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 آيات في التنمية البشرية

 (3/3) السمو حنو التحرر الفكري والتغيري إىل األفضل

 2016يونيو  22النشر في جريدة أخبار الخليج: تاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

قلنا باألمس أن السادة بجميع أطيافهم وأشكالهم وقفوا في وجه هذا 
الفكر الجديد الذي بدأ ينمو ببطيء بين وجدان الناس، وأمل جديد لتحرير 

االستبداد الفكري والوجداني وحتى الجسدي، ورسول البشرية من عقود 
اهلل يخاطبهم مخاطبة العقل للعقل فيرفضون، يخاطب مشاعرهم 

 دووجدانهم فيغلونها أمام أي نور يمكن أن يمحي ظالمهم، ومرة يرد
القصص وتارة باألمثلة، ومرات يضعهم أمام المعجزات، إال أن السادة 

ته عبر الحوار البناء، ليس ألنهم ال رفضوا رفضًا قاطعًا حتى على مناقش
يفكرون أو أنهم ال يستطيعون أن يصلوا إلى الحقيقة، بل على العكس 
فيشهد التاريخ أن الكثير منهم كان على وشك أن يفكك أقفال العبودية 
عن ذهنه ويحرر نفسه ويعيش التغيير، إال أنه يرفض في لحظة عندما 

قفال الفكرية والعبودية الجسدية يتذكر أنه سيد وأنه هو الذي يضع األ
والوجدانية على البشر، وأنه هو الطغيان الفكري والوجداني والجسدي، 

 وربما أكبر مثال على ذلك الوليد بن المغيرة.

ويقف أبو جهل وأبو لهب والوليد وغيرهم الكثير من هؤالء السادة، وفي 
حرر العقول كل زمان ومكان من الكرة األرضية رفضين هذا الفكر الذي ي
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تلك األقفال الذهنية الصدأ ويسمو بهم للتغيير، حاملين في أيديهم 
ها على رؤوس البشر، ليضعوها على رؤوس من رضوا بتلك ليضعو

 قال حينما 31 اآلية –العبودية، فوصفه اهلل جل جاللة في سورة التوبة 
اللَّهِ .. اآلية(، عندئذ شرع اهلل  دُونِ مِّن أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا)

 الجهاد والفتح اإلسالمي.       

فالجهاد اإلسالمي والفتوحات اإلسالمية لم تهدف أبدًا إلى إخضاع البشر 
أتركوا الناس لتختار، أتركوا "بقدر ما كانت تهدف إلى معني واحد هو 

وبأي الناس لتفكر، حرروا الناس من رتق العبودية أيًا ما كان نوعها 
، وهذه تعد أسمى درجات الرقي وقمة القوة التي كان يدعو "طريقة كانت

 إليها اإلسالم.

من سورة التوبة التي يقول فيها عز وجل  6ؤكده اآلية تهذا التوجه 
مخاطبًا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ 

 لَّا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ لِكَذَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَ
 اإليمان على تجبره أن محمد يا منك المطلوب ليس يقول فهو ،(يَعْلَمُونَ

 إليه تمد أن حاول بمعنى العقول، يفتح ما أسمعه اهلل، كالم اسمعه ولكن
فإن هو أراد أن يفتح هذا  رأسه، على الذي القفل يفتح الذي بالمفتاح

العقل فإنه حتمًا سيسعى للتغيير، وإن رفض فحسبك أنك حاولت، 
على نفسه ووجدانه، كل  نولكن أوصله إلى مأمنه إلى حيث يشعر باألما

ذلك ألن هؤالء الذي يضعون تلك األقفال الذهنية على رؤوسهم قوم ال 
يعلمون أنهم أسرى، وأنهم عبيد، وأنهم يخضعون للسادة والطواغيت 

 األرض، سواء كان هذا الطاغوت بشرًا أو ماالً أو شهوة أو أي شيء آخر.  
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يعة ومنظومته الراقية، لذلك نجد أنه عندما ساد اإلسالم بالفكر والشر
وجدنا أن شخص مثل بالل رضى اهلل عنه ذلك العبد الحبشي الذي كان 
نكرة في المجتمع الجاهلي أصبح مؤذن في المدينة، وشخص مثل سلمان 
الفارسي رضي اهلل عنه الذي هرب من عبودية فارس يفكر ويخطط 

ابر لمعركة، الصحابي حسان بن ثابت رضي اهلل عنه يناطح بشعره أك
شعراء العالم المعروف آنذاك، وخالد بن الوليد رضي اهلل عنه يناجز أقوى 
الدول ويحرر شعوبها ببساطة، فكم عاش إنسان مثل خالد في الجزيرة 
العربية ولم يجد له هذه الفرصة، وكم شخص مثل علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب والصديق أبي بكر وغيرهم الكثير رضي اهلل عنهم 

ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه صحابة رسول اهلل عليه اهلل  عاشوا
عليه وسلم، والسبب ببساطة أنهم لم يستطيعوا أن يحرروا أنفسهم 

 وعقولهم من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر.

ولم يكن ذلك في العصر اإلسالمي األول فحسب وإنما أستمر هذا 
لغت الدولة اإلسالمية أقوى مراحل التواصل للتغيير وحرية الفكر إلى أن ب

المدارس  تتواجدها عندما قادت العالم المعروف آنذاك والبشرية، ففتح
والجامعات، وسطرت األنظمة والقوانين، ونشرت الكتب واالختراعات، 

 أسمى اإلسالمية العصور في – التخصصات جميع في –وبلغ العلماء 
لغًا لم تصله يومًا أي لغة مب العربية اللغة وبلغت واالحترام، الدرجات

 على مر العصور.      

ولكن عندما نسى المسلمين دورهم والمطلوب منهم في الفكر 
 والشريعة اإلسالمية انتكس المسلمين وانتكست البشرية. 


