




األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

تأليف
العظم رفيق



األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

العظم رفيق

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

املليجي خالد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١١٦٧ ١ الدويل: الرتقيم

.١٨٩٦ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٥ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 مقدمة
11 الدين دعامته وأن االجتماع إىل البرش حاجة -١
13 اإلنسان برتقي الرشائع ترقي -٢
17 الرشائع يف القوة -٣
19 اإللهية الرشائع يف الجهاد مرشوعية -٤
25 البرش بني وانتشارها الرشائع قيام كيفية يف -٥





مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

… بعُد أما واملرسلني، األنبياء جميع عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد
يف وقًعا منه أحسَن ليس االجتماعي الوجود هذا حوادث عن بالبحث الولوع فإنَّ
ال التاريخية، السلسلة حلقات تستقري التي العلمية املباحث يف فائدًة منه أجلَّ وال النفس
بالنظر — كنت وقد الغرض، وصمة عن وتنزه التشيع لباس عن صاحبه تجرد إذا سيما
من التاسع الجزء يف نرشت — البرشي االجتماع نظام تاريخ يف البحث من إيلَّ ُحبِّب ملا
الجريدة يف األدباء بعض سأله سؤال عن جوابًا الحارضة1 لسنتها العلمية الهالل جريدة
أتصدَّ ولم بالقلم؟ أم بالسيف قام اإلسالم صدر يف اإلسالمي التمدن هل اه: مؤدَّ املذكورة
تهم أنها السؤال نفس من يظهر حقيقة لكشف رغبًة إالَّ وقتئٍذ السائل سؤال عن للجواب
مما إذ االجتماعية؛ الحوادث حقائق ملعرفة امليل ذوي من غريه كثريين تهم كما السائل
بعد أي — بعده قام بل اإلسالم، صدر يف يقم لم اإلسالمي التمدن أن بالبديهة يُْدَرك
اإلسالمية الرشيعة وإنما — الدين علوم وتدونت املسلمني سلطان األرض يف استتبَّ أن
يقم ولم اإلسالمية الرشيعة عن قام اإلسالمي2 فالتمدن اإلسالم. صدر يف قامت التي هي
تتبع فإن جرم، وال ظاهره، من للذهن يتبادر ما غري هو إذن السائل مراد فباطن معها،

بمرص. تُْطبَع عربية والجريدة املذكورة، الجريدة سني من الثالثة السنة 1
اإلسالمية، الرشيعة يف الواردة املدني الرتقي ألسباب العمومية األفكار تلقي اإلسالمي بالتمدن يراد 2

١٢٤ سنة قيامها كان الذي العباسية الدولة قيام عهد يف تم أنه إالَّ اإلسالم بظهور ظهر وإن وهذا
هناك. فلرياجع السؤال جواب يف الهالل يف ذكرناه ما نحو عىل للهجرة
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ببيان املذكور جوابي يف بدأت ألن دعاني ما وهذا معلوالتها، حقيقة معرفة إىل يؤدي العلل
ومن خصوًصا، اإلسالمية الرشيعة وبني وبينه عموًما واألديان التمدن بني التي العالقة
إنما أنها عىل فربهنت األنام، بني رشيعته وانتشار اإلسالم قيام كيفية لبسط تخلصت ثم
بعض عند ذلك يقع فلم بالسيف، ال بالقلم عنها قام اإلسالمي فالتمدن بالدعوة، قامت
الجريدة من التايل الجزء يف نرش حيث كتبت، فيما عيلَّ للرد فتصدى القبول، موقع الكتاب
بالسيف، اإلسالم قيام عىل النقيل الدليل إقامة فيها حاول ن»، «ر. بإمضاء مقالًة املذكورة
توصًال امُلناظرة باب يف ولوجي من ا بدٍّ أَر لم فعندئذ كذلك، معه قام اإلسالمي التمدن وأن
إذا حتى وردٍّ أخذ يف معه زلت وما إليه، وذهب توهمه فيما مخطئ بأنه حرضته إلقناع
كأنه أو الجنان، عليه يوافقه ال ما بالبنان يكتب جعل رأيته كاد أو الكالل قلمه اعرتى
أن مع اإلسالمية الرشيعة يف الجهاد مرشوعية استنكار إىل خفي طرف من اإلشارة يحاول
لم كما اإلسالمية الرشيعة عىل يُنْكر فال السابقة، اإللهية الرشائع من كثري يف َع ُرشِّ الجهاد
الهالل جريدة يف له بسطناه مما أوسع وجه عىل ذلك بيان أن وبما قبل، من غريها عىل يُنْكر
أو اإلسالمية الرشيعة أو — اإلسالم بقيام القائلني وفريق حرضته إلقناع رضوري األغرِّ
اختتمت فقد — العلمية الجرائد مقام يسعه ال مما وهو — بالسيف — اإلسالمي الدين
يف أجملناه ما تفصيل عىل بها آتي خاصة رسالة بوضع بالوعد وتمت معه، ُمناظرتي
فوائد من تخلو ال املبحث بأصل عالقة ذات أخرى بتحقيقات مشفوًعا املذكورة الجريدة
وبيان الحقيقة جانب ذلك يف متوخيًا الخواطر، إليها وترتاح الضمائر معها تطمنئ جمة
ال الذين الصادقني الُكتاب شأن آخر عىل والتحامل لفريق التشيع نبذ مع الواقع حكاية

والضمري. الفكر حرية لغري أقالمهم تنقاد وال والتعصب، الغرض هوى يستهويهم
مبحث كل يف سلكت لو التي املخترصة الرسالة هذه وضعت بالوعد وفاءً وإنني
االختصار رأيت أني غري سعة، ذا مجاًال للقول لوجدت والتفصيل التطويل مسلك منها
حاولت ما بعد إالَّ البحث هذا غمار أخض لم أني هللا وعلم املقام، هذا بمثل أوىل واإلجمال
القائلني فريق عن الصادر البُهت صوت من اآلذان يف صداه يرتدد بات عما اإلعراضكثريًا
يف إخواني عند العذر يل يمهد ما هذا يف أن وإخال وتغريًرا، إيهاًما بالسيف اإلسالم بقيام
لو معرش إقناع إالَّ بها أقصد لم التي الرسالة هذه وضع عىل كانوا مذهب أي من الوطنية
تنظر «ملاذا قوله: وهي والسالم، الصالة عليه عيىس املسيح عن املأثورة بالحكمة اعتربوا
ولكن والرد، األخذ مؤنة لكفونا عينيك» يف التي للخشبة تفطن وال أخيك عني يف القذي إىل

والسالم. الظهور إالَّ الحق أبى
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مقدمة

االجتماع إىل البرش حاجة األول: الفصل فصول: خمسة إىل الرسالة هذه قسمت وقد
يف القوة الثالث: الفصل اإلنسان، برتقي الرشائع ترقي الثاني: الفصل الدين، دعامته وأن
قيام كيفية الخامس: الفصل اإللهية، الرشائع يف الجهاد مرشوعية الرابع: الفصل الرشائع،
كالمي يحمل ال أن عليها يطلع ممن فأرجو مطالب، وفيها البرش، بني وانتشارها الرشائع
خطأ من فيها يراه ما عىل املعذرة ذيل يسبل وأن الحق، خدمة اإلخالصيف محمل غري عىل
وها اللسان، بها فباح الصدر يسعها لم حق كلمة هي وإنما باعي، ِقرص إليه اني أدَّ ربما

املستعان. وباهلل املقصود، ببيان أرشع أنا
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األول الفصل

دعامته وأن االجتامع البرشإىل حاجة
الدين

الطينة بني من سواه من مشاركة عن االستغناء عليه يستحيل اإلنسان أن البديهي من
يأكل كالسائمة لكان وإال الحياة، رضوريات من هي التي األعمال أدنى يف حتى البرشية
هي التي االجتماعية األلفة إىل منه افتقار دون السماء تمطر مما األرضويرشب تنبت مما
ُفِطر منذ فاإلنسان لهذا الحيوان، سائر عىل اإلنسان به هللا فضل الذي العقل بواعث من
وأقوام جماعات إىل فافرتق األدبية، الحياة قوام به الذي االجتماع إىل بالحاجة شعر عقًال

بالعصبية. يُسمى بما ولو االجتماعي النظام لحكم خاضعًة أطوارها أبسط يف كانت
جانب يف الكمايل باالعتبار جدير غري املذكورة صورته عىل االجتماع أن ريب وال
والتدريج التمادي مع الشعوب افتقرت لهذا املدني، واالجتماع العمومي التآلف إىل الحاجة
القوى شتات إليها تجمع العصبية، من أعم روابط إىل الدنيوية املعامالت دائرة واتساع
النمو علة هو الذي للتعاون التماًسا املتفرقة، األقوام حلقات سلسلتها إىل وتضم املتوزعة
الوازعة القوة إىل بالحاجة البرشي الشعور عواطف الزمان مهد يف وتدرجت والبقاء،
والجماعات والشخصية، املشرتكة األعمال باعتبار األفراد حقوق جانبها يف تصان التي
الداعي البرشية العنارص تنوع ألن وذلك الجوارية، والعالئق القومية الحقوق باعتبار
الشخصية املنازعات إيجاد شأنه من كان ملَّا اإلنسان أصناف بني والغايات املطامع لتعدد
الحياة يف الرتقي سبل البرش عىل وتأخذ بالعمران ترض التي القومية واملشاحنات
الشعوب أطراف تجذب معنوية قوة وجود الرضورة من فكان آن، كل يف االجتماعية
توحيد عليها يرتتب عمومية، رابطة إىل الجنسية العصبية بها تستحيل جامعة، نقطة إىل



األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

الرتقي بدوام الكافل املدني النظام دعائم وتوطد واالجتماع التأليف عرى وتوثيق الكلمة
والعلم. الحكمة رصاط عىل البرشي

املعنوية القوة وهذه اإلنسان جماعات إليها املفتقر الروابط تلك أن البديهي ومن
األلفة كلمة عىل الشعوب تجمع التي اإللهية الرشائع هي إنما الجنان إليها يرتاح التي
الرشائع أساس هي التي الطاعة إىل وترشدهم واملساواة، اإلخاء عرى بينهم وتوثق والحب
بمقدار للبرش رضورية فالرشائع األعمال، عىل األيدي وتبادل األحوال انتظام إىل الداعية

االجتماع. إىل حاجتهم
لسلطة واألجناس العنارص مختلفي اإلنسان من جماعات خضوع أن املقرر ومن
وملا األعم، االجتماعي بصالحهم أوىل يكن لم ما حصوله، يصعب أمر شامل ونظام واعية
براحة الكافل الوجه ذلك هي اإللهية الرشائع أن والتدريج التمادي مع البرش عند تحقق
بد ال أمر الجامعة لكلمتها وانقيادهم تعاىل، لرشائعه خضوعهم وأن العمومي، االجتماع
نمو عليهما يرتتب اللذين واالتحاد بالتعاون القائمة املجتمعات مصلحة جانب يف منه
األديان جامعة تحت االجتماعي التآلف بمبدأ تمسكهم كان النوع وبقاء األدبية الحياة

زمان. كل يف الشعوب منه تخل لم مستمرٍّا أمًرا
والتفريق، الخلل من األمم نظام يُصان به إذ الدين؛ هو االجتماع دعامة أن جرم وال
مكان إىل الهلكة من بالشعوب تهوي التي الجنسية والعصبيات الفوىض خطر ويدفع

سحيق.
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الثاني الفصل

اإلنسان برتقي الرشائع ترقي

القديمة العصور منذ املدنية سلم يف بالرتقي أخذه اإلنسان تاريخ يف الثابت املقرر من
كانت فلهذا اإلنسان، نظام بحفظ القائمة هي األديان روابط أن عليك مر وقد اآلن، إىل
عىل تتواىل — الوضعية الرشائع تُستنبط ومنها تقوم إثرها عىل التي — اإللهية الرشائع
الطبيعية املناسبات يوافق بُما والسالم، الصالة عليهم الكرام األنبياء بواسطة الشعوب
من ما أن بدليل األزمان، توايل مع والعمران للحضارة املالزمة التدريجية والرتقيات
قبلها ما تنسخ أرقى، برشيعة إليه فيُوَحى الرسل من فرتة عىل قومه إىل ويُبعث إالَّ رسول
االجتماعي، والتقدم البرشي الرتقي سنة تقتضيها التي األحكام لرضوب أجمع وتكون
وهو واحد اإللهية الرشائع يف األصل إذ األصول؛ حيث من ال الفروع حيث من هذا
يكن لم والسالم الصالة عليهم ومحمد وعيىس وموىس وإبراهيم كنوح فاألنبياء التوحيد،
الرتقي ُسنة بل غريه، بداية منها كل نهاية متباعدة، أزمنة يف هكذا إرسالهم العبث من
املنوط العباد ملصالح رعايًة ذلك؛ اقتضت هذا يف شأنه جل الرشائع موحي وحكمة
من نبي كل يصادفه ملا بالنسبة االجتماعي النظام بانتظام الكافلة بالرشائع حفظها
ال الحقيقة بهذه واالعرتاف وزمان، أمة كل إىل باإلضافة الطبيعية، واملناسبات الشئون
حكمة إذ واإلنصاف؛ الرتوي بعني إليها النظر ولغري املذهبي التشيع اطراح لغري يفتقر
يف يرتدد ال العقلية الوضعيات يف حتى ثابتة قضية املذكور الرتقي نهج عىل الترشيع
العليم الحكيم وضع من كانت إذا بها فكيف إنسان فيها يماحك وال الوجدان قبولها

أجمعني. عباده بمصالح
للمناسبات بالوضع موافقتها مع كانت لو والسالم الصالة عليه إبراهيم فرشيعة
عليه موىس إىل بعد فيما أُوِحي كان ملا واالستمرار الدوام لرشوط مستوفية الزمانية
األوىل يف األختني بني الجمع كإباحة األحكام، من كثري يف تخالفها أخرى برشيعة السالم
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تختلف التي الخلق بحاجة تعاىل الخالق علم أن جرم ال مثًال، الثانية يف وتحريمه
الوجود نظام الختل وإال ذلك، اقتىض الذي هو الشعوب برتقي وترتقى األزمنة باختالف
الرشيعة أن أيًضا نرى لهذا واألديان، الرشائع نور من القوة روح املستمد االجتماعي
وتلقي رسيًعا تأثريًا االجتماعي النظام عىل لتأثريها واالعتبار بالنظر الجديرة — املحمدية
كان اإللهية الرشائع خاتمة كانت ملا — واالختيار بالرضا والناس بالقبول لها العقول
حد تتجاوز لم التي الرشائع من تقدمها ملا بالنسبة الكمال درجة بلوغها الحكمة من
عليهم الكرام الرسل بواسطة وتبليغها ظهورها أزمنة إىل باإلضافة االجتماعية، الحاجة
تأتلف كاملة رشيعة وجود الكريم علمه اقتىض ملا وتعاىل سبحانه فاهلل والسالم، الصالة
الرشيعة هذه أنزل اإللهية رشائعه خاتمة فتكون االجتماع نظام بها ويتم القلوب بها
قيًما رشًعا تكون ألن وارتضاها متباينًة، وشعوبًا مختلفًة أمًما تجمع ألن مهيئًة املحمدية
وبما الرشيعة هذه بصاحب آمن ملن أي للمؤمنني خطابًا تعاىل قوله بدليل كافًة، للناس
األخرى: وامللل الطوائف من وغريهم الكتاب أهل من ملته وأهل أتباعه من وصار به جاء
فمفهوم ِدينًا﴾، اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم
واضح وغريهم الكتاب أهل من منهم كان ممن للمسلمني الخطاب يف الشاملة اآلية هذه

وبيان. تفسري زيادة إىل يحتاج ال
املحيطة األحكام من اإلسالمية الرشيعة به جاءت ما الحق الدليل هذا ويؤيد
والعقوبة الحدود أحكام وهي الدنيوية، واملعامالت الدينية العبادات من والجليل بالزهيدة
مما ذلك وغري وفروعهما، والرتهيب والرتغيب وفروعها، والحقوق والسياسة والقصاص،
اإلسالمية الرشيعة يف األصول كتب يف نظر ومن السابقة، الرشائع من رشيعة تستوفه لم
زمن، لكل املالئمة العادلة األحكام دقائق من واستوعبته الرشعية املسائل من حوته وما
االعرتاف عن توقف ملا االجتماعية الهيئة يف واالنتقال الرتقي سنة تقتضيها حالة ولكل بل
بها هللا أتم التي السمحاء الكاملة الرشيعة بأنها والوجدان، فبالضمري باللسان يكن لم إن
اإلسالمية الرشيعة غري رشيعة أية إذ البرش؛ من تلقاها من عىل االجتماعية الراحة نعمة
آداب فتعلمه البرشية، الحياة يف والطمأنينة الراحة بواعث من باعث كل إىل اإلنسان ترشد
واللبس، األكل آداب حتى والجلوس، والقيام والطهارة، والتخاطب، واملعاملة املعارشة
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اإلنسان برتقي الرشائع ترقي

كل حدود له وتبني الرش،1 طرق كل عن وتنهاه الخري، طرق لكل ترشده فهي وباإلجمال
جامعته بني ثم وطنه بني ثم قبيلته ثم عشريته ثم وقرباه رحمه ذوي مع تربطه صلة
العقل لدى مقبول صحيح بتوضيح ذلك كل األخرى، وامللل الكتاب أهل من عداهم ومن
األمر، وأويل وللرسول هلل الطاعة املؤمن عىل تفرض وهي بالعمل، مفيد بالتجارب مؤيد
الطاعة معنى تحدد هي ثم العمران، ودعامة الرشائع أساس أنه املعلوم هو كما والطاعة
به أمر فيما تعاىل الخالق معصية إىل يؤدي ملا أمًرا تكون ال بحيث (اإلمام) األمر لصاحب
اإلسالمي، املجتمع ركن ويتداعى العمومي األلفة نظام به يختل تفريًطا وال عنه، ونهى
وارتباطه وسياسيٍّا دينيٍّا ارتباًطا الحاكم اإلمام األمر بويل األفراد ارتباط كيفية وتوضح

الشهري زمانه لعالمة اإلسالمية العقيدة رسالة من ملخًصا املقام هذا يناسب ما هنا أورد أن رأيت قد 1

املزايا من اإلسالمية للرشيعة ما منها ليُعلم السابق، دمشق مفتي الحمزاوي أفندي محمود املرحوم
هذا من املسلم يعتقده أن يجب وما واملدنية واآلداب األخالق يف االجتماعية الهيئة لرتقي املوجبة العظيمة
هي اإلسالمية العقيدة تعاىل: هللا رحمه قال البيان: وإليك كذلك يرتكه أو مفروًضا عمًال به ويعمل القبيل
يجب وما اإلسالم، أركان من أورده ما آخر إىل … واألنبياء ورسله، وكتبه، ومالئكته، تعاىل، باهلل اإليمان
والفحش، والزنا، والرشك، الكفر، يجتنب وأن قال: أن إىل والرسول، تعاىل، هللا حق يف اعتقاده املسلم عىل
وشهادة حق، بغري النفس وقتل والرسقة، عليه، أهله مع نحرض وال مسكر، وكل قل، وإن الخمر ورشب
أي: الوالدين، وعقوق اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل عذر، بال الزحف من والفرار الكاذبة، واليمني الزور،
رمضان يف واإلفطار ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عىل خصوًصا والكذب، الرحم، وقطع لهما، اإلحسان وترك العصيان
والنميمة، والغيبة والخنزير، اضطرار غري من امليتة وأكل نقصه، أي: وزن، أو كيل وبخس عذر، بال عمًدا
املعايص عىل واإلعانة الصغائر، وإدمان الطريق، وقطع بالفساد، األرض يف والسعي والرسف، والقمار،
إتالف أو نفسه، اإلنسان وقتل عذر، بال حرضتهم بغري أو الناس بحرضة العورة وكشف عليها، والحث
املخلوق، السم الحيوان وذبح بخربه، منجم أو كاهن وتصديق وغشهم، الخلق وغدر أعضائه، من عضو
وغصب إذنه، بدون الغري بيت ودخول كافر، يا بقوله: خصوًصا والشتم، والتجسس، ضاللة، إىل والدعاء
ولو واللعن كافر، يا كقوله: والقذف باألجنبية، والخلوة املحرم، إىل والنظر الرشوة، وأخذ الناس، أموال
واحتكار علم، بال الخصام وكثرة أيام، ثالثة فوق والهجر الناس، بيوت إىل والتطلع والهجو، بالحيوان،
ورشبها وأكلها واملكان والثوب البدن يف وغريه كالدم النجاسات وتجنب األطعمة، من املنتن وأكل القوت،
واستعمال صورة، الساجد يدي وبني والسجود العني، بغمز ولو الخلق وإرضار واستعمالها، ومسها
بال والجماعة الجمعة وترك عذر بال العبادة وإبطال الرجل، فم الرجل وتقبيل والفضة، الذهب آنية
وعند الخطبة عند والكالم والرياء، والعجب، والكرب، والحسد، السوء، وظن الشبع، فوق واألكل عذر،
يعني، ال فيما الكالم أي: الباطل، يف والخوض األمانة، يف والخيانة الخري، يف الوعد وخلف القرآن، تالوة
جاء ما آخر إىل واملداهنة، والتعصب، املرشوع، العهد ونقض غريه، أو ببيع الطريق وشغل الرس، وإفشاء

املذكورة. الرسالة يف
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األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

الرعية بأمور والترصف املحكومة الهيئة عىل الحاكمة الهيئة سلطة تحديد يف بالرشيعة
واملساواة العدل حدود يتجاوز وال املؤمن، ضالة هي التي الحكمة جانب يتعدى ال بما
ترصفاته كيفية لإلمام تعني هي ثم األموال، وجباية الرضائب وتوزيع األحكام إجراء يف
النسب ذلك يف تراعي وكيف واملساملة، املحاربة األقوام يُعامل أن ينبغي وكيف السياسية
ذات عمومية كانت سواء السياسية املعامالت أنواع من ذلك غري إىل الجوارية، والعالئق
السياسة ارتباط مزيد منه يظهر مما داخلية، بواعث ذات خصوصية أو خارجية عالئق
املبدأ وهذا اإلسالمية، الجماعة جانب بإعزاز كافل وجه عىل املحمدية الرشيعة يف بالدين
والدول املمالك دعامتها عىل قامت التي املبادئ أهم من الغراء الرشيعة هذه يف األسايس
الرشق يف املعلومة بمساعيها األوربية الدول هدمه حاولت ما كثريًا إن حتى اإلسالمية،
هم الذين اإلسالم أهل لقوة وإضعاًفا اإلسالمية، الحكومات أساس عىل للفساد إدخاًال
الخالفة ذات هي جامعة بنقطة مرتبطون البسيطة يف وانتشارهم عنارصهم تفرق مع
األجيال. توايل عىل املنال البعيدة الغاية تلك إىل الوصول الدول لتلكم أَنَّى ولكن اإلسالمية،
رشيعة يف توجد لم الحرص تحت تدخل ال التي الرشيعة هذه فمزايا وبالجملة هذا،
وبما الرشائع، أرقى أنها يؤيد غريها دون املزايا بتلك واختصاصها السابقة، الرشائع من
من بالغرض وافيًة كذلك تكون أن اإللهية الحكمة اقتضت أيًضا، الرشائع خاتمة أنها
املشرتكة املعامالت دائرة فيه اتسعت الذي العرص هذا يف الترشيع فعلماء الوجوه، جميع
تطبيقها بعد العقلية القوانني وضع يف توسعوا مهما الحرص حد فاق اتساًعا والسياسية
الرشيعة من استنباًطا تكن لم إن تراها املستحدثة املعامالت يف النظرية التجارب عىل
املوحاة الغراء الرشيعة هذه يف األصول معاني عن مؤداها يف تخرج ال فهي اإلسالمية،
التمدن ينضح كنًزا تزال وال زالت ما وهي الزمان، من عليها مضت جيًال عرش ثالثة منذ
يف والباحثون عدل، شاهد والحس العصور نحور بدرره تزان جديد، كل األحكام من
ال تدقيق بكل اإلسالمية الرشيعة كتب راجعوا إذا اإلنصاف ذوي من الرشائع أصول

بيان. بأجىل لهم تتضح حيث الحقيقة هذه يف يخالفوننا
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الثالث الفصل

الرشائع يف القوة

وترقي اإلنسان، نظام بحفظ الكفيلة هي الرشائع أن قدمناه ما مجمل من علمت قد
املقاصد احتكاك عن الناشئة املتغالبة األهواء بني الفاصل الحد أنها ملا والعمران، املدنية
أُْطِلق لو فهو الرش، عىل املفطور األثرة، حب إىل طبعه من امليال اإلنسان أصناف بني
قويه يأكل النظام فاقد وأصبح البله، منتهى لبلغ النفسية املقاصد ميدان يف العنان له
لهذا هم الذين الرشائع بأنوار املتمتعني غري األقوام حالة من يشاهد ما بدليل الضعيف،

اإلنسانية. إىل منهم الحيوانية إىل أقرب السبب
سعادة تتوقف وجودها وعىل االجتماعية الحياة قوام هي الحقيقة يف فالرشائع
األهواء، وراء االندفاع سبل النفوس عىل يأخذ الذي الوازع أنها ملا البرشية، النفس
اإلنسان كان ملا إذ عوجاء؛ طريق كل قصد عن قًرسا العواطف جماح يكبح الذي والرادع
الرشائع وكانت أخيه، حقوق باهتضام رغابًا القانوني الحجر قيد عند اإلطالق إىل مياًال
الواجب، حد عند منه فرد بكل تقف التي القوة بمثابة املعنوي مقصدها إىل باإلضافة
املعنوية الترشيع لوازم من فيها القرس كان عليه أو له كان ما الحقوق من وتعرفه
اإلنسان عرف فلو وإال فيه، ترسل أن لها ينبغي ال عما البرش إرادة بعنان تأخذ التي
الحاجة النتفت عليه أو له كان سواء للحق وأذعن يتعدها، فلم بالطبع الواجب طريق
إىل اإلنسان أصناف بني تستحيل حيث القومية، االجتماع روابط وانجلت الرشائع، إىل
والنهي باملعروف األمر مقام النفسية والزواجر اإلخائية املساواة فتقوم النوعية الرابطة
فهو املقام، هذا إىل اإلنسان وصول استحالة عن فضًال فإنه هيهات، وهيهات املنكر، عن
وإن عنها للشذوذ ميال الظليل ظلها إىل اإليواء براحة وتمتعه الرشائع برضورة علمه مع
الوجهة حيث من لها ينقاد فال الدينية الوجهة حيث من واإلرشاد التمادي مع لها انقاد
الرشائع أحكام إقامة يف احتيج ملا وإال الرش، إىل النزاعة األميال رغم عىل إالَّ الدنيوية



األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

بالنفس الرجوع لكان بل بالحقوق، العبث ذوي أيدي عىل بالقوة يأخذ الذي الوازع إىل
املغني الفصل الحكم هو متخاصمني بني يقع خالف كل عند الشارع أمر مجرد إىل
وصيانة العباد نظام حفظ بهما املنوط (التنفيذية) اإلجرائية والقوة الحاكمة القوة عن

األفراد. حقوق
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الرابع الفصل

اإلهلية الرشائع يف اجلهاد مرشوعية

خالص واعتقاد مستمرة عادة عىل الناشئ ثابت، بخلق املتخلق اإلنسان أن البديهي من
ورسوخ منه اقتناع حني عىل كله ذلك عن تحوله عليه يصعب اآلباء، عن األبناء يتناوله
تمكنت قوم من كان إذا سيما ال ذلك، بخالف األمر كان وإن عليه، هو ما بحسن عقله يف
تلقاء الحقيقة هذه ينكر من نخال وال الزوال، عرس تمكنًا والتقاليد العوائد نفوسهم من
فيمن تنجع ال التي الشخصية األخالق حيث من األفراد حالة يف ومعلوم شاهد هو ما
من الجماعات وحالة الكثري العناء بعد إالَّ والتهذيب الرتبية وسائط منها الرذيل عىل شب
منها وأرقى أرشف هو ملا عنها التحول لقوم يتأتى ال التي القومية السافلة العوائد حيث
وهلة ألول القوم يراها التي اإللهية بالرشائع بالك فما التدريجية، الوسائل باستعمال إالَّ
ونبذ ذميمة أخالق من عليه وانطبعوا والتقاليد العوائد من ألفوه مما كثري لرتك داعيًة
الروابط من الرشائع يف يرونه عما فضًال االعتقاد، من عديدة أجياًال أذهانهم يف رسخ ما

األعمال. وتحدد الترصف مطلق تحجر التي واألحكام
يدرك وال العاتية أيديهم به تغل حيث الخاصة أميال يُخالف مما بالطبع وهذا
بعد إالَّ املحض بالخري اإلنساني املجتمع عىل العائدة العظيمة املزايا من فيه ما العامة
فيسفهون مأخذ كل الرشائع أويل األنبياء عىل العتو منهم فيأخذ والتعليم، االختبار
ال ما يكلفهم الرشائع من به يأتون ما ألن ال أخرى، أذاهم ويتعمدون تارًة أقوالهم
والعدل العقل يقتضيه ما تخالف ألنها وال — وسعها إالَّ نفًسا هللا يكلف ال — إذ يستطاع
اآلخر الفريق أيدي عىل وألخذها الرشيعة بمزايا منهم فريق لجهل بل — هلل حاشا —
بسبب تحمل ولو دعوته، ونرش رسالته بتبليغ مكلف النبي أن املقرر ومن تقدم. كما
أفكار عىل دعوته تؤثر أن من بد ال الحال هذه ويف العناء، ونهاية اإلهانة غاية ذلك
إذا سيما ال أمره، عىل بهم االستعانة بغية رسه بإظهار يبدأهم الذين قومه من العقالء



األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

ويطمئنون له فيصغون البينات، باآليات نبوته صدق عىل وبرهن باملعجزات تحداهم
آخرين، اثنني باالثنني ليستحدث صاحبني، أو صاحبًا منهم يستحدث بأن فيجتهد إليه،
فيكون أنصاره، ويتعدد جماعته تكثر حتى بالتدريج وهكذا آخرين، أربعة وباألربعة
كانوا الذين قومه من املخالفون له فيتنبه دعوته، ويعلن بأمره فيجهر منعة يف منهم
منه رهبًة له واملخالفون قومه ازداد حزبه زاد وكلما ووحدته، لضعفه جانبه آمنني
يصبحون الذين الناس، من تبعه من وقتل قتله تعمدوا وربما له، ومعاداًة فيه وبغًضا
حفًظا بالقوة واالعتصام السلطة لبسط محتاجني األعداء جماهري بني بالخطر محفوفني
انتشارها عىل يتوقف التي نبيهم لدعوة وتثبيتًا الحق، بنرصة وقياًما الرشيعة لناموس
ذلك لهم يتيرس وال والعناء، الجهل سوى لردها يدعهم لم الذين الجماهري، أولئك خري
بحكم املعارضني وقتال الجهاد لهم فيرشع القوة، باستعمال الشارع لهم أذن إذا إالَّ
املخالفني، وإيذاء الكائدين كيد من محفوًظا املؤمنني جماعة جانب يكون حتى الرضورة،
تقم ولم املعارضني، جهل ضحية لذهبوا أمرهم ابتداء من للضعف استسلموا لو وإال

الدين. منافع بث يف قائمة لهم
ما فيها وليس بالغة، حكمة عن تخلو ال اإللهية الرشائع يف الجهاد فمرشوعية لهذا
الشعوب ومعارضة العام، الخري إالَّ يقصد لم الشارع أن دام ما الرشائع بجوهر يمس
بمزايا والجهل العناد ملحض إالَّ ليس والسالم الصالة عليهم الكرام لألنبياء — ابتداءً —
الرياسة وأرباب السلطة أولو مصدرها سياسية أخرى ألسباب يكون وقد الرشائع،
عن وتمنعهم جورهم أيدي تغل التي القيود من فيها يرونه ملا االجتماعية، الهيئة يف
يف عتوهم عروش تثل أن من ويخشون العادلة الرشيعة يد بثقل فيشعرون فجورهم،
مؤازًرا معهم فيميل معارضني، مثبطني الرشيعة صاحب وجه يف لذلك فيقومون األرض،
حد عند العتو بهم يقف لم ملا فهؤالء لهم، وطاعًة فيهم رغبًة أو منهم رهبًة إما يميل من
الخري قبول عن أيًضا غريهم بمنع أجرموا بل الحق، سبيل عن بصدها للنفس الرضر
بحكم ُوِجدوا أنى وقتلهم قتالهم وجب فقد اآلثم، املجرم قتل ز يُجوِّ والعقل املحض،
الجهاد فمرشوعية العام، للخري املانعون هللا سبيل عن الصادون ألنهم والعدل؛ العقل

الوجوه. من بوجه إلنكارها سبيل ال عادلة اإللهية الرشائع يف بمثلهم
فقد فيها الجهاد مرشوعية املحمدية الديانة عىل ينكر من أن فاعلم هذا تمهد فإذا
املضاف بمعناها الرشائع أن أولها: ألمور؛ واالستقراء البحث عدم عن ناشئًا ً خطأ أخطأ
رأيت كما — الواجب حد عند باإلنسان تقف قوًة للبرش وضعها من الظاهر الغرض إىل
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يف ع ُرشِّ الجهاد أن وثانيها: الجهاد، مرشوعية فيها تستغرب فال — الثالث الفصل يف
والسالم الصالة عليهم وعيىس وداود وموىس إبراهيم كرشيعة السابقة الرشائع من كثري
تختص لم فهي والتحية، الصالة أفضل صاحبها عىل املحمدية الرشيعة يف يَُرشع أن قبل
الرشائع عىل يُنْكر ال املؤذين رش ودفع الحق كلمة إلعالء الجهاد أن وثالثها: وحدها، به
ع ُرشِّ اإلسالمية الرشيعة يف الجهاد أن ورابعها: الفصل، هذا يف مر فيما رأيت كما اإللهية

البيان. وإليك السالم عليهما وداود موىس رشيعتي يف عليه كان مما أخف وجه عىل

السالم عليه إبراهيم رشيعة يف الجهاد مرشوعية مطلب

يف جاء فقد «الكتاب»، بنص فثابت السابقة الرشائع تلك يف مرشوًعا الجهاد أنَّ فأما
ملوك حارب والسالم الصالة عليه إبراهيم أن التكوين سفر من عرش الرابع اإلصحاح
أمالك واسرتد لوًطا، أخيه ابن أرسهم من وافتك السدوميني، ملوك كرسوا عندما املرشق
الرجال عدا ما الغنيمة هذه من نصيبًا لنفسه يأخذ بأن يرض ولم وأسالبهم، السدوميني
بأخذ لهم سمح فإنه وممرا، وأشكول عانر وهم: — القواد ولعلهم — معه كانوا الذين
مأذون أنه عىل يدل األعداء هؤالء لقتال بنفسه السالم عليه إبراهيم فقيام منها، نصيبهم
رشيعته يف مرشوًعا كان فيهم والجهاد األعداء قتال وأن تعاىل، الخالق لدن من بذلك
يكن لم إذا النبوة ملقام بالنظر ذلك عىل ليُقدم كان ما وإال فعل، ما فعل حتى الطاهرة

فيه. ريب ال مما وهذا به، مأموًرا

السالم موىسعليه رشيعة يف الجهاد مرشوعية مطلب

من بلغ وجه عىل رشيعته يف الجهاد ع ُرشِّ فقد والسالم الصالة عليه موىس وكذلك
سبحانه هللا أن الخروج سفر من والعرشين الثالث اإلصحاح يف جاء فقد بلغ، ما الشدة
وهؤالء أصنامهم، يكرس وأن الشعوب، من كثريًا األرض وجه عن يُبيد أن أمره وتعاىل
وأنه واليبوسيون، والحريون والكنعانيون والفرزيون والحثيون األموريون هم: الشعوب
فقد كذلك، وكان أرضهم، ويعطيه عليهم يأتي الذين الشعوب جميع له يزعج سبحانه
موىس أي — أنه العدد سفر من والعرشين والثاني والعرشين الحادي اإلصحاح يف جاء
من السيف بحد بالده وأخذ وقتله سيحون، وملكهم األموريني قاتل — السالم عليه
السيف، بحد أرضهم وأخذ عوج وملكهم عمرن بني وقاتل نبوق، نهر إىل أرنون نهر
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وغريهم. الكنعانيني ملحاربة إرسائيل أسباط بعض وأرسل واملريانيني، املوآبيني وحارب
يف ودخوله مرص من خروجه منذ وجهادات حروب كلها أيامه كانت فقد وباإلجمال
إرسائيل، بني جماعة عىل قائًدا يشوع أقام وفاته وقبل السالم، عليه وفاته حتى سورية
املتوالية الحروب بعوامل دولتهم انقراض إىل الجهاد حكم متبعني إرسائيل بنو زال وما

األرض. يف

والسالم الصالة عليه داود رشيعة يف الجهاد مرشوعية مطلب

ورد كما أيًضا، شديد وجه عىل رشيعته يف الجهاد ع ُرشِّ فقد السالم عليه داود وكذلك
مدينته من سلبوه ما منهم واسرتد العمالقة حارب فإنه والثاني األول صموئيل يف
سنتني، بينهما الحرب وبقيت وقهره، أشبوشب وحارب أخيش، إياه أعطاه التي صقلع
يعودوا لم حتى وقهرهم الفلسطينيني وحارب أورشليم، منهم وافتتح اليبوسيني وحارب
ورضب املوآبيني وحارب ثانيًة مرًة الفلسطينيني فغلب املجاورة األمم وهاجم يضايقوه،
والتحمت وافرة، غنائم منهم واستاق واألروميني عماليق وذلل اآلراميني، عىل الخراج
وحدثت وأعانوه، فأجابوه اآلرميني استرصخ الذي عمون بني ملك وبني بينه الحرب
بنفسه السالم عليه داود خرج حتى القتال واشتد الفريقني بني شديدة حروب ثالثة
إىل تخومه فامتد واآلراميني، عمون بني أخضع حتى عظيمًة رضبًة ورضبهم جنوده وقاد
هيكًال يبني أن قصد إنه حتى وجهادات حروب كلها أيامه كانت فقد وباإلجمال الفرات.
يف الجهاد فريضة عنده تَُقدَّم (٧ص) حرب رجل كان ألنه هللا؛ ألمر امتنع أنه إالَّ للرب،

هللا. مساجد إقامة عىل هللا سبيل

والسالم الصالة عيىسعليه رشيعة يف الجهاد مرشوعية مطلب

متَّى إنجيل يف قوله بدليل والسالم، الصالة عليه عيىس رشيعة يف الجهاد ع ُرشِّ وكذلك
بل سالًما أللقي جئت ما األرض، عىل سالًما أللقي جئت أني تظنوا «ال (٣٤ (عدد
عىل الداللة يف الغاية تبلغ رصاحًة الجهاد مرشوعية يف رصيح اآلية هذه فمفهوم سيًفا»،
املمالك يف وغريه يوقيانوس اإلمرباطور عهد يف الدينية الحرب أُْعِلنت حكمها وعىل الشدة،
املتوسطة العصور يف األوربية املمالك أطراف يف الجهاد دعاة صوت أيًضا وامتد الغربية،
جيلني، عن تزيد مدًة متواصًال التحاًما املرشق يف الصليب حروب فالتحمت الهجرية،
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ذهب مما املنشقة، الكنائس مع الدينية بالحروب أوربا نفس يف أيًضا نودي ما وكثريًا
إسبانيا يف األنكبزيسيون جمعية أعمال ويف يَُحد، وال يَُعد ال ما واألنفس األموال من فيه
ما الثاني1 فيلبوس امللك عهد إىل إيزابيال وزوجته فرديناند امللك عهد من استمرت التي
املسيحية، الغربية الدول عند اآلن إىل جاريًا الحكم هذا يزل ولم البيان، زيادة عن يُغني
تألبهم عند بهم تُلصق التي التعصب وصمة من استحياءً سياسية بصبغة صبغوه وإن
يف والسالم الصالة عليه عيىس يكن لم ملاذا قيل: وإن للغري، حق كل اهتضام عىل الديني
عليهم الكرام األنبياء من كغريه الوثنيني من املخالفني األعداء يف املجاهدين من بعثته عهد
الجهاد؟ مرشوعية يف الشديد الترصيح هذا رصح بالنفس أنه دام ما والسالم الصالة
أو قومه أو عشريته من منعة يف األنبياء2 من كغريه يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص أنه ذلك عن فالجواب
أذى من تقيه التي واملنعة الكثرة حد عهده يف أتباعه يبلغ ولم املؤمنني، من أصحابه
األعداء يف الجهاد عن تأخر ملا وإال والسالم، الصالة عليهم األنبياء من غريه شأن املؤذنني،
بعده أصبحوا حتى واالضطهاد، لإلهانة وأتباعه للصلب، نفسه وعرَّض ربه، ألمر إتماًما
قيارصة من ويُضطهدون ا، رسٍّ العبادة طقوس يستعملون األرض يف مستضعفني قليلني
الرومان، إمرباطورة بعض يتداركهم لم لو األرض من يالشيهم كاد اضطهاًدا الرومان
السيف بقوة املسيحي الدين ذلك بعد وأقام تنرص، الذي ثيودوروس اإلمرباطور ومنهم

هللا. شاء إن التايل الفصل يف مفصًال سرتاه كما

والسالم الصالة عليه محمد رشيعة يف الجهاد مرشوعية مطلب

عليه هي مما أخف وأنها والسالم الصالة عليه محمد رشيعة يف الجهاد مرشوعية وأما
تبلغ ال وأحكاًما حدوًدا لها ألن فذلك والسالم، الصالة عليهما وداود موىس رشيعتي يف
الشعوب يُبيد بأن يُْؤَمر لم ملسو هيلع هللا ىلص محمد فالنبي الرشيعتني، تينك يف التي القسوة حد بها
موىس رشيعة يف كما الحيوان من معهم حية نسمة وكل حتى أبيهم بكرة عن املحاربة

.١٥٩٨ سنة نحو إىل ١٤٨٠ب.م سنة نحو من 1

القرآن بنص عندنا نبوته لثبوت عيىس بألوهية النصارى بدعوى نُسلم ال املسلمني معارش أنَّا يخفى ال 2

فيه باعتقادنا عليه جدال فال البرش عىل تطرأ التي الحوادث جميع ولطروء اإلنجيل، كتابهم نفس ويف
وإنما فيه، الخوض هذه رسالتنا موضوع من ليس بحث وهذا السالم، عليهم األنبياء جملة يف مرسًال نبيٍّا

مالم. وال علينا تثريب فال الكالم مناسبة لرضورة هنا عليه نبهنا
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هللا مساجد وإقامة العبادة فريضة عىل الجهاد فريضة يقدم أن يُؤمر ولم السالم، عليه
رشيعته يف وُقرَِّرت واملساملة، الرفق باستعمال أُمر بل السالم، عليه داود رشيعة يف كما
أن إالَّ نخال ال ألسباب السابقة الرشائع منها بعض عىل تحتو لم للجهاد وأحكام قواعد
الصالة عليه محمد رشيعة أن ذلك فمن السابقة، الفصول يف إليه أرشنا مما علمها القارئ
أو اإلسالم الخصلتني إحدى إىل الدعوة بلغته الذي املحارب3 الحرب قبل تدعو والسالم
الجزية ودفع أبى وإن عليهم، ما وعليه لهم ما له املسلمني من كان أسلم فإن الجزية،
جنح ثم وُحورب أبى وإن مال، وال عرض وال نفس يف يُضار ال وأمانه هللا عهد يف فهو
الحرب يف يُْقتَل فال وإال، َلَها﴾، َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِن تعاىل: لقوله يُسالم للسلم
الحرب وأرسى فار، يُتَّبَع وال جريح، عىل يُْجَهز وال امرأة وال عسيف4 وال غالم وال شيخ
للنبي وإيذاءً عداوًة أشد كانوا الذين العرب مرشكي من وكانوا بالغني أحراًرا كانوا إذا
أربع: من واحدة منابه ينوب من أو فلإلمام غريهم من كانوا وإن القتل، فحكمهم ملسو هيلع هللا ىلص
أو باملال االفتداء وإما املنكر، التعذيب بأنواع ال قتلهم أي بالسيف، رقابهم رضب إما
يرى حسبما عليهم، الجزية بوضع أو سبيلهم، بإخالء عليهم املن وإما املسلمني، بأرسى
الرَِّقاِب َب َفَرضْ َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيتُُم ﴿َفِإذَا تعاىل: لقوله اتباًعا املصلحة من ذلك يف اإلمام
أَْوَزاَرَها﴾، اْلَحْرُب تََضَع َحتَّٰى ِفَداءً ا َوإِمَّ بَْعُد َمنٍّا ا َفِإمَّ اْلَوثَاَق وا َفُشدُّ أَثَْخنتُُموُهْم إِذَا َحتَّٰى
من رشيعة به تأت لم ما الجهاد أمر يف والتخفيف الرفق من العادلة األحكام هذه ففي

بصري. عىل عدالته تخفى ال وما قبل
هذه يف عليه هو مما أشد وجه عىل غريها يف َع ُرشِّ أنه كما فالجهاد وباإلجمال
العادلة، الحدود من فيه ما مع سيما ال هذه، عىل يُنْكر ال كذلك عليها يُنكر ولم الرشيعة
يرى الضمري حر منصف كل عند خصوًصا بالحق، االعرتاف لغري هذا بعد سبيل فال

الحق. إنه فيقول ا حقٍّ الحق

اإلسالم. منهم فيُطلب العرب مرشكو وأما الكتاب، أهل من كان إذا هذا 3

األجري. 4
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الخامس الفصل

بنيالبرش وانتشارها الرشائع قيام كيفية يف

نرشع أن فيها الجهاد مرشوعية وحكمة الرشائع أمر من بسطناه ما بعد علينا تعني قد
ملا األرض، يف قيامها كان وجه أي وعىل البرش، بني اإللهية الرشائع امتداد كيفية ببيان
به ويقول يتوهمه ما بسبب اإللهية الرشائع عىل كالمنا يف املقصود الغرض هو هذا أن
من غريها دون بالسيف وانترشت قامت إنما اإلسالمية الرشيعة أن من الناس من فريق
وجه عىل اإلسالمية الرشيعة مع املنترشتني الرشيعتني الخصوص وعىل اإللهية الرشائع
توهم أنه والحال والسالم، الصالة عليهما وعيىس موىس رشيعتا وهما اآلن، إىل البسيطة
اإلسالمية الرشيعة يف الجهاد مرشوعية حكم من الظاهر حد عند الوقوف عن نشأ باطل
ليس أنه مع السياسية، وجهته دون دينية جهة من اإلسالمي الفتح تاريخ إىل والنظر
بالسيف اإلسالم بقيام الزاعمني زعم يؤيد ما اإلسالمي الفتح يف وال الجهاد مرشوعية يف

هللا. شاء إن مفصًال عليك سنتلوه كما
مجردًة األمور ألخذهم القول بهذا القائلني بعض من قصوًرا التوهم هذا اعتربنا ولو
اآلخر البعض من نعتربه فماذا والرأي، التمييز لضعف واستسالمهم والتدقيق البحث عن
بالعلم ضمائرهم من وثقتهم والتنقري التحقيق إىل وميلهم إطالعهم بسعة يَُشك ال ممن
تعسًفا أليس بالسيف، ال بالدعوة وانترش قام وأنه اإلسالمي، الدين انتشار بحقيقة
هللا يعلمه ألمر والتمويه التحرير من بغشاء الحقائق بسرت الرغبة سوى إليه داعي ال
قرطاس عىل قلمه يُحرك أن الضمري حر كاتب كل عىل العار ومن العلم؟ يف والراسخون
حقيقته يف يخالفه أمر عىل الربهان إقامة بغية التعسف بمداد الحقائق جبهة به ليسود
الهالل جريدة يف ُمناظرنا املتسرت الكاتب حرضة يسوء هذا كالمنا نخال ال وما الوجدان،
ليس إذ بالسيف؛ يقم ولم بالدعوة قام اإلسالم بأن املشعر قولنا لنقض تصدى الذي
العتماده األمر نفس يف يعتقده ما خالف عىل يدل ما إالَّ هناك قلمه خطه ما جميع يف
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ملحتج، حجة فيها ليس — بيانها سيأتي — ثالثة أمور عىل اإلسالم قيام عن قاله فيما
حر منصف كل عند بالبديهة يرد مما والتمويه باملغالطة ذهب ما إلثبات ومحاولته
استنكار إىل خفي طرف من اإلشارة يحاول إنما بأنه للظن حداني ما وهذا الضمري،
اإلفاضة عىل يساعد ال الجريدة تلك مقام أن وبما اإلسالمية، الرشيعة يف الجهاد مرشوعية
وذهب توهمه فيما الكاتب خطأ بيان من الضمري يكنه ما وبث الجليل، البحث هذا يف
اإلتيان بها قصدت التي الرسالة هذه بوضع بالوعد معه ُمناظرتي اختتمت فقد إليه،
الرشائع مزايا عن مر فيما له أبنت قد وحيث األغر، الهالل يف أجملناه ما تفصيل عىل
سواء املرشوعية تلك باستنكار االعتقاد ينفي ما فيها الجهاد مرشوعية وحكمة اإللهية
تفنيد عىل آتي للبحث إتماًما أنا فها اإللهية، الرشائع من غريها أو اإلسالمية الرشيعة يف
إيراده يل تيرس ما ذلك إىل مضيًفا بالسيف، اإلسالم قيام بها يُوهم التي الثالثة أموره
كان رشيعة أي وبيان واملوسوية، العيسوية الرشيعة من كل قيام كيفية عىل األدلة من
بما ذلك يف والحكم املحمدية، الرشيعة قيام وبني بينهما للمقابلة وذلك بالسيف، قيامها
حجًة ُمناظرنا حرضة اتخذها التي الثالثة األمور أما فأقول: واإلنصاف العدل يقتضيه
بعض ردع يف القوة الصحابة بعض باستعمال زعمه فأولها، بالسيف: اإلسالم قيام عىل
املطلب عبد بن حمزة واقعة عن ذلك يؤخذ «كما وقوله: الهجرة، قبل للدعوة املقاومني
ذوي كانا ألنهما الخطاب؛ بن وعمر بحمزة اإلسالم وبتأييد املسجد، يف جهل أبي مع

قريش.» يف وسطوة بطش
اإلسالمية. الرشيعة يف الجهاد مرشوعية والثاني:

الدين. إىل الدعوة هو أو دينيٍّا فتًحا إياه العتباره اإلسالمي الفتح والثالث:
منه يُْستَنتج دليل أدنى فيها يجد ال التدقيق بنظر الثالثة األمور هذه يف تأمل ومن
القارص فهمي إليه يؤديني الذي االختصار بوجه ذلك وتوضيح بالسيف، اإلسالم قيام
الجليل البحث هذا يف التوسع عىل مني أقدر هم الذين العلماء من الفضل ذوي مدارك عن
كان ما حمزة ألن وذلك بالبديهة؛ منقرض األول األمر إن العلم، يف البسطة من ُرِزقوه بما
عقب أسلم حني صحابيٍّا صار بل امُلناظر، زعم كما املذكورة الواقعة حني الصحابة من
وأقرب أخيه ابن ملسو هيلع هللا ىلصكونه النبي إيذاء عن جهل أبي ردع إىل دعاه وإنما املذكورة، الواقعة
وسائل من وسيلة كل وقريش هو واستعماله له جهل أبي معاملة وسوء إليه، الناس
عنه السكوت هاشم لبني يمكن ال أمر وذلك إليه، واإلهانة الرضر إليصال والحسد الحقد
التي العصبية من العرب عند املشهور هو ما مع سيما ال األقربون، عشريته وهم بالطبع
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عن بالدفاع وقتئذ يختص لم عنه هللا ريض فحمزة لهذا واألرواح، املال دونها يبذلون
من كل من ويحفظونه قريش من يمنعونه كانوا جميًعا هاشم بني إن بل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
إىل الناس يدعو املأل يف قائم وهو ويحميه عنه يذب كان طالب أبو وعمه بسوء، أراده
بني من وغريه هو يريد كان فهل اإلسالم، أهل من يومئذ يكن لم طالب وأبو اإلسالم،
الذي وما األنام؟ بني بالقوة انتشاره بغية اإلسالم نرصة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن بالذب هاشم
سنني، ثالث الكعبة عىل ُعلِّقت التي الصحيفة أيام هاشم بني منابذة عىل قريًشا حمل
منفردين، الشعب إىل خرجوا حتى هاشم، بني مع معاملة كل قطع عىل فيها وتعاقدهم
يومئذ يكونوا لم وهم السيف، بقوة وتعميمه بنرشه وقاموا اإلسالم يف دخلوا أنهم إالَّ
دعا الذي الداعي وما عنهما؟ هللا ريض وعليٍّا حمزة خال ما أتباعه من صاروا وال قبلوه
الرغبة أهو الثالث؟ السنني تلك لهم قومهم ومنابذة اإلهانة هذه احتمال إىل هاشم بني
القول يتمىش هذا وعىل والسالم؟ الصالة عليه النبي لشخص عصبية أم اإلسالم بنرصة
مضطهدين القليل النفر من البعثة بدأ يف تبعه ومن كان ملا ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ورد فيما أيًضا
وذلك 1— هشام بن الحكم بأبي أو الخطاب بن بعمر اإلسالم أيد اللهم — قريش من
يمكنه منهما أسلم ومن يصنعان، فيما لهم قدوة وألنهما قريش، من قومهما يف ملكانتهما
لدن من بتبليغها املكلف دعوته بتبليغ ليجهر املعارضني، أذى من ملسو هيلع هللا ىلص النبي يمنع أن
كانوا أن بعد املسلمني فإن عنه ريضهللا عمر إسالم بعد حصل الذي وهذا العاملني، رب
يصلون وأصبحوا بدينهم تظاهروا هناك األوقات ويصلون األرقم دار يف خفيًة يجتمعون
رسول يا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي قال عنه ريضهللا عمر أسلم ملا إذ املرشكني؛ من كره عىل املسجد يف
رأيت وقد قليل، إنَّا عمر يا فقال: الباطل؟ عىل وهم الحق عىل ونحن ديننا نخفي عالم هللا
جلسُت إالَّ بالكفر فيه جلسُت مجلس يبقى ال بالحق بعثك والذي عمر: فقال لقينا، ما
اآلخر يف وعمر أحدهما يف حمزة املسلمني من نْيِ َصفَّ يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي خرج ثم باإليمان، فيه

املسجد. دخلوا حتى
تأييد يطلب لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن تأمل أدنى عند الحادثة هذه سياق يف يظهر والذي
يف ُمناظرنا حرضة زعمه كما اإلسالم نرش عىل وسطوته ببطشه ليستعني بعمر اإلسالم
أذاه يتعمدون ممن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن األذى دفع تخوله عشريته من منعة يف ألنه بل الهالل؛

عنه. ريضهللا حمزة أنه امُلناظر زعم كما ال 1
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الناس تتابع ذلك يثبت العرب، يف صالحة قدوة وألنه القويم، دينه إىل بالدعوة جهر إذا
يف السيف يستعمل لم عنه هللا ريض عمر أن مع اإلسالم يف الدخول عىل إسالمه بعد
فيها امتد التي خالفته غضون يف وال حتى، بعدها وال الهجرة قبل ال قط، أحد إسالم
اتباع عىل الناس أحرص كان عنه هللا ريض وهو املعمور، أطراف يف املسلمني سلطان
والقواد األطراف لعمال وصاياه بذلك تشهد كما األديان حرية وإطالق القرآن أوامر

وناد. صقع كل يف الذمة ألهل عهده وكتب
قيام عىل حجًة الكاتب اتخذها التي الجهاد مرشوعية أي الثاني؛ األمر وأما هذا،
النبوية واألحاديث القرآنية اآليات من الهالل يف أورده ما عىل استناًدا بالسيف اإلسالم
مرشوعية أن ثمة معه ُمناظرتنا يف القول لنا سبق فقد الجهاد، بمرشوعية املرصحة
النبي عىل تنزل كانت اآليات تلك وأن بالسيف، اإلسالم قيام عىل حجًة تكون ال الجهاد
كتب من عليه الوقوف أراد ملن ذلك يتضح كما واألحوال، الظروف مقتىض عىل تباًعا ملسو هيلع هللا ىلص
دعوته ملسو هيلع هللا ىلص النبي أعلن أن بعد كان ذلك أن اآلن بيانًا ونزيده فالرتاجع، املطولة التفسري
كحمزة الصحابة وجوه أسلم منذ أهله ويزداد العرب بني ينترش اإلسالم وأخذ الناس بني
الذي الحسد من داخلهم ما هذا من قريًشا وداخل عنهم، تعاىل ريضهللا وعثمان، وعمر
أمكنهم بما أصحابه وعىل عليه والبغي دعوته وتسفيه ملسو هيلع هللا ىلص النبي معارضة إىل أداهم
كان اإلسالم إىل العرب قبائل ويدعو املواسم يف يخرج كان ملا إنه حتى الوسائل، من
إنما فالن بني يا لهب: أبو لهم يقول كالمه من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرغ فإذا لهب، أبو يتبعه
جاء ما إىل الجن من وخلفائكم أعناقكم من والعزى الالت تستحلوا أن إىل هذا يدعوكم

له. تسمعوا وال تطيعوه فال البدعة، من به
يعذبون فكانوا والقوة، العنف استعمال إىل عمدوا التثبيط وسائل أعجزتهم وملا
ا بدٍّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي ير لم حتى وواد، مرصد كل يف ولهم له ويقفون أصحابه من أسلم من
األنصار، جماعة من واستيثاقه الثانية2 العقبة بيعة بعد يثرب مدينة إىل الهجرة من
ورغبوا رجًال سبعني نحو مستخفني جماعة منهم وأتاه اإلسالم فيهم فشا أن بعد وذلك
له قاله مما كان حتى قريش من يمنعوه أن عىل وعاهدوه أصحابه، مع الهجرة إليه
عىل غًدا لنميلن شئت لنئ نبيٍّا بالحق بعثك والذي األنصاري: عبادة بن العباس يومئذ
وملا املدينة، إىل بالهجرة أصحابه أمر ثم ومن بذلك، نُؤمر لم فقال: بأسيافنا، منى أهل

الثالثة. العقبة أنها رواية ويف 2
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عىل عزم التي الليلة يف قتله عىل تآمروا بذلك قريش وسمعت الخروج عىل بعدهم عزم
عنه، تعاىل هللا ريض بكر أبي يومئذ ورفيقه صاحبه مع منهم هللا ونجاه فيها، الخروج
بسوء، أراده من كل من ريب وال مانعوه األنصار أن علموا وقد سيما ال قريًشا ذلك فغاظ
الفتنة وإثارة حربه عىل القبائل بجمع إالَّ إليه الرضر إليصال هذا بعد لهم سبيل وال
عىل الدينية األدبية سلطتهم دعائم بدك أمرهم عىل يغلب أن من خوًفا عليه العرب بني
الذي وهذا املقصود، البيت وعندهم السدانة وفيهم الحرم سكان كونهم حيث من العرب
إالَّ عليه الخواطر إلثارة والنضري قريظة ويهود هم واسطًة يدعوا لم فإنهم بعد، حصل
بالجهاد عندئذ له أُِذن الخصوص عىل وقريش العرب نكاية عليه اشتدت وملا استعملوها،
بقصد بل اإلسالم، قبول عىل الناس إلكراه ال وظلمهم،3 أصحابه وعىل عليه بغى فيمن
يف فشيئًا شيئًا باالنتشار الدين لهذا حفظها يتكفل التي اإلسالمية الجمعية هذه حفظ
للمؤمنني أذن فإنه املؤمنني نكاية يتعمدوا لم ممن الناس من أولئك عدا ما وأما األرض،
غري كانوا وإن معاملتهم يسيئوا أو يقاتلوهم أن عن فضًال إليهم، ويقسطوا يربوهم أن
املرشكني من غريهم فيه دخل ما حكم يف داخلني غري الشارع بنظر فهم لذلك مسلمني،
َعِن هللاُ يَنَْهاُكُم ﴿الَّ تعاىل: قوله بدليل املسلمني، عن بغيهم لرد فيهم الجهاد ع ُرشِّ الذين
هللاَ إِنَّ ۚ إَِليِْهْم َوتُْقِسُطوا تََربُّوُهْم أَن ِديَاِرُكْم ن مِّ يُْخِرُجوُكم َوَلْم يِن الدِّ ِيف يَُقاِتلُوُكْم َلْم الَِّذيَن
ِديَاِرُكْم ن مِّ َوأَْخَرُجوُكم يِن الدِّ ِيف َقاتَلُوُكْم الَِّذيَن َعِن هللاُ يَنَْهاُكُم ََّما إِن * اْلُمْقِسِطنَي يُِحبُّ
تعاىل: وقوله الظَّاِلُموَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك يَتََولَُّهْم َوَمن ۚ تََولَّْوُهْم أَن إِْخَراِجُكْم َعَىلٰ َوَظاَهُروا

اْلُمْعتَِديَن﴾. يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا
معنى إذ بالسيف؛ اإلسالم قيام عىل الجهاد بمرشوعية لالحتجاج هذا بعد وجه فال
الرشيعة، أصل يف المتناعه يحصل لم وهذا اإلسالم، قبول عىل اإلكراه هو بالسيف قيامه
بعد دعاته أرسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ملا وإال الغاية، لهذه يرشع لم علمت كما الجهاد وألن
ذلك لديه كان وقد هذا، لإلسالم. مكة حول القبائل يدعون — مكة فتح — الفتح
عىل خطًرا وأعظمهم له عداوًة الناس أشد كانوا بمن وظفر مكة به فتح الذي الجيش
رضًرا أشد هم الذين املرشكني أذى دفع إالَّ الجهاد من الغاية تكن لم ملا أنه إالَّ املسلمني،
عن رشها يدفع أن الرضوري من كان كذلك، قريش وكانت فيهم ونكايًة املسلمني عىل

هشام. البن النبوية السرية عن ونقلها الحقيقة بهذه ُمناظرنا فيه اعرتف فقد الهالل راجع 3
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هللا أرسل التي القبائل تلك بخالف والقتل، بالقتال عليها بغيها ويرد بالحرب املسلمني
تَُجاري كانت إنما فإنها الحسنة، واملوعظة بالحكمة اإلسالم إىل يدعوها من ملسو هيلع هللا ىلص النبي
ممن وكان املسلمني، لنكاية وتعمًدا فيهم، رغبًة ال منهم رهبًة األحيان بعض يف قريًشا
ولم جذيمة بني إىل بعثه الوليد، بن خالد محاربًا ال يومئذ داعيًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثه
رفع ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل الخرب انتهى وملا قتل، من منهم وقتل وقاتلهم فذهب بقتال، يأمره
أن وأمره عليٍّا أرسل ثم خالد.» صنع مما إليك أبرأ إني «اللهم قال: ثم السماء إىل يديه
قرآن، فيه وأُنزل صنع، عما خالد اعتذر أن بعد واألموال الدماء فودى أمرهم، يف ينظر
ولهذه اآلية، َفتَبَيَّنُوا﴾، ِهللا َسِبيِل ِيف بْتُْم َرضَ إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله وهو
وفيها التواريخ من وغريه الكامل يف فلرتاجع هنا، لذكرها محل ال طويلة قصة الحادثة
وأن املسلمني، عىل أذاه يُخىش من غري يف القتال يرى كان ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عىل دليل
غري هي الدين إىل الدعوة بل الدين، إىل الدعوة ألجل ال الغراء رشيعته يف ع ُرشِّ الجهاد

هللا. شاء إن مفصًال عليك سيمر كما الجهاد،
هو أو دينيٍّا، فتًحا اإلسالمي الفتح امُلناظر اعتبار وهو الثالث، األمر وأما هذا،
الجهاد قاعدة عىل استناًدا بالسيف اإلسالم بقيام لهذا وزعمه قال كما الدين، إىل الدعوة
يف أن أهمها وجوه من فمنقوض السيف) أو الجزية أو (اإلسالم اإلسالمية الرشيعة يف
الفتح كان فلو السيف» أو «اإلسالم رشطي بني وهو «الجزية» رشط املذكورة القاعدة
بني بل الجزية» أو «اإلسالم بني املحارب4 خري ملا الدين إىل الدعوة هو أو دينيٍّا فتًحا
للرفق إالَّ ليس القاعدة هذه وضع كان كذلك األمر يكن لم وملا والسيف»، «اإلسالم
عىل الكالم يحمل فلم والغرض، التعصب لباس عن تجرد من كل ذلك يُدرك والتخفيف،
الدين إىل الدعوة هو القاعدة هذه باعتبار الجهاد كان فإذا وإال الظاهرة، مقاصده غري
للنبي خطابًا تعاىل قوله يف جاء وملاذا الجزية، أو اإلسالم بني الخيار وجود معنى فما
أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهم ۖ اْلَحَسنَِة َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىلٰ ﴿ادُْع ملسو هيلع هللا ىلص:
للمؤمنني: خطابًا تعاىل وقوله ،﴾ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَّبنَيَّ َقد يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال تعاىل: وقوله
يف تعاىل وقوله اْهتََديْتُْم﴾، إِذَا َضلَّ ن مَّ ُكم يَُرضُّ َال أَنُفَسُكْم َعَليُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
ا ً َوُمبَرشِّ َشاِهًدا أَْرَسْلنَاَك َّا ﴿إِن كافة: إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي رسالة عليه اشتملت ما معنى بيان

ِنريًا﴾. مُّ اًجا َوِرسَ ِبِإذِْنِه ِهللا إَِىل َوَداِعيًا * َونَِذيًرا

املسلمني. عهد عن وخارج الحرب بدار هو الذي أي 4
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أن عىل الرصيحة الداللة تدل الكثرية وأمثالها الكريمة اآليات هذه أن ريب فال
صورتها عىل الجهاد وقاعدة الدين، إىل الدعوة غري هو اإلسالمية الرشيعة يف الجهاد
بني الخيار وجود هو فيها التخفيف ووجه الحرب، أمر يف للتخفيف إالَّ ليست املذكورة
إالَّ إليه، الوصول عدم أمل يف مؤخًرا رشطه أتى الذي السيف5 قبل الجزية» أو «اإلسالم
األنفس وتُصان الدماء، فيه تُحقن بوجه املسلمني لسلطان العدو خضوع من اليأس بعد
ما محاسن جملة من وهذا االجتماع، ركن ويتداعى املدنية وجه يُخدش وال واألموال،
اإلنسان، حياة عىل الحريصة بالعمران البارة األحكام من اإلسالمية الرشيعة عليه انطوت
وعدم القسوة من يكون ما أشد عىل فيها الحروب كانت التي العصور تلك يف سيما ال
وإن هذه الجهاد فقاعدة ذلك وعىل األخرى، األمم من غريهم أو العرب عند سواء الرفق،
دليل أدنى فيها ليس أنه إالَّ القيامة يوم إىل مستمرٍّا حكًما اإلسالمية الرشيعة يف كانت
وهذا اإلسالم، قبول عىل اإلكراه للزم وإال الدين، إىل الدعوة هو الجهاد بأن قولهم يؤيد
فتًحا امُلناظر اعتربه الذي اإلسالمي الفتح عهد يف يحصل ولم الرشيعة أصل يف ممتنع
إىل الدعوة وبني بينه عالقة ال سيايس فتح أنه والحال القاعدة، هذه عىل اعتماًدا دينيٍّا

الدين.
تحتاج ال الدين إىل والدعوة اإلسالمي الفتح أي األمرين، هذين بني التفرقة أن ومع
من كثري عىل ُغمَّ وإن اإلسالمي، الدين أصول عىل االطالع ذوي عند تأمل كثري إىل
ظن وهو بالسيف، اإلسالم بقيام الظن إىل أداهم مزًجا األمرين بني مزجوا حتى الناس
الرشيعة فإن املعاب، الخطأ إىل منه وأقرب الصواب عن به تمسك ممن أبعد ليس فاسد
املعامالت عىل الدنيوي قسمها يف تقترص لم إذ والدين؛ السياسة بني جمعت اإلسالمية
السياسية األحكام تحت الداخلة العمومية املشرتكة الحقوق شملت بل فقط، الشخصية
وقسم ديني قسم قسمني: إىل األصل باعتبار تنقسم — اإلسالمية الرشيعة أي — فهي
والرتهيب، الرتغيب وقسم العبادات، قسم قسمان: تحته ينطوي الديني فالقسم دنيوي،
والعقوبة املدنية الحقوق وفيه املعامالت قسم قسمني: إىل ينقسم كذلك الدنيوي والقسم
العمومية املصلحة جلب بكيفية اإلمام يُعنيترصف الذي وهو السياسة وقسم والقصاص،
قام القسم وبهذا والسنة، الكتاب مرجعها مقررة وأحكام حدود عىل اإلسالمية للجمعية

الحرب. القاعدة هذه يف بالسيف يراد 5
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يف معنا تقدم وقد إكراه، وال بحرب ال الديني، بالقسم اإلسالم قام كما اإلسالمي الفتح
بأمور اإلمام ترصف إىل باإلضافة بالدين السياسة تربط التي العالقة بيان الثاني الفصل
وهذا تفصيل، مقام ال إجمال مقام املقام إذ التطويل؛ عن تُْغِني فيه واإلشارة األمة،
اإلسالم وأن الدين إىل الدعوة هو اإلسالمي الفتح بأن الزاعمني زعم لرد يكفي اإليضاح
اإلسالم امتداد يف اإلكراه أو للسيف وليس بالدعوة قام اإلسالم إذ بالسيف؛ معه قام
كيفية بيان وإليك قررناه، ما خالف عىل الربهان معها يقوم مادية عالقة أدنى وقيامه

األرض. يف وانتشاره اإلسالم قيام

األرض يف وانتشاره اإلسالم قيام كيفية مطلب

يدعو كان أنه وكيف الهجرة قبل ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي حال من ملًحا تقدم فيما ذكرنا قد
وأخصهم والرد باملعارضة وجهه يف قاموا الذين األعداء، جماهري بني اإلسالم إىل الناس
أن إىل هؤالء دعا الذي الحسد داعي هو وما األقربون، وعشريته قومه هم الذين قريش
الصحابة عانى حتى الناس، من تبعه وملن له املؤذين لدعوته املعارضني أشد من يكونوا
وفيهم الحبشة إىل منهم كثرٍي هجرة أوجب ما الفتنة من وأصابهم املشقة من منهم
موسم كل يف يخرج ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان فقد ذلك ومع أجمعني، وعنهم عنه هللا ريض عثمان
من ومنهم يُجادله كان من فمنهم اإلسالم إىل القبائل فيدعو مكة يف العرب اجتماع عند
أن خشية ا رسٍّ دعوته يقبل من ومنهم وبالعكس، حسنًا ردٍّا يرده من ومنهم يستمهله
وأجالفها قريش أذى من يناله أن من خوًفا أو األوثان عبادة عن صبأ أنه عنه يُقال
الصالة عليه محمد دعوة انتشار دون بالوقوف وعادتهم املسلمني مع شأنهم كان ما
عند الخزرج من رهًطا لقي اإلسالم إىل القبائل يدعو كعادته يوًما كان إذا حتى والسالم،
معهم بعث انرصفوا وملا األوىل، العقبة بيعة وبايعوه فأسلموا اإلسالم إىل ودعاهم العقبة
به واجتمع زرارة بن أسعد عىل باملدينة فنزل القرآن يعلمهم أن وأمره عمري بن مصعب
ليعلم الثاني هذا إليه فانطلق حضري بن وأسيد معاذ بن سعد به فسمع املسلمني، من نفر
بني جميع معه وأسلم أيًضا، فأسلم معاذ بن سعد وتبعه فأسلم اإلسالم إىل فدعاه أمره
دور من دار يبق لم حتى اإلسالم إىل الناس يدعو مصعب زال وما واحد، يوم يف األشهل
رسول وهاجر الثانية العقبة بيعة كانت ملا ثم مسلمون، ونساء رجال وفيها إالَّ املدينة
الخواطر عليه يثريون فأخذوا قريش عىل األمر عظم باألنصار وامتنع املدينة إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
وجوب عىل الباعث هو ذلك فكان وعواليها، املدينة سكان من والنضري قريظة ويهود هم
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غزو إىل الرشيفة بنفسه يخرج ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان حتى الغراء، رشيعته يف الجهاد مرشوعية
القوة لدفع وتارة الهاجمني، هجمات من املسلمني لجماعة حفًظا للتهديد تارًة القبائل
انكف إذا حتى املخالفني، األعداء لجماهري مطمع املسلمني جانب يف يكون ال حتى بمثلها
مسلمني مكة وفود عليه تفد وأخذت أتباعه كثر األرض يف اإلسالم واستقر األعداء عنه
قبل أسلم ممن وغريهم طلحة بن وعثمان العاص بن وعمرو الوليد بن كخالد مختارين
السنة يف مكة أهل وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني ُعقدت التي الحديبية عهدة بعد سيما ال الفتح،
االختالط هذا فعقب واملرشكني املسلمني بني االختالط بها وأُبيح الهجرة، من السادسة
مخالطة من وامتناعهم قريش تعصب بزوال موانعه زالت حيث الفكري التبادل حرية
عىل اإلقناعية الحجة تغلبت أن ذلك من فكان يكرهون، بما إالَّ معاملتهم أو املسلمني
سفيان أبي بن معاوية الوجوه من وفيهم كثري، فأسلم املرشكني من العقالء ضمائر

عنه. ريضهللا
والحارث والنجايش كقيرص األقطار ملوك يُكاتب ذلك غضون يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان
األمم بني ربه ألمر وإعالنًا لدعوته تعميًما اإلسالم إىل يدعوهم واملقوقس، الغساني
بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىلٰ تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل تعاىل: قوله عليهم يتلو وهو والشعوب،
ككرسى الكتاب أهل من ليسوا ممن هؤالء غري أيًضا وكاتب هللاَ﴾، إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم
الذين قريًشا عينيه نصب جعل ثم امللوك، من وغريهم الحنفي وهوذة ساوي بن واملنذر
هللا فأظهره مكة يف فغزاهم الناس، سائر وبني بينه والحائلني الحرب مناصبيه كانوا
عند الدين وأن أمره عىل غالب هللا أن علموا وملا أصنامهم، وكرس طغيانهم فأذل عليهم
باإليمان كفرهم وبدلوا اإلسالم، يف الدخول عىل خاطر طيب عن يُقبلون أخذوا اإلسالم هللا
نبوته بصدق يوقنوا لم حيث الرحيم، الرحمن لدن من به جاء ملا بالتسليم وعنادهم
املشهور، املقدس واملكان املعمور البيت يف أمرهم عىل غلبهم أن بعد إالَّ رسالته وصحة
منهم والرش الفساد أهل بزوال الفتنة وزوال قريش من أسلم من إسالم العرب رأى فلما
إسماعيل ولد ورصيح الناس أئمة كانوا إذ قريًشا؛ بإسالمها تنتظر العرب وكانت —
بتعليم راغبني اإلسالم لديه مظهرين وجه كل من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وفودهم تفد أخذت —
عمري بن عمرو بن ليىل عبد األحالف من وفيهم ثقيف وفد عليه فقدم األنام، خري رشيعة
العاص أبي بن عثمان مالك بني ومن غيالن، بن ورشحبيل وهب بن عمرو بن والحكم
عرشة وهم الزاريني ووفد أسد ووفد بيل وفد وقدم خرشة، بن ونمري عوف بن وأوس
وفيهم الفزاري، حصن بن عيينه ومعهم وغريه زرارة بن حاجب مع تميم بني ووفد نفر،
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فزارة بني وفد وقدم اآليات، اْلُحُجَراِت﴾، َوَراءِ ِمن يُنَاُدونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: هللا أنزل
بكتبهم حمري ملوك رسول وقدم منقذ، بن ثعلبة بني ووفد حصن بن خارجة وفيهم
هللا رسول فسأل ثعلبة، بن ضمام وافدهم وكان بكر بن سعد ووفد باإلسالم، مقرين
أن به تكلم ما أول فكان إليه اجتمعوا قومه إىل رجع فلما وأسلم، اإلسالم رشائع عن ملسو هيلع هللا ىلص
ال إنهما ويحكم، فقال: والجنون، والجذام الربص اتق فقالوا: والعزى، الالت بئست قال:
كنتم مما استنقذكم وقد كتابًا، عليه وأنزل رسوًال بعث قد هللا وإن ينفعان، وال يرضان

مرشكة. امرأة وال مرشك رجل حارضه يف اليوم ذلك أمىس فما إسالمه وأظهر فيه
يف تعاىل هللا قال كما أفواًجا هللا دين يف يدخلون الفتح بعد الناس جعل وهكذا
* أَْفَواًجا ِهللا ِديِن ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَيَْت * َواْلَفتُْح ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا الكريم: القرآن
يدعو اليمن إىل عليٍّا أرسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن ثم تَوَّابًا﴾، َكاَن َُّه إِن ۚ َواْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح
واحد، يوم يف كلها همدان فأسلمت هللا رسول كتاب عليهم وقرأ ففعل، اإلسالم إىل أهله
اليمن أهل تتابع ثم ثالثًا، يقوله همدان، عىل السالم فقال: هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول إىل بذلك فكتب
ودخل تعاىل.6 هلل شكًرا فسجد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل بذلك وكتب اإلسالم، يف الدخول عىل
رجل بدعوة اإلسالم دخلها وهذه األفغان، وبالد الحبشة، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف اإلسالم
معه وفد وأنه األفغانيني،7 مؤرخو يرويه كما خالًدا يُسمى العرب يهود من أسلم ممن
ورافق قيًسا،8 يُسمى رئيس وعليهم األفغانيني أمراء من وفد الفتح عام ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل
بالد يف مزاًرا هذا قيس قرب يزل ولم حسنًا، بالءً وأبىل مكة فتح يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي الوفد ذلك

اآلن.9 إىل السبب لذلك ومعظًما األفغان
مرص ومقوقس الحبشة كنجايش وجهًرا ا رسٍّ الناس من كثري الرسالة عهد يف وأسلم
العقول وتلقي الدعوة بمجرد وذلك أيًضا، رواية يف كما الشام ملك وهرقل رواية، يف كما
اإلسالم عىل إكراه ثمت كان ولو إكراه، وال قتال بال الغراء اإلسالمية الرشيعة به جاءت ملا
ظهر وملا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ملدينة ملجاورتهم النضري بني من اليهود باإلكراه الناس أوىل لكان
إكراههم واستطاعة األحيان بعض يف قتله وتعمدهم الرشيعة صاحب إيذاء من منهم

األسري. البن والكامل النبوية السري راجع 6

األفغان. تاريخ يف البيان تتمة راجع 7

اإلسالم. بعد به تسمى ولعله عربي، االسم 8
أيضا. البيان تتمة راجع 9
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تكون وأن فقط، مواطنهم عن بإجالئهم أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن ذلك ومع اإلسالم، عىل وقتئذ
أعظم دليل وأي دين، أو عرض أو نفس يف لهم يتعرض أن دون للمسلمني فيئًا أموالهم
ال بالدعوة وامتد قام إنما اإلسالم وأن اإلسالمية، الرشيعة يف اإلكراه امتناع عىل هذا من

بالسيف.
واضح دليل اإلسالم ترك عىل يَُعذَّب أو ويُْقتَل يُْؤَخذ فيمن أفليس هذا، عن وفضًال
فقد إجبار، وال بإكراه ال واختيار خاطر طيب عن بالدعوة اإلسالم قبل إنما أنه عىل
التعذيب أو والقتل باألخذ ثم واإلهانة بالشتم الصحابة عىل تتطاول قريش كانت طاملا
عليه بنبيهم وحبٍّا باإلسالم تمسًكا إالَّ ذلك يزيدهم كان وما اإلسالم، عن إرجاعهم بغية
ألحد يخطر ولم مات من التعذيب يف ومات هاجر من منهم هاجر حتى والسالم، الصالة
زيد الهمام الصحابي حادثة بذلك يشهد األوثان، عبادة إىل والرجوع اإلسالم ترك منهم
«أنشدك ليقتلوه: به ذهبوا وقد سفيان أبو له قال حيث عنه، تعاىل ريضهللا الدثنة10 بن
جالس أني أحب ما «وهللا قال: عنقه؟» ترضب مكانك يف اآلن محمًدا أن أتحب زيد يا هللا
كحب أحًدا يحب أحًدا رأيت «ما سفيان: أبو فقال بشوكة.» يشاك محمًدا وأن أهيل يف

محمًدا!» محمٍد أصحاب
املسلمة غري لألمم تنكشف وأخذت املسلمني سلطان األرض يف تمكن ملا ثم هذا،
يف امتد أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد اإلسالم يلبث لم اإلسالمية الرشيعة عليه انطوت ما حقائق
العقول تلقي بمجرد إالَّ ليس وذلك النور، امتداد برسعته يشابه امتداًدا املعمور أطراف
الزاعمون، يزعمه كما والرتهيب اإلكراه بقوة ال بالقبول الغراء الرشيعة هذه به جاءت ملا
نيًفا أهله يبلغ ما املمالك من اقتفوا العباسيني عرص إىل اإلسالم صدر يف الخلفاء فإن
اإلسالم فاتحي من فاتًحا أن يُْعَلم ولم الكتاب، أهل من جلهم البرش من مليون ومائة
تلك بني انترش اإلسالم إن بل السيف، بقوة اإلسالم يف الدخول عىل منهم شعبًا أكره
العربية التواريخ تصفح ملن ذلك يتضح كما بالتدريج، متفاوتة أزمنة يف والشعوب األمم
يف اإلسالم دخلوا ومرص وسورية الوسطى آسيا سكان من املرشق فنصارى وغريها،
وقتئذ أريوس مذهب انتشار بسبب سنة، ثالثني عن تزيد ال مدة غضون يف اإلسالم صدر
يقول كان اإلسكندرية أسقف كان الذي املذكور أريوس ألن وذلك املرشق، نصارى بني

اإلسالم. ترك عىل ُعذِّبوا ممن الصحابي هذا مثل من كثريًا تجد فإنك واملواهب الحلبية السرية راجع 10
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اإلسالم جاء وملا وبنبوته، والسالم الصالة عليه عيىس املسيح عىل الصلب وقوع بعدم
بنفي مرصح القرآن أن األريويس باملذهب املتمذهبني عند وتحقق الرشق يف أهله وانترش
فضًال والسالم، الصالة عليه عيىس وبألوهية به يقول ملن مكفر بل املذكور، الصلب وقوع
عىل تعود التي العظيمة واملزايا العادلة األحكام من اإلسالمية الرشيعة يف أيًضا رأوه عما
نفس طيب عن اإلسالم يف الدخول عىل يقبلون أخذوا املحض بالخري اإلنساني املجتمع

اإلسالم. من املرشق نصارى أرباع وثالثة إالَّ قرن نصف يمض لم حتى واختيار،
وأسلم األمويني، وسليمان الوليد خالفة يف فارس بالد وعامة خراسان أهل وأسلم
الخليفة العزيز عبد بن عمر بدعوة الرتك بالد من واالها وما «داغستان» السند أهل
الرببر وأسلم عربية، بأسماء ملوكهم وتسمى الهجرة، من األوىل املائة رأس عىل األموي
بن إسماعيل والية عهد يف وذلك أيًضا، العزيز عبد بن عمر بسرية لسماعهم إفريقيا يف
امتدَّ ثم ومن وتونس، طرابلس أهايل فيهم بما أيًضا، األوىل املائة رأس عىل هللا عبيد
املغرب وسكان العرب قبائل من البالد هذه يف املسلمني معظم وكان األندلس، إىل اإلسالم
وانحاز تفرق من الفتح بعد منهم تفرق الذين األصليني السكان من قل ما إالَّ النازحني،

انحاز. من الربتغال إىل
األصليني شعوبها بني وفىش املفتتحة، املمالك يف اإلسالم انترش الوجه هذا وعىل
كان عما فضًال هذا قط، دخل إسالمهم يف اإلكراه أو للسيف يكون أن دون بالتدريج
من حتى أفواًجا، أفواًجا اإلسالمي الدين يف الناس دخول من اآلن إىل يزل ولم ذلك، بعد
عرش اثني يبلغون الذين سبرييا كأهل إسالمي فاتح قدم تطلها لم التي املمالك سكان
الدولة أكرهتهم الذين الوثنيني من قل ما إالَّ املسلم، غري فيهم يكن لم البرش من مليونًا
اإلسالمية الدولة انقراض منذ املسيحي بالدين التدين عىل املسلمني بعض مع الروسية
إالَّ سبريي مسلم اسم كتبهم يف يذكرون ال اإلفرنج جغرايف بعض أن والغريب هناك،
ولم تقريبًا، سنة سبعمائة منذ اإلسالم دولة فيها قامت مسلمة بالد أنها مع قل، ما
وكقبائل خان، كوجوم ملوكها آخر وكان سنة، مائتي نحو من انقرضت حتى تزل
الصني مسلمي مع يبلغون الذين الصني أطراف يف املنترشين والتتار والجفتاي القزعني
يزعمون اإلفرنج من الجغرافيني أن مع اإلسالم، أهل من كلهم البرش من مليونًا سبعني
سكان عن فضًال هذا فتأمل، مليونًا، عرش خمسة عن يزيد ال بالصني املسلمني عدد أن
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ثالثة أن والتدقيق البحث بعد تبني الذي السودانيني من إفريقيا وسكان املحيط11 جزائر
اآلن. إىل الغريبة برسعته بينهم يمتد يزل لم اإلسالم وأن املسلمني، من أرباعهم

اإلسالم فيهم نشأ الذين املتباعدة واملمالك املتباينة العنارص أرباب الشعوب فهؤالء
إسالمي، فاتح قدم بالدهم تطأ أن دون متفرقة أزمنة يف اإليمان كلمة بينهم وانترشت
وال إكراه دون واالختيار بالرضا أليس لإلسالم، قبولهم كيفية عن العقالء يقول ماذا
وخمسة ثالثمائة من نحًوا يبلغون اآلن األرضية بالكرة فاملسلمون وباإلجمال إجبار؟!
يأتينا أن التعصب أميال عليه غلبت مهما للمكابر يأتي ال البرش،12 من مليونًا وأربعني
اإلسالمية، الرشيعة به جاءت ملا عقولهم قبول بغري بينهم اإلسالم انتشار عىل بربهان
— بالسيف اإلسالم قيام فرض فعىل ذلك ومع واالختيار، بالرضا اإلسالم يف فدخولهم
املسيحي الدين َلَعاب وإال األديان، يعيب ال فذلك — عليك مر مما ثبت به يقم لم ما وهو
لسقط الحقيقي بجوهره يمس ذلك كان فلو السيف، بقوة إالَّ قائمة له تقم لم الذي
بسبب كذلك، ذلك يكون أن هللا ومعاذ األديان غالب واعتبار بل البرش، بني اعتباره
عىل باألديان اإلنسان تمسك وبدليل والثاني، األول الفصل يف مفصًال لك أوضحناه ما

اآلن. إىل االجتماعية النشأة منذ األزمنة اختالف

للتجارة، األقطار تلك جابوا الذين العرب بواسطة األول الصدر يف كان الصني إىل اإلسالم دخول 11

من خرجوا الذين الجماعة مع كان ذلك ولعل أيًضا، العرب بواسطة اإلسالم فدخلها املحيط جزائر وأما
الرشيف ذكره ما نحو عىل املحيط يف لالكتشاف وتوغلوا للهجرة، وأربعمائة وثالثني ثالث سنة يف لشبونة
أن يبعد ال لكن أمريكا جزائر إىل وصولهم تفيد كانت وإن وعبارته املشتاق، نزهة جغرافيته: يف اإلدرييس
بعد بالتفصيل خربهم تتمة يذكر لم اإلدرييس الرشيف ألن الرشقي؛ املحيط إىل هناك من انتقلوا يكونوا
املحيط جزائر إىل اإلسالم بدخول اإلفرنج من حتى املؤرخون جزم فقد حال كل ويف باملحيط، توغلهم

الهجرة. من األوىل القرون يف العرب بواسطة
املرحوم تأليف االعتبار، صفوة كتاب يف جاء كما مليونًا ستون الصني يف املسلمني عدد أن باعتبار هذا 12

كالم غضون يف الخطرية املؤيد جريدة قريب عهد من ذكرته وكما التونيس، بريم محمد السيد العالمة
وقتئذ املرصي للقطر سائًحا جاء الذي البالد تلك من املسلمني أعيان أحد عن نقًال الصني أحوال عن لها

الغراء. جريدته يف تباًعا بنرشها وأخذ الصني أحوال عن األخبار املؤيد صاحب عنه وتلقى

37



األديان انتشار كيفية بيان يف رسالة

األرض يف وانتشارها النرصانية قيام كيفية مطلب

اكتناف سبب الثالث الفصل يف لك قدمنا أنَّا فبيانه بالسيف، قام املسيحي الدين أن وأما
يالقيه كان ملا بالنظر األمر بدأ يف الدين هذا انتشار وبطؤ املسيحية للدعوة الضعف
ا رسٍّ العبادة لطقوس النصارى استعمال أوجب مما والتنكيل، االضطهاد من أشياعه
اإلمرباطور قام أن إىل ثالثًة، أجياًال كذلك األمر بهم زال وما فيه، ظهروا مكان أي يف
ثم املسيحية، الديانة واعتنق ٣٢٤ب.م سنة بامللك وانفرد األول قسطنطني الروماني
الرومانية املمالك يف األديان حرية به يطلق الذي ميالن بمنشور املعروف منشوره أصدر
اململكة يف املسيحية الديانة لنرش وتمهيًدا املسيحيني عن االضطهاد دفع إىل توصًال
السيف، وقوة امللك بسطوة املسيحيني حماية الوسيلة بهذه له تيرس حتى الرومانية،
أهله وابتنى الدين هذا به فتأيد للقسوس،13 وَوىلَّ املقدس بيت من اليهود طرد أن بعد
قسطنطني تملك مدة مباالة وال تهيب بال جهًرا للعبادة يجتمعون ثم من وأخذوا الكنائس
ثائرة فيثري للمسيحيني ينحاز من منهم الرومان إمرباطورة فكان بعده وأما املذكور،
أن إىل املسلمني، عىل فيثريها للوثنيني ينحاز من ومنهم الوثنيني، عىل والتنكيل االضطهاد
قسطنطني، حذو املسيحيني حمايته يف وحذا ٣٦٣ب.م سنة يوقيانوس اإلمرباطور قام
فدبت الرومانية، للسلطنة الخاضعة األوربية املمالك سكان عىل املسيحية الحرب وأعلن

كلمتهم. وعظمت شوكتهم فقويت املسيحيني جسم يف الحياة روح ثانيًة عهده يف
اإلمرباطور عهد يف إالَّ الرومانية اململكة يف وتنترش تعم لم النرصانية الديانة أن إالَّ
دين نرصة يف ونهج للمسيح الرابع القرن من الرابع الربع أواخر يف قام الذي ثيودوروس،
أوامره أصدر حيث األديان، تاريخ يف بمثله ُسمع وال أحد إليه يسبقه لم منهًجا النرصانية
وإيطاليا وبريطانيا «فرنسا» وغالبا إفريقيا ذاك إذ وهي — الرومانية املمالك جميع إىل
اآلسيوية والواليات ومرص وتركيا واألرخبيل األسود والبحر إيطاليا بني الواقعة والبالد
من وذبح به، التدين عىل املسيحي بالدين يتدين لم من كل بإجبار — الفرس حدود إىل
إىل الناس تساق كانت حتى املسيحية، غري والهياكل املعابد وتخريب ذلك، عن يمتنع
النصيب أصابها التي مرص جملتها ويف الرومانية، املمالك جميع يف الغنم سوق الذبح

كيفية عن تفصيل ففيه مدحت، أفندي أحمد الشهري العثماني الكاتب تأليف مدافعت، كتاب راجع 13

النرصانية. نرش يف قسطنطني سلوك
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هيكل الهياكل من وُهِدم احُرتق ما جملة يف فكان يومئذ،14 النكباء النكبة هذه من األوفر
حرقها نسب التي الشهرية،16 اإلسكندرية مكتبة وقتئذ معه احرتقت الذي اإلسكندرية،15
العاص بن عمرو الصيت الذائع الفاتح إىل املسيحيني مؤرخي من وغريه امللطي الفرج أبو
ذلك ومنذ تحقيق، وال روية غري عن العرب مؤرخي بعض ذلك عنه ونقل وبهتانًا، افرتاءً
ُمَؤيًَّدا ذلك بعد زال وما الرومانية، اململكة كل يف فانترش املسيحي، الدين قيام تم الحني
عديدة أجياًال استمرت التي السلطان بقوة معضًدا واالفرتاق، االنشقاق بسبب بالسيف
سنة ابتدأ الذي الحديثة الحرية عهد بعيد غري عهد إىل وهكذا الكهنوت، أرباب أيدي يف
َجردوا الذين امللوك تعداد أردنا ولو الشهرية، الفرنساوية الثورة ُعقيب مسيحية ١٧٨٩
أخرى عنها املنشقة واملذاهب تارًة النرصانية تأييد سبيل يف القوة سيف ذلك غضون يف

اآلن. بصدده نحن الذي الجوهري املوضوع عن الكالم بنا لخرج
بطء كيفية ذكرنا التي األوىل الثالثة قرونه يف املسيحي للدين ينبغي كان أنه مع
الرشائع إىل يومئذ الشعوب لحاجة بالنظر املعمور، أطراف يف يعم أن فيها انتشاره
لسفاسف اإلذعان صاحبه يأبى الذي املدني الرتقي مظهر يف الرومان وظهور اإللهية،
األرض يف منبثني كانوا النرصاني بالدين املبرشين وأن خصوًصا الوثنية، العبادات
الذي «الرسل» اختالف ولعل الجهاد، كل الغاية لهذه توصًال واملال بالنفس يجاهدون
العيسوية الرشيعة تغلب من املانع كان هو ذاك، إذ التأويل واختالف االنشقاق إىل أدى

أعلم. بذلك وهللا الوثنية، الفاسدة الرشائع عىل
بالتبشري قام بأنه قال ومن السيف، بقوة وامتد تأيد املسيحي الدين فإن وباإلجمال
أهلها يستمر رشيعًة إن يَُقال أن العبث من إذ موجب؛ لداٍع ال الحقيقة تمويه يريد فإنما
عىل ويتغلبون واحًدا ظهوًرا يظهرون ثم والتنكيل، االضطهاد طائلة تحت ثالثًة أجياًال
الدين قيام أن مع السلطان، وقوة املنعة بسيف االعتضاد دون املقاومني من املاليني مئات

كيفية إىل إشارة ففيه الهالل، جريدة صاحب زيدان أفندي جرجي تأليف الحديث مرص تاريخ راجع 14

ثيودوروس. اإلمرباطور عهد يف مرص إىل النرصانية دخول
اإلمرباطور انتصار كيفية عن أجملناه ما تفصيل ففيه سيديو، املسيو الشهري املؤلف تاريخ راجع 15

الحني. ذلك يف للنرصانية ثيودوروس
فيه اعرتف حيث أنصف فقد ،Sedillot سيديو املسيو الشهري للفيلسوف العرب تاريخ خالصة راجع 16

ثيودوروس. اإلمرباطور إىل املكتبة هذه حرق بنسبة
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بذكرها أفعمت التي الظاهرة املسلمة القضايا من آنًفا املذكورة الصفة عىل املسيحي
دون وحده التبشري كان لو إذ الوجوه؛ من بوجه إلنكارها سبيل فال اإلفرنج، تواريخ
األوىل أجيال األربعة يف البرش من مليون ثالثمائة بني النرصانية نرش الذي هو القوة
ومائتي ألًفا النسبة تلك عىل النصارى يكون أن فينبغي املسيحية، الدعوة تاريخ من
منذ تسهيًال وسائله زادت بل اآلن، إىل الدعوة منذ مستمرٍّا زال ما التبشري إذ مليون؛
واتساع العمومي االختالط وسائط كثرة بسبب يمكنه فاملبرش الحد، فائقة زيادًة قرنني
دول من القوة بروح معزًزا األرضية الكرة أطراف يجول أن الغربي االستعمار نطاق
احتلوه قطر أي يف املبرشين هؤالء لحماية البحار يف املاخرة باألساطيل ُمتَّبًعا املغرب،
لرأينا املسيحي الدين تعميم يف الوحيد العامل هو وحده التبشري كان فلو األقطار، من
بعض يف إالَّ القرنني هذين يف يفد لم ذلك أن والحال العقول، يُبهر ما اآلن نتائجه من
عىل التبشري بينهم قام الذين األقوام، برابرة بني املحيط وجزائر اإلفريقية املستعمرات
جرى كما الربيئة الدماء من كثري إهراق عليه ترتب مما والقسوة، االستبداد قوة دعائم
يف الجرائد ألسنة عىل ذكره ذاع مما ١٨٩٢ب.م سنة أي بعيد، غري عهد من أوغندا يف
الجسم يف الرشايني انتشار املرشق أنحاء يف منترشون فاملبرشون ذلك خال وما الخافقني،
هذا ومع بعده، نهاية ال بما الرتغيب رسائل من متشبثون واملال، بالقوة معززون وهم
إليه، يرمون مما غرض ألدنى يوصلهم لم جهادهم أو واجتهادهم عقيم كله فعملهم

َواِحَدًة﴾. ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو

األرض يف وانتشارها اليهودية قيام كيفية مطلب

عىل والعيسوية املحمدية الرشيعتني من كل قيام كيفية عىل الكالم أتممنا قد وحيث هذا،
صاحبها عىل املوسوية الرشيعة قيام عن قليًال فلنتكلم والتحية، الصالة أكمل صاحبيها
إن فنقول الرصاح، للحق وإظهاًرا الضمائر لشبهة ورفًعا للوعد إيفاءً والسالم الصالة
مستعبدين قومه كان حيث مرص، يف كان والسالم الصالة عليه الكليم موىس دعوة مبدأ
عائلة أبناء كونهم بسبب قومه من أحد وقتئذ دعوته يف يعارضه فلم املرصيني عند
تحداهم الذين وقومه فرعون ذلك يف عارضه وإنما املهني، األرس ذل تحت واقعني واحدة
املرصيني من قومه من العقالء أفكار يف دعوته تؤثر أن منه فرعون فخيش باملعجزات،
وقومه، السالم عليه موىس إىل األذى إيصال يحاول فجعل ملكه، عليه ويفسدون فيتبعونه
وكان املقدسة، األرض إىل مرص من بقومه بالخروج وتعاىل سبحانه هللا أمره فعندها
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البرش بني وانتشارها الرشائع قيام كيفية يف

حاجة وال محله يف مبسوط هو مما كان ما امليعاد أرض دخل أن إىل الخروج قصة من
عليه. للكالم

والشعوب يسكنونها، أرض هناك لهم تكن لم ملا إرسائيل بني أن القول وإجمال
مقاومة بدون العظيم الشعب هذا ملكهم يف يرشكوا أن يستحيل األرض تلك يف الساكنون
من وخروجهم االستعباد من خالصهم عقب كانوا إرسائيل بني وأن خصوًصا وقتال،
الجهاد لهم رشع لهذا املحاربة، األمم تتخطفهم أن معه يُْخَىش الذي الضنك حالة يف التيه
من الدين لجماعة حفًظا عليك مر كما شديد وجه عىل لكن السالم، عليه موىس رشيعة يف
السيف، بقوة املقدسة األرض إىل إرسائيل بنو يومئذ ودخل االفرتاق، من وأهله التشتت

طويل. جهاد بعد تملكوه ما فيها وتملكوا
بني رشيعته تنترش ولم قومه تتعد لم والسالم الصالة عليه موىس ودعوة هذا،
أنهم إالَّ األرض، يف بعد فيما وتفرقوا انترشوا الذين هم أنفسهم اليهود وإنما الشعوب،
الدين، إىل غريهم يدعون دعاة منهم ليقوم عنرصهم أبناء غري إىل مبالني غري كانوا
لهذا الناس، بني إذاعتها إىل منهم تعاليمها كتمان إىل أميل برشيعتهم تعززهم مع وكانوا
ونهوضهم إرسائيل بني بقيام قامت خاصًة رشيعًة املوسوية الرشيعة اعتبار صح السبب
والسالم، الصالة عليه موىس قصة سياق من ذلك يظهر كما املرصيني أرس من للخالص
مر وفيما الجليل، البحث هذا يف للتطويل حاجة فال التواريخ أو الدينية الكتب يف سواء

الحق. يف يماحكون ال الذين السليمة العقول ذوي تقنع كفاية جميعه
وشان. عمل كل يف البالغة الحكمة وله األديان مفرق وتعاىل سبحانه وهللا

هجرية ١٣١٣ سنة الحرام محرم ٢٥ يف الرسالة هذه انتهت

تنبيه

يف سواء نرشه وأراد لالعرتاض، محالٍّ هذه رسالتي يف ن» «ر. األديب ُمناظري حرضة رأى إذا
وإال مجهوًال، يكون ال أن امُلناظر رشط إذ الرصيح؛ اسمه ببيان فليتكرم غريها أو الهالل جريدة
الهالل جريدة يف دخلته وإن بعد، امُلناظرة باب يف معه للدخول أتصدَّ لم إذا معذوًرا أكون فإني
بذلك لإلخالل حاجة فال للعيان الصبح وضح وقد اآلن وأما يجهلها، حرضته أن إخال ما ألسباب
الحقائق، وراء يسعى كلينا أن دام ما التسرت إىل الحق يف امُلناظر يدعو داعي ال كما الرشط،

وحده. هلل والعصمة التنبيه عن يستغني ال فيها والباحث
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محمد الرشيف السيد الفاضل العالمة حرضة عليها اطلع الرسالة هذه إتماِم ِغبَّ
اآلتية: باألبيات بتقريظها هللا حفظه فتفضل حاًال، الشام بحماة املفتي الحريري أفندي

ِب��األَْع��يَ��اِن اآلثَ��اَر َش��ِه��ْدنَ��ا َق��ْد األَْع��يَ��اِن ُع��ْم��َدُة ال��َع��ْظ��ِم بَ��ِن��ي ِم��ْن
ال��زََّم��اِن ِف��ي ��ٍة ُح��جَّ َم��ْح��ُم��وٍد ِش��بْ��ِل َرِف��ي��ٍق ِل��َف��ْض��ِل َش��ذْرة َه��ِذِه
ال��بُ��ْرَه��اِن ثَ��اِب��ِت ال��َغ��يِّ َك��اِش��ِف َف��ْض��ٍل نُ��وُر ُس��ُط��وِرَه��ا ِم��ْن يَ��نْ��َج��ِل��ي
بَ��يَ��اِن ُك��لَّ َض��مَّ َق��ْد ِب��اْخ��ِت��َص��اٍر َع��َل��يْ��َه��ا ال��ُم��َراِد ِف��ي ال��َق��ْوَل أَْش��بَ��َع
اِإلنْ��َس��اِن��ي ال��َع��اَل��ِم ِف��ي ُش��ُروٍح َع��ْن َق��اَم��ْت ال��تَّ��َف��اِص��ي��ِل ُم��ْج��َم��ُل َوِب��َه��ا
اإلِي��َم��اِن َح��اَل��ُة ال��نَّ��ْش��ِر ِف��ي ِه��َي َط��يٍّ��ا ال��َم��َق��اِص��َد ِض��ْم��نَ��َه��ا َط��َوى َق��ْد
ال��َع��ْدنَ��اِن��ي ِش��ْرَع��ِة ُح��ْك��ِم ِب��اْع��ِت��َال َش��كٍّ ُدوَن ُه َح��دَّ ال��َخ��ْص��َم تُ��ْل��ِزُم
األَْزَم��اِن ِح��ْك��َم��ِة َش��ْرُح َم��تْ��نُ��َه��ا َش��اٍن ذَاُت ِرَس��اَل��ٌة ��ا َح��قٍّ َوِه��َي
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