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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.

قادرة  اأن ميتلك جم�سات  الإ�سالمي احلديث  الفكر  من مظاهر عافية 

على تبني مكامن ال�سعف واخللل يف م�سرية ا�ستئناف احلياة الإ�سالمية يف 

جمال الأحوال ال�سخ�سية والعالقات الجتماعية والدولية ،وجتديد املنظومة 

القيمية احلاكمة للم�سلمني يف م�سريتهم احل�سارية املعا�سرة.

اإىل  تهديه  نقدية  مللكة  مالكا  الإ�سالمي  الفكر  يكون  اأن  منكرا  ولي�ص 

وحركته  وال��دع��وي  الرتبوي  خطابه  يف  والق�سور  اخللل  مكامن  اكت�ساف 

الإ�سالحية، بل املنكر امل�ستهجن اأن ت�سمر عنده تلك امللكة ، فال يتبني معامل 

اأو تعتوره الأدواء فيتخلف عن ريادة الأمة يف منا�سطها املعرفية   ، الطريق 

والفكرية والجتماعية واحل�سارية.

والر�سد ال�سامل مف�ص اإىل اأن الفكر الإ�سالمي ا�ستطاع اأن يرتاد اآفاقا 

خ�سبة يف مواجهة العديد من الإ�سكالت يف جمال الأ�سرة واملعامالت املالية 

لكن  والت�سريعات،  والقت�ساد  والبيئة  الإن�سان  وحقوق  الدولية  والعالقات 

املواكبة النقدية حمتاجة اإىل اأن تتاأ�س�ص على اأ�سول علمية ، وتكون حمكومة 

بروؤية ا�ست�سرافية ، وتوؤول اإىل مقا�سد معتربة بنظر القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية ، وقبل هذا وذاك ، هي حمتاجة اإىل اأن ت�سري مناخا ينت�سر يف البيئة 

الفكرية.

قواعد  رفع  من  اأوائ��ل  من  اهلل،  رحمه   ، الغزايل  حممد  ال�سيخ  ويعترب 

مبا  وذل��ك  املعا�سر،  الإ�سالمي  الفكر  م�سرية  يف  املنهجي  النقدي  النظر 

اأوتي من ا�ستقاللية يف الراأي، ومنهجية يف الروؤية، وتبحر معريف يف العلوم 

املعا�سرة  الإ�سالمي  التجديد  لتجربة  الإ�سالمية، ف�سال عن خمالطة حية 

داخل العديد من البالد العربية والإ�سالمية.

اآراء  وله  ومتنوعة،  غزيرة  الغزايل  حممد  ال�سيخ  كتابات  اأن  ومعلوم 
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اأنتجت العديد من النقود والردود ، وهي ظاهرة �سحية يف الفكر الإ�سالمي 

اإذا هي احتكمت اإىل قيم الإن�ساف والعدل يف الأحكام والرغبة يف بلوغ درك 

ال�سواب.

 وكانت اإدارة الثقافة الإ�سالمية بقطاع ال�سوؤون الثقافية قد اأ�سدرت له 

الطبعة،  لنفاد  ونظرا   ، ثقافتك«   « �سل�سلة  »الطريق من هنا«  �سمن  كتاب 

ورغبة اجلمهور يف احل�سول على ن�سخ منه، فقد ارتاأت الإدارة اأن تقدم له 

طبعة جديدة �سمن اإ�سدارات »روافد« ليتحقق به النفع العام باإذن اهلل.

اإن كتاب »الطريق من هنا« يقدم معاجلات ملفاهيم و�سلوكات ومواقف 

وتقومي،  نظر  اإع���ادة  اإىل  وحتتاج  الإ�سالمية،  الفكرية  البيئة  يف  تنت�سر 

النبوية،  وال�سنة  القراآن  ملقا�سد  اإدراك دقيق  يقوم على  تر�سيدا  وت�ستدعي 

ومعرفة فاح�سة بالواقع املعا�سر، وقد توفر لل�سيخ ، رحمه اهلل، ملكة ذلك، 

اأن يركنوا اإىل الغايات  وبَلغ ما كان يراه  واجبا عليه ، ومطلوب من قرائه 

النبيلة التي كان يتغياها من معاجلاته، وليقفوا عند عبارة حادة هنا  اأو رد 

فعل هناك. 

وقد  زم��ان،  منذ  م�سرع  ب��اب  الإ�سالمي  الفكر  �ساحة  يف  الجتهاد  اإن 

الق�سايا  خمتلف  يف  اإعماله  ب�سبب  اإيجابية  اأه��داف  احلمد،  وهلل  حتققت، 

التاريخ  و�سي�سجل  املعاجلة.  يف  واجتهادا  النظر  يف  جتديدا  ت�ستدعي  التي 

الإ�سالمي  ن�سحا  الفكر  ياأل جهدا يف خدمة  الغزايل مل  ال�سيخ حممد  اأن 

وتوجيها ونقدا وا�ست�سرافا. جعل اهلل جهوده يف ميزان ح�سناته ، ونفع بها 

الأمة حال وا�ستقبال.

اأن تقدم للجمهورالكرمي  هذه الطبعة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سعد 

النظر  ملكات  �سحذ  منها يف  اإ�سهاما   ، الغزايل  ال�سيخ  كتاب  من  اجلديدة 

واملراجعة والنقد الذاتي، وتر�سيخ قيم الفكر الو�سطي  القائم على احلكمة 

يف اأ�سوله ومقا�سده ومناهجه على حد �سواء.
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تخلُّف العامل الإ�سالمي ق�سية معروفة واإن كانت خمجلة! وهذا التخلف 

اأطمع الأقوياء فيه بل قد طمع فيه َمْن ل يح�سن الدفاع عن نف�سه! و�سّر من 

اإن عقائد خرافية  بل  ؛  تهًما كثرية  بالإ�سالم  األ�سق  التخلف  اأن هذا  ذلك 

فكرت يف اإق�سائه وو�سع اليد على اأتباعه!.

ول�ست األوم اأحًدا ا�ستهان بنا اأو اأ�ساء ظنه بديننا ما دمنا نحن امل�سوؤولني 

الأوائل عن هذا البلد، اإن القطيع ال�سائب ل بد اأن تفرت�سه الذئاب..

متنع  التي  العوائق  واإزاحة  النحدار،  هذا  ملعاجلة  كثريون  نه�ص  وقد 

طليعة  كانت  اأمة  جعلت  التي  الأ�سباب  اإزالة  اأو  ودينها  الأمة  بني  التجاوب 

العامل األف عام ترتاجع هائمة على وجهها يف موؤخرة القافلة الب�سرية..

اأداة  اأنه  اإىل احلكم على  يتجه  الإ�سالح فريقني: فريًقا  نا�سدي  وراأيت 

�سريعة لتغيري الأو�ساع، وفريًقا يتجه اإىل اجلماهري يرى يف تر�سيدها اخلري 

كله..

قلت يف نف�سي: اإن الذين ي�سعون اإىل ال�سلطة لتحقيق ر�سالة رفيعة ل بد 

اأن يكونوا من ال�سديقني وال�سهداء وال�ساحلني اأو من احلكماء املتجردين 

يف  ولكنهم  ينعدموا،  مل  اإنهم  واأولئك؟  هوؤلء  واأين  املحلِّقني!  والفال�سفة 

ال�سرق الإ�سالمي عملة نادرة.. ومع ذلك، فاإن اأي حكم رفيع القدر لن يبلغ 

غايته اإل اإذا َظاَهَره �سعٌب نفي�ص املعدن عايل الهمة.

اأن  اخلري  بغاة  وعلى  الأخري!  املرجع  هي  اأو  الأ�سل،  هي  ال�سعوب  اإذن 

يختلطوا باجلماهري ل ليذوبوا فيها، واإمنا لريفعوا م�ستواها ويفكوا قيودها 

النف�سية والفكرية؛ قيودها املوروثة اأو التي اأقبلت مع ال�ستعمار احلديث.

وجاء العرتا�ص ال�سريع؛ اإن ال�سلطات القائمة لن تاأذن لهم بذلك، فهذه 

التي متلك زمام  القوى الكربى  َوَجَلت  َتْوَجل على منافعها  اإن مل  ال�سلطات 

الأمور يف العامل الكبري، ومن ثم ف�سوف ُتخِر�ص الدعاة واأويل النهى..
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ذريعة  اأرها  ومل  الظاهرة،  وجاهتها  على  احلجة  هذه  تخدعني  ومل 

لال�ستباك مع احلاكمني، واأخذ الزمام من اأيديهم بالقوة، فقد راقبت كثرًيا 

اإىل  الو�سول  يف  جنحوا  نا�ًسا  ودر�ست  ال�سلطة،  على  ال�سراع  مراحل  من 

املنا�سب الكربى فلم اأرهم �سنعوا �سيًئا، بل لعلهم زادوا الطني بلة!!.

اإنني اأنا�سد اأويل الغرية على الإ�سالم واأويل العزم من الدعاة اأن يعيدوا 

النظر يف اأ�ساليب عر�ص الإ�سالم والدفاع عنه، واأن يبذلوا و�سعهم يف تغيري 

من  املر�سلون  فيه  �سار  الذي  نف�سه  الطريق  يف  �سائرين  والأفكار،  ال�سعوب 

قبل.

والإ�سالم اليوم يعاين من اأمرين: 

الأول: ت�سور م�سو�ص يخلط بني الأ�سول والفروع، وبني التعاليم املع�سومة 

والتطبيقات التي حتتمل اخلطاأ وال�سواب، وقد يتبنى اأحكاًما وهمية ويدفع 

عنها دفاعه عن الوحي ذاته!!.

الثاين: جماعات مرتب�سة تقف بعيًدا دون عمل، ت�نتظر باأعداء اهلل الويل 

عة؛ لأن  والثبور وعظائم الأمور، وهي يف ميدان الدعوة الإ�سالمية بطالة مقنَّ

امل�سلم �سواء ملك �سلطة ر�سمية اأم مل ميلك اإن�سان نا�سط دءوب ل ينقطع له 

عمل يف ال�سارع اأو البيت اأو امل�سجد اأو احلقل اأو امل�سنع اأو الدكان اأو املكتب..

ولي�ص العمل املطلوب م�سغ كلمات فارغة، اأو جمادلت فقهية، اأو خ�سومات 

تاريخية، اإن العمل املطلوب اأ�سمى من ذلك واأجدى.

اإننا نحن امل�سلمني انهزمنا يف ميادين كبرية ل حتتاج اإىل ع�سا ال�سلطة. 

واملجتمع الذي يعجز عن حمو تقاليد �سيئة يف دنيا الأ�سرة لن يحقق ن�سًرا يف 

دنيا ال�سيا�سة، وكيف ينفذ قوانني ال�سريعة من مل ينفذ قوانني الأخالق؟!

لي�ص من الإ�سالم اأن اأ�سع قدًما على اأخرى ثم اأرتقب من جنِّ �سليمان اأن 

ت�سع بني يدي مقاليد احلكم..
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اإن اجلهاد الإ�سالمي كدح ُم�سٍن يف ميادين وِعَرة ذكرت مناذج لها يف 

هذا الكتاب. وقد �ساق اهلل الدولة للم�سلمني الأوائل وهم م�سغولون بالعمل 

له، وبناء جمتمع رباين خال�ص من الرذائل واملاآرب؛ اأي اأن اأولئك امل�سلمني 

ُعرفوا بطراز معني من العقائد والعبادات والأخالق، وطراز اآخر من التفكري 

والتدبري وال�سلوك ي�سرفهم ويعلي قدرهم، ومل يعرفوا ب�سلبية ول اأنانية، ومل 

ُيْزِر بهم جمود ول طي�ص.

يف  لفوزهم  العمل  يبدءوا  اأن  والهادي  الأطل�سي  بني  امل�سلمني  من  اأريد 

تلك امليادين املهجورة، واأن تتكون لهم اأجهزة دوارة منتجة، وُلوا احلكم اأم 

مل يلوه. املهم اأن اأبذل و�سعي، فاإن و�سلت اإىل هديف اأو مت دونه لقيت اهلل 

ومعي ع���ذري }

ْخرف: 42-41(.            } )الزُّ

ل للبع�ص اأنه ميكن ال�سطو على احلكم بطريقة ما ثم يتحول هذا  لقد ُخيِّ

احلدود  �سرائع  بع�ص  احلاكم  هذا  يقيم  عندما  م�سروع  وجود  اإىل  ال�سطو 

والق�سا�ص! �سيكون احلكم اإ�سالميا بهذه احليلة الظريفة.

قلت لأحد املعجبني بهذه الطريقة: اإن ذلك معناه اأن الل�ص الكبري يقطع 

�سارق  يقطعه  ال�سر  �سارق  الب�سري:  يقول احل�سن  اأو كما  ال�سغري،  الل�ص 

العالنية. وقد ك�سف النبي ] يف �سنته اأن هالك الأمم من قبلنا اإمنا يجيء 

اأقاموا عليه  ال�سعيف  �سرق  واإذا  تركوه،  القوي  �سرق  اإذا  امل�سلك؛  من هذا 

احلد!.

عجائب  ومن  ذلك،  بعد  اأو  املنا�سب  تويل  قبل  مرفو�سة  الفرعنة  اإن 

العامل الإ�سالمي وحده اأن احلكم من طرق الرثاء؛ وقد فكرت طويال عندما 

ا ملنا�سبة  قراأت اأن الإ�سرائيليني اأهدوا رئي�ستهم »جولد مائري« مطبًخا خا�سًّ

اعتزالها احلكم بعد �سنني طويلة. 

مطبخ؟! اإنه هدية �ساّرة لديها، قد تكون حمتاجة اإليه، اأما بالن�سبة لبع�ص 
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موظفينا فهدية حمقورة، فكيف اإذا كان املطبخ هدية للروؤ�ساء وامللوك؟

 اإن العقل الذي يفكر به الدعاة واملدعوون يجب تغيريه، واأ�ستطيع اجلزم 

باأنه لي�ص عقال اإ�سالميًّا.

املا�سي  يف  وديننا،  واقعنا  بني  ملفارقات  قليلة  �سور  الكتاب  هذا  يف 

منوط  م�ستقبلنا  فاإن  والوعي،  التدبر  من  حظها  جتد  اأن  اأرجو  واحلا�سر، 

بهذه اليقظة.

 

حممد الغزايل       
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ناطقة  واأخرى  بالفرن�سية  ناطقة  اإفريقية  اأقطار  يف  الأو�ساع  راقبت 

ال�سمانات  ر  وفَّ وكيف  لنف�سه،  ال�ستعمار  ن  مكَّ كيف  فعرفت  بالإجنليزية، 

لبقائه واإن َجَلت جنوده عن الأر�ص.. نعم قد تخلو الأر�ص منه ولكن �سكانها 

اإليه  راكنون  فهم  مبواريثه،  واأدبيًّا  ا  ماديًّ وارتبطوا  به،  نفو�سهم  امتالأت 

معتمدون عليه!.

اأول لغته وجعلها  الغاية؟ لقد فر�ص  ماذا �سنع ال�ستعمار لتحقيق هذه 

ولغة  التعليمية  املراحل  الدرا�سة يف جميع  ولغة  الدواوين،  املكاتبات يف  لغة 

اإىل  املحلية  اللهجات  هادن  ورمبا  وال�سوارع،  البيوت  يف  املحرتم  التخاطب 

حني، ولكنه يعلن مقته للغة العربية، ويتجاوزها يف كل حمفل، ويوؤخر رجالها 

هنا  ومن  ال�سكان،  اأع�سار  ت�سعة  فوق  امل�سلمون  كان  اإذا  �سيما  ل  عمد  عن 

كانت الفرن�سية لغة ال�سنغال، والإجنليزية لغة نيجرييا، اأما لغة القراآن فهي 

منبوذة اأو مهملة!.

الرتاث  عن  حمجوب  الأقطار  هذه  يف  امل�سلم  اأن  ذلك  عن  ن�ساأ  وقد 

الإ�سالمي؛ لأنه مدون باللغة العربية، واأنه اإذا راأى اأن يقراأ �سيًئا عن الإ�سالم 

اللغتني  باإحدى  واملب�سرون  امل�ست�سرقون  �سطره  الذي  الإفك  طريق  فعن 

العامليتني، الإجنليزية اأو الفرن�سية..!! ويا �سيعة الأجيال اجلديدة!!.

ومع حركة الإفناء املر�سوم للغة القراآن الكرمي قامت حركة اقت�سادية 

بارعة جعلت الإنتاج �سناعيا اأو زراعيا يف اأيدي ال�سادة الأجانب، اأو يف اأيدي 

العنا�سر املوالية لهم؛ فهم مالك احلقول، وهم مالك ال�سناعات التحويلية 

اأو التجميعية، وهم مديرو امل�سارف وال�سركات.

فقه  وقد  والنا�ص حيث كنت«..  اأنت  الدنيا  »يا مال،  �سوقي:  قال  قدميا 

وم�سارفها،  الرثوة  منابع  يف  اأ�سابعهم  فد�سوا  احلقيقة،  هذه  امل�ستعمرون 

واأ�سعروا اأهل البالد اأن الرغيف الذي ياأكلون، والثوب الذي يرتدون، واملرافق 

التي ي�ستخدمون يف اأيدي اأولئك امل�ستعمرين املهرة، واأن البعد عنهم طريق 

ال�سياع.
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فاإذا جلت اجليو�ص عن الأر�ص لأمر ما فال مترد هناك ول حترر، فاأيدي 

الأم�ص  و�سادة  منه،  بد  ل  الذي  العطاء  ارتقاب  يف  ال�سفلى  هي  املواطنني 

بالقهر الع�سكري هم �سادة اليوم بالتفوق القت�سادي واحل�ساري، ول معنى 

ل�ستعمال الع�سا اإذا كانت الإمياءة بالعني اأو ال�سفتني تكفي للخ�سوع.

تتبع  املغلوبة  ال�سعوب  فاإن  بالقوة؛  التلويح  اإىل  يحتاج  ل  الأمر  اأن  على 

واأفكارهم  لتقاليدهم  تقاليدها  وترتك  م�سحورة،  وراءهم  ومت�سي  غالبيها 

لأفكارهم.

ومع اأن الإ�سالم هو الدين الأول يف اأفريقية، فاإن الظروف التعي�سة التي 

مرت باأمته يف القرون الأخرية اأمكنت من خناقه واأنزلت به هزائم موجعة، 

بل اأطمعت امللل اخلرافية يف طيِّ راياته وحمو اآثاره..

اأن  يريد  املكت�سح  ال�ستعمار  ركاب  يف  ال�سليبي  التب�سري  م�سي  وهكذا 

ي�سرب الإ�سالم ال�سربة املميتة!

واأح�ص اأهل الغرية بخطورة املعركة، وراأوا بعد �سبات طويل اأن يتحركوا 

فهل اأح�سنوا �سنًعا، وهل اأوقفوا موؤامرات التب�سري وال�ستعمار، وهل اأغاثوا 

ال�سعوب ال�سارخة، اأو داووا عللها؟ لننظر ما هنالك.

الثقافة الإ�سالمية يف ا�سمحالل! ومِلَ ل اإذا كانت الإجنليزية اأو الفرن�سية 

اللغة الأوىل للدولة وال�سعب؟ ورمبا كانت الأوىل والأخرية!.

اجلماهري تعاين من اجلهل والفقر، وهى تقبل العون من كل عار�ص له 

ولو كان مقروًنا بالكفر والف�سوق..

التقاليد  كانت  ورمبا  �سلطان،  من  بها  اهلل  اأنزل  ما  ال�سائدة  التقاليد 

الغازية اأبعد منها عن اخلرافة واأجدى على النا�ص.

فهل ا�ستبك الدعاة الإ�سالميون مع م�سادر الداء، وبذروا بذور الإ�سالم 

احلق، وجاهدوا يف امليدان الوحيد الذي يتقرر فيه م�سري هذا الدين؟
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بال�سماع  الكتفاء  وراأيت  �سي�سنع،  ماذا  منه  لأ�سمع  ببع�سهم  ات�سلت 

وعدم اخلو�ص يف اأي جدال..

ال�سرعية  الأحكام  تعطيل  اإن  الإ�سالمي:  اجلهاد  رجال  من  داعية  قال 

واإزالة  اجلاهلية،  هذه  حماربة  من  بد  ول  بالء،  من  بالأمة  نزل  ما  �سبب 

الطواغيت التي ت�ساند هذا الكفر!.

تزيغ،  القلوب  جعل  الآيات  تاأويل  اإن  ال�سلفية:  رجال  من  داعية  وقال 

اآراء  مع  مت�سًيا  املطهرة  ال�سنة  وهجر  املذهبي  التقليد  ذلك  اإىل  ان�سم  ثم 

الرجال، وانت�سار الطرق ال�سوفية، ول ت�سلح الأمة ما بقي هذا النحراف.

يكيدوا  لن  القوم  اأن  واأح�س�ست  ذاك،  وكالم  هذا  كالم  اإىل  وا�ستمعت 

ول  اإليه  توجهوا  الذي  امليدان  يدر�سوا  مل  اإنهم  معركة؛  يك�سبوا  ولن  عدًوا 

الذي جاءه م�ساب يف  كالطبيب  اإنهم  الأفاعي،  منها  تنطلق  التي  اجلحور 

راأ�سه ف�سنع له جبرية على قدمه!.

واأطرقت اأفكر يف عواقب هذا اجلهاد الطائ�ص، وقال يل �سديق: ما ترى؟ 

البيوت  يف  احلزازات  ت�سيع  حتى  هوؤلء  حترك  على  عام  مي�سي  لن  قلت: 

وامل�ساجد، وتدخل طوائف من ال�سباب ال�سجون، ويزداد ال�ستعمار والتب�سري 

�سراوة ور�سوًخا.. و�سدق حد�سي وليته ما �سدق، ووجدتني حماًطا بق�سايا 

وم�ساكل تثري الغثيان!.

اأ�سحيح اأن الأكل على املائدة حرام، ويجب اأن ناأكل على الأر�ص اإقامة 

لل�سنة؟ قلت: اإن اهلل اأنزل مائدة على اأ�سحاب عي�سى، وما اأظنه حظر على 

قلت:  ثم  مبرارة-  اأ�سحك  –وكنت  مثلها  على  ياأكلوا  اأن  حممد  اأ�سحاب 

ترى هل ت�سرتى املائدة من لندن اأو باري�ص، اأم اأن ال�سناعة املحلية ارتقت 

عندكم؟

ُيلحقنا  بالكفار  ت�سبُّه  الفرجنية  البدل  ارتداء  ي�ساأل: هل يف  اآخر  وجاء 

بهم؟ قلت: الت�سبه املنكور يكون يف العقائد واخلالل ل يف املالب�ص والنعال.. 



20

وحدث اأن خطيًبا على منربه قال لرجل دخل ي�سلي اجلمعة: قم ف�سلِّ 

حتية امل�سجد، فقال الرجل: نحن مالكية تبطل عندنا هذه ال�سالة!! فقال 

ْت لها عني  ه: اأترتك حممًدا وتتبع مالكا؟ وكانت فتنة مائجة قرَّ اخلطيب املفوَّ

ال�ستعمار!.

واأن  ور�سوله،  اهلل  يدي  بني  مون  يقدِّ ل  الفقه  اأئمة  اأن  لأوؤكد  وتدخلت 

الختالف يكون يف تف�سري ما ورد اأو يف قيمة ثبوته، وما يفكر اأحدهم اأبًدا يف 

خمالفة ر�سول اهلل ].

اأ�ساور من ذهب  اإهداء  �ساب رف�ص  األغوا خطبة  فتاة  اأولياء  اأن  وبلغني 

لبنتهم؛ لأن ذلك يف نظره حرام.

يبلغ  ل  بثوب  املعهد  دخول  على  اأ�سر  لأنه  اجلامعة  من  �ساٌب  وُطِرَد 

الكعبني.

تدري  ل  غام�سة،  اإ�سالمي  حكم  واإقامة  اجلهاد،  اإىل  الدعوة  وكانت 

حرية  ول  اأحزاب،  قيام  ول  احلرية  �سمانات  ول  ال�سعوب  حقوق  عن  �سيًئا 

النتخابات.

واإذا كان امل�سلمون قد تراجعوا يف  اأنحاء العامل و�سقطت دولتهم الكربى 

يف غري ميدان ملعا�ٍص اجتماعية و�سيا�سية اقرتفوها وتوارثوها، فاإن الدعاة 

كرث  ولذلك  مفهوم..  ت�سحيح  ول  خطاأ  درا�سة  اأنف�سهم  يكلفوا  مل  اجلدد 

�سياحهم وقلَّت جدواه، وا�سطراب الفكر الإ�سالمي يف َدَرٍك هابط ل يثمر 

خرًيا يف دين اأو دنيا.

والواقع اأن ال�ستعمار ال�سليبي جال من تلقاء نف�سه عن اأقطار اإ�سالمية 

اأن هذه  الوثوق من  �سديد  لأنه كان  قتال ول ت�سحيات  اإ�سالمية دون  وغري 

الأقطار �ستظل ذيول له، ت�ستمد منه وتعتمد عليه.

اإن الأب�سار الكليلة ل تدرك الدعائم التي تقوم بها الر�سالت، وت�ستقر 

احل�ساري  الزدهار  اأو  الثقايف  ال�ستبحار  قيمة  تعرف  ول  ال�سيا�سات،  بها 
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وال�سناعي يف ن�سرة احلق واإعزاز اأهله، وفر�ص اأخالقه واأهدافه.

ولنتدبر هذا املثال ملا يقع بعيًدا عن اأر�سنا وجمتمعنا:

و�سيطر  املتحدة،  الوليات  يف  الطوارئ  حالة  ْعلنت 
ُ
اأ �سنني  ب�سع  من 

النتباه على اأع�ساب النا�ص واأفكارهم! ماذا حدث؟ اأاإنذار بهجوم ذري اأم 

ول  هذا  ل  الدمار؟  وراءها  تخلف  التي  الأعا�سري  تلك  من  بحري  اإع�سار 

ذاك، الذي حدث اأن اأويل الأمر كانوا م�سرت�سلني يف الإميان لعظمة اأمريكا 

و�سبقها البعيد، ثم اكت�سفوا بغتة اأن الحتاد ال�سوفيتي قد �سبقهم، وخلفهم 

وراءه يف ميادين علمية كثرية!

�سيء  كل  ومراجعة  كلها،  التعليم  برامج  يف  النظر  باإنعام  الأمر  و�سدر 

وال�سعب  احلكومة  وان�سغلت  التخ�س�ص،  درجات  اإىل  الأوىل  املرحلة  من 

بهذه الكارثة، و�سرورة ال�سعي احلثيث لطيِّ م�سافة التخلف واإعادة التفوق 

القدمي..

متام  يف  الآن  وهم  اأرادوا،  ما  حققوا  حتى  بعيد  غري  القوم  ميكث  ومل 

النا�ص: عبقرية علمية جديرة  الكواكب، �سيقول  ي�سمى بحرب  ملا  جتاربهم 

بحدة  ال�سعور  هو  عندي  بالإعجاب  والأجدر  �سحيح!  وهذا  بالإعجاب، 

املناف�سة ووجوب ال�سبق.

اإذا كانت القدرة العلمية ت�ستدعي الثناء، فاإن الأحوال النف�سية امل�ساحبة 

من اعرتاف بالق�سور و�سحذ للهمة واعتداد بالنف�ص، وحر�ص على النجاح، 

كل ذلك ل يجوز اإهماله! 

ترى ما طبيعة هذه الأمة؟ اأتظن نف�سها ممثلة العامل احلر فال ي�سوغ اأن 

يهزمها القابعون وراء ال�ستار احلديدي؟ رمبا، اأتظن نف�سها على ن�سيب من 

الإميان باهلل وكتابه املقد�ص فال يجوز اأن يهزمهم املالحدة؟ رمبا، اأم هي 

كربياء الرثوة وال�سلطة والن�سر املتتابع؟ رمبا، قد يكون ذلك كله اأو بع�سه 

وراء مكانة ال�سدارة التي نالها �سعب الوليات املتحدة.
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على اأننا ل نن�سى، ومن اخل�سا�سة اأن نن�سى، اأن هوؤلء الأمريكيني قتلوا 

ر�سدوا  الدينية  الناحية  من  واأنهم  وجودهم،  لإثبات  ياباين  مليون  ن�سف 

وحمو  اليهودية  لدعم  مثلها  وقناطري  ال�سليبية،  لن�سر  مقنطرة  قناطري 

فل�سطني!! لقد عاَدوا الإ�سالم بغري وعي.. وهاهم اأولء ي�سريون نحو هدفهم 

بالتفوق العلمي يف الرب والبحر واجلو، فبماذا ن�سري نحن اإىل اأهدافنا؟ واإذا 

اأعلنا حالة طوارئ ل�ستدراك ما فاتنا، فما التغيري الذي نحدثه حتى يتغري 

م��ا بن��ا؟ م�س��داق ق�ول�ه تع���ال��ى: {

عد: 11(.          } )الرَّ

بع�ص  حني  اإىل  يحفظون  وجامعاتنا  مدار�سنا  يف  العلم  طالب  اإن 

املذكرات وامللخ�سات حتى اإذا جاء المتحان كتبوها على ورقة الإجابة، ثم 

تنقطع �سلتهم بالعلم.. وهناك رجال رزقوا لذة املعرفة، وبرزوا يف العلوم 

التي در�سوها حتى بلغوا القمم، ويحزننا اأن جمهوًرا من هوؤلء التحق باأوربا 

ا واأدبيًّا.. وهذا بالء عظيم وخ�سار  ًرا علمه ملن يقدرونه ماديًّ واأمريكا موؤجِّ

فادح، ووددت لو عاجلنا هذا امل�سلك بر�سد وتوؤدة، فاإن �سياع ثروتنا الب�سرية 

اأهم من �سياع الرثوات الأخرى.

لكنني ل اأترك ق�سية اليقظة النف�سية والفكرية دون اأن اأبنيِّ خطرها على 

حا�سر الإميان وم�ستقبله، وذلك اأن الطفولة العقلية ال�سائدة بني متحدثني 

اإ�سالميني ُيْخ�َسى منها على اأمتنا، بل يجب اأن نعلم اأنه ل م�ستقبل لنا ما بقي 

هذا ال�سرتخاء الفكري واخللقي ي�سبغ �سوؤوننا.

اإن العمل ال�سالح ذكر يف القراآن الكرمي �سميمة ل بد منها مع الإميان 

اأكرث من  كي يفلح املرء يف دنياه واآخرته، فما هذا العمل الذي تكرر ذكره 

�سبعني مرة؟

بع�ص النا�ص يت�سور اأن العمل املن�سود هو العبادات املر�سومة املاأنو�سة ل 

يعدوها اإىل غريها، واإذا كان هناك تو�سع يف الدللة فاإن دائرة ال�ساحلات 
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و�سف  التو�سع  وهذا  احل�سنة،  النية  ت�سحبها  عندما  الدنيا  �سئون  ت�سمل 

لبع�ص اخلا�سة من اأهل الدين..

واأح�سب الأمر يحتاج اإىل اإي�ساح وتدقيق، فاإن كلمه »ال�ساحلات« تت�سم 

كيفيته  ال�سارع  حدد  ما  فيه  وي�ستوعب  �سيء،  كل  يتناول  الذي  بال�سمول 

وهيئته، وما تركه لختالف الأزمنة والأمكنة تبا�سره النف�ص الإن�سانية لت�سع 

عليه ب�سماتها املوؤمنة وت�سوق به احلياة اإىل الهدف الذي ت�ساء.

بع�ص النا�ص اإذا ذكرت النقود، ذكر الدينار والدرهم اأو الدولر واجلنيه، 

واإذا ذكر الدين ذكر ال�سالة وال�سيام، وما يدري �سيًئا عما وراءهما.

واقت�سار التدين على نوعني اأو اأكرث من الطاعات املاأثورة اإزراء بحقيقة 

يجري  رحبة  م�ساحات  ال�سيطان  واإعطاء  واآثاره،  لر�سالته  وطم�ص  الدين، 

فيها كيف ي�ساء..

�سبحانه  اهلل  اأن  فراأيت  باأولها،  اآخرها  وربطت  الق�س�ص،  �سورة  تلوُت 

فرعون  ق�ستي  يف  القت�سادي  والطغيان  ال�سيا�سي  ال�ستبداد  اأحوال  �سرح 

وق���ارون، ثم �س���اق هذا الق���انون احل�س���اري ال�س��ارم {

{                                     

�ص:83(. )الَق�سَ        

اإنه بعد ع�سر �سفحات من ال�سرد التاريخي احلافل قرر هذه اخلال�سة؛ 

اأن ال�ستعالء والف�ساد ي�ستحيل اأن ياأتَيا بخري، كل فرد مزهو بنف�سه فو�سوي 

يف �سلوكه، �سائب يف اإدارته، ظامل لغريه، نا�ٍص لربه ل بد اأن يجني الويل من 

هذه اخلالل.

اإن عنا�سر العدل ال�سيا�سي والجتماعي من �سميم الأعمال ال�ساحلة، 

ولن ينزل الوحي ليعلم املدير كيف يدير، اأو املدر�ص كيف يعلِّم، اأو ال�سانع 

كيف يبدع، اأو ال�سائق كيف يحرتم الطريق، فذلك كله تهتدي اإليه الفطرة 
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والعمل  الإميان  اقرتن  ثم  ومن  الطبيعي،  بالذكاء  اإليه  وتندفع  املوؤمنة، 

ال�سالح..

هذا العمل ال�سالح تنداح دائرته لت�سمل الدنيا كلها، وحرية احلركة فيه 

قال  عندما  قالبها  ال�سارع  د  جمَّ التي  املاأثورات  اإل  منه  ت�ستثني  ما  مطلقة 

مثال: »�سلُّوا كما راأيتموين اأ�سلي«.

وهذه املاأثورات القولية والعملية قليلة، ووقتها حمدود.. اأما بقية الأعمال 

ال�ساحلة فال تكاد حت�سر، اإنها احلياة كلها، وح�سب امل�سلم يف �سرح موقفه 

منها اأن يتدبر الآية الكرمية {

ْنَعام: 162(.
َ
     } )الأ

بثمرتها  يطيح  ما  املقررة  العبادات  يعرتي  فقد  مهم؛  ملحظ  وهناك 

ويبطل جدواها، وذلك عندما تتحول اإىل عادات بدنية ُتوؤدى خالل غيبوبة 

عقلية، واحلق اأنه ل خري يف قراءة بال وعي، ول يف ركوع بال خ�سوع.

ومع اأن ال�سالة عمل من قمم ال�سرف الإن�ساين فاإنها اآخر ما ينحل من 

عرى الإ�سالم، وال�سبب هو هبوطها عن درجة مناجاة اهلل اإىل اأقوال واأفعال 

ميتة ل توؤكد يقيًنا ول توؤ�س�ص خلًقا.

وعندما تنحط العبادات اإىل هذا امل�ستوى فاإن اأعمال بدنية اأخرى ت�ستد 

اهلل،  عند  اأرجح  تكون  الق�سد  ح�سن  فيها  ويتاألق  الإخال�ص  حرارة  فيها 

واأجدى على احلياة من هذه العبادات العليلة.

واأكره اأن اأوزان بني عبادات معتلة وعادات رفيعة؛ لأن الع�سر الذي نحيا 

فيه واهي ال�سلة باهلل، وما اأي�سر اأن يزهد مغرور يف تنفيذ اأوامر اهلل بدعوى 

اأنه يقوم باأعمال �ساحلة اأخرى. 

واإمنا اأَبْحُت لنف�سي اأن اأكتب ما كتبت زجًرا للموؤمنني الك�ساىل اأن ي�سيئوا 

اإىل الطاعات بجفافهم الروحي، وخوائهم العقلي، وحتويلهم معامل التقوى 
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يت�سبثوا  اأن  واأدهى من ذلك  اإذا جد اجلد..  الأ�سباح يختفي  اإىل عامل من 

ا اآخر. ببع�ص الأعمال ويهملوا بع�سً

اإنه لو ق�سى عمره قائما اإىل جوار الكعبة، ذاهال عما يتطلبه م�ستقبل 

الإ�سالم من جهاد علمي واقت�سادي وع�سكري، ما اأغناه ذلك �سيئا عند اهلل. 

اإن بناء امل�سانع يعدل بناء امل�ساجد!! فحرا�سة احلق كتعليمه، واإقامة �سياج 

حوله، اأيا كان هذا ال�سياج ل يقل عن العتناء بن�سو�سه.

امل�سلم مكلف باإ�سالح كل عمل، اأو عمل كل �سالح، وهذا الن�سطار املعيب 

يف ال�سلوك الب�سري مر�ص طراأ على اأمتنا من انحراف القرون؛ لأن تعاليم 

الإ�سالم {

                 } )النحل: 97(.

ل  ال�ساحلات  اأن  توهمها  عطب  من  الإن�سانية  النف�ص  اأ�ساب  ما  واأول 

تعدو ر�سوم العبادات املروية، فاإذا اأحرز املرء ن�سيبا منها واأراد املزيد كرر 

ال�سالة وكرر القراءة؛ لأنه ل يعرف �ساحلات غري ذلك.

وما دري اأن ميدان ال�ساحلات ي�ستوعب حركاته و�سكناته كلها، ويحولها 

اإىل قوى تدعم اخلري؛ لأن ال�سالح تغري نف�سي �سامل يفر�ص على �ساحبه 

حب الكم��ال والرغب�ة يف الإح�س��ان.. فه�و يتق�لب يف الدني���ا كم���ا و�س��ف اهلل 

{

            } )لقمان: 22(.

اإن ال�سلل الذي اأ�ساب اأيدي املوؤمنني يف �ساحات الإنتاج، وحجب عيونهم 

ول  منهم  ويوؤخذ  يجريون،  ول  عليهم  يجار  وجعلهم  الذكية،  املالحظة  عن 

الذين  اإن هذا كله حط قدرهم وقدر  ويتاأخرون..  يعطون، ويتقدم غريهم 

معهم.

وقد راأينا الوليات املتحدة الأمريكية تعلن الطوارئ لأنها توهمت الرو�ص 
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�سبقوها يف بع�ص اآفاق املعرفة، و�سرخت اأجهزتها الر�سمية وال�سعبية منذرة 

بالويل اإذا مل يقع تغيري عام. فهل اأعلنا حالة من حالت ال�ستنفار والتفزيع 

ا ل خيال طائفيا؟!. بعدما تدحرجنا اإىل العامل الثالث واقًعا مرًّ

التي  القيود  يقطعوا  مل  ذلك  زعموا  اأو  ا�ستيقظوا  الذين  اأن  والغريب 

دت املواهب، ومل ي�سخ�سوا العلل التي اأعجزت الأمة، بل �سلكوا طرائق  جمَّ

هازلة: فمنهم من تخ�س�ص يف حماربة الفقه املذهبي يف الو�سوء وال�سالة، 

عن  ذهل  من  ومنهم  والأ�ساعرة،  اجلهمية  على  احلرب  جدد  من  ومنهم 

اأ�سول احلكم وقواعد ال�سيا�سة الرا�سدة وتخ�س�ص يف طلب بع�ص الأحكام 

الفرعية، ومنهم من عاد اإىل الت�سوف غارقا يف وحدة الوجود، ومنهم ... 

اإلخ.

والأمر يحتاج اإىل فهم �ساف �سادق ملا يتطلبه الإ�سالم يف امليادين التي 

انهزم فيها امل�سلمون روحيا وح�ساريا، وكيف نلحق من �سبقنا، ونربو عليه 

مبا لدينا... ولنبداأ مبيدان العلم بعد هذا التمهيد الطويل... فاإن اأنكى ما 

اأ�سابنا جاءنا من اجلهل الكثيف ب�سئون الدنيا والدين، اأو بحقائق الأر�ص 

وال�سماء.
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 ملاذا جفت ينابيع

هذا العلم؟
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هذه طرفة جديرة بالت�سجيل والتاأمل نقدمها بني يدي بحثنا!   

الب�سريات  اأو  ال�سوء  علم  يدر�ص  كان  فرن�سي  اأ�ستاذ  تون�ص  جامعة  يف 

بقانون  الإعجاب  كل  الأ�ستاذ معجًبا  وكان  القدمية،  ثقافتنا  ي�سمى يف  كما 

»الهازان« الذي اكت�سفه اأحد علماء الع�سور الو�سطى و�سبق به �سبقا بعيدا، 

وفتح به فتحا جديدا..

اأظنه من كبار العلماء  َمِن »الهازان« هذا؟ فقال:  و�ساأله الطالب: لكن 

الأ�سبان!.

الطرفة–  نقلنا هذه  الرتكي -وعنه  ب�سري  الدكتور  اإىل  الطالب  وذهب 

فاأجاب الرجل وهو ده�ص: »الهازان« هذا هو احل�سن بن الهيثم العامل العربي 

امل�سلم ال�سهري، وهو را�سخ يف علم الب�سريات، وله نظرات ي�سارع بها اأعظم 

علماء ع�سرنا، ول تقل مكانته عن اآن�ستني واأمثاله؛ لأن العامل ما زال ينهل 

من ك�سوفه واأحكامه، وقد يبقى العامل معتمدا عليه األف �سنة اأخرى.. وهو 

ب�سري:  الدكتور  قال  الأزهر..  اجلامع  يف  در�سوا  الذين  الأ�ساتذة  اأول  من 

الهيثم هو �ساحبهما  اإىل ديكارت فح�سن بن  املن�سوبان  ال�سوء  واأما قانون 

ووا�سعهما قبل ديكارت ب�ستة قرون، وكتابه علم املناظري ل يزال مرجعا يف 

مو�سوعه.

بكلمة،  ينطق  فلم  الإجابة  بهذه  الفرن�سي  الأ�ستاذ  اإىل  الطالب  وذهب 

وكل ما حدث منه اأنه اأ�سرب اإ�سرابا تاما عن الإ�سارة من قريب اأو من بعيد 

اإىل »قانون الهازان هذا«، فما ذكره بخري ول �سر..

وظاهر اأن الأ�ستاذ قد بوغت بعظمة عامل م�سلم وهو ميقت الإ�سالم من 

الأعماق فالذ بال�سمت، وطوى الق�سة كلها..

واأت�ساءل  اللوم،  بعد  اللوم  اأوجه  واإىل قومي  نف�سي  اإىل  اأنني عدت  على 

بغيظ: فما مكانة احل�سن بن الهيثم يف تاريخنا؟ وما مكانة غريه من علماء 

احلياة والكون كجابر بن حيان واخلوارزمي؟.
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اإننا قبل اأعداءنا كنا اأ�سرع اإىل اإهالة الرتاب عليهم، رمبا ظفر بال�سهرة 

العلم فهم  الرا�سخون يف  اأما  اأبو نوا�ص قدميا وعبد احلليم حافظ حديثا، 

على  جاءوها  كما  احلياة  من  وين�سحبون  اجلدران،  جوانب  اإىل  ي�سريون 

ا�ستحياء، اأو يف ا�ستخفاء..

ولنرتك الآن اأنواع العلوم التي ان�سغل امل�سلمون بها، والتي ظنوها لالأ�سف 

هي العلم اجلدير بالتح�سيل والتفرغ، ولننظر: ماذا ك�سبنا من قلة الدراية 

ا�ستقرت  واأين  وغريها؟  وال�سناعية  والكونية  والريا�سية  املادية  بالعلوم 

عدة  ا�ستغرقت  الرتفية  والق�سايا  النظرية  العلوم  يف  رحلة  بعد  النوى  بنا 

قرون؟.

الإ�سالمية،  »موريتانيا«  عا�سمة  اإىل  رحلتي  خرب  اآخر  مكان  يف  ذكرت 

وكيف اأن بعثة �سينية �سيوعية هي التي اكت�سفت املياه اجلوفية التي تغذيها 

الآن! نا�ص ياأتون من اآخر الدنيا �سرقا اإىل �ساطئ الأطل�سي غربا لهم خربة يف 

علم املياه تتيح للعطا�سى اأن يرتووا وهم يف بيوتهم، واأن يرتفقوا كيف �ساءوا 

بال�سائل القريب البعيد، ترى اأين كنا وماذا ن�سنع؟!. وما يقال يف املاء يقال 

يف النفط، ويقال يف كل املواد املدفونة حتت الرثى اأو املهملة فوقه.

األي�ست هذه كلها مما يدخل يف نطاق التوجيه القراآين {

                  }؟ )الأعراف: 185(

األي�ست هذه �سيئا ينظر فيه، وتلتم�ص احلكمة من وجوده، وتدرك عظمة 

اهلل من خلقه؟ ملاذا يكون ب�سر الآخرين اإليها حديدا وب�سرنا اإليها بليدا؟! 

وما ثمرة ذلك التوقف الأخرق؟.

الكون،  بدرا�سة  مربوطني  حقوقه  على  واحلفاظ  معرفته  جعل  اهلل  اإن 

فهل  لغرينا،  ذيول  كنا  اأو  الدرا�سة،  هذه  كنا خفافا يف  فاإذا  فيه،  والتمكن 

نحن بهذه احلقيقة عارفون باهلل، قادرون على �سيانة حرماته؟.
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يقول اهلل عن النا�ص: {

      } )التََّغابن: 2( فاأي تناق�ص مذهل اإذا م�سي الكافرون 

ويجيدون  اأ�سرارها  ويعرفون  اأغوارها  ي�سربون  وهم  اهلل  خملوقات  بني 

يفقهون حديثا  يكادون  املخلوقات ل  املوؤمنون بني هذه  وم�سي  ا�ستخدامها، 

طمع  بدا  فاإذا  والتواكل،  احلوقلة  هو  يجيدونه  ما  كل  �سنعا؟  يح�سنون  اأو 

�سخ�سي طاروا اإليه ب�سرعة الربق..

ويقول اهلل يف اآياته الدالة عليه، املتجدد منها واملوجود الآن {

لت: 53(.. فت�ساأل         } )ُف�سِّ

الألباب  اأويل  اإن  الالحقة،  الآيات  راأى  ثم  ال�سابقة  الآيات  راأى  الذي  من 

ير�سدون الزمان ويعرفون ما يكون وما كان، وتتحرك اأفكارهم واأحكامهم 

مع اختالف الليل والنهار..

وقد رمقت باأ�سى �سدنة الإحلاد و�سدنة ال�سرك وملحت ن�ساطهم الذهني 

اإىل قومي فجف حلقي وخر�ص �سوتي:  الف�ساء، ثم عدت  والبدين يف غزو 

اأين هذه العلوم بيننا، وما الذي اأبعدها عنا؟!.

تذهب  فلماذا  بحقوقه،  وتب�سري  باهلل  تعريف  الدين  البع�ص:  يقول  قد 

بنا بعيًدا؟ واجلواب ال�سريع: اأن القراآن ملا عرفنا باهلل عر�ص علينا ملكوته، 

اأن نعرف  اأن اأح�سن تعريف بعظمة اهلل  اأر�سه و�سمائه. والواقع  ولفتنا اإىل 

العامل الذي اأقامنا اهلل فيه، وجعل ر�سالتنا يف نطاقه.

قراأت اأن املخ الب�سري يزن كيلو جرامًا وربعا، واأن به ع�سرة مليارات من 

اخلاليا، لكل خلية غذاوؤها وبقاوؤها واأجزاوؤها ومناوؤها اأو فناوؤها، قلت: ويف 

واإمداد كل  اإيجاد  القائم على  َمِن  الب�سر!  مليارات من  نحو خم�سة  الأر�ص 

خلية من هذه اخلاليا، وتوجيهها لتوؤدي وظيفتها الدقيقة، من؟ وهتفت: 

{                              {

ْعَلى:3-1(. 
َ
         )الأ
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اأو حيوان  اإن�سان  األف �سعرة تنمو على ب�سرة  اإن �سعرة واحدة من مائة 

الأر�ص بني  اإليها كل �سجرة تنبت على ظهر  تفتقر  التي  العناية  اإىل  تفتقر 

خط ال�ستواء والقطبني..

ول اأفي�ص يف حديث اأنا فيه قا�سر، فقيام الأ�سياء بربها ما ندري منه اإل 

قطرة من بحر، واأظن ما و�سل اإليه العلم يف ن�سف القرن الأخري ي�ساوي اأو 

يربو على كل ما حققه العلم يف القرون الأوىل.

وامل�سلمون  والبحث..  للك�سف  العلماء  اختاره  الذي  املنهج  هو  واملهم 

الأوائل عرفوا ثالثة مناهج، ذهب اأجداها واأدناها اإىل املنطق القراآين وبقي 

اثنان خريهما قليل وعناوؤهما ثقيل، ولهما بالقراآن الكرمي عالقة ما، واإن 

كانت عالقة يطول فيها الأخذ والرد.

يف  واخلوارزمي  الب�سريات  يف  الهيثم  ابن  �سلكه  الذي  املنهج  ذهب 

منهج  وبقي  ال�سليمة،  الفطر  اأ�سحاب  الرواد  من  وغريهما  الريا�سيات، 

احت�سنه علماء الكالم، واآخر احت�سنه علماء الت�سوف، وكالهما له اأن�ساره 

وثماره، وما نحب اجلور ول املغالة ول انتقا�ص الكبار، وما نحب اإل اإن�ساف 

ديننا وتربئته من عيوب هو منها بريء..

اأنا ممن يرون اأن ابن �سينا الطبيب اأذكى من ابن �سينا الفيل�سوف، وقد 

فل�سفته؟  من  نحن  اأفدنا  فماذا  قرون،  ثالثة  خالل  بطبه  الأوربيون  انتفع 

ت�سلية ذهنية ذكية عقيمة!!. 

واأنا ممن يرون اأن الفارابي املو�سيقي اأذكي من الفارابي املعلم الثاين! 

العقول  خرافة  اأما  الوقت،  بع�ص  للنا�ص  م�سعدة  ال�سجية  اأحلانه  تكون  قد 

والأفالك التي اأعجب بها مع ما اأعجب من فل�سفة اليونان فهراء ما كان يليق 

بالعقل الإ�سالمي اأن يتورط فيه، اأو يقف باإزائه.

اإن العقل الإ�سالمي لو التزم اخلط القراآين امل�سغول باملالحظة والتجارب 

اآفاق الأر�ص وال�سماء لكان له �ساأن  اب يف  املهتم بالتنقيب واحلقائق، اجَلوَّ
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اآخر، ولقدم جندات �سادقة مثمرة للمنهج العلمي الكوين الباحث يف املادة 

ل فيما وراءها.

ونظرة �سريعة اإىل املنهج العاطفي ال�سويف الذي اأيده الغزايل بحرارة 

وم�ست فيه جماهري امل�سلمني باإخال�ص، بيد اأين -قبل اإلغاء هذه النظرة-

اأريد توكيد حقيقة جليلة: اأن العلم باهلل اأ�سرف األوان العلوم، واأن املعارف 

الأخرى اإن مل تكن و�سيلة اإليه فال خري فيها..

اإن املرء يفقد قيمته الأدبية واملادية يوم يكون نابغة يف فن ما اأو يف الفنون 

كلها، ثم هو باهلل جاهل وعليه جريء... 

اأ�سابعهم على زناد التفجري الذري، وينذرون  والعباقرة الذين ي�سعون 

باإهالك الألوف املوؤلفة لغر�ص خ�سي�ص لي�سوا اإل قطعانا من الذئاب الكا�سرة 

اأهانوا العلم ومل يكرمهم العلم!!

نحن نحرتم علوم الكون واحلياة، ونرى اأنف�سنا – با�سم اهلل – مطالبني 

بافتتاح مغاليقها والتربيز فيها، وذلك كله نابع من اإعزازنا لربنا، وحفاوتنا 

هذه  بغري  الكون  يدر�ص  والذي  ون�ستنتج.  نفكر  اأن  لطلبه  وتلبيتنا  ب�سنعه، 

النية كالذي يدر�ص ق�سرا م�سيدا لي�سرقه، اأو �سيارة جميلة ليفر بها.

التاأمل  على  القائم  ال�سويف  املنهج  اإىل  اأعود  احلقيقة  هذه  توكيد  بعد 

لأ�سمائه  ذكر  اإىل  باهلل  العالقة  وحتويل  الذاتي،  وال�ستغراق  الباطني، 

ت القلب واأ�سرقت  ى بالألوف املوؤلفة، فاإذا �سكت الل�سان تلفَّ احل�سنى يح�سَ

الب�سرية.

باأن  اأجزم  بل  الر�سول،  اأفدناه من كتاب اهلل و�سنة  النهج ما  لي�ص هذا 

العزلة الفكرية عن الكون انحراف عن اخلط الإ�سالمي، وفرار من تكاليف 

اليقظة الذهنية التي فر�سها علينا القراآن، بل قد تكون طريق العجز عن 

مقاومة الباطل وموؤازرة احلق.. 
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ثم اإين اأرتاب يف اأن ترداد الألفاظ املفردة اأو الكلمات املركبة يورث علما 

عظيًما اأو يرفع �ساحبه اإىل م�ستوى عاٍل من �سهود املجد الإلهي، وقد يكون 

هذا الأثر اجلليل عقب قراءة كتاب يف الطب اأو يف الفلك اأو يف اأي اأفق من 

اآفاق الكون الكبري.

واملراقبون  وجوده،  لأنوار  ال�سائمون  باهلل،  اخلرباء  هم  العلم  اأويل  اإن 

لقيامه على خلقه.

واأبو حامد الغزايل له �سهم كبري يف الدرا�سات الطبيعية واملادية، وقد 

و�سف عجائب اخللق و�سَف رجٍل مطلع، بل اإن و�سفه للعني الب�سرية يقرتب 

من العلم احلديث، ولعل ذلك هو الذي اأعانه يف خلوته اأو اآن�سه يف عزلته..

يحمي  اأن  وي�ستحيل  اأحد،  نهج  يتقدمه  ل  القراآن  فنهج  حال  اأية  وعلى 

اهلل  اآيات  يف  تفقهوا  اإذا  اإل  بربهم  اإميانهم  ين�سج  واأن  دينهم،  امل�سلمون 

العيانية والبيانية جميعا، وازدهرت لهم ح�سارة مدنية وع�سكرية تغلب ول 

تغلب وتقود ول ُتقاد.

هل لنا ن�سيب من العلم نقطع به هذا امل�سوار الطويل؟ تلفتُّ حويل ثم 

اأطرقت واجما! اإن الن�سيب الذي لدينا هو ما يرميه خ�سومنا اإلينا، فنحن 

على ف�سولهم العلمية نعي�ص!.

اإىل  ا�ستطعنا  فما  النا�ص،  عرف  الذي  النحو  على  �سيناء  ا�ستعدنا  لقد 

الآن اأن نبني قرية مثل »ياميت« ت�ستنبت البقول والورود يف الهواء وت�سدر 

نتاجها اإىل اأوربا، والعلم الذي فقدناه هو الذي فقده اجلزائريون ملا هبطت 

الذين  ال�سودانيون  فقده  الذي  وهو  ال�ستقالل،  بعد  احلبوب  حما�سيل 

يجوعون فوق اأخ�سب اأر�ص، وهو الذي فقده امل�سلمون على التعميم ملا م�سوا 

حتت ال�سم�ص وعلى اأب�سارهم غ�ساوة.

األ ي�سحك ال�سيطان طويال عندما يرى جهاًزا علميًّا �سخما عند املالحدة 

الذين يرف�سون عقيدة الألوهية، وجهازا علميا �سخما عند امل�سركني الذين 
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اإل علما  اأر�ص الإ�سالم مل ير  الآلهة مثنى وثالث ورباع! فاإذا جاء  يجعلون 

م�ستورًدا من هنا ومن هناك، لأنه ل منابع له يف اأر�سه!!.

ل  منقول  العلم  هذا  يظل  اأن  على  والأمريكيون  الأوربيون  حر�ص  وقد 

معقول، جملوبا ل اأ�سيال، م�سرتى ل مكت�سبا حتى نظل فقراء اإليهم اأبدا، ما 

ن�ستطيع من قيودهم فكاكا..

يقول الدكتور ب�سري الرتكي: »يف العهود الأوىل لالإ�سالم اأقام امل�سلمون 

�سناعات جديدة عديدة يف ميادين �ستى، فبعد اأن اأخذوا كل ما و�سلت اإليه 

احل�سارات ال�سابقة اأبدعوا من جهودهم ما اأربى عليها، و�سهروا ذلك يف 

العامل  �سملت  التي  الإ�سالمية  لليقظة  مكينة  دعامة  كانت  متطورة  �سناعة 

اأجمع، بل كانت طورا عظيما يف الرتقاء العاملي..

ثم �سرعان ما تدهورت هذه ال�سناعة الإ�سالمية، و�سارت اأثرا بعد عني، 

ورمبا راأى النا�ص بقايا منها يف ال�سناعات التقليدية التي يراها ال�سائحون 

الأجانب.

ال�سناعات  كل  الأخرية  الع�سور  يف  لنف�سه  احتكر  فقد  الغرب  اأما 

فقد  الكبرية  ال�سناعات  اأما  لال�ستهالك!  املوجهة  والتحويلية  التجميعية 

اأحكم قب�سته عليها واحتفظ باأ�سولها لديه؛ اإنه يبيع املحرك مثال ول يبيع 

كيفية �سنعه، ول اأ�سرار تكوينه وحفظه واإدارته، ومن ثم يبقى امل�سيطر على 

�سوق املحركات، يبيع فيها قطع الغيار وو�سائل ال�سيانة وخمتلف اخلدمات، 

وهذا كله يف جميع امليادين املدنية والع�سكرية!.

اأي اأننا نركب �سيارة اأنتجها هو، ويظل ارتفاقنا بها ما بقي ير�سل قطع 

الغيار وي�سمن و�سائل ال�سيانة.. وكذلك قد نتقاتل يف دبابة اأو طائرة من 

�سنعه، لكن قدرتنا على القتال مرهونة بتعهده اأن ميدنا..!!.

ال�سلكية  وال�ستقبال،  الإر�س��ال  اأجهزة  كل  ترى  الإع����الم  مي�����دان  ويف 

والال�سلكية واملوا�سالت، وتخزين املعلومات وا�ستخدامها والآلت احلا�سبة... 
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اإلخ، كل ذلك حكر للغرب وحده، وتاأخذ منه بقدر ما ياأذن، فاإذا طردك عن 

بابه بقيت �سفر اليدين..

اأين ال�سحوة الإ�سالمية يف مظاهر هذا العوز؟ اأين العلم الذي ي�سعفنا 

اأين العلم الذي ي�سون عقائدنا واآدابنا ويجعل  ويقيم لنا �سناعة م�ستقلة؟ 

يدنا العليا؟ اأين العلم الذي يحكم عالقتنا بكتابنا وينقلنا اإىل جوه املمدود 

بني الأر�ص وال�سماء؟ اأين العلم الذي يقدرنا على اأن نثري الأر�ص ونعمرها 

كما اأثارها وعمرها غرينا، بل اأكرث منه؟

اإن العلم الذي يوحي به الدين عند جمهور امل�سلمني �سيء اآخر قريب من 

املوت وال�ست�سالم وال�سياع، وذلك هو ذل الأبد!.

وليتاأمل القارئ امل�سلم يف هذه الق�سة التي حتوي ما وقع بني الوليات 

املتحدة واليابان عقب انهزام الأخرية يف احلرب العاملية الثانية، لقد قرر 

الأمريكيون اأن ي�سعوا اأيديهم على اخلربة اليابانية يف عامل الإلكرتونيات، 

واأن يوجهوا الن�ساط الياباين اإىل اإنتاج اأجهزة الإعالم ال�سمعية والب�سرية 

لتباع باأرخ�ص الأ�سعار على حني ي�ستبقون الأجهزة الدقيقة الأخرى، واخلربة 

العميقة بها حكًرا عليهم وحدهم، كاأجهزة الرادار واحلا�سبات الإلكرتونية 

والكمبيوتر، وما ل نعلم من اأدوات ع�سكرية!.

غري اأن العلماء اليابانيني فطنوا اإىل اخلطة ال�ستعمارية املاكرة، وقرروا 

نقل هذه ال�سناعة الرفيعة من طور ال�ستهالك العادي اإىل طور اآخر اأرقى 

واأذكى، واأن يحكموا قب�ستهم القومية على جملة هذه العلوم..

دون  الهائلة  الع�سكرية  الهزمية  تعقها  ومل  اليابانية،  امل�سيئة  وجنحت 

النطالق اإىل الغاية املن�سودة، واأم�ست اليابان البالد الإلكرتونية الأوىل يف 

العامل كله.

كانت  الذي  فايل«  »�سليكون  الأمريكي  الإلكرتوين  املركز  اأن  والعجب 

الوليات املتحدة تريده مهد هذه ال�سناعة للقرن احلادي والع�سرين اأ�سحى 
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متخلفا عن املوؤ�س�سات اليابانية املعا�سرة. لقد �سبق اليابانيون �سبقا بعيدا، 

واعرتف لهم نظراوؤهم واأعدائهم بالتفوق؛ ذلك لأنهم ثابروا و�سابروا حتى 

حققوا ما �ساءوا!.

هل حت�سب اأن الذكاء الياباين وحده وراء هذا النجاح الرائع؟ كال! اإن 

العون  نعم  كان  وعر�سها  البالد  طول  يف  والجتماعي  النف�سي  ال�ستقرار 

ال�سعب ج�سد  اأو كاأن  ال�سعب،  يف ذلك امل�سمار؛ كاأن احلكومة ج�سد روحه 

روحه احلكومة، ل ان�سطار يف عزم ول اختالف على هدف ول حتاقد على 

من�سب!.

فقد  الإ�سالمي  العامل  يف  اليابانية  ال�سحوة  عا�سرت  التي  اليقظة  اأما 

تبددت قواها يف ال�سراع الداخلي، وذهبت جهود هائلة يف الدفاع والهجوم 

نظاما  تريد  كانت  كثرية  حكومات  اإن  اإذ  والإنكار؛  والإقرار  والرد  والأخذ 

من  وجلة  ال�سعوب  وكانت  الإ�سالمي،  الفكر  ا�ستدامة  وترف�ص  علمانيا، 

هذه الطالئع املتمردة على عقائدها وتقاليدها، ووقعت الأمة امل�سكينة بني 

واجلد  باخلرافة  الوحي  يخلطون  واإ�سالميني  الإ�سالم،  ميقتون  »كماليني« 

اأو  منفعة  تفلح يف جلب  اأن  فهيهات  بينها  الأمة  باأ�ص  يقع  وعندما  بالهزل، 

دفع م�سرة.

قدراتهم  ووجهوا  به–  ما  –على  دينهم  يخا�سموا  مل  اليابانيني  اإن 

منهم  ا�ستمكنت  فقد  امل�سلمون  اأما  فك�سبوها.  احلياة،  معركة  لك�سب  كلها 

اأفكارهم وم�سالكهم قد  الد�سائ�ص ال�سليبية وال�سهيونية، وكان التدين يف 

ابتلي بالعفن، فغ�سيهم من العدو ما غ�سيهم!.

الإذاعات  لأن  ال�سطور؛  هذي  اأخط  واأنا  بالقهر  اأ�سعر  اأن  اهلل  وي�ساء 

املحلية والعاملية تنقل اإىل ما يقع الآن قريبا مني يف تون�ص، اإن الذي وقع مل 

يخطر ببال وكان �سداه لذعا موجعا..

لقد ا�ستطاع اليهود اجلاثمون على �سدر فل�سطني اأن ير�سلوا من مكان 
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احتاللهم ثلة من الطائرات املقاتلة، قطعت اآلف الأميال يف اجلو، واأمدت 

مقر  على  تعرفت  تون�ص  بلغت  اإذا  حتى  ال�سماء،  يف  �سابحة  وهي  بالوقود 

هيئة التحرير الفل�سطينية و�سط اآلف البيوت، ثم �سرعت ترجمه وما حوله 

بالقذائف حتى اأحالته اأنقا�سا!!.

فل�سطني  اإىل  اأدراجها  عادت  وجه  خري  على  ت�ساء  مبا  قامت  اأن  وبعد 

قاطعة اآلفا اأخرى من الأميال بعد نزهة لطيفة قتلت فيها نحو �سبعني عربيا 

وجرحت مثلهم، هذا كل ما حدث.

ومل اأ�سغل نف�سي ب�سماع التعليقات املاجنة والغثة من الأ�سدقاء والأعداء؛ 

فاإن عجزنا ل يحتاج اإىل عزاء، وقدرة خ�سمنا ل يغ�ص منها تهوين، واحتقار 

جمل�ص الأمن العاملي لق�سايانا ل ينجح فيه ت�سرت.

امل�سافات  واحلياة جعله يطوي  الكون  ر�سوخ عدونا يف علوم  اأن  وظاهر 

ال�سا�سعة، ويلطمنا كلما اأحب، اإن �سراوته بنا ك�سراوة ال�سائد الذي يطلق 

بندقيته على اأ�سراب الطري والأنعام لينال منها ما ي�ستهي!.

ون�سام  نقت�ّص،  فال  نظلم  للعجز،  مناذج  اجلهل  جعلنا  فقد  نحن  اأما 

فن�ستكني..

ول يقي���م عل����ى �سي���م يراد ب����ه       اإل الأذلن غري احلي والوتد!

هذا على اخل�سف مربوط برمته      وذاك ي�سق فال يرثي له اأحد!

هل نعود اإىل بنياننا احل�ساري لنعيد له ر�سوخه و�سموخه بالعلم احلق 

والدرا�سة النا�سرة؟.

والأحياء  وال�سيدلة  الطب  تكاد تكون خالية من علوم  العربية  لغتنا  اإن 

والإلكرتونيات  والآليات  الف�ساء،  وعلوم  والكيمياء  الهند�سة  فروع  واأغلب 

اأفبهذا الفراغ نحمي دنيانا ونحر�ص  وفنون القتال يف الرب والبحر واجلو.. 

اإمياننا ونرد اأعداءنا ون�سون حمانا؟!
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متخ�ست  فقد  الده�سة،  على  بعثني  خربا  لندن  اإذاعة  من  �سمعت 

النتخابات التي وقعت اأخريا يف ولية »اآثام« عن �سقوط احلكومة، وجميء 

حكومة اأخرى! احلكومة اجلديدة اأع�ساوؤها من طلبة اجلامعات!! واحلكومة 

عموم  يف  الأمور  يتوىل  الذي  الهندي  املوؤمتر  حزب  من  كانت  ذهبت  التي 

الهند.

ا�ستقرار  وعلى  النتخابات،  نزاهة  على  بداهة  يدل  حدث  وما 

اأن  على  نف�سه  الوقت  يف  يدل  ولكنه  الهندية،  القارة  يف  »الدميقراطية« 

اجلماهري تقرتف الغرائب! والأمر يحتاج اإىل �سرح ي�سري..

اإن هذه الولية جتاور »بنجالدي�ص« الإ�سالمية، ويفر اإليها با�ستمرار اأعداد 

من امل�سلمني الذين تطاردهم الفي�سانات والعوا�سف واأنواع امل�سائب..

يهجم  حتى  مرتزقا  لهم  ويجدون  ي�ستقرون  املنكوبون  هوؤلء  يكاد  وما 

عليهم اأهل الولية الأ�سليون ويديرون عليهم رحى املوت، فاإذا املذابح تفتك 

بال�سيوخ والأطفال، ومتالأ البيوت بالثكل واليتم..

اإىل  عادوا  هنوًدا  الالجئني  اأولئك  اعتبار  الولية حتاول  وكانت حكومة 

بالدهم، وتبذل بع�ص اجلهد لتخفيف اأحزانهم، بيد اأن اجلماهري احلانقة 

على امل�سلمني رف�ست هذا املنطق واأبت اإل الفتك بهم و�سن حرب ا�ستئ�سال 

عليهم..

احلق اأن ال�ستعمار ال�سليبي الذي ا�ستقر يف الهند عدة قرون جنح يف 

زرع البغ�ساء لالإ�سالم واأهله، وجعل القومية الهندية تنظر اإىل الإ�سالم على 

اأنه دين فاحت غريب.. 

التوحيد،  عقيدة  على  الوثنية  كفة  ترجيح  يف  الإجنليز  ا�ستمات  وقد 

الأخري  تاريخهم  يف  امل�سلمني  اأ�ساب  الذي  الفكري  ال�سمحالل  وا�ستغلوا 

فقد  الهند  تق�سيم  وعند  الكربى..  الهند  يف  الوطيدة  مكانتهم  فاأفقدهم 

امل�سلمون مليون قتيل على الأقل.



40

واإين  ال�سبان،  »اآثام« حكومة من الطالب  انتخبت اجلماهري يف  واليوم 

اأ�سع راأ�سي بني يدي اأفكر فيما تاأتي به الأيام، وما قد يجد من مذابح جتتاح 

بقية البائ�سني دون عائق!.

على اأنه يبقى ال�سوؤال الذي ل بد منه: ملاذا ل ي�سلح امل�سلمون اأحوالهم يف 

بنجالدي�ص وي�ستغنون عن الرحالت امل�سئومة اإىل اأر�ص املذابح وال�سغائن؟ 

ملاذا ل يتغلبون على العوا�سف والأنواء كما تغلب عليها غريهم؟ اإن اهلل �سخر 

الرب  من  اآدم  بني  مكن  اهلل  اإن  لالأر�ص!  الب�سر  ي�سخر  ومل  للب�سر،  الأر�ص 

والبحر ومل ميكن الرب والبحر من بني اآدم! اإننا ن�سينا ر�سالتنا من حيث اإننا 

م�سلمون، ون�سينا مكانتنا من حيث اإننا ب�سر متميزون على �ستى الأحياء.

ما هذا التحجر الفكري، والعجز الإن�ساين؟ ملاذا ل نبني �سدودا تنك�سر 

عندها الأمواج، وتزدهر الأر�ص وراءها باأنواع الزرع؟ هكذا فعل غرينا فما 

الذي يغل اأيدينا؟!.

حتت  ال�سادقة  النفي�سة  الكلمات  هذه  املجذوب  حممد  الأ�ستاذ  كتب 

عنوان »اأما ملاآ�سي بنجالدي�ص اآخر؟ « يقول: من غرائب التفاق اأن اأ�ستمع يف 

يوم واحد اإىل هذين اخلربين:

على  فق�سى  بنجالدي�ص  على  الأعا�سري  وهبوب  البحر  مد  تعاون  لقد 

الآلف من �سكانها..

يف �سجون بريطانية جمموعة من املجرمني �ساقوا باأوقاتهم، فراأوا اأن 

اأر�سا  فاأحالوه  البحر  �ساطئ  بردم جانب من  فقاموا  نافع،  بعمل  ي�سغلوها 

�ساحلة للزراعة بلغت م�ساحة غري ي�سرية، وهم الآن يطالبون امل�سوؤولني باأن 

يق�سموا هذه الأر�ص بينهم ليتخذوا منها و�سيلة اإىل العمل اجلاد وال�ستقرار 

الذي يغري تاريخهم..

ووجدتني اأطرق باإزاء هذين اخلربين مفكرا متاأمال، وقد �سدين اإليهما 

معا ما تراءى يل من ال�سلة بينهما؛ ففي بنجالدي�ص الفقرية املهددة دائما 



41

واأبدا بكارثة املد الذي يغتال م�ساكن النا�ص، ويجرف املئات والآلف منهم 

بني احلني واحلني، تكاد تنح�سر امل�سكلة يف �سيق الأر�ص التي �ساء اهلل اأن 

تكون اأكرث مناطق العامل اكتظاظا بال�سكان، ثم بانخفا�ص م�ستوى �سواطئها 

باملد  اأمواجه  تفاعلت  كلما  البحر  لغارات  معر�سة  يجعلها  الذي  احلد  اإىل 

ما  اإىل  للت�سلل  املنكوبون  هوؤلء  ي�سطر  الواقع  هذا  �سغط  وحتت  واجلزر. 

يجاورهم من اأرا�سي الهند، فيتلقاهم التع�سب الهندو�سي باأ�سناف الفواجع 

التي لي�ص اأقلها املوت باإحراقهم مع منازلهم.. ويف حني اأنهم يتوقعون هذا 

امل�سري احلتم ل يجدون مفرا من اللجوء اإىل ذلك اجلانب من الهند بعد اأن 

�سحت عليهم اأر�سهم بالقوت الذي مي�سك الرمق..

اأن �سهد  ومل يعد و�سع هوؤلء امل�سلمني املرزئني مما ميكن جتاهله بعد 

وي�سهد به كل الزائرين الذين ابتعثوا من دول اخلليج للتعليم يف بنجالدي�ص، 

هوؤلء  من  الواحد  اإن  وحتى  اجتهوا،  حيث  املت�سولني  تزاحم  يرون  حيث 

املحرومني ليعترب القر�ص الذي ي�سعه املح�سن يف يده غنيمة ل يحلم باأكرب 

منها..

اإن�ساين على  تبعث كل ذي ح�ص  اأن  اأن م�سكلة كهذه من حقها  وطبيعي 

يت�سورها  التي  نطاق احللول  كانت خارجة عن  اإذا  والت�ساوؤل عما  التفكري 

هذا  يف  اأبرزها  الذي  هو  و�سيا�سيا  عقليا  تخلفا  ثمة  اأن  اأو  الب�سري،  العقل 

الو�سع الذي يخيل للناظر اأنها فوق احللول ووراء كل اإمكانات الإ�سالح..

الذين  هوؤلء  البنجالدي�سيني،  اآلف  ماأ�ساة  بني  ال�سلة  كانت  هنا  ومن 

التهمهم البحر والأعا�سري، وبني عمل اأولئك الفتيان الذين وجدوا �سالتهم 

يف م�سارعة البحر، فما زالوا به حتى ا�ستطاعوا اأن يقتطعوا منه تلك البقعة 

النا�ص لقتفاء  اأنظار  الأمل يف حياة كرمية، ولفتت  اأبواب  التي فتحت لهم 

اأثرهم يف التعامل مع البحر لكت�ساب اأرا�ص جديدة ي�سيفونها اإىل وطنهم 

ويجدون فيها املجال الرحب لزيادة مكا�سبهم..



42

بعيد  فغري  الأوربيني،  اأولئك  اإىل  بالن�سبة  الغريب  بالأمر  هذا  يكن  ومل 

ذلك  مثل  اإىل  اأهلها  �سبقهم  وقد  املنخف�سة،  الأرا�سي  ذات  منهم هولندا 

منذ زمن بعيد، وما يربحون يك�سبون كل يوم احلديث اجلديد من الياب�سة، 

ينتزعونها من البحر ويقيمون عليها ال�سدود بوجهه، لتدفع غاراته وليو�سعوا 

بها من ثروتهم القت�سادية التي يغزون باإنتاجها اأنحاء العامل.

الذي  اجلهد  لهذا  رائعة  �سورا  بالهند  بومباي  �سواطئ  على  راأيت  وقد 

اأحال اأجزاء غري ي�سرية من البحر مناطق رفعت عليها مئات املباين، التي 

بينها ناطحات ال�سحاب.

ولنت�ساءل هنا: ملاذا عجزت طاقة امل�سلمني يف بنجالدي�ص عن التفكري 

بتغيري هذا الواقع الرهيب الذي يعي�سونه بني الفقر واملوت؟ هوؤلء امل�ساكني 

من  املوج  حركة  ت�ساعدت  كلما  للزوال  املهياأة  اجلزر  يف  يعي�سون  الذين 

من  الكافية  ال�سواتر  لإقامة  فتتعاون  العمل  حت�سن  اأيد  لهم  األي�ص  حولها.. 

احلجارة والرتاب حماية لأنف�سهم من هذه الهجمات التي قلما تنقطع عن 

م�ساورتهم ليل نهار؟!.

من  للماليني  األي�ص  الزحف..  لهذا  اأبدا  املعر�سة  ال�سواطئ  وهاتيك 

وبومباي  هولندا  به  تواجهه  ما  مبثل  مواجهته  على  القدرة  بع�ص  �سكانها 

اأخطار بحريهما؟!.

مباليني  تلم  الفواجع  هذه  اأت�سور  حني  لت�ستغرقني  احلرية  اأن  احلق 

املمكنة  بالتدابري  وجمابهتها  لها  لال�ستعداد  يتحركوا  اأن  دون  امل�سلمني 

املعقولة قبل فوات الأوان؟.

والروائح  الكدرة  الروائح  لديه  ت�ستوي  ال�سم  حا�سة  املرء  يفقد  عندما 

العطرة، ورمبا اأماته غاز خانق يتنف�سه وهو ل يدري. 

وامل�سلمون من ب�سعة قرون تنت�سر بينهم ثقافات مغ�سو�سة اأحدثت تغريات 

جوهرية يف �سورتهم الباطنة، وقطعتهم يف الأر�ص اأمًما، منهم ال�ساحلون 
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ومنهم دون ذلك.

بعد  يجيء  واإمنا  بغتة،  الأمم  به  ت�ساب  ل  والذهني  النف�سي  والتخلف 

اأمرا�ص تطول ول جتد من يح�سن مداواتها، ول اأزال اأح�ص اأثر هذه الأمرا�ص 

يعانيه  تخلف  اإنه  واحل�ساري،  وال�سناعي  والع�سكري  املدين  تخلفنا  وراء 

امل�سلمون يف اآ�سيا واأفريقيا على ال�سواء..

والذي يعنيني هو تربئة الإ�سالم من هذه التبعية، اإن الإ�سالم يهب لالأمم 

الك�سيحة اأقداما ت�سعى بها بل يعطيها اأجنحة تقدر بها على التحليق. 

واإنني لأرف�ص و�سف العقل الإ�سالمي الأول باخلرافة واخلمول، اإن هذا 

الو�سف يحط من قيمته! اإنه عقل يبحث عن احلكمة، ويح�ص على النطالق، 

ومي�سي باأتباعه اإىل ال�سدارة، ل بالدعوى ولكن باجلدارة.

واإذا كان هناك تبلد اأو تواكل اأو ا�سرتخاء فم�سدر ذلك اأو�ساع حاربها 

الإ�سالم فاجرتها اإليه جهلة اأغرار غ�ّسوا علومه وزوروا �سعائره، وما زالوا به 

حتى جعلوا اأمته دون غريها من الأمم.

اأريد اأن اأقول للذاهلني عن علوم احلياة: اإنكم ُتْفقدون الإ�سالَم احلياة 

بهذا الفكر ال�سقيم، وتعجزونه عن مقاومة اأعداء يبغون له الويل..

ل يزال الإن�سان هو العن�سر الأول للنجاح يف كل ميدان، والآلة جتيء يف 

املنزلة الثانية اإذا كنا يف �ساحة �سناعية، وكذلك ال�سالح يجيء يف املرتبة 

الثانية اإذا كنا يف �ساحة ع�سكرية..

والإن�سان امل�سلم مفتوح الب�سر والب�سرية كما علمه كتابه، مي�سي على 

الأر�ص مكينا ل مهينا، �سيًدا بني فجاجها ل عبدا، خمدوًما ل خادًما، ول�ست 

اأدري ما عرانا حتى �سرنا ناأكل من غرا�ص غرينا، ونلب�ص من ن�سيجه ون�ستورد 

ما يبدع!! ثم نقعد لنحول جمال�ص العلم اإىل جمال�ص جدل، ولنم�سغ ق�سايا 

ت�سر اأكرث مما تنفع.. فاإذا اأغري علينا �سرخنا نطلب ال�سالح، وهيهات اأن 
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يجيء لأنه من م�سانع املغريين، اأو ممن ميت اإليهم باأوثق ال�سالت!!.

اإن 30% من م�سلمي العامل يحيون يف القارة الهندية املرتامية الأطراف، 

وقد رمقت اأحوالهم الدينية واملدنية و�سعرت بالأ�سى؛ لأنها دون ما ينبغي، 

ال�سيوعية  تعتنق  وحولهم  بينهم  كثيفة  جماهري  اأن  بالقلق  �سعور  وزادين 

وت�سعى لفر�سها بو�سائل بارعة، فماذا اأعدوا للنجاة باأنف�سهم ور�سالتهم؟.

وتت�سابه ماآ�سي امل�سلمني يف اأقطار �ستى، والغريب اأن اأحد النا�ص قال يل: 

اإن الإ�سالم دين وافد على اأوربا، فعداوته تعتمد على اأ�سباب قومية! قلت له: 

اإن الإ�سالم والن�سرانية جميعا وافدان على اأوربا، وقد كان الرومان وثنيني، 

اإ�سباع  من  بد  ل  كان  فاإذا  وغربها،  اأوربا  ب�سرق  القاطنة  القبائل  وكذلك 

واأح�سب  الأ�سنام!  النا�ص  وليعبد  الأوىل،  الوثنية  فلتعد  الوطنية  النزعات 

ذلك اأحظى عند احلاقدين على الإ�سالم!!.
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ق�صية الأخالق عندنا
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اأننا ل منلك طائرات بعيدة املدى، واإىل  هل ترجع هزائمنا العامة اإىل 

ال�سناعي  عجزنا  اأن  يت�سور  النا�ص  بع�ص  الذرية؟  القنابل  ن�سنع  ل  اأننا 

الأ�سلحة  لو ملكت هذه  اأمتنا  واأن  تخلفنا هنا وهناك،  وراء  والع�سكري من 

�سادت وقادت!.

اأجهزتنا  يف  ع�سوي  ب�سلل  م�سابون  اأننا  والواقع  �سقيم،  فكر  هذا  اإن 

اخللقية وملكاتنا النف�سية يعوقنا عن احلراك ال�سحيح، واأن جمتمعنا ي�سبه 

اأحياًء انقطع عنها التيار الكهربائي فغرقت يف الظالم، ول بد من اإ�سالح 

اخللل الذي حدث كي ي�سطع التيار مرة اأخرى.

 وعالج الأعطاب ال�سديدة اأو اخلفيفة بالكالم البليغ اأو الن�سح املخل�ص 

اأ�س�سها  اإىل  الأو�ساع  اإعادة  ومن  اخللل،  اأ�سباب  اإزالة  من  بد  ل  يكفي!  ل 

ال�س�ليم�ة اإىل فط�رت�ه��ا الأوىل {

وم: 30(. } )الرُّ  

وقد راعني خالئق مقبوحة انت�سرت بني النا�ص دون مبالة، اأو مع اإغما�ص 

د وا�ستمرت مواقعة النا�ص لها حتى حولها الإلف اإىل جزء من احلياة  متعمَّ

العامة. ومن هنا راأينا ال�ستهانة بقيمة الكلمة، وراأينا قلة الكرتاث باإتقان 

على  القدرة  وراأينا  الثقيلة،  وامل�سئوليات  الأمانات  اإ�ساعة  وراأينا  العمل، 

واملنكر  منكرا  واملعروف  جهال..  والعلم  علما  اجلهل  وجعل  احلقائق،  قلب 

معروفا.

اإنك ل ت�ستطيع بناء  اأمر جلل،  اإن ق�سية الأخالق وما عراها من وهن 

ق�سر �ساهق دون دعائم واأعمدة و�سبكات من حديد، ول ت�ستطيع بناء اإن�سان 

كبري دون اأخالق مكينة وم�سالك ماأمونة، وجملة من اخلالل تورث الثقة..

وتاأمل يف قول اأبى متام:

وقد كان فوت املوت �سهال فرده   اإليه احلفاظ املّر واخللق الوعر!
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اإن �سمانات اخللق ال�سلب يف �سرية هذا البطل هي التي تعلو بها الأمم، 

الطواغيت،  وتنهار  العدو  اأمامها  ي�ستخذي  التي  وهى  الر�سالت،  وتنت�سر 

الوقت،  احرتام  دقيقا يف  النظام  مراعاة  �سارما يف  ترى جمتمعا  وعندما 

على  غيورا  الآخرين،  بحق  الإح�سا�ص  �سديد  اخلطاأ،  مواجهة  يف  �سريحا 

اإر�ساء اهلل على  موؤثرا  الطمع،  قليال عند  الفزع،  الأمة، كثريا عند  كرامة 

اإر�ساء النا�ص، عندما ترى هذه اخلالل تلتقي يف جمتمع ما، فثق اأنه ياأخذ 

طريقه �سعدا اإىل القمة.

وقد كان امل�سلمون الأوائل مناذج اأخالقية جت�سد فيها ال�سرف وال�سدق 

والطهر والتجرد، ولذلك ت�سدروا القافلة الب�سرية عن جدارة، ول غرو فقد 

كانوا �سنع الإن�سان الذي و�سفه اهلل بقوله: {                      } 

)القلم:4(، وكانوا ن�سح روحه العايل فم�ست وراءهم ال�سعوب تتعلم وتتاأ�سى.

اأما اليوم فنحن جنرى ونلهث وراء ال�سعوب الأخرى دون اأن ن�سل اإىل 

م�ستواها؛ لأن وزن الأخالق عندنا خفيف، وارتباطنا بها �سعيف.

والأخالق جمموعات متنوعة من الف�سائل والتقاليد حتيا بها الأمم كما 

حتيا الأج�سام باأجهزتها وغددها، فاإذا اعتلت هذه املجموعة وانفكت راأيت 

ما ل ي�سر يف م�سالك العامة واخلا�سة..

اأو يف  يف كثري من البالد الإ�سالمية راأيت الو�ساخة يف الطرق والبيوت 

وراأيت  والعربات،  الأ�سخا�ص  م�سري  يف  الفو�سى  وراأيت  والأبدان،  املالب�ص 

حول  النا�ص  دوران  وراأيت  والوجبات،  ال�سلع  تناول  يف  والتماوت  الإهمال 

ماآربهم الذاتية ون�سيانهم املبادئ اجلامعة واحلقوق العامة، وراأيت انت�سار 

اللغو والك�سل وفناء الأعمار يف ل �سيء!!

اأمر �سهل!  الآخرين  الأخبار، ويف و�سف  املواعيد، ويف رواية  الكذب يف 

وكذلك ا�ستق�ساء الإن�سان يف طلب ما يرى اأنه له، وا�ستهانة يف اأداء ما هو 

والعمل،  القول  يف  الرفق  وفقدان  اإمتامه،  على  قادر  هو  ما  ونق�سه  عليه، 



49

و�سيوع الق�سوة واملبالغة يف اخل�سام.

ثم حتوُّل الآداب اإىل ق�سور يطل من ورائها الرياء، بل اإن الرياء – وهو 

وهو  الجتماعية،  العالقات  امل�سيطر على  يكون  – يكاد  �سرك  الإ�سالم  يف 

الباعث الأول على البذخ يف الأحفال والولئم واملظاهر املفرو�سة يف الأفراح 

والأحزان..

الأ�سباب  اأن  بيد  وعلمية،  خلقية  اأ�سباب  اإىل  يرجع  قد  الإداري  العجز 

اخللقية عندنا اأ�سبق..

والف�سل الع�سكري قد يرجع اإىل اأ�سباب نف�سية وفنية و�سناعية، بيد اأن 

الأ�سباب النف�سية عند العرب اأظهر واأقوى..

ن�سر  كل  وراء  العرب  والقادة  العرب  ال�سا�سة  باأن  الألباب  اأولو  ويجزم 

اأحرزه بنو اإ�سرائيل خالل اأربعني �سنة..

بل اإن قادة اليهود �سرحوا باأن املكا�سب التي اأحرزوها جتاوزت الأحالم 

اإنها هدية من  لبلوغها!  احتالوا  ول  لها  واإنهم ما خططوا  و�سبقت اخليال! 

النحالل العربي ومن �سعف الأخالق، اإنها غنيمة باردة خل�سوم يح�سنون 

انتهاز الفر�ص!.

واأي فر�ص اأغلى من اأن يكون القائد العربي �سريع خمدرات وم�سكرات، 

واأن يكون الزعيم العربي قد و�سل اإىل من�سبه فوق تل من جماجم خ�سومه، 

ورفات بني جن�سه املدحورين اأمامه..

اإن هذه اأعظم فر�سة لقيام دولة اإ�سرائيل، لقد قامت يف الفراغ املتخلف 

من �سياع الأخالق لدينا وحتول امل�سلمني اإىل اأمم مقطعة، خربة الأفئدة، 

خملدة اإىل الأر�ص، جيا�سة الأهواء، باردة الأنفا�ص.

ما  ُيْجزون  ل�سوف  وامل�سركني  املالحدة،  النار م�سري  لغرينا:  نقول  اإننا 

ي�ستحقون لقاء كفرهم باهلل ون�سيانهم له!
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الذين  املرائني  مثوى  كذلك  والنار  لأنف�سنا:  نقول  ل  ملاذا  �سعري  وليت 

طلب  يف  وا�ستماتوا  وزينتها،  الدنيا  احلياة  واأرادوا  اهلل،  وجه  عن  عموا 

من  اأ�سد  الأهواء  بهذه  عالقتهم  وكانت  واجلاه،  واملال  وال�سمعة  ال�سهرة 

عالقة امل�سركني باأوثانهم؟!

يطلبون  دين  رجال  النار  بهم  ت�سعر  من  اأول  اإن  لأنف�سنا:  نقل  مل  ملاذا 

نبينا  لنا  اأمل يقل  وال�سلطان؟  الوجاهة  الدنيا، ورجال مال وحرب ين�سدون 

ذلك؟

من  اأقوى  العرف  �سطوة  فراأيت  كثرية،  اإ�سالمية  اأقطار  يف  طفت  اإنني 

�سطوة ال�سرع، واتباع الهوى اأهم من اتباع العقل!.

ماآربهم  الدين، وحتقيق  ثوب  �سهواتهم  اإلبا�ص  وللنا�ص قدرة عجيبة يف 

ال�سخ�سية با�سم اهلل..

�ص اللغة  واأذكر اأين كنت يف �سبابي الباكر اأغ�سى بيت تاجر اأرمني كي اأدرِّ

اأفر�سه عليه من  ابنها وتذكره مبا  الأم ترقب  اأولده، وكانت  العربية لأحد 

واجبات.. وخالل �سنة لحظت اأن هذه الأم ل ترتدي اإل ثوبني اأو ثالثة من 

نوع رخي�ص ولكنه نظيف واأنيق، وكثريا ما كانت تعني زوجها يف دكانه وهي 

على هذه احلال من قلة التكلف وتوا�سع املالب�ص.. على حني كنت اأرى الأ�سر 

الإ�سالمية يف دنيا اأخرى ما تكتفي املراأة اإل بالع�سرات من الثياب الغالية.

وراأيت عر�ص يهودي يبني بزوجته – قبل قيام دولة اإ�سرائيل – فلم اأر ما 

يثري النتباه، وتذكرت و�سف حافظ اإبراهيم لعر�ص عربي:

�سال فيه الن�سار حتى ح�سبنا        اأن ذاك الِفن�اء يجري ن�س���ارا

الأخالق  تلك  وما  ت�سري؟  اأين  واإىل  بنف�سها؟  اأمتنا  تفعل  ماذا  قلت: 

والتقاليد التي حتكمها؟

ات�سلت بي فتاة يف اأواخر �سهر رم�سان عن طريق الهاتف، وقالت: نحن 
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ن�سمع درو�سك، ورمبا كان لها اأثر ح�سن، اأرجوك اأن تن�سح الآباء األ يع�سلوا 

اب اأتوا يطلبونني، وال�سن تتاأخر بي! قلت:  بناتهم، اإن اأبي رد ثالثة من اخلطَّ

ياأ�ص:  الفتاة يف  النظر عنهم! قالت  اأو مروءتهم ما ي�سرف  لعل يف دينهم 

اإن الإميان والأخالق اآخر �سيء ينظر اإليه! املهم املال واجلاه! املهم احل�سب 

والن�سب.

النفاق  فوجدت  الإ�سالمية،  البالد  اأغلب  يف  الزواج  اأو�ساع  ودر�ست 

كم  واملالب�ص؟  احللي  ل�سراء  �سيدفع  كم  ال�سلوك:  على  يهيمن  الجتماعي 

�سيدفع لإقامة الأحفال والولئم؟ كم �سيدفع لتقدمي الهدايا واقتناء الأثاث 

الع�سري؟ ثم هذا العري�ص املتقدم من اأي القبائل؟ اإذا مل يكن من احلزب 

النازي فلن ي�سلح لفتاتنا، ولو كان خمرتع الأقمار ال�سناعية.

الواقع اأن اأويل الألباب يحارون يف فهم �سبكة التقاليد التي ت�سود عاملنا 

الإ�سالمي! وهم يوقنون باأنها بعيدة عن تقوى اهلل، ورعاية امل�سالح..

اإن اجلماهري تغ�ص الطرف عمدا عن م�سالك لل�سباب قبل الزواج تذبح 

التي  املوا�سفات  وفق  الزواج  يتي�سر  اأن  اإىل  ف�سائل،  وتبيد  اأعرا�ص،  فيها 

و�سعها ال�سيطان.

فعفاء  الجتماعية  احلياة  يف  منه  بد  ل  جزًءا  الرذيلة  تكون  وعندما 

على الدين؛ اإنه �سيكون عنوانا ل مفهوم له، اأو ا�سما ل حقيقة له، ول معنى 

للم�سجد بجوار ماخور!.

ر النتخابات يف بلد ما، ل لأن نفًرا من ال�سطار  اإنني اأتاأذى عندما تزوَّ

م�سدر  بل  جرمية-  وحده  –وهذا  ي�ستحقونها  ل  منا�سب  ي�سرقون  �سوف 

واإلف  اكرتاث،  دون  الزور  �سهادة  وا�ستقرار  الكذب يف هدوء،  مرور  الأذى 

الأخالق  بهذه  حتيا  واأمة  نكري!  دون  احلقيقة  تطم�ص  اأن  وال�سغار  الكبار 

جديرة باملوت!.

ما عرفته من تعاليم الإ�سالم، ومن �سرية رجاله، اأن الدين واخللق قرناء 
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جميعا، واأنه اإذا �سح الإميان و�سحت العبادات التي فر�ست معه، ازدهرت 

الغدر  وا�ستخفى  وت�سامح،  وتراحم  ونبل  ب�سرف  النا�ص  وتعامل  الف�سائل 

ره والزور... اإلخ. واخلبث وال�سَّ

النف�سية والجتماعية، يتدبرها املرء  الآداب  لقد ورثنا ثروة كبرية من 

اأننا  لو  الن�سو�ص  هذه  ترفعنا  وال�سناء  الكمال  من  اأفق  اأي  اإىل  فيت�ساءل: 

اعت�سمنا بها وحولناها اإىل م�سالك حية؟.

]: »اإن الفح�ص والتفح�ص  خذ هذه النماذج ال�سريعة: قال ر�سول اهلل 

لي�سا من الإ�سالم يف �سيء، واإن اأح�سن النا�ص اإ�سالما اأح�سنهم خلقا«!.

وقال ]: »اإن اهلل عز وجل ليعطي على الرفق ما ل يعطي على اخلرق، 

واإذا اأحب اهلل عبدا اأعطاه الرفق. ما من اأهل بيت يحرمون الرفق اإل حرموا 

اخلري«.

وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »تب�سمك يف وجه اأخيك لك �سدقة، واأمرك 

باملعروف ونهيك عن املنكر �سدقة، واإر�سادك الرجل يف اأر�ص ال�سالل لك 

�سدقة، واإماطتك الأذى وال�سوك والعظم عن الطريق لك �سدقة، واإفراغك 

لك  الب�سر  الرديء  للرجل  وب�سرك  �سدقة،  لك  اأخيك  دلو  يف  دلوك  من 

�سدقة «.

وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »والذي نف�سي بيده، ل تدخلون اجلنة حتى 

توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتابوا«.

ْح�َسُن}: ال�سرب 
َ
وقال ابن عبا�ص مف�سرا قوله تعاىل {اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأ

عند الغ�سب، والعفو عند الإ�ساءة، فاإذا فعلوا -يعني امل�سلمني – ع�سمهم 

اهلل وخ�سع لهم عدوهم.

وعن النعمان بن ب�سري: كنا مع ر�سول اهلل ] فخفق رجل –نع�ص- وهو 

على راحلته، فاأخذ رجل �سهما من كنانته فانتبه الرجل فزعا، فقال ر�سول 
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اهلل ]: »ل يحل مل�سلم اأن يروع م�سلما«.

وقال ر�سول اهلل ] لأ�سحابه: »تدرون اأربى الربا عند اهلل؟ قالوا: اهلل 

ور�سوله اأعلم! قال: فاإن اأربى الربا عند اهلل ا�ستحالل عر�ص امرئ م�سلم! 

ثم قراأ: {

     } )الأحزاب: 58(.

اأبا ذر فقلت: دلني على  �ساألت  اأبيه قال:  ال�سحيمي عن  اأبي كثري  وعن 

عمل اإذا عمل العبد به دخل اجلنة. قال اأبو ذر: �ساألت عن ذلك ر�سول اهلل 

فقال: »يوؤمن باهلل واليوم الآخر«، فقلت: يا ر�سول اهلل، اإن مع الإميان عمال. 

اأراأيت اإن كان فقرًيا ل يجد  – مما رزقه اهلل! قال:  – يعطي  قال: ير�سخ 

ما ير�سخ منه؟ فقال: ياأمر باملعروف وينهي عن املنكر! قال: قلت: يا ر�سول 

اأو ينهى؟ قال: ي�سنع لأخرق!  اهلل، اأراأيت اإن كان عييًّا ل ي�ستطيع اأن ياأمر 

قال: اأراأيت اإن كان  اأخرق –عاجزا- ل ي�ستطيع اأن ي�سنع �سيئا؟ قال: يعني 

مغلوبا! قال: اأراأيت اإن كان �سعيفا ل ي�ستطيع اأن يعني مغلوبا؟ قال الر�سول 

]: ما تريد اأن يكون يف �ساحبك من خري!! مي�سك عن اأذى النا�ص! قلت: 
يا ر�سول اهلل، اإذا فعل ذلك دخل اجلنة؟ قال: ما من م�سلم يفعل خ�سلة من 

هوؤلء اإل اأخذْت بيده حتى تدخله اجلنة«.

تاأمل يف هذا ال�ستق�ساء، وتاأمل يف اأن خالل اخلري هي التي تقود الرجل 

من يده فتدخله اجلنة!.

اإن ال�سلبية ل تزكي فردا ول جماعة، والأمة التي تدور حول ماآربها وح�سب 

ل تزيد عن اأعدادها من الدواب يف احلقول، اأو الوحو�ص يف الغابات..

فالغ�ص  بعيدة،  اآماد  اإىل  اأذاها  وميتد  مقرتفيها  تتجاوز  رذائل  وهناك 

يف المتحانات اأو ال�سلع اأو املباين اأو ر�سف الطرق، اأو غري ذلك من �سئون 

النا�ص خا�سة اأو عامة، رذيلة مدمرة النتائج، وقد نفى النبي عليه ال�سالة 

وال�سالم �ساحبها من جماعة امل�سلمني: »من غ�سنا فلي�ص منا«.
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والواقع اأن ف�سوَّ الغ�ص يف جمتمعنا، وقلته يف جمتمعات اأخرى هدَّ ركننا، 

واأ�سعف قوانا، وزعزع الثقة فينا!.

وبع�ص اجلامعات الكربى ترف�ص الإجازات العلمية املمنوحة من بع�ص 

معاهدنا لأنها ل تطمئن اإىل قيمتها، كما اأن بع�ص امل�ستهلكني يرف�ص ال�سلع 

التي ن�سنعها لأنه ل يطمئن اإىل جودتها! اأي�سرفنا هذا الو�سع؟.

وكما نفى النبي ] اأن يكون الغ�سا�سون من الأمة نفى اأن يكون الهابطون 

يوقر  مل  من  منا  »لي�ص  الأمة  من  العلماء  ملكانة  اجلاحدون  الكبار،  باأقدار 

كبرينا، ويرحم �سغرينا، ويعرف لعاملنا حقه«.

واحلق اأن فواجع رهيبة اأ�سابت امل�سلمني ب�سبب غمط الأذكياء وتقدمي 

العلمية  الكفاءة  على  والن�سب  الوطن  ع�سبية  يرجحون  والعرب  الأغبياء، 

والإدارية، وامل�ستبدون من احلكام يقدمون م�ساعر الزلفى وامللق على القدرة 

الرائعة واخلربة الوا�سعة.

وقد كنت اأوازن بني قادة ال�سيوعية وال�سليبية من ناحية وقادة امل�سلمني 

من ناحية اأخرى فاأ�سعر بغ�سة، القوم يقدمون اأعظم ما لديهم ونحن نقدم 

ما تي�سر..

والأخالق لي�ست �سيئا يكت�سب بالقراءة والكتابة، اأو اخلطابة والدعاية، 

اإنها درجة تكت�سب باملعاناة ال�سديدة، كيف تنتقل من اأدنى اإىل اأعلى؟ كيف 

تنتقل من الطراوة اإىل ال�سالبة؟ واملرء يف هذا امليدان ي�سنع نف�سه، وهو 

طريق  فري�سم  اإلخ،  خوف...  اأو  بخل  اأو  ك�سل  من  ي�سينه  مبا  النا�ص  اأدرى 

ال�سفاء ومراحل اخلال�ص، ول يزال يتابع ال�سري، ويغالب العقبات حتى يرباأ 

من علله.

وقد  النجاح،  هذا  اإدراك  يف  كبريا  دخال  الإن�سانية  للجماعة  اأن  على 

علمنا اأن هناك بيئات تنبت الذل واأخرى تنبت العز، وبيئات تنبت التوا�سل 

والتعاون واأخرى تنبت التحاقد والتحا�سد.
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التزكية  لهذه  اأو طرق  مدار�ص  اأو  تتاألف جماعات  اأن  الإمكان  وكان يف 

املن�سودة، بيد اأن رجال الطرق لدينا اعتمدوا على اأوراد وبدع ل خري فيها، 

وفقدوا املقدرة العلمية والعملية على الت�سامي باأنف�سهم وبالأجيال، فاأ�ساءوا 

ومل يح�سنوا، ومن هنا مل جتد الأخالق الرتبة التي تزكو فيها وتزهر.. وعا�ص 

النا�ص وفق ما اأتيح لهم من طبائع وتقاليد.

ويب�سر  النا�سئة  يتعهد  الذي  املخل�ص  الأ�ستاذ  وجد  لو  اأود  كنت  وكم 

ويحل  الأخطاء مبحبة،  وي�سلح  باأناة،  اعوج  ما  م  فيقوِّ وم�سالكهم،  ميولهم 

العقد النف�سية، وين�سط امللكات الذكية،  ول يزال ي�سحبها بتوجيهاته حتى 

»ولكل  قدراته  ح�سب  مي�سى  كل  كبارا،  اأبطال  ال�سغار  الأطفال  من  يخلق 

وجهة هو موليها«.

بني  التناف�ص  جذوة  اأوقد  لأنه  الأ�ستاذ؛  هذا  بوجود  ي�سمح  ل  وع�سرنا 

�ص لكل امرئ و�سعه فهو ل يبقى فيه اإل ريثما يتحول عنه اإىل  النا�ص، وبغَّ

من�سب اأعلى.

اإداري  من�سب  اإىل  العلمي  من�سبه  من  الأ�ستاذ  هذا  ينتقل  اأن  ويغلب 

اأحظى لدى النا�ص، فال يبقى يف ميدان الرتبية احلقيقة اإل من فاتنة القافلة 

واأكرهته الأيام على البقاء!. 

اإىل  وتتحاكم  ال�سعوب على اختالفها،  بها  تتفاهم  لغة عاملية  والأخالق 

اإىل ما  الأخالق تظل مرتكزة  لكن  واأحكام  تقاليد  منطقها، ورمبا اختلفت 

اأودع اهلل يف الِفَطر من حت�سني احل�سن وتقبيح القبيح.

ونحن نعلم من ديننا اأن من اأركان النفاق الكذب يف احلديث، واخللف يف 

املواعيد، واخليانة يف الأمانات،والغدر يف العهود، والفجور يف اخل�سومات.. 

والنا�ص يف امل�سارق واملغارب ما ينكرون �سيئا من هذا، وما يحرتمون كاذبا 

الأخالق يف  اإن  لها خطرها؛  اإىل حقيقة  الأنظار  نلفت  اأننا  اإل  ول غادرا.. 

النق�ص،  العقيدة ظهر  اهتزت  فاإذا  بالإميان،  وثيقا  ات�سال  تت�سل  اأر�سنا 
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وجنم الإثم، وا�سطربت الأمة كلها. 

وقد اأ�سابنا ال�ستعمار العاملي يف �سميمنا عندما اأوهى الإ�سالم وا�ستبعد 

اإيحاءه يف احلياة العامة، لقد تبع ذلك انهيار خلقي حمزن، وميوعة ل ت�ستقر 

فيها على �سيء!.

رمبا كانت للقوميات الأخرى فل�سفات تتما�سك بها، اأما يف دار الإ�سالم 

واجلماعات  الأفراد  انحلت  و�سعائره  ومواثيقه  الإميان  ا�ستبعاد  مع  فاإنه 

الأقوياء، ول�سق  اأخرى، وتبجحت اخليانة، وفجر  تعرفه بالد  على نحو مل 

ال�سعاف باحل�سي�ص، و�سار طلب اخلبز النداء الأول! وارت�سى الكثريون اأن 

يفوزوا من الغنيمة بالإياب.

ولكي يعود �سلطان الأخالق اإىل عر�سه يجب اأن يعود اليقني اإىل الأفئدة، 

واأل  ال�سهوات،  على  الف�سائل  تنت�سر  واأن  ال�سالة،  اجلماهري  تاألف  واأن 

يحرتم كذوب اأو يتقدم مفرط.

اأخالق  فهناك  الع�سر،  مقت�سيات  وفق  الأخالق  ت�سنيف  يتم  اأن  واأرى 

يف  اجلن�سني  بني  واأخرى  واجلماهري،  احلكام  بني  التعامل  يف  بدقة  ت�سرح 

العمل  وبني  بينهم  اأو  العمل،  واأ�سحاب  العمال  بني  واأخرى  امليادين،  �ستى 

نف�سه. ويف الإ�سالم َمَدد ل يغي�ص لهذه الغايات كلها.
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– و�سقت  التابعني  ال�سعبي -وهو من  اإىل  املن�سوبة  الرواية  قراأت هذه 

بها �سيقا �سديدا.. وقبل اأن اأنقلها األفت الأنظار اإىل تفاهة نفر من النا�ص 

يعي�سون داخل قوقعة من اأهوائهم، ثم يحاولون عقد �سلح بني الدين احلنيف 

واأهوائهم ال�ساذة!.

 هذا امروؤ م�ساب بجنون العظمة، تقول الرواية: اإنه ق�سد الكعبة طالبا 

من اهلل اأن مينحه ملك العامل الإ�سالمي، فاإذا خرج عليه اأحد اأمكنه اهلل من 

�سرب عنقه)!( اأي دعاء هذا؟

 وهذا امروؤ اآخر متوا�سع يطلب ملك العراق فقط، بيد اأنه ي�سم اإىل هذا 

تها الرواية!. الطلب الزواج من امراأة بعينها، �سمَّ

هذا  ينقل  اأن  من  اأعقل  ال�سعبي  واأن  مكذوبة،  الرواية  اأن  يف  اأ�سك  مل 

الدين  حلقائق  النا�ص  بع�ص  ت�سور  �سوء  هو  اأهمني  الذي  لكن  الهراء، 

ومراميه، فلي�ص الدين كبتا لل�سهوات اجلاحمة، ولي�ص رفعا مل�ستوى النف�ص 

ولي�ص ن�سداًنا لالآخرة، بل هو جراءة على الوقوف بني يدي اهلل لطلب ما ل 

يليق منه �سبحانه وتعاىل!.

بن  اهلل  عبد  الكرمي  ال�سحابي  من  بدعاء  تنتهي  الق�سة  اأن  والغريب 

اإىل  هو  ذهب  ومتاعها  الدنيا  اهلل  ي�ساألون  النفر  اأولئك  راأى  ملا  فاإنه  عمر، 

الكعبة وطلب من اهلل اجلنة.

قال الراوي: فب�سره اهلل باإجابة �سوؤاله! كيف ب�سره؟ �سلبه ب�سره! ومن 

�سرب على العمى دخل اجلنة!!.

ولأنقل الرواية بعد هذه التقدمة.. فهي منوذج لتفكري اأقوام يعي�سون يف 

عامل املرويات التي ل ي�سبطها فقه ول وعي.

نقل ابن ظهرية عن ال�سعبي اأنه قال: راأيت عجبا؛ كنا بفناء الكعبة اأنا 

اأن  بعد  فقالوا  مروان  بن  امللك  وعبد  م�سعب  واأخوه  الزبري  بن  اهلل  وعبد 
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فرغوا من حديثهم: ليقم رجل فلياأخذ بالركن اليماين ولي�ساأل اهلل تعاىل 

حاجته، فاإنه يعطي من �سعة، ثم قالوا لعبد اهلل: قم اأول، فاإنك اأول مولود 

يف الهجرة.

فقام فاأخذ بالركن اليماين ثم قال: اللهم اإنك عظيم ُتْرجى لكل عظيم 

اأن ل متيتني من   [ نبيك  بحرمة وجهك وحرمة عر�سك وحرمة  اأ�ساألك 

الدنيا حتى توليني احلجاز، وي�سلم علي باخلالفة.. وجاء وجل�ص.

ثم قام اأخوه م�سعب فاأخذ بالركن اليماين وقال: اللهم اإنك رب كل �سيء 

واإليك كل �سيء، اأ�ساألك بقدرتك على كل �سيء اأن ل متيتني من الدنيا حتى 

توليني العراق، وتزوجني �سكينة بنت احل�سني.. وجاء وجل�ص. 

رب  اللهم  وقال:  اليماين  بالركن  فاأخذ  مروان  بن  امللك  عبد  قام  ثم 

ال�سموات ال�سبع والأر�ص ذات النبات بعد القفر، اأ�ساألك مبا �ساألك عبادك 

املطيعون لأمرك، واأ�ساألك بحرمة وجهك، واأ�ساألك بحقك على جميع خلقك 

وبحق الطائفني حول بيتك اأن ل متتني حتى توليني �سرق الأر�ص وغربها، ول 

ينازعني اأحد اإل اأتيت براأ�سه.. ثم جاء وجل�ص.

ثم قام عبد اهلل بن عمر حتى اأخذ بالركن ثم قال: اللهم يا رحمن يا 

اأ�ساألك برحمتك التي �سبقت غ�سبك، واأ�ساألك بقدرتك على جميع  رحيم، 

خلقك اأن ل متيتني من الدنيا حتى توجب يل اجلنة.

اهلل  عبد  ر  وب�سِّ �ساأل،  ما  اأعطى  وقد  واحد  كل  فراأيت  ال�سعبي:  قال   

الب�سرى؟  وجه  على  الدليل  ما  يقول:  اأن  ولقائل  ظهرية:  ابن  قال  باجلنة. 

واجلواب من وجهني:

الأول: اأن ابن عمر كان قد كف ب�سره بعد ذلك، وقد وعد النبي ] من 

ابتلي بذلك باجلنة – كما يف �سحيح البخاري.

اإجابة دعاء  اأدل على  اأن الثالثة ملا اأعطوا ما �ساألوه كان ذلك  والثاين: 



61

ابن عمر من  �سيدنا  الالئق بكرم اهلل و�سعة عطائه. وكان  اإذ هو  اجلميع؛ 

الورع والزهد وال�سالح باملكانة التي ل جتهل كما يف مناقبه )كما يف اجلامع 

اللطيف: �ص 42(.

ي�سعر  مل  كيف  قلت:  فقيه  ملحدث  من�سوبة  احلكاية  هذه  قراأت  عندما 

بن  اهلل  عبد  يكون  اأن  اأيجوز  نكر!  من  الدعاء  هذا  يف  مبا  اجلليل  التابعي 

�سوؤال  اأن  اأيعرف عبد اهلل  �سبيله؟!  الزبري طالب ملك قاتل دونه ومات يف 

؟ الإمارة ل يجوز، واأن طالبها ل ُيوىلَّ

مثله  ين�سب  اأن  ورف�ست  لعبد اهلل،  امل�سلك  ين�سب هذا  اأن  واإذا رف�ست 

نه اهلل ِمْن  اإىل اأخيه ال�سجاع م�سعب، فهل يجوز اأن يطلب عبد امللك اأن ميكِّ

قتل الذين ي�سغبون على �سلطانه الفذ؟ اأهذه عبادة اهلل؟ فما عبادة النف�ص 

اإذن؟

واأنتقل اإىل موقف الرجل العابد املجاهد عبد اهلل بن عمر الذي �سهد مع 

اما  اًما قوَّ ] معاركه مع الوثنية، وبقي طيلة عهد اخلالفة �سوَّ ر�سول اهلل 

منِكًرا لذاته، مبتعدا عن الفنت، م�ستغرقا يف طلب الآخرة!.

اأين�سى هذا املا�سي الو�سئ كله، ول ي�ستحق به �سيئا حتى اإذا فقد ب�سره 

قيل: هذا ب�سري اجلنة؟!

بحبيبتيه  عبدي  ابتليت  »اإذا  ال�سحيح:  القد�سي  احلديث  هذا  اأعرف 

ف�سرب عو�سته منهما اجلنة«، وف�سر النبي ] حبيبته بعينيه؟

وت�سبري الإن�سان على ما اأ�سابه هو من عزائم الدين، والر�سا بق�ساء 

اهلل طريق ل ريب فيه اإىل اجلنة. ولكنا نحفظ اأن ر�سول اهلل ] كان ي�ستعيذ 

باأ�سماعنا  متعنا  »اللهم  اأدعيته:  ومن  والأوجاع،  الأ�سقام  �سيء  من  باهلل 

واأب�سارنا ما اأحييتنا، واجعله الوارث منا«. اأي: ل حترمنا من هذه احلوا�ص 

ما بقينا، فال تفارقنا ما دمنا على ظهر الأر�ص؛ ترثنا بعد اأن نفارق نحن 

احلياة، ول نرثها ونحن اأحياء.
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لنف�سه  اأحد  الأنف�ص، فلي�ص ي�ستحب  الب�سر، وفطرة اهلل يف  هذه طبيعة 

فقد �سمع ول ب�سر، ول ب�سرى يف هذا! فاإذا اأ�سيب كما اأ�سيب يعقوب �سلوات 

اهلل عليه �سرب واحت�سب، وتعلق بثواب الآخرة!.

لكن ناقل الرواية التي اأثبتناها هنا كان من �سيق الفقه بحيث ذهل عن 

ما�سي ابن عمر الزاهر، وقال: ما دام اهلل قد عجل الإجابة لطالب امللك 

والن�ساء، فالإجابة املعجلة لبن عمر اأن يفقد ب�سره ليدخل اجلنة!.

ويوؤ�سفنا اأن كثريا من النقلة لالأخبار مبتَلْون بهذا الق�سور العقلي، وذلك 

ما جعلني اأقول يف كتاب اآخر: ل �سنة من غري فقه!.

نقراأ  عندما  �سباح  كل  ن�ستقبله  ونحن  الأرجاء،  وا�سع  املرويات  وعامل 

ال�سحف التي ت�سدر كل يوم، األي�ست تروي لنا اأنباء ما يقع يف الدنيا؟ وهذه 

م�سادره  يف  نثق  دقيق  جاد  هو  ما  منها  اأنواع:  لالأخبار  الناقلة  ال�سحف 

ون�سرتيح اإىل تعليقاته، ومنها ما هو معروف بالتهويل والإثارة ناأخذ احلقائق 

منه بقدر.

واإذا كانت ال�سحافة والإذاعة ترويان ما يقع الآن فاإن التاريخ ال�سيا�سي 

والأدبي يروى لنا ما وقع يف املا�سي القريب والبعيد..

واملا�سي �سناد احلا�سر، وكثري من التيارات املعا�سرة تنبج�ص من الأيام 

اأن التعامل مع عامل املرويات ل حمي�ص  اخلالية! ونحن نقرر ذلك لندرك 

اإمنا يكمن العيب يف تلقي الأخبار دون متحي�ص، ويف  عنه ول عيب فيه... 

اإميانها و�سلوكها  قبول الروايات دون روية، والأمم ذوات الأديان تعتمد يف 

على ما اآل اإليها من تراث، ول�سنا –نحن امل�سلمني– بدًعا يف ال�ستفتاء من 

الوحي الذي نزل، وا�ستفتائه يف اأمور كثرية.

ومن الواجب اأن نعرف كيف تلقينا ما جاءنا، فما كنا، ولن نكون اأتباع 

اأوهام! اإننا ن�سدق ما ل يكذبه عاقل! ولدينا من مقايي�ص النقد ما ل يعرفه 

الآخرون. ولنذكر بادئ ذي بدء اأن القراآن الكرمي اأ�سا�سنا، وهو كتاب ثابت 
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يجعله  التواتر  من  �سياج  وحوله  والنهار،  والليل  والأر�ص  ال�سماوات  ثبوت 

حمفوفا باليقني من جهاته كلها..

والكتاب حتفظه عن ظهر قلب جماهري من املوؤمنني، وهو معرو�ص على 

اأويل الألباب يف كل اآن يتدبرونه ويت�ساءلون عما يعنُّ لهم فيه..

ونحن امل�سلمني نرى يف القراآن الكرمي جميع احلقائق التي كلف املر�سلون 

تكفل  التي  وال�سرائع  العقائد  الدهر جممع  اآخر  اإىل  واأنه  بتبليغها،  الأوائل 

للنا�ص الهدى وال�ستقامة، واأنه م�سون من التزيد والتحريف اللذين تعر�ست 

لهما كتب اأخرى، واأنه ميكن القول اجلازم باأن الوحي الإلهي للنا�ص اأجمعني، 

يف القارات كلها قد ا�ستقر يف هذا الكتاب وحده.

وجنيء بعد ذلك اإىل �سنة حممد خامت النبيني لنقول: اإن ما تواتر منها 

يزيغ  ول  �سناه  يف  مي�سي  للقراآن  امتداد  واإنه  بالثقة،  جدير  و�سح  وا�ستهر 

عنه!!

يتاأملها  �سوابط  املرويات  لقبول  و�سعوا  الأقدمني  علماءنا  اأن  والواقع 

العقل العادي في�سرتيح اإليها، وقد قلت: اإن هذه ال�سوابط لو عر�ست على 

املاديني اأنف�سهم ما لحظوا عليها ماأخذا.

ا�سرتطوها  التي  ال�سمانات  فوق  اأخرى  �سمانات  جند  اأن  ن�ستطيع  وما 

ملنع الأخطاء عن النقول املروية. ول نقبل من اأحد اأن يقول: نرف�ص كل هذه 

املرويات؛ لأن الوهم قد يت�سرب اإليها؛ لأننا ل نقبل من اأحد اأن يقول: نرف�ص 

التاريخ كله؛ لأن التاريخ يغلب اأن يكتبه املنت�سر، ول نقبل من اأحد اأن يقول: 

اأرف�ص قراءة ال�سحف لأنها قد تروي ال�سائعات.

ح، وابحث عن احلق ما ا�ستطعت وجترد من  اقراأ.. وانقد.. ووازن.. ورجِّ

الهوى، فهذا هو النهج.

وعلماوؤنا الأقدمون م�سوا يف هذا الطريق، والأمة الإ�سالمية يف تاريخها 
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الأول كانت اأمة حقائق ل اأوهام، ومل تكن للخرافات اأ�سواق رائجة كما يحدث 

الآن. كان للفقه علماوؤه، وكان للحديث علماوؤه، ورمبا وهل الآخرون يف �سيء 

قد  العلمي  تاريخنا  كان  واإن  العك�ص،  يكون  وقد  الأولون،  عليهم  في�ستدرك 

اأ�سحاب القيادة وجعل اجلماهري تتبع مذاهبهم عن اجتهاد  جعل الفقهاء 

طورا وعن تقليد اأغلب الأحيان..

اأن كثريا من جامعي ال�سنن قد ت�ساهلوا يف قبول  اآ�سفني  والذي نلحظه 

ينبغي  باآثار ما كان  ال�سنة  الت�ساهل زحم ميدان  واأن هذا  اأ�سانيد �سعيفة، 

اأن تذكر..

والعلة  ال�سذوذ  من  يخلو  اأن  ال�سحيح  احلديث  �سرط  من  كان  واإذا 

القادحة، فاإن رواة كثريين نقلوا ما خالفوا به الثقات، ونقلوا ما به علل ترده! 

وا، وتركوا لالأخالف ما عكر املجرى، وبلبل الفكر. روا وحربَّ ومع ذلك �سطَّ

اإن رجال جليال كالبخاري ترك اأحاديث كثرية مرت به فلم يرها اأهال 

األفني وب�سع مئات من ال�سنن.  اإل  للتدوين، ومن هنا مل يجمع يف �سحيحه 

على حني جمع غريه اآلفا واآلفا من الآثار حتتاج يف غربلتها -ح�سب مقايي�ص 

علمائنا-اإىل جهد جهيد..

ولأذكر مثال واحدا للبالء الذي اأ�ساب اجلماعة الإ�سالمية من ت�سجيل 

الأحاديث ال�سعيفة وتركها ت�سغب على معامل الدين، ومعاقده!

لنا ما يف الأر�ص جميعا  اأن اهلل خلق  للقراآن الكرمي نعي  من تالوتنا 

ومكننا منه، وملكنا اإياه.. األ�سنا ج�����زءا من الب�س���ر الذين قال اهلل لهم:                 

{    

     } )اجلاثية: 13(.

و�ساحب هذه الإمكانات املتاحة مكلف اأن يت�سرف فيها مبا ير�سى اهلل 

كما ت�سرف �سليمان يف نقل عر�ص بلقي�ص من اليمن اإىل فل�سطني ثم قال:   
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ْمل: 40(.  {            } )النَّ

اليدين،  �سفر  ويحيا  الوظيفة،  هذه  من  ي�ستقيل  اأن  اأحد  من  يقبل  هل 

ويفر من اأعباء التكليف، ويقول: اأنا زاهد يف الدنيا!. واأين م�ستقبل الإميان 

ودولته على ظهر الأر�ص اإذا كان الأتباع جماهري غفرية من اأولئك امل�ستقيلني 

الهاربني؟

اإن اأعدادا كبرية من امل�سلمني زعموا اأن �ساحب الر�سالة اآثر الفقر على 

يف  الفقر  ن�سروا  اجلبانة  الفل�سفة  وبهذه  اليد،  ذات  قلة  اإىل  ودعا  الغنى، 

الأمة الإ�سالمية من عدة قرون، وجعلوها ل حت�سن اإدارة مفتاح يف خزائن 

الأر�ص!.

الأمر ل ي�ستحق هذا العناء!! فلننظر: هل جاء يف �سنة �ساحب الر�سالة 

حتقري للغني وتاأخري لأ�سحابه وذم لأن�سطتهم؟ يف ال�سنة ال�سحيحة ل يوجد 

�سيء من ذلك، بل الذي رواه البخاري: »ل ح�سد اإل يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل 

بها  يق�سي  فهو  احلكمة  اهلل  اآتاه  ورجل  احلق،  يف  هلكته  على  ف�سلطه  مال 

ويعلمها«.

والأحاديث كثرية يف توكيد هذه القاعدة الجتماعية الر�سيدة، فالعامل 

الفقر،  يقوم على  الثالث  والعامل  والعلم،  املال  يقوم على  الأول يف ع�سرنا 

واجلهل الب�سيط اأو املركب!! ومع ذلك فقد روى نقلة ال�سنن ع�سرات الأحاديث 

حتت عنوان » الرتغيب يف الفقر وقلة ذات اليد وما جاء يف ف�سل الفقراء 

وامل�ساكني وامل�ست�سعفني...«.

وقد �ساءين يف اإحدى املحا�سرات اأن املتحدث، وهو من العلماء املرموقني، 

غمز عبد الرحمن بن عوف، ناقال حديثا نبويا يفيد اأن عبد الرحمن،  لكرثة 

معلولة            واأ�سباهها  الأحاديث  هذه  له:  قلت  حبوا،   اإل  اجلنة  يدخل  ل  ماله 

ل يجوز اأن تروى!.

واأنا َوْفق القواعد القراآنية والن�سو�ص القاطعة اأرف�ص هذا احلكم، األي�ص 
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يقول اهلل يف عبد الرحمن واأ�سباهه: {

                 })احلديد:10( ؟.

ومنذ  اليد،  اأ�سابع  على  يعدون  امل�سلمون  كان  يوم  اأ�سلم  الرحمن  وعبد 

اأ�سلم �سخر نف�سه وماله هلل، فهل جرميته اأنه �ساحب مال �سلطه اهلل على 

هلكته يف احلق؟ اأذلك الذي يوؤخر مكانته وي�سع درجته؟!

الأوثق  الثقُة  خالف  اإذا  احلديث:  علم  يف  بو�سوح  قالوا  علماءنا  اإن 

فحديثه �ساذ، فاإذا كان املخالف لي�ص ثقة فحديثه منكر اأو مرتوك! ملاذا مل 

نطبق القواعد العلمية املو�سوعة املحرتمة على هذا ال�سيل من املرويات التي 

�سارت جمتمعنا واأوهنت قواه؟.

لقد راأيت الأمة الإ�سالمية حمكومة بجملة من الأحاديث املرتوكة واملنكرة 

وال�سحيح  وامل�سهور  املتواتر  اأمامها  تطرد  الأحاديث  هذه  وراأيت  وال�ساذة! 

كما تطرد العملة املزيفة العملة ال�سحيحة!.

ول اأدري كيف ا�ستطاعت هذه الأحاديث تنومي َحَمَلَتها، ول اأزال اأعجب 

الغرانيق  يعرتف بحديث  كابن حجر  املحدثني  اأ�ساطني  اأن رجال من  كيف 

وهو اأكذوبة غليظة، واإن كان ي�سعه، لكنه يرى له اأ�سال، اأي اأ�سل غفر اهلل 

لك؟

وكذلك فعل مع حديث »اأفعمياوان اأنتما«، مع اأن الروايات ال�سحيحة يف 

البخاري وم�سلم ترده وجتعله حديثا ل وزن له...

�سورة  طول  يف  كانت  الأحزاب  �سورة  اأن  حديًثا  يروي  كثري  ابن  وراأيت 

البقرة)!( واأن الن�سخ عر�ص لأكرثها فبقي منها ما بني اأيدينا! قلت: اأينزل 

اأربًعا  اأو  وع�سرين  ثالثا  منه  ميحو  ثم  �سفحة،  ثالثني  نحو  يف  وحيا  اهلل 

وع�سرين �سفحة ويدع الباقي؟ اإذا مل يكن هذا الكالم علة تقدح يف احلديث 

فما تكون العلل القادحة؟ هذا حديث ل ي�ساوي املداد الذي كتب به.
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العلم  ل  املظنون  العلم  تفيد  الآحاد  رواية  من  ال�سحاح  والأحاديث 

امل�ستيقن، وقد اتفق علماوؤنا على العمل بها يف فروع ال�سريعة.

الق�سايا  يف  بالآحاد  العمل  يرون  واحلنابلة  الظاهرية  من  قلة  وراأيت 

على  تعتمد  فعقائدنا  حال  اأية  وعلى  مردود،  راأي  هذا  اأن  بيد  القطعية، 

ن�سو�ص متواترة، �سواء كان التواتر لفظيا اأو معنويا. والقدر الذي ل بد منه 

من العبادات والأخالق وامل�سالك املنجية عند اهلل مروي بهذا الطريق.

اأهله  من  فيها  الجتهاد  ثانوية،  اأمور  يف  هو  خالف،  من  وقع  ما  واأكرث 

ماأجور خطاأ كان اأم �سوابا، ول تهولنك وجهات النظر الكثرية يف املذاهب 

الفقهية، فاإن اخل�سام فيها نوع من اجلنون الذي ي�سود بني الدهماء، ويجب 

اأن يتنزه عنه اأولو الألباب.

ذلك، ويرى اأبو حنيفة اأن الفر�ص ما ثبت بدليل قطعي ل �سبهة فيه، اأما 

ما يثبت بدليل ظني كاأحاديث الآحاد، فاإنه يكون دون الفر�ص..

والأئمة الكبار يح�سنون التن�سيق بني اأدلة الكتاب وال�سنة، ويف علم اأ�سول 

ميدان  يف  لأين  الكالم  هذا  ذكرت  واإمنا  ال�ستزادة،  اأراد  ملن  مت�سع  الفقه 

الدعوة الإ�سالمية وجدت ما ي�ستحق ال�سرح والتعليق عند ال�ست�سهاد ب�ستى 

الأحاديث..

مهما  اآحاد  بحديث  كله  الإ�سالم  م�ستقبل  اأربط  اأن  الإباء  كل  اآبي  اإنني 

ل  اأقول:  عندما  الدعائم  �ساخمة  ملة  بعقائد  اأجازف  كيف  �سحته،  بلغت 

يوؤمن بها من مل يوؤمن بهذا احلديث الوارد؟.

اإزالة  اإىل  يحتاج  ما  قراءاتي  ويف  جتاربي،  يف  وجدت  لأين  ذلك  اأقول 

الريبة وك�سف احلق، قال الباقالين ي�سف ما دار بينه وبني ملك الروم من 

حوار حول �سحة الإ�سالم:

قال امللك: هذا الذي تدعونه معجزة لنبيكم يف ان�سقاق القمر، كيف هو 

عندكم؟.
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قل��ت: هو عندنا �سحيح! ان�سق القمر على عهد ر�سول اهلل ] حتى راأى 

النا�ص ذلك، واإمنا راآه احل�سور، ومن �سادف نظره اإليه يف تلك احلال.

قال امللك: وكيف مل يره النا�ص جميعا؟

قل��ت: لأن النا�ص مل يكونوا على موعد واأهبة لريوا ان�سقاقه!.

قال امللك: اأبينكم وبني القمر ن�سب اأو قرابة؟ لأي �سيء مل تر ذلك الروم 

و�سائر النا�ص واإمنا راأيتموه اأنتم خا�سة؟!

قل��ت: فهذه املائدة –التي اأنزلها اهلل على عي�سى- بينكم وبينها قرابة؟ 

ملاذا راأيتموها اأنتم وحدكم دون اليهود واملجو�ص والرباهمة واأهل الإحلاد، 

وخا�سة يونان جريانكم، فاإنهم كلهم منكرون لهذا ال�ساأن، واأنتم راأيتموها 

دون غريكم؟

وقبل اأن اأذكر راأيي يف هذا اجلدال، اأذكر للقراء اأن �ساحب اإظهار احلق 

تعر�ص لهذه الق�سية، وردَّ على اأتباع الكتاب املقد�ص باأدلة اأخرى اأ�سد قوة 

واأكرث اإقناعا مما ذكره ال�سيخ الباقالين.

وكاأمنا يقول لهم: اإن اعرتا�سكم على ق�سة الن�سقاق يرتد اإليكم فيهدم 

العتيدة،  مراجعكم  الثقة عن  يحجب  قد  بل  مكانتها،  لها  عندكم  مقررات 

ويجعلها م�ستحيلة ال�سدق.

 جنتزئ منها وجهني اثنني:
)1(

وقد ف�سل كالمه يف �سبعة وجوه

الوجه الأول: تقولون اإن طوفان نوح امتد �سنة كاملة، َفِنَي خاللها كل ذي 

حياة من طيور وبهائم وح�سرات واإن�سان، ما عدا اأهل ال�سفينة، وما جنا من 

ال�سابع  الباب  به يف  اأ�سخا�ص على ما هو م�سرح  ثمانية  الإن�سان غري  بني 

والثامن من �سفر التكوين.

1 - خل�سنا باأمانة ما ذكره املوؤلف خ�سية التطويل، ومن �ساء رجع اإىل الكتاب.
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وقد اأيد ذلك بطر�ص يف ر�سائله الأوىل والثانية، واأكد اأن العامل القدمي 

فني اإل من ثماين اأنف�ص.

قال ال�سيخ رحمة اهلل: اإن حادثة الطوفان كما يذكر اأهل الكتاب م�ست 

وهذه  تقريبا–  قرن  منذ  ظهر  املوؤلف  –كتاب  �سم�سية  �سنة   4212 عليها 

اأعلم  خلدون:  ابن  قال  �سيئا.  عنها  الهنود  يعلم  ل  الطامة  العامة  احلادثة 

اأن الفر�ص والهند ل يعرفون الطوفان، ويقول بع�ص الفر�ص: اإنه كان »ببابل« 

فقط!.

اأوربا  واأن  وحدهم،  نوح  لقوم  وقع  الطوفان  اأن  به  جنزم  الذي  واحلق 

واإفريقية والأمريكتني واأكرث اآ�سيا الكربى مل يغمرها الطوفان، وملاذا يحكم 

اهلل عليها بالغرق وهي ل تعرف ومل ت�سمع به؟.

وظاهر من التاريخ العربي اأن الطوفان وقع بعد ع�سر بناة الأهرام يف 

م�سر، وامل�سريون ما تعر�سوا للطوفان ول غرق من اأر�سهم �سرب ! ومعنى 

ذلك اأن ما ذكره �سفر التكوين عن هالك العامل القدمي كله ل اأ�سل له.

الوجه الثاين: جاء يف الباب العا�سر من كتاب يو�سع وفق الرتجمة العربية 

املطبوعة �سنة 1844م ما يلي: » 12 حينئذ تكلم ي�سوع اأمام الرب يف اليوم 

الذي دفع الآموري« يف يدي بني اإ�سرائيل وقال اأمامهم: اأيتها �سم�ص مقابل 

»جبعون« »ل تتحركي«! والقمر مقابل قاع اأيلون 13 فوقفت ال�سم�ص والقمر 

حتى انتقم ال�سعب من اأعدائهم، األي�ص هذا مكتوبا يف �سفر الأبرار، فوقفت 

ال�سم�ص يف كبد ال�سماء، ومل تكن تعجل اإىل الغروب يوما تاما؟

ويف الباب الرابع من احل�سة الثالثة من كتاب حتقيق الدين احلق املطبوع 

�سنة 1846م �ص 362 يقول: »اأما غربت ال�سم�ص –اأي تاأخر غروبها– بدعاء 

يو�سع اإىل 24 �ساعة«؟

وتوقف ال�سم�ص يف الفلك، وعدم جنوحها اإىل الغروب مدة يوم كامل كما 

يروون وقع قبل امليالد �سنة 1450..
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التاريخ  كتَّاب  من  اأحًدا  اإن  احلادثة؟  هذه  يذكر  الأر�ص  اأهل  ِمْن  َمْن 

القمر  بان�سقاق  العام  العلم  كان عدم  واإذا  يتحدث عنها،  اأو  اإليها  ي�سر  مل 

قادًحا يف �سحة الرواية، فالأمر كذلك يف توقف ال�سم�ص ليو�سع، بل اإن توقف 

ال�سم�ص يوما اأو بع�ص يوم اأوغل يف البعد، واأجدر بالإنكار.

ولأترك ما قاله �ساحب اإظهار احلق ولأعد اإىل حوار الباقالين مع ملك 

الروم! اإنني لو كنت مكان الرجل، و�ساألني هذا القي�سر عن ان�سقاق القمر 

لقلت له كالما اآخر..

حكم  يف  �سبقك  عظيما  �سلفا  اإن  الكبري،  الإمرباطور  اأيها  له:  لقلت 

الرومان، جاءه كتاب من ر�سولنا يقول فيه: »اأ�سلم ت�سلم يوؤتك اهلل اأجرك 

مرتني«، ثم يختم كتابه بقوله تعاىل: {

                                  } )اآل عمران:64(

اأيها الإمرباطور، اإن نبينا – �سلوات اهلل عليه- عندما كاَتَب �سلفك مل 

عقله،  واإمنا خاطب  له،  التي عر�ست  العادات  خوارق  من  خارقة  له  يذكر 

وا�ستثار اأنبل ما يف نف�سه، وذكر له اأنه باق على اإ�سالمه اإن اأبى الإمرباطور 

متابعته على ما جاء به، واأ�سهده على ذلك!!. 

فاإن رف�ص ملك الروم هذه الإجابة مني قلت له: اإن �سرْحَت �سدًرا بعقيدة 

ال�سم�ص،  وتوقفت  القمر  ان�سقاق  التاريخية  الناحية  من  ورف�ست  التوحيد، 

فاأنت م�سلم مقبول الإميان.

ول ي�سدنك عن دين اهلل خرُب راٍو من الرواة حفظ اأم ن�سي، واعلم اأن من 

مفكري امل�سلمني ومف�سري دينهم من اعترب الن�سقاق من اأ�سراط ال�ساعة، 

واأن من املتكلمني من توقف يف اأخبار الآحاد، كما قال اإبراهيم النظام: » اإن 
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القمر ل ين�سق لبن م�سعود وحده«.. وابن م�سعود هو الذي روي عنه احلديث 

املذكور.

النحو؟!  هذا  على  �سحيح  حديث  يف  تتهاون  كيف  قائل:  يل  قال  رمبا 

واأجيب: اأن رد احلديث بالهوى املجرد م�سلك ل يليق بعامل، وقد رد اأئمتنا 

الأولون اأحاديث �سحاحا لأنها خالفت ما هو اأقوى منها عقال ونقال، وبذلك 

�سيء!  يوقفه  ل  ودعائمه  مبعامله  الإ�سالم  وم�سى  �سحتها،  مقومات  فقدت 

املظنون،  العلم  يفيد  اآحاد  بحديث  ديننا  م�ستقبل  اأربط  ل  اإنني  قلت:  وقد 

وقوعها  واأ�سدق  العادات،  بخوارق  اأومن  اإنني  فاأقول:  بيانا  املو�سوع  واأزيد 

من امل�سلم والكافر والرب والفاجر، واأعلم اأن قانون ال�سببية قد يحكمنا نحن 

الب�سر بيد اأنه ل يحكم وا�سعه تبارك وتعاىل.

وعندما قراأت حديث الن�سقاق �سرعت اأفكر بعمق يف موقف امل�سركني؛ 

القمر فلقتني عن  راأوا  اإىل بيوتهم ورحالهم بعدما  اإنهم ان�سرفوا مكذبني 

اآمنني �ساملني ل عقاب  ميني اجلبل و�سماله، قالوا: �سحرنا حممد، وم�سوا 

ول عتاب.

قلت: كيف هذا؟ يف �سورة الأنبياء يحكي اهلل �سبحانه �سر كفر امل�سركني 

ب�ن�ب�ي�ه���م حم�ددي�ن مط�ل�ب�ه��م م�ن�ه: {             }

)الأنبياء:5(، ويح�كي الق�راآن ملاذا مل يج��اب�وا اإل�ى مط��البهم: {

             } )الأنبياء: 6( اإن التكذيب بعد 

املكذبني  املكذبني. فكيف يرتك هوؤلء  يوجب هالك  املطلوب  وقوع اخلارق 

بدون توبيخ ول عقوبة بعد احتقارهم لن�سقاق القمر؟

ويوؤكد الق��راآن الكرمي ه��ذا املنطق يف �س���ورة الإ�س��راء: {  

     } )الإ�سراء: 59(، فاإذا كان اإر�سال 

الآيات ممتنعا لتكذيب الأولني بها فكيف وقع الن�سقاق؟ بل كيف يقع اأو يقع 

غريه واهلل يقول يف �سورة احلج����ر: {
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 {              

               )احلجر: 15-14(.

احل�سية:               اخلوارق  طلب  يف  اأحلوا  اأخرى  مواطن  يف  امل�سركني  اإن  ثم 

{

                } )الأنعام: 109(.

ويف �سورة اأخرى قيل للكافرين وهم ين�سدون املعجزات احل�سية: ح�سبكم 

القراآن فيه مقنع ملن ن�سد احلق:

{ 

                 })العنكبوت:50، 51(.

اإن مئات الآيات يف �سور كثرية طوال العهد املكي دارت يف اإثبات الر�سالة 

الوحي  واعتبار �ساحب هذا  بربه  وتعريفه  العقل  اإيقاظ  واحد:  على حمور 

اأن  الكفار  املعت�سمني بحبله، وجتاوزت مقرتحات  اإىل اهلل  ال�سائرين  اإمام 

يروا اآية مادية معجزة.

من اأجل ذلك مل اأقف عند حديث الن�سقاق واأبيت بقوة اأن اأربط م�ستقبل 

الدعوة به اأو بغريه من اأحاديث الآحاد التي ن�سدم باأدلة اأقوى منها. ول�ست 

الطراز  هذا  من  اأحاديث  ردوا  ومالك  حنيفة  فاأبو  امل�سلك،  هذا  يف  بدعا 

عار�سها من دللت القراآن ما هو اأقوى منها.

اإننا ل ننكر اخلوارق من حيث هي، واإمنا نناق�ص الأ�سانيد التي جاءت 

بها ونوازن بني دليل ودليل، واإمياننا باخلوارق هو الذي جعلنا نحن امل�سلمني 

ن�سدق مبيالد عي�سى من غري اأب، فالقراآن قاطع يف هذه الق�سية، واإذا ثبت 

قول اهلل فال كالم لأحد.
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منه  اأقوى  دليل  هناك  يكن  مل  ما  به  يعمل  الواحد  خرب  اأن  والقاعدة 

في�سار اإليه.

ب�سيء،  يوؤمنون  ل  ماديني  نواجه  الإ�سالمية  الدعوة  ميدان  يف  ونحن 

زحزحهم  وم�سلمني  ببع�ص،  ويكفرون  عندهم  ما  ببع�ص  يوؤمنون  وكتابيني 

الغزو الثقايف عن قواعدهم فهم يتبعون كل ناعق.. ومن ثم يجب اأن تكون 

الدعوة لالأركان امل�ستيقنة، واأن يبتعد الدعاة عما اختلفت فيه اأنظار امل�سلمني 

اأنف�سهم، ويف القطعي ما يغني عن الظني، ويف الكتاب الكرمي وما ا�ستهر من 

ال�سنن غنية عن الغرائب والآراء الجتهادية.

لقد راقبت املو�سوعات وال�سواهد التي يعي�ص كثري من النا�ص يف جوها 

يكاد  ل  الآخر  والن�سف  واٍه،  ن�سفها  مرويات  من  مزعجا  خليطا  فوجدت 

يفهم على وجهه ال�سحيح اإل نادرا، قلت: كيف تنجح دعايتنا لالإ�سالم بهذا 

الأ�سلوب؟

اإنه على قدر العناية بالثانويات يقل الكرتاث بالأ�سول! ول يجوز ربط 

باأمور ما دارت يف خواطر ال�سحابة والتابعني وهم ين�سرون  ديننا العظيم 

الإ�سالم يف امل�سارق واملغارب.

اأنني قراأت يف  اأذكر  العادات،  اأنكر خوارق  اأنني  البع�ص  وحتى ل يفهم 

للنبي  واخلري، عر�سْت  بال�سدق  تن�سح  ال�سنة ق�س�سا  كتب  من  ال�سحاح 

] وهو مع �سحابته، اأعني اأنها وقعت بني قوم موؤمنني لتزيدهم اإميانا، واإذا 
نقلت اإىل كافرين حمت من نفو�سهم ظلمات.

ال�سبه يف  لها متام  م�سابهة  قراأت ق�س�سا  حل،  والنِّ للملل  درا�ستي  ويف 

البخاري من  رواه  ما  اأنقل  اأن  وقبل  التفاق،  لهذا  فعجبت  الأناجيل!  بع�ص 

ال�سابقني  اإخوانه  بني  من  اخُت�صَّ   [ ر�سولنا  اإن  اأقول:  لنبيه،  اهلل  تكرمي 

مبعجزة عقلية عامة دائمة اأو ح�سب تعبريه �سلوات اهلل عليه: » اأوتيت وحيا 

ُيْتلى«، ثم �سق طريق البالغ و�سط اأنواء واأعباء تهد الكواهل ال�سداد، ولكنه 
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وفق ال�سنن املعتادة اأدى الأمانة وجنح كما مل ينجح اأحد.

ويف اأثناء ذلك قد يجوع وهو يواجه اأزمة، اأو يرهقه ح�سار! وقد يجرح 

ويهزم يف اإحدى مراحل اجلهاد، وقد يتبعه الرعاع باحلجارة يدمون قدمه 

وهو عائد من حماولة �سائعة الثمرة، وهو مع وثاقة الإميان يهتف بربه: »اإن 

مل يكن بك عليَّ غ�سب فال اأبايل«.

من اأوىل باأن تخرق له العادات اأحيانا من هذا الر�سول؟ فانظر بع�ص ما 

يروى من ذلك:

روى البخاري عن اإ�سحاق بن عبد اهلل بن اأبي طلحة اأنه �سمع اأن�ص بن 

مالك يقول:

قال اأبو طلحة لأم �سليم: لقد �سمعت �سوت ر�سول اهلل ] �سعيفا اأعرف 

فيه اجلوع، فهل عندك من �سيء؟

ت  قالت: نعم، فاأخرجت اأقرا�سا من �سعري، ثم اأخرجْت خمارًا لها فلفَّ

اخلبز ببع�سه، ثم د�سته حتت يدي، ولثتني ببع�سه، ثم اأر�سلتني اإىل ر�سول 

اهلل ].

قال: فذهبت به فوجدت ر�سول اهلل ] يف امل�سجد ومعه النا�ص، فقمت 

قال:  نعم،  فقلت:  طلحة؟  اأبو  اأاأر�سلك   :[ اهلل  ر�سول  يل  فقال  عليهم، 

بطعام؟ قلت: نعم.

اإليه من طعام وقرر �سيئا  اأر�سل  اأن ياأخذ ما  اأبى  اأن ر�سول اهلل  ويظهر 

اآخر كما جاء يف بقية احلديث.

فقال ر�سول اهلل ] ملن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بني اأيديهم حتى 

�سليم قد جاء ر�سول اهلل  اأم  يا  اأبو طلحة:  فاأخربته. فقال  اأبا طلحة  جئت 

] بالنا�ص ولي�ص عندنا ما نطعمهم! فقالت: اهلل ور�سوله اأعلم. فانطلق اأبو 
طلحة حتى لقي ر�سول اهلل ] ، فاأقبل ر�سول اهلل ] واأبو طلحة معه، فقال 
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ر�سول اهلل: هلم يا اأم �سليم ما عندك، فاأتت بذلك اخلبز، فاأمر به ر�سول 

، وع�سرت اأم �سليم عكة فاآدمته، ثم قال ر�سول اهلل ] فيه  اهلل ] ففتَّ

ما �ساء اهلل اأن يقول، ثم قال: ائذن لع�سرة فاأذن لهم، فاأكلوا حتى �سبعوا ثم 

خرجوا، ثم قال: ائذن لع�سرة، فاأذن لهم، فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا،  ثم 

قال: ائذن لع�سرة. فاآذن لهم، فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن 

لع�سرة، فاأذن لهم، فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا. والقوم �سبعون اأو ثمانون 

رجال؟!

اإىل  �سفحة  التاريخ  كتاب  من  ونقلب  العجيبة  ال�سورة  هذه  ونرتك 

الوراء لننظر �سورة اأخرى م�سابهة وقعت لنبي اهلل عي�سى ابن مرمي، وهو 

اليهود بالًء  العزم، وقد كافح يف �سبيل اهلل وحتمل من  اأويل  املر�سلني  من 

�سديدا.

وقد كان مع عي�سى حواريون اآمنوا به وثبتوا معه، و�ساء اهلل اأن يريهم اآية 

من اآياته التي اأيد بها نبيه عي�سى ننقلها من كتاب »متى«؛ ملا فيها من �سبه 

مبا وقع لنبينا عليه ال�سالة وال�سالم.

)1( فلما خرج ي�سوع اأب�سر جمعا كثريا، فتحننَّ عليهم و�سفى مر�ساهم. 

)55( وملا �سار امل�ساء تقدم اإليه تالميذه قائلني: املو�سع خالء، والوقت قد 

م�سى)16( ا�سرف اجلموع مي�سوا اإىل القرى ويبتاعوا لهم طعاًما، فقال 

لهم ي�سوع: ل حاجة لهم اأن مي�سوا، اأعطوهم اأنتم لياأكلوا)17(، فقالوا له: 

لي�ص عندنا ها هنا اإل خم�سة اأرغفة و�سمكتان )18( فقال: ائتوين بها اإىل 

الأرغفة اخلم�سة  اأخذ  ثم  الع�سب،  يتكئوا على  اأن  فاأمر اجلموع  هنا )19( 

وال�سمكتني ورفع نظره نحو ال�سماء وبارك وك�سر واأعطى الأرغفة للتالميذ، 

والتالميذ للجموع )20(، فاأكل اجلميع و�سبعوا ثم رفعوا ما ف�سل من الك�سر 

اآلف رجل، ما  كانوا نحو خم�سة  والآكلون  اثنتي ع�سرة قفة مملوءة )21( 

عدا الن�ساء والأولد.
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واإمنا  يجحدون،  كفار  بني  تقع  مل  اخلوارق  تلك  اأن  اإىل  الأنظار  ونلفت 

وقعت بني موؤمنني ا�ستقر يف �سدورهم اليقني، وهنا قد ي�ساأل �سائل: اأمل يكن 

الكفار اأوىل بروؤية هذه اخلوارق ليوؤمنوا؟ وجنيب باأن الذين كفروا من قبل 

التي  قد ق�ست قلوبهم وا�ستغلقت عقولهم فهم لن يتغريوا بروؤية املعجزات 

اأو  اأو �سعوذة،  راأوها ف�سيقولون: �سحر  واإذا  اأيدي ر�سله،  يظهرها اهلل على 

اأي �سيء اآخر.

ولعل ذلك هو ال�سر فيما رواه مّتى عن عي�سى عليه ال�سالم ملا ُطلبت منه 

اآية: »جيل �سرير فا�سق يلتم�ص اآية، ول تعطى له اآية اإل اآية يونان )يون�ص( 

النبي، وتركهم وم�سى«.

ويف الأجيال املتع�سبة امل�ستكربة على احلق يقول اهلل تعاىل: {

} )يون�ص:96، 97(.   

اإن عامل املرويات ممدود الأرجاء، وما نحب اأن ي�ستغل كل النا�ص بالتجوال 

فيه؛ فاإن ذلك ل ي�سلح له اإل رجل يجمع بني اأمرين: الأول معرفة املقبول 

من املردود، الثاين معرفة ال�سحيح على وجهه املراد، فقد راأيت نا�سا يروون 

احلديث ال�سحيح بيد اأن معناه يف عقولهم باطل! وقد اأ�ساب الإ�سالم من 

هوؤلء �سرٌّ �سديد!.

بل اإن ف�سادا وا�سعا وقع يف عامل القت�ساد، ويف فقه العالقات الدولية، 

ويف العالقات بني اجلن�سني، ويف بيان اأ�سول احلكم ب�سبب العوج يف الفهم اأو 

الق�سور يف الفقه اللذين ي�سيبان م�ستغلني باملرويات.

والواجب اأن تزداد عناية امل�سلمني بفقه الكتاب، فاإن النكبة يف هذا الفقه 

الكليلة عن  العقول  بد من ذود  اأنه ل  ال�سنن، كما  ال�ستبحار يف  يداويها  ل 

العبث مبا يقع بني يديها من مرويات، فهي ت�سيء اأكرث مما حت�سن.
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بعد النومة الطويلة اأو الإغماءة الطويلة التي اأ�سابت امل�سلمني يف الأع�سار 

الأخرية جاءت يقظة مرجوة اخلري، و�سرع العامة واخلا�سة مي�سحون عيونهم 

ويحركون اأع�ساءهم، ويعملون على ا�ستئناف امل�سوار العتيد.

وتزاحم  تتقدم  كي  وتن�سط  باأمل،  امل�ستقبل  ترمق  اأمتي  اإىل  ونظرت 

وت�سبق، ولكنها ل تتقدم خطوة حتى حتا�سرها العقبات، وحتفها املتاعب! 

و�سعيه  العدو  كيد  هي  مما  اأكرث  نف�سها  عند  من  املتاعب  هذه  اأن  واملحزن 

لهزميتها..!

لقد �سعرت باأن اأمتنا ن�سيت ر�سالتها، اأو جهلت هذه الر�سالة من زمان 

ع اهلل لنا ل من مزاعمنا لأنف�سنا، اأو دعاوانا  بعيد، اإن هذه الر�سالة من َو�سْ

جلن�سنا! والأمة التي ل تعرف لها هدًفا قد تتحرك يف مو�سعها، اأو تتحرك 

الطي�ص  اإن  غريها،  اإ�سابة  تريد  وهي  نف�سها  ت�سيب  اأو  م�ساد،  اجتاه  يف 

يحكمها ل الر�سد!.

وقد حدد القراآن الكرمي ر�سالتنا يف هذا العامل فقال: {

         }  )اآل ِعْمَران : 104(. 

والن�سرات  والكتيبات  املل�سقات  يف  تظهر  اخلري  اإىل  نظرية  دعوة  اأهي 

اأ�سوة ح�سنة ملا  اأو  ا  اأن تقدم الأمة من نف�سها منوذجا حيًّ العامة؟ ل، يجب 

تدعو اإليه: {

 {...            

                   )احلج: 77، 78(.

وملكاتها  الظاهرة،  الأمة  �سمات  اخلري  اإىل  والدعوة  اخلري  عمل  اإن 

عندما  واإجابتها  الآفاق،  متالأ  التي  و�سهرتها  الدائمة،  ووظيفتها  الباطنة، 

ت�ساأل عن منهجها وغايتها: {         ... } 

ْحل : 30( .          )النَّ
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اأن  اإل  احلق  دعوة  وتتبنى  ال�سماء  ر�سالة  حتمل  اأمة  من  ينتظر  وماذا 

تكون حار�سة لل�سرف، مرتفعة على الدنيا، متوا�سية باملرحمة، منظورا اإليها 

اأن تكون قديرة  امل�ست�سعف، ويجب  املظلوم وجار  �سند  باأنها  حمليا وعامليا 

على ذلك و�سمحة به!!

ول  كالم  باعة  – لي�سوا  اأتباعهم  – وكذلك  الأنبياء  اأن  اهلل  بنيَّ  وقد 

اأدعياء ف�سل، بل هم كما �سرح يف كتابه: {

             } )الأنبياء: 73(.

وم�سلكها،  بفقهها  له  تاأهلت  هل  اأو  املن�سب؟  هذا  اأمتنا  تولت  فهل 

اأن              يل  يبدو  الذي  بالدنيا؟  والتعلق  املتاع  طلب  على  غريها  زاحمت  اأم 

امل�سلمني –�سعوبا وحكومات– هبطوا دون امل�ستوى املن�سود، بل هبطوا دون 

م�ستوى غريهم ممن مل ي�سرفهم وحي، ويكلَّفوا بحمل الر�سالة!.

واملرء قد مي�سى الهوينى غري اآبه ملا اأمامه اإذا كان خايل البال ل ي�سغله 

خ�سوم  اأو  قادرين  اأنداد  ومع  مهم،  �سباق  يف  كان  اإذا  اأما  حمدد،  واجب 

قاهرين فاإنه يحث اخلطى، ويجمع العزم، ويتجاوز العقبات..

وامل�سلمون مذ بدءوا تاريخهم ما �سفا لهم اجلو، ول خال لهم الطريق..! 

احلق  من  للنيل  واجلن  الإن�ص  �سياطني  �سي�ستغله  تخاذل  اأو  ا�سرتخاء  فكل 

وتركه يف املوؤخرة، والنفراد دونه بال�سدارة.. وهذا ما وقع؛ فنحن امل�سلمني 

الآن يف العامل الثالث على حني اأم�سك بزمام احل�سارة من ينكرون الألوهية 

اأو من يتخيلونها »عائلة مقد�سة«.

وهم مل يعوقونا عن النطالق يف اأغلب مراحل تخلفنا، بل نحن الذين 

فرطنا وتكا�سلنا وتركنا املجال ف�سيحا اأمام غرينا فمالأه ملا اأخليناه.

اإن عناوين اخلري واملعروف –وهي معامل ر�سالتنا– مل ت�ساندها حقائق 

قائمة، فكانت النتيجة اأن تال�سى �سدى هذه الكلمات النبيلة، فاختفى وقعها 
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من نفو�ص ال�سامعني، وظنت اأمم كثرية اأن امل�سلمني طالب �سهوات اأو قطاع 

اأجماد  وحتقيق  جن�ص،  لإعالء  ي�سخرونها  القوة  ميلكون  يوم  واأنهم  طرق، 

وطنية اأو قومية، وهذا كله اإفك! بيد اأن امل�سوؤول عن انت�سار �سائعاته اأ�سدقاء 

جهلة اأو عجزة كما يحمل امل�سوؤولية اأي�سا اأعداء مرجفون مريبون..

الأخ�����رى:  والآي�������ة   {...   ِ تدبرت هذه الآية: {   

�ساحب  اأن  فراأيت   ،{          {

الر�سالة ل يفتح العقول ب�سكني، اإمنا يفتحها بكلمات اهلل املنرية التي تنزلت 

من  القراآن  بهذا  يجاهد  اأن  ماأمور  الكافرين،  طاعة  عن  منهي  واأنه  عليه، 

تنكروا له واعرت�سوا �سريه..

ي�ستبيحون غريهم  اأن هناك م�ستكربين  مًعا  بدرا�ستي وجتربتي  واأعلم 

وترك  و�ساعة،  لهوؤلء  ال�ست�سالم  واأن  والأدبية،  املادية  حقوقه  ويجتاحون 

احلقيقة تدا�ص حتت اأقدامهم جرمية! اإن هوؤلء ل بد من مقاومتهم وح�سد 

اأهل اليقني حل�سم �سرهم! يف هوؤلء يقول اهلل لنبيه: {

         } )الن�ساء: 84(.

تدبْر هذا ال�سياق، وكيف اأبرز عدوان املعتدين ، وكيف ي�ستعان باهلل على 

اأن  لهم  يجوز  فال  هجوما  يلقون  املوؤمنني  اإن  باأ�سهم!  وك�سر  �سرهم  كفكفة 

يفروا اأمامه! ومن اأجل اهلل، ويف �سبيل اهلل يتحملون اأعباء هذا الت�سدي.

اإننا مل نبداأ عدوانا، لقد اأنذْرنا بالوحي، وجاهدنا بالكلمة، و�سرحنا بغيتنا 

وهي حتقيق اخلري واملعروف يف الدنيا، وحتويل الأر�ص –حيث قدرنا– اإىل 

�ساحات عبادة اهلل، وتراحم بني عباده ل يدع يف املجتمع جائعا ول عاريا ول 

حمروما ول حمقورا..

تلك اأهداف اأمتنا كما ر�سمها القراآن الكرمي: {
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   } )احلج: 41(.

لكن املاأ�ساة الكربى اأن هذا الهدف ن�سيه َمْن ن�سيه، ومل ي�سغل نف�سه ول 

قومه بالإعداد العلمي الوا�سع له، ومل يكلف نف�سه حمو ال�سبهات التي اأثريت 

عمًدا حول مقا�سده؛ فم�ست الأمة يف طريق مليء بالغيوم، واأخذت تقاتل 

دون اأن يكون بني يديها عر�ص جيد للحق وتطبيق اأجود ملبادئه، وكنت اأقراأ 

واأنا طالب اأن عالقتنا بغرينا هي الإ�سالم اأو اجلزية اأو احلرب!!

اإن الذي اأر�سل هذا الكالم على عواهنه ن�سي الوظيفة الأوىل لالأمة، وهي 

الدعوة ال�سليمة، واإر�سال اأ�سعة كا�سفة عما تريده للعامل من ر�سد و�سعادة..

قد يده�ص امروؤ لهذا القول ويرد على عجل: كان اآباوؤنا يدعون اإىل عقيدة 

فال  و�سنة،  كتاب  من  مواريثهم  اإىل  عنها  جدالهم  يف  وي�ستندون  التوحيد، 

عذر لأحد. ومن�سى نحن يف تو�سيح ما نعني؛ اإن عقيدة التوحيد جذع �سجرة 

النا�ص  يلتم�ص  �سعبة  �سبعون  اأو  غ�سنا،  �سبعون  لها  مثمرة  مزهرة  با�سقة 

اأنها  حتتها الظل واجلنى، ملاذا ترك املجال مفتوحا اأمام الأعداء يزعمون 

�سجرة �سوك ل زهر فيها ول ثمر؟.

تطيق  ل  احلقيقة،  على  غيور  اأنها  اخلامتة  لالأمة  الأوىل  اخلا�سية  اإن 

اأو نهي عن  اأمر مبعروف  اإغفالها، ومن ثم فهي ل ت�سكت عن  ت�سويهها ول 

منكر! فاإذا بليت هذه الأمة ب�سلطات تكمم الأفواه وتدع العامة واخلا�سة ل 

يعرفون معروفا ول ينكرون منكًرا فهل هي بذلك ال�سمت اجلبان تبلغ ر�سالة 

اهلل، اأم هي تقطع الطريق اإليها؟.

لقد اأخذ الأحرار على ملك فرن�سا لوي�ص الرابع ع�سر اأنه قال: اأنا الدولة! 

يعني اأنه وحده امل�سوؤول عن �سئونها ل �سريك له.

املقال هذه  اأو  بل�سان احلال  يردد  الإ�سالم  ال�سلطان يف بالد  كان  فاإذا 
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�ساحة  النا�ص  يجد  واأين  الكفر،  ودولة  الإميان  دولة  بني  الفرق  فما  الكلمة 

امل�ساءلة وال�سورى، والأخذ والرد دون تهيب ول توج�ص؟

ع  اإن العقيدة الإ�سالمية اأ�سا�ص ح�سارة را�سدة راقية، ول ي�سوغ اأن يتدرَّ

بها من يخدمون ماآربهم واأغرا�سهم. ونحن مكلفون بتبليغ ر�سالة نازلة من 

الذي  الأخطاء  ركام  اأن  �سيما  ل  النا�ص،  �سنع  من  اأو�ساع  جمل  ل  ال�سماء 

الفهم  يف  ي�سطربون  املعا�سرين  امل�سلمني  جعل  القرون  مر  على  اإلينا  اآل 

واأن  ترد،  ل  التي  القدر  نوازل  من  احلكم  اأن  يظنون  جعلهم  بل  واملنهج، 

وال�سرتجاع!  بال�سرب  يكون  الوافدة  وامل�سائب  الآفات  ا�ستقباله كا�ستقبال 

احلكم  ل�سروب  وا�ستكانة  ا�ست�سالًما  اخلرافية  اجلربية  هذه  اأورثتهم  وقد 

ال�ستبدادي قلما يعرفان يف جن�ص اآخر.

الداخل  يف  والأدبية  املادية  قواها  تكر�ص  الر�سالة  �ساحبة  الدولة  اإن 

ولي�ص  جذاب،  رائق  نحو  على  حقائقها  و�سرح  ر�سالتها  لإجناح  واخلارج 

بعد  النا�ص  اإذ  دميمة؛  الداخلية  �سورتها  كانت  اإذا  القول  زخرف  يجديها 

الرتوي والتاأمل يعولون على املو�سوع ل على ال�سكل..

اخلري  اآفاق  الأخرى  الأمم  ترى  اأن  الإ�سالم  لدولة  الأوىل  والوظيفة 

وعباداتها  وتقاليدها  اأخالقها  يف  هي؛  حياتها  يف  م�سرقة  اإليه  تدعو  الذي 

يف  اأي  ومدنها؛  وقراها  واأ�سواقها  ومالهيها  وفنونها  واآدابها  ومعامالتها 

جميع اأن�سطتها التي تك�سف عن اأعمالها واآمالها.

–با�سم الإ�سالم– ندعو اإىل اخلري ونفعله، فما وزن هذه الدعوى  اإننا 

العري�سة؟ وما اآثارها؟.

�ستى  يف  الهائمة  اجلماهري  تب�سري  نح�سن  لن  اأننا  مطمئنا  اأقرر  اإنني 

القارات، ولي�ست لدينا اأجهزة قدمية قائمة من قرون على البالغ املبني. وقد 

ح�سب لفيف من العرب اأن الإ�سالم ثروة قومية ميكن اأن ينتفع بها اجلن�ص 

العربي – كرثة النفط مثال– فرتكوا الإ�سالم يتمدد بقواه الذاتية، وباجلهود 
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ال�سعبية، وان�سغلوا هم مبرا�سم احلكم ومطالبه.. فلما وقعت اخلالفة يف يد 

الأتراك بدءوا بداية ح�سنة يف خدمة الإ�سالم، ثم انتقلت اإليهم علل اخلالفة 

العربية، ف�ساعوا واأ�ساعوا.

وطلع علينا هذا الع�سر الكئيب فاإذا رايات الإ�سالم تطوى عالنية حتت 

�سعارات العروبة التي تعد حممًدا بطال قوميا! واأمام زحف امللل والفل�سفات 

الأخرى التي خال اجلو لها فبا�ست واأفرخت..

تلك خ�سائر فادحة نزلت باأمتنا ور�سالتنا، والعالج اأن نعرف: من نحن؟ 

وما ر�سالتنا؟ وكيف نوؤديها؟ وكيف نتخل�ص من اأخطائنا؟ وكيف ن�ستفيد من 

جتارب الن�سر والهزمية، واملد واجلزر؟

يتبعوا  لأن  م�ستعدين  لي�سوا  واملغارب  امل�سارق  يف  اهلل  عباد  اأن  ولنعلم 

قي�سرا جديدا يلب�ص عباءة الإ�سالم، واأن علماء الدين الذين ي�سغبون على 

ال�سورى لي�سوا علماء ول متدينني، اإمنا هم قذى يجب تنحيته عن الطريق.

الباب اخللفي  املجتمعات من  اإىل  ال�سيا�سي عاد  ال�ستبداد  اأن  واأعرف 

الألب�سة  هذه  وراء  تخفى  ل  واحلقيقة  مزورة!  د�ستورية  تنظيمات  �سكل  يف 

اخلادعة مهما تراكم حولها ذباب املنتفعني واملنافقني..

رجال  اأننا  النا�ص  ي�سدق  ولن  املظاهر!  هذه  من  اأكرب  واأمته  الإ�سالم 

اأحرار ننحني وح�سب اأمام الواحد القهار، ما بقيت �سفوفنا يتقدمها قزم 

تغ�سي اأمامه العيون، وتخر�ص الأل�سنة، لأمر ما!.

ويف ع�سرنا هذا تتودد املذاهب الأر�سية اإىل النا�ص بكفالة �سروراتهم 

البدنية، واإ�سباع نهمتهم منها! والإن�سان بطبيعته يكره ذل احلاجة، وي�سيق 

بكبٍت ل نهاية له، ويتعلق باأي نظام يي�سر له ال�سرورات، ويعده اأو يي�سر له 

بع�ص املرفهات..

ال�سوؤال على هذا  اإيراد  اإن  الب�سرية؟  الطبيعة  لهذه  الإ�سالم  هل جتهم 
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النحو خطاأ! هل مل ي�سارع الإ�سالم اإىل كفالة هذه احلقوق الب�سرية؟

يف �سدر حياتي األفت ب�سعة كتب �سرحْت تلك الق�سية، كنا – اأنا و�سيد 

قطب وم�سطفي ال�سباعي – نذود اجلماهري املتطلعة عن اعتناق ال�سيوعية؛ 

منا البديل من تعاليم الإ�سالم. لأن بريقها ا�ستهواهم، فقدَّ

واإمنا ا�ستهوى النا�ص هذا الربيق لأن فو�سى التملك من حرام ت�سربت 

اأو�سال  قطع  املحرومني  اآلم  باإزاء  امل�ساعر  تبلد  ولأن  الأموال،  اأغلب  اإىل 

املجتمع وبعرث يف اأكنافه بذور احلقد!.

بعدما  الإ�سالم  اأن  يح�سبون  الإ�سالمية  بالثقافة  امل�ستغلني  من  وكثري 

الأمانة،  وبلغ  الر�سالة  اأدى  قد  العربية  اجلزيرة  يف  الأ�سنام  على  ق�سى 

وليع�ِص النا�ص ح�سب ما يرغبون من الناحيتني القت�سادية وال�سيا�سية؛ ففي 

الأمر مت�سع وليكن ما يكون..

وهذا اجلهل الفا�سح اأثقل الأفكار والأقدام، واأحكم حولها القيود فكانت 

احلكم  �سئون  و�سبط  ف�ساح،  بخطوات  الأمام  اإىل  العامل  وثب  اأن  العاقبة 

واملال وفق ما يرى م�سلحته، اأما امل�سلمون فوقفوا اأو تخلفوا، ومن اأراد بهم 

اأو الغرب، لأنه ل يعرف حقيقة الدين  ال�سرق  خرًيا حاول اإحلاقهم بقطار 

من رجال قا�سرين، ومن هنا نوجب على احلكومة الإ�سالمية اأن ترقب �سري 

املال يف احلياة العامة، واأن تدرك خطورة انحرافه اأو طغيانه على العقائد 

والأخالق. 

وو�سائل  اأنظمة  من  الب�سر  ا�ستحدثه  ما  اقتبا�ص  يف  حرج  اأي  اأجد  ول 

الع�سور  اأن  والواقع  املال..  وراأ�ص  ال�ستبداد  طغيان  من  الفرد  حلماية 

احلديثة لها اجتهاد مثمر ناجح يف تنظيم ال�سورى، ويف اإدارة الأعمال، ويف 

حماية الفقراء والكادحني.

يزعم  كما  �ساللة  بدعة  لي�ص  الإ�سالم  بالد  اإىل  الو�سائل  هذه  ونقل 

وال�سياع  التخلف  عهود  بعد  حتًما  واجبا  تكون  تكاد  بل  اجلهال،  املتدينون 
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التي رانت علينا..

ومن ال�سفه ا�ستبقاء ال�سورى يف طورها ال�ساذج اأيام �سقيفة بني �ساعدة، 

وا�ستبقاء العطاء يًدا تدفع ويًدا تاأخذ وح�سب!.

اإن العمران الب�سري ات�سعت دائرته وتعقدت اأحواله، وعلينا مواجهة ما 

جد باأق�سية ذكية جمدية، وما فكرنا يوما يف تعطيل ن�ص، اأو ال�سذوذ عن 

قاعدة، واإمنا �سعينا اإىل جتاوز ع�سور النحطاط والهزمية التي طال ليلها، 

م�ستندين اإىل مواريثنا املحفوظة وحدها..

ومن واجب الدولة �سبط العالقات بني اجلن�سني داخل اإطارها ال�سحيح؛ 

فاإن ذوي الفطر ال�سليمة �ساقوا بالتربج اجلاهلي الذي ي�سحب احل�سارة 

احلديثة، وما انتهى اإليه من انحدار وتهتك..

وقد قلنا: اإن العجز الفكري والنف�سي عند لفيف من املتدينني من وراء 

هذا التطرف احليواين الكا�سح؛ فهم ل يفهمون املراأة اإل و�سيلة متعة خا�سة، 

وينكرون عليها اإن�ساج ملكاتها الروحية والعلمية، ول يعون اأن لها اأي ح�سة 

يف ميادين الرتبية واآفاق املجتمع، وخدمة الدين والدولة..

وقد اأعياين احلديث مع �سباب يوجب تغطية وجه املراأة ويديها، ويحرم 

عليها اجُلَمع واجلماعات، ويذهب اإىل جملة من املرويات ال�ساذة اأو املنكرة 

كي ينزل الدين على راأيه! قلت لهم: اإن عملكم هذا �سيجعل النه�سة الن�سائية 

تزيغ عن الدين، وتلهث وراء الغرب.

ي�سحب  ف�سوف  الوجه  على  النقاب  �سرب  من  بد  ل  تقولون:  وعندما 

الن�ساء اخلمار عن الروؤو�ص، وعندما تقولون: ل بد من تخبئة الأيدي داخل 

اإنكم  الغلو،  ي�ستتبع  الغلو  اإن  والأيدي جميعا.  ال�سواعد  تتعرى  ف�سوف  قفاز 

تكذبون على الإ�سالم من جانب وهن يكذبن على الإ�سالم من جانب اآخر، 

وكالكما �سر من �ساحبه!.
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النفاق  فاإن  الأ�سر؛  وتكوين  الزواج  مو�سوع  يف  الدولة  َتْدخل  اأن  واأرى 

الظهور،  يق�سم  �سيئا  الزواج  عقد  من  جعال  الرياء  وتقاليد  الجتماعي 

ي يقع يف �سمت وخفاء ما 
ْ
اأن يتم بعد لأ وي�ستدعي الرتيث والإرجاء، واإىل 

يندى له اجلبني، وما ل يقبله دين!!.

وَثمَّ اأمر جدير بالإبراز والإثارة! اإن ال�سيا�سة الفا�سدة تبقى وتنمو يف جو 

الثقافة الفا�سدة، وهي اإذا مل جتدها �سعت خللقها واحت�سان رجالها.

والأحكام  الكاذبة  والفتاوى  امل�سمومة  املعارف  من  كثريا  اأن  واأرى 

وال�ستبداد  الفردي  احلكم  ح�سانة  يف  وغلظت  عا�ست  قد  الطفيلية، 

ال�سيا�سي، وقد لحظت اأن جماهري امل�سلمني خالل عدة قرون احتب�ست يف 

جمادلت ل ت�ساوي قالمة ظفر، وهاجت اأع�سابها يف خالفات حممومة ل 

طائل حتتها..

و�سئونه  ي�ستدون  واأعداوؤه  تنكم�ص،  الإ�سالم  رقعة  كانت  وقت  يف  وذلك 

العظمى يبت فيها التافهون..

مل�سلحة  مت  فقد  خمططا  يكن  مل  واإذا  مراد،  هذا  باأن  �سعرت  اإنني 

الطاغني الذين يعنيهم اأن تن�سغل الأمم عنهم وعن مباذلهم..

ي�سبه هذا  الريا�سية مبا  والألعاب  الفنون  �ستى  تقوم  ويف ع�سرنا هذا 

الدور.. ول اأدرى ملاذا تهتاج اأمة لهزمية ريا�سية ول تهتز لها �سعرة لهزائمها 

احل�سارية وال�سناعية والجتماعية؟!

 واحلكم الإ�سالمي يف قرون خلت مل يرتفع اإىل م�ستوى الإ�سالم نف�سه، 

له  تعر�ص  عندما  عنه  الدفاع  ويف  ر�سالته  تبليغ  يف  ف�سل  اإذا  عجب  فال 

الأزمات..

وقد راأينا اخلالفة العبا�سية يف الزحف ال�سليبي الأول؛ لقد عجزت عن 

ح�سد طاقات الأمة بل عن جمع �سفوفها، فاإذا احلمالت القادمة من الغرب 
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ماتت  حتى  ترتنح  الواهنة  اخلالفة  وبقيت   ! رادٌّ يرّدها  ل  دمائنا،  يف  تعوم 

حتت اأقدام التتار املتعاونني مع ال�سليبية يف ال�سر، وامل�سلمون ل يدرون!.

بالنعل!  النعل  حذوك  العثمانية،  اخلالفة  مع  نف�سها  املاأ�ساة  وتكررت   

وجنح ال�ستعمار ال�سليبي الثاين يف نبذ اخلالفة العظمى واخلليفة امل�سكني 

ف�ساد  ثمن  كرامتها  ومن  دمها  من  امل�سلمني  جماهري  ودفعت  النواة!!  نبذ 

ال�سا�سة والثقافة يف عاملنا الإ�سالمي املري�ص!.

»الدعوة  كتابي  يف  التف�سيل  من  ب�سيء  التاريخ  هذا  عن  حتدثت  وقد 

اإل  اإليه هنا  الإ�سارة  القرن اخلام�ص ع�سر«، وما كررت  ت�ستقبل  الإ�سالمية 

ول  الدين  معاقد  يعلمون  ل  الإ�سالمي  احلقل  يف  يعملون  نا�سا  راأيت  لأين 

يح�سبونها  القدمية،  العلل  ا�ستحياء  يف  يجتهدون  وهم  العظمى،  غاياته 

اأ�سباب نه�سة وما دروا اأنها اأ�سباب البوار!!.

اإن الدولة الأمينة على الر�سالة الإ�سالمية عليها واجبات ثقيلة نحو الأمة 

التي تقوم على �سوؤونها، ونحو الأجيال النا�سئة التي تقوم على تربيتها، ميكن 

اإجمالها يف النقاط التالية:

وجتاوز  الرئي�سية،  باحلقائق  طالبه  وتب�سري  الدين،  علوم  اأ-جتديد 

الق�سايا واخلالفات التي خلقها الفراغ والرتف يف بع�ص الأزمنة، وبيان ما 

هو قطعي وما هو ظني، وما هو اأ�سلي وما هو فرعي، وتناول املذاهب املختلفة 

على اأنها وجهات نظر لي�ست مع�سومة من اخلطاأ. 

اإعادة نظر! فهناك معلومات تقدم  اإىل  الآن بحاجة  الدين  اإن تدري�ص   

وال�سلوك  لالأخالق  اأركان  وهناك  ال�سغار،  عقول  بها  ت�سحن  فقط  للكبار 

تراجعت لتحل حملها �سور فقهية ثانوية!.

الفقهاء  بني  القائمة  اخل�سومة  حمو  تتطلب  بالرتبية  العناية  ب-اإن 

وال�سوفية، على اأ�سا�ص جتريد الت�سوف من البدع واخلرافات التي الت�سقت 

ا يدرب النا�ص على مقام الإح�سان،  به، ورده اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ردًّ
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اأعني مراقبة اهلل وم�ساهدته..

اأبدا بعقله وحده، فكم من ذكي العقل غزير العلم  اإن الإن�سان ل يرقى 

تراه خبيثا ل ُتوؤمن اأطماعه، وكم من منافق عليم الل�سان!.

اأن  اإىل الت�سوف دعيٌّ ل �سمري له، غري  اأن عددا من املنتمني  واأعرف 

هذا ل يزهدنا يف تعهد القلوب مبا يف هذا العلم من حكم ثمينة، وجتارب 

رقيقة.

ول�ست اأحب اأن ينف�سل العلم عن الرتبية الروحية، ول اأن تنف�سل الرتبية 

الروحية عن العلم، فال قيمة لأحدهما دون الآخر.

ج-جماهري امل�سلمني فقرية اإىل تدريب م�ستمر على ال�سئون املدنية، وهي 

بحاجة ملحة اإىل مهارات كثرية يف ميادين احلياة العملية، وتخلفها يف هذا 

امل�سمار يهزم الإ�سالم وينال من قدرته على قيادة النا�ص.

واإنه ليحزنني اأن يكون امل�سلم – لغري �سبب وا�سح – اأقل من غريه اإجادة 

الذي  املغ�سو�ص  التدين  اأثر  هو  الآن  نراه  ما  اأن  واحلق  املختلفة.  للحروف 

�سيطر على امل�سلمني حينا من الدهر، وجعل فهمهم قا�سًرا للدين والدنيا 

معا..

واجلوالة:  للك�سافة  فرق  الع�سر  بتعبري  اأو  للفتوة،  فرق  تنظيم  د-اأرى 

وتن�سيء  ح�سنة،  �سناعة  والنفو�ص  الأج�سام  ت�سنع  البدنية  الريا�سة  اإن 

م�ساركات اجتماعية طيبة..

باإقامة بع�ص الأندية املتخ�س�سة يف لعبة  والهتمام بالريا�سة ل يكون 

اأفاد ذلك بع�ص املنتمني لهذه الأندية، على حني تتحول  اأو كذا.. رمبا  كذا 

اجلماهري اإىل طوائف من امل�سجعني العاطلني!!.

وقد راقبت الفرق العربية التي تذهب للمباريات العاملية فوجدت اأغلبها 

يعود فا�سال �سفر اليدين من اأقل اجلوائز.. اأما الدول العظمى فتظفر باأغلى 
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ا  اجلوائز، وتك�سر اأرقاما قيا�سية كما يقولون، فاأدركت اأننا متعبون ج�سمانيًّ

وروحيًّا على ال�سواء! وعالج ذلك العجز يبداأ من ت�سحيح القاعدة ال�سعبية 

نف�سها.

قد تقول: ثم ماذا بعد اأن تن�ساأ لالإ�سالم اأمة قوية الروح واجل�سد، قوية 

العقل والعاطفة؟ اأجيب: لن تكون لهذه الأمة مطامع جن�سية اأو مادية، ولن 

تزعم اأن الدم الآري اأف�سل من الدم ال�سامي، اأو اأن اأولد يعقوب اأ�سرف من 

اأولد اإ�سماعيل.

اإن ر�سالتها اأن تكون مع املظلوم حتى ينت�سف، ومع املحروم حتى ي�ستغني، 

ولن تكون لها قدا�سة اإذا اأهانت احلق، اأو ا�ستوح�ص احلق يف جنباتها. 

عمل  اإليه،  والدعوة  اخلري،  فعل  كتابها–  �سرحها  –كما  الأمة  ر�سالة 

املعروف وحمو املنكر!.

ومعنى اخلري مركوز يف فطرة الب�سر وقد ي�سبطه الوحي الإلهي ويزيل ما 

ي�سوبه من لب�ص، وكذلك معنى املعروف، فاإن العقل والنقل يتطابقان غالبا 

على اإبرازه ودعمه..

القا�سي  يعرف  حتى  مق�سود  العنوان  هذا  حتت  الأمة  ر�سالة  واإيراد 

والداين ما هي وجهتها وما هي �سرعتها؟

املجتمع  يف  �سبغتنا  تلك  ف�ستكون  اأ�سالفنا  معامل  وفق  نقوم  وعندما 

الدويل، وقد ن�سفك دماء اأبنائنا لنحرر الزنوج يف جنوب اإفريقية ل ل�سيء 

اإل لإر�ساء اهلل واإقرار احلق!!

النزعة  هذه  تتملكهم  كانت  قدميا  قاتلوا  عندما  الأوائل  اأ�سالفنا  اإن 

النبيلة، ومن زعم اأن ال�ستعمار الروماين اأو الفار�سي كان جديرا باملهادنة 

فهو مفرٍت جريء.

وظلم  ظلمهم  من  اأمرهم  ملك  �ستى  اأع�سار  يف  امل�سلمني  اأن  اأنكر  وما 
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اأ �سمعتهم و�سمعة الدين الذي نبت بني ظهرانيهم! على  النا�ص معهم، و�سوَّ

اأننا مل نفلت وما يفلت غرينا من عقاب اهلل، ونحن نقراأ يف كتابنا اأن امل�ستقبل 

ل ت�سنعه الأماين اخلادعة، واأن مزاعمنا ومزاعم غرينا ل وزن لها عند اهلل 

الذي يقول: {

         } )الن�ساء: 123(. 

اإن ديًنا يزن الأعمال مبثقال الذرة ل يقبل الفو�سى الهائلة التي تقع بني 

النا�ص، �سواء اأكانوا م�سلمني اأم كانوا هوًدا اأو ن�سارى.
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اأما لهذا احلقد من حد؟
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انت�سرت  التي  اجل�سيمة  الأخطاء  ت�سحح  جديدة  ر�سالة  من  بد  ل  كان 

بني النا�ص! رمبا عرف اأ�سحاب العقول املتو�سطة اأن الأ�سنام �سيء ل ينفع 

، اأفتظن اأ�سحاب هذه العقول  فه البنيِّ ْرب من ال�سَّ ول ي�سر، واأن عبادتها �سَ

اإنهم  كتبهم؟  اأطواء  الكتاب يف  اأهل  د�سها  التي  ال�سيئة  الأغالط  يكت�سفون 

وقد  اأعماقهم،  ي�ستبعدونها يف  وقد  اأمامها،  يتحريون  وقد  ي�ستب�سعونها  قد 

يحاولون اإمرارها!!

ويذكر  ويندم،  يفعل  اهلل  اأن  النا�ص  بني  �ساع  َثمَّ  ومن  حدث،  ما  وذلك 

الرثى،  على  ومي�سى  يتج�سد  قد  واأنه  غ�سبه،  به  فيطي�ص  ويغ�سب  وين�سى، 

وياأكل وي�سرب وي�سارع واحًدا من خلقه... اإلخ.

ويحتالون  وي�سكرون  ويزنون  ي�سرقون  لدنه  من  املر�سلني  اأن  �ساع  كما 

ويقتلون... اإلخ، فاإن يكن هذا �ساأن قمم اخلليقة فماذا ينتظر من ال�سوقة؟!

كان ل بد من ر�سالة جديدة ت�سرح ال�سواب ومتحو ال�سالل، وتن�سف 

اأمام احلق الذي  حقيقة الألوهية، وتربئ من�سب النبوة، وت�سع اجلماهري 

تاهوا عنه دهًرا طويال.. وما كان يقدر على هذه املهمة ال�سعبة اأحد قط، 

اإل حممد والوحي الذي ج����اء به { 

       } )البينة: 1(

ين�سرون  العامل  اأقطار  يف  تفرقوا  رتبهم  اختالف  على  الكهنة  اأن  ومع 

مقالتهم  يك�سف  ومل  برفق،  ناداهم  الكرمي  القراآن  فاإن  العليلة،  اأفكارهم 

ال�سيئة بل قال: {

 {               

                )املائدة: 15- 16(.
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الفرتاء  هي  تهمتهم  اأن  مع  متهمون!  به  هم  ما  بتف�سيل  يذكر  مل  اإنه 

املنكور على اهلل ور�سله، وذلك تاأليف لهم، واإغراء بالعودة اإىل احلق، ومنع 

لالإحراج.

ول  الكرمي،  الهادي  ونبيه  القراآن  القوم يخا�سمون  يزال  ومع ذلك فال 

يزالون يطريون �سرًقا وغرًبا ومعهم �سحائفهم املعتمة مالأى مبا ي�سخط اهلل 

ويحط من اأقدار النبيني!.

ا فا�سال بني عهدين، عهد اعتكر فيه رونق  لقد كانت ر�سالة حممد حدًّ

الدين وغلبته �سوائب دخيلة. وعهد تاألق فيه التوحيد، وتقرر فيه ما ينبغي 

للذات العليا من متجيد وتنزيه، كما تقرر فيه ما يجب على الب�سر من انقياد 

اأتقياء  �ساحلون،  ر�سل  العبودية  ميدان  يف  يتقدمهم  لأوامره،  واإنفاذ  هلل 

�سرفاء {                 }               

                )الأنبياء: 26، 27(.

ي�ستحيل اأن يحقد على حممد رجل له ثقافة حمرتمة اأو عقل ب�سري! ملاذا 

يحقد عليه؟ األأن كتابه ي�سف اخلالق الأعلى فيقول: 

 {        

                        })البقرة: 255(، 

اأو لأن اهلل تبارك ا�سمه يتحدث يف هذا الكتاب عن نف�سه فيقول: {

            } )يون�ص: 61(؟
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اأهذه هي اجلرمية التي ارتكبها حممد؟ اأو كان من املمكن اأن يكون رجال 

�ساحًلا لو اأنه و�سف اهلل بالغفلة عما يقع اأو الندم على ما فعل؟

هل يف الدنيا كتاب اأثنى على اهلل مبا هو اأهله واأ�سند له �سفات اجلمال 

اأو  خ�سيته،  من  َتْوَجل  الأفئدة  وجعل  احل�سنى،  بالأ�سماء  ه  وخ�سَّ واجلالل، 

قون  تن�سرح مبحبته كهذا القراآن الكرمي؟ اأذلك ما يجعل اأهل الكتاب ي�سرِّ

بون للتنفري منه والتحامل على �ساحبه؟. ويغرِّ

يف  اأرى  فال  حممد  على  الناقمني  الكهنوت  رجال  اإىل  اأنظر  اأين  احلق 

�سريتهم ول يف �سريرتهم اإل ما يثري الزراية.

اإن اليهود عا�سوا يف جزيرة العرب عدة قرون قبل ظهور الإ�سالم فماذا 

هوه  فعلوا �سد الوثنية؟ لو اأن ُع�ْسر تع�سبهم لالإ�سالم وبغ�سهم لر�سوله وجَّ

ا�ستبقائها  اإنهم عا�سوا على  اأو خف ظالمها،  لزالت  الأوىل  �سد اجلاهلية 

واإيقاد الفنت بني اأهلها، وكاأمنا كانت مهمتهم اأن يختالوا مبا ورثوا من علم 

وا الأميني غنيمة باردة، ياأكلونها با�سم اهلل خالق ال�سعب  مغ�سو�ص، واأن يعدُّ

املختار!! اأتبكي الإن�سانية على دين تلك حقيقته وهذا تاريخه؟

ولو اأن رجال الن�سرانية اأح�سنوا ال�سري على منهج عي�سى لكان لهم مع 

غلب  لكن  واأر�سد،  اأهدى  م�سلك  لهم  ولكن  اأخرى،  �سيا�سة  القدمي  العهد 

عليهم اأمران معيبان: اإثبات التج�سد الإلهي، وجتويز ال�سقوط على الأنبياء. 

اإله، ولي�سهل قبول ق�سية  اإن�سان واإن�سان  اإله  ومِلَ فعلوا ذلك؟ لي�سهل ت�سور 

القربان الذبيح فداء خلطايا مل ينج منها اأنبياء اهلل اأنف�سهم.

وقد كرهوا اأ�سد الكراهية �سيحة حممد وهو يقول باأمر اهلل: {

             {                  

       )الأنعام: 164(.
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ثني  اإنني ل اأتبع حممًدا لأنني وازنت بينه وبني املنتمني اإىل ال�سماء واملحدِّ

عن اهلل فوجدت كفته اأرجح، اإن ذلك يكفي لتباعه لو كنت ممن يوازن بني 

املرويات، ويوؤثر جانًبا نزيها على جانب متهم!.

اد الباحث عن  الأمر عندي اأن الإميان م�سدره الأول العقل اليقظان النقَّ

احلق، فاإذا وجده ت�سبث به اإىل اآخر رمق.

وقد عرفت اهلل وامتالأ فوؤادي باأنه عظيم لأين فكرت وفكرت ثم وجدت 

اأن اهلل الذي اآمنت به ل تتوفر الأو�ساف الواجبة له اإل يف كتاب حممد.

هو  العلم، وحممد  يعرف غريه ع�سر  ل  الذي  الفذ  الكتاب  هو  القراآن 

الإن�سان الذي تتج�سد فيه اأ�سواق الب�سر اإىل الت�سامي والروحانية والرتباط 

يوم  اإىل  خلوده  و�سر  هذا،  النا�ص  يوم  اإىل  الإ�سالم  بقاء  �سر  وذاك  باهلل. 

يبعثون! مع اأن الظروف التاريخية التي اكتنفته ت�سبه العوا�سف التي تعرقل 

�سري ال�سفينة!.

وعندما اأرمق املا�سي اأجد الإ�سالم خالل �سنيه الع�سرين الأوىل اأْجَهَز 

على الوثنية العربية التي قاومته اأ�سر�ص مقاومة، ثم اأجهز على امل�ستعمرات 

اليهودية يف احلجاز، وقلم اأظافر اليهود ع�سكريًّا، وقبلهم يف دولته اأفراًدا 

ل يقدرون على كيد!.

القرون  النار خالل  لالإ�سالم ظلت متقدة  فاإن مقاومتها  ال�سليبية  اأما 

ته  التي عا�سها منذ ظهر اإىل الآن!! اأربعة ع�سر قرًنا، واخل�سام ل تفرت حدَّ

ته.. ول تنتق�ص �سدَّ

احلروب  عنوان  اأخذ  ثم  الروم،  مع  احلرب  عنوان  القتال  هذا  اأخذ 

عنوان  اأخذ  ثم  واأوربا،  الأتراك  بني  احلروب  عنوان  اأخذ  ثم  ال�سليبية، 

ال�ستعمار العاملي، واختفت العناوين وبقيت احلقائق يف الك�سوف اجلغرافية، 

التي قادتها امل�سادفات اإىل الأمريكتني من ناحية، وقادت اإىل الهند و�سرق 

اآ�سيا عن طريق راأ�ص الرجاء ال�سالح من ناحية اأخرى.
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ثم جاء الع�سر الأخري ومعه الغزو الثقايف، والتيارات الدولية املختلفة، 

والتفاف الكني�سة حول الإ�سالم تريد اأن توجه اإليه ال�سربة القاتلة.

اأربعة ع�سر قرًنا ت�ساقطت من حولنا ِنَحل �ستى، وبقيت ال�سليبية وحدها 

حتاول اإخماد اأنفا�سنا! والدول ال�ستعمارية هي التي �سنعت ول تزال ت�سنع 

ُنلدغ منه مل يتغري، والعدو الذي قاتلنا يف موؤتة  اإن اجُلْحر الذي  اإ�سرائيل. 

هو هو الذي يقاتلنا الآن، وقد اأم�سى ل يخفي �سغائنه ول اأغرا�سه ا�ستهانًة 

بنا..!!

عندما زار بابا روما »�ساحل العاج« �ساألت نف�سي: ترى ما الغر�ص والو�سع 

ْعف الن�سارى، لكن واللغة  هناك معروف، امل�سلمون من ناحية الإح�ساء �سِ

العربية متوت اأمام زحف الفرن�سية، والقوى املادية والأدبية حكر على اأعداء 

الإ�سالم! اإن الأيام ُمْدِبَرة عن امل�سلمني اإدباًرا يقب�ص ال�سدور، بل هم غرباء 

يف اأر�سهم!.

وعرفت اأن الأحفال الفخمة اأقيمت ملنا�سبة افتتاح كني�سة يف العا�سمة تعد 

اأحُدهم  امل�ستوح�سني  امل�سلمني  اإفريقية.. قلت: هل يزور  اأعظم كنائ�ص  من 

حما�سرون،  اإنهم  ل..  من�سّيون؟  هم  هل  ل..  جامع؟  م�سجد  يف  ليخطبهم 

َمْن حاول زيارتهم ُمِنع، اأما يف بلده واإما يف بلدهم؛ لأن اأو�ساع العامة توجب 

ذلك!.

اإن  اأخرى!  اأوربية  ودول  واإجنلرتا  فرن�سا  يف  امل�سلمني  اأحوال  ودر�ست 

ماليني كثرية هناك تنتق�ص من اأطرافها ومن �سميمها، وامل�سلمون يفرحون 

وين�سون من  الإ�سالم هناك،  تدخل يف  التي  القليلة  باجلماعات  اأبله  فرًحا 

ُيختطف اأو ُي�سرق اأو يتال�سى يف تيار املادية اجلارفة..

– واأنا خارج من جامعة الأمري عبد القادر- ب�ساب  اأيام التقيت   ومن 

جزائري ي�سكو يل اأن اأخته قد تزوجها فرن�سي يزعم اأنه ترك الن�سرانية، 

لعلها  اأعرفها،  اأخرى  ديانة  يعتنق  اإنه  قال:  �سادقا..  يكون  قد  له:  فقلت 



100

امل�سلمني  اآلف  اإن  املاأ�ساة،  واأدركت  اأختي!  واأنا قلق على دين  يهوه«  »�سهود 

اأو لتغرقهم احل�سارة املادية يف  مرتوكون دون حار�ص لتتخطفهم الأوهام، 

عبابها املوار فال يظهر لهم اأثر.

اأوطان  من  فراًرا  اإما  ذهبوا  تقريبا،  م�سلم  ماليني  ع�سرة  اأوربا  ويف 

تنكرت لهم، اأو طلًبا للرزق، اأو هم اأوربيون اأ�سالء يف ديارهم لوت اأعناقهم 

تقطعت  اأوا�سرهم  اأن  – والغريب  مثال  األبانيا  – كما حدث يف  ال�سيوعية 

ببني دينهم، ولول بعثات قليلة تر�سلها حكومة اجلزائر اإىل اأبنائها يف فرن�سا 

لقلت: اإن امل�سلمني هناك قد ن�سيتهم الأمة الكربى يف ال�سرق.

يف  امل�سلمني  لتذويب  �سجة  دومنا  تعمل  ماكرة  �سليبية  حمالت  اإن 

احلمالت  وهذه  جناح،  من  ا  حظًّ اأدرَكْت  وقد  اإليها  هاجروا  التي  الأرا�سي 

تتمم ما ت�سنعه البعثات التب�سريية يف اإفريقية واآ�سيا، والتي �سيطرت على 

التعليم والإذاعة، وتكاد ت�سبغ البالد بال�سبغة امل�سيحية..

والغريب اأن جماهري العرب وامل�سلمني مذهولة عما يراد لها، اأو م�سغولة 

باأخطار رهيبة، فهل  فامل�ستقبل حمفوف  افتعال، ومن هنا  افُتِعلت  بق�سايا 

ن�سحو قبل فوات الأوان؟

اأن  ينبغي  كان  ما  �سيء  فاتك  لقد  تفكريي:  يرْقُه  مل  �سديق  يل  قال   

وحقيقته  الع�سر  هذا  يف  التدين  عاطفة  اإن  قال:  هو؟  ما  قلت:  يفوتك! 

لي�ستا حمل القبول والر�سا، والعامل الآن يقرتب من خم�سة مليارات، ثالثة 

اأخما�سهم بني �سيوعي اأو وثني، ومن يدري؟ فقد تقع كارثة اأخرى تع�سف 

ببقايا املوؤمنني، على اختالف ما يدينون من دين! والأف�سل اأن نداوي الإحن 

التي خلَّفتها القرون، ون�سلح ذات البني ونتعاون على اإق�ساء الإحلاد، ورد 

الإن�سانية اإىل ربها..!

فكرت غري قليل، ثم قلت: ل باأ�ص، اإنني اأب�سط يدي ل�سلح ل غ�صَّ فيه، 

والعدل ي�سع جهات النظر املختلفة، وقد جاء يف الق��راآن الكري�م: {... 
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 {           

        )ال�سورى: 15(.

اأيها ال�سديق، لكي يكون احلوار بني الأديان �سليًما ل تقل للعربي الطريد 

من داره: اعرتف اأول باإ�سرائيل ثم تعاَل ن�سطلح! عالَم ن�سطلح اإذا كنت ل 

تعرتف بوجودي ول بحقوقي؟.

اإن تعليمات عامة �سدرت من جهات ل نحب ت�سميتها تقول لكل قلة دينية 

ا  دي الكرثة، واأخ�سعيها �سيا�سيًّا واقت�ساديًّا وع�سكريًّ يف ال�سرق العربي: �سوِّ

اإن اأمكن، وموقف املوازنة يف لبنان منوذج لهذا التحدي املعيب.. وهو مثال 

هذا  اأ�سا�ص  على  �سلح  يقع  فكيف،  تقلده  اأن  يجب  الأخرى  للطوائف  عملي 

التفاوت.

التب�سري  ال�سودان ي�ساوون يف العدد من ا�ستطاع  اإن امل�سلمني يف جنوب 

اإدخالهم يف امل�سيحية، واملراد الآن اأن تكون احلكومة يف اجلنوب م�سيحية! 

يتم  فكيف  حقوقهم!  على  الرتاب  واإهالة  امل�سلمني  نظرائهم  اإهدار  ويجب 

�سلح على هذا الأ�سا�ص اجلائر؟.

اإنه ل باأ�ص بحوار بني الأديان، بل ذلك ميداننا املف�سل! اإن الفرار من 

املنطق الهادئ واجلدال احل�سن هزمية ناأباها على اأنف�سنا. بيد اأننا بداهة 

ل نقبل الدنيَّة، ول ن�سمع ملن يطلب منا اأن ن�سلمه اأر�سنا وزمامنا وحا�سرنا 

وم�ستقبلنا، وال�ستعمار العاملي يريد ذلك ب�سفاقة..

�سالمة  من  درجة  على  واأنهم  �سرًفا،  لهم  باأن  ن�سعر  واأمريكا  اأوربا  يف 

موؤمترات  يف  هوؤلء  مع  طويال  تالقينا  لو  وحبذا  احلكم،  واإ�سابة  الفطرة 

علنية اأو �سرية، وتدار�سنا كل �سيء يف جو من ال�سراحة واملودة.

بهزائم  ُمُنوا  واأنهم  رديئة،  امل�سلمني  ظروف  اأن  اأعرف  اأنا  �سديقي،  يا 
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موجعة، على اأين اأدرك �سر هاتيك الهزائم كلها، اإنها من عند اأنف�سهم ولو 

اأن  اأريد  �ساءوا ل�ساروا اإىل حال اأف�سل، ومكانة اأعز، ثم هناك �سيء اآخر 

اأفي�ص فيه؛ اإن الإميان ن�سفان: ن�سف عقل، ون�سف نقل، وقد ُيْعذر من مل 

يبلغه النقل، اأما من جحد عقله و�سفه فال عذر له!.

ربي  اأعرف  اأين  �سرحت  اأن  �سبق  له:  قلت  تعني؟  ماذا  قال يل �سديق: 

ما  اأنت؟  اأنا؟  يحركه؟  من  جوانحي،  بني  بانتظام  ينب�ص  قلبي  اإن  بعقلي، 

يحركه اإل اهلل!.

املخ  ي�سنع  من  رائع،  نحو  على  اأمهاتهم  بطون  يف  يتكونون  الأولد  اإن 

واحلوا�ص و�سائر الأجهزة والأع�ساء؟ املراأة؟ الرجل؟ َمْن اإل اهلل؟ اإن اإنكار 

الإلوهية لون من البهيمية، وما اأرى الإحلاد اإل عمى جديًرا بالحتقار كله..

فاإذا عرفت اهلل بعقلي فاإين ل اأعرف كيف اأ�سلي له، وكيف اأقوم بحقه، 

املعقولت  يوؤكد  ال�سحيح  والوحي  نقٍل من �سادٍق مع�سوم..  اإل عن طريق 

وي�ستحيل اأن ي�سادمها، ثم ين�سئ عبادات ت�سرتيح اإليها الفطرة وتتعامل بها 

مع اهلل ومع النا�ص فال ت�سل ول ت�سقى.

الق�ص  جاءه  هيجو«  »فيكتور  الفرن�سي  الأديب  الوفاة  ح�سرت  عندما 

لي�سهد �ساعته الأخرية –اأو ليغفر له ح�سب ال�سعائر الدينية عندهم– واأبى 

وقد  باهلل  اأوؤمن  بك،اإنني  يل  حاجة  ل  قائال:  ي�ستقبله،  اأن  الكبري  الأديب 

ت�سدقت مبايل.

لقد هزتني هذه الق�سة، و�سعرت اأن هذا الأديب الكبري اأقرب اإىل اهلل 

اأوىل  اإليه وهو  اآمن بعقله، ومل يجئه نقل �سحيح ي�سرتيح  من كثريين، لقد 

باهلل من رجل الدين الذي جاءه.

ورف�سوا  املعقول  اأقروا  الطراز،  هذا  من  كثريون  الدنيا  اأرجاء  ويف 

املنقول، ولهم عذرهم، وقد حترك هوؤلء يف ميادين العلوم الكونية واحليوية 

والإن�سانية، وكانت اأيديهم الطوىل يف �سنع التقدم احل�ساري الذي ن�سهده..
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وتاريخ الغرب بعد ع�سر النه�سة يحكي ال�سراع الدموي الذي دار بني 

امل�ستبك  اإلخ، والدين  والعلم، والدين واحلكم والدين والقت�ساد...  الدين 

يف هذا اخل�سام لي�ص الإ�سالم بداهة، فاأين كان الإ�سالم؟ وكيف غاب عن 

هذه الفْورة اخلطرية؟ 

وناموا عن  دينهم،  قومي خذلوا  اإن  قومي!  بالباطل عن  اأدافع  اأن  اأكره 

واجتماعية،  عقلية  وغفالت  وبدنية  نف�سية  �سهوات  وغلبتهم  مطالبه، 

فحقت عليهم كلمة اهلل، ودفعوا ثمًنا غالًيا لن�سحابهم من ميادين احلياة 

ال�سحيحة.

ا وثقافيًّا واجتماعيًّا، اأقبل فيه الغرب  لقد كان هذا الثمن غزًوا ع�سكريًّ

بخدمته،  تقوم  اأن  على  معه  ا�سطلحت  التي  ال�سليبية  ورائه  ومن  املتفوق، 

ويقوم هو برتكها توؤدي دورها القدمي.

 وكان اأن ماجت بالد الإ�سالم يف فو�سى ل ينق�سع لها غيم اإل حل حمله 

غيم اأ�سد �سواًدا واأمالأ بال�سرور.

واملدنية احلديثة ن�ساأت من ن�ساط اأر�سي ومل تنبعث عن وحي �سماوي! 

من اأجل ذلك كانت الأنانية الطابع الأول حلملتها، وكان ن�سيان اهلل وجحد 

لقائه اأمًرا ماألوًفا فيها، ورخ�ست الدماء واأهني ال�سعفاء، وكرث ال�سَكارى، 

و�ساعت عبادة اجل�سد، وانت�سرت الأمرا�ص اجل�سمية والنف�سية.

اأي  يف  ينتحر  اأن  ويخ�سى  الآخر،  بالبع�ص  بع�سه  يرتب�ص  الآن  والعامل 

حلظة مبا ميلك من اأ�سلحة الدمار ال�سامل! اإنه فقري اإىل رحمة اهلل وحنانه، 

اإذا  مثمر  لعمل  ممهود  جمال  الأعلى  الوحي  واأ�سحاب  الإميان  اأهل  واأمام 

�ساءوا. 

ونحن امل�سلمون نقدر على اإ�سداء خري لأنف�سنا وللنا�ص، ونعتقد اأن لدينا 

الكثري فهل ي�سمح لنا بذلك؟ اأم ل بد من اعتبارنا ماأكلة الأقوياء؟ واعتبار 

ما لدينا جملة اأكاذيب؟
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اأنا م�ستعد لأن اأ�سحب اأي ق�سي�ص لأي عا�سمة كربى، ومينح كالنا �ساعة 

اأنديته الكربى نتحدث فيها عن اهلل الواحد، عن املر�سلني، عن  واحدة يف 

الإن�سان، عن املال، عن ال�سورى، عن العدالة الجتماعية، عن الأ�سرة، عن 

الدين، وليكن احلديث على  اأي �سيء يطرح علينا من حقائق  الآخرة، عن 

اأو عدوان..  اأو على التعاقب، ومينع فيه منعا �سارما اأي تهجم  �سكل ندوة، 

وملن �ساء اأن يتبعني طائًعا غري مكره، وملن �ساء اأن يتبع �ساحبي..

وميكن اأن تعقد موؤمترات خا�سة على اأي م�ستوى ير�ساه رجال الكهنوت 

امل�سيحي لنتدار�ص فيها الق�سايا التي تطرح. على اأن هذا كله ل جدوى منه 

اإذا بقي اأولئك الرجال يتوارثون اإحَن القرون، ويطوون اأفئدتهم على بغ�ساء 

ل قراَر لها نحو الإ�سالم واأمته.

اإعادة  يف  ترغب  دولة  اأي  �سد  القدمي  احلقد  يتنف�ص  الأيام  هذه  يف 

باأ�سلوب ينتهي ل  اللغة العربية  الت�سريع الإ�سالمي، ومن قبل ذلك حوربت 

اأبرياء  اليهود  اأن  بغتة  امل�سيحيون  عرف  �سنني  ب�سع  ومن  باإبادتها،  حمالة 

اأن يلعنهم امل�سلون يف الكنائ�ص! ما هذا الود  من دم امل�سيح، واأنه ل يجوز 

الطارئ؟

اإل  بكلمة )اهلل حمبة(  يعالج  اأن  العامل من �سرور ميكن  اإن كل ما يف   

الإ�سالم، فيجب اأن يعالج باأن اهلل كراهية!!

علي اأية حال نحن نعرف اأن كهنة ال�سليبية العاملية راغبون عن الوقوف 

يف وجه مباذل املدنية احلديثة ومظاملها؛ لأنهم ي�سعرون باأن لها يف اأعناقهم 

ديًنا، فقد تنا�سلت تاريخيًّا وعفت عن كثري، ومل تنب�ص قبور العلماء والعباقرة 

التفتي�ص.. ثم هي الآن متكنهم من �سرب الإ�سالم،  الذين قتلتهم حماكم 

وهذا التمكني يغفر للمدنية احلديثة كل �سيء ولو اأهلكت احلرث والن�سل.

ِت الكنائ�ص امل�سيحية بعهدها لليهود األ مت�سهم ب�سوء، واأل توؤلِّب عليهم  وفَّ

اأحًدا وظهر ذلك جليًّا يف اأحفال عيد امليالد وراأ�ص ال�سنة.. ومل يحدث اإل 



105

قراهم  من  املطرودين  الالجئني  وعداء  لليهود  العربي  الإرهاب  حول  لغط 

ومدنهم لل�سلطات التي اأكرهتهم على اخلروج من ديارهم..

مَلْز للجهاد الإ�سالمي، وللر�سالة  و�سيء اآخر �سمعته والهموم تهاجمني، 

بال�سماحة  العرب  األ يظفر  نف�سي:  الدماء. قلت يف  التي قامت على �سفك 

واملحبة اللتني ظفر بهما اليهود يف هذه الأيام النح�سات؟ هل كانت اإ�ساءات 

امل�سلمني للم�سيح واأمه اأ�سد من اإ�ساءات اليهود؟

اأحد  على  القب�ص  الرومان  األقى  لقد  العجب،  فوجدت  للتاريخ  ورجعت 

من  وك��ان  يهودية..  بد�سائ�ص  م��رمي  اب��ن  عي�سى  امل�سيح  وعلى  الل�سو�ص، 

امل�سادفات اأن يحل عيد روماين ميكن فيه العفو عن املجرمني، وراأى اليهود 

اأن يعفى عن الل�ص ويوؤاخذ امل�سيح بتهمته..

وهاك الق�سة كما رواها متى يف اإجنيله: »قال لهم بيالط�ص: فماذا اأفعل 

بي�سوع الذي يدعى امل�سيح. قال له اجلميع: لي�سلب. فقال الوايل: واأي �سر 

عمل؟ فكانوا يزدادون �سراًخا قائلني: لي�سلب. فلما راأي بيالط�ص اأنه ل ينفع 

�سيًئا بل باحلرى يحدُث �سغب، اأخذ ماًء وغ�سل يديه قدام اجلميع قائال: اإين 

دمه  وقالوا:  ال�سعب  فاأجاب جميع  اأنتم،  اأب�سروا  البار.  دم هذا  بريء من 

واأما  عليه،  املقبو�ص  الل�ص  باراب�ص  لهم  اأطلق  حينئذ  اأولدنا،  وعلى  علينا 

ي�سوع فجلده واأ�سلمه لل�سلب« )متَّى 27: 26-22(.

ويف التلمود جتنٍّ �سافر على امل�سيح عليه ال�سالم، فهو متهم بولدة غري 

وامل�سيح خارج عن  م�سمومة،  يهودية  �سهام  ال�سديقة هدف  واأمه  �سرعية، 

اخلطيئة،  اإىل  ال�سعوب  ويدفع  وخاطئ،  اهلل،  ر�سا  من  وحمروم  الإميان، 

عاه لنف�سه، فعقاُبه جهنم وباأ�ص امل�سري.  و�سرق ا�سم »يهوه« املبارك وادَّ

وبلغ من جراأة اليهود اأن عامِلًا من كبار علمائهم يف الع�سر احلديث وهو 

»لوب« ن�سر يف جملة »الدرو�ص اليهودية« ما يوؤيد �ستيمة امل�سيح واتهامه،وهذا 

اإمنا  ي�سوع؟  حق  يف  املذمات  بع�ص  التلمود  يت�سمن  اأن  عجب  »اأي  ن�سه: 
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الغريب اأن يكون الأمر على نقي�ص ذلك، واإن كان لأمر من عجب فلنعجب 

من اأن التلمود مل يذكر من املذمات اأكرث مما ذكر«. 

النا�سري يف جلج اجلحيم بني  »ي�سوع  امل�سيح:  التلمود عن  وما ورد يف 

العار والنار، وحملته اأمه من »باندرا« الع�سكري �سفاًحا، والكنائ�ص امل�سيحية 

اليهودي،  على  فري�سة  امل�سيحي  وقتل  نابحة،  كالب  واأ�ساقفتها  قاذورات، 

والعهد مع امل�سيحي لي�ص عهًدا ُمْلزًما يجب الوفاء به، وفر�ص على اليهودي 

لعن روؤ�ساء امل�سيحية«. 

فهل فعلنا نحن �سيئا من ذلك؟ وهل ذكرنا امل�سيح واأمه اإل بكل �سرف؟ 

ماذا نقول؟!!.
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 حملة �صليبية على الإعجاز

العلمي للقراآن الكرمي
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العلمي  الإعجاز  الباباوي عن  املعهد  ن�سره  ما  الإخوة  اأحد  تدار�ست مع 

تخلل  واملغالطة  التحريف  من  كبرًيا  قدًرا  باأن  و�سعرت  الكرمي،  للقراآن 

الكتابات املن�سورة يف هذا املو�سوع املهم.

ولهم  العلمي،  بالنقد  يتناولوه  واأن  لدينا،  ما  القوم  يقراأ  اأن  ي�سرنا  اإنه 

احلق يف اإبداء وجهة نظرهم املخالفة، وما ن�سكو اأبًدا من هذا امل�سلك. لكن 

اأعداها  1985م يف  �سنة  ال�سادرة يف  والإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  جملة 

على  احلملة  يخدم  اآخر  طريًقا  واتخذت  املنهج  هذا  تنكبت   69  ،68  ،66

وقد  م�ستقبله..  وتعكري  منه،  النيل  يف  الفاتيكان  �سيا�سة  ويحقق  الإ�سالم، 

كان الأ�سلوب ناعًما ماكًرا، ولكنه يحمل يف طياته ما �سوف نراه..

ترى املجلة اأن احلديث عن الإعجاز العلمي للقراآن بدعة اختلقها دكتور 

»موري�ص بوكاي«، واأن امل�سلمني اأعجبتهم هذه البدعة امل�ساعدة فطاروا بها 

هنا وهناك..

وهذا كالم باطل فما كتبه » موري�ص بوكاي« اأواخر ال�سبعينيات من هذا 

القرن مل ياأِت بجديد يفاجئنا بروعته، بل اأكد ما كان معروًفا لدينا، واحلديث 

عن الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي كان �سائًعا قبل ذلك بن�سف قرن. وقد 

اهلل  »�سنن  كتابه  يدر�ص  1937م  �سنة  الغمراوي  اأحمد  حممد  الأ�ستاذ  كان 

اأكان  اأدرى  وما  بالقاهرة،  الدين  اأ�سول  كلية  الأوىل من  ال�سنة  الكونية« يف 

»موري�ص بوكاي« ولد اأم ل؟ فكيف يقال اإنه �ساحب »مودة« الإعجاز العلمي؟

العلمي يف  اأحتدث عن الإعجاز  واأنا  الغمراوي  وقد اعتمدت على كتاب 

كتابي »نظرات يف القراآن الكرمي« املوؤلف من ثلث قرن تقريًبا، وحديث العلماء 

عن هذا اللون من الإعجاز ماأنو�ص مدرو�ص يف كتبنا من زمان بعيد..

العلمي  الإعجاز  بوكاي« يف  »موري�ص  دور  وهمها عن  املجلة يف  ومت�سي 

فتعر�ص ما كتبه الأ�ستاذ اأحمد حنفي عن التف�سري العلمي لالآيات الكونية، 

اأن كتاب  باأن املحرر يعرف  واأنا موقن  ب�»بوكاي«،  تاأثر  وكاأنه فيما كتب قد 
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اأحمد حنفي �سدر اأواخر اخلم�سينيات، واأنه مل يَر بوكاي ومل يقراأ له، فكيف 

يتاأثر ال�سابق بع�سرين �سنة بالالحق املتاأخر الذي جاء بعده، لكن هذا اللب�ص 

احلنفي  اأحمد  لكتاب  الثانية  الطبعة  باأن  عنه  يعتذر  ول  لالأ�سف،  مق�سود 

�سدرت �سنة 1980م، فاإن الطبعة ال�سابقة كانت �سنة 1960م، وقد حتدث 

املوؤلف عن اآرائه يف درو�ص وحما�سرات كثرية قبل ذلك، والعالقة بينه وبني 

»موري�ص بوكاي« مقطوعة!.

اأرخ له على  – الذي  باأن الإعجاز العلمي  ويوهم املحرر جمهور القراء 

الدكتور  والرف�ص كاتب عظيم هو  بالتزييف  به  تعر�ص  راأيت– قد  نحو ما 

كامل ح�سني، واأن له مقال من�سوًرا �سنة 1983 فند فيه هذا الإعجاز واأبطله. 

والدكتور كامل ح�سني مات من ع�سر �سنني، واملقال املن�سوب اإليه ن�سر �سنة 

1961م، وهو مقال نعرف قيمته عندما نعرف كاتبه..

كامل ح�سني طبيب ب�سري كر�ص حياته يف درا�سة املذاهب الباطنية من 

قرامطة ون�سريية واإ�سماعيلية... اإلخ، ثم األف ق�سة عنوانها »قرية ظاملة« 

تعترب من الأدب التب�سريي احلديث! ومات الرجل والكني�سة را�سية عنه.

اأما مقاله عن الإعجاز العلمي الذي حظي بالثناء امل�ستطاب، فهو مقال 

نعوتًا  البابوبة  املجلة  اأ�سفت  وقد  له قيمة علمية،  ولي�ست  بال�سباب،  حم�سو 

طيبة على الطبيب املريب، وهو كما ذكرنا.

اإننا �سنتحدث عن مناذج للتف�سري العلمي اأدق واأ�سدق مما اختار حمرر 

هذا  قبل  ولكن  بروما،  ت�سدر  التي  الإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  جملة 

من  املحرر  �ساقه  فيما  جليًّا  ظهر  الذي  العلمي  التدلي�ص  ن�سجب  احلديث 

بالتواريخ عادة قدمية عند  اللعب  اأن  والبحوث. ويظهر  تواريخ لالأ�سخا�ص 

القوم نذكر منوذًجا لها بعيد الأثر يف تعمية احلقائق وت�سليل اجلماهري..

ال�سدة  من  هزميتهم  كانت  الفر�ص  اأمام  قدمًيا  الرومان  انهزم  عندما 

لقد  بعدها..  قائمة  لهم  تقوم  لن  الرومان  اأن  العامل  قدر  بحيث  واخلزي 
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غرامات  دفع  على  واأرغموا  كلها،  الأو�سط  ال�سرق  يف  م�ستعمراتهم  فقدوا 

ا يف  فادحة من اأموالهم ون�سائهم، وهذا ذل ما وراءه ذل.. بيد اأن �سوًتا فذًّ

اأعماق اجلزيرة العربية كذب الظنون كلها وباغت النا�ص بخرب مثري هو اأن 

الروم �سوف ينت�سرون يف ب�سع �سنني! ومل يكن هناك ما يدفع اإىل ت�سديق 

هذه النبوءة العجيبة.. وانت�سر الروم يف الأمد الذي حددته النبوءة، وانهزم 

الفر�ص انهزاًما �سلبهم ما اأخذوا وكاد يفقدهم اأنف�سهم.

وكان على ن�سارى العامل اأن ي�ستمعوا اإىل هذا النبي اأو يدر�سوا �سريته 

�سيًئا من ذلك مل يحدث، فقد  الأقل بر�سالته!! لكن  يوؤمن بع�سهم على  اأو 

قال لهم املوؤرخ الروماين جريون: اإن �سبب هذه النبوءة هو حقد حممد على 

ك�سرى بعد اأن مزق له ر�سالة يدعوه فيها اإىل الإ�سالم!.

هذه  بعد  ك�سرى  اإىل  اأر�سلت  الكذوب  املوؤرخ  يذكرها  التي  والر�سالة   

النبوءة بب�سعة ع�سر عاما! النبوءة كانت يف العهد املكي، والر�سالة الداعية 

اإىل الإ�سالم كانت يف املدينة قبل وفاة الر�سول بثالث �سنوات تقريبا. اللهم 

اإل اإذا كان املوؤرخ الروماين ي�سرد الوقائع على نحو ما قال ال�ساعر العربي 

املخمور:

   اأ�سكر بالأم�ص اإن عزمت على     ال�سرب غدا اإّن ذا من العجب

فهذا  نف�سه،  العلمي  الإعجاز  ق�سية  اإىل  بالتواريخ  اللعب  مو�سوع  وندع 

بباحث  جتاهلها  يليق  ل  حقيقة  من  يبداأ  اإنه  فراغ،  من  يبداأ  ل  الإعجاز 

خمل�ص.

اأن القراآن ميتاز  لقد �سعر القارئون للكتب القليلة املنت�سبة اإىل ال�سماء 

بخا�سة ل تعرف لغريه؛ هي حديثه امل�ستفي�ص عن الكون وحثه القوي على 

املتكرر لآفاقه، وا�ستخال�سه عظمة اخلالق من عظمة  النظر فيه، وو�سفه 

املخلوق.

البديع  بانيه  اإىل  الكون  بناء  من  وتنتقل  وكرًها،  طوًعا  لت�ستثار  واإنك 
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عندما تقراأ: 

{ –
          } )الُفْرَقان: 45(. 

{ –
} )َفاِطر: 27(..       

 { ..                     .               { –
َمر: 21(.            )الزُّ

هذه الآيات ومئات غريها و�سفت امللكوت و�سًفا دقيًقا ل جتد يف اأ�سواره 

ثغرة، وقد َوَثب العلم يف ع�سرنا وثباٍت رحبًة، وعرف من اأ�سرار العامل ما 

مل يعرف الأوائل، وا�ستمع اإىل اآيات القراآن وهي ت�سف الكون واحلياة فوجد 

تطابًقا اأو تقارًبا يقطع باأن م�سدر هذا الكالم هو خالق العامل نف�سه:} 

{                                                         

          )الُفْرَقان: 6(.

وماذا يقول علم الأجنة يف و�سف القراآن لأطوار اجلنني يف ن�ساأته الأوىل 

ومتابعته املذهلة ملراحل تخلقه؟

مل يكن هناك ت�سوير بالأ�سعة ي�ستك�سف هذه اخلبايا داخل جدار الرحم، 

مل يكن هناك علم ت�سريح يعر�ص مرئياته وجتاربه على النا�ص بهذه القدرة 

ال�سادقة!! اأنى ملحمد هذا العلم؟ اإن اأرقى احل�سارات عند بعثته كان يجهل 

هذه ال�سئون، فكيف بح�سارة بدائية متالأ اأكناف اجلزيرة العربية، وجتعل 

الوثنية دينها الأثري؟!

لي�ص  فلك،  اأو  طب  كتاب  القراآن  اإن  فيقول:  اأحد  ي�ستحمق  اأن  اأحب  ل 

يزعم ذلك عاقل، اإنه كتاب يهدي اإىل اهلل باأ�سلوب يربط بني عقل الإن�سان 
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وعجائب الكون، مع اإر�ساد اإلهي يكمل ق�سوره، وي�سبط م�سريه.. و�سنعلم اأن 

هذا الإعجاز العلمي قد اخت�ص به القراآن الكرمي وحده، واأن غريه م�ستبعد 

ابتداء لأ�سباب مادية واأدبية.

 وقبل اأن ن�سرح ذلك نريد تبيان اأن علماء امل�سلمني مل متلكهم عاطفة 

وفق  الكالم  »دللت«  اإىل  نظروا  لقد  الإعجاز،  هذا  يتابعون  وهم  جاحمة 

من  الأحكام  ا�ستنباط  يف  الإ�سالم  فل�سفة  وهو  الفقه  اأ�سول  علم  مقررات 

م�سادرها، فاأجازوا ما اأجازوا ورف�سوا ما رف�سوا..

�سمعت قائال يذكر من اإعجاز القراآن هذه الآية: }

الأ�سل  اإىل  ت�سري  الآية  يقول:   ..)5  ،4 ْعَلى: 
َ
)الأ  {       

النباتي للنفط، وهو ما يقرره العلماء الآن. قلت: دللة الآية على ما حتكي 

بعيدة، ول اأ�ستطيع تف�سريها على هذا النحو!

و�سمعت اآخر يقول: لقد �سبق القراآن اإىل اعتبار الرجل هو امل�سئول عن 

نوع ولده اأذكر هو اأم اأنثى؟ وذلك اآخر ما و�سل اإليه العلم من ك�سوف، و�ساق 

من القراآن الكرمي هاتني الآيتني: }

ْجم: 45، 46(، وكذلك قوله تبارك ا�سمه: }          } )النَّ

     

           } )الِقياَمة: 39-37(.

وتدبرت الآيات يف املو�سعني، و�سعرت باأن الدللت وا�سحة وقريبة على 

اأن ذكورة الولد اأو اأنوثته جتيء من ماء الرجل ل من البوي�سة التي تتكون يف 

الرحم، قلت: نعم هذا حق.

الآيات  بها  ر  ُتَف�سَّ ل  العلمية  النظريات  فاإن  حال،  اأية  وعلى 

ول  للتغري،  قابلة  النظريات  فاإن  علماوؤنا،  راآه  ما  وذلك  القراآنية، 

اإذا  فاإنها  العلمية،  احلقائق  اأما  رجراجة.  لظنون  القراآن  نعر�ص 
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ا  عمليًّ تف�سرًيا  كانت  بل  له،  ح�سًنا  تف�سرًيا  كانت  كتابنا  وافقت 

{  لقوله تعاىل: }           

َلت : 53(.         )ُف�سِّ

قال يل بع�ص الكتَّاب: اإن الباحثني يف الف�ساء يتعرفون هل الكواكب التي 

على  احلياة  مظنة  ذلك  كان  املاء  بها  وجد  فاإن  ل،  اأو  ماء  بها  ير�سدونها 

�سطحها، األي�ص ذلك م�سداق قوله تعاىل: {

ْنِبَياء: 30(؟
َ
             } )الأ

قلت: اإن احلياة الب�سرية وغري الب�سرية على �سطح الأر�ص معتمدة على 

املاء يقيًنا، والآية ل ريب فيها. وقد تكون هناك حيوات اأخرى لأجنا�ص اأخرى 

ل عالقة لها باملاء.. اإننا نحن امل�سلمني نتبع اليقني، وناأبى الظنون والتخمني، 

والإعجاز العلمي له رجاله الرا�سخون. واأمثل من قراأت لهم الدكتور حممد 

هدى  اهلل  زاده  بوكاي  موري�ص  والدكتور  ثراه،  اهلل  طيب  الغمراوي  اأحمد 

وتوفيًقا..

والآن يجيء الكالم عن الكتب الأخرى التي تن�سب اإىل ال�سماء ونت�ساءل: 

هل و�سف اأهل دين ما عدا امل�سلمني كتابهم باأنه معجز؟ اإن التحدي مل يقع 

اإل بالقراآن وحده: }

                      } )الإِ�ْسَراء: 88(، 

اأما الكتب الأخرى فلم تن�سب اإىل نف�سها اإعجاًزا علميًّا ول بالغًيا ول نف�سيًّا، 

وعر�ست ما بها وكفى.

و�سيء اآخر نتحدث عنه م�سارحني: اإن الوحي الإلهي املتج�سد يف القراآن 

الكرمي لي�ست به �سائبة من �سنع الب�سر، لكن الأمر الذي ا�ستقر عليه القوم 

يف اآخر تعاريفهم للوحي اأنه اإلهام من الروح القد�ص ل تنفك عنه اخل�سائ�ص 

الإن�سانية عند َمْن يتلقاه!.
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هل يعني ذلك اأن كلمات الكتاب املقد�ص ت�سبه اأقوال الأنبياء؟ كنت اأمتنى 

ذلك! الذي يبدو يل اأن وا�سعي التعريف الأخري اأرادوا به جتاوز ما ا�ستحال 

عقال اأن ين�سب اإىل وحي �سماوي يف اإ�سحاحات كثرية.. اأقول: بل ما ي�ستحيل 

اأن ين�سب اإىل رجال �ساحلني!!.

من اأجل ذلك توقفت واأنا اأقراأ جملة الدرا�سات العربية التي ي�سدرها 

املعهد الباباوي وهى تعلق على التف�سري العلمي للقراآن الكرمي قائلة: »اإن هذا 

التوفيقية  التف�سري الذي ظهر بني امل�سلمني هو حماكاة للمحاولة امل�سيحية 

بني التوراة والعلم التي وقعت يف القرن التا�سع ع�سر...«.

نحاول  فجوة  والعلم  القراآن  بني  فلي�ست  متر،  نرتكها  ل  جراءة  وهذه 

وامل�سافة  العميقة  الفجوة  اإمنا  اأو حموها،  نبغي تقريبها  ردمها، ول م�سافة 

ال�سا�سعة هي بني العلم، وبني الرتاث الديني الذي تركه كاتبو العهد القدمي، 

وي�ستحيل عقال ونقال اأن تنجح اأية حماولة للتوفيق بني الطرفني، اإن اخلالف 

بينهما علمي وعقائدي واأخالقي وتاريخي!!

واأكاد اأجزم باأن موؤلفي هذا الكتاب جمعت بينهم نية م�سرتكة يف تلطيخ 

�سقوط  –بعد  الدين  حقيقة  واإبراز  اإليهم،  املناكر  ون�سبة  الأنبياء،  �سرية 

قادته– كاحلة رديئة..

ن�ساب خمادع  باأنه  اإ�سرائيل  و�سف  الإباء  كل  ناأبى  امل�سلمني  نحن  اإننا 

اأمام  يقولون، ومثل  اأخيه »عي�سو« كما  النبوة، وهي حق  احتال على �سرقة 

كثري  ليبدو  �ساأن  اإهاب  ولب�ص  نف�سه،  »عي�سو«  اأنه  »اإ�سحاق«  الأعمى  اأبيه 

ال�سعر كاأخيه، وقلد �سوته... اإلخ.

الآخرين  ي�سلبون  ل�سو�ص  اهلل  ر�سل  وهل  ي�سرق،  من�سب  النبوة  هل 

حقهم؟ ماذا تكون حقيقة الدين بعد ذلك؟ وماذا ينتظر من اأتباعه اإل اأن 

افني؟ وكيف يت�سور النا�ص الإلوهية يف هذا اجلو؟  يكونوا خطَّ
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اإن ال�سورة املثلى لالإلوهية، كما ذكرها اأحد كتاب العهد القدمي اأن يحكي 

لالأجيال ق�سة طريفة: كان اإبراهيم جال�ًسا حتت اأ�سجار البلوط يف »ممرا«، 

فنظر بعيدا فوجد اهلل قادًما مي�سي مع بع�ص املالئكة! فهرع اإليه و�سجد بني 

يديه، وقال له: اإن كان عبدك يجد نعمة لديك فتعاَل وتناول الغداء معه..!!! 

وَقِبل الرب ال�سيافة، و�سارك يف اأكل عجل ذبحه له اإبراهيم اخلليل!! اإنها 

اإلوهية عجيبة تلك التي ج�سدها لنا اأحد كتاب العهد القدمي!!. 

والتف�سري العلمي للتوراة يف القرن التا�سع ع�سر حاول اأن يوفق بني الدين 

والعلم وهو يواجه هذه الأ�ساطري ال�سقيمة..

 وامل�سلمون عندما يتحدثون عن الإعجاز العلمي للقراآن اإمنا يقلدون يف 

هذا القرن الع�سرين ما فعله كهان القرن التا�سع ع�سر يف العامل الغربي، ترى 

ما فعلوا وكيف وفقوا؟.

يف  تخبط  من  الآخرين  به  ناأخذ  ملا  ا�ستعرا�ص  جمال  يف  الآن  ول�ست 

فهم الإلوهية والنبوة ومعنى الوحي، ومعنى التاريخ... فذاك اأمر له ميدان 

ف�سيح، اإننا فقط ننبه حمرر جملة الفاتيكان اأن يكون يقًظا اأو حذًرا قبل اأن 

ا بالباطل.. اإنه يعلم اأن مفكري اأوربا اأح�سوا مئات الأغالط يف هذه  ينال منَّ

الكتابات، ورف�سوا ن�سبة قدا�سة ما اإليها..

قدا�سة؟ قدا�سة لن�صٍّ يقول: اإن اهلل �سنع قو�ص قزح عند نزول الأمطار 

كي يتذكر، فال يرتك املطر يهطل حتى ل يحدث في�سان اآخر، فاإنه ندم على 

ه؟!  الفي�سان القدمي!. اإله ذاهل يحتاج اإىل منبِّ

حيث   »13« الفقرة  يف  حزقيال  �سفر  يف  جاء  ما  قراأت  ما  اأغرب  ومن 

ال�سعري على اخلرء الذي يخرج من  يقول الرب حلزقيل: »وتاأكل كعًكا من 

الإن�سان! تخبزه اأمام عيونهم – يعني بني اإ�سرائيل. وقال الرب: هكذا ياأكل 

.
)1(

بنو اإ�سرائيل خبزهم النج�ص بني الأمم التي اأطردهم اإليها«

1 - الأ�سل الأمم الذي اأطرهم اإليهم، وهو خطاأ جتاوزناه..!
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 ترى ما هي حماولت التوفيق بني العلم والتوراة التي بداأت مع القرن 

التا�سع ع�سر؟ وهل هذه املحاولت التي نقلدها نحن امل�سلمني، عندما نتحدث 

عن اإعجاز القراآن، وجنعل التف�سري العلمي نوًعا من التفا�سري اخلادمة للوحي 

ويتح�سن  يهزل،  الفاتيكان  ل�سحيفة  املحرر  اإن  نقول:  اأن  يوؤ�سفنا  الأعلى؟ 

وهو يهاجم القراآن وراء ن�سيج من بيوت العنكبوت..

تثاأر للكتاب الذي افرتى عليه املفرتون، فاإذا  اأن  وكاأمنا �ساءت الأقدار 

يف  العلمي  الإعجاز  لبحث  عاملي  موؤمتر  اإىل  تدعو  م�سر  يف  الأطباء  نقابة 

دولة،  وع�سرين  نيف  من  َقِدموا  علماء  القاهرة  يف  والتقى  الكرمي،  القراآن 

وقدم يف املو�سوع نحو ثالثمائة بحث!

 وراأينا الرا�سخني يف اأهم علوم الع�سر ي�ستمعون يف وعي اإىل ما يقال، 

اإليهم حديث  فلما راأوا ال�سوت الذي انبعث من خم�سة ع�سر قرًنا يتحدث 

اهلل،  لذكر  قلوبهم  لنت  والإن�سان  الكون  بقوى  عليم  احلياة  باأ�سرار  خبري 

فمنهم من ذهب اإىل الأزهر يعلن اإ�سالمه، ومنهم من قرر متابعة الدرا�سة 

مع اإخوانه، وهو مبهور مما اأفاد!.

الآي��ات  لبع�ص  حتقيقه  اإن  ي��ق��ول:  الت�سريح  اأ�ستاذ  »بر�سو«  الدكتور 

والأحاديث اأ�سعره باأن القراآن وحي اهلل اإىل حممد يقينا، فمن اأين اأتت هذه 

املعارف التي �سدقتها ك�سوف الع�سر احلديث؟.

والدكتور » األي�سون« عامل اجليولوجيا يقول: اإن القراآن يحتوي على حقائق 

علمية، عرف العقل الب�سري بع�سها وهو يف طريقه اإىل معرفة البع�ص الآخر، 

اإن هذا الكتاب للما�سي واحلا�سر وامل�ستقبل!.

ويقول هذا العامل اجليولوجي: اإن بالد العرب �ستتحول اإىل مروج واأنهار 

–يف بع�ص حديثه– فاإن الع�سر اجلليدي الثاين قد  كما تنباأ النبي بذلك 

بداأ، و�ستعود اجلزيرة العربية خ�سراء كما كانت يف زمان قدمي.

ومعه  نبيًّا،  حممد  يكون  ل  ملاذا  جون�سون«:  »مار�سال  الدكتور  ويت�ساءل 
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التي  واأ�سراره  وقواه  العامل  اإىل  ال�سائبة  بالنظرات  امل�سحون  الكتاب  هذا 

جتلت لنا يف القرن الع�سرين؟

نقول: هل اأحق منه بالنبوة من نقراأ الرتاث املن�سوب اإليهم فال جند به 

اإل حمنة العقل وال�سمري، ود�سائ�ص احلقد واجلهل؟

ويقول الدكتور » كيث مور«، اأ�ستاذ علم الت�سريح، واأحد اخلم�سة الأوائل 

من علماء الأجنة، وله موؤلف مرتجم اإىل ثماين لغات: اإن ت�سنيفنا لأطوار 

اإل اأواخر القرن املا�سي واأوائل هذا القرن، وقد اأعطيت  اجلنني مل يعرف 

ولكن  لها،  معنى  ل  اأبجدية  وحروًفا  اأرقاًما  الأم  بطن  يف  التخلق  مراحل 

عن  اأ�سفرت  وال�سنة  والقراآن  الأجنة،  لعلم  املقارنة  احلديثة  الدرا�سات 

�سكل  اجلنني،  به  مير  الذي  ال�سكل  على  تعتمد  واأنفع  اأخ�سر  م�سطلحات 

الن�ساأة  طور  ثم  باللحم،  العظام  وك�سوة  والعظام  وامل�سغة  والعلقة  النطفة 

الأخرية! وعر�ص الدكتور �سوًرا تربز هذه الأطوار وفق ما ذكر القراآن الكرمي 

من خم�سة ع�سر قرنا..

نقول: وبحوث اليوم كثرية، وبحوث الغد اأكرث، اإنني ح�سن الظن بالفطرة 

الإن�سانية ما دامت ت�سرت�سد بالوحي الأعلى، وتتحرى مر�ساة خالقها.

وم�سيبة الإن�سان يف نظري من فريقني: فريق ي�ستعلي على ربه اأو يف�سق 

ر مراَده ويفرتي عليه.. عن اأمره، وفريق يزوِّ

ُموا  ويف بع�ص الأحيان اأبحث عن اأ�سباب العوج ال�سائد، فاأرى الذين َقدَّ

دوا النا�ص فيه، واأرى الآخرين هاموا على وجوههم،  هوا وجهه وزهَّ احلق �سوَّ

وتاأبى  هواها،  تتبع  احلديثة  واملدنية  اأن�سفوها..  ول  فطرتهم  احرتموا  ما 

ب�سدة اأن تخ�سع للدين.

ول يزال الدين جديًرا بالزدراء والنبذ اإذا كان رجاله يحاربون التوحيد 

ول  والأ�سفر،  الأحمر  الإحلاد  ويهادنون  له،  الويالت  ويبيتون  الإ�سالمي 

ي�ستبكون معهما..
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َه جهده بجنون ملحاربة تعدد  ول يزال الدين اأهال لظنون ال�سوء اإذا وجَّ

الزوجات، و�سمت �سمت القبور عن �سيوع الزنا واللواط.

األي�ص ذلك ما يفعله الفاتيكان الآن، وما يجتهد رجاله الكبار وال�سغار 

لبلوغ  الأخري  الع�سر  يف  بامل�سلمني  اأمَلَّت  التي  الهزمية  منتهزين  لتحقيقه؟ 

ماآربهم..

اأن  به  الإن�سانية جمعاء، وحقيق  بزمام  العلم وحده منفرًدا  انطلق  لقد 

ينفرد!. َمْن ي�سركه يف هذه القيادة اأو ي�ستبد بها دونه، ورجال الأديان على 

ما علمنا؟

على اأن امل�سلمني اإذا ارتفعوا اإىل م�ستوى الإ�سالم اأنقذوا اأنف�سهم واأنقذوا 

الدنيا معهم. اإن العامل اليوم يفكر يف النتحار، وقد ي�سيبه م�ص فيقدم على 

حرب حت�سد الأخ�سر والياب�ص!.

العابثني  اأيدي  على  وناأخذ  الأوان،  فوات  قبل  نحن  ن�سحوا  فهل 

بالأديان؟.





121

 احلكم الإ�صالمي ل ينطلق

من فراغ

121





123

عندما كان مو�سى عليه ال�سالم يكافح لتحرير قومه من ظلم الفراعنة 

واجه متاعب جديرة بالتاأمل، وجل هذه املتاعب كان من قومه اأنف�سهم!

اأ�سدر اإليهم الأمر اأن يرحلوا من م�سر يف ليلة موعودة، واأن ي�ستْخُفوا 

حتت جناح الظالم متجهني �سطر البحر الأحمر، وا�ستجاب اليهود لالأمر 

اأكانوا  للخروج من م�سر؟  اأكانوا متلهفني  فلننظر:  قائدهم،  اأ�سدره  الذي 

جلو  كارهني  اأكانوا  حرموه؟  الذي  والأمان  فقدوها  التي  للحرية  متع�سقني 

تذبح فيه الأبناء وُت�ْستحيى الن�ساء، وي�سب فيه البالء؟

 اإن هذا ما يتبادر لالأذهان، غري اأن الواقع غري ذلك، فاإن بني اإ�سرائيل 

يم على نحو ما قال اأبو الطيب: نية، وا�ستكانوا لل�سَّ كانوا قد األفوا الدَّ

�ْرٍح مبي�ٍت اإي�الم!         م�َْن َيُهْن َي�ْسُه�ُل اْلَه�َواُن عليه         َم�ا جِلُ

ه القراآن الكرمي اإىل موقف ال�سعب من القائد الذي يبغي حتريره؛  وقد نبَّ

قال تعاىل: }

 {                               

            )ُيوُن�ص: 83(.

اإن بع�ص ال�سباب احلديث ال�سن ال�سليم الفطرة هو الذي اعتنق ر�سالة 

ين�سد  املغامرة  اأحالم  مع  وم�سى  اجلربوت،  معه  يقاوم  اأن  وقرر  مو�سى، 

م�ستقبال اأ�سرف، اأما ال�سيوخ و�سواد اليهود فقد قيد م�سالكهم اخلوف، ومل 

مالحقة  فرعون  ر  قرَّ ملا  خباياهم  انك�سفت  وقد  احلرية!  لدعوة  يتحم�سوا 

الهاربني من بط�سه، وخرج على راأ�ص جي�ص كبري لي�ستعيد قوم مو�سى اإىل 

ال�سجن الذي فروا منه!.

ال�سحراء  عابرين  ال�ساحل  نحو  ي�ستدون  اليهود  مثرية،  كانت مطاردة 

ال�سرقية، وفرعون وراءهم يريد اأن يدركهم.. وي�سف الإ�سحاح الرابع من 

اإ�سرائيل  بنو  رفع  فرعون  اقرتب  فلما   « قائال:  املوقف  هذا  اخلروج  �سفر 
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ا، و�سرخ بنو اإ�سرائيل  عيونهم، واإذا امل�سريون رحلوا وراءهم، ففزعوا جدًّ

يف  لنموت  اأخذتنا  م�سر  يف  قبور  لي�ست  لأنه  هل  ملو�سى:  وقالوا  الرب  اإىل 

األي�ص هو الكالم الذي  اأخرجتنا من م�سر؟  الربية؟ ماذا �سنعت بنا حتى 

اأن  لنا  خري  لأنه  امل�سريني؛  فنخدم  عنا  كف  قائلني:  م�سر  يف  به  كلمناك 

نخدم امل�سريني من اأن منوت يف الربية«.

والواقع  الدنية،  وا�ستمراء  واجلنب  بالنذالة  نا�سح  الكالم  هذا  اإن 

�سقامها بني ع�سية  اأن ترباأ من  العلل ل ميكن  بها  التي برحت  ال�سعوب  اأن 

و�سحاها، اإنها حتتاج اإىل مراحل متتابعة و�سنني متطاولة من العالج املتاأين 

جتارب  بعد  امل�سلحون  قرر  ذلك  اأجل  من  بالئها.  من  َتْنَقه  حتى  ال�سبور 

مريرة اأن الزمن جزء من العالج..

وقد راأيت بعد تدبري عميق اأن ال�سعب الإ�سرائيلي اأول مرة مل يتبع مو�سى 

عن عزة نف�ص اأو �سالبة يقني، لعله تبعه عن جتاوب عرقي اأو تع�سب قبلي، 

ثم ا�ستفاد الأخالق والإميان يف مراحل متاأخرة.. ومالحظة العقل اليهودي، 

والتاريخ اليهودي توؤكد هذا ال�ستنتاج.

ونحتفظ بهذه النتيجة الآن لنعرف نهاية املطاردة بني فرعون ومو�سى! 

لقد �سوره�ا الق��راآن الكرمي يف ه���ذه الآي��ات: {

{             

عراء: 66-61(.               )ال�سُّ

اإن اهلل مل يخذل نبيه، بل �سانده بقدرته اخلارقة، ومل يرتك اجلبابرة 

لي�ستاأنفوا ف�سادهم يف الأر�ص، بل اأخمد اأنف�سهم ب�سربة ما توقعوها قط.

كما  الآخر،  ال�ساطئ  على  �ساملني  اأنف�سهم  فوجدوا  اإ�سرائيل  بنو  ونظر 
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اأح�سوا اأن قتلة الأم�ص قد طاحوا، فال عدوان عليهم بعد!!

فبماذا ا�ستقبلوا هذه النعماء الغامرة؟ وماذا فعلوا مل�سديها اجلليل؟ لقد 

تيقظت يف اأنف�سهم الوثنية، واأعجبتهم عبادة الأ�سنام! فتقدموا اإىل نبيهم 

يف بالدة هائلة ليجعل لهم �سنما! قال تعاىل: }

        

 {               

ْعَراف: 140-138(.
َ
         )الأ

ومينحوا  العدو،  ويغلبوا  الأر�ص،  يرثوا  اأن  ؟  متَّ ا  ممَّ اأعظم  ف�سل  واأي 

َتهم، اإن اأثقالهم النف�سية  فر�سة ال�سيادة، بيد اأن �سيًئا من ذلك مل يغري خ�سَّ

حطت بهم يف مكان �سحيق..

فراعنة              حماربة  اليهود  يكلف  مل  اهلل  فاإن  التايل،  الختبار  وجاء 

كانوا  الإ�سرائيليني  اأن  كانوا– اإل  الطغاة مطلوبة حيث  –وحماربة  م�سر  

اأقل واأذل من ذلك، لقد كلفوا مبحاربة اجلبابرة الذين ي�سكنون فل�سطني، 

ووعدوا باأنهم يف هذه احلرب �سوف ينت�سرون..

وجزع اليهود لهذا التكليف، ومل يطمئنهم هذا الوعد؛ اإنهم اأحر�ص النا�ص 

على حياة، وهيهات اأن يعر�سوا اأنف�سهم خلطر! كيف يطلب منهم قتال؟

      يقول يل الأمري بغري جرم:      تق�����دم! حني َجدَّ ِبَنا امْل���َِرا�ص

      فما يل اإْن اأطعُتك من حياة     وما يل بعد هذا الراأ�ص را�ص!! 

ج������اء ف���ي الق�������راآن الك�������رمي على ل�س������ان م���و�سى: }
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        }  )امْلَاِئَدة: 21، 22(. 

وو�سفت التوراة حال ال�سعب اليهودي عندما �سمع هذا التكليف: »فرفعت 

كل اجلماعة �سوتها و�سرخت! وبكى ال�سعب تلك الليلة، وتذمر ال�سعب على 

مو�سى وعلى هارون، وقال لهما: ليتنا متنا يف اأر�ص م�سر! اأو ليتنا متنا يف 

هذا القفر! ملاذا اأَتى بنا الرب اإىل هذه الأر�ص لن�سقط بال�سيف؟

تربية  اإىل  يحتاج  ال�سعب  هذا  اإن  قاطع!!..  اإلهي  قرار  من  بد  ل  وكان 

طويلة الأمد، تكبح جماحه وتقتل رذائله، وتفتح ب�سريته على لون اآخر من 

احلياة الرفيعة، والإميان باهلل واليوم الآخر.. فلتكن �سيناء م�سيدة حمكمة 

اأحًدا ول يعرفه  اجلدران ي�سطرب داخلها، ويعي�ص وراء حدودها ل يعرف 

اأحد، وليبق على تلك احلال اأربعني �سنة!

ر اأمَره يف �سجنها  اأربعني �سنة يهلك فيها الذين �ساخوا يف الف�ساد، ويتدبَّ

الطويل َمْن عا�سوا ل يفكرون اإل يف ماآربهم، و�ستن�سج خاللها الذرية التي 

اآمنت مبو�سى، وتبلغ مرتبة الرجولة التي تت�سرف يف نف�سها وفيما حولها..

ياأمرون باملنكر وينهون عن املعروف،  اأربعني �سنة يهلك فيها من كانوا 

ويخطب فيها بقوة من كانوا يهم�سون باحلق فتكمم اأفواههم!

فيها  تفنى  م�ست�سفيات  اإىل  يحتاجون  للمخدرات  املدمنني  الأفراد  اإن 

عاداتهم ال�سيئة، وحتيا فيها عادات جديدة ت�سح بها اأج�سامهم واأع�سابهم، 

الأمم  هذه  اإن  فا�سدة؟  واأعراف  رديئة  تقاليد  على  توا�سعت  باأمم  فكيف 

حمتاجة اإىل جو جديد تتنف�ص فيه هواء اأنقى، وت�سمع فيه اإىل دعاة احلق 

وهم يهدونها �سواء ال�سبيل..

وقد طالت املدة على بني اإ�سرائيل يف �سيناء! مات يف هذه الفرتة مو�سى 

الو�سائل  ب�ستى  ويتدرج  تاأديبه،  القدر  يتوىل  �سعًبا  وراءهما  وتركا  وهارون، 

على رفع م�ستواه.. ومل يكن من هذا ُبّد، اإن الأمم ل ترتك ال�سفوح اإىل القمم 

بكلمة عابرة من واعظ خمل�ص، اأو مدر�ص ب�سري، الزمن جزء من العالج.
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ا�ستوقفني يف هذا املعنى فكاهة ذات مغزى: قيل اإن ثعلًبا جائًعا انطلق 

يبحث عن طعام، فراأى من �سرداب طويل اإناًء م�سحوًنا مبا لذَّ وطاب، فوثب 

داخل ال�سرداب ال�سيق وتلطف حتى بلغ الإناء، ثم اأخذ يكرع منه حتى امتالأ، 

التقهقر!  ي�ستطيع  انتفخ فما  العودة من حيث جاء فعجز، لأن بدنه  وحاول 

ولقيه يف حمب�سه هذا ثعلب عجوز عرف الق�سة من بدايتها، فقال للثعلب 

وعندئذ  وتنحف،  وتخف  وتعط�ص  مكانك هذا حتى جتوع  ابق يف  ال�سغري: 

تقدر على اخلروج! 

قلت �ساحكا: الزمن جزء من العالج..

لكن ما تكون عليه حال الدنيا خالل هذا الزمن املفرو�ص؟ اإن اجلبارين 

الذين اأمر بنو اإ�سرائيل مبقاتلتهم �سيبقون مف�سدين يف الأر�ص ين�سرون يف 

اأرجائها الكفر والذل، �سيبقون كذلك ع�سرات ال�سنني! فكيف تر�سى الأقدار 

بهذا العوج؟

واأجيب: ل بد من وارث �سريف للح�سارة املعتلة! واإذا كان حملة الوحي 

الإلهي لي�سوا اأهال لهذه الوراثة فهيهات اأن يقودوا.. �سواء حملوا التوراة اأو 

الإجنيل اأو القراآن.

وقد تنباأت باأن املدنية احلديثة �سوف تبقى ع�سًرا ل اأدري مداه، �سوف 

لل�سعاف  وظلمها  هلل،  الو�سيع  ون�سيانها  الآخر،  باليوم  كفرها  مع  تبقى 

نني، وتهتُِّكَها يف طلب ال�سهوات بكل و�سيلة!. وامللوَّ

ملاذا؟ لأن حملة الوحي يفقدون من الناحيتني الفكرية والنف�سية موؤهالت 

رذائل من  لدينا  – اأن  العرب  بني  اأعي�ص  – اأنا عربي  اأعرف  بل  القيادة، 

لني واملثلِّثني، وي�ستحيل معها اأن نكون اأهال  نوع اآخر ل تقل عن رذائل املعطِّ

لل�سدارة، بل ي�ستحيل معها اأن يقع زمام القافلة الب�سرية يف اأيدينا..

ل  باأنهم  يعلل  �سوف  بحقوقه  اجلاهلني  اهلل،  عن  املبتعدين  ف�ساد  اإن 

اإميان لهم.. اأما ف�ساد املتدينني فاإنه يرتد اإىل الدين نف�سه بالنق�ص، ويجر 
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اجلهلة  املتدينني  تاأخري  يف  وا�سحة  اهلل  فحكمة  براء،  منها  هو  تهًما  عليه 

وحرمانهم من ال�سلطة..

والأمة الإ�سالمية منذ ب�سعة قرون تتدحرج اإىل اأدنى، وامل�سلحون الذين 

هم �سهداء عليها يوم القيامة ل يلقون منها اإل عنًتا، وقد فقدت يف اأثناء هذا 

التدحرج اأمرين جليلني:

اأولهما: ال�سمائل الإ�سالمية التي اخت�ست بها الر�سالة اخلامتة..

والآخر: امللكات الإن�سانية التي تتمتع بها ال�سعوب الراقية، والتي جتعلها 

اقة يف ميادين احلياة املادية والأدبية. �سبَّ

اأذكر اأنه جاءين يوما اأحُد الدعاة يف حال من الغ�سب ال�سديد يقول يل: 

اإلينا يف  اأن تن�سم  اأترى اإىل حكومتنا وهى تدعو اإىل حتديد الن�سل؟ يجب 

حماربتها!

اإن  القائمة!  امل�سكلة  يحل  ل  املقرتح  التحديد  اإن  متثاقل:  واأنا  له  قلت 

امل�سكلة تكمن يف عدم وجود الإن�سان ال�سوي، واملجتمع النا�سط.

قال يل: اإن تعاليم الإ�سالم هي تكثري الن�سل.. قلت له: نعم، وله تعاليم 

والن�سل  الزواج  تريد  ملاذا  قلت:  تعني؟  ماذا  قال:  ال�سغل!  تكبري  يف  اأخرى 

اإنكم ل تعمرون  اأن يقوم غريك بالإنفاق على زوجك وولدك؟  الكثري، على 

الأر�ص وتثريونها كما اأثارها غريكم وعمروها.. اإنكم ل ت�ستخرجون خريات 

الرب  اأنحاء  من  غريكم  ا�ستخرجها  كما  وظواهرها  خباياها  من  الأر�ص 

والبحر..

والأولد،  الزواج  طلب  يف  ت�سيحون  احليوانية  الرغبة  بدوافع  اإنكم 

اأن العقل الإ�سالمي يعرف  وتطلبون الكثري والكثري، فعالم يدل هذا؟ على 

رغبته وي�سمع �سوتها، ولكنه ل يعرف واجبه ول يلبي نداءه!..

فوق  بع�سها  ظلمات  تدري!  ال�سلطة  ول  يدري،  ال�سعب  ل  ا�ستتليت:  ثم 
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بع�ص!!.

الآن، وهو يخدم  اأكتب  واأنا  َعَر�َص يل  واقع  اإثر  �سقته  ال�سابق  املثال  اإن 

الفكرة التي اأريد اإبرازها، وهي اأن علل الأمم ل ُتَداوى بالرجتال ال�سريع، 

والرغبة النزقة.

اأو  وال�سبان الذين يظنون الإ�سالم ميكن اأن يقوم بعد انقالب ع�سكري 

ثورة عامة لن يقيموا اإ�سالًما اإذا جنحوا! فاإن الدولة املحرتمة وليد طبيعي 

ملجتمع حمرتم، واحلكومة ال�ساحلة نتيجة طبيعية لأمة �ساحلة! اأما حيث 

نف�سه:       املعدن  من  فيها حكام  الأمر  ف�سيتوىل  و�سيعة  ماجنة  �سعوب  تتكون 

ْنَعام: 129(. 
َ
{                 } )الأ

تقاليد  واإن�ساء  الأخالق  وتزكية  العقائد  لغر�ص  اجلماهري  اإىل  والجتاه 

ال�سالة  واإقامة  الب�سائر،  اإليها  ترنو  ماجدة  �سواخ�ص  واإقامة  �سريفة، 

جماعة  بعد جماعة، اأعني وقتا بعد وقت من الفجر اإىل الع�ساء، وحت�سني 

الرجال والن�ساء �سد النحراف والنحالل، والتغلغل يف الأ�سواق وامليادين 

كان  كله  ذلك  و�ساياه...  واإنفاذ  اهلل  كلمات  لإحياء  والنقابات  واملنظمات 

طريق الأنبياء وحوارييهم ومن َنَهَج نهجهم.

ومل تقع معركتا بدر والفتح اإل بَقَدٍر اأعلى ان�ساَق اإليه امل�سلمون دون خطة 

�سابقة اأو اإعداد مبيت..!!

اأعرف اأن عدًدا من احلكومات مرتد عن الإ�سالم يقيًنا، واأنه لن يدخر 

و�سًعا يف مقاومة املد الإ�سالمي وفتنة اأهله، وعالج ذلك يتم بالتزام اخلط 

ائه، فهو –واإن طال املدى–  الذي ر�سمه الأنبياء، وال�سرب على لأَواِئه و�سرَّ

الأطماع  عن  واأبعدها  اهلل،  برعاية  واأولها  الو�سول،  اإىل  الطرق  اأق�سر 

وال�سبهات..

ول حت�سنب هذا اخلط اأبعد عن املخاطر واأقرب اإىل ال�سالمة، اإنه �سعب 

التكاليف ثقيل الأعباء، وقد راأيت اأعداء الإ�سالم يرقبون هذا اخلط بحذر، 
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ويرون اأ�سحابة هم الأعداء احلقيقيني لهم..

اإن ق�سة خدمة الإ�سالم عن طريق النقالبات والثورات راودت اأنا�ًسا لهم 

اإخال�ص ولي�ست لهم جتربة، ومل تنجح من �سنني طويلة هذه املحاولت.

لتنظيف  احلقيقي  اجلهاد  يبداأ  ثم  حني،  فاإىل  جنحت  لو  اأنها  وراأيي 

اأننا  اأقذائها، واإحداث تغيري جذري يف اأخالقها وعاداتها! اأي  ال�سعوب من 

�سرنجع اإىل الإ�سالح ال�سعبي عن طريق ال�سعب نف�سه ل عن طريق الأوامر 

الر�سمية.

وحمو  املعروف  واإقرار  امل�سافة،  اخت�سار  يف  ال�سلطة  قيمة  اأنكر  ل�ست 

املنكر، واإين اأعلم اأن الدولة جزء من الدين، واأن اأجهزتها الفعالة جزء من 

�ُسَعب الإميان ال�سبعني..

اأو  جاهل  اإل  فيها  مياري  ل  حقيقة  الإ�سالم  �سعائر  من  احلكم  وكون 

العقائد  تثبيت  يف  نف�سها  الأمة  عمل  يوهن  ول  يلغي  ل  كله  وهذا  جاحد.. 

م�سارب  وتتبع  ال�سمري  �سلطان  اإعالء  ويف  احل�سنة،  والعادات  والأخالق 

ال�سلوك اخلفية واجللية، ويف فر�ص رقابة دقيقة على اأجهزة احلكم، واإبطال 

�سرعيتها اإن هي ن�سيت وظيفتها اأو جاوزت حدودها..

اإن الدولة يف الإ�سالم �سورة ظاهرة لباطن الأمة، وهي يدها التي حتقق 

اأن �سراوة الطباع  بها ما تبغي، وقدمها التي ت�سعى بها اإىل ما تريد.. بيد 

عبيد  من  نا�ًسا  واأمكنت  عقب،  على  راأ�ًسا  كله  هذا  قلبت  ال�سافلة  الب�سرية 

ذواتهم اأن يفهموا احلكم على نحو اآخر، اإنهم مل يفهموه عبادة هلل بل �سيادة 

على الآخرين، ومل يفهموه اأمانة ثقيلة العبء بل فهموه مغنًما لذيذ الطعم، 

وتطاولت هذه احلالة على الأمة املنكوبة فاأ�سابها من ال�سياع ما اأ�سابها..

كان ر�سول اهلل ] يعلم اأن و�سع قري�ص بني القبائل العربية يجعل الأمور 

اأن  فاأحب  ال�سلطة،  لتويل  غريها  من  اأكرث  مر�سحة  ويجعلها  اإليها،  تتدافع 

ي�سعرها مبا لها وما عليها لرتغب وترهب.
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روى اأحمد يف م�سنده عن اأبي مو�سى الأ�سعري قال: »قام ر�سول اهلل ] 

على باب بيت فيه نفر من قري�ص، واأخذ بع�سادتي الباب، فقال: هل يف البيت 

اإل قر�سي؟ فقيل: يا ر�سول اهلل، غري فالن ابن اأختنا، فقال: ابن اأخت القوم 

منهم! ثم قال: اإن هذا الأمر يف قري�ص ما اإذا ا�سرتحموا رحموا، واإذا حكموا 

عدلوا، واإذا ق�سموا –يعني املال – اأق�سطوا، فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه 

لعنة اهلل واملالئكة والنا�ص اأجمعني ل يقبل منه �سرف ول عدل «. اأي ل تنفعه 

توبة ول فداء.

وقد قامت لقري�ص دولة بل دول يف امل�سارق واملغارب، فهل راعت �سروط 

ت على الإ�سالم واأمته املتاعب؟ ال�ستخالف، اأم جرَّ

منه  الإفادة  الأمة  حت�سن  مل  ا  فلمَّ اأحقاًبا،  اأيدينا  يف  احلكم  لبث  لقد 

تلهث  ذي  هي  وها  منها،  الآخرون  انتزعه  رايتها،  ورفع  ر�سالتها  دعم  يف 

لت�ستعيده.

وهو اإن �ساء اهلل عائد اإلينا طال الزمان اأو ق�سر، غري اأنه لن يعود حتى 

تختفي من بيننا اأوهام كثرية يف فهم معنى ال�سلطة، وحى ترقى اأمتنا ماديًّا 

ومعنويًّا فتكون الدولة يف يدها خلري اجلماهري ل لإر�ساء فرد مغرور.

اأوٍج بعيد، ويف اإجنلرتا  اإىل  اإن فن احلكم يف العامل املعا�سر قد ارتقى 

مثال ي�ستطيع عامل يف اأحد املناجم اأن يجابه احلكومة دون اأن تخاجله ذرة 

من قلق! وقد ينت�سر اأو ينهزم فال يزيده ن�سر ول تنق�سه هزمية! ولو وقع 

ت الدهماء على  ذلك يف بع�ص الدول الإ�سالمية لأمر احلاكم بقطع عنقه ومَلَرَّ

ج�سده امللقى يقولون: ما دخلك يا �سعلوك يف �سا�سة امللوك؟

بل    اإليه،  ينتمون  الذي  الإ�سالم  م�ستوى  دون  مًعا  واحلكومة  ال�سعب  اإن 

هم -واحلق يقال- عار عليه!

لقد اختفت حتت اأطباق الرثى تقاليد اخلالفة الرا�سدة، وبقيت يف العقل 

وفتاوى  الأر�ص،  يف  هلل  ظل  هم  الذين  ال�سالطني  تقاليد  للدهماء  الباطن 
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العلماء الذين توا�سلوا بقبول الأمر الواقع، اأو بالتعبري الفقهي: اخل�سوع ملن 

نالوا احلكم بالغلبة والقهر..!!

ثم كان من احتكاك امل�سلمني بغريهم من اأهل الأر�ص اأن ظهرت وطبقت 

»ال�سورى  من  قريبة  اأنها  وتقوى  فقه  لهم  من  وراأى  الدميقراطية،  فل�سفة 

الإ�سالمية«، فكيف انتقلت اإلينا »دميقراطية« الغرب؟

اإن احلكم الفردي �سالح بينها وبني رغبته، وي�ستطيع احلاكم »املْلَهم« يف 

بالد الإ�سالم اأن يظل ع�سرات ال�سنني، ينتخب هو وحده ل غري ع�سر مرات 

اأو اأكرث ما دام حيًّا.. ويقول هذا احلاكم للمتدينني: هذه هي ال�سورى التي 

تنادون بها، ويقول للنا�ص من وراء احلدود: اأنا وليد انتخابات حرة، واإرادة 

�سعبية.. والأر�ص وال�سماء يعلمان اأن هذا كذب وزور.

والأمر يحتاج اإىل تغيري جذري كما قلنا يف كيان الأمة وعقلها و�سمريها 

حتى ل متر هذه املهازل اأبًدا.

وي�سحك اأولو الألباب ومن حقهم اأن يبكوا عندما ي�سمعون متحدًثا با�سم 

الإ�سالم ي�سحح هذه الأو�ساع!

اإ�سرائيل؟  بنو  احتاج  كما  فيها  ت�سحُّ  �سنة  اأربعني  اإىل  اأمتنا  هل حتتاج 

ول  ع�سكريًّا،  حكًما  يقبل  ل  الإ�سالم  اإن  قوله:  على  اأقدر  ما  كل  اأدري!  ل 

على  واأن  يزيد«،  مع  و�سيوفهم  احل�سني  مع  قلوبهم  »النا�ص  خرافة  يعرف 

دعاة الإ�سالم �سرح الإ�سالم من خالل تعاليمه؛ ل من خالل تقاليد ع�سور 

النحطاط والفو�سى يف تاريخه املديد.

اأغرَّ  �سهيًدا  املنكر  عن  والنهى  باملعروف  الأمر  قتيل  وا  يعدُّ اأن  وعليهم 

اجلبني ل �سعلوًكا يقاوم ال�سالطني، فاإنهم بهذا املنطق اجلبان لن يكونوا 

م�سلمني ولن ي�سلحوا لقيادة اأنف�سهم، بله اأن يقودوا العاملني..!

و�سلة القت�ساد بال�سيا�سة وثيقة، ومراقبة �سري املال بني جماهري النا�ص 
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ل بد منها، وحتديد موقف احلاكم من املال العام �سارة كل دولة حمرتمة.

البارزة حلياة  وال�سمة  الإ�سالمية  بالدنا  يقع يف  ما  اإىل  ن�سري  اأن  وقبل 

احلاكم امل�سلم..

ويل  فلما  والإ�سالم  اجلاهلية  املكانة يف  مرموق  بن اخلطاب  عمر  كان 

اخلالفة، وات�سعت رقعة الدولة يف عهده، وورث ملك الأكا�سرة والقيا�سرة، 

ا وعلًنا، وعلى توكيد  لوحظ عليه اأنه حري�ص على ا�ست�سغار �ساأن نف�سه �سرًّ

اأنه رجل لول ف�سل اهلل ما كان �سيًئا يذكر..!!

كان عمر مع قافلة من النا�ص ميرون ب�سعاب »�سجنان« –جبل قريب من 

اإبل للخطاب وكان  واأنا يف  املكان،  راأيتني يف هذا  مكة- ف�ُسِمع يقول: »لقد 

اليوم  اأ�سبحت  ثم  اأخرى،  عليها  واختبط  مرة،  عليها  احتطب  غليًظا  ا  فظًّ

ي�سرب النا�ص بجنباتي لي�ص فوقي اأحد! ثم متثل بهذا البيت:

   ل �سيء فيما ترى اإل ب�سا�سته          يبقى الإلُه ويفنى املاُل والولُد!

له  و�سفوا  قد  وكانوا  عليال،  ف�سوهد  املنرب،  اأتى  حتى  يوًما  عمر  وخرج 

اإن  للنا�ص:  فقال   – �سغرية  –اآنية  منه  ة  ُعكَّ املال  بيت  ويف  النحل،  ع�سل 

اأذنتم يل فيها اأخذتها، واإل فاإنها عليَّ حرام، فاأذنوا له فيها..

يقدره  ل  مبا  ينه�ص  اأن  رجاء  اإل  اخلالفة  َقِبل  ما  اأنه  يوؤكد  عمر  وكان 

غريه على النهو�ص به، ولول ذلك لناأى عنها، ويف ذلك يقول: »ليعلم من ويل 

هذا الأمر من بعدي اأن �سرييده عنه القريب والبعيد، اإين لأقاتل النا�ص عن 

نف�سي قتال! ولو علمت اأن اأحًدا من النا�ص اأقوى على هذا الأمر مني لكنت 

م في�سرب عنقي اأحبَّ اإىل من اأن اأتوله.  َقدَّ
ُ
اأن اأ

وقال عمر للنا�ص يوما: »اأنا اأخربكم مبا ا�ستحل من مال امل�سلمني! يحل 

ْهر،  يل حلتان حلة يف ال�ستاء وحلة يف القيظ، وما اأحج عليه واأعتمر من الظَّ

وقوتي وقوت اأهلي كقوت رجل من قري�ص لي�ص باأغناهم ول باأفقرهم.. ثم اأنا 
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بعد رجل من امل�سلمني ي�سيبني ما اأ�سابهم«.

ورَوْوا اأن الربيع بن زيادة احلارثي وفد على عمر بن اخلطاب فاأن�ص اإليه 

يا  الربيع:  فقال  اأكله،  غليًظا  اإليه عمر طعاًما  ف�سكا  هيئته،  واأعجبته  عمر 

اأمري املوؤمنني، اإن اأحق النا�ص بطعام َلنيِّ وملب�ص لني لأنت. فرفع عمر جريدة 

معه ف�سرب بها راأ�سه، وقال: اأما واهلل ما اأراك اأردت اهلل مبقالتك، ما اأردت 

اإل مقاربتي! ويحك، هل تدري ما مثلي ومثل هوؤلء –جماهري النا�ص.

فدفعوا  �سافروا  قوم  مثل  عمر:  قال  ومثلهم؟  مثلهم  ما  الربيع:  قال 

نفقاتهم اإىل رجل منهم وقالوا له: اأنفق علينا! فهل يحل له اأن ي�ستاأثر منها 

ب�سيء؟ قال: ل يا اأمري املوؤمنني. قال: فكذلك مثلي ومثلهم.

،ولي�ستموا 
)1(

ثم قال عمر: اإين مل اأ�ستعمل عليكم عمايل لي�سربوا اأب�ساركم

اأعرا�سكم، وياأخذوا اأموالكم! ولكني ا�ستعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم و�سنة 

 له عليَّ لريفعها اإيلَّ حتى 
)3(

 مبظلمة فال اإذن
)2(

نبيكم. فمن ظلمه عامله

اأمرٌي  ب  اأدَّ اأراأيت  املوؤمنني،  اأمري  يا  العا�ص:  بن  عمرو  فقال  منه! 
)4(

ه ِق�سّ
ُ
اأ

راأيت  اأق�سه منه وقد  اأتق�سه منه؟ فقال عمر: وما يل ل  رجال من رعيته 

ر�سول اهلل ] ُيق�ّص من نف�سه؟!

ول  فتذلوهم،  امل�سلمني  ت�سربوا  ل  الأجناد:  اأمراء  اإىل  عمر  وكتب 

تنزلوهم  ول  فتفتنوهم،   
)6(

روهم جتمِّ ول  روهم!  فتكفِّ
)5(

حترموهم

 فت�سيعوهم. 
)7(

الفيا�ص

1 - جلودكم. 

2- رئي�سه اأو اأمريه.

ا ليبلغني �سكواه. 3- يجيئني توًّ

ق�ّص ب�سم الهزة وت�سديد ال�ساد: اآخذ له احلق من الذي اعتدى عليه.
ُ
4- اأ

5- جتيعوهم، وتنغ�سوا عي�سهم.

6- ل جتعلوا اجلنود يبتعدون عن ن�سائهم مده طويلة يف ميادين القتال؛ فاإن ذلك يغريهم باقرتاف 

الفواح�ص. 

7- وقد اأثبتُّ هذا الن�ص يف كتابي »الإ�سالم والأو�ساع القت�سادية« يف �سياق مهم.
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 تلك عالقة ال�سعوب بحكامها يف تعاليم الإ�سالم، وقد نكبت اجلماهري يف 

اأقطار عدة برجال مرتفني ا�ستباحوا ال�سعفاء، واأذلوا من اأعز اهلل، واأعزوا 

مغامرون  �سبان  موجتها  ركب  َنقة  حُمْ ثورات  عليهم  فقامت  اهلل،  اأذل  من 

با�سم ال�سرتاكية التي تن�سف ال�سعوب وحتقق العدالة الجتماعية، فماذا 

كان؟ دخلت ال�سعوب يف حمن متتابعة اأفقدتها دينها ودنياها مًعا، واأنزلت 

بها هزائم ع�سكرية و�سيا�سية ك�ست الوجوه بالقار والعار!

باعها  رفع اأولئك املغامرون �سعار العروبة بعد جتريدها من الإ�سالم، واتِّ

ال�سليبي،  الغرب  اأو  ال�سيوعي  ال�سرق  من  بالدنا  على  املغرية  املذاهب 

ْكِرَهِت اجلماهرُي اإكراها على قبول ال�سعار اجلديد.
ُ
واأ

وكان بالقادة اجلدد جوع �سديد اإىل الطهور والعظمة، كما كان بهم جوع 

واأهلوهم ميرحون يف  بامللذات،  ترتع  فاإذا ق�سورهم  والبذخ،  الرفاهة  اإىل 

فنون من الوجاهات واملتع.

اأ�ساءوا  فقد  املفيدة،  والتجارب  الرفيعة  املواهب  من  خالني  كانوا  وملا 

النقل والقتبا�ص، وزعموا اأنهم �سوف ينه�سون بالبالد �سناعيًّا، فاأ�ساعوها 

زراعيًّا و�سناعيًّا.. وكانت نتائج انقطاعهم عن اهلل وجهالتهم باحلياة، اأن 

يقعون يف  وامل�سلمون  العرب  فاإذا  ال�سماء،  وبركات  الأر�ص  قوانني  خذلتهم 

ورطات رهيبة وجتتاحهم هزائم مذلة يف كل �ساحة.

وما ع�سى اأن يفعل القدر لرجل يخطب يف احل�سود امل�سُوَقة اإليه فيقول 

ُيْذكر  للنا�ص؟ حممد! هكذا  اأ�سابعه بقلم: ماذا فعل حممد  وهو يعبث بني 

لتقول  ها  َمْرَب�سِ من  خرجت  َمْعزة  وت�سورت  العظيمة!  الر�سالة  �ساحب 

لل�سم�ص: اغربي اإنك ما ت�سنعني للكون �سيًئا!!.

جحا�ص  وراء  يجرى  طفولته  يف  كان  اأنه  الن�سيان  كل  ن�سي  اآخر  وزعيم 

اإل  تنقالته  يف  ميتطي  ل  هو  فاإذا  زعيًما،  ال�سرتاكية  �سريته  ثم  القرية، 

ْمتية كرًبا عن اأعظم ال�سيارات. الطائرات ال�سَّ
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واآخر، واآخر.. ما اأكرث الأ�سفار التي ظنت نف�سها األوًفا يف اأر�ص الإ�سالم 

اليتيم!

واجلماهري تنظر يف بالهة، وقد حب�سها يف موقفها ال�سلبي حب الدنيا 

وكراهية املوت، واإرخا�ص احلق وع�سق ال�سهوات..

اإن ر�سالتنا الكربى قاعدتها اأمة موؤمنة بها حري�سة عليها، واأداتها الأوىل 

اأن تكون  اأما  اأو �سهوًرا!  اأياًما  جهاز احلكم فيها، وقد تكون الأداة قا�سرة، 

الأداة م�سادة للر�سالة من�سلخة عن وحيها، والأمة نف�سها ل تعي ول تتحرك 

فالأمر يت�سل بالقاعدة نف�سها..! والإ�سالح الأول ل يتجه اإل اإليها..

من اأجل ذلك اأهيب بالإ�سالميني اأويل الغرية على دينهم األ ي�سيعوا وقًتا 

يف جدال، واأل ينخدعوا عن ف�ساد املو�سوع بف�ساد ال�سكل، واأن يتجهوا اإىل 

اأمتهم ذاتها يعاجلون ع�سرات العلل الكامنة والوافدة التي تنخر يف كيانها 

وتباعدها عن كتاب ربها و�سنة نبيها.

اإن احلاملني بانقالب ع�سكري يجب اأن ي�ستيقظوا واإل كانوا هم اأنف�سهم 

ق�سًما من املر�سى!

لقد تدبرت اأحوال دول ل تزال تعبد الأ�سنام فوجدتها و�سلت اإىل حد 

القنبلة  وفجرت  الإلكرتونية،  ال�سناعات  اإىل  وقفزت  الزراعي،  الكتفاء 

اأمتي  اإىل  الب�سر  ورجعت  الدميقراطية،  الأنظمة  فيها  وا�ستقرت  الذرية، 

فوجدتها دون ذلك كله، فازداد ح�سي بخطورة ما انتهينا اإليه!.

بل لقد تاأكد لديَّ اأن احل�سارة الغربية – ب�سقيها املتنافرين – قد تبقى 

ع�سًرا اآخر ل يعلم اإل اهلل مداه، ما بقي امل�سلمون ر�سميًّا و�سعبيًّا على هذا 

لن  لأنهم  والجتماعية؛  الفردية  حياتهم  نواحي  يف  الإ�سفاف  من  امل�ستوى 

ي�سلحوا بديال لوراثة الأر�ص.

اإن الدين كما در�سته يف كتاب ربي اإميان واإ�سالح ل نفاق واإف�ساد.. األ 
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تقراأ قوله تع��ال���ى: }

ْنَعام: 48، 49(.
َ
        } )الأ

ما اأحلى �سعار احلكم مبا اأنزل اهلل، وما اأجداه على ال�سعوب واحلكومات 

جميعا! لكن الفريقني مًعا ل يحكمان مبا اأنزل اهلل..

هل حتكم مبا اأنزل اهلل يف نف�سك ويف بيتك، وبني جريانك واإخوانك، ويف 

اأن  عملك؟ لقد تقلبت بني طوائف كثيفة، وبلوت الكبار وال�سغار، ف�سعرت 

النا�ص عندما يتخلون عن م�ساعر احلب والرحمة، وت�ستبد بهم نوازع الأَثَرة 

والتكاثر يتحولون اإىل وحو�ص مرهوبة الفتك!.

ي�سد  ل  فقدانها  اإن  حتابوا...«؟  حتى  توؤمنوا  لن   « الر�سول:  كلمة  اأين 

م�سده �سيء، و�سرائع احلدود والق�سا�ص ما منها بد! بيد اأنها ل تغني اأبًدا 

عن �سرائع الأخالق وتقاليد احلنان والأدب والرفق.

ا دينية ل ريب فيها؛ لأن  القانون ن�سو�سً واحلكومات ت�ستبعد من عامل 

ال�سليبية وال�سيوعية قررتا اإماتة هذه الن�سو�ص، و�سوف تعرت�سان حماولت 

بعث احلياة يف هذا الرتاث..

ح�سنا، فهل يتحقق الإ�سالم عندما يطبق امل�سئولون يف العامل الإ�سالمي 

هذه ال�سرائع؟ اإن الذين جاءوا بطريق غري اإ�سالمي لن يح�سنوا احلكم مبا 

ين�سف  لن  الغت�ساب  اأو  التزوير  بطريق  من�سبه  �سرق  والذي  اهلل!  اأنزل 

يد  الكبري قطع  الل�ص  اأن  يوم يقطع يد ل�ص �سغري، كل ما حدث  الإ�سالم 

ل�ص �سعيف..

الإ�سالم كلٌّ ل يغني بع�سه عن بع�ص، واحلكومة فيه اإفراز طبيعي لأمة 

موؤمنة؛ اأمة اختارت الأكفاأ والأ�سلح، وائتمنته على دينها ودنياها، وو�سعته 

حتت رقابتها، ولها حق مطلق يف تنحيته يوم ت�ساء!.
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ال�سعوب الطبيعية عرفت ذلك ونفذته، فنفذت جزًءا من منطق الفطرة، 

اأعني منطق الإ�سالم، وهل الإ�سالم اإل الفطرة ال�سليمة؟

اإن غرينا اأقرب اإىل تعاليم الإ�سالم يف جمال احلكم، واإن كان بعيًدا عنه 

يف جمال العتقاد!.

يعلم النا�ص اأن م�سرت »ت�سر�سل« هو بطل اإجنلرتا وكا�سب الن�سر لها يف 

احلرب العاملية الثانية، وحقه على قومه كبري، لكن قومه راأوا غريه اأقدر منه 

يف اأيام ال�سالم، واأجدر بالوزارة فاأبعدوه دون حرج، وذهب الرجل اإىل بيته 

دون �سجة.

كاحلات،  اأيام  وطنه يف  العار عن  م�سح  الذي  »ديجول«  وكذلك جرنال 

وقاد يف املنفى حرب مقاومة انتهت بالن�سر، لقد قال له الفرن�سيون يوما: 

جمع  يف  الربق  من  اأ�سرع  الرجل  فكان  من�سبك.  واترك  ورَقك  مُلَّ  جرنال 

اأوراقه والنطالق اإىل قريته..

له  يقدم  ملا وجد خادًما  اأمته  اأحدهما يف اخلروج على م�سيئة  ولو فكر 

الطعام، بل ما وجد من يبيعه اخلبز، ذاك لو بقي حيًّا!.

ال�سيا�سية  فللوثنية  وم�سلم  عربي  مليار  فيها  يعي�ص  التي  البالد  يف  اأما 

منطق اآخر..

حرب  يف  لنا  مَتَّ  الذي  الن�سر  »اإن  »مردخاي«:  اليهودي  القائد  يقول 

ا  الأيام ال�ستة فاق اأ�سد الأحالم جنوًنا«. وهذا حق؛ فقد ك�سب اليهود اأر�سً

الرواية  ومال وجاًها تتجاوز اخليال دون خ�سائر تذكر، مل تكن حرًبا هذه 

التي وقعت! اإن القادة العرب قدموا جنودهم جلزاٍر ل تكّل يداه من الذبح، 

وعندما تعب من التنكيل بخ�سمه �ساق البقية اأ�سرى!!.

ثم ماذا؟ رجع القادة املدحورون املع�سوبون باخلزي يقولون يف وقاحة مل 

يعرف التاريخ لها نظريا: هذه نك�سة! املهم اأننا نحن بقينا! ثم ماذا اأي�سا؟ 
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امل�سونة  لذواتهم  تقدم  واأن  باأ�سمائهم  تهتف  اأن  اجلماهري  من  انتظروا 

�سعوبهم  ت�ستبدل بهم  الغرب  الن�سر يف  انتظروه! قادة  لهم ما  الولء. ومت 

من تراه اأف�سل لها، وقادة الهزمية هنا يبقون جاثمني على �سدر الأمة حتى 

يوردوها القبور!!.

ول اأزال ا�ستغرب ال�سمت الذي يحف قتل ع�سرات الألوف من امل�سلمني 

اإن هذا  – لبنان!! لئن كان القتل جرمية �سنعاء  يف حماة، ثم يف طرابل�ص 

ال�سمت اجلبان جرمية اأ�سنع، لكن هذه نتائج املوت الأويّل.. وما زلت اأوؤكد 

اأما تغيري احلكومات فاإنه يقع تلقائيًّا  اأن العمل ال�سعب هو تغيري ال�سعوب 

عندما تريد ال�سعوب ذلك..!!

فِبَم  بعالجها  الإ�سالح  دعاة  ين�سغل  مل  واإذا  غليظة،  اأمتنا  علل  اإن 

ي�ستغلون؟

هناك تقاليد انحدرت اإلينا من ما�ٍص طويل، ما اأنزل اهلل بها من �سلطان، 

ثم جاءنا ال�ستعمار الع�سكري والثقايف بتقاليد اأخرى هي من مباذل الغرب 

ملا جاءتنا  لكنها  منها،  ي  الت�سكِّ قليل  اأو  كان حم�سًنا �سدها  رمبا  وهناته، 

كانت بالغة ال�سرر..

ت بفكرنا و�سلوكنا على �سواء، واأكاد اأقول: اإننا  هذه التقاليد وتلك اعوجَّ

اأو ن�سبههم  التيه!  باأيام  اأن يعاقبوا  اإ�سرائيل قبل  بهذا العوجاج ن�سبه بني 

عندما متردوا على الوحي، ولعنوا على ل�سان داود وعي�سى ابن مرمي..

ر باحلق وداٍع اإىل اخلري! وما خلت الأمة على تطاول القرون من مذكِّ

والذي األفت النظر اإليه اأن التغيري احلا�سم ل يتم ارحتال، ول يتم بني 

لئم،  لومة  اهلل  يف  يخافون  ل  رجال  له  يتجرد  اأن  ويجب  و�سحاها،  ع�سية 

�سار فيه  الذي  الطويل  الطريق  اأو رغبة، مي�سون يف  قلوبهم رهبة  ول تخلع 

اأو ثورات م�سلحة، اإمنا يفكرون  الأنبياء، ول يفكرون يف انقالبات ع�سكرية 

يف الإ�سالح املتاأين، والتغيري الذي جزم القراآن الكرمي بنتائجه عندما قال: 
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ْعد: 11(. }        } )الرَّ

وهناك من يطلب ال�سلطة لتكون بني يديه اأداة التغيري املن�سود، واأكره اأن 

اأتهم نية هوؤلء اأو نهجهم، فقد ع�ست معهم وما زلت بينهم، ووجهة هوؤلء 

الرجال اأن احلكم يف اأر�ص الإ�سالم منحرف من زمان بعيد، وهم يت�ساءلون: 

يف  ت�ستند  املدنية  احلكومات  احلكم؟  هذا  عليها  يعتمد  التي  ال�سرعية  ما 

م�سروعية بقائها على اأنها متثل ال�سعب، واحلكومات الدينية ت�ستند اإىل اأنها 

تطبق الدين! فاإذا مل يكن ثم متثيل لل�سعب ول حتكيم للدين فاأين م�سروعية 

البقاء؟!

التنافر  اإىل  يرجع  الفريقني  بني  �سجر  الذي  الطويل  الدموي  والنزاع 

احلقيقي بني الأمر الواقع وطالب التغيري!.

التي  اأمته  وبناء  الإ�سالم،  �سيا�سة جديدة يف خدمة  اإىل  هنا  اأدعو  واأنا 

تتواثب حولها �سياطني الإن�ص واجلن تريد تكفينها واخلال�ص منها. ودعوتي 

اأ�سا�سها ال�ستفادة من التجارب الطويلة، والنظر الدقيق يف الأ�سلوب الذي 

�سار عليه ر�سول اهلل، وخامتهم العظيم حممد بن عبد اهلل، الذي دعا اإىل 

ن اأه���ل الدني���ا على ما باأيديهم } احلق، وت�ن��زه عن كل م��اأرب، واأمَّ

 {                

              )�سباأ: 47(.

من  وغريهم  الإ�سالميني  بني  القا�سي  ال�سراع  اأثناء  يف  لحظت  وقد 

احلكام اأن اأغلب الذين ميلكون الأمور مي�سون مع تيار ال�سلطة وينغم�سون يف 

عبابه انغما�ص ال�سمك يف املاء.. اأي اأنهم يح�سون اأن اخلروج منه انتقال اإىل 

املوت، فهم يدفعون عن حياتهم، ويرون من يحاول ا�ستالب ال�سلطة منهم 

قاتال، يجب الإجهاز عليه قبل اأن يجهز عليهم.

و�سيء ثاٍن: اأن ظنهم �سيء بالإ�سالميني، فهم ل يرونهم اأ�سحاب مبادئ 
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ترتك  فلماذا  حتركهم،  التي  هي  احلكم  مغامن  واأن  مطامع،  اأ�سحاب  بل 

لهم؟.

اأو  ب�سيطا  جهال  الإ�سالم  يجهل  بع�سهم  اأن  اخلطري:  الثالث  وال�سيء 

مركًبا، بل لقد راأيت يف �سياحتي بالعامل الإ�سالمي من يكره ال�سالة والعفاف 

اأكرث من كره ال�سيوعيني وال�سليبني لهما!!.

ويفر�ص هذا كله على الدعاة التجرد التام وهم يرفعون راية الإ�سالم، 

اأن يقوم  واأن يعلنوا بقوة عزوفهم عن احلكم ورف�سهم ملنا�سبه، واإيثارهم 

غريهم مبهمة التطبيق والتنفيذ وتاأييدهم القوي مِلَْن ي�سارع ِمَن احلكام اإىل 

العمل بالإ�سالم!!. 

ولي�ست مهمة الدعاة تلم�ص الأخطاء وك�سف اأ�سحابها، ول اأن نتحول اإىل 

امليادين  اأن نكدح يف  اأراه  البناء.. الذي  نقاد �سيا�سيني ي�سغلنا الهجاء عن 

الداخلية لنعيد بناء اأمة تو�سك اأن تتحول اإىل اأنقا�ص، وما اأكرث هذه امليادين 

واأفقرها اإىل العاملني.. اإننا لو انت�سرنا فيها ربحنا ت�سعة اأع�سار املعركة.

ويجعل  مقاتله،  يف  الإ�سالم  ي�سيب  الغلو  اأو  باجلهل  مقرون  عمل  وكل 

�ساحبه – من حيث ل يدري – عوًنا خل�سوم هذا الدين.

قد تقول: اإن ال�سلطات القائمة �سوف متنعنا من هذا العمل! فماذا ترى؟ 

واأقول: اإن الأنبياء منعوا من قبل عن اأداء ر�سالتهم لكنهم م�سوا يف الطريق 

الطويل يتحملون التكذيب والتعويق }

ْن���َع�����ام: 34(، 
َ
                   })الأ

التوعية  وم�سوا يف طريق  ي�سيئون،  ول  ويح�سنون  يهدمون  ول  يبنون  م�سوا 

م�ستواهم  من  الدنيا  احلياة  على  والإ�سراف  بالآخرة  والتب�سري  والرتبية 

لهم  اهلل  تخري  حتى  فيها،  طمع  بهم  ُيظّن  ول  عليها،  يزاحمون  ل  العايل، 

ًقا ر�سالته،  َمْن عا�ص حمقِّ مكان الن�سر وزمانه، وكان ما قدر اهلل.. عا�ص 

ًدا عند اهلل مكانته. ومات من مات موطِّ
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ا،  لقد �سمعت بع�ص ال�سباب ي�سكو طول هذا الطريق، ويهز راأ�سه راف�سً

عقولهم،  يف  اأو  هوؤلء  قلوب  يف  �سديدة  ريبتي  اإن  �سريعة!  معركة  يريد  اإنه 

واأدعو اهلل اأن يقي الإ�سالم �سرهم.
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ملن  احل�سن  الثناء  اأزجي  باأنني  اأ�سعر   [ حممد  على  اأ�سلي  عندما 

ه ويجاهد يف  ه بالعبودية ال�سادقة ملن عا�ص حياته ير�سي ربَّ ي�ستحقه، واأنوِّ

�سبيله! واأ�ساأل ربي اأن يتقبل �ساحب هذه احلياة املباركة ويخلد اآثاره، واأن 

ي�ساعدين على اقتفاء اأثره والقتداء ب�سنته.

وعندما اأ�سلِّم على حممد ] واإخوانه املر�سلني اأقف على اأطالل ما�ٍص 

طويل، وتاريخ �سحيق كان ر�سل اهلل خالله يكافحون الطواغيت ويخا�سمون 

اجلاهليات، وقد �سال عرقهم ودمهم وتغ�صَّ جبينهم وتنكد عي�سهم، ولكنهم 

فح�سدتهم،  الكافرين  على  الرحى  دارت  لأٍي  وبعد  وحتملوا..  �سابروا 

وجنحت العقائد وال�سرائع ومعامل الوحي الأعلى وخل�ست لالأجيال املقبلة 

كي ينتفعوا بها، ويح�سدوا ما غر�ص الأولون! وقيل بعد هذا العراك املرير: 

ا: } }         }، وقيل اأي�سً

    

.{   

يف  ما  باأ�سرف  نف�سي  اأ�سُل   [ حممد  على  واأ�سلِّم  اأ�سلِّي  عندما  اإنني 

حتت�سن  قيادة  واأرت�سي  امل�ستقيم،  ال�سراط  على  خطوتي  واأثبت  الوجود، 

احلق وتوؤثر الر�سد، واأعلن اأن هواي مع ما جاء به.

قلبية  وم�ساركة  عبء،  وحتمل  منهج  توكيد  هنا  وال�سالم  ال�سالة  اإن 

ى احلق من ال�سوائب،  وفكرية لالإن�سان الذي حرر الإميان من اخلرافة، ونقَّ

الدنيا  وجعل  والدين،  العقل  بني  و�سالح  بالوحي،  ال�سليمة  الفطرة  وربط 

مهاًدا �ساحًلا لالأخرى.

خلقوا  قد  اأجمعون  النا�ص  كان  اإذا  عاديًّا..  ب�سًرا  لي�ص   [ حممدا  اإن 

العانية  امل�ستكينة  للعبودية  الأكمل  النموذج  كان   [ حممدا  فاإن  للعبادة 

امل�ست�سلمة جلالل اهلل، واإذا كانوا قد خلقوا ليظهر اأيهم اأح�سن عمال فاإن 

والقادة  والأبطال  الفال�سفة  اإليه  ترنو  ب�سريته يف م�ستوى  ] حلَّق  حممًدا 
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العظام، ثم يتمنون لو اأدركوا غباره، ون�سح عليهم �سنا منه.. نعم لي�ص حممد 

�سالم  ورجال  و�سا�سة ومفكرين  روؤ�ساء  وقد در�ست حياة  ا،  ب�سًرا عاديًّ  [
ورجال حروب، واأنا�ًسا واتتهم احلظوظ فربزوا، واآخرين َكَبْت بهم احلظوظ 

ا ملحمد  ْبُت بعد هذه الدرا�سة واأنا اأحمل يف نف�سي تقديًرا خا�سًّ
ُ
فف�سلوا.. واأ

وردَّ  القرون  اأخطاء  اأ�سلح  الذي  النبي  املربي..  النبي  الإن�سان..  النبي   [
اأمرنا  التي  ال�سيغة  يف  ذاك  تقديري  اأودع  ما  وكثرًيا  الغائب،  عقله  للعامل 

برتدديها؛ �سيغة ال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد بن عبد اهلل.

ال�سرية  من  الأخرية  ال�سحائف  اأطالع  واأنا  العاطفة  هذه  ا�ست�سحبت 

النا�سرة، واأتابع الكلمات التي قيلت يف حجة الوداع. اإن اخلطبة التي األقيت 

يف هذه احلجة ل ت�ستغرق ب�سع دقائق ولكنها من اأهم خطاب ي�ستغرق ب�سع 

له  املعاين  رت  واخُت�سِ الكلم،  جوامع  اأوتي  ف�ساحبها  عجب  ول  �ساعات، 

على  اللغة  اإن  اأ�ساليب،  عار�سي  ول  كالم  جتار  لي�سوا  والأنبياء  اخت�ساًرا، 

األ�سنتهم قوالب للحق، واأوعية للمعاين و�سفاء ملا يف ال�سدور، وذاك ح�سبهم 

يف الأداء..

اأو  �سبقت،  لأحكام  ترديد  اإنها  جديدة،  �سرائع  الوداع  خطبة  يف  ولي�ص 

تطبيق لأ�سول تقدمت، اأو تلخي�ص ملا ا�ستفا�ص �سرحه، واملراد تذكري النا�ص 

عامة مبا قد يحاول ال�سيطان زحزحتهم عنه اأو تن�سيتهم اإياه..

اأن�ساأها قد  باأنه قارب النهاية، واأن الأمة التي  ] ي�سعر  وكان الر�سول 

ت�سبثت بظهر الأر�ص وفر�ست نف�سها على التاريخ، وانتقل الأذان مع الرياح 

على  تلتقي  فهي  الزمان،  اأطراف  على  ال�سالة  جماعات  وتوزعت  الأربع، 

طاعة اهلل قبل طلوع ال�سم�ص وقبل الغروب.. ماذا بقي له؟ ل يريد لنف�سه 

�سيًئا، �سحيح اأنه مر�سل للعاملني، ليكن، فهوؤلء الذين ربَّاهم �سيمدون النور 

التي  الر�سالة  من  جزء  رباه  الذي  اجليل  اإن  اهلل..  اأر�ص  من  بقي  ما  اإىل 

اها.. اأدَّ

ت�ساعيف  ويف  ع،  يودِّ كان  نف�سه  الوقت  ويف  ث  يحدِّ كان  ذلك  اأجل  من 
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غ كل ما يف فوؤاده من ن�سح وحب واإخال�ص. حديثه كان يفرِّ

والعرب قبل غريهم من النا�ص اأجدر اأهل الأر�ص اأن يعوا هذه الو�سايا، 

فاإن النبي اخلامت عانى معاناة طويلة وهو يخرجهم من الظلمات اإىل النور، 

ويربئهم من علل يكاد ال�سفاء منها م�ستحيال، وعندما �سنع منهم بالإ�سالم 

اأمة جديدة اأراد اأن تكون هذه الأمة عنواًنا عظيًما على حقيقة عظيمة؛ اأي اأن 

دعايتها لالإ�سالم لي�ست ن�سرات مكتوبة توزعها وزارة �سياحة، اأو خطًبا تعتمد 

على اإح�ساءات مكذوبة، اأو اأنباء خمتلقة.. ل..ل.. اإن جمال عملها بالإ�سالم 

و�سدق بالغها عنه هو الذي ي�سع لها القبول ويجمع حولها الأن�سار.

ويعرف  جيدة،  معرفة  العرب  يعرف  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  اإن 

اأغوار الفرقة واخل�سام يف اأفئدتهم، ويريد اإ�سعارهم بالنعمة التي اأفاءها 

اأو  »ويحكم  الوداع:  حجة  احلجة،  هذه  يف  لهم  يقول  ولذلك  عليهم،  اهلل 

ويلكم!! انظروا.. ل ترجعون بعدي كفاًرا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص«.

يعقلون.. على  لقوم  التاريخ  اأبعد مداها يف  وما  الو�سية،  اأغلى هذه  ما 

اأن العالج النبوي لي�ص لطي�ص الغرائز عند جن�ص بعينه، اإنه لأجنا�ص اخللق 

ي به العرب،  كلهم، والأمر كما قلنا يف مكان اآخر: اإن اهلل ربَّى حممًدا لريبِّ

َي العرب مبحمد لريبي بهم النا�ص اأجم���عني } وُربِّ

                     } )احلّج: 78(.

ومن ثم جاء يف اآخر اخلطاب النبوي: »األ ليبلغ ال�ساهد الغائب، فلعل 

بع�ص من يبلغه اأن يكون اأوعى له من بع�ص من �سمعه«.

وقد دخل يف دين اهلل بعد ذلك األوف واألوف كانوا على اختالف الأل�سنة 

والوجوه اأوعى له ِمْن بع�ص َمْن �سمعه.

ترتيب  وفق  اجلليلة  اخلطبة  هذه  يف  الرئي�سية  للمبادئ  الآن  ونعر�ص 

اخرتناه ينا�سب ع�سرنا:
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اأو  �سواد  بينها  يفرق  ل  تربز،  اإهاب  اأي  يف  القيمة  مت�ساوية  الإن�سانية 

العن�سرية،  فالنزعات  اأوربي،  اأو  اإفريقي  ن�سب  بينها  يفاوت  ل  بيا�ص، 

والنعرات الوطنية �سرب من الدجل والإفك.

ح�سارة  باأنها  احلديثة  احل�سارة  َف  ن�سِ اأن  الرديء  الواقع  ذكر  ومن 

القوميات والألوان، واأن �سعوب اأوربا واأمريكا ت�سمر يف نف�سها احتقاًرا لأبناء 

خمتلف  يف  بقوة  يتنف�ص  فهو  ال�سعور  هذا  غطت  ومهما  الأخرى،  القارات 

النظرية  املواثيق  تفلح  ومل  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 

ه. وقد نبه ] اإىل �سالل هذا امل�سلك يف خطبة الوداع بقوله:  يف ك�سر �سرِّ

»اأيها النا�ص، اإن ربكم واحد، واإن اأباكم واحد، كلكم لآدم واآدم من تراب، 

واإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم. لي�ص لعربي ف�سل على عجمي اإل بالتقوى، األ 

هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم ا�سهد«.

ولك�سب املال ق�سة عميقة املجرى يف تاريخ الب�سر، وقد راقبت الأنظمة 

التحكري  نظام  راقبت  النا�ص؛  بني  الطماأنينة  توفري  حتاول  وهي  املت�سادة 

ونظام الت�سعري، نظام اإطالق امللكية وتقييدها، نظام �سيطرة الفرد و�سيطرة 

�سبيل  يف  ب�سيء  تبايل  ول  اأثرتها،  حول  تدور  النف�ص  اأن  فوجدت  ال�سعب 

للعبث  م�سرح  الأر�ص  قوانني  فاإن  باهلل  اإميان  هناك  يكن  مل  وما  غايتها.. 

والتظامل، من اأجل ذلك يقول الر�سول  ] يف هذه اخلطبة: »اأيها النا�ص، 

اإمنا املوؤمنون اإخوة، ول يحل لمرئ مال اأخيه اإل عن طيب نف�ص منه«. لكن 

بني  التظامل  مادة  يح�سم  اأو�سع  اإي�ساح  عن  تغني  ل  املجملة  الإ�سارة  هذه 

النا�ص يف �سئون احلياة كلها فلن�ستمع اإىل هذا التوجيه املثري.

اأيها النا�ص، اأتدرون يف اأي �سهر اأنتم ويف اأي يوم اأنتم، ويف اأي بلد اأنتم؟ 

قالوا: يف يوم حرام، ويف �سهر حرام، وبلد حرام! قال: فاإن دماءكم واأموالكم 

واأعرا�سكم عليكم حرام اإىل اأن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف �سهركم 

هل  األ  اأعمالكم..  عن  في�ساألكم  ربكم  �ستلقون  واإنكم  هذا.  بلدكم  يف  هذا 

بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم ا�سهد. 
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على  قوتهم  حتملهم  حمكومني،  اأم  كانوا  حكاًما  اجلبارين؛  بع�ص  لكن 

اجتياح ال�سعفاء، ونكبتهم يف حقوقهم املادية والأدبية، وقد ا�ستعلت ثورات 

من  فيها  الق�سا�ص  يكن  مل  دم،  امات  حمَّ ووقعن  الظلمة،  من  للثاأر  هائلة 

فهلكت  اخلرق  ات�سع  ثم  وحوا�سيهم،  ذراريهم  من  كان  ما  بقدر  الظلمة 

اأخرى،  اأنظمة  ون�ساأت  جديدة  حكومات  وقامت  الأبرياء،  من  موؤلفة  األوف 

وتكررت املاأ�ساة نف�سها حتى لكاأن التاريخ �سل�سة من املظامل من يفر فيها من 

اجلناة اأ�سعاف من حتيط بهم خطاياهم، و�سوف يبقى الأمر كذلك حتى 

نعي قول ر�سول اهلل ] يف هذه اخلطبة: »اإنكم �ستلقون ربكم في�ساألكم عن 

اأعمالكم«.

اأو  امْلُْع�ِسر بثمن ي�سري  اإمهال  اأ�سا�سها  با قدمًيا رذيلة �ساذجة،  الرِّ وكان 

العاملية رذيلة معقدة مدرو�سة تطيح فيها  املوؤ�س�سات  اأم�سى يف  ثم  فاح�ص، 

�سعوب وجماعات. الدولة الفقرية الآن تريد بناء مرفق هي يف حاجة اإليه، 

مواد  �سراء  �سرط  على  تاأخذه  ثم  غنية،  دولة  من  املطلوب  املال  فتقرت�ص 

البناء من الدولة امْلُْقِر�سة، وجعل اجلهاز العامل من اأبناء هذه الدولة! وبعد 

اأجور املوظفني من بنيها،  اأن حتدد �سعر الفائدة الربوية كما ت�ساء، حتدد 

واأ�سعار املواد التي تقدمها، وت�سرف القر�ص مائة ليعود اإليها عدة مئات.

وجمهرة الدولة الفقرية الآن معر�سة لالإفال�ص من جراء هذه ال�سيا�سة 

اجل�سعة، وهي ترتنح حتت وطاأة الوفاء مبا يبهظ كاهلها اأو يق�سم ظهرها.

اإدارية  وتقرير م�سارف  الربا،  كلها مبداأ حترمي  الدول  ِت  تبنَّ لو  وودت 

معقولة لل�سناديق اأو امل�سارف التي ت�ستغل بالإقرا�ص، هكذا علم النبي ] 

من خم�سة ع�سر قرًنا عندما قال: » األ واإن كل ربا يف اجلاهلية مو�سوع، واإن 

اأول ربا اأبداأ به – اأ�سقطه – ربا عمي العبا�ص بن عبد املطلب«. وكان من 

كبار التجار املتعاملني بالربا.

وقد راأيت اأن حترمي الربا ل ي�سرتيح له اإل من خ�سي ربه،وقد قال ب�سناعة 
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الربا كارل ماركو�ص، فهل نفذ التحرمي من حكم با�سمه من ال�سيوعيني؟ كان 

الرو�ص يبيعون ال�سالح للدول التابعة لهم باأغلى الأ�سعار، ثم يتقا�سون الثمن 

املوؤجل م�ساًفا اإليه رًبا فاح�سا.

اإن احل�سارة املادية التي تقود العامل ل تعرف اإل اليوم احلا�سر والربح 

العاجل، اأما قوله تعاىل: }

            } )البقرة: 280( فحديث خرافة. 

القتل  يف  الق�سا�ص  اهلل  كتب  وعندما  خطرية،  ق�سية  الدماء  و�سيانة 

اأنه  العدوان، وعندما يعلم امروؤ  واجلراحات كان يريد زجر املجرمني عن 

جرح  اأو  هذا  قتل  يف  طويال  �سيرتدد  بغريه  يوقعه  الذي  امل�سري  حتًما  لٍق 

�سيوقع  معاقًبا  اأو  مقتول  منظره  فاإن  فاعتدى  الطي�ص  غلبه  واإذا  ذاك.. 

الرهبة يف قلوب الآخرين، وقد قيل: القتل اأنفى للقتل، وقال اهلل تعاىل: ولكم 

يف الق�سا�ص حياة.

األغت الق�سا�ص! واكتفت بعقوبات تافهة مل  واأغلب الدول العظمى الآن 

اجلرائم،  بيننا  ف�ساعت  التقليد،  حمى  واأ�سابتنا  املجتمع،  حماية  يف  ِد  جُتْ

وان�سغل املظلومون بطلب الثاأر ملن ينتمي اإليهم اأو ينتمون له.

وقد ح�سم الإ�سالم هذه الفو�سى ب�سرائعه العادلة، ويجب علينا اإ�سدال 

�ستارة �سميكة على النحرافات التي �سادت العامل لتبداأ بعدها �سفحة جديدة 

من تطبيق الأحكام ال�سماوية.

ول كرامة لباطل كما قال ر�سول اهلل ] يف هذه اخلطبة اجلامعة: »األ 

واإن كل دم ومال وماأثرة كانت يف اجلاهلية، حتت قدمي هذه، واإن اأول دم 

يو�سع دم ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب« قتله الهذليون يف اجلاهلية وكان 

�سفحة جديدة  بالإ�سالم  العرب  يفتح  اأن   [ النبي  واأراد  بني ظهرانيهم. 

حتجب املا�سي، ويبداأ بها عهد جديد. 
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اإليه امل�سلمون  ] عن حقوق الن�ساء، وهو حديث يحتاج  وحتدث النبي 

اأن  ذلك  واملغارب،  امل�سارق  يف  النا�ص  بقية  اإليه  يحتاج  كما  املعا�سرون، 

اأن  كما  �سلطان،  من  بها  اهلل  اأنزل  ما  بتقاليد  الثقافية  امل�سلمني  مواريث 

ت بهم �سهواتهم اإىل مدى رديء. الأوربيني اأ�سفَّ

كان العرب ل يرون املراأة �سيًئا ول يقيمون لها وزًنا، بل لعلهم ح�سبوها 

للمتاعب  ح�سما  طفلة  وهي  قتلها  اإىل  بع�سهم  جلاأ  وقد  منه.  بد  ل  ا  �سرًّ

واملخازي!! وملا جاء الإ�سالم حما هذا املنطق حمًوا، وبنيَّ اأن الن�ساء �سقائق 

الرجال، واأنهم �سواء يف تكاليف العقائد والعبادات والأخالق، واأنهم �سواء 

يف ا�ستحقاق الثواب والعقاب مبا يعانون من جهد يف �سبيل اهلل، واأن الزعم 

باأن الذكورة تقدم �ساحبها واأن الأنوثة توؤخر �ساحبها لون من الكذب.

وبذلك رف�ص الإ�سالم ما كان �سائًعا بني العرب من ازدراء الأنوثة، واأقام 

بعد  فيما  العربية  الطبيعة  كانت  واإن  اأخرى،  قواعد  على  اجلديد  جمتمعه 

متردت على هذه القواعد، وكما نزعت اإىل الت�سرذم والع�سبيات واملنافرات 

والفرج،  البطن  �سهوتي  يف  املراأة  وظيفة  ح�سر  اإىل  نزعت  الدم  و�سفك 

والإ�سالح ودعوة  والعبادة  والثقافة  العلم  بالوجود يف ميدان  و�سنَّت عليها 

اخلري التي هي ال�سف�ة الأوىل لالأمة الإ�سالمي�ة }                       

.{        

ول ريب اأن وظيفة املراأة يف بناء الأ�سرة خطرية ل يقبل التفريط فيها، 

كما اأنه ل ريب يف اأن املجتمع كله مطالب ب�سيانة الأعرا�ص، ومنع اأي عبث 

بها.

ت�سع  فال  جميًعا،  الأهداف  هذه  بني  التوفيق  ت�ستطيع  الرا�سدة  والأمة 

املراأة يف قف�ص التهام بغباوة، ول تطلقها لتكون م�سيدة لالآثام، ول جتور 

على غرية الرجل، ول تهمل حقوق اهلل.
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وقد يخطئ الرجل فيوؤاخذه املجتمع، ول يدع تاأديبه، وقد تخطئ املراأة 

فال يرتكها الدين واإمنا يدع اأمر تاأديبها اإىل زوجها ل ليكون جباًرا؛ بل ليمنع 

الِعَوج والن�سوز، ويعيد ال�ستقرار يف جوانب البيت.. ويف ذلك يقول الر�سول 

ا، واإنَّ لكم عليهن  ] يف خطبة الوداع: »اأيها النا�ص، اإن لن�سائكم عليكم حقًّ
تكرهونه  اأحًدا  بيوتكم  يدخلن  ول  اأحًدا،  فر�سكم  يوطئن  األ  فعليهن  ا،  حقًّ

فاإن اهلل اأذن لكم اأن تهجرونهن يف امل�ساجع، واأن 
)1(

اإل باإذنكم! فاإن فعلن

ت�سربوهن �سرًبا غري مربح، فاإن انتهني فلهن رزقهن وك�سوتهن باملعروف! 

واإمنا الن�ساء عندكم عوان ل ميلكن لأنف�سهن �سيًئا واإمنا اأخذمتوهن باأمانة 

اهلل، وا�ستحللتم فروجهن بكلمات اهلل، فاتقوا اهلل يف الن�ساء وا�ستو�سوا بهن 

خرًيا. األ هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم ا�سهد«

وعقد الزواج لي�ص عقد ا�سرتقاق، ول عقد ارتفاق جل�سد املراأة، اإنه اأزكي 

من ذلك واأرقى، ومل يقل ال�سارع: اإن املراأة اإذا ارتكبت خطاأ ارتكب الرجل 

ولي�ست قط  دينهم  بعيدة عن  امل�سلمني  تقاليد  اأن  واملحزن  �سدها خطيئة، 

�سورة ت�سرف الإ�سالم.

ن منها! واإمنا نريد اإن�ساف ال�سريعة  ول نعتذر بذلك بدنايا الغرب اأو نهوِّ

يف  النا�ص  اأهواء  من  اأف�سل  اهلل  و�سرع  معاملها،  اأخفى  الذي  الغبار  وحمو 

ال�سرق اأو الغرب. 

ويف حجة الوداع اأكد النبي ] حرمة الأ�سهر احلرم، وهذا اأمر يحتاج 

ال�سالم  فيها  يتوفر  واأزمنة  اأمكنة  اإىل  حتتاج  الأمم  اإن  البيان.  بع�ص  اإىل 

والهدوء، وتقلم فيها اأظافر الوحو�ص الراب�سة يف دماء الب�سر؛ اأمكنة واأزمنة 

اأو  اأذى  يجد  لن  اأنه  ويثق  والأدبية،  املادية  الإن�سان على حقوقه  فيها  ياأمن 

كيًدا من عدو اأو �سديق. 

1- هذا التوجيه النبوي ي�سري اإىل العلة التي يقع من اأجلها التاأديب، ول ريب اأنه مما يغ�سب الرجل اأن 

يدخل بيته غريب اأو كريه، كما يغ�سبه اأن ترتفع املراأة عليه –وهو معنى الن�سوز – والتاأديب امل�سروع 

لي�ص جلد حيوان، واإمنا هو اإ�سعار باحلق املنكور. 
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وقد األهم اهلل اإبراهيم وحممًدا عليهما ال�سالم فجعال مكة واملدينة حرمني 

َنة اأربعة �سهور جتمد فيها اخل�سومات  اآمنني، كما اأنه �سبحانه جعل من ال�سَّ

اأن جتعل نف�سها  حتما وتتوقف احلروب.. ويف ع�سرنا حاولت بع�ص الدول 

حمايدة بني �ستى اجلبهات، كما اأن هناك حماولت جلعل مناطق من الأر�ص 

بيد  مت�سلة!  النا�ص  �سرور  لكفكفة  الذري،واملحاولت  ال�سالح  من  جمردة 

اأن الأ�سرار ل يكفون عن ب�سط اأيديهم بال�سر ما ا�ستطاعوا، ويف اجلاهلية 

العربية حاول نفر من اجلبابرة اإبطال حرمة ال�سهر احلرام؛ لأنه كان راغًبا 

اأن يقاتل يف هذا ال�سهر فاأفتى نف�سه باأن يحله ن ويحرم �سهًرا اآخر مكانه، 

وميكن الإرجاء والتبديل تبًعا للهوى. ول ريب اأن ذلك اأ�ساع مكانة الأ�سهر 

ن الأقوياء من العدوان كلما تي�سر لهم. احلرم، ومكَّ

اأعمار  وي�ستغرق  الأر�ص،  اأرجاء  ال�سالم  ميالأ  لو  نود  امل�سلمني  ونحن 

الب�سر، واأنَّى لنا ذلك؟ يف كل �سالة نهتف من اأعماقنا »ال�سالم علينا وعلى 

الفتانني واجلبارين  عباد اهلل ال�ساحلني«، ويف كل �سالة نفلت من �سباك 

هذا،  النا�ص  يوم  حتى  كذلك  نزال  ول  مكرهني!  كارهني  احلروب  فخ�سنا 

فماذا ن�سنع؟

الأ�سهر  حرمة  ي�ستعيدوا  اأن  النا�ص  نا�سد  عليه  اهلل  �سلوات  نبينا  اإن 

الأربعة فال يظلموا اأنف�سهم فيها، وع�سى اأن يكون ذلك ذريعة اإىل منع القتال 

طوال ال�سنة، ونحن ن�ستاأنف هذه املنا�سدة! بيد اأننا نرف�ص اأن ُت�ْستغّل �سدنا، 

ف�سوف نقاتل يقيًنا اإذا اعُتدَي علينا يف اأي �سهر اأو اإذا ا�ستجّم العدو خاللها 

ا بنا ال�سوء!. واأعد عدته للهجوم مرتب�سً

اإننا نعر�ص على العرب وغري العرب احرتام هذه ال�سهور لتتنف�ص فيها 

الن�سيء  اإمنا  النا�ص،  وال�سالم:»اأيها  ال�سالة  عليه  قال  بهدوء..  الإن�سانية 

ُل به الذين كفروا يحلونه عاًما ويحرمونه عاًما ليواطئوا  زيادة يف الكفر، ُي�سَ

عدة ما حرم اهلل، فيحلوا ما حرم اهلل. والن�سيء – كما اأ�سرنا اآنًفا – اإرجاء 

حرمة ال�سهر اإىل �سهر اآخر ح�سب الهوى. وقد ظلوا يفعلون ذلك حتى رجع 
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ال�سهر امل�ستباح اإىل و�سعه الطبيعي، فقال النبي الكرمي: »األ واإن الزمان قد 

ا�ستدار كهيئته يوم خلق اهلل ال�سموات والأر�ص، واإن عدة ال�سهور عند اهلل 

اثنا ع�سر �سهًرا منها اأربعة حرم؛ ثالثة متوالية وواحد فرد، ذي القعدة وذي 

القيم فال  الدين  الذي بني جمادى و�سعبان، ذلك  احلجة واملحرم، ورجب 

تظلموا فيهن اأنف�سكم، ول ترجعوا بعدى كفاًرا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص. 

األ هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم ا�سهد«.

ا على م�ستقبل اأمته، كارًها اأن ي�سيبها  بديه اأن يكون النبي  ] حري�سً

ناحيتني  من  عليه  يخاف  واحلق  وغ�سب!  زيغ  من  الأوىل  الأمم  اأ�ساب  ما 

كلتاهما �سّر من �ساحبتها.

من  جتيء  وهذه  معامله،  ومتحو  قواعده  تدك  همجية  غارة  الأوىل: 

د، والعوج  اخلارج. والأخرى: فو�سى علمية وعملية جتعل الغلو يغلب الَق�سْ

يغلب ال�ستقامة، فاإذا وْجُه احلقيقة دميم، وباطنها �سقيم.. وهذه جتيء من 

الداخل، وخلل الأديان القدمية اأتى منها، واملغالون واملنحرفون قد يكونون 

ا من العا�سني والفاجرين. �سرًّ

وقد هوجم الإ�سالم من الداخل واخلارج على ال�سواء، وحاولت ال�سياطني 

اأن تطفئ نوره، ولكن اهلل كتب له احلفظ، و�سمن لأ�سوله اخللود.

ونحن يف هذا الع�سر ن�سكو جراءة العدو وطول يده يف نهبنا، وغلظ طبعه 

فادحة،  مغارم  امل�سلمني قد حلقتهم  نرى  العميق  التاأمل  وعند  اإهانتنا،  يف 

و�سقط لهم قتلى وجرحى كثريين، اأما املفقودون الذين تاهوا هنا وهنالك 

ففوق احل�سر!!.

انا الداخلية كانت اأنكى، و�سمعة  ومع �سناعة الغزو اخلارجي، فاإن َفْو�سَ

الإ�سالم العاملية حترج ال�سدور، حتى كتب بع�ص اأعداء الإ�سالم عن التفرقة 

العن�سرية يف الإ�سالم )!( كيف �سرعها وقررها، وحتى عرف اأن الإ�سالم 

يرجح جانب الفرد امل�ستبد على راأي الأمة )!(، واأن الإ�سالم �سديق الفقر 
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والتخلف، واأنه عدو املراأة، واأن املال يف جمتمعه دولة بني الأغنياء!! ومناكر 

كثرية حاربها الإ�سالم الذي اأذلَّ جانبنا.

امل�سلمني وذهبت ريحهم، ثم  الفقه و�سوء احلكم خارت قوى  ومع �سوء 

تطلعت الأخالف بعيًدا فراأت بريق التقدم بتخلل اأقطاًرا اأخرى لها فل�سفات 

متربجة ودعاوى �سخمة!! فظن املظلومون اأن العدالة هنالك،وظن الفقراء 

واملحرومون اأنهم وجدوا النعمة والكرامة يف مذاهب القوم وم�سالكهم.. بل 

ظن اأ�سحاب البالهة واجلهل اأن الإ�سالم كان ال�سبب فيما عرا البالد من 

تقهقر، وخري لهم اأن ي�ستبدلوا به املبادئ التي خلبتهم.

ت  �سدَّ مذاهب  وهي  والدميقراطية،  وال�سيوعية  العلمانية  �سوق  وراجت 

فيها  اخل�سام  كان  بيئات  يف  ظهرت  لأنها  ظهرت؛  عندما  ملحوًظا  ا  نق�سً

�سديًدا بني العلم والدين وبني العدل الجتماعي والنظام الطبقي، وبني حقوق 

ا  ال�سعوب واحلق الإلهي للملوك.. اإل اأنها مذاهب قرنت بكل خري قدمته �سرًّ

ي�ساويه اأو يربو عليه، فاإذا العامل مملوء بالإحلاد والف�ساد والأثرة، وان�سم 

جميًعا  وال�سماوية  الأر�سية  الأديان  اإن  للعجب..  مثري  اآخر  �سيء  ذلك  اإىل 

لب�ست هذه املذاهب اجلديدة على �سغائنها وخرافاتها القدمية، وا�ستبكت 

مع الإ�سالم تريد حموه والعي�ص على اأنقا�سه؛ فعلت ذلك الوثنية واليهودية 

الأق�سى  ال�سرق  و�ساق يف  الآن على قدم  دون حياء، واحلرب  والن�سرانية 

والأو�سط ويف اأفريقية وجنوب اأوربا.

وبابا الفاتيكان وغريه يقومون برحالت و�سياحات متتابعة لالإجهاز على 

– ك�سفت  �سبغة  ذات  اأنها  –واملفرو�ص  ال�سيوعية  اإن  بل  اجلريح..  الدين 

ا�ستعماًرا من  ال�سينية،وتوؤ�س�ص  اأو  الرو�سية  القومية  اأنها حركة تخدم  عن 

حمِو  على  وتعمل  امل�سلمني،  من  مليوًنا  ثمانني  للفناء  وتعر�ص  جديد،  لون 

�سخ�سيتهم، واإفناِء عقيدتهم.

اإنني اأحذر اأمتي الكربى من فناء ذريع يجتاحها مع هذا ال�سرت�سال يف 
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الغفلة واجلهل مبا يحاك �سدها من موؤامرات، وعجزها ال�سائن عن ردِّ عدوٍّ 

يو�سك اأن ياأتي عليها من القواعد. 

ولتعلم اأمتنا اأن احلل الأول هو احلل الأخري، واأن التعاليم التي �سنعتنا 

قدمًيا هي التي ت�سوننا الآن، واأن التفريط يف الإ�سالم حمو لكينونتنا.. قال 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اأيها النا�ص، اإن ال�سيطان قد يئ�ص اأن ُيْعبد باأر�سكم 

هذه، ولكنه قد ر�سي اأن يطاع فيما �سوى ذلك مما حتقرونه من اأعمالكم، 

فاحذروه على دينكم، وقد تركت فيكم ما اإن اعت�سمتم به فلن ت�سلوا اأبًدا، 

قائلون؟  اأنتم  فما  عني!  �ست�ساألون  واإنكم  نبيه،  و�سنة  اهلل  كتاب  ًنا:  بيِّ اأمًرا 

قالوا: ن�سهد اأنك بلغت واأديت ون�سحت، فجعل ي�سري باإ�سبعه ال�سبابة اإىل 

ال�سماء، ثم اإىل النا�ص وهو يقول: اللهم ا�سهد.. اللهم ا�سهد«.

هذه هي املعاين التي �ساء الر�سول اأن يوؤكدها يف حجته الأخرية بالنا�ص 

وهو يقول: يا اأيها النا�ص، ا�سمعوا مني اأبني لكم، فاإين ل اأدري لعلي ل األقاكم 

بعد عامي هذا بهذا املوقف اأبدا!!.

ق�سايا  تت�سمن  ل  النا�ص  �سمائر   [ النبي  اأودعها  التي  والو�سايا 

�سائغة،  �سهلة  كلمات  يف  �سيقت  مبادئ  اإنها  خيالية؛  نظرات  ول  فل�سفية، 

لكنها ا�ستوعبت جملة احلقائق التي يحتاج اإليها العامل لري�سد وي�سعد.. وهي 

اأن قائلها كان  واأجدى من مواثيق عاملية طنانة؛ ذلك  اأهدى  على وجازتها 

عامر الفوؤاد بحب النا�ص والعطف عليهم، �سديد احلر�ص على ربطهم باهلل 

واإعدادهم للقائه، عميق ال�سعور بعبء البالغ الذي اأخذه على عاتقه، موقًنا 

باأن احلياة ال�سحيحة ي�ستحيل اأن تتم بعيًدا عن اهلل ووحيه..

كان  واإذا  نبيهم،  مواريث  الع�سر– عن  هذا  – يف  امل�سلمون  ناأى  وقد 

كان  واإذا  العرب..  جزيرة  يف  يعبد  اأن  يئ�ص  قد  النبوة  عهد  على  ال�سيطان 

الإ�سالم على عهد النبوة قد دفن النعرات اجلاهلية والع�سبيات الدموية، 

والعامل  القوة.  روح  فيها  نفخ  بل  ال�سيطان،  اآمال  حدد  الع�سر  هذا  فاإن 
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الإ�سالمي اليوم تتوزعه نحو مائة قومية، ومت�سي جماهريه حتت مائة راية. 

وبع�ص هذه القوميات يقبل الإ�سالم  �سيًفا عليه – �سيًفا فح�سب- وبع�سها 

ة اأن يعد نف�سه بديال عن الدين.. الآخر تبلغ به القحَّ

وقد تفر�سنا يف هذه القوميات البديلة عن الدين كما يزعم اأ�سحابها، 

فاإذا الدين املزهود فيه هو الإ�سالم وحده! واإذا القوميات املنتحلة م�سيدة 

ا�ستعمارية لطعن الإ�سالم وحده، وال�سماح باملرور لكل دين اآخر..

حيتان  كاأنها  العاملية  ال�سيا�سة  حميط  يف  تتجول  الكبرية  والقوميات 

فاغرة فاها، تبتلع ما تريد، وقد ا�ستطاعت اأن ت�سنع يف اأفريقية اأكرث من 

خم�سني قومية �سغرية، اأقيمت وفق موا�سفات خا�سة، واأ�سرف على تخطيط 

حدودها رجال الكنائ�ص امل�سيحية؛ وذلك لتنفيذ خطة الفاتيكان يف الق�ساء 

واخلطة  القارة..  هذه  يف  الأول  الدين  الن�سرانية  وجعل  الإ�سالم،  على 

املر�سومة تنفذ باأناة ودهاء، ويتعهدها البابا نف�سه بزياراته وبركاته!. 

وما �سنع يف اأفريقيا �سنع مثله من قبل يف اآ�سيا، فرو�سيا اأن�ساأت الحتاد 

تقف  كي  لها  قيل  اإ�سالمية،  منها  قومية، خم�ص  ع�سرة  اأربع  من  ال�سوفيتي 

مقاومتها احلربية: اإنها لن ت�سار من الن�سمام اإىل هذا الحتاد من الناحية 

الدينية.

قال الأ�ستاذ اأحمد �سليمان املحامي يف جملة الفكر الإ�سالمي ال�سودانية: 

�ستالني  معه  وقعه  للم�سلمني،  احل�سنة  بالوعود  مليًئا  من�سوًرا  لينني  اأ�سدر 

اإن  فيه:  القوميات– جاء  �سئون  م�سئول عن  كان  –اإذ  يف 1917/12/15م 

اعتداء!  كل  من  م�سونة  والقومية  العلمية  ومعاهدكم  وعاداتكم  اأديانكم 

نظموا حياتكم القومية تنظيًما ي�ستند اإىل اأ�س�ص احلرية وال�ستقالل، وهذا 

وعن حقوق  ندافع عنكم  البال�سفة  نحن  اأننا  واعلموا  ال�سرعي!  من حقكم 

نعلن  اإمنا  علمنا هذا  برفع  اإننا  رو�سيا..  اأنحاء  تعي�ص يف  التي  ال�سعوب  كل 

لل�سعوب امل�ستعبدة يف رو�سيا �سعار احلرية وال�ستقالل. اأيها امل�سلمون، نحن 
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ننتظر منكم معاونتكم املادية والأدبية.

ولكن �سرعان ما نك�ص �ستالني عن وعده عندما ا�ستتب له الأمر.. وهو بهذا 

النكو�ص يكرر ما فعلته من قبل القي�سرة كاترين الثنية التي وعدت امل�سلمني 

يف اأ�سدرت  اأمرهم  ملكت  فلما  الرو�سي،  للحكم  ا�ستكانوا  اإذا   بحمايتهم 

بوعدها  حنثها  بالإثم  العزة  اأخذتها  وقد  فيه  تعلن  من�سوًرا  1783م   /4/8

قائلة: »لذلك اأراين يف ِحلٍّ من تعهداتي ال�سابقة بالتخلي عن القرم وترك 

�سعوبها حرة م�ستقلة، واأجد من حقي اأن اأعود فيما اأعطيت، واأن اأ�سع يدي 

على هذا الإقليم...«.

الواقع اأن امل�سلمني �سياع يف رو�سيا على عهد القيا�سرة البي�ص واحلمر 

جميًعا، واأنهم يعاملون با�ستهانة وجفاء، وقد �سرحنا ذلك يف كتابنا »الإ�سالم 

يف وجه الزحف الأحمر«.

اإنه –كما ينقل موظف من بلد اإىل بلد– ُتْنقل �سعوب باأ�سرها من قطر! 

والتاريخية،  الروحية  واأوا�سرها  وجمتمعها  مبا�سيها  عالقتها  برًتا  وتبرت 

يكفي اأن ي�سمن لها الأكل، كما ي�سمن للدواب العلف، ثم تظل تكدح اإىل اأن 

تهلك!! كذلك ُفِعل بامل�سلمني.

ويقول الأ�ستاذ اأحمد �سليمان: اإن الأ�ساليب التي اتخذتها كاترين هي هي 

التي اتخذها �ستالني، احلكام اأغلبهم من القومية ال�سالفية، والنفي م�سري 

كل من يرتاب يف ولئه، والإعدام يق�سى به حتًما على كل من يرفع �سوته 

متربًما من ظلم وقع عليه اأو على غريه..

وكما فر�ست كاترين توطني بع�ص الطوائف الكارهة لالإ�سالم يف اأر�ص 

اإىل �سيبرييا  امل�سلمني  الألوف من  الإ�سالم فعل �ستالني؛ فقد نفى ع�سرات 

وا�ستبدل بهم مهاجرين من قوميات اأخرى، ويف اأحد الأفواج التي نقلت اإىل 

الأر�ص الإ�سالمية بلغ عدد اليهود القادمني خم�سة وثالثني األفا. وكان بع�ص 

لكم  انتقمنا  لقد  لأبناء جلدتهم:  يقولون  اليهودية  ال�ساللت  البال�سفة من 
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من امل�سلمني الذين طرد اأ�سالفهم جدودكم عندما كانوا يف جزيرة العرب!! 

وها اأنتم اأولء تعي�سون و�سطهم يف اأر�ص الحتاد ال�سوفيتي العظيم«.

املاأ�ساة الكئيبة اأن امل�سلمني يجهلون تاريخهم، واأن العرب خا�سة يجهلون 

اأو يجحدون ما �سنع الإ�سالم لهم، وكيف رفع خ�سي�ستهم!!

اإنني اأذكرهم بو�سايا النبي ] وهو يودعهم، ويدعهم يواجهون احلياة 

وحدهم! اإنه يقول لهم: ل�ستم وحدكم،معكم كتابي و�سنتي! مرياث ل َيْعدله 

مرياث، اح��ذروا الته��اون به، فم�ن فع�ل ذلك }

          } )احلج: 31(.

وما  وال�سماء،  الأر�ص  دامت  ما  اخلامتة،  الر�سالة  �ساحب  على  �سالم 

قامت بربها الأ�سياء.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   
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10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا

ال�صيخ حممد الغزايل      






