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املخلّص
تناول هذه املقال قصة "اجلسر" ألشعري حممد؛ حيث وقف على املالمح اإلسالمية اليت
أشار إليها الكاتب -أشعري حممد -يف أحداث قصته ،ومدى جناحه يف تقدمي التجربة اإلسالمية.
فمنهج الدراسة الذي أُعتمد عليه هو املنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك بقراءة القصة ،واستيعاب
أحداثها ،وترمجتها من لغتها األصليّة  -املاليوية -إىل اللغة العربية ،ووصف وحتليل املالمح اإلسالميّة
يف القصة .فجوانب هذه الدراسة تركزت يف أربعة جوانب رئيسة ،وهي التعريف ابلقصة ،ومضموهنا،
واملالمح اإلسالمية مث أهداف القصة .ففي التعريف عن القصة ،ذُكِر شيء عن ماهية القصة
والقاص ،والشخصيات الرئيسة والثانوية اليت ذكرت فيها .وموجزاً سريعاً ألحداث القصة ومضموهنا.
أما ابلنسبة إىل املالمح اإلسالمية؛ فقد رّكزان على مالمح مثانية ،وهي اإلخالص واألمانة ،وأمهية
العلم ،واهلدوء والثقة ابلنفس ،ومبدأ مساع آراء الغري ،والدعاء إىل هللا ،والشورى وأخذ القرار اباممجاع،
واحلجة املقنعة ،وتوحيد األمة .وشرحنا أهداف القصة يف جممل ما عُرض يف فقرة املالمح اإلسالمية
 أستاذ البالغة والنقد واألديب ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ماليزاي.
 حماضر بقسم اللغة ،مركز الدراسات العامة ،الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور.
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 ويسري هنج القصة على منهج األدب اإلسالمي املتطلع إىل ما هو أفضل.بشكل نقاط موجزة
 ومالمح ابرزة مثريـة تُضاف إىل خمزون األدب اإلسالمي يف، على ثوابت إسالمية قوية،وأحسن
.العصر احلديث
. حتليلية، وصفيّة، دراسة، اإلسالميّة، املالمح، اجلسر، قصة:الكخلمات املفتاحية
Abstract
This article observes the story of "Al-JISR" by Ash‘arÊ Muhammad, whereby
he comments on the Islamic features referred to in the events of his story, and his
success in presenting the Islamic experience. The methodology of the study is
descriptive and analytical. It will be conducted by reading the story, absorbing its
events, translating it from its original language - Malay - into Arabic, and describing
and analyzing the Islamic features of the story. The aspects of this study focused on
four main features, namely the definition of the story, its content, Islamic features and
then the objectives of the story. The definition of the story observed the story and the
writer including the main and secondary characters mentioned and subsequently a
summary of the story's events and content. As for the Islamic features, eight
characteristics were focused on; loyalty and honesty, the importance of knowledge,
calmness and self-confidence, the principle of Accepting opinions of others, praying to
God, consultation, undivided decisions, convincing arguments and uniting the nation.
The objectives of the story were explained comprehensively in what was presented in
the paragraph on Islamic features. The approach of the story is based on an Islamic
literature approach that aims at achieving what is best through strong Islamic constants,
and rich features that add to the stock of Islamic literature in the modern age.

Keywords: story, Al-JISR, features, Islamic, study, descriptive, analytical.
Abstrak
Artikel ini ditangani dengan kisah "jambatan" untuk Muhammad Asy'ari; di
mana dia berdiri di atas ciri-ciri Islam yang merujuk kepada penulis -ochari
Muhammad, dalam peristiwa-peristiwa cerita, dan sejauh mana kejayaan dalam
menyediakan eksperimen Islam. Pendekatan secara sistematik mengkaji yang
bergantung kepada adalah deskriptif dan analisis, dan dengan membaca cerita, dan
penyerapan peristiwa, dan diterjemahkan daripada bahasa asalnya - Almlaaoah- ke
dalam Bahasa Arab, dan penerangan dan analisis ciri-ciri Islam dalam cerita. Vjoinb
kajian ini ditempatkan di empat aspek Presiden, definisi cerita, dan kandungan, dan
ciri-ciri dan objektif cerita Islam. Dalam takrif cerita, dia berkata apa-apa mengenai
sifat cerita dan tukang cerita, watak-watak utama dan sekunder yang disebut di

 وخالد لودين،نصرالدين إبراهيم أمحد حسني

142

dalamnya. Dan ringkasan cepat daripada peristiwa-peristiwa dalam cerita dan
kandungannya. Bagi ciri-ciri Islam, kita telah memberi tumpuan kepada ciri-ciri lapan,
keikhlasan dan kejujuran, dan kepentingan sains, tenang dan diri keyakinan, dan
prinsip pendengaran orang lain pendapat, dan berdoa kepada Allah, dan Majlis Syura
dan mengambil keputusan sebulat suara, hujah adalah meyakinkan, dan menyatukan
negara. Kami menjelaskan matlamat cerita keseluruhan apa yang telah disampaikan
dalam perenggan Islam mempunyai maklumat ringkas. Cerita ini berlaku pendekatan
kepada kaedah yang bercita-cita untuk apa yang terbaik dan kesusasteraan Islam yang
terbaik, pemalar Islam yang kuat, dan ciri-ciri menonjol memperkaya ditambah kepada
inventori sastera Islam di era moden.

Kata Kunci: cerita, Jambatan, Ciri-ciri, Islam, belajar, Deskriptif, Analisis.

املقدمة
 أربع صفحات يف جملة ديوان، عدد صفحاهتا،2 قصة ألشعري حممد1"قصة "ا ججلِ جسر
 وهي قصة حتكي عن الطابع السياسي لقرب العملية.)Dewan Sastera( سسرتا
 وما يـُ َقدَّم للشعب من خدمات لنيل صوته ِمن قِبَل األحزاب املتنافسة على،اامنتخابية
. فكانت أحداث هذه القصة واقعة يف غرفة اامجتماع للحزب احلاكم.كرسي احلكم
.64-61 ص،1991  نوفمرب، ديوان سسرتا،)Ashaari Muhammad(  أشعري حممد: انظر1
) بوامية نكريRembau( ) بدائرة رميباوPilin(  ولد بقرية بـِْيلِن، أشعري حممد هو املؤسس جلماعة امسها األرقم2
 إذ عاصر أايم، كانت حياته مليئة ابألحداث والصعاب.م1937  أكتوبر30 ) يفNegeri Sembilan( مسبيالن
 وله كثري من.م2010  مايو13 )Perak( ) بوامية فريقIpoh(  وتويف يف إيبوه.اامستعمار الياابين واامجنليزي
Langkah-langkah (  وخطوات الكفاح،م1984 )InilahJalan Kita( املؤلفات منها؛ هذا هو طريقنا
 فهو، فأشعري له اجتاهات صوفية.م2008 )Keluarga Bahagia(  واألسرة السعيدة،م1991 )Perjuangan
. وله من اآلراء الغريبة الذي أفضى آخر األمر أن منعت مجاعته من قبل احلكومة املاليزية،على مذهب أهل السنة
،2006 ،)Ustazah Khadijah Aam(  األستاذة خدجية آم:للمزيد (انظر
:  أو بزايرة إحدى املواقع ااملكرتونية.)Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya

AbuyaAshaari Muhammad:
-

http://pemimpinpalingajaib.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashaari_Mohammad
http://puterabanitamim.blogspot.com/

املالمح اإلسالمية يف قصة " اجلسر" دراسة وصفية وحتخليخلية

143

ِ
شت يف هذه الغرفة؛ هي كيفية بناء اجلسر الذي يعطي حافزاً للمنتخب
فاملعضلة اليت نُوق ْ
أن يصوت للحزب الذي تواصل معه ،وهذا يتطلب بطبيعة احلال إجياد ميزانية كبرية
لكسب العدد الكبري من املصوتني كي يبقى احلزب على السلطة لفرتة أخرى.
شّصيات القصة
فالشخصيات الرئيسة يف القصة شخصيتان ،األوىل شخصية داتؤ شيك َاب (
 )Che Paالذي كان رئيس احلزب ،ورئيس احلكومة ،والذي ترأس اامجتماع عندما
عُ ِرض موضوع كيفية بناء هذا اجلسر مع املصوتني .والشخصية الثانية هي شخصية
Datuk

الدكتور مجال ( )Doktor Jamalالذي كان يتميز من غريه حبصوله على درجة علمية
عالية ،وكان يتصف برزانته وهدوئه يف معاجلة األمور ،وكان انئباً للرئيس 3يف نفس
الوقت.

فتمثلت يف األستاذ لطيف ( )Ustaz Latiffالذي شرح مشكلة
أما الشخصيات الثانوية
ْ
بناء اجلسر وما يتطلبه هذا املشروع من التكلفة العالية .واحلاج ِدراين ()Haji Derani
الذي كان سكرترياً للرئيس .4واألستاذ لِْيمان ( )Ustaz Lemanالذي كان أمني
الصندوق 5للحزب .وأ ُِسن بروفيسور ( )Usin Profesorالذي كان رئيس الشباب.6
ود ْولَه بِــيُون ( )Dollah Peonوغريهم ممَّن حضروا اامجتماع.
ُ

 3انئب الرئيس (.)Timbalan Presiden
 4سكرتري الرئيس (.)Setiausaha Agung
 5أمني الصندوق (.)Bendahari
 6رئيس الشباب (.)Ketua Pemuda
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مضمون القصة
كان حزب الداتؤ ِشيك َابَ ،م ْن ميلك زمام األمور أي احلكم ،فهم الذين فازوا مؤخراً يف
اجتَمع الداتؤ برجال
اامنتخاابت املاضية ،ومع قرب اامنتخاابت اليت هي على األبوابْ ،
حزبه كي يناقشوا ما سوف يفعلونه ِمن اامستعدادات األوليَّة ،وجتهيز اللجان ،وتسخريها

فتم اامجتماع وحضره احلاضرون من أهل
من أجل الفوز بكرسي الرائسة لفرتة أخرىَّ .
ضت مشكلة بناء اجلسر بعد ُمضي أربع سنوات .ففي أثناء افتتاح
السياسة ،وعُ ِر ْ
اامجتماع؛ كان الداتؤ شارد البال من هول ما سوف يواجهه وحزبه يف بناء هذا اجلسر.
مما جعل أحد احلاضرين وهو األستاذ لطيف يقول :هذا املشروع تكلفته عالية جداً،
وحيتاج إىل املالينيَّ ،فرد عليه الداتؤ وقال :صحيح ما قلته اي لطيف.

َّ
تذكر الداتؤ ما َو َع َد شعبه يف اامنتخاابت املاضية؛ أب ْن يبين هلم هذا اجلسر إذا ما فازوا،

وإذا حصل العكس ،فلن يُبىن هذا اجلسر مطلقاً ،فبينما كان احلضور يف حالة يرثى هلا
من اإلحباط واليأس؛ أخذوا يتأملون وينتظرون ما سوف يقوله رئيس احلزب وهو الداتؤ،
إذ َّ
إن هذا األمر يتطلب القرار السريع واحلاسم كي يؤّكِدوا فوزهم ابامنتخاابت للفرتة
القادمة .قال الداتؤ :إن احلكومة مل تستطع توفري امليزانية العالية املكلفة لبناء هذا اجلسر،
فاحلكومة أصالً ليس عندها ميزانية هلذا الغرض .فعندما مسع احلاضرون ما قاله الداتؤ
أصيبوا ابخلوف والدهشة ملا سوف حيصل هلم يف حالة عدم فوزهم ،و َّ
أن هنايتهم قد
السلطة بدأت تتالشى أمام أ َْعيُنهم.
بت ،و ُّ
قَـ ُر ْ
فكان من بني احلضور الدكتور مجال – انئب الرئيس  -الذي بدا من وجهه عالمات
اهلدوء والتأين ملا مسعه من الرئيس ،إذ إنَّه عندما مسع ما قاله الداتؤ ،مل يـُْل َحظ عليه القلق

واامضطراب كما أصيب به اآلخرون يف غرفة اامجتماع؛ ألنَّه أخذ يفكر ويتأمل يف هذه
فخطََر يف َابلِه الغابة اجملاورة ملكان بناء
ْمن حل هذه املشكلةَ ،
املشكلة ،وقال :أين يك ُ
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اجلسر ،وكيف ميكن اامستفادة ِم ْن هذه الغابة ،فقال الدكتور مجال للداتؤ :حنن عندان
خمزون من الغاابت ما ُّ
يسد تكلفة بناء هذا اجلسر.
لكن احلاضرين مل تتضح هلم الصورة بـَ ْعد يف
حينها أدرك الداتؤ ما قصده الدكتور مجالَّ ،
كيفية اامستفادة من الغاابت اجملاورة .فطلب الداتؤ ِمن الدكتور أ ْن يشرح ما قاله .فكان
جممل ما شرحه الدكتورَّ :
إن اامستفادة تكون يف األشجار نفسها أي بيع خشب هذه
األشجار ،وأبخذ مردود هذا البيع واستغالله يف بناء اجلسر.
ونوه أيضاً الدكتور َّ
أن إمتام بناء هذا اجلسر ُح ْل ُم كل فرد من أفراد هذا الشعب .فيالحظ
َّ
ِ
َّ
الصعاب ،وفكر يف الفائدة اليت تعم
أن َم ْن يقوم ابجتياز النهر من الطرف اآلخر يواجه ّ
إذا متَّ هذا البناء ،وهذا يؤثر يف الشعب ونظرته للحزب َّ
أبن احلزب َمن قام حبل مشاكلهم
بتسهيل التواصل بني أهايل القرى بني ضفيت النهر ،وقضاء مصاحلهم .ووجود اجلسر

يرمز إىل توحيد الشعب أي القرى املوجودة على طريف النهر اليت أصبحت قرية واحدة
بفضل هذا اجلسر .كل هذا بطبيعة احلال منصب يف صاحل احلزب الذي بصورة تلقائية
سوف جيعل املنُ ِ
تخب مييل إلينا وينتخبنا.
يف مقابل ذلك ،أخذ الداتؤ يفكر ويتأمل فيما قاله الدكتور مجال ،وذلك يف أخذ
الفرصة الساحنة من قبل احلزب املعارض جبعل هذه القضية رأايً عاماً له تداعياته السلبية
على احلزب ،وذلك بقطع األشجار وتغيري مالمح الطبيعة اليت أوجدها هللا للقرى اجملاورة
من الغاابت.
فرد الدكتور مجال بكل حزم ويقني ،وقالَ :م ْن يريد أ ْن ُميسك علينا خطأً؟ حنن لنا احلق
َّ

ما دام احلكم والسلطة يف أيدينا ،فنحن نقوم هبذا املشروع حسب اللوائح واألنظمة
املنصوص عليها ،فنحن نعمل ذلك من أجل الشعب وراحتهم ،وام نكذب عليهم ،وام
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خنتلس من أمواهلم .فهذا هو الطريق الوحيد الذي إبمكاننا فيه تنفيذ هذا املشروع
ابلطريقة املشروعة كما ينص عليه القانون.
فبعد مناقشة مقرتح الدكتور مجال يف إجياد الدعم املايل لبناء هذا اجلسر؛ كانت هناك
آراء متنوعة ،فمنهم َمن وافق ،ومنهم من كان متحفظاً ورافضاً هلذا اامقرتاح .هلذا ،كان

القرار بيد رئيس احلزب ،وهو الداتؤ الذي وجد نفسه يف موقف عصيب ام يدري ماذا
يقول ،وماذا يفعل ،لكنه يف آخر األمر وجد َّ
أن أغلبية احلاضرين هلذا اامجتماع يؤيدون
كل َم ْن كان يف
ما قاله الدكتورَّ ،
فتمت املوافقة على اقرتاح الدكتور أبغلبية كبرية ،فخرج ُّ
الرتقُ ِ
ب ما ستكون عليه النتائج وما
غرفة اامجتماع ينظر وينتظر الغد ،وهو يف حالة من َّ
ُْجينِيه احلزب أهو يف صاحلهم أو عكس ذلك.
املالمح اإلسالمية
تناول القاص يف قصته ما جيب أ ْن يتمثل به القائد املسلم يف زمانه .إذ يالحظ قارئ
هذه القصة؛ أن كل ميزة من ميزات القائد احلكيم ذُكِر حسب تطور وتداعيات جمرى
ف القاص التوظيف املالئم لكل ميزة يف احلدث املناسب له.
أحداث القصة ،فقد وظ َّ
ِ
رت هي كاآليت:
فهذه امليزات اليت ذُك ْ

أوال -اإلخالص واألمانة :فهااتن امليزاتن قَـلَّما جندها يف ح ِ
كامنا املسلمني اآلن ،فمىت
ُ
ما ُوِجدت هااتن الصفتان عند حاكم ما ،تسري أمور الدولة على ما يرام ،ويشعر الفرد
أو املواطن ابألمان والطمأنينة وأن حقه ام يضيع ،ويف أيد أمينة؛ ألنه يدرك أن هناك
حاكماً يؤدي عمله بكل إخالص وأمانة .وهذا ما رمسه القاص يف النص اآليت:
“Dia sedar benar. Dan, sebagai seorang pemimpin yang sentiasa berdiri
di atas mimbar kejujuran.Sebagai seorang pemimpin parti yang sentiasa
luhur dan bersih, sebagai pemimpin sebuah parti yang berlandaskan
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slogan agama, dia mesti mencari jalan secara jujur dan ikhlas untuk
mengatasi masalah itu.Mesti”7.

الرتمجة:
"هو يدرك َّ
أن القائد مىت كان قائداً امبُ َّد أن يتصف بصفة اإلخالص ،وهذا ما أمر به
دينه احلنيف ،فالواجب عليه أ ْن يبحث بصورة أمينة وخملصة عن طريق للخروج وحل
تلك املشكلة ،ومما امبُ َّد منه".
َّبني القاص َّ
أن القائد َّ
امبد أ ْن يتحلى بصفيت اإلخالص واألمانة ،وهو ما متثل يف
شخصية الداتؤ قائد احلزب الذي جعل تفكريه ووجدانه بل كل حواسه مبشكلة شعبه
من بناء هذا اجلسر .فقال يف نفسه َّ ِ
حل هذه املعضلة ،وهذا أشار إليه الرسول
امبد من ِّ
ِ ِ ِ
ِِ
ص ُح،
صلى هللا عليه وسلم إذ قالَ " :ما م ْن أَم ٍري يَلي أ َْمَر الْ ُم ْسلمنيَُ ،مثَّ َام َْجي َهـ ـ ُد َهلُْم َويـَْن َ
اجلَنَّـ ـ ـةَ".8
إَِّام َملْ يَ ْد ُخ ْل َم َع ُه ْم ْ
ص ُح) ،أي َّ
أن القائد من الواجب عليه اإلخالص واألمانة جتاه
الشاهد (َام َْجي َه ُد َهلُْم َويـَْن َ

رعيته ،أبن يسعى دوما من أجلهم ،ويقضي مصاحلهم ،وينصحهم فيما أمر هللا تعاىل
حىت يكون من الفائزين بدخول اجلنة.
اثنيا -أمهية العخلم :العلم نور ،فمىت كان القائد أو احلاكم ذا علم ينعكس ذلك على
قراراته وصحتها ،فالعلم ينري العقل ويفتح له أبواابً كثرية من احللول للمشاكل الذي

 7انظر :أشعري حممد( ،ماليزاي :ديوان سسرتا ،)1991 ،ص.62

 8أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،الصحيح ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،كتاب اإلميان ،ابب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار ،ج ،1ص،126
رقم.142
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يواجهها ،فمىت ما تسلَّح صاحب القرار ابلعلم ،وأخذ برأي ممن حوله من أصحاب العلم
جسده القاص يف النص اآليت:
كانت قراراته صائبة إىل حد ما .وهذا ما َّ
“namun, Doktor Jamal tetap tenang dan waras. Sebagai satu-satunya
tokoh yang berkelulusan akademik yang tinggi, daya fikirnya lebih
canggih daripada orang lain”9.

الرتمجة:
ظل الدكتور مجال مطمئناً وهادائً ،ألنه ِمن الذين حصلوا
"ابلرغم مما صدر من الداتؤ َّ
على الشهادة العلمية ،فطريقة تفكريه كانت متميزة من غريه".
َّ
صورها القاص جيب أ ْن يـَ ْقتَ ِدي هبا من أراد أن يكون قائداً
إن شخصية مجال كما َّ
انجحاً ،فبعلمه استطاع أ ْن جيد حالً لبناء هذا اجلسر الذي أخذ يُؤرق ابل رجال احلزب
احلاكم .فالعلم ضروري بل حاجة ملحة امبد أن يتحلى هبا كل قائد ،يقول هللا جل
َّ ِ
َّ ِ
ين ال يَ جعخلَ ُمو َن﴾]الزمر.[9 :
ين يَ جعخلَ ُمو َن َوالذ َ
وعالَ ﴿ :ه جل يَ جستَ ِوي الذ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين ام يَـ ْعلَ ُمو َن) ،أي َّ
أن هناك فرقاً بني الذي يعلم ،والذي
ين يـَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
والشاهد (الذ َ
ام يعلم كالعامل واجلاهل .فالعلم الذي اتصف به العامل يستفيد منه غريه من الناس إذا
ُسئِل يف أمر ما ،أما اجلاهل فال يعرف شيئا ويكون موقفه سلبيا جتاه األمور.

اثلثا -اهلدوء والثقة ابلنفس  :فاهلدوء يف مواجهة األمور أمر ام غىن عنه لدى صاحب
القرار ،ففي اهلدوء يستطيع العقل أ ْن يفكر بصورة مدركة للموقف .والثقة ابلنفس
ضرورية أيضاً خاصة عنَّد َمن تكون األنظار موجهة إليهم ،ويتأملون فيه اخلري الكثري.
وهذا ما أشار إليه القاص يف النص اآليت:
 9انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.62
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“Kita ada khazanah, Datuk,” tiba-tiba dia bersuara.Semua muka sedih
itu berpaling ke arahnya. Doktor Jamal hanya tenang.Terdapat bayangan
keyakinan pada wajahnya. Mukanya kelihatan pintar dan sedikit lucu.
Tidak seperti wajah-wajah lain yang begitu sugul kelihatannya.
Berkerut. Seolah-olahl angit akan runtuh”10.

الرتمجة:
"عندان رصيد مايل كبري اي داتؤ ،قاهلا فجأة .فجميع الوجوه املتحرية اجتهت حنوه،
فالدكتور مجال كان مطمئناً ،وكان من دامامت وجهه الذكية نوع من الفكاهة مع الثقة

ابلنفس ،وهو مل يكن كوجوه اآلخرين العابسة املتحرية ،وكأن السماء تريد أ ْن تقع
عليهم".

َّ
إن املوقف الذي رمسه القاص يف شخصية الدكتور مجال هو الطمأنينة والثقة ابلنفس يف
حل مشكلة اجلسر ،فالبد أن يكون عند كل قائد مسلم هذه الصفة .فاهلدوء مع
التفكري املدرك للموقف ،والثقة ابلنفس سيكون قراراته يف املكان السليم ،وذلك ما أشار
11
إليه نبينا صلى هللا عليه وسلم فقال" :ام يـ ْق ِ
ني اثْـنَـ ْ ِ
ن" .
ض َّ
ضبَا ُ
ني َوُه َو َغ ْ
ني َح َكم بـَ ْ َ
َ
ضبَا ُن) ،أي ام يقضي احلاكم أو القاضي أو َمن له السلطة يف مسألة
والشاهد ( َوُه َو َغ ْ
ما؛ وهو يف حالة من الغضب الذي يفضي إىل قرار غري سليم .فالغاضب عندما يصدر
أمرا تكون عواطفه ومشاعره متحكمة يف عقله ورزانته .لذا ،فإن اهلدوء والطمأنينة مع
الثقة ابلنفس جتعله قادراً على حل هذا األمر من الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا
املسؤول.
 10انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.62
11

أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري ،الصحيح ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر( ،بريوت :دار طوق

النجاة ،ط 1422 ،1ه) ،كتاب األحكام ،ابب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان ،ج ،9ص،65
رقم.7158
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رابعا -مبدأ مساع آراء الغريَّ :
إن فتح اجملال للغري يف إبداء الرأي من األمور الضرورية
الذي امب ّد للقائد أو احلاكم أن يتحلى هبا .وذلك أبن خيصص من وقته لسماع هذه
ِ
دت آراء كثرية يف أمر ما؛ فسوف ُخيْتَار األصح واألنسب ،وهذا ما
اآلراء ،فمىت ما ُوج ْ
َّنوه إليه القاص يف النص اآليت:
“Namun, sebagai pemimpin tertinggi, dia tidak mahu mendahului. Biar
dia nanti menyelaraskan sahaja idea yang ditimbulka noleh orang lain.
Biar dia kemudiannya memberikan bentuk dan rupa terhadap idea itu.
Itulah corak kepimpinannya. Walaupun dia arif benar bahawa akhirnya
dia juga yang akan mengambil tanggung jawabsepenuhnya.
Demikianlah sikapnya. Sikap politikus yang matang”12.

الرتمجة:
"على الرغم من (معرفته عما حدث) ،فهو ام يريد أ ْن يفرض رأيه ،حيث يقوم جبمع
اآلراء املطروحة أوامً من قبل اآلخرين ،وبعدها يستخلص الرأي األنسب لذلك املوضوع.
فهذا هو طريقة أسلوبه كقائد ،علماً أبنَّه يعرف يف هناية األمر َّ
أن القرار بيده ،وهو
مسؤول عنه متام املسؤولية ،فهكذا كان أسلوبه ،وهو أسلوب السياسي املدرك املتفهم
لألوضاع".
َّ
إن إعطاء الفرصة لآلخرين يف إبداء الرأي ألمر ما؛ يُعترب من األمور املهمة اليت ام غىن
عنها عنَّد القائد احملنك .فمىت ما نـُ ْوقِ َشت مسألة من املسائل يف أي اجتماع؛ جند هناك
كثرياً من اآلراء واحللول جتاه هذه املسألة .وهذا ما رمسه القاص يف شخصية الداتؤ الذي
انقش مع رجال حزبه مشكلة اجلسر ،ووجد من بني اآلراء احلل لذلك ،يقول هللا تعاىل:
ت فَت وَّكل عخلَى َِّ
ِِ
اَّلل إِن َّ
ني﴾]آل
﴿ َو َشا ِوجرُه جم ِيف جاأل جَم ِر فَِإذَا َع َزجم َ َ َ ج َ
اَّلل ُُِيب ال ُجمتَ َوكخل َ
عمران. [159:

 12انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.62
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والشاهد ( َو َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر) ،أي طلب املشورة والرأي واامقرتاح .فال يعاند القائد يف
أمر ميكن أنه يكون رأي غريه أصوب وأنسب ،فعلى القائد أن يكون َم ِرانً ويسمع آراء
غريه كي خيتار من بني اآلراء املطروحة الرأي الصواب واألنسب.

خامسا -الدعاء إىل هللاَّ :
إن القائد أو احلاكم الذي خيشى هللا حق خشيته؛ دائماً ما
نراه يدعو هللا يف ِسِّره وعالنيته ،وخاصةً إذا واجهه أمر من األمور العصيبة جنده ام يرتك
ِ
ِ
عما سوف
ئن قلبه َّ
الدعاء إىل هللا تعاىل ،ويطلب منه َّ
جل وعال أ ْن يُ ّبني له الطريق ،ويُ ّ
طم َ
ِ
وسخر كل األدوات والطرق يف حل مشكلة ما.
يـُ ْقدم عليه من قرار ،وبعدما اجتهد ّ
وهذا ما أشار إليه القاص يف النص اآليت:
“Dia berasa bimbang hal itu nanti mengakibatkan implikasi yang tidak
menyenangkan. Dia bimbang kalau-kalau niat yang baik itu nanti akan
tersasul dan disalahgunakan. Menungannya panjang. Tidak pernah dia
termenung seperti itu di dalam hidupnya.Ya Allah, berikanlah
ketenangan kepadaku”13.

الرتمجة:
"لقد شعر ابلقلق حيال هذا األمر ،وما سوف يؤول إليه .فهو قلق جداً عندما وجد يف
هذا األمر عنده نية سيئة من حيث انتهاز الفرصة والتأويل اخلاطئ ،فكان ابله شارداً

ملدة طويلة ،ومل حيصل له مثل هذا من قبل .فدعا هللا أ ْن جيعل الطمأنينة يف قلبه".

عندما مسع الداتؤ احلل ملشكلة بناء اجلسر من قبل مجال ،كان قلبه قلقاَ حيال ما مسعه،
وجتاه التداعيات السلبية اليت ستحدث عند القيام بتطبيق ما اقرتحه الدكتور ،فما كان
ِ
طمئن قلبه ،ويبصر بصريته يف اختاذ القرار السليم
منه إامَّ وأ ْن دعا هللا تعاىل كي يُ ّ

 13انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.63
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والصائب ،قال صلى هللا عليه وسلم " :إن الدعاء ينفع مما نزل ،ومما مل ينزل ،فعليكم
عبـ ـ ـ ـاد هللا ابلدعاء."14
الشاهد (فعليكم عباد هللا ابلدعاء) أي أن الدعاء له السلطة املطلقة ومدبر هذا الكون؛
وهو طريق املؤمن وسالحه يف مواجهة الصعاب بعد اجلهد والسعي املتواصل مع الدعاء
إليه سبحانه ،فالدعاء إىل هللا هو من مينع القدر أو يلطف فيه.
سادسا -الشورى وأخذ القرار ابالمجاعَّ :
إن العمل ابلشورى رمن خصائص القائد
الفطن ،وهو ضرورة دعا إليها اإلسالم ،فهي تنري ملن بيده القرار ملعرفة اجلوانب التفصيلية
يف القضية املتداولة ،فيستطيع حتديد ما هو األنسب من بني اآلراء اليت قيلت ،وحيث
يقوم القائد حينذاك ابنتقاء احلل املالئم ،ويلزم موافقة اجلميع أو األغلبية عليه على أقل
تقدير ،فكما قيل يف املثل "ما خاب َمن استشار " ،15وهذا ما أشري إليه يف النص
اآليت:

“Bagaimanapun, dengan kebijaksanaan serta kepintaran Doktor Jamal
bermain lidah, akhirnya perbincangan itu berhasil merumuskan satu
keputusan yang jelas. Mereka bersetuju. Mereka bermuafakat. Tekad
menjadi bulat. Jambatan tetap akan dibina”16.

 14حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الرتمذي ،السنن ،حتقيق :أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد
الباقي ،وإبراهيم عطوة( ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،ط1395 ،2هـ1975/م) ،أبواب
الدعوات ،ج ،5ص ،552رقم.3548

 15انظر :أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،وحمسن بن
إبراهيم احلسيين( ،السعودية :دار احلرمني ،ط1415 ،1هـ1995/م) .ابب امليم ،ج ،6ص ،365رقم.6627

 16انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.63
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الرتمجة:
"على كل حال حبكمة وذكاء الدكتور مجال الذي أقنع يف القول والكالم ،وأمثرت
املناقشة بصدور قرار واضح ومجاعي على أ ْن يـُْبـ َىن اجلسر مهما حدث".
وضَّح الكاتب هنا ما مدى قيمة الشورى اليت تفضى إىل إجياد احللول للمشاكل الطارئة،
ِ
ومن َمثَّ اامتفاق عليه ابإلمجاع من قبل أعضاء حزب الداتؤ الذين تناولوا مشروع بناء
اجلسر ،وكان هذا األمر أشبه ابملستحيل من حتقيقه يف بداية اامجتماع ،فالشورى
واألحوال والقضااي املطروحة حتدد الرأي الصائب ،واملالئم من احللول اليت عُرضت على
َّ ِ
الص َالةَ َوأ جَم ُرُه جم
استَ َجابُوا لَِرّبِِ جم َوأَقَ ُاموا َّ
ين ج
طاولة اامجتماع ،يقول تعاىل َ ﴿ :والذ َ
ِ
اه جم يُجن ِف ُقو َن﴾]الشورى. [38 :
ورى بَ جي نَ ُه جم َوِمَّا َرَزقجنَ ُ
ُش َ
والشاهد (أمرهم شورى بينهم) أي أخذ القرار يكون ابملشورة بني أصحاب الشأن ،فال
ينفرد الرئيس بقراره ويف الوقت الذي ميكن أن يكون لدى ضاراً وغري مفيد ،فالشورى
منهج يوضح من الصحيح واألنسب من اآلراء.
سابعا -احلجة املقنعة :إبرفاق احلجج للقضية املتداولة يف النقاش ،يقوي املقرتح الذي
عرضه صاحبه إىل إقناع الغري ،إذا ام يوجد مقرتح آخر وحجة قوية أقوى منه ،فمن

تعاليم الدين احلنيف أنه إذا أردان إقناع الطرف اآلخر أبمر ما فالب ّد من احلجة الدامغة
والدليل القاطع ،وهذا ما أشار إليه القاص يف النص اآليت:
“Bagaimanapun, Doktor Jamal menyambung hujahnya dengan panjang
lebar. Kita berusaha untuk rakyat. Untuk kemudahan rakyat, katanya.
Kita tidak menipu. Kita tidak merompak. Inilah saja cara yang
memungkinkan kita melaksanakan projek untuk rakyat. Ini cara halal.
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Kalau tidak dengan cara ini, cara apalagi yang kita ada untuk
mengadakan peruntukan beratus-juta bagi projek pembangunan”17.

الرتمجة:
"على كل حال ،فالدكتور مجال واصل يف طرح حجته الطويلة ،حيث قال  :حنن جنتهد
من أجل الشعب وراحتهم ،فنحن ام خندعهم ،وام خنتلس من أمواهلم .فهذا املشروع من
أجل الشعب ،وهو السبيل الوحيد يف تنفيذ بناء هذا اجلسر .فإذا كان غري هذا الطريق؛
نوفر املاليني من أجل إمتام هذا املشروع".
فأي طريق نستطيع فيه أ ْن َّ
ِّ
أشار الكاتب إىل أمهية احلجة ،فاحلجة الواضحة تقنع املستمع أن يوافق صاحب الرأي
أي أو اقرتاح ما ،فمن املستحسن واألفضل أ ْن يـُبَني
فيما قاله ،لذا ،من أراد تقدمي ر ٍّ

حجته بشكل واضح وصريح كي يقنع ممن حوله ،وهذا من املبادئ األساسية يف اامسالم
ِ ِ
يل ربِ َ ِ ِ ِ
ِ
سنَ ِة
عند اجملادلة واحلوار .قال تعاىل﴿ :ا جد ُ
ع إِ َىل َسب ِ َ
ك اب جحل جك َمة َوال َجم جوعظَة ا جحلَ َ
ِ
ِ
ض َّل َع جن َسبِيخلِ ِه َو ُه َو أَ جعخلَ ُم
َح َس ُن إِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَ جعخلَ ُم ِِبَ جن َ
َو َجاد جهلُ جم ِابلَِِّت ه َي أ ج
ِ
ين﴾]النحل[125:
ِابل ُجم جهتَد َ
ِ
والشاهد ( ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
َح َس ُن) أي ابلطريقة املناسبة
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
اليت تتالءم مع معطيات احلال .فعند طرح احلل امبد أن يرفقه احلجة املقنعة اليت جتيب
عن التساؤامت؛ مما يؤدي إىل اقتناع األكثرية هلذا احلل بغض النظر عن مواقف الرافضني
ملا طُرِح.
اثمنا -توحيد األمة :وهي من األمور املهمة الذي دعا إليها اإلسالم ،وشدَّد عليها.
فعلى القائد أو احلاكم أن يسعى جاهداً أبي أسلوب أو أداة أو طريقة ما – تكون

 17انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.63
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مباحة  -إىل وحدة األمة .فمىت ما كانت األمة قوية ومتماسكة وعلى قلب رجل
صوره الكاتب يف النص اآليت:
واحد؛ كان الرخاء والطمأنينة والنهضة العمرانية ،وهذا ما َّ
“Biarlah pembinaan jambatan itu merupakan lambang kita
menyatupadukan rakyat. Selama ini rakyat dipecah-pecah, dicerai-cerai
dan dicincang-cincang untuk kepentingan tertentu. Perkara ini sangat
menyedihkan. Kita terlalu banyak bermain politik,” dia meluahkan
hujahnya yang penuh dengan falsafah. Hujah itu kedengaran amat sesuai
dengan pendirian Doktor Jamal. Dollah Peon pun bersetuju dengan
hujah itu”18.

الرتمجة:
"دعنا نبين هذا اجلسر ،فهو رمز من رموز توحيد الشعب ،وحىت اآلن الشعب متفرق
ومنفرد عن بعضه بعضا ألهداف شخصية وسياسية ،فهذا الوضع حمزن للغاية ،وقد قال
ذلك الدكتور مجال بكل ما حتمله هذه املقولة من معىن ومقصد ،فحجته كانت يف
فد ْولَه بِــيُون يوافقه على ذلك".
املوضع املناسبُ ،
َّنوه الكاتب إىل أمهية توحيد األمة ملا يرتتب على ذلك من صمود األمة يف وجه الفنت
اليت قام هبا أعداء األمة .وهذه نظرة بعيدة للدكتور مجال يف أمهية بناء اجلسر الذي إذا
يسهل لسكان القرى املوجودة بضفيت النهر على التواصل وتبادل املصاحل
مت بناؤه سوف ّ
ابلرخاء واآلمان واخلري الكثري ،وهذا دليل واضح يفضي
فيما بينهم كي ينعم اجلميع َّ
مستقبالً إىل قوة العالقات بني أهل القرى بفضل وجود اجلسر ،قال عليه أفضل السالم
« :امل ْؤِمن لِْلم ْؤِم ِن َكالْبـْنـي ِ
َصابِعِ ِه».19
ضا َو َشبَّ َ
ضهُ بـَ ْع ً
ان يَ ُش ُّد بـَ ْع ُ
ك بـَ ْ َ
ني أ َ
َُ
ُ ُ ُ

 18انظر :أشعري ،ديوان سسرتا ،ص.64

 19البخاري ،صحيح البّاري ،كتاب املظامل والغصب ،ابب نصر املظلوم ،ج ،3ص ،129رقم.2446
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والشاهد (يشد بعضه بعضا) ،أي يكونوا يدا واحداً متحدين ام مفرتقني ،فالوحدة أينما
كانت ويف أي زمان إشارة إىل الرسوخ والقوة ،وأهنم على طريق البناء والتشييد .فمىت ما
ِ
دت الوحدة ُوِجد الرخاء واامزدهار.
ُوج ْ
أهداف القصة
هدف الكاتب من قصته هذه إىل جتسيد ما ينبغي أن يكون عليه القائد املسلم احملنك
من ميزات جتعله قائداً ُحيتذى به يف زمانه ،فنوجز هذه املميزات – اليت ذكرت يف التصور
اإلسالمي– يف النقاط اآلتية:

أ -اإلخالص واألمانة :وهذا ما رمسه الكاتب يف شخصية الداتؤ الذي رأس حزبه
واحلكومة .إذ إنه كان مهموماً يف محل األمانة اليت وّكِلت إليه ابلتفاين يف إخالص
العملللبحث عن حل مشكلة بناء اجلسر ،أما األمانة فهي اليت َو َعد هبا شعبه ببناء
اجلسر ملا فيه راحة لقانطي ضفيت النهر.

ب -أمهية العلم :وهذا ما خطَّه الكاتب يف شخصية الدكتور مجال الذي متيز من غريه
من حاضري اامجتماع أنَّه من ذوي الشهادة العلمية العليا ،حيث سخر العلم الذي
ميتلكه يف عرض اقرتاحه على احلاضرين ،وذلك ابامستفادة من الغاابت اجملاورة لضفيت
النهر ،ويف استغالل العائد من مثن خشب أشجار هذه الغاابت يف بناء اجلسر.
ج -اهلدوء والثقة ابلنفس :وهذا ما أشار عليه الكاتب أيضاً يف شخصية الدكتور مجال
عندما مسع ورأى ما يواجهه حزبه يف حل معضلة بناء اجلسر ،فما كان منه إامَّ اهلدوء
ومساع آراء اآلخرين مث طرح اقرتاحه بكل هدوء وثقة ابلنفس ملا سوف يشرحه يف كيف
يوفر ميزانية لبناء اجلسر.
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جسده الكاتب يف شخصية الداتؤ الذي عرض
د -مبدأ مساع آراء الغري :وهذا ما َّ
املشكلة بغرفة اامجتماع يف كيفية بناء اجلسر وملا يتطلبه هذا املشروع من مبالغ مالية
كبرية ،فسمع اآلراء من احلاضرين لالجتماع.
ه ـ -الدعاء إىل هللا :وهذا رمسه الكاتب أيضاً يف شخصية الداتؤ عندما مسع اآلراء
واامقرتاحات ،وأراد أن يتخذ القرار بعد ذلك اباممجاع .فدعا هللا تعاىل أن يرشده إىل
طريق الصواب ،وأن يكون يف هذا القرار طمأنينة له وراحة البال.
و -الشورى وأخذ القرار اباممجاع :وهذا ما رمسه الكاتب من الشخصيات املتواجدة يف
غرفة اامجتماع الذين أخذوا مبناقشة املشكلة وكيفية حلها ،حىت اتفق اجلميع على أن
احلل للمشكلة كما ذكره الدكتور مجال.
صوره الكاتب يف شخصية الدكتور مجال الذي
ز -احلكمة واحلجة املقنعة :وهذا ما َّ
عرض اقرتاحه مث بيَّنه ابملنطق واحلجة حىت صار أغلب املتواجدين يف غرفة اامجتماع
مقتنعاً برأيه بل هناك جمموعة وافقت على ما طرحه ابألصل.
جسده الكاتب يف النظرة البعيدة الثاقبة للدكتور مجال عند
ح -توحيد األمة :وهذا ما َّ
سيوحد أهل القرى
إمتام بناء اجلسر ،حيث وذلك يوحد الشعب ألن هذا اجلسر
َّ
القانطني بني ضفيت النهر.
اخلامتة
حتكي القصة عن الطابع السياسي لقرب العملية اامنتخابية ،وما يُق ّدم للشعب من
خدمات لنيل صوته من قِبل األحزاب املتنافسة على كرسي احلكم .فكانت أحداث
هذه القصة واقعة يف غرفة اامجتماع للحزب احلاكم .فاملعضلة اليت نُوقشت يف هذه
الغرفة؛ هي كيفية بناء اجلسر الذي يعطي حافزاً للمنتخب أن يصوت للحزب الذي
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تواصل معه ،وهذ يتطلب بطبيعة احلال إجياد ميزانية كبرية لكسب العدد الكبري من
املصوتني كي يبقى احلزب على السلطة لفرتة أخرى .واجلانب اآلخر يتحدث عن القيادة
والرايدة ،فالقائد امب ّد له أن يكون سريع البديهة ،يتصف ابألخالق واألمانة ،يتقي هللا
يف حق العباد ،فضالً عن اهلدوء والثقة ابلنفس ،والشجاعة ،واإلصغاء لآلخرين ،وعدم
التسرع يف اختاذ القرار ،والشورى أمر مهم .وقد استطاع الكاتب أن جيسد كل هذه
املعاين السامية يف بطل قصته هذه .وهذا من األسباب اليت ّأدت إىل جناح القصة،
وجعلتها موضعاً للتقدير واإلعجاب .ومن أهم نتائج البحث ما يلي:
 .1سرعة البديهة ،والتفكري يساعدان احلاكم يف اختاذ القرار الصائب الصحيح.
 .2حتتاج الرايدة والقيادة ،إىل اامتصاف ابخللق النبيل ،واألمانة ،وتقوى هللا يف حق
العباد.
 .3جيب على احلاكم أن يكون واثقاً من نفسه ،وشجاعاً ،يصغى إىل اآلخرين ،وحيرتم
آراءهم.
 .4الشورى عنصر مهم ،من عناصر جناح احلاكم ،والثقة به ،وفوزه يف اامنتخاابت.

