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هذا الكتاب
جتري أحداث هذه الرواية بني مبرش مسيحي  -هو بطل
الرواية ،وهو الذي أسلم بعد ذلك ،وحكى قصته للمؤلف -
وجمموعة من املسترشقني املنصفني الكبار الذين هبرهتم القيم
العظيمة التي جاء هبا اإلسالم ،فشهدوا شهادات صادقة كانت
أحسن رد عىل شهادات املجحفني واملناوئني من املبرشين
واملسترشقني واملستغربني.
وتدور أحداث الرواية يف جامعة الرسبون وما حوهلا..
وفيها مقارنات كثرية بني كل ثمرة جاء هبا اإلسالم من خالل
مصادره املقدسة ،والثامر التي جاءت هبا سائر األديان
واملذاهب الساموية أو الوضعية.
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املقدمة
تنطلق هذه الرواية من مقولة للمسيح عليه السالم يف إنجيل متى ( )17-15:7يقول
فيها( :احرتزوا من األنبياء الكذبة ،يأتونكم بثياب احلمالن الوديعة ،ولكنهم من الداخل
ذئاب خاطفة ..من ثامرهم تعرفوهنم ،هل جتتنون من الشوك عنبا ،أو من احلسك تينا..
هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثامرا جيدة ،وأما الشجرة الردية فتصنع أثامرا ردية)
ولذلك هي ختاطب بالدرجة األوىل من جيمعون بني اإليامن هبذه املقولة ،وبني جحود
رسالة رسول اهلل  .. ذلك أنه يستحيل عىل رجل أمي يف بيئة بدوية بعيدة عن كل
منتجات احلضارة أن خيرج دينا ممتلئا بالقيم وبكل معاين اخلالص التي كانت تنتظرها
البرشية ،وال زالت تتعطش إليها.
وهي ختاطب كذلك كل صاحب عقل سليم ،ليجري مقارنة شاملة بني الثامر التي جاء
هبا رسول اهلل  والثامر التي تفتخر هبا سائر األديان ..ليخرج من تلك املقارنة  -عىل األقل
 بأن هذا الدين حيتاج إىل مزيد بحث وتأمل ،وأنه ال يصح أن يستعجل العاقل يف احلكمعليه ابتداء.
وبناء عىل هذا اهلدف كانت أحداث هذه الرواية  ..والتي جتري بني مبرش مسيحي  -هو
بطل الرواية ،وهو الذي أسلم بعد ذلك ،وحكى قصته للمؤلف – وجمموعة من
املسترشقني املنصفني الكبار الذين هبرهتم القيم العظيمة التي جاء هبا اإلسالم ،فشهدوا
شهادات صادقة كانت أحسن رد عىل شهادات املجحفني واملناوئني من املبرشين
واملسترشقني واملستغربني.
وتدور أحداث الرواية يف جامعة الرسبون وما حوهلا ..وفيها مقارنات كثرية بني كل
ثمرة جاء هبا اإلسالم من خالل مصادره املقدسة ،والثامر التي جاءت هبا سائر األديان
واملذاهب الساموية أو الوضعية.
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وهي تقر يف نفس الوقت بالتخلف الذي حصل للمسلمني ،واالنحرافات التي
شوهتهم ،وشوهت دينهم ..ولكنها يف نفس الوقت تقر بأن بذور اخلري ال تزال يف هذه األمة
ما دامت مصادرها املقدسة حمفوظة ..ولذلك يمكنها أن تسرتد حقيقتها ،وأن تعود ألداء
دورها الرسايل الذي كلفت به.
ومن أهداف الرواية أيضا إخراج القارئ من تلك التعميامت املجحفة التي ترمي مجيع
املسترشقني بالعاملة وعدم العلمية والنوايا اخلبيثة ..بل هي تصنفهم بحسب أعامهلم
وأفكارهم ..فمنهم املنصفون  ..كاألبطال العرشة هلذه الرواية ..ومنهم غريهم ،والذين مل
هنتم يف الرواية بذكر أسامئهم ..ألن هدفنا منها هو بيان الثامر العظيمة التي جاء هبا رسول
اهلل  .. والتي مل تر البرشية ثامرا مثلها يف تارخيها الطويل.
وقد قسمناها – كأخواهتا من الروايات – إىل عرشة فصول ..كل فصل منها يتناول ثمرة
من الثامر:
وهي تبدأ بثمرة اخلالص التي جاء هبا اإلسالم لينقذ البرشية من االهنيارات التي مرت
هبا ،وكادت تقيض عليها..
ثم بثمرة صمود هذا الدين ومصادره املقدسة رغم احلروب الكثرية التي شنت عليه.
ثم بثمرة القيم األخالقية التي جاء هبا ،ال كمعان نظرية فقط ،بل كترشيعات عملية ال
يزال صدى الكثري منها موجودا يف الواقع اإلسالمي رغم انحرافه.
ثم بثمرة إنسانية اإلسالم ،وحفاظه عىل حقيقة اإلنسان ،وحقوقه مقارنة بغريه من
األديان واملذاهب.
ثم بثمرة روحانيته وتطلعه إىل املعارف السامية املرتبطة بحقائق الوجود الكربى.
ثم بثمرة سالمه الشامل للكون واإلنسان واحلياة.
ثم بثمرة النظام العادل الذي دعا إليه..
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ثم بثمرة العلوم التي جاء هبا ،ودعا إليها ،ووضع املنهج املثايل للتوصل إليها.
ثم بثمرة الفنون واجلامليات التي شجع عليها.
ثم بثمرة احلضارة التي حتافظ عىل رفاه اإلنسان ،ويف نفس الوقت حتافظ عىل إنسانيته.
هذه هي الفصول العرشة التي تتشكل منها الرواية ،ويف كل فصل منها يلتقي بطل
الرواية مسترشقا من املسشرتقني ليربهني له عىل كل واحد منها.
وهي – كام حتاول أن تغرس األمل يف قلوب املؤمنني هبذا الدين – إال أهنا حتذرهم من
االغرتار بمجرد االنتساب إليه  ..فهذا الدين هو القيم التي جاء هبا  ..وال يمثله إال من
امتأل بتلك القيم ،وسار هبا يف الناس ..أما من شوهها ،فال يصدق عليه سوى قوله تعاىل:
ون إِ َال َأن ُف َس ُهم َو َما َيش ُع ُر َ
﴿ َو ُهم َين َهو َن عَن ُه َو َين َأو َن عَن ُه َوإِن ُُيلِ ُك َ
ون ﴾ [األنعام،]26 :
ِ
وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َخ َل َ ِ
ِ ِ
َاب َيأ ُخ ُذ َ
ون ع ََر َض َه َذا األَدنَى
ف من َبعدهم َخلف َو ِر ُثوا الكت َ
اق الكِت ِ
ون َس ُيغ َف ُر َلنَا َوإِن َيأ ِهتِم ع ََرض ِمث ُل ُه َيأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ُيؤ َخذ َع َلي ِهم ِمي َث ُ
َو َي ُقو ُل َ
َاب َأن َال
ي ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِ ِإ َال احل َق ودرسوا ما فِ ِ
ون َأ َف َال تَع ِق ُل َ
يه َوالدَ ُار اآل ِخ َر ُة َخري لِ َل ِذي َن َي َت ُق َ
ون﴾
َ
َ َ ََ ُ َ
[األعراف]169 :
وأحب أن أذكر يف األخري أن هذه الطبعة اجلديدة تتميز باختصارها مقارنة بالطبعة
السابقة ،فقد حذفت الكثري من التفاصيل التي قد جتهد القارئ العادي يف فهمها أو
االستفادة منها.
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البداية
ال أخفي عليكم أين كنت ـ قبل أن أسمع احلكاية التي سأحكيها لكم ـ أمحل مستنقعا
من العقد التي نرشهتا يف نفيس أوهام النقص التي كنت أمحلها ،والتي مل يستطع ذلك اإليامن
الوراثي أن ينزعها مني.
لقد كنت أنظر بأسف إىل األمة اإلسالمية التي متثل أعظم رسول يف الدنيا ،وأكمل
رسالة نزلت إىل األرض ،نظرة ممتلئة باالزدراء واالحتقار.
فهي أمة متخلفة يف مجيع امليادين ..بينام غريها يتقدم يف مجيع امليادين:
هي متخلفة يف السياسة ،حتاول أن تقلد حرية الغرب وديمقراطيته ،ولكنها ال
تستطيع أن تتخىل عن مواريث االستبداد التي متلكتها ،فلذلك تنشئ ديمقراطيات مشوهة
حتفظ هلا استبدادها وقمعها وتسلطها وقوانني الطوارئ التي ظلت تفرضها منذ ولد امللك
العضوض.
وهي متخلفة اقتصاديا ..بل ليس هناك يف العامل من هو متخلف مثلها يف هذا
امليدان ..لقد من اهلل عليها بثروات يسيل هلا لعاب العامل ،وبمواقع اسرتاتيجية حتسد عليها،
ولكنها تأبى إال أن تسلم مجيع ثرواهتا ـ مقابل متاع زهيد ـ ملن يكيلوهنا أصناف العذاب ،بل
هي تقيم املسابقات بينهم ،فمن كان أكثر عداوة هلا ،كان أكثر تنعام بخرياهتا.
وهي متخلفة اجتامعيا ،ال تزال تنخر فيها العنرصيات التي جاء اإلسالم ليقمعها،
ومعها األعراف البائدة التي وجدت من فتاوى الفقهاء من يربرها ،بل جيد هلا من األسانيد
الواهية ما حيوهلا أصال من األصول ،ورشيعة من الرشائع.
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وهي متخلفة فوق ذلك دينيا ..ال تزال الفرقة تشتت شملها ..وال يزال التعصب
للرجال يشغلها عن نبيها ..وال يزال االهتامم باجلزئيات واحلرفيات والطقوس يشغلها عن
كليات هذا الدين ومقاصده وحقائقه.
واخلطر األكرب من ذلك كله هو جهلها بتخلفها ،أو حبها لتخلفها:
فساستها يناوئون كل إبداع ،ويفرضون عليه من قوانني الطوارئ ،ما جيعل من
بالدنا مجيعا معتقال كبريا ،أو سجنا عريضا ،أو زنزانة ضخمة ال يتنعم بعذاهبا إال املبدعون
الصادقون.
والكثري من فقهائها أو املشهور منهم يقف مع ساستها ليربر ترصفاهتم ،فهم ظل اهلل
يف أرضه ،واهلل يؤيت ملكه من يشاء ،ومن مل يطع سلطان األرض مل ينل سلطان السامء.
أما عامتهم ،فهمهم أن متأل بطوهنم ،فهم ال ُيتمون بيشء كام ُيتمون بأصناف
الغذاء ،وكتب الطبخ ،وموائد الوالئم ..فإن انرصف اهتاممهم للدين مل جيدوا إال الرقاة،
ومفرسي األحالم ،واملتشبثني باخلرافة والشعوذة.
هذه هي النظرة التي كنت أنظر هبا إىل األمة ..وكنت أتأمل بسببها ،وأحيانا أصيح مع
ذلك الشاعر الذي كان يردد بأمل قائال( :هذه األمة ماتت والسالم)()1

كانت تراودين ذلك الصباح ـ كام كانت تراودين كل حني ـ هذه اخلواطر..
( )1من قصيدة للشاعر أمحد مطر بعنوان (عمالء) ،يقول فيها:
املاليني عىل اجلوع تنام ،وعىل اخلوف تنام ،وعىل الصمت تنام ،واملاليني التي ترصف من جيب النيام ،تتهاوى فوقهم سيل
بنادق ،ومشانق ،وقرارات اهتام ،كلام نادوا بتقطيع ذراعي كل سارق ،وبتوفري الطعام.
عرضنا ُيـتـك فوق الطرقات ،ومحاة العرض أوالد حرام ،هنضوا بعد السبات ،يـبـسطون البسط احلمراء من فيض دمانا،
حتت أقدام السالم.
أرضنا تصغر عاما بعد عام ،ومحاة األرض أبناء السامء ،عمالء ،ال هبم زلزلة األرض وال يف وجههم قطرة ماء ،كلام ضاقت
األرض ،أفادونا بتوسيع الكالم ،حول جدوى القرفصاء ،وأبادوا بعضنا من أجل ختفيف الزحام.
آه لو جيدي الكالم ..آه لو جيدي الكالم ..آه لو جيدي الكالم ..هذه األمة ماتت والسالم.
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وك يف ال تراودين ،وأنا أتغذى عليها يف اليوم عرش مرات ..ففي كل نرشة أخبار ال
أسمع إال أخبار قومي الذين ينترشون من املرشق إىل املغرب ..ويف كل نرشة أخبار ال يقتل
إال قومي ،وال يقهر إال قومي ،وال يموت من اجلوع إال قومي.
ولست الوحيد يف تلك اآلالم ..بل كل من أراه كان يتأمل أملي ..ومنهم من كان يود
أن ينسلخ من جلده ،ليتحول فرنسيا أو إنجليزيا أو أملانيا ..فإذا مل يطق ذلك حاول أن يلوي
لسانه لينطق بام حفظه من األفالم األجنبية ،ثم يلبس ما رآه من ألبستها ،ويسري يف الشوراع
كام يسريون ،ويصفر ويصفق كام يصفرون ،وكام يصفقون.
يف ذلك الصباح ..وبذلك العقل املتأمل ،وبتلك النفس اململوءة خجال ،سمعت طرق
الباب ..فرحت أهرع إليه ألفتحه ..وبمجرد فتحه دخل رجل غريب ممتلئ باألنوار ،قاصدا
البيت الذي تعود أن يزورين فيه الغرباء ،وكأن له به معرفة ،وكأنه معي عىل ميعاد.
دخل مرسعا ،وخلع حذاءه ،ثم استلقى عىل قفاه ،وراح يقول ::هيا أرسع بالفطور..
فاجلوع يعرص بطني  ..مل أصل إليك إال بمشقة وعرس.
تعجبت من هذا الغريب الذي مل يستأذن ..لكني رجوت أن يكون مثل من سبقه من
الغرباء الذين مألوا قلبي باألشعة اجلميلة من شمسه .
لذلك أرسعت إىل املطبخ أبحث له عن الطعام الذي طلبه ..لكني مل أجد إال حبات متر،
وكوب لبن ،وكرسة خبز ..فرحت أقدمها له ،وجبيني يتقطر حياء ،وأنا أقول له :اعذرين ..فهذا
ما تعودنا عىل أكله ،فأرجو أن تتحمل حياتنا البسيطة ،فنحن ال نزال نعيش احلياة البدائية.
اعتدل يف جلسته ،ثم ابتسم ،وقال :أليست هذه هي احلياة التي كان يعيشها رسول اهلل
؟ ..أمل يكن رسول اهلل  يأكل التمر ،ويرشب اللبن ،ويأكل مثل هذه الكرس التي تأكلوهنا؟
قلت :بىل ..ولكن احلياة تطورت اآلن ،ولألسف ،فقد ختلف قومي عنها ..ختلفوا بأميال
كثرية ،وسنوات طويلة ،وقد استبد هبم اليأس ،فتوقفوا عن السري ،واكتفوا بالتفرج عىل السائرين.
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قال :ومن هم السائرون الذين وقف قومك يتفرجون عليهم؟
قلت :أولئك الذين يسكنون وراء البحار ..أليسوا هم رواد احلضارة وأساتذهتا؟
أليسوا هم الذي اخرتعوا مجيع قيم احلياة اجلميلة ،وما حتتاجه احلياة اجلميلة؟
فهم الذين اخرتعوا التلفزيون واحلواسيب والشبكات العنكبوتية ..وهم الذين اخرتعوا
الطائرات والسيارات والقطارات ومجيع وسائل النقل ..وهم الذين صمموا األنبية الضخمة
وناطحات السحاب ..وهم الذين اكتشفوا أعامق البحار ،وقمم اجلبال ،بل راحوا إىل األفالك
من حوهلم يزوروهنا ويقيمون العالقات معها.
قال :تقصد قومي؟
قلت :أأنت منهم ..أجئتني من وراء البحار؟
قال :نعم ..وأنا أعرفهم جيدا ..وأعرف احلياة التي يعيشوهنا..
قلت :إن حياهتم املميزة جتعلنا نشعر بالعقد الكثرية.
قال :احلياة ليست ذلك فقط ..احلياة أعمق من ذلك بكثري ..ولو تأملت حياة كثري من
احليوانات لوجدت لدُيا من االخرتاعات ما يوازي بالنسبة هلا مجيع ما صنعه من ذكرت ،وراحوا
يفخرون عىل العامل بصنعه.
قلت :وحق هلم أن يفخروا.
قال :بم يفخر املساكني؟
قلت :بام نراه من اخرتاعات واكتشافات..
تنفس الصعداء ،ثم قال :نعم هم الذين اخرتعوا التلفزيون ..لكنهم مل جيدوا ما يمألونه
به ،فراحوا ـ بعقوهلم اململوءة بالشهوات ـ جيعلونه ماخورا من مواخري الرذيلة ،وحانة من حانات
الفساد.
وهم الذين أنشأوا الشبكات العنكبوتية التي حتول العامل قرية صغرية تربط بني أطراف
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األرض ..ولكن املساكني مل جيدوا إال أن يعمقوا هبذه الشبكات ما سبق للتلفزيون والفيديو البدء
به.
وهم الذين اخرتعوا مجيع وسائل النقل ..ولكنهم مألوا األرض بسببها تلوثا ،ومألوا
الطرقات جثثا.
وهم الذين اخرتعوا األشياء الكثرية ..ولكنهم مل يأخذوا من األشياء إال ذلك اجلانب
املظلم منها..
رشد ذهنه قليال ،كأنه ينظر إىل يشء جمهول ال أراه ،ثم قال :ومل ال تذكر ما فعله قومي
بالعباد والبالد من أنواع الفساد؟
هل يستطيع أحد يف الدنيا أن يعد من قتله قومي يف قرن واحد؟
وهل يستطيع أحد يف الدنيا أن يعرف مقدار الدمار الذي ختتزنه أنواع األسلحة املخبأة يف
رساديب األرض ،وأعامق املحيطات؟
وهل يستطيع أحد يف الدنيا أن يسأل ذرات اجلو ،وقطرات املياه ،وحبيبات الرتبة ،وأنواع
احليوانات عن اجلرائم التي ارتكبها قومي يف حقها ،والتي مل يسمع هبا أحد ،ومل يرها أحد؟
نعم ..ربام يكون قومي هم الذي أنشأوا هذه األشياء الكثرية التي تراها مجيلة ..ولكنهم
هم ..هم أنفسهم ..الذين أنشأوا بسببها من الدمار أضعاف ما يوازي منافعها.
قلت :أنت تريد أن جترد قومك من كل مكرمة.
قاطعني بحزن قائال :ألنه ليس لدُيم أي مكرمة ..لقد بحثت يف بطون التواريخ ،فلم أجد
يف توارخيهم غري سفك الدماء ،واللعب باألعراض ،والتجارة باإلنسان.
قلت :فقومي مثل قومك إذن ..وأنت ختتزن من عقد النقص ما أختزنه!؟
قال :وضعكم خمتلف متاما ..لقد أتيح لكم أن تعيشوا حتت ظالل شجرة النبوة ،وقد
أمدتكم تلك الشجرة املباركة بثامرها اليانعة ،فلذلك مل جتوعوا جوعنا ،ومل تظمأوا ظمأنا ،ومل
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حترقكم أشعة الشمس التي أحرقتنا ،ومل تلهب شهواتكم شياطني الشهوات التي ابتلعتنا.
قلت :ولكننا متخلفون.
قال :ولوال تلك الشجرة لكنتم معدومون..
ثم استأنف قائال :نعم أنتم متخلفون ..ولكن ليس عن قومي ،وإنام عن نبيكم ،وعن
الصاحلني الذين تربوا عىل يديه ،ورشبوا من منبعه..
أما قومي ،فال حرج عليكم أن تتخلفوا عنهم ،ألنكم إن حلقتموهم مل جتدوا إال الرساب
الذي حيسبه الظمآن ماء ،فإذا جاءه مل جيده شيئا.
هكذا قومي ..يلهثون وراء الرساب ..ويظلون يلهثون ،ثم ال جيدون املاء العذب الذي
يسقيهم ،ويبل السغب الذي حيرق أجوافهم ..ألن املاء لديكم أنتم ..أنتم وحدكم يف هذه األرض
الذين متلكون املاء العذب الذي يروي كل عطش.
قلت :ولكننا عطشى مثلكم ..ونحن الذين ننحني أمام قومك ليسقونا.
قال :تلك غفلة دبت إليكم ..وهي من اجلرائم التي ارتكبها قومي نحوكم.
قلت :وما عالقة قومك بذلك؟ ..أراك تنسب إليهم كل فساد.
قال :منذ اليوم األول الذي نبتت فيه شجرة النبوة ،وقومي حياولون استئصاهلا ،فلام مل
يطيقوا حاولوا شنق الثامر التي تنتجها.
قلت :لست أفهم رس شجرة النبوة التي تتحدث عنها ،وعالقة قومي وقومك هبا.
قال :كنت مثلك أجهل هذه الشجرة ..وال أعرف قيمتها إىل أن هداين اهلل إليها ،فعرفتها،
وعرفت املعاول التي توجهت لتقطعها ،والنريان التي توجهت لتحرقها.
قلت :فهل ستحدثني حديثها؟
قال :أجل ..فلم أعاين املشقات يف رحلتي إليك إال ألحدثك حديثها ..فهات قلمك
ودواتك وقراطيسك ألحكيها لك.
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***
بعد أن أكمل الغريب فطوره ،ومحد اهلل ،وصىل عىل نبيه  مستغرقا يف كل ذلك ،ممتلئا
خشوعا ،رمى ببرصه إىل األفق البعيد ،ثم قال:
يف ذلك اليوم من أيام الشتاء الباردة رست إىل مدينة متتلئ باحلضارة والثقافة والعلوم،
ألذهب إىل جامعة من جامعاهتا التي اشتهرت بتخريج املسترشقني.
قلت :ال شك أنك تقصد باريس ،وتقصد جامعة الرسبون.
قال :أجل ..لقد كنت حينها ممتلئا إعجابا بام أنشأه قومي من حضارة ،كانت روحي
تسجد أمام كل عامرة ،وتتمسح بكل جرس ،وتصافح كل متثال ،وتقبل كل لوحة.
لقد كنت أنظر إىل األشياء الكثرية التي أمامي ،فال أرى فيها غري اجلامل ..اجلامل الذي
يصيح بكل ألوان العذوبة.
لست أدري كيف خطر عىل بايل أن أذهب إىل برج إيفل ،ويف احلديقة التي حتيط به جلست
عىل كريس أتأمل ذلك اجلامل الذي ينطق به هذا الربج.
خطر عىل بايل حينها صاحبك معلم السالم ..وتساءلت بيني وبني نفيس :هل رأى هذا
الربج؟ ..وهل رأى قبله ثامر احلضارة التي تنعمنا ـ معرش أهل الغرب ـ هبا؟
ما استتم هذا اخلاطر يف ذهني حتى التفت إىل جانبي ،فإذا به جيلس بجانبي حيدق إليه كام
أحدق ،ولكني مل أر يف وجهه من االنبهار ما رأيت يف وجهي.
صافحته بحرارة قائال :ها نحن نلتقي أخريا يف باريس ..كيف خطر عىل بالك أن تأيت إىل
هذا املوضع؟
قال :لقد أردت أن أرى بعض ثامر الشجرة التي أسست هذه احلضارة؟
قلت :إهنا ثامر يانعة ممتلئة طيبة ..أم أنك ختالفني يف ذلك؟
قال :ال أخالفك ..وال أوافقك ..أحيانا قد تكون الثامر يانعة ،طيبة املذاق ،حلوة الرائحة،
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مجيلة املنظر ،ولكنها ختتزن السم الزعاف.
قلت :ما الذي تقوله؟
قال :ألست ترى القتلة املجرمني إذا دسوا سام دسوه يف أطيب األطعمة وألذها؟
قلت :أجل ..حتى تغري اآلكلني بأكلها.
قال :فإذا أكلوها سقتهم املوت؟
قلت :ذلك عندما يكون الطعام سام.
قال :كل طعام قد يكون سام ،وقد خيتزن سام.
قلت :ال يزال الشك الذي اعرتاك يف الكتاب املقدس يعرتيك يف الطعام أيضا.
قال :لقد ذكرت لك أين ال أتيقن حتى أشك ،وال أطمئن حتى أضطرب.
قلت :لقد سمعت بأسوار الكلامت املقدسة التي تضع يف القلب اليقني بمصدرها
اإلهلي ..فهل هناك أسوار للثامر الطيبة تفرق بينها وبني الثامر اخلبيثة.
قال :أجل ..وسأرضب لك مثاال يوضح لك هذه األسوار ،ويقرهبا لعقلك:
أرأيت لو أن بك مرضا يمنع جسدك من ثامر معينة ،فراح بعض الناس يغريك بكل
صنوف اإلغراء لتأكلها ،ويتفنن يف تزيينها لك بكل ما أتيح له من قدرات التزيني ..هل ترى هذا
ناصحا لك؟
قلت :هذا ال يريد إال قتيل ..ولكنه مل يرد أن يلطخ يداه بقتيل ،فراح يقتلني بيدي ،وببطني،
ويستعمل ما ملئت به نفيس من شهوات ليسقيها السم الزعاف ..إن هذا جمرم ال ناصح.
قال :ولكن الناس عندما يرونه ال يرونه إال ناصحا متملقا يف نصحه.
قلت :هم ال يرون ما أرى ..وال يعيشون ما أعيش.
قال :فهذا هو احلصن األول للثامر الطيبة.
قلت :مل أفهم..
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قال :الثامر الطيبة ثامر تناسب اإلنسان ،وكأهنا صنعت خصيصا من أجل اإلنسان ،وأول
ما تبحث عنه هذه الثامر هو مصلحة اإلنسان.
قلت :فام احلصن الثاين؟
قال :أرأيت لو جلست يف قاعة امتحان يرتبط هبا مصريك ..مصريك العلمي ،ومصريك
الوظيفي ..فجاء بعض الناس ،وشغلك بثامر كثرية هبيجة املنظر حلوة املذاق ،تصيح بكل لسان،
وتدعوك بكل أسلوب ،فانشغلت هبا عن امتحانك ..أترى من قدمها لك ناصحا؟
قلت :كال ..فهذا ال خيتلف عن ذاك ..كالمها ال يريد إال هالكي.
قال :ولكنك لن متوت بأكل هذه الثمرة األخرية.
قلت :ولكني سأحيا حياة أشبه باملوت.
قال :فهذا هو احلصن الثاين.
قلت :مل أفهم ما ترمي إليه.
قال :كل ثمرة تبعدك عن الوظائف التي أنيطت هبا حياتك ،أو الرسائل التي كلفت
بتبليغها ثمرة سامة ،وإن بدت لك حلوة ،هي كالشيطان الذي يتزين بكل صنوف الزينة ليجذبك
إليه.
قلت :فهل هناك حصون أخرى؟
قال :ال ..هناك حصنان فقط ..هبام تعرف طيبة الثامر من خبثها.
قلت :فهل طبقت هذا عىل ما أنتجته حضارتنا؟
قال :أجل ..ولكني لألسف ..مل أجد بعد جهد مضن إال الثامر اخلبيثة ،وقلام أظفر بثمرة
طيبة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :انظر إىل كل من حولك بعني احلقائق ال بعني الشهوات ،وسرتى ما مل تكن ترى،
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وتسمع ما مل تكن تسمع.
التفت ألرى ما مل أكن أرى ،وأسمع ما مل أكن أسمع ..فإذا به يبتعد عني من غري أن أشعر.
أرسعت إليه ،وقلت :إىل أين تذهب ،وتدعني!؟
قال :أنا أبحث عن الثامر الطيبة ألكتشف من خالهلا الشجرة الطيبة.
قلت :فإذا عرفت الشجرة الطيبة ،فام يغنيك معرفتك هلا؟
قال :أبحث عمن زرعها.
قلت :فإذا عرفته؟
قال :إذا عرفته جعلته إمامي الذي به أأتم ،وقدويت التي هبا أقتدي ،ومل أتناول ثمرا إال من
يديه.
***
بعد أن تركني وسار ،حاولت أن أقرتب أكثر من تلك اجلموع ألرى ما مل أكن أرى،
وأسمع ما مل أكن أسمع ،فرأيت ،وسمعت ما مأل نفيس بالغثاء..
لقد ختيلت نفيس يف حضرية حيوانات ال هم هلا إال العلف الذي تعلفه ،واحلياة البهيمية
التي ال تعيش إال من أجلها..
***
عند باب جامعة الرسبون ،رأيت رجال الح يل من مظهره أنه رجل دين ،بل يظهر من
مظهره أن له مكانة يف الكنيسة ،ولكني تعجبت منه إذ رأيته يرمي صليبه الذي كان يطوق رقبته،
ويرمتي عىل األرض ساجدا ،يبلل األرض بدموعه.
اقرتبت منه ألسمع ما يقول ،واقرتب مجع من الناس نحوه كام اقرتبت.
كانت الدموع حتول دون فهم اجلمع ملا يقول ،فلذا تصوروه جمنونا ،فانرصفوا عنه ،أما أنا،
فقد وعيت كل كلمة نطق هبا.
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لقد كان يردد ما قاله املسيح يف إنجيل متى (( :)17-15:7احرتزوا من األنبياء الكذبة
يأتونكم بثياب احلمالن الوديعة ،ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة ..من ثامرهم تعرفوهنم ،هل
جتتنون من الشوك عنبا ،أو من احلسك تينا ..هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثامرا جيدة ،وأما
الشجرة الردية فتصنع أثامرا ردية)
عندما قام من سجوده ،اقرتبت منه ،وحييته ،وقلت :لقد رأيتك تفعل عجبا حريين ..أنت
تسجد سجود املسلمني ،ثم تقرأ يف سجودك إنجيلنا نحن املسيحيني ،فهل أنت مسلم أم
مسيحي؟
قال :أنا مسلم مسيحي ..أو مسيحي مسلم..
قلت :ال يمكن أن ختلط بني األديان ،فاملسلمون ال يقبلون مسيحيا يظل عىل مسيحيته،
واملسيحيون ال يقبلون مسلام يظل عىل إسالمه.
قال :لقد كنت مسيحيا خالصا ،بل مسيحيا متعصبا ..ولكني اآلن حتولت إىل املسيحية
احلقيقية التي جاء املسيح يبرش هبا.
قلت :فام هي هذه املسيحية؟ ..وكيف وصلت إليها؟
قال :لقد ظللت سنة يف هذه اجلامعة ..أستمع من علامئها :الصديق منهم والعدو..
ورحت أقارن كل ما أسمعه عن اإلسالم بام يف سائر األديان واملذاهب واألفكار ..وقد كانت
خالصتي تفكريي ما رأيته اآلن..
ثم التفت إيل ،وقال :لقد كنت سائرا اآلن أللقي موعظة يف حفل من الناس دعوين ألذكر
هلم ثمرات املسيحية يف الدين واحلياة ..وكنت أمحل الكتاب املقدس ..وأقلب طريف يف ذلك
السور املنيع الذي وصفه املسيح للنبوة الصادقة.
قلت :تقصد سور الثمرات.
قال :أجل ..من أراد أن يعرف النبي الصادق من الكاذب ،فلينظر إىل تعاليمه ،وإىل ثامر
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تعاليمه؟
قلت :فهل وجدت يف ثامر حممد ما دلك عىل صدق نبوته؟
قال :أجل..
قلت :فام وجدت؟
قال :ال يمكنني أن أعرب لك عن كل ما وجدت ..لقد طبقت قول املسيح( :ال تقدر شجرة
جيدة أن تصنع أثامرا ردية ،وال شجرة ردية أن تصنع أثامرا جيدة ،كل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا
تقطع وتلقى يف النار ،فإذن من ثامرهم تعرفوهنم) (متى )20-18:7 :عىل مجيع ما أعرفه من
املذاهب واألديان ،فلم أجد شجرة طيبة إال شجرة حممد..
فام عرفت ذلك حتى سجدت ..ورحت أترنم بالنص املقدس الذي سمعته من املسيح..
والذي جعله اهلل سبب هدايتي.
قال ذلك ،ثم استمر سائرا من غري أن يسألني عني ،قلت له :إىل أين؟
قال :لقد تأخرت ..واجلامعة تنتظرين.
قلت :لكنك قد غريت رأيك.
قال :بل صححت رأيي ..إن أعظم ثمرة للمسيح هي داللتنا عىل حممد ..ولذلك ..فإن
كل ثمرات حممد ثمرات للمسيح.
هؤالء كلهم أنبياء ..وال أحد منهم ينازع اآلخر ،أو يصارعه ..الرصاع ال جتده إال عندنا..
قال ذلك ثم انرصف ..والبسمة متأل حمياه.
***
بعد هذه املواقف التي كانت توجهني وجهة واحدة ..وكأهنا حتثني عىل االستعداد العقيل
والنفيس لتلقي هذا النوع من األشعة ..ذهبت إىل جامعة الرسبون ،وهناك طلبت مقابلة مدير
اجلامعة ،الذي رحب يب غاية الرتحيب ..ثم دار بيننا هذا احلوار الذي حاول من خالله أن يبني
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يل الوظيفة التي تنتظرين يف هذه اجلامعة.
قال :لقد تعودت أن أستقبل كل من ترسله الكنيسة بنفيس..
قلت :مل تكلف نفسك هذا مع كثرة أشغالك؟
قال :باإلضافة إىل احرتامي العظيم للكنيسة ورجال الكنيسة ،هناك سببان يدعواين هلذا
االهتامم:
أما أوهلام ،فألن ما أقوله لرجال الدين الذين يرشفون مكتبي هذا يكاد يكون رسا ال ينبغي
أن يسمع به أحد.
وأما الثاين ،فألين ال أجد فيمن أراهم معي من حيملون العزيمة التي أمحلها ،والتي جتعلهم
يبلغون الرسالة كام ينبغي.
قلت :فكيل آذان صاغية ،فحدثني عن الرسالة التي تريد أن تبلغني إياها.
قال :قبل أن أحدثك عن تلك الرسالة ..والتي جعلتنا نطلبك ،أو نطلب باألحرى من له
من القدرات العلمية واللغوية ما لك ..أريد أن أحدثك عن عالقة هذه اجلامعة بالدين ..أو
باألحرى عالقة التبشري باالسترشاق.
هذه اجلامعة ـ كام تعلم ـ جامعة هتتم بالدراسات الرشقية ،أو باخلصوص الدراسات
املهتمة باإلسالم ..وهي حتمل يف الظاهر لواء العلمية واملوضوعية ،ولكنها يف نفس الوقت حتمل
نفس اللواء الذي حيمله املبرشون..
التفت إيل مبتسام ،وقال :أنتم تبرشون باملسيح ،ونحن نقرب املسلمني لكم لتبرشوهم
باملسيح ..فنحن نقوم بعمل متكامل.
قام من جملسه ،وقال :ربام مل تفهمني جيدا ،وربام فهمتني فهام خاطئا ،ولذلك سأوضح
لك أكثر.
يف البداية ..مل يكن هناك استرشاق..
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ابتسمت ،وقلت :يف البداية مل يكن أي يشء ..ليس االسترشاق وحده.
نظر إيل ،وقال :مل تفهمني ..مل أقصد ما فهمته ..حاول أن تركز معي.
ركزت معه كام طلب مني.
كان حياول أن يقول أشياء كثرية ،وكنت أشعر أنه كان يستحي من ذكرها ،ولكنه كان
مضطرا لقوهلا ،فلذلك كان يبدوا مضطربا ينحرف ذات اليمني وذات الشامل ليعرب عام يريد أن
يوصله يل ،وهو مع كل ذلك ينظر إىل وجهي بدقة ليحدد مدى استيعايب ملا يقوله.
قال :أقصد أن االسترشاق مل يبدأ من هذه اجلامعة ..وال من أي جامعة من جامعات
الدنيا.
قلت :فمن أين بدأ؟
قال :من الكنيسة ..لقد كانت البداية الرسمية لالسترشاق من الكنيسة.
نظرت إليه متعجبا ،فقال :ال تتعجب ..لقد بدأ االسترشاق من جممع فينا الكنيس سنة
 1312من ميالد املسيح ،فقد أوىص هذا املجمع بإنشاء عدة كرايس للغات ،ومنها اللغة العربية،
وال سيام الترشيع احلادي عرش الذي قىض فيه البابا (إكليمنس اخلامس) بتأسيس كرايس لتدريس
العربية واليونانية والعربية والرسيانية واآلرامية يف اجلامعات الرئيسية(.)1
وكانت هذه التوصية قائمة عىل دعوة (ريموند لول)( )2إلنشاء كرايس للغة العربية يف

( )1إدوارد سعيد ،االسترشاق :املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،ترمجة :كامل أبو ديب ،قم :دار الكتاب اإلسالمي 1984 ،م -
ص .328
( )2ريموند لول(  1316 - 1235م ) ،إسباين ،كان دومينيكيا ثم حتول إىل الفرنسيسكانية ،وهو من جزيزة ميورقة ،تبنى
فكرة السيطرة عىل الرشق بالتبشري ال باحلروب ،ووضع خطة لذلك ،وسعى إىل إنشاء مدرسة مريامار للمنرصين ،ثم تواصلت
حماوالته إلنشاء مدارس تنصريية أخرى ،ومارس التبشري يف شامل إفريقية ،وهبا تويف ،وكان وراء قرار جممع فينا الكنيس املشهور
سنة  1312 - 1311م ،الذي قىض بإنشاء كرايس للغات ،ومنها اللغة العربية ،من آثاره :رواية تنصريية ،وكتاب املنطق يف
احلوار مع الكفرة (انظر :عبد اجلليل شلبي :اإلرساليات التبشريية :ص )156 - 151
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أماكن خمتلفة ،لقد كان هدفه واضحا من تلك الدعوة..
لقد كان اهلدف تبشرييا حمضا ،ومل يكن له عالقة بالدراسات العلمية املجردة.
نظر إيل لريى تأثري ما يقوله عىل وجهي ،فلام رآين منصتا مستغرقا يف اإلنصات أتاح له
ذلك حرية الكالم ،فقال :منذ ذلك احلني نال االسترشاق رعاية الكنيسة ومباركتها ..وخاصة
عندما فشلت احلروب العسكرية من خالل انحسار املد الصليبي بعد جهود قرنني من الزمان.
وهلذا اجتهت الكنيسة الغربية إىل التبشري من خالل الفكر والثقافة والعلم ..فكان التوجه
إىل احلرب الفكرية ،لتحقق ما فشل فيه سالح الغزو احلريب.
لقد كان اهلدف من هذه الدعوة هو أن تؤيت حماوالت التبشري ثامرها بنجاح من خالل
تعلم لغات املسلمني ،وقد عرب عن هذه الثامر يف دعوة (لول) بارتداد العرب إىل املسيحية من
اإلسالم ،كام كان (غريغوري العارش) يأمل يف ارتداد املغول إىل املسيحية ،وقبله كان (اإلخوة
الفرنسيسكان) قد توغلوا يف أعامق آسيا يدفعهم محاسهم التبشريي ،ومع أن آماهلم مل تتحقق يف
وقتها إال أن الروح التبشريية قد تنامت منذئذ.
وهذا يعني بتعبري أوضح (إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم ،واجتذاهبم إىل الدين
املسيحي)()1

سكت قليال ،ثم استأنف قائال :لقد انتظم االسترشاق يف الفاتيكان ،وانترش واستمر عىل
أيدي البابوات واألساقفة والرهبان ،فكان رجال الدين ،وجممعهم الفاتيكان يومئذ ،يؤلفون
الطبقة املتعلمة يف أوربا ،وال سبيل إىل إرساء هنضتها إال عىل أساس من الرتاث اإلنساين الذي
متثلته الثقافة العربية ،فتعلموا العربية ،ثم اليونانية ،ثم اللغات الرشقية للنفوذ منها إليه.
نظر إيل ومتعن يف تأثري كلامته عيل ،ثم قال :مما يدلك عىل الصلة العظيمة بني االسترشاق
( )1حممود محدي زقزوق ،االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري،ط  ،2القاهرة :دار املنار 1409 ،هـ 1989 -
م  -ص .35
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والتبشري أنه كان هناك فئة مهمة من املسترشقني مل تتورع عن قبول اللقب الديني ،أو الرتبة
الدينية ..فمنهم (األب) ..ومنهم (األسقف) ..ومنهم (البطريرك) ..ومنهم (املطران)
سأرضب لك بعض النامذج عن هؤالء:
الشك أنك تعرف األب آسني بالثيوس ( 1944 - 1871م) اإلسباين ،ذلك الرجل
الذي اشتهر بدراسة حركة التفاعل الثقايف بني اإلسالم واملسيحية ،والذي كتب عن (مذهب ابن
رشد ،والهوت توما اإلكويني) ،وعني بـ (حميي الدين بن عريب) ،وأجرى (مقارنة بني ابن عباد
الرندي ويوحنا الصليبي) ،وصنف يف (الغزايل واملسيحية) ،وكتب يف (اآلثار اإلنجيلية يف األدب
الديني اإلسالمي)()1

لقد حاول كل جهده أن يلبس اإلسالم ثوب املسيحية ،وقد نجح يف ذلك ،وال تزال آثاره
تتداول ..أتدري من كان؟ ..لقد كان أبا مسيحيا ..كان رجل دين قبل أن يكون رجل استرشاق.
ومثله األب أبوجي( 1895 - 1819م) الفرنيس ،لقد كان من الرهبان اليسوعيني(،)2
وقد صنف كتبا دينية ومدرسية ،لقد مجع هذا الرجل الفاضل بني الوظيفتني :وظيفته الدينية
ووظيفته العلمية ،بل استخدم الوظيفة العلمية يف خدمة وظيفته الدينية.
ومثلهام نعمة اهلل أبو كرم ( 1931 - 1851م) ،لقد كان من مسترشقي املدرسة املارونية
بلبنان ،نصب مطرانا ،وكان قد خترج من جامعة القديس يوسف ببريوت ،وعاون يف حترير جملة
البشري ،ثم عني رئيسا للمدرسة املارونية يف رومة ،ومستشارا يف املجمع الرشقي ،ومن آثاره:
قسطاس األحكام يف القانون مع مقارنته بام يقابله يف الرشع اإلسالمي.
ومثلهم األب يوسف األشقر (ق  18م) ،لقد كان من مسترشقي املدرسة املارونية بلبنان،
( )1عبد الرمحن بدوي ،موسوعة املسترشقني.121 :
( )2اليسوعيون أو اجلزويت من اجلامعات التبشريية النشطة ،ومؤسسها هو القديس إجناتياس لويوال (1559 - 1491
م ) ،وكان جنديا إسبانيا ،وهي ال تتبع مذهبا معينا ،لكنها تعد من املبرشين ،انظر :طالل عرتييس :البعثات اليسوعية مهمة
إعداد النخ بة السياسية يف لبنان ،دراسة تارخيية وثائقية ،بريوت :الوكالة العاملية للتوزيع 1987 ،م ،ص .34 - 28
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ترجم إىل الفرنسية من العربية والرسيانية كتبا كثرية أشهرها سلسلة تواريخ بطاركة املوارنة
األنطاكيني ،وقد اعتمد عليه (يل كيني) يف كتابه الرشق املسيحي.
كان هناك غريهم ممن ال حيمل هذه األلقاب ..ولكنه مع ذلك مل يتتلمذ إال يف املدارس
الالهوتية املسيحية أو اليهودية:
منهم أرنست رينان ( 1823ـ  ،)1892الذي تلقى تعليمه يف املدارس الالهوتية ،وتعلم
العربية يف مدرسة اللغات الرشقية بباريس ،وزار املرشق وعاش بلبنان فرتة من الزمن ،واهتم
بالعقيدة اإلسالمية.
الشك أنك تعرف موقفه املشهور من العقل السامي ،وأنه ال يصلح لدراسة العلم(.)1
ومنهم جورج سيل ( )1736-1697الذي ولد يف لندن ،والتحق بالتعليم الالهويت..
لقد كان من أبرز أعامله ترمجته ملعاين القرآن التي قدم هلا بمقدمة احتوت عىل كثري من الشبهات
اجلادة(.)2
ومبرشا وموظفا إداريا ..وهو
ومنهم وليام ميور ( ..)1819 -1905لقد كان مسترشقا ر
إنجليزي ،تعلم العربية يف أثناء عمله يف اهلند واهتم بالتاريخ اإلسالمي شارك يف أعامل مجعية
تنصريية يف اهلند.
وقد ألف كتاب ًا ينارص اجلهود التنصريية بعنوان (شهادة القرآن عىل الكتب اليهودية
واملسيحية) ..ومن أهم مؤلفاته كتابه يف سرية حممد يف أربعة جملدات ،وكتابه حول اخلالفة ،كام

( )1وقد ر رد عليه كل من مجال الدين األفغاين والشيخ حممد عبده يف كتابه (اإلسالم والنرصانية بني العلم واملدنية )
( )2ومع ذلك يقول عبد الرمحن بدوي عن ترمجته (:ترمجة سيل واضحة وحمكمة مع ًا ،وهلذا راجت رواج ًا عظي ًام طوال
القرن الثامن عرش إذ عنها ترجم القرآن إىل األملانية عام  ،) 1746ويقول يف موضع آخر (:وكان سيل منصف ًا لإلسالم برئي ًا
رغم تدينه املسيحي من تعصب املبرشين املسيحيني وأحكامهم السابقة الزائفة ) (عبد الرمحن بدوي .موسوعة
املسترشقني(.بريوت:دار العلم للماليني) .1984ص .)252
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ألف كتاب ًا حول القرآن بعنوان (القرآن تأليفه وتعاليمه)()1

وغريهم كثري..
قلت :فأنت ترى إذن بأن التبشري هو األصل احلقيقي لالسترشاق؟
قال :أجل ..وليس العكس كام يذهب أغلب الباحثني.
قلت :ولكن االسترشاق ليس خاصا باملسيحيني ،فهناك مسترشقون ُيود وعلامنيون..
بل وملحدون(.)2
قال :بورك كل أولئك املسترشقني ..وال ُيمنا من يكونون ما دمنا نتفق عىل نفس اهلدف..
قلت :أتبارك امللحدين والالدينيني؟
قال :مل أباركهم أنا ..أنتم الذين باركتموهم ..الكنيسة هي التي تبارك كل من يقف يف وجه
اإلسالم ..وال ُيمها من يكون ،وال ما يرتدي.
قلت :سمعت كل ما ذكرته ،وفهمته ،ولكني مل أع الرسالة التي تريد أن تبلغني إياها من
خالل هذا الكالم.
قال :اصرب عيل ..فليس من عاديت أن أميل عىل أحد ما يفعل ..عاديت مع مجيع من ينتمي
هلذه اجلامعة أن أقنعه ،وأبعث فيه اهلمة ،ثم أترك له األسلوب الذي يراه مناسبا لتحقيق القناعة
التي أوصلته إليها.
ليس ذلك مع من ينتمي هلذه اجلامعة فقط ..أنا أمارس هذا األسلوب مع أوالدي..

( )1وقد توىل ميور منصب مدير جامعة أدنربه يف الفرتة من عام 1885حتى عام  .1903انظر :عبد الرمحن بدوي.
موسوعة املسترشقني(.بريوت:دار العلم للماليني)
( )2من املعلوم أنه ليس كل املسترشقني ينتمون إىل املسيحية ،ففيهم املسترشقون اليهود الذين خدموا اليهودية من خالل
دراساهتم االسترشاقية ،كام أن فيهم امللحدين الذين خدموا اإلحلاد من خالل اهتاممهم باملنطقة العربية واإلسالمية ،وحماوالهتم
نرش اإلحلاد يف هذه البقاع بديال عن اإلسالم ،ومنهم العلامنيون ،فهناك انتساب واضح إىل العلامنية عند فئة من املسترشقني ،كام
أن هناك انتسابا رصحيا للصهيونية عند فئة أخرى من امل سترشقني .انظر :االسترشاق والتنصري ،لعيل بن إبراهيم احلمد النملة.
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أكتفي بحوارهم وإقناعهم ،ثم أترك هلم بعد ذلك اختيار القرار املناسب.
قلت :لقد ذكرت يل عالقة التبشري باالسترشاق ،وحاولت أن تقنعني بأن أصل
االسترشاق هو التبشري.
قال :بورك فيك ..لقد وعيت كل ما ذكرته لك.
قلت :ولكني مل أع الرسالة التي حيملها هذا الكالم.
قال :لقد كان ذلك يف البدء ..يف البدء ولد االسترشاق يف حمضنة الكنيسة ،وظل وفيا هلا
عهودا طويلة ..ولكنه أحيانا كان ينحرف عن مساره ،ويظهر بعض املسترشقني املتمردين الذين
يتصورون ـ حسب أوهامهم ـ أهنم يغلبون املنهج العلمي املوضوعي عىل الرؤية الذاتية الدينية.
قلت :أعلم ذلك ..وأعلم كذلك أن املسلمني يتبنون هذا النوع من املسترشقني،
ويفرحون هبم ،وينقلون شهاداهتم يف كتبهم.
قال :وهذا هو مصدر اخلطورة ..إن وجود هذا النوع من املسترشقني أحدث رشخا
خطريا يف املقاصد التي يرمي إليها االسترشاق ..لقد تاه أولئك املسترشقون عن اهلدف..
لقد صاروا كذلك املحارب الذي مل يكتف بأن يرمي سالحه ،ويويل دبره ،وإنام ذهب،
وأمد العدو بسالح كثري ،وقنابل كثرية.
قال ذلك ،ثم صاح بنوع من اهلستريية :إهنا خيانة ..خيانة عظمى ..لو كنت حاكام
عسكريا حلكمت عىل أولئك بالشنق ..ال جيدي معهم غري الشنق.
التفت إىل نفسه ،ورأى خطأه يف إظهار ما تكنه نفسه من ألوان احلقد ،ثم ابتسم ،وقال:
اعذرين ..كنت أمزح فقط ..لست أدري مل طغت لغة احلرب هذه األيام ..رصنا ال نتكلم إال
باملدافع واألسلحة والقنابل ..لعل ذلك من تأثري وسائل اإلعالم.
ثم قال :عىل العموم ،فقد كان هذا النوع اخلطري من املسترشقني أفرادا حمدودين ،ومع
ذلك كان هلم ذلك التأثري اخلطري ..ولكنهم ـ اآلن ـ أمة من الناس ..هم اآلن يتكاثرون كام تتكاثر
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الطفيليات ..هلذا صار خطرهم أعظم ..وهلذا رصنا نفضل املستغربني عىل املسترشقني.
املستغربون جاءونا أصال لينسلخوا من هويتهم ..فلذلك نراهم يتزلفون كام ال يتزلف
أحد ..أما أولئك املسترشقون األغبياء ..فهم ال يزالون يلقون أسلحتهم ليمدوا هبا عدوهم.
قلت :وهل يوجد أمثال هذا النوع من املسترشقني يف هذه اجلامعة؟
قاطعني ،وقال :أجل ..وهم يتكاثرون كام يتكاثر النمل ..وقد عرفنا الرس يف ذلك التكاثر.
قلت :وما هو؟
قال :العلامنية.
ابتسمت ،وقلت :وما عالقة العلامنية هبذا؟ ..ثم ألسنا يف دولة علامنية؟
قال :العلامنية هي فصل الدين عن احلياة وعن الدولة وعن األخالق..
قلت :أعلم ذلك.
قال :وهؤالء فصلوا الدين ..أو فصلوا اهتاممهم الديني وانتامءهم الديني عن دراساهتم
لرتاث املسلمني وفكر املسلمني.
قلت :وما يضرينا من ذلك ..فهم إن مل يدخلوا بعدهم املسيحي أدخلوا بعدهم اإلحلادي،
أو بعدهم الوجودي ،أو أبعاد أخرى.
قال :ليت األمر سار عىل هذا النحو ..هؤالء أدخلوا البعد املوضوعي ..لقد صاروا
يتعاملون مع الرتاث اإلسالمي والفكر اإلسالمي بموضوعية وحياد..
قلت :هذا بعد جيد..
قال :وخطري جدا..
قلت :ما خطره؟ ..ما داموا يلبسون ثياب العلم ،ويتبنون التحقيق العلمي.
قال :مل تفهم إذن كل ما قلت لك.
قلت :بل فهمت ..ولكني مل أفهم خوفك من البعد املوضوعي.
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سار يف أرجاء القاعة ،وكأنه ُيم أن يقول شيئا خياف عىل نفسه منه ،أو خياف عيل منه.
لكنه حتدى ذلك ،وقال بلسان متلعثم :البحث املوضوعي يف تراث املسلمني خطري..
خطري جدا..
ثم قال ،وكأنه يستعيد ذكريات مر هبا :سلني أنا ..لقد جربت يف شبايب هذا النوع من
البحث ..ولكني كدت أحرتق ..لقد كانت شمس حممد شمسا حمرقة كادت تصليني بنارها..
لست أدري مدى صدق قومه يف إطالق لفظ الساحر عليه ..ولكنه ـ معي ـ ال يوجد لقب
أصدق منه ..لقد سحرين كام مل يسحرين أحد من الناس ..ظللت دهرا من عمري منشغال
بالتفكري فيه ،ويف الشجرة التي تركها لرتمي كل حني من الثامر ما جيعل وجوده حيا مستمرا.
لست أدري كيف قلت له مقاطعا :فلامذا تريد قطع هذه الشجرة؟
قال ـ وكأنه ال يدري ما يقول ـ :لست أنا الذي أريد أن أقطعها ..كلهم يريد أن يقطعها..
وما نحن إال معاول بسيطة.
قلت :ومن يشارككم يف االهتامم بقطعها؟
قال :كثريون ..منهم أنتم املبرشون ..ومنهم أولئك العساكر املستعمرون ..باإلضافة إلينا
نحن املسترشقون ..باإلضافة إىل أولئك الذيول من املستغربني..
كلنا نشكل معاول هلدم شجرة ذلك الساحر التي تؤيت أكلها كل حني ،وال متل من إعطاء
الثامر كل حني.
قلت :فلم هنتم مجيعا بقطعها؟
قال :ألهنا الشجرة الوحيدة يف العامل التي تقف يف وجه شجرتنا ،ومتنع امتدادها.
قلت :فلم ال نرتك الشجرتني تتعايشان مع بعضهام ،فنأكل ثمرا ناضجا من كليهام()1؟
انتفض ،وقال :يستحيل ذلك ..يستحيل ذلك..
( )1أقصد (حوار احلضارات) الذي هو مطلب إسالمي بدل (رصاع احلضارات) الذي يتحدث عنه الغرب.
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قلت :وما وجه االستحالة؟
قال :أال تعلم أن شجرة حممد شجرة مسحورة!؟ ..إن كل من أكل من ثامرها أصابه سحر
حممد.
ابتسمت ،وقلت :أراك تؤمن بالسحر ،وتبالغ يف اإليامن به؟
قال :لو مل أجرب تأثريه ما آمنت به.
قلت :فلنفرض أنا قطعنا شجرة حممد..
قاطعني قائال :ذلك مستحيل ..هي شجرة ضاربة األطناب يف الرتبة ،بل لعل هلا جذورا
يف السامء يستحيل قطعها.
قلت :فلم نجتهد يف حتقيق املستحيل؟
قال :ذلك منهج خاطئ سلكه أسالفنا ،ونحن اليوم نعرف استحالته.
قلت :فهل رأيت منهجا آخر يمكن سلوكه؟
قال :أجل ..نرتك للشجرة وجودها ..لكنا نرتك ثامرها تتساقط من غري أن يأكلها أحد.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ذلك بسيط ..نحذر من ثامرها ..نصف حالوة ثامرها بحالوة العلقم ،ونصف
إكسريها وترياقها بالسم الزعاف ..ثم نرمي كل من يأكل ثامرها بالتخلف والرجعية واإلرهاب
واخلرافة..
قلت :وحينذاك لن يقرتب منها أحد.
قال :وحينذاك ستذبل الشجرة ومتوت من غري أن نقطعها.
قلت :فكرة جيدة ..ولكن ألسنا نيسء للبرشية إن فعلنا هذا؟
قال :بل نحسن غاية اإلحسان ..ال يمكن للبرشية أن تعيش عىل ثامر شجرتني متناقضتني
غاية التناقض ..لذلك إن أردنا السالمة لشجرتنا ،فهذا ما ينبغي أن نامرسه مع شجرة حممد.
31

قلت :فهل تسريون يف هذا السبيل؟
قال :كنا نسري فيه ..ولكنه ظهرت فئة من املسترشقني غفلت عن مبادئها وهدفها وغلبت
املوضوعية العلمية يف تصورها ..ونخاف عىل هذه الفئة أن يصيبها سحر حممد.
قلت :فام دوري أنا يف هذا؟
قال :لست وحدك ..هناك إخوان كثريون لك يف هذه اجلامعة ،وهم ينترشون بني هؤالء
املسترشقني ليقدموا هلم من الرقى والتعاويذ ما يقيهم من سحر شجرة حممد.
قلت :أطلبتم حضوري ألقدم لكم رقى ضد السحر؟
قال :ليس ضد كل سحر ..ضد سحر حممد وحده.
قلت :ال أعرف هذا النوع من الرقى ..بل ال أكاد أؤمن بالسحر.
ابتسم ،وقال :أنت مل تفهمني ..الرقى التي نقصدها هي الشبهات ..ليس هناك يشء يقتل
شجرة حممد كالشبهات.
قلت :فهمت ..أنت تريدين أن أتصل هبذا النوع من املسترشقني ألمأل عقوهلم بالشبهات
التي تبعدهم عن شجرة حممد.
قال فرحا :أجل ..هذا ما أريده ،وقد ذكرت لك أنك لست وحدك يف هذه اجلامعة ..هناك
كثريون من أمثالك.
قلت :إن هذا حيتاج وقتا..
قال :لقد أعددنا لك يف هذه اجلامعة كل ما يرحيك ،وكل ما خيدمك ،وخيدم اهلدف النبيل
الذي جئت من أجله.
لقد وفرنا لك مسكنا الئقا ،وسيارة فارهة ،وأمواال سوف تصب كل حني يف رصيدك..
وإن احتجت إىل أي نفقات زائدة ،فليس عليك سوى االتصال يب.
قال ذلك ،ثم التفت إىل صليب كنت أعلقه ليشري إىل وظيفتي الدينية ،فأمسكه بيده ،ثم
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قبله ،وقال :ال أطلب منك سوى طلب واحد.
قلت :وما هو؟
قال :انزع هذا الصليب..
قلت :مل؟
قال :ال تظهر أي عالقة لك بالدين يف هذه اجلامعة ..نحن يف جامعة علامنية ،ولذلك
حاول أن تكون علامنيا يف ظاهرك قدر ما استطعت ،وخاصة أمام أولئك املرتدين الذين لبسوا
لباس املوضوعية العلمية ،وتركوا الرسالة النبيلة التي كلفتهم هبا أمتنا العظيمة.
***
خرجت من مكتبه ،فصحبني مرشد جال يب يف أنحاء اجلامعة ،ثم أعطاين دفرتا يعرفني
باملسترشقني الذين يطلب مني االتصال هبم والتعامل معهم ،ثم سار يب إىل املسكن الفاره املعد
يل ..ومعه كل ما هتفو إليه النفوس من احلياة الرغيدة.
لقد ظللت يف تلك اجلامعة سنة كاملة ،رأيت فيها أشياء كثرية ،واستمتعت نفيس بنعم
كثرية ..لكني ال أذكر منها إال عرشة أيام..
لقد كانت تلك األيام العرشة هي األيام التي تنعمت فيها بأشعة جديدة من شمس حممد
 ..ولن أحكي لك يف هذه الرحلة إال حكاية تلك األيام العرشة ..أما ما عداها فأكثره لغو
فارغ.
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أوال ـ خالص
يف اليوم األول من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده
أول ثمرة من شجرة النبوة ،وهي (ثمرة اخلالص)
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:يا َأه َل ال ِكت ِ
ني َلكُ م
َاب َقد َجا َءكُ م َر ُسو ُلنَا ُي َب ن ُ
عَىل َف ٍ ِ
هلل َ
عَىل كُ نل
الر ُس ِل َأن ت َُقو ُلوا َما َجا َءنَا ِمن َب ِش ٍري َوال ن َِذ ٍير َف َقد َجا َءكُ م َب ِشري َون َِذير َوا َُ
رتة م َن ُّ
َ َ
َيش ٍء َق ِدير﴾ (املائدة)19:
وعرفت هبا رس قوله ( :إن ريب أمرين أن أع نلمكم ما جهلتم مما عَ َلمني يف يومي هذا:
أض َلت ُهم
كل مال ن ََحلته عبادي حالل ،وإين خلقت عبادي ُح َن َفاء ك َلهم ،وإهنم أتتهم الشياطني ف َ
وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا ،ثم إن
عن دينهمَ ،
وح َر َمت عليهم ما أحللت هلمَ ،
عجمهم وعَرهبم ،إال بقايا من أهل الكتاب)()1
اهلل ،عز وجل ،نظر إىل أهل األرض َفم َقت َُهمَ ،

َ

َ

َ َُ

فهذه النصوص املقدسة خترب عن احلالة التي كان عليها العامل حني جاءه اإلسالم ..وتشري
ـ يف نفس الوقت ـ إىل الدور العظيم الذي قام به اإلسالم يف إنقاذ البرشية وختليصها من اهلالك
الذي كاد يقيض عليها.
***
سمعت بتوماس وولكر آرنولد( ،)2وهو مسترشق بريطاين كان من النوع الذي حدثني
( )1رواه أمحد ،ومسلم ،والنسائي.
( )2أشري هبذا االسم إىل املسترشق  )1930-1864( Sir Thomas Walker Arnoldوهو من كبار املسترشقني
الربيطانيني ،وقد بدأ حياته العلمية يف جامعة كامربدج حيث أظهر حبه للغات ،فتعلم العربية ،وانتقل للعمل باحث ًا يف جامعة
(عليكرا) يف اهلند ،حيث أمىض هناك عرش سنوات ألف خالهلا كتابه املشهور (الدعوة إىل اإلسالم)
من املهام العلمية التي شارك فيها عضوية هيئة حترير املوسوعة اإلسالمية التي صدرت يف ليدن هبولندا يف طبعتها األوىل،
والتحق بمدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن بعد تأسيسها عام  .1916وعمل أستاذ ًا زائر ًا يف اجلامعة املرصية
عام .1930
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عنه مدير جامعة الرسبون ،واسمه من األسامء التي وضعت يف الدفرت الذي سلمني إياه املرشد،
وقد كنت أحتني الفرص للقائه واالستامع إليه ،ولكني مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم اجلميل...
فقد كنت سائرا أمام حديقة بيته ،فوجدته يسقي شجرة ذابلة تكاد متوت.
رفعت كل كلفة ،واقرتبت منه ،وحييته باللغة العربية التي كان يتقنها غاية اإلتقان ،وحيب
أن جيد من حيدثه هبا.
نظر إيل ،وابتسم ،وقال :هل أنت من الشام ،أم من مرص؟
قلت :ال هذا وال ذاك..
قال :فأنت من املغرب إذن؟
قلت :أنا من أملانيا..
قال :نسبا ،أم جنسية مكتسبة؟
قلت :بل نسبا ..أنا أملاين أبا وأما ..ومل أعش يف أي دولة عربية.
قال :أنت تتقن العربية جيدا ،وكأنك عريب..
قلت :أنا مهتم هبا كثريا ،ومهتم بكل ما يرتبط هبا من ألوان الثقافة.
قال :هذا يشء جيد ..أنت مثيل يف هذا ..أنا أيضا أحب هذه اللغة ،وكل ما يرتبط هبا من
ثقافة ،ولست أدري رس ذلك..

له عدة مؤلفات سوى كتابه (الدعوة إىل اإلسالم) ومنها (اخلالفة) وكتاب حول العقيدة اإلسالمية.
وهو صاحب فكرة كتاب (تراث اإلسالم) الذي أسهم فيه عدد من مشاهري البحث واالسترشاق الغربى .وقد أرشف
أرنولد عىل تنسيقه وإخراجه ،وهو أول من جلس عىل كريس األستاذية يف قسم الدراسات العربية يف مدرسة اللغات الرشقية
بلندن ،وقد وصفه املسترشق الربيطاين املعروف (جب) بأنه ( عامل دقيق فيام يكتب ،وأنه أقام طويالً يف اهلند وتعرف إىل
مسلميها ،وأنه متعاطف مع اإلسالم ،وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات )(دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص
 ) 244ذاع صيته بكتابيه( :الدعوة إىل االسالم) الذي ترجم إىل أكثر من لغة ،و(اخلالفة) .كام أنه نرش عدة كتب قيمة عن الفن
اإلسالمي.
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نظر إىل الشجرة الذابلة التي كان يسقيها ،ثم قال :لعل رس ذلك يعود إىل اإلكسري الذي
أعاد هلذه الشجرة حياهتا.
قلت :ما عالقة هذه الشجرة باهتاممك باللغة العربية ،والثقافة العربية؟
قال :لقد كان مصري هذه الشجرة هو الفناء والذبول واملوت ..لقد أحاط هبا املوت من
كل جانب ،ومل يعد يل أمل يف حياهتا ..ولكن بعضهم أهداين إكسريا عجيبا ،ما إن وضعته يف املاء،
وسقيته هبا حتى عادت إليها احلياة ،وأنت تراها اآلن مقبلة عىل حياة مجيلة تنتظرها.
قلت :ال أزال عاجزا عن فهم عالقة الشجرة واإلكسري الذي أعاد إليها احلياة باللغة
العربية والثقافة العربية.
قال :يمكن أن تشبه العامل الذي نعيش فيه هبذه الشجرة..
قلت :من أي جهة؟
قال :من جهة احلياة واملوت ..واملرض والصحة ..والذبول والنشاط.
قلت :ذلك صحيح ..فالشجرة كائن حي ال خيتلف عن اإلنسان ..يعرتيه ما يعرتي
اإلنسان من أسباب العافية والبالء.
قال :لعل هذا هو رس اهتاممي بالعربية والثقافة العربية.
قلت :هذا ما مل أفهمه.
قال :أنا مهتم كثريا بتاريخ العامل ..وبأسباب عافيته وأسباب بالئه ..وأوقات انحداره
وأوقات ارتفاعه ..وحلظات إنسانيته وحلظات هبيميته..
يف بيتي سجلت منحنيات كثرية للسقوط وللنهوض ،وللصعود وللهبوط.
مل أشأ أن أقاطعه ألستفهم عن رس هذا الكالم الغامض ،فأخذ يقول :لقد وجدت العامل
يف مجيع فرتاته يشبه هذه الشجرة التي اعرتاها الذبول وكاد يميتها ..ولكنها عادت للحياة من
جديد ملا سقيتها بإكسري احلياة.
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قلت :فهل وجدت البرشية يف فرتات سقوطها من يسقيها إكسري احلياة؟
قال :لقد سجلت أعظم انحدار ملنحنى سقوط البرشية ..ورأيت بأم عيني اإلكسري الذي
محى البرشية من الفناء الذي كان يرتصد هبا ..وذلك اإلكسري هو الذي محلني عىل أن أتعلم اللغة
العربية ،وأسافر إىل البالد العربية ،وأتعلم الثقافة العربية.
قلت :فام ذاك اإلكسري؟
قال :هو أعظم رجل عىل اإلطالق ..لعله هو املخلص الذي عناه املسيح عندما قال
لتالميذه( :إن كنتم حتبونني ،فاحفظوا وصاياي ،وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزي ًا آخر،
ليمكث معكم إىل األبد ،روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ،ألنه ال يراه وال يعرفه ،وأما
أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم ،ويكون فيكم ..إن أحبني أحد حيفظ كالمي ،وحيبه أيب وإليه
نأيت ،وعنده نصنع منـز ً
ال.
الذي ال حيبني ال حيفظ كالمي ،والكالم الذي تسمعونه ليس يل ،بل لآلب الذي أرسلني،
هبذا كلمتكم وأنا عندكم ،وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب باسمي فهو يعلمكم
كل يشء ،ويذكركم بكل ما قلته لكم ..قلت لكم اآلن قبل أن يكون ،حتى متى كان تؤمنون ،ال
أتكلم أيض ًا معكم كثري ًا ،ألن رئيس هذا العامل يأيت ،وليس له ريف يشء) (يوحنا – 15/14
 ..)1()30نعم ..بل هو..
لقد كانت البرشية تنتظر اخلالص ..لقد كانت كالظمآن الذي كاد ُيلكه العطش ،ولوال
حممد ،ولوال املياه العذبة التي جاء هبا ملاتت البرشية من الظمأ.
قلت :كيف تقول ذلك؟ ..لقد كان حممد يف بيئة صحراوية بدوية ..وكان مع ذلك أميا..
كيف كان هو املخلص؟
قال :أحيانا كثرية جيعل اهلل فيام نحتقره من أشياء رس خالصنا..
( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذه النبوءة يف (أنبياء يبرشون بمحمد)
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هذه الشجرة مثال ..يئست منها ،وتأملت ليأيس ،كنت أراها تذبل أمامي ،وأنا ال أطيق
معها أي حراك ..ولكن ذلك الرجل الفاضل ،بل العبقري الفذ وصف يل إكسريها.
يف البداية عندما وصفه ضحكت بيني وبني نفيس ..بل ظننته يسخر مني ،وعندما جربته
مل أجربه إال كام جيرب الغريق تعلقه بقشة ال تغني عنه شيئا ..ولكني بعد أن طبقت ذلك اإلكسري
العجيب فعل فعله ،وأعاد هلذه الشجرة حياهتا.
وباملناسبة ..فالرجل الذي وصف يل هذا اإلكسري رجل أمي ..هو يشبه متاما حممد الذي
كان أميا ،ولكنه كان حيمل اإلكسري الذي أعاد به احلياة لشجرة البرشية.
قلت :لقد كانت يف عهد حممد حضارات عريقة وديانات قديمة ..أمل يكن يف أحدها رس
اخلالص؟
قال :لقد كان من رس اخلالص الذي جاء به حممد أنه مل يكن يف بقعة من بقاع األرض غري
تلك البقعة البسيطة القريبة جدا من الفطرة.
قلت :مل؟ ..هل تعادي احلضارات؟
قال :ال أعادُيا ،ولكن حممدا لو ولد يف بيئة غري تلك البيئة لتلطخت تعاليمه كام تلخطت
تعاليمنا نحن املسيحيني.
لقد ذكر القرآن شيئا قريبا من هذا عندما قالَ ﴿:و ِإ َذا َجا َء ُهتم آ َية َقا ُلوا َلن ُنؤ ِم َن َحتَى ُنؤتَى

ِ
هلل َأع َل ُم َحي ُث َجي َع ُل ِر َسا َل َت ُه﴾(األنعام)124:
هلل ا َُ
ويت ُر ُس ُل ا َِ
مث َل َما ُأ ِ َ

لقد طلب هؤالء القوم أشياء مماثلة ملا جاءت هبا الرساالت السابقة ،والتي امتألت حتريفا،
فرد عليهم القرآن بأن اهلل أعلم باملحل الذي جيعل فيه رسالته.
قلت :أراك تتحامل عىل تلك احلضارات العريقة ..والتي ال زلنا نشم عطر ما أنتجته.
قال :كالمك حيتاج بحثا موضوعيا بعيدا عن لغة اخلطاب التي تعودنا أن نسمعها.
قلت :وما الكالم املوضوعي يف هذا؟
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قال :املوضوعية العلمية تتطلب استقراء واقع البرشية يف عرص حممد ،لنرى بموضوعية
تامة احلالة التي كانت تعيشها ،والدواء الذي كانت تبحث عنه.
قلت :فهل تسمعني حديث ذلك؟
قال :ال يرسين إال ذلك ..تعال معي إىل البيت ..فمثل تلك التفاصيل ال يمكن أن نتحدث
عنها ونحن واقفون.

أمراض اجلاهلية
دخلت إىل بيته الذي ال خيتلف يف تصميمه الداخيل عن البيوت العربية ،وقد فرش
عىل أرضه زرايب عربية رأيتها يف رحلتي إىل بالد الشام.
أحرض يل (توماس) الشاي ،وأحرض يل معه جمموعة خرائط ،وقال :يف هذه اخلرائط،
سنتعرف عىل العامل القديم ..وكيف كان حاله وقت بعثة حممد.
ولتكون دراستنا موضوعية ..فسنبحث عن جانبني ال مناص ملن يريد أن يعرف
اخلالص الذي جاء به حممد من أن يبحث فيهام.
قلت :ما مها؟
قال :احلضارات ..والديانات.
قلت :ما وجه احلرص يف ذلك؟
قال :احلضارات تنبئ عام وصل إليه الفكر البرشي من البحث عن خالص البرش.
قلت :والديانات؟
قال :هي الوحي اإلهلي املنزل إلنقاذ البرش.
قلت :أفلم يكن يف كل احلضارات والديانات املنترشة يف ذلك الوقت ما حيمل رس
اخلالص؟
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قال :لنرى ذلك ..تعال بنا نطبق ما ذكرناه من القواعد يف هذا املجال.
حضارات
قلت :أجل ..ولنبدأ باحلضارات(.)1
أشار إىل بقعة كبرية من األرض ،وقال :هذه هي حدود الدولة الرومانية ..ويف هذه
البقعة الواسعة نشأ ما يسمى باحلضارة الرومانية.
التفت إيل ،وقال :الشك أن اسمها يقرع األذن هبيبة عظيمة.
قلت :ذلك صحيح ..فالدولة الرومانية دولة ترمز إىل القوة والشباب واحلياة.
قال :وترمز إىل االستبداد واالنحالل والتجرب.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد بلغ االستبداد غايته يف الدولة الرومانية ،فعىل كثرة مصائب الرعية ازدادت
اإلتاوات ،وتضاعفت الرضائب ،حتى أصبح أهل البالد يتذمرون من احلكومات،
ويبغضوهنا بغضا شديد ًا ،بل ويفضلون عليها كل حكومة أجنبية ،وقد حدثت لذلك
اضطرابات عظيمة وثورات.
لقد هلك عام  532يف االضطراب ثالثون ألف شخص يف العاصمة ،وعىل شدة
احلاجة إىل االقتصاد يف احلياة أرسف الناس فيه ،ووصلوا يف التبذل إىل أحط الدركات ..بل
أصبح اهلم الوحيد اكتساب املال من أي وجه ،ثم إنفاقه يف الرتف وإرضاء الشهوات.

( )1رجعنا يف وصف احلضارات والديانات املعارصة لبعثة رسول اهلل  إىل كتاب (ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني)
أليب احلسن الندوي ،فهو املرجع الذي رجع له الكثري يف هذا الباب ،وقد رجع هو بدوره إىل مراجع خمتلفة عربية وإنجليزية.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن أكثر مراجعنا يف هذا الكتاب هي ما يطلق عليه الكثري (الكتب الفكرية) ككتب سيد قطب وحممد
قطب وأيب األعىل املودودي وحممد الغزايل والشهيد الصدر ،وغريهم ..باإلضافة إىل كتب املسترشقني املتعلقة باإلسالم
واحلضارة اإلسالمية ..باإلضافة إىل الكتب املؤرخة لألفكار واألديان واملذاهب ،وخاصة (املوسوعة اليهودية) للمسريي ،فهي
من أوثق املراجع العلمية يف هذا الباب.
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لقد ذابت أسس الفضيلة ،واهنارت دعائم األخالق ،حتى صار الناس يفضلون
العزوبة عىل احلياة الزوجية ليقضوا مآرهبم يف حرية.
وكان العدل كام يقول (سيل) يباع ويساوم مثل السلع ،وكانت الرشوة واخليانة
تناالن من األمة التشجيع.
لقد قال (جيبون) يصف كل ذلك( :ويف آخر القرن السادس وصلت الدولة يف
تردُيا وهبوطها إىل آخر نقطة ،وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة كانت أمم العامل يف حني من
األحيان تستظل بظلها الوارف ،ومل يبق منها إال اجلذع الذي ال يزداد كل يوم إال ذبوالً)
أما املجتمع الروماين ،فقد كان مليئا بالتناقض واالضطرابات ،وقد صور حاله صاحب
كتاب (احلضارة ماضيها وحارضها) بقوله( :كان هناك تناقض هائل يف احلياة االجتامعية
للبيزنطيني ،فقد رسخت النزعة الدينية يف أذهاهنم ،وعمت الرهبانية ،وشاعت يف طول البالد
وعرضها ،وأصبح الرجل العادي يف البالد يتدخل يف األبحاث الدينية العميقة ،واجلدل
البيزنطي ،ويتشاغل هبا ،كام طبعت احلياة العادية العامة بطابع املذهب الباطني ،ولكن نرى هؤالء
ـ يف جانب آخر ـ حريصني أشد احلرص عىل كل نوع من أنواع اللهو واللعب ،والطرب والرتف،
فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع جللوس ثامنني ألف شخص ،يتفرجون فيها عىل
مصارعات بني الرجال والرجال أحيانًا ،وبني الرجال والسباع أحيانًا أخرى ،وكانوا يقسمون
اجلامهري يف لونني :لون أزرق ولون أخرض ،لقد كانوا حيبون اجلامل ،ويعشقون العنف واهلمجية،
وكانت ألعاهبم دموية ضارية أكثر األحيان ،وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها اجللود ،وكانت
حياة سادهتم وكربائهم عبارة عن املجون والرتف ،واملؤامرات واملجامالت الزائدة ،والقبائح
والعادات السيئة)
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باإلضافة إىل هذا ،فقد كان الرومان متجربين غاية التجرب ،عنرصيني غاية العنرصية،
لقد كان املبدأ األسايس الذي جيتمعون عليه ،وجيمعون عليه هو تقديس الوطن الرومي،
والشعب الرومي.
ومل تكن األمم والبالد التي كانت تسيطر عليها الدولة

الرومانية()1

إال خادمة

ملصلحتها ،وعروق ًا جيري منها الدم إىل مركزها ..فلهذا كانت الدولة الرومانية تستهني بكل
حق ومبدأ ،وتدوس كل رشف وكرامة ،وتستحل كل ظلم وشنيعة ،ال يمنعها من ذلك
احليف والظلم اشرتاك يف دين وعقيدة ،وال إخالص ووفاء للملكة.
يقول مؤرخ عريب شامي عن احلكم الروماين يف الشام( :كانت معاملة الروماين
للشاميني بادئ ذي بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه مملكتهم يف داخليتها من املشاغب
واملتاعب ،وملا شاخت دولتهم انقلبت إىل أتعس ما كانت عليه من الرق والعبودية ،ومل
تضف ُرومية بالد الشام مبارشة ومل يصبح سكاهنا وطنيني رومانيني ،وال أرضهم أرض ًا
رومانية ،بل ظلوا غرباء ورعايا ،وكثري ًا ما كانوا يبيعون أبنائهم ليوفوا ما عليهم من
األموال ،وقد كثرت املظامل والسخرات والرقيق ،وهبذه األيدي عمر الرومان ما عمروا من
املعاهد واملصانع يف الشام)()2

وقد كان ذلك السلوك العنرصي املتجرب هو سبب سقوط الدولة الرومانية ،يقول
( )Robert Briffaultعند ذكره لسبب سقوط الدولة الرومانية( :مل يكن سبب انقراض
الدولة الرومية وسقوطها األسايس الفساد الزائد (كالرشوة وغريها) بل كان الفساد والرش
وعدم املطابقة بالواقع مما صحب نشوء هذه الدولة من أول يومها وتغلغل يف أحشائها ،إن

( )1كانت اإلمرباطورية الرومانية الرشقية تعرف باإلمرباطورية البيزنطية ،وكانت حتكم دول اليونان والبلقان وآسيا
وسوريا وفلسطني وحوض البحر املتوسط بأرسه ,ومرص وكل إفريقيا الشاملية ،وكانت عاصمتها القسطنطينية.
( )2خطط الشام لألستاذ كرد عيل.101 / 1 :
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كل مؤسسة برشية تقوم عىل أساس زائف منها وال تستطيع أن تنقذ نفسها بذكاء أو نشاط،
وملا كان الفساد مما قامت عليه هذه الدولة فكان ال بد أن تبيد يوم ًا وتنهار ،لقد رأينا أن
الدولة الرومية إنام كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغرية عىل حساب اجلامهري الذين كانت هذه
الطبقة تستغلهم ومتتص دمائهم ،لقد كانت التجارة تسري يف رومة بأمانة وعدل ،وقد كان
ذلك مما طبعت عليه هذه الدولة ،وقد كانت فائقة يف قوة احلكم والقضاء ،ويف الكفاءة،
ولكن هذه املحاسن كلها مل تكن لتحفظ الدولة من عواقب الزيف األسايس واخلطأ)
***
أشار (توماس) إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القديم ،وقال :هذه هي اهلند.
قلت :إهنا معدن احلكمة ،وينبوع العدل والسياسة ،وأهل األحالم الراجحة،
واآلراء الفاضلة ..هكذا وصفها صاعد األندليس يف طبقات األمم.
قال :ولكنها كانت يف العهد الذي جاء فيه حممد عىل حافة اهلاوية ،كانت كتلك
الشجرة الذابلة التي رزقها اهلل إكسري احلياة.
لقد اتفقت كلمة املؤرخني عىل أن أحط أدواره اهلند ديانة وخلق ًا واجتامع ًا ذلك
العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس امليالدي ،أي يف العهد الذي تزامن مع جميء
حممد(.)1
لقد اشرتكت اهلند مع جاراهتا وشقيقاهتا يف التدهور اخللقي واالجتامعي ،الذي
شمل األرض مجيعا يف ذلك الزمن ..وأخذت نصيب ًا غري منقوص من هذا الظالم الذي مد
رواقه عىل املعمورة.
لقد كان النظام االجتامعي السائد هو نظام الطبقات اجلائر املبالغ يف جوره ..بل مل
يعرف يف تاريخ أمة من األمم نظام طبقي أشد قسوة ،وأعظم فص ً
ال بني طبقة وطبقة ،وأشد
( )1انظر هذه التفاصيل يف (ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني)
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استهانة برشف اإلنسان من النظام الذي اعرتفت به اهلند ديني ًا ومدني ًا ،وخضعت له آالف ًا
من السنني.
وقد بدت طالئع التفاوت الطبقي يف آخر العهد الويدي بتأثري احلرف والصنائع
وثوراهتا ،وبحكم املحافظة عل خصائص الساللة اآلرية املحتلة ونجابتها.
وقبل ميالد املسيح بثالثة قرون ازدهرت يف اهلند احلضارة الربمهية ،ووضع فيها
مرسوم جديد للمجتمع اهلندي ،وألف فيه قانون مدين وسيايس اتفق عليه البالد وأصبح
قانون ًا رسمي ًا ومرجع ًا ديني ًا يف حياة البالد ومدنيتها وهو املعروف اآلن بـ (منوشاسرت)
يقسم هذا القانون أهل البالد إىل أربع طبقات ممتازة وهي الربامهة ،وهي طبقة
الكهنة ورجال الدين ..وشرتي رجال احلرب ..وويش رجال الزراعة والتجارة ..وشودر
رجال اخلدمة.
وقد منح هذا القانون طبقة الربامهة امتيازات وحقوق ًا أحلقتهم باآلهلة ،فقد ذكر أن
الربامهة هم صفوة اهلل ،وهم ملوك اخللق ،وإن ما يف العامل هو ملك هلم ،فإهنم أفضل
اخلالئق وسادة األرض ،وهلم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر من غري جريرة ما شاءوا،
ألن العبد ال يملك شيئ ًا وكل ماله لسيده.
ونص هذا القانون عىل أن الربمهي الذي حيفظ رك ويد (الكتاب املقدس) هو رجل
مغفور له ،ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبه وأعامله ،وال جيوز للملك حتى يف أشد ساعات
االضطرار والفاقة أن جيبي من الربامهة جباية أو يأخذ منهم إتاوة ،وال يصح لربمهي يف
بالده أن يموت جوع ًا ،وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم إال أن حيلق رأسه ،أما غريه
فيقتل.
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أما الشرتي ،فإن كانوا فوق الطبقتني (ويش وشودر) ،ولكنهم دون الربامهة بكثري..
يقول (منو)( :إن الربمهي الذي هو يف العارشة من عمره يفوق الشرتي الذي ناهز مائة كام
يفوق الوالد ولده)
أما شودر (املنبوذون) ،فكانوا يف املجتمع اهلندي ـ بنص هذا القانون املدين الديني ـ
أحط من البهائم وأذل من الكالب ،فيرصح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة
الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري ذلك ،وليس هلم أن يقتنوا ماالً أو يدخروا كنز ًا فإن
ذلك يؤذي الربامهة ،وإذا مد أحد من املنبوذين إىل برمهي يد ًا أو عص ًا ليبطش به قطعت
يده ،وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله ،وإذا هم أحد من املنبوذين أن جيالس برمهي ًا ،فعىل
امللك أن يكوي إسته وينفيه من البالد ،وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه ،وإذا ادعى
أنه يعلمه سقي زيت ًا فائر ًا ،وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة
ورجل من الطبقة املنبوذة سواء.
أما املرأة ..فقد نزلت يف هذا املجتمع منزلة اإلماء ،وكان الرجل قد خيرس امرأته يف
القامر ،وكان يف بعض األحيان للمرأة عدة أزواج ،فإذا مات زوجها صارت كاملوءودة ال
تتزوج ،وتكون هدف اإلهانات والتجريح ،وكانت أمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء
وقد حترق نفسها عىل إثر وفاة زوجها تفادي ًا من عذاب احلياة وشقاء الدنيا.
***
أشار (توماس) إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القديم ،وقال :هذه هي مرص.
قلت :إهنا بلد النيل السعيد ،واخلري الكثري ،واحلضارة العظيمة.
قال :ولكنها كانت تعيش يف ذلك العهد أسوأ أيام حياهتا( ..)1لقد كانت يف القرن
السابع من أشقى بالد اهلل باملسيحية ،وبالدولة الرومية مع ًا ،أما األوىل فلم تستفد منها إال
( )1انظر :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.
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خالفات ومناظرات يف طبيعة املسيح ،ويف فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة األهلية ،وقد
ظهرت يف القرن السابع يف رش مظاهرها ،وأهنكت قوى األمة العقلية ،وأضعفت قواها
العملية.
وأما األخرى فلم تلق منها إال اضطهاد ًا ديني ًا فظيع ًا واستبداد ًا سياسي ًا شنيع ًا جترعت
يف سبيلهام من املرائر يف عرش سنني ما ذاقته أوربا يف عهد التفتيش الديني يف عقود من
السنني ،فأهلاها ذلك عن كل وطر من أوطار احلياة ،وعن كل مهمة رشيفة من مهامت الدين
والروح ،فال هي تتمتع باحلرية السياسية رغم كوهنا مستعمرة رومية ،وال هي تتمتع باحلرية
الدينية والعقلية ،رغم كوهنا مسيحية.
يقول الدكتور غوستاف لوبون يف كتابه املعروف (حضارة العرب)( :ولقد أكرهت
مرص عىل انتحال املسيحية ،ولكنها هبطت بذلك إىل حضيض االنحطاط الذي مل ينتشلها
منه سوى الفتح العريب ،وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مرص التي كانت مرسح ًا
لالختالفات الدينية الكثرية يف ذلك الزمن ،وكان أهل مرص يقتتلون ويتالعنون بفعل تلك
االختالفات ،وكانت مرص التي أكلتها االنقسامات الدينية ،وأهنكها استبداد احلكام حتقد
أشد احلقد عىل سادهتا الروم ،وتنتظر ساعة حتريرها من براثن قيارصة القسطنطينية
الظاملني)()1

وفوق هذا ،فقد اختذها الروم مرص شاة حلوب ًا يستنزفون مواردها ،ويمتصون
دماءها ،يقول ألفرد( :إن الروم كانوا جيبون من مرص جزية عىل النفوس ورضائب أخرى
كثرية العدد ..مما الشك فيه أن رضائب الروم كانت فوق الطاقة ،وكانت جتري بني الناس
عىل غري عدل)

( )1حضارة العرب ،تعريب عادل زعيرت.336 :
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وهكذا اجتمع ملرص من االضطهاد الديني ،واالستبداد السيايس واالستغالل
االقتصادي ما شغلها بنفسها ،وكدر عليها صفو حياهتا ،وأهلاها عن كل مكرمة.
***
أشار (توماس) إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القديم ،وقال :هذه هي أوروبا ،وهذه
بالتحديد أقاليمها الشاملية الغربية.
قلت :أوروبا بلد احلضارة الراقية والطبيعة الفاتنة ..إهنا بالدنا التي غذونا من لباهنا.
قال :لقد كانت ـ يف ذلك احلني ـ تتسكع يف ظالم اجلهل املطبق ،واألمية الفاشية ،واحلروب
الدامية ..يقول (( :)Robert Briffaultلقد أطبق عىل أوربا ليل حالك من القرن اخلامس إىل
القرن العارش ،وكان هذا الليل يزداد ظالم ًا وسواد ًا ،قد كانت مهجية ذلك العهد أشد هو ً
ال
وأفظع من مهجية العهد القديم ،ألهنا كانت أشبه بجثة حضارة كبرية قد تعفنت ،وقد انطمست
معامل هذه احلضارة وقيض عليها بالزوال ،وقد كانت األقطار الكبرية التي ازدهرت فيها هذه
احلضارة وبلغت أوجها يف املايض ،كإيطاليا وفرنسا ،فريسة الدمار والفوىض واخلراب)
***
أشار (توماس) إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القديم ،وقال :هذه آسيا الوسطى وهذا
بالتحديد رشقها.
قلت :إهنا بلد املغول والرتك واليابانيني.
قال :لقد كانت هذه الشعوب ـ يف ذلك الوقت ـ بني بوذية فاسدة ،ووثنية مهجية ،ال متلك
ثروة علمية ،وال نظام ًا سياسي ًا راقي ًا ،إنام كانت يف طور االنتقال من عهد اهلمجية إىل عهد
احلضارة ،ومنها شعوب ال تزال يف طور البداوة والطفولة العقلية.
***
أشار (توماس) إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القديم ،وقال :هذه هي بالد العرب،
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وهذه هي جزيرهتم.
قلت :إهنا بالد حممد ،وقد امتازوا ـ يف ذلك احلني ـ بأخالق كادوا يتفردون هبا ،كالفصاحة
وقوة البيان وحب احلرية واألنفة والفروسية والشجاعة واحلامسة يف سبيل العقيدة والرصاحة يف
القول وجودة احلفظ وحب املساواة وقوة اإلرادة والوفاء واألمانة.
قال :لكنهم ـ يف ذلك احلني أيضا ـ ولشدة متسكهم بدين آبائهم وتقاليد أمتهم أصيبوا
بانحطاط ديني شديد ،ووثنية سخيفة ،قلام يوجد هلا نظري يف األمم املعارصة هلم.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد كان فيهم أدواء كثرية متأصلة:
لقد كان رشب اخلمر واسع الشيوع ،شديد الرسوخ فيهم ،يتحدث عن معاقرهتا
واالجتامع عىل رشهبا الشعراء ،وقد شغلت جانب ًا كبري ًا من شعرهم وتارخيهم وأدهبم ،وكثرت
أسامؤها وصفاهتا يف لغتهم ،وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إىل العجب ،وكانت حوانيت
اخلامرين مفتوحة دائ ًام.
قال قتادة :كان الرجل يف اجلاهلية يقامر عىل أهله وماله فيقعد حزين ًا سلبي ًا ينظر إىل ماله يف
يد غريه ،فكانت تورث بينهم عداوة وبغض ًا.
وكان أهل احلجاز ،العرب واليهود ،يتعاطون الربا ،وكان فاشي ًا فيهم ،وكانوا جيحفون فيه
ويبلغون إىل حد الغلو والقسوة.
أما املرأة ،فقد كانت يف ذلك املجتمع عرضة غبن وحيف ،تؤكل حقوقها و ُتبتز أمواهلا،
ُ
وحترم إرثها ،وتعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوج ًا ترضاه ،وتورث كام يورث
املتاع أو الدابة.
لقد ذكر القرآن كل ذلك مصححا له ،ففي القرآن ﴿:يا َأُيا ا َل ِذين آم ُنوا ال َ ِ
حي ُّل َلكُ م َأن
َ َ
َ ُّ َ
وهن ِإ َال َأن يأ ِتنيَ ِب َف ِ
وه َن لِتَذ َه ُبوا ِب َبع ِ
اح َش ٍة ُم َب نين ٍَة
ت َِر ُثوا الن َنسا َء كَره ًا َوال تَع ُض ُل ُ
َ
ض َما آتَي ُت ُم ُ َ
هلل ِف ِيه َخري ًا ِ
وهن ِب َاملعر ِ
ِ
وف َف ِإن ِ
كَثري ًا﴾
وه َن َف َع َسى َأن تَك َر ُهوا َشيئ ًا َو َجي َع َل ا َُ
كَره ُت ُم ُ
ارش ُ َ
ُ
َوعَ ُ
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(النساء)19:
قال ابن عباس يف تفسريها( :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ،إن شاء
بعضهم تزوجها ،وإن شاءوا زَ َو ُجوها ،وإن شاؤوا مل ُيزَ نوجوها ،فهم أحق هبا من أهلها ،فنزلت
ُ
هذه اآلية يف ذلك)()1

وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد ،وقد ذكره القرآن ،ففيهَ ﴿:و ِإ َذا َاملوؤُ و َد ُة ُس ِئ َلت()8
ب ُق ِت َلت (( ﴾)9التكوير) ،وفيهَ ﴿:وال تَق ُت ُلوا َأوال َدكُ م َخش َي َة ِإم ٍ
ِب َأ ني َذن ٍ
الق نَح ُن نَرزُ ُق ُهم َو ِإ َياكُ م
كَان ِخطئ ًا ِ
ِإ َن َقت َل ُهم َ
كَبري ًا﴾ (االرساء)31:
وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جاحمة ،وكان شعارهم يف ذلك قوهلم (انرص
أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا) فكانوا يتنارصون ظاملني أو مظلومني.
قلت :لقد ورد يف حديث حممد هذا الشعار!؟
قال :لقد قاله حممد مصححا له ،فقد ورد يف احلديث( :انرص أخاك ظاملا أو مظلوما) ،قيل:
كيف أنرصه ظاملا؟ قال( :حتجزه عن الظلم ،فان ذلك نرصه)()2

استأنف توماس حديثه عن طبيعة العرب قائال :وفوق ذلك كان احلرب والغزو مما
طبعت عليه طبيعتهم العربية ،وأهلمتهم إياه معيشتهم البدوية ،حتى صارت احلرب مسالة
هلم ،قال قائلهم:
وأحيان ًا عىل بكر أخينا إذا ما مل نجد إال أخانا
لقد هانت عليهم احلرب وإراقة الدماء حتى كانت تثريها حادثة ليست بذات خطر،
فقد وقعت احلرب بني بكر وتغلب ابني وائل ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة،

( )1رواه البخاري وأبو داود ،والنسائي ،وابن َمر ُدويه ،وابن أيب حاتم.
( )2رواه أمحد والبخاري والرتمذي.
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وما ذاك إال ألن كليب ًا ،وهو رئيس معدر رمى ضلع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها
بلبنها ،وقتل جساس بن مرة كليب ًا،واشتبكت احلرب بني بكر وتغلب.
ديانات:
التفت إيل توماس ،وقال :هذه هي دول العامل ..وتلك هي حضارهتا وانحطاطها ..لقد
كانت أشبه يشء بتلك الشجرة قبل أن أعاجلها بذلك اإلكسري.
قلت :واألديان ..أين ذهبت األديان؟ ..وأين ذهب رجاهلا من األحبار والرهبان؟
قال :لقد حتول الدين إىل جتارة ال ختتلف عن سائر أنواع التجارة..
األحب ِار والرهب ِ
ِ ِ
ِ
ان َل َيأكُ ُل َ
ون
ين آ َم ُنوا ِإ َن كَثري ًا م َن َ َ َ ُّ َ
لقد ذكر القرآن هذا ،ففيهَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
َاس ِبالب ِ
ون عَن َس ِب ِ
اط ِل َو َي ُصدُّ َ
هلل ﴾ (التوبة)34:
يل ا َِ
َأم َو َال الن ِ َ
وقد دفعهم حبهم للامل وتعظيمهم له إىل حتريف الدين من أجله ،كام يف القرآنَ ﴿:ف َويل
ون َه َذا ِمن ِعن ِد ا َِ ِ
لِ َل ِذين يك ُتب َ ِ
َاب ِب َأي ِد ُِيم ُث َم َي ُقو ُل َ
رتوا ِب ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
ال َف َويل َهلُم ِممَا كَ َت َبت
ون الكت َ
ََ ُ
هلل ل َيش َ ُ
َأي ِد ُِيم َو َويل َهلُم ِممَا َيك ِس ُب َ
ون﴾ (البقرة)79:
قلت :هذا النقد القرآين قد يصح مع اليهود ..ولكنه ال يصح أبدا عن املسيحية التي هي
دين الزهاد والرهبان والعباد.
قال :اسمح يل أن أصارحك بموقفي من املسيحية..
قلت :ال بأس ..حتدث كام تشاء.
قال :مل تكن املسيحية يف يوم من األيام أهال خلالص اإلنسان.
قلت :ما تقول؟ ..واملسيحية هي الدين الوحيد يف العامل الذي يصيح باخلالص،
ويستعمل مصطلح اخلالص.
قال :اخلالص الذي يصيحون به أقرب إىل األسطورة منه إىل احلقيقة..
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سكت قليال ،ثم قال بأسف( :)1لقد كان يف املسيحية أثارة من تعليم املسيح كان يمكنها
أن ختلص البرشية ،لكن بولس جاء ،فطمس نورها ،وط رعمها بخرافات اجلاهلية التي انتقل منها
والوثنية التي نشأ عليها ،وقىض قسطنطني عىل البقية الباقية ،حتى أصبحت املسيحية مزجي ًا من
اخلرافات اليونانية والوثنية الرومية واألفالطونية املرصية والرهبانية ،اضمحلت يف جنبها تعليم
املسيح البسيطة كام تتالشى القطرة من اليم ،وعادت نسيج ًا خشبي ًا من معتقدات وتقاليد ال تغذي
الروح ،وال متد العقل وال تشعل العاطفة ،وال حتل معضالت احلياة ،وال تنري السبيل ،بل
أصبحت بزيادات املحرفني ،وتأويل اجلاهلني ،حتول بني اإلنسان والعلم والفكر ،وأصبحت
عىل تعاقب العصور ديانة وثنية.
ثم ثارت حول الديانة ،ويف صميمها جمادالت كالمية ،وسفسطة من اجلدل العقيم
شغلت فكر الشعوب ،واستهلكت ذكاءها ،وابتلعت فدرهتا العملية ،وحتولت يف كثري من
ال وتدمري ًا وتعذيب ًا ،وإغارة وانتهاب ًا واغتيا ً
األحيان حروب ًا دامية وقت ً
ال ،وحولت املدارس
والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة ،وأقحمت البالد يف حرب أهلية.
وكان أشد مظاهر هذا اخلالف الديني ما كان بني مسيحيي الشام والدولة الرومية ،وبني
مسيحيي مرص ،أو بني (امللكانية) و (املنوفيسية)
لقد كان شعار امللكانية عقيدة ازدواج طبيعة املسيح ،وكان املنوفيسيون يعتقدون أن للسيد
املسيح طبيعة واحدة ،وهي اإلهلية التي تالشت فيها طبيعة املسح البرشية ،كقطرة من اخلل تقع
يف بحر عميق ال قرار له.
وقد اشتد اخلالف بني احلزبني يف القرنني السادس والسابع ،حتى صار كأنه حرب عوان
بني دينني متنافسني ،أو كأنه خالف بني اليهود واملسيحيني ،كل طائفة تقول لألخرى( :إهنا ليست
عىل يشء)
( )1انظر :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،وانظر تفاصيل أخرى يف الفصول القادمة.
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ِ ِ
األحزَ ِ ِ
ف َ
ين كَ َف ُروا ِمن َمش َه ِد
لقد ذكر القرآن هذا ،ففيهَ ﴿:فاخ َت َل َ
اب من َبين ِهم َف َويل ل َلذ َ
ُ

يو ٍم ِ
عَظ ٍ
يم﴾ (مريم)37:
َ

لقد حاول اإلمرباطور هرقل ( )641-610بعد انتصاره عىل الفرس سنة  638مجع
مذاهب الدولة املتصارعة وتوحيدها ،وأراد التوفيق بينها ،وتقررت صورة التوفيق ،وهي أن
يمتنع الناس عن اخلوض يف الكالم عن كنه طبيعة املسيح ،وعام إذا كانت له صفة واحدة ،أم
صفتان ،ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن اهلل له إرادة واحدة أو قضاء واحد.
ويف صدر عام  631حصل وفاق عىل ذلك وصار املذهب املنوثييل مذهب ًا رسمي ًا للدولة،
ومن تضمهم من أتباع الكنيسة املسيحية ،وصمم هرقل عىل إظهار املذهب اجلديد عىل ما عداه
من املذاهب املختلفة له متوس ً
ال إىل ذلك بكل الوسائل ،ولكن القبط نابذوه العداء ،وتربأوا من
هذه البدعة والتحريف ،وصمدوا له واستامتوا يف سبيل عقيدهتم القديمة.
وحاول اإلمرباطور مرة أخرى توحيد املذاهب وحسم اخلالف ،فاقتنع بأن يقر الناس بأن
اهلل له إرادة واحدة ،وأما املسألة األخرى ،وهي نفاذ تلك اإلرادة بالفعل ،فأرجأ القول فيه ،ومنع
الناس أن خيوضوا يف مناظراهتا ،وجعل ذلك يف رسالة رسمية ،وبعث هبا إىل مجيع جهات العامل
الرشقي ،ولكن الرسالة مل هتدئ العاصفة يف مرص ووقع اضطهاد فظيع عىل يد قريس يف مرص
واستمر عرش سنني ،وقع خالهلا ما تقشعر منه اجللود ،فقد كان الرجال يعذبون ثم يقتلون إغراق ًا،
وتوقد املشاعل وتسلط نارها عليهم حتى يسيل الدهن عىل األرض ،ويوضع السجني يف كيس
مملوء من الرمل ويرمى به يف البحر ..إىل غري ذلك من الفظائع.
قلت :واليهود؟
ابتسم ،وقال :أال تعرف اليهود!؟ ..إهنم وباء العامل ورسطانه القاتل ،وقد كانوا يف ذلك
الوقت أضعب األمم ،فقد كانوا عرضة لالضطهاد واالستبداد ،والنفي واجلالء ،والعذاب
والبالء.
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وقد أورثهم تارخيهم اخلاص وما تفردوا به بني أمم األرض من العبودية الطويلة
واالضطهاد الفظيع والكربياء القومية ،واإلدالل بالنسب ،واجلشع وشهوة املال وتعاطي الربا،
أورثهم كل ذلك نفسية غريبة مل توجد يف أمة وانفردوا بخصائص خلقية كانت هلم شعار ًا عىل
تعاقب اإلعصار واألجيال ،منها اخلنوع عند الضعف ،والبطش وسوء السرية عند الغلبة ،واخلتل
والنفاق يف عامة األحوال ،والقسوة واألثرة وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد وصفهم القرآن يف آيات كثرية وصف ًا دقيق ًا عميق ًا يصور ما كانوا عليه يف القرنني
السادس والسابع من تدهور خلقي ،وانحطاط نفيس ،وفساد اجتامعي ،عزلوا بسببه عن قيادة
العامل.
وقد جتدد يف أوائل القرن السابع من احلوادث ما بغضهم إىل املسيحيني ،وبغض املسيحيني
إليهم وشوه سمعتهم ،ففي السنة األخرية من حكم فوكاس ( 610م) أوقع اليهود باملسيحيني يف
أنطاكية ،فأرسل اإلمرباطور قائده (أبنوسوس) ليقيض عىل ثورهتم ،فذهب وأنفذ عمله بقسوة
نادرة ،فقتل الناس مجيع ًا ،قت ً
ال بالسيف ،وشنق ًا وإغراق ًا وتعذيب ًا ،ورمي ًا للوحوش الكارسة.
قلت :والديانات األخرى ..ورجاهلا ..أمل يكن فيهم من يصلح إلنقاذ البرشية؟
أشار توماس إىل بقعة من األرض ،وقال :هنا كانت تنترش املجوسية.
قلت :أمل يكن يف املجوسية ما يصلح إلنقاذ البرشية؟
قال :لقد جاء زرادشت ،ودعا إىل التوحيد ،وأبطل األصنام( ،)1وقال( :إن نور اهلل يسطع

( )1ذكر كثري من علامء املسلمني إىل نبوة زرادشت ،ويسمونه (نبي املجوس) ،وممن انترص لذلك ،وقد توفر له من (العلم
بامللل والنحل ما يؤهله لذلك ابن حزم ،فقد قال يف الفصل ( :أما زرادشت فقد قال كثري من املسلمني بنبوته ) ثم عقب عىل
ذلك بقوله (:ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول اهلل  ملن صحت عنه معجزة ،قال تعاىلَ { :وإِن ِمن ُأ َم ٍة إِ َال َ
خال فِي َها
َاهم َع َلي َك ِمن َقب ُل َو ُر ُس ًال َمل نَق ُصص ُهم َع َلي َك (النساء) )164:
ن َِذير(فاطر ،)24:وقال تعاىلَ :و ُر ُس ًال َقد َق َصصن ُ
ثم بني أن الذي ينسب إليه املجوس من األكذوبات باطل مفرتى منهم ،واستدل عىل ذلك بالتحريفات الواقعة يف الديانات
املختلفة ،،ثم بني قاعدة جليلة يف ذلك فقال (:وباجلملة فكل كتاب ورشيعة كانا مقصورين عىل رجال من أهلها ،وكانا
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يف كل ما يرشق ويلتهب يف الكون) ،وأمر باالجتاه إىل جهة الشمس والنار وساعة الصالة ،ألن
النور رمز إىل اإلله وأمر بعدم تدنيس العنارص األربعة وهي :النار واهلواء والرتاب واملاء.
وجاء بعده علامء سنوا للزرادشتيني رشائع خمتلفة ،فحرموا عليهم االشتغال باألشياء التي
تستلزم النار ،فاقترصوا يف أعامهلم عىل الفالحة والتجارة.
ومن هذا التمجيد للنار واختاذها قبلة يف العبادات تدرج الناس إىل عبادهتا حتى صاروا
وجهلت
يعبدوهنا عين ًا ويبنون هلا هياكل ومعابد ،وانقرضت كل عقيدة وديانة غري عبادة النار ُ
احلقيقة ونيس التاريخ(.)1
وملا كانت النار ال توحي إىل ع ربادها برشيعة وال ترسل رسو ً
ال ،وال تتدخل يف شئون
حياهتم وال تعاقب العصاة واملجرمني أصبحت الديانة عند املجوس عبارة عن طقوس وتقاليد
حمظورين عىل من سوامها فالتبديل والتحريف مضمون فيهام ،وكتاب املجوس ورشيعتهم إنام كان طول مدة دولتهم عند املؤبذ،
وعند ثالثة وعرشين هربذا ،لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال يشاركه فيه غريه من اهلرابذة وال من غريهم ،وال يباح بيشء
من ذلك ألحد سواهم ،ثم دخل فيه اخلرم بإحراق اإلسكندر لكتاهبم أيام غلبته لدارا بن دارا ،وهم مقرون بال خالف منهم
أنه ذهب منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علامئهم )( الفصل يف امللل واألهواء والنحل)90/1:
ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه املجوس ذكره غريه من العلامء ،قال الباقالين (:وكذلك اجلواب عن
املطالبة بصحة أعالم زرادشت إما أن نقول إهنا يف األصل مأخوذة عن آحاد ،ألن العلم بصدقهم غري واقع لنا ،أو نقول إنه نبي
صادق ظهرت عىل يده األعالم ،ودعا إىل نبوة نوح وإبراهيم ،وإنام كذبت املجوس عليه يف إضافة ما أضافته إليه من القول
بالتثنية وقدم النور والظالم وحدوث الشيطان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص النور ،وهو بمنزلة كذب النصارى عىل
املسيح  من دعائه إىل اعتقاد التثليث واالحتاد واالختالط ،وأن مريم ولدت مسيحا بالهوته دون ناسوته وغري ذلك)( متهيد
األوائل وتلخيص الدالئل)203:
وقد ذكر ابن حزم أن هذا القول ليس بدعة للمتأخرين ،بل أن من السلف من قال بذلك ،قال (:وممن قال أن املجوس أهل
كتاب عيل بن أيب طالب وحذيفة  ،وسعيد بن املسيب وقتادة وأبو ثور ومجهور أصحاب أهل الظاهر ،وقد بينا الرباهني املوجبة
لصحة هذا القول يف كتابنا املسمى اإليص ال يف كتاب اجلهاد منه ويف كتاب الذبائح منه ثم قال (:ويكفي من ذلك صحة أخذ
رسول اهلل  اجلزية منهم ،وقد حرم اهلل عز وجل يف نص القرآن يف آخر سورة نزلت منه وهي براءة أن تؤخذ اجلزية من غري
كتايب)( الفصل يف امللل واألهواء والنحل)90/1:
( )1انظر تاريخ إيران تأليف شاهني مكاريوس.224 – 221 :
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يؤدوهنا يف أمكنة خاصة يف ساعات خاصة ،أما يف خارج املعابد ،ويف دورهم ودوائر حكمهم
وترصفهم ،ويف السياسة واالجتامع ،فكانوا أحرار ًا يسريون عىل هواهم ،وما متيل عليهم نفوسهم،
أو ما يؤدي إليه تفكريهم ،أو ما توحي به مصاحلهم ومنافعهم ،شأن املرشكني يف كل عرص.
وهكذا ُح ِرم الفرس يف حياهتم دين ًا عميق ًا جامع ًا يكون تربية للنفس ،وهتذيب ًا للخلق،
وقامع ًا للشهوات ،وحافز ًا عىل التقوى وفعل اخلريات ،ويكون نظام ًا لألرسة وتدبري ًا للمنزل
وسياسة للدولة ،ودستور ًا لألمة ،وحيول بني الناس وطغيان امللوك ،وعسف احلكام ،ويأخذ عىل
يد الظامل ،وينتصف للمظلوم ،وأصبح املجوس ال فرق بينهم وبني الالدينيني واإلباحيني يف
األخالق واألعامل.
أشار إىل بقعة أخرى من العامل ،وقال :هذه هي الصني القديمة ،وهنا ـ ويف ذلك الزمان ـ
كانت تنترش ثالث ديانات :ديانة (ال وتسو) ،وديانة (كونفوشيوس) ،والبوذية:
أما ديانة (ال وتسو) ،فقد حتولت إىل ديانة وثنية يف عهد قريب ،فهي ُتعني بالنظريات أكثر
منها بالعمليات ،وكان أتباعها متقشفني زاهدين ،ال يتزوجون وال ينظرون إىل املرأة ،وال يتصلون
هبا ،فلم يكن هلا أن تكون ُأ رس ًا حلياة سديدة أو حكومة رشيدة ،حتى التجأ الذين جاءوا بعد
مؤسسها إىل خمالفته والعدول عنه إىل غريه.
أما (كونفوشيوس) فقد كان يعني بالعمليات أكثر من النظريات ،ولكن انحرصت
تعاليمه يف شؤون هذه الدنيا وتدبري األمور املادية والسياسية واإلدارية ،وقد كان أتباعه ال
يعتقدون ـ يف بعض األزمنة ـ بعبادة إله معني ،فيعبدون ما يشاءون من األشجار واألهنار ،وليس
فيها نور من يقني وال باعث من إيامن وال رشع ساموي ،وإنام هي حكمة حكيم وجتارب خبري،
يستفيد هبا اإلنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء.
أما البوذية ،فقد فقدت بساطتها ومحاستها ،وابتلعتها الربمهية الثائرة املوتورة ،فتحولت
وثنية حتمل معها األصنام حيث سارت ،وتبني اهلياكل ،وتنصب متاثيل بوذا حيث حلت ونزلت.
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وقد غمرت هذه التامثيل احلياة الدينية واملدنية التي ظهرت يف عهد ازدهار البوذية.
ومل يزل وجود اإلله اإليامن به يف البوذية موضع خالف وشك عند مؤرخي هذه الديانة
ومرتمجي مؤسسها ،حتى حيار بعضهم ويتساءل :كيف قامت هذه الديانة العظيمة عىل أساس
رقيق من اآلداب التي ليس فيها اإليامن باهلل ،فلم تكن البوذية إال طرق ًا لرياضة النفس وقمع
الشهوات ،والتحيل بالفضائل ،والنجاة من األمل ،واحلصول عىل العلم.
أشار إىل جزيرة العرب ،وقال :يف هذه املنطقة التي ولد فيها حممد مل يكن يعبد إال التامثيل
التي يصنعها الناس بأيدُيم.
لقد كان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ،بل كان لكل بيت صنم خصويص.
وقد استهرتت العرب عبادة األصنام ،فمنهم من اختذ بيت ًا ،ومنهم من اختذ صن ًام ،ومن مل
يقدر عليه وال عىل بناء بيت نصب حجر ًا أمام احلرم ،وأمام غريه ،مما استحسن ،ثم طاف به
كطوافه بالبيت وسموها األنصاب ،وكان يف جوف الكعبة ويف فنائها ثالث مائة وستون صن ًام،
وتدرجوا من عبادة األصنام واألوثان إىل عبادة جنس احلجارة.
وكان للعرب آهلة شتى غري هذه األصنام من املالئكة واجلن والكواكب ،فكانوا يعتقدون
أن املالئكة بنات اهلل ،فيتخذوهنم شفعاء هلم عند اهلل ويعبدوهنم ويتوسلون هبم عند اهلل ،واختذوا
كذلك من اجلن رشكاء هلل وآمنوا بقدرهتم وتأثريهم وعبدوهم(.)1
أشار إىل مناطق أخرى ،وقال :مل تكن الوثنية سائدة يف بالد العرب وحدها ،بل كل هذه
املناطق كانت ال تعرف دينا غري الوثنية املتطرفة.
لقد بلغت الوثنية أوجها يف القرن السادس ،فقد كان عدد اآلهلة يف (ويد) ثالثة وثالثني،
وقد أصبحت يف هذا القرن  330مليون.
وقد أصبح كل يشء رائع ،أو كل يشء جذاب ،بل كل مرفق من مرافق احلياة إهل ًا يعبد.
( )1كتاب األصنام.44 :
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وهلذا جاوزت التامثيل واآلهلة واإلالهات احلرص ،وأربت عىل العد ،فمنها أشخاص
تارخيية ،وأبطال متثل فيهم اهلل يف عهود وحوادث معروفة ،ومنها جبال جتىل عليها بعض آهلتهم،
ومنها معادن كالذهب والفضة جتىل فيها إله ،ومنها هنر الكنج الذي خرج من رأس (مهاديو)
اإلله ،ومنها آالت احلرب وآالت الكتابة وآالت التناسل وحيوانات أعظمها البقرة واألجرام
الفلكية وغري ذلك ،وأصبحت الديانة نسيج ًا من خرافات وأساطري وأناشيد وعقائد وعبادات مل
يستسغها العقل السليم يف زمن من األزمان.
وقد ارتقت صناعة نحت التامثيل يف هذا العهد ،وبلغت أوجها يف القرن السادس
والسابع ،حتى فاق هذا العرص يف ذلك العصور املاضية.
وقد عكفت الطبقات كلها ،وعكف أهل البالد من امللك إىل الصعلوك عىل عبادة
األصنام ،حتى مل جتد الديانة البوذية واجلينية منها بدا ،وتذرعت هاتان الديانتان هبذه الوسيلة
لالحتفاظ بحياهتام وانتشارمها يف البالد.
ولعل أشهر ديانة ارتبطت بذلك ديانات اهلند منذ العهد القديم ،فقد تناقلت الكتب
اهلندية ،وحتدثت األوساط الدينية عن ظهور صفات اإلله ،وعن وقوع احلوادث العظيمة وعن
تعليل األكوان روايات وأقاصيص عن اختالط اجلنسني من اآلهلة وغارة بعضها عىل البيوت
الرشيفة تستك منها املسامع ويتندى هلا اجلبني حياء.
وتأثري هذه احلكايات يف عقول املتدينني املخلصني املرددين هلذه احلكايات يف إيامن
ومحاسة دينية وفعلها يف عواطفهم وأعصاهبم واضح ،زاد إىل ذلك عبادهتم آللة التناسل إلهلهم
األكرب (مهاديو) ،وتصويرها يف صورة بشعة ،واجتامع أهل البالد عليها من رجال ونساء وأطفال
وبنات.
أضف إىل ذلك ما حيدث به بعض املؤرخني من أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا
يعبدون النساء العاريات ،والنساء يعبدن الرجال العراة.
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وقد أصبح كثري من املعابد مواخري فساد ،يرتصد فيها الفاسق طلبته ،وينال فيها الفاجر
بغيته ،وإذا كان هذا شأن البيوت التي رفعت للعبادة والدين ،فام ظنك ببالط امللوك وقصور
األغنياء!؟

إكسري اإلسالم
بعد أن استعرض توماس من ذاكرته التارخيية ما كان عليه أهل العرص الذي ولد فيه
حممد  من انحطاط وارتداد وسقوط ،قال يل :يف هذا الوضع الذي ذبلت فيه شجرة
البرشية جاء اإلكسري الذي أعاد هلا احلياة.
قلت :تقصد اإلسالم.
قال :أجل ..لقد جاء اإلسالم بتلك القيم النبيلة ..ومل يكتف بأن يبرش هبا يف جزيرة
العرب ،بل راح ينرشها عىل العامل.
فقد كان من مزايا اإلسالم الكربى التي خولت له هذا الدور كونه دينا عامليا ..ال
يدبن به قومية من القوميات ..وال شعب من الشعوب.
قلت :لقد تم ذلك بحد السيف؟
قال :لقد فعل ذلك التاريخ ،وليس اإلسالم ..ذلك أنه يستحيل أن حتصل أي قناعة
بالسيف.
الدعوة:
قلت :ولكن  ..ما رس انتشار اإلسالم مع كونه مل يستعمل أي شدة أو عنف يف فرضه؟
قال :شيئان ،كالمها يطلق عليه اإلسالم (الدعوة)
قلت :ما مها؟
قال :السلوك الطيب الذي أبداه املسلمون مع أهل البالد التي دخلوا إليها ،ووسائل
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اإلقناع باحلجة والرباهني التي مارسوها.
قلت :فحدثني عنهام.
قال :أما يف عهد حممد ..فقد كانت سرية حممد املمتلئة بالطهارة والصدق واإليامن جتذب
القلوب إليه جذبا ..فلذلك دخل الكثري إىل اإلسالم بسبب سلوكه وأخالقه وإيامنه وما كان له
من الدالئل الكثرية التي أرشدهتم إىل نبوته.
وأما يف عهد من بعده ..فقد كان سلوك حممد الذي ورثه أتباعه وراحوا ينرشون طيبه هو
الرس يف دخول الناس يف اإلسالم أفواجا.
لقد شهد أصدقاؤنا من املسترشقني لإلسالم هبذا..
لقد قال أوليفر( :إن اإلسالم مل يأخذ طريقه خلف الصحراء بإفريقية ،إال بعد انحالل
دولته الكربى يف املغرب ،وكانت وسيلة اإلسالم هلذه البقاع هي الثقافة والفكر والدعوة ،فانترش
اإلسالم بني شعوب الرببر ،وقامت خلف الصحراء دول إسالمية لعبت يف التاريخ دورا كبريا)
وقال اللورد هديل( :ال أظن أبدا أن املسلمني اجتهدوا يف حني من األحيان أن حيشوا
أفكارهم ومعتقداهتم الدينية يف حلوق الناس وصدورهم بالقوة أو الفظاعة أو التعذيب ،ومل
يشهر حممد السالح إال حني احلاجة القصوى حلامية البرشية ،وإن أعداء اإلسالم ألعجز من أن
يأتوا بدليل أومثل من األمثلة التي أثرت فيها احلرب عىل هداية قبيلة واحدة أو شخصواحد)
ويقول املسيو (هنري ديو كاسرتي) ،وهو أحد حكام اجلزائر الفرنسيني يف كتابه عن
اإلسالم( :هكذا كانت تعاليم النبي حممد بعد أن دخل العرب يف اإلسالم ،وقد اقتفى أثره
خلفاؤه من بعده ،وذلك يضطرنا اىل القول بام قاله (روبنسون) قبلنا :أن شيعة حممد هم وحدهم
الذين مجعوا بني حماسنة األجانب ،وحمبة انتشار دينهم ،هذه العاطفة هي التي أثرت دفعتهم يف
سبيل الفتح وهو سبب ال حرج فيه ...فنرش القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة ،وانقضوا
انقضاض الصاعقة عىل افريقيا الشاملية من البحر االمحر اىل املحيط االطليس ،ومل يرتكوا أثرا
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للعنف يف طريقهم ،إال ما كان ال بد منه يف كل حرب ،ولكنهم مل يبيدوا أمة قط أبت اإلسالم)
أنا مل أكتف بالشهادات وحدها ..وإن كان هلا تأثريها اخلطري يف إبراز احلقائق..
ولكني رحت أتتبع مسرية الدعوة اإلسالمية يف كل مراحلها ..وقد تبني يل ـ بعد البحث
الطويل ـ أن اإلسالم مل يكره يف أي فرتة من فرتات تارخيه أي أحد يف الدخول لإلسالم..
حتى ما أظهر املتطرفون الذين يطلق عليهم املسلمون (اخلوارج) ،فقد كانوا مع شدهتم
مع خمالفيهم من املسلمني متساحمني مع غريهم من أهل الديانات األخرى مما اضطر بعض
املسلمني إىل التظاهر بالكفر حتى حيتموا منهم.
لقد كان حادُيم إىل ذلك ما ورد يف القرآن من تأمني املخالفني ،ففيهَ ﴿:و ِإن َأ َحد ِم َن
ُامل ِ
هلل ُث َم َأب ِلغ ُه َمأ َم َن ُه َذلِ َك ِب َأ َهنُم َقوم َال َيع َل ُم َ
رش ِكنيَ است ََج َار َك َف َأ ِجر ُه َحتَى َيس َم َع َ
ون
كَال َم ا َِ
((﴾)6التوبة)
وقد روي أن واصل بن عطاء أقبل يف رفقة فلقيهم ناس من اخلوارج ،فقالوا هلم :من أنتم؟
قال هلم واصل :مستجريون حترى نسمع كالم اهللر ،فاعرضوا عل رينا .فعرضوا عليهم فقال واصل:
هلل تعاىل﴿:
قد قبلنا .قالوا :فامضوا راشدين ،قال واصل :ما ذلك لكم حتى تبلغونا مأمننا .قال ا ر
َو ِإن َأ َحد ِم َن ُامل ِ
رش ِكنيَ است ََج َار َك َف َأ ِجر ُه َحتَى َيس َم َع َ
هلل ُث َم َأب ِلغ ُه َمأ َم َن ُه﴾ ،فأبلغونا مأمننا)،
كَال َم ا َِ
فجاءوا معهم حتى بلغوا مأمنهم(.)1
سكت قليال ،ثم قال :تلك اآلية متثل حقيقة الدعوة يف اإلسالم ..وعالقة السيف هبا.
اإلسالم ـ إذا استعمل السيف ـ ال يستعمله إال ليوفر للمخالفني اجلو املناسب الذي يتيح
هلم أن يسمعوا القرآن ..هذه اآلية تشري إىل ذلك.
وهلذا كان حممد يعطي األمان ملن جاءه ،مسرتشدً ا ،ولو كان من املحاربني ،كام جاءه يوم
احلديبية مجاعة من الرسل من قريش ،منهم :عروة بن مسعودِ ،
ومك َرز بن حفص ،وسهيل بن
( )1رواه املدائني.
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عمرو ،وغريهم واحدً ا بعد واحد ،يرتددون يف القضية بينه وبني املرشكني ،فرأوا من إعظام
املسلمني ملحمد ما هبرهم وما مل يشاهدوه عند ملك وال قيرص ،فرجعوا إىل قومهم فأخربوهم
بذلك ،وكان ذلك وأمثاله من أكرب أسباب هداية أكثرهم.
وقد استنتج الفقهاء من هذا أن من قدم من دار احلرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة أو
جتارة ،أو طلب صلح أو مهادنة أو محل جزية ،أو نحو ذلك من األسباب ،فطلب من اإلمام أو
نائبه أمانًا ،أعطي أمانًا ما دام مرتد ًدا يف دار اإلسالم ،وحتى يرجع إىل مأمنه ووطنه.
التفت إيل ،وقال :قلب الطرف يف جغرافية البالد التي انترش فيها اإلسالم لتعلم أن الدعوة
هي التي جذبت قلوب الناس لإلسالم ال السيف..
فأكثر املسلمني يف العامل ينترشون يف بالد مل تطأها جيوش املسلمني..
لقد دخلت شعوب عظيمة يف اإلسالم دون أن تطأ أرضها جيوش املسلمني كشعوب
جنوب رشقي آسيا التي انترش فيها اإلسالم عىل أيدي التجار والدعاة ،وتفوق اإلسالم يف
أندونيسيا ،وتفوق عىل الديانات الكنفوشية والبوذية واملسيحية.
حتى املغول الذين اكتسحوا العامل اإلسالمي فقتلوا وحرقوا ودمروا ،نجدهم بعد ذلك
يدخلون يف اإلسالم ،وينضوون حتت لوائه ،ويكونون من محاته ..لقد قلت يف كتايب (الدعوة إال
اإلسالم) أذكرهم( :ال يعرف اإلسال م بني ما ترك به خطوب وويالت خطبا أعنت قسوة من
زوات املغول ..عىل أن اإلسالم مل يلبث أن هنض من رقدته ،وظهر بني األطالل ،واستطاع
بواسطة دعاته أن جيذب هؤالء الفاحتني الربابرة وحيملهم عىل اعتناقه)
أتدري الرس يف كل ذلك؟
قلت :ما رسه؟
قال :تلك السامحة والسالم والنبل والرتفع الذي ربى عليه حممد أتباعه ..لقد كانت
البذور التي بذرها حممد يف نفوس أتباعه ،والرتبية التي رباهم عليها هي الرس يف كل ذلك النجاح.
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لقد أرسل البطريرك النسطورى الثالث إىل البطريرك (سمعان) زميله ىف املجمع بعد
ظهور اإلسالم رسالة يقول فيها( :إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العامل وقيادة األرض
أصبحوا معنا ،ومع ذلك نراهم ال يعرضون النرصانية بسوء ،فهم يساعدوننا ويشجعوننا عىل
االحتفاظ بمعتقداتنا ،وإهنم ليجلون الرهبان والقسيسني ،ويعاونون باملال الكنائس واألديرة)
وقد قال املؤرخ العاملى (هـ .ج .ويلز) ىف كتابه (معامل تاريخ اإلنسانية)( :لقد تم ىف 125
عام ًا أن نرش اإلسالم لواءه من هنر السند إىل املحيط األطلسى وإسبانيا ،ومن حدود الصني إىل
مرص العليا ،ولقد ساد اإلسالم ألنه كان خري نظام اجتامعى وسياسى استطاعت األيام تقديمه،
وهو قد انترش ألنه كان جيد ىف كل مكان شعوب ًا بليدة سياسي ًا :تسلب وتظلم وختوف ،وال تعلم
وال تنظم ،كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة ال اتصال بينها وبني أى شعب .فكان اإلسالم
أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اختذت سعة النشاط الفعىل ىف العامل حتى ذلك اليوم ،وكان
ُيب بنى اإلنسان نظام ًا أفضل من أى نظام آخر)
لقد كان ذلك العدل الذي طاملا حلمت الشعوب به هو الرس األكرب يف انتشار اإلسالم..
لقد فتح املسلمون مرص ،وكان سكاهنا عىل دين املسيحية ،فلم يكرههم املسلمون عىل
اعتناق اإلسالم ،ولو كان هناك إكراه ما بقى األقباط عىل دينهم حتى هذه اللحظة.
إنام أقام املسلمون العدل الذي أمرهم به دينهم ،فردوا لألقباط كرامتهم اإلنسانية املفقودة
التى سلبهم إياها حكامهم الرومان ،وهم عىل نفس الدين ،ولكن عىل مذهب خمالف.
لقد كان الرومان يلهبون ظهور األقباط بالسياط ملخالفتهم إياهم ىف املذهب ،فال يتحرك
األقباط لرد العدوان ،وال جيدون ملجأ يلجئون إليه يمنحهم احلرية االعتقادية ويمنحهم العدل
والكرامة ،فلام جاء املسلمون منحوهم كل ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :لقد بحثت يف تاريخ الدعوات ،فلم أجد دعوة اكتملت ،واكتمل
هلا من أسباب النجاج ما اكتمل ملحمد ،ولدين حممد.
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قلت :أنت وصلت هلذا ..وغريك ربام وصل إىل غريه.
قال :كل الصادقني من الباحثني من أصحابنا املسترشقني ومن غريهم وصلوا إىل ما
وصلت إليه ..ولكن منهم من كرس احلواجز ،فأقر ،ومنهم من كرسته احلواجز ،فسكت ،أو شهد
بام مل يعلم..
سأنقل لك بعض شهادات()1من عرفتهم من املسترشقني الذين كانوا يبحثون عن املثالب
قدر ما استطاعوا ..لكنهم مل جيدوا غري املناقب ،فراحوا يشهدون بام علموا(:)2
لقد قال (رودي برت) ،وهو من علامء أملانيا املعارصين( :كان العرب يعيشون منذ قرون
طويلة يف بوادي وواحات شبه اجلزيرة يعيثون فيها فساد ًا،حتى أتى حممد ودعاهم إىل اإليامن بإله
واحد خالق بارئ ،ومجعهم يف كيان واحد متجانس)
ويقول (مارسيل بوازار)( ،)3وهو مفكر ،وقانونى فرنسى( :مل يكن حممد عىل الصعيد
التارخيي مبرش ًا بدين وحسب ،بل كان كذلك مؤسس سياسة غريت جمرى التاريخ وأثرت يف
تطور انتشار اإلسالم فيام بعد عىل أوسع نطاق)
ويقول (أرنولد توينبي) ،وهو املؤرخ الربيطاين الشهري( :لقد كرس حممد حياته لتحقيق
رسالته يف كفالة هذين املظهرين يف البيئة االجتامعية العربية ،ومها :الوحدانية يف الفكرة الدينية،
والقانون والنظام يف احلكم ،وتم ذلك فع ً
ال بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم بني ظهرانيه
( )1سنحاول يف هذه الرسالة مجع أكرب قدر من الشهادات املرتبطة بالثمرات املختلفة لإلسالم ،وال خيفى ما هلذه الشهادات
من اعتبار برهاين علمي ،باإلضافة إىل اعتبارها التأثريي يف املسلمني أنفسهم ،وخاصة من هبرهم الغرب ،واحلضارة الغربية.
وحيرضين يف هذا أن بنت الشيخ املراغي شيخ األزهر ،كانت مسافرة مع أبيها فصادفت يف تلك الرحلة امرأة من
(اخلواجات) فراحت تذكر البنة الشيخ إعجاهبا بالعقاد ،وخصوص ًا (العبقريات) ،وهنا راحت ابنة الشيخ تطلب العبقريات
من أبيها ،فقال الشيخ بحرسة (:أنا شيخ األزهر ،وابنتي مل تسمع يل ،وسبق أن كلمتها عن العقاد وكتبه ،فلام حدثتها اخلواجة
استمعت هلا وصدقتها )  ،ثم عقب بأمل ومرارة قائالً (:يبدو أننا لن نؤمن ولن نصدق باإلسالم إال إذا آمن اخلواجة به)
( )2هذه النقول من كتاب (قالوا عن اإلسالم) ،من مواضع متفرقة منه.
( )3سنجري حوارنا االفرتايض معه يف فصل (إنسانية)
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الوحدانية والسلطة التنفيذية مع ًا ،فغدت لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقترص عىل
كفالة احتياجات العرب ،ونقلهم من أمة جهالة إىل أمة متحرضة ،بل تدفق اإلسالم من حدود
شبه اجلزيرة واستوىل عىل العامل السوري بأرسه من سواحل األطليس إىل شواطئ األوراس)
ويقول الدكتور م .ج .دوراين( :وأخري ًا أخذت أدرس حياة النبي حممد ،فأيقنت أن من
أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباين الذي أقام مملكة اهلل بني أقوام كانوا من قبل متحاربني
فغري طرق تفكريهم ،ال بل بدل
ال حيكمهم قانون ،يعبدون الوثن ،ويقرتفون كل األفعال املشينةَ ،
عاداهتم وأخالقهم ،ومجعهم حتت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة
واحدة وحكومة واحدة ،وأصبحت تلك األمة التي مل تنجب رج ً
ال عظي ًام واحد ًا يستحق الذكر
منذ قرون ،أصبحت حتت تأثريه وهديه تنجب ألوف ًا من النفوس الكريمة التي انطلقت إىل أقىص
أرجاء املعمورة تدعو إىل مبادئ اإلسالم وأخالقه ونظام احلياة اإلسالمية ،وتعلم الناس أمور
الدين اجلديد)
ويقول (غوستاف لوبون) ،وهو املؤرخ املعروفَ ( :
إن هذا الكتاب (القرآن) ترشيع ديني
وسيايس واجتامعي).
ويقول (مونتجومري وات) عميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أدنربه سابق ًا( :يعترب
القرآن قالقل العرص نتيجة أسباب دينية بالرغم من األسباب االقتصادية واالجتامعية
واألخالقية ،وأنه ال يمكن تقويمها إال باستخدام الوسائل الدينية مثل كل يشء ،وإنه ملن اجلرأة
الشك يف حكمة القرآن نظر ًا لنجاح حممد يف تبليغ الرسالة)
ويقول العامل (مايكل هارت) األمريكي الشهري( :إن حممد ًا كان الرجل الوحيد يف التاريخ
الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني الديني والدنيوي ..إن هذا االحتاد الفريد الذي
ال نظري له للتأثري الديني والدنيوي مع ًا خيوله أن ُيعت ََرب أعظم شخصية ذات تأثري يف تاريخ البرشية)
ويقول (إدوارد بروي) ،وهو باحث فرنيس معارص وأستاذ هبذه اجلامعة( :عندما قبض
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النبي العريب عام 632م كان قد انتهى من دعوته ،كام انتهى من وضع نظام اجتامعي يسمو كثري ًا
فوق النظام القبيل الذي كان عليه العرب قبل اإلسالم ،وصهرهم يف وحدة قوية وهكذا تم
للجزيرة العربية وحدة دينية متامسكة مل تعرف مثلها من قبل)
ويقول (فيليب حتي)( :إذا نحن نظرنا إىل حممد من خالل األعامل التي حققها فإن حممد ًا
الرجل واملعلم واخلطيب ورجل الدولة واملجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحد ًا من أقوى الرجال
يف مجيع أحقاب التاريخ ،لقد نرش دين ًا هو اإلسالم ،وأسس دولة هي اخلالفة ،ووضع أساس
حضارة هي احلضارة العربية اإلسالمية ،وأقام أمة هي األمة العربية ،وهو ال يزال إىل اليوم قوة
حية فعالة يف حياة املاليني من البرش)
ويقول (السري لنتجنستادير)( :إن تاريخ احلكم اإلسالمي يدحض ظنون بعض الغربيني
من أن اإلسالم ال يصلح إلقامة دولة تساس فيها األمور عىل قواعد املصلحة االجتامعية وحسن
العرشة بني املسلمني وغري املسلمني ،وأن مفكري اإلسالم يف مجيع العصور بحثوا قواعد احلكم
والعرف من الوجهة الفلسفية ،وأخرجوا ألممهم مذاهب يف السياسة والوالية تسمو إىل الطبقة
العليا)
ويقول (إدوارد كيبون)( :إن من عبقرية النبي العريب ويف خالل أمته ويف روح دينه أسباب
انحالل الدولة الرومانية الرشقية وسقوطها ،وإن أبصارنا لتتجه دهشة إىل ثورة من أعظم
الثورات التي طبعت أمم األرض بطابع خالد)
ويقول (برناردشو) بأسلوبه الساخرَ ( :
إن حممد ًا أصلح العامل وهو جالس يرشب قهوة يف
املدينة)
ويقول (صامويل هنتغتون) املفكر األمريكي يف إحدى حمارضاته( :ال آدم سميث وال
توماس جيفرسون سيفيان باالحتياجات النفسية والعاطفية واألخالقية لإلنسان ،وال املسيح
سيفي هبا عىل املدى الطويل ،حممد سينترص)
65

التنوير:
قلت :وعيت هذا ..وأحسب أن كل من قرأ كتابك (الدعوة إىل اإلسالم) سيعيه مثلام
وعيته.
قال :لقد كتبت ذلك الكتاب يف بداية بحثي عن احلقيقة ..وقد ذكرت فيه بعض ما ندمت
عليه بعد ذلك( ..)1ولكن احلقيقة أعظم من أن حيتوُيا كتايب ذلك أو غريه ..إن احلقيقة أعظم من
أن حتوُيا مجيع كتب الدنيا.
قلت :لقد ذكرت يل اإلكسري الذي استفاد منه من اهتدوا هبدي اإلسالم ،وانضموا حتت
لوائه ..وبقينا نحن ..نحن الوحيدون ..أهل أوروبا ..الذين مل يصبنا إكسري اإلسالم ..ولكنا مع
ذلك من أكثر شعوب العامل حترضا.
ابتسم ،وقال :لوال إكسري اإلسالم ما نال قومنا من احلضارة ما نالوا ..لوال اإلسالم
لظلت أوروبا يف ظلامت القرون الوسطى ..أو لقىض بعضها عىل بعض.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد بحثت يف هذا كام بحثت يف غريه ..وسأعطيك خالصة موجزة ألبحاثي يف هذا
املجال.
لقد قدم اإلسالم لقومي خدمات ال يمكن إحصاؤها ،وهي تشمل اجلانبني :الدين
واحلياة.
الدين:
قلت :الدين!؟ ..وما عالقة ديننا بإكسري اإلسالم؟

( )1مع شهرة توماس باالعتدال إال أن البعض شكك يف ذلك (انظر:حممود محزة عزوين ،دراسة نقدية لكتاب الدعوة إىل
اإلسالم تأليف توماس ولكر آرنولد ،بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف الدعوة من املعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة
املنورة)
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قال :إن له عالقة وطيدة ..ليس باملسيحية وحدها ..بل باليهودية أيضا..
وسأبدأ بتأثريه عىل اليهودية التي هم أم املسيحية األوىل..
لقد كان اإلسالم والتعاليم العظيمة التي جاء هبا سببا من أهم أسباب حركات التنوير التي
حصلت يف اليهودية( ..)1فقد انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من املنطلقات نفسها التي
انطلقت منها حركة االستنارة الغربية بكل حماسنها ومساوئها وبكل تعميامهتا وتناقضاهتا.
فقد أنكر دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم ،وهي سامت مرتبطة
بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا ،فطالبوا برضورة تغيري ذلك حتى يمكن حتويل
اليهود من عنارص هامشية منعزلة إىل عنارص منتجة مندجمة.
كام طالبوا برضورة تشجيع اليهود عىل االشتغال بالزراعة واحلرف اليدوية.
ومل يكن للدعوة إىل حتديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنهم مضمون اقتصادي
وحسب ،وإنام كان هلا مضمون ثقايف ونفيس عميق ،إذ كانت دعوة إىل أن يتحرك أعضاء اجلامعة
من مسام املجتمع كجامعة وظيفية وسيطة منعزلة هلا ثقافتها اخلاصة إىل نخاعه أو صلبه.
فيصبحون مثل بقية أعضاء املجتمع ،يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له
وحده بالوالء.
وقد طالب هؤالء التنويريون بأن تتم العملية التعليمية خارج اإلطار الديني وأن تشمل
اجلامهري كلها وليس األرستقراطية الفكرية وحدها من احلاخامات وغريهم ،كام طالبوا إخواهنم
يف الدين بأن يرسلوا أوالدهم إىل املدارس غري اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلامنية ،مثل
اهلندسة والزراعة ،وشجعوا ممارسة األعامل اليدوية ،كام دافعوا عن تعليم املرأة.
وبالفعل ،بدأت املدارس اليهودية العلامنية تظهر ،ألول مرة يف تاريخ اجلامعات اليهودية
األوربية ،مع منتصف القرن التاسع عرش امليالدي ،واف ُتتحت أول مدرسة ُيودية لتعليم املرأة يف
( )1انظر :املوسوعة اليهودية للمسريي.
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روسيا عام  .1836وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلامين هو السـبيل إىل حتـديث اليهود
ودجمهم وعلمنتهم.
وقد حاولوا أن ُيدخلوا نزعة عقالنية عىل اليهودية ،فأحيوا كتابات املفكر العريب
(اإلسالمي) املؤمن باليهودية موسى بن ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال
التعليم غري الديني عىل الدراسات الدينية اليهودية.
و ُي َعدُّ املفكر األملاين موسى مندلسون ،الذي تأثر بأعامل موسى بن ميمون ،أب ًا للتنوير
اليهودي.
وقد صاغ موسى بن ميمون املبادئ الثالثة عرش التي جعلها أساس الدين اليهودي
وأركان اإليامن فيه عىل غرار أصول اإليامن يف اإلسالم ،وأدرج فيها بعض أصول اإليامن
مدرجا يف العهد القديم ،كاالعتقاد بأن اهلل
اإلسالمية مما مل يكن معرو ًفا يف اليهودية من قبل أو
ً
عامل ،وبالثواب والعقاب يف اآلخرة ،واالعتقاد يف بعث املوتى.
متأثرا بنظرية الفالسفة
وحدد مفهوم النبوة واملعجزة ألول مرة يف اليهودية ،وقد جاء إما ً
املشائني كالفارايب وابن سينا ،وإما متاب ًعا جلمهور علامء اإلسالم يف استدالهلم عىل هذه املعتقدات
بالنصوص القرآنية.
وقد أقر ابن كمونة بعدم ذكر الثواب والعقاب األخروي يف التوراة وراح يعتذر عن ذلك
وحياول تسويغه ،وهذا يؤكد اقتباس ابن ميمون هذه األصول من اإلسالم.
باإلضافة إىل هذا ،فقد بدأ نقد التوراة ،يقول (واكسامن) صاحب كتاب (األدب
اليهودي)( :يف القرن احلادي عرش دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة باملؤلفات
الفلسفية اإلسالمية واألفكار اإلسالمية ،وكان من أثر هذا أن بدأ الشك يف التلمود ،وبدأت تظهر
أفكار حرة ،ومل يقترص اهلجوم والنقد الذي قام به القراءون والطوائف املتصلة هبم عىل التلمود،
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بل شمل الكتاب املقدس أعظم إنتاج عقيل يف الدين اليهودي)()1

أما التأثري اإلسالمي عىل املسيحية ،فواضح ال شك فيه.
ولعل أهم هذه اآلثار هو محاية اإلسالم املسيحية من السقوط يف محأة الوثنية التي كان ال
يفرق بينها وبينها إال قاب قوسني أو أدنى.
قلت :إن ما تقوله غري صحيح ..فلم تقرتب املسيحية يف يوم من األيام من رجس الوثنية.
وكيف تقرتب من الوثنية ،وكتاهبا املقدس يقول هلا( :ال تصنع لك متثاال منحوتا ،وال
صورة ما مما يف السامء من فوق ،وما يف األرض من أسفل ،وما يف املاء من حتت األرض .ال تسجد
هلن ،وال تعبدهن ألين أنا الرب إهلك غيور) (سفر التثنية)8 :5 :
ويقول هلا( :فاحذروا ألنفسكم جدا ،فأنتم مل تروا صورة ما حني خاطبكم الرب يف جبل
حوريب من وسط النار .لئال تفسدوا فتنحتوا لكم متثاال لصورة ما ملثال رجل أو امرأة)(تثنية:4 :
)15
ويقول هلا( :ال تصنعوا لكم أصناما ،وال تقيموا لكم متاثيل منحوتة ،أو أنصابا مقدسة،
وال ترفعوا حجرا مصورا يف أرضكم لتسجدوا له) (الالويني)1 :26 :
هذه هي نصوص التوراة التي وردت يف النهي عن عمل الصور والتامثيل وعن عبادهتا،
والسجود هلا ..وأنت تعرف أن التوراة تعترب كتابا مقدسا لدى املسيحيني ،باإلضافة إىل أن العهد
اجلديد خال من أي دعوة لعبادة األوثان.
قال :ولكن املسيحيني اقتبسوا هذه العبادة كام اقتبسوا غريها ..بل كادت تصبح ديانة وثنية
لوال أن محاها اهلل باإلسالم.
قلت :كيف ذلك؟

( )1نقال عن إبراهيم موسى هنداوي ،األثر العريب يف الفكر اليهودي .ص  ،144مكتبة األنجلو املرصية  1963م.
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قال :أال تسمع باأليقونات()1؟
قلت :بىل..
قال :أمل تسمع بأنه مر هبا يوم من األيام صارت تعبد فيه من دون اهلل؟
سكت ،فقال :لقد جاء يوم عىل املسيحية عبدت فيه الصور والتامثيل ،فال تكاد جتد ديرا
أو كنيسة إال ومها ممتلئان بشتى الصور والتامثيل ،للمسيح ،وملريم ،والقديسني منهم ،وهي
موضع تقديسهم وعبادهتم.
وبالتتبع التارخيي هلذه الشعرية نجد أهنا مل تكن يف أول أمرها كام هي عليه اآلن ،بل قد
كانت نشأهتا يف البداية حمدودة النطاق ،ثم ما لبثت أن نمت تدرجييا ،وانترشت انتشارا واسع ًا ،ثم
أصبحت من ضمن شعائر املسيحية ،وذلك عن طريق جمامعهم.
هذا ليس كالمي ..بل إن الشهود من املسيحيني يثبتون هذا ..يقول املؤرخ املسيحي (ول
ديورانت)( :كانت الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتامثيل ،وتعدها بقايا من الوثنية ،وتنظر
بعني املقت إىل فن النحت الوثني الذي ُيدف إىل متثيل اآلهلة ،ولكن انتصار املسيحية يف عهد
قسطنطني ،وما كان للبيئة والتقاليد والتامثيل اليونانية من أثر ..كل هذا قد خفف من حدة مقاومة
هذه األفكار الوثنية.
وملا تضاعف عدد القديسني املعبودين ،نشأت احلاجة إىل معرفتهم وتذكرهم ،فظهرت
هلم وملريم العذراء كثري من الصور ،ومل يعظم الناس الصور التي يزعمون أهنا متثل املسيح
فحسب ،بل عظموا معها خشبة الصليب ،حتى لقد أصبح الصليب يف نظر ذوي العقول
الساذجة طلس ًام ذا قوة سحرية عجيبة.
(( )1األيقونة) باليونانية (آيكون) بمعنى (صورة) أو (متثيل) ،ومنها (التأيقن) بالنحت .ويف السياق املسيحي ،تشري كلمة
(أيقونة) إىل (لوحة) أو (رسم بارز) (بالفرنسية :با رليف  )bas-reliefأو "لوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء (وأحيان ًا
املصور يف األيقونة
عترب أداة مساعدة أو وسيط ًا للعابدين حتى يمكن للشخص املقدَ س
َ
أحد القديسني) .وكانت األيقونات ُت َ
واملتجسد فيها ،أن يستمع لدعواهتم ،انظر :املوسوعة اليهودية للمسريي.
ن
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وأطلق الشعب العنان لفطرته ،فحول اآلثار ،والصور ،والتامثيل املقدسة إىل معبودات،
يسجد الناس هلا ،ويقبلوهنا ،ويوقدون الشموع وحيرقون البخور أمامها ،ويتوجوهنا باألزهار،
ويطلبون املعجزات بتأثريها اخلفي.
ويف البالد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص ،تستطيع أن ترى الصور
املقدسة ،يف كل مكان ،يف الكنائس ،واألديرة ،واملنازل ،واحلوانيت ،وحتى أثاث املنزل ،واحليل،
واملالبس نفسها مل ختل منها.
وأخذت املدن التي تتهددها أخطار الوباء ،أو املجاعة ،أو احلرب ،تعتمد عىل قوة ما لدُيا
من اآلثار الدينية أو عىل ما فيها من األولياء والقديسني للنجاة من هذه الكوارث)
ولكنه ما إن انترش اإلسالم ،وعم أرجاء املعمورة ،وخاصة يف القرن الثامن امليالدي،
وعرفت تعاليمه لغري أهله ـ وما فيه من النهي عن اختاذ الصور والتامثيل فضال عن تقديسها ـ حتى
بدأ بعض املنصفني من املسيحيني وأرباب السلطان يف نبذ هذه البدعة والعمل عىل إزالتها.
ومن هؤالء اإلمرباطور (ليو الثالث) ،الذي تشبعت نفسه بفكرة رست إليه من املسلمني
وغريهم الذين ذموا عكوف مجهرة املسيحيني عىل تعظيم الصور والتامثيل يف الكنائس ويف
خارجها ،فعقد جملسا من األساقفة وأصدر مرسوما عام (726م) يطلب فيه إزالة مجيع الصور
والتامثيل الدينية من الكنائس ،وحرم تصوير املسيح والعذراء ،وأمر بأن يغطي باجلص ما عىل
جدران الكنائس من صور ،لكن مل يقابل هذا املرسوم باملوافقة اجلامعية ،فكان أن عارضته
الكنيسة ،وثار عليه الشعب .واتفقوا عىل عزل (ليو) وطرده من احلكم.
واجتمع جملس من أساقفة الغرب دعا إليه البابا (جرجيوري الثاين) ،وصب اللعنة فيه عىل
حمطمي الصور والتامثيل ،إال أن أوالد (ليو الثالث) ساروا عىل هنجه ،منهم ابنه (قسطنطني
اخلامس 775 – 741م) حيث مجع هذا اإلمرباطور جملسا من أساقفة الرشق يف القسطنطينية
سنة (754م) قرر فيه بصفة قاطعة :حتريم اختاذ الصور والتامثيل يف العبادة ،ووصفها بأهنا عمل
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ممقوت ،وحرم طلب الشفاعة من العذراء ،وأمر بأن يمحى أو يدمر كل ما يف الكنائس من صور
ومتاثيل.
وعىل هذا سار أحفاده من بعده حتى كان عام (787م) حيث دعت اإلمرباطورة (إيريني)
ـ التي كانت معارصة هلارون الرشيد ـ رجال الدين يف العامل املسيحي إىل عقد جممع عام للبحث
يف مسألة (الصور والتامثيل) ،واختاذ قرار حاسم بشأهنا .فاجتمع يف مدينة نيقية عام (787م)
حوايل ( )377أسقفا ،وأصدروا قرارا بتعظيم صور املسيح وأمه والقديسني ،ال بعبادهتا.
وجاء يف قرار هذا املجمع ما ييل( :نحكم بأن توضع الصور ليس يف الكنائس واألبنية
املقدسة واملالبس الكهنوتية فقط ،بل يف البيوت وعىل اجلدران يف الطرقات ،ألننا إن أطلنا
مشاهدة ربنا يسوع املسيح ووالدته القديسة والرسل ،وسائر القديسني يف صورهم ،شعرنا بامليل
الشديد إىل التفكري فيهم ،والتكريم هلم ،فيجب أن تؤدى التحية واإلكرام هلذه الصور)
واستمر احلال هكذا ،حتى قامت حركة اإلصالح الكنيس يف القرن اخلامس عرش
امليالدي ،وكان من مبادئها منع اختاذ الصور والتامثيل يف الكنائس والسجود هلا متأثرين يف ذلك
بام رأوه من املسلمني عن طريق احلروب الصليبية.
سمى (أيكونوكالزم)
باإلضافة إىل هذا ،فقد ظهر ملقاومة هذه الظاهرة اخلطرية حركة ُت َ
( ،)iconoclasmأي (حتطيم األيقونات) أو (حتطيم األوثان) ،وقد ظهرت حول القسطنطينية
يف القرنني الثامن والتاسع حتت تأثري اإلسالم.
لقد رأت هذه احلركة أن األيقونات تشكل سقوط ًا يف الوثنية باعتبار أن كثري ًا من املصلني
أصبحوا يظنون أن األيقونة هي نفسها الشخص املقدَ س املرسوم عليها.
وقد نجحت احلركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون لأليقونات ،وحتى بعد قمع
احلركة ،كان الفنانون البيزنطيون حياولون االبتعاد عن التصوير الواقعي وامليل نحو التجريد،
وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثني.
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ليس هذا فقط هو تأثري اإلسالم يف املسيحية..
فمن تأثريه فيها ما دعا إليه الربوتستانت من حرية قراءة الكتاب املقدس ،ورفض احتكار
الكنيسة تفسريه ،والتي فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب املقدس يف الغرب ،تلك احلركة
املنهجية التي تدين بالفضل لعلامء اإلسالم الذين كتبوا يف الرد عىل هذا االحتكار كابن حزم
والغزايل والقرطبي وابن تيمية وابن القيم ،وغريهم.
لقد شهد قاموس (برتلس مان) لديانات العامل عىل تأثري اإلسالم يف املسيحية ،فقال( :لقد
عظيام يف العقيدة املسيحية والفلسفة ،وقاد عىل سبيل املثال إىل نقاش جديد
تأثريا ً
أ َثر اإلسالم ً
حول عبادة الصور وتقديسها يف املسيحية)
احلياة:
قلت :وعيت كالمك يف تأثري اإلسالم يف اإلصالح الديني ..فام تأثريه يف إصالح احلياة..
حياتنا نحن األوروبيني؟
قال :هلذا أيضا بعض عالقة بالدين ..وباخلصوص بالكنيسة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أن الكنيسة كانت ذات سطوة عنيفة عىل كل مرافق احلياة ىف أوروبا ىف
قروهنا الوسطى املظلمة ..وكان سبب ذلك سيطرة الفساد الكامن ىف الكنيسة عىل كل مرافق
احلياة.
لقد أخطأ بعض قومنا ،أو كثري منهم ،فتصوروا أن الدين هو سبب ذلك التخلف ،وسبب
ذلك الظالم الذي غمر قروننا الوسطى بينام الدين بريء من ذلك..
لقد كان املسلمون يف تلك العصور يف أزهى فرتات حياهتم مع كوهنم كانوا ملتزمني
بدينهم.
وقد ذكر التاريخ ـ الذى تكره أوروبا االعرتاف به إال القلة املنصفة ـ أن أوروبا بدأت خترج
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من ظلامت قروهنا الوسطى املظلمة حني احتكت باملسلمني ىف مشارق األرض ومغارهبا ،سواء
ىف احلروب الصليبية ،أو البعوث التى بعثتها للتعلم ىف مدارس املسلمني ىف األندلس بصفة
خاصة ،وىف صقلية وغريها من البالد التى نورها اإلسالم.
بل تذكر الروايات التارخيية أن رجال الدين املسيحى أنفسهم كانوا يتعاطون الثقافة
اإلسالمية ىف تلك املدارس ،أو فيام ينقل منها إىل اللغات األوروبية ،وأهنم كانوا يرتقون ىف
مناصب األكلريوس بقدر ما حيصلون عليه من تلك الثقافة.
وقد قال روجر بيكون ىف القرن الثالث عرش امليالدى( :من أراد أن يتعلم ،فليتعلم العربية
ألهنا هى لغة العلم)
لقد وجدت أوروبا عندما احتكت باملسلمني ـ يف املواطن املختلفة التي أتيح هلا أن حتتك
هبم فيها( )1ـ عاملا عجيبا بالنسبة هلا ،ليس فيه بابورات ،وال رجال دين ..وليست فيه أرسار عقدية
خيتص بعملها فريق من الناس دون فريق ..وليس فيه نبالء يستعبدون الناس ىف إقطاعياهتم..
وليس فيه حجر عىل العقول أن تفكر ،وال حجر عىل العلم أن يبحث وجيرب وينرش أبحاثه عىل
الناس.
قال (راندال) ىف كتابه (تكوين العقل احلديث)( :وبنوا ـ يقصد املسلمني ـ ىف القرن العارش
ىف أسبانيا حضارة مل يكن العلم فيها جمرد براعة فحسب ،بل كان علام طبق عىل الفنون
والصناعات الرضورية للحياة العملية ،وعىل اإلمجال كان العرب يمثلون ىف القرون الوسطى
التفكري العلمى واحلياة الصناعية العلمية اللذين متثلهام ىف أذهاننا اليوم أملانيا احلديثة)()2

وقال ليوبولد فايس ـ الذي هبره اإلسالم ،فأسلم ،وتسمى حممد أسد ـ ىف كتابه (اإلسالم
عىل مفرتق الطرق)( :إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى املنتجة ىف أوروبة ..كانت العلوم ىف
( )1سنذكر بعض هذه املواطن يف هذا املبحث.
( )2تكوين العقل احلديث ،ترمجة جورج طعمة.314 / 1 :
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ركود ،وكانت اخلرافة سائدة ،واحلياة االجتامعية فطرية خشنة إىل حد من الصعب علينا أن نتخيله
اليوم ،ىف ذلك احلني أخذ النفوذ اإلسالمى ىف العامل ـ ىف بادئ األمر بمغادرة الصليبيني إىل الرشق،
وباجلامعات اإلسالمية الزاهرة ىف أسبانيا املسلمة ىف الغرب ،ثم بالصالت التجارية املتزايدة التى
أنشأهتا مجهوريتنا جنوة والبندقية ـ أخذ هذا النفوذ يقرع األبواب املوصدة دون املدنية العربية.
وأمام تلك األبصار املشدوهة ،أبصار العلامء واملفكرين األوروبيني ،ظهرت مدنية
جديدة ،مدنية مهذبة راقية خفاقة باحلياة ،ذات كنوز ثقافية كانت قد ضاعت ،ثم أصبحت ىف
أووربة من قبل نسيا منسيا ،ولكن الذى صنعه العرب كان أكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة..
لقد خلقوا ألنفسهم عاملا علميا جديدا متام اجلدة ..لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا
عىل حتسينها ،ثم محلوا هذا كله بوسائط خمتلفة إىل الغرب ،ولسنا نبالغ إذا قلنا إن العرص العلمى
احلديث الذى نعيش فيه مل يدشن ىف مدن أوروبا النرصانية ،ولكن ىف املراكز اإلسالمية :ىف دمشق
وبغداد والقاهرة وقرطبة)()1

قلت :فكيف تسنى ألوروبا أن تتصل باملسلمني ،وتستفيد منهم ،بالرغم مما كان بينهام من
شحناء وبغضاء ال تزال أثارة منها إىل يومنا هذا؟
قال :لقد كانت لذلك طرق كثرية ..وجسور ممتدة ..وأنت تعرف املسلمني ..فهم أكثر
الناس طيبة ولو مع أعدائهم.
لقد كان من تلك اجلسور التي وصلت أوروبا باإلسالم جرس األندلس( ..)2أو إسبانية
حالي ًا ..فاألندلس قطعة من أوروبة ،جتاور فرنسا وهي قريبة من إيطاليا وإنكلرتا وغريها من
األقطار األوروبية.
وقد أرسلت كثري من البالد األوروبية أبناءها عىل شكل بعثات ترعاها مستويات رسمية
( )1اإلسالم عىل مفرتق الطرق ،ترمجة عمر فروخ ،ص .40 – 39
( )2انظر :الثقافة اإلسالمية وأثرها يف احلضارة ،األستاذ حممود الرشقاوي.
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عالية ،للدراسة يف بالد األندلس ..وتصدى كثري منهم للقيام بعملية ترمجة ألمهات كتب الرتاث
العريب اإلسالمي إىل الالتينية وغريها ،وعىل رأس ذلك كله القرآن ،وقد بدأوا بدراسة العلوم،
واستمر االنتفاع مما لدى أهل األندلس من علوم نظرية وفلسفية وعلوم مادية وتطبيقية طيلة
وجود العرب يف األندلس.
وبذلك تعترب املكتبة اإلسبانية العامة يف مدريد من املكتبات املهمة التي حتتوي عىل الكثري
من املخطوطات العربية واإلسالمية ،التي تصدى الغرب لدراستها واالنتفاع منها بعد نقلها إىل
لغاهتم ،وهكذا كانت بذور النهضة األوروبية.
ومن تلك اجلسور احلروب الصليبية التي وضعت األوروبيني يف مواجهة مبارشة مع
الرشق وحضارته وعلومه ،ورغم اإلساءة يف البداية إىل الرتاث العريب اإلسالمي إذ حرق
الصليبيون يف أنطاكية عند االستيالء عليها الكثري من املخطوطات العربية اإلسالمية ،فقد التفت
األوروبيون إىل رضورة االنتفاع من هذا التقدم الذي يشاهدونه ،فنقلوا يف سفنهم كل ما
استطاعوا نقله من كتب ،وأدوات ،وحماصيل يمكن زراعتها يف بالدهم ،حتى ِ
احل َرف املختلفة
نقلوها إىل بالدهم ،ونشطوا يف إقامة املعاهد واجلامعات وتدريس كتب العرب املسلمني يف
جامعاهتم.
درس يف بروكسل ـ بلجيكا ـ حتى 1909م،
لقد بقي كتاب (القانون) يف الطب البن سينا ُي ر
ومثل ذلك كتب اجلرب ،والرياضيات ،وعلوم الطب ،والصيدلة ،وعلم احليل (امليكانيك)،
والكيمياء ،والنبات ،كل ذلك انتقل إىل جامعاهتم ،واستمر تدريس تلك الكتب لعدة قرون،
وبذل علامؤهم جهود ًا كبري ًة يف الدراسة التطبيقية والتجريبية حتى وضعوا بالدهم عىل عتبة
وعجت معامجهم باملفردات واملصطلحات العربية اإلسالمية
احلضارة احلديثة واملعارصة،
ر
العلمية ،عىل اختالف أنواعها مع يشء من تطويع هذه املفردات إلدخاهلا يف لغتهم.
ومن تلك اجلسور جرس صقلية وجنوب إيطاليا ،فقد فتح العرب املسلمون صقلية يف
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العهد العبايس ،وحيثام ر
حل العرب ح رلت معهم رسالتهم وعلومهم.
وحتى عندما غادر العرب جنوب إيطاليا وصقلية عىل يد روجر النورمندي ،حرص
روجر عىل تشجيع العرب املسلمني للبقاء يف صقلية ،وذلك لعلمه بغزارة علومهم وعظمة
حضارهتم ،ومنهم الرشيف اإلدرييس الذي رسم العامل املعروف لديه عىل لوح من الفضة وأهداه
للملك ،كام أهداه كتاب ًا يف اجلغرافية هو (نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق)()1

كام شجع روجر ترمجة العلوم العربية اإلسالمية إىل لغتهم ،وسار عىل هنجه من بعده،
أمثال فريدريك ملك صقلية ،الذي ربرش باحلضارة اإلسالمية يف أوروبة ،وبنى مدرسة للطب يف
سالرنو ،وأسس جامعة نابويل ..وهكذا وجدت احلضارة العربية اإلسالمية طريق ًا ثالث ًا سلكته إىل
أوروبة ..فكانت والدة احلضارة األوروبية.
قلت :ولكن األوروبيني اليوم ينكرون ذلك أعظم إنكار؟
قال :دعهم ينكروا ..فال خري فيمن ينكر خري غريه..
ومع ذلك ،فليس كل األوروبيني بذلك احلقد ..لقد كان هناك علامء منصفون شهدوا
بتأثري احلضارة اإلسالمية العظيم يف أوروبا وحياة أوروبا وهنضة أوروبا.
ومنهم املؤرخ الفرنيس املعروف (جوستاف لوبون) الذي تناول يف كتابه (حضارة
العرب) تأثري حضارة اإلسالم يف الغرب وأرجع فضل حضارة أوربا الغربية إليها وقال( :إن تأثري
هذه احلضارة بتعاليمها العلمية واألدبية واألخالقية عظيم ،وال يتأتى للمرء معرفة التأثري العظيم
الذي أثره العرب يف الغرب اال إذا تصور حالة أوربا يف الزمن الذي دخلت فيه احلضارة)()2

وقد ذكر يف كتابه هذا بأن عهد اجلهالة قد طال يف أوربا العصور الوسطى ،وأن بعض
العقول املستنرية فيها ملا شعرت باحلاجة إىل نفض اجلهالة عنها ،طرقت أبواب العرب يستهدوهنم
( )1انظر :اإلسالم واحلضارة العربية ،حممد كرد عيل.284/1 :
( )2جوستاف لوبون :حضارة العرب ص .26
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ما حيتاجون إليه ،ألهنم كانوا وحدهم سادة العلم يف ذلك العهد.
ويقرر لوبون أن العلم دخل أوربا بواسطة األندلس وصقلية وإيطاليا ،وأنه يف سنة
1120م أنشئت مدرسة للرتمجة يف طليلة باألندلس بعناية (ريمولة) رئيس األساقفة ،وأن هذه
املدرسة أخذت ترتجم إىل الالتينية أشهر مؤلفات املسلمني ،ومل يقترص هذا النقل عىل كتب
الرازي وابن سينا وابن رشد فحسب بل نقلت اليها كتب اليونان التي كان العرب قد نقلوها إىل
لساهنم.
ويضيف لوبون أن عدد ما ترجم من كتب العرب إىل الالتينية يزيد عىل ثلثامئة كتاب.
وهو يؤكد فضل العرب عىل الغرب يف حفظ تراث اليونان القديم بقوله( :فإىل العرب،
وإىل العرب وحدهم ،ال إيل رهبان القرون الوسطى ممن كانوا جيهلون حتى وجود اللغة اليونانية،
يرجع الفضل يف معرفة علوم األقدمني ،والعامل مدين هلم عىل وجه الدهر إلنقاذهم هذا الكنز
الثمني ،وأن جامعات الغرب مل تعرف هلا ،مدة مخسة قرون ،مور ًدا علم ًيا سوى مؤلفاهتم وأهنم
هم الذين مدنوا أوربا مادة وعقالً ،وأخال ًقا ،وأن التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت
قصري ،وأنه مل يفوقهم قوم يف اإلبداع الفني)()1

وأكد لوبون أثر االسالم وأثر حضارته يف كل بلد استظلت برايته قائ ً
ال( :كان تأثري العرب
عظيام جدً ا يف احلضارة ،ولعل فرنسا كانت أقل حظ ًا يف ذلك ،فقد
يف عامة األقطار التي فتحوها ً
رأينا البالد تتبدل صورهتا حينام خفق علم الرسول الذي أظلها بأرسع مايمكن ،ازدهرت فيها
العلوم والفنون واآلداب والصناعة والزراعة أي ازدهار)()2

وأشاد لوبون بفضل العرب يف نرش العلوم وفتح اجلامعات يف البالد التي استظلت
برايتهم فيقول( :ومل يقترص العرب عىل ترقية العلوم بام اكتشفوه ،فالعرب قد نرشوها ،كذلك بام
( )1جوستاف لوبون :حضارة العرب ،ص .26
( )2جوستاف لوبون :حضارة العرب ،ص .66
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أقاموا من اجلامعات وما ألفوا من الكتب ،فكان هلم األثر البالغ يف أوربا من هذه الناحية ،ولقد
كان العرب أساتذة لألمم املسيحية عدة قرون ،وأننا مل نطلع عىل علوم القدماء والرومان االبفضل
العرب ،وأن التعليم يف جامعاتنا مل يستغن عام نقل إىل لغاتنا من مؤلفات العرب)()1

ومن الشهداء املنصفني الفيلسوف الفرنيس (رينيه جينو) ،الذي أسلم ،وتسمى (عبد
الواحد حييى) ،فقد قال( :واألثر الواضح الذى يثبت لنا انتقال املؤثرات الثقافية من املسلمني إىل
أوربا هو تلك الكلامت العربية األصل التي تستعمل لنقل األفكار وإظهار ما تكنه النفوس ،فإن
من السهل علينا أن نستنتج انتقال تلك األفكار واآلراء اإلسالمية نفسها ،ويف احلق أن تأثري
احلضارة اإلسالمية قد تناول إىل درجة بعيدة ،وبشكل حمسوس كل العلوم والفنون والفلسفة
وغري ذلك ،وقد كانت إسبانيا مركز الوسط إهلام الذي انترشت منه تلك احلضارة ،فالكيمياء
احتفظت دائام باسمها العريب ،وعلم الفلك أكثر اصطالحاته اخلاصة ماتزال حمتفظة يف كل
اللغات األوربية بأصلها العريب ،كام أن كثريا من النجوم مايزال علامء الفلك يف كل األمم يطلقون
كثريا من املعارف اجلغرافية عرفت من الرحالة
عليها أسامء عربية ،ومن السهل جدً ا أن نوضح أن ً
كثريا من األقطار ومحلوا معهم معلومات مجة ..وإننا لنجد أثر الثقافة
العرب الذين جابوا ً
وضوحا ،وهذا علم احليوان الذي يسهل علينا من اسمه العريب أن
اإلسالمية يف الرياضيات أكثر
ً
نعرف طريق انتقاله إىل الغرب ،كام أن األرقام احلسابية التي يستعملها األوربيون هي نفس
كثريا من املعاين التي جادت هبا قرائح الكتاب والشعراء
األرقام التي استعملها العرب ،وأن ً
املسلمني أخذت واستعملت يف األدب الغريب ،كام نالحظ أن أثر الثقافة اإلسالمية واضح كل
الوضوح وبصفة خاصة يف فن البناء وذلك يف العصور الوسطى.
ومل تكن هناك وسيلة لتعرف أوربا الفلسفة اليونانية اال عن طريق الثقافة اإلسالمية ،ألن
الرتاجم الالتينية ألفالطون وأرسطو مل تنقل أو ترتجم من األصل اليوناين مبارشة ،وإنام أخذت
( )1جوستاف لوبون :حضارة العرب ،ص.569
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من الرتاجم العربية ،وأضيف إليها ماكتبه املعارصون املسلمون مثل ابن رشد وابن سينا يف
الفلسفة اإلسالمية.
وخيتم رينيه جينو شهادته بقوله( :هذا جزء من كل من أثر الثقافة اإلسالمية يف الغرب،
ولكن الغربيني اليريدون أن يقولوا به ألهنم ال يريدون االعرتاف بفضل الرشق عليهم ،ولكن
الزمن كفيل بإظهار احلقائق)()1

ليس العلامء وحدهم هم الذين شهدوا لفضل اإلسالم عىل الغرب ..هناك ساسة
منصفون شهدوا له أيضا ..ففي مطلع القرن احلادي والعرشين امليالدي ،ظهر كتاب (توكيد
الذات األوربية :آفاق القرن احلادي والعرشين) للمستشار األملاين هيلموت شميت ،وقد وضح
فيه مسامهة الثقافة اإلسالمية العربية يف روافد الثقافة األوربية ،ورضورة اإلسالم يف تطور أوروبا
مستقبالً.
وقد أفرد هلذه النقطة عرش صفحات يف كتابه الذي يقع يف 255صفحة ،وهو يقول يف
ختام معاجلة هذه النقطة( :خالل القرن اجلديد سيصبح اجلوار اجلديد مع اإلسالم أحد الرشوط
األساسية لتأكيد الذات األوربية واحلفاظ عليها ،ومن املحتمل أن يعتمد إحالل السالم
واالستقرار يف أوروبا عىل هذا الرشط)
يف حفل تكريم املسترشقة األملانية (آنا ماري شميل) وتسليمها جائزة السالم من (رابطة
الكتاب األملان) ،يف 1995/1/10م ،ملنارصهتا الفكر اإلسالمي ،ودعوهتا إىل فهمه وتغيري
الصورة الشوهاء التي شكلها اإلعالم األوريب عن اإلسالم واملسلمني ،ألقى الرئيس األملاين
(رومان هوتسوج) كلمة دعى فيها إىل أمهية فهم اإلسالم فه ًام صحيح ًا ،وأشاد فيها بالتنوير
اإلسالمي الذي حفظ للغرب ـ قبل ستة أو سبعة قرون ـ أجزاء عظيمة من الرتاث القديم
وقال الرئيس األملاين( :هل جيوز لنا أن نصنف املسلمني األتقياء مع (األصوليني
( )1انظر :الفيلسوف رينيه جينو أو عبد الواحد حييى ،للدكتور عبد احلليم حممود ،ص .60 – 50
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اإلرهابيني) فقط ملجرد افتقادنا نحن لإلحساس السليم جتاه استهزاء باملشاعر الدينية لآلخرين،
أو لكوننا مل نعد قادرين عىل التعبري عن هذا اإلحساس السليم)
ويف اخلتام دعا الرئيس األملاين إىل فهم اإلسالم فه ًام صحيح ًا لتحديد موقف آخر منه غري
املوقف الذي بنى عىل اجلهل به.
باإلضافة إىل هؤالء ألقى األمري تشارلز (وىل عهد بريطانيا) خطاب ًا يف قسم الدراسات
اإلسالمية بإحدى اجلامعات الربيطانية يف بدايات النصف الثاين من تسعينات القرن العرشين
امليالدي ،حتدث فيه عن جوانب يف عالقة الغرب باإلسالم ودعا إىل رضورة التعاون بني العامل
اإلسالمي والعامل الغريب ،وأمهية التواصل فيام بينهام ،ونبذ ما تركته احلروب الصليبية يف العامل
اإلسالمي من آثار سيئة ال تزال متبقية يف النفوس.
وقد أشار إىل وجود نقاط اتفاق بني اإلسالم والغرب أكثر من وجود نقاط اختالف فيام
بينهام ،وانتقد الصورة الشوهاء التي يروجها البعض ،فيقول( :والكثريون يف الغرب يرون
اإلسالم عىل أنه حرب أهلية دامية يف الرشق األوسط ،وأصولية إسالمية إن حكمنا قد شابه
التشوه العتبار أن التطرف هو القاعدة ،ويظن الكثريون أن أحكام الرشيعة غري عادلة ،ولكن
ينبغي أن نتدارس تطبيقاهتا قبل أن نصدر أحكام ًا ..إن هناك عدد ًا من الدول اإلسالمية أعطت
حق التصويت للمرأة يف نفس الوقت مع أوروبا ،كام أن النساء املسلامت ال يعتربن مواطنات من
الدرجة الثانية)
ومل يتوقف إنصاف األمري تشارلز لإلسالم عند هذا احلد ،بل أكد فضل اإلسالم
واحلضارة اإلسالمية عىل أوروبا يف هنضتها احلديثة ،وقال برصاحة( :كثري من السامت التى تفخر
هبا أوروبا احلديثة جاءت إلينا من األندلس ..إن اإلسالم جزء من ماضينا ومن حارضنا)
وأخذ األمري يف خطابه يلح عىل احلوار بني اإلسالم (يقصد املسلمني) والغرب ويوضح
أمهية اتسام هذا احلوار بالصرب ،ويقول( :لكن ذلك يتطلب جهدا ًشاق ًا لكي يفهم بعضنا اآلخر،
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ولكي نتمكن من إبعاد شبح اخلوف والتشكك)
كام دعا األمري تشارلز يف كلمة ألقاها يف مؤمتر سنوي للخارجية الربيطانية بمـــركز
(ويلتون بارك) بلندن ،يف عام 1997م ،رجال الدين من بني جنسه ،وكذلك خرباء االقتصاد،
إىل االستعانة باملسلمني يف محاية القيم لدى الصغار ،وقال( :يف كل أنحاء العامل يمكننا أن نجد من
يريد تعلم اإلنجليزية ،لكننا هنا يف الغرب نحتاج إىل التعلم عىل أيدي مدرسني مسلمني كيف
نتدبر األمور مرة أخرى ،بقلوبنا ال بعقولنا فقط)
كام أردف قائ ً
ال( :إننا يف الغرب يمكننا االستفادة من الرسالة اإلسالمية يف اكتشاف جذور
مفاهيمنا احلالية التي ندين فيها للقيم اإلسالمية التي حترتم الطبيعية الثابتة للقوانني الطبيعية)
قلت :ذكرت يل اجلسور التي كانت صلة وصل بيننا وبني املسلمني ،وذكرت يل الشهادات
املنصفة التي تثبت حصول ذلك التأثري ،ومل يبق إال أن حتدثني عن نامذج عن بعض ذلك التأثري..
فالنامذج هي التي حتدد املدى الذي وصل إليه التأثري.
قال :ال يمكنني يف هذا املجلس أن أعدد لك إال بعض النامذج التي يظهر فيها أثر املسلمني
علينا ..وكل نموذج منها سيل من السيول تكونت بعده أهنار كثرية ال نزال نستقي منها.
تأثريا ً
عميقا يف شتى نواحى احلياة ..وسأختار
لقد كان تأثري الثقافة اإلسالمية عىل أوربا ً
لك منها ما يرتبط باملعارف والعلوم والفنون:
ففي األدب ..قامت صلة وثيقة بني طائفة من عباقرة الشعر يف أوربا بأرسها ،خالل القرن
الرابع عرش امليالدي وما بعده ،وموضوعات األدب العريب والثقافة اإلسالمية عىل وجه اليقبل
التشكيك.
ومن هؤالء (بوكاشيو) و(برتارك) و(دانتي) وهم من أعالم النهضة االيطالية ،و(شرس)
الكاتب االنجليزي الشهري ،و(رسفانيتس) اإلسباين ،وإىل هؤالء يرجع التأثري البارز يف قيام
النهضة األدبية يف أوربا.
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ففي عام 1346م كتب بوكاشيو حكاياته التي سامها (الليايل العرشة) ،وحذا فيها حذو
ليايل ألف ليلة وليلة ،التي كانت منترشة حكاياهتا يف مرص والشام ،وقد ضمن حكاياته مائة حكاية
عىل غرار ألف ليلة وليلة ،وأسندها إىل سبع من السيدات وثالثة من الرجال الذين اعتزلوا يف
بعض ضواحي املدينة فرارا من مرض الطاعون ،وفرضوا عىل كل منهم حكاية يقصها عىل
أصحابه يف كل صباح لقضاء وقت الفراغ ،وقد مألت هذه احلكايات أقطار أوربا ،واقتبس منها
الكاتب اإلنجليزي (وليم شكسبري) موضوع مرسحية (العربة باخلواتيم) ،واقتبس منها
(ليسينج) األملاين مرسحية (ناتان احلكيم).
وكان شورس ِإمام الشعر احلديث يف اللغة اإلنجليزية من أكرب املقتبسني من بوكاشيو يف
زمانه ،ألنه التقى به حني زار إيطاليا ،ونظم بعد ذلك قصصه املشهورة باسم (قصص كانرتبري)
وكانت صلة دانتي( )1بالثقافة اإلسالمية وثيقة ،ألنه أقام يف صقلية يف عهد امللك فردريك
الثاين ،الذي درس الثقافة اإلسالمية يف مصادرها العربية األصيلة ،وقد الحظ أحد املسترشقني
أن الشبه قريب جدً ا بني وصف اجلنة يف كالم الصويف الكبري حمي الدين بن عريب (-1164
1240م) يف مؤلفه الكبري (الفتوحات املكية) وأوصاف دانتي هلا يف الكوميديا االهلية.
وقد كان دانتي يعرف شيئا غري قليل من سرية حممد ،فاطلع عىل األرجح من هذا الباب
عىل قصة اإلرساء واملعراج ومراتب السامء ،ولعله اطلع عىل رسالة الغفران أليب العالء املعرى،
واقتبس من كل هذه املصادر معلوماته عن العامل اآلخر التي أوردها يف الكوميدا االهلية ،وأكرب
القائلني باالقتباس عىل هذا النحو هو عامل من أمة األسبان انقطع للدراسات العربية ،وهو األستاذ
آسني بالسيوس(.)2

( )1هو دانتى البجريي ( 1321-1265م) وهو من مفاخر عرص النهضة ،وهو صاحب الكوميديا االهلية ،وقد قام
برتمجتها إىل اللغة العربية الدكتور حسن عثامن.
( )2انظر :عبد الرمحن بدوي :دور العرب يف تكوين الفكر األوريب ،بريوت  ،1965ص .84-63
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وقد عاش برتارك يف عرص الثقافة اإلسالمية بإيطاليا وفرنسا ،ودرس العلم بجامعتي
مونبلييه وباريس بفرنسا وكلتامها قامتا عىل تالميذ علامء املسلمني يف اجلامعات األندلسية.
أما رسفانتيس فقد عاش يف اجلزائر بضع سنوات وألف كتابه (دون كيشوت) بأسلوب
ال يشك من يقرأه يف اطالع كاتبه عىل العبارات العربية واألمثال التي التزال شائعة بني العرب
حتى هذه األيام .وقد جزم برسكوت صاحب االطالع الواسع عىل تاريخ األسبان بأن فكاهة
(دون كيشوت) كلها أندلسية يف اللباب.
أما عن الشعر ،فقد ذكر دانتى ِأ رن الشعر االيطايل ولد يف صقلية بفضل الشعر العريب
وبتأثري منه ،ولقد شاع نظم الشعر بالعامية يف إقليم بروفانس يف جنوب فرنسا ،وانترش الشعر يف
ذلك اإلقليم عىل يد الشعراء اجلوالني الذين عرفوا باسم (الرتوبادور) وواضح أن األوربيني
اشتقوا هذا االسم من كلمة طروب العربية ،وقد وجدت يف أشعار األوربيني بشامل األندلس
كلامت عربية وأشارات لعادات إسالمية.
والشعر العريب األندليس يف املوشحات والزجل كان السبب يف نشأة الشعر األسباين
نفسه ،والزجل يكون عادة باللغة الدارجة ،بينام يكون املوشح بالعربية الفصحى ،وهذان اللونان
أثرا يف نشأة الشعر األوريب ،وقد أثبت الباحثون
من النظم من ابتكار أهل األندلس ،ومها اللذان ً
انتقال بحور الشعر األندليس واملوسيقي العربية إىل أوربا.
وامتد التأثري العريب يف نشأة الشعر األوريب إىل بعض املوضوعات كاملغامرات ،وطريقة
عالج هذه املوضوعات ،كام يتمثل هذا يف فكرة احلب العذري التي تسود الغزل يف الشعر
الربوفنسايل ،فإنه يرتد إىل الشعر األندليس ،وأزجال ابن قزمان ،وقد عرض فكرة احلب العذري،
ابن حزم يف كتابه (طوق احلاممة).
أما يف جمال القصة األوربية ،فنجد أن هذه القصة تأثرت يف نشأهتا بام كان عند العرب من
فنون القصص يف العصور الوسطى وهي :املقامات ،وأخبار الفروسية ،وأجماد الفرسان
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مغامراهتم إلحراز املجد أو يف سبيل احلب.
وترى طائفة من النقاد األوربيني أن رحالت (جليفر) التي ألفها سويفت ،ورحلة
(روبنسون كروزو) التي ألفها ديفوى ،تدين لقصص ألف ليلة وليلة ،ولرسالة حى بن يقضان
التي ألفها الفيلسوف األندليس املسلم ابن الطفيل ،وقد وضح أنه كان لرتمجة ألف ليلة وليلة إىل
اللغات األوربية أول القرن الثاين عرش أثر عظيم وبالغ اخلطورة عىل األدب األوريب.
ومل تنقطع الصلة بني األدب اإلسالمي واآلداب األوربية احلديثة حتى اليوم ،ويكفي
لبيان األثر الذي أبقاه األدب اإلسالمي يف آداب األوربيني أننا ال نجد أديبا واحدا من نوابغ
األدباء عندهم قد خال شعره أو نثره من اإلشارة إىل بطل إسالمي ،أو نادرة إسالمية ،ومن هؤالء:
شكسبري ،أديسون ،بايرون ،سودى ،كولردج ،شييل من أدباء اإلنجليز ،ومن أدباء األملان ،جيته،
هرور ،وليسنج ،ومن أدباء فرنسا :فولتري ،الفونتني.
وقد رصح الفونتني باقتدائه يف أساطريه التي ألفها بكتاب (كليلة ودمنة) الذي عرفه
األوربيون عن طريق املسلمني.
وقد ذكر (ألفارو القرطبي) اهتامم أهل األندلس من املسيحيني باآلداب العربية ،فقال:
(يطرب إخواين املسيحيون بأشعار العرب وقصصهم ،فهم يدرسون كتب الفقهاء والفالسفة
املحمديني ال لتفنيدها ،بل للحصول عيل أسلوب عريب صحيح رشيق ،فأين جتد اليوم علامنيا
يقرأ التعليقات الالتينية عيل الكتب املقدسة؟ وأين ذلك الذي يدرس اإلنجيل وكتب األنبياء
والرسل؟ وأسفاه! إن شباب املسيحيني الذين هم أبرز الناس مواهب ،ليسوا عيل علم بأي أدب
وال أية لغة غري العربية ،فهم يقرأون كتب العرب ويدرسوهنا بلهفة وشغف ،وهم جيمعون منها
مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهضة ن وإهنم ليرتنمون يف كل مكان بمدح تراث العرب .وإنك
لرتاهم من الناحية األخري حيتجون يف زراية إذا ذكرت الكتب املسيحية بأن تلك املؤلفات غري
جديرة بالتفاهتم ،فواحر قلباه! لقد نسب املسيحيون لغتهم ،وال يكاد يوجد منهم واحد يف األلف
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قادر عيل إنشاء رسالة إيل صديق بالتينية مستقيمة! ولكن إذا استدعي األمر كتابة العربية ن فكم
منهم من يستطيع أن يعرب عن نفسه يف تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة ،بل لقد يقرضون
من الشعر ما يفوق يف صحة نظمه شعر العرب أنفسهم)()1

عظيام ،وكانت أسبانيا
أما يف الفلسفة ،فقد كان أثر املسلمني يف التفكري الفلسفي ألوربا ً
هي مركز تأثري الفلسفة اإلسالمية عىل الفكر األوريب الغريب ،ألن أوربا مل تعرف فالسفة الرشق
إال عن طريق األندلس حيث أرشف ريموند أسقف طليطلة عىل ترمجة أعامل الفارايب وابن سينا
والغزايل وغريهم.
واملسلمون هم الذين حفظوا فلسفة كبار فالسفة اليونان وعىل ما سطروه يف كتبهم
وبخاصة أرسطو وأوصلوا هذا الرتاث إىل الغرب ،فاتصال العقلية األوربية الغربية بالفكر العريب
هو الذي دفعها لدراسة الفلسفية اليونانية.
وقد قرر روجر بيكون أن معظم فلسفة أرسطو ظلت عديمة األثر يف الغرب لضياع
املحفوظات التي حوت هذه الفلسفة أو لندرهتا وصعوبة تذوقها حتى ظهر فالسفة املسلمني
عرضا شامالً.
الذين قاموا بنقل فلسفة أرسطو ورشحها وعرضها عىل الناس ً
ومن فالسفة األندلس الذين كان هلم أعمق األثر يف الفكر األوريب ،ابن باجه ،وابن
الطفيل ،وابن رشد.
ويعد ابن رشد الشارح األعظم لفلسفة أرسطو ،وكان أول من أدخل فلسفته إىل أوربا
(ميخائيل سكوت) سنة 1230م ،ومل يأت منتصف القرن الثالث عرش حتى كانت مجيع كتب
هذا الفيلسوف قد ترمجت إىل الالتينية ،ومل ينتصف القرن اخلامس عرش حتى صار ابن رشد
صاحب السلطان املطلق يف كلية بارو بإيطاليا واملعلم األكرب دون منازع(.)2
( )1حضارة اإلسالم ،جرونيباوم ،ص  82 -81م.
( )2جوده هالل وحممد صبح :قرطبة يف التاريخ اإلسالمي ،ص.105-104
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واضحا يف خروج كثري من الغربيني عىل تعاليم الكنيسة ومتسكهم
ويبدو أثر ابن رشد
ً
بمبدأ الفكر احلر وحتكيم العقل عىل أساس املشاهدة والتجربة.
واضحا يف فلسفة القديس توما األكويني (1274-1125م)
وقد ظهر أثر آراء ابن رشد
ً
حتى أن الفصول التي كتبها توما يف العقل والعقيدة وعجز العقل عن إدراك األرسار اإلهلية
ليست إال مقاب ً
ال ملا كتبه ابن رشد يف باب (فصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة ومن االتصال)
وبلغ تأثر توما بفلسفة ابن رشد أن كتاب (اخلالصة) لتوما حيوي بعض مذاهب إسالمية
األصل ،مما يثبت أن األثر الذي تركه ابن رشد يف عقلية الغرب مل يكن جمرد رشوح كتابات
أرسطو ،وإنام كان أبعد وأعمق من ذلك بكثري(.)1
ويعد الفيلسوف األملاين املعارص كانت من أكرب تالميذ ابن رشد ،وقد قال جوستاف
لوبون عن ابن رشدِ ( :إنه كان احلجة البالغة للفلسفة يف جامعاتنا منذ أوائل القرن الثالث عرش
من امليالد ،ملا حاول لويس احلادي عرش تنظيم أمور التعليم يف سنة 1473م أمر بتدريس مذهب
هذا الفيلسوف العريب ومذهب أرسطو)()2

وكان للفيلسوف الصويف املسلم حمي الدين بن عريب (560هـ ـ 638هـ) أثر كبري يف عقول
النساك واملتصوفة من فقهاء املسيحية الذين ظهروا بعده ،وقد ذكر (آسني بالسيوس) املسترشق
األسباين أن نزعات دانتى الصوفية وأوصافه لعامل الغيب مستمدة من حمي الدين بن عريب بغري
ترصف كثري.
ومن املعلوم أن أول الفالسفة الصوفيني من الغربيني هو جوهان أكهارت األملاين ،فقد
نشأ يف القرن التايل لعرص ابن عريب ودرس يف جامعة باريس ،وهي اجلامعة التي كانت تعتمد عىل
الثقافة األندلسية يف احلكمة والعلوم ،وأكهارت يقول كام يقول ابن عريبِ ( :إن اهلل هو الوجود
( )1سعيد عاشور :فضل العرب عىل احلضارة األوربية .القاهرة  ،1957ص .36
( )2جوستاف لوبون :حضارة العرب ،ص .569
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احلق وال موجود سواه( ،)1وأن احلقيقة اإلهلية تتجىل يف مجيع األشياء ،وال سيام روح اإلنسان التي
مصريها إىل االتصال باهلل من طريق الرياضة واملعرفة والتسبيح ،وأن صلة الروح باهلل ألزم من
صلة املادة بالصورة ،واألجزاء بالكل ،واألعضاء باألجسام)()2

وقد اقتبس الفيلسوف املتصوف األسباين ـ رايموندلول ـ من ابن عريب خاصة يف كتابه
(أسامء اهلل احلسنى) ألنه كان حيسن العربية ،وعاش بعد ابن عريب بقرن واحد ،وجعل أسامء اهلل
مئة ،وهي مل تعرف هبذا العدد يف الديانة املسيحية قبل ذاك.
أما يف الطب ..فقد عرف يف طب العرب موسوعات طبية إسالمية ترمجت كلها ِإىل
الالتينية ،اطلع عليها أطباء أوربا ،وهنلوا من معينها حتى مطلع العصور احلديثة ،كان يف مقدمتها
كتاب (القانون) البن سينا يف القرن الثاين عرش ،وقد مجع خالصة الطب عند العرب واليونان
والرسيان واألقباط ،وضم مالحظات جديدة عن االلتهاب الرئوي وعدوى السل ،مع وصف
لسبعامئة وستني دواء ،وقد ترمجه جريار الكريموين إىل الالتينية وطبع عرشات املرات.
كام ترجم احلاوي للرازي (ت 320هـ926 /م) وهو أكرب من القانون وأوسع مادة
وموضوعً ا ،وقد أكمله تالميذ الرازي بعد موته ،وترجم إىل الالتينية يف عام 1486م ،وفيه آراء
جديدة عن الفتق واحلجامة واحلميات وأعصاب منطقة احلنجرة وعضالهتا ،وله كتاب
(املنصوري) الذي ترجم عام 1481م ورسالة عن اجلدري واحلصبة بوصف وتشخيص آية يف
الدقة ألول مرة.
وكان الكتاب امللكي يف الطب لعيل بن عباس (ت 384هـ 994 /م) شائ ًعا عند األوربيني
لستة قرون من الزمان( ،)3كام كان خلف بن قاسم الزهراوي (ت414هـ1013/م) معروف ًا عند
( )1ذكرنا املعاين احلقيقية املقصودة من كالم العارفني يف هذا املجال الذي أساء البعض فهمه ،فراح يرميهم بالكفر والبدعة
من غري فهم ملقاصدهم ،وال ذوق ملشارهبم يف رسالة (أكوان اهلل) من (رسائل السالم)
( )2عباس حممود العقاد :أثر العرب يف احلضارة األوربية .القاهرة  ،1963ص .99-98
( )3سيديو ،تاريخ العرب العام.77/2 :
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األوربيني بكتابه (الترصيف ملن عجز عن التأليف) بأجزائه الثالثة ،وقد أفرد القسم األخري منها
كثريا من اجلراحات باسهاب ،وأجرى
للجراحة ،وفيه أشار إىل أمهية الترشيح للجراح ،ووصف ً
جراحات يف شق القصبة اهلوائية وتفتيت احلصارة يف املثانة وخاصة عند النساء عن طريق املهبل،
وسبق إىل استخدام ربط الرشايني ،ووصف استعداد بعض األجسام للنزيف وعالجه بالكى،
وقد زود كتابه برسوم لآلالت اجلراحية ،وقد ترمجه إىل الالتينية جريار الكريموين وطبع يف أوربا
عرشات املرات ،وكان مرج ًعا يف جامعات سالرنو ومونيليه وغريمها.
وفطن املسلمون إىل أمراض النساء والوالدة ،وقد كتب يف هذا املجال عيل بن عباس يف
توليد اجلنني امليت ،واألدوية املانعة للحمل ،أو النصائح التي تتعني مراعاهتا عند التوليد.
وكان األطباء يف البالد اإلسالمية يف القرن العارش ،يعلمون ترشيح اجلثث يف قاعات
مدرجة خصصت لذلك يف جامعة صقلية ،واكتشف ابن النفيس الدمشقي املرصي الدورة
الدموية الصغرى ،ونقلها عنه (هارفن) اإلنجليزي وعزاها لنفسه ومثل ذلك فعل (رسفينوس)
اإليطايل ،ويدعم ذلك ما قاله املؤرخ املعارص (مايرهوف)( :إن ما أذهلني ً
حقا ،مماثلة اجلمل
األساسية يف أقوال هذين الطبيبني ملا كتبه ابن النفيس وكأهنا ترمجت ترمجة حرفية) ،ويؤيد ذلك
ايضا العامل (الدوميايل) يف كتابه عن علوم العرب ،كام يؤيده األستاذ الدكتور (ليون بينه) أستاذ
ً
الفسيولوجيا بباريس.
قلت :أهذه هي العلوم التي برع فيها املسلمون ..واقتبسها منهم أجدادنا؟
قال :هذه بعض العلوم فقط ..واألهم من ذلك كله هو املناهج التي كان يامرس هبا
املسلمون تفكريهم ،وكنا نفتقر إليها.
قلت :تقصد املنهج العقيل.
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قال :ال ..أقصد املنهج التجريبي(.)1
قلت :ذلك منهجنا ..به عرفنا ..وعليه قامت حضارتنا ..فقد أسسه يف بالدنا (روجر
بيكون) و(فرنسيس بيكون)
قال :لقد اعرتف األول بأنه اقتبس هذا املنهج من املسلمني.
يقول دوهرنج( :إن آراء روجر بيكون ىف العلوم أصدق وأوضح من آراء سميه
املشهور(فرنسيس بيكون) ..ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله ىف العلوم؟) ،ثم جييب:
(من اجلامعات اإلسالمية ىف األندلس)
ويقول بريفولت ىف كتابه( :بناء اإلنسانية)( :إن روجر بيكون درس اللغة العربية ،والعلم
العربى ،والعلوم العربية ىف مدرسة أكسفورد ،عىل خلفاء معلميه العرب ىف األندلس ،وليس
لروجر بيكون وال لسميه الذى جاء بعده احلق ىف أن ينسب إليهام الفضل ىف ابتكار املنهج
التجريبى ،فلم يكن روجر بيكون إال رسو ً
ال من رسل العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا
املسيحية ،وهو مل يمل قط من الترصيح بأن تعلم معارصيه للغة العربية وعلوم العرب ،هو الطريق
الوحيد للمعرفة احلقة 0واملناقشات التى دارت حول واضعى املنهج التجريبى ،هى طرف من
التحريف اهلائل ألصول احلضارة األوروبية ،وقد كان منهج العرب التجريبى ىف عرص بيكون قد
انترش انتشار ًا واسع ًا ،وانكب الناس ،ىف هلف ،عىل حتصيله ىف ربوع أوروبا)()2

ويقول( :لقد كان العلم أهم ما جادت به احلضارة العربية عىل العامل احلديث ،ولكن ثامره
كانت بطيئة النضج ..إن العبقرية التى ولدهتا ثقافة العرب ىف أسبانيا ،مل تنهض ىف عنفواهنا إال بعد
مىض وقت طويل عىل اختفاء تلك احلضارة وراء سحب الظالم ،ومل يكن العلم وحده هو الذى

( )1سنتحدث عن املناهج املختلفة ،ونقارن بينها وبني املناهج التي قررها اإلسالم ،وأخذ هبا علامء املسلمني يف فصل
(معارف) من هذه الرسالة.
( )2بناء اإلنسانية ،ص.202
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أعاد إىل أوروبا احلياة ،بل إن مؤثرات أخرى كثرية من مؤثرات احلضارة اإلسالمية بعثت باكورة
أشعتها إىل احلياة األوروبية)()1

ويقول( :إنه عىل الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحى االزدهار األوروبى إال
ويمكن إرجاع أصلها إىل مؤثرات الثقافة اإلسالمية بصورة قاطعة ،فإن هذه املؤثرات توجد
أوضح ما تكون وأهم ما تكون ،ىف نشأة تلك الطاقة التى تكون ما للعامل احلديث من قوة متاميزة
ثابتة ،وىف املصدر القوى الزدهاره ،أى ىف العلوم الطبيعية ،وىف روح البحث العلمى)()2

ويقول( :إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيام قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات
مبتكرة ،بل يدين هلا بوجوده نفسه ،فالعامل القديم ـ كام رأينا ـ مل يكن للعلم فيه وجود ،وعلم النجوم
عند اليونان ورياضياهتم كانت علوم ًا أجنبية استجلبوها من خارج بالدهم ،وأخذوها عن
سواهم ،ومل تتأقلم ىف يوم من األيام ،فتمتزج امتزاج ًا كلي ًا بالثقافة اليونانية ،وقد نظم اليونان
املذاهب وعمموا األحكام ووضعوا النظريات ،ولكن أساليب البحث ىف دأب وأناة ومجع
املعلومات اإلجيابية وتركيزها ،واملناهج التفصيلية للعلم ،واملالحظة الدقيقة املستمرة ،والبحث
التجريبى ،كل ذلك كان غريب ًا متام ًا عن املزاج اليونانى ،ومل يقارب البحث العلمى نشأته ىف العامل
القديم إال ىف اإلسكندرية ىف عهدنا اهللينى ،أما ما ندعوه (العلم) فقد ظهر ىف أوروبا نتيجة لروح
من البحث جديدة ،ولطرق من االستقصاء مستحدثة ،بطرق التجربة واملقاييس وتطور
الرياضيات إىل صورة مل يعرفها اليونان ،وهذه الروح ،وتلك املناهج أوصلها العرب إىل العامل
األوروبى)()3

التفت إيل ،وقال :هذا يف املايض ..ونحن إىل اآلن ال نزال نستفيد من خربات املسلمني

( )1بناء اإلنسانية ،ص.202
( )2بناء اإلنسانية ،ص.190
( )3بناء اإلنسانية ،ص.109
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وعلامئهم وباحثيهم ..بل نحن نامرس كل الوسائل لنمتص كل القدرات والكفاءات لننعم هبا
نحن دوهنم( ..)1ثم نظل عىل جحودنا وكربيائنا وحقدنا.
***
ما وصل (توماس) من حديثه إىل هذا املوضع حتى اهنمرت دموع حارة من عينيه،
فأخرج منديال من جيبه ،وراح يمسحهام به.
قلت له :ما الذي دعاك إىل البكاء؟
قال :أمران طاملا هطلت دموعي بسببهام.
قلت :ما مها؟ ..فعساك هتيج من دموعي ما هيج من دموعك.
قال :أوهلام ..أين ذكرت تلك النفوس الطيبة التي ربيت عىل يدي حممد ..فراحت تنرش
خريها وخالصها لألمم ال تبتغي بذلك أجرا ..فحررت العبيد ..وأنارت الدنيا ..ونرشت من
القيم ما ال تستطيع الدنيا مجيعا إحصاءه.
قلت :فام يبكيك من هذا؟
قال :مل يبكني ما فعلوا بنا ..وال بأهل األرض من إخواننا ..ولكن يبكيني ما فعلنا هبم..
لقد رحنا بجشعنا وحرصنا وطمعنا ننهب خريات البالد التي آوتنا وعلمتنا ..ورحنا
نعض األيدي التي توجهت لتحريرنا من كل القيود التي طوقت أعناقنا ..ورحنا نقتل أحفاد من
سالت دماؤهم يف سبيل خالصنا.

( )1أشري هبذا إىل هجرة الكفاءات والعقول ..فالغرب إن كان قد اعتمد يف تشييد النهضة احلديثة عىل إنجازات احلضارة
اإلسالمية يف العصورالوسطى ،فإنه مل يتوقف عند ذلك احلد ..بل هاجرت إىل الدول الغربية واألمريكية أعداد من الكفاءات
العلمية واخلربات التقنية ،حتصيها جملة ( العلم واملجتمع ) يف عددها الصادر يف ديسمرب 1977م بثالثني ألفا ،كام ذكر كتاب (
رجال ونساء العلم األمريكيني )  754من العلامء املتخصصني يف جماالت متنوعة ،منهم  321من الدول العربية 167 ،من اهلند
وباكستان 106 ،من إيران وأفغانستان 76 ،من تركيا ( وهى دولة إسالمية ) وحىص الكتاب من العلامء املسلمني  226مهندس ًا،
 313يف العلوم الطبية البيولوجية 255 ،يف العلوم الطبيعية والرياضية.
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قلت :هذا األول ..وهو جدير بأن جيعلني أشاركك يف بكائك ..فام الثاين؟
قال :أبكاين قومي الذين هنلوا من خالص حممد القشور ،وتركوا اللباب ..لقد اهتموا
بالظواهر ،ونسوا البواطن ،واهتموا بالعلوم ،ونسوا القيم ،واهتموا بالدنيا ،ونسوا اآلخرة.
قلت :فام كنت فاعال لو رجعت إىل ذلك الزمان؟
قال :آخذ بخالص املسلمني روحه وجسده ..باطنه وظاهره.
قلت :أتسمح يل حرضة العالمة اجلليل أن أسألك سؤاال قد حيرجك؟
قال :سل ما بدا لك.
قلت :أنا أتعجب من كل هذه احلامسة التي تبدُيا لإلسالم ،ولكني مع ذلك أراك حتتفظ
بصليبك ،ودينك ..هل ترى أن الذي قدم كل هذا اخلالص للبرشية كان كاذبا يف دعوى النبوة؟
انتفض ،وقال :يستحيل ذلك ..يستحيل ذلك..
قلت :ولكني ال أزال أراك عىل دينك ..كيف هذا؟
صمت قليال ،ثم قال :لن أحدثك عن نفيس ..سأذكر لك ما قال (اللورد هديل) ..وافهم
أنت ما تشاء.
قلت :أعرفه ..فام قال؟
قال :لقد قال( :إنني أعتقد أن هناك آالف ًا من الرجال والنساء أيض ًا ،مسلمون قلب ًا ،ولكن
خوف االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري ،تآمروا عىل منعهم من إظهار
معتقداهتم)
قلت :لكن (اللورد هديل) أظهر إسالمه ،وحتدى كل من وقف يف طريقه ..وقد كان
إلسالمه ضجة كبرية ،وذلك ملكانته بني قومه ،وعلو قدره العلمي ،وقد حج بيت اهلل احلرام ،ومر
يف طريقه باإلسكندرية ،فأقام له أهايل الثغر حفلة كبرية برعاية األمري عمر الطوسوين ،وبرئاسة
الشيخ عبد الغني حممود شيخ علامء اإلسكندرية آنذاك.
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قال :لقد قال يف سبب اعتناقه اإلسالم( :عندما كنت أقيض ـ أنا نفيس ـ الزمن الطويل من
حيايت األوىل يف جو الكنيسة كنت أشعر دائ ًام أن الدين اإلسالمي به احلسن والسهولة ،وأنه خلو
من عقائد الرومان والربوتستانت ،وثبتني يف هذا االعتقاد زياريت للرشق التي أعقبت ذلك،
ودراستي للقرآن الكريم)
ويقول( :فكرت وصليت أربعني سنة كي أصل إىل حل صحيح)
ويقول( :إذا أصبح كل فرد يف اإلمرباطورية اإلنجليزية حممدي ًا حقيقي ًا بقلبه وروحه
ألصبحت إدارة األحكام أسهل من ذلك ،ألن الناس سيقادون بدين حقيقي)
ويقول( :ليس هناك يف اإلسالم إال إله واحد نعبده ونتبعه ،إنه أمام اجلميع وفوق اجلميع،
وليس هناك قدوس آخر نرشكه معه ،إنه ملن املدهش حق ًا أن تكون املخلوقات البرشية ذوات
العقول واأللباب عىل هذا القدر من الغباوة ،فيسمحون للمعتقدات واحليل الكهنوتية أن حتجب
عن نظرهم رؤية السامء)
ويقول يف شعوره بعد إسالمه( :إن الدين اإلسالمي متلك رشدي صدق ًا ،وأقنعني نقاؤه،
وأصبح حقيقة راسخة يف عقيل وفؤادي ،إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتها قط من قبل ،كام
استنشق هواء البحر اخلالص النقي ،وبتحققي من سالمة وضياء وعظمة اإلسالم وجمده،
أصبحت كرجل فر من رسداب مظلم إىل فسيح من األرض تضيئه شمس النهار)
كانت هذه النصوص خترج من أعامق أعامق قلبه ..وكأهنا قد ولدت تلك اللحظة ،قلت:
لقد سمعت بكل ما قال من هذا وغريه ..وأنا ال أسألك عنه ..وإنام أسألك عن نفسك.
قال :أحيانا جتد غريك يوفق يف التعبري عام يف نفسك أكثر من قدرتك ..فتكتفي بتعبريه عن
تعبريك ..وبلسانه عن لسانك.
قلت :فأنت مقتنع بام قال؟
قال :وأنا حزين ملا أفعل.
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قال ذلك ..ثم صمت صمتا طويال ..استحييت أن أقطعه عليه ..فخرجت ،ومعي
بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد .
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ثانيا ـ صمود
يف اليوم الثاين من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده ثمرة
الصمود من شجرة النبوة..
حل ِاف ُظ َ
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلِ ﴿:إنَا نَح ُن نَزَ لنَا ن
ون﴾
الذك َر َو ِإنَا َل ُه َ َ
ِ
ِ
(احلجر ،)9:ورس قوله تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ َ
ور ُه
هلل ِب َأف َو ِاه ِهم َو َيأ َبى ا َُ
ور ا َِ
هلل ِإ َال َأن ُيت َم ُن َ
ون َأن ُيطف ُئوا ُن َ
كَره ال ِ
احل نق لِ ُيظ ِه َر ُه عَ َىل الدن ِ
ون (ُ )32ه َو ا َل ِذي َأر َس َل َر ُسو َل ُه ِباهلُدَ ى َو ِد ِ
كَاف ُر َ
ين كُ نل ِه َو َلو
َو َلو ِ َ
ين َ
ِ
كَر َه ُامل ِ
رشكُ َ
ون ((﴾ )33التوبة)
وعرفت هبا رس قوله ( :لن يربح هذا الدين قائام يقاتل عليه عصابة من املسلمني حتى
تقوم الساعة)()1
وقوله ( :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل ،وهم ظاهرون)()2

األمر ما بلغ ُ
الليل والنهار ،وال يرتك اهلل بيت َمدَ ر وال َو َبر إال
وقوله ( :ليبلغن هذا ُ
أدخله هذا الدينِ ،
بعزن عزيز ،أو ِب ُذ نل ذليل ،عزا يعز اهلل به اإلسالم ،وذال يذل اهلل به الكفر)()3
فهذه النصوص املقدسة خترب عن التأييد الذي أمد اهلل به هذا الدين ،فقام صامدا يف وجه
كل املؤمرات التي كانت وال تزال حتاك ضده.
وإىل جنب هذا عرفت رس تلك النصوص الكثرية التي تنبئ املسلمني عن العداوات
الكثرية التي ختتزهنا هلم األيام ،والتي عربت عنها النصوص القرآنية والنبوية خري تعبري:
قال تعاىلَ ﴿:و َال َيزَ ا ُل َ
ون ُي َق ِات ُلونَكُ م َحتَى َي ُر ُّدوكُ م عَن ِدينِكُ م ِإ ِن اس َت َطاعُ وا َو َمن َير َت ِدد
ِ
كَافر َف ُأو َل ِئ َك ح ِب َطت َأعام ُهلم ِيف الدُّ نيا و َ ِ ِ
ِمنكُ م عَن ِدينِ ِه َفيمت و ُهو ِ
اب الن َِار
اآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأص َح ُ
َ َ
َ
َُ َ َ
َ ُ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد .
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ُهم ِف َيها َخالِدُ َ
ون ((﴾)217البقرة)
ِ
ون عَن َأس ِل َح ِتكُ م َو َأم ِت َع ِتكُ م َف َي ِمي ُل َ
ين كَ َف ُروا َلو تَغ ُف ُل َ
ون عَ َليكُ م َمي َل ًة
وقال تعاىلَ ﴿:و َد ا َلذ َ
ِ
َاح عَ َليكُ م ِإن َ
كَان ِبكُ م َأ ًذى ِمن َم َط ٍر َأو كُ ن ُتم َمر َىض َأن ت ََض ُعوا َأس ِل َحتَكُ م َو ُخ ُذوا
َواحدَ ًة َو َال ُجن َ
ِ ِ
ين َ
عَذا ًبا ُم ِهينًا ((﴾)102النساء)
ِحذ َركُ م ِإ َن ا َ
هلل َأعَدَ للكَاف ِر َ
وقال تعاىلِ ﴿:إن يث َق ُفوكُ م يكُ و ُنوا َلكُ م َأعدَ اء ويبس ُطوا ِإ َليكُ م َأي ِدُيم و َأل ِس َنتَهم ِبالس ِ
وء
ُ
َُ َ
َ
َ
ُّ
ً ََ ُ
َو َو ُّدوا َلو تَك ُف ُر َ
ون ((﴾)2املمتحنة)

ف َو ِإن َيظ َه ُروا عَ َليكُ م َال َير ُق ُبوا ِفيكُ م ِإ اال َو َال ِذ َم ًة ُير ُضونَكُ م ِب َأف َو ِاه ِهم
وقال تعاىل ﴿:كَي َ
وهبم َو َأك َث ُر ُهم َف ِاس ُق َ
ون ((﴾)8التوبة)
َوتَأ َبى ُق ُل ُ ُ
فهذه النصوص املقدسة مجيعا تقريرات ربانية خترب املسلمني عرب التاريخ عام يريد
اجلاهلون واجلاهليون أن يفعلوه بالشجرة املباركة التي بذر بذورها نبيهم .
***
سمعت بـ (جابريييل فرانشيسكو)( )1وهو مسترشق إيطايل كان من النوع الذي حدثني
عنه مدير جامعة الرسبون ،واسمه من األسامء التي وضعت يف الدفرت الذي سلمني إياه املرشد،
وقد كنت أحتني الفرص للقائه واالستامع إليه ،ولكني مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم اجلميل...
يف صباح ذلك اليوم رست إىل حديقة مجيلة بضاحية باريس ،سمعت أن هبا شجرة ولدت
قبل أن تولد أكثر مباين املدينة ،كان يأتيها الشيوخ ليتذكروا شباهبم ،ويأتيها الشباب ،ليسألوا اهلل
أن يمدهم من العمر ما أمدها.
عندما رأيتها مل أصدق أهنا شجرة عجوز ،فقد كانت نضارة الشباب متلؤها ،فأوراقها ال
( )1هو يف األصل  1904( .abrieli Francescoـ  )1997مسترشق إيطايل ،كان مهمت ًا باللغة العربية وآداهبا حتى
عني كبري أساتذة اللغة العربية وآداهبا بجامعة روما ،عرف بدراسته لألدب العريب ،ويف حتقيق التاريخ اإلسالمي ،انتخب عضو ًا
ر
مراسالً يف املجمع العلمي العريب بدمشق عام  .1948واشتهر فرانشسكو بمواقفه املعتدلة من التاريخ اإلسالمي( .انظر :سمري
القريويت( ،رحيل فرانشسكو جابريييل) يف الرشق األوسط ،عدد5 ،6592:شعبان 15(1417ديسمرب 1996م)
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تزال غضة طرية ،وسيقاهنا اجلديدة تضاهي سيقان أصغر األشجار وأرقها ،وثامرها ال تزال تؤيت
أكلها كل حني بإذن رهبا.
ولكن ما أكد يل هذا العمر الطويل الذي رزقها اهلل إياه هو ضخامة أصوهلا ،وامتداد
جذورها ،وتعايل هامتها ،ورسوخها الشديد يف أرضها ،فهي ال هتزها العواصف ،وال تعبث هبا
األعاصري ،وال متيد بأغصاهنا الرياح.
وفوق ذلك ،فقد اكتسبت مقاومة فعالة ـ لست أدري مصدرها ـ ضد كل تلك احلرشات
الضارة التي عبثت بصحة نظرياهتا ،فأسلمتها إىل املوت املحتوم.
هناك رأيت (جابريييل فرانشيسكو) املسترشق اإليطايل ،جالسا عىل عشب تلك احلديقة،
حيدق بشدة إىل تلك الشجرة ،وكأنه يرى يف أوراقها وأغصاهنا وهامتها ما ال يرى سائر الناس.
فرحت فرحا شديدا للقائه ،فحييته باللغة العربية ،ألنال فرصة احلديث معه ،فقد كنت
أعلم هيامه الشديد هبا.
عندما سمعني أحتدث بالعربية ،طلب مني أن أجلس بجانبه ،فجلست ،وبدأ يسألني
عني ،فذكرت له ما أذن يل يف ذكره ،وحجبت عنه ما هنيت عن ذكره.
قلت له بعدها :أراك مستغرقا يف هذه الشجرة ،أتتذكر فيها شبابك؟
قال :ال ..أتذكر فيها رجال غرس شجرة ال ختتلف كثريا عن هذه الشجرة ..لقد غرسها
منذ قرون طويلة ،ومع ذلك ال تزال غضة طرية ممتلئة شبابا.
مرت عليها األعاصري ..كل األعاصري ..فلم جتتثها.
أصيبت األرض بجانبها بالزالزل ،ولكن أرضها التزال مستقرة ثابتة.
اجتمعت مجيع أسود الدنيا وسباعها لتغرز أنياهبا يف أصوهلا ،وتقطع منابع الرزق عن
فروعها ،فعادت إليها أنياهبا خاسئة حسرية عاجزة.
صوبت يف وجهها املدافع ..فلم تفلح املدافع ،ومل يفلح القائمون عليها.
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أرضمت حوهلا النريان ،فلم حترقها ،ومل جتفف أوراقها ،ومل تشوه صورهتا.
ثم نظر إىل ،وقال :هذه الشجرة تذكرين بتلك الشجرة العظيمة.
قلت :من ذلك العظيم الذي غرس تلك الشجرة العظيمة.
قال :صدقت ،فالشجرة العظيمة ال يغرسها إال عظيم.
قلت :فمن هو؟
قال :حممد.
قلت :أي حممد تقصد؟
قال :وهل هناك غري حممد؟
قلت :لعلك تقصد نبي العرب.
قال :بل نبي العامل ..نعم إن شجرة حممد نبتت يف بالد العرب ،ولكن أغصاهنا وأوراقها
وثامرها شملت العامل أمجع.
قلت :أي يشء أغراك بتلك الشجرة حتى نالت منك كل هذا االهتامم؟
قال :الصمود..
قلت :الصمود!؟ ..ما تعني بالصمود؟
قال :لقد كنت مغرما منذ صغري باألبطال الصامدين الذين ال ُيتزون ليشء ،وال يتأثرون
ليشء ..األبطال الثابتون عىل مبادئهم أمام كل ترغيب ،وأمام كل ترهيب.
وقد كان من األبطال الذين امتأل قلبي تعظيام هلم حممد ..لقد سمعت قوله لعمه الذي
جاء خيربه بام أغراه قومه به ،وبام رهبوه ..فقال( :يا عم ..واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني،
والقمر يف شاميل ،عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته)()1

قلت :واملسيح ـ أيضا ـ ثبت أمام خشبة الصليب ..لقد قىض ست ساعات عىل الصليب،
( )1رواه ابن إسحق وغريه.
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وقد تأمل فيها بأنواع عديدة من اآلالم مل تزعزعه ،ومل هتد كيانه املقدس.
لقد تأمل آالما كثرية ..آالما يف جسده ..وآالما يف نفسه.
لقد تفل عليه ،ورضب بالسياط ،ووضعوا إكليل شوك فوق رأسه القدوس ،وهو امللك
صاحب التيجان الكثرية.
وطعنوه بحربة يف جنبه ،وسالت منه ينابيع الغفران من خالل ذلك الدم الذي يطهر من
كل خطية ،والذي ال يزال يتكلم ويطلب الغفران ألجلنا.
ثقبوا يديه ورجليه بمسامري حديدية غليظة بواسطة أيدي اجلنود الرومانيني الذين كانت
قلوهبم غليظة.
رددت هذا الكالم من غري شعور ،فقال :أنت مهتم بالدين املسيحي إذن؟
قلت :وكيف ال أهتم ،وأنا مسيحي؟
قال :وأنا مثلك مسيحي ..أذهب كل أحد إىل الكنيسة ..ولكني ال أشعر بأي اهتامم
باملسيحية.
قلت :مل؟
قال :أمل أذكر لك بأين مغرم بالبطولة والصمود إىل الغاية التي ال تتصورها؟
قلت :ومل تتجل البطولة يف أحد كام جتلت يف املسيح ،وهو عىل خشبة الصليب.
قال :إن شئت احلق ،فإن هناك آالف املصلوبني يف العامل أبدوا من البطولة والصمود عىل
ما هو أخطر من الصليب أضعاف ما ذكر عن املسيح..
بل إنه ال أحد من املجرمني املصلوبني من صاح بذلك الرعب الذي صاح به املسيح عندما
قوله كتبتنا قوله( :إييل إييل ..ملاذا شبقتني!؟ أي إهلي إهلي ملاذا تركتني) (متى)1()27:
ر

ثم التفت إيل ،وقال :حتى لو فرضنا أن ما حصل من املسيح صمود ال نظري له ،فإنه صمود
( )1هذا بناء عىل ما يعتقده املسيحيون ،أما املسيح ..فقد كان سيد األبطال الثابتني ،والبطولة ال تتجىل عىل الصليب وحده..
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شخص يبعث عىل اإلعجاب ..ال صمود أمة..
قلت :ولكن أتباع املسيح أبدوا من الصمود والثبات ما ال نظري له.
إن التاريخ يشهد بالبطوالت العظيمة التي أبداها أتباع املسيح يف القرون الثالثة األوىل
جتاه مجيع أنواع املحن والباليا واالضطهادات التي مورست عليهم.
قال :ولكنهم ـ يف األخري ـ تزعزعوا أمام إرادة االمرباطور..
نعم ..مل تطق معهم أسلحة الرتهيب ..ولكن أسلحة الرتغيب جذبتهم ..فتحولت
املسيحية من دين املسيح إىل دين قسطنطني ..يغري فيها ما يشاء ،ويثبت ما يشاء.
قلت :كيف تقول هذا؟
قال :أنا مؤرخ ..وال أتعامل إال مع الوثائق التارخيية ،ولدي من الوثائق الكثرية ما يثبت
تلك االنحناءات اخلطرية التي انحناها ورثة املسيح ،ليرتكوا ـ يف األخري ـ األمر للبابا األول حرضة
االمرباطور قسطنطني ليترصف يف دينهم كيف يشاء.
اسمح يل ..يا أخي ..أن أقول لك بأن ديننا الذي ندين به ورثناه من االمرباطور ،ال من
املسيح.
قلت :إن هذا الكالم الذي تقوله خطري جدا.
قال :ولكنه صحيح جدا لألسف..
قلت :ال بأس قد أقر لك بام ذكرت  ..ولكن كيف صمدت الثامر التي جاء هبا اإلسالم؟
نظر إىل الشجرة برهة ،ثم قال :أمل تتساءل عن رس نشاط هذه الشجرة وحياهتا واستمرارها
يف العطاء طول تلك السنني التي مرت هبا؟
قلت :ال أحتاج إىل التساؤل عن ذلك ..فهو واضح ..فأرضها طيبة متدها باملاء وما حتتاجه
من غذاء األرض ،وهواؤها عليل يمدها بام حتتاجه من غذاء السامء ..وهي مع ذلك كريمة ال
حتتفظ هبذه األقوات لنفسها ..بل متد هبا من قصدها ،فتحييه بحياهتا ،وتشمله بربكاهتا.
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قال :فكذلك الشجرة التي غرسها حممد ..لقد كان لصمود املصادر التي تغذت هبا
شجرته أثرها الكبري يف حفظ حياة دينه ،وحفظ ثمراته.
قلت :ولكنا نرى اإلسالم تقزم بعد أن كان عمالقا ،وهرم بعد أن كان شابا.
قال :هو هرم مزيف ،وهو تقزم تكذب العني يف رؤيته ..اإلسالم يف حقيقته ال يزال حيتفظ
بكل مقومات حياته ..ولكن احلروب العظيمة التي ووجه هبا جعلتنا نرى يف املسلمني ما نراه..
ولو أن هذه احلروب توقفت أياما ،وتركت املسلمني ألنفسهم لعادوا إىل قوهتم التي ختتزن يف
مصادرهم.
إن الشجرة التي غرستها املصادر املقدسة هلذا الدين شجرة ال تنتج إال الثامر الطيبة ..وهي
ثامر قد يعرض عنها البعض يف وقت من األوقات ،ولكنهم رسعان ما حينون إليها ،وحيدو هبم
الشوق لألكل منها.
قلت :هذا كالم عام أريد تفاصيله.
قال :ولن جتد عندي إال تفاصيله ..لقد عشت كثريا يف املجتمعات املسلمة ..ومع كوهنا
ختلفت كثريا عن دينها ،ولكنها مع ذلك ال تزال حتتفظ بكل املقومات التي يمكن أن تعيد هلا احلياة
من جديد ،وتعيد هلذا الدين دوره الرائد يف العامل.
العقيدة:
قلت :فلنبدأ بالعقيدة ..والتي هو أصل أصول الدين ،وأساس أسسه.
قال :لقد بحثت يف األديان مجيعا ..وقرأت تراثها املقدس ..وتغلغلت يف أديرهتا ومعابدها
ألبحث عن صورة مقدسة هلل ..فلم أجدها إال يف دين حممد..
إنه الدين الوحيد الذي يعرض تعريفا هلل ينسجم مع الفطرة والعقل والكون واحلياة..
إن كل يشء يربهن عىل كل كلمة حيملها دين حممد عن اهلل.
واملسلمون يف مجيع فرتات تارخيهم حيملون تصورات مقدسة عن اهلل تسمو كثريا عن كل
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ما حصل يف مجيع األديان من حتريفات.
أنت مثيل حتب التفاصيل ..وال تقنع باألسلوب اخلطايب ..فلذلك سأذكر لك ما يربهن
لك عىل أن الشجرة الوحيدة التي صمدت يف وجه مجيع التحريفات هي الشجرة التي غرسها
حممد.
إن أهم ما يميز العقيدة اإلسالمية هو تناسبها مع الفطرة السليمة التي يلتقي فيها العقل
والروح والنفس من غري أن حيصل بينها أي اضطراب ..لقد عرب القرآن عن هذه اخلاصية
ِ
ِ
ين حنِيف ًا ِفطر َت ا َِ ِ
ِ
ِ
هلل َذلِ َك
خلل ِق ا َِ
َاس عَ َلي َها ال تَبد َيل َ
هلل ا َلتي َف َط َر الن َ
بقولهَ ﴿:ف َأقم َوج َه َك للدن ِ َ
َ
ين ال َق ني ُم َو َل ِك َن َأك َث َر الن ِ
َاس ال َيع َل ُم َ
ون﴾ (الروم)30:
الدن ُ
هذه العقيدة الفطرية ترشحها سورة قصرية قل أن يوجد مسلم ال يستظهرها هي سورة
اإلخالص ..وهي السورة التي نزلت جواب إهلي ًا للمرشكني عندما سألوا حممدا أن يصف هلم
ربه.
وهذه احلقيقة هي التي جتذب اهتامم وتركيز داريس اإلسالم من أول حلظة ،وتدفع من
كتبت له اهلداية منهم إىل نفض ما علق بفطرته من ركام والدخول يف دين اهلل بطمأنينة ،ذلك أن
(أول ما يستشعره القلب والعقل أمام العقيدة اإلسالمية هو االستقامة والبساطة
والوضوح..وهذه السمة التي جتتذب األفراد الذين يدخلون يف هذا الدين من األوربيني
واألمريكيني املعارصين فيتحدثون عنها بوصفها أول ما طرق حسهم من هذا الدين وهي ذاهتا
السمة التي جتتذب البدائيني يف إفريقيا وآسيا يف القديم واحلديث ألهنا سمة الفطرة التي يشرتك
فيها الناس أمجعني متحرضين وبدائيني)()1

لقد قال بعض قومنا من املسيحيني ممن عشقوا هذه العقيدة الفطرية املنطقية( :بدأت
أدرس األديان بصفة عامة ،واإلسالم عىل وجه اخلصوص ،فأيقنت يف غضون دراستي أن دنيا
( )1خصائص التطور اإلسالمي.228:
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تفكريي وإحسايس أقرب لإلسالم منها للمسيحية ،وبالتدريج اكتشفت أن اإلسالم كمنهج
حياة كان ينسجم من كافة الوجوه مع فطريت البرشية)
ويقول( :عندما درست وجهة النظر اإلسالمية حول النبي عيسى عليه السالم ابن اهلل،
كام عرفت فيام بعد من أستاذ بروتستانتي أن عدد ًا كبري ًا من املسيحيني ـ حوايل  80باملائة ـ منهم
أقرب إىل اإلسالم منه إىل املسيحية يف هذه الناحية عىل األقل من عقيدهتم ،أما من الناحية العملية
فحتى قبل إسالمي كنت أنفر من اخلمور والرقص وما شابه ذلك من األمور التي عرفت فيام بعد
أهنا حمرمة يف اإلسالم ،وهكذا كان اإلسالم بالنسبة يل كعملية اكتشايف لفطريت)()1

ويقول( :والعجيب يف قضية التثليث التي تنسب أوروبا الفضل يف إنكارها إىل فالسفة
عرص التنوير (ق )18من أمثال فولتري ،ويعرب بعض الباحثني عن دهشتهم الن عقلية جبارة
كتلك التي يتمتع هبا ديكارت مل تستنكر هذه العقيدة ولو بكلمة واحدة ..هذا يف حني أن اإلسالم
ـ دين اهلل احلق ـ سبق إىل نقص هذه العقيدة وإبطاهلا ليس من خالل تنفريه العام من الرشك
وإنكاره املطلق فحسب بل أفرد احلديث عنها استقال ً
ال وفصله من وجوه منوها بأهنا عقيدة وثنية
قديمة وهي احلقيقة التي مل تعرفها أوروبا إال بعد ظهور علم مقارنة األديان الذي يعد من أحداث
ِ
ِ
هلل َذلِ َك
يح اب ُن ا َِ
علومها النظرية ،قال تعاىلَ ﴿:و َقا َل ِت ال َي ُهو ُد عُ زَ ير اب ُن ا َِ
هلل َو َقا َلت الن ََص َارى َاملس ُ
ِ
َقو ُهلم ِب َأفو ِاه ِهم ي َض ِ
ون﴾ (التوبة)2())30:
هلل َأنَى ُيؤ َفكُ َ
اه ُئ َ
ين كَ َف ُروا ِمن َقب ُل َقا َت َل ُه ُم ا َُ
ون َقو َل ا َلذ َ
ُ
ُ َ
هذا يف العقيدة يف اهلل التي هي أصل العقائد ولباهبا ..وهكذا يف سائر العقائد.
قارن بني موقفنا من اخلطيئة املوروثة التي تنبني عليها املسيحية ،وبني قول القرآنُ ﴿:قل
ٍ
ِ
َأغَري ا َِ ِ
ب كُ ُّل نَف ٍ
س ِإ َال عَ َلي َها َوال ت َِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر ُأخ َرى ُث َم
هلل َأبغي َر رب ًا َو ُه َو َر ُّب كُ نل َيشء َوال تَكس ُ
َ
ِإ َىل َر نبكُ م َمر ِج ُعكُ م َف ُي َن نب ُئكُ م ِب َام كُ ن ُتم ِف ِيه َختت َِل ُف َ
ون﴾ (األنعام ..)164:وقولهَ ﴿:م ِن اهتَدَ ى َف ِإن ََام
( )1رجال ونساء اسلموا ،عرفات كامل العيش.25-24/1:
( )2رجل ونساء اسلموا،عرفات كامل العيش.25 – 24/1:
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َُيت َِدي لِنَف ِس ِه َو َمن َض َل َف ِإن ََام َي ِض ُّل عَ َلي َها َوال ت َِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر ُأخ َرى َو َما كُ نَا ُم َع نذ ِبنيَ َحتَى نَب َع َث
هلل غَنِي عَ نكُ م وال ير َىض لِ ِعب ِ
َر ُسو ً
اد ِه الكُ ف َر َو ِإن
َ
َ َ
ال﴾ (االرساء ..)15:وقولهِ ﴿:إن تَك ُف ُروا َف ِإ َن ا َ ٌّ
تَشكُ ُروا َير َض ُه َلكُ م َوال ت َِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر ُأخ َرى ُث َم ِإ َىل َر نبكُ م َمر ِج ُعكُ م َف ُي َن نب ُئكُ م ِب َام كُ ن ُتم تَع َم ُل َ
ون ِإ َن ُه
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (الزمر)7:
عَليم ِب َذات ُّ

وغريها من اآليات الكثرية التي تنفي مسؤولية اإلنسان عىل ما مل يعمله ..بل إن القرآن
ينفي مسؤولية اإلنسان عىل ما أكره عليه ..ألن العمل اليعترب عمال يستحق اجلزاء إال إذا كان عن
هلل ِمن بع ِد ِإيام ِن ِه ِإ َال من ُأك ِره و َقلبه مطم ِئن ِب ِ
األ َيام ِن َو َل ِكن
َ َ ُ ُ ُ َ ٌّ
َ
طواعية تامة ..يقول القرآنَ ﴿:من كَ َف َر ِبا َِ َ َ
هلل و َهلم عَ َذاب ِ
من َرشح ِبالكُ ف ِر صدر ًا َفع َلي ِهم َ ِ
عَظيم﴾ (النحل ..)106:ويقول﴿:
َ
َ
َ َ َ
غَضب م َن ا َِ َ ُ

وك ِف َيام َش َج َر َبين َُهم ُث َم ال َ ِ
كنم َ
َفال َو َر نب َك ال ُيؤ ِم ُن َ
جيدُ وا ِيف َأن ُف ِس ِهم َح َرج ًا ِممَا َق َضي َت
ون َحتَى ُ َحي ُ
َو ُي َس نل ُموا تَس ِلي ًام﴾ (النساء)65:
قارن هذه العقيدة التي تنسجم مع املنطق العقيل بعقيدتنا يف اخلطيئة املوروثة..
لقد أزعجت اخلطيئة املورثة فولتري وباسكال ..بل أقلقت الضمري األورويب كله وأرقته
منذ أن اعتنقها إىل اآلن..
أما القرآن ،فإنه يذكر احلادثة باعتبارها حدثا تارخييا يذكر للعربة ..ال لتبنى حياة البرش كلها
عىل أساسه..
باإلضافة إىل ذلك ..فالقرآن ذكر القصة مذيلة بذكر التوبة واالستغفار وبيان أن اهلل قبل
كَلام ٍ
ِ
ِ ِ
ت
التوبة وغفر اخلطيئة ،ففي سورة البقرة ينتهي سياق القصة إىل قولهَ ﴿:ف َت َل َقى آ َد ُم من َر نبه َ
َفتَاب عَ َلي ِه ِإ َنه ُهو التَواب ِ
يم﴾ (البقرة)37:
َ
الرح ُ
ُ َ َ ُ َ
ويف سورة األعراف تنتهي القصة بقولهَ ﴿:قاال َر َبنَا َظ َلمنَا َأن ُف َسنَا َو ِإن َمل تَغ ِفر َلنَا َوتَر َمحنَا
ِ
اخل ِ ِ
ين﴾ (ألعراف)23:
ارس َ
َلنَكُ ون ََن م َن َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجلن َِة
آهت َام َو َطف َقا َخيص َفان عَ َل ِيه َام من َو َرق َ
ويف سورة طه يقولَ ﴿:ف َأكَال من َها َف َبدَ ت َهلُ َام َسو ُ ُ
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َاب عَ َلي ِه َو َهدَ ى ((﴾)122طه)
عَىص آ َد ُم َر َب ُه َفغ ََوى(ُ )121ث َم اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
َو َ
انظر ..إن اآليات القرآنية ال تعطي اخلطيئة ذلك احلجم الضخم الذي تعطيها إياه تعاليم
الكنيسة ،فهي أمر عريض يف حياة آدم ،بل يف حياة كل برش ،متحوه التوبة ويذهبه االستغفار.
أما اهلبوط إىل األرض ـ عىل حسب القرآن ـ فقد كان هو الغرض األصيل من خلق آدم..
فقد قال اهلل للمالئكة قبل خلق آدمِ ﴿:إ نين ج ِ
اعل ِيف َ
األر ِ
ض َخ ِلي َف ًة ﴾ (البقرة ..)30:ومل تكن
َ
املعصية إال سببا لذلك(..)1
إن هذه العقيدة املنطقية ـ مقارنة بعقيدتنا ـ هي األساس السليم الذي بني عليه السلوك
اإلسالمي الرفيع.
أما تصوراتنا ..فقد كانت حمل سخرية من املسلمني ..وحمل نقد الذع ..وقد كان علامء
املسلمني أسبق من فالسفة عرص التنوير وأتباع مدرسية النقد التارخيي يف هذا املضامر ..كام قال
ابن القيم( :فنسبوا اإلله احلق سبحانه إىل ما أنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكة وعبده،
وإىل ما يأنف عباد األصنام أن ينسبوا إليه ..ونسبوه إىل غاية السفه حيث خلصهم من العذاب
بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه ،ونسبوه إىل غاية العجز حيث عجزوه
أن خيلصهم بقدرته من غري هذه احليلة ونسبوه إىل غاية النقص حيث سلط أعداءه عىل نفسه وابنه
ففعلوا به ما فعلوا ..وباجلملة فال نعلم أمة سبت رهبا ومعبودها وإهلها بام سبت به هذه األمة)
هذا الكالم نموذج من بني انتقادات عقلية ال حرص هلا دوهنا علامء املسلمني قبل أن خيلق
سبينوزا وباسكال وفولتري بقرون ،وقبل أن تفكر أوروبا يف يشء اسمه (النقد التارخيي) أو حرية
التفكري.

( )1ويدل هلذا ما روي من حماجة آدم مويس ـ عليهام السالم ـ حني عاتبه عىل أنه تسبب يف إخراج بنيه من اجلنة ،فرد عليه
آدم كام ذكر النبي  (:أفليس جتد فيام أنزل اهلل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلينها ) ،قال :بىل قال  (:فحج آدم موسى
(ثالث ًا) ) رواه البخاري.
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قلت :أنا أقر بالكثري مما ذكرت من االنحرافات اخلطرية التي دخلت املسيحية ..ولكنها
مع ذلك ال تقل عن االنحرافات التي دخلت اإلسالم ..وبذلك انحنى اإلسالم أمام اهلرطقات
الكثرية التي دخلته كام انحنت املسيحية..
قال :ال ..لقد أتيحت يل فرصة االطالع عىل مقوالت الفرق اإلسالمية املرتبطة هبذا
اجلانب ..فوجدهتا كلها تصب يف بحر واحد هو بحر الوحدانية والتقديس والتعظيم ..املسلمون
كلهم موحدون هلل ..حيملون تصورات غاية يف القداسة عن اهلل.
قلت :ولكني قرأت الكثري من الكتب واملطويات التي حتذر من طوائف املبتدعة من
املؤولة واملفوضة واملشبهة واملجسمة..
قال :تلك ـ كام يقال ـ زوبعة يف فنجان ..وأولئك قوم من املتطرفني ..هم أشبه الناس
بأولئك الذين اجتمعوا بأمر قسطنطني يف جممع نيقية ..ليس هلم من هم إال التفريق بني صفوف
إخواهنم..
قلت :ولكن لقوهلم مصداقية عظمى.
ابتسم ،وقال :لقد أتيحت يل خمالطة بعضهم ..وقد رأيت من قرص عقوهلم ما رصفني عن
االستامع هلم..
قلت :ولكن كالمهم مهم جدا ..لقد الحظت اهتامم الكنيسة به.
قال :إن الكنيسة هتتم بمقوالهتم ألهنا من التبشري غري املبارش ..أما احلقيقة ..فال خالف
بني املسلمني مجيع املسلمني يف مجيع مسائل العقيدة.
قلت :الشيعة والسنة واملعتزلة واخلوارج..
قال :أجل ..مجيعهم يعبدون إهلا واحدا ..ويؤمنون بنبي واحد ..وكل الذي يثار ليس إال
زوبعة يف فنجان(.)1
( )1هناك تفاصيل كثرية ترتبط هبذا ،وجتيب عن الشبه املتعلقة به يف رسالة (الباحثون عن اهلل)
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الشعائر:
قلت :عرفت صمود ثامر عقائد اإلسالم ..فهل صمدت ثامر شعائره؟
قال :أجل ..وبنفس صمود عقيدته ..ذلك أن كليهام يستمد من مصادر ثابتة صحيحة
غاية يف القوة..
قلت :فهل صمد اإلسالم يف هذا امليدان؟
قال :كام مل يصمد دين من األديان ..بل هو ال يزال غضا طريا كام جاء ..وقد كان للنظام
الذي اتسمت به شعائر اإلسالم الرس األكرب يف بقائها وصمودها.
فكل الشعائر التي وضعت النصوص اإلسالمية املقدسة طرقها وأساليبها ليس هلا إال
هدف واحد هو ربط املسلمني برهبم ورسوهلم ودينهم ،فال يمر وقت من األوقات عىل املسلم
يكون فيه بعيدا عن ربه وذكره وعبادته(:)1
فارتباط املسلم بربه مستمر دائم يف كل حلظة من حلظات عمره ،بل هو عىل صلة دائمة به:
﴿ ُقل ِإ َن َص ِ
هلل َر نب ال َعا َملِنيَ ( )162ال َ ِ
رش َ
يك َل ُه َو ِب َذلِ َك ُأ ِمر ُت َو َأنَا
اليت َو ُن ُس ِكي َو َحم َياي َو َممَ ِايت َِ
َأ َو ُل ُاملس ِل ِمنيَ (( ﴾ )163األنعام)
فهو يصيل كل يوم وليلة مخس صلوات مفروضة ،يف أوقات حمددة موقوتة ،ليس له أن
يتقدم عليها أو يتأخر بدون عذر رشعي ..وهو مأمور بالطهارة الكربى والصغرى لكل صالة
منها..هذا عدا نوافل الصالة املؤكدة وغريها مما ال حرص له منها..
وهو يصوم شهرا كامال يف السنة فرضا ال يسقطه عنه سقوطا مؤقتا أو مطلقا إال عذر
رشعي..هذا عدا نوافل الصوم التي أفضلها صوم يوم وإفطار يوم عىل القادر يف عمره كله..
وهناك أيام حمدودة يف األسبوع ويف الشهر ويف العام يرشع للمسلم صيامها..
وهو حيج حجا مفروضا عليه مرة يف عمره ،ال جيوز له تركه إال بعذر رشعي.
( )1انظر :اإلسالم دين هداية ورمحة واستعصاء ،د .عبد اهلل قادري األهدل.
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وهو خيرج زكاة ماله يف أوقاته املحددة ،ال جيوز له تأخري ذلك ،وأمره اهلل تعاىل بنوافل
الصدقات واإلنفاق مما رزقه اهلل ،يف كل ما حيقق اخلري لإلسالم واملسلمني..
وهو مأمور بذكر اهلل تعاىل الواجب واملندوب ،بحيث ال يزال لسانه رطبا بذكر ربهَ ﴿ :يا
هلل ِذكر ًا ِ
ِ
كَثري ًا (َ )41و َس نب ُحو ُه ُبك َر ًة َو َأ ِصي ً
ال (( ﴾)42األحزاب)
ين آ َم ُنوا اذكُ ُروا ا َ
َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
وهو مأمور بتعاطي ما أحل اهلل ،وترك ما حرم اهلل يف كل ترصفاته ،فال خيلو املسلم يف أي
وقت من أوقاته من فعل طاعة أو ترك معصية.
فليس له أن يعرص مخرا وال يبيعها وال يعلن عنها وال يسقيها وال يملكها..
وليس له أن يصنع سالحا أو يبيعه ملن يقتل به نفسا حرم اهلل قتلها مسلام كان أو غري مسلم
بغري حق ،وال يتلف به ماال وال حرثا وال حيوانا..
وليس له أن يبيع أو يشرتي بيعا أورشاءا فيه غش للناس ،ورضر هبم.
وليس له أن يرسق مال غريه وال يغتصب أرضه وال يستحل عرضه وال يطلع عىل
عورات جاره..
فهو يف كل حال من أحواله مرتبط بربه ،ألنه يضبط مجيع ترصفاته بطاعته وترك معصيته..
وهو مرتبط بجامعة املسلمني من أي جنس كانوا ،ويف مجيع أنواع الشعائر ..ففي اإلسالم
عبادات مجاعية ،يقوم هبا املسلمون قياما مجاعيا ،سواء كان التكليف هبا فرض عني أو فرض كفاية
أو مندوبا..
وهلذا رشع للمسلمني عامرة اجلوامع واملساجد يف مدهنم وأحيائهم ،ورشع هلم عامرهتا
اجل َمع
بذكر اهلل فيها ،وبخاصة صلوات اجلامعات مخس مرات يف اليوم والليلة ،وصلوات ُ
األسبوعية ،التي ينادي املؤذنون فيها لكل صالة من تلك الصلوات.
ورشع هلم أن يكون أئمتهم من القراء الذين حيفظون كتاب اهلل أو كثريا منه ،ويفقهون
أحكام اهلل ،فيسمع منهم املصلون يف الصلوات اجلهرية ما يقرؤون من كتاب اهلل ،فيتدبرونه
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وينتفعون به..
واملسلم يف هذه احلالة العبادية اخلاشعة الراغبة الراهبة ،شديد البحث والتفتيش عن نفسه
يف آيات كتاب ربه ،ليعرف أين هو فيها من النواحي اإليامنية والعبادية واألخالقية ،واالجتامعية،
والفقهية والدعوية ،أين هو من رضا ربه أو سخطه ..وهل يتصف بصفات من ريض اهلل عنهم
من املؤمنني ،أو بصفات من سخط اهلل عليهم من الكافرين واملنافقني ،وهل صلته باهلل تؤهله
لدخول اجلنان أو لعقاب ربه يف النريان.
ويتدبر ذكر ربه املرشوع يف قيامه وركوعه وسجوده وقعوده ،فيمتلئ قلبه حبا هلل ورغبة
فيام عنده وخوفا ورهبة من قوته وجربوته ،وطمعا يف عزته ونرصه عىل أعدائه ،فال خياف إال اهلل
وال يطلب العزة إال من مواله ،فال خيرج من صالته إال وقد حتقق له اهلدف من إقامتها واحلكمة
وحي ِإ َلي َك ِمن ال ِكت ِ ِ
ِ
الصال َة تَن َهى عَن ال َفح َش ِاء َو ُاملن ِ
كَر
الصال َة ِإ َن َ
َاب َو َأقم َ
من أدائها ﴿ ..ات ُل َما ُأ َ
هلل َيع َل ُم َما تَص َن ُع َ
ون﴾ (العنكبوت)45:
رب َوا َُ
َو َل ِذك ُر ا َِ
هلل َأك َ ُ
يضاف إىل هذه الصلوات اخلمس صلوات أخرى هلا مناسبات معينة ..ال عالقة ألي منها
بأي قومية أو عنرصية أو وثنية:
منها صالة االستسقاء عند اجلدب والقحط لطلب الغيث من رهبم الذي يسقي أرضهم
وينبت زرعهم ويدر رضعهم ويغذُيم ويغذي أنعامهم..
ومنها صالة الكسوف واخلسوف عندما تكسف الشمس وخيسف القمر ،ترضعا إىل اهلل
تعاىل من أن ال ينزل هبم غضبه عقابا عىل معصيته ،ففي الكسوف واخلسوف تذكري لعباده بكامل
قدرته ،وتغيري األحوال املعتادة إىل غريمها مما ال قدرة ألحد عىل اتقائه إال برمحة اهلل وفضله (..)1
ومنها صالة العيدين :عيد الفطر وعيد النحر ،اللتني يؤدُيا املسلمون يف مشارق األرض
ومغارهبا ،يف يوم واحد أو أيام متقاربة ،بحسب املطالع.
( )1انظر مراعاة الرشيعة للنواحي الصحية يف صالة الكسوف يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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يوم عي ٍد أسبوعي ،وهو يوم اجلمعة الذي فرض فيه عىل كل مكلف من
وللمسلمني ُ
رجاهلم ،حضور خطبتيه وصالته ،حيث يعلو خطباء اجلوامع الكبرية والصغرية يف القرى و املدن
و األحياء املنابر ،أمام اجلموع احلاشدة ،لتذكريهم بكل ما حيتاجون إليه يف حياهتم من أمر اإليامن
والعبادة واألخالق واحلالل واحلرام يف املعامالت ،والشئون السياسية والعالقات الدولية ،مبنية
كلها عىل كثري من آيات القرآن والسنة وما استنبطه منهام علامء اإلسالم.
إهنا مظاهرة مرشوعة يف يوم واحد ويف كل مكان من األرض لنرص هذا الدين ومجع كلمة
املسلمني عىل احلق ،وتفقههم يف دين اهلل ،ال يستطيع أحد أن يمنعها.
وفرض عىل املسلمني مجيعا فرض عني عىل كل قادر صيام شهر رمضان كله ،لذلك ترى
املسلمني يف هذا الشهر املبارك ،مجيعا صائمني هناره ،جتتمع أرسهم يف املنازل لتنال وقت اإلفطار
ووقت السحور ،يف غاية من الفرح واحلبور ،يتسابقون يف مناولة أحدهم أخاه حبات التمر أو
لقمة العيش.
وهكذا جتد مجاعاهتم يف املساجد عند أذان املغرب ،يمدون موائدهم ويقربون مترهم
وأطعمتهم ،ويتنافسون يف استضافة املصلني عىل مشاركتهم يف اإلفطار معهم.
إنه شهر تربية وتدريب وإيامن وتقوى وعبادة مجاعية ذات أثر عظيم يف مجع الكلمة
والثبات عىل هذا الدين وقوة الصلة برب العاملني..
وفرض عىل الصائمني يف ختامه حقا لفقرائهم ،سميت بزكاة الفطر ،لتكون طهرة هلم
وغناء إلخواهنم املحتاجني يف يوم العيد الذين يفرحون فيه بتوفيق اهلل هلم بإمتام الصيام ،فال يفرح
فيه الغني دون الفقري ،وال يرتك الفقري فيه يتكفف لقمة عيشه وعيش أوالده.
وهكذا تراهم يف احلج يفدون إىل البيت احلرام من كل فج عميق ،يمألون اجلو والرب
والبحر ،متحدين لباسا ونية وذكرا ،مؤدين نسكهم يف وقت واحد طوافا وسعيا ووقوفا ،ومبيتا
ورميا ونحرا ،بصفة قلام جتد هلا نظريا يف أمة من األمم ،وهم يلهجون يف كل أوقاهتم بذكر اهلل.
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يلتقي املسلمون ليحققوا يف لقائهم ما ذكره القرآن من حكم احلج ومنافعه ﴿ :لِ َيش َهدُ وا
هلل ِيف َأيا ٍم مع ُلوم ٍ
ِ
ات﴾ (احلج)28:
َمنَاف َع َهلُم َو َيذكُ ُروا اس َم ا َِ َ َ َ
ُي َع نلم ُ
عاملِهم جاه َلهم ،ويتحاورون فيام يعود عليهم وعىل أمتهم باخلري يف دينهم ودنياهم.
التفت إيل ،وقال :قارن هذا بشعائرنا وقداساتنا التي يتحول فيها اخلبز جسدا ،واخلمر
دما ..أو قارنه بصكوك الغفران..
إن كثريا من قومنا امتألوا إعجابا بشعائر املسلمني التعبدية التي يتوجه فيها املسلم مبارشة
إىل اهلل من غري حاجة إىل أي وسائط..
يقول توماس أرنولد( :إنه ال يتأيت ألحد يكون قد رأى ذلك املشهد أن يبلغ تأثره به أعامق
قلبه وأن ال يلحظ ببرصه القوة التي متتاز هبا هذه الطريقة من العبادة عن غريها)()1

وقال رينان( :مل أدخل مسجد ًا إال شعرت بانفعاالت نفسية وأسف بالغ حينام أذكر أنني
لست مسل ًام)()2

ويقارن املسترشق األمريكي (بوديل) بني املسيحية واإلسالم يف ذلك قائ ً
ال( :لو أن
القديس بطرس عاد إىل روما المتأل عجب ًا من الطقوس الضخمة ومالبس الكهنوت املزركشة
واملوسيقى الغربية يف املعبد املقرونة باسمه ،ولن يعيد البخور والصور والرقى إىل ذهنه أي يشء
من تعاليم سيده املسيح ..ولكن إذا ما عاد حممد إىل أي مسجد من املساجد املنترشة بني لندن
وزنجبار فإنه سيجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام يف مسجده يف املدينة الذي كان من
اآلجر وجذوع الشجر)()3

أما املهزلة العظمى (صكوك الغفران) التي تعد صفحة سوداء يف تاريخ اإلنسانية ،فال

( )1إىل الدين الفطري األبدي:الطرازي.263:
( )2إىل الدين الفطري األبدي:الطرازي.264:
( )3اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين.24-23:
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يستطيع أحد من أعداء اإلسالم أو دعاة العلامنية مهام بلغت به املكابرة أن يزعم أهنا وجدت يف
التاريخ اإلسالمي فض ً
ال عن أصوله الترشيعية ذاهتا.
فهذه املهزلة مل يعرفها املسلمون حتى يف أحط وأحلك عصورهم حني فشا اجلهل وعلقت
بعض اخلرافات بأذهان اجلهلة والعوام ..فلم حيدث قط أن كتب أحد ممن يسمون أولياء وثيقة
غفران ..ذلك أن األمة اإلسالمية مهام انحرفت وختبطت تظل لدُيا مسكة من عقل وبقية من
إيامن متنعها عن ارتكاب مثل هذه احلامقات الصفيقة التي مل يتورع عنها بابوات الكنيسة قرابة ثالثة
قرون.
قلت :ولكن مع ذلك ..فقد انترشت بدع كثرية بالد املسلمني.
قال :لقد طفت املجتمعات اإلسالمية كام ذكرت لك ..بل دخلت مساجدها ..فلم أر إال
صالة واحدة ،لعلها هي الصالة التي صالها حممد ..بل إن األسانيد الكثرية تشري إىل أهنا نفس
صالة حممد..
ومل أر املسلمني يصومون إال شهرا واحدا قد خيتلفون يف يوم من أيامه ..ولكنهم يتفقون
يف كل أيامه ..ويتفقون مع ذلك يف كل أحكامه..
وأنت ترى املسلمني يقصدون كعبة واحدة ،ويصلون خلف إمام واحد ،ويقفون عىل
جبل واحد ..هو نفس اجلبل الذي وقف عليه حممد ،وخطب خطبة الوداع.
أال ترى يف كل هذا دالئل صمود اإلسالم؟
قلت :ولكني أرى حلقا كثرية تعقد ختتلف فيها املجتمعات..
قال :تقصد حلق الذكر التي قد خيتلط فيها الرقص واللعب.
قلت :أجل ..أليس ذلك انحناء؟
قال :ال ..تلك عادات توارثتها تلك الشعوب ،وحاولت أن متزجها ببعض شعائر
اإلسالم ..واإلسالم يتساهل كثريا يف هذا الباب.
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قلت :فهو انحناء إذن.
قال :ليس هذا انحناء ..وإن كان انحناء فهو انحناء عادات الشعوب لإلسالم وعقيدة
اإلسالم.
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن تلك العادات كانت مملوءة بالوثنية أو بغريها من العنارص التي يرفضها اإلسالم،
وهي يف حركاهتا من اللهو املباح الذي ال يرفضه اإلسالم ..ولذلك وقف العدول من املسلمني
موقفا وسطا ..حفظوا هبا عادات تلك الشعوب ..وحفظوا به يف نفس الوقت سالمة عقيدهتا.
قلت :فام هذا املوقف الوسط؟
قال :أقروا احلركات التي ال عالقة هلا بالدين ..وأضافوا إليها ذكر اهلل ..والرتنم بحبه..
فتحولت العادة عبادة ..وحتولت الطقوس الوثنية طقوسا دينية.
قلت :مل أفهم ما تقصد ..فإين أرى البعض يعترب هؤالء مارقة من الدين.
قال :تلك نظرة املتطرفني ..وهم ال يشكلون إال جزءا ال يكاد يذكر أمام مجاهري املسلمني.
أما عوام املسلمني ..وعلامء املسلمني ..فهم متشددون يف أصول الدين ..متساهلون يف
العادات التي ال متس جوهر الدين ،وال تؤذي حقيقته.
قلت :فأنت تقر كل ما يامرس يف تلك املجامع.
قال :أنا ليس يل سلطة اإلقرار وال سلطة اإلنكار ..ولكني ال أرى يف ذلك خطرا عىل
اإلسالم ..بل أرى فيه صمودا عجيبا لإلسالم.
ذلك أن أولئك يامرسون كل شعائر اإلسالم بحرص شديد ..وال يكتفون بذلك ،بل
حيولون عاداهتم عبادة ،وهلوهم ذكرا.
قلت :ولكن العوائد خمتلفة ..وهي تفرق بني املسلمني.
قال :مفهوم الوحدة يف اإلسالم مفهوم أسمى من كل املفاهيم التي نعرفها ..ذلك أنه يقرر
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القواعد واألصول ..ثم يرتك ألتباعه ميادين كثرية يمكنهم أن خيتلفوا فيها من غري أن ينكر
بعضهم عىل بعض(.)1
السلوك:
قلت :فلنتحدث عن الناحية الثالثة من نواحي الدين ..وهي السلوك ..وهي الناحية التي
أرى أن حضارتنا املؤسسة عىل الكنيسة أفلحت فيها ..وخفق اإلسالم.
قال :كيف عرفت ذلك؟
قلت :ألسنا أصحاب السلوك احلضاري الذي مل يصل أحد يف الدنيا إىل سلوكه.
ابتسم ،وقال :أي سلوك حضاري؟ ..لو كنت قلت :إن هذه احلضارة التي سلمت زمامها
للشيطان مجعت كل جرائم من سبقها من احلضارات كنت صادقا..
قلت :كيف ذلك؟
قال :تفصيل ذلك يطول ..وربام جتد من يتحدث لك عن تفصيل املقارنات يف هذا
اجلانب( ..)2ولكني أقول لك من وحي دراستي للمصادر اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي ..بل
والواقع اإلسالمي لكثري من شعوب املسلمني:
ليس هناك يف الدنيا ..وال يف التاريخ ..وال يف مصادر األديان سلوك أنظف وال أرفع وال
أسمى من سلوك املسلمني ..ذلك أن السلوك يف اإلسالم عبادة ال تقل عن أي عبادة شعائرية.
وهلذا وردت النصوص الكثرية خترب بأن أرفع املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا ،ففي احلديث:
(خياركم أحاسنكم أخالقا)( ،)3ويف احلديث( :إن من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا،
وخياركم

خياركم لنسائهم)()4

( )1سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة هبذا يف فصل (الروحانية) من هذه الرسالة.
( )2سنذكر الكثري من األدلة املثبتة هلذا يف الفصول القادمة.
( )3أمحد.
( )4الرتمذي ،وقال :حديث صحيح.
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بل ورد ما هو أعظم من ذلك ،وهو أن درجة القرب من حممد ـ الذي يمثل الكامل
اإلنساين ـ بقدر حسن اخللق ،ففي احلديث( :إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة
أحاسنكم أخالقا وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون
واملتفيقهون) قالوا( :يا رسول اهلل قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فام املتفيهقون) قال:
(املتكربون)()1

ولذلك ،فإن الدرجات العليا واألجور العظيمة ال حيوزها إال من حسن خلقه ،ففي
احلديث( :ما من يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق ،وإن اهلل تعاىل ليبغض
الفاحش البذيء)( ،)2ويف احلديث( :أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا،
وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا ،ويبيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه)(،)3
فجعل البيت العلوي جزاء ألعىل املقامات الثالثة ،وهي حسن اخللق واألوسط ألوسطها وهو
ترك الكذب ،واألدنى ألدناها وهو ترك املامراة وإن كان معه حق وال ريب أن حسن اخللق
مشتمل عىل هذا كله.
وسئل حممد عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ،فقال( :تقوى اهلل وحسن اخللق) ،وسئل عن
أكثر ما يدخل الناس النار فقال( :الفم والفرج)()4
بل أخرب أن ( املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)()5

وهلذا فإن القرآن يربط بني قضايا اإليامن والعبادة والسلوك يف كل آياته ..ففي اآلية التي
ِ
وهكُ م ِق َب َل َامل ِ ِ
رب َمن آ َم َن
رب َأن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
رشق َو َاملغ ِر ِب َو َلك َن ال ِ َ
تصف أصول الرب يقولَ ﴿:لي َس ال ِ َ
( )1الرتمذي.
( )2الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )3الطرباين ،وإسناده صحيح.
( )4الرتمذي ،وقال :حديث صحيح.
( )5أبو داود.

116

َاب والن َِبينيَ وآتَى َامل َال عَ َىل حب ِه َذ ِوي ال ُقربى واليتَامى و َاملس ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِبا َِ
اكنيَ
ُن
هلل َوال َيو ِم اآلخ ِر َو َاملالئكَة َوالكت ِ َ ن َ
َ َ َ َ َ َ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
الصال َة َوآتَى الزَ كَا َة َو ُاملو ُف َ
ون ِب َعه ِد ِهم ِإ َذا عَ َاهدُ وا
اب َو َأ َق َام َ
السائلنيَ َو ِيف ن
الس ِب ِ َ
َواب َن َ
ِ
ِ
الرض ِاء و ِحنيَ البأ ِ ِ
ين َصدَ ُقوا َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ُاملت َُق َ
ون﴾
س ُأو َلئ َك ا َلذ َ
َ
ين ِيف ال َبأ َساء َو َ َ َ
الص ِاب ِر َ
َو َ
(البقرة)177:
ويف اآلية التي تثني عىل أوصاف املؤمنني يقولِ ﴿:إ َن ُاملس ِل ِمنيَ و ُاملس ِلام ِ
ت َو ُاملؤ ِمنِنيَ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
اخل ِاش ِعنيَ
الص ِاب َرات َو َ
ين َو َ
الص ِاب ِر َ
الصاد َقات َو َ
الصادقنيَ َو َ
َو ُاملؤمنَات َوال َقانتنيَ َوال َقانتَات َو َ
ت واحل ِاف ِظنيَ ُفروجهم واحل ِاف َظ ِ
ات والص ِائ ِمنيَ و ِ ِ
ِ
ِ
و ِ ِ
ات
َ َ
اخلاش َعات َو ُاملت ََصدن قنيَ َو ُاملت ََصدن َق َ َ
َ َ
ُ َ ُ َ َ
الصائ َام َ َ
هلل َهلم مغ ِفر ًة و َأجر ًا ِ
كَثري ًا و َ ِ ِ
هلل ِ
و َ ِ
عَظي ًام﴾ (األحزاب)35:
ين ا َ
الذاك َرات َأعَدَ ا َُ ُ َ َ َ
َ
الذاك ِر َ
َ
انطالقا من هذا ..فإن لألخالق اإلسالمية مزايا كثرية متيزها عن غريه من أنواع األخالق
التي جاءت هبا األديان واملذاهب والفلسلفات..
فمن مزاياها ( )1الثبات ..فالثبات يف األخالق رضورة ،ألهنا الضوابط التي تضبط سلوك
وألهنا املقياس الذي يلتقي عنده اجلميع ..وتتميز األخالق اإلسالم رية يف ذلك عىل
الناس ،ر
األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد ،والتي هي متغرية ألهنا من وضع اإلنسان القارص.
ومن مزاياها الفطرية ..وذلك ما جيعلها يسرية وف رعالة يف حياة البرش ..أ رما األخالق املنبثقة
عن العادات والتقاليد فتكون يف أحيان كثرية منافية للفطرة ،وعىل وجه اخلصوص يف حاالت
انتكاس املجتمع وتدهور أخالقياته ،وتكون يف أحيان أخرى مثال رية وجمافية لواقع النفس البرش رية،
وهذا يعني ر
أن األخالق اإلسالم رية واقع رية ،ألهنا تراعي واقع اإلنسان وفطرته.
ومن مزاياها العملية ..فهي إيامن وعمل ،وهي ختتلف عن األخالق يف املنظور الفلسفي،
حيث ر
أن الفلسفة تقدم اجلانب املعريف وال هتتم باجلانب العميل التطبيقي.
ومن مزاياها ..أهنا تستند إىل العقيدة ،وتنبثق عنها ،وهذا ما جيعلها قناعات قبل أن تكون
( )1انظر :دراسات يف الفكر اإلسالمي ،بسام هناد جرار.
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سلوك ًا ،عىل خالف األخالق التي تستند إىل العادات والتقاليد؛ فكثري ًا ما ُمتارس هذه األخالق
عىل أساس من التقليد غري الواعي و ُبحكم العادة ،ويغلب أن يكون الدافع إليها الرغبة يف إرضاء
املجتمع.
ومن مزاياها ..أهنا عبادة يثاب فاعلها ،ويتقرب هبا إىل اهلل تعاىل ،مما جيعلها ذات منفعة
دنيو رية وأخرو رية ،عىل خالف األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد ،ولذلك يسهل نبذها عندما
تتعارض مع املصالح الدنيو رية للفرد أو اجلامعة.
ومن مزاياها ..أهنا ُملزمة ،وتأيت سلطة اإللزام ابتدا ًء من القناعة الدين رية ،ثم من الرغبة يف
مثوبة اخلالق والرهبة من عقوبته ،ثم من نظرة املجتمع املؤمن الذي يعيش فيه املسلم ،ثم ما يكون
من قانون ُين رظم املجتمع وحيمي قيمه ..أ رما األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد فتضعف فيها
سلطة اإللزام والتي يغلب أن تكون منحرصة يف نظرة املجتمع ،حيث ر
أن القانون الوضعي ال
يشمل الكثري من مسائل األخالق.
ومن مزاياها ..أهنا شاملة لكل سلوكيات اإلنسان ،ال يستثنى من ذلك أي سلوك ..ثم
هي تشمل الفرد واجلامعة ،واحلاكم واملحكوم ،وتشمل مجيع فئات املجتمع يف مجيع الظروف..
وهي تشمل ظاهر اإلنسان وباطنه ومجيع جوانب شخص ريته ،عىل خالف األخالق املنبثقة عن
العادات والتقاليد والفلسفات ،حيث أهنا قارصة وال تشمل كل سلوك ،ثم هي تتعامل مع الظاهر
وال سلطان هلا عىل الباطن ،ثم هي يف ظروف احلرب ،مثالً ،ختتلف عنها يف ظروف السلم،
ونجدها أحيان ًا ختتلف بني حاكم وحمكوم ،وخادم وخمدوم ،وصغري وكبري ،وطبقة اجتامع رية
أخرى.
قلت :ولكن الواقع اإلسالمي خيتلف كثريا عن هذه املثالية التي تذكرها.
قال :نعم ..الواقع اإلسالمي متخلف كثريا عن هذه املثل ..ولكن ..أمل تتساءل عن رس
ذلك؟
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قلت :مل أتساءل.
قال :أنا تساءلت عن ذلك ،وبحثت عنه ،وقد وجدت أن أولئك املتخلفني مل يتتلمذوا
عىل حممد يف سلوكهم ،ومل يتعرضوا ألشعة حممد حتى يرتفعوا إىل هذه املثل.
قلت :فعىل من تتلمذوا؟
قال :علينا نحن ..تتلمذوا عىل ما نبثه هلم عرب وسائل اإلعالم الكثرية التي ال هم هلا إال
إفسادهم وتضليلهم.
قلت :فقد انحنى اإلسالم يف هذه الناحية إذن؟
قال :ال ..مدرسة اإلسالم مل تنحن ..ولكن بعض املسلمني انحنوا ..ولو أتيح هلم اجلو
املناسب ،فسيقومون من جديد..
قلت :من ضمن لك ذلك؟
قال :أنا لست يف شك من ذلك ..ألن الفطرة التي متأل نفوسهم لن يؤثر فيها أي انحراف.
االنتشار:
قلت :فحدثني عن صمود االنتشار..
قال :لقد ذهبت إىل التاريخ أقارن أنواع البالء التي تعرضت هلا العقائد واملذاهب
واألفكار ،فلم أجد مواجهات عنيفة كتلك املواجهات التي قوبل هبا اإلسالم ..ومل أجد صمودا
كذلك الصمود الذي أبداه املسلمون.
إن تاريخ اإلسالم حافل باملواجهات بينه وبني أعدائه واملكيدين له واملتآمرين عليه ..ويف
كل مرة كان اإلسالم خيرج منترصا شاخما(..)1
لقد اجتمع عىل حممد العدوان الثالثي :املرشكون كلهم يف جزيرة العرب ،واليهود
واملنافقون يف غزوة األحزاب ،فخرجوا من ذلك العدوان منترصين.
( )1انظر :العامل اإلسالمي واملكائد الدولية ،فتحي يكن ،واإلسالم دين رمحة وهداية واستعصاء.
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وحاربتهم الدول العظمى يف ذلك العهد :الروم يف الشامل ،والفرس يف الرشق،
واألحباش يف اجلنوب ،فكان النرص هلم عىل تلك الدول مجيعا.
واجتمعت عىل حرهبم الدول الصليبية ،وكانوا يف غاية من الضعف والتفرق ،ولكن
أعداءهم خرجوا يف النهاية جيرون أذيال اهلزيمة..
واجتاح التتار وزعيمهم هوالكو عاصمة اخلالفة بغداد ،وسيطروا عىل املسلمني سيطرة
مل يكونوا يظنون أهنم سيطردون منها رش طردة ،ولكن النرص كان حليف املسلمني.
واستجاب أتاتورك لليهود والصليبيني ،وأغلق مدارس املسلمني وغري مناهجهم
وأكرههم عىل إظهار موافقته يف كتابة أغىل كتاب عىل وجه األرض بغري حروفه العربية ،وأرغمهم
عىل األذان بغري ألفاظه العربية ،وأنزل باملسلمني من املحن واملصائب ما ال خيفى عىل قارئ
درسوا أوالدهم يف دهاليز منازهلم ،ويف حظائر دواهبم القرآن واحلديث،
التاريخ ،ولكن املسلمني َ
والفقه ،والتفسري ،والتاريخ اإلسالمي ،وإذا اجليل الذي نشأ يف عهده يظهر بعد إدباره حافظا
للقرآن ،متقنا للغة العربية ،متمسكا بدينه ..رافضا مبادئ أتاتورك وزمرته عىل رغم تسلطهم
واستبدادهم الشامل الذي تدعمه القوة العسكرية..
وجثم االحتاد السوفييتي عىل صدور املسلمني يف آسيا الوسطى سبعني عاما ،قتل من قتل،
واعتقل من اعتقل ،ورشد من رشد ،وحظر عىل املسلمني محل القرآن ،ومع ذلك خرج اجليل
الذي نشأ يف ظل هذا النظام الظامل ،وهو حيفظ القرآن ،وحيفظ أحكام دينه ويلتزم هبا ،وما جوهر
دوداييف ،وزمالؤه الذين سلكوا سبيله إىل اآلن إال دليل عىل أن املسلمني يستعصون عىل أي
عدو حياول القضاء عليهم وعىل دينهم..
واملحتلون األوربيون الربيطانيون ،والفرنسيون واإليطاليون ،والربتغاليون ،واألملان
واألسبان ،الذين اغتصبوا بلدان املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ،وبقوا فيها فرتات طويلة،
حتى أصبحت يف ظاهر األمر جزءا من بلد املحتل ،خرجوا مجيعا وهم جيرون أذيال اهلزيمة..
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وهاهم املسلمون اليوم ،جياهدون أعداءهم األقوياء ماديا املعتدين عليهم يف بلداهنم ،يف
فلسطني والعراق والفيليبني والشيشان وأفغانستان وغريها من البلدان ،برغم ضعفهم املادي،
صابرين مستبسلني ،ال خيافون إال رهبم ،وسيبقون كذلك حتى حيقق اهلل هلم النرص عىل عدوهم..
ومل تكن احلرب حربا عسكرية فقط ..ومل يكن الصمود صمودا عسكريا فقط..
لقد وضعت خمططات كثرية ..وحيكت مؤامرات كثرية لينحرف املسلمون عن دينهم..
لكنها كلها باءت بالفشل..
لقد قال (زويمر) يف بداية املؤمتر العاملي للتبشري يف القدس سنة ( )1933يفضح هذه
املؤامرات ،ويبني اهلدف منها( :إن مهمتكم إخراج املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له
باهلل ،وبالتايل ال صلة تربطه باألخالقية التي تعتمد عليها األمم يف حياهتا ،إنكم أعددتم شبابا يف
بالد اإلسالم ال يعرف الصلة باهلل ،وال يريد أن يعرفها ،وأخرجتم املسلم من اإلسالم ،وبالتايل
جاء النشء اإلسالمي طبقا ملا أراده له اإلستعامر ،ال ُيتم بعظائم األمور وحيب الراحة والكسل
وال يرصف مهه يف الدنيا إال يف الشهوات ،فإذا تعلم فللشهوات وإذا مجع املال فللشهوات ،وإن
تبوأ أسمى املراكز ففي سبيل الشهوات جيود بأغىل ما يملك)
ويقول زويمر( :إن السياسية اإلستعامرية ملا قضت منذ سنة ( )1882عىل برامج التعليم
يف املدارس اإلبتدائية أخرجت منها القرآن ،ثم تاريخ اإلسالم ،وبذلك أخرجت ناشئة ال هي
مسلمة وال هي مسيحية وال هي ُيودية ،ناشئة مضطربة مادية األغراض ال تؤمن بعقيدة وال
تعرف حقا للدين وال للوطن حرمة)
ويقول (هاملتون جب) املسترشق اإلنجليزي يف كتابه (جهة اإلسالم) سنة (2391م):
(إن العامل اإلسالمي سيصبح خالل فرتة قصرية ال دينيا يف كل مظاهر حياته)()1

( )1انظر هذه املقوالت وغريها يف كتاب (اخلنجر املسموم) ألنور اجلندي ،و(أجنجة املكر الثالث) لعبد الرمحن حبنكه،
و(قادة الغرب يقولون) جلالل العامل.

121

هذا ما كان قومنا يتوقعونه من األجيال القادمة ..لقد عادوا يفركون أيدُيم فرحا بعد أن
رأوا جمموعات من خرجيي جامعاهتم ال يعبأون بدين ،وال ُيتمون بخلق وال قيمة ،ولكن كل
تلك املخططات باءت بالفشل ،وانحنت أمام صمود اإلسالم.
لقد أنفقوا أمواهلم وأحكموا خططهم ودبروا مكائدهم إلخراج جيل ال ديني ،توقع
سادته أن يكون سحق اإلسالم يف املنطقة عىل يده ،وأقموا اجلامعات وفرضوا اإلختالط وأقصوا
الصادقني من محلة القيم واألخالق عن كل املراكز احلساسة ،وقربوا دعاة اإلباحية واإلحلاد
والعلامنية والفساد إليهم ،ونصبوهم قضاة وسادة وأقاموا حوهلم اهلاالت ،ونفخوا يف األقزام
حتى أضحوا عاملقة يف أعني الرعاع والدمهاء ،ولكن هل كان هلم الذي أرادوا؟ هل أقيص
اإلسالم هنائيا عن حياة الفرد واألرسة واملجتمع؟
قلت :نعم ..لقد نجحوا يف كثري من ذلك..
قال :ولكن تلك املدارس التي خططوا هلا أن تصري مدارس علامنية ال صلة هلا بدين وال
خلق راحت تدفع باألفواج إىل اإلسالم.
لقد أضحت اجلامعات التي سهروا عىل منهاجها وظنوها مراكز التدمري تقدم نامذج من
الشباب الصادق امللتزم الذي يضحي بكل يشء من أجل عقيدته ودينه.
لقد أصبحت اجلامعات كبالط فرعون يربى فيه موسى عليه ليهدم بيده عرش فرعون
ويسحب البساط من حتت رجليه.
أما سحر حضارتنا ..فلم يعد خيدع األبصار ..فققد تفتحت أعني املسلمني عىل نور
اإلسالم ،وانفتحت بصائرهم لتقبل احلق ،بعد انبالج احلق وسطوع نوره عىل القلوب والنفوس.
فحيثام تتوجه اآلن يف الكرة األرضية جتد رجوعا إىل اإلسالم ..جتد نفوسا متعطشة
للدين ،حتى تستظل بفيئه بعد أن أضناها لفح اهلاجرة وأرهقها طول امليش يف التيه(.)1
( )1انظر :اإلسالم ومستقبل البرشية ،عبد اهلل عزام.
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قلت :ولكن اإلسالم ـ اآلن ـ يواجه حروبا عظيام ..حروبا يف كل النواحي ،ومن كل
اجلهات ..فهل تراه سيصمد هلا؟
قال :ال أقول يصمد هلا فقط ..بل إنه سينترص فيها ..وسيعود أولئك املحاربون إىل
اإلسالم أفواجا كام عاد القرشيون..
هذا (ديباسيكييه) املفكر الفرنيس ،يرشح اإلسالم كمنقذ وحيد للبرشية فيقول( :إن
الغرب مل يعرف اإلسالم أبدا ،فمنذ ظهور اإلسالم اختذ الغرب موقفا عدائيا منه ،ومل يكف عن
اإلفرتاء عليه والتنديد به لكي جيد املربرات لقتاله ،وقد ترتب عىل هذا التشويه أن رسخت يف
العقلية الغربية مقوالت فظة عن اإلسالم ،وال شك أن اإلسالم هو الوحدانية التي حيتاج إليها
العامل املعارص ليتخلص من متاهات احلضارة املادية املعارصة التي ال بد أن استمرت أن تنتهي
بتدمري اإلنسان)()1

إن هؤالء الكتاب الغربيني يقفون نفس املوقف الذي وقفه هرقل عندما وصله كتاب
حممد ،فقد سأل أبا سفيان عن أحوال حممد ،وبعد أن أخربه قال هرقل أليب سفيان( :إن كان ما
تقول حقا ،فسيملك موضع قدمي هاتني ،وقد كنت أعلم أنه خارج مل أكن أظن أنه منكم ،فلو
أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه)()2

لقد كان هرقل عاقال يدرك أن أمر العقائد إىل إقبال ،وأمر السلطان الذي ال يدعمه فكر
وعقيدة إىل زوال ،كان هرقل آنذاك حيكم إمرباطورية ال تغيب عنها الشمس ،ولكنه يراها
متفسخة من داخلها ،ورسعان ما تتهاوى عىل رؤوس أصحاهبا ،وألول رضبة من رضبات
أعدائها.
وهلذا فإن أعداء اإلسالم الذين درسوا تارخيه يعرفون قدرته عىل املامنعة واملواجهة
( )1جملة اإليامن اللبنانية عدد ( )75السنة الثانية آذار سنة (0891م)
( )2رواه البخاري ومسلم.
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واخلروج من األزمات ..يقول ابن غوريون( :نحن ال نخشى اإلشرتاكيات وال القوميات وال
امللكيات يف املنطقة ،إنام نخشى اإلسالم ،هذا املارد الذي نام طويال وبدأ يتململ يف املنطقة ،إين
أخشى أن يظهر حممد جديد يف املنطقة)
وبمثل هذا شهد أصدقاؤنا من املسترشقني ،يقول (كوستاف لوبون)( :مع ما أصاب
حضارة العرب من الدثور ،كاحلضارات التي ظهرت قبلها :مل يمس الزمن دين النبي الذي له من
النفوذ ما له يف املايض ،والذي ال يزال ذا سلطان كبري عىل النفوس ،مع أن األديان األخرى التي
هي أقدم منه خترس كل يوم شيئًا من قوهتا ..وجتمع بني خمتلف الشعوب التي اختذت القرآن
دستورا هلا وحدة اللغة والصالت التي يسفر عنها جميء احلجيج إىل مكة من مجيع بالد العامل
ً
اإلسالمي .وجتب عىل مجيع أتباع حممد تالوة القرآن باللغة العربية بقدر اإلمكان ،واللغة العربية
انتشارا عىل ما حيتمل ،وعىل ما بني الشعوب اإلسالمية من الفروق
هي لذلك أكثر لغات العامل
ً
العنرصية ترى بينها من التضامن الكبري ما يمكن مجعها به حتت علم واحد يف أحد األيام)()1

ويقول( :كان سلطان اإلسالم السيايس والديني قو ًيا يف بالد اهلند ،ورسخ فيها ثامنية
قائام يف بالد
قرون بفضل ملوك اإلسالم الذين تداولوا حكمها ،وال يزال سلطان اإلسالم الديني ً
اهلند ،وإن توارى سلطانه السيايس عنها ،وهو يميض قدما نحو االتساع)()2

ً

ويقول( :تأثري دين حممد يف النفوس أعظم من تأثري أي دين آخر ،وال تزال العروق
املختلفة التي اختذت القرآن مرشدً ا هلا تعمل بإحكام كام كانت تفعل منذ ثالثة عرش قر ًنا)()3

ويقول( :دخلت حضارة العرب يف ذمة التاريخ منذ زمن طويل ،وال نقول ،مع ذلك أهنم
انتشارا مما كانتا عليه يف أنرض
ماتوا متا ًما ،فنرى اآلن ديانتهم ولغتهم اللتني أدخلومها إىل العامل أكثر
ً

( )1حضارة العرب ،ص .126
( )2حضارة العرب ،ص .186
( )3حضارة العرب ،ص .417
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أدوارهم ..وال يزال اإلسالم جا ًدا يف تقدمه ..واليوم يدرس القرآن ،فيام عدا جزيرة العرب ،يف
مرص وسورية وتركية وآسية الصغرى وفارس وقسم مهم من روسية وأفريقية والصني واهلند،
وتناول القرآن مدغشقر وأفريقية اجلنوبية ،وعرف يف جزر املاليو ،وعلمه أهل جاوة وسومطرة
وتقدم إىل غينيا اجلديدة ،ودخل أمريكا مع زنوج أفريقية ..ويتقدم اإلسالم يف الصني تقد ًما يقيض
بالعجب ..حيث اضطر املبرشون األوروبيون إىل االعرتاف باحلدود وسيقوم اإلسالم – كام
يقول وازيليف – مقام البوذية ،ومسلمو الصني ال يشكون يف ذلك وهذه املسألة عىل جانب عظيم
عظيام
تغريا ً
من األمهية .فإذا اعتنقت الصني دين اإلسالم تغريت عالقات العامل القديم السياسية ً
وأمكن دين حممد أن ُيدر د النرصانية من جديد)()1

يقول جب يف كتابه (( )Wither Islamجهة اإلسالم) ،وهو كتاب كتبه جمموعة من
املسترشقني نتيجة أبحاث قدمت ملؤمتر يف جامعة (برنستون يف أمريكا( :إن احلركات اإلسالمية
تتصور عادة برسعة مذهلة مدهشة ،فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبني املراقبون من إماراهتا
ما يدعوهم إىل اإلسرتابة يف أمرها ،فاحلركات اإلسالمية ال ينقصها إال الزعامة وظهور صالح
الدين)
***
عندما وصل (جابريييل فرانشيسكو) من حديثه إىل هذا املوضع استأذنني يف االنرصاف،
فقلت له :اسمح يل حرضة األستاذ الفاضل أن أسألك هذا السؤال الذي حريين..
قال :تريد أن تسأل عن رس عدم إسالمي مع هذه احلامسة التي أبدُيا لإلسالم.
قلت :أجل ..فأنا يف غاية العجب منك.
قال :أنت تعلم ما قاله (اللورد هديل)
قلت :تقصد قوله( :إنني أعتقد أن هناك آالف ًا من الرجال والنساء أيض ًا ،مسلمون قلب ًا،
( )1حضارة العرب ،ص .7 61 – 616
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ولكن خوف االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري ،تآمروا عىل منعهم من
إظهار معتقداهتم)
قال :أجل ..وهذا ما أستطيع أن أجيبك به ،ولن أزيد.
قال ذلك ..ثم انرصف سائرا من غري أن يسألني عني..
بقيت أتأمل تلك الشجرة العظيمة ألرى فيها من عزة اإلسالم وصموده ما كان حمجوبا
عن بصرييت.
ويف تلك األثناء تنزلت عيل أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل شمس حممد .
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ثالثا ـ قيم
يف اليوم الثالث من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده
ثمرة القيم من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:يا َأه َل ال ِكت ِ
ني َلكُ م
َاب َقد َجا َءكُ م َر ُسو ُلنَا ُي َب ن ُ
َاب ويع ُفو عَن ِ
ِ
كَثريا ِممَا كُ ن ُتم ُخت ُف َ ِ
ِ
هلل ُنور َو ِكتَاب ُم ِبني (َُ )15ي ِدي
كَث ٍري َقد َجا َءكُ م ِم َن ا َِ
ون م َن الكت ِ َ َ
ً
ُّور ِب ِإذ ِن ِه وُي ِد ُِيم ِإ َىل ِرص ٍ
هلل م ِن ا َتبع ِرضوا َنه سب َل الس َال ِم و ُخي ِرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ِ
ت ِإ َىل الن ِ
اط
َ
َ ُ ُ
ِبه ا َُ َ َ َ
ََ
َ
َ ُ ُ ُ َ
َ
ُمست َِق ٍ
يم (( ﴾)16املائدة)

ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ين َيع َم ُل َ
ون
رش ُاملؤمننيَ ا َلذ َ
ورس قوله تعاىل ﴿:إ َن َه َذا ال ُقر َآ َن َُيدي ل َلتي ه َي َأق َو ُم َو ُي َب ن ُ
احل ِ
ِ
ات َأ َن َهلُم َأج ًرا ِ
كَب ًريا ((﴾)9اإلرساء)
َ
الص َ
وعرفت هبا رس قوله ( :إنام بعث المتم مكارم االخالق)()1

فهذه النصوص املقدسة خترب عن مقصد رشيف من مقاصد اإلسالم ،وهو التزكية
والرتبية وبث القيم الرفيعة يف النفوس واملجتمعات املسلمة ،وهو هدف مل يتحقق إال يف
اإلسالم ..ومل أعرف برهان ذلك إال يف ذلك اليوم املبارك.
***
منذ وطئت قدماي أرض الرسبون كان يل شوق عظيم ألن ألتقي (آرثر جون آربري)(..)2
( )1البخاري ومسلم.
( )2هو  )1969-1905( Arthur John Arberryولد يف مدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا ،التحق بجامعة
كامربيدج لدراسة اللغات الكالسيكية الالتينية واليونانية ،وشجعه أحد أساتذته (منس) عىل دراسة العربية والفارسية.
ارحتل إىل مرص ملواصلة دراسته للغة العربية .عاد إىل مرص ليعمل يف كلية اآلداب رئيس ًا لقسم الدراسات القديمة ( اليونانية
والالتينية) وزار فلسطني وسوريا ولبنان ..اهتم باألدب العريب فرتجم مرسحية (جمنون لييل) ألمحد شوقي كام حقق كتاب
(التعرف إىل أهل التصوف) ،واصل اهتاممه بالتصوف وذلك بنرشه كتاب (املواقف واملخاطبات) للنفري ،وترمجه إىل
اإلنجليزية( .انظر :عبد الرمحن بدوي :موسوعة املسترشقني)8-5 :
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لقد كنت أشعر بأن بيننا صالت قرابة كثرية..
فهو ُيتم بالقيم اإلنسانية الرفيعة ،ويعتربها الثمرة الكربى لكل دين ،بل يقيم األديان عىل
أساسها ،وكنت مثله يف ذلك.
وقد كانت القيم التي يبرش هبا هي نفس القيم التي أشعر بأمهيتها الكربى يف بناء احلياة
اإلنسانية.
وقد كان مع ذلك يتأمل كثريا لتخلف القيم عن املجتمعات املعارصة التي باعت نفسها
للشياطني الذين وضعوا هلا دساتري ختالف دساتري الفطرة التي طبعت عليها.
يف ذلك الصباح اجلميل ..ويف حديقة من حدائق باريس تشتهر بأنواع مجيلة من األزهار..
تفوح بكل روائح العطر العذبة ..وترشق منها مجيع ألوان االبتسامة ..رأيته كراهب جيثو أمام
زهرة من الزهرات يتأملها ،ويغرق يف تأمله.
كنت أعلم حبه للغة العربية ..فلذلك اقرتبت منه ،وأنشدته قول مسعود سامحة:
ِ
بأزهار هذي احلياة
متتع

َ
بعض الزمن
ِفإن
حياتك ُ

ن
غري الكفن
وخل
النضار َ
َ
ومجع النضار فام زاد نفس َك ُ
التفت إيل ،وقال :صدقت ..وال فض فوك..
ثم نظر إىل األزهار ،وقال :صدق مسعود سامحة ..لقد عرب خري تعبري عن مجال احلياة التي
ختتزهنا هذه األزهار.
قلت :أراك غارقا يف التأمل فيها ..فهل ترى فيها ما ال نرى؟
قال :ربام ترى فيها أنت ـ ما دمت تتذوق الشعر ـ ما أرى ..ولكن الكثري ممن ترى ال يرى
ما نرى.
قلت :أنا ال أرى إال زهرة تفوح بأريج العطر ،ومتأل العني بثغرها اجلميل املبتسم.
قال :إن هذه الزهرة التي تراها ختتزن مجيع القيم الكريمة..
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ثم التفت إىل البرش الذين حوله ،وقال :لقد كان يف إمكان كل فرد من هؤالء أن يكون
كهذه الزهرة ..وكان يف إمكان البرش مجيعا أن يتحولوا إىل أزهار طيبة تفوح بأعذب أحلان العطر..
وكان يف إمكان األرض أن تصبح بذلك حقال كبريا وحديقة عظيمة وجنة من اجلنان ال تقل عن
جنان اآلخرة..
قاطعته قائال :فام الذي حال بينهم وبني أن يكونوا كذلك؟
قال :الشهوات التي مألهتم هبا الشياطني ،واألنانية التي جعلتهم يدوسون كل زهرة،
وخينقون كل عطر.
قلت :فأنت يائس إذن من البرش ..سلمت نفسك لعامل األزهار..
قال :ال ..لست يائسا ..لقد ترك رجل من البرش وطئت قدماه ثرى األرض ذات يوم
بذورا كثريا ألزهار مجيلة ظلت تتفتح يف كل العصور ..لعلها يف يوم من األيام تستطيع أن حتول
األرض حديقة غناء..
قلت :تقصد املسيح ..ال شك أنك تقصده.
قال :املسيح ترك بذورا كثريا ألزهار مجيلة ..لكن املجرمني خنقوها يف مهدها ،لعلهم
حافظوا عىل ألواهنا وبعض روائحها ،ولكنهم سقوها السم الزعاف ،فال يقرتب منها أحد إال
أصابه من سمها.
قلت :فمن هذا الذي بقيت أزهاره ساملة مل ختنق؟
قال :حممد.
قلت :نبي املسلمني.
قال :نبي العاملني ..إنه النبي الوحيد الذي ال تزال بذور أزهاره حية عطرة جذابة يمكنها
أن حتول األرض مجيعا حديقة غناء.
قلت :أنت مغرم باللغة واألدب ..وقد قرأت لك ترمجتك ملرسحية (جمنون لييل) ألمحد
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شوقي ..فام الذي جعلك تربط بني تعاليم حممد ،وبني األزهار؟ ..أو ما هو وجه الشبه بينهام؟
قال :انظر إىل هذه الزهرة اجلميلة ..وأخربين عن رس مجاهلا.
قلت :أنت تكلفني عنتا ..فاجلامل ذوق من الصعب احلديث عن أرساره.
قال :أما أنا ..فقد حاولت أن أجعله علام ..وحاولت أن أبحث عن رس أرساره.
قلت :مل؟
قال :ألبحث عن كيفية حتويل البرش إىل أزهار ..لقد وجدت أثناء بحثي املضني سبعة
أرسار ..فلام انتهيت من حتديدها رحت أبحث يف الفلسفات ويف األديان عمن عبقت تلك
األرسار السبعة من تعاليمه ،ويف األجيال التي تربت عىل تعاليمه ،فلم أجد ذلك إال يف دين حممد.
قلت :فام هذه األرسار السبعة.
قال :العفاف ،والكرم ،والنبل ،والتضحية ،والقوة ،واألمانة ،والصدق ..وقد رأيت من
خالل بحثي عن رس الزهرية يف األزهار أهنا كلها ترجع إىل العفاف ..أو كلها تنطلق من العفاف..
فالفرد العفيف مأوى لكل فضيلة ،واملجتمع العفيف مأوى لكل القيم.
لقد صدق حممد عندما عرب عن ذلك ،فقال( :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة االوىل،
إذا مل تستح فاصنع ما شئت)( ..)1فاحلياء الذي أساس العفة ..هو احلاجز بني اإلنسان وكل
رذيلة ،وهو احلامل لكل إنسان عىل كل فضيلة.
قلت :فهل ترى يف هذه األزهار ما تذكره من هذه الصفات؟
قال :لوال توفر األزهار عىل هذه الصفات ما كانت أزهارا..
قلت :فحدثني عنها.
قال :حديثها طويل ..وسأخترصه لك اختصارا ..ولكني لن أحدثك عن القيم التي جاء
هبا حممد حتى أحدثك عن القيم التي نرشهتا شياطني الرذيلة يف جمتمعاتنا ..فال يظهر مجال النور
( )1البخاري وغريه.
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إال يف الظلمة.

قيم اجلاهلية
نظر إىل األزهار بحزن ،ثم قال :لقد خلق اهلل البرش مثل هذه األزهار براءة وعذوبة
ومجاال ..لقد كان عبري البرش األزهار يسيح يف األرض ،فيمألها باجلامل..
لكن املجرمني الذين استسلموا ألهوائهم راحوا حيولون من تلك األزهار اجلميلة أشواكا
وسموما ..فصارت األرض التي كانت جنة سجنا ..وصارت األرض التي كانت مأوى الطيبة
والعفاف ماخورا للخبث والرذيلة..
لقد صارت كام ذكر القرآن يف (جاهلية)..
قلت :نعم ..لقد وصف القرآن قوم حممد بأهنم كانوا يعيشون جاهلية.
قال :كام وصف غريهم بأهنم يف جاهلية ..فاجلاهلية يف املفهوم القرآين ال تعني فرتة
زمنية ..وال حمال مكانيا ..بل تعني قيام منحطة ،ونظام جائرة ،وأخالقا منحرفة ،وفكرا شيطانيا..
إن اجلاهلية يف املفهوم القرآين هي الكلمة البديلة عن كل ذلك..
ِ
مهت ُهم َأن ُف ُس ُهم َي ُظن َ
احل نق
ُّون ِبا َِ
غَري َ
لقد ذكر القرآن جاهلية التصور ،فقالَ ﴿:و َطائ َفة َقد َأ َ َ
هلل َ
َظن اجل ِ
اه ِل َي ِة ﴾ (آل عمران)154:
َ َ
وذكر جاهلية احلكم ،فقالَ ﴿:أ َفحكم اجل ِ
اه ِل َي ِة َيب ُغ َ
هلل ُحك ًام لِ َقو ٍم
ون َو َمن َأح َس ُن ِم َن ا َِ
ُ َ َ
ي ِ
وق ُن َ
ون﴾ (املائدة)50:
ُ
ِ
وتكُ ن وال تَربجن تَربج اجل ِ
اه ِل َي ِة ُ
األ َ
وىل ﴾
وذكر جاهلية التربج ،فقالَ ﴿:و َقر َن ِيف ُب ُي َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ
(األحزاب)33:
ِ
ين كَ َف ُروا ِيف ُق ُل ِ ِ
احل ِم َي َة
وذكر جاهلية العصبية والقومية والوطنية ،فقالِ ﴿:إذ َج َع َل ا َلذ َ
وهب ُم َ
ِ
محي َة اجل ِ
اه ِل َي ِة ﴾ (الفتح)26:
َ َ َ
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قلت :ولكن اجلاهلية مشتقة من اجلهل ..واجلهل ال يعني إال ختلف العلم.
قال :أعظم اجلاهليات هي اجلاهليات التي حتول من العلم محارا تركبه لتنفذ به مآرهبا
اخلسيسة ..ال حتول العلم فقط ..بل حتول كل مسؤولية تناط هبا.
وقد كان قومنا من هؤالء..
أما رجال ديننا ،فحولوا من الكتاب املقدس شبكة يصطادون هبا أموال الناس
وأعراضهم..
وأما رجال دنيانا ،فحولوا من السلطات التي خولت هلم وسيلة جلر رعاياهم إىل
مستنقعات الشياطني ،ألنه ال يستقيم هلم األمر إال إذا عبدت رعيتهم الشياطني.
قلت :أراك متحامال عىل رجال الدين ورجال الدنيا!؟
قال :لست متحامال ..ولكنها احلقيقة التي عرفتها بعد كل تلك السنني..
لقد عرفت أن القيم النبيلة مل تكن يف يوم من األيام إال يف اإلسالم ..وأهنا لن تكون يف يوم
من األيام إال باإلسالم..
اإلسالم وحده هو اإلكسري الذي يقيض عىل كل سموم اجلاهلية.
املسيحية:
نظر إيل ،ثم قال :قد تتهمني باحلياد ..وختطئ يف ذلك ..ألين مل أكن يف يوم من األيام مسلام،
ولكني أحدثك عن جهود وبحوث امتدت يب إىل ما تراه من عمر.
لقد بدأت باملسيحية ..بحكم كوين من أرسة مسيحية ..وأعجبت بالرهبان الذين مثلوا
العفاف واملروءة والنبل ـ يف نظري يف ذلك الوقت ـ يف أرقى درجاهتا ..ولكني بعد ذلك عرفت
أن سلوك الرهبان مل يزد الفجور إال انتشارا ،وال االنحراف إال رسوخا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :حديث ذلك يطول ..فاجلاهلية التي تغلغلت يف مجيع مناحي احلياة من الصعب مجع
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مجيع تفاصيلها ..ولذلك سأحدثك عن بذرة خطرية من بذور اجلاهلية ،وهي يف نفس الوقت
ثمرة من أخطر ثامرها.
لقد اعتربها اإلسالم محاية الفرد واملجتمع منها مقصدا من مقاصده ،بل من رضوريات
مقاصده.
قلت :تقصد حفظ العرض والنسل.
قال :أجل ..لقد قال حممد يبني خطورة هذا النوع من االنحراف( :من وقاه اهلل رش ما بني
حلييه ،ورش ما بني رجليه دخل اجلنة)()1

وقد وضع اإلسالم ألجل وقاية املجتمع ألجل حتقيق هذا املقصد منظومة كاملة من
الترشيعات ..ال يزال قومنا يسخرون منها ويضحكون مع أنه ال يمكن للبرش أن يتحولوا إىل
أزهار من دوهنا.
قلت :لقد كنت حتدثني عن الرهبان..
قال :أجل ..لقد أراد الرهبان أن يصادموا الفطرة بموقفهم من املرأة ،فصدمتهم.
لقد كان الرهبان..حسب ما استنتجت بعد ذلك سببا من أسباب الرذائل التي تعيشها
جمتمعاتنا.
لقد كانوا ينرشون إحياء عاما يف املجتمع بأن املرأة خملوق شيطانى دنس ينبغى االبتعاد
عنه ..وكانوا يرون أن الزواج رضورة غريزية حيوانية للعامة ،ولكن السعيد األتقى من استطاع
أن يرتفع عنها وال يتزوج(.)2
لقد قال أحد رجال الكنيسة لتالميذه مرة( :إذا رأيتم امرأة فال حتسبوا أنكم ترون كائن ًا
برشي ًا ،بل وال كائنا وحشي ًا ،وإنام الذى ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفري
( )1رواه الرتمذي واحلاكم وابن حبان.
( )2انظر :جاهلية القرن العرشين ،ملحمد قطب.
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الثعبان)()1

وقد عربت (رأى سرتاتشى) إحدى املطالبات بحقوق املرأة فيام بني احلربني ،عن موقف
الرهبانية ،فقالت( :يستفاد من النظرية التى أوصت هبذا التطاول عن املرأة أن الشهوة اجلنسية هى
أشنع اخلطاي ًا مجيع ًا ،وأهنا كانت ىف احلقيقة اخلطيئة التى سببت سقوط اإلنسان ،وإن العفة الكاملة
هى أعىل مثل ىف احلياة وأنه جيب أن يلعن النساء ألهنن سبب الغواية ،وكان يقال أن الشيطان
مولع بالظهور ىف شكل أنثى وأنه طاملا زار النساك هبذه الصورة ىف كهوفهم اجلبلية وصفوة القول
أن جمرد التفكري ىف النساء كان خطر ًا وأن املرأة نفسها كان نحس ًا من النحوس)()2

ومضت األمور عىل ذلك حين ًا طويال :مباذل شنيعة بشعة ىف اإلمرباطورية الرومانية عىل
اتساعها ،ورهبانية واسعة اآلفاق عىل حدود الصحارى ،وىف داخل املدن ،فرار ًا من الفساد.
لقد ذكر (ليكى) ىف كتابه (تاريخ األخالق ىف أوروبا) تأثري سلوك الرهبان السلبي يف
انتشار الرذائل ،فقال( :كانت الدنيا ىف ذلك احلني تتأرجح بني الرهبانية القصوى والفجور
األقىص ،وإن املدن التى ظهر فيها أكرب الزهاد كانت أسبق املدن ىف اخلالعة والفجور ،وقد اجتمع
ىف هذا العرص الفجور والوهم اللذان مها عدوان لرشف اإلنسان وكرامته)()3

ويصور الكاتب النفور من املرأة وما يرتبط هبا من عالقات ىف ظل الرهبانية ،فيقول:
(وكانوا يفرون من ظل النساء ،ويتأثمون من قرهبن واالجتامع هبن ،وكانوا يعتقدون أن
مصادفتهن ىف الطريق والتحدث إليهن ،ولو كن أمهات أو أزواج ًا وشقيقات حتيط أعامهلم
وجهودهم الروحية)
وقال ترتوليان  ،Tertulianوهو أحد أقطاب املسيحية األول وأئمتها ،مبينا نظرية

( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم.29 :
( )2تاريخ العامل.297/1 :
( )3عن كتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ألبى احلسن الندوى.
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املسيحية ىف املرأة( :إهنا مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان ،وإهنا دافعة باملرء إىل الشجرة املمنوعة،
ناقضة لقانون اهلل .ومشوهة لصورة اهلل ـ أى الرجل ـ)
وقال كرائى سوستام  Chry Sostemالذى يعد من كبار أولياء الديانة املسيحية ىف شأن
املرأة( :هى رش البد منه ،ووسوسة جبلية ،وآفة مرغوب فيها ،وخطر عىل األرسة والبيت،
وحمبوبة فتاكة ،ورزء مطىل مموه)
لقد كانت هذه أقواهلم ..ولكن أفعاهلم مل تكن كأقواهلم..
فالتاريخ يشهد يف مجيع فرتاته عىل الفضائح الكثرية التي كانت تنترش داخل دور العبادة
وبني الرهبان والراهبات ..وال تزال مثل هذه الفضائح تنرشها اجلرائد كل حني..
نظر إيل ،وقال :ال تستغرب ..فمن يقرأ ما يف الكتاب املقدس من نصوص تكاد تصور
الرذيلة للعني ،بل تكاد جتعلها شيئا مقدسا ال يستغرب أن حيصل كل ذلك.
ففي الكتاب املقدس نصوص كثرية تبيح الرذيلة ،بل تكاد تقدسها(.)1
والبغي شخصية مقبولة فيه ،وإن
فـ (البغاء) من الوظائف املحرتمة يف الكتاب املقدس،
ُّ
كانت ُحم َتقرة يف املجتمع العرباين القديم ،ففي سفر التكوين ( 14/38ـ  )19ذكر أن ُيودا عارش
عاهر ًة نظري أجر ،وال يوجد يف السياق ما يدل عىل أن هذا أمر مرفوض أخالقي ًا ،وقد اتضح فيام
بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه الذي مات ،وقد أنجبت من والد زوجها طفلني.
ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العربانيني عىل دخول أرحيا (يشوع
 1/2ـ حتى هناية السفر) ،وترد يف سفر امللوك األول  )16/3ـ  )27قصة سليامن مع ا ُ
أل َمني
اللتني تنازعتا طفالً ،ومها يف القصة عاهرتان.
وتوجد يف سفر القضاة ( )1/16إشارة إىل زيارة شمشون لعاهرة يف غزة.
ليس ذلك فقط ..بل إن إبراهيم ذلك النبي الذي اجتمعت األمم عىل فضله يتحول يف
( )1انظر األمثلة الكثرية من الكتاب املقدس الدالة عىل ذلك يف (الكلامت املقدسة) ،فصل(األدب)
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الكتاب املقدس إىل بائع لعرضه ..ففي العهد القديم إشارة رصحية إىل أن إبراهيم قد استفاد مالي ًا
من العالقة اجلنسية لزوجته بفرعون مرص.
مسمى باسمها هي األخرى
وإستري البطلة اليهودية التي يوجد يف الكتاب املقدس سفر َ
عاهرة.
واإلشارات والقصص يف الكتاب املقدس كلها تدل عىل أن مهنة البغاء مهنة طبيعية ،قد
تكون وضيعة ولكنها ،مع هذا ،جزء من البناء االجتامعي واألخالقي.
وقد ورد يف العهد القديم فقرات ال ُحت نرم البغاء يف حد ذاته ،وإنام ُحت نرم عىل العربانيني أن
يدعوا بناهتم يعملن هبذه املهنة( :ال تدنس ابنتك بتعريضها للزنى لئال تزين األرض ومتتلئ
األرض رذيلة) (الويني )29/19
وهناك فقرات ُحت نرم عىل الكهنة الزواج من عاهرات( :امرأة زانية أو مدنَسة ال يأخذ وال
يأخذوا امرأة مطلقة من زوجها) (الويني  .)7/21وهي حتريامت ليست عامة أو مطلقة وإنام
مقصورة عىل أفراد مع َينني وحتت ظروف مع َينة .ولذا ،فإننا نجد إشارات عديدة يف العهد القديم
إىل عاهرات يقمن بوظيفتهن بشكل شبه عادي (أمثال  .1/7ـ  ،23أشعياء  ،16/23ملوك
)1()38/22

طأطأت رأيس خجال ،فقال :ليت األمر اقترص عىل هذا.
قلت :أهناك ما هو أخطر من هذا؟
قال :أجل ..لقد حتولت الكنائس التي يأوي إليها الشاردون الذين غلبتهم شهواهتم
لتمألهم بالعفاف حمال ال تكتفي بالسكوت عىل الرذائل فقط ..بل تيرس الطريق إليها..
سأذكر لك شهادة رجل مسلم عاش يف أمريكا مدة ،واختلط ببعض كنائسها ،وقد

( )1انظر :املوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسريي.
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وصف بدقة ما رآه (..)1
لقد قال يقدم لتلك الشهادة :إن كثريين مممن مل يعيشوا بعض الوقت ىف أوروبا أو أمريكا
ـ أو ممن عاشوا هناك ولكنهم مل يتعمقوا وراء الظواهر ـ كثري ًا ما ختدعهم كثرة الكنائس وانتشارها
ـ وبخاصة ىف الواليات املتحدة ـ حيث تقوم ىف البلد الصغري الذى ال يتجاوز تعداده عرشة آالف
نسمة أكثر من عرشين كنيسة أحيان ًا ..وكثري ًا ما ختدعهم كثرة مظاهر االحتفاالت الدينية
واملراسم واألعياد الدينية ..وكثري ًا ما ختدعهم كثرة األحزاب التى حتمل أسامء (املسيحية) ..ثم
كثري ًا ما خيدعهم ما يكتبه ويذيعه رجال الدين من كتب ومقاالت وبحوث وإذاعات ىف
موضوعات احلياة االجتامعية والسياسية واالقتصادية والعلمية البحتة أحيان ًا..
كثري ًا ما خيدعهم هذا كله فيحسبون أن للدين شأن ًا ىف أوروبا وأمريكا ،وأن لرجال الدين
أثر ًا ىف احلياة االجتامعية هناك ..وهذه نظرة سطحية ال تدرك حقيقة ما هو واقع هناك.
إن الكنيسة ـ بعد أن ذاقت مرارة اإلمهال ،ووحشة البعد عن احلياة االجتامعية ،بعد رشود
الناس منها منذ عرص النهضة ،وخاصة منذ عرص التنوير ،ثم عرص الفلسفة الوضعية املادية ـ قد
عادت تلهث وراء املجتمع ،وتتعلق بأهداب الناس .ال لتقود املجتمع وال لتنقل الناس إىل الدين.
ولكن لتجرى وراء املجتمع ،ولتتملق شهوات الناس!
عادت لتقيم ىف الكنائس ـ بعد القداس ـ حفالت خمتلطة للجنسني يرشب فيها النبيذ،
وتدور حلقات الرقص ،وتعرض فيها ألعاب التسلية ،ويتخارص فيها الفتيان والفتيات
املخمورين ،ويلتذون نشوة املخارصة والعناق حتى الفجر ..كل أولئك الجتذاب الشبان
والشواب إىل الكنيسة!
لقد جربت الكنيسة حني وقفت ـ بالباطل ـ ىف وجه ميول الناس الفطرية ،كيف خرجوا
عليها وداسوها وأمهلوها ،فعادت اآلن تتجنب أن تقف ـ باحلق ـ ىف وجه شهواهتم ونزواهتم،
( )1هو سيد قطب ،وقد ذكر ذلك يف كتابيه :اإلسالم ومشكالت احلضارة ،وأمريكا التي رأيت.
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فيدوسوا عليها وُيملوها!
لقد عادت أوروبا إىل حياة الرومان القديمة التى تسمح لآلهلة واألرباب أن تنطق بالرجز
عىل ألسنة الكهان ،وأن تكون مواسمها مواسم هبجة ولذة ومتاع ..وذلك دون أن يسمحوا هلا
بالتدخل ىف شئون حياهتم أو توجيهها وجهة تناىف اللذة واملتاع.
بعد هذه املقدمة ذكر بعض مشاهداته يف كنائس أمريكا ،فقال( :إذا كانت الكنيسة مكان ًا
للعبادة ىف العامل النرصانى ـ عىل تفاوت ـ فإهنا ىف أمريكا مكان لكل شىء إال للعبادة ،وإنه ليصعب
عليك أن تفرق بينها وبني أى مكان آخر معد للهو والتسلية ،أو ما يسمونه بلغتهم )fun( time
 goodومعظم قصادها إنام يعدوهنا تقليد ًا اجتامعي ًا ورضوري ًا ،ومكان ًا للقاء واألنس ،ولتمضية
(وقت طيب) وليس هذا شعور اجلمهور وحده ،ولكنه كذلك شعور سدنة الكنيسة ورعايتها.
وملعظم الكنائس ناد يتألف من اجلنسني ـ شبان ًا وشواب ـ وجيتهد راعى كل كنيسة أن
يلحق بالكنيسة أكرب عدد ممكن ،وبخاصة أن هناك تنافس ًا كبري ًا بني الكنائس املختلفة باملذاهب
والنحل.
وهلذا تتسابق مجيع ًا ىف اإلعالن عن نفسها بالنرشات املكتوبة ،وباألنوار امللونة عىل
األبواب واجلدران ،للفت األنظار ،وبتقديم الربامج اللذيذة املشوقة ،جللب اجلامهري ،بنفس
الطريقة التى تتبعها املتاجر ،ودور العرض السينامئى والتمثيل ..وليس هناك من بأس ىف استخدام
أمجل فتيات املدينة وأرشقهن وأبرعهن ىف الغناء والرقص والرتويح ..متام ًا كام تقف فتيات ىف
ثياب شديدة اللمعان واإلثارة ىف مداخل وطرقات دور السينام جلذب األنظار..
وهذه ـ مثالًـ حمتويات إعالن عن حفلة كنيسة ،كانت ملصقة ىف قاعة اجتامع الطلبة ىف
إحدى الكليات،جلذب طلبة الكلية وطالباهتا إىل كنيسة معينة ىف املدينة اجلامعية الصغرية( :يوم
األحد ـ أول أكتوبر سنة 1950ـ ىف الساعة السادسة مساء ..عشاء خفيف .ألعاب سحرية .ألغاز.
مسابقات .تسلية .رقص)
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وليس ىف هذا أى غرابة .ألن راعى الكنيسة ال حيس أن عمله خيتلف ىف شئ عن مدير
املرسح ،أو املدير املتجر ..النجاح أو ً
ال وقبل كل شئ ..وال هتم الوسيلة ..وهذا النجاح يعود عليه
بنتائجه الطيبة :املال ،واجلاه ،فكلام كثر عدد امللتحقني بكنيسته عظم دخله وزاد كذلك احرتامه
ونفوذه ىف البلدة .ألن األمريكى بطبيعته يؤخذ بالضخامة ىف احلجم والعدد .وهى مقياسه األول
ىف الشعور والتقدير)()1

قلت :علمت ما حصل للعفة ..فام حصل لغريها؟
قال :لقد ذكرت لك أن العفاف هو األساس الذي تقوم عليه القيم ..فمن ذهب العفاف
عنه متلكته الشياطني ،ومل يدر يف أي واد من أوديتها ُيلك.
وهلذا كان حممد حيذر من الوقوع يف الفواحش ..وكان يقول( :إن الدنيا حلوة خرضة،
وإن اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فان أول فتنة بني
إرسائيل كانت يف النساء)()2

اليهودية:
التفت إيل ،فرآين صامتا ال أجد كلمة أستطيع أن أرد هبا عىل ما ذكره من فضائح الكنيسة..
فقال :ذلك عندنا ..معرش أتباع املسيح ..أو معرش عبدة املسيح..
أما عند اليهود ..فاألمر ال خيتلف كثريا ..وال يستغرب ذلك من دين يمتلئ كتابه املقدس
بكل تلك الرذائل اخللقية.
وهلذا كان من أهم الوظائف التي مارسها اليهود يف املجتمعات التي حلوا فيها يف مجيع
فرتات التاريخ جتارة الرقيق األبيض(.)3

( )1من كتاب (أمريكا التي رأيت) لسيد قطب.
( )2رواه مسلم.
( )3انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف (املوسوعة اليهودية) للمسريي.
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نظر إىل األزهار اجلاثية أمامه بأمل ،ثم قال :ليت األمر اقترص عىل البغاء املجرد ..لقد حاول
هؤالء الذين مل ينالوا من أنبيائهم غري اللعنات أن جيعلوا األرض مجيعا ماخورا من مواخري
الرذيلة.
لقد نقلوا فن الرذيلة إىل اجلامعات واملدارس ..بل إىل املستشفيات والعيادات النفسية..
ليجعلوا اإلنسان كائنا جنسيا ال هم له إال إرواء شهواته ..وبأي السبل؟
قلت :أراك تلمح إىل فرويد!؟
قال :فرويد وغريه من الذين أرادو أن يمسحوا كل براءة ال زالت تطبع وجه البرشية.
قلت :ولكن ما عالقة فرويد وأوليائه باليهود؟
ابتسم ،وقال :مل يكن فرويد إال ثمرة من الثامر اليانعة التي أثمرهتا شجرة اليهودية امللقحة
برباعم الوثنية.
قلت :نعم ..فرويد نبت بني اليهود ..ولكنه ليس واحدا منهم ..وال ينبغي أن نتهم دينا
من األديان النحراف فرد من أفراده ..وإال مل يبق دين يف األرض ..بام فيها اإلسالم.
قال :لقد كنت أقول قولك هذا إىل أن بان يل وجه احلق الذي حاول البعض سرته.
قلت :فام بان لك()1؟
قال :لقد قرأت أقوال الكثري من املحللني الذين ربطوا بني فرويد واليهودية ( ..)2ومل أقتنع

( )1انظر :املوسوعة اليهودية ،البُعـــد اليهــودي يف رؤيــــة فرويــــد The Jewish Dimension Of Freud's
.World VIEW
( )2ذكر املسريي يف (املوسوعة اليهودية) أن الكثري من مؤرخي األفكار يذهبون إىل القول بأن التحليل النفيس ( علم
ُيودي ) يرضب بجذوره يف طبيعة اليهود النفسية (وهذه مقولة أخذ هبا النازيون وكثري من الصهاينة).
واملدافعون عن هذا الرأي (أ .روباك  A.Robackـ إيزيدور سادجر  Sadgerـ إرنست جونز  ،)Jonesوهم يسوقون
قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل يف أسباب الظواهر ،ويتضح هذا يف مزامري داود ويف التلمود ،وهذا التفسري يربط
بني التحليل النفيس وبعض الصفات األزلية الثابتة يف طبيعة اليهود.
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بكل ما قالوا إىل أن سمعت ما قال فرويد نفسه.
قلت :فام قال؟
قال :لقد رأيت فرويد يربط كثريا بني التحليل النفيس وانتامئه اليهودي ،فاملقاومة التي
َصوره ،جزء ًا من رفض احلضارة الغربية لكل ما هو ُيودي،
القاها التحليل النفيس كانت ،يف ت ُّ
والتحليل النفيس يف تصوره كان من إبداعه ..لقد قال( :ملدة عرش سنوات كنت أنا الشخص
الوحيد الذي انشغل به وال أحد يعرف أكثر مني ما هو التحليل النفيس)
وكان فرويد يتصور أن عامل األغيار (غري اليهود) سريفض التحليل النفيس بسبب
ُيوديته ،ولذا كان يتصـور أنه البد من إعطائه واجهة (مسيحية) ،وكان هذا هو الدور ا ُملوكَل
ليونج ابن الراعي السويرسي.
فكتب فرويد إىل كارل أبراهام خطاب ًا حيثه فيه عىل كسب مودته( ،فيونج مسيحي وابن
قسيس (ولذا فهو) جيد عنارص مقاومة داخلية شديدة تعوق اقرتابه مني .ونحن ال غنى لنا إطالق ًا
عن رفاقنا اآلريني كافة ،وإال سقط التحليل النفيس ضحية معاداة اليهود)
وحينام اعرتض أتباع فرويد عىل ترشيح يونج لرئاسة اجلمعية الدولية قال هلم فرويد( :إن
معظمكم من اليهود ،ومن ثم فإنكم لن تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر اجلديد ،عىل اليهود أن
َيقنَعوا بدورهم املتواضع يف متهيد الطريق ،فمن أشد األمور أمهية بالنسبة يل أن أستطيع إجياد

وهناك من حياول أن ُيدخل ُبعد ًا تارخيي ًا فيذهب إىل القول بأن التحليل النفيس هو حماولة اليهودي أن يعالج ُعصابه الناجم
عن وجوده الدائم يف املنفى.
وتذهب سوزان هاندملان إىل أن فرويد إن هو إال تعبري عن تقاليد اهلرمنيوطيقا املهرطقة ،وهو جزء من انتقام اليهودي من
جمتمع األغيار الذي اقتلعـه من مكانه ،ولذا فاليهـودي يقـوم بتفكيك احلضارة الغربية املسيحية ،متام ًا كام قامت هذه احلضارة
بتفكيكه.
وقد ذكر املسريي أن مثل هذه األفكار تالقي رواج ًا غري عادي يف بعض األوساط يف العامل العريب ،و ُتستخدَ م يف تدعيم
تعرب عن اجلوهر اليهودي.
الرأي القائل بوجود (مؤامرة ُيودية) ن
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روابط مع دنيا العلم .وها أنتم ترون أين أتقدم يف السن وأشعر بالتعب من اهلجوم املتواصل .إننا
مجيع ًا (أي اليهود العاملني يف حقل التحليل النفيس) يف خطر)
ثم أمسـك فرويد بثنيـة سـرتته ،ومـىض يقول بطريقة مرسحية( :إهنم لن يرتكوا يل سرتة
أغطي هبا ظهري ولكن السويرسيني (أي املسيحيني) سينقذوننا سينقذونني ،وسينقذونكم مجيع ًا
أيض ًا)
وكان فرويد كثري ًا ما يتباهى باليهودية وبانتامئه اليهودي ،فكان يرى أن الشعب اليهودي
َقدَ م التوراة للعامل ،وأن اليهودية مصدر طاقة لكثري مما كتب.
وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائ ًام خملص ًا لشعبه (ومل أتظاهر بأنني يشء آخرُ :يودي من
مورافيا جاء أبواه من جاليشيا)
وحينام سأله صديق ُيودي عام إذا كان من الواجب عىل اليهود أن يوجهوا أوالدهم
العتناق املسيحية ،وهو أمر كان شائع ًا بني اليهود آنـذاك ،بل من املعروف أن بعـض أقـارب فرويد
عوض بأي يشء آخر( ،فاليهودي)
َنرصوا ،رد قـائالً( :اليهودية مصدر طاقة ال يمكن أن ُت َ
قد ت َ
نـمي يف نفسـه كل هذا الكفاح ،فال حترمه من هذه
عليه كيهـودي أن يكافح ،ومن الواجـب أن ُي ن
امليزة)
وقد انضم فرويد جلامعة (بناي بريت) عام  1895وفيها ألقى أوىل حمارضاته عن تفسري
األحالم .ويف  6مايو عام  1926أقامت اجلمعية حف ً
ال خاص ًا بمناسبة بلوغه السبعني من عمره،
ومل َحي ُرض فرويد هذا احلفل وأناب عنه يف حضوره طبيبه اخلاص الربوفسور لدفيج براون الذي
ألقى كلمته والتي تضمنت قوله ( ..إن كونكم ُيود ًا ألمر يوافقني كل املوافقة ألنني أنا نفيس
ُيودي .فقد بدا يل دائ ًام إنكار هذه احلقيقة ليس فقط أمر ًا غري خليق بصاحبه ،بل هو عمل فيه
محاقة أكيدة .إنني لرتبطني باليهودية أمور كثرية جتعل إغراء اليهودية واليهود أمر ًا ال سبيل إىل
مقاومته ،قوى انفعالية غامضة كثرية كلام زادت قوهتا ت َ
َعذر التعبري عنها يف كلامت .باإلضافة إىل
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شعور واضح بالذاتية الداخلية ،اخللوة اآلمنة لرتكيب عقيل مشرتك .ثم بعد هذا كله كان إدراكي
أنني مدين بالفضل لطبيعتي اليهودية فيام أملك من صفتني مميزتني مل يكن يف وسعي الغناء عنهام
خالل حيايت الشاقة :فألين ُيودي وجدت نفيس خلو ًا من التحيزات التي أضلت غريي دون
استخدام ملكاهتم الذهنية ،وكيهودي كنت مستعد ًا لالنضامم إىل املعارضة وللترصف دون
موافقة األغلبية الساحقة .وهكذا وجدت نفيس واحد ًا منكم أقوم بدوري يف اهتامماتكم
اإلنسانية والقومية ،واكتسبت أصدقاء من بينكم ،وحثثت األصدقاء القليلني الذين تبقوا عىل
االنضامم إليكم)
ولكنه بعد مخسة أعوام نجده يكتب رد ًا عىل هتنئة حاخام فيينا له بمناسبة عيد ميالده
اخلامس والسبعني يقول( :يف مكان ما يف أعامق روحي أشعر أين ُيودي متعصب ..وأين شديد
الدهشة أن أكتشف نفيس هكذا ،رغم كل جهودي للوصول للموضوعية وإلنكار التحيز) ،أي
أن اليهودية التي جعلته خلو ًا من التحيزات يف سن السبعني ،جعلته غري قادر عىل إنكار التحيز يف
سن اخلامس والسبعني.
سمى (الشعب اليهودي)،
بل إن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا يف تباهيه بام ُي َ
وكان يعرف تيودور هرتزل ويوليه االحـرتام ويشـري إليـه باعتـباره (الشـاعر واملحارب من أجل
حقوق شعبنا) ،وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخيص عليه ،وكان أحد أبناء فرويد عضو ًا
يف مجاعة قديام الصهيونية ،كام كان هو نفسه عضو ًا فخري ًا هبا.
وقد كتب فرويد إىل إحدى تلميذاته من العامالت بالتحليل النفيس ،وهي إشبيلر اين،
بعد أن علم أهنا توشك أن تضع طفالً ،يقول هلا( :أود لو خرج الطفل ذكر ًا أن يصري صهيوني ًا
متعصب ًا ..إننا ُيود ،وسـنظل ُيود ًا ..وسـيبقى اآلخرون ،عىل اسـتغالهلم لنا ،دون أن يفهمونا ،أو
يقدرونا حق التقدير)()1

نرش إال عام  ،1982املوسوعة اليهودية.
( )1اخلطاب مؤرخ يف أغسطس  1913ولكنه مل ُي َ
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قلت :أراك تريد أن تثبت يل بأن املنظومة الفرويدية (منظومة ُيودية) ،وأن التحليل النفيس
(علم ُيودي) ..إن هذا هو نفس ما يدَ عيه الصهاينة وأعداء اليهود يف آن واحد؟
قال :بل هو نفس ما يدعيه فرويد..بل هو نفس ما تربزه األدلة الكثرية التي تبني النشأة
احلقيقية لتلك النظرية التي مل يكن هلا من هدف غري اإلجهاز عىل البقية الباقية من الرباءة اإلنسانية.
ولتستوعب ذلك ،وتقتنع به حتتاج إىل دراسة متمعنة للتلمود ،وللق َبااله ،باعتبارها من
الرتاث املقدس لليهود(.)1
فأهم نقط التامثل بني املنظومة الفرويدية واملنظومة الق َبالية هي مركزية اجلنس يف كليهام،
فقد ُس نميت الفرويدية (النظرية اجلنسية الشاملة) أي (الواحدية اجلنسية) ،وهي تسمية هلا ما
يربرها ،فاجلنس ـ حسب تصور فرويد ـ ليس وراء كل سقم نفيس وحسب ،بل إن طاقته هـي
املحرك أيضـ ًا لكل ما َيصدُ ر عنه من وجوه النشـاط من حلظة أن ُنو َلد ،واجلنس ليس مقصور ًا عىل
العالقة اجلنسية ،ولكنه يف واقع األمر صورة جمازية تتخلل عىل نحو ما كل النشاط اإلنساين،
وضمن ذلك نشاط اإلنسان العلمي والفني ،وهذا ال خيتلف كثري ًا عن استخدام الق َبااله للجنس
كصورة جمازية أساسية يف رؤيتها للعامل ،فقد عزا الرتاث الق َبايل إىل اإلله صفة اجلنسية ،فالتجليات
النورانية العرشة (سفريوت) كان يتم التعبري عنها من خالل رموز وصور جمازية جنسية ،و ُتعدُّ
الشخيناه (السفريوت العارش) التعبري األنثوي عن اإلله.
ويف صدد ما جاء عن اجلنس يف الرتاث الق َبايل يذكر باكان أن هذا الرتاث يتضمن عرشة
أسفار هي الفيض القديس والسلطات اخلفية لإلله ،وكل جزء منها مرتبط بجانب من اإلله.
وتاسع هذه األسفار اسمه (يسود) أي األساس ،ومكان اليسود األعضاء اجلنسية آلدم قدمون
أو اإلنسان األول وهو املايكروكوزم (العامل األصغر) الذي يقابل املاكروكوزم (العامل األكرب).
وقد وصف بعض احلاخامات الق َبااله بأهنا قامت بتجنيس اإلله وتأليه اجلنس ،وهذا
( )1ذكر املسريي أنه اعتمد يف هذا عىل كتاب صربي جرجس ،وعىل دراسة باكان فرويد والتقاليد الصوفية اليهودية.
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وصف دقيق أيض ًا للمنظومة الفرويدية عىل األقل يف جانبها االختزايل الشائع.
ومن نقاط االلتقاء بني الفكر الق َبايل والفكر الفرويدي املعرفة أو (داث) ،فداث يف الرتاث
الق َبايل تَن ُتج من احتاد (حومخاه) أو احلكمة و(بيناه) أو الفهم .واحلومخـاه مفهـوم َذكَري والبيـناه
مفهـوم أنثوي ،وبذا تكون داث النسل املقدَ س الحتادمها اخلفي.
غري أن املعرفة (داث) ُتستخدَ م أيض ًا يف التوراة بمعنى االتصال اجلنـيس ،وأول اسـتخدام
هلـا ورد يف (تكوين  )1 :4هبـذا املعـنى( ،وعرف آدم امرأته حواء فحبلت ،)..وقد تكرر استخدام
الكلمة باملعنى نفسه يف مناسبات متعددة بعد ذلك.
ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن االتصال اجلنيس بوصفه (الكشف عن العرى) ،وملا
كانت كلمة بيناه التي تعني (الفهم) تعني يف الوقت نفسه (األم) ،فإن الرجل الذي خيطئ جنسي ًا
يكون يف الوقت نفسه كأنه قد (كشف عن عرى األم)
وفرويد خيال أنه وصل إىل الفهم (بيناه) بالكشف عن الالشعور ،أي الكشف عن عرى
العقل يف اإلنسان .ويتضمن مفهوم املوقف األوديبي خيال األم العارية .واملعرفة (داث) يف
الرتاث الق َبايل تَن ُتج من احتاد احلكمة والفهم ،واملعرفة (االستبصار) عند أصحاب التحليل
النفيس الفرويدي ثمرة احتاد الشعور والالشعور .وهذا االحتاد يف ذاته كام يقولون خربة شهوية
عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن املوقف األوديبي ،أي اكتشاف املرء عقدة أوديب داخل
نفسه والكشف عنها ثم الكشف عام تنطوي عليه من خيال األب واألم يف العالقة اجلنسية ،ومن
حلول الطفل ،خيا ً
ال أيض ًا ،حمل األب يف هذه العالقة.
والعالقة بني املعرفة واجلنسية هلا شواهد أخرى عند فرويد أيض ًا ،فقد ذكر يف جمموعة
مقاالته أن الطفل يف سن الثالثة إىل اخلامسة ،حني تصل حياته اجلنسية إىل قمتها األوىل ،يبدأ يبدي
من النشاط ما يمكن أن ُيعزَ ى إىل رغبته يف التقيص واملعرفة ،كام أن الرغبة يف املعرفة لدى األطفال،
فيام يرى فرويد ،تتجه عىل نحو عنيف ويف فرتة مبكرة إىل املشكالت اجلنسية .بل إن التحليل
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الفرويدي ليميض يف هذا االجتاه إىل مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر دقة إذا قلنا إن هذه املشكالت
(اجلنسية) قد تكون أول ما ينبه رغبته يف املعرفة عموم ًا.
ومن نقاط االلتقاء تلك املرتبطة بام جاء بالزوهار من نسبة اجلنسية الثنائية لإلنسان ،فاإلله
ينطوي داخل نفسه عىل الشخيناه وهي مرادفه األنثوي .وآدم الذي ُخلق عىل مثال اإلله كان
ينطوي عىل مرادف أنثوي هو الضلع الذي ُخلقت منه حواء ،والفكر الق َبايل ينطوي عىل أن الذكر
واألنثى قطبان لكيان واحد ،كام أن الزوهار يتضمـن أن (اإللــه ال يبـارك مكان ًا إال حيـث جيتمــع
سمى رج ً
ال إال إذا اتصـل بامرأة ،والرجل غري املتزوج ناقص
فيــه رجل وامرأة ،وأن الرجل ال ُي َ
وتعوزه نعمة اإلله)
ويذهب فرويد إىل أن اإلنسان ُيو َلد برتكيب جنيس ثنائي ،وأن هذه الثنائية تنفصل فيام
بعد ،ولكن التحقيق يف حياة اإلنسان ال يصل إىل غايته إال بعودة هذه الثنائية إىل االتصال مرة
أخرى يف العالقة اجلنسية السوية.
ويف سفر براخوت يف التلمود وردت آراء عن األحالم تشبه كثري ًا من آراء فرويد ،فقد
ورد يف هذا السفر (إن املرء ال يرى يف احللم إال ما توحي به أفكاره) ،فاألحالم تعبري عن رغبة
لدى احلامل وباإلمكان تفسريها عن طريق اللـعب باأللفـاظ وهي ذات مدلول جنيس،وهي يف
تعرب عن الرصاع بني دوافع (اخلري) ودوافع (الرش) وهذه مجيع ًا
أساسها تعبري رمزي،كام أهنا ن
تطابق ما قال فرويد عن األحالم.
ومن املعامل البارزة يف سفر براخوت أنه يستخدم اخلياالت اجلنسية لريمز إىل املعرفة فيقول
(إذا حلم إنسان بأنه يتصل بأمه جنسي ًا فله أن يتوقع الوصول إىل الفهم ،وإذا حلم بأنه يتصل
جنسي ًا بعذراء خمطوبة ،فله أن يتوقع الوصول إىل معرفة التوراة ،وإذا حلم شخص بأنه يتصل
جنسي ًا بامرأة متزوجة فله أن يثق يف أنه عىل موعد مع القدر بالنسبة ملستقبل العامل ،برشط أال يكون
عىل معرفة هبا ،وأال يكون قد فكَر فيها أثناء املساء)
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احلضارة الغربية:
قلت :حدثتني عن بحثك يف موقف املسيحية واليهودية من قيم العفاف واحلرص عىل
العرض والرشف ..ولكن املجتمعات ـ وخاصة املجتمعات احلديثة ـ ال حيكمها الدين وحده..
فهناك فلسفات ومذاهب وشيع.
قال :أجل ..لقد أمضيت يف االهتامم هبذا اجلانب جزءا مهام من حيايت ،وكان من أهم ما
بحثت فيه البذور التي أنبتت أشجار الرذيلة يف املجتمعات الغربية التي تتوهم أهنا تعيش قمة قمم
احلضارة مع أهنا يف حقيقتها ال تعدو نوعا من التطوير املخزي حلضارة سدوم وعمورية.
قلت :فامذا وجدت؟
قال :لقد أدت الثورة عىل الكنيسة التي مل تعرف كيف متثل الدين متثيال صحيحا إىل ظهور
فلسفات كثرية ال هم هلا إال خلع اللباس اإلنساين عن اإلنسان ،وإلباسه لباس البهيمية الغارقة يف
مستنقعات الشهوات.
لن أطيل احلديث عليك ..ولكني سأذكر لك ثالثة من أعمدة الرذيلة التي قامت عليها
مواخري الفساد التي تعج هبا جمتمعاتنا :ماركس ..فرويد ..ودركايم( ..)1فهؤالء الثالثة وغريهم
كثري هم الذين تأسست عليهم احلضارة الغربية والقيم الغربية واالنحرافات الغربية.
أما ماركس ـ صاحب التفسري املادى للتاريخ ـ فيربز موقفه من العفاف يف قوله( :إن
(العفة) من فضائل املجتمع اإلقطاعى البائد كقيمة موقوتة البد أن توجد ىف هذا الطور
االقتصادى ..ال كقيمة ذاتية ينبغى أن تتبع برصف النظر عن الظروف االقتصادية ،ألهنا مرتبطة
بكيان (اإلنسان) ذاته املتميز عن احليوان)
أما فرويد ،فقد عرفنا موقفه من قبل ..إنه ال يكتفى بتصوير اإلنسان حيوان ًا ،وإنام يصوره
حيوان ًا ممسوخ ًا مشوه ًا ،ينبع كله من طاقة واحدة من طاقاته ..هى الطاقة اجلنسية.
( )1انظر فصل (اليهود الثالثة) يف كتاب (التطور والثبات ىف حياة البرش) ملحمد قطب.
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أما دوركايم ،فيقول( :إن األخالقيني يتخذون واجبات املرء نحو نفسه أساس ًا لألخالق،
وكذا األمر فام يتعلق بالدين ،فإن الناس يرون أنه وليد اخلواطر التى تثريها القوى الطبيعية الكربى
أو بعض الشخصيات الفذة لدى اإلنسان (يقصد الرسل واألنبياء والقديسني) ،ولكن ليس من
املمكن تطبيق هذه الطريقة عىل الظواهر االجتامعية اللهم إال إذا أردنا تشويه طبيعتها)()1

أما الدين الذي كان يمكن أن يغرس وازع الفضيلة يف النفس ،فقد وقف هؤالء الثالثة،
كام وقف غريهم ممن هو تبع هلم ،أو ممن كان مثلهم حيتقرونه ويزدرون به:
أما دركايم ،فيقول إن الدين ليس فطرة!
وأما ماركس ،فيقول :إن الدين أفيون الشعب ،ويقول إنه جمموعة من األساطري ابتدعها
اإلقطاعيون والرأسامليون لتخدير اجلامهري الكادحة ،وتلهيتها بنعيم اآلخرة عن حياة احلرمان ىف
األرض.
وأما فرويد ،فيقول :إن الدين ناشئ من الكبت ،من عقدة أوديب..
وراح هؤالء الثالثة الذين رضعنا فلسفاهتم مع حليب أمهاتنا يرمون بمعاوهلم عىل
األخالق:
أما دركايم ،فراح يبرش بأن اجلريمة ظاهرة سوية ،والزواج ليس من الفطرة ،واألخالق
شىء ال يمكن احلديث عنه ككيان ثابت ،وإنام كل ذلك من صنع (العقل اجلمعى) الذى ال يثبت
عىل حال ،وينتقل من النقيض إىل النقيض.
وأما ماركس ،فراح يبرش بأن األخالق جمرد انعكاس للوضع االقتصادى املتطور عىل
الدوام ،وليس قيمة ثابتة.
وأما فرويد ،فراح يبرش بأن األخالق تتسم بطابع القسوة حتى ىف صورهتا الطبيعية
العادية ،وهى كبت ضار بكيان اإلنسان.
( )1قواعد املنهج ىف علم االجتامع ص.165
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لقد كانت هذه األفكار اخلطرية هي البذور التي تلقفها مجيع سدنة الرذيلة ليحولوا
احلضارة الغربية إىل ناد من نوادي سدوم وعمورية.
قلت :أراك ال ترى من فلسفات هؤالء إال جانبها املظلم.
قال :ألنه مل يكن فيها أي نور ..لقد محلت مجيع مصابيح احلقيقة ألبحث عن ذرة من النور
يف فلسفاهتم ،فلم أجدها.
قلت :ولكن احلضارة الغربية بفضل فلسفاهتم وصلت إىل ما وصلت إليه من رقي مادي.
ابتسم بسخرية ،وقال :نعم ..نسيت ..لقد وصلنا إىل صناعة السينام والتلفزيون
والكمبيوتر واإلنرتنت..
قلت :أجل ..وغريها كثري.
قال :ولكنا مل نستخدمها إال يف متكني الرذائل واالنحرافات ..لنجعل يف كل بيت ماخورا
من مواخري الرذيلة..
كان يمكننا هبذه األجهزة ـ لو أنا التزمنا اهلدي العظيم الذي جاء به حممد ،وجاء به قبله
األنبياء ـ أن نحول البرش إىل زهور ..ونحول األرض إىل حديقة ..ولكنا أبينا إال أن نحوهلا إىل ما
تراها.
لقد قال الدكتور (بلومر)( :إن األفالم التجارية التي تنترش يف العامل تثري الرغبة اجلنسية يف
معظم موضوعاهتا ،كام أن املراهقات من الفتيات يتعلمن اآلداب اجلنسية الضارة من األفالم،
وقد ثبت للباحثني أن فنون التقبيل واحلب ،واملغازلة ،واإلثارة اجلنسية ،والتدخني يتعلمها
الشباب من خالل السينام ،والتلفزيون)()1

وقد أجرى بعضهم دراسة عىل ( )500فيلم طويل تبني أن موضوع احلب واجلريمة

( )1بصامت عىل ولدي ،طيبة اليحى.
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واجلنس يشكل  72باملائة منها(.)1
أما اإلنرتنت التي استطاعت أن تصل العامل مجيعا بعضه ببعض ،لتحوله جمتمعا واحدا،
بل أرسة واحدة ،فقد مارست هي األخرى الوظائف املنحطة التي مارسها قبلها التلفزيون
والسينام ..بل إن ممارستها هلا تفوق مجيع املامرسات السابقة.
نظر إىل األزهار بأمل ..وقال :وهكذا قام املجرمون بخنق أزهار الفضيلة ..ليغرسوا بدهلا
شجرة الرذيلة..
لقد تعاون العلم مع التكنولوجيا مع الفلسفة ليمألوا النفوس العطشة بكل ما تبتغي من
شهوات ..فانحط األفراد ،وانحطت األرس ،وانحط املجتمع.

قيم اإلسالم
قلت :حدثتني عن ضياع القيم يف ظل األديان واملذاهب والفلسفات ..فأين نجدها إذن؟
قال :يف اإلسالم ..لقد ذكرت لك أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي احتفظ بالقيم
اإلنسانية النبيلة ،وأنه الوحيد الذي يستطيع أن حيول البرش إىل حقل كبري من األزهار التي تفوح
بأمجل ألوان العطر..
قلت :فحدثني عن قيم اإلسالم.
قال :لقد ذكرت لك أن القيم النبيلة جتتمع يف سبع.
قلت :أجل ..وقد ذكرت يل أن تلك السبع هي رس مجال األزهار.
العفاف:
قال :وقد ذكرت لك أن أول رس من أرسار األزهار (العفاف)؟
قلت :أجل ..فعليه تبني سائر القيم.

( )1هو د .محود البدر ،انظر :احلاجة إىل تنسيق وتكامل تربوي ص .14
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قال :نعم ..فهو يعني الرباءة والطهر والصفاء ..وال يمكن أن تكون األزهار أزهارا من
غري براءة وال طهر وال صفاء.
إن مجال حميا العفيف ال خيتلف كثريا عن مجال حميا أمجل زهرة من أزهار العامل..
أال تعلم رس مجال يوسف؟ ..لقد اعتربه القرآن رمزا للعفاف ..كام اعتربه املرصيون
والناس رمزا للجامل ..ويف ربط القرآن بينهام دليل عىل أن قمة اجلامل ال تكون إال مع قمة العفاف.
قلت :ولكن هذه الناحية مل تتحقق إال يف املسيحية ..فهي الدين الوحيد الذي يعترب
العفاف أصل أصوله..
قال :لعلك تقصد قول املسيح( :وسمعتم أنه قيل :ال تزن! أما أنا فأقول لكم :كل من
ينظر إىل امرأة بقصد أن يشتهيها ،فقد زنى هبا يف قلبه! فإن كانت عينك اليمنى فخا لك ،فاقلعها
وارمها عنك ،فخري لك أن تفقد عضوا من أعضائك وال يطرح جسدك كله يف جهنم)(متى/5:
)29-27
قلت :أجل..أال ترى يف هذا قمة العفاف؟
قال :بىل ..وهو يتفق متاما مع ما جاء يف القرآن من األمر بغض البرص والتشديد فيه ،ففي
ِ
ِ ِِ
ِ
هلل َخ ِبري ِب َام
وج ُهم َذلِ َك َأزكَى َهلُم ِإ َن ا َ
القرآنُ ﴿:قل لل ُمؤمننيَ َي ُغ ُّضوا من َأب َص ِارهم َو َحي َف ُظوا ُف ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيص َن ُع َ
ين ِزي َنت َُه َن ِإ َال
وج ُه َن َو َال ُيبد َ
ون (َ )30و ُقل لل ُمؤمنَات َيغ ُضض َن من َأب َص ِاره َن َو َحي َفظ َن ُف ُر َ
ِ
عَىل ُج ُي ِ ِ
َما َظ َه َر ِمن َها َول َي ِ
رضب َن ِب ُخ ُم ِر ِه َن َ
ين ِزي َنت َُه َن ِإ َال لِ ُب ُعو َل ِت ِه َن َأو َآ َب ِائ ِه َن َأو َآ َب ِاء
وهب َن َو َال ُيبد َ

اهن َن َأو َبنِي َأ َخ َو ِ ِ
اهن َن َأو َبنِي ِإخ َو ِ ِ
ُب ُعو َل ِت ِه َن َأو َأبن َِائ ِه َن َأو َأبن َِاء ُب ُعو َل ِت ِه َن َأو ِإخ َو ِ ِ
اهت َن َأو ِن َس ِائ ِه َن َأو َما
عَىل عَور ِ
ِ
اإلر َب ِة ِم َن الر َج ِ
َم َلكَت َأي َام ُهن َن َأ ِو الت َِاب ِعنيَ ِ
ويل ِ
غَري ُأ ِ
ين َمل َيظ َه ُروا َ
ات
ال َأ ِو ال نطف ِل ا َلذ َ
َ
ن
ُ
هلل َ ِ
الن َنس ِاء َو َال َي ِ
مجي ًعا َأ ُّ َُيا ُاملؤ ِم ُن َ
ون َل َع َلكُ م
رضب َن ِب َأر ُج ِل ِه َن لِ ُيع َل َم َما ُخي ِفنيَ ِمن ِزين َِت ِه َن َو ُتو ُبوا ِإ َىل ا َِ
ُتف ِل ُح َ
ون ((﴾)31النور)

ففي هاتني اآليتني منظومة كاملة للعفاف ..فهي ال تأمر فقط بغض البرص ،والذي قد
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يطيقه فرد من الناس ،وتعجز عنه أمة منهم ،ولكنه يوفر اجلو املناسب للعفاف والرباءة والطهر.
نظر مليا إىل الزهرة اجلميلة التي كانت سبب التقائنا ،ثم قال :ال يمكن للرباءة والطهر أن
تتم من خالل زهد يامرسه بعض الناس فقط..
الطهارة والرباءة والعفاف تقتيض منظومة كاملة ..ولألسف مل أجد يف أي دين من األديان
وال فلسفة من الفلسفات هذه املنظومة فيام عدا اإلسالم.
قلت :إن من قومنا من يعتربون موقف اإلسالم من هذا ..ودعوته امللحة للعفاف نوعا
من الكبت الذي ال ينسجم مع الفطرة السوية ..ففي اإلنسان غرائز ..واملواقف السليم من الغرائز
أن تطلق ال أن حتد(.)1
قال :أنت تذكرين بمواقف كثري من علامء النفس عندنا ..وموقفهم من الدين ..فقد ذكروا
أن الدين يكبت النشاط احليوي لإلنسان ،ويظل ينكرد عليه حياته نتيجة الشعور باإلثم ،ذلك
الشعور الذي يستويل عىل املتدينني خاصة ،فيخيل هلم أن كل ما يصنعونه خطايا ال يطهرها إال
االمتناع عن ملذات احلياة.
وهلذا ظلت أوربا غارقة يف الظالم طيلة متسكها بالدين ،فلام نبذت قيود الدين حتررت
مشاعرها من الداخل ،وانطلقت يف عامل العمل واإلنتاج.
قلت :أجل ..إنك تردد ما يقولونه بدقة ..أفال ترى يف هذا القول حجة كافية للرد عىل
اإلسالم يف موقفه من العفاف؟
قال :إن الرد عىل هذا حيوجنا إىل التعرف عىل معنى (الكبت) ،فإن هذه اللفظة كثري ًا ما
يساء فهمها واستخدامها يف كالم املثقفني ،فض ً
ال عن العوام واملقلدين.
قلت :الكبت عىل حسب ما أعرف ..عىل حسب ما يقولون ..هو االمتناع عن إتيان
العمل الغريزي.
( )1انظر :شبهات حول اإلسالم ،حممد قطب.
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قال :ال ..ليس هو الكبت هو االمتناع ..وإال لكان كل اإلنسان حدثته نفسه بفاحشة من
الفواحش ،فلم يقع فيها مصابا بالكبت.
قلت :فام هو الكبت إذن؟
قال :الكبت يف احلقيقة هو استقذار الدافع الغريزي يف ذاته ،وعدم اعرتاف اإلنسان بينه
وبني نفسه أن هذا الدافع جيوز أن خيطر يف باله أو يشغل تفكريه.
والكبت هبذا املعنى مسألة ال شعورية ،والعمل الغريزي قد ال يكفي وحده لعالجها..
فالذي يأيت هذا العمل ،ويف شعوره أنه يرتكب قذارة ال تليق به ،شخص يعاين الكبت حتى ولو
فعل هذا عرشين مرة كل يوم ..ألن الرصاع سيقوم يف داخل نفسه كل مرة بني ما عمله وما كان
جيب أن يعمله.
وهذا الشد واجلذب يف الشعور ويف الالشعور هو الذي ينشئ العقد واالضطرابات
النفسية.
قلت :هذا تفسريك للكبت؟
قال :ال ..بل هذا تفسري علامء النفس أنفسهم ..بل هو تفسري فرويد نفسه الذي أنفق حياته
العلمية كلها يف هذه املباحث ،ويف التنديد بالدين الذي يكبت نشاط البرشية .فهو يقول( :وجيب
أن نفرق تفريق ًا حاس ًام بني هذا (الكبت الشعوري) ،وبني عدم اإلتيان بالعمل الغريزي ،فهذا جمرد
(تعليق للعمل)
قلت :فهل ترى هذا التفسري كافيا لدفع هذه الشبهة عن اإلسالم؟
قال :هذه الشبهة ال تقع إال من دين ينفر من الغرائز ،ويدعو إىل كبتها ..واإلسالم مل يفعل
هذا ..بل ليس يف أديان العامل ونظمه ما هو أرصح من اإلسالم يف االعرتاف بالدوافع الفطرية،
الشهو ِ
وتنظيف مكاهنا يف الفكر والشعور ..فالقرآن يقول ﴿:زُ ني َن لِلن ِ
ات ِم َن الن َنس ِاء
ب َ ََ
َاس ُح ُّ
ِ ِ
الذ َه ِ ِ ِ
والبنِنيَ وال َقن ِ
اخلي ِل ُامل َس َو َم ِة َو َ
َاط ِري ُامل َقن َط َر ِة ِم َن َ
احل َي ِاة
احلرث َذل َك َمت ُ
ب َوالف َضة َو َ
َ َ َ
َاع َ
األن َعا ِم َو َ
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هلل ِعندَ ُه ُحس ُن َامل ِ
آب﴾ (آل عمران)14:
الدُّ ن َيا َوا َُ
ففي هذه اآلية جيمع القرآن شهوات األرض ،ويقرر أهنا أمر واقع مزين للناس ،ال
اعرتاض عليه يف ذاته ،وال إنكار عىل من حيس هبذه الشهوات.
قلت :فاإلسالم إذن دين إباحي؟
قال :أنت تتصور أن أمر الغرائز إما أن يكون كبتا ،وإما أن يكون إباحية؟
قلت :أنا أذكر ما يقولون ..فهل ترى أن هناك منطقة وسط بينهام؟
قال :أجل ..وقد وضع هلا اإلسالم منظومة من الرشائع والتوجيهات ال يكفي هذا املحل
لرسدها مجيعا.
فاإلسالم ال يبيح للبرش أن ُيبطوا لعامل احليوان بحجة مقاومة الكبت ..ألن هناك فرق ًا
هائ ً
ال بني هذا وبني الكبت الالشعوري ،أي أن هناك فرقا بني استقذار هذه الشهوات يف ذاهتا،
وحماولة االمتناع عن اإلحساس هبا رغبة يف التطهر واالرتفاع.
وطريقة اإلسالم يف معاملة النفس اإلنسانية هي االعرتاف بالدوافع الفطرية كلها من
حيث املبدأ ،وعدم كبتها يف الالشعور ،ثم إباحة التنفيذ العميل هلا يف احلدود التي تعطي قسط ًا
معقو ً
ال من املتاع ،ومتنع وقوع الرضر سواء عىل فرد بعينه ،أو عىل املجموع كله.
والرضر الذي حيدث للفرد من استغراقه يف الشهوات ،هو إفناء طاقته احليوية قبل
موعدها الطبيعي ،واستعباد الشهوات له بحيث تصبح شغله الشاغل ،ومهه املقيم ،فتصبح بعد
فرتة عذاب ًا دائ ًام ال ُيدأ ،وجوعة دائمة ال تشبع وال تستقر.
أما الرضر الذي حيدث للمجتمع ،فهو استنفاد الطاقة احليوية التي خلقها اهلل ألهداف
شتى ،يف هدف واحد قريب ،وإمهال األهداف األخرى اجلديرة بالتحقيق ،فض ً
ال عن حتطيم كيان
األرسة ،وفك روابط املجتمع ،وحتويله إىل مجاعات متفرقة ال جيمعها رابط وال هدف مشرتك.
ويف هذه احلدود التي متنع الرضر يبيح اإلسالم االستمتاع بطيبات احلياة ،بل يدعو إليها
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اد ِه وال َطيب ِ
ِِ ِ
دعوة رصحية فيقول مستنكر ًا عىل من حرمهاُ ﴿:قل من حرم ِزين ََة ا َِ ِ
ات
هلل ا َلتي َأخ َر َج لع َب َ ن َ
َ ََ َ
كَذلِ َك ُن َفص ُل اآليا ِ
ِ ِ ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ن َيا َخالِ َص ًة َيو َم ال ِق َيا َم ِة َ
ت لِ َقو ٍم
ن
الرز ِق ُقل ه َي ل َلذ َ
ين آ َم ُنوا ِيف َ
م َن ن
ون﴾ (ألعراف ..)32:ويقولَ ﴿:واب َت ِغ ِف َيام آت َ
َيع َل ُم َ
هلل الدَ َار اآل ِخ َر َة َوال تَن َس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ن َيا
َاك ا َُ
﴾ (القصص ..)77:ويقول ﴿:يا َأُيا ا َل ِذين آم ُنوا كُ ُلوا ِمن َطيب ِ
هلل ِإن
ات َما َرزَ قنَاكُ م َواشكُ ُروا َِ
نَ
َ َ
َ ُّ َ
كُ ن ُتم ِإ َيا ُه تَع ُبدُ َ
ون﴾ (البقرة ..)172:ويقولَ ﴿:يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َنتَكُ م ِعندَ كُ نل َمس ِج ٍد َوكُ ُلوا
ِ
ب ُامل ِ
ارش ُبوا َوال ُت ِ
رس ِفنيَ ﴾ (ألعراف)31:
رس ُفوا ِإ َن ُه ال ُحي ُّ
َو َ
بل إن حممدا يذكر يف حديث له أن الرجل يثاب عىل أداء ما تتطلبه هذه الغريزة زوجته،
فيقول املسلمون متعجبني( :يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟) ،فريد عليهم:
(أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر)()1

وهلذا ..فإنه يستحيل أن حيصل أي كبت يف ظل اإلسالم ..ذلك أن اإلسالم يطلب من
الشباب شيئا واحدا ،وهو أن يضبط هذه الشهوات فقط دون أن يكبتها ..يضبطها يف وعيه
وبإرادته ،وليس يف الشعوره ،أي يعلق تنفيذها إىل الوقت املناسب ،وليس تعليق التنفيذ كبت ًا
باعرتاف فرويد ،وليس فيه من إرهاق األعصاب ما يف الكبت ،وليس يؤدي مثله إىل العقد
واالضطرابات النفسية.
قلت :ولكن أولئك يعتربون هذا نوعان من احلرمان ،ولو كان حرمانا مؤقتا؟
قال :ليست يف الدعوة إىل ضبط الشهوات أي حتكم ..ألنه ال يمكن أن تقوم أمة من
األمم ،وهي ال تتحكم يف شهواهتا ..وال تنظمها ..إهنا تتحول بذلك إىل غابة ال يأمن فيها اإلنسان
عىل نفسه ،وال عىل عرضه..
التفت إيل ،وقال :لألسف مل تعطنا حضارتنا أي كابح جيعل طاقات األمة تتوجه نحو
القيم الرفيعة لتوجه طاقتها فيها كام فعل اإلسالم ..وهو دليل خطري عىل هزيمة احلضارة يف هذا
( )1رواه مسلم.
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اجلانب املهم من احلياة.
قلت :أيقنت هذا ووعيته ..فأخربين عن الترشيعات التي وضعها اإلسالم ليحفظ هبا
الفرد واملجتمع من هذه االنحرافات اخلطرية التي وقعت فيها جمتمعاتنا.
قال :ال يمكن إحصاء ذلك يف هذه اجللسة ..ولكني سأذكر لك أصول ما رشعه اإلسالم
يف هذا اجلانب اخلطري ..والذي مل أجد مثيال له يف أي دين من األديان ،أومذهب من مذاهب
األخالق.
أوال ..لقد بدأ اإلسالم ،فمأل النفس نفورا من الفواحش وهربا منها حتى صارت بالنسبة
هلا هي القذارة بعينها ،ففي احلديث( :إذا زنى الرجل أخرج منه اإليامن وكان عليه كالظلة فإذا
أقلع رجع إليه اإليامن)()1

ويف حديث آخر( :ال تزال أمتي بخري ما مل يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن
يعمهم اهلل بعذاب)()2
ويف حديث آخر( :إذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة)()3

ِ
ين ال َيدعُ َ
ون
وهلذا وصف القرآن املؤمنني بأهنم ال يقعون يف مثل هذه الفواحشَ ﴿:وا َلذ َ
احل نق َوال َيز ُن َ
هلل ِإ َهل ًا َآخ َر َوال َيق ُت ُل َ
ون َو َمن َيف َعل َذلِ َك َيل َق َأ َثام ًا ﴾
ون النَف َس ا َل ِتي َح َر َم ا َُ
َم َع ا َِ
هلل ِإ َال ِب َ
(الفرقان)68:
ومل يكتف اإلسالم بتحريم الزنا ،بل حرم كل ما يقرب منه ،أو يؤدي إليه ،ففي القرآن﴿:
وال تَقربوا ال َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َها َو َما َب َط َن ﴾ (األنعام ..)151:وفيهَ ﴿:وال تَق َر ُبوا الزن نَى ِإ َن ُه َ
كَان
َ
َُ
َ
َف ِ
اح َش ًة َو َسا َء َس ِبي ً
ال ﴾ (االرساء)32:

()1رواه أبو داود واللفظ له والرتمذي والبيهقي.
( )2رواه أمحد بسند حسن.
( )3رواه البزار.
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أنت ترى كيف أن القرآن حيذر من جمرد مقاربة الزنا ،وهي مبالغة يف التحرز ،ألن الزنا
تدفع إليه شهوة عنيفة ،فالتحرز من املقاربة أضمن ،فعند املقاربة من أسبابه ال يكون هناك ضامن.
ومن ثم يأخذ اإلسالم الطريق عىل أسبابه الدافعة ،توقي ًا للوقوع فيه ..فيكره االختالط يف
غري رضورة ..وحيرم اخللوة ..وينهى عن التربج بالزينة ..وحيض عىل الزواج ملن استطاع..
ويويص بالصوم ملن ال يستطيع ..ويكره احلواجز التي متنع من الزواج كاملغاالة يف املهور ..وينفي
اخلوف من العيلة واإلمالق بسبب األوالد ..وحيض عىل مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا
أنفسهم ..إىل آخر وسائل الوقاية والعالج ،ليحفظ اجلامعة اإلسالمية من الرتدي واالنحالل(.)1
ومل يكتف اإلسالم هبذا ..بل وضع معه الكثري من الترشيعات الرادعة التي متأل النفس
نفورا من هذا النوع من املعايص..
ومن هذه العقوبات ما نص عليه القرآن بقوله ﴿:الزَ ِاني ُة والزَ ِاين َفاج ِلدُ وا كُ َل و ِ
اح ٍد ِمن ُه َام
َ
َ َ
ِ
ِمائ ََة َجلدَ ٍة َوال تَأ ُخذكُ م ِ ِهب َام َرأ َفة ِيف ِد ِ
هلل ِإن كُ ن ُتم ُتؤ ِم ُن َ
اهب َام
ون ِبا َِ
ين ا َِ
هلل َوال َيو ِم اآلخ ِر َول َيش َهد عَ َذ َ ُ

َط ِائ َفة ِم َن ُاملؤ ِمنِنيَ ﴾ (النور)2:

قلت :إن قومي يؤلبون اخلصومات عىل حممد بسبب هذا.
قال :أولئك جهلة أو منحرفون ..وهم ال يفهمون اإلسالم ..ويتعجبون من مثل هذه
الترشيعات..
اإلسالم ُيتم باإلنسان ،ويعتربه حمور الترشيعات والتنظيامت واحلضارة ..فلذلك يتعامل
مع النفس اإلنسانية بجميع ما يف هذه النفس من الرغبة والرهبة.
فيخاطب الرغبة باحلث عىل العفاف وباإلخبار بام يف اجلنة ملن صرب من احلور العني..
وخياطب الرهبة بالعذاب األليم ..وبأنواع احلدود التي رشعها.
نعم ..نحن يف واقعنا اليوم نضحك عىل احلدود التي رشعها اإلسالم يف هذا اجلانب..
( )1يف ظالل القرآن ،سيد قطب.
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ولكنا ننسى ما أدى إليه التساهل فيه من انتشار األمراض ،وانحالل األرس ،وحتطم املجتمعات..
وهو ما يفوق ذلك العقاب البسيط املحدود الذي وضعه اإلسالم رادعا ال منتقام(.)1
الكرم:
قلت :عرفت الرس األول ..فحدثني عن الرس الثاين.
قال :الرس الثاين هو الكرم ..أال ترى إىل هذه األزهار الكريمة التي جتود بتلك الروائح
الطيبة ،وال تبخل هبا عىل أحد من الناس!؟
قلت :بىل ..فلم نر من األزهار منذ اختلطنا هبا إال خريا.
قال :وهكذا اإلسالم ..وهكذا من يستنري بأشعة شمس حممد ..فإنك لن جتد عنده إال
الكرم..
الكرم أصل أصيل من أصول اإلسالم ..وهو ما نفتقده نحن معرش البخالء الذين مل
نكتف بالشح بام لدينا ،بل رحنا ننهب ثروات الشعوب وخرياهتا نتالعب هبا كام نشاء ..وقد
نجود عليهم ببعض فتاهتا ،ثم نزعم أننا نتصدق عليهم بذلك.
قلت :تلك حضارة االستعامر ..واملسيحية مل تفعل هذا.
قال :املسيحية فعلت أخطر من هذا ..فقد راحت تبيع ما ال متلك..
قلت :ما تقصد؟
قال :أمل تكن الكنيسة تبيع صكوك الغفران!؟
طأطأت رأيس ،فقال :أصدقك القول ..إن كل رجال الدين من كل األديان التي عرفتها
انقلبوا لصوصا ..وحولوا معابدهم إىل دور للعصابات ..لقد ذكر القرآن هذا ..ففيهَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا
َاس ِبالب ِ
األحب ِار والرهب ِ
ِ ِ
ِ
ون عَن َس ِب ِ
اط ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َيأكُ ُل َ
هلل
يل ا َِ
ون َأم َو َال الن ِ َ
ين آ َم ُنوا ِإ َن كَثري ًا م َن َ َ َ ُّ َ
ا َلذ َ
ِ
ِ
ِ
هلل َف َب نرش ُهم ِب َع َذ ٍ
وهنا ِيف َس ِب ِ
ون َ
ين َيكنِزُ َ
اب َألِ ٍ
يم ﴾ (التوبة)34:
يل ا َِ
الذ َه َ
َوا َلذ َ
ب َوالف َض َة َوال ُينف ُق َ َ
( )1انظر التفاصيل املرتبطة باحلدود الرشعية والشبهات املثارة حوهلا يف رسالة (عدالة للعاملني)
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قلت :واإلسالم!؟
قال :لقد بحثت يف آداب العامل وقيمه ..فلم أجد دينا حيث عىل الكرم ،ويريب أتباعه عليه،
كام وجدت يف اإلسالم..
لقد وردت النصوص املقدسة الكثرية التي حتث عىل الكرم ،وتعتربه من الكامل ،بل تعتربه
من مقاييس الكامل ،فقد اعترب حممد( :السخاء خلق اهلل األعظم)( ،)1وذكر أن (السخي قريب
من اهلل ،قريب من الناس ،قريب من اجلنة ،بعيد من النار ،والبخيل بعيد من اهلل ،بعيد من الناس،
بعيد من اجلنة قريب من النار ،واجلاهل السخي أحب إىل اهلل من عابد بخيل)( ..)2وقال( :إن اهلل
يدخل بلقمة اخلبز ،وقبضة التمر ومثله ،مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة :صاحب البيت اآلمر به،
والزوجة املصلحة ،واخلادم الذي يناوله املسكني)( ..)3وقال( :إن املكثرين هم األقلون يوم
القيامة ،إال من أعطاه اهلل خريا فنفخ فيه بيمينه وشامله وبني يديه وورائه)( ..)4وقال( :ما من مسلم
ينفق من كل مال له زوجني يف سبيل اهلل ،إال استقبلته حجبة اجلنة ،كلهم يدعوه إىل ما عنده)(..)5
وقال( :كم من حوراء عيناء ،ما كان مهرها ،إال قبضة من حنطة ،أو مثلها من متر)( ..)6وقال:
(اليد العيا خري من اليد السفىل ،واليد العليا هي املنفقة ،واليد السفىل هي السائلة)( ..)7وقال( :ال
حسد إال يف إثنتني :رجل آتاه اهلل ماال فسلطه عىل هلكته يف احلق ،ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو
يقيض هبا ويعلمها)()8

( )1ابن النجار عن ابن عباس.
( )2الرتمذي والبيهقي.
( )3احلاكم.
( )4الشيخان.
( )5أمحد ،والنسائي ،وابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم.
( )6العقييل يف الضعفاء.
( )7أمحد ،والشيخان ،وأبو داود ،والرتمذي.
( )8أمحد ،والشيخان ،وابن ماجة.
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وأخرب أن اهلل يتقبل الصدقة ،ويربيها لصاحبها ،فقال( :إن اهلل يقبل الصدقة ،ويأخذها
بيمينه فريبيها ألحدكم كام يريب أحدكم مهره ،حتى إن اللقمة لتصري مثل أحد)( ،)1ويف رواية:
(إن اهلل لرييب ألحدكم التمرة واللقمة ،كام يريب ولده ،أو فصيله حتى يكون مثل أحد)( ..)2وقال:
(إن العبد ليتصدق بالكرسة ،تربو عند اهلل حتى تكون مثل أحد)()3

وأخرب أن أحب األعامل إىل اهلل الكرم ،فقال( :أحب األعامل إىل اهلل تعاىل ،من أطعم
مسكينا من جوع ،أو دفع عنه مغرما ،أو كشف عنه كربا)( ..)4وقال( :أحب األعامل إىل اهلل بعد
الفرائض ،إدخال الرسور عىل املسلم)()5

وأخرب عن حب اهلل للمكرمني ،فقال( :إن أحب عباد اهلل إىل اهلل ،من حبب إليه املعروف،
وحبب إليه أفعاله)( ..)6وقال( :إن اهلل تعاىل استخلص هذا الدين لنفسه ،وال يصلح لدينكم إال
السخاء وحسن اخللق ،أال فزينوا دينكم هبام)( ..)7وقال( :إن اهلل تعاىل جواد حيب اجلود ،وحيب
معايل األخالق ،ويكره سفسافها)( ،)8وقال( :ما عظمت نعمة اهلل عىل عبد إال اشتدت عليه مؤنة
الناس ،فمن مل حيتمل تلك املؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال)()9

وقال( :خلقان حيبهام اهلل ،وخلقان يبغضهام اهلل ،فأما اللذان حيبهام اهلل فالسخاء والسامحة،
وأما اللذان يبغضهام اهلل تعاىل ،فسوء اخللق والبخل ،وإذا أراد اهلل بعبد خريا ،استعمله عىل قضاء
( )1الرتمذي.
( )2أمحد ،وابن حبان يف صحيحه.
( )3الطرباين.
( )4الطرباين.
( )5الطرباين.
( )6ابن أيب الدنيا ،وأبو الشيخ.
( )7الطرباين.
( )8البيهقي ،وأبو نعيم يف احللية.
( )9ابن أيب الدنيا والبيهقي.
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حوائج الناس)()1

وأخرب أن الصدقة تقي صاحبها من النار ،فقال( :ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق
مترة)( ..)2وقال( :اتقوا النار ولو بشق مترة ،فإن مل جتد فبكلمة طيبة)( ،)3ويف رواية( :اجعلوا بينكم
وبني النار حجابا ولو بشق مترة)( ،)4ويف أخرى( :تصدقوا ولو بتمرة ،فإهنا تسد من اجلائع،
وتطفىء اخلطيئة كام يطفىء املاء النار)( ،)5ويف حديث آخر قال( :تصدقوا فإن الصدقة فكاككم
من النار)( ،)6وقال( :إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور ،وإنام يستظل املؤمن يوم القيامة يف
ظل صدقته)( ،)7وقال( :من أطعم أخاه من اخلبز حتى يشبعه ،وسقاه من املاء حتى يرويه ،بعده
اهلل من النار سبع خنادق ،كل خندق مسرية سبعامئة عام)()8

ويف حديث آخر يرسم الصورة التي متثل ذلك بقوله( :ما منكم من أحد إال سيكلمه اهلل
يوم القيامة ،ليس بينه وبينه ترمجان ،فينظر أيمن منه فال ير إال ما قدم ،وينظر أشأم منه فال يرى إال
ما قدم ،وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه ،فاتقوا النار ولو بشق مترة ،ولو بكلمة
طيبة)()9

وأخرب عن تأثري الكرم يف الوقاية من نريان الدنيا ،فقال( :صنائع املعروف تقي مصارع
السوء واآلفات واهللكات ،وأهل املعروف يف الدنيا ،هم أهل املعروف يف اآلخرة ،وإن أهل املنكر
( )1البيهقي.
( )2أمحد.
( )3الشيخان.
( )4الطرباين.
( )5الطرباين.
( )6الطرباين يف األوسط ،وأبو نعيم يف احللية.
( )7الطرباين.
( )8النسائي ،واحلاكم.
( )9أمحد ،والشيخان ،والنسائي ،وابن ماجة.
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يف الدنيا ،هم أهل املنكر يف اآلخرة)()1

بل ذكر ما هو أعظم من ذلك ،فقال( :تسد الصدقة سبعني بابا من السوء)( ،)2وقال:
(الصدقة متنع سبعني نوعا من أنواع البالء ،أهوهنا اجلذام والربص)( ،)3وقال( :الصدقة متنع ميتة
السوء)( ،)4وقال( :مناولة املسكني تقي ميتة السوء)( ،)5وقال( :تداركوا اهلموم والغموم
بالصدقات ،يكشف اهلل تعاىل رضكم ،وينرصكم عىل عدوكم)( ،)6وقال( :الصدقة عىل وجهها،
واصطناع املعروف ،وبر الوالدين ،وصلة الرحم ،حتول الشقاء سعادة ،وتزيد يف العمر ،وتقي
مصارع السوء)()7

وأخرب عن عظم الغبن الذي حييق بالبخالء ،فقال( :إعلموا أنه ليس منكم أحد ،إال ماله
أحب إليه من مال وارثه ،مالك ما قدمت ،ومال وارثك ما أخرت)( ،)8ويف رواية( :أيكم مال
وارثه أحب إليه من ماله ،فإن ماله ما تقدم ،ومال وارثه ،ما تأخر)()9

وأخرب عن اجلزاء املعد للكرماء يف الدنيا قبل اآلخرة ،فقال( :إذا أراد اهلل بقوم نامء ،رزقهم
السامحة والعفاف ،وإذا أراد اهلل بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة)( ،)10وقال( :استعينوا عىل

( )1احلاكم.
( )2الطرباين.
( )3اخلطيب.
( )4القضاعي.
( )5الطرباين والبيهقي.
( )6الديلمي.
( )7أبو نعيم يف احللية.
( )8النسائي.
( )9أمحد ،والرتمذي.
( )10ابن عساكر ،والطرباين.
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الرزق بالصدقة)( ،)1وقال( :استنزلوا الرزق بالصدقة)()2

وأخرب (أن ملكني ينزالن فيقول أحدمها :اللهم أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر اللهم أعط
ممسكا تلفا)( ،)3وقال( :إن اهلل تعاىل يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي ،وال حرق ،وال رسق،
وال غرق ،أوفيكه أحوج ماتكون إليه)()4

وغريها من النصوص الكثرية التي جعلت الكرم من القيم النبيلة التي يتنافس فيها
األغنياء والفقراء عىل حد سواء.
ومل يكتف اإلسالم هبذا ..بل رشع الترشيعات الكثرية التي جتعل من الكرم خلقا
مفروضا ..ال جمرد تكرم يرتبط بقوة اإليامن وضعفه.
وهلذا ،فإن الزكاة ـ التي متثل رشيعة من رشائع الكرم ـ ركن من أركان اإلسالم..
واإلسالم مل يكتف هبا ..بل ربط الكثري من العبادات والكفارات بالصدقات.
املروءة:
قلت :فحدثني عن الرس الثالث من أرسار زهرية األزهار.
قال :املروءة ..املروءة هي الرس الثالث من أرسار األزهار.
قلت :مل أفهم عالقة املروءة باألزهار.
قال :املروءة هي الرتفع عن السفاسف ..والبحث عن املعايل.
قلت :عرفتها يف البرش ..ومل أعرفها يف األزهار.
قال :أال ترى األزهار كيف تتنافس يف ألواهنا وأشكاهلا وعطورها ..بحيث حتاول كل
زهرة أن تفوق غريها!؟
( )1الديلمي.
( )2البيهقي.
( )3الشيخان وغريمها.
( )4البيهقي.
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قلت :ما تقوله صحيح..
قال :فإذا وصل البرش إىل هذه املرتبة من التعايل عن السفاسف ،والبحث عن الرتبة
النفيسة كانوا كاألزهار..
وقد بحثت يف األديان واملذاهب عن هذا النوع الرشيف من أنواع التنافس ،فلم أجده يف
اإلسالم.
لقد ظهر يف املجتمعات اإلسالمية مجاعات ليس هلا من هم إال التنافس يف املروءة ..وقد
أطلق عىل هؤالء لقب (الفتيان) ،وأطلق عىل سلوكهم (الفتوة)،
استنباطا لذلك مما ورد يف القرآن من مدح الفتوة ..فقد ورد يف وصف أهل الكهف﴿:
دى((الكهف ،)13:وفيه عن قوم إبراهيم أهنم قالواَ ﴿:س ِمعنَا
ِإ َهنُم ِفت َية آ َم ُنوا ِب َر ن ِهبم َو ِزدن ُ
َاهم ُه ً
ِ
يم((االنبياء)60:
تى َيذكُ ُر ُهم ُي َق ُال َل ُه ِإب َراه ُ
َف ً
وقد عرف ابن القيم (الفتوة) باعتبارها منزال من منازل السائرين ،فقال( :حقيقتها هي
منزلة اإلحسان إىل الناس ،وكف األذى عنهم ،واحتامل أذاهم ،فهي استعامل حسن اخللق معهم،
فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق واستعامله)()1

وعرفها السبكي ،فقال( :والفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كامل املروءة وحسن
اخللق واإليثار عىل النفس واحتامل األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة عىل ذلك ،حتى
تكون فتوته عىل ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصام لربه عىل نفسه وينصف
من نفسه وال ينتصف وال ينازع فقريا وال غنيا ويستوي عنده املدح والذم والدعاء والطرد وال
حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق املحبة رسا وعلنا فإذا قوي عىل ذلك فهو الفتى
وإذا اجتمع قوم عىل ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو)()2

( )1مدارج السالكني.340/2:
( )2فتاوى السبكي.548/2 :
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وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم يف الفتوة اإلمام جعفر الصادق ،فذكر عنه أنه سئل
عن الفتوة فقال للسائل( :ما تقول أنت؟) فقال( :إن أعطيت شكرت وإن منعت صربت) ،فقال:
(الكالب عندنا كذلك) ،فقال السائل( :يا ابن رسول اهلل  فام الفتوة عندكم؟) ،فقال( :إن
أعطينا آثرنا ،وإن منعنا شكرنا)
وقال الفضيل بن عياض( :الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان) ،وقال أمحد ،وقد سئل
عن الفتوة ( :ترك ما هتوى ملا ختشى) ،وسئل اجلنيد عن الفتوة فقال( :ال تنافر فقريا وال تعارض
غنيا) ،وقال احلارث املحاسبي( :الفتوة أن تنصف وال تنتصف) ،وقال عمر بن عثامن املكي:
(الفتوة حسن اخللق)
ويعرب الدقاق عن كامل الفتوة ،فيقول( :هذا اخللق ال يكون كامله إال لرسول اهلل  ،فإن
كل أحد يقول يوم القيامة نفيس نفيس ،وهو يقول

أمتي أمتي)()1

واحلكايات والقصص الورادة عن هؤالء الفتيان تربز ناحية مهمة ،وهي التنافس عىل
األخالق العالية النبيلة ،ووجود التنافس عىل اخلري يف املجتمع يرفع املجتمع إىل آفاق عالية من
التحرض ،وهلذا مر املجتمع اإلسالمي بفرتات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من يتنافس عىل الرمحة
بالفقراء وخدمتهم.
ومن تلك احلكايات ،وهي متعلقة بجانب من الفتوة ،وهو التغافل عن عيوب الغري
وأخطائهم ،أن رجال من الفتيان تزوج امرأة ،فلام دخلت عليه رأى هبا اجلدري ،فقال :اشتكيت
عيني ،ثم قال :عميت ،فبعد عرشين سنة ماتت ،ومل تعلم أنه بصري ،فقيل له يف ذلك ،فقال:
(كرهت أن حيزهنا رؤيتي ملا هبا) ،فقيل له( :سبقت الفتيان)
ومثل ذلك أن امرأة سألت حامتا عن مسألة ،فاتفق أنه خرج منها صوت يف تلك احلالة،
فخجلت ،فقال حاتم( :ارفعي صوتك) ،فأومهها أنه أصم ،فرست املرأة بذلك ،وقالت( :إنه مل
( )1مدارج السالكني.342/2:
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يسمع الصوت) فلقب بحاتم األصم)
واستضاف رجل مجاعة من الفتيان ،فلام فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب املاء عىل
أيدُيم ،فانقبض واحد منهم ،وقال( :ليس من الفتوة أن تصب النسوان املاء عىل أيدي الرجال)
فقال آخر منهم( :أنا منذ سنني أدخل إىل هذه الدار ،ومل أعلم أن امرأة تصب املاء عىل أيدينا أو
رجال)
وقدم مجاعة فتيان لزيارة فتى ،فقال الرجل( :يا غالم قدم السفرة) ،فلم يقدم ،فقاهلا
ثانياوثالثا فلم يقدم ،فنظر بعضهم إىل بعض ،وقالوا( :ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من
يتعاىص عليه يف تقديم السفرة كل هذا) ،فقال الرجل( :مل أبطأت بالسفرة) ،فقال الغالم( :كان
عليها نمل ،فلم يكن من األدب تقديم السفرة إىل الفتيان مع النمل ،ومل يكن من الفتوة إلقاء النمل
وطردهم عن الزاد ،فلبثت حتى دب النمل) ،فقالوا( :يا غالم مثلك خيدم الفتيان)
قال ابن القيم( :ومن الفتوة التي ال تلحق ما يذكر أن رجال نام من احلاج يف املدينة ،ففقد
مهيانا فيه ألف دينار ،فقام فزعا فوجد جعفر بن حممد فعلق به وقال( :أخذت مهياين) ،فقال( :أي
يشء كان فيه؟) ،قال( :ألف دينار) ،فأدخله داره ،ووزن له ألف دينار ،ثم إن الرجل وجد مهيانه،
فجاء إىل جعفر معتذرا باملال ،فأبى أن يقبله منه ،وقال( :يشء أخرجته من يدي ال أسرتده أبدا)،
فقال الرجل للناس( :من هذا؟) ،فقالوا( :هذا جعفر بن حممد)()1

التضحية:
قلت :فحدثني عن الرس الرابع من أرسار زهرية األزهار.
قال :لن تكون األزهار أزهارا حتى متتلئ بمعاين التضحية والبذل واإليثار.
قلت :مل أفهم عالقة األزهار بذلك..
قال :أال ترى الزهرة تظل متنحنا أرجيها العطر إىل أن تذبل؟
( )1مدارج السالكني.343/2:
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قلت :بىل..
قال :فهي تبذل لنا ـ مع أنفاس عطرها ـ روحها ..هي كالشمعة حترق لتيضء لنا.
قلت :فأين وجدت مثل هذا النبل؟
قال :مل أجده إال يف اإلسالم ..ويف القيم التي ربى اإلسالم عليها املسلمني ..إن التضحية
بالنفس واملال والوقت يف سبيل اهلل من أسمى أخالق اإلسالم ،ومن أرفع واجباته.
قلت :يف سبيل اهلل ..ال يف سبيل اخللق.
قال :سبيل اهلل يف اإلسالم يراد به سبل اخللق ..وإنام اعترب سبيال هلل حتى ال يطلب صاحبه
عليه أجرا إال األجر الذي أعطاه اهلل له.
لقد قال القرآن يف األمر بالتضحية يف سبيل نرصة املستضعفنيَ ﴿:و َما َلكُ م ال ُت َق ِات ُل َ
ون ِيف
ِ
ِ ِ
هلل َو ُاملستَض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
َس ِب ِ
ين َي ُقو ُل َ
ون َر َبنَا َأخ ِرجنَا ِمن َه ِذ ِه ال َقر َي ِة
يل ا َِ
ال َوالن َنساء َوال ِولدَ ان ا َلذ َ
ن
ال َظ ِ ِ
امل َأه ُل َها َواج َعل َلنَا ِمن َلدُ ن َك َولِ ري ًا َواج َعل َلنَا ِمن َلدُ ن َك ن َِصري ًا﴾ (النساء)75:
ويصف القرآن معنى آخر من معاين التضحية ،فيقول ﴿:وا َل ِذين َتبو ُأوا الدَ ار و ِ
األ َيام َن ِمن
َ َ
َ ََ
َ
َقب ِل ِهم ُ ِ
ون ِيف صدُ ِ ِ
اج َر ِإ َلي ِهم َوال َ ِ
اج ًة ِممَا ُأو ُتوا َو ُيؤ ِث ُر َ
حي ُّب َ
ون عَ َىل َأن ُف ِس ِهم َو َلو
ورهم َح َ
جيدُ َ ُ
ون َمن َه َ
وق ُش َح نَف ِس ِه َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ُاملف ِل ُح َ
اصة َو َمن ُي َ
َ
ون﴾ (احلرش)9:
كَان ِ ِهبم َخ َص َ
ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتىل به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم ،بعد أن
تركوا يف بالدهم كل ما يلزم لنفقتهم ،فوجدوا هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم ،بل آثروهم
عىل أنفسهم.
ِ
وقد سبق ذكر اآلية السابقة قوله ﴿:لِل ُف َقر ِاء ُامل َه ِ
ين ُأخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِار ِهم
ين ا َلذ َ
اج ِر َ
َ
هلل ورسو َله ُأو َل ِئ َك ُهم الص ِ
ال ِم َن ا َِ ِ
اد ُق َ
رص َ
َو َأم َو ِاهلم َيب َت ُغ َ
ون َفض ً
ون﴾
ُ َ
ون ا َ َ َ ُ ُ
هلل َورض َوان ًا َو َين ُ ُ
(احلرش ،)8:فأخرب بفضل املهاجرين الذي آثرهم األنصار عىل أنفسهم ليبني أن ذلك اإليثار
وتلك النفقات مل تذهب عبثا ،بل وقعت يف موقعها الصحيح ،ألن اإلنسان قد ينفق ،ويؤثر ولكنه
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ال يسد خلال ،ال حيقق مقصدا ،ألنه رمى بنفقته يف غري مواضعها ،فعبثت هبا الرياح.
وقد حفظت لنا كتب احلديث بعض ما فعله األنصار مع املهاجرين ،ففي احلديث :قال
هلل ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ،أحسن مواساة يف قليل وال أحسن بذ ً
ال
املهاجرون( :يا رسول ا ر
يف كثري ،لقد كفونا املؤنة وأرشكونا يف املهنأ ،حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله) ،فقال :
هلل هلم)()1
(ال ،ما أثنيتم عليهم ودعوتم ا ر

وظلوا هكذا حتى بعد أن فتح اهلل عىل املؤمنني ،وقد روي أن حممدا دعا األنصار أن يقطع
هلم البحرين ،فقالوا( :ال ،إال أن تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلها) ،قال( :إما ال ،فاصربوا حتى
تلقوين فإنه سيصيبكم أثرة)()2

بل روي أكثر من ذلك ،ففي احلديث :قالت األنصار( :اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل)،
فقال( :ال) ،فقالوا( :أتكفونا املؤنة ونرشككم يف الثمرة؟)

قالوا( :سمعنا وأطعنا)()3

بل روي أكثر من ذلك ،فقد كان األنصار من حرصهم عىل احلفاوة بإخواهنم املهاجرين
أنه ما نزل مهاجري عىل أنصاري إال بقرعة.
وقد عرب القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة مجيلة ،فقالَ ﴿:و ُيط ِع ُم َ
ون ال َط َع َام عَ َىل
هلل ال ُن ِريدُ ِمنكُ م َجزَ ا ًء َوال ُشكُ ور ًا﴾ (االنسان 8:ـ
ُح نب ِه ِمس ِكين ًا َو َي ِتي ًام َو َأ ِسري ًا ِإن ََام ُنط ِع ُمكُ م لِ َوج ِه ا َِ
)9
ففي هاتني الكريمتني إخبار عن إيثار هؤالء املحاويج من املؤمنني غريهم بالطعام مع
حبهم له وحاجتهم إليه ،ثم هم ال يطلبون عىل ذلك جزاء وال شكورا.
وهو موقف يشبه كثريا موقف النبي موسى عندما سقى للفتاتني ،ثم أوى إىل الظل من

( )1أمحد.
( )2البخاري.
( )3البخاري.
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غري أن يشعر نفسه أو يشعر غريه أنه فعل شيئا ،قالَ ﴿:ف َس َقى َهلُ َام ُث َم ت ََو َىل ِإ َىل ال نظ نل َف َق َال َر نب ِإ نين
َملِا َأنزَ ل َت ِإ َ َيل ِمن َخ ٍري َف ِقري((القصص)24:
وهذه املواقف ـ يف حقيقتها ،ويف حقيقة اإلسالم ـ ليست شيئا ثانويا مستحبا ،وإنام هي
واجب من واجب من واجبات الدين ،فقد ورد يف احلديث( :ما آمن يب من بات شبعان وجاره
جائع إىل جنبه وهو يعلم به)( ،)1وقال( :أيام أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم
ذمة اهلل وذمة رسوله)()2

بل نص القرآن عىل هذا يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة تدل عىل أن األمر ليس موكوال
لرغبات الناس ،وإنام هو واجب من واجبات الدين ،فال يصح أن يموت الناس جوعا يف نفس
الوقت الذي متتلئ يه خزائن الكثريين ،ولو دفعوا الزكاة.
القوة:
قلت :فحدثني عن الرس اخلامس من أرسار زهرية األزهار.
قال :الرس اخلامس هو (القوة)
قلت :ولكني أرى األزهار ضعيفة تطؤها األقدام ،وتطحنها األصابع.
قال :القوة يف عيون احلقائق أرفع من أن ختترص يف عضالت مفتولة ،أو قامة متطاولة.
قلت :فام هي القوة؟
قال :لقد عرب حممد عن بعض مظاهنا ،فقال( :ليس الشديد بالرصعة ،إنام الشديد الذي
يملك نفسه عند الغضب)( ،)3ويف رواية أخرى( :أحتسبون أن الشدة يف محل احلجارة؟ إنام الشدة
يف أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه)()4
( )1البزار ،والطرباين يف الكبري عن أنس.
( )2مسلم عن ابن عمر.
( )3أمحد والبيهقي.
( )4ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب.
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قلت :فهل لألزهار مثل هذه القوة؟
قال :أجل ..أال ترى املجرمني يدوسوهنا بأقدامهم ،أو يذبحوهنا بأيدُيم ،أو يطحنوهنا
بأصابعهم ..ولكنها ال تبخل بعطرها عليهم!؟
قلت :أجل ..أرى ذلك.
قال :فهذا مظهر من مظاهر القوة.
قلت :تقصد ما نسميه (قوة الشخصية)
قال :لقد جاء اإلسالم بكل أنواع القوة ..وحث عىل كل أنواع القوة ..وأمر بأن تسخر
كل ألواهنا يف صالح اخلري واحلق واجلامل.
لقد قال القرآن آمرا باألخذ بالقوة حلامية املستضعفنيَ ﴿:و َأ ِعدُّ وا َهلُم َما اس َت َطع ُتم ِمن ُق َو ٍة
ِ
ِ
ين ِمن ُد ِ ِ
اخلي ِل ُتر ِه ُب َ
هلل َيع َل ُم ُهم َو َما
وهنُ ُم ا َُ
ون ِب ِه عَ دُ َو ا َِ
هلل َوعَ دُ َوكُ م َو َآخ ِر َ
َومن ِر َباط َ
وهنم ال تَع َل ُم َ
ُتن ِف ُقوا ِمن َيش ٍء ِيف َس ِب ِ
ف ِإ َليكُ م َو َأن ُتم ال ُتظ َل ُم َ
ون﴾ (األنفال)60:
هلل ُي َو َ
يل ا َِ
وأهم أنواع القوة التي حث اإلسالم عليها ،وأمر هبا قوة النفس وترفعها وتعاليها باحلق
الذي متلكه.
قلت :تقصد العزة؟
قال :العزة مظهر من مظاهر القوة ،بل هي من أجىل مظاهرها ،وقد وصف القرآن هبا
حيبهم و ُ ِ
ِ
ِ
حي ُّبو َن ُه
ف َيأ ِيت ا َُ
ين آ َم ُنوا َمن َيرتَدَ ِمنكُ م عَن ِدينِ ِه َف َسو َ
هلل ِب َقو ٍم ُ ُّ ُ َ
املؤمنني ،فقالَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
ون َلوم َة ِ
َأ ِذ َل ٍة عَ َىل ُاملؤ ِمنِنيَ َأ ِعزَ ٍة عَ َىل ال ِ
كَاف ِرين ُجي ِ
ون ِيف َس ِب ِ
اهدُ َ
هلل
الئ ٍم َذلِ َك َفض ُل ا َِ
يل ا َِ
هلل َوال َخيَا ُف َ َ
َ َ
هلل َو ِاسع عَ ِليم) (املائدة)54:
ُيؤ ِت ِيه َمن َي َشا ُء َوا َُ

هلل
وأخرب أهنا خلق من أخالق املؤمنني التي جيب أن يتحلوا هبا وحيرصوا عليها فقالَ ﴿:و َِ
ال ِعزَ ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِل ُمؤ ِمنِنيَ َو َل ِك َن ُاملن َِاف ِقنيَ ال َيع َل ُم َ
ون)(املنافقون ،)8:وقالَ ﴿:وال َ ِهت ُنوا َوال
َحتزَ ُنوا َو َأن ُت ُم َ
األع َلو َن ِإن كُ ن ُتم ُمؤ ِمنِنيَ ﴾(آل عمران)139:
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فهذه اآلية تعلم املؤمنني إباء الضيم ،والثورة عىل ِ
املذلة واهلوان.
وهلذا وصف اهلل املؤمنني يف األجيال السابقة لإلسالم هبذا اخللق ،فقالَ ﴿:وكَ َأ نين ِمن ن َِب ٍّي
هلل وما َضع ُفوا وما استَكَا ُنوا وا َُ ِ
ِ
َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهبم ِيف َس ِب ِ
ب
هلل ُحي ُّ
َ
َ َ ُ ن ُّ
ُ َ َ
يل ا َِ َ َ
ون كَثري َف َام َو َه ُنوا َملا َأ َص َ ُ

ِ
ِ
كَان َقو َهلُم ِإ َ
ين (َ )146و َما َ
رسا َفنَا ِيف َأم ِرنَا َو َث نبت َأقدَ ا َمنَا
الص ِاب ِر َ
َ
ال َأن َقا ُلوا َر َبنَا اغفر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ َ
اآلخر ِة وا َُ ِ
اب ِ
ِ
اب الدُّ ن َيا َو ُحس َن َث َو ِ
ب
َاهم ا َُ
ين (َ )147فآت ُ
هلل ُحي ُّ
َ َ
هلل َث َو َ
َوان ُرصنَا عَ َىل ال َقو ِم الكَاف ِر َ
ُاملح ِسنِنيَ (( ﴾)148آل عمران)
بل إن القرآن يسمي اهلل بـ (ال َع ِزيزُ ) ما يقرب من تسعني مرة ،ليمأل أسامع املؤمنني بحديث
ٍ
خملوق.
العزة والقوة ،فإذا ما سيطر عليهم اليقني بعزة رهبم تأبوا عىل اهلوان حني يأتيهم من أي
وقد علم القرآن املؤمنني اإلقدام واالحتامل والثبات يف مواطن اليأس موقنني أن اهلل معهم
يف تلك املواقف الشديدة ﴿ ..وال َ ِهت ُنوا ِيف اب ِتغ ِ
كَام َتأ َُمل َ
ون َف ِإ َهنُم َيأ َُمل َ
َاء ال َقو ِم ِإن تَكُ و ُنوا تَأ َُمل َ
ون
َ
ون َ
هلل ِ
ون َو َ
هلل َما ال َير ُج َ
َوتَر ُج َ
عَلي ًام َح ِكي ًام ﴾ (النساءَ ﴿ ..)104:فال َ ِهت ُنوا َوتَدعُ وا ِإ َىل
كَان ا َُ
ون ِم َن ا َِ
ِ
السل ِم َو َأن ُت ُم َ
رتكُ م َأع َام َلكُ م ﴾ (حممد)35:
األع َلو َن َوا َُ
هلل َم َعكُ م َو َلن َي َ
َ
قلت :أليس يف هذا تناقضا مع دعوة اإلسالم إىل السالم ..ففي اآلية التي قرأهتا هني عن
السل ِم!؟
الدعوة إىل َ
قال :فرق كبري بني السلم والسالم ..فالسلم هو االستسالم لرشوط األعداء وكربهم
والتذلل هلم والتضعضع أمامهم ..أما السالم فهو حتقيق األمن للنفوس واملجتمعات يف ظالل
العدل واحلرية واإلخاء واملساواة.
فإذا مل حيقق السالم هذه املطالب ..فليس هو بسالم ..والشدة يف ذلك احلني قد تكون هي
البلسم الذي يعيد للحياة صفاءها وسالمها.
وهم
وهم َحي ُث َث ِقف ُت ُم ُ
وهلذا أخرب القرآن أن الفتنة أشد من القتل ،فقالَ ﴿:واق ُت ُل ُ
وهم ِمن َحي ُث َأخ َر ُجوكُ م َوال ِفتن َُة َأ َشدُّ ِم َن ال َقت ِل ﴾ (البقرة)191:
َو َأخ ِر ُج ُ
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األمانة:
قلت :فحدثني عن الرس السادس من أرسار األزهار.
قال :الرس السادس هو (األمانة)
قلت :تقصد رد الودائع..
قال :رد الودائع مظهر من مظاهر األمانة ..أما األمانة يف ذاهتا فإن هلا من املظاهر عدد زبد
البحر.
قلت :فام حدها اجلامع؟
قال :لقد أناط اهلل بكل خملوق يف كل حمل من املحال ،ويف كل زمن من األزمان وظيفة
ألزمه بأدائها ،فإذا أداها كام ينبغي من غري غش وال خداع وال خيانة وال احتيال كان أمينا.
أال ترى كيف أن ابنة الشيخ الصالح سمت موسى أمينا من غري أن تودعه أي وديعة،
فقالت ألبيهاَ ﴿:يا َأ َب ِت استَأ ِجر ُه ِإ َن َخ َري َم ِن استَأ َجر َت ال َق ِو ُّي َ
األ ِمنيُ ﴾ (القصص)26:؟
قلت :فكيف عرفت أمانته؟
قال :لقد كان املوقف الذي وقفه موسى يقتيض إعانة الفتاتني الضعيفتني ،ولو قرص يف
ذلك كان خائنا..
نظرت إىل األزهار ،وقلت :فهل حتققت األزهار هبذا؟
قال :أجل ..لقد أنيط هبا أن تكون متعة للعني وراحة للنفس ولذة للشم ..وهي تؤدي كل
ذلك بكل تفان من غري أي تقصري.
قلت :فام أمانة البرش؟
قال :لقد ذكر القرآن أن اهلل محل البرش أمانة عظيمة عجزت السموات واألرض عن
عَىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِ
ات َو َ
عَرضنَا َ
األر ِ
ني َأن َحي ِملن ََها َو َأش َفق َن ِمن َها
ال َف َأ َب َ
األ َمان ََة َ َ َ َ
محلها ،فقالِ ﴿:إنَا َ
مح َلها ِ
كَان َظ ُلوم ًا َج ُهو ً
ان ِإ َن ُه َ
األن َس ُ
ال ﴾ (األحزاب)72:
َو َ َ َ
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قلت :فام هذه األمانة؟
قال :أمانة اخلالفة ..لقد ذكر القرآن أن اهلل خلق اإلنسان ألجل اخلالفة.
قلت :فام اخلالفة؟
قال :هلا جهتان :جهة إىل اهلل تستدعي التسليم له وحمبته وطاعته املطلقة ،وجهة إىل اخلق
تستدعي التعامل معهم وفق ما يقتضيه العدل والرمحة.
َاك َخ ِلي َف ًة ِيف َ
األر ِ
وقد ذكر القرآن اجلهة الثانية ،فقال عن داودَ ﴿:يا َد ُاو ُد ِإنَا َج َعلن َ
ض
ِ
ني الن ِ
ون عَن َس ِب ِ
احل نق َوال َتت َِبعِ اهلَ َوى َف ُي ِض َل َك عَن َس ِب ِ
ين َي ِض ُّل َ
هلل
يل ا َِ
يل ا َِ
َفاحكُ م َب َ
هلل ِإ َن ا َلذ َ
َاس ِب َ
عَذاب َش ِديد ِبام نَسوا يوم ِ
احل َس ِ
َهلُم َ
(ص)26:
اب ﴾ ر
َ ُ َ َ
قلت :لقد كان داود حاكام ،وليس كل الناس كذلك.
قال :كل إنسان له حكم يرتبط به ..لقد ذكر حممد ذلك فقال( :كلكم مسئول عن رعيته،
فاالمام راع وهو مسئول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف
بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته،
والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ،وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)()1

قلت :فكيف تزعم أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي حتقق له هذا الرس العظيم؟
قال :ألين مل أجد دينا حيرص عىل األمانات مع كل اخللق من األصدقاء واألعداء مثل
اإلسالم..
ِ
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َق َو ِامنيَ
لقد قرأت الكتب املقدسة ،فلم أجد نصا يقول ألتباعهَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
هلل ُش َهدَ ا َء ِبال ِقس ِط َوال َجي ِر َمنَكُ م َشن ُ
َآن َقو ٍم َ
هلل ِإ َن
عَىل َأ َال تَع ِد ُلوا اع ِد ُلوا ُه َو َأق َر ُب لِلتَق َوى َوات َُقوا ا َ
َِ
هلل َخ ِبري ِب َام تَع َم ُل َ
ون ﴾ (املائدة)8:
ا َ

ويقول ألتباعه ،يف أحوال شدهتمَ ﴿:و ِإ َما َختَا َف َن ِمن َقو ٍم ِخ َيان ًَة َفان ِبذ ِإ َلي ِهم َ
عَىل َس َو ٍاء ِإ َن

( )1البخاري ومسلم.
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ا َ ِ
اخل ِائنِنيَ ﴾ (ألنفال)58:
ب َ
هلل ال ُحي ُّ
أتعلم ما تعني هذه اآلية؟
قلت :ما تعني؟
قال :أي إذا خشيت من قوم نقض عهدهم ،وأردت أن تلغي عهدك معهم ،فال تغدر هبم،
بل أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب هلم ،وهم حرب
لك ،وأنه ال عهد بينك وبينهم عىل السواء ،أي :تستوي أنت وهم يف ذلك(.)1
إن اإلسالم ال جييز نقض العهد حتى يف حاالت الشدة انتهازا للفرصة.
قارن هذا بالعهود الكثرية التي يقطعها قومنا عىل أنفسهم ،ثم رسعان ما ينكثون هبا ،بل
يغدرون يف نكثهم.
الصدق:
قلت :فحدثني عن الرس السابع.
قال :الرس السابع هو (الصدق)
قلت :فام الصدق؟
قال :الصفاء واخلالص الذي مل يكدر بأي شائبة ..أال ترى إىل هذه األزهار التي متتلئ
صفاء ورقة وشفافية!؟
قلت :الصدق ممدوح يف الرشائع مجيعا.
قال :ولكني مل أجد دينا حيرص عىل الصدق ويمأل القلب به ،بل يضعه يف ذروة املقامات
الرفيعة مثل اإلسالم ..فهو الدين الوحيد الذي رفع الصدق إىل أعىل الدرجات ،ونزل بالكذب
إىل أخفض الدركات.
( )1ابن كثري.
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لقد قال حممد يف اآلثار التي حيدثها الصدق والكذب( :( :إن الصدق ُيدي إىل الرب وإن
الرب ُيدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،وإن الكذب ُيدي إىل
الفجور وإن الفجور ُيدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا)()1

بل اعترب الكذب وما يرتبط به من النفاق الذي توعد القرآن أهله بالدرك األسفل من النار،
ففي احلديث( :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة
من النفاق حتى يدعها ،إذا ائتمن خان ،وإذا حدر ث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)()2

***
ما وصل (آرثر جون آربري) من حديثه إىل هذا املوضع حتى امتألت عيناه بدموع مل
يملك حبسها.
قلت :ما الذي يبكيك؟
قال :يبكيني أمران:
أما أوهلام ،فنقض الكثري من املسلمني للعهود التي عهد إليهم هبا نبيهم ،وتركهم للقيم
الرفيعة التي جاءهم هبا طلبا ملا عندنا ،وهم يعلمون أنا لسنا عىل يشء.
وأما الثاين ،فتكربنا عىل حممد وعىل أمة حممد وعىل القيم التي جاء هبا حممد ..وهو ما أحالنا
إىل رشيعة الغاب التي نحياها.
ثم ابتسم ،وقال :أنا لست يائسا ..يوشك أن تعود البرشية إىل هذا اهلدي العظيم ..ولكن
بعد أن تصىل بنريان األشواك التي نسجتها بأهوائها.
قلت :متى ذلك؟
قال :إذا ختلت عن كربيائها ،وفخرها ،وتطاوهلا ..حينذاك ستجد حممدا وهدي حممد
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري.
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أقرب إليها من نفسها.
قلت :أنا أعجب لك حرضة األستاذ الفاضل كيف حتزن عىل البرشية ،وال حتزن عىل
نفسك.
قال :لن أقول لك إال ما قاله (اللورد هديل)
قلت :تقصد قوله( :إنني أعتقد أن هناك آالف ًا من الرجال والنساء أيض ًا ،مسلمون قلب ًا،
ولكن خوف االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري ،تآمروا عىل منعهم من
إظهار معتقداهتم)
قال :لقد صدق الرجل ..لقد صدق الرجل..
أردت أن أسأل ،فرتكني ،ومىض ،وقد امتأل قلبي بأنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل
شمس حممد .
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رابعا ـ إنسانية
يف اليوم الرابع من تلك األيام العرشة التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده ثمرة
اإلنسانية من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:ل َقد َخ َلقنَا ِ
اإلن َس َ
ان ِيف َأح َس ِن تَق ِو ٍ
يم (ُ )4ث َم
َر َددنَا ُه َأس َف َل َس ِاف ِلنيَ ((﴾)5التني)
ورس قوله تعاىل ﴿:و َل َقد كَرمنَا بنِي آدم و َمحَلن َُاهم ِيف الرب والبح ِر ورزَ قن َُاهم ِمن ال َطيب ِ
ات
َ نَ
َ َ ََ َ
َ
َن َ َ ََ
و َف َضلن َُاهم عَ َىل ِ
كَث ٍري ِممَن َخ َلقنَا تَف ِضي ً
ال ﴾ (االرساء)70:
َ

األمان ََة عَ َىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِ
ات َو َ
األر ِ
ني َأن َحي ِملن ََها
ال َف َأ َب َ
ََ َ
عَرضنَا َ َ
ورس قوله تعاىلِ ﴿:إنَا َ
مح َلها ِ
ِ
كَان َظ ُلوم ًا َج ُهو ً
ان ِإ َن ُه َ
األن َس ُ
ال ﴾ (األحزاب)72:
َو َأش َفق َن من َها َو َ َ َ
فهذه النصوص املقدسة خترب عن التكريم العظيم الذي ناله اإلنسان يف اإلسالم ،وخترب يف
نفس الوقت عن املسؤولية العظيمة املناطة به.
وال يمكن أن يعرف اإلنسان إال هبام ..بمعرفة حقيقته الرشيفة ،ووظائفة العظيمة.
***
سمعت بامرسيل بوازار ،وهو مفكر ،وقانونى فرنسى ،كان له اهتامم كبري بالعالقات
الدولية وحقوق االنسان ،وقد كتب عدد ًا من األبحاث للمؤمترات والدوريات املعنية هبام.
وكان يضم إىل هذا االهتامم اهتاممه باإلسالم ،وقد كتب كتابه (إنسانية اإلسالم) ،الذى
انبثق عن اهتاممه الشديد باإلنسان ،وباإلسالم يف نفس الوقت..
وهلذا الكتاب أمهية كربى يف الدراسات الغربية لإلسالم ،بام متيز به من موضوعية،
وعمق ،وحرص عىل اعتامد املراجع التى ال يأرسها التحيز واهلوى ،زيادة عىل رجوعه للمصادر
اإلسالمية نفسها.
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وبسبب هذا الكتاب ..وبسبب موضوعية الرجل ..كان اسمه من األسامء التي وضعت
يف الدفرت الذي سلمني إياه املرشد ،مع كونه مل يكن ينتسب جلامعة الرسبون.
وقد كنت أحتني الفرص للقائه واالستامع إليه ،ولكني مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم
اجلميل...
يف ذلك اليوم كنت أسري يف شارع مزدحم من شوارع باريس ..كانت أصوات السيارات
فيه تكاد تصيبني بالصمم ..وكان اهلواء مكدرا ..والروائح التي تنبعث من املحالت املختلفة متأل
األنف بالتقزز..
ربام هناك من حيب هذه األجواء املزدمحة ..ولكني مل أكن من هذا النوع ..فأنا أحب احلياة
اهلادئة الوديعة املساملة الساكنة..
يف ذلك اجلو الكئيب ـ بالنسبة يل عىل األقل ـ التقيت ضالتي التي كنت أبحث عنها
(مارسيل بوازار) ..وقد عجبت إذ رأيته ينشغل يف ذلك الزحام بشجرة من األشجار ،يطأطئ
رأسه إليها ،وحيرك بيديه تربتها ،ويزيل عنها ما علق هبا من آثار االزدحام ،ثم خيرج من حقيبته
قارورة ماء ،يسقيها هبا ،ويمسح عىل أغضاهنا وأوراقها كام يمسح أحدنا عىل رأس اليتيم
واملسكني.
تعجبت من سلوكه الطيب هذا ..واقرتبت منه ،وحييته ،فرد عيل التحية ،ثم عاد إىل
الشجرة يمسح عنها ما علق هبا.
قلت له :ألست (مارسيل بوازار)؟
قال :أجل ..هل تعرفني؟
قلت :أجل ..لقد قرأت كتابك عن (إنسانية اإلسالم) ..وأنا أتعجب كيف كتبت ذلك
الكتاب ،وملاذا كتبته؟
قال :كتبته ألجل هذه الشجرة التي تراها تئن ،وال يسمعها أحد ..وتبكي وال جتد من
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يمسح دموعها ..ومتتلئ األرض التي تستقر عليها بالقاذورات ،ثم ال جتد من ينظفها.
قلت :مل أرك يف كتابك تذكر شجرة من األشجار..
قال :بل مل أذكر غري األشجار..
قلت :إىل ما يرمز قولك هذا.
قال :اإلنسان ال خيتلف عن الشجرة ..فطرة اإلنسان التي مل تتدنس باألفكار الشيطانية ال
ختتلف عن فطرة األشجار ..ولذلك جعلت الشجرة رمزي الذي أصل به إىل حقيقة اإلنسان..
وحقوق اإلنسان.
قلت :فأنت ال ختتلف عن دارون إذن ..لقد اعترب دارون احليوانات ..أو اخللية احليوانية
هي أصل اإلنسان ..وأنت جتعلها اخللية النباتية.
قال :أنت تيسء إيل هبذه املقارنة.
قلت :كيف؟
قال :أنا أبحث عن حقوق اإلنسان ..والتي تنطلق من كرامة اإلنسان ..أما ذلك الرجل ـ
قصد أو مل يقصد ـ فقد كان فكره معاديا لإلنسان ..وحقيقة اإلنسان ..وحقوق اإلنسان.
قلت :فأنت ال تؤمن بتفسري دارون للحياة.
قال :إن كل عاقل ال جيد يف نظرية دارون إال االنحطاط..
أنا ال ُيمني استغالل دارون لبعض املعلومات التي توصل إليها يف رحالته ..والتي
حاول من خالهلا أن يرسم لإلنسان صورة حيوانية ..بل صورة ال يرضاها احليوان لنفسه(..)1
ولكن ُيمني استغالل املعادين لإلنسان نظريته ليحطموا هبا حقيقة اإلنسان ،ثم يفرضوا ـ بعد
ذلك ـ ما تومهوه من حقوق اإلنسان.
قلت :فهل حصل هذا؟ ..هل خرجت نظريته من علم احلياة إىل علم القانون واالجتامع..
( )1انظر الرد العلمي عىل نظرية دارون يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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قال :بل خرجت نظريته إىل كل ميادين احلياة ..ألست ترى نظريته تدرس ىف معظم
مدارس األرض ،ال عىل أهنا فرضية علمية ،كام اعتربها دارون نفسه ..وال عىل أساس أهنا نظرية
علمية مل تثبت ثبوتا قاطعا يرشحها ألن تكون حقيقة علمية ..بل هي تدرس عىل أهنا حقائق هنائية
ىف علم احلياة.
قلت :فام يرضك من تدريسها؟ ..أم أنك تقف مع الكنيسة التي كفرت دارون ابتداء،
ووصفته بأنه زنديق مهرطق مارق من الدين ،ألنه ينفى اخللق املبارش من اهلل لإلنسان عىل
صورته؟
قال :ربام يكون هذا أحد األسباب ..ولكن السبب األخطر له عالقة هبذه الشجرة.
قلت :أراك تعود إىل الشجرة من جديد؟
قال :أجل ..هذه الشجرة متثل اإلنسان ..لقد رأيت أخواهتا يف الغابات الطليقة ،ورأيت
هلا من اجلامل ما ال يمكن وصفه ،وذقت من ثامرها ما ال يستطيع لساين أن ينساه ،وشممت من
روائحها الطيبة ما مألين بالروحانية العذبة..
أما هذه الشجرة املسكينة التي عزلت عن أخواهتا ،وأكرهت عىل أن تعيش يف واقع غري
واقعها ..وأن تعيش حياة غري حياهتا ..فأنت تراها ذابلة ميتة ..نعم هلا أوراق وسيقان جتعلها
تعيش حياة بدائية ..ولكن بال ثامر طيبة ..وال روائح زكية ..وال حياة مطمئنة.
قلت :ما عالقة ذلك ببغضك لنظرية دارون؟
قال :دارون نقل شجرة اإلنسان من الغابة التي غرست فيها إىل غابة اختلط فيها الكل..
فلم تعد لإلنسان رائحة اإلنسان ،وال طعم اإلنسان ،وال مجال اإلنسان.
قلت :مل أفهم مرادك.
قال :لقد كان اإلنسان منذ وجدت الدنيا ينظر إىل نفسه عىل أنه خملوق مميز مكرم مزين
بالعقل واملشاعر ..وبام ال يمكن حرصه من القيم واملثل النبيلة.
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ولكنه بمجيئ دارون ..وبتغلغل أفكاره يف املجتمع ..تغري املوقف متاما.
فنظرية دارون تقرر حيوانية اإلنسان وماديته ..أي أن الظروف املادية املحيطة باإلنسان
هى التى أثرت ىف تطوره وإعطائه صورته ..وهي بذلك تنفى القصد والغاية من خلقه ،وتنفى
التكريم الربانى له بإفراده بني الكائنات األخرى بالعقل والقدرة عىل االختيار والقدرة عىل التمييز
فضال عن املزايا اإلنسانية األخرى.
إن نظرية كهذه يمكن أن تعطى إحياءات خطرية ىف كل اجتاه (..)1
فحني يكون اإلنسان حيوانا أو امتدادا لسلسلة التطور احليوانى ،فأين مكان العقيدة ىف
تركيبه ،وأين مكان األخالق ،وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية واألخالقية واالجتامعية!؟
وحني يكون حيوانا ،أو امتدادا لسلسلة التطور احليوانى ،فام مقياس اخلطأ والصواب ىف
أعامله؟ ..وكيف يقال عن عمل من أعامله إنه حسن أو قبيح ،جائز أو غري جائز ..أو بعبارة
أخرى :كيف يمكن إعطاء قيمة أخالية ألعامله؟
وحني يكون حيوانا ،أو امتدادا لسلسلة التطور احليوانى ،فام معنى الضوابط املفروضة
عىل سلوكه؟ ..وما معنى وجود الضوابط عىل اإلطالق()2؟
التفت إيل ،وقال :أتدري ما رس انتشار هذه النظرية ،وما نتج عنها من خلل؟
قلت :ما رسه؟
قال :الكنيسة..
قلت :ما عالقة الكنيسة هبذا؟ ..لقد كانت الكنيسة من أهم املعارضني لدارون.
قال :ولكن اخللل الفكرى الذي حدث ىف حياة أوروبا ىف ظل سيطرة الكنيسة الفكرية هو

( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ،حممد قطب.
( )2قالت الداروينية احلديثة – فيام بعد – إن الضوابط موجودة ىف الكيان " البيولوجى " لإلنسان ،ىف تركيب خمه وجهازه
العصبى ،وإنه متفرد هبذا عن احليوان.
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الذى رشح للهزة التى أصابت هذا الفكر يوم أطلقت عليه فكرة التطور ،فقد كان كل شئ ىف
حس أوروبا املسيحية الكنسية ثابتا منذ األزل ،وسيظل ثابتا إىل األبد ..ليست فكرة األلوهية فقط
هى التى ينطبق عليها تصور الثبات ،وال القيم الدينية واألخالقية وحدها ،ولكن اجلبال والشجر
واحليوان والطري ،واألوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية ..وكل شئ ىف احلياة.
البابا هو البابا ذو القداسة ،يذهب واحد وجيئ آخر ،والبابوية ذاهتا وقداستها أمر ثابت ال
يتغري..
امللوك واألباطرة هم امللوك واألباطرة ..يذهب منهم من يذهب وجيئ من جيئ ..ولكن
امللكية ذاهتا أمر ثابت ال يتغري..
اإلقطاع هو اإلقطاع ..يذهب أمري وجيئ أمري ..بنفس الصورة ،ونفس املعاملة ،نفس
السيادة من جهة ،والعبودية من اجلهة األخرى ..وكلها أمور ثابتة ال تتغري.
من ثم غلب عىل الفكر األوروبى املسيحى الكنسى تصور الثبات ىف كل شئ.
فلام وقعت الثورة الفرنسية وأزالت اإلقطاع وامللكية ،وزلزلت نفوذ الكنيسة كان ذلك
حدثا حادا ىف تاريخ أوروبا أثر تأثريا عميقا ىف كل اجتاه ،ولكنه كان قمنا ـ بعد فرتة من الزمن ـ أن
يفقد حدته ،ويستقر عىل صورة فيها لون من الثبات.
ولكن دارون جاء ،فأطلق قذيفته عىل أمر مل هتزه حتى الثورة الفرنسية ذاهتا ،التى زلزلت
كثريا من األوضاع ىف أوروبا ،فقال :إن اخللق ذاته غري ثابت ،وإن اإلنسان مل يكن إنسانا حني
وجد أول مرة بل كان شبيها باحليوان.
ويف ذلك الوقت سارع املفسدون يف األرض إىل تويل هذه النظرية ،بل وإخراجها من
إطارها الضيق الذي وردت فيه ،إىل إطار أوسع وأضخم..
لقد سارع هؤالء املفسدون يرمون فكرة (الثبات) ذاهتا وقالوا ـ مستغلني فكرة التطور ـ إنه
ال شئ ثابت عىل اإلطالق ،وإن طلب الثبات ىف أى شئ ..يف الدين أو األخالق أو التقاليد ..هو
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ىف حد ذاته فكرة خاطئة ..فكرة غري علمية ..فكرة خمالفة لطبيعة األشياء.
ثم ظلوا يرددون هذه األقاويل ،وينرشوهنا ويؤكدون عليها ،حتى صارت هى الصبغة
املسيطرة عىل الفكر البرشي ،ال يقبلون فيها جدال وال مناقشة ..ومن ناقش فهو الرجعى املتزمت
اجلامد املتأخر الذى يريد أن يرجع عقارب الساعة إىل الوراء ..وعقارب الساعة ال ترجع أبدا إىل
الوراء ..وستسحقه عجلة التطور التى ال تبقى وال تذر(.)1
التفت إيل ،وقال :هل ترى هذه احلياة التي نعيشها يف وسط هذا الزمحة؟
قلت :نعم ..وأصدقك القول بأن نفيس تضيق يف هذه املحال.
قال :نفسك تضيق ،ألنه ال زال فيك بعض الفطرة ..أما أكثر من تراهم ،فقد انتكست
فطرهتم ..فلذلك ال حيبون إال مثل هذه األجواء املدنسة.
قلت :ولكن التطور اقتىض هذا؟
قال :أرأيت ..أنت نفسك تقع يف وهم التطور ..إن التطور هو القنبلة التي ستلقينا يف أودية
اهلالك.
قلت :ألذلك أيضا عالقة هبذه الشجرة؟
قال :أجل ..هذه الشجرة التي قلعها دارون من غابة اإلنسانية ليغرسها كام شاء له هواه يف
غابة احليوانية صارت عرضة لكل تبديل وتغيري..
جاء ماركس ..فقلع من هذه الشجرة جذور الروحانية واإليامن والتوجه للمأل األعىل..
وجاء فرويد ..وقلع عن هذه الشجرة ثياهبا ،ليحيلها عارية ،ال يسرتها حياء ،وال حتفظها
قيم..
وجاء دركايم ،فأنشأ نظرية اجتامعية لتفسري الظواهر االجتامعية بناها عىل حيوانية
اإلنسان ،وغلبة نزعة القطيع احليوانية عليه من جهة ،وعىل انعدام الثبات ىف القيم االجتامعية من
( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ،حممد قطب.
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جهة أخرى ..فقلع عن هذ الشجرة مجيع أصوهلا التي تربطها باإلنسان.
وهكذا ظل املفكرون الذين يستوحون أفكارهم من الشياطني ،وظلت معهم احلكومات
اجلربية ،تضع تعديالهتا عىل شجرة اإلنسان إىل أن حولتها إىل مسخ ال عالقة له باإلنسان.
قلت :فأنت يائس إذن من حياة شجرة اإلنسان.
قال :ال ..لست يائسا ..ولو كنت يائسا ،ملا رأيتني أسقي هذه الشجرة ،وأمسح آهاهتا.
قلت :وما الذي دفعك إىل عدم اليأس ..أتراك ظفرت بمن يعيد شجرة اإلنسان إىل غابة
اإلنسان.
قال :أجل ..لقد وجدته ..لقد نجح يف احلفاظ عىل شجرة اإلنسان طوال قرون عديدة،
وترك لنا من التعاليم السامية ما يعيد اإلنسان إىل فطرته وطبيعته التي جبل عليها.
قلت :من تقصد؟
قال :حممد..
قلت :نبي اإلسالم!؟
قال :بل نبي اإلنسان ..حممد هو النبي الوحيد الذي ال تزال تعاليمه هي العالج الوحيد
لإلنسانية ..وهي األمل الوحيد لعودة الفطرة اإلنسانية.
قلت :ما رس ذلك؟
قال :إن حممدا يتلقى معارفه عن اإلنسان ،ال من عقله ،وال من جتاربه ،وال من بحوثه ،بل
يتلقاها من مصدر لعله هو املصدر الذي خلق اإلنسان ..ومن خلق اإلنسان عرف حقيقته،
وعرف حقوقه.
قلت :نحن اآلن يف عرص العلوم ..أترى خمابرنا التي وسعت كل يشء ضاقت بمعرفة
اإلنسان.
قال :أجل ..ألن اإلنسان ليس مادة جامدة ..وليس شيئا واحدا ..إنه يف كل حلظة كيان
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جديد ،بل هو يف كل حلظة كيانات كثرية..
واألمر ليس قارصا عىل الفرد ..بل عىل املجموع ..فلكل إنسان إنسانيته اخلاصة التي متيزه
عن غريه.
فهل يمكن ملخابرنا مهام دقت مقاييسها أن تضع كل البرش ويف كل حلظة من حلظات
حياهتم يف حمك خمابرها؟
قلت :ذلك غري ممكن.
قال :فلذلك كانت معرفة حقيقة اإلنسان انطالقا من املخابر غري ممكنة..

حقيقة اإلنسان
قلت :فهل عرف حممد حقيقة اإلنسان؟
قال :أجل ..لقد تضمن الكالم املقدس الذي تنزل عليه ..وتضمنت الكلامت العظيمة
التي نطق هبا حقيقة اإلنسان ..وهي احلقيقة التي بنيت عىل أساسها حقوق اإلنسان يف اإلسالم..
قلت :أراك تدمج كالمك عن احلقيقة باحلقوق.
قال :ألن اخلطأ الذي وقع فيه قومنا هو فصلهم بني احلقيقة واحلقوق ..أو هو انطالقهم
يف سن احلقوق من معلومات خاطئة.
نظر إىل الشجرة ،وقال :هذه الشجرة ..إذا مل نعرف حقيقتها ونوعها وجنسها وأصناف
حاجاهتا ،فإننا ال يمكن أن نتعامل معها معاملة صحيحة ..بل قد نسقيها سام ،ونحن نتصوره
دواء.
قلت :فحدثني عن تصور اإلسالم حلقيقة اإلنسان التي بنى عليها تصوره حلقوقه.
قال :لقد طفت املذاهب ..وسألت أرباب األفكار ..وجلت عىل احلضارات واألديان
أسأهلا عن اإلنسان ،فلم أجده إال عند حممد.
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قلت :فامذا قال لك حممد؟
قال :لقد أخربين القرآن املقدس الذي تنزل عىل حممد عن حقيقة اإلنسان يف مواضع كثرية
كَة ِإ نين ج ِ
الئ ِ
جتتمع مجيعها يف قصة خلق اإلنسان ..ففي القرآن ﴿:و ِإذ َق َال رب َك لِلم ِ
اعل ِيف
َ
َ ُّ
َ
َ
ا َ
ألر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأ َجت َع ُل ِف َيها َمن ُيف ِسدُ ِف َيها َو َيس ِف ُك الدن َما َء َونَح ُن ُن َس نب ُح ِب َحم ِد َك َو ُن َقدن ُس َل َك
الئ ِ
ألسامء كُ َلها ُثم عَر َضهم عَ َىل َامل ِ
كَة َف َق َال َأن ِب ُئ ِ
َق َال ِإ نين َأع َل ُم َما ال تَع َل ُم َ
وين
ون (َ )30وعَ َل َم آ َد َم ا َ َ َ َ َ َ ُ

ِب َأسام ِء َهؤُ الء ِإن كُ ن ُتم ص ِ
ِ
اد ِقنيَ (َ )31قا ُلوا ُسب َحان ََك ال ِعل َم َلنَا ِإ َ
يم
َ
ال َما عَ َلم َتنَا ِإن ََك َأن َت ال َعل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ب
يم (َ )32ق َال َيا آ َد ُم َأن ِبئ ُهم ِب َأس َامئ ِهم َف َل َام َأن َب َأ ُهم ِب َأس َامئ ِهم َق َال َأ َمل َأ ُقل َلكُ م ِإ نين َأع َل ُم غَي َ
احلك ُ
َ
الئ ِ
ون ( )33و ِإذ ُقلنَا لِلم ِ
السمو ِ
ات َوا َ
ألر ِ
ون َو َما كُ ن ُتم تَك ُت ُم َ
ض َو َأع َل ُم َما ُتبدُ َ
كَة اس ُجدُ وا آل َد َم
َ
َ ََ
َ
ِ
ال ِإب ِليس َأبى واستَكرب و َ ِ
اجلن ََة
كَان من الكَاف ِر َ
ََ َ
َف َس َجدُ وا ِإ َ َ َ َ
ين (َ )34و ُقلنَا َيا آ َد ُم اسكُ ن َأن َت َوزَ و ُج َك َ
الش َج َر َة َوال تَق َر َبا َه ِذ ِه َ
َوكُ ال ِمن َها َرغَ د ًا َحي ُث ِشئ ُت َام َوال تَق َر َبا َه ِذ ِه َ
الش َج َر َة َفتَكُ ونَا ِمن ال َظاملِنيَ
ان عَ ن َها َف َأخ َر َج ُه َام ِممَا كَانَا ِف ِيه َو ُقلنَا اه ِب ُطوا َبع ُضكُ م لِ َبع ٍ
الشي َط ُ
(َ )35ف َأزَ َهلُ َام َ
ض عَ دُ ٌّو َو َلكُ م ِيف
ت َفتَاب عَ َلي ِه ِإ َنه ُهو التَواب ِ
كَلام ٍ
ِ
ِ ِ
ض ُمست ََق ٌّر َو َمتَاع ِإ َىل ِح ٍ
ا َ
ألر ِ
يم
َ
الرح ُ
ُ َ َ ُ َ
ني (َ )36ف َت َل َقى آ َد ُم من َر نبه َ

ِ
ِ
ِ
ِ
اي َفال َخوف عَ َلي ِهم َوال ُهم
(ُ )37قلنَا اه ِب ُطوا من َها َمجيع ًا َف ِإ َما َيأت َينَكُ م منني ُهدً ى َف َمن ت َِب َع ُهدَ َ
ِ
ِ
ِ
اب الن َِار ُهم ِف َيها َخالِدُ َ
ين كَ َف ُروا َو َ
َحيزَ ُن َ
ون
كَذ ُبوا ِبآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأص َح ُ
ون (َ )38وا َلذ َ
((﴾)39البقرة)
إن هذه اآليات جتمع مجيع احلقائق التي تفصل النظرة اإلسالمية اإلنسان عن مجيع
النظرات املدنسة بلوثات األهواء:
العبودية:
لقد بدأت اآلية األوىل بذكر اهلل رب اإلنسان ..وذكر اخلالقية ..وأن اإلنسان خملوق هلل..
وهذه نقطة خالف جوهرية بني اإلسالم ومجيع املذاهب املادية التي تسيطر عىل عقول بناة
احلضارة الغربية وكل احلضارات اجلاهلية..
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ذلك أن اإلنسان يدرس يف مجيع العلوم اإلنسانية بمعزل عن خالقه ،كأنام هو قد خلق
نفسه ،أو كأنام وجد بغري موجد ..وقد ترتب عىل هذا أال تكون لإلنسان مرجعية خارج حدود
ذاته ،إنام يكون هو مرجع نفسه ،فام يراه هو يكون هو األصل وهو الصواب ..إنه بعبارة أفصح
هو اإلله.
لقد نشأ هذا االنحراف اخلطري يف مدارسنا ومعارفنا وعلومنا من التصورات اخلاطئة التي
كانت حتملها الكنيسة ،وتفرضها عىل الناس..
لقد كان رد فعلنا جتاه طغيان الكنيسة منذ عرص النهضة هو التمرد عىل سلطان الكنيسة،
نفسه مرجعا بدال من اهلل ،وكانت هذه بداية العلوم
والتمر عىل اهلل ذاته ،وإقامة اإلنسان َ
اإلنسانية ..أي العلوم التي يؤخذ العلم فيها من اإلنسان ،ال من خالق اإلنسان.
لست الوحيد الذي يقرر هذا ..ولست الوحيد الذي اكتشف هذا ..لعلك قرأت كتاب
(مبادئ الفلسفة) لـ (رايو برث) ،لقد قال يتحدث عن عرص النهضة( :وامتاز هذا العرص بشعور
اإلنسان بشخصيته املطلقة ،وبمعارضته للسلطة وذوُيا ،وذهابه شوطا بعيدا يف اعتبار العامل كله
وطنا له ..وقد أعلت النهضة شأن الطبيعة اإلنسانية واحلياة الدنيوية ،خمالفة يف ذلك طريقة التفكري
يف القرون الوسطى ،ولذلك يسمى العلامء الذين خصصوا أنفسهم لدراسة آداب اليونان
والرومان والعلوم عند القدماء اإلنسانيني ..وكان من خري ما أحدثه هؤالء اإلنسانيون نمو
الفردية ،أعني الرأي القائل بأن اإلنسان ينبغي أن يفكر بنفسه لنفسه ،وهو رأي كان قد أمهل يف
عرص عبودية العقل)()1

سأرضب لك نموذجا يوضح لك هذا ..يقول (جوليان هكسيل) يف كتابه (اإلنسان يف
العامل احلديث)( :إن اإلنسان قد خضع هلل يف املايض بسبب عجزه وجهله ،واآلن ـ وقد تعلم
وسيطر عىل البيئة ـ فقد آن له أن يأخذ عىل عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل يف عرص العجز واجلهل
( )1رايو برث ،مبادئ الفلسفة ،ترمجة حممد أمني ،طبع دار الكتاب العريب ببريوت ،ص .120 – 119
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عىل عاتق اهلل ،ومن ثم يصبح هو اهلل)
ويقول يف نفس الكتاب( :إن أسطورة بروميثيوس( )1ما تزال كامنة يف كيان األوريب
احلديث توجهه عىل غري وعي منه ،فاألوريب املعارص هو بروميثيوس احلديث الذي يريد أن
يضع نفسه يف مكان اإلله ،وكلام تعلم ،وزادت سيطرته عىل البيئة ،ارتفع يف حس نفسه درجة،
وهبط اإلله مقابل ذلك يف حسه بنفس القدر ،حتى إذا استطاع يوما أن خيلق احلياة انتهى اإلله من
حسه متاما ،وأصبح هو اهلل)
التفت إيل ،وقال :أرأيت مبلغ اخلطر الذي وصلت إليه العلوم اإلنسانية يف عزهلا اهلل عن
خلق اإلنسان..
قلت :هذا رجل جمنون ال ينبغي أن نقيس عليه ،وال أن نأخذ بقوله.
قال :كلهم جمانني ..كل من أخرج هذه الشجرة من غابتها ليضعها يف هذا املستنقع
جمنون..
مل يكن هكسيل وحده هو الذي قال ذلك ..الكل قال ذلك ..رصح أو كتم ،يقول برنتون:
(فاملذهب العقيل يتجه إىل إزالة اهلل وما فوق الطبيعة من الكون ،ومن الوجهة التارخيية فإن نمو
املعرفة العلمية ،وازدياد االستخدام البارع لألساليب العلمية يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقيل
(( )1بروميثيوس) كائن أسطورى كان اإلله (زيوس) يستخدمة ىف خلق الناس من املاء والطني ،وقد أحس بالعطف نحو
البرش ،فرسق هلم النار املقدسة من السامء وأعطاها هلم .فعاقبه (زيوس) عىل ذلك بأن قيده بالسالسل ىف جبال القوقاز حيث
وكل به نرس يرعى كبده طول النهار وتتجدد الكبد ىف أثناء الليل ،ليتجدد عذابه ىف النهار.
ولكى ينتقم (زيوس) من وجود النار املقدسة بني أيدى البرش أرسل إليهم (باندورا) – أول كائن أنثى عىل وجه األرض –
ومعها صندوق يش تمل عىل كافة أنواع الرشور ليدمر اجلنس البرشى ..فلام تزوجها (إيبيميثيوس) – أخو (بروميثيوس) –
وتقبل منها هدية (اإلله!) فتح الصندوق فانتثرت الرشور ومألت وجه األرض.
وهذه األسطورة ـ يف الفكر الغريب ـ ترمز إىل طبيعة العالقة بني البرش واهلل ،فالنار املقدسة ،نار (املعرفة) قد استوىل عليها
البرش رسقة واغتصاب ًا من اآلهلة ،ليعرفوا أرسار الكون واحلياة ،ويصبحوا آهلة! واآلهلة تنتقم منهم ىف وحشية وعنف ،لتنفرد
وحدها بالقوة ،وتتفرد دوهنم بالسلطان( ..انظر :منهج الفن اإلسالمى ،حممد قطب)
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نحو الكون)()1

ويقول( :إن السببية هتدم كل ما بنته اخلرافات واإلهلامات واملعتقدات اخلاطئة يف هذا
العامل (يقصد املعتقدات الدينية) ..فاإلله يف عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة ،ولكن صانع هذه
الساعة الكونية ـ ونعني هبا الكون ـ مل يلبث أن شد عىل رباطها إىل األبد ،فبإمكانه أن جيعلها تعمل
حتى األبد ،أما الرجال عىل هذه األرض فقد صممهم اإلله كأجزاء من آلته الضخمة ليجروا
عليها ،وإنه ليبدو أنه ليس ثمة ذاعٍ أو فائدة من الصالة إىل اإلله صانع هذه الساعة الكونية ،الذي
ال يستطيع ـ إذا ما أراد ـ التدخل يف شئون عمله)()2

أرأيت هذا املجنون الثاين ..إنه يقر بإله ..ولكنه يعزله ..وما جدوى إله معزول.
أتدري ما الذي أفىض إليه هذا القول؟
قلت :أنبئني.
قال :إن كل اختالل حصل يف هذه احلضارة مل حيصل إال بسبب هذا املوقف من اإلله..
إن عزهلا اإلنسان عن اهلل هو الذي جعلها تسقط يف أحضان الشيطان ..وهي سائرة خلف خطاه
لن ينقذها إال هدي حممد.
قلت :مل؟
قال :ألنه يستمد من املنبع الذي نبع منه اإلنسان.
قلت :إن كان ذلك بسبب إخباره بأن اإلنسان خملوق خلقه اهلل ..فهو مما تتفق عليه مجيع
األديان ..بل إن قوم حممد من املرشكني كانوا يقولون ذلك ،فقد ذكرهم القرآن ،فقالَ ﴿:و َل ِئن
هلل َف َأنَى ُيؤ َفكُ َ
ون ((﴾)87الزخرف)
َس َألت َُهم َمن َخ َل َق ُهم َل َي ُقو ُل َن ا َُ
قال :ليس ذلك فقط ما أقصده ..إن هؤالء املرشكني ،ومثلهم كل األديان التي حتمل
( )1جرين برنتون ،منشأ الفكر احلديث ،ترمجة عبد الرمحن مراد ص .27
( )2جرين برنتون ،منشأ الفكر احلديث ،ترمجة عبد الرمحن مراد ص .151
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تصورات خاطئة عن رب اإلنسان ال تساهم إال يف زيادة خطأ معرفة اإلنسان بنفسه ،وبالتايل
اخلطأ يف كل ما يرتبط به.
التفت إيل ،وقال :فلنفرض أنه أتيحت لك طاقة كهربائية تستطيع أن تستخدمها يف
جماالت شتى ،فهل يكون سلوكا علميا سليام أن تقول :ال ُيمني مصدر هذه الطاقة ،ولن أشغل
نفيس بمحاولة التعرف عىل هذا املصدر ،إنام الذي يعنيني هو هذه الطاقة ذاهتا ،وطريقة
استخدامها ،واملجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها!؟
قلت :ربام أقول هذا ..وربام يقول هذا أكثر الناس.
قال :إن هذا قد يستقيم لو أن هذه الطاقة كانت جتري عىل منوال واحد ،وبحسب ما
تشتهي ..لكنها إذا فاجأتك كل مرة بأمور ال تستطيع تفسريها ،ومن ثم ال تستطيع أن تستخدمها
عىل الوجه األمثل ،فمرة جتدها متدفقة ومرة تراها منحرسة بغري سبب ظاهر لك ..مرة تنري ،ومرة
حترق ..مرة تزيد من حيويتك ،ومرة تعرضك للهالك..
أال ترى أن التعرف عىل املصدر ،وطبيعته ،وطريقة ترصيفه هلذه الطاقة ،سيعينك عىل فهم
تلك الظواهر التي ال تفسري هلا عندك ،ويعينك ذلك عىل استخدام تلك الطاقة يف أحسن
أوضاعها!؟
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..بل إين يف تلك احلالة ال أستغني عن معرفة مصدرها.
قال :أرأيت لو بحثت ..ولكنك سقطت عىل معلم جاهل ،فدلك عىل معلومات خاطئة
تتعلق بمصدر الطاقة؟
قلت :حينها ال خيتلف األمر ..بل قد أقع يف دواهي ال تقل عن الدواهي التي كنت أمر هبا
قبل أن أتعرف عليه.
قال :فقد عرفت إذن أمهية املصدر الصحيح يف السلوك الصحيح.
قلت :فهل جاء حممد باملعلومات الصحيحة عن مصدر اإلنسان؟
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قال :أجل ..فاهلل ـ يف التصور اإلسالمي ـ ال ينحرص يف أنه هو مصدر الوجود البرشي
وخالقه ،وإنام هو إىل جانب ذلك املنعم املتفضل ..الرزاق ذو القوة املتني ..املدبر ألمر الوجود
اهر والب ِ
ِ
ِ
كله ..الفعال ملا يريد ..يقول القرآن يف صفة اهللُ ﴿:ه َو َ
اط ُن َو ُه َو ِبكُ نل
األ َو ُل َواآلخ ُر َوال َظ ُ َ َ
َيش ٍء ِ
عَليم ﴾ (احلديد )3:وهو الذي ﴿ ُي ِمي ُتكُ م ُث َم ُحي ِييكُ م ُث َم ِإ َلي ِه ُتر َج ُع َ
ون﴾ (البقرة ..)28:و﴿
الشهاد ِة ُهو الرمحَن ِ
ال ُه َو عَ ِامل الغَي ِ
هلل ا َل ِذي ال ِإ َل َه ِإ َ
هلل ا َل ِذي ال ِإ َل َه ِإ َ
ال
يم (ُ )22ه َو ا َُ
ُه َو ا َُ
الرح ُ
ب َو َ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
عَام ُي ِ
رشكُ َ
َكَرب ُسب َح َ
ون (ُ )23ه َو
ان ا َِ
ُه َو َامل ِل ُك ال ُقدُّ ُ
هلل َ
اجل َب ُار ُاملت ن ُ
الم ُاملؤم ُن ُامل َهيم ُن ال َع ِزيزُ َ
الس ُ
وس َ

ألسامء احلسنَى يسبح َله ما ِيف السمو ِ
هلل ِ
ات َوا َ
ألر ِ
ض َو ُه َو ال َع ِزيزُ
َ ََ
ا َُ َ
َُنُ ُ َ
اخلال ُق ال َب ِار ُئ ُامل َص نو ُر َل ُه ا َ َ ُ ُ
ِ
الص َمدُ (َ )2مل َي ِلد َو َمل ُيو َلد (َ )3و َمل َيكُ ن َل ُه
هلل َأ َحد ( )1ا َُ
يم ((﴾)24احلرش) ..و﴿ ُه َو ا َُ
هلل َ
احلك ُ
َ
كُ ُفو ًا َأ َحد ((﴾)4اإلخالص)
وهلل يف التصور اإلسالمي سنن يف التعامل مع خلقه ..هي بمثابة القوانني التي تنظم
حياهتم كام تنظم حياة مجيع الوجود.
فالبذخ املادي ..والرتف املعييش الذي نتصوره حضارة ،ونقيس األمم عىل أساسه ال
يعني شيئا بالنسبة للسنن اإلهلية ..ذلك أنه قد يكون نوعا من التخمة القاتلة ،أو من السمن
الكاذب:
ِ
اب كُ نل َيش ٍء َحتَى ِإ َذا َف ِر ُحوا ِب َام ُأو ُتوا
كنروا ِبه َفتَحنَا عَ َلي ِهم َأب َو َ
ففي القرآنَ ﴿:ف َل َام ن َُسوا َما ُذ ُ

َاهم َبغت ًَة َف ِإ َذا ُهم ُمب ِل ُس َ
ون ((﴾)44األنعام)
َأ َخذن ُ

وتوزيع األرزاق بني الناس ومثلها املواهب فضل من فضل اهلل يدعو إىل التواضع
والعبودية ..ال الكرب والبطر ،ففي القرآن ﴿:نَح ُن َق َسمنَا َبين َُهم َم ِع َ
احل َي ِاة الدُّ ن َيا َو َر َفعنَا
يشت َُهم ِيف َ
ات لِيت ِ
ٍ
َبع َض ُهم َفو َق َبع ٍ
َخ َذ َبع ُض ُهم َبعض ًا ُسخ ِر ري ًا ﴾(الزخرف)32:
ض َد َر َج َ
وهذا التفضيل املؤقت ..أو املرتبط ببعض اجلوانب ال يعني التفضيل املطلق ..فالقرآن
ينكر تلك التصورات التي جتعل اإلنسان يقيس غريه بمقدار ما عنده من ثروةَ ﴿:ف َأ َما ِ
نس ُ
ان ِإ َذا
اإل َ
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ول َر نيب َأك َر َم ِن (َ )15و َأ َما ِإ َذا َما ابتَال ُه َف َقدَ َر عَ َلي ِه ِرز َق ُه َف َي ُق ُ
َما ابتَال ُه َر ُّب ُه َف َأك َر َم ُه َو َن َع َم ُه َف َي ُق ُ
ول َر نيب
ال بل ال ُتك ِرم َ ِ
يم ((﴾)17الفجر)
َأ َهان َِن ( )16كَ َ َ
ون ال َيت َ
ُ
وهلذا ..فإن النظرة اإلسالمية لإلنسان يف غاية السمو والرفعة ..ألهنا تستمد قوانينها
وسننها من املنبع الذي جاء منه اإلنسان ..ال من العقول التي أوحت هلا الشياطني بزخرف القول
لتشغل اإلنسان عن اإلنسان.
فتلك العقول التي تدرس اإلنسان بمعزل عن خالقه ،وعن السنن الربانية التي حتكم
حياته ،تتيه يف املعيار الذي تقيس به ترصفاته ،وتتيه يف املعيار الذي تقيس به إنجازاته..
وتتيه بحسب ذلك فيمن تعتربه مرتفعا راقيا ،ومن الذي نعتربه منتكسا هابطا ..أم الكل
سواء.
وتتيه يف الترصفات ..أُيا تعتربه خريا ..وأُيا تعتربه رشا ..أم ال خري وال رش..
وتتيه يف اإلنجازات ..أُيا تعتربه صاحلا ..وأُيا نعتربه فاسدا ..أم يستوي األمران يف
امليزان.
من هنا تتخبط النظريات ،وتتخبط التفاسري التي حتاول أن تفرس السلوك البرشي واحلياة
البرشية ،ما بني مبدأ اللذة واألمل ،ومبدأ النفعية ،ومبدأ نسبية القيم؛ وما بني التفسري املادي
للتاريخ ،والتفسري اللربايل ؛ وما بني الغاية التي تربر الوسيلة ،والالغائية ،والعدمية ،والفوضوية،
والوجودية ..وكلها مذاهب ،وكلها تفاسري ..وكلها ال تزيد اإلنسان إال بعدا عن اإلنسان.
االزدواج:
قلت :وعيت هذا ..وأدركت أمهيته ..فأنبئني عام فهمته من ذلك النص القرآين من موقف
اإلسالم من اإلنسان.
قال :يف ذلك النص يبني القرآن أركان اإلنسان ..فهو قبضة من طني األرض ،ونفخة من
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روح اهلل ..ومها مرتابطان متامسكان متفاعالن ،يتكون منهام معا كيان موحد(.)1
هذا الكيان ليس قبضة طني خالصة ،كام كان قبل النفخة العلوية فيه ..وليس روحا
خالصة طليقة من قبضة الطني ..إنام هو األمران معا ىف وحدة مرتابطة ختتلف ىف خصائصها
اختالفا جذريا عن قبضة الطني اخلالصة ،ونفخة الروح اخلالصة ،وإن كانت حتمل بني احلني
واحلني بعض أوجه الشبه من هذه وتلك ،حني جتنح جنوحا شديدا نحو عامل اجلسد أو عامل
الروح ،ولكنها حتى ىف تلك احلاالت ال تكون مماثلة أبدا ألي من العنرصين منفصلني.
فاإلنسان ىف حلظة الشهوة اجلاحمة غري املنضبطة يكون أقرب إىل قبضة الطني ،ألنه يتعامل
بجسده أكثر من أى جانب من جوانبه ،ومع ذلك ال يكون أبدا جسدا خالصا كاحليوان ،ألن فيه
ـ عىل األقل ـ قدرا من الوعي واإلرادة واالختيار حتى ىف هذا العمل الالصق بالطني ،بينام احليوان
ال يعمل بوعى وال إرادة حرة وال اختيار.
وىف حلظة التوجه الروحي الراقي يكون أقرب إىل نفخة الروح ،ألنه ينطلق بروحه من
إطار احلس املحدود ،ومع ذلك ال يكون أبدا روحا خالصة كاملالئكة ،ألن له جسدا ال يستطيع
أن يتخلص من وجوده ،وعقال ال يكف متاما عن التفكري.
هذا هو اإلنسان كام يفرسه اإلسالم بعنرصيه املكونني له :قبضة الطني ،ونفخة الروح.
واخلطأ الذي وقعت فيه كل احلضارات واملذاهب واألديان هو حماولتها تفسري اإلنسان
بعنرص واحد من عنرصيه دون اآلخر ..وهذا هو اخلطأ األكرب الذي تسللت منه سائر األخطاء..
فاحلضارة املادية التي تأسست عىل املذاهب املادية تربز جانب اجلسد ،وجانب احلس،
وجانب املادة ،فإذا أخذت شيئا من النفخة العلوية أخذت جانب العقل وأبت جانب الروح،
وسخرت العقل ـ من ثم ـ ىف شهوات اجلسد ومطالب احلس وعامل املادة ،ففقد علويته ورفعته،
وأسف مع قبضة الطني ،وأنشأ عامرة مادية لألرض خالية من إرشاقة الروح.
( )1اإلسالم ومشكالت احلضارة ،سيد قطب ،بترصف.
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واملذاهب الروحية تربز جانب الروح ،وهتمل اجلسد وتكبته وتقهره وحتتقره وتقوم
بتعذيبه من أجل رفعة الروح ،كام تفعل اهلندوكية والرهبانية ،كام أهنا هتمل عامل احلس وعامل املادة،
فال يقوم اإلنسان بعامرة األرض ،وال يقاتل الرش والطغيان ،وال جياهد إلقامة احلق والعدل،
اكتفاء بلذة الفناء ىف عامل الروح ،التى يتم من خالهلا الوجود(.)1
اآلدمية:
قلت :وعيت هذا ..وعرفت أمهيته ..فام فهمت من القرآن من متيز التصور اإلسالمي
لإلنسان.
قال :اآلدمية ..لقد ورد يف اآليات التي تلوهتا عليك أن أول البرش هو آدم ..وآدم مل يكن
من عائلة الشمبانزي ..بل هو خملوق باألصالة ..لقد أراد اهلل القادر عىل كل يشء أن خيلق
اإلنسان ،فخلق اإلنسان ،وكان أول إنسان هو آدم.
وهلذا نرى القرآن يذكر البرش بأبيهم الذي ينتسبون إليه ،ففيهَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َنتَكُ م
ِ
ٍِ
ِ
ب ُامل ِ
ارش ُبوا َوال ُت ِ
رس ِفنيَ ((﴾)31األعراف) ..وفيهَ ﴿:يا
رس ُفوا ِإ َن ُه ال ُحي ُّ
عندَ كُ نل َمسجد َوكُ ُلوا َو َ
ِ
ان كَام َأخرج َأبويكُ م ِمن ِ
اس ُه َام لِ ُ ِري َ ُُي َام َسو ِ ِ
َبنِي آ َد َم ال َيف ِت َننَكُ م َ
آهت َام ِإ َن ُه َي َراكُ م
الشي َط ُ َ َ َ َ َ
اجلنَة َي ِنز ُع عَ ن ُه َام ل َب َ
َ
الشي ِ
ِ
اطنيَ َأولِ َيا َء لِ َل ِذي َن ال ُيؤ ِم ُن َ
ون ((﴾)27األعراف)
ُه َو َو َق ِبي ُل ُه من َحي ُث ال ت ََرو َهنُم ِإنَا َج َعلنَا َ َ
قلت :أراك تشتد ككثري من املسلمني يف إنكار هذا ..مع أين ال أرى فيه من املبالغة ما ترى..
اللهم إال ما أدى إليه استغالل هذه النظرية ،وحتميلها ما ال حتتمل.
قال :ال ..هذا من أصول األخطاء ،وليس من فروعها ..فالداروينية التي تقول بأن
اإلنسان مل خيلق إنسانا من أول حلظة ،إنام هو تطور عن كائن آخر هو القرد الشبيه باإلنسان،
واملتطور بدوره عن أحد القردة العليا األربع :الشمبانزي والغوريلال واألورانج أوتانج
واجليبون ،وأنه مر يف تطوره بمراحل عدة ،كان يقرتب فيها يف كل مرة من وضعه احلايل ..فكان
( )1انظر :اإلسالم ومشكالت احلضارة ،سيد قطب.
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يف مبدأ أمره يميش عىل أربع ،وينتصب قائام أحيانا كام تفعل القردة العليا ،ثم زاد انتصاب قامته
حني أخذ يأكل من ثامر األشجار ،فأصبح رأسه من ثم يرتكز عىل اجلذع أكثر مما يكون معلقا يف
الفضاء ،فأتيح ملخه أن يكرب ،فتكلم وتعلم ،ورويدا رويدا عىل مدى من الزمن ال يكاد حيىص
أصبح هو اإلنسان..
هذه النظرية ال هتتم باإلنسان ..كام ذكره القرآن ..باعتباره أصال قائام بذاته ،وإنام هتتم
باخليوط التي يشرتك فيها اإلنسان مع احليوان ..لتقول لإلنسان :أنت بسبب هذه اخليوط حيوان
ال إنسان.
ففي هذه النظرية جرى الرتكيز عىل اخلصائص اجلديدة التي يكتسبها الكائن املتطور ،ال
عىل السامت التي يشرتك فيها مع الكائنات السابقة عليه ،التي مل ترس عىل خط التطور مثله.
فهناك مثال ـ بحسب النظرية ـ كائن ليس له جهاز سمعي ،تاله يف التطور كائن يشبهه يف
كثري من اخلصائص ،ولكنه اكتسب جهازا سمعيا مل يكن موجودا يف الكائنات املشاهبة له،
السابقة عليه ،والتي تطور عنها ..فعند احلديث عن هذا الكائن يكون الرتكيز عىل هذه احلاسة
اجلديدة التي اكتسبها واألطوار التي مرت هبا حتى اكتملت يف وضعها النهائي ..وكذلك لو كان
الكائن قد اكتسب جهازا برصيا أو جهازا للطريان ،أو جهازا لتنظيم الدورة الدموية ..مما مل يكن
ألقرانه الذين تطور عنهم.
وكان مقتىض ذلك بالنسبة لإلنسان أن يكون الرتكيز عىل ما تفرد به اإلنسان عن أشباهه
من الكائنات السابقة عليه ،التي تطور عنها ،ال عىل أوجه الشبه بينه وبني تلك الكائنات ..وذلك
كله عىل فرض صحة الفرضية من أساسها ..ولكن الذي جرى عىل يد داروين كان هو الرتكيز
عىل أوجه الشبه بني اإلنسان والقردة العليا (مع افرتاض وجود حلقة مفقودة بينهام) أكثر من
الرتكيز عىل ما تفرد به اإلنسان ..أي ـ بعبارة أخرى ـ الرتكيز عىل حيوانية اإلنسان ،وليس عىل
إنسانيته.
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لقد حاولت الداروينية احلديثة سدر هذا اخللل يف تطبيق النظرية بالنسبة لإلنسان ،فكتب
جوليان هكسيل ،وهو من عمد الداروينية احلديثة كتابا سامه (اإلنسان يف العامل احلديث) بدأه
بفصل طويل بعنوان تفرد اإلنسان ،ذكر فيه أن املعلومات التي بنى عليها داروين نظريته كانت
ناقصة ،وأن العلم احلديث كشف عن جوانب كثرية من تفرد اإلنسان مل تكن معلومة لداروين،
وجاء يف هذا الفصل قوله( :وبعد نظرية داروين مل يعد اإلنسان مستطيعا جتنب اعتبار نفسه
حيوانا ،لكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا ،ويف حاالت كثرية ال مثيل له .وال يزال حتايل تفرد
اإلنسان من الناحية البيولوجية غري تام)
وجاء فيه( :وهكذا وضع علم احلياة اإلنسان يف مركز مماثل ملا أنعم به عليه كسيد
املخلوقات كام تقول األديان) ..وفيه( :وأخريا ،فإن اإلنسان ال مثيل له بني احليوانات الراقية يف
طريقة تطوره)()1

ولكن عىل الرغم من هذه املحاولة من جانب الداروينية احلديثة ما زال اإلنسان ـ يف أذهان
الناس مجيعا ـ حيوانا ..وما زال الرتكيز عىل اجلانب البيولوجي من كيانه ،وال ذكر عىل اإلطالق
للجانب الروحي من اإلنسان.
إن السخرية باإلنسان تصل بالداروينية حدها حني تقرص تطور يف اإلنسان يف عقله
وإهبامه.
عقله تطور حني تعود اإلنسان ـ أو الكائن الشبيه باإلنسان ـ عىل الوقوف منتصبا لفرتات
طويلة ليأكل من ثامر الشجر ،فارتكز رأسه عىل اجلذع ،فأتيح للمخ أن يكرب ،فتعلم وتكلم.
وإهبامه تطور (وال أدري ملاذا!) فصار حيسن اإلمساك باألشياء ،فاستخدم األدوات ،ثم
سعى إىل حتسينها ،فصارت له حضارة ..وصار له تاريخ.
وفيام عدا هذين ..بقي اإلنسان حيوانا..كان وما يزال.
( )1جوليان هكسيل ،اإلنسان يف العامل احلديث ،مقتطفات من ص  – 3ص .9
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قلت :أمل ير هؤالء األغبياء اإلنجازات احلضارية العظيمة التي قام هبا اإلنسان دون سائر
احليوانات؟ ..أمل يكن يف هذا ما يكفيهم ليصدهم عن وساوسهم جتاه حقيقتهم؟
ابتسم ،وقال :مل يصعب عليهم أن جيدوا حال لذلك..
لقد ذكروا أن اإلنسان حيوان ..كان وما يزال ..تطور منه ما تطور ،ولكنه مل خيرج من
حيوانيته.
وما دامت أهداف ومشاغل احليوان تنحرص يف رصاع البقاء ،واالستمتاع ،املتمثل يف
الطعام والرشاب واجلنس ..فإن هذه نفس مشاغل اإلنسان وأهدافه.
والفرق بينهام ..بني اإلنسان املتطور ،واحليوان ..هو أن احليوان يقوم هبذين األمرين بدافع
الغريزة ،بغري وعي منه ملا يفعل ،وال وعي منه بأنه يقوم بام يقوم به من أعامل وترصفات لتحقيق
هذين اهلدفني الرئيسيني يف حياته.
أما احليوان املتطور الذي هو اإلنسان ،فقد اكتسب الوعي حني كرب خمه نتيجة انتصاب
قامته ،فلم تعد كل أعامله غريزية ،بل حتى الغريزي منها صار يامرسه بوعي ،يبدأ بإدراك الرغبة
وينتهي إىل حتقيقها مرورا بالبحث عن الوسائل املادية إىل إشباعها ..ولكن األهداف تبقى هي
األهداف ..وهي رصاع البقاء واالستمتاع.
أما احليوان ،فهو يستخدم قوته العضلية ليأخذ مكانه يف رصاع البقاء ،وليحصل عىل
رضوراته ،وأحيانا يستخدم احليلة ،ولكن بوحي الغريزة ،ويف نطاقها.
وأما احليوان املتطور فهو ـ إىل جانب عضالته ـ يستخدم األداة املستجدة التي اكتسبها يف
تطوره ،وهي العقل ،وكلام ارتقى صار استخدامه للعقل أوسع مدى وأكثر فاعلية ،وذلك فضال
عام يتيحه له التطور اآلخر ـ تطور إهبامه ـ من استخدام أدوات ال حرص هلا لتحقيق أهدافه.
وأما االستمتاع فقد ارتقى كذلك مع احليوان املتطور ،باستخدام التطورين الرئيسيني يف
كيانه ،فدخل فيه العقل عىل نطاق واسع ،يستجد فيه كل حني لونا جديدا من ألوان االستمتاع،
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ويستخدم يف سبيل ذلك مزيدا من األدوات خيرتعها العقل ،وتستخدمها اليد ذات اإلهبام
املتطور.
ونشأ من ذلك التطور احلضارة..
فاحلضارة هبذا هي حصيلة سعى اإلنسان إلثبات ذاته يف رصاع البقاء ،وسعيه إىل
االستمتاع من جانب آخر..
فسعيه إىل إثبات ذاته يف رصاع البقاء يتمثل يف القوة احلربية ،والقوة السياسية ،والقوة
العلمية ،والقوة االقتصادية.
وسعيه إىل االستمتاع يتمثل يف الفن بمحتلف أنواعه إىل جانب املتاع احليس املبارش بام
يلبي نداء الشهوات..
وهذه ـ بشقيها ـ هي معايري إنجازاته.
فاألمم تقاس بالقوة احلربية والقوة السياسية والقوة العلمية والقوة االقتصادية التي متكنها
من البقاء يف حومة الرصاع ،وتكفل هلا ـ كلام متكنت ـ سحق القوى األخرى أو التغلب عليها ـ كام
تقاس كذلك بتعدد الفنون التي تستخدمها من أجل االستمتاع.
ويكون هذا هو املعيار التارخيي ،واالجتامعي ،الذي تقاس به عظمة األمم خالل
التاريخ.
أما القيم النبيلة ـ من نرش العدل وإزالة الظلم ونرش اخلري ،وإرشاك الناس يف اخلري بدافع
اإلنسانية برصف النظر عن املنفعة ،والتعاون عىل الرب والتقوى ـ فال وجود هلا يف ظل هذا
التصور ..إهنا جمرد كالم مجيل يتحدث عه املتحدثون ،وشعارات يرفعوهنا ،ولكنها عند اجلد ال
تؤخذ مأخذ اجلد ،ألنه ال مكان هلا عند احليوان األصيل ،وال مكان هلا كذلك عند احليوان املتطور.
اخلالفة:
قلت :وعيت هذا ..فهل هذا وحده تصور اإلسالم عن حقيقة اإلنسان؟
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قال :ال ..كل ما ذكرته لك مقدمات عن حقيقة اإلنسان.
إن اإلنسان ككل يشء يف هذا الوجود خلق لغاية يؤدُيا ،وحكمة هي التي حتدد وظيفته،
ثم حتدد بعد ذلك احلقوق التي يستدعيها توفري اجلو ألدائه لوظيفته.
قلت :تقصد واجبات اإلنسان.
قال :أجل ..فمن اخلطأ أن نتحدث عن حقوق اإلنسان ،وال نتحدث عن واجبات
اإلنسان.
قلت :احلضارة احلديثة ..بل كل حضارة ..طوقت اإلنسان بكثري من الواجبات ..يف
مقابل ما تعطيه من حقوق.
قال :نظرة اإلسالم للحقوق والواجبات ختتلف كثرية عن نظرة هذه احلضارة ..وعن
نظرة كل حضارة ..وكل دين ..وكل فكر.
قلت :فام هي هذه النظرة؟
قال :اإلسالم يعترب اإلنسان خليفة ..واآليات التي قرأهتا لك حتدد هذه الوظيفة الكربى
التي تفرس رس وجود اإلنسان عىل هذه األرض ،وتفرس رس الطاقات التي منحت له.
كَة ِإ نين ج ِ
الئ ِ
لقد قدم القرآن لقصة خلق آدم هذه املقدمة ﴿:و ِإذ َق َال رب َك لِلم ِ
اعل ِيف
َ
َ ُّ
َ
َ
ا َ
ألر ِ
ض َخ ِلي َف ًة ﴾(البقرة)30:
وبام أن اخلالفة تتضمن اهليمنة والسيطرة والقدرة عىل اإلنشاء والتعمري والقدرة عىل
التمييز واالختيار ..فقد أمد اهلل اإلنسان باألدوات الصاحلة للخالفة..
ويف القرآن ذكر هلذه األدوات ..والتي هي أول احلقوق التي تستدعيها وظيفة اخلالفة﴿:
ألس َام َء كُ َل َها(﴾..البقرة ﴿ ..)31:اق َرأ َو َر ُّب َك ا َ
َوعَ َل َم آ َد َم ا َ
ألك َر ُم ( )3ا َل ِذي عَ َل َم ِبال َق َل ِم ( )4عَ َل َم
هلل َأخرجكُ م ِمن ب ُط ِ
ِ
ون ُأ َم َه ِاتكُ م ال تَع َل ُم َ
نس َ
ون َشيئ ًا َو َج َع َل
ُ
ان َما َمل َيع َلم ((﴾)5العلق)َ ﴿ ..وا َُ َ َ
اإل َ
ون (( ﴾)78النحل)َ ﴿ ..أ َمل نَج َعل َل ُه عَين ِ
ألب َص َار َوا َ
السم َع َوا َ
ألف ِئدَ َة َل َع َلكُ م تَشكُ ُر َ
َني ()8
َلكُ م َ
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َولِ َسان ًا َو َش َفت ِ
َني (َ )9و َهدَ ينَا ُه النَجدَ ي ِن﴾ (البلد)َ ﴿ ..ونَف ٍ
ور َها
س َو َما َس َو َاها (َ )7ف َأهلَ َم َها ُف ُج َ
اب َمن َد َس َاها ((﴾)10الشمس)ُ ﴿ ..ه َو َأ َنش َأكُ م
َوتَق َو َاها (َ )8قد َأف َل َح َمن زَ َ
كَاها (َ )9و َقد َخ َ
ض َِ
ض واستَعمركُ م ِفيها﴾(هود ﴿ ..)61:وس َخر َلكُ م ما ِيف السمو ِ
ات َو َما ِيف ا َ
ِمن ا َ
ألر ِ
مجيع ًا
َ ََ
َ
ألر ِ َ
َ
َ َ َ
ََ
ال َفام ُشوا ِيف من ِ
ِمن ُه﴾(اجلاثيةُ ﴿ ..)13:ه َو ا َل ِذي َج َع َل َلكُ م ا َ
ألر َض َذ ُلو ً
َاك ِب َها َوكُ ُلوا ِمن
َ
ِرز ِق ِه﴾(امللك)15:
هذه أول احلقوق التي ناهلا اإلنسان بفضل اهلل ..ال بفضل التطور ..وال بفضل الرصاع
كام تدعي مجيع النظريات البرشيات ..إنام هي مواهب إهلية زود هبا اإلنسان ليستطيع أن يؤدي
الوظيفة اخلطرية التي وكلت إليه.
قلت :ال أزال حائرا يف معنى اخلالفة ..ويف عالقة حقيقة اإلنسان هبا ..ويف عالقة حقوق
اإلنسان هبا.
قال :اإلنسان يف التصور اإلسالمي خملوق كريم لغاية رفيعة ..هو مل خيلق كام تتوهم
الفلسفات ليأكل ويرشب ويسيطر ..ويامرس من أنواع املتع ما يغذي الفراغ الذي تعاين منه
روحه ،وإنام خلق ليكون خليفة ..يتوىل إدارة األرض وعامرهتا وتطويرها ..وبام أنه خليفة فإن
ذلك يقتيض أمورا ..عىل أساسها تنبني حقيقة اإلنسان وحقوقه(:)1
أوهلا ..انتامء اجلامعة البرشية إىل حمور واحد هو اهلل ،بد ً
ال من كل االنتامءات األخرى،
وااليامن بسيد واحد للكون ..وهذا هو التوحيد اخلالص الذي قام عليه اإلسالم.
والثاين ..إقامة العالقة االجتامعية عىل أساس العبودية املخلصة هلل ،وحترير اإلنسان من
عبوديات األسامء التي متثل ألوان االستغالل واجلهل والطاغوت.
والثالث ..جتسيد روح األخوة العامة يف كل العالقات االجتامعية بعد حمو ألوان
االستغالل والتسلط ،فام دام اهلل تعاىل واحد ًا وال سيادة إ ر
ال له ،والناس مجيع ًا عباده ومتساوون
( )1انظر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،الشهيد آية اهلل الصدر ،ص  11ـ .12
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بالنسبة إليه ،فمن الطبيعي أن يكونوا اخوة متكافئني يف الكرامة اإلنسان رية واحلقوق.
والرابع ..اخلالفة استئامن ،واألمانة تفرتض املسؤولية واالحساس بالواجب ،اذ بدون
ادراك الكائن انره مسؤول ال يمكن أن ينهض بأعباء االمانة أو خيتار ملامرسة دور اخلالفة.
واإلنسان هبذا املفهوم الذي جاء به اإلسالم للخالفة خارج عن أي نوع من أنواع التبعية
قوة اجتامعية أي ًا كانت ،بل هو خاضع هلل وحده ..فال قمية لنسب وال لون وال وطن وال
ألي ر
قومية ..وال أي يشء من هذه األشياء التي قام عليها التناحر هبا بني البرش.
والقوة ..حركة ال توقف فيها
واخلالفة هبذا الشكل حركة دائبة نحو قيم اخلري والعدل
ر
ألهنا متجهة نحو املطلق ،وأي هدف آخر للحركة سوى املطلق سوف يكون هدف ًا حمدود ًا،
وبالتايل سوف جيمد احلركة ويوقف عملية النمو.
قلت :فام الفرق بني هذا الفهم الذي جاء به اإلسالم ..وبني سائر املذاهب واألفكار؟
قال :الفروق عظيمة ال يمكن حرصها ..سأرضب لك أمثلة عنها لتدرك سمو التصور
اإلسالمي ،وانحطاط سائر التصورات.
اإلسالم يعترب اإلنسان ..كل إنسان ..خليفة هلل ..أي انتامء اإلنسان األول هلل ،فهو الذي
خلقه ..ومنه يستمد وجوده ،ورزقه ،وإليه يتوجه بالعبادة والدعاء.
وهذا االنتامء جيعله يمحو من خاطره وسلوكه كل تلك االنتامءات الضيقة التي متليها
عليها حدود املكان والزمان واملصالح.
وهلذا ..فهو يشعر بأخوة تنتظم مجيع الكون ..وال تنحرص يف البقع الضيقة التي ولد فيها،
أو انتسب إليها.
َاس ِإنَا َخ َلقنَاكُ م ِمن َذ ٍ
كَر َو ُأن َثى
قارن هذا املفهوم الذي ينطلق من قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا الن ُ
هلل ِ
عَليم َخ ِبري (﴾)13
هلل َأت َقاكُ م ِإ َن ا َ
َو َج َعلنَاكُ م ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا ِإ َن َأك َر َمكُ م ِعندَ ا َِ
(احلجرات) بجميع املفاهيم العنرصية التي تفوح من األديان واملذاهب واحلضارات..
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إن القوميات والشعوب والقبائل واآلباء واألنساب التي ابتعد هبا اإلنسان عن االنتامء
هلل ..كام يعنيه مفهوم اخلالقة ..هو الذي صدر مع صداه الضارب يف أحقاب التاريخ أكثر
احلروب ،وأبشع العصبيات ،وأرذل اجلرائم اإلنسانية.
فعندما انطلق الرومان من أرضهم اخلصبة ،ومعيشتهم امليرسة ،وفلسفتهم وأساطريهم مل
يكونوا حيملون مع جيوشهم اجلرارة من فضل حضارة وإنسانية ،ليسامهوا يف رفعة اإلنسان ،بل
كان زادهم الوحيد ،وهاجسهم الوحيد ،ودافعهم الوحيد هو أن يعرفوا العامل الذي نعتوه
بالرببرية من هو اإلنسان الروماين وأي دماء ترسي يف عروقه.
وعندما أباد خلفهم من األوروبيني سكان أمريكا وأسرتاليا ،واستعبدوا سكان إفريقيا
واستعمروا سكان آسيا مل يكونوا يشعرون بأي أمل ،وهم يستغلون األرض ،ويستسخرون البرش،
ويمصون دماءهم ،ألهنم كانوا يعتقدون ،بل قد يرصحون ،بأهنم اجلنس السامي ،واإلنسان
املمتاز ،اإلنسان الذي جيوز له أن يستغل من دونه كام يستغل سائر البرش النبات واحليوان.
ومرت حقبة عىل البرشية تصوروا أهنم ختلصوا من العبودية واالستعامر ،وأن اإلنسان
ترقى ليمحو آثار الشعوبية والقبلية والعرقية ،وأن العامل يتجه نحو اإلنسان املفصول عن أعراقه،
ولكن األخبار التي تبث كل يوم ،بل كل ساعة تكذب كل هذا.
فاآلالف يموتون يف أنحاء العامل بجريمة من جرائم ذلك اإلنسان األشقر ،فال يلتفت
العامل هلم ،وال يرتحم عليهم ،وال يعزي ذوُيم يف مصاهبم ،ألن املوت هو املصري احلقيقي هلم،
وهو اخلامتة السعيدة ملأساة وجودهم ،فإذا ما جرح فرد من أفراد ذلك اجلنس املتميز انتهض البرش
مجيعا ملداواة جراحه ،وإذا ما فقد انتهضوا مجيعا للبحث عنه ،فإذا مات حتولوا مجيعا معزين
ومواسني ،والويل ملن مل يفعل كل ذلك ،أو بعض ذلك.
هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي التي وقفت قديام حائال بني الشعوب واتباع أنبيائها،
وهي التي تقف حاليا بني هذا العامل الذي يدعي معرفة كل يشء ،ويتصور أنه حقق كل يشء،
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وبني االلتفات للبحث عن التفسري الصحيح للكون ،والبحث اجلاد عن حقيقة اإلنسان.
التفت إيل ،وقال :هذا مثال واحد عن أثر الوعي بحقيقة اخلالفة يف تقويم سلوك اإلنسان
واجلامعات ..وهو مثال مل يكتمل نضجه إىل عىل أيدي حممد.
اخللود:
قلت :وعيت هذا ..فهل هذا وحده تصور اإلسالم عن حقيقة اإلنسان؟
قال :ال ..إن هناك شيئا عظيام ..بل هو أكسري مل يأت به إال حممد ..وهو الذي يضع للحياة
طعمها اجلميل ..وهو الذي ينفي الرصاع الذي يتومهه الغافلون.
قلت :ما هو؟
قال :اخللود.
قلت :ما اخللود؟
قال :أال ترى البرشية تتنازع وتتصارع من أجل البقاء؟
قلت :بىل ..وقد ولد ذلك االستعامر واحلروب الكثرية التي ال نزال نرى آثارها.
قال :إن رس ذلك كله يكمن يف عدم اإليامن بخلود اإلنسان ..فلذلك جتده يلهث ليمأل
ذلك الفراغ العظيم الذي متتلئ به نفسه.
قلت :وهل أوجد اإلسالم ما يمأل به ذلك الفراغ؟
قال :أجل ..لقد ذكر اإلسالم لإلنسان أنه خالد ..وأن املوت جمرد مرحلة يمر هبا كام يمر
بمرحلة اجلنني ..وأنه بعد موته سيعيش احلياة احلقيقية التي هي نتيجة حلياته الدنيا..
إن هذا التصور الذي ذكره القرآن ..وجاء به اإلسالم ..بصورة ال نظري هلا يف مجيع األديان
واملذاهب ..هو احلل الوحيد الذي يقيض عىل ذلك الفراغ العظيم الذي جيعل هم اإلنسان
حمصورا يف الرصاع واالستمتاع.
ولكن أولئك الدجالني الذين وقفوا يمألون عقول البرش بأهوائهم اجتهدوا جهدهم
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لينفوا هذا ..فلهذا ال ترى يف مجيع الدراسات الغربية التي اهتمت باإلنسان رعاية هذا البعد.
فجميع الدراسات تدرس اإلنسان باعتباره يعيش حياته الدنيا وحدها ،وال معاد له يف
اآلخرة ،وبذلك اختلت املوازين متاما.
فاعتبار احلياة الدنيا هي املبدأ والنهاية يؤثر تأثريا بالغا يف رؤية اإلنسان لألشياء ،ليس فقط
من الناحية االعتقادية ،ولكن كذلك من الناحية السلوكية والعملية والعلمية.
فحني يكون أمامك منظر متكامل تعرف مبدأه ومنتهاه ،وتستطيع أن تعرف مكان كل
جزئية فيه ،وداللتها يف املنظر املتكامل ،ثم تقتطع جزءا من املنظر ،وتقول :يكفيني هذا اجلزء،
ولست بحاجة إىل باقيه! هل يكون سلوكك عقالنيا؟ ..وهل يكون واقعيا؟ ..وهل حتصل عىل
نتائج علمية صحيحة؟!
إن إدراك الداللة اخلاصة لكل جزئية يف الصورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية الشاملة للكل
املتكامل املتمثل يف الصورة ،أما يف القطاع الذي تقتطعه ـ أيا كان حجمه ـ فكيف تأخذ اجلزئية
داللتها؟ وكيف تتكامل النظرة؟ فإذا كان اجلزء الذي اقتطعته هو األصغر ،واملرتوك هو األكرب،
فأي خلل يمكن أن ينشأ يف الرؤية ،وإىل أي مدى تفقد اجلزئيات داللتها؟!
والعلوم االجتامعية التي نشأت وترعرعت يف الغرب يف ظل الرصاع احلاد مع الكنيسة
ودين الكنيسة ألغت اليوم اآلخر من حساهبا متاما ،عىل أنه غيبيات ال ختضع للبحث العلمي،
ومعوقة عن التقدم العلمي والعمراين ،فال ينبغي االهتامم ُيا وااللتفات إليها،
وميتافيزيقيا ضارة ر
ونشأ من ذلك اختالل هائل يف رؤية القيم واألهداف.
فحني يعيش اإلنسان للدنيا وحدها ،ويعتقد أن ما جينيه فيها من خري أو رش هو احلصية
النهائية جلهده ،وأال بعث وال نشور وال حساب وال جزاء يف اآلخرة ،فكيف تكون قيمه ،وكيف
تكون أهدافه؟
إنه بذلك ،سريكز عىل اهلدفني الرئيسيني للحيوان :الغلبة يف رصاع البقاء ،واالستمتاع،
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وإن كانت أدواته لتحقيق كل من اهلدفني هي أدوات احليوان املتطور ،أي باستخدام العقل،
واستخدام العدد واآلالت.
وألجل هذا يربز مثل هذا الشعار (القوة هي احلق) ويكون قانون التعامل بني التجمعات
البرشية بعضها وبعض هو قانون الغاب :القوي يأكل الضعيف أو ينحيه من الطريق ،برصف
النظر عام هو حق وما هو عدوان.
وإن كان الكالم احللو الذي تعلمه احليوان املتطور حني أتيح ملخه أن يكرب ،يفيض رقة
وعذوبة وهو يتكلم عن التعاون الدويل ،وعن احلرية والديمقراطية واحرتام حقوق اآلخرين
وال ينفي هذا أن تكون هناك أخالقيات يف السياسة واالجتامع ،وعالقات الناس بعضهم وبعض
يف داخل كل جتمع عىل حدة ،قائم عىل رابطة الدم أو العصبية القومية ،ولكنها ـ باعرتافهم ـ
أخالقيات نفعية ،يتواضعون عليها لتقليل االحتكاك يف التجمع الواحد إىل أقىص حد ممكن،
وتوجيه العدوان إىل اآلخرين ،ثم لينال كل إنسان حظه من االستمتاع احليواين بأقل قدر من
املنغصات ..وحتى هذه األخالقيات ـ كام يقول دركايم ـ دائمة التقلب ال تثبت عىل حال.

حقوق اإلنسان
قلت :وعيت حقيقة اإلنسان كام يصورها القرآن ..وكام تصورها مذاهب البرش
وأفكارهم ،فام احلقوق التي تتطلبها هذه احلقيقة؟
قال :فام هي احلقوق التي تتصورها أنت؟
قلت :ثالث :احلرية ..واإلخاء ..واملساواة ..وهي احلقوق التي جاءت هبا الثورة
الفرنسية..
قال :وما الثورة الفرنسية؟
قلت :تلك التي أعلنت حقوق اإلنسان.
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قال :وأعلنت معها عقوق اإلنسان..
قلت :ما تقول؟
قال :سأحكي لك القصة من أوهلا لتعلم أنه بقدر احلقوق التي تصور اإلنسان أنه ناهلا يف
هذه الثورة بقدر الرضائب الضخمة التي دفعها.
نظر إىل الشجرة اجلاثية أمامنا بحزن ،ثم قال :لقد قام أولئك الثوار املساكني بقلع شجرة
اإلنسان قلعا شديدا ممتلئا بالفوىض ،فقطعوا عروقها ،وسملوا أعني أوراقها ،ثم مألوها بالصور
التي شاءت هلم أهواؤهم أن حتجب أشعة الشمس عنها ،ثم أحرضوا مياه املستنقعات ،فسقوها
هبا ،فامتألت باألدواء.
قلت :كيف حصل كل ذلك؟
قال :يف ذلك اليوم الذي اختلط فيه البغض باحلب ..واحلقوق بالعقوق ..قام الثوار الذين
انفجر هبم الظلم االجتامعي ،وقام معهم املفسدون يف األرض( ،)1إىل الثورة..

( )1يدعى اليهود يف تبجح وغرور أهنم صناع الثورة الفرنسية ومدبروها ،تقول الربوتوكوالت املنسوبة هلم (:تذكروا
الثورة الفرنسية التي نسميها الكربى ..إن أرسار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيد ًا ألهنا من صنع أيدينا )
وتقول (:كذلك كنا قدي ًام أول من صاح يف الناس (احلرية واملساواة واإلخاء) كلامت ما انفكت ترددها منذ ذلك احلني
ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر ) (الربوتوكوالت)103،111:
وقد أيدهم يف دعواهم هذه بعض الكتاب من أمثال وليم كار يف (أحجار عىل رقعة الشطرنج) وسيربيدوفيتش يف (حكومة
العامل اخلفية﴾ ( انظر أحجار عىل رقعة الشطرنج:فصل الثورة الفرنسية.وحكومة العامل اخلفية) 79:
ويدل هلذا أن اليهود تغلغلوا يف منظامت الثورة املختلفة كاجلمعية التأسيسية ونادي اليعاقبة وبلدية باريس ،وهلذا استطاعوا
أن ينفثوا تلك الشعارات التي رددهتا اجلامهري ببالهة ال سيام شعار الثورة البارز (احلرية واإلخاء واملساواة) ،فهذا الشعار الذي
قامت عليه الثورة وحققته كان له عند اليهود تفسري آخر:
ف هم يقصدون باحلرية حتطيم القيود األخالقية والتقاليد املوروثة التي حتول بينهم وبني إفساد األمم وتدمريها.
ويقصدون باإلخاء واملساواة كرس احلواجز النفسية واالجتامعية التي حتول بينهم وبني االنسالل إىل أجهزة الدولة
وتنظيامهتا ،وإذابة الفوارق الدينية بينهم وبني غري هم كى تزول عنهم وصمة االحتقار واملهانة.
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لقد كان النظام االجتامعي الذي هيمن عىل احلياة األوروبية طيلة القرون الوسطى هو
نظام (اإلقطاع) ( ..)1وربام كان هذا النظام أبشع النظم االجتامعية يف التاريخ (.)2
وقد كان من رمحة اهلل بأمة حممد أنه مل يكن فيها هذا النوع من النظم ..ذلك أن سياسة املال
التي اتسم هبا اإلسالم ،كانت متنع ظهور اإلقطاع.
واألخطر من ذلك ..ولعله هو الذي جر الثورة الفرنسية إىل ذلك االنحالل أو ذلك
االستغالل اليسء ملبادئها هو أن الكنيسة كانت أكرب املالك اإلقطاعيني ،فلذلك وقفت ضد
الثورة ،بدل أن تتوالها وحتميها وترشدها.
إن الكنيسة ـ التي حكمت أوروبا طيلة عصورها املظلمة ـ مل تكتف بصد الناس عن نور
اإلسالم ،بل ناقضت تعاليم اإلنجيل الداعية إىل املحبة والتسامح ونافست األمراء اإلقطاعيني
يف إذالل الشعوب وقهرها.
لقد برر القديس توما االكويني نظام االسرتقاق اإلقطاعي بقوله( :إنه نتيجة خلطيئة
آدم)( )3وكأن رجال الكنيسة والبارونات ليسوا من بني آدم ..وهلذا مل تكن تلك الثورة يف حقيقة
أمرها مترد ًا عىل الكنيسة ،ألهنا كنيسة ،وإنام كان ذلك ألهنا مالك إقطاعي.
يقول ويلز( :كانت ثورة الشعب عىل الكنيسة دينية …فلم يكن اعرتاضهم عىل قوة
الكنيسة ،بل عىل مساوئها ونواحي الضعف فيها ،وكانت حركات متردهم عىل الكنيسة حركات
ال يقصد هبا الفكاك من الرقابة ،بل طلب رقابة دينية أتم وأويف … وقد اعرتضوا عىل البابا ال ألنه
الرأس الديني للعامل املسيحي ،بل ألنه مل يكن كذلك ،أي ألنه كان أمري ًا ثري ًا دنيوي ًا ،بينام كان جيب
وهكذا نجحوا يف حتويل الثورة من ثورة عىل مظامل رجال الدين نفسه وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب األوربية مرادفة
للظلم والرجعية والتخلف واالستبداد.
( )1سنتحدث عن هذا النوع من النظم يف فصل (نظام) من هذه الرسالة.
( )2انظر :العلامنية ،لسفر احلواىل ،وغريه من املراجع السابق ذكرها.
( )3قصة احلضارة.406/14:
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أن يكون قائدهم الروحي)()1

بسبب هذا ..ولدت ألول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية دولة مجهورية ال دينية تقوم
فلسفتها عىل احلكم باسم الشعب ،وعىل حرية التدين بد ً
ال من الكثلكة ،وعىل احلرية الشخصية
بد ً
ال من التقيد باألخالق الدينية ،وعىل دستور وضعي بدال من قرارات الكنيسة.
ونتج عن هذا أن حلت اجلمعيات الدينية ،ورسح الرهبان والراهبات ،وصودرت أموال
الكنيسة ،وألغيت كل امتيازاهتا.
وكان ذلك كله يمكن أن يتم باعتدال ..لوال أن الثورة الغوغائية ال يمكن أن حتصد
االعتدال..
واألخطر من ذلك كله أن القائمني عىل الثورة والنارشين هلا أو الذين تربوا يف أحضاهنا
ومهدها انطلقوا من الثورة ..ومل ينطلقوا من العلم ..فوقعوا يف أخطاء ال تقل عن األخطاء التي
ثاروا عليها.
لقد كان من أخطر ما ولدت الثورة ..وأخطر من ولدها تلك األفكار التي سميت أفكارا
تنويرية مع أهنا كانت حتوي من الظلامت ما ال يقل عن الظلامت التي أرادت رفعها.
فمن املدارس التي ظهرت ..والتي طبعت احلياة العقدية والسلوكية واالجتامعية..
وحاولت أن تفرس حقيقة اإلنسان ،وتستنتج منها حقوقه مدرسة الكتاب املوسوعيني الذين كتبوا
دائرة املعارف بزعامة (ديدرو) ،وكانوا كام يقول ويلز( :يناصبون األديان عداوة عمياء)
ومنها مدرسة (روسو) ،وهي مدرسة ذات طابع اجتامعي وسيايس ،وروسو هو صاحب
كتاب (العقد االجتامعي) الذي أطلق عليه (إنجيل الثورة الفرنسية) ..ومن أعمدة هذه املدرسة
(مونتسيكو) صاحب (روح القوانني)
ومن كتابات هؤالء استلهم زعامء الثورة مبادئهم واقتباساهتم.
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.989/3:
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والغرض من فكرة العقد االجتامعي واضح للعيان فهي هتدف إىل استبدال (ملصلحة
االجتامعية) أو الرابطة النفعية لألفراد باألخالق والنظم الدينية ،لتحل عبادة املجتمع ممث ً
ال يف
الوطن أو القوم حمل عبادة اهلل ،وذلك ما نادت به الثورة حرفي ًا.
وروسو مل يكن ـ يف احلقيقة ـ صاحب هذه الفكرة ..بل سبقه إليها الفالسفة املثاليون يف
املدن الفاضلة ففي (مجهورية أفالطون) و(اليوتوبيا) لتوماس مور ،و(مدينة الشمس) لكامبانيال،
وكلها نامذج واضحة للحياة الالدينية التي تقوم عىل أساس من التفاهم والوفاق املجرد بني
األفراد ،وهو ما عرب عنه روسو بالعقد االجتامعي ،إال أنه أضاف إىل هذا النموذج ما اقتبسه من
(هوبز) و(ميكافييل) اللذين غلبا جانب الرش لدى اإلنسان عىل اخلري ،لذلك كان روسو هدام ًا
أكثر منه فيلسوف ًا.
ومن تلك املدارس مدرسة الدين الطبيعي ،وهي مدرسة ذات طابع فلسفي هدام ،وقد
سبق الفالسفة العقالنيون غريهم يف بحث عالقة الفرد بالدولة واملناداة بمجتمع ينفصل فيه
الدين عن الدولة ،وكانت فكرهتم الالدينية أوسع مما تصوره ميكافييل ،ألن الدين نفسه عندهم
جيب أن يلغى ليحل حمله (الدين الطبيعي أو القانون الطبيعي)
وربام كان الفيلسوف (سبينوزا) رائد الفكرة العلامنية باعتبارها منهج ًا للحياة ،فهو يقول
يف كتابه (رسالة يف الالهوت والسياسة)( :ومن اخلطورة عىل الدين وعىل الدولة عىل السواء
إعطاء من يقومون بشؤون الدين احلق يف إصدار القرارات أيا كانت أو التدخل يف شؤون الدولة،
وعىل العكس يكون االستقرار أعظم إذا اقترصوا عىل اإلجابة عىل األسئلة املقدمة إليهم والتزموا
ال بني الناس)()1
يف أثناء ذلك بالرتاث القديم األكثر يقين ًا واألوسع قبو ً

وهكذا بتأثري هذا الفكر الالديني جسمت الثورة الفرنسية الفكرة الفلسفية القديمة بإقامة
جمتمع يرفض القيم واألخالق الدينية ،وجيعل العالقات النفعية املحضة هي الرباط املقدس
( )1رسالة يف الالهوت والسياسة ،ص.426:
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الوحيد.
قلت :فهل تتصور تلك اجلامهري البسيطة من الفالحني والعامل الذين قهوهم اإلقطاع قد
قرأوا أفكار روسو ،وانتقادات فولتري ،ليقوموا بالثورة؟
قال :ربام مل يقرأوا ..ولكنهم قد قرأوا الواقع ..قرأو خمازي الكرادلة والقساوسة
وفضائحهم وثراءهم البازخ ..ورأو بأعينهم ما عرب عنه توماس جفرسن بقوله( :إن القسيس يف
كل بلد ،ويف كل عرص من أعداء احلرية ،وهو دائ ًام حليف احلاكم املستبد يعينه عىل سيئاته يف نظري
محايته لسيئاته هو اآلخر)()1

وكان كل ذلك مدعاة ألن تصب اجلامهري جام غضبها عىل الكنيسة ،وترصخ خلف
(مريابو)( :اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)
قلت :أرانا انشغلنا باحلديث عن الثورة الفرنسية عن حقوق اإلنسان.
قال :ال ..مل ننشغل ..البد أن نفهم كل هذا حتى نعي معنى حقوق اإلنسان التي نادت هبا
الثورة الفرنسية ،والتي اعتربت بعد ذلك دستورا حلقوق اإلنسان ..فال يمكن مقارنة ما جاء به
اإلسالم إال بعد أن نعرف ما جاءت به هذه الثورة التي زعم هلا أهنا أول من نادى بحقوق
اإلنسان.
قلت :أنا إىل اآلن مل أعرف كيف دخلت فكرة حقوق اإلنسان إىل الثورة الفرنسية..
قال :ال يزال ذلك لغزا ..أو قريبا من اللغز ..ذلك أن تلك اجلامهري كان يمكن ككل
الثورات أن تكتفي باإلنجازات البسيطة ..ولكنها مل تكتف بذلك.
مل تكتف الثورة بمصادرة أمالك الكنيسة ..أو القضاء عىل نفوذها ..لتظل بعد ذلك مؤمنة
بدينها ،وفيه لتارخيها ،متمسكة بتقاليدها العريقة ،لوال أنه وجد عامل آخر قلب أهداف الثورة
وحول خط سريها.
( )1أفكار ورجال.502:
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فعندما اندفعت اجلموع الغوغائية هلدم الباستيل ،وهو رمز العبودية واالستبداد مل تكن
ترفع سوى شعار واحد هو (اخلبز) ،واخلبز وحده.
لكنها ما إن بدأت يف قطف أوىل نتائج ثورهتا حتى وجدت نفسها هتتف بشعار (احلرية
املساواة اإلخاء) ،وهو شعار لقنته تلقين ًا ..كام لقنت شعار (لتسقط الرجعية) ،وهي كلمة ملتوية
تعني الدين.
وعندما بدأت املقصلة يف تطبيق تلك الشعارات كان الضحايا يقدمون عىل مذبحها بحجة
واحدة هي أهنم من أعداء الشعب ،مع أنه كان بينهم من يعرف الشعب براءته ،ودهش الشعب
حني كان يرى من يقرأ بيان القتل اليوم باسم الشعب ،يقدم هو نفسه غدا إىل املقصلة باسم
الشعب أيض ًا.
قلت :كيف هذا ..هل ترى الثورة فشلت يف حتقيق أهدافها؟
قال :بل انحرفت عن أهدافها..
لقد توىل مفسدون كثريون رعاية الثورة وتوجيهها ..فلذلك انحرفت ذلك االنحراف
اخلطري ..وانحرفت معها حقوق اإلنسان انحرافا ال نزال نعاين منه.
قلت :ما هو هذا االنحراف؟
قال :عزل الدين عن احلياة ..وعزل حقيقة اإلنسان عن حقوقه.
قلت :فهل حتدثني عن آثار ذلك؟
قال :سأحدثك عن بعض آثار ذلك ،لتكتشف الزور الذي حتتوي عليه أكذوبة حقوق
اإلنسان التي جاءت هبا الثورة الفرنسية ،وأعلنتها القوانني العاملية.
احلرية:
قلت :فلنبدأ حديثنا باحلرية..
نظر إىل الشجرة بعمق ،ثم قال :هل ترى هذه الشجرة املسكينة التي تتنفس السموم،
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وترضع من املستنقعات.
قلت :ما هبا؟
قال :هذه هي هناية احلرية التي نادى هبا أولئك الشياطني الذين اعتلوا عرش البرشية.
قلت :إن ما تقوله خطري جدا.
قال :وصادق جدا ..احلرية التي يريدها أولئك الشياطني هي أن تتمرد هذه الشجرة عىل
مجيع الغابة التي ولدت يف أحضاهنا لترشب غري املاء الذي ترشبه ،وتأكل من غري الكأل الذي
تأكل منه.
إن أول ما فعلته تلك الثورة التي أعلنت احلرية أن برتت اإلنسان عن اإلنسان ،ألهنا
تصورته قيدا يكبت حرية اإلنسان.
وقد بدأت ذلك بتحريره من اهلل ..أو بعزل اهلل عن حياته.
ثم كان االنقالب الصناعى( )1الذى أتى عىل بقية ما كان من بنيان ..لقد أحدث هذا
االنقالب تغري ًا كام ً
ال ىف صورة املجتمع ..ىف كل شىء فيه..
وكان عام ً
ال من أهم العوامل ىف الرتكيز عىل (فردية) اإلنسان..
لقد جاء العامل من الريف فرادى ..غري متعارفني وال مرتابطني ،وسكنوا ىف املدينة كذلك
فرادى ..ال يلتقون إال ىف زمالة العمل وحده ،ولكن ال تقوم بينهم الروابط التى كانت تقوم بني
الفالح وأخيه ىف الريف ،حيث الناس متعارفون ،متعاونون ،تربطهم القرابة واملصاهرة واجلوار
ودوام االتصال ..والتقاليد املشرتكة التى توحد كياهنم من الداخل فيلتقون متعارفني باملشاعر
واألفكار.
بل إهنم جاءوا كذلك فرادى بال أرس ..فقد كان اجليل األول من العامل النازحني من
الريف يتحسسون الطريق ىف املدينة ،فال حيرضون معهم أرسهم حتى يطمئنوا أو ً
ال إىل اجلو الذى
( )1انظر كتب سيد قطب وحممد قطب ،خصوصا (مذاهب فكرية معارصة).
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يعيشون فيه ،وكان معظمهم من الشبان العزاب الذين مل يرتبطوا بعد برباط الزواج..
وهكذا أحس كل إنسان ىف املدينة بفرديته املتميزة أكثر مما أحس بالرباط اجلمعى..
ثم عملت املرأة ..وأحست كذلك بفرديتها وحريتها..
لقد كانت من قبل مه ً
ال ال وجود له وال كيان وال استقالل ،جمرد تابع للرجل ،تعيش عن
طريقه اقتصادي ًا واجتامعي ًا ونفسي ًا وفكري ًا ..وكل شىء ..فلام اشتغلت حدث ىف نفسها انقالب،
وصار ىف يدها مال متلكه ملك ًا حقيقي ًا ،مبارش ًا ،كامالً ،تستطيع أن تترصف فيه كام تشاء.
وتعاملت ـ بشخصها مبارشة ـ مع املجتمع ،ىف املصنع واملتجر والطريق..
وتعاملت مع الرجل ـ أو بدأت ـ إن مل يكن عىل أهنا ند له ،فعىل األقل عىل أهنا مل تعد ذلك
التابع الذى ال كيان له ،وإنام صارت كائن ًا حياول أن يصل إىل مستوى الرجل وينازعه السلطان..
وىف كل ذلك برزت فرديتها التى مل يكن هلا وجود من قبل..
واشتغل األطفال كذلك ..وبرزت ـ رويد ًا رويد ًا ـ هلؤالء الصغار فردية متميزة ،يكتسبوهنا
من عرك العمل هلم منذ طفولتهم ،ومن العملة القليلة التى تتحصل ىف أيدُيم..
وهكذا صار اجلميع أفراد ًا متميزى الفردية ..حترر بعضهم من بعض..
قلت :وما اخلطر يف ذلك ..إن احلياة ال تستقيم إال هبذه الفردية..
قال :ولكن الفردية التي ولدت يف ذلك الوقت كانت انحرافا خطريا ..ذلك أهنا ولدت
يف ظل اجلاهلية املنحرفة..
لقد ذاق هؤالء مجيع ًا فرديتهم املستقلة (املتحررة) من غري طريقها السوى ،الذى كان
يضمن هلم ـ مع اإلحساس بالذاتية املتميزة ـ توازن ًا ىف اإلحساس باحلقوق والتبعات ،واحلرية
وااللتزام.
فسكان املدينة اجلدد كانوا ـ رويد ًا رويد ًا ـ قوم ًا يتحللون من الدين واألخالق والتقاليد،
بتأثري االنتقال من الكبت العنيف ىف الريف إىل (حرية) املدينة وبحبحتها ،وبتأثري االنسالخ
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التدرجيى الدائم من الدين ،وبتأثري التفسري احليوانى لإلنسان الذى بثته الداروينية ىف النفوس؛
وبتأثري التفسري اجلنسى للسلوك الذى بثه فرويد؛ وبتأثري وجود الشباب الفاره القوة بال أرس
تعصمه من اخلطيئة ،فيلجأ إىل احلل الرخيص الذى تقدمه املدينة ىف صورة بغاء..
واملرأة ـ وهى حتس رويد ًا رويد ًا بفرديتها ـ كانت تستقى هذه الفردية عىل انحراف ،فهى
خارجة من حالة انعدام الكيان ..ىف كل شىء.
فلام أحست بذاتيتها أخذت تناضل لتحطيم كل قيد ..الزم ًا أو غري الزم ..وأخذت
بالذات تسعى إىل حتطيم الدين واألخالق والتقاليد ألهنا استخدمت ضدها ىف معركة (التحرر)..
استخدمها الرجل ليصدها عن منافسته ،بينام كان هو ىف واقع حياته متحل ً
ال من الدين واألخالق
والتقاليد.
وحدث عند هذا انحالل مدمر شنيع..
لقد حتطمت روابط املجتمع ،وروابط األرسة ،وفسد كيان الرجل واملرأة كليهام ..فلم
يعودا رج ً
ال وامرأة كام خلقهام اهلل.
أما الرجل ـ وقد فقد روابطه االجتامعية وضعفت ىف نفسه روابط األرسة وروابط الرجولة
ذاهتا ـ فقد أصبح شيئ ًا أقرب إىل اآللة منه إىل اإلنسان ..آلة منتجة ،ولكنها ال تكاد تفكر أو حتس..
وإنام تعيش احلياة حلظة حلظة ،بال هدف شامل وال وعى بإنسانية اإلنسان ..ثم إذا فرغ من اإلنتاج
املادى الذى يكبت كيانه احلى ويطمس إشعاعه الروح فيه ـ بسبب األسلوب اآلىل الذى يؤدى به
العمل ـ انطلق ىف حيوانية هابطة يشبع دوافع احليوان ..وتتحول ىف نظره إىل هذين اهلدفني
القريبني :إنتاج كاآللة ..وانطالق كاحليوان.
قلت :وعيت هذا ..بل إين أرى هذا بعيني ،وأتأمل له كام تتأمل ..بل إنه يف كل يوم يظهر
شذوذ جديد من هذا العامل احلر ..ويطالب اجلميع بقبوله ،ألنه مظهر من مظاهر احلرية ..ومن
ينكر ذلك يعترب من حمور الرش الذي ينبغي أن حيارب ويباد لتحفظ احلرية يف العامل.
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قال :أما اإلسالم ..دين احلرية احلقيقية ..فقد بنى مفهوم احلرية عىل أسس صحيحة ختدم
الفرد ،وختدم املجتمع ..وتقيم عامرة األرض التي ال تستقيم إال باحلرية املنضبطة بضوابط
املسؤولية.
قلت :لقد ذكرت يل أن حقوق يف اإلسالم تنطلق من تصوره حلقيقته.
قال :أجل ..ولذلك فإن احلرية يف اإلسالم تنطلق من اخلصائص التي عرف هبا اإلسالم
اإلنسان ..وأوهلا العبودية هلل..
قلت :إن قومنا من دعاة احلرية يعتربون هذا من القيود التي متنع انطالقة احلرية..
قال :ال ..إن العبودية هلل ،والتي تعني االنقياد التام والطاعة الكاملة هلل هي التي حترر
اإلنسان من كافة العبوديات واالنقيادات والتبعات ألية جهة أخرى.
وهذا ما يكشف عن التحرر احلقيقي لالنسان من كافة األغالل والقيود التي طاملا كبلت
إرادته وفكره وجسمه وروحه وحتى عواطفه خالل مسريته احلافلة بالعناء.
فالعبودية هلل تعني أسمى أنواع احلرية التي مل حيلم هبا اإلنسان ،ومل يتصورها أبد ًا ،وهو
يصارع ألوان العبوديات التي سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة والعيش اهلانىء.
إن العبودية هلل حترر اإلنسان من كل القيود ..ال من قيود الظلم واالمتهان واالستعباد
واآلهلة املزورة فحسب ،وانام من قيود النفس وأهوائها اجلاحمة ونزعاهتا اجلنونية.
وذلك ما يتيح لالنسان شق طريقه بشكل أفضل وأداء دوره بالصورة املطلوبة.
ولئن كانت احلرية يف احلضارات الغربية تبدأ من التحرر لتنتهي إىل ألوان من العبودية
واألغالل ،فإن احلرية الرحيبة يف اإلسالم عىل العكس ..ألهنا تبدأ من العبودية املخلصة هلل تعاىل
لتنتهي إىل التحرر من كل اشكال العبودية املهينة(.)1
قلت :ولكن الذين ثاروا يف الثورة الفرنسية ثاروا عىل الكنيسة التي ترمز للعبودية هلل.
( )1االضواء ،العدد  ،2مقالة للشهيد آية اهلل الصدر.
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قال :ال ..مل تكن الكنيسة يف يوم من األيام ترمز للعبودية هلل ..لقد قال القرآن يف االنحراف
ون ا َِ ِ
اخلطري الذي آلت إليهَ ﴿:اخت َُذوا َأحبار ُهم ورهباهنم َأرباب ًا ِمن د ِ
يح اب َن َمر َي َم َو َما ُأ ِم ُروا
هلل َو َاملس َ
ُ
َ َ َ ُ َ َُ َ
ِ
ِ
عَام ُي ِ
رشكُ َ
ون﴾ (التوبة)31:
ِإ َال ل َيع ُبدُ وا ِإ َهل ًا َواحد ًا ال ِإ َل َه ِإ َال ُه َو ُسب َحا َن ُه َ
أنت تعلم ما فعله رجال ديننا متذرعني بام أعطي هلم من سلطة املنح واملنع ،والغفران
واحلرمان ،واإلدخال يف رمحة اهلل ،والطرد منها ،ألن املسيح قال لبعض تالميذه :سأعطيك
مفاتيح ملكوت السموات ،فكل ما ربطته عىل األرض يكون مربوطا يف السموات ،وكل ما
حللته عىل األرض يكون حملوال يف السموات.
أما اإلسالم فليس فيه هذا النوع من العبودية..
اإلسالم يأمر بالعبودية التي تتوجه هلل وحده من دون أي وسائط ..ولذلك فإن هذه
العبودية هي عني احلرية ..فهي حترره من أي قيد فكري أو سيايس أواجتامعي أونفيس ..وغريها
من القيود التي حتاول فرضها عليه االفكار والعقائد والتقاليد والقوى التي المتت إىل اهلل بصلة ﴿
رش َك ِب ِه َشيئ ًا وال يت ِ
َاب َت َعا َلوا ِإ َىل ِ
هلل َوال ُن ِ
ُقل َيا َأه َل ال ِكت ِ
َخ َذ
كَل َم ٍة َس َو ٍاء َبي َننَا َو َبينَكُ م َأ َال نَع ُبدَ ِإ َال ا َ
َ َ
بع ُضنَا بعض ًا َأرباب ًا ِمن د ِ
هلل َف ِإن ت ََو َلوا َف ُقو ُلوا اش َهدُ وا ِب َأنَا ُمس ِل ُم َ
ون﴾ (آل عمران)64:
ون ا َِ
ُ
َ
َ
َ
وانطالقا من هذه العبودية اجلميلة التي يعيشها الفرد املؤمن كام تعيشها اجلامعة املؤمنة
يتحرك املؤمن يف احلياة طبق ًا ملرضاة من توجه إليه بالعبودية..
فاملسلم مطالب بتحقيق مرضاة اهلل ،والبحث عنها يف التكاليف التي كلف هبا..
قلت :أليس هذا قيدا للحرية؟
قال :أرأيت لو أن طبيبا هناك عام يرضك ،أو أمرك بام ينفعك ،ثم فعلت ما طلبه منك عن
رضا تام ..وطواعية حمبة ..أكان ذلك قيدا؟
قلت :ال ..فالطواعية تتناىف مع القيد.
قال :فهكذا العبودية التي أمر هبا اإلسالم ،والتي يقوم هبا املؤمن ،ففيها وصفان يزيالن
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عنها ما نتومهه من قيود:
أما أوهلام ،فكوهنا ال يمكن أن تتحقق إال بالرىض التام والطواعية التامة ..وهلذا يربط
اإلسالم بني العبادة واملحبة ..فالعبادة التزام من قلب ممتلئ بحب اهلل ..قلب يشعر أنه ليس يف
الوجود من هو أجدر من اهلل بأن حيب ،واإلسالم بمصادره املقدسة يعمق يف املؤمنني هذه
املحبة ..فهو يصف اهلل بأنه صاحب الفضل واإلحسان ،الذي خلق اإلنسان ومل يكن شيئا
مذكورا ،وخلق له ما يف األرض مجيعا ،وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة ،وخلقه يف أحسن تقويم،
وصوره فأحسن صورته ،وكرمه وفضله عىل كثري من خلقه ،ورزقه من الطيبات ،وعلمه البيان،
واستخلفه يف األرض ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته.
فإذا امتأل املؤمن هبذه املحبة مارس العبودية ـ بجميع أنواعها ـ برضا وتلذذ وطواعية..
وأما الثاين ..فهو أن هذه العبودية التي يامرسها املؤمن عن طواعية تامة مل يقصد منها إال
مصاحله ..واملصالح باملفهوم اإلسالمي تشمل مصالح الدنيا ،ومصالح اآلخرة.
وهلذا ..فإن النصوص املقدسة تربط بني طاعة اهلل واملصالح..
قلت :إن قومنا يقصدون باحلرية حرية الرأي ..وهو ما أتاحته الديمقراطية احلديثة؟
قال :تقصد ديمقراطية املشاغبني؟
قلت :ما تقول؟
قال :أرأيت لو كنت معلام ..وكان لك تالميذ ..وكان أكثرهم مشاغبني ال عالقة هلم
بالعلم ،وال اهتامم هلم به ..وراحوا يطالبونك بانتخابات حتدد هلم الدروس التي يقرؤوهنا،
واملنهج الذي تدرسهم به ..أترى هذا األسلوب نافعا هلم؟
قلت :ال أراه جمديا معهم ..فهم سريمون مجيع الدروس يف سلة املهمالت ..وسيجعلون
من املدرسة ملعبا ألهوائهم وشغبهم.
قال :فهكذا هذه الديمقراطية املزيفة ..إهنا تتيح للص واملجرم والقاتل واملنحرف من
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األصوات ما تتيحه للمفكر والعامل والعبقري.
وهي مع ذلك ال تتيح هلم إال حرية حمدودة يف أطر رسمتها ( ..)1فاملتتبع لواقع حرية الرأي
يف الفكر الغريب جيدها قد قيدت بقيدين :أوهلام سيطرة االحتكارات الرأساملية الكربى عىل
وسائل اإلعالم ،وقدرهتا عىل توجيه اإلعالم ،والتحكم يف مصادر األخبار واملعلومات ..وثانيهام
تلك القيود املثرية التي تفرضها الدولة ،بحجة عدم االعتداء عىل حريات اآلخرين ،واملحافظة
عىل األمن الداخيل ،والتي غالب ًا ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة األفراد عىل التعبري عن
آرائهم.
قلت :واإلسالم ..لقد سمعت أنه يكبت حرية الرأي!؟
قال :هو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن خيرب املجتمع ،أو يفتت وحدته ،أو حيول
وجهته عن اهلل الذي خلقه..
أما الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء ..فإن اإلسالم ال يكتفي باعتباره حقا ..بل يعتربه
واجبا عىل الكل ..وهو ال يسميه رأيا ..بل يسميه نصيحة ،ويرشع له من األخالق ما يضعه يف
قمة قمم األدب.
قلت :وعيت هذا ..ولكن اإلسالم يقمع حرية املعتقد.
قال :اإلسالم ينهى عن اإلكراه يف الدين ..وال جييز ألحد أن يكره أحد عىل أي اعتقاد.
قلت :ال أقصد هذا ..ولكني أقصد أمره بقتل املرتد ..أليس ذلك إكراها()2؟
قال :ال ..النصوص املقدسة للمسلمني مل تذكر قتل املرتدين ..لقد قرأت القرآن من أوله
إىل آخره ،فلم أجد فيه آية واحدة تأمر بقتل املرتد ..مل أجد فيه إال التحذير من مصريه يف اآلخرة.
ِ
ين كَ َف ُروا َبعدَ ِإ َيام ِ ِهنم ُث َم از َدا ُدوا كُ ف ًرا َلن ُتق َب َل تَو َب ُت ُهم
اسمع مثال إىل هذه اآليةِ ﴿ :إ َن ا َلذ َ
( )1انظر :د .حممد مفتي /د .سامي الوكيل ،احلرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي يف التصور اإلسالمي.
( )2رددنا عىل هذه الشبهة يف (عدالة للعاملني) من هذه السلسلة.
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ِ
ين كَ َف ُروا َو َما ُتوا َو ُهم كُ َفار َف َلن ُيق َب َل ِمن َأ َح ِد ِهم ِمل ُء َ
األر ِ
الضا ُّل َ
ض
َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم َ
ون (ِ )90إ َن ا َلذ َ
َذ َه ًبا َو َل ِو افتَدَ ى ِب ِه ُأو َل ِئ َك َهلُم عَ َذاب َألِيم َو َما َهلُم ِمن ن ِ ِ
ين ([ ﴾)91آل عمران]91-90 :
َارص َ
إهنا واضحة يف كوهنا ال تفرض أي عقوبة عىل املرتد إال العقوبة األخروي.
وقد مارس بعض اليهود هذا يف عهد النبوة ،كام ذكر القرآنَ ﴿:و َقا َلت َط ِائ َفة ِمن َأه ِل
ِ
ِ
ال ِكت ِ ِ
ين َآ َم ُنوا َوج َه الن ََه ِار َواك ُف ُروا َآ ِخ َر ُه َل َع َل ُهم َير ِج ُع َ
ون ((﴾)72آل
َاب َآم ُنوا ِبا َلذي ُأن ِز َل عَ َىل ا َلذ َ
عمران) ،ومع ذلك مل يتقل حممد واحدا منهم بسبب ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :اإلسالم ال يتوجه بالعقوبة إال للمحارب املفسد الذي ال هدف له
إال ختريب املجتمع ،وتفتيت وحدة املسلمني ،وخرق صفوفهم ..أما املرتد الذي حيتفظ بردته
لنفسه ،وحيتفظ بكفره لنفسه ،فال يتدخل اإلسالم يف اختياره ..بل إن حممدا كان يرى املنافقني
ويعلم أسامءهم ..ومل يقتل واحدا منهم.
ثم التفت إيل ،وقال :أنا أتعجب من املسيحيني الذين يقولون هذا ..أمل يقرأو ما كتبه
القديس (أوغستان) إىل الكونت (بونيفاس) يشري عليه باستعامل القوة لردع أهل البدع من
املسيحيني ،وردهم إىل النرصانية ،وقد مثلهم يف كتابه ببغال تعض وترفس من يعاجلها من
مرضها ،والذي يعاجلها مضطر إىل إيالمها؛ ليستطيع أن يضمد جراحها ،وم رثلهم بالطفل الصغري
الذي ال تتيرس تربيته بغري احلوط والعقاب ،وقال :إن القسوة العادلة هي التي تأتيها كنيسة املسيح
ضد الكافرين ،لكن القسوة الظاملة هي التي يستعملها الكافرون ضد كنيسة املسيح.
اإلخاء:
قلت :لقد حدثتني عن احلرية ..فحدثني عن اإلخاء.
قال :أأحدثك عن اإلخاء الذي علمته الثورة الفرنسية للثوار الذين قاموا هبا ،أم عن
اإلخاء الذي جاء به اإلسالم؟
قلت :حدثتني عن كليهام.
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قال :أول مظهر من مظاهر اإلخاء الذي علمتنا إياها الثورة الفرنسية هو االستعامر
والنهب والسيطرة عىل حقوق املستضعفني ،ثم قتلهم بعد ذلك.
الشك أنك تعرف نابليون ..وتعرف رحلته إىل مرص.
قلت :أجل ..يف تلك الرحلة أعلنت مرص بداية التحرض.
قال :ويف تلك الرحلة أعلنت الثورة الفرنسية ومعها الغرب مجيعا بداية االنحطاط.
سأذكر لك حادثة واحدة تبني لك معنى األخوة كام تفهمها شعوبنا ،وكام يفهمها قادتنا.
لقد واجه اإلحتالل الفرنيس عدة ثورات وانتفاضات شعبية خالل السنوات الثالث التي
هيمن فيها عىل مرص ..ويف  21ترشين األول  ،1798أي بعد ثالثة أشهر فقط من دخول
الفرنسيني ،نشبت ثورة بدأها شيخ أزهري خرج إىل األسواق ينادي :أن كل مؤمن موحد باهلل
عليه بجامع األزهر ،ألن اليوم ينبغي لنا أن نغازي الكفار.
وصارت األصوات ترتفع من فوق املآذن والسطوح العالية تدعو املسلمني للجهاد،
فتجمعت اجلامهري حاملة البنادق واألسلحة ،وبدأ الناس بمهامجة اجلنود الفرنسيني ،كام هومجت
دار العلوم واملستشفى العسكري.
يف ذلك احلني ،أمر نابليون بتوجيه املدافع املصوبة يف القلعة صوب اجلامع األزهر وما
حوله من الدور واألسواق ،وبدأت بدك املباين بالقنابل ،فأثارت الرعب فهرب الناس من املكان.
ويف املساء أحاط اجلنود الفرنسيون يصحبهم ثالثامئة خيال باجلامع ،ثم دخلوا فيه،
وأخذوا يأرسون من كان فيه من الثوار ،ويعبثون به وبمحتوياته عبث ًا شديد ًا.
وذهب شيوخ األزهر ملقابلة نابليون يرجونه الكف عن انتهاك اجلامع وقتل الناس ،فأخذ
يلومهم ثم أعلن العفو عنهم ..لكن إعالنه للعفو كان ظاهري ًا ،إذ أنه أصدر أوامره خفية بقتل كل
من قاد الثورة أو شارك فيها.
وكان من أوامره ألحد قواده :تفضل أُيا املواطن القائد بأن تأمر قومندان القاهرة بقطع
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رؤوس مجيع املسجونني الذين أمسكوا وبيدهم سالح ،فليؤخذوا إىل شاطئ النيل ،بعد هبوط
الظالم ،ولتلق جثثهم املقطوعة الرؤوس يف النهر.
ثم أمر نابليون بإعدام ثامنني رج ً
ال من الذين كانوا أعضاء يف (ديوان الدفاع) وهو الديوان
الذي كان بمثابة مركز القيادة للثورة

.

هكذا ترصف القائد املتنور بمبادئ الثورة الفرنسية ،إذ محل معه املقصلة (اجليلوتني) التي
أصبحت من أبرز معامل الثورة الفرنسية ..وأعدم عرشات من شيوخ األزهر وطالبه دون حماكمة
أو حتقيق.
وبعد أن متت عمليات اإلعدام والتصفيات اجلسدية ،أذاع نابليون منشور ًا أشار فيه إىل
عفوه ،إذ بدأه بالتهديد والوعيد ،ثم ذكر أنه فعل ما فعل بتقدير اهلل وإرادته ،وأنه ال ينجو أحد من
عقابه ،وأن لديه قدرة عجيبة عىل أن يعرف ما يف داخل املرء بمجرد أن يراه..
اسمع ما يقول هذا التلميذ النجيب الذي تتلمذ عىل الثوة الفرنسية( :أُيا العلامء
واألرشاف ،أعلموا أمتكم ومعارش رعيتكم بأن الذي يعاديني وخياصمني إنام خصامه من ضالل
عقله وفساد فكره ،فال جيد ملج ًأ وال خملص ًا ينجيه مني يف هذا العامل ،وال ينجو من بني يدي اهلل
ملعارضته ملقادير اهلل سبحانه وتعاىل ..والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير اهلل وإرادته وقضائه ،ومن
يشك يف ذلك فهو أمحق وأعمى البصرية .وأعلموا أمتكم أن اهلل قدر يف األزل هالك أعداء
اإلسالم وتكسري الصلبان عىل يدي ،و ُقدن َر يف األزل أين أجيء من املغرب إىل أرض مرص هلالك
الذين ظلموا فيها وإجراء األمر الذي ُأ ِمر ُت به .وال يشك العاقل أن هذا كله بتقدير اهلل وإرادته
وقضائه .وأعلموا أيض ًا أمتكم أن القرآن العظيم رصح يف آيات كثرية بوقوع الذي حصل ،وأشار
يف آيات أخرى إىل أمور تقع يف املستقبل ،وكالم اهلل يف كتابه صدق وحق .إذا تقرر هذا وثبتت
هذه املقاالت يف آذانكم ،فلرتجع أمتكم مجيع ًا إىل صفاء النية وإخالص الطوية ،فإن منهم من
يمتنع عن الغي وإظهار عداويت خوف ًا من سالحي وشدة سطويت ،ومل يعلموا أن اهلل مطلع عىل
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الرسائر ،يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور .والذي يفعل ذلك يكون معارض ًا ألحكام اهلل
ومنافق ًا ،وعليه اللعنة والنقمة من اهلل عالم الغيوب .واعلموا أيض ًا أين أقدر عىل إظهار ما يف نفس
كل أحد منكم ،ألنني أعرف أحوال الشخص وما انطوى عليه بمجرد ما أراه ،وإن كنت ال أتكلم
وال أنطق بالذي عنده .ولكن يأيت وقت ويوم يظهر لكم باملعايشة ،أن كل ما فعلته وحكمت به
فهو حكم إهلي ال ُي َرد ،وإن اجتهاد اإلنسان غاية جهده ما يمنعه عن قضاء اهلل الذي قدره وأجراه
عىل يدي .فطوبى للذين يسارعون يف احتادهم ومهتهم مع صفاء النية وإخالص الرسيرة،
والسالم)()1

أرأيت األسلوب الذي يتعامل به قومنا مع أولئك املتحرضين أصحاب القلوب الطيبة
واإليامن العظيم..
هذا ما علمتهم أفكار التنوير التي محلتها الثورة الفرنسية.
أما ما علمتهم املسيحية ..فال أحتاج إىل ذكره لك ..فأنت تعرف احلروب الصليبية ..لقد
قادها رجال دين ..لينفخوا فيها احلقد املسيحي..
( )1اتبع نابليون سياسة براغامتية متيل إىل كثري من النفاق ،فحاول التقرب من املسلمني والتحبب إليهم ،فقد أعلن أنه
مسلم يف قلبه وأنه سيعتنق اإلسالم ،ولبس العاممة والقفطان يف أحد األيام ،وصىل مع املصلني .وذهب إىل أكثر من ذلك يف
نفاقه ،إذ قال ألحد مشايخ الدين أنه ين وي إقامة حكومة موحدة تقوم عىل مبادئ القرآن التي هي وحدها املبادئ احلقة القادرة
عىل إسعاد الناس.
ونيس نابليون الفكر األوريب ومبادئ الثورة الفرنسية ،وأخذ يترصف ترصف املشايخ الصوفية فأشاع أنه شاهد النبي يف
منامه وأنه قال له :اجهر بإيامنك ،بأركان ديني ألنه دين اهلل .إن العرب يف انتظار هذه العالمة ،وسأخضع آسيا كلها لسلطانك.
وأخذ يساهم يف املواليد النبوية وينفق عليها.
وكان املسلمون يشكون يف ادعاءاته وترصفاته فهو (نرصاين ابن نرصاين) ـ عىل حد تعبريهم ـ وقد حاول إقناع الناس
بسلوكه ،وذكر يوم ًا لشيخ األزهر أنه يرغب باعتناق اإلسالم ،ولكن الذي يمنعه من ذلك عقبتان ،اخلتان وحتريم اخلمر.
وبينام كان نابليون سادر ًا يف أالعيبه وأكاذيبه ،كان هناك قائد فرنيس قد أعلن إسالمه فأصبح اسمه عبد اهلل مينو .فكان يتلو
القرآن ويؤدي الصالة .فأرسل إليه نابليون ُينئه عىل (تضحيته) يف سبيل القضية (الوطنية) (انظر :القانون الدويل والقانون
اإلسالمي ،رسالة ماجستري قدمت إىل قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة ليدن هبولندا)
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مل يكتف تالميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعالن أخوهتم للعامل هبذا األسلوب..
لقد ساروا إىل األرض يقسموهنا كام حيلو هلم ..وكأهنا تركة ألبيهم الذي مات ،فهم
يرثوهنا عنه ..أما أهل األرض من البسطاء واملستضعفني ،فلهم مصريان ال ثالث هلام :إما املوت..
وإما السخرة.
أما السخرة ..فلن أحدثك عنها ،فهم يسموهنا أسام كثرية حيرفون هبا احلقائق.
وأما املوت ..فإن جرائم اإلبادة التي نالت البرش يف الفرتة التي أعلنت فيها حقوق
اإلنسان ،واألخوة اإلنسانية ال تعدهلا جرائم البرش يف مجيع فرتات تارخيهم.
لقد بلغ عدد الذين أبادهتم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع الصني لتاجها أكثر من
عرشين مليون إنسان.
وكانت فرنسا تستعمر اجلزائر رغم إرادة شعبها الذين قاوموا االستعامر بعنف ،ومل
تستجب فرنسا لنداء احلرية املدوي يف صفوف الشعب اجلزائري ،إال بعد أن قتلت من ذلك
الشعب املضطهد ما يقارب املليونني نسمة وبصورة بشعة قاسية.
ويف أثناء حرب اجلزائر طلب حكام فرنسا من القائد العام للجيش أن حيول أمجل مسجد
يف اجلزائر إىل كنيسة ،فوقع اختياره عىل مسجد احلي األوريل يف القشارة فتقدمت جمموعة من آلية
اهلندسة للسالح الفرنيس إىل املسجد ،وكان الوقت وقت صالة املغرب ،وكان املسجد غاص ًا
باملصلني الذي قدر عددهم بـ(ٍّ )1400
مصل ،فدخلوا عليهم وقتلوا فيهم إىل منتصف الليل،
حيث أبادوهم مجيع ًا.
وقد أحيص عدد القنابل التي ألقاها الطريان األمريكي من سنة  1961إىل سنة 1972م
زهاء ستة ماليني وسبعامئة وسبعة وعرشين ألف طن من القنابل عىل منطقة اهلند الصينية وحدها.
وألقت الطائرات األمريكية واحد وسبعني مليون لرت ًا ،من املواد الكيمياوية السامة عىل
منطقة يف جنوب فيتنام توازي مساحة إيرلندا الشاملية.
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واملثال الواضح الذي يتفق عليه اجلميع ..ليظهروه عىل أنه املجرم الوحيد ..هتلر ..تعرف
طريقة تعامله األخوي مع الشعوب.
قلت :أجل ..لقد فعل ما فعل باليهود ..لقد كاد يبيدهم..
قال :وهذا من اجلرائم التي يتفنن إخواننا التالعب هبا ،ليتاجروا هبا يف إبادة أولئك
املسلمني البسطاء املستضعفني.
قلت :أتنكر إبادة هتلر لليهود()1؟
قال :بل أنكر نزعة التفرقة بني اليهود وغريهم يف هذا ..أليس البرش مجيعا إخوة؟
قلت :بىل..
قال :فلم يفرق بني اليهود والغجر؟
قلت :وما عالقة اليهود بالغجر؟
قال :لقد نال الغجر املستضعفني من اإلبادة ما ناهلم ..ولكن ال أحد يتحدث عنهم..
سأذكر لك بعض ما وصفت به إحدى منشورات اليونسكو ما حصل للغجر املساكني(:)2
لقد بدأ االهتامم بالبحث يف اخلصائص ِ
العرقية للغجر ،فأعلن الدكتور هانز جلوبكه ـ أحد
املسامهني يف صياغة قوانني نورمربج ـ عام  1936ـ أن الدم الذي جيري يف عروق الغجر (دم
أجنبي) .ثم صنَفهم األستاذ هانز ف .حينثر يف فئة مستقلة متثل مزجي ًا عرقي ًا غري حمدَ د (إذ مل يستطع
نفي أصلهم اآلري) .وبلغت اخلصائص العرقية لدى الغجر من األمهية درجة أهلتها ألن تصلح
ريرت يف قسم األبحاث ِ
العرقية
موضوع ًا لرسالة دكتوراه ،ومما قالته إيفا جوستني مساعدة الدكتور ر
( )1ارتبطت اإلبادة النازية بـ (اليهود) بحيث استقر يف األذهان أن النازيني مل يبيدوا سوى اليهود ،وقد ساعد اإلعالم
الغريب والصهيوين عىل ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية حكر ًا عىل اليهود ..بل تطور األمر إىل حد أنه إذا ما أراد
يبني أن اإلبادة النازية مل تكن مقصورة عىل اليهود ،وإنام هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والسالف والبولنديني
باحث أن ن
وغريهم ،فإنه يصبح هدف ًا هلجوم رشس (انظر :املوسوعة اليهودية للمسريي)
( )2نقال عن املوسوعة اليهودية للمسريي.
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بوزارة الصحة (عند مناقشة رسالتها) إن الدم الغجري ( ُيشكنل خطر ًا بالغ ًا عىل صفاء اجلنس
األملاين)
ووجه طبيب ُيدعَ ى الدكتور بورتيش مذكرة إىل هتلر يقرتح فيها فرض األشغال الشاقة
َ
عىل الغجر وتعقيمـهم باجلملة نظر ًا ألهنم ( ُيشكنلون خطر ًا عىل نقاء دم الفالحني األملان)
ويف  14ديسمرب عام  ،1936صدر قرار أدى إىل تفاقم أوضاع الغجر ،إذ وصمهم بأهنم
(جمرمون معتادون عىل اإلجرام)
ويف هناية عام  1937وخالل عام ُ 1938شنت محالت اعتقال مجاعية عديدة ضد الغجر،
ُ
وخ نصص هلم جناح يف معتقل بوخنولد.
ويف عام  ،1938أصدر مهلر بنفسه أمر ًا بنقل مقر املركز الوطني لشئون الغجر إىل برلني..
ويف السنة نفسها اع ُتقل ثالثامئة غجري كان قد استقر هبم املقام يف قرية مانفويرت حيث كانوا
يملكون احلقول والكروم.
وقد أمر مهلر بتصنيف الغجر يف الفئات التالية :غجري رصف ( ،)Zوخاليس يغلب عليه
العرق الغجري ( ،)+ZMوخاليس يغلب عليه العرق اآلري ( ،)-ZMوخاليس يتساوى فيه
العرقان الغجري واآلري (.)ZM
ويم نيز املؤرخ ح .ب نلنج يف كتابه (أملانيا وإبادة اجلنس) بني أساليب خمتلفة إلبادة اجلنس
تتمثل يف اإلبادة عن طريق إزالة القدرة عىل اإلنجـاب واخـتطاف األطفال ،واإلبادة عن طريق
الزج يف املعتقـالت ،واإلبادة عن طريق اإلفناء.
قلت :لقد اقشعر جلدي مما ذكرت..
قال :أنا مل أذكر لك إال مثاال واحدا عن بعض جرائم اإلبادة التي هتدف إىل تنقية العرق..
أما جرائم اإلبادة التي هتدف إىل نرش ديمقراطية الدماء ..فاذهب وسل عنها أفغانستان والعراق
وفلسطني ..بل سل عنها مجيع عوامل املستضعفني ليخربوك بام يفعل هبم عامل املستكربين.
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قلت :يكفيني ما حدثتني به ..لقد جعلتني أنظر إىل تاريخ قومي بخجل.
قال :ليس إنسانا من مل خيجل من جرائمه ،أو من جرائم قومه.
قلت :فحدثتني عن األخوة التي دعا إليها اإلسالم ..والتي عاشها املسلمون.
قال :ليس هناك يف األديان أخوة إال األخوة التي دعا إليها اإلسالم ..وليس هناك يف
التاريخ أخوة إال األخوة التي مثلها املسلمون.
أما اإلسالم ..فقد اعترب البرش مجيعا إخوة ..مهام اختلفت أعراقهم وألواهنم وأدياهنم.
وهلذا جتد القرآن ينادي البرش هبذا الوصفَ ﴿:يا َبنِي آ َد َم َقد َأنزَ لنَا عَ َليكُ م لِ َباس ًا ُي َو ِاري
سو ِآتكُ م و ِريش ًا ولِباس التَقوى َذلِ َك َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
كَر َ
ون﴾ (ألعراف..)26:
ات ا َِ
َ
َ
َ َ ُ
َ
هلل َل َع َل ُهم َي َذ ُ
َ
ِ
ان كَام َأخرج َأبويكُ م ِمن ِ
اس ُه َام لِ ُ ِري َ ُُي َام َسو ِ ِ
﴿ َيا َبنِي آ َد َم ال َيف ِت َننَكُ ُم َ
آهت َام ِإ َن ُه
الشي َط ُ َ َ َ َ َ
اجلنَة َين ِز ُع عَن ُه َام ل َب َ
َ َ
ِ ِ ِ
يراكُ م ُهو و َق ِبي ُله ِمن حي ُث ال تَروهنم ِإنَا جعلنَا َ ِ
ين ال ُيؤ ِم ُن َ
ون﴾
الش َياطنيَ َأول َيا َء ل َلذ َ
َ َ
َ
َ َ ُ
ََ
َ َُ
(ألعراف ﴿:..)27:و َل َقد كَرمنَا بنِي آدم و َمحَلن َُاهم ِيف الرب والبح ِر ورزَ قن َُاهم ِمن ال َطيب ِ
ات
َ نَ
َن َ َ
ََ َ
َ َ
َ
ََ
و َف َضلن َُاهم عَ َىل ِ
كَث ٍري ِممَن َخ َلقنَا تَف ِضي ً
ال﴾ (االرساء)70:
َ
بل إنه اعترب األنبياء الكرام إخوة ألعدائهم الذين كانوا يسوموهنم اخلسف فقد اعترب قوم
وهم ُنوح َأال َتت َُق َ
ون﴾ (الشعراء ..)106:واعترب قوم هود
نوح إخوانا لنوحِ ﴿:إذ َق َال َهلُم َأ ُخ ُ
وهم ُهود َأال َتت َُق َ
ون﴾ (الشعراء ..)124:واعترب ثمود إخوانا
إخوانا هلودِ )﴿:إذ َق َال َهلُم َأ ُخ ُ
وهم َصالِح َأال َتت َُق َ
ون﴾ (الشعراء)142:
لصالحِ ﴿:إذ َق َال َهلُم َأ ُخ ُ
وقد روي أن حممدا كان يقول دبر كل صالة( :اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد
أنك اهلل وحدك ال رشيك لك ..اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه ،أنا شهيد أن حممد ًا عبدك
ورسولك ..اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة)()1

أال ترى كيف اعترب حممد إقرار مبدأ (األخوة) بعد الشهادة هلل تعاىل بالوحدانية ،وملحمد
( )1رواه أمحد.
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بالعبودية والرسالة!؟
الصال َة َوآت َُوا
قلت :ولكن القرآن يتحدث عن أخوة الدين ..ففيهَ ﴿:ف ِإن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َ
ين و ُن َفص ُل اآل ِ
يات لِ َقو ٍم َيع َل ُم َ
وهم ِآل َب ِائ ِهم
ون) (التوبة ..)11:وفيه ﴿:ادعُ ُ
الزَ كَا َة َف ِإخ َوا ُنكُ م ِيف الدن ِ َ ن
هلل َف ِإن َمل تَع َل ُموا آ َبا َء ُهم َف ِإخ َوا ُنكُ م ِيف الدن ِ
ين َو َم َوالِيكُ م﴾ (األحزاب)5:
ُه َو َأق َس ُط ِعندَ ا َِ
بل إن القرآن حرص عالقة املؤمنني يف األخوة ،ففيهِ ﴿:إن ََام ُاملؤ ِم ُن َ
ني
ون ِإخ َوة َف َأص ِل ُحوا َب َ
مح َ
ون ﴾ (احلجرات)10:
َأ َخ َويكُ م َوات َُقوا ا َ
هلل َل َع َلكُ م ُتر َ ُ
قال :هذه مرتبة من مراتب األخوة..
فاإلسالم يعترب املسلمني مجيعا ـ مهام تعددت أوطاهنم وأعراقهم وألواهنم ـ أرسة واحدة
هلا أب روحي واحد هو حممد ..وهلا دين واحد هو اإلسالم.
وهذه األخوة هي العالقة الوحيدة التي حتكم بني املسلمني مجيعا ..فليس يف املسلمني أي
عنرصية كتلك العنرصية التي متتلئ هبا شعوب األرض.
وقد زخر الرتاث اإلسالمي بجميل األخالق وعظيم اآلداب التي طبعت عالقات
املسلمني بعضهم ببعض ..والتي استوحت معانيها من نصوص القرآن ومن حديث حممد ،فقد
قال معربا عن أصل أصول ذلك :( :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه)()1

قلت :ولكن هذه العالقات حمصورة بني املسلمني فيام بينهم..
قال :هذه مرتبة من مراتب العالقات ..وهي مرتبة رضورية ..أال ترى أن الناس مجيعا
يامرسون يف عالقاهتم هذا األسلوب ..فيفرقون بني إخواهنم وأصدقائهم وأقارهبم وأهل بلدهم
وسائر الناس!؟
قلت :بىل ..ذلك صحيح.
قال :فقد اعترب اإلسالم هذا النوع من األخوة مرتبة من املراتب ..وهي ال تلغي غريها
( ) )1البخاري.10/1:
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من املراتب ،كام ال تلغي الصداقة وال القرابة غريها من العالقات.
قلت :عرفت القسمني اللذين تعامل معهام اإلسالم معاملة األخوة ..لكن هناك من
تعامل معهم معاملة العداوة ..وأمر املسلمني بمعاداهتم واعترب والءهم من نواقض اإلخالص
لإلسالم.
قال :أولئك هم املحاربون الظاملون املعتدون..
قلت :فكيف ختلفت أخوة اإلسالم عن هؤالء؟
قال :هي مل تتخلف ..ولكنهم هم الذين ختلفوا عنها..
اإلسالم يتعامل بمنطق الرمحة مع اجلميع ..حتى أن أخص خصائص حممد التي وصفه
هبا القرآن هي كونه رمحة للعاملني.
ولذلك فإن اإلسالم مع املحاربني يتلمس كل السبل لعدم وقوع احلرب بينه وبينهم..
ولكن احلرب إذا فرضت نفسها ..ومل يكن هناك مندوحة عنها أجازها اإلسالم أو فرضها
بحسب الظروف واألحوال مع آداب كثرية وأخالق عظيمة مل أر هلا مثيال يف أي دين من
األديان..
املساواة
قلت :فحدثني عن املساواة.
قال :لقد درست عن كثب جمتمعات كثرية متنوعة ..فلم أجد جمتمعا يمتلئ بالتواضع
كاملجتمع اإلسالمي.
قلت :ما عالقة التواضع باملساواة؟
قال :ال يمكن أن تنشأ املساواة إال يف ظالل دين أو فلسفة تعترب التواضع قيمة من قميها
الكربى ..وخلقا من أخالقها الرفيعة..
ذلك أن الطبقية ال تنشأ إال يف ظالل املتكربين ..فاملتكربون ـ بالقوانني التي يسنوهنا
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ألنفسهم ،أو يسنها هلم جمتمعهم ـ هم الذين حيولون املجتمعات إىل طبقات يعتلون هم أعىل
درجاهتا.
لقد بحثت يف تاريخ أوربا يف العصور الوسطى ( )1ـ يف الوقت الذي كان فيه املسلمون يدا
واحدة وقلبا واحدا ـ فوجدت طبقات النبالء أو األرشاف ،ورجال الدين والشعب ،طبقات
متميزة حمدَ دة املعامل خيتلف بعضها عن بعض ،بحيث ال خيطئ اإلنسان معرفتها بمجرد النظر.
فرجال الدين هلم ثياهبم اخلاصة التي متيزهم ،وكان هلم يف تلك العصور سطوة كربى،
فكان البابا سلطة مناوئة للملوك واألباطرة ،يريد أن يزعم أنه هو الذي يمنحهم السلطان عىل
الشعوب ،ويريدون هم أن ينسلخوا من سلطته ويستقلوا بأنفسهم .وكانت هلم كذلك أموال
طائلة من األوقاف التي وقفها عليهم املتدينون ،ومن اإلتاوات التي يفرضوهنا هم عىل الناس،
بل كانت للكنيسة جيوش كاملة يف بعض األحيان.
أما األرشاف فكانوا طبقة تتوارث الرشف بعضها عن بعض ،بحيث يولد الطفل فإذا هو
رشيف منذ مولده ،ويظل رشيف ًا حتى يـموت ،برصف النظر عن األعامل التي يقوم هبا يف حياته،
وقر هبا أو بعدها من هذا الرشف املزعوم.
أما امتيازاهتم فكانت يف عهد اإلقطاع سلطان ًا مطلق ًا عىل الشعب املوجود يف اإلقطاعية..
كانوا هم السلطة الترشيعية والقضائية والتنفيذية ،وكانت أهواؤهم ونزواهتم هي القانون الذي
ينفذ عىل الشعب ،وكانت تتكون منهم املجالس النيابية التي ترشع للبالد ،فكانت ترشيعاهتم ال
هتدف إال محايتهم واالحتفاظ هلم بامتيازاهتم وإضفاء صفة القداسة عليها.
أما الشعب فهو ذلك اهلمل الذي الحقوق له وال امتيازات ،وإنام عليه الواجبات كل
الواجبات ،وكان يتوارث الذل والفقر والعبودية جي ً
ال بعد جيل.
ثم حدثت تطورات اقتصادية هامة يف أوربا أنشأت طبقة جديدة تنازع األرشاف
( )1انظر :شبهات حول اإلسالم ،حممد قطب.
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امتيازاهتم ومكانتهم ،هي الطبقة الربجوازية .وبقيادة هذه الطبقة وعىل أكتاف الشعب ،قامت
الثورة الفرنسية التي ألغت  -يف الظاهر  -نظام الطبقات ،وأعلنت  -نظري ًا  -مبادئ احلرية
واإلخاء واملساواة.
ويف العرص احلديث قامت هذه الطبقة الرأساملية مقام طبقة األرشاف القديمة ،ولكن من
وراء ستار ،ومع بعض التعديالت التي اقتضاها التطور االقتصادي ،ولكن اجلوهر مل يتغري ،فهي
طبقة متلك املال والسلطان والقوة التي تسري هبا دفة احلكم ،وعىل الرغم من مظاهر احلرية التي
تتمثل يف االنتخابات الديمقراطية ،فإن الرأساملية تعرف طريقها إىل الربملانات ودواوين
احلكومات ،وتنفذ بوسائلها امللتوية ما تريد تنفيذه حتت خمتلف العنوانات.
بل ما يزال يف إنجلرتا ـ أم الديمقراطية كام كان يقال ـ جملس يسمى بصفة رسمية (جملس
اللوردات) ،وما زال فيها قانون إقطاعي يقيض بأن حيرم مجيع األبناء والبنات من املرياث فيام عدا
االبن األكرب ،منع ًا لتفتيت الثروة ،أي حمافظة عىل ثروات (األرس) لكي تبقى قائمة ال تزول،
ويظل هلا كياهنا املوروث كام كانت طبقة اإلقطاعيني يف العصور الوسطى.
هذا هو نظام الطبقات ،يتلخص يف حقيقة أساسية هي أن الطبقة التي متلك املال متلك
السلطان ،ومتلك وسائل الترشيع بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،فترشع حلامية نفسها ،وإلبقاء
الشعب خاضع ًا لسلطاهنا ،حمروم ًا من كثري من حقوقه إرضاء لشهوات الطبقة احلاكمة.
قلت :هذا يف غري اإلسالم ..فحدثني عن املساواة يف اإلسالم.
قال :ليس هناك دين ينظر للبرش مجيعا بمنظار واحد كاإلسالم ..فهو يعتربهم مجيعا عبادا
هلل ..وأفضلهم أقرهبم هلل ،وأكثرهم نفعا لعباده(.)1
لقد نص القرآن عىل هذا يف مواضع كثرية ..فهو يرد عىل اليهود واملسيحيني الذين اعتربوا
( )1يف احلديث سئل النبي  (:أي الناس أحب إىل اهلل؟) قال (:أنفع الناس للناس ) رواه الطرباين وغريه بألفاظ متقاربة،
وهذا لفظ الطرباين ،انظر :املقاصد احلسنة ص ( )201 – 200
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هلل َو َأ ِح َباؤُ ُه ُقل َف ِل َم ُي َع نذ ُبكُ م
أنفسهم أبناء هلل ،فقالَ ﴿:و َقا َل ِت ال َي ُهو ُد َوالن ََص َارى نَح ُن َأبنَا ُء ا َِ
هلل مل ُك السامو ِ
ِ ِ
ِ
ِب ُذ ُن ِ
ات َو َ
األر ِ
ض َو َما
ََ َ
وبكُ م َبل َأن ُتم َب َرش ممَن َخ َل َق َيغف ُر َملن َي َشا ُء َو ُي َع نذ ُب َمن َي َشا ُء َو َِ ُ
َبين َُه َام َو ِإ َلي ِه َامل ِص ُري ﴾ (املائدة)18:
وبني عدالة اجلزاء اإلهلي الذي يتعامل مع العباد بحسب أعامهلم ال بحسب أمانيهم،
جيد َله ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ
اين َأه ِل ال ِكت ِ
هلل َولِ ري ًا
ون ا َِ
َاب َمن َيع َمل ُسوء ًا ُجيزَ ِبه َوال َ ِ ُ ُ
فقالَ ﴿:لي َس ِب َأ َمان نيكُ م َوال َأ َم ن
َوال ن َِصري ًا ﴾ (النساء)123:
وقد رسخ حممد بسلوكه وهديه هذه املعاين ..حيث كان يصحبه العرب والعجم،
والبيض والسود ،واألحرار والرقيق ،ومل يكن يميز أحدهم عن اآلخر.
وقد ورد يف احلديث :خطبنا رسول اهلل  يف أوسط أيام الترشيق خطبة الوداع فقال( :يا
أُيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل
هلل َأت َقاكُ م ﴾
عريب وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ﴿ ِإ َن َأك َر َمكُ م ِعندَ ا َِ
(احلجرات ،)13:أال هل بلغت؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل،

قال :فليبلغ الشاهد الغائب)()1

ويف حديث آخر ،قال( :إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي أال إين جعلت نسبا
وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن فالن
فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون)()2

ويف حديث آخر قال( :إن اهلل عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ،الناس
بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي ،لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام هم فحم من
فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن التي تدفع النتن بأنفها)()3

( )1املعجم الكبري للطرباين.
( )2رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف.
( )3أمحد.

231

ويف حديث آخر( :أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم ،كلكم بنو آدم ليس ألحد
عىل أحد فضل اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال)()1

قلت :فكيف عمق اإلسالم قيمة املساواة يف نفوس املسلمني؟
قال :برتبيتهم عىل التواضع هلل وخللق اهلل..
لقد اعترب القرآن الكرب احلجاب األكرب بني العباد ومعرفة رهبم واالتصال به ،فقال﴿:
ف عَن آي ِ ِ
ض ِبغ ِ
َس َأ ِ
ون ِيف َ
األر ِ
َكَرب َ
احل نق َو ِإن َي َروا كُ َل آ َي ٍة ال ُيؤ ِم ُنوا ِ َهبا َو ِإن َي َروا
رص ُ
ايت ا َلذ َ
َ َ
َري َ
ين َيت َ ُ
كَذبوا ِب ِ
َخ ُذوه س ِبي ً ِ
ال و ِإن يروا س ِب َيل الغَي يت ِ
ِ
ِ
آياتنَا َوكَا ُنوا
ال َذل َك ِب َأ َهنُم َ ُ
ن َ
ُ َ
الرشد ال َيتَخ ُذو ُه َس ِبي ً َ َ َ َ
َس ِب َيل ُّ

عَن َها غَ ِاف ِلنيَ ) (ألعراف)146:

ِ
ين
بل أخرب أن املتكربين ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط ،فقالِ ﴿:إ َن ا َلذ َ
ِ
ِ
الس َام ِء َوال َيد ُخ ُل َ
َ
اجل َم ُل ِيف َس نم
ربوا عَن َها ال ُت َفت َُح َهلُم َأب َو ُ
اجلن ََة َحتَى َيل َج َ
ون َ
اب َ
كَذ ُبوا ِبآياتنَا َواستَك َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اط و َ ِ
ِ ِ
ين ال
كَذل َك نَج ِزي ا ُملج ِرمنيَ ﴾ (ألعراف ﴿:..)40:تل َك الدَ ُار اآلخ َر ُة نَج َع ُل َها ل َلذ َ
اخل َي َ
ون عُ ُل رو ًا ِيف َ
األر ِ
ُي ِريدُ َ
ض َوال َف َساد ًا َوال َع ِاق َب ُة لِل ُمت َِقنيَ ﴾ (القصص)83:
وقد ربى حممد يف أصحابه هذا اخللق العظيم ..فكان حيثهم عليه بكل األساليب ،ففي

احلديث القديس( :إن اهلل تعاىل أوحى إيل أن توضعوا حتى ال يفخر أحد عىل أحد وال ينبغي أحد
عىل أحد)()2

ويف حديث آخر( :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع
أحد إال رفعه اهلل)()3
ويف حديث آخر( :طوبى ملن تواضع يف غري منقصة ،وذل يف نفسه من غري مسألة)()4
( )1أمحد.
( )2رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
( )3رواه مسلم والرتمذي.
( )4رواه مسلم والرتمذي.
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ويف حديث آخر( :من مات وهو برئ من الكرب والعلو والدين دخل اجلنة)()1

ويف حديث آخر( :من تواضع ألخيه املسلم رفعه اهلل ،ومن ارتفع عليه وضعه اهلل)(،)2
ويف رواية( :من تواضع تعظيام حيفظه اهلل ،ومن تواضع خشية يرفعه اهلل)
قلت :ولكن اإلسالم ربى يف نفوس أتباعه العزة ..وهي نوع من أنواع الكرب.
قال :ال ..العزة ليست كربا ..ويستحيل أن تكون كربا.
العزة هي امتالء النفس تعظيام للحق الذي هداها اهلل إليه ،فال تتشوف لغريه ،واملعتز باحلق
هو الذي يسعى إليصاله لغريه من غري أن يستعيل عليهم به.
لقد أخرب حممد (أن رجال قال :واهلل ال يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل :من ذا الذي يتأىل عيل أن
ال أغفر لفالن؟ فاين قد غفرت لفالن ،وأحبطت عملك)()3

ويف حديث آخر( :أال أحدثكم حديث رجلني من بني إرسائيل؟ كان أحدمها يرسف عىل
نفسه ،وكان اآلخر يراه بنو إرسائيل أنه أفضلهم يف الدين والعلم واخللق ،فذكر عنده صاحبه،
فقال :لن يغفر اهلل له ،فقال اهلل ملالئكته( :أمل يعلم أين أرحم الرامحني؟ أمل يعلم أن رمحتي سبقت
غضبي؟ فاين أوجبت هلذا الرمحة ،وأوجبت عىل هذا العذاب ،فذا تتألوا عىل اهلل)()4

ويف حديث آخر( :قال رجل ال يغفر اهلل لفالن ،فأوحى اهلل إىل نبي من االنبياء أهنا خطيئة،
فليستقبل العمل)()5

ويف حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك ،فقد قال ( :كان رجل يصيل ،فلام سجد
أتاه رجل فوطئ عىل رقبته ،فقال الذي حتته :واهلل ال يغفر لك اهلل أبدا ،فقال اهلل عزوجل :تأىل
( )1رواه الرتمذي والنسائي وغريمها.
( )2رواه الطرباين.
( )3مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة عن جندب باب النهي عن تقنيط االنسان من رمحة اهلل وبرقم (.)2621
()4أبو نعيم يف احللية وابن عساكر عن أيب قتادة.
()5الطرباين يف الكبري عن جندب.
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عبدي أن ال أغفر لعبدي ،فاين قد غفرت له)()1

وقد سمى حممد هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجلنان (املتألني)( ،)2فقال:
(ويل للمتألني من أمتي ،الذين يقولون :فالن يف اجلنة ،وفالن يف النار)()3

بل أخرب عن هالك هذا النوع من الناس ،فقال( :إذا سمعت الرجل يقول :هلك الناس
فهو أهلكهم)( ،)4وقال( :إذا قال الرجل :هلك الناس فهو أهلكهم)()5

***
ما وصل (مارسيل بوازار) من حديثه إىل هذا املوضع حتى اغرورقت عيناه بدموع مل
يملك حبسها ،فقلت :ما يبكيك؟
نظر إىل الشجرة ،وقال :أبكي عىل هذه الشجرة املسكينة ..إهنا تئن ..فال يسمعها أحد..
قلت :ما تطلب؟
قال :تطلب تلك التعاليم العالية الرفيعة التي نادى هبا حممد ،وال زال ينادي هبا..
تطلب أن يعود اإلنسان لغابة اإلنسان..
تطلب أن ترمى تلك الوساوس ـ التي نفختها الشياطني يف دعاة جهنم ـ إىل هاوية العدم
ليعود لإلنسان اعتباره الذي ألغي ..وتعود لإلنسان حقيقته التي زيفت.
قلت :فام الذي حيول بني اإلنسان وتعاليم حممد؟
قال :كلهم يرفعون أصواهتم ليمألوا الدنيا ضجيجا ..فال يسمع أحد صوت حممد ..إهنم
يامرسون ما فعله مرشكو قريش حني قالوا ﴿:و َق َال ا َل ِذين كَ َفروا ال تَسمعوا ِهل َذا ال ُقر ِ
آن َوالغَوا ِف ِيه
َ
َ ُ
َ ُ َ
()1الطرباين يف الكبري.
( )2معنى يتأىل :حيلف وااللية اليمني.
( )3البخاري يف التاريخ.
()4مالك وأمحد ومسلم وأبو داود.
()5أمحد ومسلم وأبو داود.
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َل َع َلكُ م تَغ ِل ُب َ
ون ﴾ (فصلت)26:
قلت :إين أعجب لك ..كيف تقول هذا ..ومع ذلك مل أرك يف يوم من األيام ترقى منربا
من املنابر لتعلن إسالمك.
ابتسم ،وقال :هلل من املنابر ما ال تراه ..وإلعالن اإلسالم من الصيغ ما ال تسمعه.
قلت :فأنت مسلم إذن!؟
قال :كم وددت لو كنت كذلك..
قلت :فام الذي حيول بينك وبينه!؟
قال :أنسيت أخاك التوأم!؟
قلت :ما باله ..لقد تركته يف أملانيا بألف خري وعافية.
قال :إن يل توأما مثله ..ال خيتلف عنه يف يشء ..يضع ألف حجاب بيني وبني حممد..
ولكني يوشك أن أختلص من حجبه مجيعا لتشملني أنوار تلك الشمس التي شملت العاملني.
قال ذلك ،ثم انرصف ليرتكني بجانب تلك الشجرة أمسح بعض آالمها ..ويف ذلك احلني
تنزلت عيل أشعة جديدة ،اهتديت هبا بعد ذلك إىل شمس حممد .
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خامسا ـ روحانية
يف اليوم اخلامس من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشقة التي قطفت عىل يدُيا
ثمرة الروحانية من شجرة النبوة..
عَىل ُاملؤ ِمنِنيَ ِإذ َب َع َث ِف ِيهم َر ُسو ً
هلل َ
ال
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:ل َقد َم َن ا َُ
كنيهم ويع نلمهم ال ِكتَاب و ِ
ِِ
ِ
ِ
احلكم َة َو ِإن كَا ُنوا ِمن َقب ُل َل ِفي َض ٍ
الل
َ َ
َ
من َأن ُفس ِهم َيت ُلو عَ َلي ِهم آ َياته َو ُيزَ ِ َ ُ َ ُ ُ ُ
ُم ِب ٍ
ني﴾ (آل عمران)164:
ِ
ِ
ِ ِ
يش ُي ِريدُ َ
ين َيدعُ َ
ون َوج َه ُه
وعرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:وال تَط ُرد ا َلذ َ
ون َر َ ُهبم ِبال َغدَ اة َوال َع ن
َما عَ َلي َك ِمن ِح َس ِ ِ
اهبم ِمن َيش ٍء َو َما ِمن ِح َس ِاب َك عَ َلي ِهم ِمن َيش ٍء َفتَط ُر َد ُهم َفتَكُ َ
ون ِم َن ال َظاملِنيَ ﴾
ِ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
ين َيدعُ َ
ون
(األنعام ،)52:وقوله تعاىلَ ﴿:واص ِرب نَف َس َك َم َع ا َلذ َ
ون َر َ ُهبم ِبال َغدَ اة َوال َع ن

َوج َه ُه َوال تَعدُ عَين َ
احل َي ِاة الدُّ ن َيا َوال ُت ِطع َمن َأغ َفلنَا َقل َب ُه عَن ِذك ِرنَا َوا َت َب َع َه َوا ُه
َاك عَ ن ُهم ُت ِريدُ ِزين ََة َ
َو َ
كَان َأم ُر ُه ُف ُرط ًا) (الكهف)28:
فهذه النصوص املقدسة خترب عن وظيفة كربى من وظائف النبوة هي وظيفة التزكية ومأل
القلوب بمحبة اهلل والتوجه إليه..
***
كان من ضمن األسامء املوجودة بالدفرت الذي سلمني إياه املرشد املسترشقة (آنا ماري
شميل)( ..)1وقد وضع بجانب اسمها هذه الكلمة (املارقة)

( )1هي ( Annemarie Schimmelولدت يف  ،)1922وهي من أشهر املسترشقني األملان املعارصين ،بدأت دراسة
اللغة العربية يف سن اخلامسة عرشة ،وتتقن العديد من لغات املسلمني وهي الرتكية والفارسية واألوردو.
درست يف العديد من اجلامعات يف أملانيا ،ويف الواليات املتحدة األمريكية ويف أنقرة ،وقد اهتمت بدراسة اإلسالم،
ر
وحاولت تقديم هذه املعرفة بأسلوب علمي موضوعي حتى نالت أسمى جائزة يناهلا كاتب يف أملانيا تسمى جائزة السالم.
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وقد كان هذا اللقب الذي وضع أمام اسمها من أكرب داوعي اهتاممي بلقائها ،واحلديث
معها عن سبب هذا املروق الذي ينسب هلا.
يف ذلك اليوم املبارك الذي التقيتها فيه كنت أسري يف حقل لعباد الشمس ..وكنت أنظر
إليه ،وهو حيول وجهته للشمس حيثام حتولت ،فتعجبت من ذلك املنظر ،ورحت أحاول تفهم
رس ذلك التحول ..أو رحت أبحث عن املغناطيس الذي جيذب وجه عباد الشمس للشمس ،أو
رحت أبحث عن الدواليب التي حترك وجه عباد الشمس نحو الشمس.
يف تلك األثناء سمعت صوتا حانيا يردد:
أحبك حبـني حب اهلوى

وحب ًا ألنك أهل لذاكا

فأما الذي هو حب اهلوى فشغيل بذكرك عمن سواكا
وأما الذي أنت أهل له فكشفك يل احلجب حتى أراكا
فال احلمد يف ذا وال ذاك يل ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا
كان صوتا رقيقا عذبا روحانيا ..فانجذبت إليه ،كام انجذبت زهرة عباد الشمس
للشمس..
لكن بعض اجلهات املعادية لإلسالم مل يرقها أن تنال هذه الباحثة املدافعة عن اإلسالم يف وجه اهلجامت الغربية عليه،
فحاولوا أن يمنعوا حصوهلا عىل اجلائزة.
وقد أدرك مكانة هذه املسترشقة العالرمة والداعية املسلم يف أوروبا الدكتور زكي عيل منذ أكثر من أربعني سنة حني كتب
يقول (:وعىل رأس املحررين ( ملجلة فكر وفن) األستاذة األملعية الدكتورة آن ماري شميل املتخصصة يف دراسة حممد إقبال
حكيم وشاعر باكست ان..وترمجت إىل األملانية له ديوان (جاويد نامة ) وكتاب (رسالة املرشق عن الفارسية ) وهي أستاذة بجامعة
بون وغريها ومن أكابر علامء أملانيا..وتنصف اإلسالم واملسلمني كثري ًا جزاها اهلل خري ًا )
وقال عنها ـ أيض ًا ـ أهنا أصدرت العديد من الكتب منها كتاب (حممد رسول اهلل) بسطت فيه مظاهر تعظيم وإجالل املسلمني
لرسول اهلل ( عبد اللطيف اجلوهري .من أعالم الدعاة يف أوروبا :العالرمة الدكتور زكي عيل(.جدة :عامل املعرفة -1418
)1988ص 123واملقالة التي كتبها الدكتور زكي عيل نرشت يف جملة الربيد اإلسالمي يف )1963/6/25
وقد امتدحها رئي س املجلس األعىل للمسلمني يف أملانيا بأهنا ما زالت تواصل كتاباهتا املوضوعية وترمجاهتا عن اإلسالم
(عكاظ ،عدد  ،10961ربيع اآلخر 16( ،1417أغسطس 1996م)
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عىل عشب ذلك احلقل رأيتها ..رأيت (آنا ماري شميل) ،ومل أكن أعرفها ،مع كوهنا من
أهل بلدي القالئل بجامعة السوربون ..اقرتبت منها ،وقلت :هل عادت رابعة العدوية إىل احلياة؟
قالت :أنا لست رابعة ..ولكني عاشقة لرابعة ،كعشق هذه األزهار للشمس.
قلت :وما الذي جذبك هلا؟
قالت :احلب ..احلب هو أعظم جاذب يف هذا الوجود ..ومل أر أحدا يتحدث عنه بمثل
تلك اللوعة التي تتحدث عنه هبا رابعة ،وإخواهنا من القديسني.
قلت :ال شك أنك ال تعرفني املسيحية ..فاملسيحية هي دين احلب ..ويف كتاهبا املقدس
تلك اآلية التي ال نظري هلا يف أي كتاب من الكتب املقدسة التي متأل الدنيا.
يف الكتاب املقدس هذه العبارة املقدسة (اهلل حمبة)
ابتسمت ،وقالت :اسمح للامرقة أن جتيبك لتؤكد لك من مروقها ما كنت جتهله.
قلت :كيف حتولت رابعة إىل مارقة؟
قالت :يستطيع عدوك أن يصفك بام يشاء ،وباللقب الذي يشاء ما دام يرى لنفسه سلطة
وضع األلقاب.
قلت :أأنت (آنا ماري شميل) ..تلك املرأة األملانية التي حتدت األعراف ،فراحت تعلن
حبها لإلسالم؟
قالت :أجل ..ولذلك لقبوين باملارقة ..وما أحىل هذا االسم إذا كان من أعدائك ..ألنه
يعلن انتصارك عليهم.
قلت :ولكن ما الذي جذب قلبك إىل حب اإلسالم والدفاع عنه مع كونك ـ حسبام أعلم
ـ مسيحية نفسا وأبا وجدا.
قالت :أال ترى إىل هذه الزهرة اجلميلة ،وهي تويل وجهها إىل الشمس حيثام تولت؟
قلت :أجل ..وقد كنت قبل ساعة ،أتأملها ،وأبحث عن الدواليب التي حتركها جهة
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الشمس.
قالت :فقد بحثت عن تلك الدواليب ..ووجدهتا ..ورحت أبحث يف األديان واملذاهب
واألفكار واحلضارات ..فلم أجد تلك الدواليب إال يف اإلسالم..
حممد هو الرجل الوحيد يف العامل الذي يملك أرسار الدواليب التي يتحول هبا البرش إىل
أزهار عباد شمس تتحول وجوهها ال إىل الشمس ..وإنام إىل املصدر الذي جاءت منه الشمس
وجاء منه كل يشء.
هلل َامل ِ
هلل َو ِاسع عَ ِليم﴾
هلل ِإ َن ا َ
رش ُق َو َاملغ ِر ُب َف َأين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َم َوج ُه ا َِ
لقد جاء يف القرآنَ ﴿:و َِ
(البقرة)115:
حممد هو الرجل الوحيد يف العامل الذي جاء بمنظومة كاملة تفرس حقائق الوجود ،ومتأل
النفس والعقل والقلب والروح والرس ومجيع اللطائف هبا.
قلت :ولكنك نسيت ما ورد يف رسالة يوحنا ،فقد قال( :أُيا االحباء لنحب بعضنا بعض ًا،
ألن املحبة من اهلل وكل من حيب اهلل فقد ولد من اهلل)(يوحنا)4:7/1
وقد كتب يوحنا هذه العبارة التي ال يوجد مثلها يف أي كتاب من الكتب املقدسة( :ألنه
هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال ُيلك كل من يؤمن به) (يوحنا )16 :3
ابتسمت ،وقالت :لقد كنت مثلك تبهرين مثل هذه العبارات اجلميلة ..لكني عندما
حاولت أن أعيش معانيها مل أجد فيها من املعاين الروحانية اللذيذة ما يمكن أن أعيشه.
الحظ بعني العقل واملنطق والروح تلك العبارة األخرية التي هبرتك كام هبرت املاليني
من غري أن يعرفوا معناها.
أال ترى أهنا حتمل تصويرا مشوها عن اهلل يرصف القلوب عنه ..بل قد يملؤها ببغضه!؟
قلت :ما تقولني؟
قالت :أرأيت لو أنك ..وأنت صاحب الدار ..دعوت ضيوفا إىل بيتك لتطعمهم من
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طعامك ،وتسقيهم من رشابك ..ثم بدر من أحد ضيوفك ما أساء إليك ..فنظرت إليهم نظرة
غضب تريد أن تبطش هبم ..ثم رسعان ما حتولت إىل حليم رحيم ..ولكنك مل تعف عنهم ..وإنام
ذهبت إىل ولدك الوحيد لتضعه عىل الصليب ،وتقتله رش قتلة أمام أعني ضيوفك ،فإذا سألوك
عن رس ما تفعله ،قلت هلم :ألجل أن أكفر عن خطاياكم.
فإذا سألوك :مل؟ ..أال يمكن أن تكفر عن خطايانا بغري هذا األسلوب؟
قلت هلم :لقد وضعت قانونا ،بأين ال أكفر اخلطايا إال بالدم..
فإذا سألوك :أال يمكن أن تتنازل عن قانونك هذه املرة؟
قلت :ال..
فإذا سألوك :مل؟
قلت :ألين عادل.
فإذا سألوك :فلم عاقبت من مل يستحق العقوبة إذن؟
قلت :ألين رحيم.
التفتت إيل ،وقالت :أال ترى هذا نوعا من اجلنون!؟
هل الذي حيب العامل ال حيب ابنه الوحيد ..ثم كيف حيب اهلل العامل ،وال حيب ابنه ..ثم..
هل الذي حيب العامل يقتل ابنه الوحيد!؟
ثم ..كيف نثق بإله مل يشفق عىل ابنه من أجل غفران خطيئة مذنب آخر؟ كام يقول بولس
يف (رومية ( :)32 :8الذي مل يشفق عىل ابنه بل بذله الجلنا امجعني)
لقد نسب بولس إىل اهلل عدم الشفقة ..أي القسوة.
أال توجد طريقة أخرى عند إله املحبة بد ً
ال من قتل ابنه املزعوم إلنقاذ غريه!؟
وهل اقتضت رمحته أال ُيعالج هذه اجلريمة إال بجريمة أبشع منها؟
وهل صحيح ما يقوله بولس الذي حجر عىل اهلل املغفرة يف رسالته إىل العربانيني (:9
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 ،)22فقال( :وكل شئ تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم ال حتصل
مغفرة)( ..)1أهذا إله يمكن أن يكون حمبوبا ..اإلله العاشق للدماء ..الذي ال يكفر اخلطايا إال بعد
أن يسفك الدماء؟
ثم كيف يتطهر العباد الذين مل جياهدوا أنفسهم يف ذات اهلل ..أباالنتحار ..حتى يقدموا
قرابني هلل الذي حيب الدماء ..أم باإليامن والذكر والعبادة والتوجه!؟
مل أجد ما أقول ،فقالت :إن دينا يقوم عىل مثل هذه العقيدة يستحيل أن تصدر منه أي
روحانية شفافة صادقة مرتفعة ..ذلك أن قوانني الروحانية ال تنسجم إال مع قوانني العقالنية..
فال تناقض بني العقل والروح.
قلت :لقد ذكرت يل أنك اكتشفت أرسار الدواليب التي حترك عباد الشمس.
قالت :لقد اكتشفت أرسار الدواليب التي حترك القلوب نحو اهلل ..وهي ما حتتاج أن
تعرفه.
قلت :فام هي؟
( )1وهذا الذي قاله بولس ،ويتعلق املسيحيون به ..بل يعتربونه من أصول عقائدهم ،وعليه تقوم حياهتم الروحية ،خيالف
ما ورد يف الكتاب املقدس ،فقد جاء يف (هوشع (:) 7-6 :6 :إين أطلب رمحة ال ذبيحة ،ومعرفتي أكثر من املحرقات7 .ولكنكم
مثل آدم ،نقضتم عهدي )
وفيه (هوشع  (:) 3-1 :14ارجع تائبا يا إرسائيل إىل الرب إهلك ،ألنك قد تعثرت بخطيئتك .امحلوا معكم كالم ابتهال
وارجعوا إىل ا لرب قائلني له :انزع إثمنا ،وتقبلنا بفائق رمحتك ،فنزجي إليك محد شفاهنا كالقرابني .إن أشور لن ختلصنا ،ولن
نعتمد عىل خيول مرص إلنقاذنا ،ولن نقول لألوثان صنعة أيدينا( :أنتم آهلتنا) ألن فيك وحدك جيد اليتيم رمحة )
ويف (ميخا  (:) 8-6 :6يارب :بامذا أتقدم عندما أمثل أمام الرب وأسجد يف حرضة اهلل العيل؟ هل أتقدم منه بمحرقات
وبعجول حولية؟ هل يرس الرب بألوف أهنار زيت؟ هل أقرب بكري فداء إثمي وثمرة جسدي تكفريا عن خطيئة نفيس؟ لقد
أوضح لك الرب أُيا اإلنسان ما هو صالح .وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل ،وحتب الرمحة ،وتسلك متواضعا مع
إهلك )
ويف (مزمور  (:)6 :40مل ترد أو تطلب ذبائح وحمرقات عن اخلطيئة ،لكنك وهبتني أذنني صاغيتني مطيعتني )
وهبذا يتبني أن ما ذكره بولس من أخطر البدع التي حرفت املسيحية.
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قالت :ثالث:الربانية ..والعقالنية ..واإلنسانية.
قلت :فهل ستحدثيني عنها؟
قالت :سأحدثك بخالصة خالصة ما وجدته من مقارنايت بني اإلسالم وغريه من
األديان والفلسفات واملذاهب ..لتعرف رس مروقي (.)1
الربانية:
قلت :فلنبدأ حديثنا عن الربانية.
قالت :لقد بحثت يف التوجهات الروحية املختلفة ..فوجدت كل طائفة من الطوائف تويل
وجهها نحو شمس من الشموس اآلفلة ..ثم بحثت يف وجهة املسلمني ،فوجدهتا مجيعا موجهة
نحو الشمس التي ال تأفل.
لعلك تعرف قصة إبراهيم يف القرآن ..والتي ورد فيها ﴿:و َ ِ
ِ
وت
يم َم َلكُ َ
َ
كَذل َك ُن ِري ِإب َراه َ
ون ِمن ُامل ِ
األر ِ ِ
السامو ِ
ات َو َ
وقنِنيَ (َ )75ف َل َام َج َن عَ َلي ِه ال َلي ُل َر َأى كَوكَ ًبا َق َال َه َذا َر نيب َف َل َام
ض َول َيكُ َ َ
ََ َ
ِ
ب َ
اآل ِف ِلنيَ (َ )76ف َل َام َر َأى ال َق َم َر َب ِازغً ا َق َال َه َذا َر نيب َف َل َام َأ َف َل َق َال َل ِئن َمل َُي ِد ِين َر نيب
َأ َف َل َق َال َال ُأح ُّ
ََ
الشم َس َب ِاز ً
الضا نلنيَ (َ )77ف َل َام َر َأى َ
رب َف َل َام َأ َف َلت َق َال َيا
ألكُ ون ََن ِم َن ال َقو ِم َ
غَة َق َال َه َذا َر نيب َه َذا َأك َ ُ
ون (ِ )78إ نين وجه ُت وج ِهي لِ َل ِذي َف َطر السامو ِ
َقو ِم ِإ نين َب ِريء ِممَا ُت ِ
ات َو َ
رشكُ َ
األر َض َحنِي ًفا َو َما َأنَا
َ ََ َ
َ َ
َ َ
ِم َن ُامل ِ
رش ِكنيَ ((﴾)79األنعام)؟

قلت :أجل ..فام فيها مما نحن فيه؟
قالت :فيها كل ما نحن فيه ..إن هذه اآليات تلخص السري الروحي للمسلمني ..فالسري
ِ
الروحي للمسلمني ال يتوجه إال هلل ..كام قال القرآنُ ﴿:قل ِإ َن َص ِ
هلل
اي َو َممَ ِايت َِ
اليت َو ُن ُسكي َو َحم َي َ
َر نب ال َعا َملِنيَ ﴾ (األنعام)162:
وذلك هو معني اإلسالم ،كام جاء يف القرآن بعد اآلية السابقة ﴿:ال َ ِ
رش َ
يك َل ُه َو ِب َذلِ َك
( )1انظر التفاصيل املرتبطة باجلانب الروحي يف اإلسالم يف رسالة (سالم للعاملني)
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ُأ ِمر ُت َو َأنَا َأ َو ُل ُاملس ِل ِمنيَ ﴾ (األنعام)163:
بينام سرينا نحن املسيحيني ال يتوجه إال نحو أنفسنا ..فنحن برتكيزنا عىل اخلطايا والفداء
والكفارة ونحوها قد وضعنا حجبا بيننا وبني اهلل.
بينام ال تشكل اخلطايا يف نظر اإلسالم إال إفرازات للطبيعة اإلنسانية ..ويمكن جتاوزها
ِ ِ ِ
رس ُفوا عَ َىل َأن ُف ِس ِهم ال تَق َن ُطوا ِمن
بالتوبة الصادقة ..وقد جاء يف القرآنُ ﴿:قل َيا ع َباد َي ا َلذ َ
ين َأ َ
مجيع ًا ِإ َنه ُهو ال َغ ُفور ِ
الذ ُنوب َ ِ
هلل ِإ َن ا َ ِ
يم﴾ (الزمر)53:
َرمح َِة ا َِ
ُ َ
هلل َيغف ُر ُّ َ
الرح ُ
ُ َ
بل نحن مل نكتف بذلك ..لقد جعلنا من ديانتنا ديانة كهنوتية تفتقر إىل الوسائط الكثرية..
بينام املسلمون يرتبطون باهلل من أول حلظة ،فليست لدُيم أي وسائط بينهم وبني اهلل ،وقد قال
ادي عَ نني َف ِإ نين َق ِريب ُأ ِجيب دعو َة الدَ اعِ ِإ َذا د ِ
القرآن ﴿:و ِإ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
عَان َفل َيست َِجي ُبوا ِيل َول ُيؤ ِم ُنوا
َ
ُ َ َ
َ
َ َ
ِيب َل َع َل ُهم َير ُشدُ َ
ون﴾ (البقرة)186:
قلت :واليهود ..هم أيضا أصحاب ديانة ساموية.
قالت :اليهود يعبدون أنفسهم ..ال اهلل ..ولذلك فإن شموسهم منحنية انحناءة بشعة
مشوهة تصور ما متتلئ به قلوهبم من أحقاد.
قلت :واملسلمون!؟
قالت :كل عاريف املسلمني وأوليائهم وقديسيهم ال تلهج ألسنهم إال بذكر اهلل وحمبة اهلل
وتعظيم اهلل..
سأل الشبيل جارية حبشية ،فقال :من أين؟ قالت :من عند احلبيب ،قال :وإىل أين؟ قالت:
إىل احلبيب ،قال :ما تريدين من احلبيب؟ قالت :احلبيب.
إن هذه اجلارية عربت خري تعبري عن وجهة أولياء أمة حممد ..فهم ال يعرفون إال اهلل ،وال
يبحثون إال عن اهلل.
وقد قال مثلها ابن عطاء اهلل حيث املريدين عىل توحيد الوجهة( :كن أُيا العبد إبراهيمي ًا،
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ِ
ب اآل ِف ِلنيَ ﴾ (األنعام ..)76:وكل
فقد قال أبوك إبراهيم ـ صلوات اهلل عليه وسالمه ـ ﴿:ال ُأح ُّ
ِ
ِ
يم ﴾ (احلج..)78:
ما سوى اهلل آفل إما وجود ًا وإما إمكان ًا ،وقد قال سبحانه ﴿:م َل َة َأ ِبيكُ م ِإب َراه َ
فواجب عىل املؤمن أن يتبع ملة إبراهيم ،ومن ملة إبراهيم رفع اهلمة عن اخللق ،فإنه يوم زج به يف
املنجنيق تعرض له جربيل عليه السالم فقال :ألك حاجة؟ فقال :أما إليك فال وأما إىل اهلل فبىل،
قال :فاسئله ،قال :حسبي من سؤايل علمه بحايل ..فانظر كيف رفع إبراهيم ـ صلوات اهلل وسالمه
عليه ـ مهته عن اخللق ووجهها إىل امللك احلق ،فلم يستغث بجربيل ،وال احتال عىل السؤال من
اهلل ،بل رأى احلق سبحانه أقرب إليه من جربيل ،ومن سؤله ،فلذلك سلمه من نمروذ ونكاله،
وأنعم عليه بنواله وأفضاله ،وخصه بوجود إقباله)
وقال يف حكمة من حكمه اجلليلة حيذر من االنقطاع يف الطريق عن اهلل بأي شاغل من
الشواغل ،أو زخرف من الزخارف( :ال ترحل من كون إىل كون ،فتكون كحامر الرحى يسري
والذي ارحتل إليه هو الذي ارحتل منه ،ولكن ارحل من األكوان إىل املكونَ ﴿ :و َأ َن ِإ َىل َر نب َك
ُاملنت ََهى﴾ (النجم)42:
والعارفون من املسلمني يعتربون سكون اإلنسان لألشياء وعدم عبوره منها وقوفا بل
سقوطا ،فعن القاسم بن عبد اهلل البزار قال سمعت رسي بن املغلس يقول( :لو أن رجال دخل
إىل بستان فيه من مجيع ما خلق اهلل تعاىل من األشجار ،عليها من مجيع ما خلق اهلل تعاىل من
األطيار ،فخاطبه كل طائر منها بلغته ،وقال :السالم عليك يا ويل اهلل ،فسكنت نفسه إىل ذلك كان
يف يدها أسريا)
قلت :أال ترين يف هذا خطورة عىل إنسانية اإلنسان وعالقته باألكوان؟
قالت :ال ..يف هذه الوجهة جتتمع اإلنسانية مع العقالنية مع الربانية..
فالعارف ال حيجب عن نفسه وعن الكون احتقارا لنفسه أو احتقارا للكون ..وإنام هو
يعيد يف ذهنه نسبة الكون إىل صاحبه ..وبذلك تنتظم أموره مجيعا..
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العارف ينظر إىل الكون ..ويعيش الكون..
ولكن نظرته ختتلف كثريا عن نظرة املاديني الذين يصارعون الكون ويصارعون أنفسهم..
وال يرون يف الكون وال يف أنفسهم من جوانب اجلامل ما حجبهم عنه رصاعهم.
العارفون ينظرون إىل الكون املسبح قبل أن ينظروا إىل الكون املسخر ،فيجتهدون يف تفقه
أرسار تسابيحه ،قال الغزايل( :فإذن مجيع أقطار ملكوت السموات واألرض ميدان العارف يتبوأ
يتحرك إليها بجسمه وشخصه ،فهو من مطالعة مجال
منه حيث يشاء من غري حاجة إىل أن ر
امللكوت يف جنة عرضها السموات واألرض ،وكل عارف فله مثلها من غري أن يضيق بعضهم
عىل بعض أصالً ،إال أهنم يتفاوتون يف سعة منتزهاهتم بقدر تفاوهتم يف اتساع نظرهم وسعة
معارفهم ،وهم درجات عند اهلل وال يدخل يف ِ
احلرص تفاوت درجاهتم)
إن هذه هي دعوة القرآن إىل التعرف عىل اهلل من خالل اآلفاق واألنفس..
لقد وصف القرآن هؤالء العارفني وعالقتهم بالكون ،فقالِ ( :إ َن ِيف َخل ِق السامو ِ
ات
ََ َ
ِ
آلي ٍ
ِ ِ
ويل َ
ات ِ ُ
َو َ
األل َب ِ
األر ِ
أل ِ
ين َيذكُ ُر َ
هلل ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا
ون ا َ
اب ( )190ا َلذ َ
ض َواخت َالف ال َلي ِل َوالن ََه ِار َ َ َ
ض ربنَا ما َخ َلق َت َه َذا ب ِ
ون ِيف َخل ِق السامو ِ
َوعَ َىل ُج ُن ِ ِ
ات َو َ
كَر َ
اط ًال ُسب َحان ََك َف ِق َنا
َ
ََ َ
األر ِ َ َ َ
وهبم َو َي َت َف ُ

َ
اب الن َِار (َ )191ر َبنَا ِإن ََك َمن ُتد ِخ ِل الن ََار َف َقد َأخزَ ي َت ُه َو َما لِل َظاملِنيَ ِمن َأن َص ٍار (َ )192ر َبنَا ِإ َننَا
عَذ َ
َاديا ين ِ
ِ
ِ
َادي لِ ِ
إل َيام ِن َأن َآ ِم ُنوا ِب َر نبكُ م َف َآ َمنَا َر َبنَا َفاغ ِفر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوكَ نفر عَ نَا َس نيئ َِاتنَا َوت ََو َفنَا َم َع
َسمعنَا ُمن ً ُ
َ
األب َر ِار (َ )193ر َبنَا َو َآ ِتنَا َما َوعَد َتنَا َ
ف املِي َعا َد
عَىل ُر ُس ِل َك َو َال ُخت ِزنَا َيو َم ال ِق َيا َم ِة ِإن ََك َال ُخت ِل ُ
(( ﴾)194آل عمران)
قلت :ولكني أسمع بأن الروحانيني من املسلمني ينفون األكوان؟
قال :هم ينفوهنا من حيث ذاهتا ،وثبتوهنا من حيث انتساهبا إىل اهلل ،فالعارفون ال
يتوجهون إال إىل اهلل ،وال ينحجبون بيشء عن اهلل ..يرددون مع أيب مدين قوله:
اهلل قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاد ًا بلوغ كامل
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فالكل دون اهلل أن حققته عدم عىل التفصيل واإلمجال
واعلم بأنك والعوامل كلها لواله يف حمو ويف اضمحالل
من ال وجود لذاته من ذاته فوجوده لواله عني حمال
والعارفون برهبم مل يشهدوا شيئ ًا سوى املتكرب املتعال
ورأوا سواه عىل احلقيقة هالك ًا يف احلال واملايض واالستقبال
وعرب اآلخر عن انشغال العارف باهلل عن الكون بقوله:
شغل املحب عن اهلواء برسه يف حب من خلق اهلواء وسخره
والعارفون عقوهلم معقولة عن كل كون ترتضيه مطهره
فهم لديه مكرمون ويف الورى أحواهلم جمهولة ومسرته
وباعتبار هذا املعنى كان أصدق كلمة قاهلا الشاعر ـ كام ورد يف احلديث كلمة لبيد ( :)1أال
كل يشء ما خال اهلل باطل ـ
قلت :إن هذا عينه ما يردده أهل وحدة الوجود ..بل إن هذا النوع من الوحدة نجده عند
اليهود أنفسهم ..ففي القبااله نجد كلامت كثرية تشري إىل هذا املعنى.
قال :نعم ..قد جتد بعض الكلامت مما يومهك أن وحدة الوجود الفلسفية أو اليهودية هي
عينها وحدة الوجود التي ينسبها البعض إىل العارفني من املسلمني ..ويؤيد هذا بعض العوام من
املسلمني ممن مل يكن هلم من القدرة العقلية ما حيللون به الكالم ليفهموا حقيقة املراد منه.
ولكن التأمل العقيل والتحليل املنطقي يدل عىل أن وحدة الوجود املشار إليها عند الصوفية
املسلمني مغايرة متام املغايرة لقول الفالسفة ووحدهتم التي ال تفرق بني اخلالق واملخلوق
والصنعة والصانع.
( )1وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة منها أشعر كلمة تكلمت هبا العرب ،ويف رواية أصدق كلمة قاهلا شاعر ،ويف أخرى
أصدق بيت قاله الشاعر ،ويف أخرى أصدق بيت قالته الشعراء ،ويف أخرى أصدق كلمة قالتها العرب.
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فليس املراد بوحدة الوجود عند الصوفية وجودين قديمني احتدا ،وال قديم وحادث
احتدا ،ألهنم يعتقدون ـ انطالقا من املصادر املقدسة ـ أن اهلل ال حيل يف يشء ،وال يامزج شيئ ًا ،وال
شئ يف ذاته يف خلقه ،وال من خلقه يف ذاته ،وقربه وبعده ليس كقرب األجسام وبعدها ،وال هو
حمصور وال حمدود ..تنزه عن أوصاف خلقه.
لقد قال حمي الدين بن عريب وهو من رجاالت التصوف الذي أيسء فهم مقاصدهم( :لو
صح أن يرقى اإلنسان عن إنسانيته ،وامللك عن ملكيته ،ويتحد بخالقه تعاىل ،لصح انقالب
احلقائق وخرج اإلله عن كونه إهل ًا ،وصار احلق خلق ًا ،واخللق حق ًا ،وما وثق أحد بعلم ،وصار
املحال واجب ًا ،فال سبيل إىل قلب احلقائق أبد ًا)
انظر كيف ينفي االحتاد واحللول بشدة ،فام كان يف كتبه مما يوهم ذلك فهو إما مدسوس
عليه ،وإما فهم عىل غري حقيقته(.)1
وبمثل هذا نطق كل العارفني ..فقد قال الشيخ علوان احلموي (ت 936هـ) يف تعليقه
عىل كالم حممد بن واسع تلميذ احلسن البرصي يف فنائه عن اخللق باحلق( :ما رأيت شيئ ًا إال رأيت
اهلل فيه) قال معلق ًا عىل هذا( :مذهب أهل احلق أن موالنا عز وجل ال حيل يف يشء ،وال حيل فيه
يشء ،وكلام ورد عليك ما يوهم ظاهره احللول فأوله)
وقد بني الشيخ اهلجويري (ت470 .هـ) يف كتابه (كشف املحجوب) تعليق ًا عىل هذه
العبارة قوله( :إن املرأ عندما تغلبه املحبة للذات اإلهلية يصل إىل مرحلة ال يرى فيها الصنع وإنام
يرى الصانع)
وقال أحد العارفني( :أراد هبذه الرؤية الشهود ال رؤية البرص ألن الرؤية من خصائص
البرص ،والشهود من خصائص البصرية)
( )1انظر :اليواقيت واجلواهر ) 81– 80/1:وقد قال ابن عريب يف الفتوحات (جـ 4ص (:)379-372ما قال باالحتاد
إال أهل اإلحلاد ومن قال باحللول فهو معلول ال دواء له )
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سكتت قليال ،ثم قالت :لقد نطق القرآن هبذه املعاين ..بل إن تأمل القرآن هو الذي جعل
هؤالء العارفني يصلون إىل ما وصلوا إليه من حقائق..
اسمع هلذه اآلية ..وحاول أن تعيشها ..ففيها من احلقائق ما جيعل القلب ال يعرف وجهه
اهر والب ِ
ِ
ِ
إال اهلل نافيا ما سواهُ ﴿:..ه َو َ
اط ُن َو ُه َو ِبكُ نل َيش ٍء عَ ِليم﴾ (احلديد)3:
األ َو ُل َواآلخ ُر َوال َظ ُ َ َ
فالتأمل يف املعاين العميقة التي حتملها هذه األسامء يلبس األشياء مجيعا ثوب العدم ،ليبقى
احلق وحده هو املتفرد بالوجوداحلقيقي.
لقد قال سيد قطب ـ هو مثال العارف املسلم اململوء بالروحانية العميقة ـ مبينا عمق املعاين
التي تدل عليها هذه األسامء احلسنى( :وما يكاد يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة التي متأل
الكيان البرشي وتفيض ،حتى تطالعه حقيقة أخرى ،لعلها أضخم وأقوى ،حقيقة أن ال كينونة
ليشء يف هذا الوجود عىل احلقيقة ،فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هلل وحده سبحانه ؛ ومن ثم
اهر والب ِ
ِ
ِ
فهي حميطة بكل يشء ،عليمة بكل يشء ﴿ ُه َو َ
اط ُن ﴾
األ َو ُل َواآلخ ُر َوال َظ ُ َ َ
ويقول عن املعاين التي يستشعرها ،وهو يعيش يف ظالل هذه األسامء( :األول فليس قبله
يشء .واآلخر فليس بعده يشء .والظاهر فليس فوقه يشء .والباطن فليس دونه يشء ..األول
واآلخر مستغرقا كل حقيقة الزمان ،والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان .ومها مطلقتان.
ويتلفت القلب البرشي فال جيد كينونة ليشء إال هلل .وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون
سواه .حتى وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من وجود اهلل .فهذا الوجود اإلهلي هو
الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل يشء وجوده .وهذه احلقيقة هي احلقيقة األوىل التي يستمد
منها كل يشء حقيقته .وليس وراءها حقيقة ذاتية وال وجود ذايت ليشء يف هذا الوجود)
هلل َأ َحد﴾
لقد عرب القرآن ـ كذلك ـ عن هذا املعنى باسم اهلل (األحد) يف قولهُ ﴿ :قل ُه َو ا َُ
(االخالص ،)1:وهو اسم عظيم حيوي ـ مع التأمل ـ الكثري من الدالالت ،وهلذا ملا خيش حممد
أن ال يقدر حق قدره ـ كام قد ال تقدر املعاين الواردة يف السورة حق قدرها ـ ذكر أن هذه السورة ـ
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التي حتوي هذه احلقيقة اجلليلة ـ والتي نتومهها صغرية تعدل ثلث القرآن.
وهلذا كان بالل يف رمضاء مكة يف بداية اإلسالم يصيح هبا يف نشوة عظيمة ،وقد فني عن
كل العذاب املحيط به( :أحد أحد)
وال غرابة يف كل هذا ـ كام يقول سيد قطب ـ (فإن األحدية التي أمر رسول اهلل  أن
يعلنها :قل هو اهلل أحد .هذه األحدية عقيدة للضمري ،وتفسري للوجود ،ومنهج للحياة)
وهلذا ـ خالف ما قد نتصور ـ فإن غاية رسالة حممد مل تكن الدعوة والرتبية عىل معنى
التوحيد الذي ينفي الرشيك فقط ،وإنام الدعوة والرتبية عىل معنى األحدية الذي ينفي الوجود
الذايت لغري اهلل ..وعىل كليهام تقوم حياة املؤمن ،ومن كليهام يستمد العارف(.)1
لقد رشح سيد قطب بتعبريه اجلميل املعاين التي يعيشها العارف ،وهو يف ظالل هذا االسم
اجلليل ،فقال( :إهنا أحدية الوجود ..فليس هناك حقيقة إال حقيقته .وليس هناك وجود حقيقي
إال وجوده ،وكل موجود آخر فإنام يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي ،ويستمد حقيقته من
تلك احلقيقة الذاتية)
وهذه احلقيقة هي التي تتأسس عليها كل حقائق املعرفة والسلوك ،وهي النهاية التي ينتهي
إليها سلوك العارف ليبدأ هبا استمداده ،فهو ما دام ينظر إىل الوجود نظرة الرشيك الذي يزاحم
ربه يف وجوده ،ال يستمد من هذا الوجود غري اجلهل والتشتت ،لكنه إن خلع عنه هذا الوجود
املرشك ،وحاله بحلية األحدية ،فإن الوجود كله يصبح عيونا تفيض باملعارف عىل قلبه.
وهلذاال يفهم العارفون من قول (ال إله إال اهلل) ،ما يفهمه الكثري من قرص معناها عىل (ال
معبود بحق إال اهلل) ،بل يفهمون ذلك ،ومعه يفهمون أن (ال موجود بحق إال اهلل)
قلت :ولكني سمعت بكثري من املسلمني يكفرون سيدا وغريه هبذا.
قالت :دعك منهم ..هم فئة حمدودة معروفة بالتطرف يف كل يشء ..لعله مل يصب اإلسالم
( )1انظر تفاصيل هذه املسألة واملوقف القرآين منها يف رسالة (أكوان اهلل) من هذه السلسلة.
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بأنواع البالء إال بسببها.
فهذه املجموعة هي التي تزعمت تطرف اإلرهاب ..وتزعمت تطرف الشعوذة..
وتزعمت تطرف التفريق بني املسلمني ..وهي تتزعم أنواعا كثرية من التطرف أخطرها أهنا
احلجاب األعظم بني قومنا وبني اإلسالم.
وأنبئك رسا ..أنا التي أهتم باملروق ..كنت مثل قومي يف نكراهنم لإلسالم ..وكان أولئك
من سبب ذلك النكران ..ولكني ما ختلصت من عقدهتم ،ورحت أبحث عن احلقائق من أهلها
حتى بان يل من حقائق اإلسالم ما جعلني مارقة بني قومي.
قلت :ولكن أولئك يذكرون أقواال لعلامء هلم اعتبارهم يف اإلسالم؟
قالت :هم ال يقرؤون شيئا ..فإذا قرأوا ينتقون ما يقرؤون ،ويقطعونه تقطيعا.
هم يزعموون أهنم يستمدون من ابن القيم ..مع أن ابن القيم يتحدث عن هذه املعاين من
دون إنكار هلا ..فهو يقول يف مدارج السالكني عند حديثه عن منزلة الفناء( :الفناء ضد البقاء،
والباقي إما باق بنفسه من غري حاجة إىل من يبقيه ،بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو اهلل تعاىل وحده،
وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب ،وليس له من نفسه بقاء ،كام أنه ليس له من نفسه وجود ،فإجياده
وإبقاؤه من ربه وخالقه ،وإال فهو ليس له من نفسه إال العدم ،قبل إجياده والفناء بعد إجياده)
ويرفع توهم أن املراد بأن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه بقوله( :إنام الفناء أنك إذا
نظرت إىل ذاته بقطع النظر عن إجياد موجده له كان معدوما ،وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع
النظر عن إبقاء موجده له استحال بقاؤه ،فإنه إنام يبقى بابقائه كام أنه إنام يوجد بإجياده فهذا معنى
قولنا إنه بنفسه معدوم وفان فافهمه)
قلت :وعيت مقاصد العارفني من املسلمني من هذا ..ولكني مل أع الفرق بينهم وبني سائر
الطوائف.
قالت :لقد ذكرت اليهود ..وتصورت أن يف اليهودية مثل هذا.
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قلت :أجل..
قالت :لتفهم الفرق بني هذه املعاين عند املسلمني وعند غريهم من الطوائف وخاصة
اليهود حتتاج إىل متييز مهم بني نمطني من التصوف ،فالتصوف هو االسم الذي اشتهرت به هذه
املعاين (:)1
أما أهلام ـ وهو تصوف املسلمني ـ فهو تصوف يدور يف نطاق إطار توحيدي ،و َيصدُ ر عن
اإليامن بإله يتجاوز اإلنسان والطبيعة والتاريخ ،ومن ثم يؤمن بالثنائيات الدينية الفضفاضة
(سامء/أرض ـ إنسان/طبيعة ـ إله/إنسان)
وتتبدَ ى هذه الرؤية يف تدريبات صوفية يقوم هبا املتصوف ليكبح مجاح جسده تعبري ًا عن
حبه لإلله وعن حماولته التقرب منه ،وهو يعرف مسبق ًا استحالة الوصول والتوحد مع اإلله،
فاحللول اإلهلي يتناىف مع الرؤية التوحيدية ،ولذلك ،فإن وحدة الوجود عند الصوفية املسلمني ـ
يعرب عن حبه اإلهلي عن
بمعناها الفلسفي ـ قمة الكفر ..واملتصوف الذي يدور يف إطار توحيدي ن
رسلة لإلنسان
طريق فعل يف التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم اخلري و ُيعيل به من شأن القيم املطلقة ا ُمل َ
من اإلله ويصلح به حال الدنيا.
أما النمط الثاين من التصوف ـ وهو تصوف اليهود ..ومثله كثري من صوفية األديان
واملذاهب املختلفة ،ولعل بعضه رسى لبعض طوائف املسلمني ـ فيدور يف إطار حلويل يصدر
عن اإليامن بالواحدية الكونية ،حيث حيل اإلله يف الطبيعة واإلنسان والتاريخ ،ويتوحد معها
ويصبح ال وجود له خارجها ،ف ُيختزَ ل الواقع بأرسه إىل مستوى واحد خيضع لقانون واحد..
ومن ثم ،يستطيع من يعرف هذا القانون (الغنويص) أن يتحكم يف العامل بأرسه.
فالتحكم يف العامل ويف األشياء هو هدف املتصوف يف هذا اإلطار ...وهلذا جتده ـ بد ً
ال من
التدريبات الصوفية التي يكبح هبا اإلنسان جسده ويطوع هلا ذاته ـ يأخذ شكل التفسريات الباطنية
( )1انظر هذه التفاصيل ..ونظرة اليهودية للتصوف يف (املوسوعة اليهودية) للمسريي.
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وصنع التامئم والتعاويذ والبحث عن الصيغ التي يمكن من خالهلا التأثري يف اإلرادة اإلهلية ،ومن
ثم التحكم اإلمربيايل يف الكون.
وحتى لو أخذ هذا التصوف شكل الزهد ،فاهلدف من الزهد ليس تطويع الذات ،وإنام
الوصول إىل اإلله وااللتصاق به والتوحد معه والفناء فيه ،ليصبح املتصوف عارف ًا باألرسار
اإلهلية ،ومن ثم يصبح هو نفسه إهل ًا أو شبيه ًا باإلله.
واملتصوف هبذا النمط ال يكرتث إال بذاته ،ولذا فهو ال يتحرك يف الزمان واملكان
اإلنسانيني ،وال يأيت بأفعال يف التاريخ ،وال ُيتم بإصالح الدنيا ،بل يضع نفسه فوق اخلري والرش،
وفوق كل القيم املعرفية واألخالقية.
أال ترى الفرق بينهام عظيام؟
قلت :أجل ..فالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصالح
للدنيا ،وأما الثانية فهي حتقيق للذات وتطويع للخالق وبحث عن التحكم يف الدنيا.
ولكن كيف يستخدم كالمها مصطلحا واحدا (تصوف) مع هذا؟
قال :العاقل ال ينحجب باملصطلحات ..بل يبحث عن احلقائق..
الروحانية اإلسالمي ـ التي استطاع التصوف املعتدل أن يعرب عنها أحسن تعبري ـ متثل قمة
التوجه إىل اهلل ،وقمة االستسالم له.
ولكن الروحانية املادية التي يمثلها التصوف احللويل اليهودي أو املسيحي ..ليس سوى
توجه للذات ،بل هو يف أشكاله املتطرفة ،ليس سوى شكل من أشكال العلمنة ..فإذا كان اإلله
أو اخلالق هو خملوقاته ،فإن خملوقاته هي هو ..وإذا حل اإلله يف املادة ،فإن الطبيعة تصبح هي
اإلله ،كام يذكر إسبينوزا ،كام أن صاحب العرفان يصبح قادر ًا عىل التحكم يف اإلله والطبيعة
والكون ..ويف هذا نرى مالمح سوبرمان نيتشه ،الذي ال يؤمن إال بإرادة القوة ويتجاوز أخالق
الضعفاء.
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وهلذا ،فإن املتصوف اليهودي ال يتجه نحو تطويع الذات اإلنسانية الفردية هلل ،وإنام حياول
الوصول إىل َفهم طبيعة اإلله من خالل التأمل واملعرفة اإلرشاقية الكونية (الغنوص أو العرفـان)
هبـدف التأثري يف اإلله والتحكم اإلمربيايل يف الواقع.
وهلذا نرى ارتباط التصوف اليهودي أو الق َبااله بالسحر ،وهلذا أيض ًا كانت عالقة السحر
بالعلم والغنوصية.
وقد وصف العامل جريشوم شوليم الصوفية اليهودية بأهنا (ثيو صوفية) ،أي أهنا معرفة
اإلله من خالل التأمل واملعرفة اإلرشاقية الكونية (الغنوص) أو العرفان ،ومن ثم ،فهي تبتعد عن
التمرينات الصوفية وحماولة الذوبان أو إفناء الذات اإلنسانية يف الذات اإلهلية.
قلت :وعيت كل ما ذكرته ..ولكن أال ترين أن هذا النوع من الروحانية فيه نوع من
االرستقراطية!؟
قالت :ما تقصد؟
قلت :إن هذه املعاين التي ذكرهتا ال يستطيع استيعاب فلسفتها إال األكابر ..أما البسطاء
من الناس ،فهم ال يطيقون فهمها ..وبالتايل ،فإن املعاين الروحية لإلسالم من اختصاص الثلة ال
العامة؟
قالت :يف كالمك بعض الصحة ..وكثري من األخطاء.
أما ناحية الصحة ..فهي أن املعاين الروحية الراقية بدرجاهتا العالية مل تكتمل إال لألكابر
من األولياء ..وال حرج يف هذا ..ففي كل أمة من األمم العامة والقديسون.
وقد أشار القرآن إىل هذه الثلة حاثا عىل سلوك سبيها باعتبارها النموذج األكمل لإلنسان،
فقالُ ﴿:ثم َأورثنَا ال ِكتَاب ا َل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمن ُهم َظ ِامل لِنَف ِس ِه َو ِمن ُهم ُمقت َِصد َو ِمن ُهم
َ
َ
َ
َ َ
س ِابق ِباخلري ِ
هلل َذلِ َك ُه َو ال َفض ُل ال ِ
كَب ُري﴾ (فاطر)32:
ات ِب ِإذ ِن ا َِ
َ
َ َ
ون (ُ )10أو َل ِئ َك ُامل َق َر ُب َ
الس ِاب ُق َ
السا ِب ُق َ
ون ﴾
ون َ
والقرآن يسمي هؤالء (مقربون)َ ﴿:..و َ
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(الواقعة)11 :
والقرآن يعترب هذا النوع ثلة قليلة يف مجيع املللُ ﴿:ث َلة ِم َن َ
األ َولِنيَ (َ )13و َق ِليل ِم َن

َِ
ين ﴾ (الواقعة)14 :
اآلخ ِر َ

ولكن هذا ال ينفي انتشار املعاين الروحية العالية بني املؤمنني..
ففي القرآن ويف كالم حممد وهديه منظومة كاملة من التوجيهات والترشيعات ليس هلا
من هدف سوى ربط املؤمنني باهلل..
ال شك أنك تعرف األذكار واألدعية وأنواع املناجاة التي وردت هبا النصوص املقدسة
للمسلمني؟
قلت :أجل..
قالت :لقد بحثت يف تلك النصوص ودرستها دراسة متأنية ،وقارنت بينها وبني أنواع
األدعية واألذكار يف مجيع األديان واملذاهب ..فلم أجد روحانية أرق من تلك الروحانية التي
تضمنتها أدعية املسلمني.
قلت :ولكني أرى بدعا كثرية دخلت ..فهناك أنواع من املناجاة مل ترد يف النصوص
املقدسة ..ومع ذلك أرى املسلمني يلهجون بذكرها.
قالت :لقد بحثت يف تلك األنواع أيضا ..فرأيتها تصب فيام ورد يف النصوص ..لقد صب
الصاحلون من املسلمني ممن أوتو قدرات بالغية عالية املعاين الروحية الرقيقة يف صورة أدعية
وابتهاالت ومناجاة لتكون معراجا يرقى باملريدين إىل اهلل.
وال أرى فيها أي بدعة ..فقد كان حممد يقر ما يقوله أصحابه من أدعية ومن أنواع األذكار
ما مل خيالف ما ورد يف العقيدة اإلسالمية من حقائق.
سأذكر لك نموذجا من هذا النوع لرتى فيه كيف تنتظم املعاين الروحية العالية يف مناجاة
رقيقة.
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هذه املناجاة هي املناجاة املنسوبة لإلمام احلسني ،وينسبها بعضهم البن عطاء اهلل..
اسمع ما يقول( :إلـهي أنا الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقري ًا يف فقري؟! ..إلـهي أنا
اجلاهل يف علمي فكيف ال أكون جهو ً
ال يف جهيل؟!)
إن هذه املناجاة ..بل هذه احلكمة مما يميز الروحانية اإلسالمية ..إهنا روحانية افتقار إىل
َاس َأن ُت ُم
اهلل ..وجلوء إىل اهلل ..وانطراح بني يدي اهلل ..وهو تصديق ملا ورد يف القرآنَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا الن ُ
ِ
احل ِميدُ ﴾ (فاطر)15:
هلل َوا َُ
ال ُف َق َرا ُء ِإ َىل ا َِ
هلل ُه َو الغَن ُّي َ
ولذلك ..فإن هذا الفقر يمأل صاحبه بالتواضع هلل ..وخللق اهلل ..وجتعله يف قمة السالم
بينه وبني نفسه ،وبينه وبني اهلل ..وبينه وبني اخللق.
ثم يقول( :إلـهي إن اختالف تدبريك ،ورسعة حلول مقاديرك ،منعا عبادك العارفني بك
عن السكون إىل عطاء واليأس منك يف بالء)
هذه ناحية أخرى مهمة جتعل العارفني من املؤمنني ..بل جتعل العوام منهم متوجهني دائام
إىل اهلل..
فاهلل يف اإلسالم مل يتخل عن خلقه هو معهم يرعاهم يف كل حلظة ﴿ َ َما تَس ُق ُط ِمن َو َر َق ٍة
ِإ َال يع َلمها وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
َاب ُم ِب ٍ
ت َ
س ِإ َال ِيف ِكت ٍ
ض َوال َرط ٍ
األر ِ
ب َوال َي ِاب ٍ
ني﴾ (األنعام..)59:
َ َُ َ ََ
َ
ون ِمن نَجوى َثال َث ٍة ِإ َال ُهو ر ِابعهم وال َمخس ٍة ِإ َال ُهو س ِ
﴿ َما َيكُ ُ
اد ُس ُهم َوال َأدنَى ِمن َذلِ َك َوال
َ َ ُُ َ
َ
َ َ
َ
َأك َثر ِإ َال ُهو معهم َأين ما كَا ُنوا ُثم ي َنب ُئهم ِبام ِ
هلل ِبكُ نل َيش ٍء ِ
عَليم﴾
عَم ُلوا َيو َم ال ِق َيا َم ِة ِإ َن ا َ
َ ََُ
َ ُ ن ُ َ
َ َ
َ
ِ
األع ُ ِ
(املجادلةَ ﴿:..)7:يع َل ُم َخ ِائن ََة َ
ور﴾ (غافرَ ﴿:..)19:و َما تَكُ ُ
ون ِيف َشأ ٍن
ني َو َما ُختفي ُّ
الصدُ ُ
آن وال تَعم ُل َ ِ
ٍ
ِ ِ
يض َ
ون ِف ِيه َو َما َيعزُ ُب عَن
عَم ٍل ِإ َال كُ نَا عَ َليكُ م ُش ُهود ًا ِإذ ُت ِف ُ
َو َما تَت ُلو من ُه من ُقر َ
ون من َ
َ
ِ
ِ ِ
ر نب َك ِمن ِمث َق ِ
َاب ُم ِب ٍ
ال َذ َر ٍة ِيف َ
رب ِإ َال ِيف ِكت ٍ
األر ِ
ني﴾
الس َامء َوال َأصغ ََر من َذل َك َوال َأك َ َ
ض َوال ِيف َ
َ
(يونس)61:
عَام َيف َع ُل َو ُهم
وهو يقلب املقادير عىل مقتىض حكمته ورمحته وعدله ﴿ ..ال ُيس َأ ُل َ
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ُيس َأ ُل َ
ون﴾ (االنبياء)23:
ثم يقول يف أدب املؤمن العارف بنفسه( :إلـهي مني ما يليق بلؤمي ،ومنك ما يليق
بكرمك) ..أي مني ما يليق بلؤمي الذي هو وصف العبيد من مبارزتك بالذنوب ،ومنك ما يليق
بكرمك الذي هو وصف الربوبية من التجاوز والعفو وسرت العيوب)
ثم يقول( :إلـهي وصفت نفسك باللطف والرأفة يب قبل وجود ضعفي ،أفتمنعني منهام
بعد وجود ضعفي) ،وهذا توسل من املؤمن إىل اهلل بأسامئه ..وهو ما يقرب املؤمن إىل اهلل قربا
عظيام.
ثم يقول متربيا من احلول والقوة التي قد حتجبه عن اهلل( :إلـهي إن ظهرت املحاسن مني
فبفضلك ،ولك املنة عيل ،وإن ظهرت املساوي مني فبعدلك ،ولك احلجة عيل)
ثم يتوجه إىل اهلل متوسال إليه بكامالته لطلب حاجاته( :إلـهي كيف تكلني إىل نفيس وقد
توكلت يل؟ وكيف أضام وأنت النارص يل؟ أم كيف أخيب وأنت احلفي يب؟
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك ،وكيف أتوسل إليك بام هو حمال أن يصل إليك؟ أم كيف
أشكو إليك حايل وهو ال خيفى عليك؟ أم كيف أترجم لك بمقايل وهو منك برز إليك؟ أم كيف
ختيب آمايل وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف ال حتسن أحوايل وبك قامت وإليك؟
إلـهي ما ألطفك يب مع عظيم جهيل ،وما أرمحك يب مع قبيح فعيل! )
كانت (آنا ماري شميل) تقرأ هذه املناجاة الطويلة عن ظهر قلب بخشوع ورقة مألتني
بمشاعر ال أسطيع وصفها.
قلت هلا :إن هذا اإلمام يذكر معاين جليلة ..فهل ترين كل هذه املعاين مستنبطة من
النصوص املقدسة؟
قالت :لو كان الوقت كافيا الستدللت لكل كلمة قاهلا بنصوص كثرية من القرآن
والسنة ..إن الروحانية اإلسالمية فيض من القرآن والسنة ..وهذه ميزة مل أجدها يف أي دين من
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األديان ..اذهب إىل كتابنا املقدس ..وحاول أن جتد ما يمأل روحك بام يلبي أشواقها إىل اهلل ..أنا
موقنة أنك لن جتد إال ما يمأل نفسك بالغثيان(..)1
سكتت قليال ،ثم قالت :بتلك الكلامت الرقيقة التي تفوح بعطر الربانية كان القديسون
من املسلمني يسريون ليمألوا أفواه العوام واخلواص بذكر اهلل والتوجه هلل واالمتالء بحب اهلل،
وحب أوليائه.
ولذلك ..فإن الروحانية اإلسالمية روحانية عامة حتى يف حال ضعف املسلمني..
لقد رأيت بعض املسلمني من املنحرفني أو من السكارى قد يقاتل من يسب ربه أو كتابه
أو نبيه ..إنه خيتزن يف نفسه ـ مع كونه منحرفا يف نظر اإلسالم ـ إيامنا عظيام وحمبة عظيمة ..نعم
غلبته شهواته ..ولكن الروحانية اإلسالمية ال زالت جتذبه ..ولعلها يف يوم من األيام تستطيع أن
ختلصه.
وهذا هو رس قوة اإلسالم..
فقوة اإلسالم يف روحانيتة ..وقوة روحانيته يف ربانيته.
سكتت قليال ،ثم قالت ،وهي تعترص أملا :إن املسيح يسب يف بالدنا ..ويسخر منه ،فيثور
املسلمون ويتأملون ..أما نحن فال ننبس ببنت كلمة..
أتدري مل؟
قلت :مل؟
قالت :ألن كتابنا املقدس ال حيمل أي احرتام هلل..
قارن ما سمعته من تلك األدعية واملناجاة بام يذكه كتابنا املقدس من مناجاة األنبياء ..ال
األولياء..
لقد جاء يف سفر امللوك األول ( )20 :17عن إيليا النبي وهو خياطب اهلل( :ورصخ إىل
( )1انظر يف هذا رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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الرب وقال :أُيا الرب إهلي ،أأيض َا إىل األرملة التي أنا نازل عندها أسأت باماتتك ابنها)
الر نب
وسى ِإ َىل َ
ويف سفر اخلروج ( )22 :5عن موسى النبي وهو خياطب اهللَ ( :ف َر َج َع ُم َ
و َق َالَ :ملِا َذا َأسأ َت ِإ َىل َشع ِب َك يارب؟ َملِا َذا َأرسلتَنِي؟ َفمن ُذ َأن ِجئ ُت ُ ِ
ب ِفرعَو َن ِباس ِم َك،
أل َخاط َ
َ َ ُّ
َ
ُ
َ
َ
اإلط ِ
عَىل ِ
الشع ِ
بَ ،و َأن َت َمل ُ َخت نلص َشع َب َك َ
َأ َسا َء ِإ َىل َ
الق)
ويف سفر إشعياء ( )17 :63أن إشعيا النبي خاطب اهلل قائ ً
ال( :ملاذا أضللتـنا يا رب عن
طرقك؟ قسيت قلوبنا عن خمافتك)
ويف مزمور ( )1 :10أن داود النبي خاطب اهلل قائ ً
يار ُّب ملاذا تقف بعيد ًا؟ ملاذا ختتفي
الَ ( :
يف أزمنة الضيق؟)
هبذه الوقاحة خياطب األنبياء يف الكتاب املقدس اهلل ..فكيف تريد من عوامنا أن خياطبوا
اهلل أو املسيح أو أي نبي من األنبياء.
العقالنية:
قلت :حدثتني عن الضابط األول للروحانية اإلسالمية ..هو ضابط الربانية ،فحدثيني
عن الضابط الثاين ..والذي سميته (العقالنية)
قالت :ميزة اإلسالم الكربى أنه دين ينسجم مع مجيع لطائف اإلنسان ..مع عقله..
وقلبه ..وروحه ..ورسه ..بل ينسجم مع جسده ..وجمتمعه ..والكون مجيعا(.)1
ولذلك ،فالعقالنية إطار من األطر التي حتكم مجيع السلوكات والعقائد حتى ال يقع
العقل يف اخلرافة ..وال يقع السلوك يف الشعوذة.
وهذا بخالف مجيع ما عرفته من أديان ومذاهب وأفكار ..فكلها حيوي مغالطات عجيبة
ال تستقيم حتت موازين العقل.
سأرضب لك مثاال عىل الدجل الذي متارسه الكنيسة لتكسب أتباعا جددا..
( )1انظر األدلة املفصلة عىل هذا يف رسالة (سالم للعاملني) من هذه السلسلة.
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هي ال تقنعهم بالعقل ..وال حتدثهم عن اهلل ..وإنام تسارع إىل مأل جانب الشعوذة واخلرافة
التي يعشقها العوام ..وتنفر منها العقول.
ال شك أنك تعرف (الرمح املقدس)
قلت :مل أسمع هبا.
قالت :إهنا من قصة من قصص احلروب الصليبية التي استطاع رجال ديننا بواسطتها إقناع
عقول املخلصني إلسالة أهنار دماء املسلمني(.)1
لقد دفع الصليبيون من أجل عبور آسيا الصغرى ثمن ًا باهظ ًا ،إذ فقدوا أفضل جنودهم
وخرية عساكرهم ،بينام استوىل اليأس والفزع عىل البقية الباقية..
وبدأ اخلوف من تفكك اجليش وفرار اجلنود يساور القادة ،فعمدوا إىل بعض احليل الدينية
لصد هذا اخلطر وربط اجلنود برباط العقيدة ..ومن تلك احليل التى روجوا هلا ما رواه املؤرخون
عن ظهور املسيح والعذراء أمام اجلنود اهليابني ووعدهم بالصفح عن اخلطايا واخللود ىف اجلنة إذا
ما استامتوا ىف معاركهم ضد املسلمني..
غري أن هذا األسلوب النظرى مل يلهب محاس اجلنود ،ومل حيقق الغرض الذى ابتدعه
الصليبيون من أجله ،فكان ال بد من أسلوب آخر ينطوى عىل واقعة مادية يكون من شأهنا إعادة
اإليامن إىل القلوب التى استبد هبا اليأس ،وتقوية العزائم التى أوهنتها احلرب ،وهنا أذيع بني
اجلنود قصة اكتشاف الرمح املقدس..
تلك الواقعة التى روى تفاصيلها املؤرخ (جيبون) فض ً
ال عن غريه من املؤرخني
املعارصين .قال :إن قس ًا يدعى بطرس بارتلمى من التابعني ألسقفية (مارسيليا) منحرف اخللق
ذا عقلية شاذة ،وتفكري ملتو معقد زعم ملجلس قيادة احلملة الصليبية ،أن قديس ًا يدعى (أندريه)
زاره أثناء نومه ،وهدده بأشد العقوبات إن هو خالف أوامر السامء ،ثم أفىض إليه بأن الرمح الذى
( )1هذه القصة نقلها الشيخ حممد الغزايل من كتاب ( الرشق والغرب )
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اخرتق قلب املسيح مدفون بجوار كنيسة القديس بطرس ىف مدينة (انطاكيا) ،فروى (بارتلمى)
هذه الرؤيا ملجلس قيادة اجليش ،وأخربهم بأن هذا القديس الذى طاف به ىف منامه قد طلب إليه
أن يبادر إىل حفر أرض املحراب ملدة أيام ثالثة ،تظهر بعدها (أداة اخللود) التى ختلص املسيحيني
مجيع ًا ،وأن القديس قال له :ابحثوا جتدوا ..ثم ارفعوا الرمح وسط اجليش ،وسوف يمرق الرمح
ليصيب أرواح أعدائكم املسلمني..
وأعلن القس (بارتلمى) اسم أحد النبالء ليكون حارس ًا للرمح ،واستمرت طقوس
العبادة من صوم وصالة ثالثة أيام دخل ىف هنايتها اثنا عرش رج ً
ال ليقوموا باحلفر والتنقيب عن
الرمح ىف حمراب الكنيسة.
لكن أعامل احلفر والتنقيب التى توغلت ىف عمق األرض اثنى عرش قدم ًا مل تسفر عن
شىء .فلام جن الليل أخلد النبيل الذى اختري حلراسة الرمح إىل شىء من الراحة ،وأخذته سنة
من النوم ،وبدأت اجلامهري التى احتشدت بأبواب الكنيسة تتهامس..!..
فاستطاع القس (بارتلمى) ىف جنح الظالم أن ينزل إىل احلفرة ،خمفي ًا ىف طيات ثيابه قطعة
من نصل رمح أحد املقاتلني العرب ،وبلغ أسامع القوم رنني من جوف احلجرة ،فتعالت
صيحاهتم من فرط الفرح ،وظهر القس وبيده النصل الذى احتواه بعد ذلك قامش من احلرير
املوشى بالذهب ،ثم عرض عىل الصليبيني ليلتمسوا منه الربكة ،وأذيعت هذه احليلة بني اجلنود
وامتألت قلوهبم بالثقة ،وقد أمعن قادة احلملة ىف تأييد هذه الواقعة بغض النظر عن مدى إيامهنم
هبا أو تكذيبهم هلا.
وقد روى التاريخ الكثري من مثل هذه اخلرافات ..وبمثلها تنترش املسيحية لألسف..
فنحن ال ننرش ديننا إال بطرد الشياطني ..هذا هو منهجنا العقيل الذي نرحل به إىل اهلل..
كنت أقرأ قبل أيام نرشة صغرية ،عىل أحد وجهيها صورة العذراء وهى تقطر وداعة
ولطف ًا ،وعىل ذراعها الطفل اإلله يسوع يمثل الرباءة والرقة ..أما الوجه اآلخر للصورة فقد
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تضمن هذا اخلرب حتت عنوان (حمبة اآلخرين وخدمتهم) ،وحتته هذه اجلملة (حسبام تتاح لنا
فرصة فلنعمل اخلري للجميع) (غل  ..)10 :6كانت السيدة زهرة ابنة حممد عىل باشا هبا روح
نجس ،وملا علم أبوها أن (األنبا حرابامون) أسقف املنوفية قد أعطاه اهلل موهبة إخراج األرواح
النجسة استدعاه .وملا صىل ألجلها شفيت ىف احلال ،فأعطاه حممد عىل باشا رصة هبا أربعة آالف
جنيه ،فرفضها قائالً :إنه ليس ىف حاجة إليها ألنه يعيش حياة الزهد ،وهو قانع هبا)()1

هبذا ومثله تتعامل الروحانية املسيحية..
لقد كان القديسون يرقون إىل مرتبة القداسة ..ال بسبب سلوكهم الطيب وروحانيتهم
الرفيعة ،وإنام بسبب املعجزات التي تظهر عىل أيدُيم(.)2
لقد كان باستطاعة أي حمتال أن يرتقى يف منصبه بالقيام بأي عمل جتهل العقول الساذجة
علته احلقيقية مدعي ًا أن ذلك هبة من الروح القدس له ،وإذا كان التاريخ يذكر فزع اإلمرباطور
(شارملان) وحاشيته من الساعة التي أهداها إليه الرشيد ظانني أن هبا قوى خفية من اجلن
والشياطني ،فام بالك بعامة الشعب من الفالحني والرعاة.
لن أذكر لك شواهد عىل هذا من القرون الوسطى ..فشواهدها يف ذلك العرص املظلم ال
تكاد تنتهي ..وإنام سأذكر لك بعض مالمح اخلرافات التي ال تزال كنيستنا متارس نشاطها عىل
أتباعها يف العامل الغريب ذاته.
يقول فريزر( :معظم الفالحني يف فرنسا ال يزالون يعتقدون أن القسيس يملك عىل
العنارص قوة خفية ال تقاوم وأنه حني يتلو البعض الصلوات املعينة بالذات التي ال يعرفها سواه
والتي ال حيق لغريه أن يرتلها فإنه يستطيع يف حالة اخلطر الداهم أن يبطل لفرتة معينة فعل القوانني
األبدية للعامل الفيزيقي أو حتى يقلبها متاما)
( )1ذكر هذا الشيخ حممد الغزايل.
( )2انظر :العلامنية ،لسفر احلواىل.
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ويف مناطق أخرى يعتقد الناس (أن القسيس يملك القدرة عىل تشتيت العواصف ،وإن
مل يكن لكل القساوسة مثل هذه امللكة ،ولذا فانه حني يتغري راعى الكنيسة يف بعض تلك القرى
يبدى أتباع األبرشية كثري ًا من التلهف ملعرفة ما إذا كان الراعى اجلديد يتمتع هبذه السلطة كام
يسموهنا ،وعىل ذلك فبمجرد أن تظهر أدنى بادرة هببوب إحدى العواصف الشديدة فإهنم
خيضعونه لالختبار فيطلبون إليه القيام ببعض الشعائر والرتتيل ضد الغيوم املتكاثفة فإذا جاءت
النتائج حمققة آلماهلم ضمن الراعي اجلديد لنفسه عطف أتباع الكنيسة واحرتامهم)
وهناك قداس خاص يستعمله القساوسة يف األعامل االنتقامية يتحدث عنه فريزر بقوله:
(ال يقام هذا القداس إال يف كنيسة متهدمة أو مهجورة حيث تنعق البوم ومترح اخلفافيش وقت
الغسق وتأوي إليها مجاعات الغجر يف الليل ،وحيث تقبع الضفادع الربية حتت مذبحها املدنس،
فهناك يأيت ذلك القسيس الرشير بالليل ومعه عشيقته الفاجرة اخلليعة وحني ترسل الساعة أوىل
دقاهتا معلنة احلادية عرش يبدأ ُيمهم يف تالوة القداس ابتداء من آخره إىل أوله بحيث يفرغ منه
حيني تبدأ دقات الساعة تعلن منتصف الليل وتقوم عشيقته بمساعدته يف ذلك ،أما القربان الذي
يباركه فالبد أن يكون أسود اللون كام أنه ال يتناول النبيذ ،ولكنه يرشب بدال منه بعض املاء من
بئر سبق أن ألقيت فيها جثة طفل مات قبل تعميده ،ثم يرسم عالمة الصليب ولكن عىل األرض
وبقدمه اليرسى ويقوم بأداء كثري من األعامل األخرى التي ال يستطيع أي مسيحي أن يراها دون
أن يصيبه العمى والصمم والبكم بقية حياته)
ويف سنة 1893م حدثت يف جزيرة صقلية حادثة تصور املوضوع أبلغ تصوير فقد كانت
اجلزيرة متر بمحنة رهيبة بسبب اجلفاف ،وكان اجلدب قد استمر ستة أشهر متصلة تناقصت
كميات الطعام برسعة وأنتاب الناس ذعر شديد فجربوا كل الطرق املعرتف هبا للحصول عىل
املطر ،خرجت مجوعهم من منازهلم وأحاطوا بالصور والتامثيل املقدسة يتوسلون إليها برتتيل
الصلوات وإضاءة الشموع يف الكنائس طيلة الليل والنهار وعلقوا عىل األشجار سعف النخيل
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الذي سبق هلم أن باركوه يف (أحد السعف)( )1ونثروا يف احلقول (الكناسة املقدسة) وهى الرتاب
الذي كنسوه من الكنائس يف ذلك اليوم ،فلم جيد ذلك شيئ ًا ومحلوا الصلبان عىل أكتافهم وساروا
حفاة األقدام عراة الرؤوس وجلد بعضهم بعض ًا بالسياط ولكن دون جدوى.
وأخري ًا جلأوا إىل القديسني وجتمعوا حول القديس فرانسيس الذي اعتادوا حسب
اعتقادهم أن ينالوا املطر بربكته فأقاموا له الصلوات والرتانيم والزينات لكن جهودهم كلها
ذهبت هباء فنبذوا معظم القديسني حتى أهنم ألقوا بالقديس يوسف يف إحدى احلدائق ليجرب
بنفسه احلال التي وصل إليها الناس واقسموا أن يرتكوه هناك يف الشمس حتى يأتيهم املطر،
وأداروا وجوه بعض القديسني إىل احلائط كام يفعل املدرس بالتالميذ األشقياء ،وجردوا بعضهم
من مالبسهم الفاخرة وقذفوهم بأقذع السباب والشتائم أما القديس ميخائيل رئيس املالئكة ـ
حسب عقيدهتم ـ فقد نزعوا أجنحته الذهبية ومزقوها ووضعوا مكاهنا أجنحة ورقية يف بعض
املناطق قيد الناس قس بلدته وتركوه عاري ًا وأخذوا ُيتفون إليه بغضب (املطر أو حبل املشنقة)()2

قلت :هذه عقالنيتنا ..فحدثيني عن عقالنية الروحانية اإلسالمية.
قالت :إن القرآن الذي هو مصدر املسلمني األول يقيم بناء روحيا عميقا عىل أسس
العقل ..وعىل أسس العقل وحده..
وهلذا نجد أعىل صفات املؤمنني يف القرآن هي صفة اليقني ..واليقني هو بلوغ املعرفة
درجة من اليقني العقيل ،بحيث ترسي بعدها إىل اجلوارح وسائر اللطائف.
فالفالح الذي أخرب عنه القرآن الكريم عند ذكره للطائفة املؤمنة يف سورة البقرة مرتبط
ون ِبام ُأن ِز َل ِإ َلي َك وما ُأن ِز َل ِمن َقب ِل َك و ِباآل ِخر ِة ُهم ي ِ
ِ
ِ
وق ُن َ
ون﴾ (البقرة)4:
ُ
َ
باليقنيَ ﴿:وا َلذ َ
َ
َ َ
ين ُيؤم ُن َ َ
وأئمة اهلدى العارفني باهلل الذين جعلهم اهلل نجوما هلداية اخللق هم الذين زاوجوا بني
( )1يوم مقدس عندهم.
( )2انظر قذائف احلق للشيخ الغزاىل 48 :فام بعدها.
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ون ِب َأم ِرنَا َملا صربوا وكَا ُنوا ِب ِ
الصرب واليقني ،أو املجاهدة واملعرفة ﴿ َو َج َعلنَا ِمن ُهم َأ ِئ َم ًة َُيدُ َ
آياتنَا
َ َُ َ
ي ِ
وق ُن َ
ون﴾ (السجدة)24:
ُ
وآيات اهلل بأنواعها املختلفة ال يفهمها وال يصدقها وال يقدرها حق قدرها سوى املوقنني
ِ
هلل َأو تَأ ِتينَا آية َ ِ
ِ
ين ال َيع َل ُم َ
ين ِمن َقب ِل ِهم ِمث َل َقو ِهلم
ون َلوال ُيكَ نل ُمنَا ا َُ
كَذل َك َق َال ا َلذ َ
َ
﴿ َو َق َال ا َلذ َ
يات لِ َقو ٍم ي ِ
ت ََشاهبت ُق ُلوهبم َقد بينَا اآل ِ
وق ُن َ
ون﴾ (البقرة)118:
ُ
ََ
ُُ
ََ
ض آيات لِلم ِ
ومن هذه اآليات آيات اهلل الكونية املتجلية يف األرض ﴿ َو ِيف َ
وقنِنيَ ﴾
األر ِ َ
ُ

(الذريات ،)20:أو املتجلية يف اإلنسان والكائنات احلية ﴿ َو ِيف َخل ِقكُ م َو َما َي ُب ُّث ِمن َدا َب ٍة آ َيات
لِ َقو ٍم ي ِ
وق ُن َ
ون﴾ (اجلاثـية ،)4:فكل هذه اآليات ال يدركها سوى املوقنني.
ُ

وحقائق القرآن التي هي بصائر البصائر ال يراها وال يعرفها وال ُيتدي هبا ويرحم غري
َاس و ُهدى ورمحَة لِ َقو ٍم ي ِ
ِ ِ
وق ُن َ
ون﴾ (اجلاثـية)20:
ُ
املوقنني ﴿ َه َذا َب َصائ ُر للن ِ َ ً َ َ
واملعارف املرتبطة باهلل ال يفهمها ،أو يذعن هلا ،أو يستشعر سموها سوى املوقننيَ ﴿ ،ر نب
ض وما بينَهام ِإن كُ ن ُتم م ِ
السامو ِ
ات َو َ
وقنِنيَ ﴾ (الدخان)7:
ََ َ
ُ
األر ِ َ َ َ ُ َ
وأحكام اهلل ال يدرك حكمها ،ويستكنه أرسارها ،ويعرف وجوه املنافع واملصالح فيها
هلل حك ًام لِ َقو ٍم ي ِ
ِ
سوى املوقنني ﴿ َأ َفحكم اجل ِ
وق ُن َ
اه ِل َي ِة َيب ُغ َ
ون﴾ (املائدة،)50:
ُ
ون َو َمن َأح َس ُن م َن ا َِ ُ
ُ َ َ
واآلية تشري إىل أن إدراك احلسن املتغلغل يف ثنايا األحكام ال يقلب صفحاته سوى املوقنني ،ولعله
ألجل هذا مل يتصد للبحث يف أرسار الرشيعة ومقاصدها سوى من مجعوا بني العلم والتقوى ،أو
بني اليقني واإلرادة.
ومن هذه املنطلقات القرآنية أمجع العارفون من املسلمني عىل أن اليقني هو البذرة التي
تنبت منها مجيع املحاسن التي ينضح هبا العرفان.
وقد أمجعوا عىل اعتبارها املركب الذي حيمل السالكني إىل اهلل ،وبقدر سالمة املركب
يكون الوصول.
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وقد قال أبو سعيد اخلراز معربا عن هذا الدور( :العلم ما استعملك واليقني ما محلك)،
فلوال اليقني ما سار ركب إىل اهلل وال ثبت ألحد قدم يف السلوك إال به.
ويشري اجلنيد إىل أن اليقني ال يعني ما يتصوره البعض ـ ممن يشحنون حياة العارفني
واألولياء بالكرامات مع ما قد يالبسها من خرافات وأساطري ـ فاملوقن ال حيتاج ألن يميش عىل
املاء ليثبت صحة يقينه ( :قد مشى رجال باليقني عىل املاء ومات بالعطش من هو أفضل منهم
يقينا)
وهذه النصوص وغريها تشري إىل أمهية اليقني وارتباطه بالروحانية ..ويف نفس الوقت
ارتباطه بالعقالنية.
قلت :فهمت عالقة اليقني بالروحانية ..ولكني مل أفهم عالقته بالعقالنية.
قالت :أول مستقبل للحقائق هو العقل ..فإذا نضجت احلقائق يف العقل ..وتقبلها رست
إىل الروح ..هذا هو منطلق الروحانية عند املسلمني..
أما منطلق الروحانية عندنا ..فهو أن تتيقن الروح بام ال يعقل العقل ..وبذلك يفرض عىل
العقل التسليم بام ال يعلم وما ال يعقل.
قلت :ولكني قرأت عن كثري من أولياء املسلمني ذمهم للعقل ،واعتقادهم لقصوره ،فقد
سئل النوري( :ما الدليل عىل اهلل؟ قال( :اهلل) ،قال :فام العقل؟ قال :العقل عاجز ،والعاجز ال
يدل إال عىل عاجز مثله.
وعرب آخر عن ذلك بقوله( :العقل جيول حول الكون فإذا نظر إىل املكون ذاب)
وعرب أبو بكر القحطبي عىل استحالة التعرف عىل اهلل بالعقل بقوله( :من حلقته العقول
فهو مقهور إال من جهة اإلثبات ولوال أنه تعرف إليها األلطاف ملا أدركته من جهه اإلثبات)
قالت :صدق كل هؤالء ..فلم ينطقوا إال احلقيقة..
قلت :فكيف يستقيم ما ذكرته عن انبناء اجلانب الروحي من اإلسالم عىل العقل ،وهؤالء
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ـ أعمدة الروح يف اإلسالم ـ يقولون ما يقولون؟
قالت :هؤالء يشريون إىل جانبني كالمها خطر عىل الروحانية الرصفة:
أما أوالمها ،وهي أخطرمها ،فهي حماولة حرص اهلل بحدود العقل ..أو حماولة العقل
التعرف عىل اهلل من خالل العقل املجرد.
وأما الثانية ،فهي حرص العالقة باهلل يف اجلانب العقيل املجرد كام فعلت الفلسفة من غري
تفاعل الوجدان.
قلت :سلمت بأن الثانية تنايف الروحانية ..ولكن األوىل ال أرى أهنا تنافيها.
قالت :بل تنافيها ..ألن للعقل حدودا ال يستطيع أن يتجاوزها ..سأرضب لك مثاال
يوضح لك ذلك:
أرأيت لو أن أحدهم دق عليك الباب ،ومل تكن تعرفه ،هل تستطيع ـ من خالل
االستدالل العقيل ـ أن تستدل عىل طوله ولونه واسمه ونسبه؟
قلت :ال ..فعقيل أقرص من أن يعرف ذلك.
قالت :ولكنك تستطيع أن تعرف أشياء من خالل هذا الترصف.
قلت :أجل..
قالت :فهذا هو دور العقل ..فهو يفتقر ملعرفة التفاصيل ألن يفتح له الباب حتى يتعرف
عىل التفاصيل.
قلت :فقد فتح لنا الباب باملسيح.
قالت :نعم ..فتح الباب باملسيح ..ولكنا ـ معرش املسيحيني ـ أغلقنا باب املسيح ،وفتحنا
باب بولس ..وأبواب املجامع املقدسة ..فسقطنا يف اخلرافة.
قلت :فكيف نرجع إىل باب املسيح؟
قالت :بباب حممد ..فال يمكن أن نفهم املسيح دون أن نمر عىل باب حممد.
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اإلنسانية:
قلت :حدثتني عن ضوابط الروحانية اإلسالمية من الربانية والعقالنية ..فحدثيني عن
الضابط الثالث ..اإلنسانية.
قالت :لقد خلقنا اهلل برشا ..وطلب منا أن نعبده ،ونحن برش ..وليس من الالئق ،وال من
األدب ،وال من احلكمة أن نخرج من البرشية عندما نريد أن نامرس الروحانية..
قلت :مل أفهم هذا ..فمع أننا برش إال أن الكامل يف أن نرتقي عن برشيتنا.
قالت :من غري أن نخرج عنها.
قلت :بل لو استطعنا اخلروج عنها لفعلنا ..فذلك هو الكامل األكرب.
قالت :إن هذا الكالم حيمل احتقارا للبرشية ..ألن من يريد أن خيرج من يشء ،ليدخل
يف غريه ..ال يريد أن خيرج منه إال الحتقاره له ،واعتقاده لنقصه.
وهذه ميزة لإلسالم تفصله عن كثري من الديانات والفلسفات التي حتتقر اإلنسان ..فهو
يكرم اإلنسان ،ويضعه يف املحل الذي خلقه اهلل له.
إننا ـ معرش املسيحيني ـ ملا احتقرنا اإلنسان ربأنا باملسيح أن يكون إنسانا ..فلذلك رفعناه
إىل مقام اإلهلية..
أما قرآن املسلمني فهو يرصح يف كل حلظة بأن حممدا وسائر األنبياء واألولياء ليسوا إال
برشا ..يقول القرآنُ ﴿:قل ِإنَام َأنَا ب َرش ِمث ُلكُ م يوحى ِإ َيل َأنَام ِإ َهلكُ م ِإ َله و ِ
احد َف َمن َ
كَان َير ُجوا لِ َقا َء
َ
ُ َ
َ َ
َ َ ُ
ال ص ِ
ِ
احل ًا َوال ُي ِ
رشك ِب ِع َبا َد ِة َر نب ِه َأ َحد ًا﴾ (الكهف ..)110:ويقولُ ﴿:قل ِإن ََام َأنَا
عَم ً َ
َر نبه َفل َيع َمل َ
ِ
ِ
ِ
يموا ِإ َلي ِه َواستَغ ِف ُرو ُه َو َويل لِل ُم ِ
رش ِكنيَ ﴾
َب َرش مث ُلكُ م ُي َ
وحى ِإ َ َيل َأن ََام ِإ َهلُكُ م ِإ َله َواحد َفاستَق ُ
(فصلت)6:
هلل َي ُم ُّن َ
عَىل
ويقول عن سائر األنبياءَ ﴿:قا َلت َهلُم ُر ُس ُل ُهم ِإن نَح ُن ِإ َال َب َرش ِمث ُلكُ م َو َل ِك َن ا َ
كَان َلنَا َأن نَأ ِتيكُ م ِبسل َط ٍ
من ي َشاء ِمن ِعب ِ
هلل َفل َيت ََو ِ
كَل ُاملؤ ِم ُن َ
اد ِه َو َما َ
ون﴾
هلل َوعَ َىل ا َِ
ان ِإ َال ِب ِإذ ِن ا َِ
َ
َ
ُ
َ َ ُ
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(ابراهيم)11:
قلت :وعيت هذا ..ولكن ما عالقته بالروحانية؟
قالت :هلذا عالقة وطيدة بالروحانية اإلسالمية ..فأهم خصائص اإلسالم أنه دين
الفطرة ..والفطرة هي الطبيعة التي خلق عليها اإلنسان ..أو النظام الذي يتحكم يف اإلنسان..
وهذه الفطرة ال ينبغي تدنيسها وال حتريفها ..بل ال ينبغي للروحانية أن حترف هذه الفطرة عن
مسارها.
ففي اإلسالم ـ كام ذكرت لك ـ تلتقي الروحية مع املادية ،وجيتمع الدين مع الدنيا،
وتتشابك أشواق الروح مع الغرائز التي خلقت يف اإلنسان ،ومل يكن له أن خيرج عنها.
وهذا بخالف كل ما نعرفه من فلسفات وأديان ومذاهب..
ففي اليهودية تطغي املادية املحضة ..فال تكاد جتد للروحانية أثرا ،وال تكاد ترى لآلخرة
مكانا ،حتى الوعد والوعيد ال يتعلقان إال بأمور دنيوية.
أما املسيحية ..ففي اإلنجيل( :ال يدخل غني ملكوت السموات ،حتى يدخل اجلمل يف
سم اخلياط ..)..وقال املسيح لشاب آمن به ودخل يف دينه( :إذا أردت أن تكون كامال فاذهب
وبع ما متلك واعطه للفقراء ،ثم تعال واتبعني) ..وقال لتالميذه( :وأنتم فال تبحثوا عام تأكلون
وما ترشبون وال هتتموا لذلك ،ألن هذه األشياء إنام يبحث عنها غري املؤمنني)
لقد ذكر األستاذ (ليكي) يف كتاب (تاريخ أخالق أوروبا) صورا جلموح الرهبانية
وغلوها ،تقشعر منها اجللود ،وتفزع القلوب ،وتدهش العقول ،وهي قليل من كثري جدا ..لقد
قال هذا املؤرخ( :زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة ،وعظم شأهنم واستفحل أمرهم واسرتعوا
األنظار وشغلوا الناس ،وال يمكن اآلن إحصاؤهم بالدقة ،ولكن مما يلقي الضوء عىل كثرهتم
وانتشار احلركة الرهبانية ،ما روى املؤرخون أنه كان جيتمع أيام عيد الفصح مخسون ألفا من
الرهبان ،ويف القرن الرابع املسيحي كان راهب واحد يرشف عىل مخسة آالف راهب ،وكان
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الراهب (رسابني) يرأس عرشة آالف ،وقد بلغ عددهم يف هناية القرن الرابع عدد أهل مرص)
قلت :ولكن مع ذلك ..فقد كان نظام الرهبانية من أرقى األنظمة الروحية يف العامل ..بل
إن بعض مفكرينا يرى أن النظام الروحي يف اإلسالم مستمد من نظام الرهبانية عندنا.
قالت :قد يكون من املسلمني من وقع فيام وقع فيه رهباننا ..ولكنه بذلك انحرف عن
اإلسالم انحرافا شديدا ..ذلك أن نظام الرهبانية يتناىف متاما مع تعاليم اإلسالم.
فقد اعترب اإلسالم الرهبانية بدعة خطرية يف الدين ،ففي القرآن عند ذكر التحريف الذي
حصل للمسيحيةُ ﴿:ثم َق َفينَا عَ َىل آ َث ِار ِهم ِبرس ِلنَا و َق َفينَا ِب ِعيسى اب ِن مريم وآتَينَاه ِ
األن ِج َيل َو َج َعلنَا
َ ََ َ ُ
ُ ُ َ
َ
َ
وها ما كَ تَبن ََاها عَ َلي ِهم ِإ َال اب ِتغَاء ِرضو ِ
ِ
ِيف ُق ُل ِ ِ
هلل َف َام
ان ا َِ
َ
وب ا َلذ َ
َ
ين ا َت َب ُعو ُه َرأ َف ًة َو َرمح ًَة َو َره َبان َي ًة ابتَدَ عُ َ َ

رعَو َها ح َق ِرعَ اي ِتها َفآتَينَا ا َل ِذين آم ُنوا ِمنهم َأجر ُهم و ِ
كَثري ِمن ُهم َف ِاس ُق َ
ون﴾ (احلديد)27:
َ َ
ُ
َ َ
َ
َ َ
َ

وهلذا ،فإن الروحانية اإلسالمية تنطلق من مزازين دقيقة جتمع بني الروح واجلسد ،وبني
الفرد واملجتمع ..وبني الدنيا واآلخرة ..وهي بذلك جتمع لإلنسان كل متطلبات إنسانيته ..وهي
بذلك ختتلف متام االختالف عن الرهبانية التي انحرفت هلا الكثري من األديان واملذاهب
والفلسفات.
فالذي يقدم الروح عىل اجلسد حيرم اإلنسان من جزء أصيل منه وهو جسده.
والذي يقدم الفرد يبرت اإلنسان من البيئة التي خلقها اهلل له ،وخلقه هلا ،وجيعله سلبيا ال
هم له إال ذاته.
والذي يقدم اآلخرة عىل الدنيا حيرم اإلنسان من فرتة من فرتات الزمن خلقها اهلل له،
وخلقه هلا.
قلت :هذا كالم عام أريد تفاصيله.
قالت :لن أطيق أن أذكر لك كل تفاصيله ،ولكني سأكتفي بعرض رشوط الرهبانية عىل
النصوص املقدسة للمسلمني لتعرف موقفها منها.
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فقد اشرتط القائمون عىل نظام الرهبانية رشوط ًا ال بد من حتقيقها يف الراهب ..ال يكون
راهبا إال هبا.
منها العزوبة ..وهذا أهم رشوط الرهبانية ،وقد ورد يف إنجيل متى( :يوجد خصيان
خصوا أنفسهم ألجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل)(متى)13 :19 :
إضافة إىل أن التنفري من املرأة وإن كانت زوجة ،واحتقار وترذيل الصلة اجلنسية وإن كانت
حال ً
ال ،من أساسيات املسيحية ،حتى بالنسبة لغري الرهبان ،يقول (سان بونافنتور) أحد رجال
الكنيسة( :إذا رأيتم امرأة فال حتسبوا أنكم ترون كائنا برشي ًا ،بل وال كائنا حي ًا وحشي ًا ،وإنام الذى
ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفري الثعبان)()1

وكان من املشاكل املستعصية عىل الكنيسة مشكلة زواج رجال الدين غري الرهبان أو
ترسُيم ،و(كانت الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس املتزوج
يضع والءه لزوجه وأبنائه يف منزلة أعىل من إخالصه للكنيسة)( ..وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه
أو مرتبته ألحد أبنائه يضاف إىل هذا أن القس جيب أن يكرس حياته هلل وبنى اإلنسان ،وأن مستواه
األخالقي جيب أن يعلو عىل مستوى أخالق الشعب وأن يضفي عىل مستواه هذه املكانة التي ال
بد منها الكتساب ثقة الناس وإجالهلم إياه)(( ..)2بوجوب التبتل عىل رجال الدين وتطليق
زوجات املتزوجني منهم وكان هلذا األمر آثار امتدت إىل القرن السادس عرش وانتهت بانتصار
الكنيسة)()3

وإذا كان هذا هو احلال مع غري الرهبان ،فلنتصور كيف تكون احلال معهم.
وهذا الرشط يتناقض متاما مع ما دعا إليه اإلسالم من حث عىل الزواج وترغيب فيه ،فقد

( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم.29 :
( )2قصة احلضارة .382 :14
( )3تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى.152 :2 :
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وردت النصوص القرآنية الكثرية التي تأمر بالزواج وحتث عليه ..ففي القرآنَ ﴿:و ِمن آ َي ِات ِه َأن
َخ َل َق َلكُ م ِمن َأن ُف ِسكُ م َأزواجا لِتَسكُ ُنوا ِإ َليها وجع َل بينَكُ م مود ًة ورمح ًَة ِإ َن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َقو ٍم
َ
َ َ َ َ َ
َ ً
ََ َ ََ
كَر َ
ون ﴾ (الروم )21:ففي هذه اآلية توجيه لألنظار للنعم التي وضعها اهلل يف الزواج ،وكيف
َي َت َف ُ
هيأ الزوجني لبعضهام لتنتج عن ذلك املودة والرمحة.
ِ
كَان لِرس ٍ
ول َأن
ويف القرآنَ ﴿:و َل َقد َأر َسلنَا ُر ُس ًال من َقب ِل َك َو َج َعلنَا َهلُم َأز َو ً
اجا َو ُذ نر َي ًة َو َما َ َ ُ
هلل لِكُ نل َأ َج ٍل ِكتَاب( ﴾ الرعد ..)38 :ففي هذه اآلية إخبار بأن الزواج من
يت ِبآ َي ٍة ِإ َال ِب ِإذ ِن ا َِ
َيأ ِ َ
سنن املرسلني ،وفيه رد بليغ عىل املمتنعني عنه بحجة التعبد والتبتل.
احلنيَ ِمن ِعب ِ
األيامى ِمنكُ م والص ِ
ِ
ادكُ م َو ِإ َم ِائكُ م ِإن َيكُ و ُنوا ُف َق َرا َء
َ
َ َ
ويف القرآنَ ﴿:و َأنك ُحوا َ َ َ
هلل َو ِاسع ِ
عَليم ﴾ (النور )32:ويف هذه اآلية حث عىل تزويج من للمسلم
هلل ِمن َفض ِل ِه َوا َُ
ُيغنِ ِهم ا َُ
والية عليهم ،وهني عن جعل الفقر حاجزا بني املؤمن والزواج.
ِ
ِ
ِ
اب َلكُ م ِم َن الن َنس ِاء َمثنَى
ويف القرآنَ ﴿:و ِإن خف ُتم َأ َال ُتقس ُطوا ِيف ال َيتَا َمى َفانك ُحوا َما َط َ
ث ورباع َف ِإن ِخف ُتم َأ َال تَع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ًة َأو َما َم َلكَت َأي َام ُنكُ م َذلِ َك َأدنَى َأ َال َت ُعو ُلوا ﴾
َ
َو ُث َال َ َ ُ َ َ
(النساء )3:ففي هذه اآلية إجازة للتعدد يف إطاره الرشعي الصحيح ،وتنبيه للعلة من إجازته.
وعىل ضوء هذا اهلدي القرآين جاءت النصوص احلديثية الكثرية ترغب يف الزواج ،بل
تعتربه من األعامل الصاحلة ،ومن سنن الصاحلني ،ففي احلديث( :ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهلل
عز وجل خري ًا من زوجة صاحلة ،إن أمرها أطاعته ،وإن نظر إليها رسته ،وان أقسم عليها أبرته،
وان غاب عنها حفظته يف نفسها وماله)(،)1فقد اعترب حممد يف هذا احلديث الزوجة الصاحلة
للرجل أفضل ثروة يكتنزها من دنياه ـ بعد اإليامن باهلل وتقواه ـ وعدها أحد أسباب السعادة.
ويف حديث آخر( :الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة)()2

( )1أبو داود.126/2:
( )2املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،141/4 :مصنف عبد الرزاق ،221/10 :املعجم األوسط.281/8 :
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ويف حديث آخر( :من سعادة ابن آدم املرأة الصاحلة ،واملسكن الصالح ،واملركب
الصالح)()1

ويف حديث آخر( :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج ،فإنه أغض للبرص،
وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)()2

ويف حديث آخر :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة النبي ،
فلام أخربوا كأهنم تقالوها ،فقالوا :وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
قال أحدهم :أما أنا فإين أصيل الليل أبدا،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر،وقال آخر :أنا
أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل  إليهم فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهلل
إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصيل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن
سنتي فليس مني)()3

قلت :هذا الرشط األول للرهبانية ،وقد علمت شدة معارضة اإلسالم له ..فام الرشط
الثاين؟
قالت :التجرد الكامل عن الدنيا ..فعىل الراهب ـ حتى يصري راهبا ـ أن يعتزل عزلة هنائية
عن املجتمع ،ويقطع النظر عن كل أمل يف احلياة.
قلت :لقد كتب املسلمون يف العزلة كتبا ..بل مارس الكثري من علامئهم هذه العزلة ..بل
هلم ـ إىل اآلن ـ ما يسمى باخللوات التي خيتلون فيها للعبادة.
فإن قلت :إن كل ذلك حادث ..فقد رشع اإلسالم االعتكاف ،وهو نوع من العزلة.
قالت :فرق عظيم بني العزلة التي دعا إليها اإلسالم ،واعتربها مدرسة تربوية هتذيبية،
( )1رواه امحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح ،انظر :جممع الزوائد.272/4 :
( )2مسلم ،1018/2 :البخاري ،673/2 :ابن حبان ،335/9 :الدارمي ،177/2 :البيهقي ،296/4 :أبو داود:
 ،219/2النسائي.95/2 :
( )3البخاري.1949/5 :
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وبني عزلة الرهبان.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قالت :العزلة التي مارسها الربانيون من املسلمني هي عزلة تربوية تشبه مكوث املريض
يف املستشفى مدة معينة حيددها طبيبه ،وحيددها نوع العالج الذي يريد ممارسته.
وهي ال تعني االنفراد يف اجلبال والكهوف عن الناس ..اللهم إال يف أحوال الفتن التي يفر
فيها املؤمن بدينه.
قلت :فام الرشط الثالث من رشوط الرهبانية؟
قالت :عدم االهتامم باملطالب اجلسدية حتى الرضوري منها كاملالبس والنظافة..
يقول صاحب كتاب (املشكلة األخالقية والفالسفة)( :لنقرأ هذا السفر الطريف (حماكاة
املسيح) ،إنه أكرب أسفار التبتل املسيحي ،ولنطلب بني صحائفه ومظاهر احلياة املسيحية بمعناها
الصحيح ،وأن ما نجده ملعرب عن احلال أبلغ عبارة :إحتقار أساسى لكل علم ،حتى يشمل ذلك
علم اإلهليات ،واحتقار أصيل لكل ما نسميه خريات هذا العامل :الثراء والرشف االجتامعي ،حتى
املركز الوسط ،وإنه حلتم علينا أن نستشعر دائام التواضع والندم وأن نامرس عملي ًا عىل الدوام
التضحية وكل مظهر متليه الرمحة وأن نجمع حواسنا يف صمت وذهول تام وتأمل دينى ينسى املرء
فيه كيانه ،جيب أن نقتل فينا كل ميول دنيوي ،جيب أن يموت عامل الرغبة ،جيب أن نبدأ من هذا
العامل الزائل ما سوف يكون لنا الوجود األبدى)
ثم يعلق عىل هذه التعاليم قائ ً
ال( :عظمة وعالء ،ولكنه قضاء قاس عىل اإلنسانية ،وإن
التطبيق الكامل ملثل تلك املبادئ ليمكن أن يمأل األرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من
جهة أخرى ينتظرون يف طهارة وتأمل الزوال النهائى للنوع اإلنساين)()1

قلت :فام موقف اإلسالم من هذا؟
( )1املشكلة األخالقية والفالسفة.115:
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قالت :للجسد يف اإلسالم قيمة ال تقل عن قيمة الروح ..فلذلك يذكر يف القرآن باعتباره
ِ
من نعم اهلل عىل عباده ..ففي القرآنَ ﴿:
أكفرت با َلذي َخ َل َق َك ِمن ُتراب
هو ُحياور ُه
َ
قال َل ُه صاحب ُه َو َ
ال ﴾ (الكهف ..)37 :وفيهُ ﴿:ه َو ا َلذي َج َع َل َلكُ ُم ا َ
ُث َم ِمن ُنط َفة ُث َم َس رو َ
رض ذلو ً
اك َر ُج ً
ال
أل َ
مناك ِبها وكُ ُلوا ِمن ِرز ِق ِه و ِإ َل ِيه الن ُُّشور ﴾ (امللك..)15 :وفيه ﴿:كُ ُلوا ِمن َطي ِ
فامشوا ِيف ِ
ُ
بات ما
ن
َ
َ
ُ
غَض ِبي ﴾ (طه)81:
َرزَ قناكُ م َوال تَطغَوا ِف ِيه َف ُي ِح َل عَ َليكُ م َ

فهذه اآليات القرآنية حتمل بني ط رياهتا معاين ترشيعية كثرية تبني قيمة اجلسد وأمهية
املحافظة عليه (..)1
فهي تبني أن اإلنسان بتكوينه اجلسامين ،وبطبيعته البدنية ،جزء من عامل الطبيعة ،ر
وأن
األرض هي مصدر نشوئه وتكوينه ..فهو ابن األرض ،ونتاجها احلي املرتقي يف تكوينه وأجهزته
َ
خلقك ِمن ُتراب ﴾
أكفرت با َلذي
اجلسمية املختلفة﴿:
َ
وهي تبني أن هذا اجلسد الذي نشأ من األرض ال يستغني بطبيعته عن إمداد األرض
عام ﴾
لوجوده ،من الطعام والرشاب واللباس والسكنَ ﴿ ..وما َج َع ُ
لناهم َجسد ًا ال يأكُ لون ال َط َ
(األنبياء.)8 :
وهي تبني أن التوافق يف التكوين الطبيعي بني اإلنسان والطبيعة تام ومتناسق ،ر
فكل ما
حيتاجه اإلنسان الستمرار احلياة متوفر يف عامل الطبيعة ومتنام فيهاَ ﴿ ..و َ
بارك فيها وقدر َر فيها
ِ
فصلتَ ﴿ ..)10 :ج َع َل َلكُ ُم ا َ
رض َذلو ً
ال ﴾ (امللك:
أل َ
َ
للسائلنيَ ﴾ ( ر
أقواهتا يف أربعة أ ريام سوا ًء ر
)15
وهي تبني أن ر
كل ما يف األرض ،من خريات وط ريبات ،حالل ط ريب ومباح لكافة بني
اإلنسان ،دون تفريق أو متييز ،فحكمة اهلل ،وعدله تقضيان بأن تتوفر ر
لكل إنسان حاجته ر
وحقه
املقرر له يف احلياة ﴿:يا َأ ُُّيا النراس كُ ُلوا ِممرا ِيف ا َ
أل ِ
رض َحال ً
ال َط نيب ًا ﴾ (البقرة)168 :
( )1انظر مقاال بعنوان :كيف تعامل اإلسالم مع اجلسد؟ من موقع (البالغ) املوسوعة اإلسالمية.
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انطالقا من هذا ..فقد جاء اإلسالم برشيعة حترص عىل حفظ احلياة ،وتتجاوب مع
حاجات التكوين ،فاستوعب برشيعته كل تلك احلاجات اإلنسانية الطبيعية وقام بتنظيمها يف
جماهلا الطبيعي املحدر د هلا.
فقد أمر بمد اجلسم بحاجاته املختلفة من الطعام والرشاب ،باعتبارمها من نعم اهلل عىل
عبادهَ ﴿:فلينظر اإلنسان إىل َط َع ِام ِه ﴾ (عبس)24 :
وقد قاوم اإلسالم هلذا حماربة اجلسد ،واحلرمان من الطعام والرشاب واللذائذ املح رللة،
املرتهبون وأمثاهلم ممرن يعتقدون ر
أن حماربة اجلسد ،وتعذيبه باجلوع،
تلك املحاربة التي دعا هلا ر
والعطش ،واحلرمان يؤدي إىل تقوية الروح ،وتنمية امللكات النفس رية واألخالق رية.
فقد استنكر القرآن عىل هؤالء املنحرفني موقفهم هذا من املتع اجلسد رية ،والط ريبات التي
ِ ِ
ِِ ِِ
أنعم اهلل هبا عىل عباده ،فقالُ ﴿:قل َمن َح َر َم ِز َ
الرزق ﴾
ينة ا ِ
أخر َج لعباده َوال َط نيبات م َن ن
هلل ا َلتي َ
(األعراف)32 :
قلت :فام الرشط الرابع؟
قالت :حتمل تلك العقوبات الشديدة يف حال التفريط يف الطقوس الكثرية التي يتطلبها
نظام الرهبانية..
سأذكر لك نموذجا عن بعض ذلك من تعاليم القديس (كوملبان) الذي أسس األديرة يف
جبال الفوج بفرنسا ..فمن تعاليمه( :جيب أن تصوم كل يوم وتصىل كل يوم وتعمل كل يوم وتقرأ
كل يوم ،وعىل الراهب أن يعيش حتت حكم أب واحد)
(وجيب أن يأوي إىل الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر يف الطريق)
وكانت العقوبات صارمة أكثر ما تكون باجللد :ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة أو
نسى أن يدرم أظافره قبل تالوة القداس ،أو تبسم أثناء الصالة ،أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء
الربانى ..وكانت اثنا عرش سوط ًا عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو اهلل قبل الطعام ومخسون عقاب
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املتأخر عن الصالة ،ومائة ملن يشرتك يف نزاع ومئتان ملن يتحدث من غري احتشام مع امرأة.
وأقام (كوملبان) نظام احلمد الذى ال ينقطع ،فكانت األوراد يتلوها بال انقطاع لي ً
ال
وهنار ًا طائفة بعد طائفة من الرهبان يوجهوهنا إىل عيسى ومريم والقديسني(.)1
ومل يقترص األمر عىل ما ذكره بل جتاوز ذلك إىل ترصفات جنونية تشمئز هلا الفطر السليمة،
ابتدعها بعض الرهبان ليعربوا عن قوة إيامهنم وعمق إخالصهم ملبدئهم.
وقد روى املؤرخون من ذلك عجائب فحدثوا عن الراهب ماكاريوس أنه نام ستة أشهر
يف مستنقع ليقرض جسمه العاري ذباب سام ،وكان حيمل دائام نحو قنطار من حديد وكان
صاحبه الراهب يوسيبيس حيمل نحو قنطارين من حديد ..وقد أقام ثالثة أعوام يف بئر نزح …
وقد عبد الراهب يوحنا ثالث سنني قائام عىل رجل واحدة ومل ينم ومل يقعد طوال هذه املدة ،فإذا
تعب جد ًا أسند ظهره إىل صخرة.
وكان بعض الرهبان ال يكتسون دائام ،وإنام يتسرتون بشعرهم الطويل ويمشون عىل
أيدُيم وأرجلهم كاألنعام ..وكان أكثرهم يسكنون يف مغارات السباع واآلبار النازحة واملقابر
ويأكل كثري منهم الكأل واحلشيش.
وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون من غسل األعضاء ،وأزهد
الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم يف النجاسات والدنس ،يقول الراهب
اهتينس أن الراهب أنتونى مل يقرتف إثم غسل الرجلني طوال عمره ،وكان الراهب أبرا هام مل
يمس وجهه وال رجله املاء مخسني عام ًا ،وقد قال الراهب اإلسكندري بعد زمان متلهف ًا :و أسفاه،
لقد كنا يف زمن نعد غسل الوجه حرام ًا ،فإذا بنا اآلن ندخل احلاممات(.)2
وهناك راهب منعزل اخرتع درجة جديدة من الورع يربط نفسه بسلسلة إىل صخرة يف
( )1قصة احلضارة .365 :14
( )2ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.168 :
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غار ضيق(.)1
أما القديس كوملبان فـ (كانت السناجب جتثم عىل كتفيه فتدخل يف قلنسوته وخترج منها،
وهو ساكن (.)2
وفوق هذا كله ..فقد كان الرهبان يتجولون يف البالد وخيتطفون األطفال وُيبوهنم إىل
الصحراء واألديار ،وينتزعون الصبيان من حجور أمهاهتم ويربوهنم تربية رهبانية ،واحلكومة ال
متلك من األمر شيئا ،واجلمهور والدمهاء يؤيدوهنم وحيبذون الذين ُيجرون آباءهم وأمهاهتم
وخيتارون الرهبانية وُيتفون باسمها ،وعرف كبار الرهبان ومشاهري التاريخ النرصاين باملهارة يف
التهريب ،حتى روي أن األمهات كن يسرتن أوالدهن يف البيوت إذا رأين الراهب (أمربوز)
وأصبح اآلباء واألولياء ال يملكون من أوالدهم شيئا ،وانتقل نفوذهم وواليتهم إىل الرهبان
والقسوس.
فكان الرهبان الذين تفيض قلوهبم حنانا ورمحة ،وعيوهنم من الدمع ،تقسو قلوهبم وجتمد
عيوهنم عىل اآلباء واألمهات واألوالد ،فيخلفون األمهات ثكاىل ،واألزواج أيامى ،واألوالد
يتامى ،عالة يتكففون الناس ،ويتوجهون قاصدين الصحراء ،مههم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم يف
اآلخرة ،ال يبالون ماتوا أو عاشوا ،وحكي (ليكي) من ذلك حكايات تدمع العني وحتزن القلب.
قلت :فكيف أطاقوا حتمل كل هذا العناء؟
قالت :ومن ذكر لك بأهنم أطاقوا ..لقد متردوا عىل فطرهم ،فتمردت عليهم..
لقد قال رئيس دير كلونى( :إن بعض رجال الدين يف األديرة ويف خارجها يستهرتون بابن
العذراء استهتار ًا يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء يف ساحاته نفسها ،بل يف تلك البيوت التى
أنشأها املؤمنني اخلاشعون لكى تكون مالذ ًا للعفة والطهارة يف حرمها املسور ،لقد فاضت هذه
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.732 :
( )2قصة احلضارة.356 :14 :
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البيوت بالدعارة حتى أصبحت مريم العذراء ال جتد مكان ًا تضع فيه الطفل عيسى)()1

لقد أدى التزمت والغلو يف الدين ومغالبة الطبع السوي والفطرة السليمة إىل نتيجة عكسية
متام ًا ،وأصبحت األديرة مباءات للفجور والفسق وترضب هبا األمثلة يف ذلك ،وقد وصل احلال
بمسيحيي الرشق ـ وربام كانوا أكثر حياء وأشد متسك ًا إىل حد أن املستهرتين من اخللفاء والشعراء
املجان كانوا يرتدون األديرة كام يرتاد رواد الدعارة اليوم بيوت العهر وألفوا يف ذلك كتب ًا منها
(الديارات) املعروف يف األدب العريب(.)2
***
ما وصلت (آنا ماري شميل) من حديثها إىل هذا املوضع حتى امتألت عينيها بمدامع مل
متلك حبسها ،فقلت :ما الذي يبكيك؟
قالت :لقد ذكرت صديقة يل كتبت كتابا سمته (احلج اىل مكة) ،وقد طبع بالعربية حتت
عنوان (البحث عن اهلل)..
قاطعتها قائال :تقصدين الالدي ايفلني كوبولد ،تلك النبيلة اإلنكليزية ،التي اعتنقت
اإلسالم وزارت احلجاز ،وحجت حج املسلمني ،وكتبت مذكراهتا عن رحلتها تلك يف ذلك
الكتاب.
قالت :أجل ..لقد استطاعت أن حتطم كل اجلدران واحلجب التي كانت حتول بينها وبني
اإلسالم..
عيل
لقد كانت تقول( :سألني كثريون كيف ومتى أسلمت؟ وجوايب عىل ذلك أنه يصعب ر
تعيني الوقت الذي سطعت فيه حقيقة اإلسالم أمامي فارتضيت اإلسالم دينًا .ويغلب عىل ظني
( )1قصة احلضارة.372 :145 :
( )2كتبه أبو احلسن السابشتى.
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أنني مسلمة منذ نشأيت األوىل .وليس هذا غري ًبا إذا ما راح املرء يفكر بأن اإلسالم هو الدين
فرضا .أمل
الطبيعي الذي يتقبله املرء فيام لو ترك لنفسه ومل يفرض عليه أبواه الدين الذي يعتنقانه ً
يصف أحد مشاهري النقاد يف أوروبا( :بأنه دين العقل واإلنسانية)؟ ()1

أيضا ،ويعرف املسلم
وكانت تقول( :اإلسالم كلمة تعني التسليم هلل ،وهي تعني السالم ً
بأنه الرجل الذي يسري يف حياته وفا ًقا ملشيئة خالقه وأوامره والذي يعيش بسالم مع اهلل وعباده.
ولعل أمجل ما يف اإلسالم ما يضطرب فيه من وحدانية إهلية ،وأخوة إنسانية ،وخلوه عن التقاليد
والبدع والتصاقه اللصوق كله بام يف احلياة من أمور عملية ..واإليامن يف القرآن إنام يقوم عىل العمل
الصالح وليس هناك يف اإلسالم إيامن دون ما عمل صالح أبدً ا)()2

وكانت تقول( :إن روحانية اإلسالم قوية شديدة ،فهي أبدً ا تدفع املسلمني بعضهم إىل
بعض وجتعل منهم قوة إنسانية تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر مما ال يوجد مثله يف العامل
احلارض)()3

وكانت تقول( :اإلسالم دين حي ،حي يف قلوب أتباعه ومريديه ،وهو دين كلام تقدمت
به األيام زادت حيويته وقوي أمره وتبسط سلطانه وفشت دعوته ولوال ذلك ملا أمكنه أن يعيش
ظا بقوته وتأثريه وحب أتباعه له)()4
وأن يظل حمتف ً

قلت :فام الذي حيول بينك وبني سلوك سبيلها؟
تنفست الصعداء ،ثم قالت :حجب كثرية ..لكني لن أستسلم هلا ..يوشك أن أقطعها
حجابا حجابا حتى أصل إىل تلك الشمس املضيئة التي شملت بأشعتها أركان العامل.
قالت ذلك ،ثم قامت ،وكأهنا هتم بيشء..
( )1البحث عن اهلل ،ص .9
( )2البحث عن اهلل ،ص .13
( )3البحث عن اهلل ،ص 13
( )4البحث عن اهلل ،ص.13
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أما أنا ،فقد بقيت أتأمل تلك األزهار اجلميلة من عباد الشمس ..وقد عرفت رس
الدواليب التي حتركها الشمس.
ويف ذلك املحل املبارك تنزلت عيل أشعة جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل شمس حممد
.
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سادسا ـ سالم
يف اليوم السادس من تلك األيام العرشة املباركة التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده
ثمرة السالم من شجرة النبوة..
كَة ِإ نين ج ِ
الئ ِ
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىل ﴿:و ِإذ َق َال رب َك لِلم ِ
اعل ِيف
َ
َ ُّ
َ
َ
َ
األر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأ َجت َع ُل ِف َيها َمن ُيف ِسدُ ِف َيها َو َيس ِف ُك الدن َما َء َونَح ُن ُن َس نب ُح ِب َحم ِد َك َو ُن َقدن ُس َل َك
َق َال ِإ نين َأع َل ُم َما ال تَع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة)30:

ورس قوله تعاىلَ ﴿:ل ِئن َب َسط َت ِإ َ َيل َيدَ َك لِتَق ُت َلنِي َما َأنَا ِب َب ِاس ٍط َي ِد َي ِإ َلي َك ِ َ
اف
ألق ُت َل َك ِإ نين َأ َخ ُ
هلل َر َب ال َعا َملِنيَ ﴾ (املائدة)28:
ا َ
َاس َبع َض ُهم ِب َبع ٍ
ض َهلُدن َمت َص َو ِام ُع َو ِب َيع َو َص َل َوات
ورس قوله تعاىلَ ﴿:و َلوال َدف ُع ا َِ
هلل الن َ
اجدُ يذكَر ِفيها اسم ا َِ ِ
هلل َل َق ِو ٌّي ِ
عَزيز﴾ (احلج..)40:
رص ُه ِإ َن ا َ
رص َن ا َُ
َو َم َس ِ ُ ُ َ
ُ
هلل َمن َين ُ ُ
هلل كَثري ًا َو َل َين ُ َ
الس نيئ َُة اد َفع ِبا َل ِتي ِه َي َأح َس ُن َف ِإ َذا ا َل ِذي َبين ََك َو َبي َن ُه عَ دَ َاوة
احل َسن َُة َوال َ
وقوله تعاىلَ ﴿:وال تَست َِوي َ
كَ َأ َنه و ِيل َ ِ
محيم﴾ (فصلت)34:
ُ َ ٌّ

وعرفت هبا رس قوله ( :( :ال يزال العبد يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما)()1

ورس قوله ( :يأيت القاتل متعلقا رأسه بأحدى يديه متلببا قاتله بيده االخرى تشخب
أوداجه دما حتى يأيت به حتت العرش فيقول املقتول هلل :رب هذا قتلني! فيقول اهلل للقاتل:
تعست! ويذهب به إىل النار)()2

فهذه النصوص املقدسة خترب عن عظم قدسية الروح اإلنسانية ..وعظم جرم القتل ..وأنه
ال يباح إال للرضورات الشديدة ،وباحلدود التي حتفظ املصالح.

( )1رواه البخاري.
( )2رواه الطرباين يف الكبري.

281

***
كان من ضمن األسامء املوجودة بالدفرت الذي سلمني إياه املرشد اسم (مكسيم
رودنسون)( ..)1وقد تعجبت كثريا من وضعه يف القائمة مع كونه مفكرا ماركسيا ،وهو يف ذات
الوقت يرجع إىل أصل ُيودي ..وهو بذلك قد اجتمعت فيه مجيع أسباب العداوة لإلسالم من
ماركسية تعادي األديان ،ومن ُيودية تعادي اإلنسان.
لكني عندما رأيته ،وسمعت حديثه زال عجبي من ذلك ،وعرفت أن ماركسيته نوع من
اهلروب من ُيوديته..
يف ذلك اليوم رست إىل اجلبل الذي كان جيثم بجالل يف ضاحية باريس ..وكان هبذا اجلبل
غابة زيتون كأهنا ولدت مع ميالد اإلنسان.
وقد احرتت إذ رأيت جزءا مهام من تلك الغابة قد طوق بأسوار من حديد مكهرب ليمنع
أي داخل ،ورأيت خارج تلك الغابة شابا يافعا ممتلئا شبابا جالسا ينظر إىل تلك األشجار املقيدة
بقيود احلديد والكهرباء..
اقرتبت منه ،وسألته عن رس حزنه ،ورس أشجار الزيتون املطوقة بتلك األغالل القاسية.

( )1هو مكسيم رودنسون ( Maxime Rodinson) -1915مفكر ماركيس ومسترشق فرنيس من أصل ُيوديُ ،ولد
يف باريس عام  ،1915وكان أبوه أحد مؤسيس احتاد نقابات العامل اليهود يف باريس ،تل َقى تعليمه االبتدائي يف باريس ثم عمل
كصبي تشهيالت قبل التحاقه بقسم اللغات الرشقية احلية يف السوربون حيث درس اللغات السامية واإلثنوجرافيا وعلم
االجتامع.
اخرتناه هنا ألنه كان يرى أن الغربيني يتأثرون كثري ًا بام حيدث يف إرسائيل أكثر مما حيدث يف الدول العربية حيث ال يأهبون
بام حيـدث يف هذه البـالد كثري ًا أو ال يأبـهون هبا عىل اإلطالق ،فال تزال املشاعر العنرصية وآثارها السياسية تطغى عىل حياة
الغربيني .ويرضب رودنسون مثاالً لذلك بتزايد نمو األحزاب العنرصية والنازية يف الغرب األوريب ،ولذا فهو ال يعتقد يف
أطروحات غياب اإلعالم العريب وتغيري احلالة الذهنية الغربية ،ألنه يرى أن املسألة أعقد كثري ًا من ذلك وترجع إىل الطبيعة
العنرصية األساسية يف بنية احلضارة الغربية( .انظر :املوسوعة اليهودية ،املسريي ،وانظر فيها فصال مهام حول [شخصيات
ومنظامت ُيودية معادية للصهيونية]
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قال يل :هذه األشجار يل ..ورثتها عن سلسلة طويلة من اجلدود ..ومل يشك أحد يف يوم
من األيام أهنا يل ..ومل خيطر عىل بال أحد يف يوم من األيام أن تنزع مني.
قلت :فمن الذي نزعها منك؟ ..وما الذي جعله ينزعها منك؟
قال :رجل ُيودي قايس القلب حمجر الفؤاد ..له مال عريض ..وجاه مكني ،اشرتى به
ذمم القضاة واملحاكم والرشطة واجليش ..ومل يرتك أحدا إال رشاه ..وزور ألجل ذلك كتبا سامها
كتبا مقدسة تعده بأريض وبزيتوين.
قلت :فمن الذي أغراه بأرضك دون األرايض!؟
قال :قوم من احلاقدين.
قلت :عليك أم عليه!؟
قال :عيل وعليه..
قلت :كيف يستقيم هذا؟
قال :لقد كره احلاقدون مقامه بينهم ،فأرادوا نفيه عنهم ،فلم جيدوا غري أريض..
قلت :ومل اختاروك أنت؟
قال :لعلمهم بإبائي ورسوخي يف أريض ،وتضحيتي بكل يشء يف سبيلها.
قلت :فهل ستقاومه؟
قال :جبان أنا إن مل أقاومه ..مقاومته واجب إنساين ،وخلق رفيع.
قلت :ولكنك متلك الزيتون الذي هو رمز السالم.
قال :ولكني لو تركت له زيتوين فسيحرقه ويدمره ..ويؤسس يف أرض الزيتون مصانع
سالح يدمر هبا العامل.
قلت :ولكنك ـ إن قاومته ـ سريمونك باإلرهاب.
قال :قد فعلوا ذلك ..ويوشك أن يرموين يف سجوهنم ..ولكني مع ذلك مل أيأس ،ولن
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أيأس ..فسيخلفني من يقوم يف وجوههم ،ومن ينتزع منهم أريض ،وحيمي زيتوين.
يف ذلك املوقف ..التقيت (مكسيم رودنسون)
جاء ،ومعه حمفظته التي حيمل فيها كتبه ،ومعها قفة حيمل فيها طعاما إىل ذلك الشاب ،وما
إن رآه الشاب حتى راح يصافحه بحرارة.
سألت الشاب أن يعرفني هبذا الرجل الطيب ،فقال يل :هذا (مكسيم رودنسون)..هو ابن
عم لذلك املغتصب الظامل ..ولكنه يبغضه أشد البغض ،وحياربه أعنف حرب.
مأل الرسور قلبي يف تلك اللحظة ،فقد كنت حمتارا يف الطريقة التي أدخل هبا عامل هذا
الرجل.
ابتدأته بقويل :أنت األستاذ (مكسيم رودنسون) املسترشق واملفكر..
قاطعني ،وقال :والباحث عن السالم ..البحث عن السالم هو وظيفتي الكربى التي ال
تراها العيون.
قلت :ما تقصد؟
قال :إن حيايت كلها بحث عن السالم ..لقد ولدت يف بيئة متتلئ حربا وبغضا وأحقادا..
ولذلك تراين أفر من موضع إىل موضع ..ومن بلد إىل بلد ..ومن مذهب إىل مذهب ..ال ليشء
إال ألجل البحث عن السالم.
قلت :فلم تبحث عن السالم؟
قال :ألنه ال حياة بال سالم ..السالم هو الوسط الصحيح الذي تنمو فيه شجرة
اإلنسانية ..فال يمكن لشجرة اإلنسانية أن تؤيت ثامرا طيبة ،وهي خمتنقة بنريان احلرب.
انظر إىل هذا الزيتون املسكني املحارص ..أال ترى إىل دموعه ،وهي تنحدر كام تنحدر
السيول!؟
إن هذا الزيتون الذي يمثل السالم يريد احلاقدون خنقه ليؤسسوا عىل أنقاضه شجرة
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الدمار التي ال تثمر غري سفك الدماء.
قلت :فهل وجدت السالم؟
قال :وجدته..
قلت :كيف وجدته؟
قال :وجدته حمارصا كام حيارص هذا الزيتون.
قلت :أين وجدته؟ ..ومن غرس شجرته؟
قال :وجدته يف اإلسالم ..وقد غرس شجرته حممد.
تعجبت كثريا من قوله هذا ،فقلت :لقد علمت أنك شيوعي ُيودي ..فكيف تقول هذا؟
قال :أقول احلقيقة التي يمتلئ هبا قلبي ،ولكن لساين يعجز عن التعبري عنها.
قلت :ولكني أرى الناس مجيعا جممعون عىل أن اإلسالم دين اإلرهاب ،وأن املسلمني هم
ممثلو اإلرهاب يف العامل.
قال :أمل تر إىل هذا الشاب املسكني املمتلئ حزنا؟
قلت :بىل ..لقد كنت أحتدث معه الساعة.
قال :إهنم يسمونه (إرهابيا)
قلت :لقد أخربين بذلك.
قال :لو أن هذه الشاب املسكني مل يطوق حقله ،ومل خيرج من أرضه ،أتراه حيمل السالح
عىل عدوه؟
قلت :ال أراه يفعل ذلك ..فرباءة السالم بني عينيه.
قال :وهكذا املسلمون املساكني ..احتلوا أرضهم ..وقتلوا أطفاهلم ..وهنبوا خرياهتم..
ومنعوهم من كل يشء حتى من الكالم ..فإذا قام أحدهم ورمى حجرا ليعرب عن إبائه سموه
إرهابيا..
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قلت :لقد ذكرت يل أنك مل جتد السالم إال يف اإلسالم ،وعند حممد.
قال :ذلك بحث طويل ..لقد فتشت األديان واملذاهب والفلسفات واألفكار أبحث عن
السالم الشامل ..فلم أجده إال يف دين حممد.
قلت :فهل حتدثني بخالصة أبحاثك؟
قال :أجل ..يرسين ذلك كل الرسور ..فأنا ال هم يل إال التبشري هبذا.

سالم اجلاهلية
قلت :بم نبدأ حديثنا عن السالم؟
قال :باجلاهلية.
قلت :بجاهلية العرب!؟
قال :بجاهلية العامل ..فال يعرف فضل اجلامل إال بمقارنته بالدمامة ..وال يعرف فضل
السالم إال بمقارنته بالرصاع ..وال يعرف فضل اإلسالم إال بمقارنته باجلاهلية ..كام ال تعرف
الثمرة الطيبة إال بمقارنتها بالثمرة اخلبيثة.
قلت :فبأي ثمرة خبيثة نبدأ؟
قال :باليهودية.
قلت :هي دينك الذي ينتمي إليه أبوك وجدك.
قال :من أراد أن يبحث عن احلقيقة فعليه أن يقطع جذوره ،ويطلق أباه وجده.
قلت :إن اليهود شعب مضطهد ،وقد عانى يف حياته األمرين ..فكيف تعتربه عدوا
للسالم؟
قال :إن عداوته للسالم تنطلق من دينه ومعتقداته ..فهو يامرس اإلرهاب عبادة ال عادة..
قلت :ما تقول؟
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قال :أال تعرف سفر حزقيال؟
قلت :هو سفر من أسفار كتابنا املقدس يف عهده القديم.
قال :نعم ..وهو قاسم مشرتك بينكم وبيننا ..ولذلك ،فإن لكم شبها عظيام بنا ..أتدري
بامذا يوصينا الرب يف هذا السفر الغايل الذي اشرتكنا يف وراثته؟
قلت :بم؟
أخرج الكتاب املقدس من حمفظته ،وفتحها عىل هذا السفر ،وقال :الرب ـ يف هذا السفر
املقدس ـ يأمر بقتل النساء واالطفال والشيوخ والبهائم ،فيقول( :اعربوا يف املدينة خلفه واقتلوا.
ال ترتأف عيونكم وال تعفوا .أهلكوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء .ولكن ال تقربوا
من أي إنسان عليه السمة ،وابتدئوا من قديس) .فابتدأوا ُيلكون الرجال والشيوخ املوجودين
أمام اهليكل .وقال هلم( :نجسوا اهليكل وامألوا ساحاته بالقتىل ،ثم اخرجوا) .فاندفعوا إىل املدينة
ورشعوا يقتلون) (حزقيال)7-5 :9
التفت إيل ،وقال :هل سمعت ..إن الكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد يف الدنيا ..الذي
يأمر بقتل األطفال؟
ليس هذا فقط ..اسمع ما يقول سفر العدد (( :)18-1 :31وقال الرب ملوسى :انتقم من
املديانيني لبني إرسائيل ،وبعدها متوت وتنضم إىل قومك .فقال موسى للشعب( :جهزوا منكم
رجاال جمندين ملحاربة املديانيني واالنتقام للرب منهم ....فحاربوا املديانيني كام أمر الرب وقتلوا
كل ذكر؛ وقتلوا معهم ملوكهم اخلمسة :أوي وراقم وصور وحور ورابع ،كام قتلوا بلعام بن بعور
بحد السيف .وأرس بنو إرسائيل نساء املديانيني وأطفاهلم ،وغنموا مجيع هبائمهم ومواشيهم
وسائر أمالكهم ،وأحرقوا مدهنم كلها بمساكنها وحصوهنا ،واستولوا عىل كل الغنائم
واألسالب من الناس واحليوان ....،فخرج موسى وألعازار وكل قادة إرسائيل الستقباهلم إىل
خارج املخيم ،فأبدى موسى سخطه عىل قادة اجليش من رؤساء األلوف ورؤساء املئات القادمني
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من احلرب ،وقال هلم :ملاذا استحييتم النساء؟ إهنن باتباعهن نصيحة بلعام أغوين بني إرسائيل
لعبادة فغور ،وكن سبب خيانة للرب ،فتفشى الوبأ يف مجاعة الرب .فاآلن اقتلوا كل ذكر من
األطفال ،واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجال ،ولكن استحيوا لكم كل عذراء مل تضاجع
رجال)
ليس هذا فقط ..لقد جاء يف سفر يشوع (( :)16 :6قال يشوع للشعب :اهتفوا ،ألن الرب
قد وهبكم املدينة .واجعلوا املدينة وكل ما فيها حمرما للرب ..أما كل غنائم الفضة والذهب وآنية
النحاس واحلديد ،فتخصص للرب وحتفظ ىف خزانته .فهتف الشعب ،ونفخ الكهنة يف األبواق.
وكان هتاف الشعب لدى سامعهم صوت نفخ األبواق عظيام ،فاهنار السور يف موضعه .فاندفع
الشعب نحو املدينة كل إىل وجهته ،واستولوا عليها .ودمروا املدينة وقضوا بحد السيف عىل كل
من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم واحلمري)
ليس هذا فقط ..لقد جاء يف سفر هوشع ( )16 :13يقول الرب( :جتازى السامرة ألهنا
متردت عىل إهلها .بالسيف يسقطون .حتطم أطفاهلم ،واحلوامل تشق)
ويف سفر إشعيا ( )16 :13يقول الرب( :وحتطم أطفاهلم أمام عيوهنم وتنهب بيوهتم
وتفضح نساؤهم)
التفت إيل ،وقال :اسمع هذه الترشيعات اإلرهابية القاسية التي يأمرب هبا الكتاب
املقدس ..لقد جاء يف سفر التثنية ( )15-10 :20قول الرب( :حني تقرب من مدينة لكي حتارهبا
استدعها اىل الصلح ،فإن أجابتك اىل الصلح وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها يكون لك
للتسخري ويستعبد لك .وان مل تساملك بل عملت معك حربا فحارصها .واذا دفعها الرب اهلك
اىل يدك فارضب مجيع ذكورها بحد السيف .واما النساء واالطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل
غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب اهلك .هكذا تفعل بجميع املدن
البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤالء االمم هنا)
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ليس هذا فقط ..اسمع إىل ترشيعات اإلبادة التي يأمر هبا إله الكتاب املقدس..
لقد جاء يف سفر التثنية (( :)16 :20أما مدن الشعوب التي ُيبها الرب إهلكم لكم مرياثا
فال تستبقوا فيها نسمة حية ،بل دمروها عن بكرة أبيها ،كمدن احلثيني واألموريني والكنعانيني
والفرزيني واحلويني واليبوسيني كام أمركم الرب إهلكم)
التفت إيل ،وقال :ال أظن هتلر قام بفعلته الشنيعة ـ إن كان فعلها ـ إال بعد قراءة هذا
النص ..لقد خيش عىل قومه أن يضموا إىل هذه األجناس التي أمر اليهود بإبادهتم ،فراح يتغذى
هبم قبل أن يتعشوا بقومه(.)1
ليس هذا فقط ..فأوامر الرب بالقيام باملذابح واملجازر يف الكتاب املقدس ال تنتهي ..لقد
جاء يف سفر صموئيل األول (( :)5- 3 :15وقال صموئيل لشاول( :أنا الذي أرسلني الرب
ألنصبك ملكا عىل إرسائيل ،فاسمع اآلن كالم الرب .هذا ما يقوله رب اجلنود :إين مزمع أن
أعاقب عامليق جزاء ما ارتكبه يف حق اإلرسائيليني حني تصدى هلم يف الطريق عند خروجهم من
مرص .فاذهب اآلن وهاجم عامليق واقض عىل كل ماله .ال تعف عن أحد منهم بل اقتلهم مجيعا
رجاال ونساء ،وأطفاال ورضعا ،بقرا وغنام ،مجاال ومحريا)
وهلذا ..فإن من أهم أوصاف الرب أنه إله النقامت ..لقد جاء يف مزمور(( :)1 :94يا إله
النقامت ..يا رب ..يا إله النقامت) ..ويف (تثنية( :)4:24 :ألن الرب اهلك هو نار آكلة اله غيور)..
ويف (أشعياء( :)16 :66:ألن الرب بالنار يعاقب وبسيفه عىل كل برش ويكثر قتىل الرب) ..ويف
(ارميا ( :)48:10ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه عن الدم) ..لقد
قال مثل هذا بولس يف رسالته إىل العربانيني (( :)29 :12ألن إهلنا نارا آكلة)
قلت :إن كل ما ذكرته من نصوص أحفظه عن ظهر قلب..
قال :تصور معي عندما يلقن الطفل الصغري هذه النصوص ..وغريها من النصوص
( )1هناك من يذهب إىل أن هتلر ُيودي العرق..
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الكثرية التي متتلئ هبا األسفار املقدسة..
ثم يلقن بعدها عقدة التفوق العنرصي املوهوم ملا يسمى بـ (الشعب املختار) ..ويلقن
معها شدة االستهانة بدماء اآلخرين من (األمميني) أو (األغيار) أو (اجلوييم) أو (العامة) أو
(الكوفريم) والتي تعني كلها األصناف البرشية األخرى غري اليهود.
فإذا وجد هذا الطفل تطلعا للبطولة حكيت له قصة شمشون ..وبطوالت شمشون(.)1
فإذا بلغ هذا الطفل مل جيد أمامه إال العصابات اإلرهابية..
قلت :إن اليهود يشكون اإلرهاب وخيافون منه.
قال :اللص ال خياف إال اللصوص ..ولو مل يكونوا لصوصا ملا خافوا أحدا..
اإلرهاب ليس حدثا عابرا عرضيا يف أولئك القساة إنام هو أمر كامن يف مرشوعهم
الصهيوين االستيطاين اإلحاليل ،ويف الصيغة الصهيونية األساسـية الشـاملة.
كام أن حـلقات وآليات هذا اإلرهاب مرتابطة متالحقة ،فاهلجامت اإلرهابية التي شنت
ضد بعـض القرى العربية أدت إىل اسـتسالم بقية سكان األرايض املحتلة ،أي أن املذابح
واالعتقاالت واإلبعادات إن هي إال آلية من آليات االستيطان الصهيوين اإلحاليل ،وال يمكن
ختيل إمكانية حتقق املشـروع الصهيـوين بدوهنا.
واإلرهاب الصهيوين هو اآللية التي تم هبا تفريغ جزء من فلسطني من سكاهنا وفرض
املستوطنني الصهاينة ودولتهم الصهيونية عىل شعب فلسطني وأرضها.
وقد تم هذا من خالل اإلرهاب املبارش ،غري املنظم وغري املؤسيس ،الذي تقوم به املنظامت
اإلرهابية غري الرسمية (املذابح ـ ميليشيات املستوطنني ـ التخريب ـ التمييز العنرصي) واإلرهاب

( )1شـمشون ،هو اسم لشخص ُيشار إليه أحيان ًا بأنه آخر القضاة ،فقد كان قاضي ًا من قبيلة دان مدة عرشين سنة ،وقد
اشتهر بقوته اجلسدية اخلارقة ،تدور حياته حول جمموعة من املغامرات مع ثالث نساء ..انظر القصة وحتليلها يف (الكلامت
املقدسة) من هذه السلسلة.
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املبارش ،املنظم واملؤسيس ،الذي تقوم به الدولة الصهيونية (التهجري ـ اهليكل القانوين للدولة
الصهيونية ـ التفرقة العنرصية من خـالل القانون ـ اجلـيش اإلسـرائييل ـ الرشطة اإلرسائيلية ـ هدم
القرى).
وكال هذين النوعني من اإلرهاب (اإلرهاب املؤسيس وغري املؤسيس) مرتبطان متام
االرتباط ،ويتم التنسيق بينهام وجيمع بينهام اهلدف النهائي ،وهو إفراغ فلسطني من سكاهنا أو
إخضاعهم وحصارهم (.)1
لعلك سمعت بواقعة دير ياسني (قبل عام )1948
قلت :أجل ..ولكنها من فعل بعض الرعاع ..وال يصح أن ننسبها لشعب كامل.
قال :لقد راح ضحية تلك املذبحة زهاء  260فلسطيني ًا من اهايل القرية العزل ..وكانت
هذه املذبحة ،وغريها من اعامل االرهاب والتنكيل ،احدى الوسائل التي انتهجتها املنظامت
الصهيونية املسلحة من اجل السيطرة عىل االوضاع يف فلسطني متهيد ًا القامة الدولة الصهيونية.
لقد أرسل مناحم بيجني برقية هتنئة اىل رعنان قائد االرجون املحيل قال فيها( :هتنئتي لكم
هلذا االنتصار العظيم ،وقل جلنودك اهنم صنعوا التاريخ يف ارسائيل)
ويف كتابه املعنون الثورة كتب بيجني يقول( :إن مذبحة دير ياسني اسهمت مع غريها من
املجازر االخرى يف تفريغ البالد من  650الف عريب) ،واضاف قائ ً
ال( :لوال دير ياسني ملا قامت
ارسائيل)
قلت :أال يمكن أن يكون ما حصل من اليهود من إرهاب جمرد رد فعل ملا حصل هلم من
إذالل؟
قال :رد الفعل يكون ملن فعل الفعل ال لغريه ..هكذا يقول املنطق ..وهكذا تقول القيم
النبيلة..
( )1انظر :الصهيونية والعنف…من بداية االستيطان اىل انتفاضة االقىص ،د .عبد الوهاب املسريي.
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ويف هذه احلالة ينبغي لقومنا أن يوجهوا رد فعلهم للمسيحيني ..ألنه ـ عىل مدار التاريخ ـ
مل يذل اليهود أحد كام أذهلم املسيحيون..
لقد ظل اليهود يف نظر العامل املسيحي بأرسه (أمة ملعونة) ملدة ألف ومخسامئة عام ،ألهنم ـ
يف اعتقاد املسيحيني ـ قتلة السيد املسيح.
وقد عانى اليهود صنوفا من االضطهاد واالزدارء بناء عىل هذا التصور الذي ترسخ يف
العقل املسيحي وصمد عىل مر القرون ،مدعوما بنصوص كثرية من اإلنجيل ،وظروف اجتامعية
وسياسية خاصة(.)1
أما حياهتم مع املسلمني ،فقد كانت ال ختتلف عن حياة املسلمني أنفسهم ..بل إن العرص
الذهبي لليهود مل يعيشوه إال يف ظالل املسلمني..
فقد كان اليهود ـ الذين يعيشون يف بالد املسلمني ـ يشاركون يف معظم جماالت احلياة ويف
كل املهن واحلرف تقريب ًا ،وكانت ملكية األرايض مفتوحة أمامهم ،كام أهنم متلكوا العقارات يف
كل أنحاء البالد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والرشاء فيام بينهم وبني املسلمني
دون أية مضايقات (.)2

( )1لكن القرن اخلامس عرش امليالدي أظهر حتوالت عميقة يف النفس املسيحية ـ الغربية عىل األقل ـ مع بزوغ ما عرف
بحركة اإلصالح ،وما استتبعه ذلك من انشقاق سيايس وعقائدي داخل الديانة املسيحية بشكل عام ،والكاثولوكية الغربية
بشكل خاص كان من نتائج هذه التحوالت أن أصبحت املسيحية اجلديدة التي عرفت باسم الربوتستانتية ربيبة لليهودية.
فقد أصبح للعهد القديم أمهية أكرب يف نظر الربوتستانت من العهد اجلديد ،وبدأت صورة األمة اليهودية تتغري تبعا لذلك
يف أذهان املسيحيني اجلدد وقد ظهر هذا التحول يف النظرة املسيحية إىل اليهود يف كتابات رائد اإلصالح الربوتستانتي ،القس
الفيلسوف (مارتن لوثر) .فقد كتب لوثر عام  1523كتابا عنوانه (املسيح ولد ُيوديا) قدم فيه رؤية تأصيلية للعالقات اليهودية
املسيحية من منظور مغاير متاما ملا اعتاده املسيحيون من قبل ،فكان مما قال يف كتابه (:إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار
الكتاب املقدس عن طريق اليهود وحدهم .إن اليهود هم أبناء الرب ،ونحن الضيوف الغرباء ،وعلينا أن نرىض بأن نكون
كالكالب التي تأكل من فتات مائدة أسيادها )
( )2انظر :املوسوعة اليهودية للمسريي.
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وكان هلم مطلق احلرية يف العمل التجاري بال حدود ،وكانت نقابات احلرفيني واملهنيني
مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي دين أو مذهب أو أصل.
قلت :أنت تنسى ما قدم قومنا لليهود؟
قال :لقد قدموا هلم املذابح الكثرية التي ال تنتهي ..وآخرها هي إرساهلم إىل املسلمني..
لعلمهم أن املسلمني مع كوهنم مساملني إال أهنم ال يسكتون عن ضيم وال خيضعون عن ذلة.
قلت :عرفت ما فعل املجرمون من اليهود ..ومل أكن أحتاج ملعرفة تفاصيل ذلك ،فام تربزه
لنا األخبار املوضوعية كل يوم ال يزيدنا إال يقينا باألحقاد التي متتلئ هبا قلوهبم ..فحدثني عن
قومي من املسيحيني.
قال :قومك من املسيحيني عىل امتداد تارخيهم ال يقلون دموية عن هؤالء.
قلت :احذر من احلديث عن املسيحية بيشء من أحاديث العوام ..فاملسيحية ال يمثلها إال
رجال الدين.
قال :سأحدثك عام فعله أكرب رجال الدين يف املسيحية ..سأحدثك عن البابوات
املعصومني ..ألستم تعتربون البابوات معصومني؟
سكت ،فقال :إن كل اجلرائم التي حدثت باسم احلروب الصليبية أول من يتحمل وزرها
هم البابوات..
ففكرة احلروب ذات الطابع الديني اخلالص ترجع لكريس البابوية التي أضفت عىل
الرصاع اخلالد بني املسلمني واملسيحيني صفة الصليبية املتعصبة.
وخالل هذا الرصاع الطويل برز العديد من الباباوات الذين كان هلم دور بارز يف تأجيج
املشاعر العدائية ضد اإلسالم واملسلمني متثلت يف محالت صليبية عاملية عىل األمة اإلسالمية.
فالبابا إسكندر الثاين ( )1073-1061يعترب أول من استخدم فكرة صكوك الغفران
كورقة لتحميس األوروبيني عىل حرب املسلمني ،وذلك عندما دعاهم سنة 1063م لنجدة
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إخواهنم اإلسبان يف األندلس من نري املسلمني ،مع العلم أن املسلمني كانوا وقتها يف أضعف
حاالهتم حتت حكم ملوك الطوائف ،وقد أسفرت هذه الدعوة عن واحدة من أشد املجازر
البرشية روعة عندما شن نصارى أوروبا حربا صليبية بقيادة قائد فرسان البابوية عىل مدينة بربشرت
يف رشق األندلس سنة 1064م راح ضحيتها أربعون ألف مسلم غري آالف األسارى من البنات
والصبيان.
يليه البابا جرجيوري السابع الذي يعترب أكرب من توىل منصب البابوية يف التاريخ الكنيس
كله ،وهو مؤسس فكرة احلمالت الصليبية الشهرية عىل العامل اإلسالمي بالشام ومرص ،وقد توىل
البابوية خلفا إلسكندر الثاين سنة 1073م ،وهو أملاين األصل ،وكانت واليته للبابوية نقطة حتول
فاصلة يف حياة البابوية ،إذ أصبح البابا من عهده هو سيد العامل النرصاين وسيد أوروبا املطلق
وصاحب السلطة األكرب واألهم عىل نصارى العامل القديم ،وقد أثبت ذلك يف رصاعه ضد
اإلمرباطور هنري الرابع الذي اضطر للتوجه إيل قلعة كانوسا حيث مقر إقامة البابا جرجيوري
السابع طل ًبا ملغفرة البابا وصفحه بعد أن ثار عليه شعبه وقواده ..وإمعانًا يف إظهار السيادة والقوة
تركه جرجيوري ثالثة أيام حاف ًيا عاري الرأس عىل اجلليد حتى يريض عنه.
هذا البابا أول من أشعل احلمالت الصليبية عىل األمة اإلسالمية ،ولكن العمر مل يطل
ليشهد انطالق هذه احلمالت حيث هلك سنة 1088م وترك ذلك لتلميذه النجيب أوربان الثاين
الذي أخذ عىل عاتقه إدخال احلمالت الصليبية موضع التنفيذ ،وقد قام بجولة أوروبية واسعة
حلشد الرأي العام واستثارة اهلمم الصليبية من أجل ذلك ،ثم دعا ملؤمتر مصريي يف كلريمونت
بفرنسا يف  27نوفمرب سنة 1095م ،وفيه أطلق صيحته الشهرية (إهنا إرادة الرب) ،وأمر كل
مسيحي ومسيحية باخلروج لنجدة القرب املقدس من أيدي الكفرة (يعني املسلمني) ،ثم أفاض يف
حديث ميلء بالكذب واألباطيل عن االضطهادات التي يتعرض هلا املسيحيني واحلجيج ببالد
املسلمني ،فأدى ذلك الشتعال روح محاسية عارمة بأوروبا نحو حرب املسلمني واخلروج إىل
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بالدهم..
قاطعته قائال :أعلم تلك املواقف وغريها كثري ..لكنها مجيعا ال تعدو مواقف رجال دين..
ال مواقف أهل دين ..فال يمكن أن نحمل املسيحيني ذنب بابواهتم.
قال :صدقت ..ولكن العوام املساكني أصحاب القلوب الطيبة مألهم رجال دينهم
أحقادا ..لقد كان اجلندى اإليطاىل الذاهب الحتالل ليبيا ينشد قائال( :يا أماه صالتك و ال تبكى
بل اضحكى و تأمىل أال تعلمني أن إيطاليا تدعونى وأنا ذاهب إىل طرابلس فرحا مرسورا ألبذل
دمى ىف سبيل سحق األمة امللعونة وألحارب األمة اإلسالمية سأقاتل ملحو القرأن وإن مل أرجع
فال تبكى عىل ولدك وإن سألك أحد عن عدم حزنك عىل فأجيبيه إنه مات ىف حماربة اإلسالم)
لقد ذكر (فيدهام) أن احلروب قادها البابوات كانت مليئة بالفظائع ،ألن رجال الالهوت
دائام أن يضعوا الزيت عىل النار ،وأن حييوا وحشية اجلنود عندما
(الطيبني) كانوا مستعدين ً
يساورهم أي تردد أو ضعف ،فقد يكون اجلنود قساة ،ولكنهم كانوا يميلون يف بعض األحيان
إىل الرمحة ،أما رجال الالهوت فاعتربوا االعتدال والرمحة نوعًا من اخليانة(.)1
قلت :ولكن مل ال ننظر إىل تلك احلروب عىل أهنا حروب حترير.
قال :نعم ..لقد كانت حروب حترير ..ولكن بمعنى واحد ال غري ..هو حترير األرواح من
األجساد..
لقد روى ابن االثري يف تارخيه ( )2عن دخول الصليبني القدس يف احلروب الصليبية فقال:
(ملك الفرنج القدس هنار يوم اجلمعة لسبع بقني من شعبان ،وركب الناس السيف ،ولبث
الفرنج يف البلدة أسبوعا يقتلون فيه املسلمني ،واحتمى مجاعة من املسلمني بمحراب داود،
فاعتصموا به ،وقاتلوا فيه ثالثة أيام ،وقتل الفرنج باملسجد االقىص ما يزيد عىل سبعني ألفا ،منهم
( )1األيديولوجية االنقالبية ،ص.716
( )2تاريخ ابن األثري.190-189/8 :
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مجاعة كبرية من أئمة املسلمني وعلامئهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق االوطان وجاور بذلك
املوضع الرشيف)
ووصف ستيفن رنسيامن يف كتابه (تاريخ احلروب الصليبية)( )1ما حدث يف القدس يوم
دخلها الصليبيون فقال( :ويف الصباح الباكر من اليوم التايل اقتحم باب املسجد ثلة من الصليبيني،
فأجهزت عىل مجيع الالجئني إليه وحينام توجه قائد القوة ريموند اجيل يف الضحى لزيارة ساحة
املعبد اخذ يتلمس طريقه بني اجلثث والدماء التي بلغت ركبتيه وتركت مذبحة بيت املقدس أثرا
عميقا يف مجيع العامل ،وليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها غري أهنا أدت اىل خلو املدينة من
سكاهنا املسلمني واليهود ،بل إن كثري من املسيحيني اشتد جزعهم ملا حدث)
وقد وصف كثري من املؤرخني احداث املذبحة التي حدثت يف القدس يوم دخول
الصليبيني أليها وكيف أهنم كانوا يزهون بانفسهم ألن ركب خيوهلم كانت ختوض يف دماء
املسلمني التي سالت يف الشوارع ..وقد كان من وسائل الرتفيه لدى الصليبيني أن يشووا أطفال
املسلمني كام تشوى النعاج.
ويذكر الكثريون ما فعل ريتشارد قلب االسد يف احلملة الصليبية الثالثة عند احتالله لعكا
بأرسى املسلمني فقد ذبح  2700أسري من أرسى املسلمني الذين كانوا يف حامية عكا ،وقد لقيت
زوجات واطفال االرسى مرصعهم اىل جوارهم.
أهؤالء املجرمون حمررون..
سكت قليال ،ثم قال :إن هذه احلمالت الصليبية التي قادها البابوات مل تتوجه ضد
املسلمني فقط ،بل اجتهت يف أوروبا ضد كل من حدثته نفسه باخلروج أو باالنحراف عن
الكنيسة ،ففي احلملة ضد األلبيجنس والوالدنس والكثاريني مث ً
ال ـ يف القرنني الثاين عرش والثالث
عرش ـ كانت الكنيسة حتاول إفناءهم إفنا ًء تا ًما ..وهذا ما حققته فعالً ،فقتلت وحرقت وشنقت
( )1تاريخ احلروب الصليبية.406/404/1 :
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الرجال والنساء واألطفال بشكل مجاعي.
ال شك أنك سمعت بـ (ملحمة سان بارتلمى) ،وهى مذبحة أمر هبا سنة 572م شارل
التاسع وكاترينا دوميديسيس حينام قتلت كاترينا مخسة آالف من زعامء الربوتستانت ىف باريس
وظنت أهنم يتآمرون هبا و بامللك ،ومل يكد ينترش اخلرب ىف باريس حتى شاع أنه رشع ىف قتل
الربوتستانت فانقض أرشاف الكاثوليك واحلرس امللكى والنبالة واجلمهور عىل الربوتستانت
وقتلوا عرشة آالف نسمة ىف خمتلف املدن بعد باريس.
وقد باركت الكنيسة الكاثوليكية هذه املجزرة وما بدا الرسور عىل أحد كام بدا عىل البابا
غريغوري الثالث عرش ،وقد أكر برضب أوسمة خاصة ختليدا لذكرى هذه املذبحة ،ورسمت
عىل هذه األوسمة صورة غريغوري و بجانبه ملك يرضب بالسيف أعناق الربوتستانت.
وقد كانت هذه الظاهرة سببا يف جعل (وليم جيمس) يقرر أن العامل مل يعرف االضطهاد
الديني عىل نطاق واسع ،قبل ظهور األديان املوحدة ،فقد كانت املسيحية يف الواقع أول مذهب
ديني يف العامل وجد خاصته يف التعصب والذي كان يقيض بإفناء خصومه.
ٍ
ببعيدة ،ففى أربعة أعوام ذبح
وقصة مذابح الرصب ضد املسلميني ىف البوسنة ليست عنا
املسيحيون  200،000مسلم و مسلمة واغتصبوا النساء وشقو بطون احلوامل ودفنو الناس
أحياء ..وقصة رسبينيتشا تلك القرية الصغرية التى أعلنتها األمم املتحدة منطقة آمنة إال أن
الرصب الصليبيني تعاونوا مع إخواهنم اهلولنديني وغدرو بالقرية اآلمنة ،وقتلوا عرشة آالف
مسلم ىف ٍ
ليلة واحدة.
نعم إن قومنا يتشدقون ـ كعادهتم ـ ويقولون بأن احلرب كانت عرقية ال دينية ،مع أهنم
يعلمون أن عرقية املسلمني هي نفس عرقيتهم.
لقد كان العامل كله يعلم أن احلرب بني الرصب والكروات حرب بني املسيحيني
واملسلميني ..وكان ذنب املسلميني الوحيد فيها هو أهنم مسلمون.
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مل أملك نفيس ،فسالت دموع حارة من عيني ،فقال :هذه جمرد أمثلة عن اجلرائم التي
ارتكبها أولئك الذين حيملون الصليب ،ويرتلون الكتاب املقدس ،ويغنون للسالم.
التفت إيل ،وقال :ال تتعجب من ذلك ..فهم ال ينفذون إال إرادة الرب ..لقد قال هلم
يسوع( :ال تظنوا أين جئت ألريس سالما عىل األرض .ما جئت ألريس سالما ،بل سيفا .فإين
جئت ألجعل اإلنسان عىل خالف مع أبيه ،والبنت مع أمها ،والكنة مع محاهتا .وهكذا يصري
أعداء اإلنسان أهل بيته) (إنجيل متى)36-10:34:
فلذلك هم ينفذون هذه األوامر بدقة متناهية..
أما تفاصيل تطيبقها فقد رشحها هلم العهد القديم بام ال مزيد عليه..
قلت :ولكن الكتاب املقدس يقول( :من رضبك عىل خدك االيمن فأدر له خدك االيرس)
قال :أتدري املعنى الرمزي الذي حتمله (فأدر له خدك األيرس)؟
قلت :أهلذه الكلمة معنى رمزي؟
قال :أجل ..خيتص به فقهاء املسيحية..
قلت :فام هو؟
قال :إن إدارة خدك األيرس له ال تعني أن متكنه من رضبه ،ولكن تعني أن حتاول اجتثاثه
وقلعه وإبادته ..فاخلد األيرس يف معناه الرمزي هو اإلبادة بكل ما رشح الكتاب املقدس من طرق
اإلبادة.
قلت :لقد اقشعر قلبي مما ذكرت مما فعله أهل ديني ..فحدثني عن أهل حضارتنا ..هذه
احلضارة املمتلئة بالفلسفات واملذاهب واألفكار.
قال :لو ذهبت أحدثك عن جرائمها ملا انتهينا ..ولذلك سأكتفي بتحديثك عن اجلرائم
التي أسست لتلك الدولة العظمى التي ال تزال تنرش اخلراب يف العامل ..يف نفس الوقت الذي
تصم كل من خيالفها باإلرهاب.
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قلت :تقصد أمريكا؟
قال :أجل ..فأمريكا ثمرة خبيثة من ثامر اليهودية واملسيحية واألفكار الرومانية التي
لبست لباس الفلسفة احلديثة.
قلت :فام فعلت أمريكا؟ ..تلك التي حتن هلا القلوب.
قال :وترجف من ذكرها القلوب.
قلت :ما فعلت ()1؟
قال :يف عام 1664م ،صدر كتاب بعنوان (العمالق) كتبه (يوردجاك) تضمن نصائح
للقيادات األنجلوساكسونية املتزعمة للمهاجرين الربوتستانت إىل القارة األمريكية اجلديدة ،جاء
فيه( :إن إبادة اهلنود احلمر واخلالص منهم أرخص بكثري من أي حماولة لتنصريهم أو متدينهم ؛
فهم مهج ،برابرة ،عراة ،وهذا جيعل متدينهم صعب ًا ،إن النرص عليهم سهل ،أما حماولة متدينهم
فسوف تأخذ وقت ًا طويالً ،وأما اإلبادة فإهنا ختترص هذا الوقت ،ووسائل حتقيق االنتصار عليهم
كثرية :بالقوة ،باملفاجأة ،بالتجويع ،بحرق املحاصيل ،بتدمري القوارب والبيوت ،بتمزيق شباك
الصيد ،ويف املرحلة األخرية :املطاردة باجلياد الرسيعة والكالب املدربة التي ختيفهم ؛ ألهنا تنهش
أجسادهم العارية)
ويف عام  1730م ،أصدرت اجلمعية الترشيعية (الربملان) ملن يسمون أنفسهم
(الربوتستانت األطهار) ترشيع ًا يقنن عملية اإلبادة ملن تبقى من اهلنود احلمر ،فأصدرت قرار ًا
بتقديم مكافأة مقدارها  40جنيه ًا مقابل كل فروة مسلوخة من رأس هندي أمحر ،و 40جينه ًا
مقابل أرس كل واحد منهم ،وبعد مخسة عرش عام ًا ارتفعت املكافأة إىل  100جنيه ،ثم وضع
الربملان الربوتستانتي (تسعرية) جديدة بعد عرشين عام ًا من صدور القرارات األوىل :فروة رأس
ذكر عمره  12عام ًا فام فوق 100 :جنيه ،أسري من الرجال 105 :جنيهات ،أسرية من النساء أو
( )1انظر هذه التفاصيل وغريها يف :أمريكا وارسائيل وعقدة الدم ،د .عبد العزيز بن مصطفى كامل.
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طفل 55 :جنيه ًا ،فروة رأس امرأة أو فروة رأس طفل 50 :جنيه ًا.
ويف عام  1763م أمر القائد األمريكي ،الربيطاين األصل (جفري آهرست) برمي
بطانيات كانت تستخدم يف مصحات عالج اجلدري يف أماكن جتمعات اهلنود احلمر ،لنقل مرض
اجلدري إليهم هبدف نرش املرض بينهم ؛ مما أدى إىل انتشار الوباء الذي نتج عنه موت عرشات
األلوف منهم.
وبعد عقود قليلة انتهى أمر السكان األصليني يف القارة األمريكية إىل ما يشبه الفناء ،بعد
اإلبادة املنظمة هلم عىل أيدي املبرشين باملحبة ،والسالم للبرشية مجعاء.
وبعد فراغ القارة األمريكية من العبيد (احلمر) قرر األمريكيون استرياد عدة ماليني من
العبيد (السمر) خلدمة (الشعب املختار) فتحول رعاة البقر إىل بحارة جيوبون السواحل اإلفريقية
الصطياد العبيد وحرشهم يف سفن الشحن ،يف عمليات إجرام أخرى يعاجلون هبا آثار اجلريمة
األوىل يف حق اهلنود احلمر ،حيث مل يبق لدُيم ما يكفي من األيدي العاملة لبناء رصح احلضارة
اجلديدة.
وقد جلب األوربيون واألمريكيون يف أول األمر ما ال يقل عن  12مليون ًا من األفارقة
املسرتقني ،جاءوا بأفواجهم يف األصفاد ،وكانت الربتغال أكثر الدول األوروبية توسع ًا يف جلب
هؤالء إىل أرايض العامل اجلديد يف أمريكا ،دون توفري أدنى الضامنات لتلك (املخلوقات) اإلفريقية
التي مل َيرق التعامل معهم إىل مستوى التعامل مع فئران املعامل ؛ فقد صدر عن منظمة اليونسكو
عام 7891م تقرير حيكي فظاعة ما حصل لألفارقة وهول الكارثة اإلنسانية التي حلت هبم هلم
من أجل تعمري أمريكا ؛ فقد جاء فيه أن إفريقيا فقدت من أبنائها يف جتارة الرقيق نحو  210مليون
نسمة ،وذكرت التقارير أن ما ال يقل عن مخسة وعرشين مليون ًا من األفارقة الذين تم شحنهم من
أنحاء القارة يف أفواج من (جزيرة جور) الواقعة يف مواجهة العاصمة السنغالية (داكار) قد هلك
أكثرهم قبل أن يصلوا إىل العامل اجلديد مما لقوا يف رحالت العذاب داخل سفن شحن املوايش.
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ويذكر هنا أن أمريكا ،وأمريكا بالذات ..هي التي أحبطت يف مؤمتر (دوربان) عام
2000م مطالب األفارقة بالتعويض عام حدث هلم ،بل رفضت أن يقدم هلم جمرد اعتذار ،ومع
كل هذا ال يزال كثري من املغفلني أو املغرضني يرفعون عقريهتم قائلني :إن أمريكا حمررة العبيد.
وقد بقي األمريكيون مشغولني عن التدخل يف شؤون العامل ثالثة قرون ،تاركني ذلك
للجزء األصيل من الشعب الساكسوين املختار (بريطانيا) ثم قرروا بعد نشوب احلرب العاملية
الثانية أن ينفتحوا عىل العامل ،وكانت بداية ذلك االنفتاح دموية قاتلة.
ليست هذه فقط هي جرائم األمريكان..
هناك جرائم أخرى كثرية ..سأذكر لك واحدة منها:
بالرغم من أن احلرب العاملية الثانية أفقدت العامل ما ال يقل عن مخسني مليون ًا من البرش،
فإن خسارة األمريكيني خلمسة آالف جندي ،بعد اهلجامت اليابانية بطائرات (الكاميكازا) عىل
(ميناء هاربر) األمريكي عام 1945م أفقدت األمريكيني عقلهم؛ فألول مرة خيرس الشعب
األمريكي (املختار) هذا الكم اهلائل من الدماء يف معركة واحدة ،فكان ال بد أن يكون الرد حقد ًا
يصب عىل رؤوس اليابانيني املدنيني منهم قبل العسكريني ،وهذا ما حدث.
فمقابل دماء اخلمسة آالف جندي أمريكي ،أقبل األمريكيون األنجلو ساكسون عىل
االنتقام املجنون ،فأمر اجلنرال (جورج مارشال) رئيس األركان األمريكي يف ذلك الوقت ،بتنفيذ
عمليات قصف تدمريي واسع النطاق للمدن اليابانية الكثيفة السكان ،فتم إطالق  334طائرة
أمريكية إللقاء القنابل احلارقة لتدمر ما مساحته  16مي ً
ال مربع ًا ،ولتقتل يف ساعات نحو 100
ألف شخص ،وترشد نحو مليون آخرين ،يف عمليات جحيم مستعر شمل طوكيو و 64مدينة
يابانية أخرى.
ثم ختم ذلك املشهد الدموي بمشهد آخر أكثر دموية مل يكن للبرشية به عهد قبل جميء
العهد األمريكي ؛ فقد أقدم األمريكيون وهم القوة املتظاهرة اليوم بالدعوة إىل التعقل يف استعامل
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أسلحة الدمار الشامل إىل استعامل هذا السالح ،وكانوا أسبق البرش إىل استعامله عندما أسقطوا
قنبلتني نوويتني فوق مدينتي هريوشيام وناجازاكي ،حصدت بسببها عرشات اآلالف من
األرواح بال أدنى تفريق بني مدين وعسكري ،أو رجل وامرأة وطفل.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وقعت أزمة بني أمريكا وكوريا الشاملية بسبب خوف
األمريكيني من انتشار النفوذ السوفييتي يف جنوب رشق آسيا ،فتدخلوا بسبب ذلك يف األرايض
الكورية ،وعزل األمريكيون احلكومة الشعبية ،وأغرقوا البالد يف حروب طاحنة أشاعت نار ًا
ودمار ًا ،ولكنها بعثت يف الوقت نفسه نوع ًا من االرتياح النفيس يف قلوب زعامء (الشعب املختار)
يقول ناعوم تشومسكي ،الكاتب األمريكي املعروف ،واصف ًا نتائج تلك احلرب( :أشعلنا
حرب ًا رضوس ًا ،سقط خالهلا  100ألف قتيل ..ويف إقليم واحد صغري سقط  30ألف ًا إىل  40ألف ًا
من القتىل أثناء ثورة قام هبا الفالحون)
ويصف ذلك الكاتب كيف أن حكومة بالده تدوس عىل (القيم) الديمقراطية إذا ما تبني
أهنا حتول بني أمريكا وبني مصاحلها الذاتية ،فيقول( :مل ُيثر انقالب فايش يف كولوملبيا إال قلي ً
ال من
احتجاج حكومة الواليات املتحدة ،بينام مل هتتم بانقالب عسكري يف فنزويال ،وال بعودة السلطة
للمعجب بالفاشية يف بنام ،ولكن املرارة والعداوة التهبت يف حكومتنا عندما صعدت للسلطة أول
حكومة ديمقراطية يف تاريخ جواتيامال)
وبينام مل تأبه أمريكا بقيام أنظمة ديكتاتورية معادية للديمقراطية ما دامت ختدم األغراض
الغربية ،فقد أطاح األمريكيون ـ كام قال تشومسكي ـ بالعديد من احلكومات (الديمقراطية)
عندما ظهر هلم أن تلك األنظمة الديمقراطية ال ختدم مصاحلهم اإلجرامية ..يقول( :أعاقت
حكومتنا بعض احلكومات الربملانية ،وأسقطت بعضها ،كام حدث يف إيران عام 1953م،
وجواتيامال عام 1945م ،وتشييل عام 1972م ،ومل تكن أساليب اإلسقاط طبيعية جد ًا ،فلم يكن
القتل العادي هو عمل القوات التي حركناها يف نيكاراجوا ،أو عمل وكالئنا اإلرهابيني يف
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السلفادور أو جواتيامال ،ولكنه كان بصفة واضحة قتل القسوة والتعذيب السادي :تعليق النساء
من أقدامهن ،بعد قطع أثدائهن ،وفض بكارهتن ،وقطع الرؤوس وتعليقها عىل خوازيق ،ورطم
األطفال باجلدران حتى يموتوا)..
سكت قليال ،ثم قال :هل تعرف القتل بالوكالة ..والعاملة؟
قلت :ال ..هذه أول مرة أترشف بسامع هذا النوع من اجلرائم.
قال :هذا ما مارسته أمريكا منذ ولدت أمريكا ..وال زالت متارسه ببشاعة ال نظري هلا.
فبتواطؤ أمريكي شبه فعيلُ ،قتل مئات اآلالف من األشخاص يف جمازر عديدة يف
أندونيسيا ونيكاراجوا والسلفادور وهندرواس ،وقتل هؤالء وإن كان بأيد غري أمريكية ،إال أنه
كان بأسلحة أمريكية ،ومشورة أمريكية وتدريب أمريكي مثلام حيدث اآلن يف فلسطني
وأفغانستان والفلبني وغريها.
وقد تكررت املجازر يف أنجوال وموزمبيق وناميبيا وغريها من دول القارة اإلفريقية،
وعرف العامل يف السنوات األخرية عدد ًا من الطغاة امللفوظني من شعوهبم ،واملدعومني من
(الشعب املختار) من أمثال( :سوموزا) يف نيكاراجوا ،و(بينوشيه) يف تشييل ،و(ماركوس) يف
الفلبني ،و(باتيسيتا) يف كوبا و(دييم) يف فيتنام و(دوفاليه) يف هايتي و(سوهارتو) يف إندونيسيا،
و(فرانكو) يف إسبانيا.
وهناك زعامء آخرون رفضهم العامل واحتضنهم األمريكيون ،وهم زعامء املافيا
اإلرسائيليون من بن جوريون إىل شارون حيث مل يعدر (أحرار) أمريكا واحد ًا من هؤالء
السفاحني إرهابي ًا ،ومل يطالب شعبها باعتقال أي منهم لتقديمه للعدالة كي حياكم عن جرائمه
ضد اإلنسانية ،أو حياسب عىل سجالته اإلرهابية.
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف حمور الرش؟
قلت :هم يقصدون هبا بالد املسلمني ..وهم يف هذه األيام يطلقونه عىل إيران وحلفائها..
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قال :عند ما كانت إيران إحدى ِ
العزَ ب األمريكية يف آسيا يف عهود اإلمرباطورية البهلوية،
كانت حمورا للخريا ..ولكنها بعد قيام الثورة اإلسالمية التي خلصت املستضعفني من نري
املستكربين ،وحطمت الطغاة بمعاول احلق ،عام 1979م ،اعترب األمريكان هذا التطور ضار ًا
بمصاحلهم.
فخططوا له أن يرضب بسيوف إخوانه ..وهنا حدث ما يسمى حرب اخلليج األوىل،
حيث نشبت هذه احلرب بتواطؤ أمريكي أمدت أمريكا فيها العراق بكل ما حتتاجه من أسلحة
التقتيل والتدمري ،بل إهنا أظهرت مي ً
ال سياسي ًا نحو مساندته لضامن مساعدته من الدول الصديقة
هلا.
ولكنها يف الوقت ذاته ،كانت تضمر الرش للعراق كام كانت تضمره إليران ،وكان جوهر
املوقف األمريكي من تلك احلرب هو ما كان يردده اليهودي األمريكي املخرضم (هنري
كيسنجر)( :سياستنا جتاه تلك احلرب أن ال هتزم العراق ،وأال تنترص إيران)
قلت :إن كل ما ذكرته من جرائم من فعل أمريكا ..واحلضارة الغربية ال متثلها أمريكا
وحدها..
قال :تريد أن أحدثك عن أوروبا..
قلت :تاريخ أوروبا أنظف من تاريخ أمريكا..
قال :كالمها يصدر من قلب حقود واحد ..لقد تداعت دول أوروبا عىل البلدان
اإلفريقية ،يف شامهلا وجنوهبا ورشقها وغرهبا ووسطها ،وتقاسموها فيام بينهم ـ عىل شدة
االختالفات السائدة بينهم ـ وأنزلوا بسكاهنا من الدمار واهلالك ،ما تتورع عنه الوحوش يف
غاباهتا ،قضوا يف كل بلد عىل زعامئه وقادته وسفكوا دماء اآلالف من أبنائه ،بدون تفرقة بني
الرجال والنساء ،والشيوخ والكهول والشباب واألطفال ،ورشدوا اآلالف املؤلفة ،وحرموا من
بقي يف البالد من أقل حقوق اإلنسان التي يتشدقون بالدعوة إليها ،فأذلوا بذلك سكان البلدان
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اإلفريقية كلهم واستعبدوهم وهنبوا خرياهتم ،كل ذلك باسم االستعامر والتحرير.
لقد نقل األمري شكيب أرسالن عن بعض املراسلني األوروبيني الذين رافقوا اجليوش
اإليطالية عندما اغتصبت ليبيا شيئا ،يسريا مما ذكره أولئك املراسلون وشاهدوه من أعامل غزاة
النصارى الوحشية ،فقال( :وليس املسلمون وحدهم هم الذين شاهدوا أعامل الطليان وضجوا
منها ،بل ثمة كثري من اإلفرنج شاهدوها وأنكروها ،ومن ذلك املسرت (فرانسس ماكوال)
اإلنجليزي الذي كان مرافقا للجيش اإليطايل يف طرابلس عند االحتالل وشاهد تلك الفظائع
بعينه ،فقد قال( :أبيت البقاء مع جيش ال هم له إال ارتكاب جرائم القتل ،وإن ما رأيته من املذابح،
وترك النساء املريضات العربيات وأوالدهن يعاجلون سكرات املوت عىل قارعة الطريق جعلني
أكتب للجنرال (كانيفا) كتابا شديد اللهجة ،قلت له :إين أرفض البقاء مع جيش ال أعده جيشا،
بل عصابة من قطاع الطرق والقتلة)
ومن ذلك شهادة الكاتب األملاين (فون غوتربغ) الذي قال( :إنه مل يفعل جيش بعدوه من
أنواع الغدر ما فعله الطليان يف طرابلس ،فقد كان اجلنرال كانيفا يستهني بكل قانون حريب ،ويأمر
بقتل مجيع األرسى ،سواء أقبض عليهم يف احلرب أو يف بيوهتم ،ويف سرياكوزه اآلن كثري من
األرسى الذين مل يؤرس واحد منهم يف احلرب ،وأكثرهم من اجلنود الذين تركوا يف مستشفى
طرابلس.
وقد قبض الطليان عىل ألوف من أهل طرابلس يف بيوهتم ونفوهم ،بدون أدنى مسوغ إىل
جزر إيطاليا حيث مات أكثرهم من سوء املعاملة.
وأقر ما قاله (هرمان رنولوف) املراسل النمساوي احلريب فقد وجد يف الباخرة التي نقلت
جانبا من هؤالء األرسى فوصف تلك احلالة ،فقال( :يف الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل
هؤالء املرىض باحلديد يف اليد اليمنى والرجل اليرسى ،حقا إن موسيقى هذه السالسل تتفق مع
املدنية التي نقلتها إيطاليا إىل إفريقيا ،ال ريب أن الطليان قد أهانوا كثريا ،فلم يكف أهنم أسقطوا
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منزلة أوروبا العسكرية يف نظر إفريقيا ،حتى شوهوا اسم النرصانية أمام اإلسالم)
ثم قال( :وقد قتل الطليان يف غري ميدان احلرب كل عريب زاد عمره عىل أربع عرشة سنة،
ومنهم من اكتفوا بنفيه)
وأحرق الطليان يف  26أكتوبر سنة 1911م حيا خلف بنك روما ،بعد أن ذبحوا أكثر
سكانه بينهم النساء والشيوخ واألطفال قال( :ورجوت طبيبني عسكريني من أطباء املستشفى،
أن ينقلوا بعض املرىض واملصابني املطروحني عىل األرض حتت حرارة الشمس فلم يفعال،
فلجأت إىل راهب من كبار مجعية الصليب األمحر ،هو األب (يوسف بافيالكو) وعرضت عليه
األمر ،وأخربت شابا فرنسيا أيضا ،لكن األب (بافيالكو) حول نظره عني ونصح الشاب بأن ال
يزعج نفسه بشأن عريب يف سكرات املوت ،وقال( :دعه يموت)
ثم قال هذا املراسل النمساوي( :ورأيت عىل مسافة قريبة جنديا إيطاليا يرفس جثة عريب
برجله ،وصباح اليوم التايل وجدت اجلرحى واملرىض الذين رجوت الراهب من أجلهم قد
ماتوا)..
ثم قال( :رأينا طائفة من اجلنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص مسدساهتا يف قلب كل
عريب جتده يف طريقها ،قد نزع أكثرهم معاطفهم ،ورفعوا أكامم قمصاهنم كأهنم جزارون)
وقال امليس كسريا مراسل جريدة (إكسليسيور) الباريسية( :ال خيطر ببال أحد ما رأيناه
بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أكوام جثث الشيوخ والنساء واألطفال ،يتصاعد منها الدخان
حتت مالبسهم الصوفية كالبخور حيرق أمام مذبح من مذابح النرص الباهر ،ومررت بامئة جثة
بجانب حائط قيض عليهم بأشكال خمتلفة.
وما فررت من هذا املنظر حتى متثلت أمام عيني عائلة عربية قتلت عن آخرها ،وهي
تستعد للطعام ،ورأيت طفلة صغرية أدخلت رأسها يف صندوق حتى ال ترى ما حيل هبا وبأهلها.
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إن اإليطاليني فقدوا عقوهلم وإنسانيتهم من كل وجه)()1

هذه نصوص خمتزلة لبعض املراسلني األوروبيني عن وحشية اإليطاليني وقساوة قلوهبم
وخلوها من الرمحة ،يف بلد واحد وهو ليبيا ومن جيش بلد أورويب واحد ،هو اجليش اإليطايل
برضا الدول األخرى يف أوروبا ،وهو مثال ينطبق عىل كل البلدان التي اغتصبها األوروبيون يف
إفريقيا وغريها.

سالم اإلسالم
وضعت يدي عىل فمه ،وقلت :باهلل عليك إال كففت من حديثك هذا ..فقد مألتني غيظا
وحقدا ورعبا.
قال :مل أذكر لك شيئا ..إن احلقيقة ال يمكن تصويرها وال تصورها ..لعل املالئكة الذين
ذكرهم القرآن يف قولهَ ﴿:قا ُلوا َأ َجت َع ُل ِف َيها َمن ُيف ِسدُ ِف َيها َو َيس ِف ُك الدن َما َء ﴾ (البقرة )30:كانوا
يقصدون هذه احلضارة ..وهذا اإلنسان املرتيب يف كنفها املتعطش للدماء.
قلت :حدثني عن سالم اإلسالم.
قال :ذاك حديث وطويل وعذب ال يمكنه أن نوفيه حقه يف هذه اجللسة( ..)2ولكني
سأحدثك عن السالم الذي اشتهر احلديث عنه ..السالم املرتبط باحلرب.
قلت :لقد أمر اإلسالم باحلرب ..فكيف يستقيم السالم مع احلرب.
نظر إىل الشاب اجلالس أمامنا ..وقد علته اهلموم ،فقال :أرأيت لو أن هذا الشاب كان
يملك قوة حيمي هبا حقل زيتونه ..هل جيرؤ أحد عىل االقرتاب منه؟
قلت :ال ..لن جيرؤ أحد عىل االقرتاب منه.

( )1انظر :حارض العامل اإلسالمي لألمري شكيب أرسالن.
( )2انظر تفاصيل هذا يف رسالة (سالم للعاملني) من هذه السلسلة.
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قال :وهلذا أمر اإلسالم بالقوة وباإلعداد الذي يرهب األعداء الظاملني ،فال يطمعون يف
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخلي ِل ُتر ِه ُب َ
ون ِب ِه
املستضعفني ..لقد جاء يف القرآنَ ﴿:و َأعدُّ وا َهلُم َما اس َت َطع ُتم من ُق َوة َومن ِر َباط َ
هلل َوعَ دُ َوكُ م ﴾ (ألنفال)60:
عَدُ َو ا َِ
قلت :القرآن يستعمل مصطلح اإلرهاب.
قال :اإلرهاب ال يعني القتل ..بل يعني وضع الروادع للظاملني حتى ال يفكروا يف القتل..
وهلذا ،فإن نظام احلرب يف اإلسالم يعتمد هذا املنهج ..وهلذا كانت احلروب التي خاضها
اإلسالم من أنظف احلروب عىل اإلطالق..
قلت :فحدثني عن ذلك.
قال :ال يمكنك أن تفهم موقف اإلسالم من احلرب ،وترشيعاته املرتبطة هبا حتى تعلم
موقفه من السالم.
قلت :فحدثني عنه.
قال :لقد قرأت الكتب املقدسة لألديان مجيعا ..وقرأت خالصات األفكار واملذاهب
والفلسفات ،فلم أجد دينا حوت نصوصه املقدسة ذلك احلض عىل السالم مثلام محله اإلسالم.
ٍ
عرشات اآليات؛ ليس ذلك فحسب ،بل
لقد تناول القرآن لفظ (السلم) و(السالم) يف
َ
إن السالم ـ عند املسلمني ـ اسم من أسامء اهلل ،وقد جعله حت َيته إىل عباده ،وأمرهم بأن جيعلوا
السالم حت َيتهم ..يلقيها بعضهم عىل بعض ،باعتبارها شعارهم يف مجيع جماالت احلياة.
وقد قامت الدولة اإلسالم َية األوىل يف ن
املقومات
ظل قيادة حممد عىل أساس توافر هذه ر
مه َيتها وأثرها يف تكوين الوحدة الوطن َية أن يكون ألبنائه يومئذ أكثر من ٍ
دين
التي مل ينقص من أ ن
واحد.
تقرره صحيفة املوادعة بني املسلمني
لقد قامت دولة اإلسالم األوىل ودستورها املثايل ـ كام ن
ٍ
بدرجة واحدة ،مساوا ًة تا َم ًة
واليهود ـ بسط جناح األمن والسالم واإلخاء عىل أهل املدينة مجيعها
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يف احلقوق والواجبات ،ال يلمح فيها ظ ً
ال للتفريق بني املسلم صاحب األكثر َية والرياسة ،وبني
اليهودي الذي يم نثل األقل َية التابعة ،فض ً
ال عن املسيحي الذي تشدر ه إىل املسلم روابط وثيقة ،ال
ٍ
إلنسان أن ينال منها فيظفر بفكاكها ،فهي باقية خالدة عىل األيام والدهر ،ال تزعزعها
يمكن
احلوادث ،وال تنال منها األحداث.
قصصا يروُيا التاريخ
وقد كان لإلسالم مع إخوانه من أتباع الرشائع السامو َية األخرى
ً
ٍ
ٍ
سمع عن
بإعجاب
سمع عن حممد أنَه َقتل مسيحيا ألنَه مل ُيسلم؛ ومل ُي َ
وإكبار وتقدير؛ فلم ُي َ
املسلمني َأهنم عذبوا كتاب ايا أو سجنوه أو منعوه من التع ُّبد وإقامة شعائر دينه؛ ومل ُينقل عنهم َأهنم
بيعة ..وإنرام قال التاريخَ :
قوضوا ً
ً
إن حممدا صالح نصارى نجران فكتب هلم عهدً ا
هدموا
كنيسة أو َ
جاء فيه( :ولنجران وحاميتها جوار اهلل وذمة ٍ
حممد عىل أمواهلم وأنفسهم وم َلتهم وبيعهم وغائبهم
وشاهدهم وكل ما حتت أيدُيم من ٍ
غري أسقف من أسقف َيته ،وال راهب من
قليل أو كثري ،ال ُي َ
رهبان َيته ،وال كاهن من كهانته ،وال حيرشون وال يعرشون ،وال يطأ أرضهم جيش)
التفت إيل ،وقال :ميزة أخرى يف سالم اإلسالم ..مل أجدها يف كل ما بحثت فيه من أديان.
قلت :ما هي؟
قال :ترشيع أخالق السالم.
قلت :ما تقصد بذلك؟
قال :يف الوقت الذي تصور فيه الرجولة والشجاعة ـ كام نرى يف األفالم التي تنتجها
عقليتنا السادية ـ يف القتل والتدمري ..يف ذلك الوقت يرى اإلسالم أن الشجاعة والقوة يف امتالك
النفس ،والسيطرة عىل األعصاب ،والتغلب عىل دواعي االنتقام ..لقد قال حممد يصور هذا،
ويعمقه يف نفوس أمته( :ليس الشديد بالرصعة ،إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(،)1
ويف رواية أخرى( :أحتسبون أن الشدة يف محل احلجارة؟ إنام الشدة يف أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم
( )1أمحد والبيهقي عن أيب هريرة.
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يغلبه)( ،)1ويف رواية( :أال أدلكم عىل أشدكم؟ أملككم لنفسه عند الغضب)()2

فاحللم والعفو وسعة الصدر التي هي أركان السالم تعترب يف اإلسالم فروضا ترشيعية
وخلقية ..لقد قال القرآن جيمع حماسن األخالقُ ﴿:خ ِذ ال َعف َو َوأ ُمر ِبال ُعر ِف َو َأع ِرض ِ
عَن
اجل ِ
اه ِلنيَ ((ألعراف)199:
َ
وقد نص علامء املسلمني عىل أن هذه اآلية من أمجع اآليات ملكارم األخالق ،قال جعفر
بن حممد( :أمر اهلل نبيه بمكارم األخالق وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية)
بل قد وردت أحاديث حممد الدالة عىل احتواء هذه اآلية عىل أصول األخالق ،مفرسة هلا
بام يقتيض انحصار األخالق فيها ،فعن جابر قال :ملا نزلت هذه اآلية ﴿ ُخ ِذ ال َعف َو َوأ ُمر ِبال ُعر ِف
عَن اجل ِ
اه ِلنيَ ((ألعراف )199:قال النبي  ( :يا جربيل ما تأويل هذه اآلية؟ قال:
َو َأع ِرض ِ َ
حتى أسأل ،فصعد ثم نزل فقال :يا حممد إن اهلل يأمرك أن تصفح عمن ظلمك ،وتعطي من
حرمك ،وتصل من قطعك .فقال النبي ( :أال أدلكم عىل أرشف أخالق الدنيا واآلخرة؟
قالوا :وما ذاك يا رسول اهلل؟ قال :تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من
قطعك)()3

ويدل عىل هذا ما ورد يف نصوص أخرى من أن هذه األخالق املذكورة يف اآلية هي من
أمهات األخالق وخريها ،كام روي ذلك يف أحدايث خمتلفة ،فعن عيل قال :قال رسول اهلل :
( أال أدلك عىل خري أخالق األولني واآلخرين؟ قال :قلت يا رسول اهلل ،نعم .قال :تعطي من
حرمك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك)()4

وهلذا كانت هذه اآلية ـ بام حتمله من املعاين اجلليلة ـ شعارا ألمة حممد ،وضياء ُيتدون به
( )1ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن عامر بن سعد بن أيب وقاص.
( )2الطرباين يف الكبري عن أنس.
( )3ابن مردويه.
( )4البيهقي يف شعب اإليامن.
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يف تعاملهم مع اخللق مسلمهم وكافرهم عاقلهم وجاهلهم.
وانطالقا من هذا ..فقد نبذ اإلسالم العنف ،واعتربه من سوء اخللق ..ورتب عليه
العقوبات الترشيعية الرادعة.
ِ ِ
الس نيئ ََة نَح ُن َأع َل ُم ِب َام َي ِص ُف َ
ون﴾ (املؤمنون..)96:
ففي القرآن ﴿:اد َفع ِبا َلتي ه َي َأح َس ُن َ
الس نيئ َُة اد َفع ِبا َل ِتي ِه َي َأح َس ُن َف ِإ َذا ا َل ِذي َبين ََك َو َبي َن ُه عَدَ َاوة كَ َأ َن ُه َو ِ ٌّيل
احل َسن َُة َوال َ
وفيه ﴿ َوال تَست َِوي َ
َِ
محيم﴾ (فصلت)34:
ويف أحاديث حممد وصايا كثرية ترتبط هبذا ..فقد قالَ ( :
حيب الرفق ،ويعطي
إن اهلل رفيق ُّ
عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف ،وما ال يعطي عىل ما سواه)()1

إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه ،وال ينزع من ٍ
يشء إال شانه)()2
وقالَ ( :
ُ
وقالَ ( :
إن اهلل عزَ

حيب الرفق يف األمر كله)()3
َ
وجل ُّ

وقال( :من حيرم الرفق حيرم اخلري)()4

وقد سار أتباعه عىل هذا اهلدي ..فصار احللم وسعة الصدر عندهم هي املثال عىل الكامل
األخالقي ،فعن عيل قال( :ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ،ولكن اخلري أن يكثر علمك ويعظم
حلمك ،وأن ال تباهي الناس بعبادة اهلل ،وإذا أحسنت محدت اهلل تعاىل ،وإذا أسأت استغفرت اهلل
تعاىل)
وقال( :إن أول ما عوض احلليم عن حلمه جهله وصربه وشهوته ،وال يبلغ ذلك إال بقوة
العلم)
وعن عيل بن احلسني بن عيل أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه مسلم.

311

درهم ،فقال بعضهم :مجع له مخس خصال حممودة :احللم وإسقاط األذى وختليص الرجل مما
يبعد من اهلل عز وجل ومحله عىل الندم والتوبة ورجوعه إىل مدح بعد الذم اشرتى مجيع ذلك بيشء
من الدنيا يسري.
وقال رجل جلعفر بن حممد :إنه قد وقع بيني وبني قوم منازعة يف أمر وإين أريد أن أتركه
فأخشى أن يقال يل :إن تركك له ذل ،فقال جعفر :إنام الذليل الظامل.
واإلسالم مل يكتف هبذه التوجيهات ..بل وضع نظاما ترشيعيا صارما حيمي فيه السالم
النفيس واالجتامعي من أن يدمره املصارعون.
قلت :ربام جتد مثل هذه األخالق عند شعوب كثرية ..ونحن ال نتحدث عن هذا ،وإنام
نتحدث عن أخالق احلرب ..فقد زعم بعضهم أن احلرب ال حتتاج إىل أخالق(.)1
قال :وهذه ميزة أخرى من مزايا اإلسالم ..فهو ال يفرق يف األخالق بني حرب وسلم،
وبني مسلم وكافر ،وبني لون ولون..
سأحدثك عن جمامع أخالق اإلسالم يف احلرب ،وهي ثالثة ال توجد إال يف اإلسالم:
الرضورة ،والوفاء ،والرمحة.
الرضورة:
قلت :فحدثني عن الرضورة.
قال :اإلسالم جيعل مبدأ السالم هو املبدأ الذي حيكم العالقات بني األفراد واملجتمعات
َاس ِإنَا َخ َلقنَاكُ م ِمن َذ ٍ
كَر َو ُأن َثى َو َج َعلنَاكُ م ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل
والشعوب ،فالقرآن يقولَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا الن ُ
( )1انظر يف هذا( :نظام السلم واحلرب ىف االسالم) وهي حمارضة -القاها الدكتور السباعى ىف ندوة دار االيتام االسالمية
ىف بريوت ،بدعوة من اللجنة النسائية للهيئة العليا لدار االيتام ،مساء اجلمعة الواقع ىف  3من شعبان سنة  1372املوافق  17من
نيسان  ، 1953وقد كان هلا اثر بالغ ىف مجهور املستعني ،حتى ان فريقا كبريا منهم وبعضهم اساتذة ىف اجلامعات العليا ،رغبوا
بطبعها وتوزيعها ملا تضمنته من حقائق جيهلها كثري من املثقفني ،عدا عام تضمنته من تصحيح لكثري من األخطاء الشائعة ىف
البيئات العلمية والدينية البعيدة عن االسالم.
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هلل عَ ِليم َخ ِبري﴾ (احلجرات)13:
هلل َأت َقاكُ م ِإ َن ا َ
لِ َت َع َار ُفوا ِإ َن َأك َر َمكُ م ِعندَ ا َِ
فالغرض من التنوع يف اخللق ليس الرصاع كام تفهم فلسفاتنا املادية املؤيدة باألديان
املنحرفة ..ولكنها ـ بحسب القرآن ـ هي التعارف والتكامل والسالم.
وهلذا ..فإن (احلرب) ،ومثله (القتال) يف النصوص املقدسة عند املسلمني ال يلجأ إليها
إال كام يلجأ للعمليات اجلراحية للرضورة ،وبدون اعتداء.
فقد يلجأ إليها لردع العصاة واملتمردين وقطاع الطرق والعابثني باألمنِ ﴿ ..إن ََام َجزَ ا ُء
ِ
هلل َو َر ُسو َل ُه َو َيس َعو َن ِيف َ
األر ِ
ين ُ َحي ِار ُب َ
ض َف َساد ًا َأن ُي َق َت ُلوا َأو ُي َص َل ُبوا َأو ُت َق َط َع َأي ِد ُِيم
ون ا َ
ا َلذ َ

عَذاب ِ
و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأو ُين َفوا ِم َن ا َ
ألر ِ
ض َذلِ َك َهلُم ِخزي ِيف الدُّ ن َيا َو َهلُم ِيف اآل ِخ َر ِة َ
عَظيم﴾
َ ُ ُ
(املائدة)33:
وقد يلجأ إليها لردع البغاة الذين يفرقون املجتمع ،ويثريون الفتنة فيه ،ومع ذلك ال يلجأ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
امها
هلا إال بعد حماولة الصلحَ ﴿ ..و ِإن َطائ َفتَان م َن ُاملؤمننيَ اق َت َت ُلوا َف َأصل ُحوا َبين َُه َام َف ِإن َبغَت ِإحدَ ُ َ
عَىل ُ
َ
هلل َف ِإن َفا َءت َف َأص ِل ُحوا َبين َُه َام ِبال َعد ِل َو َأق ِس ُطوا
األخ َرى َف َق ِات ُلوا ا َل ِتي تَب ِغي َحتَى ت َِفي َء ِإ َىل َأم ِر ا َِ
ِإ َن ا َ ِ
ب ُاملق ِس ِطنيَ ﴾ (احلجرات)9:
هلل ُحي ُّ

ِ
ين
وقد يلجأ إليها لردع املرابني وأمثاهلم من املستغلني جلهود الفقراء والعاملَ ﴿ ..يا َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
ِ ِ
هلل َو َر ُسولِ ِه
الربا ِإن كُ ن ُتم ُمؤ ِمنِنيَ َف ِإن َمل تَف َع ُلوا َفأ َذ ُنوا ِب َحر ٍب ِم َن ا َِ
آ َم ُنوا ات َُقوا ا َ
هلل َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ن
ون َوال ُتظ َل ُم َ
وس َأم َوالِكُ م ال تَظ ِل ُم َ
ون﴾ (البقرة)279-178:
َو ِإن ُتب ُتم َف َلكُ م ُرؤُ ُ
وقد يلجأ إليها لردع املعتدين عىل حقوق اإلنسان األساسية كالنفس واملال والعرض.
وقد يلجأ إليها لردع الطامعني ،وتأمني السالم الداخيل ..فمن الناس من ال تردعهم
الرتبية وال القانون عن العدوان والطغيان ..ويف األمم من تغرُيا قوهتا وضعف جرياهنا بالعدوان
واالستعامر ،فال جرم إن كان من اخلري أن يرشع استعامل القوة حينئذ حلملة السالم من أعدائه يف
الداخل واخلارج ..وهذا هو ما رمى إليه اإلسالم حني أقر استعامل القوة.
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وقد يلجأ إليها لتأمني السالم العاملي..
قلت :هذه هي احلرب التي يسميها قومنا إرهابا.
قال :ال ..املجرمون دائام يقلبون احلقائق ،فيتصورون أصحاب الدكاكني الذين يتصدون
ملنعهم من رسقة دكاكينهم بخالء وجمرمني..
هذا هو منطق اإلجرام ..وال ينبغي للعاقل أن خيضع ملنطق اإلجرام.
قلت :فام منطق العقل يف هذا؟
قال :إن احلرب التي يعلنها اإلسالم لتأمني السالم العاملي هي التي يعرب عنها القرآن
باجلهاد يف سبيل اهلل ،وهو ال يعني بذلك حرب ًا دينية إلكراه الناس عىل اإلسالم ..وإنام يعني هبا
املعارك التي خيوضها اإلسالم لتحرير األمة من العدوان اخلارجي ،ولتأمني احلرية الدينية
والعدالة اإلجتامعية جلميع الشعوب..
وهم َحتَى ال تَكُ َ
ون
عربت عنهام اآلية برصيح العبارةَ ﴿:و َق ِات ُل ُ
وهاتان الغايتان مها اللتان َ
هلل ِب َام َيع َم ُل َ
ِفتنَة َو َيكُ َ
ون َب ِصري ﴾ (ألنفال ..)39:فدفع الفتنة وهو
هلل َف ِإ ِن انت ََهوا َف ِإ َن ا َ
ين كُ ُّل ُه َِ
ون الدن ُ
العدوان ،وخالص الدين كله هلل أي احلرية الدينية جلميع الناس مها الغاية التي ينتهي عندها
القتال يف اإلسالم.
فإذا كف العدو عن العدوان وعن فتنة األمة يف دينها وعقيدهتا مل جيز القتال ﴿ َف ِإ ِن انت ََهوا
ون َب ِصري ﴾ ..ويف اآلية األخرىَ ﴿:ف ِإ ِن انت ََهوا َفال عُ د َو َ
هلل ِب َام َيع َم ُل َ
ان ِإ َال َ
عَىل ال َظاملِنيَ ﴾
َف ِإ َن ا َ
(البقرة)193:
اسمع هذه اآليات لرتى املقاصد الرشيفة التي أمر اإلسالم فيها باجلهادَ ﴿:و َما َلكُ م َال
ِ
ِ ِ
هلل َو ُاملستَض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َس ِب ِ
ين َي ُقو ُل َ
ُت َق ِات ُل َ
ون َر َب َنا َأخ ِرجنَا ِمن
يل ا َِ
ال َوالن َنساء َوال ِولدَ ان ا َلذ َ
ن
َه ِذ ِه ال َقر َي ِة ال َظ ِ ِ
امل َأه ُل َها َواج َعل َلنَا ِمن َلدُ ن َك َولِ ايا َواج َعل َل َنا ِمن َلدُ ن َك ن َِص ًريا (( ﴾)75النساء)
ِ
ِ
ِ ِ ِ
هلل عَ َىل ن ِ ِ
ين ُي َقا َت ُل َ
ين ُأخ ِر ُجوا ِمن
ون ِب َأ َهنُم ُظ ِل ُموا َو ِإ َن ا َ
َرصهم َل َقدير ( )39ا َلذ َ
﴿ ُأذ َن ل َلذ َ
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ِد َي ِار ِهم ِبغ ِ
َاس َبع َض ُهم ِب َبع ٍ
ض َهلُدن َمت َص َو ِام ُع َو ِب َيع
هلل َو َلو َال َدف ُع ا َِ
َري َح ٍّق ِإ َال َأن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ا َُ
هلل الن َ
اجدُ يذكَر ِفيها اسم ا َِ ِ
هلل َل َق ِو ٌّي ِ
عَزيز (﴾)40
رص ُه ِإ َن ا َ
رص َن ا َُ
َو َص َل َوات َو َم َس ِ ُ ُ َ
ُ
هلل َمن َين ُ ُ
هلل كَث ًريا َو َل َين ُ َ
(احلج)
يل الطَاغُ ِ
يل ا َِ ِ
ِ
ون ِيف َس ِب ِ
ون ِيف َس ِب ِ
ين كَ َف ُروا ُي َق ِات ُل َ
ين آ َم ُنوا ُي َق ِات ُل َ
وت َف َق ِات ُلوا
هلل َوا َلذ َ
﴿ ا َلذ َ
الشي َط ِ
الشي َط ِ
ان َ
ان ِإ َن كَيدَ َ
َأولِ َيا َء َ
كَان َض ِعيف ًا ﴾ (النساء)76:
هذه أربع آيات من القرآن تتحدث عن اجلهاد يف سبيل اهلل ،فلننظر ما هو هذا اجلهاد يف
هذه اآليات؟
أما يف اآلية األوىل فتحث عىل اجلهاد لتحرير املضطهدين املظلومني الذين ضاقت حيلتهم
يف دفع الظلم والطغيان عن أنفسهم ،فاستنجدوا باهلل أن خيرجهم من األرض التي طغى الظاملون
فحرض اهلل املؤمنني عىل
فيها ،وسألوه أن جيعل هلم أولياء ينرصوهنم وخيرجوهنم من هذه املحنة ،ر
حترير هؤالء املضطهدين بعد أن وصف حاهلم بام يثري احلمية يف النفوس األبية الكريمة.
أما اآليتان الثانية والثالثة فتدالن عىل أن اجلهاد يف سبيل اهلل حرب دفاعية ،ولذلك جاء
تربيرها بأهنم قوتلوا وظلموا وأخرجوا من ديارهم وطوردوا يف عقيدهتم ،وعىل أن هذا اجلهاد
لتأمني احلرية الدينية ومحاية أماكن العبادة جلميع األديان املنزلة من عدوان امللحدين واملتعصبني
هلل ِ
ِ
ِ
كَث ًريا ﴾ والصوامع هي
كَر ِف َيها اس ُم ا َِ
عليهاَ ﴿:هلُدن َمت َص َوام ُع َو ِب َيع َو َص َل َوات َو َم َساجدُ ُيذ ُ
أديرة الرهبان ،والبيع أماكن العبادة للنصارى ،والصلوات أماكن العبادة لليهود ،واملساجد أماكن
العبادة للمسلمني.
فالغرض من اجلهاد يف سبيل اهلل  -كام ترى  -صيانة الكنيسة وأماكن العبادة وفيها
املساجد من عدوان املتعصبني ،وليس الغرض منه ما يقوله قومنا من أن يقوم املسجد عىل أنقاض
الكنيسة ،بل أن يقوم املسجد بجانب الكنيسة رمز ًا لعبادة اهلل يف خمتلف طرق العبادة ،ودلي ً
ال عىل
وحدة األهداف العامة بني ديانات السامء ،ومصدار ًا لإلشعاع الروحي والسمو اخللقي يف األمة.
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أما اآلية الرابعة ..فقد وضعت احلد الفاصل بني احلرب التي يعلنها اإلسالم وبني احلرب
التي يعلنها أعداؤه عليه ..فاحلرب التي يعلنها اإلسالم حرب يف سبيل احلق واحلرية والعدالة
والسمو الروحي واخللقي ..أما احلرب التي يعلنها أعداؤه فهي حرب طغيان وظلم واضطهاد،
وما أبعد داللة (الطاغوت) عىل أهداف احلرب العدوانية التي يقف اإلسالم يف وجهها.
قلت :فلم ارتبطت هذه احلروب باهلل؟
قال :تنبيها للغاية الرشيفة التي هنضت هلا ..فاجلهاد يف سبيل اهلل جهاد يف سبيل الغايات
الكريمة التي قامت من أجلها الرشائع ،وتسعى إليها اإلنسانية الكريمة يف كل عرص ..هو يف
سبيل اهلل ..أي ال يف سبيل املال وال التهديم وال االستعالء وال الغلبة وال األجماد القومية أو
الطائفية ..فمن سعى إىل يشء من هذا مل يكن جماهد ًا يف نظر اإلسالم يستحق أجر املجاهدين
وكرامة الشهداء.
سكت قليال ،ثم قال :اقرأ تاريخ حممد يف حروبه لرتى األدلة الواضحة القوية التي تثبت
لك املعنى النبيل الذي خاض من أجله حممد حروبه ومعاركه ،فام أعلن حممد احلرب إال بعد أن
اضطهد هو ومجاعته يف عقيدهتم ،وأخرجوا من أوطاهنم ،فجاءت معركة بدر وما تالها من
معارك يف سبيل احلرية الدينية وإقرار السالم واألمن يف ربوع اجلزيرة العربية ،ذلك السالم الذي
حاربه الوثنيون من العرب فأحالوا بطاح مكة ورماهلا إىل ميادين لتذبيح املؤمنني وتعذيبهم
ومطاردهتم يف أرزاقهم وأوطاهنم وأمواهلم.
لقد ظل حممد ثالثة عرش عام ًا يصرب ويدعو إىل اهلل باحلكمة ،حتى إذا جلت قريش يف
طغياهنا ،وصممت عىل وأد الدعوة اجلديدة يف مهدها بقتل حممد وصحابته ،وهاجر املسلمون إىل
املدينة مستقر الدعوة والدين اجلديد ،بدأ الرصاع بني القوة اجلديدة التي متثل احلق والتسامح
والفضيلة والكامل يف أروع صوره ،وبني القوة الوثنية الطاغية التي متثل العتو والكربياء والطغيان
يف أبشع صوره ومظاهره..
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الوفاء:
قلت :عرفت اخللق األول من أخالق احلرب يف اإلسالم ..فام اخللق الثاين؟
قال :الوفاء ..الوفاء هو اخللق الذي أمر اإلسالم به يف السلم واحلرب ،واعتربه نقطة
فاصلة بني املؤمنني واملنافقني.
فمن أول سامت املؤمن الوفاء..
قلت :ما عالقة الوفاء بالسالم؟
قال :لو تأملت أكثر حروب العامل جتد سببها نقض العهود واملواثيق وعدم احرتام
الكلمة..
قلت :فهل حافظ اإلسالم عىل هذا اخللق؟
قال :سأذكر لك النظام الذي فرضه اإلسالم للحرب ..لتعرف من خالله املدى الذي
تقيد فيه املسلمون بالوفاء ..وتعرف من خالله النظافة التي مارس هبا املسلمون حروهبم.
فاحلرب تبدأ حني تتأكد األمة من نية العدوان والغدر لدى أمة من األمم ضدها،
وحينذاك جيب عليها أن تستعد بكل ما متلك من قوة إلرهاب هذا العدو الذي يرتبص هبا﴿:
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخلي ِل ُتر ِه ُب َ
هلل َوعَدُ َوكُ م ﴾ (ألنفال)60:
ون ِب ِه عَ دُ َو ا َِ
َو َأعدُّ وا َهلُم َما اس َت َطع ُتم من ُق َوة َومن ِر َباط َ
فهو استعداد لإلرهاب ال لالعتداء ،وإلرهاب أعداء األمة ال أصدقاءها ومسامليها.
فإن كف العدو عن فكرة العدوان ،وعدل عن احلرب وجب عىل األمة أن جتنح للسلم
ِ
هلل ِإ َن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم ﴾
لسل ِم َفاجنَح َهلَا َوت ََوكَل عَ َىل ا َِ
يع ال َعل ُ
َ
وتدخل فيهَ ﴿:و ِإن َجن َُحوا ل َ
(ألنفال)61:
فإن أبى العدو إال احلرب والعدوان ،فـ ﴿ َو َجزَ ا ُء َس نيئ ٍَة َس نيئَة ِمث ُل َها َف َمن عَ َفا َو َأص َل َح َف َأج ُر ُه
ِ
ِ
َرص َبعدَ ُظل ِم ِه َف ُأو َل ِئ َك َما عَ َلي ِهم ِمن َس ِب ٍ
َ
يل (ِ )41إن ََام
عَىل ا َِ
هلل ِإ َن ُه َال ُحي ُّ
ب ال َظاملنيَ (َ )40و َمل ِن انت َ َ
الس ِب ُيل َ ِ
ض ِبغ ِ
ون ِيف َ
األر ِ
َاس َو َيب ُغ َ
ين َيظ ِل ُم َ
احل نق ُأو َل ِئ َك َهلُم عَ َذاب َألِيم (﴾)42
ون الن َ
عَىل ا َلذ َ
َري َ
َ
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هلل َواع َل ُموا َأ َن
(الشورى)َ ﴿ ..ف َم ِن اعتَدَ ى عَ َليكُ م َفاعتَدُ وا عَ َلي ِه ِب ِمث ِل َما اعتَدَ ى عَ َليكُ م َوات َُقوا ا َ
هلل َم َع ُاملت َِقنيَ )(البقرة)194:
ا َ
فإذا بدأت احلرب ،فلتخفف ويالهتا بقدر ما يمكن ،ولذلك جازت اخلديعة يف احلرب
(احلرب خدعة)
قلت :كيف جيتمع الوفاء مع اخلداع؟
قال :اخلدعة املرادة هنا إحباط مناورات العدو وخططه وتثبيط عزيمته ،فإن يف ذلك إهناء
للحرب وإقرارا للسالم بأقل ما يمكن من الزمن ،وأقل ما يقع من الضحايا.
فإذا مل جتد اخلديعة واألساليب السياسية واضطر إىل احلرب ..فاإلسالم يأمر املقاتلني
ِ
ين آ َم ُنوا ِإ َذا َل ِقي ُتم ِفئ ًَة َفاث ُب ُتوا
بالثبات ليستمدوا عوهنم من اهلل ،وليذكروا اهلل كثري ًاَ ﴿:يا َأ ُّ َُيا ا َلذ َ
هلل ِ
كَثري ًا َل َع َلكُ م ُتف ِل ُح َ
ون ﴾ (ألنفال)45:
َواذكُ ُروا ا َ
أال ترى كيف يأمر القرآن بذكر اهلل يف حال القتال ليذكر املقاتلون أهنم ال يقاتلون رياء وال
محية وال ثأر ًا وال استعال ًء وإنام حياربون يف سبيل اهلل..
وحني تشتعل نار احلرب جيب أن يذكر اجليش املحارب أنه خيوض حرب ًا دفاعية لتحرير
الضعفاء واملضطهدين ،فليضيق حدودها حتى ال يصطيل بنارها إال من محل السيف وبدأ
العدوان ،فال تؤخذ أمة العدو كلها بجريرة جيشها أو فريق منها اعتدوا عىل أمتناَ ﴿:و َق ِات ُلوا ِيف
ِ
هلل ا َل ِذين ي َق ِات ُلو َنكُ م وال تَعتَدُ وا ِإ َن ا َ ِ
َس ِب ِ
ين ﴾ (البقرة)190:
يل ا َِ
ب ُاملعتَد َ
هلل ال ُحي ُّ
َ
َ ُ
وهنا يسمو اإلسالم إىل منتهى ذروة اإلنسانية حني حيرم قتل الشيخ الكبري والعاجز واملرأة
والصبي ورجل الدين املنقطع للعبادة والفالح واملسامل الذي مل يشرتك يف القتال.
فإذا رغب املحاربون يف الصلح عند اشتداد املعركة أمر اإلسالم املسلمني بأن يقبلوا
هلل ِإ َذا عَ َاهد ُتم
الصلح منهم ولو أرشفوا عىل النرص ،ثم الوفاء بام تم عليه العهدَ ﴿:و َأو ُفوا ِب َعه ِد ا َِ
َوال تَن ُق ُضوا َ
هلل َيع َل ُم َما تَف َع ُل َ
هلل عَ َليكُ م كَ ِفي ً
ون ﴾
ال ِإ َن ا َ
األي َام َن َبعدَ تَو ِك ِيد َها َو َقد َج َعل ُت ُم ا َ
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(النحل)91:
فإذا بدا منهم بعد ذلك نية الغدر واخليانة فإن اإلسالم ينهى عن مفاجأهتم بالقتال ،بل ال
بد من إخبارهم بانتهاء العهد بني املسلمني وبينهم وفسح املجال هلم ليستعدوا للحرب والقتال،
وهذا هو النبذ الوارد يف اآلية ﴿:و ِإما َختَا َفن ِمن َقو ٍم ِخيان ًَة َفان ِبذ ِإ َلي ِهم عَ َىل سو ٍاء ِإ َن ا َ ِ
ب
هلل ال ُحي ُّ
َ َ
َ
َ
َ َ
اخل ِائنِنيَ ﴾ (ألنفال)58:
َ
وإذا انتهت املعركة باستسالم العدو وانتصار األمة ،فال عدوان عىل األعراض ،وال
ختريب للمدن ،وال استالب لألموال وال إذالل للكرامات ،وال اندفاع وراء الثأر واالنتقام ،وإنام
ِ
ين ِإن َمكَ ن َُاهم ِيف َ
األر ِ
ض
هو اإلصالح والتحرير والعدالة ونرش اخلري ومكافحة الرش ﴿:ا َلذ َ
هلل ِ
َأ َقاموا الصال َة وآتَوا الزَ كَا َة و َأمروا ِب َاملعر ِ
األ ُم ِ
عَن ُاملن ِ
عَاق َب ُة ُ
وف َو َ َهنوا ِ
ور ﴾ (احلج)41:
كَر َو َِ
َ ُ
َ
ُ
َ َُ
ُ
فهذه اآلية نص عىل ما جيب أن تفعله األمة املنترصة بعد انتهاء احلرب وهي أمور أربعة:
إقامة الصالة ،وهي رمز إلشاعة السمو الروحي يف العامل ..وإيتاء الزكاة ،وهي رمز لتحقيق
العدالة االجتامعية يف الشعوب ..واألمر باملعروف ،وهو رمز للتعاون عىل كل ما فيه خري الناس
وأمنهم وسعادهتم ..والنهي عن املنكر ،وهو رمز للوقوف يف وجه الرش الذي يعجل باحلرب
ويفوت عىل الناس السالم واألمان.
التفت إيل ،وقال :هل رأيت يف الكتب املقدسة تعاليم سامية مثل هذه التعاليم ..وهل
رأيت يف األمم أخالقا مثل هذه األخالق.
الرمحة:
قلت :عرفت الرضورة والوفاء ..فحدثني عن الرمحة ..وهل يمكن أن جتتمع احلرب
والقتال مع الرمحة؟
قال :تتجىل الرمحة يف احلروب التي رشعها اإلسالم انطالقا من الدوافع التي تدفع هلا..
فاإلسالم مل يرشع احلرب من أجل املال وال اجلاه وال السلطان ..بل رشعها من أجل حترير
319

املستضعفني من نري املستكربين ..وهلذا خياطب القرآن وجدان الرمحة يف اإلنسان ،فيقولَ ﴿:و َما
ِ
ِ ِ
هلل َو ُاملستَض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َس ِب ِ
ين َي ُقو ُل َ
َلكُ م ال ُت َق ِات ُل َ
ون َر َبنَا
يل ا َِ
ال َوالن َنساء َوال ِولدَ ان ا َلذ َ
ن
َأخ ِرجنَا ِمن َه ِذ ِه ال َقر َي ِة ال َظ ِ ِ
امل َأه ُل َها َواج َعل َلنَا ِمن َلدُ ن َك َولِ ري ًا َواج َعل َلنَا ِمن َلدُ ن َك ن َِصري ًا ﴾
(النساء)75:
وال تقف الرمحة اإلسالمية عند هذا احلد ..بل تتعداه إىل املواقف املختلفة التي تتطلبها
احلرب..
فعن األرسى يقول القرآنَ ﴿:و ُيط ِع ُم َ
ون ال َط َع َام َ
عَىل ُح نب ِه ِمس ِكين ًا َو َي ِتي ًام َو َأ ِسري ًا ﴾
(االنسان)8:
ويف احلديث يويص حممد باألرسى خريا ،فيقول( :استوصوا هبم (أي األرسى) خري ًا)
وقد أمر حممد املسلمني الذين أرسوا ثاممة بن أثال قائ ً
ال( :أحسنوا أساره ،امجعوا ما عندكم
من طعام فابعثوا به إليه)
ِ
ِ
ين كَ َف ُروا َف َرض َب
وقد وضع القرآن قانونا للتعامل مع األرسى جاء فيهَ ﴿:ف ِإ َذا َلقي ُت ُم ا َلذ َ
ِ
الر َق ِ
احلر ُب َأوزَ َار َها َذلِ َك
اب َحتَى ِإ َذا َأث َخن ُت ُم ُ
وهم َف ُشدُّ وا ال َو َث َاق َف ِإ َما َم رن ًا َبعدُ َو ِإ َما فدَ ا ًء َحتَى ت ََض َع َ
ن
هلل النتَرص ِمنهم و َل ِكن لِيب ُلو بع َضكُ م ِببع ٍ ِ
ين ُق ِت ُلوا ِيف َس ِب ِ
هلل َف َلن ُي ِض َل َأع َام َهلُم
يل ا َِ
ض َوا َلذ َ
َ
َ َ َ
َو َلو َي َشا ُء ا َُ َ َ ُ َ
﴾ (حممد)4:
إن هذه اآلية حتوي رمحات عظيمة ال يمكن حرصها ..فهي تأمر برضب الرقاب ..وهو
حث عىل القتل املريح ..بدل إصابة املقتول بجراحات تظل تعذبه.
وهي ختري ويل األمر يف معاملة األرسى بني املن (اطالق الرساح) أو أخذ العوض إما
باملال أو تبادل األرسى وهو (الفداء)
وال تقف الرمحة اإلسالمية هنا ..بل إن اإلسالم حيرم حتريام شديدا قتل الضعفاء وغري
املقاتلني وحيرم التخريب ..فمحمد يقول للجيش( :ال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا وال طف ً
ال وال امرأة وال
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تغلو وال تقتلوا أصحاب الصوامع)
وهو ينهى عن التمثيل بجثث القتىل أو تعذيب اجلرحى ..ففي احلديث( :إياكم واملثلة)
وقد أمر حممد بوضع جثث قتىل املرشكني يف بدر يف القليب وهو بئر جاف ،وهنى عن
تعذيب اجلرحى وقال( :ال تعذبوا عباد اهلل)
وهو بعد ذلك كله يتعامل بسامحة ال نظري هلا مع املغلوب ..فبعد فتح مكة قال حممد
لقريش( :أقول لكم ما قال أخي يوسف إلخوته ،ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم
الرامحني ،اذهبوا فأنتم الطلقاء)
وهو ـ فوق هذا ـ يلتزم بكل حقوق الفقراء والعاجزين وذوي العاهات ،من األمم التي
يسيطر عليها.
فنصوص القرآن التي حتتم إعالة البائسني واملحتاجني هي عامة شاملة مل تقيد باملسلمني
ِ ِ
ِ
الس ِب ِ
يل َوال ُت َب نذر تَب ِذير ًا ﴾ (االرساء﴿ ..)26:
فحسبَ ﴿:وآت َذا ال ُقر َبى َح َق ُه َواملسكنيَ َواب َن َ
ِ
ِ
لس ِائ ِل َو َاملح ُرو ِم ﴾ (الذريات)19:
َو ِيف َأم َواهلم َح ٌّق ل َ
لقد ذكر جوستاف لوبون يف كتابه (حضارة العرب) تلك الرمحة العظيمة التي امتألت هبا
حروب املسلمني ،فقال( :إن العرب تركوا املغلوبني أحرار ًا يف أدياهنم فإذا كان بعض النصارى
قد أسلموا واختذوا العربية لغة هلم فذلك ملا كان يتصف به العرب الغالبون من رضوب العدل
الذي مل يكن للناس بمثله عهد ..وقد عاملوا أهل سورية ومرص وأسبانية وكل قطر استولوا عليه
بلطف عظيم تاركني هلم قوانينهم ونظمهم ومعتقداهتم غري فارضني سوى جزية زهيدة يف مقابل
محايتهم هلم وحفظ األمن هبم ..واحلق إن األمم مل تعرف فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب)
وقال مونتجمري يف كتابه (احلرب عرب التاريخ)( :إن املسلمني كانوا يستقبلون يف كل
مكان يصلون اليه كمحررين للشعوب من العبودية ،وذلك ملا اتسموا به من تسامح وإنسانية
وحضارة فزاد إيامن الشعوب هبم)
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قلت :هناك شبهة يثريها الكثري يف هذا املجال..
قال :اطرح ما تشاء من شبه ..فلن تعدو الشبه التي طاملا رددهتا ..ثم رسعان ما الح يل
احلق ،فرتاجعت عنها.
قلت :لقد قرأت لبعض الفقهاء من يذكر ر
ختري الدول األخرى
أن عىل الدولة املسلمة أن ر
بني اإلسالم أو اجلزية أو القتال.
قال :لقد بحثت يف هذا ..وقد حاول هؤالء أن يلووا أعناق بعض النصوص ليلزموها
هذا الفهم اخلاطئ..
استقر له األمر يف املدينة ،رسائل إىل امللوك من حوله يدعوهم إىل
لقد كتب حممد بعد أن
ر
اإلسالم ،وإىل اإليامن باهلل وحده ..فكتب إىل قيرص ملك الروم ،وإىل كرسى ملك الفرس ،وإىل
النجايش ملك احلبشة ،وإىل املقوقس عظيم القبط ،وإىل احلارث ملك ختوم الشام ..وطلب من
هؤالء امللوك أن يب رلغوا دعوته إىل شعوهبم ،وإ ر
يتحملون إثم هؤالء الناس ..وذلك بسبب
فإهنم ر
ال ر
ما كان معروف ًا ر
أن امللوك يمنعون شعوهبم أن يدينوا بغري دينهم.
ومل يرد يف أي رسالة من تلك الرسائل أي هتديد بالقتال ..أو أي طلب للجزية.
***
ما وصل مكسيم رودنسون من حديثه إىل هذا املوضع حتى سمعنا أصواتا ملدافع كثرية
تصم هلا اآلذان ،ثم مل نلبث حتى رأينا جيشا عرمرما حييط بنا من كل جانب ..وهو يشهر أسلحته
نحونا.
أمرنا بنزع ثيابنا ،فنزعناها ..ثم أمرنا باالنبطاح أرضا ،فانبطحنا ..ثم جاء بعض قساة
القلوب ،فطوقوا أيدينا ،حتى كاد الدم جيمد يف عروقنا ..ثم أمرونا بالسري معهم ..فرسنا..
كان الشاب املسكني ينظر برباءة حزينة إىل حقل الزيتون ..وكأنه يودعه بدموعه.
أما صاحبي مكسيم ،فكان يقذف يف وجوههم كل ما حفظه يف صغره من لعنات اليهود.
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وأما أنا ..فكنت ألتفت خلفي ألرى ما سيحصل حلقل الزيتون..
ما إن وصلنا إىل الشاحنة التي محلنا فيها كام حتمل البضائع حتى دخل رجل ضخم ،هو
أشبه بضفدعة عمالقة لبست لباس اإلنسان ..كان حيمل يف فمه سيجارة هي أشبه بالقنبلة ..ما
دخل إىل حقل الزيتون حتى رماها ..فإذا بالنريان تشتعل من كل جانب..
يف ذلك احلني الذي اجتمعت فيه األحقاد عىل حقل الزيتون تذكرت حممدا ..وزيتون
حممد ..فبكيت بكاء حارا عىل افتقاد البرشية لتلك املعاين اجلميلة التي عاشها حممد ،وبرش هبا..
ومع تلك الدموع احلارة تنزلت عيل أشعة جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل شمس حممد
.
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سابعا ـ نظام
يف اليوم السابع من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشقة التي قطفت عىل يدها
ثمرة النظام من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىلَ ﴿:أ َفحكم اجل ِ
اه ِل َي ِة َيب ُغ َ
هلل
ون َو َمن َأح َس ُن ِم َن ا َِ
ُ َ َ
حك ًام لِ َقو ٍم ي ِ
وق ُن َ
ون﴾ (املائدة)50:
ُ
ُ
هلل َوال َتت َِبع َأه َوا َء ُهم َواح َذر ُهم َأن َيف ِت ُن َ
وك
ورس قوله تعاىلَ ﴿:و َأ ِن احكُ م َبين َُهم ِب َام َأنزَ َل ا َُ
وهبم و ِإ َن ِ
هلل َأن ُي ِصي َب ُهم ِب َبع ِ
عَن َبع ِ
كَثري ًا ِم َن
هلل ِإ َلي َك َف ِإن ت ََو َلوا َفاع َلم َأن ََام ُي ِريدُ ا َُ
ض َما َأنزَ َل ا َُ
ض ُذ ُن ِ ِ َ
الن ِ
َاس َل َف ِاس ُق َ
ون﴾ (املائدة)49:
ون َهلم ِ
ورس قوله تعاىلَ ﴿:و َما َ
اخل َ َري ُة
كَان ُملِؤ ِم ٍن َوال ُمؤ ِمن ٍَة ِإ َذا َق َىض ا َُ
هلل َو َر ُسو ُل ُه َأمر ًا َأن َيكُ َ ُ ُ
ِمن َأم ِر ِهم َو َمن َيع ِ
هلل َو َر ُسو َل ُه َف َقد َض َل َضال ً
ال ُم ِبين ًا﴾ (األحزاب)36:
صا َ
فهذه النصوص املقدسة تبني ثمرة طيبة من ثمرات النبوة ،هي تلك األحكام العظيمة التي
جاء هبا إلسالم لتنظم حياة البرش وفق قوانني العدل والرمحة.
***
كان من مجلة األسامء التي كتبت يف دفرت املرشد املسترشقة (هيلني كارير دانكوس)()1

( )1هي املسترشقة (هيلني كارير دانكوس)  ..Helene Carrere d' Encansseباحثة فرنسية معارصة ،وهي واحدة
من أبرز اخلرباء يف شؤون (املاركسية اآلسيوية) ،وقد صدر كتاهبا (القوميات والدولة السوفياتية) يف باريس عام  1987فأثار
فورا إىل عدد من اللغات احلية.
ضجة ما تزال مستمرة وترجم ً
وهلا شهادات كثرية لإلسالم تتعلق بنظامه االجتامعي ،وقدرته عىل الصمود ،ومن ذلك قوهلا ..(:أن مجيع املعلومات
[السوفيتية الرسمية] تتضافر لتوحي بأن اإلسالم حيترض ببطء يف االحتاد السوفيتي ،مع احتضار اجليل الذي مل ينشأ عىل
اإليديولوجية ال سوفيتية .ولكن معلومات مضادة ال تلبث أن تناقض هذه الصورة ،فالتحقيقات االجتامعية املتزايدة يف االحتاد
السوفيتي حول هذا املوضوع ،تبني أن املجتمع اإلسالمي ال يزال متعل ًقا بمعتقداته ،وأن ما يقارب نصف األشخاص الذين
جرى استجواهبم يف الوسط الريفي رصحوا بتمسكهم باإليامن .وعىل سبيل املثال نورد حتقي ًقا أجري عام  1972بجمهورية
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 ،Helene Carrere d' Encansseوقد كنت حمتارا يف كيفية االتصال هبا للتعرف عىل رس
وضعها يف ذلك الدفرت إىل أن علمت أن هلا مزرعة يف ضواحي باريس ،وعلمت أهنا ترشف
بنفسها عليها أيام العطل.
فاخرتت يوما من أيام العطلة األسبوعية ،وذهبت مع فريق من التجار قصدوا مزرعتها
لرشاء بعض اخلرض منها.
كانت هي املرشفة عىل البيع..
وقد استغللت الفرصة ألحتدث معها بعد أن رأيتها تقسم اخلرض قسمني :اخلرض اجليدة،
واخلرض الرديئة.

كاراكالبك امللحقة بأزبكستان ،وقد ر
دل هذا التحقيق عىل أن  23باملائة من الرجال و 20باملائة من النساء يعلنون عن إحلادهم،
فيكون  77باملائة من الذكور و 80باملائة من اإلناث مؤمنني ..ويف شامل القوقاس أعلن  20باملائة فقط من السكان عن كوهنم
ملحدين (عام [ ..)1974هذا رغم] أن الباحثني يف األوساط اإلسالمية يلحظون غال ًبا حتف ًظا من قبل السكان يف الكشف عن
حقيقة إيامهنم )
ومن أقواهلا التي جعلتنا نختارها للحوار معها يف هذه الفصل قوهلا (:هنالك خاصية ثانية لإلسالم تزيد الوضع [يف االحتاد
السوفيتي] تعقيدً ا فهو ،عىل نقيض املسيحية التي تفصل بني أمور الدين وأمور الدنيا ،جيمع بني املجالني .فالعقيدة اإلسالمية،
وهي ثمرة القرآن والسنة ،تفرض عىل املؤمنني وجود مؤسسات خاصة ،مهمتها اإلرشاف عىل احلياة االجتامعية .والدولة
السوفيتية ،يف برناجمها التأحيدي [الذي يستهدف فرض إيدلوجية واحدة] مل يكن باستطاعتها أن توافق عىل وجود نظام خاص
للطائفة اإلسالمية ،فألغت يف أوائل سني استالمها السلطة ،العنارص األساسية فيه ،أي النظام القانوين واملؤسسات الرشعية
واألسس املالية املعتمدة .وبعد أن جعلت الدي انة اإلسالمية ديانة أفراد معينني ال ديانة طائفة ،وبعد أن حرمت من مؤسساهتا،
ونزعت منها أمور الدنيا ،هل بقي هلا وجود منظم أم هي أضحت هيكالً ال يلبث أن يتفتت مع غياب آخر فوج من املؤمنني؟
هنالك وقائع كثرية وساطعة تشهد بأن التشاؤم فيام يتعلق بمستقبل اإلسالم كان يمكن القبول به يف املايض القريب ،ولكنه
اليوم مل يعد له من أساس ،بل عىل العكس ،فهذه الوقائع توحي بأن اإلسالم يبعث من جديد ،ويف ظروف جديدة ،وأن هذا
البعث املرتكز إىل وجود واع وإرادي ال إىل وجود استمراري ،تدعمه وتوجهه املراجع اإلسالمية العليا )
ومن أقواهلا (:نجد يف صحف اجلمهوريات اإلسالمية عدة إشارات ..يفهم منها أن التضامن اإلسالمي [يف االحتاد
السوفيتي] بات يف ازدياد ،وأن املؤمنني أضحى هلم تأثري متصاعد عىل السكان غري املامرسني لدينهم ) (انظر :كتاهبا (القوميات
والدولة السوفييتية) ،ص  143فام بعدها،وانظر :قالوا عن اإلسالم ،عامد الدين خليل)
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قلت هلا :أنا متعجب من وجود خرض رديئة يف هذه املزرعة التي توفرت هلا كل أسباب
احلياة ..لقد كان األصل أن ال تكون هناك أي ثمرة رديئة.
التفتت إيل ،وقالت :صدقت ..ذلك ما أقوله دائام للفالحني الذين يزالون أعامهلم يف هذه
املزرعة..
قلت :فهل بحثت عن رس الرداءة واجلودة؟
قالت :أجل ..لقد قمت ببحث معمق لذلك ..ال ألجل هذه املزرعة ..وال ألجل ما
أجنيه منها من مال ..ولكن ألجل أمر أخطر.
قلت :أمر أخطر ..ما هو؟
قالت :أنا أرى الفطرة النباتية هي الفطرة التي انطلقت منها فطرة اإلنسان ..ولذلك
فاالنحراف الذي حيصل يف عامل النبات قد حيصل مثله يف عامل اإلنسان ،وأسباب االنحراف قد
تكون نفسها.
قلت :هذا قياس جيد ،وقد سمعت بعضهم يعتربه( ..)1فكيف عربت من النبات إىل
اإلنسان؟
قالت :ذلك سهل ..لقد وجدت أن جودة النبات تعتمد عىل ثالثة أمور :جودة البذور،
وجودة الوسط الذي تتغذى منه النبتة ،ورعاية الفالح.
قلت :هذا بالنسبة للنبات ..فكيف عربت منه إىل اإلنسان؟
قالت :البذور هي البرش ..فكل إنسان بذرة ستخرج يف يوم من األيام ثمراهتا التي قد
تكون طيبة ،وقد تكون خبيثة.
والوسط الذي تتغذى منه النبتة وفيه تعيش هو وسطها االجتامعي واالقتصادي
والثقايف..
( )1انظر :فصل (اإلنسانية) من هذه الرسالة.
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والفالح الذي يقوم برعاية النبتة يمثل املسؤولني عىل املجتمع من الساسة وغريهم.
قلت :هذا كالم طيب ..وهو كالم فالسفة وعلامء ،ال كالم فالحني.
قالت :أعرفك بنفيس ..أنا هيلني كارير دانكوس ..مهتمة بالنظم التي حتول األرض إىل
مزرعة طيبة ،وحتول البرش إىل ثامر طيبة ..وهذه املزرعة هي حقل جتاريب.
قلت :أهناك نظم حاولت أن حتول البرش إىل ثامر طيبة؟
قالت :أجل ..كل النظم حاولت أن تفعل هذا.
قلت :ليس املهم املحاولة ..ولكن املهم النتيجة ..هل أثمرت مزارع هذه النظم ثامرا
طيبة؟
قالت :كل املزارع أثمرت غسلينا وحنظال وزقوما..
قلت :أأنت متشائمة من مزارع البرش ..فلذلك جلأت إىل مزارع اخلرض!؟
قالت :أنا متشائمة ومتفائلة يف نفس الوقت.
قلت :كيف يستقيم ذلك؟
قالت :ألن هناك من البرش من زرع مزرعة طيبة ال تزال بعض آثارها متلؤين بالتفاؤل.
قلت :فهل خربت تلك املزارع؟
قالت :لقد اجتمع اإلنس واجلن عىل ختريبها ..لكني أشعر أن هلا مقاومة ذاتية ..وستنهض
تلك املزرعة من جديدة ..فلذلك جتد تفاؤيل يغلب تشاؤمي.
قلت :أي مزرعة تلك التي استطاعت أن تقيض عىل تشاؤمك؟
قالت :مزرعة حممد..
قلت :ذلك النبي البدوي الذي ظهر يف جزيرة العرب!؟
قالت :بل ذلك النبي الذي أعطى احللول لكل مشكالت العامل ..ووضع له من النظم ما
يملؤه بالسالم والسكينة والسعادة.
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قلت :فكيف وصلت إىل هذه النتيجة؟
قالت :ذلك بحث طويل ..لقد طفت خالله النظم واملدارس والفلسفات واألفكار
أبحث عن نظام يتناسب مع فطرة اإلنسان ،ويغطي مجيع احتياجاته ،فلم أجده إال عند حممد..
ومل أجده إال يف اإلسالم(.)1
قلت :فهل ستحدثيني عن نتيجة أبحاثك؟
قالت :يرسين ذلك ..ولكن قبل أن أحدثك عن مزرعة الثامر الطيبة ،سأحدثك عن بعض
مزارع الثامر اخلبيثة.
قلت :تقصدين مزارع اجلاهلية.
قالت :أجل ..فال يعرف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية ..وال يعرف الثمرة الطيبة من مل
يذق الثمرة اخلبيثة.

نظم اجلاهلية
قلت :بأي ثمرة خبيثة تودين أن نبدأ؟
نظرت إىل مزرعتها بأسى ،وقالت :بالثمرة الطيبة التي حوهلا املجرمون والدجالون
والسحرة إىل ثمرة خبيثة.
قلت :من تقصدين؟
استمرت يف كالمها ،وكأهنا مل تسمعني ..وراحت تقرأ من الكتاب املقدس( :احرتزوا من
األنبياء الكذبة يأتونكم بثياب احلمالن الوديعة ،ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة ..من ثامرهم
تعرفوهنم ،هل جتتنون من الشوك عنبا ،أو من احلسك تينا ..هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثامرا
جيدة ،وأما الشجرة الردية فتصنع أثامرا ردية) (إنجيل متى)17-15:7:

( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا والشبهات املثارة حوله يف رسالة (عدالة للعاملني) من هذه السلسلة.
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نظرت إيل ،وقالت :لقد كان املسيح يقصدهم ..بل مل يكن يقصد غريهم.
قلت :من؟
قالت :أولئك الدجالون الذين حولوا املسيحية إىل مزرعة تنتج السموم.
قلت :نحن نقارن بني النظم ال بني األديان ..وقد تربأت املسيحية من السياسة من أيام
املسيح ..لقد جاء يف اإلنجيل( :ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه (أى السيد املسيح)
بكلمة ،فأرسلوا إليه تالميذهم مع اهلريودسيني قائلني :يا معلم؟ إنك صادق وتعلم طريق اله
باحلق وال تباىل بأحد ،ألنك ال تنظر إىل وجوه الناس فقل لنا ماذا تظن؟ أجيوز أن تعطى جزية
لقيرص أم ال؟ فعلم يسوع خبثهم وقال :ملاذا جتربوننى يا مراءون؟ أرونى معاملة اجلزية .فقدموا
له دينار ًا فقال هلم :ملن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له :لقيرص؟ فقال هلم :أعطوا إذن ما لقيرص
لقيرص ،وما هلل هلل؟ فلام سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا)(انجيل متى)23 – 14 :23 :
املسيحية
قالت :ذلك عىل املستوى النظري ..أما عىل املستوى الواقعي ،فقد أتيح للمسيحية أن
تكون نظاما من النظم احلاكمة يف املجتمع ..لقد أتيحت هلا فرتة كافية لتبني كيف حيكم أولئك
الرجال الذين يمثلون املسيح.
قلت :فكيف كان حكمهم؟
قالت :قبل أن تعرف كيف كان حكمهم اعرف كيف كانوا ..فقد تقع البذرة الطيبة يف يد
الفالح اخلبيث ،فيملؤها بالعطش واجلوع الذي يميتها ،أو قد يلقح أغصاهنا ببعض السموم
لتتحول ثامرها إىل سموم.
قلت :فكيف كان أولئك الذين خلفوا املسيح؟
قالت :أتعرف األلقاب التي لقب هبا املسيح أحبار اليهود؟
قلت :أجل ..لقد كان يسميهم (بائعي العهد ،أوالد األفاعي ،عباد الدنيا)
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قالت :لقد كانت هذه األوصاف تنطبق متام االنطباق عىل أولئك الفالحني من رجال
الدين الذين كلفوا بتنمية بذور البرشية.
لقد عبد أولئك القسيسون والرهبان الدنيا كام عبدها أحبار اليهود ..لقد سلكوا الطريق
نفسها ،وانصاعوا إىل الدنيا مستعبدين أتبعاهم املؤمنني ،وساعد وجودهم ضمن اإلمرباطورية
الرومانية عىل تثبيت مراكزهم وتدعيمها ،ذلك بأهنم اقتبسوا من األنظمة واهلياكل السياسية
للدولة فكرة إنشاء أنظمة وهياكل كهنوتية ،وكام كانت هيئة الدولة متثل هرم ًا قمته اإلمرباطور
وقاعدته اجلنود ،كانت اهليئة الكنسية متثل هرم ًا مقاب ً
ال قمته البابا وقاعدته الرهبان ..ونتيجة ملبدأ
فصل الدين عن الدولة رعت اإلمرباطورية اهلرم الكنيس ،ومل تر فيه ما يعارض وجودها فرسخ
واستقر(.)1
لقد ذكر املؤرخ اإلنجليزي (ويلز) يف معرض حديثه عن الفرق بني مسيحية املسيح
ومسيحية الكنيسة أن تعاليم يسوع النارصي تعاليم نبوية من الطراز اجلديد الذي ابتدأ بظهور
األنبياء العربانيني ،وهي مل تكن كهنوتية ،ومل يكن هلا معبد مقدس حبس ًا عليها وال هيكل ،ومل
يكن لدُيا شعائر وال طقوس ،وكان قرباهنا (قلب ًا كسري ًا خاشع ًا) ،وكانت اهليئة الوحيدة فيها هيئة
من الوعاظ ،وكان رأس ما لدُيا من عمل هو املوعظة.
بيد أن مسيحية القرن الرابع الكاملة التكوين ،وإن احتفظت بتعاليم يسوع يف األناجيل
كنواة هلا ،كانت يف صلبها ديانة كهنوتية من طراز مألوف للناس من قبل منذ آالف السنني ،وكان
املذبح مركز طقوسها املنمقة والعمل اجلوهري يف العبادة فيها القربان الذي يقربه قسيس متكرس
للقداس ،وهلا هيئة تتطور برسعة مكونة من الشاممسة والقساوسة واألساقفة(.)2
التفتت إيل ،وقالت :أتدري الرس يف ظهور هذا اهلرم الكنيس الذي سيطر عىل بذور
( )1انظر :ا لعلامنية ،سفر احلواىل ،ومذاهب فكرية معارصة ،حممد قطب ..وغريها من املراجع التي تؤرخ للعلامنية.
( )2معامل تاريخ اإلنسانية .720 :3
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البرشية ليحوهلا عبيدا عند هؤالء الوسطاء؟
قلت :ما هو؟
قالت( :التوسط بني اهلل واخللق) ..لقد اعترب رجال الكنيسة أنفسهم وسائط بني اهلل
واخللق..
قلت :يف اإلسالم يوجد هذا أيضا ..فال بد للمؤمن أن يذهب إىل رجل الدين ليعلمه
شعائر الدين.
قالت :ال حرج يف هذا النوع من الوساطات ..بل هو موجود يف كل مناحي احلياة ،ال يف
الدين وحده ..ولكن الوساطة التي ادعاها رجال الدين املسيحي متبعني فيها سنن من قبلهم من
الوثنيات هي أن يوسطوا رجل الدين بينهم وبني اهلل.
لقد ذكر القرآن هذا ..ونبه إىل خطورته ،فقالَ ﴿:اخت َُذوا َأحبار ُهم ورهباهنم َأرباب ًا ِمن د ِ
ون
ُ
َ َ َ ُ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ا َِ ِ
عَام ُي ِ
رشكُ َ
ون﴾
هلل َو َاملس َ
يح اب َن َمر َي َم َو َما ُأم ُروا ِإ َال ل َيع ُبدُ وا ِإ َهل ًا َواحد ًا ال ِإ َل َه ِإ َال ُه َو ُسب َحا َن ُه َ
(التوبة)31:
وقد ورد يف احلديث عن عدي بن حاتم :أنه ملا بلغته دعوة رسول اهلل َ فر إىل الشام،
من رسول اهلل  عىل أخته
ثم َ
وكان قد تنرص يف اجلاهلية ،فأرست أخته ومجاعة من قومهَ ،
وأعطاها ،فرجعت إىل أخيها ،ورغَبته يف اإلسالم ويف القدوم عىل رسول اهلل  ،فقدم ِ
عَد ري
َ
املدينة ،وكان رئيسا يف قومه طيئ ،وأبوه حاتم الطائي املشهور بالكرم ،فتحدَ ث الناس بقدومه،
فدخل عىل رسول اهلل  ويف عنق عَ ِد ري صليب من فضة ،فقرأ رسول اهلل  هذه اآلية﴿:
َاخت َُذوا َأحبار ُهم ورهباهنم َأرباب ًا ِمن د ِ
هلل ﴾ قال :فقلت :إهنم مل يعبدوهم .فقال( :بىل ،إهنم
ون ا َِ
ُ
َ َ َ ُ َ َُ َ
حرموا عليهم احلالل ،وأحلوا هلم احلرام ،فاتبعوهم ،فذلك عبادهتم إياهم)()1

( )1رواه الرتمذي ،وقال (:هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن أعني ليس
بمعروف يف احلديث.
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لقد وقع هذا الذي أخرب به حممد ..وأخرب به قبله القرآن..
لقد نصب رجال الدين أنفسهم أنداد ًا هلل ،وقد ترتب عىل هذا آثار سيئة للغاية أخطرها
احتكار رجال الدين حلق قراءة وتفسري اإلنجيل ،ثم مهزلة صكوك الغفران ،ثم االنشقاقات
الدينية املتوالية التي دمرت احلياة بصفة عامة ،وأخري ًا كان هذا املبدأ إحدى احلجج التي سلها
مالحدة القرن السابع عرش فام بعد،يف وجه األديان عامة واملسيحية خاصة.
يقول العامل الفرنيس الذي اعتنق اإلسالم (نارص الدين دينيه)( :الوسيلة هي إحدى
كربيات املسائل التي فاق هبا اإلسالم مجيع األديان ،إذ ليس بني اهلل وعبده وسيط وليس يف
اإلسالم قساوسة وال رهبان ،إن هؤالء الوسطاء هم رش الباليا عىل األديان وإهنم لكذلك مهام
كانت عقيدهتم ومهام كان إخالصهم وحسن نياهتم ،وقد أدرك املسيح نفسه ذلك ،أمل يطرد بائعي
(اهليكل) غري أن أتباعه مل يفعلوا مثلام فعل ،واليوم لو عاد عيسى فكم يطرد من أمثال بائعي
اهليكل؟
ويقول( :كذلك ما أكثر الباليا واملصائب ،بل ما أكثر املذابح واملجازر التي يكون سببها
هؤالء الوسطاء ،سواء كانت بني العائالت وبعضها أو بني الشعوب والشعوب ،وهم يف ذلك
كله يصيحون :باسم جمد اهلل)()1

قلت :ولكن النصوص الدينية املقدسة تدل عىل هذا ..فقد قال املسيح لبطرس كبري
احلواريني( :أنت بطرس ،وعىل هذه الصخرة ابن كنيستي ،وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها،
وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ،فكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوط ًا يف السموات،
وكل ما حتله عىل األرض يكون حملو ً
ال يف السموات)(متى)20 – 19 :16 :
فهذا النص يدل عىل أن املسيح قد جعل السلطة الدينية املهيمنة باسمه يف املوضع الذي
يموت فيه كبري احلواريني بطرس ،ومن ذلك املركز متد أجنحة نفوذها عىل العامل أمجع ،وحتكمه
( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم.23:
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باسم املسيح ،وبام أن بطرس ـ كام تقول الكنيسة ـ مات يف رومة فإن رومة هي قاعدة املسيح حلكم
العامل ،وفيها مقر الكنيسة التي يرأسها ممثل املسيح ورسوله (البابا) املعصوم عن اخلطأ ،وكل ما
تقرره الكنيسة هذه هو عني الصواب ،إذ أن املسيح بواسطة الروح القدس هو الذي يمىل عليها
ترصفاهتا ،ومادام أهنا تعمل باسم اهلل وحتل وتربم حسب مشيئته ،فطاعتها واجبة وقراراهتا إلزامية
لكل املؤمنني باملسيح وليس عىل األتباع إال الطاعة العمياء واالنقياد الذي ال يعرف جد ً
ال أو
نقاش ًا..
كنت أقول هذا عىل حسب ما حفظته من غري شعور ،فقاطعتني ،وقالت :والذنب الذي
ال يغتفر هو أن تصادم أوامر اهلل ،التي هي أوامر الكنيسة ،بواسطة العقل البرشى أيا كان صاحبه،
واخلارج عىل سلطة الكنيسة أو الناقد لقرارات جمامعها كافر مهرطق حتل عليه اللعنة واحلرمان
من دخول امللكوت مهام بلغت وجاهة رأيه ،بل مهام كانت سوابقه وخدماته للمسيحية وللكنيسة
نفسها.
أما إذا كان املتمرد عىل الكنيسة وسلطتها حاك ًام أو شعب ًا ،فإن اجليوش املقدسة ستسحقه
بأقدامها ،إرضاء للمسيح.
قلت :أجل ..هذا ما تقوله الكنيسة مستندة يف ذلك إىل ما تفهمه من الكتاب املقدس..
وما تفهمه من قول املسيح.
قالت :وهذا الفهم هو الذي حتول إىل واقع تارخيي عاد بأسوأ النتائج عىل أوروبا والعامل
أمجع ..بل ال نزال نصىل ناره إىل الساعة.
وأنا ال أتصور أن املسيح ذلك الرجل العظيم املمتلئ تواضعا وعبودية وأدبا يمكن أن
رش َأن يؤ ِتيه ا َُ ِ
يقول هذا ..لقد قال القرآن ﴿:ما َ ِ
ول لِلن ِ
احلك َم َوال ُّن ُب َو َة ُث َم َي ُق َ
َاس
هلل الكت َ
كَان ل َب َ ٍ ُ َ ُ
َاب َو ُ
َ
هلل و َل ِكن كُ و ُنوا رب ِانينيَ ِبام كُ ن ُتم ُتع نلم َ ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َو ِب َام كُ ن ُتم تَد ُر ُس َ
ون َوال
ون الكت َ
كُ و ُنوا ع َباد ًا ِيل من ُدون ا َِ َ
َ ُ
ََ ن َ
َخ ُذوا َامل ِ
يأمركُ م َأن َتت ِ
كَة َوالن َِب نينيَ َأر َباب ًا َأ َيأ ُم ُركُ م ِبالكُ ف ِر َبعدَ ِإذ َأن ُتم ُمس ِل ُم َ
الئ َ
ون ﴾ (آل
َ َُ
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عمران)80-79:
لقد سخر الكاتب األمريكي (جرين برنتن) من استدالل الكنيسة بتلك الفقرات
وأرجع السبب يف وقوع الكنيسة يف هذا اخلطأ إىل التشابه الشكيل بني لفظي (بطرس)
و(صخرة)()1

باإلضافة إىل ذلك ..فإنا لو راجعنا إنجيل متى الذي أورد هذا االفرتاء لوجدنا املسيح بعد
ثالث فقرات من هذا القول خياطب بطرس قائ ً
ال( :اذهب عنى يا شيطان ،ألنك ال هتتم بام اهلل
لكن بام للناس) … فكيف يتسق هذا الوصف وهذه التهمة مع اهلبة السابقة والتكريم الذي ال حد
له؟
قلت :فهمت هذا ووعيته ..ولكنا ال نستطيع أن نحكم عىل رجال الدين من غري نظر إىل
سلوكهم..
قالت :إن اجلرائم التي ارتكبها رجال الدين باسم بطرس واملسيح والكنيسة ال عداد هلا..
ولذلك سأكتفي بأن أرسدها لك رسدا لتعلم التشويه اخلطري الذي حلق بذور البرشية ومزرعة
البرشية إبان حكم أولئك الفالحني من رجال الكنيسة.
أوهلا مساندة الكنيسة للظلم السياسى واالقتصادى واالجتامعى املتمثل ىف اإلقطاع الذي
عانت منه أوروبا معاناة عظيمة..
فقد أصبحت الكنيسة ـ بفضل اهلبات واإلتاوات والعشور واهلدايا والغصب والنهب
والتدليس وغري ذلك من الوسائل ـ من ذوات اإلقطاع ..بل كانت أمالكها ىف بعض األوقات
تفوق أمالك األباطرة وأمراء اإلقطاع.
ومن ثم فقد حتدد موقفها من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،فوقفت ىف
صف الظلم تسانده وتذود عنه وحتارب حركات اإلصالح ..وكانت ىف ذلك منطقية مع وضعها
( )1وذلك أن اسم بطرس هو “ ”peterولفظ “ ”pertيعنى صخرة ..يف تاريخ أوروبا الوسطى.107/1 :
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باعتبارها من كبار املالك ..فهل كان يمكن – عقال – أن حتارب اإلقطاع وهى جزء منه ،بل من
أكرب ممثليه!؟
نظرت إىل مزرعتها ..وابتسمت ،وراحت تقرأ( :من أراد امللكوت فخبز الشعري والنوم
ىف املزابل مع الكالب كثري عليه)( ..مرور مجل من ثقب إبرة أيرس من أن يدخل غنى إىل ملكوت
اهلل)(مرقص  22 :10ومتى ( ..25 :19ال تقتنوا ذهب ًا وال فضة وال نحاس ًا يف مناطقكم وال
مزود ًا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عص ًا) (متى  ،11-10 :10ومثله لوقا )10-4 :9
قلت :هذه هي الفضائل املسيحية ..فكيف تزعمني أن الكنيسة كانت بعيدة عنها؟
قالت :هذا هو األفيون الذي كان يطعم به رجال الكنيسة بذور الرعية لتظل يف نومها
وسباهتا ال تثمر ثمرا ،وال تنتج إنتاجا ..أما رجال الكنيسة أنفسهم فقد كانوا يف عامل آخر..
يقول (كرسون) ىف كتاب (املشكلة األخالقية)( :كانت الفضائل املسيحية كالفقر
والتواضع والقناعة والصوم والورع والرمحة ،كل ذلك كان خريا للمؤمنني وللقسيسني
وللقديسني وللخطب واملواعظ .إما أساقفة البالط والشخصيات الكهنوتية الكبرية فقد كان هلم
شئ آخر :البذخ واألحاديث املتأنقة مع النساء والشهرة ىف املجالس اخلاصة والعجالت واخلدم
واألرباح اجلسيمة واملوارد واملناصب)()1

ويقول (ول ديورانت)( :أصبحت الكنيسة أكرب مالك األراىض وأكرب السادة اإلقطاعيني
ىف أوروبا ،فقد كان دير (فلدا) مثال يمتلك مخسة عرش ألف قرص صغري ،وكان دير (سانت جول)
يملك ألفني من رقيق األرض ،وكان (ألكوين فيتور) ـ وهو أحد رجال الدين ـ سدا لعرشين ألفا
من أرقاء األرض ،وكان امللك هو الذى يعني رؤساء األساقفة واألديرة ،وكانوا يقسمون يمني
الوالء كغريهم من املالك اإلقطاعيني ،ويلقبون بالدوق والكونت وغريها من األلقاب
اإلقطاعية ..وهكذا أصبحت الكنيسة جزءا من النظام اإلقطاعى..
( )1املشكلة األخالقية ص .167
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وكانت أمالكها الزمنية ،أى املادية ،وحقوقها والتزاماهتا اإلقطاعية مما جيلل بالعار كل
مسيحى متمسك بدينه ،وسخرية تلوكها ألسنة اخلارجني عىل الدين ،ومصدرا للجدل والعنف
بني األباطرة والبابوات)()1

وكانت مصادر تلك األمالك متعددة ،فمنها األوقاف ،ومنها العشور ،ومنها اهلبات ومنها
الرضائب ،ومنها السخرة.
فأما األوقاف فقد كانت الكنيسة تستوىل عىل أراض زراعية واسعة وتوقفها عىل نفسها
لتنفق منها عىل األديرة والكنائس وجتهيز اجليوش للحروب الصليبية أو احلروب التأديبية التى
تقوم هبا ضد امللوك واألباطرة اخلارجني عىل سلطاهنا ..وىف ذلك يقول ويكلف ،وهو من أوائل
الذين ثاروا عىل الفساد الكنسى وطالبوا باإلصالح الشامل( :إن الكنيسة متلك ثلث أراىض
إنجلرتا ،وتأخذ الرضائب الباهظة من الباقى)()2

مل تكتف الكنيسة بذلك ..بل فرضت عىل اتباعها أن يدفعوا إليها عرش أمواهلم رضيبة
سنوية ال يملكون التملص منها حتت وطأة التهديد باحلرمان وغضب الرب.
يقول ويلز( :كانت الكنيسة جتبى الرضائب ،ومل يكن هلا ممتلكات فسيحة وال دخل عظيم
من الرسوم فحسب ،بل فرضت رضيبة العشور عىل رعاياها ،وهى مل تدع إىل هذا األمر بوصفه
عمال من أعامل اإلحسان والرب ،بل طالبت به كحق)()3

ومل تكتف الكنيسة بذلك ..بل راح البابا يوحنا الثانى والعرشون يفرض ـ باإلضافة إىل
ذلك ـ رضيبة جديدة سميت (رضيبة السنة األوىل) ،وهى دخل السنة األوىل ألية وظيفة من
الوظائف الدينية أو اإلقطاعية يدفع إىل الكنيسة بطريق اإلجبار.

( )1قصة احلضارة ج  14ص .425
( )2فرش :تاريخ أوروبا ج  ،2ص .362
( )3معامل تاريخ اإلنسانية ج  3ص .895
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أما اهلبات ،فهى هبات ىف ظاهر األمر فقط ،ولكنها ـ يف احلقيقة ـ تؤخذ باإلحراج
والتوريط ،والرتغيب والرتهيب ،وخاصة اهلبات التى متنح للكنيسة ىف الوصايا التى يكتبها
الناس قبل موهتم ..فقد فرضت الكنيسة عىل الناس أال يكتبوا وصاياهم إال عىل يد القسيس..
وما دام القسيس حارضا وقت كتابة الوصية فقد أصبح الواجب ـ من باب املجاملة عىل األقل _
أن ُيب الوىص شيئا من ماله للكنيسة حتى ال يكون جمافيا للذوق ،أو حتى يتحاشى ما هو أخطر
من ذلك :غضب األرباب املؤدى إىل غضب رب األرباب.
أما السخرة فقد كانت الكنيسة تفرضها عىل رعاياها بالعمل يوما واحدا ىف األسبوع
باملجان ىف أراىض الكنيسة الواسعة ،فيعمل التعساء ستة أيام ىف األسبوع ليجدوا خبز الكفاف هلم
وألرسهم ،ثم يعملون اليوم السابع ـ يوم الراحة ـ سخرة ىف أراىض الكنيسة لكى توفر األخرية
أجور العامل التى كان املفروض أن تدفعها لقاء زراعة إقطاعياهتا الواسعة وجنى حاصالهتا
وتزداد بذلك اكتنازا ورضاوة ىف طلب املزيد من املال.
لقد كان من السهل عىل الكنيسة أن متارس ذلك الطغيان املاىل وهى متلك ذلك النفوذ
الطاغى عىل أرواح الناس وعقوهلم ،فام هى إال أن تصدر األمر ،فيطيع العبيد صاغرين.
قلت :عرفت هذا النوع من الطغيان ..فهل هناك غريه؟
قالت :لقد جرهم هذا النوع من الطغيان إىل أنواع أخرى ال تقل شأنا عن هذا النوع.
لقد اغرتت الكنيسة بتلك القلوب الطيبة من العامة البسطاء الذين يسلمون هلا بكل ما
تقوله ،ويسلمون هلا كل ما تطلبه ،فراحت تستعبدهم بطريقة أخرى ..ال شك أنك تعرفها.
قلت :ما الذي تقصدين؟
قالت :صكوك الغفران ..ال شك أنك سمعت هبا.
قلت :أجل ..ولكنه مل يعد هلا الوجود اآلن..
قالت :تلك قصة أخرى ..ولنبدأ القصة من أوهلا ..ألسنا نريد أن نعرف نوع النظام الذي
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تبنته الكنيسة يف حكمها.
قلت :أجل..
قالت :فال مناص لنا إذن من التعرف عىل مفردات برناجمها الذي حكمت به لنقيمه وفق
املنطق والعقل والواقع (.)1
لقد صارت الكنيسة توزع اجلنة ،وتعرضها للبيع يف مزاد علني ،وتكتب وثائق للمشرتين
تتعهد فيها بأن تضمن للمشرتى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبراءته من كل جرم وخطيئة
سابقة والحقة ونجاته من عذاب املطهر ،فإذا ما تسلم املشرتى صك غفرانه ودسه يف حمفظته فقد
أبيح له كل حمظور وحل له كل حرام ..فال حرج عليه لو رسق أوقتل ..بل لو جدف وأحلد وكفر
ما دم الصك رهن يده ..أليس املسيح هو الذي منحه إياه ،واملسيح هو الذي يدين وحياسب؟
فإذ اطمأن املشرتى إىل هذه النتيجة فقد بقى لديه ما ينغص الفرحة ويكدر الغبطة ذلك أن
والديه وأقرباءه قد ماتوا وليس معهم صكوك.
لكن الكنيسة األم (الرؤوم لكل املسيحيني) شملت الكل برمحتها ،فأباحت له أن يشرتى
ملن أحب (صك غفران) وما عليه بعد دفع الثمن إال كتابة اسم املغفور له يف اخلانة املخصصة،
فيغادر املطهر فور ًا ويستقر يف ظالل النعيم مع املسيح والقديسني.
أما الشقي النكد عديم احلظ فهو ذلك القن الذي مل يستطع أن حيصل من سيده اإلقطاعي
(املغفور له) عىل ما يشرتى به صك ًا من قداسة البابا أو املريض املقعد الذي ال جيد عم ً
ال خيول له
احلصول عىل املغفرة ،أو الفقري املعدم الذي يعجز عن استدانة دينارين يشرتى هبا جنات النعيم،
هؤالء يظلون حمرومني من هذه املوهبة مهام بلغت تقواهم وعظم حبهم للمسيح وتعلقهم
بالعذراء.
نظرت إيل ،وقالت :أتدري ما األساس الذي بنيت عليه هذه املهزلة؟
( )1انظر يف هذا املراجع السابقة ..وخصوصا العلامنية لسفر احلواىل ،ومذاهب فكرية معارصة ملحمد قطب.
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قلت :أنا أعلم أن األناجيل والرسائل خالية مما يدعمها أو يدل عليها..
قالت :إنه مبدأ التوسط بني اهلل واخللق ..فقد أصبحت وظيفة رجل الدين هي التوسط
بني اهلل وخلقه ..فعن طريقة تؤدى الصالة ويتناول العشاء الرباين وهو الذي يقوم بالتعميد
وبمراسم وطقوس الزواج واملوت ويتقبل االعرتافات من املذنبني.
ويف الوقت الذي كان رجل الدين فيه يتقبل االعرتاف مل يكن ليدعي حق املغفرة من نفسه
لكن املسيح ـ بزعمه ـ يغفر ملن أقر بذنبه بني يدي أحد أتباع كنيسته التي أورثها سلطانه وفرض هلا
السيادة عىل العاملني.
وكان الفرد املسيحي يستطيع ضامن امللكوت مع املسيح باعرتاف واحد يف العمر هو
اعرتاف ساعة احتضاره ،إذ يتم دهن جسده بالزيت املقدس ،فيتطهر من كل األرجاس
والذنوب ،وكان من العقوبات الصارمة التي تتخذها الكنيسة ضد خمالفيها من الشعوب أو
األفراد حرماهنم من االعرتاف األخري والصالة عليهم ،فال يشك مسيحي أهنم ذهبوا إىل اجلحيم
بسبب ذلك.
واستمر احلال عىل ذلك فرتات طويلة حتى كان مطلع القرن الثالث عرش امليالدي حيث
كانت الكنيسة جتتاز مرحلة حاسمة يف تارخيها ،وكانت بحاجة إىل مزيد من السلطة الدينية
والنفوذ املايل ملواجهة أعدائها ،فقررت عقد جممع عام لبحث الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك فعقد
املجمع الثاين عرش املعروف باسم جممع التريان سنة 1215م ونجح هذا املجمع يف إقرار مسألتني
كان هلام أثر بالغ عىل املسيحية يف القرون التالية.
الشك أنك تعرفهام..
أما أوهلام هو (العشاء الرباين) ..وهو ال يزال حيا بيننا.
وأما الثاين ..فهو امتالك الكنيسة حق الغفران للمذنبني ..وقد أصدروا لتقرير ذلك القرار
التايل( :إن يسوع املسيح ملا كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات ،وقد استعملت الكنيسة
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هذا السلطان الذي نالته من العال منذ األيام األوىل قد أعلم املجمع املقدس وأمر بأن حتفظ
للكنيسة يف الكنيسة هذه العملية اخلالصية للشعب املسيحي واملثبتة بسلطان املجامع ،ثم رضب
بسيف احلرمان من يزعمون أن الغفرانات غري مفيدة أو ينكرون عىل الكنيسة سلطان منحها غري
أنه قد رغب يف أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحرتاز حسب العادة املحفوظة قدي ًام واملثبتة
يف الكنيسة لئال يمس التهذيب الكنيس تراخ بإفراط التساهل)()1

هبذا القرار فرض املجمع عىل كل املسيحيني أن يعرتفوا أمام قسيس األبرشية مرة كل عام
لكي يستطيعوا احلصول عىل الغفران ،وتنفيذ ًا لذلك أخذ الناس يتوافدون عىل األبرشيات طلب ًا
للمغفرة ويقدمون للقساوسة اهلدايا والصدقات ،فارتفع مركز الكنيسة معنويا ومادي ًا(.)2
وبعد فرتة من الزمن أخذ هذا التوافد يف الفتور وتقاعس كثريون عن االعرتاف ،ويف
الوقت نفسه ازداد إحلاح الكنيسة عىل تثبيت مركزها وتعبئة خزائنها ،فقررت اختاذ وسيلة ناجحة
لضامن استمرار ذلك فهداها تفكريها إىل كتابة الغفرانات يف صكوك تباع عىل املأل وتنص عىل
غفران أبدى بحيث تكون حافز ًا قوي ًا عىل دفع املبلغ املايل الذي تقرره الكنيسة أو القيام باخلدمات
التي ترغب تنفيذها.
اسمع نص هذا الصك (ربنا يسوع يرمحك يا …(يكتب اسم الذي سيغفر له) ويشملك
باستحقاقات آالمه الكلية القدسية ،وأنا بالسلطان الرسويل املعطى يل أستحلك من مجيع
القصاصات واألحكام والطائالت الكنسية التي استوجبتها ،وأيض ًا من مجيع االفراط واخلطايا
والذنوب التي ارتكبتها مهام كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وإن كانت حمفوظة ألبينا األقدس
الباب والكريس الرسوىل ،واحموا مجيع أقذار الذنب وكل عالمات املالمة التي ربام جلبتها عىل
نفسك يف هذه الفرصة ،وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدهتا يف املطهر وأدرك حديث ًا إىل
( )1حمارضات يف النرصانية.194 :
( )2تاريخ العامل.502/5 :
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الرشكة يف أرسار الكنيسة وأقرنك يف رشكة القديسني ،أردك ثانية إىل الطهارة والرب اللذين كانا
لك عند معموديتك حتى أنه يف ساعة املوت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه اخلطاة إىل حمل
العذاب والعقاب ،ويفتح الباب الذي يؤدى إىل فردوس الفرح ،وإن مل متت سنني مستطيلة فهذه
النعمة تبقى غري متغرية حتى تأتى ساعتك األخرية ،باسم

األب واالبن والروح القدس)()1

التفتت إيل ،وقالت :أتدري الظروف التي أجلأت الكنيسة ملثل هذه الترصفات؟
قلت :ال..
قالت :لقد كانت الكنيسة تواجه يف هذه املرحلة ألد وأخطر أعدائها ..أولئك املسلمني
الطيبني ..فقد كانت احلروب الصليبية قد استعر إوراها ،وبدأت تلوح عالمات اهلزيمة
للصليبيني ،وبلغ ضعف احلامس الديني يف نفوس األوربيني مبلغ ًا كبري ًا ،وفقد املقاتلون ثقتهم يف
الكنيسة نتيجة خليبة أملهم يف النرص الذي وعدهتم وعد ًا قاطع ًا ،ومل يروا للمسيح واملالئكة
والقديسيني أثر يف معاركهم ،بل عىل العكس ختيلوا أهنم يقفون ضدهم متام ًا ،وبذلك اهتز موقف
الكنيسة وأيقنت أن وعودها املعسولة بالنرص ،وقراراهتا الشفوية باملغفرة للمشرتكني يف احلرب مل
تعد تؤدى مفعو ً
ال مؤثر ًا ،فقررت الكنيسة جتسيد هذه األماين يف وثيقة خطية حمسوسة حيملها
املقاتل ،ويندفع لالشرتاك يف احلملة الصليبية وهو عىل ثقة وعزم.
وتنفيذ ًا لذلك برز إىل الوجود مهزلة (صكوك الغفران) وكانت ـ كام يقول ول ديورانت ـ
توزع عىل املشرتكني يف احلروب الصليبية ضد املسلمني(.)2
وهبذا ..فإن هذه الصكوك مل يكن يناهلا إال احد رجلني:
صاحب مال ..يشرتى الصك من الكنيسة حسب التسعرية التي حتددها.
وصاحب سيف ..يبذل دمه يف سبيل نرصة الكنيسة والدفاع عنها وحراسة مبادئها.
( )1املسيحية ،214 :وانظر :حمارضات يف النرصانية.
( )2قصة احلضارة.66 /15 :
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أما ما عدا هذين ..فيظل حمروما ال يملك ثمن الصك ..ولذلك يظل املسكني أسري رصاع
نفيس مرير وشعور باحلرمان قاتل.
وهكذا فالكل مضحون ،والكل خارسون ،والكنيسة هي الرابح الوحيد من هذه
الصكوك..
التفتت إيل ،وقالت :أتدري ما هناية هذه الصكوك التي تشكل مفردة مهمة من مفردات
برنامج الكنيسة السيايس؟
قلت :ما هنايتها؟
قالت :لقد كانت هذه البدعة ـ أول أمرها ـ من أسباب قوة الكنيسة ودعائم شموخها:
فمن ناحية املكانة الدينية ارتفعت منزلة رجال الدين يف نظر السذج واجلهلة بعد أن
منحهم املسيح هذه املوهبة العظيمة ،وخيل إليهم أنه ما دام أعطاهم حق املغفرة للناس فبدُيي أنه
غفر هلم ،بل قدسهم ووهبهم من روحه كام يدعون ،وبذلك جتب طاعتهم والتزلف إليهم
ومتلقهم عىل من أراد التقرب إىل املسيح واحلصول عىل رضاه ،وإذ قد آمن الناس – ملوك ًا
وصعاليك – بحق الغفران ،فقد سهل عليهم أن يؤمنوا بمقابلة (حق احلرمان) ،ومل يزدادوا طمع ًا
يف ذاك إال وازدادوا رهبة هلذا.
ومن الوجهة املادية أثرت الكنيسة من عملية بيع الصكوك ثراء فاحش ًا حتى أصبحت
بحق أغنى طبقات املجتمع األورويب آنذاك بام تكدس يف خزائنها من أموال وتدفق عليها من
عطايا وهبات.
ومن الوجهة السياسية قويت الكنيسة وتدعمت سلطتها باجلحافل الرببرية التي تطوعت
للقتال يف سبيلها من أجل احلصول عىل الغفران ،وباملقابل انخفضت سلطة امللوك الذين كانوا
جنودا للكنيسة بأنفسهم يف احلروب الصليبية ،إال من تردد منهم أو حاول التملص من قبضتها
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فعوقب باحلرمان كام حدث لفريدريك الثاين(.)1
كل هذه الثامر جنتها الكنيسة من جراء هذه املهزلة..
ولكن احلصاد اخلبيث الذي حصدته من جرائها ال يمكن وصفه..
لقد كانت تلك الصكوك مسامر ًا يف نعش الكنيسة ،وبداية لنهايتها ،وكانت خسارهتا هبا
عظيمة عظم جنايتها:
فمن الوجهة االقتصادية تىل اإلقبال اهلائل عىل رشاء الصكوك انكامش وفتور كالذي
يصيب أي بدعة أو ظاهرة جديدة بعد فرتة من ظهورها ،فنضبت الكثري من موارد الكنيسة يف
حني ازدادت طمعا ورشاهة ..فاضطرت إىل عرض الصكوك بطريقة مبتذلة ،فكان اآلباء
والقساوسة يتجولون يف اإلقطاعيات ،ويبيعوهنا بأسعار خمفضة ،ثم زهيدة ،وكلام ازداد العرض
قل الطلب وتولد لدى الناس شعور داخيل بأن رشاءها إضاعة للامل فيام ال فائدة فيه ،أو عىل
األقل فيام ليس مضمون العاقبة.
ويف الوقت نفسه دامهت املرسح املايل فئة جديدة من الناس أخذت تظهر بوضوح منافسة
للطبقتني البارزتني آنذاك (النبالء) و (رجال الدين) تلك هي الطبقة البورجوازية وحصلت
حتوالت أخرى كانت بمثابة املؤرش لنهاية النظام اإلقطاعي بجملته.
ومن ناحية املكانة الدينية لرجال الدين ،فقد بدأت تلك اهلالة القدسية املحيطة هبم تتبخر
شيئ ًا فشيئ ًا بعد زمان من ظهور هذه املهزلة وابتداء الناس يعتقدون أهنم كانوا خمطئني يف ذلك
االندفاع األعمى والتسليم األبله ،وعمق ذلك االعتقاد تنافس القساوسة عىل بيع الصكوك
مقرون ًا بسريهتم السيئة وفجورهم الفاضح ،وعجب الناس إذ رأوا كثري ًا من األرشار والطغاة
( )1هو اإلمرباطور (فريدريك الثاين) ،وهو أعظم زعيم حتدى سلطات الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غري يسرية ،ويرجع
ذلك إىل املؤثرات اإلسالمية يف ثقافته وشخصيته ،فقد كان جميدا للعربية مغرما باحلضارة اإلسالمية ،حتى أن الكنيسة اهتمته
باعتناق اإلسالم وسمته ( الزنديق األعظم) ،أما املفكرون املعارصون فيسميه بعضهم (أعجوبة العامل) وبعضهم (أول
املحدثني) ،انظر حول سريته كتاب الزنديق األعظم ،وفصل أعجوبة العام ،ج ،3ويلز.
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يتبوءون مقاعدهم يف امللكوت بربكة الصكوك التي منحها هلم رجال الدين ،فكان ذلك إيذان ًا
بالشك يف قداسة رجال الدين أنفسهم ومدى صالحهم واستحقاقهم للملكوت يف ذواهتم.
ومن ناحية املركز السيايس والنفوذ الدنيوي ،فقد كان لصكوك الغفران وما أحاط هبا من
ظروف ومالبسات أثره البالغ يف العالقة بني الكنيسة من جهة وامللوك واألمراء والنبالء من جهة
أخرى ،فقد رأوا أن قبضة الكنيسة تزداد استحكام ًا مع األيام وأهنم وشعوهبم ليسوا إال أدوات
أو صنائع رجال الدين يمنون عليهم بالعفو إن رضوا ويعاقبوهنم باحلرمان إن سخطوا ،كام أن
الثراء الذي حصلت عليه الكنيسة جعلها تبدو منافس ًا قوي ًا ألصحاب اإلقطاعيات وكبار املالك،
فكان يسيطر عىل اجلميع شعور موحد بالعداوة هلا واحلقد عليها.
لذلك مل تكد بوادر االستنكار ضد ترصفاهتا ـ ال سيام صكوك الغفران ـ تربز للعيان حتى
انتهزها امللوك واألمراء فرصة سانحة حلامية احلركات املعارضة وتأجيج سعريها ،ولوال أن بعض
املصلحني الكنسيني ـ ولوثر خاصة ـ وجدوا احلامية والعطف من األمراء والنبالء ملا نجوا من
قبضة الكنيسة ونتائج قرارات حرماهنا.
الديمقراطية:
قلت :فقد متردت البذور يف األخري إذن عىل مزارعي الكنيسة؟
قالت :أجل ..ولكنها وقعت يف أيدي مزارعني ال يقلون عنها خطرا ..راحوا يشوهون
البذور لتنسجم مع أهوائهم.
قلت :من هؤالء الدجالون؟
قالت :كثريون ..وأوهلم من ينعتون أنفسهم (الديمقراطيون)..
انتفضت قائال :أتقولني هذا عن الديمقراطية ..وهي التي تقوم عيل حرية الفرد يف أن
يعمل ما يشاء ،ويملك ما يشاء ..إن شعارها الشهري هو الشعار الذي أطلقته الرأساملية يف نشأهتا
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(دعه يعمل ما يشاء ،دعه يمر من حيث يشاء) ()1

إهنا الديمقراطية التي نشأ عنها احلرية السياسية وتعدد األحزاب ..وحرية..
قاطعتني ،وقالت :خفف عنك هذا ..فام هو إال هبرج كاذب رسعان ما يبدو عواره.
قلت :العامل كله اآلن يسبح بحمد الديمقراطية ..فكيف تذمينها؟
قالت :والعامل كله اآلن موقد نريان ..لقد حتولت مزرعة البرشية ألول مرة يف التاريخ إىل
مزرعة إلنبات النريان بني الدول ..وبني الشعوب ..وبني األفراد..
لقد حولت الديمقراطية العامل إىل عامل ثريان تتناطح ..وال يغلب فيها إال أعظمها قرونا.
قلت :ولكن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يرجع للرأي العام..
ابتسمت ،ونظرت إىل مزرعتها ،وقالت :هل ترى لتلك اخلرض التي ترتبع يف ذلك احلقل
رأيا؟
قلت :هي خرض ..وأنا أحتدث عن البرش؟
قالت :لقد صنعت الديمقراطية كثريا من القدور طبخت فيها خرض البرشية كام شاءت..
ثم أطلقت عىل ذلك الطبيخ اسم (رأي عام) لعلك كنت يف يوم من األيام ضحية إحدى تلك
القدور.
قلت :ما تقولني؟
قالت :اصرب عيل ..وسأبرهن لك عىل ما أقول.
لقد اختذت الديمقراطية ..أو اختذ الذين هلم مصلحة يف الديمقراطية ..ألنفسهم قدورا
كثرية ..منها الصحافة واإلذاعة والسينام والتليفزيون واخلطبة واملحارضة والكتاب ..وغريها من

( )1يطلق الشيوعيني عيل الديمقراطية الغربية وصف (الليربالية) ،وهم يقصدون به الذم ال املدح ويعنون به الديمقراطية
التي يتمتع فيها الرأسامليون بحرية استغالل الطبقة الكادحة.
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وسائل اإلعالم التي توجه الرأي العام حسبام تشتهي(..)1
سأرضب لك مثاال عىل قدر من تلك القدور اخلطرية ..وهي الصحافة التي كانت وما
تزال من أشد وسائل التأثري.
قلت :إن الصحافة يف بالدنا حرة..
قالت :ولكنها ال تستطيع أن تعيش بال معونة خارجية ،فهي تتكلف يف أحيان كثرية
أضعاف الثمن الذي تباع به للجمهور.
قلت :فكيف تغطي الصحافة تكاليفها ،ثم تربح فوق ذلك أرباحا طائلة؟
قالت :إهنا تعتمد ـ أساسا ـ عىل اإلعالنات ثم عىل اإلعانات من أي طريق جتئ..
واإلعالنات – بطبيعة احلال – يف يد الرشكات واملؤسسات الصناعية أي يف يد الرأساملية ،ومن
ثم فإنه يكفي لقتل أي صحيفة حرة تتجرأ عيل املصالح احلقيقية للرأساملية ،أن متنع عنها
اإلعالنات فتسقط يف هاوية اإلفالس ،وال ضري يف الوقت ذاته عيل الرأساملية من مناوشات
سطحية يف الصحف تنتقد كام تشاء دون أن تصيب اجلذور.
فإذا كان الصحافة – التي تؤثر التأثري األكرب عيل الرأي العام واقعة يف قبضة الرأساملية إيل
هذا احلد ،فلنا أن نتوقع أن تكون األفكار التي تصوغها وننرشها هي ما تريده الرأساملية ،أو يف
القليل هي ما ال يتعارض مع املصالح احلقيقة للرأساملية.
قلت :ولكن هناك وسائل إعالم أخرى؟
قالت :هي مثل الصحافة ،وبقية وسائل اإلعالم ..فهي واقعة بصورة أو بأخرى يف ذات
القبضة الرشيرة التي توجه األفكار وتشكل املواقف للناس.
قلت :عرفت القدر ..ولكني مل أعرف ما يطبخ فيها.
قالت :يف قدور (الرأي العام) يطبخ كل ما يريده (الرأي اخلاص)
( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ،حممد قطب.
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قلت :هل تفضلت بذكر مثل عن بعض أنواع الطبيخ؟
قالت :من أهم أنواع الطبيخ يف هذه النظام الذي حيركه أرباب األموال إشعال احلروب..
لنفرض أن السادة أرادوا إشعال حرب يف مكان ما عيل سطح األرض ،وهو أمر ُيم
الرأساملية من مجيع الوجوه املتخيلة ..وأوهلا بيع السالح الذي يدر عيل صانعية أرباحا خيالية..
فكيف ُييأ (الرأي العام) لتقبل احلرب أوال ،ثم التحمس هلا ثانيا ،ثم املطالبة هبا أخريا.
تبدأ الصحف – وكذلك وسائل اإلعالم – يف نرش أخبار قصرية مثرية تثري عند الغافلني
ـ والرأي العام دائام غافل ـ نوعا من التطلع واالنتباه ..ثم يزاد يف طول اخلرب ويؤيت بمزيد من
التفاصيل ..ثم يصبح املوضوع هو احلديث اليومي يف الصحافة واإلذاعة والتليفزيون ..ثم يزاد
يف نغمة اإلثارة حتي تشحن النفوس بالوقود … ثم تأخذ الصحافة يف استطالع الرأي العام الذي
كانت قد وجهته سابقا ..فإذا رأت الرأي العام متحمسا تبدأ يف مطالبة احلكومة بالتحرك ..ثم تبدأ
احلكومة يف االعداد انطالقا من مطالبات الرأي العام الذي طبخه أرباب األموال ..ثم تنطلق
رشارة احلرب ،ويباع السالح ،ومعه املطامع الكثرية ..وتتحقق األهداف املطلوبة من وراء
املرشوع.
قلت :هذا حتليل رائع ..وهو يدل عىل عقل ذكي ..ولكن هل يف الواقع ما يثبت هذا؟
قالت :كل الواقع يثبت هذا ..سأرضب لك مثاال ..جمرد مثال..
يف احلرب العاملية الثانية التي امتدت فشملت معظم أرجاء األرض ،وقتل فيها أربعون
مليونا من الشباب يف ميادين القتال غري الذين قتلوا من الرجال والنساء واألطفال بعيدا عن
ميادين احلرب بالقنابل املدمرة ،وغري الذين قتلوا بتأثري القنبلتني الذريتني اللتني ألقيتا يف نجازاكي
وهريوشيام ..بدأت صحافة احللفاء ..أي الديمقراطيات يف غرب أوربا ويف امريكا ..تتكلم عن
هتلر واستعداداته احلربية واألزمات التي يثريها (وخاصة أزمة ممر دانزج التي اعتربت الرشارة
األويل للحرب) ،وبدأت تكتب عن النازية وعن النظم الدكتاتورية وعداوهتا للحرية
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والديمقراطية وحقوق االنسان ..وأن عيل الديمقراطيات التي تشكل (العامل احلر) أن تؤدب هذا
الطاغية الذي ينذر برش مستطري جلميع البرشية.
قلت :فأنت نازية إذن ..يؤذيك ما قيل يف هتلر!؟
قالت :ال ..لقد كان أكثر ماتقوله صحافة (العامل احلر) عن هتلر والنازية الدكتاتورية حقا،
وكان هتلر بالفعل طاغية جبارا يريد إذالل العامل وإخضاعه لسلطانه ،ويصدر عن جنون عنرصي
مرتكز عيل أفضلية اجلنس اآلري وجدارته بأن حيكم العامل كله..
ولكن الذي يؤذيني أن الذي يقول ذلك ال يقل عن هتلر طغيانا ..هم كاملجرمني الذين
يؤلبون عىل املجرمني لدواعي إجرامية..
لقد كان احللفاء ال خيتلفون عىل هتلر طغيانا إن مل يكونوا يفوقونه ..فقد كانوا حيكمون
العامل كله يومئذ ،ويذلونه باسم حضارة (الرجل األبيض) وجدارته أن حيكم كل شعوب
األرض.
لقد كان ما تقوله صحافة احللفاء ووسائل إعالمهم حقا بالنسبة للنازية وهتلر ،أما ما كانوا
يدعونه ألنفسهم من أهنم هم محاة احلرية ومحاة حقوق اإلنسان ،فقد تبني كذبه كله عقب احلرب
مبارشة حني خرج احللفاء منترصين من احلرب فرضبوا بكل وعودهم للشعوب عرض احلائط،
بل قالوا هلم يف تبجح :لقد محيناكم من النازية فادفعوا ثمن احلامية ..وثمنها أن يكونوا خاضعني
هلم يدورون يف فلكهم وخيدمون مصاحلهم.
التفتت إيل ،وقالت :هذا طبيخ راح ضحيته عرشات املاليني من البرش ..وال زلنا نعاين
آثاره إىل اآلن..
هناك طبيخ آخر تىل هذا ..ال يزال املسلمون املساكني يصلون ناره.
قلت :ما هو؟
قالت :لقد حتدثت الصحافة ومعها مجيع وسائل اإلعالم عن طغيان هتلر ،وعن وحشيته
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يف إبادة اليهود وتعذيبهم ..وركزت وسائل اإلعالم عىل اليهود مع أن حوادث اإلبادة التي
حصلت لغريهم مل تقل شأنا ( ..)1ألن اهلدف من ذلك أن يشحن الرأي العام ليعطف عيل قضية
اليهود بعد إذ كان كارها هلم أشد الكره ..وشيئا فشيئا يتعاطف الناس مع اليهود الذي يعذهبم
النازي وحيرقهم أحياء يف األفران ..وقد أتيح للصحافة ولوسائل اإلعالم أن تزيد يف األفران ما
تشاء حتى تؤجج العواطف وحترك الرأي العام لرضورة إنشاء وطن قومي لليهود ..ويف
فلسطني ..ليطبق عىل الفلسطينيني املساكني ما طبق عىل املسيح من التكفري عن خطايا هتلر
والنازية.
ومل يكتفوا بذلك ..بل راح اإلعالم يؤجج الرأي العام ضد العرب املجرمني الذين أبوا
اخلروج من ديارهم ليسكنها شعب اهلل املختار..
التفتت إيل ،وقالت :هذا طبيخ قديم جديد ..راح ضحيته املاليني الكثرية ..وراح ضحيته
فوق ذلك مبادئ إنسانية أخطر وأعظم ..وحصل بسببه لبذور البرشية تشويه خطري ال نزال نعاين
آثاره.
نظرت إىل مزرعتها بأسى ،وقالت :سأرضب لك مثاال عن طبيخ آخر ..خيص احلياة
االجتامعية ال يقل شأنا.
لنفرض أن املطلوب هو تفكك روابط األرسة ونرش الفساد اخللقي وحتريض املرأة ضد
الرجل ..طلبا ملصالح فئة من الناس يستهوُيا هذا السلوك.
قد تتخذ وسائل اإلعالم ألجل هذا وسائل كثرية ..منها مثال أن تبدأ الصحافة بمهاجة
الزواج املبكر وذكر مضارة.
ومن مضاره التي تذكرها مثال ،وتؤيدها بام تشاء من إحصائيات ودراسات أن تذكر بأن
كال من الزوجني يكون قليل اخلربة باجلنس اآلخر نتيجة عدم االختالط ،ثم قليل اخلربة باحلياة
( )1انظر التفاصيل واألرقام املثبتة لذلك يف (املوسوعة اليهودية) للمسريي.
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لصغر السن وقلة التجربة ،ثم قليل اخلربة برتبية األوالد ..الذين جييئون يف أول عهد الزواج
فتسوء تربيتهم ..لذلك يلزم تأخري سن الزواج مع إباحة االختالط حتي يتحقق التعارف بني
اجلنسني ،واكتساب اخلربة الالزمة للزواج ،ويتأخر جمئ األوالد حتي تزداد اخلربة فتحسن
تربيتهم.
ثم يظل احلديث عن رضورة االختالط يلح عيل الناس حتي يتكون (رأي عام) موافق
عيل االختالط بعد إذا كان معارضا له ،ثم يظل احلديث يلح عيل الناس حتي يتحمسوا له ،ثم
يظل احلديث يلح عيل الناس حتي يبلغ حلامس لالختالط أن يتهموا كل معارض له بالرجعية
والتخلف واجلمود والتأخر وُيددوه بأن عجلة التطور ستسحقه وتقيض عليه.
ثم يقال للمرأة :إن الزواج الباكر واالنجاب الكثري يفسد رشاقتها ..ويقتل حيويتها..
ويمنعها من مشاركة الرجل يف إدارة شئون املجتمع.
وتظل الصحافة ..ومعها سائر القدور ..تلح عيل هذا األمر حتي خترج املرأة من فطرهتا،
وتنظر إيل الزواج عيل أنه قيد يعوقها ..وإىل االنجاب عيل أنه عدو يفسد مجاهلا ورشاقتها ،وإىل
البيت واالنشغال به عيل أنه إهدار لطاقتها ،بل إهدار لكرامتها.
ثم يظل تأثري الصحافة ووسائل اإلعالم عليها حتي تري أن من حقها أن تستمتع باحلياة
استمتاعا حرا دون أن يفرض عيل استمتاعها قيد خلقي أو اجتامعي أو من أي نوع ،فمن حقها
أن تؤخر الزواج حتي تشبع من االستمتاع احلر ..ومن حقها أن تؤخر اإلنجاب حتي تشبع من
العمل خارج البيت ،ومن الرشاقة يف احلفالت وحلبات الرقص.
ويصبح ذلك كله من مقررات (الرأي العام) النسائي عيل األقل ،بل النسائي والرجايل
كذلك( ..أي من مقررات العقل اجلمعي) ،ويصبح املعارض لذلك هو املجنون األبله ،وهو
املتحجر عيل أوضاع عفي الزمن عليها وال يمكن أن تعود.
وهكذا يشكل الرأي العام يف مطابخ الديمقراطية يف القدور التي يمسكها املفسدون يف
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األرض ممن يملكون املال واجلاه.
قلت :ولكن مع ذلك ..فمن مزايا هذا النظام أنه يتيح للبسطاء من الناس أن ينتخبوا من
يمثلهم ،ويطالب بحقوقهم.
ابتسمت ،وقالت :أمل تفهم بعد من هم الناس الذين تتعامل معهم الديمقراطية ..إهنا
تتعامل مع الناس الذين تشكلهم بحسب أهواء املستبدين؟
إهنا استبداد خيفي حرية ..وديكتاتورية ختتفي يف جالبيب ديمقراطية.
قلت :كيف ذلك ..وأنا أرى صناديق حرة ..ومنتخبون أحرارا..
قالت :صدقت يف كون الصناديق حرة ..ولكنك مل تصدق يف كون الناخبني أحرارا.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :هل يتاح ألي إنسان أن يصل إيل الربملان ويوجه األمور كام يشاء؟
قلت :هذا ما أفهمه من الديمقراطية؟
قلت :وهذا من التزوير الذي تشهره الديمقراطية ..أمل تعلم أن النظم الديمقراطية احلرة
عبد رقيق ألهل املال ..فلذلك ختضع املعركة االنتخابية لالغنياء من الناس؟
وأولئك األغنياء ال ينظرون إىل املساكني عىل أهنم مساكني ..بل ينظر إليهم عىل أهنم
أولئك األعداء احلاسدون ملا يف يده من النعمة ،الطامعون ،الذين يريدون أن ينهبوه وينتقصوا
أرباحه ..وينظر إليهم من جهة أخري عىل أهنم أولئك الطفيليون الذين ال حيسنون شيئا
ويطمعون يف كل شئ ..أو ينظر إليهم عىل أهنم االغبياء الذين وقف هبم غباؤهم عن أن يصعدوا
إيل القيم التي وصلواهم إليها.
قلت :ولكن هناك فقراء أو متوسطي يرشحون أنفسهم وينجحون يف االنتخابات؟
قالت :ولكن كيف يصلون إىل هناك؟
قلت :ينضمون إىل أحزاب حتملهم ،وحتمل عنهم عبء املعركة االنتخابية.
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قالت :فاألحزاب تعرضهم كواجهة إذن ..لتميل عليهم بعد ذلك ما تريد..
باإلضافة إىل ذلك ..أنت ترى والواقع يشهد أن اإلنسان إذا دخل احلزب تتغري أحواله
كلها ويصبح إنسانا آخر ..ويصبح حمرتفا يف عامل السياسية ،وهو وحزبه يف أحد حالتني ال ثالث
هلام ،ويف أحد موقفني :إما أن يكون حزبه يف احلكم فهو ملتزم بتأييد احلكومة يف كل ما تصنع،
سواء كان يف دخيلة نفسه مقتنعا بام تفعل أو غري مقتنع ..وإما أن يكون حزبه يف املعارضة – أي
خارج احلكم – فهو ملتزم بمعارضة احلكومة القائمة يف كل ما تصنع إال أن تكون مصلحة عامة
أي يستفيد منها الرأسامليون مجيعا ،سواء كان يف دخيله نفسه مقتنعا باملعارضة أو غري مقتنع!
وهكذا تسمع صيحات :العدل ..والقيم ..واملبادئ ..واإلنسانية … من احلزب املعارض
طاملا هو يف املعارضة ،فإذا وصل إيل احلكم سلك ذات السلوك الذي كان ينتقده ويندد به من
قبل ..وصار الدور عيل احلزب املعارض – الذي كان يف احلكم من قبل – لينتقد من احلكومة
القائمة ذات األعامل التي كان يسوغها لنفسه وهو يف احلكم ،ويتصايح بدعاوي اإلنسانية
والعدالة والقيم واملبادئ.
سأرضب لك مثال يوضح ذلك ..أنت تعرف بدون شك حزب العامل يف بريطانيا..
قلت :أجل ..لقد ظل حيكم بريطانيا عهودا طويلة.
قالت :لقد ظل وهو يف املعارضة ينادي برضورة زيادة أجور العامل ،فلام وصل إيل احلكم
رفض أن ينفذ ما كان يدعو إليه وهو يف املعارضة ـ أو عجز عن تنفيذه! ـ وسلك ذات السلوك
الذي كان يعيبه من قبل عيل حزب املحافظني ،وهو جتميد األجور خوفا من التضخم.
قلت :ولكن هناك أحرارا يصلون إيل الربملان ،ويقولون قوله احلق ،وينتقدون بجرأة،
ويطالبون بحقوق أصحاب احلقوق.
قالت :ولكن كم عدد هؤالء؟ وما وزهنم يف املجالس النيابية؟ ..أنت تعلم أن القرارات
تؤخذ باألصوات.
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قلت :ال ضري يف ذلك ..فاألخذ باألصوات حل عادل.
قال :هو عادل وصالح حني يكون أصحاب األصوات من العدول ،ال حني يكونون من
أصحاب األهواء ،فأما حني يكونون من أصحاب األهواء ،امللتزمني باملعارضة أو امللتزمني
بالتأييد بحكم موقف احلزب الذي يتبعونه ،فعندئذ تضيع أصوات القلة من األحرار يف وسط
أصوات الكثرة من املزيفني ..وتنفذ مصالح الرأساملية كلها من خالل اللعبة اهلائلة ،لعبة احلرية
والديمقراطية والتمثيل النيايب والربملان إال الفتات الذي يتساقط يف الطريق ،أو يسقط عمدا
للتلهية ،أو يسقط حتت الضغط الشديد.
أما احلرية احلقيقية التي تتيحها الديمقراطية ،وكأنام أنشئت من أجلها ،فهي احلرية
الشخصية ..أي حرية االحلاد وحرية الفساد اخللقي ..فهنا يلتقي اجلميع :املعارضون واملؤيدون
والشعب والرأسامليون ،واحلكام واملحكومون.
التفتت إىل مزرعتها ،وقالت :إن الديمقراطية الليربالية تقيد احلرية حيق ينبغي أن توسع،
وتوسعها حيث ينبغي أن تضيق ..فحني متس مصالح الرأساملية فال حرية عيل اإلطالق ..لعلك
تذكر قصة مقتل كنيدي رئيس مجهورية الواليات املتحدة ،حني قتل يف عام  1963م ألنه وقف
يف طريق مصلحة من مصالح الرأساملية ،ثم لعب بقضيته لعبا بحيث ال تنكشف احلقيقة وال
يوقع عيل املجرمني اجلزاء.
لقد كانت سياسة الرأساملية يومئذ هي وضع العامل عيل حافة احلرب من أجل تنشيط
صناعة السالح وبيعه ،وهي ـ كام تعلم ـ من أربح الصناعات بالنسبة إليهم.
ولكن كنيدي كانت له نظرة أخرى خمتلفة ،ينطلق فيها من مصلحة الواليات املتحدة التي
هو رئيسها املنتخب لتحقيق مصاحلها ..فقد كان رأي كنيدي أن املصلحة القومية للواليات
املتحدة تقتيص هتدئه األحوال العاملية ،لكي يوجه االنفاق إيل رفاهية الشعب األمريكي بدال من
توجيه إيل صناعة احلرب التي ال عائد منها عيل الشعب ..لذلك سعي إيل مصاحلة االحتاد
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السوفيتي واالتفاق معه عيل هتدئه األحوال العاملية ،وخطا بالفعل خطوة نحو إشاعة السالم،
فمد يده إيل خروشوف الزعيم الرويس القائم باحلكم يومئذ لفتح باب املحادثات التي تؤدي إيل
توطيد السالم ،وخطا خرشوف من جانبه خطوة فقبل أن يدخل يف حمادثات السالم.
ورغم أن هذا كان ترصفا حكيام من وجهة النظر األمريكية البحتة ،فضال عام فيه من
إراحة أعصاب العامل من اخلوف الدائم من نشوب احلرب ،فإن الرأساملية األمريكية ذاهتا مل توافق
عليه ألنه ضد مصاحلها الذاتية ،لذلك أنشأت إرضابا طويال يف مصانع الصلب عيل سبيل
اإلنذار ،مع أن هذا االرضاب يرض املصالح املؤقتة للرأساملية ولكنه يؤدي إيل كسب أكرب
بالضغط عيل كنيدي ليرتك سياسة التهدئة التي كان يقوم هبا باالتفاق مع خروشوف ،فلام مل يأبه
كنيدي باإلنذار ،وميض يف سياسيته ،هددوه مرة ثانية بإرضاب آخر يف مصانع الصلب استمر مدة
أطول من األوىل ،وملا مل يرضخ بعد هذا اإلنذار الشديد ،وأرص عيل السياسة التي رآها أكثر حتقيقا
لصالح الشعب األمريكي ـ فضال عن إراحة العامل من اخلوف ـ قرروا أنه البد من التخلص منه
بإجراء أشد ،فقتلوه! قتلوه وهو لس فردا عاديا من أفراد الشعب ،بل هو رئيس اجلمهورية
املنتخب برضا الشعب ،واملسئول عن مصالح الشعب األمريكي كله! قتلوه ثم لعبوا بالتحقيق،
فلم جيد رئيس اجلمهورية املقتول ضامنات التحقيق التي حتفظ حقه ـ وإن كان قتيال ـ يف أن يؤخذ
له القصاص من قاتله! ومل جتد الديمقراطية كلها نفعا يف إقامة العدل يف قضية من القضايا اخلطرية
يف التاريخ احلديث ..ومضت القصة كلها كأهنا حادث عادي ال يثري االنتباه وال يستحق اإلهتامم!
وطوي التحقيق..
تلك هي الديمقراطية حني متس املصالح املبارشة للرأساملية.
الشيوعية
قلت :أعلم أنك من أبرز اخلرباء يف شؤون (املاركسية اآلسيوية) ،وقد صدر لك كتاب
قيم يف هذا سميته (القوميات والدولة السوفياتية) ..أهو جزء من بحثك عن النظم التي حتول
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األرض إىل مزرعة طيبة؟
قالت :أجل..
قلت :فكيف وجدت الشيوعية التي حاول السوفيت يف ذلك احلني تطبيقها؟
ابتسمت ،وقالت :أولئك األغبياء حاولوا أن يقلعوا اإلنسان من جذوره ..هل تتصور أن
الذي حكم العامل يف ذلك احلني حفنة من الشيوعيني؟
قلت :ومن حكمه غريهم؟
قال :حفنة من اللصوص ..راحوا للبذور يشوهوهنا وحيرفوهنا ويتالعبون بقداستها
لتنسجم مع أهوائهم.
قلت :ولكنهم كانوا ينادون بحقوق العامل والطبقات الضعيفة.
قالت :صدقت يف بعض هذا ..فالشيوعية هى النظام اجلاهىل الوحيد الذى فرض عىل
الدولة كفالة كل فرد يعيش ىف ظلها ،ولكن ذلك مل يكن كرما إنسانيا منها ،فهى تأخذ مقابل ذلك
اجلهد الفرد كله ،وتعترب (من ال يعمل ال يأكل) عىل احلقيقة ال عىل املجاز..
ثم إن الدولة تستذل الناس بلقمة اخلبز عىل نحو غري مسبوق ىف كل النظم التى مرت هبا
اجلاهلية البرشية عىل األقل ىف التاريخ احلديث.
وربام كان من احلق أن الناس كانوا دائام ىف جاهليات التاريخ مستذلني بلقمة اخلبز ،يبيعون
مقابلها بعض كرامتهم أو كلها ،وبعض إنسانيتهم أو كلها ..ولكن النظام البوليسى الصارم الذى
حيكم الناس باحلديد والنار والتجسس ،ويمنع الناس بالرعب و اإلرهاب أن يفتحوا أفواههم
بكلمة نقد واحدة ضد الدولة أو الزعيم املقدس أو املذهب أو النظام ..إنه ليفرض عىل الناس ـ
مقابل لقمة اخلبز ـ قدرا من الذل ومن ضياع الكرامة اإلنسانية ال مثيل له ىف نوعه ودرجته ىف كل
النظم التى تزعم أهنا نظم حضارية عىل مدار التاريخ.
باإلضافة إىل هذا تلك التفرقة الضخمة ىف كل جانب من جوانب احلياة بني أن يكون
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اإلنسان جمرد فرد ىف القطيع ،وبني أن يكون عضوا ىف احلزب ولو ىف أسفل درجاته فضال عىل
الدرجات العليا.
لقد قال (ميليوفان دجيالس) نائب الرئيس (تيتو) ىف كتاب (الطبقة اجلديدة)( :إن الطبقة
البريوقراطية الشيوعية اجلديدة صاحبة االمتيازات الضخمة تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة
لتحقيق مآرهبا وأغراضها اخلاصة ..وإذا ما عدنا لدراسة امللكية فإننا سنجدها ليست أكثر من
حقوق الربح وحرية السيطرة ،وإذا ما اجته املرء إىل حتديد ربح الطبقة من خالل هذه احلقوق ىف
إطار تلك احلرية فإن الشيوعية تتجه ىف النهاية إىل خلق شكل جديد من أشكال امللكية وخلق
طبقة حاكمة مستثمرة جديدة)
ويقول( :إن الطغيان الشيوعى واإلرهاب ىف أساليب احلكم مها الضامنة المتيازات طبقة
جديدة تربز عىل املرسح السياسى ..لقد سبق أن أعلن ستالني عام  1936مع صدور الدستور
اجلديد لالحتاد السوفيتى أن الطبقة املستثمرة قد تم القضاء عليها هنائيا ..وىف احلقيقة لقد تم ىف
املعسكر الشيوعى القضاء التام عىل قوى الرأساملية الوطنية التى استؤصلت متاما من اجلذور.
ولكن مع زواهلا بدأت تربز ىف صلب املجتمع الشيوعى طبقة جديدة مل يسبق للتاريخ أن رأى
مثيال.
ولقد أكدت هذه الطبقة أهنا أكثر تسلطا ىف احلكم من أى طبقة أخرى ظهرت عىل مرسح
التاريخ ،كام أثبتت ىف الوقت نفسه أهنا حتمل أعظم األوهام ،وأهنا تكرس أعتى أساليب الظلم ىف
جمتمع طبقى جديد.
لقد تم تأميم املقدرات املادية إال أنه مل جير توزيعها عىل أبناء الشعب ،بل أصبحت ملكا
مكتسبا للطبقة احلاكمة ولألعضاء القياديني للحزب والبريوقراطيني السياسيني.
لقد حاز األعضاء الكبار من أفراد النخبة املمتازة أفضل املساكن والبيوت كام شيدت هلم
األحياء اخلاصة ومنازل االصطياف ،وحصل أمناء رس احلزب ورؤساء البوليس الرسى ليس
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عىل السلطة العليا وحسب ،إنام عىل أمجل املساكن وأفخم السيارات وسواها من مظاهر األهبة
والعظمة واالمتيازات ،أما بقية األعضاء من دوهنم فقد حازوا امتيازات متناسبة مع مراكزهم
احلزبية.
وليس هناك أية طبقة أخرى ىف التاريخ تشابه الطبقة اجلديدة ىف وحدة متاسكها ،ووحدة
الفكر والعمل ىف دفاعها عن نفسها ،وىف قدرهتا عىل إحكام القبضة عىل كل ما هو واقع حتت
سيطرهتا منا مللكية اجلامعية حتى السلطة االستبدادية املطلقة(.)1
قلت :ومع ذلك..
قاطعتني بغضب قائلة :ما فائدة أن متأل البذور التي تشوهها قوتا وإداما..
قلت :مل أفهم.
قالت :ما فائدة أن يمأل الفالح أرضه بالسامد يف الوقت الذي يسيم فيه بذوره اخلسف.
قلت :مل أفهم..
قالت :إن الشيوعية مل تكتف بنظام عادل حيكم الرعية ..بل راحت تفرض عىل الرعية
العقائد واألخالق..
قلت :هل حقا ما تقولني؟
قالت :لقد رأيت الواقع بعيني ..بل عشت بعض ذلك الواقع املرير الذي كان يمر به
املسلمون ،وهم يقولون للشيوعيني :ال نريد خبزكم ..دعونا نموت جوعا واتركوا لنا مساجدنا..
فنحن ال نأكل من طعام األرض ..بل نأكل من غيث السامء.
قلت :لعل ذلك سلوك حفنة من املجرمني..
قالت :بل تلك هي الفلسفة الشيوعية..
ويستحيل أن تنفصل الشيوعية عن فلسفتها.
( )1انظر كتاب (العلامنية) لسفر عبد الرمحن احلواىل.

357

قلت :كيف ذلك؟
قالت :اذهب ،واقرأ املؤلفات الشيوعية لتجد اإلحلاد مقرونا باالقتصاد والسياسة.
ورس ذلك يرجع إىل أن الشيوعية تبدأ من اإلحلاد ..فالشيوعية ترص عىل أن هلا إحلادها
اخلاص وهو يف نظرها إحلاد (إجيايب) ..كام قال (غارودى) الذي تاب من الشيوعية ووىل وجهه
قبلة اإلسالم ..لقد قال يصف اإلحلاد الشيوعي( :أما اإلحلاد املاركيس ،فهو يف جوهره إنيس (أي
إنساين النزعة) منطلقة ليس رفض ًا بل هو تأكيد ،تأكيد استقالل اإلنسان ،أما نتيجته فهي رفض
كل حماولة حلرمان اإلنسان من قدرته املبدعة واملبدعة لذاهتا)
ثم يقول يف تفصيل ذلك( :إن ما يميز اإلحلاد املاركيس البحت هو أنه عىل خالف سابقيه،
مل يكتف باعتبار الدين خديعة فحسب ،اصطنعها املستبدون أو جمرد وهم ولده اجلهل بل إن
ماركس و أنجلز قد بحثا عن احلاجات اإلنسانية التي تلبيها األديان هبذه الصورة املخادعة،
فوصال ـ كام يقول ماركس ـ إىل أن األديان هي يف وقت واحد :انعكاس لشقاء فعيل واحتجاج
عىل هذا الشقاء ..وهذه احلقيقة التارخيية (أن الدين انعكاس لشقاء فعيل) هي التي يلخصها
ماركس يف تعبري مقتضب (الدين أفيون الشعوب))()1

وجري ًا مع املادية اجلدلية وتطبيق ًا للتفسري االقتصادي للتاريخ حول عالقة الفكر بالوجود
ترى الشيوعية أن الفكر البرشي انعكاس للواقع املادي ،فاملادة هي األساس الوحيد وعنها ينبثق
الفكر وتنبثق املشاعر واألحاسيس ،ومن هذه املشاعر الدين نفسه.
أي إن وجود الناس هو الذي حيدد مشاعرهم وليس العكس.
وعند تفسري الدين عىل هذا األساس يقول أنجلز( :من األزمنة املوغلة يف القدم ـ إذ وصل
الفكر بالناس ـ وهم بعد يف جهل تام ببنياهتم اجلسدية اخلاصة ،وحتت تأثري أحالمهم ـ إىل القول
بأن أفكارهم وأحاسيسهم ليست من فعل أجسادهم ذاهتا ،بل من فعل روح خاصة تسكن هذا
( )1ماركسية القرن العرشين :مقتطفات.146 – 144 :
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اجلسد وتفارقه حلظة املوت ،منذ ذلك احلني اضطروا ألن يصطنعوا ألنفسهم أفكار ًا عن عالقات
هذه الروح مع العامل اخلارجي)
(وعىل هذا النحو متام ًا – عن طريق تشخيص القوى الطبيعية – ولدت اآلهلة األوىل التي
اختذت خالل التطور الالحق شك ً
ال غري أريض أكثر فأكثر ،إىل أن حدث أخري ًا عملية جتريد …
فنشأ عىل نحو طبيعي خالل التطور العقيل ،أن تولدت يف عقل الناس من اآلهلة املتعددين ذوي
السلطة الضعيفة واملقيدة بعضهم حيال بعض ،فكرة اإلله الواحد املنفرد يف الديانات
التوحيدية)()1

ومع ذلك يستنتج أنجلز أن املطالب اجلسدية هي منشأ االعتقادات الفكرية وأن الدين ما
هو إال (االنعكاس اخليايل لألشياء البرشية يف دماغ اإلنسان)()2

وما دام أن الوضع االقتصادي هو الذي يفرس وحيدد املطالب اجلسدية فإن النتيجة هي أن
الدين ناشئ عن األوضاع االقتصادية وال ينبغي أن يفرس إال عىل ذلك (أما املجاالت األيدلوجية
التي حتوم أعىل يف الفضاء كالدين والفلسفة ..الخ فإهنا مؤلفة من بقية – تعود إىل ما قبل التاريخ،
وقد وجدها العهد التارخيي أمامه فالتقطها – ملا قد نسميه اليوم غباء ،إن هذه التصورات املختلفة
اخلاطئة عن الطبيعة وعن تكون اإلنسان ذاته ،وعن األرواح وعن القوى السحرية وهلم جرا
ليس هلا يف األغلب غري أساس اقتصادي سلبي ،فالتطور االقتصادي الضعيف لعهد ما قبل
التاريخ تكون فيه … تصورا خاطئة عن الطبيعة)()3

إذن فاالقتصاد – أو البحث عن الطعام والرشاب – هو منبع كل عقيدة وتصور وأساس
كل مبدأ وقيمة ،بل إن الشيوعية لتطبق ذلك عىل كل معنى وسلوك إنساين :عىل العلم واحلرب

( )1نصوص من أنجلز.61 :
( )2املصدر السابق.133 :
( )3املصدر السابق.187 :
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… عىل املشاعر والفنون … عىل العالقات االجتامعية … عىل كل شئ ،فالعلم ـ مث ً
ال ليس أصله
الرغبة الفطرية يف اكتشاف احلقيقة ـ فليس يف قاموس الشيوعية شئ اسمه الفطرة ولكنه كام قال
أنجلز( :إذا كانت العلوم قد هنضت فجأة بعد ليل القرون الوسطى املظلم بقوة ال ريب فيها،
ونمت برسعة املعجزة ،فإننا مدينون هبذه املعجزة اجلديدة لإلنتاج)
وعن احلروب تقول الشيوعية( :إن ما يسمى باحلروب الدينية … كانت تتضمن مصالح
طبقية مادية إجيابية ،فقد كانت هذه احلروب حروبا طبقية متاما … ورغم أن الرصاعات الطبقية
كانت عندئذ مغلفة بشعارات دينية ،ورغم أن مصالح وحاجات ومطالب خمتلف الطبقات كانت
خمتفية خلف ستار ديني فلم يبدل هذا شيئ ًا من األمر ،ويمكن تفسريه ببساطة من واقع ظروف
تلك األيام)()1

وتقول عن األخالق( :إن الناس عن وعي أو ال وعي يستمدون مفاهيمهم األخالقية –
يف التحليل األخري – من العالقات العملية التي يقوم عليها وضعهم الطبقي ،أي من العالقات
االقتصادية التي ينتجون هبا ويتبادلون فيها)()2

وليس أغرب من هذه األفكار إال قول أنجلز (إن العمل هو الذي خلق اإلنسان) وليس
اإلله كام يقول الرجعيون من البورجوازيني واإلقطاعيني ،وحتى ال نحسن الظن فنحمل كالمه
عىل املجاز فقد رشح هذه العبارة رشح ًا وافي ًا ـ نرى فيه إىل جانب االستنباط العجيب االستمداد
الساذج من الداورينية ـ يقول( :منذ مئات عدة من ألوف السنني … كان يعيش يف مكان ما من
الدائرة االستوائية … عرق من القردة الشبيهة بالبرش بلغت تطور ًا رفيع ًا بوجه خاص ،وقد أعطانا
داروين وصف ًا تقريب ًا هلذه القردة التي قد تكون أسالفنا.
وقد أخذت هذه القردة – متأثرة بالدرجة األوىل دون شك بنمط – معيشتها الذي يتطلب
( )1حرب الفالحني يف أملانيا.46 :
( )2نصوص من أنجلز.159 :
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أن تنجز األيدي من أجل التسلق غري وظائف األرجل – أخذت تفقد عادة االستعانة بأيدُيا من
أجل السري عىل األرض واختذت أكثر فأكثر مشية عمودية ،وهكذا تم اجتياز اخلطوة احلاسمة
النتقال القرد إىل إنسان)()1

وإذا كان االقتصاد هبذه املثابة فلامذا اعتقد الناس أن شيئ ًا آخر غريه هو الذي يسري التاريخ
وينشئ األفكار؟ وكيف غابت هذه احلقيقة عنهم حتى أظهرها فالسفة الشيوعية؟ جييب
الشيوعيون عن ذلك بسهولة قائلني :ال غرابة يف ذلك فإن اإلنسان أصله قرد وظل جيهل هذه
احلقيقة ظان ًا أن العناية اإلهلية هي التي خلقته حتى عرف ذلك أخري ًا.
ويعرب أنجلز عن ذلك قائال( :ينسى الناس أن الظروف االقتصادية حلياهتم هي منشأ
احلقوق التي لدُيم ،مثلام أهنم نسوا أهنم قد نسلوا من عامل احليوان)()2

وانطالق ًا من تأليه االقتصاد عىل هذا النحو وانطالق ًا من اعتبار تاريخ اإلنسان هو تاريخ
البحث عن الطعام ،ومن االنتكاس باإلنسان وجعل معدته هي العليا وروحه وعقله السفيل جاء
يف التفسري االقتصادي للتاريخ.
وهو تفسري يقوم عىل مبادئ خطرية فيها هالك اإلنسان ودماره ..وأخطر ما يقوم عليه
حتمية الرصاع بني املتناقضات ،وذلك يعني بالنسبة للمجتمع البرشي الرصاع بني الطبقات،
وبني املصالح املادية املتعارضة ،وهو رصاع حام ال ُيدأ عىل اإلطالق ،وسببه الوحيد (البحث
عن الطعام) و(امتالك وسائل اإلنتاج)

نظام اإلسالم
قلت :يكفيني ما ذكرته من نامذج عن نظم البرش ،فحدثيني عن نظام اإلسالم الذي أبديت

( )1املصدر السابق.160 :
( )2املصدر السابق.162 :
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إعجابك الشديد به.
قالت :أنا مل أبد إعجابا ناشئا عن جمامالت شخصية ..بل كان نتيجة بحث طويل يف هذه
املزرعة ..يف بطون الفلسفات والتواريخ.
قلت :ما عالقة مزرعتك هبذا البحث؟
قالت :لقد رأيت يف عالقايت الطويلة مع البذور الزراعية أن هناك بذورا متتلك قوة عجيبة
عىل احلفاظ عىل شخصيتها وقوهتا ..فهي تنبت يف كل حمل ..وتواجه كل إعصار ..وتقاوم كل
األمراض والطفيليات ..وهي مع ذلك كله تعطي ثامرا يانعة طيبة تتوقف عليها حياة البرش
والكائنات.
قلت :أهذه البذور ال حتتاج إىل فالحني!؟
قالت :هي حتتاج إليهم ..ولكنها قد تعيش من دوهنم بنفس قوهتا وصالبتها.
قلت :دعيني من هذه البذور ..واعربي بنا إىل بذور البرش.
الفرد:
قالت :لقد بحثت عن النظم التي حولت البرش إىل هذا النوع املستعيص من البذور ،فلم
أجد إال نظام اإلسالم.
قلت :مل أفهم ما تقصدين.
قالت :لقد علم حممد أو املصدر الذي تلقى منه حممد أن نظام البرش لو وكل إىل طائفة من
الناس ..فإن هذه الطائفة سوف تستهوُيا الكرايس والعروش ،فتنحرف ببذور البرش عن الفطرة
التي فطروا عليها.
قلت :فامذا فعل؟
قال :بعث من التعاليم السامية واألدوية النافعة ما جيعل من كل فرد دولة قائمة بذاهتا
بجميع أجهزهتا..
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لقد أشار حممد إىل هذه النتيجة العظيمة ،فقال( :( :املؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد عىل
من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)()1

قلت :مل أفهم هذا ..هل يمكن هناك أن يكون هناك نظام يف الدنيا يقوم عىل الفرد.
قالت :كل األنظمة تتالعب باألفراد لتجعلهم حمال صاحلا إلمالءاهتا ..لقد ذكر القرآن
ف َقو َم ُه َف َأ َطاعُ و ُه ِإ َهنُم كَا ُنوا َقوم ًا َف ِاس ِقنيَ ﴾ (الزخرف)54:
هذا ،فقالَ ﴿:فاست ََخ َ
لقد علل القرآن ذلك اهلوان الذي أصاب املرصيني املستضعفني عىل يد الفراعنة
املستكربين بالفسق واالنحراف الذي جعل فرعون يستخف هبم.
ليس فرعون وحده هو الذي مارس هذا األسلوب..
كل الفراعنة ..وكل املستبدين يف التاريخ ..راحوا خياطبون الرغبة والرهبة يف قلوب
الرعية ليملوا هلا بعد ذلك ما يشاءون.
لقد رأينا النظام الديمقراطي كيف ينرش حرية االنحراف ..ليحول من الرعية محريا
يركبهم سادهتم من الرأسامليني.
ورأينا مثله النظام الشيوعي الذي ال يعرتف إال بالقيم املادية ..ليحول من األفراد عجينة
لينة يتالعب هبا احلزب ورفقاء احلزب كام يشتهون.
قلت :واإلسالم!..؟
قالت :اإلسالم جعل للفرد ـ بفضل منظومة كاملة من الترشيعات والتوجيهات ـ حصونا
منيعة يستحيل عىل أي حاكم يف الدنيا أن خيرقها.
لقد الحظت بنفيس يف االحتاد السوفيتي كيف يرمي املسيحيون مسيحيتهم غري مبالني
هبا ..بينام يتشبث املسلمون بإسالمهم ..وال يتنازلون عنه مهام كان.
قلت :أعرف صمود اإلسالم ..ولكني أبحث عن النظام ..والنظام البد له من منظم.
( )1رواه أبو داود والنسائي واحلاكم.
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قالت :لقد وضع اإلسالم ـ بنصوصه املقدسة ـ مجيع النظم العادلة ومجيع احلرس القائمني
عليها يف نفوس املؤمنني ..فاستغنى املؤمنني بإيامهنم عن سياسة الساسة.
قلت :أنت تعلمني أن املسلمني حكموا فرتة طويلة باحلكم العضوض.
قالت :ومع ذلك مل يؤثر فيهم ذلك النوع من احلكم ..لقد كان ذلك احلكم قارصا عىل
وظائف حمدودة ال تكاد تكون هلا عالقة كربى بالرعية ..فلذلك كانت حصون اإليامن التي
حصن هبا اإلسالم الفرد املسلم حاجزا دون تأثري احلكام الظلمة.
سأرضب لك أمثلة عن النظام الذي كان حيكم املجتمع بعيدا عن السلطة..
يروي الغزايل عن حممد بن املنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة دراهم ،وبعضها بعرشة
فباع غالمه يف غيبته ألعرايب شقة من اخلمسيات بعرشة فلام عاد ابن املنكدر وعرف ،مل يزل يطلب
ذلك األعرايب املشرتي طول النهار حتى وجده ،فقال له :إن الغالم قد غلط فباعك ما يساوى
مخسة بعرشة.
فقال األعرايب :يا هذا قد رضيت.
فقال :وإن رضيت .فإنا ال نرىض لك إال ما نرضاه ألنفسنا ،فاخرت إحدى ثالث خصال:
إما أن تأخذ شقة من العرشيات بدرامهك ،وإما أن نرد عليك مخسة ،وإما أن ترد شقتنا وتأخذ
درامهك ..فرد عليه مخسة ،وانرصف األعرايب.
ويروي أنه كان عند يونس بن عبيد حلل خمتلفة األثامن ،منها رضب قيمة كل حلة منه
أربعامئة درهم ،ورضب كل حلة مائتان ،فمر إىل الصالة وخلف ابن أخيه يف الدكان ،فجاء أعرايب
وطلب حلة بأربعامئة فعرض عليه من حلل املائتني ،فاستحسنها ورضيها ،فاشرتاها -أي
بأربعامئة -فمشى هبا وهي عىل يديه فاستقبله يونس .فعرف حلته .فقال لألعرايب بكم اشرتيت؟
فقال :بأربعامئة .فقال :ال تساوى أكثر من مائتني فارجع حتى تردها .فقال :هذه تساوى يف بلدنا
مخسامئة وأنا أرتضيها .فقال له يونس :انرصف معي فإن النصح يف الدين خري من الدنيا بام فيها.
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ثم رده إىل الدكان ورد عليه مائتي درهم .وخاصم ابن أخيه يف ذلك وقاتله .وقال :أما استحييت؟
أما اتقيت اهلل أتربح مثل الثمن ،وترتك النصح للمسلمني؟! فقال :واهلل ما أخذها إال وهو راض
هبا .قال :فهال رضيت له بام ترضاه لنفسك!!
ويذكر الندوي كيف كانت هذه األخالق العالية منترشة يف املجتمعات اإلسالمية إىل عهد
قريب قال :حدثني بعض الثقات املعمرين الذين أدركوا عهد األرشاف يف احلجاز ،أن جتار مكة
كانوا يف ذلك العهد عىل جانب عظيم من املواساة لزمالئهم ،والنظر يف مصاحلهم واإلخالص
واإليثار هلم ،قال :كان بعض التجار إذا أتاه زبون يف آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما
حدده من الربح والوارد ،ومل يكن زميله اجلار سعيد احلظ يف ذلك اليوم ،قال له يف لطف وهدوء:
(دونك هذا الدكان الذي هو بجواري! جتد عنده ما جتده عندي ،وقد الحظت قلة الزبائن عنده
هذا اليوم ،فهو أحق بأن تشرتي منه)
ويتحدث ليوبولد فايس ـ الذي أسلم بعد أن أقام يف بالد املسلمني مدة طويلة ـ عن مدينة
إسالمية عربية كبرية هي (دمشق) فيقول( :وقفت عىل ذلك االستقرار الروحي يف حياة سكاهنا،
إن أمنهم الباطني كان يمكن أن يرى يف الطريقة التي كان أصحاب الدكاكني يعامل هبا بعضهم
بعض ًا ،أولئك التجار يف احلوانيت الصغرية ،أولئك الذين ال ينون ينادون عىل املارة ،أولئك كانوا
يبدون وكأنام ليس فيهم أيام قدر من اخلوف واحلسد ،حتى أن صاحب دكان منهم ليرتك دكانه يف
عهدة جاره ومزامحه ،كلام دعته حاجة إىل التغيب بعض الوقت ،وما أكثر ما رأيت زبون ًا يقف أمام
دكان غاب صاحبه عنه يتساءل فيام بينه وبني نفسه ،ما إذا كان ينتظر عودة البائع ،أو ينتقل إىل
الدكان املجاور ،فيتقدم التاجر املجاور دائ ًام -للتاجر املزاحم -ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه
ما يطلب من البضاعة -ال بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب -ويرتك له الثمن عىل مقعده .أين
يف أوروبا يستطيع املرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة؟)()1

()1الطريق إىل مكة ص 167باختصار.
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املجتمع:
قلت :وعيت ما ذكرته من أمهية الفرد يف مجيع النظم ..ولكن الفرد كالبذرة حيتاج إىل الرتبة
الطيبة التي حتتضنه.
قالت :وهذا ما فعله اإلسالم ..فقد ركز عىل بناء املجتمع بناء سليام بنفس تركيزه عىل
الفرد.
وهلذا ..فقد أغنت الرتبية العظيمة التي امتألت هبا املجتمعات اإلسالمية الرعية عن
راعيها ..فلم يعد للنظام احلكام أي أمهية يف ظل جمتمع يعيش يف تكافل وتنارص وتناصح عجيب.
قلت :كيف تقول ذلك ..والدولة بنظامها السيايس هي التي تؤسس املدارس
واملستشفيات ومجيع املرافق العامة التي حتتاجها الرعية.
قالت :لقد توىل املجتمع اإلسالمي الذي نفخ فيه اإلسالم روح التكافل كل هذه
الوظائف ..فلم يعد للحاكم أي عالقة بأي حاجة من حاجات رعيته ..ومل يعد للحاكم أي قدرة
عىل استذالل رعيته هبذه احلاجات.
قلت :إن هذا لعجيب..
قالت :هو الواقع الذي تدل عليه كل الدالئل ..وسأرضب لك من األمثلة ما يربهن لك
عىل ذلك.
لقد مألت النصوص املقدسة التي يرتلها املسلمون كل حني حبا لبعضهم البعض،
فصاروا كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
التفتت إيل ،وقالت :أتدري ما الرس الذي جعلهم يفعلون هذا؟
قلت :ما هو؟
قالت :تلك التعاليم العظيمة التي امتألت هبا آيات القرآن وأحاديث حممد ..لقد جعلتهم
جيودون بالغايل والنفيس يف سبيل املصالح العامة ..ففي احلديث :كان أبو طلحة أكثر األمصار
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باملدينة ما ً
ال من نخل ،وكان أحب أمواله إليه بريحاء (اسم حديقة له) وكانت مستقبلة املسجد،
وكان رسول اهلل  يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب ،قال أنس :فلام نزلت هذه اآليةَ ﴿:لن
َتنَا ُلوا ال ِرب حتَى ُتن ِف ُقوا ِممَا ُ ِ
حت ُّب َ
هلل ِب ِه عَ ِليم) (آل عمران ،)92:قام أبو
ون َو َما ُتن ِف ُقوا ِمن َيش ٍء َف ِإ َن ا َ
َ َ
رب َحتَى
طلحة إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،أن اهلل تبارك وتعاىل يقولَ ﴿:لن َتنَا ُلوا ال ِ َ
ُتن ِف ُقوا ِممَا ُ ِ
حت ُّب َ
ون ﴾ وإن أحب أموايل إىل بريحاء ،وإهنا صدقة .أرجو برها وذخرها عند اهلل ،فضعها
يا رسول اهلل حيث أراك اهلل ،فقال رسول اهلل ( :بخ بخ ..ذاك مال رابح! ذاك مال رابح)()1

قلت :إن كل ما ذكرته طيب ..ولكن حاجات املجتمع أعظم من أن تفي هبا مثل هذه
الترصفات التي تصدر عن فئات حمدودة.
قالت :ال ..مل تكن هذه ترصفات فئات حمدودة ..لقد كانت تنترش كوعي عام يف املجتمع
يسد كل حاجاته ،ويكفي مجيع مصاحله.
سأرضب لك مثاال عىل رشيعة من رشائع اإلسالم استطاعت أن تلبي من حاجات
املجتمع ما مل تستطع الدول املعارصة بجميع أساطيلها أن تفي به.
قلت :ما هذه الرشيعة؟
قالت :الوقف..
لقد سمع املسلمون حممدا يقول( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة
جارية ،أو علم نافع ،أو ولد صالح يدعو له)()2

فراحوا يتنافسون عىل أن يرتك كل مسلم خلفه وقفا صاحلا يكتب له أجره بعد موته..
فلذلك غطت األوقاف اخلريية كل احلاجات االجتامعية.
لقد هنض الوقف برسالة ضخمة يف إقامة املؤسسات اخلريية ،ورعايتها ،وبرزت أمهيته
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2أمحد.
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بوجه خاص ،يف توفر الرعاية االجتامعية ،للطبقات الضعيفة ،والفقرية ،ولكل حمتاج إىل العون،
والرعاية،كابن السبيل ،وطالب العلم ،واملريض ،بل اتسع نطاقه ليشمل أوجه احلياة
االجتامعية( ،)1وتكاثرت األوقاف ،وتنوعت تعبري ًا عن إحساس الواقفني ،بأن هناك ثغرة يف
املجتمع ال بد أن تسرت ،أو منكر ًا جيب أن يزول ،أو معروف ًا مهم ً
ال جيب أن يراعى(.)2
ومن نامذج ذلك ما ذكره ابن بطوطة عن أوقاف دمشق حينام دخلها قال( :واألوقاف
بدمشق ال حترص أنواعها،ومصارفها لكثرهتا ،فمنها أوقاف عىل العاجزين عن احلج ،يعطى ملن
حيج عن الرجل منهم كفايته ،ومنها أوقاف عىل جتهيز البنات إىل أزواجهن ،وهن اللوايت ال قدرة
ألهلهن عىل جتهيزهن ،ومنها أوقاف لفكاك األرسى ،ومنها أوقاف ألبناء السبيل يعطون منها ما
يأكلون ،ويلبسون ،ويتزودون لبالدهم ،ومنها أوقاف عىل تعديل الطرق ،ورصفها ،ألن أزقة
دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جنبيه يمر عليها املرتجلون ،ويمر الركبان بني ذلك ،ومنها
أوقاف لسوى ذلك من أفعال اخلري)()3

ومن أطرف أنواع الوقف التي حكاها ابن بطوطة يف دمشق وقف األواين يقول( :مررت
يوم ًا ببعض أزقة دمشق ،فرأيت به مملوك ًا صغري ًا قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيني،
وهم يسموهنا الصحن ،فتكرست ،واجتمع عليه الناس ،فقال له بعضهم أمجع شقفها ،وامحلها
معك لصاحب أوقاف األواين ،فجمعها وذهب الرجل معه إليه ،فأراه إياها ،فدفع له ما اشرتى
به مثل ذلك الصحن ،وهذا من أحسن األعامل ،فإن سيد الغالم ال بد له أن يرضبه عىل كرس
الصحن ،أو ينهره ،وهو أيض ًا ينكرس قلبه ،ويتغري ألجل ذلك ،فكان هذا الوقف جرب ًا للقلوب،

()1

انظر حممد بن عبد اهلل ،الوقف يف الفكر اإلسالمي .11/1

()2

انظر د .مجال برزنجي ،الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية املجتمع (نامذج معارصة لتطبيقاته يف أمريكا الشاملية) ص

 ،140ضمن أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف يف الكويت عام 1993م.
()3

ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ص.104
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جزى اهلل خري ًا من تسامت مهته يف اخلري إىل مثل هذا)()1

ومن أنواع الوقف وقف للقرض املايل بدون فائدة ،ووقف خلتان األطفال اليتامى،
وأوقاف لنظافة املدينة ،وأوقاف إليناس املرىض ،وأوقاف للنساء النافرات من أزواجهن،
وأوقاف للمعاقني ،هذا فض ً
ال عن املساجد ،واملدارس ،واملكتبات ،والربط ،واملستشفيات ،وكان
املحسنون يبنون املستشفيات ،ويوقفون عليها األوقاف ،وكذا املدارس ،واجلامعات وأنواع
اخلدمات األخرى ،كالسقاية ،والطرق ،واملساكن ،وغريها ،مما يصعب حرصه(.)2
األمة:
قلت :عرفت أمهية الفرد واملجتمع يف النظام اإلسالمي ..ولكن املجتمعات البد هلا من
نظام سيايس حيميها ..وهذا ما مل يفلح اإلسالم فيه مقارنة بغريه.
قالت :وكيف عرفت أنه مل يفلح؟
قلت :لقد حكم املسلمون دول كثرية كان النزاع بينها شديدا.
قالت :نعم ..لقد وقعت أخطاء كثرية يف هذا الباب ..ولكنها مل تكن ناجتة عن االستمداد
من الرشيعة اإلسالمية ..بل كان مصدرها األهواء والعصبيات..
ولكن مع ذلك ..فإن ما حصل من ذلك ال يساوي شيئا أمام ما حيصل يف هذا العرص..
قلت :كيف ذلك؟
قالت :إن اهتاممنا املتزايد بتفاصيل التاريخ السيايس للمسلمني هو الذي جعلنا نحمل
تلك النظرة القاسية.
قلت :مل أفهم ما الذي تريدين قوله.
قالت :لو مجعنا حاالت االضطراب التي مر هبا احلكم السيايس يف مجيع التاريخ
()1

املرجع السابق ص.137

()2

انظر ناجي معروف ،أصالة احلضارة العربية ص.311 ،310
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اإلسالمي وقارناه بحاالت االستقرار ..لوجدنا االضطراب حاالت نادرة يف أماكن حمدودة يف
عصور حمدودة..
أال ترى أن الدولة الواحدة يف عرصنا متر يف عقد واحد من السنني بجميع أنواع احلكم..
وكل حكم حياول أن يلغي من قبله؟
قلت :هذه حقيقة ..ونحن نعيشها.
قالت :ولكن الدول اإلسالمية الكربى التي حكمت بالد اإلسالم حكمته لقرون
طويلة ..ساد فيها االستقرار فرتات طويلة.
نعم ..ربام تكون قد وقعت بعض املظامل ..ولكنها مظامل حمصورة جدا.
قلت :وحاجات املجتمع.
قالت :لقد ذكرت لك أن املجتمع اإلسالمي حاول أن يستغني بتكافله التام عن تغري
السياسات واحلكام ..وهذا ما ضمن للمجتمع استقرارا أعظم بكثري من استقرار السياسة.
***
ما وصلت (هيلني كارير دانكوس) من حديثها إىل هذا املوضع حتى سقطت دموع حارة
من عينيها ،فقلت هلا :ما يبكيك؟
قالت :شيئان.
قلت :ما مها؟
قلت :أما أوهلام ..فموقف قومنا الذين تاهوا بأنفسهم وبعقوهلم وبمجالسهم الكثرية عن
الفضائل العظيمة التي جاء اإلسالم هبا.
فراحوا يفخرون عليه ..وهم يف ذلك كاملجرم الذي يفخر عىل القضاة ..وكاألمي الذي
يفخر عىل العلامء ..وكالفاسق الذي يفخر عىل القديسني.
قلت :والثاين؟
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قالت :عىل أولئك املسلمني الذين تصوروا نظام اإلسالم قارصا عىل كرايس احلكام..
فراحوا ينازعوهنم كراسيهم ،ويشوهون أنفسهم ودينهم بذلك النزاع.
قلت :ولكن ..هل يرىض مسلم بأن حيكمه فاسق؟
قالت :التغيري ليس بذلك األسلوب ..التغيري يف اإلسالم يبدأ بإقامة دولة الفرد الصالح..
فإذا صلح الفرد صلح املجتمع ..وإذا صلح املجتمع مل يملك احلاكم إال أن يصلح أو يستقيل.
قلت :إين أعجب لك حرضة املسترشقة الفاضلة ..كيف تقفني من اإلسالم كل هذه
املواقف ،ثم ال أراك تعلنني إسالمك!؟
نظرت إىل األفق البعيد ،ثم قالت :ذلك حلم مجيل عساين أفيق بعض األيام عليه.
قلت :مل أفهم ما تقصدين.
قالت :أتعرف رجاء جارودي؟
قلت :أجل ..وكيف ال أعرفه؟
قالت :لقد كان أستاذا يل ..لقد عرف كل األنظمة التي حكمت البرشية يف مجيع
مراحلها ..وكان يبحث عن نظام جيمع بني العدالة والرمحة ،فلم جيده إال يف اإلسالم ..فأسلم.
قلت :سألتك عنك ال عن رجاء.
قالت :أحيانا جتد لغريك من اجلرأة عن التعبري عنك أعظم مما جتده من نفسك.
قالت ذلك ،ثم انرصفت..
انرصفت بعدها ،ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد
.
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ثامنا ـ علوم
يف اليوم الثامن من تلك األيام العرشة املباركة ..التقيت املسترشقة التي قطفت عىل يدها
ثمرة (العلوم)من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس كون أول آيات القرآن تبدأ بقوله تعاىل ﴿:اق َرأ ِباس ِم َر نب َك
ا َل ِذي َخ َل َق (َ )1خ َل َق ِ
ان ِمن عَ َل ٍق ( )2اق َرأ َو َر ُّب َك َ
اإلن َس َ
األك َر ُم ( )3ا َل ِذي عَ َل َم ِبال َق َل ِم ( )4عَ َل َم
ِ
اإلن َس َ
ان َما َمل َيع َلم (( ﴾)5العلق)
فهذه اآليات الكريمة ـ التي هي أول ما نزل من القرآن الكريم ـ ال تشري إىل أمهية العلم
فقط ..وإنام تشري أكثر من ذلك إىل ارتباط العلم باهلل وبالدين وباخللق..
وقد عرفت منها أن انفصال العلم من الدين ..وانفصاله ـ من ثم عن اخللق ـ سيكون وباال
عظيام عىل العامل ..وعىل البرشية.
وعرفت هبذه الثمرة رس ذلك التوبيخ والعقاب الذي ناله ذلك الرجل الذي سلخ علمه
ان َف َ
الشي َط ُ
من دينه ..قال تعاىلَ ﴿:وات ُل عَ َلي ِهم َن َب َأ ا َل ِذي َآتَينَا ُه َآ َي ِاتنَا َفان َس َل َخ ِمن َها َف َأت َب َع ُه َ
كَان ِم َن
الغ ِ
ين (َ )175و َلو ِشئ َنا َل َر َفعنَا ُه ِ َهبا َو َل ِك َن ُه َأخ َلدَ ِإ َىل َ
كَم َث ِل الكَل ِ
األر ِ
ب ِإن
َاو َ
ض َوا َت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَذ ُبوا ِب َآ َي ِاتنَا َفاق ُص ِ
ين َ
ص َل َع َل ُهم
ص ال َق َص َ
َرتك ُه َيل َهث َذل َك َم َث ُل ال َقو ِم ا َلذ َ
َحتمل عَ َليه َيل َهث َأو ت ُ

كَر َ
ون (( ﴾)176القصص)
َي َت َف ُ
وعرفت هبا رسا خطريا من أرسار قارون ..فقارون مل يطغه ماله فقط ..وإنام جعله يطغى
تلك العلوم التي متيز هبا بني الناس ،فراح يقولِ ﴿:إنَام ُأ ِ
وتي ُت ُه عَ َىل ِعل ٍم ِعن ِدي﴾ (القصص)78:
َ
وعرفت هبا رس النصوص املقدسة الكثرية التي حتذر من فصل العلم عن الدين وعن
اخللق ..والتي امتأل هبا القرآن والسنة.
وعرفت هبا رس إحلاح األولياء والقديسني من املسلمني عىل ربط العلم باخللق والدين..

372

وعرفت هبا أرسارا كثرية ال أطيق ذكرها لك اآلن..
***
كانت املسترشقة املشهورة الدكتورة زيغريد هونكه( )1من األسامء الضخمة التي وضعت
يف الدفرت الذي سلمني إياه املرشد ..ولذلك كنت أحتني الفرص للقائها ،واحلديث معها ،ألعرف
رس ذلك املروق الذي رشفها بتسجيلها يف ذلك الدفرت.
كنت أعلم مدى اهتاممها بالعلوم اإلسالمية ،واحلضارة اإلسالمية التي أنتجت تلك
العلوم ..ولكني مل أكن أعرف املحرك الذي حركها لذلك إىل أن التقيتها ذلك اليوم.
يف ذلك الصباح الذي التقيتها فيه كنت مارا عىل جنان متتلئ بعناقيد العنب املباركة ،فبقيت
أنظر إىل تلك املصانع الصغرية الكثرية التي تصنع ألذ العصائر وأشهاها وأكثرها إفادة للصحة.
بينام أنا كذلك إذ سمعت أصواتا ترفع تكاد تقرتب من اخلصومة ..فسارعت إىل الدخول

( )1هي الدكتورة زيغريد هونكه  ،Dr. Sigrid Hunkeوهي مسترشقة أملانية معارصة ،وهي زوجة الدكتور شولتزا،
املسترشق األملاين املعروف الذي تعمق يف دراسة آداب العرب واالطالع عىل آثارهم ومآثرهم .وقد قضت هونكه مع زوجها
عامني اثنني يف مراكش ،كام قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية.
من آثارها( :أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية) وهو أطروحة تقدمت هبا لنيل الدكتوراه من جامعة برلني ،و(الرجل
واملرأة) وهو يتناول جان ًبا من احلضارة اإلسالمية ( ،)1995و(شمس اهلل تسطع عىل الغرب) الذي ترجم بعنوان( :شمس
العرب تسطع عىل الغرب) ،وهو ثمرة سنني طويلة من البحث والدراسة.
وقد اخرتناها للحوار معها يف هذا الفصل لشهاداهتا الكثرية املعروفة حول اإلسالم والعلوم اإلسالمية واحلضارة
اإلسالمية ..ومنها قوهلا (:لقد أوىص حممد كل مؤمن رج ً
ال كان أو امرأة بطلب العلم ،وجعل من ذلك واج ًبا دين ًيا .وكان يرى يف تعمق
أتباعه يف دراسة املخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف عىل قدرة اخلالق .وكان يرى أن املعرفة تنري طريق اإليامن ..ويلفت أنظارهم إىل علوم
كل الشعوب ،فالعلم خيدم الدين واملعرفة من اهلل وترجع إليه ،لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أ ًيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم
مقرا( :أمل يصف الرب املعرفة الدنيوية بالغباوة)؟ مفهومان خمتلفان ،بل عاملان منفصالن
كافر .وعىل النقيض متا ًما يتساءل بولس الرسول ً
متا ًما ،حدر دا هبذا طريقني متناقضني للعلم والفكر يف الرشق والغرب وهبذا اتسعت اهلوة بني احلضارة العربية الشاخمة واملعرفة السطحية
املعارصة يف أوروبا حيث ال قيمة ملعرفة الدنيا كلها ("..شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص ( ) 369انظر :قالوا عن اإلسالم ،عامد الدين
خليل)
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من غري استئذان ألفك اخلصومة ،أو أمنع حدوثها.
يف ذلك احلني رأيت تلك املسترشقة التي طاملا حلمت باجللوس إليها..
لقد كانت هي صاحب الصوت املرتفع ،وكانت تقول بجرأة عظيمة لصاحب البستان:
إن هذه جريمة ..جريمة بحق اإلنسانية ..وجريمة بحق العنب..
قال هلا الرجل :ولكن كل الناس يفعلون ذلك.
قالت :وهل تتبعهم يف جرائمهم ..أو يف جنوهنم!..؟
قال هلا الرجل :لست أدري ملا تتحاملني عيل هبذه الصورة؟
قالت :ألنك حتول من الربكة خبثا ..ومن الدواء داء ..ومن الرتياق سام ..فكيف ال
أحتامل عليك ،وأنت خترب بنيان اهلل ،والطبيعة التي طبع اهلل عليها األشياء!؟
قال هلا الرجل :ال أرى إال أن رحلتك لتلك البالد ..وسكنك بني أولئك املتخلفني قد أثر
فيك ،ويف عقلك ..فدعيني أفعل ما أشاء ..فاألرض أريض ..وعنبها عنبي ..ويل احلرية املطلقة
يف أن أحوله داء أو دواء..
قال ذلك بغضب شديد ،ثم انرصف إىل عامله..
أما أنا ،فاقرتبت منها ،وسألتها عن رس اختالفها مع هذا الرجل ،فقالت :هذا الرجل
أخي ..وقد ورث هذا البستان من زوجة له ..وقد كان يبيع عنبه كل سنة طيبا مباركا ،ليأكله الناس
كام خلقه اهلل ..ولكنه هذه السنة ..وبتأثري مجاعة من املجرمني قرر أن يبيعه لصانعي اخلمور،
ليحولوا منه سام زعافا.
قلت هلا :إن كل الناس يفعلون ذلك ..وال يرون بذلك بأسا.
قالت :وهذا هو اخلطر األكرب ..أن جيتمع الناس عىل عدم إنكار املنكر ..بل عىل اعتبار
املنكر معروفا..
قالت ذلك ،ثم رمت ببرصها إىل األفق البعيد ،وسالت دمعة حارة من عينها ،ثم قالت:
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متى يأيت اليوم الذي ترشق فيه شمسك يا حممد عىل هذه البالد ..وعىل هؤالء العباد ..ليعود
اإلنسان إىل اإلنسان ..وتعود احلياة إىل احلياة.
قلت :مع من تتحدثني؟
قالت :أشواقي هي التي تتحدث ..لقد من اهلل عيل أن أعيش بني ثلة من املسلمني استظلوا
بظالل حممد ..وأرشقت عليهم أشعة شمسه ..فعرفت اإلنسان ،وعرفت احلياة ..وعرفت بعدنا
عن اإلنسان واحلياة.
قلت :كيف تقولني هذا!؟ ..ونحن أمة العلوم التي فجرت من أهنار العلوم وبحارها ما
كان كامنا خمتفيا ،ال تراه األبصار ،وال تسمع به اآلذان.
قالت :ونحن من األمة التي غرقت يف تلك األهنار والبحار ،فلم جتد منقذا.
قلت :ما تقصدين؟
قالت :إن العلوم وتطبيقات العلوم التي فتحنا أبواهبا كلها ..وأكلنا من شجرها مجيعا تشبه
تلك اجلنة التي دخل إليها آدم ..مع فارق بسيط هو أن آدم أقدم مرة واحدة عىل األكل من تلك
الشجرة التي هني عن األكل منها ..ولكنا مل نأكل مرة واحدة ..بل رحنا نمزج من ثامر تلك
الشجرة مجيع ثامرنا ،ونخلط سمها بجميع طعامنا.
قلت :ولكن آدم خرج من اجلنة بأكله من تلك الشجرة ..ونحن دخلنا إليها بأكلنا منها.
قالت :نحن مل نخرج من اجلنة فقط ..بل خرجنا من اإلنسانية ..ونحن نغبط آدم ،فقد
خرج ـ عىل األقل ـ بإنسانيته..
قلت :أنت متشائمة كثريا!؟
قالت :عندما تكون يف الظالم ال تبرص غري الظالم..
قلت :أليس هناك بصيص من النور يمكن أن خيرتق حجب الظالم ليعيد هنار البرشية!؟
قالت :أجل ..ذلك كائن ال حمالة ..وقد نعمت به البرشية فرتة طويلة ..وسيعود..
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سيعود ..يل أمل كبري يف ذلك.
قلت :أفصحي ..فإين ال أطيق فك ألغازك.
قالت :أعرفك بنفيس أوال ..أنا زيغريد هونكه ..لست أدري هل سمعت هبذا االسم أم
ال..
قلت :بىل ..لقد سمعت به ..وأنا من بلدك ..من أملانيا ..وقد سمعت بكتابك عن إرشاقة
شمس اإلسالم عىل الغرب ..وقد تعجبت من كتابتك له.
قالت :لقد بثثت فيه بعض ما عيل من دين نحو تلك األمة العظيمة التي غرس شجرهتا
حممد.
قلت :ما الذي جعلك متيلني كل هذا امليل ملحمد ،ولدين حممد؟
قالت :ألنه حافظ عىل اإلنسان ،فلم حيوله إىل حيوان ..وحافط عىل العنب ،فلم حيوله إىل
مخر ..وحافظ عىل األهنار ،فلم حيوهلا إىل مستنقعات..
قلت :ليس حممدا وحده هو الذي فعل هذا ..حتى أولئك البدائيني البسطاء الذين مل تنفتح
هلم فتوح العلم فعلوا هذا.
قالت :فرق عظيم بني ما فعله حممد وثامر حممد ،وبني ما فعله أولئك البسطاء.
قلت :ما الفرق بينهام؟
قالت :أولئك البسطاء مل تنفتح هلم العلوم ..ومل يغريوها ..ولكن الثامر التي رباها حممد
عىل عينه فتحت هلا خزائن العلوم لكن تربية حممد جعلتهم يتأدبون ..فال يتناولون منها ما حيرف
اإلنسان ،وما حيرف األكوان.
ِ
ِ
هلل ﴾ (الروم ،)30:فراحوا حيافظون عىل
خلل ِق ا َِ
لقد سمعوا رهبم يقول هلم ﴿:ال تَبد َيل َ
أصالة اإلنسان وأصالة األكوان.
هلل ِمن ِعب ِ
اد ِه ال ُع َل َام ُء إ﴾
وسمعوا رهبم يربط بني العلم واإليامن ،فيقول هلمِ ﴿:إن ََام َخي َشى ا َ
َ
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(فاطر ،)28:فراحوا يمزجون بني العلم واخلشية.
وسمعوا رهبم حيدثهم عن الطواغيت الذين حرفوا العلم ..وانحرفوا بالعلم ..وبطروا
بالعلم ..فراحوا يفرون من سلوكهم ..ويربطون علمهم برهبم ،وبإيامهنم ،وبمصالح البرشية التي
كلفوا برعايتها.
أما قومنا ..فال ينطبق عليهم إال ما ورد يف القرآن من خرب ذلك الذي سلخ علمه عن
ِ
ِ
كَان ِمن الغ ِ
ان َف َ
الشي َط ُ
انس َل َخ ِمن َها َف َأت َب َع ُه َ
ين َو َلو ِشئنَا
َاو َ
إيامنهَ ﴿ ..وات ُل عَ َلي ِهم َن َب َأ ا َلذي آتَينَا ُه آ َياتنَا َف َ
ِ
ِ
َل َر َفعنَا ُه ِ َهبا َو َل ِك َن ُه َأخ َلدَ ِإ َىل َ
كَم َث ِل الكَل ِ
األر ِ
َرتك ُه
ب ِإن َحتمل عَ َليه َيل َهث َأو ت ُ
ض َوا َت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه َ
ِ
ِ
ِ
ص َل َع َل ُهم َي َت َفكَ ُر َ
ين َ
ون(األعراف-175:
كَذ ُبوا ِبآ َياتنَا َفاق ُصص ال َق َص َ
َيل َهث َذل َك َم َث ُل ال َقو ِم ا َلذ َ
)176
إن هذا املثال يكاد ينطبق متاما عىل الكثري من اكتشافات هذا العرص ..حيث تلهث البرشية
كل حني ويف كل جمال ،وتستغل العلم لتغذي ذلك اللهث الذي ال ينقطع.
قلت :إن يف كالمك هذا دعاوى كثرية حتتاج إىل برهان ..فال يمكن لعقيل أن يقبل
الدعوى من غري برهاهنا.
قالت :اجلس ..وسأحدثك عن احلقائق التي اكتشفتها بعد بحث طويل يف األديان
واملذاهب واألفكار بحثا عن شجرة العلوم التي سقيت بمياه اإليامن ،وأرشقت عليها شمس
العرفان ..فلم أجدها إال يف دين حممد.

علوم اجلاهلية
قلت :فهل سنبدأ باحلديث عن اجلاهلية!؟
قالت :ال تعرف قيمة الفضائل إال إذا قارنتها بالرذائل ..وال يعرف رشف احلقائق إال إذا
قارنتها باألباطيل.
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قلت :فبأي جاهلية حتبذين أن نبدأ حديثنا؟
املسيحية:
قالت :باملسيحية ..بالدين الذي تنتسب إليه هذه احلضارة ..أو بالدين الذي ختلصت منه
هذه احلضارة.
قلت :ال عالقة للمسيحية بالعلوم ..فاملسيحية دين امللكوت ال دين امللك ..وهي تبحث
يف حقائق األزل ،ال يف أباطيل الفناء.
قالت :لقد أتيحت للمسيحية ،ولرجال الدين ،وللكنيسة أن تكون هلا يف فرتة طويلة
عالقة بالعلم ..فتعال بنا نرى ماذا فعلت يف تلك الفرصة العظيمة التي أتيحت هلا()1؟
نظرت إىل عناقيد العنب املتدلية ،وقالت :بمثل التحريف الذي يريد أخي أن حيرف به
هذه العصارات املباركة ،حرفت الكنيسة احلقائق ..فتبنت اجلهل الذي اعتربته علام ،وقاومت
العلم الذي اعتربته جهال ..فأخطأت خطأين ال نزال نصىل نارمها :نرصت اجلهل ،وحولت
العلم عن وجهة الدين ،لينفصل عن الدين.
قلت :فحدثني عن اخلطأ األول.
قالت :كام ترسبت الوثنيات إىل عقائد املسيحية ،وترسبت طقوس الوثنية إىل شعائرها،
ترسبت اخلرافات إىل علومها ..ومل تكتف بقبوهلا ،بل راحت حتتكرها ،وتعتربها عقائد الزمة
حيرم من جحدها.
يقول برنتن( :إن أكثر أصحاب الوظائف العلمية حتى يف أوج العصور الوسطى كانوا
ينتمون إىل نوع من أنواع املنظامت الدينية ،وكانوا جزء ًا من الكنيسة ،حيث أن الكنيسة بدرجة ال
نكاد نفهمها اليوم تتدخل يف كل لون من ألوان النشاط البرشي وتوجهها وبخاصة النشاط
العقيل)
( )1انظر املراجع التي تتحدث عن العلامنية التي سبق ذكرها.
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ويقول( :وإذن فقد كان الرجال الذين يتلقون تعليمهم يف الكنيسة يكادون حيتكرون
احلياة العقلية ،فكانت الكنيسة منصة املحارضة والصحافة والنرش واملكتبة واملدرسة والكلية،
وكان أصحاب امليول الفلسفية يف الدول الرومية سواء من رجال الكنيسة أو من املسيحيني
العاديني ،متأثرين برتاثهم من الفكر اإلغريقي يف ميادين العلم والفلسفة ،ال سيام آراء أرسطو
وبطليموس ،وقد بذلوا جهودهم يف التوفيق بني معتقداهتم الدينية وآرائهم الفلسفية.ونشأ عن
ذلك فلسفة مركبة تسمى (الفلسفة املسيحية) ،وهي خليط من نظريات اإلغريق وظواهر التوراة
واألناجيل وأقوال القديسني القدامى ،وملا كان العلم والفلسفة يف ذلك العرص شيئ ًا واحد ًا ،فقد
أدمج الفالسفة املسيحيون يف رصح فلسفتهم كل ما وصل إليه العلم البرشي يف عرصهم من
النظريات الكونية واجلغرافية والتارخيية ،ورأت الكنيسة يف هذه الفلسفة التوفيقية خري معني عىل
الدفاع عن تعليمها ضد املارقني والناقدين ،فتبنتها رسمي ًا وأقرهتا جمامعها املقدسة حتى أضحت
جزء ًا من العقيدة املسيحية ذاهتا وامتدت يد التحريف فأدخلت بعض هذه املعلومات يف صلب
الكتب الدينية املقدسة)()1

لقد تبنت الكنيسة آراء أرسطو يف الفلسفة والطب ونظرية العنارص األربعة ونظرية
بطليموس يف أن األرض مركز الكون ..وما أضاف إىل ذلك كله القديس أوغسطني وكليامن
اإلسكندري وتوما االكويني ..واعتربت هذا املزيج من اآلراء البرشية أصو ً
ال من أصول الدين
املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها الشك.
وقد كانت هذه العلوم املسيحية تشتمل عىل معلومات تفصيلية عن الكون ..تذكر بأن اهلل
خلق العامل ابتداء من سنة  4004ق.م ،وتوج ذلك بخلق اإلنسان يف جنة عدن ..والعجيب أهنا
ظلت مرصة عىل هذا الرأي حتى مطلع القرن التاسع عرش ،فقد طبع كتاب األسقف (آرش) الذي

( )1انظر استمداد املسيحية من الفلسفة من كتاب املشكلة األخالقية والفالسفة ص 101فام بعد.
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حيمل هذه النظرية سنة  1779م (.)1
أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاويم التوراة ،لكنه عىل أقىص آرائها وقع بعد خلق آدم بـ
()2262سنة( ،)2ومعنى ذلك أنه كان سنة  1742ق.م.
ومن الطريف أن جملس ًا كنسي ًا كان قد أعلن يف بداية القرن العارش للميالد أن القرن األخري
من حياة العامل قد استهل ،ألن اهلل قد جعل املدة بني إنزال ابنه وهناية العلم ألف سنة فقط(.)3
هذه بعض معلوماهتا التارخيية..
أما معلوماهتا الطبية ،فقد كانت أفضل وأنجح الوسائل العالجية يف نظرها إقامة الطقوس
لطرد الشياطني التي جتلب املرض ،ورسم إشارة لصليب ووضع صور العذراء والقديسني حتت
رأس املريض ليشفي.
قلت :عرفت اخلطأ األول ..فام اخلطأ الثاين؟
قالت :لقد أتيح لقومنا أن يروا بعض ثامر العلوم التي أنتجتها الشجرة التي غرسها حممد..
وذلك بفضل مراكز احلضارة اإلسالمية يف األندلس وصقلية وجنوب إيطالية التي كانت بتشع
نور العلم واملعرفة عىل القارة املستغرقة يف دياجري اخلرافة واجلهل ،فاستيقظ العقل األورويب من
سباته وأخذ يقتبس عن املسلمني طرائق البحث ومناهج التفكري التي جتعله يكد ويعمل يف جمال
اختصاصه.
ويف ذلك احلني وقع اخلطأ الثاين الذي ال نزال نعاين آثاره..
لقد ثارت ثائرة رجال الكنيسة عىل الذين يتلقون علوم الكفار ..والذين مل يكونوا يف
نظرهم غري املسلمني..

( )1انظر معامل تاريخ اإلنسانية :ج 1ص.16
( )2انظر :إظهار احلق.218:
( )3انظر قصة احلضارة.379 /14:
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فلذلك أعلنت حالة الطوارئ ضدهم ،وشكلت حماكم التفتيش يف كل مكان تتصيدهم
وتذيقهم صنوف النكال ..وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن
وحترم خمالفيها ..وبذلك قامت املعركة بني الكنيسة والعلم ،وأخذت تزداد سعار ًا بمرور األيام.
لقد كان من أول النظريات العلمية التي صادمت الكنيسة نظرية كوبرنيق ()1543
الفلكية ،فقبل هذه النظرية كانت الكنيسة املصدر الوحيد للمعرفة ،وكانت فلسفتها تعتنق نظرية
بطليموس التي جتعل األرض مركز الكون ،وتقول أن األجرام الساموية كافة تدور حوهلا.
فلام ظهر كوبرنيق بنظريته القائلة بعكس ذلك كان جدير ًا بأن يقع يف قبضة حمكمة
التفتيش ،ومل ينج من ذلك ألنه كان قسيس ًا ،بل ألن املنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل ،فلم تعط
املحكمة فرصة لعقوبته ،إال أن الكنيسة حرمت كتابه (حركات األجرام الساموية) ،ومنعت
تداوله وذكرت أن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح اإلنجيل.
وقد ظن رجال الكنيسة أن أمر هذه النظرية قد انتهى ،ولكن رج ً
ال آخر هو (جردانو
برونو) بعث النظرية بعد وفاة صاحبها ،فقبضت عليه حمكمة التفتيش ،وزجت به يف السجن ست
سنوات ،فلام أرص عىل رأيه أحرقته سنة 1600م وذرت رماده يف اهلواء وجعلته عربة ملن اعترب.
وبعد موته ببضع سنوات كان (جاليلو) قد توصل إىل صنع املرقب (التلسكوب) ،فأيد
جتريبي ًا ما نادى به أسالفه نظري ًا ،فكان ذلك مربر ًا للقبض عليه وحماكمته ،وقىض عليه سبعة من
الكرادلة بالسجن مدة من الزمان ،وأمر بتالوة مزامري الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال ثالث
سنوات (..)1
وملا خيش عىل حياته أن تنتهي بالطريق التي انتهى هبا برونو أعلن ارتداده عن رأيه ،وهو
راكع عىل قدميه أمام رئيس املحكمة قائ ً
ال( :أنا جاليلو ..وقد بلغت السبعني من عمري ..سجني
راكع أمام فخامتك ،والكتاب املقدس أمامي أملسه بيدي ،أرفض وألعن وأحتقر القول اإلحلادي
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.1008/1:
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اخلاطئ بدوران األرض)
ومل يكتف هبذا التعهد ..بل أضاف إليه التعهد بتبليغ املحكمة عن كل ملحد يوسوس له
الشيطان بتأييد هذا الزعم املضلل(.)1
قلت :فام الذي جعل الكنيسة ترص عىل تلك اآلراء كل ذلك اإلرصار ،مع أن ذلك مل
يذكر يف الكتاب املقدس؟
قالت :وهل تتبنى الكنيسة شيئا مما يف الكتاب املقدس!؟ ..لقد رأت الكنيسة أن األرض
جيب أن تكون مركز الكون الثابت ألن األقنوم الثاين ..الذي هو املسيح ..جتسد فيها ،وعليها متت
عملية اخلالص والفداء ،وفوقها يتناول العشاء الرباين.
وأضافوا إىل هذا ما فهموه من قول التوراة( :األرض قائمة إىل األبد ،والشمس ترشق
والشمس تغرب وترسع إىل موضعها حيث ترشق) (انظر :سفر اجلامعة)6-5 /1:
أما كروية األرض وسكنى جانبها اآلخر ،فنفتها الكنيسة بحجة أن (من خطل الرأي أن
يعتقد اإلنسان بوجود أناس تعلو مواطئ أقدامهم عىل رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو
ضاربة إىل أسفل ،وقالت إنه لو صح هذا الزعم لوجب أن يميض املسيح إىل سكان الوجه اآلخر
من األرض ويموت مصلوب ًا هناك من أجل خالصهم)()2

قلت :فهل أفلحت الكنيسة يف نرصة آرائها ومقاومة اهلراطقة؟
قالت :عىل العكس متاما ..فلم يكد القرن السابع عرش يستهل حتى كان لنظرية كوبرنيق
وما أضاف إليها برونو وجاليلو آثار واسعة ،ظلت راسخة يف الفلسفة األوروبية عامة.
وذلك ما أحدث أثرا خطريا يف ثقة اجلامهري بالكنيسة جعلتهم يشكون يف سالمة
معلوماهتا ،وهو أثر له أمهيته القصوى.
( )1قصة النزاع بني الدين والفلسفة :توفيق الطويل  205/وانظر كذلك تكوين العقل احلديث .348/3
( )2قصة النزاع بني الدين والفلسفة :توفيق الطويل  205/وانظر كذلك تكوين العقل احلديث .348/3
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لقد قدم ذلك الرصاع إحياءات فلسفية جديدة ،هزت فكرة الثبات املطلق التي كانت
مسيطرة عىل العقلية األوربية وحطت كذلك من قيمة اإلنسان ومكانته يف الوجود.
واألخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلامء عىل الكنيسة كام ثار العامة عليها..
وتولد من تلك الثورة جاهلية جديدة فصلت العلم عن املبادئ واملثل.
قلت :فهل سكتت الكنيسة؟
قالت :ال ..الكنيسة مل تسكت ..ومل تبحث عن أي حماولة توفيق حتفظ للعلم حرمته،
وحتفظ للدين قداسته.
قلت :فامذا فعلت؟
قالت :سالح اإلرهاب التي تدربت عىل استعامله يف احلروب الصليبية وحماكم التفتيش..
لقد كان القرن السابع عرش هو القرن الذهبي ملحاكم التفتيش ..فقد قاسى العلامء أنواع
االضطهاد ،واستخدمت ضدهم أساليب القمع الوحشية وظهرت الفهارس أو (القوائم
البابوية) التي حتتوى عىل أسامء الكتب املحرمة ،وكان وجود يشء من هذه الكتب يف حوزة إنسان
ذريعة لسوقه إىل حمكمة التفتيش وتعريضه ألليم عقاهبا.
لقد قاومت الكنيسة كل حماولة للتجديد وإن كانت نافعة خرية ،فقد كفرت رئيس بلدية
يف أملانيا ألنه اخرتع غاز االستصباح بحجة أن اهلل خلق الليل لي ً
ال والنهار هنار ًا ،وهو بمخرتعه
يريد تغيري مشيئة اخلالق فيجعل الليل هنار ًا.
واضطرب حبل الكنيسة بظهور الروح اجلديدة اضطراب ًا واضح ًا وألقت بكل ثقلها يف
معركة كانت يف غنى عن دخوهلا أمام الناس ،ال سيام املثقفون الذين انتهزوا الفرصة وخيل إليهم
أن األقدار قد القت أُيم مفتاح ًا سحري ًا خيلصهم من سجن الكنيسة وأغالهلا ذلك هو مفتاح
(العلم والتجربة)
قلت :فهل سكت الناس؟
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نظرت إىل عناقيد العنب نظرة أمل ،ثم قالت :لقد بدأ العنب يف ذلك احلني ـ بحكم ترصفات
الكنيسة احلمقاء ـ يتحول إىل مخر..
لكن مع ذلك ..بدأت خطايا الكنيسة واملسيحية التي كانت تغطى بستار القداسة
تفتضح ..وأصبحت للناس ـ وللعلامء عىل األقل ـ اجلرأة الكافية ليقولوا للكنيسة :ال.
وكان (سبينوزا) ذلك اليهودي املتحرر من هؤالء ..بل لعله أعنفهم ..فقد طبق املنهج
العقيل عىل الكتاب املقدس نفسه ،ووضع األسس التي قامت عليها (مدرسة النقد التارخيي) التي
ترى أنه جيب أن تدرس الكتب الدينية عىل النمط نفسه الذي تدرس به األسانيد التارخيية ..أى
عىل أساس أهنا تراث برشي ،وليست وحي ًا إهليا.
وقد استنتج سبينوزا ـ انطالقا من تطبيق هذا املنهج ـ أن أسفار التوراة مل يكتبها موسى،
مستد ً
ال بام جاء يف سفر التثنية من ذكر موت موسى ورثائه ،وقول كاتب السفر( :مل يأت نبي مثله
من بعده)()1

واستطاع أن يثبت أن التوراة قد عينت أماكن بأسامء مل (توضع هلا إال بعد موسى بقرون
عديدة)()2

ويف إنجلرتا طور جيبون النقد التارخيي للمسيحية يف كتابه (سقوط اإلمرباطورية
الرومانية واضمحالهلا) ..أما هليوم فقد ابتدع مذهب الشك املطلق الذي كان ثورة نفسية عىل
اإليامن املطلق طوال القرون املاضية.
كام استطاع (باسكال) أن يوجه نقده إىل عقيدة اخلطيئة قائ ً
ال( :ال يشء يزحم العقل
اإلنساين باألمل كعقيدة اخلطيئة األصلية ،وأنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل أن يعاقب إنسان من
أجل خطيئة اقرتفها أحد أسالفه منذ أربعة آالف سنة)
( )1انظر :رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
( )2انظر :رسالة يف الالهوت والسياسة لسبينوزا ،ترمجة :حسن حنفي.
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أما (جون لوك) ،فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب بإخضاع الوحي للعقل
ال( :من استبعد العقل ليفسح للوحي جما ً
عند التعارض قائ ً
ال ،فقد أطفأ نور كليهام وكان مثله
كمثل من يقنع إنسان ًا بأن يفقأ عينيه ويستعيض عنهام بنور خافت يتلقاه بواسطة املرقب من نجم
سحيق)
كام دعا إىل تطبيق مبدأ جديد عىل احلياة األوربية آنذاك ،وهو مبدأ التسامح الديني وإعطاء
احلق لكل إنسان يف أن يعتنق ما يشاء ويكفر بام يشاء من األديان واملذاهب.
قلت :فكيف سكتت الكنيسة عىل هؤالء؟
قالت :لقد ظل صوهتم خافت ًا أمام بطش حماكم التفتيش ،وضغط املجتمع الذي كان يدين
باملسيحية ويراها جزء ًا من كيانه ..ولذلك مل حيرقوا ..ولكن تراثهم مع ذلك تعرض للحرق
واملصادرة كام تعرضوا شخصي ًا لإليذاء واملضايقة من قبل الكنيسة ..إىل أن تفجر الربكان العلمي
يف كل مكان واخلالفات الداخلية بني الطوائف املسيحية شغلتها عن إعطائهم ما يستحقون من
االهتامم.
كام أن النظريات اجلديدة عن الكون يف هذا القرن قد غمرت األفكار الفلسفية،
واستأثرت باالهتامم البالغ من قبل األوساط الدينية والعلمية عىل السواء.
قلت :فهل توقف النقد عند ذلك احلد املؤدب؟
قالت :بل جتاوز النقد حد األدب ليفسح األمر إلله العقل الذي خلف إله الكنيسة..
لقد ظهر فولتري الذي كان أعدي أعداء الكنيسة آنذاك ..لقد نقد الكنيسة نقدا الذعا..
وكان أول ما انتقده العقيدة املسيحية يف التثليث وجتسيم االله والصور املقدسة وأنحى
بالالئمة عىل بولس الذي طمس املسيحية وحرفها ،ولذلك كان اإليامن باملسيحية يف نظره هو
(االعتقاد بأشياء مستحيلة أو بأشياء تستعيص عىل الفهم فاحلية تتكلم واحلامر يتحدث وحوائط
أرحيا تتساقط بعد سامعها صوت األبواق ،إن اإليامن عىل هذا النحو هو عىل ما يقول أرازم هو
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اجلنون)
أما اخلطيئة األوىل فريفضها فولتري ،ويعتربها إهانة هلل واهتام ًا له بالرببرية والتناقض،
وذلك للتجرؤ عىل القول بأنه خلق األجيال البرشية وعذهبا ألن أباهم األول قد أكل فاكهة من
حديقته(.)1
وقد انتقد فولتري الطقوس السبعة نقدا مريرا ،وسخر من الكتاب املقدس سخرية الذعة
تتجىل يف قوله تعليقا عيل معلومات التوراة اجلغرافية( :من الواضح أن اهلل مل يكن قويا يف
اجلغرافيا) ..وقوله عن صيام املسيحية (دواء للفقراء ال يتعاطاه األغنياء) ،ويري (أن الطقوس
والشعائر والعبادات و االحتفاالت الدينية جرائم حملية يعاقب عليها كل من يزاوهلا ألهنا ضارة
باملجتمع خاصة إذا متت يف صورة أضاح وقرابني)
أما آراؤه السياسية ،فقد عرب عنها بقوله( :إن التوحيد بني الدين والدولة هلو أبشع نظام
لذلك جيب إلغاؤه وإقامة نظام آخر خيضع فيه رجال الدين لنظم الدولة وخيضع فيها الراهب
للقايض)
وقال( :إنه ال يمكن طاعة البرش باسم طاعة اهلل البد من طاعة البرش باسم قوانني
الدولة)()2

( )1سلسلة تراث اإلنسانية ج  8ص .80 ،78
( )2وقد كان فولتري رصح ببعض الترصحيات ضد اإلسالم قبل أن يعرفه ،ولكنه بعد معرفته أعلن توبته عن مواقفه من
اإلسالم ،ومن حممد  ولكن األضواء ال تسلط إال عىل أقواله األوىل ،أما أقواله األخرية فقد ُطمست ،فهو يعرتف بأنه كان
ضحية األفكار السائدة اخلاطئة (:قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة ،ولكن يبدو أنه يوجد دائ ًام من يعملون
عىل استبقاء الباطل ومحاية اخلطأ)
ثم يقول يف قاموسه الفلسفي (:أُيا األساقفة والرهبان والقسيسون إذا ُفرض عليكم قانون حيرم عليكم الطعام والرشاب
طوال النهار يف شهر الصيام ..إذا فرض عليكم احلج يف صحراء حمرقة ..إذا ُفرض عليكم إعطاء  2,5باملائة من مالكم للفقراء..
إذا ُح نرم عليكم رشب اخلمور ولعب امليرس ..إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثامين عرشة زوجة أحيان ًا ،فجاء من حيذف أربع
عرشة من هذا العدد ،هل يمكنكم اإلدعاء خملصني بأن هذه الرشيعة رشيعة ر
لذات؟! )
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قلت :فهل سكتت الكنيسة؟
قالت :ال ..لقد جزعت الكنيسة من هذه االنتقادات واآلراء جزعا شديدا ولعنت فولتري
وأشياعه وكفرهتم وحرمت قراءة كتبهم ..وتعرض فولتري للمضايقة واالضطهاد من قبل رجال
الالهوت ،حتى أنه قال خماطبا إنسان ذلك العرص( :أنت طائر يف قفص حماكم التفتيش ..لقد
قصت حماكم التفتيش جناحيك)()1

العقالنية:
قلت :عرفت هذا ووعيته ..فام اجلاهلية الثانية؟
قالت:

لقد أسست اجلاهلية األوىل للجاهلية الثانية ..وهي جاهلية لبست لباس العقل()2

كرد فعل ضد موقف الكنيسة من العلم ..وهي جاهلية تدعو للكفر بالكنيسة وبكل دين..
قلت :هذا موقف طبيعي ..وقد كان رد فعل.
قالت :ولكنه رد فعل خاطئ ..فالدين ليس حمصورا يف الكنيسة ..لقد كان يف إمكان
العقالء أن ينظروا يف األديان ويدرسوها دراسة موضوعية ليبحثوا عن احلقيقة ،ويسلموا هلا.
قلت :أمل يفعلوا؟
قالت :لو فعلوا ملا وقعنا فيام وقعنا فيه.
قلت :فامذا فعلوا؟
قالت :لقد استبدلوا إله الكنيسة بإله العقل ..لقد صار العقل هو اإلله اجلديد لذلك
العرص ..وصار املخرب هو الكنيسة ..وصار البرش هم القرابني التي تقدم ملحرقة كنيسة العلم.
ويقول (:لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن إلنســان أن يقوم به عىل األرض… إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب
وجاهد ،واإلسالم مل يتغري قط ،أما أنتم ورجال دينكم فقد غريتم دينكم عرشين مرة )
( )1مقتطفات من سلسة قراءات إنسانية ج  8ص .87 – 80
( )2نقصد بالعقالنية هنا كل املناهج العلمية التي تستبعد الوحي ،ال املنهج الفلسفي املعروف الذي اشتهر به ديكارت
وغريه.
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قلت :أفصحي عن مرادك ..فال طاقة يل بفهم ألغازك.
قالت :لقد وصف برنتن ذلك العرص الذي ابتدأت فيه عبودية العقل املصارع إلله
الكنيسة ،فقال( :كان العقل للرجل العادي يف عرص التنوير هو كلمة الرس الكربى لعامله اجلديد،
العقل هو الذي يسوق الناس إىل فهم الطبيعة ..وهذه هي كلمة الرس الثانية الكربى ..وبفهمه
للطبيعة يصوغ سلوكه طبق ًا هلا ،وبذلك يتجنب املحاوالت العابثة التي قام هبا يف ظل ألفكار
املسيحية التقليدية اخلاطئة ،وما خيالفها يف األخالق والسياسة مماال يناقض الطبيعة)()1

وقد بني أن السبب يف هذا يعود إىل املسيحية التي طبعتها الكنيسة بطابعها اخلاص ،قال:
(إن املسيحية التقليدية مل تعد قادرة عىل أن متد املستنريين بنظرية كونية فقد بدأ الناس يعرفون ما
يكفي من اجليولوجيا لكي يبني أن تاريخ اخلليقة الذي حدده األسقف (آرش) بعام  4004ق م
وتاريخ قصة الطوفان بعيدا االحتامل ..ولكن مبدأ التثليث يف املسيحية مثالً :إن الرياضة كانت
ضد هذا املبدأ فإن أي نظام ريايض حمرتم ال يسمح بأن يكون الثالثة ثالثة وواحد ًا يف آن واحد،
أما عن املعجزات فلامذا توقفت؟ إذا أمكن إحياء امليت يف القرن األول ،فلامذا ال حييا يف القرن
الثامن عرش)()2

لقد ختلص اإلنسان يف هذا العرص من القيود التي كانت تربطه بالكنيسة ،فراح يتمرد
عليها يف كل يشء..
لقد انطلق العقل من أغالله يف ذلك العرص ،ومل يعد مقيد ًا بأغالل الثنائية الديكارتية ،بل
بدأ يبحث عن ذاته ،ويسلك طريقه لكي يترصف كام لو كان (إهلا) بالفعل ،وتعالت أصوات
الباحثني والفالسفة منادية بأن العقل هو احلكم الوحيد والعقل هو كل يشء وما عداه فوهم
وخرافة ،ابتداء بالوحي وانتهاء بالفداء والصلب والرهبانية ..فكلها أباطيل مضللة وعقائد
()1أفكار ورجال.476 ،474 :
()2أفكار ورجال.476 :
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مرذولة ألهنا ال تتسق مع العقل.
قلت :ولكن العقل ..واملنطق العقيل ..يقتيض وجود اهلل ..بل وجود كامالت اهلل.
قالت :إن رد فعل العقالنيني عىل الكنيسة جعلهم ينفرون من اإلله نفورا كليا.
قلت :فبم استبدلوه؟
قالت :بالطبيعة ..لقد حلت الطبيعة حمل اإلله ..كام يقول (سول)( :صار لزام ًا عىل الذين
نبذوا اإليامن باهلل كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك ووجدوه يف الطبيعة)()1

وكتب الفكر الغريب تسمي ذلك العرص عرص (تأليه الطبيعة) ،أو عبادة الطبيعة ،وليست
هذه العبارات جماز ًا ،بل هي مستعملة عىل احلقيقة متام ًا ،فكل صفات اهلل التي عرفها الناس عن
املسيحية نقلها فالسفة الطبيعة إىل إهلهم اجلديد ،مع فارق كبري بني اإلهلني يف نظرهم.
فإله الكنيسة حقود يعذب الساللة البرشية ويقتل ابنه ألن اإلنسان األول أكل فاكهة من
حديقته ..وهو إله متعنت يضع القيود االعتباطية عىل حرية اإلنسان ويقيده بااللتزامات ويفرض
عليه الرهبانية واخلضوع املذل ملمثليه عىل األرض.
أما الطبيعة فإله جذاب رحب الصدر ليس له كنيس وال التزامات وال يستدعي طقوس ًا
وال صلوات ،وكل ما يطالب به اإلنسان أن يكون إنسان ًا طبيعي ًا يلبي مطالبه الطبيعية يف وضوح
ورصاحة.
وميزة اإلله اجلديد أنه ليس له رجال دين ـ كام للكنيسة ـ يستعبدون الناس ألنفسهم ..وال
كتاب مقدس متناقض ..وال أرسار علي ًا مقدسة ..بل له دعاة من أمثال روسو وفولتري وديدرو..
وله كتب علمية هي (دائرة املعارف) و(العقد االجتامعي) و(روح القوانني)
والقانون الطبيعي جيعل الكون مرتابط ًا متناسق ًا ال اضطراب فيه وال خلل ،وباملقابل
جعلت الطبيعة لإلنسان قانون ًا يكفل له السعادة التامة ولكن النظم اإلنسانية واألديان طمست
( )1جورج سول :املذاهب االقتصادية الكربى.51:
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هذا القانون فشقي اإلنسان وتعذب.
تلك هي املبادئ األوىل للمذهب الطبيعي الذي تبلور ليصبح دين ًا إنساني ًا عند (كومت)
يف القرن التاسع عرش ،وعنه انبثقت املاديات املتعددة التي تفرس الكون تفسري ًا آلي ًا حسب القوانني
التي سميت (قوانني الطبيعة)
قلت :فكيف بدأ ذلك؟
قالت :مل يبدأ ذلك دفعة واحدة بطبيعة احلال ..لقد انفصلت الفلسفة عن الدين بادئ ذى
بدء ونبذت البحث فيام وراء الطبيعة كام كانوا يطلقون عىل أمور الغيب املتعلقة باهلل وخلقه هلذا
الكون ،والغاية من هذا اخللق ،والوحى الربانى املتضمن للقيم الدينية التى ينبغى أن يتبعها
اإلنسان من أجل اخلالص ىف اآلخرة.
واجتهت الفلسفة إىل دراسة الطبيعة والكون املادى ،واإلنسان باعتباره كائنا موجودا ىف
الطبيعة ،ال بوصفه كائنا قد خلقه اهلل لغاية معينة وهدف يؤديه.
وكان التقدم العلمى الذى حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل اهلامة التى ساعدت عىل
اجتاه الفكر األوربى ذلك االجتاه من خالل املذهب العقىل والتجريبى.
وقد بدأ ديكارت ـ أوال ـ بتطبيق املنهج العقيل يف الفكر واحلياة ،واستثنى من ذلك الدين
والعقائد الكنسية والنصوص املقدسة ،وكان يرى أن ميدان العلم الطبيعة ،وموضوعه استغالل
القوى الطبيعية وأدواته الرياضة والتجربة ،وخيتص الدين بمصائر النفس يف العامل اآلخر ،ويعتمد
عىل االعتقاد والتسليم ،فال مضايقة بني العلم والدين ،وال سلطان الحدمها عىل اآلخر (.)1
( )1العلم والدين يف الفلسفة املعارصة :اميل بوترو  ،19 /وتتلخص نظريته يف االعتقاد بوجود منبعني للتصورات:
احدمها االحساس ,فنحن نتصور احلرارة والنور والطعم والصوت ألجل احساسنا بذلك كله ,واآلخر الفطرة بمعنى أن الذهن
البرشي يملك معان وتصورات مل تنبثق عن احلس وإنام هي ثابتة يف صميم الفطرة ,فالنفس تستنبط من ذواهتا.
وهذه التصورات الفطرية عند (ديكارت) هي فكرة (اهلل والنفس واالمتداد واحلركة) وما إليها من أفكار تتميز بالوضوح
الكامل يف العقل البرشي.وهذه االزدواجية الديكارتية وجدت هلا نظري ًا يف منهج بيكون التجريبي الذي قال عنه أندرسن (:إن
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ومع ذلك فقد وجد فالسفة آخرون معارصون هلؤالء مل ترق هلم هذه الفلسفة ،بل أغرهتم
تفاهة آراء الكنيسة وحقدهم عليها أن ُيامجوا التعاليم الدينية هجوم ًا مبارش ًا.
ثم كان نيوتن ونظرياته خطوة دافعة عىل الطريق..
فقد اكتشف نيوتن بعض ما سمى عندهم (قوانني الطبيعة) التى جيرى الكون املادى
بمقتضاها ..وكشف عام يسمى عندهم (قانون السببية) أى القانون الذى يفرس ظواهر الطبيعة
بردها إىل أسباهبا الظاهرة ،وقد كان هذا ىف أوروبا ذريعة لنفى األسباب غري الظاهرة وغري
املحسوسة ،أى نفى األسباب الغيبية.
يقول برينتون( :إن السببية هتدم كل ما بنته اخلرافات واإلهلامات واملعتقدات اخلاطئة ىف
هذا العامل)
ويقول( :اإلله ىف عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة ،ولكن صانع هذه الساعة الكونية –
ونعنى هبا الكون – مل يلبث أن شد عىل رباطها إىل األبد ،فبإمكانه أن جيعلها تعمل حتى األبد ،أما
الرجال عىل هذه األرض فقد صممهم اإلله كأجزاء من آلته الضخمة هذه ليجروا عليها ،وإنه
ليبدو أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصالة إىل اإلله صانع هذا الساعة الكونية الضخمة ،الذى ال
يستطيع إذا ما أراد التدخل ىف شئون عمله)()1

ويقول( :ولكن ثمة أناس ذهبوا إىل أبعد من ذلك ،واعتربوا فكرة اإلله فكرة رشيرة،
وخاصة إذا ما كان إله الكنيسة الكاثوليكية ،وأطلقوا عىل أنفسهم بكل فخر اسم امللحدين ،وهم
يعتقدون أن ليس ثمة وجود ملسيح أو إلله املسيحية ،ويقولون إن الكون ليس إال جمموعة متحركة
أعظم مآثر بيكون الفصل بني العلم البرشي والوحي اإلهلي ) ،فعند بيكون يمكن أن تكون أي قضية خاطئة متام ًا يف نظر العقل،
ولكنها صحيحة متام ًا ألهنا نظر الدين.
والواقع أن املذهب االزدواجي ليس إال مرحلة طبيعية يف سلم التدرج من اإليامن املطلق بالوحي إىل اإلنكار املطلق
له (راجع :مدخل اىل فلسفة ديكارت ـ سلسلة املكتبة الفلسفية رقم  5منشورات عويدات)
( )1منشأ الفكر احلديث ص .151
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ذات نظام معني يمكن فهمه باللجوء إىل السببية املعتمدة عىل أساس العلوم الطبيعية)()1

هكذا سار االجتاه املادى املادى امللحد بخطوات حثيثة حتى جاء القرن التاسع عرش،
فظهرت الفلسفة الوضعية التى تقول بسيادة الطبيعة عىل الدين والعقل ،واعتبارها هى األصل
الذى ينبثق عنه كل شئ ..والذى يبعث األفكار ىف العقل البرشى ،وكان من أهم فالسفتها
(أوجست كومت) و(فرباخ)
نظرت إىل عناقيد العنب بحزن ،وقالت :مل تكن هذه هي النظريات الوحيدة التي فصل
فيها العلم عن اهلل وعن اإلنسان وعن احلقائق..
لقد ظهر دجالون كثريون ..ال تزال سموم فلسفاهم تنترش يف مدارسنا وجامعاتنا..
قلت :إىل أن ظهر ماركس فرعون اإلحلاد ليبرش باجلدلية املادية ..والتفسري املادي للكون.
قالت :لقد لقد ظهر قبله (فيشته) و(هيجل) ليؤسسا ألقواله..
لقد جاء هذان الدجاالن بالتفكري اجلدىل الذي يبحث عن تصور فلسفى يسمح بوجود
املتناقضات ىف الكون واحلياة ويفرسها ..ذلك أن املنطق اليونانى القديم (الذى يسمى املنطق
الصورى) ينفى وجود التناقض ىف الكون واحلياة ،ويقيم تفكريه عىل أساس أن الشئ ونقيضه ال
يمكن أن جيتمعا ،فوجود أى شئ هو ذاته نفى قاطع لوجود نقيضه.
ولكن الفكر األوروبى منذ عرص النهضة – وإن كان قد رجع إىل الفكر اإلغريقى يستمد
منه ـ كانت له التفاتات خمتلفة عنه ىف جماالت متعددة .حتى إذا كان النصف الثانى من القرن الثامن
عرش امليالدى ـ عرص سيادة العقل ىف الفكر األوربى قام فالسفة يشريون إىل وجود التناقض ىف
الكون واحلياة وحياولون تفسريه ،من أبرزهم (فيشته) و(هيجل)
فأما فيشته ( 1814 – 1762م) ،فقد استخدم مبدأ النقيض كى يدعم سيادة العقل
كمصدر للمعرفة مقابل الدين والطبيعة.
( )1منشأ الفكر احلديث ص .152
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وأما هيجل ( ،)1831 – 1770فيستخدم مبدأ النقيض لتأكيد قيمة العقل من جهة ،ثم
لدعم فكرة األلوهية من جديد ،وتأكيد الوحى كمصدر أخري للمعرفة ،وهو يعترب اهلل عقال (.)1
وهذا العقل املجرد يتمثل ىف القانون واألخالق ،وىف الفن والدين والدولة واجلامعة
والفلسفة ..إذن فالعقل املجرد الذى يتحقق ىف أى وحدة من هذه القيم العاملة املذكورة جامع
للمتقابلني :جامع للفكرة ىف العقل املطلق وهو اهلل ،وللفكرة ىف العقل املقيد وهو الطبيعة ..ذلك
أنه ليس له إطالق العقل املطلق وال حتديد عقل الطبيعة ،بل فيه إطالق بالنسبة إىل الطبيعة وتقييد
بالنسبة للعقل املطلق ،ولذا يعترب جامع الدعوى ومقابل الدعوى.
باإلضافة إىل هذين ،فقد استلهم ماركس نظرية التطور ..فقد جاء دارون يؤله الطبيعة
ويقول عنها إهنا ختلق كل شئ وال حد لقدرهتا عىل اخللق ..ويؤكد أن اإلنسان هو هناية سلسلة
التطور احليوانية ..وأن التطور ذاته – الذى أنشأ احلياة املادية امليتة أول مرة ،ثم تدرج هبا من الكائن
الوحيد اخللية إىل اإلنسان – هو نتيجة أسباب مادية بحتة ،وأنه يتم مستقال عن إرادة الكائن احلى،
وبصورة حتمية ال يملك الكائن احلى اخلروج عليها وال معارضتها وال الوقوف ىف طريقها.
املادية:
قلت :فهمت هذا ووعيته ..فهل أورثت هذه اجلاهلية الثانية جاهلية أخرى؟
نظرت إىل عناقيد العنب بأمل وقالت :أجل ..ولدت هذه اجلاهلية التي توشحت بوشاح
العقل ،فلسفات أخرى ،كلها امتألت هبا مجيع علومنا ومدارسنا ..وكلها حولت هذه العناقيد
الطاهرة مخرا معتقة خيرج من إنسانيته كل من اقرتب منها.
قلت :ما هي هذه الفلسفات؟
قالت :كلها فلسفات مادية حتتقر اإلنسان ،وحتتقر ما أنيط به من وظائف ،بل حتتقر الكون
ومتلؤه باخلراب..
( )1عن الفكر اإلسالمى احلديث ص  289بترصف.
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قلت :مل وصفتها باملادية()1؟
قالت :ألهنا كالدجال ال ترى إال بعني واحدة ..فجميع نظريات العلوم اإلنسانية التي
تتضمنها املناهج الدراسية احلديثة نظريات مغلوطة وناقصة وقائمة عىل املفهوم املادي الذي ال
يؤمن باألديان املنزلة ،وال بالقيم األخالقية املرتبطة بالدين.
وهي تقوم يف جمموعها عىل مفهوم زائف وباطل هو أن البيئة هي التي ختلق تراثها ،وهي
التي يرجع إليها الفضل يف تنشئة الفرد وتوجيهه واإلرشاف عىل سلوكه.
ومعنى هذا إنكار الدور الذي يقوم به الدين يف تكوين األفراد وجتاهل وجود الدين كلية
أو اعتباره قد خرج من األرض كام خرجت اجلامعة نفسها ،عىل حد تعبري دوركايم.
لقد عمد دوركايم (بوضعه أبرز منظري علم االجتامع) إىل إقامة منهج التشكيك يف القيم
واملثل والعقائد واألخالق من منطلق مفهوم قوامه أن كل الظاهر نسبية متغرية متبدلة ،ال تثبت
عىل حال وال تستقر عىل وضع ألهنا يف كل يوم يتبدل احلال بحال.
ليس هذا خاصا بعلم االجتامع ..بل صار هذا قاعدة مضطردة يف كل جماالت دراسات
االجتامع والنفس واألخالق وتاريخ األديان.
قلت :ولكن العلوم التي نرشهتا هذه احلضارة ليست هي العلوم اإلنسانية وحدها ..بل
هناك علوم كثرية نشأ عنها هذا الرتف الذي يعيشه أهل هذا العرص.
قالت :بام أن العلوم اإلنسانية هي األساس الفكري الذي يمأل عقول املكتشفني
واملخرتعني ،فإهنم راحوا بام أمىل عليهم أولئك الدجالون يسخرون سالح العلم ليقتلوا به
اإلنسان ،ويدمروا به األكوان..
إن أنواع األسلحة التي تنرش الرصاع عىل األرض ..وأنواع الدمار التي قتلت احلياة فيها..
كل ذلك سببه تلك املفاهيم التي بني عىل أساسها العلم الذي حتول إىل معول هلدم احلياة وهدم
( )1انظر :جتاوزات العلوم االجتامعية واإلنسانية ملفهوم الفطرة والعلم ،أنور اجلندي.
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اإلنسان.

علوم اإلسالم
قلت :عرفت اجلاهلية وعلوم اجلاهلية ..فحدثيني عن اإلسالم ..وملاذا مل حيصل
للمسلمني ذلك الفصام األسود بني علومهم وبني اإلسالم.
قالت :ألن اإلسالم هو دين العلم والعقل والتجربة واملنطق ..وكل ما توصلت إليه
البرشية من مناهج البحث عن احلقيقة(.. )1
فلئن كانت املسيحية تعتمد عىل اإليامن املجرد ..فإن اإلسالم يعتمد عىل العقل واملنطق..
وحيث عىل طلب العلم الذي يغذى به العقل واملنطق.
التعميم:
ولئن كانت املسيحية جعلت العلم حمصورا يف طائفة حمدودة ..فإن اإلسالم أمر بتعميمه
عىل الكل ..فالعلم يف اإلسالم ركن من أركان الدين ال يقل عن اإليامن والشعائر التعبدية:
فالتعرف عىل اهلل الذي هو جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه حيتاج إىل العلمَ ﴿:..فاع َلم َأ َن ُه
هلل (حممد)19:
ال ِإ َل َه ِإ َال ا َُ

وهلذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو ﴿:اق َرأ ِباس ِم َر نب َك ا َل ِذي َخ َل َق ﴾ (العلق،)1:

ثم كرر هذا األمر يف قوله﴿:اق َرأ َو َر ُّب َك َ
األك َر ُم ﴾ (العلق)3:

هلل عَ َىل ُاملؤ ِمنِنيَ ِإذ َب َع َث ِف ِيهم
والقرآن يعترب وظيفة الرسل هي وظيفة املعلمنيَ ﴿:ل َقد َم َن ا َُ
كنيهم ويع نلمهم ال ِكتَاب و ِ
ِِ
ِ
رسو ً ِ
احلك َم َة َو ِإن كَا ُنوا ِمن َقب ُل َل ِفي
َ َ
ال من َأن ُفس ِهم َيت ُلو عَ َلي ِهم آ َياته َو ُيزَ ِ َ ُ َ ُ ُ ُ
َ ُ
َض ٍ
الل ُم ِب ٍ
ني ﴾ (آل عمران)164:
وأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات ،وهي العلوم الواضحات التي قويت

( )1حتدثنا عن هذا بتفصيل يف كتاب (سالم للعاملني) من هذه السلسلة ،فصل العقل.
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ِ
ٍ
ِ
ِ
ين ِمن َقب ِلكُ م َقو ِم ُن ٍ
ين ِمن َبع ِد ِهم ال َيع َل ُم ُهم ِإ َال
وح َوعَ اد َو َث ُمو َد َوا َلذ َ
أدلتهاَ ﴿..أ َمل َيأتكُ م َن َب ُأ ا َلذ َ
هلل جاءهتم رس ُلهم ِبالبين ِ
َات َف َر ُّدوا َأي ِد َ ُُيم ِيف َأف َو ِاه ِهم َو َقا ُلوا ِإنَا كَ َفرنَا ِب َام ُأر ِسل ُتم ِب ِه َو ِإنَا َل ِفي َش ٍّك
ا َُ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ن
ِممَا تَدعُ و َننَا ِإ َلي ِه ُم ِر ٍ
يب ﴾ (ابراهيم)9:
بل إن القرآن فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان التي أهلته للخالفة يف األرض ،وأهلته
للتكريم الرباين ،فقال يقص قصة بداية خلق اإلنسانَ ﴿:وعَ َل َم آ َد َم َ
عَر َض ُهم َ
عَىل
األس َام َء كُ َل َها ُث َم َ
وين ِب َأسام ِء هؤُ ِ
الء ِإن كُ ن ُتم ص ِ
الئ ِ
َامل ِ
كَة َف َق َال َأن ِب ُئ ِ
اد ِقنيَ َقا ُلوا ُسب َحان ََك ال ِعل َم َلنَا ِإ َال َما عَ َلم َتنَا ِإ َن َك
َ َ
َ
ِ
ِ
َأن َت الع ِليم ِ
ب
يم َق َال َيا آ َد ُم َأن ِبئ ُهم ِب َأس َامئ ِهم َف َل َام َأن َب َأ ُهم ِب َأس َامئ ِهم َق َال َأ َمل َأ ُقل َلكُ م ِإ نين َأع َل ُم غَ ي َ
احلك ُ
َ ُ َ
السامو ِ
ات َو َ
األر ِ
ون َو َما كُ ن ُتم تَك ُت ُم َ
ض َو َأع َل ُم َما ُتبدُ َ
ون ﴾ (البقرة 31:ـ )33
ََ َ

انطالقا من هذا وردت النصوص الكثرية عن حممد باحلض عىل العلم والرتغيب فيه
ورفع مكانة أهله ،فقد أخرب بأن العلم نوع من أنواع العبادة ،بل هو من أفضلها ،:فقال( :أفضل
العبادة الفقه ،وأفضل الدين الورع)()1

ورصح بذلك فقال ( :فضل العلم خري من فضل العبادة ،وخري دينكم الورع)( ،)2وقال:
وكفى باملرء جهال إذا أعجب
وكفى باملرء فقها إذا عبد اهلل،
( قليل العلم خري من كثري العبادة،
ٰ
ٰ
برأيه)( ،)3وقال( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف
عابد ،ولكل يشء عامد وعامد ٰهذا الدين الفقه)()4

وقايس بني بعض النوافل وبني طلب العلم ،فقال أليب ذر ،وقد رأى حرصه عىل النوافل:
(يا أبا ذر ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل خري لك من أن تصيل مائة ركعة ،وألن تغدو فتعلم

( ) )1رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة.
( ) )2الطرباين يف األوسط ،والبزار بإسناد حسن.
( ) )3الطرباين يف األوسط.
( ) )4الدارقطني والبيهقي.
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بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصيل ألف ركعة)()1

وأخرب أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات ،فقال( :أفضل الصدقة أن يتعلم املرء
املسلم علام ثم يعلمه أخاه املسلم)()2

ويروى أنه ذكر له رجالن :أحدمها عابد واآلخر عامل ،فقال ( :فضل العامل عىل العابد
السموات واألرض حتى النملة يف
كفضيل عىل أدناكم) ،ثم قال( :إن اهلل ومالئكته ،وأهل ٰ
جحرها ،وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري)()3

وطلب العلم لذلك دليل عىل خريية العبد الطالب للعلم ،بل دليل عىل اجتباء اهلل له ،قال:
(من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين)( ،)4وقال ( :يا أُيا الناس إنام العلم بالتعلم ،والفقه بالتفقه،
ومن يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ،و ﴿ إنام خيشى اهلل من عباده العلامء﴾ (فاطر)5())82 :

ٰ

وهذا االجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهلذا التكريم الذي أخرب حممد عنه ،قال حممد وهو
يعدد فضل طالب العلم( :من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة ،وإن
السموات ومن
املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع ،وإن العامل ليستغفر له من يف ٰ
يف األرض حتى احليتان يف املاء ،وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر الكواكب ،وإن
العلامء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إنام ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ
وافر)()6

وقال( :ما من رجل تعلم كلمة ،أو كلمتني ،أو ثالثا ،أو أربعا ،أو مخسا مما فرض اهلل عز

( ) )1ابن ماجه بإسناد حسن.
( ) )2رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
( ) )3الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( ) )4البخاري ومسلم وابن ماجه.
( ) )5الطرباين يف الكبري.
( ) )6أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.
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وجل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اجلنة)()1

وخيرب عن بعض صور التكريم التي يقابل هبا املأل األعىل أهل العلم ،فعن بعض أصحاب
حممد قال :أتيت النبي  وهو يف املسجد متكىء عىل برد له أمحر ،فقلت له :يا رسول اهلل إين
جئت أطلب العلم ،فقال( :مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها ثم يركب
بعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب)()2

بل إن حممدا يرفع درجة أهل إىل درجة األنبياء ،فيقول( :من جاءه أجله وهو يطلب العلم
لقي اهلل ومل يكن بينه وبني النبيـني إال درجة النبوة)()3

أما األجور املعدة ألهل العلم ،فإهنا أضعاف مضاعفة ،قال حممد( :من طلب علام فأدركه
كتب اهلل له كفلني من األجر ،ومن طلب علام فلم يدركه كتب اهلل له كفال من األجر)()4

ومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع ،قال حممد( :إذا مات ابن آدم ٱنقطع
عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له)()5

ويف حديث آخر مفصل ،قال حممد ( :إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته
علام علمه ونرشه وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه ،أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه ،أو
هنرا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته)()6

وقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل أهله ،ففي احلديث( :تعلموا العلم ،فإن
تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة ،ومذاكرته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة،

( ) )1أبو نعيم.
( ) )2أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له ،وابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( ) )3الطرباين يف األوسط.
( ) )4الطرباين يف الكبري.
( ) )5مسلم وغريه.
( ) )6ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي ،ورواه ابن خزيمة يف صحيحه مثله.
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وبذله ألهله قربة النه معامل احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة ،وهو األنيس يف الوحشة،
والصاحب يف الغربة ،واملحدث يف اخللوة ،والدليل عىل الرساء والرضاء ،والسالح عىل األعداء
ويقتدى
والزين عند األخالء ،يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة قائمة تقتص آثارهم
ٰ
وينتهى إىل رأُيم ،ترغب املالئكة يف خلتهم ،وبأجنحتها متسحهم ،ويستغفر هلم كل
بفعاهلم،
ٰ
رطب ويابس ،وحيتان البحر وهوامه ،وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل،
العىل يف الدنيا
ومصابيح األبصار من الظلم ،يبلغ العبد بالعلم منازل األخيار والدرجات ٰ
واآلخرة ،التفكر فيه يعدل الصيام ،ومدارسته تعدل القيام ،به توصل األرحام وبه يعرف احلالل
من احلرام ،وهو إمام العمل ،والعمل تابعه ،يلهمه السعداء ،وحيرمه األشقياء)(.)1
نظرت إيل ،وقالت :أتدري من قال هذه النصوص ..إنه رجل مل يدخل مدرسة وال
جامعة ..ومل يكتب حرفا واحدا ..ومل يقرأ رسالة واحدة ..ومع ذلك شاء اهلل أن تقوم عىل يده
أكرب هنضة علمية عرفتها البرشية.
قلت :ما تقولني؟
قالت :منذ قال حممد تلك النصوص هرعت كل أمة حممد تنهل من العلم صغارها
وكبارها ورجاهلا ونساؤها ..حتى الشيوخ الكبار كانوا حيترضون ،وهم يطلبون العلم.
يف ذلك الوقت الذي كنا فيه عبيدا للكنيسة وفالحني عند رجال الدين ،وكان الرهبان
عندنا يتقربون إىل اهلل باجلهل ..كان املسلمون يتنافسون يف بناء املدارس واملكتبات واجلامعات،
ويعتربون ذلك من أقرب القرب إىل رهبم(.)2
فانترشت الكتاتيب التي متثل املدارس االبتدائية التي تقام لتعليم الصبيان القراءة،

( ) )1رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم قال املنذري :ورفعه غريب جدا ا.
( )2استفدنا املعلومات الواردة هنا من كتاب :األوقاف يف العرص احلديث ،كيف نوجهها لدعم اجلامعات وتنمية مواردها
(دراسة فقهية) ،د /خالد بن عيل بن حممد املشيقح.
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والكتابة ،والقرآن وبعض العلوم العربية ،والرياضيات ،وقد وجدت هذه الكتاتيب قدي ًام يف
اإلسالم ،وقد ذكر بعض املؤرخني أهنا وجدت يف عرص الصحابة ،وكانت من الكثرة بحيث عد
ابن حوقل ثالثامئة كتاب يف مدينة واحدة من مدن صقلية(.)1
وكان الكُ تَاب يف بعض البلدان من السعة بحيث يضم مئات وآالف ًا من الطالب ،ومما
يروى عن أيب القاسم البلخي أنه كان له كتاب يتعلم به ثالثة آالف تلميذ ،وكان كتابه فسيح ًا
جد ًا ،ولذلك كان أبو القاسم حيتاج إىل أن يركب محار ًا ليرتدد بني طالبه وليرشف عىل
شؤوهنم(.)2
وكانت هذه الكتاتيب مجيعا متول بأموال املحسنني الذين جيعلوهنا وقفا لوجه اهلل.
باإلضافة إىل هذا ..فقد كانت أموال املوقفني تتوجه لبناء املدارس الكبار ..والتي بدأ
إنشاؤها بعد أن تضاعف إقبال طالب العلم عىل حلقات املساجد.
وقد كانت الدراسة يف تلك املدارس مفتوحة لكل راغب يف العلم دون قيد أو رشط،
وكان طالب هذه املدارس يتمتعون بكل الرعاية من طعام ورشاب وعالج وإقامة للغرباء
والفقراء ،وكان األساتذة الذين يقومون بالتدريس فيها ينتخبون ممن شهد هلم الشيوخ بالكفاءة
العلمية ،وكان املتخرجون من هذه املدارس يمنحون إجازة علمية باسم شيخ املدرسة ،وما كان
يسمح لألطباء بمامرسة مهنة الطب إال بعد نيل هذه الشهادة أو اإلجازة من كبري أطباء املدرسة.
باإلضافة إىل هذا فقد أدرك املحسنون من املسلمني والواقفون للمدارس ،وزوايا العلم،
وحلقات الدرس يف املساجد أمهية الكتاب لنرش العلم ،وأن االقتصار عىل تشييد األبنية وتوفري
جهاز للتدريس غري كاف فاهتموا بوقف الكتب عليها لتكون وسيلة ميرسة للتحصيل واملراجعة،
توفر مادة علمية يستند إليها املعلم واملتعلم يف وقت واحد ،فأصبح من املعتاد وجود مكتبة يف كل
( )1ينظر :معجم البلدان .418 ،417/3
( )2جملة الوعي اإلسالمي عدد ( )382ص.37
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مدرسة ،أو جامع ،أو رباط وقف عىل طلبة العلم وغريهم(.)1
وكانت هذه املكتبات بكتبها الوقفية إضافة إىل املكتبات اخلاصة مثل مكتبات اخللفاء
واألمراء والوزراء والعلامء ،وراء حركة االزدهار العلمي التي شهدها العامل اإلسالمي عىل مدى
قرون طويلة ،فقد اعتمد عليها العلامء وطالب العلم يف دراستهم ومراجعاهتم ،ووضع
مصنفاهتم.
االنفتاح:
قلت :ولكن اإلسالم مع توسعه يف األمر بطلب العلم إال أنه ضيق يف العلم املطلوب..
ويف مصادر العلم املطلوب ..فخصه بام يتعلق بالكتاب والسنة ومل ينفتح عىل باقي الثقافات.
قالت :األمر عكس ذلك متاما ..لقد انفتح اإلسالم عىل مجيع الثقافات األجنبية ،واستفاد
منها ،وتعامل معها بإجيابية تامة ..يأخذ منها ما يراه مفيدا ،ويرد ما ال يراه صاحلا ..لعلم املسلمني
أن احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها ،فهو أحق هبا.
ففي الوقت الذي قام رجال ديننا بتكفري كل انفتاح علمي كان فقهاء املسلمني يقرؤون
الفلسفة اليونانية والثقافة اهلندية ومجيع أنواع الثقافات.
ولكنهم ال يتعاملون معها تعامل اخلاضع الذليل ..بل يتعاملون تعامل الند للند..
يناقشوهنا مناقشة موضوعية علمية ال نزال نفتقد مثلها.
فلم يقبل املسلمون املنطق األرسطي ،ونقدوه من مجيع عنارصه ،وكونوا هلم ً
منطقا آخر،
هو املنطق االستقرائي.
فقد أدرك مفكرو اإلسالم متام اإلدراك أنه ال بد من وضع منهج يف البحث خيالف املنهج
اليوناين ،حيث أن هذا املنهج إنام هو تعبري عن حضارة خمالفة ،وتصور حضاري خمتلف ،وقد
وصل املسلمون إىل فكرة (اخلواص) الالزمة لكل ذات ،وهي الفكرة التي صبغت املنهج
( ) )1انظر :الوقف وبنية املكتبة العربية للدكتور حييى حممود ساعايت ص.21
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االستقرائي احلديث بصبغتها اخلاصة ،وأخذ هبا جون استيورت مل وغريه ،وأعلن املسلمون أن
اإلنسان يتوصل إىل القضية اجلزئية قبل التوصل إىل القضية الكلية.
واختلف قياس املسلمني عن قياس أرسطو ،فاعترب املسلمون القياس :هو قياس الغائب
عىل الشاهد ،فوصلوا إىل اليقني ،أما قياس أرسطو الذي هو حركة فكرية ينتقل فيها العقل من
حكم كيل إىل أحكام جزئية ،فإنه يوصل فقط إىل الظن.
ويف الوقت الذي احتقر فيه اليونان التجريب والتجربة ،وجاء منطق أرسطو أكرب معرب
عن روح اليونان ،رفضه املسلمون إيامنًا بروح احلضارة اإلسالمية وروح القرآن الذي دعا إىل
وضع منهج ومنطق خمتلف يف كل خصائصه عن منطق أرسطو وروح احلضارة اليونانية.
ومنهج القرآن منهج ينأى عن البحث يف اليشء ذاته ويدعو إىل البحث يف آثاره( :تفكروا
يف خلق اهلل ،وال تفكروا يف ذات اهلل فتهلكوا) ،وكان ذلك العمل اإلسالمي هو مصدر التحول
العاملي من النظرة املفكرة للدنيا املعزولة عنها املسقطة لإلرادة والتكليف القائمة عىل التشاؤم
واالنسحاب والعجز إىل نظرة التكليف واإلرادة والبناء والعمل.
وقد صحح املسلمون أغالط أرسطو وجالينوس وأفالطون يف الفلسفة والعلوم والكثري
من أخطاء الفلسفة اليونانية ،وأبطل صناعة التنجيم وبطالن القول بأن بعض الكواكب جيلب
السعادة ،وبعضها جيلب النحس ،وعللوا ذلك بأن اليونان أخذوه من غري برهان وال قياس..
وأبان علامء املسلمون ضعف نظام بطليموس ونقط القصور فيه ،وقد عكف (التباين) عىل
دراسة بطليموس ،وحقق مواقع كثري من النجوم ،وصحح حركات القمر والكواكب السيارة،
وخالف بطليموس يف ثبات األوج الشميس.
نفسا ،ونقد األطباء
وأنكر الغزايل ما قاله فالسفة اليونان من أن بالسامء حيوانًا وأن له ً
املسلمون طب اليونان ،ورفضوا األخذ ببعض نظرات أبقراط وجالينوس ،ومن طريق التجربة
واالختبارات الشخصية ،ورفض ابن النفيس قبول نظرية جالينوس عن الدور الذي تلعبه الرئتان
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يف نقل الدم من جتويفة القلب الواحدة إىل األخرى ،وأعلن أهنا خاطئة.
قلت :ولكني قرأت كثريا من املنشورات والكتب التي يصدرها قومنا تذكر أن الثقافة
اإلسالمية والعلوم اإلسالمية جمرد نقل للثقافة اليونانية..
ففي الطب مثال يقول سانجور وجو داريالنو( :ليس الطب اإلسالمي إال جمموعة
ترمجات كتبت باللغة العربية ،من قبل فارسيني وُيود ومسيحيني)
ويقول داريمربغ( :كانت سيطرة الطب اإلسالمي يف القرون الوسطى سيطرة كاملة يف
أوروبا .لكن هذا مل يغري جوهر العلم ،فقد كان وبقي جالينوسيا فالطب العريب بأمجله ،ما هو إال
ترمجة أو باألحرى تزييف وتزوير للطب األغريقي)
ويقول باريايت( :أن امليزة املهمة للطب العريب هو حفظه ونقله للمؤلفات اليونانية العديدة
التي كانت منسية يف اجلزء األول للقرون الوسطى)
ويقول كاستيجليوين( :إن الطب اإلسالمي ما هو إال الطب اليوناين القديم ،البسا حلة
جديدة)
قالت :أنت تعرف قومنا ..وتعرف أسلوب تفكريهم ،والطريقة التي يبثون هبا مواقفهم..
فلذلك ال أحتاج إىل الرد عليهم ..ألهنم يلقون باملواقف التي متىل عليهم ،وال يلقون باملواقف
التي جيدوهنا بالبحث املوضوعي.
ولكني أقول لك ـ وخصوصا يف هذا اجلانب ـ أن املسلمني مل يكتفوا برتمجة املؤلفات
اليونانية واهلندية ،لكنهم أعطوا العامل أطباء بكل معنى الكلمة ،وأعطوا للطب شك ً
ال مل يكن
معروف ًا من قبل ،وكانت مدارسهم مث ً
ال اقتدى الغرب هبا ،فجعل جامعاته عىل نفس النمط،
وعلم فيها ما كان يعلم يف املدارس اإلسالمية.
فمنذ القرن العارش أخذ الطب بفضل األطباء املسلمني ،شك ً
ال جديد ًا مل يكن معروف ًا من
قبل ،ال عند إبقراط وال جالينوس وال عند غريهم ،وكان هذا الطب اجلديد يرسخ عىل ثالث
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ركائز متينة:
فهو نظام طبي للتعليم واملامرسة ..وهو يقوم عىل تشخيص األمراض ووصف أمراض
جديدة ،وله اهتامم بعلم الصيدلة واكتشاب أدوية جديدة.
أما تنظيم التعليم الطبي وممارسة مهنة الطب ..فقد كان هذا التنظيم يعتمد عىل مدرسة
للعلم تعطى فيها الدروس النظرية وترشح فيها الكتب العلمية ،وإىل جانب هذه املدارس ،كانت
بيوت الكتب تغص باملؤلفات من كل األنواع ،كام كانت هناك مستشفيات للمرىض ،يعطي فيها
املعلم الدروس العملية .ومستشفيات بغداد والري وابن طولون أمثلة حية عىل ذلك.
وكانت هناك قواعد هلذا النظام ،فقد كان عىل من يود ممارسة مهنة الطب ،احلصول عىل
أجازه لذلك .وكانت هذه اإلجازة ،تعطى من قبل جلنة تتشكل من أعضاء هلم خربة ويرأسها
عامل ،وكان هلذه اللجنة احلق يف سحب اإلجازة ممن كانت معلوماهتم غري كافية.
وإىل جانب هذا التنظيم ،كان الطب يف مضمونه ويف مادته جديد ًا فكتب احلاوي للرازي،
و(امللكي) البن العباس ،والقانون البن سينا ،مل تكن ترمجة لكتب القدماء .بل اعتمد األطباء
املسلمون عىل تشخيص كل مرض بظواهر عديدة ،وعىل اكتشاف ووصف أمراض مل تكن
معروفة قبالً.
وكانت املؤلفات الطبية اإلسالمية عديدة وهامة :فموسوعة احلاوي للرازي كانت مؤلفة
من  24كتاب ًا أو فص ً
ال وحتتوي عىل كل املعلومات الطية املعروفة يف القرن العارش.
وكان كتاب القانون البن سينا مرجع ًا طبي ًا ،وبدون منازع ،طيلة القرون الوسطى ،وإن
كان ابن سينا قد لقب يف الرشق باسم (الشيخ الرئيس) ،فقد كان لقبه يف الغرب (أمري األطباء)
وإىل جانب هذا كان علم الصيدلة منظ ًام كغريه من العلوم ،وللعرب فضل كبري يف هنضته
وتطوره ،فمنذ القرن العارش ،نجد فرقا بني الصيادلة والعطارين ونجد قواعد وقوانني الصيدلة
يف كتاب (نشاجة الرطبة) ،الذي كتب يف سنة.1236
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وقد انترش الطب اإلسالمي وتطور برسعة هائلة فكان هناك منذ القرن العارش أطباء ذوو
شهرة واسعة ،واستفادت أوروبا كلها من ازدهار الطب اإلسالمي عموم ًا وازدهاره يف إسبانيا
عىل األخص ..فقد كان هناك أوروبيون يدرسون الطب اإلسالمي يف اجلامعات اإلسالمية،
ومن أشهرهم جرييرب دورياك ،جريار دي كريمونه ،ارنو دي فيلنوف وقسطظني اإلفريقي..
وأوىل هذه املدارس هي مدرسة سالرين يف جنوب إيطاليا ،ومن بعدها مدرستي مونبليه
وباريس يف فرنسا(.)1
القيم:
نظرت إىل عناقيد العنب بحزن ،ثم قالت :ناحية مهمة متيز هبا العلم يف اإلسالم عن العلم
الذي نعاين ويالته بنفس القدر الذي نتنعم بخرياته.
قلت :ما تقصدين؟
قالت :القيم ..واآلداب الرفيعة ..والنيات الصاحلة التي كانت حترك طلبة العلم والعلامء.
لقد بلغ االهتامم بمزج الرتبية بالعلم يف اإلسالم حدا مل تبلغه أي حضارة.
فقد اعترب اإلسالم اإليامن والتقوى والصالح من أهم خصائص العلامء وطلبة العلم..
وقد وصف القرآن أهل العلم بأهنم يسجدون هلل وخيشعون ويبكون حني يسمعون آياتهُ ﴿:قل
ألذ َق ِ
ِآم ُنوا ِب ِه َأو ال ُتؤ ِم ُنوا ِإ َن ا َل ِذين ُأو ُتوا ال ِعلم ِمن َقب ِل ِه ِإ َذا يت َىل عَ َلي ِهم َ ِ
ون لِ َ
ان ُس َجد ًا َو َي ُقو ُل َ
خي ُّر َ
ون
ُ
َ
َ
ألذ َق ِ
ال و َ ِ
ون لِ َ
ان َيبكُ َ
خي ُّر َ
ان َر نبنَا إن َ
ُسب َح َ
ون َو َي ِزيدُ ُهم ُخ ُشوع ًا ﴾ (االرساء:
كَان َوعدُ َر نبنَا َملف ُعو ً َ
 107ـ )109
هلل ِمن ِعب ِ
هلل ِ
اد ِه ال ُع َل َام ُء َ
عَزيز
إن ا َ
وقد وصف القرآن العلامء باهنم أهل خشية ﴿:إن ََام َخي َشى ا َ
َ
غَ ُفور (فاطر)28 :
( )1انظر :الطب اإلسالمي :عامل أسايس يف خروج أوروبا من عرص الظالم ،الدكتور عبد الرحيم حجازي ،موقع:
اإلسالم ست.
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ووصفهم بأهنم حيذرون عذابه ويرجون رمحتهَ ﴿:أمن ُه َو َق ِانت آنَاء ال َلي ِل س ِ
اجد ًا َو َق ِائ ًام
َ
َ
َ
اآلخر َة ويرجو رمح ََة رب ِه ُقل َهل يست َِوي ا َل ِذين يع َلم َ ِ
َحي َذر ِ
ين ال َيع َل ُم َ
كَر ُأو ُلوا
ون َوا َلذ َ
َ
َ ََ ُ َ َن
ون إن ََام َي َت َذ ُ
َ َ ُ
ُ
ا َ
ألل َب ِ
اب ( الزمر)9 :
ويف احلديث عن أيب الدرداء قال :كنا مع رسول اهلل  ،فشخص ببرصه إىل السامء ،ثم
قال( :هذا أوان ُخي َت َل ُس العلم من الناس ،حتى ال يقدروا منه عىل يشء) ،فقال زياد بن لبيد
األنصاري :يا رسول اهلل ،وكيف ُخي َت َل ُس منا وقد قرأنا القرآن؟ فواهلل لنقرأنه ولنقرئه نساءنا
وأبناءنا ،فقال( :ثكلتك أمك يا زياد ،إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة ،هذه التوراة
واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا يغني عنهم؟)
وهلذا كانوا يقولون( :ليس العلم بكثرة الرواية ،إنام العلم خشية اهلل) ،وكانوا يقولون:
(العلم واحلكمة نور ُيدي به اهلل من يشاء ،وليس بكثرة املسائل) ،ويقولون( :إن ر
حق ًا عىل من
طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية ،وأن يكون متبع ًا ألثر من مىض قبله)
قلت :لست أدري كيف تطرحني مثل هذه الطروحات يف عرصنا هذا الذي بلغ العلم فيه
شأوا بعيدا مل يصله عرص من العصور.
قالت :ألن كل السلبيات التي نعانيها يف حياتنا سببها تسخري العلم يف خدمة أهواء
الشياطني..
تصور لو أن القائمني عىل برامج التلفزيون واإلنرتنت وغريها من وسائل العرص كان هلم
من اخلشوع والتقوى ما حيول بينهم وبني صناعة اإلجرام التي يامرسوهنا ..أكنت ترى هذا
الواقع؟
قلت :ال..
قالت :ولو أن أولئك العلامء الذين مدوا أيدُيم للطغاة ..فراحوا يصنعون هلم أحدث
األسلحة وأفتكها ..كانوا ممتلئني تقوى وخشوعا ..أكانوا يقدمون عىل صناعة تلك األسلحة؟
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قلت :ال..
قالت :ولو أن أولئك العلامء الذين احتكرهتم رشكات األدوية الكربى ليحولوا من
السموم أدوية قاتلة تنرش وهم الصحة الكاذبة كانوا ممتلئني خشوعا أكانوا يقدمون عىل ذلك؟
قلت :ال..
قالت :ولو أن خرباء التغذية الذين راحوا يتالعبون بأغذية اهلل ليحولوها سموما قاتلة
كانوا ممتلئني خشوعا أكانوا يقدمون عىل ذلك؟
قلت :ال..
قالت :ولو أن مهنديس األزياء ومصممي املوضة كانوا ممتلئني خشوعا أكانوا يقدمون عىل
مثل تلك التصاميم التي تنرش اخلراب يف املجتمعات؟
قلت :ال..
قالت :فقد رأيت إذن أن كل املصائب التي تعانيها هذه احلضارة سببها انعدام التقوى
واخلشوع..
ولذلك كان من الثامر العظيمة لشجرة العلوم التي غرسها حممد كوهنا شجرة مسقية بامء
التقوى والورع واإليامن ..فلذلك مل تنحرف بالبرشية عن الفطرة التي خلقها اهلل عليها.
الرفاه:
قلت :ما ذكرته صحيح ..ولكن ناحية مهمة ربام تكون قد غابت عنك.
قالت :ماهي؟
قلت :نعم ..لقد اهتم اإلسالم بالعلم ..ولكن العلم الذي يقصده هو العلم بالدين..
ولذلك مل ُيتم املسلمون بعلم الدنيا..
لقد اعترب الغزايل من أول مواصفات العلامء إدراكهم حلقارة الدنيا بجانب ما أوتوا من
العلم ،فقال( :إن أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورهتا وانرصامها وعظم
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اآلخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجاللة ملكها ويعلم أهنام متضادتان ،وأهنام كالرضتني مهام
أرضيت إحدامها أسخطت األخرى ،وأهنام ككفتي امليزان مهام رجحت إحدامها خفت األخرى،
وأهنام كاملرشق واملغرب مهام قربت من أحدمها بعدت عن اآلخر ،وأهنام كقدحني أحدمها مملوء
واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه يف اآلخر حتى يمتىلء يفرغ اآلخر .فإن من ال يعرف حقارة
الدنيا وكدورهتا وامتزاج لذاهتا بأملها ثم انرصام ما يصفو منها فهو فاسد العقل .فإن املشاهدة
والتجربة ترشد إىل ذلك فكيف يكون من العلامء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم أمر اآلخرة
ودوامها فهو كافر مسلوب اإليامن فكيف يكون من العلامء من ال إيامن له ومن ال يعلم مضادة
الدنيا لآلخرة وأن اجلمع بـينهام طمع يف غري مطمع؟ فهو جاهل برشائع األنبـياء كلهم ،بل هو
كافر بالقرآن كله من رأوله إىل آخره ،فكيف يعدر من زمرة العلامء؟ ومن علم هذا كله ثم مل يؤثر
اآلخرة عىل الدنيا فهو أسري الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب
العلامء من هذه درجته؟)()1

ابتسمت ،وقالت :إن هذا الكالم العظيم الذي نطق به الغزايل كام نطق به مجيع علامء
اإلسالم هو الذي أعطى لعلوم املسلمني تلك الروحانية العميقة واآلداب الرفيعة التي نفتقر
إليها.
والغزايل ال يقصد ما فهمته من ترك علوم الدنيا ..ألن اإلسالم ال يفرق بني علوم الدنيا
وعلوم الدين ..فالدنيا البد أن ختضع يف اإلسالم للدين ليقيها من االنحراف.
والغزايل نفسه ـ الذي استندت إليه يف ذلك الفهم ـ يعترب مجيع ما نسميه علوم الدنيا من
علوم الدين ..بل من العلوم التي يفتقر إليها يف فهم القرآن ..لقد قال يف بيان نسبة هذه العلوم
للقرآن( :ثم هذه العلوم ما عددناها وما مل نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن ،فان مجيعها
مغرتفة من بحر واحد من بحار معرفة اهلل تعاىل وهو بحر األفعال ،وقد ذكرنا أنه بحر ال ساحل
( )1اإلحياء.60/1 :
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له ،وأن البحر لو كان مدادا لكلامته لنفد البحر قبل أن تنفد ،فمن أفعال اهلل تعاىل ـ وهو بحر
األفعال ـ مثال الشفاء واملرض كام قال اهلل تعاىل عن ابراهيم َ ﴿:و ِإ َذا َم ِرض ُت َف ُه َو
َيش ِف ِ
ني((الشعراء ،)80:وهذا الفعل الواحد ال يعرفه اال من عرف الطب بكامله ،إذ ال معنى
للطب اال معرفة املرض بكامله وعالماته ،ومعرفة الشفاء وأسبابه)()1

ورضب مثاال آخر عن ذلك بعلم الفلك ،وهو ـ فيام نرى ـ علم حمض إال إذا هدف من
ورائه إىل حتقيق مصلحة من املصالح ـ فقال( :ومن افعاله تبارك وتعاىل تقدير معرفة الشمس
الشمس وال َقمر ِبحسب ٍ
ان﴾ (الرمحن،)5:
والقمر ومنازهلام بحسبان وقد قال اهلل تعاىلَ ُ ُ َ َ ُ َ ﴿:
ِ
ِ
وقالتعاىلُ ﴿:ه َو ا َل ِذي َج َع َل َ
السنِنيَ
الشم َس ض َيا ًء َوال َق َم َر ُنور ًا َو َقدَ َر ُه َمن َِاز َل لتَع َل ُموا عَ دَ َد ن
ِ
هلل
ف ال َق َم ُر﴾ (القيامة ،)8:وقال تعاىلَ ﴿:ذلِ َك ِب َأ َن ا َ
اب﴾ (يونس ،)5:وقال تعاىلَ ﴿:و َخ َس َ
َواحل َس َ
هلل َس ِميع َب ِصري﴾ (احلج ،)61:وقال تعاىل﴿:
ُيولِ ُج ال َلي َل ِيف الن ََه ِار َو ُيولِ ُج الن ََه َار ِيف ال َلي ِل َو َأ َن ا َ
الشم ُس َجت ِري ُملِست ََق ٍّر َهلَا َذلِ َك تَق ِد ُير ال َع ِز ِيز ال َع ِل ِ
َو َ
يم﴾ ( ريـس ،)38:وال يعرف حقيقة سري
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهام وولوج الليل يف النهار وكيفية تكور أحدمها عىل اآلخر اال
من عرف هيئات تركيب السموات واألرض وهو علم برأسه)()2

ورضب مثاال آخر عن ذلك بقوله تعاىل ﴿:يا َأُيا ِ
ان َما غَ َر َك ِب َر نب َك ال ِ
األن َس ُ
كَر ِ
يم ا َل ِذي
َ ُّ َ
َخ َل َق َك َف َس َو َ
ور ٍة َما َشا َء َركَ َب َك﴾ (االنفطار 6:ـ  ،)8فال يعرف مراد هذه اآلية
اك َف َعدَ َل َك ِيف َأ ني ُص َ
(إال من عرف ترشيح األعضاء من االنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها،
وقد أشار يف القرآن يف مواضع اليها)
بل إن الغزايل بنور بصريته اإليامنية يذكر بأن العلوم ال تنحرص يف علوم عرصه ،ويتنبأ
بعلوم كثرية ستظهر للوجود ،كلها تغرتف من بحار أفعال اهلل ،فيقول( :بل أقول ظهر لنا بالبصرية
( )1جواهر القرآن.45 :
( )2جواهر القرآن.46 :
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الواضحة التي ال يتامرى فيها أن يف االمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد مل خترج من الوجود،
وإن كان يف قوة اآلدمي الوصول اليها ،وعلوم كانت قد خرجت اىل الوجود واندرست اآلن فلن
يوجد يف هذه األعصار عىل بسيط األرض من يعرفها ،وعلوم أخر ليس يف قوة البرش أصال
ادراكها واإلحاطة هبا)()1

ومثل الغزايل بني النوريس مدى الفوائد التي جتنى من هذه العلوم إذا ما استنارت بنور
اهلل ،وهبدي اإليامن ،فيقول( :العلوم التي تبحث يف حقيقة املوجودات  -كالفيزياء والكيمياء
والنبات واحليوان ..ـ هذه العلوم التي هي (حكمة االشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية
بمشاهدة التجليات الكربى السم اهلل (احلكيم) جل جالله يف االشياء ،وهي جتليات تدبري،
وتربية ،ورعاية .وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك احلكمة حكمة
حق ًا ،أي باستنادها اىل ذلك االسم (احلكيم) واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً ،وإ ر
ال فإما أهنا
تنقلب اىل خرافات وتصبح عبث ًا ال طائل من ورائها أو تفتح سبي ً
ال اىل الضاللة ،كام هو احلال يف
الفلسفة الطبيعية املادية)
ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم احلديثة ،فأغرقتها يف اجلزئية ،وأبعدهتا عن مجال
الوحدة والتناسق والكامل ،فقال( :إن نظر النبوة والتوحيد وااليامن يرى احلقائق يف نور االلوهية
واآلخرة ووحدة الكون ألنه متوجه اليها ،أما العلم التجريبي والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور
من زاوية االسباب املادية الكثرية والطبيعة ألنه متوجه اليها ،فاملسافة اذن بني زاويتي النظر بعيدة
جد ًا .فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة تافهة وصغرية ال تكاد ترى بني مقاصد علامء
اصول الدين وعلم الكالم .وهلذا فقد تقدم اهل العلم التجريبي كثري ًا يف معرفة خواص
املوجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثري ًا حتى عن ابسط املؤمنني وأقلهم
عل ًام يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف االخروية)
( )1جواهر القرآن.47 :
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قلت :ربام يكون الغزايل والنوريس وغريمها تأثرا يف ذلك بنا وبالفلسفة اليونانية التي كانت
مهتمة بالعلوم.
قالت :ال ..مل يستمد الغزايل وال النوريس وال مجيع علامء اإلسالم هذه املعاين النبيلة إال
من القرآن..
فالقرآن يشري إىل هذه الناحية ،ويعتربها من متكني اإلنسان يف األرض ،ففيه عن ذي
القرننيِ ﴿:إنَا َمكَ نَا َل ُه ِيف َ
األر ِ
ض َوآتَينَا ُه ِمن كُ نل َيش ٍء َس َبب ًا﴾ (الكهف)84:
بل إن القرآن نوه بأنواع الصناعات ،وقد كانت حمتقرة يف اجلاهلية ال يقوم هبا إال العبيد
أوعامة الناس وبسطاؤهم:
فذكر صناعة احلديد ،ونوه هبا ،وذكر اشتغال األنبياء والصاحلني هبا ﴿:آ ُت ِ
احل ِد ِيد
وين زُ َب َر َ
ني َق َال ان ُف ُخوا َحتَى ِإ َذا َج َع َل ُه نَار ًا َق َال آ ُت ِ
الصدَ َف ِ
وين ُأف ِرغ عَ َلي ِه ِقطر ًا﴾
َحتَى ِإ َذا َس َاوى َب َ
ني َ
(الكهفَ ﴿:..)96:و َل َقد آتَينَا َد ُاو َد ِمنَا َفض ً ِ
احل ِديدَ ﴾
ال َيا ج َب ُال َأ نو ِيب َم َع ُه َوال َط َري َو َأ َلنَا َل ُه َ
(سـبأ ،)10:بل قرن بإنزال احلديد إنزال الكتابَ ﴿:ل َقد َأرسلنَا رس َلنَا ِبالبين ِ
َات َو َأنزَ لنَا َم َع ُه ُم
َن
َ ُ ُ

ِ ِ
ال ِكتَاب واملِيزَ َ ِ
احل ِديدَ ِف ِيه َبأس َش ِديد َو َمن َِاف ُع لِلن ِ
هلل َمن
َاس َولِ َيع َل َم ا َُ
وم الن ُ
َ َ
َاس ِبالقسط َو َأنزَ لنَا َ
ان ل َي ُق َ
هلل َق ِو ٌّي ِ
رص ُه َو ُر ُس َل ُه ِبالغَي ِ
عَزيز﴾ (احلديد)25:
ب ِإ َن ا َ
َين ُ ُ

هلل جع َل َلكُ م ِمن بي ِ
وتكُ م َسكَن ًا
ُُ
وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاهاَ ﴿:وا َُ َ َ
ِ
وجع َل َلكُ م ِمن ج ُل ِ
ود َ
وهنا َيو َم َظعنِكُ م َو َيو َم ِإ َقا َم ِتكُ م َو ِمن َأص َو ِاف َها َو َأو َب ِار َها
ُ
َ َ َ
األن َعا ِم ُب ُيوت ًا تَستَخ ُّف َ َ
َو َأش َع ِار َها َأ َثاث ًا َو َمتَاع ًا ِإ َىل ِح ٍ
ني﴾ (النحل)80:
ون ِمن سه ِ
ض َتت ِ
وذكر ما يرتبط بالعمران من أعاملَ ﴿:و َب َو َأكُ م ِيف َ
األر ِ
َخ ُذ َ
وهلَا ُق ُصور ًا
ُ ُ
األر ِ ِ ِ
ون ِ
هلل َوال تَع َثوا ِيف َ
َوتَن ِح ُت َ
ين﴾ (ألعراف)74:
اجل َب َال ُب ُيوت ًا َفاذكُ ُروا آال َء ا َِ
ض ُمفسد َ
وها َو ِزين ًَة َو َخي ُل ُق َما ال
احل ِم َري لِ َرتكَ ُب َ
وذكر الصناعات املرتبطة بالنقلَ ﴿:و َ
اخلي َل َوال ِبغ ََال َو َ
ِ
ِ ِ
ِ
تَع َل ُم َ
ين َظ َل ُموا ِإ َهنُم
ون((النحلَ ﴿:..)8:واصنَعِ ال ُفل َك ِب َأع ُيننَا َو َوح ِينَا َوال ُختَاطبني ِيف ا َلذ َ
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ُمغ َر ُق َ
ون((هود..)37:

وذكر الصناعات البحريةَ ﴿:و ُه َو ا َل ِذي َس َخ َر ال َبح َر لِتَأكُ ُلوا ِمن ُه َحل ًام َط ِر ري ًا َوتَستَخ ِر ُجوا
ِمنه ِحلي ًة تَلبسوهنا وتَرى ال ُفل َك مو ِ
اخ َر ِف ِيه َولِتَب َت ُغوا ِمن َفض ِل ِه َو َل َع َلكُ م تَشكُ ُر َ
ون((النحل..)14:
ََ
ُ َ َُ ََ َ َ

بل إن القرآن دعا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى ،ويدخل فيها هذا النوع
من أنواع القوى ،قوة الصناعة والسياسة ،ففيه ﴿:و َأ ِعدُّ وا َهلم ما اس َت َطع ُتم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اط
َ
َ َ
َ
ُ َ
اخلي ِل ُتر ِه ُب َ
هلل َوعَ دُ َوكُ م((ألنفال)60:
ون ِب ِه عَ دُ َو ا َِ
َ
والقرآن ال ينهى عن هذه العلوم بذاهتا ،وإنام ينهى عىل ما تفرزه يف اإلنسان من قيم
الطغيان حني يبتدئ فيها باسم أهوائه ال باسم اهلل ،فالقرآن حيكي عن هود قولهَ ﴿:و َيا َقو ِم استَغ ِف ُروا
ِ ِ
الس َام َء عَ َليكُ م ِمد َرار ًا َو َي ِزدكُ م ُق َو ًة ِإ َىل ُق َو ِتكُ م َوال َتت ََو َلوا
َر َبكُ م ُث َم ُتو ُبوا ِإ َليه ُيرس ِل َ

ُجم ِر ِمنيَ ((هود )52:فهو مل خيربهم بأن نتيجة إيامهنم باهلل زوال قوهتم التي كانوا حيرصون عىل
الظهور هبا ،بل أخرب عن زيادة قوهتم.
بل أخرب القرآن أن القوة التي ال تستيضء هبدي اهلل مصريها اهلالك املحتم ،ولذلك يدعو
إىل السري يف األرض للبحث عن مصري احلضارات العظيمة التي مل يبق منها إال فلول آثار تدل
ف َ ِ ِ
عىل مدى طغياهناَ ﴿:أ َو َمل َي ِس ُريوا ِيف َ
األر ِ
ض َف َين ُظ ُروا كَي َ
ين ِمن َقب ِل ِهم كَا ُنوا َأ َشدَ
كَان عَ اق َب ُة ا َلذ َ
وها وجاءهتم رس ُلهم ِبالبين ِ
ِ
ِمن ُهم ُق َو ًة َو َأ َث ُاروا َ
َات َف َام َ
هلل
كَان ا َُ
األر َض َوعَ َم ُر َ
َن
عَم ُر َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ
وها َأك َث َر ممَا َ
لِ َيظ ِل َم ُهم َو َل ِكن كَا ُنوا َأن ُف َس ُهم َيظ ِل ُم َ
ون((الروم)9:

وذلك ألن أخطر ما تنفخه الصناعة يف عقول أصحاهبا ذلك االغرتار بالقوة ،والذي
ض ِبغ ِ
ربوا ِيف َ
األر ِ
احل نق َو َقا ُلوا َمن َأ َشدُّ ِمنَا ُق َو ًة َأ َو َمل َي َروا َأ َن
َري َ
حجبهم عن اهللَ ﴿:ف َأ َما عَ اد َفاستَك َ ُ
هلل ا َل ِذي َخ َل َقهم ُهو َأ َشدُّ ِمنهم ُقو ًة وكَا ُنوا ِب ِ
آياتنَا َجي َحدُ َ
ون((فصلت)15:
ا َ
ُ َ َ
ُ َ
قلت :ربام يكون ما ذكرته صحيحا ..ولكنه يبقى عىل املستوى النظري ،فلم يستطع
املسلمون أن يرتمجوا تلك التوجيهات القرآنية إىل أفعال تنهض بالعلم ،وحتقق به مصالح البرش.
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انتفضت قائلة :ال ..بل مل يفعل املسلمون غري ما أمرهم به دينهم ..لقد هنضوا ـ عىل ضوء
تلك التوجيهات املقدسة ـ فحققوا يف الرتاث الذي وصل إليهم من األمم املختلفة ،ونقحوه،
وأضافوا إليه كام كبريا من العلم لواله ما قامت احلضارة احلديثة.
قلت :فكيف مل يصلوا إىل ما وصلنا إليه من تطور؟
قالت :ال شك أنك تعلم أن التقدم العلمي يسري بطريقة خاصة ..فاملبادئ النظرية قد
تستدعي الواحدة منها قرونا عديدة ..لكن حتويل تلك النظريات إىل تطبيقات عملية ال يستغرق
وقتا طويال..
لقد أجريت مقارنة بني الفرتات الزمنية التي كان يستغرقها الوصول من الكشف العلمي
النظري إىل التطبيق يف ميدان اإلنتاج منذ عرص الثورة الصناعية حتى اليوم ..فوجدت مدى
التسارع الذي يصل إليه هذا التطبيق العميل.
لقد احتاج اإلنسان ـ عىل سبيل املثال ـ إىل  112سنة ( 1839 - 1727م) لتطبيق املبدأ
النظري الذي يبنى عليه التصوير الفوتوغرايف ..واحتاج إىل  56سنة ( 1876 - 1820م) لكي
يتوصل من النظريات العلمية اخلالصة إىل اخرتاع التليفون ..وإىل  35سنة ( 1902 - 1867م)
لظهور االتصال الالسلكي ..وإىل  15سنة ( 1940 - 1925م) للرادار ..و 12سنة (- 1922
 1945م) للتلفزيون ..و 6سنوات ( 1945 - 1939م) للقنبلة الذرية ..و 5سنوات (1948
  1953م) للرتانزستور ..و 3سنوات ( 1961 - 1959م) إلنتاج الدوائر املتكاملة ..وهكذاترى مدى التسارع الذي يسري به التطبيق العلمي بعد أن توفر الكم الكبري من النظريات العلمية.
قلت :تقصدين أن املسلمني كان يمكن أن يصلوا إىل هذا التطور التكنولوجي الذي
وصلنا إليه.
قالت :أجل ..كل البشائر كانت تدل عىل ذلك ..لوال ما أصاهبم من ضعف ،وما أصاهبم
بسببنا من عدوان.
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لقد قطفنا ثمرات علومهم ناضجة لنخلط فيها احلق بالباطل ،واملنفعة باملرضة.
قلت :فهل ظهر علامء مسلمون يف ميادين العلوم؟
قالت :يف كل ميادين العلوم كان للعلامء املسلمني موقع الريادة والسيادة والسبق..
سأرضب لك أمثلة تقرب لك ذلك ،أو تربهن لك عليه(.)1
لقد اجته علامء الفلك املسلمني ـ منطلقني من اهتامم القرآن بالكون ـ نحو مظاهر الكون
وعالقاهتا وأسباهبا ومسبباهتا ،فربطوا حركة املد واجلزر بحركة القمر ،وطبقوا حساب املثلثات
عىل األرصاد الفلكية ،وقاسوا أجرام الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية حسابية قريبة من
احلقيقة ،وقاسوا أبعادها عن األرض ،وتأسس عىل أيدهم علم املثلثات الكروية يف القرن الرابع
اهلجري مما أدى إىل تسهيل حساب املسافات بني األمكنة عىل األرض ،كام قاسوا حميط األرض
بأمر اخلليفة املأمون بطريقة مبتكرة فبلغ (  41248كم) ،ومتكن البتَاين (القرن الرابع) من حساب
السنة بمقدار  365يوم ًا ومخس ساعات و 46دقيقة و 24ثانية ،والفرق بني تقديره والتقدير
احلايل دقيقتان واثنان وعرشون ثانية.
واعتمد املسلمون عىل الرصد الفلكي املستمر من مراصدهم املمتدة من مراغة وسمرقند
إىل اشبيلية ..وطوروا آالت الرصد من االسطرالبات واملناظري املتنوعة ،وعرفوا أن األرض
تدور حول الشمس منذ القرن الثامن اهلجري عىل يد ابن الشاطر الدمشقي ،ووضعوا اجلداول
الرياضية (التقاويم) مستندين عىل علم األزياج..
وكان أبرز علامء الفلك املسلمني ينكرون التنجم ـ الذي يعني أثر النجوم يف حياة اإلنسان
ـ كاخلوارزمي والفرغاين والبريوين ،وهذا من أثر العقيدة اإلسالمية عليهم.
وقد مهد علامء الفلك املسلمني للنهضة العلمية األوروبية حيث ال زالت مصطلحاهتم
تستعمل يف علم الفلك املعارص ،وقد أحصيتها بـ  160مصطلحا وكلمة.
( )1املعلومات العلمية الواردة هنا مقتبسة من حمال خمتلفة من كتابات (أنور اجلندي)
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واهتم املسلمون بالرياضيات ،فابتكر العامل املسلم أبو احلسن عيل االقليديس (القرن
الرابع اهلجري) نظام الكرس العرشي يف احلساب ،مما كان له أثر كبري يف تقدم احلساب ويف اخرتاع
اآللة احلاسبة (الكومبيوتر) يف العرص احلديث ..ووضع املسلمون علم اجلرب الذي الزال يعرف
باسمه العريب يف خمتلف لغات العامل  Algebraحيث أ َلف حممد بن موسى اخلوارزمي (ت 235
هـ) كتابه املشهور (اجلرب واملقابلة) يف عرص املأمون (218-198هـ)..
ووضع املسلمون اللبنات األوىل للهندسة التحليلية عندما حلوا املعادالت التكعيبية
الصعبة ،كام برعوا يف اهلندسة التطبيقية حيث طبقها ابن اهليثم 0ت430هـ) يف العديد من املسائل
يف علم املناظر (البرصيات) لتحليل الشعاع وانعطافه وانكساره وانعكاسه عىل املرايا املستوية
واملقعرة واملحدبة واألسطوانية..
وقام املسلمون بتنظيم علم املثلثات وهو يبحث يف الزوايا وعالقتها باألبعاد ،وأضافوا
إليه اكتشاف جيب الزاوية وجيب التامم والظل (املامس) وقاطع التامم.
واملسلمون هم الذين أنشأوا علم الكيمياء واكتشفوا بعض أجزائها املهمة كحامض
الكربيتيك والنيرتيك ،والكحول ،وقاموا بعمليات التقطري والرتشيح والتصعيد والتبلور
والتكليس ،وهيأوا األدوات واملختربات الالزمة هلذه العمليات ،وال زالت كثري من
مصطلحاهتم تستعمل يف الكيمياء املعارصة ،وقد بنى املسلمون صناعتهم عىل اكتشافاهتم
العلمية مثل صناعة العقاقري وتنقية املعادن وصناعة الورق واألقمشة والزجاج ودبغ اجللود
وصناعة العطور ،واعترب ابن حيان (ت 200هـ) أكرب عامل يف جمال التأليف والبحث يف هذا العلم.
أما يف الطب فاملسلمون هم أول من استخدم املخدر (املرقد) يف الطب والعمليات
اجلراحية مستخدمني اإلسفنجة املخدرة من حملول األفيون يستنشقها املريض ..كام اكتشف
األطباء املسلمون العديد من األمراض وشخصوها ،فاكتشف ابن سينا املرض املعروف اليوم
باالنكلستوما وهي الدودة التي وصفها باملستديرة ،واكتشف ابن النفيس (ت  )686الدورة
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الدموية الصغرى بعد ترشيح القلب ،كام ألف يف علم الترشيح كتاب ًا ،وبذلك استقل هذا الفرع
من العلوم الطبية ..واهتم أبو القاسم الزهراوي (ت  404هـ) بعلم اجلراحة ووصف أكثر من
مائتي آلة جراحية مع صورها ،وصار كتابه بعد ترمجته إىل الالتينية يدرس يف أوربا مخسة قرون،
واستعمل الزهراوي خيوط احلرير يف خياطة العمليات اجلراحية ألول مرة ،كام كان الرازي قد
استعمل اخليوط املصنوعة من أمعاء احليوانات ألول مرة ..وأ َلف ابن اجلزار القريواين (ت 369
هـ) أول كتاب يف طب األطفال ،وقد استمرت عنايتهم بطب األطفال حتى وصلوا إىل تلقيحهم
ضد اجلدري الذي كان معروف ًا يف املغرب العريب.
وعىل يد املسلمني استقل علم الصيدلة ،وأحلقوا الصيدلية باملستشفى ،وأجروا امتحان ًا
للصيادلة منذ القرن الثالث اهلجري ،ونموا علم العقاقري بالتأليف يف األدوات املفردة واملركبة،
وظلت كثري من األسامء العربية للعقاقري تستعمل يف اللغات األخرى حتى الوقت احلارض،
وظلت مؤلفاهتم يف الصيدلة يستفاد منها يف أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عرش.
وقد أحلق املسلمون املعاهد الطبية باملستشفيات مما نجم عنه تقدم الطب الرسيري
(اإلكلينيكي) ،وقد ذكر املسترشق األملاين (ماكس ماير هوف)  43مؤسسة طبية تعليمية مع
املستشفيات املنترشة من فارس إىل مراكش.
إن االعرتاف العاملي بجهود املسلمني يف الطب يظهر يف املوسوعات العلمية ويف صوريت
الرازي وابن سينا املعلقتني يف كلية الطب بجامعة باريس ،ويف إطالق اسم الرازي عىل قاعة من
أفخم قاعات جامعة برنستون األمريكية.
أما يف علوم الطبيعة (الفيزياء) فتظهر جهود ابن اهليثم (ت 430هـ) يف تطور علم
مهد لظهور العدسة املكربة
البرصيات وفيزيولوجية األبصار ،وكان بحثه يف العدسات قد َ
للمجهر والتلسكوب ،وجهود البريوين يف بيان أن رسعة الضوء أعظم بكثري من رسعة الصوت،
وبحث املسلمون يف الصوت ومتوجاته يف األثري ،وهو أساس اخرتاع اإلذاعة املسموعة.
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كام استبط علامء املسلمني طرق ًا واخرتعوا آالت متكنوا بواسطتها من معرفة الوزن النوعي
لعدد من املعادن واألحجار ،وبحثوا يف الضغط اجلوي وعرفوا بأن اهلواء كاملاء حيدث ضغط ًا من
مهد السبيل الخرتاع البارومرت ومفرغات اهلواء.
أسفل إىل أعىل مما َ
واهتموا بعلم امليكانيكا وأسموه (علم احليل) ،ووصف ابن اجلوزي مخسني آلة
ميكانيكية كالساعات املائية والنافورات مع صورها باأللوان اجلميلة ،كام بحثوا يف هذا العلم
نظري ًا مثل موضوعات القوة وأنواعها واحلركة وقوانينها ،وتصادم األجسام وتساقطها ،وطبيعة
الزمان واملكان وقوة اجلذب واجلاذبية األرضية ،مما يقلب مفاهيمنا عن كثري من النظريات التي
كانت تنسب إىل علامء الغرب.
واهتم املسلمون بعلم احليوان والنبات وصنفوا يف أنواعها وصفاهتا ،ونشأ عندهم علم
البيطرة ،وعلم الفالحة فصنفوا يف ذلك كله منذ القرن الثالث اهلجري ،وقد ظهر تأثري دراساهتم
ضم مائة قناة للري ،كام ظهر عىل املستوى الراقي
عىل نظام الري املعقد يف العرص العبايس والذي ر
للحدائق والبساتني وخاصة يف األندلس.
وامليزة الكربى للمسلمني أهنم نقلوا هذه العلوم لقومنا الذين استفادوا منها كثرينا ..بل
لوالها ملا قامت هذه العلوم احلديثة.
لقد حاول بعض احلقدة طمس هذه احلقيقة والزعم بأن النهضة األوروبية بنيت عىل
تراث اليونان مبارشة دون وساطة املسلمني وإضافاهتم الكبرية ،لكن الدراسات احلديثة اجلادة
تؤكد أن أوروبا يف عرص النهضة اعتمدت عىل ترمجة املؤلفات العربية ودرستها يف جامعاهتا عدة
قرون ،وطبعت منها بعد اخرتاع الطباعة يف منتصف القرن اخلامس عرش امليالدي عرشات
الطبعات يف سنني قليلة (طبع كتاب (القانون) البن سينا مخس عرش مرة خالل ثالثامئة وست
وعرشين سنة (  )1500 - 1174وطبع كتاب ( احلاوي) يف الطب للرازي مرارا وتكرارا حتى
القرن الثامن عرش بعد ترمجته إىل الالتينية سنة  1279م يف صقلية ،وثمة مؤلفات أساسية عديدة
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ترمجت يف القرن العارش واحلادي عرش وظلت متداولة يف اجلامعات ولدى العلامء قرون ًا طويلة)،
ومن هنا قال فؤاد سزكني( :كلام أمعن اإلنسان يف دراسة املصادر األصلية للنهضة األوروبية ازداد
تصوره أن هذه النهضة املزعومة أشبه ما تكون بالولد الذي نسب إىل غري أبيه احلقيقي)
***
ما وصلت (زيغريد هونكه) من حديثها إىل هذا املوضع حتى أقبل أخوها ..وقد كان يف
حمل قريب منا يتنصت لنا ..وقال ـ والدموع تسيل من عينيه ـ :أعتذر إليك ـ أختي ـ عىل ذلك
السلوك املشني الذي سلكته معك..
لقد كنت أنتصت حلديثك مع هذا الرجل ..وقد سمعت من احلقائق ما جعلني أندم عىل
هذه النية التي نويتها ..وأنا اآلن أعاهدك ،وأعاهد هذا الرجل الفاضل عىل أن أحافظ عىل العنب
حتى يبقى عنبا..
وأعدك فوق ذلك بأن أبحث عن أرسار ذلك الرجل الذي تزينت احلياة بمجيئه،
وأظلمت بفقده ..إن يل أشواقا نحوه لست أدري رسها.
قال ذلك ،ثم انرصف ،ليرتكها ودموعها ختتلط بابتسامتها.
قلت هلا :أخوك رجل طيب..
قالت :انظر ..إن دين حممد عيل ال ينتهي ..فهذا أخي بمجرد سامعه حديث حممد حتول
إىل ما رأيت ..فيا خسارة البرشية التي مل تسمع بمحمد ..ومل تسمع ملحمد.
قلت :أنا أعجب لك ..فمع كل هذه األشواق واملحبة مل تعلني إسالمك..
قالت :ذلك رس آخر ( ..)1أحيانا يتطلب منك حبك لليشء أن تكتم حمبتك له.

( )1ورد يف مقال بعنوان (مسترشقون أعلنوا إسالمهم) قول مؤلفه ـ مل أجد اسمه ـ  (:ويطيب يل هنا أن ُأ َث َ
ـلث بثالثة األثايف،
قصة العاملة األملانية زيغريد هونكة صاحبة الكتاب الشهري (شمس العرب تسطع عىل الغرب) والذي بينت فيه ،كام هو معلوم،
فضل حضارة املسلمني ومتدهنم عىل الغرب وهنضته األخرية بعد عصور الظالم التي غطت أوروبا يف غطيطها قرونا طويلة..
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قلت :مل؟
قالت :أرأيت لو أين أعلنت إسالمي ..ثم كتبت مجيع شهادايت لإلسالم ..هل ترى أحدا
من الناس سيقبلها؟
قلت :ال أظنهم يفعلون..
قالت :هذا ما أطيق أن أجيبك عنه ..فال تسألني املزيد من األسئلة.
قلت :فأنت مسلمة تكتمني إسالمك!؟
قالت :ليس هناك أحد يعرفه ..ثم ينكره ..وليس هناك من يراه ..ثم ال حيبه.
قالت ذلك ،ثم انرصفت تطلب أخاها ،وانرصفت عىل إثرها ،ويف قلبي بصيص جديد
من النور اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد .

ِ
وجمدهم َشغاف قلبها بام ال يكاد أن يكون له مثيل بني األوربيني وأحبت
حب العرب وثقافتِهم
زيغريد هونكة التي َمت َ رلك ُّ
اإلسالم حلبها هلم ولعلمها بأنه هو الذي أخرجهم بني األمم خري أمة أخرجت للناس.
وقد حدثني بخربها الدكتور عيل الدف راع عامل الرياضيات املعروف يف جامعة البرتول بالظهران بنفسه مشافهة قال :كنت يف
حتدثت إىل الدكتورة هونكة وكنت مطلعا عىل كتاباهتا وإنصافها لعقيدتنا وحضارتنا ورأيتُها
أحد املؤمترات العلمية يف أوربا وقد
ُ
وقد ِ
كربت ِسنُّها قلت هلا :إن يل حلام مجيال أرجو له أن يتحقق!! فقالت يل :وما هذا احللم ..قال فأجبتُها :بأن حياتك العلمية
والثقافية الطويلة يف الدفاع عن مآثر العرب واملسلمني وتارخيهم أرجو أن يكون هلذه احلياة احلافلة وهذه السرية العلمية املميزة
رأيت عينيها اغرورقتا بالدموع ثم قالت يل
تكملة مجيلة وأن ختتم بأحسن ختام وذاك بأن تدخيل يف اإلسالم!! قال حمدثي :وقد ُ
وسمعت
سمعت خرب اعتناقها لإلسالم
بالعربية الفصيحة (:بيني وبني ذلك قاب قوسني أو أدنى ) قال فام مر عام أو أكثر حتى
ُ
ُ
خرب وفاهتا بعد ذلك بمدة رمحها اهلل..
وعندما ُسئلت يف أحد املؤمترات اإلسالمية ما نصيحتها للمرأة العربية التي تريد طي املايض وخلع احلجاب ،قالت زيغريد
هونكة .. (:ال ينبغي هلا أن تتخذ املرأة األوربية أو األمريكية أو الروسية قدوة حتتذُيا ،أو أن هتتدي بفكر عقدي مهام كان
مصدره ،ألن يف ذلك متكينا جديدا للفكر الدخيل املؤدي إىل فقدها مقومات شخصيتها ،وإنام ينبغي عليها أن تستمسك هبدي
اإلسالم األصيل ،وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصالح ،الاليت عشنه منطلقات من قانون الفطرة التي ُف َ
طرن عليها،
وأن تلتمس العربي ُة لدُين املعايري والقيم التي عشن وفقا هلا ،وأن تكيف تلك املعايري والقيم مع متطلبات العرص الرضورية
وأن تضع نصب عينيها رسالتها اخلطرية املمثلة يف كوهنا أم جيل الغد العريب ،الذي جيب أن ينشأ عصاميا يعتمد عىل نفسه )
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تاسعا ـ فنون
يف اليوم التاسع من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده
ثمرة الفنون من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىل يف التنبيه إىل اجلامل الذي اشتملت عليه
ف َب َنين ََاها َوزَ َين ََاها َو َما َهلَا ِمن ُف ُر ٍ
وج﴾ ( رقَ ﴿ ..)6:و َل َقد
الس َام ِء َفو َق ُهم كَي َ
السامءَ ﴿:أ َف َلم َين ُظ ُروا ِإ َىل َ
ِ
ِ ِ
ين﴾ (احلجر)16:
الس َامء ُب ُروج ًا َوزَ َين ََاها للنَاظ ِر َ
َج َعلنَا ِيف َ

وقوله يف التنبيه عىل اجلامل الذي اشتملت عليه األرضَ ﴿:و َ
َاها َو َأل َقينَا ِف َيها
األر َض َمدَ دن َ
ِ
ايس َو َأن َبتنَا ِف َيها ِمن كُ نل زَ و ٍج َ ِهب ٍ
يج﴾ ( رق)7:
َر َو َ
وقوله يف التنبيه عىل مجال حدائق األرضَ ﴿:أمن َخ َل َق السامو ِ
ات َو َ
األر َض َو َأنزَ َل َلكُ م
ََ َ
َ

ِ
ات َهب َج ٍة َما َ
هلل َبل ُهم َقوم
كَان َلكُ م َأن ُتن ِب ُتوا َش َج َر َها َأ ِإ َله َم َع ا َِ
الس َام ِء َما ًء َف َأن َبتنَا ِب ِه َحدَ ِائ َق َذ َ
م َن َ
ِ
ِ
َيع ِد ُل َ
ات كُ نل َيش ٍء َف َأخ َرجنَا
الس َام ِء َما ًء َف َأخ َرجنَا ِب ِه َن َب َ
ون﴾ (النملَ ﴿ ..)60:و ُه َو ا َلذي َأنزَ َل م َن َ
اكب ًا و ِمن النَخ ِل ِمن َطل ِعها ِقنوان د ِانية وجن ٍ
ِمنه َخ ِرض ًا ُنخ ِرج ِمنه حب ًا م َ ِ
َات ِمن َأعن ٍ
َاب َوالزَ ي ُت َ
ون
َ َ َ َ َ َ
رت َ َ
ُ
ُ ُ َر ُ َ
ان مشت َِبه ًا وغَري مت ََش ِاب ٍه ان ُظروا ِإ َىل َثم ِر ِه ِإ َذا َأثمر وين ِع ِه ِإ َن ِيف َذلِكُ م َآل ٍ
يات لِ َقو ٍم ُيؤ ِم ُن َ
ون﴾
ََ ََ
َ
ُ
َ َ ُ
الر َم َ ُ
َو ُّ

(األنعام)99:
وقوله يف التنبيه عىل اجلامل الذي جعله اهلل يف األنعامَ ﴿:و َلكُ م ِف َيها َمجَال ِحنيَ ُت ِر ُحي َ
ون
ِ
َرس ُح َ
وها َو ِزين ًَة َو َخي ُل ُق َما ال
احل ِم َري لِ َرتكَ ُب َ
ون﴾ (النحلَ ﴿..)6:و َ
اخلي َل َوال ِبغ ََال َو َ
َوحنيَ ت َ
تَع َل ُم َ
ون﴾ (النحل)8:

وقوله يف اجلامل الذي جعله اهلل يف البحرَ ﴿:و ُه َو ا َل ِذي َس َخ َر ال َبح َر لِتَأكُ ُلوا ِمن ُه َحل ًام َط ِر ري ًا
وتَستَخ ِرجوا ِمنه ِحلي ًة تَلبسوهنا وتَرى ال ُفل َك مو ِ
اخ َر ِف ِيه َولِتَب َت ُغوا ِمن َفض ِل ِه َو َل َع َلكُ م تَشكُ ُر َ
ون﴾
ََ
ُ
َ
ُ َ َُ ََ َ َ

(النحل)14:
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وقوله يف التنبيه عىل مجال اإلنسانَ ﴿:و َص َو َركُ م َف َأح َس َن ُص َو َركُ م﴾ (غافرَ ﴿ ..)64:خ َل َق
السامو ِ
ات َو َ
احل نق َو َص َو َركُ م َف َأح َس َن ُص َو َركُ م َو ِإ َلي ِه َامل ِص ُري﴾ (التغابن ﴿:..)3:ا َل ِذي
ََ َ
األر َض ِب َ
َخ َل َق َك َف َس َو َ
اك َف َعدَ َل َك﴾ (االنفطار)7:

وقوله يف احلض عىل أخذ الزينة واالهتامم باجلاملَ ﴿:يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َنتَكُ م ِعندَ كُ نل
ِ
ٍِ
ب ُامل ِ
ارش ُبوا َوال ُت ِ
رس ِفنيَ ﴾ (ألعراف)31:
رس ُفوا ِإ َن ُه ال ُحي ُّ
َمسجد َوكُ ُلوا َو َ
هلل ا َل ِذي َأت َق َن
وفوق ذلك كله قوله تعاىل وهو يصف مجال أفعاله ودقة صنعهُ ﴿:صن َع ا َِ
ٍ
األنس ِ
ِ
ِ
كُ َل َيش ٍء ِإ َن ُه َخ ِبري ِب َام تَف َع ُل َ
ان
ون﴾ (النمل ﴿ ..)88:ا َلذي َأح َس َن كُ َل َيشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخل َق َ
ِمن ِط ٍ
ني﴾ (السجدة)7:
وعرفت به رس نصوص أخرى كثرية توجه األبصار واألسامع ومجيع وسائل اإلحساس
واإلدراك إىل النظر إىل اجلامل املبثوث يف األشياء وتذوقه وشكر اهلل عليه..
وهذا ما جيعل من كل مسلم فنانا ذواقة ممتلئا باألحاسيس اجلميلة التي يعرب عنها بأمجل
قصائد مديح ربه ومحده.
***
كان من ضمن األسامء التي وضعت يف دفرت املرشد اسم (سري هاملتون جيب)( ،)1ومل

( )1هو سري هاملتون الكساندر روسكني جب  ،)1967 – 1895( Sir Hamilton R. A. Gibbولد يف اإلسكندرية ،ثم
انتقل إىل اسكتلندا وهو يف اخلامسة من عمره للدراسة هناك ولكنه كان يميض الصيف مع والدته يف اإلسكندرية .التحق بجامعة
أدنربة لدارسة اللغات السامية .عمل حمارض ًا يف مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن عام 1921وتدرج يف
املناصب األكاديمية حتى أصبح أستا ًذ للغة العربية عام  1937وانتخب لشغل منصب كريس اللغة العربية بجامعة أكسفورد.
انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ليعمل مدير ًا ملركز دراسات الرشق األوسط بجامعة هارفارد بعد أن عمل أستاذ ًا للغة
العربية يف اجلامعة.
هو إمام املسترشقني اإلنكليز املعارصين ،وهو عضو مؤسس يف املجمع العلمي املرصي ،تفرغ لألدب العريب وحارض بمدرسة
املرشقيات بلندن.
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أكن أعرفه ،ولكني كنت أسمع بحبه لألدب العريب وللفنون اإلسالمية ..ومل أكن أدري رس ذلك
إىل أن التقيته يف ذلك اليوم املبارك ..فعلمت رس ذلك احلب.
يف ذلك اليوم من أيام الربيع ،خرجت إىل منتزه من املنتزهات الطبيعية التي مل متتد إليها بعد
يد اإلنسان ..وقد احرتت إذ رأيت املنتزه خاليا ،وكأن اجلامهري زهدت يف الطبيعة العذراء،
فراحت تبحث عن الطبيعة التي تالعبت هبا يد الصناع.
لكني رأيت رجال مستلقيا عىل عشب ذلك املنتزه ،وهو يرتنم بشعر عريب فصيح ،يتغنى
به ،ويكاد جسمه يرقص مع ترنيامته.
مل أشأ أن أكدر عليه صفوه ،ولكني يف نفس الوقت كنت مشتاقا أن أحدثه ،فقد ناسب
ذوقه ذوقي وسلوكه سلوكي ..فأنا أحب الشعر ،وأتذوقه كام ال أتذوق أي فن من الفنون،
وخاصة إذا امتزج مع األحلان الطيبة التي حتيله نغامت روحية رفيعة.
باإلضافة إىل اهتاممه اللغوي فقد أضاف إىل ذلك االهتامم بتاريخ اإلسالم وانتشاره وقد تأثر بمسترشقني كبار من أمثال
تومارس آرنولد وغريه.
ومن أقواله التي جعلتنا نختاره هلذا الفصل (:إذا رأى أحد أن إحلاح القرآن عىل فعل اخلري غري كثري أثبتنا له باحلجة القاطعة خطأه
ِ
وه ُكم ِق َب َل املَ ِ
رش ِق َواملَغ ِر ِ
رب َمن آ َم َن
رب َأن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلـك َن ال ِ َ
وسقنا إليه ذلك التعريف الشامل للرب يف تلك اآلية العظيمةَ ﴿:لي َس ال ِ َ
ِ
ِ
اآلخ ِر واملَ ِ
بِاهللرِ واليو ِم ِ
آلئك َِة َوالكِت ِ
الس ِب ِ
السآئِلِنيَ َو ِيف
َ
َ َ
يل َو َ
َاب َوالن َِب نينيَ َوآتَى املَ َال ع ََىل ُحبنه َذ ِوي ال ُقر َبى َوال َيتَا َمى َواملَ َساكنيَ َواب َن َ

ِ
ِ
والرض ِاء و ِحنيَ البأ ِ ِ
الر َق ِ
الصال َة َوآتَى الزَ َكا َة َواملُو ُف َ
ين َصدَ ُقوا
ون بِ َعه ِد ِهم إِ َذا َع َ
س ُأو َلـئ َك ا َلذ َ
َ
الصابِ ِري َن ِيف البَأ َساء َ َ َ
اهدُ وا َو َ
اب َو َأ َقا َم َ
ن
َو ُأو َل ِـئ َك ُه ُم ُاملت َُق َ
أخريا أن اهلل شاهد أبدً ا ،ويستجيب لشهوده يف كل
ون ﴾ (البقرة  ،)177فالرب إذن تاج اإليامن احلق ،حني يدرك املؤمن ً
أفكاره وأعامله ) (دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص )254
وقوله (:هذه ،إذن ،هي الرسالة التي بلغها القرآن إىل اجليل األول من املسلمني وظل يبلغها إىل مجيع األجيال منذ ذلك
العهد .فالقرآن سجل لتجربة حية مبارشة يف ميدان األلوهية ،جتربة ذات طرفني :واحد مطلق وآخر متصل بشؤون احلياة العامة،
ودعوة للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من األخذ بنصيب يف تلك التجربة .وحني يتبع املسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه

أيضا ،فإنه حياول أن يستملك شيئًا من الرؤى احلدسية ومن التجربة التي
روح تعاليمه ،ال بفكره فحسب بل بقلبه وروحه ً
كانت للرسول احلبيب .ويعظم يف عينيه مغزى كل آية فيه ،إليامنه بأنه كالم اهلل .ولو مل يكن هذا اإليامن شعبة من عقيدته ملا
تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي لإلهلام واالستبصار الديني ) (دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص  )254انظر :قالوا
عن اإلسالم ،عامد الدين خليل.
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استلقيت مثل استلقاءته ..غري بعيد عنه ..ورحت أترنم بقول عيل بن أيب طالب:
ِ
ٍ
ِ
اجلامل ُ
بأثواب تزي ُننا ِإن َ
واألدب
العقل
مجال
ليس اجلامل
فانتفض الرجل من مكانه ،وأرسع حيث اخلطا إيل ،وقال :أعد عيل ما كنت تقرأ.
أعدت عليه البيت ،لكن بقراءة رسيعة له..
قال :ال ..أعده كام كنت تقرؤه ..فال ينبغي أن ُيان الشعر هكذا.
أعدت قراءته كام طلب مني ،فقال :أرأيت ..هذا هو األدب ..وهذا هو الفن ..وهذا هو
الذوق الرفيع الذي يرفع اإلنسان إىل اإلنسان.
قلت :أراك مهتام باألدب العريب ..ألك عالقة بالعرب؟ ..أم أنك عريب؟
قال :أنا مل جيذبني إىل هذا األدب كونه عربيا؟
قلت :فام الذي جذبك إليه؟
قال :أنا رجل أحب الفنون الرفيعة ،وأشعر أن إنسانية اإلنسانية ال تكتمل إال بالفن الرفيع
الذي ينمي ذوقه ،ويصقل مداركه ،وحييله طائرا مجيال حيلق يف سامء الكون.
قلت :ما دمت هبذه الصورة ..فارحل إىل أمريكا ..ففيها بلدة يقال هلا (هوليود) تنتج يف
كل يوم من أنواع الفنون ما أنتجته البرشية يف عمرها مجيعا.
قال :قد عرفت تلك البلدة ..وسكنت فيها ..وامتألت بالغثاء منها ومن أهلها ومن فنها.
قلت :فاذهب إذن إىل املتاحف العاملية ..هنا يف باريس واحد منها ..اذهب وانظر إىل تلك
اللوحات الزيتية التي تباع بماليني الدوالرات..
قال :قد ذهبت ..ولكني مل أشعر بيشء ..تلك اللوحات ال متثل يل أي يشء ..ألن كل
شخص يقرأ منها ما يشاء.
قلت :وما احلرج يف ذلك؟
قال :أنا أبحث عن الفن الرفيع الذي يرفعني ..ال الفن الذي يضعني أو حيدث يف تأثريا
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مؤقتا رسعان ما يزول.
قلت :أنت تبحث عن الفن املرتبط باإليامن.
قال :أجل..
قلت :فاذهب إىل الكنائس ،فهي متتلئ بالصور واأليقونات.
قال :لقد زرت الكثري منها ..ولكني مل أر إال آهلة تزاحم إله الكنيسة..
قلت :أراك ال يعجبك يشء..
قال :بىل ..لقد ظفرت بغايتي..
قلت :أين؟
قال :عند حممد ..وعند ورثة حممد.
قلت :أنت مسلم إذن؟
قال :إىل هذه الساعة لست مسلام ..ولكني أشعر أنه ليس هناك دين يستحق أن يتبعه عاقل
وذواقة مثل اإلسالم.
قلت :مل؟
قال :لقد بحثت يف دور الفن وألوانه وأنواعه ورجاله عن فن حيلق باإلنسان إىل اآلفاق
العليا من مراقي الكامل ..فلم أجده إال يف دين حممد.
قلت من غري أن أشعر :من أنت؟ ..لكأين بك أحد من أبحث عنهم.
قال :ما تقصد؟
تداركت املوقف ،فقلت :ال أقصد شيئا ..لكن من أنت؟
قال :أنا (هاملتون جيب)
قلت :أعرفك ..أنت العامل واملسترشق املعروف.
قال :أجل ..وفوق ذلك أنا الباحث عن الفنون العاشق هلا.
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قلت :أعلم حبك لألدب العريب ..ما الذي جذبك إليه؟
قال :حبي للفن ..واألدب بالنسبة يل أرفع أنواع الفنون وأرقها وأبلغها يف التعبري عن
املشاعر.
قلت :فهل حتدثني عن نتيجة أبحاثك؟
قال :أجل ..لقد وجدت بعد تأمل طويل أن الفن الرفيع هو الفن الذي حيقق غايتني
جليلتني كالمها ترفعان اإلنسان إىل أعىل مدارج الكامل.
قلت :ما مها؟
قال :التهذيب والتوحيد.
قلت :ما تقصد بذلك؟ ..وما وجه احلرص يف ذلك؟
قال :لقد وجدت أن اإلنسان معدن ال خيتلف عن سائر املعادن ..هو كسبيكة الذهب..
وسبيكة الذهب ال يعرف مجاهلا إال بعد صقلها وتزيينها وهتذيبها.
قلت :والتوحيد.
قال :ليس للعقود وال األسورة أي قيمة ما مل تؤد الغاية منها..
قلت :فأنت ترى أن الغاية من الفن هي الوصول إىل التوحيد.
قال :أجل ..ألن الغاية من الفن أن يوصلك إىل السكينة ..ولن جتد السكينة يف غري
التوحيد.
قلت :فهل حتدثني عام توصلت إليه.
قال :يرسين ذلك ..فأنا ال أبرش إال بذلك.

فنون اجلاهلية
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قلت :فهل سنبدأ باحلديث عن فنون اجلاهلية؟
قال :أجل ..فال يعرف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية ..وال تعرف الثمرة الطيبة إال
بمقارنتها بالثمرة اخلبيثة.
قلت :فبأي جاهلية نبدأ؟
املسيحية:
قال :باجلاهلية التي عقدت البساطة ..وعددت التوحيد ..وحرفت التهذيب.
قلت :من تقصد؟
قال :املسحية التي عقدهتا الكنيسة.
قلت :ولكن املسيحية دين ..وليست مدرسة فنية.
قال :لكل دين مدرسته الفنية ..ويستحيل أن تكون هناك فكرة يف الدنيا ال تعرب عن نفسها
بأسلوب فني.
قلت :فكيف عربت املسيحية عن نفسها؟ ..وملاذا اعتربت تعبريها جاهلية؟
قال :لقد بحثت املسيحية يف الفنون التي تستطيع هبا أن تعرب عن ذاهتا ،فلم جتد إال الصور
والتامثيل.
قلت :مل اختارهتا دون غريها؟
قال :هي مل خترت ..ولكنها فرضت عليها ..املسيحية مل يكن هلا من احلصون ما كان
لإلسالم ،فلذلك اخرتقت ،وسهل التالعب هبا إىل أن صارت وثنية ،أو اقرتبت من الوثنية.
فكام اخرتقت املسيحية يف عقيدهتا ورشيعتها ..فقد اخرتقت أيضا يف فنوهنا ..بل حتولت
فنوهنا إىل طقوس شعائرية ال ختتلف عن طقوس الوثنيني.
قلت :ولكن رشيعة التوراة حترم التصوير ونحت التامثيل وتعده من أعامل الوثنيني.
قال :ورشيعة التوراة دعت إىل تقديس السبت ..فهل تراه مقدسا عندنا؟
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قلت :ال..
قال :فكذلك هذا ..وكذلك غريه..
أنت تعلم أن املسيحية كلها ـ بجميع شعائرها وطقوسها ـ عبارة عن حمدثات تروق لرجال
الدين ..فيجتمعون ..ورسعان ما يقررون ..ورسعان ما تتحول قراراهتم املشبعة بأهوائهم ..أو
املشبعة بأهواء السلطة التي حتكمهم إىل دين ..ثم نأيت نحن لنصفها بالقداسة ،ونظل نتعبد هبا.
قلت :أهذا ما حصل مع الفن املسيحي؟
قال :أجل ..لقد نشأت عبادة الصور والتامثيل كأي بدعة أخرى ـ حمدودة النطاق ـ ثم
نمت تدرجيي ًا وانترشت يف أرجاء واسعة لكنها مل تدخل يف صلب الديانة املسيحية بصفة رسمية
إال يف جممع نيقية الثاين(.)1
يقول ول ديورانت( :كانت الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتامثيل وتعدها بقايا من
الوثنية وتنظر بعني املقت إىل فن النحت الوثني الذي ُيدف إىل متثيل اآلهلة ،ولكن انتصار
املسيحية يف عهد قسطنطني وما كان للبيئة والتقاليد والتامثيل اليونانية من أثر كل هذا قد خفف
من حدة مقاومة هذه األفكار الوثنية ،وملا أن تضاعف عدد القديسني املعبودين نشأت احلاجة إىل
معرفتهم وتذكرهم وظهرت هلم وملريم العذراء كثري من الصور ،ومل يعظم الناس الصور التي
يزعموهنا أهنا متثل املسيح فحسب بل عظموا معها خشبة الصليب حتى لقد أصبح الصليب يف
نظر ذوى العقول الساذجة طلس ًام ذا قوة سحرية عجيبة)
ويذكر ديورانت كيف انترشت هذه الوثنية بني العامة كانتشار النار يف اهلشيم ،فقال:
(وأطلق الشعب العنان لفطرته ،فحول اآلثار والصور والتامثيل املقدسة إىل معبودات يسجد هلا
الناس ويقبلوهنا ويوقدون الشموع وحيرقون البخور أمامها ويتوجوهنا باألزهار ويطلبون
املعجزات بتأثريها اخلفي ..ويف البالد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص كنت ترى
( )1انظر الكتب التي تتحدث عن العلامنية التي سبق ذكرها.
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الصور املقدسة يف كل مكان يف الكنائس واألديرة واملنازل واحلوانيت وحتى أثاث املنازل واحليل
واملالبس نفسها مل ختل منها ،وأخذت املدن التى تتهدد أخطار الوباء أو املجاعة أو احلرب تعتمد
عىل قوة ما لدُيا من اآلثار الدينية ،أو عىل ما فيها من األولياء والقديسني ..للنجاة من
الكوارث)()1

قلت :لقد سمعت أن بعض قومنا قاموا يف وجه هذا النوع من الوثنية.
قال :نعم ..لقد حصل ذلك بتأثري اإلسالم( ..)2ولكن ذلك ـ لألسف ـ مل يتم بالصورة
املثىل ..فقد ظل املتعصبون من رجال الدين هم احلكم يف هذا ..بل إنه اجتمع جملس من أساقفة
الغرب دعا إليه البابا (جرجيورى الثاين) وصب اللعنة عىل حمطمي الصور والتامثيل.
ويف جممع نيقية الثاين سنة  787صدر القرار التايل ،والذي عدل نوعا ما كان سائدا من
عبادهتم( :إنا ال نحكم بأن توضع الصور يف الكنائس واألبنية املقدسة واملالبس الكهنوتية فقط،
بل يف البيوت وعىل اجلدران يف الطرقات ،ألننا إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع املسيح ووالدته
القديسة والرسل وسائر القديسني يف صورهم شعرنا بامليل الشديد إىل التفكري فيهم والتكريم
هلم ،فيجب أن تؤدى التحية واإلكرام هلذه الصور ،ال العبادة التي ال تليق إال بالطبيعة اإلهلية)()3

سكت قليال ،ثم قال :ليت األمر اقترص عىل املسيح وأمه ،بل إن الكنيسة جترأت فصورت
اهلل كام تصور املخلوقني..
لقد قال الفنان الذي هرب من املسيحية إىل اإلسالم (نارص الدين دينيه)( :الدين
اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي مل يتخذ فيه اإلله شك ً
ال برشيا أو ما إىل ذلك من األشكال ..أما
يف املسيحية فإن لفظ اهلل حتوطها تلك الصورة اآلدمية لرجل شيخ طاعن يف السن قد بانت عليه

( )1قصة احلضارة .154/24
( )2انظر الفصل األول من هذه الرسالة.
( )3حمارضات يف النرصانية.164 :
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مجيع دالئل الكرب والشيخوخة واالنحالل ،فمن جتاعيد الوجه غائرة إىل حلية بيضاء مرسلة مهملة
تثري يف النفس ذكرى املوت والفناء ،ونسمع القوم يصيحون (ليحي اهلل) فال نرى للغرابة حمالً،
وال نعجب لصيحاهتم وهم ينظرون إىل رمز األبدية الدائمة ،وقد متثل أمامهم شيخ ًا هرم ًا قد بلغ
أرذل العمر ،فكيف ال خيشون عليه من اهلالك والفناء ،وكيف ال يطلبون له احلياة؟ كذلك (يا
هو) الذي يمثل به طهارة التوحيد اليهودي ،فهم جيعلونه يف مثل تلك املظاهر املتهالكة تراه يف
متحف الفاتيكان ونسخ اإلنجيل القديمة املصورة)()1

والعجب أن أحد علامئنا الكبار يقول مقررا( :ال يمكننا أن نفهم اهلل إال عن طريق تصوره
بالصور البرشية)()2

التفت إيل ،وقال :أتدري كيف ترسبت هذه الوثنية إىل املسيحية؟
قلت :ال..
قال :لقد كان اهلدف األكرب ملبرشينا هو إدخال أكرب عدد من الناس ،ولو عىل حساب
املبادئ والقيم والقوانني التي حتفظ صفاء الدين ..وهذا ما ختتلف فيه مع اإلسالم اختالفا جذريا.
سأرضب لك مثاال عىل ذلك ..لقد دخلت بعض اجلزر الربيطانية يف املسيحية ..وكانت
شديدة التمسك بوثنيتها ..ودار بينهم وبني الكنيسة رصاع طويل ،وملا رأى البابا (جرجيورى)
ذلك اصطنع اللني مع من بقى يف إنجلرتا من الوثنيني ،وأجاز حتويل اهلياكل إىل كنائس بأن حتول
عادة التضحية بالثريان يف يرس ولطف إىل ذبحها ألنعشهم ملديح اهلل ،وهبذا كان كل ما طرأ عىل
اإلنجليز من تغري ،هو حتوهلم من أكل حلم البقر حني حيمدون اهلل إىل محد اهلل حني يأكلون حلم
البقر)()3

( )1أشعة خاصة بنور القرآن.25 :
( )2اهلل واحد أم ثالوث.14 :
( )3قصة احلضارة .368 :14
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التيه:
قلت :لقد طلق الناس الكنيسة ..فهل وجدوا فنا صاحلا خيدم ما وجدته من أهداف
بعدها؟
قال :الفن مثل الثمرة ..وكام أن الثمرة ال تالم عىل نوعها ولوهنا ،فكذلك ال يالم الفن؟
قلت :فمن امللوم؟
قال :البذرة ..البذرة هي التي تنتج الثمرة ..كام قال املسيح( :هل جتتنون من الشوك عنبا،
أو من احلسك تينا ..هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثامرا جيدة ،وأما الشجرة الردية فتصنع أثامرا
ردية) (إنجيل متى)17-16/7:
قلت :فام البذرة؟
قال :هي األفكار التي متأل عقل صاحبها وقلبه ،فيأبى إال أن يعرب عنها بام يطيق من
صنوف التعبري.
قلت :فهمت هذا ..ولكني سألتك عن أنواع الفنون التي هرع إليها قومنا بعد أن طلقوا
الكنيسة.
قال :قد أجبتك ..لقد توزعت عقوهلم تبحث عن أي يشء يغطي ذلك اللهث وراء
احلقيقة.
قلت :فهل وجدوها؟
قال :لألسف قل من وجدها ..مع أهنا كانت أقرب إليهم من حبل الوريد.
قلت :فام الذي منعهم منها؟
قال :أنفسهم ..الكرب الذي كانت نفوسهم ممتلئة به منعهم ..فلذلك وقعوا يف وديان
سحيقة مل تزدهم إال بعدا عن احلقيقة.
قلت :هذا كالم عام أريد تفاصيله.
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قال :كثرية هي تفاصيله ..ولكني سأذكر لك نامذج عن ذلك التيه الذي وقع فيه قومنا،
ووقع فيه الفن بسبب ضياعهم.
الكالسيكية اجلديدة:
قلت :فام النموذج األول؟
قال :أول قبلة التفت إليها قومنا ـ بعد أن طلقوا الكنيسة ـ جذورهم األوىل ..وجاهليتهم
األوىل ..لقد وجدوا أن الكنيسة مل تلب مطالبهم النفسية ..فعادوا إىل اخللف يبحثون عنها.
قلت :تقصد املدرسة الكالسيكية؟
قال :أجل ..فقد اقرتن ما نسميه (عرص النهضة) األوربية باحلركة التى نشأت ىف إيطاليا،
واستهدفت بعث اآلداب اإلغريقية القديمة التي أطلق عليها أسم (اآلداب اإلنسانية) متييزا هلا
عن كتابات رجال الكنيسة الالهوتية.
لقد فوجئت أوروبا الغارقة ىف سبات القرون املظلمة بنور احلضارة اإلسالمية فانبهرت
به وأحست بواقعها املرير حتت ضغط الكنيسة التى جثمت عىل فكرها وشعورها وسلوكها
وأفقدهتا اإلحساس بإنسانيتها.
وهذه اليقظة املفاجئة أوقعت النفسية األوربية ىف مأزق حرج إذ تصادم ىف داخلها دافع
ومانع قويان :األول دافع االستمتاع بنور اإلسالم والدخول ىف فردوس حضارته حيث التوازن
الفريد بني الدنيا واآلخرة ،وبني الروح واجلسد ،ففى ظله تنطلق إنسانيتهم لتعرب عن ذاهتا بعيد ًا
عن أغالل الرهبانية وشطط الكنيسة.
واآلخر مانع التعصب والعداوة احلاقدة لإلسالم وحضارته تلك التى عمقتها احلروب
الصليبية.
وكان املانع أقوى من الدافع ،فخرجت أوربا من ذلك التناقض النفسى بالبحث عن
وسيلة تتيح هلا اخلالص من براثن السلطة الكهنوتية الطاغية دون أن تتخىل عن تعصبها وعداوهتا
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لإلسالم وأهله ومل تكن تلك الوسيلة سوى عملية (اجرتار املاىض) ببعث تراثها الوثنى اإلغريقى
وااللتصاق به السيام جوانبه الشهوانية البهيمية.
قلت :لقد كان للكنيسة بعض سلطة يف ذلك احلني ..فكيف مل تثر عليه؟
قال :نعم ..لقد أزعج هذا التوجه الكنيسة ..ولكنه ـ مع ذلك ـ كان أفضل لدُيا من إقبال
أتباعها عىل اإلسالم.
لقد حاولت جهدها أن تسري املوجة لصاحلها ،وتسيطر عىل الوضع بحيث تبقى عقائدها
وتصوراهتا تصبغ األدب ،وتظل بصامهتا بارزة ىف فنه املنحوت واملرسوم ،ولكن عوامل التحرر
واالنطالق كانت أقوى من حواجزها ،واستطاع عرص النهضة أن خيطو خطوات كبرية وجريئة
للوصول إىل علامنية كاملة لألدب والفن عليها قام األدب العلامنى احلديث وارتكز(.)1
قلت :أراك تتكلم عن هذا النوع من الفن باعتباره جاهلية ..ولكني بحسب ما أعلم هو
الفن الذي توىل التعبري عن العواطف اإلنسانية العامة ..وربطه باملبادئ األخالقية ،ووظفه خلدمة
الغايات التعليمية واحرتام التقاليد االجتامعية السائدة.
قال :هذا ما يقال ..وفيه بعض احلقيقة ..وفيه كثري من الباطل ..سأذكر لك بعض
خصائص هذا التوجه لرتى نواحي اجلاهلية فيه.
لقد كانت اخلطوة األوىل التي خطاها هذا النوع من الفن يف انفالته من الكنيسة هو إحياء
اآلداب اإلغريقية ..حيث استطاع أدباء وفنانو النهضة النفاذ إىل عامل آخر خارج من مألوف
عرصهم وال أثر فيه ليشء من الالهوتيات.
لقد نفذوا أول األمر من كوة صغرية ،لكنها ظلت تتسع حتى انتفض بناء الكنيسة
والتقاليد من أساسه ،وطلعوا عىل الفكر األوروبى بمفاهيم جديدة ومعايري سبقوا هبا النهضة
الفكرية العقالنية ،وذلك ما يعده الفكر احلديث أعظم مآثر النهضة.
( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ،حممد قطب.
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قلت :لقد وضعت معيارين للحكم عىل الفنون ،مها التوحيد والتهذيب ..فهل ترى هذا
النوع من الفن مناقض هلام؟
قال :كل املناقضة ..وال ينبغي أن يكون األمر إال كذلك ..فال يمكن ملن زرع شوكا أن
جيني عنبا.
قلت :فحدثني عن دالئل ذلك.
قال :هذه املدرسة كام ذكرت لك ـ أو هذا العرص ـ انطلق رد فعل عىل الكنيسة وعىل
انحرافات الكنيسة..
ولذلك كان أول ما اهتم به هو احلياة الدنيا ..واإلنسان ..ألن الكنيسة كانت تلغي كليهام.
قلت :هذا مكسب جيد.
قال :ولكنه مكسب منحرف ..ألنه مل ينتج فعال ..وإنام نتج رد فعل ..ورد الفعل رصاع..
والرصاع ال يأيت بخري.
لقد كانت الكنيسة حترص كل النشاط الفكرى والفنى ألتباعها ىف جمال احلديث عن
الثالوث والقديسني واملالئكة واملعجزات وكبت املشاعر واألحاسيس اإلنسانية أيا كانت ما مل
تكن ىف حدود دائرهتا الالهوتية.
وهلذا جاءت هذه احلركة تناقض ذلك متاما حتى أطلق عليها وصف (اإلنسانية)
لقد قام دانتى (ت 1321م) ىف هذا املجال بمثل ما قام به (مكيافيلىل) ىف جمال السياسة،
فقد خرج عىل الكنيسة خروج ًا رصحي ًا ،وناقص تقاليدها ومقاييسها ،وابتداء منه أخذ األدب
األوربى بحل اإلنسان شيئا فشيئا حمل (اإلله) ..وبذلك انتقضت عروة التوحيد ..وارتباط الفن
بالغاية الكربى من وجود اإلنسان.
لقد صار االهتامم باإلنسان ـ الذى نبه إليه دانتى ومعارصوه ـ املنطلق ملحاولة تأليه اإلنسان
وتصويره عىل أنه اله حقيقى ،وهى املحاولة التى بدأت ىف القرن التاسع عرش واكتملت عىل يد
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(سارتر) وأشياعه ىف هذا القرن مرور ًا بتأليه الطبيعة الذى دعا إليه عرص التنوير.
ذكر (داونز) ذلك ،فقال( :يقف (دانتى) كام وقف صديقه ومعارصه املصور الرسام
(جيوتو) عىل رأس حقبة جديدة ىف تطور الفكر البرشى ،وملا كان كالمها فنان ًا عظي ًام ،فإهنام عربا
أصدق تعبري عن ذلك اليشء اجلديد الذي ربام كان جييش ىف صدور الكثري من معارصُيم،
ولكنهم مل يستطيعوا اإلفصاح عنه كام أفصحا)
ويقول( :وهذا اليشء اجلديد هو (اإلنسانية) ..أو هو بتعبري آخر االهتامم بشئون اإلنسان
ىف احلياة الدنيا.
ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا اجلديد الذى يزاحم القديم إذا قارناه بالعقائد املسيطرة
عىل أذهان الناس ىف ذلك العرص عن احلياة والكون … ومؤداها أن احلياة الدنيا ليست إال متهيد ًا
الستقبال احلياة األخرى ،وقد هيمن هذا االعتقاد عىل الناس ىف القرون الوسطى جي ً
ال بعد جيل
حتت سطوة الكنيسة وسيطرهتا العاتية عىل مجيع نواحى النشاط اإلنسانى ومجيع املؤسسات
االجتامعية بينام كان علم العلامء كله يدور حول املبادئ الدينية والعقائد الكنسية)
ويقول( :ثم جاء عقب ذلك عرص االستنارة ،وهو أول تبديل جديد طرأ عىل الناس ىف
نظرهتم للحياة ،فاجتهوا إىل أحضان الطبيعة يستوحون منهام أرسار الكون ووضعوا ثقتهم املطلقة
ىف مقدرة العقل اإلنسانى)
ويقول( :وقد نادى هبذا نفر من عباقرة ذلك العرص … ،كان جماهلم الفكرى ىف ناحية
االهتامم بشؤون اإلنسان ىف هذه الدنيا وترك االهتامم بشؤون اآلخرة)
ويقول( :وأما (جيوتو) فكان فنان هذه النهضة كام كان دانتى شاعرها فقد أخذ جريتو
يرسم عىل جدران كنائس مدينة (أسيزى) صور ًا وأقاصيص حلياة القديس فرانسيس عرض هبا
رسوم ًا من الناس والطبيعة والطري واحليوان والزهور من واقع احلقيقة واملشاهدة وهو حدث
جديد ىف الفن وخروج التقليد القديم ىف تصوير العذراء والطفل وتصوير القديسني).
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ويقول( :إن ملحمة الكوميديا كانت حدث ًا جديد ًا ىف األدب ،حدث ًا ضخ ًام مل يسبق له
مثيل ،فليس إذن من العجب أن يدعوها الناس بلقب (اإلهلية) ألهنم شعروا عند ظهورها أن أدبا
أوروبيا جديد ًا قد انبثق فجره)
ويقول( :إن الناس كانوا يعتقدون ما علمتهم الكنيسة من أن كل إنسان يكفر باملسيحية
جزاؤه جهنم ،وأما من يؤمن هبا فمآله إىل اجلنة ،وجاء دانتى فخرج من تلك العقيدة القديمة وأقام
موازين جديدة للعقاب والثواب عىل أساس من األخالق ..وعندما ننظر اليوم إىل الوراء نجد
شاعر ًا يوزع بالقسطاس العقاب والثواب بد ً
ال من أن يوزعها البابا ،فإننا ال نرى ىف عمله شيئا
خارق ًا غري أنه بالقياس إىل عرصه كان ال شك انقالب ًا خطري ًا)
ويقول( :وقد صدق الشاعر بوب عندما عرب عن فلسفة القرن التاىل ( )18بقوله( :إن
خري دراسة يقوم هبا البرش هى دراستهم لإلنسان) ،وقد كان شكسبري قبله خري من قام هبذه
الدراسة ،واحلق أن شكسبري يمثل أرقى ما بلغت إليه حركة النهضة األوربية بأمجعها ،وهى ىف
لباهبا تتلخص ىف اكتشاف اجلنس البرشى لقيمته وأمهيته التى كانت قد ضاعت عىل مر
العصور)()1

وبذلك بدأ االنحراف الثاين للفن ..وهو االنحراف عن غاية التهذيب..
وذلك يشء منطقي ..فكل فن يبتعد عن التوحيد البد أن يبتعد عن التهذيب ..ويكون
بعده عن التهذيب بقدر بعده عن التوحيد.
وبام أن هذا املذهب ابتعد كثريا عن التوحيد ..فقد ابتعد بمثل ذلك عن التهذيب..
لقد عاد املذهب املناهض للكنيسة وللرهبانية ،فأحيا اإلباحة الرومانية ،وأعاد معها إحياء
املذهب األبيقورى ىف التمتع برضوب امللذات واالنغامس يف الشهوات اجلسدية.
وهكذا كان عرص النهضة يتسم بطابع كالسيكى خاص يقدس اجلسد ،ويعبد اللذة ىف
( )1كتب غريت وجه العامل :مقتطفات :من .368 – 362
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وقت ال تزال الرهبانية فيه هى املثل األعىل ،ووجه زعامء ذلك العرص أنظار الناس إىل مثالب
الرهبانية بحجة منافاهتا (لإلنسانية) ،وهو الوصف الذى كانوا يتسرتون به.
وكمثال عىل ذلك هذه القصيدة املبتذلة:
نحن ىف جتوالنا مغتبطون مرشقون …
نأكل حتى الشبع نرشب حتى الثاملة …
نمرح إىل األبد ننهل من اجلحيم …
تلتصق صدور بعضنا ببعضنا …
وعندما نشأ أدب علامنى عامى مل جيد إال أن يصدر من نفس التمتع الوثنى بخريات احلياة
الرفيع منها والوضيع ،فالشعراء املغنون (الرتوبادور) حولوا الفروسية املسيحية إىل متجيد للحب
اإلنسانى … ومن اجلدير باملالحظة أن أكثر هذه القصائد رصاحة وواقعية نشأت من الثقافة
الربجوازية ىف املدن ،فاألقاصيص الفرنسية البذيئة وصفت بصورة حاذقة التمتع برضوب احلياة
كام كان حيصل ىف الواقع ومتيزت بشغف خاص برسد قصص املاكرين األوغاد ومثالب الكهنة
كام نجد ذلك ىف قصائد شورس ومعرض صور األوغاد التى رسمها بوكاشيو.
لقد رسم بعضهم صورة للفن يف ذلك العرص ،فقال( :انفجرت العاصفة بكامل عنفها
عىل رأس الراهب ،ذلك أن فشل الراهب ىف حتقيق الطهارة التى برش هبا جعلت أدب القرون
الوسطى منذ والدته يعطى لزالت الراهب صورة أكثر بشاعة ،وصورته بأنه أكثر حيوانية من
سواه ،وجاء أحذق اإليطاليني وأجرؤهم إطالق ًا لورنزفاال … فأنكر ىف كتابه (حياة الرهبانية) كل
قيمة للتقشف والقداسة ،وذهب أبعد من ذلك ىف رسالته عن اللذة التى يتفق فيها مع املذهب
األبيقورى ،فأعلن أن املرأة املتزوجة بل املستهرتة أيضا هى أفضل من الراهبة ،ألهنا تسعد الرجل
أما الراهبة فهى تعيش ىف تبتل ال فائدة منه ،وينعت موت اإلنسان ىف سبيل بالده أو من أجل أى
مثل أعىل بأنه ال يقره العقل.
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وهذا التحول املفاجئ يوحى ىف بعض األحيان بالرجوع إىل ما يشبه الوثنية اخلالصة،
ويمثل الفن اإليطاىل أحسن متثيل املزج الكامل بني املسيحية والوثنية فلو ألقينا نظرة عىل بعض
الرسوم الشهرية هل نستطيع التفريق بني اهلل واملالك والعذراء والصبى وكيوبيد والقديس)
وقال( :ثار اإليطاليون عىل األخالق املسيحية ،واستبدلوا هبا جمرد التمتع باملاليني من
أشكال اجلامل … لكن الشعوب الشاملية وجدت ىف احلياة أكثر من اجلامل وقد مثل هذه الروح فيام
كتب رابليه الكبري …
وتتجسم روح ثورة النهضة ىف مقطع يطلب منارابليه فيه (أن هنرب من أولئك الرعاع
ذوى العقول الزائفة املاكرين والقديسني املزورين الوقورين اهليئة املرائني مدعى اإليامن ،اإلخوان
اخلشنني الرهبان الذين يلبسون النعال … أهرب من هؤالء الرجال عليك بكراهيتهم واحتقارهم
ال)()1
قدر ما أكرههم أنا وإننى ألقسم لك أنك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حا ً

هذه هي بداية جاهلية التيه والضياع ..وقد تىل هذه اجلاهلية جاهليات أخرى عمقت ما
بدأ به هذه اجلاهلية من البعد عن اهلل ..والبعد عن اإلنسان.
الرومانسية:
قلت :لقد خرجت أوروبا من عرص النهضة وابتدأ ما يسمونه (العرص احلديث)
قال :ومل تطق أوروبا االستمرار مع (الكالسيكية) ..بل ارتدت عليها كام ارتدت عىل
الكنيسة..
قلت :لقد ارتدت عليها فيام يسمى (عرص التنوير)(..)2
قال :أجل ..وقد بدأ مذهب فني جديد ..أو عرص فني جديد ..هو (الرومانسية)

( )1مقتطفات من :راندال.198 – 185/2 :
( )2ال شك أن الثورة الفرنسية (1798م) هي أحد العوامل الكربى التي كانت باعث ًا ونتيجة يف آن واحد للفكر الرومانيس
املتحرر واملتمرد عىل أوضاع كثرية ،أمهها الكنيسة والواقع الفرنيس وما فيه.
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قلت :إن سمعة الرومانسية بيننا طيبة ،فهي مذهب فني ُيتم بالنفس اإلنسانية وما تزخر
به من عواطف ومشاعر وأخيلة.
قال :ولكنه اهتامم منرصف عن الركنني األساسني اللذين جيعالن األدب سلام للكامل
والتهذيب واإلصالح.
قلت :ما تقصد؟
قال :لعل أصدق تعبري عام حصل يف ذلك العرص هو ما قاله مؤلفو كتاب (ثالثة قرون
من األدب) ..لقد قالوا( :إن القرن الثامن عرش مل خيصص للدين ،وإنام خصص للعلم والسياسة،
فلم يعد زعامؤه قس ًا مسيحيني … بل فالسفة طبيعيني … ..لقد كان التغري عميق ًا ومن نواح عدة
كان القديم واجلديد عن طرىف نقيض ،فالتطلع إىل ما وراء أشياء هذا العامل قد تراجع أمام التطلع
إىل أشياء هذا العامل ،لقد أصبح القديسني الدائر حول حمور اهلل عاملا إنسانيا حموره هذا العامل واحلياة
التى كانت تسري هبذا الكتاب املقدس ،ومل يعد العامل مكان ًا حيث العناية اإلهلية دائمة احلضور
والفعل تضبط وتدير كل ما حيدث حتى التافه منه (!) حتى اهلل ذاته مل يعد شخصي ًا ،أبا حيب
ويرهب ،بل أصبح قوة عاقلة سحيقة البعد ال شخصية( ،علة أوىل) أدارت اآللة وتركتها تعمل
بنظام كامل وفق نواميس رياضية وفيزيائية ويسوع ابن اهلل أصبح يسوع ابن اإلنسان(؟!))
(ومل يعد موضوع البحث للجنس البرشى هو اهلل ،بل اإلنسان)
(وحتسني حال اإلنسان يمكن توقعها ال عن طريق الدين بقدر ما يمكن توقعها عن طريق
العلم والرتبية والسياسة التى هبا يستطاع إصالح املجتمع)
هذه هي امليزة األول للرومانسية ،وعنها نشأ (تأكيدها عىل سيادة القلب وحياة النفس
الداخلية) ..أي حرص كل االهتاممات ىف حدود الكائن البرشى ،بل ىف أعامق النفس الفردية.
وهلذا ينتقد الرومانسيون الكالسيكية بأن اهلدف منها تصوير البرش ،ال كام هم فعلي ًا ولكن
كام هم مثالي ًا..مما جعل األدب تقليدا وليس تعبري ًا ،ولذلك فقد أمهل الرومانسيون املالحم
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وحوروا املرسحيات ،ونحوا باألدب منحى شخصي ًا داخلي ًا ،فالكتابة الفنية تأتى ىف صورة
اعرتافات أو سرية ذاتية والشعر يصبح غنائيا عاطفي ًا يعرب عن املعانى الوجدانية للبرش كالعشق
والفرح واألمل ويبتغى ـ بالدرجة األوىل ـ إثارة السامع وامتاعه.
وكان من أبرز العوامل االجتامعية املهيئة لذلك طابع الفروسية التى كانت ىف ريعان شباهبا
إذ احتضنت الرومانسية حتى اندجمت ىف كياهنا ،وأصبح الرومانسيون اللسان املعرب عن احلياة
الفروسية بخصائصها وفضائلها.
وقد أفصح بعض زعامء املذهب عن عالقة (رد الفعل) القائمة بني االجتاه الرومانسى
واملسيحية ،فاملسيحية كام عرفوها تكبت اإلنسان و(تصيبه بامليالنخوليا) ،ومن ثم فهى مسؤولة
عام أصاب اإلنسانية من االنطواء والكآبة (وقد عزا الناقد الرومانسى األملانى شليجل الكآبة إىل
الدين املسيحى الذى جعل اإلنسان منفي ًا يشتاق إىل وطنه البعيد)()1

وانطالق ًا من ذلك ومتشي ًا مع الرتكيز عىل التعبري عن الذات جهد أولئك ىف أن حيولوا
الرشق الصوىف املسيحى الذى كان يتجه إىل اهلل أو (يسوع) إىل حب عذرى أو إباحى يعرب عنه ىف
أسلوب غنائى ،ويتجه إىل اجلامل اخلارجى للمحبوب الذى كان ىف الغالب امرأة وأحيان ًا
(الطبيعة)
قلت :فقد انحرفت الرومانسية بالفن إذن عن الغايات التي ذكرهتا.
قال :أجل ..وذلك يشء طبيعي ..فقد انترشت يف ذلك العرص عبودية إهلني مقدسني بدل
أقانيم الكنيسة مها (الطبيعة والعقل) ..الطبيعة التي حلت حمل (اهلل) ..والعقل الذي حل حمل
(الوحى)
وقد وثق اهلاربون من طغيان الكنيسة العلمى ىف مقدرة العقل وثوق ًا أعمى ،وكان لكشف
كوبرنيكس وقانونني جاليلو ونيوتن ومبادئ بيكون وديكارت العقلية أعظم األثر ىف متجيد
( )1ثالثة قرون من األدب.134/1 :
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العقل بل عبادته ،وملا كان جل مهم إغاظة الكنيسة واالنتقام من عبوديتها فقد اشتطوا وغلوا ىف
ذلك إىل أبعد احلدود.
لكنهم ما كادوا يلتقطون أنفاسهم وتستقر أعصاهبم من مطاردة الكنيسة حتى بدأ بعضهم
يبحث عام إذا كان إله (العقل) جدير ًا بام أعطى من قيمة وتقديس أم ال؟
وكانت النتيجة مرة ..وهى أن العقل عاجز حق ًا عن تفسري الطبيعة ،وإذ كان كذلك فهو
أعجز عن تفسري النفس اإلنسانية وفهمها.
واستطاعوا أن يكتشفوا طريق ًا آخر أرحب من العقالنية بمنطقها اجلامد وقوالبها املحددة،
وأقوى من العقل اخرتاق ًا لألرسار وتبديد ًا للغموض ،أال وهى (الشعور العاطفى) ،ذلك
الشعور الذى يمتطى آفاق اخليال الواسعة ،فيسرب أغوار الذات اإلنسانية العميقة ويستجىل مجال
الطبيعة.
وهكذا أخذ الرومانسيون يرتفعون رويد ًا رويد ًا عن األرض وحيلقون ىف الفضاء السحيق
ولكن إىل غري اهلل ..ومن غري طريق املسيحية.
كانوا يتحدثون عن احلب ،ويبحثون عن اجلامل ،ويفلسفوهنا ىف أساليب ضبابية كثيفة،
كام كانوا يتحدثون عن الشياطني واملالئكة والسحر والعوامل املجهولة ىف حماوالت دائبة ويائسة
الستكناه أرسار الكون وحتقيق السعادة الداخلية.
وأصبحوا ينقبون عن احلقائق األبدية ـ ال ىف الكتاب املقدس ،وال ىف املؤلفات العقلية ـ
ولكن ىف صفحة الطبيعة اخلالبة ومناظرها احلاملة ،وكل هذا أفىض هبم إىل مثالية معرفة جوفاء
أعظم ىف بعض جوانبها من تلك التى انتقدوها عىل الكالسيكيني.
ونتيجة أخرى مهمة هى أن الرومانسية باعتقادها أن غاية النشوة وقمة السعادة تكمن ىف
أن يطلق اإلنسان عنان نفسه لتذوب ىف حب الطبيعة ويفنى الصوىف ىف معبوده ولذا أحلت
(الطبيعة) حمل (اهلل) والشعور حمل العقل.
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وهبذا تكشفت الرومانسية عن صورة وثنية جديدة (وكل الكالم اجلميل املعسول الذى
قيل لتربير هذه الوثنية :أن الطبيعة (حمراب) اهلل وأن اجلامل (صورة اهلل) ..إننا نعبد اهلل ىف خلقه …
إىل آخر هذه اجلمل (الرومانتيكية) الرباقة ..كل هذا الكالم ال يستطيع أن خيفى تلك الروح الوثنية
الغارقة ىف الوثنية التى تعبد املحسوس ىف حقيقة األمر ألهنا تعجز عن إدراك (اهلل) بالروح …
والروح غنية باملحسوسات)()1

لقد عرب روسو ـ رائد الرومانسية ـ عن ذلك أوضح تعبري ىف (راهب سافوى) الذى هو
صورة لذاته ،إنه راهب بالفعل ،ولكنه خيتلف جذري ًا عن رهبان الكنيسة ،فهو راهب ىف صومعة
الطبيعة يسبح بحمدها ويقدس هلا.
وىف كتابات روسو (االعرتافات مثالً) وقصائد بوب (مقال عن اإلنسان) وجوته
(فاوست) وكذلك كيتس والمارتني وأرضاهبم نامذج واضحة للمذهب الرومانسى ىف أوج
جمده.
الواقعية:
قلت :لقد ارتددنا عىل الرومانسية كام ارتددنا عىل الكالسيكية.
قال :ذلك يشء طبيعي ..لقد عرب القرآن عن هذه االرتدادات التي تصيب من ال يصيب
ِ
آن َما ًء َحتَى ِإ َذا َجا َء ُه َمل َ ِ
كَرس ٍ
اب ِب ِقي َع ٍة َحي َس ُب ُه ال َظم ُ
جيد ُه َشيئ ًا
احلق ،فقالَ ﴿:وا َلذ َ
ين كَ َف ُروا َأع َام ُهلُم َ َ
رسيع ِ
احل َس ِ
اب﴾ (النور)39:
هلل ِعندَ ُه َف َو َفا ُه ِح َسا َب ُه َوا َُ
َو َو َجدَ ا َ
هلل َ ِ ُ
فالظمآن حسبام تشري إليه هذه اآلية يظل ظمآن ما دام ال جيد إال الرساب ..وحبه للامء
جيعل يلهث وراء كل رساب طمعا يف أن يكون ماء ..ولكن الرساب ال يتحول إىل ماء.
قلت :فأين القرار؟
هلل ِعندَ ُه ﴾ ..القرار ال يكون إال عند اهلل ..وال يكون إال
قال :لقد ذكرته اآليةَ ﴿:و َو َجدَ ا َ
( )1جاهلية القرن العرشين.227 – 226 :
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يف التوحيد ..لقد قال القرآنَ ﴿:وكُ ُّل َأم ٍر ُمست َِق ٌّر﴾ (القمر)3:
القرار والسكينة والطمأنينة مفردات ال يمكن أن توجد إال يف النصوص املقدسة التي مل
متتد إليها يد العابثني.
قلت :فام الرساب اجلديد الذي خلف الرومانسية؟
قال :عقلك يدل عليه..
قلت :مل أفهم..
قال :ما دامت الرومانسية التي هي هروب للخيال مل تطفئ ظمأ اإلنسان ..فإنه سيفر من
اخليال ليبحث عن الواقع..
قلت :فقد خلفتها الواقعية إذن؟
قال :أجل ..وبئس اخللف كان ..لقد وقعت الواقعية يف رذائل مل تسبق إليها.
قلت :كيف كان ذلك؟
قال :لقد كانت الرومانسية بخياهلا اجلانح صورة صادقة ملا يمكن أن يسمى (عرص
اهلروب) ..اهلروب من طغيان الكنيسة ،واهلروب من نري اإلقطاع ،واهلروب من تقاليد
املايض( ..)1وجاءت الثورتان الفرنسية والصناعية وجاءت احلروب الدينية والقومية ،وتغريت
مالمح احلياة تغري ًا بارزا ً ،فكان ال بد لصورة احلياة (األدب) أن تتغري كذلك.
يف هذا العرص ـ الذي دخلت فيه اآللة حياة اإلنسان ـ مل ينحرص االهتامم باإلنسان دون
اآللة فحسب ،بل اقترص ـ من اإلنسان ـ عىل وضعه الدنيوى ومكانته االجتامعية ..وعىل واقعه
املعيشى وجزء معني من نزواته ورغباته والظروف املحيطة به التى يتأثر هبا سلب ًا وإجياب ًا.
وكعادتنا يف السقوط احلر سقطنا سقوط ًا مفاجئا من الفضاء السحيق إىل الوحل اهلابط.
لقد كانت الرومانسية حتاول تصوير أعىل ما يمكن أن يصل إليه اإلنسان من القوة واملثالية
( )1انظر :جاهلية القرن العرشين.221 :
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ىف مواجهة حتدى اإلله أو الطبيعة أو حتى نزواته وأهوائه ،فجاءت الواقعية لتصوره ىف أدنى ما
يمكن أن يصل إليه من اهلبوط ىف حلظات الضعف القاتلة.
لقد كان اإلنسان ـ يف الرومانسية ـ يصارع األقدار ،وحياول إخضاع الطبيعة ..ولكنه يف
(الواقعية) ينهزم بضعف أمام نزوة عابرة ولذة ساقطة.
لقد أخذ الواقعيون عىل الرومانسية أهنا يف مجيع أعامهلا الفنية تقترص عىل تصوير اإلنسان
املثاىل واللحظة املثالية واملنظر املثاىل ..ولذلك راحوا للواقع يصورونه ،بل يفضحونه من غري
حماولة هتذيبه ورفعه.
نظر إىل األفق البعيد ،وقال :لقد كان انحراف الكنيسة هو السبب يف كل تلك املصائب..
وهلذا جوزيت بام صنعت..
لقد كال هلا هذا النوع من الفن من اهلجوم ما مل يتجرأ عليه من سبقه..
يقول مؤلف (قصة الفكر الغربى)( :يرد كثري ًا ىف األدب الشعبى الوسيط ذكر القسيس
اجلشع والقسيس الفاسق والقسيس املغرور الذى تشغله أمور الدنيا ،وكذلك ال يعطينا شورس
صورة طيبة عن رجال الدين ..ومع ذلك فلم يكن ىف كل هذا إال قليل من املرارة وإنام كان يرمى
إىل إنزال القسيس إىل املستوى البرشى العام ومل يقصد إىل حتدى بناء املسيحية الفلسفى والدينى
أى نظرهتا الشاملة إىل الكون كام قصد إىل حتدُيا ىف أيام فولتري وتوم بني)
الالمعقول:
قلت :ثم ارتددنا عىل الواقعية..
قال :بسبب ضغوط الواقع ارتددنا عىل الواقعية ..فسقطنا يف أوحال الالمعقول.
قلت :الالمعقول!؟
قال :أجل ..ونحن ال نزال نئن حتت وطأة هذا النوع من الفن.
قلت :كيف سقطنا كل هذا السقوط؟
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قال :لقد اجتمعت أسباب كثرية ..أمهها الدجالون..
قلت :الدجالون!؟
قال :أنت تعرفهم ..ولعلك مررت يف حياتك بمن حدثك عنهم(.)1
قلت :من تقصد؟
قال :من أعطوا صورة لإلنسان انحرفت هبا عن معنى اإلنسان ..فصار اإلنسان غري
اإلنسان.
قلت :فهمت قصدك ..أنت تريد داروين ..وماركس ..وفريزر ..وفرويد وغريهم من
بناة الفكر الذي تنبني عليه هذه احلضارة.
قال :أجل ..وقد كان لداروين وفرويد أعظم األثر ىف ذلك:
فالداروينية ولدت ىف النفسية األوربية شعورين عميقني ال يمكن للفن األوروبى مهام
تعددت مدارسه ومناهجه إال أن يكون تعبري ًا عن أحدمها:
أما األول ،فحيوانية اإلنسان التى تلغى املشاعر الروحية متام ًا ،وجتعل الكائن البرشى كتلة
من اللحم كأى حيوان آخر ال هم له إال إرواء غرائزه البهيمية ،واحلصول عىل أكرب قسط من املتاع
اجلسدى املحض.
وأما الثاين ،فالشعور بتفاهة احلياة وحقارهتا ونفى أي غاية سامية لوجودها ،وهو الشعور
الذى عربت عند مدارس الضياع املختلفة حتت أسامء وشعارات شتى(.)2
وأما الفرويدية ،فقد عمقت االجتاه احليواين موصلة إياه إىل احلضيض ..وقد صاغته ىف
فلسفة نظرية منمقة جتعل الوصال اجلنسى هو الغاية والوسيلة ،بل جتعله حمور احلياة وحمور
البحث ومناط التفكري وعلة العلل.
( )1انظر الفصول السابقة ،خاصة (قيم) و(إنسانية)
( )2كام سنرى يف هذا املبحث.
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وعمقت كذلك الشعور بالضياع واحلرية ،ألن فلسفتها اجلنسية ـ حول العقل الباطن
والالوعى والالشعوري واألنا املثالية ـ قدمت العوض املعاكس لإليامن واإلحساس الروحى.
قلت :هذه البذور ..فام الثامر؟
قال :ال جينى من الشوك إال الشوك ..لقد جنينا وجنت أخالقنا وقيام من ذلك الزقوم
الذي غرسه أولئك الشياطني ما ال نزال نصىل بناره.
قلت :أفصح ..وفصل ..فال دليل أقوى من التفصيل.
قال :أول ثمرة جنيناها من شعورنا بحيوانيتنا وضياعنا هو اإلباحية املفرطة..
قلت :اسمح يل بأن أصارحك بأننا يف مجيع مراحلنا تارخينا األديب والفني مل ننفك عن
اإلباحية ..لقد قال برنتن( :إن اخلشونة والفحش من الصفات الدائمة تقريب ًا ىف ثقافتنا الغربية)()1

فاألغانى البذيئة ومثلها املرسحيات املبتذلة ىف عرص النهضة ،ثم عبادة اللذة واجلامل ىف
الرومانسية ،ثم الدعوة الرصحية إىل الفجور ىف األدب الواقعى ..وتظل الصورة تفحش إىل أن
تصل إىل األدب املكشوف.
قال :وقد كان هذا النوع من الفن الذي سقطنا فيه مرحلة خطرية من مراحل سقوطنا يف
محأة الرذيلة..
لقد ظهر فنانون كثريون يف ذلك العرص كرسوا فنهم وحياهتم كلها لإلباحية..
لن أحتاج لذكر أمثلة لذلك ..فأنت تعرف (الفريددى موسيه) شاعر (اللياىل) الذى كان
أبيقوري ًا بأوسع معانى الكلمة.
ومثله (بروسبري) صاحب قصة (كولومبيا) ..وألكسندر دوماس ،الكبري والصغري..
الصغري املشهور بقصة (غادة الكاميليا) ..والكاتبة العربيدة (جورج ساند) صاحبة (ليليا)
و(أنديانا) ..وغريهم كثري.
( )1قصة الفكر الغربى.297 :
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إن أدب كل هؤالء حمصور ىف متجيد الرذيلة وتربير أعامل العاهرات واإلشفاق عليهن،
ودخل هذا االجتاه مرحلة أتم باملدرسة (الطبيعية) التى يتزعمها الكاتب اليهودى (أميل زوال)
وهى مدرسة إباحية متخصصة.
لقد قال تولستوى عن هذا االجتاه سنة ( :1898أصبح املقياس الوحيد للفن اجليد والفن
الردئ هو اللذة الشخصية ،فاخلري هو ما يبعث اللذة ىف نفوسهم وهذا هو اجلميل ،وبذا ارتدوا
إىل تصور اإلغريق البدائيني الذين أداهنم أفالطون ،وطبق ًا هلذا الفهم ىف احلياة تكونت نظرية ىف
الفن)()1

ويقول( :إننا نشبه الفن املعارص ـ مع غرابة هذا التشبيه ـ بامرأة تبيع جسدها إلرضاء الذين
يبتغون اللذة بد ً
ال من أن جتعله مستودع ًا لألمومة ،فالفن املعارص يشبه العاهر ىف أدق التفاصيل
فهو مثلها ليس وقفا عىل عرص معني ،وهو مثلها مبهرج ،وهو مثلها قابل للبيع دائام ،وهو مثلها
كله إغراء وكله هدم)
ثم جاءت احلرب األوىل ،فاكتسب هذا االجتاه قوة واسترشت رذائله ىف األوساط العامة
واهنال اإلقبال عىل إنتاجه الرخيص ووجدها اهلدامون واملتكسبون فرصة لنفث سمومهم
واستغالل مشاعر الناس واللعب بعواطفهم وإثارة غرائزهم.
أما ما يسمى األدب املكشوف الذى ال يصح أن يسمى أدب ًا بحال ،فهو ىف بالدنا ملء
السمع والبرص ..يمأل احلوانيت ..ويستنفذ الصحافة ..ويسيطر عىل دور العرض السينامئى..
ويستغرق أوقات املاليني من الناس ..حتى األطفال تكتب هلم مسلسالت جنسية وروايات
جنسية ومرسحيات جنسية.
قلت :هذه الثمرة األوىل ..فام الثمرة الثانية؟
قال :الضياع والتيه ..فكل املذاهب الفكرية الفلسفية االجتامعية عجزت عن إعطاء
( )1دراسات أدبية :يوسف الشارونى.84 :
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اإلنسان أى نوع من أنواع الثقة والطمأنينة.
لقد كان دورها منحرصا يف رد الفعل ..منحرصا ىف اجتثاث موروثات الكنيسة اهلشة.
وأمام العمالق امليكانيكى الرهيب وسيطرة اآللة الطاغية شعر اإلنسان بأنه قد سحق وأن
وجوده قد تضاءل إىل حد أدنى مما كان عليه وهو يواجه جربية الكنيسة واضعا مصريه بني يدى
قدرها املحتوم.
لقد حتققت نبوءة شبنجلر وتكهنات أورويل عن مستقبل القطيع البرشى ،وأصبحت
مشكلة اإلنسان العظمى ىف احلياة هو وجوده حي ًا ،فالكلمة التى قاهلا أوغسطني( :أصبحت أنا
نفسى مشكلة بالنسبة لنفسى) مل تعد خاصة بالفالسفة بل باتت ترددها شفاه الفرد العادى من
أجيال الضياع.
قلت :هذه فرصة عظيمة للبحث عن احلقيقة ..والوصول هلا.
قال :ولكن الالمعقول كان متغطرسا متكربا عن احلقيقة وعن البحث عن احلقيقة..
فلذلك آثر لذة الضياع والتيه عىل لذة الوصول.
إن هذا الفن يرصح بكل برودة( :إننا ال نؤمن أبد ًا باملعانى اجلامدة اجلاهزة التى يقدمها
النظام اإلهلى القديم لإلنسان وعىل أثره نظام القرن التاسع عرش العقالنى ،ولكننا نضع كل أملنا
ىف اإلنسان :إن األشكال التى خلقها هى التى تستطيع إعطاء العامل معنى)()1

قلت :مل هذا التكرب عىل النظام اإلهلي؟
قال :وهم احلرية ..مع اختالط املدارك التي جعلتهم يرون الكون متناقضا تعجز عقوهلم
عن تفسريه.
ومل يظل هذا االعتقاد فكرة جمردة ،بل بنى عليه الدستور العلمى للفن الذى ينص عىل أن
(الفن للفن)
( )1معجم األدب املعارص.63 ،62 :
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لقد قال يعضهم حتت عنوان (االلتزام الوحيد املمكن للكاتب هو األدب)( :ليس
الصواب الزعم أننا نخدم ىف روايتنا قضية سياسية مهام كانت قضية تبدو لنا عادلة ،وحتى لو كنا
ىف حياتنا السياسية نحارب ىف سبيل انتصارها ،إن احلياة السياسية تضطرنا دون انقطاع إىل
افرتاض معانى (كذا) معروفة :معانى تارخيية ،معانى أخالقية ،إن الفن أكثر تواضع ًا أو أكثر
طموح ًا ،ففى نظره ليس هناك من شىء معروف مسبق ًا ،وقبل العمل ال يوجد شىء :ال يقني وال
قضية وال رسالة فالظن أن عند الروائى شيئا يريد أن يقوله وأنه يبحث بعد ذلك كيف يقوله يمثل
أخطر عمل مناقض للحقيقة)()1

قلت :هذه الثمرة الثانية ..فام الثمرة الثالثة؟
قال :مدارس الضياع.
قلت :ما مدارس الضياع!؟
قال :هي مدراس كثرية تأسست من بذرة الالمعقول لتزيد يف ضياع اإلنسان عن حقيقة
اإلنسان.
قلت :فهال عرفتني ببعضها؟
قال :لعلك تعرفها ..بل ال بد أنك تعرفها ..فنحن نصبح يف مدرسة ..ونميس يف أخرى..
قلت :حدثني عنها.
قال :تعرف الوجودية!؟
قلت :تلك التي تنتسب إىل جان بول سارتر (ولد 1905م)الفيلسوف واألديب صاحب
(الغثيان) ،و(الذباب) ،و(الباب املغلق) ..وعشيقه سيمون دي بوفوار التي قضت حياهتا كلها

( )1معجم األدب املعارص.63:
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معه دون عقد زواج تطبيق ًا ملبادئ الوجودية(.)1
قال :نعم ..فالوجودية ليست سوى ثورة سلبية يائسة ،مل تستطيع أن تشخص الداء فض ً
ال
عن تقديم الدواء ،وكل ما تستطيع أن تقول بصدق أهنا قدمته لإلنسانية هو عرض بعض جوانب
املأساة البرشية ،تلك املأساة التى تعرب عنها مجلة واحدة (البحث عن اإلله) ..فهى ترفض اإليامن
باهلل كام تصوره األديان ولكنها ال جتد البديل.
واإلنسان الذى حتاول تأليهه حمصور مقهور أمام القدر الكونى وأمام سيطرة اآللة وأما
وضعه التارخيى املحدد.
وهي هترب من الضياع والتناقض إىل شعارات شتى كاحلرية عند سارتر ،والعبث عند
البري كامو.
قلت :أعرف الوجودية ..وأعرف مدى ضياعها ..فاذكر يل غريها؟
قال :الرسيالية ..فهي مدرسة حديثة هتتم بالشعر والرسم ..وتبتدئ من اخلط الذى تبتدئ
منه الوجودية ،ولكنها تفرتق عنها ىف اإليغال يف الالمعقول واألعراض عن اخلوض ىف حقائق
التاريخ واملشادات الفكرية والبحث املنطقى فيام يفوق اإلدراك إىل اخلوض ىف أعامق املجهول بال
موضوعية.
قلت :أعرفها ..وهي ترجع يف أصلها إىل نظرية فرويد عن العقل الباطن ،فهي تريد أن
جتعل من العقل الباطن احلقيقة النفسية بالذات ،وحتول الفن إىل كتابة آلية إليضاحه.
قال :ومنها فن التفسخ ..وهو نوع من أدب الضياع الذي يميل إىل التشاؤم واالبتذال
ويتميز بأن أبطاله هم نوع من الكائنات التى فقدت الثقة وبمستقبلها والتى ال تؤمن أبدا بإمكان
( )1ترجع بذور مذهب الوجودية إىل الكاتب الدانمركي كريكا جورد 1855-1813م وقد نمى آراءه وتعمق فيها
الفيلسوفان األملانيان مارتن هيدجر الذي ولد عام 1889م ،وكارك يسربز املولود عام 1883م ..وقد أكد هؤالء الفالسفة أن
فلسفتهم ليست جتريدية ع قلية ،بل هي دراسة ظواهر الوجود املتحقق يف املوجودات.
والفكر الوجودي لدى كريكاجورد عميق التدين ،ولكنه حتول إىل ملحد إحلاد ًا رصحي ًا لدى سارتر.
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قيامها اليوم بحياة إنسانية.
ومنها الفن العدمي ،وهو نوع أخر أكثر تشاؤما وقنوط ًا ،وإنتاجه هو عبارة عن ذلك
العمل املؤمل الذى يرصخ بصوت عال ىف كل رصخة من رصخاته املبتورة (إن اإلنسان قد مات)
وغريها من الفنون الكثرية التي تولد كل يوم..

فنون اإلسالم
قلت :عرفت فنون اجلاهلية ..وأحسب أن كل الناس يعرفوهنا ،فهم يصبحون عليها
ويمسون ..فحدثني عن فنون اإلسالم.
قال :فنون اإلسالم تنطلق من القرآن ..فالقرآن لوحة فنية عظيمة ..بل مدرسة فنية عريقة
نشأت عىل أساسها مجيع الفنون اإلسالمية.
قلت :هل طبقت املقاييس التي ذكرهتا عىل الفن اإلسالمي؟
قال :أجل ..وقد وجدت املعاين اإلسالمية العظيمة مصاغة بقوالب غاية يف اجلودة.
التهذيب:
قلت :فلنبدأ بالتهذيب ..فقد ذكرت أنه غاية جليلة من غايات الفن.
قال :لقد رسم القرآن للفن اإلسالمي األسلوب الصحيح الذي يرفع به الواقع من
االنحطاط إىل االرتفاع ..ومن السقوط إىل الصعود.
اقرأ سورة يوسف يف القرآن ،وقارهنا بكتابنا املقدس( )1لرتى رس تلك النزعة النبيلة التي
صاحبت الفن اإلسالمي مقارنة بأدبنا وفننا الذي استوحى بذاءته وفحشه من نفس القصة يف
الكتاب املقدس.
قلت :فننا يصور الواقع كام هو ..وحياول أن يعاجله من خالل ذلك.

( )1انظر هذه املقارنة يف (الكلامت املقدسة)
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قال :وهذا رس انحرافه وجاهليته ..الفن الراقي النبيل هو الذي يمأل النفس طهرا وعفافا
وسموا ..وهو الذي يعني النزعة الطيبة يف النفس ،ال الذي يعني الشياطني عليها.
إن الواقع الذي يبحث عنه فننا هو الواقع اهلابط ..املنسلخ من الدين ..ومن القيم ..ومن
األخالق!
ففى الفرتة التى استغرقتها الرومانسية وارتدت بعدها إىل الواقع كان الناس قد ساروا
خطوات عىل خط العلامنية املنسلخة من الدين فهبطوا ،فجاءت الواقعية لرتصد واقعهم حيث
هم ..ثم تقول هذا هو الواقع البرشى!
فأما كون هذا هو الواقع الذى كان عليه الناس وقتئذ فهذا حق ال شك فيه ،وأما أن هذا
الواقع البرشى عىل إطالقه فأمر يكذبه التاريخ ،وتكذبه فرتات اهلدى ىف حياة البرشية ،التى ارتفع
الناس فيها إىل قمم تبدو ـ ىف هذا الواقع املنحرف ـ كأهنا خياالت ،ولكنها كانت واقعا عاشه
الناس بالفعل ،وينبغى أن حياولوا عىل الدوام أن يعودوا إىل ذلك املستوى السامق أو يعودوا إىل
قريب منه.
قلت :أتريد من الفن أن يدارى عىل هبوط الناس وأن يصورهم ىف صورة غري واقعية من
أجل إرضاء املثل العليا(.)1
قال :ال ..فالفن املزور ال يستطيع أن يعيش ..لكن هناك فرقا بني تصوير الواقع عىل أنه
واقع ،وأنه واقع منحرف عن األصل الذى كان ينبغى أن يكون عليه ،وبني تصويره عىل أنه هو
الواقع اإلنسانى الذى ال يمكن تعديله أو ال ينبغى تعديله أو ال يعنينا تعديله!
كالمها تصوير للواقع .ولكن أحدمها يصور الواقع املنحرف بروح اإلنكار ،ويدعو إىل
االرتفاع عنه ،واآلخر يعطيه رشعية الوجود فتكون النتيجة احلتمية – دائام – مزيدا من اهلبوط.
لقد ذكر القرآن يف سورة يوسف نموذجا للواقع ،فقد ورد يف قصة يوسفَ ﴿:و َر َاو َدت ُه
( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ،ومنهج الفن اإلسالمي ،ملحمد قطب.
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ا َل ِتي ُه َو ِيف َبي ِت َها عَن نَف ِس ِه َوغَ َل َقت ا َ
اي
اب َو َقا َلت َهي َت َل َك َق َال َم َعا َذ ا َِ
هلل ِإ َن ُه َر نيب َأح َس َن َمث َو َ
ألب َو َ
كَذلِ َك لِن ِ
ان َر نب ِه َ
مهت ِب ِه َو َه َم ِ َهبا َلوال َأن َر َأى ُبر َه َ
ِإ َن ُه ال ُيف ِل ُح ال َظ ُاملِ َ
ف عَن ُه
َرص َ
ون (َ )23و َل َقد َ َ
السوء وال َفح َشاء ِإ َنه ِمن ِعب ِ
ادنَا ُاملخ َل ِصنيَ ((﴾)24يوسف)
َ
َ ُ
ُّ َ َ
ولكن هذه ليست اللقطة األخرية ..إنام اللقطة األخرية هى األوبة والتوبة والرتفع
هلل ما عَ ِلمنَا عَ َلي ِه ِمن س ٍ
ِ ِ
وء
وس َ
ُ
ف عَن نَفسه ُقل َن َح َاش َِ َ
واالرتفاعَ ﴿:ق َال َما َخط ُبكُ َن ِإذ َر َاودت َُّن ُي ُ
اآلن حصحص احل ُّق َأنَا راود ُّته عَن نَف ِس ِه و ِإ َنه َملِن الص ِ
اد ِقنيَ (َ )51ذلِ َك لِ َيع َل َم
َ
َ ُ
َ َ ُ
َقا َلت ام َر َأ ُة ال َع ِز ِيز َ َ َ َ َ
ألمارة ِبالس ِ
ِ
هلل ال ُي ِدي كَيدَ ِ ِ
َأ نين َمل َأ ُخن ُه ِبالغَي ِ
وء
َ
ُّ
اخلائننيَ (َ )52و َما ُأ َب نر ُئ نَفيس ِإ َن النَف َس َ َ َ
ب َو َأ َن ا َ َ
ِإ َ
ال َما َر ِح َم َر نيب ِإ َن َر نيب غَ ُفور َر ِحيم ((﴾)53يوسف)
ونموذج الواقعية اهلابطة هو األدب الذى يدعى الواقعية وهو ىف الواقع يدعو إىل اهلبوط..
وهبه صادقا ىف ادعاء الواقعية ،فلامذا يرص عىل التقاط اللحظات اهلابطة وحدها ويتجنب حلظات
االرتفاع!؟ ثم ملاذا ال يسمى اهلبوط باسمه احلقيقى وهو اهلبوط!؟
قلت :إن ما ذكرته من هذه القيود هو الذي جعل الفن اإلسالمي فنا هزيال متخلفا عن
سائر الفنون ..فإذا ما قارنا األدب اإلسالمي باآلداب االغريقية والرومانية ،فإننا نرى كثري ًا من
األلوان الفنية ـ غري الشعر ـ تنقصه ،مثل القصة واملرسحية واملالحم الشعرية.
ومثل ذلك يقال يف فن النحت ..فال نجد يف احلضارة اإلسالمية أي متاثيل كتلك التامثيل
التي تركها الرومان وغريهم من أصحاب احلضارات العريقة.
قال :صدقت يف هذا ..ولكن هل هذا من النقص أم من الكامل؟
قلت :ما تقصد؟
قال :أرأيت لو أن أحدهم ظل طول الليل يرسد عليك حكايات كاذبة مملوءة باخلرافة
واملجون ليمتعك ..أختتاره أم ختتاره الذي حيكي لك قصة قد تكون قصرية ،ولكنها بمنتهى
النظافة واجلامل والعفاف؟
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قلت :بل أختار الثاين.
قال :وهذا ما فعل املسلمون ..لقد أنف شعرهم من أن يضع املالحم التي حترش نفسها يف
صياغاته آهلة الرش واخلري والنار واحلرب والشعر واجلامل ،وكان يأنف من روايات األساطري
امليثولوجية ملنافاهتا العتقاداته ،وخروجها عىل مألوف تصوراته هلل والقوى التي يرمز اليها بام وراء
الطبيعة.
قلت :فأين توجه؟
قال :إىل شعر نظيف يشكل البيت الواحد منه موسوعة قيمة يف األخالق الرفيعة ..أو إىل
القصة القصرية التي متأل النفس باإليامن والتقوى والصالح ..أو إىل اإلنشاد الطيب الذي يعمق
املعاين اجلميلة يف النفوس..
قلت :والنحت والتصوير؟
قال :لقد توجه املسلمون إىل اخلطوط يصوغون منها أمجل اللوحات الفنية املعربة.
قلت :ذلك ال يكفي.
قال :لكل شعب من الشعوب طريقة تعبريه الفني ..وربام تكون لك بعض األمور ال أمهية
هلا ،ولكن يف نظر آخرين تكتيس أمهية كربى.
الفن ـ يا صاحبي ـ أذواق ..والذوق ملك لصاحبه ،والكامل يف الفن هو استخدام الذوق
خلدمة الرتبية النبيلة.
قلت :ولكن ما ذكرته من هذه املعاين مل حيصل ..فأغلب الشعر العريب يضم مدائح كاذبة،
ترفع البرش من احلكام والقواد وزعامء القبائل والعشائر اىل مصاف املثالية املغرقة ،فجودهم
كالبحر أو الريح املرسلة ،وشجاعتهم فوق التصور ،وأخالقهم ال مأخذ فيها ،وال ضعف يف
بنائها ،وبياهنم معجز ال ركاكة وال إسفاف ،ووجوههم مرشقة كالشموس أو البدور ..ومن هنا
يرمون الشعر والشعراء بالنفاق والكذب الرصاح ،والتزلف وإغفال جانب اجلامهري يف املطالبة
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بحياة أسعد وأرغد..
قال :إن كل ما ذكرته صحيح ..ولكنه يصب يف صالح الفن اإلسالمي ،ويف خدمته هلذه
الغاية العظمى من الفن غاية التهذيب.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال ترى أن فننا يتوجه ليصور واقع املنحرفني كام هو بمجونه ورصاعه وانحرافه.
قلت :أرى ذلك ..فهو عىل األقل يصور الواقع.
قال :ولكنه يمأل النفوس بالكدورات ..إن الفن مدرسة ..والنفوس تتلقى منها ..وهي
يف تلقيها تنشغل عن الوقائع باملفاهيم والقيم ..ولذلك متتلئ بقيم اإلجرام إذا أدمنت مشاهد
اإلجرام.
قلت :وشعر املديح الذي اشتهر يف اإلسالم.
قال :إن الشاعر يف مدائحه حياول ان يرسم صورة مثالية رائعة ملا جيب أن يكون عليه
املمدوح ،إن فضيلة الكرم اذا وضحت يف األذهان ،واختذت أغنية أو قصيدة ترتنم هبا املحافل،
وارتبطت بشخصية من الشخصيات ،فإن إشاعة مثل هذه الفضيلة يؤدي اىل ترسمها والنسج
عىل منواهلا ،فتسود فضيلة الكرم فعالً ..والتغني بالعدالة واحلرية والنبل ،وربط املمدوح هبا،
يلفت النظر إليها وجيعلها باملامرسة واحلديث الطويل عنها حقيقة كائنة.
لقد مدح املتنبي بقصائده الكثري من األمراء ..وامتأل شعره حكمة بسبب ذلك ،ولكنا
نرى العامة يرددون شعره من غري أن يعرفوا أمريا من األمراء ..فقد انشغلوا بالغاية عن الواسطة.
َاو َ
قلت :ولكن القرآن ذم الشعر ..ففيهَ ﴿:و ُّ
ون﴾ (الشعراء)224:
الش َع َرا ُء َيت َِب ُع ُه ُم الغ ُ
قال :القرآن مل ينه عن الشعر ..بل وجهه نحو الوجهة النبيلة ،وهلذا ،فقد جاء بعد تلك
ٍ
يم َ
ون (َ )225و َأ َهنُم
اآلية السابقة تعليل رس ذلك ،واستثناء الذين آمنواَ ﴿:أ َمل ت ََر َأ َهنُم ِيف كُ نل َواد َ ُِي ُ
ات و َذكَروا ا َ ِ
عَم ُلوا الص ِ ِ
ون (ِ )226إ َال ا َل ِذين َآم ُنوا و ِ
ون َما َال َيف َع ُل َ
َي ُقو ُل َ
َرصوا ِمن
َ َ َ
احل َ ُ
َ َ
هلل كَث ًريا َوانت َ ُ
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ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َأ َي ُمن َق َل ٍ
ب َين َق ِل ُب َ
ون (( ﴾)227الشعراء)
َبعد َما ُظ ِل ُموا َو َس َيع َل ُم ا َلذ َ
وقد قال حممد يبني الغاية التي ينبغي أن يتوجه هلا الشعر( :إن من الشعر حكام)()1

قلت :أجل ذلك ما صحيح ..وقد قال الشاعر يبني الدور العظيم الذي قام به الشعر يف
هذا املجال:
ولوال ِخالل َسنَها ن
املكارم
كيف ُتبنى
الشع ُرما درى بنا ُة املعايل َ
ُ
التوحيد:
قلت :عرفت الغاية األوىل من غايات الفن ..فحدثني عن الغاية الثانية.
قال :الغاية الثانية هي التوحيد ..وهي عبودية الفن هلل.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد عرفنا كيف توجهت الفنون يف مجيع اجلاهليات إىل خدمة اآلهلة املزامحة هلل.
قلت :أجل.
قال :مقابل هذا ،فقد توجه الفن اإلسالمي إىل التوحيد الذي يمأل القلوب معرفة هلل وحمبة
له.
قلت :أين أجد هذا يف الفن اإلسالمي؟
قال :اذهب إىل دواوين الصاحلني الكثرية لرتى تلك األشعار الرقيقة يف حمبة اهلل وذكر
كامالته.
قلت :ولكن ليس الفن شعرا وحده.
قال :فاذهب إىل تلك املجالس التي ترتنم بتلك القصائد لتحوهلا إىل أحلان متوج بجميع
معاين اإليامن.
قلت :قد سمعت بعضها وأثرت يف نفيس تأثريا عميقا.
( ) )1الرتمذي ،وقال :حسن صحيح ،وابن ماجة.
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قال :فقارن ذلك بام تسمعه من قومك من أنواع الغناء واملوسيقى التي متأل النفس بالضياع
والقلب باألمل.
***
ما وصل (سري هاملتون جيب) من حديثه إىل هذا املوضع حتى سالت دموع حارة من
عينيه مل يملك حبسها ،فقلت له :ما يبكيك؟
قال :أمران ..كالمها مأل قلبي بحزن وانقباض وكآبة.
قلت :ما مها؟
قال :أما أوهلام فهو من آلت إليه قيادة الفن يف عرصنا.
قلت :ما به؟
قال :هم مل يكتفوا بام وصل إليه اإلنسان من انحراف عن إنسانيته ،بل راحوا يعمقون هذا
السقوط ..فكل يوم ينتج لنا الشياطني الذين حيتكرون وسائل اإلعالم من ألوان الغثاء ما يزيد به
تيه اإلنسان عن اإلنسان.
قلت :عرفت هذا ..وأنا أتأمل له بمثل تأملك ..فام الثاين؟
قال :أولئك املسلمون..
قلت :ما هبم؟
قال :أراهم يعرضون دينهم واحلقائق العظيمة التي جاء هبا يف أسلوب جاف قاس جعلهم
وجعل دينهم عرضة للتهكم.
قلت :فام تريد منهم؟
قال :ما يريد املريض من طبيبه؟
قلت :العالج.
قال :والعالج حيتاج إىل مسكنات ومهدئات وتطييب نفس ،فال يمكن للطبيب أن يغرس
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سكينه الستئصال اآلالم من دون كل ذلك.
قلت :أجل..
قال :ولكن أولئك ااملسلمني مل يفعلوا هذا يف مداواهتم للبرشية ،وأتاحوا بذلك املجال
للمجرمني لينحرفوا بالبرشية عن مسارها الصحيح.
قال ذلك ،ثم انرصف ،وانرصفت خلفه ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد
ذلك إىل شمس حممد .
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عارشا ـ حضارة
يف اليوم العارش من تلك األيام العرشة املباركة ،التقيت املسترشق الذي قطفت عىل يده
ثمرة احلضارة من شجرة النبوة..
وهي الثمرة التي عرفت هبا رس قوله تعاىل عىل لسان هود ـ عليه السالم ـَ ﴿:يا َقو ِم اع ُبدُ وا
ِ ِ ٍ
غَري ُه ُه َو َأن َش َأكُ م ِم َن َ
األر ِ
ض َواستَع َم َركُ م ِف َيها َفاستَغ ِف ُرو ُه ُث َم ُتو ُبوا ِإ َلي ِه ِإ َن َر نيب
ا َ
هلل َما َلكُ م من إ َله ُ
َق ِريب ُ ِجميب ﴾ (هود)61:
فقد عرفت من هذه اآلية غاية جليلة من الغايات التي خلق من أجلها اإلنسان ،وهي
عامرة األرض ..ولكن ال باخلراسانة املسلحة وحدها ،بل بذكر اهلل والتقرب إليه.
***
كان من األسامء املارقة التي سجلت يف الدفرت الذي سلمني إياه املرشد اسم (كوستاف
لوبون)( ..)1وقد كنت أعرفه ،وأعرف تأثره الشديد باحلضارة اإلسالمية ،والذي مأل به كتبه..
إال أين مل أكن أعرف رس ذلك إىل أن التقيته يف ذلك اليوم املبارك.
عندما رأيته يف البدء تصورته جمنونا قد فقد عقله ..ومل أكن وحدي يف ذلك التصور ..بل
كان كل من كان معنا يف ذلك املحل حيمل ذلك التصور.
يف ضاحية من ضواحي باريس كانت تسكن غابة مل يفكر إنيس وال جني يف قطع
أشجارها ..فقد كانت الرئة التي تتنفس منها باريس ..وكانت القلب الذي يمدها بدماء احلياة..
ولكنهم يف ذلك اليوم أحرضوا كل ما أمدهتم به هذه احلضارة من وسائل التدمري ليقطعوا
أشجار تلك الغابة ..بل جيتثوها من أصوهلا ..ليقيموا بدهلا مصنعا للكوكاكوال.

( )1هو كوستاف لوبون  Dr. G. Lebonولد عام 1841م ،وهو طبيب ،ومؤرخ فرنيس ،عني باحلضارات الرشقية.
من آثاره( :حضارة العرب) (باريس  ،)1884و(احلضارة املرصية) ،و(حضارة العرب يف األندلس)
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وجاءت اآلالت ،واقرتبت من األشجار لتقطعها ..أو لتجتثها من أصوهلا.
لكنها فوجئت برجل يصيح فيها كام يصيح املجانني :ابتعدي أيتها اآلالت احلمقاء..
اتركي يل أرسيت ..ال تقطعي جذوري.
ضحك أصحاب اآلالت وغريهم من الناس الذين اجتمعوا يف ذلك املوقف.
استمر يف صياحه يقول :ملعونة أنت أيتها احلضارة التي هتدم احلياة ..ملعونون أنتم يا من
خلفتم عادا وثمودا وسدوما وعمورية ..ملعون كل من يقطع أشجار اهلل ليستبدهلا برشاب
الشياطني..
نظر إىل اآلالت ،وصاح :حتى أنت أيتها اآللة اخلرساء ملعونة ..ألن تلك األيادي اآلثمة
امتدت إليك وصنعتك..
أرسع رجال الرشطة إليه ليبعدوه عن طريق اآلالت ..فصاح فيهم ،وهم يمسكون به:
هذه هي حضارة اجلربوت ..هذه هي حضارة املعتقالت والسجون والزنازن والدماء ..هذه هي
احلضارة التي حلمت هبا الشياطني منذ ابتدأت الشياطني.
أبعدته الرشطة عن ذلك املحل ..ثم قيدته بعيدا عن تلك األشجار ،لتدع لآلالت ممارسة
ما تتقنه من أدوار.
يف ذلك احلني ..ويف ذلك املوقف الشديد الذي تنفطر له القلوب التقيت (كوستاف
لوبون)
اقرتبت من ذلك الرجل الذي تومهوه جمنونا ،فوجدته مع كل ذلك الصياح هادئا غاية
اهلدوء ..مطمئنا عظيم الطمأنينة.
قلت :أراك ناقام عىل احلضارة..
قال :أي حضارة!؟ ..ليس هناك يشء اسمه حضارة ..نحن يف بدائية تفوق بدائية
البدائيني إن كان هناك بدائيون.
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قلت :حضارتنا الغربية التي نرشت العلوم والفنون ..وأحيت من احلياة ما كان خامال..
ألست ترى ناطحات السحاب ..واملركبات التي تزور األفالك ..وصناديق االنتخابات التي
تتجول عىل الرعايا لتعطيهم ما يريدون؟
قال بأمل شديد ،وهو شارد الذهب :نعم ( ..)1اإلنسان ..السوبرمان ..أو السوبر شيطان..
مشى عىل القمر ،وأرسل السفن إىل املريخ والزهرة وأورانوس واملشرتي ..وأرسل الكامريات
الفلكية إىل ما وراء الشمس ..وأرسل املجسات الفضائية تقيس األشعات اخلفية يف أرجاء
الكون ..وزرع األرض بامليكنة ..وضاعف املحصوالت باهلندسة الوراثية ..واستولد اجلديد
املبتكر من الفواكه والثامر ،واخرتع السيارة والقطار والطائرة والصاروخ والتليفزيون والفاكس..
واخرتع احلاسبات والذاكرة الكمبيوترية املذهلة وصنع األعاجيب يف الطب واجلراحة.
زرع قلوب املوتى يف األحياء ..وزرع الشعر واجللد والكبد والكلية واألمعاء والرئتني..
وزرع أجهزة السمع والبرص يف الدماغ ..قىض عىل اجلدري ..وأوشك أن يقيض عىل التيفود
والتيفوس وشلل األطفال واجلذام..
وامتد برصه عن طريق املناظري الفلكية العمالقة ،فأصبح يرى شموسا عىل بعد  15مليون
سنة ضوئية ..واخرتق برصه العامل األصغر عن طريق املجهر ،فأصبح يرى امليكروبات
والفريوسات ..وامتد سمعه إىل ما وراء املجرات ..فالتقط ضوضاء االنفجار الذي بدأ به الكون.
أما قوة ذراعه فقد تعملقت إىل روافع وصواريخ وقنابل ذرية وهيدروجينية وحتولت إىل
قوة تدمريية هائلة..
قلت :نعم ..هذه بعض منجزات هذه احلضارة العظيمة..
التفت إيل ،وقال بغضب :أي عظمة هذه ..إن االنحطاط أقل وصف يمكن أن توصف
به هذه احلضارة.
( )1الكالم التايل هلذا منقول من (سواح يف دنيا اهلل) ،ملصطفى حممود ..ببعض الترصف.
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قلت :كيف ذلك ..وقد هتيأ هلا ما مل يتهيأ ألي حضارة يف الدنيا.
قال :أجل ..أجل ..لقد متكن اإلنسان من خياطة شبكة االنرتنت..
قلت :أجل ..إهنا عجيبة العجائب ..يتصل هبا أطراف العامل للتجارة اإللكرتونية ونرش
العلوم واملعارف.
قال :ولكن هذه احلضارة املجنونة ..حضارة سدوم وعمورية استعملتها يف نرش الدعارة
والقامر ..ومجيع أنواع االنحراف.
بينام نحن كذلك إذ سمعنا رجال ينادي عامال باسم (حممد) ..فصاح الرجل بكل قوة:
ابتعد يا حممد ..فأولئك جمرمون ..عد إىل بلدك ..وعد إىل أصلك ..فإن هؤالء سيزجون بك يف
هاوية اجلحيم.
قلت :مع من تتحدث؟
قال :لقد ذكروا اسم (حممد) ..أليس كذلك؟
قلت :بىل ..هو أحد العامل..
قال :اذهب إليه ..واطلب منه أن يبتعد عن هؤالء املجرمني ..ومره أن يلجأ إىل حممد
ليغسل األدران التي مأله هبا هؤالء املجرمون.
قلت :إيل أي حممد يلجأ؟
قال :إىل ذلك الذي مزج حضارة األرض بحضارة السامء ..ذلك الذي رفع اإلنسان إىل
عامل اإلنسان ..ذلك الذي بنى حضارة القيم واملثل العليا.
قلت :تقصد نبي العرب؟
قال :بل أقصد النبي الذي برش وأقام حضارة مل يقم يف الدنيا مثلها ..ولن يقوم.
قلت :ولكن حممدا مل ينجز أي إنجاز مما أنجزته حضارتنا ..بل كان يركب احلامر ،ويأكل
الشعري ..بل أحيانا ال جيد ما يأكل ،فيعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع.
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ونحن اآلن يف عرص التخمة ..أقل فقري يمكنه لو أطاع بطنه أن يموت من التخمة.
قال :بل نحن يف عرص اجلوع ..واألمل ..والكآبة ..ولكنا نفر من جوعنا وآالمنا وكآبتنا إىل
أنواع كثرية من السموم ..فال يزيدنا أكلنا هلا إال جوعا وأملا وكآبة.
قلت :مل أفهم ما تقصد.
قال :نحن يف جاهلية لبست لباسا مزركشا ،ووضعت عطورا سامة ..ثم تومهت أهنا
حضارة..
قلت :إن مل يكن ما نحن فيه حضارة ..فليست هناك حضارة عىل األرض.
قال :إن كانت هذه حضارة ..فليس هناك حقيقة يف األرض.
قلت :أهذه احلضارة تناقض احلقيقة؟
قال :هذه احلضارة تناقض كل يشء ،وتصارع كل يشء ..ولو ترك هلا الزمام قرنا آخر..
فستقطع آخر شجرة يف األرض ..وستقتل آخر إنسان يف األرض..
قلت :أنت متشائم كثريا..
قال :ال ..أنا مع أملي وصياحي وكآبتي متفائل كثريا.
قلت :مل؟
قال :ألن هذه احلضارة تقتل نفسها ،وتقطع جذورها..
أال ترى إىل هذه اآلالت التي جتتث هذه األشجار؟
قلت :بىل ..وأنا متأمل مثلك لذلك.
قال :ستصيب هذه احلضارة اللعنة التي أرسلتها هذه األشجار.
قلت :ستدمر األرض إذن.
قال :بل ستعمر ..ستعمر عمرانا مل تعمر مثله.
قلت :ألست متناقضا فيام تقول؟
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قال :ال ..بل أنا متفائل ..هذه احلضارة ستموت كام ماتت قبلها كل احلضارات الطاغية
لتبنى عىل أنقاضها حضارة السامء.
قلت :ومن الذي ينزل لنا بحضارة السامء؟
قال :الذي أنزهلا أول مرة لن يعجز عن أن ينزهلا مرة أخرى.
قلت :وهل نزلت حضارة من السامء ..مل أسمع هبذا.
قال :إهنا احلضارة التي غرس شجرهتا حممد ..هي ال تزال حية نرضة تنتظر فقط من
يسقيها ..لتعود ثامرها الطيبة من جديد تطعم جوع البرشية ..وتسقي ظمأها.
قلت :أراك تعود إىل حممد.
قال :لوال أن يل ثقة كبرية يف إنقاذ ورثة حممد لإلنسان وحلضارة اإلنسان لكنت اآلن يف
مارستان املجانني ..إن أميل يف ذلك الرجل العظيم ..ويف ورثته العظام ..إن ذلك هو زاد تفاؤيل
الوحيد.
قلت :أراك مغرما باحلضارة اإلسالمية..
قال :لقد طفت احلضارات البرشية مجيعا ،وبحثت يف تراثها وآثارها ..وسألت إنساهنا
وبنياهنا ..فلم أجد حضارة أطهر وال أصفى وال أرفع من احلضارة التي أقامها حممد.
قلت :لكأين بك أحدهم ..فمن أنت؟
قال :أنا (كوستاف لوبون)..
قلت :املسترشق العاشق حلضارة املسلمني.
قال :أنا الباحث عن احلضارة التي حتفظ األكوان ..وترفع اإلنسان.
قلت :لقد كنت مشتاقا للقائك ألسألك عن رس ذلك التفاين الذي أبديته جتاه حضارة
املسلمني.
قال :يرسين أن أجد من يسمعني ..فأنا ال أبرش إال بذلك.
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قلت :فهل وضعت مقاييس متيز هبا احلضارات؟
قال :مل أضع أنا ..ولكن احلقائق األزلية التي وردت يف القرآن ..والتي تنطق هبا العقول
التي ال تزال عقوال هي التي وضعت تلك املقاييس.
قلت :فهل مها مقياسان؟
قال :أجل ..ولكنهام يؤوالن إىل واحد.
قلت :ما مها؟
قال :الفطرة والسالم ..وكالمها يؤول إىل الفظرة ،وكالمها يؤول إىل السالم.
قلت :مل أفهم هذه األلغاز.
قال :لقد نطق القرآن ـ كتاب احلقائق األكرب ـ فقال عىل لسان موسى عندما سأله فرعون
عن اهللَ ﴿:ق َال َر ُّبنَا ا َل ِذي َأع َطى كُ َل َيش ٍء َخل َق ُه ُث َم َهدَ ى﴾ (طـه)50:
فاهلل جعل لكل يشء برناجما يسري عليه ..وهذا الربنامج هو الفطرة ..واخلروج عنها هو
الشذوذ.
والشذوذ هو نوع من الرصاع ..ولكنه رصاع مع الداخل.
وأما السالم ..فهو الفطرة التي حتكم العالقات بني الكائنات ..وهي التوافق والتكامل
واالنسجام ..فإذا خرج عنها كان رصاعا ..وكان يف نفس الوقت شذوذا.
قلت :فهمت قصدك ..أنت تريد أن تقول بأن الفطرة هي سالم الداخل ،والسالم هو
فطرة اخلارج.
قال :أجل ..وقد طبقت هذه املقاييس عىل مجيع أنواع احلضارات ..فلم أجد حضارة
تكتمل هلا الفطرة مع السالم إال يف اإلسالم.
قلت :هذه دعوى..
والدعاوى إن مل تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء
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قال :احلياة كلها واملجتمعات كلها دليل عىل صدق هذه الدعوى..

حضارة اجلاهلية
قلت :فهل نبدأ بحضارة اجلاهلية؟
قال :ال يمكن أن تعرف فضل حضارة اإلسالم من دون مقارنتها بحضارة اجلاهلية..
قلت :فعن أي جاهلية تريد أن نتحدث؟
قال :هبذه احلضارة التي ذكر قومنا أهنا هناية التاريخ ( ..)1وأهنا األمل الذي انتظرته البرشية
طويال.
قلت :أمل يكونوا حمقني؟
قال :لقد طبقت املقياسني اللذين ذكرهتام لك عىل هذه احلضارة ..فوجدهتا ترتبع عىل قمة

( )1هذا ما زعمه املفكر األمريكي الياباين فرانسيس فوكوياما (  Francis Fokoyamaالذي طرح نظريته ،أو فكرته،
حول ( هناية التاريخ ) ،وهو خيتلف مع كل من لويس ،هنتنجتون ،ودانيال بايبس (  ) Danial Pipesيف ديمومة الرصاع.
وهو يرى أن هذا الرصاع كان قائ ًام بالفعل بني هذه احلضارات ،ثم انتهى اآلن لصالح احلضارة الغربية ،بعد وصول البرشية
إىل املرحلة األخرية من اكتامهلا ،أي بعد وصوهلا إىل النموذج األوحــد ،وهو احلضارة الغربية ..وقد انتهت زعامة العامل إىل هذه
احلضارة ،لذا وجب عىل مجيع شعوب األرض أن تنطاع هلا.
أي أن النظام الغريب :الليربايل يف السياسة ،والرأساميل يف االقتصاد مها وحدمها النظامان اللذان يتناسبان مع الفطرة اإلنسانية
؛ ألهنام اللذان حيققان ما يف تلك الفطرة من نشدَ ٍ
ان للكرامة ؛ فهام يمثالن لذلك هناية التاريخ يف هذا املجال ،جمال النظم السياسية
واالقتصادية ،وأن هذا هو الذي يفرس سري العامل كله نحومها.
وقد طرح هذه النظرية العنرصية يف صيف 1989م بمقال نرشه يف جملة  ، National Interestوإن كان قد سبقه هبا
هيجل بقوله ( :إن تاريخ العامل يتجه من الرشق إىل الغرب ،ألن أوروبا هى هناية التاريــــخ عــــىل نحو مطلق ،كام كانت آســـيا
هى بدايته) ..
وقد كتب بعد عرش سنوات من صدور كتابه ذاك مقاالً تراجع فيه عن تلك الفكرة ،وعزا تراجعه إىل أن فكرة الكتاب
كانت قائمة عىل افرتاض الثبات يف الفطرة اإلنسانية ،وأن تتبعه للتطورات التي حدثت يف علم األحياء يف هذه السنوات العرش،
وال سيام يف جمال هندسة اجلينات ،أقنعته بأن العلم الطبيعي يمكن أن يغري الطبيعة البرشية! وإذا كانت الطبيعة البرشية متغرية
فإن النظم السياسية واالقتصادية املناسبة هلا ستكون أيض ًا متغرية!!!
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الشذوذ ،وعىل قمة الرصاع..
ثم وجدهتا فوق ذلك قد مجعت رشور احلضارات السابقة ،وأضافت إليها من الكربياء
والغفلة ما جعلها تسد آذاهنا وأبصارها عن كل صالح ومصلح.
الشذوذ:
قلت :فلنبدأ بشذوذ هذه احلضارة (.)1
قال :لن أطيق احلديث عن كل شذوذ هذه احلضارة ..ولكني سأقترص عىل نامذج بسيطة
تستطيع أن تعرب منها إىل غريها من العظائم..
قلت :يمكنك أن تستدل باألمثلة..فهي عينات صاحلة.
قال :أتعرف النوم؟
ابتسمت ،وقلت :وكيف ال أعرفه ..وأنا أقيض ثلث عمري نائام.
قال :لقد وضع الربنامج اإلهلي للنوم مواقيت حمددة تتوافق مع الفطرة ..ووضع يف نظام
الكون ما يتوافق مع هذا الربنامج ..لقد ذكر القرآن ذلك ،فقالَ ﴿:و ُهوا َل ِذي َج َع َل َلكُ ُم ال َلي َل
لِ َباس ًا َوالنَو َم ُس َبات ًا َو َج َع َل الن ََه َار ُن ُشور ًا﴾ (الفرقان ..)47:وعد القرآن من نعم اهلل عىل عباده أن
جعل الليل بصورة معينة تتناسب مع حاجة اإلنسان اجلدسية إىل الراحة ،فقالُ ﴿:قل َأ َر َأي ُتم ِإن

ِ ِ ِ
ِ
هلل َيأ ِتيكُ م ِب ِض َي ٍاء َأ َفال تَس َم ُع َ
ون ُقل َأ َر َأي ُتم
غَري ا َِ
َج َع َل ا َُ
هلل عَ َليكُ ُم ال َلي َل َرس َمد ًا إ َىل َيو ِم الق َيا َمة َمن إ َله ُ
ِ ِ
ِ
ِ
هلل َيأ ِتيكُ م ِب َلي ٍل تَسكُ ُن َ
ون ِف ِيه َأ َفال
غَري ا َِ
ِإن َج َع َل ا َُ
هلل عَ َليكُ ُم الن ََه َار َرس َمد ًا إ َىل َيو ِم الق َيا َمة َمن إ َله ُ
ِ
رص َ
ون﴾ (القصص 71:ـ)72
ُتب ُ
قلت :أنا ال أزال أتعجب من ذكر القرآن هلذا مع كونه يكاد يكون معلوما من الفطرة
بالرضورة.
( )1استفدنا الكثري من املعلومات حول هذا العنرص من مقال جيد للكاتب الكبري فتحي يكن بعنوان (فـقـــه الـفـطـــرة)
نرشته جملة املجتمع.1414 ،
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قال :القرآن يتحدث مع اإلنسان ..ويصف له الربنامج اإلهلي ..واهلل يعلم أن الربنامج
الذي يضعه هلم ستغزوه الفريوسات التي حترفه وحتوله عن مساره احلقيقي ..فلذلك كان القرآن
هو الكتاب الذي يصف الفطرة التي طبع عليها اإلنسان.
قلت :نحن نتحدث عن حضارتنا وعن شذوذها.
قال :وهذا من أخطر مظاهر شذوذها.
ابتسمت ،وقلت :وما عالقة النوم باحلضارة؟
قال :أليس للنوم عالقة باإلنسان ..أليس النوم ركنا أساسيا من أركان احلياة!؟
قلت :بىل..
قال :فاحلضارة التي تنحرف هبذا الركن من أركان احلياة عن الفطرة التي فطر اهلل عليها
األشياء حضارة شاذة ..وهذا نوع من شذوذها.
قلت :ربام يكون ما تقوله صحيحا ..ولكن مقاييس نجاح احلضارات أعظم من هذا.
قال :ال حتتقر هذا ..وال حتتقر شيئا من الفطرة التي فطر اهلل عليها األشياء ..فإن شيئا بسيطا
يغزو برنامج احلياة قد يفسد احلياة مجيعا ويملؤها بالكدورة.
إن انحراف الليل يف هذا احلضارة تبعه انحرافات كثرية يف السلوك ويف الصحة ويف
العالقات االجتامعية ..وهو ما ال يمكن أن تنهض احلياة بسببه.
سكت قليال ،ثم قال :يف الواليات املتحدة يعاين نصف األمريكيني من األرق
واضطرابات النوم ،وقد ازدادت هذه النسبة عام كانت عليه.
وقد ذكر الدكتور آلن باك ـ املدير الطبي للمؤسسة الوطنية ألمراض النوم ـ الذي أرشف
عىل استطالع خلص إىل النتيجة املذكورة ـ سبب هذا املرض قائ ً
ال( :إن طبيعة احلياة املعقدة يف
املجتمع احلديث قد أفقدت الكثريين قدرهتم عىل التمتع بالنوم ..بسبب زمحة العمل وتوتر

467

األعصاب)()1

قلت :ولكن التنمية تقتيض هذا ..وعىل كل حال ..فمن مل ينم يف الليل نام يف النهار..
قال :أكثر ما يطلق عليه البرش تنمية انحراف ..ومرض ..ومصائب ..ال تقل عن هذه
املصائب التي تراها اآلن.
أما نوم النهار ..فال يغني عن نوم الليل ..ألن اهلل خلق الليل ليال ،والنهار هنارا ..وقد قال
األطباء( :وال خيالف أحد أن باستطاعته تعويض ما فاته من نوم ساعات الليل ،ويا بعد ما بني
هيمنة الظالم اهلادئ الساكن ،وبني انتشار النور اخلاطف لألبصار واملثري لألعصاب.
ويستغرق النائم عادة يف نومه آخذ ًا القسط األوىف من راحته يف ساعاته األوىل ،هلذا كانت
الفائدة املجتناة من نوم ما قبل منتصف الليل ،ضعف الفائدة املتوخاة من نوم ما بعد منتصف
الليل)()2

ويقول جورج ألفرد تينيس ـ أحد أتباع ثيودور ستوكامن ـ وهو صاحب نظرية (النوم
الطبيعي) القائلة إن النوم الذي يسبق منتصف الليل تكون له ضعف القدرة عىل إعادة العافية إذا
قيس بالنوم الذي يعقب انتصاف الليل( :الصباح هو أفضل األوقات وأنسبها للعمل ،ألننا نكون
عندئذ قد استعدنا حيويتنا وأصبحنا أكثر مرونة ونشاط ًا واستجابة للتنبيه ،أو بعبارة أخرى ،نكون
أكثر حظ ًا ،يف متتعنا بخصائص الشباب)
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف (الرجييم)؟
ابتسمت ،وقلت :هل له هو اآلخر عالقة باحلضارة؟
قال :أجل ..له عالقة كربى باحلضارة ..ألنه من شذوذ هذه احلضارة.
قلت :كيف ذلك ..أتريد من البرش أن يصبحوا بأجسام الفيلة ..إن األرض ال تستطيع
( )1الرشق األوسط :العدد ـ .6247
( )2الدكتور صربي القباين يف كتابه (طبيبك معك)
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محل هذا العدد الضخم من الفيلة.
قال :ومل يصبح البرش فيلة؟
قلت :لوال الرجييم لصاروا فيلة.
قال :ومل ال يأكلون أكل الفطرة ..ويعيشون حياة الفطرة ..فال يضطرون إىل الرجييم وال
إىل غريه..
أعرف قريبة كانت تأكل بال حساب ..وخارج فطرية الغذاء ..حتى أصبحت ممتلئة البدن
وغري مقبولة الشكل ،وبخاصة من زوجها ،فلام أحست منه ذلك سارعت إىل اعتامد رجييم صارم
دفعة واحدة ،ودون تدرج ،فأصيبت باهلزال وفقدان املناعة إىل أن ابتليت بمرض (السحايا)
وأدخلت املستشفى يف حالة اخلطر الشديد ،ثم رد اهلل هلا عافيتها بعد فقدان األمل.
إن حاجة اجلسم إىل األغذية املتنوعة تبعثها الغدد من خالل اإلحساس بالرغبة يف تناول
هذا الطعام أو ذاك ،ومن الفطرية مراعاة التجاوب مع هذه الرغبات دون تفريط وال إفراط ،ألن
عدم التجاوب مع هذا اإلحساس الفطري ،يعترب لون ًا من ألوان الشذوذ.
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف الزواج ..والعالقات الزوجية؟
قلت :أجل ..ولوال الزواج ما استمر نوع اإلنسان.
قال :هذه احلضارة املسمومة عبثت به وهبذا النوع من العالقات ما شاء هلا أن تعبث..
فعامل اجلنس اليوم ـ يف حضارة سدوم وعمورية ـ قد خرج بالكلية عن املامرسة الفطرية ،فلم تعد
هناك عالقة بني الزوج وزوجته ،بل اختذ أنامط ًا من املامرسات اجلنسية القذرة املمعنة يف احليوانية،
حيث املامرسات اجلامعية ،بني الذكور واإلناث ،وبني الذكور والذكور ،كام بني اإلناث واإلناث،
بقصد الوصول إىل املتعة القصوى ..لقد بلغ اجلنون واهلوس اجلنيس اليوم ،درجة باتت هتدد
املجتمعات العاملية باألوبئة الفتاكة..
قلت :هذه ممارسات شاذة لبعض الشواذ ..وال نستطيع أن نحكم من خالهلا عىل حضارة
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كاملة.
قال :مل يعد األمر شذوذا ..إن هذه احلضارة الشاذة تريد أن جتعل من الشذوذ فطرة..
لتصبح الفطرة بعدها شذوذا.
إن الشذوذ اجلنيس وخمالفة الفطرة يف الزواج ،أخذ طريقه عرب الترشيعات والقوانني ..فقد
راح الكثري من الدول ،وحتى بعض الكنائس الغربية ـ يف بريطانيا حتديد ًا ـ جتيز الزواج املثيل
األحادي اجلنس.
سكت قليال ،ثم قال :أتسمع برباءة األطفال؟
قلت :أسمع هبا ..وأرها يف عيوهنم الربيئة.
قال :ويوشك أن ال تراها ..لو استمرت هذه احلضارة املجنونة..
لقد امتد جنون هذه احلضارة إليهم ليلتهم براءهتم ..لقد ذكر املصادر اإلعالمية أن ماليني
األطفال ،يقعون ضحية عصابات الدعارة والشذوذ.
وما حدث يف بلجيكا عىل سبيل املثال ،يعطي نموذج ًا واضح ًا ملا آلت إليه أوضاع البرشية،
من جراء انحدارها وبعدها عن الفطرة.
ففي هذا البلد األورويب ..اكتشفت عصابات تقوم عىل جتارة األطفال وقتلهم بعد
اغتصاهبم ،واألنكى من ذلك ،أن الرأي العام البلجيكي والعاملي اكتشف تورط مسؤولني
حكوميني يف الفضيحة ،مما استدعى ردات فعل قوية ستؤدي إىل تغيريات دستورية مهمة ،واألمر
نفسه حيدث اآلن يف بريطانيا وعدد آخر من دول العامل.
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف العلف؟
ابتسمت ،وقلت :هو طعام احليوانات ..أله عالقة هو اآلخر باحلضارة؟
قال :أجل ..له عالقة عظمى باحلضارة ..فاحليوانات رشكاء لنا يف األرض ..وينبغي أن
ال نطعمهم سموما وإال أصابونا بلعناهتم.
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قلت :وهل أطعمتهم هذه احلضارة سموما؟
قال :أجل ..لقد دنست هذه احلضارة فطرهم كام مل تدنس شيئا آخر.
قلت :فام فعلت؟
قال :لقد ذكر القرآن أنواع الرزق التي أفاضها عىل األنعام ،فقالَ ﴿:أ َو َمل َي َروا َأ َنا ن َُس ُ
وق
ِ
ِ
ِ
ض ُ ِ
َاملا َء إىل َ
األر ِ
رص َ
ون(السجدة،)27:
اجل ُرز َف ُنخ ِر ُج ِبه زَ رع ًا تَأكُ ُل من ُه َأن َعا ُم ُهم َو َأن ُف ُس ُهم َأ َفال ُيب ُ
وقال بعد أن ذكر ما أخرج لعباده من أصناف الرزق ﴿:كُ ُلوا وارعَوا َأنعامكُ م ِإ َن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات ِ ُ
أل ِ
ويل
َ
َ َ
الن َُّهى(طـه ..)54:ولكنهم أبوا إال أن يطعموها سموما.
قلت :ولكن ما حصل من جنون البقر جعلهم يثوبون إىل رشدهم.
قال :ومن قال ذلك؟ ..لقد وردتنا األخبار بأن املزارعني ،ومثلهم الرشكات املنتجة
لألعالف بدأوا يف استخدام أو حماولة استخدام فضالت األطعمة اجلافة املستخرجة من حاويات
القاممة ،وخملفات املطاعم من الشحوم وزيت القيل والشحوم املتجمعة يف حمابس الشحوم
والغبار املتصاعد من مصانع اإلسمنت ..وحتى أوراق اجلرائد والورق املقوى املستخرج من
النباتات ،كام أجرى الباحثون بعض التجارب عىل سامد املوايش واخلنازير والرواسب الطينية.
وال تتوافر يف الوقت الراهن أي إحصائيات دقيقة حول عدد املزارعني الذين يطعمون
مواشيهم بفضالت الدواجن ،لكن يعتقد بأن هذه الظاهرة قد عمت يف نصف الواليات املتحدة
أو ثالثة أرباعها ،وبالرغم من الرائحة الكرُية املنبعثة من فضالت الدجاج والديك الرومي ،فإنه
يمكن استخدامها كعلف بعد تكديسها عىل نحو سليم وإخضاعها ملدة ترتاوح ما بني  4ـ 8
أسابيع لدرجة حرارة ترتاوح ما بني  160ـ  170درجة فهرينهايت ،وهي درجة عالية تكفي لقتل
البكترييا ،وقد ذكر بعض املزارعني بأهنم يقدمون لدواجنهم سامد املوايش اخلام دون إخضاعها
ألي تصنيع.
وقد ازداد االهتامم بمكونات أعالف احليوانات يف الواليات املتحدة مؤخر ًا يف أعقاب
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الضجة التي قد أثارها يف بريطانيا موضوع جنون البقر واملخاوف التي انتابت الشعب األمريكي
من أن تنتقل العدوى إليهم ،وقد لقي مئات من الربيطانيني حتفهم نتيجة تناوهلم حلوم األبقار
امللوثة.
وتفيد اإلحصائيات بأن  75باملائة من رؤوس املوايش يف أمريكا والبالغ عددها  90مليون
رأس ظلت تأكل خملفات املسالخ ،وأن احلظر املفروض عىل تقديم املنتجات الثانوية ملصانع
اللحوم قد يدفع مريب املوايش ومصانع األعالف إىل اللجوء إىل مضافات مثل السامد وخملفات
أخرى مشكوك فيها.
نظر إىل العامل الذين يقومون بتقطيع األشجار بأسى ،ثم قال :البرش يف هذه احلضارة
امللعونة مل يشوهوا فطر احليوانات وحدها ..بل ذهبوا يشوهون أنفسهم..
لقد ذكر القرآن مقالة الشيطان عندما أطلق هتديداته عىل تضليل بني آدم ..يقول القرآن
ون ِمن د ِ
ون ِه ِإ َال ِإنَا ًثا َو ِإن َيدعُ َ
حاكيا ذلكِ ﴿:إن َيدعُ َ
هلل َو َق َال
ون ِإ َال َشي َطانًا َم ِريدً ا (َ )117ل َع َن ُه ا َُ
ُ
خت َذ َن ِمن ِعب ِ
أل َ ِ
آل ُم َر َهنُم َف َل ُي َبتنكُ َن َآ َذا َن َ
أل ِض َلن َُهم َو َ ُ
وضا (َ )118و َ ُ
ََ
أل َم نن َين َُهم َو َ َ
األن َعا ِم
اد َك ن َِصي ًبا َمف ُر ً
َ
ِ
ان ولِيا ِمن د ِ
هلل ومن يت ِ
َو َ َ
َخ ِذ َ
رسانًا ُم ِبينًا
ون ا َِ
ُ
الشي َط َ َ ا
َري َن َخل َق ا َِ َ َ َ
رس ُخ َ
هلل َف َقد َخ َ
آل ُم َر َهنُم َف َل ُيغ ن ُ
(( ﴾)119النساء)
وعىل هذا األساس هنى حممد عن كل تغيري للفطرة التي فطر عليها جسد اإلنسان ،إال ما
كان منه لرضورة رشعية حدد ظروفها ورشوطها ،فقال( :لعن اهلل الواصلة واملوصولة)()1

ويف احلديث :رأى رسول اهلل  صبي ًا قد ُح ِلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن
ذلك وقال( :احلقوه كله أو اتركوه كله)()2

قلت :فهل حدث تشويه لفطرة أجساد البرش؟
( )1البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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قال :أجل ..لقد أقيمت مستشفيات خاصة بذلك ..لعلك سمعت بـ (بياوال يندسكو)
قلت :تقصد املمثلة اإليطالية املعروفة.
قال :أجل ..هي مثال عىل هذا الشذوذ ..لقد أقدمت ـ بطلب من هذه احلضارة املسمومة
ـ عىل عملية جتميل األنف ،وعللت ذلك بقوهلا( :أقدمت عىل عملية جتميل األنف بوصفي ممثلة،
وليس بوصفي امرأة ،وقد انقىض اآلن شهران عىل ذلك ..كان اجلميع قبل ذلك يقولون :إن عيبي
الوحيد هو ذلك التقوس البسيط الذي يظهر يف أنفي ،فام إن الحت يل فرصة إجراء العملية حتى
أقبلت عليها بنفس مطمئنة ،وخاصة أن الطبيب أكد يل أنه ليس هناك أي خطر منها)
قلت :كوهنا ممثلة هو الذي دعاها إىل هذا؟
قال :أجل ..وقد أقرت بذلك ..أقرت بأن هذا خمالف لفطرهتا ،فقالت( :عىل أن اليشء
الذي أود أن أرس به إىل سائر النساء هو أنه لو مل تكن مهنتي هي التمثيل يف السينام ملا جرؤت عىل
هذه العملية خاصة أن فيها بعض املتاعب ..ومن ذلك :أين أمضيت أسبوعني أتنفس ليال وهنار
من فمي ،وال أستطيع أن أنقلب عىل الوسادة عند النوم يمينا أو يسارا ،وإال ضاع أثر العملية)
قلت :فاملرأة كانت حتت سيطرة املخرجني الذين أرادوا أن تكون عىل صورة مقبولة
ألذواقهم؟
قال :أجل ..هذه احلضارة الشاذة صارت تفرض قوانينها البرش ،وتغري مجيع األنامط التي
عرفتها احلياة من قبل ..لقد قالت شبيال جابل( :كنت يف بداية العمل يف السينام ،وكان ذلك حوايل
عام  1960م ومل أكن اسمع من املخرجني الذين قدموين إال العبارة التالية( :لن متهري يف السينام،
ولك هذا األنف) ..فإذا كان أنفي حيد من انطالقي ويمنعني من الظهور أمام اجلمهور،وفكرت
طويال يف األمر ،ثم عزمت عىل اإلطاحة هبذا األنف ،وأسلمت نفيس جلراح مشهور ،وأجريت
يل اجلراحة)
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف الرمحة؟
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قلت :أجل ..فليس برشا من ال يعرف الرمحة.
قال :ولكن هذه احلضارة الشاذة انتكست الرمحة عندها..
قلت :مل أفهم قصدك.
قال :لعلك رأيت الذين يأسفون ويمتلئون حزنا عندما يرون املسلمني ،وهم يذبحون
ضحاياهم من الكباش.
قلت :أجل ..ويعتربوهنا مظهرا للقسوة.
قال :ولكنهم هم أنفسهم الذين يذبحون البرش آالف البرش يف وقت واحد وبماليني
القنابل دون أن ُيتز هلم عرق واحد.
قلت :أتقصد أن البرش وجهوا الرمحة للحيوانات بدل البرش؟
قال :ليس مطلقا ..هم يعذبون احليوانات كام يعذبون البرش ..ولكن منطق الرمحة الذي
انتكس عندهم جعلهم يتعاملون مع احليوانات معامالت شاذة (..)1
يف الغرب عندنا ترصف الباليني عىل الكالب والقطط ..يف الوقت الذي يعيش فيه
املاليني حتت مستوى الفقر.
يقول خرباء اجتامعيون من جامعة بنسلفانيا :إن حمبي احليوانات يف الواليات املتحدة
وحدها ينفقون أكثر من ثامنية باليني دوالر لالعتناء بحيواناهتم من القطط والكالب ..أي أكثر
من الدخل الوطني يف أكثر من دولة من دول العامل النامي(.)2
هذا ما ينفقه الشعب األمريكي املتحرض عىل الكالب والقطط سنوي ًا ..يتم هذا يف الوقت
الذي يموت فيه اآلالف من اجلوع واألمراض الناجتة عن سوء التغذية يف كثري من الدول
األفريقية واآلسيوية وغريها ..بل إن هذه الباليني من الدوالرات ترصف عىل الكالب يف أمريكا
( )1انظر اإلحصائيات التالية يف (احلضارة املعارصة ..الوجه اآلخر) ،جملة البيان ،العدد ،2ص.84
( )2جريدة الرياض 1406/12/30هـ
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رائدة احلضارة الغربية يف الوقت الذي يعيش فيه املاليني من الشعب األمريكى نفسه يف فقر
مدقع ..فلو قدر لك أن تدخل حي ًا من األحياء الفقرية يف مدينة نيويورك أو غريها من كربيات
املدن األمريكية ـ وخصوص ًا األحياء التي تقطنها أغلبية سوداء ـ حلدثتك نفسك أنك يف ٍ
بلد من
أفقر بلدان العامل الثالث ..وما الدول الغربية األخرى عن هذا ببعيدة إن مل تكن أسوأ حا ً
ال منها...
الرصاع:
قلت :عرفت شذوذ هذه احلضارة ،فحدثني عن رصاعها.
قال :هذه احلضارة قامت عىل الرصاع ..لقد بدأت برصاع الكنيسة ،وانتهت برصاع
اإلنسان ..وهي اآلن ال تزال تصارعه.
وسبب ذلك أهنا حضارة مليئة باملتناقضات( :)1تناقض يف األفكار ،وتناقض يف القيم،
وتناقض يف املواقف ،وتناقض بني األقوال واألفعال.
وأخطر أنواع تناقضها هو ذلك التناقض بني ضجتها الصوتية العالية عن حرية األفراد
خل ُلقية ،وجتربتها السياسية،
والشعوب ،يف احلني الذي تسلك فيه كل السبل لفرض قيمها ا ُ
ونظمها االقتصادية ،بل ومعتقداهتا الدينية عىل سائر شعوب األرض ،ووصم كل ما خيالفها ،بل
كل ما يتعارض مع مصاحلها ،بكونه انتهاك ًا للحقوق اإلنسانية ،أو إرضار ًا باملصالح العاملية ،أو
ممارسة لإلرهاب ،أو سبب ًا للتخلف ،وما شاءت من هتم جائرة.
نظر إىل العامل الذين يقطعون األشجار بحزن ،ثم قال :إن املجرمني من أهل هذه احلضارة
مصابون بنوع من املرض الثقايف الذي جيعل عىل برص صاحبه غشاوة هتول له قيم ثقافته ،بل
وأباطيلها ،حتى يراها هي القيم اإلنسانية التي جيب عىل كل األمم أن تؤمن هبا وتطبق مقتضياهتا،
بل وهي املعيار الذي تقاس به إنسانية األمم ،وحيدد عىل أساسها استحقاقها للمصاحلة واملساعدة
( )1احلضارة الغربية :ضجة عن احلرية ..وممارسة للهيمنة الثقافية ،أ .د .جعفر شيخ إدريس ،رئيس اجلامعة األمريكية
املفتوحة ،جملة البيان.

475

أو املشا َقة واإلعنات.
لقد عرب عن يشء من هذا مندوب أو مندوبة باكستان يف جلسة األمم املتحدة اخلاصة
بقضية املرأة ،فقد قالت هلم املندوبة كالم ًا نقلته بعض الصحف األمريكية فحواه أن مشكلة املرأة
يف باكستان هي أن ترشب ما ًء نقي ًا ،ال أن تتزوج امرأة مثلها ،وال أن تكون هلا حرية االتصال بمن
شاءت من الرجال.
قلت :إن احلضارة الغربية تطرح أفكارها يف هذه اجلوانب ،وال تفرضها.
قال :بل هي حتاول كل السبل لتفرضها..
إن أولئك املجانني الذين يعتلون عرش القوة يف العامل ..وبعد أن قضوا عىل املعسكر
الشيوعي تصوروا أن هلم القدرة عىل القضاء عىل كل منافس هلم ..وقد كان اإلسالم أحد أهم
منافسيهم ،فلذلك راحوا يوجهون رماحهم إىل نحره.
لعلك سمعت بـ (رصاع احلضارات)()1

قلت :أجل ..وقد ولد هذا املصطلخ بعد اهنيار االحتاد السوفيتي الذي كان العدو األول
للغرب ـ وخصوصا الغرب األمريكي ـ من عام  1947م إىل عام 1990م ،ثم دارت الدائرة عىل
هذا (اخلطر األمحر) ـ كام يسميه الغرب ـ واهنار ،وتفتتت هذه اإلمرباطورية الضخمة إىل جمموعــة
من الدول والدويالت ،وانتهى بذلك عرص (احلرب البادرة)
قال :لقد وجدت الواليات املتحدة األمريكية ،وأتباعها ومن يدورون يف فلكها من دول

( )1روج هلذه الفكرة جمموعة من املسترشقني واملؤرخني واملفكرين املشبوهني بارتباطاهتم بالدوائر الصهيونية العنرصية،
ومن أبرزهم املؤرخ اليهودي برنارد لويس ( ) Bernard Lewisالذي روج هلذه الفكرة بمقال نرشه يف جملة Atlantic
Monthlyـ عدد سبتمرب . 199م .ثم سار عىل دربه ونسج عىل منواله املؤرخ اليهودي األمريكي صموئيل هنتنجتون (
 ) Samuel Huntingtonيف مقالة نرشها يف جملة  Forein Affairsعام 1993م ،ثم طورها ووضع هلا كتابا محل نفس
العنوان (صدام احلضارات)  The Clash of Civilizationsوهو الكتاب الذي تنـــاولته أجهزة اإلعالم يف الدول الغربية،
ومنها الواليات املتحدة ،بالرشح والتحليل وتســليط األضواء عليه بشكل مــكثف ،منذ ظهرت طبعته األوىل.
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أوربا ،نفسها بال عدو متارس الرصاع ضده وتطور عدهتا وآالهتا ملهامجته ،فأوعز نفر من كبار
املفكرين االسرتاتيجيني هناك إىل أصحاب القرار باختاذ اإلسالم جبهة صاحلة لتصويب آليات
الرصاع نحوها ،واعتباره (اخلطر األخرض) بحسب تعبريهم.
وذلك للحفاظ عىل متاسك واندفاع احلضارة الغربية ضد هذا (الزحف اإلسالمي)،
وخصوص ًا بعدما نام اإلسالم يف أوربا ،وظهرت فيه دويالت حتمل اسم اإلسالم ،كام تزايدت
أعداد املسلمني يف الواليات املتحدة ،سواء املهتدين من أهلها ،أم النازحني إليها من
خارجها..وأصبح من احلاقدين من حيذر حكام أوروبا من االنتشار املتزايد لإلسالم.
لقد ظهرت فكرة (رصاع احلضارات) ،أو نظرية (صدام احلضارات) ،وخصوص ًا
الرصاع احلتمي بني اإلسالم كحضارة وبني احلضارة الغربية التي تتزعمها الواليات املتحدة
األمريكية يف العقود األخرية.
وإذا كان هنتنجتون يتحدث يف كتابه املشبوه عن ثامين حضارات يف العامل اآلن ،فإنه ركز
عىل حتمية الصدام بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلســـالمية ،وهو رصاع قائم ـ حسب زعمه
ـ وسيصبح أكثر خطرا عىل احلضارة الغربية ،أما الرصاع بني احلضارات األخرى واحلضارة
الغربية فهو ضعيف وال يستحق االكرتاث(.)1
قلت :أهذا هو رصاع احلضارة الغربية؟
قال :هذا بعض رصاعها ..وهي ال تكف عن الرصاع ..فجميع إنتاج هذه احلضارة ينطلق
من الرصاع ،وينتهي به ..أفالمها ..ألعاهبا ..موسيقاها..
نظر إىل األفق البعيد ،ثم قال( :)2حينام نادى أفالطون يف مجهوريته املثالية منذ ألوف السنني
برتبية النشء عىل حب املوسيقى والرياضة وجعل من املوسيقى والرياضة حصصا ثابتة يف منهج
( )1انظر :املوسوعة اليهودية للمسريي ،وكتاباته األخرى.
( )2من سواح يف دنيا اهلل ملصطفى حممود ،ببعض الترصف.
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الطالب ،كان صاحب فلسفة وكانت له وجهة نظر ،فاملوسيقى هي الوسيلة لرتبية الذوق وتنمية
احلس اجلاميل ،والرياضة هي الوسيلة لكامل اجلسد وتنمية الشجاعة واخللق الكريم.
وقد عشنا ورأينا ألوانا من املوسيقى الرفيعة تريب احلس اجلاميل وترفع الذوق ..كام رأينا
عىل أيامنا ما تفعله الرياضة يف كامل األجسام ويف كامل األخالق ..ولكن يبدو أن العرص
اختلف ..واملوسيقى اختلفت ..والرياضة اختلفت..
لقد أصبحنا نقرأ عن مباراة عاملية يف دور تشسرت يسقط فيها عرشات القتىل ويتقاتل فيها
املشجعون بالسكاكني والعيص والزجاجات الفارغة ،ورأينا معارك أشد يف مباراة عاملية أخرى
يف إيطاليا وثالثة يف الدنامرك وحتول امللعب الريايض إىل مرسح جرائم.
ويف كل أوليمبياد تكتشف اللجنة أبطاال مشهورين يلجأون إىل الغش وتعاطي احلقن
املمنوعة ليتفوق كل واحد عىل منافسيه بدون وجه حق.
ويف آخر خرب جاء من أمريكا رأينا بطلة أوليمبياد التزلج عىل اجلليد تونيا هارودنج ترشو
زوجها جيف جالوا ليقوم بعمل كمني ملنافستها نانيس كارجيان ويرضهبا عىل مفصل الركبة
اليمنى رضبة تكسحها و متنعها من دخول امللعب.
و يعرتف الزوج عىل زوجته ،ويقول إنه تلقى منها رشوة مخسة آالف دوالر ووعودا
بآالف أخرى إذا أنجز مهمته عىل الوجه األكمل ..و انفجرت فضيحة تناولتها كل الصحف..
ثم إن الرياضة نفسها حتولت إىل جتارة مفرتسة ،و أصبح هلا سامرسة و أصبح لكل بطل
مدير حمرتف ومكتب دعاية وملحق صحفي وعصابة تتحرك حلراسته أينام ذهب ،و أصبحت
البطولة بابا مفتوحا ملاليني الدوالرات ..ونجوم التنس واملالكمة و السباحة واجلري والقفز
أصبحوا أصحاب ماليني ونجوم شهرة ،وأصبح العرف السائد هو الوصول إىل الكأس ..بأي
سبيل ولو بالغش والتدليس واإلجرام ..وأصبحت الرياضة شيئا آخر غري الذي تكلم عنه
أفالطون.
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بل رأينا نجوما مثل مارادونا يسقطون من قمة النجومية إىل هاوية اإلجرام واملخدرات ثم
يفقدون كل يشء.
وكان ما حدث للموسيقى أكثر ..فسيمفونيات بيتهوفن وشوبان وفاجنر ..تراجعت
لتحتل املرسح راقصات و راقصون ُيزون الصدور و اخلصور ،وظهر الديسكو الغريب الذي
حول الغناء إىل زار و رصاخ و ضجيج و عجيج.
ونفس اليشء حدث يف السينام و املرسح..
وأبطال كامل األجسام اآلن تلتقطهم السينام ألفالم الرعب و اإلجرام..
والرياضة واملوسيقى والغناء والسينام واملرسح وباقي الفنون حتولت يف ظل الرصاع إىل
املواصفات األمريكية ،واجتهت إىل القبلة التي تفرضها بورصة هوليوود وحيكمها الدوالر.
ولو أن أفالطون بعث اليوم حيا ألنكر ما يرى و ما يسمع و لسحب كالمه و حل
مجهوريته ،وفضل عليها بيع اخلضار يف األسواق .فلم تعد هناك عالقة بني املوسيقى وتنمية
الذوق ،وال بني الرياضة وتنمية األخالق احلميدة.
قلت :أال ترى أنك تبالغ يف تشاؤمك من هذه احلضارة؟
قال :لست وحدي يف ذلك ..كل العقالء لدُيم تشاؤم كبري من هذه احلضارة التي تريد
أن متحو آخر رسم لإلنسان..
لعلك تعرف (الدكتور ألكسيس كاريل)
قلت :أجل ..وكيف ال أعرفه.
قال :لقد كان صديقا يل ..وقد وضع يده عىل األسباب احلقيقية هلذا الضياع ..فقد قال:
(إن احلضارة العرصية جتد نفسها ىف موقف صعب ،ألهنا ال تالئمنا ،لقد أنشئت دون أية معرفة
بطيعتنا احلقيقية ،إذ أهنا تولدت من خياالت االكتشافات العلمية ،وشهوات الناس ،وأوهامهم،
ونظرياهتم ورغباهتم .وعىل الرغم من أهنا أنشئت بمجهوداتنا ،إال أهنا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا
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وشكلنا)()1

ويقول( :لقد أمهل تأثري املصنع عىل احلالة الفسيولوجية والعقلية للعامل إمها ً
ال تام ًا عند
تنظيم احلياة الصناعية .إذ أن الصناعة العرصية تنهض عىل مبدأ :احلد األقىص من اإلنتاج بأقل
قدر من التكاليف ،حتى يستطيع فرد أو جمموعة من األفراد أن حيصلوا عىل أكرب مبلغ مستطاع
من املال ..وقد اتسع نطاقها دون أى تفكري ىف طبيعة البرش الذين يديرون اآلالت ،ودون أى
اعتبار للتأثريات التى حتدثها طريقة احلياة الصناعية التى يفرضها املصنع عىل األفراد
وأحفادهم)()2

ويقول( :وهؤالء النظريون يبنون حضارات ،بالرغم من أهنا رسمت لتحقيق خري
اإلنسان ،إال أهنا تالئم فقط صورة غري كاملة أو مهولة لإلنسان .إن نظم احلكومات التى أنشأها
أصحاب املذاهب ىف عقوهلم عديمة القيمة ..فمبادئ الثورة الفرنسية وخياالت ماركس ولينني،
تنطبق فقط عىل الرجال اجلامدين (غري األحياء أو املتحركني) ،فيجب أن نفهم بوضوح أن قوانني
العالقات البرشية ما زالت غري معروفة .فإن علوم االجتامع واالقتصاديات علوم ختمينية
افرتاضية)()3

نظر إيل ،وقال :مل يكن ألكسيس كاريل وحده هو الذي نطق بذلك ..بل قامت يف سوق
الفكر كتب كثرية حتذر من هذا السلوك الذي تسلكه هذه احلضارة ..وتنبئ بالعواقب اخلطرية
التي تنتظرها.
وكمثال عىل ذلك كتاب صدر قبل سنوات أطلق عليه صاحبه (فكرة االضمحالل يف
التاريخ الغريب) ملؤلفه املؤرخ األكاديمي :آثر هريمان.

( )1اإلنسان ذلك املجهول.38 :
( )2اإلنسان ذلك املجهول.40 :
( )3اإلنسان ذلك املجهول.43 :
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لقد ناقش هذا الكتاب آراء العديد من املفكرين والفالسفة وعلامء االجتامع والسياسة
واالقتصاد وغريهم من أمثال هيزيود ،سوفوكليس ،تريجوت ،فيخته ،جينون جوزيف ،آرثر دو
جويينو ..إىل أن وصل إىل الفصل الرابع ،ليناقش فيه قضية االنحالل بوصفها هناية الليربالية
الغربية (وهو يقصد احلضارة الغربية) ،واستند يف ذلك إىل أطروحات عدد من املفكرين
واملتخصصني ،وعىل رأسهم الطبيب اإليطايل (سيزار لومربوزو) الذي أكد يف عام 1870م ،أن
األوربــيني (مل يعودوا قادرين جسامنيا عىل االحتفاظ بمتطلبات احلياة املتحرضة)
ويف اجلزء الثاين من الكتاب ،حتدث املؤلف عام كان سائد ًا من اعتقاد ،يف مطلع القرن
التاسع عرش امليالدي ،بأن أمريكا هى أرض املستقبل ،بل أنيط هبا محل رسالة ختليصية لبقية العامل
و(إمرباطورية احلرية) هو االسم الذي كان يطلق عليها ،إشارة إىل رسالة نرش الفضيلة والسيادة
الشعبية التي أنيط هبا محلها العلم ومنذ ذلك التاريخ ،وقبل أن يتحقق هذا أعلن (جي كيو ،آدمز)
يف عام 1785م ،بعد أن تبدد أمله يف أن حيافظ األمريكيون عىل فضائلهم واستقالهلم قائال( :إن
األمريكيون مل يكونوا أبد ًا أهال لفضيلة رفيعة) واعرتف بغبائه ألنه قال فيام سبق من حياته( :إهنم
سيصبحون أفضل من غريهم) مؤكد ًا أن أمريكا حمكوم عليها باهلالك
ويف باقي فصول الكتاب يناقش املؤلف آراء كثري من العلامء واملفكرين ،من أنحاء متفرقة
من العامل منهم :آدمزش ،جاكويب ،هنري آدمز ،دوبوا ،أوزوالد شبنجلر ،إدوارد سعيد ،اليجا بول
(أو اليجا حممد ـ بعد إسالمه) ..إىل أن وصل إىل الفصل الذي ألقى فيه الضوء عىل (شبنجلر) يف
كتابه الشهري (أفول الغرب) كام ناقش فكر املؤرخ الربيطاين الشهري (توينبى) الذي حدد
الضمحالل احلضارة الغربية ثالث مراحل.
كام أن توينبي تنبأ بقيام الواليات املتحدة كحضارة جديدة ،فإنه رأى ـ مثل غريه من
املفكرين األوربيني ـ أهنا متثل اجلانب املظلم للغرب احلديث نفسه وبقدر ما اعترب الشيوعية
هرطقة غربية ،وصحف منزوعة من العهد القديم ،اعترب الواليات املتحدة وإرسائيل أخطر قوتني
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استعامريتني يف عامل احلرب الباردة (التي امتدت من النهاية احلرب العاملية الثانية إىل مطلع
التسعينات حني انفرط عقد االحتاد السوفيتي)ومكمن اخلطر فيهام ـ كام يقول توينبي ـ ليس ألهنام
قوتان عسكريتان فقط ،بل ألهنام متثالن ـ أيضا ـ غربا منحال وشدد توينبي عىل أن أعامل الواليات
املتحدة وإرسائيل يف الوس ،وفيتنام ،وفلسطني ،ليست جمرد جرائم ،بل جرائم ومفارقة تارخيية
أخالقية يف الوقت نفسه.
ويف الفصل العارش تناول املؤلف أطروحات سارتر ،فوكو ،وفانون ،وهو يرشح آراء
ومواقف سارتر التي كانت تعد (األمريكية) اخلطر احلقيقي عىل أوروبا كمرحلة أخرية للقيم
الربجوازية الغربية وذهب سارتر ـ الذي كان عىل عداء واضح مع اهليمنة األمريكية ـ إىل أن
الفيتناميني كانوا يقاتلون نيابة عن كل البرش ،وأن األمريكيني يقاتلون ضد كل البرش.
وينقل املؤلف آراء (نعوم تشوميسكي) الذي يرى أمريكا (تديرها القوى التآمرية اخلبيثة
للرأساملية الكبرية) ،أقامت إمرباطورية شاسعة بالتحالف مع املصالح الرأساملية العاملية من
خالل دول إرهابية يف أمريكا الالتينية ،وأعامل عـــنف تؤدي إىل إبادة مجاعية يف آسيا والرشق
األوسط ويسوى تشوميسكي بني أملانيا النازية يف الداخل ،واالحتفاظ بشبكة عاملية من القوة
واإلرهاب الوحيش ويقول تشوميسكي :إن اإلمرباطورية األمريكية مؤسسة حمكوم عليها
بالفناء.
وباالستناد إىل آراء كل من نعوم تشومسكي ،بارنتي ،بارنت ،وريتشارد سلوتكن ،فإن
الثقافة األمريكية متجد العنف ،واالستعامر ،واإلبادة اجلامعية..
التفت إيل ،وقال :هذه بعض الشهادات ..وإذا أردت املزيد ..فاذهب إىل وكاالت
األنباء ..وتتبع جرائم هذه احلضارة ..فليس هناك شهادة أخطر من شهادة اإلنسان عىل نفسه.

حضارة اإلسالم
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قلت :عرفت حضارتنا وما فيها من عيوب ..فحدثني عن حضارة اإلسالم ..أو
باألحرى :هل لإلسالم حضارة ..فأنا مل أر للمسلمني األوائل أهرامات كأهرامات املرصيني،
وال مسارح كمسارح الرومان.
بل إن املسلمني ظلوا يسكنون يف بيوت الطني البسيطة إىل أن تداركتهم هذه احلضارة
باخلراسانة املسلحة وبأنواع الرقي احلضاري.
ابتسم ،وقال :لقد ذكرتني بعمر بن عبد العزيز ،فقد كتب إليه أحد والته يستأذنه يف أن
سورا حيفظها من اللصوص ،فقال عمر :حصن مدينتك بالعدل.
يبني ملدينته ً
قلت :لو أن هذا احلاكم كان بيننا ألقيل ..أينهى عن بناء حيفظ املدينة؟
قال :وقد أمر ببناء هو أشد حفظا للمدينة من مجيع األسوار..
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد عرفت ما كان يمتلكه االحتاد السوفيتي من أسلحة جبارة ال يكاد أحد يفكر يف
غزوها.
قلت :أجل ..وقد كان ذلك سببا لكون احلرب بينه وبني أمريكا باردة ،ولو أن أسلحته
كانت ضعيفة لكانت احلرب حارة ساخنة.
قال :ولكن كل تلك األسلحة ..وكل تلك الرشطة التي قامت عليها دولته البوليسية مل
تستطع أن حتفظ كيانه.
قلت :ذلك صحيح ..فام رسه؟
قال :ألهنم توجهوا إىل البنيان ،ومل يتوجهوا إىل اإلنسان ..واحلضارة ال تبنى إال عىل
اإلنسان.
ولذلك فإن أهم مزايا احلضارة اإلسالمية أهنا حضارة قيم ومبادئ إنسانية رفيعة..
نعم مل يرتك املسلمون مسارح كمسارح الرومان ..ولكنهم تركوا مقابل ذلك من القيم ما
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ال تقوم معه مجيع مسارح الرومان وأبنيتهم ،بل وأبنية هذه احلضارة مجيعا.
نعم ..مل يبن حممد وورثته أهرامات كأهرامات املرصيني ..ولكن األكواخ التي كانوا
يسكنوهنا كانت أرشف بكثري من مجيع األهرامات ..بل من مجيع قصور الدنيا.
قلت :فام مبادئ احلضارة اإلسالمية؟
قال :ما ذكرته لك من مقاييس احلضارة :الفطرة ..والسالم.
فاحلضارة اإلسالمية هي احلضارة الوحيدة يف العامل التي اجتمع هلا هذان الركنان ،ومل
يتفرقا طيلة تارخيها.
قلت :فكيف انسجمت حضارة اإلسالم مع الفطرة والسالم؟
قال :إن املفهوم اإلسالمي للحضارة ينطلق من تصوره لوظيفة اإلنسان يف هذا الوجود..
والذي يسميه اإلسالم (العبادة)( ..)1فالعبادة هي غاية الوجود اإلنساين التي حددها القرآن﴿:
األنس ِإ َال لِيعبدُ ِ
ِ
َو َما َخ َلق ُت ِ
ون ﴾ (الذاريات)
َ ُ
اجل َن َو َ
فتحقيق غاية الوجود اإلنساين هو الذي نشأت عنه احلضارة يف الواقع البرشي ،وهو
تقوم به صعودا أو هبوطا ،واستقامة أو انحرافا.
املعيار الذي ر
وحني ختتلف النظرة إىل غاية الوجود اإلنساين ختتلف النظرة إىل احلضارة ،وختتلف النظرة
كذلك إىل التاريخ.
فحني تكون غاية الوجود اإلنساين هي الفناء يف الكائن األعظم كام تقول (النرفانا) أو
اخلالص من ربقة اجلسد وإطالق الروح لتتحد مع اخلالق ..تصبح احلضارة هي حتقيق عامل
الروح عىل حساب اجلسد ،وعىل حساب اجلانب املادي من عامرة األرض.
وحني تكون غاية الوجود اإلنساين هي االستمتاع بام يف األرض من متاع ،برصف النظر
عن القيم املصاحبة هلذا املتاع من حالل وحرام ،وخري ورش ،وفضيلة ورذيلة ،ورفعة وانتكاس..
( )1انظر :مذاهب فكرية معارصة ملحمد قطب وغريه من كتبه وكتب سيد قطب.
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تكون احلضارة هي العامرة املادية لألرض ،وهي تيسري احلياة األرضية وتزيينها ،واالنكباب عىل
متعها ولذائذها ،وتكون يف الوقت ذاته هي حماولة التغلب عىل اآلخرين لالستئثار بأكرب قدر من
املتاع ،وحماولة إخضاعهم بالقوة والقهر ،سواء بالقوة املادية أو القوة العسكرية أو القوة السياسية
أو القوة االقتصادية أو القوة العلمية ..أو كلها مجيعا..
وحني تكون الغاية هي عبادة اهلل يكون مفهوم احلضارة خمتلفا عن هذا املفهوم وذاك،
وكذلك يكون تفسري التاريخ ،ألن املعيار الذي يقوم عىل أساسه التفسري ،هو مدى حتقيق اإلنسان
لغاية وجوده ،ومدى تفوقه أو ختلفه يف حتقيق هذا الوجود.
قلت :لكل دين من األديان شعائره التعبدية اخلاصة به ..وال يمكن أن نقيم احلضارات
عىل هذه األسس.
قال :مفهوم العبادة يف اإلسالم ـ والذي هو غاية الوجود اإلنساين كام يرى اإلسالم ـ
خمتلف متاما عن كل املفاهيم ..ذلك أن له عالقة كربى بفطرة اإلنسان ،وفطرة الوجود.
قلت :مل أفهم.
قال :الوجود يف التصور اإلسالمي كله متوجه هلل توجها فطريا ،فهو ال يعرف إال اهلل ،وال
هلل و َلد ًا سبحا َنه بل َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َ
األر ِ
ض كُ ٌّل َل ُه َق ِان ُت َ
ون﴾
ََ َ
يعبد إال اهللَ ﴿:..و َقا ُلوا َاخت ََذ ا َُ َ ُ َ ُ َ ُ َ
(البقرة ﴿:،)116:و َله من ِيف السامو ِ
ات َو َ
األر ِ
ض كُ ٌّل َل ُه َق ِان ُت َ
ون﴾ (الروم)26:
ََ َ
َ ُ َ
وبام أن اإلنسان فرد يف هذا الوجود ،فإنه من الشذوذ اخلطري أن ينفصل عن هذه العبادة
التي يامرسها الكون ،ويستمر هبا وجوده.
قلت :ما حمل اخلطر يف ذلك؟
قال :أرأيت لو أن القمر بدا له أن ينفصل بمسار خاص ..ومثل ذلك الشمس ..ومثل
ذلك مجيع النجوم والكواكب ..أيمكن للوجود أن يظل وجودا؟
قلت :ال ..ستدب الفوىض للوجود ..وسيفنى العامل.
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قال :فعبودية الكواكب وسجودها هلل هو الذي حفظ كيان الكون.
قلت :واإلنسان؟
قال :ال حيفظ اإلنسان إال بالقوانني التي حتفظ الكون ..إال إذا اعتربنا اإلنسان كائنا غري
كوين.
قلت :فكيف ينتظم اإلنسان يف حلقة الكون؟
قال :بمامرسة العبودية التي طلبت منه ،والتي حتفظ له فطرته ..أو التي يامرس هبا ما تتطلبه
فطرته.
قلت :ال شك أنك ال تقصد بالعبودية الشعائر التعبدية.
قال :الشعائر التعبدية جزء من هذه العبادة ..أما كل العبادة فهو أن تتوجه احلياة كلها إىل
ِ
اهلل ..لقد عرب القرآن عن ذلك ،فقالُ ﴿:قل ِإ َن َص ِ
هلل َر نب ال َعا َملِنيَ ﴾
اي َو َممَ ِايت َِ
اليت َو ُن ُسكي َو َحم َي َ
(األنعام)162:
وهذا هو معنى اإلسالم الذي جاء حممد للدعوة إليه..
لقد جاء حممد ال ليقاوم النشاط البرشي ..وإنام جاء ليوجهه الوجهة التي يسري هبا الكون
مجيعا حتى يقي املجتمع ويقي اإلنسان ويقي الكون من عواقب الشذوذ والرصاع.
إن إقامة احلياة كلها  -بكل ألوان النشاط فيها  -عىل قاعدة أخالقية مدارها تقوى اهلل
وخشيته هي األساس الذي تقوم عليه احلضارة اإلسالمية.
لتصري السياسة ذات أخالق قائمة عىل حكم احلاكم بالعدل والشورى والنصيحية،
والتعاون عىل الرب والتقوى ،وعدم التعاون عىل اإلثم والعدوان.
ويصري االقتصاد له أخالق ،تبتعد به عن كل ما يتناىف معها من ربا واحتكار وغش وسلب
وهنب ،ورسقة وغصب ،وأكل مال األجري ،وأكل أموال الناس بالباطل ،والشح بحقوق الفقراء
واملساكني..
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وتصري العالقات االجتامعية ذات أخالق قائمة عىل التواد والتحاب والتكافل ،والتعاون
عىل الرب والتقوى ،وحرمة الدم والعرض واملال ،وكظم الغيب والعفو عن الناس ،والكف عن
الغمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس واالطالع عىل العورات..
وتصري عالقات األرسة ذات أخالق ..وعالقات اجلنسني ذات أخالق ..واحلياة كلها
قائمة عىل قواعد أخالقية رفيعة.
وتصري الفنون ذات أخالق ..تلتفت إىل اجلامل يف الكون ويف احلياة البرشية وتعرب عنه يف
أداء مجيل ..فنون ال تزين الفاحشة ألن الفاحشة ليست مجاال ولكنها هبوط ..وال تزين حلظة
الضعف ألهنا ليست مجاال إنام هي حلظة غفلة عن إدراك غاية الوجود اإلنساين ،أو حلظة تقصري
يف حتقيق ذلك الوجود .وال تزين االنحراف والشذوذ ألنه ليس مجاال ،وإنام هو نشاز نافر عن
اجلامل ،وال تزين عبادة الشيطان وعبادة اهلوى والشهوات ،ألهنا ليست مجاال ،وإنام هي حطة
لإلنسان الذي كرمه اهلل وفضله ،وأراد له أن يتحرر من كل عبودية زائفـة تزري بكيانه وتستذله.
هذه هي العبادة التي جاء اإلسالم هبا ليحفظ اإلنسان وحيفظ األرض من الشذوذ الذي
يريد فرضه هؤالء الدجالون..
قلت :إن كل ما ذكرته مجيل ..ولكن هل يتناىف ذلك مع التطور املادي العظيم الذي
وصلت إليه هذه احلضارة.
قال :أنا ال أنكر عىل هذه احلضارة تطورها املادي ..ولكن أنكر بطرها وكربياءها
وانحرافها بسبب هذا التطور ..إين أصيح يف هذه احلضارة كام صاح هودَ ﴿:أتَب ُن َ
ون ِبكُ نل ِريعٍ َآ َي ًة
ون ( )128و َتت ِ
ون َم َص ِان َع َل َع َلكُ م َخت ُلدُ َ
َخ ُذ َ
تَع َب ُث َ
ين (﴾)130
ون (َ )129و ِإ َذا َب َطش ُتم َب َطش ُتم َج َب ِار َ
َ
(الشعراء)
فهو مل ينكر عليهم اهتاممهم بالعمران ..ولكن أنكر عليهم ذلك الطغيان والشذوذ الذي
وقعوا فيه بسبب ذلك العمران.
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لقد ذكر القرآن مثاال إلنسان هذه احلضارة اململوء بالكربياء بسبب أمواله.
قلت :تقصد قارون.
قال :أجل ..لقد نبهه املؤمنون إىل الطريقة التي ينبغي أن يتعامل هبا مع ماله ،فقالوا﴿:
ِ
ِ
ِ
ِ
َواب َت ِغ ِف َيام آت َ
هلل ِإ َلي َك َوال تَب ِغ
كَام َأح َس َن ا َُ
َاك ا َُ
هلل الدَ َار اآلخ َر َة َوال تَن َس نَصي َب َك م َن الدُّ ن َيا َو َأحسن َ
ِ ِ
ض ِإ َن ا َ ِ
ال َف َسا َد ِيف َ
األر ِ
ين﴾ (القصص)77:
ب ُاملفسد َ
هلل ال ُحي ُّ
لكنه أبى كام أبت هذه احلضارة ،وصاح كام صاحتِ ﴿:إنَام ُأ ِ
وتي ُت ُه عَ َىل ِعل ٍم ِعن ِدي﴾
َ

(القصص)78:
أتدري ما مصريه؟
قلت :لقد خسف به.
قال :وكذلك هذه احلضارة سيخسف هبا.
قلت :ولكن حضارة املسلمني سقطت.
قال :ولكن القيم التي قامت عليها حضارة اإلسالم ال تزال باقية ..ويمكنها أن تنبت من
جديد ..فال يمكن للبرش أن يستمر هلم وجود بدوهنا.
***
ما إن وصل (كوستاف لوبون) من حديثه إىل هذا املوضع حتى سمعنا رصاخا عظيام من
العامل ،فحثثت خطاي أبحث عن سببه ،وإذا يب أرى قتيلني مشوهني غاية التشويه.
أما أحدمها ،فقد سقطت عليه شجرة من تلك األشجار الضخمة ،وأما الثاين ،فقطعه
منشار ضخم من تلك اآلالت..
أرسعت إيل (كوستاف لوبون) ألخربه ،فبكى ،وقال :هذا ما تفعله احلضارة ..وهذا هو
ن
ستحطََم هذه احلضارة بفطرة األشجار التي ستنترص عىل كل مصانع الدنيا.
مصريها..
وستكون اآلالت التي يصنعها البرش هي السيوف التي تغمد يف قلوهبم لتطهر األرض
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من رشهم.
قال ذلك ..ثم انرصف إىل وجوم جعلني أبتعد عنه..
مل يمض وقت طويل حتى عاد العامل إىل عملهم ،منشغلني عن اجلثتني اللتني أزحيتا جانبا
يف انتظار سيارات اإلسعاف.
وقفت أمامهام بحزن ألرى ما جنت عليهام هذه احلضارة اللئيمة ..وأنظر يف نفس الوقت
إىل يدي (كوستاف لوبون) املقيدتني.
ويف ذلك احلني تنزل عيل بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد
.
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اهلداية
بعد انتهاء تلك السنة التي ترشفت فيها بلقاء أولئك املسترشقني الذين قطفت عىل أيدُيم
ثامرا مباركة من شجرة النبوة ،جاءتني رسالة من أخي التوأم يبرشين فيها بتحوله إىل الفاتيكان،
واستالمه فيها منصبا حمرتما قد يرفعه يف املستقبل ألن يصبح من مستشاري البابا وخصوصه.
وقد طلب مني أن أزوره يف الفاتيكان حيث يقيم ..أو حيث أصبح مقر إقامتنا.
مل أملك إال أن ألبي طلبه ،وأحزم متاعي ألخرج من فرنسا.
يف طريقي دخلت مكتبة ألشرتي جريدة ..فرأيت صاحب املكتبة يتفرج عىل فيلم
إسالمي حيكي قصة بداية اإلسالم ..فبقيت أتفرج معه بعض الوقت.
وقد شد انتباهي يف الفيلم قصة جعفر بن أيب طالب مع النجايش ..لقد كنت قرأهتا من
قبل ..ولكني يف ذلك احلني رأيتها بجميع مشاعري..
لقد سأله النجايش ملك احلبشة( :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف
ديني وال يف دين أحد من هذه األمم؟)
فقال جعفر( :أُيا امللك ،إنا كنا قوما أهل جاهلية ؛ نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت
الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،ويأكل القوي منا الضعيف ،فكنا عىل ذلك حتى
بعث اهلل إلينا رسوال منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحده ،ونعبده،
ونخلغ ،ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ،وأمر بصدق احلديث ،وأداء األمانة،
وصلة الرحم ،وحسن اجلوار ،والكف عن املحارم ،والدماء ،وأمرنا أن نعبد اهلل ال نرشك به شيئا،
وأمرنا بالصالة والزكاة – ،فعدد عليه أمور اإلسالم – فصدقناه وآمنا به واتبعناه)
رأيت صاحب املكتبة مستغرقا يف هذا املشهد ،فاقرتبت منه ،وحييته ،وسألته :هل أنت
مسلم؟
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قال :قبل ساعة مل أكن مسلام ..لكني اآلن ..واآلن فقط نضج اإلسالم يف قلبي ..لقد
اكتملت مجيع األشعة ..وأنا اآلن أبرص شمس حممد ،وهي متأل اآلفاق ..فيا برشاي ،وأنا أتنعم
بدفئها وحناهنا.
قلت :فام الذي جذبك إىل اإلسالم ..وأنت ترى الكل ينفر منه.
قال :لقد وضع أولئك احلسدة احلقدة عىل اإلسالم أول بذور اإلسالم يف قلبي..
وأحسبني مدينا هلم بالشكر ما حييت.
قلت :ما تقول؟
قال :لقد رسموا صورة مشوهة لإلسالم يف نفيس ..ولكن نفيس التي تعرف ألوان الطالء
التي يستعملوهنا مل تقبل منهم تلك الصورة ..فرحت أبحث يف الثمرات املختلفة ..ثمرات
األديان ..وثمرات األفكار ..وثمرات املذاهب ..ورحت أقارن ذلك باإلسالم ..فوجدت ما
هبرين.
لقد نطق جعفر باحلقيقة ..فليت لنا أمثال جعفر يف هذا الزمان.
قلت :أي جعفر تقصد؟
قال :ذلك الذي كان يتحدث ..إنه ابن عم حممد ..وقد أوى إىل النجايش ،وهو حاكم
مسيحي عاقل ..وقد كان جلعفر من الذكاء والفطنة واإليامن بحيث عرف كيف خياطب احلاكم..
مل يشأ أن يدخل معه يف جدل عقيم ..بل راح حيدثه عن الثمرات ..عن احلصاد العظيم
الذي جنته البرشية من زرع حممد..
إن ذلك احلصاد هو وحده الذي يكفي لكل عاقل لكي يعرف طيبة البذور التي طلب
حممد من البرشية أن تغرسها.
أخذ اجلريدة من يدي ،وأخذ يقرأ عناوينها ..وقد صادف أن كانت العناوين مملوءة
بإفرازات هذه احلضارة السامة ..وقال :هذه ثمراهتم ..وتلك ثمرات اإلسالم ،وال نجاة للبرشية
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إال باإلسالم.
***
ملا وصل الغريب من حديثه إىل هذا املوضع التفت إيل ،فرآين يف غاية الرسور ،وقد
انزاحت عني تلك الكآبة التي كانت تعلو وجهي ،ومتلؤين باإلحباط ،وقال :هذه حكايتي مع ثامر
شجرة النبوة.
قلت :أكل هذه ثامر للنبوة؟
قال :هذه بعض ثامر النبوة ..وال يمكن ألي برش يف الدنيا أن حييط بثامر النبوة علام..
إن الفضل العظيم الذي من اهلل به عىل البرشية بإرسال نبيه حممد  ال يمكن حده وال
حرصه وال اإلحاطة به..
إن احلياة مجيعا تتوقف عىل هذا الفضل العظيم كام تتوقف حياة األرض عىل تلك األشعة
الدافئة احلنون التي ترسلها الشمس.
قلت :فهل أسلمت بعدها..
قال :ال  ..لقد ظلت الشياطني تنفخ يف عقيل وقلبي من الشبهات ما كان يرصفني عن كل
خطوة أخطوها إلعالين إسالمي ..لكني عندما امتألت بالضعف والتواضع ،وجلأت إىل ريب أن
يتداركني برمحته وهدايته ،أرسل يل من األنوار ما أراين األمور عىل حقيقتها ..فامتألت بفضل اهلل
بأنوار اهلداية ،ورفعت عن قلبي أدران الغواية.
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هذا الكتاب
جتري أحداث هذه الرواية بني مبرش مسيحي  -هو بطل الرواية ،وهو الذي أسلم
بعد ذلك ،وحكى قصته للمؤلف – وجمموعة من املسترشقني املنصفني الكبار الذين هبرهتم
القيم العظيمة التي جاء هبا اإلسالم ،فشهدوا شهادات صادقة كانت أحسن رد عىل
شهادات املجحفني واملناوئني من املبرشين واملسترشقني واملستغربني.
وتدور أحداث الرواية يف جامعة الرسبون وما حوهلا ..وفيها مقارنات كثرية بني كل
ثمرة جاء هبا اإلسالم من خالل مصادره املقدسة ،والثامر التي جاءت هبا سائر األديان
واملذاهب الساموية أو الوضعية.
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