
 اإللهام والوحي

التي  التاريخيةن في وضع بعض المفاهيم التراثية المهمة واألحداث وحين يفشل علماء الدين والمؤرخ

والمجتمعي السليم، يصبح من السهل خلط المقدس بالخرافة،  الزمنيمن اإليمان في إطارها  تشكل جزءا  

ذا من شأنه أن يقود الجماهير والكثير من وه. بالخيال، والتفكير باألحالمباألسطورة، والواقع والحقيقة 

. كارثية بالنسبة للمجتمع والثقافة والمستقبل ، تكون أحيانا  يديين إلى الوقوع في أخطاء كبيرةالمثقفين التقل

النبي محمد عليه  هو فقط واحدا   وعلى سبيل المثال، أدى عدم التأكيد على أن حادثة الوحي تخص إنسانا  

ولقد جاء الخلط بسبب سوء الفهم . ، إلى الخلط بين الوحي واإللهامفي المستقبل كرروأنها لن تتالسالم، 

 حالسلبية كبيرة على  أخرى، لكنه جعل عملية الخلط هذه تترك آثارا   ، ونتيجة لسوء النوايا أحيانا  أحيانا  

 . والفكر والفلسفةالعلم الحكم والسياسة والثقافة العربية، وعلى موقف العرب والمسلمين عامة من قضايا 

ال مثيل له في تاريخ البشرية،  فذا   عالما   ،بين ليلة وضحاها يغدو، جعله النبيإن نزول الوحي على 

الوحي وقيامه  ومع تواصل نزول. ما ال يعرفه غيره من الناسواآلخرة  أمور الحياة والدنيا من يعرف

ضايا المجتمعية، لم يعد الرسول بحاجة لدراسة للتعامل مع مختلف القالمطلوبة علومات مبتزويد الرسول بال

، البشر قدراته إمكانياتتجاوز ت معلوماتعلى مصدر  لهماستحواذ الم  فيعني اإللهام أما . كغيره من الناس

 ال يشعر، لذلك نالحظ ان المهلم، شأنه شأن أي رسول. تأتيه األفكار من الغيب ما يجعله في منزلة رسول

وفي ضوء هذا الفهم لقضية االلهام وعالقتها . بحثيةو علمية ومؤسسات علماءو مستشارينخدمات حاجة لب

لهما قائدا  "، بين ليلة وضحاها ،بانقالب عسكري ناجح أن يصبح يقومضابط  كلبالوحي، أصبح بإمكان  " م 

، فيالسادات، ووصف اإلعالم الليبي العقيد معمر القذاأنور كما وصَف اإلعالم المصري الرئيس  ،وزعيما  

في أمور  وهذا من شأنه أن يجعل أي قائد سياسي، مهما كان جاهال  . ووصف اإلعالم العراقي صدام حسين

 .ال يحتاج لمساعدة أو مشورة أو علم أو فكر من خارجه عليما  حكيما   ورجال   هلما  م   ، حاكما  الحياة والدنيا

الخالقة أثناء نومه في الليل، أو كل مفكر وشاعر وعالم ومخترع وفنان وروائي تأتيه بعض األفكار 

أثناء قيامه بالسير في حديقة، أو التنصت لهمس الطبيعة، أو مشاهدة برنامج تلفزيوني، أو قراءة كتاب أو 

فإن من حق كل مفكر وروائي وشاعر  قوى غيبية؟ إذا كان هذا وحيا  قبل لكن هل هذا وْحيا  يأتي من . مقال

لكن ما . الخالق، وأن الخالق خصه بشيء لم يخص به غيره من الناسوفنان أن يدعي أنه على تواصل مع 

نة  خزَّ يحدث في الحقيقة، وكما يشير العلم الحديث، أن الكثير من األفكار التي تأتي على هذه الشاكلة تكون م 

اب إذ يكون أصح. ورثوها عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهميكونوا قد جينات . ..في جينات الناس الذين تأتيهم



فاإلنسان ال . هم من بعدهموأحفاد همهذه الجينات قد مروا بتجارب حياتية أكسبتهم خبرات أورثوها ألوالد

. عشرات وربما مئات السنينالكثير منها عن أجداد عاشوا قبل  أحيانا  والديه فقط، بل يرث  عنيرث جيناته 

ن اإللهام في هذه الحالة هو حصيلة تجارب حياتية مر بها الشخص المعني بطريقة غير أوهذا يعني 

رها كَّ وصحت من غفوتها نتيجة لحادث ذَ  ،في عقله الباطن وتراكمتاألجداد  عشراتمباشرة من خالل 

إنه ال يستطيع أن  أستاذ جامعي معروف عاش في أمريكا قال ليوعلى سبيل المثال، . بظروف التجربة

ذكره بفكرة ت  الفعلية أو الشفوية إذ أن القراءة  ،شخص آخررأي لأو يستمع  شيئا  يقرأ  بعد أنإال  كتب مقاالي

 . جديد مقال، تمكنه من كتابة تكون مخزنة في عقله الباطنأو سمع ذات عالقة بما قرأ 

على قيد  الوا جميعا  يز ماَخلَّف والدي عبد العزيز ربيع ووالدتي صبحة بيرم أربعة أوالد وثالثة بنات 

ومع أن جميع األوالد والبنات تربوا في نفس البيت، وعاشوا نفس الظروف الحياتية حتى النضوج . الحياة

، إذ ليس كبيرا   والخروج من البيت، إال أن شخصيات األوالد األربعة تختلف عن بعضها البعض اختالفا  

ومع أن . وهذا هو الحال بالنسبة للبنات. تى الميولهناك تشابه في الفكر أو االهتمامات أو المواقف أو ح

سهم بدرجات متفاوتة في تشكيل ت  والبيئة وطريقة التربية  وراثةعلماء النفس واالجتماع يشيروا إلى أن ال

ن جميع األوالد وجميع البنات إإذ . ما حدث في عائلتنا يخالف هذه المقوالت إال أنشخصيات الناس، 

فس األم، وأن البيئة التي عاشوا فيها والطريقة التي تربوا عليها والقيم والعادات جاؤوا من نفس األب ون

والتقاليد التي نشأوا عليها كانت واحدة، إال أن الشخصيات جاءت مختلفة كل االختالف، ما يشير إلى أن 

 .من الجينات ميزته عن أخيه وأخته مختلفا   كل واحد منا ورث نوعا  

حي ِّرة،  كان والدي، حين تواجهه كان  ...يكون عليه القيام بمهمة صعبة يعمل استخارة أوقضية م 

 تعني االستخارة. السليم القرارويصلي ركعتين لوجه هللا، ويدعو هللا أن يرشده إلى  ،يتوضأ قبل النوم

ي فيأتي عادة ، وهو قرار ستخير باتخاذ القرار الصائبأن ي لهم الشخص الم   والطلب منه التوجه إلى هللا

 منلكن هل من المعقول أن يقوم هللا بإلهام كل . فسره الشخص المعني كما يفهمهإيحاء عبر حلم، ي   صورة

وأن هللا يلبيه  متى طلبها؟ وهل تعني االستخارة أن بإمكان أي مؤمن أن يطلب من هللا طلبا   ةيطلب مساعد

ستشار يعمل لديه مقابل ركعتين م  ك عي،، من دون وستخير ينظر الى هللاأن الم   يعني هذا ؟ أالفي الحال له

؟ وما دام كل ؟ أال تلغي االستخارة الحاجة للتفكير والتخطيط وإعمال العقلبين الحين واآلخرله يؤديها 

ال بالتالي منزه عن الخطأ، و حاكم عربي، فمعنى ذلك أن كل "مؤمن"، وكل واحد منهم "ملهم"حاكم عربي 

  .أو مشورة، كما أنه ال يجوز أن يحاسب عما يفعل مدرسة يحتاج لعلم أو دراسة في جامعة أو
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