التفسري الليربايل ،املتأثر جبانب من الداروينية فهو ال يرى يف ذلك الصراع أمرا واقعا
فحسب ،بل أمرا مشروعا كذلك ،دون نظر إىل أي قيم مصاحبة .إمنا هو الصراع من أجل
البقاء .فمن حق كل كائن أن يبقى ،ومن حقه أن يصارع غريه من أجل أن يبقى .ويزيد
األمر سوءا يف هذا التفسري فيأخذ من الداروينية قول دارونSurvival of the :
 Fittestاليت ترمجت مبعىن "البقاء لألصلح" وفسرت بأن الذي يبقى يف هذا الصراع هو
بالضرورة أصلح املتصارعني وأحقهم بالبقاء!
وبصرف النظر عن التأويل املضلل لقولة دارون –على فرض صحتها -فإن دارون مل
يكن يتكلم عن عامل اإلنسان وما حيدث فيه من صراعات .إمنا كان يتكلم بصفة خاصة عن
عامل احليوان (وإن كان كالمه يشمل عامل النبات أيضا) وكان يقول :إنه حني حتدث حتوالت
يف البيئة ،أو حتوالت يف تركيب أجسام الكائنات ووظائفها ،فإن أنسب الكائنات لبيئته اليت
هو فيها هو أقدرها على البقاء ومقاومة أسباب الفناء واالندثار .فالصالحية اليت عناها
دارون هي التالؤم مع ظروف البيئة احمليطة ،وليست صالحية ذاتية وال مزية ذات أفضلية.
فإذا حدثت ظروف كاليت حدثت يف العصور اجليولوجية القدمية ،فقضت على األعشاب
مثال نتيجة اجلفاف ،وأبقت األشجار فقط ،فإن احليوانات اليت ميكنها تركيبها اجلسدي من
اقتطاف أوراق الشجر هي اليت تستطيع أن تعيش ،ألهنا هي األنسب لتلك الظروف ،بينما
تندثر الكائنات اليت ال تستطيع أن تطول أوراق الشجر ،ألهنا ال تناسب الظروف ،بصرف
النظر عن كوهنا أرقى أو أدىن من األخرى يف سلم "التطور",.
ولكن الرأمسالية أخذت الكلمة فحرفت معناها ،وجعلتها تعين املزية واألفضلية،
فأضفت على الصراع اجلاهلي املدمر شرعية ،مث زعمت أن من يتغلب يف هذا الصراع هو
األصلح للبقاء!!
وفسرت مبقتضى ذلك كل التاريخ! وأصبح املقياس األول لكل وجود تارخيي هو الزمن
والرتاب! مبعىن أن األمة أو الشعب ،أو الكيان السياسي الذي يبقى فرتة من الزمن أطول،
وحيتل مساحة من األرض أكرب ،هو بالضرورة هو "األفضل" و"األصلح" بصرف النظر عن
مضمونه وحمتوياته!
ومن هنا خيتفل ذلك التفسري احتفاال ظاهرا باجلاهليات التارخيية كلها ،ألهنا امتدت
فرتة غري قصرية من الزمن واحتلت مساحة واسعة من األرض ،وإن كان خيتص من بينها
اجلاهلية الفرعونية واجلاهلية اإلغريقية واجلاهلية الرومانية ،ويضفي عليها من آيات املديح ما
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خييل للقارئ أهنا هي التاريخ! أو على األقل التاريخ املاضي ،1بينما التاريخ احلاضر هو
اجلاهلية املعاصرة! أما بقية الدنيا ،وبقية البشر فهم على هامش التاريخ!
وصحيح أن البقاء حيمل دائماً مزية ما .وأنه أحيانا يعين األفضلية بالفعل ،كما تشري
اآلية الكرمية:
ث ِفي اْل َْر ِ
ب
َّاس فَ يَ ْم ُك ُ
ك يَ ْ
ض َك َذلِ َ
ض ِر ُ
(فَأ ََّما ا َّلزبَ ُد فَذيَ ْذ َه ُ
ب ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
ال) [سورة الرعد.]17 :
اللّهُ اْلَ ْمثَ َ
ولكن البقاء وحده ال حيمل معىن األفضلية يف مجيع األحوال حىت جتتمع معه عوامل
أخرى أساسية ومهمة .وذلك إذا رجعنا إىل سنة اإلمالء اليت ميلي هبا اهلل للطغيان والكفر،
والفساد واالحنراف ،فيبقى يف األرض فرتة تطول أو تقصر ..حلكمة يريدها اهلل.
والتفسري الليربايل إذ يغفل سنة اإلمالء ألنه –كزميله التفسري اجلديل -يفسر التاريخ
بعيدا عن سنن اهلل وقدره ،فإنه يسوي بني نوعي الوجود ونوعي البقاء :البقاء للكيان الذي
يكون صاحلا بالفعل ،والبقاء املؤقت –وإن استمر عدة قرون -للكيان الفاسد املنحرف رغم
فساده واحنرافه ،بل قد يزداد اإلمالء له كلما زاد فساده ..إىل أمد حمدود عند اهلل.
ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء
(فَ لَ َّما نَ
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
أَ
َخ ْذنَ ُ
سو َن ،فَ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
اهم بَغْتَةً فَإذَا ُهم ُّم ْبل ُ
ِ
ين) [سورة األنعام.]45-44 :
ال َْعالَم َ

َحتَّى إِ َذا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ
ب
ْح ْم ُد لِل ِّه َر ِّ
ظَلَ ُمواْ َوال َ

إمنا ينبغي وضع معايري أخرى إىل جانب معيار البقاء ،ليتبني إن كان جيري على سنة
البقاء لألصلح" –وهي سنة ربانية بالفعل -أم على سنة اإلمالء للكفر والطغيان والظلم،
وهي سنة ربانية كذلك ،والفرق بينهما واضح يف احلياة اآلخرة ،حيث النعيم املقيم للذين
كانوا صاحلني يف احلياة الدنيا باملقياس الرباين ،والعذاب املقيم للذين كان بقاؤهم يف احلياة
الدنيا بقاء اإلمالء واالستدراج .ولكنه واضح كذلك يف احلياة الدنيا ال ختطئه عني الفاحص،
حيث الربكات املفتوحة من السماء واألرض ،والطمأنينة اليت متأل القلوب ،للنظم واألمم اليت
يكون بقاؤها جاريا على سنة "البقاء لألصلح" وهي األمم املؤمنة ،املنفذة للمنهج الرباين.

( ) 1هناك جاهليات أخرى يشيد هبا التفسري الليربايل للتاريخ كاجلاهلية اآلشورية ،واجلاهلية اهلندية،
واجلاهلية الصينية ،ولكنه أشد إشادة وال شك باجلاهلية الفرعونية واإلغريقية والرومانية.
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وحيث املعيشة الضنك –حىت يف ظل الرخاء االقتصادي -1والقلق واالضطراب واحلرية،
والصراعات املدمرة والشهوات غري املنضبطة ،واهلبوط عن املستوى الالئق باإلنسان ،يف
النظم اليت يتحقق هلا البقاء فرتة من الوقت على سنة "اإلمالء" للظاملني..
وقضية "الغلبة" كذلك ..وهي صنو قضية "البقاء".
فالتفسري الليربايل يتخذها مقياسا من مقاييس األفضلية ،فيجعل الغالب –يف معظم
2
(ولََق ْد
األحوال  -هو األفضل ،وقد تكون الغلبة بالفعل لألفضل ،حتقيقا لقوله تعاىلَ :
ِ
سب َق ْ ِ ِ ِ ِ
ورو َنَ ،وإِ َّن ُجن َدنَا لَ ُه ُم الْغَالِبُو َن) [سورة
ين ،إِنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ال َْم ُ
ََ
نص ُ
ت َكل َمتُ نَا لعبَادنَا ال ُْم ْر َسل َ
الصافات.]173-171 :
ِ ِ
الزبُوِر ِمن بَ ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أ َّ
الصالِ ُحو َن) [سورة
(ولََق ْد َكتَْب نَا فِي َّ
ي َّ
َن ْاْل َْر َ
َ
ض يَ ِرثُ َها عبَاد َ
األنبياء.]105 :
ي َع ِز ٌيز) [سورة اجملادلة.]21 :
ب اللَّهُ َْلَ ْغ ِلبَ َّن أَنَا َوُر ُسلِي إِ َّن اللَّ َه قَ ِو ٌّ
( َكتَ َ
ولكن الغلبة قد تكون أيضاً –حسب سنة من سنن اهلل -للطغيان والكفر فرتة من
الوقت ،كما كانت للفراعنة واإلغريق والرومان ،والفرس عباد النار..
وهي يف كل مرة تدل على مزية ما . .ولكنها ال تعين األفضلية إال مع االستقامة على
املنهج احلق ،أي مع وجود القيم اليت تتناسب مع الكيان األعلى لإلنسان.
وإذ يسوي التفسري الليربايل بني كل غلبة وغلبة –كما يسوي بني كل بقاء وبقاء -فإنه
–ببساطة -يسقط عربة التاريخ ،إذ يسوي بني انتصار احلق وانتصار الباطل ،وجيعل القوة يف
ذاته هي احلق كما يقولون يف أمثاهلم " "Might is rightوهو قانون الغاب! حيث
القوي هو صاحب احلق ،والقوي يأكل الضعيف.
ام نُ َدا ِولُ َها بَ ْي َن الن ِ
َّاس) [سورة آل عمران.]140 :
(وتِل َ
ْك اْليَّ ُ
َ

( ) 1ليس الضنك املشار إليه يف اآلية الكرمية ضنكا اقتصاديا بالضرورة وقد يوجد الرخاء االقتصادي كما
هو احلال يف اجلاهلية املعاصرة ومع ذلك يكون الضنك النفسي والعصيب على أشده.
( )2يستثنون من ذلك هجوم قبائل اهلون والقوط املترببرة على اإلمرباطورية الرومانية والقضاء عليها!
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ولكن هذا ليس معناه أن كال االنتصارين سواء ،أو أنه جيوز لنا أن نسوي بينهما حبال.
فحني ينتصر احلق يقوم الناس بالقسط كما أمر اهلل:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط
(لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
وأَنزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ب إِ َّن
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
ي َع ِز ٌيز) [سورة احلديد.]25 :
اللَّهَ قَ ِو ٌّ
وحني ينتصر الباطل يسود الظلم ،وتضطرب حياة الناس ،وال جيدون ملجأ حيميهم من
الطغيان.
ولنضرب مثال واحدا يشرح القضية..
كان الرومان غالبني يف األرض ،فيما يسميه التفسري الليربايل "اإلمرباطورية الرومانية
العظيمة!" وكان معىن غلبهم هو انتشار الظلم يف األرض ،حيث العدل الروماين الشهري
ملك للرومان فقط –وهم السادة وهم القلة -وبقية البشر عبيد مهمتهم خدمة الدولة األم،
حيموهنا بدمائهم ،ويكدحون من أجل رخائها الذي يصل إىل حد الرتف واللهو واجملون..
وكانت مصر جزءاً من تلك اإلمرباطورية "العظيمة"! وكان نصيبها اهلوان والذل ،واالضطهاد
والظلم ،لسبب إضايف غري شهوة استعباد اآلخرين ،وهو اختالف املذهب بني املصريني
والرومان ،إذ املصريون على املذهب األرثوذوكسي والرومان على املذهب الكاثوليكي .وكانت
السياط الرومانية "الشهرية" تلهب ظهور املصريني بسبب االضطهاد املذهيب الذي تقوم به
الدولة ،وال جيدون ملجأ يشكون إليه ما يقع عليهم من الظلم فيكظمون ذهلم ،ويستسلمون
للظلم والظالم واليأس ،ويسلمون كرامتهم للهوان..
مث جاء اإلسالم وفتح مصر فحررها من ظلم الرومان ..ووقعت تلك احلادثة التارخيية
ذات الداللة.
تسابق شاب قبطي مع ابن عمرو بن العاص وايل مصر ،فسبق الشاب القبطي ،فضربه
ابن عمرو ضربة بالعصا على ظهره ،وقال له :خذها ،وأنا ابن األكرمني!
ومل يطق والد الشاب ضربة العصا اليت وقعت على ظهر ابنه ،وهو الذي كان باألمس
القريب حيتمل السياط على ظهره ،وظهر ولده ،ويستكني للظلم ..وقرر أن يرحتل يف املوسم
ليشكو األمر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف املدينة!
فما داللة ذلك؟؟
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داللته األوىل أن اإلسالم –بعدله -قد حرر الناس ،فرد إليهم كرامتهم الضائعة،
وأشعرهم بإنسانيتهم املفقودة.
ودالل ته الثانية أن الناس قد وجدوا يف ظل التطبيق اإلسالمي امللجأ العادل الذي
يشكون إليه حني يقع الظلم عليهم ،فصاروا يشتكون ،بعد إذ كان الظلم يقع عليهم وهم
مستسلمون.
مث متضي القصة فتعطي مزيدا من داللتها.
أعطى عمر العصا للرجل القبطي ،وقال له :اضرب ابن األكرمني!
وهكذا يُض رب ابن "السادة" ليطبق العدل الرباين يف األرض ،بينما اخلالف يف العقيدة
بني "الغالب" و"املغلوب" ليس خالف مذهب يف ظل عقيدة واحدة ،بل خالف جذري يف
أصل العقيدة يصل إىل حد االفرتاق الكامل.
مث يلتفت عمر رضي اهلل عنه إىل عمرو بن العاص فيقول له على مسمع من القبطي:
يا عمرو! مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا! فيضع مبدأ من مبادئ العدل
اخلالدة مل تعرفها البشرية قط بني الغالب واملغلوب ..إال يف اإلسالم!
هذا –باختصار ووضوح -هو الفارق بني غلبة احلق -بسنة من سنن اهلل –وغلبة
الباطل -بسنة من سنن اهلل -جتعل من املستحيل التسوية بينهما ،وجتعل التسوية بينهما
إهداراً لعربة التاريخ! وذلك غري اختالف املصري يف اآلخرة:
ِ
(وإِ َّن َّ
ْحيَ َوا ُن 1لَ ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن) [سورة العنكبوت.]64 :
الد َار ْاْلخ َرةَ لَ ِه َي ال َ
َ
*

*

*

أما التفسري اجلديل فله يف القضية موقف خر.
إنه يعرف صراعا واحدا يف التاريخ ..هو الصراع الطبقي!..

( )1أي احلياة احلقيقية اليت تستحق أن تعاش وأن حيرص عليها اإلنسان.
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ويرسم ذلك التفسري خطوطه كلها حول ذلك الصراع! فهو الذي ينشئ حركة التاريخ،
وهو الذي ينقل البشرية من طور إىل طور يف حلقات دورية ،تنقل مركز السلطة من طبقة إىل
طبقة خالل التاريخ.
وأبرز ما يف هذا التفسري هو نفيه البات لصراع احلق والباطل ،وإسقاطه من دورة
التاريخ! فضال عن سخريته وزرايته باحلق والعدل األزليني ،وسخريته مبن يعتقد أنه كان هلما
أي أثر يف حياة الناس..
وال شك أن الصراع الطبقي له يف اجلاهلية مكانه وله أثره يف جمرى األحداث ..ولكن
رد حركة التاريخ كلها –أو حىت حركته الرئيسية -إىل عامل واحد مفرد -أيا كان هذا
العامل ،وأيا كانت قوته -هو سذاجة علمية ،ال تليق مبن يدعون أهنم أصحاب "التفسري
العلمي الوحيد" للتاريخ!
إن حركة التاريخ هي حركة البشر القاطنني على سطح هذا الكوكب ،بكل ما يعتمل يف
نفوسهم من دوافع ورغبات وصراعات ،وكل ما يقع منهم وعليهم من جتاذب وتدافع
وتصادم ،من خالل حيز الزمان واملكان ،والتيار الدافع الذي يدفع اجلميع.
ومن مث فكل مكونات النفس البشرية داخلة يف حركة التاريخ ،وكل الصدامات
والصراعات داخلة يف حركة التاريخ.
حبث اإلنسان عن اهلل .وحبثه عن الطعام .وحبثه عن احلق والعدل .وحبثه عن اجلمال.
وسعيه إىل الغلبة والسيطرة .وسعيه إلثبات ذاته .وسعيه لتسخري كنوز السموات واألرض.
وسعيه إىل االستحواذ وامللك ..هذه هي حركة اإلنسان يف األرض..
وهي تسري يف خطني اثنني :خط اهلدى وخط الضالل..
وتقوم يف أثناء حركة البشر على األرض صراعات كثرية ..كلها تؤثر يف حركة التاريخ،
صراعات مادية ومعنوية .صراعات سياسة واقتصادية واجتماعية .صراعات فكرية وعقيدية.
صراعات طبقية وفردية .صراعات عنصرية وقومية ووطنية .صراعات من كل نوع ،هي
انعكاس للوجود البشري وما يشتمل عليه من عناصر ومكونات.
واختصار هذه الصراعات كلها إىل صراع واحد ،أو إىل صراع واحد رئيسي ،هو محاقة
مساوية يف حجمها حلماقة اختصار احلياة البشرية كلها إىل جانب واحد من جوانبها ،وجعل
اجلوانب األخرى كلها جمرد انعكاس للجانب الواحد املسيطر صاحب السلطان ،وهي يف
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الوقت ذاته مسخ للتاريخ البشري ،كما لو تصورنا إنسانا بال رأس ،أو إنساننا بذراع بالغة
الطول ،وذراع أخرى ضامرة عدمية املفعول ..بدال من اإلنسان الذي خلقه اهلل يف أحسن
تقومي!
*

*

*

يسجل التفسري اإلسالمي –بواقعيته -كل صراعات البشر اليت حتدث بينهم خالل
حركتهم يف األرض ،واليت ترسم بدورها حركة التاريخ ..ولكنه ال يعطيها وزنا واحدا ألهنا يف
حقيقتها ليست ذات وزن واحد .وال يشغله حجم الصراع عن النظر يف نوعيته وأهدافه.
إن صراع روسيا وأمريكا يف اجلاهلية املعاصرة قد يكون أكرب صراع شهدته البشرية إذا
قسناه حبجم الدولتني ،وقدرهتما العسكرية ،وقدرهتما العلمية والتكنولوجية ،ومطامعهما
الشيطانية يف السيطرة على ما يسمى "العامل الثالث واستغالل طاقاته وخاماته وثرواته..
ولكنه –يف عامل القيم -ال يزيد على صراع أي وحشني من وحوش الغاب على فريسة
مشرتكة ،يريد كل منهما االستيالء عليها وحده ،أو الفوز منها بأكرب نصيب.
ما الفرق –يف عامل القيم -بني أن يغلب هذا الوحش أو ذاك؟ ونتيجة الغلبة يف احلالني
1
هي افرتاس الفريسة؟
إمنا كان هناك فارق ضخم بني انتصارات الفرس والروم وانتصار اإلسالم ،ألن انتصار
اإلسالم كان معناه ختليص الفريسة من الوحش املفرتس ،ومنحها احلياة ..ال جمرد احلياة..
ولكن احلياة على مستوى "اإلنسان".
من أجل ذلك حيتفل التفسري اإلسالمي بصراع احلق والباطل من بني الصراعات كلها
القائمة يف األرض ،ويعطيه املقام األول ،وإن كان –يف واقعيته -ال يغفل شيئا من صراعات
البشر وال يغفر أثرها يف حركة التاريخ.
يقول تعاىل عن صراعات احلياة الدنيا ومنافساهتا ومشاغلها –خالل صراع احلق
والباطل:

( )1كتب هذا الكالم قبل اهنيار الشيوعية وانفراد أمريكا بالقوة والسيطرة ولكن وضع العامل احلايل ليس
وضعا دائما وميكن أن يتغري يف أية حلظة بربوز قوى جديدة.
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(ا ْعلَموا أَنَّما الْحياةُ ُّ ِ
اخ ٌر بَ ْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْاْل َْم َو ِال
ب َولَ ْه ٌو َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
ُ َ ََ
الدنْيَا لَع ٌ
ِ
ِ
ٍ
ص َف ّراً ثُ َّم يَ ُكو ُن ُحطَاماً َوفي
يج فَ تَ َراهُ ُم ْ
ب الْ ُك َّف َار نَبَاتُهُ ثُ َّم يَ ِه ُ
َو ْاْل َْوَالد َك َمثَ ِل غَْيث أَ ْع َج َ
ِ ِ
ْحيَاةُ ُّ
الدنْيَا إَِّال َمتَاعُ الْغُ ُروِر) [سورة
اب َش ِدي ٌد َوَم ْغ ِف َرةٌ ِّم َن اللَّ ِه َوِر ْ
ْاْلخ َرة َع َذ ٌ
ض َوا ٌن َوَما ال َ
احلديد.]20 :
ولكن يقول جل شأنه عن صراع احلق والباطل:
ض لََّف ِ
(ولَ ْوالَ َدفْ ُع الل ِّه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض ٍل َعلَى
ض َولَ ِك َّن اللّهَ ذُو فَ ْ
س َدت اْل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ِ
ين) [سورة البقرة.]251 :
ال َْعالَم َ
ويقول:
ِ
ِّين ُكلُّهُ لِلّه) [سورة األنفال.]39 :
(وقَاتِلُ ُ
َ
وه ْم َحتَّى الَ تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ
ويقول:
ِ
ِِ
ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوالَ ُهم بِأ َّ
الجنَّةَ يُ َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
يل
َن لَ ُه ُم َ
(إ َّن اللّهَ ا ْشتَ َرى م َن ال ُْم ْؤمن َ
ين أَن ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل والْ ُقر ِ
ِ
آن َوَم ْن أ َْوفَى بِ َع ْه ِد ِه
اللّه فَ يَ ْقتُ لُو َن َويُ ْقتَ لُو َن َو ْعداً َعلَْيه َح ّقاً في الت َّْوَراة َوا ِإلنج ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
يم)[ .سورة التوبة:
استَْب ِش ُرواْ بِبَ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَ ْعتُم بِ ِه َوذَلِ َ
م َن اللّه فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
.]111
ويقول:
الدنْيا بِ ِ
(فَ لْي َقاتِل فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
اْلخ َرةِ َوَمن يُ َقاتِ ْل فِي َسبِ ِ
يل
ْحيَا َة ُّ َ
ين يَ ْش ُرو َن ال َ
َ
يل اللّه الذ َ
ُ ْ
ِ
ِ
يل اللّهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجراً َعظيماًَ ،وَما لَ ُك ْم الَ تُ َقاتلُو َن في َسب ِ
س ْو َ
ف نُ ْؤتيه أ ْ
اللّه فَ يُ ْقتَ ْل أَو يَغْل ْ
ب فَ َ
ِ َّ ِ
ض َع ِفين ِمن ِّ ِ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه الْ َق ْريَِة
ِّساء َوالْ ِولْ َدان الذ َ
َوال ُْم ْستَ ْ َ َ
الر َجال َوالن َ
ِ
ِ
نك ولِياً واجعل لَّنَا ِمن لَّ ُد َ ِ َّ ِ
آمنُواْ يُ َقاتِلُو َن
الظَّال ِم أ َْهلُ َها َو ْ
اج َعل لَّنَا من لَّ ُد َ َ ّ َ ْ َ
ين َ
نك نَصيراً ،الذ َ
فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
الش ْيطَ ِ
يل الطَّاغُ ِ
وت فَ َقاتِلُواْ أ َْولِيَاء َّ
ين َك َف ُرواْ يُ َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد
َ
يل اللّه َوالذ َ
ِ
ِ
َّ
ضعيفاً) [سورة النساء.]76-74 :
الش ْيطَان َكا َن َ
إن صراع احلق والباطل من بني الصراعات كلها اليت جتري يف األرض هو الذي يقرر
مصري البشرية يف احلياة الدنيا ،فضال عن مصري البشر يف اآلخرة ..وهو الذي حيدد اجتاه سري
التاريخ.
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إن الصراع الرئيسي يف احلياة البشرية ليس هو الصراع بني طبقة وطبقة كما يزعم
التفسري اجلديل .وليس هو الصراع بني شعب وشعب ،أو بني قائد وقائد ،أو بني إمرباطورية
وإمرباطورية كما يزعم التفسري الليربايل .فهذا وذاك –جمردين -ال يغريان شيئا حقيقيا يف حياة
الناس.
ال فرق يف اجلوهر بني عهد الرق وعهد اإلقطاع وعهد الرأمسالية وعهد الشيوعية .كلها
عهود عبودية لغ ري اهلل .كلها جاهليات .كلها حكم بغري ما أنزل اهلل .كلها تقسم اجملتمع
البشري إىل سادة وعبيد .سادة يشرعون ،وعبيد ينفذون ما يشرعه السادة .وهناك وال شك
مئات من الفروق اجلزئية الصغرية بني بعض هذه العهود وبعض ،نشأت من أحوال اإلنسان
املادية والعلمية ،ومدى تسخريه لطاقات السماوات واألرض ،ومدى طغيان السادة على
العبيد يف كل نظام .ولكنها كلها جتتمع يف جوهر واحد هو حتكيم غري شريعة اهلل ،ومن مث
عبودية البشر بعضهم لبعض ،ووقوع الظلم ال حمالة ،ووقوع االضطراب والتخبط ،وهبوط
اإلنسان عما أراده اهلل له من الرفعة والتكرمي.
وال فرق يف اجلوهر بني هانيبال وأعدائه ،وال بني نابليون وأعدائه ،وال بني هتلر وأعدائه،
سواء انتصر هذا القائد أو ذاك.
هناك وال شك مئات من الفروق اجلزئية الصغرية بني شخصيات أولئك القادة
"العظام"! وبني طريقة كل منهم يف تنظيم جيشه ،وختطيط حربه ،ومناورة عدوه ..إخل ..إخل
ولكن ال خيتلف الغالب منهم واملغلوب يف شيء حقيقي من اخلصال اجلوهرية اليت تتوقف
عليها إنسانية اإلنسان ،حبيث يتغري التاريخ البشري لو انتصر املنهزم وتغلب املغلوب!
وال فرق يف اجلوهر بني اإلمرباطورية الفارسية واإلمرباطورية اإلغريقية واإلمرباطورية
الرومانية واإلمرباطورية الربيطانية واإلمرباطورية الفرنسية واإلمرباطورية الروسية القيصرية
واإلمرباطورية األمريكية واإلمرباطورية الروسية الشيوعية..
هناك وال شك مئات من الفروق اجلزئية الصغرية بني كل واحدة من هذه اإلمرباطوريات
واألخرى ،يف مساحة األرض اليت احتلتها ،والزمن الذي ظلت مسيطرة فيه ،وطريقة إدارهتا
ملستعمراهتا ،وطريقة تسلطها على غريها ..إخل ..إخل .ولكن ال ختتلف تلك اجلاهليات كلها
يف وجود دولة أم وأتباع خاضعني للسيادة ،ووجود نزعة للسيطرة واستعباد اآلخرين ،ونزعة
للبطش واستخدام القوة للتوسع ال إلحقاق احلق وإزهاق الباطل ..فضال عن كوهنا كلها ال
حتكم مبا أنزل اهلل .فحني تتصارع ال خيتلف الغالب منها عن املغلوب ،وال ختتلف أحوال
البشر يف األرض من غلبة هذا أو غلبة ذاك.
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ولكن هناك فارقا جوهريا بني إنسانني ،وأمتني ،ودولتني ،وجتمعني ..أحدمها مؤمن
واآلخر كافر ..فهذا هو الفارق احلقيقي الذي ختتلف حبسبه نتيجة الصراع ،ويتغري حبسبه
واقع األرض ،وترتتب عليه –يف التاريخ -أن تكون الصفحة بيضاء أو سوداء.
وحقيقة أنه ال توجد يف التاريخ صفحة بيضاء خالصة البياض –إال صفحة األنبياء
والرسل -وال صفحة سوداء خالصة السواد إال ما ندر من عهود الطغاة كعهد نريون ،والتتار
قبل أن يسلموا ،والطغاة الذين يذحبون املسلمني يف العهد احلاضر ..وأن األغلب أن خيتلط
السواد بالبياض يف كل صفحة من صفحات التاريخ ..ولكن هذا ال يدعو إىل متييع القضية،
والتسوية بني صفحات التاريخ .ففرق كبري بني صفحة ميلؤها البياض إال خطوطا سوداء
متفرقة هنا وهناك ،وصفحة ميلؤها السواد إال خطوطا بيضاء متناثرة هنا وهناك.
ومهمة التاريخ أن يسجل الواقع كما حيدث بالفعل ،مبينا فيه األبيض واألسود من كل
صفحة ومن كل سطر..
*

*

*

حيتفل التفسري اإلسالمي احتفاال خاصا بصراع احلق والباطل ،ويتتبعه تتبعا دقيقا خالل
التاريخ ،ويتتبع اآلثار اليت ترتبت عليه يف واقع البشر ،ويهتم هبذا األمر أضعاف اهتمامه
بالصراعات األخرى اليت مل تغري شيئا جوهريا يف الوجود البشري ،وإن كان يسجل الواقع
التارخيي باألمانة والواقعية اليت يتناول هبا املسلم كل شأن من شئون احلياة ،فيسجل
الصراعات كلها كما حدثت يف الواقع ،مث يعطيها حجمها الذي تستحقه ،ووزهنا الذي
تساويه ،ولكن يف ميزان القيم احلقيقية اليت يقررها املنهج الرباين ،ال القيم اليت متليها أهواء
البشر احملجوبني عن نور اهلل:
اءهم لََفس َد ِ
ض َوَمن فِي ِه َّن) [سورة املؤمنون:
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاْل َْر ُ
(ولَ ِو اتَّبَ َع ال َ
َ
ْح ُّق أ َْه َو ُ ْ َ
.]71
ويؤمن التفسري اإلسالمي بأن الغلبة يف صراع احلق والباطل تكون للحق يف هناية
املطاف:
ِ
(ولََق ْد سب َق ْ ِ ِ ِ ِ
ورو َنَ ،وإِ َّن ُجن َدنَا لَ ُه ُم
ين ،إِنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ال َْم ُ
ََ
نص ُ
َ
ت َكل َمتُ نَا لعبَادنَا ال ُْم ْر َسل َ
الْغَالِبُو َن) [سورة الصافات.]173-171 :
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ث ِفي اْل َْر ِ
ض) [سورة الرعد:
(فَأ ََّما َّ
َّاس فَ يَ ْم ُك ُ
الزبَ ُد فَ يَ ْذ َه ُ
ب ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
.]17
ولكن ال يغفل التفسري اإلسالمي عن أمرين رئيسيني يف هذه القضية.
األمر األول أن الباطل ميكن أن ينتفش يف األرض فرتة من الوقت ،ويستعلي على
احلق ،حسب سنة من السنن الربانية ،هي اإلمالء للباطل قبل تدمريه:
(فَأَملَي ُ َِّ ِ
ف َكا َن ِع َق ِ
اب) [سورة الرعد.]32 :
َخ ْذتُ ُه ْم فَ َك ْي َ
ين َك َف ُرواْ ثُ َّم أ َ
ْْ
ت للذ َ
وسنة أخرى هي ابتالء أهل احلق ومتحيصهم:
َّ ِ
(أ ِ
ين ِمن
َّاس أَن يُْت َرُكوا أَن يَ ُقولُوا َ
َ
آمنَّا َو ُه ْم َال يُ ْفتَ نُو َنَ ،ولََق ْد فَ تَ نَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
قَ بلِ ِهم فَ لَي علَم َّن اللَّهُ الَّ ِذين ص َدقُوا ولَي علَم َّن الْ َك ِ
اذبِ
ين) [سورة العنكبوت.]3-2 :
َ َ
َ َْ َ
ْ ْ َْ َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ين) [سورة آل عمران.]141 :
ين َ
(وليُ َم ِّح َ
َ
آمنُواْ َويَ ْم َح َق الْ َكاف ِر َ
ص اللّهُ الذ َ

فانتفاش الباطل يف تلك الفرتة –مع وجود احلق ،وقيام مجاعة من املؤمنني خبوض
الصراع من أجله -ليس معناه هزمية احلق ،وليس هو النتيجة النهائية لصراع احلق والباطل.
إمنا ميلي اهلل للباطل ،ليزداد طغيانا حني يرى انتصاره املوقوت على احلق ،فيغريه ذلك
مبزي د من الطغيان ،حىت يستحق عذاب التدمري كله يف الدنيا فضال عن عذاب اآلخرة..
وذلك شأنه سبحانه:
ين) [سورة آل عمران.]178 :
(إِنَّ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم لِيَ ْز َد ُ
ادواْ إِثْماً َولَ ْه ُم َع َذ ٌ
اب ُّم ِه ٌ

(لِي ْح ِملُواْ أَوَزارُهم َك ِاملَةً ي وم ال ِْقيام ِة وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونَ ُهم بِغَْي ِر ِعل ٍْم أَالَ َساء
َْ َ َ َ َ ْ ْ
َ
َ ُ
ْ َ ْ
َما يَ ِزُرو َن) [سورة النحل.]25 :
مث إن التمحيص –كما أسلفنا -أداة ضرورية من أدوات انتصار احلق ..ففرتة انتفاش
الباطل هي يف حقيقتها فرتة التحضري النتصار احلق ،كما تشري اآلية الكرمية يف آل عمران،
إذ جي يء التمحيص أوال مث جييء بعده حمق الكافرين .ومن مث فإن انكماش احلق يف تلك
الفرتة أمام صولة الباطل ليس هزمية له يف احلقيقة ،إمنا يكون الباطل –بيديه -يدرب احلق
لالنتصار يف املعركة الفاصلة!
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن املثل الذي ضربه اهلل لصراع احلق والباطل يف القرآن الكرمي قد
احتوى لفئة ذات داللة:
(أ ِ
السماء ماء فَسالَ ْ ِ
الس ْي ُل َزبَداً َّرابِياً َوِم َّما يُوقِ ُدو َن
احتَ َم َل َّ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
َ
َنز َل م َن َّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الزبَ ُد
ْح َّق َوالْبَاط َل فَأ ََّما َّ
ك يَ ْ
َعلَْي ِه فِي النَّا ِر ابْتغَاء حلْيَة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد ِّمثْ لُهُ َك َذل َ
ض ِر ُ
ب اللّهُ ال َ
ث فِي اْل َْر ِ
ال)
ب اللّهُ اْل َْمثَ َ
َّاس فَيَ ْم ُك ُ
ك يَ ْ
ض َك َذلِ َ
ض ِر ُ
فَيَ ْذ َه ُ
ب ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
[سورة الرعد.]17 :
"ففتنة" الذهب والفضة على النار هي صهرمها إلخراج اخلبث الذي خيالطهما حىت
يكونا خالصني مث ينني رفيعني .وفتنة املؤمنني تتم يف نار االبتالء ،اليت تصهرهم ،فتخرج
اخلبث من نفوسهم ،من شهوات وأهواء ،حىت يكونوا خالصني هلل ،متجردين له ،صاحلني
من مث حلمل األمانة اليت قدر اهلل أن حيملها اإلنسان ،وال تتم فتنة الذهب والفضة إال بتلك
النار اليت يوقدون عليها ،وال يتم متحيص املؤمنني كذلك إال بتلك النار اليت يوقدها
األعداء ..مع الفارق ..فإن الناس يوقدون النار على الذهب والفضة وهم يعلمون أن هذا
هو السبيل الوحيد لتنقيتهما من اخلبث .أما الطغاة فيوقدون النار –نار الفتنة -على املؤمنني
حيسبون أهنم بذلك يقضون عليهم ،فيكون من قدر اهلل أن يتم بذلك متحيص املؤمنني ،ليتم
قدره من حمق الكافرين..
أما األمر الثاين فهو أن التمكني يف األرض ليس هو الضورة الوحيدة النتصار احلق
على الباطل وإن كانت هي الصورة الغالبة
فانتصار احلق يف موقف السحرة من فرعون هو قمة من قمم االنتصار يف التاريخ
البشري ،وإن كانوا مل ميكنوا يف األرض بأشخاصهم .إمنا كان االنتصار أهنم استعلوا على
الباطل كله ،وعلى الطغيان كله ،وأعلنوا كلمة احلق اليت يريد الطاغوت أن يطمسها وميحوها
من األرض ،كما استعلوا يف داخل نفوسهم على اخلوف وعلى رغبة احلياة ،فأعلنوا بذلك أن
احلق أمثن من احلياة! واستمع إىل قولتهم الشاخمة لفرعون:
(قَالُوا لَن نُّ ْؤثِر َك َعلَى ما جاءنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
َنت قَ ٍ
ات َوالَّ ِذي فَطََرنَا فَاق ِ
اض إِنَّ َما
ْض َما أ َ
َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
َ
الس ْح ِر
ن
م
ه
ي
ل
ع
ا
ن
ت
ه
ر
ك
أ
ا
م
و
ا
ن
ا
اي
ط
خ
ا
ن
ل
ر
ف
غ
ي
ل
ا
ن
ب
ر
ب
َّا
ن
آم
ا
ن
إ
ا،
ي
ن
الد
َ
َ
َ
ْ
َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ
ْحيَا َة ْ َ
تَ ْقضي َهذه ال َ
َواللَّهُ َخ ْي ٌر َوأَبْ َقى) [سورة طه.]73-72 :
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فأيهما األعظم ،واألرفع ،واألروع يف ميزان القيم "اإلنسانية" النبيلة :هم؟ أم فرعون
الذي قتلهم وصلبهم يف جذوع النخل؟ وأيهما املنتصر احلقيقي :الذين آمنوا باحلق فرفعهم
عن متاع األرض كله ،أم الذي استعبدته احلياة الدنيا فأعمته عن احلق؟!
وكذلك قصة أصحاب األخدود:
عن صهيب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :كان ملك فيمن
قبلكم وكان له ساحر .فلما كرب قال للملك :إين كربت فابعث يل غالما أعلمه السحر.
فبعث إليه غالما يعلمه  ،وكان يف طريقه إذا سلك راهب ،فقعد إليه ومسع كالمه فأعجبه.
وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه ،فإذا أتى الساحر ضربه ،فشكا ذلك إىل
الراهب فقال :إذا خشيت الساحر فقل حبسين أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسين
الساحر .فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس .فقال :اليوم أعلم
الساحر أفضل أم الراهب أفضل .فأخذ حجرا فقال :اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك
من أمر الساحر ،فاقتل هذه الدابة حىت ميضي الناس .فرماها فقتلها ومضى الناس .فأتى
الراهب فأخربه فقال له الراهب :أي بين أنت اليوم أفضل مين! قد بلغ من أمرك ما أرى!
علي .وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص ويداوي الناس
وإنك ستبتلى ،فإن ابتليت فال تدل ّ
من سائر األدواء .فسمع جليس للملك كان قد عمى ،فأتاه هبدايا كثرية فقال :ما ها هنا
لك أمجع إن أنت شفيتين .فقال :إين ال أشفي أحدا إمنا يشفي اهلل تعاىل ،فإن آمنت باهلل
دعوت اهلل فشفاك .فآمن باهلل فشفاه اهلل .فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس ،فقال له
امللك :من رد عليك بصرك :قال :ريب ،قال :أو لك رب غريي؟! قال :ريب وربك اهلل.
فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم .فجيء بالغالم فقال له امللك :أي بين! قد بلغ
من سحرك ما تربئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعل؟ فقال :إين ال أشفي أحدا إمنا يشفي اهلل
تعاىل .فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الراهب .فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن
دينك فأىب ،فدعا باملنشار فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاه مث جيء
جبليس امللك فقيل له ارجع عن دينك فأىب ،فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع
شقاه مث جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك فأىب ،فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال:
اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل ،فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال
فاطرحوه ،فذهبوا به فصعدوا به إىل اجلبل فقال :اللهم اكفنيهم مبا شئت .فرجف هبم اجلبل
فسقطوا وجاء ميشي إىل امللك .فقال له امللك ما فعل أصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل.
فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال :اذهبوا به فامحلوه يف قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن
دينه وإال فاقذفوه .فذهبوا به فقال :اللهم اكفنيهم مبا شئت .فانكفأت هبم السفينة فغرقوا
وجاء ميشي إىل امللك .فقال له امللك :ما فعل أصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل .فقال
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للملك :إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به .فقال :ما هو؟ قال :جتمع الناس يف
صعيد واحد وتصلبين على جذع ،مث خذ سهما من كنانيت مث ضع السهم يف كبد القوس مث
قل :بسم اهلل رب الغالم مث ارمين ،فإن إن فعلت ذلك قتلتين .فجمع الناس يف صعيد واحد
وصلبه على جذع  ،مث أخذ سهما من كنانته مث وضع السهم يف كبد القوس ،مث قال :بسم
اهلل رب الغالم! مث رماه فوقع السهم يف صدغه ،فوضع يده يف صدغه فمات .فقال الناس:
آمنا برب الغالم! فأُتى امللك فقيل له :أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهلل نزل بك حذرك :قد
آمن الناس! فأمر باألخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النريان ،وقال :من مل يرجع
عن دينه فأقحموه فيها ،أو قيل له :اقتحم .ففعلوا حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا
1
فتقاعست أن تقع فيها ،فقال هلا الغالم :يا أمه! اصربي فإنك على احلق"
أي روعة النتصار احلق يف نفوس املؤمنني!
ات الْوقُ ِ
(قُتِل أَصحاب ْاْلُ ْخ ُد ِ
ود ،النَّا ِر ذَ ِ
ود ،إِ ْذ ُه ْم َعلَْي َها قُعُو ٌدَ ،و ُه ْم َعلَى َما
َ َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
ْحميد ،الذي لَهُ
ين ُش ُهو ٌدَ ،وَما نَ َق ُموا م ْن ُه ْم إال أَن يُ ْؤمنُوا بالله ال َْع ِزي ِز ال َ
يَ ْف َعلُو َن بال ُْم ْؤمن َ
ٍ
ِ َّ ِ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاْل َْر ِ َّ
ين
ُمل ُ
ْك َّ َ َ
ين فَ تَ نُوا ال ُْم ْؤمن َ
ض َواللهُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء َش ِهي ٌد ،إ َّن الذ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
آمنُوا
َّم َولَ ُه ْم َع َذ ُ
َوال ُْم ْؤمنَات ثُ َّم لَ ْم يَتُوبُوا فَ لَ ُه ْم َع َذ ُ
اب ال َ
ين َ
ْح ِر ِيق ،إ َّن الذ َ
اب َج َهن َ
ِ
الصالِح ِ
ِ
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِ ُير) [سورة
ات لَ ُه ْم َجن ٌ
ار ذَلِ َ
َو َعملُوا َّ َ
َّات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها ْاْلَنْ َه ُ
الربوج.]11-4 :
نعم! ذلك الفوز الكبري ..وحني متتد الصورة حىت تشمل الدنيا واآلخرة معا كما هي يف
حقيقتها ،ال يكون التمكني يف األرض شرطا الزما إلثبات االنتصار! فإمنا حيدث االنتصار
يف األنفس أوال فتستعلى على الباطل ،وعلى شهوات النفس ،وعلى متاع األرض ..مث يأيت
التمكني يف اآلخرة أو يف الدنيا واآلخرة سواء!
وكذلك قصة أصحاب الكهف:
اب الْ َك ْه ِ
ت أ َّ
الرقِ ِيم َكانُوا ِم ْن آيَاتِنَا َع َجباً ،إِ ْذ أ ََوى ال ِْف ْت يَةُ إِلَى
ف َو َّ
(أ َْم َح ِس ْب َ
َن أ ْ
َص َح َ
الْ َك ْه ِ
ض َربْنَا َعلَى آذَانِ ِه ْم
نك َر ْح َمةً َو َهيِّ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا َر َشداً ،فَ َ
ف فَ َقالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّ ُد َ
ف ِسنِين َع َدداً ،ثُ َّم ب عثْ نَاهم لِنَ علَم أ ُّ ِ
فِي الْ َك ْه ِ
صى لِ َما لَبِثُوا أ ََمداً ،نَ ْح ُن
َي الْح ْزبَ ْي ِن أ ْ
َح َ
َ
ََ ُ ْ ْ َ
ِ
اه ْم ُه ًدىَ ،وَربَطْنَا َعلَى قُلُوبِ ِه ْم إِ ْذ
نَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
آمنُوا بَِربِّ ِه ْم َوِز ْدنَ ُ
ك نَبَأ َُهم بِال َ
ْح ِّق إِنَّ ُه ْم ف ْت يَةٌ َ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض لَن نَّ ْدعُ َو ِمن ُدونِِه إِلَهاً لََق ْد قُلْنَا إِذاً َشطَطاً،
قَ ُاموا فَ َقالُوا َربُّنَا َر ُّ
ب َّ َ َ
( )1أخرجه مسلم
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َه ُؤَالء قَ ومنَا اتَّ َخ ُذوا ِمن ُدونِِه آلِه ًة لَّوَال يأْتُو َن َعلَْي ِهم بِس ْلطَ ٍ
ان بَيِّ ٍن فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّم ِن
َ ْ َ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ش ْر
وه ْم َوَما يَ ْعبُ ُدو َن إ َّال الل َه فَأ ُْووا إلَى الْ َك ْهف يَن ُ
افْ تَ َرى َعلَى الله َكذباًَ ،وإذ ا ْعتَ َزلْتُ ُم ُ
لَ ُك ْم َربُّ ُكم ِّمن َّرحمته ويُ َهيِّ ْئ لَ ُكم ِّم ْن أ َْم ِرُكم ِّم ْرفَقاً) [سورة الكهف.]16-9 :
هذه صور ثالث النتصار العقيدة يف نفوس أصحاهبا ،وانتصار احلق على الباطل دون
متكني يف احلياة الدنيا ..ولكن الصورة الغالبة هي تدمري الباطل يف الدنيا ومتكني املؤمنني:
ٍ
َّ ِ
اهم ِّم ْن َع َذ ٍ
اب
آمنُواْ َم َعهُ بَِر ْح َمة ِّمنَّا َونَ َّج ْي نَ ُ
ين َ
َ
(ولَ َّما َجاء أ َْم ُرنَا نَ َّج ْي نَا ُهوداً َوالذ َ
غَِل ٍ
ات ربِّ ِهم و َعصواْ رسلَهُ واتَّب عواْ أَمر ُك ِّل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
ْك َعا ٌد جح ُدواْ بِآي ِ
ِ
يدَ ،وأُتْبِ ُعوْا
ل
ت
و
يظَ َ ،
َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ
ََ
َ
َ
ِ ِِ
الدنْيا لَعنَ ًة وي وم ال ِْقيام ِة أَال إِ َّن َعاداً َك َفرواْ ربَّهم أَالَ ب عداً لِّع ٍ
اد قَ ْوِم ُهو ٍد) [سورة
ُ َ ُ ْ ُْ َ
في َه ذه ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
هود.]60-58 :
(فَ لَ َّما جاء أَمرنَا نَ َّجي نَا ِ
َّ ِ
آمنُواْ َم َعهُ بَِر ْح َم ٍة ِّمنَّا َوِم ْن ِخ ْز ِي يَ ْوِمئِ ٍذ إِ َّن
َ ُْ ْ َ
ين َ
صالحاً َوالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ال َْع ِز ُيز ،وأ َ َّ
ينَ ،كأَن
ين ظَلَ ُمواْ َّ
ك ُه َو الْ َق ِو ُّ
َربَّ َ
الص ْي َحةُ فَأ ْ
َ
َصبَ ُحواْ في ديَا ِره ْم َجاثم َ
َخ َذ الذ َ
ود) [سورة هود.]68-66 :
فرواْ َربَّ ُه ْم أَالَ بُ ْعداً لِّثَ ُم َ
لَّ ْم يَ ْغنَ ْواْ فِ َيها أَالَ إِ َّن ثَ ُم َ
ود َك ُ

ض ٍ
(فَ لَ َّما َجاء أ َْم ُرنَا َج َعلْنَا َعالِيَ َها َسافِلَ َها َوأ َْمطَ ْرنَا َعلَْي َها ِح َج َارةً ِّمن ِس ِّج ٍ
ود،
يل َّمن ُ
ِ
ك وما ِهي ِمن الظَّالِ ِمين بِب ِع ٍ
يد) [سورة هود.]83-82 :
َ َ
س َّوَمةً عن َد َربِّ َ َ َ َ َ
ُّم َ
(ولَ َّما جاء أَمرنَا نَ َّجي نَا ُشعيباً والَّ ِذين آمنُواْ معهُ بِرحم ٍة َّمنَّا وأ َ ِ َّ ِ
ين
َ
َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َخ َذت الذ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِّ
ينَ ،كأَن لَّ ْم يَغْنَ ْواْ فِ َيها أَالَ بُ ْعداً ل َم ْديَ َن َك َما
َّ
الص ْي َحةُ فَأ ْ
َصبَ ُحواْ في ديَا ِره ْم َجاثم َ
ود) [سورة هود.]95-94 :
ثَ ُم ُ

ظَلَ ُمواْ
ت
بَِع َد ْ

ِ
ِ
ِ
يم َش ِدي ٌد) [سورة هود:
ك أَ ْخ ُذ َربِّ َ
(وَك َذلِ َ
ك إِ َذا أ َ
َخ َذ الْ ُق َرى َوه َي ظَال َمةٌ إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَل ٌ
َ
.]102
َخ ْذنَا بِ َذنبِ ِه فَ ِم ْن ُهم َّمن أَرسلْنَا َعلَْي ِه ح ِ
َخ َذتْهُ َّ
الص ْي َحةُ
اصباً َوِم ْن ُهم َّم ْن أ َ
(فَ ُك ّالً أ َ
َ
ْ َْ
ِ
ِ
ض َوِم ْن ُهم َّم ْن أَ ْغ َرقْنَا َوَما َكا َن اللَّهُ لِيَظ ِْل َم ُه ْم َولَ ِكن َكانُوا
س ْفنَا بِه ْاْل َْر َ
َوم ْن ُهم َّم ْن َخ َ
س ُه ْم يَظ ِْل ُمو َن) [سورة العنكبوت.]40 :
أَن ُف َ
*

*

*

فإذا كانت هذه يف األمم السابقة سنة غالبة فهي بالنسبة هلذه األمة وعد:
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ِ
(و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاْل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ضى لَهم ولَيب ِّدلَنَّهم ِّمن ب عدِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ت
ار
ي
ذ
ل
ا
م
ه
ين
د
م
ه
ل
ن
ن
ك
م
ي
ل
و
م
ه
ل
ب
ق
ن
م
ين
ذ
ل
ا
ف
َ
َ
َ
استَ ْخلَ َ
َْ
َْ َ ُ ْ َ َُ ُ
ْ
َ
ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن)
ك فَأ ُْولَئ َ
َخ ْوفه ْم أ َْمناً يَ ْعبُ ُدونَني َال يُ ْش ِرُكو َن بي َش ْيئاً َوَمن َك َف َر بَ ْع َد ذَل َ
[سورة النور.]55 :
ولكنه –كما ترى -وعد مشروط:
"الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات"
"يعبدونين ال يشركون يب شيئا"
كما أن له شرطا آخر ،أو مالبسات أخرى.
فال بد أن يكون قد تبلور وصفا ،ووضح يف نفوس أصحابه كما وضح يف نفوس
أعدائه:
ِ
ِ
ات ولِتَستَبِ ِ
ين) [سورة األنعام.]55 :
ك ن َف ِّ
(وَك َذلِ َ
يل ال ُْم ْج ِرم َ
ص ُل اْليَ َ ْ َ
َ
ين َسب ُ
وحني تستبني سبيل اجملرمني تكون سبيل املؤمنني قد استبانت كذلك ،ومل يعد هناك
غبش حول احلق ..عند املؤمنني به والكافرين به سواء .وعندئذ يلتقي احلق والباطل يف املعركة
الفاصلة وقد تبني لكل فريقه موقفه على وجه التحديد ،ووقف موقفه على بينه كاملة ال
خفاء فيها:
ك َعن بَيِّ نَ ٍة َويَ ْحيَى َم ْن َح َّي َعن بَيِّ نَ ٍة) [سورة األنفال.]42 :
ك َم ْن َهلَ َ
(لِّيَ ْه ِل َ
وعندئذ يكون النصر من عند اهلل .وعدا خاصا هلذه األمة حني تويف بالشرط..
ِ ِ
يم) [سورة املائدة.]54 :
ك فَ ْ
ض ُل الل ِّه يُ ْؤتِ ِيه َمن يَ َ
(ذَلِ َ
شاءُ َواللّهُ َواس ٌع َعل ٌ
لقد تفضل اهلل على هذه األمة بأن أرسل إليها الرسول اخلامت صلى اهلل عليه وسلم،
وجعل رسالته إىل البشرية كافة ،ومل جيعل من بعده نبيا يرسل إىل الناس:
(ما َكا َن مح َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِّمن ِّرجالِ ُكم ولَ ِكن َّرس َ َّ ِ
ِ
ين َوَكا َن اللَّهُ بِ ُك ِّل
َّ
ُ
َُ َ َ
َ َْ
ول الله َو َخاتَ َم النَّبيِّ َ
ِ
َش ْي ٍء َعليماً) [سورة األحزاب.]40 :

منرب التوحيد واجلهاد

()121

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

فلزم أن تقوم أمته برسالته صلى اهلل عليه وسلم من بعده ،فتدعو إىل اإلميان ،وتنشر
النور الرباين يف األرض ،وجتاهد لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وتكون شاهدة على كل البشرية:
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
(وَك َذلِ َ
َ
َش ِهيداً) [سورة البقرة.]143 :
(ولْت ُكن ِّمن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعُو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
ََ
َ
ْ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن) [سورة آل عمران.]104 :
َوأ ُْولَئِ َ
وإذ تفضل اهلل على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بذلك ،فقد تفضل عليها كذلك
بوعد التمكني يف األرض ..كلما وفت لرهبا بالشرط..
وال مينع ذلك بطبيعة احلال من أن يكون مصري بعض األفراد يف فرتة االبتالء أو فرتة
التمحيص اليت متر قبل التمكني هو مصري سحرة فرعون ،أو مصري أصحاب األخدود،
فطريق الدعوة ال خيلو من شهداء يقدمون أنفسهم رخيصة يف سبيل احلق الذي يؤمنون به،
ويتخذهم اهلل شهداء ،ويكتب هلم احلياة:
(والَ تَ ِهنُوا َوالَ تَ ْح َزنُوا َوأَنتُم اْلَ ْعلَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤِمنِ ِ
س
ح فَ َق ْد َم َّ
س ْس ُك ْم قَ ْر ٌ
َ
َ
ين ،إن يَ ْم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
آمنُواْ َويَتَّخ َذ من ُك ْم
ح ِّمثْ لُهُ َوتل َ
ْك اْليَّ ُ
الْ َق ْو َم قَ ْر ٌ
ين َ
ام نُ َداولُ َها بَ ْي َن النَّاس َوليَ ْعلَ َم اللّهُ الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُش َه َداء واللّهُ الَ يح ُّ َّ ِ
َّ
ين) [سورة
ين َ
ُ
ينَ ،وليُ َم ِّح َ
َ
آمنُواْ َويَ ْم َح َق الْ َكاف ِر َ
ص اللّهُ الذ َ
ب الظالم َ
آل عمران.]141-139 :
ِ
ِ
(والَ تَحسب َّن الَّ ِذين قُتِلُواْ فِي سبِ ِ ِ
ين
يل اللّه أ َْم َواتاً بَ ْل أ ْ
َ ْ ََ
َ
َحيَاءٌ عن َد َربِّ ِه ْم يُ ْرَزقُو َن ،فَ ِرح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ف
ْح ُقواْ بهم ِّم ْن َخلْفه ْم أال َخ ْو ٌ
اه ُم اللّهُ من فَ ْ
بِ َما آتَ ُ
ين لَ ْم يَل َ
ضله َويَ ْستَْبش ُرو َن بالذ َ
ِ
ض ٍل َوأ َّ
َج َر
َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ،يَ ْستَْب ِش ُرو َن بِنِ ْع َم ٍة ِّم َن الل ِّه َوفَ ْ
يع أ ْ
َن الل َّه الَ يُض ُ
ِِ
ين) [سورة آل عمران.]171-169 :
ال ُْم ْؤمن َ
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معيار اإلنجاز البشري
لقد تبني لنا –فيما أحسب -من الفصول السابقة كيف يكون املعيار الصحيح الذي
نقيس به اإلجناز البشري.
هناك يف احلقيقة معايري كثرية ،ألن اإلجناز البشري متعدد اجلوانب ،متعدد اجملاالت.
فهناك إجناز مادي .وإجناز روحي .وإجناز علمي .وإجناز حريب .وإجناز سياسي .وإجناز
ثقايف .وإجناز فين ..قد يكون من األوفق –إذا اتفقنا على املصطلح -أن نسمي جمموعها
"اإلجناز احلضاري" لإلنسان.
ومع وجود معيار خاص لكل لون من ألوان اإلجناز املتعددة ،فال بد أن يكون هناك
يقوم به اإلجناز البشري يف جمموعه ،ويعطي "درجة هنائية" حتدد مكانه يف
معيار أخريّ ،
التاريخ.
وهذا املعيار اجلامع هو الذي ختتلف عليه التفسريات املختلفة للتاريخ ،وهو يف احلقيقة
أهم ما تقدمه دراسة التاريخ.
إنه لن يكون هناك خالف –أو لن يكون هناك خالف كبري -يف تقومي اإلجنازات
"النوعية " لإلنسان .فالعمارة املادية لألرض معيارها :كم مدينة أنشئت؟ وما حجمها؟ وما
نوع املنشآت اليت أقيمت فيها؟ وما مقدار الرباعة يف اإلنشاء؟ وكم قرنا بقيت بعد أصحاهبا؟
وكم كان هلا من األثر يف غريها من األمم؟ وكيف كانت الطرق؟ وكيف كانت "اخلدمات"؟
وكيف كانت التيسريات؟ وكم كان من "اجلمال" فيها إىل جانب املتانة والرسوخ وطول
االحتمال؟ ..إخل..
واإلجناز احلريب معياره :كم معركة خاضتها تلك األمة؟ وكم نصراً أحرزته؟ ما كان حجم
جيوشها؟ ما كان سالحهم؟ كيف كان قتاهلم؟ كم كانت قوة األعداء؟ كم قائدا بارزا خرجوا
من صفوفها ..إخل ..إخل.
واإلجناز السياسي معياره :كم كان االستقرار يف حياة األمة؟ كم كانت هيبة حكامها؟
كيف كانت معاملتهم لشعوهبم؟ كيف كانت عالقات الدولة جبرياهنا؟ كيف حلت مشاكلها
معهم؟  ..إخل.
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واإلجناز الثقايف معياره :كم مفكرا نبغ يف تلك األمة؟ ما مؤلفاهتم؟ أي اجملاالت اجتهوا
إىل التفكري والتأليف فيها؟ ماذا بقي من آثارهم الفكرية ما ينتفع به الناس اليوم؟ وماذا اندثر
يف وقته ألنه وقيت وحملي ليست له صفة الشمول وال العمق واألصالة اليت جتعله تراثا
"إنسانيا" وإن اصطبغ –بالضرورة -بالصبغة احمللية لألمة.
واإلجناز العلمي ..واإلجناز الفين ..وغريه من اإلجنازات ..كل له معياره النوعي الذي
تتفق فيه األحكام أو تتقارب بني الناس..
ولكن يبقى اخلالف األكرب يف إعطاء كل إجناز من هذه اإلجنازات مكانه يف التقومي
النهائي .أيها يف املقدمة ،وأيها يف املؤخرة؟ أيها له القيمة الكربى ،وأيها له القيمة األقل؟
وهل من بينها شيء ال قيمة له على اإلطالق؟
هنا خيتلف تفسري عن تفسري ..وهنا يربز التفسري اإلسالمي مبعياره اخلاص.
لقد كانت األساطري اليونانية تراثا فكريا وأدبيا ضخما يف نظر التفسري الليربايل ..وما
تزال ..وكانت يف نظر املسلمني الذين تعلموا اإلغريقية ونقلوا علومها إىل العربية عبثا جاهليا
ال يستحق أن يلتفت إليها ..فأي النظرتني هي الصواب؟
وكانت الفلسفة اإلغريقية يف قضايا الكون وااحلياة واإلنسان وقضية األلوهية تراثا فكريا
ضخما يف نظر التفسري الليربايل ،وكذلك خدع فيها املسلمون الذين نقلوا عن اإلغريقية،
فظنوها شيئا يستأ هل النقل ،فأصابت الفكر اإلسالمي لوثة مل يتخلص من آثارها من
قريب ،وفقد صفاءه املستمد من صفاء منابعه ،ودخلت به الفرق الكالمية يف متاهات ما
تزال آثارها قائمة حىت اللحظة تؤثر يف جمرى حياهتم وحترفهم عن اإلسالم.
وكانت األهرامات الفرعونية قمة يف اإلجناز املادي والعلمي ،ما يزال كثري من أسرارها
خافيا حىت اليوم ،يعجز العلم عن إدراك ما وراءه ..والتفسري الليربايل بصفة خاصة يشيد
إشادة ضخمة باإلجناز الفرعوين كله ،ومن بينه تلك األهرامات ..فما التقومي النهائي هلا يف
املعيار "اإلنساين" الذي يأخذ اإلنسان يف جمموعه ،وال يقومه جبانب واحد من جوانبه ،وال
جمال واحد من جماالته؟
*
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إذا نظرنا إىل التفسري اللليربايل جنده مأخوذا باإلجناز املادي بصفة خاصة ،كا أنه مأخوذ
باإلجناز السياسي واحلريب إىل حد كبري وكذلك باإلجناز الفكري ..أما اإلجناز "الروحي" فهو
عنده يف ذيل القائمة ،إن كان له وزن عنده على اإلطالق!
وتفسري ذلك بالنسبة للتفسري الليربايل أمر غري عسري ،وقد أوضحناه من قبل ،من قيام
"النهضة" األوروبية على عداء مع الدين ،وامتداد هذا العداء يف أوروبا إىل الوقت احلاضر،
باإلضافة إىل كون أوروبا احلديثة هي وريثة "احلضارة" الرومانية اإلغريقية ،وقد كانت الرومانية
بارعة ومزهوة باإلجناز املادي واحلريب ،وكانت اإلغريقية مزهوة باإلجناز الفكري التجريدي.
فإذا أضيف إىل ذلك ما تأثرته أوربا بالداروينية يف العصر احلديث ،وبفكرة الصراع من أجل
البقاء ،وكوهنا غاية احلياة يف مجيع األحياء مبا يف ذلك اإلنسان ،فإن الصراع من أجل البقاء
إن تكن وسيلته يف عامل احليوان هي القتال ،فإن وسيلته يف عامل اإلنسان هي احلرب
والسياسة!
وبذلك جتتمع لدينا كل خيوط التفسري الليربايل للتاريخ :اهتمامه الشديد باإلجناز
املادي ،وإعجابه باإلجناز السياسي واحلريب والفكري ،وإمهاله الشديد لإلجناز الروحي..
وتقوميه للتاريخ هبذا املعيار املختل ،الذي أخلت بتوازنه ظروف أوروبا اخلاصة ،مث أتاحت
الظروف السياسية والعسكرية واملادي ألوروبا أن تغلب على العامل ،وتنفث فيه تصوراهتا
اخلاصة ،ويتلقفها املهزومون على أهنا احلق الذي ال يقبل النقاش ،كما حدث للدارسني
"املسلمني" من خالل الغزو الفكري!
أما التفسري اجلديل فال معيار عنده لشيء إال مواءمة الطور التارخيي احلتمي أو عدم
مواءمته! فإنك ال تلمس يف هذا التفسري إعجابا بشيء أو إشادة بشيء إال املشاعية األوىل
والشيوعية الثانية ،ال بدراسة علمية حقيقية ،ولكن باهلوى املذهيب وحده.
فاملشاعية األوىل –كما يصوروهنا بغري سند علمي حقيقي -فرتة مالئكية يف حياة
البشرية ،سبب مالئكيتها عدم وجود ملكية خاصة ،ووجود امللكية اجلماعية بدال منها،
سواء بالنسبة لألرض ،أو بالنسبة للطعام ،أو بالنسبة للجنس! فلما وجدت امللكية الفردية
بدأت العبودية وبدأ الشقاء ،واستمر ينتقل من طور إىل طور؛ من الرق إىل اإلقطاع إىل
الرأمسالية ،إىل أن يدخل العامل يف الشيوعية الثانية ،فتتحول امللكية الصناعية والزراعية إل
ملكية مجاعية ،وتعود الشيوعية اجلنسية الكاملة ،وتلغي األسرة ،فعندئذ تعود املالئكية ترفرف
على البشر مرة أخرى ،وينتهي الصراع إىل األبد ويصبح القانون الذي يسري احلياة :من كل
حسب طاقته ،ولكل حسب حاجته ..فال يتنازع الناس ما بقيت السموات واألرض!!
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وبصرف النظر عن السذاجة غري العلمية يف هذا التصور ..وبصرف النظر عن "أفيون
الشيوعية" األكرب ،الذي كانت ختدر به اجلماهري الكادحة لرتضى بالظلم السياسي البشع
الواقع عليها من "النظام" على أمل أن تسعد بتلك املالئكية املزعومة يف يوم من األيام..1
بصرف النظر عن هذا كله فإننا نبحث هنا عن نقطة واحدة ،هي املعيار الذي يقوم به
اإلجناز البشري..
ال معيار!
إن التفسري اجلديل مشغول دائما بتفنيد دعاوى التفسري الليربايل وختطئتها ،على أساس
أهنا هتمل الصراع الطبقي الذ ي هو العنصر الذي حيرك التاريخ ،وال تضع التاريخ على قاعدته
الصحيحة –يف نظرهم -وهي املادية اجلدلية واملادية التارخيية احلتمية..
مث يلتقط هذا التفسري بعض اخليوط العريضة من التاريخ البشري ،ليطبق عليها قاعدته،
مث يصيح :انظروا! هذا هو التفسري الصحيح هلذا احلدث أو ذاك!
ولكنه يهمل "اإلجناز البشري" كله أو جله!
إنه يف احلقيقة ليس معنيا باإلنسان! إمنا هو معين بقوانني املادة اليت تفسر –يف زعمه-
تاريخ اإلنسان! ومن هنا فإن اإلجناز البشري –حىت اإلجناز املادي -ال يهمه بصفته إجنازاً
"لإلنسان" إمنا يهمه فقط بوصفه انعكاساً لألوضاع املادية واالقتصادية ،وباعتباره حتمية
تارخيية!!
إنه يتكلم –مثال -عن أثر اكتشاف الزراعة يف إهناء الفرتة املالئكية األوىل –وهي
املشاعية البدائية -ونقل الناس إىل مرحلة الرق ..وعن أثر اخرتاع احملراث يف نقل البشرية من
مرحلة الرق إىل مرحلة اإلقطاع .وعن أثر اخرتاع اآللة يف نقل الناس من مرحلة اإلقطاع إىل
مرحلة الرأمسالية ..فال تلمس أنه يتكلم عن اإلنسان الذي اكتشف الزراعة ،أو اخرتع
احملراث ،أو اخرتع اآللة ،وال يتكلم عن الزراعة والصناعة على أهنا منجزات بشرية! وكأمنا
هبط احملراث ذات يوم من السماء أو هبطت اآللة ،فأحدثت يف حياة الناس ما أحدثت من
تغيري..

( )1ناقشت هذه الدعاوى كلها يف فصل "الشيوعية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".
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إن التفسري اجلديل ال يتعاطف مع "اإلنسان" ..إمنا هو يتحدث –بروح اإلعجاب
والتوقري والتقديس -عن ذلك اإلله اجلبار الذي يسري حياة اإلنسان ،وهو املادة وقوانيتها
احلتمية ..فإذا التفت إىل اإلنسان ،وصراعاته ،ومنجزاته ،فليسجل فقط كيف حتركت تلك
الدمى البشرية بني يدي ذلك اجلبار القاهر ،مغلوبة على أمرها ،ال متلك الرفض ،وال متلك
التغيري!
ولقد تلمس يف بعض األحيان تباكيا على وضع املرأة املظلومة خالل التاريخ ،ووضع
الربوليتاريا التعيسة اليت يستغلها السادة املالكون ألدوات اإلنتاج ،ولكنك حىت عندئذ ال
تلمس تعاطفا حقيقيا مع "اإلنسان" .فمن معاين "التعاطف" إحساسك وإميانك بأن الوضع
كان ينبغي أن يكون أفضل من ذلك وأرحم وأعدل ..ودون ذلك تقف "احلتميات" اليت
تقول إ ن هذا مستحيل! وإن ما وقع بالفعل هو الشيء الذي تسمح به حتميات املادة
وحتميات التاريخ ،وإن التفكري يف تغيريه أو النظر إليه من زاوية خلقية ،من زاوية احلق
والعدل األزليني ،سذاجة علمية يقع فيها السذج الطوباويون لنقص يف وعيهم التارخيي
ووعيهم اجلديل!
وإذن ..فال معيار!
ال تستطيع يف أي حلظة أن تقول إن هذه األمة أرقى وأحط من تلك األمة ،وال أقوى
وال أضعف وال أنشط وال أكسل ،وال أكثر إجنازا أو أقل ،وال أجدر بالبقاء وال أجدر
بالفناء..
إمنا أنت يف متحف الشمع التارخيي تستطيع فقط أن تقول :هذا رجل من العصر
الزراعي ،وهذا من العصر الصناعي .وهذه امرأة من املشاعية األوىل أو من الشيوعية الثانية.
أنت مع جمموعة من "األمناط" ..ولست مع "اإلنسان"!
*

*

*

يف التفيسر اإلسالمي للتاريخ ،تعيش مع اإلنسان ،ومع قدر اهلل ،ومع السنن الربانية
اليت جيري من خالهلا قدر اهلل.
تعيش مع "عملية" احلياة كاملة.
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وتشاهد اإلنسان يف مجيع أحواله :مقبال ومدبرا ،مستقيما ومنحرفا ،ناشطا ومرتاخيا،
مهتديا وضاال ..وتشاهد الشبكة احلية اليت تصل األشخاص واألشياء واألحداث ،بروابطها
احلقيقية ،وأحجامها الطبيعية.
ومعيارك الذي تقيس به األشخاص واألشياء واألحداث هو "اإلنسان" كما ينبغي أن
يكون ،حبسب املهمة اليت خلقه اهلل من أجلها ،وحبسب تكوينه الذي خلقه اهلل به ،وحبسب
السنن الربانية اليت حتكم حياته.
هل هناك معيار أضبط من هذا املعيار؟ أو أصدق من هذا املعيار؟!
و"اإلنسان كما ينبغي أن يكون" ليس صورة مثالية معلقة يف الفضاء ال ظل هلا من
الواقع ،بل صورة واقعية متاما ،حمسوب فيها "بشرية اإلنسان" ونقط ضعفه البشري ،وعثراته
وكبواته ،ودوافعه وشهواته ،ولكن حمسوب فيها كذلك مواهبه وقدراته ،واآلفاق اليت خلق من
أجلها ،واليت يستطيع بالفعل أن يصعد إليها.
هناك حد أدىن ال ينبغي لإلنسان أن يهبط دونه ،وحني يتجاوزه يكون مسئوال عن
هبوطه ،حماسبا عليه مبقتضى السنن الربانية اليت حتكم حياته .وهناك حد أعلى مفتوح،
ف اللّهُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها) [سورة البقرة:
يصيب كل إنسان منه بقدر ما يطيق (الَ يُ َكلِّ ُ
 ]286ويكافأ –مبقتضى السنن الربانية كذلك -على قدر ما جيتهد ويصيب.
كما أن "اإلنسان كما ينبغي أن يكون" ليس منطا واحدا حمددا كأمناط التفسري
املادي ..وليس صورة مكرورة حىت يف الظروف الواحدة واملكان الواحد والزمان الواحد..
فتعدد األمناط يف النوع الواحد ظاهرة ملحوظة يف خلق اهلل ،حىت يف اجلراثيم والنبات
واحليوان ،ولكنه أبرز ما يكون يف عامل اإلنسان .وليس اختالف األمناط واضحا يف تقسيم
الناس إىل قسميهم الرئيسيني فقط:
(خلَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َكافِ ٌر َوِمن ُكم ُّم ْؤِم ٌن) [سورة التغابن.]2 :
َ
ولكن يف كل من القسمني أمناط ال تعد وال حتصى ،حىت يوشك أن يكون كل إنسان
فرد منوذجاً قائماً بذاته غري مكرور!
إمنا "اإلنسان كما ينبغي أن يكون" اجتاه عام معني ،تندرج حتته أمناط ال حتصى ،كل
منط خيتلف ويتشابه يف ذات الوقت مع غريه من األمناط.
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فحني يقول تعاىل:
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َّ ِ
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َّ ِ
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ِ ِ
ِ
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أو يقول:
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ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َربَّنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
فإنه ال حيدد قالبا معينا ذا أبعاد حمددة ..إمنا حيدد صفات نفسية وسلوكية معينة ،ميكن
أن تؤدى على أمناط متعددة ،كما كان يؤديها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،ومئات من
الصحابة وألوف ،رضوان اهلل عليهم مجيعاً ،كل منهم منط خمتلف عن صاحبه وإن اتفقوا
مجيعا يف االجتاه.
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"اإلنسان كما ينبغي أن يكون" –يف نظرة اإلسالم الواقعية -كائن مرتابط متكامل،
متوازن قدر اإلمكان ما بني قبضة الطني ونفخة الروح ،عابد هلل على املعىن الواسع الشامل
للعبادة اليت تشمل –فيما تشمل -عمارة األرض مبقتضى املنهج الرباين.1
وهذا هو املعيار..
معيار يقاس به الفرد ،وتقاس به اجلماعة ،وتقاس به األمة ،ويقاس به التاريخ.
فكل فرد أو مجاعة أو أمة استطاعت أن حتقق وجودها على هذا الوضع ،فعبدت اهلل
وحده وحافظت قدر الطاقة على توازهنا وترابطها وتكاملها ،وقامت بعمارة األرض مبقتضى
املنهج الرباين ،فهي الفائزة يف التقومي اإلسالمي ،اليت تستحق أن يفسح هلا التاريخ صفحاته،
وأن يكتب تارخيها بسطور بارزة يف تلك الصفحات.
وكل فرد أو مجاعة أو أمة أخفقت يف حتقيق هذه الصورة الوضيئة فعبدت غري اهلل ،معه
أو من دونه ،وفقدت توازهنا وترابطها وتكاملها ما بني قبضة الطني ونفخة الروح ،فتقاعست
عن عمارة األرض ،أو عمرهتا بغري املنهج الرباين ..فهي متخلفة يف التقومي اإلسالمي ،ال
تستحق أن يسجلها التاريخ إال يف ذيل الصفحات!
وأول ما قد خيطر يف بال "املثقفني" الذين تعودوا حبكم ثقافتهم –أو باألحرى حبكم
الغزو الفكري الذي جترعوه -أن ينظروا بعني أوروبا ،هو أن هذا املعيار "متعصب!" أو أنه
"غري علمي" ألنه مستمد من "النظرة الدينية"!
أما التعصب فهو غري وارد ،ألننا ال حنكم به من عند أنفسنا .إمنا هو املعيار الرباين
يقوم به أعمال البشر يف الدنيا ويف اآلخرة ،والذي جتري على مقتضاه السنن الرانية
الذي ّ
اليت حتكم احلياة البشرية ،واليت ال تتبدل وال تتحول ،وال تنثين عن جمراها جماملة ألحد أو
بغضا ألحد!
وهو غري وارد كذلك ألننا ال حنايب به األمة اإلسالمية حني تنحرف عن الطريق ،بل
نسجل عليها احنرافها 2ونبني كيف جرت عليها السنن الربانية اليت ال جتامل وال حتايب ،ونبني
( )1راجع إن شئت فصل "مفهوم العبادة" يف كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".
( )2راجع فصل "خطر االحنراف" من كتاب "واقعنا املعاصر".
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كيف أهنا حني اشتد احنرافها صارت أسوأ من األمم اجلاهلية ،ألهنا ال هي استقامت على
املنهج الرباين ،وال هي اجتهدت للدنيا كما جتتهد األمم اجلاهلية املمكنة يف األرض حبسب
السنن الربانية ،فأصبحت –كما هو واقعها اليوم -غثاء كغثاء السيل ،تتداعى عليها األمم
كما تداعى األكلة إىل قصعتها.1
فإذا كان التعصب غري وارد ،ال يف ابتداع املعيار –فهو ليس من صنعنا -وال يف
تطبيقه ،ألننا ال جنامل األمة اإلسالمية يف احنرافها ،فقد بقيت دعوى "العلمية" اليت تقلق
بال "املثقفني" إذا ذكر أمر مستمد من "الدين"!
إن أوروبا قد قالت يف دينها ما قالت ،وتوجست من أحكامه ما توجست ،وأبعدته
وأبعدت أحكامه من اجملال العلمي ،ال ألنه "دين" كما يفهم "املثقفون" بتأثري الغزو
الفكري ،ولكن ألن جتربة أوربا الدينية يف عصورها الوسطى املظلمة مرت هبا من خالل
الكنيسة اليت كان معظم رجاهلا كما تقول املصادر األوربية ذاهتا يتصفون باجلهالة ،والتجرب يف
األرض بغري احلق ،واحلجر على الفكر ،ومعاداة العلماء والعلم ،وحرفوا كثريا مما جاء من عند
اهلل ،ب ينما الدين املنزل من عند اهلل أحكامه صحيحة من جهة ،وملزمة من جهة أخرى ،ألن
اهلل ال يقول إال احلق ،سواء يف التوراة أو اإلجنيل أو القرآن أو ما سبقها من الكتب ،وألن ما
يقوله اهلل –وهو احلق -ال جيوز للبشر أن حييدوا عنه.
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ِ
صدِّقاً لِّ َما بَ ْي َن يَ َديْ ِه م َن الت َّْوَراةِ َوآتَ ْي نَاهُ
َم ْريَ َم ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين)
بَ ْي َن يَ َديْه م َن الت ْ
َّوَراة َو ُه ًدى َوَم ْوعظَةً لِّل ُ
ْمتَّق َ

ْكتَاب بِالْح ِّق مصدِّقاً لِّما ب ين ي َدي ِه ِمن ال ِ
(وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمناً َعلَْي ِه)
َ َ ْ
ك ال َ َ ُ َ
َ َْ َ َ ْ َ
[سورة املائدة.]48 :
ضى اللَّهُ ورسولُهُ أَمراً أَن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ِم ْن
(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ََ ُ ْ
َ
َ
ُُ
أ َْم ِرِه ْم) [سورة األحزاب.]36 :
( )1راجع فصل "آثار االحنراف" من الكتاب نفسه.
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(قُ ْل أَأَنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم اللّهُ) [سورة البقرة.]140 :
فليست القضية أن أحكام الكنيسة مرفوضة يف اجملال العلمي أو ساقطة احلجية ألهنا
مستمدة من الدين –كما يتوهم "املثقفون" -ولكن ألن الكنيسة يف أوربا نفرت الناس من
الدين بطغياهنا وجتربها ،فكرهوا كل ما تقول حقا كان أو باطال وأسقطوه من حساهبم.
أما يف اإلسالم فالقضية خمتلفة متاما..
فال قد وقع حتريف أو تبديل يف كتاب اهلل املنزل ،الذي تكفل اهلل حبفظه:
(إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن) [سورة احلجر.]9 :
وال يف اإلسالم كنيسة حتتكر تفسري النصوص الدينية ،أو حتتكر صياغة األفكار للناس!
فهو دين مفتوح متاح فهمه ملن يدرك لغته ،ومطلوب تدبره من كل الناس( :أَفَ َال يَتَ َدبَّ ُرو َن
الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفالُ َها) [سورة حممد.]24 :
ِ
ك ُمبَ َار ٌك لِّيَ َّدبَّروا آيَاتِِه َولِيَتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاْلَلْبَ ِ
اب) [سورة ص.]29 :
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
(كتَ ٌ
اب أ َ
َ
ُ

مث إن وزن األمور بغري امليزان الرباين ،إن كان مفهوما ممن ال يؤمنون باهلل ،فكيف يتأتى
من إنسان يؤمن باهلل ربا ،ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم رسوال ،وباإلسالم دينا؟!
ولو أن البشر مجيعا وزنوا بغري ميزان اهلل ،فهل يغري ذلك شيئا يف األمر؟!
هل للب شر كون غري كون اهلل يعيشون فيه ،ويدبرون أموره ،ويرتبون النتائج فيه على
هواهم؟!
فإن مل يكن ،فما قيمة أن يقولوا ملا قال اهلل عنه إنه فاسد إنه صاحل؟ وملن أحبط اهلل
عمله إن عمله راسخ البنيان؟!
*

*

*

وقد يقول "املثقفون" –معربين عن موقف سادهتم ،وإن ظنوا أهنم يعربون عن موقف
ذايت -إن هذا املعيار سيسقط أكثر أهل األرض ،ألهنم مل يكونوا مؤمنني باهلل ورساالته!
فما حيلتنا حنن مع البشر؟
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هل نستطيع أن نزور هلم تارخيا غري تارخيهم احلقيقي ،نقول فيه إهنم مل يكونوا وثنيني؟
كما زور املزورون إلخناتون أنه كان أول موحد يف التاريخ؟! بينما كان –كما يقول املزورون
أنفسهم –يعبد قرص الشمس بدال من اهلل؟! ويقول رب العاملني عن إبراهيم عليه السالم:
(فَ لَ َّما َرأَى َّ
ال يَا قَ ْوِم إِنِّي
ت قَ َ
س بَا ِزغَةً قَ َ
ال َه َذا َربِّي َه َذا أَ ْكبَ ُر فَ لَ َّما أَفَلَ ْ
الش ْم َ
ت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ض َحنِيفاً َوَما أَنَاْ ِم َن
الس َم َاوات َواْل َْر َ
َ
بَريءٌ ِّم َّما تُ ْشرُكو َن ،إنِّي َو َّج ْه ُ َ ْ َ
ِ
ين) [سورة األنعام.]79-78 :
ال ُْم ْش ِرك َ
فأين قول املزورين من قول اهلل؟!
وكون الكثرة من أهل األرض وثنيني ضالني ،والقلة هم املؤمنني املهتدين ،ال يغري شيئا
يف املوازين! فليس امليزان بالكثرة!
ِ
ِ
ضي ِ
وك َعن َسبِ ِ
يل الل ِّه) [سورة األنعام.]116 :
ضلُّ َ
(وإِن تُط ْع أَ ْكثَ َر َمن في اْل َْر ِ ُ
َ

ك َكثْ رةُ الْ َخبِ ِ
(قُل الَّ يَ ْستَ ِوي الْ َخبِ ُ َّ
يث فَاتَّ ُقواْ الل َّه يَا أ ُْولِي
يث َوالطيِّ ُ
ب َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ َ
اْلَلْبَ ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن) [سورة املائدة.]100 :
*

*

*

وأخرياً قد يقول "املثقفون" إن هذا معيار أخروي ،وحنن نؤرخ للحياة الدنيا؛ وبني الدنيا
واآلخرة ختتلف املعايري!
وهو قول غري صحيح!
فمعيار الدنيا –كما أسلفنا القول يف الفصل األول -هو ذاته معيار اآلخرة ،وال ميكن
أن يكون األمر غري ذلك ما دام احلساب واجلزاء يف اآلخرة هو على أعمال اإلنسان يف
احلياة الدنيا! فال يعقل أن يكون حسنا يف اآلخرة ما ليس حسنا يف احلياة الدنيا ،أو يكون
شرا يف اآلخرة ما هو حسن وصاحل يف احلياة الدنيا..
إمنا تفرتق الدنيا عن اآلخرة ال يف املعيار ،ولكن يف اجلزاء..
فبالنسبة لألفراد قد ميلي اهلل للظاملني منهم حياهتم كلها ،فيموتون على ضالهلم
وظلمهم وطغياهنم ال ينتقم اهلل منهم يف احلياة الدنيا ،ويؤجل هلم جزاءهم كله يف اآلخرة:
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(لِي ْح ِملُواْ أَوَزارُهم َك ِاملَةً ي وم الْ ِقيام ِة وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونَ ُهم بِغَْي ِر ِعل ٍْم أَالَ َساء
َْ َ َ َ َ ْ ْ
َ
َ ُ
ْ َ ْ
َما يَ ِزُرو َن) [سورة النحل.]25 :
وقد يقضي املؤمن حياته كلها مبتلى ،ال ينتقم اهلل له يف احلياة الدنيا ،ويؤجل له جزاءه
كله يف نعيم اآلخرة:
(إِنَّما يُوفَّى َّ ِ
َجرُهم بِغَْي ِر ِحس ٍ
اب) [سورة الزمر :من اآلية .]10
َ َ
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ

ِ ِ
ِ
( ُك ُّل نَ ْف ٍ ِ
ِح َع ِن النَّا ِر
س ذَآئ َقةُ ال َْم ْوت َوإِنَّ َما تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَ ْو َم الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
ِ
ْحيَاةُ ُّ
الدنْيَا إِالَّ َمتَاعُ الْغُ ُروِر) [سورة آل عمران.]185 :
ْجنَّةَ فَ َق ْد فَ َاز َوما ال َ
َوأُ ْدخ َل ال َ
أما اجملتمعات فال بد أن تناهلا سنة اهلل يف احلياة الدنيا .ولكن يبقى الفرق بني جزاء
الدنيا وجزاء اآلخرة أن جزاء اآلخرة فوري الوقوع مبجرد انتهاء احلساب .أما جزاء الدنيا فقد
ال حييق بأصحابه إال بعد أجيال ،حسب سنة من سنن اهلل ،هي سنة اإلمالء للظاملني قبل
أخذهم بالعقاب:
(فَأَملَي ُ َِّ ِ
ف َكا َن ِع َق ِ
اب) [سورة الرعد.]32 :
َخ ْذتُ ُه ْم فَ َك ْي َ
ين َك َف ُرواْ ثُ َّم أ َ
ْْ
ت للذ َ

َخ ْذتُ َها وإِلَ َّي الْم ِ
ص ُير) [سورة احلج:
ت لَ َها َو ِه َي ظَالِ َمةٌ ثُ َّم أ َ
(وَكأَيِّن ِّمن قَ ْريٍَة أ َْملَْي ُ
َ
َ
َ
.]48
فالكافرون الض الون الوثنيون قد ميكنون يف األرض عدة قرون –إذا اجتهدوا للدنيا
وبذلوا فيها جهدهم -قبل أن يلحقهم التدمري ،بل قد يفتح اهلل هلم أبواب كل شيء برغم
كفرهم وضالهلم ووثنيتهم ،مث يف النهاية يدمر عليهم:
ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء
(فَ لَ َّما نَ
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
أَ
َخ ْذنَ ُ
سو َن ،فَ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
اهم بَغْتَةً فَإ َذا ُهم ُّم ْبل ُ
ِ
ين) [سورة األنعام.]45-44 :
ال َْعالَم َ

َحتَّى إِ َذا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ
ب
ْح ْم ُد لِل ِّه َر ِّ
ظَلَ ُمواْ َوال َ

والتفسري اإلسالمي للتاريخ سيذكر ذلك كله..
سيذكر أن املصريني القدماء كانوا بارعني جدا يف الطب والكيمياء والفلك واهلندسة
وغريها من العلوم .وأهنم كانوا يقومون بعمليات يف املخ (عمليات الرتبنة ملن يصاب بكسر
يف مججمته) وكانوا يصنعون احلديد الصلب والنحاس الصلب أيضا ،وكانوا يستخدمون مواد
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لتلوين النقوش يف معابدهم وجدراهنم مر على بعضها أكثر من مخسة آالف عام وهي
بلمعاهنا ال تزال كأمنا مت نقشها الساعة .وكانوا حينطون اجلثث بطريقة مل يهتد أحد إىل
أسرارها حىت اليوم ،وكانوا يبنون األهرام حبسابات دقيقة غاية الدقة ،كما استخدموا أصلب
األحجار يف متاثيلهم ومعابدهم .وسيذكر كذلك أهنم كانوا مقاتلني أشداء ،وأهنم أسسوا
إمرباطوريات مشلت مصر والشام وبالد النوبة .وسيذكر أهنم شعب دمث األخالق لني
العريكة ،وأهنم حافظوا على رباط األسرة وكثري من األخالق الفاضلة ..ولكنه سيذكر إىل
جانب ذلك أهنم كانوا يعبدون العجل أبيس! ويؤهلون الفرعون! ويتذللون إليه ويتعبدونه ،وال
حيسون مهانة يف أن يكونوا عبيدا له وخدماً يسخرهم يف بناء جمده ،ويستخفهم فيطيعونه.
هل يظلمهم التفسري اإلسالمي للتاريخ حني يذكر هلم ذلك كله ،بإجيابياته وسلبياته ،مث
يقول عنهم يف النهاية إهنم كانوا يعيشون يف جاهلية على الرغم من أن الراجح أهنم أرسل
إليهم رسول من عند اهلل؟.1
هل يظلمهم حني يسمي عهدهم كله الذي استمر أكثر من ألفي عام "اجلاهلية
الفرعونية"؟
وسيذكر التفسري اإلسالمي أن الرومان كانوا بارعني يف بناء املدن ،ومدها باملاء احملول
برباعة فوق األسوار ،كما كانوا بارعني يف بناء الطرق ،ومن طرقهم ما ال يزال باقيا حىت
اليوم ،وكانوا بارعني يف القتال ،وبرز من بينهم قادة حربيون ذوو قدرة فائقة يف القتال وإحراز
النصر وحتطيم قوة األعداء ،كما كانوا بارعني يف السياسة ،وأهنم أسسوا إمرباطورية من أكرب
إمرباطوريات التاريخ ،وأهنم احتلوا بقوهتم العسكرية والسياسية رقعة واسعة من األرض لفرتة
طويلة من الزمن ،وسيطروا عليها بقوة فلم تفلت من أيديهم ،ومل تتمزق وتتبعثر إال بأحداث
جسام..
( )1مما يرجح ذلك ما ورد يف القرآن من معرفتهم املالئكة ،إذا جاء يف حديث النسوة يف قصة يوسف:
يم) [يوسف ]31 :وجاء يف كتاب املوتى الذي عثر عليه
شراً إِ ْن َه َذا إِالَّ َملَ ٌ
اش لِل ِّه َما َه َذا بَ َ
(ح َ
َ
ك َك ِر ٌ

يف بعض مقابرهم وصف دقيق للبعث واحلساب واجلزاء ،ال يتجه البشر إىل التفكري فيه على هذا النحو
من عند أنفسهم ،وعلى أحد جدران معابدهم نقش يصور اإلله حيمل عرشه مثانية من املالئكة أويل
ِ
ك فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ ثَ َمانِيَةٌ) [احلاقة ]17 :ولكنهم بعد ذلك
ش َربِّ َ
األجنحة .ويقول تعاىلَ ( :ويَ ْحم ُل َع ْر َ
استَ َخ َّ
ف قَ ْوَمهُ
كله عبدوا الفرعون وعبدوا الشمس ،وعبدوا العجل ،وأطاعوا فرعون يف كفره وضالله( :فَ ْ
ِِ
ين) [الزخرف.]54 :
فَأَطَ ُ
اعوهُ إِنَّ ُه ْم َكانُوا قَ ْوماً فَاسق َ
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وسيذكر جبانب ذلك أهنم ظلوا وثنيني فرتة طويلة من الوقت .وأهنم كانوا ميثلون الطغيان
االستعماري بأجلى صوره ،وأن الدولة األم كانت تستعبد الدول املفتوحة وتستغلها جملدها
اخلاص .وأن القيصر كانوا معبودا سواء بسلطة التشريع أو بالطاعة العمياء لكل ما يأمر،
وأهنم كانوا ميارسون االسرتقاق على نطاق واسع ،وكانوا يعاملون الرقيق بقسوة غري إنسانية،
وأهنم كانوا يعيشون فوضى جنسية يف فرتات متعددة من حياهتم ،وكانوا يفتنون مبتاع األرض
على مستوى اللذائذ احلسية املبالغ فيها..
فهل يظلمهم التفسري اإلسالمي حني يسجل هلم هذه وتلك ،ويسمي عهدهم
"اجلاهلية الرومانية"؟
وسيذكر التفسري اإلسالمي أن اإلغريق كانوا بارعني يف الفلسفة والعلوم العقلية ،وأهنم
علموا البشرية الفلسفة وعلموها التجريد العقلي واستخالص األحكام العامة من اجلزئيات،
والنظريات الكلية من النماذج الفردية ،وأهنم كذلك كانوا بارعني يف الفنون ،ويف اخليال
الشعري ،ويف فن املسرحية بصفة خاصة.
وسيذكر إىل جانب ذلك وثنيتهم ،وتعدد آهلتهم ،وتصويرهم العالقة بني العبد والرب
عالقة صراع ومقت متبادل ،اإلنسان يتمرد على اآلهلة ليثبت ذاته ،واآلهلة تصب لعنتها عليه
كلما أراد أن يرفع رأسه .وأهنم اختذوا العقل إهلا حيتكمون إليه يف كل شيء حىت ما ال
يستطيع العقل إدراكه .كما عبدوا اجلسد يف صورة متاثيل جتسد اجلمال.
فهل يظلمهم التفسري اإلسالمي حني يسجل هلم هذا وذاك ،ويسمي عهدهم "اجلاهلية
اإلغريقية"؟
كال! إن التفسري اإلسالمي للتاريخ سيسجل التاريخ كله بأمانة كاملة ال خيفى شيئا
منه ،ولكنه سيعطيه وصفه الذي يستحقه ،وتقديره كذلك الذي يستحقه ،بغري مبالغة يف
السلب ،وال مبالغة يف اإلجياب..
*

*

*

واملعيار هو املعيار..
هل حقق اإلنسان غاية وجوده يف األرض؟ أم زاغ عنها ،ونكل عن حتقيقها ،ضالال
منه ،أو اتباعا للشهوات ،أو خضوعا للضغوط الواقعة عليه من أصحاب السلطان سواء
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كانوا فراعنة أو قياصرة ،أو كهنة أو سحرة ،أو إقطاعيني أو رأمساليني ..وسواء كانت أداة
القهر اليت يستخدموهنا مادية أو روحية أو فكرية أو أيا ما كانت األدوات.
ليس املعيار هو القوة املادية .فالقوة املادية وحدها –دون قيم مصاحبة –ميكن -بل
يغلب -أن تستخدم أداة للطغيان يف األرض بغري احلق ،وأداة للفساد والظلم .فكيف تكون
–وحدها -أداة لتقومي "اإلنسان"؟
صحيح أن فقداهنا يعد نقصا يعاب على صاحبه ،فمهمة اخلالفة اليت خلق اإلنسان
من أجلها حتتاج إىل قوة مادية يتمكن هبا اإلنسان يف األرض ليؤدي هبا مهمته ،وقد خلقه
اهلل حبيث يستطيع –حني جيتهد -أن حيصل هذه القوة .فعدم حتصيلها تقصري يف أمر هو
مؤهل له من جهة ،وهو مطلوب منه من جهة أخرى .ولكن جمرد حتصيل القوة ليس هو
يقوم هبا إجنازه .إمنا هو مطلوب من أجل شيء
املطلوب حىت يكون معيارا من املعايري اليت ّ
آخر .من أجل عمارة األرض مبقتضى املنج الرباين .فإذا مل تؤد األداة إىل حتقيق اهلدف
املطلوب من ورائها ،فال يعترب جمرد حتصيلها معيارا للتقومي.
وليس املعيار هو العمارة املادية لألرض ،فهذه العمارة وحدها –دون قيم مصاحبة-
ميكن –بل يغلب -أن تؤدي إىل الرتهل والرتف من ناحية ،وإىل الفتنة باحلياة الدنيا اليت
هتبط باإلنسان كلما أوغل فيها ،حىت تفقده إنسانيته يف النهاية.
وصحيح أن عدم القيام بالعمارة املادية نقص يعاب على صاحبه ،ألن هذه العمارة
جزء من مهمة اخلالفة املطلوبة من اإلنسان يف األرض ،ولكنها وحدها ال تشكل معيارا،
ألهنا ليست مطلوبة لذاهتا ،إمنا هلدف أعلى ،هو محل "األمانة" اليت أشفقت من محلها
السموات واألرض واجلبال ومحلها اإلنسان ،فإذا مل تكن أداة معينة حلمل األمانة ،بل كانت
على العكس من ذلك أداة لشغل اإلنسان عن محلها ،فكيف يعترب جمرد القيام هبا معيارا
للتقومي؟!
ولييست القوة احلربية هي املعيار ..فهي دائما –بغري قيم مصاحبة -تؤدي إىل الطغيان
والتجرب ،والعدوان على الناس بغري احلق ،واستالب األرض واألقوات من أصحاهبا ،وإذالهلم
وحتويلهم خدما ألصحاب القوة املعتدين.
صحيح أن فقداهنا تقصري يؤاخذ عليه صاحبه ،ويؤدي –يف أغلب األحوال إن مل يكن
يف كلها -إىل اهلوان والذل ،والتعرض للعدوان ممن ميلك القوة .ولكنها –وحدها -ليست
هدفا "إنسانيا" ،وإمنا هي أجدر أن تكون هي معيار الوجود بالنسبة للوحوش يف الغاب،
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فشريعة الغاب األساسية هي هذه :احلق لصاحب القوة ،والقوي يأكل الضعيف! إمنا هدفها
بالنسبة لإلنسان أن تكون هي األداة اليت يدفع احلق هبا الباطل ويزيله من الوجود ليقوم
الناس بالقسط:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط
(لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
وأَنزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ب إِ َّن
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
ي َع ِز ٌيز) [سورة احلديد.]25 :
اللَّهَ قَ ِو ٌّ
ض لََّف ِ
(ولَ ْوالَ َدفْ ُع الل ِّه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض ٍل َعلَى
ض َولَ ِك َّن الل َّه ذُو فَ ْ
س َدت اْل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ِ
ين) [سورة البقرة.]251 :
ال َْعالَم َ
فإذا مل تكن أداة إلحقاق احلق ،وإزهاق الباطل ،بل كانت على العكس من ذلك أداة
لتثبيت الباطل ومنع احلق من أن يأخذ جمراه ،فكيف يعترب جمرد احلصول عليها معياراً
للتقومي؟!
وليست القوة السياسية هي املعيار ..فهي وحدها –بغري قيم مصاحبة -هي صنو القوة
احلربية يف العدوان على اآلخرين!
لقد كانت بريطانيا "العظمى"! سيدة السياسة ملدة قرن كامل من الزمان أو أكثر فماذا
فع لت؟ لقد ارتكبت من اجلرائم يف حق البشرية خالل هذا القرن الواحد ما لو وزع على
التاريخ كله ملزجه! من كذب وخديعة ونقض للعهود وأكل حلقوق الناس وأمواهلم وديارهم
بالباطل ،وإيقاع للخصومات بني اآلمنني املتحابني على حسب سياستها الشهرية" :فرق
تسد"؛ ونال املسلمني من ذلك كله النصيب األوفر ،حيث كانت "بريطانيا العظمى!" هي
يف الوقت ذاته زعيمة الصليبية ،القائمة –بالتحالف مع الصهيونية -على حرب اإلسالم،
والقضاء على دولته ،وسلب أراضيه ،وإذالل أهله.
مث صارت "سيدة السياسة" هي أمريكا ،اليت ورثت بريطانيا وفرنسا وأجلتهما لتحل
حملهم ا ،فماذا فعلت؟ لقد ارتكبت يف أقل من نصف قرن من اجلرائم يف حق البشرية ما فاق
السيدة األوىل عدة أضعاف! باالنقالبات العسكرية اليت خيتار هلا أشد الناس جنون عظمة
وقسوة قلب وبغضا لإلسالم خاصة! إذ كانت السيدة اجلديدة هي اليت تولت زعامة الصليبية
يف الوقت نفسه ،وجندت نفسها أكثر من السيدة األوىل خلدمة اليهود! فصار مهها األول
هو القضاء على احلركات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ،وال بأس عندها –من باب
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"السياسة" -من استخدام الشيوعية ذاهتا يف وقت من األوقات حلرب اإلسالم ،بشرط
واحد ،هو أن يظل احلبل بيدها ،والسلطان هلا!.1
وبريطانيا وأمريكا كلتامها مها وريثتا اإلمرباطورية الرومانية سيدة السياسة يف التاريخ
القدمي ،بل مؤسسة فن السياسة امليكيافلّي ،الذي يعطي الشرعية للكذب والنفاق والغش
واخلديعة ونقض العهود والقتل والظلم والعدوان ،حبسب املبدأ الشهري :الغاية تربر الوسيلة!
والغاية والوسيلة كلتامها هي حتقيق حيوانية اإلنسان ووحشيته! والبحث عن "الغلبة" بصرف
النظر عن "احلق"! على مبدأ :افعل ما تشاء لكي تصبح قويا ،فإذا أصبحت قويا فافعل ما
تشاء!!
وصحيح أن القوة السياسية مطلوبة ،والنقص فيها يعرض صاحبها لألخطار واملزالق،
وهي جزء من "البصرية" املطلوبة للمؤمن:
(قُل َه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِّه َعلَى ب ِ
ص َيرٍة أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َعنِي) [سورة يوسف:
َ
َ
ْ
.]108
ولكنها مطلوبة هلدف أكرب هو تثبيت احلق ومحايته ،لكي ال يطمع فيه الطامعون..
فإذا انفصلت عن هدفها ،وأصبحت غاية يف ذاهتا ،فهي حينئذ سياسة الذئاب وليست
سياسة "اإلنسان" .فكيف تعترب –وحدها -معيارا للتقومي؟
وليس البقاء الطويل يف األرض هو املعيار.
حقيقة إنه من سنن اهلل أن األمة الصاحلة متكن يف األرض زمانا طويال ،وال يغري اهلل هلا
التمكني إال أن تنحرف عن طريقها:
ك ُمغَيِّراً نِّ ْع َمةً أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
ك بِأ َّ
َن
َن اللّهَ لَ ْم يَ ُ
(ذَلِ َ
اللّه س ِم ِ
يم) [سورة األنفال.]53 :
َ َ ٌ
يع َعل ٌ

( )1اقرأ إن شئت فقرة "االنقالبات العسكرية واستخدام االشرتاكية حلرب اإلسالم" من كتاب "واقعنا
املعاصر".
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ت ِ
آمنَ ًة ُّمطْمئِنَّةً يأْتِيها ِرْزقُها رغَداً ِّمن ُك ِّل م َك ٍ
ان
ب اللّهُ َمثَالً قَ ْريَةً َكانَ ْ
(و َ
َ َ َ
ض َر َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَ عُو َن) [سورة النحل:
ي
ا
و
ن
ا
ك
ا
م
ب
ف
و
خ
ْ
ل
ا
و
وع
ْج
ل
ا
اس
ب
ل
ّه
ل
ال
ا
ه
اق
ذ
أ
ف
ّه
ل
ال
م
ع
َن
أ
ب
ت
َ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ
فَ َك َف َر ْ ْ ُ
.]112
ولكن هذه ليست السنة الوحيدة اليت جيري اهلل هبا أمور البشر يف األرض .فهناك -
معها -سنة اإلمالء للظاملني فرتة تطول أو تقصر ،مع التمكني هلم يف األرض ،مما سبقت
اإلشارة إليه:
ِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء َحتَّى إِ َذا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ
سواْ َما ذُِّك ُرواْ بِه فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
(فَ لَ َّما نَ ُ
ِ
ِ
سو َن) [سورة األنعام.]44 :
أَ
َخ ْذنَ ُ
اهم بَ ْغتَ ًة فَإذَا ُهم ُّم ْبل ُ
فالبقاء يف األرض –وحده -ليس معيارا لشيء إن مل تصحبه القيم اجلديرة باإلنسان.
و"الزمن" يف ذاته ليس شيئا يوضع يف امليزان ،إمنا توضع القيم اليت مألت ذلك الزمن فأعطته
مضمونه اإلنساين.
إن فرتة اخللفاء الراشدين مل تزد على ثالثني عاما يف عمر الزمن ..ولكنها يف ميزان
القيم أثقل من عمر إمرباطورية ظلت قائمة يف األرض عشرة قرون ،بكل ما اشتملت عليه
تلك اإلمرباطورية من قوة مادية ،وعمران مادي لألرض ،وقوة حربية ،وقوة سياسية ،فقد
كانت تلك السنوات القصرية أعلى قمم صعدهتا البشرية يف تارخيها كله ،بينما حفلت
القرون العشرة بكل أنواع الظلم والطغيان ،وإن احتوت على بعض الفضائل املتناثرة ها هنا
وها هناك!
بل إن الفرتة اليت حكم فيها عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه مل تزد يف عمر الزمن
على عامني اثنني وبضعة أشهر ..ولكن ما أعظمها يف ميزان التاريخ!
إهنا الصورة املثالية للتطبيق اإلسالمي بعد التمكن يف األرض ،حيث قام -رمبا للمرة
الوحيدة يف التاريخ -جمتمع ليس فيه فقراء! جمتمع تكفل الدولة فيه كل فرد من أفراده ،فإذا
مل جتد فقراء جتري عليهم األرزاق من بيت املال ،حبثت عن كل بكر مل يتزوج فزوجته ،وعن
كل غارم فأدت عنه دينه.
جاء يف كتاب األموال أليب عبيد (ص.)358-357
"كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن –وهو بالعراق -أن أخرج
للناس أعطياهتم .فكتب إليه عبد احلميد :إين قد أخرجت للناس أعطياهتم وقد بقي يف بيت
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مال املسلمني مال .فكتب إليه :أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه
وأصدق عنه .فكتب إليه :إين قد زوجت كل من وجدت وقد بقي يف بيت مال املسلمني
مال .فكتب إليه بعد خمرج هذا :أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه
مايقوي به على أرضه فإنا ال نريدهم لعام وال لعامني".
وجاء فيه (ص" :) 738كتب عمر بن عبد العزيز :أن اقضوا عن الغارمني ،فكتب إليه
(الليث بن سعد) :إنا جند الرجل له املسكن واخلادم والفرس واألثاث .فكتب عمر :إنه ال
بد للمرء املسلم من مسكن يسكنه ،وخادم يكفيه مهنته ،وفرس جياهد عليه عدوه ،ومن أن
يكون له األثاث يف بيته! نعم! فاقضوا عنه فإنه غارم!".
فكم نساوي هذه الفرتة القصرية من عمر اجلاهليات؟!
*

*

*

هذا إذن هو املعيار..
كم حقق اإلنسان من غاية وجوده على األرض؟
والعمارة املادية لألرض ،والقوة املادية ،والقوة احلربية ،والقوة السياسية ،والبقاء الطويل
يف األرض ،كلها مقومات توضع يف معيار التقومي ،ألهنا من مقومات الوجود اليشري يف
األرض ،ولكنها وحدها –بدون القيم املصاحبة هلا -خفيفة الوزن جدا يف ميزان التاريخ! إمنا
تأخذ وزهنا احلقيقي ،وتصبح معايري ترجح الكفة حني متتلئ مبضموهنا املتناسق مع غاية
الوجود البشري يف األرض .فهذا املضمون هو الثقل احلقيقي يف امليزان ،وهو الذي يعطي
األشياء كلها قيمتها احلقيقية ووزهنا احلقيقي .بدونه تصبح احلياة الدنيا هلوا عابثا ال قيمة له،
وبوجوده تصبح من الباقيات الصاحلات:
ك ثَ َواباً َو َخ ْي ٌر أ ََمالً) [سورة الكهف.]46 :
ات َّ
ات َخ ْي ٌر ِعن َد َربِّ َ
الصالِ َح ُ
(والْبَاقِيَ ُ
َ

السماء و ْاْلَرض وما ب ي نَ هما ب ِ
َِّّ ِ
َّ ِ
ين
اطالً ذَلِ َ
(وَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ
ك ظَ ُّن الذي َن َك َف ُروا فَ َويْ ٌل للذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين في ْاْل َْر ِ
ض أ َْم
آمنُوا َو َعملُوا َّ
ين َ
الصال َحات َكال ُْم ْفسد َ
َك َف ُروا م َن النَّار ،أ َْم نَ ْج َع ُل الذ َ
ِ
ِ
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وهبذا املعيار الرباين ينقسم التاريخ ابتداء إىل قسمني كبريين :تاريخ األمة املؤمنة وعلى
رأسها أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،اليت ناط اهلل هبا أداء تكاليف الرسالة اخلامتة بعد
الرسول اخلامت صلى اهلل عليه وسلم ،وتاريخ األمم غري املؤمنة ،أي تاريخ اجلاهليات.
مث ينقسم تاريخ األمم املؤمنة إىل فرتات ثالث :األمم القدمية قبل موسى عليه السالم،
أمة نوح عليه السالم ،وأمة هود ،وأمة صاحل ،وأمة إبراهيم صلوات اهلل وسالمه عليهم ،ومن
يكشف البحث عنهم من تلك األمم .مث تاريخ اليهود والنصارى حىت مبعث حممد صلى اهلل
عليه وسلم مث تاريخ األمة اإلسالمية من مبعث حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل الوقت
احلاضر.
ويبني يف هذا التاريخ أن البشرية بدأت مؤمنة موحدة من لدن آدم عليه السالم ،مث طرأ
عليها االحنراف بعد ذلك ،كما يشار إىل وحدة العقيدة بني هذه األمم مجيعا :ال إله إال اهلل.
اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه .وأن هذا األصل الواحد مل يتطور ومل يتغري على مدى التاريخ
اإلمياين ،وإمنا تغريت الشرائع مبا يناسب كل قوم أرسل إليهم رسول .حىت جاءت الرسالة
اخلامتة فاكتمل الدين ،وأرسل الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل األمم كافة.
أما تاريخ األمة اإلسالمي فريكز فيه على فرتات ثالث ،ليست فرتات زمنية بقدر ما
هي فرتات "نوعية" :فرتة التطبيق الفائق (فرتة الذروة) وما صاحبها من متكني فائق .وفرتة
التطبيق العادي ،وما صاحبها من زوال السلطان وغلبة األعداء ،وجريان ذلك كله حسب
السنن الربانية اليت ال تتبدل وال تتحول ،وال جتايب أحدا من البشر .مث يركز على الصحوة
اإلسالمي ودالالهتا بالنسبة للحاضر واملستقبل.
أما تاريخ اجلاهليات فيمكن أن يتبع فيه التقسيم الذي يتخذه التفسري الليربايل من قدمي
ووسيط وحديث ،أو أي تقسيم آخر يراه املختصون املسلمون من زاوية رصدهم اخلاصة،
على أن يكون العنوان الشامل له هو "تاريخ اجلاهليات" أو "تاريخ احلضارات اجلاهلية" إن
صح التعبري.
ويشار يف هذا التاريخ إىل تشابه اجلاهليات كلها يف أصل واحد ،هو عبادة غري اهلل،
معه أو من دونه ،وعدم اتباع املنهج الرباين يف احلياة ،مث تفرتق اجلاهليات بعد ذلك فيكون
لكل منها مساهتا اخلاصة املستمدة من ظروفها اخلاصة.
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وميكن أن يشار يف هذا التاريخ كذلك إىل "تطور" العقائد اجلاهلية ،ألهنا من صنع
البشر ،ومن مث تتأثر بأحوال البشر ،ومدى علمهم بالكون من حوهلم ،ومدى سيطرة الوهم
واخلرافة عليهم.
كما ينبغي أن ختصص مساحة مناسبة لبيان احنرافات اجلاهلية املعاصرة ،يف السياسة
واالقتصاد واالجتماع واألخالق والفكر والفن ..إخل ،وبيان جمرى السنن الربانية مع هذه
االحنرافات ،من فتح اهلل عليهم أبواب كل شيء –ما عدا الربكة والطمأنينة -ومن املعيشة
الضنك ب رغم وفرة اإلنتاج املادي ،ومن بوادر الدمار اليت بدأت تلوح يف اآلفاق ،مع إشارة
خاصة إىل وضع اليهود املسيطر يف اجلاهلية املعاصرة ،وأسبابه اليت أدت إليه ،ومن أبرز هذه
األسباب غياب األمة اإلسالمية عن الساحة.
وهبذا التقسيم وهبذا البيان ،تتضح معامل التاريخ ،وتتضح السنن الربانية اليت جيري من
خالهلا قدر اهلل ،ويصبح التاريخ كما هو يف حقيقته :قدر اهلل يف األرض ،من خالل أعمال
اإلنسان ،مرتبطا بسنن اهلل يف الكون واحلياة واإلنسان.
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الفرد والمجتمع
كان من حق البحث أن ينتهي بانتهاء الفصل السابق ،الذي وصلنا فيه إىل حتديد
معيا ر لإلجناز البشري ،وهو حجر الزاوية بالنسبة لتفسري التاريخ ..لوال أن هناك قضيتني
تثاران حول تفسري التاريخ ،حيسن مناقشتهما ليستكمل البحث خطوطه الرئيسية ،مها قضية
الفرد واجملتمع :أيهما الذي يكتب التاريخ ،وقضية الثابت واملتطور يف حياة البشرية ،وقد
خصصنا هلما هذا الفصل والذي يليه.
فأما قضية الفرد واجملتمع فقد وقف فيهما كل من التفسريين املاديني موقف التناظر،
فوكز التفسري الليربايل على دور الفرد –وإن مل يهمل دور اجملتمع إمهاال تاما -بينما ألغى
التفسري اجلديل دور الفرد وركز على دور اجملتمع.
ويبدو تركيز التفسري الليربايل على دور الفرد واضحا يف تتبعه لتواريخ احلكام واحدا إثر
واحد ،وتاريخ القواد العسكريني بصفة خاصة ،كما يتضح من عدد الرتاجم ،والرتاجم
الذاتية ،اليت حيفل هبا ذلك التاريخ .وتبدو أحداث التاريخ يف التاريخ الليربايل كأمنا هي
انعكاس إلرادات األشخاص البارزين من حكام وقواد ومفكرين ،أكثر مما هي سنن عاملة يف
حياة البشر ،وقدر رباين جيري من خالل تلك السنن ،ويبدو اجملتمع بصفة خاصة وكأمنا دوره
هو االنقياد إلرادات أولئك البارزين.
حقيقة إن كتاب الرتاجم يعنون بدور اجملتمع والظروف احمليطة به يف تكوين األفراد
البارزين فيه .ولكنك إن أنعمت النظر وجدت كأمنا دراسة اجملتمع وظروفه جمرد "حيلة فنية"
إلبراز ميالد "البطل" ..حىت إذا وقف البطل على قدميه استعد اجملتمع للتلقي واالنقياد!
وال ننسى بطبيعة احلال أن املعيار يف كل ما يسجله التفسري الليربايل هو كون الشيء قد
حدث بالفعل! ورمبا كان جم ال النقد الوحيد لتصرفات "البطل" هو أخطاؤه السياسية أو
احلربية ..أما املعيار األخالقي فهو ساقط من احلساب!
أما التفسري اجلديل فال يعنيه األشخاص! إنه يضع األشخاص مجيعا يف متحفه التارخيي
على أهنم "أمناط" لألطوار االقتصادية واألطوار التارخيية ..من أجل ذلك ال جتد فيه دراسة
لألفراد –ملوكا كانوا أو قوادا أو مفكرين -إال من خالل وجودهم الطبقي إن لزم األمر ،ومن
خالل حركتهم يف إطار الطور املادي أو الطور التارخيي ،حركة حتمية ال ميلكون أن يغريوا
شيئا فيها أو يغريوا موقفهم منها .وبذلك تفقد الشخصية الفردية كل معىن هلا وتصبح جمرد
جتسيد للفكرة أو للقانون!
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ويف جمال البحث النظري يلغي التفسري اجلديل دور الفرد ليربز دور اجملتمع ،فريسم حركة
التاريخ من خالل "الطبقة" ال من خالل الفرد على أساس فكرته املبدئية ،وهي أنه منذ
ظهور امللكية الفردية توجد دائما طبقة مالكة ،هي اليت متلك وحتكم وتشرع لصاحلها على
حساب الطبقة األخرى اليت ال متلك وال حتكم .مث يدور الصراع بني الطبقتني .وهذا الصراع
الطبقي هو الذي ينقل مراكز الثقل باستمرار ،وينقل خطى التاريخ ،وذلك بإبراز طبقة
جديدة مالكة كلما تطورت وسائل اإلنتاج ،وطبقة جديدة مستغَلة يدور بينهما صراع طبقي
جديد ..وهكذا دواليك حىت تصل البشرية إىل الشيوعية الثانية واألخرية ،فتستقر الدنيا،
ويبطل الصراع! (رمبا كذلك يتوقف التاريخ!).1
هذا من الوجهة النظرية ..يلغي دور الفرد ويثبت دور اجملتمع .أما يف احلقيقة فالتفسري
اجلديل ال يلغي دور الفرد ليربز دور اجملتمع ،بل يلغي دور الفرد واجملتمع مجيعا ،إذ يلغي دور
"اإلنسان" كله ليربز دور احلتمية املادية واحلتمية التارخيية ،وتسيريمها للفرد واجملتمع مجيعاً!
"فاإلنسان" يف التفسري اجلديل ليس هو الذي يعمل أو يتصرف ..إمنا ميلي عليه عمله
وميلي عليه تصرفه ،كما يقول اجنلز بصراحة" :تبدأ النظرية املادية من املبدأ اآليت :وهو إن
اإلنتاج وما يصاحبه من تبادل املنتجات هو األساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعي؛
فحسب هذه النظرية جند أن األسباب النهائية لكافة التغيريات أو التحوالت األساسية ال
جيوز البحث عنها يف عقول الناس ،أو يف سعيهم وراء احلق والعدل األزليني ،وإمنا يف
التغريات اليت تطرأ على أسلوب اإلنتاج والتبادل".
لذلك فإنه من العبث أن تبحث عن دور "اإلنسان" يف ظل التفسري اجلديل .ومع ذلك
فلنصدق –مؤقتا -أهنم يلغون دور الفرد ليثبتوا دور اجملموع! ولننظر كيف ميكن تفسري
التاريخ من خالل اجملموع وحده دون الفرد!
*

*

*

يف التفسري اإلسالمي ال يوضع الفرد واجملتمع موضع التقابل احلاد ،حبيث يصبحان
كأهنما معسكران متضادان كل ما يرضى أحدمها يغضب اآلخر ،مث حيدث الصراع بينهما ال
حمالة!
( )1ال يقولون هم إن التاريخ سيتوقف! بل يقولون إن الشيوعية ستحدث تعديالت وحتويرات يف داخل
نفسها ولكن عن غري طريق الصراع الطبقي الذي كان هو أداة التغيري خالل ألوف ال حتصى من السنني.
أما الواقع الذي شاهده الناس فهو اهنيار الشيوعية بكل ما كانت تدعيه وكل ما كانت تدعو إليه!
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كرب الفرد أكرب من حجمه
إمنا حيدث شيء من هذا يف إحدى حالتني :حني يُ ّ
احلقيقي ،وتوسع له دائرة "احلرية الشخصية " فيطمع يف مزيد من هذه احلرية ،وحيس يف
الوقت ذاته أن الذي مينعه من "حتقيق ذاته" على النحو الذي يشتهيه هو "اجملتمع" بتقاليده
وأفكاره وروابطه ،فيكره تلك الروابط وتلك التقاليد ،ويسعى إىل حتطيمها لينفلت من القيود
أكثر ..وتنتهي هذه احلالة –كما انتهت يف اجملتمع الغريب -إىل تفكيك اجملتمع وحل
روابطه ..ومع ذلك يوجد فيه من يسعى إىل مزيد من التفكيك –عامدا أو غري عامد-
1
فيقول كما قال سارتر يف إحدى مسرحياته "اجلحيم هو اآلخرون"
واحلالة الثانية حني يسحق كيان الفرد ،وتسلب منه كل حرياته :السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والفكرية ،مث يقال له إن هذا حيدث من أجل اجملموع! فيكره يف دخيلة نفسه
ذلك اجملموع الذي حيرم من أجله من مجيع حقوقه ،ومجيع حرياته .واحلقيقة أنه ال حيرم من
أجل اجملموع! فاجملموع حمروم مثله ما عدا أفراداً قليلية على رأسهم "زعيم أوحد" مقدس ،هم
الذين يف يدهم األمر والنهي والسلطان ،وباسم اجملموع يسحقون كيان كل فرد من أفراد
ذلك اجملموع! وباحلديد والنار واجلاسوسية حتكم هذه القلة جمموع الناس ،وتسحقهم حتت
أقدامها ،وتقول لكل واحد وهي تسحقه :إمنا نسحقك من أجل اجملموع!
أما يف غري هاتني احلالتني املتطرفتني ،فقد تقع بالفعل صراعات بني الفرد واجملتمع،
ولكنها ال تصل قط إىل صورة املعسكرين املتقابلني املتعاديني ،اللذين تتعارض مصاحلهما
دائما ،وال يلتقيان أبدا!
*

*

*

الفرد واجملتمع يف احلقيقة بنية حية واحدة مرتابطة متشابكة وإن وقع الصراع بينهما يف
بعض األحيان .فمن نفس الفرد نشأ اجملتمع .من رغبته يف االجتماع باآلخرين وأنسه هبم،
ومن حاجته إليهم كذلك.
وأيا كانت الضرورات اليت يقال إهنا أدت إىل نشأة اجملتمع األول فليست العربة بتلك
الضرورات! فلو مل تكن يف نفس الفرد رغبة وفرحة بلقاء اآلخرين ،ما كانت هذه الضرورات

( )1هذا هو عنوان املسرحية وخالصتها أن "بطل" املسرحية يظل يتعذب من أول املسرحية إىل آخرها بال
سبب على اإلطالق إال وجود آخرين حوله ،وهم ال يؤذونه وال يتعرضون له أدىن تعرض ،ولكن وجودهم
هو الذي يسبب له العذاب!
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لتنشئ اجملتمع ،بل كان البشر يهبطون إىل حالة التوحش ،ويعيشون كما تعيش الوحوش يف
الغاب ،كل كيان قائم بذاته ،وكل كيان عدو لكل كيان آخر..
بل إن من أنواع احليوان واحلشرات ملا يعيش مجاعات مجاعات ..1ومنها ما يعيش
ممالك منظمة أدق تنظيم ..2ومنها ما يعيش قبائل ذات مشيخات!..3
واإلنسان ،األرقى ،أوىل أن يعيش كذلك.
ولكن اإلنسان عجيب الرتكيب .فهو شعبتان ذواتا أصل واحد :شعبة فردية ،وشعبة
مجاعية .شعبة جتد راحتها يف "حتقيق الذات" ،يف الشعور بالفردية املتميزة ،ويف اخللوة أحيانا
بعيدا عن اآلخرين .وشعبة جتد راحتها يف االجتماع باآلخرين ،ولو مقابل التنازل عن بعض
احلقوق وبعض املشاعر وبعض األفكار ،وجتد أملا يف العزلة والوحدة ،ال يزيله إال االجتماع!
وبني هاتني الشعبتني يتنقل اإلنسان أبدا مبشاعره وأفكاره وسلوكه العملي .ومن هنا
يبدو متناقضا أو متأرجحا يف بعض األحيان ،يقف املوقف ويقف نقيضه ،أو يقف املوقف
وال يؤدي مقتضياته ،ألنه مشدود مبقتضيات املوقف اآلخر!
ولكنه يف قدر معني من هذه احلركة الدائمة قائم يف وضعه الطبيعي ،الذي خلقه اهلل
عليه ،ليؤدي مهمة اخلالفة يف األرض ،وال حيدث اخللل إال حني جينح بإحدى شعبتيه على
حساب األخرى  ،وغالبا ما يكون اجلنوح بالشعبة الفردية أكثر .وإن كان اجلنوح بالشعبة
اجلماعية حيدث عند النفوس الضعيفة اليت جتزع من احتمال التبعة ،فتستسهل اتباع اآلخرين.
واإلسالم يريب الشعبتني معا ،ويوازن بينهما ليمنع اجلنوح ،سواء كان اجلنوح هبذه
الشعبة أو تلك.
ويريب الفرد واجملتمع يف آن واحد.
وكل ذلك مبفتاح واحد ..ال إله إال اهلل .اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه!

( )1كالفيلة ،وقطعان املاشية.
( )2كالنمل والنحل.
( )3كالقردة.
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فعبادة اهلل الواحد ،اليت تعين –فيما تعين -اتباع املنهج الرباين ،1حتدث هذه املوازنة يف
داخل النفس بني الشعبة الفردية والشعبة اجلماعية ،وحتدث املوازنة كذلك بني الفرد واجملتمع،
فيحدث االنسجام والطمأنينة يف داخل النفس ،وحيدث مثل ذلك يف داخل اجملتمع بالقدر
الذي يطيقه البشر ،وحبسب درجة التزامهم مبا أنزل اهلل.
يعطي اإلسالم الفرد حقوقه ،ويوجب عليه واجباته ،وحيمله تبعة عمله فردا ال حيمل
أحد عنه شيئا ولو كان ذا قرىب ،فريسخ بذلك كله شخصيته الفردية .يصون دمه وعرضه
وماله .ويعطيه احلق يف امللكية الفردية .ويعطيه قدرا من حرية التصرف يف البيع والشراء
والتعامل مع اآلخرين .وجيعله يف الوقت ذاته مسئوال عن أعماله يف الدنيا واآلخرة .ويصله
بربه فردا ،يعبده ويناجيه ويدعوه ويتضرع إليه ويتطلع إليه ..فريبيه بذلك فردا قائما بذاته.
مث يوجهه إىل مشاعر احلب واألخوة مع اآلخرين ،والتعاون معهم على الرب والتقوى،
واألمر هلم باملعروف والنهي هلم عن املنكر ،وتقبل النصيحة منهم وهي أمر منهم باملعروف
أو هني منهم عن املنكر ..فريبيه بذلك فردا يف جمتمع.
ويوازن بذلك بني شعبتيه يف داخل نفسه..
مث يلزمه –فردا -بواجبات حنو ربه ،وحنو أسرته ،وحنو جمتمعه .ويلزم اجلماعة جمتمعة
بواجبات حنو رهبا وواجبات حنو كل فرد من أفرادها ،فيوازن بذلك بني الفرد واجملتمع.
ومفتاح اجلميع واحد ..اإلميان باهلل ..واتباع منهجه للحياة.
انظر إىل هذه التوجيهات لكل فرد مبفرده:
ِ
ِ
اْلص ِ
ال َوالَ
ك تَ َ
ك فِي نَ ْف ِس َ
(واذْ ُكر َّربَّ َ
ْج ْه ِر م َن الْ َق ْو ِل بِالْغُ ُد ِّو َو َ
ض ُّرعاً َوخي َف ًة َو ُدو َن ال َ
َ
ِ
ِ
ين) [سورة األعراف.]205 :
تَ ُكن ِّم َن الْغَافل َ
ك ِعب ِ
الد ِاع إِ َذا َد َع ِ
ادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ِ
يب َد ْع َو َة َّ
ان) [سورة البقرة:
(وإِ َذا َسأَلَ َ َ
ٌ
َ
يب أُج ُ
.]186
َّ ِ
َّ
ت لِغَ ٍد َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِ ٌير
س َّما قَ َّد َم ْ
ين َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللهَ َولْتَنظُْر نَ ْف ٌ
بِ َما تَ ْع َملُو َن) [سورة احلشر.]18 :
( )1اقرأ إن شئت "مفهوم ال إله إال اهلل" و"مفهوم العبادة من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".
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ع ُمثْ َقلَةٌ إِلَى ِح ْملِ َها َال يُ ْح َم ْل ِم ْنهُ َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن
(وَال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى َوإِن تَ ْد ُ
َ
ذَا قُ ْربَى) [سورة فاطر.]18 :
ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
اه ْم َو َع َّد ُه ْم
ض إَِّال آتِي َّ
صُ
الر ْح َم ِن َع ْبداً ،لََق ْد أ ْ
َح َ
(إِن ُك ُّل َمن في َّ َ َ
َع ّداًَ ،وُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة فَ ْرداً) [سورة مرمي.]95-93 :
"ال يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت ،وإن أساءوا أسأت ،ولكن
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس وإن أساءوا أال تظلموا".1
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.2
"كل املسلم على املسلم حرام .دمه ،وعرضه وماله".3
وانظر إىل هذه التوجيهات اجلماعية:
الدنْيا بِ ِ
(فَ لْي َقاتِل فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
اْلخ َرةِ) [سورة النساء.]74 :
ْحيَا َة ُّ َ
ين يَ ْش ُرو َن ال َ
َ
يل اللّه الذ َ
ُ ْ

(إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ) [سورة احلجرات.]10 :

ِ
ض يأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
ات بَ ْع ُ
(وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَ ْع ٍ َ ُ ُ
ِ
الصالَ َة َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َويُ ِطيعُو َن اللّهَ َوَر ُسولَهُ) [سورة التوبة.]71 :
ن
يمو َ َّ
َويُق ُ
"لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليضربن اهلل قلوب بعضكم ببعض".4
وانظر إىل التوجيهات املوجهة للجماعة وهي يف الوقت ذاته مطلوبة من كل فرد مبفرده:
ِ
ودها النَّاس وال ِ
َّ ِ
ْح َج َارةُ) [سورة
س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَاراً َوقُ ُ َ
ين َ
ُ َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
التحرمي.]6 :

( )1أخرجه الرتمذي.
( )2متفق عليه.
( )3رواه الرتمذي وقال حديث حسن.
( )4أخرجه البخاري.
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ِ
َّ ِ
ين بِال ِْق ْس ِط ُش َه َداء لِل ِّه َولَ ْو َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم أَ ِو
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ين) [سورة النساء.]135 :
ال َْوال َديْ ِن َواْلَق َْربِ َ
(وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل الل ِّه َج ِميعاً َوالَ تَ َف َّرقُواْ) [سورة آل عمران.]103 :
َ

ِ َّ ِ
ِ
آصةً) [سورة األنفال.]25 :
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
َ
(واتَّ ُقواْ ف ْت نَةً الَّ تُصيبَ َّن الذ َ

مث انظر حياة اجملتمع األول يف عهد الذروة ،لتعلم كيف خرج من جمموع هذه
تكون من أفراد متوازنني.
التوجيهات جمتمع متوازن ّ
*

*

*

يعىن التفسري اإلسالمي للتاريخ بالفرد واجملتمع كليهما يف ذات الوقت..
إنه يرصد تاريخ "األفراد املمتازين" وعلى رأسهم األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ،مث
العلماء الذين هم ورثة األنبياء ،ولكنه ال يرصدهم على اعتبار أهنم "أبطال" يوجه إليهم
اإلعجاب من قبل "اجلماهري" كما صنع "كارليل" يف كتابه "األبطال وعبادة البطولة" ووضع
يف مقدمة أبطاله حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم.1
إهنم أفراد ممتازون نعم ..ولكنهم يف ذات الوقت محلة "منهج" واإلشادة هبم ذات
شقني يف آن واحد :إشادة باملنهج الذي حيملونه إىل البشر –وهو املنهج الرباين -وإشادة
يأشخاصهم باعتبار أهنم أصفى املمثلني هلذا املنهج واملرتمجني عنه بصفاهتم النفسية
وسلوكهم الواقعي .ويف قمتهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،الذي وصفه ربه تعاىل بقوله:
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم) [سورة القلم .]4 :وقالت عنه عائشة رضي اهلل عنها "كان خلقه
(وإِنَّ َ
َ
2
القرآن" .
مث إهنم بامتيازهم هذا املتمثل يف املنهج الذي حيملونه ،ويف حتقيقهم للمنهج يف ذوات
أنفسهم ،كانوا ذوي أثر ضخم يف حياة البشرية ،هو أكرب أثر يف تاريخ البشرية كله.
من أجل هذا خيتفل هبم التفسري اإلسالمي للتاريخ ،ويسجلهم يف أوسع صفحاته.

( )1قدمه "بطال" لينفي عنه النبوة ومع ذلك ينخدع به كثري من الناس!
( )2أخرجه مسلم.
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ليست املسألة إذن بطولة –جمرد بطولة -وال عبادة بطولة ،كما يصفها كارليل ،ممثال يف
ذلك اجتاها رئيسيا للتفسري الليربايل ،إمنا هي "اهلداية" إىل اهلل ،وإىل منهجه يف احلياة ،أمثن ما
يقدم للبشر يف حياهتم وأشد ما يؤثر يف مصريهم.
ولكن هنا وقفة مع التفسري اإلسالمي ،حىت وهو يربز الفرد املمتاز ،ويشيد بامتيازه..
إنه ال يكتفي بتقدمي صورته الفذة وتسليط األضواء عليها من أجل إثارة اإلعجاب
فحسب ،أو اإلعجاب واحلب فحسب ،أو اإلعجاب واحلب والتوقري فحسب.
إن أبرز نقطتني حيتفل هبما التفسري اإلسالمي مها :روعة حتقيق النيب للمنهج يف ذات
نفسه ،وروعة جهادة لتحقيق املنهج يف جمتمع من الناس.
املنهج يف احلالني نقطة ارتكاز.
والفرد املمتاز –وهو هنا النيب -واجملتمع املمتاز -الذي ينشئه النيب -مها التجسيد احلي
للمنهج يف واقع احلياة ،وكالمها موضع اهتمام عظيم يف التفسري اإلسالمي للتاريخ.
ودور اجملتمع الذي يهتم به التفسري اإلسالمي ،ليس جمرد التأثر بشخصية الفرد املمتاز،
أو التأثر بأفكاره ومبادئه ،إمنا هو حتويل ذلك إىل واقع .وهو عملية إجيابية ضخمة ،ختتلف
اختالفا رئيسا عن جمرد التأثر أو احلب أو اإلعجاب أو التوقري.
يشيد التفسري اإلسالمي بشخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومناقبه الشريفة،
وعظمة شخصيته ،وجهاده الفذ .ويشيد يف الوقت ذاته باجملتمع الذي أنشأه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،ألنه من خالل هذا اجملتمع قام اإلسالم مبهمته يف األرض ،وكان ما كان من
أثره يف حياة البشرية.
وخبصوص القضية اليت أنشأنا من أجلها هذا الفصل من الكتاب نقول :إن الفرد
واجملتمع كليهما يكتبان التاريخ .ال الفرد املمتاز مبفرده ،وال اجملتمع مبفرده .إمنا هو القائد،
واجملتمع بقيادة القائد ،كالمها ركن أساسي يف صناعة التاريخ!
يقول تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم:
(هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم) [سورة األنفال-62 :
ينَ ،وأَلَّ َ
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
َ
َُ
.]63
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وهي إشارة ذات داللة ..بل دالالت..
ِ
ب لَ ُك ْم) [سورة آل عمران:
يقول تعاىل يف غري هذا املوضع( :إِن يَ ُ
نص ْرُك ُم اللّهُ فَالَ غَال َ
 .] 160فيقرر سبحانه أن من ينصره اهلل ال يغلب ،فحني يقول اهلل لنبيه صلى اهلل عليه
َّ ِ
ص ِرهِ) فهذه وحدها تكفي للداللة على أن النصر قد كتب للنيب
ي أَيَّ َد َك بِنَ ْ
وسلمُ ( :ه َو الذ َ
صلى اهلل عليه وسلم ،فال يغلبه أحد من الكفار ،ومعىن ذلك هو التمكني له ولدينه صلى
اهلل عليه وسلم.
(هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ين) فهنا
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
ولكن اإلشارة ذات الداللة هي قوله تعاىلَ َ ُ :
إشارة وإشادة باملؤمنني ،الذين أيد اهلل هبم رسوله (صلى اهلل عليه وسلم) وهي يف الوقت ذاته
إشارة وإشادة بدور "اجملتمع" يف إحراز النصر والتمكني هلذا الدين ،وأن هذه سنة من سنن
اهلل :أن يكون هناك مؤمنون جماهدون متآلفون متحابون يكونون ستارا لقدر اهلل ،فينفذ اهلل
هبم قدره.
ويقول تعاىل عن هذا "اجملتمع" الذي أصبح "أمة":
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
( ُكنتم َخي ر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن
َ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ُْ َْ
بِالل ِّه) [سورة آل عمران.]110 :
فيربز دور األمة وواجباهتا ،ويبني كيف تكتب التاريخ.
لقد كانت هذه األمة اليت أخرجها اإلسالم ورباها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
عينه ،هي اليت خلفت الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف رسالته ،وهي اليت فتحت األرض،
وفتحت القلوب لإلسالم ،بتحقيقها املنهج الرباين يف ذات نفسها ،وبدعوهتا إىل اهلل،
وجبهادها يف سبيل اهلل ..وذلك هو نصيبها يف كتابة التاريخ.
وظلت هذه األمة متارس املنهج الرباين –وإن تزحزحت عن بعض قيمة ومبادئه –قرونا
متوالية ،فكتب بذلك صفحات جميدة يف التاريخ البشري .وملا زاد احنرافها ،مع قلة األفراد
املمتازين –من العلماء والدعاء واملربني واملوجهني -لتذكريها ،وردها إىل الطريق ،ظلت
صفحتها يف التاريخ تنحسر رويدا رويدا حىت كادت خترج من التاريخ!
ولكن الصحوة اإلسالمية ذات داللة واضحة ..إن األمة ما زال هلا دور تؤديه يف
التاريخ ،لنفسها وللبشرية كافة كما كان دورها من قبل.
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وخالصة القول أنه يف األمة املؤمنة –أمة العقيدة -يقوم الفرد واجملتمع كالمها بنصيبه يف
كتابة التاريخ.
فإذا جتاوزنا األمة املؤمنة –أمة العقيدة -ونظرنا يف تاريخ اجلاهليات ،جند األمر قد
اختلف نوعا من االختالف ،سببه األول هو سلبية "اجلماهري".
وحقيقة إن "اجلماهري" فيها –دائما -قدر من السلبية ،حىت يف أمة العقيدة .ولقد
كانت هذه السلبية يف أمة العقيدة هي اليت تسببت يف االحنراف التدرجيي هلذه األمة عن
طريق اهلل املستقيم ،حىت صارت يف النهاية إىل ذلك الغثاء الذي حذرها منه رسول اهلل.
والذي ضرب اهلل بين إسرائيل مثال لألمة اإلسالمية لكي حتذر الوقوع فيما وقعوا فيه ،ولكنها
وقعت يف هناية األمر ،فأصابتها سنة اهلل اليت ال تتبدل وال حتايب وال جتامل .وحمور السنة هو
حتقيق املنهج الرباين يف واقع األرض أو اختاذه "تراثا" يدرس وال يطبق:
ِ
ض َه َذا اْل ْدنَى َويَ ُقولُو َن
ف ِمن بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
(فَ َخلَ َ
اب يَأ ُ
ْخ ُذو َن َع َر َ
ْف َوِرثُواْ الْكتَ َ
ِ
ْخ ُذوهُ أَلَ ْم يُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِهم ِّميثَا ُق الْكتَ ِ
اب أَن الَّ يِ ُقولُواْ
ض ِّمثْ لُهُ يَأ ُ
َسيُ ْغ َف ُر لَنَا َوإِن يَأْتِ ِه ْم َع َر ٌ
ِ
َِّّ ِ
ِ
ْح َّق َو َد َر ُسواْ َما فِ ِيه َو َّ
ين يَتَّ ُقو َن أَفَالَ تَ ْع ِقلُو َن) [سورة
َعلَى اللّه إِالَّ ال َ
الد ُار اْلخ َرةُ َخ ْي ٌر للذ َ
األعراف.]169 :
ولكن يظل الفارق بني أمة العقيدة واألمة اجلاهلية أن "الدين" تبعة ،وال يزال يذكر
اإلنسان بربه ،وبواجبه حنو ربه ،ويضبط سلوكه بنوع من الضوابط ،تأخذ يف اجملتمع املؤمن
صورة "تقاليد" أصوهلا مستمدة من تعاليم الدين .فيظل ذلك اجملتمع متماسكاً مدة أطول،
مستعصيا على الفساد واالحنالل والذوبان مدة أطول.
وقد تعرض اجملتمع اإلسالمي –أو األمة اإلسالمية -لنكبات وكوارث وضربات وفنت،
لو تعرضت هلا أي أمة جاهلية -أي غري ذات عقيدة صحيحة يف اهلل -لذابت وتالشت إىل
غري رجعة .ففي حربني اثنتني تعرضت هلما أوروبا خالل ربع قرن احنل من أخالقها وقيمها
شيء كثري ،وتكونت فيها عصابات من األطفال واملراهقني تقتل وتسرق وتنهب وتكسر
قيود اآلداب واألخالق ،بينما القوة املادية واحلربية والسياسية والعلمية والتكنولوجية قائمة ال
تزال ..فما بال لو خاضت أوروبا الظروف اليت خاضتها األمة اإلسالمية خالل أربعة عشر
قرنا ،ووقع هلا من النكبات واحلروب والفنت ما وقع هلا ماذا كان يتبقى منها؟ ومع ذلك كله
تقوم يف األمة صحوة تبشر باخلري!...
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ومهما يكن من أمر األمة اإلسالمية وأحواهلا فمما ال شك فيه أن العقيدة عنصر
متاسك يف األمة تفتقده األمم اجلاهلية ،فيكون استسالمها للفساد أشد ،ووقوع "مجاهريها"
حتت ضغط الطغيان املفسد أكرب.
وهنا خيتلف التفسريان املاديان يف نظرهتما إىل قضية الفرد واجملتمع..
فأما التفسري الليربايل فهو أميل –كما أسلفنا -إىل تفسري التاريخ من خالل األفراد
املتميزين ،وامليزة هنا ال تقتضي األفضلية ،فقد يتميز الفرد جبربوته وطغيانه كما كان لويس
السادس عشر الذي قال" :أنا الدولة والدولة أنا" L Etat, c est moi. Je suis I
 ..Etatوكما كان نابليون ،وكما كان هتلر..
وأما التفسري اجلديل فهو يفسره من خالل الطبقة ،والصراع الطبقي ،وال يعرتف بأثر
للفرد املتميز ،سواء كان متميزا يف اخلري –كاألنبياء والدعاة واملصلحني -أو متميزا يف الشر،
كالطغاة كلهم على مدار التاريخ.
بل يزعم التفسري اجلديل أن صالح من كان صاحلا من األفراد املتميزين ،وشر من كان
شريرا منهم إن هو إال انعكاس للطور االقتصادي الذي يظهر فيه أولئك األفراد وملكاهنم
الذي يكونون فيه من احلتمية التارخيية!
وهم بطبيعة احلال ال يعرتفون بالنبوات والوحي ،فيسقطون أثر األنبياء يف توجيه
البشرية ،ويغمضون أعينهم عنهم ،كأمنا حني يغمضون أعينهم ميحون وجودهم من التاريخ!
وملا كان حممد صلى اهلل عليه وسلم ودينه أصلب وأعظم وأوضح وأبقى من أن يغمضوا
عيوهنم عنه ،فإهنم مل جيادلوا يف وجوده ،ولكنهم راحوا يتمحلون يف حماولة تفسري اإلسالم
حبسب قوانني التفسري املادي للتاريخ ،فتخبطوا ،وسيظل ظهور اإلسالم يف الوقت الذي
ظهر فيه ،وما حواه من القيم واملبادئ أكرب حتد لذلك التفسري.
على أن الذي يهمنا يف القضية يف مقامنا احلاضر هو أمر الفرد واجملتمع ،وأيهما الذي
يكتب التاريخ.
ح قيقة األمر أن الفرد واجملتمع كليهما يشرتكان يف كتابة التاريخ ،ولكن اشرتاك اجملتمع
ليس إجيابيا بالضرورة يف كل حالة بالنسبة لألمم اجلاهلية ..إمنا تظهر إجيابيته يف الثورات اليت
قامت هبا اجلموع ضد الطغيان والظلم ،بصرف النظر عما يردده التفسري اجلديل من أن الثورة
الناجحة ال تكون إال حني تتهيأ ظروفها املادية واالقتصادية ،فتصبح حتمية تارخيية .فإمنا
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نتحدث هنا عن الثورة يف ذاهتا بصرف النظر عن جناحها أو إخفاقها ..فال شك أن الثورة
حركة إجيابية من جانب اجلماهري ،وال يغض من قيمة هذه احلقيقة أن الثورة تتجمع دائما
حول فرد ممتاز أو جمموعة من األفراد املمتازين يقودون الثورة ويوجهوهنا .فالعربة بتحرك
اجلماهري يف النهاية واستجابتهم –بإجيابية -لنداء الفرد املمتاز.
أما يف غري حاالت الثورة ..أي يف حاالت االستكانة لالستغالل والطغيان والظلم –
وهي احلاالت الغالبة يف حياة األمم اجلاهلية ،حىت الدميقراطية -1فاجلماهري يف حالة سلبية،
والذي يطغى على السطح هو الفرد املمتاز ..أو الطبقة املمتازة ..سواء!
وال ختتلف النتيجة بالنسبة لللسنة الربانية ..فاجلماهري السلبية مسئولة عن النتائج اليت
حتدث نتيجة سلبيتها ،وليس كوهنا مظلومة معفيا هلا من املسئولية يف الدنيا واآلخرة سواء.
(إِ َّن الَّ ِذين تَوفَّاهم الْمآلئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين
ُْ
َ ْ
ْ
َ َ ُُ َ
ض َعف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِي اْل َْر ِ
َّم
ض اللّه َواس َعةً فَ تُ َهاج ُرواْ ف َيها فَأ ُْولَ ئ َ
ك َمأ َْو ُ
ض قَال َْواْ أَلَ ْم تَ ُك ْن أ َْر ُ
اه ْم َج َهن ُ
ال والنِّساء والْ ِولْ َد ِ
ض َع ِفين ِمن ِّ ِ
َو َس ْ ِ ِ
ان الَ يَ ْستَ ِطيعُو َن ِحيلَةً َوالَ
الر َج َ َ َ
اءت َمصيراً ،إالَّ ال ُْم ْستَ ْ َ َ
ك َع َسى اللّهُ أَن يَ ْع ُف َو َع ْن ُه ْم َوَكا َن اللّهُ َع ُف ّواً غَ ُفوراً) [سورة النساء:
يَ ْهتَ ُدو َن َسبِيالً ،فَأ ُْولَ ئِ َ
.]99-97
والذي ورد يف اآليات بشأن اهلجرة هو مالبسة خاصة باألمة املسلمة بعد قيام الدولة
املسلمة يف املدينة ،وسقوط العذر عمن بقي يف أرض الكفار ومل يهاجر إىل األرض
اإلسالمية حبجة االستضعاف .ولكن البشر كلهم مسئولون يوم القيامة -من بلغته دعوة
الرسل منهم -عن سكوهتم عن الظلم األكرب الواقع عليهم من حتكيم غري شريعة اهلل ،بسبب
عدم إمياهنم بالرسل الذين أرسلوا إليهم ،وعدم جهادهم ليكون الدين هلل:
صيرةٌ ،ولَو أَلْ َقى مع ِ
ِِ ِ
(بَ ِل ِْ
اذ َيرهُ) [سورة القيامة.]15-14 :
ََ
نسا ُن َعلَى نَ ْفسه بَ َ َ ْ
اإل َ
فاالستضعاف الذي يتتبعه التفسري اجلديل ويفسر من خالله التاريخ ،هو أمر واقع يف
اجملتمع اجلاهلي الذي ال حي ّكم شريعة اهلل ،ولكنه ليس حتمية تارخيية كما يزعم ذلك التفسري
فلو أهنم آمنوا واتقوا لتغري حاهلم:
( )1الدميقراطية يف حقيقتها –كما بينا يف كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" -مسرحية مجيلة تبدو فيها
اجلماهري كأمنا هي اليت حتكم بالفعل! ومن وراء املسرحية ومن خالهلا حتكم الرأمسالية –أو حيكم اليهود-
ويعبثون بآدمية اجلماهري!
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َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواْل َْر ِ
ض َولَ ِكن
ات ِّم َن َّ
(ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
اهم بِ َما َكانُواْ يَ ْك ِسبُو َن) [سورة األعراف.]96 :
ن
ذ
َخ
أ
ف
ْ
َ
َك َّذبُواْ َ َ ُ
ويف مجيع األحوال سلبا أو إجيابا ،يشرتك الفرد واجملتمع يف كتابة التاريخ ،من خالل
السنن الربانية اليت جيري هبا قدر اهلل يف األرض ويتحرك من خالهلا "اإلنسان"!

منرب التوحيد واجلهاد

()156

حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

الثابت والمتطور
في حياة البشرية
مل تدع لوثة التطور جماال يف الفكر الغريب دون أن تصل إليه .وكان من بني تلك
اجملاالت جمال التاريخ ،وكال التفسريين الغربيني قد أخذ من تلك اللوثة بنصيب.
والذي يهمنا هنا –من بني القضايا الكثرية اليت تثار يف هذا اجملال -قضية ثبات الفطرة
يقوم
البشرية ،وما يرتتب عليها من ثبات القيم اليت حتكم حياة اإلنسان ،وثبات املعيار الذي ّ
به إجنازه يف األرض.
لقد كانت فكرة التطور –كما بينا يف غري هذا الكتاب 1-صدمة عنيفة للفكر األورويب
الكنسي الذي كان يتصور الثبات يف كل شيء :يف الكون واحلياة واإلنسان ..يف السياسة
واالقتصاد واالجتماع ...يف األخالق والفكر والسلوك.
مث مرت بأوروبا منذ الثورة الصناعية أحداث وتغريات يف بنية اجملتمع كله ،استغلها
املستغلون لتوسيع فكرة التطور وإدخاهلا يف كل جماالت احلياة ،وكان اهلدف األكرب ألولئك
املستغلني هو حتطيم بقايا الدين واألخالق والتقاليد ،وإنشاء جمتمع جديد مقطوع الصلة
بالدين ،والزعم بأن هذا هو اجملتمع "املتطور" الذي هو –حبكم تطوره -أفضل من كل ما
سبقه من جمتمعات التاريخ!.2
وكان ال بد من خلخلة معايري التاريخ ،لكي ال حيكم على هذه اللوثة باإلدانة!
فلو بقي الدين واألخالق من معايري احلكم على اإلجناز البشري وتقوميه ،فأي حكم
ميكن أن يصدر على هذا اجملتمع املقطوع الصلة بالدين واألخالق؟!
ال بد إذن من خلخلة تلك املعايري ونبذها ،ووضع فكرة التطور بدال منها ،لكي ميكن
احلكم على هذا اجملتمع املنحل املفكك املنتكس بأنه أفضل جمتمعات التاريخ!
وقد كان!
( )1راجع إن شئت فصل "العلمانية" يف كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".
( )2راجع "دور اليهود يف إفساد أوروبا" يف الكتاب نفسه.
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فالتقط كل من التفسريين املاديني اخليط ،ونسج منه تفسريا للتاريخ يسقط "لقيم" من
اعتباره ،أحدمها –التفسري الليربايل -يصور اإلنسان حيوانا متطورا بال زيادة ،واآلخر –
اجلديل -يرجع به مسافة أطول فريده إىل الطني ،إىل املادة حىت قبل أن تدب احلياة يف ذلك
الطني ،مث يضيف إليه قدرا من "التطور" ال خيرجه قط من قبضة الطني!
وهذان مها التفسريان اللذان تفسر هبما أوروبا التاريخ ..ال يفرتقان كثريا إال يف املسافة
اليت أراد كل منهما أن ينكس إليها اإلنسان لكي يبعده ،أو يبعد عنه الدين واألخالق!
*

*

*

وما بنا هنا أن نناقش هذه اللوثة ،فقد ناقشناها يف غري موضع ..ولكننا وحنن نوجه
اخلطاب للمسلمني ،ندعوهم إىل كتاب التاريخ من زاوية الرصد اإلسالمية ،ال بد أن نلم
إملامة سريعة 1بقضية الثابت واملتطور يف حياة البشرية ،ألهنا قضية ميكن بالفعل أن تثري بعض
الشبهات يف بعض األذهان عند تناول التاريخ البشري.
إن احلياة البشرية تتغري باستمرار ،وخاصة يف العصر األخري ..يف قرن واحد من الزمان
اخ تلفت على وجه التقريب كل وسائل احلياة ،واختلفت كثري من صورها ..فما بالنا إذا
وسعنا املسافة الزمنية أكثر ،فاستعرضنا تاريخ البشر منذ سكناهم يف الكهوف إىل دوراهنم
حول األفالك مبركبات الفضاء ،املتحدى منها وغري املتحدى.2
هل هناك –مع هذا التغري الدائم -شيء ثابت يف حياة البشرية؟ وإن كان هناك يف
احلياة البشرية أمور ثابتة وأخرى متغرية فما العالقة بني الثابت واملتطور؟ أم ليست هناك
عالقة ،وكل منهما يسري يف اجتاه؟
يقوم به
إن هذه القضية وثيقة الصلة بتفسري التاريخ ،ألهنا تتصل مباشرة باملعيار الذي ّ
يقوم به
اإلجناز البشري خالل التاريخ ..هل لكل عصر معايريه؟ أم أن هناك معيارا واحداً ّ
"اإلنسان" يف مجيع العصور؟ وإذا ثبتنا املعيار فكيف نقيس ما يتغري يف حياة الناس؟ وكيف
نفاضل بني قوم وقوم يف األمور املتغرية ،إذا مل تدخل املتغريات يف املعيار؟!

( )1تناولت املوضوع بالتفصيل يف كتاب "التطور والثبات يف حياة لبشرية".
( )2كان الصرروخ الذي احرتق بعد ثوان من إطالقه يسمى "املتحدي! "Challenger
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تلك هي القضية اليت نريد أن نعرضها يف هذه العجالة ،وتلك هي صلتها بعلم
التاريخ..
*

*

*

إن حياة اإلنسان قد تغريت وال شك كثريا منذ اإلنسان األول إىل عصرنا احلاضر ،وهي
عرضة ملزيد من التغيري يف املستقبل حىت يرث اهلل األرض ومن عليها ..ولكن ما الذي تغري
على وجه التحديد :اجلوهر أم الصورة؟
إذا بدأنا بالقضية األساسية األوىل وهي تكوين اإلنسان من قبضة من طني األرض
ونفخة من روح اهلل ،وتأثري هذا االزدواج الذي كان يف النشأة األوىل يف كون اإلنسان ذا
طريقني اثنني ال طريق واحد ،وكونه قادرا على التمييز بني الطريقني واختيار أحدمها ..وهي
القضية اليت يقوم عليها يف احلقيقة تفسري التاريخ وتقومي منجزات اإلنسان ..فما الذي تغري
يف هذه القضية ،بل ما الذي ميكن أن يتغري؟!
الذي تغري يف احلقيقة هو ظهور نظريات "علمية" زائفة تريد أن تلغي أثر النفخة العلوية
يف تكوين اإلنسان ،وترده إىل مرتبة احليوانية –وإن تطور! -أو ترده إىل مرتبة املادة –وإن
تطورت -وتضع -أو حتاول أن تضع -تفسريا حلياته على هذا األساس!
ولكن الواقع الذي نشاهده يف كل حلظة أن اإلنسان يتصرف بطريقة خمالفة للحيوان
وخمالفة للمادة..
فإذا قلنا –جدال -إن احليوان املتطور ،أو املادة املتطورة ،يتصرفان على هذا النحو
"اإلنساين" فقد وجب إذن أن خنصص هلذا احليوان املتطور –أو تلك املادة املتطورة -معايري
"إنسانية" وتفسريا "إنسانيا" منذ اللحظة اليت دخل فيها مرتبة اإلنسانية ،بصرف النظر عن
ماضيه السحيق ،الذي قد يبلغ بضعة آالف املاليني من السنني!!
ومنذ أصبح اإلنسان إنسانا فقد كان هذا حاله وهذا ديدنه :له طريقان ،وله القدرة
على التمييز بني الطريقني واختيار أحدمها .ومن مث كان ألعماله معيار أخالقي مالزم ،ناشئ
من طبيعته اإلنسانية ،وليس مفروضا عليه من خارج نفسه.
وتلك من القضايا الرئيسية يف تفسري التاريخ.
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فإذا اتفقنا على هذا القدر فقد بقيت مشكلة أخرى هي ثبات املعايري اخللقية ذاهتا
وعدم تغريها أو "تطورها" كما تزعم النظريات املادية التطورية ..وأمها ما جتادل فيه تلك
النظريات هو الفوضى اجل نسية املعاصرة ،وحماولة إعطائها شرعية "أخالقية"! والقول بأن
الزواج واألسرة ليسا من الفطرة..
فدوركامي حياول أن يؤصل الفوضى ال بالنسبة للوقت احلاضر فحسب ،بل تارخييا
كذلك!" :وقد أراد بعضهم تفسري نشأة كل من الدين والزواج واألسرة على هذا النحو (أي
أهنا من الفطرة) ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية يف اإلنسان".1
والتفسري اجلديل يربط بني األسرة وضوابطها اخللقية وبني امللكية الفردية ومبدأ
"االستغالل" البغيض! فإذا ألغيت امللكية الفردية من جهة ،واستقلت املرأة اقتصاديا من
جهة أخرى فقد احنل هذا القيد البغيض ،قيد الزواج واألسرة ،وأصبحت عالقات اجلنسني
حرة بال عوائق ..وأصبحت هذه هي "األخالق" املتطورة ،اليت تناسب "املادة املتطورة" –أي
اإلنسان!-يف النظام الشيوعي!
وأما التفسري الليربايل فإنه –على طريقته يف إقرار األمر الواقع ما دام قد وقع بالفعل!-
ال خيتلف كثريا عن التفسري اجلديل ،على األقل يف القول بأن استقالل املرأة االقتصادي قد
أدى إل حتلل عالقات األسرة وحرية العالقات اجلنسية –كما سبق من كالم ول ديورانت –
وأن هذه هي "أخالقيات" العصر الصناعي املتطور!
نقول –بصرف النظر عن هذا اجلدل كله -إن الفوضى القائمة اليوم ليست شيئا
"جديدا" "متطورا" كما يصوره أصحاب األغراض ..فقد مرت على البشرية موجات إثر
موجات من الفساد اخللقي ،ال تفرتق عما هو قائم اليوم ،إال يف سعة املساحة فحسب!
وحىت "الشرعية" فقد أعلن مزدك شرعية الفساد قبل الشيوعية بقرون متطاولة ،وعلى ذات
األسس "العلمية!" اليت أقامتها عليها الشيوعية!!
ويف كل مرة فشا هذا الفساد كانت نتيجته واحدة ..ألن سنن اهلل ال تتغري وال تتبدل.

( )1دوركامي ،قواعد يف علم االجتماع ،ترمجة الدكتور حممود قاسم ومراجعة الدكتور السيد حممد بدوي،
ص.173
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والذين يكفرون باهلل ورسله ال يصدقون أن هلل سننا ال تتبدل! وال يصدقون أن اهلل
سيعاقبهم على خمالفة أوامره ،ألهنم حيسبون أهنم ما داموا هم ال يؤمنون باهلل فهو غري موجود
حقيقة ،أو غري قادر على الوصول إليهم!! وصدق اهلل العظيم:
ِ
السماو ِ
ات َوالنُّ ُذ ُر َعن قَ ْوٍم الَّ
ات َواْل َْر ِ
ض َوَما تُغْنِي اْليَ ُ
(قُ ِل انظُُرواْ َماذَا في َّ َ َ
يُ ْؤِمنُو َن) [سورة يونس.]101 :
فقد كانت مصيبة "اإليدز" وحدها كافية لرد الزائغني عن الطريق إىل اهلل ،وتذكريهم
بقدرته عليهم سبحانه ..ولكنهم ال يرعوون:
(والَ ي ز ُ َّ ِ
ِ
صنَ عُواْ قَا ِر َعةٌ أ َْو تَ ُح ُّل قَ ِريباً ِّمن َدا ِرِه ْم َحتَّى
َ ََ
ين َك َف ُرواْ تُصيبُ ُهم بِ َما َ
ال الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اد) [سورة الرعد من اآلية.]31 :
يع
ْم
ل
ا
ف
ل
خ
ي
ال
ّه
ل
ل
ا
ن
إ
ّه
ل
يَأْتِ َي َو ْع ُد ال
َ َُْ ُ َ َ
فإذا مضينا خطوة أخرى يف البحث عن الثابت واملتطور يف احلياة البشرية فإننا نسأل:
ما الذي تغري يف دوافع اإلنسان ،إذا كان تكوينه "اإلنساين" حقيقة مقررة ،بصرف النظر عن
منشئه يف املاضي السحيق؟
هل تغري حبه للحياة وحرصه عليها؟ هل تغري ميله إىل اجلنس اآلخر؟ هل تغريت رغبته
يف "امللك" ويف "السيطرة" ويف "إثبات الذات"؟ ويف "االجتماع باآلخرين"؟ ويف "االمتداد"
عن طريقة الذرية؟ هل تغريت رغبته يف التعرف على الكون املادي من حوله ،وحماولة تسخري
طاقاته لتحسني حياته وتزيينها واالستزادة من متاع احلياة الدنيا؟
ات ِمن النِّساء والْبنِين والْ َقنَ ِ
الشهو ِ
(زيِّ َن لِلن ِ
اطي ِر
َّاس ُح ُّ
ُ
َ َ َ َ َ َ
ب َّ َ َ
اع الْحياةِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْح ْرث ذَل َ
ك َمتَ ُ َ َ
س َّوَمة َواْلَنْ َعام َوال َ
َوالْفضَّة َوالْ َخ ْي ِل ال ُْم َ
عمران.]14 :

ال ُْم َقنطَرِة ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب
َ
ُّ
الدنْيَا[ )...سورة آل

ما الذي تغري يف دوافع اإلنسان األصيلة اليت حتركه للعمل والنشاط يف األرض ليقوم
بعمارهتا لتحقيق مهمة اخلالفة اليت خلق من أجلها؟
نعم ..تغريت "صورة" األداء..
وحني تغريت صورة األداء تغريت مظاهر احلياة..
تقوم النفوس بدوافعها األصية أم بصورة األداء هلذه الدوافع؟
ولكن هل ّ
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نضرب مثال أو أمثلة..
دافع القتال من الدوافع األصيلة يف النفس البشرية ،خلقه اهلل ليتم من خالله التدافع
الذي حيفظ األرض من الفساد ..وهو يأخذ اجتاهني اثنني حسب "عقيدة" صاحبه:
(الَّ ِذين آمنُواْ ي َقاتِلُو َن فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
يل الطَّاغُ ِ
ين َك َف ُرواْ يُ َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
وت)
َ
َ َ ُ
يل اللّه َوالذ َ
[سورة الساء.]76 :
وكان القتال يف القدمي يدور بالسهم والرمح والسيف وما أشبه ..وصار اليوم باملدافع
والدبابات واملصفحات والقنابل الذرية والنووية ،وما ميكن أن جيد يف املستقبل من أدوات
الدمار..
فما الذي تغري؟!
وهل تغريت دوافع القتال حني تغريت أدواته؟ أم ال يزال املوقف كما كان منذ أول
حلظة :إما قتال يف سبيل اهلل وإما قتال يف سبيل الطاغوت يتخذ صورا شىت من االستعباد
والظلم والعدوان واالستغالل؟!
وكانت معلومات الناس عن الكون املادي ضئيلة للغاية ،وسيطرهتم على البيئة ضئيلة
للغاية ..ولكن يف قلوهبم شوقا دائما ملزيد من املعرفة بذلك الكون ،ومزيد من السيطرة على
فجر الذرة ،واستخلص حمتوياهتا ،وصارت البيئة
البيئة ..وظل هذا الشوق يدفع اإلنسان حىت ّ
طيعة بني يديه لتحقيق رغباته.
فما الذي تغري؟!
هل اكتفى اإلنسان مبا حقق من علم ،ومبا حقق من سيطرة على البيئة؟ أم ال يزال
ذلك الشوق الكامن يف قلبه يدفعه إىل املزيد؟
حقيقة إن العلم الذي حصل عليه حقق له قدرا من السيطرة مل يكن حيكم به..
فصارت ضغطة زر تدير له آله تقوم جبهد مئات من العمال ،أو تنقل إليه أنباء العامل وهو
جالس يف مقعده ،أو حتمله إىل الفضاء..
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ولكن هذا كله كان "أحالما" بشرية فتحقق يف عامل الواقع ..وال شك أن حتققه قد
حفزه إىل أحالم جديدة حياول حتقيقها .ولكن هل خرج عن كيانه وعن دوافعه؟ هل حتول
إىل خلق آخر؟
قد خييل لإلنسان يف اجلاهلية املعاصرة أن تغريا جذريا قد حل به ،هو االستغناء عن
اهلل ،شعورا منه بأنه قد بلغ أقصى الغاية يف حتقيق ذاته ،أو كما يقولون هم :لقد شب
اإلنسان عن الطوق ،ومل يعد يف حاجة إىل وصاية اهلل!
فهل هذا األمر جديدا حقاً! أم أنه قدمي قدم اإلنسان؟ تأمل قوله تعاىل:
( َك َّال إِ َّن ِْ
استَ ْغنَى) [سورة العلق.]7-6 :
نسا َن لَيَطْغَى ،أَن َّرآهُ ْ
اإل َ
وكان اإلنسان اجلاهلي القدمي يسرتق أخاه اإلنسان بقوة عضالته .فيستعبده ليزرع له
األرض وهو مسرتيح ،وهو فوق ذلك مسيطر ،فيحقق نزعتني خبيثتني يف آن واحد :نزعة
السيطرة ونزعة االستيالء على جهد اآلخرين بأقل من املقابل املستحق لذلك اجلهد..
و"تطور" اإلنسان تطورا هائال خالل عشرين قرنا من الزمان أو أكثر..
مث استحدث نوعا جديدا من الرق يسمونه االستعمار االقتصادي أحيانا ،ويسمونه
أحيانا بأمساء أخرى ،خالصته أن الدول القوية تسيطر على اقتصاديات الدول الضعيفة،
فتجعلها تنتج هلا اخلامات اليت حتتاج إليها بأرخص األسعار ،وتأخذها هي لتصنعها مث تبيعها
بأغلى األسعار ،وتفرض على الدول الضعيفة بشىت الوسائل أن تشرتيها بتلك األسعار..
فما الذي تغري؟!
حقيقة إن الصورة الساذجة القدمية لالسرتقاق قد اختفت ،ومل تعد العضالت هي
وسيلة االسرتقاق ..ولكن هل تغريت يف اإلنسان اجلاهلي احلديث هاتان النزعتان اخلبيثتان:
نزعة السيطرة ،ونزعة االستيالء على جهد اآلخرين ،بأقل من املقابل املستحق للك اجلهد؟
*

*

*

تلك قصة اإلنسان يف األرض..
تغريت صورة حياته مئات املرات خالل التاريخ ..ولكن نفسه من الداخل مل تتغري..
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وحني زعمت الشيوعية أن نزعة امللكية الفردية ليست نزعة فطرية وأهنا قد استحدثت
يف نفس اإلنسان نتيجة اكتشاف الزراعة ،ومتلك األرض الستغالهلا يف الزراعة ،وأن الشيوعية
قد "غريت" تلك النزعة فردهتا إىل أصلها اجلماعي الذي كانت عليه يف املشاعية البدائية قبل
ظهور امللكية الفردية ..حني زعمت ذلك ردت عليها حقائق الواقع ،إذ تدهور اإلنتاج
الزراعي يف روسيا يف ظل امللكية اجلماعية حىت أصبحت روسيا تشرتي القمح –بانتظام -من
أمريكا!!
كال! مل يتغري شيء يف البناء الداخلي لإلنسان ،مع كل التغري الضخم الذي حدث يف
مظاهر احلياة!
يقول رينيه دوبو يف كتابه "إنسانية اإلنسان":
"عاش رجل "كروما غنون" يف أكثر أحناء أوروبا قبل حوايل ثالثني ألف سنة ،قبل قيام
الزراعة وحياة القرية بفرتة طويلة ،ومع أنه كان صيادا بصورة رئيسية كان –على ما يظهر-
مشاهبا لنا جسما وعقال .فأدواته وأسلحته تناسب حجم أيدينا اآلن .وفنه يف كهوفه يثري
مشاعرنا .والعناية اليت كان يوليها لدف ن موتاه تكشف أنه شاركنا بشكل ما باالهتمام بنهاية
اإلنسان وآخرته .وكل أثر مدون من آثار إنسان ما قبل التاريخ يوفر شواهد أخرى للفكرة
القائلة إن اخلواص األساسية للجنس البشري مل تتغري منذ العصر احلجري.1
لذلك ال تتغري القيم الثابتة اليت حتكم اجلانب الثابت من كيان اإلنسان!
*

*

*

ولكن هل معىن هذا أن نسقط كل ما تغري من مظاهر احلياة اإلنسانية من معيار التقومي
الذي نقوم به إجنازات اإلنسان ،حبجة أن بناءه الداخلي مل يتغري ،ومن مث ال بد أن يكون
التقومي بالقيم الثابتة اليت تتوقف عليها "إنسانية اإلنسان" ال مبظاهر حياته املتغرية؟
كال! ال نقصد ذلك!

( ) 1رينيه دوبو ،إنسانية اإلنسان ،ترمجة د .نبيل صبحي الطويل ،طبع مؤسسة الرسالة بريوت ،الطبعة
األوىل سنة  ،1979ص.71
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فلو عثرنا اليوم على إنسان ما زال يعيش يف الكهف ،يصطاد احليوان لطعامه بالرمح أو
السهم ،ويطهوه يف موقد بدائي ،أو ال يعرف كيف يطهوه ..ويلبس قطعة من اجللد حول
منطقته ..فسنقول على الفور إنه متأخر.
ذلك أنه قد ختلف يف جانب من اإلجناز املطلوب منه يف جمال اخلالفة وعمارة األرض،
استطاع أقرانه من البشر أن يقوموا به ،فأصبح هو متخلفا عنهم ،لوجود نقص يف جانب من
كيانه ،جعله يقصر يف اللحاق بأولئك األقران.
ولكننا لو اكتشفنا من معايشتنا لذلك اإلنسان أنه يعرف إهله احلق ،ويعبده عبادة
صادقة ،ويلتزم بالفضائل اإلنسانية فال يظلم وال يعتدي ،ويعامل الناس باللطف واملودة ،وإذا
عرض موجب للتعاون قام يتعاون معهم ويبذل جهده ال يريد من الناس جزاء وال شكورا،
ورأيناه ال يستأثر وحده بالطعام بل يبحث عن إنسان حمتاج فيشركه يف طعامه ،مث يقوم
فيشكر اهلل على أن مكنه من أداء خدمة إلنسان آخر.
هل تظل نظرتنا إليه كما كانت عندما رأيناه للوهلة األوىل قبل أن نعرف أفكاره
ومشاعره وطريقة سلوكه؟!
أم يتغري امليزان؟
وحني يتغري امليزان فهل نغض الطرف متاما عن النقص الذي ملسناه أول مرة؟ أم نقول:
إنه رجل فاضل كرمي عاقل متزن نبيل املشاعر ،ولكن يلزمه أن يغري ما فيه من التخلف،
ليصبح على مستوى العصر الذي يعيش فيه؟!
وهذا مثال جديل متخيل بطبيعة احلال ،مبالغ فيه من طرفيه للتوضيح .ولكن القضية
اليت يعرضها قضية حقيقية ،حتتاج إىل حسم من كاتب التاريخ :أيهما األثقل يف امليزان:
جانب القيم الثابتة؟ أم جانب املظاهر املتغرية ،مع التسليم بأن كال منهما مطلوب ،وكال
منهما له وزنه يف التقومي األخري..
ولكي تتضح الصورة ،ويسهل احلسم يف القضية ،سنأخذ املثال املقابل متاما من
اجلاهلية املعاصرة.
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هذا إنسان قد هبط لتوه من الصاروخ العائد من الفضاء ..لقد حقق جمدا عظيما
لإلنسان يغزو الفضاء ،و"حتدى" كل العوائق اليت كانت متنع اإلنسان من االنطالق.1
وحني هبط إىل األرض كانت "صديقته" يف انتظاره لتهنئه بالنصر العظيم الذي حتقق
على يديه ..إهنما مل يتزوجا ألهنما ال يعرتفان بالزواج ،ويعتربانه قيدا سخيفا على حريتهما ال
معىن له .هي تعمل .مستقلة اقتصاديا .ليست يف حاجة إىل من يعوهلا ..لذلك فهي متنح
صديقها صداقة حرة .مبحض إرادهتا .صحيح أنه ليس أول صديق هلا ..وقد ال يكون آخر
صديق ..ولكنه –اآلن -هو صديقها املختار ..وهو من جانبه كذلك ..ليست هذه أول
صديقة له ..وقد ال تكون آخر صديقة ..ولكنها –اآلن -صديقته املختارة.
عنده مبلغ من املال ،أودعه يف البنك ليحصل على فوائده ..مل يقف ليسأل نفسه
يوما :هل الربا طريق مشروع الستثمار املال؟ صحيح أن البنك الذي يعطيه الفائدة قد ربح
أكثر منها من إقراض مبلغه ومبلغ غريه إىل احملتاجني الستثماره ..ولكن من ميلك البنك؟ ما
نتائج تراكم املال يف يد الفئة القليلة اليت متلك معظم أسهمه؟ ما تأثري هذا املال املرتاكم يف
السوق االقتصادية؟ سوق العمالت العاملية مثال؟ ما تأثريه يف توجيه وسائل اإلعالم؟ وهذه
الصور العارية يف الصحافة أو التليفزيون ،وهذه األغاين التافهة ،واملسرحيات اهلابطة واألفالم
املثرية؟ أي هدف يقصد منها؟ ومن الذي يدير السياسة حني تغرق "اجلماهري" يف هذا اللهو
العابث الذي تبثه وسائل اإلعالم؟ وملصلحة من يف النهاية؟
مث ..إذا حبرب قد أعلنت ..ولقد جندته الدولة ليذهب إىل ميدان القتال بعد أن
شحنت وسائل اإلعالم مشاعر الناس ضد "العدو" الذي يستحق اإلبادة والتأديب ..مل
يقف ليسأل نفسه ،هل هذه احلرب حق أم باطل؟ حلساب من تدار؟ هذه األرواح اليت
ذهب إلزهاقها ..هل تستحق اإلزهاق بالفعل؟ ..أم إهنا قامت حلقها املغتصب ،فذهب هو
"لتأديبها" جزاء متسكها حبقها املشروع؟
انتهت احلرب وعاد منتصرا ..لقد أثبتت بالده قوهتا وانتصرت على عدوها مبا متلك من
وسائل التدمري الوحشي ،وهو مسرور بطبيعة احلال ،بنجاته من املوت أوال ،وبنصر بالده
ثانيا ،مل يهتز ضمريه حلظة واحدة للقتلى الذين قتلتهم بالده ،وال املشردين الذين شردهتم،
فالقومية اليت يعتنقها –اليت غذهتا يف نفسه مناهج التعليم ووسائل اإلعالم -قد علمته أن
"مصلحة" بالده فوق مصاحل البالد كلها ،وهي اليت هلا االعتبار كله ،ومصاحل األمم األخرى
( )1أشرنا من قبل إىل الصاروخ الذي انفجر بعد ثوان من إطالقه وكان حيمل اسم "املتحدي" وال ندري
بالضبط من أو ماذا كان يتحدى؟!
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ال وزن هلا وال اعتبار ..لقد قام النزاع فانتصر األقوى ،واألقوى هو األصلح ،وهو صاحب
احلق يف البقاء..
مل جيد صديقته ..لقد تعرفت يف أثناء غيابه على صديق آخر ..تركت له رسالة تعلنه
فيها بانتهاء ما كان بينهما من عالقة ..أحزنته الصدمة ..ذهب إىل "علب الليل" ليغرق
أحزانه ..واحتاج إىل قدر أكرب من اخلمر لينسى ..ليهرب من نفسه ..إنه ينسى بالفعل،
ولكنه يفيق أكثر كآبة ،وأكثر حاجة إىل اهلروب من الظالم الذي ميأل جنبيه ..يريد أن يغرق
يف مرح جمنون ..ال يريد أن يفكر ..ال يطيق أن يفكر ..ويف أي شيء يفكر؟ ما أتفه احلياة!
إهنا ليست ذات معىن ..إهنا عبث مفض إىل الفناء!
هل هناك شيء بعد الفناء؟..
ألي شيء يعيش اإلنسان؟
أوه ..دعنا من التفكري! فلنعمل جبد لنكسب أكرب قدر من النقود ..مث لننفق ما
حصلناه من النقود ..ولنحاول أن نستمتع إىل أقصى حد 1Enjoy yourself ..وليكن
بعد ذلك ما يكون!
تلك قصة متخيلة بطبيعة احلال ،ولكن وقائعها –متفرقة أو متجمعة -حتدث ملاليني
من البشر يف الغرب ..يعيشون "التطور"! كل مظاهر حياهتم قد تطورت مع تطور العلم،
والتكنولوجيا ،وتطور "املفاهيم" املتعلقة باإلنسان ،وغاية وجوده ..يعملون بدأب وجلد
إلنتاج أكرب قدر من اإلنتاج املادي "املتطور" ..وأفئدهتم هواء! خاوية من كل القيم احلقيقية
اليت تتحقق هبا "إنسانية" اإلنسان ،واليت اختص هبا منذ أخذ صورته اإلنسانية املتميزة.
وما وزهنم يف التاريخ؟ ...بل قبل أن نسأل عن وزهنم نسأل عن حاهلم ..ما حصيلة
"التطور" الذي يعيشونه أو يعيشون فيه؟
فأما عدد غري قليل منهم فسل عنه مصحات األمراض العقلية ،والعيادات النفسية،
وسجالت اجملرمني ،بنسب تقول إحصائياهتم ذاهتا إهنا آخذة يف االزدياد.

( ) 1أي متع نفسك! وهي كلمة شديدة اجلريان على ألسنة األوالد والبنات يف أمريكا خاصة!
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وعدد آخر فسل عنه يف مكان غريب جدا ولكن له داللته يف قياس درجة "السعادة"
اليت يعانيها املتطورون ..هو "مكاتب" البحث عن الشاردين من أهلهم وأصدقائهم
والشاردات ،تلك املكاتب اليت تأخذ "املواصفات" وتقوم بالبحث لقاء أجر معلوم..
وأرقب الباقني –أو غالبيتهم -يعملون كاآلالت بالنهار ،وينطلقون كاحليوانات يف
الليل ،يف املراقص واحلانات وعلب الليل ونوادي التفاهة أو نوادي اجملون.
واآلن ما وزهنم يف التاريخ؟
ال نقول إهنم أصفار يف ميزان التاريخ ..فهذا اجلهد الدائب الذي يبذلونه يف التعرف
على الكون املادي ،واستغالل طاقاته يف تيسري احلياة لإلنسان ،هو جزء من مهمة اخلالفة
اليت خلق هلا اإلنسان .وهلذا ال ميكن إسقاطه من احلساب.
وهذا التنظيم العبقري للحياة ،الذي ييسر بدوره استغالل طاقات الكون املادي
لإلنسان ،هو جزء من مهمة اخلالفة فال ميكن إسقاطه من احلساب.
والتكنولوجيا املتطورة وأثرها "يف السيطرة على البيئة" جزء من مهمة اخلالفة ال ميكن
إسقاطه من احلساب..
وتلك هي "املتغريات" النافعة يف حياة اإلنسان املعاصر.
ولكننا نقول –كما قلنا من قبل -إن هذه األمور كلها ،بغري القيم اليت ينبغي أن
تصاحبها ،خفيفة الوزن جدا يف امليزان الذي يقوم به إجناز "اإلنسان"!
مث إهنا وحدها –بغري القيم اليت ينبغي أن تصاحبها -عرضة ألن تدمر اإلنسان يف
النهاية ،بعد أن تقدم له النفع فرتة من الزمن .هي الفرتة اليت يقدرها اهلل يف اإلمالء للظاملني
قبل أن يدمر عليهم.
قبل:

وجييء التدمري بقدر من اهلل ،ولكن جيري قدر اهلل من خالل أعمال البشر كما بينا من

ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
(ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا
َّاس ليُذي َق ُهم بَ ْع َ
سبَ ْ ْ
اد في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن) [سورة الروم.]41 :
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فمن هذه األدوات النافعة ذاهتا حيدث الفساد يف األرض ،حني تقوم وحدها بغري القيم
اليت ينبغي أن تصاحبها .ألهنا تؤدي إىل الرتف ،وتؤدي إىل الرتهل ،وتؤدي إىل الفتنة مبتاع
احلياة الدنيا والتكالب عليه ،فيحدث الصراع املدمر يف حياة الناس..
من أجل ذلك فإن القيم الثابتة هي األثقل وزنا يف ميزان التاريخ ،وهي اليت ترجح الكفة
أو جتعلها تطيش ..أما املتغريات فمع أهنا ذات وزن ،ومع أهنا مطلوبة ،ومع أهنا من املقومات
احملسوبة يف التقومي ،فإهنا ليست هي اليت ترجح الكفة أو جتعلها تطيش.
ويف حلظة معينة ،حني جييء التدمري بقدر من اهلل يكون وجودها وعدمها سواء!
ِ َّ ِ
(أَفَلَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َكانُوا أَ ْكثَ َر
ض فَ يَنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِم ْن ُه ْم َوأَ َش َّد قُ َّوةً َوآثَاراً فِي ْاْل َْر ِ
ض فَ َما أَ ْغنَى َع ْن ُهم َّما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن ،فَ لَ َّما َجاءتْ ُه ْم
رسلُهم بِالْب يِّ نَ ِ
ات فَ ِر ُحوا بِ َما ِعن َد ُهم ِّم َن ال ِْعل ِْم َو َحا َق بِ ِهم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَ ْه ِزئُون ،فَ لَ َّما
ُُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يمانُ ُه ْم لَ َّما
ين ،فَ لَ ْم يَ ُ
ْسنَا قَالُوا َ
َرأ َْوا بَأ َ
ك يَن َفعُ ُه ْم إ َ
آمنَّا بالله َو ْح َدهُ َوَك َف ْرنَا ب َما ُكنَّا به ُم ْش ِرك َ
ك الْ َكافِ ُرو َن) (غافر-82 :
َّت اللَّ ِه الَّتِي قَ ْد َخلَ ْ
ت فِي ِعبَا ِدهِ َو َخ ِس َر ُهنَالِ َ
ْسنَا ُسن َ
َرأ َْوا بَأ َ
.)85
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كلمة في الختام
هذه الكلمة موجهة إىل املؤرخ املسلم الذي يتصدى لكتابة التاريخ البشري من زاوية
الرصد اإلسالمية.
إن كثريا من "املثقفني" سينكرون هذا العمل من أساسه..
سينكرونه بادئ ذي بدء ألهنم مل يتعودوه!
وسينكرونه ألن أوروبا –اليت تثقفوا على فكرها ،وصارت مرجعهم يف كل أمر -مل
تذكره يف مراجعها ،ولن توافق عليه يف املستقبل! فهي ال توافق على تأريخ يضع تارخيها يف
"اجلاهليات" ،وال تأريخ يضع أجمادها اليت تعتز هبا يف ذيل القائمة ،وال تأريخ ال جيعل أوروبا
حمور التاريخ!
وإذا انتظر املؤرخ املسلم حىت يعرتف بعمله أولئك "املثقفون" أو تعرتف بعمله أوروبا،
فينتظر كثريا ..وقد ينتظر دون جدوى!
إمنا على املؤرخ املسلم أن يعمل باقتناعه ،ال برأي الناس فيه ،ولو كان الناس هم
املثقفني ..أو هم الغربيني!
واقتناع املسلم –مؤرخا أو غري مؤرخ -مستمد من منهجه الرباين ،املبني يف كتاب اهلل
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
وحني يكتب املؤرخ املسلم تاريخ البشرية من زاوية الرصد اإلسالمية فلن تتغري على يديه
وقائع التاريخ –كما أشرنا أكثر من مرة يف البحث -إمنا الذي سيتغري هو تفسري التاريخ،
وتقومي اإلجناز البشري ،ومها العربة احلقيقية من دراسة التاريخ.
*

*

*

سيقول "املثقفون" إن هذا التفسري رجعي ألنه يستمد معايريه من الدين واألخالق ،وقد
رفضت أوروبا كال املعيارين وومستهما بالرجعية!
وسيقولون إنه تفسري غري موضوعي وغري علمي ألنه خاضع لتوجيه الدين!
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وسيقولون إنه متعصب ضيق األفق ،ألنه ال يزن البشرية مبيزان واحد ،ويفرق بني الناس
على أساس عقيدهتم ،وقد ألغت "الدميقراطية" الفوارق بني البشر مبا يف ذلك فارق الدين،
ورفضت "الشيوعية" أن تقوم التفرقة بني البشر على أساس الدين!
وسيقولون إن هذا التفسري سيعزلنا عن العامل ،ألنه سيجعل لنا عملة خاصة غري اليت
يتعامل هبا اآلخرون!
*

*

*

فأما أوروبا ،ورفضها معيار الدين واألخالق ،فهي حرة فيما تصنع بنفسها .ولكن
املسلم ال ميلك أن يتخذ معيارا غري املعيار الرباين ،مث يزعم بعد ذلك أنه ما زال حمافظا على
إسالمه.
إهنا مسألة من صميم عقيدته :هل كالم اهلل صادق ،سبحانه ،أم حيتمل غري الصدق؟
وهل كالمه ملزم ،سبحانه ،أم جمرد "رأي" أو "وجهة نظر" ميلك املسلم أن يتخذ رأيا غريه أو
وجهة نظر غريه!
والتفسري اإلسالمي للتاريخ –كما قلنا -هو يف ذاته اجتهاد بشري ميكن أن خيطئ
ويصيب ،كاجتهاد الفقهاء يف استنباط األحكام من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،وميكن أن ختتلف فيه وجهات النظر كما ختتلف وجهات النظر بني الفقهاء ،أما
"املعيار" فليس بشريا .وال ميلك البشر –بعلمهم احملدود ،وقصور نظرهتم ،وتأثرهم بأهوائهم-
أن يضعوا هم املعيار من عند أنفسهم .إمنا يضعه اخلالق املدبر ،اللطيف اخلبري ،صاحب
األمر يف الدنيا واآلخرة:
ْق َواْل َْم ُر) [سورة األعراف من آية.]54 :
(أَالَ لَهُ الْ َخل ُ

َّ
سى أَن تُ ِحبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواللّهُ
َ
سى أَن تَ ْك َرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْي ٌر ل ُك ْم َو َع َ
(و َع َ
يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن) [سورة البقرة من آية.]216 :
فإذا قال اهلل إن هذا هو اخلري وذاك هو الشر ،فال ميلك البشر من عند أنفسهم أن
يقولوا إن لنا رأيا آخر يف األمر .وحني يقولون ذلك –وهم يقولونه – فهم يتحملون وزرهم،
أما املسلم فشأنه أنه يلتزم مبا قضى اهلل ورسوله:
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ضى اللَّهُ ورسولُهُ أَمراً أَن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ِم ْن
(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ََ ُ ْ
َ
َ
ُُ
أ َْم ِرِه ْم) [سورة األحزاب.]36 :

ِِ
ِ
ين إِذَا ُدعُوا إِلَى اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَ ْي نَ ُه ْم أَن يَ ُقولُوا َس ِم ْعنَا
(إنَّ َما َكا َن قَ ْو َل ال ُْم ْؤمن َ
ك ُه ُم ال ُْم ْف ِل ُحو َن) [سورة النور.]51 :
َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
*

*

*

أما قضية "املوضوعية" و"العلمية" فقد سبق أن أشرنا إليها يف فصل "معيار اإلجناز
البشري" ،وقلنا إن أوروبا تنزع العلمية واملوضوعية عن دينها –وهي حرة يف ذلك.
إن املسلم ال يعرف شيئا أكثر موضوعية وال أكثر علمية من دينه املنزل من عند اهلل.
وهو يتعامل مع دينه هبذا اليقني يف كل أمر من أمور العقيدة ،وأمور احلياة ،وأمور
الفكر.
ويقينه هذا ليس تسليما أعمى ،فإمنا هنى عن التسليم األعمى ،ودعى إىل التفكري،
واالقتناع بعد التفكري:
ِ
ِ ٍ
ادى ثُ َّم تَتَ َف َّك ُروا) [سورة سبأ:
وموا لِلَّ ِه َمثْ نَى َوفُ َر َ
(قُ ْل إِنَّ َما أَعظُ ُكم بَِواح َدة أَن تَ ُق ُ
.]46
ِ
َّ ِ
ِ
ص ّماً َوعُ ْميَاناً) [سورة الفرقان:
ين إِذَا ذُِّك ُروا بِآيَات َربِّ ِه ْم لَ ْم يَخ ُّروا َعلَْي َها ُ
َ
(والذ َ
.]73
(أَفَ َال يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفالُ َها) [سورة حممد.]24 :
ُ

(أَفَالَ ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
ند غَْي ِر الل ِّه لََو َج ُدواْ فِ ِيه ا ْختِالَفاً َكثِيراً) [سورة
ْ
ْ َْ
َ ُ
النساء.]82 :
ِ
ك ُمبَ َار ٌك لِّيَ َّدبَّروا آيَاتِِه َولِيَتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاْلَلْبَ ِ
اب) [سورة ص.]29:
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
(كتَ ٌ
اب أ َ
َ
ُ
وهو جيد من مصداق املوضوعية والعلمية يف آيات األحكام –اليت يدور حوهلا الفقه
اإلسالمي -ما يدهش العقل البشري من دقته وإحكامه وإحاطته ومشوله .وجيد من مصداق
املوضوعية والعلمية يف اإلشارات إىل اآليات الكونية ما يكشف عنه علم البشر جيال بعد
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جيل ،وقد كشف علم األجنة يف السنوات األخرية عن أمور واردة يف كتاب اهلل أذهلت
العلماء الذين اطلعوا عليها فآمن منهم من فتح اهلل بصريته ،وقالوا إن هذه املعلومات مل تكن
معلومة للبشر قبل عشر سنوات فقط فكيف بأربعة عشر قرنا؟!
كذلك جيد املسلم مصداق املوضوعية والعلمية يف اآليات اليت تتحدث عن سنن اهلل
يف احلياة البشرية ،وهي هي حمور التفسري اإلسالمي للتاريخ.
فإذا قالت أوروبا عن دينها إنه غري موضوعي وغري علمي ..فلتقل ،أما املسلم فقد تعلم
املوضوعية وتعلم العلمية من هذا الدين! ويشهد التاريخ أن احلركة العلمية الكربى –اليت
تعلمت منها أوروبا املنهج التجرييب يف البحث العلمي -كانت من منجزات هذا الدين ،ومل
تكن األمة اإلسالمية –قبل إسالمها -أمة علم ،وال أمة موضوعية ،فصارت كذلك حني
اعتنقت اإلسالم ومارسته بشموله وموضوعيته وعلميته يف كل جوانب احلياة.
*

*

*

كذلك أشرنا إىل دعوى التعصب يف فصل "معيار اإلجناز البشري"..
إننا لسنا واضعي املعيار الذي يفرق بني البشر على أساس العقيدة ،ويفرق بني تاريخ
البشر يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة على األساس ذاته .إن واضع املعيار هو اهلل سبحانه
وتعاىل:
(هو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم فَ ِمن ُكم َكافِر وِمن ُكم ُّم ْؤِمن واللَّهُ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير) [سورة
َ
ْ
َ َ
ٌ َ
ْ ٌ َ
َُ
التغابن.]2 :
والذي قال إن تاريخ املؤمنني خيتلف عن تاريخ الكفار يف الدنيا واآلخرة هو اهلل
سبحانه وتعاىل:
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواْل َْر ِ
ض َولَ ِكن
ات ِّم َن َّ
(ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
اهم ب َما َكانُواْ يَ ْكسبُو َن) [سورة األعراف.]96 :
َك َّذبُواْ فَأ َ
َخ ْذنَ ُ

ش ُرهُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى) [سورة
ضنكاً َونَ ْح ُ
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َشةً َ
(وَم ْن أَ ْع َر َ
َ
طه.]124 :
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َّ ِ
ِ
ين َك َفرواْ َوَك َّذبُواْ بِآيَاتِنَا
اي فَالَ َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َنَ ،والذ َ
(فَ َمن تَب َع ُه َد َ
اب النَّا ِر ُه ْم ِف َيها َخالِ ُدو َن) [سورة البقرة.]39-38 :
أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
أما الدميقراطية اليت تزعم أهنا ألغت فوارق الدين ،وأما الشيوعية اليت ترفض أن يقوم
التفريق بني البشر على أساس الدين ،فلتصنع هذه وتلك ما شاءت ..إهنا ال متلك شيئا من
أمر الناس يف الدنيا وال اآلخرة! إمنا الذي ميلك أمر الناس كله يف الدنيا واآلخرة فهو الذي
صنفهم هذا التصنيف ..والذي قرر وجود التفرقة –ووجوب التفرقة -بني املؤمنني وبني
الكافرين.
والتفرقة قائمة بالفعل يف ظل الدميقراطية والشيوعية فال ختدعنا الالفتات!
كيف تعامل أوروبا الدميقراطية –الصليبية -املسلمني يف كل األرض؟ فكيف ختدعنا
الالفتات؟
وكيف يشوه املستشرقون –الذي تنتجهم الدميقراطية -التاريخ اإلسالمي؟! فكيف
ختدعنا الالفتات؟!
وغري املستشرقني من كتاب التاريخ :فيشر ،وويلز ،وتوينيب وغريهم ..أي يضعون التاريخ
اإلسالمي يف كتاباهتم عن تاريخ العامل؟ فكيف ختدعنا الالفتات؟!
إن واقع الدميقراطية غري مزاعمها ..وإن تعامل تلك الدميقراطية املزعومة مع اإلسالم
واملسلمني يف كل األرض هلو الشاهد على أن دعوى عدم التفرقة على أساس العقيدة هي
جمرد دعوى ال ظل هلا من احلقيقة.
ومع ذلك فإن وضع اجلاهلية األوروبية يف مكاهنا يف التفسري اإلسالمي للتاريخ ،ليس
ثأرا منهم! وليس معاملة باملثل! فقد أمرنا اهلل بالعدل معهم ،وأال جيرمنا شنآهنم على عدم
العدل:
ت ِْلَ ْع ِد َل بَ ْي نَ ُك ُم) [سورة الشورى.]15 :
(وأ ُِم ْر ُ
َ

ِ
َّ ِ
ين لِل ِّه ُش َه َداء بِال ِْق ْس ِط َوالَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوٍم
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
(يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى) [سورة املائدة.]8 :
َعلَى أَالَّ تَ ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُه َو أَق َْر ُ
إمنا هو االلتزام بأمر اهلل دون تعصب ودون شنآن.
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فحني يقول تعاىل يف كتابه املنزل:
(أَفَح ْكم ال ِ ِ ِ
َح َس ُن ِم َن الل ِّه ُح ْكماً لَِّق ْوٍم
ْجاهليَّة يَ ْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
ُ َ َ
.]50

يُوقِنُو َن) [سورة املائدة:

ال يدع لنا خيارا يف األمر .فكل حكم غري حكم اهلل فهو حكم اجلاهلية .وكل قوم يف
األرض ال حيكمون مبا أنزل اهلل فهم يف اجلاهلية حىت خيرجوا منها بتحكيم شريعة اهلل.
وحني نضع تاريخ أي أمة –يف القدمي أو احلديث -ال حتكم شريعة اهلل يف مكاهنا يف
تاريخ اجلاهليات ،فليس من عندنا نصنع ذلك ،وال منلك أن نصنع غريه حني نلتزم ياملنهج
الرباين ،ونسمي األشياء مبا مساها به اهلل.
وأما الشيوعية اليت تزعم أهنا ترفض متييز الناس حبسب عقائدهم ،فلنذكر هلا أمرين
يفسران حقيقة موقفها:
األمر األول كتاب ألفه لينني بعنوان "حل املشكلة اليهودية" قال فيه :إنه طاملا كان
هناك دين ومتدينون ،فسيظل يشري الناس إىل اليهود على أهنم يهود ،ويظل يقع متييز جمحف
عليهم ،واحلل الوحيد للمشكلة اليهودية هو إلغاء الدين كله ،وعدم التمييز بني البشر على
أساس الدين .وعندئذ تستطيع األقلية اليهودية أن تعيش بسالم دون أن يقع عليهم متييز
جمحف!
فلينظر "املسلمون" حلساب من يلغي الشيوعيون الدين! ولينظروا يف الوقت ذاته إىل
حقيقة تارخيية هي إبادة أربعة ماليني مسلم على يد ستالني ...ألهنم مسلمون!
أما األمر الثاين فهو حقيقة تارخيية أخرى وقعت عام 1948م ،حني أنشئت الدولة
اليهودية القائمة على أساس ديين واضح ال لبس فيه ،فقد اعرتفت هبا أمريكا يف منتصف
الليل بتوقيتنا احمللي ،وبعد عشر دقائق من اعرتاف أمريكا كانت روسيا ثاين دولة يف العامل
تعرتف بالدولة القائمة على أساس الدين.
فلينظر "املسلمون" حلساب من توضع املبادئ والشعارات يف الشيوعية ،وحلساب من
تنقض املبادئ والشعارات وقت اللزوم!
واملسلم ال يستمد معايريه من موقف هؤالء القوم أو أولئك القوم ..إمنا يستمد معايريه
من اإلسالم.
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*

*

*

بقيت قضية العزلة عن العامل بسبب التعامل بعملة خاصة غري العملة اليت يتعامل هبا
بقية الناس.
وجزء من هذه القضية صحيح بال شك .فالعملة اإلسالمية عملة خاصة من صنع اهلل
سبحانه وتعاىل ،بينما بقية العمالت من صنع البشر:
ِ
َحسن ِمن الل ِّه ِ
ِ
ص ْب غَةً َونَ ْح ُن لَهُ َعابِدو َن) [سورة البقرة.]138 :
(ص ْب غَةَ اللّه َوَم ْن أ ْ َ ُ َ
أما العزلة –إن حدثت ،وهي صعبة احلدوث يف عاملنا املعاصر -فمن الذي يفرضها؟
ملاذا يفرض علينا أن نرتك عملتنا اخلاصة ،ونتعامل بعملة القوم ،وال يقبل القوم منا أن
تكون لنا عملتنا اخلاصة كما هلم هم عملتهم اخلاصة؟
من املتعصب إذن؟
وال شك أن وضع املسلمني هو الذي حيكم القضية..
فيوم كانت للمسلمني قوة سياسية وقوة حربية وقوة مادية ..ويوم كانت هلم دولة
مسموعة الكلمة ممكنة يف األرض ..كان للمسلمني عملتهم اخلاصة ،يعرتف هبا العامل كله
راضيا أو كارها ،وجتري يف األرض أمرا واقعا ،ويشرتيها من يشرتيها ،ويدعها من يدعها،
ولكن ال جيرؤ أحد على عدم االعرتاف هبا..
فلما حادوا عن طريق اهلل ،وجرت عليهم السنن الربانية اليت ال تتبدل وال حتايب أحداً
من البشر ،زال التمكني الرباين عنهم ،وصاروا غثاء كغثاء السيل ..مث فرض األعداء عليهم
عملتهم ،فتعاملوا هبا كأهنا عملتهم اخلاصة!
واهلل مل خيرج هذه األمة لتكون ذيال للبشرية ،وإمنا لتكون يف موضع القيادة والريادة
والشهادة:
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
(وَك َذلِ َ
َ
َش ِهيداً) [سورة البقرة.]143 :
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ولقد أثرت اهلزمية الضخمة يف نفوس املسلمني حني هزمهم أعداؤهم وهم غثاء كغثاء
السيل ال جذور له متسكه يف الدوامة ،فنسوا مهمتهم اليت أخرجهم اهلل هلا ،وصاروا ذيال
لألمم ،بل صاروا يلهثون وراء الذيل ،يطلبون من العامل أن يتعطف عليهم بقبول هلاثهم وراءه
حىت يلحقوا بالركب!
ولكن اهلل يقول للمؤمنني ،حىت يف هزميتهم:
ِِ
ِ
ين) [سورة آل عمران.]139 :
َ
(والَ تَ ِهنُوا َوالَ تَ ْح َزنُوا َوأَنتُ ُم اْلَ ْعلَ ْو َن إن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
وحنن يف هذا البحث ال خناطب املنهزمني الذين فقدوا ذاتيتهم ،والذين حيسبون أن
أقصى ما يغنمونه من غنم يف احلياة الدنيا أن تعرتف هبم اجلاهلية املعاصرة ،وتسمح هلم
باللهاث خلفها ،وال تطردهم من حميطها..
إمنا خناطب الذين اسرتدوا ذاتيتهم بالفعل ،وعرفوا مكاهنم الذي أخرجهم اهلل ليكونوا
فيه ..وعرفوا أن هذا الدين هو احلق ،وما خاله باطل فاستمسكوا باحلق ،ومل تفتنهم كثرة
اخلبيث:
ك َكثْ رةُ الْ َخبِ ِ
(قُل الَّ يَ ْستَ ِوي الْ َخبِ ُ َّ
يث فَاتَّ ُقواْ الل َّه يَا أ ُْولِي
يث َوالطيِّ ُ
ب َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ َ
اْلَلْبَ ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن) [سورة املائدة.]100 :
*

*

*

كتابة التاريخ البشري من زاوية الرصد اإلسالمي ضرورة الزمة لألمة اإلسالمية ،وليست
نافلة ميكن إسقاطها أو االستغناء عنها ،وليست كذلك عمال هامشيا يقوم به بعض الناس
لتزجية أوقات الفراغ ..فراغ األمة اإلسالمية!
إنه ضرورة لتوحيد الشخصية املسلمة ،وعدم متزيقها بني دراسة ودراسة ،وبني منهج
ومنهج ،وبني اجتاه واجتاه..
إننا نعيش اليوم بشخصية مزدوجة ،ال بني درس الدين ودرس التاريخ فقط ..بل بني
إسالمنا ومناهجنا التعليمية يف عمومها .مث نعجب يف النهاية ملاذا خيرج أبناءنا –الذين نقوم
بتعليمهم يف مدارسنا –باهيت الشخصية ،غري متميزي املالمح ،تتقاذفهم األهواء وتتقاذفهم
املذاهب وتتقاذفهم االجتاهات؟
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حول التفسير اإلسالمي للتاريخ

إننا حنن الذين نصنع فيهم ذلك!
وال بد أن نأخذ األمر باجلدية الالزمة له ..ال بد أن نعيد النظر يف مناهجنا كلها،
فنعيد بناءها على أسس إسالمية.
ومنهج التاريخ يف مقدمة املناهج اليت حتتاج إىل إعادة البناء ،سواء منها ما خيتص
بالتاريخ اإلسالمي 1وما يتعلق بالتاريخ البشري كله ..ألن درس التاريخ –كما قلنا يف
املقدمة -هو درس يف الرتبية يف ذات الوقت.
والصحوة اإلسالمية عليها واجب ضخم جتاه املناهج التعليمية عامة ،ومناهج التاريخ
بصفة خاصة ..تعيد صياغ تها صياغة إسالمية ..باعتبار هذا جزءا ال ينفصل عن مهمة
الرتبية الالزمة إلعداد اجليل املسلم.
واملؤرخون املسلمون مدعوون للقيام بنصيبهم من هذا اجلهد الشاق ..وقد ال يعرتف
جبهدهم أحد يف الوقت احلاضر ..بل قد يرميهم املثقفون باألحجار!
ولكنهم –جبهدهم -يبنون الطريق للمستقبل..
واملستقبل لإلسالم!
ف اللَّهُ َو ْع َدهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن) [سورة الروم.]6 :
(و ْع َد اللَّ ِه َال يُ ْخلِ ُ
َ

ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه َوَك َفى بِاللَّ ِه
ُ
(ه َو الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
َش ِهيداً) [سورة الفتح.]28 :

منبر التوحيد والجهاد
***
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.net
http://www.alsunnah.info
http://www.abu-qatada.com
http://www.mtj.tw

( )1انظر إن شئت كتاب "كيف نكتب التاريخ اإلسالمي".
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