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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  بقلم الباحث اإلسالمي األستاذ سيد قطب مقدمة

  

وج املسلمني اليوم إىل من يرد عليهم إميام بأنفسهم وثقتهم مباضيهم ورجاءهم ما أح
وما أحوجهم ملن يرد عليهم إميام ذا الدين الذي حيملون امسه وجيهلون .. يف مستقبلهم 

  .كنهه، ويأخذونه بالوراثة أكثر مما يتخذونه باملعرفة

السيد أيب (ملؤلفه " طاط املسلمنيماذا خسر العامل باحن: "وهذا الكتاب الذي بني يدي
  . من خري ما قرأت يف هذا االجتاه ، يف القدمي واحلديث سواء) احلسن علي احلسين الندوي

إن اإلسالم عقيدة استعالء، من أخص خصائصها أا تبعث يف روح املؤمن ا إحساس 
وأا تشعر .  تواكلالعزة من غري كرب ، وروح الثقة يف غري اعتزاز، وشعور االطمئنان يف غري

املسلمني بالتبعة اإلنسانية امللقاة على كواهلهم، تبعة الوصاية على هذه البشرية يف مشارق 
األرض ومغارا، وتبعة القيادة يف هذه األرض للقطعان الضالة، وهدايتها إىل الدين القيم، 

  : اهلدى والفرقان والطريق السوي، وإخراجها من الظلمات إىل النور مبا آتاهم اهللا من نور

...  } كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللِّه{ 

 }لَيولُ عسكُونَ الرياِس ولَى الناء عدهواْ شكُونطاً لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكِهيداًوش كُم { .  

وهذا الكتاب الذي بني يدي يثري يف نفس قارئه هذه املعاين كلها، وينفث يف روعه 
تلك اخلصائص مجيعها، ولكنه ال يعتمد يف هذا على جمرد االستثارة الوجدانية أو العصبية 

، الدينية ، بل يتخذ املوضوعية أداته، فيعرضها على النظر واحلس العقل والوجدان مجيعاً
ويعرض الوقائع التارخيية واملالبسات احلاضرة عرضاَ عادالَ مستنرياَ ،ويتحاكم يف القضية اليت 

يعرضها كاملة إىل احلق والواقع واملنطق والضمري، فتبدو كلها متساندة يف صفة ويف صف 
  .وتلك مزية الكتاب األوىل. قضيته، بال متحل وال اعتساف يف مقدمة أو نتيجة
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 هلذا العامل قبل أن تشرق عليه - ولكنها واضحة- صورة صغرية سريعةإنه يبدأ فريسم
رسم الصورة هلذا العامل شرقاً وغرباً ومشاالً وجنوباً، من اهلند و الصني . أنوار اإلسالم األوىل

إىل فارس والروم، صورة اتمع وصورة الضمري يف هذه الدنيا العريضة، يف اجلماعات اليت 
اوية، كاليهودية واملسيحية، واليت تظلها الديانات الوثنية، كاهلندوكية تظلها الديانات السم

  .. وما إليها .. والبوذية والزرادشتية 

إا صورة جامعة تعرض رقعة العامل وتصفها وصفاً بيناً، ال يعتسف املؤلف فيه، وال 
ينون بغري اإلسالم يستبد به، إمنا يشرك معه الباحثني واملؤرخني من القدامى واحملدثني ، ممن يد

  .، فال شبهة يف أن يكونوا مغرضني له ، وللدور الذي أداه يف ذلك العامل القدمي 

إنه يصف العامل تسيطر عليه روح اجلاهلية ، ويتعفن ضمريه ، وتأسن روحه ، وختتل 
فيه القيم واملقاييس ، ويسوده الظلم والعبودية ، وجتتاحه موجة من الترف الفاجر واحلرمان 

تاعس ، وتغشاه غاشية من الكفر والضالل والظالم ، على الرغم من الديانات السماوية ، ال
اليت كانت فد أدركها التحريف ، وسرى فيها الضعف ، وفقدت سيطرا على النفوس ، 

  . واستحالت جامدة ، ال حياة فها وال روح ، وخباصة املسيحية

يته هذه ، بدأ يعرض دور اإلسالم يف فإذا فرغ املؤلف من رسم صورة العامل جباهل... 
دوره يف ختليص روح البشر من الوهم واخلرافة ، ومن العبودية والرق ، ومن . حياة البشرية 

الفساد والتعفن ، ومن القذارة واالحنالل ، ودوره يف ختليص اتمع اإلنساين من الظلم 
داد احلكام واستذالل الكهان والطغيان، ومن التفكك وااليار ، ومن فوارق الطبقات واستب

، ودوره يف بناء العامل على أسس من العفة والنظافة واإلجيابية والبناء ، واحلرية والتجدد ، 
والعدالة والكرامة ، ومن العمل الدائب لتنمية احلياة . ومن املعرفة واليقني ، والثقة واإلميان 

  .وترقية احلياة ، وإعطاء كل ذي حق حقه يف احلياة 
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 أولئك يف إبان الفترة اليت كانت القيادة فيها لإلسالم يف أي مكان ، واليت كان كل
اإلسالم فيها يعمل ، وهو ال يستطيع أن يعمل أن يعمل أال أن تكون له القيادة ، ألنه بطبيعته 

  .عقيدة استعالء ، ومنهج قيادة ، وشرعة ابتداع ال إتباع 

لزمام ، بسبب احنطاط املسلمني ، وختليهم عن مث جتيء الفترة اليت فقد اإلسالم فيها ا
القيادة اليت يفرضها عليهم هذا الدين ، والوصاية اليت يكلفهم ا على البشرية ، والتبعات 

  .اليت ينوطها م يف كل اجتاه 

وهنا يستعرض املؤلف أسباب هذا الحنطاط الروحية واملادية ، ويصف ما حل 
 مبادئ دينهم ، ونكصوا عن تبعام ، وما نزل بالعامل كله باملسلمني أنفسهم عندما ختلوا عن

من فقدانه هلذه القيادة الراشدة ، ومن انتكاسه إىل اجلاهلية األوىل ، ويرسم خط االحندار 
يرسم . الرهيب الذي ترتكس فيه اإلنسانية يف ذات الوقت الذي تفتح فيه آفاق العامل الباهرة 

فاحلقائق الواقعة .  ، ال باجلمل النارية والتعبريات انحة هذا اخلط عن طريق التأمل الفاحص
  .، كما عرضها املؤلف غنية عن كل رج وكل تزويق 

ومن خالل هذا االستعراض ، حيس القارئ ، مبدى احلاجة البشرية امللحة إىل تغيري 
لنور ، ومن القيادة اإلنسانية ، وردها إىل اهلدى الذي انبثق ليخرج الناس من الظلمات إىل ا

اجلاهلية إىل املعرفة ، ويشعر بالقيمة الكلية لوجود هذه القيادة يف األرض ، ومبدى اخلسارة 
اليت حلت بالبشر مجيعاً ، ال باملسلمني وحدهم يف املاضي ويف احلاضر ويف املستقبل القريب 

  .والبعيد 

 االعتزاز كذلك يثور يف نفس ملسلم بصفة خاصة روح الندم ، على ما فرط ، وروح
  .مبا وهب وروح االستشراف إىل القيادة اليت ضيع 

ولعله مما يلفت النظر تعبري املؤلف دائماً عن النكسة اليت حاقت بالبشرية كلها منذ أن 
  " .اجلاهلية " عجز املسلمون عن القيادة بكلمة 
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والروح وهو تعبري دقيق الداللة على فهم املؤلف للفارق األصيل بني روح اإلسالم ، 
إا .. املادي الذي سيطر على العامل قبله ، ويسيطر عليه اليوم بعد ختلي اإلسالم عن القيادة 

يف طبيعتها األصلية ، فاجلاهلية ليست فترة من الزمن حمدودة ، ولكنها طابع ) اجلاهلية(
روحي وعقلي معني ، طابع يربز مبجرد أن تسقط القيم األساسية للحياة البشرية ، كما 

أرادها اهللا ، وحتل حملها قيم مصطنعة تستند إىل الشهوات الطارئة ، وهذا ما تعانيه البشرية 
  .اليوم يف حالة االرتقاء األوىل ، كما كانت تعانيه من قبل يف أيام الرببرية األوىل 

ج من وجائزته هي الخرو. فرسالة العالم اإلسالمي هي الدعوة إلى اهللا ورسوله واإليمان باليوم اآلخر
الظلمات إلى النور ٬ ومن عبادة الناس إلى عبادة اهللا وحده والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها ٬ ومن جور 

وسهل فهمها في هذا العصر أكثر من كل عصر ٬ فقد . وقد ظهر فضل هذه الرسالة . األديان إلى عدل اإلسالم 
نها ٬ فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية افتضحت الجاهلية ٬ وبدت سوأتها للناس ٬ واشتد تذمر الناس م

إلى قيادة اإلسالم ٬ لو نهض العالم اإلسالمي ٬ واحتضن هذه الرسالة بكل إخالص وحماس وعزيمة ٬ ودان بها 
٬ كما يقول المؤلف الفاضل قرب نهاية )) كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ العالم من االنهيار واالنحالل (( 
  .اب الكت

فإن اخلصيصة البارزة يف هذا الكتاب كله هي الفهم العميق لكليات الروح وأخرياً ، 
اإلسالمية يف حميطها الشامل وهو هلذا ال يعد منوذجاً للبحث الديين واالجتماعي فحسب ، بل 

.منوذجاً للتاريخ كما ينبغي أن يكتب من الزاوية اإلسالمية  

له من زاوية النظر الغربية ، متأثرين بثقافام لقد مضى األوربيون يؤرخون للعامل ك
 شعروا –املادية ، وفلسفتهم املادية ، ومتأثرين كذلك بالعصبية الغربية والعصبية الدينية 

بذلك أم مل يشعروا ومن مثَّ وقعت يف تارخيهم أخطاء واحنرافات ، نتيجة إغفاهلم لقيم كثرية يف 
 يصح تفسري احلوادث والنتائج بدوا ، ونتيجة هذه احلياة ال يستقيم تاريخ احلياة وال

عصبيتهم اليت جتعل أوروبا يف نظرهم هي حمور العامل ومركزه دائماً ، وإلغفاهلم العوامل 
  . األخرى اليت أثرت يف تاريخ البشرية ، أو التهوين من شأا إذا مل يكن مصدرها هو أوروبا 

دي أوربا كما نتلقف كل شيء آخر ولقد درجنا حنن على أن نتلقف التاريخ من أي
نتلقفه بأخطائه تلك ، وهي أخطاء يف املنهج بإغفال قيم كثرية وعوامل كثرية ، وأخطاء يف 
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التصوير نتيجة النظر من زاوية واحدة للحياة البشرية ، وأخطاء يف النتائج تبعاً لألخطار 
  .املنهجية والتصويرية

 الذي ينظر لألمور كلها ، وللعوامل وهذا الكتاب الذي بني يدي منوذج للتاريخ
ولعل القارئ مل يكن ينتظر من رجل مسلم ، واثق بقوة . مجيعها ، وللقيم على اختالفها 

الروح اإلسالمي ، متحمس لرد القيادة العاملية إليه ، أن يتحدث عن مؤهالت القيادة ، فال 
التنظيم العلمي (و )  وحلريباالستعداد الصناعي(أن يلح يف ) االستعداد الروحي(ينسى جبوار 

  ) . االستقالل التجاري واملايل (وأن يتحدث عن )اجلديد

وذا اإلحساس املتناسق سار يف . إنه اإلحساس املتناسق بكل مقومات احلياة البشرية 
استعراضه التارخيي ، ويف توجيهه لألمة اإلسالمية سواء ، ومن هنا يعد هذا الكتاب منوذجاً 

عن التأثر بالطريقة األوروبية ، اليت .  جيب أن يتناوله املسلمون مستقلني للتاريخ ، كما
  .ينقصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق  

وإنه ليسعدين أن أحتدث عن هذا الكتاب بذلك اإلحساس ذاته ، وأن أسجل هذه 
اللغة اليت آثر .. ية الظاهرة ، وأنا مغتبط ذه الفرصة اليت أتاحت يل أن أطلع عليه يف العرب

ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَانَ لَه { : صاحبه أن يكتبه ا ، وأن ينشره يف مصر للمرة الثانية 
ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب   {   

 
 سيد قطب
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  مقدمة الطبعة الرابعة

  

  .احلمد هللا ، وسالم على عباده الذين اصطفى 

)) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ((  ، فقد ظهرت الطبعة األوىل لكتاب أما بعد

 م فكان اإلقبال عليه عظيماً ختطى قياس املؤلف ورجاءه ، فقد كان كتاباً ال 1950سنة 
 وما حيتوي عليه من مادة - الذي يكاد يكون طريفاً-يسترعي اهتمام القراء إال موضوعه

خصية املؤلف وشهرته ، فلم يكن قد ظهر ملؤلفه كتاب آخر ومعىن ، ومل يكن من ورائه ش
فكانت العناية ذا . قبل هذا الكتاب يف العامل العريب ، ومل يعرفه الناس يف هذه األقطار 

الكتاب عناية خالصة جمردة للكتاب وللموضوع، ليس فيها نصيب لشخصية املؤلف 
  .وشهرته

به الكتاب إال بفضل اهللا تعاىل ولطفه ، وبعد وال يعلَّل هذا اإلقبال النادر الذي حظي 
ذلك بأنّ هذا الكتاب قد جاء يف أوانه ، وصادف رغبة غامضة واجتاهاً مبهماً يف النفوس ، 
وبأنه يتجاوب مع شعور كثري من املفكرين واملثقفني يف العامل لعريب ، ويلتقي مع أفكارهم 

  .  وآرائهم ودراستهم 

اب واسع االنتشار يف العواصم العربية واألوساط العلمية ، وعلى كُلٍّ فقد كان الكت   
وتناولته طبقات األمة وبعض قادة الفكر بالدراسة والبحث ، وأشار املربون واملعلمون على 

  .الشباب مبطالعة هذا الكتاب ، واحلمد هللا الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات 

 - والشك-هرة بالطبعة ، وكان هلاوقد قامت جلنة التأليف والترمجة والنشر يف القا

فضل يف ظهور هذا الكتاب يف مظهر مجيل الئق ، ويف نفوذه يف األوساط العلمية واألدبية ، 
 على إعادة طبع الكتاب ، - وفيها أصدقاء املؤلف-وحرصت مجاعة األزهر للنشر والتأليف

رئيس ) بك(د أمني فصرحت هلا بذلك ، ووافق عليه املرحوم األستاذ  الكبري الدكتور أمح
 م ، وفيها مقدمات للدكتور حممد يوسف موسى ، 1951اللجنة فظهرت الطبعة الثانية سنة 
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والكاتب اإلسالمي األستاذ سيد قطب ، وصديق املؤلف الشيخ أمحد الشرباصي ، زادت يف 
  .قيمة الكتاب 

أن أضيف ظهرت الطبعة الثانية ، وأنا يف جوليت يف الشرق األوسط ، فلم أمتكن من 
إليها زيادات كنت أفكر فيها وأشعر باحلاجة إليها ، وهيأ اهللا أسباب الطبعة الثالثة ، ووقعت 

إيلّ مصادر جديدة ، وجد عندي بعض اآلراء ونواح جديدة فأحلقتها بالكتاب ، وتأخرت 
 م ، ونفدت يف مدة قريبة ، وها هي الطبعة 1959هذه الطبعة لبعض األسباب إىل سنة 

  . ة مزيدة منقحة الرابع

 – وما يليها من طبعات إن شاء اهللا -وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع ذه الطبعة
 ، وأن جيعل هذا الكتاب وسيلة للوعي اجلديد ، واإلميان اجلديد )1(كما نفع بالطبعات األوىل

  .الذي تشتد حاجة العامل اإلسالمي إليه ، إنه على كل شيء قدير

  

  احلسين الندويأبو احلسن علي 
)اهلند(              لكهنؤ   

 

                                                   
ة   Islam and the world ظهرت ترجمة الكتاب االنكليزية باسم  )1( ن جامـع ة         ـم ة الثالـث رت الطبـع ستان ٬ وظـه ور باـك ي الـه اب ـف  بنـج

  . لترجمة الكتاب األوردية في لكهنؤ الهند 
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  الدكتور حممد يوسف موسى بقلم فضيلة األستاذ تصدير
  

اتصال السماء باألرض ألداء رسالة من اهللا املتفرد يف مسوه وعليائه ، إىل عبيده 
احملتاجني هلديه وإرشاده ، حدث من األحداث العظام ، وخرق لنواميس الطبيعة اليت ال تتغري 

  . طريقها املرسوم إال حني احلاجة القصوى ، ولغاية قدرها العزيز العليم من

وليس حيدث أو يكون أمر يف هذا العامل إال عن سبب اقتضى حدوثه وكونه ، ولغاية 
  .أريدت منه

وظهور اإلسالم ، وهو أعظم ما رأى العامل من أحداث ، ال بد له من أسبابه اليت 
  .ت له ، وغايته اليت تنتظر دائماً منه استلزمته ، وممهداته اليت أعد

ولسنا اآلن بسبيل احلديث ، ولو باإلجياز الشديد ، عن هذه األسباب واملمهدات اليت 
أعدت لظهور اإلسالم ، بعد أن خال العامل الذي كان معروفاً حينذاك من اتمع الصاحل 

اإلسالم من أجلها ، والدين الصحيح ، ولسنا كذلك بسبيل احلديث عن الغاية اليت جاء 
وعمل نبيه ورجاله األولون جاهدين على الوصول إليها ، فسعد به العامل ، زمناً طويالً كل 
ذلك معروف ، يصبح الكالم فيه حديثاً معاداً ، وال حمل ملثل هذا احلديث اآلن يف الكلمة 

ذ اجلليل السيد اليت يسعدين أن أقدم ا هلذا الكتاب ، استجابة لطلب مؤلفه صديقنا األستا
أيب احلسن علي احلسين الندوي ، أحد دعاة اإلسالم من الطراز األول يف هذا العصر الذي 

  .نعيش فيه 

على أن الكتاب يف غري حاجة حقاً لتقدمة مقدم ، فقد تقبله القراء بقبول حسن ، 
 وفضل وخصوه حبفاوة مل يظفر ا كتاب ظهر عن اإلسالم يف هذه األيام ، وإمنا هو تواضع

من املؤلف املؤمن الصادق اإلميان جعاله يطلب مين هذه الكلمة ، وأشهد أين قرأت الكتاب 
حني ظهرت طبعته األوىل يف أقل من يوم ، وأغرمت به غراماً شديداً ، حىت لقد كتبت يف 
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إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل مسلم يعمل إلعادة جمد (( آخر نسخيت وقد فرغت منه 
 ، وكل هذا قبل أن أعرف املؤلف الفاضل ، فلما سعدت مبعرفته واحلديث معه ))اإلسالم 

 فوق ما فيه -مرات عديدة ، فهمت كيف وملاذا فتنت بالكتاب ، وعرفت أن مرد هذا كله
 إىل معرفة الكاتب باإلسالم معرفة حقه وأخ -من مثرات التوفر على البحث ونشدان احلق

  .الدعوة الصحيحة له نفسه يف حياته به ، واإلخالص يف 

لقد أحس صديقنا الفاضل أبو احلسن ما حنسه مجيعاً يف حسرة بالغة ، وأمل شديد ، وهو 
ما ارتضته الدول اإلسالمية لنفسها من السري يف املؤخرة وراء العامل الغريب ، متيل إىل ما مييل ، 

وازينه اخلاصة حسب م) قيم(وتقبل حكمه فيما يعرض له من شؤوا ، وترضى ما يقره من 
 ثقته بنفسه وجنسه ودينه ومعايريه ، وقيمه - واملسلم بعامة-وكان من هذا أن فقد العريب.به 

العالية اليت كان حيرص عليها أجداده وأسالفه األماجد ، وحيلوا من أنفسهم املكان العلي 
شاكلنا اليت وهذه علتنا اليت جيب أن نطب هلا ، ويف ذلك تتركز مشكلتنا ، أو م. املرموق 

جيب علينا أن جند احلل الناجع هلا من صميم ديننا وتارخينا وتراثنا الروحي العقلي اخلالد ، 
، وإليه مجيعه عىن نفسه " ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني"وإىل هذا كله نظر مؤلف كتاب 

  . وعمل جهده 

م بني غري املسلمني ، حقاً ليست مشكلة العامل اإلسالمي اليوم يف عدم الدعاوة لإلسال
وال يف اكتساب مسلمني جدد وإمنا هذه املشكلة هي انصراف املسلمني عن اإلسالم ، وعن 

ومن مثَّ صرنا .الشرق إىل الغرب حبضارته وقيمه اليت يدعو إليها وموازينه اليت ا يزن األمور 
لفعل ، حىت أصبحنا مسلمني باالسم الوالدة واملوقع اجلغرايف فحسب ، وعزفنا عن اإلسالم با

وال نعرفه يف تشريعنا وتقاليدنا اليت نأخذ هذه األيام أنفسنا ا ، ولسنا يف حاجة يف هذا 
لضرب األمثال اليت حنسها ونلمسها مجيعاً يف رجال احلكم ، ويف ممثلي البالد اإلسالمية يف 

 مصر وغري الشرق والغرب ، وفيمن جيب أيكون القدوة الطيبة حبكم مناصبهم الدينية يف
  .مصر ، واألمر هللا من قبل ومن بعد 
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ولقد اختتم اهللا باإلسالم رساالته للعامل ، فليس لنا أن ننتظر اتصاالً جديداً من السماء 
باألرض يطهرها مما كاد يعمها من شرك وضالل وفساد ، وال نبياً آخر بعد رسول اإلسالم ، 

ر ، وال قرآناً جديداً يهدي اإلنسانية احلائرة خيرج العامل برسالة جديدة من الظلمات إىل النو
ولكن اهللا الرمحن الرحيم ترك فينا بعد هذا ، أو بسبب هذا ، . إىل سبيل الرشد والسعادة 

  .كتاباً لن يضل من اتبعه ، وشريعته لن يشقى من عمل ا 

مجيع وكل ما جيب أن نعمل له ، لنخرج والعامل كله من هذه اجلاهلية اليت احتوتنا من 
األطراف ، هو إعادة الثقة بديننا حىت يكون أساس حياتنا يف كل مقوماا ، وليس لنا أن 
نطلب من أحد أن يؤمن ذا الدين قبل أن نؤمن حنن أوالً به ، ولن يكون هذا اإلميان إال 

  .بالقدوة الطيبة الصاحلة نقدمها للناس مجيعاً 

 بأوربا ، يتخذ من فشل املسلمني سياسياً إن العامل ، وهذا أمر ملسناه بأنفسنا ملساً
مع أن هذا ! واقتصادياً دليالً حامساً على عدم صالح اإلسالم لقيادة املسلمني بله العامل كله 

العامل املسيحي نفسه حني كان املسلمون مسلمني حقاً من ناحية العقيدة والعمل على السواء 
يوف املسلمني من جناح منقطع النظري ، ، قد تزعزع عن مسيحيته عندما شاهد ما أحرزته س

 أن جناح املسلمني هذا دليل قاطع على صدق دينهم ، مادام اهللا ال يؤيت – حبق -إذ اعتقدوا
   .)2(نصره إال لعباده املختارين

وليس ما نقول ، من أثر القوى الطيبة الصاحلة يف الدعاوة لإلسالم ، بالقول الذي ال 
إن صاحب كتاب الدعوة إىل اإلسالم نفسه . لتاريخ الصحيح يرتكز على دليل وشواهد من ا

  :يذكر ما يأيت حرفياً 

ويظهر أن أخالق صالح الدين ، وحياته اليت انطوت على البطولة ، قد أحدثت يف (( 
أذهان املسيحيني يف عصره تأثرياً سحرياً خاصاً ، حىت أن نفراً من الفرسان املسيحيني ، قد 

                                                   
روف ص   )) الدعوة إلى اإلسالم ((  انظر في هذا الكتاب      )2( زي المـع سن      7للسير توماس أرنولد اإلنجلـي دكتور ـح ة لـل ة العربـي ن الترجـم  ـم

 . إبراهيم وآخرين 
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إليه ، أن هجروا ديانتهم املسيحية ، وهجروا قومهم وانضموا إىل بلغ من قوة اجنذام 
املسلمني ، وكذلك كانت احلال عندما طرح النصرانية فارس انكليزي من فرسان املعبد 

 م 1185 عام Robert of St. Albans)) روبرت أوف سانت ألبانس (( يدعى 
عامني غزا صالح الدين واعتنق اإلسالم ، مث تزوج بإحدى حفيدات صالح الدين وبعد 

 ملك Guyوكان جوي )) حطني((وهزم اجليش املسيحي هزمية منكرة يف واقعة)) فلسطني((
  .بيت املقدس بني األسرى

وحدث يف مساء املعركة أن ترك امللك ستة من فرسانه ، وفروا إىل معسكر صالح 
   )) .)3(الدين  مبحض إرادم

 ، واليت تزخر ا كتب التاريخ يف القدمي هذا شاهد من الشواهد اليت ال حتصى كثرة
واحلديث ، ومنها نعلم أثر القدوة الطيبة يف النفوس ، حىت يف نفوس غري املسلمني الذين كنا 
نراهم خصوماً لنا وأعداء ، ومنها نعلم أيضاً سبباً من األسباب القوية اليت يسرت للمسلمني 

  .أجماد ما فتح اهللا عليهم من فتوح ، وما ظفروا به من 

إن هذا اإلسالم ال يصلح اليوم إال مبا صلح به يف األمس ، إميان به إمياناً خيالط شغاف 
قلب املؤمن ، واستعذاب للتضحية يف سبيله مبا يعتز به املرء من مال ونفس ، واعتزاز مبا جاء 

حل به من تشاريع ومبادئ وتقاليد صاحلة إلاض العامل وإسعاده ، ودعوة له بالعمل الصا
  .والقوى الطيبة ، وعدم القضاء إال حبكمه ، وجعل احلياة يف كل جوانبها ال تقوم إال عليه 

علينا إذا أردنا أن نأخذ مكاننا من جديد يف قيادة اإلنسانية أن نعتقد اعتقاداً حقاً يظهر 
  ما يراه شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال من أن املسلم مل-أثر يف كل ما نقول أو نعمل

خيلق ليندفع مع التيار ، ويساير الركب البشري حيث اجته وسار ، بل خلق ليوجه العامل 
واتمع واملدينة ، ويفرض على البشرية اجتاهه ، وميلي عليها إرادته ، ألنه صاحب الرسالة 

فليس مقامه مقام . وألنه املسؤول عن هذا العامل وسريه واجتاهه . وصاحب العلم اليقني 
                                                   

 . ور  من الكتاب المذك82 83 ص  )3(
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ومقام اآلمر . واإلتباع إن مقامه مقام اإلمامة و القيادة ومقام اإلرشاد والتوجيه التقليد 
وإذا تنكر له الزمام ، وعصاه اتمع واحنرف عن اجلادة ، مل يكن له أن يستسلم . الناهي 

ويظل يف صراع معه . وخيضع ويضع أوزاره ويسامل الدهر ، بل عليه أن يثور عليه وينازله 
إن اخلضوع واالستكانة لألحوال القاسرة واألوضاع . قضي اهللا يف أمره وعراك ، حىت ي

أما املؤمن القوي فهو بنفسه . القاهرة ، والعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء واألقزام 
   . )4(قضاء اهللا الغالب وقدره الذي ال يرد

 بعض الشيء ماذا أريد أن أقول بعد ذلك يف هذه الكلمة اليت أحسبها طالت: وبعد 
  .يف تقدمي كتاب هو بنفسه وبكاتبه غين عن كل تقدمي ، كما قلت يف أول احلديث ؟ 

 لست أذكر فيما قرأت من القدمي واحلديث كتاباً حوى من اخلري ما - علم اهللا-إين
حواه هذا الكتاب ، وال كتاب وضع أيدينا على دواء ما نشكو منه من أدواء وأمراض ، كما 

 ، وال كتاباً نفذ كاتبه إىل روح اإلسالم ، وأخلص وخيلص يف الدعوة له ، فعل هذا الكتاب
  . ويقف كل جهوده على هذا السبيل كهذا الكتاب 

علينا إذاً أن نفيد من هذا الكتاب ، ومن الوسائل اليت يدعو مؤلفه الفاضل الصطناعها 
 احلياة األخرى ، وذلك ما ، لنصل إىل النهضة املرجوة ، والكرامة واد يف هذه احلياة ، ويف

ال يكون لنا إال إذا غرينا من أوضاع التعليم ومناهجه غاياته عندنا ، وإال إذا جعلنا مهنا تربية 
النشء على أسس إسالمية صحيحة ، وجعلنا الغاية من التربية والتعليم عندنا النهضة بالعامل 

 يف هذا العامل ، واصطنعنا هلذا اإلسالمي حىت يصل إىل ما جيب أن يكون له من مكانة ملحوظة
  .، الوسائل الناجعة حقاً 

إن هذا ، حني يتم ، إن أراد اهللا ألمة اإلسالم إفاقة من نومها ، وضة من كبوا ، 
جيعل من تالميذ رجاالت مسلمني حقاً يف املستقبل ، حيسنون تصريف شؤون األمة حني 

                                                   
  . 68 – 66 شاعر اإلسالم الدكتور محمد إقبال :  من بحث لألستاذ أبي الحسن الندوي نفسه عنوانه  )4(
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 شجعاناً أمناء لدينهم وأمتهم ، ال هم هلم توضع أمور األمة بني أيديهم ، وجيعل منهم رجاالً
  .يف حيام إال إعادة جمد اإلسالم ، والعامل اإلسالمي 

والوسائل الناجعة للوصول إىل تلك الغاية ايدة من التربية والتعليم جد كثرية 
ومعروفة إن أردناها ، ولكن حيسن أن خنتم هذه الكلمة بقبس من كالم األستاذ أيب احلسن 

  : دوي نفسه ، إنه يقول الن

والقرآن وسرية حممد صلى اهللا عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعال يف (( 
العامل اإلسالمي نار احلماسة واإلميان ، وحتدثا يف كل وقت ثورة عظيمة على العصر اجلاهلي 

على اجلاهلية ، وجتعال من أمة مستسلمة منخذلة ناعسة ، أمة فتية ملتهبة محاسة وغرية وحنقاً 
إن علة علل العامل اإلسالمي اليوم هي الرضا باحلياة الدنيا . وسخطاً على النظم اخلائرة 

فال يقلقه . والتبذير الزائد يف احلياة . واالرتياح إىل األوضاع الفاسدة . واالطمئنان ا 
ولكن . اللباس وال يهمه غري مسائل الطعام و. وال يهيجه منكر . وال يزعجه احنراف . فساد 

حيدث صراع بني اإلميان . إن وجدا إىل القلب سبيالً . بتأثري القرآن والسرية النبوية 
بني املنافع العاجلة والدار اآلخرة ، وبني راحة اجلسم ونعيم . واليقني والشك . والنفاق 

لعامل و يصلح ا. صراع أحدثه كل نيب يف وقته . القلب ، وبني حياة البطولة وموت الشهادة 
نهم ِ {يف كل أسرة إسالمية . حينئذ يقوم يف كل ناحية من نواحي العامل اإلسالمي . إال به 

 وربطْنا علَى قُلُوِبِهم ِإذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواِت }13{ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى
 وعدِض لَن نالْأَرطَطاًوا ِإذاً شقُلْن وِنِه ِإلَهاً لَقَدب .  } ِمن دهنالك تفوح روائح اجلنة ، و

  )) ! .ويولد لإلسالم عامل جديد ال يشبه العامل القدمي يف شيء . نفحات القرن األول 

من هذه الكلمات اليت قبسناها من هذا الكتاب الذي نكتب هذا التقدمي له ، نرى أي 
نفع اهللا به وبكل آثاره ، وجزاه عن اإلسالم وأمته ! ى املؤلف ما كتب روح كبرية أملت عل

  .خري اجلزاء 

حممد يوسف موسى
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  :صورة وصفية 

.أخي أبو الحسن  .   بقلم فضيلة األستاذ أحمد الشرباصي. ! 

  

يف ) الشبان املسلمني( م ، بدار 1951لقيت أخي أبا احلسن أول مرة يف شتاء سنة 
وقد أقبل علي يطلب يف أدب جم )) حماضرات الثالثاء (( يل من القاهرة ، عقب حماضرة 

)) .. العامل يف مفترق الطريق((وتواضع ظاهر ليلة من ليايل الثالثاء ، ليلقي فيها حماضرة عن 

فرأيت رجالً حنيف البدن ، حنيل العود ، له حلية مسراء ، ومالبسه قليلة خفيفة الوزن والثمن 
ونرباته دقيقة أخاذه فيها حبة ، عرفت فيما بعد أا مالزمة له من ، ونظراته عميقة نفاذة ، 

جهد وإجهاد ، وبعد اللقاء األول العاجل توثقت بيين وبينه أسباب األخوة واحملبة ، وعن خرب 
  .به أكتب هذه السطور

هو العامل املؤمن الداعية احملتسب السيد أبو احلسن علي احلسين اهلندي الندوي ، من 
 إىل عترة احلسن بن علي رضي اهللا عليهما ، ووالده هو الشريف العالمة عبد احلي املنتسبني

بن فخر الدين بن عبد العلي ، ينتهي نسبه إىل عبد اهللا بن األشتر بن حممد ذي النفس الزكية 
بن عبداهللا احملض بن احملسن املثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب ، ولوالده كتب 

 وقد تويف سنة )5(يف مثانية جملدات)) نزهة اخلواطر((بوع ومنها املخطوط أشهرها كثري من املط
  . هجرية 1341

، وهي تبعد عن )) راي بريلي((وقد ولد السيد أبو احلسن يف مديرية باهلند تسمى 
يف شهر احملرم سنة )) تكية((سبعني كيلو متراً  تقريباً ، وكانت الوالدة بقرية )) لكهنؤ((

  . مد اهللا يف عمره وأدام به نفع اإلسالم واملسلمني هـ ، 1332

وأسرة أخي أيب احلسن من أصل عريب ، ال تزال حتافظ على أنساا إىل هذا اليوم وهي 
حتافظ على صالا بأصلها وإن كانت تتكلم اهلندية وتعيش يف اهلند منذ قرون ، ومتتاز 

                                                   
ان                     )5( ة ألعـي سة آالف ترجـم ى خـم شتمل عـل اب ـي د ٬ والكـت اد الهـن در أـب ي حـي ارف ـف رة المـع ن داـئ اب ـم ذا الكـت  ظهرت سبعة مجلدات من ـه

 . طبعه المجمع العلمي العربي في دمشق )) سالمية في الهند الثقافة اإل(( الهند ٬ وظهر للمؤلف كتاب 
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دعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله ، وللسيد باحملافظة على التوحيد والسنة والبعد عن البدع وال
 وهو طبيب ، وقد خترج )6(أيب احلسن أخ أكرب منه هو السيد الدكتور عبد العلي عبد احلي

يف ندوة العلماء ومعهد ديوبند ، كما خترج يف جامعة لكهنؤ بتفوق وامتياز ، فهو بذلك جيمع 
ربية السيد أيب احلسن وثقافته ، ويدير بني الثقافتني الدينية والعصرية ، وله فضل كبري يف ت

وقد تزوج السيد أبو احلسن منذ عشر سنوات من ... ندوة العلماء خلفاً ألبيه الراحل 
  .األسرة نفسها ، ألن هذا تقليد حمترم يعاقب من خيرج عليه 

بدأ السيد أبو احلسن تعلمه القرآن الكرمي يف البيت تعاونه أمه ، وأمه من فضليات 
السيدات الفاضالت الصاحلات ، حتفظ القرآن ، وتكتب ، وتؤلف مث تعلم اللغتني النساء و

األوردية والفارسية ، مث بدأ وهو يف الثانية عشرة من عمره يتعلم اإلجنليزية والعربية معاً ، 
وبدأ تعلم العربية على الشيخ خليل بن حممد اليمين ، وتوفر سنتني كاملتني على دراسة 

ده ، وقرأ كثرياً من كتب األدب ، وشغف ا على خالف العادة يومئذ يف األدب العريب وح
: اهلند ، ألم يزهدون يف األدب العريب ، وعين عناية خاصة بالعكوف على كتب ثالثة هي 

ج البالغة ، ودالئل اإلعجاز ، واحلماسة ، مث التحق جبامعة لكهنؤ ، وهي جامعة تدرس 
ليزية ، وفيها قسم آلداب اللغة العربية التحق ا السيد أبو احلسن ، العلوم املدنية باللغة اإلجن

وكان يومئذ أصغر طالب اجلامعة سناً ، وضاق بدروس القواعد أوالً فأخره ذلك قليالً ، مث 
سار يف تعلمه ممتازاً فائقاً سابقاً ، مث أمت دراسته األدبية على الدكتور الشيخ تقي الدين اهلاليل 

 وهي مجعية تشرف على دار العلوم -س تدريس األدب العريب يف ندوة العلماءاملراكشي رئي
 مث دخل الندوة ، ومكث ا سنتني يدرس علوم احلديث ، واستفاد كثرياً من شيخ -هناك

ومكث يف دار العلوم ديوبند مدة شهور ، وحضر دروس . احلديث الشيخ حيدر حسن خان 
  .د املدين يف احلديث العامل الكبري ااهد الشيخ حسني أمح

                                                   
  م 1961 مايو 7 هـ الموافق 1380 ذي العقيدة 21 توفي إلى رحمة اهللا في  )6(
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وسافر إىل الهور ، وقرأ التفسري على الشيخ أمحد علي املفسر املشهور ، ومل تكن 
دراسته يف أغلب أدوارها دراسة نظامية بشهادات ، بل كانت دراسة حرة لوجه العلم 

ا واملعرفة ، وملا أمت دراسته رجع إىل لكهنؤ ، وعني مدرساً يف دار العلوم هناك ، ومكث فيه
العربية " الضياء " عشر سنوات يدرس علوماً خمتلفة ، واشتغل جبوار ذلك بالكتابة يف جملة 

اليت تصدرها ندوة العلماء ، ورئيس حتريرها األستاذ مسعود الندوي ، واشتغل كذلك 
فكان اإلقبال عليه عظيماً )) سرية السيد أمحد الشهيد (( بالتأليف يف األوردية ، وأظهر كتابه 

  .بع ثالث مرات حىت ط

مث انتقل إىل دهلي ، والتقى بالداعية ادد العظيم الشيخ حممد إلياس ، وكان هذا 
اللقاء نقطة حتول يف حياة أيب احلسن ، ألن الشيخ حممد إلياس كان مرشداً شعبياً ، له صلة 

ب قبل وأبو احلسن مل يكن متصالً بالشع. عميقة وثيقة باجلماهري عن طريق الدعوة إىل اهللا 
فأخذ يتصل بأهل القرى والدساكر ، ويقوم . ذلك ، بل كان مقتصراً على الدراسة والتأليف 

برحالت إسالمية قد تستغرق الواحدة منها شهراً ، لنشر الدعوة يف قرى اهلند ومدا ، 
 هو مثل أيب احلسن األعلى يف احلكمة الدينية العميقة ويف – وال يزال -وكان الشيخ إلياس

 كان صورة من السلف الصاحل ، وكان -كما يقول أخونا-إلميان ألن الشيخ إلياس قوة ا
خملصاً غيوراً ، يتأمل حلال املسلمني ، ويعمل من أجلهم ، ويسري يف شئوم ، وحيترق بروحه 

   .)7(القوية الوثابة يف سبيلهم

ر الرأي يوري وتلقى التربية الروحية من العارف اجلليل املريب الكبري الشيخ عبد القاد
  .واستفاد من صحبته وجمالسته 

العلمية اليت كانت تصدر باألوردية ، وكانت " الندوة " ورأس أبو احلسن حترير جملة 
) البكالوريا(بوضع مناهج لطلبة ) عليكره(لسان حال الندوة ، وكلفته اجلامعة اإلسالمية يف 

                                                   
ام      )7( الى ـع ى رحمــة اهللا تـع وفي إـل ه فــي محاضـرته          هـــ 1363 ـت ديث عـن يرته فــي أردو وـح أليف فــي ـس سن ـت سيد أبــي الـح الــدعوة ((  ولـل

 )) . الهند وتطوراتها اإلسالمية في 
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وقبلت اجلامعة هذا الكتاب ) اتإسالمي(يف التعليم الديين ، فألف يف ذلك كتاباً أمساه 
وأخذت به وكافأت صاحبه عليه ؛ ودعي إللقاء حماضرات يف اجلامعة امللية اإلسالمية بدهلي ، 

كانت موضع االستحسان ، ونشرت وكان هلا ) الدين واملدنية: (فألقى حماضرة يف موضوع 
  .تأثري واسع النطاق 

خمتارات يف " ية يف اهلند ، منها كتاب وألف يف هذه الفترة كتباً لطلبة املدارس العرب
ومنها كتاب .  وقد قررت دار العلوم يف اهلند وبعض اجلامعات يف تدريسه " األدب العريب 

اليت ) التعمري(يف ثالثة أجزاء ، وغري ذلك من الكتب ، وأصدر جملة )) قصص النبيني ((
اإلسالم بني اهلندوس ، كانت تصدر باألوردية مرتني يف الشهر ، وأسس مجعية للتبشري ب

وأصدرت هذه اجلمعية التبشريية اإلسالمية عدة رسائل وحبوث عن امللة الغراء باللغة 
 م وله 1960يف لكهنؤ سنة ) امع اإلسالمي العلمي(وأسس . اإلجنليزية املنتشرة هناك 

  .ة نشاط وإنتاج يف اللغات اإلجنليزية واهلندية واألوردية والعربية ، ومطبوعات قيم

وأخي املفضال أبو احلسن له غرام أصيل عميق باقتناء الكتب ومسامرا واحلديث 
وأغلى ما يهدي إليه كتاب يرضيه . وأعز ما حيرص عليه من عرض احلياة هو كتبه . عنها 

ويغذيه ، وال يقتين أبو احلسن الكتب ليزين ا داره ، بل ليهضمها قراءة وحبثاً ونقداً ، 
 –فة فيها دالله واضحة على ذلك ، وقد أفادته هذه املطالعات واملسامرات وكتاباته املختل

 فدرة على االرجتال بالعربية ، فهو يتدفق كالسيل بلغة بليغة فيها الصور -جبوار اهلبة والتجربة
البيانية والتعبري اجلميل وأغلب حماضراته يستعد هلا ، وكثرياً ما يكتبها ، وأسلوبه يغلب عليه 

لعاطفي امللتهب  ومع ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع أيضاً ، وهو كما العنصر ا
عرفت عنه وكما حدثين مراراً ال حيب أن يهجم على احلديث يف موضوع ذي بال إال إذا 
احتفل به ويأ له ، وليس ذلك عن قلة بضاعة ولكنه احتراس العامل الذي يريد أن يستيقن 

  ...نثر على أيب احلسن فلم تطاوعه قرحيته يوماً على نظم الشعر وقد غلب ال! .. ويتثبت 
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وقد ظل األستاذ أبو احلسن ميارس ألواناً من األلعاب الرياضية ككرة القدم والسباحة 
والصيد واهلوكي والتنس مث انقطع عنها أخرياً ، وعلى الرغم من هذا أصابته أمراض 

فاه اهللا منها ، وبقي له سعال يعاوده من حني استمرت مدة طويلة ، وخاصة يف الصدر ، مث عا
  .آلخر 

وهو يكره التصوير جبميع أنواعه ، وحيرمه على نفسه يف تشديد ملحوظ ، ولقد زرت 
معه إحدى دور الطبع والنشر الكربى بالقاهرة ، ورغب مصور الدار أن يلتقط لنا صوراً 

لة والرجاء ، وذكر أن املسلمني تذكارية فرفض أبو احلسن ، وأصر على الرغم من طول احملاو
  !! ..على حرمة التصوير ) متفقون(يف اهلند 

ولقد سألته ذات مرة عن السابقني الذين تأثر م ، فأجابين بأم اإلمام أمحد بن حنبل 
من (صاحب املوقف املعروف يف احملنة ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، والشيخ أمحد السر هندي 

هـ صاحب الرسائل اخلالدة يف الشريعة 1024املتوىف سنة ) جابسر هند ، بلد يف البن
هـ 1176واحلقيقة وحماربة البدع ، وادد للملة ، ولشيخ ويل هللا الدهلوي املتوىف سنة 

والصاحب أمحد الشهيد مؤسس أول ) حجة اهللا البالغة(الباحث اإلسالمي العظيم صاحب 
 ، وقد استمرت هذه الدولة عدة شهور )8(جريدولة شرعية يف اهلند يف القرن الثالث عشر اهل

  .، مث ثار عليها اإلجنليز مبؤامرام فأخذوا عليها الطريق 

وأعظم آمال أيب احلسن أن يرى اإلسالم سائداً على األرض ، وأن يرى الدول الباغية 
ا معذبة مقهورة حىت يسلي نفسه ويستبشر ويرى انتقام اهللا من الذين حاربوا اإلسالم وأذلو

املسلمني وهو يعتقد ويرى أن بقاء القلة املسلمة يف اهلند من اخلري ، وفيه فائدة ترجى للهند ، 
-1947فلعل لإلسالم مستقبالً ذا بال هناك ، ولقد رحل أبو احلسن إىل احلجاز يف سنيت 

                                                   
ي    1201ولد سنة .  هو من نفس أسرة السيد أبي الحسن ومن أشهر رجالها ورجال الهند      )8( ي راي بريـل ـ ـف د ( ـه بيل    ) الهـن ي ـس شهد ـف واسـت

 .  هـ 1246سنة ) باكستان اآلن ( اهللا في باالكوت 
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 )9( م ، وطوف بأغلب العامل اإلسالمي ، فرأى وشاهد1951 م وقدم إىل مصر سنة 1950

  .ب وحاضر وخطب ، وكان له يف كل أرض نزل ا جمهود وجهود وعهود ودرس وكت

ودعي .  م 1957وقد اختري عضواً مراسالً يف امع العلمي العريب بدمشق سنة 
   .)10( م 1956إللقاء حماضرات كأستاذ زائر يف جامعة دمشق 

 والدين ، اإلميان باهللا: وقد سألته وهو بيننا يف مصر عن حسنات مصر ، فقال موجزاً 
واحملبة للمسلم خاصة إذا كان غريباً ، ورقة القلب ، وسالمة الصدر ، وكثرة األعمال 

السفور ، وعدم التستر ، والصور : مث سألته عن السيئات فتحرج مث أجاب ... املنتجة 
اخلليعة يف الصحف واالت ، واستهانة بعض العلماء ببعض احملرمات ، وعدم احملافظة على 

  .عات يف املساجد برغم كثرا ، واالندفاع يف تقليد احلضارة الغربية بال تبصر اجلما

وأخي أبو احلسن بعد هذا كله عدو للمظاهر الكاذبة ، يتخفف يف ثيابه وطعامه 
وفراشه ، ويكره التكلف وااملة الزائدة ، وال يقيم للمال وزناً يف حياته ، وثقته بربه فوق 

 النضال يف سبيل ما يؤمن به مضرب األمثال ، وإخالصه العميق سر كل شيء ، ومثابرته على
  . جناحه بينما يفشل اآلخرون 

  ! ..لقد طال الكالم ، ومع ذلك مل أقل كل شيء عن أخي أيب احلسن 

  
 أمحد الشرباصي

 املدرس باألزهر الشريف
  
 

                                                   
 )) . سائح في الشرق العربي ((  طبعت مذكراته في القاهرة بعنوان  )9(
م          )10( شرة محاضـرة باـس ا ـع ي اثنـت شق وـه  ظهر مجموع هذه المحاضرات التي ألقاها األستاذ أبو الحسن في مدرج الجامعة الكبير في دـم

 .  م 1960من مطبعة جامعة دمشق سنة )) رجال الفكر والدعوة في اإلسالم (( 
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  الباب األول

  العصر الجاهلي

  الفصل األول

  اإلنسانية في االحتضار

من أحط أدوار التاريخ بال خالف ، ) مليالد املسيح(لقرن السادس والسابع كان ا
فكانت اإلنسانية متدلية منحدرة منذ قرون ، وما على وجه األرض قوة متسك بيدها ومتنعها 
من التردي ، فقد زادا األيام سرعة يف هبوطها  وشدة يف إسفافها ، وكأنَّ اإلنسان يف هذا 

 فنسي نفسه ومصريه ، وفقد رشده ، وقوة التمييز بني اخلري والشر ، القرن قد نسي خالقه ،
واحلسن والقبيح ، وقد خفتت دعوة األنبياء من زمن ، واملصابيح اليت أوقدوها قد انطفأت 
من العواصف اليت هبت بعدهم أو بقيت ، ونورها ضعيف ضئيل ال ينري إال بعض القلوب 

قد انسحب رجال الدين من ميدان احلياة ، والذوا إىل فضالً عن البيوت فضالً عن البالد ، و
األديرة والكنائس واخللوات ، فراراً بدينهم من الفنت وضناً بأنفسهم ، أو رغبة إىل الدعة 

والسكوت ، وفراراً من تكاليف احلياة وجدها ، أو فشالً يف كفاح الدين والسياسة والروح 
طلح مع امللوك وأهل الدنيا ، وعاوم على إمثهم واملادة ، ومن بقي منهم يف تيار احلياة اص
وإن اإلنسانية . على حساب الضعفاء واحملكومني ... وعدوام ، وأكل أموال الناس بالباطل 

ال تشقى بتحول احلكم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إىل فرد آخر من جنسه ، أو من 
اد وحكم اإلنسان لإلنسان ، وإن هذا الكون مجاعة إىل مجاعة أخرى مثلها يف اجلور واالستبد

ال يتفجع وال يتأمل فقط باحنطاط أمة أدركها اهلرم وسرى فيها الوهن ، وسقوط دولة تآكلت 
جذورها وتفككت أوصاهلا ، بل بالعكس تقتضي ذلك سنة الكون ، وإن دموع اإلنسان 

ىن ، وإنه لفي شغل ألعز من أن تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائل ، وإنه لفي غ
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عن أن يندب من مل يعمل يوماً إلسعاده ، ومل يكدح ساعة لصاحله ، وإن السماء واألرض 
كَم { لتقسوان كثرياً على هذه احلوادث اليت تقع ووقعت كل يوم ووقعت ألوف املرات 

} 27{انوا ِفيها فَاِكِهنيونعمٍة كَ} 26{وزروٍع ومقَاٍم كَِرٍمي} 25{تركُوا ِمن جناٍت وعيوٍن

ِرينماً آخا قَواهثْنرأَوو 28{كَذَِلك {نظَِرينوا ما كَانمو ضالْأَراء ومالس ِهملَيع كَتا بفَم { .  

بل إن كثرياً من هؤالء السالطني واألمم كانوا كالً على ظهر األرض ، وويالً للنوع 
ة والضعيفة ، ومنبع الفساد واملرض يف جسم اتمع البشري ، اإلنساين وعذاباً لألمم الصغري

يسري منه السم يف أعصابه وعروقه ، ويتعدى املرض إىل اجلسم السليم فكان ال بد من 
عملية جراحية ، وكان قطع هذا اجلزء السقيم وإبعاده من اجلسم السليم مظهراً كبرياً لربوبية 

واالمتنان من مجيع أعضاء األسرة اإلنسانية ، بل من رب العاملني ورمحته ، يستوجب احلمد 
، ولكن مل } فَقُِطع داِبر الْقَوِم الَِّذين ظَلَمواْ والْحمد ِللِّه رب الْعالَِمني { مجيع أفراد الكون 

 وهم محلة رسالة األنبياء ، وهم للعامل -يكن احنطاط املسلمني ووال دولتهم وركود رحيهم
 احنطاط شعب أو عنصر أو قومية ، فما أهون خطبه وما -العافية للجسم اإلنساينالبشري ك

أخف وقعه ، ولكنه احنطاط رسالة هي للمجتمع البشري كالروح ، وايار دعامة قام عليها 
  .نظام الدين والدنيا 

فهل كان احنطاط املسلمني واعتزاهلم يف الواقع مما يأسف له اإلنسان يف شرق األرض 
ا ، وبعد قرون مضت على احلادث ؟ وغر  

 باحنطاط هذه األمة شيئاً ؟ وفيم - وهو غين باألمم والشعوب-وهل خسر العامل حقاً
  كانت خسارته ورزيته ؟

وماذا آل إليه أمر الدنيا ، وماذا صارت إليه األمم بعدما تولت قيادها األمم األوروبية 
  دولة واسعة على أنقاض الدولة اإلسالمية ؟حىت خلفت املسلمني يف النفوذ العاملي ، وأسست 

وماذا أثر هذا التحول العظيم يف قيادة األمم وزعامة العامل يف الدين واألخالق والسياسة 
  واحلياة العامة ويف مصري اإلنسانية ؟
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وكيف يكون احلال لو ض العامل اإلسالمي من كبوته وصحا من غفوته ، ومتلك زمام 
  احلياة ؟

  ! ...اول اإلجابة عنه يف الصفحات اآلتية ذلك كله ما حن

  أبو احلسن علي احلسين
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

  

مل يكن احنطاط املسلمني أوالً ، وفشلهم وانعزاهلم عن قيادة األمم بعد ، وانسحام من 
ر يف التاريخ من احنطاط الشعوب ميدان احلياة والعمل أخرياً ، حادثاً من نوع ما وقع وتكر

واألمم ، وانقراض احلكومات والدول ، وانكسار امللوك والفاحتني ، وازام الغزاة املنتصرين 
فما أكثر ما وقع مثل هذا يف تاريخ كل . واجلزر السياسي بعد املد . ، وتقلص ظل املدنيات 

 احلادث كان غريباً ال مثيل له يف ولكن هذا! وما أكثر أمثاله يف تاريخ اإلنسان العام . أمة 
  .مع أن يف التاريخ مثالً وأمثلة لكل حادث غريب . التاريخ 

مل يكن هذا احلادث خيص العرب وحدهم ، وال خيص الشعوب واألمم  اليت دانت 
باإلسالم ، فضالً عن األسر والبيوتات اليت خسرت  دولتها وبالدها ، بل هي مأساة إنسانية 

فلو علم العامل حقيقة هذه الكارثة ، ولو . لتاريخ أتعس منها وال أعم منها عامة مل يشهد ا
 الذي –عرف مقدار خسارته ورزيته ، انكشف عنه غطاء العصبية ، الختذ هذا اليوم النحس 

وقعت فيه يوم عزاء ورثاء ، ونياحة وبكاء ، ولتبادلت شعوب العامل وأممه التعازي ، ولبست 
كن ذلك مل يتم يف يوم ، وإمنا وقع تدرجيياً يف عقود من السنني ، والعامل األمة ثوب احلداد ، ول

مل حيسب إىل اآلن احلساب الصحيح هلذا احلادث ، ومل يقدره قدره ، وليس عنده املقياس 
  .الصحيح لشقائه وحرمانه 

وفتحت جمموعاً من البالد . إن العامل مل خيسر شيئاً بانقراض دولة ملكت حيناً من الدهر
  . ونعمت وترفهت . واستعبدت طوائف من البشر. واألقاليم

  

  نظرة في األديان واألمم
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أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثني واملتالعبني ، ولعبة احملرفني واملنافقني ، حىت 
فقدت روحها وشكلها ، فلو بعث أصحاا األولون مل يعرفوها ، وأصبحت مهود احلضارة 

اسة مسرح الفوضى واالحنالل واالختالل وسوء النظام ، وعسف الثقافة واحلكم والسي
احلكام ، وشغلت بنفسها ، ال حتمل للعامل رسالة وال لألمم دعوة ، وأفلست يف معنوياا ، 

ونضب معني حياا ، ال متلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ، وال نظاماً ثابتاً من احلكم 
  .البشري

   

  سادس المسيحي  المسيحية في القرن ال

مل تكن املسيحية يف يوم من األيام من التفصيل والوضوح ومعاجلة مسائل اإلنسان ، 
حبيث تقوم عليه حضارة ، أو تسري يف ضوئه دولة ، ولكن كان فيها أثارة من تعليم املسيح ، 

وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط ، فجاء بولس فطمس نورها ، وطعمها خبرافات 
ية اليت انتقل منها ، والوثنية اليت نشأ عليها ، وقضى قسطنطني على البقية الباقية ، حىت اجلاهل

أصبحت النصرانية مزجياً من اخلرافات اليونانية والوثنية الرومية واألفالطونية املصرية 
والرهبانية ، اضمحلت يف جنبها تعليم املسيح البسيطة كما تتالشى القطرة من اليم ، وعادت 

اً خشبياً من معتقدات وتقاليد ال تغذي الروح ، وال متد العقل وال تشعل العاطفة ، وال نسيج
حتل معضالت احلياة ، وال تنري السبيل ، بل أصبحت بزيادات احملرفني ، وتأويل اجلاهلني ، 

حتول بني اإلنسان والعلم والفكر ، وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية ، يقول 
)Sale (لقرآن إىل االنكليزية عن نصارى القرن السادس امليالدي مترجم ا)) : وأسرف

املسيحيون يف عبادة القديسني والصور املسيحية حىت فاقوا يف ذلك الكاثوليك يف هذا 
  )) .)11(العصر

                                                   
)11(  Sale's Translation, p. 62 ( 1896) 
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  الحرب األهلية الدينية في الدول الرومية  

دل العقيم مث ثارت حول الديانة ويف صميمها جمادالت كالمية، وسفسطة من اجل
شغلت فكر األمة ، واستهلكت ذكاءها ، وابتلعت فدرا العملية ، وحتولت يف كثري من 
األحيان حروباً دامية وقتالً وتدمرياً وتعذيباً ، وإغارة وانتهاباً واغتياالً ، وحولت املدارس 

والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة وأقحمت البالد يف حرب أهلية ، وكان أشد 
مظاهر هذا اخلالف الديين ما كان بني نصارى الشام والدولة الرومية ، وبني نصارى مصر ، 

بلفظ أصح ، فكان شعار امللكانية عقيدة ازدواج طبيعة ) املنوفيسية(و ) امللكانية(أو بني 
املسيح ، وكان املنوفيسيون يعتقدون أن للسيد املسيح طبيعة واحدة ، وهي اإلهلية اليت 

وقد اشتد . ا طبيعة املسح البشرية ، كقطرة من اخلل تقع يف حبر عميق ال قرار له تالشت فيه
هذا اخلالف بني احلزبني يف القرنني السادس والسابع ، حىت صار كأنه حرب عوان بني دينني 

إا ليست : متنافسني ، أو كأنه خالف بني اليهود والنصارى ، كل طائفة تقول لألخرى 
  : بتلر . ج . كتور ألفرد يقول الد. على شيء 

إن ذينك القرنني كانا عهد نضال متصل بني املصريني والرومانيني ، نضال يذكيه (( 
اختالف يف اجلنس واختالف يف الدين ، وكان اختالف الدين أشد من اختالف اجلنس ، إذ 

 كما -وىلكانت علة العلل يف ذلك الوقت تلك بني امللكانية واملنوفيسية ، وكانت الطائفة األ
 حزب مذهب الدولة اإلمرباطورية وحزب امللك والبالد ، وكانت تعتقد -يدل عليها امسها

العقيدة السنية املوروثة ، وهي ازدواج طبيعة املسيح ، على حني أن الطائفة األخرى وهي 
 كانت تستبشع تلك العقيدة وتستفظعها ، وحتارا -أهل مصر–حزب القبط املنوفيسيني 
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فة يف محاسة هوجاء يصعب علينا أن نتصورها أو نعرف كنهها يف قوم يعقلون ، بلة حرباً عني
  )) . )12(يؤمنون باإلجنيل 

 مجع 638بعد انتصاره على الفرس سنة ) 641-610(وحاول اإلمرباطور هرقل 
مذاهب الدولة املتصارعة وتوحيدها ، وأراد التوفيق ، وتقررت صورة التوفيق ، أن ميتنع 

اخلوض يف الكالم عن كنه طبيعة السيد املسيح ، وعما إذا كانت له صفة واحدة ، الناس عن 
ويف صدر عام . أم صفتان  ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن اهللا له إرادة واحدة أو قضاء واحد 

 حصل وفاق على ذلك وصار املذهب املنوثيلي مذهباً رمسياً للدولة ، ومن تضمهم من 631
ة ، وصمم هرقل على إظهار املذهب اجلديد على ما عداه من املذاهب أتباع الكنيسة املسيحي

املختلفة له متوسالً إىل ذلك بكل الوسائل ، ولكن القبط نابذوه العداء وتربأوا من هذه 
البدعة والتحريف ، وصمدوا له واستماتوا يف سبيل عقيدم القدمية ، وحاول اإلمرباطور مرة 

ف ، فاقتنع بأن يقر الناس بأن اهللا له إرادة واحدة ، وأما أخرى توحيد املذاهب وحسم اخلال
املسألة األخرى ، وهي نفاذ تلك اإلرادة بالفعل ، فأرجأ القول فيه ، ومنع الناس أن خيوضوا 

يف مناظراا ، وجعل ذلك رسالة رمسية ، وبعث ا إىل مجيع جهات العامل الشرقي ، ولكن 
ووقع اضطهاد فظيع على يد قريس يف مصر واستمر عشر الرسالة مل دئ العاصفة يف مصر 

سنني ، وقع خالهلا ما تقشعر منه اجللود ، فرجال كانوا يعذبون مث يقتلون إغراقاً ، وتوقد 
املشاعل وتسلط نارها على األشقياء حىت يسيل الدهن من اجلانبني على األرض ، ويوضع 

  . ، إىل غري ذلك من الفظائع السجني يف كيس مملوء من الرمل ويرمى به يف البحر

  

  االنحالل االجتماعي والقلق االقتصادي 

                                                   
  . 38 – 37محمد فريد أبو حديد ٬ ص  فتح العرب لمصر ٬ تعريب  )12(



28 

بلغ االحنالل االجتماعي غايته يف الدولة الرومية والشرقية ، وعلى كثرة مصائب 
حىت أصبح أهل البالد يتذمرون من . الرعية ازدادت اإلتاوات ، وتضاعفت الضرائب 

ن عليها كل حكومة أجنبية ، وكانت اإلجيارات ويفضلو. وميقتوا مقتاً شديداً . احلكومات 
وقد هلك . واملصادرات ضغثاً على إبالة ، وقد حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات 

وعلى شدة احلاجة إىل  . )13( يف االضطراب ثالثون ألف شخص يف العاصمة532عام 
وأصبح اهلم . ات االقتصاد يف احلياة أسرف الناس فيه ، ووصلوا يف التبذل إىل أحط الدرك

  .الوحيد اكتساب املال من أي وجه ، مث إنفاقه يف التظرف والترف وإرضاء الشهوات 

حىت صار الناس يفضلون العزوبة . واارت دعائم األخالق . ذابت أسس الفضيلة 
يباع ) سيل(وكان العدل كما يقول  . )14(على احلياة الزوجية ليقضوا مآرم يف حرية

يقول  . )15(وكانت الرشوة واخليانة تناالن من األمة التشجيع. لع ويساوم مثل الس
 . )16(ويف آخر القرن السادس وصلت الدولة يف ترديها وهبوطها إىل آخر نقطة) : ((جيبون(

. وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة كانت أمم العامل يف حني من األحيان تستظل بظلها الوارف 

تاريخ العامل (ويقول مؤلفو  )) . )17( يزداد كل يوم إال ذبوالًومل يبق منها إال اجلذع الذي ال
إن املدن العظيمة اليت أسرع إليها اخلراب ومل تسترد جمدها وزهرا أبداً ، ) : ((للمؤرخني

تشهد مبا أصيبت به الدولة البيزنطية يف هذا العهد من االحنطاط اهلائل الذي كانت نتيجته 
ب واالحنطاط يف التجارة ، وإمهال الزراعة ، وتناقص العمران يف املغاالة يف املكوس والضرائ

   )).)18(البلدان

  

                                                   
)13(  Encyclopeadia Britanica .See Justin  
)14(  The History of Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gippon v. 3 . p . 
)15(  Sale's Translation, p.72 ( 1896)  
)16( The History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y . P . 13 .  
)17(  The History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y . P . 13 . 
)18(  Historian's History of the World V . VII p . 175 . 
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  مصر يف عصر الدولة الرومية ديانة واقتصاداً

أما مصر ذات النيل السعيد ، واخلصب املزيد ، فكانت يف القرن السابع من أشقى 
ستفد منها إال خالفات بالد اهللا بالنصرانية ، وبالدولة الرومية معاً ، أما األوىل فلم ت

وقد ظهرت يف . ومناظرات يف طبيعة املسيح ، ويف فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة األهلية 
القرن السابع يف شر مظاهرها ، وأكت قوى األمة العقلية ، وأضعفت قواها العملية ، وأما 

نيعاً جترعت يف سبيلهما األخرى فلم تلق منها إال اضطهاداً دينياً فظيعاً واستبداداً سياسياً ش
من املرائر يف عشر سنني ما ذاقته أوربا يف عهد التفتيش الديين يف عقود من السنني ، فأهلاها 

ذلك عن كل وطر من أوطار احلياة ، وعن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح ، فال 
حلرية الدينية هي تتمتع باحلرية السياسية رغم كوا مستعمرة رومية ، وال هي تتمتع با

  .والعقلية ، رغم كوا نصرانية 

  ) :حضارة العرب(ويقول الدكتور غوستاف لوبون يف كتابه 

ولكنها هبطت بذلك إىل حضيض . ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية ((
االحنطاط الذي مل ينتشلها منه سوى الفتح العريب ، وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه 

وكان أهل مصر . انت مسرحاً لالختالفات الدينية الكثرية يف ذلك الزمن مصر اليت ك
يقتتلون ويتالعنون بفعل تلك االختالفات ، وكانت مصر اليت أكلتها االنقسامات الدينية ، 

وتنتظر ساعة حتريرها من براثن . وأكها استبداد احلكام حتقد أشد احلقد على سادا الروم 
   )).)19(ظاملنيقياصرة القسطنطينية ال

  ) : فتح العرب ملصر(بتلر يف كتابه . ج .ويقول الدكتور الفرد 

فاحلق أن أمور الدين يف القرن السابع كانت يف مصر أكرب خطراً عند الناس من (( 
أمور السياسة ، فلم تكن أمور احلكم هي اليت قامت عليها األحزاب ، واختلف بعضها عن 

على أمور العقائد والديانات ، ومل يكن نظر الناس إىل الدين بعض فيها ، بل كان كل اخلالف 
                                                   

  . 336العرب في مصر صفحة ((  حضارة العرب ٬ تعريب عادل زعيتر ٬ الفصل الرابع  )19(
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أنه املعني يستمد منه الناس ما يعينهم على العمل الصاحل ، بل كان الدين يف نظرهم هو 
  .االعتقاد ارد يف أصول معينة 

فكان اختالف الناس ومناظرام العنيفة كلها على خياالت صورية من فروق دقيقة (( 
دات ، وكانوا خياطرون حبيام يف سبيل أمور ال قيمة هلا ، ويف سبيل فروق يف أصول بني املعتق

   )) .)20(الدين ويف فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها ، ويشق إلدراكها

هذا ، وقد اختذها الروم شاة حلوباً يريدون أن يسترتفوا مواردها ، وميتصوا دمها ، 
  :يقول ألفرد

مما ..ن من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثرية العددإن الروم كانوا جيبو((
  )) )21(الشك فيه أن ضرائب الروم كانت فوق الطاقة، وكانت جتري بني الناس على غري عدل

  ) : تاريخ العامل للمؤرخني(ويقول مؤلفو 

إن مصر كانت تضيف إىل مالية الدولة البيزنطية جمموعاً كبرياً من حاصلها (( 
 مع حرماا من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ –، وكانت طبقات الفالحة املصرية ومنتجاا 

 مرغمة على أداء اخلرج للدولة الرومية ككراء األرض فضالً عن الضرائب ، وكانت ثروة –
   )) .)22(مصر يف هذا العهد إىل االنتقاص واالحنطاط

ي واالستغالل وهكذا اجتمع ملصر من االضطهاد الديين ، واالستبداد السياس
  .االقتصادي ما شغلها بنفسها ، وكدر عليها صفو حياا ، وأهلاها عن كل مكرمة 

                                                   
  . 47 فتح العرب لمصر ٬ ص  )20(
 .  المصدر السابق  )21(
)22(  Historian's History of the World , V . VII p. 173 .  
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   :احلبشة 

كذلك ، وكانت مع ذلك تعبد ) املونوفيسي(أما جارا احلبشة فكانت على املذهب 
خلعت أوثاناً كثرية استعارت بعضها من اهلمجية ، ومل يكن التوحيد إال ضرباً راقياً من الوثنية 

عليها لباساً من علم ومصطلحات نصرانية ، ومل تكن يف الدين بذات روح ، وال يف الدنيا 
أن ليس هلا استقالل بأمورها الدينية ، وإمنا هي تابعة ) نيقية(بذات طموح ، وقد قضى جممع 

  .للكرسي اإلسكندري 

  

  األمم األوروبية الشمالية الغربية

الشمال والغرب فكانت تتسكع يف ظالم اجلهل املطبق أما األمم األوروبية املتوغلة يف 
، واألمية الفاشية ، واحلروب الدامية ، مل ينبثق فيها فجر احلضارة والعلم بعد ، ومل تظهر على 
مسرحها األندلسي لتؤدي رسالتها يف العلم واملدنية ، ومل تصهرها احلوادث ، وكانت مبعزل 

نها ، ال تعرف عن العامل وال يعرف العامل املتمدن عنها جادة قافلة احلضارة اإلنسانية بعيدة ع
 يف عري وال نفري ، – مما جيري يف الشرق والغرب مما يغري وجه التاريخ –إال قليالً ، ومل تكن 

وكانت بني نصرانية وليدة ، ووثنية شائبة ، ومل تكن بذات رسالة يف الدين ، وال بذات راية 
  .يف السياسة 

  :لز وي. ج . يقول هـ 

   )) .)23(ومل تكن يف أوربا الغربية يف ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام(( 

   ) : Robert Briffault(ويقول 

لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن اخلامس إىل القرن العاشر ، وكان هذا ((
ة قد كانت مهجية ذلك العهد أشد هوالً وأفظع من مهجي. الليل يزداد ظالماً وسواداً 

                                                   
)23( A Short History of the World .H . G . Wels   
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العهد القدمي ، ألا كانت أشبه جبثة حضارة كبرية قد تعفنت ، وقد انطمست معامل 
هذه احلضارة وقضي عليها بالزوال ، وقد كانت األقطار الكبرية اليت ازدهرت فيها 
هذه احلضارة وبلغت أوجها يف املاضي ، كإيطاليا وفرنسا ، فريسة الدمار والفوضى 

   )) .)24(واخلراب

  

   اليهود    

وكانت يف أوربا وآسيا وإفريقيا أمة هي أغىن أمم األرض مادة يف الدين ، وأقرا فهماً 
ملصطلحاته ومعانيه ، أولئك هم اليهود ، ولكن مل يكونوا عامالً من عوامل احلضارة والسياسة 

أو الدين يؤثر يف غريهم ، بل قُضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم غريهم ، وأن 
عرضة لالضطهاد واالستبداد ، والنفي واجلالء ، والعذاب والبالء ، وقد أورثهم يكونوا 

به بني أمم األرض من العبودية الطويلة واالضطهاد الفظيع  تارخيهم اخلاص وما تفردوا
والكربياء القومية ، واإلدالل بالنسب ، واجلشع وشهوة املال وتعاطي الربا ، أورثهم كل 

د يف أمة وانفردوا خبصائص خلقية كانت هلم شعاراً على تعاقب ذلك نفسية غريبة مل توج
اإلعصار واألجيال ، منها اخلنوع عند الضعف ، والبطش وسوء السرية عند الغلبة ، واخلتل 
والنفاق يف عامة األحوال ، والقسوة واألثرة وأكل أموال الناس بالباطل ، والصد عن سبيل 

اً دقيقاً عميقاً يصور ما كانوا عليه يف القرنني السادس وقد وصفهم القرآن الكرمي وصف. اهللا 
والسابع من تدهور خلقي ، واحنطاط نفسي ، وفساد اجتماعي، عزلوا بذلك عن إمامة األمم 

  .وقيادة العامل

  

  بين اليهود والمسيحيين     

                                                   
)24(  The Making of Humanity, Robert Briffault P . 164 . 
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وقد جتدد يف أوائل القرن السابع من احلوادث ما بغضهم إىل املسيحيني ، وبغض 
أوقع اليهود )  م 610(ني إليهم وشوه مسعتهم ، ففي السنة األخرية من حكم فوكاس املسيحي

ليقضي على ثورم ، فذهب " أبنوسوس" باملسيحيني يف أنطاكية ، فأرسل اإلمرباطور قائده 
وأنفذ عمله بقسوة نادرة ، فقتل الناس مجيعاً ، قتالً بالسيف ، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ، ورمياً 

  .ش الكاسرة للوحو

: قال املقريزي يف كتاب اخلطط . وكان ذلك بني اليهود والنصارى مرة بعد مرة 

ويف أيام فوقا ملك الروم ، بعث كسرى ملك فارس جيوشه إىل بالد الشام ومصر فخربوا ((
كنائس القدس وفلسطني وعامة بالد الشام ، وقتلوا النصارى بأمجعهم وأتوا إىل مصر يف 

 منهم أمة كبرية ، وسبوا منهم سبياً ال يدخل حتت حصر وساعدهم اليهود يف طلبهم ، وقتلوا
وأقبلوا حنو الفرس من طربية وجبل اجلليل ، وقرية . حماربة النصارى وختريب كنائسهم 

الناصرية صور ، وبالد القدس ، فنالوا من النصارى كل منال ، وأعظموا النكاية فيهم ، 
ماكنهم ، وأخذوا قطعة من عود الصليب ، وأسروا بطرك وخربوا هلم كنيستني وأحرقوا أ

   )) .)25(القدس وكثرياً من أصحابه

  : إىل أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس ملصر 

فثارت اليهود يف أثناء ذلك مبدينة صور وأرسلوا بقيتهم يف بالدهم وتواعدوا على ((
ليهود حنو عشرين ألفا اإليقاع بالنصارى وقتلهم ، فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من ا

وهدموا كنائس النصارى خارج صور فقوي النصارى عليهم وكاثروهم فازم اليهود هزمية 
قبيحة وقتل منهم كثري ، وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية ، وغلب الفرس حبيلة دبرها 

ما على كسرى حىت رحل عنهم ، مث سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ، وجيدد 
خرا الفرس ، فخرج إليه اليهود من طربية وغريها ، وقدموا له اهلدايا اجلليلة طلبوا منهم أن 

يؤمنهم وحيلف هلم على ذلك فأمنهم وحلف هلم ، مث دخل القدس وقد تلقاه النصارى 
                                                   

  . 392 ص 4 كتاب الخطط المقريزية ٬ ج )25(
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باألناجيل والصلبان والبخور والشموع املشعلة ، فوجد املدينة وكنائسها وقمامتها خراباً ، 
 ذلك  وتوجع له ، وأعلمه النصارى مبا كان من ثورة اليهود مع الفرس وإيقاعهم فساءه

بالنصارى وختريبهم الكنائس ، وأم كانوا أشد نكاية هلم من الفرس وقاموا قياماً كبرياً يف 
قتلهم من آخرهم ، وحثوا هرقل على الوقيعة م ، وحسنوا له ذلك فاحتج عليه مبا كان من 

فه ، فأفتاه رهبام وبطاركتهم وقسيسوهم بأنه ال حرج عليه يف قتلهم ، فإم تأمينه هلم وحل
عملوا حيلة حىت أمنهم من غري أن يعلم مبا كان منهم ، وأم يقومون عنه بكفارة ميينه بأن 
يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم مجعة يف كل سنة عنه على ممر الزمان والدهور ، فمال إىل 

هود وقيعة شنعاء أبادهم مجيعهم فيها ، حىت مل يبق يف ممالك الروم مبصر قوهلم وأوقع بالي
  )) .والشام منهم إال من  فر واختفى اخل 

وذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان ، اليهود والنصارى ، من القسوة 
لك ، والضراوة بالدم اإلنساين وحتني الفرص للنكاية يف العدو ، وعدم مراعاة احلدود يف ذ

وذه األخالق املنحطة واالستهانة حبياة اإلنسان ال ميكن لطائفة أو أمة أن تؤدي رسالة احلق 
  .والعدل والسالم وتسعد البشرية يف ظلها وحتت حكمها 

 

  إيران والحركات الهدامة فيها 

أما فارس اليت شاطرت الروم يف حكم العامل املتمدن فكانت احلقل القدمي لنشاط كبار 
مني الذين عرفهم العامل ، كان أساس األخالق متزعزعاً مضطرباً منذ عهد عريق يف القدم اهلدا

، ومل تزل احملرمات النسبية اليت تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل األقاليم املعتدلة 
موضع خالف ونقاش ، حىت إن يزدجرد الثاين الذي حكم يف أواخر القرن اخلامس امليالدي 
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، وأن رام جوبني الذي متلك يف القرن السادس كان متزوجاً )26(مث قتلهاتزوج  بنته 
  )27(بأخته

أستاذ األلسنة الشرقية يف جامعة كوبنهاجن )) أرر كرسنت سني(( يقول الربوفسور 
  ) :إيران يف عهد الساسانيني(بالدمنارك املتخصص يف تاريخ إيران يف كتابه 

وغريه ، يصدقون بوجود ) جاياس(لساساين مثل إن املؤرخني املعاصرين للعهد ا(( 
عادة زواج اإليرانيني باحملرمات ، ويوجد يف تاريخ العهد الساساين أمثلة هلذا الزواج ، فقد 

 ، ومل يكن يعد هذا الزواج )28(تزوج رام جوبني وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر باحملرمات
هوئن (قربون به إىل اهللا ، ولعل الرحالة الصيين معصية عند اإليرانيني ، بل كان عمالً صاحلاً يت

  )) . )29(إن اإليرانيني يتزوجون من غري استثناء : أشار إىل هذا الزواج بقوله ) سوئنج

يف القرن الثالث املسيحي ، وكان ظهوره رد فعل عنيف غري طبعي ضد " ماين"ظهر 
الظلمة الومهية فدعا إىل حياة الرتعة الشهوية السائدة يف البالد ، ونتيجة منافسة النور و

العزوبة حلسم مادة الفساد الشر من العامل ، وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر جيب اخلالص 
وقتله رام سنة . منه فحرم النكاح استعجاالً للفناء وانتصاراً للنور على الظلمة بقطع النسل 

واجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن م قائالً إن هذا خرج داعياً إىل ختريب العامل فال276
  .ولكن تعاليمه مل متت مبوته بل عاشت إىل ما بعد الفتح اإلسالمي . يتهيأ له شيء من مراده 

مث ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماين احفة ، وتقمصت دعوة مزدك الذي 
يعيشوا سواء ال فرق  م فأعلن أن الناس ولدوا سواء ال فرق بينهم ، فينبغي أن 487ولد 

بينهم ، وملا كان املال والنساء مما حرصت النفوس على حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك 
  .أهم ما جتب فيه املساواة واالشتراك 

                                                   
)26(  Historian's History of the World V . 8 . P . 84 .  
  . 138 ص 3 تاريخ الطبري ج )27(
  .  439 إيران في عهد الساسانيين ٬ ترجمة الدكتور محمد إقبال من الفرنسية إلى األردية ص  )28(
  430ص )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )29(
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أحل النساء وأباح األموال وجعل الناس شركة فيها  . (( )30(قال الشهرستاين
دعوة مبوافقة الشبان واألغنياء وحظيت هذه ال)) . كاشتراكهم يف املاء والنار والكأل 

واملترفني وصادفت من قلوم هوى ، وسعدت كذلك حبماية البالط فأخذ قباذ بناصرها 
ونشط يف نشرها وتأييدها حىت انغمست إيران بتأثريها يف الفوضى اخللقية وطغيان الشهوات 

ايعوهم فابتلى افترض السفلة ذلك واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وش: (( ، قال الطربي 
الناس م وقوي أمرهم حىت كانوا يدخلون على الرجل يف داره فيغلبونه على مرتله ونسائه 

وأمواله ال يستطيع االمتناع منهم ، ومحلوا قباذ على تزيني ذلك وتوعدوه خبلعه فلم يلبثوا إال 
إىل )) )31( يتسع بهقليالً حىت صاروا ال يعرف الرجل ولده وال املولود أباه وال ميلك شيئاً مما

ومل يزل قباذ من خيار ملوكهم حىت محلة مزدك على ما محله عليه فانتشرت :  (( أن قال 
  )) .)32(األطراف وفسدت الثغور

  

  تقديس األكاسرة    

وكانت األكاسرة ملوك فارس يدعون أنه جيري يف عروقهم دم إهلي ، وكان الفرس 
شيئاً علوياً مقدساً فكانوا يكفرون هلم ، وينشدون إليهم كآهلة ويعتقدون أن يف طبيعتهم 

األناشيد بألوهيتهم ويروم فوق القانون وفوق االنتقاد وفوق البشر ، ال جيري امسهم على 
لسام ، وال جيلس أحد يف جملسهم ، ويعتقدون أن هلم حقاً على كل إنسان ، وليس إلنسان 

م وفتات نعيمهم إمنا هو صدقة وتكرم حق عليهم وأن ما يرضخون ألحد من فضول أمواهل
 وهو –من غري استحقاق ، وليس للناس ِقبلهم إال السمع والطاعة ، وخصصوا بيتاً معيناً 

البيت الكياين فكانوا يعتقدون أن ألفراده وحدهم احلق أن يلبسوا التاج وجيبوا اخلراج ، 

                                                   
  . 86 ص 1 الملل والنحل للشهرستاني ج  )30(
  . 88 ص 2الطبري ج  تاريخ  )31(
 .  المصدر السابق  )32(
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 ذلك إال ظامل وال ينافسهم إال وهذا احلق ينتقل فيهم كابراً عن كابر وأباً عن جد ال ينازعهم
دعي نذل ، فكانوا يدينون بامللك والوراثة يف البيت املالك ال يبغون به بدالً وال يريدون عنه 
حميصاً ، فإذا مل جيدوا من هذه األسرة كبرياً ملكوا عليهم طفالً ، وإذا مل جيدوا رجالً ملكوا 

و ابن سبع سنني وملك فرخ زاد خسروا عليهم امرأة فقد ملكوا بعد شريويه ولده أزدشري وه
ابن كسرى أبرويز وهو طفل ، وملكوا بوران بنت كسرى ، وملكت كذلك ابنة كسرى 

 ومل خيطر بباهلم أن ميلكوا عليهم قائداً كبرياً أو رئيساً من )33(ثانية يقال هلا أزرمي دخت
  .رؤسائهم مثل رستم وجابان وغريمها ألم ليسوا من البيت امللكي 

  

  التفاوت بين الطبقات  

وكذلك اعتقادهم يف الببيوتات الروحية واألشراف من قومهم ، فريوم فوق العامة يف 
ويعطوم سلطة ال حد هلا ، وخيضعون هلا . طينتهم وفوق مستوى الناس يف عقوهلم ونفوسهم 

  ) :نيإيران يف عهد الساساني( يقول الربوفسور أررسني مؤلف تاريخ -خضوعاً كامالً

كان اتمع اإليراين مؤسساً على اعتبار النسب واِحلرف ، وكان بني طبقات اتمع ((
 ، وكانت احلكومة حتظر على العامة )34(هوة واسعة ال يقوم عليها جسر وال تصل بينها صلة

 ، وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع )35(أن يشتري أحد منهم عقاراً ألمري أو كبري
 ، ومل يكن ألحد أن يتخذ )36(واحد مبركزه الذي منحه نسبه ، وال يستشرف ملا فوقهكل 
 ، وكان ملوك إيران ال يولون وضيعاً وظيفة من )38( غري احلرفة اليت خلقه اهللا هلا)37(حرفة

                                                   
 .  ٬ وتاريخ إيران لمكاريوس 2 راجع تاريخ الطبري ج  )33(
  . 590ص )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )34(
  . 420 أيضًا ص  )35(
  .418 أيضًا ص  )36(
  .418 أيضًا ص  )37(
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 ، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض متيزاً واضحاً ، وكان )39(وظائفهم
   )) .)40(دد يف اتمعلكل واحد مركز حم

وكان يف هذا التفاوت بني طبقات األمة امتهان لإلنسانية يظهر لك جلياً يف جمالس 
األمراء واألشراف ، حيث يقوم الناس على رؤوس األمراء كأم مجاد ال حراك م وجيلسون 

ما مزجر الكلب ، وقد أكرب ذلك على رسول املسلمني وأنكره ، ويتبني مما روى الطربي 
  :وصل إليه الفرس من االستكانة واخلضوع لسادم جرياً على عادام ، قال 

عن أيب عثمان النهدي قال ملا جاء املغرية إىل القنطرة فعربها إىل أهل فارس أجلسوه ((
واستأذنوا رستم يف إجازته ، ومل يغريوا شيئاً من شارم تقوية لتهاوم ، فأقبل املغرية بن شعبة 

 زيهم عليهم التيجان والثياب املنسوجة بالذهب ، وبسطهم على غلوة ،  وال يصل والقوم يف
إىل صاحبهم حىت ميشي عليها غلوة ، وأقبل املغرية وله أربع ضفائر ميشي حىت جلس معه على 

كانت تبلغنا عنكم األحالم : سريره ووسادته ، فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه ، فقال 
أسفه منكم ، إنا معشر العرب سواء ال يستعبد بعضنا بعضاً إال أن يكون حمارباً وال أرى قوماً 

لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
ختربوين أن بعضكم أرباب بعض ، وأن هذا األمر ال يستقيم فيكم فال نصنعه ، ومل آتكم 

مركم مضمحل ، وأنكم مغلوبون ، وأن ملكاً ال يقوم اليوم علمت أن أ. ولكن دعومتوين 
  )) .)41(على هذه السرية وال على هذه العقول

  

  تمجيد القومية الفارسية

                                                   
  .422 أيضًا ص  )39(
  .421ص )) ن في عهد الساسانيين إيرا ((  )40(
  . 108 ص 4 الطبري ج )41(
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 الفارسية ويرون أن هلا فضالً على سائر األجناس واألمم ، مث يبالغون يف متجيد القومية
ون إىل األمم حوهلم نظرة وأن اهللا قد خصها مبواهب ومنح مل يشرك فيها أحداً ، وكانوا ينظر

  .ازدراء وامتهان ، ويلقبوا بألقاب فيها االحتقار والسخرية 

  عبادة النار وتأثيرها في الحياة     

 يف الزمن القدمي يعبدون اهللا ويسجدون له ، مث جعلوا ميجدون الشمس والقمر كانوا
 الديانة الفارسية والنجوم وأجرام السماء مثل غريهم من األوائل ، وجاء زرادشت صاحب

إن نور اهللا يسطع يف كل ما يشرق : إنه دعا إىل التوحيد وأبطل األصنام ، وقال : فيقال 
وأمر باالجتاه إىل جهة الشمس والنار وساعة الصالة ألن النور رمز إىل . ويلتهب يف الكون 

 ، وجاء بعده النار واهلواء والتراب واملاء: اإلله وأمر بعدم تدنيس العناصر األربعة وهي 
علماء سنوا للزرادشتيني شرائع خمتلفة فحرموا عليهم االشتغال باألشياء اليت تستلزم النار 

فاقتصروا يف أعماهلم على الفالحة والتجارة ، ومن هذا التمجيد للنار واختاذها قبلة يف 
عابد ، العبادات تدرج الناس إىل عبادا حىت صاروا يعبدوا عيناً ويبنون هلا هياكل وم

   .)42(وانقرضت كل عقيدة وديانة غري عبادة النار وجهلت احلقيقة ونسي التاريخ

وملا كانت النار ال توحي إىل عبادها بشريعة وال ترسل رسوالً ، وال تتدخل يف شئون 
حيام وال تعاقب العصاة وارمني أصبحت الديانة عند اوس عبارة عن طقوس وتقاليد 

ة خاصة يف ساعات خاصة ، أما يف خارج املعابد ، ويف دورهم ودوائر يؤدوا يف أمكن
وما . حكمهم وتصرفهم ، ويف السياسة واالجتماع ، فكانوا أحراراً يسريون على هواهم 

أو ما توحي به مصاحلهم ومنافعهم ، شأن . متلي عليهم نفوسهم ، أو ما يؤدي إليه تفكريهم 
  .املشركني يف كل عصر ومصر 

                                                   
  . 224 – 221 انظر تاريخ إيران تأليف شاهين مكاريوس ص  )42(
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ذيباً وهكذا حا ديناً عميقاً جامعاً يكون تربية للنفس ، وِرمت األمة الفارسية يف حيا
للخلق، وقامعاً للشهوات ، وحافزاً على التقوى وفعل اخلريات ، ويكون نظاماً لألسرة 

وتدبرياً للمرتل وسياسة للدولة ، ودستوراً لألمة ، وحيول بني الناس وطغيان امللوك ، وعسف 
خذ على يد الظامل ، وينتصف للمظلوم ، وأصبح اوس ال فرق بينهم وبني احلكام ، ويأ

  .الالدينيني واإلباحيني يف األخالق واألعمال 
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  الصين ديانات  

وديانة " ال وتسو" ديانة . وكانت تسود الصني يف هذا القرن ثالث ديانات 
يف عهد قريب فهي تعين والبوذية ، أما األوىل ففضالً عن أا حتولت وثنية " كونفوشيوس"

بالنظريات أكثر منها بالعمليات ، وكان أتباعها متقشفني زاهدين ، ال يتزوجون وال ينظرون 
إىل املرأة وال يتصلون ا اتصاالً ، فلم يكن هلا أن تكون أُساً حلياة سديدة أو حكومة رشيدة ، 

  .ىل غريه حىت التجأ الذين جاءوا بعد مؤسسها إىل خمالفته والعدول عنه إ

فقد كان يعين بالعمليات أكثر من النظريات ، ولكن احنصرت " كونفوشيوس"أما 
تعاليمه يف شؤون هذه الدنيا وتدبري األمور املادية والسياسية واإلدارية ، وقد كان أتباعه ال 

 بعبادة إله معني ، فيعبدون ما يشاءون من األشجار واألار ، -يف بعض األزمنة–يعتقدون 
 فيها نور من يقني وال باعث من إميان وال شرع مساوي ، وإمنا هو حكمة حكيم وليس

  .وجتارب خبري ، يستفيد ا اإلنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء 

  

   تطوراتها وانحطاطها - البوذية

أما البوذية فقد فقدت بساطتها ومحاستها ، وابتلعتها الربمهية الثائرة املوتورة فتحولت 
وتنصب متاثيل بوذا حيث حلت . وتبين اهلياكل. ها األصنام حيث سارتوثنية حتمل مع

وقد غمرت هذه التماثيل احلياة الدينية واملدنية اليت ظهرت يف عهد ازدهار . ونزلت
أستاذ تاريخ احلضارة اهلندية يف إحدى جامعات " إيشوراتوبا"يقول األستاذ  . )43(البوذية
دولة تعين مبظاهر اآلهلة وعبادة التماثيل وتغري حميط لقد قامت يف ظل البوذية : (( اهلند 

                                                   
اب         )43( ي بنـج ي غرـب سال ـف ف تـك ستان  ((  الزائر لمتـح دن            )) باـك ائر الـم ن حـف تخرجت ـم ي اـس ة الـت ل البوذـي رة التماثـي ة كـث ن رؤـي دهش ـم يـن

 . هذه الديانة والمدنية أصبحتا وثنيتين تمامًا البوذية المطورة ويعرف أن 
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وال حظ ذلك أيضاً أحد الكتاب  )). )44(الرابطات األخوية البوذية ، وظهرت فيها البدع
  :العصريني وكبار السياسيني يف اهلند فقال 

جعلت الربمهية بوذا مظهراً لآلهلة ، وقلدا يف ذلك البوذية نفسها ، وأصبحت (( 
األخوية البوذية متلك ثورة هائلة ، وأصبحت مركزاً ملصاحل مجاعات خاصة ، وفقدت الرابطة 

النظام وتسرب إىل مناهج العبادة السحر واألوهام ، وبدأت الديانة تتقهقر وتنحط بعدما 
ما أصيبت ) Mrs Rhys DaVids(سادت يف اهلند وازدهرت ألف سنة ، وقد ذكرت 

سري رادها "من الوهن واالعتالل فقالت كما نقل عنها به الديانة البوذية يف هذا العهد 
  " : الفلسفة اهلندية"يف كتابه " كرشنن

لقد أظلت األفكار العليلة تعليم بوذا اخللقي حىت توارى وراء هذه التخيالت (( 
السقيمة ، لقد نشأ مذهب جديد يف الديانة وازدهر ، وملك على الناس القلوب ، مث 

، وهلم جرا ، حىت تراكمت هذه األوهام اخلالبة ، وحجبت اضمحل وخلفه مذهب آخر 
اجلو وساد الظالم ، وقد اضمحلت دروس مؤسس الديانة الغالية البسيطة بسبب التدقيقات 

   )) .)45(الكالمية والتنطعات

لقد أصيبت الربمهية والبوذية باالحنطاط ، ودخلت فيها العادات الساقطة ، وأصبح من 
  )).)46(ما ، لقد اندجمت البوذية يف الربمهية وذابت فيها العسري التمييز بينه

ومل يزل وجود اإلله اإلميان به يف البوذية موضع خالف وشك عند مؤرخي هذه الديانة 
كيف قامت هذه الديانة العظيمة على : ومترمجي مؤسسها ، حىت حيار بعضهم ويتساءل 

فلم تكن البوذية إال طرقاً لرياضة  . )47(أساس رقيق من اآلداب اليت ليس فيها اإلميان باهللا
  .النفس وقمع الشهوات ، والتحلي بالفضائل ، والنجاة من األمل ، واحلصول على العلم 

                                                   
 . لألستاذ ايشور اتويا )) اردو ((  الهند القديمة  )44(
)45(  Jawahar Dal Nehru : The Discovery of India P . 201 202 .  
 . أيضًا  )46(
 . في دائرة المعارف البريطانية )) بوذا ((  اقرأ مقالة  )47(
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إذن فلم تكن عند الصينيني رسالة دينية للعامل حيلون ا مشاكله ، وكانوا يف أقصى 
يف ثروم وال يف ثروة شرق العامل املتمدن حمتفظني بتراثهم الديين والعلمي، ال يزيدون 

  .غريهم

  

  أمم آسيا الوسطى  

أما األمم األخرى يف آسيا الوسطى ويف الشرق ، كاملغول والترك واليابانيني ، فقد كانت بني 
بوذية فاسدة ، ووثنية مهجية ، ال متلك ثروة علمية ، وال نظاماً سياسياً راقياً ، إمنا كانت يف 

 عهد احلضارة ، ومنها شعوب ال تزال يف طور البداوة طور االنتقال من عهد اهلمجية إىل
  .والطفولة العقلية 

  

.  ديانة ، واجتماعا ، وأخالقا: دالهن    

أما اهلند فقد اتفقت كلمة املؤلفني يف تارخيها على أن أحط أدوارها ديانة وخلقاً 
 اهلند واجتماعاً ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس امليالدي ، قد سامهت

جاراا وشقيقاا يف التدهور اخللقي واالجتماعي ، الذي مشل الكرة األرضية يف هذه احلقبة 
من الزمن وأخذت نصيباً غري منقوص من هذا الظالم الذي مد رواقه على املعمورة ، 

كثرة املعبودات واآلهلة )1:(وامتازت عنها يف ظواهر وخالل ميكن أن نلخصها يف ثالث 
التفاوت الطبقي واحف واالمتياز ) 3. (الشهوة اجلنسية اجلاحمة ) 2. (كثرة فاحشة

  .االجتماعي اجلائر 

  

  الوثنية المتطرفة  
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ثالثة " ويد"قد بلغت الوثنية أوجها يف القرن السادس ، فقد كان عدد اآلهلة يف 
وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء .  مليون 330وثالثني ، وقد أصبحت يف هذا القرن 

وهكذا جاوزت األصنام والتماثيل واآلهلة .. ذاب وكل مرفق من مرافق احلياة إهلاً يعبد ج
-واإلالهات احلصر وأربت على العد ، فمنها أشخاص تارخيية ، وأبطال متثل فيهم اهللا

 يف عهود وحوادث معروفة ، ومنها جبال جتلى عليها بعض آهلتهم ، ومنها معادن -زعموا
اإلله ، " مهاديو"يها إله ، ومنها ر الكنج الذي خرج من رأس كالذهب والفضة جتلى ف

ومنها آالت احلرب وآالت الكتابة وآالت التناسل وحيوانات أعظمها البقرة واألجرام 
الفلكية وغري ذلك ، وأصبحت الديانة نسيجاً من خرافات وأساطري وأناشيد وعقائد 

  .ا العقل السليم يف زمن من األزمان وعبادات ما أنزل اهللا ا من سلطان ، ومل يستسغه

وقد ارتقت صناعة حنت التماثيل يف هذا العهد ، وبلغت أوجها يف القرن السادس 
وقد عكفت الطبقات كلها . والسابع ، حىت فاق هذا العصر يف ذلك العصور املاضية 

 البوذية وعكف أهل البالد من امللك إىل الصعلوك على عبادة األصنام ، حىت مل جتد الديانة
واجلينية منها بدا ، وتذرعت هاتان الديانتان ذه الوسيلة لالحتفاظ حبياما وانتشارمها يف 

ويدل على ما وصلت إليه الوثنية والتماثيل يف هذا العصر ما حكاه الرحالة الصيين . البالد 
ظيم  عن االحتفال الع644 وعام 630الذي قام برحلته بني عام " هوئن سوئنج " الشهري 

وأقام امللك احتفاالً  : (( 647 إىل 606الذي أقامه امللك هرش الذي حكم اهلند من عام 
عظيماً يف قنوج اشترك فيه عدد كبري جداً من علماء الديانات السائدة يف اهلند ، وقد نصب 
امللك متثاالً ذهبياً لبوذة على منارة تعلو مخسني ذراعاً ، وقد خرج بتمثال آخر لبوذة أصغر 

" مبظلة وقام امللك احلليف " هرش " من التمثال األول يف موكب حافل قام جبنبه امللك 

   )) .)49(يذب عنه الذباب" كامروب 

                                                   
 . الدولة الغربية )) فوكوي كي (( نج  رحلة هوئن سوئ )49(
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" شو " إن بعضهم كان من عباد : " ويقول هذا الرحالة عن أسرة امللك ورجال بالطه 

" وشنو  " وبعضهم من أتباع الديانة البوذية ، وكان بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد

   )) .)50(وكان لكل واحد أن خيص من اآلهلة أحداً بعبادته أو يعبدهم مجيعاً

  

  الشهوة الجنسية الجامحة      

وأما الشهوة فقد امتازت ا ديانة اهلند وجمتمعها منذ العهد القدمي ، فلعل املواد 
 صميم الديانة اجلنسية واملهيجات الشهوية مل تدخل يف صميم ديانة بالد مثل ما دخلت يف

اهلندية ، وقد تناقلت الكتب اهلندية وحتدثت األوساط الدينية عن ظهور صفات اإلله وعن 
وقوع احلوادث العظيمة وعن تعليل األكوان روايات وأقاصيص عن اختالط اجلنسني من 

ري اآلهلة وغارة بعضها على البيوت الشريفة تستك منها املسامع ويتندى هلا اجلبني حياء ، وتأث
هذه احلكايات يف عقول املتدينني املخلصني املرددين هلذه احلكايات يف إميان ومحاسة دينية 
" وفعلها يف عواطفهم وأعصام واضح ، زاد إىل ذلك عبادم آللة التناسل إلهلهم األكرب 

، وتصويرها يف صورة بشعة ، واجتماع أهل البالد عليها من رجال ونساء وأطفال " مهاديو 
ت ، زد إليه كذلك ما حيدث به بعض املؤرخني أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا وبنا

 وكان كهنة املعابد من كبار اخلونة )51(يعبدون النساء العاريات والنساء يعبدن الرجال العراة
والفساق الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات يف أعز ما عندهن ، وقد أصبح كثري من 

يترصد فيها الفاسق لطلبته ، وينال فيها الفاجر بغيته ، وإذا كان هذا شأن املعابد نواخه 
فقد ! البيوت اليت رفعت للعبادة والدين فما ظن القارئ ببالط امللوك وقصور األغنياء ؟ 

تنافس فيها رجاهلا يف إتيان كل منكر وركوب كل فاحشة ، وكان فيها جمالس خمتلطة من 
مر برؤوسهم خلعوا جلباب احلياء والشرف وطرحوا احلشمة سادة وسيدات ، فإذا لعبت اخل

                                                   
 .  أيضًا  )50(
  . 344 ستيارته بركاش لديالند سرسوتي الهندكي ص  )51(
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هكذا أخذت البالد موجة طاغية من الشهوات اجلنسية ... فتوارى األدب وتربقع احلياء   
  .واخلالعة ، وأسفّت أخالق اجلنسني إسفافاً كبرياً 

  

  نظام الطبقات الجائر

بقي أشد قسوة وأعظم أما نظام الطبقات فلم يعرف يف تاريخ أمة من األمم نظام ط
فصالً بني طبقة وطبقة وأشد استهانة بشرف اإلنسان من النظام الذي اعترفت به اهلند دينياً 
ومدنياً ، وخضعت له آالفاً من السنني وال تزال ، وقد بدت طالئع التفاوت الطبقي يف آخر 

 الساللة اآلرية العهد الويدي بتأثري احلرف والصنائع وثوراا ، وحبكم احملافظة عل خصائص
احملتلة وجنابتها ، وقبل ميالد املسيح بثالثة قرون ازدهرت يف اهلند احلضارة الربمهية ، ووضع 

فيها مرسوم جديد للمجتمع اهلندي ، وألف فيه قانون مدين وسياسي اتفق عليه البالد وأصبح 
  " .منوشاستر "ن بـ قانوناً رمسياً ومرجعاً دينياً يف حياة البالد ومدنيتها وهو املعروف اآل

الربامهة ، طبقة الكهنة ) 1(يقسم هذا القانون أهل البالد إىل أربع طبقات ممتازة وهي 
شودر ) 4. (ويش رجال الزراعة والتجارة ) 3. (شتري رجال احلرب ) 2. (ورجال الدين 
  :مؤلف هذا القانون " منو " ويقول . رجال اخلدمة 

حة العامل الربامهة من فمه ، وشتري من سواعده ، إن القادر املطلق قد خلق ملصل(( 
فعلى . وويش من أفخاذه ، والشودر من أرجله ، ووزع هلم فرائض وواجبات لصالح العامل 

الربامهة تعليم ويد أو تقدمي النذور لآلهلة وتعاطي الصدقات ، وعلى الشتري حاسة الناس 
لشهوات ، وعلى ويش رعي والعزوف عن ا" ويد " والتصدق وتقدمي النذور ودراسة 

السائمة والقيام خبدمتها وتالوة ويد والتجارة والزراعة ، وليس لشودر إال خدمة هذه 
   .)52())الطبقات الثالث 

                                                   
 . الباب األول :  منوشاستر  )52(
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  امتيازات طبقة البراهمة        

وقد منح هذا القانون طبقة الربامهة امتيازات وحقوقاً أحلقتهم باآلهلة فقد قال إن 
 وهم ملوك اخللق ، وإن ما يف العامل هو ملك هلم فإم أفضل اخلالئق الربامهة هم صفوة اهللا

 ما شاؤوا ، – من غري جريرة - وهلم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر)53(وسادة األرض
   .)54(ألن العبد ال ميلك شيئاً وكل ماله لسيده

اد هو رجل مغفور له ولو أب" الكتاب املقدس " وإن الربمهي الذي حيفظ رك ويد 
 ، وال جيوز للملك حىت يف أشد ساعات االضطرار والفاقة )55(العوامل الثالثة بذنوبه وأعماله

 )56(أن جييب من الربامهة جباية أو يأخذ منهم إتاوة ، وال يصح لربمهي يف بالده أن ميوت جوعاً

   .)57(وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم إال أن حيلق رأسه ، أما غريه فيقتل

ولكنهم دون الربامهة بكثري " ويش وشودر " ا الشتري فإن كانوا فوق الطبقتني أم
إن الربمهي الذي هو يف العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز مائة " : منو " فيقول  

   .)58(كما يفوق الوالد ولده

  

  المنبوذون األشقياء

 -ا القانون املدين الديين بنص هذ-فكانوا يف اتمع اهلندي" املنبوذون " أما شودر 

من سعادة شودر أن يقوموا خبدمة " أحط من البهائم وأذل من الكالب ، فيصرح القانون بأن 

                                                   
 .  أيضًا  )53(
 . الباب الثامن  )54(
 . الباب التاسع  )55(
 . الباب التاسع  )56(
 . الباب الثاني  )57(
 . لحادي عشر  منوشاستر الباب ا )58(
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وليس هلم أن يقتنوا ماالً أو يدخروا كرتاً فإن  . )59(الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري ذلك
 أو عصاً ليبطش به قطعت  ، وإذا مد أحد من املنبوذين إل برمهي يداً)60(ذلك يؤذي الربامهة

 ، وإذا هم أحد من املنبوذين أن جيالس برمهياً )61(يده ، وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله
 ، وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه ، )62(فعلى امللك أن يكوي إسته وينفيه من البالد

ة والضفدعة والوزغ  ، وكفارة قتل الكلب والقط)63(وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتاً فائراً
   " .)64(والغراب والبومة ورجل من الطبقة املنبوذة سواء

  

  مركز المرأة في المجتمع الهندي    

 ، وكان الرجل قد خيسر امرأته يف )65(وقد نزلت النساء يف هذا اتمع مرتلة اإلماء
املوءودة ال  فإذا مات زوجها صارت ك)66(القمار ، وكان يف بعض األحيان للمرأة عدة أزواج

تتزوج ، وتكون هدف اإلهانات والتجريح ، وكانت أمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء 
وهكذا صارت . وقد حترق نفسها على إثر وفاة زوجها تفادياً من عذاب احلياة وشقاء الدنيا 

 اليت وصفها بعض مؤرخي العرب بكوا -هذه البالد املخصبة أرضاً وعقوالً ، وهذه األمة
 لبعد )67(معدن احلكمة وينبوع العدل والسياسة وأهل األحالم الراجحة واآلراء الفاضلة

عهدها عن الدين الصحيح وضياع مصادره وحتريف رجال الدين وإمعان الناس يف القياس 
أصبحت هذه البالد مسرحاً للجهل .. والتخمني واتباع هوى النفوس ونزعات الشهوات 

                                                   
 .  أيضًا  )59(
 .  الباب العاشر  )60(
 . أيضًا  )61(
 . الباب الثامن  )62(
  منوشاستر  )63(
)64(  R . C . Dutt 342 – 343 . 
 ) . الملحمة الهندية الكبرى (  اقرأ استهالل قصة مها بهارات  )65(
)66(  R . C . Dutt 331 . 
  . 11ألمم ص  ٬ طبقات ا462 صاعد األندلسي م  )67(
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القسوة اهلمجية واجلور االجتماعي الذي ليس له مثيل يف األمم الفاضح والوثنية الوضيعة و
  . وال نظري يف التاريخ

  

   خصائصهم ومواهبهم    :العرب

أما العرب فقد امتازوا بني أمم العامل وشعوبه يف العصر اجلاهلي بأخالق ومواهب 
رية واألنفة تفردوا ا أو فازوا فيها بالِقدح املعلَّى ، كالفصاحة وقوة البيان وحب احل

والفروسية والشجاعة واحلماسة يف سبيل العقيدة والصراحة يف القول وجودة احلفظ وقوة 
  .الذاكرة وحب املساواة وقوة اإلرادة والوفاء واألمانة 

 لبعد عهدهم من النبوة واألنبياء واحنصارهم يف شبه -ولكن ابتلوا يف العصر األخري
قاليد أمتهم باحنطاط ديين شديد ووثنية سخيفة قلما جزيرم وشدة متسكهم بدين اآلباء وت

يوجد هلا نظري يف األمم املعاصرة ، وأدواء خلقية واجتماعية جعلت منهم أمة منحطة األخالق 
فاسدة اتمع متضعضعة الكيان حاوية ألسوأ خصائص احلياة اجلاهلية وبعيدة عن حماسن 

  .األديان 

  

  وثنية الجاهلية

لعرب العام والعقيدة السائدة ، كانوا يعتقدون يف اهللا أنه إله كان الشرك هو دين ا
من : أعظم خالق األكوان ومدبر السماوات واألرض ، بيده ملكوت كل شيء فلئن سئلوا 

ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن { خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ،
 نت حوصلة فكرهم اجلاهلي تسع توحيد األنبياء يف خلوصه وصفائه ومسوه ولكن ما كا} اللَّه

، وما كانت أذهام البعيدة العهد بالرسالة والنبوة واملفاهيم الدينية تسيغ أن دعاء أحد من 
البشر يتطرق إىل السموات العلى وحيظي عند اهللا بالقبول مباشرة بغري واسطة وشفاعة ، 
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قاصر وعاداته وأوضاع امللوكية الفاسدة وجماري األمور فيها ، فبحثوا قياساً على هذا العامل ال
هلم عن وسطاء توسلوا م إىل اهللا وأشركوهم يف الدعاء ، وقاموا حنوهم ببعض العبادات 

ورسخت يف أذهام فكرة الشفاعة حىت حتولت إىل عقيدة قدرة الشفعاء على النفع 
 دون اهللا آهلة ، واعتقدوا أن هلم مماثلة ومشاركة يف مث ترقوا يف الشرك فاختذوا من. والضرر 

تدبري الكون ، وقدرة ذاتية على النفع والضرر واخلري والشر واإلعطاء واملنع ، فإذا كانوا 
األولون يعترفون هللا باأللوهية والربوبية الكربى ، ويكتفون بالشفعاء واألولياء كان اآلخرون 

يهم قدرة ذاتية على اخلري والشر والنفع والضر واإلجياد يشركون آهلتهم مع اهللا ويعتقدون ف
   .)68(واإلفناء مع معىن غري واضح عن اهللا كإله أعظم ورب األرباب

  

  أصنام العرب في الجاهلية    

ومل يزل هذا الفريق الثاين يقوى أمره ويستفحل مع إمعان القوم يف اجلاهلية وقرب هذه 
وسات واتفاقه مع ضعف التفكري حىت أصبحت هذه العقيدة الرتعة الوثنية إىل احلواس واحملس

السائدة وأصبح الذين مييزون بني اآلهلة والوسطاء شواذ يف األمة ، ومن رجال الطبقة املثقفة 
، وهكذا انغمست األمة يف الوثنية وعبادة األصنام بأبشع أشكاهلا ، فكان لكل قبيلة أو ناحية 

كان ألهل كل دار : قال الكليب : ت صنم خصوصي أو مدينة صنم خاص ، بل كان لكل بي
من مكة صنم يف دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع يف مرتله أن 

 . )69(يتمسح به ، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل مرتله أن يتمسح به أيضاً

 ، ومنهم من اختذ صنماً ، ومن مل واستهترت العرب يف عبادة األصنام ، فمنهم من اختذ بيتاً
يقدر عليه وال على بناء بيت نصب حجراً أمام احلرم ، وأمام غريه ، مما استحسن ، مث طاف 

 البيت الذي بين لعبادة اهللا -وكان يف جوف الكعبة . )70(به كطوافه بالبيت ومسوها األنصاب
                                                   

 .  لألستاذ محمد عزت دروزة –)) بيئة النبي صلى اهللا عليه وسلم من القرآن ((  راجع كتاب  )68(
  . 33 كتاب األصنام ص  )69(
  .33 كتاب األصنام ص  )70(
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 عبادة األصنام واألوثان إىل  ، وتدرجوا من)71( ويف فنائها ثالث مائة وستون صنماً-وحده
  .عبادة جنس احلجارة 

كنا نعبد احلجر ، فإذا وجدنا حجراً هو : روى البخاري ن أيب رجاء العطاردي قال 
خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر ، فإذا مل جند حجراً ، مجعنا حثوة من تراب ، مث جئنا بالشاة 

   .)72(فحلبنا عليه مث طفنا به

 الرجل إذا سافر فرتل مرتالً أخذ أربعة أحجار ، فنظر إىل أحسنها كان: وقال الكليب 
   .)73(فاختذه رباً ، وجعل ثالث أثايف لقدره ، وإذا ارحتل تركه

  اآللهة عند العرب

 آهلة شىت من املالئكة - شأن كل أمة مشركة يف كل زمان ومكان-وكان للعرب
اهللا ، فيتخذوم شفعاء هلم عند اهللا واجلن والكواكب ، فكانوا يعتقدون أن املالئكة بنات 

ويعبدوم ويتوسلون م عند اهللا ، واختذوا كذلك من اجلن شركاء هللا وآمنوا بقدرم 
   .)74(وتأثريهم وعبدوهم

  . )75(كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن : قال الكليب 

بران ، وخلم كانت ِحمير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، ومتيم الد: وقال صاعد 
   .)76(وجذام املشتري ، وطيء سهيالً ، وقيس الشعري العبور ، وأسد عطارداً

  

  اليهودية والنصرانية في بالد العرب

                                                   
 .  الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب فتح مكة  )71(
 .  وفد بني حنيفة   الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب )72(
 . كتاب األصنام  )73(
  .44 كتاب األصنام ص  )74(
  . 34 أيضًا ص  )75(
  . 430 طبقات األمم لصاعد ص  )76(
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وانتشرت اليهودية والنصرانية يف بالد العرب ، ومل تستفد منها العرب كثرياً من املعاين 
نية يف بالد الروم والشام قد طرأ الدينية ، وكانتا نسختني من اليهودية يف الشام ، والنصرا

  .عليها من التحريف والزيغ والوهن ما شرحناه من قبل 

  

  الرسالة واإليمان بالبعث 

أما الرسالة فقد تصور العرب للنيب صورة خيالية ، ومتثلوه يف ذات قدسية ، ال يأكل 
 ضم أن وكانت عقوهلم الضيقة ال. وال يشرب وال ينكح وال يلد وال ميشي يف األسواق 

: هنالك بعثاً بعد املوت ، وحياة بعد هذه احلياة ، فيها احلساب ، والثواب والعقاب ، قالوا 

} رها ِإلَّا الدِلكُنها يما ويحنو وتما نينا الدناتيِإلَّا ح ا ِهيقَالُوا ما { : وقالوا }  وأَِئذَا كُن
   } لَمبعوثُونَ خلْقاً جِديداًِعظَاماً ورفَاتاً أَِإنا 

ال يصدق باملعاد وال يقول باجلزاء ، " امليعاد"كان مجهورهم ينكر ذلك : قال صاعد 
ويرى أن العامل ال خيرب وال يبيد ، وإن كان خملوقاً مبتدعاً ، وكان فيهم من يقر باملعاد ، 

  .)77(لك حيشر ماشياً ويعتقد إن حنرت ناقته على قربه حيشر راكباً ، ومن مل يفعل ذ

  

  األدواء الخلقية واالجتماعية

أما من جهة األخالق ، فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة ، وأسباا فاشية ، فكان 
شرب اخلمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تتحدث عن معاقرا واالجتماع على شرا 

ا يف الشعراء ، وشغلت جانباً كبرياً من شعرهم وتارخيهم وأدم ، وكثرت أمسائها وصفا

                                                   
  . 44 أيضًا ص  )77(
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 ، وكانت حوانيت اخلمارين )78(لغتهم ، وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إىل العجب
  .مفتوحة دائماً ، يرفرف عليها علم يسمى غاية 

   :)79(قال لبيد
   وافيت إذا رفعت وعز مدامها    قد بت سامرها وغاية تاجر 

صبحت كلمة التجارة مرادفاً لبيع اخلمر ، كما قال وكان من شيوع جتارة اخلمر أن أ
  :)80(وغاية تاجر ، وقال عمرو ابن قميئة : لبيد 

  أدنى تجاري وأنقص اللمما   إذا سحب الريط والمروط إلى 

   :)81(قال اجلاهلي. وكان القمار من مفاخر احلياة اجلاهلية 
  وذلك عار يا بن ريطة ظاهر   أعيرتنا ألبانها ولحومها 
  ونشرب في أثمانها ونقامر  نحابي بها أكفاءنا ونهينها 

   :)82(وكان عدم املشاركة يف جمالس القمار عاراً ، يقول الشاعر
  غسًا وال برمًا وال معزاال  وإذا هلكُت فال تريدي عاجزًا 

كان الرجل يف اجلاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً سلبياً ينظر إىل : قال قتادة 
   . )83(اله يف يد غريه ، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاًم

وكان أهل احلجاز ، العرب واليهود ، يتعاطون الربا ، وكان فاشياً فيهم ، وكانوا 
كان الربا يف اجلاهلية يف : جيحفون فيه ويبلغون إىل حد الغلو والقسوة ، وقال الطربي 

تقضيين أو :  إذا حلّ األجل فيقول له التضعيف ويف السنني ، يكن للرجل فضل دين فيأتيه
تزيدين ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإال حوله إىل السن اليت فوق ذلك ، إن كانت 

ابنة خماض جيعلها ابنة لبون يف السنة الثانية ، مث حقَّة مث جذَعة مث رباعياً هكذا إىل فوق ، ويف 
لقابل وإن مل يكن عنده أضعفه أيضاً فتكون العني يأتيه ، فإن مل يكن عنده أضعفه يف العام ا

                                                   
  . 101 – 82 ص 11 اقرأ كتاب المخصص البن سيده ج  )78(
 .  السبع المعلقات ٬ معلقة لبيد  )79(
 .  ديوان الحماسة  )80(
 . ديوان الحماسة  )81(
 . ديوان الحماسة  )82(
 . اآلية  )) ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء((تفسير آية :  تفسير الطبري  )83(
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مائة فيجعلها إىل القابل مائتني ، فإن مل يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو 
   .)84(يقضيه

وقد رسخ الربا فيهم وجرى منهم جمرى األمور الطبيعية اليت صاروا ال يفرقون بينه 
الربا ، وقال الطربي إن الذين كانوا يأكلون الربا وبني التجارة الطبيعية وقالوا إمنا البيع مثل 

زدين يف : " من أهل اجلاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غرمية يقول الغرمي لغرمي احلق 
هذا ربا ال حيل ، فإذا قيل هلما : فكان يقال هلما إذا فعال ذلك " األجل وأزيدك يف مالك 

   .)85( عند حمل املالسواء علينا زدنا يف أول البيع أو: ذلك قاال 

ومل يكن الزىن نادراً وكان غري مستنكر استنكاراً شديداً ، فكان من العادات أن يتخذ 
الرجل خليالت ويتخذ النساء أخالء بدون عقد ، وكانوا قد يكرهون بعض النساء على 

   .)86(كانوا يف اجلاهلية يكرهون إماءهم على الزىن يأخذون أجورهن: الزىن ، قال ابن عباس 

إن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء ، فنكاح منها نكاح الناس : " قالت عائشة 
اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو بنته فيصدقها مث ينكحها ، والنكاح اآلخر كان الرجل 

أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه ، ويعتزهلا زوجها وال : يقول المرأته إذا طهرت من طمثها 
سها أبداً حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبني محلها أصاا زوجها مي

إذا أحب ، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جناة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع ، 
ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على املرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا محلت 

عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن ميتنع ووضعت ومر 
قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا : حىت جيتمعوا عندها ، تقول هلم 

فالن ، تسمي من أحبت بامسه فيلحق به ولدها وال يستطيع أن ميتنع ممن جاءها ، وهن البغايا  
 رايات تكون علما ، فمن ارادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن كن ينصنب على أبوان

                                                   
  )) . 59 ص 4ج ((  تفسير الطبري  )84(
  . 69 تفسير الطبري ٬ ص  )85(
  .  .401 ص 18 تفسير الطبري ٬ج )86(



55 

ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلا القافة مث أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ال 
   .)87(ميتنع من ذلك

  

  المرأة في المجتمع الجاهلي

بتمع اجلاهلي عرضة غنب وحيف ، وتؤكل حقوقها وتتز أمواهلا وكانت املرأة يف ا
 وتورث كما )88(وتحرم إرثها وتعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه

كان الرجل إذا مات أبوه أو محيه فهو : ((  ، عن ابن عباس قال )89(يورث املتاع أو الدابة
 ))أحق بامرأته ، إن شاء أمسكها أو حيبسها حىت تفتدي بصداقها أو متوت فيذهب مباهلا 

إن أهل اجلاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله : وقال عطاء بن أيب رباح
إن الرجل يف اجلاهلية كان ميوت أبوه أو أخوه أو ابنه : على الصيب يكون فيهم وقال السدي 

فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث امليت فألقى عليها ثوبه فهو أحق ا أن ينكحها مبهر 
 وكانت )90(ه أو ينكحها فيأخذ مهرها ، وإن سبقته فذهبت إىل أهلها فهي أحق بنفسهاصاحب

املرأة يف اجلاهلية يطفف معها الكيل ، فيتمتع الرجل حبقوقه وال تتمتع هي حبقوقها ، يؤخذ مما 
 ، وتالقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً وتترك يف )91(تؤيت من مهر ومتسك ضراراً لالعتداء

 ، )93( ومن املأكوالت ما هو خالص للذكور وحمرم على اإلناث)92(حيان كاملعلقةبعض األ
   .)94(وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غري حتديد

                                                   
 . ال نكاح إال بولي :  الجامع الصحيح للبخاري كتاب النكاح باب من قال  )87(
  . 232 سورة البقرة ٬ آية  )88(
  . 19 النساء آية  )89(
  . 308 ص 4 تفسير الطبري ج  )90(
  .231 سورة البقرة ٬ آية  )91(
  . 139آية :  النساء  )92(
  . 140 األنعام  )93(
  . 3ء آية  النسا )94(
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 على ما حكاه عنه –ذكر اهليثم بن عدي . وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد 
اطبة ، فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة  أن الوأد كان مستعمال يف قبائل العرب ق-امليداين

، فجاء اإلسالم ، وكانت مذاهب العرب خمتلفة يف وأد األوالد فمنهم من كان يئد البنات 
ملزيد الغرية وخمافة حلوق العار م من أجلهن ، ومنهم من كان يئد من البنات من كانت 

تشاؤماً منهم ذه الصفات ) عرجاء(أو كسحاء ) برصاء(أو برشاء ) سوداء(زرقاء أو شيماء 
، ومنهم من كان يقتل أوالده خشية اإلنفاق وخوف الفقر ، وهم الفقراء من بعض قبائل 

جاء : قال صعصعة بن ناجية  . )95(العرب فكان يشتريهم من بعض سراة العرب وأشرافهم
 واحد  حنر– إذا بلغ بنوه عشرة - ومنهم من كان ينذر)96(اإلسالم وفديت ثالمثائة موءودة

 - اهللا سبحانه عما يقولون-املالئكة بنات: منهم كما فعل عبداملطلب ، ومنهم من يقول 

   .)97(فأحلقوا البنات به تعاىل فهو عز وجل أحق ن

وكانوا يقتلون البنات ويئدون بقسوة نادرة يف بعض األحيان ، فقد يتأخر وأد 
ت وصارت تعقل ، وقد حكوا يف ذلك املوءودة لسفر الوالد وشغله فال يئدها إال وقد كرب

   .)98(عن أنفسهم مبكيات ، وقد كان بعضهم يلقي األنثى من شاهق

  

  العصبية القبلية والدموية في العرب

وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جاحمة ، وكان أساسها جاهلياً متثله اجلملة 
   .فكانوا يتناصرون ظاملني أو مظلومني )) انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً : ((املأثورة عن العرب 

العريب طبقات وبيوت ترى لنفسها فضالً على غريها ، وامتيازاً ، وكانت يف اتمع 
فتترفع على الناس وال تشاركهم يف عادات كثرية حىت يف بعض مناسك احلج ، فال تقف 

                                                   
 .  اقرأ بلوغ األرب في أحوال العرب لآللوسي  )95(
 .  كتاب األغاني  )96(
 .  بلوغ األرب  )97(
 .  أيضًا  )98(
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رم ، وكان النفوذ ، وتنسأ األشهر احل)99(بعرفات وتتقدم على الناس يف اإلفاضة واإلجازة 
واملناصب العليا والنسيء متوارثاً ، يتوارثه األبناء عن اآلباء ، وكانت طبقات مسخرة 

  .وطبقات سوقة وعوام ، فكان التفاوت الطبقي من مسلمات اتمع العريب 

وكان احلرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم العربية ، وأهلمتهم إياه معيشتهم البدوية 
  :)100( احلرب مسالة هلم وملهى فقال قائلهم ، حىت صارت

   إذا ما لم نجد إال أخانا  وأحيانًا على بكر أخينا 

هانت عليهم احلرب وإراقة الدماء حىت كانت تثريها حادثة ليست بذات خطر ، فقد 
وقعت احلرب بني بكر وتغلب ابين وائل ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة ، وما 

 رمى ضلع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل - رئيس معد-ن كليباًذاك إال أل
جساس بن مرة كليباً ،واشتبكت احلرب بني بكر وتغلب ، وكان كما قال املهلهل أخو 

قد فين احليان وثكلت األمهات ويتم األوالد دموع ال ترقأ وأجساد ال : ((كليب
   )))101(تدفن

 فما كان سببها إال أن داحساً فرس قيس بن زهري كان كذلك حرب داحس والغرباء
سابقاً يف رهان بني قيس بن زهري وحذيفة بن بدر فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة فلطم 

وجهه وشغله ففاتته اخليل ، وتال ذلك قتل مث أخذ بالثأر ونصر القبائل ألبنائها ، وأسر ونزح 
   .)102(للقبائل ، وقتل يف ذلك ألوف من الناس

وكانت احلياة كلها شبكة حمبوكة من تراث وثارات وفشت حبائلها يف القبائل وأوصى 
ا اآلباء واألبناء ، ومحلت العيشة البدوية وقلة أسباب احلياة ، والطمع واجلشع ، واألحقاد 

واالستهانة حبياة اإلنسان على الفتك والسلب والنهب ، حىت كانت أرض اجلزيرة ِكفة حابل 
وكان الناس يتخطفون من بني عشريم يف القوافل . نسان مىت يغتال وأين ينهب ال يدري اإل

                                                   
  . 199 سورة البقرة آية  )99(
 .  ديون الحماسة  )100(
 .  انظر أيام العرب  )101(
 . انظر أيام العرب  )102(
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 ، فكانت عري )103(، حىت احتاجت الدول القوية إىل اخلفارة الساهرة ، والبذرقة القوية
كسرى تبذرق من املدائن حىت تدفع إىل النعمان بن املنذر باحلرية ، والنعمان يبذرقها خبفراء 

ىت تدفع إىل بين هوذة بن علي احلنفي باليمامة فيبذرقها حىت خترج من أرض من بين ربيعة ح
بين حنيفة مث تدفع إىل متيم وجتعل هلم جعالة فتسري ا إىل أن تبلغ اليمن وتسلم إىل عمال 

  . )104(كسرى باليمن

  

  ظهر الفساد في البر والبحر

تمع قائم على أساس وباجلملة مل تكن على ظهر األرض أمة صاحلة املزاج ، وال جم
األخالق والفضيلة ، وال حكومة مؤسسة على أساس العدل والرمحة ، وال قيادة مبنية على 

  .العلم واحلكمة ، وال دين صحيح مأثور عن األنبياء 

  

  لمعات في الظالم      

وكان النور الضعيف الذي يتراءى يف هذا الظالم املطبق من بعض األديرة والكنائس 
حب الذي يضيء يف ليلة شديدة الظالم فال خيترق الظالم ، وال ينري السبيل ، أشبه باحلبا

وكان الذي خيرج يف ارتياد العلم الصحيح ، وانتجاع الدين احلق يهيم على وجهه يف البالد ، 
ترفعه أرض وختفضه أخرى ، حىت يأوي إىل رجال شواذ يف األمم والبالد ، فيلجأ إليهم كما 

واح سفينة مكسرة ، هشمها الطوفان ، يدل على ندرم خرب سلمان يلجأ الغريق إىل أل
الفارسي أكرب الرواد الدينيني يف القرن السادس الذي شرق وغرب يف الفحص عنهم ، ومل 

يزل يتنقل  من الشام إىل املوصل ، ومن املوصل إىل نصيبني ، ومن نصيبني إىل عمورية ، 

                                                   
 . الخفارة والحراسة :  البذرقة  )103(
  . 133 ص 2 تاريخ الطبري ج )104(
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 آخرهم فلم جيد هلم خامساً ، وأدركه اإلسالم يف ويوصي به بعضهم إىل بعض ، حىت أتى على
  :هذا الظالم ، قال سلمان 

! األسقف يف الكنيسة : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : ملا قدمت الشام ، قلت (( 

إين قد رغبت يف هذا الدين ، وأحببت أن أكون معك أخدمك يف : قال فجئته ، فقلت 
فادخل ، فدخلت معه ، قال فكان رجل سوء  : كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك ، قال

يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا مجعوا إليه منها أشياء اكترته لنفسه ، ومل يعطه املساكني 
وأبغضته بغضاً شديداً ملا رأيته يصنع ، مث مات : حىت مجع سبع قالل من ذهب ووِرق، قال 

 هذا كان رجل سوء ، يأمركم بالصدقة إن: فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت هلم 
وما : ويرغبكم فيها فإذا جئتموه ا اكترتها لنفسه ، ومل يعط املساكني منها شيئاً ، قالوا 

فدلنا عليه ، قال فأريتهم موضعه ، : أنا أدلكم على كرته ، قالوا : علمك بذلك ؟ قال قلت 
واهللا ال : فلما رأوها ، قالوا : قال فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهباً وورقاً ، : قال 

يقول : ندفنه أبداً ، فصلبوه مث رمجوه باحلجارة ، مث جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه ، قال 
فما رأيت رجالً ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه وأزهد يف الدنيا وأرغب يف : سلمان

 أحبه من قبل وأقمت معه زماناً ، مث فأحببته حباً مل: اآلخرة وال أدأب ليالً واراً منه ، قال 
إين كنت معك وأحببتك حباً م أُحبه من قبلك ، وقد : حضرته الوفاة ، فقلت له يا فالن 

يا بين واهللا ما اعلم : حضرك ما ترى من أمر اهللا ، فإىل من توصى يب ، وما تأمرين ؟ قال 
 أكثر ما كانوا عليه إال رجالً أحداً اليوم على ما كنت عليه ، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا

فلما مات وغيب حلقت : باملوصل وهو فالن ، فهو على ما كنت عليه فاحلق به ، قال 
يا فالن إن فالناً أوصاين عند موته أن أحلق بك ، وأخربين أنك : بصاحب املوصل ، فقلت له 

لى أمر صاحبه أقم عندي ، فأقمت عنده ، فوجدته خري رجل ع: فقال يل : قال . على أمره 
يا فالن ، إن فالناً أوصى يب أليك وأمرين : ، فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة ، قلت له 

: باللحوق بك ، وقد حضرك من اهللا عز وجل ما ترى ، فإىل من توصى يب وما تأمرين ؟ قال 
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حلق به ، فلما يا بين واهللا ما أعلم رجالً على مثل ما كنا عليه إال رجال بنصيبني وهو فالن فا
مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئته فأخربته خبربي وما أمرين به صاحيب ، قال فأقم 
عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خري رجل ، فو اهللا ما لبث أن 

يا فالن إن فالناً كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب : نزل به املوت ، فلما حضر قلت له 
أي بين واهللا ما نعلم أحداً بقي على أمرنا : إليك ، فإىل من توصى يب وما تأمرين ؟ قال فالن 

فإنه على : آمرك أن تأتيه إال رجالً بعمورية فإنه مبثل ما حنن عليه ، فإن أحببت فأته ، قال 
أقم عندي ، : أمرنا ، قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية ، وأخربته خربي ، فقال 

واكتسبت كان يل بقرات وغنيمة ، : قال . مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم فأقمت 
يا فالن ، إين كنت مع فالن ، فأوصى يب : مث نزل به أمر اهللا ، فلما حِضر قلت له : قال 

فالن إىل فالن ، وأوصى يب فالن إىل فالن ، مث أوصى يب فالن إليك ، فإىل من توصى يب وما 
 ، واهللا ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ، أي بين: تأمرين ؟ قال 

ولكنه قد أظلك زمان نيب هو مبعوث بدين إبراهيم خيرج بأرض العرب مهاجراً إىل أرض بني 
حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى ، يأكل اهلدية ، وال يأكل الصدقة ، بني كتفيه خامت 

   .)105(اخل )) لحق بتلك البالد فافعل النبوة ، فإن استطعت أن ت

                                                   
ن أصـح   .  رواه اإلمام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن سلمان ورواه الحاكم في مستدركه      )105( والرواية التصال سندها وعدالة رواتها ـم

 . الوثائق التاريخية عن الجاهلية وحالتها الدينية 



61 

  الفصل الثاني
  

  النظام السياسي والمالي في العصر الجاهلي 

  

   الملكية المطلقة 

كان العصر اجلاهلي مسرحاً للحكم اجلائر املستبد ، فقد كانت السياسة يف هذا العصر    
س ، فقد كان آل ملكية مطلقة ، قد تقوم على تقديس البيوتات اخلاصة ، كما كان يف فار

ساسان يعتقدون أن حقهم يف امللك مستمد من اهللا ، وقد عملوا كل ما يف استطاعتهم للتأثري 
يف رعاياهم حىت أذعنوا هلذا احلق امللكي املقدس وصارت هلم عقيدة يدينون ا ، وقد تقوم 

 ، على تقديس امللوك مطلقاً ، فكان الصينيون يسمون ملكهم اإلمرباطور ابن السماء
ويعتقدون أن السماء ذكر ، واألرض أنثى ، وقد ولد الكائنات ، وكان اإلمرباطور ختا 

 ، وكان اإلمرباطور يعترب كاألب الوحيد لألمة ، له أن )106(األول هو بكر هذين الزوجني
أو " يل يان"وملا مات اإلمرباطور " أنت أبو األمة وأمها : " يفعل ما يشاء ، وكانوا يقولون له 

لبست الصني ثوب احلداد ، وحزنت األمة حزناً شديداً ، فمنها من أثخن " ي تسونغتا"
وقد تقوم على تقديس . وجهه باإلبر ، ومن قطع شعره ، ومن ضرب أذنيه جبانب النعش 

بعض الشعوب واألوطان كما كان يف اململكة الرومية ، فكان املبدأ األساسي هو تقديس 
ومل تكن األمم والبالد إال خادمة ملصلحتها وعروقاً جيري  . الوطن الرومي ، والشعب الرومي

منها الدم إىل مركزها ، فكانت الدولة تستهني يف ذلك بكل حق ومبدأ ، وتدوس كل شرف 
وكرامة ، وتستحل كل ظلم وشنيعة ، وال مينع بالداً من هذا احليف والظلم اشتراك يف دين 

رف هلا يف زمن من األزمان حبق حكمها نفسها وعقيدة وال إخالص ووفاء للملكة ، وال يعت

                                                   
 .  تاريخ الصين لجميز كاركرن  )106(
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بنفسها والتمتع حبقوقها يف أرضها إمنا هي ناقة ركوب يف بعض األحيان ، حلوب يف بعضها ، 
  .ال يقدم هلا العلف إال ما يقيم صلبها ويدر ضرعها 

  :عن الدولة الرومية  ) Robert Briffault(يقول 

كالرشوة (قوطها األساسي الفساد الزائد مل يكن سبب انقراض الدولة الرومية وس(( 
بل كان الفساد والشر وعدم املطابقة بالواقع مما صحب نشوء هذه الدولة من أول ) وغريها

إن كل مؤسسة بشرية تقوم على أساس زائف منها وال تستطيع . يومها وتغلغل يف أحشائها 
 هذه الدولة فكان ال بد أن أن تنقذ نفسها بذكاء أو نشاط ، وملا كان الفساد مما قامت عليه

تبيد يوماً وتنهار ، لقد رأينا أن الدولة الرومية إمنا كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغرية على 
لقد كانت التجارة تسري . حساب اجلماهري الذين كانت هذه الطبقة تستغلهم ومتتص دمائهم 

 كانت فائقة يف قوة يف رومة بأمانة وعدل وقد كان ذلك مما طبعت عليه هذه الدولة ، وقد
احلكم والقضاء ، ويف الكفاءة ، ولكن هذه احملاسن كلها مل تكن لتحفظ الدولة من عواقب 

  )) .)107(الزيف األساسي واخلطأ 

  

  الحكم الروماني في مصر والشام 

  :بتلر عن احلكم الروماين يف مصر . ج. يقول الدكتور الفرد

 غرض واحد ، وهو أن تبتز األموال من مل يكن هلا إال) الرومية(إن حكومة مصر (( 
الرعية لتكون غنيمة للحاكمني ، ومل يساورها أن جتعل قصد احلكم توفري الرفاهية للرعية أو 

ترقية حال الناس والعلو م يف احلياة أو ذيب نفوسهم أو إصالح أمور أرزاقهم ، فكان 
حيس بشيء من العطف على احلكم على ذلك حكم الغرباء ال يعتمد إال على القوة وال 

   )).)108(الشعب احملكوم

                                                   
)107(  The Making of Humanity, by Robert Briffault p 159 . 
 . بتلر ٬ تعريب محمد فريد أبو حديد . ج . فتح العرب لمصر للدكتور الفرد  )108(
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  :ويقول مؤرخ عريب شامي عن احلكم الروماين يف الشام 

كانت معاملة الروماين للشاميني بادئ ذي بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه (( 
وملا شاخت دولتهم انقلبت إىل أتعس ما كانت . مملكتهم يف داخليتها من املشاغب واملتاعب 

ن الرق والعبودية ، ومل تضف رومية بالد الشام مباشرة ومل يصبح سكاا وطنيني عليه م
رومانيني ، وال أرضهم أرضاً رومانية ، بل ظلوا غرباء ورعايا ، وكثرياً ما كانوا يبيعون 

أبنائهم ليوفوا ما عليهم من األموال ، وقد كثرت املظامل والسخرات والرقيق ، وذه األيدي 
   )) .)109( ما عمروا من املعاهد واملصانع يف الشامعمر الرومان

حكم الرومان الشام سبعمائة سنة بدأ معهم يف البالد الرتاع والشقاق واالستبداد (( 
 سنة سادت يف عهدهم احلروب الطاحنة 369واألنانية وقتل األنفس ، وحكم اليونان الشام 

ان حكمهم من أشد الويالت وأشأم واملظامل وظهرت املطامع اليونانية بأعظم مظاهرها وك
   )) .)110(النكبات على األمة الشامية

وباالختصار كانت الواليات الرومية والفارسية غري مرتاحة يف حكم األجانب ، 
  .وكانت األحوال السياسية واالقتصادية مضطربة حىت يف مراكز الدولة وعواصمها 

  

  نظام الجباية والخراج في إيران   

ام املايل والسياسة املالية يف إيران عادلة مستقرة بل كانت جائرة مضطربة ومل يكن النظ
  .يف كثري من األحوال ، تابعة ألخالق اجلباة العاملني وأهوائهم واألحوال السياسية واحلربية 

  )) :إيران يف عهد الساسانيني (( يقول مؤلف 

قدير الضرائب وجباية كان اجلباة ال يتحرزون من اخليانة واغتصاب األموال يف ت(( 
األموال ، وملا كانت الضرائب ختتلف كل سنة وتزيد وتنقص مل يكن دخل الدولة وخرجها 

                                                   
  . 101 ص 1 خطط الشام لألستاذ كرد علي ج  )109(
  . 103 ص 1 أيضًا ج  )110(
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مقدرين مضبوطني ، وقد كانت احلرب تنشب يف بعض األحيان وليست عند الدولة أموال 
تنفقها على احلرب ، فكان يلجئها ذلك إىل ضرائب جديدة ، وكانت املقاطعات الغربية 

  )) .)111( هدف هذه الضرائب دائماً - وخاصة بابل-الغنية
  

  كنوز الملوك ومدخراتهم 

وقد اعتاد . ومل يكن ما ينفق على أهل البالد يف إيران من مالية الدولة شيئاً كثرياً 
 ، وملا نقل )112(ملوك إيران من القدمي أن يكترتوا النقود ويدخروا الطرف واألشياء الغالية

 460م وكان ما نقله 608 -607دائن أمواله إىل بناية أحدثها سنة خسرو الثاين يف امل

 مليون ومخسة ماليني فرنك ذهيب ، 370مليون ومثانية ماليني مثقال ذهب وذلك ما يساوي 
 مليون مثقال 800ويف العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان يف خزانته 

   .)113(ذهب

  

  الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع

إيران يف عهد "  الغىن ألفراد معدودين والفقر ملعظم األهلني ، يقول مؤلف كان
عن أخصب عهد من عهود إيران وعن أعدل ملك من ملوكها وهو كسرى " الساسانيني 
  :أنوشروان 

إن ما قام به كسرى من إصالح النظام املايل كان يف مصلحة مالية اململكة أكرب منه (( 
ل العامة يعيشون يف اجلهل والضنك كما كانوا يف السابق وما يف مصلحة الرعية ، فلم تز

شاهد الفالسفة البيزنطيون من فوارق نسبية بني طبقات اتمع والفصل الشاسع بينها 

                                                   
  . 161 إيران في عهد الساسانيين ص  )111(
 .162يين ص  إيران في عهد الساسان )112(
  . 611 إيران في عهد الساسانيين ص  )113(
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والبؤس الذي كان يعش فيه رجال الطبقات املنحطة أقلق خاطرهم وانتقدوا اتمع الفارسي 
   )).)114(ويعاملوم بظلم وبقسوة شديدةإن األقوياء فيه يقهرون الضعفاء : بقوهلم 

وكانت املناصب وقفاً على بعض البيوتات والسالئل ذات الثروة واجلاه والنفوذ عند 
  .احلكام 

  :عن النظام الطبقي يف الدولة الرومية  )  Robert Briffault(ويقول 

رى مما جرت العادة أنه إذا أصيبت مؤسسة اجتماعية بالزوال واالحنطاط ال ي(( 
يف عهد (القائمون عليها حيلة إال أن مينعوها من احلركة والتطور ، لذلك كان اتمع الرومي 

خاضعاً لنظام طبقي جائر يرزح حتته ، وما كان ألحد يف هذا اتمع أن يغري حرفته ) االحنطاط
   )).)115(، وكان ال بد لالبن أن يتخذ حرفة أبيه

  

  

  الفالحون في إيران

 املتنوعة املتجددة كاهل اجلمهور حىت ترك كثري من املزارعني أعماهلم أثقلت الضرائب
أو دخلوا األديرة فراراً من الضرائب واخلدمة العسكرية ألمة ال حيبوا أو لغرض ال 

  .يتحمسون له وفشت يف الناس البطالة واجلنايات وطرق غري شرعية للكسب 

  " :إيران يف عهد الساسانيني " يصر قول مؤلف 

 كان الفالحون يف شقاء وبؤس عظيم وكانوا مرتبطني بأراضيهم ، وكانوا ((
إن هؤالء " اميان مارسيلينوس " يستخدمون جماناً ويكلفون كل عمل ، يقول املؤرخ 

الفالحني البؤساء كانوا يسريون خلف اجليوش مشاة كأنه قد كتب عليهم الرق الدائم ، ومل 

                                                   
  .590 إيران في عهد الساسانيين ص  )114(
)115(  The Making of Humanity p 160 . 
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 وكانت عالقة الفالحني باملالك )116( راتب أو أجرةيكونوا ينالون إعانة أو تشجيعاً من
   )).)117(أصحاب األراضي كعالقة العبيد بالسادة

  

  االضطهاد واالستبداد

واضطهد اليوم يف الشام والعراق واليعقوبيون يف مصر اضطهاداً كبرياً واستبد احلكام 
تصام أهل احلل والعقد عن و. استبداداً شديداً وعاثوا يف البالد والدماء واألموال واألعراض 

شكواهم حىت صار الناس يعدون هذه األوضاع الفاسدة ضربة الزب وقضاء حمتوماً ، 
  .وصاروا يف بعض األيام يفضلون املوت على احلياة 

  

  المدنية المصطنعة والحياة المترفة  

 حياة الترف والبذخ وطغى - الفارسية والرومية-استحوذت على الناس يف الدولتني
فكان ملوك فارس والروم . ليهم حبر املدينة املصطنعة واحلياة املزورة وغرقوا فيه إىل أذقام ع

وأمراء الدولتني سادرين يف غفلتهم ال هم هلم إال اللذة والتهام احلياة ، وبذخوا بذخاً عظيماً 
ماً جداً ، ختطى القياس ، ودققوا يف مرافق املعيشة وفضول املدنية وحواشي احلياة تدقيقاً عظي

 ألف امرأة ومخسون ألف جواد وشيء ال حيصى من أدوات الترف 12فكان لكسرى أبرويز 
 ، يقول )118(والقصور الباذخة  ومظاهر الثروة والنعمة ، وقصره مثال يف األة والغىن

  :مكاريوس 

                                                   
  . 424 أيضًا ص  )116(
  .424 أيضًا ص  )117(
  . 90 ص 1898 تاريخ إيران لشاهين مكاريوس طبع  )118(
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 مل يرو يف التاريخ أن مليكاً بذخ وتنعم مثل األكاسرة الذين كانت تأتيهم اهلدايا(( 

 وملا خرجوا من )119(واجلرايات من كل البلدان الواقعة ما بني الشرق األقصى والشرق األدىن
العراق يف الفتح اإلسالمي تركوا يف اخلزائن من الثياب واملتاع واآلنية والفضول واأللطاف 

  )).واألدهان ما ال يدرى ما قيمته 

فما : ص ، قال العرب وقد وجد العرب قبابا تركية مملوءة سالالً خمتمة بالرصا
   )).)120(حسبناها إال طعاماً فإذا هي آنية الذهب والفضة

  :ووصف املؤرخون العرب ار كسرى الذي أصابه املسلمون يوم املدائن فقالوا 

هو ستون ذراعاً يف ستني ذراعاً ، بساط واحد مقدار جريب ، أرضه بذهب ووشيه (( 
ذهب فيه طرق كالصور وفصوص كاألار ، بفصوص ومثره جبوهر وورقه حبرير وماء ال

وخالل ذلك كالدير ، ويف حافاته كاألرض املزروعة ، واألرض املبقلة بالنبات يف الربيع من 
احلرير على قضبان الذهب ، ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك ، وكانوا يعدونه للشتاء ، 

، وهذا  )) )121( فكأم يف رياضإذا ذهبت الرياحني ، فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه
  .يدل على ما وصل إليه البذخ والترفه يف املدنية الفارسية 

 –كذلك كان الشام يف الدولة الرومية وحواضرها ، وكانت الدولتان واملدنيتان 
كفرسي رهان يف البذخ والترفه يف دقائق املدنية ، وقد بذخ األباطرة .. الفارسية والرومية 

اؤهم يف الشام بذخاً عظيماً وحوى بالطهم وقصورهم وجمالس شرم وهلوهم ونوام وأمر
من آالت الترف وأسباب الرفاهية شيئاً كثرياً ، وبلغت من الترف واألناقة شأوا بعيداً ، وقد 

لقد رأيت : وصف حسان بن ثابت الشاعر املخضرم جملس جبلة بن األيهم الغساين فقال 
بالرومية بالربابط ومخس يغنني غناء أهل احلرية أهداهن إليه عشر قيان مخس روميات يغنني 

إياس بن قبيصة وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغريها ، وكان إذا جلس 
                                                   

  . 211 أيضًا ص  )119(
 .  الطبري  تاريخ )120(
  . 178 ص 4 تاريخ الطبري  ج )121(
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للشراب فرش حتته اآلس واليامسني وأصناف الرياحني وضرب له العنرب واملسك يف صحاف 
أوقد له العود املندي إن كان الفضة والذهب وأتى باملسك الصحيح يف صحاف الفضة و

شاتياً ، وإن صائفاً بطن بالثلج وأيت هو وأصحابه بكسى صيفية يتفضل هو وأصحابه ا يف 
   .)122(الصيف ، ويف الشتاء الفراء الفنك وما أشبهه

وكان األمراء واألقيال واألغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة الوسطى على 
ولون أن يقلدوهم يف لباسهم وطعامهم وجمالسهم وترفهم وكانوا يأخذون آثار امللوك حيا

أنفسهم بعادام ومناهج حيام ، وارتفع مستوى احلياة ارتفاعاً عظيماً وتعقدت املدنية تعقداً 
عظيماً ، وصار الواحد ينفق على نفسه وعلى جزء من لباسه ما يشبع قرية أو يكسو قبيلة ، 

يف أو وجيه ، حىت إذا أخل به وأغفله أشري إليه بالبنان وتفادته وكان البد منه لكل شر
العيون ، حىت صار ذلك واجباً من وجبات احلياة وشريعة من شرائع اتمع اليت ال حيل 

كان أهل فارس جيعلون قالنسهم على قدر أحسام يف : عن الشعيب قال . العدول عنها 
ئة ألف ، وكان هرمز ممن مت شرفه فكانت قيمتها عشائرهم ، فمن مت شرفه فقيمة قلنسوته ما

 ، ومتام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة )123(مائة ألف وكانت مفصصة باجلوهر
ومن األزادية كان مرزبان احلرية أزمان كسرى ، وكان قد بلغ نصف الشرف ، وكانت قيمة 

وكانت قيمة قلنسوته مائة  وبيع ما على رستم بسبعني ألفاً )124(قلنسوته مخسني ألفاً 
   .)125(ألف

درج الناس على هذه املدنية املترفة وعاداا الفاسدة ورضعوا بلباا ونشأوا عليها حىت 
أصبحت هلم الطبيعة الثانية ، وعز عليهم الفصال وشق عليهم أن يتنازلوا إىل احلياة الطبعية 

ن يزدجرد آخر ملوك فارس ملا فر البسيطة حىت يف ساعة عصيبة ويف فاقة واضطرار ، ذكروا أ

                                                   
  . ٬ 2 ص 14 األغاني ألبي الفرج األصبهاني ج )122(
  . 6 ص 4 تاريخ الطبري  ج  )123(
  . 11 أيضًا ص  )124(
  . 134 أيضًا ص  )125(
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من املدائن أخذ معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم للنمور وألف قيم للبزاة وآخرين وكان 
 ، واستسقى اهلرمزان ملك األهواز أمام عمر فأتى به يف قدح غليظ ، )126(يستقل هذا العدد

  .)127(ء يرضاه فأيت به يف إنا. لو مت عطشاً مل أستطع أن أشرب يف مثل هذا : فقال 

  

  الزيادة الباهظة في الضرائب          

كانت نتيجة هذا البذخ والترف الطبيعية الزيادة الباهظة يف الضرائب وسن القوانني 
اجلديدة البتزاز األموال من طبقات الفالحني والصناع والتجار وأهل احلرف حىت وصلت إىل 

  .حد اإلرهاق وأثقلت كاهل األهلني وانقضت ظهرهم 

  " :إيران يف عهد الساسانيني " يقول مؤلف 

وقد جرت عادة ملوك إيران بقبول اهلدايا والتقدميات من الرعية وكانوا يسمون ذلك 
وكان ذلك عالوة على الضرائب الرمسية ، وكانوا يأخذون من الناس اهلدايا جرباً يوم " آيني" 

   )).)128(لملك ولنفقاته اخلاصةنوروز واملهرجان وكانت مناجم الذهب يف أرمينيا ملكاً ل

  :ويقول املؤرخ العريب الشامي 

كان يقضي على الشعب الشامي أن يؤدي اجلزية وعشر غالته وأتاوة من املال (( 
ورمساً على كل رأس ، وللشعب الروماين موارد مهمة من اجلمارك واملناجم والضرائب 

ركات املتعهدين يسموم العشارين ، واحلقول الصاحلة لزرع احلنطة واملراعي يؤجروا من ش
يبتاعون من احلكومة حق جباية اخلراج ، ويف كل والية عدة شركات من العشارين ، ولكل 
شركة مستخدمون من الكتاب واجلباة يظهرون يف مظهر السادة ، ويتناولون أكثر مما جيب 

   )).)129(لرقيقهلم أخذه ، ويسلبون نعمة األهلني ، وكثرياً ما يبيعوم كما يباع ا

                                                   
  . 681ص : ألرتهر كرستن )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )126(
  . 161 ص 4 تاريخ الطبري  ج )127(
  .681ص : ألرتهر كرستن )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )128(
  . 47 ص 5 خطط الشام لألستاذ كرد علي ج )129(



70 

الراعي الصاحل جيز : (( أوجز أحدهم السياسة اإلمرباطورية يف الرومان بقوله (( 
فمضى القرنان وأباطرة الرومان يكتفون جبز سكان مملكتهم يسلبون )) صوف غنمه وال ينتفه 

   )) .)130(منهم كثرياً من األموال ولكنهم حيموم من العدو اخلارجي

  شقاء الجمهور

طبقة امللوك : أصبح أهل البالد يف كلتا اململكتني طبقتني متميزتني متام التمييز وهكذا 
واألمراء ورجال البالط امللكي وأسرهم وعشائرهم واملتصلون م واألغنياء ، فكانوا 

يعيشون بني األزهار والرياحني ويتقلبون يف أعطاف النعيم ، وينعلون أفراسهم عسجداً ، 
  . وسندساً ويكسون بيوم حريراً

وطبقة الفالحني والصناع والتجار الصغار وأهل احلرف واألشغال ، كانوا يف جهد من 
العيش يرزخون حتت أثقال احلياة والضرائب واإلتاوات ويرسفون يف القيود واألغالل 

ويعيشون عيش البهائم ، ال حظ هلم يف احلياة إال العمل لغريهم والشقاء لنعيمهم وال هم هلم 
ألكل والعلف ، فإذا سئموا هذا العيش املر تعللوا باملسكرات وامللهيات ، وإذا تنفسوا إال ا

من هذا العناء رتعوا يف احملرمات ،ورغم هذا اجلهد يف ملعيشة جيهدون أنفسهم يف تقليد رجال 
الطبقة العليا يف كثري من أساليب حيام ، فكان ذلك أشد من اجلهد يف سبيل الكفاف من 

  .لبلغة من العيش ، فتنغص حيام ، ويتكدر صفوهم ويشتغل باهلم الرزق وا

  

  بين غنى مطغ وفقر منس

وهكذا ضاعت رسالة األنبياء ، واألخالق الفاضلة واملبادئ السامية يف العامل املتمدن 
املعمور بني غىن مطغ وفقر منس ، وأصبح لغين يف شغل عن الدين واالهتمام باآلخرة 

وما بعده بنعيمه وترفه ، وأصبح الفالح أو العامل يف شغل عن الدين والتفكري يف املوت 
                                                   

  .47 ص 5 خطط الشام لألستاذ كرد علي ج )130(
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كذلك هلمومه وأحزانه وتكاليف حياته ، وأصبحت احلياة ومطالبها هم الغين والفقري 
وشغلهما الشاغل ، وكانت رحى احلياة تدور حول الناس يف قوة ال يرفعون فيها إىل الدين 

  .صل بالروح والقلب واملعاين السامية ساعة واآلخرة رأساً ، وال يتفرغون ملا يت

  

  تصوير الجاهلية

  : هذه احلال فأجاد التصوير ، قال )131(وقد صور أحد كبار علماء اإلسالم

اعلم أن العجم والروم ملا توارثوا اخلالفة قروناً كثرية وخاضوا يف لذة الدنيا ونسوا (( 
 مرافق املعيشة وتباهوا ا ، وورد عليهم الدار اآلخرة واستحوذ عليهم الشيطان ، وتعمقوا يف

حكماء اآلفاق يستنبطون هلم دقائق املعيشة ومرافقها ، فما زالوا يعملون ا ويزيد بعضهم 
على بعض ويتباهون ا حىت قيل إم كانوا يعريون من كان يلبس من صناديدهم منطقة أو 

 ومحام وبساتني ، وال )132(خ وآبزنتاجاً قيمتها دون مائة ألف درهم أو ال يكون له قصر شام
يكون له دواب فارهة وغلمان حسان ، وال يكون له توسع يف املطاعم وجتمل يف املالبس 
وذكر ذلك يطول ، وما تراه من ملوك بالدك يغنيك عن حكايام ، فدخل كل ذلك يف 

ل دخل يف أصول معاشهم ، وصار ال خيرج من قلوم إال أن متزع ، وتولد من ذلك داء عضا
مجيع أعضاء املدينة وآفة عظيمة ، ومل يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقريهم 
، إال قد استولت عليه وأخذت بتالبيبه ، وأعجزته يف نفسه وأهاجت عليه غموماً ومهوماً ال 

ك أرحاء هلا ، وذلك أن تلك األشياء مل تكن لتحصل إال ببذل أموال خطرية ، وال حتصل تل
األموال إال بتضعيف الضرائب على الفالحني والتجار وأشباههم والتضييق عليهم ، فإن 
امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم ، وإن أطاعوا جعلوهم مبرتلة احلمري والبقر تستعمل يف النضح 

والدياس واحلصاد ، وال تقتىن إال ليستعان ا يف احلاجات ، مث ال تترك ساعة من الغناء ، حىت 
                                                   

 ) .  هـ 1176م (  وهو شيخ اإلسالم ولي اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي  )131(
 .  فسقية  )132(
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ال يرفعون رؤوسهم إىل السعادة األخروية أصالً وال يستطيعون ذلك ، ورمبا كان صاروا 
   )).  )133(إقليم واسع ليس فيه أحد يهمه دينه

        

 

                                                   
 )) باب إقامة االرتفاقات وإصالح الرسوم (( لبالغة  حجة اهللا ا )133(
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  الباب الثاين

  من الجاهلية إلى اإلسالم 

  الفصل األول

  منهج األنبياء في اإلصالح والتغيير 

  

  العالم الذي واجهه محمد صلى اهللا عليه وسلم

ث حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم والعامل بناء أصيب بزلزال شديد هزه هزاً بع
عنيفاً ، فإذ كل شيء فيه يف غري حمله ، فمن أساسه ومتاعه ما تكسر ، ومنه ما التوى 

  .وانعطف ، ومنه ما فارق حمله الالئق به وشغل مكاناً آخر ، ومنه ما تكدس وتكوم 

بياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسانيته ،رآه يسجد للحجر نظر إىل العامل بعني األن
  .والشجر والنهر ، وكل ماال ميلك لنفسه النفع والضر 

رأى إنساناً معكوساً قد فسدت عقليته ، فلم تعد تسيغ البديهيات ، وتعقل اجلليات ، 
 ويؤمن وفسد نظام فكره ، فإذا النظري عنده بديهي وبالعكس ، يستريب يف موضع اجلزم ،

وفسد ذوقه فصار يستحلي املر ويستطيب اخلبيث ، ويستمرئ الوخيم ، . يف موضع الشك 
  .وبطل حسه فأصبح ال يبغض العدو الظامل ، وال حيب الصديق الناصح 

رأى جمتمعاً هو الصورة املصغرة للعامل ، كل شيء فيه يف غري شكله أو يف غري حمله ، 
اجلائر قاضياً ، وأصبح ارم فيه سعيداً حظيا ، والصاحل قد أصبح فيه الذئب راعياً واخلصم 

حمروماً شقياً ال أنكر يف هذا اتمع من املعروف ، وال أعرف من املنكر ،ورأى عادات فاسدة 
  .تستعجل فناء البشرية ، وتسوقها إىل هوة اهلالك 
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 ، وتعاطي رأى معاقرة اخلمر إىل حد اإلدمان ، واخلالعة والفجور إىل حد االستهتار
الربا إىل حد االغتصاب واستالب األموال ورأى الطمع وشهوة املال إىل حد اجلشع والنهامة 

  .ورأى القسوة والظلم إىل حد الوأد وقتل األوالد 

رأى ملوكاً اختذوا بالد اهللا دوالً ، وعباد اهللا خوالً ، ورأى أحباراً ورهباناً أصبحوا 
  .ال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل اهللا أرباباً من دون اهللا ، يأكلون أمو

رأى املواهب البشرية ضائعة أو زائغة مل ينتفع ا ومل توجه التوجيه الصحيح ، فعادت 
وباال على أصحاا وعلى اإلنسانية ، فقد حتولت الشجاعة فتكاً ومهجية ، واجلواد تبذيراً 

عة ، والعقل وسيلة البتكار اجلنايات ، وإسرافاً ، واألنفة محية جاهلية ، والذكاء شطارة وخدي
  .واإلبداع يف إرضاء الشهوات 

رأى أفراد البشر واهليئات البشرية كخامات مل حتظ بصانع حاذق ، ينتفع ا يف هيكل 
  .احلضارة ، وكألواح اخلشب مل تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق حبر احلياة 

السياسة كجمل هائج حبله على غاربه ، رأى األمم قطعاناً من الغنم ليس هلا راع ، و
  .والسلطان كسيف يف يد سكران جيرح به نفسه ، وجيرح به أوالده وإخوانه 

  

  نواحي الحياة الفاسدة   

إن كل ناحية من نواحي هذه احلياة الفاسدة تسترعي اهتمام املصلح وتشغل باله ، فلو 
من نواحيها ، وظل طول عمره كان رجل من عامة رجال اإلصالح لتوفر على إصالح ناحية 

يعاجل عيباً من عيوب اتمع ويعانيه ، ولكن نفسية اإلنسان معقدة التركيب دقيقة النسج 
كثرية املنافذ واألبواب ،خفية التخلص والتنصل ، وإا إذا زاغت أو اعوجت ال يؤثر فيها 

 الشر إىل اخلري ومن إصالح عيب من عيوا وتغيري عادة من عاداا ، حىت يغري اجتاهها من
الفساد إىل الصالح ، وتقتلع جرثومة الفساد من النفس البشرية اليت قد تنبت بفساد اتمع 
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واختالل التربية كما تنبت احلشائش الشيطانية يف أرض كرمية ، وحتسم مادة الشر ويغرس 
  .فيها حب اخلري والفضيلة وخمافة اهللا عز وجل 

نساين وكل عيب من عيوب اجليل احلاضر يتطلب وكل داء من أدواء اتمع اإل
إصالحه حياة كاملة ، ويستغرق عمر إنسان بطوله ، وقد يستغرق أعمار طائفة من املصلحني 
وال يزول ، فإذا ذهب أحد يطارد اخلمر يف بالد قد نشأت على حياة الترف والبذخ ودانت 

 ليس إال نتيجة نفسية تعشق باللهو واللذة أعياه أمرها وحبطت جهوده ، ألن شرب اخلمر
اللذة حىت يف السم ، وتبتغي النشوة حىت يف اإلمث ، فال جره مبجرد الدعاية والنشر والكتب 

اخلطب وبيان مضاره الطبية ومفاسده اخللقية ، وبسن القوانني الشديدة والعقوبات 
 هذا التغيري  ال جره إال بتغيري نفس عميق ، وإذا أرغمت على تركه بغري)134(الصارمة

  .تسللت إىل غريه من أنواع اجلرمية واستباحته بتغيري األمساء والصور 

  

            أو زعيما وطنيا إقليميا رجاللم يكن الرسول

وكان جمال العمل يف بالد العرب فسيحاً إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم رجالً 
عماء الوطنيني ، كان له أن يعقد لألمة إقليمياً وسار يف قومه سرية القادة السياسيني والز

العربية لواء تنضم إليه قريش والقبائل العربية ، ويكون إمارة عربية قوية موحدة يكون 
رئيسها ، والشك أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغريمها كانوا يف مقدمة من ينضم إىل 

 أما كانوا يشهدون بصدقه وأمانته ؟ .هذا اللواء القومي ، ويقاتلون حتته ويقلدونه الزعامة 
أما حكموه يف أكرب حادث من حوادث حيام املكية ومنحوه أكرب شرف ، إذ حكموه يف 

                                                   
د والمحاضـرات            )134( المجالت والجراـئ ة الحاضـرة ـك ائل المديـن ع وـس تعملت جمـي منعت حكومة أمريكا الخمر ٬ وطاردتها في بالدها واـس

ة ضـد ا           ي الدعاـي ة ـف ه الدوـل ا أنفقـت درون ـم دها ويـق ى     والصور والسينما لتهجين شربها وبيان ـمضارها ومفاـس د عـل ا يزـي ر بـم ون  60لخـم  ملـي
ى      شتمل عـل شرات ـي ة             10دوالر ٬ وأن ما نشرته من الكتب والـن دة أربـع ي ـم ريم ـف انون التـح ذ ـق بيل تنفـي ي ـس ه ـف ا تحملـت ين صـفحة ٬ وـم  بالـي

ا    250عشر عامًا ال يقل عن    دم فيـه د أـع جن   300 مليون جنيه ٬ وـق س ؛ وـس ى     532335 نـف ات إـل ت الغراـم س ٬ وبلـغ ه  16 نـف ون جنـي  ٬  ملـي
ي                400وصادرت من األمالك ما يبلغ      ادًا ـف الخمر وعـن ا ـب ة إال غراـم ة األمريكـي زد األـم م ـي ك ـل ل ذـل ن ـك ه ٬ ولـك ين جنـي ة مالـي ون وأربـع  ملـي

تاذ     ((  م إلى سحب القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة 1933تعاطيها ٬ حتى اضطرت الحكومة سنة      ات لألـس اب تنقيـح ن كـت ـم
 ))  دودي أبي االعلى المو



76 

وضع احلجر األسود يف مكانه من البيت ؟ أما قالوا له على لسان عتبة ، وهم ما عرفوا 
أساً ما إن كنت إمنا بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت ر: (( اإلغراء السياسي 

، وإذا صار له ذلك كان ميكنه أن يرمي الدولة الفارسية بفرسان العرب  )) )135(بقيت
وشجعام ، وينتصر للعروبة املهضومة ، وينتصر من العجم الظاملني ، ويغرز علم الفتح 

العريب واد القومي على هضاب الروم وفارس، وإذا مل يكن من حكمة السياسة أن يناجز 
اطوريتني يف ذلك احلني، فكان ميكنه أن يغري على اليمن أو احلبشة أو جارة إحدى اإلمرب

  .أخرى ويصمها إىل اإلمارة العربية الوليدة

وكانت يف احلياة العربية نواح اجتماعية واقتصادية كثرية حتتاج إىل حنكة سياسي 
رجال لكان وكفاية إداري وعزمية عصامي وابتكار عبقري ، فلو قيض هلا رجل من هؤالء ال

  .للعرب شأن كبري وتاريخ جديد 

  

  لم يبعث لينسخ باطال بباطل   

ولكن حممداً صلى اهللا عليه وسلم مل يبعث لينسخ باطالً بباطل ويبدل عدواناً بعدوان ، 
وحيرم شيئاً يف مكان وحيله يف مكان آخر ، ويبدل أثرة أمة بأثرة أمة أخرى ، مل يبعث زعيماً 

ياسياً ، جير النار إىل قرصه ويصغي اإلناء إىل شقه ، وخيرج الناس من حكم وطنياً أو قائداً س
وإمنا أرسل إىل الناس كافة بشرياً ونذيراً ، . الفرس والرومان إىل حكم عدنان وقحطان 

وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً ، إمنا أرسل ليخرج عباد اهللا مجيعاً من عبادة العباد إىل 
حده ، وخيرج الناس مجيعاً من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ، ومن جور عبادة اهللا و

األديان إىل عدل اإلسالم ، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ، وحيل هلم الطيبات ، وحيرم 
  .عليهم اخلبائث ، ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 

                                                   
  . 3 ج 43 البداية والنهاية البن كثير الدمشقي ص  )135(
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ن ، ولكن كان خطابه للنفس البشرية فلم يكن خطابه ألمة دون أمة ووطن دون وط
وللضمري اإلنساين ، وكانت أمته العربية الحنطاطها وبؤسها أحق من يبدأ به مهمته اإلصالحية 
وجهاده العظيم ، وكانت أم القرى واجلزيرة العربية ملوقعها اجلغرايف واستقالهلا السياسي خري 

ية ومزاياها األدبية خري حمل لدعوته مركز لرسالته ، وكانت األمة العربية خبصائصها النفس
  .وخري داعية لرسالته 

  

  قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها   

ومل يكن صلى اهللا عليه وسلم من عامة املصلحني الذين يأتون البيوت من ظهورها ، أو 
يتسللون إليها من نوافذها ، ويكافحون بعض األدواء االجتماعية والعيوب اخللقية فحسب ، 

ن يوفق إلزالة بعضها مؤقتاً يف بعض نواحي البالد ، ومنهم من ميوت ومل ينجح يف فمنهم م
   .)136(مهمته 

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بيت الدعوة واإلصالح من بابه ، ووضع على قفل 
الطبيعة البشرية مفتاحه ، ذلك القفل املعقد الذي أعيا فتحه مجيع املصلحني يف عهد الفترة ، 

ودعا الناس إىل اإلميان باهللا وحده ، ورفض . اول فتحه من بعده بغري مفتاحه وكل من ح
يا أيها : (( األوثان والعبادات والكفر بالطاغوت بكل معاين الكلمة وقام يف القوم ينادي 

  . ودعاهم إىل اإلميان برسالته ، واإلميان باآلخرة !)) الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا 

  
                                                   

 إن غانــدي الــزعيم الهنــدي الكبيــر هــدف مــن أول حياتــه الــسياسية والروحيــة إلــى مبــدأين عظيمــين حــصر فيهمــا زعامتــه الــسياسية        )136(
ة      "  ال عنف وال مقاومة "األول : وشخصيته الروحية القوية النادرتين في هذا العصر جعلهما شعارًا لمبدئه      دأ كدياـن ذا المـب ى ـه ا إـل وقد دـع

سي                    ر النـف ق التغيـي ن طرـي ك ـع ن ذـل م يـك ا ـل وده ولـم ك جـه ي ذـل تنفد ـف ه وصـحفه ٬ واـس وفلسفة ٬ وظل سنين طواال يدعو إليه بخطبه ومقاالـت
ذه األمــة دعوتــه هبــاء منثــورا فــي    وعــن طريــق الــدعوة الدينيــة األساســية لــم تــؤثر دعوتــه فــي نفــسية أمتــه تــأثيرًا عميقــًا ٬ وقــد جعلــت هــ        
سلمين      1947االضطرابات الطائفية العظيمة التي وقعت في بنجاب الشرقية ودلهي عاصمة الهند في سبتمبر سنة      ن الـم ا ـم ل فيـه ي قـت م الـت

ا                    راض ـم ساء واألـع ال والـن ى األطـف داء عـل ة واالعـت سوة والهمجـي ن الـق ا ـم ع فيـه ة وـق زرة هائـل ت مـج ون ٬ وكاـن اد  أكثر من نصف ملـي  ال يـك
  .يصدقه المؤرخون ٬ حتى انتهت باغتيال هذا الرجل العظيم الذي بلغت به أمته حد التقديس والتأليه 

و           : والمبدأ الثاني    اء ـه ق األنبـي ى أن طرـي طعًا عـل ًا ـس ك برهاـن ان ذـل ه ٬ فـك نسخ اللمس المنبوذ ٬ ولم ينجح في مهمته هذه كذلك نجاحًا يعتد ـب
 .  التغيير الطبيعي الصحيح في اإلصالح و
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  ثانيالفصل ال

   رحلة المسلم من الجاهلية إلى اإلسالم
  

  دفاع الجاهلية عن نفسها

ما أخطأ اتمع اجلاهلي فهم هذه الدعوة ومراميها ، وما غُم على أهله أمرها ، 
وأدركوا عندما قرع أمساعهم صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم أن دعوته إىل اإلميان باهللا 

ة ونعي هلا ، فقامت قيامة اجلاهلية ودافعت عن تراثها وحده سهم مسدد إىل كبد اجلاهلي
دفاعها األخري ، وقاتلت يف سبيل االحتفاظ به قتال املستميت ، وأجلبت على الداعي صلى 

وانطَلَق الْملَأُ ِمنهم أَِن امشوا {: اهللا عليه وسلم خبيلها ورجلها ، وجاءت حبدها وحديدها 
 ووجد كل ركٍن من أركان هذه احلياة ومن أثايف }م ِإنَّ هذَا لَشيٌء يراد واصِبروا علَى آِلهِتكُ

اجلاهلية نفسه مهدداً وحياته منذرة ، وهنا وقع ما حتدث عنه التاريخ من حوادث االضطهاد 
والتعذيب ، وكان ذلك آية توفيق النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه أصاب الغرض ، وضرب 

 وأصاب اجلاهلية يف صميمها ويف مقتلها ، وثبت النيب صلى اهللا عليه على الوتر احلساس ،
وسلم على دعوته ثبوتاً دونه ثبوت الراسيات ، ال يثنيه أذى ، وال يلويه كيد ، وال يلتفت إىل 

يا عم لو وضعت الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت هذا : (( إغراء ، ويقول لعمه 
  )).)137( أهلك يف طلبهاألمر حىت يظهره اهللا أو

  

  في سبيل الدين الجديد

مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة حجة يدعو إىل اهللا وحده واإلميان 
برسالته واليوم اآلخر يف كل صراحة ، ال يكىن وال يلوح وال يلني ، وال يستكني وال حيايب 

                                                   
  . 33 ص 3 البداية والنهاية ج  )137(
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وا به من كل جانب ، ورموه وال يداهن ويرى يف ذلك دواء لكل داء ، وقامت قريش وصاح
عن قوس واحدة ، وأضرموا البالد عليه ناراً ليحولوا بينه وبني أبنائهم وإخوام فأصبح 

اإلميان به واالحنياز له جد اجلد ، ال يتقدم إليه إال جاد خملص هانت عليه نفسه ، وعزم على 
م فتية من قريش ال أن يقتحم ألجله النريان ، ومتشي إليه ولو على حسك السعدان ، فتقد

يستخفهم طيش الشباب ، وال يستهويهم مطمع من مطامع الدنيا ، إمنا مههم اآلخرة وبغيتهم 
اجلنة ، مسعوا منادياً ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فضاقت عليهم احلياة اجلاهلية مبا رحبت 

 ال يسعهم وضاقت عليهم أنفسهم وقلقت م مضاجعهم ، فكأم على احلسك ، ورأوا أم
إال اإلميان باهللا ورسوله فآمنوا وتقدموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يف بلدهم وبني 

مسعهم وبصرهم فكانت رحلة طويلة شاقة ملا أقامت قريش بينه وبني قومه من عقبات ، 
ووضعوا أيديهم يف يديه ، وأسلموا أنفسهم وأرواحهم إليه ، وهم من حيام على خطر ، 

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن } 1{امل{ : ن البالء واحملنة على يقني ، مسعوا القرآن بقول وم
ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَيعلَمن } 2{يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ

اْ ِمن { :ومسعوا قوله تعاىل  } الْكَاِذِبنيلَوخ ثَلُ الَِّذينأِْتكُم ما يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح أَم
قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه متى نصر اللِّه 

  فما كان من قريش إال ما توقعوه ، وقد نثرت كنانتها ، وأطلقت }نَّ نصر اللِّه قَِريب أَال ِإ
هذَا ما وعدنا { : عليهم كل سهم من سهامها ، فما زادهم كل هذا إال ثقة وجتلداً ، وقالوا 

ِإلَّا ِإمي مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ِليماً اللَّهستومل يزدهم هذا البالء } اناً و
واالضطهاد يف الدين إال متانة يف عقيدم ومحية لدينهم ومقتاً للكفر وأهله ، وإشعاالً 

لعاطفتهم ومتحيصاً لنفوسهم فأصبحوا كالترب املسبوك واللجني الصايف ، وخرجوا من كل 
  .حمنة وبالء خروج السيف بعد اجلالء 

  

   التربية الدينية  
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هذا والرسول صلى اهللا عليه وسلم يغذِّي أرواحهم بالقرآن ويريب نفوسهم باإلميان 
وخيضعهم أمام رب العاملني مخس مرات يف اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع 

جسم وحضور عقل ، فيزدادون كل يوم مسو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وحترراً من 
وعاً إىل رب األرض والسموات ، ويأخذهم بالصرب سلطان املاديات ومقاومة للشهوات ونز

على األذى والصفح اجلميل وقهر النفس ، لقد رضعوا حب احلرب وكأم ولدوا مع 
. السيف ، وهم من أمة ، من أيامها حرب بسوس وداحس والغرباء ، وما يوم الفجار ببعيد 

كُفُّواْ أَيِديكُم { : ل هلم ولكن الرسول يقهر طبيعتهم احلربية ويكبح خنوم العربية ، ويقو
فانقهروا ألمره وكفوا أيديهم ، وحتملوا من قريش ما تسيل منه النفوس يف  } وأَِقيمواْ الصالَةَ 

غري جنب ويف غري عجز ، ومل يسجل التاريخ حادثة دافع فيها مسلم يف مكة عن نفسه 
غاية ما روي يف التاريخ من بالسيف مع كثرة الدواعي الطبيعية إىل ذلك وقوا ، وذلك 

الطاعة واخلضوع ، حىت إذا تعدت قريش يف الطغيان وبلغ السيل الزىب أذن اهللا لرسوله 
  .وهاجروا إىل يثرب وقد سبقهم إليها اإلسالم : وألصحابه باهلجرة 

  

  في مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

فكان أروع منظر . ديد ال جيمع بينهم إال الدين اجل. والتقى أهل مكة بأهل يثرب 
. وكان األوس واخلزرج مل ينفضوا عنهم غبار حرب بعاث . لسلطان الدين شهده التاريخ 

ولو أنفق أحد ما يف األرض مجيعاً ما . فألَّف اإلسالم بني قلوم . وال تزال سيوفهم تقطر دماً 
فكانت .  املهاجرين مث آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم وبني. ألَّف بني قلوم 

  .وتبذ كل ما روي يف التاريخ من خلة األخالء . أخوة تزري بأخوة األشقاء 

 - املؤلفة من أهل مكة املهاجرين وأهل يثرب األنصار-كانت هذه اجلماعة الوليدة

نواة لألمة اإلسالمية الكبرية اليت أخرجت للناس ومادة لإلسالم ، فكان ظهور هذه اجلماعة 
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وعصمة لإلنسانية من . اعة العصيبة وقاية للعامل من االحنالل الذي كان يهدده يف هذه الس
لذلك قال اهللا تعاىل ملا حض على األخوة واأللفة بني . الفنت واألخطار اليت أحدقت ا 

   .}ِإالَّ تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي اَألرِض وفَساد كَِبري  {: املهاجرين واألنصار 

   

  لعقدة الكبرىانحلت ا

ومل يزل القرآن . ومل يزل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة 
ومل تزل جمالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم تزيدهم . يسمو بنفوسهم ويذكي مجرة قلوم 

رسوخاً يف الدين وعزوفاً عن الشهوات ، وتفانياً يف سبيل املرضاة ، وحنيناً إىل اجلنة ، 
. يطيعون الرسل يف املنشط واملكره . صاً على العلم وفقهاً يف الدين وحماسبة للنفس وحر

قد خرجوا مع الرسول للقتال سبعاً وعشرين مرة يف . وينفرون يف سبيل اهللا خفافاً وثقاالً 
فهان عليهم التخلي عن الدنيا . وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من مائة مرة . عشر سنني 
ونزلت اآليات بكثري مما مل يألفوه ومل . م رزيئة أوالدهم ونسائهم يف نفوسهم وهانت عليه

وبكل ما يشق على النفس إتيانه يف املال والنفس والولد والعشرية فنشطوا وخفوا . يتعودوه 
 فاحنلت العقد كلها - عقدة الشرك والكفر-واحنلت العقدة الكربى. المتثال أمرها 

وانتصر . ول فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر وي وجاهدهم الرسول جهاده األ
 فكان النصر حليفه يف كل معركة ، وقد دخلوا يف -اإلسالم على اجلاهلية يف املعركة األوىل

السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني هلم 
. وال يكون هلم اخلرية من بعد ما أمر أو ى اهلدى ، وال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما قضى 

حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ، وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم 
 نزل حترمي اخلمر والكئوس املتدفقة على راحام ، فحال أمر اهللا بينها -زلة استوجبت احلد

  .اخلمر فسالت يف سكك املدينة وبني الشفاه املتلمظة واألكباد املتقدة ، وكسرت دنان 
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. حىت إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم ، بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم 

وأصبحوا يف الدنيا رجال اآلخرة ويف اليوم رجال . وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غريهم 
ارة ال جتزعهم مصيبة وال تبطرهم نعمة وال يشغلهم فقر وال يطغيهم غىن وال تلهيهم جت. الغد 

وأصبحوا للناس القسطاس . وال تستخفهم قوة ، وال يريدون علواً يف األرض وال فساداً 
وطَّأ هلم أكناف . املستقيم قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسهم أو الوالدين واألقربني 

واستخلفهم الرسول . األرض وأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعامل وداعية إىل دين اهللا 
  .اهللا عليه وسلم يف عمله وحلق بالرفيق األعلى قرير العني من أمته ورسالته صلى 

  

  

  

  أغرب انقالب وقع في تاريخ البشر  

لقد كان هذا االنقالب الذي أحدثه صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسلمني 
اً يف وبواسطتهم يف اتمع اإلنساين أغرب ما يف تاريخ البشر ، وقد كان هذا االنقالب غريب

وكان . كان غريباً يف سرعته وكان غريباً يف عمقه وكان غريباً يف سعته ومشوله : كل شيء 
فلم يكن غامضاً ككثري من احلوادث اخلارقة للعادة ، ومل . غريباً يف وضوحه وقربه إىل الفهم 

ع فلندرس هذا االنقالب عملياً ، ولنتعرف مدى تأثريه يف اتم. يكن لغزاً من األلغاز 
  .اإلنساين والتاريخ البشري 

  

  تأثير اإليمان الصحيح في األخالق والميول

 يعيشون حياة جاهلية ، يسجلون فيها لكل ما خلق - عرباً وعجماً-كان الناس
ألجلهم وخيضع إلرادم وتصرفهم ، ال يثيب الطائع جبائزة وال يعذب العاصي بعقوبة وال 
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طافية يف حيام ، ليس هلا سلطان على أرواحهم يأمر وال ينهى ، فكانت الديانة سطحية 
كانوا يؤمنون باهللا كصانع أمت . ونفوسهم وقلوم ، وال تأثري هلا يف أخالقهم واجتماعهم 

فأخذوا بأيديهم أزمة . عمله واعتزل وتنازل عن مملكته ال ناس خلع عليهم خلعة الربوبية 
يع أرزاقها ، إىل غري ذلك من مصاحل احلكومة األمر وتولوا إدارة اململكة وتدبري شئوا وتوز

املنظمة ، فكان إميام باهللا ال يزيد على معرفة تارخيية ، وكان إميام باهللا وإحالتهم خلق 
من : السموات واألرض إىل اهللا ال خيتلف عن جواب تلميذ من تالميذ فن التاريخ يقال له 

 األقدمني من غري أن خيافه خيضع له ، فكان بىن هذا القصر العتيق ؟ فيسمى ملكاً من امللوك
دينهم عارياً عن اخلشوع هللا ودعائه ، وما كانوا يعرفون عن اهللا ما حيببه إليهم ، فكانت 

  .معرفتهم مهمة غامضة ، قاصرة جمملة ، ال تبعث يف نفوسهم هيبة وال حمبة 

ا صفة مثبتة وهذه الفلسفة اليونانية قد عرفت بواجب الوجود يف سلوب ، ليست فيه
من صفات القدرة والربوبية واإلعطاء املنع والرمحة ، ومل تثبت له إال اخللق األول ، ونفت 
عنه االختيار والعلم واإلرادة ، ونفت الصفات وقررت كليات كلها حط من قدر اخلالق 
حدة وقياس على اخللق ، والسلوب إذا اجتمعت مل تفد فائدة إجياب واحد ، ومل نعلم مدينة وا
وال جمتمعاً وال نظاماً وال عمالً وال بناية قامت على جمرد أسلوب ، فتجردت الديانة يف 

أوساط الفلسفة اإلغريقية عن روح اخلشوع واالستكانة هللا وااللتجاء إليه يف احلوادث وحمبته 
وهكذا فقدت الديانة السائدة على العامل روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد . بكل القلب 

  .حاً لإلميان وأشبا

انتقل العرب والذين أسلموا من هذه املعرفة العليلة الغامضة امليتة إىل معرفة عميقة 
واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب واجلوارح ، ذات تأثري يف األخالق 

واالجتماع ، ذات سيطرة على احلياة وما يتصل ا ، آمنوا باهللا الذي له األمساء احلسىن 
املثل األعلى ، آمنوا برب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين امللك القدوس السالم و

املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ، اخلالق البارئ املصور ، العزيز احلكيم ، الغفور الودود ، 
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آخر الرؤوف الرحيم ، له اخللق واألمر ، بيده ملكوت كل شيء ، جيري وال جيار عليه ، إىل 
ما جاء يف القرآن من وصفه ، يثيب باجلنة ويعذب بالنار ، ويبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، 

يعلم اخلبء يف السماوات واألرض ، ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ، إىل آخر ما 
جاء يف القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه ، فانقلبت نفسيتهم ذا اإلميان الواسع العميق 

نقالباً عجيباً ، فإذا آمن أحد باهللا وشهد أن ال إله إال اهللا انقلبت حياته ظهراً لبطن ، الواضح ا
تغلغل اإلميان يف أحشائه وتسرب إىل مجيع عروقه ومشاعره ، وجرى منه جمرى الروح والدم 

واقتلع جراثيم اجلاهلية وجذورها ، وغمر العقل والقلب بفيضانه وجعل منه رجالً غري الرجل 
ر منه روائع اإلميان واليقني والصرب والشجاعة ومن خوارق األفعال واألخالق ما حري ، وظه

العقل والفلسفة وتاريخ األخالق ، وال يزال موضع حرية ودهشة منه إىل األبد ، وعجز العلم 
  .عن تعليله بشيء غري اإلميان الكامل العميق 

  

  وخز الضمير     

ة نفسية متلي على صاحبها الفضائل اخللقية من وكان هذا اإلميان مدرسة خلقية وتربي
صرامة إرادة وقوة نفس وحماسبتها واإلنصاف منها ، وكان أقوى وازع عرفه تاريخ األخالق 

وعلم النفس عن الزالت اخللقية والسقطات البشرية ، حىت إذا مجحت السورة البهيمية يف 
راقبه عني وال تتناوله يد حني من األحيان وسقط اإلنسان سقطة ، وكان ذلك حيث ال ت

القانون حتول هذا اإلميان نفساً لوامة عنيفة ووخزاً الذعاً للضمري وخياالً مروعاً ، ال يرتاح 
معه صاحبه حىت يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئناً 

  .مرتاحاً تفادياً من سخط اهللا وعقوبة اآلخرة 

املؤرخون الثقات يف ذلك بطرائف مل حيدث نظريها إال يف التاريخ اإلسالمي وقد حدثنا 
الديين فمنها ما روى مسام ابن احلجاج القشريي صاحب الصحيح بسنده عن عبد اهللا بن 
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يا : (( بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك األسلمي ، أتى رسول صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فرده ، فلما كان من الغد أتاه )) وإين أريد أن تطهرين رسول اله إين ظلمت نفسي وزنيت 

فرده الثانية ، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )) يا رسول اهللا إين قد زنيت : (( فقال 
ما نعلمه إال ويف العقل من : أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : إىل قومه فقال

لثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخربوه أنه ال بأس به وال بعقله ، صاحلينا فيما نرى فأتاه الثا
  .فلما كانت الرابعة حفر له حفرة مث أمر فرجم 

وأنه ردها فلما )) يا رسول اهللا  إين قد زنيت فطهرين : (( قال فجاءت الغامدية فقالت 
اعزاً ، فو اهللا إين يا رسول اهللا ِلم تردين ؟ لعلك أن تردين كما رددت م: كان الغد قالت 

هذا : فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة قالت : قال . أما ال فاذهيب حىت تلدي : قال . حلبلى 
فلما فطمته أتته بالصيب ، يف يده كسرة خبز . فاذهيب فأرضعيه حىت تطعميه : قال . قد ولدته 
مث . ىل رجل من املسلمني فدفع الصيب إ. هذا يا نيب اهللا قد فطمته وقد أكل الطعام : ، فقالت 

فاستقبلها خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها . أمر فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس فرمجوها 
مهالً يا خالد ، فو : (( فنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع نيب اهللا سبه إياها فقال 

ر ا فصلى عليه مث أم)) الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له 
   .)138(ودفنت

  

  

  الثبات أمام المطامع والشهوات    

وكان هذا اإلميان حارساً ألمانة اإلنسان وعفافه وكرامته ، ميلك نفسه الرتع أمام 
ويف سلطانه ونفوذه . املطامع والشهوات اجلارفة ويف اخللوة والوحدة حيث ال يراها أحد 

                                                   
 .  صحيح مسلم ٬ كتاب الحدود  )138(
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يخ الفتح اإلسالمي من قضايا العفاف عند املغنم وأداء وقد وقع يف تار. حيث ال خياف أحداً 
األمانات إىل أهلها واإلخالص هللا ، ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره ، وما ذاك إال نتيجة 

  .رسوخ اإلميان ومراقبة اهللا واستحضار علمه يف كل مكان وزمان 

بل رجل حبق معه ملا هبط املسلمون املدائن ومجعوا األقباض أق: حدث الطربي قال 
ما يعدله ما عندنا وال . ما رأينا مثل هذا قط : فقال والذين معه . فدفعه إىل صاحب األقباض 

فعرفوا أن . أما واهللا لوال اهللا ما أتيتكم به : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : فقالوا . يقاربه 
. وين وال غريكم ليقرظوين ال واهللا ال أخربكم لتحمد: من أنت ؟ فقال : للرجل شأناً فقالوا 

ولكين أمحد اهللا وأرضى بثوابه فأتبعوه رجالً حىت انتهى إىل أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر 
   .)139(بن عبد قيس

  

  األنفة وكبر النفس   

. وكأن هذا اإلميان باهللا رفع رأسهم عالياً وأقام صفحة عنقهم فلن تحىن لغري اهللا أبداً 

ومأل قلوم وعيوم بكربياء .  من األحبار وال لرئيس ديين وال دنيوي ال مللك جبار وال حلرب
اهللا تعاىل وعظمته ، فهانت وجوه اخللق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخفخة ، فإذا 

نظروا إىل امللوك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة وزخرف ، فكأم ينظرون إىل 
  .نسان صور ودمى قد كسيت مالبس اإل

انتهينا إىل النجاشي وهو جالس يف جملسه وعمرو بن العاص عن : عن أيب موسى قال 
إم ال : ميينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس مساطني ، وقد قال له عمرو وعمارة 

فقال . اسجدوا للملك : يسجدون لك ، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسني والرهبان 
   .)140( إال هللاال نسجد: جعفر 

                                                   
  . 16 ص 4 تاريخ الطبري ج  )139(
  . 3 البداية ج  )140(
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  االستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء

أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسوالً إىل رستم قائد اجليوش الفارسية 
وأمريهم ، فدخل عليه وقد زينوا جملسه بالنمارق والزرايب واحلرير ، وأظهر اليواقيت والآللئ 

عة الثمينة ، وقد جلس على سرير من الثمينة العظيمة ، وعلى تاجه وغري ذلك من األمت
ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصرية ومل زل راكبها حىت داس ا على . ذهب 

طرف البساط ، مث نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل عليه سالحه ودرعه وبيضته على 
ين فإن إين مل آتكم وإمنا جئتكم حني دعومتو: ضع سالحك ، فقال : رأسه ، فقالوا له 

ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رحمه فوق النمارق : فقال رستم . تركتموين هكذا وإال رجعت 
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد : ما جاء بكم ؟ فقال : فقالوا له . فخرق عامتها 

  .إىل عبادة اهللا ، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

  

  لشجاعة النادرة واالستهانة بالحياةا

ولقد بعث اإلميان باآلخرة يف قلوب املسلمني شجاعة خارقة للعادة وحنيناً غريباً إىل 
اجلنة واستهانة نادرة باحلياة ، متثلوا اآلخرة وجتلت هلم اجلنة بنعمائها كأم يروا رأي عني ، 

  .فطاروا إليها طريان محام الزاجل ال يلوي على شيء 

يا : تقدم أنس بن النضري يوم أُحد وانكشف املسلمون فاستقبله سعد بن معاذ فقال 
فوجدنا به : سعد بن معاذ ، اجلنة ورب الكعبة ، إين أجد رحيها من دون أحد ، قال أنس 

بضعاً ومثانني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به املشركون 
   .)141( أخته ببنانه، فما عرفه أحد إال

                                                   
 .  متفق عليه  )141(
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قوموا إىل اجلنة عرضها السموات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر 
. يا رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض : واألرض ؟ فقال عمري بن احلمام األنصاري 

 ما حيملك على قولك: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بخ بخ قال : نعم ، قال : قال 

. فإنك من أهلها : قال . ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن يكون من أهلها : بخ بخ ؟ قال 

لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إا : فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن ، مث قال 
   .)142(حلياة طويلة ، فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل

مسعت أيب رضي اهللا عنه وهو حبضرة العدو : ى األشعري قال عن أيب بكر بن أيب موس
إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف ، فقام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول 

يا أبا موسى أأنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا ؟ : رجل رث اهليئة فقال 
 عليكم السالم ، مث كسر جفن سيفه فألقاه مث أقرأ: فرجع إىل أصحابه فقال . نعم : قال 

  .)143(مشى بسيفه إىل العدو فضرب حىت قتل 

وكان عمرو بن اجلموح أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة بنني شباب يغزون مع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا غزا ، فلما توجه إىل أحد أراد أن يتوجه معه فقال له 

ل لك رخصة فلو قعدت وحنن نكفيك وقد وضع اهللا عنك اجلهاد ، فأتى إن اهللا قد جع: بنوه 
يا رسول اهللا إن بين هؤالء مينعونين : عمرو بن اجلموح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أن أخرج معك ، وواهللا إين ألرجو أن استشهد فأطأ بعرجيت هذه يف اجلنة ، فقال له رسول 
وما عليكم أن :  أما أنت فقد وضع اهللا عنك اجلهاد ، وقال لبنيه :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تدعوه لعل اهللا عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم فقتل 
  .)144(يوم أحد شهيداً 

                                                   
 .  رواه مسلم  )142(
 .  رواه مسلم  )143(
  . 135 ص 3 زاد المعاد ج )144(
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جاء رجل من األعراب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به : قال شداد بن اهلاد 
 معك ، فأوصى به بعض أصحابه ، فلما كانت غزوة خيرب غنم رسول اهللا واتبعه فقال أهاجر

صلى اهللا عليه وسلم شيئاً فقسمه ، وقسم لألعرايب فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى 
قسم قسمه لك رسول اهللا صلى اهللا : ما هذا ؟ قالوا : ظهورهم ، فلما جاء دفعوه إليه فقال 

ما هذا يا رسول اهللا ؟ قال :  النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه وسلم ، فأخذه فجاء به إىل
 وأشار -ما على هذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أُرمى ها هنا: قسم قسمته لك ، قال 

إن تصدق اهللا ليصدقك ، مث ضوا إىل :  بسهم ، فأموت فأدخل اجلنة ، فقال -إىل حلقه
نعم ، : أهو هو ؟ قالوا : يه وسلم وهو مقتول فقال قتال العدو فأيت به النيب صلى اهللا عل

   .)145(صدق اهللا فصدقه: قال 

  

  من األنانية إلى العبودية

 
السلوك واألخذ والترك والسياسة وقبل هذا اإلميان يف فوضى من ألفعال واألخالق و كانوا 

ن على يسريو واالجتماع ، ال خيضعون لسلطان وال يقرون بنظام وال ينخرطون يف سلك ،
األهواء ويركبون العمياء وخيبطون خبط عشواء ، فأصبحوا اآلن يف حظرية اإلميان والعبودية 

ال خيرجون منها ، واعترفوا هللا بامللك والسلطان واألمر والنهي ، وألنفسهم بالرعوية 
والعبودية والطاعة املطلقة ، وأعطوا من أنفسهم املقادة واستسلموا للحكم اإلهلي استسالماً 
كامالً ووضعوا أوزارهم ، وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم ، وأصبحوا عبيداً ال ميلكون ماالً 

وال نفساً وال تصرفاً يف احلياة إال ما يرضاه اهللا ويسمح به ، ال حياربون وال يصاحلون إال بإذن 
 ووفق اهللا وال يرضون وال يسخطون وال يعطون وال مينعون وال يصلون وال يقطعون إال بإذنه

                                                   
 .190 ص 3 زاد المعاد ج )145(
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وملا كان القوم حيسنون اللغة اليت نزل ا القرآن وتكلم ا الرسول صلى اهللا عليه . أمره 
وسلم وعرفوا اجلاهلية ونشأوا عليها ، وعرفوا معىن اإلسالم معرفة صحيحة ، وعرفوا أنه 

خروج من حياة إىل حياة ، ومن مملكة إىل مملكة ، ومن حكم إىل حكم ، أو من فوضوية إىل 
طة ، أو من حرب إىل استسالم وخضوع ، ومن األنانية إىل العبودية ، وإذا دخلوا يف سل

اإلسالم فال افتيات يف الرأي وال نزاع مع القانون اإلهلي وال خرية بعد األمر وال مشاقة 
للرسول وال حتاكم إىل غري اهللا وال إصدار عن الرأي ، وال متسك بتقاليد وعادات وال ائتمار 

فكانوا إذا أسلموا انتقلوا من احلياة اجلاهلية خبصائصها وعاداا وتقاليدها إىل بالنفس ، 
اإلسالم خبصائصه وعاداته وأوضاعه ، وكان هذا االنقالب العظيم حيدث على أثر قبول 

.اإلسالم من غري تأن   

وهو يطوف . هم فضالة بن عمري بن امللوح أن يقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نعم ، فضالة : أ فضالة ؟ قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فلما دنا منه . يت بالب

ال شيء ، كنت أذكر اهللا ، : ماذا كنت حتدث به نفسك ؟ قال : قال ! يا رسول اهللا 
استغفر اهللا ، مث وضع يده على صدره فسكن : فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 

واهللا ما رفع يده على صدري حىت ما خلق اهللا شيئاً أحب إيلَّ منه :  يقول قلبه ، وكان فضالة
هلم إيل احلديث : فرجعت إىل أهلي فمررت بامرأة كنت أحتدث إليها ، فقالت : ، قال فضالة

   .)146(يأىب اهللا عليك واإلسالم: ، فقلت 

  

  المحكمات والبينات في اإللهيات          

 السالم أخربوا الناس عن ذات اهللا وصفاته وأفعاله ، وعن وقد كان األنبياء عليهم
بداية هذا العامل ومصريه ، وما يهجم عليه اإلنسان بعد موته ، وآتاهم علم ذلك كله 
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بواسطتهم عفواً بدون تعب ، وكفوهم مؤونة البحث والفحص يف علوم ليس عندهم مباديها 
ىل جمهول ، ألن هذه العلوم وراء احلس وال مقدماا اليت يبنون عليها حبثهم ليتوصلوا إ

والطبيعة ، ال تعمل فيهما حواسهم ، وال يؤدي إليها نظرهم ، وليست عندهم معلوماا 
  .األولية 

لكن الناس مل يشكروا هذه النعمة وأعادوا األمر جذعاً ، وأبدوا البحث أُنفاً وبدأوا 
يتاً ، وكانوا يف ذلك أكثر ضالالً ، رحلتهم يف مناطق جمهولة ال جيدون فيها مرشداً وال ِخر

وأشد تعباً وأعظم اشتغاالً بالفضول من رائد مل يقتنع مبا أدى إليه العلم اإلنساين يف اجلغرافية ، 
وما حدد وضبط يف اخلرائط على تعاقب األجيال ، فحاول أن يقيس ارتفاع اجلبال وعمق 

د بنفسه على قصر عمره ، وضعف البحار من جديد ، وخيترب الصحارى واملسافات واحلدو
قوته ، وفقدان آلته ، فلم يلبث أن انقطعت به مطيته وخانته عزميته ، فرجع مبذكرات 

وإشارات خمتلة ، وكذلك الذين خاضوا يف اإلهليات من غري بصرية ، وعلى غري هدى ، 
عجلة ، جاءوا يف هذا العلم بآراء فجة ، ومعلومات ناقصة ، وخواطر ساحنة ، ونظريات مست

  .فضلوا وأضلوا 

وكذلك منحهم األنبياء عليهم السالم مبادئ ثابتة وحمكمات هي أساس املدنية الفاضلة 
، واحلياة السعيدة يف كل زمان ومكان ، فحرموها على تعاقب األعصار ، فبنوا مدنيتهم  
 على شفا جرف هار ، وأساس منهار ، وعلى قياس واختيار ، فزاغ أساس املدنية وتداعى

  .بناؤها ، وخر عليهم السقف من فوقهم 

وكان الصحابة رضي اهللا عنهم سعداء موفقني جداً ، إذ عولوا يف ذلك كله على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكفوا املئونة وسعدوا بالثمرة ، ووفروا ذكائهم وقوم 

ن الدين والدنيا وجهادهم يف غري جهاد ، ووفروا عليهم أوقام فصرفوها فيما يعنيهم م
  .ومتسكوا بالعروة الوثقى ، وأخذوا يف الدين بلب اللباب 
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  الفصل الثالث

  المجتمع اإلسالمي 

  طاقة زهر

إن هذا اإلميان باهللا والرسول واليوم اآلخر واإلسالم هللا ولدينه أقام عوج احلياة ، ورد 
ه وأصبحت اهليئة البشرية كل فرد يف اتمع البشري إىل موضعه ، ال يقصر عنه وال يتعدا

طاقة زهر ال شوك فيها ، أصبح الناس أسرة واحدة أبوهم آدم ، وآدم من تراب ، ال فضل 
: لعريب على عجمي ، وال لعجمي على عريب إال بالتقوى ، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ونن أهون كلكم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، ولينتهني قوم يفخرون بآبائهم ، أو ليك((
يا أيها الناس إن اهللا قد أذهب : (( ، ويسمعه الناس يقول  )))147(على اهللا تعاىل من اجلعالن

رجل بر تقي كرمي على اهللا تعاىل ، : عنكم عبية اجلاهلية وتعظمها بآبائها ، فالناس رجالن 
 على إن أنسابكم هذه ليست: (( ، ويقول  )))148(ورجل فاجر شقي هني على اهللا تعاىل

ملنسبة على أحد ، كلكم بنو آدم ، طف الصاع مل مينعوه ، ليس ألحد على أحد فضل إال 
: ، وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له  )) )149(بدين وتقوى

ويسمعه الناس يقول )) انظر فإنك لست خبري من أمحر وال أسود ، إال أن تفضله بتقوى اهللا((
  )) .)150(وأنا شهيد أن العباد كلهم أخوة: (( اجي به ربه يف آخر الليل فيما ين

  

  ليس منا من دعا إلى عصبية 

واقتلع صلى اهللا عليه وسلم جذور اجلاهلية وجراثيمها ، وحسم مادا ، وسد كل 
ليس منا من دعا إىل عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، : (( نافذة من نوافذها ، فقال 

                                                   
 .  تفسير ابن كثير ٬ سورة الحجرات  )147(
 .  رواه ابن أبي حاتم  )148(
 .  رواه اإلمام أحمد  )149(
 .  رواه أبو داود  )150(
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كنا يف غزاة فكسع : ((، وعن جابر بن عبد اهللا قال   )) )151(س منا من مات على عصبيةولي
يا : فقال املهاجرين . يا لألنصار : رجل من املهاجرين رجالً من األنصار ، فقال األنصاري 

وحرم محية اجلاهلية ،  )) )152(دعوها إا منتنة: للمهاجرين فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
د ذلك التناصر الذي جرت اجلاهلية العربية على إطالقه ، فكان من األمثال السائرة وقي

: ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم )) أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً . (( وشرائع اجلاهلية الثابتة 

، وتغريت  )) )153(من نصر قومه على غري احلق ، فهو كالبعري الذي ردي فهو يرتع بذنبه(( 
ك نفسية العريب وعقليته حىت أصبح ذوق املسلم العريب ال يسيغ ذلك املثل العريب السائر بذل

مل ميلك نفسه )) أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً :  (( ، فلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة 
يا رسول إذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظاملاً ؟ قال النيب صلى اهللا عليه : (( ، فقال 

  )) .)154(متنعه من الظلم فذاك نصرك إياه: لم وس

  

  كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته

وأصبحت الطبقات واألجناس يف اتمع اإلسالمي متعاونة متعاضدة ال يبغى بعضها 
على بعض ، فالرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من 

تات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا ، هلن مثل الذي عليهن والنساء صاحلات قان. أمواهلم 
اإلمام راع ومسئول عن . باملعروف ، وأصبح كل واحد يف اتمع راعياً ومسئوالً عن رعيته 

رعيته ، والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته ، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن 

                                                   
 . رواه أبو داود  )151(
 .  رواه البخاري  )152(
  تفسير ابن كثير  )153(
 .  حديث متفق عليه  )154(



96 

 ، وهكذا كان اتمع اإلسالمي )155(ل عن رعيتهرعيتها ، واخلادم راع يف مال سيده ومسئو
  .جمتمعاً رشيداً عاقالً مسئوالً عن أعماله 

  

  

  

  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

وأصبح املسلمون أعواناً على احلق ، أمرهم شورى بينهم ، يطيعون اخلليفة ما أطاع اهللا فيهم 
ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق : " فإن عصى اهللا فال طاعة له عليهم وأصبح شعار احلكم 

وأصبحت األموال واخلزائن اليت كانت طعمه للملوك واألمراء ودولة األغنياء مال اهللا " 
الذي ال ينفق إال يف وجهه وال خيرج إال يف حقه وأصبح املسلمون مستخلفني فيه ، واخلليفة 

بحت األرض اليت اغتصبها كويل اليتيم إن استغىن استعف وإن افتقر أكل باملعروف ، وأص
امللوك واألمراء يفسحوا ملن يشاؤون ويضيقوا على من يشاؤون ، ويقطعها بعضهم بعضاً 

  .كما يقطع الثوب ، وأصبحت أر اهللا اليت من ظلم قيد شرب من طوقه من سبع أراضني 

  

  حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع 

وأرحييته يف احلياة ويف كل ما يأيت ويذر وكان وكان اتمع البشري قد فقد نشاطه 
جمتمعاً مرهقاً خمنوقاً ، فكان مدفوعاً إىل ساحة احلرب من غري أن ينشط أو يتحمس ألغراض 

أويل األمر ، وكان مدفوعاً إىل الصلح ومل يقض من احلرب وطراً ومل يشف نفسه ، وكان 
 ومكابدة املتاعب ومعاناة األمور الشاقة الرجال يف هذا اتمع يرغمون على التضحية واإليثار

من غري هوى ومن غري وجدان ومن غري عاطفة ، ال حيبون القادة وال حيبهم القادة فكانوا 
                                                   

 . عليه حديث متفق  )155(
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فانطفأت مجرة . مرغمني على أن يطيعوا من ال حيبونه ويفدوا بأرواحهم وأمواهلم من يبغضونه 
اخلتل ونشأت النفوس على الذل القلوب وبردت العواطف ونشأ الناس على النفاق ولرياء و

  .وحتمل الضيم والصغار 

 اليت يرجع إليها الفضل يف غالب عجائب اإلنسانية ومعظم -كانت العاطفة القوية
 تائهة ضائعة ، مل يظهر منذ قرون -)احلب(اآلثار اخلالدة يف التاريخ ، تلك اليت يسميها الناس 
زاهية واملظاهر اخلالبة الفانية مما تغىن به من يشغلها ويستثمرها فضاعت يف ألوان اجلمال ال

  .الشعراء قدمياً وحديثاً 

يف هذا اتمع احلائر املظلوم قام حممد صلى اهللا عليه وسلم فحل عقاله وفك إساره مث 
وهو املبشر الذي مجع اهللا له . حل منه حمل الروح والنفس وشغل منه مكان القلب والعني 

من رآه بديهة هابه ومن . أبلغ معاين احلسن واإلحسان أمسى صفات اجلمال والكمال و
مل أر قبله وال بعده مثله ، فاندفع إليه احلب الصادق كما : يقول ناعته . خالطه معرفة أحبه 

كأمنا . واجنذبت إليه النفوس والقلوب اجنذاب احلديد إىل املغناطيس . يندفع املال إىل احلدور 
وأحبه رجال أمته وأطاعوه حباً وطاعة مل يسمع . اد كان من القلوب واألرواح على ميع
ووقع من خوارق احلب والتفاين يف سبيل طاعته وإيثاره . مبثلهما يف تاريخ العشاق واملتيمني 

  .على النفس واألهل واملال والولد ما مل حيدث قبله ولن حيدث بعده 

  

  نوادر الحب والتفاني

 بعدما أسلم وضرب ضرباً شديداً ودنا منه عتبه بن وطئ أبو بكر بن أيب قحافة يف مكة يوماً
ربيعة فجعل يضربه بنعلني خمصوفني وحيرفهما لوجهه ونزا على بطن أيب بكر حىت ما يعرف 
وجهه من أنفه ، ومحلت بنو تيم أبا بكر يف ثوب حىت أدخلوه مرتله وال يشكون يف موته ، 

 عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم ما فعل رسول اهللا صلى اهللا: فتكلم آخر النهار فقال
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انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه ، فلما خلت به : وعذلوه مث قاموا وقالوا ألمه أم اخلري 
واهللا ما يل علم : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت : أحلت عليه وجعل يقول 

فخرجت حىت جاءت أم . ا عنه اذهيب إىل أم مجيل بنت اخلطاب فاسأليه: فقال . بصاحبك 
ما أعرف أبا بكر وال حممد بن : إن أبا بكر يسألك عن حممد بن عبد اهللا قالت : مجيل فقال 

فمضت معها حىت . نعم: عبد اهللا ، وإن كنت حتبني أن أذهب معك إىل ابنك ذهبت ، قالت
 إن قوماً نالوا واهللا: وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً ، فدنت أم مجيل وأعلنت بالصياح وقالت 

فما فعل رسول اهللا : قال . هذا منك ألهل فسق وكفر ، وإين ألرجو أن ينتقم اهللا لك منهم 
سامل : قالت . فال شيء عليك منها : قال ! هذه أمك تسمع : صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

وق طعاماً وال فإن هللا علي أن ال أذ: يف دار ابن األرقم ، قال : أين هو ؟ قالت : قال ! صاحل 
أشرب شراباً أو آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمهلتا حىت إذا هدأت الرجل وسكن 

  )) .)156(الناس خرجتا به يتكئ عليهما حىت أدخلتاه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وخرجت امرأة من األنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول اهللا صلى 
خرياً هو حبمد اهللا : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا : يه وسلم فقالت اهللا عل

   .)157(كل مصيبة بعدك جلل: فلما رأته قالت . أرونيه حىت أنظر إليه : قالت ! كما حتبني

أحتب أن حممد مكانك ؟ : رفعوا خبيبا رضي اهللا عنه على اخلشبة ونادوه يناشدونه 
  .)158(فضحكوا منه . عظيم ما أحب أن يفديين بشوكة يشاكها يف قدمه ال واهللا ال: قال 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن : وقال زيد بن ثابت 
يقول لك رسول اهللا صلى هللا عليه : إن رأيته فأقرئه مين السالم وقل له : الربيع فقال يل 

بني القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون فجعلت أطوف : كيف جتدك ؟ قال : وسلم 
يا سعد ، إن رسول اهللا صلى اهللا : ضربة ما بني طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم ، فقلت 

                                                   
  . 30 ص 3 البداية والنهاية ج )156(
 الحقيرة :  رواه ابن إسحاق إمام المغازي ٬ ورواه البيهقي مرسًال ٬ والجلل  )157(
  . 63 ص 4 البداية والنهاية ج )158(
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على رسول اهللا : أخربين كيف جتدك ؟ فقال : عليه وسلم يقرأ عليك السالم ويقول لك 
: وقل لقومي األنصار .  اجلنة يا رسول اهللا أجد ريح: قل له : صلى اهللا عليه وسلم السالم 

. ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيكم عني تطرف 

   .)159(وفاضت نفسه من وقته

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه 
هللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أنقاه ومص مالك اخلدري جرح رسول ا . )160(وهو ال يتحرك

   .)161(واهللا ما أجمه أبداً : قال . جمه : قال له 

وقدم أبو سفيان املدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
يا بنية ، ما أدري أرغبت يب عن هذا الفراش أم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوته عنه ، فقال 

بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت رجل مشرك : قالت رغبت به عين 
   . )162(جنس

أي قوم واهللا لقد : قال عبد اهللا بن مسعود الثقفي ألصحابه بعدما رجع من احلديبية 
وفدت على امللوك ، على كسرى وقيصر والنجاشي ، واهللا ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما 

واهللا إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك ا يعظم أصحاب حممد حممداً ، 
وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا 

  .)163(تكلم خفضوا أصوام عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له 

  

  عجائب االنقياد والطاعة

                                                   
  . 134 ص 2 زاد المعاد ج )159(
  . 130 أيضًا ص  )160(
  .136 أيضًا ص  )161(
 . األسباب الموجبة للمسير إلى مكة  سيرة ابن هشام ٬ ذكر  )162(
  . 125 ص 3 زاد المعاد ٬ ج )163(
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املتطوعة ، فلما أحبه القوم بكل قلوم أطاعوه " احلب " ود ومل يزل االنقياد والطاعة من جن
: بكل قواهم ، ميثل ذلك خري متثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه وعن األنصار قبل بدر 

إين أقول عن األنصار وأجيب عنهم فاظعن حيث شئت وصل حبل من شئت وخذ من ((
إلينا مما تركت وما أمرت فيه أمر أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب 

فأمرنا تبع ألمرك ، فو اهللا لئن سرت حىت تبلغ الربك من غمدان لنسرين معك ، واهللا لئن 
   )) .)164(استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك

وكان من شدة طاعتهم له صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم ى أهل 
ن ختلفوا عن غزوة تبوك ، فما كان من الناس إال أن أطاعوه املدينة عن كالم الثالثة الذي

وى : يقول كعب . وأصبحت املدينة هلؤالء كأا مدينة األموات ليس ا داع وال جميب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه قال فاجتنبنا 

 نفس األرض فما هي األرض اليت أعرف ، إىل أن الناس أو قال تغريوا لنا حىت تنكرت يل
حىت إذا طال علي من جفوة املسلمني مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة وهو : قال 

يا أبا قتادة : ابن عمي وأحب الناس إيلَّ فسلمت عليه فو اهللا ما رد علي السالم فقلت له 
 فناشدته فسكت ، فعدت فناشدته أنشدك باهللا هل تعلمين أحب اهللا ورسوله ؟ فسكت فعدت

   .)165(اهللا ورسوله أعلم ، ففاضت عيين وتوليت حىت تسورت اجلدار: ، فقال 

وكان من طاعته أيضاً وهو يف موضع عتاب وجفوة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ها أطلق: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال : يأتيه ويقول له 

احلقي بأهلك فكوين عندهم : فقال المرأته . ال بل اعتزهلا فال تقربنها : أم ماذا أفعل ؟ فقال 
   .)166(حىت يقضي اهللا من هذا األمر

                                                   
 . أيضًا  )164(
 .  متفق عليه  )165(
 . متفق عليه  )166(
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وكان من حبه للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإيثاره على كل أحد يف الدنيا أن ملك 
فوة والعتاب ولكنه غسان خيطب وده ويستلحقه بنفسه ، وتلك حمنة عظيمة يف حال اجل

بينما أنا أمشي يف سوق املدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم : (( يرفض ذلك قال 
من يدلين على كعب بن مالك فطفق الناس يشريون له إيلّ حىت : بالطعام يبيعه باملدينة يقول 

د فإنه قد بلغنا أن أما بع: جاءين فدفع إيل كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه 
فقلت حني . صاحبك قد جافاك ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك 

  .)167(وهذه أيضاً من البالء ، فتيممت ا التنور فسجرا : قرأا 

ومن غرائب الطاعة وسرعة االنقياد ما حدث عند نزول النهي عن اخلمر يف جملس شرب ، 
 لنا ، وحنن )168(بينما حنن قعود على شراب لنا وعندنا باطية: بيه قال فعن أيب بريدة عن أ

نشرب اخلمر حالً إذ قمت حىت آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل 
 من عمِل يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس{ حترمي اخلمر
:   فجئت إىل أصحايب فقرأا عليهم إىل قوله }فَهلْ أَنتم منتهونَ { :  إىل قوله – }الشيطَاِن 

وبعض القوم شربته يف يده شرب بعضاً وبقي بعض يف اإلناء ، : قال   . }فَهلْ أَنتم منتهونَ { 
. انتهينا ربنا : مث صبوا ما يف باطيتهم فقالوا فقال باإلناء حتت شفته العليا كما يفعل احلجام ، 

   .)169(انتهينا ربنا 

ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على النفس واألهل والعشرية ما روي عن عبد 
دعا رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن عبد اهللا بن أيب ، روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال 

ما يقول بأيب : أال ترى ما يقول أبوك ؟ قال : ن أيب قال عليه وسلم عبد اهللا بن عبد اهللا ب
فقد صدق : يقول لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ، فقال : أنت وأمي ؟ قال 

واهللا يا رسول اهللا ، أنت واهللا األعز وهو األذل ، أما واهللا لقد قدمت املدينة يا رسول اهللا 
                                                   

 . متفق عليه  )167(
 . إناء من زجاج يمأل من الشراب :  الباطية  )168(
  . 7اآلية ٬ تفسير الطبري  } الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُرَيا َأيَُّها {:  رواه ابن جرير بسنده في التفسير عند قوله تعالى  )169(
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 أحد أبر مين ، ولئن كان يرضي اهللا ورسوله أن آتيهما برأسه وإن أهل يثرب ليعلمون ما ا
فلما قدموا املدينة قام عبد اهللا بن عبد . ال : ألتيتهما به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنت القائل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : اهللا بن أيب على باا بالسيف ألبيه مث قال 
ا واهللا لتعرفن العزة لك أو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا ال يأويك منها األذل ؟ أم

يا للخزرج ، ابين مينعين بييت ، يا : فقال . ظله وال تأويه أبداً إال بإذن من اهللا ورسوله 
فاجتمع إليه رجال . إال بإذن منه . واهللا ال يأويه أبداً : فقال !! للخزرج ابين مينعين بييت 

فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم . واهللا ال يدخله إال بإذن من اهللا ورسوله :  فقال فكلموه
أما إذا جاء أمر النيب : فأتوه فقال . خلِّه ومسكنه : اذهبوا إليه فقولوا له : فأخربوه فقال 

   .)170(صلى اهللا عليه وسلم فنعم

  
 

                                                   
  . 28 تفسير الطبري ج )170(
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  الفصل الرابع

  كيف حول الرسول خامات الجاهلية 

   اإلنسانيةإلى عجائب

ذا اإلميان الواسع العميق والتعليم النبوي املتقن ، وذه التربية احلكيمة الدقيقة  
وبشخصيته الفذة ، وبفضل هذا الكتاب السماوي املعجز الذي ال تنقضي عجائبه وال ختلق 

  .جدته ، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اإلنسانية احملتضرة حياة جديدة 

الذخائر البشرية وهي أكداس من املواد اخلام ال يعرف أحد غناءها ، وال عمد إىل 
يعرف حملها وقد أضاعتها اجلاهلية والكفر واإلخالد إىل األرض فأوجد فيها بإذن اهللا اإلميان 
والعقيدة وبعث فيها الروح اجلديدة ، وأثار من دفائنها وأشعل مواهبها ، مث وضع كل واحد 

له ، وكأمنا كان املكان شاغراً مل يزل ينتظره ويتطلع إليه ، وكأمنا كان يف حمله فكأمنا خلق 
مجاداً فتحول جسماً نامياً وإنساناً متصرفاً وكأمنا كان ميتاً ال يتحرك فعاد حياً ميلي على العامل 

اً أَو من كَانَ ميت{: إرادته وكأمنا كان أعمى ال يبصر الطريق فأصبح قائداً بصرياً يقود األمم 
  . } فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج

عمد إىل األمة العربية الضائعة وإىل أناس من غريها فما لبث العامل أن رأى منهم نوابغ كانوا 
ي كان يرعى اإلبل ألبيه اخلطاب من عجائب الدهر وسوانح التاريخ ، فأصبح عمر الذ

وينهره وكان من أوساط قريش جالدة وصرامة ، وال يتبوأ منها املكانة العليا ، وال حيسب له 
أقرانه حساباً كبرياً ، إذا به يفجأ العامل بعبقريته وعصاميته ، ويدحر كسرى وقيصر عن 

اإلدارة وحسن النظام عروشهما ويؤسس دولة إسالمية جتمع بني ممتلكاما وتفوقهما يف 
  .فضالً عن الورع والتقوى والعدل الذي ال يزال فيه املثل السائر 

وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قريش الشبان احنصرت كفاءته احلربية يف نطاق حملٍِّي 
ضيق يستعني به رؤساء قريش يف املعارك القبلية فينال ثقتهم وثناءهم ، ومل حيرز الشهرة 
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واحي اجلزيرة ، إذ به يلمع سيفاً إهلياً ال يقوم له شيء إال حصده ، ويرتل كصاعقة الفائقة يف ن
  .على الروم والفرس ويترك ذكراً خالداً يف التاريخ 

وهذا أبو عبيدة كان موصوفاً بالصالح واألمانة والرفق ويقود سرايا املسلمني إذا به 
لشام ومروجها اخلضراء ويلقي عليها يتوىل القيادة العظمى للمسلمني ويطرد هرقل من ربوع ا

  .سالم على سورية سالماً ال لقاء بعده : الوداع ويقول 

وهذا عمرو بن العاص كان يعد من عقالء قريش وترسله يف سفارا إىل احلبشة تسترد 
  .املهاجرين املسلمني فريجع خائباً إذا به يفتح مصر وتصري له صولة عظيمة 

نسمع به يف التاريخ العريب قبل اإلسالم كقائد جيش وهذا سعد بن أيب وقاص مل 
  .ورئيس كتيبة ، إذا به يتقلد مفاتيح املدائن ، وينيط بامسه فتح العراق وإيران 

وهذا سلمان الفارسي كان ابن موبذان يف إحدى قرى فارس مل يزل يتنقل من رق إىل 
مرباطورية الفارسية اليت رق ومن قسوة إىل قسوة إذا به يطلع على أمته كحاكم لعاصمة اإل

كان باألمس أحد رعاياها ، وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة ال تغري من زهادته وتقشفه 
  .فرياه الناس يسكن يف كوخ وحيمل على رأسه األثقال 

  .وهذا بالل احلبشي يبلغ من فضله وصالحه مبلغاً يلقبه فيه أمري املؤمنني عمر بالسيد 

لو كان حياً :  يرى فيه عمر موضعاً للخالفة يقول وهذا سامل موىل أيب حذيفة
  .الستخلفته 

وهذا زيد بن حارثة يقود جيش املسلمني إىل مؤتة وفيه مثل جعفر بن أيب طالب وخالد 
  .بن الوليد ، ويقود ابنه أسامة جيشاً فيه مثل أيب بكر وعمر 

أيب بن كعب ، وهذا أبو ذر واملقداد وأبو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل و
  .ب عليهم نفحة من نفحات اإلسالم فيصبحون من الزهاد املعدودين والعلماء الراسخني 

وهذا علي بن أيب طالب وعائشة وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن 
عباس قد أصبحوا يف أحضان النيب األمي صلى اهللا عليه وسلم من علماء العامل يتفجر العلم 
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انبهم وتنطق احلكمة على لسام ، أبر الناس قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً ، من جو
  .يتكلمون فينصت الزمن وخيطبون فيسجل قلم التاريخ 

  

  

  كتلة بشرية متزنة

مث ال يلبث العامل املتمدن أن يرى من هذه املواد اخلام املبعثرة اليت استهانت بقيمتها 
البالد ااورة ، ال يلبث أن يرى منها كتلة مل يشاهد التاريخ األمم املعاصرة وسخرت منها 

البشري أحسن منها اتزاناً ، كأا حلقة مفرغة ال يعرف طرفها أو كاملطر ال يدرى أأوله خري 
أم آخره كتلة فيها الكفاية التامة يف كل ناحية من نواحي اإلنسانية ، كتلة هي يف غىن عن 

ىن عنها ، وضعت مدنيتها وأسست حكومتها وليس هلا عهد ا ، مل العامل ، وليس العامل يف غ
تضطر إىل أن تستعري رجالً من أمة أو تستعني يف إدارا حبكومة ، أسست حكومة متد رواقها 

على رقعة متسعة من قارتني عظيمتني ، ومألت كل ثغر وسدت كل عوز برجل جيمع بني 
ت هذه احلكومة املتشعبة األطراف فأجندا هذه األمة الكفاية والديانة والقوة واألمانة ، تأسس

 برجل من –كله جهاد ودفاع ومقاومة وكفاح –الوليدة اليت مل ميض عليها إال بعض العقود 
الرجال األكفاء ، فكان منها األمري العادل واخلازن األمني والقاضي املقسط ، والقائد العابد 

ت بفضل التربية الدينية اليت ال تزال مستمرة ، وبفضل والوايل املتورع واجلندي املتقي ، وكان
الدعوة اإلسالمية اليت ال تزال سائرة ، مادة ال تنقطع ومعيناً ال ينضب ، ال تزال تسند 
احلكومة برجال يرجحون جانب اهلداية على اجلباية، وال يزالون جيمعون بني الصالح 

 الصحيح ، وجتلت احلياة الدينية خبصائصها والكفاية ، وهنا ظهرت املدنية اإلسالمية مبظهرها
  .اليت مل تتوفر لعهد من عهود التاريخ البشري 
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لقد وضع حممد صلى اهللا عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح 
على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب ، أصاب اجلاهلية يف مقتلها أو صميمها ، 

 العامل العنيد حبول اهللا على أن ينحو حنواً جديداً ويفتتح عهداً سعيداً ، فأصمى رميته ، وأرغم
  .ذلك هو العهد اإلسالمي الذي ال يزال غرة يف جبني التاريخ 
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  الباب الثالث

  العصر اإلسالمي 

  

  الفصل األول 

  عهد القيادة اإلسالمية 

  األئمة المسلمون وخصائصهم

ا األمم املريضة من زعامة اإلنسانية اليت استغلتها ظهر املسلمون وتزعموا العامل وعزلو
وأساءت عملها ، وساروا باإلنسانية سرياً حثيثاً متزناً عادالً ، وقد توفرت فيهم الصفات اليت 

  .تؤهلهم لقيادة األمم ، وتضمن سعادا وفالحها يف ظلهم وحتت قيادم 

ون وال يشترعون من عند  أم أصحاب كتاب مرتل وشريعة إهلية ، فال يقنن :أوال
أنفسهم ، ألن ذلك منبع اجلهل واخلطأ والظلم ، وال خيبطون يف سلوكهم وسياستهم 

ومعاملتهم للناس خبط عشواء ، قد جعل اهللا هلم نوراً مشون به يف الناس ، وجعل هلم شريعة 
 نوراً يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه{حيكمون ا بني الناس 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِللِّه {: وقد قال اهللا تعاىل  } ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج منها
واْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُواْ اللّه شهداء ِبالِْقسِط والَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَالَّ تعِدلُ

   .}ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ 

 أم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية نفس ، خبالف غالب األمم :ثانيا 
ت تربية حممد صلى واألفراد ورجال احلكومة يف املاضي واحلاضر ، بل مكثوا زمناً طويالً حت

اهللا عليه وسلم وإشرافه الدقيق يزكيهم ويؤدم ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف واألمانة 
إنا : ((يقول . واإليثار على النفس وخشية اهللا وعدم االستشراف لإلمارة واحلرص عليها 
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: يقرع مسعهم ، وال يزال  )))171(واهللا ال نويل هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه

} ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعاداً ولَا فَسِض واً ِفي الْأَرلُوونَ عِريدلَا ي ا ِللَِّذينلُهعجةُ نالْآِخر ارالد ِتلْك{ 

فكانوا ال يتهافتون على الوظائف واملناصب افت الفراش على الضوء ، بل كانوا يتدافعون 
لدها ، فضالً عن أن يرشحوا أنفسهم لإلمارة ويزكوا أنفسهم يف قبوهلا ويتحرجون من تق

وينشروا دعاية هلا وينفقوا األموال سعياً وراءها ، فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس مل يعدوه 
مغنماً أو طعمة أو مثناً ملا أنفقوا من مال أو جهد ، بل عدوه أمانة يف عنقهم وامتحاناً من اهللا ، 

ون عند رم ومسئولون عن الدقيق واجلليل ، وتذكروا دائماً قول اهللا ويعلمون أم موقوف
  :تعاىل 

ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُمواْ {
رِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت وهو الَِّذي جعلَكُم خالَِئف اَأل{: وقوله  } ِبالْعدِل

اكُما آتِفي م كُملُوبلِّي{  .  

 أم مل يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن ، يسعون لرفاهيته ومصلحته  :ثالثا
وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على مجيع الشعوب واألوطان ، مل خيلقوا إال ليكونوا حكاماً ، 

 لتكون حمكومة هلم ، ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعون يف ومل ختلق إال
ظلها ويشمخون ويتكربون حتت محايتها ، وخيرجون الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم 

إمنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد مجيعاً وإىل عبادة اهللا . العرب وإىل حكم أنفسهم 
اهللا ابتعثنا لنخرج : (( بعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد وحده ، كما قال ر

الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان 
فاألمم عندهم سواء والناس عندهم سواء ، الناس كلهم من آدم ،  )) )172(إىل عدل اإلسالم

يا أَيها {: عريب على عجمي وال لعجمي على عريب إال بالتقوى وآدم من تراب ، ال فضل ل

                                                   
 . حديث متفق عليه  )171(
 .  البداية والنهاية البن كثير  )172(
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الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه 
ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُم173(أَت({ .   

 وقد ضرب ابنه مصرياً ، -ر بن اخلطاب لعمرو بن العاص عامل مصروقد قال عم
مىت استعبدمت الناس وقد  : -خذها من ابن األكرمني ، فاقتص منه عمر: وافتخر بآبائه قائالً 

فلم يبخل هؤالء مبا عندهم من دين وعلم وذيب على أحد ، . )174(ولدم أمهام أحراراً 
ة والفضل نسباً ولوناً ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت البالد ومل يراعوا يف احلكم واإلمار

وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثىن عليها السهل والوعر  وانتفعت ا البالد والعباد على قدر 
   .)175(قبوهلا وصالحها

 حىت املضطهدة منها يف –يف ظل هؤالء وحتت حكمهم استطاعت األمم والشعوب 
ها من الدين والعلم والتهذيب واحلكومة ، أن تساهم العرب يف بناء  أن تنال نصيب-القدمي

العامل اجلديد بل إن كثرياً من أفرادها فاقوا العرب يف بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم 
: تيجان مفارق العرب وسادة املسلمني من األئمة والفقهاء واحملدثني ، حىت قال ابن خلدون 

لة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم ، ال من العلوم الشرعية من الغريب الواقع أن مح(( 
 ، إال يف القليل النادر ، وإن كان منهم العريب يف نسبته ، فهو )176(وال من العلوم العقلية

)) . )177(عجمي يف لغته ، ومرباه ومشيخته ، مع أن امللة عربية ، وصاحب شريعتها عريب 

ر اإلسالم قادة وملوك ووزراء وفضالء ، هم جنوم األرض وجنباء ونبغ من هذه األمم يف عصو
  .اإلنسانية ، وحسنات العامل ، فضيلة ومروءة وعبقرية وديناً وعمالً ، ال حيصيهم إال اهللا 

                                                   
 .  من خطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع  )173(
 . بن الجوزي  القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب ال )174(
ا    : ((  عن أبي موسى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      )175( ان منـه مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضـًا فـك

وا وأصـاب        قوا وزرـع شربوا وـس اس ـف ا  نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا بها الـن ت منـه
م              ن ـل ل ـم م ٬ ومـث م وعـل ه فعـل ي اهللا ـب ا بعثـن ه ـم ن اهللا ونفـع طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل ٬ فذلك مثل من فقه في دـي

 . رواه البخاري في الجامع الصحيح ٬ كتاب العلم )) . يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به 
 . العلوم الشرعية والعلوم العقلية  يعني سواء في ذلك  )176(
  . 499 المقدمة ص  )177(



110 

 أن اإلنسان جسم وروح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، ال يسعد وال  :رابعا
مو فيه هذه القوى كلها منواً متناسباً الئقاً ا ، ويتغذى يفلح وال يرقى رقياً متزناً عادالً حىت تن

غذاء صاحلاً ، وال ميكن أن توجد املدنية الصاحلة البتة إال إذا ساد وسط ديين خلقي عقلي 
جسدي ميكن فيه لإلنسان بسهولة أن يبلغ كماله اإلنساين ، وقد أثبتت التجربة أنه ال يكون 

إدارة دفة املدنية بيد الذين يؤمنون بالروح واملادة ، ذلك إال إذا كانت قيادة احلياة و
ويكونون أمثلة كاملة يف احلياة الدينية واخللقية ، وأصحاب عقول سليمة راجحة ، وعلوم 

صحيحة نافعة ، فإذا كان فيهم نقص يف عقيدم أو يف تربيتهم عاد ذلك النقص يف مدنيتهم ، 
تنوعة ، فإذا تغلبت مجاعة ال تعبد إال املادة وتضخم وظهر يف مظاهر كثرية ، ويف أشكال م

وما إليها من لذة ومنفعة حمسوسة ، وال تؤمن إال ذه احلياة ، وال تؤمن مبا وراء احلس أثرت 
طبيعتها ومبادئها وميوهلا يف وضع املدنية وشكلها ، وطبعتها بطابعها ، وصاغتها يف قالبها ، 

عاشت هذه املدنية وازدهرت يف . ى أهم منها فكملت نواح لإلنسانية واختلت نواح أُخر
اجلص واآلجر ، ويف الورق والقماش ، ويف احلديد والرصاص ، وأخصبت يف ميادين احلروب 

وساحات القتال ، وأوساط احملاكم وجمالس اللهو وجمامع الفجور ، وماتت وأجدبت يف 
لوالد بولده ، واألخ بأخيه القلوب واألرواح ويف عالقة املرأة بزوجها ، والولد بوالده وا

والرجل بصديقه ، وأصبحت املدنية كجسم ضخم متورم ميأل العني مهابة ورواء ، ويشكو 
  .يف قلبه آالماً وأوجاعاً ، ويف صحته احنرافاً واضطراباً 

وإذا تغلبت مجاعة جتحد املادة أو مل ناحيتها وال تم إال بالروح وما وراء احلس 
هذه احلياة وتعاندها ، ذبلت زهرة املدنية وهزلت القوى اإلنسانية وبدأ والطبيعة ، وتعادي 

 يؤثرون الفرار إىل الصحارى واخللوات على املدن ، والعزوبة – بتأثري هذه القيادة -الناس
على احلياة الزوجية ، ويعذبون األجسام حىت يضعف سلطاا فتتطهر الروح ويؤثرون املوت 

 مملكة املادة إىل إقليم الروح ويستوفوا كماهلم هنالك ، ألن الكمال على احلياة ، لينتقلوا من
يف عقيدم ال حيصل يف العامل املادي ، ونتيجة ذلك أن حتتضر احلضارة وخترب املدن وخيتل 
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نظام احلياة وملا كان هذا مضاداً للفطرة ال تلبث أن تثور عليه ، وتنتقم منه مبادية حيوانية 
انية وأخالق ، وهكذا تنتكس اإلنسانية وختلفها البهيمية والسبعية ليس فيها تسامح لروح

اإلنسانية املمسوخة ، أو جم على هذه اجلماعة الراهبة مجاعة مادية قوية فتعجز عن املقاومة 
 مبا يعتريها من الصعوبات يف معاجلة -لضعفها الطبعي ، وتستسلم وختضع هلا ، أو تسبق هي

ستعانة إىل املادية ورجاهلا وتسند إليهم أمور السياسة وتكتفي هي  فتمد يد اال-أمور الدنيا
بالعبادات والتقاليد الدينية ، وحيدث فصل بني الدين والسياسة فتضمحل الروحانية 

واألخالق ويتقلص ظلها وتفقد سلطاا على اتمع البشري واحلياة العملية حىت تصري شبحاً 
ا يف احلياة وتؤول احلياة مادية حمضة وقلما خلت مجاعة من وخياالً أو نظرية علمية ال تأثري هل

اجلماعات اليت تولت قيادة بين جنسها من هذا النقص ، لذلك مل تزل املدنية متأرجحة بني 
  .مادية يمية وروحانية ورهبانية ومل تزل يف اضطراب 

 واألخالق ميتاز أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم كانوا جامعني بني الديانة
والقوة والسياسة ، وكانت تتمثل فيهم اإلنسانية جبميع نواحيها وشعبها وحماسنها املتفرقة يف 

 بفضل تربيتهم اخللقية والروحية السامية واعتداهلم الغريب –قادة العامل ، وكان ميكن هلم 
لكامل الذي قلما اتفق لإلنسان ، ومجعهم بني مصاحل الروح والبدن واستعدادهم املادي ا

  . أن يسريوا باألمم اإلنسانية إىل غايتها املثلى الروحية واخللقية واملادية –وعقلهم الواسع 

  

  دور الخالفة الراشدة مثل المدنية الصالحة   

وكذلك كان ، فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأمجل وأزهر يف مجيع هذه 
قد تعاونت فيه قوة الروح واألخالق والدين النواحي من هذا الدور ، دور اخلالفة الراشدة ف

كانت . ويف ظهور املدنية الصاحلة , والعلم واألدوات املادية يف تنشئة اإلنسان الكامل 
تسود فيها . حكومة من أكرب حكومات العامل ، وقوة سياسة مادية تفوق كل قوة يف عصرها 
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وتزدهر فيها . ياة الناس ونظام احلكم املثل اخللقية العليا وحتكم معايري األخالق الفاضلة يف ح
ويساير الرقي اخللقي والروحي اتساع الفتوح .األخالق والفضيلة مع التجارة و الصناعة 

واحتفال احلضارة فتقل اجلنايات وتندر اجلرائم بالنسبة إىل مساحة اململكة وعدد سكاا 
. ماعة وعالقة اجلماعة بالفردوحتسن عالقة الفرد بالفرد والفرد باجل.ورغم دواعيها وأسباا 

ومل يكن إال .وهو دور كمايل مل حيلم اإلنسان بأرقى منه ومل يفترض املفترضون أزهى منه 
بسرية الرجال الذين يتولون احلكم ويشرفون على املدنية وبعقيدم وتربيتهم وخطتهم يف 

وا أعفة أمناء احلكم وسياستهم ، فكانوا أصحاب دين وأخالق عالية أينما كانوا ، كان
يصف شيخ من عظماء . خاشعني متواضعني ، حكاماً كانوا أو رعايا أو شرطة أو جنوداً 

إم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون : الروم جنود املسلمني فيقول 
هم فرسان بالنهار : ((وقال اآلخر  . )178(باملعروف وينهون عن املنكر ويتناصفون بينهم

هبان بالليل ، ال يأكلون يف ذمتهم إال بثمن ، وال يدخلون إال بسالم ، يقضون على من ر
أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان ، : (( ويقول الثالث  )). )179(حاربوا حىت يأتوا عليه

يريشون النبل ويربوا ويثقفون القنا ، لو حدثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك ملا عال من 
ويغنم اجلند يف املدائن تاج كسرى وبساطه وهو يساوي  )). )180( بالقرآن والذكرأصوام

مئات األلوف من الدنانري فال تعبث به يد وال تشح عليه نفس ، مث يسلمونه إىل األمري 
   .)181(إن الذين أدوا هذا ألمناء: ويرسله األمري إىل خليفة املسلمني فيتعجب ويقول 

  

  ية في الحياة العامة            تأثير اإلمامة اإلسالم

                                                   
 .  رواه أحمد بن مروان المالكي في المجالسة  )178(
  .53 ص 7 البداية والنهاية ج  )179(
 .16 ص 7 البداية والنهاية ج  )180(
 .  سيرة عمر بن الخطاب البن الجوزي  )181(
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حممد صلى اهللا عليه وسلم كان خليقاً بأن يسعد النوع  إن هذا الرعيل من أتباع
 بقيادته سديد اخلطى رشيد الغاية مستقيم السري ، اإلنساين يف ظله وحتت حكمه ،وأن يسري

 خري القائمني وأن يعمر ويطمئن العامل يف دوره وختصب األرض وتأخذ زخرفها ، فإم كانوا
على مصاحلها حارسني هلا، وال ينظرون إىل هذه احلياة كقفص من حديد أو غُلٍّ يف عنق 

فيعادونه ويكسرونه، وال ينظرون إليها كفرصه من هلو ونعيم ومتعة ال تعود أبداً فينتهزوا و 
اباً وعقوبة يهتبلوا، وال يضيعون منها ساعة وال يدخرون من طيباا ، وكذلك ال يعدوا عذ

جبرمية فيتخلصون منها وال ينظرون إىل الدنيا كمائدة ممدودة فيتهالكون عليها ، إىل ما يف 
األرض من نعماء وخزائن وخريات كأا مال سائب يتقاتلون عليه ، وإىل األمم الضعيفة 

ب كفريسة يتسابقون يف اقتناصها ، بل يعدون هذه احلياة نعمة من اهللا هي أصل كل خري وسب
كل بر ، يتقربون فيها إىل اهللا ويصلون إىل كماهلم اإلنساين الذي قدر هلم ، وفرصة من عمل 

ِإنا {} الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً {: وجهاد ال فرصة بعدها 
هلُوبا ِلنةً لَّهِض ِزينلَى الْأَرا عا ملْنعالً جمع نسأَح مهأَي هللا  ويعيدون هذا العامل مملكة.}م

 جاِعلٌ ِإني{  من حيث أصل اإلنسان الذي جعله خليفة يف األرض -أوالً-استحلفهم فيها 
 ولَقَد كَرمنا بِني آدم{} هو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً{} ِفي اَألرِض خِليفَةً

 . } ممن خلَقْنا تفِْضيالًوحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم من الطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَِثٍري

 من حيث إنه إنسان أسلم ألمر اهللا وانقاد حلكمه فاستخلفه يف األرض واسترعاه -ثانياً-و
منوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف وعد اللَّه الَِّذين آ{أهلها 

الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمناً 
ومنحهم حق التمتع خبريات األرض من غري إسراف وتبذير .} ِبي شيئاًيعبدونِني لَا يشِركُونَ

 }وكُلُواْ واشربواْ والَ تسِرفُواْ ِإنه الَ يِحب الْمسِرِفني {،} خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً{

يباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنواْ ِفي الْحياِة قُلْ من حرم ِزينةَ اللِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه والْطَّ{
،وجعل هلم الوالية على أمم األرض ومجاعات البشر يراقبون } الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة 



114 

سريها وسريا وأخالقها ورغباا ، فريشدون الضال ويردون الغاوي ويصلحون الفاسد 
د ، ويرأبون الصدع ويأخذون للضعيف من القوي، وينتصفون للمظلوم من ويقيمون األو

كُنتم خير أُمٍة {الظامل ، ويقومون يف األرض القسط ويبسطون على العامل جناح األمن 
ا أَيها الَِّذين آمنواْ ي{،  } أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللِّه

  . } كُونواْ قَواِمني ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه

  : وقد وصف عامل أملاين مسلم وصفاً دقيقاً ، قال

 إىل العامل مبنظار أسود ، بل هو يعلمنا أن ال – كالنصرانية -إن اإلسالم ال ينظر(( 
إن .قيمتها مغاالة احلضارة الغربية احلاضرة نسرف يف تقدير احلياة األرضية ، وأن ال نغايل يف 

 يهتم –خالف الروح النصراين -املسحية تذم احلياة األرضية وتكرهها، والغرب احلاضر
باحلياة كما يهتم النهم بطعامه ، هو يبتلعه ولكن ليس عنده كرامة له ، واإلسالم بالعكس 

يعدها كمرحلة جنتازها يف طريقنا إىل ينظر إىل احلياة بسكينه واحترام ، هو ال يبعد احلياة بل 
حياة عليا ، ومبا أا مرحلة ومرحلة البد منها ليس لإلنسان أن  حيتقرها أو يقلل من قيمة 

 تقدير اهللا ، فاحلياة هإن مرورنا ذا العامل يف سفر احلياة البد منه ، وقد سبق ب.حياته األرضية 
ي لنا أن ننسى أا ليست إال واسطة وآلة وليست  ، ولكن ال ينبغىاإلنسانية هلا قيمتها الكرب

إن مملكيت (( قيمتها إال قيمة الوسائط واآلالت ، اإلسالم ال يسمح بالنظرية املادية القائلة 
ليس هذا العامل (( وال بالنظرية املسيحية اليت تزدري احلياة وتقول )) ليست إال هذا العامل

ربنا آِتنا ِفي الدنيا { : ما ، القرآن يرشدنا أن ندعووطريق اإلسالم طريق وسط بينه)) مملكيت 
فالتقدير هلذا العامل وأشيائه ليس حجر عثرة يف سبيل جهودنا  }  حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً

إن غاية جهودنا . الروحية اخلصبة ، والرقي املادي مرغوب فيه مع أنه ليس غاية يف نفسه 
 – واحملافظة عليها إن وجدت – أحوال وظروف شخصية واجتماعية ينبغي أن تكون إجياد

اإلسالم يهدي الناس إىل . تساعد يف ارتقاء القوة اخللقية يف اإلنسان ، مطابقة هلذا املبدأ 
الشعور باملسئولية اخللقية يف كل عمل يعمله كبرياً كان أو صغرياً إن نظام اإلسالم الديين ال 
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، ألن " أعطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما هللا هللا " به اإلجنيل قائالً يسمح أبداً مبثل ما أمر 
اإلسالم ال يسمح بتقسيم حاجات حياتنا إىل خلقية وعملية ، ليس هناك إال خرية فقط ، 
خرية بني احلق والباطل ، وليس شيء وسطاً بينهما ، لذلك هو يلح على العمل ألنه جزء 

 لكل فرد مسلم أن يعيد نفسه مسئوالً شخصياً عن احمليط الزم لألخالق ال غىن عنه ، ينبغي
الذي حييط به وكل ما يقع حوله ، ومأموراً باجلهاد إلقامة احلق وحمق الباطل يف كل وقت ويف 

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن {كل جهة ، فإن القرآن يقول 
، هذا هو املربر اخللقي للحركة اإلسالمي اجلهادية والفتوح } منكَِر وتؤِمنونَ ِباللِّه الْ

اإلسالمية األوىل واالستعمار اإلسالمي ، فاإلسالم استعماري إن كان ال بد من هذا التعبري ، 
ولكن هذا النوع من االستعمار ليس مدفوعاً حبب احلكومة واالستيالء ، وليس من األثرة 

االقتصادية للقومية يف شيء ، ومل يكن حيفز ااهدين األولني إىل اجلهاد طمع يف خفض من 
العيش ورخائه على حساب الناس اآلخرين ، ومل يقصد منه إال بناء إطار عاملي ألحسن ما 

ميكن لإلنسان من ارتقاء روحي ، كما أن العلم بالفضيلة حسب تعليم اإلسالم يفرض على 
اإلسالم ال يوافق أبداً على الفصل األفالطوين والتفريق . العمل بالفضائل اإلنسان تبعة 

النظري البحت بني الفضيلة والرذيلة ، بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن مييز اإلنسان 
 كما يقول -نظرياً بني احلق والباطل ، وال جياهد الرتقاء احلق وإزاحة الباطل ، فإن الفضيلة

ا جاهد اإلنسان لبسط سلطاا على األرض ومتوت إذا خذهلا وتقاعد عن  حتيا إذ-اإلسالم
  )).)182(نصرا 

  

  المدنية اإلسالمية وتأثيرها في االتجاه البشري

                                                   
)182(  Mohammad Asad "Leopold Weiss " , Islam At The Cross Roads Fifth Edition p . 29 .  
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كان ظهور املدنية اإلسالمية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة اإلسالمية بشكلها 
 جديداً يف تاريخ األديان ونظامها يف القرن األول هلجرة حممد صلى اهللا عليه وسلم فصالً

واألخالق ، وظاهرة جديدة يف عامل السياسة واالجتماع ، انقلب به تيار املدنية ، واجتهت به 
الدنيا اجتاهاً جديداً ، فكانت الدعوة اإلسالمية مل يزل يأيت ا األنبياء ويبشر ا املبشرون 

من إقامة حكومة قائمة على وجياهد يف سبيلها املخلصون ، ولكن مل يكن يتمكن دعاا 
أساسها ومناهجها متشبعة مببادئها ، ومن إقامة مدنية مطبوعة بطابعها مبنية على أحكامها مثل 
ما متكنوا يف هذه املرة ، ومل تنل هذه الدعوة واجلهود من النجاح يف هذا السبيل مثل ما نالت 

 فكان هذا الفتح املبني لإلسالم أخرياً على يد حممد صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين ،
حمنة جديدة للجاهلية مل تعهدها من قبل ، ومل تعرف كيف خترج منها ، عهدها ا دعوة دينية 

روحية فإذا هي تصبح جناة وسعادة وروحاً ومادة وحياة وقوة ومدنية واجتماعاً وحكومة 
ساطري ، وشرع إهلي دين سائغ معقول كله حكمة وبداهة إزاء أوهام وخرافات وأ. وسياسة 

ووحي مساوي إزاء أقيسة وجتارب إنسانية وتشريع بشري ، ومدنية فاضلة قوية البنيان حمكمة 
األساس ، يسود فيها روح التقوى والعفاف واألمانة ، وتقدر فيها األخالق الفاضلة فوق 

التقوى ، املال واجلاه ، والروح فوق املظاهر اجلوفاء ، يتساوى الناس فال يتفاضلون إال ب
ويهتم الناس باآلخرة فتصبح النفوس مطمئنة والقلوب خاشعة ، ويقل التنافس يف أسباب هذه 
احلياة والتكالب على حطام الدنيا ، ويقل التباغض والتشاحن ، كل ذلك إزاء مدنية صاخبة 

وي مضطربة متناحرة متداعية البنيان متزلزلة األركان ، يظلم الكبري فيها الصغري، ويأكل الق
فيها الضعيف ، ويتسابقون يف اللهو والفجور ، يتنافسون ف اجلاه واألموال وأسباب الترف 

والنعيم ، حىت تصبح الدنيا كلها حرباً يف حرب وتصبح املدنية جحيماً على أهلها ، 
حكومة عادلة تساوي  }عونَ ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب الْأَدنى دونَ الْعذَاِب الْأَكْبِر لَعلَّهم يرِج{

بني رعيتها وتأخذ للضعيف من القوي ، وحترس للناس أخالقهم كما حترس هلم بيوم 
وأمواهلم ، وحتفظ عليهم دماءهم وأعراضهم ، خيارهم أمراؤهم ، وأزهدهم يف العيش 
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ى أملكهم ألسبابه وأقدرهم عليه ، إزاء حكومة عم فيها اجلور والعسف ، وتواضع رجاهلا عل
اخليانة والظلم ، وتسابق أهلها يف أكل أموال الناس وهتك أعراضهم وسفك دمائهم ، 

وتفسد على الناس أخالقهم مبا تضرب هلم مثالً بأخالقها ، شرارهم أُمراؤهم وملوكهم ، 
  .تشبع دوام وكالم وجتوع رعيتهم ، وتكسى بيوم ويعرى الناس 

م ، وال يواجهون صعوبة وعنتاً يف سبيل قبول فأصبح الناس ال جيدون عائقاً عن اإلسال
اإلسالم وال يرون للجاهلية مرجحاً ومصلحة ، ويدخل الرجل يف اإلسالم فال خيسر شيئاً وال 
يفقد شيئاً وجيد برد اليقني وحالوة اإلميان وعزة اإلسالم ودولة قوية يعتز ا وأنصاراً يفدونه 

يف احلياة بعد املوت ، فصار الناس ينتقلون من بأرواحهم وأنفسهم ، ونفساً مطمئنة وثقة 
معسكر اجلاهلية إىل معسكر اإلسالم باختيارهم ، وصارت أرض اجلاهلية تنتقص من أطرافها 

  .وكلمة اإلسالم تعلو وظله ميتد ، حىت ارتفعت الفتنة وكان الدين هللا 

بل يف دولة اجلاهلية وكان تأثري هذا االنقالب عظيماً جليالً ، فكان الطريق إىل اهللا من ق
وغربة اإلسالم شاقاً عسرياً حمفوفاً باألخطار ، فأصبح اآلن سهالً يسرياً آمناً مسلوكاً ، وكان 
يصعب على اإلنسان يف الوسط اجلاهلي أن يطيع اهللا ، فصعب عليه يف الوسط اإلسالمي أن 

وم خافتة خمذولة ، يعصي اهللا ، وكانت الدعوة إىل النار باألمس ظاهرة منصورة فأصبحت الي
وكانت أسباب سخط اهللا وعصيانه مكشوفة موفورة فعادت نادرة مستورة ، وكانت الدعوة 

إىل اهللا يف أرض اهللا جرمية قد ترتكب سراً وخفية ، فأصبحت جهراً وعالنية وحرة آمنة ال 
لدين تلقى معارضة ذات بال ، وال خياف أصحاا اضطهاداً يف سبيل العقيدة وأذى يف سبيل ا

}  تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم من الطَّيباِت{ :  اجلديد 

  .وأصبح أصحاا يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، يأمرون وينهون مبعىن الكلمة 

 يشعرون ومن حيث ال صارت طباع الناس وعقوهلم تتغري وتتأثر باإلسالم من حيث
يشعرون ، كما تتأثر طبيعة اإلنسان والنبات يف فصل الربيع ، وبدأت القلوب العاصية اجلافة 
ترق وختشع وبدأت مبادئ اإلسالم وحقائقه تتسرب إىل أعماق النفوس وتغلغل يف األحشاء 
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املوازين اجلديدة ، وبدأت قيمة األشياء تتغري يف عيون الناس واملوازين القدمية تتحول وختلفها 
، وأصبحت اجلاهلية حركة رجعية كان من اجلمود والغباوة احملافظة عليها ، وصار اإلسالم 

شيئاً راقياً عصرياً كان من الظرف والكياسة االنتساب إليه والظهور مبظاهره ، وكانت األمم 
ا ال يشعر أهل بل كانت األرض تدنو رويداً رويداً إىل اإلسالم ، وال يشعر أهلها بسريهم كم

الكرة األرضية بدورام حول الشمس ، يظهر ذلك يف فلسفتهم ويف دينهم ويف أدم ويف 
مدنيتهم ، وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم ، وتنم عنه احلركة اإلصالحية اليت ظهرت 

  .فيهم حىت بعد احنطاط املسلمني 

رك منذ ذلك اليوم يف جاء اإلسالم بالتوحيد ونعى على الوثنية والشرك ، فهان الش
عيون أهله وصغر ، وصار أهله خيجلون منه ويتربؤون منه وال يقرون به ، بعدما كانوا 

جيتهدون يف إظهاره ويستميتون يف الدفاع عنه ، وأصبح أهل كل دين يؤولون ما يف نظامهم 
الديين من شرك أو مظاهر شرك ووثنية ورسومها وتقاليدها ويلوون بذلك ألسنتهم ، 

  .تهدون يف التعبري عنه وشرحه مبا يقرب إىل التوحيد اإلسالمي ويشبهه وجي

من . ظهر بني النصارى نزعات يظهر فيها أثر اإلسالم : (( يقول األستاذ أمحد أمني 
ذلك أنه يف القرن الثامن امليالدي أي يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ظهرت يف سبتمانيا 

(SePtimania) )183(دعو إىل إنكار االعتراف أمام القسس ، وأن ليس للقسس  حركة ت
حق يف ذلك ، وأن يضرع اإلنسان إىل اهللا وحده يف غفران ما ارتكب من إمث ، واإلسالم 

  )) .ليس له قسيسون ورهبان وأحبار ، فطبيعي أن ال يكون فيه اعتراف 

 (Iconoclasts)وكذلك كانت حركة تدعو إىل حتطيم الصور والتماثيل الدينية 

ذلك أنه يف القرن الثامن والتاسع للميالد أو القرن الثالث والرابع اهلجري ، ظهر مذهب 
الثالث أمراً " ليو"نصراين يرفض تقديس الصور والتماثيل ،فقد أصدر اإلمرباطور الروماين 

 م يعد اإلتيان ذا 730 م حيرم فيه تقديس الصور والتماثيل ، وأمراً آخر سنة 726سنة 
                                                   

  سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر األبيض المتوسط   )183(
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 الرابع ، على حني كان البابا جرجيوري الثاين وة ، وكذلك كان قسطنطني اخلامس وليوثني
والثالث وجرمانيوس بطريرك القسطنطينية واإلمرباطورة إيريين من مؤيدي عبادة الصور ، 

وجرى بني الطائفتني نزاع شديد ال حمل لتفصيله ، وكل ما نريد أن نذكره أن بعض املؤرخني 
إن :  إىل نبذ الصور والتماثيل كانت متأثرة باإلسالم ، ويقولون يذكرون أن الدعوة

 م وحول 828الذي عني سنة (     أسقف تورين (Claadius)كلوديوس  
والذي كان حيرق الصور والصلبان وينهى عن عبادا يف أسقفيته ، ولد وريب يف )هـ213

 ، روى البخاري ومسلم عن وكراهية اإلسالم للتماثيل والصور معروفة. األندلس اإلسالمي 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفر ، وقد سترت : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يا عائشة أشد الناس : سهوة يل بقرام فيه متاثيل ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه ، وقال 
دة أو فقطعناه فجعلنا منه وسا: قالت .عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا 

  .واألحاديث يف هذا الباب مستفيضة )) ن )184(وساديت

 شرحت عقيدة التثليث مبا يقرب من )185(وكذلك وجدت طائفة من النصارى
   .)186(الوحدانية وأنكرت ألوهية املسيح عليه السالم

وميكن ملن يطالع تاريخ أوربا الديين وتاريخ الكنسية النصرانية أن يلتمس تأثري اإلسالم 
" لوثر "لي يف نزعات املصلحني والثائرين على النظام األسقفي السائد ، أما دعوة العق

 أبرز مظهر للتأثُّر باإلسالم وبعض عقائده - على ِعالَّا–اإلصالحية الكبرية ، فقد كانت 
  . كما اعترف املؤرخون 

اعها وترى كذلك تأثري للعقلية اإلسالمية والشريعة اإلسالمية يف أخالق األمم اجتم
 تراه وتلمسه يف )187(وتشريعها يف أوربا النصرانية ويف اهلند الوثنية بعد الفتح اإلسالمي

                                                   
 الستر : والقرام . النافذة بين الدارين :  السهوة  )184(
)185(  Haine's Christianity of Islam in Spain p. 116 .  
  . 165 – 164 ص 1ى اإلسالم ج ضح )186(
)187(  Influence of Islam on Indian Culture by Doctor Tara Chand .  
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االجتاه إىل التوحيد ونزعات االحترام للمرأة وحقوقها واالعتراف مببدأ املساواة بني طبقات 
  .البشر ، إىل غري ذلك مما سبق إليه اإلسالم وامتازت به شريعته ومدنيته 

سفري اهلند يف مصر سابقاً ، )k. M. panikkar ( اهلندي املعروفيقول الباحث
  :وهو يتحدث عن تأثري عقيدة التوحيد اإلسالمية يف عقلية الشعب اهلندي ودياناته 

من الواضح املقرر أن تأثري اإلسالم يف الديانة اهلندكية كان عميقاً يف هذا العهد ((
 مدينة لإلسالم ، إن قادة الفكر والدين يف هذا ، إن فكرة عبادة اهللا يف اهلنادك)اإلسالمي(

العصر وإن مسوا آهلتهم بأمساء شىت قد دعوا إىل عبادة اهللا ، وصرحوا بإن اإلله واحد ، وهو 
وقد ظهر هذا التأثري يف الديانات والدعوات . يستحق العبادة ، ومنه تطلب النجاة والسعادة 

   )) .)188(كبري((  ودعوة  "Bhagti"انة اليت ظهرت يف اهلند يف العهد اإلسالمي كدي

 (Discovery of India)ويقول رئيس وزراء اهلند جواهر الل رو يف كتابه 

إن دخول الغزاة الذين جاءوا من مشال غرب اهلند ودخول اإلسالم له أمهية كبرية يف تاريخ ((
نه قد أظهر انقسام اهلند إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر يف اتمع اهلندوكي ، إ

الطبقات واللمس املنبوذ ، وحب االعتزال عن العامل الذي كانت تعيش فيه اهلند ، إن نظرية 
األخوة اإلسالمية واملساواة اليت كان املسلمون يؤمنون ا ، ويعيشون فيها ، أثرت يف أذهان 

ن حرم عليهم اتمع اهلندوس تأثرياً عميقاً ، وكان أكثر خضوعاً هلذا التأثري البؤساء الذي
  )) .اهلندي املساواة والتمتع باحلقوق اإلنسانية 

احلضارة اهلندية "  يف كتابه (N. C. Mehta)ويقول كاتب عصري فاضل وهو 
   :  (Indian Civilization and Islam)" واإلسالم 

غشى إن اإلسالم قد محل إىل اهلند مشعالً من نور قد اجنلت به الظلمات اليت كانت ت(( 
احلياة اإلنسانية يف عصر مالت فيه املدنيات القدمية إىل االحنطاط والتديل ، وأصبحت الغايات 

الفاضلة معتقدات فكرية ، لقد كانت فتوح اإلسالم يف عامل األفكار أوسع وأعظم منها يف 
                                                   

)188(  A Survey of Indian . History p . 132 .  
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حقل السياسة ، شأنه يف األقطار األخرى ، لقد كان من سوء احلظ أن ظل تاريخ اإلسالم يف 
مرتبطاً باحلكومة ، فبقيت حقيقة اإلسالم يف حجاب ، وبقيت هباته ) اهلندي(ذا القطر ه

  )) .وأياديه اجلميلة خمتفية عن األنظار 

وال يستطيع دين من األديان ومدنية من املدنيات تعيش يف العامل املتمدن املعمور أن 
  .تدعي أا مل تتأثر باإلسالم واملسلمني يف قليل وال كثري 

   (The Making of Humanity)يف كتابه  (Robert Briffault) وليق

ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إال وللحضارة اإلسالمية فيها فضل كبري وآثار (( 
   )) .)189(حامسة هلا تأثري كبري

  :ويقول يف موضع آخر 

ت أوربا إىل هي اليت أعاد) اليت يرجع فيها الفضل إىل العرب(مل تكن العلوم الطبيعية ((
احلياة ولكن احلضارة اإلسالمية قد أثرت يف حياة أوربا تأثريات كبرية ومتنوعة منذ أرسلت 

   )) .)190(أشعتها األوىل إىل أوربا

فلو جرت األمور هكذا ومتتعت األمم اإلنسانية بقيادة اجلماعة اليت خلقت بقيادا 
لكان للعامل اإلنساين تاريخ غري التاريخ وأعطيت القوس باريها ، وجرت املياه إىل جماريها ، 

الذي نقرؤه حافالً بالزالزل والنكبات ناطقاً بطول بالء اإلنسانية وحمنها ، لكان له تاريخ جميد 
مجيل يغتبط به كل إنسان ويقر عيناً ، ولكن جرت األقدار بغري ذلك ، وبدأ االحنطاط يف 

    .    املسلمني أنفسهم 
 

  

                                                   
)189(  p . 190 . 
)190(  p. 202 . 
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  الفصل الثاني

  طاط في الحياة اإلسالمية االنح

  

  الحد الفاصل بين العصرين

أمران ال حيدد هلما وقت بدقة ، النوم يف حياة الفرد ، واالحنطاط : (( قال أحد األدباء 
إنه حلق يف قضية أكثر األمم ، ولكن )) يف حياة األمة ، فال يشعر ما إال إذا غلبا واستوليا 

ة اإلسالمية أوضح منه يف حياة األمم األخرى ، ولو أردنا بدأ التدلّي واالحنطاط يف حياة األم
أن نضع إصبعنا على احلد الفاصل بني الكمال والزوال لوضعنا على ذلك اخلط التارخيي 

  .الذي يفصل بني اخلالفة الراشدة وامللوكية العربية أو ملوكية املسلمني 

  

  نظرة في أسباب نهضة اإلسالم

 بيد الرجال الذين كان كل فرد - والعاملية بالواسطة-كان زمام القيادة اإلسالمية
منهم معجزة جليلة حملمد صلى اهللا عليه وسلم ، إمياناً وعقيدة وعمالً وخلقاً وتربية وذيباً 

وتزكية نفس ومسو سرية ، وكماالً واعتداالً ، لقد صاغهم النيب صلى اهللا عليه وسلم صوغاً ، 
دوا ال يشبهون أنفسهم إال يف األجسام ال يف امليول وصبهم يف قالب اإلسالم صباً ، فعا

والرتعات ، وال يف الرغبات واألهواء ، ولو دقق مدقق ملا رأى يف سريم وأخالقهم مأخذاً 
جاهلياً ينايف روح اإلسالم والنفسية اإلسالمية ، ولو متثل اإلسالم بشراً ملا زاد على أن يكون 

ملة وأقيسة تامة للدين والدنيا واجلمع بينهما ، فكانوا كأحدهم ، وكانوا كما قلنا أمثلة كا
أئمة يصلون بالناس ، وقضاة يفصلون قضاياهم ، وحيكمون بينهم بالعدل والعلم ، وأمنة 

ألموال املسلمني وخزنتهم ، وقواداً يقودون اجليوش وحيسنون تدبري احلروب ، وأمراء 
ويقيمون حدود اهللا ، وكان الواحد منهم يباشرون إدارة البالد ويشرفون على أمور اململكة 
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يف آن واحد تقياً زاهداً وبطالً جماهداً ، وقاضياً فهماً ، وفقيهاً جمتهداً وأمرياً حازماً وسياسياً 
حمنكاً ، فكان الدين والسياسة يتمثالن يف شخص واحد وهو شخص اخلليفة وأمري املؤمنني ، 

 هذه املدرسة ، املدرسة النبوية ، أم املسجد  يف- إن صح التعبري-حوله مجاعة ممن خترجوا
النبوي ، أفرغوا يف قالب واحد حيملون روحاً واحدة ، وتلقوا تربية واحدة ، يستشريهم 

اخلليفة ويستعني م ، فال يقطع أمراً ذا بال حىت يشهدوه فسرت روحهم يف املدنية ونظام 
هلم ورغبام يف املدنية وظهرت احلكم وحياة الناس واجتماعهم وأخالقهم ، وانعكست ميو

خصائصهم فيها ، فال عداء بني الروح واملادة وال صراع بني الدين والسياسة وال تفريق بني 
الدين والدنيا ، وال جتاذب بني املصاحل واملبادئ وال تزاحم بني األغراض واألخالق ، وال 

  .تناحر بني الطبقات ، وال تنافس يف الشهوات 

  

  إلسالمية شروط الزعامة ا

إن الزعامة اإلسالمية تقتضي صفات دقيقة ، واسعة جداً نستطيع أن جنمعها يف كلمتني  
، فهاتان كلمتان خفيفتان بسيطتان ، ولكنهما كلمتان جامعتان " االجتهاد"و " اجلهاد "

  .عامرتان باملعاين الكثرية 

  

  الجهاد

 ، وأكرب وطر للمسلم طاعة أما اجلهاد فهو بذل الوسع وغاية اجلهد لنيل أكرب مطلوب
اهللا ورضوانه واخلضوع حلكمه واإلسالم ألوامره ، وذلك حيتاج إىل جهاد طويل شاق ضد 

كل ما يزاحم ذلك من عقيدة وتربية وأخالق وأغراض وهوى وكل من ينافس يف حكم اهللا 
فيذ وعبادته من آهلة يف األنفس واآلفاق ، فإذا حصل ذلك للمسلم وجب عليه أن جياهد لتن

حكم اهللا وأوامره يف العامل حوله وعلى بين جنسه ، فريضة من اهللا وشفقة على خلق اهللا ، 
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الفتنة " وألن الطاعة االنفرادية قد تصعب ومتتنع أحياناً بغري ذلك ، وذلك ما يسميه القرآن 
ه ومعلوم أن العامل كله مبا فيه من مجاد ونبات وحيوان وإنسان خاضع ملشيئة اهللا وأحكام" 

كَرهاً وِإلَيِه ولَه أَسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعاً و{التكوينية وقوانينه الطبيعية
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض والشمس والْقَمر { }يرجعونَ

الُ والِْجبو ومجالنوذَابِه الْعلَيع قح كَِثرياِس والن نم كَِثريو ابوالدو رجفيتعني أن  }  الش
جهاد املسلم إمنا هو لتنفيذ شريعته اليت جاء ا األنبياء ، وإعالء كلمته ونفاذ أحكامه ، فال 

 له أنواع وأشكال ال حكم إال هللا وال أمر إال له ، وهذا اجلهاد مستمر ماض إىل يوم القيامة ،
يأيت عليها احلصر ، منها القتال ، وقد يكون أشرف أنواعه وغايته أن ال تبقى يف الدنيا قوتان 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين {متساويتان متنافستان تتجاذبان األهواء واألنفس 
  .} كُلُّه ِللّه

أن يكون اإلنسان عارفاً باإلسالم الذي جياهد ألجله ومن مقتضيات هذا اجلهاد 
وبالكفر واجلاهلية اليت جياهد ضدها ، يعرف اإلسالم معرفة صحيحة ويعرف الكفر واجلاهلية 

معرفة دقيقة ، فال ختدعه املظاهر وال تغره األلوان وال تعزه األلوان ، وقد قال عمر بن 
روة عروة من نشأ يف اإلسالم ومل يعرف إمنا ينقض اإلسالم ع: اخلطاب رضي اهللا عنه 

وال جيب على كل مسلم أن تكون معرفته دقيقة بالكفر واجلاهلية ومظاهرمها . اجلاهلية 
ولكن على من يتزعم اإلسالم ويتوىل قيادة اجليش اإلسالمي ضد . وأشكاهلما وألواما 

  .مة املسلمني وأوساطهم الكفر واجلاهلية ، أن تكون معرفته بالكفر واجلاهلية فوق معرفة عا

كذلك جيب أن يكون استعدادهم كامالً وقوم تامة ، يقارعون احلديد باحلديد بل 
بأقوى من احلديد ، ويقابلون الريح باإلعصار ، ويواجهون الكفر وأهله بكل ما يقدرون عليه 

لعصر ، ، وبكل ما امتدت إليه يدهم ، وبكل ما اكتشفه اإلنسان ووصل إليه العلم يف ذلك ا
وأَِعدواْ لَهم ما {: من سالح وجهاز واستعداد حريب ، ال يقصرون يف ذلك وال يعجزون 

كُمودعاللِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخبِمن رٍة ون قُوم متطَعتاس{ .  
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  االجتهاد    

راً على القضاء الصحيح يف أما االجتهاد فنريد به أن يكون من يرأس املسلمني قاد
النوازل احلوادث اليت تعرض يف حياة املسلمني ويف العامل ويف األمم اليت حيكمها ، ويف املسائل 
اليت تفاجئ وتتجدد ، واليت ال يستقصيها فقه مدون ومذهب مأثور وفتاوى مؤلفة ، ويكون 

ل التشريع وقوة عنده من معرفة روح اإلسالم وفهم أسرار الشريعة واالطالع على أصو
  . ما حيل به هذه املشاكل ويرشد األمة يف الغمة - انفراداً أو اجتماعاً–االستنباط 

ويكون عنده من الذكاء والنشاط واجلد والعلم ما يستخدم به ما خلق اهللا يف هذا 
الكون من قوى طبيعية ، وما بث يف األرض وحتت األرض من خريات ومنابع ثروة وقوة ، 

ملصلحة اإلسالم بدل أن يستخدمها أهل الباطل ألهوائهم ، ويتخذوها وسيلة وأن يسخرها 
  .للعلو يف األرض ، ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه واإلفساد يف األرض 

  

  انتقال اإلمامة من األكفاء إلى غير األكفاء

ولكن من األسف ومن سوء حظ العامل البشري أن توىل هذا املنصب اخلطري رجال مل 
ا له أكفاء ، ومل يعدوا له عدة ، ومل يأخذوا له أهبة ، ومل يتلقوا تربية دينية وخلقية كما يكونو

تلقى األولون وكثريون يف عصرهم وجيلهم ، ومل يسيغوا تعاليم اإلسالم إساغة تليق بقيادة 
ة األمة اإلسالمية واالضطالع بزعامتها ، ومل تنق رؤوسهم وال نفوسهم من بقايا التربية القدمي

، ومل يكن عندهم من روح اجلهاد يف سبيل اإلسالم ومن قوة االجتهاد يف املسائل الدينية 
 وهذا احلكم عام يشمل خلفاء بين -والدنيوية ما جيعلهم يضطلعون بأعباء اخلالفة اإلسالمية

  )  .هـ101م (أمية وبين العباس ، حاشا اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
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  إلسالميةتحريفات الحياة ا

فظهر من ذلك ثلمات يف ردم اإلسالم مل تسد إىل اآلن ، ووقعت حتريفات يف احلياة 
  .اإلسالمية

  

  فصل الدين عن السياسة

وقع فصل بني الدين والسياسة عملياً ، فإن هؤالء مل يكونوا من العلم والدين مبكان 
 إذا -سياسة ، واستعانوايستغنون به عن غريهم من العلماء وأهل الدين فاستبدوا باحلكم وال

 بالفقهاء ورجال الدين كمشريين متخصصني ، واستخدموهم يف -أرادوا واقتضت املصاحل
مصاحلهم واستغنوا عنهم إذا شاؤوا ، وعصروهم مىت شاءوا ، فتحررت السياسة من رقابة 

الدين ، وأصبحت قيصرية أو كسروية مستبدة ، وملكاً عضوضاً ، وأصبحت السياسة 
ئج حبله على غاربه ، وأصبح رجال الدين والعلم بني معرضة للخالفة وخارج كجمل ها

عليها ، وحائد منعزل اشتغل خباصة نفسه وأغمض العني عما يقع وجيري حوله ، يائساً من 
اإلصالح ، ومنتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما يرى وال ميلك من األمر شيئاً ، ومتعاون مع 

خصية ، ولكلٍّ ما نوى ، وحينئذ انفصل الدين والسياسة ، وعادا احلكومة ملصلحة دينية أو ش
كما كانا قبل عهد اخلالفة الراشدة أصبح الدين مقصوص اجلناح مكتوف األيدي ، 

وأصبحت السياسة مطلقة اليد حرة التصرف نافذة الكلمة صاحبة األمر والنهي ، ومن مثَّ 
دنيا طبقة متميزة ، والشقة بينهما شاسعة أصبح رجال العلم والدين طبقة متميزة ، ورجال ال

  .، ويف بعض األحيان بينهما عداء وتنافس 

  

  النزعات الجاهلية في رجال الحكومة     
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ومل يكن رجال احلكومة حىت اخللفاء أمثلة كاملة يف الدين واألخالق ، بل كان يف كثري 
 العامة واالجتماع ، منهم عروق للجاهلية ونزعاا ، فسرت روحهم ونفسيتهم يف احلياة

وأصبحوا أسوة للناس يف أخالقهم وعوائدهم وميوهلم ، وزالت رقابة الدين واألخالق 
وارتفعت احلسبة وفقدت حركة األمر املعروف والنهي عن املنكر سلطاا ، ألا ال تستند إىل 

واعي إىل قوة وال حتميها حكومة ، وإمنا يقوم ا متطوعون ال قوة لديهم وال عقاب ، والد
خالفها متوافرة قوية ، فتنفست اجلاهلية يف بالد اإلسالم ورفعت رأسها ، وأخلد الناس إىل 

الترف والنعيم وإىل املالهي واملالعب ، وانغمسوا يف امللذات والشهوات واستهتروا استهتاراً 
ة إىل ، ونظرة يف كتاب األغاين وكتاب احليوان للجاحظ تريك ما كان هنالك من رغبة جاحم

اللهو ، وافت على املالهي وامللذات ، ومة للجياة الدنيا وأسباا ، وذه السرية ، وذه 
األخالق املنحطة ، ومع هذا االماك يف املالهي ال تستطيع أمة أ تؤدي رسالة اإلسالم ، وأن 

والدين ، وأن تقوم يف الدنيا مقام خلفاء األنبياء ، وتذكر باهللا واآلخرة وحتض على التقوى 
سنةَ {: تكون أسوة للناس يف أخالقها ، بل ال تستطيع أن تتمتع باحلياة واحلرية زمناً طويالً 

   .}اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديالً 

  

  سوء تمثيلهم لإلسالم 

فسهم وسياستهم فقط ، ال ميثلون وكان هؤالء يف كل ما يأتون ويذرون ممثلني ألن
اإلسالم ، وال سياسته الشرعية ، ال قانونه احلريب ، وال نظامه املدين ، وال تعاليمه األخالقية 
. إال يف النادر ففقدت رسالة اإلسالم تأثريها وقوا يف قلوب غري املسلمني وضعفت ثقتهم به 

البشرية بدأت تشك يف صدق القائمني  بدأ اإلسالم باالحنطاط ، ألن -ويف لفظ مؤرخ أوريب
  .بتمثيل الديانة اجلديدة 
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  قلة االحتفال بالعلوم العملية المفيدة

املفكرين منهم مل يعتنوا بالعلوم الطبيعية التجريبية والعلوم العملية املثمرة إن العلماء 
نان وما هي إال املفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة اإلهلية اليت تلقوها من اليو

وثنيتهم القومية اليت ترمجوها يف لغتهم الفلسفية ، وأضفوا عليها لباساً من الفن ، وما هي إال 
ظنون وختمينات وطالسم لفظية ال حقيقة هلا وال معىن ، وقد أغىن اهللا املسلمني عنها وكفاهم 

 وما يتعلق ا أشبه هذا البحث والتنقيب ، وعملية جتزئة وحتليل يف مسائل ذات اهللا وصفاته
بالتحليل الكيمياوي مبا أنزل إليهم بينات من اهلدى والفرقان وجعلهم على نور من رم ، 

ولكن املسلمني مل يشكروا هذه النعمة العظيمة ، وظلوا قروناً طويلة جياهدون من هذه العلوم 
دي نفعاً وال واملباحث يف غري جهاد ، ويضيعون ذكاءهم يف مباحث فلسفية وكالمية ال جت

تأيت بنتيجة ، وليس هلا دعوة يف الدنيا واآلخرة ، وتشاغلوا ا عن علوم واختبارات تسخر 
هلم قوى الطبيعة ويسخروا ملصلحة اإلسالم ، ويبسطون ا سيطرة اإلسالم املادية والروحية 

  .على العامل كله 

وجود ، وبذلوا وكذلك اشتغلوا مبباحث الروح وفلسفة اإلشراق ومسائل وحدة ال
  .فيها قسطاً كبرياً من أوقام وجهودهم وذكائهم 

أما ما وصل إليه املسلون يف العلوم الطبيعية والتجريبية، فإنه وإن كان أرقى من 
العصور السابقة وأكثر ثروة يف العلم واالختبار ، إال أنه ال يتناسب مع فتوحهم الواسعة يف 

املدة الطويلة اليت متتعوا ا يف التاريخ ، ومل يظهر فيها من دوائر علمية أخرى ، وال يتالءم مع 
  .النوابغ والعبقريني مثل ما ظهر يف موضوعات أخرى 

وإن ما خلفوه من كتب يف الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية ، وإن ما كانت 
ذه املكتبة اهلائلة مما استفادت به أوربا يف ضتنا وأقرت بقيمتها ، إال أا تتضاءل جداً أمام ه

الزاخرة اليت أنتجتها أوربا يف القرنني السابع عشر والثامن عشر فقط ، فمهما افتخرنا بآثار 
علماء األندلس وحكماء الشرق ، فإا ال تعد شيئاً جبانب اإلنتاج الغريب الضخم يف العلم 
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اإلبداع وال يف االبتكار ، واحلكمة والتجربة واالختبار ، ال يف الكمية وال يف الكيفية ، وال يف 
وال يف التدقيق العلمي وال يف اإلتقان الفين ، وإذا أرادت أن تعرف مقدار عناية الشرق 

اإلسالمي بالناحية الروحية ونسبتها إىل الناحية العلمية والتجريبية فقارن بني كتاب الفتوحات 
كمة ، تر فرقاً هائالً يف املكية للشيخ ابن عريب مثالً وبني أكرب كتاب يف الطبيعيات واحل

ضخامة املادة والعناية باملوضوع واجلهاد يف سبيله ، وبذلك تعرف ذوق الشرق الغالب 
  .عليه 

  

  الضالالت والبدع 

وكاد حيجب توحيد اإلسالم النقي حجب من الشرك واجلهل والضاللة ، وطرأت على 
 وشغلتهم عن الدين الصحيح ، وعن النظام الديين بدع شغلت مكاناً واسعاً من حياة املسلمني

الدنيا وميزة املسلمني بني أمم األرض وفضلهم إمنا هو من هذا الدين الذي جاء به حممد صلى 
اهللا عليه وسلم ، وميزة هذا الدين وإعجازه يف صحته وحفظه ، ألنه ميتاز بأنه وحي اهللا 

فإذا عملت فيه عقول }  حِميٍد تِرتيلٌ من حِكيٍم {وشريعته ووضعه املعجز وشرعه احلكيم  
الناس ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم مل يكن له على األديان اليت حرفها أهلها ، والنظم 

اليت نسجتها أيدي الناس إال مبقدار ما فيه من الوحي احملفوظ والعلم املعصوم ، ومل يكن 
  . العقول وينجذب إليه الناس ضامناً لسعادة الدنيا واآلخرة ، ومل يكن حقيقاً بأن ختضع له

  

  

  

  إنكار الدين على المسلمين وإهابته بهم                
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وال يغربن عن البال أن الدين مل يزل طول هذه املدة حياً حمفوظاً من التحريف والتبديل 
، مهيباً باملسلمني ناعياً عليهم احنرافهم عن طريقه ، ومل يزل مناره عالياً وضوءه مشرقاً 

}هي ِديِهمهيوِر ِبِإذِْنِه واِت ِإلَى النِن الظُّلُمم مهِرجخيالَِم ولَ السبس هانوِرض عبِن اتم ِدي ِبِه اللّه
 ومل يزل الكتاب والسنة يبعثان يف نفوس القراء ثورة على الشرك }ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

رة على أخالق اجلاهلية وعوائدها ، وثورة على ترف والبدع ، وعلى اجلهالة والضاللة وثو
املترفني واستبداد امللوك ، ومل يزل ينهض بتأثريمها يف كل دور من أدوار التاريخ اإلسالمي ، 
ويف كل ناحية من نواحي العامل اإلسالمي رجال يقومون يف هذه األمة على طريق األنبياء ، 

ح اجلهاد ، ويفتحون هلا باب االجتهاد ، ويسعون جيددون هلا أمر دينها ، وينفخون فيها رو
إلقامة حكومة إسالمية على منهاج اخلالفة الراشدة ، فمنهم من استشهد يف هذه السبيل ، 

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا {: ومنهم من استطاع أن ميثل دوراً قصرياً يذكر باخلالفة الراشدة 
 وهم مصداق }فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديالً ما عاهدوا اللَّه علَيِه 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال : (( احلديث الشريف 
 ، فتاريخ اجلهاد والتجديد يف اإلسالم متصل ال تقطعه فترة)) من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا 

   . )191(ومشاعل اإلصالح متسلسلة بعضها من بعض مل تطفئها العواصف

  

  حسن بالء العالم اإلسالمي في القرن السادس      

 الذي بدت عليه أمارات -يف القرن السادس اهلجري من اهللا على العامل اإلسالمي
ار حفظ اهللا  بقادة كب-الضعف والشيخوخة بعد السالجقة وتوزعه ملوك وأمراء يف األحناء

م شرف اإلسالم وعزته ، وأعاد م احلياة إىل العامل اإلسالمي املنهار ، بدأت الغزوات 
 تتحدى - اليت كانت دف أوالً إىل االستيالء على األماكن املقدسة عند املسيحيني-الصليبية

                                                   
 . ي دمشق طبع ف)) رجال الفكر والدعوة في اإلسالم ((  اقرأ في هذا الموضوع كتاب المؤلف  )191(
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ة للشام ، اإلسالم واملسلمني كلهم ، ودد اجلزيرة العربية ومهد اإلسالم والدول ااور
واستوىل الصليبيون األوربيون فعالً على القدس وعلى عامة مدن الشام وقالعه ، وطمعوا يف 

مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وكانوا أكرب خطر على اإلسالم واملسلمني بعد فتنة 
الذي قارع ) هـ541م (الردة ، هنالك قيض اهللا لإلسالم عماد الدين أتابك زنكي 

 وهزمهم يف معارك كثرية وفتح الرها ، وقام بعده ولده العظيم امللك العادل نور الصليبيني
وصمم على إجالء الصليبيني من الشام واسترداد القدس ) هـ569م (الدين حممود زنكي 

للمسلمني ، ومات رمحة اهللا عليه قبل أن يكمل مهمته وخلفه يف ذلك أحد رجاله ومرشحيه 
ح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر ، وهو الرجل الذي هيأه اهللا امللك الناصر السلطان صال

هلذه املهمة العظيمة ومجع فيه من خصال احلزم والعزم واإلخالص والتجرد للغاية واحلرص 
على اجلهاد والتفاين يف سبيله وعلو اهلمة يف نصر اإلسالم وقتال أهل الكفر والبغي ، وحسن 

يانة والفتوة الفائقة واإلنسانية السامية ومكارم األخالق ما القيادة وقوة التنظيم والصالح والد
ال جيتمع إال يف أفذاذ الرجال يف العامل ، فكان بذلك معجزة من معجزات اإلسالم ودليالً على 

أن اإلسالم مل ينته دوره ومل يفقد احليوية واإلنتاج ، وقد توحد العامل اإلسالمي من بني ر 
 األوىل بعد مدة طويلة ليقاتل أوربا اليت تدفقت جيوشها واندفع الفرات وبني النيل للمرة

ملوكها وأمراؤها وقوادها الكبار ليهامجوا العامل اإلسالمي ، وقد اجتمع حتت لواء صالح 
الدين للجهاد أجناس كثرية من املسلمني مل جتتمع قبل ، والتهبت شعلة اجلهاد والغرية 

صالح الدين للجهاد كل ما وصل إليه العامل اإلسالمي اإلسالمية بعد مدة طويلة ، واستخدم 
من العلم واالختراع وصناعة احلرب يومئذ ، هو كل ما أويت من الذكاء والصرب والتفكري 

هزمية منكرة وكسر شوكتهم وفتح القدس يف العام ) هـ583(وهزم الصليبيني يف حطني عام 
فقط ، ألقت أوربا أفالذ " صور" نفسه واستوىل على فلسطني هلا واحنصر الصليبيون يف 

أكبادها ، وجاءت حبدها وحديدها واجتمعت جيوشها الكثيفة حتت قيادة القائد الكبري 
 ملك انكلترا وكانت احلرب بني الصليبيني واملسلمني سجاالً حىت  Richardرتشارد 
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ن وجال معظم الغزاة الصليبيني ع)  املسيحي1192 سبتمرب 2(هـ 588وقعت اهلدنة سنة 
  .فلسطني ورجع رتشارد إىل ملكه ، وبعد ذلك بسنة استأثر اهللا بصالح الدين 

 على  Stanley Lave peopleوحيسن بنا أن ننقل هنا ما علق املؤرخ االنكليزي 
هذه اهلدنة يف كتابه عن صالح الدين ، وبه نستطيع أن نعرف قوة العامل اإلسالمي ووحدته 

  :حتت قيادة صالح الدين 

 احلرب املقدسة اليت استمرت مخسة أعوام ، لقد كان املسلمون قبل انتصارهم يف انتهت(( 
م وال ميلكون قرياطاً من األرض غريب ر األردن ، أما يف 1187معركة حطني يف يوليه سنة 

م ملا وقع الصلح يف الرملة فقد ملكوا البالد كلها إال سلسلة ضيقة متتد 1192سبتمرب سنة 
ان املسيحيون ال يزالون ميلكوا ، ومل تكن هذه اهلدنة مما خيجل هلا صالح من صور إىل يافا ك

الدين ويتأسف ، لقد بقي معظم ما فتحه الصليبيون يف حوزة اإلفرنج ، ولكن كانت النتيجة 
فقد زحفت أوربا كلها إىل األرض املقدسة . تافهة جداً بالنسبة إىل خسائر األموال والنفوس 

 للغزو الصلييب ، وبذل القيصر فريدرك وملوك انكلترا وفرنسا وصقلية ملا استفزها البابا
وليوبولد النمساوي والدوق الربجندي والكونت الفالندري مئات من النبالء واملشاهري 

وأمراء الشعوب املسيحية وملك حكومة القدس املسيحية وملوك احلكومات النصرانية يف 
بتار وأبطاهلا ، لقد بذل هؤالء كلهم كل ما يف فلسطني وفرسان طبقة الداوية وطبقة اإلس

وسعهم لالستيالء على القدس ولتزدهر احلكومة املسيحية اليت كانت مركزها القدس ، واليت 
ولكن ماذا كان مصري هذه اجلهود كلها ؟ مات القيصر فريدرك يف . أشرفت على االنقراض 

ن كثري من زمالئهم األمراء والنبالء هذه املدة ، ورجع ملوك انكلترا وفرنسا إىل بالدهم ودف
يف أرض إيليا وبقي القدس يف حوزة صالح الدين ، كما كان ، ومل يكن من حظ املسيحيني 

  .إال إمارة عكة الصغرية على الساحل 

لقد وقف العامل املسيحي وقفة رجل واحد إزاء املسلمني ، ولكنه مل يستطع أن يزحزح 
صالح الدين قد أعياه اجلهاد الطويل واملتاعب العظيمة صالح الدين عن مكانه ، كان جيش 
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، وقد ظل أعواماً طواالً مرابطاً مناضالً مكافحاً عدواً قوياً جداً لكن مل يسمع من جندي 
أم مل يتأخروا يوماً يف احلضور ومل يضنوا قط بالنفائس والنفوس كلما . واحد أنني أو شكاة

زهم للقتال ، ورمبا شكا أحد األمراء التابعني له يف دعاهم صالح الدين للجهاد وكلما استف
بعض أودية دجلة البعيدة من هذه النجدة اليت ال تكاد تنتهي ولكن قدموا بعوثهم وحضروا 

وقد قاتل اجليش املوصلي بكل بطولة ومحاسة يف . جليوشهم لنصرة السلطان كلما طلبوا 
يه املدد من جيوش مصر والعراق حرب أرسوف األخرية وكان السلطان واثقاً بأنه سيأت

وكان التركمان والعرب واملصريون مسلمني . وكذلك من جيش الشام الشمايل واملركزي 
وخدمة أوفياء للسلطان وحضروا كالعبيد كلما طلبهم السلطان وقد مزج السلطان هذه 

ومية وما بني العناصر املختلفة مزجاً غريباً وألف بينهم رغم ما فيها من اختالف يف اجلنس والق
وقد عاىن السلطان . أفرادها من خالفات داخلية ومنافسات قبلية فكانوا كاجلسد الواحد 

بعض الصعوبة يف توحيد هذه األجناس ، وقد ظهرت يف بعض املناسبات بوادر اخلالف فقد 
مترد اجليش يف يافا مرة ، ولكن رغم ذلك كله بقيت هذه األمم املختلفة األجناس إىل خريف 

 م العام 1187 م خاضعة ألمر السلطان وظلت جتاهد يف سبيل اهللا من سنة 1192ة سن
الذي طلبها فيه صالح الدين للجهاد ، ويف خالل هذه املدة الطويلة مل يسجل التاريخ حادثة 
عصت فيها مقاطعة أو ثارت فيها دولة تابعة أو رئيس من الرؤساء ، وكانت اآلمال الكبرية 

 ومثابرم تعي الراسخني يف الوفاء واجلن األقوياء ، إمنا علمنا قريباً من اليت عقدت بنصيحتهم
أقربائه يف العراق ثار عليه ، ولكن السلطان من عليه بالعفو ، وهدأ الرجل ، وبذلك يعلم ما 
كان للسلطان من نفوذ غريب يف دولته ورعيته ، وانتهت احلرب اليت استمرت مخسة أعوام 

عبها والسلطان هو امللك الوحيد من جبال الكرد إىل صحراء النوبة ، وانتهت حمنها ومتا
وكان ملك بالد الكرد ملك آرمينيا وسلطان قونية وقيصر قسطنطينية وراء هذه احلدود 
حيرصون على صداقة صالح الدين ومساعدته ، وما قبل صالح الدين أن يكون عليه منة 

  . حضروا لتهنئته ألحد من هؤالء ، ومل حيضروا قط لنجدته إمنا
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وكان صالح الدين بطل هذه املعركة ومركز هذه الدائرة ، وكان أخوه العادل هو 
الشخصية الثانية اليت ظهرت على مسرح القتال ، وال نعرف أحداً من القواد واألمراء 

استوىل عليه ، وكان عنده جملس حريب يستشريه يف أمور احلرب ، وقد وقع نادراً أن غلب 
لس اخلاطئ على رأي السلطان الصحيح ، كما كان أمام صور وعكة ، ولكن مل رأي هذا ا

يكن أحد من أعضاء هذا الس مستأثراً به دون غريه ، لقد كان اإلخوة واألبناء ، وأبناء 
اإلخوان ، والزمالء القدماء ، والوالة اجلدد ، والعقالء ، والقضاة األذكياء ، واملعتمدون 

عصبون ، والوعاظ ، والعلماء كلهم متفقني على اجلهاد ، وقاتلوا حتت لوائه األوفياء ، واملت
جنباً جبنب ، وخدموه بكل ما عندهم من قوة وكفاية ونصيحة ، وكان كل يعلم أن صالح 

الدين سيد اجلميع وأمريهم ، وكان قلب واحد وإرادة واحدة تسيطر عليهم يف أزمات 
)) هو قلب صالح الدين القوي وإرادته احلديدية خمتلفة وساعات عصيبة وحروب طاحنة ، 

  . اهـ 

  

  فقر القيادة في العالم اإلسالمي بعد صالح الدين

مات صالح الدين بعدما قضى مهمته إىل حد بعيد ، واجنلى اخلطر القريب العاجل 
الذي كان يهدد كيان اإلسالم ومركزه ، وتراجع سيل الصليبيني وقد تعلموا دروساً مفيدة 

ا جوانب الضعف والقوة يف كلتا اجلبهتني ، رجعوا ليستعدوا للصليبية اجلديدة يف ودرسو
القرن التاسع عشر املسيحي ، وعاد املسلمون إىل سريم األوىل من انقسام وتنافس ، 

وتطاحن وغفلة ، ومل يرزق العامل اإلسالمي بعد ذلك قائداً خملصاً لإلسالم ، مؤثراً ملصلحته 
اً للجهاد ، حمبباً جتتمع حوله القلوب مثل صالح الدين الذي استطاع على هواه ، متجرد

حبول اهللا وقوته ومبواهبه العظيمة أن يدحر أوربا كلها ، وحيفظ لإلسالم ملكه وشرفه ، وعم 
  .الحنطاط يف العامل اإلسالمي واستفحل مع األيام 



135 

  

  نتائج القرون المنحلة 

طاط أيضاً ، ويظهر من امللوك والفاحتني أفراد وظلت خلية اإلسالم تعمل يف أدوار االحن
هم أمنوذج الصحابة والسلف الصاحل يف سريم وأخالقهم ، يف دينهم وتقواهم ، وينهض يف 

  .العامل اإلسالمي رجال يتجمل التاريخ بذكرهم 

 أقرب إىل طريق - رغم احنرافهم عن سريم األوىل وطريقهم املثايل-وكان املسلمون
طوع هللا من األمم اجلاهلية املعاصرة هلم ، وكان وجودهم ودولتهم أكرب عائق األنبياء وأ

للجاهلية يف انتشارها وازدهارها ، وكانوا رغم نقائصهم أكرب قوة يف العامل اا الدول ، 
  .وحتسب هلا كل حساب 

  

  انهيار صرح القوة اإلسالمية

نب حىت إذا خضدت ومل تزل تضعف هذه القوة ون بدون أن يشعر بذلك األجا
 اململكة اإلسالمية –شوكة املسلمني يف القرن السابع ملا مزق التتار حكومة خوارزمشاه 

 ، فعاثت )192( وسقطت بغداد يف أيديهم زال ذلك الشبح املخيف وسقط ادار-األخرية
  .الطيور والوحش يف احلقل ، وجتاسر الناس على املسلمني وبالدهم 

 تراث املسلمني وخلفوهم يف احلكومة ، وناهيك به بؤساً وشقاء ورث التتار واملغول
لإلنسانية وخراباً للعامل أن يتوىل قيادة العامل أمة جاهلة وحشية ليس عندها دين وال علم وال 

  .ثقافة وال حضارة 

  

                                                   
 . ما ينصب في الزرع لطرد الطير والوحش :  المجدار  )192(
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  الفصل الثالث

   دور القيادة العثمانية
  

  العثمانيون على مسرح التاريخ

لعثمانيون على مسرح التاريخ ، وفتح حممد الثاين بن مراد ، يف ذلك احلني ظهر الترك ا
وهو ابن أربع وعشرين سنة القسطنطينية العظمى عاصمة الدول البيزنطية املنيعة سنة 

فتجدد رجاء اإلسالم وانبعث األمل يف نفوس املسلمني ، وكان الترك )  م1453(هـ 753
م اإلسالمية ويف استرداد قوة املسلمني وعلى رأسهم آل عثمان موضعاً للثقة يف قيادة األم

 )193(ومكانتهم يف العامل ، وكان فتحهم للقسطنطينية اليت استعصت على املسلمني مثانية قرون

دليالً على كفاءم وقوم ، وبلوغهم درجة االجتهاد يف صناعة احلرب ، وحسن قيادم 
تخدامهم ملهمتهم قوة العلم العسكرية وتفوقهم على األمم املعاصرة يف آالت احلرب واس

  .وكل ذلك ما ال غىن لألمة عنه . والعمل 

  

  تفوق محمد الفاتح في فن الحرب 

 يعرف العلوم الرياضية وحيسن تطبيقها على - كما يقول درابر-وقد كان حممد الفاتح
  الفن احلريب ، وكان قد أعد هلذا الفتح عدته ، واستفاد كل ما يف عصره من معدات حربية 

مفكرو "  يف كتابه  (Barron Carra de vaux)" كارادفور " ل البارون قا
  :يف اجلزء األول منه عند ترمجة حممد الفاتح " اإلسالم 

                                                   
ادة بــسر بــن أرطـأة ســنة       )193( ي القــسطنطينية بقـي زا األســطول العرـب رة وفــق ســنة  44 ـغ د بــن معاويــة    664 للهـج سيح ٬ وحاصــر يزـي  للـم

 . ل بعد ذلك ٬ ولم يفتحوها لمنعتها  مسيحية ٬ وحصرها العرب أربع مرات على األق672 هجرية وفق سنة 52القسطنطينية سنة 
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إن هذا الفتح مل يقيض حملمد الفاتح اتفاقاً ، وال تيسري رد ضعف دولة بيزنطية ، (( 
يستخدم له كل ما كان يف عصره بل كان هذا السلطان يدبر التدابري الالزمة له من قبل ، و

من قوة العلم ، فقد كانت املدافع حينئذ حديثة العهد باإلجياد ، فأعمل يف تركيب أضخم 
املدافع اليت ميكن تركيبها يومئذ وانتدب مهندساً جمرياً ركب مدفعاً كان وزن الكرة اليت 

ه كان يلزم هلذا إن:  كيلو جرام ، وكان مدى مرماه أكثر من ميل ، وقيل 300يرمي ا 
 رجل ليتمكنوا من سحبه ، وكان يلزم له حنو ساعتني من الزمن حلشوه ، وملا 700املدفع 

زحف حممد الفاتح لفتح القسطنطينية كان حتت قيادته ثالمثائة ألف مقاتل ، ومعه مدفعية 
 من -سفينة حربية ، وهو الذي) 120(هائلة ، وكان أسطوله احملاصر للبلدة من البحر 

 تصور سحب جانب من األسطول من الرب إىل اخلليج وأزلق على األخشاب املطلية -حيتهقر
   )).)194(سفينة أنزهلا يف البحر من جهة قاسم باشا) 70(بالشحم 

  

  مزايا الشعب التركي

وقد تفرد الشعب التركي املسلم حتت قيادة آل عثمان مبزايا اختص ا من بني 
  : ا زعامة املسلمني الشعوب اإلسالمية يومئذ واستحق

 حبكم - أنه كان شعباً ناهضاً متحمساً طموحاً فيه روح اجلهاد ، وكان سليماً-أوال
 من األدواء اخللقية واالجتماعية اليت أصابت -نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة يف احلياة

  .األمم اإلسالمية يف الشرق يف مقتلها 

احلربية اليت يقدر ا على بسط سيطرة اإلسالم املادية  أنه كان متوفراً لديه القوة - ثانيا
والروحية ، ويرد ا غاشية األمم املناوئة وعاديتها ، ويتبوأ ا قيادة العامل ، فقد بادر 

العثمانيون يف صدر دولتهم الستعمال املعدات احلربية وخصوصاً النارية منها واهتموا باملدافع 

                                                   
 .  ٬ الطبعة الثانية 220الجزء األول ٬ ص )) حاضر العالم اإلسالمي ((  من حواشي األمير شكيب ارسالن على  )194(
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 احلرب ، عنوا بفن احلرب وتنظيم اجليوش وتعبئتها حىت وأخذوا باحلديث األحدث من آالت
  .صاروا يف صناعة احلرب أئمة بغري نزاع ، واملثل الكامل والقدوة ألوربا 

أوربا ، وآسيا ، وإفريقية ، ملكوا الشرق اإلسالمي : وكانوا حيكمون يف ثالث قارات 
فيينا "  حىت بلغوا أسوار من فارس حىت مراكش ، ودوخوا آسيا الصغرى وتوغلوا يف أوربا ،

قد جعلوه حبرية عثمانية ال أثر لألجنيب ...... وكانوا سادة البحر املتوسط من غري نزاع " 
حوله وقد كتب معتمد القيصر بطرس األكرب لدى الباب العايل أن السلطان يعترب البحر 

 قبل ألوربا به حىت األسود كداره اخلاصة فال يباح دخوله ألجنيب ، وأنشأوا أسطوالً عظيماً ال
-هـ 945اجتمعت لسحقه كل من عمارات البابا والبندقية وإسبانيا والربتغال ومالطة عام 

  . ولكن مل تغن عنهم كثرم شيئاً –م 1547

وقد مجعت اإلمرباطورية العثمانية يف عهد سليمان القانوين الكبري بني السيادتني الربية 
  .الروحية والبحرية وبني السلطتني السياسية و

يف الشمال ) النهرية(بلغت حدود الدولة العثمانية على ملك سليمان الطونة والصاوة 
ونبع النيل واحمليط اهلندي يف اجلنوب وسلسلة جبال القفقاس يف الشرق وجبال أطلس يف 

  . ألف ميل مربع 400الغرب وهي مساحة تزيد على 

 مركب حريب ، وكان القسم 2000وكان األسطول العثماين مؤلفاً مما يزيد على 
الشرقي من حبر سفيد وحبر األدرياتيك ومرمرة وأزاق واألسود واألمحر وفارس يف حوزته 

  .وحتت سيطرته 

ودخل كل مدينة شهرية يف العامل القدمي ما عدا رومة يف ضمن حدود الدولة 
ر يف ذمة ملوكهم  ، وكانت أوربا كلها ترتعد منهم فرقاً ، ويدخل ملوكها الكبا)195(العثمانية

، وميسك أهل الديار عن قرع أجراس كنائسهم احتراماً للترك إذا نزلوا ا وأمر البابا أن 
  .حيتفل بعيد ، وأن تقام صلوات الشكر مدة ثالثة أيام ملا أتاه نعي حممد الفاتح 

                                                   
  281 – 280ص .  فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم  )195(
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كانوا يف شبه جزيرة البلقان حبيث .  كانوا يف أحسن مركز للقيادة العاملية - ثالثا
فون منها على آسيا وأوربا ، وكانت عاصمتهم واقعة بني البحرين األسود واألبيض ، يشر

وواصلة بني الربين آسيا وأوربا ، فكانت خري عاصمة ألكرب دولة حتكم على آسيا وأوربا 
لو كانت هناك دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح : (( وأفريقية ، حىت قال نابليون 

   )).املدن لتكون عاصمة هلا

وكانت أوربا هلا اخلطر الكبري والشأن العظيم يف املستقبل القريب ، تزخر فيها القوى 
 أن - لو وفق اهللا-احليوية وجتيش فيها صدورها عوامل الر قي ، فكان يف استطاعة الترك

يتقدموا يف ميدان العلم والعقل ويسبقوا أمم أوربا النصرانية ويصبحوا أئمة العامل يقودونه إىل 
  .حلق واهلدى قبل أن متلك أوربا زمام العامل وتقوده إىل النار والدمار ا

  انحطاط األتراك في األخالق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب 

 أخذ الترك يف االحنطاط - فضالً عن سوء حظ األتراك-املسلمنيولكن من سوء حظ 
داد امللوك وجورهم وسوء احلسد والبغضاء واستب: والتديل ودب إليهم داء األمم من قبلهم 

تربيتهم وفساد أخالقهم وخيانة األمراء وغشهم لألمة وإخالد الشعب إىل الدعة والراحة ، 
إىل غري ذلك من أخالق األمم املنحطة مما هو مبني يف كتب التاريخ التركي ، وليس هذا 

رب وتنظيم موضع تفصيله ، وكان شر ما أصيبوا به اجلمود يف العلم واجلمود يف صناعة احل
وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيِل {: اجليوش ، وقد نسوا قول اهللا تعاىل 

مهونلَمعالَ ت وِنِهمِمن د ِرينآخو كُمودعاللِّه و ودونَ ِبِه عِهبروقول النيب صلى اهللا . اخل  } ت
 حلرج -، وكان خليقاً م)) حلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق ا ا: (( عليه وسلم 

 أن -مركزهم السياسي واجلغرايف، وقد أحاطت م الدول األوربية إحاطة السور باملعصم 
جيعلوا وصية القائد اإلسالمي الكبري عمرو بن العاص رضي اهللا عنه للمسلمني يف مصر نصب 
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 رباط إىل يوم القيامة لكثرة األعداء حولكم وتشوف قلوم واعلموا أنكم يف:  ((أعينهم 
  .ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان ، وختلفوا وسبقت األمم األوربية )) إليكم وإىل داركم 

  

  الجمود العلمي في تركيا   

وقد وصفت الكاتبة خالدة أديب هامن هذا اجلمود العلمي يف تركيا وصفاً حيسن بنا أن 
  : ت ننقله هنا قال

ما دامت فلسفة املتكلمني يمن على الدنيا ظل علماء اإلسالم يف تركيا يقومون (( 
بواجبهم وحيسنون القيام به ، وكانت املدرسة السليمانية ومدرسة الفاتح مركزين للعلوم 

والفنون السائدة يف ذلك الزمان ، لكن ملا نشط الغرب من عقال الفلسفة اإلهلية واملباحث 
كالمية ووضع أساس العلم احلديث واحلكمة اجلديدة فأحدث انقالباً يف العامل مل تعد الدينية ال

كان يعتقد . مجاعة العلماء تقدر على االضطالع بأعباء التعليم والقيام بواجبات املعلمني 
هؤالء أن العلم ال يزال حيث كان يف القرن الثالث عشر املسيحي مل يتجاوز ذلك املقام ومل 

 تزل هذه الفكرة اخلاطئة سائدة على نظامهم التعليمي إىل القرن التاسع عشر يتقدم ، ومل
  )).املسيحي 

إن فكرة علماء تركيا والبالد اإلسالمية األخرى هذه ليست من الدين يف شيء ، (( 
إن الفلسفة اإلهلية أو علم الكالم الذي كان عند املسلمني أو النصارى ، إمنا كان مبنياً على 

غريق ، وكان الغلبة فيه ألفكار أرسطاطاليس الذي كان فيلسوفاً وثنياً ، وجيدر يب فلسفة اإل
  )).يف هذا املقام أن أقارن بإمجال بني عقلية العلماء املسيحيني واملسلمني 

مل يتعرض القرآن الكرمي بالتفصيل ملسألة خلق العامل الطبيعي ، والقسط األوىف يف ((
ة اخللقية واالجتماعية ، ومقصوده األكرب فصل ما بني احلسن تعليمه واألمهية الكربى للحيا

والقبيح واخلري والشر ، إنه جاء بشريعة للعامل ، وكلما ذكر مسألة من مسائل ما بعد الطبيعة 
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أو املعارف الروحية قلما نرى فيها تعقداً أو إشكاالً ، إن أساس تعليمه التوحيد ، فكان 
هو أفسح صدراً للنظريات اجلديدة عن العامل الطبعي من األديان اإلسالم ديناً مسحاً بسيطاً ، و

األخرى بكثري ، ولكن هذا التسامح وهذه البساطة اليت كانت تساعد يف التحقيق العلمي 
قيد العلماء واملتكلمون يف القرن التاسع اهلجري . اجلديد مل تطل مدا يف حياة املسلمني 

وقيود ، وأوصدوا باب التحقيق واالجتهاد ، يف ذلك  بسالسل - فضالً عن الفقه-اإلهليات
  )).الوقت تغلغلت أفكار أرسطاطاليس يف الفلسفة اإلسالمية 

 - الذي هو أوىل بأن يسمى دين الراهب بولس-بالعكس من ذلك الدين املسيحي(( 

 حيتوي على تفصيل للعامل الطبيعي ، وإذ آمن النصارى بأنه كالم اهللا) سفر بدء التكوين(فإن 

كان الواجب عليهم أن يقرروا صدقه ، وملا كانت املشاهدة ال تؤيدهم يف هذا التأويل جلأوا 
  )) .إىل االستدالل ومتسكوا بأهداب أرسطاطاليس ، ألن منطقه يعمل عمل السحر 

وملا بدأ الغرب يف دراسة الطبيعة بواسطة املشاهدة واالختبار والتحليل والتجزئة (( 
لكنيسة ، وملا وصل العلماء بطرق عملية إىل اكتشافات مهمة خاف سقط يف أيدي رجال ا

علماء النصرانية على سيادة الكنيسة أن تنقرض ، فحدث صراع عنيف بني الدين والعلم ، 
  )) .وذهب كبار علماء الطبيعة الذين كانوا عاكفني على دراستهم وحتقيقهم ضحية علمهم 

ك الدموية بني الدين والعلم أن تواجه الواقع واضطرت الكنيسة النصرانية بعد املعار(( 
، فأدخلت علوم الطبيعة يف برنامج مدارسها وكلياا ، وأصبحت جامعاا اليت مل تكن ختتلف 

باألمس عن مدارس املسلمني ، مركزاً للعلوم الطبيعية والعلوم حلديثة ، ومل جر مع هذا 
على فريق من الطبقة املثقفة ، وكان فلسفتها ، وكان نتيجة ذلك أن ظل للكنيسة سلطان 

للقسس الكاثوليك والربوتستانت مشاركة يف العلوم احلديثة ، وكانوا يقدرون على أن 
  )).يباحثوا الناشئة يف كل موضوع 

وكان العلماء يف تركيا العثمانية على الضد من ذلك ، فلم يعنوا باكتساب العلوم (( 
أن تدخل يف منطقتهم ، وإذ كانوا متصرفني بزمام تعليم احلديثة ، بل منعوا األفكار اجلديدة 
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األمة اإلسالمية ومل يسمحوا لشيء طريف بأن يقرب منهم ، فإن اجلمود قد تغلب على 
نظامهم التعليمي ، وكانت مشاغلهم السياسية قد طغت يف دور االحنطاط ، وكانت  تسمح 

هلم إال أن يلحوا على فلسفة هلم بأن يتحملوا متاعب املشاهدة واالختبار ، فلم يكن 
أرسطاطاليس ، ويبنوا علمهم على الستدالل ، فلم تزل املدارس اإلسالمية يف القرن التاسع 

   )) .)196(عشر املسيحي ، كما كانت يف القرن الثالث عشر املسيحي

  

  االنحطاط الفكري والعلمي العام      

 تركيا وأوساطها العلمية ومل يكن اجلمود العلمي والكالل الفكري مقتصرين على
والدينية فحسب ، بل كان العامل اإلسالمي من شرقه إىل غربه مصاباً باجلدب العلمي ، وشبه 

 إذا مل -ولعل القرن التاسع. شلل فكري ، قد أخذه اإلعياء والفتور ، واستوىل عليه النعاس 
العلم ، واألدب والشعر  آخر قرون النشاط والتوليد واالبتكار يف الدين و-نقل القرن الثامن

واحلكمة ، والقرن العاشر أول قرون اخلمود والتقليد واحملاكاة ، وترى هذا اخلمود عاماً 
شامالً للعلوم الدينية والفنون األدبية واملعاين الشعرية واإلنشاء والتاريخ ومناهج التعليم ، فال 

لقب العبقري ، أو النابغة أو جتد يف كتب التراجم اليت ألفت للعصور األخرية من تطلق عليه 
احملقق على األقل ، أو من جاء يف فن من الفنون بشيء طريف مبتكر ، أو زاد يف العلم زيادة 

حسنة إذا استثنينا بعض األفراد يف أطراف العامل اإلسالمي ، كالشيخ أمحد بن عبد األحد 
إلهلية ، والشيخ ويل صاحب الرسالة اخلالدة يف الشريعة واملعارف ا) هـ1024م(السرهندي 

صاحب حجة اهللا البالغة وإزالة اخلفاء والفوز ) هـ1176م(اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي 
صاحب تكميل األذهان ) هـ1233م(الكبري ورسالة اإلنصاف ، وابنه الشيخ رفيع الدين 

                                                   
ا       ((  )196( ي تركـي رب ـف شرق والـغ ي ا )) : صـراع اـل المية ٬ الخطبــة        محاضــرات ـف ة اإلـس ة الملـي ي الجامـع ب ألقتهــا ـف دة أدـي ة لخاـل إلنجليزـي

   . 43 – 40ص )) انحطاط العثمانيين (( الثانية 
Conflict of East and West in Turkey by Halide Edib P . 40 – 43 .   
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صاحب ) هـ1246م(وأسرار احملبة ، والشيخ إمساعيل بن عبدالغين بن ويل اهللا الدهلوي 
   .)197(ب اإلمامة والعبقات والصراط املستقيممنص

وال نقرأ يف شعر هذه العصور األخرية على كثرة ما نظم وقيل فيها شعراً مطبوعاً يعلق 
بالذهن أو إنشاء مترسالً ينشرح له الصدر ، ترى أدباً فاتراً بارداً قد أفسده التأنق يف احللية 

عاين وكثرة التملق يف املدح والغزل باملذكر يف الشعر اللفظية واملبالغة والتهويل يف األلفاظ وامل
، والتكلف حىت يف الرسائل اإلخوانية واألغراض الطبيعية والسجع البارد حىت يف كتب 

  .التاريخ والتراجم 

كذلك حلقات التعليم قد رحلت عنها كتب املتقدمني وحلت حملها كتب املتأخرين 
لتلخيصات واملتون اليت ضن فيها مؤلفوها على املتكلفني وغصت باحلواشي والتقريرات وا

القرطاس ، وتعمدوا التعقيد والغموض ، وكأم ألفوها يف صناعة االختزال ، وكل ذلك ينبئ 
  .عن االحنطاط الفكري والعلمي الذي حل بالعامل اإلسالمي وتغلغل يف أحشائه 

  

  معاصرو العثمانيين في الشرق 

قويتان يف الشرق ، إحدامها الدولة املغولية اليت وعاصرت الدولة العثمانية دولتان 
وكان معاصراً للسلطان سليم األول وتواىل ) م1546هـ 933سنة (أسسها بابر التيموري 

على عرشها ملوك من أعظم املسلمني شوكة وأة وقوة حربية واتساع مملكة ، وكان 
سعهم مملكة وأعظمهم أعظمهم أورنك زيب ، وكان آخر امللوك التيموريني األقوياء وأو

فتوحاً وأمتنهم ديانة وأعرفهم بالكتاب والسنة ، وقد عاش أكثر من تسعني سنة وحكم 
أي يف فجر القرن الثامن عشر املسيحي ، وهو عصر مهم ) هـ1118سنة (مخسني وتويف 

جداً يف تاريخ أوربا ولكنه مل يكن هو وال سلفه على شيء من االتصال مبا كان جيري يف أوربا 

                                                   
 . والسادس والسابع  انظر تراجمهم في كتاب نزهة الخواطر للعالمة عبدالحي الحسني المجلد الخامس  )197(
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وما تتمخض به من حودث جسام ، وما يفور يف صدره من عوامل الرقي والنهضة ، وكانوا 
 على قلة ورودهم من هذه -ينظرون إىل من يغشاهم من جتار أوربا وأطبائها أو سفراء دوهلا

  . نظر االستخفاف واالحتقار -البالد النائية

راقية متحضرة ولكنها وكانت تصاقب دولتهم يف أفغانستان الدولة الصفوية ، وكانت 
  .شغلت برتعتها الشيعية وباهلجوم على الدولة العثمانية مرة والدفاع عن نفسها مرة أخرى 

واحنصر هاتان الدولتان يف قطرمها وكانت مبعزل عما يقع يف الشرق األدىن فضالً عن 
فلم يكن الغرب ، ويف البالد اإلسالمية فضالً عن البالد األجنبية ، أما التحالف والتكتل 

خيطر من أحد منهم على بال ، وذلك مما طبعت عليه الدول الشرقية واحلكومات الشخصية 
ووصى ا اآلباء واألبناء ، وكذلك دراسة أحوال أوربا العلمية واحلربية واقتباس العلوم 

  .والصنائع من اخلارج فلم يكن يدور خبلد إنسان يف ذلك العصر 

  

  لحثيث في علوم الطبيعة والصناعات      نهضة أوربا الجاهلية وسيرها ا

وكان القرن السادس عشر والسابع عشر املسيحي من أهم أدوار التاريخ اإلنساين 
الذي له ما بعده ، قد استيقظت فيه أوربا من هجعتها الطويلة ، وهبت من مرقدها جمنونة 

بكل جناح ، تسخر قوى تتدارك زمان الغفلة واجلهل وتعدو إىل غايتها عدواً ، بل تطري إليها 
الطبيعة وتفضح أسرار الكون ، وتكشف عن حبار وقارات كانت جمهولة وتفتح فتوحاً جديدة 
يف كل علم وفن ويف كل ناحية من نواحي احلياة ونبغ يف هذه املدة القصرية رجال ومبتكرون 

 وغليليو (Brunoe) وبرونو (Copernicus)يف كل علم وعبقرية أمثال كوبرنيكس 
(Galilio) وكبلر (kepler)ونيوتن (Newton)  وغريهم الذين نسخوا النظام ، 

القدمي وأسسوا نظاماً حديثاً واكتشفواعوامل يف العلم ، ومن الرحالني املكتشفني  أمثال 
 (Maglin) وجملن  (Vasco Dagama) وفاسكودي غاما  (Columbus)كلمبس 
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ك ، وكانت جنوم األمم والشعوب بعضها كان تاريخ األمم يف هذا الدور يف صياغة وسب . 
يف أفول وبعضها يف طلوع ، يصري اآلفل منها طالعاً والطالع آفالً ، وكانت ساعة يف ذلك 
الزمان تساوي يوماً بل أياماً ، ويوم يساوي عاماً بل أعواماً ، فمن ضيع ساعة فقد ضيع 

  .زمناً 

  

  تخلف المسلمين في مرافق الحياة

ضيعوا ساعات وأياماً بل ضيعوا أحقاباً وأجياالً انتهزت فيها ولكن املسلمني مل ي
الشعوب األوربية كل دقيقة وثانية ، وسارت سرياً حثيثاً يف كل ميدان من مادين احلياة 

  .وقطعت يف أعوام مسافة قرون 

ومما ينبئ عن مقدار مخول تركيا يف ميدان العلوم والصناعات أن صناعة السفن مل 
ال يف القرن السادس عشر املسيحي ، ومل تدخل املطابع يف العاصمة واحملاجر تدخل يف تركيا إ

الصحية يف هذه الدولة إال يف القرن الثامن عشر ، وكذلك مدارس الفنون احلربية على النسق 
ويف آخر هذا القرن كانت تركيا مبعزل عن الصناعات واالكتشافات ، حىت ملا . األوريب 

قد سبقتها دول أوربا .  العاصمة ظنوه من أعمال السحر والكيمياء شاهدوا بالوناً حيلق فوق
الصغرية يف األخذ بأسباب املدنية والرفاه العام ، وحىت سبقتها مصر يف اختاذ السكك 

  .احلديدية واستعمال القطارات بأربعة أعوام ويف استعمال طوابع الربيد ببضعة أشهر 

  

  تخلفهم في صناعة الحرب 

 املسلمني يف العلوم النظرية واحلكمية واملدنية فحسب ، بل كان هذا ومل يكن احنطاط
االحنطاط عاماً شامالً ، حىت ختلفوا عن أوربا يف صناعة احلرب اليت كان التركي يف الزمن 
األخري ابن جبدا وأبا عذرا ، قد أقر بفضلهم وتربيزهم فيها العامل ، ولكن سبقتهم أوربا 
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ها وحسن تنظيمها حىت هزمت جيوشها اجليوش العثمانية هزمية منكرة باختراعها وقوة إبداع
وظهر سبقها يف ميدان القتال أيضاً فانتبهت الدولة العثمانية بعض االنتباه ، ) م1774سنة (

وانتدبت املاهرين األوربيني لتنظيم اجليش وتربية العساكر ، وعين السلطان سليم الثالث يف 
 خالفاً -صالح ، وكان عصامياً قد نشأ وتعلم خارج البالطفجر القرن التاسع عشر باإل

 وأنشأ مدارس جديدة وكان يعلم بنفسه يف مدرسة اهلندسة ، وألف جيشاً على -لسابقيه
الطراز احلديث ، وأدخل تعديالت وحتسينات يف النظام السياسي ، وقد بلغ الشعب حداً 

ء حىت ثار عليه اجليش القدمي واغتاله ، كبرياً من اجلمود واحملافظة على القدمي يف كل شي
 م ، ومن بعده عبد ايد 1839 م  إىل سنة 1807وخلفه حممود الثاين الذي حكم من سنة 

  .فخلفا سليماً الثالث يف مهمته وتقدمت تركيا بعض التقدم )  م1851 -م1839(األول 

قدم ، باألشواط قارن هذا الشوط الذي قطعته تركيا اإلسالمية يف ميدان الرقي والت
اليت قطعتها أوربا يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر جتد الفرق هائالً ، فلم يكن جرميها يف 

امليدان إال مسابقة بني سلحفاة وأرنب ، إال أن األرنب ساهر دائب يف عمله ، والسلحفاة قد 
  .  يغلبها النوم وتغفي إغفاءه 

  
*  
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  الباب الرابع

  العصر األوربي

  ولالفصل األ

  أوربا المادية 

  

  طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها

قبل أن ننظر ماذا أثّر حتول القيادة من األمم اإلسالمية إىل األمم األوربية يف عقلية 
العامل وأخالق الشعوب واألمم واملدنية واالجتماع واجتاهات اإلنسانية وميوهلا ، وماذا جىن 

جيب علينا أن .. ر من خسارته ورزئه أو بالعكس ؟ منه النوع اإلنساين ، وهل كان رحبه أكث
  نعرف طبيعة احلضارة الغربية ووضعها وروحها وفلسفة حياة هذه األمم وكيف نشأت ؟ 

ليست احلضارة الغربية يف القرن العشرين املسيحي وليدة هذه القرون املتأخرة اليت 
ناس ، بل يرجع تارخيها إىل تلت القرون املظلمة يف أوربا أو حديثة كما يتوهم كثري من ال

آالف من السنني ، فهي سليلة احلضارة اليونانية احلضارة الرومية قد خلفتهما يف تراثهما 
السياسي والعقلي واملدين ، وورثت عنهما كل ما خلفتا من ممتلكات ونظام سياسي وفلسفة 

بل . همااجتماعية ، وتراث عقلي وعلمي ، وانطبعت فيها ميوهلما ونزعاما وخصائص
 – حفظه لنا التاريخ –احندرت إليها يف الدم ، فقد كانت احلضارة اليونانية أول مظهر رائع 

 قامت على أساس الفلسفة األوربية – سجلها التاريخ –وأول حضارة . للعقلية األوربية 
جتلت فيها النفسية األوربية ، وعلى أنقاضها قام صرح احلضارة الرومية حتمل روحاً واحدة 

ي الروح األوربية ، وظلت الشعوب األوربية طيلة قرون حمتفظة خبصائصها وطبيعتها ، ه
وارثة لفلسفتها وعلومها وآداا وأفكارها ، حىت برزت ا يف القرن التاسع عشر يف ثوب 
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 أنه جديد النسج ولكن حلمته وسداه من نسج اليونان – بطالوته وزهو ألوانه –براق يومهك 
  . والرومان 

اً حيسن بنا أن نتعرف باحلضارة اليونانية والرومية أوالً وأن نعرف طبائعهما إذ
وروحهما ، حىت نكون على بصرية يف انتقاد احلضارة الغربية واحلكم عليها يف القرن 

  العشرين

  خصائص الحضارة اإلغريقية 

األدب ،  أمة موهوبة ، من أجنب أمم العامل وأذكاها وأكثرها استعداداً للعلم واليونان
ومن أخصبها أذهاناً وعقوالً ، وقد مثلت يف العامل دوراً خالداً بفلسفتها وأدا ووفرة من نبغ 

  . فيها من العلماء واحلكماء والعبقريني تزهو بآثارهم مكتبات العامل 

والذي يعنينا اآلن هو أن نعرف طبيعة احلضارة اليت أنشأوها ، فإذا نظرنا فيها نظرة 
 وصرفنا النظر عما تشترك فيه مع احلضارات من مظاهر وظواهر وحبثنا عن حتليل وانتقاد

 خصوصاً املدنيات –طبيعتها وخصائصها وجدنا من املزايا اليت متتاز ا عن املدنيات األخرى 
  :  ما يلي –الشرقية 

 . اإلميان باحملسوس وقلة التقدير ملا ال يقع حتت احلس  )1(

 . قلة الدين واخلشوع  )2(

 . اد باحلياة واالهتمام الزائد مبنافعها ولذائذها شدة االعتد )3(

 . الرتعة الوطنية  )4(

فكانت احلضارة )) املادية (( وميكن أن حنصر هذه املظاهر املتشتتة يف كلمة مفردة هي 
وهي اليت ينم ا كل ما يتصل باليونان من ثقافة وعلم وفلسفة )) املادية (( اليونانية شعارها 

يعوا أن يتصوروا صفات اهللا وقدرته إال يف شكل آهلة حنتوا هلا متاثيل وشعر ودين ، فلم يستط
وبنوا هلا معابد وهياكل ، فللرزق إله وللرمحة إله ، وللقهر إله ، مث نسبوا إليها كل ما خيتص 
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باجلسم املادية ونسجوا حوهلا من أساطري وخرافات ، وصوروا املعاين اردة وتصوروها يف 
حب إله وللجمال إله ، وليس نظام العقول العشرة واألفالك التسعة يف أجسام وأشكال ؛ فلل

  . فلسفة أرسطاطاليس  إال رشحه من رشحات هذه املادية اليت تتخلى عنها الطبيعة اليونانية 

وقد سلم العلماء األوربيون بغلبة املادية يف احلضارة اليونانية ، ونوهوا ا يف كتبهم 
ثالث حماضرات يف  ) Haas)) ( هاس (( قى العامل األملاين الدكتور وحبوثهم العلمية ، وقد أل

وهو من العلماء الذين يرون أن املدنية الغربية مل )) ما هي املدينة األوربية ؟ (( جنيف عنواا 
  : تتأثر بالشرق ، وأا مدينة مفردة ممتازة ، ونلخص هنا كالمه فيما حنن بصدده 

كز املدينة الغربية احلاضرة ، وكان املهم عند رجاهلا نشوء قوى املدنية اليونانية هي مر(( 
اإلنسان نشوءاً مناسباً وكان املثل الكامل عندهم اجلسم اجلميل املتناسب ، وليس هذا إال 

اعتداداً باحملسوسات اعتداداً كبرياً ، وكان أكرب عنايتهم بالرياضة البدنية واأللعاب الرياضية 
لتثقيف الذهين الذي حيتوي على الشعر والغناء والتمثيل والفلسفة والرقص وغريه ، وكان ا

وعلوم الطبيعة ال يتجاوز حداً خاصاً حىت ال يكون ارتقاء الذهن على حساب اجلسم ، وكان 
أما اللون . الدين خلواً من الروحانية املعنوية ؛ مل يكن فيه علم الدين وال طبقة رجال الدين 

وغريها فإمنا هو مستعار من الشرق وال يصح أن ينسب ))  أزفس ((الروحي الذي يف تقاليد 
  )) . إىل املدينة اليونانية 

والحظ كثري من العلماء األوربيني رقة الدين يف اليونان وقلة اخلشوع واجلد يف أعماهلم 
إن )) : (( تاريخ أخالق أوربا (( يقول ليكي يف كتابه . وكثرة اللهو والطرب يف حيام 

اليونانية كانت عقلية وذهنية حمضة ، وكانت احلركة املصرية بالعكس من األوىل ، احلركة 
إن املصريني كانوا يعظمون : (( املؤلف الرومي قوله )) أبوليس (( وينقل . روحية باطنية 

ويعلق عليه )) آهلتهم بالتضرع والبكاء ، وكان اليونانيون يعظمون آهلتهم بالرقص والغناء 
ريب أن التاريخ اليوناين يصدق ذلك ويؤيده ، فال نعلم ديناً من األديان يزاحم ال : (( بقوله 

دين اليونان وتقاليده يف كثرة األفراح واألعياد واأللعاب ويف قلبه اخلشية واخلشوع ، فلم 
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يكن اليونان يعظمون اهللا تعاىل إىل كما يعظمون شيوخهم وعظماءهم ، وكانوا يكتفون يف 
  )) . سوم عادية وتقاليد جارية تعظيمه ومتجيده بر

وكان لليونان فلسفة إهلية وعقائد يستغرب معها اخلشوع هللا وعبادته والتضرع له 
وااللتجاء إليه واالطراح على عتبته ، فإن من ينفي الصفات عن اهللا تعاىل ويعطله وينفي عنه 

العقل الفعال (( ا يسمونه االختيار واألفعال واخللق واألمر يف هذا الكون ، ويربط هذا العامل مب
فإنه بطبيعة هذه العقيدة ال يقصد اهللا يف حياته العملية إال تقليداً ، وال )) وحركات األفالك 

يرجوه وال يهابه وال حيبه وال خير لعظمته ، وال يستغيث به يف شدته وال يسبح حبمده ويعيش 
 هللا وكانت عبادم وأعماهلم الدينية كأنه إله وال رب ؛ فإذا مسعنا أن اليونان مل يكونوا خاشعني

أجساداً بغري أرواح ، وأم كانوا يعظمون اهللا كما كانوا يعظمون شيوخهم وكبارهم مل 
نستغربه البتة ، وإمنا نتعجب إذا مسعنا عكس ذلك ، وقد أثرت شدة االعتداد باحلياة الدنيا 

غناء واملوسيقى اليت يسميها اليونان واملبالغة يف قيمتها ، وكذلك الولوع بالتماثيل والصور وال
الفنون اجلميلة وهلج األدباء واملؤلفني باحلرية الشخصية اليت ال تعرف قيداً وال تقف عند حد 

تأثرياً سيئاً يف أخالق اليونان وجمتمعها ، فانتشرت الفوضى يف األخالق وحدثت ثورة على 
اجلري وراء )  احلر واملتنور وهو كناية عن( كل نظام ، وأصبح شعار الرجل اجلمهوري 

 –يصف سقراط . الشهوات العاجلة ، وانتهاب املسرات ، والتهام احلياة التهام اجلائع النهم 
 الرجل اجلمهوري فكأمنا يصف ناقد من نقاد –)) اململكة (( كما ينقل عنه أفالطون يف كتابه 

  : هذا القرن فىت القرن العشرين يف إحدى عواصم املدينة الغربية 

إن بعض املسرات من الرغبات اليت هي طيبة وتستحق االحترام وبعضها : إذا قيل له (( 
من الشهوات اليت هي قبيحة ، وإن األوىل ينبغي أن يعمل مبقتضاها وحتترم واألخرى مما ينبغي 

أن مينع عنها ويقام عليها احلجر ، مل يقبل هذا الرجل هذا القانون الصحيح وال يسمح بسماعه 
إذا عرضت عليه هذه احلقائق أنغض إليك رأسه مستهزئاً وأكد أن مجيع الشهوات سواء ؛ ف

وتستحق االحترام بغري فرق بينها ، وهكذا يعيش ويقضي أيامه مرضياً شهواته اليت تعتريه 
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أحياناً ، ذات يوم تراه سكران مثال مصغياً إىل الغناء ، ويف يوم آخر تراه صائماً جيتزئ باملاء ، 
 يدخل يف التربية والتمرين ، وأخرى تراه كسالن عاطالً يهمل كل شيء ، ومرة تراه وتارة

يعيش عيش فيلسوف ، وأحياناً يدخل يف السياسة وينهض وخيطب مبقتضى الوقت ، رمبا ميدح 
بعض رجال احلرب واجلندية ومييل إليهم أو يشرع يف التجارة ألنه يغبط التاجر الرابح ، ليس 

  )) .  ضبط ولكنه يعد هذه احلياة هنيئة ناعمة سارة ويواصلها إىل النهاية حلياته نظام وال

أما الوطنية فهي من لوازم الطبيعة األوربية ، وهي أظهر وأقوى يف أوربا منها يف آسيا ، 
وقد أغرى بذلك الطبيعة اجلغرافية وأوحته ، ألن املناطق الطبيعية يف آسيا واسعة جداً وتشمل 

أجيال وأنواع كثرية للبشر ، وهي غنية خمصبة يف وسائل املعيشة ؛ على مناخات وعلى 
فاململكة يف القارة اآلسيوية جتنح حبكم الطبيعة إىل السعة والعموم ، وظهرت يف أرضها 

وازدهرت أوسع ممالك عرفها التاريخ ، أما يف أوربا فالتنازع على البقاء فيها شديد ، والكفاح 
 العمران وضيق املناطق وقلة وسائل املعيشة ، وقد حصرت للحياة دائم مستمر ، لتزاحم

اجلبال واألار األجناس األوربية ، يف نطاق طبعي دائم ، وباألخص اجلزء األوسط الغريب 
واجلزء اجلنويب من أوربا ، ال يسمح ملمالك واسعة عظيمة ، وقد شاءت طبيعة هذه القارة أن 

ن التصور السياسي يف أوربا يف القدمي ال يكاد تكون منشأ ملمالك ضيقة صغرية ، لذلك كا
جياوز ممالك بلدية ال تزيد منطقتها على أميال مستقلة استقالالً تاماً ، وأكرب مظهر هلذا التصور 

  . أرض يونان حيث وجدت من فجر التاريخ عشرات من مدن صغرية مستقلة 

أن الفكرة )) ليكي (( سلم فال عجب إذا كان اليونان يدينون بالوطنية وينتحلوا ، وقد 
الوطنية هي الفكرة السائدة يف اليونان ، وكانت الفكرة العاملية اليت قد نطق ا بعض 

حكمائهم كسقراط وانكساغورس شاذة مل تنل أنصاراً وانتصاراً يف يونان ، فكان نظام 
حب الوطن يتقدم أرسطاطاليس األخالقي مبنياً على التمييز بني اليوناين وغري اليوناين ، وكان 

فضائل األخالق اليت أمجع عليها حكماء اليونان ، وأن أرسطاطاليس مل يكتف حبب وطنه 
إن اليونانيني ينبغي هلم أن يعاملوا األجانب مبا يعاملون به : والوالء له فحسب ؛ بل قال 
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ألحشاء ، البهائم ؛ وقد راجت هذه الفكرة الوطنية الضيقة يف األوساط اليونانية وتغلغلت يف ا
حىت ملا قال فيلسوف إنه ال خيص مواطنيه مبواساته بل سيكون بره عاماً جلميع اليونانيني 

  . استشرفه الناس عجباً ونظروا إليه شزراً 

  

  خصائص الحضارة الرومية

خلف اليونان الروم وفاقوهم يف القوة والتنظيم للمملكة واتساع الدولة وصفات اجلندية 
 بعد يف العلم والفلسفة واآلداب والشعر والتهذيب واللباقة واملدنية اليت ، ولكن مل يلحقوا م

كان لإلغريق فيها فضل وتقدم على مجيع األمم املعاصرة وعلى الروم أيضاً الذين كانوا ال 
يزالون يف دورهم العسكري ، فخضعوا هلم علمياً وتطفلوا على مائدم واقتبسوا من علومهم 

  . وفلسفتهم وأفكارهم 

  : يقول ليكي 

إن اليونان كانت هلم ثروة علمية ضخمة أنتجوها وزادوا فيها على مر القرون (( 
والعصور ، وكانت رومة ال تزال يف طورها اجلندي ال متلك أثراً من اآلثار األدبية ، بل كانت 

 العلم لغتها قاصرة يف التعبري عن األفكار واملعاين العالية ، فغلب الروم بتخلفهم وقصورهم يف
، وانقلبوا صاغرين للمدنية اليونانية اليت غُلب أهلها يف السياسة ، ومل يزالوا مأخوذين 

بسحرهم يف كل قسم من أقسام العلم ، فكان املؤرخون األقدمون يف الروم يؤلفون كتبهم 
 يف باليونانية ، واستمرت اليونانية لغة التأليف والعلم بعد ما بدأ شعراء الروم ينظمون الشعر

  )) . الالتينية 

ومل يكن هذا اخلضوع خاصاً يف عامل التأليف واألدب فحسب ، بل غلبت املدنية 
اإلغريقية املدنية الرومية يف األخالق والسجايا والعشرة واالجتماع ويف العواطف والرتعات ، 
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 ويف كل ناحية من نواحي احلياة العامة ، وأصبح الروم يقلدون اإلغريق ويتنبلون بذلك

  . ويتظرفون 

وهكذا انتقلت الفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية ، بل النفسية اليونانية إىل الروم ، 
 خيتلفون عن – بطبيعتهم األوروبية –وجرت منهم جمرى الروح والدم ، ومل يكن الروم 

 وغلو اليونان يف اخلصائص الفطرية كثرياً ، بل هناك شبه عظيم بني األمتني ، إميان باحملسوس
يف تقدير احلياة وشك يف دين ، وضعف يف يقني ، واضطراب يف العقيدة ، واستخفاف بالنظام 

زد إىل ذلك كله . الديين وطقوسه ، واعتزاز بالقومية وتعصب هلا ، وحب مفرط للوطن 
  . اعتداداً بالقوة واحتراماً زائداً هلا يبلغ العبادة والتقديس 

رومان إميان راسخ يف دينهم ، وإين أعذرهم يف ذلك ، فإن يظهر من التاريخ أنه مل يكن لل
النظام الديين الوثين اخلرايف الذي كان سائداً يف رومية يقتضي بطبيعته الشك واالضطراب 

وضعف اإلميان ، فكلما تقدموا يف العلم وتنورت أفكارهم ، ازدادوا استخفافاً به ، وقد قضوا 
  .  السياسة وأمور الدنيا من أول يوم أن اآلهلة ال يدخل هلم يف

   ) : Ciceroسيسرو ( يقول 

ملا كان املمثلون ينشدون يف دور التمثيل أبياتاً معناها أن اآلهلة ال دخل هلا يف أمور الدنيا 
  . يصغي إليها الناس ويسمعوا بكل رغبة 

   ) : Auguostineأغستني ( ويقول الراهب 

وقد )) هم يف املعابد ويهزأون م يف دور التمثيل إن الروم الوثنيني كانوا يعبدون آهلت(( 
فقد الدين الرومي سلطانه الروحي على معتنقيه ، وبردت العاطفة الدينية يف قلوب الناس حىت 

جترأ الناس على اآلهلة وأهانوها يف بعض األحيان ، فإن التاريخ حيدثنا أنه ملا غرق أسطول 
 إله Neptone ، وحطم متثال نيبتون  استشاط غضباAugustusًلألمرباطور أغسطس 
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اليت كانوا يذحبون ( رجم الناس أنصاب اآلهلة Germanicusالبحر ، وملا مات جرمينيكس 
  . )198() عليها 

فلم يكن للدين تأثري يف أخالق األمة وسياستها وجمتمعها ، ومل يكن ميلك عليهم شعورهم 
 ديناً عميقاً حيكم على الروح وينبعث من وميوهلم ويراقب عليهم أخالقهم ونزعام ، ومل يكن

أعماق القلب ، بل كان تقليداً من التقاليد ، كانت السياسة تقتضي البقاء عليه ولو باالسم 
  : يقول ليكي . والرسم 

إن الدين الرومي كان أساسه على األثرة ، ومل يكن يرمي إال إىل رفاهة األفراد (( 
لشاهد على ذلك أنه ظهر يف رومية مئات من األبطال وسالمتهم من املصائب واملتاعب ؛ وا

والعظماء ، ولكن مل ينهض فيها زاهد يف الدنيا عزوف عن ملذات احلياة ، وال تسمع مثاالً يف 
   )) . )199(تاريخ الروم للتضحية واإليثار إال وجتده ال تأثري فيه للدين ولكن مبنياً على الوطنية

من بني أمم األرض املعاصرة بل بعدها ، واليت أصبحت هلا والظاهرة اليت ميتاز ا الروم 
وذلك ما . ديناً تدين به وشعاراً تعرف به هي روح االستعمار والنظر املادي البحت إىل احلياة 

  . ورثته أوربا املعاصرة عن سلفها الروميني وخلفتهم فيه 

ه النفيس اإلسالم على وقد أجاد وصفه العامل األملاين املسلم األستاذ حممد أسد يف كتاب
  : ، قال )) مفترق الطرق 

إن الفكرة اليت كانت تسيطر على اإلمرباطورية الرومانية هي احتكار القوة هلا (( 
واستغالل األمم األخرى ملصلحة الوطن الرومي فقط ، مل يكن رجاهلا والقائمون عليها 

أما ما اشتهر من . زة يتحاشون من أي ظلم وقسوة يف سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتا
عدل الروم فلم يكن إال للروم فقط ، إن هذه السرية ال ميكن أن تقوم إال على إدراك مادي 
حمض للحياة واحلضارة ، وإن كانت ماديتهم قد هذبت بذوق عقلي ولكنها بعيدة عن مجيع 

                                                   
  .  تاريخ أخالق أوربا  )198(

History of European morals ( The pagan empire ) .  
 .  المصدر نفسه  )199(
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دية حماكاة شاحبة القيم الروحية ، إن الروم مل يدينوا بالدين جدياً أبداً ، كانت آهلتهم التقلي
ألساطري اإلغريق وخرافام، وقد آمنوا ذه األرواح حمافظة على الرابطة االجتماعية اليت 

كانت تربطهم وتوحدهم ، فلم يكونوا يسمحون هلذه اآلهلة بالتدخل يف حيام العملية ، كان 
 مل حيلوا هلا  على لسان الكهان ولكن– إذا سئلت عن ذلك –هلا أن يأذنوا أن تتكهن بالغيب 

   )) )200(أبداً أن تفترض شرائع أخالقية على الناس

  

  االنحطاط الخلقي في الجمهورية الرومية

ويف اية دور اجلمهورية سال بالروم سيل االحنطاط اخللقي والبهيمية ، وفاض حبر الترف 
ألخالقية اليت  غاص الروم فيه إىل القاع وسالت فيه النظم ا–يف العيش والبذخ فيضاناً عظيماً 

كانت الروم معروفني ا كالغناء ، وتزعزع البناء االجتماعي حىت كاد ينهدم ، وقد صوره 
  : األمريكي بقلمه البليغ )) درابر ((

ملا بلغت الدولة الرومية يف القوة احلربية والنفوذ السياسي أوجها ، ووصلت يف (( 
يف االحنطاط يف الدين والتهذيب إىل احلضارة إىل أقصى الدرجات هبطت يف فساد األخالق و

بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إىل األرض واستهتروا استهتاراً ، وكان . أسفل الدركات 
أن احلياة إمنا هي فرصة للتمتع ، ينتقل فيها اإلنسان من نعيم إىل ترف ومن هلو إىل . مبدؤهم 

ى شهوة الطعام ، ومل يكن لذة ، ومل يكن زهدهم وصومهم يف بعض األحيان إال ليبعث عل
اعتداهلم إال ليطول به عمر اللذة ، كانت موائدهم تزهو بأواين الذهب والفضة مرصعة 

باجلواهر ، وحيف م خدام يف مالبس مجيلة خالبة وغادات رومية حسان وغوان عاريات 
عة كاسيات غري متعففات تدل دالالً ، ويزيد يف نعيمهم محامات باذخة وميادين للهو واس

ومصارع يتصارع فيها األبطال مع األبطال أو مع السباع ، وال يزالون يصارعون حىت خير 

                                                   
)200(  Islam at the Cross Roads p . 38 – 39 . 
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الواحد منهم صريعاً يتشحط يف دمه ، وقد أدرك هؤالء الفاحتون الذين دوخوا العامل أنه إن 
كان هنالك شيء يستحق العبادة فهو القوة ، ألنه ا يقدر اإلنسان أن ينال الثروة اليت جيمعها 

أصحاا بعرق اجلبني وكد اليمني ، وإذا غلب اإلنسان يف ساحة القتال بقوة ساعده فحينئذ 
ميكن له أن يصادر األموال واألمالك ويعني إيرادات اإلقطاع ، وإن رأس الدولة الرومية هو 

رمز هلذه القوة القاهرة فكان نظام رومة املدين يشف عن أة امللك ، ولكنه كان طالء خداعاً 
  )) . )201(لذي نراه يف حضارة اليونان يف عهد احنطاطها كا

  

  تنصر الروم 

وها هنا حادثة عظيمة جيب أن يسجلها املؤرخ وينوه ا، وهي اعتالء عرش رومة الوثنية، 
م فانتصرت 305وكان ذلك جبلوس قسطنطني الذي اعتنق النصرانية على سرير األباطرة سنة 

ت فجأة ما مل تكن حتلم به من ملك عريض ودولة مترامية فيه النصرانية على الوثنية ونال
وملا كان قسطنطني إمنا توصل إىل امللك على جسر من . األطراف وكلمة ال تعلوها كلمة 

أشالء النصارى وأار من دمائهم اليت أريقت يف الذب عنه والنصر له ، عرف هلم اجلميل 
  . ملكهوبذل هلم وجهه، ووطأ هلم أكنافه وقلدهم مفاتيح 

        

  خسارة النصرانية في دولتها 

 ولكن انتصر النصارى يف ساحة القتال وازموا يف معترك األديان ،رحبوا ملكاً عظيماً 
وخسروا ديناً جليالً، ألن الوثنية الرومية مسخت دين املسيح ومسخه أهله، وكان أكثر 

  .    ورافع لوائها مسخاً له وحتريفاً هو قسطنطني الكبري حامي ذمار النصرانية

  )) : درابر((يقول 

                                                   
)201(  Conflict of Religion & Science .  
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دخلت الوثنية والشرك يف النصرانية بتأثري املنافقني الذين تقلدوا وظائف خطرية  ((
ومناصب عالية يف الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية، ومل يكونوا حيتفلون بأمر الدين ، ومل 

 عمره يف الظلم والفجور ، ومل خيلصوا له يوماً من األيام ، وكذلك كان قسطنطني فقد قضى
  ) .    م337(يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إال قليالً يف آخر عمره 

أن اجلماعة النصرانية وأن كانت قد بلغت من القوة حبيث ولَّت فسطنطني امللك ولكنها 
مل تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها ، وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت 

 هنالك –ئها ، ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء مباد
قضاء باتاً ، ونشر ) الوثنية(خيتلف اإلسالم عن النصرانية، إذ قضى اإلسالم على منافسه 

  .    عقائده خالصة بغري غش 

وي شيئاً وإن هذا اإلمرباطور الذي كان عبداً للدنيا والذي مل تكن عقائده الدينية تسا
 أن يوحدمها - النصراين والوثين-رأى ملصلحته الشخصية واملصلحة احلزبني املتنافسني

ويؤلف بينهما ، حىت إن النصارى الراسخني أيضاً مل ينكروا عليه هذه اخلطة، ولعلهم كانوا 
يعتقدون أن الديانة اجلديدة ستزدهر إذا طمست ولقحت بالعقائد الوثنية القدمية ، وسيخلص 

  )). دين النصراين عاقبة األمر من أدناس الوثنية وأرجاسها ال

  

  الرهبانية العاتية 

فلم تستطع هذه النصرانية امللقحة بالوثنية املشوهة اليت فقدت روحها ومجاهلا أن تغري من 
سرية الروم املنحطة وأن تبعث فيهم حياة جديدة ، حياة دينية نقية طاهرة وأن تفتح عهداً 

يخ الروم ، بل إا ابتدعت رهبانية لعلها كانت شراً على اإلنسانية واملدنية من زاهراً يف تار
يمية رومة الوثنية ، وقد جن جنون هذه الرهبانية يف العامل النصراين وختطى حدود القياس ، 

  : وإنا نلتقط أمثلة من كتاب تاريخ أخالق أوربا وهو قليل من كثري جداً 
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عظيمة ، وعظم شأم واستفحل أمرهم واسترعوا األنظار زاد عدد الرهبان زيادة (( 
وشغلوا الناس ، وال ميكن اآلن إحصاؤهم بالدقة ، ولكن مما يلقي الضوء على كثرم 

وانتشار احلركة الرهبانية ما روى املؤرخون أنه كان جيتمع أيام عيد الفصح مخسون ألفاً من 
واحد يشرف على مخسة آالف راهب ، الرهبان ، ويف القرن الرابع املسيحي كان راهب 

يرأس عشرة آالف ، وقد بلغ عدهم يف اية القرن الرابع عدد )) سرابني (( وكان الراهب 
  )) .أهل مصر 

   

  عجائب الرهبان

ظل تعذيب اجلسم مثالً كامالً يف الدين واألخالق إىل قرنني ، وروى املؤرخون من ذلك 
أنه نام ستة أشهر يف مستنقع  ) Makarius( عجائب ، فحدثوا عن الراهب ماكاريوس 

ليقرص جسمه العاري ذباب سام ، وكان حيمل دائماً حنو قنطار من حديد ، وكان صاحبه 
حيمل حنو قنطارين من حديد ، وقد أقام ثالثة أعوام يف  ) Eusebius( الراهب يوسيبيس 

ى رجل واحدة ومل ثالث سنني قائماً عل) St. Jhon ( بئر نزح ، وقد عبد الرهب يوحنا 
ينم ومل يقعد طول هذه املدة ، فإذا تعب جداً أسند ظهره إىل صخرة ، وكان بعض الرهبان ال 

. يكتسون دائماً ، وإمنا يتسترون بشعرهم الطويل وميشون على أيديهم وأرجلهم كاألنعام 

ن الكأل وكان أكثرهم يسكنون يف مغارات السباع واآلبار النازحة واملقابر ، ويأكل كثري م
واحلشيش ، وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء الروح ويتأمثون عن غسل األعضاء ، 
وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم يف النجاسات والدنس ، يقول 

إن الراهب أنتوين مل يقترف إمث غسل الرجلني طول عمره ، وكان الراهب : الراهب اينس 
 ميس وجهه وال رجله املاء مخسني سنة ؛ وقد قال الراهب اإلسكندري بعد زمن أبراهام مل

لقد كنا يف زمن نعد غسل الوجه حراماً فإذا بنا اآلن ندخل احلمامات ، ! واأسفاه : متلهفاً 
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وكان الرهبان يتجولون يف البالد وخيتطفون األطفال ويهربوم إىل الصحراء واألديار 
حجور أمهام ويربوم تربية رهبانية واحلكومة ال متلك من األمر شيئاً وينتزعون الصبيان من 

، واجلمهور والدمهاء يؤيدوم وحيبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهام وخيتارون الرهبانية 
ويهتفون بامسهم ، وعرف كبار الرهبان ومشاهري التاريخ النصراين باملهارة يف التهريب ، حىت 

 ) Ambrose(  يسترن أوالدهن يف البيوت إذا رأين الراهب أمربوز روي أن األمهات كن

وأصبح اآلباء واألولياء ال ميلكون من أوالدهم شيئاً وانتقل نفوذهم وواليتهم إىل الرهبان 
   . )202(والقسوس

  

  تأثير الرهبانية في أخالق األوربيين 

 تعد فضائل ، عادت  كان نتيجة هذه الرهبانية أن خالل الفتوة واملروءة اليت كانت
فاستحالت عيوباً ورذائل ، وزهد الناس يف البشاشة وخفة الروح والصراحة والسماحة 

والشجاعة واجلرأة وهجروها ، وكان من أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم احلياة املرتلية ، وعم 
يوم من الكنود والقسوة على األقارب ، فكان الرهبان الذين تفيض قلوم حناناً ورمحة ، وع

الدمع ، تقسو قلوم وجتمد عيوم على اآلباء واألمهات واألوالد ، فيخلفون األمهات 
ثكاىل واألزواج أيامي واألوالد يتامى ، عالة يتكففون الناس ، ويتوجهون قاصدين 

مههم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم يف اآلخرة ال يبالون ماتوا أو عاشوا ، وحكى . الصحراء 
   . )203(من ذلك حكايات تدمع العني وحتزن القلب)) ليكي (( 

                                                   
  )) ليكي ((  اقرأ تاريخ أخالق أوربا  )202(

Lecky : History of European Morals Chapter IV .  
)203(  History of European Morals .part II Chapter IV, from Constantine to Charlemagne . 
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وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأمثون من قرن واالجتماع ن ، وكانوا يعتقدون أن 
مصادفتهن يف الطريق والتحدث إليهن ولو كن أمهات وأزواجاً أو شقيقات حتبط أعماهلم 

  .يات شيئاً كثرياً من هذه املضحكات املبك)) ليكي (( وروى . وجهودهم الروحية 

   

  عجز الرهبانية عن تعديل المادية الجامحة 

وال يتوهم أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدلت من شره املادية الرومية ، وكبحت من 
مجاحها وغلوائها يف البهيمية والشهوات ، فإن هذا مل يكن وال يكون يف الغالب وتأباه الفطرة 

فإن الذي يوجد االعتدال وخيفض من املادية اجلاحمة وجيعل منها اإلنسانية ويكذبه التاريخ ؛ 
حياة معتدلة هو النظام الروحي الديين اخللقي احلكيم الذي يوافق الفطرة اإلنسانية الصحيحة 

، والذي ال يتصدى ألن يزيل الفطرة اإلنسانية ، بل يوجهها توجيهاً نافعاً ، فإا ال تزول 
 وهكذا فعل اإلسالم ، وهكذا فعل سيدنا حممد صلى اهللا عليه ولكن متيل من شر إىل خري ؛

وسلم ، فقد صرف شجاعة العرب من املنافسات القبلية والتقاتل وأخذ الثأر واألحقاد 
القدمية إىل اجلهاد يف سبيل اهللا وإعالء كلمة اهللا ، وصرف تبذيرهم ومساحتهم إىل اإلنفاق يف 

ين اإلسالمي ، وأبدل الشيء بالشيء ، وأعطى النفس سبيل اهللا ، وشغلهم عن اجلاهلية بالد
حقها من النشاط والترويح ، فإن النفوس كما قال عامل من علماء املسلمني ال تترك شيئاً إال 

 ، وإن األنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة )204(بشيء ، وإن النفوس قد خلقت لتعمل ال لتترك
  . )205(وتكريرها ال بتبديلها وتغيريها 

ما هذان : قِدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما ، فقال 
إن اهللا : كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اليومان ؟ قالوا 

                                                   
  . 143ص)) اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم((هـ في كتابه 727 من كالم شيخ اإلسالم الحافظ ابن تيمية م  )204(
 )) . النبوات (( بن تيمية في كتابه  ا )205(
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 ، وعن عائشة رضي اهللا عنها )206(قد أبدلكم ما خرياً منهما ، يوم األضحى ويوم الفطر
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت به األنصار يوم : قالت 

أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا : وليستا مبغنيتني ، فقال أبو بكر : بعاث قالت 
يا أبا بكر ، إن لكل : م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل. عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد 

  . )207(دعهما يا أبا بكر فإا أيام عيد : ويف رواية أنه قال . قوم عيداً وهذا عيدنا 

أما النصرانية الرومية فقد حاولت عبثاً تغيري الفطرة وإزالتها وجاءت بنظام ال تطيقه 
ه كرد فعل ضد ومحلت النفوس ما ال طاقة هلا به فرغبت في. الفطرة اإلنسانية وال تسيغه 

 بإسرافها –املادية الطاغية واحتملته كارهة ، مث ختلصت منه وثارت عليه ومل تقدر النصرانية 
يف الرهبانية والزهد ومكابرا للفطرة والواقع أن تصلح ما فسد من أخالق الناس وعوائدهم 

الفجور فكانت حركة . ، ومتسك بضبع املدينة الساقطة إىل اهلاوية ومتنعها من التردي 
واإلباحة وحركة الغلو يف الزهد والرهبانية تسريان يف البالد النصرانية جنباً إىل جنب ، بل 

وحركة . األصح أن الرهبانية كانت معتزلة يف الصحارى واخللوات ال سلطان هلا على احلياة 
  .اخلالعة واإلباحة كانت زاخرة طامة يف املدن واحلواضر 

   

  والمادية الجامحة بين الرهبانية العاتية ، 

ما كان عليه العامل النصراين يف ذلك العصر من التأرجح بني الرهبانية )) ليكي ((   يصور 
  : والفجور فيقول 

إن التبذل واإلسفاف قد بلغا غايتهما يف أخالق الناس واجتماعهم ، وكانت الدعارة (( 
 جمالس امللوك وأندية والفجور واإلخالد إىل الترف والتساقط على الشهوات والتملق يف

األغنياء واألمراء واملسابقة يف زخارف اللباس واحللي والزينة يف حدا وشدا ، كانت الدنيا 
                                                   

 .  رواه أبو داود بإسناده عن أنس ٬ وأحمد ٬ والنسائي  )206(
 .  حديث متفق عليه  )207(
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يف احلني تتأرجح بني الرهبانية القصوى والفجور األقصى ، وإن املدن اليت ظهر فيها أكثر 
عصر الفجور والوهم الزهاد كانت أسبق املدن يف اخلالعة والفجور ، وقد اجتمع يف هذا ال

اللذان مها عدوان لشرف اإلنسان وكرامته ، وقد ضعف رأي اجلمهور حىت أصبح الناس ال 
حيلفون بسوء األحدوثة والفضيحة بني الناس ، وكأن الضمري اإلنساين رمبا خياف الدين 

 ، ووعيده ، ولكنه أمن واطمأن ، العتقاده أن األدعية وغريها تكفر عن مجيع أعمال اإلنسان
لقد نفقت سوق املكر واخلديعة والكذب حىت فاق هذا العصر يف ذلك عصر القياصرة ، 

ولكن قل الظلم واالعتداء والقسوة واخلالعة ، مع احنطاط يف حرية الفكر واحلماسة 
   )) . )208(القومية

  

  الفساد في المراكز الدينية 

رة ، فبقيت مقهورة بعوامل ومل تكن الرهبانية والنظام الديين السليب إال مصادمة للفط
الديانة اجلديدة وسلطاا الروحي وساعدا عوامل أخرى ، مث قهرت الطبيعة وتسرب 

الضعف واالحنراف يف املراكز الدينية حىت صارت تزاحم املراكز الدنيوية ورمبا تسبقها يف 
نت ترمي فساد األخالق والدعارة والفجور ، لذلك وقفت احلكومة املآدب الدينية اليت كا

إىل عقد األلفة واألخوة بني املسيحيني وأعياد الشهداء واألولياء وذكريام اليت وجدت فيها 
  . اخلالعة والفجور محى ومرتعاً ، وام القسوس بكبائر ومنكرات 

  ) : Jarum )) ( جروم (( ويقول الراهب 

ني ، وقد احنطت إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بترف األمراء واألغنياء املترف(( 
أخالق البابوات احنطاطاً عظيماً واستحوذ عليهم اجلشع وحب املال وعدوا طورهم ، حىت 
كانوا يبيعون املناصب والوظائف كالسلع ، وقد تباع باملزاد العلين ، ويؤجرون أرض اجلنة 

                                                   
)208(  History of European Morals II Chapter IV 
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ويأذنون بنقض القانون ، ومينحون شهادات النجاة . بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران 
وإجازات واحملرمات واحملظورات كأوراق النقد وطوابع الربيد ، ويرتشون ويرابون ، وقد 

ويذكر عن البابا . بذروا املال تبذيراً حىت اضطر البابا انوسنت الثامن أن يرهن تاج البابوية 
د ليو العاشر أنه أنفق ما ترك البابا السابق من ثروة وأموال ، وأنفق نصيبه ودخله ، وأخذ إيرا
خليفته املترقب سلفاً وأنفقه ، ويروى أن جمموع دخل مملكة فرنسا مل يكن يكفي البابوات 

   )) .)209(لنفقام وإرضاء شهوام

  

  تنافس البابوية واإلمبراطورية 

وبدأ الرتاع واملنافسة بني البابوية واإلمرباطورية يف القرن احلادي عشر ، فاشتدت بعنف 
ها البابوية أوالً حىت إن هنري الرابع ممثل اإلمرباطورية اضطر ومحي وطيسها ، وانتصرت في

م أن يتقدم خبضوع حنو البالط البابوي يف قلعة كانوسا ومل يسمح له البابا 1077سنة 
فدخل اإلمرباطور صاغراً . بالدخول إال بعد أن شفع له الرجال ، فسمح له باملثول بني يديه 

وكانت احلرب بني البابوية .  فغفر له البابا زلته حافياً البساً الصوف وتاب على يديه
واإلمرباطورية بعد ذلك سجاالً حىت ضعفت البابوية ، وبقي الناس هذه املدة الطويلة 

  . يتنازعهم عامالن ديين ودنيوي وبقوا يرزحون حتت نريين إمرباطوري وبابوي 

ن عظيم مل يكن وكان البابوات يتمتعون يف هذه العصور الوسطى بنفوذ واسع وسلطا
للملوك واألباطرة ، وكان ميكن هلم أن يتقدموا بأوربا تقدماً صحيحاًَ يف العلم واملدنية حتت 

ظل الدين ، ألن نوام وممثليهم كانوا يتجولون يف البلدان األوربية ويرتلون من أهلها يف 
ية مهمة ، جناب مربع وظل ظليل ، ويتفامهون معهم بلغة واحدة ويتدخلون يف أمور سياس

                                                   
)209(  Conflict of Religion and Science . 
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ووجدوا يف كل بقعة أنصاراً هلم من ذوي الرأي والسياسة يتكلمون بلغة واحدة ويساعدوم 
  . يف مهمات الدولة 

  

  

  شقاء أوربا برجال الدين 

 ولكن رجال الدين من سوء حظ النصرانية ومن سوء حظ األمم اليت دانت ا أساؤوا 
ونفوذهم وجاههم ، وبقيت أوربا تتسكع يف استعمال هذا السلطان اهلائل فاستغلوه ألنفسهم 

دياجري اجلهل واخلرافة واالحنطاط ، وأصيبت املدنية حبكمهم ورهبانيتهم يف صميمها ، فلم 
يتضاعف عدد سكان القارة األوربية يف ألف سنة ، ومل يتضاعف عدد سكان إنكلترة يف 

قسوس والرهبان يزينوا وال شك أن من أسباا حياة العزوبة اليت كان ال. مخسمائة سنة 
للناس ويرغبون فيها ، ومل يشأ الكهان واألساقفة أن يساهم األطباء يف مرافقهم وغالم 
فانتشرت األوبئة واألمراض يف طول القارة وعرضها ، وتعرف من رحلة أنبيس سلوئيس 

ايل اليت قام ا يف اجلزائر الربيطانية حو ) Pus the Second( الذي اشتهر بعد بلقب 
  .  م ما كانت عليه هذه اجلزائر من بؤس واحنطاط يف املدنية وفقر مدقع 1430سنة 

  

  جناية رجال الدين على الكتب الدينية 

ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين يف أوربا ومن أكرب جنايام على أنفسهم وعلى 
 بشرية ومسلمات الدين الذي كانوا ميثلونه أم دسوا يف كتبهم الدينية املقدسة معلومات

عصرية عن التاريخ واجلغرافية والعلوم الطبيعية رمبا كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم يف 
ذلك العصر، وكانت حقائق راهنة ال يشك فيها رجال ذلك العصر ، ولكنها ليست أقصى 
ما وصل إليه العلم اإلنساين ، وإذا كان ذلك يف عصر من العصور غاية ما وصل إليه علم 
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البشر فإنه ال يؤمن عليه التحول والتعارض ؛ فإن العلم اإلنساين متدرج مترق ، فمن بىن 
ولعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه . عليه دينه فقد بىن قصرا على كثيب مهيل من الرمل 

كان أكرب جناية على أنفسهم وعلى الدين ، فإن ذلك ، كان سبباً للكفاح املشئوم بني الدين 
العلم الذي ازم فيه ذلك الدين املختلط بعلم البشر الذي فيه احلق والباطل والعقل و

 هزمية منكرة ، وسقط رجال الدين سقوطاً مل ينهضوا بعده ، وشر من –واخلالص والزائف 
  .            ذلك كله وأشأم أن أوربا أصبحت ال دينية

دسوا كل ما تناقلته األلسن ومل يكتف رجال الدين مبا أدخلوه يف كتبهم املقدسة ، بل ق
واشتهر بني الناس وذكره بعض شراح التوراة واإلجنيل ومفسريها من معلومات جغرافية 

وتارخيية وطبيعية ، وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله اليت جيب االعتقاد 
غرافية اليت ما أنزل ا ونبذ كل ما يعارضها ، وألفوا يف ذلك كتباً وتآليف ، ومسوا هذه اجل

وعضوا عليها  ) Christian  Topography( اهللا ا من سلطان اجلغرافية املسيحية 
  . بالنواجذ وكفروا كل من مل يدن ا 

  

  اضطهاد الكنيسة للعلم 

وكان ذلك يف عصر انفجر فيه بركان العقلية يف أوربا ، وحطم علماء الطبيعة والعلوم 
فوا هذه النظريات اجلغرافية اليت اشتملت عليها هذه الكتب سالسل التقليد الديين فزي

وانتقدوها يف صرامة وصراحة ، واعتذروا عن عدم اعتقادها واإلميان ا بالغيب ، وأعلنوا 
اكتشافام العلمية واختبارام ، فقامت قيامة الكنيسة ، وقام رجاهلا املتصرفون بزمام األمور 

اءهم وأمواهلم يف سبيل الدين املسيحي ، وأنشأوا حماكم يف أوربا وكفروهم واستحلوا دم
 أولئك امللحدين والزنادقة الذين هم منتشرون يف – كما يقول البابا –التفتيش اليت تعاقب 

املدن ويف البيوت واألسراب والغابات واملغارات واحلقول ، فجدت واجتهدت وسهرت على 
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ين عرقاً نابضاً ضد الكنيسة ، وانبثت عيوا يف عملها ، واجتهدت أن ال تدع يف العامل النصرا
طول البالد وعرضها ، وأحصت على الناس األنفاس ، وناقشت عليهم اخلواطر حىت يقول 

، ويقدر أن من )) ال ميكن لرجل أن يكون مسيحياً وميوت حتف أنفه : (( عامل نصراين 
ان وثالثون ألفاً أحياء كان عاقبت هذه احملاكم يبلغ عددهم ثلثمائة ألف ، أحرق منهم اثن

منهم العامل الطبيعي املعروف برونو ، نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوامل ، 
وحكمت عليه بالقتل ، واقترحت بأن ال تراق قطرة من دمه ، وكان ذلك يعين أن حيرق حياً 

  . ، وكذلك كان 

بالقتل ألنه كان يعتقد بدوران ) Galilio(وهكذا عواقب العامل الطبيعي الشهري غاليليو 
  . األرض حول الشمس 

  ثورة رجال التجديد 

هنالك ثار اددون املتنورون وعيل صربهم ، وأصبحوا حرباً لرجال الدين وممثلي 
الكنيسة واحملافظني على القدمي ، ومقتوا كل ما يتصل م ويعزى إليهم من عقيدة وثقافة 

ا الدين املسيحي أوالً والدين املطلق ثانياً ، واستحالت وعلم وأخالق وآداب ، وعادو
 وبلفظ أصح الديانة -احلروب بني زعماء العلم والعقلية ، وزعماء الدين املسيحي ، 

 حرباً بني العلم والدين مطلقاً ، وقرر الثائرون أن العلم والدين ضرتان ال –والبوليسية 
ال جيتمعان ، فمن استقبل أحدمها استدبر اآلخر تتصاحلان ، وأن العقل والنظام الديين ضدان 

، ومن آمن باألول كفر بالثاين ، وإذا ذكروا الدين ، ذكروا تلك الدماء الزكية اليت أريقت 
يف سبيل العلم والتحقيق ، وتلك النفوس الربيئة اليت ذهبت ضحية لقسوة القساوسة 

طبة ، وعيون ترمي بالشرر ، ووساوسهم ، ومتثل ألعينهم وجوه كاحلة عابسة ، وجباه مق
وصدور ضيقة حرجة ، وعقول سخيفة بليدة ، فامشأزت قلوم وآلوا على أنفسهم كراهة 

  . هؤالء وكل ما ميثلونه ، وتواصوا به وجعلوه كلمة باقية يف أعقام 
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  تقصير الثائرين وعدم تثبتهم 

التفكري ، ومن الوداعة من الصرب واملثابرة على الدراسة وومل يكن عند هؤالء الثائرين 
واهلدوء ، ومن العقل واالجتهاد ما مييزون به بني الدين ورجاله احملتكرين لزعامته ، ويفرقون 
بني ما يرجع إىل الدين عن عهدة ومسئولية ، وما يرجع إىل رجال الكنيسة من مجود وجهل 

شنآن رجال الدين واستبداد وسوء متثيل ، فال ينبذوا الدين نبذ النواة ، ولكن احلفيظه و
واالستعجال مل يسمح بالنظر يف أمر الدين والتريث يف شأنه كغالب الثوار يف أكثر اإلعصار 

  . واألمصار 

ومل يكن عندهم من صدق الطلب والنصيحة ألنفسهم وأمتهم وسعة الصدر ما حيملهم 
 خيلصهم من على النظر يف الدين اإلسالمي الذي كان يدين به أمم معاصرة هلم ، الدين الذي

يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم { هذه األزمة و 
ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضيآِئثَ وبولكن محية اجلاهلية والسدود .  }الْخ

قامتها احلرب الصليبية بني الغرب املسيحي والشرق اإلسالمي ودعاية الكهنة ورجال اليت أ
الكنيسة ضد اإلسالم وصاحب رسالته عليه الصالة والسالم ، وعدم جتشم التعب واملطالعة ، 
وقلة احلرص على النجاة األخروية واالهتمام مبا بعد املوت ، زد إىل ذلك تفريط املسلمني يف 

المي ، ونشر اإلسالم يف أوربا ، كل ذلك منعهم من الرجوع إىل الدين التبشري اإلس
  . اإلسالمي واألخذ به يف ساعة كانوا حيتاجون إليه حاجة السليم إىل راق واملسموم إىل ترياق 

  

  اتجاه الغرب إلى المادية 

وعلى كل فقد وقع احملذور وانصرف اجتاه الغرب إىل املادية بكل معانيها ، وبكل ما 
تضمنه هذه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية وأخالق واجتماع وعلم وأدب ت
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وسياسة وحكم ، وكان ذلك تدرجيياً، وكان أوالً ببطء وعلى مهل، ولكن بقوة وعزمية، فقام 
علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية ينظرون يف الكون نظراً مؤسساً على أنه على أنه ال خالق وال 

ر ، وليس هناك قوة وراء الطبيعة واملادة تتصرف يف هذا العامل وحتكم عليه وتدبر مدبر وال آم
شئونه ، وصاروا يفسرون هذا العامل الطبيعي، ويعللون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكي حبت 
، ومسوا هذا نظراً علمياً جمرداً ومسوا كل حبث وفكر يعتقد بوجود إله ويؤمن به طريقاً تقليدياً 

م عندهم على أساس العلم واحلكمة ، واستهزأوا به واختذوه سخرياً ، مث انتهى م ال يقو
طريقهم الذي اختاروه وحبثهم ونظرهم إىل أم جحدوا كل شيء وراء احلركة واملادة ، وأبوا 

اإلميان بكل ما ال يأيت حتت احلس واالختبار ، وال يدخل حتت الوزن والعد واملساحة ، 
بيعة وبطريق اللزوم اإلميان باهللا ومبا وراء الطبيعة ، من قبيل املفروضات  حبكم الط–فأصبح 

  . اليت ال يؤيدها العقل وال يشهد ا العلم 

 إم مل جيحدوا باهللا إىل زمن طويل ، ومل يكاشفوا الدين العداء ، ومل جيحدوا به كلهم ، 
لبحث والنظر مل يكن ليتفق ولكن منهج التفكري الذي اختاروه ، واملوقف الذي اختذوه يف ا

والدين الذي يقوم على اإلميان بالغيب وأساسه الوحي والنبوة ودعوته وهلجه باحلياة األخروية 
، وال شيء من ذلك يدخل حتت احلس واالختبار ويصدقه الوزن والعد واملساحة ، فلم يزالوا 

  . يزدادون كل يوم شكاً يف العقائد الدينية 

  دور األخير افتضاح المادية في ال

ولكن رجال النهضة األوربية ظلوا قروناً جيمعون بني النظر املادي اجلاحد واحلياة املادية ، 
والطقوس الدينية املسيحية ، بالتقليد أو بتأثري احمليط الذي ال يزال يف العامل النصراين ، أو 

ؤلف بني أفراد مبصاحل خلقية واجتماعية كانت تقتضي البقاء ولو باالسم على نظام ديين ي
األمة وحيفظها من الفوضى ، حىت افتضحوا يف األخري وصعب اجلمع بينهما بسرعة سري 
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احلضارة املادية ، وختلف الدين والتقاليد وعجزها عن مسايرا وما يف اجلمع بينهما من 
  . متاعب وضياع للوقت وتكلف هم يف غين عنه ، فطرحوا احلشمة ورموا برقع النفاق 

  

  ادية ودعاتها جنود الم

 وض الكتاب واملؤلفون واألدباء واملعلمون واالجتماعيون والسياسيون يف كل ناحية 
من نواحي أوربا ينفخون صور املادية ، وينفثون بأقالمهم مسومها يف عقل اجلمهور وقلبه ، 

 ويفسرون األخالق تفسرياً مادياً ، تارة ينشرون الفلسفة النفعية ، وطوراً فلسفة اللذة

  . األبيقورية 

دعوا من قبل إىل )  م 1527 – 1469( والسياسيون أمثال ميكيافيلي الفلورنسي 
 –فصل الدين عن السياسة ، وتقسيم األخالق إىل شخصية واجتماعية ، وقرروا أن الدين 

 قضية شخصية ال ينبغي أن تتدخل يف أمور السياسة والدولة ، وأن الدولة –إذا كان البد منه 
عز وأهم من كل شيء ، وأن النصرانية إمنا موضوعها احلياة األخروية ، وأن املتدينني عندهم أ

والصاحلني ال يفيد وجودهم الدولة ، وإن كان يفيد الكنيسة ، ألم يتقيدون بأحكام الدين ، 
وألم ال يستطيعون أن حييدوا عن أحكام الدين ومبادئ األخالق إذا اقتضت املصلحة غري 

امللوك واألمراء جيب عليهم أن يتخلقوا بأخالق الثعالب ، وال حيتشموا من نقض ذلك ، وأن 
العهود والكذب واخليانة والغش والنفاق إذا كان يف ذلك أدىن مصلحة للدولة إىل غري ذلك 

، وجنحت هذه الدعوة وساعدا عوامل كثرية من الوطنية والقومية اليت خلفت الديانة 
  . القدمية 

ء واملؤلفون وأصحاب الرباعة والقرحية والذكاء ، خصوصاً يف ثورة فرنسا وأحدث األدبا
وبعدها ، الثورة على األخالق القدمية ، والنظم االجتماعية ، وزينوا للناس اإلمث ، ونشروا 
دعوة اإلباحة ، وإطالق الطبائع من كل قيد ، والفرد من كل مسئولية ، ودعوا إىل التهام 
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ضاء الشهوات ، وانتهاب املسرات ، واستعجال الطيبات ، وغلوا احلياة البهيمية ، وإر
وأسرفوا يف تقدير قيمة هذه احلياة وجحدوا كل شيء سوى اللذة العاجلة والنفع املادة 

  الظاهر احملسوس

  

  نسخة صادقة من الحضارة اليونانية 

ياة يف فأصبحت احلياة يف أوربا يف القرنني التاسع عشر والعشرين نسخة صادقة من احل
اليت كانت النصرانية الشرقية ( يونان وروما الوثنيتني اجلاهليتني ، وعادت الطبيعة األوربية 

  . جذعة ) قد قهرا 

وال غرابة يف ذلك ، فاألوربيون اليوم إمنا ينحدرون من أولئك اليونان والرومان ، 
يف )) هاس ((  الدكتور والسالئل األوربية األخرى ترى ديناً خلواً من الروحانية ، كما الحظ

  . ذكر احلضارة اليونانية 

وكثرة اللهو والطرب يف احلياة ، كما . وترى رقة الدين وقلة اخلشوع واجلد يف أعماله 
عن الديانة اليونانية ، وهو نتيجة الوضع الديين الذي وصلت إليه أوربا ، )) ليكي (( ذكر 

تيجة تلك النظريات والغايات اليت وصل إليها فإنه ال يتفق واخلشوع هللا واجلد يف عبادته ، ون
  . علماء الطبيعة واحلكمة يف أوربا وأعلنوها تلقاها اجلمهور بالقبول وحلت حمل الدين 

وترى كذلك افتاً على ملذات احلياة افت الظمآن على املاء والفراش على النار ، 
به سقراط الرجل اجلمهوري واحلرص على اقتطاف جين احلياة ومثارها باليدين ، كما وصف 

  . اليوناين يف عصره 

وكذلك ترى شكاً يف الدين واضطراباً يف العقيدة واستخفافاً بالنظام الديين وطقوسه 
  . وتقاليده ، كما رأيت يف روما بعد التنور 
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  ديانة أوربا اليوم المادية ال النصرانية 

قلب واملشاعر وحيكم على الروح فمما الشك فيه أن دين أوربا اليوم الذي ميلك عليها ال
هو املادية ال النصرانية ، كما يعلم ذلك كل من عرف النفسية األوربية واتصل باألوربيني عن 

 ومل ينخدع باملظاهر الدينية اليت تزيد يف أة –كثب ال عن كتب ، بل وعن كتب أيضاً 
 بزيارم للكنائس الدولة واليت جيد فيها الشعب تروحياً للنفس وتنوعاً ، ومل ينخدع

  . وحضورهم يف تقاليدها 

وقد بني ذلك يف وضوح وصراحة األستاذ األملاين املهتدي حممد أسد السابق ذكره يف 
  : قال )) اإلسالم على مفترق الطرق : (( كتابه 

ال شك أنه ال يزال يف الغرب أفراد يعيشون ويفكرون على أسلوب ديين ويبذلون (( 
هم بروح حضارم ، ولكنهم شواذ ، إن الرجل العادي يف أوربا ، جهدهم يف تطبيق عقائد

دميقراطياً كان أو فاشياً ، رأمسالياً كان أو اشتراكياً ، عامالً باليد أو رجالً فكرياً ، إمنا يعرف 
ديناً واحداً ، وهو عبادة الرقي املادي واالعتقاد بأنه ال غاية يف احلياة غري أن جيعلها اإلنسان 

)) الدين (( من قيود الطبيعة ، أما كنائس هذا )) حرة مطلقة (( وبالتعبري الدارج أسهل ، 

فهي املصانع الضخمة ودور السينما واملختربات الكيماوية ودور الرقص ومراكز توليد 
الكهرباء ، وأما كهنتها فهم رؤساء الصيارف واملهندسون واملمثالت وكواكب السينما 

الطيارون واملربزون الذين يضربون رقماً قياسياً ، ونتيجة هذه وأقطاب التجارة والصناعة و
النهامة للقوة ، والشره للذة ، النتيجة الالزمة ظهور طوائف متنافسة مدججة بالسالح ، 

واالستعدادات احلربية ، مستعدة إلبادة بعضها بعضاً إذا تصادمت أهواؤها ومصاحلها ، أما يف 
ز لإلنسان يعتقد الفضيلة يف الفائدة العملية ، واملثل جانب احلضارة فنتيجتها ظهور طرا

  )) . )210(الكامل عنده والفارق بني اخلري والشر هو النجاح املادي ال غري 

                                                   
)210(  Islam At the Cross Roads, p . 50 . Fifth Edition .  
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إن احلضارة الغربية ال جتحد اهللا يف شدة وصراحة ، ولكن ليس يف نظامها الفكري    ((
   )) . )211(ليهموضع هللا يف احلقيقة وال تعرف له فائدة وال تشعر حباجة إ

رمبا يقلل من قيمة هذه الشهادات على مركز الدين يف احلياة األوربية ومدى تأثريه كون 
صاحبها قد انتقل من النصرانية إىل اإلسالم ومن أوربا إىل الشرق اإلسالمي ، فها هنا شهادة 

أصرح منها وأدل على اضمحالل الدين الرمسي يف أكرب مراكزه ، واستنكاف أهله من 
  . وكتاب اإلنكليزية البارزين )) لندن (( االنتساب إليه ألحد كبار املعلمني يف 

: رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس يف جامعة لندن يف كتابه  ) Joad( قال األستاذ جود 

 ) Guide to Modern Wickedness : (  

 كم منهم :سألت عشرين طالباً وتلميذة كلهم يف أوائل العقد الثاين من أعمارهم (( 
إال ثالثة فقط ، وقال سبعة )) نعم (( مسيحي بأي معىن من معاين الكلمة ، فلم جيب بـ

أما العشرة الباقية فقد صرحوا أم معادون . إم مل يفكروا يف هذه املسألة أبداً : منهم 
 للمسيحية ، أنا أرى أن هذه النسبة بني من يؤمن باملسيحية ويدين ا وبني من ال يؤمن يف

هذه البالد ليست شاذة وال غربية ، نعم إذا وجه هذا السؤال إىل مثل هذه اجلماعة قبل 
بناء على ذلك الذين يتفقون يف الرأي مع . مخسني سنة أو عشرين ، كانت األجوبة خمتلفة 

)Canon Barry (  ًضة مسيحية كبرية ميكن أن تنقذ العامل سيكونون قليال ويزعمون أن
 أرى لرأيه هذا مؤيداً ومربراً إال أن يكون ذلك رغبته وهواه ، فإن األهواء جداً ، فإين ال

كثرياً ما ختلق األفكار ، ولكنها ال تولد الشهادات والوثائق ، وإن األحوال واآلثار يف هذه 
البالد لتدل على أن الكنيسة النصرانية ستموت يف القرن اآليت ، وإليك ما يؤيد هذا الرأي 

  : ة يومية نقالً من صحيف

اخترع رجل يف السابعة والسبعني من عمره طريقة حتول ا نسخ الكتاب املقدس العتيقة 
إىل حشو البنادق واحلرير الصناعي واللدائن وأوراق النقد الثمينة ، وإن آلته قد نصبت يف 

                                                   
)211(   . Islam At the Cross Roads, p, 40 
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)Cardiff Factory  ( ويف مثانية مصانع أخرى وتصنع بنسخ التوراة القدمية أسلحة
  . د استثمر املخترع باآللة ثروة عظيمة بعد ما عاش يف ضنك من العيش حربية وق

 ملخاطبة القسوس ورجال – وال أمجل منها –وخيتم األستاذ مقالته هذه جبملة من التوراة 
   )) . )212(فليسمع من له أذنان(( وغريه ) كينني بريي ( الدين أمثال 

   ) .  Philosophy for our Times(ويقول هذا املؤلف يف كتابه الثاين 

مل يزل سائداً على عقلية انكلترا منذ قرون شره املال والتملك ، وكانت رغبة نيل (( 
الثروة أقوى عامل يف حياة البالد وأكرب باعث على العمل ، ألن الثروة وسيلة للتملك ، 

واألدب وضخامته ووفرته مقياس لكفاءة اإلنسان ، ومل يزل الناس يتلقون من طرق السياسة 
والتمثيل والسينما واإلذاعة الالسلكية ، ويف بعض األحيان من منابر الكنائس يف ظل عام 

 التحريضات على مجع املال واقتنائه واإلقناع بأن األمة املتمدنة هي اليت ارتقت فيها –وشهر 
  . عاطفة الشره والتملك 

دح الفقر ويذم الغىن ، إن هذه العبادة للمال تناقض عقائدنا الدينية ، ألن الدين مي
إن الفقري أقدر على الصالح من الغين ، ومع أن احلكمة والنعيم الديين متفقان على : ويقول 

أن الفقر أوفق لعبادة اهللا ودخول اجلنة ، ولكن الناس مل يرغبوا إىل تصديق الدين يف ذلك 
املوعود ، لعلهم يظنون والعمل بأحكامه ، ومل يزالوا يؤثرون الثروة احلاضرة على نعيم اجلنة 

أم إذا تابوا يف آخر عهدهم بالدنيا فإم حيرزون حسىن اآلخرة ، كما ظفروا حبسىن الدنيا 
  . بأمواهلم املودعة يف املصارف 

إن بعض : (( يف كتابه بقوله )  Sammuel Butler (وقد أعرب عن فكرم هذه 
ة اهللا وعبادة املال ، وأنا أسلم أن األمر ليس إنا ال نستطيع أن جنمع بني عباد: املؤلفني يقولون 

  مبيسور ، ولكن مىت تكون املهمات يف الدنيا ميسورة سهلة ؟ 

                                                   
)212(  Guide to Modern Wickedness p . 114 – 115 .  
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فمهما اختلفنا يف املبادئ فإن احلقيقة الراهنة أن كلنا راسخ يف تقليد بتلر واتباعه ، فنحن 
 واحلكومة ، مشغوفون حبب املال ، وعقيدتنا أن الثروة هي املقياس الصحيح لعظمة الفرد

  . وكانت سبباً لظهور مبدأين هلما األمهية التارخيية الكربى 

مبدأ عدم التدخل االقتصادي الذي كان سائداً على القرن التاسع عشر ، : أحدمها 
ويدعي أصحاب هذا املبدأ أن اإلنسان يبين عمله على أعظم نفع جيلبه ، وأن ليس الباعث 

  . قلبية بل االلتذاذ بالثروة على األعمال االلتذاذ بالعواطف ال

هو مبدأ التنظيم االقتصادي املنسوب إىل : واملبدأ الثاين الذي يسود القرن العشرين 
ماركس ، ويقوم هذا املبدأ على أن نظام اإلنسان االقتصادي إمنا يتأسس على حوائج اإلنسان 

 ونظام احلكومة ، ومل املالية ، وهذا النظام هو الذي خيلق األدب واألخالق والدين واملنطق
يكن هذان املبدآن ليناال القبول الذي نااله لوال شغف الناس يف بالدنا باملال واالهتمام الزائد 

  )) . به 

  : ويقول يف مكان آخر من هذا الكتاب 

هي النظر يف كل مسألة : إن نظرية احلياة اليت تسود على هذا العصر وحتكم عليه (( 
  ) . stomach and pocket view of life( جليب وشأن من ناحية املعدة وا

متثيل هذه النفسية يف كتابه ) Jhon Gunther(وقد أجاد الصحفي األمريكي املشهور 
  : بقوله ) Inside Europe)) ( داخل أوربا (( يف 

ستة أيام يف األسبوع ) Bank of England(إن اإلجنليز إمنا يعبدون بنك إجنلترا (( 
  )) .وم السابع إىل الكنيسة ويتوجهون يف الي

   

  مظاهر الطبيعة في أوربا  
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إن هؤالء الذين ال يؤمنون حبياة أخرى وال يعتقدون وراء اللذة والتمتع باحلياة والعلو يف 
األرض غاية عليا ، وال يذكرون اهللا إال نادراً ، وال يرجون له وقاراً ، كيف يرجى منهم أن 

، وخيبتوا إليه وينيبوا إذا دمههم اخلطر كما ذكر اهللا عن يتضرعوا إىل اهللا إذا مسهم الضر 
َِإذَا غَِشيهم موج كَالظُّلَِل دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين  {: املشركني الذين كانوا يؤمنون باهللا 

هو الَِّذي {**} ِإلَّا كُلُّ ختاٍر كَفُوٍر فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر فَِمنهم مقْتِصد وما يجحد ِبآياِتنا 
يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتى ِإذَا كُنتم ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتها 

هواْ أَنظَنكَاٍن وِمن كُلِّ م جوالْم ماءهجو اِصفع ِريح لَه ِلِصنيخم اْ اللّهوعد أُِحيطَ ِبِهم م
 اِكِرينالش ِمن نكُونـِذِه لَنه ا ِمننتأَجنَي لَِئن ينم يف املادية – ولكن هؤالء }الدبإمعا 

 قد وصلوا من القسوة والغفلة –والتمسك باألسباب الظاهرة والتعلل ا واستغنائهم عن اهللا 
ولَقَد أَرسلنا ِإلَى أُمٍم من قَبِلك فَأَخذْناهم ِبالْبأْساء { :  عليهم قول اهللا إىل حيث صدق

فَلَوال ِإذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ ولَـِكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم  * والضراء لَعلَّهم يتضرعونَ
ولَقَد أَخذْناهم ِبالْعذَاِب فَما استكَانوا ِلربِهم { : وقوله عز وجل  } يعملُونَالشيطَانُ ما كَانواْ 

فال تكاد تشعر يف خطب الزعماء والوزراء يف أوربا برقة قلب وانكساره  } وما يتضرعونَ
 أخالق وإخبات إىل اهللا يف أدهى ساعات احلرب وأمرها ، وال تشاهد شيئاً من ذلك يف

الشعب وأعماله وأفراحه ، ويعد ذلك مفكرو الغرب وأدباؤه من باب التجلد وقوة القلب 
وإباء الضيم ، وقد افتخر أحد زعماء اإلجنليز وكبار رجال السياسة يف الربملان اإلجنليزي بأن 

رجال الشعب اإلجنليزي مل يستسلموا للحوادث والنوازل ، واستشهد على ذلك بأن 
بالرقص واللهو يف سنغافورة مل يتحولوا عن مكام ومل يؤخروا أدوار الرقص والغناء املشتغلني 

: وحيكي هندي عن سهرة شهدها قال . ، وطيارات اليابان متطر املدينة شآبيب القنابل 

بينما حنن يف الرقص إذ مسعنا اإلنذار بالغارة اجلوية فساد اهلدوء يف املكان ، مث قال أحد (( 
بل نستمر : ماذا ترون ؟ هل يستمر الرقص أم يؤخر ؟ فأجابت فتاة : س أصحاب ال
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،  )) )213(راقصني ، وهكذا كان ، ودوت احلارة فضالً عن النادي الذي كنا فيه باألغاين
تبدأ الغارة اجلوية ولكن يستمر هذا : من العادات اليومية أنه يعلن يف السينما : ((ويقول 

ىل املخبأ فطريقه أسفل إىل اليسار ، ولكن الناس يستمرون الفصل ومن أراد أن يذهب إ
ويقول كاتب إجنليزي تعليقاً على )) )214(جلوساً وال أحد يربح من مكانه ويبدأ الفصل 

 من 24الصحيفة اإلجنليزية اليومية الكربى يف اهلند يف ) Statesman(صورة نشرت يف 
 إمنا ظهرت أيام احلروب الكربى يف من الغريب أن أمجل التمثيليات: (( م 1942يناير 

التاريخ ، كذلك الشأن يف بريطانيا اليوم فالناظر يرى املالهي والسينما والتمثيليات والصور 
ما مل يرى أمجل وأبدع منها قبل احلرب ، واملتفرج جيد يف مالهي لندن كل ما يسليه ويرضي 

إن صناعة ((  م 1943سمرب  من دي15ويف عدد آخر من هذه اجلريدة الصادر يف )) ذوقه 
وال جتد )) . إىل تقدم ويف ازدهار )) موسكو (( و )) لشبونة (( و )) لندن (( األفالم يف 

مثاالً هلذا التجلد والعكوف على اللذة واللهو يف أشد ساعات احلرج ويف آخر ساعات العمر 
  . إال يف يونان وروما يف العهد القدمي 

بل املستر تشرشل رئيس الوزارة الربيطانية العام املقبل وقد روى مراسل روتر كيف استق
وودع العام الراحل وذلك يف يوم عصيب من أيام احلرب يلجأ فيه اإلنسان إىل اهللا ويفيق 

  : السكران وخيشع القاسي ، وإليك نص الربقية 

تقي البارحة ملا كان العام اجلديد يل)  م 1942عام ( واشنطن ، اليوم األول من يناير (( 
بالعام املنصرم وكان املستر تشرشل رئيس الوزارة مسافراً من كندا إىل الواليات املتحدة يف 

قطار رمسي خرج رئيس الوزراء مستصحباً سري شارليس بورتل بغتة ودخل مطعم القطار 
والسيجار يف فمه وكأس مشبانية يف يده ، وتعجب ممثلو الصحف الذين كانوا سائرين معه 

 م ذلك العام القائد إىل 1941باسم عام : ((  تشرشل الكأس مبتسماً وقال تناول املستر

                                                   
  . 71 الغارات الجوية ألغا محمد أشرف الدهلوي ص  )213(
  . 70 أيضًا ص  )214(
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يف ذلك الوقت لفظ العام الراحل نفسه األخري وتنفس العام )) االجتهاد والتعب والفتح 
اجلديد وأعلنت الساعة بوفوده وهنأ الصحفيون ورؤساء القطار املستر تشرشل ، وأخذ 

 بيد ، وأخذ يد كاربورل هارنر بيده األخرى وأخذ كل رئيس الوزراء يد سري شارليس بورتل
بيد اآلخر وبدأوا يغنون يف رقصة وانطلق املستر تشرشل إىل الباب وقال ليهنكم مجيعاً ورزقنا 

 وانصرف vاهللا الفتح ، وجعلت اجلماعة تغين يف حدة وتصفيق ، وخط رئيس الوزراء حرف 
  )) . إىل عربته سعيداً مسروراً 

طبيعة املادية بالنفسية الدينية وتعاليم الدين وعمل املتدينني وسريم يف قارن هذه ال
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثرياً { احلروب واألخطار ففي القرآن 

ا حزبه أمر فزع إىل الصالة ، ويف سرية وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ } لَّعلَّكُم تفْلَحونَ
مث عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن هشام يف وقعة بدر الكربى قال ابن إسحاق 

الصفوف ورجع إىل العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ليس معه غريه ، 
اللهم إن : ر ويقول فيما يقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النص

  . لك هذه العصابة اليوم ال تعبد 

واملادية ألسباب حتمية طبيعية وتارخيية وعلمية قد أصبحت شعار احلضارة الغربية واحلياة 
الغربية منذ عهد عريق يف التاريخ ، ومل تزدها النشأة اجلديدة والنهضة العلمية والسياسية يف 

قد الحظ هذا االمتياز كثري من علماء الغرب والشرق ، فمن علماء أوربا إال حدة وقوة ، و
الشرق األستاذ األملعي الرحالة ذو النظر الثاقب عبدالرمحن الكواكيب يف مستهل هذا القرن 

  )) : طبائع االستبداد (( فقد قال يف كتاب 

حريص على الغريب مادي احلياة ، قوي النفس شديد املعاملة ، حريص على االستئثار (( 
االنتقام ، كأنه مل يبق عنده شيء من املبادئ العالية والعواطف الشريفة اليت نقلتها له مسيحية 
الشرق ، فاجلرماين مثالً جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف احلياة من البشر يستحق املوت 

ال وحيب ، ويرى كل الفضيلة يف القوة وكل القوة يف املال ، فهو حيب العلم ولكن ألجل امل
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اد ولكن ألجل املال ، والالتيين منه مطبوع على العجب والطيش ، يرى العقل يف 
االنطالق ، واحلياة يف خلع احلياة ، والشرف يف الزينة واللباس ، والعز يف التغلب على 

  )) . الناس 

 وهذا تصوير صادق للطبيعة األوربية وحتليل صحيح للنفسية الغربية ، وال نظن املرحوم

الكواكيب قد حتامى الكالم على غري اجلنسني األملاين والالتيين إال تفادياً من الوقوع يف العنت 
  . ، فجعل األملاين والالتيين مثالً لسائر األوربيني 

  

  الغايات المادية للحركات الروحية العلمية

يت ابتكرا وترى هذا الروح املادي يف مجيع نظم أوربا السياسية واالجتماعية واخللقية ال
أو جددا شعوا هلذا العهد ، حىت إن احلركة الروحية اليت شغلت الناس كثرياً يف أوربا يف 

الزمن األخري إمنا روحها املادية ، فقد أصبحت صناعة وفناً كسائر الصناعات والفنون يف 
واح أوربا ، غايتها مشاهدة عجائب إقليم الروح واالطالع على أسرارها والتحدث إىل أر

املوتى وترويح النفس والتلهي ، وليست من تزكية النفس وتصفية القلب واخلشوع هللا 
والعمل الصاحل واالستعداد للموت والصرب على مكاره احلياة وهضم النفس يف شيء ، خالفاً 

  . للحركة الروحية والتصوف يف الشرق اإلسالمي 

 يف الغرب إمنا ترجع يف كذلك األعمال اليت يضحي فيها الناس بنفوسهم وأرواحهم
الغالب إىل غايات مادية كحسن األحدوثة وانتشار الصيت وخلود الذكر يف التاريخ والتربيز 

على الناس وأن يتمجد به شعبه ويفتخر ويتشرف به وطنه ويغتبط ، خالفاً لألعمال اليت 
حبطه ويسمع يبتغي ا وجه اهللا ، فاملسلم خياف أن يشوب عمله شيء من الرياء والسمعة في

 الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا }103{هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعماالً {: قول  اهللا تعاىل 
طَت  أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه فَحِب}104{وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاً
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وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل { : ، وقوله عز وجل  } أَعمالُهم فَلَا نِقيم لَهم يوم الِْقيامِة وزناً
وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل الذي يقاتل  } فَجعلْناه هباء منثُوراً
من : (( ل اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي ذلك يف سبي: شجاعة ويقاتل رياء 

وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه )) . قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 
اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله كله لوجهك خالصاً وال جتعل : (( يقول يف دعائه 
ه األمة يف إخفاء عبادم وصدقام معروف يف واجتهاد الصاحلني من هذ)) لغريك فيه شيئاً 

  . كتب التاريخ والسري 

  

  التصوف المادي الغربي ووحدة الوجود االقتصادي

وقد بلغ النظر املادي والفكر املادي يف أوربا درجة االستغراق فيه والفناء ونسيان ما 
ؤسس  م م1883 – 1818سوى القيم املادية ، ولنضرب بذلك مثالً بكارل ماركس 

  . الفلسفة الشيوعية 

يرى كارل ماركس أن النظام االقتصادي هو روح االجتماع وأن الدين واحلضارة 
إن يف كل : وفلسفة احلياة والفنون اجلميلة كلها عكس هلذا النظام االقتصادي ، هو يقول 

عصر ويف كل دور من أدوار التاريخ طريقة خاصة لإلنتاج الصناعي وعلى وفقها تتعني 
قات االجتماعية ، ولكن بغد قليل ال تبقى هذه العالقات االجتماعية متوافقة متناسبة مع العال

طرق اإلنتاج وجيتهد بعض الناس لتشكيل هذه العالقة تشكيالً جديداً ، وهذه هي اليت تعرف 
واملؤرخ جيهل ماهيتها ولكن ال غرابة يف ذلك ، فإن الذين . يف التاريخ باالنقالبات والثورات 

تركون يف هذه الثورات قد ال يشعرون أنفسهم بالغاية اليت يقاتلون ألجلها ، ولكن ميكن يش
لنا أن حنل هذه األلغاز ونعلم أن االرتقاء السياسي والتعديالت والتحسينات يف النظم 

السياسية وما يطرأ عليها من التغيري والتطور ليست إال صوراً جديدة للعالئق االجتماعية 
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ذه العالئق متناسبة متوافقة بطرق اإلنتاج اجلديدة من جديد ، وملا كان تظهر لتجعل ه
االختالف بني طرق اإلنتاج الصناعي والعالئق االجتماعية اليت تقوم عليها مستمراً فيكون 
اجلهد لتطبيقها مستمراً أيضاً ، وإذا جتاوز االختالف واشتد ظهر يف شكل ثورة ، ولكن ال 

 أن ننفي وجودها وننكرها ، واالختالف بني –االختالفات واضحة  إذا مل يكن –ينبغي لنا 
مناهج اإلنتاج الصناعي والوشائج االجتماعية يظهر يف حرب الطبقات ، ألن مجيع طبقات 
االجتماع إمنا هي أجزاء النظام االقتصادي ، ويستنتج من ذلك كارل ماركس أن التاريخ 

ة يف طفولتها ليس إال قصة حرب الطبقات البشري غري العهد الذي كانت احلياة البشري
  . االجتماعية املختلفة 

 وهكذا جحد الرجل مجيع نواحي البشرية غري الناحية االقتصادية ومل يعر غريها شيئاً من 
العناية ، ومل يقم للدين واألخالق والروح والقلب وحىت العقل وزناً وقيمة ، ومل يعترف أن 

ل التاريخ ، وأن مجيع احلروب والثورات يف التاريخ مل يكن إال أحداً منها كان عامالً من عوام
ثاراً لبطن من بطن ، وجهاداً يف سبيل تنظيم جديد للنظام االقتصادي وطرق اإلنتاج الصناعي 
، وحىت احلروب الدينية مل تكن عنده إال حرب الطبقات االقتصادية استأثرت إحداها مبوارد 

، واجتهدت األخرى يف أن تنافسها وتتناول قسطها أو أن الثروة ووسائلها وطرق اإلنتاج 
و )) أُحد (( و )) بدر (( تنظمها من جديد فوقعت احلرب ، وجيب أن تكون كذلك يف رأيه 

  . ، ووقائع ومعارك حفظها التاريخ )) الريموك (( و )) القادسية (( و )) األحزاب (( 

ذه هي فلسفة وحدة الوجود وحدة  التصوف املادي الغريب ، وه– كما ترى –فهذا هو 
االقتصاد ، وملا كان الشرقيون إمنا يغلبهم الروح الديين والتأله نفى املتأهلون منهم واملغلوبون 

ال موجود إال اهللا ، وملا : وجود كل شيء سوى اهللا ، وهتفوا يف سكرهم وغلبة احلال عليهم 
د كل شيء سوى الناحية االقتصادية كان املفكرون األوربيون إمنا تغلبهم املادية نفوا وجو

إن صوفية الشرق كانوا يرون اإلنسان ظالً ربانياً ، . ال موجود إال البطن واملعدة : وهتفوا 
  . أما املاديون يف الغرب فال يرونه إال وجوداً يمياً حيوانياً 
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  نظرية دارون وتأثيرها في األفكار والحضارة

يع مسائل اإلنسان وزاد الطني بلة ، النظرية اليت وساعدهم يف وجهة نظرهم هذه يف مج
ظهرت يف القرن التاسع عشر عن ارتقاء اإلنسان ، وكونه حيواناً مترقياً عما دونه من 

احليوانات ، مل يزل جيتاز مبرحلة بعد مرحلة يف رحلته النوعية اليت استغرقت ألوفاً من السنني 
إىل قرد ومن قرد إىل )  Amoeba(من أميبا ومل يزل ينتقل من طور حيوان إىل طور آخر ، 

إنسان حىت بلغ كماله النوعي ، وزعيم هذه النظرية وبطلها دارون الذي ظهر كتابه أصل 
 م فكان حديث النوادي واامع واملدارس 1859سنة ) Origin of species(األنواع 

 املسائل البشرية وما وشغل الناس الشاغل ، وكانت هذه النظرية اجتاهاً جديداً مل يسبق يف
يتعلق ا ، تقلب تيار الفكر وتصرف نظر اإلنسان يف االستعالم واالستهداء يف مسائله ويف 

تارخيه من اإلنسان إىل احليوان ، وجتعله يعتقد أن هذا الكون سائر بغري عناية إهلية ، وبغري أن 
بيعية ، وأن املوجودات تتداخل فيه قوة غري طبيعة ، وأن ال علة يف الكون سوى السنن الط

ترتقي من مراتب احلياة األوىل إىل مراتبها العليا بعمل فطري تدرجيي عار من العقل واحلكمة 
، وأن اإلنسان وسائر أنواع احليوان ليس من صنع صانع حكيم بل هو نتيجة نواميس طبيعية 

و سائر يف الكون إىل انتهى ا التنازع للبقاء وناموس بقاء األصلح واالنتخاب الطبعي الذي ه
  . إنسان ناطق ذي شعور 

إن مناقضة هذه النظرية للدين والعقل يف املبادئ والغايات والنتائج الفكرية واخللقية 
وآثارها العملية واضحة ، بل كان هذا ديناً جديداً يهدم الدين القدمي من األساس وحيل حمله 

ا كل حساب ، وخافوا على مصري الدين ، فال غرابة إذاً اضطرب هلا رجال الدين وحسبوا هل
  . يف أوروبا 

  : يقول األستاذ جود يف كتابه 
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يصعب علينا اآلن أن ندرك تلك الدهشة واالستغراب الذي فاجأ أجددنا عندما ظهر (( 
 – أو يظن أنه أثبت –كتاب أصل األنواع لدارون ، وعندما جاءت النتائج أن دارون اثبت 

مل يزل مستمراً متوصالً من ظهور األميبا ) األرض (  هذا الكوكب أن عمل ارتقاء احلياة على
)Amoeba ( وفرخ البحر)Jelly Fish ( يف أشكاله األوىل إىل أشكاله النهائية العليا

وهي أرقى أشكال احلياة وأعالها ، فلم يزل عمل االرتقاء من األميبا إىل طورنا متواصالً غري 
  )) . منقطع 

 الذين عاشوا يف عصر فكتوريا إمنا أرشدوا أن اإلنسان خلق بالعكس من ذلك أن(( 
مستقل ، وهو يف احلقيقة نوع من ملك منحط ، أما إذا كان دارون مصيباً فاإلنسان مل يكن 

إال قرداً راقياً ، فعز على أهل عصر فكتوريا أن يكون اإلنسان قرداً راقياً بدل أن يكون ملكاً 
ظرية واجتهدوا أن خيلصوا اإلنسان من هذه السبة اليت حلقتهم منحطاً ، وما طابت هلم هذه الن

   )) .)215(من هذه العقيدة يف اإلنسان واقترحوا لذلك اقتراحات
   

  إقبال الجمهور على نظرية االرتقاء

 رغم ما فيها من ضعف – ولكن اجلمهور والدمهاء من الناس تلقوا هذه النظرية بالقبول 
 وكأن األذهان كانت متهيئة ملثل هذه –هموها أو مل يفهموها  ف–ونقص من الوجهة العلمية 

النظرية ، وكأن الناس وجدوا فيها منافساً للدين ورجاله ، وصعب على رجال الدين أن 
يعارضوا هذا التيار اجلارف من أفكار الناس وأذواقهم والسيل العرم من املنشورات 

 م 1883ب حىت إذا مات دارون سنة واحملاضرات ، فوضعت الكنيسة أوزارها يف هذه احلر
منحته الكنيسة اإلجنليزية أكرب شرف متنحه إلنسان ، وذلك بأا أذنت بدفنه يف ويست 

  . منستراييب حمل دفن الرجال الدينيني 

                                                   
)215(  Guide to Modern Wickedness p .  235 – 236 . 
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وكان تأثري هذه النظرية بعيداً عميقاً يف األفكار واحلضارة واألدب والسياسة تراه 
ات الرجوع إىل الفطرة وإىل العهد الذي كان اإلنسان وتلمسه يف أخالق الناس ، ويف نزع

يعيش فيه على الفطرة عارياً حراً ، ويف تعيني املثل الكامل لإلنسان ويف مجيع األعمال 
واألخالق اليت ال تصدر إال على تسليم أن اإلنسان إمنا هو حيوان راق ، ويف فساد احلياة 

لقد ظهر يف إجنلترا جيل من : (( اء اإلجنليز بقوله املرتلية الذي يعرب عنه املستر شربد أحد علم
  )) . الناس جيهل احلياة املرتلية جهالً باتاً ، وال يعرف غري حياة القطعان والبهائم 

  

  من جنايات المادية

 وكان من نتائج هذه املادية اجلارفة ، والتربية الالدينية اليت ليس فيها نصيب لألخالق 
إلميان باآلخرة أن أصحاب املراكز الكبرية ، ورجال السياسة وخمافة اهللا عز وجل ، وا

وذلك ملصلحة . واملسئولية يرتكبون يف بعض األحيان جنايات ال يترتل إليها أكرب اآلمثني 
سياسية ومهية لبالدهم وأمتهم أو جلاه شخصي أو ربح مايل ، فمن أغرب ما روي يف تاريخ 

جماعة مزورة غري طبيعية ، ) اهلند(قد أوقعوا يف بنغال البشر من القسوة والظلم ، أن اإلجنليز 
 – وهو غذاء بنغال –ألم منعوا استعمال القوارب اليت حيصد الناس عليها مزارع األرز 

واحتكروا احلبوب يف مقدار عظيم للجند ، ومل ميكنوا الناس منها حىت فسدت وضاعت ، 
ة يف البالد ، واملواصالت ميسورة ، ومات مئات األلوف من الناس جوعاً ، واحلبوب وفري

وذلك كله ملا . والقطر غادية رائحة ، واهلند بالد خمصبة تستطيع أن تغذي بالداً أخرى 
  .ولريهنوا على فشل احلكم الذايت يف إدارة البالد , توقعوه من إقبال الناس على التجنيد 

دبر من الفتك باملسلمني  عما ي1947وقد تغافل لورد ماونت بينت حاكم اهلند العام سنة 
فقد اتصلت به أنباء املؤامرات واخلطط اليت كانت تبيت ضد , يف دهلي وبنجاب الشرقية 

فنام على , وأنذره اخلرباء بوقوع اضطراب طائفي هائل , العنصر اإلسالمي يف هذه املنطقة 
 أهل اهلند ، كل ذلك انتقاماً من أن املسلمني مل ينتخبوه حاكماً عاماً لباكستان كما فعل
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واحلروب األهلية حجة  على عدم أهلية أهل البالد , ولتكون هذه االضطرابات الطائفية 
تلك ازرة , وكوم عياالً على اإلجنليز يف األمن والنظام ، فكان نتيجة ذلك , لالستقالل 

  .البشرية اهلائلة اليت عقمت القرون أن تلد مثلها 

اختاره الفريقان اهلنديان حكماً يف مسألة بعض مدن الذي )) ريدكلف (( ومن ذلك أن 
بنجاب هل تنضم إىل هندوستان ، أو إىل باكستان حكم حكماً جائراً ، فكان نتيجة ذلك 

جالء املسلمني من فريزوبور ، وكورداسبور ، ومتاعب عظيمة ، وخسائر كبرية يف النفوس 
  . واألموال 

ئيل يف فلسطني ، ومعارضته للقضية العربية اليت أما تأييد ترومان للصهيونية ، ودولة إسرا
ال غبار عليها ، ألجل أن يكسب ود اليهود ويتمتع بنفوذهم السياسي واملايل والصحايف ، 

وليكسب انتخابه ، وتعاميه عن براهني الدولة العربية الساطعة ، وسكوت أمريكا على فظائع 
ائرة يف قضية اجلزائر العربية اإلسالمية ، فرنسا يف اجلزائر ، ووقوفها جبوار هذه الدولة اجل

وتعاوا على اإلمث والعدوان ، فقضية تنبئ عن ضعف أخالق العظماء يف أوربا وأمريكا ، 
  . ودوران احلياة السياسية على الفوائد ال املبادئ 
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  الفصل الثاني

  الجنسية والوطنية في أوربا

  

  القومية والوطنيةانكسار الكنيسة الالتينية سبب قوة العصبية و

قدمنا أن الوطنية والقومية واالعتداد الشديد بالشعب واملوقع اجلغرايف من خصائص 
الطبع األوريب الذي سرى يف العنصر األوريب مسرى الروح ، وجرى منه جمرى الدم وأصبح 

  على عالا ، وبرغم ما طرأ–طبيعة ثانية له ، ولكن النصرانية قهرت هذه الطبيعة ، ألا 

 ال يزال عليها مسحة من تعليم املسيح ، وفيها أثارة من علمه –عليها من التحريف والتبدل 
، والدين السماوي مهما حترف وتغري ال يعرف الفرق املصطنعة بني اإلنسان واإلنسان ، وال 
يفرق بني األجناس واأللوان واألوطان ، فجمعت النصرانية األمم األوربية حتت لواء الدين 

 من العامل النصراين عشرية واحدِة ، وأخضعت الشعوب الكثرية للكنيسة الالتينية وجعلت
فغلبت العصبية القومية والنعرة الوطنية ، وشغلت األمم عنها ملدة طويلة ، ولكن ملا قام لوثر 

 م حبركته الدينية اإلصالحية الشهرية ضد الكنيسة الالتينية ، ورأى 1526 – 1483سنة 
 أن يستعني باألملان جنسه وجنح يف عمله جناحاً ال يستهان بقدره ، وازمت من مصلحة مهمته

الكنيسة الالتينية يف عاقبة األمر فانفرط عقدها ، استقلت األمم ، وأصبحت ال تربطها رابطة 
حىت إذا اضمحلت النصرانية نفسها يف . ، ومل تزل كل يوم تزداد استقالالً يف شؤوا وتشتتاً 

لعصبية القومية والوطنية ، وكان الدين والقومية ككفيت ميزان كلما رجحت أوربا قويت ا
واحدة طاشت األخرى ، ومعلوم أن كفة الدين مل تزل حتف كل يوم ، ومل تزل كفة منافسته 

 Lordراجحة ، وقد أشار إىل هذه احلقيقة التارخيية الفاضل اإلجنليزي املعروف لورد لوثني 

Lothianالسابق يف أمريكا يف خطبته اليت ألقاها يف حفلة جامعة عليكرة  السفري الربيطاين 
  .  م 1938يف يناير سنة 
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ملا قضت حركة لوثر اليت تدعى حركة إصالح الدين على وحدة أوربا الثقافية (( 
والدينية ، انقسمت هذه القارة يف إمارات شعبية خمتلفة ، أصبحت منازعاا ومنافساا خطراً 

  )) .  العامل خالداً على أمن

وكان نتيجة االحنطاط الديين ، واخنفاض مبادئ الدين واألخالق ، رجحان كفة الوطنية 
  :يف نفس هذه اخلطبة )) لورد لوثني (( واجلنسية ؛ يقول 

إن الدين الذي هو املرشد الالزم لإلنسان والوسيلة الوحيدة حلصول الغاية اخللقية ، (( 
 ، كان نتيجة االحنطاط يف سلطانه أن فنت العامل الغريب والشرف املعنوي للحياة البشرية

 بتأثري العلوم -مبذاهب سياسية تقوم على أساس اختالف األجناس والطبقات وآمن 
 أن الرقي املادي هو الغاية العليا ، والوطر األكرب ، وال يزال يزيد هذا األمر يف -الطبيعية

نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوربا أن توفق مشاكل احلياة وأثقاهلا وتكاليفها ، وكان من 
   )) . )216(بني روحها وحياا توفيقاً ينقذها من القومية ، داهية هذا العصر الكربى

  

  طوائف العصبية الجنسية في أوربا

كان نتيجة احنالل النظام الديين وانتعاش النعرة القومية أوالً ، أن أصبحت أوربا معسكراً 
له ، وخطت خطّاً فاصال بني الغرب والشرق أو بني أوربا وبني سواها واحداً ضد الشرق ك

من القارات واألقاليم ، واجلنس اآلري وبني ما عداه من أجناس البشر ، يعد أن كل ما دون 
هذا اخلط له الفضل على كل ما وراءه من نسل وشعب وثقافة وحضارة وعلم وأدب ، وأن 

خضع ويدين ، واألول ليبقى ويزدهر ، والثاين ليموت األول خلق ليسود وحيكم ، والثاين لي
ويضمحل ، وهذا بعينه ما امتاز به اليونان والروم يف عهدهم ، فقد كانوا ال يعدون مهذبني 

                                                   
)216(  Convocation Adress of Lord Lothian at Muslim University Aligarh .   
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إال أنفسهم فقط ، وكانوا يسمون كل شيء غريباً ، خصوصاً كل ما كان واقعاً يف شرق 
  .  بربرياً –احمليط األطالنتيكي 

النفسية اجلنسية والعصبية ضد كل ما جاء من اخلارج ويعزى إىل أجنيب وكان نتيجة هذه 
، أن صار بعض الشعوب األوروبية ينظر إىل الدين املسيحي وإىل املسيح كطارئ ونزيل 
يريدون أن ينفوه من بالدهم ويتربأوا منه ، ميثل ذلك ما قال أحد املعلمني يف أملانية وهو 

  : الربوفسور أترين 

درس أوالدنا تاريخ أمة أجنبية، وملاذا يقص عليهم قصص إبراهيم وإسحق؟ ألي شيء ي((
  )) . ينبغي أن يكون إهلنا أيضاً أملانياًَ 

ونشأت يف أملانيا طائفة تتربأ من سيدنا املسيح عليه السالم لكونه من بين إسرائيل ، 
من ساللة آرية ، والذين ال يزالون يدينون له باحلب والتعظيم جيتهدون أن يثبتوا أنه كان 

وظهرت يف أملانية نزعة إىل إحياء اآلهلة القومية القدمية اليت كان يعبدها الشعب األملاين يف 
  . عهده القدمي 

  . وليست روسيا العاملية بأقل محاسة للعصبية اجلنسية والوطنية من منافسها القدمي أملانيا 

 العصر احلديث إمنا يرجع فيعتقد الناس يف روسيا أن أغلب االختراعات الكربى يف
  . الفضل فيها إىل الروس 

هو واضح القانون اخلاص بتركيب األجسام ، بل هو مدين مبا )) الفوازييه (( فليس 
فضل يف استخدام )) ألديسون (( وليس )) ميشيل لوموتوسوف (( ينسب إليه للعامل الروسي 

سنوات إىل غري ذلك ، ونشرت الروسي بست )) لووجني (( الكهرباء يف اإلضاءة فقد سبقه 
وإىل )) مورس (( أن العلماء الروسيني توصلوا إىل اختراع التلغراف قبل : جريدة برافدا 

، إىل غري ذلك من حتديات للتاريخ ليس الباعث )) ستفنسن (( تسيري القاطرة البخارية قبل 
  )) . روسيا (( عليها إال العصبية اجلنسية وتقديس 
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  األقطار اإلسالميةعدوى الجنسية في 

 ومما يدعو إىل األسف واالضطراب ، أن هذه العدوى اجلنسية قد سرت إىل بعض 
األقطار اإلسالمية اليت كان جيب وكان من املترقب أن تكون زعيمة لدعوة اإلسالم العاملية ، 

حاملة يف عصرها لرسالة األمن والسالم ، وأن تكون جبهة قوية ضد اجلنسية والوطنية ، 
ك باحنالل الدين يف هذه البالد ، وبتأثري اآلداب األوربية واحلضارة الغربية ، فترى يف وذل

الترك الرتعة الطورانية والدعوة إىل إحياء جاهليتها القدمية وآداا وثقافتها ، والنظرة إىل 
الدين اإلسالمي الذي انتشر على أيدي العرب وشريعة اإلسالم وثقافته ولغته نظرة شبه نظرة 
أملانيا اجلديدة إىل األديان اليت جاء ا األنبياء من غري النسل اآلري واآلداب السامية وثقافتها 
، فاعتقد بعض املفكرين يف تركيا الفتاة أن اإلسالم دين طارئ غريب ال يصلح للترك ، وأن 

ول الكاتبة األوىل م أن يرجعوا إىل وثنيتهم األوىل قبل أن اعتنق آباؤهم الدين اإلسالمي ، تق
  : من كبار مؤسسي تركيا اجلديدة أدباً وذيباً )) ضياء كوك ألب (( خالدة أديب هامن عن 

كان ضياء كوك ألب يريد أن ينشئ تركيا جديدة تكون صلة بني األتراك العثمانيني (( 
ها وبني أسالفهم الطورانيني ، فقد كان يريد أن يقوم بإصالح مدين بواسطة املعلومات اليت مجع

عن التنظيمات السياسية واملدنية يف عهد األتراك قبل اإلسالم ، كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن 
اإلسالم الذي وضعه العرب ال يصلح لشأننا ، والبد لنا من إصالح ديين يوافق طبائعنا إذا مل 

  )) . )217(نرجع إىل عهدنا اجلاهلي 

ذلك يف اإليرانيني يف الزمن ومما ال شك فيه أن هذه الرتعة قد وجدت يف الترك وك
  : األخري

وهو اخلبري الثقة فيما يتعلق بالترك فضالً عن )) شكيب أرسالن (( قال املرحوم األمري 
  : العرب لطول مكثه يف تركيا وكان عضواً يف جملس األمة 

                                                   
 . في الجامعة الملية بدلهي )) خالدة أديب هانم ((  محاضرات  )217(
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 أي الفئة اليت تقول -وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية ختالف الفئة األوىل ، (( 
 يف كل هذه النظريات ، وأشهر دعاا ضياء كوك ألب وأمحد –ومية العثمانية اإلسالمية بالق

أغائف ، ويوسف أقشورا اللذان قدما من روسيا ، وجالل ساهر ، وحيي كمال ، ومحداهللا 
وحممد أمني بك الشاعر امللي ، وكثري من األدباء )) تورك بوردي (( صبحي رئيس وجاق 
وهؤالء يزعمون أن الترك هم من أقدم أمم . طلبة والنشء اجلديد واملفكرين ، وأكثر ال

البسيطة وأعرقها جمداً ، وأسبقها إىل احلضارة ، وأم هم واجلنس املغويل واحد يف األصل ، 
ويلزم أن يعودا واحداً ، ويسمون ذلك باجلامعة الطورانية ، ومل يقتصروا منها على الترك 

ني وفارس والقوقاس واألناضول والروملي ، بل مبدؤهم مد الذين يف سيربيا وتركستان الص
هذه الرابطة إىل املغول يف الصني ، وإىل ار والفنالنديني يف أوربا ، وكل ما يقال إنه ينتمي 
إىل أصل طوراين ، وهم يقولون خبالف ما يقول األولون ، فهم ترك أوالً ومسلمون ثانياً ، 

معة اإلسالمية ، إال إذا كانت خادمة لنفوذ القومية وشعارهم عدم التدين وإمهال اجلا
الطورانية ، فتكون عندئذ واسطة ال غاية ، وقد غال كثري من هذه الفئة يف الطورانية حىت 

حنن أتراك فكعبتنا طوران ، وهم يتغنون مبدائح جنكيز ، ويعجبون بفتوحات املغول ، : قالوا 
ألناشيد لألحداث يف وصف الوقائع اجلنكيزية وال ينكرون شيئاً من أعماهلم ، وينظمون ا

  : وقال أيضاً  )) .. )218(ليطبعوهم على اإلعجاب ا ويرقوا مستوى نفوسهم بزعمهم

وهذا وملا كان هذا العصر عصر القوميات كما ال خيفى اقتداء باألمم األوربية يف (( 
بل ، وذلك نظري ما الزمن األخري كانت القومية الفارسية قد أخذت تشتد أكثر من ذي ق

حصل عند الترك ، وصار كثري من ناشئة الفرس يبحثون عن دين فارس القدمي ، وذلك نظري 
ناشئة الترك الذين أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم وعن الذئب األبيض الذي كانوا 

شيخ ) موسى كاظم ( يعبدون ، حىت صوروه يف بعض كتبهم احلديثة ، وقال هلم املرحوم 
إن العرب كانت عندهم عبادات كهذه تقشعر منها  : - وهو الذي أخربين بذلك –م اإلسال

                                                   
  . 159 – 158على حاضر العالم اإلسالمي الجزء األول ص )) شكيب أرسالن ((  من حواشي األمير  )218(



190 

األبدان ، ولكنهم اقتلعوها باإلسالم وافتخروا بأن اهللا لطف م وأنقذهم منها ورفعهم عن 
وأما أنتم فتريدون أن تتناسوا االعتقاد بالبارئ تعاىل وتتذكروا . مستوى تلك السفاالت 

  )) . ض ، فيا لألسف عبادة الذئب األبي

فكما حصل عند الترك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن أديام القدمية (( 
ومن هنا جاءم عبادة النار ، . والتحرز من الظلمة ) أي تعظيم النور ( اليت منها الكيومرتية 

النور والظلمة إنه خالق : الذي كان يدعو إىل وحدانية اهللا ، ويقول ) زرادشت ( ومنها فرقة 
وإن اخلري والشر إمنا حصال بامتزاجهما ، وإما لو مل ميتزجا ملا كان وجود للعامل ، إىل غري 

كالثنوية ، والزردشتية ، : ذلك من العقائد واألوابد واآلثار اليت كانت عند قدماء الفرس 
  )) . )219(باحية واملانوية ، ومنهم من يبحث عن املزدكية اليت كانت تدعو إىل اإلحلاد واإل

  

  

           

  الديانة القومية األوربية وأركانها

   واخلطوة الثانية يف هذا الطريق أن أصبحت الشعوب والدول يف أوربا ، الصغرية منها 
والكبرية ، عوامل مستقلة ال ترى العامل خارج اخلطوط اليت خطتها الطبيعة من جبال وأار ، 

ية واستعمار ، وال تعترف بوجود اإلنسان يف غري منطقتها فال أو خطتها بيدها من غاية سياس
حتترمه وال تعرفه ، واختذت نفسها إهلا تدين له بكل ما يدين به العباد املخلصون من عبادة 

وتقديس وأضاح هي دماء اآلخرين ونفوسهم وأمواهلم وبالدهم ، وقتال يف سبيله ، وتفان يف 
إجيايب وسليب ، أما :  الدين القومي يشتمل على شيئني طاعته ، وحميا وممات ألجله ، وهذا

اإلجيايب فهو االعتقاد بأن الشعب أو األمة فوق كل شيء ، وأفضل من كل شيء ، وأن اهللا 

                                                   
  . 165 – 164 حواشي حاضر العالم اإلسالمي الجزء األول ص  )219(
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 مل – إذا كانت األمة تعترف به وتعتقد أو ترى أن من املصلحة أن تستعمل هذه الكلمة –
 أذكى وال أقوى وال أحق باحلكم والسيادة خيلق أفضل من هذه األمة ، وال أجنب منها ، وال

والوالية على األمم ، والرعاية للعامل منها ، وأا أمينة ووكيله ووصيه يف األرض ، ومل خيلق 
بالداً أحب إليه من هذه البالد ، وال تربة أذكى من تربتها ، وهذا هو الدين القومي الذي ال 

  . يسمح إلنسان أن يعيش يف بالده حىت يؤمن به 

وال ختتلف شعوب أوربا احلاضرة ودوهلا يف هذه الديانة القومية إال يف الصراحة والنفاق ، 
وأن بعضها تقول وتفعل ، وبعضها تفعل وال تقول ، فإن بذرة القومية والوطنية إذا ألقيت يف 

أرض فإا ال تلبث أن تنشأ ومتد عروقها يف األرض مث تصري شجرة ، فدوحة تظلل األمة ، 
 ميكن لشعب أن يؤمن بالقومية ، مث ال يعتدي وال يتطاول أو ال يريد أن يعتدي ويتطاول وال

وال ميقت اآلخرين ، وال يزدريهم ، كما ال ميكن أن يسرف اإلنسان يف اخلمر ، مث ال يسكر 
  : وال يهذي كما قال الشاعر 

   إياك إياك أن تبتل باملاء    ألقاه يف البحر مكتوفاً وقال له 

 إذا كان العلم واألدب والشعر والفلسفة والتاريخ وحىت العلوم الطبيعية خصوصاً
متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والنعرة الشعبية واخليالء اجلنسية والفخر باآلباء والتعظيم 
باملاضي ، وال يكون رادع من خلق وال وازع من دين ، وتوىل القيادة رجال ال يعرفون غري 

القومي غاية مرمى ، ومن مقومات هذه احلياة القومية اليت ال تقوم بغريها ، القومية واد 
الكراهة واخلوف ، وذلك هو اجلزء السليب يف دين القومية ، فإن احلماسة القومية ال تظهر 

وال تبقى حىت يكون للشعب ما يكرهه وخيافه ، فال يزال القائدون يثريون الكامن من عواطفه 
ن محيته ويضربون على الوتر احلساس وهو الكراهة واخلوف ، فلوالمها ، ويذكرون اخلامد م

  . النقشعت سحابة القومية وتراجع سيلها 

  : حتليالً فلسفياً نفسياً فقال )) جود (( وقد حلل ذلك األستاذ 
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إن العواطف اليت هي مشتركة واليت ميكن إثارا بسهولة هي عواطف املقت واخلوف (( 
كبرية من الدمهاء ، بدل الرمحة واجلود والكرم واحلب ، فالذين يريدون اليت حترك مجاعات 

أن حيكموا على الشعب لغاية ما ، ال ينجحون حىت يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له من 
 على –خيافه ، وإذا أردت أن أوحد الشعوب ينبغي أن أخترع هلم عدواً على كوكب آخر 

فلم يعد من دواعي العجب أن احلكومات القومية يف هذا  ختافه هذه الشعوب ، –القمر مثالً 
العصر يف معاملتها جلرياا إمنا تقاد بعواطف املقت واخلوف ، فعلى تلك العواطف يعيش من 

   )) . )220(حيكموا ، وعلى تلك العواطف يقوى االحتاد القومي

  

  الحل اإلسالمي لمعضلة الحرب والمناقشات الشعوبية

ملشكلة األمم ومعضلة احلروب واملنافسات )) جود (( ي قدمه األستاذ إن هذا احلل الذ
الشعوبية حل عادل وتوجيه معقول ، فال تنصرف عداوة الشعوب واألمم بعضها لبعض حىت 

وتتعاون يف احلرب معه ، . يكون هلا عدو من غريها تشترك يف عداوته وكرهه واملخافة منه 
ع ، وال يلزم أن يوجد هلا عدو على كوكب آخر ولكن هذا ال حيتاج إىل اختراع وإبدا

كالقمر واملريخ ، وأىن هلم التناوش من مكان بعيد ؟ فالدين ينبه إىل أن هذا العدو للنوع 
اإلنساين ولذرية آدم يوجد على األرض نفسها ، وحق على كل إنسان أن يعاديه وحيترس منه 

ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه { : آن ويتعاون مع بين نوعه يف معاداته وحماربته يقول القر
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ادخلُواْ { : ويقول } عدواً ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمن أَصحاِب السِعِري 

 هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تلِْم كَآفَّةً وِفي الس ِبنيم ودع لَكُم { .  

وقد قسم اإلسالم العامل البشري إىل قسمني فقط ، أولياء اهللا وأولياء الشيطان ، وأنصار 
احلق وأنصار الباطل ، ومل يشرع حرباً وال جهاداً إال ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما 

                                                   
)220(  Guide to Modern Wickedness . p . 150 . 
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ونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُ{ : كانوا ومن كانوا ، فقال 
وهذه احلروب اليت . } سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً 

على اإلنسانية مل يشهد التاريخ أمين منها وأقل إراقة للدماء وذهاباً بالنفس ، وال أعود منها 
املسلم ( بالصاحل العام واخلري املشترك والسعادة مجعاء فال يربو عدد املقتولني من الفريقني 

يف مجيع الغزوات والسرايا واملناوشات اليت ابتدأت من السنة الثانية للهجرة ، ) والكافر 
 والكفار 259 املسلمون منهم 1018ودامت إىل السنة التاسعة على ألف ومثانية عشر نفساً 

 الكونية فيبلغ عددهم على األصح 1918 – 1914 أما املصابون يف حرب )221(759
 عدد املقتولني منهم سبعة ماليني 21 ,000,000 )222(واحداً وعشرين مليون نسمة

عضو الربملان اإلجنليزي أن املصابني يف ) Maxton( وقدر املستر مكسنت 7 ,00, 000
 وقد 50 ,000, 000ال يقل عددهم عن مخسني مليون  .... 1939احلرب الثانية الكربى 

كلف قتل رجل واحد يف احلرب األوىل عشرة آالف جنيه ، أما جمموع نفقاا فيبلغ 
 جنيه أما نفقات احلرب الثانية لساعة واحدة فمليون من اجلنيهات 000,000,000,37
000,000,1 )223( .  

 للدماء عاصمة للنفوس واألموال وفاحتة عهد مث كانت احلروب الدينية اإلسالمية حاقنة
السعادة والغبطة يف العامل ، أما حرب التنافس واحلمية اجلاهلية اليت تدعى احلرب الكربى فقد 

كانت مقدمة حروب متسلسلة ؛ وإليك ما قال املستر لويد جورج بطل احلرب الكربى 
  : ورئيس الوزارة اإلجنليزية حينئذ 

                                                   
ن                 )221( اني ـم د الـث ي المجـل وري ـف صور ـف ليمان المـن د ـس شهيرة القاضـي محـم ة اـل سيرة النبوـي ف اـل  عولنا في هذه األعداد على إـحصاء مؤـل

رة إال           ات صــغيرة وال كبـي وث والمناوـش زوات والبـع ادر مــن الـغ م يـغ ة للعــالمين وـل يرة رحـم اب ـس ره مــن    كـت  أـحصاها ٬ أمــا اـحصاءات غـي
 . المؤلفين فإنها تمثل عددًا أقل من هذه األعداد 

ة        E. H. Tawansendتاونسند .  وقد حقق المستر هـ  )222( ة اليومـي دو االنكليزـي شرتها صـحيفة هـن ه ـن اير  31(  في مقالة ـل )  م 1943 يـن
   . 8,543٬515قتولون منهم  الم37,513,886أن عدد المصابين في الحرب الكبرى ال يقل عن 

 . من مقالة لتاونسند في صحيفة هندو  )223(
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يح إىل العامل ملا عاش إال قليالً ، إنه سريى اإلنسان ال يزال بعد لو رجع سيدنا املس(( 
ألفي سنة مشغوفاً بالشر واإلفساد والقتل والفتك بيين نوعه ، والنهب واإلغارة ، بل إن أكرب 

حرب يف التاريخ قد استغرقت دم جسم اإلنسانية وأهلكت احلرث والنسل حىت أصابت 
سيح يا ترى ؟ هل يرى الناس يتصافحون كاإلخوان الناس جماعة ، وماذا يرى السيد امل

بل يراهم يتهيأون حلرب أشد هوالً من األوىل وأعظم فتكاً وتعذيباً ؛ يراهم . واألصدقاء ؟ ال 
  )) . )224(يتسابقون يف اختراع اآلالت اجلهنمية ويبتدعون وسائل التعذيب 

ما هذه القومية والوطنية وليس اشتغال هذه الشعوب بالعداوة واحلروب فيما بينها ، و
اخل إال النصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها احلقيقي ونسياا له ، فالنار تأكل نفسها 

  : إن مل جتد ما تأكل ، وكما قال الشاعر اجلاهلي 

   إذا ما مل جند إال أخانا    وأحياناً على بكر أخينا 

ته كان ذلك مشغلة فإذا عرفت عدوها وعرفت ضرره على نفسها ، وعرفت خطره وقو
وقد قالت العرب . هلا عن كل حرب وعداوة وشح ومنافسة وأحقاد ومهية وتراث مصطنعة 

وهكذا جعل حممد صلى اهللا عليه وسلم من قبائل )) عند احلفيظة تذهب األحقاد : (( قدمياً 
 العرب املتعادية اليت كانت سيوفهم تقطر من دمائهم كاألوس واخلزرج يف املدينة ، وبين

عدنان وبين قحطان يف اجلزيرة ، واألجناس املتباينة يف العامل ، أمة واحدة ومعسكراً واحداً 
إزاء الكفر واجلاهلية ، إذ جعل هلا يف خارجها ما تكرهه وتعاديه ، وهو الباطل والطاغوت 

للِّه والَِّذين كَفَرواْ الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل ا{ : ووكالؤه وأنصاره ، وشغلها حبربه وقرأ 
فنسيت  } يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً

أحقادها وتراثها ومل تتذكرها إال ملا انصرفت عن عدوها وتشاغلت عن قتاله ومعاداته فكانت 
  . ها اجلميع حروب داخلية وفنت يعرف

                                                   
دان                 )224( دميرًا للبـل ران وـت األرواح للعـم ًا ـب ة الماضـية فتـك ذه الـحرب الجارـي ت ـه د فاـق ه وـق أ ـب  وقد صدقت فراسته ووقع تحت أعيننا ما تنـب

 أصابت الناس مجاعات شديدة في كثير من األقطار  ووقائع تشيب لهولها الوالدان وغالء في السلع وارتفاعًا في األسعار و
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  دعاية القوميين وإضرارهم بالشعوب الصغيرة

وال يزال القوميون يف داخل البالد وخارجها يزينون للشعوب الصغرية القومية ويطرون 
أدا ولساا وثقافتها وذيبها ، وميجدون هلا تارخيها حىت تصبح نشوانة بالعواطف القومية 

ن أا مانعتها حصوا وما أعدت للحرب ، وتنقطع واخليالء والكربياء ، وتدل بنفسها وتظ
عن العامل وتتحرش أحياناً بالدول الكبرية غروراً بنفسها ، أو جم عليها الدول فال تلبث إال 

عشية أو ضحاها ، وتذهب ضحية لقوميتها واحنصارها يف دائرة ضيقة ، وال يغين أولئك 
 }  ِإذْ قَالَ ِللِْإنساِن اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ ِإني بِريٌء منككَمثَِل الشيطَاِن{ املسئولون عنها شيئاً 

كذلك وقع لبولندة وبلجيكا وهوالندة ويونان ودمنارك ، وهكذا وقع إليران والعراق يف 
  . احلرب الثانية 

  

  مطامح الدول الكبيرة

أكرب رقعة من األرض أما الدولة الكبرية فترى من واجب قوميتها أن تبسط سيطرا على 
وترفرف أعالمها على مساحات واسعة وإن كانت قفاراً أو صحارى وتكون هلا مستعمرات 

وممتلكات يف قارات خمتلفة ، وأن كان ذلك يكلفها جيوشاً وأمواالً بغري فائدة جدية تعود 
ية ، عليها ويصعب عليها حراستها والقيام بشئوا ، كل ذلك مما توجبه عليها شريعة القوم

  )) . اد القومي والشرف القومي (( وليس هلا غاية أخالقية ومترة أدبية غري ما تسميه 

  : اد القومي بقوله )) جود (( وقد شرح األستاذ 

إن اد القومي إمنا يعين أن يكون الشعب ميلك قوة يسلط ا رغبته وهواه على (( 
وهو اد ) املثل الكامل للشعب ( نه آخرين إذا مست احلاجة ، ويكفي لشناعة ما يسمو
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القومي إنه يناقض الصفات اخللقية والفضيلة إذا كانت بالد ال تقول إال صدقاً ، وتفي 
 كما –بوعودها وتعامل الضعفاء معاملة إنسانية فمستوى شرفها عند األمم منحط فالشرف 

ر وتستلفت إليها األنظار عبارة عن قوة تنال األمة ا اد والفخا : -قال املستر بلدون 
وتشغل األفكار ، ومعلوم أن هذه القوة اليت تنال األمة ا هذه الدرجة من الشرف إمنا 

تتوقف على قنابل نارية متفجرة ومشعلة للنريات ، وعلى وفاء الشبان ووالئهم للوطن ، 
قض تلك فالشرف الذي ميدح ألجله شعب ينا. الذين حيبون إلقاء تلك القنابل على املدن 

الصفات واألخالق اليت ميدح ا الفرد ، فأرى أن الشعب جيب أن يعد مهجياً وغري مهذب 
باملقدار الذي ميلكه من الشرف ، إذا ليس من الشرف أن ينال اإلنسان أو الشعب الشرف 

  )) . )225(باخلديعة واملكر والظلم 

ة يف بريطانيا على اتباع  هو الذي حيمل الطبقة احلاكم– أكثر من الطمع –إن الكرب (( 
خطط ال تتفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والوئام ، دع رجالً يقترح على والة األمر 

يف بريطانيا أن يهجروا قرياطاً من رمل من ممتلكاا اليت ال تغرب فيها الشمس ومن أشدها 
ونه سخطاً وحنقاً ، وترى قحولة وجدباً ، تر احملافظني األبطال يف إجنلترا يقيمون العامل ويقعد

الصحافة اإلجنليزية املعتدلة تتميز غيظاً ، إذاً تعلم أن هؤالء احملافظني ليسوا طماعني فقط بل 
   )) . )226(هم مستكربون معاندون

  

  منافسة الشعوب في المستعمرات واألسواق

نافسها وقد سبقت إىل هذا االستعمار واالمتالك أمم وختلفت أخرى ، مث ضت األخرية ت
وتطالب بأسهامها وتبحث هلا عن مستعمرات وأسواق لبضائعها وشرفات تغزو عليها على 

اد والفخار ، وتعد بفضلها من اإلمرباطوريات الكبار ، وقامت األوىل تدفعها وحتول بينها 
                                                   

)225(  Guide to Modern Wickedness . p . 153 . 
)226(  Guide to Modern Wickedness . p . 180 . 
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ولكن كثرياً من . وبني ما تشتهي ، وتزعم أا إمنا تغضب لألمم الصغرية ونصرة املظلوم 
 ، من أنفسها ومن األجانب ، يشكون يف إخالص هذه األمم ويف صفاء طويتها وحسن الناس
  . نيتها 

 جاهالً أو متجاهالً للمسائل اليت أدت إىل –االجنليزي )) : (( جود (( يقول األستاذ 
 يعتقد أن اإلجنليز –قسمة ضيزى للعمران ، ضارباً صحفاً عن سخط الشعوب مثل اليابانيني 

واإلجنليز ال شك أمة سلمية ، . رمي اليابانيني حبب القتال والضراوة باحلروب أمة سلمية وي
ولكن مساملتهم مسالة لص قد اعتزل حرفته القدمية ، وقد أحرز شرفاً وجاهاً بفضل غنائمه 

السابقة ، وهو يبغض الذين يدخلون جديداً يف حرفته القدمية ، عنده فضول أموال وغنائم ال 
   )) . )227(يلقب الذي يريدون أن يسامهوا يف ذلك واة احلربيستهلكها ، ولكنه 

وكثرياً ما تنشب احلرب بني هذه األمم السابقة إىل السيادة والتملك وبني األمم املتطلعة 
هلا الطاحمة إليها ، ولكن هذه احلرب ال يصح قياسها على حرب تشهر لردع الظامل واالنتصار 

وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا {: ل اهللا عز وجل للمظلوم وإقامة القسط عمالً بقو
فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه 

، ولكن  ) احلجرات( }ِسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني فَِإن فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقْ
) الفقيدة ( هذه احلرب حرب شح ومنافسة ، وحرب غرية وحسد ، ما كانت مجعية األمم 

إال كما قال )) اليت كانت هذه احلروب تشهر حتت إشرافها ، وال خليفتها األمم املتحدة 
حبراً بال ماء ، ما وجدت إال لتلبس االعتداء حلة مثل العروض : (( األمري شكيب أرسالن 

قانونية ، وتسوغ الفتوحات بتغيري األمساء ، ال يطيعها سوى ضعيف عاجز ، وال تستطيع أن 
مجعية لصوص : (( أو يف لفظ فقيد اإلسالم الدكتور حممد إقبال )) حتكم على قوي متجاوز 

  )) .ونباشني تألفت لتقسيم األكفان 

  :  اإلجنليزي ) جود ( قال األستاذ 
                                                   

)227(  Guide to Modern Wickedness . p . 180 . 
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إن حرباً تشهر حتت إشراف عصبة األمم ليست للعدل بني األمم يقوم ا شرطة العامل (( 
لألخذ على يد الظامل وعقاب املعتدي ، ليست هذه احلرب إال كفاحاً بني الطوائف املتنافسة 

عامل ومواردها ، الواحدة منها حريصة على احملافظة على القسط األكرب من ثروة ال. يف القوة 
واألخرى متهالكة على حتصيلها ، إن مثل هذه احلروب ال ختتلف عن حروب نشبت بني 

 ، وعن حروب السنوات )228(الطوائف املتنافسة يف املاضي ، وال عن حروب النمسا وبروسيا
ال ختتلف هذه احلرب  . 1918 – 1914 وعن حروب نابليون ؛ وعن حرب )229(السبع

  . كلها إال يف االسم عن هذه احلروب 

أما التذرع بأن هذه احلروب إمنا نصبت للدفاع عن الدميقراطية وعن عصبة األمم ، 
   )) . )230(وضد الفاشية واالعتداء فال يغري من املوقف شيئاً

  

  الفرق بين حكم الجباية ، وحكم الهداية

إن حممداً صلى     وحيك : ((روي أن عمر بن عبد العزيز خليفة املسلمني قال لعامله مرة 
وهذه اجلملة تعرب عن روح احلكومة الدينية )) اهللا عليه وسلم بِعث هادياً ومل يبعثْ جابياً 

اليت تتأسس على منهاج النبوة ، وتسري على آثار األنبياء وخطتها وسياستها ، فتكون عنايتها 
فع والضرر يف اآلخرة أكثر واهتمامها بالدين وبإصالح أخالق احملكومني ومبا يعود عليهم بالن

من اهتمامها باجلباية واخلراج وأنواع احملاصيل واإليراد ،وتنظر يف مجيع مسائل السياسة 
واملالية من الوجهة الدينية وتقدم املبادئ الدينية واخللقية على املنافع واملصاحل املادية ،فتمنع 

ية الفاسدة النافعة لألفراد املضرة اخلمر وحترم الزنا وأنواع اخلالعة والفجور والعقود املال

                                                   
شبت       حرب منافسة وطمع اشتركت فيها فرنسا واسبانيا وإنجلترا وهولندة لتناول     )228( ا وـن سا وممتلكاتـه ا أطـراف النـم  غنائم انتـقصت فيـه

  . 1748 وانتهت سنة 1740على أثر وفاة فريدريك ملك النمسا وجلوس ابنته ماريا تيريزا على العرش بوصيته ورضا الدول سنة 
را حمايـ              )229( يا وانجلـت ة وبروـس دول األلمانـي ارات اـل ر إـم ويدن وأكـث يا وـس سا وروـس ا فرـن ى     حروب اشتركت فيـه داء عـل ة لبـعضها ٬ واعـت

  . 1763 وانتهت سنة 1756بعضها ابتدأت سنة 
)230(  Guide to Modern Wickedness . p . 191 . 
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باتمع ، فتحظر الربا والقمار وإن كان ذلك يرجع على احلكومة باخلسارة املادية الفادحة 
،وتشرع مشاريع إصالحية وتراقب األخالق وتعىن بتهذيب النفوس ،وإن كان ذلك يكفلها 

ا قامت يف بالد ما بينها أمواالً طائلة وميزانية ضخمة ،ونتيجة هذا النوع من احلكومات إذ
الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا {: القران وتنبأ ا للمهاجرين األولني 

                                                                  }الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر 

أما احلكومات اليت تقوم للجباية ال للهداية ، ولالنتفاع ال للنفع ، فطبيعي أن تكون 
عنايتها مصروفة إىل أنواع اخلراج واحملاصيل والغالت ، وكثرياً ما يكون  ذلك على حساب 

كثرية من اخلالعة والفجور بقيود تنظمها األخالق والفضائل والنظام املرتيل ، فتبيح أنواعاً 
وال متنعها ، فتسمح بالبغاء الرمسي ، وقد ترايب نفسها وتبيح القمار ، وكثرياً من اجلنايات و 
اجلرائم اخللقية بتغيري األمساء وحتديد بعض األشياء تأميناً ملصاحلها ، وال تبيح اخلمر فقط بل 

وتعاقب من مينعها وجياهد ضدها ، وقد جترب أهل بعض تبيعها وتتوىل جتارا وتنظيمها وحتاكم 
البالد على اشتراء املخدرات اليت تصدرها ، كما فعل بعض احلكومات األوربية يف آسيا مع 
أهل الصني ، فطبيعي كذلك أن تصاب هذه الشعوب احملكومة يف أخالقها وترزأ يف روحها 

 ذه الشعوب احلاكمة وقلبها ، بل إن أهل البالد ينحط مستوى أخالقهم رد املخالطة
وجماورا ، ويلحقهم عدوى األمراض اخللقية الفاشية يف األقطار األوربية اليت ولدا احلضارة 

  . أنفسهم وشكوا منه . املادية هنالك ، وذلك ما أقروا به 

فاحلكومات األوربية حتمل معها مفاسد احلضارة الغربية وشرورها ، وكيف يرجى من 
كومات أن تزدهر الفضيلة واألخالق ويرقى مستوى أخالق الشعب يف ظلها ودولتها هذه احل

، ومل يكن ذلك يف بالدها وأوطاا ، وليس ذلك من رسالتها ومهمتها ، وال مما تدين به 
ومل تزل طريق امللوك والفاحتني غري طريق األنبياء )) وكل إناء بالذي فيه ينضح (( وتعتقده 

 ، وإن احلقيقة اليت ذكرها القرآن على لسان ملكة سبأ حقيقة راهنة ال واهلداة واملصلحني
  : ختتلف يف األزمنة واألمكنة 



200 

  .  } ِإنَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَِعزةَ أَهِلها أَِذلَّةً{ 
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  الفصل الثالث

  أوربا إلى االنتحار 

  

  عصر االكتشاف واالختراع

إذا عرفت عصور التاريخ مبا مييزها عن غريها ، وأضيفت إليه ، أمكننا أن نسمي هذا 
العصر عصر االكتشاف واالختراع ، وعصر الالسلكي والكهرباء ؛ وفضل األوربيني 

وتقدمهم يف هذا الباب وعبقرية رجال االكتشاف واالختراع وإبداعهم من القضايا اليت ال 
  . تقبل املكابرة 

ا بالغ املبالغون يف إطراء الصناعات واملخترعات احلديثة يف أوربا ، وبرغم ولكن مهم
إعجابنا ا والثناء على مكتشفيها وخمترعيها ، ينبغي أال ننسى أن هذه الصناعات 

واملخترعات ليست غايات يف نفسها مقصودة بالذات ، بل هي وسائط ووسائل لغاية أخرى 
 والضر ، مبقياس هذه الغاية وكوا خرياً أو شراً ، وحنكم حنكم عليها باخلري والشر ، والنفع

عليها بالنجاح واخليبة بالقياس إىل مطابقتها للغاية اليت وضعت هلا ، والنظر يف النتائج اليت 
  . حصلت منها ، والدور الذي لعبته يف حياة الناس وجمتمعهم وأخالقهم وسياستهم 

  

  ف اإلسالم منهاالغاية من الصناعات والمخترعات ، وموق

أما الغاية فعلى ما أرى هي التغلب على العقبات والصعوبات يف سري احلياة اليت سببها  
اجلهل والضعف ، واالنتفاع بقوى الطبيعة املودعة يف هذا الكون وخرياا وخزائنها املبثوثة 

  . فيها ، واستخدامها ملقاصد صحيحة من غري علو يف األرض وال فساد 

 يسافر يف الزمن القدمي ماشياً ، مث أهلم أن يسخر لذلك احليوان ، فاختذ كان اإلنسان
العجالت واختذ اجلياد العتاق ، مث مل يزل يتدرج يف السرعة واالختراع حىت وصل من املركبة 
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إىل القطار ، ومنه إىل السيارة ، ومنها إىل الطيارة ، وكذلك من السفينة الشراعية إىل البواخر 
بل يا حبذا إذا كان ذلك كله تابعاً ملقاصد صحيحة يسافر اإلنسان ا من مكان ، فال بأس ، 

إىل مكان لغرض صحيح جدي مثمر ، وحيمل عليها أثقاله إىل بلد مل يكن بالغه إال بشق 
وقس على ذلك سائر القوى الطبيعية . النفس ؛ ويوفر الوقت والقوة وينتفع ا يف اخلري 

  . ينتفع ا اإلنسان انتفاعاً مشروعاً ويستخدمها ملقاصد رشيدة نافعة واملخترعات احلديثة اليت 

إن موقف اإلسالم يف ذلك بين واضح ، فقد أخرب أن اإلنسان خليفة اهللا يف األرض قد 
هو الَِّذي خلَق لَكُم { : سخر اهللا العامل ألغراضه الصحيحة بتصرف منه وغري تصرف فقال 

اللّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وأَنزلَ ِمن السماِء ماًء { : ، وقال  } عاًما ِفي اَألرِض جِمي
 لَكُم رخسِرِه وِر ِبأَمحِفي الْب ِريجِلت الْفُلْك لَكُم رخسو قاً لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جرفَأَخ

اره32{اَألن {ر لَكُمخسوارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو نيآِئبد رالْقَمو سمالش }اكُم } 33آتو
كَفَّار انَ لَظَلُوما ِإنَّ اِإلنسوهصحاللِّه الَ ت تمواْ ِنعدعِإن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ مإبراهيم (  } م (

 وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم من الطَّيباِت وفَضلْناهم ولَقَد كَرمنا بِني آدم{: ، وقال 
وحملْناهم { : ليالحظ القارئ اإلطالق يف قوله  ) اإلسراء( }علَى كَِثٍري ممن خلَقْنا تفِْضيالً 

واَألنعام خلَقَها لَكُم ِفيها { : ، وقال } من الطَّيباِتورزقْناهم { : ، وقوله  } ِفي الْبر والْبحِر
وتحِملُ } 6{ولَكُم ِفيها جمالٌ ِحني تِرحيونَ وِحني تسرحونَ} 5{ِدفٌء ومناِفع وِمنها تأْكُلُونَ

اِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقواْ بكُونت لٍَد لَّمِإلَى ب أَثْقَالَكُمِحيمر وفؤلَر كُمبلَ } 7{ اَألنفُِس ِإنَّ ريالْخو
قد من اهللا يف هذه اآلية ) . النحل( } والِْبغالَ والْحِمري ِلتركَبوها وِزينةً ويخلُق ما الَ تعلَمونَ

، ورمحته له على اإلنسان بتمكينه لبلوغ غايته من غري شق النفس ، واستدل به على رأفته به 
} 12{والَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلِْك والْأَنعاِم ما تركَبونَ{ : ، وقال 

خحانَ الَِّذي سبقُولُوا ستِه ولَيع متيوتِإذَا اس كُمبةَ رموا ِنعذْكُرت وِرِه ثُملَى ظُهوا عوتسا ِلتلَن ر
قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وونَ} 13{هنقَِلبا لَمنبا ِإلَى رِإنوما أجدر اإلنسان أن ) . الزخرف (  } و

،  } سبحانَ الَِّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقِْرِنني{ : يقول إذا استوى على سيارة أو طيارة 
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اً لقطع من صفيح وحديد ال حياة فيها وال حركة ، يسخرها له فهو أبعد من أن يكون مقرن
جتري بأمره رخاء حيث أصاب ، وال ينس أنه راجع إىل اهللا وحماسب على ما أويت من قوة 

وكذلك ال ينس أنه . وسعة ، فإن أساء استعمال هذه القدرة والتمكني عوقب على ذلك 
اة وال نشوراً ، وال يطغ ، فإن اإلنسان عبد خاضع هللا منقاد حلكمه ال ميلك موتاً وال حي

  . ليطغى أن رآه استغىن 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط {: وقال 
ِس وِليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه ِبالْغيِب ِإنَّ اللَّه وأَنزلْنا الْحِديد ِفيِه بأْس شِديد ومناِفع ِللنا

 ِزيزع فاحلديد فيه منافع للناس ومن أكرب منافعه أنه يستخدم لنصر اهللا  )  . احلديد( }قَِوي
  . ورسله ، ولذلك قدم عليه ذكر إرسال الرسل ، وإنزال الكتب 

ودع يف الكون من قوة يف سبيل اجلهاد يف سبيل اهللا ، فاملسلم ينتفع بكل ما خلق اهللا وأ
ويف نشر دينه ، وإظهاره على الدين كله وإعالء كلمته ، وفيما أباح اهللا له ورغبة فيه من 

  . جتارة مشروعة وكسب حالل ، وسفر بر ، ومنافع مباحة 

  

  إنما طائركم معكم

دة اإلنسان وعقليته وأخالقه ،  املصنوعات اجلمادية ال ذنب عليها ، فإا خاضعة إلراإن
فهي يف ذات نفسها ليست خرياً وال شراً ، ولكن اإلنسان هو الذي جيعلها باستعماله هلا خرياً 

أو شراً ، وكثرياً ما تكون خرياً يف نفسها ، فيحوهلا اإلنسان شراً بسوء استعماله وخبث 
ات ، إمنا الشأن فيمن يستغلها سريرته ، وفساد تربيته ، فليس الشأن يف هذه اآلالت واملخترع

 ملن أصبح يتطري يف أوربا من هذه اآلالت –وحقيق أن يقال . ويف الغرض الذي يستعملها له 
، ومن الطيارات اليت تقذف القنابل ، وتدمر املنازل ، وتنسف القرى واملدن ، والغواصات 

اليت تذيع الكذب والزور ، اليت تغرق بواخر الركاب املساملني والتجار اآلمنني ، والالسلكية 
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فإن  } قَالُوا طَاِئركُم معكُم{  : -وتنشر اخلالعة واون ويشكو منها ، ويوجه إليها املالم 
العلوم الطبيعية تسخر لإلنسان القوة املادية ، وليس من شأا أن تعلمه أيضاً كيف يستعملها 

 ا بيتاً على سكانه ، أو تطبخ طعاماً ، وفيم يضعها ، كالكربيت يعطيك ناراً ؛ ولك أن حترق
أو تستدفئ بالنار ، والذي يعلم كيف يستعمل اإلنسان القوة وفيما يضعها هو الدين ، فالدين 

يرشد اإلنسان كيف ينتفع بقوته انتفاعاً حقيقياً ، وكيف يشكر نعمة اهللا ، وحيظر على 
 الظلم واجلرمية واإلمث والعدوان ، كما اإلنسان أن يكون بقوته اليت خوله اهللا إياها معيناً على

قَالَ رب ِبما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَِهرياً {: قال موسى عليه السالم 
 ِرِمنيجن  {: وقال سليمان ) : القصص(}لِّلْممو أَكْفُر أَم كُرِني أَأَشلُوبي ِليبِل رذَا ِمن فَضه

ا يمفَِإن كَرش كَِرمي ي غَِنيبفَِإنَّ ر ن كَفَرمفِْسِه وِلن كُرش{ .   

  

  : التخليط بني الوسائط والغايات 

أما األوربيون فقد حرموا أنفسهم الدين ، فلم يبق هلم رادع من خلق أو وازع من دين ، 
: لوا أو مرشد من علم إهلي يرشدهم إىل اجلادة ، ونسوا غاية خلقهم ومبدأهم ومصريهم وقا

} وِثنيعبِبم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيِإلَّا ح فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة أن }ِإنْ ِهي 
ليس لإلنسان وراء اللذة والراحة واالنتفاع املادي والعلو يف األرض وبسط السيطرة عليها 

 واالستئثار خبرباا وخزائنها ، مقصد  والتغلب على أهلها– كمملكة ال سيد هلا وال وارث –
وال غاية ، فاستعملوا هذه القوة والعلم يف حصول اللذات والتغلب على الناس وقهر 

املنافسني ، وتنافسوا يف اختراع اآلالت اليت ينالون ا وطرهم ويعجزون ا غريهم ، ومل يزل 
وسائط غايات ، وافتتنوا م ذلك حىت اختلطت عليهم الوسائط بالغايات ، فاعتقدوا ال

باملخترعات واملكتشفات كغاية يف نفسها ال لغريها ، وعكفوا عليها وتشاغلوا ا كتشاغل 
الصبيان باللعب والدمى ، واعتقدوا أن الراحة هي احلضارة مث تقدموا وصاروا يعتقدون أن 

  . السرعة هي احلضارة 
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  : يقول األستاذ جود 

إن اتمع يف عصره يعتقد أن احلضارة هي الراحة ، أما  Disraeliيقول دزرائيلي (( 
حنن فنعتقد أن احلضارة عبارة عن السرعة ، فالسرعة هي إله الشباب العصري ، وإنه يضحي 

   )) . )231(على نصبه باهلدوء والراحة والسالم والعطف على اآلخرين من غري رمحة

  

  

  

  عدم تعادل القوة واألخالق في أوربا

 بظاهر من احلياة –ني قد فقدوا تعادل القوة واألخالق والتوازن بني العلم إن األوربي
 والدين منذ قرون ، فلم تزل القوة والعلم يف أوربا بعد النهضة اجلديدة ينموان على –الدنيا 

حساب الدين واألخالق ، ومل يزل األوالن يف ارتفاع وارتقاء ، واآلخران يف اخنفاض 
سبة بينهما ، ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت إحدى كفتيه باألرض واحنطاط ، حىت بعدت الن

 حىت ارتفعت جداً ، – وهي كفة األخالق والدين –وهي كفة القوة والعلم ، وخفت الثانية 
وبينما يتراءى هذا اجليل للناظر يف خوارقه الصناعية وعجائبه الكونية وتسخريه للمادة 

وق البشر إذا هو ال يتميز يف أخالقه وأعماله ، يف والقوى الطبيعية ملصاحله وأغراضه كأنه ف
شرهة وطمعه ، يف طيشه ونزقه ، ويف قسوته وظلمه عن البهائم والسباع ، وبينما هو قد 

وبينما هو قد بلغ الغايات ووراء ! ملك مجيع وسائل احلياة ، إذا هو ال يدري كيف يعيش 
وبينما هو قد بلغ ! ري كيف يعيشالغايات يف الكماليات وفضول احلياة ، إذا هو ال يد

الغايات ووراء الغايات يف الكماليات وفضول احلياة ، إذا هو مل يعرف املبادئ األولية 
والبديهيات للحياة اإلنسانية واملدنية واألخالق ، فتراه يصعد إىل السماء ويريد أن يناطح 
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 خولته العلوم الطبيعية اجلوزاء ، وهو مل يتقن شئون األرض ومل يصلح ما حتت قدميه ، وقد
قوة قاهرة وهو ال حيسن استعماهلا ، كفل صغري أو سفيه أو جمنون ميلك أزمة األمور ويؤتى 
مفاتيح اخلزائن ، فهو ال يزيد على أن يعبث باجلواهر الغالية والنفائس املخزونة ويعيث يف 

  . دماء الناس ونفوسهم 

  

  : قوة اآلهلة ، وعقل األطفال 

إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة اجلديرة : (( اإلجنليزي )) جود (( اذ  يقول األست
   )) . )232(باآلهلة ، ولكننا نستعملها بعقل األطفال والوحوش

  : ويقول يف موضع آخر 

إن هذا التفاوت بني فتوحنا العلمية املدهشة ، وطفولتنا االجتماعية املخجلة ، نواجهه 
ع أن نتحدث من وراء القارات والبحار ونرسل الصور على كل منعطف ومنعرج نستطي

 الساعة –) Big Ben(بالربق ونركب الالسلكية يف منازلنا ، ونستمع يف سيالن إىل دقات 
 تضرب يف لندن ، ونركب فوق األرض والبحر وحتتهما ، واألطفال يتحدثون على –العظمى 

سنان من غري إجياع ، والزروع تنمى األسالك الربقية ، واآلالت الكاتبة صامتة ، ومتأل األ
نوافذ نطل منها على ) x-rays(بالكهرباء ، والشوارع تفرش باملطاط ، وأشعة روتنجن 

داخل أبداننا ، والصور املتحركة تتكلم وتغين ، ويكشف عن ارمني واملغتالني بالالسلكية ، 
جلنويب ومع ذلك كله ال والغواصات تذهب إىل القطب الشمايل والطيارات تطري إىل القطب ا

نقدر يف وسط مدننا الكربى أن خنصص رحبة يلعب فيها أطفال الفقراء يف راحة وسالم ، 
سنوياً ، قال ) 90000(وجنرح منهم تسعني ألفاً ) 2000(ونتيجة ذلك أنا نقتل منهم ألفني 

وكان بعض سواق : يل فيلسوف هندي يف انتقاده الالذع إلطرائي لعجائب حضارتنا 
، ) pendine(سيارات قد جنح يف قطع ثلثمائة أو أربعمائة ميل يف ساعة على رمال ال

                                                   
)232(  Guide to Modern Wickedness . p . 261. 
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إنكم ! نعم : وطارت طائرة من موسكو إىل نيويورك يف فترة قليلة من الزمن قال الفيلسوف 
تقدرون أن تطريوا يف اهلواء كالطيور وتسبحوا يف املاء كالسمك ، ولكنكم إىل اآلن ال 

  )) . )233( األرض تعرفون كيف متشون على

  

  : ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم 

 مما كانت تعود على النوع –وقد أصبحت هذه املخترعات واملكتشفات اجلديدة 
 أصبحت وضررها –اإلنساين خبري كبري لو كان مستعملها يعرف اخلري ويقدر أن يتجه إليه 

.  } لَّمونَ ما يضرهم والَ ينفَعهمويتع{ : أكرب من نفعها ، وكان كما قال القرآن عن السحر 

  : السابق الذكر )) جود (( امسع شاهداً من أهلها ينتقد هذه املخترعات ويبوح باحلقيقة وهو 

وقد استطعنا أن نسافر بسرعة زائدة من مكان إىل مكان ، ولكن األمكنة اليت نسافر (( 
الني وتدانت األمم ووطئ بعضها عتبة إليها قلما نصلح للسفر ، وقد زويت األرض للرح

بعض ، ولكن كان نتيجة ذلك أن توترت العالقات بينها وأصبحت أسوأ مما كانت ، أما 
املرافق اليت استطعنا ا أن نتعارف جبرياننا فقد عادت فحشرت العامل يف احلرب ، اخترعنا آلة 

ولكن كان عاقبتها أن كل شعب اإلذاعة وحتدثنا ا إىل الشعوب ااورة واألمم الشقيقة ، 
يستنفد موارد اهلواء إليذاء الشعب ااور ومعاكسته ، إذ جيتهد أن يقنعه بفضل نظامه 

   )) . )234( على نظامهيالسياس

انظر إىل الطيارة اليت حتلق يف السماء خييل إليك أن صانعيها كانوا يف علمهم ولباقتهم (( 
ليها أوالً الشك أم كانوا يف علو مهتهم وعزمهم وصناعتهم فوق البشر ، والذي طاروا ع

وجرأم أبطاالً مغاوير ، ولكن انظر اآلن إىل املقاصد اليت استعملت هلا الطيارة وتستعمل هلا 
يف املستقبل ، إمنا هي قذف القنابل ومتزيق جثث اإلنسان وخنق األحياء وإحراق األجساد 
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ني الذي ال عاصم هلم من هذا الشر إرباً إرباً ، وإلقاء الغارات السامة ، وتقطيع املستضعف
  )) . )235(وهذه إما مقاصد احلمقى أو الشياطني 

وما عسى أن يقول املؤرخ غداً كيف كنا نستعمل معدن الذهب ؟ سيذكر أنا توصلنا (( 
إىل أن خنرب عن الذهب بالالسلكي ، وسيستعرض الصور اليت متثل اللياقة واملهارة اليت كان 

ب املصارف يزنون ا الذهب ويعدونه ، وكيف حتدينا قانون اجلاذبية يف نقله من أصحا
عاصمة إىل عاصمة ، وسيسجل أن أشباه الوحوش الذين كانوا ماهرين وجرآء يف فتوحهم 

الصناعية كانوا عاجزين عن التعاون الدويل الذي كان يقتضيه ضبط الذهب والتقسيم 
ن يدفنوا املعادن بالسرعة املمكنة ، وكانوا يستخرجون الصحيح ، وكانوا ال يعنون إال بأ

الذهب واملعادن من بطون األرض يف جنوب إفريقية ، ويدفنوا يف مصارف لندن ونيويورك 
   )) . )236(وباريس

 التفاوت بني العلم والصناعة وبني األخالق اإلنسانية ، وإخفاق –ويتناول هذه البحث 
 مفكر آخر جيمع بني العلم بالفلسفة والعلوم الطبيعية يف –تها احلضارة احلديثة يف أداء رسال

 اإلنسان ، ذلك –يف كتابه ) Alexis Carrel(حتليل أدق وأسلوب أعمق وهو الدكتور 
  ) : . Man the Unknown (–اهول 

يظهر أن احلضارة العصرية ال تستطيع أن تنتج رجاالً ميلكون االبتكار والذكاء (( 
 كل قطر تقريباً يرى اإلنسان يف الطبقة اليت تباشر إدارة األمور ومتلك زمام ويف. واجلرأة 

  . البالد احنطاطاً يف االستعداد الفكري واخللقي 

إننا نالحظ أن احلضارة العصرية مل حتقق اآلمال الكبرية اليت عقدا ا اإلنسانية وإمنا 
الذي يسري باحلضارة على الشارع أخفقت يف تنشئة الرجال الذين ميلكون الذكاء واإلقدام 

اخلطر الذي تتعثر عليه ، إن األفراد واإلنسانية مل تتقدم بتلك السرعة اليت تقدمت ا 
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املؤسسات اليت نبعث من عقوهلا ، إا هي نقائص القادة السياسيني الفكرية واخللقية وجهلهم 
   )) . )237(الذي يعرض أمم العصر للخطر

ه العلوم الطبيعية وعلم الصناعات لإلنسان ال يناسب اإلنسان إن الوسط الذي أنشأ(( 
ألنه مرحتل مل يقم على تصميم وتفكري سابق ، ومل يراع فيه االنسجام مع شخصية اإلنسان ، 

إن هذا الوسط الذي هو وليد ذكائنا واختراعاتنا ال يطابق قاماتنا وال أشكالنا ، حنن غري 
ويف العقول ، أن األمم اليت ازدهرت فيها احلضارة مسرورين ، حنن يف احنطاط األخالق 

الصناعية وبلغت أوجها هي أضعف مما كانت ، وهي تسري سرياً حثيثاً إىل اهلمجية ولكنها ال 
. تدرك ذلك ، إنه ال حارس هلا من احمليط الثائر الذي أقامته العلوم الطبيعية حول هذه األمم 

 – قد فرضت شروطاً للبقاء ستجعل – تقدمتها  كاحلضارات اليت–احلق يقال إن حضارتنا 
 احلياة حماالً ، إن علمنا باحلياة وكيف جيب أن يعيش اإلنسان –ألسباب ال تزال جمهولة 

  )) . )238(متأخر جداً عن علمنا باملاديات ، وهذا التأخر هو الذي جىن علينا 

 يف أن نعلق أمهية كربى ال جيىن نفع من الزيادة يف عدد املخترعات اآللية ، ال فائدة(( 
على اكتشافات علوم الطبيعية والفلكيات وعلم الكيمياء ، أي خري يف الزيادة يف الراحة 

والشرف ، واجلمال واملنظر وكماليات حضارتنا إذا منع ضعفنا من االنتفاع بذلك وتوجيهه 
عد منه أشرف إنه ال خري يف أحكام طريق للحياة يقصى فيه العنصر اخللقي وتب. إىل صاحلنا 

عناصر األمم العظيمة ، إن األليق بنا أن نعىن بأنفسنا أكثر من أن نعىن بصناعة بواخر أسرع 
وسيارات أربح، وراديوات أرخص، وتلسكوبات لفحص هيكل سدمي على بعد 

  )) )239(سحيق

ما هو مدى التقدم احلقيقي الذي حنققه حينما تنقلنا إحدى الطائرات إىل أوربا أو إىل (( 
الصني يف ساعات قالئل ؟ هل من الضروري أن نزيد اإلنتاج بال توقف حىت يستطيع اإلنسان 
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أن يستهلك كميات أكثر فأكثر من أشياء ال جدوى منها ؟ أليس هناك أي ظل من الشك يف 
أن علوم امليكانيكا والطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام األخالقي والصحة 

   )) . )240(عصيب واألمن والسالموالتوازن ال

  

  أوربا في االنتحار

 واحلاصل أن الغربيني ملا فقدوا الرغبة يف اخلري والصالح ، وضيعوا األصول واملبادئ 
الصحيحة ، وزاغت قلوم واحنرفت ، وفسدت أذواقهم مل تزدهم العلوم واملخترعات إال 

معود واملوبوء مرضاً وفساداً ، بل مل ضرراً ، كما أن األغذية الصاحلة تستحيل يف جسم امل
تزدهم هذه اآلالت واملخترعات إال قوة وسرعة يف اإلهالك واستعانة على االنتحار ؛ وقد 

 رئيس وزراء بريطانيا السابق وصف ذلك يف بعض خطبه سنة Edenأحسن املستر ايدن 
  :  م 1938

 اهلمجية والوحشية ، إن أهل األرض كادوا يرجعون يف أخريات هذا القرن إىل عهد(( 
ويعيشون عيشة سكان الكهوف واملغارات ، ومن الغريب املضحك أن البالد والدول تنفق 
ماليني من اجلنيهات على وقاية نفسها من آلة فتاكة ختافها ، ولكنها ال تنفق على ضبطها ، 

ر كيف لو زار العامل اجلديد زائر من كوكب آخ: وإين أتعجب يف بعض األحيان وأقوال 
وهبط إلينا فما عسى أن يشاهده ؟ سيجدنا نعد العدة إلهالك بعضنا ، ونتبادل األنباء عنها 

  )) . وخيرب بعضنا كيف نستعمل هذه اآلالت اجلهنمية 

  

  القنبلة الذرية وفظائعها

                                                   
 . المصدر السابق  )240(
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لعل املستر إيدن ملا أفضى ذا احلديث مل يدر خبلده أن العامل املتمدن وعلى رأسه أمريكا 
 وزعيم احلضارة والعامل اجلديد سيتوصل أثناء احلرب إىل استعمال آلة تبز مجيع رسول السالم

اآلالت واملخترعات يف التدمري والتقتيل ، وتفوق ذكاء اإلنسان وخياله يف اهلول والفظاعة ، 
قد كانت هذه اآللة هي القنبلة الذرية اليت جربتها أمريكا مرة يف صحراء نيوميكسيكو ، 

وقد .  البشر يف مدينة هريوشيما ، وبعدها يف جنازاكي املدينتني اليابانيتني وثانية على رؤوس
 م أن الذين هلكوا يف اليوم 1949 أغسطس آب 20يف ) هريوشيما(أذاع رئيس بلدة 

 م من اليابانيني يتراوح عددهم بني مائيت ألف وعشرة 1945السادس من أغسطس آب 
   . ) ت -ب( آالف ومائيت ألف وأربعني ألفاً 

يف مقالة نشرا صحيفة اهلند اإلجنليزية ) Stuart Gilder( يقول املستر استورت 
   . 1945 سبتمرب 16يف عددها الصادر يف ) Statesman(السيارة 

  ) : Plesh(يقول الربوفسور 

ال يؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن املنطقة اليت انفجرت فيها القنبلة الذرية (( 
ن يكونوا قد تأثروا ا ، فينبغي أن يفحص عنهم فحصاً طبياً ، وال يستغرب أن مبائة ميل أ

يصبح الناس يوم ويقرأوا يف اجلرائد أن عالمات اإلصابة بطاعون القنبلة الذرية قد ظهرت يف 
  . الذين يسكنون على آالف أميال من اليابان 

م وعضو اهليئة الصناعية معلم جامعة برمنجها) أوىل فنيت . ي . م ( ويقول الربوفسور 
  : يف إعداد القنبلة الذرية 

من األمور اخلرافية أن يعتقد إنسان أن بريطانيا أو دولة أخرى تستطيع أن حتافظ على (( 
إن املبادئ اليت قامت عليها صناعة القنبلة الذرية مكشوفة لكل دولة ، إن . سر القنبلة الذرية 

لسابقني وبلغتا إىل اية صناعة القنبلة الذرية ، ولكنها ال بريطانيا وأمريكا استفادتا بتجاريب ا
تدوم سراً حربياً إال ألجل معدود ، ألن كل بالد صناعية تستطيع أن تعد القنبلة الذرية يف 
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مدة مخس سنوات وإذا أفرغت جهودها ووجهت قواها إىل صناعتها فيمكن أن تبلغ إىل 
  )) . ايتها يف سنتني 

  : املذكور ويقول الربوفسور 

وأنا على يقني أنه سيظهر يف مدة قصرية على مسرح العامل قنابل تفوق القنابل األوىل (( 
بعشرة آالف طن يف قوة االنفجار ، وستليها قنابل قوا مليون طن ، وال ينفع يف التوقي منها 

رة أبيها دفاع أو احتياط ، وإن ست قنابل فقط من هذا القبيل تكفي يف تدمري إجنلترا على بك
  )) . ، وإن العلماء الروسيني ينجحون يف إعداد القنابل يف مدة قصرية جداً 

وقد اخترعت أمريكا قنبلة أخرى تفوق القنبلة الذرية يف القوة والفظاعة ، وهي 
)Hydrogen Bomb ( من 26وقد جرى اختبارها للمرة الثانية يف احمليط اهلادئ يوم 

   . 1954مارس سنة 

سكرتري وزارة ) Charles E. Wilson( ولسن – ي –تر شارلس وقد ذكر املس
  . الدفاع أن النتائج كانت هائلة ال تكاد تصدق 

رئيس جلنة القوة الذرية يف ) Lewis Strauss(وقد ذكر املستر لويس استراس 
  . أمريكا أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة نيويورك الواسعة 

 الطبعي الشهري ونائب رئيس جملس األمن اللواء صاحب سنج يف دهلي وقال العامل
  : اجلديدة 

إن أربع قنابل هيدروجينية وزن كل واحدة منها مائة طن تستطيع أن تقتل كل نسمة 
 Nitrogen(على وجه األرض ، وقد شاع أخرياً أن روسيا اكتشفت القنبلة النيتروجينية 

bomb (بلة اهليدروجينية اليت هي أدهى وأمر من القن .  

  

  والذي خبث ال يخرج إال نكدا
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وقد تضعضع أساس املدنية األوربية ، كما ذكرنا بتفصيل ، ومل يزل بناؤه متزعزعاً ، ومل 
تزده األيام ومل يزده االرتفاع إال زيغاً واختالالً، وفسدت بذرا ، فلم تصلح شجرا ومل 

  .  }رج نباته ِبِإذِْن ربِه والَِّذي خبثَ الَ يخرج ِإالَّ نِكداًوالْبلَد الطَّيب يخ{تطلب مثرا 

وقد شرح ذلك يف إجياز األستاذ السيد أبو األعلى املودودي يف أحد فصول كتابه 
  : باألوردية قال )) تنقيحات ((

ظهرت احلضارة الغربية يف أمة مل يكن عندها معني صاف وال نبع عذب للحكمة (( 
اإلهلية ، لقد كان فيها قادة الدين ولكن مل يكونوا أصحاب حكمة وال علم وال شريعة إهلية ، 

ومل يكن عندهم إال شبح ديين لو حاول أن يسري بالنوع اإلنساين على صراط مستقيم يف 
طرق الفكر والعمل ملا استطاع ، ومل يكن له إال أن يكون حجر عثرة وسداً يف سبيل ارتقاء 

احلكمة ، وهكذا كان ، وكان عاقبة ذلك أن الذين كانوا يريدون الرقي نبذوا العلم ، و
الدين بالعراء ، واختاروا طريقاً مل يكن دليلهم فيها إال املشاهدة واالختبار والقياس 

واالستقراء ، ووثقوا ذه الدالئل اليت هي يف حاجة بنفسها إىل اهلداية والنور ، وجاهدوا 
يف طرق الفكر والنظر والتحقيق واالكتشاف والبناء والتنظيم ، ولكن واجتهدوا باحتذائها 

ضلت خطوم األوىل يف كل جهة ويف كل جمال ، وانصرفت فتوحهم يف ميادين العلم 
والتحقيق ، وحماوالم يف سبيل الفكر والنظر إىل غاية مل تكن صحيحة ، إم بدأوا وساروا 

 الكون على أنه ليس له إله ، نظروا يف اآلفاق واألنفس من نقطة اإلحلاد واملادية ، نظروا يف
على أنه ال حقيقة فيها إال املشاهد واحملسوس ، وليس وراء هذا الستار الظاهر شيء ، إم 

أدركوا نواميس الفطرة باالختبار والقياس ولكنهم مل يتوصلوا إىل فاطرها ، إم وجدوا 
لكنهم جهلوا أم ليسوا سادا ومدبريها ، املوجودات مسخرة واستخدموها ألغراضهم ، و

بل هم خلفاء سيدها احلق ، فلم يروا أنفسهم مسئولني عنها ، ومل يروا على أنفسهم عهدة 
وتبعة ، فاختل أساس مدنيتهم وذيبهم ، وانصرفوا عن عبادة اهللا إىل عبادة النفس ، واختذوا 
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 م هذه العبادة يف كل ميدان من ميادين إهلهم هواهم ، وفتنتهم عبادة هذا اإلله ، وسارت
  . الفكر والعمل على طريق زائغة خالبة رائعة ، ولكن مصريها إىل اهلالك 

هذا هو الذي مسخ العلوم الطبيعية فصارت آلة اهلالك اإلنسان ، وصاغ األخالق يف 
 قالب الشهوات والرياء واخلالعة واإلباحة ، وسلط على املعيشة شيطان األثرة والشح

والفتك ببين النوع ، ودس يف عروق االجتماع وشرايينه مسوم عبادة النفس واألنانية 
واإلخالد إىل الراحة والتنعيم ، ولطخ السياسة باجلنسية والوطنية وفروق اللون والنسل 

  . وعبادة إله القوة ، فجعلها لعنة كربى لإلنسانية 

با يف ضتها الثانية مل تأت عليها قرون واحلاصل أن البذرة اخلبيثة اليت ألقيت يف تربة أور
حىت نبتت منها دوحة خبيثة ، مثارها حلوة ولكنها سامة ، أزهارها مجيلة ولكنها شائكة ، 

  . فروعها خمضرة ولكنها تنفث غازاً ساماً ال يرى ، ولكنه يسمم دم النوع البشري 

بحوا يتذمرون منها ، إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة اخلبيثة قد مقتوها ، وأص
ألا خلقت يف كل ناحية من نواحي حيام مشاكل وعقداً ال يسعون حللها إال وظهرت 

مشاكل جديدة ، وال يفصلون فرعاً من فروعها إال وتطلع فروع كثرية ذات شوك ؛ فهم يف 
بوا معاجلة أدوائهم وإصالح شئوم كمعاجل الداء بالداء وناقش الشوكة بالشوكة ، إم حار
الرأمسالية فنجمت الشيوعية ، إم حاولوا أن يستأصلوا الدميقراطية فنبت الدكتاتورية ، 

وحركة منع ) Feminism(أرادوا أن حيلوا مشاكل االجتماع فنبتت حركة تذكري النساء 
الوالدة ، أرادوا أن يشترعوا قوانني الستئصال املفاسد اخللقية فاشرأبت حركة العصيان 

ال ينتهي شر إال إىل شر ، وال فساد إال إىل فساد أكرب منه ، وال تزال هذه واجلناية ، ف
الشجرة تـثمر هلم شروراً ومصائب ، حىت صارت احلياة الغربية جسداً مقروحاً ، يشكو من 

كل جزء أوجاعاً وآالماً ، وأعيا الداء األطباء ، واتسع اخلرق على الراقع ؛ األمم الغربية 
م مضطربة وأرواحها متعطشة إىل ماء احلياة ولكنها ال تعلم أين معني احلياة تتململ أملاً ، قلو

، إن األكثرية من رجاهلا ال تزال تتوهم أن منبع املصائب يف فروع هذه الشجرة ، فهم 
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يفصلوا ويستأصلوا من الشجرة ويضيعون أوقام وجودهم يف قطعها ، إم ال يعلمون أن 
شجرة ، ومن السفاهة أن يترقب اإلنسان أن ينبت فرع صاحل من منبع الفساد يف أصل ال

أصل فاسد ، وفيهم مجاعة قليلة من العقالء أدركوا أن أصل حضارم فاسد ولكنهم ملا نشأوا 
 كلت أذهام عن أن – وبأمثارها نبت حلمهم ونشز عظمهم –قروناً يف ظل هذه الشجرة 

أن خيرج فروعاً وأوراقاً صاحلة سليمة ، وكال يعتقدوا أصالً آخر غري هذا األصل يستطيع 
الفريقني يف النتيجة سواء ؛ إم يتطلبون شيئاً يعاجل سقمهم ويرحيهم من كرم ولكنهم ال 

  )) . )241(يعلمونه وال مكانه 

                                                   
  . 26 – 25 – 24المريضة ص  تنقيحات ٬ مقالة أمم العصر  )241(
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  الفصل الرابع

  رزايا اإلنسانية المعنوية

  في عهد االستعمار األوربي

  

 األمم الشرقية اآلسيوية يف السياسة واالقتصاد ليس من قصدنا اآلن أن نبحث عن رزايا
والتجارة والصناعة ، وخسارا يف ممتلكاا وانكسارها أمة بعد أمة وقطراً بعد قطر أمام قوة 
الغرب املادية ودهائه السياسي ، فلذلك حديث يطول وال يسعه هذا املؤلف الصغري ، وقد 

يف الشرق والغرب ، وألفوا فيه مؤلفات بني طرق هذا املوضوع كثري من املؤلفني واملؤرخني 
  . صغري وكبري ومتوسط وأشبعوا فيه الكالم 

 وحنن نتكلم يف هذا الكتاب عن خسارة العامل باحنطاط املسلمني –ولكن الذي يهمنا 
 رزيئة العامل اإلنساين وخطب اتمع البشري يف الروح واألخالق –واستيالء األوربيني بالتبع 

ان أمسى من املادة وما يتصل باجلسم واألرض يف عهد النفوذ األوريب العام ، والنفس ، ومع
وسيل حضارته اجلارف ، فتلك رزية ال تقبل العزاء ، وكسر ال ينجرب ، والذين أدركوه قليل 

  . ، والذين حتدثوا به أقل من أولئك القليل 

ن طبعاً رزء املسلمني يف وملا كان نظام احلياة اإلسالمي هو املنافس للنظام اجلاهلي ، كا
عهد انتصار احلكم اجلاهلي أكرب ، وقسطهم يف هذه املصيبة العاملية أوفر ، ألن اإلسالم 

  . واجلاهلية ككفيت ميزان ، كلما رجحت كفة طاشت األخرى 

  . واآلن نتحدث عن هذه الرزايا املعنوية رزيئة رزيئة 

  

  بطالن الحاسة الدينية
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يت ينتهي إليها ، ومصريه الذي يصري إليه ؟هل بعد هذه احلياة ما هي غاية هذا العامل ال
حياة أخرى ؟وما هو وضعها إذا كانت ؟ وهل هلذه احلياة اآلخرة تعليمات وإرشادات يف 

احلياة الدنيا ؟ ومن أي منبع تستقى هذه املعلومات ؟ وما هي الطرق واألسس اليت إذا سار 
 مرضية ؟ وما مصدر هذه الطرق ؟ وما هي الطريق عليها اإلنسان كانت حياته اآلخرة راضية

املثلى للوصول بعد املوت إىل نعيم ال ينفد وقرة عني ال تنقطع ؟ ومن أين تستفاد هذه 
  .الطريق؟

تلك أسئلة ورثها الشرقي أبا عن جد ، وشغلت خاطره ، وأزعجت فكره طيلة قرون ومل 
، وكانت هذه األسئلة حافز نفسه ، يقدر أن يذهل عنها ويتناساها حىت يف هلوه وزهوره 

بل أصغى إليه يف رغبة , ونداء ضمريه ؛ ومل يستطيع أن يتصام عنه ويطوي دونه كشحا 
وما زال منذ آالف , ونصيحة وإخالص ، وأجل هذه األسئلة من نفسه وحياته احملل األول 

راء الطبيعة وليس ما نسميه ما و,من السنني يف أخذ ورد ونقض وإبرام يف هذا املوضوع 
والعلم واحلكمة إال حماوالت ومغامرات يف , واإلشراق والرياضة النفسية , والفلسفة اإلهلية 

ينئ عن اهتمام الشرق , وارتيادا إثر ارتياد يف مناطق جمهولة ,هذا الطريق الطويل املظلم 
  .البليغ ذا املوضوع ورغبته امللحة فيه

 البشر يف األقاليم املعتدلة قبل ظهور الغربيني ؛ وإن هذه طبيعة الشرقي وطبيعة أكثر أفراد
عدا حواسهم الظاهرة اخلمس _ مل يزل يف الناس : استعرنا لذلك لغة الفالسفة وتعبريهم قلنا 

وكما أن احلواس الظاهرة هلا دوائر عمل , حاسة سادسة يسوغ أن نسميها باحلاسة الدينية _
كذلك هذه .  مبصرات ولألذن مسموعات اخل حتصل فيها حمسوساا اخلاصة ا فللعني

احلاسة الدينية هلا مثرات وتأثريات هي من خواص هذه احلاسة اليت مل تزل ألهل الشرق ضربة 
فال , وكما أن من فقد حاسة من احلواس الظاهرة بطلت حمسوساا اخلاصة ا , الزب 

ما كانت قوية وصحيحة وال حتل حاسة مه, حتصل له حباسة أخرى إال بطريق خرق العادة 
كذلك من فقد احلاسة الدينية لطارئ مؤثر أو حرمها لنقص يف الفطرة , حمل احلاسة األخرى
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, حبيث ال يستطيع أن يتصورها أو يصدقها , وانعدمت يف حقه , بطلت نتائجها اخلاصة ا 

وشأن األصم , وقد يعاند ويكابر يف إنكارها , شأن األعمى ال يبصر األلوان واألجرام املرئية 
ليس ا داع وال جميب ؛ كذلك من , الذي ليست الدنيا الصاخبة إال مدينة األموات عنده 

, وكابر فيما هو وراء الطبيعة وعاند يف املعاين الدينية , حرم احلاسة الدينية جحد الغيب 

  .وترقق القلوب وتذرف العيون , وقسا على الرقائق والقوارع اليت ز النفوس 
  جرح بميت إيالم ما ل 

واصطدمت ا خطبهم ومواعظهم , أشد العقبات اليت واجهها األنبياء والدعاة الدينيون 
والذين حتجرت قلوم , هم أولئك الذين حرموا احلاسة الدينية أو فقدوها بتاتا , ودعوم 

دين والذين آلوا على أنفسهم أم ال يفكرون يف أمر ال, وماتت نفوسهم يف مسألة الدين
والذين ملا مسعوا كالم النيب الذين , وال يلقون السمع هلذا املوضوع أصالً , وأمور اآلخرة 

حياتنا اِإنْ ِهي ِإلّ{: ما زادوا أن قالوا يف صمم وإعراض , جتيش له الصدور وتلني له الصخور 
 وِثنيعبِبم نحا نما ويحنو وتما نيننيب من كالمه السائغ املعقول الذي  وملا انتهى ال}الد

ما نفْقَه كَِثرياً مما تقُولُ وِإنا لَنراك { : والذين كان بلغتهم الفصيحة قالوا , يفهمه األطفال 
يِننا وبيِنك وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة مما تدعونا ِإلَيِه وِفي آذَاِننا وقْر وِمن ب{ }, ِفينا ضِعيفاً

   .}ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ 

الشك أن هذه األسئلة كانت موضوع دراسة العلماء واملفكرين يف فجر النهضة األوربية 
ولكن كلما قطعت املدنية األوربية , واستمروا يبحثون فيها ويؤلفون ويتناقشون , اجلديدة 

وطًا ؛ وملا ظهرت خواص هذه املدنية الباطنة وجتلت شوطًا ختلفت هذه املباحث واألسئلة ش
 هذا الصوت الذي كان ينبع من أعماق القلب – يف ضجتها -هي يف مظهرها املادي خفت 

وال ينكر أن هذه األسئلة تدرس يف قسم الفلسفة وعلوم ما ,  اإلنساين احلي وقرارة الضمري
ويتباحث فيها العلماء ,  العامة وراء الطبيعة يف املدارس واامع العلمية واملكاتب

املتخصصون وتظهر هلم يف هذا املوضوع تأليفات بني آونة وأخرى ؛ ولكن الذي الشك فيه 
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أا فقدت سلطاا على القلوب واألفكار واحمت عالمة االستفهام الواضحة النرية اليت كان 
وأصبحت هذه  , تيراها كل إنسان عاقل فيقف أمامها كما تقف القطر أمام اإلشارا

االستفسارات ال حتيك يف صدر اإلنسان وال تشغله كما كانت تشغل آباءه وحتيك يف 
ومل يكن ذلك عن إميان وانشراح صدر وطمأنينة قلب واقتناع حبل صحيح , صدوهم 

مل يكن ذلك إال ألن هذه األسئلة قد فقدت أمهيتها وأخلت ! كال . وارتياح إىل نتيجة حامسة 
وألن رجل , ادية أهم يف أعني أبناء القرنني التاسع عشر والعشرين منها مكاا ألسئلة م

فال عليه إن كانت بعد هذه , العصر قد لزم احلياد التام يف هذه املسائل وصرف النظر عنها 
فال يهمه , احلياة حياة ثانية وكانت اجلنة والنار والثواب والعقاب والنجاة واهلالك أو مل تكن 

ألن شيئاً من ذلك ال ميس مسائلة اليومية أو يف آخر , لبا وال إجيابا شيء من ذلك ال س
وال يتصل بشخصه وال يترك عاجالً بآجل  وال يتكلف ما ال يعنيه فيترك هذه , الشهر 

يبحث فيها معلم الفلسفة يف اجلامعة ويفضي فيها برأيه املؤلف يف هذه )) الفارغة (( املباحث 
 جد وعمل ، ال يعرف إال حياة املصانع واإلدارات وسري أما هو فهو رجل. املوضوع 

املاكينات وال يهتم إال بتسلية النفس وتروحيها يف آخر النهار والنوم اهلادئ يف آخر الليل 
واألجرة يف آخر األسبوع أو الراتب يف أواخر الشهور وحساب األرباح يف أخر السنة 

عد احلياة فهو عنده جمهول ووهم من وإعادة الصحة والشباب يف آخر العمر وأما ما ب
   . }بِل ادارك ِعلْمهم ِفي الْآِخرِة بلْ هم ِفي شك منها بلْ هم منها عِمونَ {: األوهام 

إن هذا الضرب من الناس ال يزال يزداد عدداً وأمهية يف كل أمة وبالد بتأثري احلضارة 
 يترك واشتغاهلم باحلياة الدنيا والعكوف عليها فراغاً الغربية ، ذلك الضرب من الناس مل

لدعوة دينية ، وإن الذين يدعوهم إىل الدين واحلياة األخروية ليتحري معهم كما يتحري 
 مع بيضة العنقاء ، ظنها السندباد – كما تروي لنا حكاية ألف ليلة وليلة –السندباد البحري 

ت ليبحث عن باب يدخل منه فلم جيد ، كذلك البحري بناء من رخام فدار حوهلا عدة مرا
الداعي الديين يدور حول رؤوسهم فال جيد منفذاً يدخل منه إىل عقوهلم ، ويدخل به دعوته 
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الدينية إىل نفوسهم ، فقد أقفلت احلياة املادية ومسائلها مجيع أبواا وسدت مجيع نوافذ 
  . فكرهم 

يب ، يسمع األحلان اجلميلة واألبيات الرقيقة وكما أن رجالً مل حيظ من الفطرة بالذوق األد
فال يعدها إال أصواتاً ال فن فيها ، كذلك الذي حرم احلاسة الدينية ال تؤثر فيه دعوة األنبياء 

وخطب الوعاظ ، وحكمة العلماء وأمثال الصحف السماوية ، وتضيع فيه بالغة البلغاء 
  : ة يف رماد وإخالص املخلصني ، ويصبح كل ذلك صيحة يف واد ونفخ

   ولكن ال حياة ملن تنادي    لقد أمسعت لو ناديت حياً  

ختم اللّه علَى قُلُوِبهم {: والذي مين ذا الضرب من الناس يفهم السر يف قوله تعاىل 
 يعِقلُونَ ِإنْ أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو{،  } وعلَى سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ

ومثَلُ الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل {:  وتظهر له حقيقة قوله }هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيالً 
  ومل يلق يف شرحها}الَِّذي ينِعق ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء صم بكْم عمي فَهم الَ يعِقلُونَ 

  . وتعليلها ما لقيه املفسرون الذين مل يشاهدوا هذا النوع من صعوبة 

داء هذا العصر الذي ال ينجح فيه الدواء وال يؤثر فيه العالج هو االستغناء التام عن 
الدين ، ومل يلق رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة يف أحط أدوار الفسق والفجور ويف 

 ما يالقونه يف دعوة هؤالء الذين لزموا اإلعراض التام يف هذه أحلك عهود املعصية والغفلة ،
ِإنك لَا تسِمع الْموتى ولَا تسِمع الصم الدعاء {فال تعنيهم سلباً وال إجياباً ) الكالمية ( املسائل 

 ِبِريندا ملَّوِإذَا و{ .   

اجلديدة أحد كبار معلمي الفلسفة وقد فطن هلذا الفرق اجلوهري بني النفسية القدمية و
  : قال س م جود . وعلم النفس يف إحدى جامعات أوربا الكربى وشرحه يف عبارة وجيزة 

ثارت يف قدمي الزمن شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول الدين ، مل يطمئن (( 
ال تزعجه بعض أصحاا ومل يرتاحوا إىل جواب مقنع ، ولكن مما ميتاز به هذا اجليل أنه 

  )) .األسئلة رأساً ، وال حتيك يف صدره وال تنشأ يف هذا العصر أصالً 
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  زوال العاطفة الدينية

ملا طغى حبر املادية يف العامل اإلسالم يف العهد األخري وفاض ، كون رجال الدين جزراً 
اة املادية والغفلة ، صغرية يف حبر املادية احمليط ، يلجأ إليها الفارون إىل اهللا واملتربمون من احلي

كان فيها رجال هم كمنارات النور يف البحر الظلمات يربون الناس التربية الدينية واخللقية ، 
  . ويزكون أنفسهم ويصقلون قلوم 

وكنت ترى يف العامل اإلسالمي حركة مستمرة إىل هذه اجلزر ؛ فترى قوافل لرواد 
حة من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب ، ومن الروحانية ومنتجعي التربية الدينية غادية رائ

أقصى مشال العامل اإلسالمي إىل أقصى جنوبه ، متخطية الثغور السياسية جمتازة العقبات 
اجلغرافية ، فترى هذه اجلزر مستعمرات دينية ، قد أحمت فيها الفروق اجلنسية والوطنية ، 

بخاري مع املغريب واألناضويل مع وترى متحفاً إنسانياً قد اجتمع فيه الشرقي مع الغريب وال
األندنوسي ، قد فروا بدينهم من الفنت ورموا بأنفسهم على عتبة رم ، يدعون رم بالغداة 

والعشي يريدون وجهه ويتلقون التربية الدينية مث ينبثون يف أحناء العامل دعاة مصلحني ومعلمني 
ون أرضاً مواتاً من القلوب ، مرشدين ، يلتقطون نصيب اهللا من بني نصيب الشيطان وحيي

  . ويبذرون فيها بذور الدين 

وكذلك مل تزل يف جنب أقوى الدول وأوسعها دول روحية يفوق سلطاا الروحي 
سلطان املادي ، فيها رجال تأتيهم الدنيا راغمة ويأتيهم امللوك واألمراء صاغرين ، وهلم نظام 

يف كل )) قناصل وسفراء (( ، وهلم كنظام الدول ينصبون ويقرون وينقلون ويستخلفون 
دولة مادية وكأن خارطة العامل اإلسالمي بني أيديهم ، فإذا خال ثغر من ثغور اإلسالم نصبوا 

   . )242(فيه مرابطاً دينياً حيفظه من عادية الغفلة واملعصية ، وحيرسه من غاشية اجلهل والطغيان

                                                   
أن هنــاك               )242( ا ٬ فاعتــذر ـب ور واإلقامــة فيـه ة إلــى الـه ره بالرحـل ور أن شــيخه أـم ويري دفــين الـه سيد علــي الهـج شيخ الــصالح اـل ديث اـل  ـح

ا   : زميله الشيخ حسين الزنجاني فال لزوم لذهابه ٬ فقال   يم بـه ال  : ال بد أن تذهب وتـق شيخ     : ـق ر اـل ت أـم ي وامتثـل شددت رحـل ى   ـف  ووصـلت إـل
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ها الداخلي ، ال يتداخل فيها امللوك وكانت هذه الدول الروحية مستقلة يف إدارا ونظام
واألمراء وال تؤثر فيها التقلبات السياسية واحلوادث احمللية ؛ ولضرب لذلك مثالً باملستعمرة 

 725م (( الروحية املعروفة بغياث فور ، اليت أنشأها الشيخ نظام الدين البداوين اهلندي 

من غياث الدين (( مللوك اجلبابرة يف نفس عاصمة اهلند وقد عاصر الشيخ مثانية من ا)) هـ
وحافظت على استقالهلا التام  )) 725 – 720 إىل غياث الدين تغلق 686 – 664بلنب 

من غري أن متسها يد امللوك ، وكنت ترى فيها رجاالً من سنجر يف إيران إىل رجال من أوده 
  . يف شرق اهلند 

واحلشمة واالحترام الفائق ما قد وقد كان هلذه املراكز وألصحاا الفقراء من املهابة 
حيسدهم عليه أكرب ملوك العامل ، وقد يكون هذا سبب الوحشة بينهم ، وما ذاك إال إلقبال 

الناس على رجال الدين واحتفائهم واخلضوع للسلطان الروحي ، فكان السيد آدم البنوري 
، وميشي يف دفني البقيع يأكل على مائدته كل يوم ألف رجل )  هـ 1053م ( اهلندي 

 كان يف 1053ركابه ألوف الرجال ومئات من العلماء ، وملا دخل السيد يف الهور عام 
معيته عشرة آالف من األشراف واملشايخ وغريهم ، حىت توجس شاهجان ملك اهلند منه 

قد فرض اهللا عليك احلج فعليك باحلجاز ، : خيفة ، فأرسل إليه مببلغ من املال ، مث قال له 
   . )243(از امللك ، وسافر إىل احلرمني حيث ماتفعرف إيع

ابن الشيخ الكبري أمحد السرهندي قد بايعه  ) 1079م ( وهذا الشيخ حممد معصوم 
وتاب على يده تسعمائة ألف من الرجال ، واستخلف يف دعاء اخللق إىل اهللا وإرشاد الناس 

   . )244(وتربيتهم الدينية سبعة آالف من الرجال

                                                                                                                                                                              
سور       ارج اـل ي ـخ ت ليلـت سين ٬           . الهور في الليل وقد غلقت أبوابها فـب شيخ ـح ازة اـل ون جـن اس يحمـل سور إذا بالـن اب اـل تح ـب ا أصـبحت وـف ولـم

 ) كشف المحجوب للهجويري ( وخلفته في عمله دعاء الخلق إلى اهللا . فعرفت سر أمر الشيخ ودخلت البلد 
  ) . الفارسية(  التذكرة اآلدمية  )243(
 .  نزهة الخواطر ٬ المجلد الخامس ٬ للشيخ عبدالحي الحسني  )244(
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كان يأكل على مائدته ألف ) 1096م (شيخ سيف الدين السرهندي وهذه ابنه ال
   . )245(وأربعمائة ، ويقترحون األطعمة ويتخريوا

كان إذا خرج من بيته ألقى له األغنياء  ) 1151م ( وهذا الشيخ حممد زبري السرهندي 
 يف الشيالن واملناديل حىت ال يطأ األرض ، وإذا خرج لعيادة مريض أو لبعض شأنه خرج

   . )246(ركابه األغنياء واألمراء فكان موكباً مثل مواكب امللوك

وهذه أمثلة قليلة ال نقصد منها إال االستدالل على ما كان للدين من مكانة وشرف يف 
عيون الناس ، وعلى ما كان من احتفاء برجاله ومن ميثلونه ، وخضوعهم لسلطان الدين فوق 

 الدين ومشارعه ، وهذه أمثلة التقطناها على عجل من سلطان القوة ، وافتهم على موارد
تاريخ اهلند اإلسالمي وحملات عابرة فيه ؛ ولو ذهبنا نستقصي أمثلته وشواهده من تاريخ 

اإلسالم العام ومن تراجم الرجال الدينيني وسريهم يف بالد الشام ومصر واملغرب األقصى 
)  هـ 1242م ( الشيخ خالد الكردي  ونكتفي هنا بذكر –والعراق لكان جملداً كبرياً 

الذي ازدحم الناس عليه يف بغداد يتوبون على يديه ويستفيدون منه ، وقد أخرب شيخه يف 
رسالة كتبها إليه أن مائة من العلماء الفحول قد خترجوا عليه ، وأن مخسمائة من كبار العلماء 

   . )247(صرقد دخلوا يف بيعته ، وأما العوام واخلواص فال يأيت عليهم ح

واستمر هذا اإلقبال على الدين واهلجرة يف طلب العلم النافع والعمل الصاحل ، وجتشم 
األسفار واألخطار لزكية النفس وذيب اخللق والتوصل إىل معامل الرشد واالستعداد لآلخرة 

إىل أول عهد االستعمار األوريب ؛ فترى يف كل قطر إسالمي مراكز دينية ومالجئ روحية 
ي إليها أهل الطلب من سائر اآلفاق ، وختطبهم الدنيا واملناصب العالية يف احلكومات يأو

فيأبون إال فراراً ، ويلجأون إىل هذا احمليط اهلادئ الروحي ، ويكبون على إصالح باطنهم 
  . وسل حظ الشيطان منه 

                                                   
 ) الفارسية (  ذيل الرشحات  )245(
 ) . العربية ( ٬ نزهة الخواطر ) الفارسية (  در المعارف  )246(
 در المعارف   )247(
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ند ، وملا وتتعدى يف احلضارة إىل أواسط القرن الثالث عشر اهلجري وقد احتل اإلجنليز اهل
تؤثر حضارم وفلسفة حيام يف جمتمع البالد ، فترى بقايا من احلياة الدينية األوىل ، وحيدثنا 

  : فيقول )  هـ 1240م (  عن زاوية الشيخ غالم علي الدهلوي ، )248(مؤرخ

رأيت بعيين يف هذه الزاوية رجاالً من الروم والشام وبغداد ومصر واحلبشة قد بايعوا (( 
أما الوافدون من البالد القريبة .  ، وعدوا املثول بني يديه حسنة الدهر وسعادة العمر الشيخ

كاهلند وأفغانستان فكانوا كاجلراد ، وال يقل عدد املقيمني يف هذه الزاوية عن مخسمائة رجل 
  )) . )249(تقوم الزاوية بنفقام 

اليوم الثامن والعشرين من وجييل الشيخ رؤوف أمحد اددي نظره يف رجال هذه الزاوية 
 هـ فيجد رجاالً من مسرقند وخبارى وتاشقند وحصار وقندهار 1231مجادى األوىل عام 

وكابل وبشاور وكشمري وامللتان والهور وسرهند وأمروهه وسبنهل ورامبوا وبريلي ولكهنؤ 
  .  )250(وجائس ورائج وكوركهبور وعظيم آباد ودماكه ، وحيدر آباد ، وبونه وغريها

وليعرف أن هذا كله يف زمان مل حتدث فيه طرق النقل احلديثة فكان كله مشياً على 
  . األقدام وسفراً يف القوافل 

وتتجلى املناظر األخرية هلذا العهد الراحل يف تاريخ مصلح اهلند الكبري وااهد الشهري 
والته يف اهلند فإذا قرأت تارخيه وج)  هـ 1246( السيد اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد 

ألجل بث دعوته إىل التوحيد واتباع السنة واجلهاد رأيت ألوفاً يتوبون من الذنوب واآلثام 
والشرك واحملدثات ، حىت تقفر احلانات وتغص املساجد ، ويتسابقون يف دعوته هو ورفقته 

وال ، الذين يعدون باملئات إىل بيوم وصنع الوالئم هلم ، ويستهينون يف سبيل ذلك باألم
  . ويسترخصون كل عزيز وغال حىت يتقارعوا بينهم أيهم يبدأ وأيهم يتقدم 

                                                   
 . مؤسس الجامعة الشهيرة في عليكرة  هو السير السيد أحمد خان صاحب الدعوة إلى التعليم اإلنجليزي في الهند و )248(
 ) األوردية (  آثار الصناديد  )249(
 ) . الفارسية (  در المعارف  )250(
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وترى يف املسلمني شهامة يف سبيل الدين وعلو مهة ومساحة نفس وأرحيية ال تعهدها بعد 
 هـ ورفقته أكثر من سبعمائة رجل ضيف 1236ذلك ، فلما خرج السيد للحج عام 

 ، من راي بريلي مسقط رأسه إىل كلكته حيث املسلمون هذا الركب يف كل حمل مير به
ركبوا السفن ، وملا نزل باهللا آباد ضيفه الشيخ غالم علي ، وأقام هذا الركب ضيفاً عليه 

مخسة عشر يوماً ، واجتمع الناس من القرى والضواحي وكلهم يأكلون على مائدة الشيخ 
ركب والكسوة والزاد الذي قدمه ، الطعام الفاخر ، هذا عدا اهلدايا اليت أهداها إىل أهل ال

ويف أثناء الرجوع ملا حلت القافلة قريباً من مدينة مرشد آباد يف طريقها من كلكته إىل راي 
بريلي قام ديوان غالم مرتضى بضيافتهم وأعلن يف السوق أن كل من يشتري من أهل القافلة 

: السيد يف هذا فقال أو يستأجر منهم أهل الصناعة فهو يؤدي الثمن من عنده ، وكلمه 

  . حسيب من الفخر والشكر أين أقوم خبدمة احلجاج 

وترى يف الناس رقة يف القلوب وانقياداً للحق وخضوعاً للشرع ، فقد تشرف بالبيعة 
والتوبة مئات ألوف من املسلمني يف هذا السفر ، وكان الناس ينهالون من كل صقع 

 يف مستشفى مدينة بنارس أرسلوا إىل السيد ويدخلون يف اخلري أفواجاً ، حىت إن املرضى
إنا رهائن الفراش وأحالس الدار فال نستطيع أن حنضر فلو رأى السيد أن يتفضل : يقولون 

  . مرة حىت نتوب على يديه لفعل ، وذهب السيد وبايعهم 

وأقام يف كلكته شهرين ، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون يف البيعة ال يقل عددهم عن 
ة يومياً ، وتستمر البيعة إىل نصف الليل ، وكان من شدة الزحام ال يتمكن من ألف نسم

مبايعتهم واحداً واحداً فكان ميد سبعة أو مثانية من العمائم والناس ميسكوا ويتوبون 
  . ويعاهدون اهللا ، وكان هذا دأبه كل يوم سبع عشرة أو مثاين عشرة مرة 

شر أو عشرين يوماً ، وكان حيضر هذه وخطب السيد يف الناس يف كلكته مخسة ع
املواعظ حنو ألفني من وجهاء البلد والعلماء والشيوخ فضالً عن عامة الناس والدمهاء ، 

وكذلك رفيقه الشيخ عبد احلي الربهانوي كان يذكر كل يوم مجعة ويوم الثالثاء بعد صالة 



226 

م عشرة أو مخسة عشر الظهر إىل العصر ، والناس يتساقطون عليه كالفراش ؛ ويسلم كل يو
  . رجالً من الكفار 

وكان من تأثري هذه املواعظ ودخول الناس يف الدين وانقيادهم للشرع أن تعطلت جتارة 
وكسدت سوقها و أقفزت احلانات , اخلمر يف كلكته وهي كربى مدن اهلند ومركز اإلجنليز 

  .طيل جتارة اخلمر واعتذار اخلمارون عن دفع ضرائب احلكومة متعللني بكساد السوق وتع

وملا دعا السيد اإلمام إىل اجلهاد لىب الناس من كل طبقة دعوته يف نشاط ومحاسة وحلقوا 
وترك الفالحون سكتهم وأقفل التجارة دكاكينهم وغادر الناس أوطام وتغربوا يف دين , به 

 وادي باال كوت اهللا ومل يتلفتوا إىل ما وراءهم ومل يلووا على شيء حىت قتلوا يف سبيل اهللا يف
ورجع فلهم إىل قلل اجلبال فاعتصموا ا وقضوا حنبهم يف , هـ يف الثغور 1246عام 

  . اجلهاد

ولكن , هذا كله واحلضارة اإلسالمية يف اهلند يف االحتضار واحلكومة اإلسالمية يف ايار 
هللا والفرار إليه وسرعة مل يزل يف الناس بقية من األنفة اإلسالمية واحلمية الدينية واإلنابة إىل ا

  .واالستهانة باحلياة الدنيا وبذل النفوس والنفائس يف سبيل اهللا , اإلجابة للداعي إىل اهللا 

 يؤيت أكله – وهو من أكرب جنودهم –ورسخت قدم اإلجنليز وأصبح نظامهم التعليمي 
فكر يف اهلند حني ، وتسربت يف الناس أفكارهم وميوهلم ، فصارت تقلب نظام احلياة ونظام ال

رأساً على عقب من حيث ال يشعر أهلها فتقاصرت اهلمم يف الدين ومخدت جذوة القلوب 
 الذي هو –وانطفأت شعلة احلياة الدينية ، وانصرفت الرغبات واألهواء والتنافس الطبيعي 

بات  من الدين والروحانية إىل املعاش واملادة ، وقلت مرغ–الدافع األكرب إىل التقدم واإلبداع 
اجلهد يف الدين والعلم وما يتصل بالروح والقلب ، وتوافرت املزهدات واملثبطات عنه ، 

 الذي كان –وكثرت الدواعي واحلافزات إىل ضده ، واجته تيار الذي والنبوغ والعبقرية 
 من صنوف الدين وأقسام العلم الديين والروحي ، إىل اإلنتاج –متجهاً من قبل إىل الدين 

  .  أنواع علوم املعاش ومرافق احلياة واإلبداع يف
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وكان ال يزال بالعهد الراحل رمق وبقية من حياة تنازع املوت وحتاول البقاء ، فكان ال 
يزال يف الناس رجال يدعون إىل الدين وإصالح النفوس وتزكيتها وذيب األخالق وتصفيتها 

اإلخالص واتباع السنة ، وهم تذكار لسلفهم يف زهدهم يف الدنيا واإلقبال على اآلخرة و
وكانت ال تزال هلم دعوة يف الناس ، واملسلمون يعدون االتصال ؤالء والتمسك بأهدام 

حقاً من حقوق الدين وواجباً من واجبات احلياة ، وكان بعض األغنياء واألمراء وأرباب 
لباطن ، ولكن الدنيا ، هلم اهتمام زائد حبسن اخلامتة وأمور اآلخرة وصالح القلب وعمارة ا

كان هذا كله أشبه بالتهاب السراج قبل االنطفاء ، فقد ذوى أصل الشجرة الدينية ، 
  . وانقطعت عنها مادة احلياة ، وهب عليها إعصار فيه نار 

سرى الشك وسوء الظن يف األوساط الدينية والبيوت العريقة يف الدين والعلم بتأثري 
وضعفت الثقة باهللا وبصفاته ومبواعيده ، فأصبح اآلباء يضنون احمليط وبتأثري التعاليم اإلفرجنية 

بأوالدهم على الدين ، وال خياطرون بأوقام وقواهم يف سبيل الدين وعلوم الدين ، وأصبحوا 
يعلموم العلوم املعاشية واللغات اإلفرجنية ، ال رغبة يف حتصيل املفيد النافع وال دفاعاً عن 

ن وفراراً من خطر املستقبل وخوفاً على أفالذ أكبادهم من الضياع اإلسالم بل زهداً يف الدي
واستسالماً للدهر املتقلب ، وتسلط عليهم خوف الفقر حىت أصبحوا من خوف املوت يف 

  . املوت 

وهكذا انقرض هذا اجليل وطوي هذا البساط ، ولفظ هذا العهد الروحي نفسه األخري ، 
  . سوقاً ليس فيها إال البيع والشراء وتاله عهد املادة ، وأصبحت الدنيا 

  

  طغيان المادية والمعدة

عاتبت أخاها عمرو بن معد )) كبشة بنت معد يكرب (( رووا أن شاعرة جاهلية هي 
  : يكرب ، وعريته مبيله إىل قبول دية أخيه املقتول فقالت 
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   وهل بطن عمرو غري شرب ملطعم ؟    ودع عنك عمراً إن عمراً مسامل 

ر املرأة اجلاهلية البسيطة أن بطن إنسان يتجاوز مقدار شرب فكيف لو رأت معدة ما تتصو
اإلنسان احلاضر ابن القرن العشرين ؛ تضخمت وكربت حىت وسعت األرض وجتاوزت حىت 

  . أصبحت ال ميلؤها إال التراب 

نعم تضخمت معدة احلرص يف اإلنسان حىت صارت ال يشبعها مقدار من املال ، وتولد 
ناس غليل ال يروى وأُوار ال يشفى ، وأصبح كل واحد حيمل يف قلبه جهنم ال تزال يف ال

 أفراداً –تبتلع وتستزيد ، وال تزال تنادي هل من مزيد ؟ هل من مزيد ؟ تسلط على الناس 
 شيطان اجلشع واحلرص فكأن م مساً من اجلنون ، وأصبح اإلنسان ما يلتهم الدنيا –وأمماً 

 ويسترتف موارده حالالً وحراماً ، مث ال يرى أنه قضى لبانته وشفى نفسه ، والعهدة التهاماً ،
وخليق . يف ذلك على وضع احلياة احلاضرة وطبيعتها وكوا مادية صرفة ال تؤمن باآلخرة 

مبن ال يعتد إال حبياته الدنيا وال يرى وراءها عاملا آخر وحياة ثانية أن تكون هذه احلياة 
 ماله وأكرب مهه وغاية رغبته ومبلغ علمه ، وأن ال يؤخر من حظوظها وطيباا بضاعته ورأس

ولذائذها شيئاً وأن ال يضيع فرصة من فرصها ، وألي عامل يدخر وهو ال يؤمن بعامل وراء هذا 
  العامل ، وال حبياة بعد هذه احلياة ؟ 

لعبد يف صراحة وقد عرب عن هذه النفسية اجلاهلية الشاعر اجلاهلي الشاب طرفة بن ا
  : وبساطة فقال 

   فدعين أبادرها مبا ملكت يدي  فإن كنت ال تستطيع دفع منييت 

   ستعلم إن متنا غداً أينا الصِدي    كرمي يروي نفسه يف حياته 

 يرى هذا الرأي ويذهب هذا – إال من عصمه اهللا باإلميان –وكل إنسان متمدن اليوم 
رؤ على أن يصرح به ، وقد ال ميلك ذلك اللسان البليغ الذي املذهب يف احلياة ، إال أنه قد جي

 الذي ال – مبعناه الواسع – هو األدب العصري -: يعرب عن ضمريه ؛ والسبب الثاين 
يتحدث إال عن املادة وأصحاا ، وخينع ألهل الثراء وأصحاب االحتكار وأصحاب اإلنتاج ، 
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 فيكتب دقائق حيام يف تفصيل ، وينشر اخلنوع الذي ال يليق باألدب الشريف العايل ،
ألقام وأمساءهم بقلم عريض وكل نفس من أنفاس مدحه وتقريظه وكل فصل من فصول 

روايته ينتهي إىل نتيجة مادية أو إىل بطل من أبطال املادة ، ويزين للقارئ املذهب األبيقوري 
اة وانتهاب املسرات نثراً تارة بالتلميح وتارة بالتصريح ، وحيث الشباب على التهام احلي

وشعراً وفلسفة ورواية وحتليالً وتصويراً ، فال ينتهون منه إال بالروح املادية والتقديس لرجال 
  . املادة 

وكذلك اتمع الذي ال يقدر إال الغين الظريف متناسياً كل ما فيه من رذيلة ولؤم أصل 
انه مهما كثرت مواهبه وطاب وسوء خلق ، ويتجىن على اإلنسان الذي ال يترجح يف ميز

عنصره ومسا جوهره ، ويلمح وقد يصرح بأن الفقري ال يستحق احلياة ، ويعامله معاملة 
 على أن خيضع – إذا مل يكن ثائراً على اتمع –الدواب واحلمري والكالب ، فريغم اإلنسان 

  .  يتأنق إال لغريه لشريعة جمتمعه ، وأن يتجمل ويتظرف تمعه ، فال يلبس إال لغريه وال

وهذا اتمع ال تزال مقاييسه للشرف والظرافة تتغري ومعايريه لإلنسانية تتبدل وتتحول 
ومطالبه تتنوع وتتكثر ، حىت يضيق اإلنسان ا ذرعاً ويلجأ إىل طرق غري شريفة لتحصيل 

  . وال تنقطع املال وإىل كدح وكد يف احلياة ، وهناك مهوم تتواىل وال تنتهي ومتاعب تتسلسل 

وزاد الطني بلة تنافس املصانع واملنتجني والصناع ؛ ففي كل صباح يتدفق على املدينة 
سيل جديد من أحدث املنتجات وأحدث طراز من السيارات والسجائر واألزياء والقبعات 

واألحذية واألدهان واألطلية وأسباب الزينة والزخارف واألجهزة وال جيلب منها شيء قياماً 
اجب وسداً للعوز ، بل كله يف سبيل االستغالل الصناعي واالحتكار التجاري ، وال تلبث بالو

هذه املنتجات اليت هي من فضول احلياة أن تدخل يف أصول املعاش ولوازم املدينة ، والذي ال 
  . يتحلى ا ال يعد من األحياء 

عاً مل تبلغه يف الزمن وهلذه األسباب ولغريها ارتفعت قيمة املال يف عيون الناس ارتفا
 يف دور من أدوار التاريخ – على ما نعرفه –السابق ، وبلغ من األمهية واملكانة مبلغاً مل يبلغه 
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املدون ، وأصبح املال هو الروح الساري يف جسم اتمع البشري واحلافز األكرب للناس على 
انع إىل صناعته والسياسي أعماهلم ونشاطهم املدين ، وقد يدفع املخترع إىل االختراع والص

إىل مقالته واملرشح إىل انتخابه والعامل إىل تأليفه ، حىت القادة إىل احلرب ، فهو القطب الذي 
معلم الفلسفة وعلم النفس يف )) جود (( تدور حوله رحى احلياة العصرية كما يقول األستاذ 

النظرية االقتصادية ، وأصبح إن النظرية املهيمنة السائدة على هذا العصر هي : ((جامعة لندن
البطن أو اجليب ميزاناً لكل مسألة فبمقدار اتصاهلا باجليب وتأثريها فيه يقبل الناس عليها 

  )) . ويعنون ا

إذا حكمت على عصرك وطبائعه وأذواقه وأنت مبعزل عن احلياة ، وبنيت حكمك على 
غالط نفسك ، وقد تقرأ يف هذه مؤلفات ومقاالت إمنا تكتب يف زاوية من زوايا الكتب فإنك ت

الكتب الفلسفية أو املقاالت العلمية التحليلية كأنك يف عصر متمدن راق تتحكم فيه معايري 
األخالق وتسود فيه املثل العليا ويغشاه سحاب الفضيلة والنبل ، وحتلق عليه روح الديانة 

 اخليال الذي يعيش فيه والعلم ، ولكن الواقع غري ذلك ، فإن هذه الكتب إمنا ألفت يف عامل
مؤلفوها ، وإن أهواءهم وأذواقهم هي اليت خلقت هلم عامل خيالياً يصفونه ويصورونه يف 

  . ولألهواء عجائب وخوارق .. كتبهم ، حىت خييل إىل القارئ أنه هو العامل احمليط به 

ولكنك إذا اتصلت باحلياة عن كتٍب ال عن كُتٍب ، وخالطت الناس ودرست أحواهلم 
وأصغيت إىل حديثهم يف البيت ويف القطار والبستان وعلى املائدة ويف السمر ، رأيت 

حديث النوادي وشغل األلسنة وهوى القلوب ، والبداية والنهاية يف كل موضوع ) الذهب ( 
  . ، والقطب الذي تدور حوله رحى احلياة 

ه عن لباس وطعام إن شاعراً عربياً يلعن الصعلوك الذي ال يتعدى نظره وال يسمو فكر
  : ويقول 

   من العيش أن يلقى لبوساً ومطعماً    حلا اهللا صعلوكاً مناه ومهه 



231 

فكيف إذا أشرف هذا الشاعر على هذه املدينة وهي جتري بفالسفتها وسياسييها ونوابغها 
وعلمائها وكتاا وأشرافها وأغنيائها وفقرائها وراء غاية ال تتعدى لبوساً ومطعماً مهما 

  . فاحلياة كلها جهاد يف سبيل اللباس والطعام ! أشكاهلا وتضخمت ألقاا ؟تنوعت 

  

  التدهور في األخالق والمجتمع

احتل األجانب الشرق اإلسالمي وقد  أصاب اتمع الشرقي اإلسالمي احنطاط يف 
األخالق واالجتماع ، وسبقت إليه أدواء خلقية واجتماعية كانت أهم أسباب ايار الدول 

  . المية وازام األمم الشرقية اإلس

 حمتفظاً ببعض املبادئ – على عالته –ولكن مع ذلك مل يزل اتمع الشرقي اإلسالمي 
اخللقية السامية واخلصائص االجتماعية الفاضلة اليت ال يوجد هلا مثيل يف األمم ، وقد نضج 

 ورقة احلواشي ذروة واكتمل فن األخالق عند الشرقيني ووصل من الدقة والتفصيل واللطافة
  . ال بصل إليها ذهن العصر ، وال يتصورها الغريب إال يف الشعر واألدب 

يقرأ اإلنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط واألواصر بني أعضاء اتمع العام 
وأفراد األسرة ، وتغلغلها يف األحشاء واستمرارها إىل األحقاب واألجيال وخلوها من كل 

وكذلك من حنو اآلباء على األبناء . عة مادية ، ما ال يتصوره أبناء هذا العصر مصلحة ومت
وبر األبناء باآلباء ، وتوقري الصغري للكبري وحدب الكبري على الصغري ، وعن عفاف النساء 

ووفاء احلالئل وأمانة اخلدم ووفائهم واستقامة الشبان وثبام على األخالق ومعاملة األشراف 
، واحملافظة على الرواتب والعادات واالطراد يف مسألة اللباس والشعائر بعضهم لبعض 

  . والعشرة ، واإليثار يف شأن األصدقاء والنصح هلم ، يسمع منها غرائب ال يكاد يصدق ا 

كان بر األبناء لآلباء وطاعتهم إىل حد التفاين يف سبيلهم واالضمحالل يف وجودهم 
  )) . أنت ومالك ألبيك : ((  عليه وسلم منتزعاً من قول النيب صلى اهللا
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وكان حب األبناء آلبائهم وبرهم وحرصهم على أداء حقوقهم غري مقتصر على حياة 
األبوين ، بل كان يستمر إىل ما بعد وفاما أصدقائهما وأهل أنسهما واإلهداء إليهم 

إن من : (( سلم والتحبب إىل أوالدهم وعشريم ، وكان ذلك عمالً بقوله صلى اهللا عليه و
  )) . أبر الرب بر الرجل بأهل ود أبيه بعد أن يويل 

وكان األبوان مثالً للنصح واإلخالص يف حبهما لألوالد ، وكانا يضحيان جبميع أهوائهما 
وميوهلما وراحتهما وبلذة األمومة واألبوة يف سبيل تثقيفهم وتربيتهم وتعليمهم ، ويتحمالن 

 إجحاف املعلمني وعسفهم وإضرارهم يف –املرأة اجلاهلة  حىت الرجل األمي و–يف ذلك 
بعض األحيان جبسم الصغار ، وجيرعان املرائر ويصربان على الغصص يف سبيل األوالد 

ونبوغهم ، وقد تواضع على ذلك أهل البيوتات والشرف حىت أهل الطبقات الوضيعة ، 
ن الرشيد يف تنبيهه لولديه ويعدون من خالف ذلك رجالً نذالً لئيما، والذي روي عن هارو

األمني واملأمون ووصيته هلما خبدمة الكسائي معروف يف التاريخ ؛ ومن غرائب ما يروى يف 
أمري األفغان بعد السلطان شهاب )) تاج الدين ألدز (( هذا الباب وميثل الطبيعة الشرقية أن 

تاج (( ما علم بذلك الدين الغوري أسلم ولده إىل معلم وضرب املعلم الولد حىت مات ، فل
ال آمن عليك من أم الولد فعسى أن ينالك : (( أشار على املعلم بأن يهرب وقال )) الدين 

  )) . منها مكروه 

  وكانت الرابطة بني الصغري والكبري يف اتمع اإلسالمي مؤسسة على تعاليم الشرع 
  )) .من مل يرحم صغرينا ومل يوقر كبرينا فليس منا (( 

 احلضارة الشرقية االطراد يف احلياة واحملافظة على لون واحد والتظاهر ومن خصائص
مبظهر واحد ، فكان الرجل إذا شرع يف أمر وتظاهر مبظهر واصله إىل غايته ، وإذا اختذ عادة 
أو شارة يف اللباس أو عامل أحداً نوع معاملة واظب عليه إىل آخر أنفاسه ، ال تؤثر يف ذلك 

  . لفصول وال احنراف الصحة وال الكسل وال املصاحل احلوادث وال تغريه ا
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ومل يكن العمدة يف حياة األسرة والقبائل ومل يكن امليزان يف التوقري والشرف هو كثرة 
املال فيختلف املستوى املايل يف أسرة اختالفاً كبرياً ، ويتفاوت الرجال يف قبيلة أو قوم تفاوتاً 

مثر وذلك فقري معدم ، ومل يكن يستطيع أحد أن يفرق عظيماً يف املال واجلاه ، فهذا سري 
بينهم ويرفع بعضهم فوق بعض ألجل التفاوت االقتصادي يف جمتمعات األسر والبيوتات 

فإذا شم أحد رائحة الفرق أو نظرة االزدراء ، ثار كالليث ، أو إذا ) مبعناها اللغوي ( واملآمت 
حبت األسرة كلها من الضيافة وقاطعوا أهل بدرت بادرة من املضيف تنم عن هذا الفصل انس
  . الضيافة ، وكانوا يداً واحدة مع أخيهم املهضوم 

وكان الفقري الصعلوك يف قبيلة يواجه األغنياء وامللوك من تلك القبيلة جبرأة وهو معتز 
بنفسه معتد بشرفه ال يرى يف نفسه نقيصة ألجل فقر ، وكان الغين أو امللك يكرمه وحيله 

الالئق بشرفه ونسبه وفضيلته الذاتية ، بصرف النظر عن رثاثة هيئته وتبذله ، واألزمة احملل 
  . االقتصادية الطارئة على كرم عنصره وصفاء معدنه وطيب منبته ومتانة دينه ووفور علمه 

وكان الفقري يف ذلك يبالغ كثرياً يف إخفاء عسرته وضنك معيشته ويتحمل ويتجلد ، 
  . إىل فاقته ورقة حاله ويسوءه أن يفطن أحد 

وكان ضمري احلر عزيزاً حمترماً كدينه وعرضه ، ال يساوم عليه وال يباع بأي مثن ، وكان 
  . الواحد يفضل املوت األمحر على كذبة أو خيانة خيلص ا نفسه من املوت 

وقد روى لنا التاريخ اهلندي طرائف يف هذا الباب البد أن تكون أمثلتها متوافرة يف 
منها أن الشيخ رضي اهللا البداوين ام باالشتراك يف الثورة على : خ مجيع البالد اإلسالمية تاري

 وحوكم أمام حاكم إجنليزي كان من تالميذه ، فأوعز إليه احلاكم على 1857اإلجنليز عام 
قد اشتركت يف : ولكن الشيخ أىب وقال . لسان بعض األصدقاء أن جيحد االام فيطلقه 

 اإلجنليز فكيف أجحد ؟ واضطر احلاكم فحكم عليه باإلعدام ، وملا قدم للشنق اخلروج على
إن القضية مكذوبة علي وإين : حىت يف هذه الساعة لو قلت مرة : بكى احلاكم وقال له 

أتريد أن أحبط عملي بالكذب على : بريء الجتهدت يف ختليصك ، فغضب األستاذ وقال 
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 بل قد اشتركت يف الثورة فافعلوا ما بدا لكم، وشنق نفسي ؟ لقد خسرت إذاً وضل عملي،
  !!.الرجل 

ومل يكن صدقهم واعترافهم مبا يعملون ويعتقدون مقتصراً على ما يتصل بأنفسهم ، بل 
كانوا صادقني فيما يتصل باألمة والشعب ، فلم يكونوا يعرفون العصبية اجلنسية والوطنية 

ت اجلنسية والوطنية ، وكانوا يعدون الكذب واجلنف القومي الذي أصبح اليوم من واجبا
وكانوا يعتقدون أن أحكام . وشهادة الزور ألجل األمة والوطن وامللة رذيلة وإمثاً كبرياً 

يا {: الشرع تعم الفرد واألمة واألمور الشخصية واالجتماعية وكانوا متمسكني بقول تعاىل 
اِمنيواْ قَوواْ كُوننآم ا الَِّذينهأَيِبنياَألقْرِن وياِلدأَِو الْو لَى أَنفُِسكُمع لَواء ِللِّه ودهِط شِبالِْقس  { 

والَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَالَّ تعِدلُواْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُواْ { : اآلية ، وقوله 
{ : وقوله  } اللّهتكَمِإذَا حِلودواْ ِبالْعكُمحاِس أَن تالن نيِدلُواْ { : وقوله  } م بفَاع مِإذَا قُلْتو

  .  } ولَو كَانَ ذَا قُربى

أنه وقع نزاع بني اهلنادك واملسلمني يف قرية كاندهلة : ومما يروي لنا الشيوخ من ذلك 
أرض ، فادعى اهلنادك أا معبد يف الواليات املتحدة اهلندية على )) مظفر نكر (( من مديرية 

وحتاكموا إىل حاكم البلد اإلجنليزي ، فسمع احلاكم . هلم ، واملسلمون أا هلم مسجد 
هل يوجد يف القرية مسلم : القضية ودالئل الفريقني ومل يطمئن إىل نتيجة ، فسأل اهلنادك 

شيخاً من علماء املسلمني نعم ، فالن ؛ ومسوا : تثقون بصدقه وأمانته أحكم على رأيه ؟ قالوا 
قد حلفت أن : وصاحليهم ، فأرسل إليه احلاكم وطلبه إىل احملكمة ، فلما جاءه الرسول قال 

ال بأس ، ولكن احضر وأدل برأيك يف : ال أرى وجه إفرجني ، ورجع الرسول فقال احلاكم 
 القضية ، احلق مع اهلنادك يف هذه: القضية ، فحضر الشيخ ووىل دبره إىل احلاكم وقال 

وبذلك قضى احلاكم وخسر املسلمون القضية ، ولكن كسبوا قلوب اهلنادك . واألرض هلم 
  . وأسلم منهم مجاعة 
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وكذلك كان الناس يعدون العلم عارية مقدسة ووديعة من اهللا ال يبيعونه كسلعة يف 
 به نظام السوق ، وال يتعاونون به على إمث آمث وعدوان معتد ، وكانوا ال يرضون أن يستعني

  . جائر أو حكومة غري إسالمية 

 1234م ( ومما حكى لنا الثقات وقرأناه يف التاريخ أن الشيخ عبدالرحيم الرامبوري 

كان يعمل يف بلدة رامبور براتب زهيد يتقاضاه كل شهر من اإلمارة اإلسالمية ال يزيد ) هـ
ة اإلجنليزي املستر هاكنس فقدم إليه حاكم الوالي) أقل من جنيه مصري ( على عشر روبيات 

، وذلك ) تسعة عشر جنيهاً مصرياً ( وظيفة عالية يف كلية بريلي راتبها مائتان ومخسون روبية 
يساوي مخسني جنيهاً يف هذا العهد ، ووعد بالزيادة يف الراتب بعد قليل ، فاعتذر الشيخ عن 

فتعجب . ىل هذه الوظيفة إين أتقاضى عشر روبيات وإا ستنقطع إذا حتولت إ: قبوله وقال 
أنا أقدم راتباً يزيد على راتبك احلايل بأضعاف أضعاف ، : ما رأيت كاليوم : اإلجنليزي وقال 

فتعلل الشيخ بأن يف بيته شجرة سدر وهو !. وتترك األضعاف املضاعفة وتقنع بالرتر اليسري 
.  بعد إىل مقصود الشيخ ومل يفطن اإلجنليزي. مغرم بثمرها وأنه سيحرمها إذا أقام يف بريلي 

أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إىل بريلي ، فتشبث ثالثة بأن حوله طلبة : فقال 
ومل ييأس . وتالميذ يقرؤون عليه يف بلده فلو انتقل إىل هذه الوظيفة انقطعت دروسهم 

اصلون درووسهم أنا أجري هلم جرايات يف بريلي ويو: اإلجنليزي املناقش من إقناعه فقال 
وماذا يكون جوايب غداً إذا : هناك ، وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته فقال 

كيف أخذت األجرة على العلم ؟ وهنا ت اإلجنليزي وسقط يف يديه وعرف : سالين ريب 
  . نفسية العامل املسلم ، وقضى الشيخ حياته على أقل من جنيه يأخذه كل شهر 

و تغار , وح السامية والنفس الكبرية اليت تربا بالعلم أن يباع بيع السلع قارن هذه الر
ذا التبذل واإلسفاف الذي وصل إليه أهل , على العقيدة والكرامة أن تشترى مبال أو منفعة 

فقد عرض كثري من علمهم وعقلهم وما حيسنونه , العلم والعقل والصناعة يف هذا الزمان 
ليشتريها من يزيد يف الثمن كائناً من ) املزاد العلين ( يعوا باملناداة كالسلع يف األسواق ، يب
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كان ، فليس الشأن عندهم يف العقيدة وال يف الغرض والنتيجة وال يف املالءمة والذوق ، إمنا 
  . الشأن عندهم يف الثمن الذي يدفعه املشتري 

اذ كان أمس يف وكل يوم نطلع على مضحكات مبكيات يف هذا الباب ، فهذا األست
معهد إسالمي يدرس العلوم اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي ، وقدمت غليه الكلية الكاثوليكية 

الفالنية وظيفة تدريس براتب يزيد على راتبه السابق خبمسة جنيهات فانتقل إليها ، وهذا 
 التحقيق السيد فالن كان يف وزارة املعارف سابقاً ، وكان شاباً مثقفاً وعاملاً له هوى يف

والدراسة ، تقرأ له مقاالت علمية يف االت الراقية ، فإذا به ينتقل فجأة إىل مصلحة الطريان 
ماذا حدث له حىت غري طريقه وقلب تيار حياته ؟ فأخربنا أن ذلك : أو اإلذاعة ، وسألناه 

عن ألجل أنه يربح يف مركزه اجلديد عشرة جنيهات ، وهذا البحاثة الفالين كتب مقالة 
التصوف اإلسالمي ونال ا ثناء أهل العلم قد حتول إىل وزارة اخلارجية أو أصبح ترمجان 

دولة أوروبية ، وما هو إال ألجل زيادة مبقدار بضعة جنيهات ، أوليس هذا ألن الربح املايل 
قد أصبح كل شيء ، وألن الذهب اللماع أصبح املتصرف الوحيد يف مناهج احلياة واملسيطر 

  ! .  على األرواح والعقليات ؟الوحيد

قرأنا يف التاريخ اإلسالمي أن املنصور اخلليفة العباسي املشهور طلب من ابن طاوس يف 
جملس أن يناوله الدواة ليكتب شيئاً فامتنع ، فسأله اخلليفة عن سبب امتناعه وعدم امتثاله أمر 

 فيها ومتعاوناً على االمث أخاف أن تكتب ا معصية فأكون شريكك: خليفة املسلمني ، فقال 
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ  {: إىل هذا احلد وصل م متسكهم بقوله تعاىل . والعدوان 

أما امتناعهم عن قبول منصب القضاء يف نظام ال يرضونه وال  } تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن
رواياته بلغت حد التواتر ، واطردت يف أدوار احلياة اإلسالمية يرتاحون إىل سريه وتفاصيله ف

  . األوىل 

قارن هذا االحتراس من التعاون على اإلمث والعدوان ، وهذا التعفف عن املشاركة يف 
نظام غري صحيح ، واالمتناع من أدىن مساعدة هلدف ال يتفق ومصاحل األمة اإلسالمية أو 
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قارن كل ذلك ذه املساعدة والتعضيد الذي . ديعة لألمة يعود عليها بالضرر أو فيه غش وخ
تتمتع به احلكومات األوربية من املسلمني ، وهذا الذكاء واللباقة والقلم البليغ واللسان 

  . الذلق الذي ينتفع به األجانب منهم يف مصاحلهم وإدارام 

ليت تصدرها فهنالك شبانٌ مسلمون وكتاب بارعون يتولون حترير الصحف واالت ا
احلكومات األجنبية لنشر دعايتها يف بالد املسلمني والتأثري يف عقليتهم ونفسيتهم ومتويه 

  . احلقائق مبقدرة املأجورين من املسلمني أنفسهم 

ينحدرون من أصول عربية صميمة ، وينتمون إىل )) األفاضل (( وهنالك مجاعة من 
قد جاهد آباؤهم يف سبيل احلق وحمق الباطل ، بيوتات عريقة يف اد واإلخالص واإلسالم ، 

وبقيت نسبتهم يف أمسائهم تروي لنا تارخياً جميداً عن آبائهم حافالً جبالئل األمهال ، وجرى 
دمهم يف عروقهم ، وظهر يف مالمح وجوههم وتقاطيعها ، يشتغلون اليوم يف احلكومات 

نزل ا القرآن الكرمي ، واليت تكلم األجنبية ، ويستعملون تلك اللغة املضرية الفصحى اليت 
ا رسل املسلمني يف جمالس ملوك فارس والروم ، فأدوا ا رسالة اإلسالم ، وألقوا املهابة يف 

قلوم ، واليت ألقى ا القواد املسلمني خطب اجلهاد ، ذه اللغة الكرمية اليت ال تليق إال 
لرائعة اليت ال جتمل إال يف مواضع احلق للبطولة اإلسالمية ، وبتلك الكلمات الفصيحة ا

واجلهاد ، ينشر هؤالء دعاية احلكومات األجنبية اليت تعبث باملسلمني عبث الالعب بالكرة ، 
أو عبث الوليد جبانب القرطاس ، وقد رزأم يف سياستهم واستقالهلم وإميام وعقلهم 

  . واقتصادهم ، وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون 

. مسعنا منهم أن هذه احلكومات تقوم جبهود نبيلة خلري العروبة واإلسالم ورفع شأم قد 

، وقد مسعناهم يشيدون )) نور احلرية الوضاء يف عامل ساده الظالم الدامس (( وأا 
باخلدمات اجللى واملساعدات العظيمة اليت تقدمها اإلذاعة الربيطانية يف سبيل ضة األقطار (( 

وحيد تفكريها وثقافتها وتوثيق الروابط بينها ، وما تقوم به من نشر الثقافة العربية العربية وت
اإلسالمية ، وتعريف املسلمني بتارخيهم ايد ومدنيتهم الزاهرة ، وإطالع العامل العريب على 
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ولطاملا مسعناهم وقرأنا هلم  )) )251(حقائق األمور ، وسري احلوادث يف نزاهة وجترد وصدق
 بإميان هذه احلكومات بالدميقراطية الصحيحة وجهادها لتوطيد األمن العام وسالم العامل إشادة

وحرية األمم املستضعفة والبالد املهضومة ، ورفعها لراية العدل واملساواة ، واألخذ للمظلوم 
  .     اخل .. من الظامل ، وقيامها للحق 

ويعرفون أن هذه الكلمات يف , ن فأن كان هؤالء املتحدثون ال يرضى ضمريهم مبا يقولو
ويا لرخص السلعة , فياالحنطاط النفس الشريفة , وإمنا هو كله ملصاحلهم املالية , غري حملها 

وإذا كان ذلك 0!ويا شقاء اللغة العربية بأهلها , ويا ضيعة الكلمات العامرة باملعاين , الغالية 
ويا مسخاً , ويا إنكاراً للمحسوس , فيا جهالً باحلقائق , عن اعتقاد وثقة وفهم للمعىن 

   0!للقلوب 

وهذا عصر التناقض فيكتب أديب أو صحايف اليوم كتاباً محاسياً يف سرية بطل من أبطال 
وال جيف مداد مقالته أو كتابه ذلك حىت , أو جمدد من جمددي اإلسالم , اجلهاد اإلسالمي 

أو صنيعة من صنائع األجانب , يكتب بقلمه تقريظاً أو ثناء على خائن من خونة األمة 
  .وال يرى يف ذلك تناقضاً , ملصلحة سياسية ومنفعة مالية 

فاعتذر أن يعطيها بأي مثن كان , طلب ملك من ملوك العرب من شاعر عريب فرسه 
  :وقال 

  نفيس ال تعار وال تباع      أبيت اللعن إن سكاب علق 

مات األجنبية ، أو يذيعون من ولكن كأن الضمري عند هؤالء الذين يشتغلون يف احلكو
حمطاا ما ال يرضى به ضمريهم وال يصدق علمهم ، أو يصدرون صحفاً ، أو يؤلفون كتباً 
على جعالة أو راتب شهري ؛ أذل وأرخص من جواد اجلاهلي فهو يعار ويباع ، وذلك مل 

  . يكن لعيار وال ليباع 

                                                   
 .  الكلمات التي بين القوسين منقولة لفظًا  )251(
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مة على أساس غري مادي إما  قائ– يف الغالب –وكانت الروابط واألواصر يف الشرق 
عقلي وإما روحي ووجداين ، وكان لألثرة واألنانية فيها نصيب ضئيل ، وكان نتيجة ذلك 

وجود روابط وأواصر ال ميكن تعليلها باملادة وجر النفع إىل أصحاا ، وكانت هذه الروابط 
ه يف العهد السابق متغلغلة يف األحشاء ؛ فمن ذلك أن عالقة التلميذ بأستاذه وإخالصه وحبه ل

  . ، يزري بعالقة الولد بوالده وحبه له يف هذا العصر 

صاحب )  هـ 1161م ( اشتهر نبأ وفاة األستاذ الشهري العالمة نظام الدين اللكهنوي 
منهاج الدرس النظامي اجلاري تطبيقه يف اهلند وخراسان ، فلما أتى النعي تلميذه السيد كمال 

)) ظريف العظيما بادي ((  من شدة احلزن ، وعمي تلمذه اآلخر الدين العظيما بادي ، مات

 ، ولعل ذهن هذا )252(من كثرة البكاء ، وحتقق بعد ذلك أن اإلشاعة كانت غري صحيحة
العصر ال يسيغ هذه الرواية ، ولكن الذي عرف طبيعة الشرق ، ومدى اتصال التلميذ 

  . يكذا هنالك بأستاذه وحبه له مل يستغرب هذه الرواية ومل

يعلم املطلع على تاريخ األخالق وفلسفتها أنه قد ظهرت مدرسة يف أوربا قبل املسيح 
بأربعة قرون ، وكان هلا أنصار من كبار الفالسفة واألخالقيني إىل القرن التاسع عشر املسيحي 

 بأن ، تدين باللذة البدنية وتعتقد أا ميزان لألخالق ومعيار األعمال ، وتشري على أتباعها
  . يهتبلوا فرص التمتع باحلياة الدنيا ويغتنموا فلتات الدهر 

ينبغي أن : الذين يقولون ) أولو األثرة ( وافترق أصحاب هذه املدرسة فرقتني ؛ فمنهم ؛
ال حيول بني اإلنسان وشهواته حائل حىت ال يدع حاجة يف نفسه إال قضاها ، فينال بذلك 

السعادة هي إرضاء الشهوة وقضاء مآرب النفس : وقالوا النصيب األكرب من اللذة واهلناءة 
  . واقتطاف قطوف املسرة واللذة باليدين 

ويرى أهل هذا املذهب أن الواجب هو حتصيل املنفعة ) النفعيون ( والفرقة الثانية هم 
 اليت ينال ا أكرب عدد من أفراد البشر أوفر قسط من اللذة واهلناء ، وال وزن لألفعال اخللقية
                                                   

 ) . المجلد السادس (  نزهة الخواطر للشيخ عبدالحي الحسني  )252(
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يف نظرهم إال مبا تأيت به املسرة لغالب بين النوع ، ويرى هؤالء أن السعادة هي أن تتوافر 
  . للناس بأعماهلم اللذات وتبعد عنهم اآلالم 

ويرى القارئ ويلمس الروح املادي املتعشق للذة واهلناء يف آراء هذا املذهب ونزعاته من 
قاً ، وهذا خيتلف عن طبائع الشرق وشرائع أحطها وأكثرها إسفافاً إىل أرقاها وأكثرها حتلي

وقد أثرت هذه الرتعة املادية يف فلسفة الغرب وأخالقه وأدابه وحضارته . السماء اختالفاً بيناً 
  . تأثرياً عميقاً ، وال تزال مهيمنة على احلياة الغربية وآداا حىت اليوم 

م احتكموا فيها إىل أذهام مث نزعوا دائماً يف تشخيص املنفعة ووزا إىل املادية أل
وعقوهلم ، وقد أصبحت مادية حبتة ، ألا حبقيقة ال تأيت حتت احلس أو املساحة أو العد أو 

)) م.ق271أبيقور م ((الوزن، وال تؤمن مبنفعة ال جتلب لذة وهناء، حىت مؤسس هذا املذهب 

يمة هلا إال إذا اجتلبت لذة صرح بأن مناط احلكم على األعمال هي املنفعة ، وأن املنفعة ال ق
واغتباطاً ، فكيف وقد تدرجت العقول والطبائع الغربية ومردت على الرتوع املادي على 

  ! . تعاقب األجيال والعصور ؟

فكان نتيجة ذلك أن الذهن الغريب واملنطق العصري أصبحا عاجزين عن االهتداء إىل 
العقل األوريب حمامياً عن املادية ال حيكم منفعة غري حمسوسة ال جتلب لذة واغتباطاً ، وأصبح 

على األخالق باحلسن والصحة إال مبقدار جلبها للمنافع املادية ، وحبسب ما يكتسب اتمع 
بواسطتها من اللذة واهلناء ، واألفراد من االغتباط والرخاء ، فأصبح الربح املادي هو امليزان 

ألخالق اليت ال وزن هلا يف ميزان املادة ، لألخالق والفارق بني الشر واخلري ، وأصبحت ا
ليس هلا قيمة إال القيمة الدينية أو اخللقية يف املصطلح القدمي ينتقص كل يوم سلطاا على 

القلوب والعقول ، وتعدم أنصاراً وتصبح من شعائر القدمي وذكريات العهد املاضي كحنان 
يب ، وحتل حمل هذه األخالق املقدرة األبوين وحبهما لألوالد ، ووفاء األزواج وحفظهن للغ

  . الصناعية واالختراع واإلنتاج والوطنية واجلنسية وال تزال ترتفع قيمتها ويرجع وزا 
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وال يزال اتمع العصري يستغين عن الروابط املرتلية واألرحام الدموية والشرائع اخللقية 
وال يهم اتمع . واالقتصادية بتنظيمات اجتماعية شعبية على اخلطوط السياسية والصناعية 

اآلن كيف يعامل الولد والده أو الزوجة زوجها إذا كان هؤالء األفراد ال يزالون يف الدائرة 
املدنية اليت اختطها اتمع حول أفراده ؛ وما دام ال حيدث عملهم هذا اضطراباً يف اتمع 

ن هنالك عقوق من ولد أو فرك من وثورة على النظام وال يعرقل سري املدينة فال بأس إذا كا
  . قرينة أو جفاء من زوج أو دعارة من امرأة أو فسق من رجل أو خيانة من زوجة 
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  الباب الخامس

  قيادة اإلسالم للعالم

  الفصل األول

  نهضة العالم اإلسالمي

  

  اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية

بحوث السابقة ، حتولت أوربا ألسباب تارخيية عقلية ، طبيعية قاسرة ، ذكرناها يف ال
النصرانية جاهلية مادية ، جتردت من كل ما خلفته النبوة من تعاليم روحية ، وفضائل خلقية ، 
ومبادئ إنسانية ، وأصبحت ال تؤمن يف احلياة الشخصية إال باللذة واملنفعة املادية ، ويف احلياة 

إال بالوطنية املعتدية واجلنسية الغامشة ، السياسية إال بالقوة والغلبة ، ويف احلياة االجتماعية 
وثارت على الطبيعة اإلنسانية ، واملبادئ اخللقية ، وشغلت باآلالت ، واستهانت بالغايات ، 

ونسيت مقصد احلياة ، وجبهادها املتواصل يف سبيل احلياة وبسعيها الدائب يف االكتشاف 
تغذية الروح وجحود مبا جاءت به الرسل ، واالختبار مع استهانتها املستمرة بالتربية اخللقية و

وبإمعاا يف املادية ، وبقوا اهلائلة مع فقدان الوازع الديين ، واحلاجز اخللقي ، أصبحت فيالً 
هائجاً ، يدوس الضعيف ، ويهلك احلرث والنسل ، وبانسحاب املسلمني من ميدان احلياة 

هم يف الدين والدنيا ، وجنايتهم على أنفسهم وتنازهلم عن قيادة العامل وإمامة األمة ، وبتفريط
وعلى بين نوعهم ، أخذت أوربا بناصية األمم ، وخلفتهم يف قيادة العامل ، وتسيري سفينة 

 قطاراً – بأممه وشعوبه ومدنياته –احلياة واملدنية اليت اعتزل ربانها ، وبذلك أصبح العامل كله 
 – كغريهم من األمم – إىل غايتها ، وأصبح املسلمون سريعاً تسري به قاطرة اجلاهلية واملادية

ركاباً ال ميلكون من أمرهم شيئاً ، وكلما تقدمت أوربا يف القوة والسرعة ، وكلما ازدادت 
وسائلها ووسائطها ، ازداد هذا القطار البشري سرعة إىل الغاية اجلاهلية حيث النار والدمار 
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واالحنطاط اخللقي والقلق االقتصادي واإلفالس واالضطراب والتناحر والفوضى االجتماعي 
الروحي ، وها هي أوربا تستبطئ اآلن أسرع قطار ، وتريد أن تصل إىل غايتها بسرعة الطائرة 

  . بل بسرعة القوة الذرية 

  

  استيالء الفلسفة األوربية على العالم

ا ونظرياا وليس على وجه األرض اليوم أمة أو مجاعة ختالف األمم الغربية يف عقائده
وتزامحها يف سريها وتعارضها يف وجهتها وتناقشها يف مبادئها وفلسفتها اجلاهلية ، ونظام 
حياا املادي ال يف أوربا وال يف أمريكا ، وال يف أفريقية وآسيا ، والذي نرى ونسمع من 

قائد إىل خالف سياسي ونزاع بني األمم فإمنا هو تنافس يف القيادة ، وتنازع فيمن يكون هو ال
هذه الغاية املشتركة ، فدل احملور إمنا كانت تكره أن يبقى احللفاء مستبدين بالقيادة العاملية 

منذ زمن طويل ، مستأثرين مبوارد األرض وخريا وأسواقها ومستعمراا ، وبشرف السيادة 
ء ، بل رمبا على العامل وحدهم مع أا ال تقل عنهم يف القوة والعلم والنظام والنبوغ والذكا

تفوقهم ، أما إا كانت تريد أن تسري إىل غاية أخرى وأن تقوم بدعوة املسيح ، وتقيم يف 
األرض القسط ، وأن تقود األمم الدين والتقوى وتنصرف ا وتتجه من املادية إىل الروحانية 

  . واألخالق ، فهيهات هيهات 

وال متتاز .  ، قد أينعت وادركت أما روسيا الشيوعية فليست إال مثرة احلضارة الغربية
عن الشعوب والدول األوربية إال أن روسية قد خلعت جلباب النفاق والزور ونفذت ما 
تزوره وتبطنه األمم الغربية منذ زمن طويل ، وتعتقده منذ قرون يف األخالق واالجتماع ، 

 واإلباحية واملادية وقد استبطأت روسية سري هاتيك األمم والدول يف سبيل اإلحلاد والالدينية
  .البهيمية فهي تريد أن تتوىل قيادة العامل، وتسري باألمم اإلنسانية سرياً حثيثاً إىل ما وصلت إليه
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  الشعوب والدول اآلسيوية

أما الشعوب والدول اآلسيوية واألمم الشقية فهي يف طريقها إىل الغاية اليت وصلت إليها 
تدين مبا تدين به هذه الشعوب يف األخالق واآلداب شعوب أوربا يف احلضارة والسياسة ، و

واالجتماع وتعتقد ما تعتقده عن احلياة والكون ، وتتحلى به من سرية وخلق وذيب ، إال 
أا ال ترضى أن يتوىل أمرها الرتالء األجانب ويقيموا عليها احلجر كما يقام على السفيه ، 

 ينعمون يف ظلها ويرتعون يف جنباا ، وال وأن تكون لألوربيني عليها دول وإمرباطوريات
يكون هلا مثلها يف الشرق وأفريقية وآسية ، وال تستمتع حىت يف داخل بالدها مبا استمتع به 

األوربيني ماديتهم وتنقم منهم أخالقهم وسريم وتنعى عليهم فلسفتهم ومبادئهم فلعل ذلك 
  .  به األمم األوربية فحال يف عينها ال خيطر منها على بال ، بل قد زين هلا كل ما تتصف

وكلما سنحت هلذه األمم فرصة االستقالل وملكت زمام أمورها جتلت أخالقها ومبادئها 
وظهرت سريا اجلاهلية يف صورا الطبيعية احلقيقية ، فإذا هي أفضع صورة وأبشعها يف 

 لألموال وقتالً وتدمرياً ، التاريخ ، قساوة قلب وضراوة بالدم اإلنساين وهتكاً لألعراض وباً
وقد ظهرت من بعض هذه الشعوب اآلسيوية على أثر استقالهلا من احلكم األجنيب فظائع 

ومنكرات تستبشعها الوحوش والسباع وتستك منها األمساع ، فقد عاملت بعض الشعوب 
قطعون إرباً املواطنة بعصبية دينية وسياسية ، معاملة عز نظريها يف التاريخ ، رضعاء يقتلون وي

إرباً ، ونساء تك أعراضهن مث يقتلن من غري رمحة وال حياء ، وآبار تسمم وبيوت دم 
ونريان تشعل وقنابل تقذف ، وإذا دخلوا قرية فاحتني منتشرين أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 

أذلة ووضعوا فيها السيف ، وعاث الوحوش يف الدماء واألعراض حىت أقفرت القرى ، 
ت اآلبار بالسيدات الاليت آثرن املوت على هتك األعراض ، هذا عدا نساء قتلن وامتأل

مجية وطرق فظيعة مل تسبق يف التاريخ ، إىل غري ذلك من األفاعيل اليت يشك فيها الناس يف 
  . البالد اإلسالمية واملتحضرة 
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طوائف يف بالدها هذا غري ذلك االضطهاد الديين واملقاطعة االجتماعية اليت تلقاها تلك ال
، وما تلقى ثقافتها وديانتها من مطاردة ومهامجة من تلقاء هذه الشعوب فتحرم احلرية الثقافية 

واللسانية وترغم على لغة مصطنعة دائرة ، وحياول األقوياء أن ميحوا كل أثر من آثار 
لذئب كل يوم حضارا وثقافتها وخيتلقوا عليها األكاذيب واجلنايات ، وميثلوا قصة احلمل وا

، فيعزل رجاهلا من الوظائف وتسد يف وجوههم أبواب املعاش والتجارة واحلرف ، وتقفل 
  . دكاكينهم وحماهلم التجارة وتصادر أمالكهم وأمواهلم بعلل واهية مضحكة 

مث إن هذه األمم أفلست إفالساً شائناً يف الدين واألخالق ، وقد أشربت يف قلوا حب 
تسلط عليها شيطان األثرة واجلشع حىت ضجت منها احلكومات وتعبت ، املال واملادة ، و

فقد ارتفعت األسعار ارتفاعاً فاحشاً ، فلما التجأت احلكومة إىل التسعري اختفت السلع 
واألموال ، وأصبح الناس ال جيدون كسوة وال طعاماً وال حاجة إال بالسعر الذي يريده 

اجلنايات واخليانات واالرتشاء والتهريب ، التاجر ، فنفقت السوق السوداء وشاعت 
وأصبحت احلكومة والتجار كفرسي رهان أو قرين ميدان ، كل يريد أن يغلب صاحبه وينتهز 

  . غرته ، وأصبح الناس حبة بني حجري الرحى ال يدرون كيف يفعلون 

 وقد حاول رجال اإلصالح والديانة أن ينفخوا يف هذه األمم حياة جديدة ويبنوا فيها

روح األخالق والفضيلة واألمانة واالقتصاد فأخفقوا إخفاقاً تاماً ، وعملوا أن خلق أمة 
  . بأسرها أهون من إصالح هذه األمم وذيبها وقد انقطعت مادا وانقضى أجلها 

وهكذا أصبح العامل شرقاً وغرباً يف أزمة روحية وخلقية واجتماعية واقتصادية تطلب حالً 
  . سريعاً عاجالً 

  

  الحل الوحيد لألزمة العالمية
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واحلل الوحيد هو حتول القيادة العاملية وانتقال دفة احلياة من اليد األثيمة اخلرقاء اليت 
  . أساءت استعماهلا إىل يد أخرى بريئة حاذقة 

إن حتول القيادة من بريطانيا إىل أمريكا ومنهما مجيعاً إىل روسيا ال يغين غناء وال يغري من 
اً ، فإن هذا التحول ليس إال نقا اداف من املوقف شيئاً ، فإن هذا التحول ليس املوقف شيئ

إال نقل اداف من اليمني إىل الشمال إذا تعبت األوىل أو بالعكس ، فما دام اداف واحداً 
فال فرق بني ميينه ومشاله ، وليست بريطانيا وأمريكا وروسيا إال أيدي رجل واحد تتداول دفة 

  . ة ، وتتناوب جتديف السفينة على خط واحد إىل جهة واحدة احليا

 باملعىن الواسع الذي يشمل –إن التحول املؤثر الواضح هو حتول القيادة من أوربا 
 اليت تقودها –بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان على شاكلتها من األمم اآلسيوية والشرقية 

الذي يقوده سيدنا صلى اهللا عليه وسلم برسالته اخلالدة املادية واجلاهلية ، إىل العامل اإلسالمي 
  . ودينه احلكيم 

هذا هو التحول الذي يغري وجه التاريخ وحيول جمرى األمور وينقذ العامل من الساعة 
  . الرهيبة اليت ترقبه 

إن حقاً على العامل اإلسالمي أن يمين نفسه ذا املنصب اخلطري ، ويطمح إليه ، وإن حقاً 
كل بلد إسالمي وشعب إسالمي أن يشد حيازميه لذلك ، وإن حقاً على كل مسلم أن على 

جياهد يف سبيله ويبذل ما يف وسعه ، فهذه هي املهمة الشريفة اليت نيطت باألمة اإلسالمية يوم 
  . برزت إىل عامل الوجود ، ويوم طهرت نواا يف جزيرة العرب 

  

  العالم اإلسالمي على أثر أوربا

يب الواقع أن املسلمني قد أصبحوا يف الزمن األخري يف كثري من نواحي األرض من الغر
حىت يف مراكز اإلسالم وعواصمه حلفاء للجاهلية األوربية وجنوداً متطوعني هلا ، بل صار 
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بعض الشعوب والدول اإلسالمية يرى يف الشعوب األوربية اليت تزعمت حركة اجلاهلية منذ 
ديدة ، وركزت أعالمها على الشرق والغرب ، ناصراً للمسلمني قرون ونفخت فيها روحاً ج

  . ، حامياً لذمار اإلسالم املستضعف ، حامالً لراية العدل يف العامل قواماً بالقسط 

ورضي عامة املسلمني بأن يكونوا ساقة عسكر اجلاهلية بدل أن يكونوا قادة اجليش 
 الفلسفة األوربية سريان املاء يف عروق اإلسالمي ، وسرت فيهم األخالق اجلاهلية ومبادئ

الشجر والكهرباء يف األسالك ، فترى املادية الغربية يف البالد اإلسالمية يف كثري من مظاهرها 
وآثارها ، ترى افتاً على الشهوات وماً للحياة ، م من ال يؤمن باآلخرة ، وال يوقن حبياة 

وترى تنافساً يف أسباب اجلاه والفخار وتكالباً . ئاً بعد هذه احلياة ، وال يدخر من طيباا شي
عليها فعل من يغلو يف تقومي هذه احلياة وأسباا ، وترى إيثاراً للمصاحل واملنافع الشخصية 
على املبادئ واألخالق ، شأن من ال يؤمن بين وال بكتاب ، وال يرجو معاداً ، وال خيشى 

ت ، دأب من يعد احلياة الدنيا رأس بضاعته ، حساباً ، وترى حباً للحياة وكراهة للمو
ومنتهى أمله ومبلغ علمه ، وترى افتتاناً بالزخارف واملظاهر اجلوفاء كاألمم املادية اليت ليس 
عندها أخالق وال حقيقة حية ، وترى خضوعاً لإلنسان ، واستكانة للملوك واألمراء ورجال 

  . وعبدِة األصنام احلكومة واملناصب وتقديسهم شأن األمم الوثنية 

  

  المسلمون على عالتهم موئل اإلنسانية وأمة المستقبل

ولكن برغم كل ما أصيب به املسلمون من علة وضعف فإم هم األمة الوحيدة على 
وجه األرض ، اليت تعد خصيم األمم الغربية وغرميتها ومنافستها يف قيادة األمم ، ومزامحتها 

 عليها دينها أن تراقب سري العامل وحتاسب األمم على أخالقها يف وضع العامل ، واليت يعزم
وأعماهلا ونزعاا ، وأن تقودها إىل الفضيلة والتقوى ، وإىل السعادة والفالح يف الدنيا 
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واآلخرة ، وحتول بينها وبني جهنم مبا استطاعت من القوة ، واليت حيرم عليها دينها ويأىب 
  . هلية وضعها وفطرا أن تتحول أمة جا

هذه هي األمة اليت يكن أن تعود يف حني من األحيان خطراً على النظام اجلاهلي الذي 
  . بسطته أوروبا يف الشرق والغرب وأن حتبط مساعيها 

: يف قصيدته البديعة )) حممد إقبال (( وقد وصف هذا اخلطر شاعر اإلسالم احلكيم 

الشيطان وزمالء إبليس وأعوانه اجتمعوا على لسان إبليس ، ذكر فيها أن ) برملان إبليس ( 
يف جملس شورى ، وتباحثوا يف سري العامل وأخطار الغد وفتنة ، وما يتوجسون من خيفة على 

نظامهم اإلبليسي ومهمتهم الشيطانية ، فتذكروا يف فنت وأخطار قد أحدقت م وهددت 
 وحسب هلا حساباً نظامهم ، وجللوا خطبها وتناذروا شرها ، فذكروا أحدهم اجلمهورية

ال يهولنك أمرها فإا ليست إال غطاء للملوكية ، وحنن الذين كسونا : كبرياً ، فقال الثاين 
امللوكية اللباس اجلمهوري ، إذا رأينا اإلنسان بدأ يتنبه ويفيق ويشعر بكرامته ، وخفنا ثورة 

. الشأن يف األمري وامللك على نظامنا قد ال حتمد عاقبتها ، فأهليناه بلعبة اجلمهورية ، وليس 

إن امللوكية ال تنحصر يف وجود شخص ترتكز فيه امللوكية وفرد يستبد بالسلطان ، إمنا 
امللوكية أن يعيش اإلنسان عياالً على غريه مستشرفاً إىل متاع غريه ، سواء يف ذلك الشعب 

اطن جنكيز أما رأيت نظام الغرب اجلمهوري وجه مشرق وضاح وباطنه أظلم من ب. والفرد 
  . خان ؟ 

ال بأس إذا بقيت روح امللوكية ، ولكن ماذا يقول النائب احملترم يف هذه : فقال اآلخر 
الفتنة الدمهاء اليت أثارها هذا اليهودي الذي يدعى كارل ماركس ذلك الباقعة الذي ليس 

عده ، وأثار العبيد نبياً ولكنه حيمل عند أتباعه كتاباً مقدساً ، هل عندك نبأ أنه أقام العامل وأق
  . على السادة حىت تزعزعت مباين اإلمارة والسيادة ؟ 

يا صاحب الفخامة ، إن سحرة أوربا وإن كانوا : فقال اآلخر خماطباً رئيس الس 
مريديك املخلصني ولكين مل أعد أثق بفراستهم ، ها هو السامري اليهودي الذي هو نسخة 
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قد كاد يأيت على العامل بقواعده فاستنسر البغاث ، ) ي الزعيم الفارسي االشتراك( من مزدك 
) أعالم أرض جعلت بطائحاً ( وأصبح الصعاليك يزمحون امللوك باملناكب ويدفعوم بالراح 

إنا قد استهنا خبطب هذه احلركة االشتراكية وها هي قد استفحلت نفاقم شرها ، وها هي 
الذي كنت حتكمه سينقض عليك ، إذا األرض ترجف ول فتنة الغد ، سيدي إن العامل 

  . ينقلب النظام العامل ظهراً لبطن 

إين أملك زمام العامل وأتصرف به كيف أشاء ، : وقال ) أبليس ( فتكلم رئيس الس 
وسريى العامل عجباً إذا حرشت بني األمم األوربية فتهارشت ارش الكالب ، وافترس بعضها 

 آذان القادة السياسيني وأساقف الكنائس الروحانيني بعضاً فعل الذئاب ، وإذا مهست يف
  . فقدوا رشدهم وجن جنوم 

أما ما ذكرمت عن االشتراكية فكونوا على ثقة أن اخلرق الذي أحدثته الفطر بني اإلنسان 
ال خيوفين هؤالء االشتراكيون ) الفلسفة االشتراكية (و اإلنسان اليرفؤه املنطق املزدكي 

  .ك السفهاء الطرداء والصعالي

وال يزال ,إن كنت خائفاً فإين أخاف أمة ال تزال شرارة احلياة والطموح كامنة يف رمادها 
فيها رجال تتجاىف جنوم عن املضاجع وتسيل دموعهم على خدودهم سحراً ، ال خيفى على 

  . اخلبري املتفرس أن اإلسالم هو فتنة الغد وداهية املستقبل ، ليست االشتراكية 

 أجهل أن هذه األمة قد اختذت القرآن مهجوراً ، وأا فتنت باملال وشغفت جبمعه أنا ال
وادخاره كغريها من األمم ، أنا خبري أن ليل الشرق داج مكفهر ، وأن علماء اإلسالم 

وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء اليت تشرق هلا الظلمات ويضيء هلا العامل ، ولكن 
ر وهزته ستقض مضجعها وتوقظ هذه األمة وتوجهه إىل شريعة أخاف أن قوارع هذا العص

) حممد صلى اهللا عليه وسلم ( أىن أحذركم وأنذركم من دين ) حممد صلى اهللا عليه وسلم ( 

حامي الذمار ، حارس الذمم واألعراض ، دين الكرامة والشرف ، دين األمانة والعفاف ، 
، يلغي كل نوع من أنواع الرق ، وميحو كل أثر دين املروءة والبطولة ، دين الكفاح واجلهاد 
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من آثار استعباد اإلنسان ، ال يفرق بني مالك ومملوك ، وال يؤثر سلطاناً على صعلوك ، 
يزكي املال من كل دنس ورجس وجيعله نقياً صافياً ، وجيعل أصحاب الثروة واملالك 

ثورة أعظم وأي انقالب أشد وأي .  أمناء هللا وكالء على املال )253(متسخلفني يف أمواهلم
خطراً مما أحدثه هذا الدين يف عامل الفكر والعمل يوم صرخ أن األرض هللا ال للملوك 

  . والسالطني 

فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعني الناس ، وليهنكم أن املسلم بنفسه 
غالً مبسائل علم الكالم هو ضعيف الثقة بربه قليل اإلميان بدينه ، فخري لنا أن يبقى مشت

واإلهليات وتأويل كتاب اهللا واآليات ، اضربوا على آذان املسلم فإنه يستطيع أن يكسر 
طالسم العامل ويبطل سحرنا بأذانه وتكبريه ، واجتهدوا أن يطول ليله ويبطئ سحره ، اشتغلوا 

 املسلم عبداً لغريه ، خري لنا أن يبقى. يا إخواين عن اجلد والعمل حىت خيسر الرهان يف العامل 
ويهجر هذا العامل ويعتزله ويتنازل عنه لغريه زاهداً فيه ، واستخفافاً خلطره ، يا ويلتنا ويا 

  . شقوتنا لو انتبهت هذه األمة اليت يعزم عليها دينها أن تراقب العامل وتعسه 

  

  رسالة العالم اإلسالمي

إليه مؤسسه صلى اهللا عليه وسلم ال ينهض العامل اإلسالمي إال برسالته اليت وكلها 
واإلميان ا واالستماتة يف سبيلها ، وهي رسالة قوية واضحة مشرقة ، مل يعرف العامل رسالة 

  . أعدل منها وال أفضل وال أمين للبشرية منها 

وهي الرسالة نفسها اليت محلها املسلمون يف فتوحهم األوىل ، واليت خلصها أحد رسلهم 
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة : (( ك إيران بقوله يف جملس يزدجرد مل

رسالة ال )) اهللا وحده ، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

                                                   
 ) الحديد . (  } ْخَلِفيَن ِفيِهَأنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتَ  { )253(
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حتتاج إىل تغيري كلمة وزيادة حرف ، فهي منطبقة متام االنطباق على القرن العشرين انطباقها 
 املسيحي ، كأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خرج املسلمون من على القرن السادس

  . جزيرم إلنقاذ العامل من براثن الوثنية واجلاهلية 

 من أوثان منحوتة ومنجورة ومقبورة –فال يزال الناس اليوم عاكفني على أصنام هلم 
مة على قدم وساق ،  وال تزال عبادة اهللا وحده مغلوبة غريبة ، وال تزال الفتنة قائ–ومنصوبة 

وال يزال إله اهلوى يعبد ، وال يزال األحبار والرهبان وامللوك والسالطني وأصحاب القوة 
والثروة والزعماء واألحزاب السياسية أرباباً من دون اهللا تقرب هلا القرابني وينصب هلا 

  . اجلبني

ان إىل مكان ، وكذلك العامل اليوم رغم اتساعه وتوفر وسائل السفر واالنتقال من مك
واتصال الشعوب واألمم بعضها ببعض أضيق بأهله منه باألمس ، قد ضيقته املادية اليت ال 
تنظر إال إىل قدمها وال تؤمن إال بفائدة صاحبها ، وال تعرف غري العكوف على الشهوات 

ية وعبادة الذات ، وقد خنقته األثرة اليت ال تسمح الثنني بالعيش يف إقليم واسع ، والوطن
  . الضيقة اليت تنظر إىل كل أجنيب شزراً وجتحد له كل فضل وحترمه كل حق 

مث ضيق خناق هذه احلياة املادية املسيطرون السياسيون الذين حيتكرون وسائل احلياة 
 –والرزق والقوت ، ويضيقون هذه احلياة ملن شاؤوا ويسعوا ملن شاؤوا ، ويبسطون الرزق 

ه ملن شاؤوا ، فأصبحت املدن الواسعة أضيق من جحر ضب ،  ملن شاؤوا ويقدرون–زعموا 
وأصبح الناس يف بالدهم يف شبه حجر كحجر السفيه واليتيم وضاقت على الناس األرض مبا 

رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وأصبح الناس يف أغالل وأصفاد من املدينة واململكة 
رجية وداخلية ، وإضرابات مهددين يف كل وقت مبجاعات مصطنعة وحقيقية ، وحروب خا

  . واضطرابات أسبوعية ويومية 
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وال تزال يف هذا العصر املتنور الواعي املثقف ! نعم ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 
أديان تعبث بعقول الناس وتسخرهم كاحلمري والبقر ، وتزين ألتباعها قتل مئات من البشر 

  . دسة عضدت يف قرية من القرى ألجل بقرة ذحبت يف عيد األضحى ، أو شجرة مق

وهنالك أديان بغري اسم األديان ال تقل يف نفوذها وسلطاا وال تقل يف جورها وعدواا 
وعبثها بعقول أتباعها ويف عجائبها عن األديان القدمية ، وهي والنظم السياسية والنظريات 

ية ، والدميوقراطية االقتصادية اليت يؤمن ا الناس كدين ورسالة ، كاجلنسية والوطن
واالشتراكية ، والدكتاتورية والشيوعية ، وهي أقل مساحمة ملن ال يدين ا وأشد قسوة على 

منافسيها ، وأضيق عطفاً من األديان اجلاهلية ، واالضطهاد السياسي اليوم أفضع من 
مبدأ من االضطهاد الديين يف القرون املظلمة ، فإذا تغلب حزب من األحزاب الوطنية أو ساد 

أو انتصر فريق على فريق يف االنتخاب ، سد يف وجه منافسه األبواب . املبادئ السياسية 
وعذبه أشد العذاب ، وما حرب أسبانيا األهلية اليت دامت مدة طويلة ، وسفكت فيها دماء 
غزيرة ، وما حرب الصني اليت قامت بني اجلمهوريني والشيوعيني من أهل الصني ، وحرب 

اليت قامت بني اجلنوبيني والشماليني ، إال نتيجة اختالف يف العقيدة السياسية ) )كوريا((
  . والنظريات االقتصادية 

فرسالة العامل اإلسالمي هي الدعوة إىل اهللا ورسوله واإلميان باليوم اآلخر ، وجائزته 
 من ضيق اخلروج من الظلمات إىل النور ، ومن عبادة الناس إىل عبادة اهللا وحده ، واخلروج

الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ، وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل 
فهمها يف هذا العصر أكثر من كل عصر ، فقد افتضحت اجلاهلية وبدت سوآا للناس 

واشتد تذمر الناس منها ، فهذا طور انتقال العامل من قيادة اجلاهلية إىل قيادة اإلسالم ، لو 
العامل اإلسالم ، واحتضن هذه الرسالة بكل إخالص ومحاسة وعزمية ، ودان ا كالرسالة ض 

  . الوحيدة اليت تستطيع أن تنقذ العامل من االيار واالحنالل 
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  االستعداد الروحي

ولكن العامل اإلسالمي ال يؤدي رسالته باملظاهر املدينة اليت جادت ا أوربا على العامل ، 
ضة األمم يف شيء ، إمنا يؤدي رسالته وحبذق لغا ا وتقليد أساليب احلياة اليت ليست من

بالروح والقوة املعنوية اليت تزداد أوربا كل يوم إفالساً فيها ، وينتصر باإلميان واالستهانة 
باحلياة والعزوف عن الشهوات ، والشوق إىل الشهادة واحلنني إىل اجلنة ، والزهد يف حطام 

والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن {: ل األذى يف ذات اهللا صابراً حمتسباً قال اهللا تعاىل الدنيا وحتم
فقوة املؤمن وسر  } تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ

واب اهللا ، فإذا كان العامل اإلسالمي ال يرمي إال إىل ما تراه انتصاره يف إميانه باآلخرة ورجائه لث
أوربا من العرض القريب ، وال يطمح إال فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنيا ، وال يؤمن 
إال مبا تؤمن به أوربا من احملسوسات واملاديات ، كانت أوربا بقوا املادية أحق باالنتصار 

ي الذي يتخلف عنها يف القوة املادية ختلفاً شائناً وال يفوقها يف والسيادة من العامل اإلسالم
  . القوة املعنوية 

لقد أتى على العامل اإلسالمي حني من الدهر وهو مستخف ذه القوة املعنوية ال حيتفل ا 
، وال حيتفظ بالبقية منها ، وال يغذيها ، حىت نضب معينها يف قلبه ، فلما خاض العامل 

 املعارك اليت حتتاج إىل اإلميان ، والصرب والثبات ، وحتمل الشدائد والنكبات ، اإلسالمي يف
وزلزل بعض الزلزل ، وجلأ إىل القوة املعنوية الكامنة يف نفوس املسلمني ، كانت كسراب 
بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً ، هنالك عرف أنه قد جىن على نفسه 

ال هذه القوة الروحية وتضييعها ، وحبث يف جعبته فلم جيد شيئاً يسد مكاا جناية عظيمة بإمه
  . ويغين غناءها 

وخاض العامل اإلسالم يف معارك حاسة ، وهو يرى أن املسلمني تقوم قيامتهم ، وسوف 
يهرعون للدفاع عن اإلسالم ومحاية بالدهم املقدسة ، ويغضبون هللا ورسوله وحرماته ، وإن 

سالمية تشتعل ناراً وتتوقد محية ومحاسة ، فإذا احلادث مل يؤثر يف العامل اإلسالمي األقطار اإل
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 يف غدواته –التأثري املنتظر ، وإذا النظر ضئيل والسخط خافت ، وإذا العامل اإلسالمي كعادته 
 منهمك يف لذاته وشهواته ، كأن مل حيدث كبري شيء ، فعرف أن احلملة الدينية –وروحاته 

 يف العامل اإلسالمي ، وأن شعلة اجلهاد قد انطفأت أو كادت ، وهنالك عرف قد ضعفت
  . الناس ضعف العامل اإلسالمي وخذالنه وهوأنه على أنفسهم 

فاملهم األهم لقادة العامل اإلسالمي ، ومجعياته وهيئاته الدينية وللدول اإلسالمية غرس 
 ونشر الدعوة إىل اهللا ورسوله ، واإلميان اإلميان يف قلوب املسلمني وإشعال العاطفة الدينية ،

باآلخرة على منهاج الدعوة اإلسالمية األوىل ، ال تدخر يف ذلك وسعاً ، وتستخدم لذلك 
. وطرق النشر والتعليم ، كتجوال الدعاة يف القرى واملدن . مجيع الوسائل القدمية واحلديثة 

رسة كتب السرية ، وأخبار وتنظيم اخلطب والدروس ، ونشر الكتب واملقاالت ، ومدا
الصحابة ، وكتب املغازي والفتوح اإلسالمية ، وأخبار أبطال اإلسالم وشهدائه ، ومذاكرة 

أبواب اجلهاد ، وفضائل الشهداء ، وتستخدم لذلك الراديو والصحافة وكتب األدب ، 
  . ومجيع القوى والوسائل العصرية 

 عظيمتان تستطيعان أن تشعال يف العامل والقرآن وسرية حممد صلى اهللا عليه وسلم قوتان
اإلسالمي نار احلماسة واإلميان ، وحتدثا يف كل وقت ثورة عظيمة على العصر اجلاهلي ، 

وجتعال من أمة مستسلمة ، منخذلة ناعسة ، أمة فتية متلهبة محاسة وغرية وحنقاً على اجلاهلية 
  . وسخطاً على النظم اجلائرة 

و الرضا باحلياة الدنيا واالطمئنان ا ، واالرتياح إىل األوضاع أن علة العامل اإلسالمي ه
الفاسدة واهلدوء الزائد يف احلياة ، فال يقلقه فساد ، وال يزعجه احنراف ، وال يهيجه منكر ، 

 إن وجدا إىل –وال يهمه غري مسائل الطعام واللباس ، ولكن بتأثري القرآن والسرية النبوية 
اع بني اإلميان والنفاق ، واليقني والشك ، بني املنافع العاجلة  حيدث صر–القلب سبيال 

والدار اآلخرة ، وبني راحة اجلسم ونعيم القلب ، وبني حياة البطالة وموت الشهادة ، 
وصراع أحدثه كال نيب يف وقته ، وال يصلح العامل به ؛ حينئذ يقوم يف كل ناحية من نواحي 
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ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم {سالمية يف كل بلد إسالمي العامل اإلسالمي ، بل يف كل أسرة إ
وربطْنا علَى قُلُوِبِهم ِإذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواِت والْأَرِض لَن ندعو ِمن } 13{هدى

   } دوِنِه ِإلَهاً لَقَد قُلْنا ِإذاً شطَطاً

الل ، وعمار ، وخباب ، وحبيب ، وخبيب ، ومصعب بن عمري هنالك تتجدد ذكرى ب
، وعثمان بن مظعون ، وأنس بن النضر ، هنالك تفوح روائح اجلنة ، وب نفحات القرن 

  ... األول ، ويولد لإلسالم عامل جديد ال يشبه العامل القدمي يف شيء 

  

  االستعداد الصناعي والحربي

هي هنا ، فإذا أراد أن يضطلع برسالة اإلسالم وميلك ولكن مهمة العامل اإلسالمي ال تنت
قيادة العامل فعليه باملقدرة الفائقة ، واالستعداد التام يف العلوم والصناعة والتجارة وفن احلرب 

، وأن يستغين عن الغرب يف كل مرفق من مرافق احلياة ، ويف كل حاجة من احلاجات ، 
شؤون حياته ، ويستخرج كنوز أرضه وينتفع يقوت ويكسو نفسه ، ويصنع سالحه ، وينظم 

ا ، ويدير حكوماته برجاله وماله ، وميخر حبار احمليط به بسفنه وأساطيله ، وحيارب العدو 
ببوارجه ودباباته وأسلحة بالده ، وتزيد صادراته على وارداته ، وال حيتاج إىل االستدانة من 

  . ته وينظم إىل معسكر من معسكراته الغرب ، وال يضطر إىل أن يلجأ إىل راية من رايا

أما ما دام العامل اإلسالمي خاضعاً للغرب يف العلم والسياسة والصناعة والتجارة ، ميتص 
الغرب دمه ، وحيفر أرضه فيستخرج منها ماء احلياة ، وتغزو بضائعه أسواق العامل اإلسالمي 

مل اإلسالمي يستدين من وبيوته وجيوبه كل يوم فتستخرج منها كل شيء ، وما دام العا
الغرب األموال ، ويستعري منه الرجال ، ليديروا حكومته ، ويشغلوا الوظائف اخلطرية 

ويدربوا جيوشه ويستورد منه البضائع وجيلب منه الصنائع ، وينظر إليه كأستاذ ومرب ، 
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 يواجه وسيد ورب ، ال يربم أمراً إال بإذنه وال يصدر إال عن رأيه ، فال يستطيع أبداً أن
  . الغرب فضالً عن أن يناهضه ويغالبه 

هذه هي الناحية العلمية والصناعية اليت أخل ا العامل اإلسالمي يف املاضي فعوقب 
بالعبودية الطويلة واحلياة الذليلة ، وابتلي العامل اإلسالمي بالسيادة األوربية اجلائرة اليت ساقت 

حار ، فإن فرط العامل اإلسالمي مرة ثانية يف االستعداد العامل إىل النار والدمار والتناحر واالنت
العلمي والصناعي واالستقالل يف شئون حياته كتب الشقاء للعامل وطالت حمنة اإلنسانية 

  . وبالؤها 

  

  تبوء الزعامة في العالم والتحقيق

لقيادة  منذ زمن طويل عن مكانته يف ا– مبا فيه العامل العريب –وقد تنازل العامل اإلسالمي 
العلمية والتوجيه ، واالستقالل الفكري ، وأصبح عياالً على الغرب متطفالً على مائدته حىت 

. يف اللغة العربية وآداب اللغة وعلومها ، وحىت يف علوم الدين كالتفسري واحلديث والفقه 

وهم وأصبح املستشرقون هم املرشدين املوجِهني يف البحث والتحقيق ، والدراسة والتأليف ، 
املنتهى واملرجع واحلجة يف األحكام واآلراء  اإلسالمية والنظريات العلمية والتارخيية ، وهم 

وعدد كبري منهم قسوس وإرساليون ويهود ومسيحيون . األسوة يف النقض واإلبرام 
 العداء والبغضاء ، – صلى اهللا عليه وسلم –متعصبون ، يضمرون لإلسالم وصاحب رسالته 

المية السخرية واالستهزاء ، وخيونون يف النصوص والنقول ، وحيرفون الكلم وللحضارة اإلس
ومنهم عدد مل يتقن اللغة العربية ومل يربع فيها ، وهم خيطئون يف فهم النصوص . عن مواضعه 

وترمجتها أخطاء فاحشة ، وقد تغلغلت أفكارهم ودعايام يف األوساط العلمية احلديثة يف 
لت بصورة واضحة يف الدعوة إىل فضل الدين عن السياسة ، وأن الدين العامل اإلسالمي وجت

قضية شخصية ال شأن له باتمع ، ويف الدعوة إىل تغيري مفهوم الدين وأحكام الشريعة 
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إىل غري ذلك من األفكار اليت يدعو إليها .. اإلسالمية على أساس احلضارة الغربية وفلسفتها 
  . هلم يف الشرق اإلسالمي تالميذ املستشرقني واخلاضعون 

وقد عجز كتاب الشرق املسلمون واملفكرون الشرقيون عن مواجهة احلضارة الغربية 
وجهاً لوجه ونقد أسسها وقيمها نقداً حراً جريئاً فيه االبتكار ، وفيه االستقالل ، وقد بلغ 

الغربية هي آخر بعضهم من ضعف التفكري ، واإلغراق يف التقليد مرتلة رأى فيها أن احلضارة 
ما وصل إليه العقل البشري وأنه ال مرتلة وراءها ، ومنهم من دعا إىل تطبيق احلضارة الغربية 
برمتها ، وعلى عالا يف الشرق ، ودعا بعض األقطار اإلسالمية وإذابتها فيها واختيار الثقافة 

  . اليونانية اليت هي أصل الثقافات األوربية 

يكفر باحلضارة الغربية وفلسفة حياا وقيمها )) عمالق (( ود وندر يف هذه الطبقة وج
ويشرح احلضارة الغربية وأُسسها اليت قامت عليها يف ثقة واعتداد وعلم وبصرية ، ونستثين 

من املسلمني القدامى ، )) حممد إقبال (( من هذه الكلية بعض األفراد األفذاذ كالعالمة 
  . بيني املهتدين باإلسالم من األور)) حممد أسد (( واألستاذ 

 أن يقاوم هذا – إذا أراد العامل اإلسالمي أن يقوم على قدميه ويفكر بعقله –والبد 
اخلضوع ويكون فيه علماء عماليق وكتاب جهابذة يتناولون احلضارة الغربية بالنقد والتشريح 

سالمية ويتعمقون ويتبحرون يف العلوم اإل. ، وكتابات املستشرقني وآرائهم باجلرح والتعديل 
فيها حىت يفيد منهم كبار املستشرقني يف أوربا وأمريكا ويصححون م آراءهم وأخطاءهم ، 

ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات العالية إىل عواصم العامل العريب وحواضر العامل 
سالمية أوىل فهذه املدن اإل. اإلسالمي ، كما اعتادوا أن يتوجهوا إىل عواصم أوربا وأمريكا 

بأن تكون مركزاً للثقافة اإلسالمية والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية من العواصم األوربية 
وجامعات أوربا ، ومن سقوط اهلمة والقناعة بالدون أن تتخلى هذه العواصم العريقة يف العلم 

  . والدين عن زعامتها العلمية ومكانتها الرئيسية 
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  التنظيم العلمي الجديد

وقد ساد العامل . والبد للعامل اإلسالمي من تنظيم العلم اجلديد مبا يوافق روحه ورسالته 
اإلسالمي على العامل القدمي بزعامته العلمية ، فتسرب بذلك يف عقلية العامل وثقافته ، وتغلغل 

يف أحشاء األدب والفلسفة ، وظل العامل املتمدن قروناً يفكر بعقله ويكتب بقلمه ويؤلف 
لغته ، فكان املؤلفون يف إيران وتركستان وأفغانستان واهلند ال يؤلفون كتاباً له شأن إال ب

: باللغة العربية ، وكان بعضهم يؤلف األصل بالعربية ويلخصه بالفارسية كما فعل الغزايل يف 

  )) . كيمياء السعادة (( 

متأثرة باليونان وإن كانت هذه احلركة العلمية اليت ظهرت يف صدر الدولة العباسية 
والعجم ، وغري مؤسسة على الفكرة اإلسالمي النقي والروح اإلسالمي ؛ وإن كانت فيها 

مواضع ضعف من الناحية العلمية والدينية ، ولكنها سادت على العامل بقوا ونشاطها ، 
  . واضمحلت أمامها النظم العلمية القدمية 

اا ونقدها العلمي ، ووضعت منهاجاً وجاءت ضة فنسخت هذا النظام القدمي باختبار
جديداً للعلم والدراسة كان نسخة صادقة لروحها وعقليتها ونفسيتها املادية ، فال خيرج منه 

الطالب إال وهو متشبع ذه الروح ، وخضع العامل مرة ثانية هلذا النظام التعليمي ، وخضع له 
حنطاط العلمي والشلل الفكري من زمان ،  إذا كان مصاباً باال–العامل اإلسالمي بطبيعة احلال 

 فقبل هذا النظام التعليمي على عالته ، فهو النظام –وكان ال جيد املدد والغوث إال يف أوربا 
  . السائد اليوم يف أحناء العامل اإلسالمي 

 إن كانت ال تزال يف –وكانت نتيجة هذا النظام الطبيعية ، صراعاً بني النفسية اإلسالمية 
 وبني النفسية اجلديدة ، وبني وجهة األخالق اإلسالمية ووجهة –ب مل تقتلها البيئة الشبا

األخالقية األوربية ، وبني امليزان القدمي واجلديد لألشياء وقيمتها ، وكانت نتيجة هذا النظام 
حديث الشك والنفاق يف الطبقة املثقفة ، وقلة الصرب وامة احلياة وترجيح العاجل على 

  .  إىل غري ذلك مما هو من طبائع املدينة األوربية اآلجل ،
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فإذا أراد العامل اإلسالمي أن يستأنف حياته ، ويتحرر من رق غريه وإذا كان يطمح إىل 
القيادة ، فال بد إذن من االستقالل التعليمي ، بل البد من الزعامة العلمية وما هي باألمر 

 التدوين والتأليف الواسعة ، وخربة إىل درجة اهلني ، إا حتتاج إىل تفكري عميق ، وحركة
التحقيق والنقد بعلوم العصر مع التشبع بروح اإلسالم واإلميان الراسخ بأصوله وتعاليمه ، 
إا ملهمة تنوء بالعصبة أويل القوة ، إمنا هي من شأن احلكومات اإلسالمية ، فتنظم لذلك 

ضعون منهاجاً تعليمياً جيمع بني حمكمات مجعيات ، وختتار هلا أساتذة بارعني يف كل فن في
الكتاب والسنة وحقائق الدين اليت ال تتبدل وبني العلوم العصرية النافعة والتجربة واالختبار ، 
ويدونون العلوم العصرية للشباب اإلسالمي على أساس اإلسالم وبروح اإلسالم وفيها كل ما 

 وحيافظون به على كيام ويستغنون به عن حيتاج إليه النشء اجلديد ، مما ينظمون به حيام
الغرب ويستعدون للحرب ، ويستخرجون به كنوز أرضهم وينتفعون خبريات بالدهم ، 

وينظمون مالية البالد اإلسالمية ، ويديرون حكوماا على تعاليم اإلسالم حبيث يظهر فضل 
نظم األوربية ، وتنحل مشاكل النظام اإلسالمي يف إدارة البالد ، وتنظيم الشئون املالية على ال

  . اقتصادية عجزت أوربا عن حلها 

باالستعداد الروحي واالستعداد الصناعي واحلريب واالستقالل التعليمي ينهض العامل 
فليست القيادة باهلزل ، إمنا . اإلسالمي ، ويؤدي رسالته وينقذ العامل من االيار الذي يهدده 

  : هاد ، وكفاح وجهاد ، واستعداد أي استعداد هي جد اجلد ، فتحتاج إىل جد واجت

   يوم اهلياج مبا استعدا      كل امرئ جيري إىل 
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  الفصل الثاني

  زعامة العالم العربي

  أهمية العالم العربي

 العامل العريب له أمهية كبرية يف خريطة العامل السياسية وذلك ألنه وطن أمم لعبت إن  
الذهب األسود : ه حيتضن منابع الثروة والقوة الكربى أكرب دور يف التاريخ اإلنساين ، وألن

الذي هو دم اجلسم الصناعي واحلريب اليوم ؛ وألنه صلة بني أوربا وأمريكا ، وبني الشرق 
األقصى ، وألنه قلب العامل اإلسالمي النابض يتجه إليه روحياً ودينياً ويدين حببه ووالئه ، 

ن احلرب الثالثة ، وألن فيه األيدي العاملة ،  أن يكون ميدا– القدر اهللا –وألنه عسى 
والعقول املفكرة ، واألجسام املقاتلة ، واألسواق التجارية ، واألراضي الزراعية ، وألن فيها 

مصر ذات النيل السعيد بنتاجها وحمصوهلا وخصبها وثروا ورقيها ومدنيتها ، وفيه سورية 
ليمها وأمهيتها االستراتيجية ، وبالد الرافدين وفلسطني وجاراا ، باعتدال مناخها ومجال إق

بشكيمة أهلها ومنابع فيها ، واجلزيرة العربية مبركزها الروحي وسلطاا الديين ، واجتماع 
كل ذلك قد جعل العامل . احلج السنوي الذي ال مثيل له يف العامل وآبار البترول الغزيرة 

 وميدان تنافس لقيادم ، وكان رد فعله أن العريب حمصر أنظار الغربيني ، وملتقى مطامعهم
اد ((و )) بالوطن العريب((نشأ يف العامل العريب شعور عميق بالقومية العربية ، وكثر التغين 

  )) .العريب

  

  محمد رسول اهللا روح العالم العربي

 اليت ولكن املسلم ينظر إىل العامل العريب بغري العني اليت ينظر ا األوريب ،وبغري العني  
ينظر ا الوطين العريب ،إنه ينظر ا الوطين العريب ، إنه ينظر إليه كمعهد اإلسالم ومشرق 

ويعقد أن سيدنا حممداً العريب هو روح العامل , وموضع القيادة العاملية , نوره ومعقل اإلنسانية 
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 والقوة و مبا فيه من  مبا فيه من موارد الثروة–العريب وأساسه وعنوان جمده ؛ وأن العامل العريب 
 – ال مسح اهللا بذلك –وخط بال وضوح إذا انفصل ,  جسم بال روح –خريات وحسنات 

صلى اهللا عليه وسلم   وقطع صلته عن تعاليمه ودينه ؛ وأن سيدنا  عن سيدنا رسول اهللا
 فقد كان هذا العامل, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أبرز العامل العريب للوجود 

وبالداً تتسكع يف , وشعوباً مستعبدة ومواهب ضائعة , وقبائل متناحرة , وحدات مفككة 
فكان العرب ال حيلمون مبناجزة الدولة الرومية والفارسية وال خيطر ذلك , اجلهل والضالالت 

وكانت سورية اليت , وال يصدقون بذلك إذا قيل هلم يف حال من األحوال , منهم على بال 
مهماً من العامل العريب مستعمرة رومية تعاين امللكية املطلقة واحلكم اجلائز تكون جزءاً 

وكان العراق مطية لشهوات الدولة الكيانية مثقلة , ال تعرف معىن احلرية والعدل , املستبد 
, وكانت مصر قد اختذها الرومان ناقة حلوباً ركوباً  . بالضرائب احملفة واإلتاوات الفادحة 

مث إا تعاين االضطهاد الديين مع االستبداد السياسي ، , و يظلموا يف علفها جيزون صوفها 
فما لبث هذا العامل املفكك املنحل ، املظلوم املضطهد ، أن هبت عليه نفحة من نفحات 

اإلسالم الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أدرك رسول اهللا من هذا العامل وهو ضائع 
و ساقط متهالك ، فأحياه بإذن اهللا وجعل له نوراً ميشي به يف الناس ، هالك وأخذ بيبده وه

وعلمه الكتاب واحلكمة وزكاه ؛ فكان هذا العامل بعد البعثة احملمدية سفري اإلسالم ، ورسول 
كان غوثاً لألمم ، غيثاً . األمن والسالم ، ورائد العلم واحلكمة ، ومشعل الثقافة واحلضارة 

نت الشام وكان العراق ، وكانت مصر ، وكان العامل العريب الذي نتحدث للعامل ، هنالك كا
عنه ، فلوال حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ولوال رسالته ، ولوال ملته ، ملا كانت سورية ، وال 
كان العراق ، وال كانت مصر ، وال كان العامل العريب ، بل وال كانت الدنيا كما هي اآلن 

 وخلقاً ، فمن استغىن عن دين اإلسالم من شعوب العامل العريب حضارة وعقالً ، وديانة
وحكوماته ، ووىل وجهه شطر الغرب أو أيام العرب األوىل ، أو استلهم قوانني حياته أو 

سياسته من شرائع الغرب ودساتريه أو أسس حياته على العنصرية أو العروبة اليت ال شأن هلا 
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فلريد على حممد بن عبد اهللا , اً ورائداً وإماماً وقدوة ومل يرض برسول اهللا قائد, باإلسالم 
, حيث احلكم الروماين واإليراين , صلى اهللا عليه وسلم نعمته ويرجع إىل جاهليته األوىل 

واخلمول , وحيث الغفلة والبطالة وحيث العزلة عن العامل , وحيث اجلهل والضاللة 
وهذه , وهذا األدب الزاخر , ارة الزاهية وهذه احلض, فإن هذا التاريخ ايد , واجلمود 

  . ليست إال حسنة من حسنات حممد عليه الصالة والسالم , الدول العربية 

  اإليمان هو قوة العالم العربي

وحممد صلى اهللا عليه وسلم هو روح العامل العريب وإمامة , فاإلسالم هو قومية العامل العريب 
وهو , يب اليت حارب ا العامل البشري كله فانتصر عليه وقائده واإلميان هو قوة العامل العر

إن . وحيفظ كيانه ويودي رسالته , به يقهر أعداءه , قوته وسالحه اليوم كما كان باألمس 
العامل العريب ال يستطيع أن حيارب الصهيونية أو الشيوعية أو عدواً  آخر باملال الذي ترضخه 

إمنا , طيه مقابل ما تأخذ من أرضه من الذهب األسود أو تع,بريطانيا أو تتصدق به أمريكا 
وبالروح اليت حارب ا الدولة الرومية واإلمرباطورية , حيارب عدوه باإلميان والقوة املعنوية 

إنه ال يستطيع أن حيارب أعداءه بقلب حيب . الفارسية يف ساعة واحدة فانتصر عليهما مجيعاً
وعقل خيامره الشك وتتنازع فيه ,  الدعة والراحة وجيسم مييل إىل, احلياة ويكره املوت 

أو بيد مضطربة وقلب متشك ضعيف اإلميان وقوة متخاذلة يف امليدان ، , األفكار واألهواء 
فاملهم ألمراء العرب وزعمائهم وقادة اجلامعة العربية أن يغرسوا اإلميان يف الشعوب العربية ، 

 العربية والفالحني والتجار ، ويف كل طبقة من ومجاهري األمة وأولياء األمور ، واجليوش
طبقات اجلمهور ، ويشعلوا فيها شعلة اجلهاد يف سبيل اهللا ، والتوق إىل اجلنة ، ويبعثوا فيها 
االستهانة باملظاهر اجلوفاء وزخارف الدنيا ، ويعلموهم كيف يتغلبون على شهوات النفس 

يل اهللا ، وكيف يستقبلون املوت بثغر ومألوفات احلياة ، وكيف يتحملون الشدائد يف سب
  . باسم ، وكيف يتهافتون عليه افت الفراش على النور 
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  تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد بلغت شقاوة اإلنسانية غاية ما وراءها غاية 
 متنعمون ال يتعرضون خلطر وال خلسارة ، وكانت قضية اإلنسانية أعظم من أن يقوم هلا أفراد

وال حمنة ، هلم النعيم احلاضر والغد املضمون ، إمنا حتتاج هذه القضية إىل أناس يضحون  
بإمكانيام ومستقبلهم يف سبل خدمة اإلنسانية وأداء رسالتهم املقدسة ، ويعرضون نفوسهم 

ارام وحرفهم ومكاسبهم وأمواهلم ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع ، وجت
للتلف والكساد ، وخييبون آمال آبائهم وأصدقائهم فيهم ، حىت يقولوا للواحد منهم كما قال 

  .  } قَالُواْ يا صاِلح قَد كُنت ِفينا مرجواً قَبلَ هـذَا{: قوم صاحل 

بشقاء هذه احلفنة إنه ال بقاء لإلنسانية وال قيام لدعوة كرمية بغري هؤالء ااهدين ، و
 تنعم اإلنسانية وتسعد األمم ، – كما يعتقد كثري من معاصريهم –من البشر يف الدنيا 

ويتحول تيار العامل من الشر إىل اخلري ، ومن السعادة أن يشقى أفراد وتنعم أمم ، وتضيع 
اهللا أموال وتكسد جتارات لبعض األفراد وتنمو نفوس وأرواح ال حيصيها إال اهللا من عذاب 

  .ومن نار جهنم 

علم اهللا عند بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن الروم والفرس واألمم املتحضرة 
املتصرفة بزمام العامل املتمدن ال تستطيع حبكم حياا املصطنعة املترفة أن تتعرض للخطر 

 تستطيع وال, وتتحمل املتاعب واملصاعب يف سبيل الدعوة واجلهاد وخدمة اإلنسانية البائسة 
أن تضحي بشيء من دقائق مدنيتها يف امللبس واملأكل وأن تترتل عن حظوظها ولذاا 

وزخارفها فضالً عن حاجاا ، وأنه ال يوجد فيها أفراد يقوون على قهر شهوام ، واحلد من 
طموحهم ، والزهد يف فضول احلياة ومطامع الدنيا ، والقناعة بالكفاف ، فاختار لرسالة 

 وصحبة الرسول عليه الصالة والسالم أُمة تضطلع بأعباء الدعوة واجلهاد وتقوى اإلسالم
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على التضحية واإليثار ، تلك هي األمة العربية القوية السليمة اليت مل تبتلعها املدنية ومل ينخرها 
البذخ والترف وأولئك أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أبر الناس قلوباً وأعمقهم علماً 

  . كلفاً وأقلهم ت

من اجلهاد يف سبيلها وإيثارها على : قام الرسول ذه الدعوة العظيمة فأدى حقوقها 
كل ما يقف يف وجهها ، والعزوف عن الشهوات ومطامع الدنيا فكان يف ذلك أسوة وإماماً 

للعامل كله ، وفد قريش وعرض عليه كل ما يغري الشباب ويرضي الطاحمني من رئاسة 
زواج كرمي ، فرفض كل ذلك يف صرامة وصراحة ، وكلمة عمه وشرف ومال عظيم و

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين : (( وحاول أن حيد من نشاطه يف سبيل الدعوة فقال 
مث كان )) والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته 

أكرب قسط من اجلهاد واإليثار ، والزهد وشظف أسوة للناس يف عصره وبعد عصره بقيامه ب
العيش وأقل قسط من العيش وأسباب احلياة ، فقد أوصد على نفسه األبواب وسد يف وجهه 
الطرق وتعدى ذلك إىل أسرته وأهل بيته واملتصلني به ، فكان أكثر الناس اتصاالً به وأقرم 

فإذا أراد أن حيرم شيئاً بدأ  , رد واإليثاوأعظمهم نصيباً يف اجلها, إيه أقلهم حظاً يف احلياة 
وإذا سن حقاً أو فتح باباً ملنفعة قدم اآلخرين ورمبا حرمه على عشريته , ذلك بشريته وبيته 

وأراد أن , أراد أن حيرم الربا فبدأ بربا عمه عباس بن عبد املطلب فوضعه كله . األقربني 
وسن الزكاة وهي , رث بن عبد املطلب فأبطله يهدر دماء اجلاهلية فبدأ بدم ابن ربيعة بن احلا

, منفعة مالية عظيمة مستمرة إىل يوم القيامة فحرمها على عشريته بين هاشم إىل آخر األبد 

وكلمه علي بن أيب طالب يوم الفتح أن جيمع لبين هاشم احلجابة مع السقاية فأيب وطلب 
يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء ، هاك مفتاحك : عثمان بن طلحة وناوله مفتاح الكعبة وقال 

وقال خذوها خالدة تالدة فيكم ال يرتعها منكم إال ظامل ، ومحل أزواجه على الزهد والقناعة 
وشظف العيش وخريهن بني عشرته مع الفقر وضيق العيش ، ومفارقته مع السعة والرخاء 

اِجك ِإن كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا وِزينتها يا أَيها النِبي قُل لِّأَزو{ : وتال عليهن قوله تعاىل 
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وِإن كُنتن تِردنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآِخرةَ } 28{فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جِميالً
راً عأَج اِت ِمنكُنِسنحِللْم دأَع فاخترن اهللا والرسول ، وتأتيه فاطمة تشكو  } ِظيمافَِإنَّ اللَّه

إليه ما تلقى يف يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فيوصيها بالتسبيح والتحميد والتكبري 
وهكذا كان شأنه مع أهل بيته واملتصلني به فاألقرب مث .. ويقول هلا إنه خري هلا من خادم 

اضطربت حيام االقتصادية اضطراباً عظيماً ، وآمن به رجال من قريش يف مكة ف. األقرب 
وكسدت جتارم وحرم بعضهم رأس ماله الذي مجعه يف حياته ، وحرم بعضهم أسباب الترف 
والرخاء وأناقة اللباس اليت كان فيها مضرب املثل ، وكسدت جتارة بعضهم الشتغاله بالدعوة 

   .وانصراف الزبائن عنه وحرم بعضهم نصيبه يف ثروة أبيه 

مث ملا هاجر الرسول إىل املدينة وتبعه األنصار تأثرت بذلك بساتينهم ومزارعهم فلما 
: أرادوا أن يقبلوا عليها بعض الوقت ويصلحوها مل يسمح هلم بذلك وأنذرهم اهللا به فقال 

  .  } وأَنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة{

 كان شأن العرب والذين احتضنوا هذه الدعوة منهم فقد كان نصيبهم من وهكذا
متاعب اجلهاد وخسائر النفوس واألموال أعظم من نصيب أي أمة يف العامل وقد خاطبهم اهللا 

 اقْترفْتموها قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ{: بقوله 
وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه 

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرا كَ{:  وقال }فَتِة مِدينِل الْمانَ ِلأَه
ألن  } ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُواْ عن رسوِل اللِّه والَ يرغَبواْ ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه

سعادة البشرية إمنا كانت تتوقف على ما يقدمونه من تضحية وإيثار ما يتحملون من خسائر 
لُونكُم ِبشيٍء من الْخوف والْجوِع ونقٍْص من اَألمواِل واألنفُِس ولَنب{: ونكبات فقال 

 وكان إحجام }أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ {: وقال  } والثَّمراِت
سانية واستمراراً لألوضاع العرب عن هذه املكرمة وترددهم يف ذلك امتداداً لشقاء اإلن

  .  } ِإالَّ تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي اَألرِض وفَساد كَِبري{: السيئة يف العامل فقال 
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وقد وقف العامل يف القرن السادس املسيحي على مفترق الطرق إما أن يتقدم العرب 
ا يف مطامع الدنيا ويعرضوا نفوسهم وأمواهلم وأوالدهم وكل ما يعز عليهم للخطر ويزهدو

ويضحوا يف سبيل املصلحة االجتماعية بأنانيتهم فيسعد العامل وتستقيم البشرية وتقوم سوق 
اجلنة وتروج بضاعة اإلميان ، وإما أن يؤثروا شهوام ومطامعهم وخظوظهم الفردية على 

هللا ، وقد أراد سعادة البشرية وصالح العامل فيبقى العامل يف محأ الضاللة والشقاء إىل ما شاء ا
 مبا نفخ فيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم من روح –اهللا باإلنسانية خرياً وتشجع العرب 

 فقدموا أنفسهم فداء لإلنسانية كلها –اإلميان واإليثار وحبب إليهم الدار اآلخرة وثواا 
اهلم وزهدوا يف مطامع الدنيا طمعاً يف ثواب اهللا وسعادة النوع اإلنساين وجاهدوا بأمو

وأنفسهم يف سبيل اهللا ، وضحوا بكل ما حيرص عليه الناس من مطامع وشهوات وآمال 
وأحالم وأخلصوا هللا العمل واجلهاد فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب 

  . احملسنني 

وقد استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول ووقف العامل على مفترق الطرق مرة ثانية 
 إىل امليدان ويغامروا بنفوسهم – وهم أمة الرسول وعشريته – أن يتقدم العرب إما

وإمكانيام ومطاحمهم وخياطروا فيما هم فيه من رخاء وثراء ودنيا واسعة ، وفرص متاحة 
للعيش وأسباب ميسورة فينهض العامل من غثاره وتتبدل األرض غري األرض وإما أن يستمروا 

وح ، وتنافس يف الوظائف واملرتبات وتفكر يف كثرة الدخل فيما هم فيه من طمع وطم
واإليراد وزيادة غلة األمالك وربح التجارات واحلصول على أسباب الترف والتنعم فيبقى 

  . العامل يف هذا املستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون 

 إن العامل ال يسعد وخرية الشباب يف العواصم العربية عاكفون على شهوام تدور

حيام حول املادة واملعدة ال يفكرون يف غريمها وال يترفعون عن اجلهاد يف سبيلهما ولقد 
كان شباب بعض األمم اجلاهلية الذين ضحوا مبستقبلهم يف سبيل املبادئ اليت اعتنقوها أكرب 
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أعلى منهم مهة )) امرؤ القيس (( منهم نفساً ، وأوسع منهم فكراً ، بل كان الشاعر اجلاهلي 
  : إذ قال ، 

   كفاين ومل أطلب قليل من املال    ولو أنين أسعى ألدىن معيشة 

   وقد يدرك اد املؤثل أمثايل      ولكنما أسعى د مؤثل 

إن العامل ال ميكن أن يصل إىل السعادة إال على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها 
ية الذي تصلح به وتنبت الشباب املسلم ، إن األرض لفي حاجة إىل مساد ، ومساد أرض البشر

زرع اإلسالم الكرمي هي الشهوات واملطامع الفردية اليت يضحي ا الشباب العريب يف سبيل 
علو اإلسالم وبسط األمن والسالم على العامل وانتقال الناس من الطريق املؤدية إىل جهنم إىل 

  . الطريق املؤدية إىل اجلنة 

  . إنه لثمن قليل جداً لسلعة غالية جداً 

  

  العناية بالفروسية والحياة العسكرية

من احلقائق املؤملة أن الشعوب العربية قد فقدت كثرياً من خصائصها العسكرية ، 
ورزئت يف فروسيتها اليت كانت معروفة ا يف العامل ، فكانت رزيئة كبرية وخسارة فادحة ، 

حلت الروح العسكرية وكانت سبباً من أسباب ضعفها وعجزها يف ميدان اجلهاد ، فقد اضم
، وضعفت األجسام ونشأ الناس على التنعم ، وقد حلت السيارات حمل اجلياد حىت كادت 

اخليل العربية تنقرض من اجلزيرة العربية ، وهجر الناس املصارعة واملناضلة وسباق اخليل 
شيئاً ، فاملهم وأنواع الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية ، واستبدلوا ا ألعاباً ال تفيدهم 

لرجال التعليم والتربية قادة الشعوب العربية أن يربوا الشبيبة العربية على الفروسية واحلياة 
العسكرية ، وعلى البساطة يف املعيشة وخشونة العيش واجلالدة وحتمل املشاق واملتاعب ، 

  !. والصرب على املكروه 
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ب إىل بعض عماله العرب وهم يف وقد كتب املريب الكبري أمري املؤمنني عمر بن اخلطا
إياكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإا محام العرب ، : (( بالد العجم 

 ، وأعطوا الركب )257( ، واخلولقوا)256( ، واخشوشبوا)155( ، واخشوشنوا)254(ومتعددوا
  )) . )258(أسنتها ، وانزوا نزوا ، وارموا األغراض 

ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان : (( يه وسلم وقد قال النيب صلى اهللا عل
   )) .  )260(أال إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي: (( وقال  )) )259(رامياً

ومن واجب رجال التربية ووالة األمر أن حياربوا بكل قوم ما يضعف روح الرجولة 
ليم ، ويأخذوا على واجلالدة ويبعث على التخنث والعجز ، من عادات وأدب وصحافة وتع

يد الصحافة املاجنة واألدب اخلليع امللحد ، الذي ينشر يف الشباب النفاق والدعارة 
والفسوق ، وعبادة اللذة والشهوات ، وال يسمحوا هلؤالء التجارة الذين حيبون أن تشيع 
 الفاحشة يف الذين آمنوا أن يدخلوا يف معسكر حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي بعث ليتمم

مكارم األخالث ، ويفسدوا على الناشئة اإلسالمية قلبها وأخالقهم ، ويزينوا هلا الفسوق 
والعصيان ، وحب الفحشاء ، بثمن خبس دراهم معدودة ، وقد شهد التاريخ بأن كل أمة 

أصيب رجاهلا يف رجولتهم وغريم ، ونساؤها يف أنوثتهن وأمومتهن ، وطغى فيهن التربج ، 
يف كل شيء ، والزهد يف احلياة املرتلية ، وحبب إليهن العقم ، أفل جنمها ومزامحة الرجال 

  . وكسفت مشسها ، فأصبحت أثراً بعد عني 

هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والفرس ، وإن أوربا لفي طريقها إىل هذه العاقبة ، 
  . فليحذر العامل العريب من هذا املصري اهلائل 

                                                   
 . تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكان ذا غلظ وتقشف : وقيل معناه . شب وغلظ :  تمعدد الغالم  )254(
 . تخشن في المطعم والملبس :  اخشوشن  )155(
 . صار صلبًا كالخشب في أحواله وصيره على الجهد :  اخشوشب  )256(
 .  تبذلوا في المالبس  )257(
 .  رواه البغوي عن أبي عثمان النهدي  )258(
 .  رواه البخاري  )259(
 .  رواه مسلم  )260(
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  لهائل بين الغني والصعلوكمحاربة التبذير والفرق ا

 وقد اعتاد العرب ألسباب كثرية وبتأثري احلضارة الغربية حياة الترف والدعة 
واالعتداد الزائد بالكماليات وفضول احلياة واإلسراف والتبذير ، واالستهانة مبال اهللا يف 

  . سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة 

والتبذير ، جوع وعري وفقر فاضح ، يرى وجبانب هذا الترف والنعيم وحياة البذخ 
الناظر مناظرة الشائنة يف عواصم البالد العربية فتدمع العني وحيزن القلب وينتكس الرأس 
حياء وخجالً ، فبينا هنالك رجل عنده فضول الثياب وزائدة الطعام والشراب ال يعرف 

مراء العرب كيف يستهلكه ، إذ ببدوي ال جيد قوت يومه وكسوة جسمه ، وبينما أ
وأغنياؤهم على سيارات تباري الريح وتثري النقع ، إذا بفوج من النساء واألطفال عليه ثياب 

سوداء قد أصبحت خيوطاً من طول اللبس يعدو ألجل فلس أو قرص ، فما دامت املدن 
العربية جتمع بني القصور الشاخمة والسيارات الفاخرة ، وبني األكواخ احلقرية والبيوت 

عية الضيقة املظلمة ، وما دامت التخمة واجلوع يزخران يف مدينة واحدة ، فالباب املتدا
مفتوح على مصراعيه للشيوعية والثورات واالضطراب والقلق ال تقفها دعاية وال قوة ، وإذا 
مل يسد النظام اإلسالمي يف بالده جبماله واعتداله حيل حمله نظام جائر بعسفه وقهره عقاباً من 

  . فعل عنيف اهللا كرد 

  

  التخلص من أنواع األثرة

 –لقد أتى على العامل العريب عهد يف التاريخ كانت احلياة فيه تدور حول فرد واحد 
 – هم الوزراء وأبناء امللك – أو حول حفنة من الرجال –وهو شخص اخلليفة أو امللك 

 من املماليك والعبيد وكانت البالد تعترب ملكاً شخصياً لذلك الفرد السعيد واألمة كلها فوجاً
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، ويتحكم يف أمواهلم وأمالكهم ونفوسهم وأغراضهم ، ومل تكن األمة اليت كانت حيكم عليها 
  .إال ظالً لشخصه ومل تكن حياته إال امتداداً حلياته 

لقد كانت احلياة تدور حول هذا الفرد بتارخيها وعلومها وآداا وشعرها وانتاجها ، 
هذا العهد أو أدب تلك الفترة من الزمان وجد هذه الشخصية فإذا استعرض أحد تاريخ 

تسيطر على األمة أو اتمع ، كما تسيطر شجرة باسقة على احلشائش والشجريات اليت 
تنبت يف ظلها ومتنعها من الشمس واهلواء ، كذلك تضمحل هذه األمة يف شخص هذا الفرد 

  . ة ، وال حرية هلا وال كرامة وتذوب فيه وتصبح أمة هزيلة ال شخصية هلا وال إراد

وكان هذا الفرد هو الذي تدور ألجله عجلة احلياة ، فألجله يتعب الفالح ويشتغل 
التاجر وجيتهد الصانع ، ويؤلف املؤلف وينظم الشاعر ، وألجله تلد األمهات ، ويف سبيله 

فائسه ميوت الرجال وتقاتل اجليوش ، بل وألجله تلفظ األرض خزائنها ويقذف البحر ن
  . وتستخرج كنوز األرض خرياا 

 تعيش - وهي صاحبة اإلنتاج وصاحبة الفضل يف هذه الرفاهية كلها–وكانت األمة 
عيش الصعاليك ، أو األرقاء املماليك ، وقد تسعد بفتات مائدة امللك ومبا يفضل عن حاشيته 

تنكر شيئاً بل تتسابق يف فتشكر ، وقد تحرم ذلك أيضاً فتصرب ، وقد متوت فيها اإلنسانية فال 
  . التزلف وانتهاز الفرص 

هذا هو العهد الذي ازدهر يف الشرق طويالً وترك رواسب يف حياة هذه األمة 
ونفوسها ويف أدا وشعرها ، وأخالقها واجتماعاا ، وخلّف آثاراً باقية يف املكتبة العربية ، 

الذي يصور ذلك العهد تصويراً بارعاً ، )) ألف ليلة وليلة (( ومن هذه اآلثار الناطقة كتاب 
يوم كان اخلليفة يف بغداد أو امللك يف دمشق أو القاهرة ، هو كل شيء ، وبطل رواية احلياة 

بأساطريه وقصصه ، )) ألف ليلة وليلة (( ومركز الدائرة إن هذا العهد الذي ميثله كتاب 
 وال عهداً طبيعياً معقوالً ، فال يرضاه وكتاب األغاين بتارخيه وأدبه ، مل يكن عهداً إسالمياً ،

اإلسالم وال يقره العقل ، بل إمنا جاء اإلسالم دمه والقضاء عليه ، فقد كان هذا هو العهد 
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 –الذي بعث فيه حممد صلى اهللا عليه وسلم فسماه اجلاهلية ونعى عليه وأنكر على ملوكه 
  .  وعلى أثرم وترفهم أشد اإلنكار –ككسرى وقيصر 

ن هذا العهد غري قابل للبقاء واالستمرار يف أي مكان ويف أي زمان وال سبيل إليه إال إ
إذا كانت األمة مغلوبة على أمرها أم مصابة يف عقلها أو فاقد الوعي والشعور أو ميتة النفس 

  . والروح 

إن هذا الوضع ال يقره عقل ، ومن الذي يسوغ أن يتخم فرد أو بضعة أفراد بأنواع 
م والشراب وميوت آالف جوعاً ومسبغة ، ومن الذي يسوغ أن يعبث ملك أو أبناء الطعا

ملك باملال عيث اانني ، والناس ال جيدون من القوت ما يقيم صلبهم ومن الكسوة ما يستر 
 اإلنتاج وحده والكدح – وهي الكثرة –جسمهم ، ومن الذي يسوغ أن يكون حظ طبقة 

 إال – وهي ال جتاوز عدد األصابع – ال اية له ، وحظ طبقة يف احلياة والعمل املضين الذي
التلهي بثمرات تعب الطبقة األوىل من غري شكر وتقدير ويف غري عقل ووعي ، ومن الذي 

يسوغ أن يشقى أهل الصناعة وأهل الذكاء وأهل االجتهاد وأهل املواهب وأهل الصالح ، 
!  صناعة غري صناعة الفجور وشرب اخلمور ؟وينعم رجال ال حيسنون غري التبذير وال يعرفون

ومن الذي يسوغ أن تجفى أهل الكفاية وأهل النبوغ وأهال األمانة ويقصوا كاملنبوذين 
وجيتمع حول ملك أو أمري فوج من خساس النفوس وسخفاء العقول وفاقدي الضمائر ممن ال 

 من فنون الدنيا غري التملق هم هلم إال ابتزاز األموال وإرضاء الشهوات ، وال حيسنون فناً
  . واإلطراء واملؤامرة ضد األبرياء ، وال يتصفون بشيء غري فقدان الشعور وقلة احلياء 

  .      إنه وضع شاذ ال ينبغي أن يبقى يوماً فضالً عن أن يبقى أعواماً 

إنه إن سبق يف عهد من عهود التاريخ وبقي مدة طويلة فقد كان ذلك على غفلة من 
و على الرغم منها ، وبسبب ضعف اإلسالم وقوة اجلاهلية ، ولكنه خليق بأن ينهار األمة أ

  . ويتداعى كلما أشرقت مشس اإلسالم واستيقظ الوعي وهبت األمة حتاسب نفسها وأفرادها 
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إمنا يعيشون يف عامل األحالم ، )) ألف ليلة وليلة (( فالذين ال يزالون يعيشون يف عامل 
أوهن من بيت العنكبوت ، إمنا يعيشون يف بيت مهدد باألخطار ال إمنا يعيشون يف بيت 

يدرون مىت يكبس ، وال يدرون مىت تعمل فيه معاول اهلدم ، وإن سلموا من كل هذا فال 
يدرون مىت خير عليهم السقف من فوقهم فإنه بيت قائم على غري أساس متني وعلى غري 

  . دعائم قوية 

مضى فال خيدعن أقوام أنفسهم وال يربطوا نفوسهم أال إن عهد ألف ليلة وليلة قد 
 قد نفذ زيته – إن جاز هذا التعبري –يعجلة قد تكسرت وحتطمت ، إن امللوكية مصباح 

  . واحترقت فتيلته ، فهو إال إنطفاء عاجل ولو مل ب عاصفة 

ة أو إنه ال جمل يف اإلسالم ألي نوع من أنواع األثرة ، إنه ال حمل فيه لألثرة الفردي
العائلية اليت نراها يف بعض األمم الشرقية واألقطار اإلسالمية وال حمل فيه لألثرة املنظمة اليت 

نراها يف أوربا وأمريكا ويف روسيا ، فهي يف أوربا أثرة حزب من األحزاب ، ويف أمريكا أثرة 
ة وهي تعامل الرأمساليني ، ويف روسيا قلة آمنت بالشيوعية املتطرفة وفرضت نفسها على الكثر

   . )261(العمال واملعتقلني بقسوة نادرة ووحشية رمبا ال يوجد هلا نظري يف تاريخ السخرة الظاملة

إن األثرة جيمع أنواعها ستنتهي وإن اإلنسانية ستثور عليها وتنتقم منها انتقاماً شديداً ، 
)) األثرات (( هذه إنه ال مستقبل يف العامل إال لإلسالم السمح العادل الوسط وإن طال أجل 

  . وأرخي هلا العنان ومتادت يف غيها وطغياا مدة من الزمان 

 غري طبيعية يف حياة األمة وإا – فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية –إن األثرة 
تتخلص منها يف أول فرصة إنه ال حمل هلا يف اإلسالم وال حمل هلا يف جمتمع واع بلغ الرشد وال 

ستمرارها ؛ فخري للمسلمني وخري للعرب وخري لقادم ووالة أمورهم أن خيلصوا أمل يف ا
  . أنفسهم منها ويقطعوا صلتهم ا قبل أن تغرق فيغرقوا معها 

                                                   
   Forced Labour in Russia:  اقرأ في ذلك كتاب  )261(

  Professor Ernest Tallgren: لمؤلفه 
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  إيجاد الوعي في األمة

إن أخوف ما خياف على أمة ويعرضها لكل خطر وجيعلها فريسة للمنافقني ولعبة 
مة ، وافتتاا بكل دعوة واندفاعها إىل كل موجة للعابثني هو فقدان الوعي يف هذه األ

وخضوعها لكل متسلط وسكوا على كل فظيعة وحتملها لكل ضيم ، وأن ال تعقل األمور 
وال تضعها يف مواضعها لكل ضيم ، وأن ال تعقل األمور وال تضعها يف مواضعها وال متيز بني 

رة بعد مرة وال تنصحها احلوادث الصديق والعدو وبني الناصح والغاش وأن تلدغ من جحر م
، وال تروعها التجارب ، وال تنتفع بالكوارث ، وال تزال تويل قيادها من جربت عليه الغش 

واخلديعة واخليانة واألثرة واألنانية ، وال تزال تضع ثقتها فيه ومتكنه من نفسها وأمواهلا 
ئر والنكبات فيجترئ بذلك وأعراضها ومفاتيح ملكها وتنسى سريعاً ما القت على يده اخلسا

السياسيون احملترفون ، والقادة اخلائنون ويأمنون سخط األمة وحماسبتها ويتمادون يف غيهم 
  . ويسترسلون يف خيانام وعبثهم ثقة ببالهة األمة وسذاجة الشعب وفقدان الوعي 

 أن  إذا حترجنا– ضعيفة الوعي – مع األسف –إن الشعوب اإلسالمية والبالد العربية 
 فهي ال تعرف صديقها من عدوها وال تزال تعاملها معاملة سواء أو –فاقدة الوعي : نقول 

تعامل العدو أحسن مما تعامل الصديق الناصح وقد يكون الصديق يف تعب وجهاد معها طول 
حياته خبالف العدو ، وال تزال تلدغ من جحر واحد ألف مرة وال تعترب باحلوادث والتجارب 

ة الذاكرة سريعة النسيان تنسى ماضي الزعماء والقادة ، وتنسى احلوادث ، وهي ضعيف
القريبة والبعيدة ، وهي ضعيفة يف الوعي االجتماعي وأضعف يف الوعي السياسي ، وذلك ما 

  . جر عليها وبالً عظيماً وشقاء كبرياً وسلط عليها القيادة الزائفة وفضحها يف كل معركة 

إفالسها يف الروح واألخالق وبرغم عيوا الكثرية اليت حبثنا  برغم –إن األمم األوربية 
 قد بلغت سن الرشد يف السياسة ، – قوية الوعي املدين والسياسي –عنها يف هذا الكتاب 
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وأصبحت تعرف نفعها من ضررها ، ومتيز بني الناصح واخلادع ، وبني املخلص واملنافق ، 
 األكفاء األقوياء األمناء ، مث ال توليهم أمورهم إال وبني الكفؤ والعاجز ، فال تويل قيادها إال

على حذر ، فإذا رأت منهم عجزاً أو خيانة أو رأت أم مثلوا دورهم وانتهوا من أمرهم 
استغنت عنهم وأبدلت م رجاالً أقوى منهم وأعظم كفاءة وأجدر باملوقف ، ومل مينعها من 

 وأعماهلم اجلليلة وانتصارهم يف حرب ، أو إقالتهم أو إقصائهم من احلكم ماضيهم الرائع
جناحهم يف قضية وبذلك أمنت السياسيني احملترفني ، والقيادة الضعيفة أو اخلائنة ، وخوف 

ذلك الزعماء ورجال احلكم وكانوا حذرين ساهرين خيافون رقابة األمة وعقاا وبطش الرأي 
  . العام 

هازل واملآسي اليت ال تكاد تنتهي هو فمن أعظم ما ختدم به هذه األمة وتؤمن من امل
إجياد الوعي يف طبقاا ودمهائها وتربية اجلماهري التربية العقلية واملدنية والسياسية ، وال خيفى 

أن الوعي غري فشو التعليم وزوال األمية وإن كانت هذه األخرية من أجنح وسائلها ، وليعرف 
زها الوعي غري جديرة بالثقة وال تبعث حالتها الزعماء السياسيون والقادة أن األمة اليت يعو

 – ما دامت ضعيفة الوعي –على االرتياح وإن أطرت الزعامة والزعماء وقدستهم فإا 
  . عرضة لكل دعاية وريج وسخرية كريشة يف فالة تلعب ا الرياح وال نستقر يف مكان 

  

  استقالل البالد العربية في تجارتها وماليتها

 من االستقالل يف جتارته وماليته – كالعامل اإلسالمي –لعامل العريب وكذلك البد ل
وصناعته وتعليمه ، ال تلبس شعوبه ومجاهريه إال ما تنبته أرضه وتنسجه يده ، وتستغين عن 

الغرب يف مجيع شئون حياا ، ويف كل ما حتتاج إليه من كسوة ، وطعام ، وبضائع ، 
آالت وماكينات ، وأدوية ، فال تكون كالً على ومصنوعات ، وأسلحة وجهاز حريب ، و

  . الغرب وعياالً عليه يف معيشتها ومتطفلة على مائدته 
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 إذا احتاج إىل ذلك ودعت إليه –إن العامل العريب ال يستطيع أن حيارب الغرب 
 وهو مدين له يف ماله ، عيال عليه يف لباسه وبضائعه ، ال جيد قلماً يوقع به على –الظروف 

ق مع الغرب ، إال الرصاص الذي أفرغ يف الغرب ، إن عاراً على األمة جيري ماء احلياة ميثا
يف عروقها وشرايينها إىل أجسام غريها ، وأن يدرب جيوشها وكالء الغرب وضباطه ، ويدير 

تنظيم التجارة : بعض مصاحل حكومتها رجاله ، فالبد للعامل العريب أن يقوم هو نفسه حبجاته 
 وحركة التوريد والتصدير ، والصناعة الوطنية ، وتدرب اجليش ، وصنع اآلالت واملالية ،

واملاكينات وتربية الرجال الذين يضطلعون جبميع مهمات الدولة ووظائف احلكومة يف خربة 
  . ومهارة فنية ، وأمانة ونصيحة 

  

  تقدم مصر في ميدان التجارة والصناعة والعلم

قد أثبتت كفايتها واستعدادها الكبري يف ميدان العلم والبد هنا من االعتراف بأن مصر 
والصناعة ، وتربية الرجال ، ونشر الثقافة ، ونقل العلوم العصرية إىل اللغة العربية ، 

وبواسطتها إىل األمة العربية ، وعنايتها بالصناعة الوطنية ، وتنظيم شئون دولتها وماليتها على 
اللغة العربية وإحياؤها للكتب العربية ، وتقدم أساس العلم العصري ، أما فضلها على 

الصحافة والطباعة وحركة النشر فيها ، فمن املأثر واملفاخر اليت سيسجلها التاريخ ، ويردد 
  . صداها املستقبل ، ويدين بفضلها العرب مجيعاً 

  

  رجاء العالم اإلسالمي من العالم العربي

ه اجلغرايف وأمهيته السياسية حيسن والعامل العريب مبواهبه وخصائصه وحسن موقع
االضطالع برسالة اإلسالم ، ويستطع أن يتقلد زعامة العامل اإلسالمي ، ويزاحم أوربا بعد 
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االستعداد الكامل ، وينتصر عليها بإميانه وقوة رسالته ونصر من اهللا ، وحيول العامل من الشر 
  .إىل اخلري ، ومن النار والدمار إىل اهلدوء والسالم 

   

  إلى قمة القبلة العلمية

ما أعظم التطور الذي حدث يف تاريخ العرب على إثر بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 ، )262(ونادت به سورة اإلسراء وقصة املعرج يف لغة صرحية بليغة ويف أسلوب مبني مشرق

فيها إىل نقلهم من جزيرم اليت يتناحرون . وما أعظم النعمة اليت أسبغها اهللا على العرب 
العامل الفسيح الذي يقودونه بناصيته ، ومن احلياة القبلية احملدودة اليت ضاقوا ا إىل اإلنسانية 

الواسعة اليت يشرفون عليها ويوجهوا ، وأصبحوا بفضل هذا التطور العظيم الذي فاجأ 
مة العرب وفاجأ العامل يقولون بكل وضوح وشجاعة إلمرباطور اململكة الفارسية العظي

اهللا ابتعثنا لنخرج بنا من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ،ومن : ((وأركان دولته 
  )) .ضيق الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

نعم لقد خرجوا من ضيق الدنيا أوالً إىل سعتها مث أخرجوا األمم من ضيق الدنيا إىل 
حلياة القبلية واجلنسية ، وأوسع من احلياة اإلنسانية اآلفاق ؟ سعتها آخراً ، وهل أضيق من ا

وهل أضيق من احلياة اليت ال يفكر فيها إال يف املادة الزائلة واحلياة الفانية وال جياهد إال يف 
  .؟ . !سبيلها من احلياة اإلميانية الروحانية اليت ال اية هلا وال حتديد 

من ضيق احلياة فيها ، ومن ضيق التفكري يف لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب ، و
مسائلها ومصاحلها ، ومن ضيق التناحر على سيادا ، ومن ضيق التكالب على حطامها 

القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل ، إىل عامل جديد من السيادة الروحية واخللقية والعلمية 
 العذب والسند الطويل إال والسياسية ، ليس الدانوب الفائض والنيل السعيد والفرات

                                                   
قبيلتــين وإمــام المــشرقين والمغــربين   تــضم ســورة اإلســراء وقــصة المعــرج وإعالنــات بــأن محمــدًا صــلى اهللا عليــه وســلم هــو نبــى ال     )262(

 . ووارث األنبياء قبله وإمام األجيال بعده 
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سواقي حقرية وترعاً صغرية فيه ، وليست جبال األلب والربانس وعقاب لبنان وقمم مهااليا 
إال تالالً  متواضعة وسدوداً صغرية ، وليست البالد كاهلند والصني وتركستان إال أحياء 

 إذا نظر –لها ضيقة وحارات صغرية ، ونقطاً مغمورة يف هذا العامل ، وليست هذه األرض ك
 إال خريطة صغرية ملونة يراها الطائر احمللق يف السماء –إليها من ارتقى إىل قمة هذه السيادة 

  .  إال أسراً صغرية يف أمة كبرية – مع ثقافتها وحضاراا وآداا –، وليست األمم الكبرية 

والصلة الروحية لقد قام العامل الكبرية على أساس العقيدة الواحدة ، واإلميان العميق 
القوية ، وكان أوسع عامل عرفه التاريخ وكانت الشعوب اليت تكون هذا العامل أقوى أسرة 
عرفها التاريخ ، تنصهر فيها الثقافات املختلفة ، والعبقريات املختلفة ، فتكون منها ثقافة 

صيهم عدد ويف واحدة هي الثقافة اإلسالمية ، اليت مل تزل تظهر يف نوابغ اإلسالم الذين ال حي
  .  اليت ال يستقصيها التاريخ – بني علمية وعملية –املآثر اإلسالمية 

 قيادة هذا العامل جبدارة واستحقاق أشرف قيادة وأعظمها – وال تزال –لقد كانت 
وأقواها يف تاريخ الزعامة والقيادة ، وقد أكرم اهللا ا العرب ملا أخلصوا هلذه الدعوة 

 سبيلها ، فأحبهم الناس يف العامل حباً مل يعرف له نظري ، وقلدوهم يف كل اإلسالمية وتفانوا يف
شيء تقليداً مل يعرف له نظري ، وخضعت للغتهم اللغات ، ولثقافتهم الثقافات ، وحلضارم 

احلضارات ، فكانت لغتهم هي لغة العلم والتأليف يف العامل املتمدن من أقصاه إىل قصاه ، 
بيبة اليت يؤثرها الناس على لغام اليت نشأوا عليها ، ويؤلفون فيها وهي اللغة املقدسة احل

أعظم مؤلفام وأحب مؤلفام ، ويتقنوا كأبنائها وأحسن ، وينبغ فيها أدباء ومؤلفون 
  . خيضع هلم املثقفون يف العامل العريب ، ويقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب ونقادهم 

ملثلي اليت يتمجد الناس ويتظرفون بتقليدها ، وحيث وكانت حضارم هي احلضارة ا
علماء الدين على تفضيلها على احلضارات األخرى ويطلقون على كل ما خيالفها من 

  . وينهون عن اختاذ شعائرها ومظاهرها )) العجمية (( و )) اجلاهلية ((  اسم –احلضارات 
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 يفكرون يف ثورة عليها ، وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس ال
ويف التخلص منها ، كما هي عادة املفتوحني واألمم املغلوبة على أمرها يف كل عهد ، ألن 

صلتهم ذه القيادة ليست صلة املفتوح بالفاتح أو احملكوم باحلاكم أو الرقيق بالسيد القاهر ، 
كثر إمنا هي صلة التابع باملتبوع إمنا هي صلة املتدين باملتدين ، وصلة املؤمن باملؤمن ، وعلى األ

الذي سبقه مبعرفة احلق واإلميان بالدعوة والتفاين يف سبيلها ، فال حمل للثورة ، وال حمل للتذمر 
، وال حمل لنكران اجلميل ، إمنا الالئق أن يعترفون هلم بالفضل ، وتلهج ألسنتهم بالشكر 

وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْإمياِن ولَا تجعلْ ِفي قُلُوِبنا  ربنا اغِْفر لَنا { : والدعاء ، وأن يقولوا 
 ِحيمر وفؤر كا ِإننبوا رنآم ِغلّاً لِّلَِّذين { .  

وهكذا كان ، فقد ظلت هذه األمم املفتوحة تعترب العرب املنقذ من اجلاهلية والوثنية ، 
  . لقائد إىل اجلنة ، واملعلم للحضارة ، واألستاذ يف األدب والداعي إىل دار السالم ، وا

هذه هي القيادة العاملية اليت هيأا البعثة احملمدية ، وهي القيادة اليت جيب أن حيرص 
عليها العرب أشد احلرص ، ويعضوا عليها بالنواجذ ، ويسعوا إليها بكل ما أوتوا من مواهب 

 أن يتخلوا – يف شريعة العقل والدين والغرية – جيوز هلم ويتواصى ا اآلبار واألبناء ، وال
عنها يف زمن من األزمان ، ففيها عوض عن كل قيادة مع زيادة ، وليس يف غريها عوض عنها 

وكفاية ، وهي القيادة اليت تشمل مجيع أنواع القيادة والسيارة ، وهي تسيطر على القلوب 
  . واألشباح واألرواح ، أكثر من سيطرا على األجسام 

إن الطريق إىل هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب ، وهي الطريق اليت جربوها يف 
اإلخالص للدعوة اإلسالمية واحتضاا وتنبيها والتفاين يف سبيلها وتفضيل (( عهدهم األول 

  )) . منهج احلياة اإلسالمي على مجيع مناهج احلياة 

 ختضع هلم األمم اإلسالمية –يادة وتبوئها  من غري قصد وإرادة لنيل هذه الق–وبذلك 
يف أحناء العامل ، وتتهالك على حبهم وإجالهلم وتقاليدهم ، وبذلك تنفتح هلم أبواب جديدة 

وميادين جديدة يف مشارق األرض ومغارا ، امليادين اليت استعصت على غزاة الغرب 
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فتية يف مواهبها وقواها ومستعمريه وثارة عليه ، وتدخل أمم جديدة يف اإلسالم ، أمم 
وذخائرها ،أمم تستطيع أن تعارض أوربا يف مدنيتها وعلومها إذا وجدت إمياناً جديداً ، وديناً 

  . جديداً ، وروحاً جديداً ، ورسالة جديدة 

إىل مىت أيها العرب تصرفون قواكم اجلبارة اليت فتحتم ا العامل القدمي يف ميادين ضيقة 
 الذي جرف باألمس باملدنيات واحلكومات –نحصر هذا السيل العرم حمدودة  ؟ وإىل مىت ي

 يف خدود هذا الوادي الضيق ، تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضاً ؟ إليكم هذا العامل –
اإلنساين الفسيح الذي اختاركم اهللا لقيادته واجتباكم هلدايته ، وكانت البعثة احملمدية فاحتة 

تكم ويف تاريخ العامل مجيعاً ، ويف مصريكم ومصري العامل مجيعاً هذا العهد اجلديد يف تاريخ أم
وجاِهدوا ِفي  {فاحتضنوا هذه الدعوة اإلسالمية من جديد وتفانوا يف سبيلها وجاهدوا فيها 
لَّةَ أَِبيكُمٍج مرح يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه قاللَِّه ح وه اِهيمرِإب 

سماكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيداً علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى 
مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاِس فَأَِقيمالن ِصريالن { .   
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