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َيُقوُلوَن؟ َكْيَف بل َيُقوُلوَن؟ ماذا

واألمم اإلسالم عن الغربيون يؤلفها التي الحديثة الكتب من ألشتات الكتاب هذا نعرضيف
النية حسن أو والكذب، الصدق أو والخطأ، الصواب بني اختالًفا فيها ونرى اإلسالمية،
قبل يقولون كيف منه نفهم القوم آلراء كامليزان عامة بنتيجة منه نخرَج أن يصح وسوئها،
نعرض التي الكتب عىل املالحظات من نقدم وفيما املقال، ملوضوع أو يقال ملا نعرض أن
وقفنا كلما اآلراء، وأصحاب اآلراء تقويم يف به واالنتفاع امليزان هذا لتحرير كافية مادة لها

اإلسالمية. األمم عن أو اإلسالمي الدين عن به يتحدثون فيما لهم جديد مؤلف عىل
كتابتها؛ يف اإلخالص محك هو املؤلفات من املتفرقة األشتات هذه يف يهم ما وأهم

يخلصون؟ وملاذا منهم؟ املخلصون هم فمن
املخلصني أن عىل يدل الحارض العرص يف املتالحقة مؤلفاتهم من عليه اطلعنا ما كل
جميًعا: عنهم يقال واحدة فئة تجمعهما وقد العقيدة؛ وطالب املعرفة، طالب فريقان: منهم

الضمري. عالم ويف العلم عالم يف الحقيقة طالب إنهم
النفسية األهواء من جهدهم يتحررون عندهم العلمي للبحث املتجردين العلماء إن
بني يفرق فال له مذهبًا يقرر من ومنهم رآه، كما يراه ما وتقرير الباحث بني تحول التي
بني معلًقا تذره أو فيه تشكك أو تنقضه التي واملشاهدات مذهبه تؤيد التي املشاهدات
اآلن حتى املذهب إن بقوله: الرتجيح يتبع ثم مذهبه ترجيح إىل فينتهي والتأييد، النقض
من بهؤالء وليس … املشاهدات جملة يف تلك أو املشاهدة هذه من عليه يرد ما لوال ثابت
عرفوا من ومنهم يسرية، مراجعة بعد أصحابه مقاصد عىل ينم ألنه يكتبون؛ فيما خفاء

اإلسالم. غري العلمية املطالب سائر عن كتبوه فيما العلمية باألمانة



اإلسالم عن يقال ما

التي عقائدهم يف الشك داخلهم الباحثني من زمرة هم فهؤالء العقيدة طالب أما
العقائد عن الباحثني وأن األديان مصدر هو الرشق بأن اإليمان عليهم وغلب عليها، ولدوا

القديم. الزمن يف إليه يرجعون كانوا كما الحديث الزمن يف إليه مرجعهم الروحية
كتابته يف عليه فالغالب دينه رؤساء وبني بينه الجفوة وقعت من هؤالء من كان وإذا
حماسَة تشبُه بَيِّنٍَة بحماسة اإلسالمية األمم تاريخ وعن عنه أقواله تصطبغ أن اإلسالم عن
إىل االنتساب مبلغ أو اإلسالمية بالعقائد التدين مبلَغ األمُر به يبلغ لم وإن بدينه املؤمن
ظالل «تحت كتابه يف قال الذي أبانيز» سكو «بال اإلسباني الكاتب هؤالء ومن اإلسالم،
«جوزيف ويشبهه األندليس، التاريخ فضائل من شيئًا املسلم عليه يزيد ال ما الكنيسة»
فال اإلسالمية، والتواريخ األوروبية التواريخ بني مقارناته يف اإلنجليزية باللغة مكاب»
اإلسالمية، للكفة بينهما الرجحان كان إال التواريخ عليه تشتمل شيئني بني يقارن يكاد

األخرى. الناحية من والتنديد ناحية، من اإلطناب مع
عرضوا حيثما القوم مؤلفات اإلخالصيف يندر العقيدة وطالب العلم طالب عدا وفيما
أنواع النية سوء أو اإلخالص قلة يف ولكنهم تعودوه، أو اعتقدوه ملا عرضوا أو للمسلمني

ودرجات.
لكل الساذج الريفي يتعصب كما — جنسيٍّا أو وطنيٍّا — للغرب املتعصبون فهناك
يكتبونه فيما التعصب هذا يظهر ما وأكثر سواه! قرية يف يشء كل عىل قريته يف يشء
يقولوا: أن استطاعوا الفرس أو الهنود املسلمني عن كتبوا إذا ألنهم العرب؛ املسلمني عن
— مثًال — يزعموا أن واستطاعوا األوروبيون، إليها ينتمي التي اآلرية الساللة من إنهم
عن الكالم فلسفة وتلقى الهند، من الحكمة وأخذ الفرس، من التصوف أخذ قد اإلسالم أن
خدمة يف يعولون كانوا العرب املسلمني وأن املرتجمني، وسائر النساطرة نقله مما اليونان
بهذه الغلو يلج وقد اآلريني، ساللة من املجتهدين عىل — لغتهم خدمة يف بل — دينهم
املسيح! السيد عن يقولون كما سامي» «يهودي رسول تبشري ألنه دينها؛ تنكر حتى الفئة
العبادات، أصحاب يتبعها والشعائِر كاملراسِم وشعائَر مراسَم لنفسه ينشئ وبعضهم
ألنهم أنفسهم؛ الغربيني عىل سيادتهم لتسويغ الجنسية؛ املزايا من يدعونه بما ويتذرعون
اآلرية الساللة غري من الشعوب خالطوا ألنهم أو الرشقية، العبادات من عقولهم يحرروا لم

!… األخالق ويف األنساب يف الهجنة بهم فلحقت الخالصة
وعن عامة املسلمني عن يؤلفون الغرب كتاب بني السيئة النيات ذوي من طائفة هذه
يف النازية أو الفاشية باملذاهب يدينون ممن ومعظمهم التخصيص، عىل العرب املسلمني

واالجتماع. السياسة
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يَُقولُوَن؟ َكيَْف بل يَُقولُوَن؟ ماذا

القائمة املجتمعات هدم إىل يدعون الذين امللحدين املاديني طائفة هي أخرى وطائفة
«الروحيات» يلغي الذي االجتماعي» «اإلصالح تعرتض عقبة كافة األديان بأن ويقولون
إلنسان. غريها حياة وال الدنيا الحياة مطالب من مطلب كل يف «املاديات» بها ويستبدل
خطة يف بالتقديم وأوالها األنصبة أوفر امللحدين املاديني هؤالء عند اإلسالم ونصيب
الترشيع ملسائل شامل بمذهب االجتماعي مذهبهم تزاحم ال املسيحية ألن والتشويه؛ الهدم
الحقوق ويقرر نظامه عىل املجتمع يقيم اإلسالم ولكن والحكومية، االجتماعية والنظم
الجماعات، وحياة اآلحاد حياة يف والدنيا الدين بشئون ويحيط بقسطاسه، والواجبات
من قاعدة إنكار إىل املسلم يضطر أن دون الخالد أساسه قواعد عىل الجديد البناء ويتقبل

واملعامالت. فيه العبادات قواعد
سمارسة املحرتفني» «املؤمنني جماعة لإلسالم عداوتهم يف الكفرة هؤالء عن يقل وال
جاه إىل بها ويتوسلون الرزق، بها يستدرُّون صناعة اإلسالم تشويه يتخذون الذين التبشري
واألمريكية، األوروبية البالد يف والجهالء املتعصبني بني والتقوى الصالح وسمعة الرئاسة
التي الصورة عىل املسلمني وتمثيل اإلسالمي الدين تشويه يف مصلحة أصحاب فهؤالء
تظهر أن يرسهم فال والغفلة، الجهالة يف لهم وتميل التعصب جذوة القوم عند تذكي
ملحًدا املبرش يكون أن يندر وال للتبشري، ويرسلونهم يستأجرونهم وملن لهم الحقيقة
اإلسالم عن قال أو إلحاده عن كشف إذا رزقه موارد يقطع أنه يعلم ولكنه كله! بالدين
التبشريية للحمالت وحماستهم غريتهم وتضعف األعداء عداوة تمحو وإنصاٍف حقٍّ قولَة
وال بالحقيقة، علمه عنه يزحزحه ال بالكذب منتفع متعمد كاذب فهو املسلمني، بالد يف

برضاه. علمها إىل يسعى هو
برسالتهم املصدقني املؤمنني وبني املحرتفني» «املؤمنني هؤالء بني نفرق أن وينبغي

املبرشين. أقوال إىل النظر عند
عىل األشياء إىل فنظر بعاطفته الدينية املخالفة انحرفت ربما بدينه املؤمن فاملبرش
الحت وربما خطئه، عىل يرص أو يخطئ أن متعمد غري عليها الحكم وأخطأ وجهها، غري
أن يحاول ولم ينكرها فلم أهله فضائل من أو ينكره الذي الدين فضائل من فضيلة له
يف رأيه يوافق تفسريًا املبرشين من األقدمني سنة عىل يفرسها ولكنه ويخفيها، يطمسها
املبرشون فرس وكذلك زعمه! يف هللا لغضب املستحقني من له املخالفني وعقائد عقيدته
يوم والجنوبية، الوسطى األمريكتني: أبناء عليها وجدوا التي الديانات فضائل األقدمون
عقائدهم، بعض يف بفضائلهم شهدوا فقد بقليل؛ القديم العالم كشف بعد إليها ذهبوا
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اإلسالم عن يقال ما

الشيطان من دسيسة إنها قالوا: ولكنهم مذهبهم، عىل الفضائل تلك بصحة وشهدوا
أباطيلهم، عليهم ويزيف ضاللتهم، لهم ليزين األصالء؛ األمريكيني أولئك عقول عىل أدخلها
العقل يأباها التي وتخريجاته بتأويالته وانقىض وىل قد الزمن هذا أن لنا يخطرنَّ وال
من يَُغضَّ أن لعقلها أوروبية سيدة سمحت هذا عرصنا ففي السليم؛ املنطق ويرفضها
ازدرائها عىل تجرؤ ولم الفضائل، تلك عليه تنكر فلم الهندي غاندي كاملهاتما رجٍل فضائِل
ومن عالية، وال ناجية غري روح يف عارضة صفات إنها قالت: ولكنها أمتها، أبناء عند
فلحقت … وجهه عىل السماحة من مسحة غاندي لروح تظهر لم — قالت كما — هنا
تأويالت إىل يرجع ال العرص هذا يف املثقف املبرش ولعل محياه! عىل وحومت الدمامة به
يقول، ولكنه الشيطان، كيد من دسيسة ينكره الذي الدين فضائل أن يزعم وال األقدمني
سيماها تحس وال الروح، أعماق يف تتغلغل ال عارضة صفات إنها السيدة: تلك قالت كما

الوجوه! يف
املتعمد التلفيق من ريب وال عصمة األديان من بدين اإليمان يف اإلخالص أن عىل
يكتب فإنما واملسلمني اإلسالم عن بدينه املؤمن املبرش كتب فإذا املقصود، والكذب
مصدر للقارئ وينكشف جهله عليه ينم ثم هواه، يف له وتتمثل يراها كما الحقيقة
التي األديان عىل يلفقونه فيما املحرتفني املبرشين أمر ويختلف انحرافه، وبواعث خطئه
املحرتفني املبرشين هؤالء فإن … أصحابها لهداية — زعمهم عىل — ويتجردون ينكرونها
عىل يشق فال بالباطل، الحق وتلبيس الواقع تمويه عىل مدربون الدعاية، فنون يف مهرة
وال منها الناس تنفر التي الصورة عىل األمم أحوال يعرضوا أن ضمائرهم عىل وال عقولهم
إن قلنا: إذا التقدير يف نبالغ وال اختالقها، يف والراغبني للنفرة املستعدين املتعصبني سيما

القبيل. هذا الحارضمن العرص يف املحرتفني املبرشين أعشار تسعة
يشوبها كما اإلسالمية البالد عن تحدثت كلما الغرض كتابتها يشوب أخرى طائفة
ويحبون أخباره سماع إىل الغربيون القراء يتطلع غريب بلد عن تحدثت كلما الغرض
يسوقون األسلوب هذا عىل املتحدثني ومعظم وأعاجيبه، أطواره من تخيلوه ما توافق أن
فال الوسطى، القرون يف الرواد ورحالت الخيام ورباعيات ليلة ألف قراء إىل أحاديثهم
التي الرشقية األحاديث إىل كله وهواهم تعودوه، ما ويشبه يألفونه خربًا يسمعوا أن يحبون
بعض رأينا وقد الخيال. أساطري يف عنه قرءوا الذي كالرشق الواقع يف رشًقا لهم تعرض
نزل أنه فيزعم العربية البادية ربوع بني يجول العرشين القرن هذا يف الغرائب كتاب
والبنات األبناء من وله زوجة، ثالثون حوله الخيام مضارب يف له الستني يف شيخ بضيافة
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يَُقولُوَن؟ َكيَْف بل يَُقولُوَن؟ ماذا

نوافذها تفتح ال بيوتًا اإلسالمية العواصم يف زار أنه يزعم غريه ورأينا يحصيه! ليس ما
يف يهتدين ال والرساري الزوجات من خليط جدرانها وبني بالليل، وال بالنهار وأبوابها
إىل فشيئًا شيئًا يثوبون املتخيلني املغربني هؤالء ولكن الخصيان! من دليل بغري الطريق
الرشقية املناظر وانتشار املتحركة الصور شيوع بعد وأعاجيبهم أخبارهم رواية يف االعتدال
للمغربني تبَق ولم السيارة، الصحف تعرضه أو البيضاء اللوحة تعرضه فيما حقيقتها عىل
وهي والرشقيني؛ املسلمني عن واملدهشات باألعاجيب يملئونها واحدة زاوية غري املتخيلني
بهم ويلحقون الغابرة العصور بأبطال يعمرونها التي األثرية والقصور التاريخ زاوية

والخدور. البيوت قصص من عنهم يؤلفونه فيما الحارض العرص أبطال أحيانًا
أخرى لطائفة ليس ما الدعاية وسائل من تملكان طائفتان جميًعا املغرضني وأخطر

االستعمار. وطائفة الصهيونية، طائفة وهما: املغرضني؛ طوائف من
الغربيني فإن العنرصية؛ أو السياسية دعايتها يف الساخرة الصهيونية خطب ويهون
يفرتون بما جهًال هناك؛ يساعدهم من يساعدهم وال الصهيونيني هؤالء أكاذيب يعرفون
خطر من أكرب عليهم اإلسالم خطر ألن يساعدونهم؛ وإنما أجمعني، ضحاياهم عىل
دعاية من يسلموا لم الغرب يف ولعلهم العنرصية، األخطار من يماثلها وما الصهيونية
للصهيونية بدا كلما السياسة ومسائل الدين مسائل يف عليهم وتفرتي تحاربهم صهيونية
بأسمائهم مرصحني حمالتهم الصهيونيون أعلن فإذا ذاك، أو البلد هذا عند مأرب العاملية

املسلمني. غري وال منهم املسلمني عىل ضري وال يروجون، بما ثقة فال
يشنونها التي والحمالت الصهيونيون، هؤالء يستطيعه ما أخطر املقنعة الدعاية لكن
القراء جمهرة ألن عليه؛ يعولون الذي سالحهم الواقع يف هي غريهم بأسماء العالم أرجاء يف

األحيان. أكثر يف االتهام إىل بداع يشعرون ال بل قائليها، يتهمون وال إليها يصغون
فاستولوا الدعاية تسخرها التي القوة مواطن هذا عرصنا يف الصهيونيون عرف وقد
اإلعالن رشكات يملكون فهم مراميها، وإخفاء تسخريها يف وبرعوا أدواتها من الكثري عىل
عنهم السكوت أو خدمتهم عن تتورع وال حسابهم الصغرية قبل الكبرية الصحف فتحسب
إىل أحوج — خاصة — الكبرية الصحف كانت إذ ومآربهم؛ سيئاتهم وكتمان األقل عىل
الورق بتكاليف تفي أثمانها تكاد فال صفحاتها، لكثرة تبًعا تكاليفها لكثرة اإلعالنات؛

اإلعالنات. موارد لوال التحرير تكاليف عن فضًال
الصحفيون. يحسب كما حسابهم املؤلف فيحسب النرش دور الصهيونيون ويملك
بالرتويج وإذاعتها كتبه، لقبول تمهيًدا دعايتهم؛ ونرش بمرضاتهم املؤلف يتربع وقد
أحيانًا وسائلهم تقرص وال حولها، واللغط بها لالهتمام الصالح «الجو» وخلق والتقريظ
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بولتايزر وجائزة بالسويد، نوبل جائزة قبيل من العاملية الجوائز ألكرب ترشيحها عن
من تخلو ال املتحدة الواليات يف التحكيم ولجان يهودي، نفسه نوبل ألن املتحدة؛ بالواليات

والرتويج. اإلعالن بوسائل اليهود عليهم يسيطر من أو اليهود
عدد إليهم وينتسب املتحركة الصور رشكات يف وافرة أسهًما الصهيونيون ويملك

البيضاء. واللوحة املرسح ونقاد واملمثالت املمثلني من كبري
الستار وأمام — الستار وراء وسائلهم املادية أو الفنية الوسائل هذه جانب وإىل
مواسم يف األصوات عىل واملتنازعني الزعامة ملراكز واملرشحني والنواب الساسة بني —
من بأقلَّ إليها وما املعارك هذه يف الجمال لوسائل استخدامهم وليس االنتخابات،

املال. لوسائل استخدامهم
تزد لم إن الخفية الصهيونية الدعاية تضارع قوة االستعمار خدمة يف واملغرضون
للسياسة املسخرة القوى وسائر املال وقوة الدولة قوة هي إذ األحوال؛ بعض يف عليها

مجتمعات. والتبشرِي
النزاع ترياق وأوله منه، الرغم عىل الرتياق به يقرتن العرص هذا يف االستعمار أن إال

املستعمرين. بني عليه
اإلنجليزي املستعمر عليه يبخل لم الفرنيس املستعمر جانب من الفرية جاءت فإذا
الكتلة بني السياسة برامج اختلفت وإذا ملسعاه، وإحباًطا له مزاحمة والتجريح؛ بالتفنيد
يكن لم إن املستور الغرض لظهور متسع الخالف مجال ففي الغربية والكتلة الرشقية

عنها. يروجونها التي األباطيل وتصحيح عليها املفرتى األمة إلنصاف متسع فيه
دعاواه لتفنيد ضمان املشهورة دوله من دولة كل يف لالستعمار املعارضني وقيام
تعارض أحزاب من الكربى االستعمار دول من دولة تخلو فال خباياه، عن للكشف أو
وزهًدا والدفاع، الهجوم وغارات الحرب ومجازر الرضيبة مغارم من إشفاًقا االستعمار؛

والشقاء. الخسارة غري منها للرعية نصيب وال الرعاة بها يستأثر التي مغانمه يف
السموم. هذه من سم لكل الرتياق يكثر االستعمار سموم قدر وعىل

واستغالل بالدهم احتالل يف الرغبة من اليوم أقوى الضعفاء مودة كسب يف فالرغبة
عاملية حروب اليوم الحروب وألن تزداد، ومغارمه تنقص، االحتالل فوائد ألن مرافقهم؛
فوجئ إذا القتال أثناء العاقبة تؤمن فال املعمور العالم أركان من ركن كل إىل تمتد
الضعف من شأنه كان ما كائنًا منها، ركن يف االقتصادية أو الحربية باملقاومة املقاتلون

واالنزواء.
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املرشفة الحقائق إلعالن املستعمرون يتصدى أن املعقول من وال املنتظر من وليس
املستعمرين ولكن قليلني، غري وهم نريهم، تحت الباقني وضحاياهم األولني لضحاياهم
معامالتهم يف عليهم أجدى فيها املطموع األمم عن الحقيقة معرفة أن يعلموا أن خلقاء
أبناء ويضللون أنفسهم يخدعون كانوا إذ عنها؛ األذهان وتضليل الحقيقة كتمان من معها
محالة ال فيخرسون حقيقتها، غري عىل فيها املطموع األمم تلك لهم وضعوا إذا بالدهم
والوفاء والغش، واألمانة والفقر، الغنى من «زبائنه» أحوال يجهل الذي التاجر يخرس كما
من لهم مناص فال الغاصبني أيدي يف مغلوًال سالًحا الغاصبة القوة دامت وما واملطال،
بما املباالة وقلة وإرغامهم قهرهم عىل التعويل من بدًال الواقع يف هم كما الناس معاملة
واإلذالل. للعنف كله الحكم كان يوم يفعلون كانوا كما وأخالقهم، شئونهم من يجهلونه
يقرتن سموم اليوم ولكنها حني، إىل وستبقى باقية االستعمارية الدعاية سموم إن
يأمن ال بل ضحاياها، بني أمصالها تفعله ما عقاربها تفعل وال برتياقه، منها سم كل

السموِم. تلك جرائِر من نفسه املستعمر
يف واملسلمني اإلسالم عن الغربيون ينرشه ملا ميزانًا منها نستخرج التي والنتيجة
غري تدفع التي البواعث وحرص املخلصني، وغري منهم املخلصني تمييز هي: عرصنا،

عرفوها. إذا وإخفائها بالحقيقة الجهل إىل املخلصني
املتعصبون هم املخلصني وغري العقيدة، وطالب العلم طالب هم منهم فاملخلصون
غش عن أو إيمان عن للدين واملتعصبون املادية، للدعوة واملتعصبون الغربية، للوطنية

واالستعمار. الصهيونية ودعاة الغرائب وطالب واحرتاف،
ما لنفهم امليزان؛ بهذا الوزن نحسن أن — عليهم املفرتى الرشقيني نحن — ويعوزنا
من لنا فألزم يقال، ما تنفي أن قصاراها سلبية نتيجة ولكنها يفهم، أن ينبغي كما يقال

يقال. ما يدفع وما يثبت ما نحن نقول أن السلبية النتيجة هذه
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والعرصاحلديث اإلسالم

ليختنستادتر الس الدكتورة تأليف

العربية العلوم درست أملانية سيدة الحديث»1 والعرص «اإلسالم الكتاب هذا مؤلفة
بالد بني سنة ثالثني زهاء وأقامت لندن، جامعة يف ثم فرانكفورت جامعة يف واإلسالمية
باملقابلة خاصة عناية وعنيت والباكستان إيران وزارت األوسط، والرشق األدنى الرشق
تفهمها أن استطاعت كما والتجديد، االجتهاد ودعوات الشيعة ومذاهب السنة مذاهب بني

اإلسالمية. باملدن إقامتها أثناء عرفتها التي مصادرها من تتلقاها أو
من املعارصين املؤلفني عىل الغالبة الخطة هي موضوعاتها دراسة يف وخطتها
فإن دينية؛ وجهة من اإلسالمية األمم عن أو اإلسالمي الدين عن يكتبون حني الغربيني
عرش؛ التاسع القرن كتاب به اشتهر الذي االستخفاف أسلوب يتجنبون املؤلفني هؤالء
العقائد موضوعات وبني بينها املساواة خطة عىل اإلسالم موضوعات عالج عن منهم ترفًعا
عن يتحدث الذي الحاكم بسيطرة منهم واعتزاًزا الغربيني، بني تشيع التي املعارف أو
لعقيدة منهم وتعصبًا والرعايا، املحكومني طبقة يف عنده هم ومن ورعاياه محكوميه

تخالفها. التي العقائد ببطالن يؤمنون كما ومعانيها بحروفها يؤمنون
بأسبابه مىض زمن أسلوب ألنه األسلوب؛ ذلك يتجنبون املعارصون فاملؤلفون
العصبية وأن بذهابه، ذهبت قد األمس سيطرة أن أهونها وال أقلها وليس ودواعيه،
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وجوًدا له أثبت قد اإلسالمي العالم وأن املضاء، بعد وترددت الرسوخ بعد تزعزعت قد
عنه كتابتهم يف يتجاهلونه فال ويعرفونه، الرأي أصحاب يقدره — وثقافيٍّا سياسيٍّا —

وماضيه. لحارضه ووصفهم
وتعرضلشئون النهج هذا تنهج والعرصالحديث» «اإلسالم كتاب صاحبة والدكتورة
اجتهادها غاية وتجتهد والرعاية، األدب من ينبغي بما اإلسالمية والديانة اإلسالمي العالم
الغرب مؤلفي من كغريها ولكنها الصحيح، الوجه عىل وإدراكها البحث مسائل تحقيق يف
املسترشقني، دوائر يف اللغط من وتثريه الصدى من تحدثه بما الشئون هذه أكثر تفهم قد
الرأي لحقائق بفهمها أو عليها تدور التي للحقائق بفهمها التجديد حركات تفهم وقلما
هؤالء يكون ما وكثريًا الجديد، إىل الدعوة أصحاب عند الرأي حقائق أو املحافظني عند
بها فيثريون املسترشقني بمزاعم يتحذلقون مقلدين التجديد دعاة من يحسبون الذين
بما املتعاملني كتقليد تقليد هو وإنما باإلصالح، وال بالدين عالقة له ليس ما اللغط من
وال صداه فيحسون الغرب يف اإلسالمية باملسائل املشتغلني إىل حديثه يصل يجهلون،

مداه. يدركون أو غوره يسربون
معرفتها من وأوىف أوسع آسيا أواسط يف اإلسالمية بالبالد الكاتبة معرفة أن ويظهر
مصادر عىل عولت كما العربية املصادر عىل تعول لم ألنها اإلسالمي؛ العالم بالد من بغريها
األستاذ املقدمة صاحب ومنهم إليها، ينقلها أو يعرفها بمن واستعانت األوروبية، اللغات

املرصيون. يعرفه الذي خان هللا ظفر
يرتضيه أساسصحيح عىل تقوم آرائها جملة يف الكاتبة الحظتها التي الفكرة أن عىل
ومقاصدها؛ أغراضها إىل واإلشارة اآلراء تلك تفصيل يف الكاتبة مذهب يذهب لم وإن املسلم
يعالج أن عليه، يوجب بل له، يسمح املنزل كتابه أن يعتقد العرصي املسلم أن تقرر فهي
إليها انتهت كما املعرفة عن يصد أو املصلحة يضيع وال الدين يوافق بما عرصه مشكالت
ما لكل القرآن من القوي السند يجدوا أن عليهم يعرس لم اإلصالح دعاة وأن زمنه، علوم
أنه — املسلم عقيدة يف — القرآن مزية وأن تقليد، من انتقدوه ما وكل جديد، من إليه دعوا
فال العامة، صفته يف عنها يختلف ولكنه اإليمان، أصول يف يوافقها السماوية للكتب متمم
سواها، يالئم وال يالئمها خاصة بأمة وال ميضعهدها تميضمع محدودة برسالة يرتبط

أوان. لكل ويصلح جيل كل يوافق أن ينبغي الدوام به يراد ما وكل
يقتبس كما التصوف أساليب من يقتبس أسلوب الفكرة هذه توضيح يف وللكاتبة
الرضوري من «إنه اإلسالم: أسس عن فصلها يف تقول فهي الدينية، الفلسفة أساليب من
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حني املسلم صدق ندرك أن اجتماعي وكتاب ديني كتاب هو حيث من القرآن عمل إلدراك
املجتمع مشكالت تعالج التي املعقدة الحكم ألداة أساًسا يظل أن يمكن القرآن أن يؤكد
وبني اإللهي كماله يف اإلله بني االتصال حلقة هو القرآن أن يرى النبي فإن الحديث؛
أن اإلنسان واجب وأن اإلنسان، الكربى وآيتها الربانية بفيوضه فيها يتجىل التي خليقته
وخري والشهادة، الخلق عالم وبني اإللهي العالم بني والتنسيق للتقريب هللا بمشيئة يعمل
وألزمها؛ اإللهية األوامر أعمق تتحرى إنسانية جماعة تتواله أن املطلب هذا به يدرك ما
التي الوسائل هي وتلك واإلحسان: والرفق بالضعيف والرحمة للجميع العدل أوامر وهي
كذلك ومسئول أعماله عن مسئول ثم من فهو نجاته، لتحقيق اإلنسان يد يف هللا يضعها

«… مصريه عن
املجددين املصلحني أن العرصية للثقافة األول الفعل رد أن — بحق — الكاتبة وترى
القرآن حقائق وبني بينه املوافقة إلثبات وانربوا الحديث بالعلم رحبوا اإلسالم أئمة من
الدين، جمال السيد عمل من الحركة يف التنبيه دور وكان االجتماعية، ورشائعه الكونية
تالميذه من خلفوه ومن عبده محمد اإلمام األستاذ ومريده صاحبه عمل من التعليم ودور

املقربني.
رسالة كانت إذ السياسية؛ النهضة مجرد من أكثر مطلبًا أرادوا املسلمني «إن قالت:
ذيول يف جاءت التي العرصية الشكوك هجمة أمام والتثبيت التمكني تتطلب الدينية اإلسالم
عبده، محمد تسلمه مرياثًا الروحية اإلسالم نهضة إىل األفغاني دعوة وكانت الحديث، العلم
الديانة يف الدينية واملسائل السياسية املسائل اشتباك عىل األخرية العصور هذه يف وبرهانًا
منفيني قضياها التي األيام خالل األفغاني أعوان أقرب عبده محمد كان وقد اإلسالمية.
يف األفغاني حال لسان الوثقى» «العروة باسم املشهورة صحيفتهما فأصدرا بباريس،
يف بحثه بعد عبده محمد وأدرك القرآن، من املقتبس اسمها يدل كما الوحدة إىل الدعوة
كي التوجيه؛ إعادة تتطلب الدينية العقيدة أن املسلمني شباب بني الشكوك انتشار أسباب
بل يناقضاإلسالم ال العلم أن األستاذ ورأى وضمريه، املسلم بني الوثقى العروة تنفصم ال
والعلم هو كان وجهه عىل فهم إذا القرآن وأن يقينه، وتثبيت إيمانه لتعزيز املسلم ينفع
بينها يوفق أن القرآن آليات تفسريه يف واجتهد واإليمان، الفهم عىل لصاحبه عونًا كالهما
تقدم وما الكشوف هذه بني املطابقة إثبات إىل وقصد الطبيعة، لظواهر العلم كشوف وبني
ملا مفصل درايس تقرير الحديثة الكشوف أن إال بينهما، اختالف ال القديم، الوحي به
الرياضية املعادالت أو بالتجارب حقائقه أثبت قد العلم كان فإذا الهادية، البصرية تمليه
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رسالة يف الناس إىل بها وأفىض يشء، بكل العليِم هللا عند من بالوحي تلقاها قد فالنبي
البليغة.» وآياتها الرفيعة النبوة

من التجديد دعاة وبني بينها املقابلة إىل اإلمام األستاذ دعوة رشح من واستطردت
نعلم أن تقتضينا األزهري اإلمام لهذا اإلنصاف شهادة «إن فقالت: الكتابية العقائد أتباع
ذهبوا حني واإلنجيل بالتوراة املؤمنني الالهوتيني طرائق من أغرب تكن لم طريقته أن
والجديد، القديم العهدين: ألنباء مؤيدة جاءت أنها ليثبتوا وبابل؛ أشور كشوف يتتبعون

واإليمان.» العلم بني يوفق الذي التأويل تقبل الكونية الظواهر عن أقوالهما وأن
املسلمني يقظة بني يقرنوا أن جميًعا الغرب لكتاب يحلو كما للكاتبة ويحلو
ولكنها االجتماعية، وتقاليدها األوروبية الحضارة أثر وبني مجتمعاتهم إلصالح ونهضتهم
تعدد وأولها واألرسة، الزواج شئون من الخصوص عىل املرأة يهم بما العناية إىل أقرب

الزوجات.
تعدد يبيح الذي النظام مثل أمرها واشتهر بحثها طال التي األمثلة من «إنه تقول:
النظام هذا يحرم قانون — الرتكية البالد عدا ما — اإلسالمية البالد يف فليس الزوجات،
يزال فال الرشعية، واملحاكمات الشخصية الخاصباألحوال القضاء أو العام القضاء بحكم
وإن وإندونيسية، والعراق وإيران والباكستان م، ع. ج. يف مرشوًعا عمًال الزوجات تعدد
منه، النفور إىل — الزوجات تعدد متاعب وتأثري الغربية، القدوة بتأثري — ليتجه العرف
كأنه واحدة زوجة من بأكثَر البناء املعارصإىل املسلم فينظر الزمن مع النفور هذا ويزداد
الطبقة يف ينحرص أن يكاد عمل ألنه الرتفع؛ من بيشء النظرة هذه وتختلط عتيق، طراز
الكتاب؛ آيات يف الواحدة بالزوجة لالكتفاء األقوى السند ليجدون املصلحني وإن الوضيعة،
هو املفضل الزواج أن عىل الرابعة السورة يف املشهورة اآلية من األخرية الكلمات تدل إذ

واحدة.» بزوجة البناء
اإلسالم يف للجهاد تفرد حني األنثوية طبيعتها إيحاء عن بعيدة غري الكاتبة تكون وقد
كلما الغربيني خواطر عىل ترد التي الشبهات بعض يزيل تفسريًا فيه تفرسه ا خاصٍّ بحثًا
املسلمني غري يقاتل أن املسلم عىل توجب رشيعة أنه منها وفهموا «الجهاد» كلمة ذكروا

اإلسالم. يف الدخول عىل إلكراههم العداء؛ ويناصبهم
تقسم الوسطى القرون يف اإلسالمية النظرية «إن اإلسالم: لقواعد رشحها يف قالت
انبسط التي البالد تشمل اإلسالم ودار الحرب؛ ودار اإلسالم، دار قسمني: إىل العالم
الوجهة من يصح التي البالد تشمل الحرب ودار وحكًما، عقيدة اإلسالم سلطان عليها
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يف شأن االصطالحني ولهذين الحال، اقتىض إذا بالسيف ولو لإلسالم فتحها النظرية
الصحيح باملعنى فهمهما لسوء — وينبغي الدولية، والعالقات اإلسالمية السياسة مبادئ

التفاصيل. ببعض يبحثا أن — عليه ينطويان الذي
يصدق أن ويمكن املشقة، أو الجهد يعني اللغة يف جذر من مشتقة «الجهاد» كلمة إن
القايض أو الفقيه يسمى إذ األحكام؛ وتنفيذ الرشيعة تطبيق وعىل الفقهية الدراسة عىل
القرآن أمر وقد بحثه، يف ا جادٍّ املعرفة عىل يتوفر الذي الباحث أي باملجتهد؛ األيام هذه إىل
اآلية بنص الدين يف اإلكراه استثنى وقد لذلك، تعمل التي الجهود يعني ولم الكفار بجهاد
بما القتال معنى النبي وفاة بعد الظافرة الفتوح أيام يف اكتسب الجهاد ولكن القرآنية،
يحسب أن وكاد وتعظيمه، نرصهللا سبيل يف تشهر مقدسة الحالة هذه يف الحرب أن يفيد
الحرب دار تعد النظرية الوجهة ومن مسلم، كل عىل املفروضة اإليمان أركان من ركنًا
عهود عىل واتفقوا املحالفات عقدوا وسالطينه اإلسالم خلفاء ولكن الفتح، لحكم خاضعة
هارون عهد منذ األقل عىل املسلمني غري من األمراء مع التجارية واملعامالت واملودة السلم

ورشملان. الرشيد
تدين ال التي البالد إخضاع يف املقدسة الحرب خطر املسيحية العداوة جسمت وقد
حتى الفتوح انتشار يف العمل هذا كل له يكن لم القتال إن إذ اإلسالمية؛ للسيطرة باإلسالم
الصلح، ومعاهدات بالتسليم الفتوح هذه معظم تم وإنما الدعوة، بعد األول القرن إبان يف
يحتفظوا أن املفتوحة البالد أبناء من الكتاب ألهل تبيح فقرات املعاهدات هذه يف ووردت
والحديد النار فكرة فليست باملرهقة، الجملة عىل ليست برشوط وشعائرهم بعقائدهم
أن — توينبي املؤرخ يقول كما — امليسور ومن الواقع، يؤيدها التي الصحيحة بالفكرة
يف اإلكراه أثر تجسيم يف غلوٍّا املسيحي العالم جوانب بني شاعت التي الدعوى نسقط
كان وإنما والسيف، اإلسالم بني والفرس الروم ببالد التخيري يكن لم إذ اإلسالمية؛ الدعوة
اتبعت حني الستنارتها الثناء؛ استحقت التي الخطة وهي والجزية؛ اإلسالم بني تخيريًا

«إليصابات». امللكة عهد عىل اإلنجليزية البالد يف ذلك بعد
قول عىل السيف عىل يعرضوا لم املفتوحة البالد أهل من الوثنني أن نجد نحن بل
أصدق وهم التالية، القرون خالل عدًدا اإلسالم يف الداخلني أكثر وهم املسلمني، الفقهاء

النظرية.» بصيغته أي وفاًقا؛ للرأي دائًما تدر لم التي العملية الخطة عىل برهان
العرصالحارض؛ إىل وعمًال قوًال الجهاد معنى تفسري يف النحو هذا عىل وتميضاملؤلفة
فيها أخرج أرضمغصوبة كل السرتداد واجب عمل أنه عىل تطبيقاته بعض من يفهم إذ

محتوم. دفاع املثابة بهذه وهو وبغيًا، عنوة ديارهم من املسلمون
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اعتقاد إىل فأشارت الحديث العرص يف اإلسالمية» «الدولة عىل الكالم إىل املؤلفة وانتهت
املصلحة قواعد عىل األمور فيها تساس دولة إلقامة يصلح ال اإلسالم أن الغربيني بعض
اإلسالمي الحكم تاريخ إن فقالت: املسلمني، وغري املسلمني بني العرشة وحسن االجتماعية،
والعرف الحكم قواعد بحثوا العصور جميع يف اإلسالم مفكري وإن الظنون، يدحضهذه
الطبقة إىل تسمو والوالية السياسة يف مذاهَب ألممهم وأخرجوا الفلسفية، الوجهة من
والفارابي ميالدية» ١٤٠٦ «سنة املتوىف خلدون ابن هما: اثنان؛ منهم اشتهر وقد العليا،
والدولة الحكومة عن بآرائه رجع الفارابي إن الكاتبة: وتقول قرون. ببضعة سبقه الذي
لم املسلمني الفيلسوفني ولكن الحديثة، األفالطونية عىل قائمة أسس أو إغريقية أسس إىل
اإلسالمي املجتمع يصف منهما كل كان وإن الحكومة، وصف يف اإلسالم قواعد عن ينحرفا

زمانه. أقوام بني عهده كما
والعالم اإلسالمي العالم ليضع البحث؛ أطراف يلملم الكتاب من األخري والفصل
اإلنسانية، واملعاونة املتبادل الفهم إىل الحاجة وموقف املقابلة موقف يف لوجه وجًها الغربي
العرص، يجاري أن يحاول العرصي املسلم أن يرون الغربيني من طائفة املؤلفة وتذكر
تسليمه مع عرصه مجاراة وبني بينه تحول التي املناقضات عن عينيه يغمض ولكنه
لدواعي الدين ذلك أحوال من حالة كل وصالح دينه أحكام من حكم كل بصواب السابق
فتذكر وتعود منواله. عىل تجري أن ينتظر وال تتلوه التي األزمنة ودواعي الحارض، الزمن
الثقة وقلة الغرب بمقاصد الظن سوء مع اإلسالمية النظر وجهة من املوقف صعوبة
من الصعوبة وأن واحد، جانب من يأتي ال التفاهم أن وعندها الغربية، الحضارة بمزايا
رغبة الفريقني عند تكن لم ما التذليل عىل عصية وكلتاهما هناك، من صعوبة تقابلها هنا

إمكانه. يف قوي وأمل التقارب يف صادقة
وأمنية الواقع نتيجة عن املؤلفة بها عربت التي القليلة األسطر بهذه الكتاب وتتم
الدنيا هذه يف الظروف بني واملالءمة التوفيق محاولة «إن فقالت: واحد، وقت يف املستقبل
جانب ومن الرشق جانب من غايتها إىل مجراها يف تزال ال آخذة املستحكمة العرصية
رفع عىل عمل وإن الحلول يقرتح وقلما باملراقبة، يقنع وهو ينظر الغرب وإن الغرب،
التعرض أو االستخفاف يحاذر أن الحال كانت كيفما وعليه حني، إىل حني من العوائق
بني مكانه لتقرير غايته؛ إىل السعي من يعالجه فيما الرشق لجهود واألثرة الطمع بوحي

وجدانه.» يف يفرط أو كيانه يفقد أن دون اإلنسانية صفوف
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تنحرصيف أن يوشك الثقافة مظاهر لتسجيل مخصصة كتب النافعة العرص تصانيف من
واإلحصاءات، الرسوم أغراض بالكالم توضح التي التعليقات بعض مع والخرائط األرقام
االجتماعية، والنظم والفنون والعقائد اللغات توزيع يف املتقابلة النسب تمثل رسوم وهي
النسب وعالمات اإلحصاء بجداول فيها يكتفى أو الجغرافية بالخرائط أحيانًا وتقرن
لجامعيها األصح عىل أو ملؤلفيها خاصة آراء عىل التصانيف هذه تشتمل وقلما البيانية،
ويبني قصده، حسب عىل شاء ما ويراجع لنفسه يبحث أن للقارئ ترتك هي بل ومبوبيها،

ومراجعاته. بحوثه عىل اآلراء من له يعن ما
هذه يف وبخاصة التصانيف، هذه من حظٍّا الخمس القارات أوفر األفريقية والقارة
القارة يف الفصل «سنة اسم عليها أطلقوا ألنهم امليالدي؛ التقويم بحساب الستني السنة
نظام من االنتقال مواعيد لتوقيت فاصًال ا حدٍّ القارة أقطار من كثري يف التخاذها القديمة»؛

الدستورية. الحقوق أو االستقالل أو الذاتي الحكم نظام إىل االنتداب
باإلسالم االهتمام مبلغ الكتب هذه يف العاجلة النظرة من القارئ عىل يخفى وال
التي املزاحمة عوامل أو الثبات عوامل من للباحث يتبني وما القديمة، القارة يف ومصريه

والفكرية. الروحية الثقافة مقاليد عىل الغلبة تنازعه
مختلفة مصادر من مقتبسة التسجيالت لتلك األمثلة بعض نعرض املقال هذا ويف
جامعة مطبوعات من األفريقية»1 الثقافات يف والتغيري «االستمرار كتاب وأحدثها أشهرها

اإلنجليزية. البالد يف ورشكائها شيكاجو

.Continuity and change in African cultures 1



اإلسالم عن يقال ما

وموضع، موضع بني الفوارق فيها وتظهر اإلحصاء يدركها التي اآلثار أول اللغة وأثر
الزنجية، األلسنة من متعددة بلهجات تتكلم التي البالد إىل العربية تتكلم التي البالد من
السود قبائل بني املحرفة أو األصيلة بمخارجها العربية الكلمات ترسي البالد هذه ففي

اإلسالمية. الديانة يف أهلها يدخل لم ولو باملسلمني، اتصلت حينما
ليس لهجة سبعمائة بنحو يتكلمون القارة أبناء أن األخرية اإلحصاءات من ويؤخذ
الحبشية، األمهرية ثم العربية، أولها أبجدية، بحروف للكتابة صالحات أربع غري بينها
أمام الكربى العقبات إحدى وهذه ليبرييا، يف «فاي» لغة ثم الرببرية، «تماشق» لغة ثم
املصاعب يلقون فإنهم األفريقيني؛ لتعليم املدارس؛ يفتحون الذين املبرشين املرسلني
نرش يف املصاعب هذه من أكثر ويلقون األوروبية، اللغات بتعلم األفريقيني إلقناع الكثرية
يتكملها التي العربية اللغة أمام ترتاجع العقبات هذه ولكن األفريقية، باللهجات التعليم
تعليمها يف الجهد ويبذلون نرشها يريدون من يتعرسعىل وال مليونًا سبعني نحو القارة يف
املرسلون يتوفر كما املدارس تعميم عىل توفروا أنهم لو العامة، الثقافة لغة يجعلوها أن

التبشري. مدارس تعميم عىل املبرشون
بني «سطحي» به العلم ولكن االنتشار رسيع اإلسالم أن أيًضا اإلحصاءات من ويفهم
كهانها أن به تدين ال التي البالد يف حتى «الحضارية» آثاره ومن األصالء، القارة قبائل
والساحرات السحر بمحاربة تهتم التي القبائل وأن أزيائهم، يف املسلمني بشيوخ يتشبهون
يف ناجعة يحسبونها التي الذرائع استخدام يف املسلمني مع يشرتكون «النيجر» أهل من
يقتدي الفريقني أي الباحث يدري فال األمر اختلط وربما السحرية؛ واملكائد السحر إبطال

والتعاويذ! الرقى استخدام يف باآلخر
اإلسالمية، العقائد اقتباس إىل أقرب Mossiاملويس قبائل من الشبان أن لوحظ وقد
الجديدة، عقيدتهم إىل الدعوة يف متحمسني مسلمني «النيجر» بالد من أهلهم إىل ويعودون
إذا ولكنهم قومهم، بني يسمع أن من سنٍّا أصغر الشبان هؤالء إن الكتاب: مؤلفو يقول ثم
حماستهم تفرت الشباب مجاوزة بعد أهلهم إىل وعادوا اإلسالمية القبائل بني مقامهم طال
من اكتسبوه بما اآلخرين إلقناع يكرتثون وال أنفسهم وبني بينهم يعتقدونه بما ويقنعون

وأخالٍق. شعائَر
التي اإلسالمية الحضارة إىل الغربية بأفريقيا وتزيينها باألبنية العناية فضل ويرجع
شمال يف العمارة فن تأثري «فإن والجنوب. الغرب إىل منه ورست الشمال يف تأصلت
بالرسوم الوجهاء مساكن تزدان حيث املغرب؛ إىل الصحراء أنحاء عىل ظاهر أفريقية
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ال حيث املالبس اتخاذ يف باملسلمني االقتداء إىل الفضل من كثري يرجع وقد «… الهندسية
والحياكة النسيج بصناعات االهتمام فضل ذلك ويتبع والحاجة، الجو رضورات تستدعيها

إليها. وما
أقطار يف والشبه والفضة الذهب من املعادن صناعة قدم عىل واآلثار البقايا وتدل
الرشقية، أفريقية إىل وصولهم بعد املناجم كشف يف توسعوا الذين هم العرب ولكن القارة،
فرتة بعد فرتة كله اإلسالمي العالم إىل وتصديرها الوافرة املقادير استخراج من وتمكنوا

الوسطى. القرون من
األفريقية، الفنون حياة يف واألمريكيني األوروبيني وأثر العرب أثر املؤلفون ويذكر
بالزوال الوطنية الفنون كيان يهدد لم العرب قبل من الفني الذوق رسيان أن فيالحظون
القدوة ولكن عليها، الطارئة الفنون من وتميزها وجودها تحفظ التي معاملها يطمس ولم
أن وكادت األفريقية، للروح «املشخصة» باملزايا تذهب أن أوشكت واألمريكيني باألوروبيني
«األثنولوجية» الوجهة من البالغ الخطر هذا إىل املسئولني انتباه لوال جميًعا معامَلها تمحَو
والجماعات املعاهد بإنشاء الباقية البقية تدارك إىل األجناس—وإرساعهم علم —أيوجهة
صورتها يف وإبرازها الفنون، قواعد حفظ عىل والوطنيون األجانب فيها يتعاون التي

القومية. وسماتها التاريخية بمعانيها اإلخالل دون العرصية،
جانب كل يف القارة إىل املسلمني بدخول انتفعت التي الجميلة الفنون أحد واملوسيقى
االعرتاف وتكرر — املؤلفون يقول كما — العربية املوسيقى أثر عرف «وقد جوانبها! من
محل فال نواحيه، بجميع يحيط ما الوافية الدراسة من يلق لم أنه إال َكرٍَّة، بعد َكرًَّة به
وشواطئها، غانة أبناء بني وال الصحراوية، أفريقية أبناء بني األثر هذا تغلغل يف للخالف
إىل مفرس وال واضح غري أثر ولكنه الصومال، وجهات الرشقي السودان أبناء بني وال
واألقاليم الشمايل الشاطئ يف قويٍّا — شك وال — يكن وإن األقاليم، تلك من الجنوب

الوسطى.»
يف واألصوات، األنغام عىل وتطبيقها الفنية املصطلحات بيان من املؤلفون ويكثر
«اإليقاع أن يذكرون ولكنهم والتهذيب، الحضارة من درجاتها تفاوت عىل القبائل موسيقى
تلك الحار باإليقاع ويعنون باملسلمني، عالقاتها توشجت كلما القبائل بني يقل الحار»،
يكون أن يصاحبها الذي الرقص ويوشك والقفز الدق فيها يتتابع التي العنيفة الحركات
للذوق امللطف املهذب األثر هذا إىل ويضاف واملخبول، املرصوع كتخبط عارًما، تخبًطا
تمييز السامع عىل يصعب فال األلفاظ، وتعبريات الغناء أصوات يف مثله أثر والشعور
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باإلسالم دانوا الذين الزنوج أغاني من الهمجية يف املغرقون الزنوج ينشدها التي األغاني
بني يندر «الحار» اإليقاع فإن اإلسالمية؛ الديانة يف يدخلوا لم ولو باملسلمني اتصلوا أو

املسلمني. العرب مواطن من واقرتبت همجيتها فارقت التي القبائل أبناء
تنظيم إىل نجح حيث نجاحه فيعزو الثقافة تغيري يف التبشري فعل إىل الكتاب ويشري
النيجر بالد يف شأن ذات املرسلني جماعات «إن ويقول: التعليم، عىل واإلرشاف املدرسة
بعقائَد البالد أهل إىل جاءت ألنها الشأن؛ هذا لها يحسب وال األفريقية، البالد من غريها ويف
أعمال ملعظم واليتها عىل خاصة بصفة شأنها يقوم بل وحسب، مستحدثٍة وشعائَر جديدٍة
قياًسا «أاليبو» قبيلة ببالد املرسلون صنعه فيما فريًدا شيئًا هناك أن يبدو وال التدريس،
الغربي، الجنوب يف ابتدائها بعد متأخرة بدأت قد كانت وإن النيجريية القبائل سائر إىل
وإنه هناك، اإلسالمي النفوذ لقيام املرسلني؛ عمل قط يتسع فلم نيجرييا شمال يف أما

الجنوبيني.» والغرب الرشق إىل سعته الجنوب إىل األثر لواسع

األنساب رعاية بها ترتبط التي واالجتماعية األخالقية بالجوانب أحيانًا اإلحصاءات وتسلم
اإلسالمية، بالديانتني: اتصالها قدر عىل قليًال أو كثريًا تغريت أنها منها فيفهم واألعراض،
القوم إيمان يبطل ولم القديمة الخرافات جذور ينتزع لم التغيري هذا ولكن واملسيحية،
التاريخ عصور أقدم من التقاليد قدستها التي املحظورات وأنواع واألرواح بالسحرة
ولم السنني آالف قبل ما إىل القدم يف توغل األفريقية القارة جوانب بني وهي املجهول،
الخرافات هذه ترسبت وربما اليوم، إىل املجهول ظلمات تكتنفها منها أرجاء يف بعد تنرصم
واإليمان، العبادة مجال عن منفصًال مجاًال القوم واعتربها واملسيحية، اإلسالم شعائر إىل
القسيس. أو الشيخ من الهداية فيها يبتغون وال وشيوخهم، بسحرتهم فيها يقتدون فهم

بعض تفرد التي واملجالت الصحف من الغرب بريد أيدينا وبني املقال هذا نختتم ونحن
لصيد «الغزوة عنوان فيها فنقرأ الدين باب عىل إحداها نفتح الدينية، للمسائل أبوابها
من «السفرة» اسم وهو السواحلية اللغة يف باسمها الغزوة هذه الكاتب ويسمي األرواح»!
والقفار الغابات إىل تخرج التي الصيد حمالت عىل ويطلقونه … العربية باللغة السفر

والسباع. الفيلة الصطياد الكاملة بعدتها مزودة
اإلنجييل الواعظ هو فقائدها Safari for souls األرواح الصطياد الغزوة هذه أما
مدنها من مدينة عرشة بست والنزول بالقارة الطواف وغايتها جراهام، بييل املشهور
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يدفعها أو استقباله إىل تخف التي بالجموع فيها يلتقي أسابيع ستة خالل املشهورة
واألجانب الوطنيني من مرتجمني ركابه يف ويصطحب واجتماعاته، محافله إىل حكامها
أثر عىل لسانه من يستمعونه ما منها ينقلوا أن ويستطيعون القبائل لغات يتكلمون
سنة أهم كانت ربما ١٩٦٠ سنة «إن للصحف: يقول وهو غزوته الواعظ بدأ وقد إلقائه،
هذا لخطة جليٍّا مثاًال فكان األول خطابه من طرًفا الصحيفة ونقلت القارة.» هذه تاريخ يف
ليس إنه عنه: قال الذي املسيح السيد باسم بدأه ألنه التبشري؛ سياسة يف القدير الواعظ
مظالم من به للنجاة صغري طفل وهو األفريقية القارة إىل حمل ولكنه وأسوَد، بأبيَض
الذي املادي اإلنسان ذلك ظاهًرا به يعني الريالني» «ذي اإلنسان عىل أنحى ثم هريود، امللك
األبدان، أسواق يف وعظمه لحمه بثمن قيمته قدرت إذا معدودة رياالت من أكثر يساوي ال
الرياالت، أصحاب أثمان من أغىل الروح بتقويم األسود قيمة أن بعيد طرف من به ويعني

الريالني! ذي اإلنسان ثمن ومن
لسنة املرسوم الربنامج من يظهر كما مثالها عىل غزواٌت الغزوَة هذه وستعقب
هؤالء من غازيًا نلوم أن لنا وليس واملرسلني، الساسة تقدير يف — ١٩٦٠ سنة — الفصل
أو أوروبيٍّا نلوم أن لنا ليس بل مقصده، لنجاح وتدبريه دعوته يف اجتهاده عىل الغزاة
ويكسب األفريقيون، منه يتعلمه ما واألفريقيني أفريقية عن يعرف أن يحاول ألنه أمريكيٍّا
يف بهم نلحق أن نرجو ولكننا … الحارضة الدنيا طريق من فاته ما اآلخرة طريق من به
وضمريه فكره عىل اآلمن املستقل الوطن ذمار تؤوينا التي للقارة نحفظ وأن املجال، هذا
فتح من ويخلص الحياتني، يف صبغته بغري ليصطبغ عليه؛ الواغلني أذيال يف يقاد أن

واألفكار. الضمائر فتح إىل الديار
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والقراء؛ الباحثني بني عليها املتفاهم الحيطة مع علًما يسمى األديان» بني «املقارنة علم
العقيدة يف كاختالفهم مختلفة أسس عىل به املشتغلون يقيمها التي املعارف من ألنه

إليها. النظر ويف الدينية
بحكم البحث يبتدئ فهو غريها؛ يصدق وال يصدقها بعقيدة يؤمن من علمائه فمن
وأدلة التصديق أدلة بني العلمية املوازنة قبل بتكذيبها يجزم األخرى العقائد عىل قاطع

التكذيب.
ومناسباتها، أوقاتها يف األخرى العقائد بصدق ويؤمن بعقيدته يؤمن من علمائه ومن
طرأت التي والتبديل التشويه عوامل إىل أو زمانها انتهاء إىل والنقصفيها بالخطأ ويرجع
ولكنه والسيئة، الحسنة لقبول ا مستعدٍّ العينني مفتوح البحث يواجه العالم فهذا عليها،

غريها. نتيجة إىل به تذهب أن للمقدمات يسمح ال سابقة بنتيجة يرتبط
عىل يحكم ولكنه باإلله، ويؤمن بالغيب يؤمن من األديان بني املقارنة علماء ومن
التابعني وإىل واألنبياء الرسل إىل النظر بمقاييس تقاس إنسانية أعمال كأنها األديان
ويقبل وقداسته، حرمته البحث ملوضوع يحفظ فهو اآلحاد؛ أو والجماعات األمم من لهم
فيعالجها الواقعة، وظروفها اإلنسانية أسانيدها عىلحسب يرفضها أو ذلك بعد التفصيالت
األنباء بني ترتدد التي املشهود الواقع بمقاييس أخرى وتارة املجهول الغيب بمقاييس تارة

واألفكار.
لسياسة بصالحها يؤمن ولكنه أصًال، األديان ينكر من األديان بني املقارنة علماء ومن
أنها يرى بل وصالحها، فائدتها وينكر أصًال ينكرها من ومنهم النفوس، وتعزية األمم
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الشعبية البديهة اخرتاعها عىل وتمالئهم الرؤساء يخرتعها مقصودة وغري مقصودة خدعة
والتجريح! التفنيد غري الخدعة فوات بعد تستحق فال

العقيدة جوهر عليهم فيخفى معتقدين، غري العقيدة يبحثون جميًعا املنكرون وهؤالء
حكًما به يشعرون ال إحساس أو يجهلونه يشء عىل يحكموا أن لهم يتأتى وال صميمه يف
إىل وصوله بعد الحي الكائن عىل يحكم كمن فإنهم محيط؛ وإدراك واع فهم عن يصدر
حكم كل له يتعرض الذي النقص من حكمهم يخلو فال الحياة، مفقودة الترشيح مائدة

والحياة. العمل عالم يف وجوده به يتم الذي وجهه عىل به محسوس غري مجهول عىل
تاريخية ملحمة موضوع الشاعر يقارب كما يقاربموضوعه الباحثنيمن أولئك ومن
املجاز بني البطولة مالحم يتصور كما يتصوره ولكنه فيه، شك ال إيمانًا بحدوثها يؤمن
يعرضها ولكنه يرفضها، أو بها يؤمن هل للقارئ ليقول يعرضها فال والواقع، والخيال
دواعي من الخواطر يف تحدثه وما والجمال الروعِة بواعِث من فيها ما القارئ ليشهد
وال الدين بحساب يحاسبهم فال القارئ لهم يقرأ الباحثون وهؤالء والتأثري، الشعور
يعطيهم وال الفني، العرض بحساب أو األسلوب بحساب يحاسبهم وإنما العلم، بحساب

املقدار. هذا فوق العناية من
«تراجم كتاب صاحب Eustace Haydonاستاسهايدون األستاذ األخريين هؤالء من
شيكاغو بجامعة األديان تاريخ لعلم أستاذًا كان وقد ،Biography of the Gods األرباب»
عن يتكلم ألنه القصيص؛ عنوانه من وموضوعه أسلوبه ويظهر الكتاب، هذا تأليف عند
النشأة بني وتتقدم إليه تدعو التي الديانة بظهور تبدأ ترجمة كأنها املعبود اإلله حياة
الخمول من أو واالنتشار، الشيوع من الديانة مصري حسب عىل الزوال أو والبقاء والشباب

واالنقراض. والتبدل
ثم واليابانية، والصينية املجوسية الديانات أرباب تراجم تتابعت الكتاب هذا ويف
القديم، العهد كتاب يصفه كما «يهوا» عىل الكالم بعد «هللا» عىل بالكالم الكتاب انتهى
ديانات من مستعار غري به االعتقاد أن اإلسالمية العقيدة يف اإلله عىل الكالم فاتحة فكانت
تدخل لم ولو ظهرت حيث تظهر أن يمكن كان باهلل اإليمان إىل الدعوة وأن األخرى، األمم
يف لها مثيل يسبقها لم اإلسالم يف هللا وحدانية ألن خارجها؛ من عبادة العربية الجزيرة
أسماء من املستفادة الصفات جملة من غريها يف وال فيها هوادة ال التي الوحدانية صفة

الحسنى. هللا
وبني املسلم املؤمن عقيدة يف هللا صفات من املفهوم بني الخالف بيان إىل حاجة وال
املسلمني غري من ينتظر ال املسلم املؤمن ولكن الكتاب، هذا يف الصفات هذه من املفهوم
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هي «هللا» عن فكرة القصة مساق الدراسات يسوق الذي األسلوب بهذا الكاتبني من وال
األرباب. تراجم كتاب يف هللا فكرة من «االحرتام» إىل أقرب

حياة يف يرتكهم ولم البادية حياة يف يخذلهم لم املسلمون به يدين الذي «هللا» إن
بعد املسلمون إليها انتقل التي والبيزنطية الفارسية الدول بقايا من املمتزجة الحضارة
املعمور العالم أقطار أبعد إىل وصل وقد واألفريقية، اآلسيوية األقطار يف اإلسالم انتشار

املحمدية. الدعوة قيام تاريخ من الثانية املائة انتهاء قبل القارات هذه يف
القديمة، اليونانية الفلسفة عقيدة املسلمون لقي املتباعدة الرحالت هذه خالل ويف
تدبري يكل إنه الحديثة: األفالطونية وتقول األول! السبب أرسطو: يسميه بإله وسمعوا
القمر فلك دون ما إىل ينتهي حتى العليا خالئقه من فيض بعد فيض إىل األريض العالم
عقولهم تعود ريثما حني، إىل األرض عىل عباده ويمهل بعد عىل الفساد بعالم فيتصل

الفيوضات. هذه مصدر األول بالعقل — الجهاد بعد — االتصال إىل الهيوالنية
أو أول» «سببًا يكون أن يعدو ال أنه عباده من املفكرون فهم آخر معبوًدا أن ولو
العلم قراء عقول يف بقية لعبادته بقيت ملا اإلنسانية الحياة هذه عن بعيدة رياضية علة
الباطلة لألرباب القاتلة «األنيميا» من املهجورة املعبودات أصاب ما وألصابه والفلسفة،

الكتاب. تعبري حد عىل
الضمري استطاع بل «هللا»، يف املفكر املسلم عقيدة تزعزع لم اليونانية الفلسفة ولكن
«برأس الغزايل: اإلمام طريقة عىل املفكرين من لها أنداًدا الفلسفة لتلك يخرج أن اإلسالمي
وبحث البحث، صاحب بتسليم األشعري: اإلمام طريقة عىل أو ناسك.» وقلب فيلسوف،
من بعيًدا الوحدانية، منزه سليًما، املتعددة وصفاته باهلل اإليمان فخرج التسليم، صاحب

املثنوية. الزندقة وأتباع الفالسفة شبهات
الظروف تصوير حاول كلما أحيانًا بالسخافة يمتزج كثري خلط الكتاب ويتخلل
يُوَلْد َوَلْم يَلِْد ﴿لْم أحد بإله اإليمان عىل املسلم ثبات بها يفرس التي واالجتماعية الطبيعية
ذلك يف تكمن قويٍة عناَرص إىل حني بعد حينًا يعود ولكنه أََحٌد﴾. ُكُفًوا لَُّه يَُكن َوَلْم *
وعوارض الزمن تقلبات تسوقها ال التي والبدع الشكوك من النجاة أسباب له وتهيئ اإليمان
بعد أخرى مرة أنجدته التي هي القوية العنارص وهذه األجنبية، بالحضارات االحتكاك
محنة تُذَْكُر ال كربى بمحنة املتأخرة العصور واجهته عندما اليونانية الفلسفة محنة
اإلسالمي الضمري استطاع املتأخرة العصور هذه ففي إليها؛ بالقياس اليونانية الفلسفة
وورثة واألشعري الغزايل خلفاء املؤمنني املفكرين من لها أنداًدا الجديدة للمحنة يخرج أن

29



اإلسالم عن يقال ما

محمد الشيخ املرصي اإلمام «وأعظمهم واإلصالح؛ املحافظة وأعالم والتصوف الحكمة
الرسمدي اإلسالم بإله اإليمان وجدد بها، يمس أن دون املوروثة العقيدة حفظ فإنه عبده؛
بصريًا، متكلًما سميًعا مريًدا عامًلا حيٍّا وكماله، قدرته يف له مثيل ال فرًدا آخر، وال أول بال
أن لوال املايض، بقايا من معادة حكاية أنها وهلة ألول الصفات هذه إىل ينظر من إىل يخيل
اإلنسان نصيب ويقرر القدرية، جمود من به علق ما الدين ينفضعن عبده محمد الشيخ
االجتماعي النظام إقامة يف له هللا عون عىل معتمًدا العالم، إصالح يف وواجبه التبعة من

النظام.» لذلك املالئمة األخالقية والقيم الصالح،

األرضوالسكان طبيعة عىل وآخًرا أوًال يعولون ممن األديان بني املقارنة علماء متاعب ومن
طبيعية بعلة — اإلسالم يف اإللهية العقيدة قوة — القوة هذه يعللوا أن العقائد تعليل يف
بقاع يف انترشوا قد املسلمون كان إذا العقائد، سائر عىل ويطبقونها عليها يتواضعون
واألزمنة البقاع هذه بني املتفرقة العلل تصلح فال متفاوتة أزمنة يف مختلفة أمم بني كثرية
… واحد أثر يف العلل هذه جميع اشرتكت إذا للتفسري معنى وال واحدة، عقيدة لتعليل

الظواهر هذه لتفسري واحد طبيعي سبب إىل االستناد يف الخطأ وضوح —عىل ولكنهم
بني كثريًا فيها الخالف يقع وال متشابه، نحو عىل يكررونها وجهة عند يتالقون — املتعددة
واالحرتام، الرعاية أدب من حقها األديان تعطي التي املدارس ومنها املتناقضة، مدارسهم
التثبت من ملوضوعها ينبغي ما لها تتكلف وال ونتائجها، بأسبابها تستخف التي واملدارس

والتحقيق. املراجعة يف واإلمعان
اإلسالمية، الديانة عقائد عىل «الجسدية» العوامل غلبة هي الواحدة الوجهة تلك
وأوصاف الدعوة نرش يف السيف عىل االعتماد هو عندهم الحسية الفلسفة هذه وبرهان

اآلخرة. الدار يف السماوي النعيم
املتناقضة العوامل تفسري استحالة من إليه أملعنا ما الرأي هذا إلسقاط يكفي وقد
التي البالد يف عددهم بني واملقابلة املسلمني إحصاء إلسقاطه يكفي أو واحدة، طبيعية بعلة
الداخلني عدد إحصاء أو يحاربوها، ولم املسلمني تحارب لم التي والبالد بالسيف، فتحت
ولكننا متطاولة، بعصور ذلك بعد مختارين فيه الداخلني وعدد الفتح أثر عىل اإلسالم يف
اإلسالم حكم عىل تدل واحدة بصفة منه ونقنع رمضان شهر معالم بني املقال هذا نكتب
اإلسالم موقف لتقرير أخرى داللة إىل تحتاج وال نحوها، املسلم وواجب الحس مسائل يف
شهور من كامل تخصيصشهر هي الصفة وتلك الجسدية، والحياة الروحية، الحياة بني
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األديان بني املقارنة علماء أقوال ويف اإلسالمية العقيدة يف هللا

لإلرادة الحسوإخضاعها شهوات حكم عىل الشهر هذا خالل املسلم حياة فيه تقوم السنة،
أيام سائر يف واجبه املسلم تعلِّم فريضة وهي ومتاع، طعام من الجسد مطالب أقوى يف
اإلنسان يشاء بما الحس من ويأخذ نفسه، زمام يملك ضمري صاحب أنه وتلهمه حياته،

املريد. العاقل
الرياضة هذه صور من أخرى صورة الواقع يف هي اإلسالم فرائض من فريضة وكل
ليكون اليوم يف مرات خمس هللا يدي بني يقف ال فاملسلم الحياة، أوقات جميع يف العامة
حيس» «مخلوق ألنه الزكاة عليه تجب وال الجسدية، مطالبه يف مستغرًقا حسيٍّا» «مخلوًقا
حيس» «مخلوق ألنه عليه بواجب الحج وليس الجسد، وشهوات النفس ملطامع ينقاد
بيشء والتضحية املال وبذل السفر مشقة عن ويحجم الراحة، إىل ويطمنئ للدعة، يستسلم
يتمثل هللا مع آخر معبوًدا ليرشك هللا بوحدانية يشهد ال هو بل مقيم، أو مرتحل وهو منه

الوجوه. من وجه عىل لغوايتها واالستسالم الدنيا عبادة يف
عقيدة كل تكون أن ينبغي كما روحية حسية عقيدة اإلسالم يف اإللهية العقيدة إنما

وروح. جسد له عاقل حي كائن بها يؤمن
عبادته قوام يكون أن ينبغي فال الدارين، يف السعادتني ومانح الحياتني خالق وهللا
واالبتعاد للشيطان الدنيا تسليم عبادته قوام يكون أن وال الدنيا، وازدراء الجسد مسخ
لعباده ارتضاها التي نعمه من وال هللا عمل من وليست هللا، عدو عمل من كأنها منها،

وهداه. بتدبريه

مع علًما يسمى األديان» بني «املقارنة علم أن ختامه يف فنعيد بدأناه كما املقال هذا ونختم
نعيده ولكننا مختلفة، أسس عىل به املشتغلون يقيمها شخصية معارف ألنه … الحيطة
الباحثني آراء تناول يف الحيطة وجوب عىل «املحسوسة» الشواهد من شاهًدا إليه لنضيف
عن الثابتة الحقائق وبني بينها قابل كلما فيها للناظر يتبني لنقًصا بها فإن العلم؛ هذا يف
عادوا إذا ينكرونه ال الذي الثابت التاريخ تغيري أو تغيريها من مناص فال اإلسالم، تاريخ

النزيه. بالتمحيص إليه
مدرسة تفهمها التي الطبيعية األسباب أسس عىل األديان بني املقارنة علم صدق إذا
كبري عربي» «بشيخ كاالعتقاد باهلل املسلم اعتقاد يكون أن وجب الطبيعي، التعليل
الخالئق رئيس وبني قبيلة رئيس بني تكون التي النسبة عىل الحسية قواه تضاعفت

واألرضني. السماوات يف والنهي األمر وصاحب جميًعا،
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عقيدة يف «هللا» ألن القضية؛ هذه يف الحكم يصدق ال األديان بني املقارنة علم ولكن
يجد وأين والبنني. اآلل وإيثار العصبية وأولها: القديم؛ العربي الشيخ آداب ينسخ املسلم
من ألحد فضل وال يولد ولم يلد لم رسمدي معبود يف العربي الشيخ آثار من أثًرا الباحثون
واإلحسان؟ الرب بغري يأمر وال واملعتدين العدوان يحب وليس التقوى، بغري عنده العاملني
إىل وال شيخ إىل تهديه ال مضلة طريق يف ليتخبط األديان بني املقارنني دليل فإن
عنها وجهه أدار فإذا السبيل، غري سبيل وعىل القبلة غري قبلة إىل وجهه يويلِّ ألنه يشء؛

هللا. وجُه َفثَمَّ يولِّ فأينما
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العالم يف األديان تقسيم والعقائد امللل بني املقارنة علماء عند املتواترة التقسيمات من
عندهم الدعوة أديان وأكرب خاصة. بيئة يف محصورة أو «مقفلة» وأديان دعوة، أديان إىل
يف إليه الدعوة تنحرص وأولها واإلسالم. واملسيحية، البوذية، ثالثة: الحارض العرص يف

العبادة. ودور والصوامع الهياكل يف والرؤساء لألئمة املريدين ومصاحبة التلمذة،
العاملية»، األديان يف «املطالعات كتاب من جديدة طبعة األخري العهد يف ظهرت
املجوسية، أو والزردشتية، واليهودية، والشنتية، الهندوكية، هي: دينًا؛ عرش أحد وجملتها
ويقول والسيخية. واإلسالم، واملسيحية، والبوذية، والجانية، والكنفوشية، والطاوية،
يف رأينا «إننا اليابان: أهل ديانة وهي Shintocsnr الشنتية للديانة التمهيد يف الكتاب
تخصهم وأنها للهنود، العنرصية القومية الديانة هي الهندوكية أن السابق الفصل ختام
ما إىل نشأتها ترجع بل معروف، مؤسسمعني لها وليس وحدها، وتخصبالدهم وحدهم
عىل مقصورة فهي اليابان، أهل ديانة القبيل هذا من هي الشنتية أن فلنعلم التاريخ، قبل
عناية ال الديانتني وكلتا التاريخ، قبل نشأتها منذ معني مؤسس لها يعرف ال اليابانيني
ثقافة من وجزء خاص، لشعب طبيعي تعبري منهما فكل فيها، الدخول إىل بالدعوة لها

الغرباء.» تتقبل ال اجتماعية
أيًضا اليهود ديانة «إن اليهودية: الديانة عن للكتابة تمهيًدا فيقول الكتاب ويعود
تشبه لهذا وهي العربية، أو باليهودية تسميتها من يؤخذ كما معني بشعب ارتباط ذات
تختلف وإنما الدعوة، ديانات من ليست أي مقفلة؛ ديانة أنها يف والشنتية الهندوكية
اليهود وأن بعيد، عهد منذ وطنه يف مستقر شعب ديانة كلتاهما والشنتية الهندوكية بأن
استوىل أن بعد وطنهم وفقدوا وبابل، مرص أرس يف فوقعوا مرة، غري للشتات تعرضوا

للميالد.» سبعني سنة أورشليم عىل «تيتوس» الروماني العاهل
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القارة يف ينترش يزال ال وإنه دعوة، دين إنه قال: اإلسالمي للدين الكتاب عرض وملا
أديان بني الفارق حقيقة عن يبحث أن يحاول لم ولكنه املتأخرة، الشعوب وبني األفريقية
غري ذكره واحًدا فارًقا إال … ملتها يف الغرباء بإدخال تعنى ال التي املقفلة واألديان الدعوة
به اإليمان يرسي الذي والدين محدودة بيئة عن يعرب الذي الدين بني الفارق وهو مرة،

العنرصية. الروابط أو الجغرافية املواضع تحدها ال أقطار إىل
بضعة تلخيصه يف ليكفي حتى الظهور، يف مفرط بل ظاهر، األصيل الفارق أن عىل

األسانيد. من واإلكثار الرشوح يف اإلفاضة عن غنية سطور،
اإلنساني بالضمري اإليمان حالة وهي واحدة؛ حالة يف مفهومة الدعوة ديانات إن
ينترش أن يتأتى وال بالتوحيد، لإليمان واألجناس البلدان مختلف يف اإلنسان واستعداد
له من كل يتقبلها هدايا الدين أن الناس يفهم أن قبل جميًعا الناس يعم دعوة دين
عن بمعزل الطالح والعمل الصالح العمل وبني والرش، الخري بني يميز وضمري يعي، عقل

األسالف. وأصول والنسب العنرص وحدود الجغرافية الحدود
وليس التوحيد، عىل تقوم إنسانية عقيدة إليه تدعو التي امللل أصحاب عند فالدين
لها ويخضع الحاكمة، السلطة تمليها سياسية بفريضة وال محدودة، محلية بصبغة

املحكومون. الرعايا
أن األديان بني املقارنة علماء شاء لو ا جدٍّ واضح اإلنسانية تطور يف الفارق هذا
لو املحتومة النتيجة ألن مختارين؛ يشاءوا أن يحبون وال يشاءون ال ولكنهم يستوضحوه،
يمتنع وأن الدينية، العقائد بني العليا القمة إىل اإلسالم يرفعوا أن الفارق هذا إىل نظروا
الدعوة ملسألة عرضوا كلما يقولون كما املتأخرة للشعوب بموافقته انتشاره تعليل عليهم

والشيوع.
هداية بني التمييز بعد الدين فهم يف التطور من بلغوا أن بعد للناس جاء قد فاإلسالم
روحاني محصول اإللهي» «الحق أن فعرفوا واألنساب، األمكنة فواصل وبني الضمري
والرضوع. الزروع محاصيل ترتبط كما بالرتبة يرتبط الذي األريض باملحصول وليس

واألنساب، العصبيات بالد من العالم عىل يطلع أن «التطور» هذا يف اإلعجاز وآية
بضمري واإليمان بالنبوة، واإليمان اإللهية، بالعقيدة اإليمان يف بينات آيات له تكون وأن

اإلنسان.
العمل بغري يتفاضلون وال الناس عنده يتساوى العاملني» «رب هو اإلسالم يف فاهلل

الصالح.
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يكشف الذي باملنجم وليسهو بالضالل، واملنذر بالهدى املبرش هو اإلسالم يف والنبي
الضمائر، وتهول العقول، تشل التي واألعاجيب الخوارق بصاحب وال واألرسار، الطوالع
ويتأملون يعقلون حيث من تخاطبهم وال ويعجزون، يخافون حيث من الناس وتخاطب

التمييز. عىل ويقدرون
تلحق وال عمله، عىل ومحاسب مسئول ضمري ذو عاقل مخلوق اإلسالم يف واإلنسان

حياته. انقضاء وبعد مولده، قبل جريرة به
هدف أن قريب من عليها املطلع ليعلم األديان؛ بني املقابلة يف اإلطالة إىل حاجة وال
الناس، إليه ارتقى الذي التقدم غاية هي اإلنساني الضمري ويف النبوة ويف هللا يف العقيدة
أو ضيقة، بيئة يف تنحرص التي والديانات العنرصية، والديانات الجغرافية، الديانات بعد

اإلنسان. بني بجميع تحيط ال ولكنها واسعة،
يعجب بعيدة أطوار بعد إال اإليمان مراتب من املرتبة لهذه وحواء آدم بنو يتهيأ ولم
وطال األولون عليه درج ماٍض لكل يعجب كما اليوم، إليها نظر كلما اإلنساني العقل لها
يومئذ عليه حكموا لو سنني بضع البقاء ليحتمل يكن لم اآلن رأيهم يف وهو عهده، بهم

اآلن. عليه يحكمون كما
أضعاف وأن هللا، عند الحظوة أصحاب وحدهم أنهم قديًما آدم لبعضبني خطر فقد

محرومون! ملعونون اآلخرين آدم بني من أضعافهم
وأنهم صالحني، غري أو صالحني ضائعون، أنهم قديًما آدم بني لبعض خطر وقد

يولدون. وألنهم هالكون، ألنهم املوت؛ عليهم كتب
الدعوة ألن أصحابها؛ عند للدعوة معنى وال الدعوة تحتمل ال يومئذ األديان كانت وقد
واالستئثار، «االحتكار» مع تكون وال عليها، يقدر الذي وللضمري املمكنة للهداية تكون إنما

واآلثار. األنساب سجالت ترسمها أو والبحار، الجبال ترسمها حدود يف
هذا أجل من وكان اإلنساني، بالعالم اإلسالم سلكها التي الطريق مفرتق هنا وها

الطريق. ذلك إىل تهدي دعوة دين

اإلسالم إىل الدعوة وتاريخ العالم، يف املسلمني عدد يتناول مبحث كل الدعوة بأمر ويتصل
صالح يتناول مبحث كل الدعوة بأمر يتصل كما الحارض، الزمن ويف املاضية األزمنة يف
الوسائل بمختلف املستقبل يف املسلمني عدد زيادة من ينتظر وما واإلقناع للشيوع اإلسالم

األزمان. سائر يف األديان بها تنترش التي
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اإلحصاءات أصحاب نفوَر يالحَظ أن املباحث هذه عىل يطلع قارئ عىل يخفى وال
من امللل أبناء عدد يف تزيد التي التقديرات قبول إىل وإرساعهم املسلمني عدد زيادة من
يف الداخلني عدد من تكثر التي التقديرات قبول يف الشديد تحفظهم مع املسلمني غري
إىل والتنبيه التهويل تعمدوا إذا إال القاعدة هذه عن يشذون وال وحديثًا، قديًما اإلسالم
بوسائل الخطر لهذا الحيطة اتخاذ إىل املبادرة ورضورة املستقبل، يف اإلسالم انتشار خطر
بغري الوسائل هذه عىل االعتماد يستطاع حيث االقتصادي؛ أو السيايس والضغط التبشري

بالعدوان. املجاهرة إىل إلجاء
يف وقيل مليون، مائة العالم يف املسلمني عدة أن العرشين القرن مطلع يف قرأنا وقد
ويقول ماليني، عرشة عىل يزيد ال الصني يف املسلمني عدد إن املتأخرة: اإلحصاءات بعض
بعدد ينزل ال ولكنه مليون، ثلثمائة نحو اليوم عددهم إن بصدده: نحن الذي الكتاب
بني العامة اإلحصاءات يف التفرقة صعوبة مع مليونًا وعرشين خمسمائة عن البوذيني
فروعها تعدد عىل البوذية وبني واليابان، والتبت الصني يف البوذية وبني الربهمية الطوائف

الجنوبية. والهند الشمالية الهند يف
صاحب أرسالن شكيب األمري املسلمني إحصاء يف املتعمدة األخطاء تلك الحظ وممن
مسلمو أما …» املسلمني: إحصاء باب يف فقال اإلسالمي، كتابحارضالعالم عىل التعليقات
مليونًا، بعرشين يحزرهم من الجغرافيني فمن عددهم، يف متضاربة األقوال تزال فال الصني
واليابان الصني بني الفتنة وقعت ملا األيام هذه ويف بكثري، ذلك من بأكثَر يحزرهم من ومنهم
قالوا احتجاج بتلغراف أوروبا إىل الصني يف اإلسالمية الجمعية أبرقت منشورية أجل من
طوكيو من تلغراف ورد ثم الصني، مسلمي من مليونًا خمسني باسم يتكلمون إنهم فيه:
يف أن وفيه مليونًا، خمسون ال مليونًا عرش خمسة أنهم زاعًما الصني مسلمي عىل يرد
التلغراف أن فيه شك ال ومما منشورية، تحرير إىل ينزعون املسلمني من مليونني منشورية

اليابان.» عىل شدتهم من رأى بما عددهم الصني مسلمي بخس الياباني
نصدرها التي العربية األمة مجلتنا يف العالم يف املسلمني عدد حزرنا ولقد قال: ثم
وثالثني ثلثمائة من بنحو وذلك … جنيف يف الجابري بك إحسان أخي وسعادة أنا
خمسون أنهم ثبت إذا أما فقط، مليونًا عرشون الصني مسلمي أن تقدير عىل هذا مليونًا،
مليونًا، ١٢ العربية الجزيرة هكذا: وتفصيلها نسمة، مليون ٣٦٣ املسلمون فيكون مليونًا
وتركيا ونصف، ماليني ثالثة والعراق مليون، األردن ورشقي وفلسطني ماليني، ٣ سورية
اإلنجليزية والهند ماليني، تسعة وأفغانستان ماليني، عرشة وإيران مليونًا، عرش أربعة
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اآلسيوية والروسية مليون، نصف وسيام مليونًا، عرشون والصني مليونًا، وسبعون ثمانية
والقريم قازان األوروبية والروسية آسيا، يف مليونًا ٢٧٦ فهذه مليونًا، وعرشون خمسة
وخمسون ومائتان مليون ويوغسالفيا نسمة، ألف عرشون وبولونيا ولتوانيا ماليني، أربعة
وبالد مليون، نصف وبلغارية ألًفا، وخمسون مائتان ورومانيا آالف، ثالثة واملجر ألًفا،

ألًفا. وعرشون وثالثة ماليني سبعة فهذه ألف، تسعمائة وألبانيا ألف، مائة اليونان
والجزائر مليونان، وتونس ألف، سبعمائة وطرابلس مليونًا، ١٨ سودانها ومرصمع
ثالثة والحبشة ماليني، ثالثة الكربى والصحراء ماليني، ثمانية ومراكش ماليني، خمسة
ودار وسواحلها زنجبار — أفريقيا ورشقي ماليني، ستة والصومال والغاال ماليني،
وغينيا مليونان، والكمرون واإلداموا مليون، واألوغندة والكونغو ماليني، ستة — السالم
خمسة وبرنو ماليني، خمسة سوكوتو وسلطنة مليون، والسنغال مليون، وفوتاجلون
أفريقية، يف مليونًا وثمانون ثالثة فهذه ألف، مائة وكانم ماليني، خمسة وواداي ماليني،
مليونًا وستون ستة فهذه مليونان، والفليبني مليونًا، وستون أربعة الهولندية واملستعمرات
وثالثني ألًفا وعرشين وثالثة ثالثمائة املسلمني جملة فيكون الباسفيك، املحيط البحر يف
وستني وثالثة ثلثمائة فيكون مليونًا خمسون الصني يف املسلمني أن صح إن أما مليونًا،

بالتقريب. هذا مليونًا،
يف أرسالن شكيب األمري أثبته الذي العدد أن التقديرات هذه مراجعة بعد املحقق ومن
تعليقاته كتابة عند تقديراته بني املقارنة ألن بكثري؛ الصحيح العدد عن ينقص تعليقاته
اليقني، وجه عىل نقل لم إن الرجحان وجه عىل ممكنة الحارض الوقت يف الواقع وبني
وسائر إندونيسية يف واملسلمون مليون، مائة عىل يزيدون والهند الباكستان يف فاملسلمون
ثالثني عىل يزيد ما النيل وادي ويف العدد، هذا يقاربون لهولندة تابعة كانت التي البالد
العربية البالد وأبناء األحمر، البحر وشواطئ الوادي بني املتوسطني من غريهم عدا مليونًا
إذا مبالغة فال ماليني، عرشة بنحو التقدير ذلك عىل اليوم يزيدون اآلسيوية القارة يف
بأن الدوام عىل وأيقنا مليونًا، وخمسني بأربعمائة العالم يف اليوم املسلمني عدد قدرنا
شئون يف والباحثون الساسة يذيعه أوروبي تقدير كل عىل حقبة كل يف يزيد عددهم
بالحذر والباحثون الساسة أولئك يقابلها مستمرة العدد هذا زيادة وأن الدينية، الدعوات
حيث املستمر االزدياد هذا ومقاومة الحيطة إىل يستفزهم بما ألقوامهم منذرين ويذكرونها

منها. بُدٌّ لهم يكن لم إن العالنية ويف الخفاء يف املقاومة تستطاع
أديان ثالثة يف تحرصها الحديثة اإلحصاءات إن لنقول: الدعوة أديان إىل ونرجع
وعدة واملسيحية مليونًا، وعرشون خمسمائة قولهم عىل أتباعها وعدة البوذية وهي: كربى؛
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عىل مليون ثالثمائة بني أتباعه عدة يف ويختلفون واإلسالم مليون، خمسمائة أتباعها
اإلحصاءات. ألحدث املوافق الراجح التقدير عىل يزيدون أو مليون وأربعمائة األقل التقدير
فيها؛ محصورة دعوتها ألن الحذر؛ من قليل وال بكثري إليها ننظر فال البوذية أما
األلوف متناولها يبلغ قلما التي التعليم بوسائل األخرى الربهمية النحل من أتباعها لتحويل
الديانات أبناء من أناًسا إليها حولت أنها القريب تاريخها يف يحدث ولم املاليني، عن فضًال
أو املسيحية أو اإلسالم إىل عنها يتحولون أتباعها أن كثرية أحيانًا حدث بل الكربى،
واالجتماع السياسة أطوار يف العرصي التفكري وتناسب الطبقات تعدد تلغي التي الجانية

واألقوام. الشعوب بني الدولية العالقات ويف
شيوع إىل نظروا كلما واالستعمار بالتبشري املشتغلني ديدن فهي الحذر نظرة أما
الزيادة يف املسلمني عدد اطراد مع والقدوة باإلقناع انتشارها وسهولة اإلسالمية الدعوة
القرن أواخر يف املسلمني عدد بني الفارق من يرى كما حقبة، إىل حقبة من النسل بازدياد

العرشين. القرن هذا منتصف يف وعددهم عرش التاسع
الدين وإىل الدعوة أديان إىل نظرتهم يف بالذكر واملستعمرين املبرشين خصصنا وإذا
الدينية الدعوات حقائق يف الباحثني أولئك ننىس أن ينبغي فال التخصيص، عىل اإلسالمي
أديان بني املقابلة عند فاتهم ملا والحقيقة للعلم البحث أخلصوا لو فإنهم التعميم؛ عىل
من إليها يخلصون التي العلمية النتيجة يقرروا أن املحدودة املقفلة واألديان الدعوة
إليها؛ يسرتيحون وال يطلبونها ال ولكنهم طالبها، عىل تخفى ال واضحة جلية مباحثهم
االنتقال عىل تدل ظاهرة الدعوة ملل إىل العنرصية امللل من األديان انتقال أن تبرشهم ألنها
وأن والتوحيد، التنزيه وعقائد اإلنساني الضمري عقائد إىل املحلية الجغرافية العقائد من
اإللهية العقيدة يف إليه يهدي بما مرتقاهما أعىل إىل والتوحيد بالضمري ارتفع قد اإلسالم
يحمل وال عمله عن يسأل الذي اإلنساني الضمري برشد اإليمان ويف النبوة رسالة ويف
إليه يسعى مطلبًا الوجه هذا عىل الدعوة أديان يف التطور فهم وليس وزره، غري وازرة
موافقته يف يزعمونه ما غري علة إىل يسرتيحون فال اإلسالم شيوع يعللوا أن يريدون من
الحس مشاهدات إىل منها أقرب لكان وتالئمهم تريحهم علة أنها ولوال املتخلفة، لألمم
يف التطور خاتمة ألنه واإلقناع؛ باالنتشار حقيق اإلسالم أن — العقل تفكري عن فضًال —
ومرتبة اإلنسانية الوحدة مرحلة إىل بلغ أن بعد اإلنساني العالم أحوال ويف الدعوة، أديان

واألنساب. األقاليم حدود من املتحررة املطلقة الهداية
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فيرش ِسدني ملؤلفه

العوامل وتاريخ األوسط الرشق بالد تاريخ موضوعه صفحة، سبعمائة نحو يف كتاب
اإلسالم. وأولها البالد، هذه يف والحوادث الشعوب تطور إليها يرجع التي الفعالة

األمريكية، «أهيو» بجامعة التاريخ أستاذ فيرش سدني الدكتور هو الكتاب ومؤلف
أبنائها من األكثرون يدين التي الرشقية البالد شئون يف املتعددة الدراسات وصاحب

اإلسالمية. بالديانة
للتشهري؛ واجتناب العصبية عن تورع عىل والوقائع اآلراء عرض يف أسلوبه ويدل
األهواء نزعات من يجردها أن ويحاول املتناقضة، املصادر من يفهمه ما يروي فهو
يف ألنه فيه يقع فإنما املتواتر الخطأ يف وقع وإذا والقومية، املذهبية األحقاد ودسائس
ومرضاًة لرتديده، حبٍّا الخطأ؛ إىل ينساق فال املؤرخني، بني عليها املجمع الحقائق حكم
التواتر لحركة املطاوعة قبيل من أخطائه ومعظم نفسه، يف الحفيظة شهوات من لشهوة
فلم الجهيد الجهد هذا عليه شق وربما ملقاومته، الجهيد الجهد إىل يحتاج الذي املطبق
التي الحوائل حجاب فوق بالتاريخ واالرتفاع والدأب الصرب من أهله هو ما له يتكلف
الحوائل تلك إىل الناظر استطاع لو ا جدٍّ لبينة وإنها البينة، األسانيد من وراءها ما تغطي

الحقيقة. إىل منها منفذًا له يتخذ أن
عند اإليمان مطالب أجل هي املنزهة الوحدانية إن اإلله: صفة عىل كالمه يف يقول
املحيطة والقدرة املحيط العلم بصفات الوحدانية مع اإلله ويوصف السالم، عليه النبي

والغفران. والكرم والرحمة
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البأس صفات توكيد إن يقول: أن قبل اإللهية الصفات رشح إىل املؤلف يستطرد وال
الكفار جماعة النبي بها واجه التي الدعوة أوائل يف تقدم إنما اإلسالم كتاب يف والجربوت
صفات من يعلم املسلم ولكن والعزة، بالجاه املستطيل املتغطرس املكِّي املأل من امللحدين
السماوات نور هو وأنه وريده، حبل من اإلنسان إىل أقرب وأنه الرحمة، واسع أنه هللا
يف األثر أبعد لها وكان املسلمني، بني «الصوفية» عقائد بثت التي الصفة وهي واألرض،

الخفية. معانيه إىل العقول اجتذاب
حي»، «صوت القرآن إن الغربيني: العرص كتاب من غريه يقول كما املؤلف ويقول
هذه يفهم ال ولكنه مسموع، بصوت عليه يتىل حني روعته وتزداد العربي، فؤاد يروع
أثره عىل اعتماًدا القرآن؛ ببالغة االعرتاف إىل سبقوه الذين زمالؤه يفهمها لم كما الروعة

السماع. بشهادة البالغة هذه تقرير عند يقفون ثم وسامعيه، قرائه قلوب يف البليغ
يف آخر بيانًا املؤلف يضيف وعباداته، وأحكامه القرآن بالغة عن مجمل بيان وبعد
كتاب إنه فحواه: ما فيقول الكتاب، احتواها التي اإلسالمية الفضائل عن اإلجمال هذا مثل
يحث التي الفضائل وإن والشعائر، الفرائض عن كالًما فيه ما كل وليس وتثقيف، تربية
يف الكتاب هداية وتتجىل األخالق، موازين يف وأرجِحها الفضائِل أجلِّ من املسلمني عليها
أوامره؛ يف تتجىل كما نواهيه يف الكتاب هداية وتتجىل األخالق، موازين يف تتجىل كما نواهيه
للرتف يستسلم أن وال يعتدَي، أن وال يقامر، أن وال الخمر، يرشب أن للمسلم يجوز فال
العقائد شئون يف الواسع اإلسالم مجال إىل نظرنا إذا «إننا قائًال: كلماته يختم ثم والرذيلة.
محمًدا يعترب أن إال أحد وسع يف يكن لم الدينية والفضائل الدينية والواجبات الدينية
— الكتاب بعض قال كما — ألنه موفًقا؛ ومصلًحا ا جدٍّ مفلًحا نبيٍّا — السالم عليه —
فراغ ويمتلئ املباح، وغري املباح الكسب شهوة عليها تغلب تجارية مادية بلدة مكة وجد
الضعفاء وسائر واليتامى األرامل فيها ويعامل والفحشاء، واملقامرة الخمر بمعاقرة أهلها
املأل به يعتز ما كل من فقري وهو — السالم عليه — بمحمد فإذا املتاع، سقط من كأنهم
أرجاء يف واآلداب األخالق مقاييس َ وَغريَّ الخالص، سبل وإىل هللا، إىل بالهداية جاءهم قد

العربية.» البالد

مجاراة من موضوعه، يف التي الكتب سائر وإىل الكتاب، هذا إىل يتسلل املتواتر الخطأ أن إال
أنه أحد يحسب ال حتى الزمن مع املتكاثفة الحجب اخرتاق عن العقول وإحجام العرف
تسرت أنها له خطر قد أنه لو اخرتاقها عىل قدرته يف يرتاب ال ولعله اخرتاقها، إىل بحاجة

إليه. بالنفاذ حقيق هو ما وراءها
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األخطاء تلك إىل ينساق أنه العقيل، االستسالم هذا أو الكسل، هذا يف املؤلف وشفيع
والديانة بها يؤمن التي ديانته بني تفرقة بغري اإلسالم وعىل املسيحية عىل كالمه يف املتواترة

للغربيني. امليرسة الرشقية مصادرها أو الغربية مصادره من يفهمها التي
حسب عىل الزبور وآيات القرآن آيات بني املشابهات بعض إىل اإلشارة بعد يقول
يف مشرتكات — واإلسالم املسيحية — منها املنبثقني وفرعيها اليهودية أن «والواقع فهمه:

واملعنى.» الجوهر دون العبارة يف التشابه معظم كان وإن األمور، من كثري
ألنه الكتاب؛ ذلك موضوعات من املقال هذا يف يعنينا الذي هو املتواتر الخطأ هذا
أن يوشك الذي اإلطباق ذلك الغربيني املؤرخني أذهان عىل إطباقه مع التصحيح، واجب

املوضع. هذا غري يف لها املهيأة الحركة عن األذهان تلك يشل
احتوتها التي الدينية العقائد مصدر هم اليهود أن اعتقادهم كله الخطأ وأساس
سلف فيما إليها مسبوقني غري أنبيائهم من مرة ألول وحيها تلقوا الذين هم وأنهم التوراة،
أو مذكورة والعقائد الرساالت من كثري — أنبيائهم عهود ويف — قبلهم سلف وقد …

التوراة. أسفار يف ذكر لها وليس الكريم القرآن يف ملحوظة
مراجعٍة أيَرس التوراة مراجعة فإن فيه؛ الخطأ وجوه إلظهار عناء إىل يحتاج ال واألمر
يف أنبياءهم تقدم ممن الرشعية التعاليم وأهم الكونية العقائد أهم تلقوا اليهود أن ترينا

األقدمني. الرسل أتباع من أناس فيها وكان بينها عاشوا التي الشعوب من بل الزمن،
وهو التكوين ِسْفِر يف عقائدهم اليهود يسند إرسائيل بني أنبياء من نبي أي فإىل

الكونية؟ عقائدهم جماع
بني أنبياء من أحد إىل تسنده وال التكوين بسفر تبتدئ اليوم الباقية التوراة إن
اليهود وأن اإلرسائيلية للنبوءات سابقة عقائده بأن القول إىل ذلك بعد حاجة وال إرسائيل،
كانت سواء األوىل، مصادره عن ينقله أو يتعلمه أن شاء من كل يستطيع حيث من تعلموه

األسالف. عن املوروث الشعوب تراث من أو األسبقني األنبياء وحي من
قبل نبي إىل مسند هو ما منها وليس التكوين، سفر بعد الرشيعة أسفار وتأتي
من التبليغ يتعلم كان الكليم أن األسفار هذه يف نقرأ ولكننا — السالم عليه — موىس
إىل «رجع إنه الخروج: سفر من الرابع اإلصحاح فيقول يثرون، التوراة تسميه عربي نبي

مرص.» يف إخوتي إىل وأرجع أذهب أنا له: وقال يثرون
موىس عهد يف إرسائيل ببني يصيل كان يثرون «إن عرش: الثاني اإلصحاح ويقول
شيوخ وجميع هارون وجاء هلل وذبائح محرقة أخذ يثرون «وإن هارون: أخوه ومنهم
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يقرب — إذن — يثرون كان فقد «… هللا أمام موىس حمى مع طعاًما ليأكلوا إرسائيل
موىس ويتبعه الكليم، بعثة قبل به دان الذي بدعائه هللا ويدعو الشعائر ويقيم القرابني،

أجمعني.» اإلرسائييل الشعب وصفوة إرسائيل وشيوخ وهارون
اإلرصار بهم يلج ثم التوراة كتب يف هذا املؤرخون يقرأ أن ذلك بعد العجب فأعجب
غري عىل ينبتان ال الشجرة هذه من فرعني واإلسالم املسيحية واعتبار اليهودية، أصالة عىل

أصول. عدة من بل قديم أصل من فرع رأينا كما وهي جذورها،
عقائد عىل تتفرع واحدة عقيدة بينها نرى فال اإلسالمية، العقائد إىل نرجع أننا عىل

األيام. هذه إىل بها ويدينون قبل من بها دانوا كما اليهود
عن تناقلوها كما اليهودية والعقائد اإلسالمية العقائد بني الفارق من أبعد وليس
الحساب عن أو النبوة عن أو هللا عن اإليمان: أصول من أصل كل يف والتلمود التوراة

والعقاب.
هو اإلسالم يف هللا ولكن بحظوته، يختصها واحدة قبيلة إله إرسائيل بني عند هللا إن

والصالح. التقوى بغري أحد عىل منهم أحًدا ل يفضِّ ال أجمعني الخلق إله
ولكن واملفقودات، الخفايا عن وكشف خوارق صناعة إرسائيل بني عند النبوة وإن
بالبينات الناس يقنع والضمري، العقل إىل وبالغ وتعليم، هداية رسالة اإلسالم يف النبوة

واملعجزات. بالخوارق التهويل إىل موكوًال اإلقناع يجعل وال واآليات،
البعيد؛ بالخلف الجزاء ويلحق اآلباء بذنب األبناء يأخذ إرسائيل بني عند الحساب وإن
بجريرة إنسانًا يأخذ ال اإلسالم يف الحساب ولكن واألسالف، األجداد جنايات من انتقاًما

أخرى. وزر وازرة تزر وال إنسان،
مكان كل يف إليه يصلون الذين العباد عىل وكهانه للمعبد سلطان اإلسالم يف وليس
الذي هو اليهودية يف «الهيكل» ولكن هللا، وجه فثم كانوا أينما أنهم ويعلمون السماء تحت

واألحبار. الكهان وساطة بغري قربان لهم يحسب فال عباده، من القربان يتقبل
أصول يف املخالفة تلك تخالفها وهي الشجرة تلك عىل فرًعا العقائد هذه تكون فكيف
العبادة وحرمات والتكليف الحساب وموازين والنبوة بالربوبية اإليمان وحقائق الديانة

والتقديس؟!
أخرى شجرة اإلسالم إن يقال: أن يجوز فقد والفروع، باألصول التشبيه جاز إن
اإلسالمية الشجرة ثمرات وإن وتجويد، تهذيب بعد اليهودية حملتها التي الثمرات تحمل

الجذور. من الفروع محل فيها تحل أن يتأتى وال الشجرة، تلك تحملها ال
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كانت ولو اإلسالمية للعقائد أصيًال جذًرا كانت اليهودية إن يقال: أن يجوز ال ولكن
ما عىل تفرعت قد أنها علمنا فإذا الديانتني، بني املشرتكة للعقائد الوحيد املصدر هي
معنى بأي والتفريع هنا التأصيل وجه هو ما ندري فال تالها، ملا جذًرا تكن ولم تقدمها

الفروع. معاني أو األصول معاني من
كذلك وهي العقول، عىل وإطباقها بقائها يف املتواترة األخطاء طبيعة هي وهذه
داعية وال األوىل، طبقتها إىل أعيدت إذا منها الشبهة موضع إىل االهتداء سهولة يف طبيعتها

التوراة. أسفار يف األوىل الصفحات من أبعد هو ما إىل العودة يف اإلمعان إىل
اعتقد فيما املسلم بإيمان يطالب ال — الديني اعتقاده عىل وهو — الغربي املؤرخ إن
يمسك أن الطبيعي التطور يف البحث عند مطالب ولكنه تكليف، أو نبوة أو ربوبية من
العقيدة مسألة وهي املسائل؛ جالئل يف البني الباطل قبول عن به يرتفع وأن عقله عليه

واإليمان.
الشجرة يقيم أن — العاقل دين كان ما كائنًا — العقل رشعة يف الحالل من وليس

املبتور. الفرع منبت عىل الباسقة
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وأصدرته بكندا، «تورنتو» جامعُة موضوعاته وتوزيع الكتاب هذا تنسيق عىل أرشفْت
إىل كتابته يف وعمدت السنة، يف مرات أربع تصدر التي أي الربعية؛ ملجلتها ملحًقا
اإلسالمية؛ الرشق مسائل يف الجامعات طلبة يحارضون اإلسالميات علماء من ثمانية
بالقاهرة، العربية اللغة مجمع وعضو املعروف املسترشق جب هاملتون سري ومنهم:
واألستاذ وكشمري، جامو لجامعة ووكيًال بالقاهرة للهند سفريًا كان الذي فييض واألستاذ
الدراسات عميد بكنجهام واألستاذ الربيطاني، اإلذاعة بدار الرتكي القسم رئيس مانجو
اإلسالمية الدراسات معهد عضو بركيز نيازي واألستاذ مانشسرت، بجامعة اإلسالمية
يف الفارسية باللغة لندن جامعة طالب يحارض الذي سافور واألستاذ ماكجيل، بجامعة
والفيلسوف»، العالم سينا «ابن كتاب مؤلف ويكنز واألستاذ والرشقية، األفريقية الشئون

أدنربه. بجامعة كاشا واألستاذ
اإلسالمية التعاليم جوهر فييضعن الدكتور فيه تكلم بحث املجموعة هذه بحوث ومن
هذا وخاصة آزاد، الكالم أبو العالم والوزير إقبال محمد الفيلسوف الشاعر بسطها كما
الصوفية واجتناب «الفعال»، اإلسالم سنن إحياء عىل تقوم إقبال محمد رسالة أن البحث
جميًعا اإلسالم حكمة وأن والجمود، التخلف عصور يف املسلمني بني شاعت التي «السلبية»
والهداية بالربوبية اإليمان خالصة ألنها آزاد؛ الكالم أبو فرسها كما «الفاتحة» يف تتلخص

الدين. يوم يف والعقاب الثواب بها يناط التي والتبعة القويم واألدب
ويرشح الرتكية، األمة يف الغربية للدعوة يعرض املجموعة بحوث من آخر وبحث
مع الغربية الحضارة باقتباس القائلني وبني «االستغراب» حركة يف املتطرفني بني الفرق
الحزبني؛ عند «ملة» كلمة مدلول إىل الفرق هذا يرد أن الباحث ويكاد واالعتدال، الرتفق
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معنى غري تفيد وال الغربية، الحضارة اقتباس يف املتحفظني عند الدين معنى تشمل فإنها
واالعتدال. والتحفظ القيود من املطلق «التغرب» أنصار عند األمة أو الوطن

األدب وعن — القصة أدب سيما وال — الحديث الرتكي األدب عن بحثان ذلك وييل
الفارسية البالد عن آخر بحث به ويقرتن — الشعر أدب سيما وال — الحديث الفاريس

النيابية. الحكومة وقيام الدستور إعالن منذ عامة
انتهى الحديث، العربي لألدب البحوث هذه من بحثًا الجامعة مجلة خصصت وقد
تدل أنها رأيه من فكان املحدثني، األدباء بعض عليها توفر التي الدينية املسائل إىل كاتبه
والعبادات. الشعائر صبغة لها وليست املسلمني، العرب كتاب بالنفسبني الثقة تجدد عىل
جميع من اإلسالمي العربي الرشق أطراف بني العامة للوجهة الشامل البحث أما
فوفاه جب هاملتون السري إىل به وعهد املجموعة به قدمت الذي املوضوع فهو نواحيه،
هذه وتنجيل السياسية، املسائل يف الواجبة الحيدة التزام مع العلمية الدراسة من حقه
التي االجتماعيني املفكرين وجلة الغربيني الساسة آراء عىل الكاتب تعليق من الحيدة
الغربية، الدول سيطرة عن شعوبه استقالل بعد اإلسالمي الرشق «حالة» بها يصورون

يتمثلونه. أو يتصورونه كما الرشق هذا ملصري تقديرهم عليها يبنون ثم
فراغ حالة الحالة هذه يعتربون الغربيني الساسة أن يرى جب هاملتون فالسري
يتبعه الرشقية األقطار أحد من دولة خروج أن يحسبون كأنهم االمتالء، ينتظر Vacuum
بنظام يملئوه أن أبناؤه يستطيع ال «فارًغا» القطر ذلك يظل أو أخرى، دولة دخول

املفقود. األوروبي النظام من يعوضه
األحوال مراقبي بني االعتقاِد شيوُع التفكري هذا إىل الغربيني الساسة يدعو ومما
النظم تكوين يف فعالة» «قوة فيه اإلسالم كان الذي العهد بانقضاء الرشقية البالد يف
والفرائض بها املعمول الشعائر يف مرعيٍّا «قسطاًسا» باعتباره والسياسية، االجتماعية

اليومية. املعيشة شئون يف السارية والعادات املتبعة
يف املسلم هو املسلم ألن الواقع؛ يطابق ال التفكري هذا إن هاملتون: السري يقول
من يتصورونه حسبما عنه األجانب بها يصبغه صبغة عىل املسلم هو وليس نفسه، رأي
اإلسالم حظرية عن ابتعدوا املسلمني أن نفهم أن يصح وال وعاداته، وفرائضه شعائره
حظرية يف البقاء ويريدون العقيدة عىل يغارون مسلمون بأنهم يشعرون أنفسهم وهم

العقيدة. هذه
أو االستغراب يف الرصيحة رغبته عن أعلن بلد اإلسالمية البالد بني وليس يقول:
اليوم الرغبة هذه تعلن ال أيًضا الرتكية البالد ولكن الرتكية، البالد باستثناء «التغرب»
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يغلب الضعيف االستثناء هذا عدا وفيما سنة، عرشين منذ عنها أعربت التي الثقة بتلك
الغرب يحملوا العرصالحارضأن مساوئ عىل ينقمون الذي املسلمني العرصمن أبناء عىل
جملة يف بأممه واالقتداء الغرب بمشابهة اإلصالح يف آمالهم يعلقوا وال املساوئ هذه أوزار

أحوالها.
اإلسالمية األمم إن فقال: سنة وخمسني مائة منذ التطور مراحل الكاتب تابع وقد

الحارضة. املرحلة وهي األخرية؛ املرحلة قبل بمرحلتني مرت — أجيال ثالثة منذ —
بانقضائها، األوىل املرحلة فانقضت الغابرة، التقاليد دعائم زعزعت األوىل فالصدمة
بانقضاء أيًضا هي فانقضت فشلها، ظهر أن إىل املستعارة، الغربية النظم مرحلة وخلفتها

األجنبية. األموال عهد
تنجح التي األسس عىل مجتمعاته ويقيم موارده، إىل اإلسالمي الرشق يعود واليوم
ومعونة واإلدارة الصناعة خربة عن غنى وال وتدعيمها، إقامتها يف الشعبية املرشوعات

الشعبية. املرشوعات لتوطيد واملستنريين املثقفني
الثامن القرن حكام أيدي يف زمنًا استقر الذي املجتمع غري مجتمع الجديد فاملجتمع
القائمون وحاول الخارج من املال» «رأس بمعونة زمنًا استقر الذي املجتمع وغري عرش،
بظهور الجديد املجتمع هذا ويتميز الحديثة، األوروبية النظم قواعد عىل يؤسسوه أن به
حاولوا الذين خلفائهم قوة وغري عرش الثامن القرن حكام السادة قوة غري اجتماعية قوة

الحكومية. وأنماطه الغرب نظم الرشق إىل ينقلوا أن
الرغم عىل بها وتشعر تفهمها كما ديانتها التخلصمن إىل تنزع ال الجديدة القوة هذه
فإذا املرعية، و«الطقوس» الشعائر بمقياس املسلم غرية يقيسون الذين األجانب ظنون من
تفرضه الذي الرضوري التغيري هو فإنما املجتمع مبادئ يف العرصالحارضتغيريًا استدعى
الخرباء هؤالء بني والتعاون واالقتصاد، الصناعة خرباء اشرتاك إليه العرصويؤدي طبيعة
السري ويختتم الحديثة، الحياة بمطالب واالضطالع األعمال لتوجيه الكفاة املستنريين وبني
أية أرى ال «إنني قال: بحروفها. نرتجمها التي العبارات بهذه املوجز بحثه جب هاملتون
ديمقراطية دولة قيام أو … شيوعية دولة لقيام قريب احتمال عىل األوسط الرشق يف عالمة
لها يراد العربي العالم يف الحكم هيئات من هيئة لكل بد وال غربية، دولة أية طراز من
واحد.» وقت يف اإلسالمي والشعور العربي الشعور إرضاء بني تجمع أن املعقول االستقرار
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األفريقية، القارة يف التبشري أعالم من علم هاريس؛ ليندون الدكتور الكتيب هذا ألف
وما وتنجنيقا وبمبا زنجبار أهل بني واملسلمني اإلسالم أحوال يف البحث عىل وقرصه
الدقة بعضها يف يتحرى متفرقة معلومات فيه وجمع األفريقية، السواحل بالد من جاورها
حقيقة عىل التبشري يف العاملني إطالع بها يريد ألنه الواقعة؛ للمشاهدات واملطابقة العلمية
يف يملك وال املجدية، والوسيلة الكافية العدة من لها يصلح بما لها لالستعداد املوقف
وتفسري اإلسالمية، العقائد لرشح تعرض كلما وأهوائه آرائه من يتجرد أن اآلخر بعضها
فهو التخصيص. عىل البالد تلك ويف كله، العالم يف املسلمني ومآثر التاريخية الحوادث
باختياره أو منه الرغم عىل التبشريية بصبغته مصطبغ األمور هذه من له عرض فيما

وهواه. لغايته مطاوعة ورضاه؛
فيها: يقول التي جونسون صمويل اإلنجليزي الحكيم كلمة باقتباس معلوماته بدأ
عداهما ما وكل بالعناية، الجديرتان الديانتان هما العقيدة عالم يف واإلسالم املسيحية «إن

بربرية.» فهو
األخرى الديانات إىل بالنسبة شديد الرببرية وصف إن فقال: الكلمة هذه عىل وعقب
اإلسالم وصف يف اسرتسل ولكنه جونسون، الدكتور عرص بعد حقائقها كشفت التي
التبشري لجهود مناجزة أو «تحديًا» الدوام عىل تعد التي الوحيدة الديانة إنه ليقول:
ونجتزئ أحيانًا، وتناقضه أحيانًا، الواقع تطابق التي املعلومات مىضيرسد ثم واملبرشين،

التالية. السطور يف اإلسالمية النظر وجهة من باملهم منها
جهود إن العبارة: برصيح — التمهيد ذلك بعد — هاريس ليندون الدكتور يقول
بالنجاح وال القريب بالنجاح تؤذن ال عقيمة الرشقية أفريقية يف املسلمني بني التبشري
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بغري الحالة هذه تتغري أن يرجى وال ،Nil عدم اليوم إىل كلها نتيجتها وإن املضمون،
املطال. بها يطول متواصلة جهود

الجهود توجيه وهو التبشري، أعمال من املمكن الواقع بتقرير النتيجة هذه من ويخرج
يزال وال سدى، تذهب ال الوجهة هذه يف الجهود فإن الوثنيني؛ األفريقيني البالد أبناء إىل
مفتحة األبواب هذه كانت وإن إليها، الوصول يحسنون ملن األبواب مفتح نجاحها يف األمل
الذين للمسلمني كذلك ومفتحة املسلمني، من الدينية الدعوة نرش عىل وللعاملني للمبرشين

منتظمة. دعوة بغري ديانتهم إىل الوطنيني يستميلون
الغرباء عىل تحكم التي الوطنية القبائل بني الدعوتني عقبات ليندون الدكتور ويذكر

والحقة. سابقة بني العامة بالسمعة
أعمال عن املسئولون وحدهم أنهم — عنهم يُشاع أو — عنهم يَشيع فاملسلمون
وهي الغربية، أفريقية يف النخاسة عن شيئًا املؤلف يذكر وال املاضية، العصور يف النخاسة
اآلسيويني، من وغريهم العرب تجار إىل املنسوبة النخاسة بني الفارق عىل بآثارها تدل
هناك اآلن وعدتهم الجديد، العالم إىل السود نقلت التي األمريكية األوروبية النخاسة وبني
نقلوا الذين السود األرقاء أضعاف وهم والنساء، الرجال من مليونًا عرش ستة عن تقل ال

قرون. عدة يف اآلسيوية بالدهم من
إن تعوقه: التي العامة السمة عن يقول ليندون فالدكتور املسيحي التبشري أما
وإن املبرشين، وديانة ديانته وبني واملستعمر األبيض الرجل بني يقرنون الوطنيني
عن التبشري فكرة يعزل مسلًكا السياسة يف اتخذت إذا صنًعا تحسن التبشري جماعات

أصًال. البالد أبناء عقول يف االستعمار فكرة
السواحلية اللغة إىل ترجم الكريم القرآن أن الدعوتني أعمال من املؤلف ويرى
الوثنيني، من أحد عليها يقبل لم ١٩١٣ سنة املبرش ديل كاتون بقلم إحداهما ترجمتني:

عليها. يعولون ال كانوا وإن باقتنائها، املسلمون ينفرد أن وكاد
«الالهوتية» الفقهية بالبحوث وحشوها الهنود «األحمديون» نقلها األخرى والرتجمة
باللغة الكتاب قراء من السنة أهل املسلمون ويرتضيها األصالء، البالد أبناء يطيقها ال التي

العربية.
إقبال محمد للشاعر كلمة فريوي اإلسالمية الشيع إىل السياق هذا يف املؤلف ويتطرف

والنزعات. الشيع تعدد يف كالرباهمة أصبحوا أنهم بالده يف املسلمني عىل فيها ينعى
من أظهُر الجنوبية العرب بالد املسلمنييف أثر أن املؤلف يرددها التي املشاهدات ومن
األفريقيني بعدد ذلك عىل ويستدل اآلسيوية، األقطار سائر إىل ينتمون الذين إخوانهم أثر
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الرشقيَّة أفريقية يف اإلْسالُم

من كل بني تنعقد التي االجتماعية وبالصالت وهؤالء، هؤالء مساجد عىل يقبلون الذين
أبناء فإن باإلسالم؛ يدينون الذين السواحليني وغري السواحليني األفريقيني وبني الفريقني

بعيد. عهد منذ عندهم العربية الجالية إىل يأنسون األصالء البالد
إىل األسبقني األوروبيني وأثر العرب أثر بني الفارق يطمس أن املؤلف يحاول وال
يرتكوا لم سنة مائتي نحو فيها قضوا الربتغاليني أن يقرر فإنه الرشقية؛ أفريقية استعمار
حل الذي الخراب ذكرى غري بعدهم يعقبوا ولم النافعة، الحضارة آثار من أثًرا بعدها
حتى وينهبون يخربون نزلوا حيثما يزالوا ولم اإلسالمية، واملعابد باملعاهد أيديهم عىل
سلطان أول — األول سعيد والد وهو عمان، صاحب سعيد باإلمام السواحليون استغاث

زنجبار. حكم األرسة هذه من توىل
وأدوات والعمارة الكتابة إليها نقلوا فإنهم السواحل، إىل انتقلوا الذين العرب أما

املعيشة. أحوال من كثري يف بطابعهم وطبعوها الحضارة،
اليوم؟ بعد األفريقيني يعطونه العرب عند ماذا فيقول: املستقبل عن املؤلف ويتساءل

األوروبيني؟ عند وماذا
العرصية، واملرافق واملستشفيات املدارس يعطون األوروبيني إن قائًال: يجيب ثم
والخاصة العامة الحياة ألعمال الوطني الطالب تعد التي بمدارسهم العرب عىل ويرجحون
الهجاء وتعليم القرآن تحفيظ يف ينحرصعملها العربية املدارس ولكن الحديث، العرص يف
أعمال قبيل من أخرى أعمال — املكاتب أو — املدارس هذه تصحب وال األولية، واملطالعة
هنا الخري أهل بها يقوم املعونة من قليًال إال الغربيون، ينشئها التي االجتماعية الخدمة

واإلحسان. الصدقة قبيل من وهناك
املسيحيون عليه يقبل األوروبية للربامج وفًقا الحديث التعليم عىل اإلقبال «إن يقول:
ويؤثر املبرشين مدارس أبناءهم يدخلون املسيحيون كان وقد السواء، عىل واملسلمون
املدارس هذه ولكن الحكومية، املدارس يف أبناءهم يعلموا أن — دينية ألسباب — املسلمون
تتواله الغربي الربنامج عىل التعليم وأكثر الداخلية، البالد أطراف بني متباعدة مبعثرة

التبشري.» مدارس
تقارن الحكومة عليها ترشف التي اإلسالمية السواحل مدارس أن «إال يقول: ثم
اتجاه مع والعرب، الهنود أبناء عليها ويقبل املبرشون، يديرها التي املدارس بأفضل
املدارس ببناء األكثر عىل اإلسماعيلية الطائفة وقيام العرصي التعليم نرش إىل أخريًا الرغبة
ثالث منها الحديث الربنامج عىل مدرسة خمسني نحو بناء تم وقد التعليم، هذا لنرش

الثانية.» العاملية الحرب بعد كلها نشأت ثانوية مدارس
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اإلسالم عن يقال ما

ولكنه املبرشين، وسائل من أقل اإلسالم وسائل أن فريى الوسائل بني املؤلف ويوازن
بمصري أحد ينبئ أن الوسع يف ليس «إنه فقال: املستقبل عىل الحكم يف برتدده لذلك قدم
َكرًَّة الساعة رقاص يميل أن يبعد فال انتظار، غري عىل املفاجآت فيها تتواىل بالد يف األمور

البالد.» هذه يف أبًدا الحارضة العوامل من عامل ألنه اإلسالم؛ جانب إىل أخرى
جانب من فتعطيهم املسلمني نفوس يف تتقابل املعنوية املؤثرات أن املؤلف وعند
بالفارق منه شعوًرا يستكني أن املسلم يلبث وال اآلخر، الجانب من تسلبهم مما عوًضا
العريق، اإلسالم بمايض فخًرا العزة إليه تثوب حتى الحديث الزمن يف الغربيني وبني بينه
إذ العالم؛ بالد من املوقع هذا يف ا جدٍّ مهم لعامل — املؤلف يقول كما — الفخر هذا وإن

معدودات. أجيال قبل به ويفخر يذكره تاريخ لألفريقي ليس
كفيلة أنها يرى خطة إىل املستقبل ونبوءات املايض ذكريات من املؤلف ويخلص
اإلسالمي الرتاث بني املقابلة موقف يف عنها يعجزون التي األوروبيني املبرشين جهود بإتمام
ولكن املجال، هذا يف الجدوى قليل األوروبي املبرش فإن الحديث؛ األفريقي والرتاث العريق
عقائدهم عن تحولوا الذين األصالء البالد أبناء املبرشين من تنتظر إنما القريبة جدواه
اإلسالمية الدعوة يقابلوا أن أحرى فإنهم سنني؛ منذ التبشري بعثات أيدي عىل األوىل

البيض. املبرشين من ينتظر ال عمًال هنا فيؤدون الديني، الوطني بشعورهم
املكانة يلمح كما وبَزًَّة، شخًصا املسلم نظافة يلمح األفريقي القبيلة ابن «إن قال:
الحشمة بهذه األفريقي الرجل مكانة وتتعلق االجتماعية، «الحشمة» بأدب يكسبها التي
بعض من بعضهم مرأى عىل الناس يعيش حيث شأن ذات مكانة وهي عليها، املصطلح
ألنها يشء؛ بكل اعتزازه فوق الحشمة بهذه املسلم يعتز أن جرم فال املحدود، حيزهم يف
األصالء.» البالد أبناء من به التشبه ومحاولة املناظرة يستدعي وبها وحياته، مقياسخلقه
مهيبًا اإلسالم، قبل من املتحدية» «املناجزة إىل التنبيه عىل ا ملحٍّ الرسالة ختم ثم
منه الغاية لبلوغ عنه للتبشري غنى ال الذي العون يضاعفوا أن الغربيني التبشري بأنصار
دعوة األصالء أفريقية أبناء من للمبرشين تعهد أن التبشريية البعوث وسع يف «فليس …

نجاح.» لها يرجى ال هؤالء بغري ولكنها املسلمني، إخوانهم
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اْملَُقاَرَنِة َخَطُأ َال اْملَُقاِرنَني َخَطُأ

تختار History Today اليوم» «تاريخ تسمى كبرية مجلة اإلنجليزية باللغة تصدر
عليه، وتوفروا له تفرغوا الذي املبحث يف للكتابة التاريخية باملباحث الشهرة أصحاب
الحارض، العرص حوادث من مشهور حادث عىل تعليًقا عنه للكالم املناسبة وتعرض
يف الكتابة اقرتاح إىل املجلة هذه دعت التي املناسبات إحدى فلسطني قضية كانت وقد
Saunders سوندرز األستاذ التاريخ هذا لكتابة فندبت عنه، ريضهللا عمر الخليفة تاريخ
عددي يف له ونرشت الجديدة، بزيالنده كانرتبري بجامعة التاريخ لدروس األول املحارض
عمر «الخليفة بعنوان املوضوع هذا يف مطوًال مبحثًا املاضيني أبريل وشهر مارس شهر
املحمدية الدعوة عن النتائج أغرب من بنتيجة القارئ منه يخرج العربي!» املستعمر
كمصادفات مصادفة كان إنما فلسطني إىل اإلسالم دخول أن فحواها اإلسالمية، والدولة
يفكر يكن لم — عليه هللا صلوات — اإلسالم نبي وأن العسكرية، أو السياسية الرضورات
نارش هو الخطاب بن عمر الخليفة وأن العربية، الجزيرة خارج دينه إىل الدعوة يف قط
النبي لخلفاء بدا السياسة، رضورات من بوحي العالم إىل اإلسالم وموجه الدعوة، هذه
شاغل بغري العربية الجزيرة حدود يف يبقوا أن املسلمني عىل الخلفاء وقلق الردة فتنة بعد

وشعوبها. قبائلها بني تتولد التي الساعة مشكالت وعن منازعاتها عن يرصفهم
محمًدا أن عىل يدل واٍف دليل من «ما املطول: مقاله أول يف سوندرز األستاذ ويقول
أرسل أنه يتصور أو الناس، لجميع عامليٍّا دينًا اإلسالم يتصور كان — عليه هللا صلوات —
هرقل اإلمرباطور إىل رسائله قصة وليست العربي، شعبه غري الشعوب من شعب لهداية
عىل تقوم التي بالقصة دينه يف للدخول الرؤساء من وغريهم الحبشة وملك فارس وشاه

أساس.»



اإلسالم عن يقال ما

أن األول واجبه أن اعتقد وإنما العالم، فتح يف يفكر لم محمًدا أن شك «وال يقول: ثم
القوة يقابل أن إذن فواجبه دعوته عن صدوه فإذا بدينه، اإليمان أسباب أمته ألبناء يمهد

بالقوة.»
العربية باللغة «أمري» كلمة «أن اإلسالم! وتاريخ العربية باللغة الخبري األستاذ ويرى
كان املؤمنني أمري إىل هللا رسول خليفة من عمر لقب تحويل وأن الجيش، إمارة أوًال تعني
أخذت التي لإلمرباطورية أول قائًدا الخليفة يصبح إذ الفتوح؛ عرص فاتحة يظهر ما عىل

«… االتساع يف
إىل قواعدها يف فيستند الفكرة، هذه تفصيل يف املؤرخ يسرتسل املقدمات هذه وبعد
الذي المنس بيري املتعصب الفرنيس واملبرش اإليطايل كايتاني األمري هما بارزين: مصدرين

عبيدة! وأبي وعمر بكر أبي من األوىل اإلسالم دولة عىل املتسلط الثالوث قصة خلق
املجلة وحسبته له تصدى الذي باملوضوع املؤرخ جهل بيان يف اإلطالة إىل حاجة وال
املسائل هذه يف غريه دون عليه لالعتماد أهًال الحارض العرص يف للتاريخ املتخصصة
وصفت ما غري املحمدية الدعوة عن يشء بقراءة مطالبًا يكن لم املؤرخ هذا فإن اإلسالمية؛
املحمدية الدعوة وصف كل يف القرآن من يعلم فإنه األول؛ اإلسالم كتاب يف الدعوة هذه به
إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما العاملني: جميع إىل العاملني رب رسول كان — السالم عليه — محمًدا أن
ِباْلُهَدٰى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو الناس وملك الناس رب وأن َونَِذيًرا﴾، بَِشريًا لِّلنَّاِس ًة َكافَّ

ُكلِِّه﴾. يِن الدِّ َعَىل ِليُْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن
إسناد إىل الرجوع عن املحقق للمؤرخ غنى املحمدية الدعوة آيات من آية كل ففي
الرسائل أخبار استقصاء يف العلمية» «الدقة اصطناع وعن والمنس، كايتاني كإسناد
لم أنهم االستقصاء ذلك بعد له ثبت ولو والنجايش، واملقوقس وكرسى هرقل إىل النبوية
فالعجب كلها القرآن رسالة جهل فمن … رسول من رسالة تبلغهم ولم زمانهم يف يوجدوا
واإلنكار! الشك يحتمل غريها يف أو بيزنطة يف مطوي قرطاس من اليقني الخرب ينتظر أن
سالمة يف االتهام باب تفتح أن خليقة بالصواب العلم سهولة مع الخطأ ضخامة إن
أكثر فما فلسطني قضية القضية كانت وإذا التفكري، سالمة يف االتهام قبل املقصد
والخبايا الدفائن أكثر وما الحديث! بتاريخها يتصل تاريخ كل حول تحوم التي الشبهات

املعلوم! الحارض لتزييف املجهول الزمن أعماق من يستخرجونها التي
دخول أن العرص أبناء يعلم أن العلمي» «التحقيق ذلك من املقصد يكون أن يجوز
اإلسالم نبي إليها يقصد لم التي العارضة الطوارئ بعض كان إنما فلسطني إىل اإلسالم

االستعمار. مطامع من عاجل ملطمع انقياًدا إال
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اْلُمَقاَرنَِة ُ َخَطأ َال اْلُمَقاِرننَي ُ َخَطأ

«الخليفة عن األول املقال فيه ظهر الذي مارس شهر عدد أن ويعززه هذا، يجوز
أخباره ودارت الرشيعة»، «موىسواضع النبي بصورة األوىل صفحته تحلت قد املستعمر!»
هذه تسويغ عىل ثم الخليل، إبراهيم عهد من بفلسطني العربيني عالقة «تأصيل» عىل كلها

امليعاد! أرض إىل النيل وادي مظالم من العربيني بهجرة العالقة
وال القضية، بهذه تحيط التي الدعاية أغوار» «عمق عىل هذا مع ويدل هذا، يجوز
السياسة وراء من جذورها حول الدعوى لتأصيل والتاريخ العلم تسخري عن تتورع

والتبشري.
ومظانَّ مقاصدهم، نرقب أن لإلسالم املؤرخني هؤالء أقوال يف النظر عند وعلينا
العرصية، اإلسالم قضايا يف واحدة بمنزلة واألعمال النيات ألن ودعاواهم؛ آرائهم يف الشبهة

والحكومات. الدول بمساعي اشتبكت حيثما
عقولهم تملك التي الشبهة تلك هي إنما الديني البحث مجال يف الغالبة الشبهة ولكن
الشبهة تلك عليهم ترد وإنما فيها، واالختيار القصد يملكون أو يملكونها وال ونياتهم
األديان»، بني «باملقارنة بعضهم أولعت التي الحديثة الدراسات هذه قبل من الغالبة
كل تنقطع وحيث الشبه يوجد حيث بينها الشبِه وجوِه اْلِتَماِس يف — مخلصني — فذهبوا

بعيد. أو قريب من املشابهة مالمح من ملحة
«السطحية» املراجعة أن املقارنة: عشاق عىل والشبهات املشابهات هذه وأخطر
من انتهائهم وبعد حياتهم أثناء دعوتهم نرش يف الكبار األنبياء تواريخ بني عندهم تقارب
بولس وقام امليعاد، أرض يدخل أن قبل — السالم عليه — موىس فقىض رسالتهم، أداء
ينبغي وهكذا املسيح، السيد رسالة ختام بعد املسيحية نرش يف األكرب بالعبء الرسول
النبي بعد رشيعته ومؤسس اإلسالم نارش هو الخطاب بن عمر يكون أن تقديرهم يف

الصديق. وصاحبه
املقارنة بخطأ وليس املقارنني خطأ هو إنما — املقال عنوان يف قلنا كما — والخطأ
الخصوص. عىل اإلسالم ونرش املسيحية نرش بني املقارنة خطأ أو إطالقها، عىل األديان بني
إىل ينظروا ولم الظاهرة الحركات إىل نظروا أنهم املقارنني تقدير يف الخطأ ومرجع
الذين الديانات أصحاب من كل سرية ويف الدعوات هذه من كل طبيعة يف األوىل أسبابها

رسالتني. بني وال رسولني بني يتفق لم نهج عىل الناس، إىل إبالغها يف اشرتكوا
عىل األعداء أشد سريته مبدأ يف كان بولس الرسول أن الظاهرة الحركات فمن
بن عمر أن هذا ويشبه بالدها، خارج لها النارشين أكرب فكان بها آمن ثم املسيحية،
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مواطن يف ذلك بعد به وانترص موطنه يف اإلسالم به انترص ثم لإلسالم عدوٍّا كان الخطاب
والروم. الفرس

الرجلني. وبني الدعوتني، بني تامة — إذن — فاملقابلة
منتصف بعد تبتدئ مبتورة مقارنة — األوىل األسباب إىل الرجوع عند — ولكنها
هذه جميع من أظهر — عنها البحث عند — وهي االختالف، وجوه وتنىس الطريق،

املشابهات.
يف املدى هذا يبلغ ولم سنوات، أربع مدى دعوته نرش يف يجاوز لم املسيح فالسيد

املؤرخني. بعض رأي
من ألحد بقية يبِق ولم سنة، عرشين نحو قىض — السالم عليه — محمد والنبي
القرآن آيات من يحفظوه لم الدين أركان من ركنًا املسلمني يعلم أو رسالته يتمم أصحابه

رسوله. سنة ومن
دينه، يف الدخول إىل العرب وغري العرب يدعو — السالم عليه — النبي كان وقد
أبناء من واألنصار املهاجرين بها يخاطب كان كما برسالته، إرسائيل بني يخاطب وكان
الكتاب أهل منه علم كما العاملني جميع وإىل األميني إىل األميني من رسوًال وكان قومه،
وما العربية الجزيرة من الدعوة إليه بلغت مكان كل ويف املدينة، ويف مكة يف واملرشكون
القبطية مارية السيدة من — السالم عليه — زواجه وال له املقوقس جواب وليس وراءها،

إليه. استمع ومن «المنس» تحقيقات عىل يتوقف الذي بالخرب
روى وقد إرسائيل، بني خطاب من يئس ألنه األميني خاطب فقد الرسول بولس أما
الخبز وأن الضالة»، إرسائيل بيت خراف «لهداية بعث أنه املسيح السيد عن وغريه بولس
األناجيل يف املثل رضب وقد الكالب، أمام يطرح أن حرام البيت أبناء إليه يحتاج الذي
البيت إىل الغرباء بدعوة عبيده السيد فأمر إليها، املدعوون عنها أعرض التي بالوليمة

الدعاء. يستجيبوا فلم دعاهم ملن مكان فيه يبقى وال يمتلئ حتى
لهم: ليقول املسيحية إىل والرومان اليونان يدعو أن الرسول بولس وسع يف يكن ولم
أن لها يحق ال األخرى األمم وإن منهم، إرسائيل بني لخالص بعث قد املسيح السيد إن
قبلة من الرسول لبولس تكن فلم إليها، يدعوهم وهو الرسالة بهذه الخالص يف تطمع
لهذه تجديًدا األول الخليفة وال الثاني الخليفة خطة تكن ولم القبلة، هذه غري إليها يلجأ
الدعوة تلك ونرش اإلسالم، يف العاملية الدعوة نرش بني املقارنة وجوه من وجًها أو الخطة
كانت إذ متناقضتني؛ حالتني بني للمقابلة هنا املقارنة تقع وإنما املسيحية، يف قبل من
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املقدس بيت قبلة وكانت عنها، املعرضني إرسائيل بني دعوة من بديًال لألمم بولس دعوة
الذي البيت عىل القبلة هذه استقامت ثم الجامعة، الصالة عليها أقيمت قبلة أول اإلسالم يف

«العاملني». أمم من واملغرب املرشق أهل يستقبله

لتحقيقاتهم العرص» «مؤرخو اختاره الذي املجال إىل املقارنات هذه من انتهينا وإذا
فلتات من فلتة يكن لم فلسطني إىل اإلسالم دخول أن — إذن — نعلم فقد «العلمية»،
عناد عىل القدر من وجوابًا مقررة، ملقدمات منتظرة نتيجة كان ولكنه العشواء، املصادفة
نبي لكل تنكروا الذين أبنائه غري له أبناء مع إبراهيَم خليَله ِهللا لوعد ووفاء إرسائيل بني

والحواريني. عيىس بعد ما إىل وهارون موىس قبل من الصالحة، ذريته من
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مونرتيال، بجامعة اإلسالمية الدراسات أستاذ سميث كانتويل ولفريد الكتاب هذا ألف
البالد وبعض األوسط الرشق بالد يف وساح بالباكستان، الهور مدينة يف زمنًا أقام وقد
من ترتاءى يسارية نزعة أحيانًا عليه وتغلب واألفريقية، اآلسيوية القارتني يف اإلسالمية
ترتبط الذي الرجل مجاملة اإلسالمي الشعور يجامل ولكنه املادية، تفسرياته خالل
الطائفية املنازعات وراء من الشائكة املسائل ويتجنب حني، إىل حني من باملسلمني أعماله

«الرسمية». والشواهد اإلحصاء يشبه بما املعلومات من مكتفيًا السياسية أو
العربية، والبالد وتركيا والباكستان الهند عن مسهبة فصول عىل كتابه اشتمل وقد
بأحوالها، وعلمه بها اتصاله قدر عىل موجًزا عرًضا األخرى اإلسالمية األمم وعرضلبعض
ورسالة الدينية رسالتها وعن األزهر مجلة عىل بالكالم ملرص دراسته من جزءًا وأفرد
رأيه يف منها بد ال التي العامة املالحظات ببعض كله للبحث ومهد اإلجمال، عىل «العلماء»
وآمال الحارض وقائع إىل املسلمني ونظرة اإلسالمي التفكري وجهة عىل الصحيح للحكم
اإلغراب من بيشء أحاطها قد كان وإن املالحظات هذه من الكثري يف يخطئ ولم املستقبل،
بينها املقابلة عند اإلسالمية «النفسية» يف طبيعي غري أمًرا هناك أن األوروبي القارئ يوهم

املسلمني. غري يف الدينية املؤثرات وبني
الذي كالشعور بالعزة شعوًرا به املتدين إىل يوحي أن استطاع دين من ما إنه يقول:
الشعور هذا يمازج قد بالعربية الفخر وإن اصطناع، وال تكلف غري يف املسلم يخامر
ويشرتك والعادات، لألخالق قدوة اإلسالم قبل املروءة آداب العربي املسلم فيعترب أحيانًا
وبعد اإلسالم قبل العربي بالتاريخ فيعنى املسلمني، من يكن لم ولو الفخر هذا يف العربي
مؤرخي من وغريهما حتى وفيليب زيدان جرجي صنع كما األصيل النسب عنايَة اإلسالم



اإلسالم عن يقال ما

واللغة، القومية اختالف عىل املسلمني يعم بدينه املسلم اعتزاز ولكن املسيحيني. العرب
املسلمني. جميع من تسمعه الحمد بواعث من باعث مسلًما اإلنسان وكون

العالم إىل النظر يف عميق فارق الغربيني من املعارصين املعارصوسائر املسلم وبني
القيمة ويغلب العرصالحارض، بتجارب املستقبل يواجه مثًال األمريكي فإن املستقبل؛ وإىل
ولكن الناس، مع وعالقاته لألشياء تقديره يف والخيال العاطفة قيم عىل الواقعية العملية
ويسعى املجدد، املايض من أساس عىل ليقيمه املستقبل إىل ينظر ذلك خالف عىل املسلم
الكارهني الجامدين من يكن لم وإن البعيد، األمس إىل يلتفت أن أبًدا يفوته وال الغد إىل

الحديثة. الحضارة مطالب تقتضيه ما عىل الزمن ومسايرة للتقدم
بكثري مصحوبًا يزال ال الحديثة الحضارة مسايرة إىل املسلم جنوح أن املؤلف ويقرر
الحضارة دول أن ينىس ال فإنه الحضارة؛ هذه بأصحاب عالقته يف والحذر التحفظ من
يف عليه بالده واقتحمت املايض، القرن أواسط منذ لسيطرتها أخضعته التي هي األوروبية
الحضارة تلك بأسباب واألخذ لإلصالح طلبًا الوطنية؛ حكوماته عىل فيه ثار الذي الوقت

الدين. يناقض مما بريئة االستعمار، شوائب من خالصة أرادها التي
الديانات أصحاب وبني بينه املعاملة يف يفرق األوروبي أن ليحس املسلم وإن قال:
ينبغي حيث األوروبي من تظهر التفرقة هذه وأن املسيحيني، من يكونوا لم ولو األخرى
الصليب مستشفيات أن لوحظ فقد لإلنسان؛ اإلنسان معاملة يف الفوارق جميع تختفي أن
اليهود، جرحى عليهم وتميز فلسطني حملة أثناء املسلمني الجرحى تهمل كانت األحمر

التمييز. هذا من لالعتذار محاولة وال مباالة بغري الواحد املستشفى يف هذا ويحدث
حياة أسلوب أنه أدرك إذا إال فهمه حقَّ اإلسالم يفهم ال الغربي أن املؤلف ويعتقد
بفكره يناقشها عقائد أو أفكار مجرد وليس وباطنًا، ظاهًرا املسلم معيشة به تصطبغ
املعيشة بتطور مصحوبًا يكن لم إن شيئًا بنافع التفكري فليس مناقشة، بغري يتقبلها أو

الحديث. اإلسالمي املجتمع يف والباطن الظاهر الحياة أسلوب وتطور
الحديثة؛ اإلسالمية النهضة لرواد Apologetics املعتذرين اسم املؤلف ويستعري
الدعوة صدر يف املسيحيون اآلباء عليه جرى الذي املسلك يسلكون — يرى كما — ألنهم
أن وأرادوا املعرفيني، باسم يومئذ اشتهروا الذين واملفكرين الفالسفة عىل للرد املسيحية
عن البحث مجال يف عليها وتتغلب املسيحية الديانة تقابل ديانة املعرفة مذهب يجعلوا

األخروية. والحقيقة الدنيوية الحقيقة
الوجهة من الدينية العقائد بإثبات املعرفيني عىل يردون قديًما املعتذرون كان وقد
العلوم بصدمة املسلمون شعر فلما الطبيعة، وراء ما ومباحث املنطق وجهة أو العلمية
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وكان املعتذرين، أولئك كمسلك نهضتهم طالئع من األوائل الرواد مسلك كان الحديثة
العلمية، الحقائق كشف إىل واملسلمني العرب سبق يثبتوا أن طويلة حقبة األول همهم
العلماء مباحث عنها تسفر التي العلمية الحقائق لقبول اإلسالمية العقيدة واستعداد

… العرصيني
أن املشهور املسترشق «جب» األستاذ يرى كما يرى إنه قائًال: ذلك إىل وأضاف
ماضيه استقر حيث يستقر الدفاع حركات من غريها ويف الحركة هذه يف اإلسالم مستقبل

العلماء. طائفة وهم األوائل؛ حراسه أيدي بني قبل من
يرسمه الدفاع هذا خطوط من خط ألنها األزهر؛ مجلة عىل الكالم إىل يستطرد ثم

اإلسالم. علماء من األكرب العدد إليه يضم الذي اإلسالمي املعهد
بهذا األوىل األعداد منها وظهرت اإلسالم، نور باسم أوًال ظهرت املجلة هذه إن قال:
ميالدية، و١٩٣٠ هجرية ١٣٤٩ األزهر مجلة باسم السادس عددها من سميت ثم االسم،
إىل تحريرها رئاسة أسندت ثم الخرضحسني، الشيخ األزهري العالم تحريرها عىل وقام
تحريرها عىل يرشف يزل ولم وجدي، فريد محمد األستاذ Modernist العرصي املجدد
جامعة إىل قدمها التي لدراسته موضوًعا املجلة اتخذ أنه املؤلف ذكر وقد ،١٩٥٤ سنة إىل
مراجعتها عن ينقطع ولم ونقد»، عرض — األزهر «مجلة باسم ١٩٤٨ سنة برنستون

الحديث. التاريخ يف اإلسالم باسم األخري لكتابه إصداره حني إىل ذلك بعد
ولغري للعلماء املجلة تنرشها التي الخاصة اآلراء إىل ينظر ال إنه الكاتب: ويقول
كافة املسلمون يتقبله عام اتجاه إىل تشري التي الزاوية وهي واحدة، زاوية من إال العلماء
السلفية املدرسة يمثل أنه الخرض األستاذ يف ورأيه التعميم، عىل منهم جمهرة تتقبله أو
يف طريقته تزال ال عرصي مجدد وجدي فريد األستاذ وأن اإلسالم، عن الدفاع بمنهج
آرائه بعض يكن وإن التجديد، أنصار عند مقبولة الحديثة املعرفة قواعد عىل التجديد
اختالف وال لزمنه، منه أوفق هو ما بعده وظهر أوانه فات تفكري كأنه اليوم إليه منظوًرا
عليه: يتفقون واحد رأي يف املتأخرين املجددين أو السلفيني بني وال وجدي األستاذ بني
املتعجلني املتعلمني عند منه القليل وأن اإلسالم، حقائق ينقض ال الحديث العلم أن وهو
يزدادون بل عنها، ينرصفون ال ولكنهم الدينية، العقيدة عن باالنرصاف يغريهم الذي هو

بالدين. العلم يف والتوسع الحديث، العلم يف التوسع مع بها، إيمانًا
وجدي: األستاذ ومنهج الخرض الشيخ منهج بني مقابلته يف الكتاب صاحب ويقول
الرسالة عرص منذ الكاملة صورته عىل تنزل قد ا تامٍّ وحيًا اإلسالم يعترب أولهما «إن
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الذي هو باإلسالم اإليمان وإنما فيه، تحوير وال عليه زيادة وال إليه إضافة فال املحمدية،
املراجعة يحتمل أو فيها، النقص أو املعرفة زيادة يحتمل كما والضعف القوة يحتمل
من املؤلف يرى كما الخرض األستاذ وليس فيه. العرصية اآلثار لتفقد عرص إىل عرص من
لكل صالحة ألنها لها؛ زمان ال التي الدعوة أنصار من هو بل املايض، إىل الحنني أنصار
معارفه هدته كلما هللا إرادة إىل أمره يسلم فاملسلم املعرفة مذاهب تتجدد ومهما زمان،
كال الخرض الشيخ نظر يف تساوى وقد باإللهام. أو بالدرس اإللهية اإلرادة تلك فهم إىل
— املؤلف تعبري عىل — وهما واإلصالح: التصحيح إىل الحاجة يف املسلمني من الطرفني
الجامدين من اليمني وطرف اإلسالم، حدود جاوزوا الذين املتعلمني من اليسار طرف

يجاوزوه.» لم وإن عليهم حدوده ضيقوا الذين الصوفية الطرق وأتباع
الروحاني الشعور إحياء إىل يشء كل قبل تتجه اإلصالح يف فخطته وجدي األستاذ أما
منها تسلم فلم العقول عىل طغت املادية الفكرة أن يرى ألنه العرصي؛ الرجل ضمري يف
من تستدعي نفسانية أخالقية مشكلة العرصي اإلنسان مشكلة وأن األخالق، وال العقائد
حظرية إىل به ليعود مًعا؛ والدنيوية الدينية معيشته يف العليا بأمثلته ينهض أن املصلح
والسنة ونصوصالكتاب الدين شعائر إىل ترده أن ذلك بعد الخليقة وهي الروحانية، املثل

النبوية.

اإلسالم أحوال عىل املؤلف بها عقب التي التعليقات لرشح هنا بمتسع املقام وليس
تعليقاته ولكن اإلسالمية، األمم وسائر واإليرانية الرتكية والبالد والهند الباكستان يف
للحركات وتقديره البحث، من بمقصده للتعريف حسن نموذج مرص عن أجملناها التي
فنهضوا اإلسالم أمم أزعجت قد الغربية الحضارة أن وزبدتها األمم، تلك بني اإلسالمية
وأنهم معها، عاملهم غري عالم يف يعيشون بأنهم وشعروا وجهها، يف عقيدتهم عن للدفاع
للسري اإلسالم ترك يُْؤثُِر الذي هو منهم القليل ولكن يرفضونها، أو الحضارة هذه ليقبلون
الحضارة صبغ عىل — معظمهم — يتفقون وإنما ركابها، يف األوروبية الحضارة مع
كيف بعُد يظهر ولم القديم، عاملهم عن فيه ينفصلون ال جديد عالم إىل ونقلها بصبغتهم
اختالف عىل الغربي العالم وبني بينه العالقة تكون كيف وال املنظور العالم هذا يكون
دعاة أن — اإليضاح من املزيد إىل به حاجة وال — اليوم واضح هو ما وكل مناحيه،
عاملوه كما غًدا يعاملوه أن حاولوا إذا اإلسالمي العالم عطف يفقدون األوروبية الحضارة
املساواة. أساس غري عىل التفاهم إىل سبيل ال إذ التابع؛ للجاهل العليم السيد معاملَة أمس
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بأسلوب الرحالت عن يكتب أمريكي صحفي الجديدة» «أفريقية باسم الكتاب هذا ألف
وهي السيايس: أو العلمي االستطالع موضوعات من له تتعرض فيما الصحافة
واملراجع اإلحصاءات من املادة موفورة — العرصية الصحافة عند — موضوعات
بمزاياها الرسيعة الرحلة أدوات بتوفري أحيانًا عليها يستعان والسياسية، التاريخية

العجلة. أو الرسعة وهو واحد؛ يشء يف تجتمع التي ونقائصها
املجهزة، اإلحصاءات من ضخم بزاد الكتاب هذا لتأليف تزود قد الصحفي فالرحالة
القارة يف امليسورة املطايا من مطية كل عىل الحارضة السفر وتذاكر املوجزة، واملراجع
القرن منتصف بعد األخرية السنة إىل الطوفان قبل من املطايا أنواع تنتظم وهي األفريقية،
منها، النتائج استخالص يف ورسيًعا العدة، إعداد يف رسيًعا محصوله دون ثم العرشين،
القارة بأحوال الرسيعة لإلحاطة الغرض هذا مثل يف يغنيه كتابًا القارئ يدي بني فوضع
مراجع من قليل غري مستودع إىل وراءها تستند ولكنها معدودات، ملحات يف األفريقية

واألرقام. الوقائع
حيث املؤلف، بها عني التي األفريقية الشئون مقدمة يف اإلسالم شأن كان ولقد
بجهة اتصلت كلما الواسع بالعالم ترتبط حيث أو «املحلية»، الوطنية بالعالقات ترتبط

املقال. هذا من يعنينا الذي هو األفريقية القارة يف اإلسالم عن وكالمه جهاته، من
بني أثره وعمق القارة يف اإلسالم تاريخ عراقة عن املقررة الحقيقة يردد املؤلف إن
يف األسماء عراقة عن يبحث أنه أحيانًا السابقني املؤلفني عىل ويزيد وشعوبها، قبائلها

… أفريقية» جاهلية «محض أو وثنية» «محض أنها الكثري إىل يخيل التي املواقع
فيقول: «بورنيو» أو «بورنو» كلمة أصل عن املنقولة الروايات يتعقب أنه ذاك ومن
نوح» «بحر وهما: عربيتني؛ كلمتني إىل ترجع قد األفريقي نطقها من الظاهر غري عىل إنها
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فأصبحت الحامية؛ اللهجات من كثري يف تنطق ال الحاء ألن الحاءين؛ لفظ منهما سقط،
«شاد» بحرية عالقة عن هناك األولني العرب بني شاع العتقاد موقعها عىل وأطلقت «برنو»،

نوح. بطوفان
أرجائها يف االنطالق عن تعوقه أن من القارة يف وأثبت أعرق اإلسالم أن املؤلف ويرى
اإلسالم مقاومة يف قط تفلح لم املسيحية «فإن السياسية: املقاومة أو التبشري عوائق
عائق هو فيها االنتشار وبني النبي دين بني حال الذي الوحيد العائق كان وإنما بالقارة،
فرسان أيدي عىل دائًما ينترش اإلسالم كان إذ النوم؛ مرض ذبابة أو — تيس التيس —
أقاليم يف غالب عمل لها وليس الذبابة تلك بأذى لإلصابة عرضة الخيل وكانت الصحراء،

الغابات!»
القارئ يخرج املؤلف راقبها التي العيانية أو اإلحصائية «التسجيالت» جملة ومن
تزال ال أو أخريًا استقاللها بلغت التي القارة بالد يف املسلمني مشكالت عن موجز ببيان

االستقالل. ذلك لبلوغ الجهاد طريق يف
املسلمني جهل أحيانًا يشوبها اإلسالمية للعقيدة الحماسة أن املشكالت هذه ومن
توارثوها التي األوىل الوثنية أساطري من بالكثري واحتفاظهم العقيدة بفرائضتلك البدائيني
تحولت التي املسيحية والقبائل اإلسالمية القبائل بني يَُسوِّي ولكنه القريبة، جاهليتهم عن
الجديد الدين من يأخذون مًعا وهؤالء هؤالء فإن املسيحية؛ البعوث بدعوة جاهليتها عن
األقاليم يف املسيحي األفريقي يشاهد وقد وروحه. جوهره إىل فيه يتعمقون وال بالقشور
طب يف املوصوفة و«األحجبة» القرآنية التعاويذ يلبس وهو اإلسالمية القبائل تجاور التي
يف حقه املرح ليعطي الخمر يرشب وهو املسلم األفريقي يشاهد كما والفقهاء، املشايخ

الدينية! املواسم
بني الخطاب لهجات أن املسلمني وغري املسلمني تعم التي األفريقية املشكالت ومن
بلغة يتأتى إنما بينها التفاهم وأن باملئات، تعد حتى الواحد القطر يف تختلف القبائل
املبرشين جانب من ترسي دعوة بني وهي الدينية؛ الدعوة طريق من يتلقونها «تعليمية»

املسلمني. السكان أيدي عىل قبل من رست كما اآلن ترسي أو
ألنهم بعضاألقاليم؛ يف الوطنيني جريانهم عن تخلفوا ربما املسلمني أن املؤلف ويذكر
تلك يف منهم يتخرج فلم التبشري، لبعوث كلها تابعة كانت يوم العرصية املدارس قاطعوا

الدواوين. ألعمال الصالحني املوظفني من قليل غري املدارس
عدد يخلفها ولم القارة، وأواسط النيل أعايل يف املدارس هذه من مئات أغلقت وقد

التبشري. إدارة عن املنفصلة الوطنية أو اإلسالمية املدارس من العدد هذا يصارع

64



الَجِديدة أفريقية

عىل بالسخط يجهرون «محليني» أناًسا البالد تلك بعض يف لقي أنه املؤلف يكتم وال
معونتها إىل يتطلعوا أن لهم هل واألوروبية: األمريكية الدول عن ويتساءلون حكوماتهم

املسلمني؟! لجريانهم مقاومتهم يف السياسية
تتعرض أن تنوي ال الدول إن لهم: قيل كلما عالنية أسفهم عن ليعربون وإنهم قال:

السماء! معونة غري يف إذن أمل ال إنه يقولون: ثم الشئون! لهذه
األحمر البحر شواطئ بني جريانها يراقبها التي اإلسالمية األقاليم عن املؤلف وكالم
معلوم وغري حقيقته، عىل مفهوم» «غري ألنه النظر؛ وطول بالتأمل جدير النيل ووادي

البالد. تلك أخبار عن إلينا ينقل فيما بتفصيالته
السكان، من املاليني بني اإلسالم يشيع حيث املسلمني؛ الزعماء أحاديث املؤلف ويروي
ولكنه دينهم، أبناء لغري الخضوع من بنفورهم املجاهرة يف رصيحون أنهم عنهم فينقل
املاليني ومشاركة تدينهم عىل الزعماء هؤالء إن فيقول: املواضع بعض يف ذلك عىل يعقب

الدين. يف لهم املشاركني عدد بمقدار سياسيون أتباع لهم ليس الدين يف لهم
ينظرون متشددون» «محافظون أنهم الصحراء مسلمي عىل املؤلف مالحظات ومن
الروحية؛ الهداية منهم يتلقوا أن ينتظرون وال الحوارض، مسلمي إىل الريبة من بيشء

أرثوذكسيني! غري مسلمون أو متفرنجون، مسلمون أنهم العتقادهم
غري يف «الصحراويني» هؤالء تعليم عىل الفرنسيني احتيال إىل املؤلف أشار وقد
نظاًما الصحراء يف أبدعوا فإنهم بها؛ ويسرتيبون عنها يعرضون التي النظامية املدارس
قوافل من رضب كأنها املتنقلة املدارس نظام وهو أبناءها؛ إليه ويستهوي يناسبها بدويٍّا

التعليم.
واستطرد األقىص، املغرب يف والرببر العرب بني التفرقة خطة إىل املؤلف أومأ وقد

األخرية. السنوات يف واالجتماعية السياسية بآثارها اإلملام إىل منها
بالد من الجنوب إىل «الهوسا» قبائل بني اإلسالم قوة أسباب من أن املؤلف ويرى
اإليمان مع حياة» «طريقة عندهم أصبحت قد اإلسالمية الشعائر أن األقىص املغرب
اليومية. املعيشة وأساليب التدين بني املزج يف املبرشون ينجح وقلما الروحية، بعقائدها
وأفريقية الرشقية أفريقية يف اإلسماعيلية الطائفة نشاط إىل كذلك املؤلف أومأ وقد
إىل تحولوا الذين الوثنيني عدد يقدر «سرياليون» يف دعاتها من واحًدا إن وقال: الغربية،

آالف. بخمسة يديه عىل اإلسالم

65



اإلسالم عن يقال ما

الجامع يف الدين دروس تعلم عىل األفريقيني املسلمني إقبال عن املؤلف تحدث وقد
،١٩٥٧ مرصسنة يف يتعلمون كانوا صوماليٍّا شابٍّا وسبعني مائة من أكثر إن فقال: األزهر
عام. بعد عاًما الطالب أولئك من املزيد إليها تجتذب األخرى واملعاهد األزهر الجامع وإن
القارئ من يستحقان فيه موضعني إىل نشري أن دون الكتاب هذا تلخيص نختم وال
من بنجوة أخبارهما، استقصاء يف النفس عىل واالعتماد فيهما بالتوسع عناية كل املسلم
املوضعان وهذان النية، سوء من خلت إن االهتمام قلة من تخلو ال التي األجنبية املصادر
وموضع الحبشة، جوار يف الحديث اإلسالم تاريخ عن وتبليغاته» «تسجيالته موضع هما:
يطوي املؤلف فإن األفريقية؛ القارة يف الصهيونية مساعي عن وتبليغاته» «تسجيالته
الرصاحة أيرس تكن وإن الوايف، والبيان للرصاحة يتسع ال طيٍّا املوضوع هذا عن األحاديث
بإشارة لالنتفاع املتشعبة الصهيونية بمحاوالت العلم أو النيات، وراء بما للعلم كافية

املسلمني. وغري املسلمني األفريقيني بني التعصب
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والحكومة، الدولة علم أو السياسة علم يف للباحثني جديًدا شغالنًا االستعمار تصفية كانت
من مجتمًعا تهيئ التي االجتماعية العنارص ويف الدول تكوين يف يبحث الذي العلم وهو

فيه. املستقلة الحكومة أو الدولة إلقامة املجتمعات
الشعوبواألجناسوالعقائد من خليًطا بعضها كان كثرية بالد عن االستعمار زال وقد
مشرتكة وحدة إىل تجمعها رابطة بغري الجغرافية، واملواقع االقتصادية واملصالح واللغات
عنها ارتفعت فلما والسطوة، القوة بسلطان جميًعا عليها املستعمرة الدولة سيطرة غري
البحث وتجدد االستقالل، أسباب من بسبب منها كل فاشتغلت تفرقت السيطرة هذه

األوطان. من وطن يف املستقرة الدولة لقيام تصلح التي الوحدة عنارص يف العلمي
قد ولكنها الدولة، قوام الوحدة هذه تكون قد نعم، والعنرص؟ الجنس وحدة هي هل
السويرسية كالبالد املستقلة، الدولة معالم لها توافرت أخرى بالد يف تتم وال بالد يف تتم
الثالث، اللغات ويتكلمون والفرنسيني، والطليان الجرمان أمم إىل سكانها ينتمي التي

املسيحية. مَن مختلفٍة بمذاهَب ويدينون
واحدة حكومة تتوالها قد البالد ولكن أيًضا، نعم املشرتكة؟ املصلحة وحدة هي هل
جوارهما يف أو بينهما وفيما صناعية، اآلخر القطر ويف زراعية، أقطارها من قطر يف وهي
أهم مصلحة ذلك فوق تجمعها ثم املرافق هذه يف املتفرقة مصالحها تتعارض تجارية
أو األمريكية الجمهوريات وبعض املتحدة كالواليات واالتحاد، الوفاق إىل وأدعى منها

األوروبية.
االستثناء مع ولكن أيًضا، نعم التاريخية؟ الوحدة أو الجغرافية الوحدة هي هل
األميال، مئات بينهما قسمني إىل تنقسم «باكستان» فإن الحاالت؛ من كثري يف الواضح
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والتواريخ املوايض من أشتات ولكنها متقاربة، جغرافية وحدة الربيطانية والجزر
البرشية. والسالالت

الدين؟ وحدة هي هل
ينسبون وكادوا بالنفي، عليه باإلجابة السياسة علماء وهمَّ السؤال هذا ُسِئَل لقد
حركة أن لوال اإلسالمية» «الرجعية شذوذ إىل باالستقالل الهند أهل من املسلمني مطالبة
فتعذر الدولية، السياسة معرتك يف إرسائيل اسم بظهور مقرونة كانت الهند يف االستقالل
بها يتهموا أن شاءوا كما الدينية بالرجعية إرسائيل يتهموا أن «املنصفني» العلماء عىل
بني يفرقوا أن األخرى الجهة من عليهم وتعذر باكستان، أبناء من االستقالل طالب
تهيئ التي األخرى العوامل مع الديني بالعامل فسمحوا العلمية، املصطلحات يف الوحدتني

الحكومة. وحدة أو الدولة لوحدة البالد
منها ينىس وال العوامل لهذه يفطن خلدون ابن السيايس العلم مؤسس كان ولقد
«إن العصبية: وقوة الدين قوة عىل الكالم عند يقول حيث الوافية؛ مقدمته يف الدين عامل
والتحاسد بالتنافس تذهب الدينية الصبغة وإن … أصلها يف الدولة تزيد الدينية الدعوة
لم أمرهم يف االستبصار لهم حصل فإذا الحق، إىل الوجهة وتفرد العصبية، أهل يف الذي
وأهل عليه، مستميتون وهم عندهم، متساٍو واملطلوب واحدة الوجهة ألن يشء؛ لهم يقف

«… بالباطل متباينة فأغراضهم أضعافهم كانوا وإن طالبوها هم التي الدولة
الصدد هذا يف يهملونه وال خلدون ابن كالم يذكرون الذين العرصيني الباحثني ولكن
يف وإدماجها الفكرة هذه «تطوير» عىل يعمل لم ألنه عنه؛ يعرضون ثم به يستشهدون
الذي الكتاب صاحب Binder بايندر ليونارد األستاذ صنع وهكذا العلمية، التقسيم أبواب
Religion and باكستان يف السياسية والشئون «الدين واسمه: املقال، هذا يف تراجعه

.«politics in Pakistan
املتخصصة السياسية الدراسات قسم يف عضو الكتاب مؤلف «بايندر» األستاذ إن
معهد قبل من املرصية البالد يف يجريها مباحث وله األدنى، والرشق األوسط الرشق ملسائل
والدينية السياسية الربامج أصحاب من املختلفني آراء عىل تعليقاته من ويظهر روكفلر،
عىل العصبية يف يتورط فال اجتهاده، غاية بينها الحيدة يف يجتهد أنه اإلسالمية األمم يف

واالستعمار. التبشري خدام إليه ينساق الذي النحو
الغربية الحضارة ومن الربيطانية الدولة من الهند يف املسلمني موقف إىل املؤلف يرجع
عن للدفاع املسلمني يقظة وهي عليها؛ املتفق التاريخية الحقيقة فيالحظ التعميم، عىل
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لها كان التي الحديثة الحضارة ومظاهر الربيطانية بالسياسة االحتكاك أثر عىل كيانهم
االجتماعية. والعادات التعليم يف السيئ واألثر الحسن األثر من جانباها

املنهج يف واختلفوا واإلصالح، التبديل وجوب عىل املسلمني الدعاة كلمة فاجتمعت
ومنه بأرسه، اإلسالمي العالم أصابت التي الضعف أسباب تعليل يف اختالفهم حسب عىل

الهنديون. املسلمون
من اإلصالح طلبوا الحديثة العلوم عن بإعراضهم املسلمني ضعف عللوا فالذين
هذه إىل السعي وضاعفوا حضارتهم، يف األوروبيني مجاراة عىل الحثيث العمل طريق
منهم فكثر األوروبي التعليم عىل أقبلوا ألنهم عليهم؛ مواطنيهم بغلبة شعورهم بعد الغاية

العامة. واألعمال الدولة لوظائف املرشحون
السلف منهج عن وابتعادهم دينهم آداب عن بإعراضهم املسلمني ضعف عللوا والذين
التجديد حركة وهي «اإلحياء»؛ حركة طريق من اإلصالح طلبوا ومسالكهم أخالقهم يف
تجديد املايضعىل إحياء يف جهودهم وقرصوا األولني، املسلمني سنن إىل بالعودة اإلسالمي

املغول. دول بتاريخ ارتبط الذي القريب السلف دون اإلسالمي السلف تاريخ
طلبوا إنما اإلحياء طالب أن الوراء؛ إىل رجعة تكون أن الحركة هذه عصم وقد
االجتهاد به يقيض أن إال املراجع بني تمييز أو استثناء بغري األوىل األصول إىل الرجوع
— الدعوة هذه أصحاب عىل فوجب العرصية، والرضورة املختارة السنة بني التوفيق يف
التفكري إليها يهديهم التي السنة اتباع يف االجتهاد عىل ويعتمدوا التقليد ينبذوا أن — إذن
املستقلة الدعوة هذه وكادت الحارضة، املصلحة ودواعي الزمن مطالب يف والنظر املستقل
سنة عىل اإلحياء وفريق الحديث التعليم فريق وهما املتعارضني، الفريقني بني تقارب أن
يعصم أن خليق االستقالل هذا ألن بالتفكري؛ واالستقالل االختيار يف االجتهاد مع السلف

تبديل. بغري القديم عىل إرصاًرا التجديد وكراهة األعمى التقليد جمود من الحركة
إىل يجنح اإلصالح دعاة من فريق كان االقتصادية باملشكلة الباكستان ووجهت وملا
الديموقراطية بكلمة اإلنجليزية إىل املؤلف وترجمه اإلسالمية، بالديموقراطية سماه نظام

.Theo-democracy اإللهية
اإلسالمية، االشرتاكية إىل يدعو — خان عيل لياقت رأسه وعىل — آخر فريق وكان
يلحق الذي اإلزم غري به يدين «إزًما» يعرف ال إنه السياسية: ترصيحاته يف ويقول
املذاهب بأسماء تلحق التي Ism األجنبية الحروف هذه باإلزم ويعني اإلسالم! باشرتاكية
عىل االشرتاكية مذهب غري االجتماع يف وال السياسة يف له مذهب فال الغربيني، عند
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سلمت التي الدولة «هي إنها بقوله: اإلسالمية الدولة كلمة وفرس اإلسالم، عقائد حسب
وإن الطفيليني، بقاء يحتمل وال بعمله إنسان كل يجزى حيث الداخلية؛ املنازعات من
االستغالل رضوب من رضب كل تبطل أن اإلسالمية الحكومة عىل األول الواجب من

والتسخري.»
يخالف يشء إىل دعوة كأنها أحيانًا تبدو كانت خان لياقت دعوة ولكن املؤلف: قال
يسعى أنه املذهب هذا وخالصة لإلسالم، املعتاد الفهم يخالف كما لالشرتاكية املعتاد الفهم
رأي يف الصعب ومن الفقراء، لعامة والتعليم والعالج واملأوى والكساء القوت توفري إىل
غري أو مبارش غرض املسعى هذا أن يزعم ال االقتصادية النظم من نظاًما نذكر أن املؤلف

املقصودة. أغراضه من مبارش
فريضة عىل يقوم االشرتاكي للنظام اإلسالمي السند إن فيقول: املؤلف ويميض
الدولة واعتبار امللكية، وحماية الربا وتحريم املواريث وأحكام الصدقات وواجب الزكاة،
فريضة اإلسالم صدر يف ذلك ومن رعاياها، لجميع املعيشة أسباب توفري عن مسئولة

املستحقني. لبعض يفرضها الخطاب بن عمر الخليفة كان التي األرزاق
يكون أن يعدو ال إسالمية اشرتاكية خان لياقت سماه ما إن قائًال: املؤلف وعقب
الغامضة الفكرة هذه وإن … «هللا» ثم االجتماعي الضمان ثم املال رأس نظام من مزيًجا
محسوسة رضورة وهي الحكومية»، الرأسمالية «رضورة من يؤيدها ركن إىل استندت قد
اإلصالح إىل الداعون يغفل ولم باكستان، يف الحال هي كما البالد يف الصناعة تتأخر حيث
ولكنهم التطبيق، عند اإلدارية» «اإلجراءات من يستتبعه عما القواعد هذه عىل االجتماعي
كفرض سابق مبدأ تقرير تستدعي وال الطريق يف تعالج صعوبة إىل نظرتهم إليها نظروا

إليها. وما املصارف إلغاء أو االستيالء أو الجربي االدخار
باكستان أبناء بني الوسطى الطبقة فقراء من طائفة إىل الكتاب ختام املؤلفيف وأشار
يستطاع ال اتجاه وهو الدينية، الصبغة عن منعزلة باكستانية» «وطنية إقامة إىل تميل
تقدم عىل األمر، آخر البالد، يف الديمقراطي التطور ويتوقف اآلن، منذ نتائجه عىل الحكم
اإلسالمي النظام يصبح وبذلك واحدة، عىلخطوة مًعا التعليم وانتشار االقتصادي اإلصالح

السياسية. عوامله يف مستقالٍّ مصدًرا بذاته
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الرحالت هذه كتابة أصبحت الرشق، إىل بالرحلة الغربيني اهتمام بدء من قرون خمسة بعد
وأغراضهم كتَّابها حسب عىل مختلفٍة، طرائَق ذا منها مذهب كل وأصبح متفرقًة، مذاهَب

كتابتها. عىل قدرتهم أو منها،
وأولهم الكتاب، هؤالء من وكثري املذاهب هذه من بكثري الصفحات هذه عىل التقينا وقد
والخوارق األعاجيب برواية قراءهم يجتذبون الذين اإلغراب مذاهب أصحاب وأسبقهم
من بديًال لها يدهشون صورة القراء أولئك بإعطاء مطالبون أنهم ويحسبون املجهولة،

واالختالق. املبالغة إىل عمدوا ولو بالدهم، يف يألفونها صورة كل
الرشقية البالد يف يلقونها صورة كل تشويه عىل أناسمطبوعون الرحالني هؤالء ومن
نكر وال تشويه ال وهي منكرة مشوهة لهم تبدو وقد التخصيص، عىل اإلسالمية والبالد
سيئات إىل فيحيلونها أنفسهم وبني بينهم بالحسنات االعرتاف يكرهون ولكنهم فيها،
يقصدون ولكنهم بالحسنة يعرتفون وقد الدخلة، وسوء الظن سوء من عندهم ما توافق
وهم االستغالل، أو التبشري لخدمة وأوفق قرائهم هوى إىل أقرب أنه العتقادهم تشويهها؛

لحسابه. يعملون
الدقة يتحرون ألنهم والوصف؛ النقل يف يصدقون الدجالني هؤالء بعض رأينا ولقد
وأوطانهم؛ قرائهم عىل وأجدى لهم أنفُع الدقة هذه أن ويعلمون والتاريخية، الجغرافية
التي املنفعة سبل عن لهم تفويتًا جليته عىل الواقع فهم عن األوطان هذه تضليل كان إذ

تضليل. بغري الحقيقة يواجهون من يسلكها
يصدرون من منهم يكون أن والوصف النقل يصدقون ممن الرحالني بني يندر وال
األمر والة عىل ناقمون أنهم فيهم ويبعثها الرشقية، البالد نحو تعطفهم حسنة عاطفة عن
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الرشق حسنات عىل إخوانهم اطالع أن معتقدون فيها، الدين رؤساء سلطان عىل ثائرون
وأوزارها. عيوبها عن بالدهم يف املسئولني سيئات عىل االطالع وسائل من أخرى وسيلة

الذين العلميني الباحثني جماعة األخري الزمن يف وهؤالء أولئك إىل أضيف وربما
واالستطالع، السياحة طالب من الكثريين أمام مفتوح الرشق إىل الطريق أن يعلمون
الناس يتناقلها التي األمور يف والتزيد الخلط من «العلمية» سمعتهم عىل ويحذرون
إىل يهتدي أن التحقيق قاصد عىل يصعب وال واإلذاعة، الربق أحاديث مع أنباؤها وتتواتر

فيها. الصواب وجه
يف الرحالني جماعات عىل تغلب قد العلميني الباحثني هؤالء مذهب أن نحسب وكنا
بالجديد غرائبهم عن قراؤهم واستغنى اإلغراب، مذاهب املغربني عىل فضاقت األخري الزمن
ومباينة الدهشة له تكفل لم وإن والطرافة الجدة لقارئها تكفل التي البالد أخبار من

املباينِة. كلَّ املألوف
وأنها بعد، تنقطع لم اإلغراب طريقة أن األخرية الرحالت متابعة من الظاهر ولكن
يف اثنتني من حال كل عىل وهي فيها، اختيارهم يملكون ال رضورة الكتاب بعض عند
من كان ولو الخيال تزويق الواقع عىل يضفي الذي الشعري املزاج رضورة األحايني: أكثر
ويطيب القارئ يشوق ما كتابة عن العجز ورضورة وسمعه، بِرصه ومآلِف وطِنه مشاهِد

مطروق. مألوف كل من الصحيح عرض يف مبالغة أو تحريف أو تهويل بغري له
له توافر املغربني هؤالء من واحًدا أيدينا بني الذي الكتاب صاحب يكون أن بد وال
يقبل ال غريب خرب بغري التشويق عن العجز وسبب الشعري، التزويق سبب السببان:
لريوي Incredible»؛ Africa التصديق تقبل ال «أفريقية كتابه عنوانه جعل ألنه التصديق؛
عىل وال قلمه عىل يلقيه وال وأبنائها، القارة عىل الذنب ويلقي القارئ، يصدقه ال ما فيه

القراء.
عن للكتابة ارتضاه ملا األسلوب هذا غري بأسلوب قراءه يجتذب أن استطاع لو ولعله
األوروبية، البالد معظم من األوروبيني معظم إىل أقرب وهي مراكش، يف املسلمني عقائد

ربوعها. بعض يف سياحهم من أكثر فيها وسياحهم
بالقياس عرصية طنجة «إن ولصحبه: له قال أنه طنجة يف الفرنسيني أحد عن روى
من أفرغ أكد لم فإنني … فاس ببلدة مثًال ولنرضب الداخلية، األقطار مدن بعض إىل
تتغري ولم الحقبة، تلك يف كانت كما عرشووصفها الرابع القرن خالل ظهر كتاب مطالعة
لعده السنة هذه تاريخ وعليه الكتاب طبع فلو كتابه، يف وصفها التي أهلها عادات اليوم

ساعة.» آخر تصانيف من القارئ
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الرجل ذلك سمعت إنني إنجليزية: فتاة يل قالت الغداء بعد القهوة تناول أثر «وعىل
ساقيها لرتينا ذيلها ورفعت … هذا إىل انظر … متمدنة عرصية إنها طنجة: عن يقول

عليهما. الرضبات أثر من مزرقتان مسودتان وهما
صور غري تكن ولم القصبة يف الصور بعض ألتقط كنت إنني تقول: الفتاة ومضت
يف النسوة فأخذ الطريق، عابري من أناس الحال بطبيعة وفيها والطرقات للبيوت عادية

«… باألقدام ورفًسا رضبًا فأوسعوني الصغار واألطفال الرجال وأقبل الصياح
أن يعتقدون فإنهم القديمة؛ الخرافة إنها …» الفتاة: حديث عىل معقبًا املؤلف قال
حني مصورتي يحطم أن أحدهم كاد وقد … أشباحهم مع أرواحهم تلتقط التصوير آلة
وإن فعلت قد أكن ولم صورته، التقطت أنني حسب ألنه مرة؛ ألول مراكش إىل جئت
عىل أجاريه أن إال يسعني فلم إليه، ردها عىل وأرص هناك، الصورة أن موقنًا هو كان
روًحا استخرجت ثم لها، معنى ال التي الكلمات بعض وأردد وأدمدم أزمزم وأخذت وهمه
العربية باللغة يلفظ وهو طريقه يف ومىض فتناولها إياها، وناولته الحقيبة من متخيلة

«… جدك قرب عىل يهلك خنزير املتواترة:
يف شائعة األشباح مع لألرواح املصورة التقاط خرافة «إن قائًال: الكاتب واسرتسل
التصوير، كراهة عوامل من آخر عامل يداخله املسلمني بالد يف األمر ولكن العالم، أرجاء
بتمثل الفن هذا يسمح وإنما اآلدمية، للخالئق صور املرشوع اإلسالمي الفن يف فليس
غري نفسه األعىل اإلله لكون اإلنسان؛ تمثيل يحرم القرآن ألن إال؛ ليس الهندسية الرسوم
فلم للفتاة ذلك ورشحت ظاهر! غري خلقه الذي وهللا يظهر أن لإلنسان ينبغي وال منظور،
رأس وعىل مكان، كل يف السلطان صور ترى إنها قائلة: وأجابتني التفسري، بهذا تقنع
السلطان إن قبل: من حدثنا الذي الفرنيس فقال … منها واحدة الفندق هذا يف البواب
سائر عىل ترسي التي األحكام عليه ترسي وال إله، نصف ألنه التحريم؛ هذا من مستثنى

«… املخلوقات
من املؤلف تحمي التي بالتعويذة ليس التصديق» تقبل ال التي «القارة عنوان إن
القرآن كالم هو فأين معه نشهده لم ما طنجة يف شهد وهبه رواه، فيما الكبري الشك
يسمع أن يطيق الذي املسلم هو وأين ظاهر؟! غري وهللا يظهر أن اإلنسان عىل يحرم الذي
برش — عليه هللا صلوات — نبيه أن الكتاب يف يتلو وهو باإلله تشبيهه أو حاكم بتأليه
أو مسلم يستطيع وكيف إليه؟! يوحى برش أنه إال وحواء آدم أبناء من غريه عن يميزه ال
يستكثر ال الظاهر التمثيل هذا ولكن عليه، مستكثر اإلنسان تمثيل أن يفهم أن مسلم غري

والجماد؟ الحيوان عىل
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وليست الكتاب، هذا صفحات عىل أفريقية هي التصديق تقبل ال التي أفريقية إن
الصفائح عىل أو الخرائط عىل مصورة تظهر أن قبل لألعني ظاهرة هللا خلقها كما أفريقية
عن رويت شتى أمثلة من واحد مثل غري هنا نقلناها التي القصة وليست الشمسية،
هذا سلك أنه للكاتب شفيًعا يكون وقد أقطارها، يف املعروفة البالد وسائر اإلسالمية البالد
للتهويل سلكه كما باألمس مراكش عظمة من يستغربه بما ولده عىل للتهويل املسلك؛

… اليوم فيها والعادات العقائد بغرائِب القراء عامة وعىل عليه
لم إن إنهم له: فيقول مستوحشون؟! هم هل املراكشيني: عن يسأل كان ابنه فإن

حني. قبل املدنية األوروبيني علموا الذين فهم التمدِن حقَّ متمدنني يكونوا
دماغها عن البلبال هذا فيدفع صاح! يا الغالم دماغ تبلبل ال زوجته: به وتصيح
بعد الغرب، حضارة عىل العرب فضل فيها يرشح وافية بصفحة ووليده وليدها ودماغ

والرومان. اليونان ربوع من الحضارة زوال
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بالقارة املعارصة اإلسالمية الحركات مقدمة يف جدية حركة عن واٍف بيان الكتاب هذا يف
اليوم. إىل ١٩٣٠ سنة منذ الجديد، العالم بالد من الشمالية

الطائفة إىل ينتمي لنكولن أريك يسمى السود األمريكيني من قس الكتاب ومؤلف
الفلسفة ويدرس ،Methodists امليثوديني أو املنهجيني باسم تعرف التي املسيحية
بمذاهب تتعلق التي للدراسات يتخصص ويكاد «أتالتنا»، كليات بإحدى االجتماعية

األمريكتني. القارتني يف السود
عناية عىل األمريكيني السود بني اإلسالمية الدعوة حركة وصف يف طريقته دلت وقد
العقائد بعض عدا فيما — فهو األخبار، مصادر عن والبحث الوقائع تحري يف بالصدق
يذكر لم — اإلسالم إىل ينتسب أحد بها يدين أن ونستبعد املسلمني السود إىل ينسبها التي
ما تصديَق القارئ يكلف أو عنده، التحقيق نية يف الريبة يثري التاريخية األخبار من خربًا

الحركة. تلك دخائل من التصديق يقبل ال
من كبرية حركة عن أخباره تحقيق عىل لنكولن أريك الدكتور حرص يف غرابة وال
وبني بينه الحميمة بالقرابة لشعوره يتنكر أن يستطيع ال ألنه بالده؛ يف قومه أبناء حركات
مسيحية طائفة إىل انتسابه كان وربما عقيدتهم، غري عقيدة عىل نشأ وإن عنهم، يكتب من
الغربي املجتمع عيوب وصف يف الصدق أسباب من آخر سببًا «امليثودية» كالطائفة
فإن األمريكيون؛ السود ومنهم العيوب تلك عىل الناقمون يشكوها التي الشكاية وتسويغ
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تلك إصالح إىل صارمة دعوة ألنها املايض؛ القرن يف وانترشت نشأت إنما امليثودية الطائفة
االجتماعية بالحياة السود طائفة تربمت أجلها من التي والتقاليد العادات وتبدل العيوب
من يشءٌ حقيقتها عىل العيوب تلك بيان يف يكون وقد األمريكية، القارة يف البيض بني
بمذهبهم قومه أبناء تبشري يف السود وزمالئه لنكولن أريك الدكتور إخفاق عن االعتذار
شعروا السود إن «توينبي»: الكبري املؤرخ بكالم قوله عىل ويستشهد يقول ألنه املسيحي؛
لم الدين وحدة أن وجدوا ثم املسيحية املذاهب من بمذهب دانوا حني الرجاء بخيبة
يف البيض وبني بينهم التفرقة ظلم من لحمايتهم وال عنهم املهانة لدفع شيئًا عنهم تُْغِن

االجتماعية. أو الشخصية وعالقاتهم معامالتهم
قومهم أبناء ضم يف السود املبرشين إخفاق عن آخر اعتذار السطور بني من ويرتاءى
الشذاذ قبول عن يرتفعون الكنائس رؤساء أن يالحظ الكتاب مؤلف فإن زمرتهم؛ إىل
أسفرت قد اإلسالمية الدعوة أن حني يف كنائسهم، أتباع بني الشبهات وذوي والوضعاء
وقد اإلسالمية، البيئة بأبناء امتزاجهم بعد املنبوذين هؤالء إصالح يف التام نجاحها عن
يمنون الذي اإلخفاق ذلك من وزمالئه لنكولن أريك للدكتور عذًرا النجاح هذا توكيد يكون
لدعوتهم يستجيبون بمن يرحبون الذين املسلمني الدعاة صنيع يصفوا أن حاولوا كلما به
اإلسالمية ملؤسيسالدعوة شهادته يف مواربة بغري املؤلف يقول كما أخرى نشأة وينشئونهم
أولئك باقتداِر إعجابَه املؤلف يخفي فال املؤمنني، أتباعهم هداية عىل خلفهم وملن األولني
وإن والورع العفة حياة عىل يستقيموا أن — وجيزة فرتة بعد — أتباعهم تعويد عىل الدعاة
املحرمات أنواع من الكسب وملتميس الشهوات ومقاريف السكر مدمني من ذلك قبل كانوا

واملوبقات.
تدبريه بحسن — عيل محمد فراج أو محمد» «فراج — الدعوة ملؤسس املؤلف ويشهد
عىل الحركة وصيانة التوجيه يف تجدي التي الخطة واتباع برنامجها وتنظيم الدعوة ألمر
أتباعه أن املنتظمة الخطة هذه آثار ومن مكانها، يف أخرى خطة تجديه ليست ما سوائها
الشمالية الواليات بني لهم أقاموا وأنهم يزيدون»، «وقد ألف مائة نحو سنوات بعد بلغوا
… واملحارضة االجتماع وأندية واملكاتب املدارس عدا للعبادة وزاوية مسجًدا سبعني نحو
االنتخابات، غمار يف بهم الخوض ويتجنب أتباعه عدد يخفي كان أنه تدبريه دالئل ومن
يف املقدور الوجه عىل أصواتهم الستخدام الوقت يحني أن إىل ذلك بمثل أتباعه ويويص

السياسيني. الخصوم من فريق عىل فريق ترجيح
قبله من يأتي الذي «الغيب» جو يالئم الغرابة من بجو الدعوة إمام املؤلف ويحيط
قبل أحد بحضوره يحفل ولم ١٩٣٠ سنة حوايل «ديرتويت» حرضإىل فقد الدعوات؛ رسل
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بعد إال األنظار إليه يلفت ولم واملنسوجات املالبس ببيع يحرتف كان ألنه شهور؛ بضعة
بحثوا األخبار ومستطلعو األمر والة إليه التفت فلما والصالة، للوعظ األول البيت افتتاحه
اضطراب من وبلغ يقني، إىل قط أمره من يهتدوا فلم منه أقبل الذي واملكان أصله عن
ويقول فلسطني، إىل ينميه وبعضهم مكة إىل ينميه بعضهم أن حقيقته حول الظنون
إىل النازيني رسل من إنه غريهم: ويقول الرتكية، للدولة التابعني األفريقيني من إنه أناس:
اليابانية، السياسة دعاة من أنه بعضهم زعم بل عليها، املتمردين رعاياها إلثارة أمريكا؛
وأثبت أقوى كان الحركة تنظيم أن ولوال الروسية! السياسة دعاة من أنه آخرون زعم كما
الدعاة أولئك من داعية إنه القائلني: شبهات فيه ْت َلَحقَّ الدعايات خدمة إىل تستمال أن من
إليه انتهى الذي املحقق الرأي ولكن والدين. القومية بستار األنظار عن مسترت الدوليني
مزج يف إليه تنسب مغاالة مع لدينه، العصبية شديد مسلم» «مبرش أنه عنه الباحثون
األبيض» «الرجل سلطان عىل األسود الرجل تغليب إىل العنرصية بالدعوة الدينية الدعوة

أذنابها. من يحسبه أن بعضهم حاول التي النازية للعنرصية خالًفا
من أغرَب احتجابُه كان حولها وما ديرتويت بمدينة الدعوة مقر عن احتجب وملا
السيد مريديه أكرب عنه أناب فإنه األقاويل؛ واضطراب الظنون إثارة إىل وأدعى ظهوره
عن وقيل الساعة! هذه إىل تلك غيبته من يرجع ولم األنظار عن انزوى ثم إيليا»، «محمد
أعدائه ملكائد ضحية ذهب إنه كثريون: وقال املوعودة! ساعته ينتظر إنه احتجابه: أسباب
عىل كان اغتياله وأن اغتيل أنه اإلقليم أبناء من فريق يستبعد ولم السياسيني، أو الدينيني
األبيض الرجل لعداوة السياسية حملته يجرد كان ألنه عليه؛ املنشقني أتباعه من ناس يد
أشفقوا أتباعه من فئة عليه وانشقت البالد، يف القائمة للدولة بالوالء أتباعه يويص وال
للسلطة بوالئهم وجهروا فخالفوه القانون؛ باسم الدولة لبطش كلها الحركة تعريض من
يعزى املنشقني هؤالء بعض وإىل والثقافية، الدينية برسالتهم احتفاظهم مع الدنيوية

مخالفيه. من وأناس شيعته من أناس قول عىل اغتياله
ما إال املقبول االحتمال باب يف يدخل الدعوة هذه إىل الكتاب مؤلف ينسبه ما وكل
ظهر وأنه املظلومني، خالئقه لينقذ تجسد إله أنه فيه اعتقدت قليلة شيعة عن يرويه
األبيض الرجل فساد من األرض يطهر أن أراد ألنه السود؛ من إنسان صورة عىل بالجسد

الفساد. ذلك ضحايا من السود أليدي ويسلمها
من طرًفا ويعرفون القرآن يقرءون أناس بني االعتقاد هذا يشيع أن نستبعد فنحن
يتبعه وما األبيض الرجل عىل الحملة يف الغلو نستبعد ال ولكننا السالم، عليه النبي سرية
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سلطانه؛ وإزالة فساده بإصالح يضطلع الذي األسود الرجل رسالة تقدير يف الغلو من
مناص له يكن ولم القومية، النخوة عىل عول قد «ديرتويت» بمدينة الدعوة مؤسس فإن
ألصحاب الخنوع تأبى التي الكرامة مقام إىل أتباعه بنفوس لالرتفاع عليها التعويل من
اإلقناع من قصاراه فليس املعلمني، املصلحني موقف منهم الوقوف إىل وتطمح السلطان،
هو بل واعتزازهم، سلطانهم مظاهر وبني بالدهم يف السادة بمشابهة سامعيه يقنع أن
قبل من كانوا حيث الوالية زمام ويملكوا السادة، أولئك فسد حيث ليصلحوا يناديهم

مسخرين. مملوكني
لم واألفريقيني، اآلسيويني قبل من عاملية أخرى دعوة «املحلية» الدعوة هذه ووافقت
يف األبيض الرجل دعوى عىل الثورة غري االستقالل حركات مع قيامها منذ شعار لها يكن
إمام ينس ولم اإلجمال، عىل البيضاء غري األمم أو والسمراء الصفراء األمم عىل السيادة حق
الشعوب بني التفرقة عىل وال األجناس من جنس كراهة عىل يقوم ال اإلسالم أن الدعوة
للبيض السود عداوة وإن الكراهية»، من تولدت «كراهية إنها يقول: كان ولكنه واأللوان،
بدعوة الزمن تقدم فإذا للسود، البيض عداوة وهو حوله، فيما عريق أصل من فرع
بها املؤمنني عىل عسريًا يكن لم املوقوتة أو «املحلية» البواعث هذه وراء ما إىل «ديرتويت»
النهج عىل بها ليستقيموا القومية؛ النخوة من استمدتها التي الغرية تلك لها يصونوا أن

اإللهية. الغرية أو «اإلسالمية» الغرية من القويم

ومنه واإلنصاف، الصدق عليه يغلب حديث األقليات عن املؤلف حديث أن القارئ ويرى
أو املتنرصين السود من قومية، أقلية بني دينية، أقلية وهم السود، املسلمني عن حديثه

الوثنيني.
أريك الدكتور األسود األمريكي القس — الكتاب هذا مؤلف أن إىل هذا مرد ولعل
قلة — نفسها هي — تعترب التي Methodist املنهجية الكنيسة أتباع من — لنكولن
وعىل التقاليد عىل الثورة كرسالة مجددة برسالة تقوم الغربية، الكنائس بني صغرية

واحد. وقت يف املستحدثة البدع
أحوالها، تصوير يف الصدق إىل املتداخلة األقليات بني هذا موضعه باملؤلف جنح وقد
— وعواطفه آرائه جملة يف — وهو جانبها، من الشكاية أسباب وبسط أزمانها، ورشح
أن يرى ألنه البيضاء؛ األمم بني الغالبة الكثرة بإزاء األقليات مواقف تسويغ إىل أقرب
مظاملها عىل والتمرد حقوقها عن للدفاع تتساند وال تدوم وال توجد ال مبدئها من األقلية
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من والتذمر بالخطر الشعور عىل واتفاق منكرة ومظالم مهدرة حقوق هناك تكن لم ما
الوحيدة الوسيلة ألنه مناصمنه؛ وال عنه غنى ال حيث التضامن إىل الحاجة تخلقه الضيم،

الفناء. واجتناب البقاء لحفظ
من أكثَر إىل ينتمي ألنه اختالفها؛ عىل األقليات بأحوال املؤلف هذا من أعلم وليس
البيض، زمالئهم بني السود القساوسة قلة عن فضًال والبيض، السود بني واحدة «أقلية»
أتباع من الدين رجال بني «املنهجية» الكنيسة مذهب عىل جميًعا القساوسة هؤالء وقلة

الكربى. الكنائس
موقف يف املسلمني السود أن األقليات أحوال بني الكثرية املقارنات من يدرك والقارئ
للحرج يعرضهم قد املوقف هذا وأن السواء، عىل والبيض السود األمريكيني مع خاص
ترتبط التي االجتماعية الوجهة من الوضع» «تصحيح أرادوا إذا أنفسهم وبني بينهم

العاملية. السياسة حولها ومن القومية، السياسة و«ظروف» القانون بأحكام
تزيد ال تقديٍر أكِرب عىل عدتهم ألن املتحدة؛ الواليات يف قلة — مثًال — فاليهود
إذا الوطنية األقليات بها تشعر التي بالحرية يشعرون ال ولكنهم ماليني، خمسة عىل
املشرتكة واملجامع األندية اجتناب إىل البيض املسيحيني وبني بينهم النفرة اضطرتهم
تجمعهم وفكرية دينية ثقافة أصحاب ألنهم العامة؛ الحياة يف امللحوظة املزاحمة ومواضع
وكثري االضطرارية، عزلتهم أو املختارة عزلتهم يف بها ويعتصمون إليها الحاجة عند مًعا
املصالح يف اختالط ألنه فيه؛ التفرقة تصعب اختالًطا األكثرية بأبناء يختلط من منهم

واألعمال.
إىل منه النفرة اضطرته إذا إليها يأوي ثقافية عصمة له فليست األسود األمريكي أما
ويدفعونه يعتزلونه الذين أولئك عىل العرصية ثقافته يف عالة ألنه األبيض؛ املجتمع اعتزال
التفكري من ومالذه بدينهم، أحيانًا ويدين منهم يتعلم فهو االعتزال، إىل منه الرغم عىل
قوام له وليس األمريكية، القارة غري يف بدائي مجتمع إىل به يعود االجتماعية اآلداب ومن

القارة. هذه بالد يف اجتماعي
األقلية حالة وال اليهودية األقلية حالة تشبه ال خاصة حالة األقليات بني تنشأ وهنا

املسلمني. السود حالة وهي الزنجية؛
البيئة من نفروا إذا به يعتصمون ثقافيٍّا مالذًا لهم يعرفون املسلمني السود هؤالء إن
ثقافة اإلسالمي املجتمع يف يجدون ألنهم البيئة؛ هذه منهم نفرت أو البيضاء االجتماعية
الالجئني إليواء املجتمع هذا عىل ويعتمدون الغالبة، األكثرية ثقافة عن تعوضهم روحية
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الكنائساملسيحية، ترفضهم كما يرفضهم وال املجتمع يتقبلهم الذين جلدتهم أبناء من إليه
املجتمع نفايات من به بالالجئني يضيق ال اإلسالمي املجتمع أن — سلف مما — تبني وقد
يشعروا أن يلبثون ال الالجئني هؤالء ألن والرذيلة؛ العار بوصمات املوصومني األمريكي
األمد بهم يطول فال اإلسالم، إىل سبقوهم ممن إخوانهم وبني بينهم الصادق بالتعاطف
من منهم األكثرون ويتوب األوىل، حياتهم يف وصمتهم التي السوء عادات عن يقلعوا أن

األوزار. ومقارفة واملعاقرة املقامرة رذائل
هذه يف موقفه يكون فماذا اإلسالمي بمجتمعه يعتصم أن األسود املسلم استطاع فإذا
نطاق؟ أوسع يف األمريكية الدولة أو األمريكية، األمة مجتمع األكرب: املجتمع من الحالة

القومية بنخوة السود يستنهض املتحدة الواليات يف اإلسالمية الدعوة زعيم كان لقد
البيض. األكثرية عن وعواطفهم بعقائدهم لالستقالل والعصبية

اعتزال بينها تعيش التي األمة فتعتزل الخطة هذه عىل اإلسالمية األقلية تميض فهل
إليه؟ تنتمي الذي للوطن «القانوني» الوالء وترفض األعداء

خصومهم منهم ومكنت السود، املسلمني زعماء من كثريًا أحرجت الخطة هذه إن
الوطنية، الخيانة بتهمة عليهم واستعانوا القانون، باسم فحاربوهم والسياسيني، الدينيني
ووظائف االنتخاب يف املساواة حقوق من لحرمانهم التهمة بهذه يتذرعوا أن وأوشكوا
االتهام جرائم من دينهم أبناء يحمون أناس املسلمني الزعماء هؤالء فنهضمن الحكومة،
السواء، عىل والسود للبيض مفتوحة دعوة اإلسالم إىل الدعوة ويعتربون الوطن، بخيانة
واعتبارها الجنسية «العصبية» استثارة عىل قرصها يف كبريًا منفًعا اآلن للدعوة يرون وال

االجتماع. آداب ويف الوطن ويف الدين يف البيض عىل ثورة
أصعَب أخرى غايٍة إىل النحو هذا عىل الوجهة بتغيري يتوسلون الكفاة الزعماء وهؤالء
دستور يف الرسمية الدينية املذاهب من مذهبًا باإلسالم االعرتاف وهي األوىل، من مراًما
أو السود من يشاء ملن الدينية، الحرية مطلب غري كبري مطلب وهو املتحدة، الواليات
عقيدته من يتحول أن أحًدا يمنع ما القوانني نصوص يف فليس باإلسالم، يدين أن البيض
بحكم األمر يتصل حني تبدأ «الواقعية» املشكلة ولكن اإلسالمية، العقيدة إىل املسيحية
الزواج مسائل وبخاصة القضاء، وإجراءات الحقوق فيه تتعارض القانون أحكام من

واملرياث.
للمطالبة املحكمة إىل زوجتني من زوجة فيها تلجأ قضية يف الحكم يكون فماذا
املسائل عىل فيها الخصوم يتنازع قضية يف الحكم يكون وماذا املرياث؟ يف بحصتها

األمريكية؟ أو األوروبية الدول قوانني عليها تنص ال التي الرشعية
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القضايا لهذه تكون أن يجوز الدولة مذاهب من رسميٍّا مذهبًا باإلسالم االعرتاف عند
زعماء إليها يتجه التي الوجهة هي وهذه املختلفوَن، إليها يحتكُم مستقلٍة نظٍر جهاُت
به يعرتف أن ينبغي األمريكي املواطن حقوق من ا حقٍّ ويعتربونها اإلسالمية، الدعوة

والقانون. الدستور
املسيحية املذاهب ويحرم الزوجات، تعدد يحرم األمريكي القانون أن يخفى وال
املورمون مذهب ومنها القديم، العهد نصوص عىل الزوجات تعدد إباحة يف اعتمدت التي
البالد محاكم إىل فيها االحتكام بطل إذا القضائية ناحيتها من تزول املشكلة ولكن …
يكن لم ولو فيها، يفصل الذي الحكم اختيار عىل أو بينهما حلها عىل الطرفان وتراىض

األمور. هذه يف بالنظر الدولة جانب من وظيفته يف مفوًضا الحكم هذا
الدعوة مقاومة يف رصيحة نية عن يكشف ال أنه الكتاب مؤلف من عهدنا وقد
تيرسها أو املقاومة هذه توجب التي املواقف بيان يف الرصاحِة كلَّ رصيٌح ولكنه اإلسالمية،

يريدها. ملن
عىل مقصورة حركة من اإلسالمية الدعوة تحويل أن السطور هذه بني من ويبدو
موضع هي األمريكيني، وغري األمريكيني والبيضمن للسود ذراعيها تفتح حركة إىل السود
الدعوة يعاون السود األمريكيني من اإلسالمي املبرش ألن التبشري؛ دوائر يف الكبري االهتمام
املسلمني قبل من جميًعا البالد أبناء إىل الدعوة هذه اتجهت كلما بالده يف اإلسالم إىل
كبريٌ، مدٌد غًدا يتبعها قد ناجحة طليعة أمريكا يف اليوم وهم واألفريقيني، اآلسيويني
البعوث يزاحم األسود األمريكي املسلم أن التبشري دوائر اهتمام إىل ذلك من وأدعى
الدول سلطان عن شعوبها استقالل بعد األفريقية القارة يف شديدة مزاحمًة التبشريية
النجاح من نصيبًا أوفر — غريهم قبل املبرشين تقدير يف — يكون أن وينتظر الغربية،
املسألة بهذه االهتمام يكون ما وأشد التبشريية، البعوث تلك يف السود إخوانهم من والقبول
صحيفة عىل نطلع نكاد فال عندهم بها تعنى التي الصحف نفتح فإننا األيام، هذه يف
رجال من املطارنة، بل األساقفة، كرايس إىل السود املبرشين «ترقية» أخبار من تخلو منها
ديار من إليها الراحلني أو األفريقية بالديار املقيمني والربوتستنتية الكاثوليكية الكنيستني
فيها يكثر التي البالد يف يوم كلَّ واملطارنة األساقفة هؤالء عدد ويزداد الجديد، العالم

املسلمون.
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أو األوروبية املطابع من يصدر حديث كتاب كل يف — تزال ال — بارزة حصة لإلسالم
وتنوعت الزمن عىل الكتب هذه موضوعات تنوعت وقد األفريقية، القارة عن األمريكية

اإلسالمية. املسائل يف البحث وجهة معها
كانت العرش السنوات نحو قبل القارة بهذه العناية ابتداء منذ األوىل الفرتة ففي
عن العامة املعلومات وجمع اإلحصاء، إىل متجهة — أكثرها أو — كلها املوضوعات
الجغرافية الظواهر وتسجيل املواقع، وتقسيمات الثروة، وينابيع الرزق، وموارد السكان،
من املسيطرون منها يستفيد التي الناحية يف يفكرون املؤلفون كان وكأنما واالستعمارية،
واالستغالل السيطرة ووسائل الحكم أزمة تملكون أو البالد حكومات يديرون وهم الخارج

فيها.
األفريقينيبنيحاكمني إرادة أصبحت الوطني االستقالل فكرة األذهان تقررتيف فلما
تبًعا األجنبي إرادة وأصبحت املؤلفني، أنظار إليها تتجه التي الناحية هي ومحكومني
وتركيز املستقلة الحكومات قيام بعد عليها والتعليق املعلومات تحصيل يف الوطنية لإلرادة
ترجع ثم أوًال، البالد أبناء إىل ترجع التي واالجتماعية النفسية العوامل عىل فيها السلطان

األجنبية. السياسات أصحاب من بها واالنتفاع فهمها يحسن ملن ذلك بعد
البحث وجهات من وجهتني عن التأليف موضوعات يف التنويع هذا أسفر وقد

وهما: اإلسالمية؛ للمسائل املخصص
األفريقية. األمم استقالل بعد الحكم نظم إقامة يف املنتظر اإلسالم دور أوًال:



اإلسالم عن يقال ما

حركات من حركة باعتباره األفريقيني بني وحديثًا قديًما اإلسالم انتشار معنى ثانيًا:
الحضارة حركات بني الحركة هذه مصري استطالع إىل ذلك من واالستطراد التاريخ،

العرصية. الحضارات أو
العقائد فرص عىل اإلسالم فرص ترجيح إىل املؤلفون يميل هام بحث من أكثَر ويف
لألنظمة املوافق السند واتخاذ الحكم دفة توجيه يف — اجتماعية أو كانت دينية — األخرى
أو املسلمني تقاليد عىل األمر توقف حيثما األفريقيون يختارها التي الدستورية أو اإلدارية

هناك. يفهمونها كما اإلسالم قواعد
عىل صفحاتهما تزيد مجلدين يف ضخم كتاب وهو — االستوائية أفريقية كتاب ففي
بجامعة الجغرافية قسم رئيس Kimble كمبل جورج األستاذ يقول — صفحة وألف مائة
مالئمة والجد، النفاذ عىل القائمة الغربية األنظمة تكون أن فيه املشكوك من «إنه أنديانا:
املعركة يف والفوز للرسيع، ال للماكر السبق يكون أن فيها يغلب بيئة يف الثقافة ملطالب
كل ألن والرشوة؛ الفساد لكلمة معنى ال حيث الخلق؛ يف للقوي ال العمل يف للخفيف
النظم بني املطابقة جدوى يف العموم عىل الشك ويسود تُؤخذ، فائدة تتبعها تُعطى خدمة
والرشقية؛ الغربية الكتلتني: بني الحيدة فكرة من مكان يخلو وال الغربية، والنظم املحلية
األمم بأخالق متعلقة كانت هي إذا نفسها تحكم أن يستحيل األمة أن يعتقدون إذ
بل الغربي، املنهاج عىل السري كرامة عىل هنا يقترصالنفور وال وعقائدها، ولغاتها األخرى
مع األفريقية، والظروف األفريقي للعقل أوفَق آخَر منهاٍج عن البحث وجوب إىل يتعداه
— األلوان فوارق عن وإغضائه اإلنساني، الضعف بمواطن لتسليمه — اإلسالم تفضيل
واالعرتاف املعقدة الكهنوتية من عليه تشتمل وما الدقة من إليه تدعو بما املسيحية عىل
بأنها والعلم الحاكمة الطبقات ووجود وجودها بني االرتباط عن فضًال الكثرية، بالفوارق
حتى يضيق ال الفضفاضالذي برسبالها ترسبلت كلما مألوفة صحيحة موضعها يف تكون
احتواها التي القيم ببعض التشبث ترصعىل هذا عىل وهي املصنع، يف الشغل كسوة يشبه
وسائر القضائية وإجراءاته املتبعة وشعائره العائلية بروابطه القديم االجتماعي النظام

أوجها.» إىل يرتفع أال نفسه األبيض الرجل ويكاد عليها، يُعىل ال التي فنونه
الصفحة يف يقرر ولكنه الثاني، املجلد من ٤٣٦ ال الصفحة يف ذلك املؤلف يقول
نقيض عىل إنه يقول: إذ فحواه؛ يف الكالم هذا ينقض كالًما نفسه املجلد من ٢٧٦ ال
األفريقية، الوطنية يف ضعيف أثر له كان اإلسالم «أن يشاهد املسيحية إىل بالنسبة الحالة
كما — اإلسالمية للحكومة املميز املثال ألن فيه؛ إيجاب ال سلبي الشديد ضعفه مع وهو

84



األفريقية القارَّة ُمْستَقبل يف اإلْسالم َدْوُر

الجماهري، والء إىل مستنًدا املطلق، الشخيص الحكم مثال هو إنما — كاربنرت جورج يقول
مالءمة وال العسكري، الحكم وسلطان والرهبة، الخوف وعىل الدين، قواعد عىل قائًما
تتطلبها التي الفنية الكفايات وتعدد املتشابك اإلداري النظام تركيب وبني املثال هذا بني
يرتفع للوطن والءً يخلق أن املثال هذا وسع يف ليس إذ العرصية؛ األمم يف املنوعة األعمال
املنتظرين الزعماء لنشأة املجال يهيئ أن وال املختلفة، واألفكار العقيدة منازعات فوق به

املوظفني.» من لألكفاء األمان وضمان

من أكثَر يف يقع «سرياليون» جزيرة شبه عن آخر ضخم كتاب يف البحث هذا ويرد
«إن متفرقاته: يف Cristophe Fyfe فايف كريستوفر مؤلفه ويقول صفحة، سبعمائة
االستقالل تهدم — اإلسالم تعاليم خالف عىل — املسيحية التبشريية البعوث تعاليم
هو Blyden باليدين يقرتحه الذي والحل املطبوع، ترصفه وتعطل األفريقي يف الذاتي
نصفي من أفريقيني إىل التعليم وظائف فيها تسند الغربية بأفريقية خاصة جامعة إقامة
واالبتعاد سليقتهم عىل الطالب لتنشئة القارة؛ داخل من مسلمون أفريقيون ومعهم الكرة

الغربية.» املثل محاكاة عن بهم

حركة باعتباره األفريقية القارة يف اإلسالم انتشار معنى لتفسري تعرض التي البحوث أما
كتبه، سلسلة يف Batten باتني يرى منها: أمثلة فهذه العاملي، التاريخ يف األمم حركات من
— جميًعا أسبابه روجعت إذا — األفريقيني بني اإلسالم انتشار إىل أفريقية أواسط عن
حضارة العالم يف تكن لم ممتازة إنسانية حضارة النتشار عنها محيد ال نتيجة هو إنما
مالزًما كان األفريقية القارة إىل اإلسالم وصول وأن مغالبتها، عىل تقوى أو تضارعها
وقد اآلسيوية، القارة من البعيدة األقطار إىل وامتداده نفسها األوروبية القارة إىل لوصوله
يصل الذي املجهول والعالم املعمور العالم عىل لسيادته كافيًا سببًا حضارته امتياز كان
كل اقتبس أنه النزعة هذه مطاوعة عىل يعينه والسياحة، الرتحل عىل املطبوع العربي إليه
الكشف حب عليها وزاد والفلك الجغرافية علوم من القديمة واألمم اليونان من يقتبس ما
األوىل. اإلسالم ومعاهد مكة زيارة إىل الشوق رسيان مع املسلمني جميع إىل رسى الذي
الجراحة عمليات يجرون العرب أطباء كان السحر عىل يعولون األوروبيون كان «وبينما
يستفيد مما عندهم العالج طرق تزال وال العقاقري، من بكثري االنتفاع ويحسنون الصعبة

األيام.» هذه إىل األمراض بعض عالج يف األطباء منه
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إقدام مع العالم، من محدودة بقعة يف حرصها إىل سبيل ال الحضارة هذه ومثل
هو إنما اإلسالم فانتشار واالرتياد، الرحلة يف ورغبته والخطر الجهد احتمال عىل العربي
«األممي» التوسع حركات من حركة وهو باالنتشار، جديرة حضارة انتشار حقيقته يف
ال ألنها الدنيا؛ تسود التي العقيدة وتشحذها املعرفة، تمهدها التي النشاط دواعي تبعثها

لفراقها. تكرتث وال تقتحَمها أن تبايل

حسنة خربة لهما كاتبان ألفه للقارة موجز تاريخ أفريقية عن املؤلفات أحدِث ومن
وجون أوليفر، روالند وهما: واملعارشة؛ السياحة طريق ومن الدراسة طريق من بالرشق
مجاهل إىل اإلسالمي التغلغل ودور اإلسالمي الفتح دور بني يفصالن وهما ،Fage فاج
دولته زوال بعد إال الصحراء وراء ما إىل طريقه يسلك لم اإلسالم فإن األفريقية؛ القارة
لم التي الصحراء لتجتاز تكن لم الشمال إىل األفريقية الشعوب ولكن املغرب، يف الكربى
بني الفرتة «وإن … العقيدة إيمان يعززها الحضارة من دفعة لوال ذلك قبل تجاوزها
تشتمل لم لإلسالم حضارة فيها ازدهرت التي الفرتة هي ميالدية و١٣٠٠ ٨٠٠ سنتي
وهي والسياسة، والعلم والفن الفكر ثمرات من عليه اشتملت ما مثل عىل أخرى حضارة
بدور الرببر شعوب قامت إذ األفريقية؛ القارة دول أهم من دول فيها نمت فرتة كذلك
جنوب إىل خلفها من وقامت القريبة، اآلسيوية والبالد الغربي العالم يف كبري تاريخي

إقامتها.» يف شأن هناك لإلسالم كان التي الدوِل أعظِم من ممالُك الصحراء
بعد — املؤلفني تقدير يف — األفريقية القارة داخل إىل االمتداد مرحلة ابتدأت وكأنما
اإلسالمية الدول انحالل أثر عىل أوروبة، وجنوب أفريقية شمال يف االستقرار مرحلة انتهاء

القارتني. كلتا يف القوية

ليسأل أفريقية» يف العرب «دور عن كتابه يف املايض مراحَل Bulin بولن جاك ويتخطى
القارة؛ توجيه يف تعمل أن يمكن التي القوى بني القريب املستقبل يف اإلسالم دور عن

اإلسالمية. غري الوطنية وقوة الدولية السياسة وقوة التبشري قوة وهي
الكنائس إن واإلنجليزية: العربية يعرف فرنسوي صحفي وهو — املؤلف ويقول
تحذره ما مع األول العدو منزلة تنزله ال ألنها مقاومته؛ يف تشتد وال اإلسالم تتغاىضعن
الذي الرصيح البيان عىل بيشء الفاتيكان صحيفة تعقب لم ولهذا الشيوعية، خطر من
أداة ألنها التبشريية؛ البعثات محاربة وجوب ١٩٦١ سنة مستهل يف األزهر شيخ فيه أعلن
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أن املسلمني غري األفريقيني الوطنيني مسلك من يلوح وال االستعمار، أدوات أخطر من
تتبعها قد التي السياسة يف عونًا منهم ستلقى بالدهم تستعمر كانت التي الغربية الدول
بهذه األفريقيني الوطنيني عالقات عن جديد بنبأ املستقبل يأِت لم فما اإلسالم، ملقاومة
حسابه له يحسب األفريقية القارة يف لإلسالم أو للعرب هام دور فهناك املتقابلة القوى

القريب. مستقبلها توجيه يف الكبري
تردد من املعلق بجوابه يخرج ولكنه املصري، عن املؤلف سؤال عىل معلق جواب وهذا
ألن املحتمل؛ اإلسالمي الدور إىل اإلشارَة تلك يشريَ حتى الوضوح بعض إىل واإلبهام الشك
استعد التي العدة بني قابلوا إذا النافع الجواب عن يحجمون الباحثني من األكرب الفريق
اليوم بها يستعد قد التي عدته وبني األفريقية القارة قلب يف لإليغال أمس اإلسالم بها
إذا اإليجاب إىل جوابًا القارئ من ينتظر أنه أكثرهم عىل يبدو وال التقدم، من واملزيد للثبات
األفريقية؟! القارة يف الجديدة لرسالتها كفؤ هي هل املسلمني: يف الكامنة القوة عن سألوا
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١

الرشق مكتبة ونرشته العربية، باللغة Naphtali Wieder فيدر نفتايل ألفه كتاب اسم هذا
باإلنجليزية: عنوانه وجعلت بأكسفورد، والغرب

Islamic Influences On the Jewish Worship.

سابقة واليهودية التأثري هذا يكون كيف السؤال: بهذا يغري الكتاب وعنوان
لإلسالم؟!

الدعوة تاريخ يف اليهودية تقدم ألن اإلغراء؛ لهذا أيًضا املسلم القارئ يتعرض وقد
الشعائر إىل يسبقه أو يليه، فيما بالتأثري أوىل التاريخ يف السابق أن الكثريين إىل يخيل

فيها. يتشابهان التي
وكادت الغرب يف راجت التي «اإلشاعة» تلك مصدر هو «العريض» الخاطر وهذا
من مفصحة نسخة اإلسالم إن بعضهم: فقال العلمية، املقرراِت ثبوَت عندهم تثبت أن
هذه من يربأ ولم واملسيحية! اليهودية من مشوهة نسخة بل فقالوا: آخرون وزاد اليهودية،
يعصم أن واجبه من كان والخلق، الثقافة يف «شويتزر» الدكتور طبقة يف رجل العجلة
إىل فيه البحث يستند وال البحث إىل يستند ال قول كل وإن الرائجة، اإلشاعة أمام عقله

الخرافات. أحاديث نقل لم إن اإلشاعات، أحاديث من حديث فهو الدليل
واإلسالم اليهودية بني املقارن «الباحث» يستقصيه أن الواجب من كان الذي والبحث
بعيًدا لديه والوقوف وحده التاريخي الرقم دراسة عىل ال واألمة املوضوع دراسة عىل إنما

أهله. ومن موضوعه من
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ثم واألخبار، العقائد من نقلوه فيما اليهود أصالة تناول إذا إال البحث هذا يتم وال
يقنع ولم الدين جوهر وتناول نواحيه، من واحدة ناحية يف يتناوله ولم عامة السبق تناول

العناوين. بأسماء منه
لم ألنهم األخبار؛ من ونقلوه العقائد من به تدينوا فيما باألصالء ليسوا واليهود
الباب مفتوح كان ما وكل بابل، يف عبوديتهم عهد قبل واألخبار العقائد هذه أكثر يعرفوا
الدجلة جزيرة الجزيرتني: لعرب أيًضا الباب مفتوح كان فقد النهرين بني فيما لليهود

العربية. الجزيرة أرجاء من يليها وما والفرات
أنبياءهم أن أنفسهم اليهود كتب من ثبت بل لليهود، يثبت لم عامة النبوة إىل والسبق
… ويثرون وأيوب وبلعام صادق» «ملكي من العبادة وشعائر الدين علم تلقوا األول
التبليغ علم السالم عليه موىس علم الذي هو — القديم العهد يف جاء كما — ويثرون
أخبار من العرب تاريخ ويف … القربان لصالة قومه وأمَّ ه أمَّ الذي وهو الرشيعة، وإقامة
وكلمة السالم، عليهم الكفل وذو وهود صالح ومنهم اليهود، تاريخ يف ليس ما األنبياء
يسمون كانوا وإنما أرضكنعان، دخولهم قبل اليهود عند معروفة تكن لم نفسها «النبي»

القديم. العهد رواية عىل الرب ورجل بالرائي النبي
الديانة توحيها التي الفكرة بني املقارنة عىل فيها فاملعول الدين جوهر يف املقارنة أما

التكليف. وعقيدة النبوة وعقيدة اإلله عقيدة وهي الجوهرية: العقائد يف
بني مقارنة باإليجاز هي واليهودية اإلسالمية الديانتني يف العقائد هذه بني واملقارنة
نبي وبني والخوارق التنجيم نبي بني ومقارنة العاملني، رب الصمد الواحد واإلله «يهوا»
وبني واالختصاصبالحظوة املحاباة سنة عىل الحساب بني ومقارنة املبني، والبالغ الهداية

أراد. وبما كسب بما اإلنسان واستقالل والنية العمل حساب
والرشد التنزيه من سماء إىل العقائد هذه رفع دينًا اإلنساني النوع يعرف ولم

اإلسالم. إليها ارتفع التي العليا السماء تلك فوق والصدق
لليهودية فليس اإلنصاف نظرَة التاريخي السبق إىل ينظر أن عقله الباحث كلف فإذا
إىل نظرنا كلما اليهود، عىل للمسلمني ذلك خالف عىل السبق يكون وقد اإلسالم، عىل سبق

الحديث. الزمن يف أو القديم الزمن يف الدين أهل
من تعلموا اليهود أن فيه شك ال الذي الثبوت فثبت األساس هذا عىل البحث بدأ ولقد
تلك غري شيئًا اليهود من يأخذوا لم املسلمني وأن وحكمتهم، وأدبهم لغتهم يف املسلمني
أخريًا — يفلحوا أن كادوا أو — املصلحون وأفلح الجهالء تناقلها التي «اإلرسائيليات»
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الدعوة شعائر من نظائرها يف اإلسالمية الجادة إىل بها والرجوع منها العقول تطهري يف
املحمدية.

الذي القرن وهو العارشللميالد، القرن قبل بالغة أو نحٍو قواعُد العربية للغة تكن فلم
العربية للقواعد كتاب أول ووضع بمرص، العرب ثقافة جاءون» سعديا «الرباني فيه تعلم
بالعربية كتابه فألف البابيل» تميم بن آودنيم «الرباني وتاله فيها، الفصاحة وقواعد

وأمثالها. بشواهدها مفرسة بالعربية، مقرونة
باألندلس العرب من الفن هذا اليهود فتعلم للعروض، فن العربية اللغة يف يكن ولم

العربية. األوزان عىل لغتنا ويف لغتهم يف ونظموا ومرص،
من أول — املغرب يف املسلمني فالسفة تلميذ — ميُمون بن موىس فيلسوفهم وكان
التعود عن التوراة تنهى التي األمم من املسلمني واستثنى «التوحيد»، حكمة يف عندهم كتب

آخر. إلًها به يرشكون وال األحد اإلله يعبدون مؤمنون ألنهم بعاداتهم؛
اتصالهم قبل اليهود عبادات بني فيقابل أخرى، خطوة بالبحث يتقدم اليوم وكتاب
باملسلمني القدوة أن املؤلف فيثبت أجيال، ببضعة االتصال هذا بعد وعباداتهم باملسلمني،
أخرى سننًا وعلمتهم األوىل، عباداتهم من هجروها التي السنن إحياء إىل باليهود عادت
الصالة ونظام والغسل الوضوء كشعائر العبادة؛ صميم يف شعائر ومنها يعلموها، لم

الصلوات. من وغريها الجامعة
اليدين، غسل من أكثر للوضوء ذكر فيها يرد لم التي التلمود نصوص املؤلف وينقل
لرتغيب القصيد؛ بنظم تبعوهم الذين الشعراء ووصايا املتأخرين األئمة وصايا ينقل ثم
بعض يف قال الذي لونزان» دي «مناحيم وأشهرهم املستحبة، النظافة هذه يف الشعب
والليديون والليبيون العرُب يكِن وال الجسدية، الليل ووقائع رجساملتاع من «تطهر شعره:
وعشية، وظهًرا الفجر ويف باملاء ورءوسهم وأرجلهم أيديهم يغسلون وهم طهارًة منك أكثَر

الثلج.» ويسقط الربد يشتد حني ليًال وكذلك
املستحدثة البدع هذه عىل ثورتَهم اليهود الدين رجال من الرجعيون ثار وملا
الطائفة شيخ مشولم بن فنحاس الرئيس فقال املرة، هذه يف الشعب إىل الثورة رست
ينقض التي أقوالكم نحتمل ال نحن قائلني: األنحاء جميع من الناس «هب باإلسكندرية:
أُِثَرْت تقاليُد هناك أليست تشاءون، ما وتحرمون تشاءون ما تحلون ألنكم بعًضا؛ بعضها
يف يغتسل حتى الجنابة بحال وهو الصالة اإلرسائييل عىل تحرم تقدمونا ومن أسالفنا عن
الكنيسوتالوة ودخول الصالة تجيزون فكيف نفسه؟ وينظف البحر يف يتطهر أو الحمام
القضاء!» إىل أمرنا لنرفع ذاهبون فنحن كذلك الدين كان إذا … اغتسال؟ دون التوراة
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الطائفة، رئيس يتوالها التي امللية الشئون غري يف اإلسالمي القضاء هو هنا والقضاء
األمور. هذه يف الدين ورجال للشعب مرجًعا املسلمني الرشع قضاة اعتبار عىل يدل مما
كتب يف يرى ال إنه يقول: فكان الخالف هذا يف كثريًا ميمون بن موىس سئل وقد
يف ونشأ عاش حيث العادة؛ بحكم يغتسل ولكنه الجنابة، غسل يوجب ما األولني السلف

املسلمني. بالد
والخلقي االجتماعي الرقي أطوار بيان عن وألسنتهم بأقالمهم األحبار أقوال وتغنينا
املسلمني عند الجامعة الصالة بأدب االقتداء بعد وعاداتهم القوم عبادات إىل رسى الذي
ميمون بن موىس الفيلسوف الرباني عن ينقل العربي الكتاب فمؤلف واملرشق، املغرب يف
فقال: اإلرسائيلية املعابد يف الهمس صالة إلغاء إىل فيها دعا التي الوصية علة فصل أنه

الصالة، أثناء أمامه النظر إىل الشعب انرصاف هو النظام هذا إىل دعا الذي إن
تسبيحاته يتلو والكاهن الصف من يخرج أو جاره إىل منهم كل فيتحدث
الشعب رأى وإذا إليه، يستمع من هناك ليس إذ جدوى؛ غري عىل وتربيكاته
ويسلكون ويبصقون، أطرافالحديث، يتجاذبون املتعلمنيوغريهم األحداثمن
أن روعهم يف ويدخل مثلهم يفعل — فيها يشرتكون ال َمْن سلوَك الصالة أثناء

… يسمعونه وال الكاهن به يهمس ما عىل مقصورة الصالة

مرتفع بصوت الصالة إىل عاد إذا اإلمام «وإن آخر: موضع يف ميمون ابن ويقول
ويحول أمره، خاصة يف ويناجيه رفيقه مع ليثرثر يستدير؛ صالته من فرغ من كل نرى
اإلمام قاله ما أن ويظنون فعله، فيفعلون األحداث به ويتشبه ويبصق، الرشق عن وجهه
ويبطل واجبهم ينجزوا لم وهم األحداث جميع يخرج ثم ومن عليهم، أو عليه يعتمد ال
أبًدا، همس يف الجمهور يصيل ال الحق ويف … صالته اإلمام يرتل أجله من الذي الغرض
الصالة يعرف من وكل وخشوع، قدسية يف واحدة صالة اإلمام بعد الجميع يصيل بل
متجه كله والشعب اإلمام، مع جميعهم ويركعون يسمعون واألحداث همس، يف معه يصيل
الطويل، التكرار ويمتنع يرام، ما عىل األمر ويسري فريضة، منهم كل ينجز الهيكل إىل
صالتهم؛ يف ويثرثرون يبصقون اليهود أن األمم بني شاع وقد هللا، اسم تدنيس ويزول
أرى؛ كما األكثر، عىل الصحيح هو وهذا الصالة، يؤدون رأوهم أينما ذلك يشاهدون ألنهم

أسباب.» من ذكرت ملا
املسلمني، مرآة خالل الكنيسمن يف الحالة إىل نظر قد امليموني كان «وملا املؤلف: قال
هذه عىل للقضاء عمله ويعمل يويص نفسه رأى فقد الشعوب، تقوله مما يخىش وكان
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الجامعة صلواتهم يف قومه يسلك أن تقديره يف عليها للقضاء وسيلة خري وكانت الحالة.»
من املسجد أدب ورعاية والتطهر الوضوء فرائض يف بهم االقتداء بعد املسلمني، مسلك

الوجوه. جميع
الفرائض سائر عىل الكالم إىل املؤلف يستطرد والصالة الوضوء عىل الكالم ومن

الحسية. الشعائر باب يف تدخل ال التي الروحانية العقائد وعىل

٢

بطريقته متصوف عابد كلُّ فيها يستقل فردية آداب األعم األغلب يف الصوفية فاآلداب
وتفسريات العبادة نوافل من يؤثره بما فيها كاستقالله الدنيوي أو الديني السلوك يف
وجدت فإذا االجتهاد، ألهل بالرأي االجتهاد فيها يجوز التي واملعتقدات النصوص
ويشرتك واحد، روحي أب إىل تنتمي التي األخوة قبيل من توجد فإنما الصوفية الجماعات
عىل وهو وتفسريه: تفكريه ومنهج بمسلكه واالقتداء الشيخ اتباع يف جميًعا التابعون فيها
من فيه يعهد ولم تابعة، طائفة أو متبوع فرد به يستقبل اختصاص منهج حاالته جميع
الناسشيوَع جميع بني يشيع عموم منهج يكون أن بعد، من فيه يعهد أن ننتظر وال قبل،

بالعبادة. واالستقالل بالرأي لالجتهاد فيها محلَّ ال التي والفرائض بالعقائد اإليمان
أخرى، ديانة أتباع إىل ديانة أتباع من التصوف رسيان عن يبحث أن املؤرخ أراد فإذا
علم سرية يف نحلة إىل نحلة من املنتقلة الصوفية يتعرف أن البحث هذا يف سبيله فإنما
املجتهدين، أبنائها بني الفكر أئمة من واحد مفكر أقوال أو البارزين أعالمها من واحد
ملته أبناء من أحد إليه يسبقه لم منهًجا النسك يف ينهج الذي الديني املفكر كان وربما
عىل التغلب ألن سابقة؛ غري من لنفسه املنهج ذلك يبتدع ممن بالرأي استقالًال أعظم
وال فيه مقاومة ال رأي ابتداع من االستقالل إىل أحوُج القومي والتحيز املذهبية العصبية

منكريه. أو معارضيه عىل التغلب إىل به حاجة
التصوف أثر يتتبع أن — اليهودية يف اإلسالم تأثري عن — الكتاب هذا مؤلف أراد وقد
لم الذين الصوفيني األئمة سري من متقدمة سرية لذلك فاختار اليهودية، يف اإلسالمي
وأُِثَرْت اإلسالمية، بالثقافة صلة لهم عرفت والذين عقيدتهم، أبناء بني منهجهم إىل يسبقوا
كتابه املؤلف بدأ وقد العربية. اللغة يف سابقة لها تكن ولم العربية عن منقولة أقوال عنهم
لخص ثم ميمون، بن موىس الحكيم اليهودي اإلمام إليها دعا التي اإلسالمية اآلداب ببيان
السجود وهي الجامعة، الصالة ويف الوضوء يف بعده من إبراهيم ابنه قررها التي الشعائر
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إىل «البدنية» الشعائر من وانتقل اليدين، وبسط واالصطفاف القبلة واستقبال والركوع
مدرسة نتاج الرشقي النسك «أن فيها بحثه خالصة فكانت الروحية، الصوفية الشعائر
اإلسالمية البيئة من مستمدة وجذوره الحسيد، إبراهيم الحرب وزميله امليموني إبراهيم

املسلمني.» باملتصوفة ومتأثرة
إلبراهيم العابدين» «كفاية كتاب إن فقال: الحسيد؟ إبراهيم الحرب هو من وتساءل:
سريته، الغموض يكتنف الذي الناسك ذلك عن نعرفها التي األخبار مصدر هو امليموني
كثري التعريف هذا يف النظر يلفت ومما هللا. سبيل يف أخوه إنه امليموني: عنه يقول والذي
العاملني، برب هللا وتسمية هللا، سبيل يف األخوة وهي: املسلمني؛ عن نقلت التي العبارات من
املتصوفة تعريف يف الغزايل باإلمام واالقتداء واملقامات، بالحاالت الصوفية املسالك وتسمية
وإشارة هللا، طريق يف يسريون الذين هم بأنهم الضالل» من «املنقذ كتابه يف عرفهم كما
هللا كرم الربيع أبي بن الحسيد إبراهيم وحربنا «سيدنا يقول: حيث الحسيد إىل امليموني

املسلمني. أقوال من اليهودي الحكيم اقتبسها التي الصيغ من ذلك وأشباه وجهه.»
اإلرسائيليني الطريق أبناء من أناًسا أن منه يؤخذ كالم الحق اإلمام وصف ويتخلل
بني يفرق الكاتب ألن بالفقراء؛ ويتسمون الصوامع عىل ويعكفون الصوف يلبسون كانوا
وال الصوف بلبس يكون ال التصوف إن فيقول: األدعياء املتصوفني وبني الحق املتصوف

هللا. إىل وإخبات وزهد طهارة ولكنه الفقراء، أزياء باتخاذ وال الصوامع بمالزمة
التأثري يتضح الختام «يف قوله: إىل التعريفات هذه تلخيص من املؤلف وينتهي
بها يتميز عالمة الدموع غزارة فإن التعبدي؛ بالبكاء امليموني تنويه يف أيًضا الصويف
قال كما البكاء وإن بالبكائني، اإلسالم يف األوائل الزهاد سمي وقد العظيم، الصويف
قيل كما حسنًا قبوًال املصيل صالة تلقى وبفضله للصالة، التهيؤ يف غاية هو امليموني

دموعك».» رأيت قد صالتك، سمعت «قد لحزقيال:
— «األجنبي» التجديد هذا عىل الجمود شيعة أثارتها التي الصاخبة الثورة ولوال
بالقدوة اليهود انتفاع عىل بها يُستدل التي التاريخية الشواهد لتعذرت — وصفوه كما
العبادة وشعائر الدين آداب عىل حكماؤهم أدخله القبيل هذا من إصالح كل يف اإلسالمية
سنة عىل اإلصالح بهذا أخذت اليهودية األمة إن يقال: أن املمكن من ولكان القوم، عند
الوصايا ببعض — التلمود رواية ويف القديم العهد رواية يف — جاءوا ممن األولني األنبياء
ولم حينه، يف القوم بني بسالم يمِض لم اإلصالح هذا ولكن اإلسالمية، الديانة أحيتها التي
الدخيلة للبدع مقابَلتَهم الشديد باإلنكار قابلوه أن قادتهم من أناس ومعهم أكثرهم يلبث
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األمم بعادات التعود عن نهاهم الذي اإلله أمر وتخالف السنن، وتبدِّل العقيدة، تفسد التي
التوراة. يف جاء كما

التي البدع وإنكار األمم بعادات التعود تحريم عىل يوافقونهم منهم املصلحون وكان
املسلمني عادات إن يقولون: ولكنهم الدين، جوهر عىل األخرى للشعوب املقلدون يدخلها
الرشيعة تلك خالفوا الذين هم إرسائيل بني وإن لبابها، يف املوسوية الرشيعة عادات هي
أنبيائها سنن إىل اإلرسائيلية األمة إعادة عن التوراة تنهى أن يعقل وال وهجروها، املوسوية
ويقول التوراة، أمة تتبعه لم ما اإلله أوامر من تتبع أخرى أمم يف السنن هذه ظهور ملجرد
القرائني؛ أو األمم محاكاة ادعاء البتة يرفض حربنا «إن امليموني: الحكيم عن نقًال املؤلف
… النفي أثناء اليهودية من اختفت التي القديمة اإلرسائيلية العادات لتحريم وجه ال ألنه
عن التخيل إىل سنضطر فإننا األخرى، األمم بها دانت التي األمور نحرم أن شئنا وإذا
ادعى وإذا … اإلسالم أركان من أصبحتا اللتني والزكاة كالصالة التوراة؛ وصايا من كثري
أورشليم جهة يستقبلون أيًضا النصارى بأن عليه رددنا املنع يوجب ما هذا يف أن أحدهم
— وهو … صالتنا يف القدس جهة استقبال علينا يحرم هذا أجل من فليس صالتهم، يف
النصارى، أقطار يف املقيمني األحبار من معارضيه إىل الرد هذا يوجه — امليمون الحرب أي
يف ولكن يجوز، ال خطاهم اتباع فإن القرائني؛ بمحاكمات يختص فيما الحكم نفسه وهو

إرسائيل.» رشيعة يف وجذورها أصولها لها التي األمور يف ال الحديثة البدع
له كان بل اإلصالح، هذا بمعارضة املسيحية األقطار يف املقيمون األحبار ينفرد ولم
النايسبدمشق، آل النايسمن هوديا ومنهم املرشق، أحبار كبار بني متشددون معارضون
فماذا األباطيل، هذه أخىش «لست قال: حيث عليه؛ يرد امليموني كان الذي الحرب وهو
يف ُجرت هل هللا؟ غري أحد سلطان من الجمهور إخافة يف أفرطت هل عني؟ يقال أن يمكن
أن يستطيعون ال إنهم باطًال؟ أقسمت هل الربح؟ ابتغيت هل الرشوة؟ قبلت هل الحكم؟
اسمه تبارك إرسائيل رب عبادة عىل مثابر أنني إال اللهم التهم، هذه من بيشء يقرفوني
أخفيه.» وال عني، يتحدثون هذا وبمثل والسجود، الركوع أطيل وإنني وروحي، قلبي بكل
باملرشق اليهودية الطوائف بني شاعت أن تلبث لم امليموني الحكيم دعوة أن عىل
فلسطني، أرض وهو األول نبتها يف اليهودية أحبار من أناس لها استجاب حتى واملغرب
تغيري سنة عىل يجري أنه لذلك تأويله كان فإنما املوروثة تقاليده عىل حافظ ومن
استمروا قد أنفسهم فلسطني نساك كان «إذا إنه املؤلف: ويقول الجسم، وإبقاء الروح
إبراهيم الحربَ أكربوا الذين فرنسا أحبار فإن التقليدي؛ الوجه إكفاء بصورة يستمسكون
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سطور بضعة من نفهمه ما وهو نظامه، اتبعوا قد عكا مدينة يف املقيمون وهم — امليموني
هللا، حفظهم عكا يف اليوم املقيمني أن فيها جاء الجنيزة كتاب صفحات إحدى يف لنا بقيت
يركعون هؤالء — صمويل والحرب يهودا، والحرب ستاتيا، الحرب ابن يوسف الحرب وهم

األرض…» عىل وجباههم ركبهم عىل بل جانبًا، وليس وجوهم عىل ويسجدون

شعبة اإلسالم بأن القائلني خرافة تفنيد من أردناه ملا كفاية الكتاب هذا من أوردناه وفيما
وأحكامه. بشعائره لها مديٌن اإلسالم أن أو اليهودية، من

من استفادت كما وشعائره، آدابه من استفادت قد اإلسالم بعد اليهودية أن فالواقع
شعرها. وأوزان وعروضها اللغة نحو ويف األصول علم يف ثقافته

من اإلسالم مصادر هي عليها املتفق املسائل يف اليهودية فمصادر اإلسالم قبل وأما
قبل يعرفوها لم التي عقائدهم اليهود أخذ وعنها النهرين، بني سبقتهما التي الديانات

العراق. إىل منفاهم
التي اإللهية بالعقيدة االرتقاء يف لإلسالم فالفضل واإلسالم اليهودية اختلفت فإذا
ويف التنجيم، من رضبًا جعلوها التي النبوة عقيدة ويف قبيلة، مشيخة اليهود جعلها
وال سبب لغري الَجْهالء العصبية محاباة من رضبًا جعلوها التي اإلنسانية املسئولية

فضيلة.
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Van Nostrand نوسرتاند فان هيئة طبعته ،١٩٦٢ سنة أواخر مطبوعات من كتابحديث
العام وعنوانه اإلنجليزية، والبالد املتحدة الواليات يف بمطابعها السياسية العلوم لدراسة
تطور يف البحث وموضوعه العرشين»، القرن يف األوسط بالرشق والسياسة «الحكومات
التوسع، بعض مع األوسط الرشق اسم عليها يطلق التي اإلسالمية البالد يف الحكم نظام
رشابي ب. ه. ومؤلفه وإيران، العربية والجزيرة والعراق ولبنان وتركيا مرص وأشهرها
ما غري شيئًا عنه نعلم وال — «جورجتاون» بجامعة التاريخ علم لتدريس مساعد أستاذ —
بريوت، يف األمريكية بالجامعة تعلم أنه وخالصته لكتابه، النارشين بقلم تعريفه يف جاء
الدكتوراه شهادة منها نال ثم ،١٩٤٨ سنة منها وتخرج شيكاغو، بجامعة دراسته وأتم

سنوات. خمس بعد الفلسفة يف
عىل فيها يجري أنه اإلسالمية املوضوعات عن الكتابة يف طريقته من الظاهر أن عىل
الواحد املوضوع يزنون ال أنهم عليهم الغالبة وطريقتهم املسترشقني، من األكثرين نهج
وغري اإلسالم بغري يتعلق وفيما اإلسالمية وباألمم باإلسالم يتعلق فيما واحد بميزان
النظر يعممون وال اإلسالمية، املسائل إىل جانبية نظرة — أبًدا — ينظرون فهم املسلمني،
— وعندهم واألمريكية، األوروبية البالد يف نظائرها وإىل املسائل هذه إىل واحدة قاعدة عىل
فهم العاملية، املسائل من عداها ملا واملخالفة بالغرابة موسومة اإلسالم مسائل أن — دائًما
يتسع العلمي التعليل أن يحسبون وال األوىل، النظرة من ابتداءً الغريب الشذوذ يتطلبون
وقد والتحليل، الفهم قواعد من واحدة قاعدة عىل اإلسالميات وغري اإلسالميات لتفسري
وغري املسلمني الرشقيني من وتالميذهم قرائهم عقول إىل التأليف يف هذه طريقتهم ترسبت
من يبحثه وما اإلسالم شئون من يبحثه ما بني بالتفرقة البحث يبتدئ فكلهم املسلمني،
األخرى، والغربية الرشقية األمم شئون من الحديث التاريخ أو القديم التاريخ يف أمثالها
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حني نفسه املنظار ذلك يحمل وال نظرة، أول من «خاص» بمنظار اإلسالم يخص وكلهم
سواه. إىل بالنظر يتحول

إىل وحديثًا قديًما اإلسالمي الفكر تطور عن املؤلف كتبه فيما ذلك يظهر ما وأظهر
مستحيلني: أمرين بأحِد مطالبًا تقديراته يف اإلسالم يجعل فإنه العرشين؛ القرن أواسط
الحكومة، نظام يف تتبع دينية غري أحكام عىل األمر مبدأ من عقائده يف ينص أن أحدهما
البال عىل يخطر ما أغرب وذلك للعقيدة، مخالف ويشء وعقيدة دين، وغري دين إذن فهو
التعميم. عىل والدساتري الرشائع أنظمة من نظام كل إىل وبالنسبة خاصة الدين إىل بالنسبة
بنصوص مصحوبة قواعده بنصوص اإلسالمي الدين َل يَتَنَزَّ أن اآلخر واألمر
املصالح حسب عىل فيها الترصف عن املسلمني تغني التي وتطبيقاتها تعديالتها
يقول أن ثم من ويصح إليه، الحاجة أوان قبل والترصف التعديل فيحصل والرضورات،
للسنن مخالف وغري متحجر غري اإلسالم يف الحكومي الترشيع إن رأيه: عىل ومن املؤلف

!… الترشيعات من غريه يف املعهودة
أن غريه دون املعقول فإنما معقول، غري بل ممكن، غري أيًضا «الترصف» هذا ومثل
… ومناسباتها رشوطها حسب عىل تعديلها يف الرخصة وتوضع الدينية القواعد توضع
يف قط يحصل لم ما فذلك مًعا تعديالتها ونصوص قواعده بنصوص الدين يتنزل أن أما

موضوع. رشع يف وال ديني رشع
نجد لم القول يف دققنا إذا الرشيعة: بعنوان عرشة الحادية الصفحة يف املؤلف قال
نطاق يف يدخل والدولة بالحكومة يرتبط ما كل إذ للحكومة؛ مستقلة نظرية اإلسالم يف
محمد نبيه وبرسالة باهلل يدين الذي واملسلم والدنيويات، الدينيات بني فاصَل فال الديانة،
أو القرابة بحق ال فقط، الديانة إىل االنتماء بحق اإلسالمية الجماعة أعضاء من عضو
اإلسالمية، الدولة أو اإلسالمية، الجماعة تتسم السياسية الوجهة ومن العنرص… أو اللغة

هي: أربع؛ بسمات

الوحيد. دستورها النبي عىل تنزل كما والقرآن رأسها هللا أن (١)
غريه. رشًعا لها تجري أن للجماعة وليس الوحيد الرشع هي هللا كلمات وأن (٢)

كيفما تغيريها يمكن وال أبدية، وأحكامها وشكلها الحكومة دستور وظيفة أن (٣)
واملكان. الزمان اختلف

هللا. كلمات وتنفيذ الدين إقامة هي الحكومة من الغاية أن (٤)
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قانونًا ليست — اإللهية األوامر جملة وهي — الرشيعة أن هذا من «ويتضح قال:
للمسلم ترسم معصومة قضايا ولكنها الحديث، العرص يف القانون من املفهوم باملعنى

والبيت.» األرسة ويف واجتماعيٍّا وسياسيٍّا دينيٍّا كلها حياته يف سلوكه أحكام
نقلناه ولكننا اإلسالم، لحقيقة املؤلف تصوير نناقش أن املقام هذا يف يعنينا وليس
صوره من صورة كل يف الصحيح األساس عىل للقانون أو للدستور وهل لنسأل: بحرفة

جملتها؟ يف القاعدة هذه تخالف قاعدة
بجمع أمته يف به العمل بدأ قويم «وضعي» دستور إىل يوًما ببحثه املؤلف يصل وهل
ثابتٍة قواعَد عىل يقم لم دستور العالم دساتري يف وهل واحدة؟ دفعة وتعديالته تفصيالته

عليها؟ املتفرعة والقوانني املواد نصوص وضعها بعد تتغري مهما تتغري ال
يف ودستورها الربيطانية، األمة هي النيابي بالحكم عمًال الديمقراطية األمم أقدم إن
ومن اليوم، حتى بتفصيالتها تكتب لم التي املواد تغريت وإن التغيري تقبل ال قواعد أساسه
الرضيبة، وتقرير النيابة، ومبدأ املنزل، وحرمة االعتقاد، وحرية الفرد، حرية القواعد هذه
القوانني رسيان ومبدأ القوانني، وضع يف الربملانية السيادة ومبدأ الوزارية، املسئولية ومبدأ
والرضورات، الطوارئ عىلحسب تعليقها أو وقفها عىل املوافقة واشرتاط األوقات، جميع يف
دستور يف الغرابِة كل الغرابة تكون ثم فيه، غرابة وال كذلك الصالح الدستور يكون فهل

اإلسالم؟
أخبار من إنه فيه: يقال أن يصح عرصية دولة دستور عن خرب الساعة أيدينا وبني
وهي «إيطالية»، بتقويم يسمى تقويم يف ١٩٦٣ سنة رأس عىل مكتوب ألنه ساعة؛ آخر
الحكم وعرفت واألمراء، امللوك حكم وعرفت الديني، أو «الثيوقراطي» الحكم عرفت دولة
يسمى حزب أحزابه ومن الديمقراطي، الحكم نظام اليوم تعرف وهي الدكتاتوري،
التقويم من األوىل الصفحة يف جاء كما السيايس نظامها وخالصة املسيحي، بالحزب
الحرية احرتام مع واالجتماعي، االقتصادي التقدم أسس عىل قائم «أنه ١٩٦٣ لسنة
وتشجيع الحر، العالم عن الدفاع يف الكريمة واملشاركة العملة، واستقرار الديمقراطية

العالم.» أمم بني السلمي والتعايش األوروبية الوحدة إىل الدعوة
قوانني نصوص أو املكتوب الدستور نصوص من واحد نص املبادئ هذه مع وليس
الدولة يف أو الدولة، هذه يف الحكم بأسس التعريف هذا يف فماذا والعقوبات، املعاملة

اإلسالم؟ بدستور التعريف إىل نقله يتعذر الربيطانية،
قواعد إن املنوال: هذا عىل قلنا إذا اإلسالمية الحكومة نظام من حرًفا نغري ال إننا

الحكيم. القرآن آيات يف عليها منصوص كلها الحكم
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بالبيعة. الحكم يتوىل اإلمام إن
املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر أمة فيهم تكون أن املسلمني عىل يوجب اإلسالم إن

الحكيم. الذكر أحكام عن يُسألون الذين الذكر» «أهل ومنها
حكم يف هو ما أو األمة، وإجماع الذكر وأهل اإلمام بني موزعة الترشيعية السيادة إن

اإلجماع.
أو تنفيذُها يَُعلَُّق وال مكان، كل ويف زمن كل يف تنفذ اإلسالمية الرشيعة أحكام إن

الترشيع. لسيادة وفاًقا إال ُل يَُؤجَّ
مسئول. حر الفرد إن

تذكر لم التي األحكام وضع ويف الرشيعة تطبيق يف أساس األمة مصلحة إن
الكتاب. آيات يف وعوارضها بتفصيالتها

ثروة من ويقرر عمل، بغري الربح ويحرم الثروة، احتكار ينكر اإلسالمي املجتمع إن
واملحرومني. للعجزة حصة كلها األمة

والشبهات. الرضورات علل من واضحة لعلة إال أبًدا تعطل ال الجنائية الحدود إن
اإلمام حق وهو املطلق، السيادة حق إىل كله مرجعها والشبهات الرضورات هذه إن

الرعية. جمهرة بني عليه املتفق والرأي الذكر وأهل الراعي
اإلسالمي؟ الدستور حقيقة عن االنحراف من شعرة قيد الوصف هذا يف فهل

أمر عليها وينتظم للتطبيق تصلح التي الدساتري يف بدعة الوصف هذا عىل هو وهل
اإلنسانية؟ الجماعات

الرشقيني من وأتباعهم «املستغربني» إن ذلك: من وأصح وتالميذهم، املسترشقني إن
اإلسالمية. بحوثهم من بحث كل يف — أصًال — باالستغراب يبتدئون الذين هم

مستغربني» «غري اإلسالم شئون يف بالبحث يبتدئوا أن أنفسهم يكلفون ال هؤالء وإن
بحثوه ما كل يف ذلك تكلفوا لو ولكنهم وميزان، وميزان ونظرة نظرة بني مفرقني وال
ضمائرهم، نيات أو عقولهم اتجاه ويف طريقتهم يف ولكنها حاصلة هنا الغرابة أن لعلموا
الرشقيني! من وتالميذهم املسترشقون استغربه ما إال الغرابة، من يشء اإلسالم يف وليس
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االختبار وسائل من وسيلة يل خلصت الغرب يف اإلسالم عن تؤلف التي الكتب متابعة بعد
آرائهم مجمل إىل العاجلة النظرة وهي مؤلفيها؛ عند الحسن والفهم الحسنة للنية الرسيع
بني السماع عىل شاعت التي املسألة هي فإنها اإلسالمي؛ الدين يف الجهاد مسألة حول
لهم يكون وقد واحد، يشء اإلسالم ورشيعة السيف رشيعة أن منها ففهموا املسلمني غري
بالسيف اإلسالم انتشار أن يحسبون كادوا املسلمني من أناس إىل نظرنا إذا العذر بعض
واحد إىل محمد» «عبقرية عن كتابنا مقدمة يف أرشنا وقد منها، مفروغ تاريخية حقيقة
بطولة أنها إال منها يفهم ال هو فإذا السالم عليه النبي بطولة عن يتحدث كان هؤالء من
يف التاريخ وقائع لتقرير لتكفي اإلسالمية البالد إىل العابرة النظرة وإن وقتال. سيف
إسالميًة، غزواٍت البالد أقل هي مسلمني عدَد البالد أكثر أن وخالصتها: املسألة، هذه
الدعوة يصدون ملن دافعني أو مدافعني إال الدعوة صدر يف قط يحاربوا لم املسلمني وأن
العربية الجزيرة مرشكي مع وقائعهم كانت وكذلك السلطان، ذوي من الحسنة باملوعظة
يبعث كرسى كان طويل بزمن فارس غزو وقبل … والروم الفرس مع وقائعهم كانت كما

اإلسالم. إىل داعيًا خاطبه ألنه ميتًا؛ أو حيٍّا اإلسالمية الدعوة صاحب طلب يف بعوثه
يثورون الذين بني وبخاصة الغربيني، بني اإلسالم عن الكتابة يف النية حسن ويمتنع
الديانات أتباع من غريهم جانب إىل تصغريهم يف ويجتهدون الدينيني رؤسائهم عىل منهم
النية حسن مع — يحتاجون ولكنهم خصومه، تصغري يف يجتهد من هؤالء فمن األخرى،
السماع عىل شاعت التي األقاويل لتصحيح التاريخ؛ حقائق إىل والنفاذ الفهم حسن إىل —
— يحسبون الحقائق هذه فهم يحسنوا لم الذين فإن اإلسالم؛ يف الجهاد فريضة عن
والصيام الصالة يوجب كما املسلم عىل الدائم القتال يوجب اإلسالم أن — مخلصني
بني أو الدينية الفرائض بني بدعة الفريضة هذه ويعدون املفروضة، الشعائر وسائر
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وحقيقة اإلجمال، عىل العقائد أمور يف األخالق دساتري قدرتها التي اإلنسانية الفرائض
الديني األساس عن فضًال — الجهاد فريضة عليه قامت الذي األخالقي األساس أن األمر

قويم. اعتقاد لكل سليم أساس كل مع يستقيم —
يقول ال اإلسالم إن عرضه؟ نحو اإلنسان عىل الواجب يف األخالق رشيعة تقول فماذا
الجهاد ينكصعن أن املرء عىل ينكرون حني والرشف الوطنية هداة يقوله الذي غري شيئًا
حريته سبيل يف يقاتلونه من سالم إن عليه ويعيبون وعرضه، وكرامته وطنه سبيل يف
الحرية مرتبة عن الضمري بحرية ينزل دين به لإليمان الصالح بالدين وليس بالده؛ وحرية

واملعاش. املوطن يف
مسألة يف الفهم وحسن النية حسن بني جمعوا الذين الغربيني املؤلفني نوادر من
فهو … الكتاب بنبي الغرب نقاد يسميه الذي اإليقويس الحكيم كارليل توماس الجهاد
وال والغثاثة، السخف من الغاية إىل بالسيف انترش قد اإلسالم أن الزاعمني بزعم ينتهي
األكاذيب من يحسب أن من أضعف فإنه التاريخ؛ أكاذيب من الزعم هذا يعترب أن يرتيض
سواء به القائل ألن باملناقشة؛ يبطل أن من بطالنًا أظهر وهو تصحيح، إىل تحتاج التي
الخوف فيهم ليبعث مخالفيه؛ جميع إىل وخرج سيفه حمل واحًدا رجًال إن يقول: ومن
عليه ويثبتون فيعتقدونه ينكرون، ما اعتقاد إىل كرًها ويسوقهم — وحده — سيفه من

اآلخرين؟! لتخويف معه السيف يحملون ثم
من يستوحونها التي املسلمني ألخالق «سلميٍّا» تفسريًا فيه قرأنا حديث كتاب وأول
اإلسالم، يف يقال عما اليوم مقال موضوع ليكون اخرتناه الذي الكتاب هذا هو دينهم
الواسعة الدراسات صاحب وليامز» رشربوك «الربوفسور ملؤلفه باكستان» «دولة وعنوانه
اللغات كتاب من كثري سبقه فقد وباكستان؛ الهند وشئون األوسط الرشق شئون يف
طوائف ومع الربيطانية الدولة مع الهند يف املسلمني حركات تعليل إىل األخرى األوروبية
أنها جميًعا الحركات لتلك تعليالتهم خالصة فكانت املسلمني، غري من هناك الوطنيني
ولكن وطنهم، أبناء بني بها انفردوا التي العدوانية الروح وليدة أو الديني التعصب وليدة
أبناء بني األوىل للمرة الحركات هذه يعلل Rusbrook Williams الكتاب: هذا مؤلف
قيود من ينطلق أن املسلم فيه يستطيع وطن عن «ال البحث: وليدة بأنها وعقيدته لغته
وتمنع اإلسالم، آداب فيها تسود بالد إقامة إىل السعي وليدة هي بل وحسب؛ املستغلني
من يتعلمونها التي االجتماعي العدل وصايا الوالة فيها ويتبع للفقراء، األغنياء ظلم فيها

الرشيعة.» سماحة
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األرواح بني املساواة مبادئ تشمل التقاليد هذه «إن اإلسالم: «تقاليد» عن ويقول
العنرص إىل نظر بغري املؤمنني جميع بني العاملية األخوة أوارص وتقرر هللا، أمام اإلنسانية
وإغاثة عليه، يجورون ممن وحمايته الضعيف عن الدفاع فريضة تقرر كما اللون، أو
— ومعاملتهم … املستقيم الرصاط سبيل يف نفسها الحياة وبذل واملحرومني، املعوزين
يف والتصلب وجودهم إثبات يف الغلو عىل حريصني تجعلهم ال األخرى للبالد — ثم من

واالعتذار.» اإلحجام موقَف الوقوف أو الحرفية تقاليدهم إمالء
معنى من بداهة يفهمونه أو الهند أبناء من املسلمني جمهور به يشعر ما ووصف
سياسة إىل تطلعوا «ولكنهم أذهانهم، تشغل لم السياسية التفصيالت إن فقال: الدولة،
الرفيق، السمح والحكم االجتماعي العدل عىل وتقوم اإلسالمية، العقيدة آداب فيها تسود
وتتكفل املستغلني، قسوة من الفقري وتحمي ورضوراته، الشعب لحاجات وتستجيب
شعور أن الحق من يكن وإن … االقتصادي التقدم عىل تعني كما الحكم قواعد بإقرار
من أوفر االجتماعية الناحية من الدينية البواعث عليه غلبت الوجهة هذه من الجماهري

«… املذهبية ناحيتها
يسمى ما تقابل التي اإلسالمية السياسية النظريات عىل الكالم املؤلف وأطال
إن فحواه: ما — فقال السياسية أو االجتماعية املذاهب اصطالح يف «باأليديولوجي»
اختالف عىل الديمقراطية األمم يف الدستورية األنظمة من تعارضنظاًما ال النظريات تلك
أو الرئاسية الجمهوريات طريقة عىل السلطة وتوزيع اإلدارة أساليب يف األنظمة هذه
إىل مستنًدا الوجوه من وجه أي عىل بالسلطة يستأثر أن يملك ال الحاكم وأن النيابية،

القرآن. نصوص
اإلسالم جعلوا الذين عىل رد أبلغ بالوطن الدين عالقة عن املؤلف كالم يعترب وقد
يف ينس لم ألنه الدول؛ إقامة أسباب من سببًا العقيدة يف املشاركة اعتبار عن «مسئوًال»
العقيدة، يف املشاركة أساس غري أساس عىل تقم لم إرسائيل دعوى أن املختلفة بحوثه
ويحسبون الديمقراطية رشيعة يعلنون ممن والتأييد العطف موضع — هذا عىل — وهي

املسلمني. عىل مقصوًرا «تعصبًا» الدين العتبارات املسلمني رعاية
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ويف والتاريخ األدب يف يكتب العربية، البالد يف معروف مسترشق ِجيب» «هاملتون األستاذ
وتقدير االتزان، بسمة املسترشقني زمالئه بني ويتسم بهما، املتصلة االجتماعية الشئون
وتمتزج اآلراء فيه تختلف التي املسائل من يبحثه فيما بالشعور املساس واجتناب التبعة،
املشهور لقبه أو الثاني باسمه العربية البالد ويف بالده يف عرف وقد الدينية، بالعقائد
ألقاب من للقب صاحبها تؤهل التي الرتبة أو الفروسية برتبة عليه اإلنعام قبل «جيب»
— اللقب بعد — يذكر فأصبح اإلنجليزية، باللغة «السري» أو السيد لقب وهو النبالء،
الرتب أصحاب تسمية يف عندهم املرعية التقاليد حسب عىل أبيه اسم مع األول باسمه
الرشق يف االسم هذا يقرءون الذين ويكاد ِجيب، هاملتون باسم اآلن يذكر فهو واأللقاب،

سنني. منذ بينهم املعروف الكاتب غري آخر كاتبًا فيحسبوه األمر عليهم يشكل أن
القرون يف اإلنجليزية البالد يف معهوًدا والفنانني األدباء عىل باأللقاب اإلنعام كان وقد
واملمثلني واملؤرخني الشعراء عىل بها فأنعم يليه، وما عرش الثامن القرن سيما وال املاضية،
األخرية، السنوات يف تزداد عليهم اإلنعام نسبة ولكن الطبقات، جميع من واملصورين
األقالم حملة من ثالثة منهم وكان العمال، حزب ظهور أعقبت التي السنوات يف وبخاصة
املسترشق، وِجيب القصاص، موام وسمرست املؤرخ، توينبي هم: الرشق؛ يف املعروفني

النبالء. أو األعيان، طبقة عندهم تسمى التي الطبقة غري طبقة من وكلهم
موضوع ألن فيها؛ يكتبان التي املوضوعات يف وِجيب موام بني للمقارنة محل وال
مما وِجيب توينبي بني املقارنة ولكن االسترشاق، اآلخر وموضوع القصة، أحدهما
فإن الخصوص؛ عىل واإلسالمي الرشقي التاريخ عن منهما كل كتابة يف النظر يستدعيه
سيما وال «الشخصيات»، فهم يف التقصري غاية ويقرص الحوادث عرض يحسن توينبي
أمية بني وقومه سفيان أبا أن ظن أنه ذلك عن قصوره ومن والعظمة، البطولة شخصيات
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آل ومن هاشم بني بيت من امللك واستخلصوا السياسة، ميدان يف السالم عليه النبي غلبوا
والفاروق، الصديق الخليفتان: باألمر قام منذ برمته املوقف يفهم ولم … أجمعني النبي
يفهم أحد يستطيع وال األنبياء، وراثة وعن العصبية عن السالم عليه النبي نهى ومنذ
ويضع والنفسية العقلية املقدرة ميزان يف السالم عليه محمًدا يضع أن العظمة طبائع
عىل الطبائع هذه من طبيعة يف بالرجحان لهؤالء يحكم ثم أبناءه أو سفيان أبا أمامه
فال «ِجيب» كتابة يف حقه يستويف مًعا والحوادث «الشخصيات» تقدير ولكن اعتبار، أي
يرجع أن يفوته وال اإلسالمي، التاريخ قادة يف والبطولة العظمة دالئل بني الفوارق يغفل
«النفسانية» األسباب من طرًفا أحيانًا تحتوى التي «الواقعية» أسبابها إىل الفوارق بهذه

الحديث. النفس علم دراسات عنها كشفت كما
واحد نوع يف كلها فيجمعونها الناس عقول تهول — يخفى ال كما — والبطولة
البطل يكون أن الناس أكثر عند والتعظيم اإلعجاب ومقتىض والتعظيم، اإلعجاب من
الكرم، يف ومثل الشجاعة، يف مثل فهو محبوب، معظم إنساني خلق كل من الذروة يف
فينبغي التاريخي الناقد أما … املمتازون النخبة به يمتاز ما كل يف ومثل الدهاء، يف ومثل
بالبطولة إعجابنا التاريخ يلغي فال امليزان، هذا من وأعدل أصح ميزان له يكون أن
أسباب بغري «غيابيٍّا» حكًما يرتكه وال بأسباب حكًما اإلعجاب هذا يجعل ولكنه واألبطال،
وبطل بطل بني التمييز مقام أو والتقدير، الوزن مقام يف «البطل» بإحضار مباالة وبغري
امليادين اختالف عىل العظماء، إليها ينتسب التي أنواعها وسائر العظمة من نوع وبني

واألعمال.
عىل مخلوًقا بطل كل فليس وأقدار، أنواع إىل البطولة يقسم أن للتاريخ ينبغي بل
بل … البطولة بصفات موصوف عظيم لكل ِقْرنًا بطل كل وليس األبطال، من أقرانه مثال
الصميم؛ يف البطولة خاصة تعوزها قد العظمة ألن األبطال؛ من معدوًدا عظيم كل ليس
الغالبة أهوائها من هوى يف النفس ومغالبة والفداء، األعىل باملثل اإليمان خاصة وهي:
التي املحصورة حدودها يف «األنانية» وهوى الشهوات هوى وأشيعها وأعمها املطاعة،

وأمانيه. مطالبه يف صاحبها تتعدى ال
اإلسالمي البطل عن له كالم عليه اإلنعام بعد ِجيب هاملتون لألستاذ نرشه أعيد وما
أبطال وبني بينه املقارنة كثرت الذي الصليبية الحروب بطل األيوبي الدين صالح الكبري

الغربية. األمم قادة من الحروب هذه
البطولة، هذه عظمة يف وال الدين، صالح بطولة يف الحكيم املسترشق عند شك فال
السواء، عىل والرشق الغرب أبناء بني وحوله عنه ذاعت التي للشهرة استحقاقه يف وال
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والصفات العامة الشهرة عىل تقوم وال والغايات، تمحيصاألعمال عىل تقوم بطولة ولكنها
وحدها هي التي العسكرية البطوالت حتى بأسبابه مقدور نوع من بطولة هي أو املجملة،
وبطولة التعبئة، وبطولة القيادة، كبطولة املختلفة، البطوالت من ألنواع متسع مجال

الدفاع. بطولة أو الهجوم وبطولة الرسيعة، الحركة
القدرة يف بطولته ولكن وميادينه، مواقعه أكثر يف منتًرصا بطًال كان الدين وصالح
يف فإنه املعمعة؛ إبان يف الجيوش وتوجيه القيادة فن يف بطولته من وأبرز أكرب والتعبئة
مخالفتهم تكن ولم حوله، من املحرتفني العسكريني لثقة مستجمًعا يكن لم املجال هذا
كان وأنه مخطئون أنهم بعد فيما تبني وإن املحرجة الظروف بعض يف النادر باألمر إياه

صواب. عىل
الصليبية؛ الحروب بطل أتقنها التي التعبئة فنون مقدمة يف كانت الروحية والتعبئة
القوى، جميع يف العسكرية التعبئة فنون سائر من له ألزم كانت الروحية التعبئة هذه فإن
تكن لم العسكرية التعبئة ولكن ومنافسيه، أتباعه بني األثرة عوامل وكبح الغرية، وابتعاث
جيش تسيري ألن الغيورين؛ املجاهدين من له تصدى من كل يستطيعه يسريًا أمًرا بابها يف
ومواطنيهم للعباسيني املوالني والرعايا والرتك واألكراد العرب بني األوسط الرشق أمم من
الحرب يف االشرتاك إىل بواعثهم تختلف أجناد من الجيش هذا وتكوين للفاطميني املوالني
أو هجمة وكل ميدان كل يف للمشاركة فيها يستعدون التي أوقاتهم وتختلف الصليبية،
العسكرية التعبئة فنون من فن أولئك كل — غرة حني عىل أو استعداد عىل تأتي مدافعة
صالح من بالفروسية أعلم كان ولو فارس، كل عليه يقدم وال قائد كل عليه يقدر ال

الدين.
ركوب عىل يعان وهو الدين صالح رأى املوصل من ضابًطا أن األثري ابن يف جاء وقد
سلجوق آل من أمري فرسه ركوب عىل يعينه من يا العواقب إىل انظر معناه: ما فقال فرسه،

زنكي! األتابك ساللة ومن
يف يكن لم الفروسية بفنون منه أخرب هو من قواده بني كان الذي الفارس هذا ولكن
الذي واملوقع الزمن واختيار الشعاب وتأليف القوى جمع عىل منه أقدر هو من كله زمانه

للدفاع. يصلح أو للهجوم يصلح
باملكر يوصف ال ولكنه الناس، بطبائع عليًما ذكيٍّا حصيًفا الدين صالح كان ولقد
بالوعد وفاؤه وكان اإلسالم، تاريخ يف املعدودين الساسة دهاة من يحسب وال والدهاء
بالناس الظن حسن يكن لم لو ولكنه اإلسالم، ومعسكر الفرنجة معسكر يف املثل مرضب
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الغدر يأبى كان ألنه عليه؛ املحافظة إىل الوفاء اضطره التي وعوده بعض يف تورط ملا
كان ولكنه أحيان، يف ظنونه وتخيب حني يف ظنه فيصدق اإلباء، هذا غريه من وينتظر
تصدى التي القضية وحق بحقه إيمانه لفرط وقوعه؛ بعد الخطأ تدارك عىل القدرة يملك

عليها. جهوده ووقف لها
والكفاية القدرة عىل وأدلها البطل أعمال أكرب إىل ينظروا أن الناس عادة ومن
من واألخرية األوىل الغاية وهي أعماله جميع من تحراه الذي املقصد هي أنها فيحسبوا
الدين صالح له تصدى الذي األكرب العمل أن عىل خالف وال وتدبرياته، جهوده جميع
يف وقادتهم الصليبيني أمراء عىل والتغلب الصليبية الجيوش صد هو إنجازه يف وأفلح
وانرصف توخاه الذي العمل هو إنه يقال: أن الخطأ من ولكنه والسياسة، الحرب ميادين
يدعم أن عناه شاغل كل قبل األكرب شاغله كان فإنما حياته، بداءة من وسعيه بتدبريه إليه
إدارتها، ومعاهد دواوينها من والشقاق الفساد جذور ويقتلع املتصدعة اإلسالمية الدولة
املتعقبني ورأي نفسه رأي يف الحق الدين صالح هو املدير «اإلداري» الدين صالح كان وقد
املتتابعة مساعيه من لوحظ كلما واإلعجاب اإلكبار يف حقه ويزداد أعماله، ودواعي ملساعيه
من الشاملة غايته عن ترصفه ولم عليه تسيطر لم النفس ومطامع الطموح أغراض أن
واالنقسام، التفرقة أسباب عىل أجزائها بني األلفة أسباب وتغليب العباسية الدولة تدعيم
وال السلطان من يستطيعه كان ما كل يف يطمع لم بكفايته واعتداده همته علو عىل وهو
يف والثراء القوة بأرباب وعالقاته املالية وثروته العسكرية بقوته له ميسوًرا كان ما كل يف

األخرى. الواليات
الفرنجة من أعداءه غلب كما كثريًا نفسه غلب أنه الدين صالح يف البطولة وآية
املتمردين أو له املطيعني من رعاياه يحكم أن قبل كثريًا نفسه حكم وأنه واملسلمني،

عليه.
العظيم البطل هذا بها اتصف التي العظمة كنه إىل الواقعية النظرة هذه كانت وقد
التي األقوال ومصادر عرصه تاريخ ومصادر أعماله مصادر عىل الواسع االطالع وليدة
من هؤالء بني ومن وحروبه، سياسته ميادين يف عاملوه ممن به املتصلني إىل نسبت
املوصل ألمراء يتعصبون ولكنهم السني مذهبه وعىل دينه عىل هم ومن الدين، يف يخالفونه
غلبت اإلسالمية غريتهم ألن الثناء؛ يمحضونه ولكنهم الشيعة مذهب عىل أو عليه، املحنقني

الفاطميني. دولة قىضعىل الذي للرجل كراهيتهم عىل
يف «ِجيب» طريقة أن املسترشقون يتبعها التي التاريخية الطرائق مراجعة من ونرى
ينصف ملن املختار املثل هي املسلمني قادة من عنهم كتب من بني البطولة» «أنواع تمييز
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دواعي بني التمييز وجوه وعىل واألعمال، األسباب عىل إنصافه ويبني كانت، حيث البطولة
يدعه وما به يأخذ بما العلم عىل وقدرة واسع اطالع ذلك عىل ويعينه والتعظيم، اإلعجاب

عليه. يطلع مما
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القارة يف املسيحية أتباع ولكن األدنى، الرشق من فلسطني أرض يف املسيح السيد بعث
املسيحيني عدد أمثال عرشات عىل يزيدون منها تشعب الذي الجديد العالم ويف األوروبية
علم يف البارزة الظواهر من الظاهرة وهذه بجملتها، اآلسيوية القارة ويف أرضفلسطني يف
والرساالت الدعوات أرسار من عظيم رس لنا فينكشف فيها نبحث األديان، بني املقارنة
هللا، عباد بني املقادير تقسيم يف الحكمة أرسار من عظيم رس معه لنا وينكشف الروحية،
بها ينتفع وقد وعاها، من بها ينتفع التي العظات من عظة والضعفاء األقوياء وتعليم

الحديث. التاريخ مقادير يف العربة مواقع يتأملون وهم وضعفاؤه، الزمن هذا أقوياء
الرومانية للدولة الخاضعة األقاليم أضعف فلسطني أرض من الجليل إقليم كان
عىل فقضت الروحية الدعوة نشأت — الواسعة أمالكها يف غريه دون — وفيه الكربى،
الرومانية الدولة باسم: التاريخ يسميها التي الدميمة صورتها يف الغاشمة املادة سلطان
يَْجَعُل َحيُْث أَْعَلُم ﴿هللاُ الكريم: القرآن يف تعاىل يقول — واالنحالل الهبوط شفا عىل

ِرَساَلتَُه﴾.
لدعوته الصالح الرسول يختار — حكمته جلت — هللا أن البينة اآلية هذه من ونعلم

إليها. حاجتها بمقدار وتتلقاها الرسالة إىل تحتاج التي األمم أو األمة يختار كما
العالم أرجاء بها مألت التي الحضارة فساد أو الرومانية الدولة فساد كان ولقد
يومئذ، الروحية الرسالة إىل دعت التي «الدواعي» جملة هو امليالد عرص قبيل املعمور

السالم. عليه عيىس صاحبها لها تختار أن اإللهية الحكمة فشاءت
من قطر كل يف انترشت أنها فنرى األوىل، املسيحية الدعوة تاريخ إىل نرجع ولهذا
وغربًا، رشًقا أمالكها يف فشاعت املعمور، العالم أقطار سائر قبل الرومانية الدولة أقطار
قطر يف تنترش فلم قرون، أربعة زهاء لها املجاورة البالد عند حدودها تلتزم أن وكادت
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وما الغربية ورومة الرشقية بيزنطة بني انترشت كما الفارسيني األكارسة أقطار من
العالم مألت التي الحضارة آفات ألن واألفريقية؛ األوروبية القارتني بالد من جاورهما
رسالة تناسبها التي املادية» الفتنة «أساس هي كانت الرومان لدولة الخاضع املعمور

لعالجها. وتصلح املسيح السيد
كما الهند إىل النهرين وادي إىل سورية من الرشق بالد بني املسيحية دعاة تفرق وقد
بالد بني انترشت كما األقطار تلك من قطر يف تنترش فلم األوىل، الدعوة أنباء بعض يف جاء
التي للرسالة تنضج وكانت اآلفة، هذه غري آفة لها كانت املرشق أقطار ألن الرومان؛ دولة
جاءت وقد إليها، الحاجة حسب عىل تتلقاها التي الدينية للدعوة وتستعد حينها يف ستأتي

قرون. ببضعة املسيح السيد دعوة بعد املقدور حينها يف
أساس وهو عليه؛ قامت الذي أساسها يف أصيبت أنها الرومانية الدولة آفة كانت

الترشيع.
من الرشيعة يلحق ما رش به فلحق صميمه يف أصيب قد املشهور ترشيعها وكان
النصوص عىل تجمد أن الفساد من األمة رشيعة يلحق ما ورش … الفساد عوارض
يتسلطون فيمن التدليس بداء تصاب وأن واإلنصاف، الحق روح تفقد وأن والحروف،
املحكومون الرعايا هؤالء يصبح وأن املحكومني، رعاياها من عليهم تتساقط وفيمن باسمها
الرياء سنة عىل فيها يجري ولكنه الرشيعة بتلك يدين فريق متناقضني: فريقني بني
عنانها فيخلع أمرها، واستقامة بصالحها يصدق وال بها يستخف آخر وفريق والخداع،
العربية لغتنا تعطيه الذي «الخليع» فهو بواطنها؛ من يتحلل كما ظواهرها من ويتحلل
أو الناس، وبني بينه تربط رابطة كل من منخلع ألنه العالم؛ لغات بني أسمائه أصلَح
العرف نقائص ويحجب األخالق فضائح يسرت لباس كل من عاٍر هللا، وبني بينه تربط

والتقليد.
تقيم التي الرسالة عالج من أصلح عالج لها يكن فلم ورياء، جمود رشيعة كانت
وضمري وجدان العبادة أن وتعلمهم القانون، حروف عىل ال املحبة الناسعىل بني العالقات
يدين أن قبل نفسه يدين الناسأن يدين ن ممَّ وتطلب كلمات، حروف وال جوارح حركات ال
من والغفران التوبة إىل أقرب الظاهرة الخطيئة أن إليهم توحي بل والخاطئات، الخاطئني

الدفني. والكذب املستور الباطل ورائه ومن الظاهر الصالح
من كله الروماني العالم كمصاب امليالد عرص يف اليهودي العالم مصاب كان ولقد
يف وتدليس والحروف، النصوص عىل جمود القديم: أساسه عليها أقيم التي رشيعته قبل
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يجهر مبتذلة وخالعة برشيعته، منهم بقي من عىل غالب ورياء والدين، الدنيا أمور والية
حيث أو بالدولة يرتبط حيث خالعته يعلن أن يبايل وال الرشيعة بتلك منهم الكافر بها

بالدين. يرتبط
بطالئه الفاخر الرضيح يشبه من — املسيح السيد قال كما — القوم أصلح وكان

الدود. يأكلها بالية رمة الظاهرة صفائحه وتحت العني، ملرأى النظيف
زمانه، حضارة يف أو بلده حضارة يف العليا اليد صاحب يكن لم اليهودي العالم أن إال
بني املعمور العالم أوطان من غريه وطوى طواه الذي الغالب للسلطان تبًعا كان وإنما
وآفاته الواسع عامله يف رشكائه وعن عرصه أبناء عن شيئًا أغنى ملا كله صلح فلو زواياه،
اليهودي العالم يعرض أن اإللهية العناية قضاء من فكان وخفاياه، بظواهره املحيطة
الغرباء عداء من وأعنَف أشدَّ لها عداؤه يكون وأن اإلعراِض، غايَة املسيحية الدعوة عن
بقوتها الدعوة تحولت ملا العنيف العداء وذلك البالغ اإلعراض ذلك ولوال عليها، املسلطني
وراء من الشاملة، «اإلنسانية» ووجهتها الواسع ميدانها إىل — قواها بأكرب أو — كلها

فلسطني. وراء ومن إرسائيل
قامت بل والنصوص، الحروف عىل — تقدم كما — املسيح السيد دعوة تقم ولم
انتقلت حني اضطرادها عىل جرت فلعلها والنصوص، الحروف ربقة من الضمائر لتحرير
يوجد فال الرسالة، صاحب بها يتكلم لم أخرى لغات إىل األصلية لغتها من برسالتها
يقرءون ولكنهم املسيح، السيد من سمعت ونصوًصا حروًفا يقرأ من األمم أبناء بني اليوم
ينفض معنى من الصادق الرسالة وحي يلهمه بما فيها يجتهد «روًحا» ويتلقونها فحواها

والنصوص. الحروف جمود عنه
األقوياء بني جديد من العربة تعود املسيح السيد دعوة من قرنًا العرشين قرابة وبعد
والرشق الدنيا ِة أَِزمَّ عىل القابض الغرب وبني وضحاياه، املادة سلطان وبني والضعفاء،

دنياه. عقر يف الغربة بمذلة يبتىل أن أوشك الذي
وإنه الرومان، دولة قبله من بها شقيت التي «املادة» بداء يشقى الغرب سلطان إن
العلم بكرامة عليهم يفخر ألنه اإلنسانية؛ الكرامة يف حقهم اإلنسان بني عىل لينكر
يحتكر وهو اإلنسانية روح من ليتجرد وإنه واالرتقاء»، «التقدم وكرامة والحضارة
وإىل الرادع النذير إىل ليحتاج وإنه بأشكالها، ليزهو حقائقها؛ عنه ويطرح مظاهرها
عرشين قبل أضعفضحاياه من أتته كما أيًضا املرة هذه يف الرسالة فتأتيه الناجع، الدواء
الغرب يتعلم اإلنسان حقوق سلبت التي الرشق بالد فمن املسيحية، الدعوة يد عىل قرنًا
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سلطانه عنفوان يف منها قنع أن بعد ولبابًا جوهًرا يدركها وكيف الحقوق تلك يرعى كيف
تخلق الباغية قوته أن العلوم الغربصاحب يتعلم الرشق بالد ومن … باألعراضوالقشور
القارة وتكشف ينري، أو يحرق رشًرا الظلمة من وتقدح األقوياء، تصد قوة الضعف من
— عيونها يغمض أن ويوشك إليها يتسلل ملن تكشفها كانت أن بعد — ألبنائها السوداء

النهار. شمس عن
دون بما وأجداده آباؤه عليه اقتدر الذي السلطان عن اليوم يضعف الذرة فالق إن
سالح لكان اإللهية الحكمة عرب من عربة تكن لم ولو واسعة، وحيلة قاطعة عدة من ذلك
الغابر القرن أسلحة من الضعفاء عىل األقوياء وسيادة الرشق يف الغرب بتحكيم أوىل الذرة
السيف. جانب يف العصا من أضعف الجهنمية القذيفة جانب يف وهي قبله، الذي والقرن
موعود، مسيح بشارة أو منزل كتاب ديانة اليوم الرشق رسالة من العربة وليست
اإلنساني العالم منها يخرج حني هللا وحي من بآية األسماع تقرع — هذا عىل — ولكنها
إنسان املغلوب الضعيف أن نسوا أنهم األقوياء يذكر وحني إليه، محتاج هو الذي بالدرس
اليوم يستعيدون فهم والجربوت؛ القوة من غايته بالسالح بلغوا يوم مكرهني ذلك فذكروا
إياها سلبهم عن وعجزوا للضعفاء، النعمة بهذه رضخوا كما أنفسهم عىل اإلنسانية نعمة

… والصاروخ! الذرة عرص يف
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الذين عليها يتآمر العرصية الحمالت أقوى من حملة موضوع اإلسالم يف الرق مسألة
وجماعات لألديان املنكرون املاديون وهم الحمالت، هذه عدا فيما يشء عىل يتفقون ال

ذاك. أو الدين هذا إىل الدعوة صناعة يحرتفون الذين املبرشين
وهؤالء؛ هؤالء عند مهمتني وجهتني إىل يتجهون ألنهم واملبرشون؛ املاديون ويتفق
وحقوق الديموقراطية بدعاية يسمعون الذي املسلمني الشبان بني الدعوة نرش «أوالهما»:
أنه يعلمون وال الرق، مسألة يف عنه لهم يقال ما فيصدقون دينهم، ويجهلون اإلنسان،
الحضارَة وأن األديان، من دين إليها يسبقه لم رشعًة لألرقاء رشع الذي الوحيد الدين

األرقاء. لجميع إنصافه يف اإلسالِم شأَو بعُد تدرْك لم الغربيَة
األفريقية القارة غزو فهي واملبرشون املاديون عليها يتفق التي األخرى الوجهة أما
األفريقية؛ النهضة مراحل من الهامة املرحلة هذه يف اإلسالم من والتنفري املذهبية، بالدعاية
يف األفريقيني بني اإلسالم نجاح عىل قياًسا اإلسالم عىل القارة هذه أبناء إقبال من خوًفا
الجهود وعظم هناك، دينهم لنرش املسلمون يبذلها التي الجهود قلة مع القريبة األزمنة

القوية. الدول حكومات عليها وتعاونهم املبرشون يبذلها التي
والسياسة املال إغراء دعواتهم لنرش الجهِد غايَة يجتهدون واملبرشون فاملاديون
يتداركوه لم إن مساعيهم بإحباط كفيل اإلسالم أن ويعلمون والتطبيب، التعليم ووسائل
املوطن يف معهم ويشرتكون العرب يعارشون الذين القارة أبناء بني السمعة بتشويه
مسألة يف القول بإعادة واملسلمني اإلسالم سمعة تشويه إىل فيتوسلون املعيشة، ومصالح
احتكروا قد املسلمني العرب أن املتحررين األفريقيني توهم التي األكاذيب وتلفيق النخاسة،
تاريخ من يعلم من أول — والتبشري املادة دعاة أي — وهم وحديثًا، قديًما النخاسة
غري من سمارستها عىل تعتمد وأمريكية أوروبية رشكات صناعة كانت أنها النخاسة
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مدارس يف تعلموا ممن الحارض الجيل أبناء عند مجهول تاريخ ولكنه واملسلمني، العرب
املبرشين.

فهي الواسعة، ميادينها يف تقابلها أن وينبغي الدعاية، هذه تقابل التي الحقيقة أما
بريء ولكنه مسلم، غري أو كان مسلًما إليها يستمع من بإقناع كفيلة املنال، قريبة واضحة
ومحرتيف املاديني بأكاذيب ذلك قبل أذناه امتألت ولو النية، وسوء الغرض دواعي من

التبشري. صناعة
سادتهم طاعة األرقاء وألزمت الرق أباحت — اإلسالم قبل — جميًعا األديان إن
به يعاقب مربًما قضاءً الدعاة بعض واعتربه ذويهم، وخدمة خدمتهم يف ومسخريهم

سبيله. عن ويضلون خلقه من يعصونه من الخالق
ندب وقد مواضعه، يف ذلك فصلنا كما الرق يرشع ولم العتق فرشع اإلسالم وجاء
كثرية: ذنوب عن التكفري فرائض من فريضة فجعله األرسى، عن اإلسار فك إىل املسلمني
الرقاب تحرير وفرض فداء، بغري اإلسار فك استحسان مع الفداء قبول اإلسالم أوجب
يف الزكاة يؤدي ومن زوجه، من يظاهر ومن يمينه، يف يحنث ومن خطأً، يقتل من عىل

الرقاب. فدية ومنها مصارفها؛
بعد وسيبقى الدول، باتفاق اليوم إىل باق هو ما إال الرق قيود من اإلسالم يبق ولم

هللا. يشاء أن إىل اليوم
بتبادل الفداء يتم أن إىل واعتقالهم األرسى تسخري تبيح اليوم الدولية فالقوانني
أكثر الحضارة دول تأخرت وقد الغالبة، الدولة تفرضه الذي التعويض ببذل أو األرسى،
اإلسالم رشعه الذي النظام هذا عىل الحرب معامالت بينها تنتظم أن قبل قرون عرشة من

الرقاب». «يف الزكاة رصف تتوىل وهي اإلسالمية الدولة عىل وأوجبه
من أرساها إلطالق تتبعه نظاًما لها تعرف لم — اإلسالمية غري — الدول كانت فإذا
فيه، مالمة اإلسالمية الدولة أو اإلسالم عىل وليس التقصري هذا عن املسئولة فهي الرق،
الدول هذه أن فنعلم وغريها اإلسالمية الدول بني الحرب تاريخ من الواقع إىل نعود وقد
الحروب اشتبكت منذ األرقاء وتحرير األرسى تبادل نظام املسلمني من تعلمت قد األخرى
وجدت ولو تجاورها. التي املسلمني وحكومات الصغرى آسيا يف الروم حكومات بني
اإلسالمية الحكومة عند وجدت كما للميالد السابع القرن حكومات عند الفداء رشيعة

قرون. عرشة من أكثر والرق األرس قضية يف كله العالم لتقدم
يصبح لم لو العرص هذا يف يحدث ماذا الحديثة: العصور يف التحرير أدعياء ولنسأل
ميادين يف بأرساها دولة كل تصنع ماذا املتقاتلني؟ بني عليها متفًقا معاملة األرسى تبادل
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أصحاب املواطنني معاملة املأسورين أعداءها تعامل هل العمل؟ من تعفيهم هل القتال؟
صنيًعا بهم تصنع هل أعدائها؟ عند املأسورين جنودها وتبقي تطلقهم هل الحقوق؟
والعتق الفداء يقبلوا أو بالترسيح يُمنُّوا أن املسلمني عىل أوجب يوم اإلسالم صنع من أكرَم

واإلحسان؟ التكفري مقام يف يوجبوه أو
دول تستطيعه ما غاية هو قرنًا عرش أربعة قبل أوجبه الذي اإلسالم صنيع إن
ندري فال منه أكرم صنيع لها يكون أن فأما أعدائها، وأرسى أرساها إنصاف يف الحضارة

عليه. يستقر أن الدولية النظم من لنظام يأتي كيف وال يكون، كيف
بغري الرق ترشيعات يف اإلسالمي الدين فضيلة تدرك لم الحضارة دول أن عىل

تسميها. كما اإلنسانية ترشيعاتها أحدث يف منها دولة استثناء
أو سياسية لثورة اتقاءً اإلنصاف إىل اضطرار بغري ابتداءً األرقاء أنصف قد فاإلسالم

بالسالح. واالستعداد الحروب أزمات من أزمة أو اقتصادية منازعة
النزاع أثر عىل جاءت األرقاء تحرير إىل الحديثة الحضارة خطوات من خطوة أول إن
أصحاب وبني الصناع عىل الوافرة األجور تنفق بالد يف الكربى الصناعات أصحاب بني
والصناع األموال أصحاب فإن أجور؛ عليها تنفق وال األرقاء بأيدي تدار حيث الصناعات
يستجيبوا أن قبل املنفعة لداعي واستجابوا املنافسة، هذه ليحاربوا الرق؛ حاربوا مًعا

اإلنسانية. الكرامة لداعي
السالح لصنع أو لتجنيدهم العبيد؛ إىل الدول احتاجت يوم الثانية الخطوة جاءت ثم

والتصويت. االنتخاب حقوق بمنحهم ودهم فخطبت املجندين، غيبة يف
عليها يتنافس أصوات للعبيد أصبحت يوم الخطوة هذه بعد أخرى خطوة وجاءت

املرشحون.
شعوبها وتحررت نهضتها األفريقية القارة نهضت يوم الخطى آخر بعدها وجاءت
التنافس سباق يف أعدائهم معسكر إىل السود يستمال أن السادة أولئك وخاف سادتها، من

الفريق. ذاك أو الفريق هذا إىل املستضعفني قلوب واجتذاب التحرير عىل
تكن لم واملحال التعثر طول بعد املدى هذا إىل األوروبية الحضارة وصلت فلما
مساومة قضية — تزال وال — كانت ولكنها وإنصاف، سماحة قضية عندها الرق قضية

واالستغالل. التأخري خطط من وخطة واإلدارة، السياسة حيل من وحيلة واضطرار،
الذي الفارق ذاك هو التاريخي الواقع جانب من الرق مسألة يف األكرب والفارق
الغربية البالد يف وعددهم اإلسالمية البالد يف األرقاء عدد بني بالحساب األرقام تحصيه
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اإلسالمية البالد يف يزيدوا لم الزنوج من األرقاء فإن األمريكتني؛ بني اليوم يعيشون حيث
سعة إىل بالقياس القليل العدد هذا نحو أو ماليني ثالثة عىل — قرنًا عرش ثالثة بعد —
العرشين يبلغ قد األمريكتني يف السود عدد ولكن املكان، واقرتاب الزمن وطول البالد

قرون. ثالثة من أكثر هناك «األبيض» الحكم قيام عىل يمِض وملا مليونًا،
اإلسالمية البالد يف األرقاء لقيها التي املعاملة فارق العدد يف الفارق هذا من وأبعد
النسب يف املساواة بني للمقارنة وجه فال األمريكتني، يف إخوانهم لقيها التي واملعاملة
انتقاًما الدم واستباحة واملصاهرة املساكنة تحريم وبني واملال، الدم وحقوق واملصاهرة

!… «البيض» سادته وبني بينه الحواجز هذه يرفع الذي األسود من
التي األفريقية واألمم اإلسالمية الناشئة بني الواسعة للدعاية تصلح الرق مسألة إن
بما وتخاطبها لها تصلح وحضارة مثىل عقيدة إىل سبيلها وتتلمس قيودها من تتحرر
انعكست فإذا … اإلسالم بها يحارب التي بالدعاية وليست لإلسالم دعاية ولكنها يقنعها،
بمسمع اإلسالم، عىل الشعواء الحملة مذهَب والتبشري املادية سمارسة بها وذهب اآلية

املسلمني؟ أولئك غري ذلك عىل يالم ذا فمن املسلمني، من ومشهد
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اَحلِديث

وإىل رشًقا، والصني الهند حدود إىل مكة من اإلسالمية الدعوة وصلت سنة مائة نحو يف
الطرفني. هذين بني القاطنني معظُم اإلسالم يف ودخل غربًا، األطليس البحر شواطئ

بالبالد اتصلوا الذين األفريقية القارة أبناء بني اإلسالم شاع سنة خمسني من أقلَّ ويف
منتًرشا اإلسالم فوجد للميالد عرش التاسع القرن يف األوروبي االستعمار وجاء اإلسالمية،
االستعمار بقوة املؤيدون املبرشون وحاول األفريقيني، هؤالء بني — ينترش يزال وال —
وخمسني مائة بعد — يستطيعوا فلم يدركوه أن الدينية والجماعات الحكومات وأموال
دعاية بغري باإلسالم دان الذي العدد عرش الغنية القوية بدعايتهم يقنعوا أن — سنة

إغراء. وال منتظمة
وهي السيف! بقوة الدعوة صدر يف النتشاره يتعللون باإلسالم الجاهلون كان قديًما
الذي القطر أن إليها الناظر فيعلم األرضية، الكرة خريطة إىل رسيعة نظرة تبطلها خرافة
مسلم مليون ثالثمائة وأن مسلم، فيه ليس — األندلس وهو — بالسيف املسلمون فتحه
من أبعَد إىل اإلسالمي الفتح يبلغ لم حيث وإندونيسيا؛ والهند الصني بني اليوم يقيمون

األطراف.
ويقولون: الزوجات! تعدد بإباحة اإلسالم ونجاح إلخفاقهم املبرشون يتعلل وحديثًا
وإن النساء، من شاء بما ويترسى يتزوج أن له يبيح ألنه اإلسالم؛ يقبل األفريقي إن
أبطلت كما التجربة تبطلها أخرى خرافة وهي عنه! فيعرضون ذلك عن ينهاهم التبشري
تعدد من مناًال أيرس وهي — الخمر يحرم اإلسالم ألن بالسيف؛ اإلسالم نرش خرافة
له يتيرس وال يريدها أفريقي لكل الخمر تتيرس وقد عنه، ذلك يصدهم وال — الزوجات
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املبرشين يهجر األفريقي إن يقال: أن جاز وربما يريد، كما والرساري الزوجات يعدد أن
يسمعها كلمة أول من يعلم ال ولكنه فمنعوه، الزوجات تعديد أراد إذا لهم استجابته بعد
إذا يرتكهم ثم عزب وهو أفريقي كل يستجيبهم وال الزوجات، تعدد يمنعون أنهم منهم

ادعوه! ما صح إن — واحدة دفعة — واحدة من بأكثَر الزواج شاء
من ذكرت فإن املقيد؛ الزواج أو املتعدد الزواج بمسألة التعلل هذا يسمع ال واليوم
ولكنهم التربعات، أصحاب إىل إخفاقهم عن لالعتذار املبرشون يذكرها فإنما حني إىل حني
أوفق أنه يرون وقد اليوم، يرددونه غريه عذر عن فيبحثون واهن عذر أنها يعلمون
عذر هو وذلك التصديق، وإىل الصدق إىل وأقرب األفريقية القارة يف الحديثة لألحوال
املستعمرين من واألوروبيني عامة األفريقيني بني أو والبيض السود بني القومية العصبية

واملبرشين.
إلخفاقهم بها يتعللون التي التعلة هذه املبرشين كتب من كتاب من أكثَر يف قرأنا
الفشل تبعة يلقي إعالنها ألن قبل؛ من يكتمونها كانوا تعلة وهي اإلسالمية، الدعوة ونجاح
فلما إليه، وصل األرض من شرب عن يتخىل أن ينوي ال البالد يف قائم وهو االستعمار عىل
إلقاء من حل يف املبرشون أصبح األفريقية الديار عن الجالء إىل املستعمرون اضطر
التفرقة وينكرون األفريقية الشعوب بحرية ينادون منهم الكثريون وأصبح عليه، التبعة

واأللوان. األجناس بني الحقوق يف
تبعته االستعمار حمل فإذا املستعمرين، جنس من بيض أنهم املبرشون ينس ولم
التبشري؟ بمهمة املبرشون يصنع فماذا االنرصاف، نية عىل أو الديار، عن منرصف وهو
ثم يبقون وهل املستعمرين؟ آثار يف الجالء نية عىل ويعولون عنها يتخلون هل
القائم الحاجِز بهذا العلم بعد واملعونة املدد بمواالة التربعات أصحاب من يطمعون
حركات إبان يف ومنعًة قوًة يزداد متني حاجز بأنه العلم وبعد واألفريقيني، األوروبيني بني
األفريقيني املسلمني من املتيقظة األمم ودعوات والعصبية، الحرية ونهضات االستقالل

األفريقيني؟ وغري
خطر عن املتأخرة كتاباتهم من نفهم ما عىل حسابه لألمر حسبوا قد القوم إن
أو األوروبيني عىل ثارت التي األقاليم من جاورها وما الرشقية أفريقية سواحل يف اإلسالم
عىل للتعويل تدبريهم يدبرون أنهم عندهم األمر هذا حساب ومن … عليهم للثورة تتحفز
هؤالء عىل يعولون كما ديانتهم، عىل بقوا الذين إخوانهم تبشري يف األفريقيني تالميذهم

قريب. أو بعيد زمن من باإلسالم دانوا الذين إخوانهم تبشري يف التالميذ
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األفريقية، القبائل لكسب واإلسالم املبرشين بني تنافًسا اليوم التبشري حركة فليست
الغزوة هذه عىل واستعانة داره، عقر يف لغزوته اإلسالم عىل التبشري من حملة ولكنها
والوطنية االستعمار بني ومحالفة األوروبيني، املبرشين تالميذ األفريقيني التبشري بمحرتيف
الدين. بدعوة وتارة الوطنية بدعوة تارة اإلسالم ملحاربة ملفوف؛ طريق من األفريقية

التبشري تمكن التي اآلسيوية البالد يف وتتبع … الرشقية أفريقية يف تتبع الخطة هذه
للحملة واآلسيويني األفريقيني يجند أن اليوم منذ فسبيله إليه، منها فريق اجتذاب من
لتحويل الدعاة يجندون من كلُّ بعينها الخطة هذه ويتوخى القارتني، كلتا يف اإلسالم عىل
فإنهم واإللحاد؛ املادية بدعوة أو األخرى األديان بدعوة وإقناعهم دينهم عن املسلمني
خفية محالفة ويعقدونها واآلسيويني، األفريقيني تالميذهم أمامهم يدفعون ثم يسترتون

قريب. من اآلسيوية أو األفريقية القومية وبني بعيد، من االستعمار بني
التي األزمة وتتدارك يقال، كما األحوال ظروف توافق الجديدة «التعبئة» هذه إن
فهو القارتني، شعوب من تباًعا ويلقاها لقيها التي الصدمات بعد االستعمار فيها وقع
والوطني األفريقي الوطني يد إىل يده من السالح ينقل أن يحاول — التعبئة بهذه —

اإلسالم. غري بتلك أو اليد بهذه يحاربه عدو من له وليس اآلسيوي
تلك مع حني، إىل بينهم فيما ويتهادنوا عليه يتحالفوا أن اإلسالم خصوم يبايل وال
باق اإلسالم خطر أن يعلمون ألنهم امليدان؛ هذا غري يف بينهم تفرق التي اللدود العداوة
بضعفها فيشعرون اآلخرين األعداء أخطار إىل وينظرون األيام، هذه بانقضاء ينقيض ال
زائل عارض أنها يعتقدون ولكنهم بقوتها يشعرون أو املقيم، اإلسالمي الخطر جانب إىل
أو وانحالله اضمحالله بعد مهل عىل محاربته إىل يرجعون أو الزمن، بفعل منه يفرغون

واالنحالل. االضمحالل دور يف دخوله
فإن إرسائيل، حيال منه واملبرشين املستعمرين وموقف الصهيوني، بالخطر ولنعترب
يعلمون ولكنهم الزمن، قديم من للمسلمني عداوتهم من أشد إرسائيل لبني القوم عداوة
معه ويتحالفون حده، جاوز كلما عليه ويتغلبون الجانب مأمون خطر إرسائيل قوة أن
بعيد. زمن إىل متبادلة بينهم الحاجة وستظل إليها، واحتاجوا إليهم إرسائيل احتاجت كلما
مع خطًرا تزداد أن ويوشك الزمن، عىل وأبقى ذلك من أخطر فقوته اإلسالم أما
فال وشعوبه، حكوماته بني التخاذل مع ضعًفا االستعمار يزداد وأن والتقدم، اليقظة
املادية خطر يكون وقد الفريقني، بني املتبادلة األغراض من غرض عىل معه تحالَف
والقيم باهلل إيمان دين ألنه اإلسالمي؛ الدين خطر من وأعنف أكرب املبرشين عىل واإللحاد
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بها يمتد وال تعيش ال مولية حركة واإللحاد املادية خطر ولكن حال، أية عىل الروحية
باإلسالم. يمتد كما — عاشت إذا — العمر

بتنظيم قط األزمان من زمنًا نكرتث لم أننا آسفني — املسلمني نحن — علمنا ولقد
أعماًال تكون أن جاوزت قد املسألة أن اآلن فلنعلم اإلسالمية، العقيدة لنرش التبشري دعوات
والتسليم الدفاع يف اإلهمال مسألة هي اآلن وأدهى: أسوأ هو ما إىل وصارت الدين لنرش

تعود. وال الفرصة هذه تذهب وقد الدفاع، فرصة إبان يف بالهزيمة
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التَّبشري َحركِة الُعنرصييف الَعاِمِل ة قوَّ
َواالْسِتْعامر

سلطان وتهديد التبشري دعوة تعويق يف العنرصي العامل قوة إىل السابق املقال يف أرشنا
حائًال تعترب اللون اختالف مسألة أن العامل بهذا وعنينا األفريقية، بالقارة االستعمار
ألنهم البيض؛ املستعمرين وحكومات املبرشين دعوات وقبول السود األفريقيني بني منيًعا

ِقبَِلِه. من يسمعونها دينية دعوة كل وبني األبيض الرجل مظالم بني يقرنون
يحفلوا لم واملستعمرين املبرشين ولكن سنة، مائة قبل قائًما الحائل هذا كان وقد
عامة األفريقيني وتيقظ املصري، تقريِر حقوِق رسياِن بعَد اليوم به حفلوا كما يومئذ به
الحكم أنظمة يف سنة مائة قبل السلطان أصحاب كانوا ألنهم الحقوق؛ تلك الكتساب
الرعايا وكان تريدان، ما عىل الرعايا ترغما أن واملال القوة وسع يف وكان والتعليم،

واملال. القوة سلطان ومقاومة القريب الخالص من يأس عىل أنفسهم
يعرضوا أن يمنعهم ما هناك وليس املشتغلني، الرعايا أمام مفتوح فالباب اليوم أما
يتمثل قائم وهو شاءوا، إذا اآلخر الطرف عىل يقبلوا وأن واالستعمار، التبشري دعوات عن
واملستعمرون. املبرشون يحذرها التي االجتماعية املذاهب يف ثم اإلسالمي الدين يف لهم

الربيد وصل حتى اإلسالم» «منرب مجلة يف السابق املقال كتابة عىل أيام تمض ولم
العنرصي العامل هذا فعل عن الهامة باألخبار حافًال — واألوروبي األمريكي — األجنبي

والبيض. السود من كبري عدد فيه يقيم بلد كل يف
من يوم ذات — شيكاغو يف الكبري الدويل املدرج عىل ازدحمت «نيوزويك»: قالت
البيض والقمصان السود األكسية يلبسون الشبان السود جموع — املايض األسبوع
ويحيون البيضاء، األكسية يلبسن أخواتهللا— — الشابان جموع ومعهم املذهبة، والقالئد
الشمالية»، بأمريكا املفقود اإلسالم «وجود حركة عىل سنة ثالثني انقضاء ذكرى جميًعا
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حركات من حركة أشهر ولعلها محمد»، «إيليا يسمى مختار زعيم يقودها حركة وهي
الزنوج عدد من قليل جزء غري يمثلون ال لها التابعون كان وإن للبيض، املبغضني السود
ستار وراء يسرتونها ولكنهم السياسية، مساعيهم يكتمون ال وهم الشمالية، بأمريكا
املضطهدين ومن املتعلمة غري الطوائف من عادة ويتجندون … الدينية الدعوة من شفاف
الرجال من ألًفا وخمسني مائتني يبلغون أتباعه أن محمد إيليا زعم وقد … املحرومني
اجتهد وقد … ألًفا خمسني عىل يزيد ال — يبدو فيما — األصح العدد ولكن والنساء،
األوىل املرة ألنها التليفزيون؛ ومراسيل البيض املخربين إقصاء يف السود األكسية البسو
عليه: مكتوب علم املنصة عىل وكان املجتمعات، هذه إىل البيض بدخول فيها يسمح التي
من لنا بد «ال عليها: كتب أعالم االجتماع بمكان وأحاطت هللا.» رسول محمد هللا إال إله «ال

وأعماٍل.» وظائَف من لنا بد و«ال األرض.» يف نصيب
ينتظر كان ألًفا عرش خمسة من وامرأة رجل آالف سبعة االجتماع حرض وقد

الشمال. الجانب غري يف الرجال يجلس فلم للنساء األيمن الجانب وأفسح حضورهم،
السيد له يدين الذي محمد فرج السيد ذكرى إحياء االجتماع برنامج من وكان
سنة منذ اختفى ثم ،١٩٢٠ سنة سوداء إسالمية بدعوة نهض وقد بالزعامة، محمد إيليا
بول»، «إيليا املواليد بدفرت سجل الذي إيليا اسم وكان … مكان له يعرف ولم ١٩٣٠
باسمه وتسمى «ديرتويت» مدينة إىل أخريًا انتقل املعمدانية الطائفة من قس ابن وكان
اجتناب أتباعه عىل يفرض متهجًدا ناسًكا رأيته إذا وتحسبه الحني، ذلك من اإلسالمي
توافق آداب وهي يوم، كل مرات خمس الصلوات وإقامة واملخدرات والتدخني الخمر
الذين والبيض السود وبني األجناس، بني التمييز يف خالفتها وإن التاريخية اإلسالم أحكام

القدمني. ذوات بالثعابني النارية إيليا لغة يف يسمون
وخمسني سبعمائة كلفهم االجتماع أن الحارضين أبلغوا قد االجتماع زعماء كان
االتفاق ساعة عليها استوىل ريال وخمسمائة بألفني يطالبهم األبيض الرجل وأن رياًال،
وهو والبغضاء، العداوة تعاليم بنرش يتهموننا إنهم منهم: زعيم قال املدرج، تأجري عىل
ونحن سنة، آالف ستة الحكم األبيض الرجل توىل وقد «الشيطان»، كتدابري تدبري منهم
أن وعلينا األحكام، والية يف األبيض للرجل كان الذي بالنصيب ننادي الدنيا آخر يف هنا
االجتماع انتهى ثم حولنا. عمن ننعزل أن الرضوري من ليس ولكن بأنفسنا، نستقل

الكعبة. مستقبلني للصالة الحارضين بوقوف
األمريكية. املجلة كتبته ما هذا
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العالم مجالت أهم من وهي — اإلنجليزية «اإليكونومست» مجلة يف الخرب ورد وقد
السود هؤالء أن األمريكية املجلة يف جاء ما عىل وزادت الزنوج»، «جهاد بعنوان مكتوبًا —
الحركة وتستمد الجنوب، واليات بعض مع مستقلة جمهورية إنشاء يف بينهم يتحدثون
وميلووكي؛ وديرتويت ونيويورك شيكاغو مثل املركزية البالد يف أعضائها إقامة من قوتها
املجلة وتزيد الحديث، الزمن يف لحقوقها تنبهت التي الوسطى الزنجية الطبقة تقيم حيث
والتدخني، الخمر يحرمون «إنهم تقول: ثم ألف، مائة به فتبلغ لعددهم تقديرها اإلنجليزية
فريضة مؤكدين الثالثني، إىل عرشة الثامنة من الشبان عىل الريايض التدريب ويفرضون
تختلف ال بها يبرشون التي والبغضاء العداوة رشيعة إن بهم: العارفون ويقول … التعليم
عن وال إطالقها، عند البندقية صوت من اسمها أخذ التي كالن» «الكوكلكس رشيعة عن
للحقوق معطًال األسود للرجل تعصبهم يكون أن ويخشون البيض»، «مجالس جماعة
… واالقتصادية واالجتماعية السياسية الزنوج أحوال تحسني بها يراد التي الدستورية
تنازع عند تقدمه دعامات من دعامة أو األسود الجنس عىل خطر هم هل غًدا وسيظهر

والستني.» الرابعة يف اآلن وهو محمد، السيد وفاة بعد الرئاسة عىل الزعماء
هاتني أخبار عىل احتوته ما يزيد ال أخرى صحف يف الحركة هذه أخبار نرشت وقد

الصحيفتني. كلتا روتها كما األخبار هذه صيغة من الكفاية نفهم ولكننا املجلتني،
نعلم: أن وبقي

شأن ذلك يف شأنهم األبواب، مفتحة األمريكيني السود بني اإلسالمية الدعوة أن (١)
األفريقيني. السود

التبشري هيئات تحتال الذي العنرصي العامل عىل يعتمد أن يستطيع اإلسالم أن (٢)
وإخوانهم املسلمني إخوانهم دعوة عىل السود للقساوسة بتدريبها استخدامه عىل اآلن

الوثنيني.
باسم الحركة هذه عىل للقضاء «القانونية» املعاذير انتحال إىل متجهة النية أن (٣)
السالح تستخدم البيضمتى جماعات حرموا أنهم ذلك يف املسئولني وحجة والسالم! األمن
والجنس األسود الجنس العاملة بني — عندهم — إذن تفرقَة فال خصومها، محاربة يف

األبيض.
وال دينهم، أحكام يجهلون ال الحركة هذه أصحاب أن املجلتني تناقض من نعلم (٤)
اإلشاعة لهذه أن صح فإذا اإلسالم، يف ممنوع والبيضوهو السود بني التمييز يستبيحون
تعالت من يعصمها بما الحركة هذه يتداركوا أن الرشق يف املسلمني عىل الواجب فمن أثًرا
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والهنود والبيض السود بني عالنية اإلشاعة هذه تصحيح يكون وأن هناك، املسئولني
إىل يستميلوا أن الغيورين الدعاة هؤالء تبشري من ننتظر ولسنا األجناس، وسائر الحمر
الذي التبشري مقاومة يف ريب وال يفلحون ولكنهم البيض، من إليهم يستمعون من اإلسالم

أفريقيني. أو كانوا أمريكيني السود؛ القساوسة باستخدام املبرشون له يحتال
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واحد؛ وقت يف واحدة لعلة والقداسة بالغباوة اليشء عىل الحكم يتقبل ال السليم العقل إن
يكون ما وأكثر باختياره، االضطراب هذا يف يوقعه سبب من بد فال ذلك العقل تقبل فإن
عن ويعجزه املغالطة عىل يحمله دفينًا هوى أو الجنون، أمراض من مرًضا السبب ذلك
لغشه غريه؛ مع ويصطنعه نفسه وبني بينه العاقل يعرفه مقصوًدا خداًعا أو مقاومتها،

عليه. واالحتيال
من آفة اإلسالم وعقائد القرآن لنقد املتخصصني املبرشين جماعة يف نخطئ ولسنا
يتخبط كما التفكري يف التخبط من يسلم واحد منهم عرفناه فيمن فليس اآلفات، هذه
أن له ويسول املغالطة إىل فيقوده الذميم التعصب يملكه أو العقلية، بالعلل املصابون
وسعه بما لصناعته يحتال الذي املحرتف عمل يعمل أو بيديه، عينيه عن الحقيقة يحجب
النَّفاق أسباب لها ويهيئ بضاعته يعرض أن إال يعنيه وال والتضليل، الرتويج وسائل من
العرض يف الخدمة بصدق البضاعة صاحب بإقناع النفاق من اكتفى وربما السوق، يف

والرتويج!
«بالرسول يلقبونه كانوا التبشري أعالم من علًما سنة عرشة بضع منذ القاهرة يف عرفنا
بتحويل التبشري جماعات أمام تكفل أنه بذلك ويريدون اإلسالمي»، العالم إىل املختار
واملدينة مكة لتحويل يتصدى أن همته عىل يستكثر يكن ولم عقيدته، عن اإلسالمي العالم
اإلسالم معاهد من عليه اشتملت بما القاهرة تحويل وال اإلسالمية، املعاقل مقدمة يف

الباقية. وذكرياته
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الدكتور الرشق يف املبرشين رئيس هو اإلسالمي العالم إىل املختار الرسول وذلك
بعده يرتك ولم سنوات،1 تسع منذ وتويف والثمانني، الخامسة بلغ وقد زويمر، صمويل
وإيمان؛ يقني عن اإلسالم من تحول إنه بحق: فيه يقال الرسالة بتلك «املهتدين» من واحًدا
اعتزال بعد صوت له يرتفع ولم يتقاضاه، مرتب له كان القاهرة يف اجتباه الذي تلميذه ألن

التبشري! صناعة يف املتعددة وظائفه أستاذه
ظهر وكتاب اإلسالم»، مهد العرب «بالد كتابه يف له قرأناه كالٌم «العالمِة» بهذا ذكَّرنا
الذي الكالم ذلك عىل به لريدوا عمًدا؛ وضعوه كأنما الطبيعي»، الطب «عن موطنه يف أخريًا
أيدي بني التبشري مراجع من مرجًعا يزال وال سنة ستني خالل نرشه وأعاد زويمر نرشه

الرسول. ذلك يدي عىل املتخرجني التالميذ
لم الشهد «إن العربية: والفنون العلوم عن فصله يف اإلسالم إىل الرسول هذا قال
اإلشارة كانت وقد والحديث، القرآن إىل استناًدا العرب؛ بالد يف كالرتياق معدوًدا يزل
﴿يَْخُرُج النحل: عن فيها يقول التي الغبية الكلمة هذه محمد وحي يف الطب إىل الوحيدة
وقد يَتََفكَُّروَن﴾، لَِّقْوٍم َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ لِّلنَّاِس ِشَفاءٌ ِفيِه أَْلَوانُُه ْختَِلٌف مُّ اٌب َرشَ بُُطونَِها ِمن

كتابه!» يف هللا وصفه الذي الوحيد العالج هو هذا كان
دواء يف كله الطب حرص القرآن إن «الغبي»: العالمة قول يف ظاهر املتعمد الدجل إن
لم شفاء الشهد أن محاولة وال لبس بغري اآلية تفيده الذي املعنى فإن … الشهد هو واحد
ال الصفة بهذه الشهد وصف فإن األمراض؛ جميع من شفاء إنه وال الشفاء، كل إنه تقل:

الصيدليات. يف العقاقري من عقار أي يوصف كما األدوية من دواء أنه عىل يزيد
املتعمد لالفرتاء إال الصورة هذه عىل اعتساًفا يعتسف ال «التبشريي» االدعاء هذا ومثل

النية. سوء مع للحقيقة طمًسا
غباوة غري معنى له فليس بالشفاء «الشهد» وصف عىل بالغباوة العالمة حكم أما

قال. ملا مصدًقا كان إن القائل يف مطبقة
وأزهار؟ أعشاب خالصة وهو األدوية من دواءً «الشهد» يكون ال ِلَم

اليوم إىل العالج قوام وهو أمة، كل يف ا جدٍّ قديم واألزهار األمراضباألعشاب عالج إن
وتستحرضها األمراض من شتى لرضوب العرصيون األطباء يصفها التي األدوية أكثر يف

الحضارة. بالد يف الكيمياء معامُل

.١٩٦١ سنة مايو يف املقال هذا نرش 1
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الباطنية لألمراض بها العالج وتقرير «الفيتامينات» عن الكالم شيوع قبل وهذا
اختالفها. عىل واإلعياء الضعف وعلل األعصاب وأمراض

الغباوة؟ غري بوصف الشهد دواء يصف أن االمتناع كلَّ العقل عىل يمتنع فلماذا
دواءً والحيويات «الفيتامينات» ومستودع الزهر خالصة تكون أن العقل يرفض ملاذا

املريض؟ أو الضعيف به ينتفع
لتصورها الباب فتح عن عجزه أو الحقيقة فهم عن العقل عجز هي «الغباوة» إن

احتمال. كل عىل
تتخصص ولم الفهم سوء يف تشابهت هي إذا مفهومة الغباوة تكون قد هنا وإىل
صاحبها كان إذا الفهم» «مستوى دون ما إىل تنزل «غباوة» ولكنها غريه، دون للشهد
تكون أن ويتقبل العصافري، بدماء األمراضالجلدية تطهري يتقبل ثم عالًجا الشهد يرفض
الناس عىل يتلوها التي الكتب أوصاف من ذلك أمثال ويتقبل لإلله، رسوًرا الشواء رائحة

مساءَ. صباَح ويقدسها
الطبيعي، الطب عن كتاب اإلنجليزية باللغة ظهر سنوات ببضع زويمر وفاة بعد
لخصائص املؤلف ويعقد الكريم، القرآن عىل يدعيه زويمر كان ما الشهد عن مؤلفه يقول
العقاقري. عرشات عن تغني وافية «صيدلية» يجعله أن يوشك مستقالٍّ فصًال الطبية الشهد
بوصفات األمراض عالج بتعاطي الجهالء املتطببني أولئك من واحًدا املؤلف وليس
الطبيب جارفس الدكتور هو بل العربية، اللغة يف األنطاكي داود تذكرة قبيل من األقدمني
زمالؤه سمعها التي العلمية املباحث وصاحب الحديث، الطب مدارس من املتخرج
فيها وأودع ونقحها فجمعها منها، لإلفادة بجمعها عليه وأشاروا املرصيون العظماء
بطب وسماها الثمانني، جاوز أن إىل سنة أربعني نحو حققها التي التجارب صفوة

الغربيني. بني الزمن قديم من تسمى كما Folk Medicine الجمهور
من املستمد النفساني بالتأثري وال «بالربكة»، العالج يف الشهد فائدة يعلل ال وهو
األدوية من األطباء يحسبها لم وإن الدواء عمل تعمل التي الصالحة بالتغذية وال العادة،
األدوية تحضري يف والصيدليون األطباء يعتمدها علمية بأسباب يعلله ولكنه العالجية،
يف ويقول أرضارها. تضاعف أو األمراض تحدث التي الجراثيم حسب عىل وتقسيمها
معروضة «نظرية» عن يتكلم ال إنه خاصة: الشهد عن كتبه مطول فصل تمهيدات
الحتوائه الشهد؛ يف تعيش ال «البكرتيا» أن أثبتت التي املحققة التجربة يقرر بل لالمتحان،

حياتها. مادة هي التي الرطوبة تلك البكرتيا تحرم وهي «البوتاس»، مادة عىل
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وضع … كولنز فورت يف الزراعة بكلية البكرتيا أستاذ ساكيت الدكتور «إن قال:
التيفويد جراثيم فماتت … الرصِف بالعسل مملوءٍة قواريَر األمراضيف جراثيم من أنواًعا
وماتت … الرابع اليوم يف الصدرية النزالت جراثيم وماتت … ساعة وأربعني ثمان بعد
«… ساعات خمس بعد أخرى جراثيم وماتت … ساعات عرش بعد الدوسنتاريا جراثيم

األغذية منها فذكر الشهد، يف املوفورة الغذائية املواد بيان إىل املؤلف استطرد ثم
شويت األستاذ تقرير ونقل تركيبه، يف تدخل غذائية معادن عرشة من أكثَر وعدَّ املعدنية
ألوان باختالف تختلف املعدنية األغذية إن فيه: يقول الذي الكيماوي العالم Schuette
والحديد … السواد إىل الضارب الشهد يف أوفُر واملنجنيز والحديد فالنحاس الشهد،
الغذائية املعادن عن كالم ذلك وييل الهيمجلوبني، أو للدم امللونة باملادة التصاله رضوري
وما ألوانه اختالف إىل يشري وهو الكريم، القرآن يف جاء كما الرشاب هذا بألوان وعالقتها
منها: فعدد الشهد يف السكرية املادة مزايا الطبيب أجمل ثم الشفاء، أسباب عن احتوته
أنها و(٣) البنية، يف التمثيل رسيعة أنها و(٢) الهضمية، القنوات جدران تهيج ال أنها (١)
لتعويض الرياضية باأللعاب للمشتغلني مناسبة أنها و(٤) بدنية، طاقة إىل رسيًعا تتحول
و(٧) ملطفة، مهدئة أنها و(٦) للكليتني، أوفقها السكريات أنواع بني أنها و(٥) الطاقة،

عليها. الحصول سهولة عن فضًال الهضم لعملية طبيعية مساعدة أنها
والصغار الكبار وغذاء للعالج النافعة الشهد خصائص بيان يف الطبيب ومىض
سائر يف يذكر ولم صفحة، وعرشين خمس يف فأجملها العلمية باألسباب ذلك وتفسري
بالتجارب الثبوت هذا مثل لخصائصه الخصائصأو هذه مثل له آخر «طبيٍّا» دواءً الفصول

بالتطبيب. واملشتغلني املعامل وتجارب الواقعة
القرآنية، اآلية عن زويمر كلمة فذكرت الطبيعي الطب عن الكتاب هذا تصفحت
الزيغ عيوب من طوته بما املبرش» «عقلية إلبراز مثال كل من أصلَح مثاًال ووجدتها
نصيب أن يل والح األحيان، من كثري يف َواْلِعيِّ الفدامة عيوب مع واملغالطة، والتعصب
ترشحه ال عدة أنها إال التبشري، ميدان يف مكانته قدر عىل املعكوسة العدة هذه من زويمر
تثبيت بها أراد أنه لو منها أوىف عدة لرسالته يتطلب ال لعله بل اعتقدوه، عما املسلمني لرد

اإلسالم. عقائِد عىل املسلمني
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الروحي الفتح حقيقة إدراك عن عجز قد الغربي التفكري إن يقال: أن الحاصل تحصيل من
اإلله، عن اإلسالم فكرة وهما: الدينية؛ العقيدة أركان من ركنني يف اإلسالم به جاء الذي

النبوة. عن وفكرته
شأًوا اإلنسان بضمري ارتفع قد اإلسالمي الدين أن املتأمل للمسلم البينة فالحقيقة
إىل الخالق من والوحي الرسالة فكرة أو النبوية والفكرة اإللهية للفكرة إدراكه إىل بعيًدا

العقالء. خالئقه
الذي اإلله أو الوثنية الشعائر وإله املختار، الشعب إله أو القبيلة، بإله اإليمان فبعد
اإلسالم جاء والتكليف، بالتبعة يحاسبهم وال والكفارات، القرابني بحساب الناس يحاسب
رب … جمعاء اإلنسانية رب العاملني، برب يؤمن أن اإلنسان فعلَّم اإللهية؛ العقائد بأرشِف

وعقله. ضمريه بغري له خالص وال عمله، بغري له فضل ال الذي اإلنسان
يف الوساطة عىل أو واملعجزات، الخوارق عىل هدايتها تقوم بنبوات اإليمان وبعد
تخاطب التي بالنبوة اإلسالم جاء والنقم، األخطار من الحراسة عىل أو القرابني، تقديم
إنسان النبي أن الناس وعلم واألراجيف، بالخوارق التهويل عىل تعول وال والبصرية، العقل
باألعاجيب. ويروعهم الخبايا عن لهم يكشف الذي باملنجم وليس وينذر، يبرش مثلهم

املفكرين من نسمع نزل لم الدينية العقيدة مراحل يف الواسع التقدم هذا ومع
من محرفة نسخة وإنه الروح، عالم يف بجديد يأِت لم اإلسالم إن يقول: من الغربيني
عىل يدل ذريع لخطأ وإنه … اليهودية صور من متوسعة جديدة صورة أو املسيحية،
النزاهة واجبات من واجب وأول العلمي البحث واجبات من واجب أول يف املعيب التهاون
إىل معها حاجة وال دين، كل يف اإلله فكرة بني باملقارنة االبتداء واجب هو وذلك الدينية،

الدين. ذلك يف اإلله باسم التعريف من أكثَر
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قول وإعادة حاصل تحصيل الواجب هذا يف الغربيني املفكرين تهاون إن نقول:
قديم. زمن من مفهوم

فيه بتفكريهم الظن حسن يزال ال آخَر أمر يف ملحوظ املفكرين هؤالء تهاون ولكن
الحديث. العرص أبناء من — املسلمني نحن — منا كثري عند بعيد غري أمًال

يف أو املحمدية» «الذات يف القدرة وآيات العظمة مواطن إدراك هو اآلخر األمر ذلك
األيام. هذه بتعبري يقال كما السالم، عليه النبي «شخصية»

يتوسل قدير داعية أنه اإلسالمية الدعوة صاحب يف العظمة غاية يرى من فمنهم
عليه. املتألبني املنكرين بني عقيدته نرش إىل حينًا وبالسيف حينًا بالفصاحة

والخديعة االحتيال عنه ينفي حني اإلنصاِف غايَة ينصف أنه يحسب من ومنهم
اإلصالح. طلب يف واالجتهاد بالصدق له ويشهد

أعمال إىل ذلك بعد «العميل» النجاح وينسب الروحية، بالقداسة له يشهد من ومنهم
عليه. هللا رضوان الخطاب بن عمر منهم بالذكر ويخصون الراشدين، خلفائه

والنظر التفكري يف اإلنعام أن يظن ولكنه النية، حسن دالئل منهم املفكر عىل ترى وقد
أمثال يف املألوفة العوامل إىل اإلسالمية الدولة قيام يقيس أن يتقاضاه الظواهر وراء ما إىل
النتهاز املرتبصني وخطط الزعماء تدابري إىل املؤرخني عند راجع وأكثرها األحوال، هذه

يقولون. كما «الظروف» واستغالل الفرصة
الدكتور وهو املعارصين؛ من الغربيني املؤرخني أشهر لعله كبري مؤرخ هؤالء وبني

ضخام. مجلدات عرشة من أكثَر يف التاريخ» «دراسة صاحب توينبي أرنولد
فيما — ولكنه اإلسالم، عىل الكالم عند نيًة الغربيني املفكرين أسلم املؤرخ هذا ولعل
بأرسار اإلحاطة عىل منه العامة االجتماعية واملواقف بالحوادث اإلحاطة عىل أقدر — نرى
لم السالم عليه محمد قداسة أن اعتقاده كان ولهذا النادرة، «الشخصيات» يف العظمة
ألنهم األمويني؛ الزعماء مطامع تحقيق إىل — يدري ال حيث من — ينساق أن تعصمه
قبل من تخصص الذي النبي بيت من وامللك السياسِة وسائِل بتدبري وأعرَف أعرَق كانوا
بأدوات سفيان أبي بيت له استعد كما للملك يستعد ولم العبادة، لشئون الدعوة عرص

والدهاء. «الحيطة»
األمويني: عن كتبه فصل يف العالم حول رحلته يف توينبي قال

ند من أكرب املكيون التجارة أمراء فكان العملية، السياسة إىل وصلت املسألة إن
فلم انتشاره، ومنع اإلسالم صد يف أخفقوا قد وكانوا … العجيب بلدتهم البن

إليه. الظاهر باالنضواء عليه االحتيال غري ذلك عن بديل من لهم يبق
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الدولة يسوق السالم عليه محمًدا جعلوا أمية بني زعماء إن فحواه: ما مىضيقول ثم
بعد أخرى َكرًَّة زعامتهم تجديد إىل قريًشا ويستدرجون خدمته يظهرون وهم أيديهم إىل
يذود وأن دولة بعده ينشئ أن النبي عمل من كان متى املؤرخ يذكر ولم األولني! الخلفاء

واألتباع. الخلفاء من أمية بني وغري أمية بني عنها
املناظر رواة عنه يبحث املألوف التاريخ فصول من فصل الخيالية «املناورة» هذه
أن قراءهم يريض كما ويرضيهم املالكة، واألرس الدول قيام عن بحثوا كلما واملؤامرات
يستفيد «عميل» دهاء ذو خبري واآلخر مثايل، طيب أحدهما: بطلني: الناس أمام يصوروا
وتغليب مطامعه بتحقيق ينتهي الذي الجانب إىل بحيلته يحولها ثم الدعوة، جهود من

حني. بعد ولو املثالية، األفكار عىل «العملية» القدرة
عىل الخاطر هذا ورد ملا فهِمها حقَّ ُفِهَمْت السالم عليه محمد» «شخصية أن ولو
أساسه! عىل اإلسالم يف والدولة الدين وإقامة وتوسيعه تقريره عن فضًال املؤرخ، وهم

جبابرة لها تدين التي للشخصية مثًال قط لنا يعرض لم النبوات تاريخ إن
والصحابة. اإلسالم تاريخ يف ذلك حدث كما «الشخصيات»

وعزيمتها باقتدارها املمتازة الشخصيات أصحاب من حولهم يكن لم األنبياء فأعظم
طال. كيفما يطول أو يقرص زمنًا بعظمتهم وتسليمهم لهم طاعتهم نستغرب من

عبيدة وأبي وعيل وعثمان والفاروق الصديق أمثال به أحاط من منهم أحد يكن لم
قد وكلهم والفرسان، والدهاة الرؤساء من وأندادهم العاص بن وعمرو الوليد بن وخالد
جيوش وقيادة تاريخ، وخلق أمة، وسياسة دولٍة، إلقامة — الكثرية التجارب بعد — صلح

وضعفاء. أقوياء ورياضة وشعوب،
أيام طوال «النبي» لينظر منهم أحد يكن لم الفعالة القوية «الشخصيات» هذه

املحبوب. املوقر األستاذ ذلك إىل بأستاذه املعجب التلميذ كنظرة إال صحبته
باسم له النبي نداء يردد — رجل يف أمة وهو — عاش ما الخطاب ابن عاش ولقد
وهو أخي.» «يا محمد: له يقول أن يستكثر كان — النادرة عظمته عىل — ألنه األخوة؛

يناديه.
قيل، ما العمرية» و«الشخصية املحمدية» «الشخصية بني املقارنة عن قيل ولقد
بدعوة النبي قيام بعد عمر لعظمة بانتشاره مدين اإلسالم أن الغربيني من زعم من وزعم
يفهم من كل يفهمه بارًزا جليٍّا يزل لم وعمر محمد بني الشاسع الفارق ولكن الرسالة،

العظيم. والرجل العظيم اإلنسان بني الفارق
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شخصية وكانت عمر، «شخصية» جانب إىل تتضاءل معاوية شخصية كانت ولقد
اللسان، عىل ذكرهم عند الظن يخامر تردد بغري محمد، شخصية جانب إىل تتضاءل عمر

العاملني. الصحابة أقطاب من وكل منهم كل عند العظمة عنارص بني املقابلة عند أو
وحدها النبوة لكن والقلوب، الرءوس له تدين عظيم رشف — خفاء وال — والنبوة
واإلعجاب الحب وهذا الهيبة بهذه النبي لذات كفيلة تكن لم تناسبها «شخصية» بغري
وعوارضالرجال النرصوالهزيمة، بأطوار مزدحًما والتجارب بالعظائم حافًال كامًال جيًال
واملهابة والتدبري والبالغة والشجاعة القدرة صفات من يملك محمد يكن لم فلو والقنوط،
هذه له دانت ملا وأتباعه أصحابه نصيب من أوىف نصيبًا والعقول النفوس يف األثر وحسن
تظهر أن دون الصحبة هذه عىل انقىضالزمن وملا واالطمئنان، بالتطامن الشوامخ األطواد
اإلصغاء من تقتضيه ما الدعوة وفوارق النبوة فوارق جانب إىل الشخصية الصفات فوارق

والبديهة. العاطفة وحي دون اإليمان، بوحي
يستكثر خارقة عظمة عىل تدل سرية لهم تبق لم السالم عليه موىس حول فالصحابة
الرئاسة صفات يف هارون دون أو موىس دون هم ملن والوالء بالطاعة تدين أن عليها

والتعليم.
الظن مكان إىل لريتفع منهم أحد يكن لم السالم عليه عيىس حول والحواريون

الكبري. الرسول هذا وبني بينه املقارنة أو باملشابهة
وغريهم عبيدة العاصوأبا وابن الوليد وابن وعليٍّا وعثمان وعمر بكر أبا تذكر ولكنك
األمم وقيادة الدول سياسة وتذكر ومرص، وبيزنطة وفارس بابل فتوح فتذكر وغريهم،
جميًعا هؤالء لتتخيل النبي حرضة إىل تعود ثم واألناة، اإلقدام وشجاعة الرأي وحكمة
إال يسعك فال األمني، األب إىل البنون يأوي كما النبي جناح إىل يأوون مطيعني تابعني
ذلك بني الشاسعة املسافة تدرك وأن «الشخصيِة»، هذه جالَل الزمن وراء من تحس أن
ممعن مرتفع — هذا عىل — وكلها لديه، تطامنت التي الرءوس تلك وبني الرفيع، الرأس

آفاق. عىل آفاًقا االرتفاع يف
وتوحيه اإليمان يوحيه ما القداسة من صاحبها تويل إلهية صفة املحمدية النبوة إن

اإلله. طاعة
كان ولو إليها الناظر تهول الذروة، رفيعة القرار راسخة إنسانية عظمة ذلك وبعد
األفذاذ وإخوانهم اإلسالم، وسيف واإلمام، النورين، وذي والفاروق، الصديق، عظمة يف

التاريخ. وأعالم األمم عظماء بني
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يجعل أن هللا من استحقت التي «الشخصية» عظمة املحمدية»: «الذات عظمة تلك
من يخلصوا أن الغرب مفكرو يستطيع ولن املبني، الكتاب يف جاء كما رسالته فيها
كل العظمة هذه جاوزت كيف يدركوا أن إال التقليدية و«مناوراته» التاريخ مألوفات
العليا املكانة تلك تكسب أن اإلنساني وحيها مع اإللهي بوحيها استطاعت وكيف مألوف،

واإلعجاب. اإلكبار أفق به يضيق منهم كل أقطاب، أصحاب بني
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ِحَدة املُتَّ واجلامَعة اإلْسالُم

«مونتجومري األستاذ ملؤلفه اإلنجليزية باللغة السنة هذه يف صدر كتاب اسم هذا
«أدنربه». بجامعة العربية الدراسات قسم عميد وات»

∗∗∗

للتاريخ، املادية التفسريات آفة تخلصمن أنه األخرية دراساته يف الباحث هذا وفضيلة
حدها، بها يجاوز فلم وتطويرها، الحوادث تطور يف االقتصادية «الظروف» مكان وعرف
وأرساره، بأسبابه الحافل العالم هذا يف تحدث اجتماعية حركة لكل أساًسا يجعلها ولم
املعيشة عوامل عن وال االقتصادية العوامل عن معزولة عنده الكربى الحوادث فليست
أن الباحث املؤرخ عىل ويجب محدود، أمد إىل فيها وتؤثر بها تختلط ولكنها اليومية،

عليه. يزيد وال األمد هذا إىل بها يصل
العقائد وعوامل الروحية، العوامل إىل االلتفات رضورة عىل أمثلته «أبسط» ومن
يف املبرشين مدارس بإنشاء ارتبطت التي التجديد حركة يذكر أنه الفكرية، واملوروثات
النظرة اختالف ويذكر التحرر، ومذاهب الثقافة دعوات يف أثرها ويذكر األوسط، الرشق
يقرر ثم واألدنى، األوسط الرشقني: أبناء من املسلمني وغري املسلمني بني املدارس هذه إىل
الطوائف بني التحرر ومذاهب الثقافة دعوات يف أثر له كان النظرة هذه اختالف أن
يف التشابه مع الفكرية، واملوروثات العقائد غري سبب من األثر لهذا وليس والجماعات،

واملسيحيني. املسلمني السكان جميع بني االقتصاد وأطوار املعيشة ظروف
مونتجومري األستاذ بحث االقتصادية «الظروف» عمل تحديد من القاعدة هذه وعىل
املؤلف وجعلها املحمدية، الدعوة بها امتازت التي «الوحدة» وعوامَل اإلسالم نشأة عوامَل
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إىل بها يتقدم ولم الوسطى القرون نهاية عند بها وقف قد كان وإن لكتابه، موضوًعا
الحديث. العرص

كفار وبني السالم عليه محمد بني املعركة أن كله املبحث يف النظر وجهات وأهم
بني معركة كانت بل القديم؛ عىل محافظة ودعوة تجديد دعوة بني معركة تكن لم قريش

متعارضني. بل مختلفني، طريقني يف ولكن أخرى تجديد وحركة تجديد حركة
التجارية، الحارضة معيشة إىل البداوة معيشة من تتحول قريش كفار حياة كانت
وتتحول مكة، يف القوية العشائر زعماء عىل تتدفق القوافل تجارة من األرباح ثروة وكانت
من أناس بني الحارضة، يف املنعمني السادة أخالق إىل البادية فرسان أخالق من بهم
يف وال الثروة نعيم يف يشاركونهم وال مضطرين يخدمونهم وعبيدهم وأتباعهم عشائرهم
وإن فيه، هم ما إىل مطمئنني وغري محافظني، غري — كسادتهم — فهم السطوة، عزة
هذا بعاقبة ثقة غري عىل للمصلحني زمامهم يسلمون وال املجهول التغيري يخافون كانوا

التغيري.
أنفسهم إلقناع زعموا كما القديم عىل محافظني — إذن — العبيد وال السادة يكن فلم
… ومعبوداتهم ألربابهم منهم ورعاية وأجدادهم، آلبائهم منهم وفاءً املحمدية؛ بمحاربة
ويأخذون وأخالقهم، معيشتهم يف واألجداد اآلباء أولئك سنن من يتحولون جميًعا كانوا بل
وحقيقتها والسطوة، الثروة زيادة األكرب وأملها واملتعة، الرتف شعارها جديدة معيشة يف
املحرومني عىل ويجور نفسه عىل صاحبها يجور حسية» «متعة كل حقيقة هي الواقعة
أصحابها الكريم القرآن وصف التي الحياة هي وهذه اختياره، وبغري باختياره منها
يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا نَُموُت نْيَا الدُّ َحيَاتُنَا إِالَّ ِهَي َما ﴿َوَقالُوا إلًها الهوى اتخذوا إنهم فقال:

يَُظنُّوَن﴾. إِالَّ ُهْم إِْن ۖ ِعْلٍم ِمْن ِبٰذَِلَك َلُهم َوَما ۚ ْهُر الدَّ إِالَّ
النفس أعطى ألنه واستقر؛ أفلح فقد املحمدية الدعوة به جاءت الذي التغيري أما
إليها بالسعي أحقَّ وغايًة حياتها من أفضَل حياًة — كلها الجماعة أعطى كما — اإلنسانية

غايتها. من
وضالل غرور الدنيا الحياة متاع ألن اإلنسان؛ حياة غايَة الدنيا الحياة متاُع ليس

الصالحات. الباقيات بغري
أو واحد بإمام تهتدي «أمة» ولكنه والعبيد، للسادة سوًقا اإلنساني املجتمع وليس
هي عليها مستقيمة دامت ما ِة اْلَجادَّ عىل وتستقيم تؤمها التي وقبلتها واحدة، إمامة
الثروة صاحب بها يستأثر وال الصالحون العاملون فيها يتساوى والتقوى، الخري قبلة
الحارضة. أو البادية وزعامة العشرية، أو األرسة عصبة حوله من بها تستأثر أو والسطوة
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البديعة الفكرة هي اإلسالم بها جاء كما «األمة» فكرة إن مونتجومري: األستاذ ويقول
يدفع اإليمان فيوض من فيض لكل ينبوًعا الزمن هذا إىل تزل ولم إليها يسبق لم التي
وعصبيات واللغات األجناس حواجز فيها تختفي واحدة «أمة» يف «الوحدة» إىل باملسلمني
أقوام عىل أمته فاشتملت أتباعه؛ بني الوحدة هذه بخلق اإلسالم تفرد وقد والساللة، النسب
األقطار تباعد والبيضعىل والسود والرببر واملغول والصينيني والفرسوالهنود العرب من
بينه الصلة ويقطع عليها لينشق أحد األمة هذه حظرية من يخرج ولم املصالح، وتفاوت
وحدتها تعزيز إىل يخالفونهم ممن أقرب أنهم يعتقدون عنها املنشقون كان بل وبينها،

عنها. الغرباء ونفي شمِلها ولمِّ
ألم املعنى؟ بهذا «األمة» فكرة لخلق رضورية الدينية العقيدة أكانت املؤلف: وتساءل
املحبوبة املطاعة «الشخصية» بسلطان العرب بني توحد أن العظيمة الزعامة وسع يف يكن

الجزيرة؟ أبناء غري من الدين يضمه من إليها تضم الوحدة هذه تدع ثم
لقبول أُبَيٍّ بن هللا عبد مثل رجًال راضت التي هي «األمة» فكرة أن املؤلف ورأى
هي األمة فكرة وأن دنيويًة، رئاسًة محمٍد رئاسُة كانت لو ليقبلها يكن ولم الدينية، الرئاسة
اإلسالمية الخالفة بنرصة أمية بني من أحق بأنهم يؤمنون الفرس من أناًسا جعلت التي
اإلسالمية للبالد جددت التي هي األمة فكرة وأن املسلمني، جميع بني املساواة قواعد عىل
أنهم املسلمني صدور يف بثت التي وهي بهداها، وتهتدي بها تلوذ «قبلة» عرص كل يف

األجنبية. الغزوات أمام واحدة «أمة»
التي املحركة» «بالصورة عرص كل يف أبناءه تزود اإلسالم عقيدة إن املؤلف: ويقول
Dynamic Image باإلنجليزية املحركة الصورة هذه ويسمي ويرتسمونها، إليها ينظرون
الطريق، مشقة عليه ويهون والتقدم، الحركة إىل السائر يحفز الذي املثال أو «الطيف» أي
ألنها املستجابة؛ القبلة أو املوجهة» «القبلة نسميها: أن العربية باللغة ذلك من وأقرب

اإلسالم. لشعائر موافقة كلمة
وأسلَم أرفَع للحياِة مقياًسا الفرد منحت أنها اإلسالمية العقيدة يف القوة هذه ورس
وأنها السيادة، أصحاب عن املستقل الضمري مقياس وهو واملنعة؛ العصبية مقياس من
فأبدعت عليها، تصمد وجهة بغري الجماعة ترتك لم — الفردي االستقالل هذا مع —
معنى فأصبح الوراثة، وحدود العصبية ربقة من الفكرة هذه وحررت «األمة»، فكرة لها

و«الظروف». الحوادث مع للتطور قابًال «األمة»
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بمعنى التنويه يف أصاب قد املتحدة والجماعة اإلسالم كتاب صاحب أن نحن ونرى
يكن ولم اإلسالمية العقيدة خلقته فريد معنى أنه واعتباره اإلسالمية، العقيدة يف «األمة»

… اإلسالم — بعد وال — قبل اللغات من لغة يف مرادف له
أصلها يف مأخوذة األوروبية باللغات الكلمة هذه تقابل التي Nation «ناشن» فكلمة
الوطن أبناء تكسب التي الرابطة هي واحد مكان يف الوالدة أن ومفادها الوالدة، معنى من

االجتماعية. الوحدة هذه حقوق
يف وترجع العربية، باللغة أحيانًا الشعب كلمة عندهم تقابل People «بيبول» وكلمة

واإلقامة. السكن إىل أصلها
«القومية» عىل الداللة عن قارص — السكن ومعنى الوالدة معنى — املعنيني وكال
أن منها وأصبح الحارض، عرصنا يف والسياسية االجتماعية التعريفات علماء يفهمها كما
اآليات يف داللتها بها سبقت كما عامة وجهة يف االشرتاك رابطة هي األمة رابطة تكون

القرآنية.
يف اللفظ مدلول لنعرف اللغوية؛ الناحية إىل نعود أن املقام هذا يف ننىس ال أننا إال

املحمدية. الدعوة بعد االصطالح يف ومدلوله اللغة،
االجتماعية الوحدة معنى تفيد التي الكلمات من كثري يف أصيل الجهة فاستقبال

الكثريين. األقوام إىل بالنسبة عددها قل وإن العربية باللغة
جهة يستقبلون الذين عىل تطلق — القوم ومن األمة من أصغر وهي — فالقبيلة

واملرعى. السكن يف واحدة
واحد. ظل إىل يفيئون الذين عىل تطلق — القبيلة من أصغر وهي — والفئة

جماعة كل هم — بينها عهد عىل متعددة قبائَل أو كبرية قبيلة يكونون وقد — والقوم
أعمَّ الحرب بأمور مًعا قياُمهم يكوَن أن ويغلب والسلم، الحرب أمور يف مًعا «يقومون»
«أوًال» القوم من املفهوم كان ولهذا املعيشة، مهام بسائر مًعا القيام من األمر بداية يف

أجمعني. والنساء الرجال تعم أن قبل النساء، دون الرجال جماعة
القرآن ولكن الجماعة، وحدة عىل للداللة العربية اللغة يف أصيل الوجهة فمعنى
تفيد كما القبيلة، من السبط معنى تفيد كثريٍة معارَض يف األمة بكلمة جاء قد الكريم

كثرية. بشعوب تحيط التي الكربى الجماعة معنى
وحق الكثرية، مواضعها يف األمة معنى الوجهة وحدة لزمت القرآنية الداللة هذه فمن
الروحية «القبيلة» فكرة — الفكرة هذه يعترب أن املوحدة» والجماعة «اإلسالم كتاب ملؤلف
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الجماعة يخالفون من كلَّ اإلسالم حظرية إىل ترد دعوة لكل وينبوًعا التفرق من عصمة —
القبلة بهذه الزمن عىل املسلمني آمال تعلقت فقد التوفيق؛ إىل وسعيًا «الوحدة» باسم

الرجاء. دونه ينقطع وال الضياء، عنه يغيب ال الذي املرشق األفق كأنها املوثوقة،
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للناس يأِت لم ولكنه ومعامالٍت، ترشيٍع ديُن أنه اإلسالِم مآخِذ من بعضهم يعده مما
السياسية. للحياة أو االقتصادية للشئون مفصل بنظام

أن قبل الدفاع، يتطلب اتهام كأنها املآخذ هذه تفنيد إىل املسلمني بعض ويرسع
القائل إىل يرجعوا أن أجدر وهم فيها، املؤاخذة موضع عن ويكشفوا لذاتها التهمة يحققوا
السياسة نظم أو االقتصاد للناسنظم يفصل أن الدين جوهر يناسب وهل ليسألوه: الناقد
بمشيئتهم فيها الترصف يملكون وال عليهم، فرضت كما نصوصه يتبعون مربًما تفصيًال

الترشيع؟ وأصول العقيدة بحكم تقريرها بعد
وتختلف زمن، إىل زمن من تتقلب السياسية والنظم االقتصادية املعيشة أحوال إن
وما سنة، ستني أو خمسني قبل صالًحا يكن لم ما الزمن لهذا فيصلح وأخرى، أمة بني
اختالف عىل فيها الناس يتقيد فكيف أخرى. سنة ستني أو خمسني بعد بصالح ليس
العقيدة ثبوت الدين مع وتثبت السنني، الناسمئات بها الفرائضيدين من فريضة األزمنة
الثبوت هذا لها يكن لم إن األديان موازين يف شيئًا تساوي وال األيام، مع تتزعزع ال التي

… الدوام؟ وهذا
يأتي صالح نظام كل عليها يستقر التي قواعده للناس يبني أن الدين يناسب إنما
أو الواحد، العرص يف وأمة أمة بني النظم هذه تختلف أن ذلك بعد عليه وال الزمن، به
الدين ذكر كلما نذكرها أن يحسن التي األمثلة ومن عرصين. بني الواحدة األمة يف تختلف
األموال رءوس عىل زمنًا الغرب يف قامت االقتصادية الحياة أن االقتصاد نظم وذكرت
ذلك بعد شهدت الغرب بالد وأن والرشكات، املصارف عمل عليها يدور التي وفوائدها
الفوائد تقرير إىل وسائلها تكن مهما األموال رءوس تحريم عىل قامت اجتماعيًة ثوراٍت
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جيلني خالل املذهبني هذين بني عقائده يبدل أن اإلسالم عىل كان فهل األرباح، واستحقاق
متعاقبني؟

مذهب بعدهما وجاء مًعا املذهبان تبدل إذا العقائد هذه يبدل أن عليه وليس كال،
الرزق إىل نظرتَه إليها وينظر يحرمها الذي وغري األموال رءوس يقدس الذي غري ثالث

الحرام.
أنها يتصور وال صالح نظام كل عليها يقام التي االقتصاد قواعد اإلسالم أقام وإنما

قصري. أو طويل زمان بعد يكون أو باألمس كان منها نظاًما تناقض
عمل، بغري االستغالل يمنع أن وقرر األموال، وكنز االحتكار يمنع أن اإلسالم قرر
للضعفاء تكون أن وقرر األغنياء، بني ُدولة تكون وال الثروة، املجتمع يتداول أن وقرر
يزاد وقد كلها، األمة ثروة من جزءًا أربعني من جزء عن تقل ال سنوية حصة واملحرومني

املحسنني. وإحسان اإلمام بأمر عليها
املعيشة نظم من نظاًما له يتخذ أن عليه حرج فال إنساني مجتمع يف هذا تقرر وإذا
وإهمال واالستغالل االحتكار فيه يمتنع قط مجتمع عىل خوف وال كان، كيفما االقتصادية

األسماء. من شاء بما النظام هذا فليسمِّ شاء ومن والعمل، الكسب عن العاجزين
عىل الترشيع يقوم وأن الشورى، أساس عىل الحكم يقوم أن اإلسالم فرض كذلك
أو النظام هذا يتبعوا أن ذلك بعد ضري وال والرعية، اإلمام واتفاق والسنة الكتاب أساس
فكل النيابية، الحياة دساتري من ذاك أو الدستور بهذا يعملوا أو االنتخاب، نظم من ذاك
وحقوق الرأي وأويل اإلمام مشيئة من بسند مؤيًدا الشورى عىل قائًما دام ما صالح نظام

الجماعة.
حاجة فال حكمتهم يتبع ولم حكمته اتبع أنه نقاده عند اإلسالم مآخذ كانت فإذا
هم ونقاده الدينية، الهداية سبيل يخطئ لم دينه ألن دينه؛ عن الدفاع إىل باملسلم

املخطئون.
بيان هو الواجب فعمله الناقدين أولئك مناقشة يف واجب عمٌل للمسلم كان وإذا
السياسية، الحياة ويف االقتصادية املعيشة يف نظام كل عليها يقوم التي اإلسالمية «القواعد
أوضاع من الزمن به يأتي سليم وضع كل يوافقها التي القواعد هي أنها يقني لعىل وإنه

والسياسة.» االقتصاد
سنة، وثالثني خمس منذ باإلسالم دان فاضل أوروبي لكاتب الصنيع هذا نحمد إننا
تصلح التي بالحجة مآخذهم وإبطال األوروبيني أخطاء تصحيح عىل إسالمه منذ ودأب
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له قرأناه ما أكثر يف التوفيق الزمه وقد الدفاع، وجب كلما الدفاع حق وتقيض لإلقناع
التي آراءه فيه وسع وقد اإلسالم، يف والحكومة الدولة مبادئ عن الجديد كتابه وآخره
اإلسالمية»، الدساتري «ترشيع بعنوان سنة، عرشة بضع قبل املوضوع هذا يف بسطها

واإلنجليزية. األردية باللغتني: يومئذ وأصدرها
«محمد باسم تسمى الذي النمساوي، فايس ليوبولد األستاذ هو الفاضل الكاتب ذلك
الطرق»، مفرتق عىل «اإلسالم كتاب اإلسالمية املوضوعات يف وألف إسالمه، بعد أسد»
األخري الكتاب هذا ألف ثم مكة»، إىل «الطريق وكتاب اإلسالمي»، الفقه «أصول وكتاب
جماعة يد عىل اإلسالمية ترجمته كراتيشفنرشت بمدينة إسالمية جماعة إىل نرشه يف وعهد
الحكم نظام بني يفرق املؤلف أن نعلم مقدمته ومن كاليفورنيا، بجامعة الرشقية البحوث
أصيل بفارق القاعدة هذه غري عىل يقوم الذي الحكم ونظام الدين قواعد عىل يقوم الذي
أو الترشيع، يف األخالقية القيم اعتبار بني املوازنة وهو: األمم؛ شئون يف الخطر عظيم
قواعد توافرت فإذا واملعامالت، اآلداب من الرشيعة تتناوله فيما العارضة الظروف اعتبار
الدين يقرره مما املتغرية اإلجراءات وال الجزئية التفصيالت فليست السليمة، األخالق
ما واألزمنة، املواطن حسب عىل شئونها يف تترصف أن األمم عىل تحجر التي بالنصوص

تنقدها. وال العقيدة بمقومات تحتفظ دامت
اإلسالمية القوانني «إن اإلسالمي: الترشيع مدى عن َكتَبَُه فصٍل يف أسد األستاذ قال
القرآن وإن اإلجماع، ومشيئة الذكر أهل وفتوى القياس عىل — والسنة القرآن مع — تقوم
طريقه مسلم كل ليسلك َوِمنَْهاًجا﴾؛ َعًة ِرشْ ِمنُكْم َجَعْلنَا ﴿ِلُكلٍّ للمسلمني: يقول الكريم
التي الدين أحكام من يختاره فيما ضمريه عىل أمني فهو املبني، املنهاج هذا حسب عىل
تفصيالت إىل رجعنا إذا ولكننا عليها، األمثلة تفصيالت يذكر ولم إجماًال، الكتاب رشعها
إىل منها أقرب اإلسالم إىل أنها وجدنا حرة» «ديمقراطية الغربيون يسميها التي الحكومة

الكلمة.» هذه منها استعريت التي اليونانية «الديمقراطية»
ومن العصبية، أساس عىل الحكم يقوم أن اإلسالم عنه ينهى ما أول إن فحواه: ما قال
عىل قاتل من منا وليس عصبية، إىل دعا من منا «ليس السالم: عليه قوله النبي أحاديث
بَيْنَُهْم﴾، ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم يقول: والكتاب «… عصبية عىل مات من منا وليس عصبية،
أطاع فقد أطاعني «من ويقول: «… ضاللة عىل أمتي يجمع ال هللا «إن يقول: والرسول
فقد األمري يعِص ومن أطاعني، فقد األمري يطع ومن هللا، عىص فقد عصاني ومن هللا،
سلطان اإلسالم: يف الحكم قواعد جملة فهذه األعظم.» السواد «اتبعوا ويقول: عصاني.»

145



اإلسالم عن يقال ما

الطاعة فيها وتجب األعظم، السواد إجماع فيها يغلب شورى عىل بل عصبية، عىل يقوم ال
والرسول. هلل تجب كما األمر، يتوىل ملن

َفتََوكَّْل َعَزْمَت َفِإذَا ۖ اْألَْمِر ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم تعاىل: قوله تفسري إىل املؤلف واستطرد
إنه فقال: اآلية هذه يف «العزم» معنى عن سئل السالم عليه النبي إن فقال: ِهللا﴾، َعَىل
ريض وعمر بكر ألبي مرة قال عليه هللا صلوات وإنه اتباعهم». ثم الرأي أهل «مشاورة
فقال: األمري مع الوزير عمل ووضح خالفتكما.» ما مشورة يف اجتمعتما «لو عنهما: هللا
أراد وإذا أعانه، ذكر وإن ذكَّره، نيس إن ِصْدٍق؛ وزيَر له جعل خريًا باألمري هللا أراد «إذا

يعنه.» لم ذكر وإذا يذكره، لم نيس إذا سوء؛ وزير له جعل ذلك غري به
أحاديث من فأورد وافيًا رشًحا املؤلف رشحه فقد والرعية األمري بني الواجب أما
ومن له، حجة وال القيامة يوم هللا لقي طاعة من يًدا خلع «من السالم: عليه قوله النبي
يف الطاعة إنما معصية؛ يف طاعة «ال وقوله: جاهلية.» ميتة مات بيعة عنقه يف وليس مات
الجماعة يفارق أحد ليس فإنه فليصرب؛ فكرهه شيئًا أمريه من رأى «من وقوله: املعروف.»

جاهلية.» ميتة مات إال فيموت
باملعروف، األمر أنه والرعية الراعي بني الواجب هذا يف جميًعا والنواهي األوامر وزبدة

الجماعة. تفريق من الخالف عند والحذر املعروف، يف والطاعة
عليها: القادرين من النصيحة إىل والرعية الراعي يستمع أن الجميع وعصمة
َوأُوٰلَِئَك ۚ اْلُمنَكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن
ولتنهون باملعروف لتأمرون بيده نفيس «والذي السالم: عليه قال كما أو اْلُمْفِلُحوَن﴾، ُهُم
لكم.» يستجيب وال لتدعنه ثم عنده من عذابًا عليكم يبعث أن هللا ليوشكن أو املنكر عن
باملعايصثم فيهم يعمل قوم من «ما فإنه شأنها من تكره ما تغري أن األمة عىل وإن
أال األمري عىل وإنه بعذاب.» هللا يعمهم أن يوشك إال يغريون ال ثم يغريوا أن عىل يقدرون
الخري كل والخري أفسدهم»، الناس يف الريبة ابتغى إذا «األمري ألن الرعية؛ يف الريبة يبتغي
عينه اشتكى إن واحد كرجل «املؤمنون وإنما وتتعاون، تتساند أن املفلحة الجماعة يف
وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم يف املؤمنني ترى كله، اشتكى رأسه اشتكى وإن كله، اشتكى

والحمى.» بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو اشتكى إذا الجسد، كمثل
فيما النبوية واألحاديث القرآنية اآليات من بالشواهد حافلة كله الكتاب وفصول
بهداية اإلسالم عناية يقرر أن املؤلف بها أراد والدولة الحكومة نظم من اإلسالم يختاره
عىل الناس به يؤمن الذي الدين إليها يهدي أن ينبغي كما السيايس نظامها إىل الجماعة
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شاءت ما عليها تبني أن لها ويدع القواعد، لها يقيم فهو البلدان، واختالف األزمنة توايل
أساسها. من يخرج وال بدعائمها يستقر بناء من

ومعاملة ترشيع دين أنه اإلسالم عىل يأخذون ملن جوابحسن الكتاب هذا يف كان وقد
فيما فليس السياسية، للحياة أو االقتصادية للشئون مفصل بنظام للناس يأت لم ولكنه
الزمن شئون يف فإنه الباقية؛ حقيقته عىل الدين فهم يساء أن إال اإلسالم عىل مأخذ زعموه
معصوب يهديه من به يقاد الذي بالقيد وليس يبرصون، ملن الطريق ينري مصباح املتالحق

اليدين. مكتوف العينني
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أْحكاِمه؟ َعىلِخالِف أو

بيان ومعها بباريس تصدر التي Preuves الرباهني مجلة من نرشة الربيد يف إيلَّ وصلت
ييل: فيما تتخلص إسالمية دراسة عن موجز

للتطور اإلسالم مواجهة عن كتابه يف Austruy أوسرتو جاك األستاذ يسأل
يحققوا أن — النهوض بسبيل وهم — املسلمني عىل يجب هل االقتصادي:
لتلك وفاًقا يحققوها أن مستطيعون هم أو اإلسالم؟ لتعاليم خالًفا نهضتهم

التعاليم؟

الكتاب يف الرئيسة الفكرة إن فيقول: السؤال هذا عىل نور فرنسيس األستاذ ويرد
التقدم يطلب ملن االختيار مداَر االقتصادية املادية ونظام املال رأس نظام تجعل
أن يستطيع ألنه النظامني؛ أحد اتباع إىل مضطر غري املصلح املسلم ولكن االقتصادي،

الكتاب. صاحب يقول كما اإلسالم» تعاليم صميم «من ثالثًا نظاًما يتبع
الثروة موارد تعوزها ال متعددة شعوب بل واحد، شعب املسلمني أن يرى ال وهو
عنها أقلعت كما الدولة» دين اإلسالم «أن فكرة عن الدساتري تقلع أن يستحسن أنه إال
فرنسيس األستاذ يوافقه وال الدنيوية! واألمور الدينية األمور بني فصلت التي الدساتري
يف املقبول الرأي تعزز التي األسباب وال معارضته، أسباب يبني لم ولكنه الرأي، هذا عىل

نظره.
النظم مواجهة من اإلسالم موقف يف األستاذين بني املساجلة خالصة هي هذه

الحديثة. االقتصادية
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النظامني بني االختيار إىل يضطره الذي بالحرج يشعر ال املسلم أن عليه وتعليقنا
نظم أمام املواجهة به وقفت يوم الحارض العرص قبل الحرج بهذا يشعر ولم املذكورين،
االستعمار؛ نظام أو الكربى الصناعة نظام أو اإلقطاع نظام أو الفروسية كنظام أخرى
إذا الدين عىل تخرج محدود بربنامج األمة تقيد اقتصادية خطة يكن لم اإلسالم ألن
له وتدع والحرام، الحالل أصول للمسلم تقيم إنسانية عقيدة ولكنه عليه، خرجت هي
والشعوب واملصالح األزمنة حسب عىل املوقوتة التفاصيل اختيار يف ذلك بعد التامة الحرية

والحكومات. األمم وعالقات
قبل له ينبغي الذي الدين رشوط من األول الرشط هو ألنه بذلك؛ اإلسالم يعاب وال
األطوار مواجهة يف الروحية وبالطمأنينة اليقني باستقرار للمؤمن يتكفل أن يشء كل
تجدد مع املصالح واضطراب االقتصادية النظم بني التناقض زعازع ومنها والتقلبات،

العالقات. وتبدل الطبقات
املجتمع عىل يطرأ اقتصادي نظام كل مع تغيريه إىل املؤمن يضطر الذي فالدين
تكفل التي الروحية بالدعامة وليس العارضة، األزياء من زي هو إنما كله العالم عىل أو
اليأس إليه تطرق كلما الرجاء باب له وتفتح واْلِغرَيِ، الطوارِئ أمام الثبات فضيلة لإلنسان

حني. إىل عقباه يف للشكوك أو بالتجربة، مرهون ونظام فاشل نظام بني
يطالبون من عىل جواٍب خريُ االقتصادية املادية ونظام رأساملال بنينظام والتضارُب
اإلسالم نقاد كان فقد االجتماع؛ أطوار بها تقلبت كلما الحديثة النظم بمجاراة اإلسالم
واملصارف الرشكات عىل تقوم التي املعامالت بنظام رهن األمم حياة أن يزعمون باألمس
التقدم؛ حركة ويعوق املسلمني أيدي يغل اإلسالم وأن واألرباح، األموال رءوس واستغالل
األموال رءوس ينكر آخَر نظاًما العالم شهد ثم النظام، هذا عىل كلها املعامالت يقيم ال ألنه
مواجهة يف صنيَعه يصنع أن اإلسالم من ويطلب وعقاًرا، وأرًضا ماًال امللكية ويبطل أصًال،
األحوال من حال أي وعىل البقاء، بها يطول أمد أي إىل أحد يعلم وال العرصية، األزمات
شتى عىل والنازية الفاشية النظم تظهر وذاك هذا وبني … القريب والغد اليوم بني تتطور

واألشكال. األوضاع
عليه؟ الطارئة النظم هذه بني تقلب أنه لو الدين حق يؤدي اإلسالم كان فكيف

وعهودها؟ مواطنها يف اتباعها عىل املسلمني يحض أو بينها يجمع كان وكيف
عرص بني اإلنسانية للمجتمعات دينًا يظل وإنه صنع، وحسنًا ذلك، يصنع لم إنه
يوًما يضطره ال بل وأخرى، حقبة بني عقيدته من الخروج إىل املسلم يضطر وال وعرص،
القرآن؟ أحكام خالف عىل يحققه أو اإلصالح، يرتك أن عليه يجب هل السؤال: ذلك إىل

150



أْحكاِمه؟ ِخالِف َعىل أو القرآن بُمواَفقِة اإلْسالم يف اإلْصالُح يَتِمُّ هل

من زمن يف االجتماعي اإلصالح مهمة من يديه ينفض اإلسالم أن ذلك معنى وليس
بغريها، صالح لها يتحقق ال أصوًال لإلنسانية يقرر أنه معناه ولكن يكون، أو كان األزمنة
مقيد غري اإلصالح، تفاصيِل من يالئمه ما اختيار يف الرأي كلَّ اإلنساني للعقل يفوض ثم

األصول. تلك عىل أمينًا دام ما املتجددة الفروع من بفرع له
عن مقاًال اإلسالم ملنرب نكتب ونحن إلينا طريقها يف الفرنسية املجلة نرشة كانت
يقام التي االقتصاد قواعد اإلسالم أقام «إنما نقول: وفيه االجتماعية، والنظم اإلسالم
االستغالل يمنع أن وقرر األموال، وكنز االحتكار يمنع أن فقرر … صالح نظام كل عليها
تكون أن وقرر األغنياء، بني ُدوَلًة تكون وال الثروة، املجتمع يتداول أن وقرر عمل، بغري
كلها، األمة ثروة من جزءًا أربعني من جزء عن تقل ال سنوية حصة واملحرومني للضعفاء
فيه يمتنع قط مجتمع عىل خوف وال … املحسنني وإحسان اإلمام بأمر عليها يزيد وقد

«… والعمل الكسب عن العاجزين وإهمال واالستغالل االحتكار
إنهما فنقول: — وفرنسيس أوسرتو األستاذين مساجلة عىل اإلطالع بعد — ونعود
إىل اضطرار بغري االجتماعي اإلصالح يواجه أن املسلم إمكان من قرراه فيما حق عىل
عىل ونزيد عالتها، عىل االقتصادية املادية نظام أو عالته عىل املال رأس نظام مجاراة
كما غًدا يتبدل محدود بنظام يتقيد أن دون ذلك له يتأتى اإلسالم أن الصواب الرأي هذا
يمنع أنه وحسبه واملرشق، املغرب بالد يف اليوم أعيننا أمام تتبدل أو باألمس النظم تبدلت
إليه يحتاج ما خريَ للمجتمع ليوفر واملحرومني؛ الضعفاء ويحمي واالستغالل، االحتكار
من عليه يقدر ما وأنفَع عمل، من إليه يحتاج ما خريَ للفرد ويوفر وإصالح، صالح من

جهود.
املال: بتداول األمر يف رصيح والفضة، الذهب كنز عن النهي يف رصيح القرآن إن

ِمنُكْم﴾. اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي
والسيطرة الحكم بإفساد االستغالل سيما وال االستغالل، منع يف رصيح القرآن وإن
ْن مِّ َفِريًقا ِلتَأُْكلُوا اْلُحكَّاِم إَِىل ِبَها َوتُْدلُوا ِباْلبَاِطِل بَيْنَُكم أَْمَواَلُكم تَأُْكلُوا ﴿َوَال الحكام: عىل

تَْعَلُموَن﴾. َوأَنتُْم ِباْإلِثِْم النَّاِس أَْمَواِل
جزءًا يستحقونها الذين تخول وهي الزكاة، ويفرض باإلحسان، يأمر القرآن وإن

العام. وبعد العام يف وحسب، الربح ثروة من ال العامة الثروة من جزءًا أربعني من
األموال أكل فيه ويبطل االحتكار فيه يبطل اجتماعيٍّا نظاًما فليتخيل شاء ومن
من لالنتقاد فيه موضًعا يتخيل ثم ومعاشه، قوته عىل املحروم فيه ويأمن «بالباطل»

واإلصالح. الصالح ناحية
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من يكون أن إال أصولها، يف االجتماعية الحياة نقد عن هنا ليعجز اإلنسان عقل إن
روية. غري عىل املرصوصة والعبارات الحروف عبيد

القويم الدين من تطلب التي الهداية غايَة هنا العقل ليهدي الديني» «الضمري وإن
والترصيف، الترصف عن املعطل الجمود عىل يكرهه أو القارسة بالقيود يربطه أن دون
االقتصاد نظم عىل الزمن مع تعلو التي الدين رسالة تقوم الديني الضمري هذا وعىل
باملادية، تلغط صيحة أو بالديمقراطية تلهج دعوة من األسماء وشقاشق الساسة وبرامج
«اإلنسانية» أن وتحسب والنظريات، القواعد وأهداب املبادئ بأطراف تتعلق حذلقة أو
ويخلع الصباح مع يلبس األمم أزياء من ِزيٌّ اإلنساني» «الضمري وأن وساعة، يوم بنت

املساء. قبل
الفارق مع قياس األخرى األديان عىل فقياسها اإلسالم، يف والدولة الدين مسألة أما
فيها توجد أو الدينية، الكهانة فيها توجد التي األديان سيما وال املناطقة، يقول كما الكبري
لنفسها وتدعي واملعبود، العباد بني الوساطة تتوىل الدينية الرئاسة أصحاب من طائفة
حق لنفسها تدعي كما واملدفن، والهيكل واملحكمة املدرسة عىل اإلرشاف حقَّ — ثم من —
كيفما للوساطة وال الكهانة لهذه اإلسالم يف وجود وال قانون، ولكل سلطة لكل «التطويب»
التي باملسألة اإلسالم يف والدولة الدين بني الفصل مسألة فليست واملعبود، العباد بني كانت
األمم عند املسألة هذه تاريخ يف عرف الذي الوجه عىل الرعية حق أو الراعي بحق تصدم
اإلسالمية. الشعوب من شعب بني فيها للبت املعروضة املشكلة هي وليست األوروبية،
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عبد الشيخ الفضيلة صاحب لحرضة مقاًال اإلسالم منرب يف األول ربيع شهر عدد يف قرأت
عامة مبادئ من فيه يقول بالتخمني»، يكون ال للقرآن «تفسرينا بعنوان السبكي اللطيف
خلق قصة عن يقول ثم العربية.» للقواعد خاضع وأسلوبه عربي، القرآن «إن يقررها:

آدم:

ن مِّ ا بََرشً َخاِلٌق ﴿إِنِّي املالئكة: مع بحديثه «ص» سورة يف يخربنا تعاىل فاهلل
َساِجِديَن﴾. َلُه َفَقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ َفِإذَا * ِطنٍي

القرآن معاني يف باحث كل فضيلته مع ويقرره — األستاذ يقرره الذي األول واملبدأ
إال الظاهر معناه عن يرصف ال اللفظ «بأن تقيض العربية اللغة قواعد أن هو — الكريم

التخمني. من رضبًا معناه عن اللفظ رصف كان وإال … ذلك» تقتيض لرضورة
ويف الكريم القرآن معاني يف باحث كل األستاذ مع يقرره مبدأ — تقدم كما — وهذا

مفيد. كالم كل يف اللغة معاني
عن البحث وبني بينه الفرق وما هو؟ ما بالتخمني، التعريف إىل األمر يحتاج وإنما
معلومة األقوال باتفاق وهي التخصيص، عىل الغيبية باألمور الوحي أخبار يف املعاني
من — وتعاىل سبحانه — الخالق إىل ينسب فيما األخص وعىل الكيفيات، مجهولة الكلمات

كالم. أو عمل
أن القرآن قارئ يزعم أن اآليات وسائر اآلية هذه معنى يف — قطًعا — فالتخمني
النفخ وأن اآلدميني، من املخلوقني نحن أعمالنا يف نعهدها التي كالتسوية اإللهية التسوية
الذي الطيني التمثال كطينة آدم طينة وأن باألفواه، عندنا كالنفخ الطني من آدم خلق يف

حراك. بغري والوظائف باألعضاء لإلنسان مشابًها املثالون يصوره
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جل — اإلله أعمال ألن جدال؛ بال واملعنى اللفظ فهم يف «يخمن» ذلك يزعم الذي إن
املخلوقات. أعمال من محدود عمل كل وعن اآلدمية األعمال مشابهة عن تنزهت — وعال
اآليات؛ هذه تفسري عن البحث مدار هي اللغوية املعجمات يف الكلمات معاني فليست
أنها وهي منها؛ واحدة بحقيقة نجزم التي املجهولة الكيفيات إىل يرجع فيها األمر ألن

املخلوق. أعمال مشابهة عن منزهة «كيفية»
معاني من التحقق بعد الكريمة اآلية مدلول وما الروح؟ وما النفخ؟ وما التسوية؟ ما

الكلمات؟ هذه
تسوية ليست أنها قطًعا به خفاء ال الذي فاملعلوم هنا مجهولة «الكيفيات» كانت إذا
اإلنسان ينفخ كما باألفواه نفًخا ليست وأنها اآلدميني، املصورين تسوية مثال عىل باليدين
حال أية عىل وليست اإلنسانية، بالروح ليست الروح وأن الطني، غري أو الطني يف الهواء
هللا يعلمها مجهولة املخلوق اإلنسان روح ألن واملعاجم؛ بالقواميس املحدودة بالكيفية
العقل عىل وأخفى ذلك من أعظم هو فيما الكالم وندع الكتاب، آي من نفهم كما وحده

هللا. إىل منسوبًا الروح معنى من
الطني. يف الحياة قوة بث أنه النفخ معنى من نفهمه أن يجوز ما كل

املتطاول؟ الدهر أيف واحد؟ يوم أيف واحدة؟ ملحة أيف هذا؟ حدث الوقت من كم ويف
التخمني. عىل ويجزم يخمن فإنما ذلك من بيشء جزم من

اللمحة يف يحرصه أن ألحد جاز ملا البرص كلمح وقت يف تم كله هذا إن قيل: لو بل
َكَلْمِح إِالَّ اَعِة السَّ أَْمُر ﴿َوَما كله: الساعة أمر فيها يتم هللا عند اللمحة ألن لدينا؛ املعهودة

أَْقَرُب﴾. ُهَو أَْو اْلبََرصِ
ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿إِنَّا وتقديره: يشء كل خلق الكريم القرآن يف بها مقرون اللمحة وهذه

.﴾ ِباْلبََرصِ َكَلْمٍح َواِحَدٌة إِالَّ أَْمُرنَا َوَما * ِبَقَدٍر َخَلْقنَاُه
مجهول الواحد اليوم فإن واحد، يوم يف تم آدم طينة يف الحياة بث إن قيل: وإذا
خمسني اليوم يكون وقد تَُعدُّوَن﴾، ا مَّ مِّ َسنٍَة َكأَْلِف َربَِّك ِعنَد يَْوًما ﴿َوإِنَّ هللا: علم يف املقدار
َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج تعاىل: قوله يف جاء كما سنة ألف

َسنٍَة﴾. أَْلَف
تسويتها. بعد آدم طينة يف الحياة لبث املقدور املوعد حيث من وهذا

الطني خلق يف التسوية هذه إلظهار تعاىل هللا قدره الزمن من وكم التسوية؟ هي فما
منه؟ اآلدمية البنية خلق ويف
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َوالتَّْخِمنِي اْلبَْحِث بنَْيَ

التخمني يف ومثله دليل، بغري التخمني هو فذلك التسوية لهذه محدود بوقت جزم من
نفهمه أن علينا ويحرم عداها ما يمتنع التسوية لهذه كيفية الزاعم يزعم أن دليل بغري

اآليات. مدلول من
ذلك من أجل هي التي فالحقيقة والطينة والتسوية النفخ مدلول هو هذا كان وإذا
﴿َونََفْخُت تعاىل: قوله يف املقصود ومعناها الروح حقيقة هي ا رسٍّ ذلك من وأخفى قدًرا

رُّوِحي﴾. ِمن ِفيِه
الكريم. القرآن يف مواضَع عدِة يف وردت قد الروح كلمة فإن

أَْمِرنَا﴾. ْن مِّ ُروًحا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿َوَكٰذَِلَك الشورى: سورة يف تعاىل قوله ومنها
الرُّوُح ِبِه نََزَل * اْلَعاَلِمنَي َربِّ َلتَنِزيُل َُّه ﴿َوإِن الشعراء: سورة يف تعاىل قوله ومنها

اْألَِمنُي﴾.
.﴾ ِباْلَحقِّ رَّبَِّك ِمن اْلُقُدِس ُروُح نَزََّلُه ﴿ُقْل النحل: سورة يف تعاىل قوله ومنها

إَِىلٰ أَْلَقاَها َوَكِلَمتُُه ِهللا َرُسوُل َمْريََم ابُْن ِعيَىس اْلَمِسيُح ََّما ﴿إِن النساء: سورة يف ومنها
نُْه﴾. مِّ َوُروٌح َمْريََم

* ِقيٍّا َرشْ َمَكانًا أَْهِلَها ِمْن انتَبَذَْت إِِذ َمْريََم اْلِكتَاِب ِيف ﴿َواذُْكْر مريم: سورة يف ومنها
َسِويٍّا﴾. ا بََرشً َلَها َفتََمثََّل ُروَحنَا إَِليَْها َفأَْرَسْلنَا ِحَجابًا ُدونِِهْم ِمن َفاتََّخذَْت

َوابْنََها َوَجَعْلنَاَها رُّوِحنَا ِمن ِفيَها َفنََفْخنَا َفْرَجَها أَْحَصنَْت ﴿َوالَِّتي األنبياء: سورة ويف
لِّْلَعاَلِمنَي﴾. آيًَة

كيفية فهي اآليات هذه يف به وردت الذي باملعنى الروح نفخ بها يحدث كيفية وكل
… التخمني عىل مفروض جزم فهو عداها ما بإنكار جزم وكل التخمني، عىل مفروضة
بًرشا يتمثل أن آياته من وكان السالم، عليه عيىس والدة قبيل من الروح نفخ كان وقد
بني علم عن محجوبًا ا ورسٍّ للوحي ومصدًرا وحيًا الروح وكان املقام، هذا غري يف سويٍّا

األحوال. هذه جميع يف آدم
الفضيلة صاحب قرر كما — أخرى مرة لنقرر الكلمات معاني عن البيان بعد ونعود
اللغة لقواعد خاضعة جميًعا العربية الكلمات وأن عربية، كلمات أنها — السبكي األستاذ
يجوز ال اللغة يف رصيح معنى ولها بالتخمني، تؤخذ أن يجوز وال معناها، إىل تنرصف

غريه. إىل عنه رصفها
يقول: أن للمفرس يجيز املرات من مرة يف نراه ال ولكننا مرة، بعد مرة املبدأ هذا نقرر
دون النحو هذا عىل فيه النفخ وإن غريها، دون الكيفية هذه عىل كانت الطني تسوية إن
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املثال هذا عىل الطني من األحياء وإخراج الحياة بث يف عمله يعمل هللا روح وإن سواه،
لحظة يف كله تم قد السالم عليه آدم وخلق والنفخ التسوية وإن آخر، مثال كل باستثناء
سنة؛ ألف ألف وال سنة، ألف خمسني وال سنة ألف تكون ال اللحظة هذه وإن واحدة،
معقول معنى عىل العربية اللغة تدل وال اإلنسانية، العني تلحظه مما واحدة لحظة ألنها

املعنى. هذا غري لها
قوله يكون أن إال األقوال هذه من بقول يجزم أن للمفرس يجيز ال املبدأ هذا إن

غريه. أحًدا يلزم وال القاطع، السند يعوزه تخمينًا
ساللة الطني وسوى الطني، يف الحياة روح بث تعاىل هللا بأن يؤمن أن املسلم وعىل
والنفخ للتسوية كيفية عليه يفرض أن ألحد ليس ولكن السالم، عليه آدم منها خرج
أو باللمحة محدوًدا وقتًا والخلق والنفخ للتسوية يقرر وأن عداها، ما كل يلغي والخلق

املقدار. ذلك بغري يكون وال واحد بمقدار ويكون الدهر أو اليوم
كفر، القرآن يف فاملراء أحرف، سبعة عىل القرآن «أنزل هريرة: أبي عن روي ومما

عامله.» إىل فردوه منه جهلتم وما به، فاعملوا منه عرفتم فما
األستاذ الفضيلة صاحب قرره الذي السليم فاملبدأ الحديث هذا سند يف القول كان وأيٍّا
وما محدود، ووقت محدودة بكيفية الكريمة اآلية كلمات من كلمة نقيد أن ينهانا السبكي
القرآن عىل غيور مسلم كل عنه ينهى كما األستاذ عنه ينهى الذي التخمني فهو ذلك سوى

اإلسالم. عقائد وعىل
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َمْعِقلِه ْبشرييف التَّ َغْزوة

ألغراض خاضع وبعضها السالم، عليه النبي حياة عن األوروبية اللغات يف املؤلفات تكثر
ساسة عىل متمردون أناس يكتبه الذي وبعضها التبشري، ألغراض خاضع أو السياسة
فهم عن والعجز بالحقائق الجهل آفة هي أخرى آلفة يخضعون التبشري وجماعات الدول
املحدثني املؤلفني ومن وماضيهم، حارضهم يف أنفسهم يفهمون كما والرشقيني الرشق
الحياة يف مذهب نرش إىل ذريعة الكتابة هذه من ليتخذ عنه يكتب من اإلسالم نبي عن
األوروبية املكتبة تخُل ولم الشئون، هذه يف اإلسالمية الديانة مذهب يعارض االجتماعية
مصادرها عن األخبار تنقل — عليه هللا صلوات — عنه كتابة من كله هذا بعد الحديثة
فيما وعقله ضمريه يحاسب الذي العالم أداء للتاريخ األمانة وتؤدي محققة، صحيحة

إلخفائه. متعمد به عالم وهو الخطأ أو الكذب رواية عن ويرتفع يكتب،
املوضوع هذا املايضيف أمر يعنيهم للحارضوال مؤلفاتهم يكتبون جميًعا هؤالء أن إال
العرصالحارض، تعبري يف نقول كما «الشخصية» وصفاته النبي حياة موضوع وهو بعينه،
أبناء من الالهوتيني وورثة الدين علماء مكتبات يف حدة، عىل القديمة املخلفات فيرتكون
أولئك عقول تسمم واألغاليط، باألباطيل مشحونة املخلفات تلك وتظل الوسطى، القرون
مؤمنني الناشئة هؤالء يتخرج ثم املبرشين، ناشئة من عنهم العلم يتلقى ومن الالهوتيني
نبيه أخبار معه وفهموا فهموه كما اإلسالم عىل الحملة وصواب التبشري دعوات بصدق
أرساَر فهموا أنهم ولو األباطيل، بتلك املوصوف وخلقه «الشخصية» حياته يف الكريم
يبرشون هم فإذا معاقلهم، يف يغزوهم أن اإلسالم واستطاع أنفسهم عىل الرتدوا أباطيلهم
املسلمني غري وتنفري املسلمني تبشري يف مستبسلني العالم أنحاء بني يتفرقوا أن قبل أنفسهم

اإلسالم. من
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علماء تصانيف من مكتباتها يف تجمعت قد الوسطى، القرون عن املخلفات، تلك
الدينية العلوم طالب بني اإلسالمي واألدب اإلسالمية الحكمة نفوذ هالهم الذين الالهوت
الحكمة طالب من وكان الغربية، بأوروبة األندلسية الحضارة قيام أثر عىل عندهم
الفكرية الهداية مقام إىل ارتفعوا وأناس البابوية، مقام إىل وصلوا أناس بينهم اإلسالمية
الفكري النفوذ هذا هالهم فلما … املأثورة عقائدها خالف عىل بل الكنيسة؛ عن بمعزل
اجتهدوا التي الكتب تأليف عىل أقبلوا العبادة، ومعاهد الفكر معاقل يف شيوعه وأزعجهم
وإقناعها املعرفة بنيطالب رواجها ليضمنوا العلمية؛ بالصبغة يصبغوها أن االجتهاِد غايَة
وجعلوا والتضليل، الدعاية بأباطيل عقولهم يخدعوا أن يقبلون وال الدليل يطلبون ملن
الدعوة صاحب وتمثيل األول مصدرها بتشويه اإلسالمية الحكمة تشويه كله همهم
البحث إىل ذلك بعد بهم حاجة وال واالحرتام، التقديس عن بعيدة صورة يف اإلسالمية
إنسان تمثيل ألن ورسالته؛ النبي من األفكار لتنفري الفلسفة؛ وأرسار الحكمة دقائق يف
العقائد نقض يف الدراسة عناء من ا جدٍّ أيرس عنه القداسة تنزع التي الصورة يف مقدس

األفكار. وإدحاض
مكانها، يف بمرصدها بقاياها تزال وال حينها، يف الساذجة «املكيدة» هذه نجحت وقد
الدين رجال من املتعلمني الناشئة بني النجاح هذا تكرار يف أمًال ويعيدونها؛ يحفظونها
أن يرجى مبرش لكل الرضورية الحماسة خلق يف أثرها لها يكون أن عىس غريهم، قبل
أن وأوشكت وشبهاته، شكوكه العرص هذا يف شاعت أن بعد واإلقناع الدعوة، يصدق

اليقني. إىل اآلخرين يدعون وهم أنفسهم، املبرشين بيقني تعصف
ألنها رخيصة؛ تعترب التي الرخيصة، املهارات نوع من املكيدة أصحاب مهارة إن
حاالتها أكثر يف ونجاحها منه، أقلَّ بجهد وتخفق تفشل ولكنها الجهد، من بقليل تنجح
يف بل واألغرار، الجهالء طبائع يف إليها اإلصغاء سهولة وعىل «الفضيحة» عىل يتوقف إنما
السوء يعافون ألنهم بالسوء؛ املتهم من النفور إىل يرسعون الذين الفضالء بعض طبائع
عن أحيانًا عقولهم تضيق أو بأخباره، والتحدث دخائله يف «التفتيش» عن ويعرضون

دليل. بغري القالة هذه قبول من واالحرتاز السوء قالِة من االحرتاز بني الجمع
صميمها؛ يف كلها اإلشاعات طبيعة إىل فمرجعه الجهد من بالقليل الفضيحة فشل أما
التي الكاذبة األخبار مئات فيهدم للسامع ينكشف قد أخبارها من صادًقا خربًا فإن

تصديقها. إىل األسماع تستهوي
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… وترويجها بتزويقها الوسطى القرون رواة احتفل التي األكاذيب هذه إحدى
من تطليقها بعد منها السالم عليه النبي وزواج جحش بنت زينب قصة عن أكذوبتهم

زوجها.
القصص أسلوب عىل مقدماتها تنميق بعد فقال Fidenzio فيدنزيو الراهب كتب

الغرامية:

— هكذا — زبيب تسمى زوجة له — زيد — سيدوس يسمى رجل هناك كان
الرائع بجمالها محمد وسمع زمانها، األرضيف نساء أجمل الزوجة هذه وكانت
عنه، يسأل زوجها غياب يف منزلها إىل فقصد يراها، أن وأراد حبٍّا، بها فشغف
قد زوجي إن عندنا؟ بك جاء وماذا هللا؟ رسول يا تبغي ماذا الزوجة: له فقالت
عودته: عند سألها الذي زوجها عن الزيارة خرب املرأة تخِف ولم عمله، إىل ذهب
قالت: وجهك؟ رأى هل قال: … هنا كان نعم، فقالت: هنا؟ هللا رسول كان هل
… اآلن بعد معك يل عيش ال حينئذ: الزوج فقال إليه، النظر وأطال رآه نعم،

عن ورد بما لها مستشهًدا النمط هذا عىل القصة رسد يف «األمني» الراهب ومىض
كتاب من بشاهد سامعيها عند «األحدوثة» فتمت األحزاب، سورة يف وزوجته زيد حديث
عائشة السيدة كالم من يضيفوه أن اختاروا ما وغريه املؤلف هذا إليها وأضاف اإلسالم،
غري للسامع فيه حيلة ال حديث أنها إليهم فخيل السورة، هذه يف الوحي مناسبات ومن

املسلمني. نبي خالئق من ذلك بعد العجب وغري والتأمني، التصديق
الوسطى. القرون يف شاعت كما األكذوبة هذه شيوع من أسهل ليس

أخبارها من فيه شك ال واحد بخرب لها املروجني وإسقاط إسقاطها من أسهل ليس
عليه النبي عمة املطلب عبد بنت أميمة السيدة بنت كانت زيد زوجة أن وهو الكثرية؛
إىل يطمع ال وهو زيد وعتيقه ربيبه من زوجها الذي هو السالم عليه النبي وأن السالم،

مثلها. من الزواج
عن قيل ما كل معها ويسقط كلها األكذوبة لتسقط الخرب هذا يعرف أن ويكفي

مرة. ألول إليها النبي نظر بعد زوجها وتطليق بجمالها السالم عليه النبي مفاجأة
حقيقة فيعلمون املبطلني عىل الفضيحة يعكس الخرب لهذا القليل التفصيل من ويشء

املسلمني. نبي يف الكريم الخلق آية أنها ويعلمون املحرفة، القصة
فأخلص النبي رباه عتيًقا أسريًا إال يكن لم عمه بنت من النبي زوجه الذي زيًدا فإن
الكريم السيد ورفع ترسيحه، بعد أهله إىل الرجوع عىل جواره يف املقام وآثر ولدينه، له
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الزوجة وأطاعت أهله، أكرم وبني بينه واملساواة بمصاهرته الرق ذلة العتيق عبده عن
كانت ملا الخاطر؛ كسرية زوجها مع عاشت ولكنها مثله، مع ملثلها ينبغي كما النبي أمر
واألنفة، الحزن من تضمره بما زيد ويشعر إليها، وقريناتها ِلَداِتَها نظرات من تتبينه
له اختارها التي الزوجة برفض النبي جميل يقابل أن يستكرب ولكنه بتطليقها، فيهم
مروءة ترتفع أن ينبغي حيث إىل مروءته اإلسالم بنبي فارتفعت صحبه، عىل بها وميزه
كفؤ أنها الناس ويعلم لتعلم مهانتها؛ من زينب وعوض حرجه، من زيًدا وأحل األنبياء،
معضلة املطلقة الزوجة لعاشت ذلك ولوال يتبناه، كان الذي لفتاه اختارها قد كان وإن له،
يجرب مما وليس تطليقها، بعد لها كفؤ من الزواج يف تطمع ال وهي وأترابها لداتها بني

بزواجها. مأموًرا وتكافئه يكافئها الذي الزوج إليها يساق أن الكسري خاطرها
وصمة إىل ظلماتها يف الناس لينظر الوسطى؛ القرون غياهب يف أرسلوها قصة تلك

أجله. من إليه يدعو الذي الدين ويعاف اإلنسان، خلق أجلها من يعاف إنسانية
تكون ما كأحسِن بالنبوة شهادة هي فإذا فيه، شك ال صغري خرب عليها ويزيد
أهله عن الغريب الضعيف األسري إىل واإلحسان الرب بغاية شهادة ألنها لألنبياء؛ الشهادة
األنوثة ضعف غلبها أن بعد عزتها، يف املجروحة املرأة إىل واإلحسان الرب وغاية ووطنه،

إرادتها. برغم شعورها، عىل والعرف
أصحاب تعمدها التي األهداف أكرب — العفة فضيلة مع — الصدق فضيلة وكانت
عليه. هللا صلوات النبي صفات عن املحرفة القصص من زيفوه فيما باإلنكار املكيدة هذه

التفنيد. سهلُة الشيوع سهلُة ألنها الرخيصة؛ مهارتهم لهم كانت أيًضا هذه ويف
كتب يف صادق وحي فهو اإلرسائيلية والكتب القرآن بني األنباء من توارد ما فكل
الرواية يف أحيانًا والخطأ التحريف مع اإلسالم، كتاب يف صادق غري ونقل إرسائيل، بني

املسيحيني! الكهان أو اليهود الكهان عن
يعتقدون كانوا ألنهم الوسطى؛ القرون أبناء بني رسيًعا سهًال الزعم هذا رواج وكان
يكون إنما فيها االختالف وأن األول، األنباء تلك مصدر هي اإلرسائيلية الكتب أن جميًعا

التاريخ. برتتيب الكتب تلك بعد جاء الذي النبأ يف ً خطأ أو تحريًفا الحال بطبيعة
أثبتت الحفرية الكشوف أن أساسه عىل الزعم ذلك ينقض الذي الصغري الخرب لكن
يف األوىل القرون أنباء من ورد ملا األول املصدر هي تكن لم اإلرسائيلية الكتب أن اليوم
تذكر لم أخباًرا السابقة النبوءات عن روى أنه الكريم القرآن أثبت وقد التلمود، أو التوراة
أسانيد من شابهه وما التلمود أقاصيص يف وال القديم العهد كتب يف إليها اإلشارة ترد ولم
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املصدر من وأقدم أوىف النهرين بني ومصادر العربية الجزيرة مصادر كانت فإذا اليهود،
األصيل. املرجع ذلك من والتحريف الخطأ مظنة إىل أقرب األخري املصدر فهذا اإلرسائييل
عمل أن املؤرخ ليتحقق منها؛ أصغُر مالحظٌة الصغريِة املالحظِة هذه عىل وتَُزاُد
اإلشاعات تلك ترويج يف التاريخية األسانيد عمل من وأظهر أفعل كان القومية العصبية
الكريم القرآن قصص يميل كان أنه زعموا الذي الكاهن اسم ألن … األكاذيب تلك أو
فإذا املفرتاة، اإلشاعة مرجع باختالف دائًما يختلف كان عليه، هللا صلوات النبي عىل
وإذا القصص! لتلك امللقن هو — بحريا أو — رسجيوس فالراهب مسيحيٍّا املرجع كان
دي «بيدرو رواية يف جاء كما مجهول، إرسائييل «حاخام» هو فامللقن يهوديٍّا املرجع كان

إرسائيل! بني إىل أصله يف ينتهي الذي ألفونسو»
التي الكثرية الكتب عناوين من عنوان عىل نظرنا وقع كلما يعاودنا املوضوع هذا إن
بعد — مؤكًدا — مجدًدا عاودنا وقد الوسطى، القرون تواريخ عن األيام هذه يف تصدر
إىل ١١٠٠ سنة من والغرب» «اإلسالم عن باإلنجليزية ظهر مفصل كتاب آخر عىل االطالع
أكسفورد، بجامعة امللكة كلية علماء من دنيال نورمان األستاذ ملؤلفه ميالدية ١٣٥٠ سنة
عليها؛ التعليق يف بالتأليف تغري مكتبة جميعها إنها قلنا: إذا التعبري نخطئ ال ولعلنا
رد يف املسلم باجتهاد أوىل وليس زمانها، يف ترويجها من أيرس الزمن هذا يف تفنيدها ألن
ألحرى فإنه الحصني؛ معقله إىل عقبيه عىل التبشري رد من وتاريخه عقيدته عن العاِديَِة

اإلسالم. معاقل عىل الخرقاء الجرأة عن معقله عىل بالخوف يشتغل أن
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عن الدينية بالدراسات واملشتغلني العلم طالب من كثرية أسئلة اآلونة هذه يف إيلَّ تصل
ومن الحديثة، واملخرتعات الطبيعية العلوم إىل النظر وجهة من هذا عرصنا يف القرآن فهم
عن املتكلمني إن فيه: يقول السباجي العزيز عبد عمر األديب الطالب من سؤال أمثلتها
علميٍّا، تفسريًا القرآن تفسري تحبذ «إحداهما: طائفتني: إىل انقسموا الكريم القرآن تفسري
خاطبهم الذين األميون العرب يفهمه كان كما الكريم القرآن فهم إىل تدعو واألخرى:
األدلة هي وما إليه؟ يذهبون الذي العلمي التفسري يف سيادتكم رأي فما … الكريم القرآن

الرأي؟» بها تعززون التي
هذه فيه يذكر جودة مهدي يس األديب الطب لطالب سؤال األسئلة هذه أمثلة ومن
ُهَو بَْل ۚ ْمِطُرنَا مُّ َعاِرٌض ذَا ٰهَ َقالُوا أَْوِديَتِِهْم ْستَْقِبَل مُّ َعاِرًضا َرأَْوُه ا ﴿َفَلمَّ الرشيفة: اآلية
إِالَّ يَُرٰى َال َفأَْصبَُحوا َربَِّها ِبأَْمِر ءٍ َيشْ ُكلَّ ُر تَُدمِّ * أَِليٌم َعذَاٌب ِفيَها ِريٌح ۖ ِبِه اْستَْعَجْلتُم َما

اْلُمْجِرِمنَي﴾. اْلَقْوَم نَْجِزي َكٰذَِلَك ۚ َمَساِكنُُهْم
القرآن من مبكرة إشارة الرشيفة اآلية هذه تعترب أن املمكن من «أليس يقول: ثم
يف إثباته أمكن الذي العلمي القرآن سبق عىل قاطًعا ودليًال الذرية، القذيفة إىل الكريم

كثريٍة؟» مواضَع
املتعلم الشباب بحث عىل تدل ألنها بها؛ ونغتبط أوانها، يف تأتي أسئلة وأمثالها وهذه
بغري التسليم أو التقليد من أَنََفًة املستقل؛ الفهم عىل وحرصه وضمريه، عقيدته أمور يف
أعيدت ألنها اإلسالمي؛ العالم يف بالجديدة ليست القبيل هذا من األسئلة أن ونرى دليل،
حضارة، إىل حضارة من االنتقال وأدوار العلمية النهضات عصور يف مختلفٍة أساليَب عىل
منتظر معقول اليوم وتجددها واملغرب، املرشق يف املتعارضة الثقافات بني االشتباك أو
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النحو هذا عىل املادية املخلوقات وحقيقة املادة أرسار وإىل السماء إىل النظر تجدد بعد
فيه شاركت وقد اإلسالمي، التاريخ أدوار من تقدم فيما مثله سابقة له تسبق لم الذي
أن فيندر والبوذيني، والرباهمة واإلرسائيليني املسيحيني من األخرى الديانات أبناء اليوم
شتى محاوالت فيها رأيت إال الالهوتية املباحث تدرس صحفهم من صحيفة عىل تطلع
هذه وأهم يقولون، كما العرصي العلم ضوء عىل عندهم الكونية العقائد تفسري إلعادة
وسكانها، السماوات ومسألة األول، اإلنسان خلق بمسألة متصًال منها كان ما املحاوالت

والحساب. القيامة ومسألة
املقدسة كتبه بفهم مطالب العرصي اإلنسان أن للخالف فيه محل ال الذي واألمر
أن ذلك معنى هل ولكن والواجبات، والشعائر الفرائض من ضمريه عىل توجبه ما وفهم
كل يف تفهم أنها معناه أو مرة، ألول بها املخاطبون فهمها كما إال تفهم ال املقدسة الكتب

أبناؤها؟ إليها انتهى التي العلمية النظريات حسب عرصعىل
بالكتاب. املخاطب املكلف من املطلوب الفهم هو — نعتقد فيما — ذاك وال هذا ال

اآلباء عن بذلك واالستقالل والتدبر والتأمل بالتفكري القرآن يف مأمور املسلم فإن
فيه. الدين وأئمة القديم الزمن وأحبار واألجداد

القرن أبناء عىل بمقصور هو وال األميني العرب عىل مقصوًرا الخطاب وليس
يفكر أن املعقول من ليس إذ … مكان ولكل عرص لكل مطلق عام ولكنه العرشين،

العصور. جميع يف واحد نسق عىل اإلنسان
حرضوا الذين العرب يفهمه كان كما عرصنا يف الكريم القرآن نفهم بأن مطالبون إننا
بما واعتربوا عرفناه، ما وعرفوا تعلمناه، ما وتعلموا معنا، ولدوا أنهم لو املحمدية الدعوة

اليوم. إىل املحمدية الدعوة منذ التاريخ الحارضوحوادث حوادث من به نعترب
آخر. يشء املتجددة العلمية النظريات وإقرار يشء، العرصي التفكري ولكن

النظريني العلماء مذاهب ومن املفكرين، آراء ومن الرحالت، أخبار من نستفيد فإننا
كل وصواب خرب كل بصحة نؤمن أن دون والنظر التأمل يف لنا نافًعا إدراًكا والتجريبيني
يكن لم وإن موضوعها يف زمانها الفائدة هذه تتقدم أن يمكن وال نظرية، كل وصدق رأي

ذاك. أو العلم بهذا متعلًقا موضوعها
األمريكتني؛ كشف بعد األرض استدارة يف يخطئ ال املعارص اإلنسان أن ذلك ومثال
تكون ال األرض أن وهموا الذين فرسها كما لألرض بالنسبة البسط كلمة يفرس ال فإنه
تبسط األرض أن بعينه يرى املعارص اإلنسان ألن الكرة؛ شكل عىل وهي أمامنا مبسوطة
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هكذا ألننا استدارتها؛ يف الكرة شكل عىل تكون أن ذلك يمنع وال إليها، ينظر كما أمامه
وامتدادها أمامنا بسطها أن اليقني الواقع علم نعلم وهكذا بالنظر، البسط فكرة نفهم
نقيض وهو القبض، معاني من بمعنى تقبضها ال التي ينقضاالستدارة ال فيها للسائحني

املعقول. اإلدراك ويف اللغة يف البسط
ويذكره البسط، معنى تصحيح يف العرصي الباحث يفيد الحديث العلمي فالكشف
إنكار إىل يدعوه ال ولكنه الكروية، االستدارة هو وليس القبض، هو البسط نقيض أن

الصحيح. املعنى بهذا البسط
القرآن عىل نقحمها أن دون العلمية النظريات من نستفيد أن ينبغي املثال هذا وعىل
ومن زمن، إىل زمن من تغريت كلما بموافقتها مطالب الكريم القرآن أن نعترب أو الكريم،

تفكري. إىل تفكري
نشأة يف السديمية النظرية يؤيد الكريم القرآن أن نقرَر أن الخطأ من كان ولذا
املجرات دخان أو املشهورة، املجرة دخان من عموًما الكواكب نشأة أو الشمسية املنظومة

باملناظري. وال بالعني ترى ال التي األخرى
املنظومة نشأة عن اليوم إىل «بوفون» الطبيعي الَعاِلِم أيام منذ النظريات تعاقبت فقد

الساعة. حتى بعًضا بعضها ينقض تزل ولم الشمسية،
من نشأت هل الفضاء؟ يف عابر بمذنب االصطدام من الشمسية املنظومة نشأت هل
ثم أجزائها وتطاير نفسها الشمس انفجار من نشأت هل متعارضتني؟ شمسني التقاء

وجموده؟ السديم تجميع من نشأت هل الجاذبية؟ بفعل فلكها إىل عودتها
فليفهم شاء ومن قرار، إىل واحد رأي منها يستقر وال العلماء بها يقول آراء أولئك كل
يجعل أن له ليس ولكن الوجوه، من وجه عىل الدخانية النظرية هي السديمية النظرية أن
أن له وليس فيها، يعارضه من بالدين يكفر التي القرآنية العقائد من عقيدة هذا رأيه

الكريم. القرآن من قاطعة حجة بغري ينفيَها
املنظومة يف السبع بالسيارات السبع السماوات يفرس أن املفكرين بعض شاء وقد
فهًما اعتباره عىل حسن اجتهاد وهو الكتاب، تفسري يف الفلك لعلم تطبيًقا الشمسية؛
عن يجوز ولكنه سواه، عىل اعتقاده يوجب وال يعتقده أن نفسه عىل يوجب ال لصاحبه
رأيه أقحم إذا اإللهي الكتاب يف الباطل للشك وعرضهم إلزاًما به الناس ألزم إذا القصد
من املئات وغري النجيمات غري عرش السيارات أن أثبت أن يلبث لم الفلك علم ألن عليه؛
وقد فيها، الطعن إىل سبيل ال حقيقة اليوم إىل العدد بهذا ووجودها الصغار، السيارات

حني. بعد آخر بعدد توجد
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الفهم، أخطئوا قد أسبوع كل يف نعدها كما هذه بأيامنا الستة األيام فرسوا والذين
ماليني إىل يمتد الكواكب تاريخ أن للعلم يتبني أن قبل خطأهم يدركوا أن ووجب

السنني.
الكرة أيام غري الستة األيام أن يعلموا وأن هذا خطأهم يدركوا أن وجب قد نعم،
دورتها يف األرضية الكرة سنوات غري أيًضا السنني وأن نفسها، حول دورتها يف األرضية
فال األيام، تلك من األول اليوم يف مخلوقتني تكونا لم واألرض الشمس ألن الشمس؛ حول

والسنني. لأليام الفلكيني حساب غري حساب للخلق يكون أن بد
يطمئنوا لم ألنهم أنفسهم؛ عند من ينكروه أن لهم يحق التطور مذهب أنكروا والذين
ال ألنهم الكريم؛ القرآن إىل استناًدا ينكروه أن لهم يجوز ال ولكنهم ودعاواه، براهينه إىل
وكل عداه، ما يمنعون واحد نحو عىل الطني من اآلدمية الساللة خلق يفرسوا أن يملكون
الحياة روح فيه وبث الطني سوَّى وتعاىل هللاسبحانه بأن اإليمان يوجبوا أن لهم، يجوز ما
وكيفية التسويِة كيفية يَُحتُِّموا أَْن ا فأمَّ السالم؛ عليه آدم منها نشأ التي الساللة منه فصنع
يقبل ال الكريم القرآن عىل ادعاء فهو فيه، خلقت الذي والزمن الساللِة خلِق وكيفية النفِخ
مذهبًا التطور مذهب يكون أن ويجوز اإلثبات؛ وجوه أو النفي وجوه من وجه عىل منهم
بتحول أتباعه قول يف وبخاصة العضوية الكائنات وعىل الحياة عىل تطبيقه يف ناقًصا
إنكار فإنه والتطور؛ النشوء إنكار يف القرآنيَة اآلياِت نقحم أن يجوز ال ولكن … األنواع
حول ودورانها األرض استدارة إىل ذهبوا ألنهم الفلكيني بتكفري القائلني إنكار من أخطر

الفضاء. يف الشمس
ينهاه وال والتفكري بالبحث يأمر اإللهي كتابه أن به، يؤمن أن املسلم عىل يجب ما وكل
كيفما املجهول وخفايا الطبيعة وأرسار الوجود مباحث يف والتأمل النظر عن يصده وال عنه
ظهرت كلما العلوم نظريات وبني نصوصه بني التوفيق بالتماس يأمره ال ولكنه كان،
أو للنقض قليل بعد عرضة وهي مقررة ثابتة العلماء يحسبها نظرية بعد نظرية منها
التي والكيفيات العلم يفهمها التي الكيفيات بني بالتوفيق الكتاب يأمره ال بل التعديل،
الغيب طوايا بني األخرية ونهايتها األوىل بداءتها يف الكونية املسائل لفهم العقل يقدرها
أو اإلله إىل نسب إذا اليوم بأن — وإيمانًا وعلًما عقًال — يعلم أن ينبغي ألنه … املجهول
أن وقبل يوجد، أن قبل اإلنسان، عمر أيام من يوم أنه منه يفهم لن الكون عمر إىل نسب

اإلنسان. عليها خلق التي األرض توجد
ألفكارنا نستفيد وأن نفكر بأن ومطالبون الكريم، القرآن نفهم بأن مطالبون فنحن
إيماننا نعلق بأن العصور عرصمن يف نطالب ال ولكننا فيه، نعيش الذي العرص علوم من
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أو للنقض قابل غري تفسري عىل واحًدا عًرصا تستقر ال وهي العلمية، النظريات بتفسري
والتحوير. للتعديل
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اآلداب: بكلية الطالب الفيل» القادر عبد «مختار األديب يقول

السؤال أوجه ولكنني فرائضاإلسالم، وأؤدي قويٍّا، إيمانًا باهلل أؤمن إنني …
فائدة هي ما وأسأل: إسالمنا، أمور عن املعرفة من املزيد يف لرغبتي إليكم
وثيقة وصلة وثقافة رياضة الصالة أن ألعلم وإنني هللا، إىل والدعاء الصالة
بينهم؛ التعاون روح وبث الناس بني العطف لتقوية وثيقة وعالقة باهلل،
من ليشء طلبًا هللا إىل الدعاء نفهم كيف ولكن هللا، بيت يف الجتماعهم
فائدة فال الثابتة هللا إلرادة مطابًقا يكون أن إما الطلب هذا فإن األشياء؟
يفعل وال كذلك، فيه فائدة فال اإللهية لإلرادة مخالًفا يكون أن وإما فيه،
هذه يف ألننا مطالبته؛ إىل يدعو ما ثمة فليس العدل، غري وتعاىل سبحانه
بعد عنه يعدل ثم بقضاء، يقيض الذي الحاكم منزلة ينزله كمن الحالة
يشء كل قبل ألعلم سيادتكم؛ رد أقرأ أن وأرجو … واالستعطاف التزلف

األمور؟ هذه يف نبحث أن الدين علينا يحرم هل

∗∗∗

إنها قال: حني وصفها أحسن كما الصالة فهم أحسن إنه األديب: للطالب وأقول
عىل أشكل قد الدعاء صلوات فهم يف عليه أشكل الذي األمر وإن باهلل، وثيقة وصلة رياضة
الحديث العرص يف املتدينني جميع بني كثرية صور عىل فيه اإلشكال عليهم وورد كثريين،
يناقضالقول الصالة بجدوى القول أن منهم فريق فحسب املسلمني… وغري املسلمني من
الكون نظام عليها وبنى األشياء طبائَع هللا أودعها التي الطبيعية والقوانني اإللهية بالسنن
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وتعاىل سبحانه اإلله تنزيه أن — األديب الطالب قال كما — آخرون فريق وحسب كله،
يسأله الذي الطلب عن يتورع أن اإلنسان عىل يوجب قضائه وتعديل كلماته تبديل عن

قضاه. قضاء عن العدول فيه
وأجابوا االعرتاض، هذا عىل للرد تصدوا أناس الغربيني عند الطبيعة علماء كبار ومن
فرغ وقد السواء، عىل الطبيعية بالعلوم وإيمانهم باهلل إيمانهم يوافق جوابًا أسئلته عن
فيه فكتب — Carrel كاريل ألكسيس الكبري الجراح الطبيب وهو — البحث لهذا أحدهم
نيتشه: فردريك قول عىل جوابًا وجعلها العلمية تجاربه صفوة فيها أجمل خاصة رسالة

«… بالصالة اإلنسان يبتهل أن مخجل ليشء «إنه
تثبت كما — علميٍّا — له ثبت قد الصالة نفع أن الرسالة هذه يف مقرراته من فكان
دام ما لغريه صالته أو لنفسه اإلنسان صالة بني هذا يف يفرق ال وأنه الطبيعية، التجارب

الحالتني. يف الطلب صادَق النية صادَق
والطبيعة الرياضة علماء أشهر من وهو — لودج أوليفر الكبار العلماء هؤالء وأحد

فيقول: الكونية؛ للسنن الصالة بمخالفة القائلني عىل يرد —

طبيعية ظاهرة عىل حكمهم الصالة عىل يحكمون ألنهم ذلك؛ يتوهمون إنهم
يف حسابها يحسب كونية ظاهرة الواقع يف ولكنها الكون، حدود من خارجة
بغري حياتنا يف تقع التي الحوادث سائر يف حسابها يحسب كما الكون أعمال
هذه أن املعرتضون يحسب فلماذا نفسية تربية الصالة كانت وإذا … صالة
بها يتم تربية كل تسببها كما الحوادث بعض لتحقيق سببًا ليست الرتبية

الغايات؟ من لغاية اإلنسان استعداد

تعرف روحية ظاهرة أنها — هللا إىل الدعاء بمعنى — الصالة عن التاريخي والواقع
لرتقي نتيجة فهي املعنى، هذا عىل البدائية الديانات يف تعرف وال العليا، الديانات يف
يف تعرف ولهذا بتدبريه، تقوم التي اإللهية القوة ووحدة الكون وحدة فهم يف اإلنسان
الذين األولني الهمج بني النحو هذا عىل معروفة تكن ولم واملتحرضين، املوحدين أديان
كل من ويطلبون والسماء، األرض يف الطبيعة عنارص بني ويوزعونها األرباب، يعددون
تبادل عىل املساومة قبيل من صالتهم ويجعلون غريه، عىل يقدر وال عليه يقدر ما منها
نعمها إىل هم يحتاجون كما وقرابينهم دعواتهم إىل تحتاج أربابهم أن العتقادهم املنفعة؛
الذين الجهالء بني مشهودة بقية الصالة يف األسلوب هذا من بقيت وقد وعطاياها،
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امللهوف، إغاثة من إليه يدعونهم ملا استجابوا إذا والذبائح الشموع عىل األولياء يساومون
باألولياء. تحسن التي األغراض من يكن لم ولو املأمول الغرض وتحقيق املفقود، ورد

الكون حقائق فهم يف اإلنساني التقدم عالمات من عالمة العليا األديان يف فالصالة
الطلب معنى عىل بالصالة اإليمان بغري األديان من لدين قوام وال اإللهية، الصفات وفهم
بعالم الشهادة عالم تربط التي الوثيقة وصلتها الروحية برياضتها اإليمان مع والدعاء،
الكونية الحوادث حقيقة أو النواميس حقيقة من أعىل حقيقة اإلله وجود وتجعل الغيب،

ضمريه. مطالب يف تهمه كما معيشته، مطالب يف اإلنسان تهم التي
ولكن الطبيعية، النواميس حقيقة ينكر أن اإلنسان عىل يقضيان العلم وال الدين فال
اإلنسان تغني ال وحدها الطبيعية النواميس بأن إيماننا عىل ضمائرنا يف قائم اإلله وجود
به االتصال أن يعني وال اإلله، عمل يلغي ال النواميس وجود ألن بخالقها؛ االتصال عن

سواء. عنه واالنقطاع
والفلسفة، العلم يخالفون منه مفروغ واقع الطبيعة نواميس أن يفهمون والذين

ورائها. من اإللهية اإلرادة ينكرون أنهم قصاراهم وليس
أن Heisenberg هيزنربج نظرية باسم حديثًا اشتهرت التي العلمية املقررات فمن
املادية، األجسام كهارب من واحد كهرب يترصف كيف مقدًما يعرف أن يستطيع ال العلم
املتفرقة، األجزاء عىل تطبيقه يستحيل الجملة حكم هو إنما ذلك من نعرفه الذي وأن
يف السيارات لحوادث التأمني رشكات تقدير الرأي هذا بها يقربون التي املشاهد ومن
ألف كل من سيارة عرشين إلصابة الحساب يحسبون فإنهم الواحدة؛ والسنة الواحد البلد
ولكن ومصاريفها، الرشكة موارد عليه وتنتظم التقدير هذا فيصدق — مثًال — سيارة
ملا بعضها عىل أو العرشين السيارات هذه عىل يدل أن سئل لو الرشكة يف الخرباء أخرب

استطاع.
األمر وفرغ حصلت قديمة مسألة الكونية النواميس أن يعتقدون الذين والعلماء
التكوين عوامل وانقطعت طريقها يف وأرسلت صنعت مكنة كأنه الكون يتمثلون منها
واملفكرين، العلماء من كثري عليه يوافقهم ال التصور من رضب االعتقاد هذا ولكن فيها!
اليوم تكون قد املصادفات إن :Pierce بريس قال كما — يقول من املفكرين هؤالء ومن
تكون قد القوانني وإن األزل، منذ مربمٍة قواننَي عن شذوذًا وليست التكوين دور يف قوانني
األسباب ارتباَط ببعض بعضها يرتبط ال ولكنها واحدة، وترية عىل تكررت مصادفات

… باملسببات
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لإلجماع ومطابق الغزايل، حامد أبي اإلسالمي الحكيم لقول مطابق ومذهببريسهذا
هي إنما العلمية التجارب إن يقولون: فإنهم املحدثني؛ العلماء آراء عليه انعقدت الذي
التي بالتفسريات ليست ولكنها املجربني، أمام يتكرر كما الواقع تسجل وصفية تجارب

واالستمرار. التكرار علة غري محققة بعلة األسباب تعلل
طلوع قبل تصيح الديكة أن الرأي هذا لتقريب ترضب التي القديمة األمثلة ومن
املحطة إىل وصوله قبل يدق القطار جرس وأن طلوعها، علة هي وليست أبًدا الشمس
وال صوتها سماع قبل انفجارها عند يرى القذيفة ضوء وأن الوصول، سبب هو وليس

السماع. وسبب الرؤية سبب بني عالقة
شك ال الذي الفصل فالقول الحديث العرص علماء عند السببية يف الرأي كان وأيٍّا
يعني قد إليه وصلنا الذي الحرص وأن عواملها، جميع تحرص لم الطبيعة قوانني أن فيه
بغري واحدة حادثة تقدير يف عليه يعتمد وال باإلجمال، عليها املرتتبة الحوادث تقدير عىل

والتقريب. الظن
تحرصها ال التي للعوامل الكون يف مفتوح فالباب العلمي التقدير إىل نظرنا فإذا

والنواميس. القوانني ضوابط
مستمرة» «عملية والخلق يريد، ملا ال فعَّ تعاىل فاهلل الديني التقدير إىل نظرنا وإذا

تبديل. بغري همًال وتركتها اإللهية، العناية منها فرغت التي اآللية بالعملية وليس
بعقولنا إليه نهتدي ما إال هللا سنة من نعلم ال ولكننا ا، حقٍّ لها تبديل ال هللا وسنة
تحققها نفسية تربية عىل موقوفة اإلنسان نصيب يف هللا سنة تكون وقد هللا، وهداية
للمؤمن يجوز ال اإللهية للسنة مرشوًطا سببًا النفسية الرتبية هذه تكون وقد الصالة،

اإلله. باسم فيه القضاء يدعي أن له يجوز ال أو تعطيله،
الصالة. فائدة يف البحث وجوه من لهما ثالث ال وجهني للمسألة يرى األديب والطالب
يكون أن وإما طلب، بغري محقق فهو اإللهية لإلرادة موافًقا الطلب يكون أن فإما
الحاكم يغري كما إرادته تغيري عن يتنزه هللا ألن لطلبه؛ معنى فال اإللهية لإلرادة مخالًفا

واالستعطاف. بامللق قضاءه
— نذكر أن يجب ألننا الوجهني؛ هذين من وجه يف تنحرص ال الصالة مسألة ولكن
تطلب أن اإلنسان طبيعة من وأن اإلنسان، طبيعة يف متمثلة هللا إرادة أن — وآخًرا أوًال
عىل القادر اإلله بوجود اإليمان مع عبث هللا غري من طلبه وأن إليه، الحاجة عند الغوث
هذه قمع إذا له أين فمن هللا من الغوث طلب إىل اإلنسان طبيعة اندفعت فإذا يشء، كل
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من الدعاء؟ من يرجى ما كل هي االستجابة أن له أين ومن هللا، إرادة يخالف أنه الطبيعة
عمل ذاته يف ألنه اإلنسان؛ جانب من باهلل االتصال سبيل هو ليس نفسه الدعاء أن له أين

جواب. لها يكن لم وإن سجاياها من سجية عىل تدل التي النفس أعمال من
فرض الناسعىل أقدر من الرياضيني ألن لودج؛ أوليفر الريايضالكبري رأي إىل ونعود
وهي الكونية للنواميس خارقة الصالة نحسب ملاذا فنقول: املجهوالت، تحل التي الفروض

الكون؟ هذا يف يوم كل تحدث التي الظواهر كسائر كونية ظاهرة
اإلسالمي؛ الدين يف يمتنع ال الصالة نفع عن سؤاله أن يقني عىل األديب الطالب وليكن
فرائض من فريضة وكالهما الذكر، أهل سؤال ووجوب التفكري وجوب عليه يجب بل
كان إذ عنه؛ السؤال من ضري ال آخر وجًها — قلنا كما — الصالة ملسألة ولكن اإلسالم،
أن إال هللا أمام نفسه ذات عن يكشف أن لإلنسان يجوز أال املريح: جوابه هو عنه السؤال

الجواب؟ بضمان مقدًما املكاشفة هذه يعلق
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عرص أنه أو واملادة، الحس عرص أنه العرشين، القرن عن زمنًا راجت التي اإلشاعات من
املحسوسة. املادة

الخرب من وال الدليل، عليه يقوم الذي الرأي من تحسب ال ألنها إشاعات؛ إنها ونقول:
واإلخبار. الرأي عن بذاته يستغني الذي الواقع من وال املشاهدة، تثبته الذي

— حقيقتها عن البحث يف — انتقلت قد كلها املادة أن العرشين القرن يف فالواقع
مجال إىل رجعت قد املادية املباحث وأن الغيب، عالم أو النظر عالم إىل الحس عالم من
واملشاهدة، الحس حكم يف الروحيات مجال وبني بينه فرق ال والغيبيات النظريات من
بينها، تربط التي القوة رس هو ما األسماء بهذه والنوى الكهارب تسمية من نفهم فلم
أو السالبة والكهارب املوجبة الكهارب عن بوجودها تستقل التي املادة مكان هو وما
من فرض من وما … واإليجاب السلب بني عنرص إىل عنرص من ترتدد التي الكهارب
الروح لحقائق فهمنا من أوضَح فهٍم إىل ينتهي املادة أصل عن املحققني» فروض«العلماء
لنفسه يحتكر املجهول الغيب ينكر الذي «املادي» العالم أصبح فقد الروحية؛ العبادات أو
التفكري. أو العلم يسوغه اإلنكار لهذا مسوغ بغري الروحية املعرفة طالب عىل ينكره ما

قبل لها يثبت لم ما الفضائل من الروحية للعبادات ثبت قد العرشين القرن ويف
ينفرد التي األسباب بغري أو الدين، ألوامر الواجبة الطاعة فضيلة بغري العرشين القرن
يتصدى التي البحوث نطاق يف تدخل فال لزومها، عىل األدلة وإقامة بتفسريها الدينيون

املحسوسات. علماء أو املاديات علماء لها
القرن أبناء أيدي عىل النظر فيها أعيد التي الدينية األوامر هذه مقدمة يف والصيام
الغيب، بحقوق واإليمان العبادة مزايا جانب إىل الكثرية مزاياها لها فظهرت العرشين،

والعيان. الشهادة حقوق مع
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من وقت يف الصيام أنواع من نوًعا يزاولون جميًعا العرشين القرن أبناء أصبح فقد
والجمال. الذوق صالح أو الخلق صالح أو البنية لصالح األوقات؛

وقتًا الجسدية الشهوات وسائر الطعام شهوات عن الكف هو أنه الصيام ومعنى
النفسية الرتبية أغراض تحقيق يف الحاجة إليه تدعو الذي الصيام هو وهذا األوقات، من
ما الصيام فمن الحاالت: من حالة عىل النافعة الرتبية رضوب وسائر االجتماعية والرتبية
الشجاعة من يستدعي عمًال يؤدون ومن الجنود يف الفدائية األخالق لرتبية اليوم يتقرر

الفدائيني. الجنود أعمال تستدعيه ما الحياة تقلبات عىل النفس ورياضة
يستدعي أو أيام، بضعة الطعام عن يكف أن الفدائي الجندي عمل يستدعي وقد
الطعام يرفض أن يستدعي أو أيامه، سائر يف نفسه تعافه الذي الطعام يقبل أن أياًما

يديه. بني حارض وهو املشتهى الجيد
بإرادتهم يملكون وهم الرياضيني العرصصيام هذا يف لزومه ثبت الذي الصيام ومن
يحول أو الحركة، رشاقة وبني بينهم يحول طعام كل ويتجنبون الجسدية، وظائفهم زمام
طويلة مسافة إىل انتظام عىل تتعاقب التي والحركة العنيفة الحركة عىل الصرب وبني بينهم
وجسده يروضنفسه وال الصيام نظام يجهل من يستطيعها وال الزمن، من أو املكان من

الحياة. طوال أنواعه من نوع عىل
عىل عادة يصربون ال من عليه يصرب وقد التجميل، صيام العرصي الصيام ومن
الرجال من الصائم عىل يقيض وقد البدنية، الرياضة صيام أو النفسية الرياضة صيام
الحمية يلتزم كما املروية السوائل من وغريه املاء رشب يف الحمية يلتزم أن النساء أو
ولكنه الحية، للبنية الفائدة موفور للتغذية صالًحا يكن وإن املستطاب، الغذاء تناول يف

األعضاء. واعتدال الوسامة عىل يحرص من عليه يزيد ال بمقدار يؤخذ
إىل والتنبيه الظلم عىل االحتجاج صيام الحديث العرص يف الشائع الصيام ومن
والعناية. الفهم من الواجب نصيبها يعطونها وال الناس يهملها التي والحقوق القضايا
الخاصة أو العامة الرتبية أغراض من لغرض صالحة كلها الصيام من األنواع وهذه
العلمي» «التحقيق تسبق الدينية اآلداب أن منه ويعلمون العرشين القرن أبناء إليه يهتدي
الجانب يف والروح الجسد ملطالب الرضورية اآلداب واشرتاع الصالحة العادات خلق إىل

اإلنسان. حياة يف العام الجانب أو الخاص
األخبار من تحسب التي — العرشين القرن فضيلة — العرصية الفضيلة ولعل
والتقرير، للبحث الحياة مسائل يعرض أنه املزجاة اإلشاعات من تحسب وال الصادقة
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يف والعلم العقل حكم عليها ليجري األقدمني؛ معلومات من املتفرقات األشتات ويجمع
جديد. نسق

أقسامها إىل ويقسمونها الصيام أنواع العرصيون الباحثون يتناول النسق هذا وعىل
وقد … الحديث العرص إىل العصور قديم من الخاصة أو العامة أغراضها حسب عىل
تستثني وال بها تحيط التي الخمسة األقسام هذه يف حرصوها حني ا حقٍّ تقسيمها أحسنوا

وهي: نعلم؛ ما عىل منها نوًعا

شهوات من واملحظورات بالخبائث اإلملام عن الصائم يكف الذي التطهري صيام (١)
األجسام. أو النفوس

الصائم ليشعر املحنة؛ أو الحزن أوقات يف الحداد صيام ومنه العطف: وصيام (٢)
فقدان أو الحياة بفقدان ُحِرُموُه ما نفسه يبيح وال الغائبني، أو الذاهبني أحبابه يذكر بأنه

والحرية. النعمة
الذنب عىل نفسه بعقاب الصائم من تطوًعا والذنوب؛ الخطايا عن التكفري وصيام (٣)

فيه. العذر والتماس منه التوبة ويعتزم وقوعه، عىل يندم الذي
التي العامة القضايا وأصحاب املظلومني صيام وهو والتنبيه؛ االحتجاج وصيام (٤)

اإلنصاف. أو االهتمام من الواجب نصيبها الناس من تلقى ال
بإرادته — السيطرة من الصائم تمكن التي البدنية أو النفسية الرياضة وصيام (٥)

األعضاء. واعتدال للنشاط طلبًا أو لعزيمته، تصحيًحا جسمه؛ وظائف عىل —

باالمتناع تارًة الجسد، وشهوات الطعام عن الكف تستدعي الصومية األنواع هذه وكل
باإلقالل وتارة األوقات، جميع يف بعضه عن باالمتناع وتارة الوقت، بعَض كله الطعام عن
يف املتبعة العادات مخالفة عىل بالقدرة أو واجباته، بني واملباعدة مقاديره جميع من

األحوال. جميع عىل وتوقيته تقديره
النفس شهوات يف اإلرادة تحكيم هي أنواعه جميع يف تالحظ التي العامة ورشيطته

يريد. حيث لنفسه اإلنسان قيادة عىل العزيمة تربية أو والجسد،
أنواعه بجميع الصيام أن البرشية األجناس عادات عن الباحثني أقوال من واملتواتر

والجديد. القديم العاملني: أمم يف قديم
التي العبادة شعائر بني الصيام قدم عىل تدل آثار الوسطى أمريكا حضارات ففي
والبوذي الربهمي الصيام اشتهر وقد املسيح؛ السيد ميالد قبل األصالء سكانها بها دان
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صيام مثله واشتهر معلوم، هو كما اللحوم أكل تحريم مع التاريخية، العصور أقدم منذ
السبي؛ أيام اليهود منهم تعلمه الذي الصيام من قريب نحو عىل واألشوريني البابليني
— نوح وأولهم النهرين، بني فيما األسبقون الرسل بها جاء التي الدينية للشعائر متابعًة

املشهور. القول عىل — السالم عليه
—حرموه منهم طائفة أو — ولكنهم املجوسالزردشتيني، عند معروًفا الصيام وكان
الجديدة العقائد اصطدام بعد األشورية والعبادات الربهمية العبادات عىل لثورتهم أخريًا؛

عليها. السابقة املوروثة بالعقائد
الشمال؛ أبناء من التيوتونية األمم غري الكبرية األمم من أمة يف الصيام يندر وال
لصعوبة منه أقلوا ولعلهم اإلهماِل، ُكلَّ مهمًال يكن لم وإن القديم تاريخها يف قليل فإنه
تطول حيث املواعيد؛ توقيت لصعوبة أو الشديد، الربد يف طويًال زمنًا الطعام عن االستغناء

الطعام. وجبات وبني بينهما التوفيق ينتظم فال وغروبها، الشمس رشوق بني الفرتة
األنواع؛ هذه جميع بني اإلسالمي الصيام مزايا نتبني الصيام أنواع بني املقابلة وعند
األخالق، لرياضة املتبع أو الدين بحكم املفروض للصيام العامة بالرشيطة واٍف فإنه
رجحان يف جدال وال … والتفكري والتوبة، والعطف التطهري ملقاصد صالح ذلك عىل وهو
بعض اجتناب فيه الصائم يتحرى الذي الصيام نظام عىل اإلسالمي، بنظامه الصيام
يكفي ال األلوان بعض اجتناب فإن الشهية؛ األطعمة أو الفاخرة األطعمة من األلوان
عملها تؤدي الوظائف هذه كانت إذ عليها؛ اإلرادة حكم وتغليب الجسد وظائف لرتويض
والشهوات اللذائذ اجتناب عىل للذوق ترويض فيه يكون وقد الطعام، ألوان من لون بكل
الثمني، والطعام اللذيذ الطعام تحصيل عىل القادرون به ينتفع ترويض ولكنه الجسدية،
جميع يف األطعمة هذه تحصيل عىل القدرة فقدان عند — للذوق حتى — فيه رياضة وال

األوقات.
تقدمت التي األنظمة شتى بني نظاٌم يَْفُضلُُه ال نظاًما اإلسالم يف الصيام كان جرم؛ ال

الصيام. فرائض بها
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التي االجتماعية املوضوعات أو الدينية املوضوعات يف أكتبها التي الكتب قراء عودني
نوع نوعني: عىل رسائَل منهم أتلقى أن الطبيعة وراء فيما والبحوث بالعقائد عالقة لها
يف النظر وجهات بني والحرية الشك خلجات من يحتويه مما الرغم عىل حسنة داللة له
حول يدور ألنه — تقدم كما — الداللة حسن أنه الرسائل من النوع هذا عىل ويغلب الدين،
تناقضه؟ أو الدين توافق هل العرصية: الحياة وأطوار الحديث العلم كشوف عن السؤال
وتأويل؟ تفسري إىل العرصي العقل من تحتاج أو املعقول، توافق فيها اإلسالم عقيدة وهل
احرتام عىل تنم كما اإليمان احرتام عىل تنم أنها األسئلة هذه يف الحسنة الداللة وموضع
وأسباب الشكوك من له يعرض فيما نفسه وبني املؤمن بني املغالطة واجتناب العقل،

التفكري. نقائض بني والرتدد الغموض
لها التي الناحية من تخلو ال ولكنها نواحيه، بعض يف داللته تسوء اآلخر والنوع

األحايني. بعض أيًضا الحسنة داللتها
والجزم اإلنكار عىل أصحابه يتهجم الذي النوع هو الرسائل من السيئ النوع ذلك
الدين جهة من ال العقل جهة من الداللة سيئ تهجم وهو قاطعة، حجة لغري بالنفي
بالرثاء، حقيق الرعونة بهذه كله الكون مسألة يف البت إىل يرسع الذي العقل ألن وحسب؛
الخطأ ألن اإليمان؛ قوة تؤيد حجة نفسه الوقت يف فهو للعقل تهمة الضعف هذا أن بدا وإذا
املتعجلني. هجمات أمام املنيعة حصانته عىل ناهضة حجة اإليمان مهاجمة يف الواضح

«السيد بتوقيع تلقيتها التي الرسالة هذه — نوعيها عىل — الرسائل أمثلة ومن
التمهيد: بعد يقول وفيها الجرف»، مصطفى
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يف والبحث للحياة، شامل كمنهج اإلسالم حول الزمالء مع نقاش دار كلما
مجتمع وخلق االشرتاكية دعائم تثبيت يف الترشيعية بقواعده االسرتشاد إمكان
يفلِح َلْم ِلَم لنا قولوا مثري: تحدٍّ يف يتساءل من نجد العدالة فيه تشيع فاضل
املسجد مجاله اإلسالم إن الخطاب؟ بن عمر عهد بعد حاكمة كرشيعة اإلسالُم

والتاريخ. الواقع يقول هكذا … غري ال

صاحبها احرتام عىل تدل ألنها نوعيها؛ عىل للرسائل مثل الرسالة هذه إن ونقول:
يف الحاسمة اآلراء عىل التهجم يف الواضح الخطأ عىل تدل كما لعقله، واحرتامه إليمانه
رأس يف مفهومة غري — ذاتها يف — الشبهة تكون وقد الشبهات، ألهون الكربى املسائل

املثري. التحدي هذا بها يتحدى من
لنفسها تدعي التي املادية املذاهب من مذهبًا يتبعون املتهجمني هؤالء أن الظن أكرب
ألنهم اإلسالم؛ بفشل يحكمون وأنهم بديل، وال مثيل بغري لإلصالح الشاملة املبادئ احتكار
وتنفيذها تطبيقها يجري التي الشعائر ذات العقيدة هي الناجحة العقيدة أن يتوهمون
مشكالت من مشكلة كل أطوار ويف جماعة، كل دستور ويف مسلم، كل حياة يف حرًفا حرًفا
درهًما الزكاة يؤدون وال فرًدا، فرًدا الصالة يقيمون ال اليوم املسلمون كان وملا الحياة،
غري عقيدة إذن فاإلسالم وصغريًا، كبريًا مجتمعاتهم يف حقوقهم كل ينالون وال درهًما،

الحياة! معرتك يف مكان لها وليس يقولون، كما املسجد ومكانها شاملة
مذهبه إىل صاحبه رأس تدوير من أكثر إىل التهجم هذا ملثل السامع يحتاج وال
يف قائمة غري جميًعا األساسية قواعده أن التحقيق عىل بعينيه لريى املزعوم؛ «الشامل»
عىل اإلصالح يتحرى مكان كل يف القائم هو كلها مرشوعاته بني القائم وأن األول، مهدها

األحيان. أكثر فيه، األساسية األصول نقيض وعىل القواعد تلك غري
هي وليست واألخالق، األعمال مقياس للناس تضع التي هي الشاملة فالعقيدة
كان ولو والشعور، الرأي يف أحراًرا يعملوه أن منهم يطلب ما بأيديهم تعمل التي العقيدة
وفرًعا، أصًال خالفه يمتنع وأن حرًفا، حرًفا له خاضع كل ينفذه أن للبقاء القانون شفيع

بقاء. لقانون كتب ملا
شدائد يف عليه تعتمد للروح سند الدينية العقيدة إن فنقول: شيئًا التفصيل ونزيد
بالنسبة وإنها واألعمال، األخالق قياس يف إليه ترجع والعادات لآلداب وقسطاس الحياة،
لها يحسب املقاومة، طريق من ولو فعالة، قوة — بها تدين التي لألمم أو — للجماعات

التاريخ. يف حسابها
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األديان. من دين يجاريها ال اجتماعية، فردية عقيدة — الصفة بهذه — واإلسالم
نعرفها أن قبل خصومها جهة من تقابلها التي بالقوة فنعرفها العالية: بقوته تبدأ
التاريخ يف تقابلها العاملية اإلسالم فقوة كيانها، عن والدفاع بنيانها إلقامة هي صنعته بما
االستعمار ودول الصليبية الحروب دول تقابلها كما القيارصة، ودولة األكارسة دولة

والغايات. الدعاوى اختالف عىل املذهبية، والدعاية التبشري ودول
وصمدت كافة القوى تلك ضارعت التي القوة هذه شعوبه منح الذي هو واإلسالم
وقد والجمود، الضعف دور يف وهي لها تصمد كما والبأس، العزة دور يف وهي لها
باملبدأ الخصوم ألولئك تصمد ولم بها تدين التي بمبادئها لخصومها اإلسالم قوة صمدت
به ليخلقوا ينكرونه؛ وهم الوطنية مبدأ املادية» «املذاهب أصحاب استعار كما املستعار،

والهزيمة. الخوف موضع يف وإيمانًا الوهن، موضع يف قوة
الترصف حرية يملك الذي الرشيد اإلنسان اشرتاكية فهي اإلسالمية االشرتاكية أما
تصب التي اآللية االشرتاكية هي وليست والجماعات، األفراد من العقالء يملكها كما
بأيدي أو الحاكمني بأيدي تحطيمه عىل هي تقوى وال يحطمها حديد من قالب يف العقول

املحكومني.
الواحدة؛ الطبقة أيدي يف املال تداول وحرم واالستغالل، االحتكار حرم قد فاإلسالم
من جزءًا أربعني من جزءًا العاجزين للضعفاء وأوجب اْألَْغِنيَاءِ﴾، بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي
له عمل بغري املال عىل الفائدة وحرم والفضة، الذهب خزن واستنكر بأجمعها، األمة ثروة

املال. صاحب يستحقه جزاء
من نشاء بما نسميه أن علينا حرج فال إنساني مجتمع يف كله هذا تقرر ومتى
إنها نقول: أن يضرينا وال وأمة، أمة بني وتتبدل عرص إىل عرص من تتقلب التي األسماء
مرسومة أو بتخطيطها، مرسومة أو تعاونية، أو سندكالية أو ديموقراطية أو اشرتاكية
أبَد الحديِد قوالِب يف والحريات والرشائع العقول نصب أن علينا وليس تخطيط، بغري
لحياة تأبى — دعاتها يزعم فيما — املادية االقتصاد قوانني ألن الداهرين؛ ودهر اآلبدين
«املادية تعويذة أو الفائضة» «القيمة طلسم ورائه من يكن لم إن األطوار من طوًرا اإلنسان

والتعاويذ. الطالسم من هذا شاكل ما أو الطبقات، بني الرصاع صيحة أو الحوارية»
يسخر أن اإلسالم استطاع اإلسالمية االشرتاكية بها اختصت التي الخاصة ولهذه
وسخافة الربا، لتحريمه العامة؛ املرافق بتعطيل متهميه سخافة من متواليني عرصين يف
رهنًا اإلسالم اشرتاكية كانت ولو املال، رأس ومعه الربا ينكرون ألنهم ذلك؛ بعد متهميه
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منكريه هم ماديون، اشرتاكيون ألنهم اليوم منكروه لكان النقد إىل «القفازين» بانتقاد
االستغالل عىل كلها الحضارة ويبنون الربا، يقدسون محافظون، رأسماليون باألمسألنهم

األموال. وتثمري
فشله أو فالحه عىل يحكم فال واآلداب األخالق به تقاس الذي اإلسالم قسطاس أما
يف الوجوِد مستحيَل قسطاًسا كان كذلك كان إن ألنه العالم؛ من له الخالف بانقطاع
عىل ترسي التي األخالق قوانني عن فضًال الصماء املادة عىل ترسي التي الطبيعة قواننِي

واالنقالب. التقلب عوارض من الحياة ألطوار يعرض ما لها ويعرض األحياء، نفوس
عليه، الخارجني أو له املتبعني عىل اإلسالمي املجتمع بحكم فالحه عىل يحكم وإنما
صادق مسلم إنه عنه: يقال من اإلسالمي املجتمع يف قدًرا وأرشفهم الناس أكرم يزال فال
إنسان إنه عنه: يقال من قدًرا وأرذلهم الناس أهون يزال وال ومعامالته، أعماله يف اإلسالم
حكم يف الخلق أرذال وصف يف يوم كل األلسنة عىل ذلك يجري كما إسالم» عنده «ليس

قويم. قسطاس وكل صالح مقياس بكل الخلق أرذال الدوام عىل وهم الدين، هذا
التاريخ. هو وذلك الواقع، هو وهذا

اإلسالم بمجال يشعر أن — التاريخ ويذكر العالم يف يعيش وهو — املسلم حق فمن
فثم كان» «أينما أنه — ويعلُِّمه — علََّمه الذي هو اإلسالم ألن مجال؛ كل ويف املسجد يف

هللا. وجه
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أنهم يحسبون أناس األوروبية بالحضارة فتنتهم عىل يزالون ال الذين الرشق أبناء من
يبيحون فال والضمري، الفكر شئون العرصيف بسمت للعلم الغرب إىل بالرجوع مطالبون
وتزجية التسلية قراءة أو الجدية، القراءة موضوعات من موضوع عىل يطلعوا أن ألنفسهم
يُرى أن أحدهم يخجل وقد املعارصون، األوروبيون يقرؤها التي املوضوعات غري الوقت،
غري «عتيق» زي يف وهو يُرى أن يخجله كما القديم، بالطراز يسمونه مما كتاب يده يف

العرصيني. «املتمدنني» أزياء
هذا يف الدينية الكتب قراءة أن والسماع التقليد عىل «العرصيني» هؤالء بني والشائع
الوسطى؛ القرون ألبناء وراءهم وخلَّفوه الحارضة املدنية أبناء هجره قديم «تقليد» الزمن
من أنها ويظنون والخرافة، الجهل قرون أو الظالم، قرون باسم اآلن تشتهر التي وهي
العلم موضوعات من ابتعادها قدر عىل الدين، موضوعات من تقرتب كانت ذلك أجل

العرشين. القرن أبناء تفكري من الزمن يف ابتعادها قدر عىل أو الحديث،
التي مراجعه يف أتحققه أن بعيد زمن منذ يل فخطر الشائع، الظن هذا عناني وقد
تقدير كل يف يعتمد نعلم كما وهو عرصنا، سجالت يف الكثرية اإلحصاءات لنا تهيئها
عن جديد بيان عىل اطلعت كلما خلدي يف الظن ذلك أحرض وجعلت األرقام، مراجع عىل
الغربيني بني الدينية القراءة أن اليقني ثبوَت يل فثبت القوم، عند والتواليف املطالعات
وبني بينهم الفرق وأن استثناء، بغري العامة القراءات أنواع بني املقدمة يف تأتي املحدثني،
األوروبي تدين عن الشائعة القضية يعكس أن يوشك الوسطى القرون أبناء من أسالفهم
بالقياس الدينية، الشئون عن أو الدين، املعارصعن األوروبي وانرصاف قرون، بضعة قبل

إليه.
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يف تظهر التي السنوية البيانات ملناسبة ذلك، إىل أرشت قريب صحفي مقال ويف
الرتجمة أن تبني فقد عام؛ إىل عام من والقراءة الطباعة موضوعات بني باملقارنة التقاويم،
أربعة انقضاء قبل نسخة، مليون ونصف مليونان منها بيع الجديد العهد كتاب من األخرية
من النارشين كلف الرتجمة لهذه االستعداد وأن اإلنجليزية، البالد يف ظهورها عن شهور
امللك عهد يف الكتاب هذا ترجمة تكلفته ما أضعاف أضعاف واملالية العلمية الجهود
اللغات من بغريها أو اإلنجليزية، باللغة ظهرت سواء التالية، الرتجمات عهود ويف جيمس،
والعرص العرصالقديم بني الكثرية الفوارق حساب الفارق هذا تقدير يف ويدخل األوروبية،
املعارف، وانتشار التوزيع، ووسائل الطباعة وانتشار والكتابة، القراءة انتشار يف الحارض،

اليونانية. أو الرشقية لغاتها من واإلنجيل التوراة كتب ترجمة يف عليها يعول التي
السنوية؛ التقاويم مراجعة من تتبني كما الصحافة مراجعة من الحقيقة هذه وتتبني
يف تفرد العموم، عىل والتواليف الكتب لنقد أبوابها بعض تخصص التي الصحف فإن
كتب من املواسم هذه خالل يصدر ملا مستقلة أعداًدا الدينية، األعياد ملناسبة العام؛ مواسم
يف وتشرتك املختلفة، الكنائس رجال وأقالم املفكرين، بأقالم العقيدة، ومباحث الدين،
املباحث بهذه تشتغل أنها البال عىل يخطر وال مشهورة، صحف الدورية السنة هذه اتباع
املتخصصني، املحررين جانب إىل فيها، الكتابة يحسن بمن — محرريها بني — وتستعني

واألدب. الفن شئون أو العامة، السياسة بشئون
مارس شهر يف األدبي ملحقها أعداد من تخصصعدًدا — مثًال التيمس— فصحيفة
سياسة يف العقائد أثر عن ضاٍف بمقال وتفتتحه الدينية، الكتب عىل للتعليق املايض
األمم هذه أشد أنها يظن التي القارة أمم بني االجتماعي الفكر تطور ويف الحارض، العرص
ما إنه فحواه: ما املقال هذا كاتب ويقول والسياسة، الدين بني الفصل محاولة يف إمعانًا
يف يدخل لم ما فرنسا، يف واالجتماعية السياسية الطوائف بني النزاع بواطن يفهم أحد من
الكنائس، جدران عىل منقوشة أسماؤهم تعرض الذين واملفكرين، الدعاة أسماء حسابه

األخري. الزمن وضحايا «الشهداء» عنوان تحت
عرص يف القصة عن موضوع الصحيفة: هذه يف عرضت التي الكتب موضوعات ومن
«منابر هي حيث من العرص، ذلك قصص إىل الكتاب مؤلف فيه ينظر فكتوريا، امللكة

لالعرتاف». و«كرايس للوعظ»
اإلنساني. العالم يف الرش ومشكلة اإللهي، الخري عن وموضوع

العاملية. الحروب عرص يف اإللهي» «الحب عن منه قريب وموضوع
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الجديد. العهد كتب من يوحنا، إنجيل تقديم يف وموضوع
والهند، الصني بالد يف العلماء القساوسة أحد بها قام التي الرحالت، وموضوع

الجنوبية. وأفريقية وإثيوبية، وجاوة
األفريقية. القارة أواسط يف «التبشرييني» األطباء أحد أعمال عن وموضوع

التي والصور الشمسية الصور ومنها والرسوم، بالصور املقدسة الكتب وموضوع
واملتأخرين. األقدمني الفنانني لوحات عن نقلت

والحديثة، القديمة والهرطقات الروسية، البالد يف والدين العبادة حرية وموضوع
والعودة والروحية، االجتماعية والقوى القمران، بوادي أخريًا كشفت التي األثرية واللفائف
املقدسة الكتب يف النظر ووجهة املسيحية، قواعد عىل الخلقية املبادئ وتحرير الينابيع، إىل
وأشباه الربوتستانتيني، الدعاة مع البابوات وتاريخ الزواج، ومسألة «الجنس» مسألة إىل
يكون أن يلزم وال العبادة، معاهد تعالجه كما الديني» «املوضوع صميم من املباحث هذه
يعرض الذي املؤرخ، أسلوب أو العالم، بأسلوب الدين شئون عىل املعلقني مباحث من

«الدنيوية». املسائل من لغريها يعرض كما العقيدة ملسائل
بالعقيدة واملهتمني املتدينني، طوائف بني الواسع جمهورها جميًعا املطالعات ولهذه

االجتماعية. حياتهم جانب إىل الخاصة، حياتهم يف الدينية
القرون عهود وبني العرصالحديث، بني للمقابلة الباب يفتح الذي هو االهتمام، وهذا

األوروبية. القارة يف الوسطى،
تصلح تاريخية، مالحظة موضوع والعبادة، اإليمان يف الباطني» «اإلخالص فليس
التي االهتمام ظواهر حال كل يف هي األمم يف التدين ظواهر ألن العصور؛ بني للمقابلة
رس هو فإنما الخفية، البواطن من عداها ما وكل للعيان، املشهورة بعالماتها ترتاءى
نصيبه أو والصدق، اإلخالص من نصيبه عىل الحكم يسهل ال الخاصة، حياته يف للفرد

واملجاراة. املوافقة ومن واملداراة، النفاق من
القراءة، ناحية من دليل إىل محتاجة غري الحديث العرص يف بالدين االهتمام وزيادة
الوسطى القرون بني هنا الفارق فإن املطبوعة؛ الكتب من املتداولة النسخ أو والقراء،
الفارق هو أو اليوم، األميني وعدد أمس األميني عدد بني الفارق هو العرشين، والقرن
باأللوف العرص هذا يف الرسيعة املطابع تصدره ما وبني املنقولة، املخطوطات عدد بني
الوقت هذا مثل يف الكتاب من عدد إصدار عىل تقوى ال األمس مطابع كانت حيث واملاليني؛

املئات. عىل يزيد
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جانب من االهتمام درجة عىل يدل واليوم، باألمس األميني عدد بني الفارق هذا لكن
ترك إىل «الجمهور» اضطرار وهو الدينية، الكتب من املتداول املقدار جانب غري آخر،
هذا يكون فلن عليها، لالطالع املنقطعني الكهنوت رجال إىل الدين كتب فهم يف كله األمر
عىل باالتكال عناية ألنها والعناية؛ اإلهمال بني فيه فرق ال التسليم، من نوع غري االهتمام

اآلخرين.
املتسلطني وقدرة الوسطى، القرون يف باألمر الديني السلطان استبداد كان وربما
الناس إىل خيل الذي هو السلطان، هذا يف لهم باملنازعني والبطش املخالفني، تعذيب عىل
… املعارصين من إخالًصا وأعمَق غريًة أشدَّ الدين أمور يف كانوا الوسطى القرون أبناء أن
أيدي بني قوته اجتمعت التي االستبداد دالئل من ذلك فهمنا إذا نخطئ أننا إال
بني مجتمًعا كان — منه أشد أو — االستبداد كهذا استبداًدا فإن الدينيني؛ املتسلطني
نفهم أن لنا يسوغ وال اإلجمال، عىل الحكام وأيدي واألمراء، امللوك من املتسلطني أيدي
تلك يف الحكم وقضايا السياسة، بأحوال الناس جمهور اهتمام عىل دليًال كان أنه منه
فيها وتسليمهم القضايا، وتلك األحوال، بتلك تهاونهم عىل الدليل هو هذا لعل بل العهود،

سؤال. بغري املستبدين الحاكمني إىل
وفرة من الدين بأمر باالستخفاف الحارض العرص أبناء عىل نحكَم أن أردنا وإذا
أبناء أن لنا يلوح فالذي الدينية، العقائد عىل الحملة أو الخليعة، الكتابة فنون يف املقروءات
الخليع، القول من قسًطا وأوفر االستخفاف، بتهمة املحدثني من أوىل الوسطى القرون

واملتدينني. التدين بحياة والتنديد
يسمى الذي املعارص األدب يف له نظري ال الوسطى القرون أقاصيص يف املجون فإن

الرسية. الطبعات غري يف نرشه عىل أحد يجرؤ وال املكشوف، باألدب
حياة عىل رصيًحا حربًا Humanists اإلنسانيني باسم التحرير حملة كانت وقد
املقررة واملوانع الفرائض، نبذ إىل جريئة ودعوة «الكهنوتية»، التقشف حياة أو التدين،
اللذة مطاوعة من حقه اإلنساني الضعف وإعطاء األخالق، ورجال الدين، رجال عرف يف
يفوق ولكنه الخيال، يف منشود كمال ألنها الروحية؛ الحياة تكاليف يف والقصد الجسدية،

اإلنسان. جبلة يف والدم اللحم طاقة
أمًرا القراءة كمسألة هامة مسألة يف باألمر الديني السلطات استبداُد كان وربما
النظر نصحح ولكننا حسابه، يف كبري شأن للدين يكن لم إن لعقله، اإلنسان أمانة تقتضيه
تعني ال التقويم، صفحة عىل السنني رقم زيادة أن فهمنا إذا كله اإلنساني التاريخ إىل

الدين. بأمر العناية يف مطرد نقص أنها حتًما
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من املعارصين بني الدينية القراءة موضوع املوجز بالبحث تناولنا السابق1 املقال يف
املتعجلني بني الشائعة اآلراء بعض تصحيح البحث بهذا وأردنا األوروبية، القارة أبناء
أن السماع عىل توهموا ألنهم الرشقية؛ بالدنا يف الحديثة الحياة أو «العرصية» أدعياء من
الذي العرشين القرن أبناء عرف يف املهجورة املوضوعات من أصبح قد «الدين» موضوع
ولكنه … للدين املقابل الطرف أقىص إىل فيه بالعلم ويذهبون «العلم» بعرص يسمونه
العناية أن ذلك خالف عىل وتثبت عام، بعد عاًما املتوالية اإلحصاءات تنقضه باطل وهم
يحسبون وهم الظالم، عصور يف كانت مما أشد العلم» «عرص يف الدينية باملوضوعات

العصور. سائر بني عليها املوقوفة «خصائصها» من الدين
الحديثة املطبوعات بُرد من واحد بريد يف تنقطع ال الحقيقة هذه عىل والشواهد
وافانا حتى املايض املقال كتابة من نفرغ نكد فلم األوروبية، البالد من الرشق إىل يصل
الكتاب هذا أحدها الدينية»، «الكتب عنوان تحت الكتب من بطائفة املطبوعات هذه سجل
يف اإلنجليزية إىل ومرتجم بالفرنسية مكتوب أنه ويالحظ املقال، هذا يف عليه نعلق الذي
وأمريكا فرنسا أن العرصية» الحياة «أدعياء املتعجلني أصحابنا وعند … املتحدة الواليات
هذا عن املعرض «املودرنزم» يف «املوضات» آخر عىل الغرب أمم بني األمثلة مقدمة يف

!… العتيق املوضوع
املجهولة». سنواته يف النارصي «عيىس الكتاب واسم

اسمه. عليه يدل كما يهودي كاتب هو هارون روبرت الفرنيس املؤرخ ومؤلفه

.١٩٦٢ سنة أبريل اإلسالم»، «منرب مجلة يف نرش 1
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كله بعثته يف الفضل وأن إرسائيل، شعب إىل ينتسب املسيح السيد أن وموضوعه
لم التي الطوال السنني قىض وأنه صباه، منذ تلقاها التي اإلرسائيلية الدروس إىل يرجع
يدل وقد إرسائيل، بني أحبار عىل علومه يتلقى وهو عنها خرب األربعة األناجيل يف يرد
األيام وقضائه عرشة الثانية نحو يف الهيكل إىل ذهابه عن األناجيل يف ورد ما ذلك عىل
أن للمؤرخ وحق أعينهم، يف وأكربته أدهشتهم مساجلة أحباره يساجل وهو هناك الثالثة
الرشيعة أرسار من الدارسون يعيه ما كل — الباكر صباه منذ — وعى قد أنه منها يعلم
اآلداب هذه بني التوفيق يف اجتهاِده غايَة املؤلف ويجتهد السلوك، وآداب العبادة وفرائض
فليس وتالميذه، أرسته مع بها يتكلم كان التي اآلرامية باللغة املجازية معانيها وبني
تسمل أن بالسن والسن بالعني العني أن املسيح السيد بقول — املؤلف رأي يف — املقصود
موافق الجزاء وأن عقوبتها» جناية لكل «أن به يقصد وإنما سنه، تخلع وأن املعتدي عني

واالعتداء. للبغي
— السالم عليه — لعيىس خطرت ربما املسيحية الرسالة فكرة أن املؤلف ويرى
ليلة اتباعها عىل اإلرسائييل الشعب درج التي اليهودية العادة تلك من صباه يف مرة أول
خاليًا كرسيٍّا املائدة رأس عىل يرتكون كانوا أهله أن بد فال الفصح، عيد بعشاء االحتفال

السماء. من هبط إذا «إيليا» الرسول عليه يجلس أن عىس
لقيادة األرض عىل حياته واستئناف احتفاله يف الشعب ملشاركة املائدة تلك واختار
عن نفسه وبني بينه تساءل قد املسيح السيد أن بد وال … الخالص سبيل يف القوم

الزمان؟! ذلك يف املقدور الخالُص ذلك يديه عىل يكون ال ِلَم املنتظر: «املخلص»
ولكنه املسيح، بربوبية يدين ال إنه عنه: ننقل الذي الناقد رواية يف املؤلف ويقول
فإن إرسائيل؛ بني عند لها وجهة وال الوثني العالم بها يواجه ربانية له برسالة يدين
إىل بها ينظر إلهية نظرة إىل بحاجة كان الذي هو والالتني اإلغريق من الوثني العالم
حاجة وال قوله، حد عىل إرسائيل أنبياء «اكتشفه» الذي الواحد اإلله إىل بها ويعيده العالم،

القبيل! ذلك من رسالة إىل اإلرسائييل بالشعب
بصبغة يصطبغ واٍف كتاب يف الدعوى هذه تقرير من املؤلف غرض يخفى وال
كما والدين العلم العرصتستخدم هذا يف «اليهودية» فإن اإللهية؛ والحكمة والعلم التاريخ
أمم بني زعمها عىل املفقودة بحقوقها للتذكري واالجتماعية السياسية الدعوات تستخدم
كالمها تتقبل ألنها العالم؛ أمم من غريها قبل األوروبية األمم وتعنيها … الحديث العرص
يف مطامعها تحقيق يف الدولية بسطوتها وتستعني «األناجيل»، مقدمة كأنه «التوراة» عن

املسيح. السيد موطن فلسطني: أرض
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ألن يخفيها؛ أو يبديها التي السياسية األغراض ناحية من املؤلف نعرضآلراء ولسنا
من تستحقه الذي نصيبها وإبراز األغراِض تلك إلحباط كافية وحدها التاريخية الناحية

والدين. العلم تأييد
إرسائيل بني دون — كله العالم ملخاطبة إرسائيل بني يف املسيح السيد بعثة إن
مصلحته إىل النظر أحسن أنه لو منها، يهرب أن املؤلف عىل كان التي الحقيقة هي —
الحق لوجه املنزهة األدبية املصلحة غري فيها مصلحة لهم تكن لم وإن قومه، ومصلحة

والتاريخ.
معنًى — العالم إىل دعوته موجًها — إرسائيل بني يف املسيح السيد لبعثة فليس
إرسائيل، شعب من اإللهية الرسالة أمانة انتزاع عىل يدل الذي معناها غريُ واضٌح مفهوٌم
اإلنسان، بني إىل الرسالة أمانة وخانوا نقضوه ألنهم القوم؛ هؤالء يف النبوات عهد وانقضاء

بعيد. زمن منذ
أن وينىس ظهرانيه، بني الكثريين األنبياء بظهور يفخر أنه الشعِب هذا تقاليِد ومن
الغفلة، عظيم الخري قليل شعب أنه الواضح املفهوم معناه الكثريين األنبياء إىل افتقاره
نسيان، بعد نسيان يف يزال وال … املتالحقات بالدعوات وال الواحدة بالدعوة يهتدي ال

… تذكري بعد تذكري إىل مفتقًرا
القرآن ووصفهم الرقاب»، غليظ «شعب بأنه مرة بعد مرة أنبياؤه َوَصَفُه وكذلك

القلوب. غلف بأنهم أنفسهم وصفوا كما الكريم
مرقوم، كتاب لهم ليس من منهم حسبنا إذا األنبياء، مئات بل األنبياء، عرشات وبعد
كما واملرسلني األنبياء شعب إىل بها يتجه وال العالم إىل بالدعوة فيتجه املسيح السيد يظهر
يعجز أمر العاملية الرسالة أن الواضح املفهوم معناه غريه شيئًا ذلك يعني فال يقولون!
جهاد بعد عنهم فأعرض عنه أعرضوا وأنهم فيه، املسيح السيد ظهر الذي الشعب عنه
طريق كل إىل طريقهم من بدعوته التحول غري فالًحا معه يجد ولم فيه، يفلحوا لم معهم

سواه.
رضب حني املسيح السيد يشري وإليه األناجيل، برواية التاريخ يف حدث الذي وهذا
حقًال اشرتيت «إني أحدهم: فقال إليه، املدعوون عنه أعرض الذي بالعرس املثل لهم
ألجربها.» وسأميض البقر من أزواًجا اشرتيت «إني غريه: وقال فأنظره.» أخرج أن وعيل
من تراه َمْن إيلَّ وهات وأزقتها املدينة طرقات إىل عجًال «اذهب لعبده: وقال السيد فغضب
قال مكان، الرحبة يف يزال وال أمرت كما فعلت قد وقال: سيده إىل العبد فعاد املساكني،
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عشائي يذوق فلن … بيتي يمتلئ حتى وزواياه الطريق أعطاف من غريهم فادع السيد:
الدعاء.» يستجيبوا فلم دعوت الذين أولئك من أحد

أجمعني؛ الخلق إله الواحد اإلله إىل الدعاء هو «املدعوون» يستجبُْه لم الذي والدعاء
إلًها يعبد كان وإنما ميثاقه، عىل يثبت وال يعبده وال اإلله هذا يعرف ال إرسائيل شعب ألن
إيمان، وال طاعة لغري خلقه عامة عىل ويميزه يختاره أنه ويحسب إرسائيل، إله يسميه
يسأل كما عنها مسئول فهو القدم منذ عليه كتبها وثيقة ولكنها إحسان، وال فضيلة وال

ورباه! القرض عن عندهم املدين
املسيح السيد إليه دعا الذي الواحد اإلله سبيل يف يذهبون «املدعوون» أولئك يكن فلم
وشعبه عشريته يسميها واحدة «عشرية» إله كان ولكنه واملغرب، املرشق من خلقه عامة
شعبه به يؤمن لم املحتكر «اإلله» هذا وحتى العاملني، دون وإلهها ربها هي وتسميه
والوعيد: النذير بني «أرميا» النبي لهم يقول ذلك ويف حني، بعد حينًا به ليكفر إال املزعوم
تركوا، وإياي لها وسجدوا وعبدوها أخرى آلهة وراء وذهبوا تركوني قد آباءكم «إن
كل ذاهبون أنتم وها آبائكم، من أكثر عملكم يف أسأتم وأنتم يحفظوها، لم ورشيعتي

الرشير.» قلبه عناد وراء واحد

عليه — عيىس إن قال: حني التاريخ يكذب لم — هارون — اليهودي الفرنيس فاملؤرخ
يصيب وال صميمه يف التاريخ ينكر ولكنه إرسائيل، يف وبعث إرسائيل من نشأ — السالم
الزلفى مساق أو األقدمني، قومه لبني الفخر مساق الخرب هذا ساق إذا دعواه من مرماه
بعثة فيها تلحق أن إلرسائيل الفخر من ليس إذ عليها؛ إرسائيل بحقوق العالم أمم إىل
إىل الصغري الشعب افتقار فإن الصغري؛ الشعب ذلك إىل قبله من املرسلني بعثات عيىس
إىل الدائمة والحاجة الدائم والعوج الدائمة الضاللة عىل بينة عالمة املتالحقة الدعوات

والتذكري. التقويم
سبب من العالم إىل الدعوة لتوجيه إرسائيل بني يف املسيح السيد بعثة يف وليس
إفالس عىل قائمة حجة البعثة هذه ألن الحديث؛ أو القديم العالم أمم إىل للزلفى صالح
تكن لم بأنها الخلق ومن الخالق من عليها وحكم اإلنسانية، الرسالة أمانة يف إرسائيل
العصبية رضوب من رضب غري عبادتها تكن ولم عاملية، بدعوة للنهوض الدين يف أهًال

األوىل. الهمجية أطوار يف البداوة سنة عىل العنرصية
فال صهيون دعوة إىل إرسائيل تعود باألمم العالقات بني التقلب من سنة ألفي وبعد

العنرصية. العصبية تلك غري عليه تقيمها أساًسا لها تعرف
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إىل معه وينسب العرشين، القرن علم أو العرصي، اإلنسان بعلم أحيانًا النفس علم يسمى
مما وكلها السيايس، االقتصاد وعلم الكيمياء، علم هما: كبريان؛ آخران علمان القرن هذا

العرشين. القرن هذا وبني بينه الصلة بقرب الكثرية العلوم بني يتسم
يتعلمها التي العلوم أحدث ألنها وال فيه نشأت ألنها إليه؛ العلوم هذه تنسب ولم
أفراًدا أهله بمعيشة فيه اختلطت ألنها غريها؛ بعلم يتميز ال حيث بها يتميز ولكنه أبناؤه،
إليها يثوب عامة مثابة وكل مجال، وكل بيت، كل يف بآثارها تدخل وكادت وجماعاٍت،
لتدعيم أو لتطبيقه أو علمه لفهم األخرى العلوم من بعلم مشتغل كل إليها واحتاج الناس،

األنحاء. من نحو عىل العلوم علم يسمى أن خليًقا منها كل فأصبح سنده،
تلك وتحكي الطبيعة، ثمرات من املنافع تستخرج التي الصناعات علم هي فالكيمياء
النسيج َغنَاء يُْغِني لباًسا الشجر من وتجعل َغنَاءها، ويُْغِني يشبهها بما أحيانًا الثمرات
الصنيع هذا مثل وتصنع الشجر، قشور غناء يغني لباًسا الجماد ومن القز، ديدان من
أجزاء من جزء كل يف تصنعه بل واملركب، واملسكن والدواء الغذاء من إليه يُحتاج فيما

للعيان. تتمثل وال بالحساب تعرف التي الذرة إىل األطواد شوامخ من املادة:
التي االجتماعية، والقوانني املبادئ فيصل العرصهو هذا يف السيايس االقتصاد وعلم
األسواق، ودساتري الدول وعالقات األمم، ومعامالت والطبقات األفراد حقوق بها ترتبط
قضية من وما ومصادرها، مواردها ترصيف يتوىل الذي الراعي وسلطان الرعية ومطالب
العلم هذا مبادئ عن بحذافريها تنفصل الحارض العرص يف البرشية الجماعة قضايا من
والتبديل التعديل وكثر املبادئ تلك حول اآلراء اختلفت وإن وتفصيلها، جملتها يف وقوانينه

القوانني. تلك يف
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باإلنسان، ألصق وهو كله، الداخيل عامله يف اإلنسان علم فهو النفس» «علم أما
األكرب الخارجي العالم ذلك من — وشقائه سعادته أسباب إىل وأهدى بعنايته، وأحرى

الكيمياء. وعلم السيايس، االقتصاد علم اآلخران: العلمان ذانك يتداوله الذي
اإلنسان نفس وسعته ما كل تسَع أن أوشكت حتى جذوره وتعمقت فروعه تشعبت

وخيال. واقع ومن ووهم، حق ومن وعاطفة، معرفة من
تستوعب اليوم فروعه فأصبحت األخالق، لعلم أو الطب لعلم فرًعا نشأته يف كان وقد
النفس علم بني األخالق: دراسة تحرصها وال بها، الطب يلم ال فنونًا البحث جوانب من
للصناعة، النفس وعلم للطبقة، أو للجماعة النفس وعلم بأرسه، للنوع النفس وعلم للفرد،
أو للجريمة، أو لإلصالح، أو للتعليم، أو للعالج، النفس وعلم للتجارة، النفس وعلم
يف الحيوان مطالب بل اإلنسانية، املطالب ومختلف األعمال بشتى يتصل الذي لالختبار
تاريخ وتصحيح املعرفة لتحقيق بها ينتفع أو للمعيشة، بها يُنتفع التي شئونه جملة

التاريخ. عصور قبل اإلنسان،
علم يعرف أن قبل املستقلة أبوابها لها كانت أخرى بعلوم العلم هذا فروع واتصلت
أو البرشية األجناس وعلم «األنرتوبولوجي»، أو اإلنسان علم ومنها الحديث، باسمه النفس
األديان. بني املقارنة وعلم األخالق، وعلم «األركيولوجي»، أو األحافري وعلم «اإلثنولوجي»،
نظره حول ألنه اإلطالق؛ عىل العرصي» اإلنسان «علم إنه فيه: يقال أن صح ولهذا
يشهدها التي العوالم أبواب من أوسَع بابًا الناحية هذه يف أمامه وفتح نفسه، داخل إىل
يف الباطن وجودها لها يكن لم ما اإلنسان إىل بالنسبة وجود العوالم لهذه وليس بعينيه،

سواء. عنده واملجهول فهي وإال نفسه، قرارة أو علمه
إىل يوم بعد يوًما يقرتبان العرشين القرن إىل ينسبان اللذين اآلخرين العلمني أن عىل

أبواب. عدة من تباًعا دراًكا ويطرقانها اإلنسانية، النفس أعماق
التواضع من دروًسا املاديني تعلم التي الصورة يف كلها املادة يعرض الكيمياء فعلم
الصلب؛ الجسد عىل تدق كانت التي األيدي تلك إىل بالرعشة ترسي ألنها جيل؛ قبل جهلوها
مما عداها ما وكل املحسوسة، امللموسة الحقيقة هي «هذه والخيالء: الثقة زهو يف لتقول

موهوم.» باطل الحجب وراء
جنب إىل ترتاجع الصخرة أو الحديدة أو الخشبة عىل الدقة هذه تدق كانت التي فاليد
تلمحها حقيقة هي فإذا حقيقتها، يف املادة إىل لتنظر معها؛ بالبرص وترجع صاحبها،
يُدرك كما إال الخاطف الشعاع وراء تدركها وال الخفية، النفس حقائق تلمح كما العني
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فضاء من وشعاع شعاع، من وذراٌت ذراٍت، من وعناُرص عناَرص، من أجسام الفضاء:
وبواطن بواطنها إىل بنا تعود التي النفس حقائق من ذلك بعد وحقيقة فضاء، إىل يرجع
القدمان، وتصدمه باليدين يدق الذي هذا هو منه نعرفه ما أيرس الوجود، هذا يف يشء كل

القدمني. يصدم أو
علم االقتصاد، علم مع الشوط بنا ينتهي أين فإىل الكيمياء شوط هو هذا كان وإذا

واللمعان؟ الرنني ذوات املسكوكات علم أو باألرقام، املعدودة األوراق
«الثقة معيار هو واحد؛ معيار يقومها فإنما املعدود املحسوب العلم هذا يف قيمة كل
النهاية يف فمرجعها يعرتيها ضعف كل أو الثقة هذه تكسبها قوة وكل … النفسية»
ومهما النظام، معنى أو الحرية ملعنى فهم أو رأي أو عقيدة يف برشية نفوس بني اختالف
البرشية النفوس تسجله لم ما أصفار حساب فهو االختالف هذا يف املادة حساب من يكن

اإلباء. أو النفرة أرقام أو والقبول، الرضا بأرقام — ذلك قبل أو ذلك، بعد —
القرن يف كالهما — االقتصاد وهو — املال وعلم — الكيمياء وهو — األجسام فعلم
أقرب البرشية النفس عالم إىل وهو الكثرية، تفريعاته يف النفس علم من قريب العرشين
رحيب باب من موضوعاته نطاق يف كالهما يدخل جرم ال الصماء، املادة عالم إىل منه
سميت التي الكيمياء يف الذرة بعلم مقرتنًا الحية الخلية علم فيصبح عدة، أبواب من أو
نفسية دراسة االقتصادية الثروات وتدبري العامة املرافق إدارة وتصبح الحياة، بكيمياء

… اآلحاد نفسيات أو الجماهري، لنفسيات الرضورية الدراسات ألزم من
العالم من بهما تئول التي الصلة هذه بمقدار الحديث هذا يف إليهما نشري لكننا
حياة يف هي أعماًقا الرسيرة لهذه فإن اإلنسانية؛ الرسيرة عالم األكرب: العالم إىل الخارجي

الفضاء. أعماق أو األرض أعماق من رشًدا وأهدى أمًدا أبعد اإلنسان
الخفية. باألعماق موكل كله النفس وعلم

إىل احتاجت كلما الظاهرة، أعمالنا لنا تفرس التي بالبواطن موكل كله النفس علم
املحسوسة. الظواهر يف الصحيح تفسريها نجد فلم صحيح تفسري

أقرب وهم األخري، «السلوكيني» مذهب الكثرية النفس علم مذاهب عن يشذ وال
واملحسوسات. الظواهر إىل النفسيني الباحثني

بحركات النفساني السلوك تفسري يف املشهور بمذهبهم معروفون السلوكيون فهؤالء
لتسجيل أدواتهم ومن التعميم، عىل الجسدية وعوارضالوظائف الدماغ وخوالج األعصاب
الجوارح أعصاب يف أو باألدمغة الباطنية الهزات ترسم كهربية أجهزة العوارض هذه
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بمجموعة اإلنساني السلوك تفسري يف بعضهم اكتفى وربما واألقدام، األيدي وعضالت
يزيدون وال أطرافه إىل رأسه من الجسم حركات لهم تصف التسجيالت هذه رسوم من
منها، االبتعاد حاولوا كلما الباطنة الحياة أرسار يف يوغلون السلوكيني هؤالء ولكن عليها،
الجسدية الوظائف أن الكبري إمامهم «بافلوف» مدرسة يف تجاربهم من ثبت ما وآخر
خالًفا ظهر، وما منها بطن ما الدماغ بوعي مرتبطة اإلرادة وأن باإلرادة، مرتبطة كلها
«سمبتاوية» إرادية إىل الوظائف يقسمون كانوا إذ العرشين؛ القرن قبل األطباء ألقوال
— الدماغ وعي أن فأثبتوا وتالميذه «بافلوف» فجاء الدماغ، بتوجيه تتأثر ال إرادية وغري
إىل القاتلة السموم فعل يؤجل أن أثره من ويبلغ جميًعا، األعضاء يوجه — وظاهًرا باطنًا

مجراه. يف واألعصاب العروق إىل املألوف األثر فيجري يتنبه أن
أقرب هم عليه يعولون الذين فالسلوكيون الدماغ، يف الوعي خفاء من يكن ومهما

تقدم. كما الحسية، الظواهر إىل النفس علم يف الباحثني
األعمال أصول عن البحث عند القدم يف يوغلون أناس املباحث هذه يف منهم وأعمق
فريجع بعضهم ويقتصد التاريخ، قبل البرشي النوع تجارِب إىل بها فريجعون اإلنسانية،
طفولته يف تكوينه إىل غريهم بها ويرجع ميالده، قبل من األرسة يف اإلنسان موروثات إىل
هذا أجل من — وكلهم وإخوتهم، أبويه من األرسة تكوين مراجعة عن يستغني وال
بالظن أطوائه يف يتهدى األطراف، مرتامي اآلماد بعيد غامض ليل أكناف يف يرضب —

بالرباهني. املزعوم والتقدير بالتحقيق مرة فيه تهدى كلما مرات والتخمني
وإنها كثري، ص ترخُّ فيها «بالعلم» املباحث هذه تسمية إن الكثريون: يقول ثم ومن
إليها لإلشارة تيسريًا بالعلم سميت فإن الفروض؛ أو املباحث أو بالدراسات تسمى أن أوىل
واألوهام، الخرافات من للكثري اتساعه عىل قبل من علًما الفلك كان كما اليوم علًما فلتكن

جيل. بعد جيًال التسمية عليه تصدق ثم
تعرض التي النظريات تلك واألناة: بالتحفظ النفس علم مذاهب يف النظريات وأوىل
اإلنسان بني للتمييز القواعد بها ويضعون النفسية بالعقد يسمونه ملا أو النفسية، العلل
عىل واملنحرف القويم بني أو واملعتل، السليم بني أو الطبيعي، غري واإلنسان الطبيعي

السواء.
هي إنما — الخلقة لسواء املخالفة بها يظن التي — الحاالت هذه من كثريًا فإن
وصفها إىل يدعو وال اإلنسانية، الطبيعة ألوان تعدد يف أسبابها عن يبحث طبيعية حاالت
ما وكل واحدة حالة عىل واحًدا نموذًجا السوية الطبيعة اعتبار يف الخطأ إال باالنحراف

السواء. عىل منحرف فهو النموذج هذا خالف
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عالم عن فضًال املحسوسة، األجساد عالم يف نظرنا إذا فإننا فيه، شك ال خطأ هذا
يف واحدة وترية عىل الصحيح للجسد واحًدا مثاًال نجد أن نستطع لم الخفية، النفوس
الصحيحة األجسام تكون بحيث والصورة، واللون والتناسب والرتكيب والوزن الطول

انحراف. أو اختالف إىل عداها ما كل ويكون اختالف، بغري له تكراًرا كلها
الربتقايل اللون إىل يميل تلميذ عن يقول النفسية باملباحث املولعني من مدرًسا سمعت

نفسية. بعقدة مصاب التلميذ هذا إن األلوان: بني من
يختار؟! كان األلوان فأي نفسية، بعقدة مصابًا يكن لم وإذا فسألته:

الظن، هذا مثل إليه يتجه فال يختاره لونًا يجد فلم يسألها، نفسه إىل املدرس وعاد
أو الخالصة األلوان من غريها وال األصفر، وال األحمر، وال األزرق، وال األخرض، اختيار فال

فيه. املخالفة تجوز ال السليم للذوق واحًدا نموذًجا يكون أن يصح املمتزجة
تتساوى السليم الطفل إن يقوله: أن النفس بعلم املولع املدرس استطاع ما وكل
يف سواءً لتكون تختلف ال األلوان ألن فيه؛ شك ال خطأ أيًضا وهذا … األلوان جميع عنده

الناس. جميع عند األحوال جميع
فليس البرشية، النماذج عن «يونج» مذهب هو الباب هذا يف النفسية املذاهب وأصح
الذي الرتكيب هذا مع واحًدا نموذًجا يكون أن يمكن وال واحًدا، نموذًجا املثايل اإلنسان

توافقها. ال التي الكثرية الطبيعية العوامل الختالف محالة؛ ال االختالف فيه يقع
االنطوائيني أو املنطوين قسم وهما: كبريين؛ قسمني إىل البرشي النوع يقسم ويونج
يتبسطون الذين االنبساطيني أو املتكشفني وقسم لغريهم، معامالتهم يف يحتجزون الذين
وبني بينهم الكثرية بالحواجز يشعرون وال وأحاديثهم، وعالقاتهم عواطفهم يف الناس مع

اآلخرين.
عىل الغالب الطابع حسب عىل املختلفة نماذجه له القسمني هذين من قسم وكل
العاطفة طوابع أو والحركة، العمل طوابع أو والتأمل، التفكري طوابع من صاحبه،

والشعور. الحس طوابع أو والوجدان،
الصحيح. العمل إليه يقاس واحد برشي نموذج هناك فليس

الصحة إليه وتقاس الناس، جميع به يقتدي قياًسا عمله يكون إنسان هناك وليس
يعملون. ما جميع واملرضيف

ونتائجه، أسبابه بني املوازنة عند واالنحراف السواء مقياس هو نفسه العمل وإنما
وغاياته. دواعيه بني أو
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يهدده الذي الخطر قدر عىل خوفه كان إذا سليم البحر ركوب يخاف الذي فالرجل
وهو ويخافه الكبرية، السفينة يف وهو خوفه من أشد الصغري الزورق يف وهو يخافه منه،
فال منه، بد ال الذي بحسابه ويخافه مستقر، هادئ وهو خوفه من أشد مضطرب هائج
كل نجاة من يقني عىل هو كأنما يخافه وال محالة، ال يغرق عليه راكب كل كأنما يخافه

عليه. راكب
للبحر خوفه كان أو التقديرات، هذه من بتقدير مقرتن غري للبحر خوفه كان إذا أما

قال: حني الرومي ابن كخوف خوفه كان أو إليه، ينظر لم وإن يذكره، حني

ال��م��ج��ان��ب َم��رَّ ال��ك��وز ف��ي ب��ه أَُم��رُّ أن��ن��ي ال��م��اء م��ن إش��ف��اق��ي وأي��س��ر

عىل بصاحبه يستقيم ال الذي الطبع عوج هو وذلك انحراف، عالمة هي فتلك
اعتدال.

لغري إياه حبه كان فإذا حياته، ومطالب مصالحه به ليقيض املال؛ اإلنسان ويحب
فال املال وعنده ويعرى يأكل، فال املال وعنده يجوع كان إذا بل مطلب، وال مصلحة
االنحراف هو أيًضا فذلك الدواء، ثمن عىل به فيضن املال وعنده ويمرض الكساء، يشرتي

القويم! الطبع عن والعوج
بني أو ونتائجه، العمل أسباب بني املوازنة من الحد هذا عند التحفظ ينتهي وال

وغاياته. دواعيه
إىل يرجع أنه نحقق أو العامل، نفس يف العمل سبب لنحقق نتأنى أن ينبغي بل
عقله عىل فيها يعيش التي الجماعة وإمالء الغالب العرف ضغط إىل يرجع وال طبعه،

ومشيئته.
ليغتصب اللصوص؛ منارس من منرس عليه ينقض حقله حراسة يف حقل صاحب
به ويصيب سالحه الرجل فيحمل مأربه، وبني بينه حال إذا حياته عىل ويقيض ثمراته
الباغي الغاصب يقتل لم إن مغصوب مقتول أنه يعلم ألنه يديه؛ عىل يصاب أن يخىش من

عليه.
محلَّ وال صاحبه، طبيعة عىل غبار ال املرشوعة الحراسة حوادث من قتل حادث هذا

الطوية. وبراءة الفطرة سواء من واالنحراف العوج موضع عن فيها للبحث
ومما النبأ، هذا غري ً نبأ العديدة وقائعها من لنا تروي قد الحراسة حوادث ولكن
ناضج حقل عىل مال سبيل عابر أن — مثله سمعتم وربما — األنباء هذه من سمعناه
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الثمرة تلك أخذ بل الرسقة، يستبيح ا لصٍّ يكن لم ولعله ليأكها ثمرة منه فاقتلع الثمرات
فيدركه صنيعته، عن الحارس غفلة إىل واطمئنانه وعجزه جوعه ساعة يف لطعامه
ويحس منها، اقتلعها التي الشجرة من موضعها إىل الثمرة يعيد بأن فيأمره الحارس
فيتحداه والفاقة، الجوع مرارة من به ما مع الحقل، صاحب من العنت هذا الرجل
ال عراك يف الرجل مقتل إىل وتنتهي الواقعة فتقع بمثله، الوعيد منه ويتلقى بالرفض

غريمه. حياة عىل بالبغي فيه به البادئ من يدري
عن وخرج قدره فيه األمر جاوز الحراسة، حوادث من حادث — أيًضا — فهذا
الباقية، الثمرات حراسة وال املنزوعة الثمرة رد يقتضيه مما هنا القتل فليس سوائه،
عن فيه الباحثني وتشغل النفس علم حساب يف تدخل التي الرش نزعات من نزعة ولكنه

والجريمة. العدوان وأسباب الطبائع أرسار
فالقتل وراءها، ما إىل نجاوزها ولم النهاية هذه إىل بالنظر انتهينا إذا نخطئ ولكننا
ذكرناه الذي األعمال بمقياس نقيسه وعمل وغاياتها، بواعثها بني تناُسَب ال جريمة هنا

واالنحراف. الخلل عالمات من فيه ما علينا يخفى فال آنًفا
الحادث؟ هذا يف عنه املسئول من ولكن

ال الطبيعة مختل فهو وعقله طبيعته وحي ومن فعله من الحارس شطط كان إن
عليه ويحاسب الفرد طبيعة عن يصدر مما نفسية، عقدة أو نفسية، علة وعلته مراء،

وحده.
نفسه دخيلة يف ينحرص وال الجماعة ضغط من إليه يرسي قد هنا العيب أن إال

وعشريته. أهله بني نظراته سائر عن بمعزل
مشهد عىل ثمرته تؤخذ الذي الحقل صاحب أن إليه توحي جماعة من يكون وقد
عليه يبغي ممن للمذلة مستحق العرض، مبذول الحمى، مستباح وأنه برجل، ليس منه

داره. عقر يف
وضوابط الرشيعة زواجر من نفسه يف وأفعل أقوى االجتماعي الوحي هذا يكون وقد
وحمايتها، الثمرة خسارة بني تناسبًا هنا الطائش العمل مقياس يكون فال والروية، العقل
هو وما الثمرة تلك يف الحوزة وضياع السمعة خسارة هنا املحذورة الخسارة تكون بل
العقدة ولكن الحالة، هذه يف منه والغاية عليه للباعث مساويًا العمل ويكون منها، أكرب
وأوامر الحضارة آداب عىل الغريزة بقايا غلبتها التي الجماعة عقدة هي فيه النفسية

والرشيعة. العرف
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االجتماعية األدوار هذه وراء ما إىل القدم يف يوغلون الجماعة «نفسيات» يف والباحثون
املختلفة. الحضارات يف نعهدها التي

وعصور الرشيعة، عصور قبل السنني ألوف عليه مرت قد كله البرشي فالنوع
يسرب وال عدد، لها يحىص ال مخاوف منه الضمري قرارة يف سكنت وقد والحضارة، النظام
الظالم أرواح من ومخاوف العادية، السباع من مخاوف نكسة: لها تؤمن وال غور، لها
ومخاوف والسيول، األعاصري ومن والرعود الربوق من ومخاوف والغيلة، املكر وشياطني
والخديعة، السحر ومن والوجع املرض ومن والجوع العري ومن والربد الحر من

إليه. الناس وأقرب جريته أبناء ومن عنه الغرباء نوعه أبناء من ومخاوف
ألوف بعد السنني وألوف دهر، بعد ودهر حقبة، بعد حقبة ذلك عىل وتنقيض
املكشوف، ظاهرها املخاوف هذه من فتمحو وآدابها بقوانينها الحضارة تأتي ثم السنني،
وتتفاوت دخيل، ووهم كامن، وحذر مجهول، فزع من النفس قرارة يف دونه عما وتقرص
أبنائها، نفوس من نفس كل قرارة يف تتفاوتان كما البرشية الجماعات يف الحصتان
الباطن وحصة الحضارة، عمل يدركه الذي الظاهر حصة الحصتني: بهاتني ونعني

والقوانني. والرشائع الحضارات وراء ومن الجماعات علم وراء من القدم يف املوغل
فيه. ما أخطر وذلك

الخائف يعرف وال سبب، له يدرى ال املطبق، الظالم يف فزع أنه فيه ما أخطر
ضوء إىل جديد فزع كل مع الظالم من ثانية يعود حتى … هناك مستقر أنه املذعور

النهار.
ضمائره وأعماق املكنونة، غرائزه أطواء يف املفزع ماضيه يحمل كله البرشي فالنوع
تسرتها والسكينة الصقل من بطبقة األعمال تلك فتغيش الحضارة أطوار وتأتي الخفية،
عهد يف األحداث بها عنفت فإذا والطمأنينة، الدعة عهود يف أمرها من هينة عىل دامت ما
املتحرضون فاندفع أغوارها من الهمجية ووثبت النكسة وقعت والهياج، القلق عهود من
من نكراء كل إىل والطري الوحش سباع تندفع كما بل املترببرون، الهمج يندفع كما
الكهوف أبناء يصنعه كان ما العرشين القرن ابن وصنع السوء، ورذائل الفتك قبائح
هذا ثورات يف والفضائح املذابح حديث وما السنني، من األلوف عرشات قبل والغريان

بالبعيد. وحروبه الجيل
منه، والغاية عليه الباعث حدود اإلنسان عنف يجاوز والحروب الثورات هذه ففي
ال والعصبية، الحزازة من وبراكني والضغينة املقت من بأجيج اإلنساني الضمري ويتلظى
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التي املكتومة الغرائز تفرسها وإنما األلسنة، عىل تجري التي الحارضة األسباب تفرسها
اللسان. كلمات عن فضًال الذهن هواجس إىل خربها يرتفع ال

حديثه. إىل قديمه من البرشي النوع طوايا يف الكربى النفسية» «العقدة هي وتلك
وغاياته، العمل بواعث بني املسافة تتباعد أن — تقدم كما — النفسية العقدة وعالمة
العداوة عنها تتمخض التي العنف أعمال يف ذلك من أبعد وليس ومسوغاته، دواعيه وبني

الحروب. يف الغرباء بني والعداوة الثورات يف األقربني بني
النفسية العقدة تلك إىل رجعنا كلما كثريًا النفسية العقد عدد معنا ينقص ولهذا
إنما األفراد نفوس يف العقد أكثر فإن كله؛ البرشي النوع أعماق يف كمنت التي الكربى
ظهور يسهل وإنما الظروف، حسب عىل الزمن مع يصعب أو ظهورها يسهل نكسة هي

األعماق. إىل تتغلغل فلم الحضارة قشور الطبائع عىل رقت كلما النكسة تلك
وهما: كلمتني؛ يف تتلخص قد البرشي النوع أعماق يف الكربى النفسية العقدة إن

املجهولة. املخاوف
البصرية. الثقة وهما: أخريني؛ كلمتني يف يتلخص العقدة تلك من الشفاء وإن

وائتمان. أمان ألنه «اإليمان»؛ هي واحدة كلمة يف البصرية والثقة
القويم. الدين هو اإليمان إن فنقول: أخرى بعبارة القول نعيد أو

يد أو القبيلة، يد يف السلطان عامل إىل املكبوتة املخاوف تلك من األمان يعود ولقد
والشعوب. الجماعات عىل األولياء يد أو العشرية،

فوق وتخويف كبت، فوق كبت كأنه اإلنسان لبني يلوح قد اإلنساني السلطان ولكن
وإنما الرقابة، عن املكان به وابتعد هواه إىل خال كلما املتمرد عليه يتمرد وقد تخويف،
الخاضع به يدين اإلنسان، سلطان فوق سلطان من — األمان يأتي أو — اإليمان يأتي

للسلطان. والخضوع العقاب لخوف سابق إليه، مطمنئ ألنه له؛
أصلح له تربية ال التي تربيته أن البرشي النوع هذا تاريخ من ونتبينه نحسه والذي
تلك به ترتقى وإنما الدين، تربية هي إنما الضارية الغرائز تلك رياضة يف وأجدى منها

اإليمان. طريق هي وهي البصرية، الثقة طريق يف ترقت كلما الرتبية
الفرد اإلنسان نفس يف كافة بالدين النفس علم دراسات تتصل الوجهة هذه من
معارج يف التقدم بعد النفوس له تهيأت الذي الدين سيما وال العامة، الجماعة ونفس
لتلقيه، واستعداده إليه حاجته إبان يف اإلنساني بالنوع يلتقي الدين هذا فإن الحضارة؛
البصري. واليقني الثقة بدواء له يطب املبهمة: املخاوف داء األكرب؛ لدائه ليطب به ويلتقي
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النفسية الدراسات وبني بينه العالقة بتوكيد املقام هذا يف اإلسالمي الدين ونخص
اإليمان مع — ألننا والرياضة؛ الوقاية رضوب من ومدارسها مذاهبها إليه تهتدي وما
دواعي أكرب من اإلنسان تعصم التي هي العقيدة أن العلمية الوجهة من نرى — باإلسالم
وهي العلل، بجميع محيطة واحدة علة إىل يرجع املذاهب باتفاق وهو النفساني، املرض
واألضداد، النقائض بني شيًعا النفس توزع التي التصدع علة أو الداخيل، االنقسام علة
مقاصدها بني واأللفة الوئام بها وتعيد صدوعها بها ترأب التي الوسيلة وتفقدها

ونزعاتها.
ومن املختلفة، النقائض بني والنية الفكر توزيع من الفرد اإلنسان عىل أخطر فليس
الفصام، بداء املعروف الداء يف ويقع املريض، بلباله إىل الفكر ينساق األليم التوزيع هذا

… الشخصية انقسام أو
وحياة الروح حياة بني الحرية داء أسبابه، من يكون وقد الخطر، بهذا ويقرتن
الجسد حياة وتغليب الحسية، املتعة عىل بالجور الروح حياة تغليب وبني الجسد،
الخطر ويتحقق غريها، دون الحيوانية اللذات عىل واإلقبال الشهوات، مع باالسرتسال
عدوان كأنهما املتدابرتني النزعتني بني الطريق مفرتق يف الوقوف عند السليم الطبع عىل

والهزيمة. الخذالن من اآلخر يصيب ما بمقدار أحدهما ينترص متقاتالن،
«عالم يسمى عالم بني كله الوجود انقسام خطر الخطرين هذين من وأجمع
هذين بني النفس رصاع فإن الهاوية»، «عالم أو الشيطان» «عالم يسمى وعالم امللكوت»،
الهاوية، شياطني من مريًدا شيطانًا أو سماويٍّا، ملًكا يكون أن اإلنسان يقيضعىل العاملني
وإذا العراك، عن يكفان وال يتفقان ال عدوين بني تهدأ ال حرب ساحة الضمري ويجعل

حني. بعد الوثبة انتظار يف خلسة هي فإنما اتفقا
يختارها ساللة بني اإلنساني النوع يف االنقسام خطر العامة األخطار بهذه ويلحق
النوع ينقسم وقد اإلنسانية، يف أخواتها من يتقبله ما منها يتقبل وال ينبذها وساللة هللا،
غري من بالكفارة له مغفور وقسم بالوراثة ملعون قسم بني االنقسام هذا مثل اإلنساني

عمله.
يف والفصام الفرد، نفس يف الفصام إىل مصريه الفتنة، أبواب من باب أولئك وكل
بني املوزعة العصبيات يف تستقر كما كله، النوع بديهة يف الفصام أو الجماعة، نفس
والظاملني قلوبهم، والقاسية مرض، قلوبهم يف الذين فتنة هي وتلك وأجياله، شعوبه

بعيد. شقاق يف إنهم الحكيم: الكتاب لنا قال الذين
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الفرد، طوية يمزق الذي الفصام هذا أدواء من داء كل من عصمة اإلسالم ويف
املثل وخصومات العقيدة وخصومات الفكر خصومات بني كله الوجود صورة يمزق أو

إليها. تتجه قبلة كل يف العليا
بالرصاع تمتحنه محنة فيه للجسد وليس والجسد، الروح بني عداء اإلسالم يف فليس
َوَال ۖ اْآلِخَرَة اَر الدَّ هللاُ آتَاَك ِفيَما ﴿َوابْتَِغ الجسد: متعة أو الروح متعة من الطيبات بني
َوَال بُوا َواْرشَ َوُكلُوا َمْسِجٍد ُكلِّ ِعنَد ِزينَتَُكْم ُخذُوا آَدَم بَنِي ﴿يَا نْيَا﴾، الدُّ ِمَن نَِصيبََك تَنَس

ِفنَي﴾. اْلُمْرسِ يُِحبُّ َال إِنَُّه ۚ ُفوا تُْرسِ
هللِ ﴿بَل للهاوية: وعالم للسماء عالم أو للشيطان، وعالم هلل عالم الوجود يف وليس
ا ﴿مَّ َوِكيًال﴾، ِباهللِ َوَكَفٰى ۚ ِهللا َعَىل ﴿َوتََوكَّْل َواْلَمْغِرُب﴾، ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهلِلِ َجِميًعا﴾، اْألَْمُر

َجْوِفِه﴾. ِيف َقْلبنَْيِ ن مِّ ِلَرُجٍل هللاُ َجَعَل
كتابه يف ورد ما كل من ويعلم العاملني، رب هللا أن املسلم يعلم الكتاب فاتحة ومن
أو بنسبه أو بساللته أحد عىل ألحد فيها فضل ال واحدة أرسة أنه اإلنساني النوع هذا عن
َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا بالتقوى: إال بلونه
َواِحَدًة ًة أُمَّ إِالَّ النَّاُس َكاَن ﴿َوَما َخِبريٌ﴾، َعِليٌم هللاَ إِنَّ ۚ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا

يَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ِفيَما بَيْنَُهْم َلُقِيضَ رَّبَِّك ِمن َسبََقْت َكِلَمٌة َوَلْوَال ۚ َفاْختََلُفوا
الجسد، ونوازع الروح نوازع بني يتوزع متصدع إنسان اإلسالمية العقيدة يف فليس
بني يتوزع متصدع عالم فيه وليس واآلخرة، الدنيا بني يتوزع متصدع ضمري فيه وليس

األبدية. املغفرة أو األبدية اللعنة بني تتوزع متصدعة خليقة وال والهاوية، السماء
منه تترسب لفصام منفذ عقيدته يف وليس فصام، كل من يعصم ما عقيدته ويف
مرىض ضمائِر يف البعيد الشقاق إىل يرجع فإنما النفوس أدواء وكل النفوس، أدواء

القلوب.
واليقني. الثقة دعائِم من اإلسالمية العقيدة يف ما عىل دليل اإلسالم اسم ويف

مثًال األعراب كان وقد وإيمان، أمان فهو قلبه يف تمكن ومن وسالم، تسليم فاإلسالم
يقني إىل الجاهلية مخاوف من الطوال خطواته يخطو وهو األوىل جاهليته يف لإلنسان
َوٰلَِكن تُْؤِمنُوا لَّْم ُقل ۖ آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿قاَلِت الكريم: الكتاب يقول املعنى هذا ويف البصرية،

ُقلُوِبُكْم﴾. ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا ُقولُوا
وتسليم، جاهلية، اإلنسان: تاريخ يف الثالثة املناهج هذه بني الفرق أوضح وما

وإيمان!
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العلماء دراسات أن اإلسالمي والدين النفس عالم بني الصلة هذه يف القول وصفوة
عىل املنقسم الضمري أو املدخول، الضمري داء هو واحد، داء يف كلها النفسية األدواء تجمع
وذلك واإليمان، اليقني دواء هو واحد، دواء يف كله النفساني الطب تجمع وإنها نفسه،
حاجة وال يعرف ما سبيل العلم ألن القليل؛ غري العلم عند منه وليس الدين عند دواء
ثم األمان، موئل يبرص وكيف يثق كيف ليعرف اإلنسان يؤمن وإنما وتسليم، ثقة إىل به

والتسليم. اإلسالم ركون أو اآلمن العارف ركوَن إليه يركن
بيت من خارج وهو قوله يحرضني اإلمام، األستاذ باسم يتسم الذي املكان1 هذا يف
الحق أن األوروبيني عىل نعيه منه سمع وقد سبنرس»، «هربرت اإلنجليزي الفيلسوف

الزمن. هذا يف للقوة عندهم
مما كثريًا اكتشفوا الذين والعلماء الفالسفة «هؤالء عنه: ريضهللا اإلمام األستاذ قال
حتى عليه ويعرضوها اإلنسان طبيعة يكتشفوا أن أعجزهم … اإلنسان راحة يف يفيد
امليضء، الالمع الحديد من كانت حتى املعادن صقلوا الذين هؤالء … إليها ويعوذ يعرفها
النفوس؛ تلك ويصقلوا اإلنسانية، الفطرة غيش الذي الصدأ ذلك يجلوا أن لهم يتيرس أفال

الروحاني؟» ملعانُها إليها يعود حتى
إىل الرجوع يف الدواء؟ فأين العلم، قوة مع عجزه وأظهر أوروبا يف الفيلسوف حار
لكنهم زمان، كل يف أربابها إىل وعرفها اإلنسانية الطبيعة كشف الذي هو «الدين الدين:

«… فيجهلونها يعودون
اإللهية، العقيدة وحي ومن العلم، هداية من ألهمت بما الزكية النفس هذه صدقت
وال اإليمان، ثقة غري لها جالء فال والشكوك األهواء بغوايش اإلنسان نفس صدئت فإذا

اإلسالم.» إيمان من لها أسلم إيمان

الرشيف. باألزهر عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ قاعة يف لتلقى املحارضة هذه أعدت 1
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املشتغلني العلماء إىل أو الطبيعي العالم إىل نرجع واملعرفة العقل أمور من يشء أي يف
الطبيعية؟ العلوم باسم اشتهرت التي املعرفة بمباحث

يشء! كل يف الرسيع: جوابه لكان عرش الثامن القرن أوائل يف السؤال هذا سئل لو
الطبيعيَّ العالَم ألن الزمن؛ ذلك يف املعقول الجواب هو الرسيع الجواب هذا كان وقد
يشتغلون واملنطقيون الالهوتيون وكان املنطق، وعالم الالهوت عالِم محلَّ يومئذ َحلَّ
الناس فعرف التجريبي العلم أوائل ظهرت ثم سؤال، كل عن ويجيبون بحث بكل
من وعرفوا الوسطى، القرون يف الالهوتيني بأوهام أحاطت التي الخرافات شوائب منها
فانتقلت الواقع، باستقراء الفكرة تحقيق عن تغني ال املنطقية القضايا أن كذلك التجربة
هو الطبيعي العالم وأصبح التجريبيني، العلماء إىل جميًعا واملنطقيني الالهوتيني وظيفة
تجربة، بغري علم ال ألنه واملعرفة؛ العقل أمور من أمر عن باحث لكل واألخري األول املرجع
الكيمياء أصحاب غري أحد عند معامل وال املعامل، أصحاب غري أحد عند تجربة وال
مباحث يقرنون الذين والرياضيني، الفلكيني من واملراصد، املجاهر وأصحاب والفيزياء،

والفضاء. الكواكب بمباحث املادة وعنارص الضوء
والرشائع األخالق يف رأي أو عقيدة أو فكرة عن الطبيعي العالم غري أحًدا تسأل ال
القرون أيام منذ والدنيا الدين علوم يحتكرون كانوا الذين أولئك عند علم فال والقوانني،
بغري املطلقة معرفتهم محل يف بعدهم حل الذي الطبيعي للعلم حدود وال الوسطى،

حدود.
فظهرت العرشين القرن وأوائل عرش التاسع والقرن عرش الثامن القرن ومىض
سبيل. كل يف املعرفة اتساع مع تظهر تزال وال مقدورة، وال ظاهرة تكن لم التي الحدود
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وجانب الطبيعي، العلم جانب واحد: جانب من ال جانبني من الحدود هذه وظهرت
الطبيعيني. العلماء

أن وهي فيها؛ شك ال التي «العلمية» الحقيقة ظهرت الطبيعي العلم جانب فمن
وليس لها، تتمثل كما والتجارب الوقائع تسجيل عند تقف وصفية كلها الطبيعية العلوم
وكل وظواهرها، أعراضها وراء األشياء حقائق إىل تنفذ أن قدرتها يف وال شأنها من
فروض أو النظريني الفالسفة كفروض فروض فهو والظواهر األعراض هذه جاوز ما

األولني. املنطقيني
ألول يتبني أن ينبغي كان ما حني بعد منها تبني فقد الطبيعيني العلماء حدود أما
السعة، غاية إىل الضيق غاية من تتفاوت الطبيعيني العلماء عقول أن منها تبني وهلة:
عليها الحكم يف وال نفسها الطبيعية العلمية الحقائق فهم يف سواءً العقول هذه فليست
زمانه يف حتًما األخري هو الطبيعي العالم به يقول الرأي وليس منها، النتائج واستخالص
وأوسع علًما منه وأوفر عقًال منه أقدر يكون قد آخر طبيعيٍّا عامًلا ألن علمه؛ حدود ويف

نتيجته. إىل ينتهي وال رأيه عىل يقره فال تجربة، منه
املزايا اختالف وهو الطريق، بداءة من يتبني أن ينبغي كان ما أيًضا منها وتبني

عمومها. عىل املعرفة بدراسات املشتغلني بني العقلية
العالم ألن الطبيعية؛ التجربة كفاية يف محصورة البرشية العقول كفايات فليست
وأمانة التجربة ودقة املالحظة صدق عىل القدرة من الغاية إىل ينتهي قد الطبيعي
وهي يديه، بني التي واملقدمات الوقائع من االستنتاج وحسن واالستقصاء التسجيل
والفيزيائية الكيميائية العلوم بتجارب لالشتغال صالحه بها يتحقق التي الصفات
أو النظر وملكة التصور ملكة من الغاية دون ذلك بعد يبقى ولكنه يتبعها، وما والفلكية
كل يف الواقع وراء التقدم من بد وال بعيد، أمد إىل الواقع وراء تتقدم التي «الرؤيا» ملكة
الفرض مجاهل يف الخوض عن فضًال حدودها، أقىص إىل الواقع من الغاية لتحقيق حال

والخيال.
الهواء من أثقل جسم طريان أن يقرون الطبيعيني العلماء من أناس كان ولقد
يف يعتمدون وكانوا العرشين، القرن أوائل إىل «القرار» هذا عىل وظلوا مستحيل،
بال الطبيعي العلم فهم يف مخطئون وهم فهموه، كما الطبيعي العلم عىل هذا «قرارهم»
العلماء خصائص من تحسب ال التي «الرؤيا» وخطأ التصور خطأ عن فضًال خالف،

الطبيعيني.
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من حقيقة يف الصحيح التصور عن القصور هذا العلماء أولئك عقول قرصت وقد
ذلك. بعد ثبت كما املشهود الواقع حقائق من حقيقة بل الطبيعي، العلم حقائق

أمور يف العلمية الحقيقة «تصور» إىل العلماء هؤالء سبق قصصيٍّا كاتبًا ولكن
إىل السفر وتصور الجوية، القذيفة فتصور املاء، تحت الغوص أمور ويف الطريان
العلمي» «التصور قدرة له وكانت األعماق، أعمق تحت الغواصة وتصور الكواكب،
عقول يف املستحيل من رضبًا التصور هذا ممكنات كانت يوم سنة، مائة قبل الصحيح

الطبيعيني. العلماء ثقات من أناس
أن قبل ١٩٠٥ سنة ومات ١٨٢٨ سنة ولد الذي فرين» «جول القصاص هو ذلك
تطري التي القذيفة وعجائب الهواء يف يطري الذي الحديد عجائب من واحدة عجيبة يشهد

السماء. قمر إىل الهواء وراء
بالدفع الجسم طريان أن تصور الذي ليلة ألف قصاص فرين» «جول من وأسبق
األبنوس حصان عن املشهورة قصته لنا فقص الهواء، من أثقل كان ولو ممكن اآليل
جلة عند «التصور» هذا يكن لم وإن صحيًحا، «علميٍّا» تصوره وكان ودواليبه، ولوالبه

الخيال. من رضب غري العلماء
كانوا التي تصوراِتها والحديثة القديمة الفلسفة عىل الطبيعيون العلماء عاب ولقد
ال أنها فعلموا التجربة «جربوا» ولكنهم يشء، يف العلم من يعدونها وال بها يستخفون
أنفسهم و«جربوا» النهاية، إىل معه الوصول وبعد قبل الفلسفي التصور عن تغنيهم
ولو الفروض إىل احتاجوا كلما واليوم األمس فالسفة عن «شطًحا» يقلون ال أنهم فعلموا

النهار. وضح يف كالشمس أمور عن فروًضا كانت
العلماء فروض عن نتكلم حني مقصوًدا واقًعا نذكرها بل مثًال الشمس نذكر وال

الشمسية. املنظومة نشأة أو الشمس نشأة حول الكثرية
فانتثرت فتفرقت ملتهبًا غباًرا كانت الشمسية املنظومة أن يفرض من فمنهم
ناحية من الدفع بفعل فلكه يف ليدور منها؛ جزء كل استدار ثم وهناك، هنا أجزاؤها

أخرى. ناحية من والجاذبية
من فتفلق ا، جدٍّ كبريًا واحًدا نجًما كانت الشمسية املنظومة أن يفرض من ومنهم
مداراتها يف االنتظام إىل عادت ثم شظاياه وتناثرت وسطحه، جوفه بني الحرارة اختالف

أخرى. تارة املركز إىل ومجذوبة تارة الفضاء إىل مدفوعة مركزها، حول
تفلق من تنشأ ولم نجمني اصطدام من نشأت املنظومة هذه أن يفرض من ومنهم

تقدم. كما واحد نجم
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لم الشمس، فلك من مقربة عىل آخر نجم مرور من نشأت بل يقول: من ومنهم
منها تألفت التي الشظايا هذه منهما فكانت منه، واجتذبت منها اجتذب ولكنه يصدمها،

والنجيمات. املذنبات منها وخرجت السيارات،
بسبب للنقض قابل منها قول وكل األقاويل، من كثريًا ذلك غري يقول من ومنهم
هذه بعد وكلهم الفروض، تلك أصحاب له تخصص الذي الطبيعي العلم أسباب من
«التجربة» بعد ويدركون أمثالها، وإىل إليها بحاجتهم يشعرون املرفوضة الفروض
أحكام ومن الحسية، التجارب ومن «التصور» من املعرفة يستمد اإلنساني العقل أن
وذاك، هذا بني قوام ولكنها محًضا، تجربة وال محًضا تصوًرا يحسبونها ال التي الرياضة

وذاك. هذا ومن
املشتغلني العلماء إىل نرجع واملعرفة العقل أمور من يشء أي يف اآلن: السؤال ونعيد

الطبيعية؟ العلوم باسم عرفت التي العلوم بمباحث
فالجواب يشء، كل يف إليهم نرجع عرش: الثامن القرن أوائل يف الجواب كان فإذا

… يشء كل يف إليهم نرجع ال أننا ذلك؛ نقيض عىل العرشين القرن منتصف بعد
برشط ولكن يشء كل يف إليهم نرجع إننا فنقول: املعقول، التوسع بعَض نتوسع أو
املعقولة، والبينة بالتجربة أثبتوها كما الطبيعي العلم شئون عن يسألون أنهم وهو واحد؛
املعرفة أبواب اختالف عىل واملفكرين للباحثني سؤالنا ذلك غري يشء كل يف يسألون ثم
إليهم االستماع يف فحقهم مجالهم غري يف أجابوا فإذا منافذها، ويسلكون يطرقونها التي
«الوحي» بحق هنا حقهم وليس اإلنسانية، والدراية والفهم الفكر باسم مجيب كل كحق

حزاِم! غري أحد يقوله وال حزاِم تقوله الذي والقول املنزل،
فيما كجوابهم التخصيص عىل الغيبية و«النظريات» العقائد مسائل عن وجوابهم
بجواب وليس ورأي فكر صاحب جواب فهو املقررة، التجربة مسائل عن ذلك دون

مقبول. غري جهًال عداه ما كل يحسب الذي «العلم»
حكم أو املقرر، املوافق هو ما العقائد شئون عن لنا يقرر أن الطبيعي للعالم ويحق

الصحيح. القياس
الفصل تعليق مع ولكن القيايس، حكمه أو الواقعي لحكمه نستمع أن إذن وعلينا

… األخري
الطريان قصة إلينا تعاد أن مخافَة املقدور؛ أجله إىل األخري الفصل تعليق مع نعم،
األرض من الفضاء يمتلئ حتى سنوات تنقيض ال ثم الهواء، من أثقل بجسم املستحيل

الهواء. من أثقل كلها بأجسام السماء كواكب إىل
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بعيدون أناس بأنهم أنفسهم يصفوا أن العموم عىل امللحدون واملنكرون املاديون يحب
برهان، بغري والعقائد اآلراء وقبول الرسيع التصديق آفة من معصومون السذاجة، عن
ما يصدقون الذين لإليمان، املستعدين أو املؤمنني نقيض عىل — الصفة بهذه — وأنهم
أو بالخرافات يسمونه ملا طيعة سهلة عقولهم ويفتحون الدين، عقائد من عليهم يلقى

التصديق. تقبل ال التي الغرائب
من فالثابت الربهان، هذا بغري بالتصديق شبيًها قاطع برهان بغري اإلنكار كان فإذا
املنكرين جماعة عند السذاجة أن الفكرية والشكوك األديان تواريخ يف الطويلة التجارب
إىل يرسعون ألنهم لإليمان؛ واملستعدين املؤمنني عند السذاجة من وأظهر أشد وامللحدين
واإلقناع القوة من يبلغ وال الرأي، لتكوين يكفي ال واهن لسبب أو سبب، لغري اإلنكار
أن ريب وال بالدين، والتصديق اإليمان إىل تدعو التي اآلراء جملة من واحد رأي مبلغ
اإليمان يحتاج ال حيث والشواهد الرباهني مئات إىل تحتاج قضية املجهول الغيب إنكار
الظواهر أن وذلك اليومية؛ بالتجربة املشاهد الواقِع براهنِي من أكثَر إىل الظواهر وراء بما
للعقول، تتكشف ظاهرة كل من أمًدا وأبعد أعمق هو ما الوجود أرسار من وراءها تخفي

والتدقيق. اإلظهار وسائل يف اإلنسان تقدم كلما التكشف من للمزيد قابلة تزال وال
املنكرين سذاجة عىل األدلة آخر بذاته هو الصناعية أو العلمية الكشوف وآخر

امللحدين. املاديني وجمهرة
من العلماء يكشفه بما العرص هذا يف مهددة الدينية العقائد أن إليهم خيل فقد

الكيمياء. معامل يف الحية املادة تحضري ووسائل الفضاء، ارتياد وسائل
العقائد تلك تثبيت إىل أدعى العرصية العلم كشوف أن يقينًا لعلموا قليًال تمهلوا ولو

الحديث. العرص قبل الناس عرفه علمي كشف كل من
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السماء؟ أمر يف التشكيك دواعي من الفضاء آفاق أقىص إىل الرحلة يف فماذا
عقيدة السماء أمر يف قط يعتقدوا لم املاضية العصور أبناء من بالدين املؤمنني إن
وسماء سماء بني املسافة يقدر من منهم بل غاياته، أبعد إىل الفضاء بارتياد القول تمنع
تصديًقا الناس أشد بها يدين التي األخبار بعض يف جاء كما السنني من األلوف بألوف
بمقاييس تقاس الغيب عوالم بأن يؤمنون وأكثرهم الغيب، عالم عن املحسوسة لألوصاف
الفضاء. إىل الرحالت حساب يف تدخل التي املقاييس هذه بها تحيط وال املعنوية، الروح
مفتوحة تكن لم السماوية اآلفاق لتصور أبوابًا األخرية الفلك كشوف فتحت ولقد
إدراكنا إىل األبواب هذه وأقرب العرشين، القرن هذا قبل العلم أمام وال الحس أمام
سادسة أو وخامسة، رابعة من مانع وال وثالثة، ثانية مجرة تعلوها األوىل املجرة بأن
امتدادها يف وهي الضوئية، السنوات من املاليني ومالين املاليني مدى إىل وسابعة،
أو هذا، كل يف فماذا … العقول إدراك يفوق يشء وارتيادها عبورها واستحالة وابتعادها
الغيب عوالم يف الشك يجيز مما فيه ماذا بل املتدينني؟ عقائد يهدد مما هذا، بعض يف
إمعانًا يزيده فال وبصريته عقله املتدين له يفتح مما فيه ماذا بل السماوات؟ أرسار ويف

املجهول؟ روعة من للعجب واستعداًدا اإليمان يف
يف السذاجة عىل وأدل أعجب فأمره الكيمياء معامل يف الحياة مادة عن الكشف أما
الروح عالم من أثبتت قد الكشوف هذه فإن امللحدين؛ وجمهرة املاديني جماعة تفكري
من جزء مليون مائة من جزء عن تحدثنا فإنها املادة، عالم من نقضت ما بمقدار
اإلدراك يف فرق هناك فهل الثانية، من جزء ألف من جزء عن تحدثنا كما السنتيمرت،
املقادير؟ هذه إىل ينتهيان حني الزمن أو الفضاء وتصور الروحية القوة تصور بني العقيل
الدقة يف غاية نراه ونحن السنتيمرت، يف أجزاء عرشة بني واحد جزء امللليمرت إن
وكيف الصغري؛ الدقيق امللليمرت هذا يف أجزاء عرشة من جزءًا نتصور فكيف والصغر،
من جزءًا أو مليون، من جزءًا أو ألف، من جزءًا أو مائة، من جزءًا ذلك بعد نتصور

مليون؟ مائة
التي القوى وأن الروح، عالم إىل أمامنا يترسب املادي العالم أن نعتقد أن بد ال هنا
أمام وأننا الروح، أمر خفاء يبلغه ما غاية الخفاء من بلغ قد يشء هي الحياة فيها تكمن
إدراك كل أساس وهما واالمتداد، املادة تقديرات فيه تجدي ال والبصرية للعقل إدراك

واملنكرين. «املاديني» جماعة به يلغط
«البولينا» مادة تحضري من Wohler وهلر األملاني الكيمي تمكن ١٨٢٨ سنة يف

العليا. والحيوانات اإلنسان بول يف توجد مادة وهي الكيمياء، بمعمل Urea
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الحديثة» «النعمة ديدن عىل إبانها يف يومئذ التجريبي بالعلم الغرور زهوة وكانت
وراحوا األرض، أرجاء بني املاديني جوانب من الصيحة فتعالت جديد، مغنم كل يف
كانت ولو الكيمية، املعامل من الحية املخلوقات فيه تخرج الذي اليوم باقرتاب يتبارشون

األحياء. أصغر
الخرافة. أعداء «الخرافيني» هؤالء من األوىل السذاجة ظهرت وهنا

فاملاء األحياء، جسوم يف توجد التي واملادة الحية املادة بني «أوًال» خلطوا فقد
وقد حية، مادة إنها عنها: يقال وال الحي الجسم يف توجد الغازات من وصنوف والكربون
ولم البولينا، صنع قبل للكيميني ميسوًرا الغازات تلك وصنوف والكربون املاء صنُع كان
ممتزجة أو مستقلة األحياء، مادة برتكيب علم هو الكيمي برتكيبها العلم إن أحد: يقل

بالجسوم.
أجزائه سائر يف الحياة وتركيب الحي الجسم من جزء تركيب بني ثانيًا خلطوا وقد
بينها العمل وتبادل اجتماعها حالة األجزاء تلك بني التفاعل هو كله األمر يف املهم فإن …
الحياة. مادة فيه كانت ولو حدة، عىل منها واحد جزء تركيب املهم وليس واحدة، بنية يف
ولم سنة وثالثني مائة من أكثر ١٨٢٨ سنة يف «البولينا» صنع عىل مىض ولقد

الطريق. هذه يف شعرة قيد الكيمياء معمل يتقدم
معرفة من تمكنوا الكيميني العلماء من طائفة أن األخرية السنة هذه يف وحدث
الحية، الخلية يف يوجد DNA ألف» نون «الدال حامض باسم يعرف نووي حامض
املطلوب. باملقدار املادة هذه فيها تتوافر لم إذا تنقطع التي الوراثية بالخصائص ويرتبط
شاءت بما الكشف هذا أخبار الصحف وتناقلت جديد، من «املادية» الصيحة فعادت

الكيمياء.» مصانع يف تخلق الحياة «أن ومنها الطنانة، العناوين من
أحدهم وكان سنة، وثالثني مائة قبل أسالفهم من بعلمهم أعلم اليوم علماء ولكن
املباحث بهذه املشتغلني األملان علماء أشهر من Gerhard Schramm رشام» «جرهارد
تصحيح إىل وبادر والسذاجة، الجهل عىل ينم الذي التهويل هذا فراعه األملانية، البالد يف
ولكنها الحية» «باملادة ليست املكشوفة املادة ألن الصحفية؛ األحاديث بعض يف الوهم هذا
املعول وإنما نفسها، املادة عىل املعول وليس األحياء، بنية يف تدخل التي الرتاكيب من
الصبغة من جزء هي التي Geno الناسلة داخل الخلية، داخل وتقسيماتها أشكالها عىل

العادية. باملجاهر وال بالعني تُرى ال التي الخلية من جزء هي التي Chromosome
اإلنجسرتوم؛ بوحدة تقاس الخلية أقسام يف املادة هذه مقدار أن نذكر أن وحسبنا
وال العادي باملجهر تُرى أن يمكن وال السنتيمرت، من جزء مليون مائة من جزء وهي
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املاليني أجزاء لتلوين األصباغ استعمال بعد بالحساب تقدر ولكنها اإللكرتوني، باملجهر
تدركه الذي بالحجم تُرى أن إىل املرات ألوف مرة بعد مرة بعد مرة تكبريها ثم منها

العني.
صفة كل املادة هذه تفقد املادية لألبعاد العقل تصور تفوق التي الدقة هذه ومع
خصائصها فيها تكمن التي وفجواتها وتقسيماتها أشكالها لها تكن لم ما لها حيوية
الصبغات توجد أن ينبغي بل كلها، الخصائص بتلك لتزويدها هذا يكفي وال الحيوية،
الذكر خاليا بني لالنقسام قابلة تكون وأن األحياء، أنواع من نوع كل يف مقدور بعدد
إعادة ثم والرتكيب، االنقسام بعد بينها بالتعاون يسمح الذي بالرتكيب األنثى وخاليا

املرات. ماليني الرحم، يف والرتكيب االنقسام
الحيوانات، جميع يف متشابهة التناسلية الخاليا منها تتألف التي العامة فاملادة
الذي هو وفجواتها األجزاء تلك تقسيمات وبني الخلية يف األجزاء أشكال بني الفرق ولكن
أروع عىل إنسانًا منها تنشئ أو زرافة، أو قطٍّا الناسلة هذه من تنشئ فروق منه تتولد

وحواء. آدم لبني مثال
يف يتغري ال الصبغيات من عدد من بد فال األحياء، تنويع يف األكرب شأنه وللعدد
شبيهة الصبغية تبدو وقد األعضاء، تركيب عند غريها تكمل صبغية كل ألن نوع؛ كل
واحد لعمل مخصصة كأنها تبدو والرتكيب االنقسام بعد ولكنها يشء، كل يف بأخواتها

الدماغ. خلق أو األعصاب خلق أو الشعر خلق أو الجلد خلق بعضه عىل يتوقف
بالحساب أو بالعيان ندركه الذي التشابه غاية متشابهة الواحد النوع يف والصبغيات
يلد أن عليها يرتتب والتي تُحىص، ال التي بالفوارق مزدحمة ذلك مع ولكنها والتقدير،
الذكاء، موفور البنية، قوي القامة، طويل الشعر، أصفر اللون، أبيض ولًدا اإلنسان هذا

الصفات. تلك خالف عىل ولًدا غريه إنسان يلد وأن األخالق، قويم
السنتيمرت من جزء مليون مائة من جزء يف يودع الذي الكيمي املعمل هو فأين
الجسدية والوظائف األعضاء هذه مرة مليون االنقسام بعد فيها تنتقل خصائص
أفراد من املاليني ماليني وبني الواحد، النوع أبناء من املاليني بني اختالفها عىل والنفسية

األحياء؟ جمع
املادة، مقاييس عىل تعلو روحية قوة الحياة أن يعتقد الذي املؤمن عقل يف سذاجة ال
تلك يودع الكيمي املعمل أن يصدق الذي «الحصيف» املادي عقل يف كلها السذاجة ولكن
عىل قدرته من يبلغ مهما إدراكه، عن العقل يعجز املادة من امتداد يف كلها الفوارق

واملعادالت. باألرقام حسبانه
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مسألة ولكنها مادية، حصافة أو دينية سذاجة مسألة ليست — بعد — واملسألة
املجهول بذلك اإليمان إىل الحاجة وتزداد املعلوم، من أثبَت بمجهوٍل لإليمان استعداد
العلم بأدب يتأدبون كيف العلماء وتعلم العلم، نطاق اتسع كلما العقول عن املغيب

الصحيح.
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الثقافة فرتات من فرتة كل يف تتكرر عليها، متفق عادات األوروبية البالد يف النرش لعالم
يناسبها. نمط عىل العامة

«الطباعية» مواسمهم أن الباب هذا يف مرة غري الحظناها التي العادات هذه وإحدى
اإلسالم عن عدة كتب منها املوسم بعد املوسم يف تظهر أن دون السنني من سنة يف تمر ال

اإلسالمية. والبالد
املؤلفون يخصصها لم التي الكتب يف تالحظ أخرى عادة العادة بهذه تلحق وقد
موضوعات يف موضوع عن الكتاب يصدر فقد عليها؛ يقرصوها ولم اإلسالمية باملوضوعات
فال املختلفة، أدوارها من البرشية بالحياة يتعلق شائع موضوع أو والرحالت، التواريخ
جانبها أو الفكري جانبها من اإلسالمية الدراسات من شيئًا يتناول أن مؤلفه ينىس
ينفصل فال االجتماعية، واملصالح األخالق جوانب أو السيايس، جانبها أو التاريخي
العقائد بتطور املتصل التاريخ سيما وال اإلنساني، التاريخ موضوع عن اإلسالم موضوع

االجتماعية. والنظم
عن الكالم تتناول منها أربعة واحد، بريد يف وصلت كتب خمسة اآلن يدي وبني
من خال قد منها والخامس الشخصية، أو العامة النواحي بعض من واملسلمني اإلسالم
البوذية؛ أو لليهودية وال للمسيحية وال لإلسالم فيها ذكر فال عامة، األديان عن الكالم

الحيوانية. والحياة الكيمياء بني العالقة عىل مقصور بحث ألنه
Happold هابولد ك. ف. األستاذ ألفه كتاب الدين موضوعات إىل الكتب هذه وأقرب
يف ملا «الصوفية»؛ اسم عليها نطلق أن يجوز التي املذاهب أو الباطنية، املذاهب عن
أنها ومريديها طالبها بني ويشيع أهلها، بعض يعلمها روحية أرسار من أحيانًا التصوف

الواصلني. غري عىل تخفى
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والفرس الهنود عقائد يف املشهورة الصوفية طرق من طريق كل عن هابولد تكلم
وأفرد الخصوص، عىل بفلسطني نشأتهم يف واإلرسائيليني واملحدثني األقدمني واملسيحيني
األقطاب كتب يف والنثر الشعر من بالشواهد معزًزا كبريًا فصًال اإلسالمية للصوفية
والجامي الرومي الدين جالل فذكر اإلسالمية، الشعوب بني الطريق شيوخ من البارزين
والغرب الرشق يف يشتهروا لم ممن وغريهم والبسطامي، والحالج والعطار الفارض وابن
الصوفية املذاهب بني االعتدال ميزان إليه ليسند الغزايل؛ اإلسالم حجة وذكر شهرتِهم، مثَل
يف الشطط من وبلغت االعتدال َحدَّ جاوزت التي املذاهب وبني السنة أهل يرضاها التي

… اإلسالم أئمة من الجلة ترضاه ال ا حدٍّ الوجود ووحدة بالحلول القول
الذات تنزيه عىل حرًصا الكربى الديانات أشد اإلسالم إن قال: إذ املؤلف وأنصف
باإلله، اإلنسان بامتزاج القول يف ظهرت سواء والتجسيم، البرشية عوارض من اإللهية
يف «الحق» رؤية به ويعنون بالتجيل، يسمونه فيما ظهرت أو باإلنسان، اإلله امتزاج أو

املخلوقات. من مخلوق أو إنسان صورة
يف يفنى العابد أن األنوار: مشكاة يف الغزايل اإلمام رشحه كما االعتدال وقسطاس
الوجود جانب إىل الباطل وجوده يذكر وال ذاته، ينىس ألنه فان؛ أنه وينىس هللا حب
الخالق ذات بني امتزاج أو حلول أو وحدة هناك فليس اإللهية، الذات يف الحق الرسمدي
العاشق؛ نفس يف األثرة تبطل كما «األنانية» يبطل الذي الحب هناك وإنما املخلوق، وذات
لإلنسان. اإلنسان عشق وبني اإللهي العشق بني الشاسع الفارق مع ولكن للمعشوق، حبٍّا
Were وير تيموتي األستاذ بقلم الرشق يف األرثوذكسية الكنيسة عن الثاني والكتاب
والنحل الشعائر تاريخ مع الرشقية والرهبنات األديرة تاريخ يف للبحث تخصص الذي
إىل بيزنطية تاريخ عىل الكالم عرض يف أشار وقد إليها، املنتمون الرهبان بها يدين التي
فشهد العثمانيني، السالطني ظل يف وأتباعهم أتباعها وسائر والقساوسة الكنائس أحوال
يقرصوا لم السالطني إن وقال: املسيحيني، الرعايا معاملة يف بالسماحة اإلسالمية للدولة
فقال: عاد أنه إال العموم. عىل الدين ورؤساء الكبار البطارقة رعاية يف الروم أباطرة عن
األوىل الطبقة بعد ثانية طبقة كأنهم املسيحيني من رعاياه إىل ينظر كان السلطان إن
بني املقارنة إهمال إىل راجًعا هذا املؤلف كالم يف الخطأ يكون وقد املسلمني. رعيته من
يف األجناس بني املقارنة نسيان وإىل املختلفة، املذاهب معاملة يف واألباطرة السالطني

يتبعونها. التي للدولة اإلخالص واجب
لعلم — إمرباطوٍر وأيِّ سلطاٍن أيِّ — واإلمرباطور السلطان بني قارن أنه ولو
آمنًا ظله يف يعيش أن مذهبه يخالف الذي املسيحي عىل يأبى كان اإلمرباطور أن يقينًا
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أوىل طبقة عنده تكن ولم اعتقاده، وحرية حقوقه يف املسيحي ألخيه مساويًا حياته عىل
وطبقات الوجود، لها يحق واحدة طبقة الرعية كانت وإنما رعاياه، يف ثانية وطبقة
مصادرة بغري العبادة حرية من وحرمان وحذر خوف عىل إال ظله يف توجد ال أخرى

واضطهاد.
يفرتقون أنهم السلطان رعايا بني التفرقة ألسباب مقارناته من املؤلف يعلم وقد
للدولة إخالصهم بحسب يعاملون وأنهم والعنرصية، الجنسية الفوارق بحكم اضطراًرا
الدولة تكفلها التي الدينية الحرية يف تفرقة ال الوالء، درجات يف تفرقة تعاملهم؛ التي

رعاياها. من الذمة ألهل

عن يكتب الذي هريولد كرشيفو اإلنجليزي للكاتب مرص يف بونابرت عن الثالث والكتاب
الوصف ويجيد الصحفية، التبليغات بأسلوب التاريخية والشخصيات الفرنيس التاريخ
التهويل طالب من كثري عنها يغفل التي التحري بأمانة مستخف غري األسلوب هذا يف

املؤرخني. الروائيني أو الصحفيني املؤرخني بني واالستثارة
االجتماعية القضايا من وكثري واملشاهد، الحوادث من لكثري مفصل بيان الكتاب ويف
وخطته األمور هذه إىل نابليون بنظرة املؤلف عناية ولكن والعسكرية، السياسية واألزمات
عنايته من وأعظم أهم كانت والعثمانيني املرصيني ومع دولته مع وترصيفها تدبريها يف
نابليون بموقف عنايته كانت وربما ونتائجها، آثارها بيان أو لذاتها الحوادث ببيان
للدرس معه أحرضها التي العلمية البعثة من الدين علماء وموقف الدين علماء من
أجمع وإنه الفصول، سائر بني القصيد بيت إنه عنه: يقال الذي الفصل هي واالستطالع
القادة عظماء بني املؤرخون يحسبه الذي نابليون بعبقرية التعريف ألسباب الفصول
عليه؛ الغالب مظهره يف الروحيني املرصي املجتمع قادة من مواقفه وتظهره العسكريني،
األحيان. أكثر يف الدبلومايس، أو السيايس، والقائد املحنك، االجتماعي الزعيم مظهر وهو
واالحرتام للتوقري أهل أنهم األزهر علماء لكبار اختباره بعد يرى نابليون وكان
وليس الراجحة، والحكمة الكريم الخلق وحق والتقوى، الورع وحق واملعرفة، العلم بحق
يف وكان العريق، النسب وحق الثراء بحق واالحرتام للتوقري أهًال كان من منهم بالقليل
االجتماعية القدوة مناط — غريهم دون — بأنهم يؤمن إليهم وتودده نحوهم مسلكه
األمر آخر منهم يستخلص أن حاول وقد الحاكمة، للهيئة واالعتبار الطاعة ومرجع

املرصيني. جانب من والتمرد الثورة اجتناب إىل يدعو ما املشورة عىل باملعاونة
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العقلية ورصانتهم بوقارهم احتفظوا قد األزهر علماء إن الكتاب: مؤلف ويقول
من السحِر موقَع عندهم تقع أنها البعثة علماء إىل خيل التي الحديث العلم عجائب أمام
السحرة حيل إىل نظرتهم — فعًال — إليها نظروا قد ولكنهم البدائية، الشعوب أبناء
قبيل من بالتحقيق جدير علم إىل تستند أنها فهموا قد كانوا وإن الشعوذات وأصحاب

األولني. حكمة من به سمعوا أو عرفوه ما
األفريقيون كان حتى نابليون عهد عىل قصرية حقبٌة تَْمِض لم إنه املؤلف: قال
السذاجة أن وتبني والكيمياء، الكهرباء أرسار من الحيل تلك وراء ما علموا قد واآلسيويون
أولئك عقول من موقعها غري يف الدهشة قدروا ألنهم الحملة؛ علماء نصيب من كانت

الحكماء.
يف رغبته عىل نابليون، أن واالعتبار التأمل مأخذَ الكتاب هذا طرائف من يؤخذ ومما
يعتقد بمرصوهو أيامه قىض الخصوص، عىل األزهر الجامع وأحوال مرص بأحوال العلم
التي األزهرية العالقات بهذه الزهو ويأخذه الدين، صالح آثار من أثر األزهر الجامع أن

واحد! مقام يف الكبري اإلسالمي البطل وبني بينه جمعت

اإلمام األستاذ حياة يف األخرية الساعات عن فصل األربعة الكتب من ننقله ما وختام
روالت ماري السيدة ألفته الذي الكتاب فصول من فصل وهو هللا، رحمه عبده محمد
«بناة اسم لكتابها اختارت وقد االحتالل، عهد عىل األهيل البنك محافظ روالت السري بنت
تقديرها يف وأولهم العرابية، الثورة عرص منذ النهضة بناة بهم وقصدت الحديثة»، مرص

املعارص. الجيل قبل — الروحية — الثقافية الدعوة رائد اإلمام األستاذ
ولكنها العربية، تراجمه من مستمدة اإلمام األستاذ نشأة عن معلوماتها ومعظم
بأسلوب منها أوردته ما وكتبت األخرية، أخباره عن نقلته فيما مصادرها عىل اعتمدت

واإلكبار. التعظيم عىل ينمُّ
النفِس مشبَع يزال ال كان ولكنه وفاته، قبيل املرض آالم يحس كان «إنه قالت:
جديدة، وجامعة كربى، صحيفة والعمل: السعي ونيات اإلصالح مرشوعات من بكثري
الصحة رضورة وتدعوه فيها، املسلمني أحوال لتفقد وروسيا؛ والهند فارس إىل وسياحة
الخطر من بمبلغها يومئذ يشعر لم وإن للعالج أوروبة إىل بالسفر يبدأ أن — أوًال —
أوروبة، إىل اإلبحار قبل عنده أسبوع لقضاء اإلسكندرية برمل له صديًقا يزور وكان …
الوهن وأقعده واالضطراب، األلم وتربيح املرض وطأة باشتداد شعر أن يلبث لم ولكنه
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العزم منه يستمد هللا اسم ذكر غري منه يسمع فلم النطق عليه تعذر ثم الحركة، عن
وأدركته … أكرب هللا … أكرب هللا الخافت: الهمس يشبه صوت يف يردد وطفق والعزاء،
أن إال يقول، ما تستبني فال إليه تصغي وهي والرعاية العطف من وسعها بما زوجته
ولم … أكرب هللا … أكرب هللا التكبري: بكلمتي التسبيح يوايل أنه الشفتني حركة من تفهم
… إليها ينظر وهو واالبتسام التكبري غري بارئها إىل روحه تفيض أن قبل يستطيع يكد
الوقوف؛ مواضع غري يف القاهرة إىل اإلسكندرية من جثمانه يحمل الذي القطار وقف وقد
مظاهر واجتنبت … الطريق يف ينتظرونه كانوا ممن والتشييع الحزن لواجب قضاءً
عن والعزوف التقليد كفاح يف حياته قىض الذي للراحل وفاءً عليه؛ الصالة يف التقليد
الحزن غاشية تغمرهم كانت املسلمني وغري املسلمني من له املشيعني ولكن الثناء، باطل
ويشاطره يعزيه صديق عليه فأقبل النحيب، يغلبه رجل الجمع بني وشوهد العميق،

يقول: وهو إليه فنظر املصاب،

عمله من كان الذين املحرومني ألولئك يبكي ولكنه وحده، شجوه يبكي ال إنه
عظيًما كان وقد … الشيخ مرتب من شهر كل يف بالصدقات عليهم يطوف أن

عظيم. فقري وهو نحبه وقىض الحياة، يف فقريًا

وسهوات أخطاء ولكنها والسهوات، األخطاء من روالت السيدة كتاب يسلم ولم
واختالف بالواقع العلم نقِص عىل تُْحَمُل قد املجموعة، هذه كتب يف ورد مما كأمثالها

النِّيَِّة. سوءِ عىل تُْحَمَل أن قبل إليه، النظر

217




