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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي أُ�ِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجريينْ ِ  /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّيينْ » ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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�إ�سماعيل �سراج الدين
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
خالل القرنني
الهجريينْ
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد
مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي،
�شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع
الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا
يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
بعيدا عن الأ�ضواء،
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
سامر عبد الرمحن رشواني

الهم ال�صريح وامل�ضمر الذي ان�شغلت به ودارت
مل تزل م�س�ألة التقدم َّ
حوله م�ساهمات املفكرين العرب وامل�سلمني على مدى قرنني من الزمان .حني
ا�ستيقظ العرب وامل�سلمون على وقع احلمالت الأوربية التي ا�ستهدفت ق�ضم
ناقو�سا �أفزع العرب،
�أجزاء متوالية من العامل الإ�سالمي؛ فكانت تلك الوقائع ً
علميا
ع�سكريا
و�أ�شعرهم بالهوة التي باتت تف�صلهم عن العامل الغربي،
ًّ
و�سيا�سياًّ ،
ًّ
أخالقيا يف نظر الكثريين.
ًّ
وتربويا ،ورمبا � ًّ
وم�س�ألة التقدم ق�ضية مركبة من عدد من الأ�سئلة ِ
امل�شكلة املرتابطة؛ فواقع
ت�أخر الأمة وتخلفها عن ركب الأمم الأخرى ي�ستدعي ال�س�ؤال عن �سبب ما
�آل �إليه امل�سلمون من االنحطاط والتقهقر بعد عهود متطاولة من القوة والعظمة
والتفوق احل�ضاري على �أمم الأر�ض جمتمعة؛ وهذا �سيدعو �إىل البحث التاريخي
عن العلل الكامنة وراء تلك احلالة احل�ضارية املجيدة والفريدة ،كما ي�ستدعي
البحث عن �أ�سباب ما �صار �إليه الغرب من تقدم وتطور .ولكن يبقى ال�س�ؤال
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احلارق هو :هل ميكن للم�سلمني اللحاق بركب الأمم املتقدمة وم�ضارعتها ،وما
ال�سبل الكفيلة بتحقيق ذلك؟
ولقد عربت م�س�ألة التقدم((( ،بق�ضاياها الإ�شكالية املت�شابكة ،بتطورات
كثرية يف القرنني املا�ضيني� ،إن على م�ستوى الطرح النظري� ،أو على م�ستوى
جزءا من التاريخ بحكم الواقع ،كتلك
املعاجلة الفل�سفية .ومن �أ�سئلتها ما �أ�صبح ً
الأ�سئلة املت�صلة مب�شروعية الأخذ عن الغرب واال�ستفادة من منجزاته العلمية
والتقنية .يف حني ت�أخر ظهور �إ�شكاالت �أخرى تت�صل بق�ضية التقدم �إىل الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ،كتلك املت�صلة بالر�ؤية الطوباوية للتقدم التي حتطمت
على وقع حربني كونيتني ،ك�شفتا حدود التدمري والهتك الإن�ساين الذي ميكن
ووا�ضحا ملفكري القرن التا�سع ع�شر .كما
جليا
ً
للتقدم �أن يحققه ،وهو �أمر مل يكن ًّ
ال يخفى ما كان للظروف التاريخية وال�سيا�سية واالجتماعية املتقلبة من �أثر بعيد
يف ت�شكيل الت�صورات املختلفة املت�صلة باجلواب عن م�سائل التقدم و�إ�شكاالته.

((( ال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أننا ن�ستخدم مفهوم التقدم هنا مبعناه الوا�سع :الرتقي من حال �إىل حال خري منه؛
طورا من �أطوار الفكر
ذلك �أن هذا املعنى قد ا�ستخدمت للداللة عليه م�صطلحات عديدة ،يعك�س كل منها ً
الإ�سالمي احلديث ،ونق�صد بذلك م�صطلحات مثل :النه�ضة ،الإ�صالح ،التجديد ،التحديث ،التنمية� ..إلخ.
للمزيد انظر :فادي �إ�سماعيل ،اخلطاب العربي املعا�صر :قراءة نقدية يف مفاهيم النه�ضة ،التقدم ،واحلداثة يف
اخلطاب العربي املعا�صر ،وا�شنطن ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي1993 ،م.
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ولي�س من قبيل ال�شطط القول ب�أن معظم الت�صنيفات الفكرية والإيديولوجية
التي خ�ضعت لها النخب الفكرية العربية طيلة قرنني ،هي مرتبطة بنحو ما بهذه
امل�س�ألة وت�صوراتها املختلفة.
بل ميكن القول� :إنه منذ منت�صف القرن الع�شرين مل يعد تعريف الأمم
والدول حمد ًدا بهوياتها الثقافية �أو خ�صائ�صها اجلغرافية؛ بل مبقدار قربها �أو بعدها
من املعيار املطلق املقد�س للتقدم ،فغدا اخلرب عن دول متقدمة ،و�أخرى متخلفة،
و�أخرى نامية .هكذا ترتبت الأمم وفق �سلم قيمي ،حتتل الدول املتقدمة �أعلى
درجاته ،وت�سمى بالعامل الأول ،بينما ُيطلق ا�سم العامل الثالث على الدول
املتخلفة التي ت�أتي يف ذيل هذا التق�سيم(((.
كل هذا يجعلنا ال نعجب لهذا احل�ضور املتواتر واملفرط ل�س�ؤال التقدم
يف كتابات مفكري العرب وامل�سلمني منذ قرنني من الزمان .على �أنه ال بد �أن
ن�شري �إىل �أن هذا التكرار قد بد�أ يخلق حالة من ال�ضيق والنفور ،مرجعها �إىل ما
إ�سالميا فح�سب ،فهو �س�ؤال �إن�ساين بالدرجة
عربيا �أو � ًّ
((( مما جتدر الإ�شارة �إليه �أن �س�ؤال التقدم مل يكن �س�ؤا ًال ًّ
الأوىل ،ويرتبط ب�شكل جوهري بر�ؤية التاريخ وتف�سريه وفل�سفته .وقد �شغل هذا ال�س�ؤال الفال�سفة الغربيني
لعقود طويلة ال�سيما يف القرن التا�سع ع�شر .بل ال نعدو ال�صواب �إن قلنا �إن فال�سفة التاريخ الذين و�ضعوا
نظريات خمتلفة عن التقدم والتطور هم الذين كان لهم �أكرب الأثر يف ح�صول التحوالت ال�سيا�سية الهائلة التي
خ�ضع لها الغرب طيلة القرنني املا�ضيني .ولكن الفارق اجلوهري بني �س�ؤالنا و�س�ؤال الغرب �أنهم يف الغرب
عاجلوا امل�س�ألة من جهة املتح�صل على التقدم� ،أدوات وو�سائل ومعارف ،وكان همهم فل�سفة هذا التقدم ،مبا
يتيح لهم توجيهه يف �صالح جمتمعاتهم واملحافظة على تفوقها على الآخرين .انظر مثالً :ج.ب .بيوري ،فكرة
التقدم ،ترجمة �أحمد حمدي حممود ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة1982 ،م.
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ي�سببه هذا ال�س�ؤال من نَ ْك ٍء للجروح التي تعي�شها الأمة يف جميع وجوه حياتها،
و�إىل عجز املفكرين عن تقدمي ت�صورات حتول دون امل�ضي يف امل�سرية الفو�ضوية
أ�س�سه.
للتحديث والتطوير التي ُت َ
ر�سم للأمة على �أنها مبادئ التقدم و� ُ
والكتاب الذي بني �أيدينا هو �أحد الكتب املفتاحية يف تاريخ م�س�ألة
التقدم .و�أهميته  -كما �سيتبدى لنا  -قد ال تكمن يف عمق الر�ؤية النظرية لق�ضية
الت�أخر والتقدم ،بقدر ما ترتبط بعوامل �أخرى ،لي�س �َّأقلها �أن م�ؤلفه هو الأمري
أديب املاحت �أو امل�ستقي من بحر
�شكيب �أر�سالن ،الرجلُ ال�سيا�سي املحنك ،وال ُ
ؤرخ لأجماد العرب وانت�صاراتهم وغزواتهم على وجه
البالغة َومعني الف�صاحة ،امل� ُ
اخل�صو�ص.
وال ي�سع امل�ؤرخ مل�س�ألة التقدم يف الفكر العربي احلديث �إال �أن ي�أخذ بعني
العناية واالهتمام هذا الكتاب ،الذي ظهر يف مرحلة مهمة من تاريخ هذه امل�س�ألة
وتطوراتها ،والذي كان له بعيد الأثر يف الواقع والفكر لعقود عديدة.
وتقدمينا هذا لي�س �إال حماولة لإلقاء ال�ضوء على هذا امل�ؤلَّف ال�شهري ،الذي
غدا عنوانه �ساًئرا على كل ل�سان؛ �أو ًال :بالتعريف مب�ؤلفه و�سريته الفكرية والن�ضالية
كونت فكره
الوا�سعة ،التي تك�شف لنا عن احليثيات التاريخية وال�شخ�صية التي َّ
وثانيا :بالإطاللة اخلاطفة على الت�ضاري�س الفكرية
و� َّأثرت يف ر�ؤيته مل�س�ألة التقدمً ،
املتنوعة التي �شكلتها م�س�ألة التقدم حتى الربع الأول من القرن الع�شرينِ ،
زمن
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كونت فكر
ت�أليف هذا الكتاب ،ملا تلقيه من �ضوء على امل�ؤثرات واملنابع التي َّ
�أر�سالن .وثال ًثا :بتحليل الق�ضايا اجلوهرية والأفكار املحورية التي عاجلها كتاب
�أر�سالن .وذلك قبل احلديث عن �أثره يف الحقيه ،و�صدى �س�ؤاله الذي ال يزال
قدر ما يبعث من الآمال.
مثريا من الآالم َ
يرتدد يف �آفاق العامل الإ�سالميً ،

التعريف بامل�ؤلف

(((

�أ .ن�ش�أته

ولد �أمري البيان �شكيب �أر�سالن يف (غرة رم�ضان 1286هـ 5 /دي�سمرب
1869م) ،يف ق�صبة ال�شويفات من جبل لبنان .وهو ينت�سب �إىل �أر�سالن بن
مالك الذي ا�ستوطن مع ع�شريته مناطق معينة من جبل لبنان بناء على �أمر من
اخلليفة العبا�سي �أبي جعفر املن�صور ،ل�صد هجمات الروم على �أطراف الدولة
العبا�سية .ينحدر الأر�سالنيون من �ساللة امللك النعمان بن املنذر بن ماء ال�سماء
((( اعتمدنا يف ترجمة �شكيب �أر�سالن على عدد من �أهم الكتب التي تناولته بالدر�س ،وقد �آثرنا �أن جنمل ذكرها
تفاديا للإطالة والإمالل ،وحتقي ًقا ملق�صود هذا التعريف املوجز� .أما
هنا دون الإحالة اجلزئية �إىل كل منها ،وذلك ً
الكتب التي اعتمدناها يف �إخراج هذه الرتجمة فهي:
�شكيب �أر�سالن� ،سرية ذاتية ،ال�شوف (لبنان) ،الدار التقدمية2008 ،م.
حممد علي الطاهر ،ذكرى الأمري �شكيب �أر�سالن ،القاهرة ،مطبعة عي�سى البابي احللبي1947 ،م.
	�أحمد ال�شربا�صي� ،شكيب �أر�سالن داعية العروبة والإ�سالم� ،سل�سلة �أعالم العرب رقم ( )2القاهرة ،مطبعة
م�صر  ،ط1963 ،1م.
ظاهر حممد �صكر احل�سناوي� ،شكيب �أر�سالن ودوره ال�سيا�سي يف حركة النه�ضة العربية احلديثة -1869
 ،1946بريوت ،من�شورات ريا�ض الري�س2002 ،م.
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كبريا يف تكوينه
أثريا ً
اللخمي .وقد ظل �شكيب فخوًرا بن�سبه العربي الذي �أثر ت� ً
وبناء �شخ�صيته طوال حياته ،حماو ًال �إبعاده عن �أي ا�شتباه مما قد يلقيه لقب
�أر�سالن من ظالل الرتكية عليه.
وتفاخر �أ�سرة �أر�سالن ب�أجماد لها يف التاريخ ،فجدها الأمري عون قد ا�شرتك
مع خالد بن الوليد يف جندته لأبي عبيدة يف فتوح ال�شام ،وا�ست�شهد عون يف
معركة �أجنادين .والأمري �أر�سالن بن مالك املنذري حارب الروم يف لبنان ب�أمر
بالء ح�س ًنا ،كما عاونوا
�أبي جعفر املن�صور ،ويف احلروب ال�صليبية �أبلى �آل �أر�سالن ً
دولة اخلالفة يف فتوحاتها.
ويحدثنا �شكيب ب�أنه من �ساللة الأ�شراف و�آل البيت ،لأن �أجداده قد
تنا�سلوا من الفاطميات .و�أبوه الأمري حمود بن ح�سن كانت له م�شاركة يف الأدب
معر�ضا نف�سه لعقوبة الإعدام يف الأحداث
وال�شعر ،كما �شارك يف الن�شاط ال�سيا�سي ً
التي جرت يف جبل لبنان بني الدروز واملارونيني عام (1276هـ1860 /م) .ولكنه
جنا منها بف�ضل �شهادة عدد من امل�سلمني وامل�سيحيني الذي �شهدوا برباءته من
تلك الأحداث ،وقد �أ َّهله موقفه املعتدل من ال�صراع يف منطقته �أن يحكم ناحية
ال�شويفات ثالث مرات حتى وفاته عام (1304هـ1887 /م).
و�أُ ّم �شكيب �سيدة �شرك�سية كان لها ت�أثري كبري يف حياة �شكيب ونف�سيته،
وعن ف�ضائلها يقول« :ع�شت يف م�أمن من الرذائل والدنايا  ...و�أن ال �أخ�ضع �إال
�أمام احلق واحلقيقة».
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و�شكيب من�سوب من الناحية ال�سيا�سية الطائفية الر�سمية �إىل طائفة الدروز.
حم�ضا
إ�سالميا ً
وعلى الرغم من ارتباط �شكيب االجتماعي بالدروز ف�إنه اجته اجتا ًها � ًّ
بعي ًدا عن الغلو ،وكان يتعبد على مذهب �أهل ال�سنة ،فهو ي�صوم وي�صلي ويزكي
ويحج كما يفعل جمهور امل�سلمني.
�شخ�ص ابتعاد الدروز عن الإ�سالم� ،إال �أنه رف�ض �إخراجهم منه،
ومع �أنه َّ
عا ًّدا �إياهم فرقة �إ�سالمية مغالية ،معتق ًدا �أن الق�ضاء على اجلهل والتخلف كفيل
بت�صحيح ذلك الغلو والعودة �إىل منبعهم الأول «الإ�سالم»(((.
�إن انتماءه الدرزي قد و�ضعه �أمامه كثري من امل�صاعب واالتهامات ،التي
�سيا�سيا ،والذين كانوا يرددون
عانى منها طوال حياته من لدن العنا�صر املناوئة له
ًّ
ادعاءات امل�ست�شرقني بف�صل الدروز عن العرب والإ�سالم ،فت�صدى لتلك
ؤكدا �أن الدروز �أو «بني معروف» عرب �أقحاح .وقد عر�ضه �إميانه
االدعاءات ،م� ً
درزيا
بالعروبة والإ�سالم �إىل متاعب كثرية يف حياته ،فبع�ض الدروز ال يعدونه ًّ
خال�صا؛ ف�ضاع جانب من حقه بني ه�ؤالء
م�سلما ً
كامالً ،وبع�ض امل�سلمني ال يرونه ً
وه�ؤالء.

((( يذكر الأ�ستاذ حممد املبارك �أن �شكيب �أر�سالن قد حاول �أن يعيد الدروز �إىل الإ�سالم ال�سني ،ولكن حماولته
باءت بالف�شل ،انظر :كتابه «ر�ؤية �إ�سالمية مبكرة حلل امل�شكل العرقي الطائفي احلزبي يف �سوريا» ،ن�شره با�سل
الرفاعي عن دار عمار ،الأردن ،عام 2003م.
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ب .التن�شئة الفكرية

جانبا من القر�آن الكرمي وهو
اهتم والده بتعليمه القراءة والكتابة ،فحفظ ً
�صغري ،ثم �أمت تعليمه يف املدر�سة الأمريكية بالقرية .ويف �سنة (1296هـ1879 /م)
دخل مدر�سة احلكمة يف بريوت ،وهي مدر�سة مارونية م�شهورة ب�إجادة تعليم اللغة
العربية و�آدابها ،وتتلمذ فيها على عبد اهلل الب�ستاين �أحد �أعالم النه�ضة العربية
احلديثة و�صاحب معجم الب�ستان.
ويف �أجواء الأ�سرة واملدر�سة انطلق �شكيب ينظم ال�شعر ،وتفتقت قريحته
ال�شعرية بق�صائد جميلة وهو ابن الرابعة ع�شرة .وبعدها ب�سنتني كتب �أول مقالة
له ملجلة ال�صفاء البريوتية .ويف املدر�سة كان �أول لقاء له مع الإمام حممد عبده
فال،
تقبال حا ً
(1323-1266هـ1905-1849 /م) ،حيث توقع له الإمام م�س ً
ومنذ ذلك اليوم �أخذت عالقة �شكيب تتوثق بالإمام في�سمع منه ويت�أثر به .وقد
والد �شكيب
توثقت ال�صلة بني الأ�ستاذ الإمام و�أ�سرة �شكيب � ً
أي�ضا� ،إذ كان يزور َ
يف ال�شويفات ويرتا�سل معه.
ويف �سنة (1304هـ1887 /م) ،دخل �شكيب مع �أخيه ن�سيب املدر�سة
ال�سلطانية ببريوت ،وهي مدر�سة �أ�س�سها امل�سلمون لتهذيب �شبانهم ،وفيها در�س
على الأ�ستاذ الإمام الفقه والتوحيد ،وقر أ� عليه جملة «الأحكام العدلية» ،بجوار
علوم املدر�سة الأخرى .ور�أى فيه «عاملًا ال كالعلماء الذين نعهدهم».
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�أ�صدر �شكيب جمموعته ال�شعرية الأوىل با�سم «الباكورة» عام (1304هـ1887 /م)،
و�أهداها �إىل ال�شيخ حممد عبده ،و�ضَّمنها مدائح عديدة له ،ومنها ي�ست�شف عمق الت�أثري
الذي تركه حممد عبده فيه ،ومنها قوله:
�سالم على وجه الإمام حممد
�إذا قام من فوق املنابر فا�ص ً
ال

حممد به ماء احليا يرتقرق
ويحق
ف�أي �ضالل لي�س مُيحى مُ

ويف �سنة (1306هـ1889 /م) �سافر �إىل دم�شق وح�ضر جمل�س ال�شيخ
حممد املنيني مفتي ال�شام .ويف �سنة (1307هـ1890 /م) زار �شكيب م�صر
لأول مرة فق�ضى يف الإ�سكندرية قرابة �شهر ،ثم نزل القاهرة يف �ضيافة ال�شيخ
حممد عبده ،وكان �شكيب قد �أر�سل �إىل ال�شيخ ي�ست�شريه يف قدومه �إىل م�صر،
يح�ضه على ذلك .ان�ضم �شكيب �إىل حلقة ال�شيخ التي ت�ضم
فكتب �إليه ال�شيخ َ ُّ
نخبة من �أبرز �سيا�سِّيي م�صر ومثقفيها و�أدبائها ،فتوثقت عالقته بهم ،مثلما توثقت
ب�صحف القاهرة كالأهرام وامل�ؤيد واملقتطف ،حيث بد�أت مقاالته جتد طريقها
للن�شر على �صفحاتها.
ويف �أواخر عام (1890م1308 /هـ) غادر �شكيب م�صر �إىل الأ�ستانة ،
للح�صول على وظيفة منا�سبة بناء على ن�صيحة ال�شيخ حممد عبده ،بعد �أن ف�شل
يف احل�صول عليها يف م�صر .وهناك التقى بالثائر جمال الدين الأفغاين ،و�سمع
«�سقيا لأر�ض �أنبتتك» .ويف
منه وت�أثر به .ويروي �شكيب �أن الأفغاين قال لهً :
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ت�ضاعيف �أو حوا�شي تعليقاته على حا�ضر العامل الإ�سالمي كثري من القول يف
الأفغاين.
ويف (1310هـ1892 /م) �سافر �إىل فرن�سا حيث التقى ب�أحمد �شوقي،
وانعقدت بينهما «الألفة بغري كلفة» وكانت بداية �صلة مديدة بينهما .عاد �شكيب
�إىل لبنان بعد �أن عالج نف�سه من مر�ض �أَّمل به .وقد بلورت هذه الرحلة �شخ�صية
�شكيب ،ومنحتها �أبعاًدا جديدة يف الفكر والثقافة ،مثلما منحتها �أبعاًدا �أخرى
يف العالقات ال�سيا�سية واالجتماعية مع �أقطاب ع�صره من رجال الفكر والأدب
وال�سيا�سة.
بعد عودته �إىل لبنان بذل �شكيب جهوًدا كبرية لتعزيز النفوذ الأر�سالين
يف اجلبل ،وجنح يف انتزاع من�صب قائم مقامية ال�شوف من احلزب اجلنبالطي
و�إ�سناده �إىل عمه الأمري م�صطفى �أر�سالن .وعدا ذلك ف�إن ن�شاطه ال�سيا�سي يكاد
يكون معدو ًما خارج نطاق اجلبل يف احلقبة املمتدة من (1320 -1310هـ/
1902-1892م)� ،إال �أنها تعد فرتة غنية يف ميدان الفكر والثقافة ،و�ضمن هذه
احلقبة ميكن ح�صر ن�شاطه يف ناحيتني؛ الأوىل :درا�سة الرتاث العربي ،والثانية:
تو�سيع نطاق عالقاته مع �أعالم ع�صره.
فقد انكب على درا�سة الرتاث العربي فقر�أ ر�سائل �أبي بكر اخلوارزمي
كثريا منها ،وقر�أ تاريخ ابن خلدون ومقدمته
وبديع الزمان الهمذاين وحفظ ً
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ف�أعجب ب�أ�سلوبه يف كتابة التاريخ وحتليل الأحداث وتقرير طبائع العمران،
وا�ضحا لدى �شكيب من خالل كتابه «االرت�سامات
ويظهر �أ�سلوب ابن خلدون ً
اللطاف» .كما عكف على حتقيق خمطوطة «الدرة اليتيمة» البن املقفع وطبعها
عام (1311هـ1893 /م) ،كما ا�ستن�سخ خمطوطة ر�سائل �أبي �إ�سحاق ال�صابئ
ون�شرها عام (1316هـ1898 /م) .وترجم بع�ض الكتب عن الفرن�سية مثل ق�صة
«�آخر بني �سراج» للفرن�سي دو�شاتوبريان ،ون�شرها عام (1315هـ1897 /م) يف
أي�ضا تعرف مبحمود �سامي البارودي (-1255
الإ�سكندرية .وخالل هذه الفرتة � ً
1322هـ1904-1838 /م) ورا�سله عندما كان مبنفاه يف جزيرة �سيالن .وكذلك
بال�شيخ طاهر اجلزائري وهو �أحد �أقطاب النه�ضة يف �سوريا .وحممد ر�شيد ر�ضا
الذي التقى به يف بريوت عام (1313هـ1895 /م) ،وانعقدت بينهما رابطة متينة
امتدت بقية حياته.
ج .الن�شاط ال�سيا�سي

بد�أ �شكيب �أر�سالن ن�شاطه ال�سيا�سي منذ �أوائل القرن الع�شرين ،فتوىل
من�صب قائم مقامية ال�شوف عام (1320هـ1902 /م) ،ولكن �سرعان ما �أقيل
املت�صرفني يف جبل لبنان .وازداد
منه ،ومنذ ذلك احلني دخل يف �صراع عنيف مع ِّ
ال�صراع �ضراوة بعد االنقالب الد�ستوري عام (1326هـ1908 /م) ،حني تزعم
�شكيب احلركة الد�ستورية املطالبة ب�إجراء االنتخابات يف جبل لبنان و�إر�سال
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مبعوثني عنه �إىل جمل�س «املبعوثان العثماين» �أو الربملان العثماين ،ف�أعيد �إىل
من�صبه ،حتى ا�ستقالته منه يف (1328هـ1910 /م).
ويف (1329هـ1911 /م) ،اعتدت �إيطاليا على طرابل�س الغرب (ليبيا)
فغ�ضب �شكيب من هذا العدوان ،وكتب �إىل خمتلف اجلهات يحر�ض على جندة
العرب يف طرابل�س ،ويحث على مدهم بالأموال وال�سالح .قاد بعدها �شكيب
قافلة من الإمدادات امل�صرية �إىل املجاهدين الليبيني ،وهناك عرف �أنور با�شا وقادة
احلركة ال�سنو�سية .وملا �أو�شكت الدولة العثمانية على عقد ال�صلح مع �إيطاليا �سافر
�إىل الأ�ستانة يف (1330هـ1912 /م) لي�سعى لدى احلكومة العثمانية لإبقاء
ج�سور الإعانة ممدودة �إىل املجاهدين يف ليبيا .و�شهد يف الأ�ستانة هزمية اجلي�ش
العثماين �أمام القوات البلقانية .بعد تلك الهزمية بد�أ يفت�ش عن الو�سائل الفعالة
لإعادة بناء الدولة العثمانية على �أ�س�س متينة لتتمكن من مواجهة تلك الأخطار؛
فقام مع جمموعة من العرب والأتراك بت�أ�سي�س «اجلمعية اخلريية الإ�سالمية»
التي كانت تهدف �إىل تاليف االن�شقاقات القومية واحلزبية داخل الدولةُ ..فعقد
م�ؤمترها الت�أ�سي�سي يف (1331هـ1913 /م) وان ُتخب يو�سف �شتوان� ،أحد النواب
مديرا لها� ،إال �أن اجلمعية مل حتقق �شي ًئا يذكر
الليبيني يف جمل�س «املبعوثان»ً ،
ب�سبب ان�شغال �أع�ضائها باحلرب البلقانية ،ثم باحلرب العاملية الأوىل.
يف (1331هـ1913 /م) ،انعقد امل�ؤمتر العربي الأول يف باري�س ،فعار�ضه
�شكيب ب�شدة �إميانًا منه ب�ضرورة احلفاظ على وحدة الدولة العثمانية وكيانها ،وقد
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ا�ستدعته الدولة العثمانية مع عدد من ال�سوريني لال�شرتاك يف املداوالت اجلارية
مع ممثلي امل�ؤمتر العربي ،ب�ش�أن الإ�صالحات املزمع تنفيذها يف الواليات العربية.
وطرح عبد العزيز جاوي�ش فكرة ت�أ�سي�س مدر�سة «دار الفنون» باملدينة املنورة،
فانتدبته احلكومة العثمانية مع �شكيب �أر�سالن وعبد القادر املغربي �إىل هناك
للإ�شراف على ت�أ�سي�سها .ا�س ُتدعي بعدها �إىل ال�شام لال�شرتاك يف االنتخابات
التي جرت �أواخر (1913م1332 /هـ) ،حيث كانت احلكومة العثمانية قد
ر�شحته عن منطقة حوران ،وقد ح�صل على الأغلبية يف هذه االنتخابات ،و�سافر
�إىل الأ�ستانة للم�شاركة يف افتتاح جمل�س «املبعوثان».
وقد ان�صبت جهوده يف جمل�س «املبعوثان» على عدة نواح �أبرزها :العمل
على تر�صني الوحدة العثمانية وتطويرها ،وبهذا ال�صدد �أيد تطوير التعليم وبناء
املدار�س وتخ�صي�ص الأموال الكافية لهذا الغر�ض .كما �أيد زيادة ن�سبة املنح
�سنويا
الدرا�سية �إىل الواليات العثمانية يف مدر�سة «دار اخلالفة» ،من مائة طالب ًّ
�إىل ثالثمائة .كما دعا �إىل �إقامة �شبكة وا�سعة من خطوط احلديد لربط �أجزاء
الدولة العثمانية .كما اهتم بق�ضايا الربيد والربق وطالب ب�إ�صالح الأجهزة
الإدارية وت�سهيل اخلدمات الطبية والق�ضاء على الأمرا�ض املتوطنة ،وب�إ�صالح
النظام ال�ضريبي للدولة.
وانتهت احلرب العاملية الأوىل ووقع ما حذر منه �شكيب ،ف�إذا احللفاء
يخدعون العرب ويخونون مواثيقهم مع الثورة العربية الأوىل ،ويتقا�سمون امل�شرق
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البديل
عد الوحدة العربية
َ
العربي .ولكن �شكيب مل ي�ست�سلم للأمر الواقع ،بل َّ
القوي الذي ال بد منه للحفاظ على كيان الأمة ،ويف ذلك يقول�« :إن العثمانية
قد ذهبت وذهبت وحدتها وانطوى ب�ساطها ،و�أما العربية فلن تذهب ،ووحدتها ما
تزال ن�شيدة �آمال العرب»(((.
ويف عام (1340هـ1922 /م) ت�ألف وفد �سوري فل�سطيني للدفاع عن ق�ضايا
�سكرتريا عا ًّما
العرب وحقوقهم �أمام جمعية ع�صبة الأمم بجنيف ،واختري �شكيب
ً
له .ومنذ ذلك احلني �أ�صبحت الق�ضية ال�سورية الفل�سطينية �شغله ال�شاغل يف
�أوربا؛ ف�سافر من �أجلها �إىل لندن يف (1340هـ1922 /م) ،ويف العام نف�سه حاول
�شكيب �أن يتفاهم مع امل�س�ؤولني يف �إيطاليا ملعاونة العرب �ضد املحتلني لبالدهم،
((( يذهب كثري من الباحثني العرب �إىل �أن �أر�سالن قد حتول خالل هذه الفرتة (بعد انهيار اخلالفة العثمانية) لت�أييد
القومية العربية ،و�أن هدفه �أ�صبح حتقيق اال�ستقالل العربي ،ولكن كليفالند يرى �أن هناك �أدلة وافرة م�ستفي�ضة
عن التزام �أر�سالن العميق بالكفاح ال�شامل من �أجل كل امل�سلمني �ضد احلكم الأجنبي ..ف�أر�سالن مل يتخذ
العروبة طري ًقا كام ًال ووحي ًدا ،بل �أعاد �صياغة �إميانه بالقومية الإ�سالمية التي تت�ضمن وال تتعاىل على الطريق
العربي .وجملته «الأمة العربية»ـ ذات العنوان امل�ضلل ـ حتوي الع�شرات من املقاالت التي ال تعني العرب من
قريب �أو بعيد .كمثل اهتمامه املتوا�صل مب�سلمي البلقان ،وجهده امل�ضني يف لفت اهتمام امل�سلمني والعرب
�إىل م�أ�ساتهم الفادحة ،وحربه �ضد الظهري الرببري.
	�إن نزوع �أر�سالن و�إميانه بالهوية الإ�سالمية لدليل بارز على �سريورة مت�سقة يف قيمه و�آرائه ،و�أنه مل يكن ـ كما
انتهازيا مييل مع الرياح حيث متيل .فهو مل يتحول من الإ�سالمية �إىل العروبية ،كما �أن �صالته
ي�صفه �أعدا�ؤه ـ ًّ
ال�سيا�سية بامللوك والأمراء مل تكن �إال لتحقيق ر�سالته املقد�سة يف حترير ال�شعوب العربية وامل�سلمة من قيد
اال�ستعمار ،فقد علم �أر�سالن �أن القيام مبثل هذه املهمة ال يتم بغري دعم رجال �أقوياء ،ولكن كلُّ من َخ َّيل
والءه عرب رعايتهم و ِم َنحهم ،قد �شعروا بخيبة �أمل يف نهاية الأمر� ،إذ تبني لهم �أن �أر�سالن
�إليهم �أنهم �ضامنون َ
رجل ال ُي�شرتى وال�ؤه .ملزيد تف�صيل يف هذه امل�س�ألة انظر:

Cleveland, William L. Islam against the West: Shakib Arslan and the Campaign for Islamic
Nationalism. Austin: University of Texas Press (Modern Middle East Series, No.10), 1985.
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وقد ا�شرتك يف هذا التفاهم �صديقه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا .كما �شارك يف
م�ؤمتر ال�شعوب الإ�سالمية امل�ضطهدة بروما ،وقدم تقارير مهمة �إىل ع�صبة الأمم عن
الق�ضية ال�سورية يف (1341هـ1923 /م).
عدو اال�ستعمار اللدود ،فحظرت بريطانيا وفرن�سا
هكذا �أ�صبح �شكيب َّ
دخوله �إىل كافة الأرا�ضي اخلا�ضعة لهما؛ فا�ضطر للإقامة يف بلدة مر�سني برتكيا
فرتة ،ثم غادرها �إىل �أوربا يف (1342هـ1924 /م) ملتابعة الق�ضية ال�سورية
�سماها «هيئة ال�شعائر
الفل�سطينية يف ع�صبة الأمم .ف�أ�س�س يف برلني جمعية َّ
الإ�سالمية» لتكون بعيدة عن ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،وتهتم ب�أمور امل�سلمني يف البالد
الأملانية ،وقد ت�شكلت هذه اجلمعية من �أع�ضاء ميثلون جميع ال�شعوب الإ�سالمية،
وا�شرتك فيها موظفو ال�سفارات الإ�سالمية ك�أع�ضاء عاملني .ثم توجه �إىل جنيف
(التي �أ�صبحت منفاه االختياري حتى �آخر حياته) حيث عاد ملتابعة ن�شاطه
ال�سيا�سي فرت�أ�س الوفد ال�سوري بجنيف ،لعر�ض الق�ضية ال�سورية على جلنة
االنتدابات يف (1344هـ1926 /م) .ومل يقت�صر ن�شاطه على �أوربا؛ بل توجه �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية للم�شاركة يف م�ؤمتر حزب اال�ستقالل ال�سوري هناك
يف (1345هـ1927 /م) ،كما توجه �إىل مو�سكو يف العام نف�سه ،وطالب بتح�سني
العالقات بني العرب والرو�س.
يف (1347هـ1929 /م) حج �شكيب �أر�سالن �إىل بيت اهلل احلرام ،ويف
جدة ا�ستقبله امللك عبد العزيز بن �سعود وا�صطحبه �إىل مكة ،وعر�ض عليه الإقامة
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عددا من الوظائف� ،إال �أنه اعتذر عن عدم تلبية تلك
يف احلجاز ،كما عر�ض عليه ً
العرو�ض ،متذر ًعا مبتابعة الق�ضية ال�سورية الفل�سطينية يف �أوربا .وعن رحلته هذه
و�ضع كتابه «االرت�سامات اللطاف يف خاطر احلاج �إىل �أقد�س مطاف».
ويف عام (1348هـ1930 /م) قام �شكيب برحلة �إىل �إ�سبانيا واملغرب،
ووثق �صالته خاللها باحلركة الوطنية املغربية ،وعاد فكتب كتابه «تاريخ غزوات
العرب يف فرن�سا و�سوي�سرة و�إيطالية وجزائر البحر املتو�سط» .كما بد�أ يفكر يف
�إ�صدار كتابه اجلليل «احللل ال�سند�سية يف الآثار والأخبار الأندل�سية» .ويف هذه
أي�ضا كتب ر�سالته «ملاذا ت�أخر امل�سلمون وملاذا تقدم غريهم» .كما بد�أ
الفرتة � ً
ب�إ�صدار جملة «الأمة العربية» ( )La Nation Arabeبالفرن�سية يف جنيف؛ ليدافع فيها
عن ق�ضايا العرب وامل�سلمني.
ويف �أثناء وجوده يف �إ�سبانيا توجه للقاء امللك في�صل يف جنوب فرن�سا ،وناق�ش
معه فكرة ت�أ�سي�س احللف العربي الذي ما فتئ ينادي به خالل الع�شرينيات،
والذي اقرتح �أن ي�ضم ك ًّال من العراق وال�سعودية واليمن .ثم التقى به ثانية
يف (1349هـ1931 /م) واقرتح عليه �إقامة دولة ثنائية عراقية �سورية حتت تاج
واحد ،فاقتنع امللك بالفكرة ،ولكن ال�سيا�سيني الفرن�سيني عار�ضوها؛ خوفًا على
م�صاحلهم اال�ستعمارية.
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دعي �شكيب حل�ضور م�ؤمتر امل�ست�شرقني الذي عقد يف ليدن بهولندا عام
(1349هـ1931 /م) وا�ستمر ع�شرة �أيام بح�ضور �أكرث من �ألف م�ست�شرق من
كافة �أنحاء العامل ،وتر�أ�سه �سنوك هورغرونيه .ودار بينه وبني �شكيب حديث
طويل ب�ش�أن اال�ستعمار الهولندي يف �إندوني�سيا وما يقوم به الهولنديون من �أعمال
تع�سفية �ضد امل�سلمني ،مثل �إجبارهم على التن�صر ومنعهم من احلج ،و�ألقى
حما�ضرة بعنوان «عالقة التاريخ باللهجات العربية».
وا�ستجابة للدعوات الواردة من م�سلمي البلقان له ،قام برحلة �إىل �أوربا
فعرج على فيينا وبوداب�ست
ال�شرقية يف (ربيع الآخر1351هـ� /أغ�سط�س 1932م) َّ
وبلغراد واطلع على �أحوال امل�سلمني فيها ،ثم توجه �إىل البو�سنة ،فكانت ت�ستقبله
الألوف على مداخل تلك املدن ،ثم عاد مرة �أخرى يف �شتاء (1353-1352هـ/
وكر�س جهوده خلدمة الق�ضية الفل�سطينية
1934-1933م) �إىل تلك البالد َّ
والتح�ضري لعقد امل�ؤمتر الإ�سالمي الأوربي .وابتد�أ بربلني حيث تباحث مع
امل�س�ؤولني باخلارجية الأملانية حول �ضرورة وقف الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،ثم
توجه �إىل يوغو�سالفيا ثم بوداب�ست ،ووا�صل رحلته �إىل �إيطاليا حيث اجتمع مع
مو�سوليني يف (ذي القعدة 1352هـ 15 /فرباير 1934م) و�أجرى معه مفاو�ضات
ب�ش�أن الق�ضية الليبية ،والق�ضية ال�سورية الفل�سطينية ،ويبدو �أن مو�سوليني قد
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ا�ستجاب ملعظم املطالب التي قدمها �شكيب ب�ش�أن تغيري ال�سيا�سة التع�سفية التي
تتبعها �إيطاليا يف ليبيا(((.
ومل يكن ن�شاطه
مقت�صرا على �أوربا ،فحينما اندلعت احلرب بني اليمن
ً
وال�سعودية يف (ذي احلجة 1352هـ /مار�س  ،)1934قرر املكتب الدائم للم�ؤمتر
الإ�سالمي بالقد�س ت�شكيل وفد للم�صاحلة برئا�سة �أمني احل�سيني وع�ضوية كل
من �شكيب �أر�سالن وها�شم الأتا�سي وحممد علي علوبة وب�شري ال�سعداوي ،وبعد
و�صوله �إىل جدة �أطلعته احلكومة ال�سعودية على معظم الوثائق املتعلقة مبو�ضوع
اخلالف ،ونتيجة جلهود الوفد ،مت االتفاق على عقد الهدنة بني الطرفني �أعقبها
توقيع معاهدة ال�صلح وال�سالم بح�ضور �أع�ضاء الوفد يف احلجاز.
تر�أ�س �شكيب «امل�ؤمتر الإ�سالمي الأوربي» الذي انعقد يف (جمادى
�شخ�صا وفدوا
الآخرة 1353هـ� /سبتمرب 1935م) بجنيف ،وا�شرتك فيه �سبعون ً
من ال�شرق والغربُ ،وع َّد فر ًعا من امل�ؤمتر الإ�سالمي الذي انعقد بالقد�س عام
((( مل يق�صر �شكيب �أر�سالن ن�شاطه على دعم ق�ضايا امل�شرق العربي (�سوريا وفل�سطني ،)..بل كان له دور فعال يف
ق�ضايا املغرب العربي� .إذ ربطته عالقات متينة برجاالت الثورة يف املغرب ،ف�ساندهم وقدم لهم كل ما ي�ستطيع
من دعم مادي و�سيا�سي ومعنوي .ففي املغرب �ساند عبد الكرمي اخلطابي يف ثورته يف الريف �ضد الإ�سبان،
مطالبا تدخلها ،ويف اجلزائر كان على �صلة وثيقة
وكتب بخ�صو�صها �إىل ع�صبة الأمم يف (1343هـ1925 /م) ً
مع عبد احلميد بن بادي�س والطيب العقبي والزعيم ال�سيا�سي م�صايل احلاج الذي ا�ستطاع �أر�سالن �إقناعه
بالتخلي عن �أفكاره ال�شيوعية .وقد ان�ضم �شكيب �إىل «هيئة ا�ستقالل تون�س واجلزائر» التي �أ�س�سها التون�سيان
�صالح �شريف و�إ�سماعيل ال�صفائحي يف �سوي�سرا عام (1334هـ1916 /م) ،وكانت تربطه عالقة وثيقة بعبد
الرحمن الثعالبي م�ؤ�س�س حزب الد�ستور التون�سي واحلبيب بورقيبة� .أما جهاده �ضد الإيطاليني يف ليبيا
فم�شهور ،و�صلته بعمر املختار تدل عليها الر�سائل املتبادلة بينهما.
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(1350هـ1931 /م) ،ولكنه اقت�صر على درا�سة م�شكالت امل�سلمني يف �أوربا
فقط وما يتعر�ضون له من ا�ضطهاد من بع�ض الدول الأوربية ،وتوثيق الروابط
الدينية والثقافية فيما بينهم.
وبعد جناح الكتلة الوطنية يف �سوريا بعقد معاهدة  1936مع فرن�سا� ،سمح
له بالعودة �إىل وطنه فو�صل �إىل بريوت برفقة زميله �إح�سان اجلابري ،حيث
مهما ،فقد �ألقى حما�ضرة يف
مار�س خالل وجوده ب�سوريا ن�شاطًا
وثقافيا ًّ
�سيا�سيا ًّ
ًّ
النادي العربي عن الوحدة العربية يف عام (1355هـ1937 /م) اقرتح فيها �إقامة
دولتني عربيتني كبريتني �إحداهما يف امل�شرق والأخرى يف املغرب؛ وذلك مراعاة
للظروف اخلا�صة التي حتيط بالوطن العربي �آنذاك .فتعر�ض �شكيب ب�سبب هذا
الر�أي النتقادات عديدة .ثم ملا تدهورت العالقات ال�سورية الفرن�سية بعد انهيار
حكم اجلبهة ال�شعبية برئا�سة ليون بلوم ،ورف�ضت حكومة املحافظني اجلديدة
ت�صديق معاهدة  1936ا�ضطر �شكيب �إىل مغادرة وطنه عائ ًدا �إىل جنيف �أواخر
(1937م1356 /هـ).
ويف (1357هـ1938 /م) �أ�صدرت احلكومة ال�سورية مر�سو ًما بتعيني
رئي�سا للمجمع العلمي العربي ،وا�ستدعي �إىل �سوريا ليتوىل من�صبه،
�شكيب ً
ولكنه يف النهاية رف�ض العودة �إىل دم�شق �إال �إذا ا�ستقلت �سوريا ك�سائر الدول.
ويف جنيف �ألزم احللفاء احلكومة ال�سوي�سرية مبنعه من اخلروج منها ،ومل تقت�صر
تلك امل�ضايقات على �شكيب نف�سه فح�سب ،بل �شملت حتى الذين يلتقون به.
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وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و�إعالن ا�ستقالل �سوريا ولبنان ،عاد
�شكيب �إىل وطنه يف ( 5ذي احلجة 1365هـ� 30 /أكتوبر 1946م) ،ومل يطل
به املقام طويالً؛ �إذ ا�شتد عليه املر�ض و�أ�صيب بنزف يف الدماغ انتهى بوفاته ليلة
و�شيعه موكب ر�سمي �ضم
الإثنني ( 15املحرم 1366هـ 9 /دي�سمرب 1946م)َّ ،
رئي�س اجلمهورية ب�شارة اخلوري وعدد من الوزراء ال�سوريني ،و�أقيمت ل�شكيب
حفالت ت�أبينية كثرية يف معظم الأقطار العربية والإ�سالمية ،ا�شرتك فيها ممثلون
من �أنحاء العامل كالهند والفلبني و�إندوني�سيا و�أفغان�ستان ودول البلقان و�أمريكا
ال�شمالية واجلنوبية .وكتبت عنه �أكرث من مائة جريدة وجملة يف هذه البلدان.
وكل ذلك ي�شري �إىل املكانة املرموقة التي كان يحتلها يف العامل �آنذاك.
د� .إنتاجه الفكري وال�سيا�سي

لقد �أم�ضى �شكيب �أر�سالن �أكرث من �ستني عا ًما من حياته يف القراءة
والكتابة واخلطابة والت�أليف واملرا�سلة والنظم .فن�شر يف ع�شرات املجالت
وال�صحف ،وكتب الآالف من الر�سائل مع �أعالم ع�صره و�أعيانهم ،و�ألقى مئات
اخلطب والبيانات ،وخلف وراءه ع�شرات الكتب والر�سائل ما بني خمطوط
ومطبوع.
حتى لقد جاء يف ر�سالة بعث بها �إىل �صديقه ال�سيد ها�شم الأتا�سي عام
(1354هـ1935 /م) �أنه �أح�صى ما كتبه يف ذلك العام ،فكان  1781ر�سالة
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خا�صة ،و 176مقالة يف اجلرائد ،و� 1100صفحة كتب طبعت .ثم قال :وهذا
(حم�صول قلمي يف كل �سنة)(((.
ومنذ وقت مبكر الحظ �صديقه ر�شيد ر�ضا �أنه يرهق نف�سه يف الكتابة
والقراءة ،وكان يطلب منه دو ًما التخفيف على نف�سه ،حتى لقد �شعر بثقل هذه
الر�سالة (ملاذا ت�أخر امل�سلمون وملاذا تقدم غريهم؟) التي طلب منه كتابتها واجلواب
عنها (((.
وعرفه «خليل مطران» ب�إمام املرت�سلني ،فقال عنه« :ح�ضري املعنى ،بدوي
َّ
اللفظ ،يحب اجلزالة حتى ي�ست�سهل الوعورة ،ف�إذا عر�ضت له ِرقَّة ،و�أالن لها
ملية �شديدة الريا �ساطعة البهاء كزهرات اجلبل» ،وعقب
لفظه ،فتلك زهرات ندية َّ
عليه الزركلي ب�أن ذلك كان« :قبل الأعوام الأخرية من حياته ،ثم انطلق فتحول
�إىل الأ�سلوب احل�ضري يف لفظه ومعناه»(((.
وكان �أر�سالن يجيد الفرن�سية والرتكية ،وله �إملام بالإنكليزية والأملانية.
ومهما ،وجتاوزت مطبوعاته ثالثني كتابًا.
ترك الأمري �شكيب � ً
غزيرا ًّ
إنتاجا ً
هذا بالإ�ضافة �إىل مئات البحوث واملقاالت املن�شورة يف ال�صحف واملجالت .و�أما
((( خري الدين الزركلي ،الأعالم ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط.174 /3 ، 4
((( �شكيب �أر�سالن« ،ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟» ،الطبعة احلالية� ،ص.4
((( خري الدين الزركلي ،الأعالم ،مرجع �سابق.251 /3 ،

36

�سامر عبد الرحمن ر�شواين

36

مدوناته ال�سيا�سية ومذكراته �إىل ع�صبة الأمم باللغة الفرن�سية فتقدر بنحو � 20ألف
�صفحة ،وقد �أهداها �شكيب �إىل وزارة اخلارجية ال�سورية قبل وفاته(((.
�أما �أوراقه ال�شخ�صية ومرا�سالته((( فقد بقيت طي الكتمان ،وذلك لعدم
�سماح عائلة �أر�سالن للباحثني العرب �أو الأجانب باالطالع عليها .وقد �أخربت
مي �أر�سالن ابنة �شكيب كليفالند� ،أحد امل�ؤرخني ل�شكيب ،يف �سنة (1394هـ/
1974م) �أن �أوراق والدها ،التي تقدر بنحو � 30ألف ر�سالة ،قد �أر�سلت �إىل
املغرب حيث تقبع يف �أ�سر احلكومة املغربية هناك بعي ًدا عن متناول الباحثني(((.
وقد �أحلقنا بهذه التقدمة ثب ًتا بكتبه ور�سائله املطبوع منها واملخطوط ،وت�شمل
الكتب �أو الر�سائل
جميع ما �ألَّفه وح َّققه وعلَّق عليه وترجمه .و�أ�ضفنا �إىل ذلك َ
وذيلنا هذا الثبت مبا
التي ذكر �شكيب �أنه مزمع ت�أليفها ،وال يعلم �إن كان قد �أمتهاَّ .
علمنا من ٍ
كتب اخت�صت الأمري �شكيب �أر�سالن بالبحث والدر�س.

((( حممد علي الطاهر ،ذكرى الأمري �شكيب �أر�سالن ،القاهرة ،مطبعة عي�سى البابي احللبي1947 ،م� ،ص .53
((( من املرا�سالت التي مت الك�شف عنها ،مرا�سالته مع احلاج �أمني احل�سيني مفتي فل�سطني خالل احلرب العاملية
الثانية .وجدها الأمريكيون يف املجر ،ثم متكنت وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية من ت�صويرها ،ثم �أودعتها يف �أر�شيف
احلكومة الإ�سرائيلية يف �سنة 1984م .وحتوي � 370صفحة من مرا�سالت �شكيب لأمني .انظر:
M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No.4 (October 1987), pp.529-33
(((M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No.4 (October 1987), pp.529-33.
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التعريف بالر�سالة
�أو ًال :ق�صة الر�سالة

يف �شهر (ربيع الآخر 1348هـ� /سبتمرب 1929م) كتب �أحد تالميذ
ال�شيخ ر�شيد ر�ضا وهو (املر�شد ال�شيخ) حممد ب�سيوين عمران((( (�إمام مهراجا
جزيرة �سمب�س بورنيو (جاوة) �إليه بكتاب يقرتح فيه على (العالمة ال�سيا�سي
الكبري) �أمري البيان �أن يكتب للمنار مق ً
اال بقلمه ال�سيال يبني فيه لقراء املنار
�أ�سباب ما �صار �إليه امل�سلمون من ال�ضعف واالنحطاط والذل ،ويبني �أ�سباب رقي
�أهل �أوربا و�أمريكا واليابان ،وما �إذا كان ميكن للم�سلمني جماراة ه�ؤالء يف �سباق
احل�ضارة مع املحافظة على دينهم احلنيف.

((( حممد ب�سيوين عمران :هو ابن حممد عمران مهراج �إمام قا�ضي �سمب�س� ،أر�سله �أبوه �إىل مكة املكرمة ليتلقى
فيه علوم الدين والعربية ،توجه بعدها مع �أخيه الأ�صغر �إىل م�صر ،وذلك يف �سنة 1328هـ ،ونزل يف بيت م�صلح
الأمة ر�شيد ر�ضا ،الذي عرفه من خالل املنار التي كان قد ا�شرتك فيها قبل �سنتني من قدومه م�صر ،ف�سلك
و�أخوه يف الأزهر فرتة ،ثم انتقال �إىل مدر�سة الدعوة والإر�شاد التي �أ�س�سها ر�شيد ر�ضا .عاد ب�سيوين �إىل وطنه
�سمب�س يف 1331هـ ،ويبدو �أنه ورث الإمامة عن �أبيه ،وا�شتهرت مواقفه يف الدعوة والإر�شاد ،كما كانت له
م�شاركة يف عدد من املواقف مع رجال الإ�صالح ،وكان من املواظبني على مرا�سلة �صاحب املنار وا�ستفتائه يف
الأمور الدينية والدنيوية .انظر :املنار .1921 ،631 /22 ،وكان يرتجم له بع�ض الر�سائل �إىل اللغة املالوية،
مثل :ر�سالة ال�صلب والفداء ،كما ترجم ر�سالة �شكيب �أر�سالن هذه �إىل املالوية ،انظر� :شكيب �أر�سالن،
ال�سيد ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني عا ًما ،مرجع �سابق� ،ص.499
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حركت يف
ف�أحال ال�سيد ر�شيد ر�ضا الر�سالة �إىل الأمري ،ويظهر �أن الر�سالة َّ
كوامن ،و�أثارت �شجونًا ،و�أن ال�س�ؤال كان يلح يف خاطره((( .ولكنه
نف�س الأمري َ
�أرج�أ اجلواب عن هذه امل�س�ألة لكرثة �شواغله ،و�إىل �أن عاد من رحلته �إىل �إ�سبانيا،
حينها كانت انفعاالت الزيارة �إىل بالد املجد املفقود وعواطفها ما زالت م�شبوبة يف
نف�سه ،كما �شاهد ت�أثري حماولة فرن�سة تن�صري الرببر يف املغرب ،فكان جوابه -كما
يقول ر�شيد ر�ضا -منفع ًال بهذه امل�ؤثرات(((.
وقد �أر�سل �شكيب جوابه �إىل ر�شيد ر�ضا بعد نحو �سنة ،فراجعه وكتب
عليه جمموعة من «الت�صحيحات واال�ستدراكات» ،وتناق�ش حولها مع �شكيب يف
تقريبا.
مرا�سالتهما .حتى اعتمدا الن�سخة الأخرية بعد ثالثة �شهور ً

((( ويبدو �أنها مل تكن املرة الأوىل التي يطرح هذا ال�س�ؤال على �شكيب �أر�سالن ،فقبل ر�سالة ب�سيوين عمران هذه
ب�شهور قليلة ،وحتدي ًدا يف ( 18رم�ضان 1347هـ 28 /فرباير 1929م) كتب ر�شيد ر�ضا �إىل �شكيب �أر�سالن
يعلمه �أن «ابن املدينة»  -ا�سم م�ستعار لأحد الكتاب يف ذلك الزمان -اقرتح يف مقال له ن�شر يف جريدة «العهد
اجلديد» البريوتية -يف ذلك الأ�سبوع -على �شكيب �أر�سالن �أن يبني القول الف�صل يف «اخلطة التي يجب
على العرب ترجيحها يف �سيا�ستهم وجتديد ح�ضارتهم و�سيادتهم» .ور�أى ر�شيد ر�ضا �أن �أر�سالن هو الأجدر
ببيان «خطة التجديد» هذه ،ببالغته ومعارفه ،على �أن يحتفظ ر�شيد بحقه يف التعقيب عليها ومراجعتها؛ لأنهما
«م�شرتكون يف اخلطة» .ولكن يبدو �أن �أر�سالن مل يتحم�س حينها للجواب عن االقرتاح ،وذلك ملجهولية ابن
املدينة ،على الرغم من تكرار ر�شيد ر�ضا �ضرورة الإجابة عنه� .شكيب �أر�سالن ،ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني
عا ًما ،دم�شق ،مرجع �سابق� ،ص.460 ،413-412
((( �شكيب �أر�سالن« ،ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟» ،مرجع �سابق� ،ص.5-4
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ُن�شر الكتاب �أول ما ن�شر يف جملة املنار((( ،ثم ُطبع يف كتيب على حدة
وقدم له ر�شيد ر�ضا وحاله ببع�ض العناوين ،و�أعيد طبع الكتاب مرات((( .
َّ
ثانيا� :س�ؤال التقدم والتخلف
ً

(((

�س�ؤال التقدم لي�س بامل�ستجد �أو امل�ستحدث ،بل هو �س�ؤال قدمي ترجع جذوره
علميا
�إىل ابن خلدون ،الذي ا�ستطاع بف�ضل وعيه بواقعة االنحطاط ،وبحثه بح ًثا ًّ
حدا حلالة االنحطاط احل�ضاري
عن الأ�سباب الواقعية ِّ
امل�شخ�صة لها� ،أن ي�ضع ًّ
الفكري ،وم َّثل بذلك بداية اليقظة والنهو�ض يف نظر كثري من الدار�سني .وقد
((( كان ن�شر اجلواب يف �شهر (رجب 1349هـ /دي�سمرب 1930م) ،يف املجلد  31من جملة املنار ،يف ثالث حلقات
متتالية.
((( طبعتها املنار ثالث مرات ،كان �آخرها �سنة (1358هـ1940 /م) ،وقد �أ�ضيفت �إليها زيادات وتعليقات بقلم
�شكيب �أر�سالن نف�سه .ثم طبع بعد ذلك طبعات كثرية� ،أخذت عن الطبعة الثالثة للمنار.
((( كثرية هي الدرا�سات التي عنيت بالبحث يف تاريخ ع�صر النه�ضة والتيارات الفكرية التي ن�ش�أت منذ �أواخر
القرن الثامن ع�شر ،بل تكاد ت�ستع�صي على احل�صر .وقد اعتمدنا يف فقرتنا هذه على عدد من �أهم هذه
الدرا�سات� ،آثرنا الإ�شارة �إليها م�سب ًقا� ،إزاحة لعبء مطالعة الهوام�ش عن كاهل القارئ يف م�س�ألة لي�ست
مق�صودة بذاتها يف بحثنا هذا ،بقدر ما ترمي �إىل �إعطاء فكرة عامة للمعامل الفكرية لق�ضية التقدم و�أ�سئلتها
حتى الربع الأول من القرن الع�شرين .ومن هذه الدرا�سات املعتمدة:
	�ألربت حوراين ،الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة  ،1939-1798ترجمة :كرمي عزقول ،بريوت ،دار النهار،
1968م.
خالد زيادة ،امل�سلمون واحلداثة الأوربية ،القاهرة ،دار ر�ؤية ،ط2010 ،1.م.
فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،عمان ،دار ال�شروق ،ط1988 ،3.م.
علي املحافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�صر النه�ضة 1914 -1798م ،بريوت ،الأهلية ،ط،4.
1987م.
حممد النا�صر النفزاوي ،التيارات الفكرية ال�سيا�سية يف ال�سلطنة العثمانية � ،1918-1839صفاق�س ،دار
حممد علي احلامي وكلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية بتون�س ،ط2001 ،1.م.
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�أ�صبح الأثر الذي خلفه ابن خلدون على ال�صعيد النظري اخلال�ص يف الع�صور
احلديثة ال يعادله �أثر �أي مفكر �آخر .بل �إن طريقة ابن خلدون يف طرح امل�س�ألة
العمرانية ويف اجلري امل�ستمر وراء حتديد علل االنحطاط وبالتايل علل التقدم،
تكاد ت�ستقطب كل اجلهود التي بذلها املحدثون ،وتقع يف مركز القلب منها.
ومع �أن نظرية ابن خلدون يف حركة التاريخ تتقدم نحو الأ�سو�أ ،وال تقدم �إال
فر�صة� -شبه م�ستحيلة بحكم القوانني االجتماعية -للرجوع �إىل اخللف� ،أي �إىل
وفتوتها وع�صبيتها ،ف�إننا ميكن �أن نت�صور -مع فهمي جدعان-
مراحل قوة الدولة َّ
�أن وعي واقعة االنهيار ،انهيار احل�ضارة هو �شرط الدخول يف دور جديد ُيدعى فيه
�أبنا�ؤه �إىل تخطي هذه الواقعة ،و�إىل ال�سري يف طريق التقدم نحو الأف�ضل.
لكن ما الذي �أيقظ امل�سلمني ودفعهم �إىل الوعي بواقع االنحطاط والت�أخر
الذي يعي�شونه بالقيا�س �إىل الأمم الأوربية ،ومن ثم حفزهم �إىل التفكري يف علل
ت�أخرهم وتقهقرهم ،ويف �سبل اخلروج منه للحاق بركب الأمم املتقدمة؟
�إن التوغل الع�سكري املتبادل بني العثمانيني والأوربيني كان من �أهم
�أ�سباب الوعي مبا �صارت �إليه �أمم �أوربا من تفوق ورقي .وقد �أ�صبح معروفًا-
خالفًا لبع�ض امل�شككني امل�ؤمنني بق�ضية االنبعاث الذاتي التي كانت يف مرحلة
التح�ضري(((� -أن احلملة الفرن�سية على م�صر يف (1213هـ1798 /م) كانت
((( انظر :حممود �شاكر ،ر�سالة يف الطريق �إىل ثقافتنا ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،د.ت� ،ص .96-81
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ال�صدمة الكربى ،و�إن مل تكن الأوىل ،التي �أيقظت العرب على حقيقة ت�أخرهم
وعلميا.
ع�سكريا
ًّ
ًّ
واقت�صاديا ًّ
منذ ذلك احلني �أ�صبحت م�س�ألة التقدم -ب�إ�شكاالتها املت�شابكة -قطب
الرحى الذي تدور حوله م�ساهمات املفكرين امل�سلمني الذي وعوا بظاهرة الت�أخر
واالنحطاط التي �أحاطت بالعامل الإ�سالمي (خالفًا لكثريين مل يلقوا لذلك ب ً
اال
فكرا).
وال �شغلهم ً
وم�ساهمات املفكرين امل�سلمني يف معاجلة هذه امل�س�ألة قد تفاوتت بح�سب
الظروف التاريخية وال�سيا�سية ،وعمق التجربة ال�شخ�صية ،والتكوين الثقايف
لكل منهم .وفيما ي�أتي �إطاللة خاطفة على �أهم املقاربات التي �سلكها املفكرون
امل�سلمون قبل �شكيب �أر�سالن يف معاجلة هذا ال�س�ؤال (�س�ؤال التقدم) ،ولهذا
�أهمية بالغة يف فهم امل�ؤثرات واملنابع التي �شكلت فكر �أر�سالن:
أ .املقاربة العلمية

كان من الطبيعي لأوائل املت�صلني باحل�ضارة الغربية ومنتجاتها ،ال�سيما من
ات�صل منهم بعلماء احلملة الفرن�سية يف م�صر ،كال�شيخ ح�سن العطار (-1180
1250هـ1835 -1766 /م) �أن ينح�صر نظرهم يف حدود التقدم العلمي
والتقني الذي حازه الغرب ،و�أن يت�صوروا �أن م�شكلة الت�أخر ميكن عالجها بحيازة
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العلوم واملعارف التي تو�صل �إليها الغرب� ،أو بعبارة ال�شيخ ح�سن العطار�« :إن
بالدنا ال بد �أن تتغري �أحوالها ويتجدد بها من املعارف ما لي�س فيها».
وبت�أثري من هذه الر�ؤية �شرع حممد علي با�شا ب�إر�سال البعثات العلمية
�إىل �أوربا ،وفرن�سا بالذات ،لتح�صيل علومها .وب�سعي من ح�سن العطار مت �إر�سال
تلميذه رفاعة الطهطاوي (1290 -1216هـ1873-1801 /م) �إما ًما لأول بعثة
�إىل باري�س يف عام (1241هـ1826 /م) .عاد الطهطاوي �إىل م�صر بعد خم�س
�سنوات وقد وعى بحدة واقعة انهيار احل�ضارة الإ�سالمية ،و�شغله �س�ؤال ابن
خلدون :كيف تنهار احل�ضارات وملاذا؟ فكان �أن ترجم كتاب مونت�سكيو «ت�أمالت
يف �أ�سباب عظمة الرومان وانحطاطهم»((( .وكان من الطبيعي �أن ي�ؤرقه ال�س�ؤال عن
ال�سبيل �إىل التمدن والتقدم .فعر�ض ر�ؤيته للتقدم يف كتابيه« :تخلي�ص الإبريز يف
تلخي�ص باريز» ،و«مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية».
معنويا :وهو التمدن يف الأخالق والعوائد
وخال�صته� :أن للتمدن �أ�صلني؛ ًّ
ماديا :وهو التقدم يف املنافع
والآداب ،يعني التمدن يف الدين وال�شريعة ،ومتدنًا ًّ
العمومية ،ومداره على العمل و�صناعة اليد واال�شتغال بالعلوم والفنون وال�صنائع
العلية
النافعة .ومن �أجل �أبهة الإ�سالم وترقي الديار الإ�سالمية درجة الكمال َّ
((( �شهد الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ترجمة كتب عديدة تدور حول �أ�سباب تقدم الأمم وانهيارها ،فمن
ذلك مث ًال كتاب� :سر تقدم الإنكليز ال�سك�سونيني ،للفرن�سي �إدمون دميوالن ،ترجمه �أحمد فتحي زغلول بك،
القاهرة ،مطبعة املعارف1899 ،م.
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والتقوي بها» .و�أما
ال بد من �أخذ «العلوم النافعة واملنافع العمومية وتقدميها ِّ
الأ�صل الأول للتمدن فمتحقق يف الإ�سالم و�شريعته.
(((

وعلى هذا النحو من مقاربة م�س�ألة التقدم جاءت �أفكار علي مبارك
(1311-1239هـ1893-1824 /م) فهو يرى بب�ساطة �أن ات�ساع دائرة العلم
واملعلومات هو الذي نقل البالد الأوربية من حالة التوح�ش واخل�شونة �إىل درجات
الكمال وال�سطوة .و�أن ما حدث يف الإ�سالم من موانع عاقت التقدم عن م�سريته
الأ�صلية ف�إمنا يرجع �إىل �أمرين؛ �أولهما :انح�سار تعظيم العلم و�أهله ،وثانيهما:
انحراف خلف الأمة عن �سرية �سلفها بنبذهم م�صالح الأمة العمومية وجريهم
وراء �شهواتهم اخلا�صة.
ب .املقاربة السياسية

ميثل خري الدين التون�سي((( (1308 -1225هـ1890 -1810 /م) منطًا
�آخر من املواجهة مع املدنية الأوربية ،التي ات�صل بها ات�ص ً
مبا�شرا .فازداد وعيه
اال ً
بحقيقة التقدم الغربي و�شرائطه؛ فربط بني التقدم العمراين وبني العدل واحلرية.
فتح�صيل التقدم يف املعارف والعلوم وحتقيق املنعة والقوة ال ميكن له �أن يتم بغري
�إجراء تنظيمات �سيا�سية قائمة على العدل واحلرية .وعليه قام م�شروع خري الدين
((( انظر �آراءه يف كتابيه :علم الدين ،الإ�سكندرية ،مطبعة املحرو�سة1882 ،م؛ واخلطط التوفيقية ،القاهرة ،املطبعة
الأمريية1306 ،هـ.
((( انظر �آراءه يف� :أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،تون�س ،مطبعة الدولة1284 ،هـ.
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على الت�صدي لثالث م�شكالت �أ�سا�سية قدم لها حل ً
وال تنا�سبها :م�شكلة
تقدم �أوربا و�ضرورة الأخذ عنها ،م�شكلة احلكم املطلق اال�ستبدادي و�ضرورة
�أن ي�ستبدل به نظام مقيد بال�شرع والقانون والعدل ،وم�شكلة التخلف واالنهيار
العمراين و�ضرورة اخلروج منه ببناء نظام ع�صري تكون فيه احلرية �شرطًا الزدهار
االقت�صاد والعمران ،على نحو ي�شبه النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل الأوربي.
وعلى هذا الن�سق ذاته وحام ًال نف�س الهموم والقناعات الفكرية �سي�أتي
معا�صر �آخر خلري الدين التون�سي هو �أحمد بن �أبي ال�ضياف((( (1292 -1219هـ/
1876-1804م)  .والرجالن كالهما �سيا�سيان حمرتفان وم�س�ؤوالن يف قمة الهرم
ال�سيا�سي .لذلك كانت �ش�ؤون اجلهاز العلوي و�أمر ال�سلطة الأعلى هو الذي يوجه
خ�صو�صا� ،أن حتقيق
اهتمامهما بالدرجة الأوىل؛ لذا بدا خلري الدين التون�سي،
ً
التقدم لن يتم �إال من خالل الأجهزة العلوية الإدارية والقانونية والع�سكرية� .أما
دور القاعدة يف عملية التقدم و�سلوك الأمة وعقليتها فلم ُيهي�أ خلري الدين �أن يوليه
االهتمام الذي هو جدير به.
وي�أتي عبد اهلل الندمي((( (1314 -1261هـ1897 -1845 /م) ليك�شف
عن ر�ؤية �أخرى لأ�سباب التقدم الأوربي ،فتحدث عن توحيد اللغة ،وتوحيد
م�س ب�أوربا .كما
ال�سلطة ،وتوحيد اجلامعة الدينية ،واحللف الدفاعي �ضد �أي ٍّ
((( انظر �آراءه يف :احتاف �أهل الزمان ب�أخبار ملوك تون�س وعهد الأمان ،تون�س ،ال�شركة التون�سية1985 ،م.
((( انظر �آراءه يف� :سالفة الندمي ،القاهرة ،املطبعة اجلامعة1901 ،م.
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حتدث عن حرية الفكر واال�ستثمار وت�شجيع ال�صناعات واالبتكارات ،ومكافحة
الأمية ،والأخذ بنظام ال�شورى ال�سيا�سي.
ومع �أن الندمي يقرر �أن الدين الإ�سالمي كان ال�سبب الوحيد يف املدنية
وتو�سيع العمران �أيام كان النا�س عاملني ب�أحكامه؛ ف�إنه يحث علماء امل�سلمني
�سعيا لنهو�ض الأمة ،وعدم تكري�س حياتهم
على امل�شاركة يف �ش�ؤون ال�سيا�سة ً
للعلوم الدينية فح�سب.
والندمي يف ر�ؤيته هذه للتقدم الغربي يتفق مع جمال الدين الأفغاين
الذي ر�أى �أن داء امل�شرق الإ�سالمي �إمنا يكمن يف انق�سام �أهليه وت�شتت �آرائهم
واختالفهم على االحتاد ،واحتادهم على االختالف ،و�أن خال�صه ال يكون �إال
باالحتاد والوحدة ،وذلك من خالل �صيغة اجتماعية �سيا�سية اقرتحها ،وهي
(اجلامعة الإ�سالمية) و(الوحدة الإ�سالمية).
(((

أي�ضا م�ساهمة عبد الرحمن الكواكبي
وال ميكننا �أن نغفل يف هذا ال�سياق � ً
(1320 -1271هـ1902-1854 /م) التي تتلخ�ص يف النظر �إىل ظاهرة
اال�ستبداد ال�سيا�سي باعتبارها علة تقهقر العرب وامل�سلمني ،و�أن احلل الأمثل
للخروج من حالة الفتور العام �أو التخلف هو �إحالل احلرية وال�شورى والنظم
التمثيلية حمل النظم اال�ستبدادية.
((( انظر �آراءه يف كتابيه� :أم القرى ،وطبائع اال�ستبداد.
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ج .املقاربة األخالقية

لقد �شعر كثري من مفكري الإ�صالح والنه�ضة �أن لأخالق الغربيني ي ًدا يف
تطوير ح�ضارتهم وتقوية نفوذهم حتى متكنوا من ال�سيطرة على ال�شرق بكامله.
يحولها
ف�أ�شادوا بن�شاطهم ومثابرتهم على العمل ،وتعاونهم بروح من الألفة ال ِّ
أي�ضا
طموحهم �إىل مناف�سة خ�سي�سة .وامتدحوا يف الغربي ا ِّتكاله على النف�س � ً
ُ
و�شجاعته يف جمابهة ال�صعوبات ،و�صدقه و�صراحته ،وحمافظته على النظام،
وت�ضحيته بنف�سه يف �سبيل الغري �أو الوطن.
وك�أن ه�ؤالء املفكرين وازنوا بني هذه اخلالل الغربية والآفات اخللقية
التي ر�أوها يف مواطنيهم؛ ف�أح�سوا ب�أنها من العوامل التي �ساعدت على تخلف
ال�شرقيني ،ويف مقدمتها الك�سل واخلمول ،واجلهل �أو اال�ست�سالم للق�ضاء والقدر،
�أو الركون �إىل �أجماد املا�ضي بد ًال من اجلهاد ليمحوا تخلف احلا�ضر(((.
(((

وممن اعتمد هذه املقاربة و�أوالها �أهمية كبرية ال�شيخ م�صطفى الغالييني
أي�ضا �أن �ضعف الرتبية وف�ساد
(1364 -1302هـ1944-1885 /م) الذي ر�أى � ً
الأخالق هما ال�سببان الرئي�سيان يف االنحطاط الذي يعاين منه العرب وامل�سلمون
يف الع�صر احلديث .ومع �أنه قد �شارك يف ن�شاطات جمعية االحتاد والرتقي

((( نازك �سابا يارد ،الرحالون العرب وح�ضارة الغرب يف النه�ضة العربية احلديثة ،بريوت ،نوفل ،ط1992 ،2.م،
�ص .338
((( انظر �آراءه يف كتابه� :أريج الزهر :الثورة الأدبية وثورة الأخالق واملبادئ ،بريوت ،املكتبة الأهلية1911 ،م.
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ال�سيا�سية ،ف�إنه مل يكن يعتقد �أن الرتقي ميكن �أن ينال من طريق احلكومة �أو
ال�سيا�سة ،ذلك �أن «نهو�ض الأمم وقعودها وتقدمها وت�أخرها وحفظ كيانها وانهيار
مكانتها كل ذلك �أثر من �آثار �أخالقها ..فحيث وجدت الأخالق ال�صحيحة
وجدت الف�ضيلة ،وحيث ركزت الأعمال على دعائم القلوب احلرة ،وبنيت على
�أ�س�س الوجدانات الفا�ضلة ،فهناك الأمم الراقية وال�شعب احلي ،وحيث ف�سدت
الأخالق وتقو�ضت دعائم الطباع احلرة ،فهناك ال�شعوب ال�سافلة والأمم املنحطة».
أي�ضا ،علي يو�سف (-1252
ومن املفكرين الذين اعتمدوا هذه املقاربة � ً
1331هـ1913-1836 /م) ،وعبد القادر املغربي((( (1375-1284هـ-1867 /
1956م) ،وحممد فريد وجدي((( (1295ـ1373هــ1954-1878 /م) ،وحممد
كرد علي((( (1372 -1293هـ1953-1876 /م)(((.
د .املقاربة الفكرية والرتبوية

�إن الثورة على اجلمود والتقليد ت�شكل �أعظم �إ�سهام قدمه ال�شيخ حممد
عبده يف تاريخ الإ�سالم احلديث .واجلمود يف نظر حممد عبده لي�س من طبيعة
الإ�سالم ،ولكنه علة عر�ضت على امل�سلمني عندما دخلت على قلوبهم عقائد
((( من كتبه يف ذلك :الأخالق والواجبات ،القاهرة ،املطبعة ال�سلفية1334 ،هـ.
((( من كتبه يف ذلك :املدنية والإ�سالم ،القاهرة ،املطبعة الهندية1912 ،م.
((( من كتبه يف ذلك :القدمي واحلديث ،القاهرة ،املكتبة التجارية1925 ،م.
((( وبع�ض ه�ؤالء كان لأر�سالن ـ الذي يعتمد نف�س مقاربتهم الأخالقية ـ بهم �صلة متينة ،كعالقته املبكرة مع
ال�شيخ علي يو�سف �صاحب جريدة امل�ؤيد ،و�صداقته مع حممد كرد علي.
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�أخرى �ساكنت عقيدة الإ�سالم يف �أفئدتهم .وكان لل�سيا�سة اليد الطوىل يف متكينها
فيهم .وللجمود مفا�سد وجنايات على اللغة وال�سيا�سة وال�شريعة والتعليم؛ فمن
ورائه تنك�شف م�شكلة انحطاط امل�سلمني ،وبالق�ضاء على هذا اجلمود النف�سي
والعقلي تكون �أوىل ا ُخلطى نحو اخلروج من حالة االنحطاط ،وحتقيق املدنية.
ومن �أجل حتقيق هذه الثورة الفكرية والرتبوية �شدد تلميذه ر�شيد ر�ضا
(1354-1282هـ1935-1865 /م) على دور النخبة ِّ
املوحدة املندرجة
املفكرة َّ
يف ِ�سلك جمعيات ت�سهم يف �إبراز ثمرات هذه النخبة وتدعمها وتن�شرها يف
املجتمع .ففي ر�أيه �أن املعيار الذي ُيعرف به تقدم الأمم وت�أخرها وحياتها وموتها
هو اجلمعيات وال�شركات .و�أما قانون الرتقي واالنحطاط فيتلخ�ص يف ثنائية الظلم
وال�صالح ،وال�صالح لي�س �سوى عمارة الأر�ض و�إدارتها ،ومبد�ؤه تعميم الرتبية
(((
والتعليم .وباعتماد ذات املقاربة دارت �أفكار �آخرين� ،أمثال :الطاهر ابن عا�شور
(1393 -1296هـ )1973-1879 /وعبد احلميد بن بادي�س((( (-1307
1358هـ1940-1889 /م).
لقد كان � ًأمرا مفروغًا منه لدى املفكرين امل�سلمني منذ بدايات القرن التا�سع
ع�شر �أن الإ�سالم مرادف للتمدن والتقدم ،و�أن عملية تخطي الت�أخر واالنحطاط
واالجتاه نحو التقدم والرتقي ال ميكن �أن تتم �إال من خالل املعطيات الأ�سا�سية
((( انظر �آراءه يف كتابيه�« :ألي�س ال�صبح بقريب» ،حلب ،دار امللتقى2010 ،م؛ «�أ�صول النظام االجتماعي يف
الإ�سالم» ،تون�س ،ال�شركة القومية للن�شر1964 ،م.
((( انظر �آراءه يف �« :آثار ابن بادي�س» ،ت�صنيف عمار الطالبي ،اجلزائر ،دار مكتبة ال�شركة اجلزائرية1968 ،م.
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للإ�سالم نف�سه .ولكن ما مل يتم الإجماع عليه بني ه�ؤالء املفكرين هو الأ�سا�س
الذي ينبغي الرتكيز عليه �أكرث من غريه يف عملية حتقيق الرتقي �أو التقدم .وقد
كان للظروف الزمانية واملو�ضوعية والفكرية دور كبري يف تغيري زوايا النظر �إىل
امل�شكلة الأ�سا�سية املطروحة.
وهنا ي�أتي دور الأمري �شكيب �أر�سالن ليديل بدلوه يف هذه الق�ضية ال�شائكة،
فكيف عالج �شكيب هذه امل�س�ألة ،و� َّأي مقاربة �سلك؟

حتليل الر�سالة

قد يتوقع من ي�سمع عنوان هذه الر�سالة ال�شهرية «ملاذا ت�أخر امل�سلمون»...
أ�سباب
معمق ُيخ�ضع للنظر والت�أمل ال َ
مل�ؤلفها ذائع ال�صيت �أنه �أمام بحث حتليلي َّ
والعوامل التاريخية التي �أحاطت بامل�سلمني و�أدت �إىل ت�أخرهم ،وتلك التي
�ساهمت يف تقدم الأوربيني� ،أو �أنه �أمام بحث فل�سفي يقدم الأ�صول والأ�س�س
التي تبنى عليها ر�ؤية متكاملة يف التطور التاريخي والتقدم احل�ضاري .ولكن
الظروف التاريخية وال�شخ�صية التي كتبت فيها الر�سالة كان لها دور كبري يف
�إخراجها على النحو الذي ظهرت به :ر�سال ًة حتمل من التثوير واال�ستنها�ض
والتنبيه على الآفات احلا�ضرة �أكرث مما تقدم من ر�ؤية فل�سفية �أو نظرة تاريخية عامة.
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وقبل اخلو�ض يف حتليل منهج �أر�سالن يف معاجلة م�س�ألته «الت�أخر والتقدم»
والغاية التي لأجلها ظهرت على هذا النحو ،ال بد �أن نبني بنية الر�سالة واملحاور
الأ�سا�سية فيها:
(((1بنية الر�سالة
ميكن تق�سيم ر�سالة �شكيب �أر�سالن �إىل مقدمة وق�سمني رئي�سيني� :أما
املقدمة ،ففيها تقرير واقع التخلف واالنحطاط ،مقارنة باملا�ضي املزدهر .ويتناول
الق�سم الأول� :أ�سباب ت�أخر امل�سلمني� ،أما الق�سم الثاين :في�ضم �أ�سئلة التقدم
و�إ�شكاالته ،وخالله يعر�ض �أر�سالن لبع�ض الق�ضايا اجلدالية املت�صلة مب�س�ألة
التقدم والت�أخر.
أو ًال :مقدمة يف عاملية التأخر اإلسالمي وحقيقة املاضي اجمليد

ي�ستفتح �أر�سالن ر�سالته اجلوابية بالت�صديق على احلقيقة الأوىل امل�ضمرة يف
�س�ؤال ال�شيخ املالوي ،املتمثلة يف واقع الت�أخر واالنحطاط الذي �أ�صاب ال�شعوب
الإ�سالمية على اختالف ن�سبي يف درجات �أو دركات هذا الت�أخر والتقهقر.
هذا الواقع الذي كان ينظر �إليه دو ًما بعني املقا ِرن بني واقعني :تاريخي يتمثل
يف املا�ضي الإ�سالمي املجيد الذي عا�شه امل�سلمون قرونًا طويلة ،وواقع التقدم
والرتقي الذي تعي�شه �شعوب �أوربا و�أمريكا واليابان.
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�إن هذا الت�صور التاريخي((( هو الذي �سيزج بكل رجاالت النه�ضة
والإ�صالح يف خ�ضم �أ�سئلة التقدم والتخلف .و�أول هذه الأ�سئلة هو ال�س�ؤال
عن ال�سبب �أو الأ�سباب التي بها �ساد امل�سلمون و�شادوا وتفوقوا على �أمم الأر�ض
جمتمعة.
وجواب �أر�سالن غري خمالف ملا ذهب �إليه من �سبقوه من �أعالم النه�ضة،
�أن ال�سبب هو الإ�سالم ،فبه ظهر العرب من جزيرتهم على الأمم كلها ،وبه انتقلوا
من الفرقة �إىل الوحدة ومن اجلاهلية �إىل املدنية ومن الق�سوة �إىل الرحمة ،وتبدلوا
أرواحا جديدة �صريتهم �إىل ما �صاروا �إليه من عز ومنعة وجمد وعرفان
ب�أرواحهم � ً
وثروة ،وفتحوا ن�صف الأر�ض يف ن�صف قرن.

((( هذا ال�س�ؤال لن يتعر�ض لنقد جذري �إال يف �أوا�سط القرن الع�شرين مع �سيد قطب بالذات حني ر�آه �س�ؤا ًال
كثريا عن �شكيب �أر�سالن وغريه من رجال النه�ضة -وال
مغلوطًا ،فال امل�سلمون م�سلمون -وهذا ال يختلف فيه ً
الغرب متقدمون� ،إذ ال تقدم وال ح�ضارة بغري الإ�سالم .وعليه فلي�س يف الغرب ما يجب علينا اللحاق به،
ويغدو ال�س�ؤال اجلوهري :ملاذا خرج امل�سلمون من دينهم ،وكيف ميكننا �إعادتهم �إليه؟ وكيف ميكننا �إخراج
امل�سلمني -وغريهم من باب �أوىل  -من اجلاهلية التي ير�سفون فيها؟ بل تطور ال�س�ؤال مع �أبي احل�سن الندوي
ف�أ�صبح :ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني؟ و�إذا كان هذا ال�س�ؤال قد �أبقى على م�سلمة «ت�أخر امل�سلمني
وانحطاطهم» � ًأمرا م�شرتكًا ،ف�إنه قلب ق�ضية التقدم وعك�س �س�ؤال �شكيب �أر�سالن ـ الذي هو �س�ؤال رجاالت
ً
ت�شكيكا يف معيارية التقدم الغربي ،و�أهليته ليكون
ع�صر النه�ضة على اختالفهم – لي�صبح ت�سا�ؤ ًال يت�ضمن
حم ًّال لالقتداء �أو االهتداء.
وقد ترافق هذا النقد ل�س�ؤال التقدم يف العامل الإ�سالمي مع نقد جذري مماثل ،ولكنه يف ال�ضفة الغربية ،من
قبل منظري تيار ما بعد احلداثة الذين نفوا عن التقدم الغربي �صفته ،ور�أوا فيه كلَّ �أنواع التدهور واالنحطاط
الذي مل تكن �آثاره بادية للعيان يف القرن التا�سع ع�شر� ،أو قبل احلربني العامليتني.
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ولكن ،هل يعني هذا �أن الإ�سالم قد زال من بني امل�سلمني؟! كيف هذا
والقر�آن مل يزل بني �أيديهم يتلونه ليل نهار ،وكتبهم الدينية مل تتغري ومل تندثر؟!
وجواب �أر�سالن على هذا جريء و�شديد الوقع :نعم ،لقد تغري امل�سلمون
ومل يبق فيهم من الإ�سالم �إال ا�سمه ،ومن القر�آن �إال الرتمن به ،وهم و�إن مل
يتحولوا عن الإ�سالم ف�إنهم قد حتولوا عن تعاليمه ومبادئه الأخالقية؛ الأمر الذي
ق�ضى بانحطاطهم وت�أخرهم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﮊ [الأنفال.]٥٣ /
ثانيًا :أسباب تأخر املسلمني

يعدد �شكيب �أر�سالن جمموعة من الآفات والرذائل ا ُخل ُلقية والنف�سية التي
حاقت بامل�سلمني فق�ضت بت�أخرهم وتخلفهم .وي�ضعهم دو ًما يف مقابلة ومقارنة مع
حال �أجدادهم بالأم�س ،وحال الإفرجن واليابان اليوم .ويلحق بهذه الرذائل بع�ض
الأ�سباب الفكرية:
•الأ�سباب الأخالقية

�أ .الك�سل واجلنب والبخل :ينعى �أر�سالن على الأمم الإ�سالمية �أنها تريد حفظ
ا�ستقاللها بدون مفاداة وال ت�ضحية ،وال بيع �أنف�س ،وال م�سابقة �إىل املوت ،وال
جماهدة باملال ،وتطالب اهلل بالن�صر على غري ال�شرط الذي ا�شرتطه يف الن�صر،
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ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [حممد .]7 /و�أنهم يعتمدون يف
ا�ستحقاق الن�صرة على كونهم م�سلمني موحدين ،ظ ًّنا منهم �أن ذلك يغنيهم عن
اجلهاد بالنف�س واملال� .أما الإفرجن ف�إن ت�ضحيتهم بالنفو�س والنفائ�س يف احلرب
العاملية الأوىل تفوق الو�صف.
وي�ضيف �أر�سالن �أن امل�سلمني معر�ضون عن �إخراج الزكاة ،زاهدون يف
التربع لأجل امل�شروعات العامة ،بل لقد حموا ر�سوم الأوقاف ،وامل�ؤ�س�سات
اخلريية التي تركها �أجدادهم.
وخذالنهم الأعظم ،كما يقول �أر�سالن ،هو يف تقاع�سهم عن دعم امل�سلمني:
ففي الفتنة التي وقعت يف فل�سطني �سنة (1348هـ1929 /م) بني العرب واليهود،
ا�ستنجد اليهود ب�إخوانهم يف العامل ،ف�أمدوهم مبليون جنيه ،وبلغت تربعات
امل�سلمني كلها (� )13ألف جنيه .ويف حربهم على �أهايل الريف املغربي ،ح�شد
الإ�سبان (� )300ألف مقاتل ومئات الطائرات وحتالف معهم الفرن�سيون ،و�أر�سل
الأمريكان طائراتهم من نيويورك جند ًة لفرن�سا و�إ�سبانيا� ،أما الدعم الإ�سالمي لأهل
الريف املغربي فقد بلغ ،بعد �سنة من �شن احلرب عليهم )1500( ،جنيه!
ب .اخليانة :ومل يكتفوا بهذا اخلذالن والتخاذل ،بل �أقدم بع�ضهم على خيانة
دينهم ووطنهم �صراحة ،كما حدث يف املغرب� ،إذ ت�ألبت فئة على حممد بن عبد
الكرمي ممالئة الفرن�سيني والإ�سبانيني ابتغاء احلظوة عندهم� .أو كما حدث يف �سوريا

54

�سامر عبد الرحمن ر�شواين

54

�أيام الثورة على فرن�سا ،وما وقع ملجاهدي فل�سطني الذين يقاتلون الإنكليز من
�أجل الإبقاء على عروبة فل�سطني .والأنكى من ذلك خيانة اخلوا�ص من وزراء
ومفتني ،كالذي �أقدم عليه الوزير املقري ومفتي فا�س من ت�أييد دعوة الفرن�سيني
لإخراج الرببر من الإ�سالم واال�ستقالل بالظهري الرببري.
ج .فقدان احلمية لن�شر الدين :ففي الوقت الذي ينفق فيه الن�صارى ماليني
اجلنيهات على تن�صري امل�سلمني من الرببر وغريهم حول العامل ،ف�إن �أح ًدا من
يتداع لن�صرة الرببر وتزويدهم باملعلمني واملر�شدين للإبقاء على
امل�سلمني مل َ
�إ�سالمهم.
د .ف�ساد الأخالق وال�سيما الأمراء والعلماء :وهذا من �أعظم �أ�سباب البالء
بح�سب ر�ؤية �شكيب ،ويفح�ش �أثره عندما ي�ست�شري يف طبقة الأمراء واحلكام،
الذين يظنون �أنهم مالكو �شعوبهم ،ومن حقهم فعل ما ي�شا�ؤون بها؛ �أو عندما
ي�ست�شري يف العلماء املتزلفني لأولئك الأمراء ،املتقلبني يف نعمائهم ،الناك�صني
عن القيام بواجبهم املتمثل يف تقومي �أود الأمراء ،والن�صيحة لهم مبا فيه �صالح
الأمة(((.
هـ .الي�أ�س والقنوط :بعد �أن كان العرب �أ�شهر الأمم يف ال�شجاعة والإقدام� ،أ�صبحوا
�أكرثهم جب ًنا وهل ًعا ،وقد ان�ضم �إىل ذلك الي�أ�س والقنوط ،وهذه العلة من �أخطر
((( لقد وفَّى ال�شيخ ر�شيد ر�ضا هذه امل�س�ألة تف�صي ًال يف مقاله «حال امل�سلمني يف العاملني ودعوة العلماء �إىل ن�صيحة
الأمراء وال�سالطني» ،جملة املنار.357 /9 ،
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ما حل بامل�سلمني من مفا�سد ،فقد �أورثتهم االعتقاد ب�أن الإفرجن هم الأعلون على
كل حال ،و�أنه ال �سبيل �إىل مغالبتهم بوجه من الوجوه.
ودعم هذا الإح�سا�س لديهم �أولئك «امل�سلمون اجلغرافيون» الذين يتزلفون
�إىل الأجانب ويتباهون ب�سيا�ستهم الالدينية ،وي�شيعون القول ب�أنه ال قبل لأحد
بالت�صدي للأوربيني؛ لأنهم مالكون لآالت القتال احلديثة.
وهذا يف نظر �أر�سالن قلب للحقائق والواقع؛ لأنه لي�ست الدبابات
والطيارات والر�شا�شات هي التي تبعث العزائم وتوقد نريان احلمية يف �صدور
الب�شر ،بل احلمية والعزمية والنجدة هي التي ت�أتي بالطيارات والدبابات ،فما هذه
�إال مواد �صماء ،واملادة ال تقدر �أن تعمل �شي ًئا من نف�سها ،و�إمنا الذي يعمل هو
الروح والفكر والعزمية والإرادة التي يقوم عليها العلم احلديث.
ولكن احلقيقة هي �أن امل�سلمني قد وهنوا وبخلوا وعزت عليهم احلياة،
وحب للدنيا وكراهية للموت� ،أي
و�أ�صبحوا غثاء كغثاء ال�سيل ،يف قلوبهم ٌ
وهن ٌّ
�ضية ت�شل اجل�سم
بخلٌ وج ٌ
نب يتخطيان جمرد انك�سار القوى املعنوية �إىل حالة َمر َّ
والعقل م ًعا.
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•الأ�سباب الفكرية

ينتقل �أر�سالن �إىل احلديث عن بع�ض الأ�سباب الفكرية التي �أدت �إىل
انحطاط امل�سلمني:
�أ .اجلهل والعلم الناق�ص :اعرتف �شكيب �أر�سالن ب�أثر اجلهل يف ت�أخر امل�سلمني
ولكنه َّمر على هذه العلة مرور الكرام ،ومل يعقب عليها �إال بكلمات قليلة ،مما
يعك�س ر�ؤيته الأخالقية التي تركزت ،بح�سب ما �أملته ظروف اال�ستعمار حينها،
على الإ�صالح الأخالقي كطريق �أ�سا�سي للتحرر واال�ستقالل .وهو ما عرب عنه
ببالغة يف قوله« :الأخالق يف تكوين الأمم فوق املعارف».
وجامد» ،يرى �أر�سالن �أن الإ�سالم
جاحد ٌ
ب .اجلمود واجلحود�« :أ�ضاع الإ�سالم ٌ
قد جنت عليه فئتان من النا�س :فئة جامدة ال تريد �أن تغري �شي ًئا ،وال تر�ضى
ب�إدخال �أقل تعديل على �أ�صول التعليم الإ�سالمي ،ظ ًّنا منها �أن االقتداء بالكفار
كفر ،و�أن نظام التعليم احلديث من و�ضع الكفار.
والفئة الأخرى جاحدة :تريد �أن تلغي كل قدمي ،دون نظر فيما هو �ضار
منه �أو نافع ،وت�أبى �إال �أن ُتفرِغ امل�سلمني و�سائر ال�شرقيني وتخرجهم عن جميع
مقوماتهم.
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وي�سخر �أر�سالن من هذه الفئة التي يطلق عليها ا�سم «امل�سلمون
(((
أنف�سهم حري�صون
اجلغرافيون» وينبههم �إىل �أن �أ�ساتذتهم و�أ�سيادهم الفرجنة � َ
كلَّ احلر�ص على قومياتهم وثقافاتهم و�آدابهم ومنجزات �أممهم ،كما يبدو ذلك
بو�ضوح لدى الإنكليز والفرن�سيني والأملان وغريهم .ولو كان ه�ؤالء «امل�سلمون
اجلغرافيون» يحرتمون �أنف�سهم القتدوا باليابان التي تبنت املدنية الغربية وجملة
منجزاتها الع�صرية دون �أن ت�ستجيب لنداء التفرجن� ،أو �أن تتخلى عن �شخ�صيتها،
ودون �أن ُت َنبز مع ذلك بالرجعية .ولكان لهم يف �شبان اليهود و�أقوال وايزمان رئي�س
اجلمعية ال�صهيونية عربة ودرو�س ،ف�إنهم يجاهدون لإحياء اللغة العربية التي ال
ُي َعرف مبد�أ تاريخها ،ويحر�صون على �أن تكون اللغ َة اجلامعة لليهود الباحثني عن
�إن�شاء وطن قومي لهم يف فل�سطني.
و�أما ر ُّده على الفئة الأوىل ،فقد اختار �أر�سالن �أن يظهر هول الغوائل
وامل�صائب التي خلفها اجلمود على القدمي :فهو الذي مهد لأعداء املدنية
الإ�سالمية الطريق ملحاربتها؛ �إذ احتجوا ب�أن الت�أخر الذي عليه العامل الإ�سالمي
�إمنا هو ثمرة تعاليمها.
واجلمود هو �سبب الفقر الذي ابتلي به امل�سلمون؛ لأنه جعل الإ�سالم دين
�آخرة فح�سب .واجلمود هو الذي �شهر احلرب على العلوم الطبيعية والريا�ضية
والفل�سفية؛ َفح َرم امل�سلمني من ِ
ثمرات هذه العلوم.
((( وهذا من امل�صطلحات املبتكرة ل�شكيب �أر�سالن ،وقد انتبه لذلك ر�شيد ر�ضا ،وعلق عليه يف هام�ش الر�سالة.
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ومي�ضي �أر�سالن قائ ًال �إن تلك الفئة اجلامدة التي تر ُّد حال َة التقهقر �إىل
الق�ضاء والقدر ،وت�شيع بذلك روح الك�سل واخلمول بني امل�سلمني لي�ست من
الإ�سالم يف �شيء ،وموقفها باطل ب�صريح الآيات القر�آنية؛ لأن الإ�سالم دين
العمل والكدح وال�سعي ،لي�س فيه مكان للتواكل والت�سليم؛ بل �إن الإ�سالم هو
وج ٌّب للما�ضي القبيح ،وقطع لكل العالئق مع
من �أ�صله ثور ٌة على القدمي الفا�سد َ
غري احلقائق .وعليه ف�إن كل علم يفيد االجتماع الب�شري يدخل يف العلوم الدينية
�إن مل يكن مبا�شرة فمن حيث النتيجة.
ثال ًثا :أسئلة التقدم وإشكاالته
�أ� .إمكانية حتقيق التقدم

ي�ؤكد �أر�سالن �أن العامل الإ�سالمي ميكنه النهو�ض والرقي ،واللحاق بالأمم
العزيزة الغالبة� ،إذا �أراد امل�سلمون ووطنوا �أنف�سهم عليه ،وال يزيدهم الإ�سالم �إال
خريا من القر�آن الذي
ب�صرية فيه وعز ًما ،ولن يجدوا لأنف�سهم على العلم والفن ً
فيه ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﮊ [الزمر.]٩ /
املثبطني الذين متلَّك �أنف�سهم الي�أ�س والقنوط �أو التفرجن� ،أولئك
�أما �أولئك ِّ
الذين كانوا يب ُّثون يف النا�س القول بعدم قابلية امل�سلمني للقيام مب�شروعات عمرانية
ومادية كتلك التي يقوم بها الأوربيون؛ فقد قدم �أر�سالن �أمثلة عديدة حتطم
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عقيدتهم امل�ش�ؤومة تلك ،فمن ذلك ما فعله رجال �أمثال حممد طلعت حرب يف
م�صر حني �أن�ش�أ بنك م�صر الوطني ،وما �أعقبه من �إن�شاء �شركة املالحة البحرية،
و�أمثال �أحمد حلمي ،وعبد احلميد �شومان اللذَ ين �أ�س�سا يف فل�سطني البنك
العربي والبنك الزراعي وعد ًدا من ال�صناعات الن�سيجية والفنية وال�سياحية؛ مما
قلب التوقعات ال�سائدة حول قدرة امل�سلمني على اال�ستقالل مب�شاريع مادية ب َّناءة.
ب .ال�صلة بني التقدم والدين ،وهل النه�ضة دينية �أم قومية؟

وا�ضحا قاط ًعا� ،أن ال�صلة بني الدين وانهيار احل�ضارات
تقريرا ً
يقرر �أر�سالن ً
�أو تقدمها َّ
منفكة متا ًما� ،إذ «�إن لهذه احلوادث �أ�سبابًا وعوامل مرتاكمة ،ترجع �إىل
�أ�صول �شتى ،ف�إذا تراكمت هذه العوامل يف خري �أو �شر ،تغلبت على ت�أثري الأديان
والعقائد ،و�أ�صبحت ف�ضائل �أقوم الأديان عاجزة ب�إزاء �شرها ،كما �أ�صبحت معايب
�أ�سخفها غري م�ؤثرة يف جانب خريها».
�سببا يف انحطاط الرومان واليونان من قبلهم ،كما مل
فالن�صرانية مل تكن ً
�سببا يف ت�أخر اليابانيني
�سببا يف تقدم �أوربا احلديث .و� ً
أي�ضا ،ما كانت الوثنية ً
تكن ً
�أحقابًا طويلة ،ولي�ست هي ال�سبب يف تقدمهم وترقيهم احلادث ،على الرغم من
ا�ستمرار مت�سكهم بها.
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و�إذن ،كما يقول �أر�سالن« :فليرتك �إذن بع�ض النا�س جعل الأديان هي
املعيار للت�أخر والتقدم».
َ
ولكن �أال يناق�ض �أر�سالن نف�سه� ،إذ يجعل يف مطلع ر�سالته الإ�سال َم هو
ال�سبب الوحيد يف ح�ضارة العرب و�سائر ال�شعوب التي اعتنقته؟!
َ
ي�ؤكد �أر�سالن ـ ومعظم رجاالت النه�ضة ـ �أن اال�ستثناء التاريخي الوحيد
على ما قرره �آن ًفا هو حالة الإ�سالم ،و�أن كلمة امل�ؤرخني �شرقًا وغربًا قد اجتمعت
�سببا يف
على القول ب�أنه �سبب نه�ضة العرب وفتوحاتهم املده�شة ،و�أنه مل يكن ً
املتغربني الذين يبتغون ن�شر الثقافة الأوربية
انحطاطهم فيما بعد؛ �إال يف نظر ثلة من ِّ
بني امل�سلمني.
ج .ما �سبيل التقدم �إذن؟

�إذا كانت هذه هي الآفات وتلك هي الأ�سباب التي تف�سر ت�أخر امل�سلمني
وانحطاطهم عن رتب الأمم املتقدمة ،فما ال�سبيل �إىل اللحاق بركاب تلك الأمم؟
خال�صة جواب �أر�سالن عن هذا ال�س�ؤال املحرق� :إن امل�سلمني ينه�ضون
مبثل ما نه�ض به غريهم� .إن الواجب على امل�سلمني لينه�ضوا ويتقدموا ويعرجوا يف
م�صاعد املجد ،ويرتقَّوا كما ترقَّى غريهم من الأمم؛ هو اجلهاد باملال والنف�س ..وهو
ما ي�سمونه اليوم «الت�ضحية».
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واخلال�صة اجلامعة� :أن امل�سلمني ميكنهم �إذا �أرادوا بعث العزائم وعملوا
حر�ضهم عليه كتابهم� ،أن يبلغوا مبالغ الأوربيني والأمريكيني واليابانيني من
مبا َّ
العلم واالرتقاء ،و�أن يبقوا على �إ�سالمهم ،كما بقي �أولئك على دينهم ،بل هم
بذلك �أوىل و�أحرى ،ف�إن �أولئك رجال ونحن رجال ،و�إمنا الذي يعوزنا الأعمال،
و�إمنا الذي ي�ضرنا الت�شا�ؤم واال�ستخذاء وانقطاع الآمال.ﮋﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [العنكبوت.]٦٩ /
ال �شك �أن خمتلف �أ�سباب الت�أخري التي ي�شري �إليها �شكيب �أر�سالن
لي�ست عل ًال حقيقية بقدر ما هي �أعرا�ض للعلة احلقيقية ،املتمثلة يف انح�سار
املبادئ الأخالقية �أو الرتبية الأخالقية من حياة امل�سلمني .ومن الوا�ضح �أن
جانبا مما �سبق �أن �أ�شار �إليه الكواكبي يف «�أم
�شكيب �أر�سالن قد مل�س يف حتليالته ً
القرى» ،لكنه يبدو �أكرث قربًا منه من الوقائع امللمو�سة والأمثلة املح�سو�سة امل�ستقاة
من حياة الأقطار العربية والإ�سالمية ،وذلك على الرغم من منطلقاته الفكرية
املثالية التي مل جتد لها فر�صة للتطبيق العملي؛ فظلت بالتايل بعيدة عن كل
�أثر اجتماعي �شامل ،وحم�صورة يف م�شروع فردي ويف حدود الإ�شكالية القدمية
للنه�ضة كما جتلت يف القرن التا�سع ع�شر(((.

((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،عمان ،دار ال�شروق ،ط1988 ،3.م� ،ص .459
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(((2منهج الر�سالة ور�ؤيتها

لقد ولدت ر�سالة (ملاذا )...يف وقت ع�صيب (1349هـ1930 /م)
عقب انهيار اخلالفة العثمانية ،ورزوح معظم �شعوب العامل الإ�سالمي حتت نري
اال�ستعمارٍ .
وقتئذ مل تكن حركات التحرر قد ا�ستوت على �سوقها ،واقت�صرت
املقاومة على ف�صائل وفرق حمدودة هنا وهناك .هذه الظروف ال�سيا�سية كان لها
�أكرب الأثر يف الر�ؤية التي قدمتها الر�سالة و�أ�سلوب اخلطاب الذي اختاره �أر�سالن
لها .ويظهر ذلك من نواح عديدة:
َ
�أ .الفئة
املخاطبة :يخاطب �شكيب �أر�سالن يف ر�سالته هذه ال�شعوب الإ�سالمية
ويحم ُلها وزر الت�أخر ب�سبب الآفات ا ُخللقية التي �أ�صابتها .كما ي�ضع على
قاطبةِّ ،
عاتقها واجب التقدم من خالل عودتها الواجبة لتعاليم الإ�سالم التي تق�ضي
�سيا�سيا
باجلهاد باملال والنف�س .وعلى الرغم من �أن �شكيب �أر�سالن كان رج ًال
ًّ
وتبو�أ يف حياته منا�صب عديدة ،ف�إنه ـ خالفًا خلري الدين التون�سي
بالدرجة الأوىلَّ ،
مث ًال ـ مل ير طائ ًال من احلديث عن دور الدول واحلكومات �أو ال�سيا�سيني يف
الت�أخر والتقدم ،وهذا منطقي يف وقت مل تبق فيه على احلقيقة دول م�ستقلة� ،أو
حكومات �إ�سالمية قائمة بذاتها .و�أما �إ�شارة �أر�سالن �إىل ف�ساد العلماء والأمراء
لكونه �أحد �أ�سباب االنحطاط ،ف�إنها حتمل يف طياتها دعو ًة للثورة على هاتني
الطبقتني الفا�سدتني� ،أكرث منها رغب ًة يف �إ�صالحهما� ،أو االعتماد عليهما.
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ب .مفهوم التقدم عند �أر�سالن :قد يظن القارئ لكالم �أر�سالن �أنه يق�صر مفهوم
التقدم على القوة الع�سكرية واال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي؛ لكرثة ما
حتدث عن واجب اجلهاد باملال والنف�س كطريق للتقدم .واحلقيقة امل�ضمرة �أن
معيار التقدم يف ر�أي �أر�سالن يتمثل يف النه�ضة العلمية التي تبنى عليها �سائر
النه�ضات ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية .ولكن بلوغ هذه النه�ضة ال ميكن
حتقيقه بغري �سلوك النهج الذي م�ضى عليه الأوربيون �أنف�سهم ،وهو «الت�ضحية».
ولكن هل ميكننا �أن نلخ�ص �أ�سباب النه�ضة الأوربية يف «الت�ضحية»؟ �أال
ميكن القول �إن هذه ال�صفة هي �أثر من �آثار التقدم والنه�ضة؟ ثم هل كانت تلك
ال�صفة � ًأمرا ناب ًعا من وازع �أخالقي باملعنى الفل�سفي للكلمة؟ ومن �أين ا�ستقى
�أر�سالن ر�ؤيته تلك؟
ال �شك �أن �أر�سالن الذي عا�ش يف �أوربا لفرتة طويلة لي�س بغائب عن
الأ�سباب التاريخية والفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي �أ�سهمت يف ت�شكيل
قوة التقدم احلديثة .ولكن �أر�سالن ال يذهب بعي ًدا يف التاريخ بح ًثا عن �أ�سباب
التقدم الأوربي كما طلب منه ال�شيخ املالوي �أن يفعل؛ بل يكتفي ب�إلقاء ال�ضوء
على بع�ض ال�صفات الأخالقية التي ا�ستقرت يف الإفرجن ،وكانت مظهر قوتهم
خ�صو�صا ،وعري منها امل�سلمون ،م�ؤك ًدا �أنها ال�سر الكامن
وتفوقهم الع�سكري
ً
وراء نه�ضتهم.
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الواقع �أن هذه ال�صفة كانت نتاج تنظيم اجتماعي و�سيا�سي وتربوي يحتل
فيه الأفراد جمي ًعا مكانة مت�ساوية يف احلقوق وامل�س�ؤوليات ،ويحظى كل منهم
بن�صيبه من الرقي بقدر ما يقدم وي�سهم يف جمتمعه ودولته .وهي ح�صيلة تطور
طويل يف النظريات ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية التي خ�ضعت لها �أوربا
خالل قرون عديدة .و�إنه ملن قبيل االختزال القول ب�أن هذه ال�صفة الأخالقية
هي التي �سببت التقدم الغربي.
ولكن �أر�سالن ،وهو ال�سيا�سي املحنك ،ذو الر�ؤية الواقعية للأمور ،ر�أى
�أن واقع االحتالل الأجنبي الذي تعي�شه ال�شعوب الإ�سالمية يجعل احلديث
عن الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي� ،أو عن التقدم العلمي و�ضرورة حت�صيل
املعارف احلديثة �ضربًا من العبث .ففي ظل امل�ستعمر ال ميكن ملثل هذه املبادئ
الإ�صالحية �أن تتحقق ،وال لتلك املعارف �أن ت�سهم ب�أي تقدم �أو رفعة لل�شعوب
امل�ستعمرة.
َ
التحرر من اال�ستعمار والتحكم
فكان من املنطقي �أن يجعل �أر�سالن
َ
الأجنبي �شرطًا البد منه لتحقيق التقدم ،ولكن حتقيق ذلك متوقف على
�إح�سا�س ال�شعوب امل�سلمة مب�س�ؤوليتها الأخالقية عن حترير بالدها ،وذلك باجلهاد
باملال والنف�س .فكان ال بد من �إعالء جانب هذه الف�ضيلة اخللقية على �سواها.
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يف �ضوء هذا فقط ميكننا �أن نفهم قول �أر�سالن« :الأخالق يف تكوين الأمم
فوق املعارف» .وي�صبح قوله التايل معق ً
أي�ضا« :واحلقيقة �أن هذه الأمور �إمنا هي
وال � ً
فروع ال �أ�صول ،و�أنها نتائج ال مقدمات ،و�أن الت�ضحية �أو اجلهاد باملال والنف�س هو
ال ِعلم الأعلى ،الذي يهتف بالعلوم كلها .ف�إذا تعلمت الأمة هذا العلم وعملت به،
دانت لها �سائر العلوم واملعارف ،ودنت منها جميع القطوف واملجاين».
جداليا م�سرت�سالً،
ج� .أ�سلوب اخلطاب :لقد اعتمد �أر�سالن يف ر�سالته �أ�سلوبًا ًّ
حاف ًال بالأمثلة وال�شواهد التاريخية ،م�ستطر ًدا �إىل م�سائل يفر�ضها �سياق احلديث.
ومق�صوده من ا�ستخدام الأ�سلوب اجلدايل� ،أي� :أ�سلوب ال�س�ؤال واجلواب� ،أو
ال�ش َبه والإ�شكاالت التي قد
الفنقلة (�إذا قلتم كذا قلنا كذا) ،هو �إزالة كل ُّ
ُيعترَ �ض بها على الأفكار التي يقررها والآراء التي ينحو �إليها.
ويبدو �أن �أر�سالن قد تعمد ذلك فعالً� ،إذ كانت غايته ال�شريحة الوا�سعة
من امل�سلمني؛ �أن يخاطبهم في�شعل فيهم احلمية ويوقظ فيهم ال�ضمري واحل�س
معنيا مبخاطبة املفكرين والفال�سفة املت�أملني يف �سنن التاريخ
الديني .ومل يكن ًّ
وقوانني �صعود احل�ضارات وهبوطها.
وعليه ي�صدق قول الأ�ستاذ �أحمد ال�شربا�صي عنها�« :إنها �أ�شبه بخطبة
طويلة النف�س ،فيها من الإثارة والتحمي�س �أكرث مما فيها من البحث والإقناع»(((.
((( مقدمة ح�سن متيم على ر�سالة �شكيب �أر�سالن ،ملاذا ت�أخر امل�سلمون وملاذا تقدم غريهم ،بريوت :دار احلياة،
د.ت� .ص .21
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يقدم ر�ؤية كلية �أو نظرية متما�سكة
خال�صة القول �أن �شكيب �أر�سالن مل ِّ
يف التقدم� ،أو يف انهيار احل�ضارات و�صعودها ،ولكنه َّقدم خط ًة ظرفية ر�أى �أنها
كفيلة بتحقيق التقدم� ،أو �إزاحة العقبات من طريقه� ،إن كتب لها التطبيق.
((� (3أثر الر�سالة وتلقيها

تلقى العامل الإ�سالمي ر�سالة «ملاذا »...بكثري من التقدير واالهتمام� ،ش�أن
كثري من كتب �أر�سالن ومقاالته ،ناهيك عن كونه يعالج ق�ضية مل تزل الهم القابع
يف نفو�س امل�سلمني يف خمتلف بقاع الأر�ض .وعليه فلي�س من قبيل املبالغة قول
ر�شيد ر�ضا عن انت�شارها:
�سارت بها الركبان تطوي نفنفا

و�سب�سـبا ف�سب�ســبا
فنفـن ًفا
ً

()1

وقد رحب رجاالت الفكر يف العامل الإ�سالمي بهذه الر�سالة ولفتوا الأنظار
�إليها((( وح�ضوا على ن�شرها وتعميمها ،واقرتح الأ�ستاذ حممد تقي الدين الهاليل
((( ر�شيد ر�ضا ،مقدمة الطبع والن�شر لرحلة الأمري �شكيب احلجازية ،املنار (1931-1350 )778/31م.
((( ومن التقريظات الالفتة التي حظيت بها هذه الر�سالة ،ما قاله ح�سن البنا فيها عقب �صدور الطبعة الثالثة:
«الكتاب يف بابه حجة دامغة و�صفحة جميدة ،ولي�س مل�سلم غناء عنه ،ذلك �أنه �أجاب �إجابة �شافية جامعة مانعة،
و�أبان ب�أن�صع برهان و�أقوى دليل �أ�سباب جناح امل�سلمني الأولني وف�شل امل�سلمني الآخرين ،وك�شف عن �سر
تقدم الغربيني واليابانيني» .املنار1939 ،69 /35 ،م.
ومن ذلك ما قاله كامل يو�سف عوديت�ش ع�ضو بعثة البو�سنة والهر�سك مب�صر« :قد بلغت من تعقل الأمور
على حقيقتها درجة الكمال يف الإتقان والتعميق وبعد النظر و�سعة الأفق»� .أو ما حكاه رفائيل بطي الأديب
العراقي يف جملة الر�سالة ،انظر :ذكرى �شكيب �أر�سالن.89 ،59 ،
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م�صح ًحا م�ضبوطًا م�شك ً
وال؛
يف كلية ندوة العلماء بالهند تعميم ن�شر الكتاب َّ
لي�ستويف يف مطالعته اخلا�صة والعامة ،و�أن ي�سهم الأغنياء يف توزيع ن�سخه ،و�أن
يدر�سه املدر�سون للطلبة ،و�أن يخطب به اخلطباء مدة طويلة ،و�أن يرتجم �إىل
ِّ
اللغات الأخرى(((.
(((
�سببا يف
وقد ترجمت الر�سالة �إىل لغات عدة  ،فقد ترجمها الذي كان ً
كتابتها وهو ال�شيخ حممد ب�سيوين عمران �إىل املالوية وطبعها بعد �سنة من ن�شرها
تقريبا ،فانتبهت لذلك احلكومة الهولندية ،ف�صادرتها وبحثت عن كل ما
بالعربية ً
يتعلق بها(((.

وقد ترجمها م� .شكور �إىل الإنكليزية نق ًال عن الرتجمة املالوية((( ،وطبعت
يف الهور عام (1363هـ1944 /م)((( .و�سبب ترجمتها �أن الهنود امل�سلمني قد
الحظوا تلك ال�شعلة واحلمية الوطنية الإ�سالمية التي �أوقدتها ر�سالة �أر�سالن يف
يوجهوا «الر�سالة» �إىل الهند امل�سلمة امل�ستيقظة ،التي
قلوب املالويني .ف�أرادوا �أن ِّ
تتوخى ال�سري نحو هدفها امل�أمول ،اال�ستقالل ،حتت قيادة حممد علي جناح،
ع�سى �أن تكون لكلمات �أر�سالن ذات الوقع امللهم واملو ِقد ل�شعلة الإ�سالم يف
((( مقدمة ح�سن متيم على ر�سالة �شكيب �أر�سالن ،مرجع �سابق� ،ص.21
((( �شكيب �أر�سالن ،ال�سيد ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني عا ًما ،مرجع �سابق� ،ص 436حا�شية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .499
((( التي �صدرت يف عدد خا�ص من جملة «�إميان» حتت عنوان�« :أ�سباب زوال �أمة» يف �إبريل 1934م ،املجلد
اخلام�س.
((( Our Decline and its Causes, trans. by M.A. Shakoor (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf,1944).
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قلوبهم ع�سى �أن يقودهم ذلك �إىل الن�صر .ويبدو هذا بو�ضوح من دعوة النا�شر �إىل
خ�صو�صا باملجان(((.
ن�شر الكتاب بني امل�سلمني عمو ًما ،والفقراء منهم
ً
ويبدو �أن دول اال�ستعمار قد �شعرت بالأثر اخلطري الذي ميكن �أن تخ ِّلفه
هذه الر�سالة ،ويخربنا ر�شيد ر�ضا عن ذلك« :ا�ضطربت بها بع�ض دول اال�ستعمار،
و ُزلزلت زلزا ًال �شدي ًدا ،حتى قيل لنا �إنها �أغرت حكومة �سوريا مبنع ن�شرها فيها،
وهي �أحق بها و�أهلها؛ فانفردت بهذه العداوة للإ�سالم دون من �أغروها بها»(((،
وقابلت فرن�سا الر�سالة بحماقة فمنعت دخولها �إىل اجلزائر ،وحظرت على النا�س
قراءتها ك�أمنا هي وباء ،وجعلت عقوبة ملن يطالعها((( .و�سبق �أن احلكومة الهولندية
يف �إندوني�سيا قد �صادرت الرتجمة املالوية للر�سالة ،وكل ما يتعلق بها ،حتى
خ�شي مرتجمها ب�سيوين عمران على نف�سه.
وميكننا تلخي�ص عوامل انت�شارها يف الأمور الآتية:
1ـ م�ؤلفها :منا�ضل �سيا�سي ذائع ال�صيت ،وكاتب مقروء بكرثة على امتداد العامل
الإ�سالمي.
2ـ �أ�سلوبها :خطابي �سهل م�سرت�سل ينا�سب اجلمهور الوا�سع من القراء.
((( املرجع ال�سابق ،من مقدمة النا�شر واملرتجمviii,x .

((( ر�شيد ر�ضا ،مقدمة الطبع والن�شر لرحلة الأمري �شكيب احلجازية ،املنار (1350( ،)778 /31هـ1931 /م).
((( �شكيب �أر�سالن ،ال�سيد ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني عا ًما ،مرجع �سابق� ،ص.500
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3ـ ن�شرها يف املنار ،املجلة الإ�صالحية ال�شهرية ،املقروءة على امتداد العامل
الإ�سالمي.
4ـ عنوان الر�سالة :املختار برباعة كان له �أثر وا�سع يف جذب االنتباه ودوام الذكر،
حتى غدا طرح �س�ؤال التقدم ي�ستدعي �إىل الذهن مبا�شرة ر�سالة �شكيب �أر�سالن،
وك�أن ال�س�ؤال �أ�صبح �س�ؤال �شكيب �أر�سالن نف�سه.
5ـ زمن ن�شرها :يف �أوج االمتداد اال�ستعماري يف البالد الإ�سالمي ،جعل لها
قيمة كبرية ،ملا حتمله من �شحنة معنوية وحتري�ضية كبرية.
أ .تلقي الرسالة نقدًا وتقر ًيظا

لقد كان ال�شيخ ر�شيد ر�ضا املتلقي الأول لر�سالة �شكيب ،و�أول من علق
عليها .وقد قال فيها يف �أول مكاتبة له �إىل �شكيب بعد تلقيها« :الر�سالة �أح�سن ما
قر�أت لكم يف اال�ستدالل والت�أثري ال يف الت�أنق يف التعبري ،وهي من �إمالء العلم
التخيل ال�شعري يف البيان».
والإميان الغالب على ال�شعور والوجدان ،ال من �إمالء ُّ
ولكن �إعجابه هذا مل مينعه من �إبداء مالحظاته عليها ،وهي:
ـ �أنها كتبت على عجل.
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ـ و�أن فيها مباحث دينية كثرية ال تخلو من عبارات �أحب �أن �أراجعكم فيها ،منها
ما يتعلق باللفظ ،ومنها ما هو ا�ستدراك على بع�ض امل�سائل(((.
ويف مكاتبة تالية له مع �شكيب يورد ر�شيد ر�ضا مالحظاته على الر�سالة،
ويق�سمها �إىل ت�صحيحات تت�صل ببع�ض اال�ستخدامات اللغوية ،وا�ستدراكات
تت�صل ببع�ض امل�سائل الدينية والفكرية .فمن ا�ستدراكاته:
جدا
ـ �أنه ا�ستح�سن �أن يزاد يف بع�ض املوا�ضع من �شواهد �آيات القر�آن ما هو قوي ًّ
وال نظري له يف الر�سالة ،ومنها ما هو �أقوى مما �أورده �شكيب((( .وقد وافق �شكيب
على هذه املالحظة .كما �أخذ عليه كرثة الآيات يف موا�ضع �أخرى ،كمو�ضوع نفي
اجلربية.
ـ انتقاده �شكيب لإيجازه يف م�س�ألة هوية النه�ضة �أهي دينية �أم قومية؟
ور�أى �أن هذه امل�س�ألة �أوىل بالإطالة من غريها ،واعتذر ل�شكيب ب�أنها كانت
يف �آخر الر�سالة ،و�أنه خ�شي التطويل فاخت�صر فيها القول .ولكنه ّنبه �شكيب �إىل
�أن هذه امل�س�ألة هي �أهم م�سائل الر�سالة ،وذكَّ ره �أنها كانت مو�ضوع �س�ؤال «ابن
املدينة» يف جريدة «العهد اجلديد»�« :إذ قال �إن بع�ض امل�سلمني يدعون يف هذا
الع�صر �إىل الرتقي من طريق الدين ،ويرون �أنه يجب عليهم �أخذ ما يوافقه من
((( �شكيب �أر�سالن ،ال�سيد ر�شيد ر�ضا ،مرجع �سابق� ،ص .444-443
((( املرجع ال�سابق� ،ص.456
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علوم �أوربا ومدنيتها وترك ما يخالفه ،وذكر �أنها طريقة ال�شيخ حممد عبده واملنار،
ووجه �إليكم
وبع�ضهم يرون �أنه يجب �أخذ مدنية �أوربا بحذافريها لأنها ال تتجز�أَّ ،
ال�س�ؤال� :أي الطريقتني �أقوم؟».
ثم طالبه ب�إعادة النظر يف اجلواب مذكِّ ًرا �إياه بعدد من النقاط:
1ـ �إن الكالم يف نه�ضة امل�سلمني عن حجج القر�آن �أقوى مقنع لهم للقيام بها،
و�أعظم م�ؤثر يف �أنف�سهم على اختالف �أقوامهم.
2ـ �إن �إقناعهم بالنه�ضة من طريق الدين ال ينايف قيام كل منهم مبا يرقي �أنف�سهم
و�أوطانهم ،و�إن كان فيهم من ال يدين بدينهم ممن قد �سبقوهم يف النه�ضة الدنيوية..
فكان �سبب تخلف امل�سلمني عنهم جهلهم ب�أن دينهم يدعوهم �إىل �أن يكونوا
ال�سابقني لغريهم.
3ـ �إنهم يربحون باجلمع بني النه�ضتني الدينية والدنيوية بهداية الإ�سالم بقاء
تعاطف �شعوبهم و�أقوامهم الكثرية وتوا ّدهم وتعاونهم ،ويف ذلك من القوة الروحية
ربحا من هذه اخلطة ال�شعب
واالجتماعية وال�سيا�سية ما ال يخفى ،و�أعظم �شعوبهم ً
العربي.
4ـ ما يف الإ�سالم من الوقاية من مفا�سد احل�ضارة املادية و�أخطار النزعات البل�شفية
وغريها.
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5ـ الفوائد الأخرى التي ذكرمتوها ،وهي �صيانة الأمة من الإحلاد و�إباحة املنكر
والف�ساد(((.
ومن مالحظات ر�شيد ر�ضا على الر�سالة:

ـ �أن �شكيب بالغ يف تربئة الديانة الن�صرانية من الت�أثري يف �إ�ضعاف مدنية اليونان
والرومان والق�ضاء عليهما مبثل ما بر�أ به الديانة الإ�سالمية .والذي يعتقده ر�شيد
ر�ضا �أن ما يف الأناجيل من املبالغة يف التزهيد يف الدنيا ،وحرمان الأغنياء من
دخول ملكوت ال�سماوات ..كان له ت�أثري عظيم يف الق�ضاء على تلك املدنية،
وكذلك �سرية الأحبار من باباوات وبطاركة وفهمهم للدين(((.
ـ �أخذ ر�شيد ر�ضا على �شكيب الل َني يف الرد على من ينكر �أنه كان للإ�سالم
ح�ضارة ،و�أنه اكتفى ب�أن الإ�سالم قد �أفاد احل�ضارة ال�شرقية و�أيدها ..والواقع
�أن احل�ضارة ال�شرقية كانت عند ظهور الإ�سالم يف طور االنحالل والزوال ،و�أن
امل�سلمني مل يلبثوا بعد متكن ملكهم �أن �أحيوا العلوم والفنون امليتة ون َّقحوها،
و�أوجدوا ح�ضارة جديدة �إ�سالمية (((.
((( مل ي�أخذ �شكيب بهذه املالحظات ،ومل يو�سع هذه امل�س�ألة ،وال نعلم جواب �شكيب �أر�سالن على هذه املالحظات
�أو موقفه منها� ،إذ مل يعلق عليها حني �أوردها يف كتابه ر�شيد ر�ضا .انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.457-456
أي�ضا مما مل ي�أخذ به �شكيب ومل يعلق عليها ،ولكن تعليق ر�شيد ر�ضا من�شور مع الر�سالة.
((( هذه املالحظة � ً
((( يبدو �أن �شكيب قد �أخذ مبالحظة �صديقه ر�شيد ر�ضا يف هذه امل�س�ألة ،وغيرَّ يف عبارته مبا ينا�سب ذلك .انظر:
املرجع ال�سابق� ،ص.464-463
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ب .تعليقات شكيب على الطبعة الثالثة

�صدرت الطبعة الثالثة بعد ع�شر �سنوات من الطبعة الأوىل ،فزودها �شكيب
�أر�سالن بعدد من التعليقات واحلوا�شي التي تعك�س متابعته للتطورات التي طر�أت
على العامل الإ�سالمي خالل تلك ال�سنوات الع�شر .ففيما يخ�ص م�س�ألة البذل
والت�ضحية باملال يف ن�صرة امل�سلمني يف فل�سطني ،الحظ �أر�سالن �أن حوادث الدهر
علَّمت امل�سلمني و�أيقظتهم ..ففي ال�سنوات الع�شر الأخرية بد�ؤوا يقتدون باليهود
والأوربيني يف البذل ،و�ساروا على �إثرهم و�إن كان ال يزالون يف �أول الطريق .فقد
�أح�صى �شكيب �إعانات العرب لإخوانهم يف فل�سطني بني �سنتي 1937و1938
فزادت على ما كان من قبل ،ف�أثمرت هذه الإعانات ثمرها ،وثبتت �أقدام العرب
يف وجه الإنكليز واليهود واخلائنني من العرب.
أخريا على
وعن املوقف من اخلائنني حتدث �شكيب عن جتر�ؤ املجاهدين � ً
تعذيب اخلائنني� ،إذ لقي كثري من ه�ؤالء جزاءهم الأوفى.
ج -املآخذ على أسلوب الرسالة

ذكر ال�شيخ ح�سن متيم �أن بع�ض املفكرين انتقد يف الر�سالة ِجرمها ال�صغري
والإكثار فيها من وجوه املقارنات بني امل�سلمني بالأم�س واليوم و�صياغتها بالأ�سلوب
ال�صحايف واخلطابي العاجل .وهذا �أمر مل ينكره ،ولكنه �أرجعه �إىل ظروف �إن�شاء

74

�سامر عبد الرحمن ر�شواين

74

جدا،
الر�سالة وكونها جوابًا على �س�ؤال طرح يف جملة املنار ،وحتبريها يف مدة وجيزة ًّ
واعتماد الأمري فيها على الذاكرة وخال�صة التجارب دون املذاكرة واملراجعة.
كما ذكر �أن البع�ض �أخذ على الر�سالة كرثة �إيراد ال�شواهد القر�آنية ،و�أجاب
ب�أن القر�آن هو د�ستور امل�سلمني وامل�صدر الأول من م�صادر الت�شريع لديهم ،واللجوء
�إىل �آياته وتبيان حتذيراته وو�صاياه يف مو�ضوع معاجلة �أ�سباب ت�أخر امل�سلمني من
اللوازم الأ�سا�سية وال�ضرورات املنطقية لنجاح املو�ضوع(((.
واحلق �أن و�صف ال�شيخ ح�سن متيم لهذه الر�سالة �صادق متا ًما ،وذلك بقوله:
«ومهما قيل يف الر�سالة فقد كانت بنت �ساعتها ،و�ضرورة من �ضرورات ع�صرها،
�أيقظت الأمة و�أزالت احلجب عن �أعينها ،وحركت العزائم نحو الإ�صالح ،ودلَّت
ب�صدق على كثري من مواطن ال�ضعف واالنحالل»(((.
�شدد عليها فهمي جدعان ،بحق ،وهي ال تخ�ص
وتبقى مالحظة �أخرية َّ
�شكيب �أر�سالن وحده ،ولكنها ت�شمل جممل رجاالت الفكر الإ�صالحي حتى
منت�صف القرن الع�شرين ،مثل حممد عبده ور�شيد ر�ضا وعبد القادر املغربي
والغالييني ،وهي �سيطرة التفكري ال ِع ِّلي الأحادي ،وهو التفكري الذي يدير النه�ضة
حدة
والت�أخر على علة التعلم والرتبية والتعليم املدعومة بالأخالق .واحلقيقة �أن َّ
هذا النمط من التعليل مل تنح�سر بع�ض االنح�سار �إال بعد احلرب العاملية الثانية،
((( مقدمة ح�سن متيم على ر�سالة �شكيب �أر�سالن ،مرجع �سابق� ،ص.22-21
((( املرجع ال�سابق.
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حني الحظ مفكرون �أن التعليل الأحادي ال يكفي ،و�أنه ينبغي على العك�س من
ذلك بناء النه�ضة �أو التقدم على �أ�سا�س تعدد العلل .فبات مركب ال�شمول هو
الذي ي�سمح لدى ه�ؤالء الكتاب بتحقيق التقدم .ومن هنا حر�صوا على ا�ستنباط
منظومات �شاملة للإ�سالم ،وانتقلوا من �إ�شكالية التقدم القدمية التي كانت تدور
يف حلقة التحليل ال ِع ِّلي �أو الت�سويغ والدفاع �أو الإر�شاد اخلطابي �إىل مرحلة التقرير
ال�شمويل املثايل ابتداء من الن�صو�ص الدينية نف�سها التي تك�شف يف الآن نف�سه
عن �إرادة تغيري الواقع املتقهقر(((.
ببليوجرافيا �شكيب �أر�سالن

(وت�ضم ما كتبه من مطبوع وخمطوط ،وما ذكر �أنه عازم على كتابته ،وما
كتب عنه من درا�سات خم�صو�صة).
�أو ًال :كتبه ومن�شوراته املطبوعة ح�سب ت�سل�سلها الزمني
(((1باكورة :جمموعة ق�صائد �شعرية طبعت باملطبعة الأدبية يف بريوت 1887م.
(((2الدرة اليتيمةِ :ح َكم لعبد اهلل ابن املقفع طبعت م�صححة بقلم الأمري يف املطبعة
الأدبية ببريوت 1893م و1897م.
(((3رواية �آخر بني �سراج ،ت�أليف فران�سوا رينيه �شاتوبريانَّ ،عربه �شكيب �أر�سالن و�أحلق
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم ،مرجع �سابق� ،ص .462
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به ثالثة �أجزاء:
 خال�صة تاريخ الأندل�س �إىل �سقوط غرناطة ـ بقلمه.
 �أخبار الع�صر يف انق�ضاء دولة بني ن�صر ،ن�شره �أمري البيان مل�ؤلف جمهول �شهد وقائع
�سقوط الأندل�س بنف�سه.
 �أثارة تاريخية ر�سمية ـ �أربعة كتب �سلطانية �أندل�سية �صادرة من �أبي احل�سن علي بن
�أبي الن�صر بن �أبي الأحمر والد �أبي عبد اهلل �آخر ملوك غرناطة ،طبع مبطبعة الأهرام
�سنة 1897م.
(((4املختار من ر�سائل �أبي �إ�سحاق �إبراهيم ال�صابئ ،ن�شرها �أمري البيان وعلق عليها
ٍ
بحوا�ش نافعة يف 1898م.
((�(5أعمال الوفد ال�سوري الفل�سطيني :ي�ضم البيانات واملذكرات واملطالب التي قدمها
�أمري البيان و�شاركه يف و�ضعها �إح�سان اجلابري ومي�شال لطف اهلل و�سليمان كنعان،
طبع باملطبعة ال�سلفية يف 1923م.
(((6حا�ضر العامل الإ�سالمي ،ت�أليف الكاتب الأمريكي لوثروب �ستودارد ،ترجمه �إىل
العربية الأ�ستاذ عجاج نويه�ض ،وقدم له وعلق عليه �شكيب �أر�سالن ،فجاءت
تعليقاته وحوا�شيه �أربعة �أ�ضعاف الكتاب الأ�صلي ،وا�شتهر الذيل واحلا�شية حتى
�أ�صبح الأ�صل يعرف بها لدى قراء العربية ،طبعته املطبعة ال�سلفية يف 1925م.
((�(7أناتول فران�س يف مباذله ،ت�أليف جان برو�سون ،مع خال�صة كتاب «حمادثات مع
�أناتول فران�س» لنقوال �سيغور ،وزبدة �أقوال ال�صحف الفرن�سية يوم وفاته ،ترجمها
وقدم لها و�أ�ضاف �إليها تعليقات يف الأدب والفل�سفة والرتاجم ،طبع باملطبعة
الع�صرية يف 1926م.
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(((8ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،طبع يف مطبعة املنار �سنة 1930م.
(((9االرت�سامات اللطاف يف خاطر احلاج �إىل �أقد�س مطاف ،كتاب حتدث فيه الأمري
�شكيب عن رحلته لأداء فري�ضة احلج ،طبع يف مطبعة املنار �سنة 1931م.
( (1(1حما�سن امل�ساعي يف مناقب الإمام �أبي عمرو الأوزاعي ،ن�شره �أمري البيان وقدم له
وعلق عليه دون �أن يذكر ا�سم م�ؤلفه ،وهو من ت�أليف ال�شهاب �أبي العبا�س �أحمد
ابن حممد بن �أبي بكر ال�شهري بابن زيد املو�صلي احلنبلي املتوفى بدم�شق �سنة
870هـ .طبع يف مطبعة عي�سى البابي احللبي يف 1933م.
( (1(1تاريخ غزوات العرب يف فرن�سا و�سوي�سرا و�إيطاليا وجزائر البحر املتو�سط .وهو �أول
ت�أليف بالعربية يف معناه ومو�ضوعه ،طبع يف مطبعة عي�سى البابي احللبي وتاريخ
مقدمته �سنة 1352هـ .
( (1(1رو�ض ال�شقيق يف اجلزل الرقيق ،وهو ديوان ن�سيب �أر�سالن� ،شقيق �شكيب الأمري،
جمعه وعلق عليه و�صدره برتجمة لل�شاعر ،وذيله بن�سب العائلة الأر�سالنية ،طبع يف
مطبعة ابن زيدون بدم�شق �سنة 1935م.
( (1(1ديوان الأمري �شكيب �أر�سالن ،طبع مبطبعة املنار �سنة 1936م ،وقدم له خليل
مطران.
(� (1(1شوقي �أو �صداقة �أربعني �سنة ،ذكريات الأمري عن �أحمد �شوقي �أمري ال�شعراء ،طبع
مبطبعة عي�سى البابي احللبي �سنة 1936م.
( (1(1احللل ال�سند�سية يف الأخبار والآثار الأندل�سية ،درا�سة �أندل�سية تتناول اجلغرافية
والتاريخ والرتاجم والعلوم والفنون والآداب� .صدر منه ثالثة �أجزاء :طبع �أول
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جزء منه مبطبعة احللبي يف 1936م ،والثاين يف 1939م ،والثالث يف 1947م ،وهو
بعد ما �إذا كانت تتمته ما زالت
يف الأ�صل مر�سوم على ثمانية �أجزاء ،ومل ُيعرف ُ
موجودة �أم �أنها فقدت.
( (1(1ال�سيد ر�شيد ر�ضا (�أو �إخاء �أربعني �سنة) ،وفيه ترجمة وافية برفيق دربه الفكري،
و�سجل ملعظم مرا�سالت ر�شيد ر�ضا �إىل �شكيب ،طبع مبطبعة ابن زيدون بدم�شق
�سنة 1937م.
( (1(1النه�ضة العربية يف الع�صر احلا�ضر ،طبع يف مطبعة دار الن�شر �سنة 1937م ،وهو
كتيب �صغري �أ�صله حما�ضرة �ألقيت يف دار املجمع العلمي العربي.
( (1(1عروة االحتاد بني �أهل اجلهاد ،جمموعة مقاالت ن�شرت يف �صحف خمتلفة ،جمعتها
�إدارة جريدة «العامل العربي» التي كانت ت�صدر يف بوين�س �إير�س بالأرجنتني ،قدم
له الدكتور تقي الدين الهاليل ،و�صدر منه اجلزء الأول �سنة 1941م.
( (1(1تكملة تاريخ ابن خلدون ،تعليقات للأمري �شكيب على كتاب «العرب وديوان
املبتد�أ واخلرب» البن خلدون يف الطبعة املنقحة التي قام بها الأ�ستاذان حممد عالل
الفا�سي الفهري وعبد العزيز بن �إدري�س من املغرب� ،صدر تعليق الأمري على املجلد
الأول با�سم ملحق للجزء الأول ،وفيه تف�صيل لتاريخ ال�صقالبة والرتك والدولة
العثمانية �إىل �سنة 1914م.
(� (2(2سرية ذاتية ،كتبها �شكيب �أر�سالن يف �سنة 1932م ،ون�شرتها دار الطليعة ببريوت
�سنة 1969م.
( (2(2ال�شعر اجلاهلي ،ويت�ضمن تعليقاته ونقده على كتاب طه ح�سني ،دم�شق ،دار
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الثقافة1980 ،م.
( (2(2القول الف�صل يف رد العامي �إىل الأ�صل ،ن�شر يف بريوت بالدار التقدمية ،بتحقيق
وتقدمي الأ�ستاذ حممد البا�شا عام 1989م.
( (2(2تاريخ الدولة العربية ،دم�شق ،دار ابن كثري2006 ،م .ويقع يف � 876صفحة.
((2(2تاريخ الدولة العثمانية ،جمع �أ�صوله وحققه وعلق عليه ح�سن ال�سماحي �سويدان،
دم�شق ،دار ابن كثري2001 ،م ،ويقع يف � 822صفحة.
( (2(2التع�صب الأوربي �أم التع�صب الإ�سالمي؟ تعليقات الأمري �شكيب �أر�سالن على
كتاب مئة م�شروع ،علق عليه وهذبه وقدم له حممد العبدة ،بريوت ،دار ابن حزم،
1995م.
ثانيًا  :اجملالت
(( )La Nation Arabe((1الأمة العربية ،جملة دورية بد�أ �إ�صدارها يف 1930م بجنيف
بالفرن�سية ،دافع فيها عن ق�ضايا العرب وامل�سلمني ،وا�ستمرت حتى 1938م حني
منعتها احلكومة ال�سوي�سرية ،ثم عاودت ال�صدور خالل احلرب العاملية الثانية يف
1943م بدعم من مكتب اخلارجية الأملانية.
ثال ًثا :رسائله املطبوعة

(((

((�(1إىل العرب بيان للأمة العربية عن حزب الالمركزية.
((( قدم �شكيب �أر�سالن لكتب كثرية ،مثل« :اجلملة القر�آنية» مل�صطفى �صادق الرافعي ،و«قواعد التحديث من
فنون م�صطلح احلديث» جلمال الدين القا�سمي ،وهذا يدل على �صلته الوطيدة مبفكري ع�صره و�أعالمه
وتقديرهم له.
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(((2الئحتي �إىل امل�سيو جوفنيل .وهي رد على االفرتاءات التي وجهها �إليه بع�ض
زمالئه يف الن�ضال ال�سيا�سي.
(((3الوحدة العربية :ر�سالة �صغرية.
(((4ر�سالة البال�شفة.
(((5رحلة �أملانية.
(((6ر�سالة عن �ضرب الفرن�سيني لدم�شق.
رابعًا :املخطوطات
(((1اللهجات العربية.
(((2بيوتات العرب يف لبنان.
(((3البيان عما �شهدت بالعيان.
(((4تاريخ بالد اجلزائر.
(((5ما مل يرد يف متون اللغة.
(((6بحث عن طرابل�س وبرقة.
(((7احللة ال�سنية يف الرحلة البو�سنية.
(((8اختالف العلم والدين (ترجمة).
(((9مدنية العرب.
((1(1اجلي�ش املعبا من تاريخ �أوربا.
((1(1ق�ضيتنا مع �سمو اخلديوي.
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((1(1تاريخ لبنان.
((1(1التعريف مبناقب �سيدي �أحمد ال�شريف ال�سنو�سي.
خامسًا :كتب مقرتحة أو كانت يف النية
(((1الفو�ضى الإ�سالمية وما جنته على امل�سلمني والوحدة الإ�سالمية وما جنته
للم�سلمني.
(((2قطف الع�سلوج يف و�صف املاء املثلوج بجوار البيت املحجوج.
(((3احلجر الكرمي فيمن ولد من العلماء برتمي.
(((4الديانة يف �أملانية.
((�(5سرية �صالح الدين الأيوبي.
(((6العقد الثمني فيمن من العلماء جتاوز الثمانني.
(((7الإ�سالم يف امل�ستعمرات الأوربية.
(((8احلرب العامة الأوىل.
(((9دليل العامل الإ�سالمي.
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�ساد�سا :ما ُك ِتب عن �شكيب �أر�سالن
ً
أ .الكتب العربية
(((1حممد علي الطاهر ،ذكرى الأمري �شكيب �أر�سالن ،القاهرة :مطبعة عي�سى البابي
احللبي 1947م�( .سجل فيه حممد علي الطاهر� -صديق �أر�سالن -االحتفال
الت�أبيني الذي �أقيم بدار الأوبرا امللكية يف القاهرة يف � 7شباط /فرباير �سنة 1947م،
وجمع فيه ما �ألقي يف احلفلة من خطب وق�صائد ،وكلمات الت�أبني والرثاء ،كما جمع
كثريا مما كتب عنه يف �صفحات اجلرائد عقب وفاته).
ً
(((2عدد خا�ص من جملة العروبة 1948م.
(((3عدد خا�ص من جملة الأديب 1947م.
((�(4سامي الدهان ،حما�ضرات عن الأمري �شكيب �أر�سالن  ،القاهرة ،مطبعة نه�ضة
م�صر1958 ،م.
((�(5سامي الدهان ،الأمري �شكيب �أر�سالن حياته و�آثاره ،القاهرة ،دار املعارف1960 ،م.
((�(6أحمد ال�شربا�صي� ،أمري البيان �شكيب �أر�سالن ،القاهرة ،دار الكتاب العربي،
جزءان ط 1963 ،1م.
((�(7أحمد ال�شربا�صي� ،شكيب �أر�سالن داعية العروبة والإ�سالم� ،سل�سلة �أعالم العرب
رقم ( )2القاهرة ،مطبعة م�صر ،ط1963 ،1م.
((�(8أحمد ال�شربا�صي� ،شكيب �أر�سالن من رواد الوحدة العربية� ،سل�سلة مذاهب
و�شخ�صيات ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والن�شر ،ط1963 ،1م.
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((�(9أحمد ال�شربا�صي� ،أدب �أمري البيان (�سل�سلة مذاهب و�شخ�صيات) ،القاهرة ،الدار
القومية ،ط1963 ،1م.
(�(1(1أحمد ال�شربا�صي ،ر�سائل وبحوث �أمري البيان �شكيب �أر�سالن ،القاهرة ،معهد
الدرا�سات العربية العالية ،ج1963 ،2م.
((1(1الطيب بنونة ،ن�ضالنا القومي يف الر�سائل املتبادلة بني الأمري �شكيب �أر�سالن
واحلاج عبد ال�سالم بنونة ،مطبعة دار �أمل ،ط1980 ،1م.
((1(1حممد بن عزوز احلكيم ،وثائق �سرية حول زيارة الأمري �شكيب �أر�سالن للمغرب،
تطوان1980 ،م.
((1(1حممد �شفيق �شيا� ،شكيب �أر�سالن :مقدمات الفكر ال�سيا�سي ،بريوت ،معهد
الإمناء العربي1983 ،م.
((1(1زيد عبد اللطيف احلجار ،الأمري �شكيب �أر�سالن واجلامعة الإ�سالمية ،بريوت،
اجلامعة اللبنانية ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية1988 ،م.
(�(1(1سعود املوىل� ،شكيب �أر�سالن :بنو معروف �أهل العروبة والإ�سالم ،بريوت،
دار العودة.
((1(1جنيب البعيني ،من �أمري البيان �شكيب �أر�سالن �إىل كبار رجال الع�صر ،بريوت،
دار املناهل1998 ،م.
((1(1جنيب البعيني� ،أمري البيان �شكيب �أر�سالن ومعا�صروه ،بريوت ،الدار اجلامعية،
1992م.
((1(1جنيب البعيني ،من �آثار �أمري البيان �شكيب �أر�سالن يف ال�شعر والنرث ،بريوت ،الدار
اجلامعية.
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( (1(1جورج نخل� ،شكيب �أر�سالن�( ،سل�سلة �أعالم من لبنان) طرابل�س ،دار ال�شمال،
1996م.
( (2(2جورج نخل ،ذكريات الأمري �شكيب �أر�سالن :عن احلرب الكونية الأوىل وعن
املجاعة يف �سوريا ولبنان ،بريوت ،نوفل2001 ،م.
(� (2(2سمري �أبو حمدان� ،شكيب �أر�سالن ،بريوت ،ال�شركة العاملية للكتاب.
( (2(2ظاهر حممد �صكر احل�سناوي� ،شكيب �أر�سالن ودوره ال�سيا�سي يف حركة النه�ضة
العربية احلديثة  ،1946-1869بريوت ،من�شورات ريا�ض الري�س2002 ،م.
( (2(2ي�سري حممد خمي�س البنا ،الآراء الكالمية والفل�سفية عند الأمري �شكيب
�أر�سالن ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية2006 ،م.
ب .الكتب والدراسات األجنبية

جدا ،بالنظر
تعد البحوث والدرا�سات الغربية عن �شكيب �أر�سالن قليلة ًّ
للحركة ال�سيا�سية الوا�سعة التي ا�ضطلع بها يف �أوربا لأكرث من ثالثني عا ًما.
حتى �إن جملته ( )La Nation Arabeكانت تقر�أ بكرثة يف �أوربا� ،سواء من حمبيه
�أو معار�ضيه.
ويف�سر كليفالند -يف درا�سته املهمة عن �شكيب� -أنه نتيجة هزمية الوحدة
الإ�سالمية التي كان �أر�سالن يدعو �إليها على يد القومية العلمانية ،الأمر الذي
ز َّهد الباحثني يف درا�سته .ي�ضاف �إىل ذلك امتناع عائلة �أر�سالن عن التعاون مع
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 التي كان ُيظن �أن لها،الباحثني �أو ال�سماح لهم باالطالع على �أوراقه ال�شخ�صية
.(((�أهمية كبرية
(1)	

Bessis, Juliette. Chekib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb.
Revue historique, juin1978, No. 526.

(2)	

E. Lévi-Provençal. L'Emir Shakib Arslan (1869-1946), Cahiers de l'Orient
Contemporain, No. 9-10, 1948.

(3)	

Fleury, Antoine, Le mouvement national arabe à Genève durant l' entre-deuxguerres. Relations internationales, No. 19, 1979.

(4)	

Cleveland, William L. Islam against the West: Shakib Arslan and the
Campaign for Islamic Nationalism. Austin: University of Texas Press
(Modern Middle East Series, No.10), 1985.(2)

M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol.23, No.4 (October 1987), pp. 529-33.l (((

،خ�صو�صا
 فرجع �إىل ملفات املخابرات ال�سوي�سرية،كبريا يف درا�سته عن �أر�سالن
ً
ً ولكن كليفالند بذل جه ًدا
 كما رجع �إىل الأر�شيف الوطني الأملاين والإيطايل بح ًثا عن ال�صالت التي كانت تربط،والإنكليزية والفرن�سية
300  و�إىل ر�سائل �أر�سالن �إىل اخلديوي عبا�س حلمي الثاين الـ،�أر�سالن بحكومتي البلدين النازية والفا�شية
.املحفوظة يف مكتبة جامعة ديورهام
 و�إن كان عنوانها م�ضل ًال كما ذكر خدوري يف،((( تعد درا�سة كليفالند من �أهم ما كتب عن �شكيب �أر�سالن
: وهذه �أهم املراجعات التي كتبت عنه،مراجعته لكتابه
A. Hourani. Review of Islam against the West:.., Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, University of London, Vol.50, No.3 (1987), pp.555–6.
M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol.23, No.4 (October 1987), pp.529–33.
M. Khadduri, Review of Islam against the West: .., International Journal of Middle East
Studies, Vol.20, No.1 (February 1988), pp.133–4.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

ملاذا َت� َّأخر امل�سلمون؟
غريهم؟
وملاذا َّ
تقدم ُ

ت�أليف
الأمري َ�شكِ يب �أر�سالن

�صدرلأولمرةعام(1349هـ1930/م)يفثالثحلقاتمتتاليةمبجلة
املنار (رجب و�شعبان ورم�ضان 1349هـ) ،ثم توالت طبعاته منفر ًدا.

مقـدمة على هذه الر�سالة لفقيد الإ�سالم احلجة
ال�سيد ر�شيد ر�ضا  -قد�س اهلل روحه
!"$#

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [الرعد.]11 /
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﮊ [الأنفال.]53 /

ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﮊ [غافر.]51 /

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [احلجرات.]15 /
كتب �إ َّيل تلميذي املر�شد ال�شيخ «حممد ب�سيوين عمران» �إمام مهراجا
جزيرة �سمب�س بورنيو «جاوة» كتابًا يقرتح فيه على �أخينا املجاهد �أمري البيان �أن
يكتب للمنار مق ً
ال�سيال يف �أ�سباب �ضعف امل�سلمني يف هذا الع�صر،
اال بقلمه َّ
و�أ�سباب قوة الإفرجن واليابان ،وع َّزتهم بامللك وال�سيادة ،والقوة والرثوة.

4

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

4

وقال يف كتاب �آخر� :إنه قر�أ ما كتبناه يف «املنار» ،و«تف�سريه» من بيان
الأ�سباب يف الأمرين ،وما كتبه الأ�ستاذ الإمام يف مقاالت «الإ�سالم والن�صرانية مع
العلم واملدنية» يف املو�ضوع ،و�إمنا غر�ضه �أن يكتب يف ذلك �أمري البيان بقلمه امل�ؤثِّر
املعب عن معارفه الوا�سعة ،و�آرائه النا�ضجة ،لتجديد الت�أثري يف �أن ُف�س امل�سلمني،
رِّ
مبا ينا�سب حالهم الآن ،لتنبيه غافلهم ،وتعليم جاهلهم ،وكبت خاملهم ،وتن�شيط
عاملهم.
وبنى االقرتاح على الأ�سئلة الآتية ،التي �صارت مثار �شُ بهة على الدين
عند غري علمائه ،فهو يعلم َّمما �سمعه من درو�سنا يف «مدر�سة الدعوة والإر�شاد» ،ومما
مرارا يف «املنار» و«التف�سري» �أن كتاب اهلل تعاىل حجة على �أدعياء الإ�سالم
كتبناه ً
والإميان ،ولي�سوا هم حجة عليه.
اقرتحت هذا االقرتاح حلمل �أخي ووليي الأمري �شكيب على كتابة
دائما بتخفيف �أحمال الكتابة عن
�شيء مثل هذا للمنار ،و�أنا الذي �أن�صح له ً
عاتقه ،لكرثة ما يكتب ل�صحف ال�شرق والغرب ،وللأ�صدقاء وغريهم ،ف�أر�سلت
�إليه كتاب «ال�شيخ حممد ب�سيوين» ُع ْقب و�صوله �إ ّيل ،ف�أرج�أ اجلواب عنه لكرثة
ال�شواغل� ،إىل �أن عاد من رحلته �إىل �إ�سبانية ،وقد �أ َّثرت يف نف�سه م�شاهد ح�ضارة
قومنا العرب يف الأندل�س واملغرب الأق�صى ،و�شاهد ت�أثري حماولة فرن�سة تن�صري
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الرببر يف املغرب ،متهي ًدا لتن�صري عرب �إفريقية املرزوئني((( با�ستعبادها لهم ،كما
فعلت �إ�سبانية يف �سلفهم يف الأندل�س  -فكتب اجلواب منفع ًال بهذه امل�ؤ ّثرات،
تفجر من ينبوع
فكان �آية من �آيات بالغتهّ ،
وحجة من ُح َجج حكمته ،لعلَّها �أنفع ما َّ
غريته ،وانبج�س من َم ِعني خربته ،ف�سال من �أنبوب َي َرا َعته((( ،جزاه اهلل خري ما
َج َزى املجاهدين ال�صادقني.
						

حممد ر�شيد ر�ضا

((( املرزوئني :امل�صابني بالرزايا وامل�صائب( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص
الأ�صلي للكتاب ،و�سوف ُي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
((( َي َرا َعته :قلمه( .م).

كتاب ال�شيخ حممد ب�سيوين عمران

ح�ضرة موالي الأ�ستاذ املُ�صلح الكبري ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا �صاحب
«املنار» نفعني اهلل وامل�سلمني بوجوده العزيز� ،آمني.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بعد؛
�أما ُ
ف�إن َمن قر�أ ما كتبه يف «املنار» ويف اجلرائد العربية العالَّمة ال�سيا�سي �أمري
البيان «الأمري �شكيب �أر�سالن» من مقاالته الرنانة املختلفة املوا�ضيع ،عرف
�أنه من �أكرب كُ ّتاب امل�سلمني املدافعني عن الإ�سالم ،و�أنه �أقوى �ضلْع للمنار
و�صاحبه يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،و�إين �أرجو من اهلل تعاىل �أن يطيل
بقاءهما ال�شريف يف خري وعافية ،كما �أرجو من موالي الأ�ستاذ �صاحب املنار
علي باجلواب عن �أ�سئلتي
�أن يطلب من هذا الأمري الكاتب الكبري �أن َّ
يتف�ضل َّ
الآتية ،وهي:
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وال�سيما نحن م�سلمو جاوة وماليو  -من
(((1ما �أ�سباب ما �صار �إليه امل�سلمون ّ -
ال�ضعف واالنحطاط يف الأمور الدنيوية والدينية م ًعا ،و�صرنا �أذالء ،ال حول
لنا وال ّقوة ،وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز :ﮋﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮊ [املنافقون.]8 /
ف�أين ع َّزة امل�ؤمنني الآن؟ وهل ي�صح مل�ؤمن �أن يدعي �أنه عزيز ،و�إن كان
ال ُمهانًا ،لي�س عنده �شيء من �أ�سباب الع َّزة� ،إال لأن اهلل تعاىل قال :ﮋﮔ
ذلي ً
ﮕ ﮖ ﮗﮊ [املنافقون.]8 /
(((2ما الأ�سباب التي ارتقى بها الأوربيون والأمريكانيون واليابانيون ارتقاء
هائالً؟وهل ميكن �أن ي�صري امل�سلمون �أمثالهم يف هذا االرتقاء� ،إذا ا َّتبعوهم
يف �أ�سبابه ،مع املحافظة على دينهم (الإ�سالم) �أم ال؟
املرجو من ف�ضل الأمري �أن يب�سط اجلواب يف «املنار» عن هذه
هذا هو ّ
الأ�سئلة ،وله وللأ�ستاذ �صاحب «املنار» من اهلل الأجر اجلزيل.
حممد ب�سيوين عمران
						
						
					

�سنب�س بورنيو الغربية
يف  21ربيع الآخر �سنة 1348هـ
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هذا ن�ص كتاب ال�سائل ،ويتلوه جواب الأمري .وقد و�ضعنا له بع�ض العناوين،
لأنها كمحطَّ ات الطريق لل�سالكني ،وع َّل ْقنا عليه قلي ًال من احلوا�شي املفيدة للقارئني،
كما فعلنا ذلك يف كتاب «الإ�سالم والن�صرانية» ل�شيخنا الأ�ستاذ الإمام  -رحمه
اهلل(((.

((( احلوا�شي التي بقلم ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا  -رحمه اهلل � -سن�شري �إليها بـ (ر�ضا) ،واحلوا�شي التي �أ�ضافها
�شكيب �أر�سالن  -رحمه اهلل� ،سن�شري �إليها بـ (�شكيب)( .م).

جواب الأمري �شكيب �أر�سالن

�إن االنحطاط وال�ضعف اللذين عليهما امل�سلمون �شيء عام لهم يف امل�شارق
واملغارب ،مل ينح�صر يف جاوة وماليو ،وال يف مكان �آخر ،و�إمنا هو متفاوت يف
َد َركَا ِته((( ،فمنه ما هو �شديد العمق ،ومنه ما هو قريب ال َغ ْور ،ومنه ما هو عظيم
خطرا.
اخلطر ،ومنه ما هو �أقل ً
وال�سيما م�سلمي القرن الرابع ع�شر
وبالإجمال حالة امل�سلمني احلا�ضرةّ ،
وفرحا
حتم ً�سا بالإ�سالمً ،
للهجرة� ،أو الع�شرين للم�سيح ،ال ُتر�ضي �أ�شد النا�س ُّ
بحزبه ،ف�ض ًال عن غري الأحم�سي من �أهله.
[ت�شابه ال�شعوب الإ�سالمية يف ال�ضعف]

(((

الدنيا ،وال
�إن حالتهم احلا�ضرة ال ُتر�ضي ،ال من جهة ِّ
الدين ،وال من جهة ُّ
من جهة املا ّدة ،وال من املعنى .و�إنك لتجد امل�سلمني يف البالد التي ُي ِ
�ساك ُنهم فيها
((( َد َركَات :منازل �سفلى ،جمع «دركة»( .م).
((( العناوين التي بني القو�سني املعقوفني موجودة يف الطبعة الأ�صلية يف فهر�س املحتويات فقط( .م).

12

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

12

غريهم مت� ّأخرين عن ه�ؤالء الأغيار ،ال ُي�سا ِم ُتونهم((( يف �شيء �إال ما ندر ،ومل �أعلم
من امل�سلمني َمن �ساكنهم �أمم �أخرى يف هذا الع�صر ،ومل يكونوا مت� ّأخرين عنهم
مادي
�سوي ٍّ
�إال بع�ض �أقوام منهم ،وذلك كم�سلمي «بو�سنة» مثالً ،ف�إنهم لي�سوا يف ٍّ
�سوي الن�صارى الكاثوليكيني� ،أو الن�صارى الأرثوذك�سيني،
معنوي �أدنى ِمن ِّ
وال ٍّ
الذين ُيحيطون بهم ،بل هم �أعلى م�ستوى من الفريقني(((.
وككثري من م�سلمي رو�سية ،الذين لي�س امل�سيحيون الذين ُيجاورونهم
�أرقى منهم.
ولقد كان امل�سلمون يف �أذربيجان قبل احلرب �أرقى من الطوائف امل�سيحية
التي ُت�ساكنهم.
وال خالف يف �أن م�سلمي ال�صني �إجم ً
اال على ت� ُّأخرهم ُهم �أرقى من
ال�صينيني البوذيني ،هذا �إذا كانت الن�سبة بني الفريقني باقية كما كانت قبل
احلرب العامة.
((( ال ُي َ�سا ِم ُتونهم :ال يوازونهم( .م).
((( كانوا �أعلى م�ستوى من الكاثوليكيني والأرثوذك�سيني من اجلهة املادية ب�سبب �أن ( )80يف املئة من �أرا�ضي
«البو�سنة» كانت ِمل ًْكا للم�سلمني ،وكان الفالحون فيها جمي ًعا من ال�صربيني ،فمنذ ب�ضع ع�شرة �سنة� ،س َّن ْت
�صدقه جمل�س ّنوابها ،نزعت مبوجبه هذه الأمالك من �أيدي مالكيها امل�سلمني ،و�سلّمتها
حكومة بلغراد قانونًا َّ
ٍ
معو�ضة على امل�سلمني �إال ببدل بخ�س ،ف�أ�صبحوا ال ميلكون يف البو�سنة �إال ()25
�إىل الفالحني ال�صربيني ،غري َّ
ِ
يف املئة من الأرا�ضي ،ف�سقطت �أهميتهم املادية من ذلك الوقت� .أ ّما حالتهم الأدبية ف َُم ْر�ضي ٌة �إىل اليوم ،ال
ُيقال �إ ّنها دنيا بالقيا�س �إىل جريانهم�( .شكيب).
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وفيما عدا هذه الأماكن جند ت� ُّأخر امل�سلمني عن م�سامتة جريانهم عا ًّما ،مع
تفاوت يف دركات الت� ُّأخر.
و ُي ُ
قال� :إن العرب يف جزيرة �سنغافورة هم �أعظم ثروة من جميع الأجنا�س
التي ُت�ساكنهم ،حتى من الإنكليز �أنف�سهم بالن�سبة �إىل ال َع َدد ،وال �أعلم مبلغ هذا
�صحته لي�س ب�شيء ُي َق ِّدم �أو ي� ِّؤخر يف ميزانية
اخلرب من ِّ
ال�ص َّحة ،ولكنه على فر�ض َّ
امل�سلمني العا ّمة.
عظيما �شام ًال
وال �إنكار �أن يف العامل الإ�سالمي حركة �شديد ًة،
ً
وخما�ضا ً
وقدروها
للأمور املادية واملعنوية ،ويقظة جديرة بالإعجاب ،قد انتبه لها الأوربيونَّ ،
مغبتها((( ،ال يخفى هذا اخلوف من ت�ضاعيف
ق َْد َرها ،ومنهم َمن هو ِّ
متوج�س ِخيفة َّ
كتاباتهم� ،إال �أن هذه احلركة �إىل الأمام مل ت�صل بامل�سلمني حتى اليوم �إىل درجة
ي�ساوون بها �أُ َّمة من الأمم الأوربية �أو الأمريكية �أو اليابان.
تقرر هذا ،وجب �أن نبحث يف الأ�سباب التي �أوجدت هذا التقه ُقر
فبعد �أن َّ
ال�سيد
ال�ص ْدر ّ
يف العامل الإ�سالمي بعد �أن كان منذ �ألف �سنة هو َّ
املقدم ،وهو ّ
املرهوب املُطاع بني الأمم �شرقًا وغربًا ،فقبل �أن نبحث يف �أ�سباب االرتقاء نقول:

((( َم َغ َّبتها :عا ِق َبتها( .م).
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�أ�سباب ارتقاء امل�سلمني املا�ضي ترجع ك ُّلها �إىل الإ�سالم

�إن �أ�سباب االرتقاء كانت عائدة يف مجُ ملها �إىل الديانة الإ�سالمية ،التي
وحتولوا بهدايتها
كانت ظهرت جدي ًدا يف اجلزيرة العربية ،ف ََد َان بها قبائل العربَّ ،
الو ْحدة ،ومن اجلاهلية �إىل املدنية ،ومن الق�سوة �إىل الرحمة ،ومن
من ال ُفرقة �إىل َ
أرواحا جديدة،
عبادة الأ�صنام �إىل عبادة الواحد الأحدَّ ،
وتبدلوا ب�أرواحهم الأُوىل � ً
�صيرَّ تهم �إىل ما �صاروا �إليه من ِعز و َم َنعة ،وجمد ِوع ْرفان وثروة ،وفتحوا ن�صف كرة
الأر�ض يف ن�صف قرن ،ولوال اخلالف الذي عاد فدب بينهم منذ �أواخر خالفة
عثمان ،ويف خالفة علي ر�ضي اهلل عنهما ،لكانوا �أكملوا فتح العامل ،ومل يقف يف
ِ
وجههم واقف.
على �أن تلك الفتوحات التي فتحوها يف ن�صف قرن �أو ثلثي قرن  -برغم
(((
لعلي ،واحلروب التي وقعت بني بني
احلروب التي َّ
ت�سببت بها م�شاقَّة معاوية ّ
�أمية وابن الزبري  -قد �أده�شت عقول ال ُعقالء وامل� ّؤرخني ّ
واملفكرين ،وحيرَّ ت
الفاحتني الكبار ،و�أذهلت «نابليون بونابرت» �أعظمهم ،وله ت�صريح يف ذلك نقله
املقيدين حلوادث
«الكا�س» الذي رافقه �إىل جزيرة «�سانتة هيالنة» وغريه من ِّ
قطعيا من �أقوال ذلك الفاحت العظيم
نابليونّ ،
املتتبعني لأقواله ،فقد ثبت ثبو ًتا ًّ
مبحمد ُ وعمر  ،وبكثري من �أبطال
و�سريته �أيام كان مب�صر� ،أنه كان ُم ْع َج ًبا ّ
حدثته ملّا كان مب�صر �أن ي ّتخذ الإ�سالم دي ًنا له.
الإ�سالم ،و�أن نف�سه َّ
((( م�شاقّة :خمالفة ومعاداة( .م).
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فالقر�آن الكرمي قد �أن�ش�أ �إذًا العرب ن�ش�أة م�ست�أنَ َف ًة ،وخل َقهم خل ًقا جدي ًدا،
و�أخرجهم ِمن جزيرتهم ،وال�سيف يف �إحدى اليدين ،والكتاب يف الأخرى،
يفتحون وي�سودونَّ ،
ويتمكنون يف الأر�ض بطولها والعر�ض.
وال عربة مبا ُيقال يف �ش�أن العرب قبل الإ�سالم ،وما ُيروى من فتوحات لهم
(((
ينوه به من �أخالق عظام يف اجلاهلية ،فهذه  -وال جدال  -قد
ومدنيات �أثيل ٍة  ،وما َّ
مدنية العرب القدمية ،و�أنها من �أقدم
كانت وال تزال � ُآثارها ظاهر ًة ،وال �شك يف ّ
مدنيات العامل على الإطالق.
ّ
يرجح �أن الكتابة قد بد�أت عندهم ،و�أنه لو فُر�ض �أن الفينيقيني هم
و َّمما ِّ
الذين اخرتعوا الكتابة يف العامل ،فالفينيقيون يف احلقيقة �أُ ّمة �سامية عربية ،ولكن
دائرة تلك املدنية كانت حمدودة مق�صورة على اجلزيرة وما جاورها.
الد ْهر �سادهم الغرباء يف �أر�ضهم ،و�أذلَّهم
وقد �أتى على العرب حني من َّ
الأجانب يف ُع ْقر دارهم ،كالفر�س يف اليمن وعمان واحلرية ،وكاحلب�شة يف اليمن،
ال�شام.
وكالروم يف �أطراف احلجاز وم�شارف ّ
ّ
حقيقيا وا�س ًعا �إال بالإ�سالم ،ومل
واحلقيقة �أنهم مل ي�ستقلّوا ا�ستقال ًال
ًّ
ويتحدث
تعرفهم الأمم البعيدة ،وتخنع لهم املمالك العظام ،والقيا�صرة والأكا�سرةَّ ،
((( �أَ ِثيلَة :عريقة الأ�صول وذات مكانة( .م).
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ِب َ�ص ْولتهم((( النا�س ،ومل يقعدوا من التاريخ املقعد الذي �أحلَّهم يف ال�صف الأ ّول
من الأمم الفاحتة �إال مبحمد .
فال�سبب الذي به نه�ضوا وفتحوا ،و�سادوا و�شادوا ،وبلغوا هذه املبالغ كلَّها
والر ّقي ،يجب علينا �أَن نبحث عنه ونن�شده ،و ُن ْح ِفي((( امل�س�ألة ،ومنعن يف
من املجد ُّ
ال ِّن ْ�ش َدان(((.
�أهو باق يف العرب ،وهم قد ت� َّأخروا برغم وجوده ،وت� َّأخر معهم تالميذُ هم
الذين هم �سائر امل�سلمني؟
ا�سمه ،و ِمن
�أم قد ارتفع هذا ال�سبب من بينهم ،ومل يبق ِمن الإميان �إال ُ
ر�سمه ،ومن القر�آن �إال الرتمن به ،دون العمل ب�أوامره ونواهيه� ،إىل غري
الإ�سالم �إال ُ
ذلك مما كان يف َ�ص ْدر امللَّة ُوع ْن ُج َّهية((( ال�شريعة؟
ف ْقد امل�سلمني ال�سبب الذي �ساد به َ�س َلفُهم

وجدنا �أن ال�سبب الذي به ا�ستقام هذا الأمر
�إذا فح�صنا عن ذلك ْ
قد �أ�صبح مفقو ًدا بال نزاع ،و�إن كان بقي منه �شيء فكباقي الو�شم يف ظاهر
((( ِب َ�ص ْو َل ِتهم :ب�سطوتهم ونفوذهم( .م).
((( ُنح ِفيُ :ن ِل ّح و ُن َبالغ( .م).
((( ال ِّن ْ�ش َدان :الطَّ لب وال�س�ؤال( .م).
((( ُع ْن ُج ِه َّيةَ :عظَ مة( .م).
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مبجرد اال�سم دون الفعل لكان يحق
اليد ،فلو كان اهلل وعد امل�ؤمنني بالع ّزة ّ
لنا �أن نقول� :أين ع َّزة امل�ؤمنني؟ من قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮊ[املنافقون.]8 /
ولو كان اهلل قد قال :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [الروم.]47 /
مزية فيهم �سوى �أنهم ُيعلنون كونهم م�سلمني ،لكان
مبعنى �أنه ين�صرهم بدون �أدنى ّ
عجب ِمن هذا ا ُخلذالن بعد ذلك الوعد ال�صريح بالن�صر.
ثمة محَ ل لل َّت ُّ
ولكن الن�صو�ص التي يف القر�آن هي غري هذا ،فاهلل غري مخُ ْ ِلف َو ْع َده،
والقر�آن مل يتغيرَّ  ،و�إمنا امل�سلمون هم الذين تغيرَّ وا ،واهلل تعاىل �أنذر بهذا فقال:
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ[الرعد.]11 /
فلما كان امل�سلمون قد غيرَّ وا ما ب� ِ
أنف�سهم ،كان ِمن العجب �أن ال ُيغيرِّ اهلل ما
ّ
وال�ض َعة ،من ذلك العز وتلك الرفعة ،بل كان ذلك ُي َعد
بهم ،و�أن ال يبدلهم الذُّ ل ِّ
إلهي ،واهلل  -ع َّز وجلَّ  -هو العدل املح�ض.
ً
منافيا للعدل ال ّ
ين�صرها اهلل بدون عمل ،ويفي�ض عليها اخلريات التي
كيف ترى يف �أمة ُ
كان يفي�ضها على �آبائها ،وهي قد قعدت عن جميع العزائم ،التي قد كان يقوم بها
أي�ضا خمال ًفا للحكمة الإلهية ،واهلل هو العزيز احلكيم.
�آبا�ؤها؟ وذلك يكون � ً
ما قو ُلك يف ع َّزة دون ا�ستحقاق ،ويف َغلَّة دون حرث وال زرع ،ويف فوز دون
�سعي وال ك�سب ،ويف ت�أييد دون �أدنى �سبب يوجب الت�أييد!
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ال جرم �أن هذا مما ُيغري النا�س بالك�سل ،ويحول بينهم وبني العمل ،بل
ّمما يخالف النوامي�س التي �أقام اهلل الكون عليها ،وهو ما ي�ستوي به احلق والباطل،
وال�سالب ،وحا�شا هلل �أن يفعل ذلك.
َّ
وال�ضار والنافع ،واملوجب َّ
حمم ًدا ر�سوله  ،ومل
ولو � َّأيد اهلل خملوقًا بدون عمل ل َّأيد ِمن دون عمل ّ
الطبيعية للو�صول �إىل
ُيخرجه �إىل القتال والنزال والن�ضال ،وا ّتباع ُ�س نَن الكون
ّ
الغاية.
نف�سها قد
وت�صور �أمة هلل َ
ّ
عندها مئة ،وهي ت�ؤ ّدي من املئة خم�سة فقط� ،أتعد َ
تطمع يف �أن يكا ِف َئها اهلل ،كما كان ُيكافئ �أجدا َدها ،الذين
�أ َّدت ما عليها ،وهي َ
ق�صروا عن املئة �أ ُّدوا بالأقل ت�سعني �أو ثمانني منها؟
كانوا ي�ؤ ّدون املئة مئ ًة ،و�إن َّ
كال هذا خمالف ملا وعد اهلل على ر�سله ،وخمالف للعقل واملنطق ،وخمالف
حلكمة الت�شريع ،ولي�س هذا هو ال�شرط الذي �شرطه اهلل على امل�ؤمنني ،ولي�س
هذا هو البيع الذي ي�ستب�شر به امل�ؤمنون ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﮊ [التوبة.]111 /

ف�أين حالة امل�سلمني اليوم من هذا الو�صف الذي يف كتاب اهلل؟!
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و�أين حالتهم من �سلفهم الذين كانوا يتهافتون على املوت الأحمر لإحراز
وكثريا ما كانوا ين�شدون املوت وال يجدونه؟! وكان فار�سهم َي ُك ُّر((( وهو
ال�شهادةً ،
ُ
يكر ،ويخو�ض غمرات احلرب ،حتى �إذا
يقول�« :إين لأ�شم ريح اجلنة» ثم ال يزال ّ
ا�ست�شهد قال« :هذا يوم الفرح» ،و�إذا فاتته ال�شهادة برغم حر�صه عليها عاد �إىل
كئيبا.
قومه حزي ًنا ً
املقابلة بني يَ
حال امل�سلمني والإفرجن اليوم

اليوم فقد امل�سلمون �أو �أكرثهم هذه احلما�سة التي كانت عند �آبائهم ،و�إمنا
تخلَّق بها �أعداء الإ�سالم ،الذين مل يو�صهم كتابهم بها ،فتجد �أجنادهم تتوارد على
(((
حيا�ض املنايا �سباقًا ،وتتلقى الأ�سنة واحلراب عناقًا ،ولقد كان مبلغ ُمفاداتهم
ت�صور عقول الب�شر� ،إمنا
بالنفائ�س ،وت�ضحيتهم بالنفو�س يف احلرب العا ّمة فوق ُّ
يعلم ذلك كل �أحد ،فالأملان فقدوا نحو مليوين قتيل ،والفرن�سيون فقدوا مليونًا
و�أربعمئة �ألف قتيل ،والإنكليز فقدوا �ستمئة �ألف قتيل ،والطليان فقدوا �أربعمئة
و�ستني �ألف قتيل ،والرو�س هلك منهم ما يفوق الإح�صاء ،وهلم َج ًّرا.
هذا من جهة النفو�س ،و�إنكلرتة بذلت �سبعة مليارات من الذهب (�أي
�سبعة �آالف مليون جنيه) ،وفرن�سة بذلت نحو مليارين ،و�أملانية �أنفقت ثالثة،
((( َي ُك ُّرُ :يعاود الهجوم( .م).
((( مفاداتهم :ت�ضحيتهم( .م).
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و�إيطالية �أنفقت خم�سمئة مليون ،ورو�سية �أنفقت ما �أوقع فيها املجاعة ،التي �آلت
�إىل الثورة ،ثم �إىل البل�شفة ،وهلم َج ًّرا.
فلي ُقل يل قائلّ � :أية �أمة م�سلمة اليوم ُت ْق ِدم على ما �أقدم عليه ه�ؤالء الن�صارى
ِمن بيع النفو�س و�إنفاق الأموال بدون ح�ساب يف �سبيل �أوطانهم ودولهم ،حتى
نعجب نحن ملاذا �آتاهم اهلل هذه النعمة والعظمة والرثوة ،وحرم امل�سلمني اليوم
�أقل جزء منها؟
وقد ُيقال� :إن امل�سلمني فقراء ،لي�س عندهم هذه الأموال لينفقوا هذا
الإنفاق كلّه.
فنجيب :ب�أننا نو ِّزع هذه النفقات على الأوربيني بن�سبة ر�أ�س املال ،وال
نك ِّلف امل�سلمني �إال الإنفاق مثل الأوربيني على هذه الن�سبة.
فهل ت�سخو الأمم الإ�سالمية احلا�ضرة مبا ت�سخو الأمم الأوربية ،التي منها من
قد �أنفقت يف احلرب العامة �أكرث من ن�صف ثروتها؟
اجلواب :ال ،لي�س يف امل�سلمني اليوم من يفعل ذلك ،ال �أفرا ًدا وال �أقوا ًما،
ال�شرعية.
وندر يف امل�سلمني من ُينفق الزكاة
ّ
وقد ُي ُ
قال� :إن الأ ّمة الرتكية  -وهي �أ ّمة م�سلمة  -قد �أنفقت كل ما تقدر عليه
تق�صر عن َ�ش�أْو((( الأوربيني يف املفاداة بالأنف�س والنفائ�س.
يف حرب اليونان ،ومل ّ
((( َ�شْ�أو�َ :س ْبق( .م).
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واجلواب :نعم ،قد كان ذلك ،ومن الترُّ ك َمن بذل ُث ُلث ثروته ،ومنهم من
بذل ن�صف ثروته يف هذه احلرب ،ولكنهم ملا فعلوا ذلك انقلبوا بنعمة من اهلل وفازوا،
وحرروا �أنف�سهم وا�ستقلّوا ،وارتفعوا بعد �أن كانوا َه َو ْوا ،و َع ُّزوا بعد �أن كانوا َذ ّلوا.
َّ
ائتمرت يف املفاداة مبا �أمرها به كتا ُبها ،كما كان
�إذًا ،الأمم الإ�سالمية �إذا َ
يفعل �آبا�ؤها� ،أو اقتدت على الأقل مبا هو د�أب الأوربيني اليوم؛ من بذل النفو�س
والنفائ�س يف �سبيل حفظ َب ْي َ�ضتها((( ،وذ َْود((( املعتدين عنها ،مل تقطف من ثمرات
مي�س�سها �سوء.
الت�ضحية �إال مثل ما قطفه ُ
غريهاَ ،
وانقلبت بنعمة من اهلل وف�ضل ،مل ْ
ولكن الأمم الإ�سالمية تريد حفظ ا�ستقاللها بدون مفاداة وال ت�ضحية،
وال بيع �أَنْ ُف�س ،وال م�سابقة �إىل املوت ،وال جماهدة باملال ،وتطالب اهلل
بالن�صر على غري ال�شرط الذي ا�شرتطه يف الن�صر((( ،ف�إن اهلل �سبحانه يقول:
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ [احلج ،]40/ويقول :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﮊ[حممد.]7 /
ومن املعلوم �أن اهلل تعاىل غري حمتاج �إىل ُن�صرة �أحد ،و�إمنا يريد بن�صرته
تعاىل �إطاعة �أوامره ،واجتناب نواهيه ،ولكن امل�سلمني �أهملوا جميع ما �أمرهم به
((( َب ْي َ�ضتها� :أَ�صلها و�سيادتها( .م).
((( ذ َْود :ط َْرد ودفع( .م).
((( املنار :يراجع تف�صيل هذه امل�س�ألة يف �أجزاء تف�سري املنار ،جتده بداللة الفهار�س يف موا�ضع من �أكرثها ،منها:
 13مو�ض ًعا يف اجلزء الرابع منه ،و 7يف اجلزء الثاين ،و�آخرها يف اجلزء التا�سع ،ولها مزيد يف ب�ضع موا�ضع من
اجلزء العا�شر( .ر�ضا)
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الن�ص َرة على كونهم م�سلمني
كتابهم يف ذلك� ،أو �أكرثه ،واعتمدوا يف ا�ستحقاق ْ
موحدين ،وظنوا �أن هذا ُيغنيهم عن اجلهاد بالأَنْ ُف�س والأموال.
ّ
الدعاء واالبتهال لرب ال ِع َّزة ،لأنه يجده �أي�سر عليه
ومنهم من اعتمد على ُّ
جمرد الدعاء يغني عن اجلهاد ،ال�ستغنى به النبي 
من القتل َ
والبذْ ل ،ولو كان َّ
و�صحابته و�سلف هذه الأمة ،ف�إنهم الطبقة التي هي �أوىل ب�أن ي�سمع اهلل دعاءها.
ولو كانت الآمال ُت ْبلَغ بالأدعية والأذكار ،دون الأعمال والآثار،
النتق�ضت �سنن الكونَ ،وبطَ ل الت�شريع ،ومل يقل اهلل تعاىل :ﮋﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [النجم .]39 /ومل يقل :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﮊ [التوبة ،]105 /ومل يقل للمعتذرين عن القتال :ﮋﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ

[التوبة ،]94 /ومل يقل :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [�آل عمران.]195 /
مبجرد ال�صالة وال�صيام ،وكل ما
لقد ظن كثري من امل�سلمني �أنهم م�سلمون َّ
ال يك ِّل ُفهم بذل دم وال مال ،وانتظروا على ذلك الن�صر من اهلل.
ولي�س الأمر كذلك ،ف�إن عزائم الإ�سالم ال تنح�صر يف ال�صالة وال�صيام،
وال يف الدعاء واال�ستغفار ،وكيف يقبل اهلل الدعاء ممن قعدوا وتخلَّفوا ،وقد كان
يف و�سعهم �أن ينه�ضوا ويبذلوا(((؟!

((( يظهر �أن الأمري مل يقرن الزكاة بال�صالة وال�صيام لعلمه ب�أن �أكرثهم تركها ،وهي ركن الإ�سالم الدنيوي املادي،
وال�صالة ركنه الروحي ،وهم يطلبون الدنيا ويرتكون من الإ�سالم �أهم �أركانها  -الزكاة واجلهاد باملال والنف�س
يف �سبيل اهلل  -وقد و�صف اهلل امل�ؤمنني ال�صادقني باجلهاد ب�أموالهم و�أنف�سهم ،فقد ذكر املال وقال يف �سياق
�آيات القتال :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮦ ﮧ ﮨﮩﮊ   [البقرة� .]195 /أي بعدم الإنفاق ،وقد
قاتل ال�صحابة  من منع الزكاة ،ومل يعتدوا ب�إ�سالمهم بدونها( .ر�ضا).
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اعتذار امل�سلمني عن �أنف�سهم ور ُّده

وال�س َعة لينفقوا يف
يقولون :لي�س عند امل�سلمني ما عند الإفرجن من الرثوة َّ
بع�ضا.
�أعمال اخلري ،ويف م�ساعدة بع�ضهم ً
احلجة� :إننا نر�ضى منهم �أن ينفقوا على ن�سبة ر�ؤو�س
فنقول ملن يحتج بهذه ّ
تقدم الكالم عند ذكر اجلهاد باملال ،فهل امل�سلمون فاعلون؟
�أموالهم ،كما َّ
�إننا نراهم قد حموا ر�سوم الأوقاف وامل�ؤ�س�سات اخلريية التي تركها �آبا�ؤهم،
اخلا�صة ،وال يجرون مع الأوربيني يف ميدان
يتربعون ب�أموالهم ّ
ف�ض ًال عن كونهم ال ّ
التربع لأجل امل�شروعات العا ّمة ،فكيف يطمع امل�سلمون �أن تكون لهم
من جهة ُّ
مق�صرون عنهم مبراحل يف الإيثار
وال�سلطان ،وهم ِّ
منزلة الأوربيني يف الب�سطة والقوة ُّ
والت�ضحية؟ ف�إن العمل لأجل ال�سلطان يف الأر�ض� ،أ�شبه باحلرث يف الأر�ض،
رت هي يف الثمر،
ق�ص َ
رت يف العمل َّ
فبقدر ما ت�شتغل فيها هي ُتعطيك ،و�إن َّ
ق�ص ْ
وامل�سلمون يريدون �سلطانًا ي�شبه �سلطان الأوربيني بدون �إيثار وال بذل ،وال فَقد
�شيء من ِ
وين�سون �أن اهلل تعاىل يقول :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
لذائذهمَ ،
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﮊ[البقرة.]155/
جربنا البذل والت�ضحية ،واب ُتلينا بالنق�ص من الأموال
وقد يقولون� :إننا ّ
والأنف�س وال َّثمرات و�صربنا ،ومل يفدنا ذلك �شي ًئا ،وبقي الأوربيون م�سلَّطني علينا(((.
كثريا�( .شكيب).
((( �إين �أنقل هذا القول عن بع�ضهم لأين قد �سمعته ً
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واجلواب :هل يقدرون �أن يقولوا لنا� :إن ما ّيدعونه من البذل والت�ضحية
ُ
ي�شبه �شي ًئا ّمما يقوم به الن�صارى واليهود من هذا القبيل؟ �أو �أنه �إذا ُن�سب �إليه
تكون ن�سبته ن�سبة الواحد يف املئة؟
دموية بني
عندنا مثال حديث العهد هو م�س�ألة فل�سطني :حدثت وقائع ّ
العرب واليهود يف فل�سطني ،ف�أُ�صيب بها �أنا�س من الفريقني ،ف�أخذ اليهود يف
الدنيا ُي�ساعدون امل�صابني من يهود فل�سطني ،و�أراد العامل الإ�سالمي
جميع �أقطار ُّ
تربعات اليهود لأبناء ملّتهم
�أن ي�ساعد عرب فل�سطني -كما هو طبيعي ،فبلغت ُّ
تربعات امل�سلمني كلّها (� )13ألف جنيه �أي
من فل�سطني (مليون) جنيه ،وبلغت ّ
نحو جزء من مئة(((.
((( عنيت بهذه الواقعة الفتنة التي جرت �سنة  1929ميالدية ،وكان جمموع ما �أعان به العرب �إخوانهم يف فل�سطني
ثالثة ع�شر �ألف جنيه ال غري� ،إال � َّأن حوادث الدهر علّمت امل�سلمني و�أيقظتهم ،ونريان امل�صائب واخلطوب
�أح�سنت َ�س ْب َكهم ،ففي هذه ال�سنوات الع�شر الأخرية بد�ؤوا يقتدون باليهود والأوربيني يف البذل ،و�ساروا فيه
على �أثرهم ،و�إن كانوا ال يزالون يف �أ ّول الطريق.
أح�صيت �إعانات العرب لإخوانهم يف فل�سطني بني �سنتي  1937و1938م فزادت على ما كان يح�صل
ولقد �
ُ
وثبتت �أقدام العرب يف وجه الإنكليز واليهود ،حتى ا�ضطر
من قبلُ  ،ولكن هذه الإعانات �أثمرت ثمرهاّ ،
الإنكليز �إىل َ�س ْوق (� )30ألف جندي هم يف ن�ضال م�ستمر من �سنتني �إىل الآن مع العرب ،ووراءهم قوى
�شرقي الأردن ،ومل يتمكَّ نوا من
عظيمة من البولي�س واليهود امل�سلّحني واخلائنني من العرب �أنف�سهم ،ومن قوة ّ
�إخماد الثورة ،وال ح�صلوا على طائل ،وعادت الإنكليز فنك�صت على �أعقابها ،ور�ضيت بعقد م�ؤمتر يف لندرة
(لندن) حت�ضره وفو ُد الدول العربية مل�ساعدتها على حلّ املع�ضلة الفل�سطينية ،ورجعت عن برناجمها الأول،
التحول نتيجة
وهو �إعطاء فل�سطني لليهود ،را�ضية ب�أن يكون ه�ؤالء ثلث ال�سكان ،ال يزيدون على الثلث ،فهذا ُّ
املقاومة ،وهذه املقاومة �إنمّا كانت نتيجة البذل وال�سماح وا�ست�صغار الدنيا ،ومن ا�ست�صغر الدنيا ك رُ ََب ْت لديه،
ومن هانت عليه احلياة جاءته احلياة على رجليها�ُ ،س َّنة اهلل يف َخلقه ،ولن جتد ل�س ّنة اهلل تبديالً�( .شكيب).
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ف�سيقولون� :إن امل�سلمني ال ميلكون مثل ثروة اليهود.
ونعود فنجيبهم :نر�ضى منهم ب�أن ينفقوا يف م�ساعدة ملّتهم على قدر
اليهود والإفرجن بالن�سبة �إىل ر�ؤو�س �أموالهم ،وال نطالب منهم الفقراء ،الذين
ال ميلكون ما يزيد على كفاية عائالتهم .قال اهلل تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ [التوبة ،]91 /ثم قال تعاىل:

ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﮊ [التوبة.]93/

أي�ضا� :إنه و�إن كان اليهود �أغنى بالأموال من امل�سلمني ،فامل�سلمون
وجنيب � ً
جدا بالعدد ،لأن اليهود ع�شرون مليونًا ،وامل�سلمني نحو من �أربعمئة مليون(((،
�أكرث ًّ
تربع لفل�سطني بقر�ش واحد  -وهو الذي ال يعجز عنه
فلو �أن كُ ًّال من امل�سلمني ّ
فقره  -الجتمع من ذلك ثالثة ماليني جنيه ون�صف.
�أحد يف العامل مهما ا�شتد ُ
فلنرتك ت�سعة �أع�شار امل�سلمني ،ونفر�ض هذه الإعانة لفل�سطني على ُع ْ�شر
واحد منهم� ،أي على ( )35مليون ن�سمة ال غري .وه�ؤالء اخلم�سة والثالثون مليون
((( بعد �أن ثبت بالإح�صاء الر�سمي � َّأن م�سلمي ال�صني خم�سون مليون ن�سمة حت َّقق � َّأن م�سلمي املعمور كلِّه ال يقلّون
عن �أربعمئة مليون ،منهم ( )24مليونًا من العرب يف �آ�سية ،و( )17مليونًا من الرتك يف الأنا�ضول ،و( )16مليونًا
يف �إيران ،و( )10ماليني يف �أفغان�ستان ،و( )85مليونًا يف الهند ،و( )56مليونًا يف جاوة ،و( )25مليونًا يف رو�سية،
وثالثة ماليني يف �أوربة ،و( )50مليونًا يف ال�صني ،ومئة مليون يف �إفريقية.
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جندهم حول فل�سطني يف ملحة ب�صر ،ف�إِن م�سلمي م�صر ،و�سورية ،وفل�سطني،
ن�سمة ُ
والعراق ،وجند ،واحلجاز ،واليمنُ ،وعمان هم ( )35مليونًا .ولنتقا�ض من ه�ؤالء
�أداء قر�ش واحد عن كل جمجمة ،فماذا يجتمع لنا من ذلك؟
اجلواب :يجتمع ثالثمئة وخم�سون �ألف جنيه.
ُ
تربعوا عن هذه الأعداد كلّها بثالثة ع�شر �ألف جنيه� ،أي مبا
فامل�سلمون قد َّ
ي�ساوي نحو ثلثي ع�شر القر�ش عن كل ن�سمة من ُع ْ�شر عددهم!
ت�سموه ت�ضحية؟!
�أهذا ما تريدون �أن ُّ
�أَ َو مبثل هذا جتاهدون يف �سبيل اهلل ب�أموالكم و�أنف�سكم؟!
�أَ َو هذه درجة جندتكم لإخوانكم يف الدين ،وجريانكم يف الوطن ،والقائمني
عنكم بالدفاع عن امل�سجد الأق�صى ،الذي هو ثالث احلرمني ال�شريفني ،و�أول
القبلتني؟
�أفلم يقل اهلل تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞﮊ [احلجرات]10 /؟!
يقولون :ملاذا �سادت الأ ّمة الإنكليزية هذه ال�سيادة كلّها يف العامل؟
الوطنية العالية.
جنيبهم� :إنها �سادت بالأخالق واملبادئ ّ
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إنكليزيا ذا من�صب يف ال�شرق ،كان ي�أمر خادمه
َّ
حدثني رجل ثقة �أنه يعرف � ًّ
يوميا من دكان رجل �إنكليزي يف البلدة التي
�أن ي�شرتي له احلوائج الالزمة لبيته ًّ
هم فيها ،فجاءه اخلادم ّمرة بجدول ح�ساب وفَّر عليه به ( )20جني ًها يف مدة �شهر.
إنكليزي :كيف �أمكنك هذا التوفري؟
ف�س�أله ال ُّ
فقال اخلادم :تركنا دكان الإنكليزي الذي كنا ن�شرتي منه ،و�صرنا ن�شرتي
من دكان �أحد الأهايل من العرب.
إنكليزي :ارجع �إىل دكان الإنكليزي الذي كنا ن�شرتي منه.
فقال له ال ُّ
فقال اخلادم� :أَ َو َل ْو كان ذلك ي�ستلزم �إنفاق ( )20جني ًها زياد ًة؟
إنكليزي :ولو كان ذلك ي�ستلزم �إنفاق ( )20جني ًها زياد ًة.
قال ال ُّ
و�سمعت �أن كثريين من الإنكليز الذين يف الأقطار ال ي�شرتون �شي ًئا ذا قيمة
�إال من بالدهم ،وير�سلون �إىل «لندرة» ،فيو�صون على كل ما يحتاجون �إليه حتى
ال يذهب مالهم �إىل اخلارج.
�أفنقي�س هذا ب�أعمال امل�سلمني ،الذين مهما �أو�صيتهم بال�شراء من �أبناء
جلدتهم �أو �أوطانهم ،وعلموا �أنهم َي ْقدرون �أن يوفّروا يف ال�سلعة الواحدة ن�صف
ورجحوا الإفرجني؟
قر�ش �إذا �أخذوها من الإفرجني ،تركوا ابن جلدتهم �أو ملّتهمّ ،
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�أفلم يكن �سبب حبوط مقاطعة العرب لليهود يف فل�سطني �أ�شياء كهذه(((؟ حرموا
�أنف�سهم �أم�ضى �سالح يف يدهم ،وهو املقاطعة يف الأخذ والعطاء مع اليهود من
ال�ضرر الذي ُي�صيبهم من الأخذ والعطاء مع
�أجل فروق تافهة موقّتة ،ون�سوا �أن َّ
اليهود هو �أعظم �ألف مرة من �ضرر هاتيك الفروق الزهيدة.
وب ْرقة]
[نتائج �إعانة م�صر ملجاهدي طرابل�س َ

وكنت ّمرة �أ�شكو �إىل �أحد كبار امل�صريني �إهمال �إخواننا امل�صريني ملجاهدي
أخوة الإ�سالمية
طرابل�س وبرقة ،الذين �إن مل جتب عليهم جندتهم ،قيا ًما بواجب ال ّ
واجلوار ،وجبت عليهم احتياطًا من وراء ا�ستقالل م�صر ،وا�ستقبال م�صر ،لأنه كما
�أن وجود الإنكليز يف ال�سودان هو تهديد دائم مل�صر ،فوجود الطليان يف برقة ،هو
أي�ضا.
تهديد دائم لها � ً
فكان جواب ذلك ال�سيد يل :لقد بذل امل�صريون مبالغ وفرية يوم �شنت
�إيطالية الغارة على طرابل�س ،ومل ي�ستفيدوا �شي ًئا ،ف�إن �إيطالية مل تلبث �أن �أخذتها.

((( �أما الآن فقد �أ�صبح ال�سواد الأعظم منهم يبذلون النفو�س والنفائ�س يف الدفاع عن وطنهم فل�سطني ،و�أتوا يف
هذه ال�سبيل مبا ارتفعت له ر�ؤو�س العرب جمي ًعا ،ولو � َّأن هذه املناداة ظهرت منهم من �أ ّول الأمر ما و�صلت
امل�صيبة �إىل هذا احلد�( .شكيب).
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فقلت له� :إن امل�صريني قد نه�ضوا يف احلرب الطرابل�سية نه�ضة هي دون
يقدر قدر احلمية ،ولكن املبلغ
�شك ُتر�ضي كل م�سلم ،بل تر�ضي كل �إن�سان ّ
تربعوا به يومئذ معلوم ،وهو (� )150ألف جنيه.
الذي ّ
فهل يطمع امل�سلمون يف �أنحاء املعمور �أن ُينقذوا طرابل�س من براثن �إيطالية
مبئة وخم�سني �ألف جنيه؟!
وهل هذه الت�ضحية ُتقا�س يف كثري �أو قليل �إىل الت�ضحيات التي قامت بها
والرجال؟
�إيطالية باملال ّ
كانت �إعانة م�صر يف احلرب الطرابل�سية (� )150ألف جنيه ،و�أنفقت الدولة
العثمانية على تلك احلرب نحو مليون جنيه ،فانظروا �إىل ما كان لذلك من النتائج:
النتيجة الأوىل :وهي �أهم �شيء :حفظ �شرف الإ�سالم ،و�إفهام الأوربيني
�أن الإ�سالم مل ميت ،و�أن امل�سلمني ال ي�سلّمون بلدانهم بال حرب ،ويف ذلك من
الفائدة املادية واملعنوية للإ�سالم ما ال ينكره �إال كل مكابر.
النتيجة الثانية� :إن هذا املبلغ ال�ضئيل بالن�سبة �إىل نفقات الدول احلربية
قد كان ال�سبب يف توطني الطرابل�سيني �أنف�سهم على املقاومة واملجاهدة ،مبا ر�أوا من
لتج�شم �إيطالية املعتدية من امل�شاق
�سببا ّ
جندة �إخوانهم لهم ،فكانت هذه املقاومة ً
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ي�صرحون
واخل�سائر ما هو فوق الو�صف� ،إىل �أن �صار كثري من �سا�سة الطليان ّ
الطرابل�سية.
بندمهم على هذه الغارة
ّ
النتيجة الثالثة :مهما يكن من عدد القتلى الذين فقدهم العرب يف هذه
احلرب ،ف�إن جمموع قتلى الطليان �إىل اليوم يفوق جمموع قتلى العرب �أ�ضعافًا
م�ضاعفة.
فلقد لقي الطليان يف هذه احلرب من الأهوال ماال ت َّت�سع لو�صفه مقالة
�أو ر�سالة ،ويف واقعة واحدة هي واقعة «الفويهات» على باب بنغازي ثبت فيها
عربيا لثالثة �آالف جندي طلياين من الفجر �إىل غروب ال�شم�س،
( )150جماه ًدا ًّ
�إىل �أَن انقر�ضوا جمي ًعا� ،إال �أفذاذًا((( �أتى عليهم الليل ،ورجع العدو وملّا ميوتوا،
وبينما كان العرب يف حزن عظيم على من فقدوهم يف تلك املعركة �إذ جاءهم
رقمية جاءت
�سرا من برلني عن برقية ّ
اخلرب الربقي من الأ�ستانة عن برقية وردت ًّ
من �سفارة الأملان يف رومية (رومة) ب�أنه �سقط يف هذه املعركة �ألف وخم�سمئة
�ضباطهم.
جندي من الطليان ،و�أ�صاب اجلنون �سبعة من ّ
وهذه وقعة من خم�سني وقعة بالأقل ت�ضاهيها ،فامل�سلمون قد قاتلوا يف
جي�شا يفوقهم يف العدد ع�شرين �ضع ًفا ،وقتلوا ن�صفه� ،أي قتلوا ع�شرة
هذه املعركة ً
القوة �أن يغلبوا ع�شرة �أ�ضعافهم ،ويف
�أ�ضعافهم ،واهلل تعاىل قد قدر لهم يف حال ّ
((( �أَ ْفذَ اذًا� :أَ ْف َرا ًدا( .م).
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ال�ضعف �أن يغلبوا �ضعفيهم فقط ،كما قال يف �سورة الأنفال [:]66-65
حال َّ

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ .ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ.

النتيجة الرابعة� :أنه قد كانت نفقات �إيطالية يف احلرب الطرابل�سية يف
ال�سنة الأوىل منها �أي من �سنة � 1911إىل �سنة  1912نحو مئة مليون جنيه ،و ُيظن
�أنها من ع�شرين �سنة �إىل اليوم � -إذ املقاومة مل تنقطع حتى هذه ال�ساعة  -قد بلغت
ثالثمئة مليون جنيه(((.
فهذا كلّه كان نتيجة تلك الإعانات القليلة ،والنفقات ال�ضئيلة التي قام
بها امل�سلمون يف تلك احلرب ،ولكن امل�سلمني ينتظرون �أن تنهزم �إيطاليا  -الدولة
الكبرية التي �أهلها ( )44مليون ن�سمة ،ودخلها ال�سنوي ( )200مليون جنيه -
((( �أما يف هذا العهد فقد انقطعت املقاومة بال�سالح ،وكان �آخر من قاوم الطليان بال�سالح ال�شهيد واملجاهد الكبري
عمر املختار  -رحمه اهلل 1350-1275( -هـ1931-1858 /م) �إال � َّأن الطرابل�سيني ال يزالون يقاومون
تظن دول
اال�ستعمار الطلياين ،كما يقاوم التون�سيون و�سائر املغاربة اال�ستعمار
الفرن�سي ،ومن العبث �أن َّ
َّ
اال�ستعمار �إخماد احلركات الوطنية بالع�سف والقهر والقتل والنفي واحلب�س ،فكلُّ هذا ال يزيد امل�سلمني �إ ّال
عداء ،و«ما ْا�س ُت ْ�ص ِل َح َع ُد ٌّو بمِ ِ ْثل ال َع ْد ِل»�( .شكيب).
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يف �صدمة واحدة� ،أو يف ال�سنة الأوىل من احلرب((( ،و�إن مل يتح َّقق �أملهم هذا
انقطع منهم كل رجاء ،وبطلت كل حركة ،و�أ�صاب بع�ضهم الي�أ�س ،الذي هو
مرادف للكفر ب�صريح الذكر احلكيم :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﮊ [يو�سف.]87 /
((( �أي هذا عددها ،وهذا دخلها ،وهذا �إنفاقها على احلرب.
و�أ ّما ع�صبيتها و�ضرواتها يف �سفك دماء امل�سلمني فح�سب امل�سلم الذي مل يف�سده التفرجن والإحلاد � ْأن يقر�أ
ين ،الذي ننقل ترجمته عن «جريدة الفتح» نق ًال عن «جريدة ال�شرق» عدد ( )543وهو:
الن�شيد الطليا َّ
[الن�شيد الطلياين يف التحري�ض على قتال امل�سلمني وحمو القر�آن]
ل�شاب يف الع�شرين من عمره �أن ال ُيحارب يف �سبيل وطنه ،مع دوام القتال يف طرابل�س ،والراية
«�إنَّ من �أعظم الآالم ّ
تنبهان النف�س املقدامة.
املثلثة الألوان ،واملو�سيقى احلربيةّ ،
يا �أ ّماه! �أمتِّي �صالتك وال تبكي ،بل ا�ضحكي وت�أ ّملي.
م�سرورا ،لأبذل دمي يف �سبيل �سحق الأمة امللعونة
فرحا
	�أال تعلمني �أنّ �إيطالية تدعوين ،و�أنا ذاهب �إىل «طرابل�س» ً
ً
(كذا) ولأحارب الديانة الإ�سالمية التي جتيز البنات الأبكار لل�سلطان .
�س�أقاتل بكلّ ّقوتي ملحو القر�آن (كذا).
إيطاليا ح ًّقا.
لي�س ب�أهلٍ للمجد َم ْن مل ْ
َ
ميت � ًّ
حتم�سي �أيتها الوالدة ،تذكّ ري «كاروين» التي جادت ب�أوالدها يف �سبيل وطنها.
ّ
ِ
ِ
يا �أ ّماه! �أنا م�سافر� ،أال تعلمني �أنّ على الأمواج الزرقاء ال�صافية من بحرنا �س ُت ْلقي �سفائ ُننا املرا�سي؟
حتت ِظلِّها.
ذاهب �إىل طرابل�س
القطر َ
	�أنا ٌ
ً
م�سرورا ،لأنّ راي َتنا املثلث َة الألوان تدعوين ،وذلك ُ
	ال متوتي لأننا يف طريق احلياة ،و�إن مل �أرجع فال تبكي على ولدك ،ولكن اذهبي يف كلّ م�ساء ،وزوري املقربة ،ون�سائم
علي
الأ�صيل حتمل �إىل طرابل�س وداعك ،الذي ي�أبى احلداد على قرب فلذة كبدك ،و� ْإن �س�ألك � ٌ
أحد عن عدم حدادك َّ
ف�أجيبيه� :إ َّنه مات يف حماربة الإ�سالم.
أي�ضا� ،أال ت�سمعني ه َز َج احلرب ،دعيني �أعانقك و�أذهب!».
ذاهب � ً
الطبل يقرع يا �أ ّماه! �أنا ٌ


والثيب ،ولكن الإفرجن
الديانة الإ�سالمية ال جتيز لل�سلطان �إ ّال ما جتيزه لغريه من امل�سلمني ،وهو تز ّوج البكر ّ
تبيح لهم ن�صرانيتهم االفرتاء على الإ�سالم ،وتبيح لهم مدنيتهم ال ِّزنا ،حتى �أف�سدوا كلَّ قط ٍر دخلوه ببغاياهم؛
ال�سيما الطليان منهم( .ر�ضا).
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ولن�ضرب مثال ثال ًثا ،ومن�سك بعده عن �ضرب الأمثال ،لأنها ال تعد وال
تحُ �صى:
قام �أهل الريف املغربي يف وجه الدولة الإ�سبانية ّمدة ب�ضع �سنني� ،إىل �أن
تغلَّبوا عليها ،وطردوا جيو�شها ،بعد �أن �أبادوا منهم يف واقعة واحدة (� )26ألف
(((
بق�ضهم وق�ضي�ضهم
جندي ،وغنموا ( )170مدف ًعا ،مع �أن جميع �أهل الريف ّ
ثمامنئة �ألف ن�سمة ،وعدد �أهايل �إ�سبانية ( )22مليون ن�سمة ،و�أرا�ضي الريف
�أكرثها قاحل ،والأهايل فيه فقراء ،يعي�شون من ك�سب �أيديهم ،لقد قاموا بعمل
�أده�ش �أهل الأر�ض بالطول والعر�ض.
فلو كان �أهل الريف ن�صارى النثالت((( عليهم املاليني من اجلنيهات من
خفية ،و�إما بوا�سطة جمعية ال�صليب الأحمر يف �سبيل
كل اجلهات� ،إما بطريقة ّ
مداواة جرحاهم.
فليقل لنا امل�سلمون :كم جني ًها َّقدموا للريف يف ذلك الوقت؟
ثم ت�أ ّلب((( الفرن�سي�س مع الإ�سبانيول ،وح�شدوا حلرب الريفيني ()300
�ألف مقاتل ،وح�صروا الريف من كل جانب ،من الرب والبحر ،وكانت طياراتهم
القاذفة بالديناميت على قرى الريفيني تحُ �صى باملئات ال بالع�شرات ،ومل تكف
بق�ضهم وق�ضي�ضهم :املق�صود جا�ؤوا جمي ًعا بكبارهم و�صغارهم ،وال َق ُّ�ض :احل�صى الكبري ،والق�ضي�ض :ما تك�سر
((( ّ
منه( .م).
ان�صبت وانهالت( .م).
((( انثالتَّ :
((( ت�ألّب :ان�ضم وجتمع( .م).
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طيارات الفرن�سي�س والإ�سبانيول حتى جاء �سرب طيارات �أمريكية من نيويورك
جندة لفرن�سة و�إ�سبانية الن�صرانيتني على امل�سلمني لأنهم م�سلمون.
هذا كلُّه وامل�سلمون ينظرون �إىل حرب الريف مكتويف الأيدي ،ولبثوا
أخريا نه�ض منهم �أفراد جلمع �شيء من �أجل جرحى
مكتويف الأيدي ّمدة �سنة ،و� ً
احلمية يف النا�س مل يكتف حمرر هذه ال�سطور بالكتابة ،بل
الريف ،ولأجل بعث َّ
تربع ب�أربعة جنيهات لأجل القدوة ،فماذا كان جمموع تلك الإعانات من كل
َّ
العامل الإ�سالمي؟
اجلواب ( )1500جنيه ال غري ،فهل من خذالن بني امل�سلمني يفوق هذا
اخلذالن؟!
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واعتذارهم
خيانة بع�ض امل�سلمني لدينهم ووطنهم بخدمة الأجانب،
ُ
الباطل

ويا ليت امل�سلمني وقفوا عند هذا احلد يف خذالن الريفيني ،بل قامت
منهم فئات يقاتلون الريفيني ب�أ�شد مما يقاتلون به الأجانب ،وت�ألَّبت على حممد بن
عبد الكرمي قبائل وافرة العدد� ،شديدة الب�أ�س ،مال�ؤوا((( الفرن�سي�س والإ�سبانيول
على �أبناء ملتهم ووطنهم ،تز ُّل ًفا �إىل الفرن�سي�س والإ�سبانيول ،وابتغاء احلظوة
لديهم.
وقد جرى مثل ذلك عندنا يف �سورية يوم الثورة على فرن�سة ،وجرى يف
إ�سالمية كثرية(((� ،أفبمثل هذه الأعمال يطالب �أخونا ال�شيخ ب�سيوين عمران
بالد � ّ
َّربه مبا وعد تعاىل به من جعل الع َّزة للم�ؤمنني؟!
و�إذا �س�ألت ه�ؤالء امل�سلمني املمالئني للعدو على �إخوانهم :كيف تفعلون
مثل هذا ،و�أنتم تعلمون �أنه خمالف للدين ولل�شرف ،وللفتوة وللمروءة ،وللم�صلحة
ولل�سيا�سة؟
((( مال�ؤوا :نا�صروا و�ساعدوا( .م).
�شدة جماهدي فل�سطني ،الذين هم �إخوانهم يف
�شرقي الأردن ،وهم من العرب ،يقاتلون بكلّ َّ
((( والآن ع�ساكر ّ
ال َّن َ�سب واملذهب ،وهم يعلمون � َّأن ه�ؤالء املجاهدين �إمنا يذودون عن حيا�ض العروبة والإ�سالم ،ويجودون
بنفو�سهم لأجل ا�ستحياء قومهم ،وا�ستبقاء وطنهم للعرب ،و�أ َّنه لوال ه�ؤالء املجاهدون لت�سلّم اليهو ُد جميع
فل�سطني من زمن طويل حتت ظلّ حراب الإنكليز ،فبينما دماء املجاهدين ت�سيلُ لأجل ح ْفظ فل�سطني للعرب،
جتد دماء ع�ساكر عربية يف �شرق الأردن ت�سيل لأجل �إخراج بالد فل�سطني و�شرق الأردن نف�سها بعد فل�سطني
من �أيد العرب.
فهل يبلغ العدو من عد ِّوه �أكرث ّمما يبلغ العرب من �أنف�سهم؟ ال واهلل�( .شكيب).
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�أجابوك :كيف ن�صنع؟! ف�إن الأجانب انتدبونا ،ولو مل نفعل لبط�شوا بنا،
فا�ضطررنا �إىل القتال يف �صفوفهم خوفًا منهم ،ون�سوا قوله تعاىل :ﮋﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [التوبة ،]13 /وقوله تعاىل :ﮋﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [�آل عمران.]175/
كثريا
وكالم مثل ه�ؤالء يف االعتذار غري �صحيح ،ف�إن الأجانب قد ندبوا ً
من امل�سلمني �إىل خيانات كهذه ،فلم يجيبوهم ،ومل تنق�ض عليهم ال�سماء من
فوقهم ،وال ُخ�سفت بهم الأر�ض من حتتهم.
ثم �إنه �إن كان الأجانب املحتلّون لبالد امل�سلمني قد �أ�صبحوا يغ�ضبون على
يلبون دعوتهم �إىل خيانة قومهم ،ف�إمنا كان ذلك من �أجل
امل�سلمني ،الذين ال ّ
كثريين من امل�سلمني ،كانوا يعر�ضون عليهم خدمتهم يف مقاومة �إخوانهم ،ويقومون
بها بكل ن�شاط ومنا�صحة ،ويبدون كل �أمانة لهم يف �أثناء تلك اخليانة ،ولوال هذا
(((
أجنبي،
ُّ
التربع باخليانةُّ ،
والت�سرع �إىل مظاهرة الأجنبي على ابن امللّة ،ملا ا�ست�أ�سد ال ّ
يتحكم يف امل�سلمني هذا ّ
و�صار َّ
التحكم الفاح�ش ،ويتقا�ضاهم �أن يخالفوا قواعد
ومتق�ضي م�صلحة دنياهم من �أجل م�صلحته ،بل قام يحملهم على املوت
دينهمّ ،
لأجل املوت.
((( ا�ست�أ�سد :اجرت�أ و�أقدم على املهاجمة( .م).
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ف�إن املوت موتان:
�أحدهما :املوت لأجل احلياة ،وهو املوت الذي حث عليه القر�آن الكرمي
امل�ؤمنني� ،إذا مد العدو يده �إليهم ،وهو املوت الذي قال عنه ال�شاعر العربي:
َت� َّأخ ْر ُت � ْأ�س َت ْب ِقي ا َ
حل َيا َة َف َلم �أَ ِج ْد

ِل َنف ِْ�سي َح َيا ًة ِم ْث َل أ�َن �أَ َتق ََّدما

وهو املوت الذي ميو ُته الإفرن�سي لأجل حياة فرن�سة ،والأملاين لأجل
حياة �أملانية ،والإنكليزي يف �سبيل بريطانية العظمى  -وهلم َج ًّرا  -ويجده على
واجبا ،ال يت� َّأخر عن �أدائه طرفة عني.
نف�سه ً
و�أما املوت الثاين ،فهو املوت لأجل ا�ستمرار املوت ،وهو الذي ميوته
امل�سلمون يف خدمة الدول التي ا�ستولت على بالدهم .وذلك �أنهم ميوتون حتى
ين�صروها على �أعدائها ،كما ميوت املغربي مث ًال ح َّتى تنت�صر فرن�سة على �أملانية
مثالً .وميوت الهندي حتى تتغلَّب �إنكلرتة على �أي عدو لها ،وميوت ال َّترتي
يف �سبيل ظفر رو�سية ،واحلال �أنه بانت�صار فرن�سة على �أعدائها تزداد يف املغرب
وه�ضما حلقوقهم ،وذلك كما ح�صل
وظلما ،وابتزا ًزا لأمالك امل�سلمني،
ً
غطر�سة ً
وحدثوا �أنف�سهم
بعد احلرب العامة� ،إذ ازداد طمع الفرن�سي�س يف �أهل املغربَّ ،
بتن�صري الرببر ،ليدجموهم يف ال�شعب الفرن�سي ،وي�أمنوا على م�ستقبل املغرب،
الذي �صاروا يطلقون عليه لقب (�إفريقية الإفرن�سية).
وباالخت�صار ميوت املغربي على �ضفاف الرين� ،أو يف �سورية ،حتى يزداد
مو ًتا يف املغرب ،لأن كل طائلة تفوز بها فرن�سة يف اخلارج هي زيادة يف قهر املغربي
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و�إهانته و�إذالله ،مما ال �سبيل للمناكرة فيه ،ومما قد ثبت بالتجربة .وكذلك موت
عبودية الهند .وكذلك موت ال ّترتي
الهندي يف ن�صرة �إنكلرتة ،هو تطويل يف �أجل ّ
يف خدمة رو�سية ال عاقبة له �سوى ازدياد قهر الرو�س للترت ،وهلم َج ًّرا.
وهذا املوت لأجل املوت هو ما كان بخط منحنٍ كما ُيقال� ،أي باعتبار
النتيجة ،ولكنه هناك موت لأجل املوت مبا�شرة من دون وا�سطة ،وهو عندما
ميوت املغربي يف قتال �أخيه املغربي ،الذي قام يحاول �أن ُي َزحزح �شي ًئا من ال ِّنري
أ�شبه
الإفرن�سي الذي كان يدق عنقه ،و�إن مل يدق عنقه بتا ًتا ا�ستحياه حياة هي � َ
باملوت منها باحلياة.
ولو انح�صرت هذه الأمور يف العوام واجلهالء لعذرناهم بجهلهم ،وقلنا:
�إنهم ال يدرون الكتاب وال ال�سنة ،وال ال�سيا�سة الدنيوية ،وال الأحوال الع�صرية،
و�إنهم �إمنا ُي�ساقون كما ُت�ساق بهيمة الأنعام �إىل الذّ بح.
ولكن الأنكى((( هو خيانة اخلوا�ص ،مثال ذلك :الوزير املقري ،الذي
تع�صبا لق�ضية رفع ال�شريعة الإ�سالمية من بني الرببر من الفرن�سي�س
هو �أ�شد ً
�أنف�سهم(((.
هما( .م).
((( الأَنْ َكى :الأكرث ًّ
((( وي�ؤكّ دون �أ َّنه كلَّما �أرادت فرن�سا حتت ت�أثري �سخط العامل الإ�سالمي � ْأن ِ
تعدلَ عن الظهري الرببري املق�صود به
الرجوع �إىل ال�صواب ،ويقول لهاَّ � :إن �أهايل
�إخراج الرببر من الإ�سالم بتا ًتا ،جاء هذا املقري ،يحذّ رها عاقبة ّ
تثبت �أقدامها يف �شمايل �إفريقية ،فاملقري �إذًا
املغرب ُّ
يعدون هذا منها ً
نكو�صا و�ضع ًفا ،وبعد ذلك ال ميك ُنها �أن ِّ
امل�ضي يف �سيا�ستها الرببرية ،التي ترمي �إىل تن�صري الرببر ،و�إدماجهم
أكرب ّ
هو � ُ
م�شجع للحكومة الإفرن�سية على ّ
يف الأمة الإفرن�سية�( .شكيب).
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�شبان فا�س،
ومثله
ّ
البغدادي ،با�شا فا�س ،الذي طرح نحو مئة �شخ�ص من ّ
وجلدهم بال�سياط ،لكونهم اجتمعوا يف جامع القرويني ،و�أخذوا ير ّددون دعاء« :يا
تفرق بيننا وبني �إخواننا الربابر» ومفتي
لطيف الطف بنا فيما جرت به املقادر ،وال ّ
فا�س الذي �أفتى ب�أن �إلغاء ال�شرع الإ�سالمي ِمن بني الربا ِبر لي�س ب�إخراج للرببر
من الإ�سالم  ..وهلم َج ًّرا.
وكل ِمن ه�ؤالء اخلونة املارقني � -أخزاهم اهلل  -قد بلغ من ِ
عتيا(((،
الكبرَ ًّ
(((
حري�صا على ال ُّزلفى((( �إىل
وانتهى من �أموال الأُ ّمة ِ�ش َب ًعا و ِر ًّيا  ،وهو ال يزال ً
فرن�سة ،و�إثبات �صداقته لها ،ولو ب�ضياع دينه ودنياه ،ح ّتى ُتبقي عليه من�صبه
البقية الباقية من حياته التاع�سة(((.
وحظوظه يف هذه ّ
ولي�س واح ًدا من ه�ؤالء وال َمن يف َ�ض ْربهم يف املغرب �إال وهو مطّ لع على
ّنيات فرن�سة وعلى مراميها من جهة هذا النظام اجلديد لأ ّمة الرببر.

عتيا :جاوز احلد من العمر( .م).
((( بلغ من الكرب ًّ
((( ر ًِّيا� :شب ًعا من املاء حتى ذهاب العط�ش ،واملق�صود �أخذ كل ما يتمنى( .م).
((( ال ُّز ْل َفى :ال ُق ْر َبى( .م).
((( الغريب يف هذا � َّأن �أمثال ه�ؤالء اخلونة يبيعون بالدهم كلَّها للأجنبي بثمن خ�سي�س ،هو جزء منها ال من مال
أجنبي منها ،ثم يكون باقيها لأوالدهم
الأجنبي ،ولو �أخل�صوا يف َ�ص ِّده عنها لكان لهم منها �أكرث مما يعطيهم ال ُّ
و�أهليهم و�إخوانهم يف الدين مع الع ّز وال�شرف( .ر�ضا).
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ولي�س فيهم �إال َمن هو عارف بوجود جي�ش من الق�سو�س والرهبان
(((
والراهبات ،يجو�س((( خالل بالد الرببر ،ويبني الكنائ�س ،وي�صيد اللّقطاء
والأيتام والفقراء و�ضعفاء الإميان(((.
والوعاظ من ال ّتجوال
ولي�س فيهم �إال من هو عامل مبنع فرن�سة فقهاء الإ�سالم ّ
بني الرببر ،حتى ترتفع احلواجز �أمام دعوة املب�شرين �إىل الن�صرانية(((.
مقدمة املوقّعني على الأوامر
وقد يكون «املقري» و«البغدادي» هذان هما يف ّ
وح َملَة القر�آن من الدخول �إىل قرى الرببر.
مبنع علماء الإ�سالم َ
خ�ص�ص املبلغ من مال املخزن جلريدة
وقد يكون «املقري» هذا هو الذي َّ
«مراك�ش الكاثوليكية» التي تطعن يف الإ�سالم،
وتقذف((( حمم ًدا عليه ال�صالة
ُ
تت�ضمن هذه املطاعن(((.
وال�سالم ،ولدينا كثري من �أعدادها التي َّ
((( َي ُجو�س :يرتدد جيئة وذهابًا( .م).
((( اللقطاء :جمع «لقيط» وهو املولود امللقى على الطريق فال ُيعرف �أبواه فيلتقطه النا�س( .م).
ممنوع يف كثري من القرى التي يقطنها م�ستعمرة الفرن�سي�س ،وذلك
((( ومما هو جا ٍر يف املغرب � َّأن الأذان ل�صالة الفجر ٌ
لأ ّنه قد ّ
�صباحا�( .شكيب).
�صفو رقا ِدهم ً
يعك ُر عليهم َ
((( وقد منعوا الو ّعاظ يف �شهر رم�ضان من الذهاب �إىل بالد الرببر ،وكانوا يحب�سون من يخالف هذا الأمر ،وقد
�أقفلوا مئات من الكتاتيب القر�آنية يف املغرب ،ومئات من مثلها يف اجلزائر ،و�أغلقوا دار احلديث يف تلم�سان،
أ�صر بع�ض رجال الدين
َّ
واحتجت على ذلك جمعية علماء امل�سلمني يف اجلزائر ،فما �سمعوا لها كال ًما ،و� َّ
بحجة
أ�شهر،
�
أربعة
�
بال�سجن
عليهم
وحكموا
فحاكموهم،
أحداث،
ل
ل
آن
�
القر
تعليم
على
اجلزائر
يف
إ�سالمي
ال
ّ
جرا�( .شكيب).
�أنهم خالفوا الأوامر ال�صادرة ،وهلم ًّ
((( تقذفَ :ت ُ�س ُّب( .م).
((( املَطَ ِاعن :ال ُع ُيوب واال ْعترِ َ َا�ضات( .م).
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و�صائما ،وبيده ُ�س ْب َحة يقر�أ
وبعد هذا فمن يدري؟ فقد يكون املقري م�ص ِّل ًيا ً
عليها �أورا ًدا!
يتم�سحون بالقبور،
ومن يدري؟ فقد يكون البغدادي ِّ
ال�سيئ الذكر ممن َّ
وي�ستغيثون بالأولياء ،ويتظاهرون بهذا الورع((( الكاذب!
و�أما املفتي ،فهو املفتي ،فال حاجة �إىل تثبيت كونه ي�صلّي اخلم�س ،وي�صوم
ويتهجد و ُيو ِتر ويت َن َّفل� ...إلخ.
َّ
وقد م�ضى علينا نحن يف �سورية �شيء من هذا لأوائل عهد االحتالل ،لكن
املعممني يف ق�ضية دينية مبا�شرة ،فقد اقرتحت عليهم فرن�سة
مل تكن خيانة ه�ؤالء ّ
�أن مي�ضوا برقية �إىل جمعية الأمم ،ينكرون بها عمل امل�ؤمتر ال�سوري الفل�سطيني،
ِ (((
املطالب با�ستقالل �سورية وفل�سطني ،ف�أم�ضاها منهم عمائم مكورة ،وطيال ُ�س
جمررة ،ورقاب غليظة ،وبطون عظيمة ،و�إن مل �أقل الآن� :أخزاهم اهلل،
حمربة ّ
�أخ�شى عتاب �إخواننا املغاربة ،الذين يرونني خ�ص�صت بهذا الدعاء َ�ص ْد َرهم
معممي �سورية ،فلذلك يق�ضي العدل ب�أن
الأعظم ،ومفتيهم الأكرب ،و�أعفيت َّ
نقول� :أخزاهم اهلل �أجمعني� ،أخزى اهلل الذين منهم يف امل�شرق والذين منهم يف
امل�ضرة بالدين والوطن(((.
املغرب ،ممن يوقّعون على اقرتاحات الأجانب ّ
الو َرع :االبتعاد عن الإثم على �سبيل التقوى( .م).
((( َ
((( َطَيا ِل�س :مفرده «طلي�س» �أو «طيل�سان» ،وهو �شال �أو و�شاح �أو ك�ساء �أخ�ضر ي�ضعه بع�ض امل�شايخ على الكتف( .م).
واحتجوا لدى الفرن�سي�س ب� َّأن
((( على �أ َّنهم يف ال�سنة التالية �أرادوهم على �إم�ضاء بيانات خبيثة كهذه ،فامتنعواّ ،
يكرروا تلك اخليانة .وهذا =
عملهم ذاك قد َّعر�ضهم للإهانة ،وا�ستوجب مقت ال�شعب ال�سوري لهم ،فهم لن ِّ
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ولعل الأخ ال�شيخ «ب�سيوين عمران» يقول� :إن ه�ؤالء �أفراد قالئل ،فال
يجوز �أن جنعل الأ ّمة الإ�سالمية م�س�ؤولة عن خمازيهم((( وموبقاتهم(((.
يعم ،كما ال يخفى ،ولكني
واجلواب على ذلك� :إن الظلم ّ
يخ�ص ،والبالء ّ
ال �أ�س ِّلم �أن ه�ؤالء �أفراد قالئل ،و�أن الأمة غري م�س�ؤولة! �إذ لو كان وراء ه�ؤالء �أمة
يخ�شونها ما جتا�سروا على االتجّ ار بدينها بعد االتجّ ار بدنياها ،بل كانوا لو اقرتح
م�ضرا مبلّتهم و�أ ّمتهم ،ومل يقدروا على ر ِّده ،اعتزلوا
عليهم الفرن�سي�س ً
اقرتاحا ًّ
منا�صبهم ،ولزموا بيوتهم.
ال�سلَف
وكان الفرن�سي�س كلَّفوا بالعمل َ
غريهم ،ف�إذا �أبى هذا ا َخللَف ما �أباه َّ
فعد ُلوا عن د�سي�ستهم
ّمرة بعد مرة علم الفرن�سي�س �أن ال فائدة يف الإ�صرارَ ،
م�صرون عليها ب�سبب ا�ستظهارهم ب�أُنا�س ممن يزعمون
الرببرية وما �أ�شبهها ،ولكنهم ّ
�أنهم م�سلمون ،فهم يهدمون الإ�سالم مبعاول يف �أيدي �أبنائه ،ويقولون :ل�سنا من
هذا الأمر يف قبيل وال َدب ٍري(((.

= دليلٌ على � َّأن الأ ّمة تقدر متى �شاءت � ْأن ُت َق ِّوم �أَ َو َد ه�ؤالء امل�شايخ ،و� َّأن اخلائنني اخلادمني لدول اال�ستعمار لي�س
لهم عالج �إال اخلوف على جلودهم�( .شكيب).
املخازي :الكوارث وامل�صائب( .م).
((( مخَ َ ازيهمَ :
((( موبقاتهم :املوبقات :الكبائر من املعا�صي ،والذنوب املُهلكة( .م).
((( وجميع الدول امل�ستعمرة املت�سلّطة على ممالك الإ�سالم طريقتها اال�ستظهار على امل�سلمني بامل�سلمني ،وق�ضية
�شرقي الأردن واخلونة من عرب فل�سطني من �أن�صع ال�شواهد على هذه احلالة.
ّ
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�أفال ترى كيف قالوا عن الظهري الرببري� :إنه قد �أ�صدره ال�سلطان وحكومة
املخزن(((؟
ال�شيخ ب�سيوين عمران بت�أييد �أهله؟ قال تعاىل:
�أفهذا هو الإ�سالم الذي ُينا�شد ا َهلل ُ
ﮋﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﮊ [هود.]117 /
وال �شك �أن امل�سلمني الذين يبلغون هذه الدرجات من االنحطاط ،وترتكهم
الأ ّمة الإ�سالمية و�ش�أنهم ،يلعبون بحقوقها :ي�ستح َّقون للإ�سالم التمحي�ص الذي
هو فيه((( ،ف�إمنا �سمح اهلل ب�أن ي�ستويل الأجانب على ديار امل�سلمني ،ويجعلوهم
(((
وتطهريا ،كما
وتهذيبا ،وت�صفية
تعليما لهم
َخ َو ًال  ،ويغت�صبوا جميع حقو ِقهم ً
ً
ً
م�سلما ،وجرحوا ( )60من �أجل مظاهرة غري م�سلّحة قام
((( �أفال ترى كيف �أ َّنهم قتلوا يف مكنا�سة الزيتون (ً )35
احتجاجا على �سلب ال�سلطة مياه ب�ساتينهم من �أجل �إعطائها �إىل م�ستعمرة الفرن�سي�س ،وزعموا
بها الأهايل
ً
� َّأن فعلهم هذا با�سم ال�سلطان.
	�أمل َتر �أ َّنهم �ألغوا احلزب الوطني املغربي ،وحكموا على �ألفني وخم�سمئة �شاب منهم باحلب�س �سنة و�سنتني،
مربحا
ونفوا عال ًال الفا�سي �إىل بالد خط اال�ستواء ،ونفوا نخبة رجاالت املغرب �إىل ال�صحراء ،و�ضربوا �ضربًا ً
ع�شرات من الأدباء ،منهم :الأ�ستاذ حممد املقري ،الذي مات حتت ال�ضرب ،وكل هذا با�سم ال�سلطان،
وال�سلطان ال ُيبدي وال يعيد ،وال يقدر �أن يدفع عن رعيته التي مرجعها �إىل اجلرنال «نوغي�س» وا�ضع �أ�سا�س
الرببري الأثيم�( .شكيب).
امل�شروع
ّ
((( هكذا يف الأ�صل ،ومعنى (ي�ستحقون) هنا :ي�ستوجبون على قول الفارابي ،والالم يف الإ�سالم للتقوية ،واملراد
الطيب.
بها امل�سلمون .واملعنى :ي�ستوجبون بجرائمهم متحي�ص امل�سلمني يف جملتهم ،ليميز اهلل اخلبيث من ِّ
بعده ،وهو م�ستنبطٌ من قوله تعاىل يف �سياق غزوة �أحد :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ويف�سره ما َ
ّ
ﭖﮊ [�آل عمران .]141 /فلرياجع ال�سياق من �سورة �آل عمران وتف�سريه امل�أثور امل�ؤ ّثر يف اجلزء الرابع
من تف�سري املنار( .ر�ضا).
((( ويجعلوهم َخ َوالً :يجعلوهم خد ًما( .م).
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ُي�ص َّفى الذَّ َهب الإبري ُز
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بالنار ،قال اهلل تعاىل :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [الروم.]41 /

لقد �أ�صبح الف�ساد �إىل حد �أن �أكرب �أعداء امل�سلمني هم امل�سلمون ،و�أن
بال�سر من ذلك لأخيه،
امل�سلم �إذا �أراد �أن يخدم ِملَّته �أو وطنه ،قد ُيخ�شى �أن يبوح ِّ
فيقدم لهم بحق �أخيه الو�شاية
�إذ يحتمل �أن يذهب هذا �إىل الأجانب املحتلّنيّ ،
التي يرجو بها بع�ض ال ُّزلفى((( ،وقد يكون �أم ُله بها فارغًا(((.
[كلمة امللك ابن �سعود يف تخاذل امل�سلمني وتعاديهم]
وهلل َد ُّر امللك ابن �سعود حيث ُ
يقول :ما �أخ�شى على امل�سلمني �إال من
امل�سلمني ،ما �أخ�شى من الأجانب كما �أخ�شى من امل�سلمني((( .وهو كالم �أ�صاب
كبد ال�صواب ،ف�إنه ما من َف ْت ٍح فتحه الأجانب من بالد امل�سلمني �إال كان ن�صفه �أو
((( الإِبرِيز :الذَّ َهب اخلَا ِل�ص( .م).
((( ال ُّزلفى :القربى( .م).
((( مل يخلُ بلد من بلدان الإ�سالم من ه�ؤالء اخلائنني ،الذين جتعلهم دول اال�ستعمار مطايا لها يف اال�ستيالء
على تلك البلدان ،وهم ي�سعون بني �أيديها يف كلّ د�سي�سة ،ويدلّونها على عورات امل�سلمني ،وما ينكرون
ي�صعد على ال�شجرة ،وي�شرع بقطع جذعها من
�أ ّنهم بهذا العمل يخونون �أنف�سهم ،وما ي�شعرون �أ ّنهم �أ�شبه مبن ُ
حتته ،في�سقط هو عنها مبا ك�سبت يداه ،قال تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الأنعام�( .]123 /شكيب).
بحجاج الأقطار (وقد طالبه م�صري �أزهري مبحاربة الإنكليز والفرن�سي�س املعتدين على
((( وقال يف حمفل حافل ّ
ذاكرا عداوتهم لهم) :الإنكليز والفرن�سي�س معذورون �إذا عادونا ،لأ َّنه ال يجمعنا بهم جن�س وال
امل�سلمنيً ،
ولكن امل�صيبة التي ال عذر لأحد فيها � َّأن امل�سلمني �أ�صبحوا �أعداء �أنف�سهم ،و�أنا واهلل
دين ،وال لغة وال م�صلحةَّ ،
ال �أخاف الأجانب ،و�إمنا �أخاف امل�سلمني ،فلو حاربت الإنكليز ملا حاربوين �إال بجي�ش من امل�سلمني( .ر�ضا).
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جت�س�س للأجانب على قومه،
ق�سم منه على �أيدي �أنا�س من امل�سلمني ،منهم من َّ
ومنهم من بث لهم الدعاية بني قومه ،ومنهم من �سل لهم ال�سيف يف وجه قومه،
و�أ�سال يف خدمتهم دم قومه.
ف�أين�إ�سالمهمو�إميانهممنقولهتعاىل:ﮋﯜﯝﯞﮊ[احلجرات،]10 /
وقوله :ﮋﭟﭠﭡﭢ ﭣﮊ [املائدة ،]51 /وقوله :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ[املمتحنة ،]9 /وقوله :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [الأنفال.]1 /
�أفبمثل هذا تكون طاعة اهلل ور�سوله ؟
أخوة الإميان وواليته ووالية �أهله؟
�أم مبثله تكون � َّ

�أَ َو ملثل ه�ؤالء يعد اهلل العز والن�صر والتمكني يف الأر�ض ،وهم �سعاة بني
�أيدي الأجانب على ملّتهم ووطنهم وقومهم؟ كلَّما عاتبهم الإن�سان على خيانة
اعتذروا بعدم �إمكان املقاومة� ،أو باتقاء ظلم الأجنبي� ،أو بارتكاب �أخف ال�ضررين؟
احلق ،ولقد كانوا قادرين �أن
وجميع �أعذارهم ال تتكئ على �شيء من ّ
يخدموا ملَّتهم ب�سيوفهم ،ف�إن مل ي�ستطيعوا فب�أقالمهم ،ف�إن مل ي�ستطيعوا فب�أل�سنتهم،

46

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

46

ف�إن مل ي�ستطيعوا فبقلوبهم((( ،ف�أَ َب ْوا �إال �أن يكونوا بطانة((( للأجانب على قومهم،
و�أَ َب ْوا �إال �أن يكونوا ر َّوا ًدا لهم على بالدهم ،و�أبوا �إال �أن يكونوا مطايا للأجانب
على �أوطانهم .وتراهم مع ذلك وافرين ،ناعمي البال ،متم ِّتعني بالهناء و�صفاء
العي�ش ،وهم ي�أكلون ّمما باعوا من تراث امل�سلمني ،ومما فجروا من دماء امل�سلمني،
وينامون م�سرتيحني ،مثل ه�ؤالء لي�س لهم وجدان ِّ
يعذبهم من الداخل ،وال جند
من امل�سلمني من يجر�ؤ �أن يعذبهم من اخلارج(((.
مل نكن لنطلق الكالم �إطالقًا على العامل الإ�سالمي يف هذا املو�ضوع ،ف�إن
الأمة الأفغانية مث ًال ال ميكن �أح ًدا �أن َي ْح ِطب فيها يف حبل الأجانب َعل ًنا ويبقى
والنجديون ال يوجد فيهم من يجر�ؤ �أن ميالئ الأجانب على قومه ،وامل�صريون
حيا،
ّ
ًّ
كثريا عن ذي قبل ،ف�أ�صبحت جماهرة �أحدهم بامليل
قد ارتقت تربيتهم
ال�سيا�سية ً
ّ
خطرا عليه ،ف�أ َّما يف �سائر بالد الإ�سالم فمن
للأجنبي� ،أو تف�ضيل حكم الأجنبي ً
الر َ�س َن((( ،ويجاهر بالع�صيان لعدو دينه وبلده فال
�شاء من امل�سلمني �أن يخلع ّ
�شرا ،وال يحاذر قل ًقا وال �أرقًا.
يخ�شى ًّ
فليغيرِّ ْ ُه ِ
بيده ،ف� ْإن مل َي ْ�س َت ِطع َف ِب ِل َ�سا ِنه ،ف� ْإن لمَ ْ َي ْ�س َت ِطع َف ِب َق ْل ِبه ،وذلك
((( �إ�شارة �إىل حديثَ « :م ْن ر�أى ِم ْن ُكم ُم ْن َك ًرا ُ
أ�ضعف الإميان» ،رواه �أحمد وم�سلم و�أ�صحاب ال�سنن كلّهم ،وهذا يف وجوب تغيري املنكرات يفعلها امل�سلم،
� ُ
فماذا ُيقال يف مقاومة َه ْدم الإ�سالم من �أ�سا�سه؟! (ر�ضا).
َا�صة و�أهل ال ِّثقة املُ َق َّربني( .م).
((( البِطَ انَة :اخل َّ
أخريا على تعذيب اخلائنني ،ولقي كثري من ه�ؤالء جزاءهم الأَ ْوفى ،وجاء
�
املجاهدون
�
أ
جتر
فقد
فل�سطني،
((( �أ َّما يف
ً
َّ
الوقت الذي عرف فيه خائن قومه �أ ّنه ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﮊ [هود ،]43 /فع�سى �أن
يكون يف ذلك عظة وعربة ل�سائر العامل الإ�سالمي�( .شكيب).
الر َ�سن :ال َق ْيد( .م).
((( َّ
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�أفلمثل ه�ؤالء يقول اهلل تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ[النور!]55/

حا�شا هلل تعاىل �أن يكون عنى به�ؤالء امل�سلمني الذين يخونون ِملَّتهم،
وي�سعون بني �أيدي �أعدائها ،و ُينا�صبون �إخوانهم العداوة((( ابتغاء مر�ضاة الأجانب،
واحل�صول على دنيا زائلة ،وحطام ٍ
فان ،كيف وقد قرن الإميان بالزمه ،وهو عمل
ال�صاحلات؟! بئ�سما َ�ش َر ْوا((( به �أنف�سهم.
وكذلك ال يعني اهلل به�ؤالء امل�سلمني الذين �إن مل يكونوا َخا َم ُروا((( على
و�س َع ْوا بني �أيدي الأجانب يف خراب �أ ّمتهم ،و�أوط�ؤوا مناكبهم((( لركوب
قو ِمهمَ ،
وال�سجود ،والأوراد والأذكار،
الغريب الطامح ،ف�إنهم اكتفوا من الإ�سالم بالركوع ّ
والتلوم((( يف ال�سجدة ،وظنوا �أن هذا هو الإ�سالم.
ال�س ْب َحة ُّ
و�إطالة ُّ
كافيا يف �إ�سالم املرء وفوزه يف الدنيا والأخرى ،ملا كان القر�آن
ولو كان هذا ً
وال�صرب ،وجندة
مل َآن بالتحري�ض على اجلهاد ،والإيثار على النف�سِّ ،
وال�ص ْدق ّ
امل�ؤمن لأخيه ،والعدل والإح�سان ،وجميع مكارم الأخالق.
((( ُي ِ
نا�صبون �إخوانهم العداوةُ :يظْ ِهرونها لهم( .م).
((( َ�ش َر ْوا :باعوا( .م).
((( َخا َم ُرواَ :خا َد ُعوا( .م).
((( �أوط�ؤوا َم َن ِاك َبهم :ال ُنوا( .م).
التلوم :املكث والتطويل( .م).
((( ّ
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كافيا لأجل التح ُّقق بالإ�سالم ملا قال اهلل تعاىل :ﮋﭻ ﭼ
ولو كان هذا ً

ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮊ [التوبة.(((]24 /

غريه �أن يقول� :إن امل�سلمني اليوم -
�أَف ََي ْقدر �أَخونا ال�شيخ ب�سيوين عمران �أو ُ
يف�ضلون اهلل ور�سو َله على �آبائهم و�إخوانهم
�إال النادر الأندر؛ والكربيت الأحمر ّ -
و�أزواجهم وجتارتهم و�أموالهم وم�ساكنهم� ،أو ي�ؤْ ِثرون ُحب اهلل ور�سوله  -و�إمنا ُحب
اهلل ور�سوله �إقامة الإ�سالم  -على اجلزء الي�سري من �أموال اقرتفوها((( ،وجتارة
يخ�شون ك�سادها(((؟
[املوازنة بني امل�سلمني والن�صارى يف البذل لن�شر الدين]

فب�ضدها تتبينَّ الأ�شياء.
لنعمل هذه التجربةِّ ،
لنفر�ض �أن م�س�ألة تن�صري الرببر دخلت يف طور النجاح ،وانتدب البابا
الكاثوليكيني الذين يف العامل ،لبذل الأموال الالزمة لهذا التحويل الذي
((( راجع تف�سري الآية وما قبلها يف �ص  242 :224ج 10من تف�سري املنار( .ر�ضا).
((( �أموال اقرتفوها� :أموال اقتنوها واكت�سبوها( .م).
((( ك�سادها :ركودها وقلة رواجها( .م).
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تتوخاه فرن�سة يف الرببر من دين الإ�سالم �إىل دين الن�صرانية ،فكم مليونًا تظن
َّ
املب�شرين والرهبان والراهبات لبناء الكنائ�س ،واملدار�س،
من اجلنيهات يدر على ِّ
واملالجئ ،وامل�ست�شفيات ،ومراكز الأ�سقفيات ،وما �أ�شبه ذلك ،لإمتام هذا العمل
الذي ت�ضم به الكثلكة ثمانية ماليني من الرببر �إىل الأربعمئة مليون كاثوليكي
الذين يف العامل؟ ال�شك �أن اجلواب يكونِ :ع َّدة ماليني تجُ َْمع يف ب�ضعة �أ�شهر.
ف�إن قيل للربوت�ستانتيني :تعا َل ْوا فقد �أذ ّنا لكم يف تن�صري الرببر ،فابذلوا
يف هذه ال�سبيل ما �أمكنكم ،ف�إنها تدر حينئذ املاليني ِب َق ْدر �ضعفي ما يدر من
املدة التي ُي ْج َمع فيها املال الذي يجود به ه�ؤالء.
الكاثوليكيني ،ويف ّمدة �أق�صر من ّ
فلنقل للم�سلمني� :إن الرببر �صاروا على �شفا اخلروج من الإ�سالم ،و�إن
(((
ال�ص ُبوء((( عن دين الإ�سالم هو اجلهل ،فعلينا �أَن ُنر�سل �إليهم
الأُ َّ�س يف هذا ُّ
ووعاظًا ،ليتف ّقهوا يف الدين ،و�أن نبني لهم امل�ساجد ،واملدار�س ،والكتاتيب،
ُعلماء َّ
واملالجئ� ،إىل غري ذلك من الو�سائل ،التي مت�سك ُبح ُجزاتهم((( عن مفارقة
(((
الإ�سالم وامل�سلمني ،فكم تظن املبلغ الذي يجود به امل�سلمون بعد ال َّل َت َّيا والتي

((( الأُ ّ�س :الأ�سا�س و�أ�صل ال�شيء( .م).
«�ص َب�أ» :خرج من دين �إىل دين( .م).
ال�ص ُبوء :م�صدر َ
((( ُّ
((( تمُ �سك ُبح ُج َزاتهم :تع�صمهم( .م).
((( بعد ال َّل َت َّيا والتي :بعد اخل�صام واجلدل( .م).
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جزءا من مئة مما يبذ ُله الكاثوليك
لهذا العمل؟ ال �أظن �أنهم يجودون مبا يتجاوز ً
�أو الربوت�ستانت(((.
(((
حمية امل�سلمني.
فهذه هي َح ِم ّية امل�سيحية على دينهم ،وهذه هي ّ

ومن النا�س من ي�س�أل عن �أ�سباب انحطاط امل�سلمني ،وق�صورهم عن مباراة
واحلمية لوجد عندها اجلواب الكايف.
�سواهم ،ولو ت�أ َّمل يف هذه الفروق يف النه�ضة ّ
ومن �أغرب الأُمور �أن نرى الأوروبيني ودعاتهم وتالميذهم من ال�شرقيني
الديني ،وينبزونهم بلقبه((( ،وينتحلون
بالتع�صب
بعد هذا ك ِّله ي َّتهمون امل�سلمني ُّ
ّ
لأنف�سهم الت�ساهل يف الدين! �إن هذا واهلل َل َع َجب ُع َجاب.
وها �أنذا الآن يف كتابتي هذه التي معناها الدفاع ال التجاوز ،والأ�ستاذ
جمعية ال�شبان امل�سلمني،
الأكرب �صاحب املنار ،و«عبد احلميد بك �سعيد» رئي�س ّ
وغرينا من املدافعني عن حق الإ�سالم ،والرجال الذين يبغون منع االعتداء على
((( �شاع � َّأن املنبوذين من الهنود يريدون فراق مذهب الهنادك ،و�أن منهم من �شرح اهلل �صدره للإ�سالم ،ف�أر�سل
الأ�ستاذ الأكرب �شيخ الأزهر وف ًدا من علماء ال�شريعة �إىل الهند ،ليتحقق هل ثمة �أمل يف هداية املنبوذين� ،أم
نفخ يف غري �ضرم ،وعلم امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها خرب �إر�سال هذه البعثة الأزهرية �إىل الهند،
ذاك ٌ
يزيد عددهم
ومل تتحرك همة واحد منهم �إىل تخ�صي�ص ما يوازي القطمري لأجل هداية ه�ؤالء املنبوذين ،الذين ُ
على �ستني مليونًا .هذا بينما املبالغ التي يجمعها امل�سيحيون يف كل عام لأجل تغذية التب�شري امل�سيحي يف
تقدر بع�شرين �إىل ثالثني مليون جنيه!! فهل تطمع هذه الأمة �أن جتاري تلك الأمة ،وبينهما كل
�آ�سية و�إفريقية ّ
هذا الفرق؟! (�شكيب).
((( َح ِم َّية� :أَنَ َفة وغ�ضب( .م).
((( ينبزونهم بلقبه :ال َّن ْبز بالألقاب :املُ َعايرة بالألقاب والدعاء مبا ُيكره من الألفاظ( .م).
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بالتع�صب
الإ�سالم ،وينادون امل�سلمني لينتبهوا للخطر املحدق بهم؛ م َّتهمون
ُّ
الديني ،ومنبوزون بهذه الكلمة ،ال بني غري امل�سلمني فقط ،بل بـني (امل�سلمـني
ّ
�صرحوا
اجلغرافـيني) � ً
أي�ضا � -أعـني الذين يتباهـون ب�أن �سيا�ستهم (ال دينية) وطاملا َّ
للدين وزنًا ،وطاملا تزلَّفوا �إىل امل�سيحيني ،بكونهم هم ال يدافعون
ب�أنهم ال يقيمون ّ
عن الدين الإ�سالمي ،كما يدافع زيد وعمرو ..وه�ؤالء فئة معروفة َي ْعرفهم النا�س،
وهم يعرفون �أنف�سهم.
ولو َّفكر امل�سيحيون يف �ش�أنهم لعلموا �أنهم لي�سوا على �شيء ،و�أنهم ال
حري
ي�ستح ّقون االحرتام منهم ،لأن الذي يتزلَّف �إىل النا�س مبثل هذه الطرق ٌّ
ب�أن ال يكون �أه ًال للثقة ،وال للكرامة ،وما يز ِّين املرء �شيء مثل اال�ستقامة وا�ستواء
الباطن والظاهر.
(متع�صب) �إال �إذا �سمع �أن الفرن�سي�س
فامل�سلم �إذًا ال يخ ُل�ص من لقب
ّ
يحاولون تن�صري الرببر ،فمر بذلك ك�أن مل ي�سمع �شي ًئا ،و�إال �إذا �سمع �أن الهولنديني
ّن�صروا مئة �ألف  -وقد زعم �أحد ّنواب الربملان الهولندي �أنهم فازوا بتن�صري مليون
�سلما �أم
يهمني �أكان اجلاوي ُم ً
م�سلم من م�سلمي جاوة  -وهز كتفه قائالً� :أنا ال ّ
«ع�صريا» ،وي�صري حمبوبًا و ُيقال
«راقيا» و ُيعد
ًّ
م�سيحيا  ..هنالك «امل�سلم » ي�صري ً
ًّ
فيه كل خري!
الدعاية امل�سيحية
و�أ َّما الأوروبي فله �أن يبذل القناطري املقنطرة على بث ّ
بني امل�سلمني ،وله �أن يحميها باملدافع والطيارات والدبابات ،وله �أن َي ُحول بني
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امل�سلمني ودينهم بالذات وبالوا�سطة ،وله �أن يد�س كل د�سي�سة ممكنة لهدم
ي�سلبه هذا العمل
الإ�سالم يف بالد الإ�سالم ،ولي�س عليه حرج يف ذلك ،وال ُ
�صفة ٍ
و«ع�صري» و�أغرب من هذا �أنه ال ي�سلبه نعت «مدين»
و«متمدن»
«راق»
ّ
ّ
و«ال ديني» و«مت�ساهل».
وه�ؤالء «امل�سلمون اجلغرافيون» برغم هذه ال�شواهد الباهرة للأعني ،وبرغم
ما عمل ْته جمهورية فرن�سة (الالدينية) يف ق�ضية الرببر مل�آرب دينية كاثوليكية،
ملب�شري الإجنيل يف جاوة ،وبرغم قرار احلكومة البلجيكية
وبرغم حماية هولندة ّ
ر�سميا �إكمال تن�صري �أهل الكونغو((( ،وبرغم منع الإنكليز يف �أوغندة ويف
ًّ
دار ال�سالم  -وكذا ال�سودان  -من بث الدعاية الإ�سالمية بني الزنوج ،وبرغم
�شرحها ،ال يزالون يخدعون امل�سلمني قائلني لهم� :إن
�أمور كثرية ال ي�س ُعنا الآن ُ
الدين برجلها ،و�صارت على خطَّ ة ال دينية ،وبذلك قد ا َّت َ�سق
�أوروبة رف�ست ِّ
وجنح ْت ،ونحن لن نفلح ما ُدمنا �سائرين على خطّ ة �إ�سالمية(((.
لها الرقي َ
فلما ا�ستوىل البلجيكيون على الكونغو َّقرروا
((( �أهل الكونغو ( )12مليونًا من النفو�س ،كانوا جميعهم فتي�شينيَّ ،
عدة �سنوات برنامج حكومة بلجيكة ،ف�إذا من جملة �أركانه تن�صري �أهل الكونغو ،وبالفعل
أيت من َّ
تن�صريهم ،ور� ُ
تن�صر من زنوج الكونغو نحو من مليون ون�صف �إىل الآن ،وملا كان امل�سلمون قد دخلوا �إىل الكونغو من ّمدة
َّ
طويلة ،ف�أقبل الأهايل هناك على الإ�سالم ،حتى بلغ عدد امل�سلمني يف الكونغو (� )150ألف ن�سمة ،خ�شيت
و�صارت تعار�ض َّمنوه فيها ،وتطرد امل�سلمني ،وت�ضيق عليهم ،ومل تبال
بلجيكة انت�شار الإ�سالم يف امل�ستعمرة،
ْ
مبا يف ذلك من اخللل مببد�أ احلرية الدينية ،وال �سمعت لومة الئم�( .شكيب).
((( وقد �صدقوا ،لكن مبعنى �أننا لن نفلح ما دمنا على هذه اخلطة التي ِ
نكذ ُب بت�سميتها �إ�سالمية ،و�إننا �إمنا نفلح �إذا
قمنا بحقوق �إ�سالمنا كما يقومون بحقوق دينهم �أو �أ�شد( .ر�ضا).
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قد قام ببث هذه ال�سف�سطة �أُنا�س يف تركية ،ووجدوا ّممن تل ّقاها بالقبول
نا�سا يف م�صر وال�شام والعراق وفار�س يقولون بها ،ويكابرون يف
كبريا ،وترى �أُ ً
عد ًدا ً
ي�صدقهم،
املح�سو�س وال ُيبالون؛ لأنهم يجدون على كل الأحوال من الأغرار من ِّ
ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ[احلج.]46/
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�أهم �أ�سباب ت� ّأخر امل�سلمني
[اجلهل والعلم الناق�ص]

ِمن �أعظم �أ�سباب ت� ُّأخر امل�سلمني اجلهل ،الذي يجعل فيهم من ال مييز بني
فيتقبل ال�سف�سطة ق�ضي ًة م�سلم ًة ،وال يعرف �أن يرد عليها.
اخلمر واخللّ َّ ،
خطرا من
ومن �أعظم �أ�سباب ت� ُّأخر امل�سلمني العلم الناق�ص ،الذي هو �أ�شد ً
اجلهل الب�سيط؛ لأن اجلاهل �إذا َّقي�ض اهلل له ُم ْر ِ�ش ًدا عالمِ ًا �أطاعه ،ومل يتفل�سف
عليه ،ف�أ َّما ِ
�صاحب العلم الناق�ص فهو ال يدري ،وال يقتنع ب�أنه ال يدري ،وكما
قيل« :ابتال�ؤكم مبجنون خري من ابتالئكم بن�صف جمنون»� .أقول« :ابتال�ؤُكم
بجاهل ،خري من ابتالئكم ب�شبه عامل».
[ف�ساد الأخالق وال�سيما الأمراء والعلماء]

ومن �أعظم �أ�سباب ت� ُّأخر امل�سلمني ف�ساد الأخالق ،بفقد الف�ضائل التي
حث عليها القر�آن ،والعزائم التي حمل عليها �سلف هذه الأ ّمة ،وبها �أدركوا ما
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�أدركوه من الفالح ،والأخالق يف تكوين الأمم فوق املعارف ،وهلل َد ُّر �شوقي �إذ
قال:
َو�إ مَِّنَا ا ألُ مَ ُم الأَ ْخ ُ
الق َما َب ِق َي ْت

ف�إِن ُه ُم َذ َه َبت �أَ ْخال ُق ُهم َذ َه ُبوا

ومن �أكرب عوامل تقه ُقر امل�سلمني ف�ساد �أخالق �أمرائهم بنوع خا�ص ،وظن
ه�ؤالء � -إال من رحم ُّربك � -أن الأ َّمة ُخلقت لهم ،و�أن لهم �أن يفعلوا بها ما
ي�شا�ؤون ،وقد َر َ�سخ فيهم هذا الفكر ،حتى �إذا حاول حماول �أن يقيمهم على
اجلا ّدة ،بط�شوا به عربة لغريه.
وجاء العلماء املتز ّلفون لأولئك الأمراء ،املتقلّبون يف نعمائهم ،ال�ضاربون
بحجة �أنه �شق ع�صا
باملالعق يف حلوائهم ،و�أفتوا لهم بجواز قتل ذلك النا�صحَّ ،
الطاعة ،وخرج عن اجلماعة.
ولقد َع ِهد الإ�سالم �إىل العلماء بتقومي �أَ َود ((( الأمراء ،وكانوا قدميًا يف الدول
الإ�سالمية الفا�ضلة مبثابة املجال�س النيابية يف هذا الع�صر ،ي�سيطرون على الأمة،
وي�سددون خطوات امللك ،ويرفعون �أ�صواتهم عند ُطغيان الدولة ،ويهيبون باخلليفة
ّ
بعده �إىل ال�صواب.
ف ََمن َ
((( �أَ َود :اعوجاج( .م).

56

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

56

وهكذا كانت ت�ستقيم الأمور؛ لأن �أكرث �أولئك العلماء كانوا متح ّققني
يهمهم �أغ َِ�ضب امللك
بال ّزهدُ ،متحلّني بالورع ،متخلّني عن حظوظ الدنيا ،ال ُّ
ويخ�ش ْون خمالفتهم،
ر�ضي؟ فكان اخلالئف وامللوك يرهبونهمَ ،
الظامل ا َجل َّبار �أم َ
ملا يعلمون من انقياد العا ّمة لهم ،واعتقاد الأمة �إمام َتهم.
�إال �أنه مبرور الأيام خلَف ِمن بعد ه�ؤالء َخلْف ا ّتخذوا العلم مهنة للعي�ش،
ف�سوغوا للفا�سقني من الأمراء �أ�شنع موبقاتهم،
وجعلوا الدين م�صيدة للدنياّ ،
الدين ،هذا والعا َّمة امل�ساكني خمدوعون
الدين َخ ْرق حدود ِّ
و�أباحوا لهم با�سم ِّ
ب َعظَ َمة عمائم ه�ؤالء العلماء ،و ُع ُل ِّو منا�صبهم ،يظنون فتياهم �صحيح ًة ،و�آراءهم
موافقة لل�شريعة ،والف�ساد بذلك يعظم ،وم�صالح الأمة تذهب ،والإ�سالم يتقهقر،
ويتنمر ،وكل هذا � ُإثمه يف رقاب ه�ؤالء العلماء(((.
والعدو يعلو َّ
[اجلنب والهلع]

ومن �أعظم عوامل تقهقر امل�سلمني ا ُجل نْب والهلع ،بعد �أن كانوا �أ�شهر الأمم
واحدهم للع�شرة ،وربمّا للمئة من غريهم ،فالآن
يف ال�شجاعة واحتقار املوت ،يقوم ُ
�أ�صبحوا � -إال بع�ض قبائل منهم  -يهابون املوت ،الذي ال يجتمع خوفه مع
الإ�سالم يف قلب ٍ
واحد.
((( وفَّينا هذه امل�س�أل َة ح َّقها يف «املنار» و�أهمه مقالة يف املجلد التا�سع (�ص )357عنوانها« :حال امل�سلمني يف العاملني،
ودعوة العلماء �إىل ن�صيحة الأمراء وال�سالطني» �أنحينا فيها بالالئمة على علماء هذا الع�صر لتق�صريهم يف
آثار عن ال�سلف يف ذلك يف عدة �أجزاء من هذا املجلد( .ر�ضا).
ن�صيحة امللوك والأمراء ،ويليها � ٌ
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ومن الغريب �أن الإفرجن املعتدين ال يهابون املوت يف اعتدا ِئهم هيبة
امل�سلمني �إياه يف دفاعهم ،و�أن امل�سلمني يرون الغايات البعيدة التي يبل ُغها الإفرجن
يف ا�ستحقار احلياة ،والتهافت على ال َهلَكة يف �سبيل قوميتهم ووطنهم ،وال ت�أخذُ هم
من ذلك ال َغيرْ ة ،وال يقولون :نحن �أَ ْولىَ من ه�ؤالء با�ستحقار احلياة ،وقد قال اهلل
تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ [الن�ساء.]104 /
[الي�أ�س والقنوط]

وقد ان�ضم �إىل ا ُجلنب والهلع اللذين �أ�صابا امل�سلمني الي�أ�س والقنوط من
(((
أعلون على كل
رحمة اهلل ،فمنهم فئات قد وقر يف �أنف�سهم �أن الإفرجن هم ال ْ
ٍ
حال((( ،و�أنه ال �سبيل ملغالبتهم بوجه من الوجوه ،و�أن كل مقاومة عبث ،و�أن كل
ويتخمر يف �صدور امل�سلمني
التهيب يزداد َّ
مناه�ضة خرق يف الر�أي ،ومل يزل هذا ُّ
بالرعب ،و�صار الأقل منهم يقومون
�أمام الأوربيني� ،إىل �أن �صار ه�ؤالء ُي ْن َ�ص ُرون ُّ
للأكرث من امل�سلمني ،وهذا بعك�س ما كان يف الع�صر الأ ّو ِل:
جل َب َنا ُء �أن ا ُ
َي َرى ا ُ
جلبنْ َ َح ْز ٌم

َو ِت ْلك َخ ِدي َع ُة َّ
يم
الط ْب ِع ال َّل ِئ ِ

((( َوق ََر يف �أنف�سهم :ثبت وبقي �أثره( .م).
((( واهلل يقول :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [�آل عمران.]139 /
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[ن�سيان امل�سلمني ما�ضيهم املجيد]

م�سلما ال غري ي�أتون
ن�سي امل�سلمون ال َّأيام ال�سالفة ،التي كان فيها الع�شرون ً
من «بر�شلونة» �إىل «فراك�سيمة» من �سواحل فرن�سة ،وي�ستولون على جبل هناك،
ويبنون به ح�ص ًنا ،ويتزايد عد ُدهم حتى ي�صريوا مئة رجل ،في� ّؤ�س�سون هناك �إمارة
ريحها بجنوبي فرن�سة و�شمايل �إيطالية ،وتها ِد ُنها ملوك تلك النواحي،
تع�صف ُ
ِ
وتخطب والءها ،وت�ستويل على ر�ؤو�س جبال الألب ،وعلى املعابر التي عليها
ال�سيما معرب «�سان برنار» ال�شهري ،وت�ضطر
الطرق ال�شهرية بني فرن�سة و�إيطاليةّ ،
جميع قوافل الإفرجن �أن ت�ؤ ّدي للعرب املكو�س لأجل املرور.
تتقدم هذه الدولة العربية ال�صغرية يف بالد «البيامون» م�سافات بعيدة� ،إىل
َّ
�أن تبلغ �سوي�سرة ،وبحرية «كون�ستانزة» يف قلب �أوربة ،وت�ضم الق�سم العايل من
خم�سا وت�سعني �سنة م�ستولية على هذه الديار� ،إىل
�سوي�سرة �إىل �أمالكها ،وتبقى ً
�أن تت�أل ََّب الأمم الإفرجنية عليها ،وال تزال ِ
تناج ُزها((( �إىل �أن ا�ست�أ�ص َل ْتها ،وكانت
انقر�ضت ال تزيد على �ألف وخم�سمئة رجل(((.
تلك الع�صابة العربية يوم َ

((( ُت َن ِاج ُزهاُ :ت َقا ِتلُها( .م).
يجد القارئ تفا�صيل هذه الغزوات يف كتابنا «غزوات العرب يف �سوي�سرة وجنوبي فرن�سة و�شمايل �إيطالية وجزائر
((( ُ
البحر املتو�سط» املطبوع من خم�س �سنوات�( .شكيب).
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�شبهات اجلهالء اجلبناء ور ُّدها

من ال�سخفاء من يقول :نعم ،قد كان ذلك ،لكن قبل �أن يخرتع الإفرنجْ
والطيارات ،وقبل �أن ي�صري الإفرجن
�آالت القتال احلديثة ،وقبل املدافع والدبابات ّ
املبنية على العلم.
�إىل ما �صاروا �إليه من ّ
القوة ّ
وال�سفه واحلماقة ،ف�إن لكل ع�صر ِعل ًْما
وهذا القول هو منتهى ال�سخف َّ
ت�شاك ُله ،وقد كانت يف القرون الو�سطى علوم ِ
ومدنية ِ
ت�شاك ُلها ،كما هي
و�صناعة ّ
العلوم وال�صناعات واملدنية احلا�ضرة يف هذا الع�صر .و�أمور اخللق كلُّها ن�سبية ،ولقد
كانت يف الع�صر الذي نتكلَّم عنه �آالت قتال ،ومنجنيقات((( ،ودبابات ،ونريان
والر�شا�شات
مركبة ً
تركيبا جمهو ًال اليوم ،وكانت يف ذلك الوقت كما هي املدافع َّ
وقنابر((( الديناميت ،وما �أ�شبه ذلك يف هذه الأيام.
ُ
والطيارات والر�شا�شات هي التي تبعث العزائم،
على �أنه لي�ست َّ
الدبابات ّ
احلمية والعزمية والنجدة هي التي ت�أتي
احلمية يف �صدور الب�شر ،بل ّ
وتوقد نريان ّ
والدبابات والقنابر .وما هذه �إال مواد �صماء ،ال فرق بينها وبني �أي
بالطيارات َّ
ّ
حجر ،فاملا ّدة ال ِ
الروح،
تقدر �أن تعمل �شي ًئا من نف�سها ،و�إمنا الذي يعمل هو ُّ
((( منجنيقات :جمع «منجنيق»� :آلة قدمية من �آالت احل�صار كانت ُترمى بها حجارة ثقيلة �أو كُ َرات نارية على
الأ�سوار فتهدمها( .م)
((( قنابر :قنابل( .م).
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والطيارات،
وحتركت عزائمهم ،فعند ذلك جتد َّ
الدباباتَّ ،
ف�إذا َّهبت �أرواح الب�شرَّ ،
والغوا�صات ،وكل �أداة قتال ونزال على طرف ال ُّثمام.
َّ
والر�شا�شاتّ ،
يقولون� :إال �أن هذا ينبغي له العلم احلديث ،وهذا العلم مفقود عند
امل�سلمني ،فلذلك �أمكن الإفرجن ما مل ميكنهم.
أي�ضا يتوقَّف على الفكرة والعزمية ،ومتى
واجلواب� :إن العلم احلديث � ً
وجدت هاتان وجد ال ِعلْم احلديث ،ووجدت ال�صناعة احلديثة� ،أفال ترى �أن اليابان
�إىل حد �سنة (1868م) كانوا �أمة ك�سائر الأمم ال�شرقية الباقية على حالتها القدمية،
فلما �أرادوا اللحاق بالأمم العزيزة ،تعلّموا علوم الأوربيني ،و�صنعوا �صناعاتهم،
ّ
وا ّت َ�سق((( لهم ذلك يف خم�سني �سنة ،وكل �أمة من �أمم الإ�سالم تريد �أن تنه�ض،
ومتم�سكة بدينها ،كما �أن
وتلحق بالأُمم العزيزة ،ميك ُنها ذلك ،وتبقى م�سلمة،
ّ
(((
يق�صروا يف �شيء عنهم،
اليابانيني تعلَّموا علوم الأوربيني كلها ،و�ضارعوهم  ،ومل ِّ
متم�سكني بدينهم و�أو�ضاعهم.
ولبثوا يابانيني ،ولبثوا ّ
جتدها؟ �إن
و� ً
أي�ضا فمتى �أرادت �أمة م�سلمة �أدوات �أو �أ�سلحة حديثة ومل ْ
ِمالك الأمر هو الإرادة ،فمتى ُو ِج َدت الإرادة وجد ال�شيء املراد.

((( ا َّت�سق :مَ َّت واجتمع( .م).
((( �ضارعوهم� :شابهوهم( .م).
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فلو �أن �أمة من �أمم الإ�سالم �أرادت �أن تت�سلَّح لوجدت ال�سالح احلديث
الالزم ب� ِ
أنواعه و�أ�شكاله من ثاين يوم ،ولكن اقتناء ال�سالح ينبغي له �سخاء
بالأموال ،وهم ال يريدون �أن يبذلوا ،وال �أن يقتدوا بالإفرجن واليابان يف البذل ،بل
يريدون الن�صرة من دون �سالح وعتاد� ،أو ال�سالح والعتاد من دون بذل �أموال.
و�إذا تغلَّب العدو عليهم من بعد ذلك �صاحوا قائلني� :أين املواعيد التي
وعدنا � ّإياها القر�آن يف قوله :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [الروم،]47 /
ك�أن القر�آن َ�ض ِمن للم�ؤمنني الن�صر من دون عمل وال ك�سب ،وال جهاد بالأموال
الدعاء والت�سبيح ،و�أغرب من
مبجرد ُّ
مبجرد قولنا� :إننا م�سلمون� ،أو ّ
والأنف�س ،بل َّ
مبجرد اال�ستغاثة بالأولياء.
ذلك َّ
ف�أ�صبح الكثري من امل�سلمني ،وهم ُع َّزل من ال�سالح احلديث ،وهم غري
مجُ َّهزين بالعلم الالزم ال�ستعماله ،ال يقومون للقليل من الإفرجن امل�سلَّحني
املج ّهزين ،و�صاروا �إذا التقى اجلمعان تدور الدائرة يف �أغلب الأحيان على
امل�سلمني .فتواىل هذا الأمر عليهم ّمدة طويل ًة� ،إىل �أن فقدوا كل ثقة بنفو�سهم،
(((
وا�ستوىل عليهم ال ُق ُن ُ
الرعب ،و�أل َق ْوا ب�أنف�سهم �إىل العد ّو ،وبعد �أن
وط  ،و َد َّب فيهم ُّ
كانوا م�سلمني� ،صاروا م�ست�سلمني ،وقد ذ ُِهلوا((( عن قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ
((( ال ُق ُنوط :الي�أ�س ال�شديد( .م).
((( ذ ُِهلوا :ذ ُِهل :ن�سي و�أغفل( .م).
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ .ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [�آل عمران.]140-139 /

يتطرق الي�أ�س �إىل قلب �أحد ال عق ًال وال �شر ًعا،
ون�سوا �أنه ال يجوز �أن َّ
وال�سيما امل�سلم الذي يخبرِ ُ ه دي ُنه ب�أن الي�أ�س هو الكفر بعينه ،وغفلوا عن قوله
ّ
تعاىل يف َ�س َل ِفهم :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [�آل عمران.]174-173 /

فتجدهم �إذا ا�س َت ْن َه ْ�ض َت ُهم ملعاونة قوم منهم يقاتلون دولة �أجنبية ،تريد
ُ
لتمحوهم ،كان �أول جواب لهم� :أية فائدة من بذل �أموالنا يف هذا ال�سبيل ،وتلك
الدولة غالبة ال حمالة؟
يزيدهم �إال ويالً ،وال يزيد العدو �إال
ولو ت�أ َّملوا لوجدوا �أن اال�ست�سالم ال ُ
ا�ستبدا ًدا وجربو ًتا� :سنة اهلل يف خلقه.
ال�شح باملال على �إخوانهم الذين يف مواطن
ولو ّفكروا قلي ًال لر�أوا �أن هذا ُّ
توفريا ،و�إمنا كان هو الفقر بعينه ،لأن الأ َّمة امل�ست�ضعفة ال تعود
اجلهاد ،مل يكن ً
(((
واقت�صادياتها ،بل ميت�ص العدو الغالب عليها كل ما فيه ُعاللة
ُح ّرة يف جتارتها
ّ
((( ُعاللة :بقية( .م).
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يتم�ش�شونها((( ،من قبيل
رطوبة يف �أر�ضها ،وال يرتك للأ ّمة امل�ست�ضعفة �إال عظا ًما َّ
(((
كثريا يف
وكثريا ما حت�صل َم َ�س ِاغ ُب  ،وميوتون جو ًعا ،كما يقع ً
(قوت ال ميوت) ً
جزائر الغرب والهند وغريهما ،وترى املجاعات واقعة يف الهند ،وال ميوت منها وال
�إنكليزي ،وتراها ت�شتد يف اجلزائر وال ميوت بها �إال امل�سلم(((.
يتم�ش�ش العظام :ي�أكل اللني منها( .م).
((( ََّ
يتم�ش�شونهاَّ :
ِ
((( َم َ�ساغب :جماعات( .م).
((( َ�ض ُّن امل�سلمني بالأموال على الق�ضايا العامة هو الذي �شلَّ حركتهم ال�سيا�سية ،وف ََّت يف ع�ضد قوميتهم� ،إىل �أن
حت�سب لهم �أدنى ح�ساب ،ولو كانت حت�سب لهم ح�سابًا ما كان الفرن�سي�س
�صارت الأمم الغالبة على �أمرهم ال ُ
ً
خال�صا للفرن�سي�س ،و�صار ثلث �أرا�ضي
انتزعوا منهم �أمالكهم يف اجلزائر حتى �صار ( )75يف املئة منها ملكا ً
تون�س ً
ملكا خلم�سني �ألف �إفرن�سي ،مع � َّأن الأهايل هم مليونان ون�صف مليون م�سلم ،ميلكون الثلثني ال �أكرث،
أي�ضا ملا كانت فرن�سة ابت ّزت �أهايل املغرب الأق�صى ثمامنئة �ألف هكتار ،و�سلّمتها للم�ستعمرين الإفرن�سيني ،وملا
و� ً
تنفق ثالثة �أرباع ميزانية املغرب املالية على (� )190ألف �إفرن�سي ،وتنفق الربع الباقي على م�سلمي
كانت فرن�سة ُ
املغرب ،مع �أنهم �سبعة ماليني ن�سمة ،ومع �أنّ ( )80يف املئة من ميزانية املغرب هي من �أموال امل�سلمني ،كما
�أثبتنا ذلك بالأرقام ،نق ًال عن جريدة احلماية الر�سمية ،التي ال يقدر الفرن�سي�س �أن يكابروا فيها ،وهي ميزانية
عدة �سنني ،ال �سنة واحدة ،وقد نقلنا تلك امليزانيات كلّها عن جريدة احلماية الر�سمية املطبوعة يف الرباط �إىل
ّ
جملتنا «النا�سيون �آراب» [الأمة العربية ( ،])La Nation Arabeودعونا النا�س �إىل ت�أ ّمل هذا احل َْيف الفظيع
م�سلما.
إفرن�سي
ُ
الواحد من ميزانيتهم �أكرث مما يتم ّتع به �ستون ً
الواقع على امل�سلمني ،الذين يتمتع ال ُّ
أغرب من ذلك �أنّ الواحد من يهود املغرب ،ف�ض ًال عن الفرن�سي�س ،ي�ستفيد من امليزانية املغربية �أكرث من
و� ُ
املب�شرون
م�سلما ،و�أغرب منه �أ ّنه من هذه امليزانية  -التي �أربعة �أخما�سها من جيوب امل�سلمني  -ي�أخذ ّ
�أربعني ً
بث امل�سيحية بني الرببر امل�سلمني ،وهذا على
والق�سو�س دعاة الن�صرانية مئات �ألوف من الفرنكات لأجل ِّ
مب�شري الن�صرانية يف ال�سودان امل�صري �إعانات من �أموال امل�سلمني ،فلوال هوان امل�سلمني على
ن�سق �إعطاء ّ
احلد الأق�صى ،وال كان عند
دول اال�ستعمار ،وكون هذه ال تقيم لهم وزنًا ما كانوا ي�ستخ ّفون بهم �إىل هذا ّ
م�سلما ب�إفرن�سي واحد.
م�سلما
ّ
بيهودي واحد ،وال ال�ستون ً
الفرن�سي�س الأربعون ً
مرارا �أن يجيبونا عن هذا الظلم الفاح�ش فما �أجابوا بغري الطعن والقذف والتهمة لنا بعداوة
ولقد ّ
حتديناهم ً
فرن�سا ،ك�أنّ الإن�سان ال ميكن �أن يكون �صدي ًقا لفرن�سا �إال �إذا �أهدر يف �سبيلها جميع حقوق قومه ،وهذا من
=
�أغرب الغرائب.
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وما ال�سبب يف ذلك �إال �أن الأجانب قد ا�ست�أثروا بخريات البالد ،ومل
يرتكوا للم�سلمني �إال الفقر؛ فقام امل�سلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل الأموال
مل�ساعدة �إخوانهم بعدم وجودها ،وهذا �صحيح �إىل حد حمدود ،وذلك �أنهم بخلوا
بها يف الأ ّول ،فجنوا من بخلهم على اجلهاد الذُّ ل واخلنوع((( �أو ًال ،والفقر واجلوع
ثانيا ،ف�إن من �سنن اهلل يف �أر�ضه �أن الذل يردفُه((( الفقر ،و�أن العز يردفه الرثاء،
ً
واملثل العربي يقولَ « :من َع َّز َب َّز(((» ،وال�شاعر العربي الإيادي يقول:
ال َت ْذ ِخ ُروا املَ َال ِللأَ ْع َدا ِء �إ َّن ُه ُم
هات ال َخيرْ َ يف َم ٍال َويف ِن َع ٍم
َه ْي َ

�إن َي ْظ َه ُروا َي ْ�أ ُخ ُذ ُ
وكم وال ِّتال َد(َ )4معا
ِ ()5
اح َتف َْظ ُتم ِب َها �إن �أَ ْنف ُُكم ُجد َعا
قَد ْ

الد ْن َيا لمِ َن ق ََّل َما ُل ُه
م َد يف ُّ
َفال جَ ْ

م ُد ُه
َوال َمال يف ُّ
الدنيا لمِ َن ق ََّل جَ ْ

واملتنبي يقول:

فامل�سلمون َع َّز عليهم املال ففقدوه ،وع َّزت عليهم احلياة ففقدوها ،و�أبى اهلل
يقولُ « :ي ِ
�إال ت�صديق كالم النبي املوحى �إليه  حيث ُ
و�ش ُك �أَن َت َدا َعى َعل َْي ُك ُم
ي�شري
ن�صح ٌ
= ولو ت�أ ّملوا قلي ًال لعلموا � َّأن ن�صحنا لهم ب�إن�صاف امل�سلمني هو ٌ
عائد �إىل م�صلحتهم ،و� َّأن العد َّو ال ُ
عليهم با�ستجالب قلوب امل�سلمني �أب ًدا ،و�إمنا يريدها حامي ًة بني الفريقني �إىل ما �شاء اهلل�( .شكيب).
((( ا ُخل ُنوع :اخل�ضوع والذلّ ( .م).
((( يردفه :يتبعه ويلحقه( .م).
((( َب َّزَ :غل ََب وفاق( .م).
((( ال َّتالد :املال الأ�صلي القدمي( .م).
((( ُج ِدع :ق ُِطع( .م).
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الأُممَ ُ ك ََما َت َدا َعى الأَ َك َل ُة َعلَى ال ِق َ�ص ِاع(((» قالوا� :أَ َو ِمن ِق َّل ٍة ِفي َنا َي ْو َم ِئ ٍذ يا ر�سولَ اهلل؟
عب ِمن
الر ُ
قال« :ال ،و َل ِك َّن ُكم غُ َث ٌاء َك ُغ َثا ِء ال�سيلِ ُ ،يج َعلُ َ
الو َه ُن يف ُق ُلو ِب ُكم ،و ُي ْن َز ُع ُّ
الدنْ َيا وك ََر ِاه ُ
يتكم امل َْو َت».
ُق ُل ِ
وب �أَ ْع َدا ِئ ُك ْمِ ،من ُح ِّب ُكم ُّ
هذا احلديث كان رواه يل ال�شيخ حممد بن جعفر الكتاين الفا�سي  -رحمه
اهلل  -يوم لقي ُته يف املدينة املنورة منذ خم�س وع�شرين �سنة ،ثم قر�أ ُته يف الكتب،
مقدمة «حا�ضر العامل الإ�سالمي» ،و�ألفاظه تختلف يف رواية
وا�ست�شهدت به يف ّ
عن رواية .فالأ�ستاذ �صاحب املنار � -أمتع اهلل بطول حياته  -هو الأدرى ب�أ�صح
رواياته((( ،ومعناه ظاهر ،وهو� :أن امل�سلمني ي�أتي عليهم يوم ي�صريون فيه م�أكل ًة،
ومتتد �إليهم الأيدي من كل جه ٍة.
غالبا ،جمع «الق�صعة»( .م).
((( ال ِق َ�صاع :الأوعية الكبرية التي ت�ستخدم للأكل ،وكانت من اخل�شب ً
((( احلديث رواه �أبو داود يف «�سننه» والبيهقي يف «دالئل النبوة» عن ثوبان مرفو ًعا بلفظِ :
«يو�ش ُك � ْأن َتدا َعى
يومئذ؟ قال « :بل �أنتم ٍ
نحن ٍ
ُ
يومئذ
عليك ُم الأُممَ ُ كما َتداعى الأَ َك َل ُة �إىل ق َْ�صعتها» ،فقال قائل :و ِم ْن ق ّل ٍة ُ
ال�س ْيل ،و�سين ِز َع َّن ُ
الو ْه َن».
اهلل ِم ْن ُ�صدور عد ِّوكم َ
كثري ،ولك َّنكم غُ ٌ
املهاب َة ِم ْن ُكم ،ولي ْق ِذف ََّن يف قُلو ِب ُك ُم َ
ٌ
ثاء َك ُغ َثاء َّ
الدنيا وكراهي ُة املوت».
الوهن! قال«ُ :ح ُّب ُّ
قال قائل :يا ر�سول اهلل! وما ُ
َ
بع�ضا ل�سلب ملككم ،كما تتداعى الأ َك َل ُة (وهي
قوله( :تداعى) �أ�صله تتداعى� ،أي جتتمع ،ويدعو بع�ضها ً
جم ُع �آكل ،كال َف َعلَة جمع فاعل) �إىل ق�صعة الطعام .و(ال ُغثاء) بال�ضم ما يحمله ال�سيلُ ويلقيه من ال َّز َبد
�ضر ُب مث ًال ملا ال قيمة له وال فائدة .و(الو ْهن) بالنون :ال�ضعف.
والعيدان ونحوها ،و ُي َ
ِ
و�إمنا �س�أله ال�سائل عن �سببه ،ف�أجابه  ب� َّأن �سببه حب احلياة الدنيا ولذاتها اخل�سي�سة ،و�إيثارها على اجلهاد يف
حر�صا على هذه احلياة اخل�سي�سة.
الدفاع عن احلقيقة ،و�إعالء كلمة اهلل ،وكراهية املوت ،ولو يف �سبيل ّ
احلقً ،
أوردت هذا احلديث يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
وقد � ُ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [الأنعام.]65 /
أوردت قبله حديث ثوبان الآخر ،الذي رواه م�سلم يف «�صحيحه» قال :قال ر�سول اهلل �« :إن ا َهلل َز َوى يلَ
و� ُ
ُ
ِ
ُ
َ
ِ
عطيت الكنزين الأحمر َ=
ال َ
أيت م�شارقَها ومغار َِبها ،و� َّإن �أ ّمتي ُ
�سيبلغ ملكها ما ُزو َِي يل م ْنها ،و�أ ُ
أر�ض ،فر� ُ
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فهذا الع�صر الذي نحن فيه هو ذلك اليوم ،و�أن امل�سلمني ال يكون عيبهم
كثريا ،و�إمنا ال تغنيهم كرثتهم �شي ًئا؛ لأن
يومئذ قلّة العدد ،بل يكون عددهم ً
الكرثة بنف�سها ال ُتفيد �إن مل تقرتن بجودة النوع ،والكمية ال ُتغني عن الكيفية(((،
وعلّة العلل يف �ضعف امل�سلمني ذلك اليوم هو اجلنب والبخل� ،صريح ذلك يف
الدنْيا ِ
وكراهي ِت ُكم امل َْو َت»(((.
قوله ِ « :من ُح ِّب ُكم ُّ
ألت ر ِّبي � ْأن ال ُي ْه ِل َكها ِب َ�س َن ٍة عا ّمة ،و�أن ال ي�سلِّطَ عليها عد ًّوا ِم ْن ِ�س َوى � ِ
في�ستبيح
أنف�سهم،
= وال َ
أبي�ض ،و�إنيّ �س� ُ
َ
َ
ق�ضاء ف�إ َّنه ال ُي َر ُّد ،و�إنيِّ
حممد �إذا ُ
ق�ضيت ً
ومقر ّقوتهم) و� َّإن ّربي قال يل :يا ّ
بي�ض َتهم (�أي ملكهم و�سلطانَهم ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
في�ستبيح
�أعطي ُت َك لأ ّم ِت َك �أن ال �أُهلكهم َب�س َنة عا ّمة (�أي قحط) و� ْأن ال �أ�سلِّطَ عليهم عد ًّوا م ْن �س َوى �أنف�سهم،
َ
بع�ضاَ ،وي ْ�س ِبي
بي�ض َتهم ،ولو ْاج َت َم َع عليهم َم ْن ب�أقطارِها � -أو قال ِم ْن بني �أقطارِها  -حتى يكونَ ُ
بع�ضهم ُي ْه ِل ُك ً
�سائي بزياد ٍة على رواية م�سلم هذه ،وكال احلديثني من
ُ
بع�ضهم ً
بع�ضا» ،ورواه �أحمد و�أ�صحاب ال�سنن �إال ال َّن ّ
ِ
ِ
ِ
�شيء م ْن
النبوة ،التي ظهر بها �صدقه  بعد قرون من وفاته َو َر ْفع ُروحه �إىل الرفيق الأعلى ،فما َ
ذهب ٌ
�أعالم ّ
ِملْك امل�سلمني �إىل �أيدي الأجانب �إال بخذالن بع�ضهم لبع�ض ،وم�ساعدتهم للأجانب على �أنف�سهم ،ويف هذه
بع�ض ال�شواهد من م�سلمي هذا الع�صر على ذلك ،وراجع املو�ضوع بتف�صيله يف تف�سري
الر�سالة للأمري �شكيب ُ
الآية امل�شار �إليها يف تف�سري املنار( .501-490/7 :ر�ضا).
((( عدد امل�سلمني اليوم ال يقلّ عن ثالثمئة و�سبعني مليونًا ،وقد يناهز الأربعمئة مليون ،فيا لها من ّقوة لو كان
كالرجال املتغلّبني عليهم�( .شكيب).
جميعهم رجا ًال ّ
((( نعم يخ�شى امل�سلمون دول اال�ستعمار فيطيعونها ،حتى على �آبائهم و�أبنائهم ،و�أع ّز النا�س لديهم ،و�أغلى الأمور
عليهم ،وعلى دينهم ،ووطنهم ،وقوميتهم ،وثقافتهم ،و�إن �س�ألتهم عن �أ�سباب هذه الطاعة العمياء قالوا لك� :إ ّننا
� ْإن مل نطعهم �أهلكونا ،ونحن ال َقبلَ لنا مبقاومتهم ،ون�سوا �أ ّنهم عندما تقذف بهم دول اال�ستعمار يف حروبها،
يالقون فيها املوت الذي مل يكونوا ليالقوا �أعظم منه لو كانوا ع�صوها ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﮊ [اجلمعة.]8 /
الروحية التي جندها عند امل�سلمني اخلا�ضعني لدول �أوربة امل�ستعمرة ليتعذَّ ر على
ولعمري � َّإن تعليل هذه احلالة ُّ
ميكن �أن يعقل �صنفان من املوت:
ُنطُ �س �أطباء االجتماع جمي ًعا� ،إذ ال ُ
املوت يف مقاومة الأجنبي املتغلِّب.
	�أحدهماُّ :مر املذاق ،ال تقوى على مواجهته النف�س ،وهو ُ
والثاين :مقبول الطعم� ،سهل االقتحام ،وهو املوت يف مقاتلة عد ّو ذلك املتغلب.
امل�ستمر
الرعب
ال جرم � َّأن هذه حالة ُروحية �شاذّة ،ال َّ
ّ
تف�سر وال تعلَّل �إال باملر�ض ،وعدم اعتدال املزاج ،وكون ُّ
أجد لها =
أجنبي املتغلِّب انتهى ب�أن �أوجد يف نفو�سهم هذه احلالة الغريبة ،التي مل � ْ
الذي �أوقعه يف قلوبهم ال ُّ
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ومن املعلوم �أن الإفراط يف حب الدنيا يحرم الإن�سان التم ُّتع بها ،و�أن ال ُغلو
التعر�ض للهالك((( ،هذه من �سنن اهلل
يف املحافظة على احلياة تكون عاقبته زيادة ّ
= �شبي ًها يف التاريخ� ،إال ما كان منهم يوم زحف التتار املغوليني �إىل بالد الإ�سالم ،ون�سفوا تلك احل�ضارات
الزاهرة ،التي كانت يف ترك�ستان ،و�إيران ،والعراق ،وذبحوا املاليني من �أهلها ذبح ال�شياه ،ود ّمروا بغداد دار
اخلالفة ،و�أهلكوا اخلليفة امل�ستع�صم العبا�سي حتت �أرجل الفيلة ،وجعلوا من جماجم القتلى �آكا ًما عالية،
فو�صل الرعب بقلوب امل�سلمني �إىل �أن �صار املغو ُّيل الواحد يدخل على املئة منهم ،فيقتلهم جمي ًعا ،و�أ�سلحتهم
جمرد انك�سار قوى معنوية ،بل هو �أبعد
يف �أيديهم ،وال ّ
حتدثهم نفو�سهم ب�أدنى مقاومة ،وال ُيقال ملثل هذا� :إ ّنه َّ
املغلوب كلَّ �آثار الن�شاط للمقاومة ،و�إمنا كان ذاك
ي�سلب
م ًدى من هذا بكثري ،ف� َّإن انك�سار ال ُق َوى املعنوية ال ُ
َ
وجردها من خوا�ص الإدراك.
مر�ضا زاغت به الطبائع
ً
َّ
الب�شرية عن مركزها ،وعت ًها ا�ستوىل على العقولّ ،
حدث �أحد امل� ّؤرخني برواية غريبة عن رجل �شهد تلك الوقائع بعينه فقال ما معناه :فررت من التتار،
وقد َّ
تخب�ؤوا فيه ،لعلَّهم ينجون من املوت ،فبينما نحن
ف�ساقني القدر �إىل بيت وجدت فيه ثمانية ع�شر رجالً ،كلُّهم ّ
جال�سون� ،إذ دخل علينا �أحد التتار ،فر�آنا جمي ًعا ،وعلى وجوهنا غربة املوت ،ومل يكن معه �سالح يقتلنا به،
فلما ذهب ،قلت للجماعة :ماذا
فقال لنا :ابقوا هنا حتى �آتي ب�سكني و�أذبحكم ،وم�ضى لي�أتي بال�سكنيّ ،
تنتظرون؟ قالوا :ال ننتظر �شي ًئا �سوى املوت ،قلت لهم :كيف ننتظر املوت من يد رجل واحد ،ونحن ع�صبة
متتد �أيدينا �إليه لأننا نخاف .قلتَّ :مم تخافون؟
( )19رجالً؟ قالوا :ماذا تريد �أن ن�صنع؟ قلت :نقتله .قالوا :ال ُّ
أ�شجعهم �إىل � ْأن �أقتنع بكالمي اثنان
�إن كانَ خوفكم من املوت ،فهو قاتلكم على كلّ حال .قال :وما زلت � ّ
فلما رجع املغو ُّيل وبيده ال�سكني الذي يريد �أن يقتلنا به ،هجمنا عليه نحن الثالثة ،ونزعنا
منهم ال غريَّ ،
ال�سكني من ِيده ،وقتلناه به ،وخرجنا وجنونا.
خرج ْت �إليهم الع�ساكر امل�صرية يف زمن
هذا وبقي امل�سلمون يف ُرعب من التتار غري ممكن التعديل� ،إىل �أن َ
ثابت بعدها عزائم
امللك قطز ،فتالقى اجلمعان يف عني جالوت من فل�سطني ،وانهزم التتار هزمية �شنيعةْ ،
امل�سلمني �إليهم ،و�أخذوا َي ْف ِتكون بالتتار ،و�صار ه�ؤالء عندهم ك�سائر النا�س ،ولو مل يدخل التتار يف الإ�سالم
لكانَ امل�سلمون �أبادوهم.
وخال�صة القولَّ � :إن امل�سلمني كلّما �آثروا ال�سالمة ازدادوا مو ًتا ،وكلما احتقروا احلياة ازدادوا حيا ًة ،و�إىل هذا
�أ�شار اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي حني يقول :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [التوبة�( .]39-38 /شكيب).
ﮦ ﮧ ﮨﮩﮊ [البقرة� ،]195 /أيَّ � :إن عدم الإنفاق
((( �إن اهلل تعاىل يقول :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

يف �سبيل اهلل هو التهلك ُة بعينها ،وقد �أ�صابت امل�سلمني تهلك ُة عدم الإنفاق ،و�صدق فيهم ما حذّ رهم اهلل
منه (�شكيب).
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يف خلقه� ،أو من النوامي�س الطبيعية ،كما ُيقال يف هذا الع�صر ،فالقر�آن ي�أمر امل�سلم
ب�أن يحتقر احلياة واملال وكل عزيز يف �سبيل اهلل ،وي�أمر امل�سلم �أن يثبت وال يي�أ�س،
و�أن ي�صرب وال يتزلزل ،مهما �أ�صيب ،وتراه يقول :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﮊ [�آل عمران.]146 /

هكذا يريد اهلل امل�سلمني �أن يكونوا ،ليكون امل�سلمون هكذا ب�صريح ن�ص
القر�آن ،فكيف َي ْ�س َت ْن ِج ُزون((( اهلل ِع َدا ِته((( بالن�صر وال َّتمكني ،وال�سعادة والت�أمني؟
�ضياع الإ�سالم بني اجلامدين واجلاحدين وعمل كل منهما

ومن �أكرب عوامل انحطاط امل�سلمني اجلمود على القدمي ،فكما �أن �آفة
الإ�سالم هي الفئة التي تريد �أن تلغي كل �شيء قدمي ،من دون نظر فيما هو �ضار
منه �أو نافع ،كذلك �آفة الإ�سالم هي الفئة اجلامدة التي ال تريد �أن تغيرِّ �شي ًئا ،وال
تر�ضى ب�إدخال �أقل تعديل على �أ�صول التعليم الإ�سالمي ،ظ ًّنا منهم ب�أن االقتداء
َ
بالك ّفار كفر ،و�أن نظام التعليم احلديث ِمن َو ْ�ضع ُ
الك ّفار.

((( َي ْ�س َت ْن ِج ُزون :يطلبون حتقيق رغباتهم التي ُو ِعدوا بها( .م).
((( ِع َداته :ما وعد به( .م).
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فقد �أ�ضاع الإ�سالم جاحد وجامد؛
�أما اجلاحد فهو الذي ي�أبى �إال �أن ُيفرنجِ امل�سلمني و�سائر ال�شرقيني ،ويخرجهم
وم�شخ�صاتهم ،ويحملهم على �إنكار ما�ضيهم ،ويجعلهم �أ�شبه
مقوماتهم ّ
عن جميع ّ
باجلزء الكيماوي ،الذي يدخل يف تركيب ج�سم �آخر كان بعي ًدا ،فيذوب فيه،
ويفقد ُهويته.
وهذا امليل يف النف�س  -هو �إنكار الإن�سان ملا�ضيه ،واعرتافُه ب�أن �آباءه كانوا
�سافلني ،و�أنه هو يريد �أن يرب�أ منهم  -ال ي�صدر �إال عن ال َف ْ�سل((( اخل�سي�س،
الو�ضيع النف�س� ،أو عن الذي ي�شعر �أنه يف و�سط قومه دينء الأ�صل ،في�سعى هو
نف�سه منها مبكان خ�سي�س ،لي�س له ن�صيب
يف �إنكار �أ�صل �أُ َّمته ب�أَ ْ�سرها ،لأنه يعلم َ
من تلك الأ�صالة ،وهو خمالف ل�سنن الكون الطبيعية ،التي جعلت يف كل �أ ّمة
وم�شخ�صاتها من لغة ،وعقيدة ،وعادة ،وطعام
مبقوماتها ّ
طبيعيا لالحتفاظ ّ
مي ًال ًّ
�ضرره(((.
و�شراب و�سكنى ،وغري ذلك� ،إال ما ثبت ُ
قومياتها
حمافظة ال�شعوب الإفرجنية على ّ

فلننظر �إىل �أوربة  -لأنها اليوم املثل الأعلى يف ذلك  -فنجد كل �أ ّمة فيها
ت�أبى �أن تندمج يف �أ ّمة �أُخرى ،فالإنكليز يريدون �أن يبقوا �إنكلي ًزا ،والإفرن�سي�س
((( ال َف ْ�سل :الرديء الفاقد املروءة( .م).
تقليدية حمافظة على القدمي ،ال نر�ضى
((( قال امل�سرت �شمربلني ناظر خارجية �إنكلرتة �ساب ًقا :نحن الإنكليز �أ ّمة ّ
بتبديل �شيء من �أو�ضاعنا �إال �إذا ثبت �ضرره ،ومل يبق منا�ص من تغيريه�( .شكيب).
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إفرن�سي�سا ،والأملان ال يريدون �أن يكونوا �إال �أملانًا ،والطليان ال
يريدون �أن يبقوا �
ً
رو�سا ،وهلم َج ًّرا.
همهم �أن يكونوا ً
ير�ضون �أن يكونوا �إال طليانًا ،والرو�س قُ�صارى ّ
أثريا يف النف�س �أن الإيرلنديني مث ًال �أمة �صغرية جماورة
ومما يزيد هذا املثال ت� ً
يت�صوره العقل من اجلهود ليدجموهم يف
للإنكليز ،وقد بذل ه�ؤالء جميع ما ّ
َ�س َوا ِدهم((( مدة تزيد عن �سبعمئة �سنة ،ف�أبوا �أن ي�صريوا �إنكلي ًزا ،ولبثوا �إيرلنديني
بل�سانهم وعقيدتهم ،و�أذواقهم ،وعاداتهم.
ويف فرن�سة نف�سها ت�أبى �أمة «الربيتون» �إال �أن حتافظ على �أ�صلها.
ويف جنوبي فرن�سة جيل ُيقال لهم« :البا�شكن�س» احتفظوا بقوميتهم جتاه
القوط ،ثم جتاه العرب ،ثم جتاه الإ�سبان ،ثم جتاه الفرن�سي�س ،وجميعهم مليون
ن�سمة ،وهم ال يزالون على لغتهم وز ِّيهم وعاداتهم ،وجميع �أو�ضاعهم.
و«الفلمنك» ي� َأب ْون �أن يجعلوا اللغة الإفرن�سية لغتهم ،والثقافة الإفرن�سية
ثقافتهم ،ومل يزالوا ي�صيحون يف بلجيكة ،حتى ا�ضطرت دولة بلجيكة �إىل
االعرتاف بلغتهم لغة ر�سمية.
ويف �سوي�سرة ثالثة �أق�سام :الق�سم الأملاين ،وهو مليونان وثمامنئة �ألف،
والق�سم املتك ِّلم بالطليانية وهو �أكرث قلي ًال من مئتي �ألف ،والق�سم املتك ِّلم
((( َ�س َوا ِدهمَ :ع َوا ِّمهم( .م).
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بالإفرن�سية ،وهو ثمامنئة �ألف ،وكل ق�سم منها حمافظ على لغته وقوانينه ومنازعه،
مع �أنهم كلُّهم م ّتحدون يف م�صاحلهم ال�سيا�سية ،وهم يعي�شون يف مملكة واحدة.
و�إن الدامنارك وبالد الإ�سكنديناف وهولندة فروع من ال�شجرة الأملانية ،ال
قومياتهم.
مراء يف ذلك ،لكنهم ال يريدون االندماج يف الأملان ،وال العدول عن ّ
وبقي «الت�شيك» مئني من ال�سنني حتت حكم الأملان ،وبقوا ً
ت�شيكا،
وا�ست�أنفوا بعد احلرب العا ّمة ا�ستقاللهم ال�سيا�سي ،بعد �أن حفظوا ل�سانهم
وا�ستقاللهم اجلن�سي ّمدة خم�سة قرون.
وقد هذَّ ب الأملان «�أمة املجر» ،وعلّموهم ورقّوهم ،ولكنهم مل َّ
يتمكنوا من
�إدماجهم يف الأملانية ،فتجدهم �أحر�ص الأمم على لغتهم املغولية الأ�صلية ،وعلى
قوميتهم املجرية.
ولبثت رو�سية العظيمة �أكرث من مئتني �إىل ثالثمئة �سنة حتاول �إدخال
بحجة
بولونية يف اجلن�س الرو�سيَ ،
قوميتهم َّ
اخلا�صةّ ،
وح ْمل البولونيني على ن�سيان ّ
�أن ال ِع ْرق ال�ساليف يجمع بني البولونيني والرو�س ،فف�شلت جميع م�ساعيها يف
�إدماج البولونيني فيها ،وعاد ه�ؤالء بعد احلرب العامة �أمة م�ستقلة يف كل �شيء،
وذلك لأنهم مل يتخلَّوا طرفَة عني عن قوميتهم.
ولي�س من العجيب �أن ال تريد �أمة عددها ( )30مليونًا االندماج يف غريها،
ولكن «الأ�ستونيني» وهم مليونان فقط ،انف�صلوا عن رو�سية ،ومل يقبلوا االندماج
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فيها ،و�أحيوا ا�ستقاللهم ول�سانهم املغويل الأ�صل ،وجعلوا له حروفًا هجائية،
أي�ضا.
ومثلهم �أهايل «فنلندة» املنف�صلون عن رو�سية � ً
وقد خابت م�ساعي الرو�س يف �إدماج «الليتوانيني» من هذه الأمم البلطيقية
يف اجلن�س الرو�سي ،وانتق�ضوا بعد احلرب العامة (1918 -1914م) �أمة
قوميا ،وجمي ُعهم �أربعة ماليني ،و�أقل منهم جريانهم
م�ستقلة كما كانوا م�ستقلّني ًّ
الليتونيون((( الذين هم مليونان ال غري ،ومع هذا فقد انف�صلوا بعد احلرب ،و� ّأ�س�سوا
جمهورية ك�سائر اجلمهوريات البلطيقية ،لأنهم من الأ�صل لبثوا حمافظني على
لغتهم وجن�سهم.
الرو�س من جهة كما عجز الأملان من جهة �أخرى عن �إدخال هذه
وقد عجز ُّ
�صغريا ال ير�ضى
القومية العظيمة؛ لأن كل �شعب مهما كان ً
الأقوام يف تراكيبهم ّ
اجلن�سي.
ب�إنكار �أ�صله ،وال بالنزول عن ا�ستقالله
ّ
وقد حفظ «الكرواتيون» ا�ستقاللهم اجلن�سي مع �إحاطة �أ ّمتني كبريتني بهم
هم الالتني واجلرمان.
وحفظ «ال�صربيون» ا�ستقاللهم اجلن�سي مع �سيادة الرتك عليهم منذ قرون.

((( ليتونيا هي غري ليتوانيا ،وكلتاهما من الأمم التي انف�صلت عن رو�سية بعد احلرب العامة (1918م) الختالف
جن�سها عن جن�س الرو�س�( .شكيب).
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ومل يزل «الأرنا�ؤوط» �أرنا�ؤوطًا منذ عهد ال ُيعرف بد�ؤه ،وهم بني �أمتني
كبريتني اليونان وال�صقالبة� ،أي :ال�سالف!
بلغارا فيما بني الروم وال�سالف والالتني،
وكذلك «البلغار» �أبوا �إال �أن يبقوا ً
بلغارا.
ثم جاءهم الرتك ،فتعلّموا الرتكية ،لكنهم بقوا ً
وال �أريد �أن �أخرج يف اال�ست�شهاد عن �أوربة ،لأين �إن خرجت عن �أوربة
قالت تلك الفئة اجلاحدة :نحن ال نريد �أن جنعل قدوة لنا �أممًا مت� ّأخرة مثلنا.
فالأمم التي ا�ست�شهدنا الآن بها كلُّها �أوربية ،وكلُّها متعلّمة راقية ،وكلُّها
ذوات بلدان َّممدنة منظّ مة؛ وكلُّها عندها اجلامعات ،والأكادمييات ،واجلمعيات
العلمية ،واجليو�ش ،والأ�ساطيل� ...إلخ.
العربة للعرب و�سائر امل�سلمني ب ُِرقي اليابانيني

ولكني �أخرج من �أوربة �إىل اليابان فقط ،لأن رقي اليابان ي�ضارع الرقي
قوميتهم،
الأوربي ،وقد مت لليابان كما مت رقي �أوربة للأوربيني� ،أي يف �ضمن دائرة ّ
وحريتهم ،ودينهم ،و�شعائرهم ،وم�شاعرهم ،وكل �شيء لهم.
ول�سانهم ،و�آدابهمّ ،
القراء العرب ِف ْقرة من ر�سالة طويلة جاءت من مرا�سل �أوربي
ف�أنقل �إىل ّ
�سائح يف اليابان ،وظهرت يف جريدة «جرنال دوجنيف» بتاريخ � 20أكتوبر -
ت�شرين الأول (1931م) ف�إنه يقول�« :إن الياباين يحب الفن قبل كل �شيء ،و�إن
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�ساعيا يف ك�سب املال فلأجل �أن ُيل َِّذذ باملال �أهواءه املن�صرفة �إىل احل�سن
ر�أيته ً
واجلمال ،وقد انتق�ش يف �صفحة نف�سه ال�شعور القومي ال�شديد ،عدا امليل �إىل
اجلمال؛ لأنه يفتخر بكون اليابان يف ّمدة �ستني �سنة فقط� ،صارت من طور �أُ َّمة من
القرون الو�سطى� ،إقطاعية احلكم� ،إىل �أ ّمة عظيمة من �أعظم الأمم ،و ّمما ال ريب فيه
�أن الديانة اليابانية هي ذات دور عظيم يف �سيا�سة اليابان (ليت�أ ّمل القارئ) وهي يف
مبنية على االعرتاف بكل ما تركه القدماء ل�سالئلهم.
احلقيقة فل�سفة ّ
الع�صرية ،لكن
فالياباين الع�صري قد ائتلف مع جميع احتياجات احلياة
ّ
بقوميته ،غري
الرجوع �إىل ما�ضيه ،ومع ّ
التم�سك ال�شديد ّ
مع حفظ امليل الدائم �إىل ّ
التغرب  )Occidentalismeالذي ال يريد الياباين
جميب نداء التفرجن (ويف الأ�صل ّ
�أن ي�أخذ منه �إال ما هو �ضروري له ،لأجل م�صارعة �سائر الأمم بنجاح ،وال �شك �أن
هذا مثال فريد يف تاريخ �أمم ال�شرق الأق�صى».
ثم يقول« :كان اليابانيون يكرهون الأ�سفار �إىل ُالبلدان البعيدة ،ويحظرون
دخول الأجانب �إىل بالدهم ،ولكن هذا املنع قد ارتفع بعد النه�ضة الع�صرية،
وتالفت((( اليابان ما فات ب�شكل مده�ش ،والنتائج هي �أمامنا� ،إال �أن املا�ضي ال
املقد�س
مقد ً�سا معظَّ ًما يف جميع طبقاتهم ،لأنه يف هذا املا�ضي َّ
يزال عند اليابانيني َّ
يجد اليابانيون جميع �شعورهم بقيمتهم احلا�ضرة ،فرتاهم يكافحون بو�سائل املدنية
احلديثة التا ّمة ،التي ال �سبيل �إىل احلياة من دونها يف �أيامنا هذه ،لكن ينبذون
((( تالفتَ :تداركت( .م).
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مبجرد ما يجدون �أنف�سهم يف غ ًنى عنه ،ويعودون مع اللذة �إىل �شعورهم
كل ّ
تغربَّ ،
القومي اخلال�ص ،الذي به يعتقدون �أنهم الأعلون.
مكرمة،
وهناك هياكل «�شنتو» ومعابد «زن» و«الهياكل البوذية» وهي َّ
ُمعظَّ مة ،خمدومة ب�أ�شد ما ميكن من احلما�سة الدينية والإميان الثابت ،كما كانت
منذ قرون.
واحلق �أن هذا االحرتام ال�شديد الذي ي�شعر به اليابانيون لقدميهم
وملعبوداتهم هو الذي قام عندهم ح�ص ًنا مني ًعا دون املبادئ ال�شعوبية ،والأفكار
امل�ضرة».
ّ
ال�شيوعية ّ
ومنذ ب�ضع �سنوات ظهر يف فرن�سة ت�أليف جديد عن اليابان للمركيز المازليري
( )La Mazeliereقد �أطنبت اجلرائد يف و�صفه ،ون�شرت عنه جريدة «الديبا» مقا ًال
كيفية ارتقاء اليابان  -وهو
القراء الذين ّ
يهمهم �أن يعرفوا ّ
رنانًا ،فنحن نو�صي َّ
مو�ضوع يف غاية اجلاللة ،ملا فيه من اال�ستنتاج ل�سائر بالد ال�شرق  -مبطالعة هذا
التع�صب لليابان ،على �أنني ر�أي ُته يف
الكتاب ،الذي ال ميكن �أن ين�سب �إىل م�ؤ ّلفه ّ
متخ�ص�صون يف التاريخ ،وهذه التواريخ
اجلملة مطاب ًقا لتواريخ �أ ّلفها علماء يابانيون ِّ
مرتجمة من اليابانية �إىل الإفرن�سية.
والبد يل يف هذه العجالة من نقل بع�ض ِف َقر من تاريخ «المازليري» املذكور،
قال يف �أثناء الكالم على ّمتدن اليابان الع�صري ،وخروج هذه الأمة من عزلتها

76

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

76

ق�سما من مدنيتهما
القدمية ما يلي« :فبد�أت اليابان ت�ستعري من �أوربة و�أمريكة ً
املادية ،ومن نظامهما الع�سكري ،ومن مباحث تعليمهما العام ،ومن �سيا�ستهما
املجددون يجتهدون يف �أن يقتب�سوا من كل �شعب ما يرونه الأح�سن
املالية ،فكان ّ
عنده ،فكان ذلك م�شروع جتديد وهدم و�إعادة بناء ،وظهرت �آثار ذلك يف جميع
مناحي احلياة اليابانية».
ثم تكلَّم على احلرب اليابانية ال�صينية ،وانتهى �إىل قوله الذي نرتجمه
ترجمة حرفية�« :إن ظفر اليابان بال�صني مل ُي ْث ِبت علو الأفكار واملبادئ العلمية
آ�سيويا
�شعبا � ًّ
التي �أخذتها اليابان عن الغرب وكفى ،بل �أثبت � ًأمرا �آخر ،وهو �أن ً
مبجرد �إرادته وعزميته عرف �أن يختار ما ر�آه الأ�صلح له من مدنية الغرب (ت�أمل
َّ
جي ًدا) مع االحتفاظ با�ستقالله وقوميته وعقليته و�آدابه وثقافته» .اهـ.
وقب ًال كنت ن�شرت يف اجلرائد  -وما ن�شر ُته مل يكن �إال نقطة من غدير -
خال�صة احلفالت التي �أقامها اليابانيون لتتويج عاهلهم منذ �سنتني ،وكيف
ا�ستمرت مرا�سم هذا االحتفال َّمدة �شهر ،وكانت ب�أجمعها دينية ،وكيف �أن
َّ
«امليكادو» هو كاهن الأُ ّمة الأعظم ،وكيف �أنه من �ساللة الآلهة (ال�شم�س)،
املقد�س املحفوظ من �ألفي �سنة ،وكيف �أكل مع الآلهة
احلمام ّ
وكيف اغت�سل يف ّ
املقد�س ،الذي زرعته الدولة حتت �إ�شراف الكهنة ،حتى يكون تام القد�سية
الأرز ّ
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ال �شبهة فيه ،وكيف كان ثمة يف احلفل �ستمئة �ألف ياباين ،وكلّهم يهتفون ليحيا
«امليكادو» ع�شرة �آالف �سنة �إىل غري ذلك.
ن�سمي اليابان و�أوربة رجعية بتد ّينهما؟
ملاذا ال ّ

التقدم ال�سريع املده�ش،
تتقدم اليابان هذا ّ
فلماذا  -يا ليت �شعري َّ -
برقيها املثل ،وهي ت�ضرب ب�أعراقها �إىل عقائد
�ضرب ِّ
وت�صري هذه الأمة �أمة ع�صريةُ ،ي َ
إمرباطورها هو كاهنها الأعظم ،وال
وعادات ومنازع م�ضى عليها �ألفا �سنة ،ويكون �
ُ
ُيقال عنها :رجعية ومرجتعة وارجتاعية ومت� ّأخرة ومتقهقرة؟
ف�إن كانت اليابان رجعية فمرحى بالرجعية.
وملاذا كان ملك �إنكلرتة و�إمرباطور الهند ال�سيد على ( )450مليون �آدمي
يف الأر�ض من البي�ض وال�سمر ،وال�صفر واحلمر ،وال�سود ،هو رئي�س الكني�سة
الأنكليكانية ،وجمال�سه النيابية تبحث يف جل�سات عديدة يف ق�ضية اخلبز واخلمر،
مبجرد تقدي�س الق�سي�س �إىل ج�سد امل�سيح ودمه فعالً ،دون �أدنى
هل ي�ستحيالن َّ
�شك� ،أم ذلك من قبيل الرمز والتمثيل(((.
يحدث التاريخ عن م�س�ألة من م�سائل �إنكلرتة الداخلية �أخذت يف الأهمية الدور الذي �أخذته ق�ضية
((( مل ِّ
حتول اخلبز واخلمر �إىل ج�سد امل�سيح.
(الأفخاري�ستا) وهي ق�ضية ّ
تع�شى مع تالميذه
و�أ�صل هذه العقيدة ما رواه الإجنيل من � َّأن ال�سيد امل�سيح  قبل �صعوده �إىل ال�سماء ّ
وو َّدعهم ،وبينما هو على املائدة ،تناول لقمة من اخلبز ،وقال :كلوا ،هو ذا ج�سدي ،و�شرب ُج ْرع ًة من اخلمر=
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وال ُيقال عنه� :إنه رجعي ،وال يقال عن دولته العظمى� :إنها مت�أخرة �أو
فتكونت من هذه الكلمات يف الن�صرانية عقيدة معناها � َّأن اخلبز واخلمر ي�ستحيالن
= وقال :ا�شربوا هو ذا دميَّ .
الرب متا ًما ،وحقيق ًة ال جما ًزا.
�إىل ج�سد ّ
البد له كلَّ يوم عند التقدي�س يف الكني�سة �أن يتناول لقمة
وملا كان الق�سي�س عندهم هو خليفة امل�سيح ،كان َّ
تفوه بها امل�سيح  يف �أثناء ع�شائه
من اخلبز ،وي�شرب ر�شفة من اخلمر ،وهو يتل ّفظ بنف�س الكلمات التي ّ
الرب حقيقة ال جما ًزا ،ولذلك يو�ضع
حتول هذا اخلبز وهذا اخلمر �إىل ج�سد ّ
مع احلواريني .فمتى فعل ذلك َّ
وي�سمونه القربان  -يف ُح ٍّق ثمني فوق املذبح من الكني�سة ،وي�سجدون له ،وذلك باعتبار � َّأن هذا
هذا اخلبز ّ -
وي�سمون وجود الإله فيه (احل�ضور احلقيقي) وبالإفرن�سية ( )Présence réelleوهذا
القربان هو الإله نف�سهُّ ،
املقد�سة عندهم.
من �أعظم الأ�سرار َّ
و�إذا �أ�شرف املري�ض على املوت جاء الق�سي�س ،وتل ّقى منه االعرتاف بذنوبه ،وناوله هذا القربان ،فقيل� :إ َّنه
ذهب �إىل الآخرة متز ّو ًدا بالأ�سرار الإلهية .وقد كانت هذه العقيدة هي عقيدة امل�سيحيني جمي ًعا ،وال تزال
عقيدة �أكرثهم �إىل اليوم.
	�إ ّال �أ ّنه عندما جرى الإ�صالح الربوت�ستانتي تغري االعتقاد عند �أتباعه بق�ضية احل�ضور احلقيقي ،وبا�ستحالة اخلبز
الرب ودمه حقيقة ال جما ًزا ،وقال الربوت�ستانتيونَّ � :إن هذا
واخلمر ،اللذين ِّ
يقد�س عليهما الق�سي�س �إىل ج�سد ّ
جمرد رمز وتذكار ،وعدلوا عن و�ضع القربان فوق املذبح ،وال�سجود له باعتبار �أ ّنه هو الإله
جما ٌز ال حقيقة ،و�إ َّنه ّ
خا�ص به من احلائط.
بذاته ،و�صاروا يف كنائ�س الربوت�ستانت يجعلون هذا القربان يف جتويف ّ
ولكن الكني�سة الأنكليكانية (�أي الكني�سة العليا يف �إنكلرتة) ،مل يتفق ر�أيها يف ق�ضية القربان ،فحزب اليمني
ّ
الرب حقيقة
ج�سد
إىل
�
الكاهن
بتقدي�س
ي�ستحيالن
واخلمر
اخلبز
أن
�
وهي
أ�صلية،
ل
ا
عقيدته
على
ا
باقي
كان
منها
َّ
ً
َّ
ال جما ًزا ،وحزب الو�سط مع الي�سار كانا يقوالنَّ � :إن كلمات ال�سيد امل�سيح هذه مل تكن �إال رم ًزا ،و�إ َّنه ال ميكن
الرب ودمه ،واعتمدوا يف رف�ض العقيدة الكاثوليكية
يتحول اخلبز واخلمر حتت تقدي�س الكاهن �إىل ج�سد ّ
�أن َّ
على (كتاب ال�صالة) الذي هو د�ستور الكني�سة الأنكليكانية ،وهو كتاب و�ضعه بروت�ستانتيو الإنكليز ملذهبهم
يوم ان�شقوا عن الكني�سة الرومانية.
وملّا كانت هذه امل�س�ألة م�س�ألة خالفية بني �أتباع الكني�سة الأنكليكانية ،وقد عمل فيها كلُّ فريق بر�أيه ،وخيف
فيها من ان�شقاق عا ٍّم� ،أمرت احلكومة الربيطانية بت�أليف جممع من الأ�ساقفة ،حتت رئا�سة �إمامهم الأكرب رئي�س
�أ�ساقفة «كنرتبري» لأجل التدقيق يف هذه امل�شكلة وحلّها على �أحد الوجهني.
أخريا �أحلَّت احلكوم ُة على ه�ؤالء
فانعقد املجمع ،وذلك منذ �أربعني �سنة ،ومل يوف َّْق �إىل حلٍّ ير�ضي الفريقني ،و� ً
أكرثية ،وخالف يف احلكم
الأ�ساقفة ب�أن يب ّتوا يف الق�ضية �إن مل يكن بالإجماع فب�أكرثية الآراء ،فحكموا بال ّ
�ستة من املطارين ،وذلك ب� َّأن اخلبز واخلمر ي�ستحيالن يف ّقدا�س الكاهن �إىل ج�سد امل�سيح ودمه ،وعليه جتب
=
كوة حائط الكني�سة		.
عبادتهما ،وال�سجود لهما ،وو�ضعهما يف �أعلى املذبح ،ال يف ّ
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متقهقرة ،ف�إن كانت �إنكلرتة بعد هذا متقهقرة ،فيا حبذا التقهقر!

أ�سا�سي لربيطانية العظمى
= وباالخت�صار رجع �أك ُرث املطارين يف هذه امل�س�ألة �إىل عقيدة البابوية ،وملّا كان القانون ال ُّ
يوجب �أن يكون القول الف�صل يف جميع هذه الق�ضايا الدينية ملجل�س اللوردات ،وملجل�س العموم ،عم ًال
بكتاب ال�صالة ،الذي هو مرجع الأ ّمة الإنكليزية� ،أحيل حكم املطارين هذا �إىل جمل�س اللوردات ،وكانت
متعددة ،بلغت من اهتمام امللأ ما مل تبلغه املناق�شات يف � ّأية م�س�ألة.
للمناق�شات فيه جل�سات ّ
ِ
ِ
�سماع
عتيا قد ُحملُوا �إىل املجل�س على ال ّ
أكف ،حتى ال يفوتهم ُ
وقيلَّ � :إن بع�ض اللوردات ممن بلغ بهم الكبرَ ُ ًّ
كافيا� ،إذ كان
هذه املناق�شات .و� ً
أخريا � َّأيد جمل�س اللوردات بالأكرثية قرار جممع الأ�ساقفة ،ومل يكن ذلك ً
البد لإم�ضاء احلكم من قرار جمل�س الأ ّمة ،الذي ُيقال له :جمل�س العموم.
َّ
ِ
مقدمتهم
فلما جاءت الق�ضية �إىل جمل�س الأمة ،نزع ب�أكرثية �أع�ضائه عرق الع�صبية الربوت�ستانتية ،وكان يف ّ
ّ
وقرروا � َّأن اخلبز واخلمر ال
ناظر الداخلية الربيطانية ،فنق�ضوا قرار جمل�س اللوردات ،وحكم جممع الأ�ساقفةّ ،
ي�ستحيالن بالبداهة �إىل ج�سد ال�سيد امل�سيح  ودمه ،وتوكَّ �ؤوا يف ذلك على «كتاب ال�صالة» الذي هو
د�ستور الكني�سة الأنكليكانية الوحيد ،ومل يوافقوا جممع الأ�ساقفة �إال على زيادة العبارات التي زادها يف
الدعاء مللك �إنكلرتة .وعلى �أثر هذا القرار من جمل�س العموم ا�ستعفى رئي�س الأ�ساقفة كنرتبري من من�صبه.
و�إنمَّا �أتينا على ذكر هذه احلادثة التي لي�ست مو�ضوعنا مبا�شر ًة �إثبا ًتا لأمرين:
و�شدة اهتمامها بهذه املباحث ،مع �أنها يف طليعة الأمم
�أولهما :ا�ستم�ساك الأمة الإنكليزية مببادئها الدينيةّ ،
الراقية بال نزاع.
ظهريا ،ومن يقولَّ � :إن �أوربة ف�صلت الدين عن ال�سيا�سة،
والثاينّ :
ت�شدق َم ْن يقول� :إنّ �أوربة نبذت الدين ًّ
كرقي
و� َّأن هذا الف�صل كان �سبب جناحها ،و�أ َّنه ٌّ
حري بامل�سلمني �أن ينهجوا نهجها �إن كانوا يريدون لأنف�سهم ًّ
رقيا ّ
الأوربيني ،و�سلطانًا يف الأر�ض ك�سلطانهم ،ف�أين ف�صلُ الدين عن ال�سيا�سة هنا؟
وهذا (كتاب ال�صالة) هو الذي اعتمد عليه جمل�س العموم يف نق�ض قرار جممع الأ�ساقفة ،ثم قرار جمل�س
اللوردات ،و�أين ف�صل الدين عن ال�سيا�سة و�أنت ترى �أنّ م�س�ألة دينية بحتة تطرح يف جمل�س اللوردات وجمل�س
والنواب
النواب ،ويف�صالن فيها ،ف� ْإن مل تكن هاته امل�س�ألة دينية فما الديني �إذًا؟ و� ْإن مل يكن جمل�سا ال�شيوخ ّ
تخت�ص بال�سيا�سة بعدهما؟
خمت�صني بال�سيا�سة ،فما املجال�س التي ّ
وتعاميا
فليت�أ ّمل القارئ املن�صف مدى الت�ضليل الذي يقوم به امل�ضلِّلون من «امل�سلمني اجلغرافيني» �إما جه ًال ً
أوربي ،الذي لي�س له غر�ض �أع ُّز عليه من �أن ي�أتي على بنيان الإ�سالم
عن احلقيقة ،و�إما خدم ًة لال�ستعمار ال ّ
من القواعد�( .شكيب).
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وملاذا كانت القارة الأوربية كلُّها م�سيحية مفتخرة مب�سيحيتها ،تتباهى بذلك
يف كل فر�صة ،م ّتحدة يف هذا الأمر على ما بينها من عداوات ومناف�سات ،وال
ننبزها حتى بقولنا :رجعية وارجتاعية.
واحلال �أن الديانة التي تدين بها �أوربة عمرها ( )19قرنًا .وهذا عهد ي�صح
جدا.
�أن ُيقال عنه :قدمي وقدمي ًّ
وه�ؤالء اليهود (مهما ُتنكر عليهم من الف�ضائل ،فال نقدر �أن ننكر عليهم
العملي ،واجلد الهائل) ال يزالون يفخرون بتوراة ُو ِج َدت
املقدرة والذكاء ،واحل�س
ّ
منذ �آالف ال�سنني ،وي�شاركُ هم فيها امل�سيحيون.
ع�صريا ،يجاهدون يف �إحياء «اللغة
رقيا ًّ
وملاذا ال نرى �أعظم ّ
�شبان اليهود ًّ
العربية» التي ال ُيعرف مبد�أ تاريخها ،لتوغّلها يف ال ِق َدم ،وال ُيقال عنهم� :إنهم
رجعيون ومت� ّأخرون وقهقريون؟!
وقد ن�شر «وايزمان» رئي�س اجلمعية ال�صهيونية حدي ًثا يف جريدة «املاتن»
كان من �أهم ما فخر به ،و�أدىل به كم�أثرة ينبغي �أن تذكرها لهم الإن�سانية ،هو
(�أن فل�سطني احلديثة تتكلَّم اليوم ب�أجمعها بلغة الأنبياء) يريد بفل�سطني احلديثة
فل�سطني اليهودية ،التي قد ن�شر ال�صهيونيون فيها اللغة العربانية القدمية ،و�أجربوا
يتحدثوا بها ،لتكون اللغة اجلامعة لليهود.
نَ ْ َ�ش�أهم اجلديد على �أن َّ
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ومن الذي فعل هذا؟
اجلواب :هم اليهود الع�صريون ،الذين هم �أ�شد النا�س �أخذًا مببادئ العلم
احلديث واحل�ضارة الع�صرية.
وماذا ع�ساين �أح�صي من هذه الأماثيل وال ِعبرَ يف ر�سالة وجيزة كهذه؟!
ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [البقرة.]269 /
وم�شخ�صات قومهم
ومقومات ملّتهم،
ّ
كل قوم يعت�صمون بدينهمّ ،
املوروثتني ،وال ُي َنبزون بهذه الألقاب �إال امل�سلمني!
ومقوماتهم
ف�إنه �إذا دعاهم داع �إىل اال�ستم�ساك بقر�آنهم ،وعقيدتهمّ ،
وم�شخ�صاتهم ،وبالل�سان العربي و�آدابه ،واحلياة ال�شرقية ومناحيها ،قامت قيامة الذين
ّ
يف قلوبهم مر�ض .. و�صاحوا :لت�سقط الرجعية ..وقالوا :كيف تريدون الرقي و�أنتم
متم�سكون ب�أو�ضاع بالية ،باقية من القرون الو�سطى ،ونحن يف ع�صر جديد!
ّ
وتقدموا ،وتر َّقوا ،وعلوا ،وطاروا يف ال�سماء،
جميع ه�ؤالء اخلالئق تعلَّمواَّ ،
الكن�سية ،واليهودي باق على توراته
وامل�سيحي منهم باق على �إجنيله وتقاليده
ّ
املقد�س ،وكل حزب منهم فرح مبا لديه.
وتلموده ،والياباين باق على وثنه و�أر ُّزه ّ
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وهذا امل�سلم امل�سكني ي�ستحيل �أن يرتقَّى �إال �إذا رمى بقر�آنه وعقيدته،
وم�آخذه ومتاركه ،ومنازعه وم�شاربه ،ولبا�سه وفرا�شه ،وطعامه و�شرابه ،و�أدبه وطربه،
الرقي!!
وغري ذلك ،وانف�صل من كل تاريخه ،ف�إن مل يفعل ذلك فال حظ له من ّ
فهذا ما كان من �ضرر اجلاحد الذي يق�صد ال�سوء بالإ�سالم وال�شرق �أجمع،
ال�سذَّ ج ب�أقاويله.
ويخدع ُّ
ُ
غوائل((( اجلامدين يف الإ�سالم وامل�سلمني

�ضررا من اجلاحد ،و�إن كان
وبقي علينا امل�سلم اجلامد ،الذي لي�س ب�أخف ً
وتع�صب.
النية ،و�إمنا يعمل ما يعمله عن جهل ُّ
ال َي ْ�شركُ ه يف اخلبث و�سوء ّ
املدنية،
فاجلامد هو الذي م َّهد لأعداء املدنية الإ�سالمية الطريق ملحاربة هذه ّ
حمتجني ب�أن الت� ّأخر الذي عليه العامل الإ�سالمي �إمنا هو ثمرة تعاليمه.
ّ
واجلامد هو �سبب الفقر الذي اب ُتلي به امل�سلمون ،لأنه جعل الإ�سالم دين
�آخرة فقط ،واحلال �أن الإ�سالم هو دين دنيا و�آخرة ،و�إن هذه مزية له على �سائر
الأديان ،فال ح�صر ك�سب الإن�سان فيما يعود للحياة التي وراء هذه ،كما هي
ديانات �أهل الهند وال�صني ،وال ز ّهده يف مال الدنيا وملكها وجمدها كتعاليم
�سعيه يف �أمور هذه املعي�شة الدنيوية كما هي مدنية �أوربة
الإجنيل ،وال ح�صر َ
احلا�ضرة.
((( غ ََوا ِئل� :شرور وف�ساد( .م).
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واجلامد هو الذي �شهر احلرب على العلوم الطبيعية والريا�ضية والفل�سفية
بحجة �أنها من علوم الك ّفار .ف ََح َرم الإ�سالم ثمرات هذه
وفنونها و�صناعاتهاّ ،
الطبيعية
العلوم ،و�أورث �أبناءه الفقر ،الذي ُهم فيه ،وق�ص �أجنحتهم ،ف�إن العلوم
ّ
هي العلوم الباحثة يف الأر�ض ،والأر�ض ال تخرج �أفالذها((( �إال ملن يبحث فيها(((،
أر�ض :اذهبوا
ف�إن كُ نا طول العمر ال نتكلّم �إال فيما هو عائد للآخرة ،قالت لنا ال ُ
ًّتوا((( �إىل الآخرة ،فلي�س لكم ن�صيب مني.
ثم �إننا بح�صر كل جمهوداتنا يف هذه العلوم الدينية ،واملحا�ضرات
توجهت �إىل
الأخروية ،جعلنا �أنف�سنا مبركز �ضعيف ب�إزاء �سائر الأمم ،التي َّ
الأر�ض ،وه�ؤالء مل يزالوا يعلون يف الأر�ض ،ونحن ننحط يف الأر�ض� ،إىل �أن
�صار الأمر كلُّه يف يدهم ،و�صاروا يقدرون �أن ي�أفكونا((( عن نف�س ديننا ،ف�ض ًال
عن �أن ميلكوا علينا دنيانا ،من لي�ست له دنيا فلي�س له دين ،ولي�س هذا هو الذي
يريده اهلل بنا ،وهو الذي قال :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﮊ [النور ،]55 /وقال :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﮊ [البقرة ،]29 /وقال :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

((( �أفالذها :كنوزها( .م).
َ
جار َ
تلح
عليك الزمانُ
جتور على الأر�ض� ،أيُّ :
فعليك �أن َ
((( كان َج ّدي الأدنى  -رحمه اهلل تعاىل  -يقولْ � :إن َ
وجتتهد يف ا�ستخراج خريا ِتها( .ر�ضا).
ُ
((( ًّتوا :يف احلال( .م).
((( ي�أفكونا .ي�صرفونا( .م).
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ﭸﮊ [الأعراف ،]32 /وقال فيما حكاه و� ّأقره :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﮊ [الق�ص�ص ،]77 /وعلَّمنا �أن ندعوه بقوله :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [البقرة� ... ]201 /إلخ.

وامل�سلم اجلامد ال يدري �أنه بهذا امل�شرب ي�سعى يف بوار ملّته ،وحطّ ها
جرها على قومه
عن درجة الأمم الأخرى ،وال ّ
يتنبه ل�شيء من امل�صائب التي َّ
�إهمالهم للعلوم الكونية ،حتى �أ�صبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه ،و�صاروا عيا ًال
على �أعدائهم ،الذين ال يرقبون فيه �إ ًّال((( وال ِذ َّم ًة ،فهو �إذا نظر �إىل هذه احلالة
علَّلها بالق�ضاء والقدر بادئ الر�أي ،وهذا �ش�أن جميع الك�ساىل يف الدنيا ،يحيلون
على الأقدار.
حبب الك�سل �إىل كثري من امل�سلمني ،فنجمت فيهم
هذا ا ُخللق هو الذي َّ
فئة يل َّقبون بـ«الدراوي�ش» لي�س لهم �شغل وال عمل ،ولي�سوا يف الواقع �إال �أع�ضاء
م�شلولة يف ج�سم املجتمع الإ�سالمي.
جربي ،ال
وهذا اخللق بعينه هو الذي جعل الإفرجن يقولون� :إن الإ�سالم ّ
ي�أمر بالعمل ،لأن ما هو كائن هو كائن ،عمل املخلوق �أم مل يعمل.

رحما وقرابة� ،أو حل ًفا وعه ًدا( .م).
((( �إالًًّ :
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�آيات العمل يف القر�آن ِ
املبط َلة لتف�سري
َ
القدر باجلرب والك�سل
ال �شيء �أدل على ف�ساد هذا الزعم الإفرجني من القر�آن ،امللآن
باحلث على العمل ،وبا�ستنها�ض الهمم ،وابتعاث العزائم ،ونوط الثواب
والعقاب والفوز والف�شل بالعمل ،الذي يعمله املكلَّف .قال تعاىل :ﮋﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ [التوبة ،]105 /وقال تعاىل:
ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﮊ [يون�س ،]41 /وقال تعاىل:
ﮋﭣ ﭤ ﭥﮊ [التوبة ،]94 /وقال تعاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﮊ [البقرة ،]139 /وقال تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [حممد� ]33 /أي :ال ينق�صكم �أعمالكم ،وقال تعاىل:
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ [احلجرات( ،]14 /ال
يلتكم) :من ال َته يلي ُته� ،أو ولته يلته مبعنى نق�صه� ،أي :ال يبخ�سكم من �أعمالكم
�شي ًئا .وقال تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [هود،]15/
وقال ع َّز وجلَّ  :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [هود ،]111 /وقال
ع َّز وجلَّ  :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الأحقاف ،]19 /وقال ع َّز
وجلَّ  :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [�آل عمران ،]195 /وقال ع َّز وجلَّ :
ﮋﯸ ﯹ ﯺﮊ [الزمر ،]74 /وقال ع َّز وجلَّ  :ﮋﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮊ [ال�صافات ،]61 /وقال ع َّز وجلَّ  :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﮋﭙﭚ

ﯪ ﯫ ﯬﮊ [فاطـر ،]10 /وقـال ع َّز وجـلَّ :
ﭛ ﭜ ﭝﮊ [النحــل ،]111 /وقال ع َّز وجـلَّ  :ﮋﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ

[النحل ،]97 /وقال ع َّز وجلَّ :

ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﮋﭹ ﭺ ﭻ

ﭢ ﭣ ﭤﮊ [�آل عمران ،]30 /وقال ع َّز وجلَّ :
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [الزمـر ،]70 /وقـال ع َّز وجـلَّ  :ﮋﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﮊ [النحل ،]34 /وقال تبارك وتعاىل :ﮋﮒ ﮓﮔ
ﮕﮊ [الكهف ،]49 /وقال تبارك وتعاىل :ﮋﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ
[الروم ،]41 /وقال تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﮊ [�سب�أ ،]37 /وقال تعاىل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [الأحقاف ،]19 /وقال تعاىل :ﮋﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [الزلزلة،]8-7 /
وقال تعاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الأعراف ،]180 /وقال تعاىل:
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [ال�سجدة ،]17 /وقال تعاىل :ﮋﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﮊ [العنكبوت� ،]55 /إىل غري ذلك مما ال يكاد ُيح�صى من الآيات
التي امتلأ بها القر�آن ،ومنها ما هو ن�ص يف م�س�ألتنا هذه كقوله تعاىل :ﮋﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [ال�شورى ،]30 /وقوله تعاىل:
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ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﮊ [�آل عمران.]165 /

�إن �صاحب ال�س�ؤال يعلم  -و�أكرث امل�سلمني ال يعلمون � -أن هذه الآية
خاطب اهلل تعاىل بها �أكمل هذه الأمة �إميانًا و�إ�سال ًما ،وهم �أ�صحاب ر�سول اهلل ،
تعجبوا من ظهور امل�شركني عليهم يف غزوة �أُحد ،فرد اهلل عليهم ببيان ال�سبب،
�إذ َّ
وهو خمالفتهم �أمره  للرماة الذين يحمون ظهور املقاتلة ب�أال يربحوا �أماكنهم،
فلما انهزم امل�شركون خالفوا الأمر مل�شاركة
�سواء كان الغلب للم�سلمني �أو عليهمَّ ،
املقاتلني يف الغنيمة ،فكر عليهم امل�شركون ،حتى �شج ر�أ�س النبي � ... إلخ.
وكلُّها ناطقة ب�أن الإ�سالم هو دين العمل ال دين الك�سل ،وال هو دين
اال ّتكال على القدر املجهول للب�شر ،كما يقول الدراوي�ش البطّ الون« :رزقنا على
يزين للنا�س بع�ض م�ؤ ّلفي الإفرجن من �أن دين الإ�سالم
اهلل عملنا �أم مل نعمل» كما ّ
دين جمود وتفوي�ض وت�سليم ،و�أن ت� ّأخر امل�سلمني �إمنا ن�ش�أ عن ذلك.
أخرب النا�س
ولو كان يف هذه الدعوة ّذرة ما من ال�صحة ملا نه�ض ال�صحابة ُ � -
بالإ�سالم  -وفتحوا ن�صف كُ رة الأر�ض يف خم�سني �سنة ،ولكن الت�سليم الذي
يتكلَّمون عليه ،ويهرفون فيه مبا ال يعرفون(((� ،إمنا هو مقرون بالعمل وبالكدح
ي�سمى جمو ًدا ،ويعد بطال ًة ،وهو خمالف
ي�سمى ً
ت�سليما ،بل َّ
وبال�سعي ،و�إال فال َّ
للقر�آن ولل�سنة.
((( يهرفون فيه مبا ال يعرفونَ :م َثلُ ،يقال ملن يبالغ يف مدح ال�شيء عن جهل به ( .م).
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الدنيا والأخرى ،لأن
و�أ َّما �إذا كان الت�سليم هلل مقرونًا بالعمل؛ ف�إنه �أنفع يف ُّ
يورطه يف البطر �إذا جنح ،ويف اجلزع �إذا ف�شل،
�إفراط املرء يف االعتماد على نف�سه ِّ
والذي ُيريده الإ�سالم �إمنا هو �أن يعقل((( الإن�سان ويتوكَّ ل ،و�أن يد ِّبر لنف�سه بهداية
عقله الذي جعله اهلل مر�ش ًدا ،ويعلم مع ذلك �أن لي�س كل الأمر بيده ،و�أن من
الأقدار ما ال تدركه الأفكار ،وهذا �صحيح ،وملّا ذكر النبي  ال َق َدر �س�أله بع�ض
«اعم ُلوا ف َُكلٌّ ُم َي َّ�س ٌر لمِ َا ُخ ِل َق َل ُه» .رواه البخاري وم�سلم.
�أ�صحابه� :أال نتكل؟ فقالَ :
ومن �أغرب الغرائب �أن ه�ؤالء الإفرجن الذين ال يفت�ؤون((( ينعتون الإ�سالم
باجلربية ،وين�سبون ت� ُّأخر امل�سلمني �إىل هذه العقيدة  -التي كان يقول بها فئة قليلة
والقدر ،التي
عما هو وارد يف الإجنيل من �آيات الق�ضاء َ
من امل�سلمني  -يذهلون ّ
متاثل ما يف القر�آن ،وقد تزيد عليه ،مثل قوله« :ال ت�سقط �شعرة من ر�ؤو�سكم �إال
ب�إذن �أبيكم ال�سماوي» ،ومثل � ٍآي كثرية لو �أردت ا�ستق�صاءها لطال املقال.
وال جند يف الإفرجن الذين هم مغرمون بالعمل ،وهائمون وراء الك�سب،
ويقد�سه،
ومنكرون للق�ضاء والقدر يف اجلملة� ،إال من يقر�أ الإجنيل ال�شريفّ ،
ويعجب مببادئه ال�سامية كما نعجب بها نحن.
((( يف قوله (يعقل) هنا تورية الحتماله معنيني :ظاهرهما حتكيم �إدراك العقل يف الأمور مع التوكّ ل على اهلل،
والثاين :عقل الناقة املرا ُد به الأخذ بالأ�سباب مع التوكّ ل� ،إذ فيه �إ�شارة �إىل حديث الأعرابي امل�شهور بني
النا�س ،حتى �صار مثالً« :اع ِق ْل َها و َت َوكّ ل» ويف رواية« :ق َِّي ْد َها و َت َوكّ ل» يعني ناقته ،فلم ي�أذن له � أن يرتكها
توك ًال على اهلل تعاىل( .ر�ضا).
((( ال يفت�ؤون :ال يزالون( .م).
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فما بالهم ن�سوا ما فيه من �آيات الق�ضاء والقدر؟! وما بالهم مل ي�صفوا �أقوال امل�سيح
�صلوات اهلل عليه باجلربية؟! ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [التوبة.]37 /
وحقيقة الأمر �أن كل ما هو وارد يف الإجنيل؛ وكل ما هو وارد يف القر�آن من
�آيات الق�ضاء والقدر �إمنا كان مق�صو ًدا به �سبق علم اهلل بكل ما يقع((( ،ومل يكن
مق�صو ًدا به نفي االختيار ،والتزهيد يف الك�سب.
ويف حديث الوزنتني والوزنات وغري ذلك من مواعظ الإجنيل ال�شريف ما
يدل على ما عزاه القر�آن الكرمي �إىل ُ�ص ُحف �إبراهيم ومو�سى� ،أي وغريهما من
ر�سل اهلل ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ .ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  .ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ  .ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [النجم.]41-38 /

((( هذا التف�سري قول لبع�ض املتكلّمني ،وهو � َّأن تعلّق علم اهلل بوجود املخلوقات يف الأزل هو الق�ضاء ،ووجودها
على وفق العلم هو القدر ،وقال بع�ضهم� :إ َّنه تعلّق الإرادة� ...إلخ .والتحقيق � َّأن القدر واملقدار هو النظام
الذي جرت به �سنن اهلل تعاىل يف التكوين والتدبري ،والأ�سباب وامل�سببات ،كما ُيف َه ُم من ن�صو�ص الآيات،
كقوله تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [احلجر،]21 /
وقوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [امل�ؤمنون ،]18 /وقوله يف نظام جعل النطفة يف الرحم :ﮋﭜ ﭝ
ﭞﮊ [املر�سالت ،]22 /وقوله :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [طه ،]40 /وقد ح َّق ْقنا امل�س�ألة يف (املنار)
مرارا( .ر�ضا).
و(التف�سري) ً
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وحجة عليه
امل�سلمون اجلامدون فتنة لأعداء الإ�سالم َّ
طرق((( لأعداء الإ�سالم على
ونعود �إىل امل�سلم اجلامد فنقول� :إنه هو الذي ّ
الإ�سالم ،و�أوجد لهم ال�سبيل �إىل القالة ((( بح ّقه ،حتى قالوا� :إنه دين ال َي�أْ َت ِلف
املدنية.
مع الرقي
ّ
الع�صري ،و�إنه دين حائل دون ّ
املدنية ،وهم
واحلقيقة �أن ه�ؤالء اجلامدين هم الذين ال ت�أتلف ُ
عقائدهم مع ّ
الع�صري ،والإ�سالم براء من جماداتهم هذه.
الذين يحولون دون الرقي
ّ
وجب((( للما�ضي
�إن الإ�سالم هو من �أ�صله ثورة على القدمي الفا�سدٌّ ،
القبيح ،وقطع كل العالئق مع غري احلقائق ،فكيف يكون الإ�سالم ِملَّة ا ُجلمود؟
ق�صة �إبراهيم  :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
والقر�آن هو الذي جاء فيه من ّ
ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ.ﯔﯕﯖﯗﯘ .ﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الأنبياء ،]54-52 /وجاء فيه :ﮋﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ .ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  .ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ .
ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ.ﯕﯖﯗﯘ ﯙ.ﯛ ﯜ
ﯝ  .ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [ال�شعراء ،]71 77 /وجاء فيه :ﮋﭝ
ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ.ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ
طرق�َ :س َّهل الطريق( .م).
((( َّ
((( ال َقالَة :قول ٍ
�شرا( .م).
فا�ش يف النا�س ً
خريا كان �أو ًّ
((( َج ٌّب :محَ ْ ٌو و�إزالة( .م).
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ﭭ ﭮ ﭯﮊ [الزخرف ،]24-23 /وجاء فيه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [البقرة ،]170 /وجاء فيه :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﮊ [البقرة ،]142 /وغري ذلك من الآيات الداعية �إىل الثورة على
�صحيحا ،ومل يكن �صا ًحلا.
القدمي �إذا مل يكن
ً
يرحبون بكل جديد ال يعار�ض
على �أن الذين يفهمون الإ�سالم حق الفهم ّ
العقيدة ،وال ُتخ�شى منه مف�سدة .وال �أظن �شي ًئا يفيد املجتمع الإ�سالمي يكون
للدين املبني على �إ�سعاد العباد.
خمال ًفا ّ

�أفال ترى علماء جند  -وهم �أبعد امل�سلمني عن الإفرجن والتفرنجُ  ،و�أن�آهم
عن مراكز االخرتاعات الع�صرية  -كيف كان جوابهم عندما ا�ستفتاهم امللك
ق�ضية الال�سلكي والتليفون وال�سيارة
عبد العزيز بن �سعود � َّأيده اهلل  -يف ّ
الكهربائية؟ �أجابوه �أنها حمدثات نافعة مفيدة ،و�أنه لي�س يف كتاب اهلل وال يف �سنة
ر�سوله  ال باملنطوق وال باملفهوم ما مين ُعها.
يحدث
�أفلي�س الأدنى مل�صلحة الأُ ّمة �أن َت ْق ِدر الدولة على معرفة �أي حادث ُ
مبجرد وقوعه حتى تتالفى �أمره؟ �أفلي�س الأنفع للم�سلمني �أن َّ
يتمكن احلاج بب�ضع
ِّ
�ساعات من اجتياز امل�سافات ،التي كانت ت�أخذ �أيا ًما وليايل.
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لقد �س�ألت ال�شيخ «حممد بن علي بن تركي» من العلماء النجديني الذين
مبكة عن ر�أيه يف التليفون والال�سلكي فقال يل :هذه م�س�ألة مفروغ منها ،و�أمر
جوازها �شر ًعا هو من الو�ضوح بحيث ال ي�ستحق الأخذ والر َّد.
خا�صة بجامدي الإ�سالم ،فقد قاومت الكني�سة
ومل تكن مقاومة اجلديد ّ
تقريبا من قول �أو عمل ،ثم عادت فيما بعد ف�أجازته .وملا
يف
الن�صرانية كل جديد ً
ّ
قال «غاليله» بدوران الأر�ض ك َّفرته ،وال يزال يوجد �إىل اليوم من �أحبار الن�صارى
من يك ِّفر كل خمالف ملا جاء يف «التوراة» من كيفية التكوين ،ومن �سنتني ُحوكم
�أحد املعلّمني يف حماكم �إحدى الواليات املتحدة لقوله بنظرية داروين ،و ُمنع من
التدري�س ،ولكن هذا ال مينع َ�سيرْ العلم يف طريقه(((.
فالن�صارى عندهم جامدون كما عندنا جامدون ،وامل�سلم اجلامد يحارب
كل علم غري العلم الديني التقليدي الذي �أ ِل َفه ،حتى �إنه ليحارب من ال يعتد يف
والريا�ضية ،والهند�سة ،وجر
الطبيعية،
دينه �إال بالكتاب وال�سنة ،وين�سى �أن العلوم
ّ
ّ
والطب ،والكيمياء ،وطبقات الأر�ض ،وكل علم يفيد االجتماع
الأثقال ،وال َفلَكّ ،
دينية� ،إن مل تكن مبا�شرة فمن حيث النتيجة(((.
الب�شري :هي علوم ّ
((( وقد ت�ألّف يف �إنكلرتة و�أمريكة حزب ديني جديد� ،أو جمعية للدعوة �إىل الإميان بظواهر «التوراة» يف ا َخللْق
والتكوين وكلّ �شيء من غري ت�أويل (راجع �ص  723م 30من املنار)( .ر�ضا).
((( �أي من باب قول العلماء :ما مل يتم الواجب املطلق �إال به فهو واجب ،وقد ّبي ّنا يف تف�سري ﮋﯘ ﯙ ﯚ
بن�ص هذه الآية ،لأ َّنها
ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الأنفالَّ � ]60 /أن �آالت القتال الربية والبحرية واجلوية واجبة ّ
من القوة امل�ستطاعة للم�سلمني ،كما هي م�ستطاعة لغريهم ،فلي�س وجوبها بقاعدة «ما ال يتم الواجب �إال به فهو
بن�ص القر�آن وداللة املنطوق منه ،فراجع تف�سريها يف تف�سري املنار( .61/10 :ر�ضا).
واجب» بل ّ
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وكم جرى تدري�س هذه العلوم يف الأزهر والأُموي ،والزيتونة ،والقرويني،
وقرطبة ،وبغداد ،و�سمرقند ،وغريها عندما كان للإ�سالم دول كبار و�أعاظم رجال،
وكم نبغ يف الإ�سالم من عظماء ،جمعوا بني احلكمة وال�شريعة ،ونظموا بني
ا�سمه يف �أوربة هو القا�ضي
احلديث والريا�ضة ،و�إن �أكرب فيل�سوف عربي ا�شتهر ُ
«ابن ر�شد» وقد كان من �أكابر الفقهاء.

مدن ّية الإ�سالم

زعم �أن الإ�سالم مل َّ
خا�صة،
مدنية َّ
�أ َّما ُ
زعم َم ْن َ
يتمكن من ت�أ�سي�س ّ
واال�ستدالل على ذلك بحالته احلا�ضرة ،فهو خرافة ِّميوه((( بها بع�ض �أعداء
الإ�سالم من اخلارج ،وبع�ض جاحديه من الداخل� ،أما الق�سم الأول فلأجل
�أن ي�صبغوا امل�سلمني بال�صبغة الأوربية ،و�أما الق�سم الثاين فلأجل �أن يزرعوا يف
العامل الإ�سالمي بذور الإحلاد.
املدنية ،ولكننا ال ن�س ِّلم ب�أنه ي�صح �أن يكون
نحن ال ننكر ت�أثري الدين يف ّ
كثريا ما ي�ضعف ت�أثري الدين يف الأمم ،فتتفلَّت من قيوده،
لها ميزان ،وذلك لأنه ً
وتف�سد �أخالقها ،وتنهار �أو�ضاعها ،فيكون ف�ساد الأخالق هو علَّة ال�سقوط ،وال
يكون الدين هو امل�س�ؤول.

((( ِّميوه :يز ِّور و ُيخفي احلقيقة( .م).
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خارجية غري متنظرة ،فتتغلَّب على ما �أ ّثلته(((ال�شرائع
وكثريا ما تطر�أ عوامل
ً
ّ
من ح�ضارة ،وتزلزل �أركانها ،وقد تهدمها من بوانيها((( ،وال يكون الق�صور من
ال�شريعة نف�سها.
فت� ُّأخر امل�سلمني يف القرون الأخرية مل يكن من ال�شريعة؛ بل من اجلهل
بال�شريعة� ،أو كان من عدم �إجراء �أحكامها كما ينبغي.
عظيما عزي ًزا ،و�أي عظمة
وملَّا كانت ال�شريعة جارية على ح ِّقها كان الإ�سالم ً
�أعظم ّمما كان الإ�سالم يف �أيام عمر بن اخلطاب مثالً.
ق�ضية ال تقبل املُ َم َاح َكة(((� ،إذ لي�س من �أُ َّمة يف �أوربة -
ومدنية الإ�سالم َّ
َّ
�سواء الأملان �أو الفرن�سي�س �أو الإنكليز �أو الطليان � ...إلخ � -إال وعندهم ت�آليف
مدنية حقيقية �سامية راقية
ال تحُ �صى يف مدنية الإ�سالم ،فلو مل تكن للإ�سالم ّ
مبنية على كتابه و�سنته ،ما كان علماء �أوربة حتى الذين ُعرفوا
مطبوعة بطابعهّ ،
إ�سالمية ،ومن �سرد
املدنية ال ّ
منهم بالتحامل على الإ�سالم ،يكرثون من ذكر ّ
(((
املدنيات ،ومن تبيني اخل�صائ�ص
تواريخها  ،ومن املقابلة بينها وبني غريها من ّ
التي انفردت بها.
((( �أ ّثلتهَّ � :أ�صلته( .م).
((( بوانيها� :أ�صولها و�أركانها( .م).
((( امل َُم َاح َكة :النزاع واخل�صام( .م).
((( وقد �ألّف ُع�صبة من الأوربيني امل�ست�شرقني َم ْعلَم ًة ا�سمها «�إن�سيكلوبيدية الإ�سالم» وحتامل فيها بع�ضهم على
مبدنية خا�ص ٍة به.
الإ�سالم ،وبخ�سوه من �أ�شيائه ،ولك ّنهم مل يقدروا �أن يجحدوا انفراده ّ
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فاملدنية الإ�سالمية هي من املدنيات ال�شهرية ،التي يزدان بها التاريخ العام،
ّ
والتي تغ�ص �سج ّال ُته اخلالدة مب�آثرها الباهرة.
وقد بلغت بغداد يف دور املن�صور والر�شيد وامل�أمون من احتفال العمارة،
(((
مدنية قبلَها وال بعدها
وا�ستبحار احل�ضارة  ،وتناهي الرتف والرثوة ،ما مل تبل ْغه ّ
�إىل هذا الع�صر ،حتى كان �أهلها يبلغون مليونني ون�صف مليون من ال�سكان،
وكانت الب�صرة يف الدرجة الثانية عنها ،وكان �أهلها نحو ن�صف مليون.
و�س َم ْر َق ْند ،و�إ�صفهان ،وحوا�ضر �أخرى
وكانت دم�شق ،والقاهرة ،وحلبَ ،
كثرية من بالد الإ�سالم �أمثلة تا ّم ًة ،و�أقي�سة بعيدة يف ا�ستبحار العمران ،وتطاول
املتهدلة الأفنان.
البنيان ،ورفاهة ال�سكان ،وانت�شار العلم والعرفان ،وت�أ ّثل الفنون ّ
وكانت القريوان ،وفا�س ،وتلم�سان ،ومراك�ش يف املغرب� ،أعظم من �أن
يناظرها ُمناظر� ،أو �أن يكاثرها مكاثر يف ممالك �أوربة ،حتى هذه
يطاولها مطاول� ،أو ُ
القرون الأخرية.
وكانت قرطبة مدينة فذّ ة يف �أوربة ،ال يدانيها ُمدان ،وكان عدد ّ
�سكانها نحو
مليون ون�صف مليون ن�سمة ،وكان فيها نحو �سبعمئة جامع ،عدا امل�سجد الأعظم،
الذي ملّا ُزرته يف هذا ال�صيف قال يل املهند�س الذي كان معي من ِق َبل احلكومة
الإ�سبانيولية� :إنه ي�سع بح�سب م�ساحته خم�سني �ألف ُم َ�صلٍّ يف الداخل ،وثالثني
((( ْا�س ِت ْب َحار احل�ضارة :ات�ساعها وانب�ساطها( .م).
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�ألف ُم َ�صلٍّ يف ال�صحن ،فجملة من ي�سعهم هذا امل�سجد العجيب ثمانون �أل ًفا من
امل�صلني.
وملا ذهبنا �إىل �آثار ق�صر الزهراء ،ر�أيناها �آثار مدينة ال �آثار ق�صر واحد ،وعلمنا
عر�ضا ،والإ�سبانيون يقولون:
�أنها متتد على م�سافة ت�سعمئة مرت طو ًال يف ثمامنئة مرت ً
مدينة الزهراء.
وقال يل املهند�سون املوكلون باحلفر على �آثارها� :إنهم يرجون الإتيان على
ك�شفها ك ِّلها من الآن �إىل خم�سني �سنة.
وح�سبك �أن غرناطة التي كانت حا�ضرة مملكة �صغرية يف �آخر �أمر امل�سلمني
بالأندل�س ،مل يكن يف �أوربة يف القرن اخلام�س ع�شر امل�سيحي بلدة ت�ضاهيها وال
تدانيها ،وكان فيها عندما �سقطت يف �أيدي الإ�سبانيول ن�صف مليون ن�سمة ،ومل
تكن وقتئذ عا�صمة من عوا�صم �أوربة حتتوي ن�صف هذا العدد.
الد ْهر �إىل اليوم.
وحمراء غرناطة ال تزال يتيمة َّ
هذه ملحة دا ّلة من م�آثر ح�ضارة الإ�سالم ،وغُرر �أيامه ،و�إال فلو ا�ستق�صينا
كل ما �أثر امل�سلمون يف الأر�ض من رائع وبديع مل ت�سع ذلك اجللود الكثرية
املر�صوفة طب ًقا فوق طبق.
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كتبا ّقيمة
حرر امل� ّؤرخون الأوربيون حتت عنوان «مدنية الإ�سالم» ً
وكم َّ
وجماميع �صور ت�أخذ بالأب�صار ،و�إن �أ�شد م� ّؤرخي الإفرجن حتام ًال على الإ�سالم ال
يتعدى �أن يحاول الت�صغري من �ش�أن مدنيته ،و�أن ُينكر كونه �أبا ُعذرتها((( ،ف ُق�صارى
َّ
هذه الفئة �أن ينكروا كون امل�سلمني قد ابتكروا علو ًما ،و�سبقوا �إىل نظريات �صارت
خا�صة بهم ،وغايتهم �أن يقولوا� :إن امل�سلمني مل يزيدوا على �أن نقلوا و�أذاعوا،
ّ
وكانوا وا�سطة بني امل�شرق واملغرب.
وهذا القول مردود عند املحققني ،الذين يعرفون للم�سلمني علو ًما ابتكروها،
ضال عما زادوا عليه و�أكملوه ،وما ن�شروه
وحقائق ك�شفوها ،و�آراء �سبقوا �إليها ،ف� ً
ونقلوه ،ومن ا�سرتق �شي ًئا وقد ا�سرتقّه ،فقد ا�ستح ّقه.
مدنية واحدة من مدنيات الأر�ض �إال وهي ر�شح مدنيات
ُ
وبعد؛ فلم نعلم ّ
الب�شرية ،وجمموع نتائج عقول خمتلفة
�سابقة ،و�آثار �آراء ا�شرتكت بها �سالئل
ّ
الأ�صول ،وحم�صول ثمرات �ألباب متباينة الأجنا�س.
الرد على ُح َّ�ساد املدنية الإ�سالمية املكابرين

�أين�سى ُح�ساد الإ�سالم واملكابرون يف عظمة ف َْ�ضله ،الزاعمون �أنه �إمنا نقل
وتعلَّم ،وقلَّد واقتدى ،و�أنه �إمنا �صلَّى وراء غريه� :أن الغرب كان غلب على ال�شرق،
((( �أبا عذرتهاَ :م ْن اخرتعها ومل ي�سبقه �إليها �أحد قبله( .م).
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و�أن املدنية ال�شرقية يوم ظهر الإ�سالم كان �أخنى عليها الذي �أخنى على ُل َب ِد(((،
امنحت،
و�أنه هو الذي ّ
جددها ،و�أحيا �آثارها ،و�أقال عثارها؟ و�أنها بعد �أن كانت قد َ
وحلقت بالغابرين� ،أبر َزها من �أ�صدافها ،وجالها من بعد �أن كانت ملفوفة بغالفها،
ون�شرها يف اخلافقني ،وبلجها كفلق ال�صبح لكل ذي عينني ،و�أ�ضفى عليها لبا�س
اخلا�ص ،و َد َّبجها((( بديباجة القر�آن ،التي مل تفارقها يف �شرق وال غرب،
الإ�سالم ّ
كثريا من علماء الإفرجن ّ -ممن مل ِ
يعمه
وال �سهل وال وعر ،حتى حمل ذلك ً
الهوى ،ومل يحد يف التحقيق عن َم ْه َيع((( الهدى  -على �أن اعرتفوا ب�أن مدنية
وتفجرت من
الإ�سالم مل تكن ً
ن�سخا وال ن َقالً ،و�إمنا هي قد نبعت من القر�آنَّ ،
عقيدة التوحيد.
ف�أ َّما ما ترجم ْته ح�ضارة الإ�سالم من كُ تب ،وما �أخذ ْته عن غريها من علوم،
وما �أفاد ْته يف فتوحاتها من منازع جميلة ،وطرائق �سديدة� ،أخذ ْتها عن غريها ،فال
يقدح ذلك يف بكارتها الإ�سالمية ،وم�سحتها العربية ،لأن هذا �ش�أن احل�ضارات
بع�ضا ،فالعلم
ويكمل بع�ضها ً
الب�شرية ب�أجمعها� ،أن ي�أخذ بع�ضها عن بع�ضِّ ،
((( �أخنى عليها� :أهلكها ب�شدائده و«�أخنى عليها الذي �أخنى على ُل َب ِد» �شطر من معلقة «النابغة الذبياين» ي�سرتجع
فيه ق�صة عربية قدمية ،تزعم العرب فيها �أن رج ًال ا�سمه لقمان بن عاديا عا�ش ُعمر �سبعة �أَنْ ُ�سر ،وكل ن�سر عا�ش
ن�سرا ليعي�ش معه؛ ف�إذا مات �أخذ �آخر فرباه ،حتى كان �آخرها « ُل َبد» وكان �أطولها
ن�سرا ً
ثمانني عا ًما ،فجعل ي�أخذ ً
عمرا؛ فقيل طال الأبد على لبد( .م).
ً
وجودها( .م).
نها
ح�س
جها:
((( َد َّب
َّ
َّ
((( َم ْه َيع :طريق( .م).
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احلقيقي ينح�صر يف هذا احلديث ال�شريف« :ا ِحلكْ َم ُة َ�ضا َّل ُة املُ ْ�ؤ ِمنِ َي ْن ُ�ش ُدها ولو يف
ال�صنيِ »((( وهذه من �أقد�س قواعد الإ�سالم.
ِّ
وعلى كل حال ال يقدر مكابر �أن يكابر �أن الإ�سالم كان له دور عظيم يف
الدنيا� ،سواء يف الفتوحات الروحية �أو العقلية �أو املادية ،و�أن هذه الفتوحات قد
ا َّت�س َقت له يف دور ال يزيد على ثمانني �سنةَّ ،مما �أجمع النا�س على �أنه مل ي ّت�سق
لأ ّمة قبلَه �أ�صالً.
ل�شدة ده�شته من تاريخ الإ�سالم يقول يف جزيرة «�سانتة
وكان نابليون الأول ّ
هيالنة»� :إن العرب فتحوا الدنيا يف ن�صف قرن ال غري.
وت�أ َّمل �أيها القارئ يف �أن قائل هذا القول هو «بونابرت» الذي مل تكن متلأ
عينيه الفتوحات مهما كانت عظيم ًة.
ال�ص ِغ ِ
ري ِ�ص َغ ُار َها
و َت ْع ُظ ُم يِف َع نْ ِ
ي َّ

يم ال َع َظا ِئ ُم
َو َت�صْ ُغ ُر يف َع نْ ِ
ي ال َع ِظ ِ

جدا ،ا�ستعظم حادث العرب ،الذي مل ي�سبق نظريه
فهذا رجل عظيم ًّ
يف التاريخ ،وقد بقي دور العرب هو الأ َّول يف وقته ،ولبثوا وهم امل�سيطرون يف
الأر�ض ،ال ُي�ضا ِر ُعهم م�ضارع ،وال يغا ِل ُبهم مغالبَّ ،مدة ثالثة قرون �أو �أربعة ،ثم
((( هذا م�ضمون حديثني:
غريه
	�أحدهما« :احلكم ُة �ضا َّل ُة امل�ؤمنِ ُ
وجدها فهو � ُّ
فحيث َ
أحق بها» رواه الرتمذي من حديث �أبي هريرة ،ورواه ُ
مبعناه مع اختالف اللفظ.
مو�ضع �آخر �ص 113( 95من هذه الطبعة) ،وهناك
بال�صنيِ » ،وذكره الكاتب يف ٍ
العلم ولو ِّ
«اطلبوا َ
والثاينُ :
نذكر من �أخرجه (ر�ضا).
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�أخذوا باالنحطاط ،وجعلت ظاللهم تتقلَّ�ص عن البلدان التي كانوا غَلبوا عليها
�شي ًئا ف�شي ًئا ،وذلك بفتور الهمم ،ودبيب الف�ساد �إىل الأخالق ،ونبذ عزائم الدين،
وا ّتباع �شهوات الأنف�س.
و�أ�شد ما اب ُتلوا به التناف�س على الإمارات والرئا�سات  -وال�سيما بني
القارة الأوربية ب�أجمعها ،وكانت الآن
القي�سية واليمانية  -مما لواله لدانت لهم ّ
عربية كما هو املغرب.
فامل�صائب التي حلَّت بامل�سلمني هي مما �صنعته �أيديهم ،و َّمما حادوا به
ال�سوي ،الذي �أو�ضحه لهم القر�آن ،الذي ملَّا كانوا عاملني ُمب ْحكم �آ ِيه
عن النهج
ّ
(((
فلما �ضعف عم ُلهم به ،و�صاروا
َعلَوا ،وظهروا ،وكانت لهم الدول والطوائل َّ ،
يقر�ؤونه بدون عمل ،وانقادوا �إىل �أهواء �أنف�سهم من دونه ،ذهبت ريحهم ،وولىَّ
ال�سلطان الأكرب الذي كان لهم ،وانتق�صت الأعداء �أطراف بالدهم ،ثم ق�صدوا
�إىل �أو�ساطها ،ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الإ�سالم حتى �أ�صبح ثالثمئة
مليون م�سلم حتت والية الأجانب ،ومل يبق يف العامل �سوى (� )70أو ( )80مليون
م�سلم نقدر �أن نقول� :إنهم حتت والية �أنف�سهم.
ولن�ضرب الآن بع�ض �أمثلة عن الأمم الأُخرى لأجل املقابلة بيننا وبينهم� ،إذ
«ب�ضدها تتبينَّ ُ الأ�شيا ُء».
كانت ِّ
((( الطوائل :الكرثة وال�ضخامة من كل �شيء( .م).
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اليونان والرومان قبل الن�صرانية وبعدها

الن�صرانية �أرقى �أمم الأر�ض� ،أو من �أرقى �أمم الأر�ض،
كان اليونانيون قبل
ّ
وكانوا وا�ضعي �أ�س�س الفل�سفة ،وحاملي �ألوية الآداب واملعارف ،ونبغ منهم من ال
يزالون م�صابيح الب�شرية يف العلم والفل�سفة �إىل يوم النا�س هذا.
وكان الإ�سكندر املقدوين �أعظم فاحت عرفه التاريخ� ،أو من �أعظم الفاحتني
نا�شرا لثقافة اليونان بني الأمم التي
الذين عرفهم التاريخ ،حام ًال للأدب اليوناينً ،
غلب عليها ،وما كانت دولة البطال�سة التي ملعت يف الإ�سكندرية بعلومها وفل�سفتها
تن�صرت اليونان بعد
�إال من بقايا فتوح الإ�سكندر ،ثم مل تزل هذه احلالة �إىل �أن َّ
ظهور الدين امل�سيحي بقليل ،فمذ دانت هذه الأُ ّمة بالدين اجلديد بد�أت بالرت ّدي
واالنحطاط ،وفقد مزاياها القدمية ،ومل تزل تنحط قرنًا عن قرن ،وتتدهور بط ًنا عن
بطن� ،إىل �أن �صارت بالد اليونان والية من جملة واليات ال�سلطنة العثمانية ،ومل
والرقي �إال يف القرن املا�ضي ،و�أين هي مع ذلك الآن
تعد �إىل �شيء من النهو�ض ُّ
مما كانت قبل الن�صرانية؟!
الن�صرانية كانت امل�س�ؤولة عن انحطاط اليونان هذا؟
�أفيجب �أن نقول� :إن
ّ
�إن القائلني ب�أن الإ�سالم قد كان �سبب انحطاط الأمم الدائنة به ال مفر لهم
أي�ضا �إىل انحطاط اليونان ،التي كانت من قبلها
من القول ب�أن الن�صرانية قد �أ ّدت � ً
الرقي.
عنوان ّ

104

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

104

ثم كانت رومية يف ع�صرها الدولة العظمى ،التي ال ُيذكر معها دولة ،وال
ي� َؤبه من جانب �صولتها ل�صولة ،ومل تزل هكذا هي امل�سيطرة على املعمور �إىل �أن
تن�صرت لعهد ق�سطنطني ،فمنذ ذلك العهد بد�أت باالنحطاط مادة ومع ًنى� ،إىل
ّ
وثانيا من ال�شرق ،ومل ت�سرتجع رومية بعد انقرا�ض
�أن انقر�ضت �أو ًال من الغربً ،
الدولة الرومانية �شي ًئا من مكانتها الأوىل ،وبقيت على ذلك مدة خم�سة ع�شر قرنًا
حتى ا�ست�أنفت �شي ًئا من جمدها الغابر ،وما هي �إىل هذه ال�ساعة ببالغة ذلك ال�ش�أو
الذي بلغ ْته �أيام الوثنية.
تن�صر الرومان هو العامل يف انحطاط رومة وتدحرجها عن ّقمة
�أفنجعل ُّ
تلك العظمة ال�شاهقة؟ لقد قال بهذا علماء كثريون ،كما قال �آخرون مثل هذه
املقالة يف الإ�سالم ،وكال الفريقني جائر حائد عن ال�صواب.
الدين امل�سيحي فيهم ول�سقوط اليونان من
ف�إن ل�سقوط الرومان بعد ف ُُ�ش ّو((( ّ
تقبلوا دعوة بول�س �إىل الن�صرانية �أ�سبابًا وعوامل كثرية من ف�ساد
قب ِلهم بعد �أن ّ
الأخالق ،وانحطاط الهمم ،وانت�شار اخلنى واخلالعة ،و�شيوع الإحلاد والإباحة،
ومن هرم الدول الذي يتكلَّم عنه ابن خلدون ،وغري ذلك من �أ�سباب ال�سقوط
من�ضمة �إليها غارات الربابرة من اخلارج ،فكانت َث َّمة �أ�سباب قا�سرة
الداخليةّ ،
م�ؤ ّدية �إىل ال�سقوط ،الذي كان البد منه.
((( ف ُُ�ش ّو :انت�شار وذيوع( .م).
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فلو فر�ضنا �أن الن�صرانية مل تكن جاءت وقتئذ مل يكن الرومان وال اليونان
جنوا من عواقب تلك احلوادث ،وال تخطتهم نتائج تلك الأ�سباب.
فدعوى بع�ض امل� ّؤرخني الأوربيني �أن تغلَّب امل�سيحية على اليونان والرومان
�أخنى على عظمتها ،وذهب مبدنيتها لي�س فيه من ال�صحيح �إال كون الأو�ضاع
(((
التحول
اجلديدة تذهب بالأو�ضاع القدمية� ،سنة اهلل يف خلقه ،و�أنه يف َه ْي َعة هذا ّ
البد من ا�ضطراب الأحوال ،وانحالل القواعد ،وا�ستحكام الفو�ضى ،و�إال فال
�أحد يقدر �أن يقول� :إن الوثنية �أ�صلح للعمران من الن�صرانية(((.
وهذه الدعوى كانت تكون �أ�شبه بدعوى �أعداء الإ�سالم ،الذين يزعمون
�أن ال�شرق كان رات ًعا((( يف َب َحا ِبح((( العمران ،فجاء الإ�سالم ،وطم�س املدنيات
ال�شرقية القدمية! لوال �أن احلقيقة هي كما َّقد ْمنا �أن املدنيات ال�شرقية كانت كلها
((( َه ْي َعة� :صوت ُ�صراخ ال َف َزع( .م).
أ�صلح لأنف�س
�
القدمي
الوثني
بالتثليث
الوثنية
من
عليها
�
أ
طر
ما
على
الن�صرانية
((( علماء امل�سلمني يعتقدون � َّأن
ُ
الب�شر من الوثنية اخلال�صة ،ولك ّنها لي�ست �أ�صلح وال �أقبل للعمران املدين الذي تتناف�س فيه �أوربة وغريها،
يتم وال ي�سمو �إال بال�سيادة
مبنية على املبالغة يف الزهد واخل�ضوع لكلّ حكم دنيوي ،والعمران ال ُّ
لأ ّنها ديانة ّ
واملُلْك والغنى ،ومن قواعد الإجنيلَّ � :أن اجلمل �إذا دخل يف ثقب الإبرة فالغني ال يدخل ملكوت ال�سماوات.
أ�شد احلاجة �إىل ما فيه من
ونعتقد � ً
أي�ضا � َّأن جميع ما جاء به امل�سيح  من الدين فهو ٌّ
حق ،وكان الب�شر يف � َّ
والعتو،
املبالغة يف الزهد والتوا�ضع ملقاومة ما كان عليه اليهود وحكامهم الروم (الرومان) من الطمع والكربياء ّ
و� َّأن هذا كان متهي ًدا للإ�سالم الدين الو�سط املعتدل ،اجلامع بني م�صالح الدنيا والآخرة ،فما ذكرناه من اعتقادنا
بحقية دين امل�سيح يف نف�سه ،وبكونه من عند اهلل تعاىل مع التعار�ض بينه وبني ديننا النا�سخ له.
ّ
يت�ضمن اعرتافنا ّ
ومن وظيفتي �أن �أبينّ هذا يف حا�شية مقال كتب للمنار باقرتاح من �أحد تالميذ املنار على �أمري البيان( .ر�ضا).
((( َرا ِت ًعا :متن ّع ًما( .م).
((( َب َحا ِبح�َ :س َعة العي�ش واللني( .م).
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قد انقر�ضت �أو انحطَّ ت قبل ظهور الإ�سالم بكثري ،و�أن الإ�سالم وحده ال غريه،
جدد مدنية ال�شرق الدار�سة((( ،وا�ست�أنف �صولته((( الذاهبة الطام�سة،
هو الذي َّ
وبعث تلك احلوا�ضر العظمى الزاخرة بالب�شر ،كبغداد ،والب�صرة ،و�سمرقند،
جرا ،ف�إن كانت قد بقيت
و ُبخارى ،ودم�شق ،والقاهرة ،والقريوان ،وقرطبة ،وهلم ًّ
وطرز حوا�شيها،
لل�شرق �آثار مدنيات قدمية ،ف�إن الإ�سالم هو الذي وطَّ د بوانيهاّ ،
ت�صوره العقل من حدود الأقطار ،التي
وحمل ال�سيف بيد والقلم بيد� ،إىل �أبعد ما ّ
مل ي�سبق ل�شرقي �أن َو ِطئها بقدمه.
ف�إذا كان الإفرجن ال�صليبيون من الغرب ،وكان املغول �أولئك اجلراد املنت�شر
من ال�شرق ،قد تبرَّ وا((( ما عال الإ�سالم يف تلك املمالك ،ون�سفوا عمران هاتيك
احلوا�ضر ،وكانت مناف�سات ملوك الإ�سالم الداخلية وا ّتباعهم لل�شهوات ،و�إمعانهم
وفقدهم ما يزرعه يف ال�صدور
يف ال�ضالالت ،وحميدهم عن جادة القر�آن القوميةُ ،
من الأخالق العظيمة ،قد ق�ضت يف الداخل على ما عجز عن تعفيته((( العدو
من اخلارج ،فلي�س الذنب يف هذا التقلّ�ص ذنب الإ�سالم ،وال ال َّتبعة يف هذا
االنقالب عائدة على القر�آن ،و�إمنا الذنب هو ذنب الهمج من الإفرجن ،وجناية
الزحاف من املغول ،و�إمنا هي َت ِب َعة امل�سلمني ،الذين رغبوا عن �أوامر
ذلك اجلراد َّ
كتابهم ،وا�شرتوا ب�آياته ثم ًنا قليالً� ،إال النادر منهم.
((( الدار�سة :التي ذهب �أثرها( .م).
((( َ�ص ْولته :نفوذه( .م).
((( َتبرَّ وا� :أهلكوا ود َّمروا( .م).
((( تعفيته� :إزالته وحموه( .م).
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�سبب ت� ُّأخر �أوربة واليابان املا�ضي ونه�ضتهما احلا�ضرة

تن�صرت الأمم الأوربية يف القرن الثالث ،والرابع ،واخلام�س،
و� ً
أي�ضا فقد َّ
وال�ساد�س من ميالد امل�سيح ،وبقيت �أُمم يف �شرقي �أوربة يف القرن العا�شر حتى
تن�صرت ،ومل تنه�ض �أوربة نه�ضتها احلالية التي ّ
تدريجا من هذه ال�سيادة
َّ
مكنتها ً
بقوة العلم والفن �إال من نحو �أربعمئة �سنة� ،أي من بعد �أن دانت بالإجنيل
العظمى ّ
ب�ألف �سنة ،ومنها بعد �أن دانت به ب�سبعمئة �سنة ،ومنها بثمامنئة �سنة� ...إلخ.
امل�سماة يف التاريخ بالقرون الو�سطى ،وال نقول� :إن
وهذه هي القرون ّ
ٍ
ظلمات بع�ضها فوق بع�ض،
الأوربيني كانوا يف هذه القرون ب�أجمعهم هائمني يف
املدنية ب�إقرار م� ّؤرخيهم،
بل نقول� :إن العرب كانوا �أعلى ً
كعبا منهم بكثري يف َّ
وبرغم �أنف «لوي�س برتران» و�أ�ضرابه.
ومن الكتب املخرجة حدي ًثا ال�شاهدة بذلك «التاريخ العام» للكاتب
الفيل�سوف الإنكليزي «ولز» و«تاريخ مدنيات ال�شرق» مل�ؤلف �إفرن�سي متخ�ص�ص
التاريخية املجمع عليها هي واحدة
يف التواريخ ال�شرقية ا�سمه «غرو�سه» فاحلقيقة
ّ
ينق�ضها ولن يظهر ،وهي� :أن العرب يف القرون
يف هذا املو�ضوع ،مل يظهر ما ُ
تخرج على العرب
الو�سطى كانوا �أ�ساتيذ الأوربيني ،وكان الواحد من ه�ؤالء �إذا َّ
تباهى بذلك بني قومه.
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�أفنجعل هذا الت� ُّأخر الذي كان عليه الأوربيون يف القرون الو�سطى َّمدة �ألف
يع�ضون عليه بالنواجذ(((؟
�سنة نا�ش ًئا عن الن�صرانية ،التي كانت دينهم الذي ّ
نعم �إن الأمم الربوت�ستانتية منهم جتعل م�صدر هذا الت� ُّأخر الكني�سة
وتزعم �أن نه�ضة �أوربة مل تبد�أ �إال بخروج
البابوية ال الن�صرانية ِمن حيث هيُ ،
مارتن لوثر  ،Martin Lutherوجون كالفني  John Calvinعلى الكني�سة الرومانية.
كثريا بني
يفرقون ً
و�أما «فولتري» ومن يف حزبه من �أقطاب املالحدة فال ِّ
الكاثوليك والربوت�ستانت ،وعندهم �أن جميع هذه العقائد واحدة ،و�أنها عائقة عن
والرقي ،ولهذا قال «فولتري» تلك الكلمة عندما ذ ُِكر لديه «لوثر» و«كلفني»،
العلم ّ
قال« :كالهما ال ي�صلح �أن يكون َحذَّ اء ملحمد»((( ،يريد �أن حمم ًدا  بلغ من
الإ�صالح ما مل يبلغا �أدناه ،مع اعتقاد الكثريين �أن مذهبهما كان فجر �أنوار �أوربة(((.

((( يع�ضون عليه بالنواجذ :يحر�صون على ال�شيء ويتم�سكون به( .م).
رئي�سا لوزراء �سلطنة النم�سة،
((( ذكر «فولتري» هذه اجلملة �أمام الربن�س «�سيندورف» النم�سوي الذي �صار فيما بعد ً
وعندما دخل بونابرت فيي ّنة كان هذا الربن�س هو رئي�س احلكومة فيها ،وكان نقله هذه اجلملة عن فولتري يف � ّأيام
فقيدها يف مذكّ راته املحفوظة يف خزانة كتب فيينة ،وعنها نقلتها جريدة
�شبابه ،عندما اجتمع به يف �سوي�سرةّ ،
«الطان» ونحن نقلناها عنها�( .شكيب).
((( ونحن نعتقد هذا ،وكان �شيخنا الأ�ستاذ الإمام و�أذكياء مريديه ك�سعد با�شا زغلول يعتقدونه ،ولكن مبعنى �سلبي،
وهو � َّأن هذا املذهب �أ�ضعف حجر الكني�سة على العقول الب�شرية وتقييدها بتعاليمها ،وفهمها للدين ور�أيها
يف الدنيا ،وكان �سبب هذا املذهب ما �سرى �إىل �أوربة عقب احلروب ال�صليبية مبعا�شرة امل�سلمني من ا�ستقالل
العقل يف فهم الدين ،وعدم �سيطرة �أحد عليهم فيه ،كما ّبينه �شيخنا يف كتاب «الإ�سالم والن�صرانية»( .ر�ضا).
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واحلق الذي ال نرتاب فيه �أن الن�صرانية نف�سها مل تكن هي امل�س�ؤولة عن
جهالة الإفرجن امل�سيحيني َّمدة �ألف �سنة يف القرون الو�سطى ،بل للم�سيحية
الف�ضل يف تهذيب برابرة �أوربة.
وه�ؤالء اليابانيون هم وثنيون ،ومنهم من هم على مذهب «بوذا» ومنهم من
ُيقال لهم« :طاويون» ،وكثريون منهم ي َّتبعون احلكيم ال�صيني «كنفو�شيو�س».
ولقد م�ضى عليهم نحو �ألفي �سنة ،ومل تكن لهم هذه املدنية الباهرة ،وال
هذه القوة واملكانة بني الأمم.
ثم نه�ض اليابانيون من نحو �ستني �سنة ،وترقَّوا وع ّزوا ،و َغ ُلظ � ُأمرهم ،وعال
الوثنية �إذًا �سبب
قدرهم ،و�صاروا �إىل ما ُ
ُ
�صاروا �إليه ،ومل يربحوا وثنيني ،فال كانت َّ
تقدمهم احلا�ضر.
ت� ُّأخرهم باملا�ضي ،وال هي �سبب ُّ
وقد تقاوت اليابان ورو�سية وحتاربتا ،فتغلَّبت اليابان على رو�سية ،مع �أن
اليابانيني يف العدد هم ن�صف الرو�س ،ولكن َّمما ال�شك فيه �أن اليابانيني �أرقى من
الرو�س ،واحلال �أن رو�سية عريقة يف الن�صرانية ،واليابان عريقة يف الوثنية.
والتقدم(((.
فليرتك �إذًا بع�ض النا�س جعل الأديان هي املعيار للت� ّأخر ّ
تقدم �أهله حني اهتدوا به،
((( هذا �صحيح يف جملة الأديان �إال الإ�سالم ،فقر�آنه وتاريخه يثبتان �أ َّنه هو �سبب ُّ
أظلم الظُّ لْم �أن ُي ْج َعل �سبب
و�سبب ت� ُّأخرهم حني �أعر�ضوا عنه ،كما بينَّ هذا �أمري الك ّتاب يف ر�سالته هذه ،ف� ُ
ت� ّأخرهم (ر�ضا).
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�أفنقول من �أجل هذا املثال� :إن الإجنيل هو الذي � َّأخر رو�سية عن درجة
اليابان ،و�أن عبادة الآلهة ابنة ال�شم�س هي التي جذبت ِب َ�ض ْبع((( اليابان حتى
�سبقت رو�سية؟
�إن لهذه احلوادث �أ�سبابًا وعوامل مرتاكمة ،ترجع �إىل �أ�صول �ش ّتى،
�شر ،تغلَّبت على ت�أثري الأديان والعقائد،
ف�إذا تراكمت هذه العوامل يف خري �أو ّ
�شرها ،كما �أ�صبحت معايب �أ�سخفها
و�أ�صبحت ف�ضائل �أقوم الأديان عاجزة ب�إزاء ّ
غري م�ؤثرة يف جانب خريها.
تقدم اليابان ال�سريع ،حتى نبينّ �أن اعتقاد
ول�سنا هنا يف �صدد �أ�سباب ّ
تقدمهم،
مقد�س يركبه الإله فالن) مل يقف حائ ًال دون ّ
عا ّمتهم (وجود ح�صان ّ
املبني على ما ركّ ب يف فطرتهم من احلما�سة ،وما �أوتوا من الذكاء ،وما �أورثهم
نظام الإقطاع القدمي من التناف�س يف املجد والقوة.
وعندنا �أمثلة كثرية تكاد ال تحُ �صى يف هذا الباب ،اجتز�أنا منها مبا ذكرناه .ومل
واملب�شرين ،وكثري من الأوربيني
لنتعر�ض لهذا املقام لوال حمالت الق�سو�س ّ
نكن َّ
وحتدثهم بذلك يف
على الإ�سالم ،وزعمهم �أنه عنوان الت� ُّأخر ،و�أنه رمز اجلمودُّ ،
الأندية واملجامع ،ون�شرهم هذه االفرتاءات يف املجالّت واجلرائد ،وقولهم� :إن
ال�شجرة ُت َعرف من ثمارها ،و�إن حالة العامل الإ�سالمي احلا�ضرة هي نتيجة جمود
((( َب�ض ْبع :ب َع ُ�ضد ،واملراد :نه�ضت بها( .م).
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وحتجر القر�آن :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
الإ�سالمّ ،

ﭢﮊ [الكهف.]5 /

وح�سبك �أن امل�سيو «�سان» املقيم الإفرن�سي ال�سامي يف املغرب  -ين�شر يف
ُ
العدد الأخري من «جملة الإحياء» الإفرن�سية مقالة يتكلَّم فيها على يقظة املغرب
تعبريه.
بعد «ليل الإ�سالم»! هكذا ُ
الدهر يجب �أن ُيقال
ف�إن كان ت� ُّأخر �إحدى املمالك الإ�سالمية حقبة من َّ
امل�سيحية
الن�صرانية طوي ًال عندما بقيت �أوربة
فيه« :ليل الإ�سالم» فكم كان ليل
ّ
ّ
الهمجية.
الهمجية� ،أو ما يقرب من
ُزهاء((( �ألف �سنة ،وهي يف حالة
ّ
ّ
�إن �إدخال الأديان يف هذا املع َرتك ،وجعلها هي وحدها معيار الرتقّي
والرت ّدي ،لي�س من ال َّن َ�صفة يف �شيء.
�أ َّما الإ�سالم فال جدال يف كونه هو �سبب نه�ضة العرب وفتوحاتهم املده�شة،
ّمما �أجمع على االعرتاف به امل� ّؤرخون �شرقًا وغربًا ،ولكنه مل يكن �سبب انحطاطهم
فيما بعد ،كما يزعم املفرتون ،الذين ال غر�ض لهم �سوى ن�شر الثقافة الأوربية بني
امل�سلمني دون ثقافة الإ�سالم ،وب�سط �سيادة �أوربة على بلدانهم ،بل كان ال�سبب
مبجرد اال�سم ،واحلال
يف تر ّدي امل�سلمني هو �أنهم اكتفوا يف �آخر الأمر من الإ�سالم ّ
�أن الإ�سالم ا�سم وفعل.
((( ُزهاء :ما يقارب( .م).
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ُّ
حث القر�آن على العلم
قي
َب ٌ
اعث للم�سلمني على َ�س ْب ِقهم ل�سائر الأمم يف ُّ
الر ِّ

والرقي ،واللحاق بالأمم العزيزة الغالبة،
العامل الإ�سالمي ميكنه النهو�ض ّ
�إذا �أراد ذلك امل�سلمون ،ووطّ نوا �أنف�سهم عليه ،وال يزيدهم الإ�سالم �إال ب�صرية فيه
خريا من القر�آن الذي فيه :ﮋﯴ
وعز ًما ،ولن يجدوا لأنف�سهم على العلم والفن ً
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [الزمر ،]9 /والذي فيه :ﮋ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮊ [البقرة ،]247 /والذي فيه :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﮊ [�آل عمران ،]7 /والذي فيه ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮊ [�آل عمران ،]18 /والذي فيه :ﮋﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [العنكبوت ،]49 /والذي فيه :ﮋﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ [املجادلة ،]11 /والذي فيه:
ﮋﭼ ﭽ ﭾﮊ [البقرة ،]129 /وفيه:ﮋﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﮊ [البقرة ،]269 /وفيه:
ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ [الن�ساء،]54 /
وغري ذلك من الآيات الكرمية.
وفيه ما هو خا�ص بالأمة العربية :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ

ﭲﮊ [اجلمعة.]2 /
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بع�ضهم  -ومن جملتهم «�سيكار» هذا الذي باملغرب ،وقد �أ ّلف
وقد زعم ُ
كتابًا يف الطعن على الإ�سالم ،وهو الذي يكتب يف جملة «مراك�ش الكاثوليكية» -
�أن املراد بلفظة «العلم» يف القر�آن هو العلم الديني ،ومل يكن املق�صود به العلم
مطل ًقا لن�ستظهر به على ق�ضية تعظيم القر�آن للعلم و�إيجابه للتعليم.
وقد �أتى «�سيكار» من املغالطة يف هذا الباب ما ال ي�ستحق �أن ُيرد عليه ،ملا
فيه من املكابرة يف املح�سو�س ،وكل من ت�أ َّمل مواقع هذه الآيات املتعلّقة بالعلم
وباحلكمة وغريها ،مما يحث على ال�سري يف الأر�ض ،والنظر والتفكري ،يعلم �أن
املراد هنا بالعلم هو العلم على �إطالقه ،متناو ًال كل �شيء ،و�أن املراد باحلكمة هي
احلكمة العليا ،املعروفة عند النا�س ،وهي غري الآيات املنزلة والكتاب ،كما يدل
عليه العطف ،وهو يقت�ضي املغايرة ،ويع ّزز ذلك احلديث النبوي ال�شهري« :اطلبوا
ال�صنيِ »(((.
ال ِعل َْم و َلو يف ّ
فلو كان املراد بالعلم هو العلم الديني كما زعم «�سيكار» ما كان النبي 
يحث على طلبه ولو يف ال�صني� ،إذ �أهل ال�صني وثنيون ،ال يجعلهم النبي 

مرج ًعا للعلم الديني كما ال يخفى.
ويف بع�ض الآيات من القرائن اللفظية واملعنوية ما يقت�ضي �أن املراد بالعلم
علم الكون ،لأنه يف �سياق �آيات اخللق والتكوين ،وهي يف القر�آن �أ�ضعاف الآيات
م�سلم» رواه ال ُعقيلي ،وابن َعدي ،والبيهقي ،وابن عبد البرَ ّ عن �أن�س،
العلم فري�ض ٌة على كلِّ ٍ
طلب ِ
((( تتمته« :ف� َّإن َ
بع�ضا( .ر�ضا).
يقوي بع�ضها ً
وفيه عند الأخري زياد ٌة �أخرى يف ف�ضل العلم ،وله طرقٌ ّ
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يف العبادات العملية كال�صالة وال�صيام كقوله تعاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ .ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [فاطر.]28-27 /

�أي العلماء مبا ذكر يف الآية من املاء والنبات واجلبال و�سائر املواليد املختلفة
الألوان ،وما فيها من �أ�سرار اخللق ال العلماء بال�صالة وال�صيام والقيام.
فلما �أنكر املدنية
وقد كُ نا ظننا هذا الرجل على �شيء من ُحب احلقيقةَّ ،
الإ�سالمية رددنا عليه يف «املنار» ،وجادلناه بالتي هي �أح�سن ،وعظَّ منا من قدر
املدنية امل�سيحية ،ووقَّرنا منها ،ورددنا على القائلني من الأوربيني ب�أن الن�صرانية
و�سببا ل�سقوط اليونان والرومان �إىل غري ذلك.
كانت وق ًفا ل�سري املدنيةً ،
تت�ضمن من الطعن على
فكان من «�سيكار» هذا �أن ن�شر �سل�سلة مقاالت َّ
الإ�سالم ما لو جئنا نر ّده مل ن�ستغن عن �إيراد �شبه واعرتا�ضات تتعلَّق بالدين
نتعر�ض له ،لأنه لي�س من العدل وال من الكيا�سة ،وال من
امل�سيحي ،مما ن�أبى �أن َّ
ُح�سن الذوق� ،أن نغيظ �إخواننا امل�سيحيني من �أجل رجل ا�سمه «�سيكار» �أو غريه
واملب�شرين ،هذا زائ ًدا �إىل ما ر�أيناه يف كالمه من اخللط
من هذه الطبقة من الدعاة ّ
واخلبط واملغالطة ،التي من قبيل قوله�« :إن العلم املق�صود يف القر�آن لي�س هو العلم
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املعروف عند النا�س مبفهومه املطلق ،و�إمنا هو العلم الديني فقط؛ لأن القر�آن ال
يهمه �شيء من علوم الدنيا» فمكابر كهذا ال ي�ستحق اجلواب!
ُّ
ثم علمنا �أن امل�سيو «�سيكار» هذا هو من م�ستخدمي فرن�سة يف الرباط
ب�إدارة الأمور الإ�سالمية ،و�أنه هو وامل�سيو «لوي�س برينو» مدير التعليم الإ�سالمي
هناك ،والقومندان «ماركو» مدير قلم املراقبة على اجلرائد واملطبوعات ،والقومندان
«مارتي» م�ست�شار العدلية الإ�سالمية ،ورهط �آخرون :هم الذين لعبوا الدور الأهم
يف ق�ضية العمل لتن�صري الرببر.
مهمات كلُّها عائدة للإ�سالم �إال على ّنية
وما كان ا�ستخدام فرن�سة لهم يف ّ
نق�ض كل ما يقدرون عليه من بناء الإ�سالم باملغرب ،و�ستذوق فرن�سة ولو بعد
التعر�ض للدين الإ�سالمي ،الذي تع َّهدت يف
حني وبال ما عملته وتعمله من ّ
معاهداتها باحرتا ِمه.
خريا ،ولكننا نن�صح لها بالعدول عن هذه ال�سيا�سة،
�إنا ال نريد لفرن�سة �إال ً
التي هي على خط م�ستقيم �ضد املبادئ التي ُتع ِل ُنها عن نف�سها ،من �أن الأديان
يف نظرِها على حد �سواء .ف�إن كانت الأديان عند الدولة الإفرن�سية على حد �سواء،
فلماذا هذا االجتهاد يف تن�صري الرببر وهم م�سلمون؟ وملاذا هذه امل�ساعي احلثيثة
يف تن�صري العلويني �سكان جبال الالذقية ،ويف ف�صلهم عن الوحدة ال�سورية،
واحلال �أن العلويني هم فرقة من الفرق الإ�سالمية كما ال يخفى.
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الدينية يف ال�سودان و�أوغندة،
وكذلك نن�صح الإنكليز بالعدول عن دعايتهم ّ
ون�صح لهوالندة برتك دعايتها الدينية بني م�سلمي �إندوني�سية.
كلمة لطالب النه�ضة القومية دون الدينية

يقول بع�ض النا�س((( :ما لنا وللرجوع �إىل القر�آن يف ابتعاث همم امل�سلمني
وطنية قومية كما هي نه�ضة
دينية ،بل ّ
�إىل التعليم ،ف�إن النه�ضة ال ينبغي �أن تكون َّ
�أهل �أوربة؟
وجنيبهم� :إن املق�صود هو النه�ضة �سواء كانت وطنية �أم دينية((( ،على �شرط
(((
جردناها من
�أن تتوطَّ ن بها النفو�س على ا َخل ّب يف حلبة العلم ،ولكننا نخ�شى �إن ّ
دعوة القر�آن �أن تف�ضي بنا �إىل الإحلاد والإباحة وعبادة الأبدان ،وا ّتباع ال�شهوات،
جنبا �إىل جنب مع تربية
�ضرره ِّ
مما ُ
يفوت نفعه .فالبد لنا من تربية علمية �سائرة ً
دينية.
وهل يظن النا�س عندنا يف ال�شرق �أن نه�ضة من نه�ضات �أوربة جرت دون
تربية دينية؟
وهل جرت نه�ضة اليابان دون تربية دينية؟
((( �أي :من مالحدة امل�سلمني اجلاهلني �أو املتجاهلني حلال �أوربة يف ع�صبيتها الدينية( .ر�ضا).
ولكن امل�س�ؤول عنه هو نه�ضة امل�سلمني من حيث هم م�سلمون( .ر�ضا).
((( ّ
((( اخل َّب :ال�سري ال�سريع( .م).
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�أفلم يقل رئي�س نظّ ار �أملانية يف «الراي�ستاغ» منذ ثالث �سنوات� :إن ثقافتنا
مبنية على الدين امل�سيحي؟ وهذا هو �إعالن �أملانية التي هي املثل الأعلى يف العلم
وال�صناعة و�إتقان الآالت والأدوات ،ال ينازع يف ذلك �أحد ،وال �أعدا�ؤها.
�أفتوجد جامعة يف �أملانية �أو �إنكلرتة �أو غريهما من هذه املمالك الراقية دون
�أن يكون فيها علم الالهوت امل�سيحي؟(((.
ثم �إنهم عندما يقولون :يف �أوربة نه�ضة وطنية� ،أو نه�ضة قومية� ،أو جامعة
وطنية �أو قومية ،ال يكون مرادهم بالوطن الرتاب واملاء وال�شجر واحلجر ،وال
بالقوم ال�ساللة التي تنحدر كلها من دم واحد ،و�إمنا الوطن والقوم عندهم لفظتان
تدالَّن على وطن و�أمة مبا فيهما من جغرافية وتاريخ وثقافة وحرث وعقيدة ودين
وخلق وعادة جممو ًعا ذلك م ًعا ..وهذا الذي ينا�ضلون عنه ،وي�ستب�سلون كل هذا
اال�ستب�سال من �أجله

((( وهذا بعد الرتبية املنزلية الدينية املح�ضة ،والرتبية املدر�سية االبتدائية وجعلها دينية( .ر�ضا).
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�أ�سباب انحطاط امل�سلمني
يف الع�صر الأخري

فقدهم كل ثقة
من �أعظم �أ�سباب انحطاط امل�سلمني يف الع�صر الأخري ُ
ب�أنف�سهم ،وهو من �أ�شد الأمرا�ض االجتماعية ،و�أخبث الآفات الروحية ،ال
يت�سلَّط هذا الداء على �إن�سان �إال �أودى به ،وال على �أمة �إال �ساقها �إىل الفناء،
وكيف يرجو ال�شفاء عليل يعتقد بحق �أو باطل �أن عل ّته قاتلته؟ وقد �أجمع ال ّأطباء
القوة املعنوية هي ر�أ�س الأدوية ،و�أن من �أعظم عوامل
البدنية �أن ّ
يف الأمرا�ض ّ
ال�شفاء �إرادة ال�شفاء ،فكيف ي�صلح املجتمع الإ�سالمي ومعظم �أهله يعتقدون �أنهم
ال ي�صلحون ل�شيء ،وال ميكن �أن ي�صلح على �أيديهم �شيء ،و�أنهم �إن اجتهدوا �أو
قعدوا فهم ال يقدرون �أن ي�ضارعوا الأوربيني يف �شيء؟!
وكيف ميك ُنهم �أن يناه�ضوا الأوربيني يف معرتك وهم موقنون �أن الطائلة
الأخرية �ستكون للأوربيني ال حمالة؟
ف�صار مثلهم مع ه�ؤالء مثل �أولئك الأقران ،الذين كان يبط�ش بهم �سيدنا
حدثوا �أنه ُ�سمعت له يف ِ�ص ّفني �أربعمئة تكبرية ،وكان من
علي يف وقائعه ،فقد ّ
عادته َّ -كرم اهلل وجهه � -أن يكبرّ كلّما �صرع ِقرنًا((( ،فقيل له يف ذلك ف�أجاب:
نظريا يف القوة وال�شجاعة( .م).
((( ِق ْرنًاً :
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أي�ضا �أين قاتله ،فكنت
«كنت �إذا حملت على الفار�س ظننت �أين قات ُله ،وظن هو � ً
ونف�سه عليه».
�أنا ُ
وهكذا �أ�صبح امل�سلمون يف الأع�صر الأخرية ،يعتقدون �أنه ما من �صراع
بني امل�سلم والأوربي �إال �سينتهي مب�صرع امل�سلم ،ولو طال كفاحهَ .وق ََّر ذلك يف
وتخمر يف ر�ؤو�سهم ،ال�سيما هذه الطبقة التي تزعم �أنها الطبقة ِّ
املفكرة
نفو�سهمَّ ،
(((
العاقلة ،املولعة باحلقائق ،ال�صادفة
تقرر هذه
�صارت
إنها
�
ف
بزعمها،
اخلياالت
عن
ّ
القاعدة امل�ش�ؤومة يف كل ناد ،وجتعل الت�شا�ؤم امل�ستمر وال ُّن َعاب الدائم من دالئل
و�سعة الإدراك ،وحت�سب الي�أ�س من �صالح حال امل�سلمني من مقت�ضيات
العقل َ
وتبث يف �سواد الأ ّمة دعاية
العلم واحلكمة ،وما زالت تنفخ يف بوق التثبيط(((ّ ،
العجز �إىل �أن �صار اال�ستخذا ُء((( َد ْي َدن((( اجلميع� ،إال َمن ِرحم ّربك ،وكانت
ُروحه من �أ�صل فطرتها قوية عزيزة.
ومل تقت�صر هذه الفئة على القول ب�أن حالة امل�سلمني احلا�ضرة هي مرتدية
متدنية ال ُتقا�س بحالة الإفرجن يف قليل وال كثري ،بل زعمت �أن التعب يف جماراة
امل�سلمني للإفرجن يف علم� ،أو �صناعة� ،أو ك�سب� ،أو جتارة� ،أو زراعة� ،أو حرب� ،أو
منحى من مناحي العمران  -هو �ضرب من املحال ،و�شغل بالعبث
�سلم� ،أو �أي ً
((( ال�صادفة :املعر�ضة املن�صرفة( .م).
((( ال َّت ْثبيط :احليلولة دون الإن�سان وما يريده( .م).
اال�س ِت ْخذَ اء :الذل واخل�ضوع( .م).
((( ْ
((( َد ْي َدن :عادة ود�أب( .م).

120

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

120

ال يليق بالعاقل �إتيانه ،وك�أن امل�سلمني من طينة والإفرجن من طينة �أخرى ،فعلو
الإفرجن على امل�سلمني �أمر البد منه ،وك�أنه كُ ِتب يف اللوح املحفوظ ،وجف به
القلم ،ومل يبق �أمام امل�سلمني �إال �أن يعلموا كونَهم طبقة منحطّ ة عن طبقة الإفرجن،
ويعملوا مبقت�ضى هذه العقيدة.
وكثريا ما وقعت يل جمادالت مع ه�ؤالء املتفل�سفني بالفارغ� ،صغار النفو�س،
ً
ومل يكن يدخل يف عقولهم املنطق ،وال ُ
يعظهم التاريخ ،وال َينفع ،يف �إقناعهم علم
الطبيعة وال الت�شريح ،وال ُ
يحيك((( بهم ا�ستنتاج وال قيا�س ،وذلك ملا غلب عليهم
من �آفة الذلّ  ،ومر�ض اال�ستخذاء ،وقد �أح�س الأوربيون مبا عند امل�سلمني من هذه
ويقوون
الروحية ،املوافقة مل�صاحلهم اال�ستعمارية ،ف�صاروا ير ّوجونَها فيهمّ ،
احلالة ُّ
بالبينْ ِ ((( الآية ال�شريفة :ﮋﮃ
عندهم هذه العقيدة ،فانطبق على ه�ؤالء الناعقني َ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [البقرة.]10/
و�سعاتهم ودعاتهم مبلومني على ترويج هذه النظريات
ومل يكن الإفرجنة ُ
التاع�سة بني امل�سلمني ،لأّنها ّمما ي�س ّهل اال�ستعمار ،ومي ِّهد طرقَه ،ويكفيهم املقاتالت
التفوق بال نزاع،
واملنازالت ،ويوفر عليهم املزاحمات وامل�سابقات ،ويجعل لهم ُّ
والت�سلُّط دون جدال ،ولكن ال َع َجب كل العجب من ه�ؤالء امل�سلمني ،الذين
�أمرهم اهلل ليت�صفوا بالع ّزة ،وي ّت�سموا بالأنَ َفة ،وي�ستوفوا متام الرجولية ،كيف كانوا
((( ال يحيك :ال ينفع وال يجدي( .م).
((( َالبينْ  :ال�شتات واخلراب( .م).
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ينقادون لهذه الأ�ضاليل ،التي م�آلها عبوديتهم للأجانب؟! لقد �صدق فيهم كالم
اهلل تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [التوبة.]47/
و�أكرث ما كانوا ي�ؤكّ دون للنا�س من عدم قابلية امل�سلمني هو ا�ستحالة قيا ِمهم
بامل�شروعات العمرانية والأَعمال املادية ،وكل ما يتعلّق به ح�ساب ورقم� ،أو م�ساحة
وقيا�س.
ف�إذا قلت لهم� :إن كان امل�سلمون ال يح�سنون هذه العلوم كما تزعمون،
ال�سياح من �أقا�صي
فكيف ا�ستطاعوا �أن ي�ؤثروا هذه الآثار الباهرة ،التي ي�ؤمها ّ
الدنيا ،وكيف مل�ؤوا م�صر ،وال�شام ،والعراق ،واملغرب ،و�إيران ،والهند،
والق�سطنطينية ،وغريها ،مباين وم�ؤ�س�سات تبهر الأب�صار ،وحتيرّ الأفكار؟ وكانت
متنوعة ،وغري ذلك مما ُيعد يف ال�صناعة من
لهم معامل ومنا�سج ودور �صناعات ّ
الطراز الأول.
�أجابوك :قد كان هذا قبل �أن يرقى الإفرجن هذا الرقي احلديث ،وقبل
�أن يكت�شفوا �أ�سرار الكون التي ك�شفوها ،وغري ذلك مما لي�س بجواب عن هذا
اخلطاب ،واملو�ضوع هو يف وا ٍد وهذا يف وا ٍد.
فنحن نريد �أن نقول� :إن كل من �سار على الدرب و�صل ،و�إن امل�سلمني
�إذا تعلَّموا العلوم الع�صرية ا�ستطاعوا �أن يعملوا الأعمال العمرانية التي يقوم بها
الإفرجن ،و�إنه لي�س هناك فرق يف القابلية الب�شرية ،ولكن على �شرط �أن َي ْنف�ض
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امل�سلمون عن �أنف�سهم غبار اخلمول ،ويلغوا هذه القاعدة التي قد كانت من
�أ�سباب �شقائهم زم ًنا طويالً ،وهي �أن كل عمل عمراين يف ال�شرق البد من �أن
ُت�ستعار له �شركة �أوربية لتقوم به ،و�إال فال ُي�ستطاع عمله.
ولقد �أتت التجاريب بعد ذلك مبا يثبت ف�ساد هذه النظرية بتمامهاَّ ،
ومتكن
امل�سلمون يف كثري من البالد من �إن�شاء �شركات �صناعية وجتارية ،وت�أ�سي�س معامل
املثبطة ،و�صريها
ومنا�سج ودور �صناعة ،جنحت ً
باهرا كذَّ ب مزاعم تلك الفئة ِّ
جناحا ً
مو�ضو ًعا للهزء(((.
وملَّا عزم ال�سلطان عبد احلميد الثاين العثماين على مد �سكة حديدية من
دم�شق �إىل احلرمني ال�شريفني قُو ِبل هذا امل�شروع � ٍ
أوانئذ((( مبزيد اال�ستغراب ،تب ًعا
للعادة ،ومن النا�س من �ضحكوا به ،وقالوا :نحن نرى �أنف�سنا عاجزين عن �إن�شاء
طريق عجالت ،فكيف ن�ستطيع �أن نن�شئ �سكة حديدية طولها يزيد عن �ألفي
كيلو مرت؟ و�أنى لنا املال والعلم الالزمان مل�شروع عظيم كهذا؟
و�أغرب من ت�شا�ؤم امل�سلمني و�شعورهم بالعجز عن القيام بهذا العمل �أن
املهند�س الأملاين الكبري «ماي�سرن» با�شا ،الذي انتدبه ال�سلطان لرئا�سة مهند�سي
هذا اخلط هو نف�سه كان ال يعتقد �إمكان �إن�شاء هذا اخلط ،وكان هذا الرجل
�صديقي ،ف�س�ألته ّمرة عن ر�أيه فيه ،فقال يل� :إنه يرجو �إي�صاله �إىل معان ،وهي
((( ال ُه ْزء :ال�سخرية( .م).
((( � ٍ
أوانئذ :يف ذلك الوقت( .م).
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م�سافة �أربعمئة كيلو مرت من دم�شق ،ف�أ َّما َم ُّده من معان �إىل املدينة ،فيكاد يكون
من امل�ستحيل.
ف�س�أل ُته :هل ذلك من عدم وجود املال؟
قال :على فر�ض ُو ِجد املال ،ف�إن دون �إن�شاء اخلط موانع طبيعية ،يتعذّ ر
التغلّب عليها ،ف�إن ال�سكة يلزم لها ماء يف كل حمطّ ة ،واملاء ال يوجد �إال يف حمطات
معدودة ،و�إن �أن�ش�أنا �صهاريج تمُ لأ مباء املطر ،مل ي�ؤمن �أن احلرارة يف ال�صيف ُت َن ِّ�شف
ب�شد ِتها مياه ال�صهاريج ،وهناك �صعوبة �أُخرى ،وهي �أن اخلط �سيمتد يف �أمكنة
ّ
كلُّها رمال ،وقد تهب الرياح ال�سافياء((( ،فت�أتي برمال تغطّ ي اخلطّ  ،وال ميكن منع
ذلك �إال بزرع احللفاء والق�صب والطرفاء ،وكل هذا يلزمه ماء حتى ينمو ،و�أين
املاء من تلك الأرا�ضي؟
هذا كان كالم املهند�س الكبري يل من جهة الطبيعة ،ثم ذكر اخلطر الواقع
على اخلط من �أعراب البادية.
ف�أ َّما �أنا فكنت معتق ًدا خالف اعتقاد الآخرين قائ ًال ب�أن لي�س َّثمة �صعوبات
ينددون باملت�شائمني واملتهكمني ،ونظمت
ال ُي�ستطاع تذلي ُلها ،وكنت من الذين ّ
وتربعت �أنا من
يف هذا امل�شروع ق�صيدة �أحث بها الأ ّمة على ّ
التربع لأج ِلهَّ ،
جيـبي بخم�سة ع�شر جني ًها ،وذكرت ما �سيكون لهذا اخلط من الفوائد العمرانية
كثريا( .م).
((( الرياح ال�سافياء :الريح التي حتمل ترابًا ً
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ضال عن ت�سهيل احلج الذي هو هدفه الأ�سمى ،وكان
واالقت�صادية والع�سكرية ،ف� ً
مطلع ق�صيدتي:
�أَال يا َب ِني ال ْإ�س َ
ال ِم َهل ِمن ُم َ�س ِاع ِد

وب ِة َم ِ
اج ِد
ِل ِف ْعل َ�س َم ِّ
اوي املَ ُث َ

فلما طبعت الق�صيدة ون�شر ُتها �سلقني الكثريون من �أولئك «الغربان»
َّ
ب�أل�سنة حداد ،وك�أين كفرت يف تنويهي مب�شروع يربط ال�شام باحلجاز ،ويخت�صر
امل�سافة بينهما على ا ُحل ّجاج من �أربعني يو ًما �إىل �أربعة �أيام ،وهز�ؤوا ما �شا�ؤوا،
ومتنطقوا بقدر ما �أرادوا .ولكن كل تلك الفل�سفة مل تجُ ِْدهم فتيالً ،وجنز اخلط
احلديدي من دم�شق �إىل املدينة املنورة ،وهي م�سافة �ألف و�أربعمئة كيلو مرت ،ولوال
َخلْع ال�سلطان عبد احلميد لكان قد مت �إىل البلد احلرام ،ولكن من بعده فرتت
الهمة ب�إكماله ،وجاءت احلرب وعواقبها فق�ضت ب�إهماله.
ّ
ثم �إن هذا اخلط جاء من �أبدع اخلطوط احلديدية يف العامل� ،صادفت ّمرة
فيه �أحد كرباء م�سلمي الهند من �أع�ضاء جمل�سها الأعلى ،وهو ّممن تثقفوا ثقافة
وتخرج من جامعة �أك�سفورد ،فقال يل :ال يوجد يف نف�س �إنكلرتة
�إنكليزية حم�ض ًةَّ ،
�سكة حديدية ت�ضاهي يف الإتقان هذه ال�سكة ،ولو مل �أ�شاهدها بعيوين ما �صدقت
بوجودها.
ي�صدق كثري من امل�سلمني �أخبارها ،ف�أر�سلوا وفو ًدا ي�شاهدونها
وبالفعل مل ّ
ب�أعينهم ،فكان امل�سافر ي�صل من دم�شق �إىل املدينة يف ليلتني ،وكانت دم�شق
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ت�ستفيد كل �سنة من هذا اخلط ما يقارب مئتي �ألف جنيهُ ،وع ّمرت القرى التي
مده�شا ،وت�ضاعف عمران املدينة
مير بها اخلطّ  ،وارتفعت �أثمان الأرا�ضي ارتفا ًعا ً
احلجاج والزائرين
املنورة �أ�ضعافًا ،هذا ف� ً
ضال عما توفّر من امل�شاق والأخطار على ّ
ّ
والتجار وامل�سافرين.
ّ
يقدرونها فلم ي�صح منها �شيء ،و�أ َّما
و�أما ال�صعوبات الطبيعية التي كانوا ّ
الأعراب فلم يقع منهم على اخلط �أدنى اعتداء ،وكان عند كل حمطة من حماط
اخلط قلعة فيها جند للمحافظة ،وكل تلك املحطّ ات والقالع كانت مبنية �أمنت
بنا ٍء .وملا كان ال يتاح لغري امل�سلمني دخول �أر�ض احلجاز ،فكان �إن�شاء اخلط �أي
الق�سم الداخل منه يف احلجاز كله على �أيدي مهند�سني م�سلمني ،حتى �إن
«ماي�سرن» با�شا الأملاين نف�سه مل يتجاوز يف �إ�شرافه بلدة تبوك.
زائرا النبي  ،وذلك �سنة 1330هـ ،كنت
وملّا ذهبت �إىل املدينة ّ
املنورة ً
�أ�سمع �أن عدم مد اخلط احلديدي من املدينة �إىل مكة ن�ش�أ عن اعرتا�ض قبائل
ففح�صت
العرب من َ«ح ْر ٍب» وغريها ،و�أنهم ال ي�سمحون مبرور اخلط يف �أرا�ضيهم،
ُ
عما ُيقال
عن هذه الق�ضية ،فوجدت �أكرثها هراء وافرتاء ،و�س�ألت �شيوخ القبائل ّ
من معار�ضتهم يف �إن�شاء ال�سكة ،فقالوا« :لو كنا معار�ضني لإن�شائها لعار�ضنا ذلك
ِمن �أ ّول دخولها يف �أر�ض احلجاز ،واحلال �أننا كنا م�ساعدين للحكومة على هذا
امل�شروع بكل قوانا».
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ف�س�ألتهم التوقيع على عري�ضة للدولة يطلبون فيها متديد هذا اخلط من
املدينة �إىل مكة ،فوقَّع عليها َج ٌّم من �أولئك امل�شايخ ،ومل تكن الدولة عهدت �إيل
بهذه املهمة ،و�إمنا قمت بها خدمة للوطن وللملّة ،ولوال ُط ُروء احلرب((( العامة بعد
ذلك بقليل لكان ُب ِ
و�شر مبد اخلط احلديدي من املدينة �إىل مكة.
فلما انتهت احلرب العا ّمة واحتلَّت �إنكلرتة فل�سطني ،وفرن�سة �سورية ،كان
َّ
توجهت �إليه همم الإنكليز والفرن�سي�س هو تعطيل هذا اخلط احلديدي،
�أ ّول ما َّ
ويقرب �صالت امل�سلمني بع�ضهم
الذي يربط القطر ال�شامي بجزيرة العربّ ،
ببع�ض.
وكم احتج امل�سلمون على تعطيل هاتني الدولتني لهذا اخلط احليوي لل�شام
واحلجاز ،وكم �أبدوا و�أعادوا يف �أن هذه َ
ال�سكة احلديدية احلجازية كانت تركية قد
جعل ْتها من جملة �أوقاف امل�سلمني ،فال يحق لدولة �أجنبية �أن تعبث ب�أوقافهم ،فلم
يكن ذلك ليقنع َت ْينك((( الدولتني باالعتدال ،ورفع االعتداء.
املقد�س من حقوق امل�سلمني
وال تزال هذه امل�ؤامرة الفظيعة على هذا احلق َّ
نافذة �إىل يوم النا�س هذا .ف�إذا قام �شخ�ص مث ُلنا يذكّ ُرهم بهذا االعتداء القبيح،
ال�سر ،وطعن عليه الفرن�سي�س يف
�ضاقت
�صدورهم بهَّ ،
ُ
ود�س عليه الإنكليز يف ّ
((( طُ ُروء احلرب :حدوثها فج�أة( .م).
((( َت ْينك :هاتني( .م).
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اجلهر ونعتوه «بعدو فرن�سة» ،وما �أ�شبه ذلك ،واحلال �أننا �إمنا نريد �صالح �أحوال
�سوءا.
بالدنا ،وال ن�ضمر لأحد ً
وال�شاهد الذي نق�صده هنا هو ما �سبق �إن�شاء ّ
�سكة احلجاز من ت�شا�ؤم كثري
من امل�سلمني ،وا�ستهزائهم وا�ستنكارهم ،وت�أكيد �أنه خط حمال �إن�شا�ؤه ،وم�شروع
يكون من قلّة العقل تعليق الأمل به .وهذا مثال من �أمثلة كثرية ،ال ميكن
ا�ستق�صا�ؤها من كرثتها ،فقلَّما تدخل بل ًدا من بلدان الإ�سالم ،وال يوردون لك
من هذه الأمثال.
وكما ظن امل�سلمون �أنهم ال يح�سنون �شي ًئا من امل�شروعات العمرانية ،و�أنه
ال بد لهم من الأوربي حتى ُي ِ
دخلوا على ِيده الإ�صالح يف بال ِدهم ،و�أنه من دون
الإفرجني ال يقدرون على �أية عمارة ،وال مرفق ذي بال ،كذلك ذهبوا �إىل �أنه
ال حظ لهم يف الأعمال االقت�صادية �أ�صالً ،و�أن كل م�شروع اقت�صادي �إ�سالمي
إفرجنية ،وقد طال نو ُمهم على هذه العقيدة
�صائر �إىل احلبوط �إن مل تكن له �أركان � ّ
الفا�سدة ،حتى مل يبق يف بالدهم �شيء ا�سمه اقت�صاد �إال كانت �إدارته ب�أيدي
الإفرجن �أو اليهود ،وحتى لو دعا منهم داع �إىل ت�أليف �شركة جتارية �أو �صناعية
�أو زراعية مل يدخلها �صاحب ر�أ�س مال من امل�سلمني �إال �إذا كانت �إدارتها بيد
يهودي .وكلمة اجلميع عندهم :نحن ال يخرج ِمن �أيدينا عمل ،وال
�إفرجني �أو ّ
ن�صلح ل�شيء.
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وقد بقي اليهود والفرجنة يتم ّتعون بخريات بالد الإ�سالم قرونًا ِ
وح ًقبا طوا ًال
وي�ستدرون فيها �أخالف كل �صنعةَ ،وي ْ�س َتو ُِرون ِز َناد كل
دون مزاحم وال مراغم،
ّ
مرفقٍ � ،إال ما لي�س له بال ،حتى لو ّقدر ما �ضاع على امل�سلمني يف ظل هذا الوهم
يوجدوا يف
باملليارات وع�شرات املليارات ما كانت فيه مبالغة ،وك�أن امل�سلمني مل َ
الدنيا �إال َع َملَة �أو �أك ََر ًة((( ،ي�شتغلون ب�أيديهم ،وال ي�شتغلون بعقولهم.
وبهذا ال�سبب خال امليدان يف بالد الإ�سالم لأ�صناف الأجانب ُي ِرك�ضون
فيه جياد ِ
قرائحهم((( وعزائمهم ،ويجمعون الرثوات التي لي�س وراءها متطلَّع ملزيد،
التحدث مبا ي�صيب الأجانب
وذلك على ظهور امل�سلمني ومن �أكيا�سهم ،وقد يكرث ّ
من هذه املكا�سب الطائلة ،التي كان �أهل الإ�سالم �أوىل بها؛ لأنها من بالدهم،
فيجربوا ا َخل َّب يف احللبات االقت�صادية �إىل �أن
وال حتفزهم ّ
همة ،وال ت�أخذهم غريةّ ،
وحده ،و�أدرك
نبغ يف م�صر «حممد طلعة با�شا حرب» فكان يف هذا الباب �أ ّمة((( َ
بوا�سع عقله ،وثاقب فكره� ،أن لي�س يف هذا املو�ضوع �شيء يفوق طاقة امل�سلمني،
وال مما يتعذّ ر وجود �أدواته عندهم ،و�أن ق�صورهم فيه عن مباراة((( الأجانب مل
يكن �إال من �آثار ذلك التوهم القدمي ،الذي هو �أنهم ال يح�سنون اجلري يف �أي
ميدان من ميادين االقت�صاد ،وقد ُو ِج َدت عند هذا الرجل يف جانب رجاحة
((( �أك ََرة� :أُ َجراء( .م).
((( قرائحهمَ :مل ََكاتهم( .م).
((( �أُ َّمة :ال نظري له( .م).
((( مباراة :مناف�سة( .م).
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(((
وطنية �صافية من الأقذاء(((،
العقل َ
و�س َداد ا ُحلكْ م همة بعيدة ق َْع َ�ساء  ،ونزعة ّ
�ساملة من الأهواء ،فاجتمعت فيه جميع ال�شروط الالزمة ملن �شاء �أن يبد�أ بال�شرق
بنه�ضة اقت�صادية تزاحم باملناكب وثبات الأجانب ،و ّمما يندر يف الرجال اجلمع بني
جنبا �إىل جنب يف دماغ «طلعة
احل�ساب الدقيق واخليال الوا�سع ،وهما قد انتظما ً
با�شا حرب» فكانت �سعة خياله م�ساعدة له على الإقدام نحو امل�شروعات ،التي
هي مظان الأرباح ،وكانت دقة ح�سابه م�ساعدة له على جناحها ،و�ضمان �أرباحها.

وباالخت�صار اقتحم «طلعة حرب» معركة هي الأُوىل من نوعها يف املجتمع
حد َده لإن�شاء بنك م�صر ،وهو
ال�شرقي ،وعندما با�شر جمع ر�أ�س املال الذي كان َّ
ثمانون �ألف جنيه ،عانى يف ذلك �أهوا ًال ،ونحت جبا ًال ،وذلك لمِ َا ران على عقول
اقت�صادي ،و�أن كل عمل
امل�سلمني ،من �أنهم ال يقدرون على اال�ستقالل بعمل
ّ
منهم يف هذا ال�سبيل حابط من نف�سه ،هابط على �أُ ِّم ر�أ�سه.
فلما �أخذ «طلعة با�شا حرب» يتقا�ضى �أغنياء م�صر امل�شاطرة يف هذا امل�شروع
َّ
ّلبوا نداءه حياء منه ،ال اعتقا ًدا ب�أنه �سي�أتي بثمر ٍة ،وبقيت ثقتهم ب�أجمعها يف بنوك
معولهم عليها �إىل �أن �شاهدوا ب�أعينهم النجاح الذي كاد يكون
الأجانب ،وما زال ّ
معجزة يف نظرهم ،وارتفع ر�أ�س مال بنك م�صر من ثمانني �ألف جنيه �إىل مليون
جنيه ،واحتوت خزائنه من الودائع على ِع َّدة ماليني من اجلنيهات ،وا�شتمل على
((( قع�ساء :ثابتة( .م).
((( الأقذاء :ما يقع يف العني �أو املاء �أو ال�شراب من تراب ونحوه ،جمع «قذى»( .م).
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تقدر مباليني �أخرى من اجلنيهات،
�أمالك ،و�سلفات ،و�شركات ّ
متنوعةَّ ،
متعددة ّ
ت�صرف البنك على ع�شرين مليون جنيه ،كل هذا
بحيث زادت الأموال التي حتت ّ
يف ثماين ع�شرة �سنة� ،أن�ش�أ فيها «طلعة با�شا حرب» و«مدحة با�شا يكن» ورفاقهما
على ح�ساب بنك م�صر «�شركة م�صر للغزل والن�سيج» التي معملها يف املحلّة ،هو
من �أكمل و�أعظم معامل الغزل والن�سيج يف العامل ،يعمل فيه ثمانية ع�شر �ألف
امل�صري ،وي�سد من املن�سوجات القطنية ثلث حاجة القطر
يندر فيهم غري
عاملُ ،
ّ
�سنويا
امل�صري ب�أجمعه ،فيكون قد وفَّر على اململكة امل�صرية ثالثة ماليني جنيه ًّ
كانت من قبل تخرج من جيوب امل�صريني ،لتدخل يف جيوب الأوربيني.
وهناك من توابع بنك م�صر «�شركة م�صر لن�سج احلرير» ،و«�شركة م�صر
للتمثيل وال�سينما» ،وكل هذه نالت معرو�ضا ُتها اجلوائز الكربى يف املعر�ض
الدويل الباريزي �سنة 1937م ،ثم «�شركة م�صر مل�صايد الأ�سماك» و«�شركة مطبعة
م�صر» ،و«�شركة م�صر للطريان» و«�شركة م�صر لل�سياحة» وناهيك بـ«�شركة م�صر
للمالحة البحرية» وما �أن�ش�أته من املن�ش�آت اجلواري كالأعالم((( مثل «زمزم»
و«الكوثر» و«النيل» وغريها مما كاد يكون كالأحالم ،ف�صار ا ُحل َّجاج يبلغون احلجاز
ونعيما،
على بواخر يرون بها �أنف�سهم يف مثل ق�صور امللوك فراهة ورفاه ًة ،وراحة ً
�سياح م�صر الكثريون �إىل �أوربة يف ف�صل ال�صيف يركبون
ومقا ًما كرميًا ،و�صار ّ
حتت العلم امل�صري ال�شريف بواخر لو ُقرِنت ببواخر الأمم الأوربية حلَّت بينها
((( الأعالم :اجلبال ،جمع «ال َعلَم»( .م).
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الدهر ن�سري ون�سري يف البواخر
يف ال�صف الأول ،هذا بعد �أن ق�ضينا كل هذا ّ
أجنبية ،ون�ؤدي �إليها �أموالنا بال �سبب� ،سوى ق�صور هممنا عن �إن�شاء بواخر
ال ّ
خا�صة ب�أوطاننا ،بها ركو ُبنا ،وعليها نقل ب�ضائعنا.
ولي�س هنا حمل تف�صيل م�شروعات «طلعة با�شا حرب» باعث النه�ضة
متجيده والإ�شادة
االقت�صادية يف ال�شرق ،لنخو�ض يف هذا العباب وال مق�صدنا ُ
(((
الق�صة على �سبيل املثال ،ملا كان
مب�آثره  ،ولو باحلقيقة ،و�إمنا كان �إيرا ُدنا هذه ّ
االقت�صادية� ،إىل �أن َه َّب هذا الرجل «مدير
عليه امل�سلمون من ا ُجل نْب يف املواطن
ّ
بنك م�صر» ف�أيقظهم من ُ�س َباتهم((( ،و�أعلمهم �أنهم رجال كما الأوربيون رجال،
و�أنهم �إذا �شحذوا غرار عزائمهم ،و�أعملوا �أ�سنة قرائحهم ،قدروا على ما يقدر عليه
الأجانب من الأعمال االقت�صادية الكبرية.
وها نحن �أوالء الآن نرى العاملني يف بنك م�صر ويف ال�شركات امل�ضافة �إليه
ثالثني �ألف م�ستخدم وعامل ،كلُّهم م�صريون �إال النادر الأندر.
وهكذا بد�أ امل�سلمون يقتحمون معارك احلياة االقت�صادية يف كل فن من
فنونها ،وتولَّدت عندهم يف �أنف�سهم ثقة كانت حمجوبة عنهم من قبل ،بحيث �إن
«�أحمد حلمي با�شا» وال�سيد «عبد احلميد �شومان» من فل�سطني � َّأ�س�سا يف القد�س
ً
بنكا كل ر�أ�سماله خم�سة ع�شر �ألف جنيه ،وتوفقا ِب ُح ْ�سن �إداراتهما �إىل �أن �صيرّ ا
((( مب�آثره :ب�أعماله اخلريية( .م).
((( ُ�س َباتهم :نومهم العميق( .م).
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العربي» الوحيد يف القطر ال�شامي من البنوك املعدودة ذوي الفروع
هذا «البنك َّ
الكثرية �صار ي�شتمل على خم�سمئة �ألف جنيه.
وكذلك � ّأ�س�سا ً
زراعيا� ،شاطر يف ت�أ�سي�سه �أكرث من خم�سة �آالف م�ساهم
بنكا ًّ
ف�سدت بهذين البنكني
من عرب فل�سطني ،وبلغ ر�أ�سماله ني ًفا ومئة �ألف جنيهّ ،
احلمية منها عن االلتجاء �إىل
الأمة العربية يف فل�سطني حاجتها ،وا�ستغنى ذوو ّ
بنوك الأجانب ،وفهم النا�س �أن ه�ؤالء لي�سوا فوق ال�شرقيني ،و�أنهم ال يعجزون.
�إمنا جئنا بهاتني امل�س�ألتني لال�ستدالل على الأ�ضرار الفظيعة التي كان
ُيحدثها بامل�سلمني عدم ثقتهم ب�أنف�سهم.
ولعلَّهم بد�ؤوا يتعافون الآن من هذا املر�ض االجتماعي املهلك ،واهلل غالب
على �أمره.
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توجهت الهمم
هكذا �إذا ّ
املقد�سة
الإ�صالحات املعنوية واملادية يف البالد ّ

املقد�سة قرون و�أحقاب كانت فيها �أ�شد البالد
توالت على بالد الإ�سالم ّ
افتقارا �إىل الإ�صالح ،و�أقربها �إىل الفو�ضى ،و�أقلَّها �أَ َم َن َة ُ�سبلٍ وراحة �سكان ،و�أكرثها
ً
(((
(((
جدا خمجلة لكل ُم�سلم ،مرم�ض ًة
عي ًثا وف�سا ًدا .وكانت هذه احلالة فظيعة ًّ
لكل م�ؤمن ،حجة نا�صعة للأجانب على امل�سلمني ،الذين ال يقدرون �أن ينكروا
ال�سبل ،وا�ضطراب ا َحل ْبل مع كونه هو مهد الإ�سالم،
ما يف احلجاز من اختالل ُّ
ومركز احلجيج العام ،يف كل عام� ،إىل بيت اهلل احلرام ،وامل�شاعر العظام ،ومهوى
قلوب يت� َّأجج بها الغرام ،لزيارة مرقد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم.
كان الأجانب ي�ستظهرون بهذه احلالة على دعوى �أن الإ�سالم ال يلتئم مع
عمرانيا ملا كانت تكون هذا
العمران ،و�أنه هو والفو�ضى توءمان ،و�أنه لو كان دي ًنا ًّ
احلالة ال�سيئة يف مركزِه ،وملا َعجز عن �إقامة العدل والأمن يف م�أزره(((.
وحقيقة احلال هي �أن تلك الفو�ضى مل تن�ش�أ �إال عن �إهمال العمل بقواعد
ال�شرع الإ�سالمي ،وعن �إرخاء العنان لبع�ض الأمراء ،الذين كانوا َيلون �أمر احلجاز
((( عي ًثا :ف�سا ًدا( .م).
((( ُمر ِم�ضة� :شديدة الأذى( .م).
((( م�أزرهِ :ح َماه( .م).
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مد ّلني على النا�س مبا لهم من الن�سب النبوي ال�شريف ،الذي كان يحول بني
�سالطني الإ�سالم وبني ت�شديد الوط�أة عليهم� ،أو �إرهاف احلد فيهم ،وقد كان
هذا من َخطَ لِ ((( الر�أي ،ومن التق�صري يف جانب ال�شرع ،ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية
ح�سبا ،ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ن�سبا وال ً
ال تعرف ً
ﯯ ﮊ [امل�ؤمنون.]101/
وقرر �أن « َمن
و�إن اهلل تعاىل قد جعل التقوى فوق كل املناقب واملحامدَّ ،
بع�ض � ِآل
ق ََّ�صر به عم ُله مل ينه�ض به نَ َ�س ُبه» ،ومن املروي عن النبي �« :أال � َّإن َ
أنف�سهم �أَولىَ ال َّن ِ
ولي�س ال ُأمر كَذَ َ
وليائي املُ َّت ُقونَ ،من
َب ْيتي َي َ
رون � َ
ا�س ِبيَ ،
لك� ،إنمَّ ا �أَ َ
وحيث كَا ُنوا� .أَال �إنيِّ ال �أُ ِجي ُز لأَ ْهلِ َبيتي �أَ ْن ُي ِ
َحت».
كَا ُنواُ ،
ف�س ُدوا ما �أَ ْ�صل ُ
حدثني املرحوم ال�سيد «بدر الدين احل�سني
هذا حديث نقلَه لنا خامتة المُ ِّ
تتفجر
املغربي الدم�شقي» .وكيف كانت درجة ثبوته فهو مطابق ُلروح ال�شرعَّ ،
معانيه من كل ناحية من الكتاب.
ولهذا كان �سالطني الإ�سالم من وقت �إىل �آخر ينذرون من �أمراء احلرمني
احلق ،ولقد ذهب مث ًال ذلك
من كانوا يظلمون النا�س ،ويبغون يف الأر�ض بغري ّ
كتبه �أحد �سالطني م�صر من املماليك �إىل �أحد �أمراء ّ
مكة املكرمة،
الكتاب الذي َ
النبوة
وهو الذي يقول فيه« :اعلم �أن احل�سنة يف نف�سها ح�سنة ،وهي من بيت ّ
((( َخطَ ل :ف�ساد( .م).
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النبوة �أ�سو�أ ،وقد بلغنا �أنك ّبد َلت
�أح�سن ،وال�سيئة يف نف�سها �سيئة ،وهي من بيت ّ
َح َرم الأمن باخليفة ،و�أتيت ما حتمر له الوجوه ،وت�سو ُّد ال�صحيفة ،ف�إن وقفت عند
جدك».
حدك ،و�إال �أغمدنا فيك �سيف ِّ
ِّ
وال ينبغي �أن ُي ْف َهم من هنا �أن ه�ؤالء الأمراء مل يكن فيهم �إال من ي�ستحق
هذا الو�صف .كال ،فقد ُو ِجد فيهم الأمراء العادلون� ،إال �أنه قد بقيت مع الأ�سف
�أحوال احلجاز غري م�ستوية و�أعراب البادية ي�سطون على احلجاج ،ولي�س لداء
معرتهم((( عالج ،وكانت كل من الدولة العثمانية والدولة امل�صرية تر�سل طوابري
ّ
من اجلند النظامي م�صحوبة باملدافع و�سائر �آالت القتال لأجل خفارة قوافل احلج،
وت�ؤ ّدي �إىل زعماء القبائل الرواتب الوافرة ،وكل هذا مل يكن مينع الأعراب ومن
الد َّعار((( من تخطّ ف احلجاج يف كل فر�صة تلوح لهم.
ال يخاف اهلل من ُّ
وكثريا ما كانت قافلة احلج ت�ضطر �إىل الرجوع ،وقد فاتها احلج �أو الزيارة،
ً
وجت�شموا م�شاق
بعد �أن ق�صدوا ذلك من مكان �سحيق ،وتكلّفوا بذل الأموالّ ،
ويتحرقون من
الأ�سفار يف الرب والبحر ،فكانوا يذوبون من ال�شوق على ما فاتهمّ ،
ب�صيب الدمع ،والنا�س ب�أجمعهم يحوقلون ،ويقولون« :لي�س لها
الوجد ،ويبكون ِّ
من دون اهلل كا�شفة» ذاهبني �إىل �أن �سطو الأعراب ه�ؤالء داء ع�ضال ،ال تنفع فيه
عمت بهم البلوى ،و�إىل اهلل امل�شتكى.
حيلة وال و�سيلة ،وقد َّ
معرة� :أذى و�إ�ساءة ومكروه( .م).
((( معرتهمَّ :
الد َّعار :قطاع الطريق لل�سلب والنهب( .م).
((( ُّ

136

ريهم؟
ملاذا َت�أخَّ ر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غ ُ

136

وهكذا توالت القرون واحلقب ،والنا�س على هذا االعتقاد ،ال يتزحزحون
عنه� ،إىل �أن �آل �أمر احلجاز �إىل «امللك عبد العزيز بن �سعود» منذ ب�ضع ع�شرة �سنة،
فلم مت�ض �سنة واحدة حتى انقلب احلجاز من َم ْ�س َب َع ٍة((( تز�أر فيها ال�ضواري يف
كل يوم ،بل يف كل �ساعة� ،إىل مهد �أمان ،وقرارة اطمئنان ،ينام فيها الأنام مبلء
الأجفان ،ال يخ�شون �سطوة عا ٍد ،وال غارة حا�ضر وال با ٍد ،وك�أن �أولئك الأعراب،
الذين ر َّوعوا احلجيج ّمدة قرون و�أحقاب ،مل يكونوا يف الدنيا ،وك�أن هاتيك
(((
حتولت �إىل حمالن ،فال نهب وال �سلب ،وال قتل وال �ضرب،
الذئاب الطُّ لْ�س َّ ،
ولو �شاءت الفتاة ال ِبكْ ر الآن �أن تذهب من مكة �إىل املدينة� ،أو من املدينة �إىل مكة،
�أو �إىل �أية جهة من اململكة ال�سعودية ،وهي حاملة الذَّ هب والأملا�س ،والياقوت
جتر�أ �أن ي�س�ألها عما معها.
والزمرد ،ما َّ
ُّ
متعددة ،و ُي�ؤتى ب�ضوالٍّ
ما من يوم �إال وتحُ َْمل فيه �إىل دوائر ال�شرطة ُل َقط ِّ
فقدها �أ�صحابها يف الطرق ،و�أكرث من ي�أتي بها الأعراب �أنف�سهم خدمة للأمن
حمول الأحوال ،ومق ِّلب
العام ،و�إبعا ًدا لل�شبهة عنهم ،وعن ذويهم ،ف�سبحان ِّ
القلوب ،وواهلل ال يوجد يف هذا الع�صر �أمن يفوق �أمن احلجاز ،ال يف �شرق ،وال
يف غرب ،وال يف �أوربة ،وال يف �أمريكة ،وقد متنى امل�سرت «كراين» الأمريكي �صديق
العرب ال�شهري يف �إحدى خطبه �أن يكون يف وطنه �أمريكة الأمن الذي ر�آه يف
احلجاز واليمن.
ال�سباع( .م).
((( م�سبعة :مكان كثري ِّ
((( الطُّ لْ�س� :صفة للذئاب �إذا كانت مائلة لل�سواد( .م).
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وكل من �سكن �أوربة وعرف احلجاز يف هذه الأيام يحكم ب�أن الأَ َم َنة على
املقد�سة هي �أكمل و�أ�شمل و�أوثق �أوتا ًدا،
الأرواح والأعرا�ض والأموال يف البقاع ّ
و�أ�شد �أطنابًا((( منها يف املمالك الأوربية والأمريكية ،ف�أين �أولئك الذين كانوا
يقولون� :إن الأعراب ال يقدر على �ضبطها �إن�سان ،و�إن �سكان الفيايف((( هم غري
�سائر البلدان؟!
فها هو ذا «ابن �سعود» قد �ضبطها ب�أجمعها يف مملكته الوا�سعة ،وحما �أثر
الغارات والثارات بني القبائل ،و�أ�صبح كل �إن�سان يقدر �أن يجوب ال�صحارى
وهو �أعزل ،ويدخل �أر�ض كل قبيلة دون �أن يعرت�ضه معرت�ض� ،أو ي�س�أله �سائل �إىل
�أين هو غا ٍد� ،أو رائح ،ولو قيل لب�شر� :إن بال ًدا كان ذلك �ش�أنها من الفزع والهول،
و�سفك الدماء وقطع الطرق ،قد َم َرد �أه ُلها على هذا البغي وهذا العدوان ،من
�سالف الأزمان ،و�إنه يليها ابن �سعود ،فال مت�ضي على واليته لها �سنة واحدة حتى
تطهريا ،وميلأها �أم ًنا وطم�أنين ًة ،لظن ال�سامع �أن ي�سمع �أحال ًما �أو خرافات،
يط ّهرها ً
�صحة َع ْق ِله.
�أو ا ّتهم القائل يف َّ
كلي ًة ،وق�ضية واقعية يف وقت ق�صري ،وما �أوجدته
ولكن هذا قد �صار حقيقة ّ
همة عالية ،وعزمة �صادقة ،و�إميان باهلل ،وثقة بالنف�س ،وعلم ب�أن اهلل تعاىل م�ؤيد
�إال ّ
((( �أ�شد �أطنابًا :يعني حبال اخليمة امل�شدودة ويق�صد بها قوة �أمن احلجاز وقتها( .م).
((( الفيايف :ال�صحاري الوا�سعة التي ال ماء فيها( .م).
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َمن �أَ َّيده ،نا�صر من ن�صره ،يحث على العمل ،ويكافئ العامل ،ويكره الي�أ�س،
ويقول لعباده :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [احلجر.]56/
فعمت
وقد َ�س َرت ُب�شرى الأمان الذي �شمل البالد َّ
املقد�سة احلجازية َّ
املعرة التي طاملا
�أقطار الإ�سالم ،و�أثلجت �صدور �أبنائه ،وارتفعت عن احلجاز تلك ّ
(((
بقوة �إرادة «امللك عبد العزيز بن �سعود» والتزامه
وجم لها امل�سلمون ،وذلك ّ
حدود ال�شرع .ولكن لي�س هذا كل �شيء ،وقد بقيت حاجات يف ال�صدور ،فلم
املادية
تزل تعوز احلجاز و�سائل كثرية للراحة والهناء ،من قبيل الإ�صالحات ّ
احلجاج ،وال يجدونها ،وهي �إ�صالحات ع�صرية ال
العمرانية ،التي يتوق �إليها ّ
أي�ضا
الدخل ،و� ً
طاقة للحجاز بها مع قلّة املوارد �إىل بيت املال ،وازدياد اخلرج على َّ
مع ا�ستئثار �أكرث بالد امل�سلمني ب�أوقاف احلرمني ال�شريفني ،وعدم ا�ستعمالها فيما
ُوقفت عليه.
وقد كان يتحتم على العامل الإ�سالمي �أن ي�شاطر من زمن طويل يف �إزاحة
ال�سيما �أن
هذه العلل املادية ،التي يتعذَّ ر على احلجاز بحق �أن يقوم بها وحدهِّ ،
احلرمني ال�شريفني لي�سا للعرب وحدهم بل جلميع امل�سلمني.
فلم تزل هذه امل�س�ألة مو�ضوع الأماين ،وم ّتجه الآمال ،والنا�س ينتظرون
فيها االبتداء بعمل من الأعمال� ،إىل �أن عقدت م�صر عزمها على هذا الأمر،
((( وجم� :سكت وعجز عن الكالم من �شدة الغيظ �أو اخلوف �أو الهم( .م).
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الذي تعترب م�صر ِجد مليئة((( ب�أن ت�ضطلع((( به ،وب�أن تكون فيه ال�سابقة والقدوة
لغريها.
ومل يطلق على م�صر لقب «كنانة اهلل يف �أر�ضه» عب ًثا ،بل هي من قدمي الدهر
ِ (((
من
موئل احلجاز و�أنبار املُ�سنتني
الرمادة
عام
م�صر
به
قامت
ما
وح�سبك
أهله،
�
ّ
من مرية((( احلجاز بطلب �سيدنا عمر �إىل �سيدنا عمرو ر�ضي اهلل عنهما ،ومن بعد
ع�ضتهم َم ْ�س َغبة((( بنابها� ،إال �أ�سرعت
ذلك مل ت�شتد ب�أهل احلرمني لأَ َواء((( ،وال َّ
�إليهم م�صر بالإغاثة ،وتفريج ُ
الكربة ،مل تتخلَّف م�صر عن هذا الواجب يف وقت
من الأوقات.
ويف هذه الأيام عندما ا�شتد ال�شعور بوجوب �إ�صالح احلجاز من الناحية
العمرانية بعد �أن �أُزيحت ِعلَّته من جهة ت�أمني ال�سوابل ،كانت م�صر هي الناه�ضة
ملد يد امل�ساعدة �إليه يف هذا ال�ش�أن ،وك�أمنا كُ تب يف اللوح املحفوظ �أن يكون
«حممد طلعة با�شا حرب» هو الطالع حربًا على اخللل والفو�ضى والإهمال يف
همته العلياء �شطر البيت احلرام ،الذي قد � َأمرنَا
عمران ال�شرقَّ ،
�شطرا من ّ
فوجه ً
اهلل ب�أننا حيث ما كُ نا نوليّ وجوهنا �شطره ،لئال يكون للنا�س علينا حجة ،فكان
((( مليئة :غنية( .م).
((( ت�ضطلع :تقوى وتنه�ض( .م).
((( �أنبار امل�سنتني :الأنبار :خمازن الطعام ،وامل�سنتني� :شديدي احلاجة( .م).
((( مرية :ما ُيدخر من طعام ونحوه لل�سفر( .م).
((( لأْ َواء� :شدة( .م).
((( امل�سغبة :املجاعة( .م).
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أي�ضا هو املجلّي ،وكان قد بد�أ من ب�ضع �سنني
«طلعة با�شا حرب» يف هذه احللبة � ً
بت�أ�سي�س «�شركة املالحة البحرية» ،و�أن�ش�أ البواخر اجلواري كالأعالم ،البالغة احلد
الأق�صى من �أ�سباب الراحة واالنتظام ،مثل «زمزم» و»الكوثر» وغريهما مما قد
حتدثت به
حلجاج بيت اهلل احلرام ما َّ
�سبق الكالم عليه ،وح�صل بذلك من الفرج ّ
الركبان ،و�شاع ِذ ُكره يف البلدان.
ُّ
ين،
همة هذا الرجل من �إ�صالح عمرا ّ
ولكن مل يكن هذا كل ما ت�سمو �إليه ّ
املقد�سة ،ونظر يف خمتلف العلل التي
وتنظيم مادي يف احلجاز ،فق�صد �إىل الأر�ض َّ
جتب معاجلتها ،وعر�ض نتيجة م�شاهداته على احلكومة امل�صرية ،التي �أ�سرعت
احليوية ،باالتفاق مع احلكومة
يف �إجابته �إىل تقرير الالزم من هذه الإ�صالحات ّ
ال�سعودية ،التي بذلت كل ما يف و�سعها لأجل ت�سهيل االتفاق ،وتي�سري االرتفاق،
فكان ما �ستنفقه احلكومة امل�صرية واحلكومة ال�سعودية هذه النوبة على �إ�صالحات
نحوا من
احلجاز من �إن�شاء طرق و�إنارة كهربائية ،وتوزيع مياه وتطهريها ،وغري ذلك ً
مئتني و�أربعني �ألف جنيه.
وهكذا تكون الدولة امل�صرية قد نهجت ال�سبيل جلميع احلكومات
إ�سالمية يف العامل �أن ت�شاطر يف القيام على قدر �إمكانها ،مبا ي�ستلزمه احلجاز من
ال ّ
الإ�صالحات الع�صرية ،التي ال مندوحة عنها يف قطر ي�ؤمه امل�سلمون من امل�شارق
حتما بوا�سطة طرق االنتقال
واجلو ،وهو ّ
مر�شح ً
واملغارب� ،سالكني �إليه الرب والبحر ّ
أمنوذجا للجمال ال�صوري
احلديثة لزيادة العمران ،وتكاثف ال�سكان ،وليكون � ً
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واملعنوي ،ومثا ًال لطيب النجعة((( يف ال�شتاء وال�صيف ،ف�إن الذي ي�شتمل عليه
والهدا ووادي محَ ْ َرم ووادي ّلية ،وجبال
احلجاز من امل�صايف البديعة كالطائف َ
يندر وجود �أ�شباهه يف املعمور ،كما
ال�شفا العالية ثالثة �آالف مرت عن �سطح البحرُ ،
ف�صلنا ذلك يف رحلتنا احلجازية املو�سومة «باالرت�سامات اللطاف يف خاطر احلاج
َّ
�إىل �أقد�س مطاف» ال يعوز هذه الأمكنة املمتازة بطيب هوائها وجودة مناخها
وجمال �إقليمها �سوى الطرق املعبدة لل�سيارات ،حتى تقرب امل�سافات.
وقد ن�شرت «�شركة بنك م�صر» عن الإ�صالحات الالزمة للحجاز تقارير
وافية ّقيمة من �أقالم املهند�سني البارعني ،الذين �أنفذتهم �شركة البنك �إىل
املقد�سة مثل «حممد اجلمال بك» نائب املدير العام ملعامل الغزل
الأرا�ضي ّ
والن�سيج امل�صرية ،الذي تكلَّم عن حالة احلجاز العمومية ،وقابلية � ِ
أر�ضها ،وما يل ُزم
الفنية ،واملدار�س ال�صناعية ،و�أمل مب�شروع املياه ،الذي
لهذه البالد من الأ�سباب ّ
يلزم له بناء خزان يف مكان مرتفع ،تعلو عنه عني زبيدة ،بحيث ي�سد كل َع َوز
يف مكة من جهة املياه ،ومب�شروع �إ�ضاءة مكة بالكهرباء ،ومب�شروع �إن�شاء طريق
جدة �إىل البلد احلرام� ،أو �سكة حديدية ِ
تو�صل بينهما،
�صاحلة لل�سيارات من ّ
ت�ضمنها هذا التقرير الوا�ضح املفيد ،الذي لي�س فيه حمل نظر
وم�شروعات �أخرى ّ
�سوى تخمينه عدد م�سلمي املعمور مبئتني وخم�سني مليونًا ،فهذا خط�أ فاح�ش،
نا�شئ عن متابعة �إح�صاءات قدمية �أوربية غري نزيهة� ،أو ثمة خط�أ مطبعي ت�صحيحه
((( النجعة :الإقامة والنزول( .م).
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أي�ضا دون الواقع ،كما �أو�ضحنا ذلك بالإح�صاءات الر�سمية،
( )350مليونًا ،وهذا � ً
والرباهني ال�ساطعة يف جملتنا الأمة العربية ( )La Nation Arabeر ًّدا على الزاعمني
�أن عدد امل�سلمني ( )260مليونًا ،مع �أن م�سلمي �آ�سية وحدها ينيفون((( على
( )260مليونًا ،وقد بقي غري داخل يف هذا الإح�صاء م�سلمو �إفريقية ،الذين
يناهزون مئة مليون ،وم�سلمو �أوربة الذين هم من خم�سة �إىل �ستة ماليني.
حترج �صدور الأوربيني
ولقد اهتممنا بهذا املو�ضوع عم ًدا ملا ُّ
نح�سه من ّ
بخا�صة �أن ُينق�صوا من عددهم،
بكرثة عدد امل�سلمني ،واجتهاد الدول اال�ستعمارية ّ
فمح�صنا هذا البحث ِع َّدة ّمرات ملا ن�شعر من ّنيتهم هذه.
و ُي ْخ ِ�سروا من و ْز ِنهمَّ ،
ثم نعود �إىل ق�ضية �إ�صالحات احلجاز فنقول� :إن من جملة التقارير الوافية
حمر ًرا بقلم املهند�س املح ّقق «ال�سيد ح�سن البهتيمي»
يف هذا املو�ضوع ً
تقريرا ّ
الذي يتكلَّم على حتويل جمرى ال�سيل عن ّ
مكة ،وعلى حت�سني طريق امل�سعى
بني ال�صفا واملروة ،وحت�سني طريقة ورود املياه بعرفات من عني ُزبيدة ،و�إنارة البلد
وتقريرا �آخر يف هذه امل�سائل نف�سها من قلم ال�سيد «م�صطفى
الأمني بالكهرباءً ،
ماهر» رئي�س مهند�سي مياه اجليزة واجلزيرة مب�صر ،ذهب فيه �إىل �أنه بعد �أن يتم
امل�سمى بعني
يتفرع منها املجرى ّ
�إ�صالح توزيع «عني زبيدة» و«عني ُحنني» التي َّ
الزعفران ،يجب �أن يبا�شر احلفر يف �سائر الآبار والأودية ،التي هي مظان مياه
((( ينيفون :يزيدون( .م).
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غزيرة ،تفي�ض عن حاجة ّ
ال�ش َفة ،وتكفي للزراعة وللب�ساتني،
مكة من جهة �شرب َّ
مفتاحا للبحث عن هذه الكنوز الأر�ضية».
قال «:وم�شروع املياه �سيكون ً
أمالحا نافعة
وتكلّم املهند�س امل�شار �إليه عن «بئر زمزم» وقال� :إن يف مائها � ً
ك�أمالح املياه التي ُي�ست�شفى بها يف �أوربة ،فهي من هذه الوجهة �صاحلة لتو�ضع يف
زجاجات مع ّقمة مق َفلَة ،وتحُ مل �إىل اخلارج وتباع ،فيكون منها ربح جزيل.
ال�ضارة ،و�أن يتولىّ عامل
ثم �أ�شار بالو�سائل الالزمة ل�صيانتها من اجلراثيم ّ
بكرتيولوجي دوام حتليلها ،ليكون تعقيمها تا ًّما.
وتكلَّم عن عملية مياه «عني زبيدة» وبناء اخل ّزانات الالزمة بتفا�صيل لي�س
هنا مكا ُنها.
تو�ضح كل �شيء ،و�أ�شار �إىل �إنارة ّ
مكة
و�أ�صحب التقرير بالر�سوم التي ِّ
بالقوة الكهربائية ،وما فيها من �أرباح وفوائد ،وذلك كما ّقرره املهند�سون الآخرون،
ّ
ولكلٍّ وجهة هو مو ّليها.
ويف تقرير املهند�س الكبري ال�سيد «م�صطفى ماهر» كالم خا�ص باملدينة
املنورة ،التي هي جنة من جنان الأر�ض ،وفيه و�صف مياهها العذبة الغزيرة،
ّ
وحدائقها الغناء ،وقد ختم تقريره ال�شائق بقوله« :و�إين �أ�س�أل اهلل �أن يوفِّق عباده
املقد�سة ِقبلة امل�سلمني ،كلٌّ فيما يقدر
امل�ؤمنني �إىل مد يد املعونة �إىل الأرا�ضي ّ
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عليه ،للتي�سري على �أهلها ،واالحتفاظ لهذه البقاع الطاهرة مبا يليق بها من اجلالل
والوقار»  .اهـ.
وتنتهي جمموعة هذه املباحث التي �أعظم اليد يف �إجرائها لطلعة با�شا
حرب بالتقارير ال�صحية اجلليلة الوافية من قلم العلماء املتخ�ص�صني ال�سادة:
«حممد ح�سن العبد» ،و«م�صطفى ماهر» ،و«ح�سن ح�سني را�شد» الكيميائي
بوزارة ال�صحة امل�صرية ،و«ح�سن البهتيمي» وكيل القلم الفني ببنك م�صر.
املف�صلة الدقيقة ملياه «بئر زمزم» ،ومياه «عني
ويف هذه التقارير التحليالت ّ
زبيدة» ،ومياه «عني الزعفران» يف مكة ،و«عني الزرقاء» يف املدينة املنورة ،مع
التوا�صي الفنية الالزمة لال�ستفادة منها.
وملا كانت هذه املجموعة قد ُن�شرت وو ّزعت اكتفينا منها بلمحة دا ّلة يف
هذه الر�سالة� ،سائلني اهلل �أن يوفِّق كُ ًّال من الدولتني العزيزتني امل�صرية وال�سعودية
�إىل �إمتام هذه الإ�صالحات اجلليلة بحذافريها ،ف�إن الإ�صالح واجب يف كل مكان
فكيف البقاع املقد�سة؟!

ال�صة ا َ
جل َواب
ُخ َ
�إن امل�سلمني ينه�ضون مبثل ما نه�ض به غريهم
ويتقدموا ويعرجوا يف م�صاعد املجد،
�إن الواجب على امل�سلمني  -لينه�ضوا َّ
ويرتقّوا كما ترقَّى غريهم من الأمم  -هو اجلهاد باملال والنف�س ،الذي �أمر به اهلل يف
ي�سمونه اليوم بـ «الت�ضحية».
مرارا عديدة ،وهو ما ّ
قر�آنه ً
فلن يتم للم�سلمني ،وال لأ ّمة من الأمم جناح وال رقي �إال بالت�ضحية ،ورمبا
كان ال�شيخ «حممد ب�سيوين عمران» �أو غريه من ال�سائلني عن ر�أينا يف هذا
املو�ضوع قد ظن �أين �س�أجيبه �أن مفتاح الرقي هو قراءة نظريات «�آين�شتني» يف
الن�سبية مثالً� ،أو در�س �أ�شعة «رونتجن»� ،أو ميكروبات «با�ستور»� ،أو التعويل
التموجات ال�صغرية �أكرث من الكبرية� ،أو در�س اخرتاعات
يف الال�سلكي على ُّ
أخريا واحرتق هو كو ُنه
«�أدي�سون» و�أن �سبب حادثة املنطاد الإنكليزي الذي �سقط � ً
مل ُين َفخ بالهليوم ،و�إمنا بالهيدروجني ،واحلال �أن الهيدروجني  -و�إن كان �أخف يف
الوزن  -قابل لال�شتعال ،و�أنه ال خوف من ا�شتعال الهليوم ،و�إن كان �أثقل �شي ًئا
من الهيدروجني  -وما �أ�شبه ذلك.
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مقدمات ،و�أن
واحلقيقة �أن هذه الأمور �إمنا هي فروع ال �أ�صول ،و�أنها نتائج ال ّ
الت�ضحية� ،أو اجلهاد باملال والنف�س هو ال ِعلْم الأعلى ،الذي يهتف بالعلوم ك ِّلها.
ف�إذا تعلَّمت الأمة هذا العلم ،وعملت به ،دانت لها �سائر العلوم واملعارف،
ودنت منها جميع القطوف واملجاين.
ولي�س ب�ضروري �أن يكون �صاحب احلاجة عاملًا بعملها حتى يكون عالمِ ًا
باالحتياج �إليها.
ال�شرق ال�سيد جمال الدين الأفغاين�« :إن الوالد
قال يل ّمرة حكيم َّ
ال�شفيق يكون من �أجهل اجلهالء ،ف�إذا مر�ض ابنه اختار له �أحذق الأطباء ،وعلم
�أن هناك �شي ًئا ناف ًعا هو العلم ،ال يعلم هو �شي ًئا منه ،ولكنه يعلم ب�سائق حر�صه على
حياة ابنه �أنه �ضروري».
ومل يكن «حممد علي» عاملًا ،ور ّمبا كان � ًّأميا ،ولكنه بعث م�صر من العدم
�إىل الوجود يف زمن ق�صري ،و�صيرّ ها يف زمانه من الدول العظام ،ب�سائق هذا العلم
الأعلى ،الذي هو العقل ال�سليم والإرادة ،وهو الذي يبعث �صاحبه �إىل التفتي�ش
عن العلوم ،وحمل الأ ّمة عليها.
حر�ضهم عليه كتابهم؛
وامل�سلمون ميكنهم �إذا �أرادوا بعث العزائم ،وعملوا مبا َّ
�أن يبلغوا مبالغ الأوربيني والأمريكيني واليابانيني من العلم واالرتقاء ،و�أن يبقوا
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على �إ�سالمهم ،كما بقي �أولئك على �أديانهم ،بل هم �أوىل بذلك و�أحرى ،ف�إن
(((
ي�ضرنا هو
�أولئك رجال ونحن رجال ،و�إمنا الذي ُي ْع ِو ُزنا الأعمال ،و�إمنا الذي ُّ
الت�شا�ؤُم واال�ستخذاء وانقطاع الآمال.
فلننف�ض غبار الي�أ�س ،ولنتقدم �إىل الأمام ،ولنعلم �أننا بالغون كل �أمنية
بالعمل والد�أب والإقدام ،وحتقيق �شروط الإميان التي يف القر�آن :ﮋﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [العنكبوت.]69/
«مت اجلواب»
�شكيب �أر�سالن

						

لوزان ( )11نوفمرب �سنة(1930م).
 نهاية المتن 

((( ُي ْعوِزنا :نحتاجه( .م).

معد التقدمي يف �سطور
�سامر عبد الرحمن ر�شواين
●

●

●باحث و�أكادميي �سوري ،ع�ضو الهيئة التدري�سية بكلية ال�شريعة جامعة دم�شق .ولد يف
حلب� /سوريا عام  ،1976وتخرج يف كلية ال�شريعة بجامعة دم�شق عام  .1997حاز
درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف التف�سري وعلوم القر�آن من كلية دار العلوم بجامعة
القاهرة.
●رئي�س حترير امللتقى الفكري للإبداع.

من �أبرز امل�ؤلفات والأبحاث العلمية:
●
●
●
●

●«اجلدل حول القر�آن :درا�سة تاريخية».
●«منهج التف�سري املو�ضوعي للقر�آن الكرمي :درا�سة نقدية».
●«خطاب التجديد الإ�سالمي» (باال�شرتاك).
●بالإ�ضافة للعديد من الأبحاث واملقاالت املقدمة للم�ؤمترات واملجالت العربية.

اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
2013/2012

�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر  -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (جامعة زايد ،دبي) ،الإمارات العربية املتحدة.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.
�أبو يعرب املرزوقي (ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ،وزير م�ست�شار لدى رئي�س احلكومة التون�سية يف
جمايل الرتبية والثقافة) ،تون�س.
جا�سرعودة (مركز درا�سات الت�شريع والأخالق ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية) ،قطر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
رجب �شان ترك (جامعة فاحت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة �إعمار بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
زينب اخل�ضريي (جامعة القاهرة) ،م�صر.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا.
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة �آل البيت) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (وزير ال�ش�ؤون الدينية) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.

�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري الدين
()13
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
()14
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
()21
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
()22
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36

Limādhā Ta’akhkhara
’al-Muslimūn?
wa Limādhā Taqaddama
Ghayruhum?
Why have Muslims Fallen behind,
and why have others forged ahead?
Shakīb ’Arslān

DAR AL-KITAB
AL-MASRI

DAR AL-KITAB
AL-LUBNANI

?Limādhā Ta’akhkhara ’aL-musLimūn
?wa Limādhā Taqaddama Ghayruhum

)(31

هذا الكتاب

صدر ألول مرة عام (1349هـ1930 /م) ،في وقت عصيب عقب انهيار الخالفة العثمانية ،ورزوح معظم شعوب
العالم اإلسالمي تحت نِير االستعمار ،محاوالً أن يجيب عن السؤال المرير ومعضلة المعضالت :لماذا تأخر المسلمون؟

تأخر المسلمين إلى مجموعة من اآلفات والرذائل
وفي إجابته عن ذلك السؤال المرير ،يرجع شكيب أرسالن ُّ
الخُ ُلقيـة والنفسـية التـي حاقـت بهـم؛ فقضـت بتأخرهم وتخلفهم ،كالكسـل والجبن والبخل والخيانـة وفقدان الحمية
دوما في مقابلة ومقارنة مع حال أجدادهم باألمس،
لنشـر الدين وفسـاد األخالق واليأس والقنوط .ويضع المسـلمين ً
وحال األوروبيين واألمريكيين واليابانيين اليوم .ويلحق بهذه الرذائل بعض األسباب الفكرية كالجهل والعلم الناقص
والجمود والجحود.
ملخصـا جوابـه فـي أن المسـلمين ينهضـون بمثـل مـا نهض بـه غيرهم ،وأن الواجب على المسـلمين لينهضوا
ً
َّ
َّ
ويتقدموا ويعرجوا في مصاعد المجد ،ويترقوا كما ترقى غيرهم من األمم؛ أن يجاهدوا بالمال والنفس.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية
في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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