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العربية احلديثة،  امل�ؤلفات  اأهم  الدرا�سة من  وُتعد هذه  )1365هـ/1946م(،  مرة عام  ُطبع لأول 

ت مبنحى م��س�عي عن حقيقة اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي، اجلامع بني الث�ابت العقدية  التي عبرَّ

التي يجب  واملتغريات احل�سارية  الإ�سالمية،  املجتمعات  تبديلها يف  فيها ول  التفريط  التي ل ميكن 

العدالة  وحتقيق  العامل  قيادة  من  ميكنه  نح�  على  الإ�سالمي،  امل�سروع  وحتديث  لتجديد  بها  الأخذ 

والأمن وال�سالم العاملي.

القدمي  بني  امل�ساحلة  يف  نهجه  وطرافة  عزام  الرحمن  عبد  اأفكار  اأ�سالة  عن  كذلك  تك�سف  كما 

واجلديد، و�سدق جهاده وكفاحه يف منا�سرة احلركات التحررية يف العامل العربي، وجه�ده يف تاأ�سي�س 

اجلامعة العربية، ودع�ته لإن�ساء منظمة اأو احتاد لالأمم الإ�سالمية.

وقد اأثرت اآراء امل�ؤلف يف الدوائر البحثية املعنية بالفكر الإ�سالمي يف ال�سرق والغرب، وُترجمت 

هذه الر�سالة اإىل العديد من اللغات، وُطبعت عدة طبعات.
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من زكاها 269 

ثالوث الف�صاد
اآثار الثال�ث يف حياة الأفراد271 - فل�سفة �سيا�سية خطرة 272- اآية قراآنية 
يفخر بها امل�سلم�ن 272- ت�سبيه بليغ 273- ن�س��س وح�ادث273 - 
الغدر غري اخلدعة يف احلرب 276- قبح الغدر حتى بني الأ�سقياء 276- 
اهلل ل يهدي كيد اخلائنني 277- الكذب والنفاق يف ال�سيا�سة 277- 
امليكيافللية ينكرها الإ�سالم 278- �سيا�سة ال��س�ح 278- �سفتان اأدناأ 

من الكفر 279- اأ�سماء على غري م�سمياتها 280 

)5(  يف البحث عن �صند روحي للح�صارة

الو�صاية على احل�صارة لالأقوى اأم لالأتقى؟ 
ال�سعلة املتنقلة بني الأجنا�س 283- ق�س�ر )علم الإن�سان( 284- اأدوار 
احل�سارة ومن مثل�ها 286- من )علم الإن�سان( 286- الفروق البدنية 
ل تكيف احل�سارة 287- املدنية لي�ست اخت�سا�ًسا لق�م وحدهم 288- 
بني  تامة  م�ساواة  قراآين 289-  قان�ن  النف�سية 289-  للحالت  اأثر  هي 

271

281

283
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الأرواح الب�سرية 290 - وحدة التكليف الديني ومغزاها 291- دع�ى 
هي اأ�سل ال�ستبداد والتفاوت  291- مرياث النف�س الطيبة 292 

قيام املدنية ودوامها
التف�سري   -  294 للتاريخ  املادي  التف�سري   -293 النا�س  بني  الأيام  مداولة 
العن�سري للتاريخ 295- مناق�سة التف�سريين295 - التف�سري الروحي296- 
من القراآن 297- بارود القذيفة 298- �ساعة الف�سل بني التقدم والتاأخر298- 
النهيار   -  299 واحلق  املدنية  بني   -299 احلا�سرة  املدنية  اإىل  ت�ساوؤم  نظرة 
الفجائي299- ع�امل فناء املدنيات 300- الرتف300 - ال�سعف عن حمل 

اأمانات احل�سارة301 - هل جاء وعد اهلل؟ 302

نظام جديد للعامل

القدمية 306-  النظريات  فلنتحرر من  الدعاة 305-  اأ�س�ات  �س�ت مع 
النتقال 308-  العي�س يف ع�س�ر  وطاأة  راأي )كبلنج( 307-  املدنية يف 
جاهل  اأب  بني  ماذا   -308 للم�ستقبل؟  نظام  و�سع  نحن  ن�ستطيع  هل 
لنحذر   -310 الفرع�ين  وجده  معا�سر  جاهل  بني   -309 عامل؟  وابن 
�سي�خ  يف  اأمل  ل   -  311 م�ؤقت  �سلبي  نظام  اإىل   -311 الغرور  عق�بة 
الإن�سانية  الطبيعة  مرونة  ويف  العليا  القدرة  يف  الأمل  والعامة.  ال�سا�سة 
بني  ال�سطدام  تاريخ  من  املجردة 312-  املثالية  النظم  فلن�ؤجل   -312

املثل العليا وال�اقع ال�سيئ 313 

293

305
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الواجب قبل احلق

اإجنليزية ت�سع د�ست�ًرا حلق�ق  العامل 315 - جمعية  املفكرين يف  �سغل 
راأي   -  316 ال�سرق  مفكري  من  عظيمني  ا�ستفتاء   -315 الإن�سان 
مع  نهرو 317-  راأي   - غاندي 317  على  ويلز  غاندي 316- غ�سب 
جمربة  طريقة   -  319 غاندي  طريقة  فلنجرب   -  319 غاندي  راأي 
الغـــرائز  اإعالء   -321 الب�سري  الت�س�ر  حت�يل   -319 الإ�ســالح  يف 

وحت�يلهــــا 322- تربية يطرد بها روح الأديان 323 

علل النظام احلايل
اإجماع على ف�ساد الراأ�سمالية 325 - خطر راأ�سمالية الآلة 326- الآلت 
بركات كثرية اللعنات 326- مادية ل �سند لها من الروح 327 - م�سكلة 
اإىل  يتح�ل�ن  الإجنيلية  الكني�سة  الراأ�سمالية 327- رجال  الأمم  التعطل يف 
 -329 احلديث  ال�ستعمار   -  328 الإ�سالمي  الت�ازن  اإىل   -327 الي�سار 

ويالت عاملية  330- �ساهد حق 330- �ساهد من العامل اجلديد 331  

مقرتحات
وال�ستعمار  الراأ�سمالية  تط�ر   -333 ب�ســـــيطة  ق�اعد  بتقرير  البـــدء 
لقيادة  عاملية  عليا  هيئة   -  334 فيه  جتّزوؤ  ل  واحد  عامل  واجب334-  
قل�ب  يف  البدء   -334 عاملية  حك�مة  اإىل  التدرج   –  334 م�سرتكة 
الطف�لة 335 - من الرتبية الق�مية اإىل الرتبية العاملية 335 - التدرب 

315

325

333
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هيئة  ال�ساحلة يف  الن�اة  فلنتعهد  العاملية 337-  للم�سلحة  الغ�سب  على 
الأمم املتحدة 337 

)6( يف النظام االأ�صا�صي للدولة االإ�صالمية
بع�س اأ�ص�س الدولة االإ�صالمية: االإمامة - ال�صورى - ال�صيادة 

دللة الفقه الإ�سالمي 342 - املبادئ العامة حمدودة وقاطعة  343
يف ال�صورى

من هم اأهل ال�س�رى؟ 346
يف االإمامة

املقررة يف  الأ�س�ل  الع�س�ر 352-  الإمامة 349- جتربة  عليه يف  املُْجَمع 
ريا�سة الدولة الإ�سالمية 352 

 يف �صيادة االأمة
 مفه�م ال�سيادة يف الإ�سالم 354 - �س�رة ل نظري لها 355- حدود �سلطة

 الأمة 356 - ل �سند ملا ينق�س العدل واحلق 357

)7(  يف انت�صار الدعوة
انت�صار الدعوة يف الوثنيني 

�سهرة باطلة 363- خلط بني انت�سار الدع�ة وامتداد الدولة 364 - فتح مكة 
بجي�س املطرودين 364 - الدع�ة ال�سرية واجلهرية 365 - م�سروعية الدفاع 
عن النف�س 365 - امل�قف يف احلديبية ي�سهد 367 - تاريخ الدع�ة ه� تاريخ 

339

341

345

349

353

361
363
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ال�سب واملقاومة 367 - امل�قف يف خارج اجلزيرة 368 - رواية الك�ل�نيل 
بيك 368 - فتنة واعتداء  369- جتمع وتهديد 369- مع الروم يف �سرق 
الت�سامح الإ�سالمي371- فتح  اأدلة  الأردن )م�ؤتة( 370 - دليل فذ من 
مكة 372- مل يكن مفّر من حتكيم ال�سيف يف فتحها 372- الغر�س من 
فتحها 374 - �س�رة من الت�سامح املحمدي 374- دليل على انهيار النظام 
اجلاهلي 374- الفتح ال�سلمي قبل الفتح احلربي 375- دليل من اإ�سالم 
باختيارها  اجلزيرة  من  تت�اىل  ال�ف�د   -  375 امل�سركني  زعيم  �سفيان  اأبي 
على الر�س�ل 376 - اخلدمة ال�حيدة التي اأداها ال�سيف لالإ�سالم 376 - 
اأيباع الدين بدراهم معدودات!377 - مفارقات 378- ما بعث اهلل حممًدا 

جابًيا 378- ق�سة تك�سف عن روح ع�سرها 378 

انت�صار الدعوة يف االأمم امل�صيحية
ماذا بني امل�جة العربية وم�جات اله�ن والفندال والتتار؟ 381- م�جة 
حتمل ر�سالة الهدى والعدالة 382- م�جة فذة يف التاريخ 383 - يف 
انت�سار   - اأرن�لد384  ت�ما�س  ال�سري  �سهادة   -  383 امل�سيحية  �ساحة 
عدالة  اإىل  امل�سيحيني  حتاكم   -  384 الإ�سالم  ظالل  يف  امل�سيحية 
يف  امل�سيحي�ن  وال�لة  ال�زراء   -385 مرف��س  فر�س   -385 امل�سلمني 
دولة الإ�سالم385 - مرا�سم امل�سيحية يف ق�سر اخلالفة الإ�سالمية385-  
الكنائ�س ت�ساد يف رعاية الإ�سالم 386 - العرب امل�سيحي�ن يحارب�ن مع 
اإخ�انهم امل�سلمني386 - بط�لة عربي ن�سراين يف واقعة الب�يب387- 

381
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مل يكن ال�سيف من اأ�سباب دخ�ل امل�سيحيني يف الإ�سالم388 - وقائع 
ا�سطهاد هي ا�ستثناء يثبت القاعدة 388- ال�سيا�سة واحل�سد الجتماعي 
ل الدين389 - برهان قاطع على ت�سامح امل�سلمني 390- لقاء ودي دائم يف 
بالد الإ�سالم بينه وبني امل�سيحية 390 - التع�سب الديني ب�ساعة غربية 390

اإ�صالم ال�صليبيني 
والرتك  العرب  تاج   - وامل�سيحيني 391  امل�سلمني  بني  ال�سراع  من  دور 
احلرب  يف   -  392 ال�سليبيني  من  ط�ائف  اإ�سالم   -  392 بعدهم  من 
ال�سليبية الأوىل 393- يف احلرب الثانية 396 - رواية راهب عن اإ�سالم 
الرحمة   -394 بالإخاء  الغادرة  الق�س�ة   -  394 �سليبـي  اآلف  ثالثة 
احتكاك   -395 اخليانة  من  ق�س�ة  اأ�سد  رحمة  لالأعداء394-  املنقذة 
اأفاد ال�سليبيني395- تبادل الأ�س�ة احل�سنة 356 - تاأثري الإعجاب 
ب�سالح الدين 396 - اأمراء كثريون ي�سلم�ن 397 - �سليبي�ن يقاتل�ن يف 
�سف�ف امل�سلمني 397- فرح ن�سارى ال�سرق بزوال حكم ال�سليبيني 398- 
�س�اهد اأخرى من ال�سرق البعيد يف العهد الأم�ي398- �سل�ك كرمي يف 
كل مكان وزمان 399- اأ�سا�س قراآين مل يختلف باختالف الع�س�ر400- 
هل من نه�سة للحق واحلرية يق�م بها امل�سلم�ن وامل�سيحي�ن يف ال�سرق؟400

391
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اإ�صالم االأوروبيني  
ف لغرينا 402- مزاج قا�س و�سدر  ف لنا وتاريخ غري م�سرِّ تاريخ م�سرِّ
�سيق402- مفارقات بني البدو امل�سلمني واحل�سر امل�سيحيني 403- 
الب�سرية  النزعات   - الغربي 403  التع�سب  روح  البيء من  امل�سيح 
القا�سية بني اإطالق امل�سيحية وتقييد الإ�سالم 404 - اأثر تركيز الدين 
امل�سلمني  لدى  القراآن  فهم  يف  احلرية   -  404 الكهن�تي  النظام  يف 
والقي�د يف فهم الإجنيل لدى امل�سيحيني 404 - احلالل واحلرام بنيِّ يف 
الإ�سالم لدى اخلا�سة والعامة 405- اأدب القراآن مع املخالفني405- 
ب�ساطة الدخ�ل يف الإ�سالم تع�سم الدماء والأم�ال405 - من تاريخ 
تع�سب امل�سيحيني يف اإ�سبانيا 406- ا�سطهاد اليه�د يف اإ�سبانيا406- 
وعدم  الفاحتني  ت�سامح  برغبة  406-  الإ�سالم  اإىل  امل�سطهدين  فرار 
ن�سارى   -  407 واندماج  ا�ستعراب   -  407 املخالطة  عن  ترفعهم 
�سق�ط  وقت  يف  حتى  الإ�سالم  يف  دخ�ل   -407 القراآن  يقرءون 
احل�سارة  و�س�ل  تاأخر  �سببت  اإ�سبانيا  يف  العرب  هزمية  دولته408- 
الغرب ورحمة  امل�سيحيني يف  ثمانية قرون 408- بني وطاأة  اأوربا  اإىل 
امل�سلمني يف ال�سرق 409- �سلطات وامتيازات للم�سيحيني يف دولة 
الغربي  املزاج  ه�   -411 احل�سنة  الأ�س�ة  عن  العمى  الأتراك409- 

الدم�ي دائًما 411 - اأمل يف رحمة اهلل 412 

401





ِطلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريرَّنْي/ التا�سع ع�سر 
والع�سرين امليالِديرَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  الت�ا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكرَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا الت�ا�سل يعتب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعب مراحل تط�رها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وه� اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق امل�ثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�س�ي التن�يري - واإن 

مقدمة ال�سل�سلة



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا ه� ت�ا�سل عب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متكاملة ومتن�عة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرْين.  الهجريرَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعل�مات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلرَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
امل�ؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�س�ية كبى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من ت�افر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحث�ن قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وح�ارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �سارك�ا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمم�عة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�س��س الكتب ومراجعتها مبا ي�افق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتق�م املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �س�رة الإ�سالم من الت�س�يهات 
التي يل�سقها البع�س به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلم�ن يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيترَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التن�ير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�س�اء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف م�اجهة امل�سكالت التي ت�اجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�س�ي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�س 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والك�اكبي، وحممد 
ل الفا�سي،  اإقبال، وخري الدين الت�ن�سي، و�سعيد الن�ر�سي، ومالك بن نبي، وعالرَّ
والطاهر ابن عا�س�ر، وم�سطفى املراغي، وحمم�د �سـلت�ت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيج�فت�س، واأحمد ج�دت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�س يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�س  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�س�ل عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والت�ا�سل مع الآخر. ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�س اجلديد ال�افد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
وال�افد،  امل�روث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تن�ع اله�يات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  ه�  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�س هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف م�اجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�س�ا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعل�ا مع ق�سايا اأمتهم، وبذل�ا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئ�لياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  ت�عية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 

اإ�صماعيل �صراج الدين
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

وامل�سرف العام على امل�سروع 

غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سرَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�س �سحيًحا اأن جه�د العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح ه� 
اأنهم اأ�ساف�ا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني ن�عية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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االآراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة االإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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مل يقت�سر خطاب الدع�ة وتر�سيح امل�سروع الإ�سالمي ليبيت د�ست�ًرا للعامل 
ع��ًسا عن الفل�سفات املادية والق�انني ال��سعية على كتابات الأزهريني فح�سب، 
بل امتد اإىل الأدباء وال�سا�سة مثل اأحمد تيم�ر )1288هـ -1348هـ/1871م-
1888م-1956م(  )1305هـ-1376هـ/  هيكل  ح�سني  وحممد  1930م( 
وعبا�س حمم�د العقاد )1306هـ-1383هـ/ 1889م-1964م(، ول �سيما يف 
الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية  اإىل  الأوىل  العاملية  احلرب  قبيل  املمتدة من  الفرتة 
تلك الفرتة التي عجزت فيها احل�سارة الغربية بالرغم من تقدمها العلمي، وتزايد 

ثرواتها وعظم جي��سها عن حتقيق ال�سعادة لالإن�سان الغربي.

القرن  من  الثاين  العقد  مطلع  منذ  ي�سك�ن  اأنف�سهم  الأوروبي�ن  وراح 
ال�سيا�سة،  رجال  �سل�ك  يف  تف�ست  التي  والق�س�ة  العنف  ظاهرة  من  الع�سرين 
الذين مل يكفهم ما نهب�ه من بع�س بالد ال�سرق العربي واأفريقيا منذ الربع الأخري 
من القرن التا�سع ع�سر، بل دفعهم النهم والرغبة يف ال�ستيالء والهيمنة وال�سيطرة 
على ما ميلكه الأغيار اإىل التحالف والت�سارع دون اأدنى اعتبار ملا ينجم عن احلروب 
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من خراب ودمار، و�سجر معظم الكتاب والأدباء من الفل�سفات املادية، ورائحة 
الت�ساوؤمية  النزعات  الأج�اء، وظهرت ع�سرات  انت�سرت يف جميع  التي  البارود 
والعبثية والف��س�ية وال�ج�دية والي�ت�بية يف الثقافتني ال�سرقية والغربية، وجميعها 

ي�سخر من ال�اقع الذي اآل اإليه الإن�سان. 

وو�سط هذا الركام ظهر كتاب الر�سالة اخلالدة لعبد الرحمن عزام الذي 
من  ورجل  العقيدة،  م�سلم  الثقافة،  عربي  امليالد،  م�سري  فامل�ؤلف  له،  نقدم 
رجالت ال�سيا�سة، اأدرك اأن خال�س العامل يف تق�مي ثقافته املادية، وذلك ببعث 
القيم الروحية ثانية يف بنيتها، فت�قظ ال�سمائر، وتبعث التفاوؤل واحلب وال�سالم 
يف الأنف�س اليائ�سة، التي فقدت اإن�سانيتها يف ظل �سع�رها باخل�ف وعدم الأمان.

قدم عزام ر�سالته ليثبت ل�سبيبة بني جلدته اأن ال�سعادة والتقدم واملدنية 
لي�ست يف تقليد اأوروبا، ول يف فل�سفة الق�ة، ول يف العل�م املادية، بل يف امل�ازنة بني 

القيم الروحية، واملناهج العلمية، واجلمع بني ال�سرائع الإميانية، واملعارف العقلية.

لالإن�سان  ليقدم  الإجنليزية،  اإىل  ر�سالته  ترجمة  على  عزام  حر�س  كما 
الغربي م�سروع خال�سه من واقعه املرتدي يف �س�رة ر�سالة معرفية وخطاب ثقايف 
للنقا�س والأخذ والرد، ول يقدم ف�سل اخلطاب بنظرة عن�سرية  يت�سع  ف�سفا�س 

متعالية، بل يطرح حل�ًل واقعية طيعة ت�سلح للنا�س كافة.
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امل�ؤلف  �سرية  على  ال�س�ء  بع�س  اإلقاء  التالية  ال�سفحات  يف  و�سنحاول 
وثقافته وع�سره، ثم نتناول كتاب )الر�سالة اخلالدة( ب�سيء من التحليل والنقد 
لتبيان ما يناق�سه من ق�سايا، مقدمني ال��سف على التقييم، ثم نذيل هذه القراءة 

بالك�سف عن اأثر هذا الكتاب يف الثقافة العربية والإ�سالمية.

عبد الرحمن عزام فار�س العروبة وجندي االإ�صالم
حياته ور�صالته وثقافة ع�صره

ه� عبد الرحمن ح�سن �سامل عزام، ال�سيا�سي واملجاهد الإ�سالمي، 
امللقب  احلديثة،  امل�سرية  النه�سة  اأعالم  من  وعلم  العربي،  والدبل�ما�سي 
ملديرية  التابع  العياط  مركز  الغربي  ال�س�بك  بقرية  ولد   ،ِ ُ العرب)1( بجيفارا 

اأول من  اأن عبد الرحمن عزام  )1(   تردد لقب جيفارا العرب يف الأو�ساط الثقافية العربية واتفق معظم املثقفني على 
ب به غري اأنهم اختلف�ا فيما بينهم على �سخ�سية جيفارا فذهب ُجّل املثقفني الي�ساريني اإىل اأن املق�س�د بجيفارا  ُلقِّ
ه� اإرن�ست ت�سي جيفارا )1928م-1976م( الثائر الأرجنتيني و املنا�سل الك�بي املارك�سي، واأن �سر اإطالق هذا 
اللقب على عزام ه� ال�سفات التي جتمع بينهما )فكالهما در�س الطب، ا�ستغل بالن�سال الث�ري وكّ�ن اجلمعيات 
اجلهادية ملكافحة الحتالل، جمع يف ثقافته بني ال�سيا�سة والفل�سفة والأدب، وا�ستغل بال�زارة و�س�ؤون احلكم( ول 
ق لها يف  ُيعرف على وجه الدقة من الذي لقبه بهذا اللقب ول املنا�سبة ول التاريخ، علًما باأن بط�لت جيفارا مل ُي�َس�رَّ
الثقافة العربية اإل يف منت�سف ال�ستينيات، وكان عزام اآنذاك يف دائرة الظل من امل�سرح ال�سيا�سي العربي، وكانت كل 
اهتماماته تن�سب ح�ل الرابطة الثقافية الإ�سالمية وجتديد اخلطاب الدع�ي يف الأو�ساط الأوروبية، غري اأن املفكرين 
ب بهذا اللقب يف اأخريات الثالثينيات  املحافظني اأكدوا اأنه مل يكن ملحًدا ول متعاطًفا مع الفكر ال�سي�عي، واأنه ُلقِّ
الإ�سباين  الفران�سي�سكاين  والأديب  وامل�ؤرخ  وال�سيا�سي  الفيل�س�ف  بجيفارا  املق�س�د  وكان  الع�سرين،  القرن  من 
اأوريلي��س( وذلك  الذهبي لالإمباط�ر مارك��س  اأنط�ني� دي جيفارا )1480م-1545م( �ساحب كتاب )الكتاب 
لأن كليهما كان �ساحب ر�سالة تدع� اإىل العدالة وال�سالم واحلرية والتعاون بني الب�سر واتخذ من املبادئ الأخالقيـة 
العقدية �سبياًل لإ�سالح ال�سيا�سة واإنقاذ الإن�سان من �سجن ال�سه�ات واللذائذ املادية التي تدفعه دوًما اإىل  ال�سراع= 
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قبيلة  اإىل  جذوره  وترد  1893م(،  مار�س   8 1310هـ/  �سعبان   21( يف  اجليزة 
يف  ا�ستقرت  ثم  �سنني،  لب�سع  ليبيا  اإىل  انتقلت  التي  العربية  باجلزيرة  العزازمة 

�سعيد م�سر منذ مطلع القرن الثامن ع�سر �سمن ع�سائر ه�ارة.

اأنه  اإىل  بع�سهم  ذهب  اإذ  العرقية:  اأ�س�له  ح�ل  امل�ؤرخ�ن  اختلف  وقد 
ينحدر من قبائل مينية ذات اأ�س�ل بدوية من اجلزيرة العربية- والأغلب من قبيلة 
إىل �سعيد م�سر، والبع�س الآخر يرى اأن اأ�سرته لأبيه تنحدر  ا- التي انتقلت  جهينة
اأ�سرته لأمه فهي من قبيلة جهينة ومن ع�سبة متيم)1(،  اأما  اأ�س�ل فل�سطينية،  من 
�س�رى  مبجل�س  وع�سً�ا  اجليزة  اأعيان  من  عزام  بك  ح�سن  ال�سيخ  والده  وكان 
الق�انني يف عهد اخلدي�ي اإ�سماعيل )1246-1313هـ/ 1830-1895م(، وكان 
البيطاين  الحتالل  عهد  وُنِفي يف  للجيزة،  ناظًرا  عزام  بك  �سامل  ال�سيخ  جده 

=والإقبال على ال�سرور وارتكاب الآثام، وقد ذاعت �سريته وانت�سرت كتبه املرتجمة بني املثقفني امل�سيحيني ال�س�ام 
الذين لقب�ا عزام بهذا اللقب، الأمر الذي يبر ربطهم بني الرجلني يف �سياق واحد، ول �سيما اأن املثقفني ال�س�ام 
كان�ا من اأ�سد رجالت الفكر العربي حتم�ًسا لفكرة الرابطة العربية والدولة الق�مية مع الحتفاظ باملرجعية الدينية 

وهي الأفكار التي نادى بها عزام.
     واجلدير بالإ�سارة يف هذا ال�سياق اأن امللف ال�ثائقي اخلا�س بعبد الرحمن عزام حمف�ظ يف مكتبة الإ�سكندرية حتت 

ا�سم جيفارا العرب.
اأطلقت عليه يف �سني �سبابه، ومن ثم يرجح�ن مق�لة  باأنها  الت�سمية  اأحفاد عبد الرحمن عزام على هذه       ويعقب 
ال�س�ام، ويبطل�ن يف ال�قت نف�سه ربط هذا اللقب باملنا�سل الك�بي الأ�سهر، وعلى الرغم من ذلك فمعظم امل�ؤرخني 
واملهتمني بهذا ال�ساأن ل يرحب�ن بت�سبيهه بـ ارن�ست� »ت�سي« جيفارا )الأرجنتيني امل�لد(؛ حيث اإن تاريخنا العربي 

والإ�سالمي مليء بالنماذج امل�سرفة.
)1(   رالف م. خ�ري، عزام با�سا )م�سري اعتنق الق�مية العربية(، ترجمة: معني الإمام، دار املدى، دم�سق، 2006م، 

�س34.
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اإىل ال�س�دان وُت�يفِّ وُدِفن مبدينة اخلرط�م، وكان جده لأمه خلف ال�سع�دي من 
اأعيان ال�س�بك اأي�ًسا، وه� ال�سقيق الأ�سغر لكل من عبد العزيز و�سادق وماأم�ن 

وحممد وعبد القادر)1(.

الدينية  العل�م  بني  ثقافتها  يف  جتمع  وطنية  اأ�سرة  كنف  يف  عزام  �سّب 
والأدبية والفل�سفية وال�سيا�سية، وقد انعك�س ذلك يف مقتنيات خزانة الكتب التي 
ًغل جانبا كبريا من الطابق الأول من منزل العائلة بحل�ان، تلك املكتبة  ً كانت ت�س
احل�ساب؛  ومبادئ  والكتابة  القراءة  تعلمه  منذ  ال�سبي  عليها  يرتدد  كان  التي 
ا للقراءة امل��س�عية، فباتت املطالعة ه�ايته املرغ�بة واملف�سلة على �سائر  ف�سب حمبًّ

الألعاب التي كانت ت�سغل اأقرانه ورفاقه.

ويروي عزام اأن والده قد اأر�سله اإىل الأزهر عام 1899م وه� يف ال�ساد�سة 
من عمره ليحفظ القراآن يف معية عمه، غري اأن الطفل مل يطق البعد عن كنف 
اأ�سرته فاأعاده والده بعد ب�سعة اأ�سابيع، وحفظ القراآن على �سيخ القرية يف كّتاب بناه 
والده قبل انتقالهم اإىل حل�ان، ثم التحق عام 1904م مبدر�سة حل�ان البتدائية 
وخالل  1912م،  عام  فيها  وتخرج  1908م  عام  ال�سعيدية  املدر�سة  اإىل  ومنها 
جمال  آراء  ار  لن�س الإ�سالمية  الرابطة  جمعية  زمالئه  مع  كّ�ن  الدرا�سة  �سن�ات 
كامل  وم�سطفى  1838م-1897م(  1315هـ/  )1254هـ-  الأفغاين  الدين 
)1291- 1326هـ/ 1874-1908م( وعبد العزيز جاوي�س )12�س�ال1293-

)1(   ع�سام الغريب، عبد الرحمن عزام، الإ�سالم العروبة ال�طنية، دار الكتب وال�ثائق، القاهرة، 2011م، �س15.
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الطالب)1(،  بني  1929م(  اأكت�بر1876م-25يناير   31 1347هـ/  13�سعبان 
حممد  بكتاب  عزام  تاأثر  مدى  اإىل  خ�ري  م.  رالف  ي�سري  الفرتة  هذه  وخالل 
قا�سم  وكتابي  الت�حيد(  )ر�سالة  1849-1905م(  )1266-1323هـ/  عبده 
اأمني )1280- 1326هـ/ 1863م - 1908م( )حترير املراأة( و )املراأة اجلديدة(، 
الأوىل  جمادى   23-1282 الأوىل  جمادى   27( ر�سا  ر�سيد  حممد  ومقالت 
1354هـ/ 23 �سبتمب 1865- 22 اأغ�سط�س 1935م( عن ال�حدة الإ�سالمية، 

ويق�ل عزام يف ذلك:

ا، واأتذكر تاأثري  »قراأت اأعمال حممد عبده وقا�سم اأمني حني كنت �سابًّ
والأهم من كل  لي�س كلها.  بعد، لكن  فيما  )املنار(  اأعداد  بع�س  قراأت  ثم  بها. 
ًّيا. ت�جب علي معرفة ديني عن  ذلك كما اأعتقد اأنني عرفت ر�سيد ر�سا �سخ�س

طريق ال�سمع«)2(.

والنزعة  الفرن�سية  بالث�رة  بتاأثره  كذلك  عزام  الرحمن  عبد  �سرح  وقد 
الق�مية الليبالية التي �سادت اأوروبا منذ اأخريات القرن التا�سع ع�سر، الأمر الذي 
م�سر  �سعار  ورفعه  ال�سبل،  بكل  امل�ستعمر  وكفاح  اجلهاد  بر�سالة  اإميانه  وراء  كان 

للم�سريني، وال�ستقالل التام اأو امل�ت الزوؤام. 

)1(  عبد الرحمن عزام، املذكرات، ن�سر وحتقيق: جميل عارف )املذكرات ال�سرية لأول اأمني عام للجامعة العربية(، 
املكتب امل�سري احلديث، القاهرة، 1977م، �س41.
)2(  رالف م. خ�ري، عزام با�سا، مرجع �سابق، �س46.
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ويف عام 1910م تابع عزام احلركة احلزبية يف م�سر ب�سغف ل يتنا�سب مع 
حداثة �سنه، فطالع معظم اجلرائد احلزبية )اجلريدة، امل�ؤيد، الل�اء الي�مية، الهداية( 
الأهرام(،  املنار،  الهالل،  )املقتطف،  مثل  الراأي  �سحافة  دوريات  معظم  وكذا 
على  وتعرف  للجهاد،  ودع�ته  الث�ري  جاوي�س  العزيز  عبد  اأ�سل�ب  وا�سته�اه 
ال�سرية، ويف خريف عام 1912م  اإىل جماعاته  وان�سم  ال�طني،  قيادات احلزب 
�سافر اإىل لندن لدرا�سة الطب يف كلية »�سان ت�ما�س« عقب اتهامه مبحاولة اغتيال 

اخلدي�ي عبا�س حلمي الثاين )1291- 1364هـ / 1874م-1944م(.

غري  الإجنليز،  من  والده  اأ�سدقاء  اأحد  �سفره  اإجراءات  �سهل  وقد 
اأن اأحاديثه يف ال�سيا�سة ومهاجمته للحك�مة البيطانية يف خطبه التي كان 
العامة، وان�سمامه  املجـال�س  الكلية، وكذا يف  رفاقه من طالب  يلقيها على 
ملناه�سة  لندن  يف  امل�سري�ن  الطالب  ك�نها  التي  اله�ل(  )اأب�  جمعيـة  اإىل 
عن  الإجنليزية  الق�ات  واإجالء  بال�ستقالل  واملطالبة  م�سر،  يف  اإجنلرتا  �سيا�سة 
حممد  الزعيم  مع  مبقابلته  الإجنليزية  املخابرات  علم  عن  ف�ساًل  ذلك  اأرا�سيها، 
فريد )1284هـ-1338هـ/ 1868-1919م( يف �س�ي�سرا، للتن�سيق بني اجلمعية 
ومثيالتها يف اأوروبا، كل ذلك دفع مدير اجلامعة اإىل ف�سله، فذهب عزام اإىل تركيا 
مع اندلع احلرب العاملية الأوىل ليعمل كمرا�سل ع�سكري �سحفي يف اجلي�س 

العثماين، و�سارك يف حرب البلقان.
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ثم عاد اإىل م�سر يف ن�فمب 1915م ليلتحق بالق�سر العيني لإكمال درا�سته 
يف الطب، وخالل هذه الفرتة اأعاد ات�ساله بعبد العزيز جاوي�س واخلاليا ال�سرية 
الفدائية للحزب ال�طني؛ فطارده الإجنليز ففر من ع�ساكرهم اإىل الإ�سكندرية)1(، 
1352هـ/  )1290هـ-  ال�سن��سي  ال�سريف  اأحمد  املجاهد  اأن  علمه  اإىل  فنما 
وان�سم  الإيطايل،  الحتالل  ملقاومة  بنغازي  يك�ن جي�ًسا يف  1873م-1933م( 
اإليه اإح�سان ن�ري با�سا العثماين )1311-1396هـ/ 1893-1976م( ملهاجمة 
ا  احلدود امل�سرية الليبية، فرتك الكلية واعتزم التط�ع يف كتائب التحرير؛ ف�سافر �سرًّ
اإىل بني غازي، وان�سم اإىل اجلي�س، وظل ينا�سل حتى معركة الع�اقري عام 1916م 
التي انك�سر فيها اجلي�س العثماين اأمام الق�ات الإجنليزية واأُ�سر فيها عدد كبري من 
اأن عبد الرحمن عزام متكن من الهرب ليلتحق بجي�س رم�سان  املنا�سلني، غري 
ال�س�يحلي )1297-1338هــ/ 1879-1920م( وال�سيخ �سليمان با�سا الباروين 

)1287-1359هـ/ 1870-1940م( يف مدينة م�سراتة لقتال الإيطاليني.

ويف عام 1917م ظهرت اأوىل كتاباته عن كفاح ال�سعب الليبي، وقامت 
وزارة اخلارجية الأملانية يف ذلك ال�قت باإ�سداره باللغة الأملانية)2(، ويف نف�س العام 
�سافر اإىل برلني ملقابلة زعماء احلزب ال�طني للتن�سيق بينهم مل�ا�سلة الكفاح، غري 

)1(  ال�سادق �سكري، عبد الرحمن با�سا عزام والق�سية الليبية، مقال مب�قع ليبيا امل�ستقبل الإلكرتوين،
             Archive.libyaalmostakbal.net/ Articles0409/ assadeq_shukri_azzam_080409.html

2009 /4 /8
)2( ع�سام الغريب، عبد الرحمن عزام، �س18.



تقــدمي
3535

ليبيا  اإىل  فعاد  فريد)1(؛  وحممد  جاوي�س  العزيز  عبد  بني  التقريب  يف  ف�سل  اأنه 
عام  الطرابل�سية  اجلمه�رية  اأعلنت  حتى  املجاهدين  �سف�ف  يف  يعمل  وظل 
1918م واأ�سبح عبد الرحمن عزام م�ست�ساًرا لها، وقد بذل مع الأمري اأحمد ف�ؤاد 
الليبية ل�سطفافها من جديد ملكافحة  جهًدا كبرًيا يف م�ساحلة الف�سائل الث�رية 
اإىل  اأر�سلت  التي  املذكرة  �سارك عزام يف �سياغة  العام  نف�س  الإيطاليني)2(، ويف 
احلزب  فيها  طالب  التي  تلك  1870م-1924م(  )1287-1343هـ/  لينني 

ال�طني من زعماء الث�رة البل�سفية م�ساندتهم لتنال م�سر ا�ستقاللها)3(.

وكتب  الطرابل�سي،  الل�اء  ت�سمى  جريدة  اأ�سدر  1919م  اأكت�بر   9 ويف 
مبثابة  كانت  عزام  مقالت  اأن  م خ�ري  رالف  وي�ؤكد  املقالت.  من  العديد  بها 
الإرها�سات الأوىل لفكرة الق�مية العربية، والتي جمع فيها بني امل�سحة الإ�سالمية 
ر بها اأول  والروؤية الليبالية العلمانية، ويبدو ذلك يف العبارات الأوىل التي �سدرَّ
اأعداد اجلريدة، وجمع فيها بني العروبة والإ�سالم يف �سياق واحد، واأو�سح فيها اأن 

تاآزر العرب واحتادهم يعد خط�ة اإيجابية لرعاية م�سالح امل�سلمني)4(.

)1( املرجع ال�سابق، �س50.
)2(  رالف م. خ�ري، عزام با�سا، مرجع �سابق، �س174-173.

)3(  ع�سام الغريب، عبد الرحمن عزام، �س51
)4( رالف م خ�ري، عزام با�سا، مرجع �سابق،�س198.
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1861م-  1350هـ/   -1278( املختار  عمر  مع  عزام)1(  ن�سال  وا�ستمر 
1933م( �سد الإيطاليني حتى عام 1922م.

ويف عام 1923م فر اإىل م�سر عقب اإ�سدار احلك�مة الإيطالية حكًما عليه 
بالإعدام، لي�سارك يف العمل ال�سيا�سي ال�طني، فانتخب عام 1924م ع�سً�ا عن 
حزب ال�فد عن دائرة العياط باجليزة)2(، يف اأول جمل�س ن�اب م�سري د�ست�ري، 
ال�فد  يف  كع�س�  1858م-1927م(  )1275-1346هـ/  زغل�ل  �سعد  ورافق 
ملجل�س  �سكرترًيا  اختري  ثم  العام،  نف�س  يف  الإجنليز  ملفاو�سة  لندن  اإىل  امل�سري 

الن�اب.

)1(  حممد ال�ليدي، بنك في�سل الإ�سالمي ه� بنك الدم الفل�سطيني، مقال مب�قع وطني ني�ز ،
html.18227 /permalink /com.wtn24.www  17/ 5/ 2011م.

املقاومة  على  والتاآمر  لالإجنليز  بالعمالة  وتتهمه  عزام،  الرحمن  عبد  وعروبة  وطنية  يف  الكتابات  بع�س  ت�سكك 
الفل�سطينية، وال�ستيالء على التبعات التي كانت ُتْعَطى له اأثناء عمله بجامعة الدول العربية، وذلك يف مقالت 
مر�سلة ل �سند لها، اإل �سبهات تنطلق من تعجب كاتبيها من ثراء ورثة العزازمة وامتالكهم للعديد من ال�سركات 
والبن�ك، وقد انت�سرت م�ؤخًرا العديد من ال�سائعات ح�ل فتاة تركية تدعى »ثريا« تدعي اأنها ابنة عبد الرحمن عزام، 
واأنها ولدت يف فل�سطني غري اأن الدكت�ر حمف�ظ عزام اأنكر ن�سبها، وبالرج�ع اإىل مذكرات اأحفاد املنا�سل الليبي 
اأن عبد الرحمن عزام كان من املجاهدين الذين �سارك�ا يف مكافحة الحتالل الإيطايل، واأنه  اأكدوا  عمر املختار 
اإيراد  اأردنا من  ال�سن��سي. وقد  اإدري�س  الذي تخلى عنهم ه�  مل يخذلهم يف احل�س�ل على �سالح من م�سر، بل 
هذه الأخبار التنبيه على وج�د بع�س الكتابات التي تتعمد الت�سكيك يف اأعالم النه�سة العربية لإ�سقاطها وت�س�يه 
اإدري�س ال�سن��سي ورف�سه  �سريتها، ولعل �سر حملة بع�س الكتاب الليبيني على عبد الرحمن عزام ه� م�قفه من 
العرتاف بحقه يف عر�س ليبيا عام 1951م، واتهامه اإياه بال�ستيالء على الأم�ال التي جمعت للكفاح امل�سلح وتاآمره 
مع الإجنليز من اأجل جل��سه على العر�س، الأمر الذي اعتبه بع�سهم خذلنًا وتاآمًرا على م�سلحة ليبيا، على الرغم 

من زواج عبد الرحمن عزام بليبيتني وله منهما اأبناء. 
)2(  رالف م. خ�ري، عزام با�سا، مرجع �سابق، �س7.
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واجلمعيات  الهيئات  من  العديد  مع  عزام  ت�ا�سل  الفرتة  هذه  وخالل 
ال�س�رية واللبنانية والفل�سطينية التي كانت تروج لفكرة الق�مية العربية يف الراأي 
العام امل�سري عن طريق ال�سحافة واخلطابة يف املنتديات العامة، ومن اأ�سهر هذه 
ال�س�ري/  وامل�ؤمتر  اللبنانية،  ال�حدة  ومنظمة  ال�س�ري،  الحتاد  التجمعات حزب 
الفل�سطيني، وقد تعرف عزام على حممد كرد علي )1293- 1373هـ/ 1876-
1953م( و�سكري الق�تلي )18 ربيع الأول 1309-23 ربيع الأول 1387هـ/ 
 -1296( ال�سهبندر  الرحمن  وعبد  1967م(  ي�ني�   30- اأكت�بر1891   21
1359هـ/ 1879م-1940م( وغريهم من رواد الدع�ة للق�مية العربية، ونظم�ا 
جميًعا ع�سرات امل�ؤمترات لإحياء الرتاث العربي، ومناق�سة ق�سايا العروبة، واآليات 

ال�حدة املرج�ة بني جميع الأقطار العربية)1(. 

ويف عام 1927م خا�س مع �سعد زغل�ل احلملة على التغلغل الإجنليزي 
يف مرافق الدولة، ودعا اإىل مت�سري ال�ظائف احلك�مية، وحتديث اجلي�س امل�سري، 

وتخلي�سه من القيادات الأجنبية)2(.

البملاين  )امل�ؤمتر  حل�س�ر  البازيل  اإىل  م�سري  برملاين  وفد  يف  �سارك  ثم 
الدويل للتجارة( للدفاع عن حق�ق العمال والفالحني، وات�سل هناك باجلاليتني 

)1(  املرجع ال�سابق، �س328-320.
)2( ع�سام الغريب: عبد الرحمن عزام ، �س115.
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القت�سادية  العالقات  ت�طيد  �سبل  رجالتها  مع  وناق�س  واللبنانية،  ال�س�رية 
والجتماعية وال�سيا�سية بني الأقطار العربية.

ويف نف�س العام راأ�س حترير جملة الك�ساف لتعب عن وجهته الإ�سالحية، 
وبني  بينه  �سب  الذي  للخالف  وذلك  واحد؛  عام  �س�ى  ت�ستمر  مل  اأنها  غري 

�ساحبها اأحمد عب�د ح�ل �سيا�ستها)1(. 

 ويف عام 1928م �سافر اإىل ال�سع�دية لإعادة العالقات)2( التي انقطعت بني 
البلدين يف عهد امللك اأحمد ف�ؤاد الأول )1285-1355هـ/ 1868-1936م(، 
اإذ اأكد لآل �سع�د اأن عدم وج�د عالقات دبل�ما�سية بني اململكة امل�سرية وبالد 

)1(  املرجع ال�سابق، �س127.
)2(  لقد �ساءت العالقات بني م�سر واحلجاز يف الفرتة املمتدة من عام 1925 اإىل 1927، ويرجع ذلك اإىل حادثتني 
اأولهما: دع�ة اأحمد ف�ؤاد خلالفة عربية وتن�سيب نف�سه خليفة للم�سلمني، وعدم اعرتافه مبلك اآل �سع�د، اأما احلادثة 
الثانية فهي: حادثة املحمل اأي اجلمل الذي كان يخرج من م�سر حاماًل ك�س�ة الكعبة واأم�ال الزكاة وال�سدقات 
التي كان يدفع بها امل�سري�ن لالإنفاق على اإخ�انهم امل�سلمني يف اجلزيرة العربية ب�سحبة فرقة ع�سكرية حلماية املحمل، 
وعزف بع�س الأحلان املعبة عن ابتهاج امل�سريني بدخ�ل الأرا�سي احلجازية، وبداأ الحتفال مبرا�سم غ�سيل الكعبة 
وك�س�تها ل�ستقبال احلجاج، وقد �ساء بع�س �سي�خ الدع�ة ال�هابية هذه املرا�سيم ول �سيما الأب�اق والطب�ل تلك 
التي اعتبوها �سربًا من �سروب البدع اجلاهلية والطق��س ال�ثنية؛ فاعرت�س�ا املحمل بالق�ة ورجم�ه باحلجارة؛ فردت 
الق�ة الع�سكرية امل�ساحبة باإطالق النار على املعتدين، ف�سقط بع�س اجلرحى وتدخل اآل �سع�د وحممد ر�سيد ر�سا 
للحيل�لة دون تفاقم الأمر، وانتهت ال�اقعة باتفاق اجلانبني على بقاء املحمل دون م��سيقى الأب�اق، غري اأن حممد 
عزمي اأمري احلج امل�سري اآنذاك اعتب هذا احلدث اعتداء واإهانة للحجيج امل�سريني، وامتنعت احلك�مة عن اإر�سال 

املحمل حتى عام 1937م مع عدم العرتاف باآل �سع�د مل�ًكا على الأرا�سي احلجازية.
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احلجاز ل متنع العالقات احلميمة التي تربط بني امل�سريني واأ�سقائهم يف الأرا�سي 
املقد�سة؛ لأنها رابطة اأ�سل وعرق ون�سب ودين. 

ويف عام 1930م نادى بعقد م�ؤمتر اإ�سالمي يف القد�س لبحث ق�سية تزايد 
الد�ست�ر  العام خا�س معركة  نف�س  الفل�سطينية، ويف  اإىل الأرا�سي  اليه�د  هجرة 
وال�سحافة.  التعبري  حرية  على  احلك�مة  بت�سييق  وندد  ال�فديني،  �سف�ف  يف 
النحا�س  م�سطفى  عن  نيابة  بالقد�س  الإ�سالمي  امل�ؤمتر  ح�سر  1931م  عام  ويف 
العربية  الرابطة  ق�سية  وناق�س هناك  با�سا )1293-1385هـ/ 1876- 1965م( 
الإ�سالمية التي كان يدع� لها العديد من �سي�خ الهند وت�ن�س، وذلك ع��ًسا عن 

اخلالفة الإ�سالمية التي باتت ع�سرية التحقق.

اإقامة مثل هذا  ف�ؤاد  امللك  باإيعاز من  ال�فدي�ن والأزهري�ن  ا�ستنكر  وقد 
اأمر اخلالفة وال�حدة الإ�سالمية ل يخدم م�سالح امل�سلمني يف  اأن  امل�ؤمتر، بحجة 
ذلك ال�قت، غري اأن عزام مل يعباأ بهذا ال�ستنكار، وم�سى ي�طد عالقاته بال�ف�د 
العراقية وال�س�رية والفل�سطينية التي �ساركت يف امل�ؤمتر، م�ؤكًدا اأن الغاية لي�ست 
العروبة والإ�سالم يف  رابطة جتمع بني  اإيجاد  بل  التقليدي؛  باملعنى  اإقامة خالفة 
�سياق واحد؛ ملجابهة املطامع ال�ستعمارية يف ال�سرق العربي الإ�سالمي، وتعمل 

يف ال�قت نف�سه من اأجل اإنها�س الأمة.
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راأ�سه  وعلى  دع�ته  اإىل  الإ�سالمي  التيار  �سم  يف  اأي�ًسا  عزام  جنح  وقد   
احلميد  عبد  قيادة  حتت  1927م  عام  تاأ�س�ست  التي  امل�سلمني  ال�سبان  جمعية 
�سعيد )نح�1313-1359هـ/ 1895-1940م( ول �سيما بعد تاأييد حمب الدين 
اخلطيب )1303-1389هـ/ 1886- 1969م(، وعزت دروزه لآرائه ال�حدوية، 
)1324-1369هـ/  البنا  ح�سن  اأ�س�سها  التي  امل�سلمني  الإخ�ان  وجماعة 
1906-1949م(، بت�جيه من حممد ر�سيد ر�سا وحممد فريد وجدي )1296-
1374هـ/ 1878-1954م( واأحمد تيم�ر واجلمعية القاهرية للثقافة الإ�سالمية 
وقد  بالقاهرة،  امل�سلمني  الإخ�ان  جمعية  من  كفرع  1932م  تاأ�س�ست  التي 
ت�طدت عالقة عزام مبعظم قيادات اجلماعة يف القاهرة يف منت�سف العقد الرابع 
الفتاة  اإعجابهم، وكذا جمعية م�سر  من القرن الع�سرين، واأ�سحت دع�ته حمط 
التي تاأ�س�ست عام 1933 حتت قيادة اأحمد ح�سني )8 ربيع الأول 1329هـ- 17 
ذي احلجة 1403هـ/ 8 مار�س 1911- 26 �سبتمب 1982م( وحركة القم�سان 

اخل�سر الع�سكرية اجلهادية..

الفتاة  م�سر  لأع�ساء  دائًما  اأق�ل  »كنت  ال�سياق:  هذا  يف  اأق�اله  ومن 
والإخ�ان امل�سلمني اإن هذه الق�مية امل�سرية لي�ست كافية، نا�سدت م�سريتهم من 
الفتاة والإخ�ان  اأعظم، مل تكن م�سر  العرب �سيجعل�ن م�سر  اإن  الق�ل  خالل 

متفقني، لكن كالًّ منهم اعتبين )خ�جة(«.
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والفالحني من  العمال  اإىل حد كبري يف اجتذاب مئات  وقد جنح عزام 
اأبناء الطبقات الدنيا امل�سرية اإىل الإميان بفكرة الرابطة العربية الإ�سالمية، الأمر 
الذي كان له عظيم الأثر يف تبني احلك�مات امل�سرية املتتابعة فكرة الق�مية العربية 

بداية من العقد اخلام�س من القرن الع�سرين)1(.

انتهجه  الذي  ال�سرب  تف�سري  اإىل  املعا�سرين  الباحثني  العديد من  ونزع 
)1344-1412هـ/  قدوري  اإيلي  ذهب  اإذ  العربية؛  للق�مية  دع�ته  يف  عزام 
1926-1992م(اإىل اأن عزام كان من اأوائل املتحم�سني لفكرة الق�مية العربية، 
تلك التي مل ُتطرح على نطاق وا�سع يف الأو�ساط ال�سيا�سية امل�سرية خالل العقد 
الثالث من القرن الع�سرين، غري اأن رالف م. خ�ري يرى اأن دع�ة عبد الرحمن 
عزام للق�مية العربية يف هذه الفرتة كانت وليدة وعي البج�ازية امل�سرية ب�سرورة 
العثمانية  والرابطة  الإ�سالمية  ال�حدة  العربي ع��ًسا عن  الق�مي  للفكر  انتمائها 
تلك التي بات من الع�سري حتققها بعد اإعالن م�سطفى كمال اأتات�رك )1298-
1357هـ/ 1881-1938م( علمانية تركيا، يف حني يرى نداف �سفران )1343-
1424هـ/ 1925-2003م( اأن دع�ة عزام للق�مية العربية مل تكن �س�ى حماولة 
جادة لتجديد فكرة ال�حدة الإ�سالمية يف ن�سق حديث يت�اءم مع طبيعة الثقافة 
العاملية من جهة والنزعة الليبالية املتغلغلة يف الفكر ال�سيا�سي امل�سري من جهة 

اأخرى)2(.

)1(  رالف م خ�ري: عزام با�سا، مرجع �سابق، �س354-353، 406-385.
)2(  املرجع ال�سابق، �س12-8.
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ويف عام 1934م راح يدع� على �سفحات جملة الهالل للرابطة العربية)1(، 

)1(    يف الفرتة املمتدة من اأخريات القرن الثامن ع�سر اإىل العقد الثالث من القرن الع�سرين ظهرت العديد من احلركات 
ال�حدوية يف الثقافة العربية الإ�سالمية كان اأولها على يد حممد بن عبد ال�هاب، وكانت ترمي اإىل اإقامة خالفة 
اإ�سالمية حتت اإمرة عربية مع رف�سها لكل النزعات ال�طنية واجلن�سية والعن�سرية والق�مية، وقد تبنت هذه الدع�ة 
الدين  لها جمال  روج  التي  وهي  الإ�سالمية  اجلامعة  فهي  الثانية  الدع�ة  اأما  املعا�سرة،  ال�سلفية  التيارات  معظم 
الأفغاين، وكانت ترمي اإىل احتاد كنفدرايل بني الأقطار الإ�سالمية مع احتفاظ هذه الأقطار بالروح ال�طنية والنزعات 
الق�مية التي تنتمي اإليها، والإعالء من �ساأن م�سلحة الأمة الإ�سالمية �سد التكتالت الغربية واملطامع ال�ستعمارية 
الإمبيالية، وعلى مقربة من هذا الجتاه جند عبد الرحمن الك�اكبي يدع� اإىل احتاد عربي اإ�سالمي يف ث�ب مدين 
ومرجعية اإ�سالمية، وانطلق حممد ر�سيد ر�سا وعبد العزيز جاوي�س ثم ح�سن البنا ينادون بال�حدة العربية ال�ساملة 
مبرجعية اإ�سالمية �سلفية مع العرتاف بحق�ق امل�اطنة للم�سيحيني، وقد ا�ستفاد عبد الرحمن عزام من هذه الروؤى 
ا حتى تذوب تلك  يف دع�ته وم�سروعه لقيام وحدة لالأقطار العربية مع الإبقاء على الروح ال�طنية لل�سع�ب مرحليًّ
الع�سبيات والنزعات ال�طنية والق�مية- عن طريق الرتبية والإ�سالح الجتماعي وال�سيا�سي- يف الروح الإ�سالمي 
اجلمعي؛ ليتحقق ما اأطلق عليه العاملية الإ�سالمية ع��ًسا عن الع�ملة الغربية يف كتابه الر�سالة اخلالدة الذي نحن 
ب�سدده، وي�ؤكد ت�فيق ال�ساوي اأن م�سروع عزام ال�سيا�سي والفكري ه� الربط بني جامعة الدول العربية والرابطة 
اإقناع احلك�مة امل�سرية بتبني فكرة الق�مية العربية خالل  اأن جه�د عزام يف  اأ�سعد داغر  الإ�سالمية، كما ي��سح 
ا اعرتاًفا  احلرب العاملية الثانية من ال�اقعات التي ل ميكن اإنكارها، واأن اختياره اأميًنا للجامعة العربية كان اأمًرا طبيعيًّ
التحالفات  ه  جَمِّ اإىل  يرد  الكبى  و�س�ريا  الهالل اخل�سيب  مل�سروعي  رف�سه  اأن  بريادته، كما  امل�ؤ�س�سة  الدول  من 
للحركات  م�ساندته  اأن  غرو يف  ول  الإ�سالمية.  الأمة  ثم  العربية  الأمة  تت�حد  اأن  ياأمل  فكان  والتحزب،  اجلزئية 
العروبة  يفرق بني  الإ�سالمي مل  املجاهد  اأن عزام  ي�ؤكد  ي�غ��سالفيا  م�سلمي  ودفاعه عن  اإندوني�سيا  التحررية يف 

والإ�سالم يف م�سروعه ال�سيا�سي. 
ال�سرعية يف �سياق د�ست�ري حديث لت�سبح  ال�سنه�ري وعزام �سعًيا حثيًثا لتقنني املبادئ  الرازق     وقد �سعى عبد 

امل�سدر الرئي�س للق�انني والنظم ال�سيا�سية يف الأمة العربية الإ�سالمية املن�س�دة.
   اأما الدع�ة للق�مية العربية امل�ؤ�س�سة على مق�مات علمانية غري دينية فقد انطلقت يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر من 
بع�س املفكرين ال�س�ام، وعلى راأ�سهم اأحمد فار�س ال�سدياق وبطر�س الب�ستاين ونا�سيف واإبراهيم اليازجي وجنيب 
العازوري كرد فعل مبا�سر للحركة الط�رانية وا�ستعالء الأتراك على العرب، وتنكيلهم بامل�سيحيني يف بالد ال�سام 
1860م، وقد تبنى هذه الفكرة �ساطع احل�سري الذي اأكد على اأن وحدة اللغة والتاريخ هما الدعامتان اللتان يجب 
اأن تق�م عليهما ال�حدة العربية مع الت�سليم بق�ة تاأثري الدين والهدف والثقافة والعادات والتقاليد، م�ؤكًدا على اأن= 



تقــدمي
4343

الن�اب امل�سري، ثم ُعنيِّ  ثانية يف جمل�س  انتخابه لدورة  اأعيد  ويف عام 1936م 
وزيًرا مف��ًسا -بدرجة �سفري- وممثاًل ف�ق العادة للمملكة امل�سرية، و�سملت هذه 
جند  وبالد  واأفغان�ستان  واإيران  العراق  هي  واإ�سالمية،  عربية  دول  عدة  املف��سية 
واحلجاز )ال�سع�دية(، وظل يف هذا املن�سب حتى عام 1939، وقد �سعى خالل 
للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية )ال�سنة وال�سيعة على  الفرتة �سعًيا حثيًثا  هذه 
وجه اخل�س��س( وذلك ليت�سنى له جتيي�سهم لدع�ته لل�حدة التي تتخطى حدود 

الطائفية والع�سبية العرقية. 

ويف اأغ�سط�س عام 1936م اعتذر عن عدم مرافقة اأحمد اأمني )1304-
1374هـ/ 1886-1954م( اإىل بريوت تلبية لدع�ة جمعية دار الأيتام لتكرميهما 
عزام  ح�سن  حممد  ال�هاب  عبد  اأخيه  ابن  عنه  واأناب  ببغداد،  اأعماله  لكرثة 
�سرفهما  على  اأقيم  الذي  احلفل  ويف  1894-1959م(.  )1312-1379هـ/ 
حتدث كاظم ال�سلح-وه� اأحد اأعيان ال�سام- عن علة حر�س اجلمعية على تكرمي 
اأجل  من  ال�طني  لن�ساله  ومادًحا  مناقبه،  معدًدا  عزام،  عبد الرحمن  املنا�سل 
اإىل بروك�سل حل�س�ر  اأمني  احلرية والعروبة)1(، ويف عام 1938م ذهب مع اأحمد 

م�ؤمتر امل�ست�سرقني، وذلك عقب ظه�ر كتابه »بطل الأبطال«.

= وحدة امل�قف ال�سيا�سي والقت�سادي هما الآليتان الأ�سا�سيتان اللتان متكن العرب من اعتالء امل�سرح ال�سيا�سي 
وامل�ساركة الإيجابية يف ت�ازن الق�ة العاملي.

)1(   اأحمد ح�سن الزيات، تكرمي اأحمد اأمني وعبد الرحمن عزام يف دار الأيتام ببريوت، مقال مبجلة الر�سالة، ع163، 
17/ 8/ 1936م، )البيد الأدبي(.
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ويف بداية عام 1939م ُنِقل للعمل يف تركيا وبلغاريا. وخالل هذه الفرتة 
ات�سل باملجاهدين الفل�سطينيني داعًما للمقاومة وحرب الع�سابات، واعتب ذلك 
املائدة  م�ؤمتر  ذلك يف  اأعلن  وقد  اأرا�سيهم،  عن  للذود  للفل�سطينيني  ا  �سرعيًّ ا  حقًّ
امل�ستديرة بلندن الذي ح�سره قبيل تعيينه وزيًرا لالأوقاف يف 18 اأغ�سط�س من 
نف�س العام، وقد مكنه العمل يف وزارة الأوقاف من التعرف على الكثريين من 
الظ�اهري  الأحمدي  راأ�سهم حممد  وعلى  عبده  الإمام حممد  الأ�ستاذ  تالميذ 
-1299( املراغي  م�سطفى  وحممد  1878-1944م(  )1295-1364هـ/ 

1365هـ/ 1881-1945م( وال�سيخ م�سطفى عبد الرازق )1304-1366هـ/ 
1885-1947م( وعبد املنعم خالف، ويف 13 �سبتمب من العام نف�سه اأ�سندت 
�سعبي من  امل�سرية )وه� جي�س  ال�سرقية  املرابط على احلدود  قيادة اجلي�س  اإليه 

املنا�سلني املدربني(.

وكان من اأ�سد املعار�سني لدخ�ل م�سر احلرب العاملية الثانية �سد اأملانيا، 
على  م�سر  وق�ف  باأن  1882-1960م(  )1300-1380هـ/  ماهر  علي  واأقنع 
احلياد اأف�سل من م�ساركتها فيها؛ حفاًظا على الرعايا امل�سريني يف اأملانيا، ونكاية يف 

الإجنليز املحتلني، ورف�ًسا ملعاهدة 1936م)1(. 

)1( ع�سام الغريب، عبد الرحمن عزام، مرجع �سابق، �س137.
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ثم  الجتماعية)1(،  ال�سئ�ن  وزارة  ت�ىل  العام  نف�س  من  دي�سمب  ويف 20 
عاد اإىل العمل يف وزارة اخلارجية وخالل هذه الفرتة �ساح يف معظم بالد العامل 
كدبل�ما�سي م�سري مف��س، ومتكن يف هذه الآونة من اإجادة العديد من اللغات 
الأوروبية مثل الإ�سبانية والفرن�سية، ذلك ف�ساًل عن الرتكية والإجنليزية والكثري 
من اللهجات ال�سعبية يف الأقطار الآ�سي�ية والأفريقية، وقبيل احلرب العاملية الثانية 
رف�س ا�سرتاك م�سر يف اآت�نها واأوعز اإىل علي ماهر با�سا اأن ي�ساوم الإجنليز اإذا ما 
اأرادوا م�ساعدة م�سر لهم يف احلرب، فعليهم ت�قيع اتفاقية اجلالء ك�سرط لذلك، 
الثانية،  العاملية  احلرب  امل�سري يف  اجلي�س  ي�سرتك  وبالتايل مل  اإجنلرتا،  فرف�ست 
ون�سطت احلركات ال�سرية خالل الأربعينيات بت�جيه وتن�سيق معه للكفاح امل�سلح 

�سد الحتالل الإجنليزي.

ويف عام 1940م رف�س عزام امل�ساركة يف تدعيم الكتائب اجلهادية التي 
قادها حممد اإدري�س ال�سن��سي )1308-1404هـ/ 1890- 1983م( من م�سر 
مب�ساعدة الإجنليز ملحاربة الإيطاليني؛ وذلك لأنه كان يعتقد اأن اإدري�س ال�سن��سي 
الإجنليز  يد  ليبيا يف  تقع  اأن  الإجنليز؛ فخاف  الكتائب مل�سلحة  كان يجي�س هذه 
فتخرج من براثن النمر الإيطايل اجلريح وتقع بني فكي الأ�سد الإجنليزي النهم، 
اأثناء  املدد  يطلب  جاءه  ي�م  املختار  عمر  مع�نة  عن  تخليه  كذلك  له  ين�س  ومل 

)1(   ف�ؤاد كرم، النظارات وال�زارات امل�سرية، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، ج1، ط2، 1994م، �س646 
و �س666.
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فاروق  امللك  من  الإجنليزية  احلك�مة  طلبت  1942م  عام  ويف  م�سر،  يف  اإقامته 
)1339-1385هـ/ 1920- 1965م( اإقالة عبد الرحمن عزام من قيادة اجلي�س 
املرابط بحجة اأنه يق�د اأعمال فدائية �سد الإجنليز بالتن�سيق مع الإخ�ان امل�سلمني 

و�سديقه ت�فيق حممد ال�ساوي )1337-1430هـ/ 1918- 2009م()1(.

ويف عام 1943م عاود الكتابة على �سفحات الهالل عن ال�حدة العربية 
و�سرورة تك�ين جي�س وطني ق�ي واتفاقية دفاع م�سرتك حلماية البلدان العربية 
ُعنيِّ  امل�ستعمر، ويف عام 1944م  قب�سة  تقبع حتت  التي  الأقطار  امل�ستقلة وحترير 
امل�سري  احلج  ركب  على  واأمرًيا  اخلارجية  ب�زارة  العربية  لل�س�ؤون  مف��ًسا  وزيًرا 
الدول  جامعة  ميثاق  و�سع  يف  �سارك  1945م  مار�س   22 ويف  العام)2(،  لذلك 
ا لها يف 9 ماي� من نف�س العام، وذلك مبقت�سى مر�س�م  العربية، ثم اختري اأميًنا عامًّ
ملكي ُرقِّي فيه اإىل درجة �سفري، وانتخاب الأع�ساء امل�ؤ�س�سني له بالإجماع، ويف 
نهاية هذا العام �سرع يف طبع كتابه »الر�سالة اخلالدة«؛ ا�ستجابة لإحلاح اأ�سدقائه.

ويف عام 1946م مثل ال�فد امل�سري مل�ؤمتر الرابطة الإ�سالمية الذي عقد 
البنا ومكرم  الإمام ح�سن  الرازق وع�س�ية  ال�سيخ م�سطفى عبد  القاهرة مع  يف 

عبيد )1307-1380هـ / 1889-1961م(.

)1(  ت�فيق ال�ساوي، عبد الرحمن عزام واجلامعة العربية، مقال مب�قع ه�ارة،
 www.hawwara.com /hauwaraFamily3.html 27/ 4/ 2012م   

)2(   عبد املنعم خالف، عبد الرحمن عزام بك ملن ل يعرفه عن قرب، مقال مبجلة الر�سالة، ع595، 27/ 11/ 1944م.
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ويف نف�س العام تقدم �سديقه ن�ري ال�سعيد )1306-1378هـ/ 1888-
القرتاحات  وبع�س  العربية،  باجلامعة  الإداري  العمل  لتط�ير  مب�سروع  1958م( 
اأو�ساع  اأن  بحجة  اأرجاأها  عزام  اأن  غري  والري،  والقت�ساد  الق�ساء  جلان  لتط�ير 
البالد العربية حينئذ ل ميكنها تطبيق مثل هذه الت�س�رات، وظل اخلالف قائًما 
بينهما حتى عام 1949م)1(، ويف عام 1947م �ساند حركة التحرر الإندوني�سية 
وث�رتها يف وجه اله�لنديني، و�سارك يف نف�س العام يف م�ؤمتر فل�سطني الذي عقد 
بلندن نيابة عن عرب فل�سطني، وتناول يف كلمته العالقات التي تربط بني اليه�د 
والإجنليز، وتاآمر احلك�مة البيطانية على الفل�سطينيني، وت�سهيلها هجرة مائة األف 
يه�دي لال�ستيطان هناك، واأكد كذلك اأن الفل�سطينيني ل يقبل�ن مبداأ التق�سيم 
مع اليه�د، ول الدخ�ل معهم يف وحدة �ساملة، ويف عام 1948م �سارك يف اإعداد 
كتائب الفدائيني حلرب فل�سطني بقيادة �سديقه البطل اأحمد عبد العزيز )1325-
هزمية  عقب  حادة  قلبية  بن�بة  عزام  اأ�سيب  وقد  1948م(،   -1907 1368هـ/ 
ال�سهي�نية،  الع�سابات  اأيدي  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي  ووق�ع  العربية،  اجلي��س 
فاروق  للملك  اأوعز  العام  نف�س  ويف  املغ�ار،  القائد  �سديقه  ا�ست�سهاد  نباأ  وتلقيه 
بتن�سيق مع عبد اهلل ملل�م ل�سم ليبيا للمملكة امل�سرية، ثم النطالقة منها لتك�ين 

خالفة عربية اإ�سالمية، وه� احللم الذي كان يراود فاروق من حني اإىل اآخر.

)1(   جريدة الد�ست�ر العراقية، ن�ري ال�سعيد ي�سع اللبنة الأوىل للجامعة العربية ، مقال مبجلة الد�ست�ر العراقية، التفاصيل
www.daraddustour.com /tabid/ 94/ smid/ 602/ ArticleID/ 56226/ reftab/ 122/ Default.aspx  

19/ 3/ 2011م.
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ال�سلح  ريا�س  راأ�سهم  وعلى  العراق  �سا�سة  حاول  1949م  عام  ويف 
باإلغاء  وطالب�ا  من�سبه،  من  عزام  اإق�ساء  1894-1951م(  )1312-1370هـ/ 
العربية وال�ستعا�سة عنه مبجل�س �سكرتارية  الدول  العام جلامعة  الأمني  من�سب 
اأنهم مل يفلح�ا يف ذلك)1(، ويف عام 1950 �سافر  اأع�ساء، غري  مك�ن من ثالثة 
يف  وطالب  العربية،  اجلامعة  اأمانة  ميثل  وفد  راأ�س  على  املتحدة  الأمم  اإىل  عزام 
كلمته تفعيل ميثاق الأمم املتحدة الذي ين�سد احلرية واحلق والعدالة لالأمم، وحق 

ال�سع�ب العربية يف مطلب ال�ستقالل)2(. 

حق  عن  دفاًعا  املثقفني  يف  يخطب  باري�س  اإىل  �سافر  1951م  عام  ويف 
املغرب العربي يف ال�ستقالل، وف�سح خمازي اجلي�س الفرن�سي وقمعه للث�ار يف 

اجلزائر.

الدول  جامعة  اأمانة  من  ا�ستقال  1952م  عام  �سبتمب  من  العا�سر  ويف 
اأنه  بحجة  ال�سعيد-  ن�ري  من  باإيعاز  الث�رة-  قيادة  جمل�س  من  ب�سغط  العربية 
اأنحاء العامل العربي  كان من املقربني للملك فاروق وعالقاته املت�سعبة يف �ستى 
والأمريكان،  الأوروبيني  ال�سيا�سة  رجال  من  بالكثري  و�سداقاته  والإ�سالمي، 
الهالل  م�سروع  على  وتاآمره  العربية يف 1948م،  اجلي��س  هزمية  عن  وم�سئ�ليته 

)1( خب: حك�مة العراق ت�سر على اإبعاد عزام با�سا، جريدة النداء ، 1949/8/2م
https//:www.facebook.com/photo.php?fbid&352793871397671=set=a230382706972122.71048.18.
&5736041436789type3=

)2(  ع�سام الغريب، عبد الرحمن عزام، �س188.
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اهلل  عبد  امللك  طرحه  الذي  الكبري  �س�ريا  وم�سروع  العراق  طرحه  الذي  اخل�سيب 
احلادة  النتقادات  وت�جيهه  1882-1951م(  )1299-1370هـ/  احل�سني  ابن 
لها باجلم�د  امل�ؤ�س�سة، واتهامه  الدول  لل�سيا�سات اخلارجية والداخلية حلك�مات 

والف�ساد والف��سى واجلهل.

بيد اأن ال�ف�د العربية عبت عن ا�ستيائها من هذه الذرائع املكذوبة واحلجج 
ال�اهية التي ل تخل� من الغر�س، لكن جمال عبد النا�سر )1336-1390هـ/ 
1918-1970م( اأ�سر على قب�ل ا�ستقالته رغم �سداقته احلميمة به، وقد �سرح 
وامل�اقف،  الأحداث  ترهبه  ل  روحه  يف  ي�سكن  الذي  املجاهد  اأن  اآنذاك  عزام 
�س�ف مي�سي خمل�ًسا  عاتقه  اأخذها على  التي  الر�سالة  واأن  املنا�سب،  ترغبه  ول 
لتحقيقها »اإنني �ساأوؤدي واجبي الذي ع�ست له ط�ال حياتي، و�ساأدافع عما اأعتقد 
اأنه احلق، ل يعنيني يف ذلك اأن اأك�ن يف من�سب ر�سمي اأو غري ر�سمي، فاإن معظم 
عملي كان واأنا بعيد عن املنا�سب الر�سمية... لقد ع�ست لأحقق الأفكار التي 
اآمنت بها... و�ساأ�ستمر يف اأداء ال�اجب العام على خري وجه ممكن، �ساأين يف ذلك 

�ساأن كل م�اطن«)1(.

وعلى الرغم من ذلك ظلت �سلته ق�ية بقيادات اجلي�س امل�سري وف�سائله 
ول �سيما حممد جنيب )1319-1405هـ/ 1901-1984م( وذلك من خالل 

)1(  خب: م�سعى ل�ستبقاء عزام يف اجلامعة العربية وم�سر م�سممة على تنحيته، جريدة الأخبار 1952م.
https//:www.facebook.com/photo.php?fbid&351451724865219=set=a230382706972122.71048.18.
&5736041436789type&3=permPage1=
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املحا�سرات التي كان يلقيها على ال�سباط ح�ل اإ�سرتاتيجية بريطانيا يف ال�سرق 
الأو�سط، وقد فرتت هذه العالقة �سيًئا ف�سيًئا عقب اخلالف الذي ن�ساأ بني اأع�ساء 
جمل�س قيادة الث�رة وجماعة الإخ�ان امل�سلمني، اأولئك الذين كانت تربط بينهم 
وبني عزام عالقة اأ�سرية وانتماء وعمل، وي�سري اأحفاد عزام اأن ن�ري ال�سعيد كان 
وراء ف�ساد العالقة احلميمة التي كانت تربط بني جمال عبد النا�سر وعزام؛ اإذ 
كان الأول يعتبه مبثابة اأر�سط� )384 ق.م. – 322 ق.م.( من الإ�سكندر )356 
ق.م-323 ق.م( اأي الفيل�س�ف امل�جه واملعلم، واأن لديهم من ال�ثائق ما ي�ؤكد 

تتلمذ معظم قيادات ث�رة 1952م على يد جدهم عبد الرحمن عزام.

ثم �سافر عبد الرحمن عزام اإىل ال�سع�دية عام 1954م لي�سارك يف ف�س 
النزاع الذي قام بني اململكة والإمارات ح�ل واحات الب�رميي، وقد عينته اململكة 
الق�سية، وخالل هذه الفرتة دعم اجلاليات الإ�سالمية يف  م�ست�ساًرا لها يف هذه 
اأوروبا واأمريكا، وعمل على حتديث اخلطاب الدع�ي ون�سر الإ�سالم بني اأرجائها، 
وكان على �سلة طيبة بالعديد من الكتاب ال�سيا�سيني الذين اعتنق�ا الإ�سالم)1(.

وعلى الرغم من اجلف�ة التي �سادت عالقة عزام بعبد النا�سر فاإن الأخري 
باحلك�مات  وعالقاته  خبته  من  وي�ستفيد  به،  ليلتقي  الأ�سدقاء  له  ي��سط  كان 

)1(  عبد الرحمن اجليتاوي، حت�لت مالك�مل اإك�س ورحلته العربية، مقال مب�قع اجلزيرة.نت الإلكرتوين، 
www.aljazeera.net /books /pages /wafd7815-3c13-4169-843f8-fbfa54090ba

23/ 2/ 2012م
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الإ�سالمية ول �سيما اإندوني�سيا؛ اإذ طلب منه مرافقته يف م�ؤمتر باندوجن عام 1955م، 
ولكنه رف�س بحجة اأنه ل عالقة له باخلارجية امل�سرية، واأن عمله باململكة العربية 
ال�سع�دية يح�ل بينه وبني ذلك)1(، ف�ساًل عن ان�سغاله بتنظيم احلركات اجلهادية 
يف ت�ن�س واجلزائر واملغرب وفل�سطني؛ لتنال ا�ستقاللها، فطاملا اأكد اأن املفاو�سات 
بل  ت�هب  ل  فاحلريات  ال�سالح،  حمل  على  القادرين  اإل  حترر  ل  الدبل�ما�سية 

تنتزع من مغت�سبيها بالق�ة)2(.

العامل  )رابطة  الإ�سالمية  للرابطة  م�ؤمتر  يف  �سارك  1962م  عام  ويف 
الإ�سالمي( الذي عقد يف مكة املكرمة، وظل على هذا النح� يجاهد يف ميدان 
الدع�ة حتى عام 1974م، ثم عاد اإىل م�سر ف�افته املنية يف )4 جمادى الآخرة 
1396هـ/ 2 ي�ني� 1976م( و�سيعت جنازته من جامعة الدول العربية، ودفن يف 
حل�ان مب�سجد العائلة)3( بج�ار ابن اأخيه الأديب واملرتجم واملحقق عبد ال�هاب 

حممد ح�سن عزام.

قب اجلثمان وظلت �سريته خالدة �سطرها التاريخ باأقالم اأ�سدقائه وحمبيه، 
وكيف ل وه� »ال�سيا�سي الأمني، والكاتب املفكر الذي تعلق ذهنه باملثل العليا 

)1(  ر�س�ى عا�س�ر، عبد الرحمن عزام
https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam

)2(  توفيق الشاوي، عبد الرمحن عزام واجلامعة العربية
https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam

)3(   اأجنب عزام ثالثة اأولد: زينب ابنة بنت اأحد م�سايخ القبائل يف غريان، ع�سام وعمر من زوجته الثانية ابنة خالد 
القرقني الليبي�س.
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فاحتذاها، و�سغل نف�سه بالدع�ة اإليها، واأحب اخلري فتمثله و�سعى جهده لإي�ساله 
اإىل النا�س يف �سدق ونخ�ة واإخال�س«)1(. 

بني دفتي هذا الكتاب

اأواًل: بناء الكتاب

يقع هذا الكتاب يف 253 �سفحة وذلك يف طبعته الثانية، وي�ستمل على 
مقدمتني مقت�سبتني و�سبعة ف�س�ل، وه� خال�سة ثالثني حما�سرة األقاها امل�ؤلف 

يف الإذاعة امل�سرية. 

فيمكننا  اخلالدة(  )الر�سالة  عن�انه  ه�  الكتاب  بناء  يف  يقابلنا  ما  فاأول 
قراءة العن�ان باعتباره عتبة اإ�سارية معرفية، اأي اإن امل�ؤلف يريد التعريف بالر�سالة 
الإ�سالمية اخلالدة عن طريق الب�سط وال�سرح وال��سف، وعليه ميكننا اإدراج هذا 
اعتباره  على  العن�ان  قراءة  ميكننا  كما  والهداية،  الدع�ة  كتب  �سمن  الكتاب 
خطابًا م�جًها اإىل العامل املادي الغربي الذي اأعياه التخبط بني املذاهب الفل�سفية 
اأن  دون  وال�سالم  والعدالة  وال�سعادة  ال�ستقرار  عن  بحًثا  ال��سعية،  والق�انني 
يحقق غايته، ومن ثم ميكننا النظر للكتاب على اأنه خطاب م�جه لالأغيار، يتخذ 

من املنحى النقدي �سبياًل لإعادة بناء عقلية الآخر.

)1(  حممد بهجة الأثري، ر�سالة النقد ح�ل كتاب الر�سالة اخلالدة، مقال يف جملة الر�سالة، ع712، 24/ 2/ 1947م.
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ولعل ال�سط�ر الأوىل من مقدمة الطبعة الأوىل لهذا الكتاب ت�حي باأن 
كلتا القراءتني هما اأقرب لأغرا�س امل�ؤلف، فقد �سرح عبد الرحمن عزام باأن ما 
دفعه لكتابة هذا الكتاب ه� اإدراكه لالأزمة القيمية التي يعي�سها الإن�سان املعا�سر 
يف اأوروبا واأمريكا بعد احلرب العاملية الثانية، فاأراد اأن يحدد اأ�سبابها ويقدم عالًجا 
ل�سبيبة  ي��سح  اأن  يف  رغبته  عن  كذلك  واأعرب  الر�سالة،  هذه  يف  متمثاًل  لها 
غالة  مطاعن  من  وحمايتهم  بها،  ي�ؤمن�ن  التي  الر�سالة  ث�ابت  عظمة  امل�سلمني 

امل�ست�سرقني، وو�ساو�سهم التي تعمد اإىل ت�سكيكهم يف اأ�س�ل عقيدتهم.

 واإذا ما انتقلنا اإىل مقدمتي هذا الكتاب ف�س�ف جند اأولهما تعنى بت��سيح 
ماآرب امل�ؤلف وغايته من كتابة ر�سالته، اأما الثانية فخ�سها باحلديث عن الأ�سداء 
اإىل  م�سرًيا  الأوىل،  طبعته  يف  الكتاب  هذا  تناولت  التي  النقاد  واآراء  الثقافية 
ترجماته اإىل اللغة الإندوني�سية والرتكية والفار�سية والإجنليزية، وا�ستح�سان قرائه 
الإ�سالمية  الدول  ورغبة  املحمدية،  ال�سريعة  عن  متنه  ورد يف  ملا  و�سبابًا  �سي�ًخا 
التي ا�ستقلت حديًثا يف الأخذ باملبادئ ال�سرعية يف د�ساتريها املزمع و�سعها، الأمر 
هاتيك  به  لتنتفع  الإ�سالم  ال�سيا�سة يف  اإ�سايف عن  ف�سل  كتابة  اإىل  دفعه  الذي 

احلك�مات.

وتناول امل�ؤلف يف الف�سل الأول )يف اأ�س�ل الدع�ة( ال�سمات اجل�هرية 
التعاليم،  وو�سطية  و�سحته،  امل�سدر  �سالمة  يف:  املتمثلة  املحمدية  للر�سالة 
وم��س�عية ال�سرائع وواقعيتها ومرونتها التي متكنها من اخلل�د وتخطي عن�سري 
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املكان والزمان، ثم انتقل اإىل الركنني اللذين تق�م عليهما الر�سالة، وهما الإميان 
ب�حدانية اهلل والإح�سان للنا�س.

عليها  الإن�سان  اهلل  فطر  التي  الفطرة  ه�  ال�احد  باهلل  الإميان  اأن  فبني 
عليه  ُتبنى  الذي  ال�سريعة  ج�هر  وه�  واملرتابني،  للمت�سككني  الهادي  والبهان 
كل اأ�س�ل العقيدة ومبادئ الإ�سالم ومنبع الف�سائل اخللقية )العدل، الإن�ساف، 

الرتاحم، احلب والتاآخي، وامل�ساواة بني الب�سر(.

وانتقل اإىل الركن الثاين األ وه� الإح�سان، فبني اأنه يبداأ ب�سكر الإن�سان 
لربه على الف�سل الذي اأغمره به، بداية من نعمة اخللق ونهاية بال�سعادة يف الآخرة، 
ثم اإح�سان املرء لأخيه الذي يخلق يف اجلماعة روح الرتاحم والتاآلف والتعاون 

لعمل اخلري والتح�سر والتمدن.

وذاته  اهلل  اأنها �سفة  م��سًحا  الرحمة،  ف�سيلة  �سرحه  امل�ؤلف يف  واأ�سهب 
والد�ست�ر احلاكم يف العبادة، والعقد الذي ي�سل بني اأفراد الأمة، وامليثاق الذي 
بال�سعادة والنعيم يف الدنيا والآخرة، وهي كذلك  اإذا ما مت�سك به الب�سر ظفروا 
القراآن و�سحيح  بداية من دع�ة  والطبيعي،  البيئي الجتماعي  للت�اوؤم  ال�سبيل 
احلقد  واقتالع  واملع�زين،  واملعاقني  اليتامى  ورعاية  بالفقراء  الب  اإىل  ال�سنة، 
والكراهية واحل�سد من القل�ب، ومروًرا بالدع�ة اإىل الأخ�ة العاملية، ونهاية بالرفق 

باحلي�ان.
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واختتم حديثه يف هذا ال�سياق بدع�ة العامل اإىل الأخذ بف�سيلة الرحمة 
�سعيفه،  ق�يه  ياأكل  امل�سطرب،  العامل  وهذا  »والآن،  بق�له:  وذلك  الإ�سالمية، 
والنا�س يف اأنكر �س�ر الق�س�ة يتقاذف�ن باله�ل ليجن�ا مغامن واأ�سالبًا ل �سك اأنهم 
يف اأ�سد احلاجة اإىل التذكري بدع�ة الإخاء والرحمة، واإىل ظه�ر هذه الدع�ة ق�ية 

عزيزة، كما كانت. وهلل الأمر من قبل ومن بعد«.

واإذا ما انتقلنا اإىل الف�سل الثاين )يف الإ�سالح الجتماعي( ف�س�ف جند 
امل�ؤلف قد خ�سه باحلديث عن الإ�سالح الجتماعي، مبيًنا اأن الر�سالة املحمدية 
تفر�س  مل  اأي  املجتمع،  اإ�سالح  يف  القمة  من  تبداأ  ومل  القاعدة  من  بداأت  قد 
خطة الإ�سالح على النا�س فر�ًسا بالق�ة والقهر �ساأن املمالك املتجبة، بل اأخذت 
الأفراد- الذين ي�سكل�ن لبنات املجتمع- بالإر�ساد واللني يف الت�جيه، فاأ�سلحت 
اجلزء، ف�سيد البنيان �سليًما متيًنا، ومن ثم كان غر�س الأخالق وتق�مي ال�سل�ك ه� 
املدخل الطبيعي للدع�ة الإ�سالحية الإ�سالمية، حيث ف�سيلة ال�سدق، والعفة، 
والأمانة، والب، واحللم، واحلياء، واللتزام بال�اجب، وال�سجاعة، وال�سب، وال�فاء، 
بها  فا�سطبغ  النبي؛  �سخ�س  يف  متثلت  التي  القيم  تلك  والتكافل،  والتعاون 
ال�سحابة والتابع�ن وال�راع من امل�سلمني، وراح امل�ؤلف يدلل على تلك املقدمة 

ب�اقعات يف �سل�ك العامة واخلا�سة يف املجتمع الإ�سالمي.

الفروق  تذويب  وهي  األ  املجتمع  لإ�سالح  الثانية  الآلية  اإىل  انتقل  ثم 
بني  والتاآخي  التعاون  روح  وبث  الجتماعي،  التكافل  طريق  الطبقات عن  بني 
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وذلك  بع�س،  على  بها  يتفاخرون  كان�ا  التي  العرقية  الع�سبية  وانتزاع  الأفراد، 
املنافع  على  العامة  امل�سلحة  وتغليب  بينهم،  والعدالة  امل�ساواة  اإف�ساء  طريق  عن 
الفردية، وراح ي�ست�سهد على �سحة حديثه مبا كان من اأمر املجتمعات الإ�سالمية، 
اإىل  ويح�سن  فقريهم  يع�ل  غنيهم  فكان  به،  اهلل  اأمرها  ما  على  ت�سري  كانت  ي�م 
املعاقني واملع�زين والأرامل والأيامى، وكان احلاكم يحث ال�سباب على العمل، 
كنز  الأغنياء يف  ويبغ�س  الكرمي،  العي�س  �سبل  لهم  وي�فر  ال�س�ؤال،  من  ومينعهم 
املال، ومينعهم من الإ�سراف يف اللذات وال�سه�ات، ويرغبهم يف ال�قت نف�سه يف 

الب والعطاء والإح�سان.

ويعيب امل�ؤلف على حال املجتمعات الإ�سالمية احلديثة التي رغبت عن 
وراحت  والنق�سام،  وال�سراع  الب�ار  من  املجتمع  ت�س�ن  التي  واملبادئ  �سريعتها 
تقلد بع�س املظاهر الغربية يف البذخ والتكالب على ال�سه�ات والإ�سراف يف غري 

بابه؛ لذا جنده يدع� اإىل اإحياء تلك املبادئ يف جمتمعاتنا، وذلك بق�له:

»يجب اإذن اأن ن�ستلهم من �سريعة الإ�سالم الهدى، واأن ن�ست�حي من روح 
الدع�ة املحمدية نظاًما للب تق�م عليه الدع�ة، لت�ازن بني الرثوات واحلاجات ونقيم 

ڈ   ڈ   نثڎ   الطبقات   حرب  على  ونق�سي  الجتماعي  التكافل 
ژ  ژ   ڑ  .ک  ک  ک  ک  گ  گ مث  ]الزلزلة/ 8-7[«.
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ويق�دنا امل�ؤلف اإىل عاملني رئي�سني من دعائم متا�سك املجتمع الإ�سالمي 
بني  عدل  و�سط  وهي  م�س�ؤولية،  الإ�سالمية  فاحلرية  والعدالة،  احلرية  وهما:  األ 
الف��س�ية Anarchism من جهة واجلبية Fatalism والقهر وال�ستبداد من جهة 
ه�  فاهلل  اخلالق،  ب�ج�د  العبد  لإميان  م�ساٍو  فر�س عني  فهي  العدالة  اأما  اأخرى، 

العدل الذي حرم الظلم على نف�سه وجعله حمرًما على عباده.

وذهب امل�ؤلف يف الف�سل الثالث )يف العالقات الدولية( اإىل ب�سط الروؤية 
اأول اتفاقية وقعها امل�سطفى يف املدينة مع  الإ�سالمية للعالقات الدولية، فتناول 
الفتية  دولته  ودويالتهم وح�س�نهم  اأحياوؤهم  تاخمت  الذين  وامل�سركني،  اليه�د 

التي جمعت بني املهاجرين والأن�سار، وقامت التفاقية على بندين رئي�سني:

اأولهما :يكفل حرية العتقاد وح�سن اجل�ار جلميع امل�اطنني.

وثانيهما: يلزم جميع الأطراف بالتعاون للذود عن الداخلني يف هذا احللف �سد 
اأي معتٍد، وترك ال�سئ�ن الداخلية لكل حلف اأو دويلة اأو حزب لروؤ�سائها، اإل يف 

حالة النزاع فيحتكم للنبي.

ودعا امل�ؤلف املجتمع الدويل اأن يتمثل هذين الأ�سا�سني يف و�سع د�ست�ر 
عاملي للتعاي�س ال�سلمي بني الدول قائاًل: »اأتت ال�سريعة املحمدية قبل ثالثة ع�سر 
قرنًا بنظام كامل من عه�د التحالف والتكافل والتحكيم، وجعلت احلرب �سد 

املعتدين زجًرا وتاأديًبا ل حمً�ا وتعذيًبا«.
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هذا  يف  مناق�ًسا  امل�سروعة  واحلرب  الإ�سالم  يف  اجلهاد  مفه�م  تناول  ثم 
وقد  عدواين،  دين  اأنه  على  الإ�سالم  �س�رت  التي  امل�ست�سرقني  مزاعم  ال�سياق 
عمد اإىل اإي�ساح ما التب�س م�ست�سهًدا بال�قائع التاريخية التي تثبت اأن الإ�سالم مل 
يبتدع م�سروعية احلرب، بل اإنها م�ج�دة يف جميع ال�سرائع ال�سابقة عليه باعتبارها 
حق الإن�سان يف الدفاع عن نف�سه، وراح يقابل بني مفه�م احلرب العادلة يف الفكر 
امل�سيحي يف الع�سر ال��سيط عند القدي�س اأوغ�سطني )354-430م(، والقدي�س 
ت�ما الإك�يني )622-673هـ/ 1225-1274م( اللذين ا�سرتطا اأن تك�ن احلرب 
دفاًعا عن حق اأو ردًعا لباطل واإف�ساء ال�سلم)1( من جهة، واألعيب �سا�سة اأوروبا 
وباب�اتها واأباطرتها تلك التي عرفت احلرب العادلة باأنها التي اتخذت م�سروعيتها 
من �سلطة احلاكم ومباركة الكني�سة، ا�ستناًدا على رواية ي�حنا )احلربة املقد�سة( 
من جهة ثانية، والإ�سحاحات الإجنيلية التي نهت عن احلرب وذكرت اأن ي�س�ع 
التي  ال�سرعية الإ�سالمية  ثالثة، واملبادئ  رب �سالم ولي�س رب حرب من جهة 
حددت �س�ابط للحرب امل�سروعة من جهة رابعة، وما حدث يف احلربني العامليتني 
من دمار وخراب واعتداء على املدنيني من جهة خام�سة. وقابل كذلك بني هذه 
و�سعتها حتت  اأو  احتلتها  التي  الدول  ال�ستعمارية يف  الدول  و�سل�ك  ال�اقعات 

حمايتها. 

القاهرة، 2004م، �س65 ،  والت�زيع،  للن�سر  ال��سيط، دار طيبة  الع�سر  الأوروبي يف  الفكر  اأ�سرف حافظ، معامل     )1(
و�س161.
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واختتم حديثه عن العالقات الدولية بتقدمي الإ�سالم لل�سلم على احلرب 
امل�اطنة  اإىل حق�ق  وتطرق  وال�سقاق،  النزاع  متنع  التي  والتفاقيات  واملعاهدات 
لغري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية، مبيًنا اأن اجلزية لي�ست عقابًا اأو مذلة، بل هي 
اأجر يدفعه غري امل�سلمني نظري حمايتهم من العتداء اخلارجي، ودون ذلك فلهم 
ما للم�سلم من حريات وحق�ق اجتماعية، مبا يف ذلك الإنفاق على املع�زين منهم 
من بيت املال، وت�سقط اجلزية يف حالتني- عمن يبقى على دينه من الذميني- 
ا�سرتاك  وثانيتهما  املعتدي،  و�سد  الأغيار  حماية  عن  امل�سلمني  عجز  اأولهما 

الذميني يف اأم�ر الدفاع واجلندية. 

اأما الذمي�ن الذين دخل�ا يف حلف مع بالد امل�سلمني فلهم مطلق احلرية 
يف جميع �س�ؤونهم فال �سلطان للم�سلمني عليهم، اإل ما يتعار�س مع املبادئ التي 
حتالف�ا عليها، واأو�سح كذلك اأنه ل يج�ز اإرهاب الآمنني اأو العتداء على الأفراد 
واجلماعات الذين دخل�ا يف معاهدات مع امل�سلمني يف �ستى اأنحاء العامل، فذمة 

امل�سلم واحدة. 

وذيل حديثه مبقابلة بني ما جاء يف الر�سالة املحمدية من د�ست�ر للعالقات 
الدولية التي ت�ؤهلها للعاملية، وال�سعارات التي ترفعها الدول الغربية لإيهام الدول 
التي ت�ست�يل عليها باأنها جاءت لتحريرها وتعليمها واإف�ساء يف �سع�بها روح املدنية 
 Globalization والع�ملة  الإ�سالم  عاملية  بني  يقابل  حاله  ل�سان  وكاأن  الغربية، 

الأمريكية.



60 ع�صمت ن�صار60

مائدة  على  �سياقات  عدة  يف  طرحت  قد  الغربية  الع�ملة  فكرة  باأن  علًما 
الفكر العربي الإ�سالمي احلديث واملعا�سر، ول �سيما منذ العقد الثاين من القرن 

الع�سرين نذكر منها:

والإن�سية  املا�س�نية،  اإطار  يف  الأديان  ووحدة  عاملية،  لغة  اإىل  الدع�ة 
اجلديدة والك�كبة وقد روج لهذه الأفكار اإ�سماعيل مظهر )1309هـ-1382هـ/ 
1891-1962م( يف كتاباته الأوىل، و�سالمة م��سى )1305-1378هـ/ 1887- 

1958م()1(.

اأي  العاملي(  ال�سطراب  اأ�سباب  )يف  الرابع  الف�سل  يف  امل�ؤلف  وب�سط 
احلروب التي انتهكت فيها كل حق�ق الإن�سان وم�سري ال�سع�ب التي ما زالت 

تخ�سع للمطامع ال�ستعمارية، وح�سر هذه الأ�سباب يف:

.  املطامع ال�ستعمارية من قبل الدول الغربية يف البلدان ال�سغرية التي حتت�ي 
اأرا�سيها على ثروات طبيعية )خ�س�بة الأر�س اأو املعادن وم�سادر الطاقة(.

وذهب اإىل اأنه �سرعان ما تتناف�س هذه الأمم الطامعة فيما بينها على تق�سيم 
املتحالفني  من  رغبة  احلرب،  اآت�ن  يف  الأخرى  هي  ي�قعها  الذي  الأمر  العامل، 

ال�ستعماريني يف اقتنا�س ما ظفر به الآخر الذي �سار على �ساكلتهم. 

القاهرة، ط2، 2009م، �س  الهداية،  ال�سيد و�سالمة م��سى، دار  اأحمد لطفي  التن�ير بني  ن�سار، فكرة  )1(   ع�سمت 
238اإىل 248.
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بهذه  اأنها  تدرك  مل  ال�ستعمارية  البالد  تلك  اأن  على  امل�ؤلف  وياأ�سف 
احلروب تقتل اإن�سانيتها وت�سقط قيمها وتدمر ح�سارتها اإل بعد احلربني العظميني، 
واأن تفكريها يف و�سع د�ست�ر لل�سالم جاء متاأخًرا، يف حني اأن الر�سالة الإ�سالمية 
بالإميان  �سل�كهم  ال�بال، وق�مت  بها من كل ذلك  امل�ؤمنني  اخلالدة قد رحمت 

حتى ل ينحط لتلك املطامع وال�سه�ات الدنيئة.

واأكد  الطبقات،  املتمثلة يف �سراع  الداخلية  اإىل احلروب  امل�ؤلف  وانتقل 
كذلك اأن الإ�سالم قد و�سع حالًّ لهذه الآفة، وذلك عن طريق التكافل والتعاون 
بالقدر الذي ل يحقد فيه الفقري على الغني، ول يفح�س الغني ب�ستى اللذائذ 

وال�سه�ات دون مراعاة لحتياجات الفقري.

يف  الدويل  وال�سراع  الفرقة  اأ�سباب  من  اآخر  �سبب  اإىل  امل�ؤلف  وينتقل 
الداخل واخلارج، ويتمثل يف التع�سب اإىل عرق اأو جن�س اأو طبقة، الأمر الذي 
ي�ّلد اجل�ر وال�ستبداد، فاملتع�سب�ن والإطاحي�ن ل يرون ال�سالح اإل يف اأنف�سهم، 
تردع جن�حهم وجم�حهم،  التي  الع�سي  اإل  ي�ستحق�ن  اأعينهم ل  والأغيار يف 
وجتعلهم دوًما خا�سعني ل�سط�ة ال�سادة، وعليه رف�س تق�سيم الب�سر اإىل جن�سني اآري 
الإبداعية  الناقدة  بالعقلية  الآريني وخ�ستهم  التي رفعت  النظرية  تلك  و�سامي، 
وحطت من �ساأن دونهم، وكذا النظرية الق�مية اأو ال�سع�بية التي جعلت الأوربيني 
اأهل التمدن والتح�سر دون ال�سرقيني، ذلك ف�ساًل عن مزاعم ال�سهي�نية واليه�د 
والط�رانية، فجميعها تدين بالتع�سب ملعتقدات جتعلها حتتقر الأغيار، اأما الر�سالة 



62 ع�صمت ن�صار62

املحمدية فقد ق�ست منذ مهدها على كل اأ�سكال التع�سب والعن�سرية، فال ف�سل 
لعربي على اأعجمي اإل بالتق�ى، وخري النا�س اأنفعهم للنا�س، واأن خري الأمم هي 
التي تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، ولي�س منا من دعا لع�سبية، واإن اأكرمكم 

عند اهلل اأتقاكم.

األ وه�  اأ�سكال ال�سراع  اآخر من  وينتقل عبد الرحمن عزام اإىل �سكل 
تنازع الفكر املادي مع الفكر الروحي )احلب، ال�سه�ة( )الأخالق املثالية، القيم 
ال��سعية(،  والق�انني  املادية  الفل�سفات  ال�سماوية،  وال�سرائع  )الدين  ال��سعية( 
وقادتهم،  ع�امهم  واأفكار  الأمم  طبائع  على  انعك�س  قد  ال�سقاق  هذا  اأن  ويرى 
للعل�م  منت�سًرا  منها  ينفر  والآخر  التليدة،  القيم  من  بامل�روث  يتعلق  فبع�سهم 
والتاأليف  الت�فيق  واخلري يف  وه�ؤلء،  اأولئك  تع�سب  واخلطر يف  احلديثة،  املادية 
والأ�سالة واملعا�سرة وامل�روث وامل�ستحدث، �سريطة األ يطغى اأحد ال�سربني على 
خري  فيه  ما  مع  دوًما  تت�افق  الإ�سالمية  ال�سريعة  جند  املنطلق  هذا  ومن  الآخر، 

النا�س، وما ثبت باليقني باأن فيه م�سلحتهم، ويق�ل يف ذلك:

»وحيثما كان هذا العدل فثم �سرع اهلل ودينه. فاإذا فر�س اأن هذا العدل 
ا فعليه اأن يجتهد براأيه )اأي العامل امل�سلم(...  يقت�سي اأمًرا ل ن�س فيه ول اأثًرا �سرعيًّ
غلب عمر  الراأي الذي ق�ست به امل�سلحة العامة التي راآها وراأتها الأغلبية 

من عقالء امل�سلمني اأهل ال�س�رى.
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فال�سريعة املحمدية ل تقف مكت�فة اليدين متى بانت امل�سلحة العامة، بل 
هذه امل�سلحة والعدل هما غر�س ال�سريعة الذي لن تتجاوزه.

معه  وي�ستقيم  املحتاج،  عن  احلاجة  �سر  به  ُيْرَفع  اجتماعي  ت�ازن  فاإقامة 
الإمام  وم�سئ�لية  الإ�سالمية،  الدولة  مهام  اأكب  ه�  الجتماعي  والتاأمني  العدل 

واأهل ال�س�رى يف ذلك وا�سحة«.

لتاآخيه بني كل  ال�سراع  الإ�سالم قد جنح يف ف�س ذلك  اأن  اإىل  وانتهى 
الثنائيات التي اأعيت الفال�سفة والعلماء ورجال الدين، فال �سراع يف الإ�سالم 
وث�ابت  البدن،  ومتطلبات  الروح  وغايات  الآخرة،  ومتطلبات  الدنيا  اأم�ر  بني 

ال�سرع والدين ومتغريات العلم والفل�سفة.

اآفات  ثالث  من  وال�سراع،  احلرب  عن  حديثه  خامتة  يف  امل�ؤلف  وحذر 
اأثر  عن  واجلماعات  الأفراد  بني  اخل�س�مة  ا�ستعال  يف  اأثرها  يقل  ل  اأخالقية 
التي  الرذائل  تلك  والنفاق،  والكذب  الغدر  رذيلة  وهي  األ  املدمرة،  الأ�سلحة 
وقعها،  وقبح  ع�رها  ت�سرت  عليها  اأغطية  اإ�سفاء  اأو  تبيرها  الأ�سافل  بع�س  يحاول 
فيطلق�ن على الغدر حنكة وذكاء ودهاء، وي�سف�ن الكذب باأنه دبل�ما�سية ولباقة 
وداع من دواعي ال�سيا�سة، واأكد اأن الإ�سالم حث على ال�فاء وال�سدق وحط من 

�ساأن النفاق واأهله، ومن اأق�اله يف ذلك:
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ال�سريعة  حترمها  والنفاق  والكذب  الغدر  على  ت�ستند  التي  »وال�سيا�سة 
العاملي وتعني  املحمدية وتاأباها الأديان ال�سماوية كلها، لأنها تغذي ال�سطراب 

على تق�ي�س العمران«.

ويف الف�سل اخلام�س )يف البحث عن �سند روحي للح�سارة( راح امل�ؤلف 
يبحث عن �سند قيمي روحي للح�سارة، مقاباًل بني بع�س الثنائيات التي تك�ن 
عالقة جدلية يف ظه�ر احل�سارات واأف�لها )ق�ة الأخالق اأم اأخالق الق�ة، ال�سالم 

والت�سامح اأم ال�سراع واحلرب، التق�ى وال�رع، اأم التجب وال�سيطرة(.

للغرب  حتزبًا  احل�سارات  تف�سر ظه�ر  التي  النظريات  من  العديد  وناق�س 
اأنه  اإىل  وانتهى  ال�ستعمارية،  واأغرا�سها  تهافتها  وبني  ال�سرق،  �ساأن  من  ا  وحطًّ
لي�س هناك قان�ن يقطع باأن اأمة اأف�سل من اأمة، اأو اأعقل منها، اأو اأقدر منها على 
ا�ستقبال العلم واملدنية، وعليه فاحل�سارة وليدة الن�ساط الإن�ساين، تظهر وتخب� تبًعا 
للمتغريات والع�امل اخلارجية التي ل دخل للجن�س اأو احلتمية البيئية فيها اإل 
بقدر قليل، فامل�ازنة بني الروح واملادة، والدين والعلم، من ع�امل متدن احل�سارات 
ي�لد  الذي  بال�سه�ات  والتعلق  اللذات  يف  والنغما�س  الرتف  اأما  وازدهارها، 
املطامع وال�ستبداد، فيعد من اأق�ى علل اأف�ل احل�سارات وانك�سارها، ثم انتقل 
اإىل اآفة التبعية وتقليد النظم الغربية التي تف�ست يف الثقافة الإ�سالمية، دون اأدنى 
درا�سة وافية للتعرف على طبيعة وم�سخ�سات الثقافة امل�سرية العربية الإ�سالمية، 
مبيًنا اأن الراأ�سمالية وال�سي�عية جمرد نظريات اقت�سادية، حتمل بني طياتها عنا�سر 
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ت�سريعاتها  يجد  ف�س�ف  اخلالدة  الر�سالة  يتاأمل  من  واأن  �سلبية،  واأخرى  اإيجابية 
اأ�سمل من هاتني النظريتني، الأمر الذي يدفعنا اإىل الأخذ بها بعد تط�يع املبادئ 

العامة لتتنا�سب مع مقت�سيات ال�اقع.

حتدث  الإ�سالمية(  للدولة  الأ�سا�سي  النظام  )يف  ال�ساد�س  الف�سل  ويف 
اأن تت�فر يف الد�ساتري الإ�سالمية، ونظم احلكم،  عن املبادئ الرئي�سة التي يجب 
اأو  الإمام  و�سفات  ال�س�رى،  يف  عليهم  ل  ُيَع�رَّ التي  والعقد  احلل  اأهل  و�سمات 
احلاكم التي يجب اأن تت�فر فيه لتتنا�سب مع املهام املن�ط باأدائها، بداية من تاأمني 
املجتمع وحماية حق�ق اأفراده وحتقيق العدل وامل�ساواة بينهم، والعمل على ن�سر 
روح التعاون واملحبة والت�اوؤم فيهم. كما اأو�سح اأن الأمة يف الت�سريع الإ�سالمي 
هي التي تن�سب احلاكم وتعزله اإذا ما خالف �سريعة اهلل، واأن املجتهدين يف كل 
وذلك  الق�انني،  و�سن  احلك�مة  و�سكل  الدولة  نظام  يقررون  الذين  هم  ع�سر 
املبادئ  على  احلال  بطبيعة  احلفاظ  مع  يعي�س�نه،  الذي  ال�اقع  لحتياجات  تبًعا 

الد�ست�رية امل�ستمدة من الث�ابت العقدية، ومن اأق�اله يف ذلك:

»نعم اإن الأمة م�سدر ال�سلطات، ولي�س للمل�ك ول الروؤ�ساء من اأي ن�ع 
كان�ا يف ال�سريعة الإ�سالمية من الأمر اإل ما تريده الأمة، فهي التي تقيم الدولة، 
وهي التي تنظمها، وهي التي تختار اأولياء الأمر فيها، وهي التي تقدر م�ساحلها 
وتدراأ مفا�سدها، فهي يف هذا كله م�سدر لل�سلطات: تلك ال�سلطات التي يحدها 

ويحيط بها نطاق ال�سريعة الإ�سالمية«.
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اأن املق�س�د بتطبيق ال�سريعة الإ�سالمية ه� اللتزام مبا �سرع  وانتهى اإىل 
اهلل يف و�سع الد�ساتري والق�انني وانتخاب الرعية للحاكم العادل، والحتكام اإىل 
املفا�سد  ودرء  والتق�ى  الب  على  الرعية  وتعاون  ال�س�رى،  والعقد يف  احلل  اأهل 
وجلب امل�سالح، وذلك كله دون التقيد ب�سكل واحد من اأ�سكال احلكم اأو النظم 
الإدارية، فهي مرتوكة للمجتهدين يف كل ع�سر، وعليه فال حاجة للم�سلمني يف 
يعني  ال�سرعية، ول  الث�ابت  تتعار�س مع  التي  والفل�سفات  الغربية  النظم  تقليد 
يف  التطبيقية  واملناهج  العل�م  من  والإدارة  ال�سا�سة  رجال  ا�ستفادة  منعه  ذلك 
الثقافات الأخرى، بل عليهم انتقاء النافع منها باعتبارها معارف واآليات ت�ساعد 

يف حتقيق املبادئ التي وردت يف الر�سالة اخلالدة.

الدع�ة(  انت�سار  )يف  كتابه  من  والأخري  ال�سابع  الف�سل  امل�ؤلف  وخ�س 
التي  امل�ست�سرقني  مزاعم  تهافت  بتبيان  فبداأ  الدع�ي،  اخلطاب  عن  باحلديث 
اإىل  م�ستنًدا  بالق�ة،  الأمم  على  وفر�س  بال�سيف  انت�سر  قد  الإ�سالم  اأن  تدعي 
ال�اقعات التاريخية التي تثبت اأن جميع احلروب التي خا�سها امل�سلم�ن يف �سدر 
ا على عدوان، اأو اتقاء خلطر داهم، اأو مهاجمة من اأعلن�ا عداءهم  الدع�ة كانت ردًّ
ُب�ا لعتناقهم الإ�سالم  لالإ�سالم وعزم�ا النية على حماربته واأهله، اأو ثاأًرا ملن ُعذِّ
وُقِتُل�ا لرف�سهم الردة عنه، ثم تطرق اإىل م��س�ع اجلزية واأو�سح اأنها لي�ست اإتاوة 
اأو جباية، بل هي اأجر وذمة يدفعه القادرون على القتال من الأغيار يف الأم�سار 
امل�سلمني  وتركهم  البالد  حدود  عن  الدفاع  يف  ا�سرتاكهم  عدم  نظري  املفت�حة، 
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واملعاقني  الدين  ورجالت  والن�ساء  الأطفال  عن  اجلزية  رفعت  ثم  ومن  لذلك، 
والعجزة وكبار ال�سن، وكذا عن الأمم التي قبلت الدع�ة الإ�سالمية يف اأرا�سيها، 

ومن اأق�اله يف هذا ال�سياق:

من  حاميها  كان  واإمنا  املحمدية،  للدع�ة  و�سيلة  ال�سيف  يكن  مل  »كال، 
القهر وال�سطهاد، وكان �سعارها  نثڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژمث    ]الكهف/ 17[«. 

وي�ست�سهد امل�ؤلف بكتابات امل�ست�سرق الإجنليزي ت�ما�س اأرن�لد )1281-
الط�ائف  مع  امل�سلمني  ت�سامح  قدر  فيها  بنّي  التي  1864-1930م(  1349هـ/ 
ال�سطهاد  تعاين من  كانت  التي  الط�ائف  تلك  ويعاقبة،  ن�ساطرة  امل�سيحية من 
والع�سف واجل�ر يف ظل الإمباط�رية الرومانية، قد وجدت يف بالد الإ�سالم حرية 
دينية كاملة بل ومكانة عالية لعلمائها، اإذ ا�ست�زر خلفاء امل�سلمني بع�سهم ون�سب�ا 
منهم الأكفاء على بيت املال، الأمر الذي يبر م�ساركة امل�سيحيني للم�سلمني يف 
بناء الدولة، بل والقتال معهم �سد الروم والفر�س، فكان لهم ما للم�سلمني من 

الغنائم وحق التملك.

واختتم امل�ؤلف حديثه عن اآليات الدع�ة مبا كان من �سل�ك امل�سلمني يف 
البلدان الأوروبية والأفريقية الذي كان يتحلى بال�رع والتق�ى والإح�سان والب 
وال�سدق والعدل، الأمر الذي حبب الإ�سالم اإىل الن�سارى ورغبهم يف الدخ�ل 
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فيه، وي�ست�سهد امل�ؤلف باإ�سالم بع�س ال�سليبيني الذين جاءوا اإىل ال�سرق �سمن 
احلمالت الأوروبية التي رفعت ل�اء البغ�س واحلقد على امل�سلمني، م��سًحا اأن 
ما دفع بع�س قادة ال�سليبيني وق�ساو�ستهم اإىل الدخ�ل يف الإ�سالم ه� ما وجدوه 
من خ�سال وف�سائل حميدة يف �سل�ك العرب امل�سلمني بعد خمالطتهم، فلم يقتل�ا 
بعد هزميتهم  ال�سليبيني  اجلن�د  امل�سلم�ن  بر  بل  بائ�ًسا،  اأو  مري�ًسا  اأو  اأ�سرًيا  منهم 
الإ�سالم  يف  ال�سليبيني  فر�سان  من  فار�س  اآلف  ثالثة  فدخل  وا�ست�سالمهم، 

ط�اعية، ويق�ل يف ذلك:

»لقد كانت الرحمة اأ�سد ق�س�ة من اخليانة! لقد اأعطاهم امل�سلم�ن اخلبز 
واحد  يجب  اأن  امل�سيحية من غري  ارتدوا عن  لقد  واح�سرتاه!  الإميان،  و�سلب�هم 

منهم على ترك دينه«)1(.

ال�سم  وه�  ماندفيل-  ج�ن  ال�سري  اأورده  ما  على  امل�ؤلف  اعتمد  وقد 
امل�ستعار للطبيب الفرن�سي جان دي ب�رج�جن على الأرجح- يف م�ساهداته التي 
البطريرك  ت�سريحات  وكذا  ال�سليبية،  احلروب  ع�سر عن  الرابع  القرن  خطها يف 

)1(  اعتمد امل�ؤلف يف روايته عن اإ�سالم ثالثة اآلف �سليبي خالل رحلتهم للحج على ما اأورده امل�ست�سرق ت�ما�س اأرن�لد 
نقاًل عن رواية اأحد رهبان �سنت دين�س وه� اأحد ق�ساو�سة املعبد اخل�س��سي للملك ل�ي�س ال�سابع وذلك خالل 
احلملة ال�سليبية الثانية )542-543هـ/ 1147-1149م( بتحري�س من �سنت برنارد لكريف� والبابا اإيجني الثالث، 
وقادها ك�نراد الثالث ول�ي�س ال�سابع، وقاد جي�س امل�سلمني عماد الدين زنكي و ن�ر الدين حمم�د، وانتهت بانت�سار 
امل�سلمني واأ�سر ج��سلني الثاين، غري اأن معظم الكتابات التاريخية مل ت�سر اإىل هاتيك ال�اقعات، ول املالب�سات التي 
اأدت اإىل اإ�سالم هذا احل�سد الكبري من ال�سليبيني بعد قناعتهم ب�سماحة امل�سلمني وعدالتهم ورفقهم بالأ�سرى من 

املحاربني.
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ي��ساب الثالث بطريرك خرا�سان باأ�سفه على الذين دخل�ا الإ�سالم ط�اعية من 
امل�سيحيني، والكنائ�س التي ا�ستحالت على اأيديهم م�ساجد دون اأن يطلب منهم 

العرب ذلك.

كهن�تية  �سلطة  وج�د  بعدم  الراقي  الدع�ي  ال�سل�ك  هذا  امل�ؤلف  ويبر 
م�سي�سة يف الإ�سالم، فعلة ف�ساد احلك�مات امل�سيحية ل ترجع اإىل اأ�سل العقيدة 
الأباطرة  الذين خ�سع�ا لأه�اء  الكني�سة  ف�ساد رجالت  اإىل  ترد  بل  الن�سرانية، 
امل�سلم�ن فال  اأما  �سا�ستهم،  تبًعا لأغرا�س  امل�سيح  تعاليم  فاأول�ا وحرف�ا  واملل�ك، 
باللغة  جهلهم  اإل  ال�سريعة  فهم  عن  مينعهم  ول  �سريعتهم،  وبني  بينهم  حجاب 
و�سريح  املنق�ل  ب�سحيح  اإل  العامة  على  للفقهاء  �سلطة  ول  ال�سرع،  ومقا�سد 

املعق�ل، ومن اأق�اله يف ذلك:

الإكراه  عليهم  حرم  قد  اهلل  اأن  يعلم�ن  الذين  والعامة  »فاخلا�سة 
يف الدين، ويعلم�ن اأن اهلل يق�ل لنبيه  نثڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃمث ]ي�ن�س/ 99[ بل اإن الدين الذي حرم على اأهله �سب الأديان 

الأخرى ل يدع �سبياًل لال�سطهاد والظلم«.

يد  على  م�سلم  األف  مبائتي  تنكيل  من  حدث  ما  بني  امل�ؤلف  ويقابل 
اأوروبا  �سرق  يف  امل�سلمني  اأمر  من  كان  وما  الأندل�س،  يف  الإ�سبان  الأوربيني 
عندما فتح�ا الق�سطنطينية، م�ست�سهًدا بتباين ال�اقعات التي رواها املن�سف�ن من 

امل�ؤرخني امل�سيحيني.
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ويت�ساءل امل�ؤلف: هل يف اإمكان املخل�سني ملقا�سد الر�سالت اخلالدة من 
امل�سيحيني وامل�سلمني اأن يتعاون�ا يف ن�سر ال�سالم واحليل�لة بني الق�ى ال�ستعمارية، 

وال�ث�ب على الأمم الآمنة، واإ�سعال نار احلروب املدمرة يف هذا الع�سر؟ 

ثانًيا: م�صمونه وبنيته املعرفية

للكتاب،  املعرفية  البنية  تثريها  التي  الق�سايا  حتليل  يف  �سرعنا  ما  واإذا 
من  واملعق�ل  املنق�ل  بني  اجلامع  الدع�ي  اخلطاب  بني  جتمع  اأنها  ندرك  ف�س�ف 
جهة، وتقدمي م�سروع ح�ساري بديل عن الفكر ال��سعي املادي الغربي من جهة 

اأخرى، وذلك يف العر�س واملعاجلة، ويبدو ذلك يف:

الق�صية االأوىل: مفهوم الر�صالة اخلالدة

مبعناه  الإ�سالم  تعني  املحمدية ل  الر�سالة  اأن  اإثبات  امل�ؤلف يف  اجتهد   
ال�سيق- اأي الر�سالة التي هبطت على حممد يف �س�رة القراآن- بل تعني ال�سريعة 
الإلهية التي اأوحى بها اهلل لر�سله واأنبيائه )�سحف اإبراهيم، ت�راة م��سى، مزامري 
داود، واإجنيل عي�سى، حتى متت على يد امل�سطفى يف القراآن و�سحيح ال�سنن(. 

وقد اأراد امل�ؤلف من ذلك التاأكيد على اأمرين:

الر�سالة  وتف�سيل  الأغيار،  مبعتقدات  الإطاحة  اإىل  ترمي  ل  ر�سالته  اأن  اأولهما: 
واأنه  واحدة،  الإلهية  ال�سريعة  اأن  ت��سيح  ه�  مراده  بل  دونها،  على  املحمدية 
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يدع� اإىل ج�هرها ولي�س اإىل الأعرا�س التي تباينت فيها الكتب والر�سالت عب 
الأزمان.

وثانيهما: تبيان اأن ما جاء به حممد ما ه� اإل متام ال�سريعة الإ�سالمية التي حت�ي 
الد�ست�ر الإلهي الذي اأنعم به اهلل على الإن�سان، ليتخذ منه املرجع واملاآب يف كل 
مكان وزمان، اأي ر�سالة للنا�س كافة غري منق��سة اأو حمرفة، اأي هي دع�ة للتقريب 
بني الأديان من منظ�ر �سرعي، والتاأكيد على عاملية الإ�سالم و�سالحية تطبيقه 

على كل الب�سر.

العديد  بها  ا�سطلع  قد  الدع�ة  هذه  اأن  ال�سياق  هذا  بالذكر يف  واجلدير 
اجلزائري  القادر  عبد  الأمري  منهم  نذكر  عليه،  ال�سابقني  واملفكرين  العلماء  من 
وال�سيخ  الرازق  عبد  م�سطفى  وال�سيخ  1883م(   -1808 )1223-1300هـ/ 
حممد  وال�سيخ  1869-1948م(  )1286-1368هـ/  الدين  حميد  يحيي 
1893-1963م(  )1310-1383هـ/  �سلت�ت  حمم�د  وال�سيخ  وجدي  فريد 
وال�سيخ  1894-1966م(  )1312-1386هـ/  ال�سعيدي  املتعال  عبد  وال�سيخ 
حممد اأحمد عرفة الأزهري )ت1393هـ/ 1973م(، وال�سيخ حممد عبد املنعم 
خفاجي )1334-1427هـ/ 1915-2006م(، وال�سيخ ها�سم الدفرتدار املدين، 

وال�سيخ حممد واعظ زاده اخلرا�ساين.
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الق�صية الثانية: ف�صيلة الت�صامح 

القراآن  اآيات  عليها  التي حثت  ال�سرعية  الأ�س�ل  اأحد  اأنها  امل�ؤلف  بنيرَّ 
الت�س�رات  اأرحب من كل  الإ�سالمية  الدع�ة  اأن  م��سًحا  الأحاديث،  و�سحيح 
الفل�سفية التي تدع� للحرية واحرتام حق�ق الأغيار، م�ست�سهًدا يف ذلك بدع�ة 
القراآن لليه�د والن�سارى اإىل التاآلف والتفاق والجتماع على الإميان بالت�حيد 
اإكراههم  اأو  املغايرة  امللل  اأرباب  امل�سلمني من العتداء على  من جهة، وحتذيره 
يف  املخالفني  بب  امل�سلمني  وتكليفه  ثانية،  جهة  من  الإ�سالم  يف  الدخ�ل  على 
الدين، وحمايتهم و�س�ن حرماتهم ما دام�ا يف ذمتهم اأو دخل�ا يف �سلح معهم من 
جهة ثالثة، واإباحته نكاح الكتابيات يه�ًدا ون�سارى مع عدم اإكراههن على ترك 

عقائدهن اأو قطع اأرحامهن من جهة رابعة.

الأتراك  غلظة  ق�سية  مناق�سة  على  ال�سياق  هذا  يف  امل�ؤلف  حر�س  كما 
عهد  اأول  اأن  م��سًحا  لدولتهم،  اخلا�سعة  البلدان  �سع�ب  مع  امللي  وتع�سبهم 
العثمانيني يف اأوروبا كان بالرفق واللني والرحمة التي مل تعهدها هذه ال�سع�ب من 
حكامهم ال�سابقني الذين كان�ا يقهرون الفقراء منهم وي�سفك�ن دماء خمالفيهم 
يف الدين، ثم تبدلت اأح�ال احلكام العثمانيني واأمزجتهم، فاقتلعت من قل�بهم 
الرحمة، وراق ل�سيطان �سا�ستهم اإكراه العباد وظلمهم، خمالفني بذلك �سرع اهلل، 
ب��سفهم مطبقني،  وامل�سلمني  الإ�سالم كمنهج  بني  الف�سل  م�ؤكًدا على �سرورة 
اأو جم�ح املتع�سبني ينبغي األ ين�سب لالإ�سالم؛ لأن الإ�سالم  فجن�ح ال�سا�سة 
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ينهى عن هذا وذاك، فتع�سب الأدعياء وا�ستبداد املتاأ�سلمني وانحطاط املتعاملني 
وج�ر املنافقني ل يرد اإىل الد�ست�ر الإ�سالمي ول ج�هر الر�سالة اخلالدة. 

الق�صية الثالثة: احلرية يف االإ�صالم 

حر�س امل�ؤلف خاللها على مناق�سة عناية الإ�سالم بكفل احلرية ملعتنقيه، 
بداية من حرية العتقاد والفكر والب�ح، ومروًرا بدع�تها للحد من الرق والتخل�س 
ا، وكفلها حرية العبادة لغري امل�سلمني واأداء طق��سهم وحرية امل�ستاأمن  منه تدريجيًّ
ا كانت ملته يف ديار امل�سلمني، وحرية الذميني املتحالفني يف اإدارة �سئ�ن بالدهم،  اأيًّ
وانتهاء بحرية البحث العلمي، دون اأن يقيدها مبلة اأو جن�س اأو ن�ع، ومن اأق�اله 

يف ذلك:

»ت�سبعت نف��س امل�سلمني مبعنى احلرية، فلم ي�سطهدوا مبقت�سى �سريعتهم، 
ول اإر�ساء لعقيدتهم، رجاًل نظر يف الك�ن وا�ستنبط لنف�سه نظرية من النظريات، 
واملج��سي  لل�سابئ  مكف�لة  العلمية  احلرية  فكانت  الآراء،  من  راأًيا  ادعى  اأو 
اأحراًرا  امل�سلم�ن  كان  كذلك  ي�ساء.  ما  ويكتب  يق�ل  واليه�دي،  والن�سراين 
قد  والعلم  والعقيدة  الراأي  اأن حرية  اأعرف  ول  �سريعتهم.  تعرت�سهم  يف هذا ل 
اأو حيث كانت �سبًبا  اعرت�سها معرت�س يف الدول الإ�سالمية، اإل خ�سية الفتنة،  

يف فتنة اأو عر�ست �سالمة الدولة للخطر«.
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حك�مة  بنظام  مره�نة  لي�ست  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سية  احلرية  اأن  واأو�سح 
و�سكل اإدارة بعينه، بل اإن حكمة الر�سالة املحمدية يف تركها لهذه الأم�ر ملقت�سيات 
ال�اقع املعي�س، فال�سكل والهيئة من الأعرا�س والإ�سالم يهتم باجل�اهر، وج�هر 
بني  وامل�ساواة  ال�س�رى  وحتقق  العدل  تطبيق  ه�  الإ�سالم  يف  وال�سيا�سة  احلكم 
النا�س، والتزام احلاكم ب�اجباته، وان�سياع الرعية للقائد فيما ل يخالف ال�سرع، 
باآليات  ال�سرعية  الأ�س�ل  تطبيق  على  القادرة  هي  احلك�مات  فاأ�سلح  وعليه 

تتنا�سب مع طبيعة الع�سر.

الق�صية الرابعة: احلرب امل�صروعة

الفكر  الت�ساجل يف  امل�ساركة يف طرحها على مائدة  للم�ؤلف ف�سل  كان 
والروؤى  العقالنية  اإىل  اأقرب  نح�  على  واملعا�سر،  احلديث  والإ�سالمي  العربي 
الفل�سفية منها اإىل املنحى اخلطابي، الذي انتهجه العديد من الكتاب يف �سياق 
بال�سيف،  ُفر�س  باأن الإ�سالم قد  امل�ست�سرقني  دفاعهم عن ق�سية اجلهاد ومزاعم 
-707 )88-157هـ/  الأوزاعي  عمرو  بن  الرحمن  عبد  كتابات  ومناق�ستهم 
774م( وعبد اهلل بن املبارك )118-181هـ/ 736-797م( وحممد بن احل�سن 
اإدري�س ال�سافعي )150- ال�سيباين )132-189هـ/ 750-805م( وحممد بن 
204هـ/ 766-820م( واأحمد بن عبد احلليم بن تيمية )661-728هـ/ 1263-

)1324-1386هـ/ 1906-1966م(  قطب  و�سيد  اجلهاد  وتنظيم  1328م( 
واأب� الأعلى امل�دودي )1321-1399هـ/ 1903-1978م( وحممد عبد ال�سالم 
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الدولة  لتاأمني  اجلهاد  اأباح�ا  الذين  1962-1982م(  )1382-1403هـ/  فرج 
الإ�سالمية ووقايتها من مكائد املرتب�سني بها واملعاندين الذين رف�س�ا الدع�ة يف 
بالدهم)1(، مقتفًيا يف ذلك نهج ال�سيخ حممد عبده وعبد العزيز جاوي�س وحممد 
ر�سيد ر�سا وحممد فريد وجدي وعبد املتعال ال�سعيدي الذين عرف�ا اجلهاد باأنه 
قتال م�سلم لكافر غري ذي عهد بعد دع�ته لالإ�سالم واإبائه، اإعالء لكلمة اهلل)2(، 
م�ستندين يف ذلك على كتاب اهلل و�سنة نبيه واآراء الإمام مالك بن اأن�س )93-
699-767م(  )80هـ-150هـ/  النعمان  حنيفة  واأب�  715-796م(  179هـ/ 

واأحمد بن حنبل )164-241هـ/ 780ـ 855م(.

خالل  الإ�سالمية  الثقافة  يف  ذاع  فقد  امل�سروعة  احلرب  م�سطلح  اأما 
املطارحات التي دارت بني امل�ست�سرقني والفقهاء العثمانيني، حيث فت�ى اجلهاد 
العثمانية التي �سدرت عام 1914م، والتي جاء فيها اأن اجلهاد فر�س عني على 

امل�سلمني �سد اأعداء الدولة العثمانية)3(.

لقهر  تكن  مل  الإ�سالم  يف  احلرب  اأن  اإىل  عزام  الرحمن  عبد  فذهب 
اأن  ذلك  على  والدليل  فيه،  الدخ�ل  على  اإكراههم  اأو  الأمم  لغزو  اأو  ال�سع�ب 

)1(  ر�س�ان ال�سيد، بني اجلهاد واحلرب امل�سروعة اأو العادلة، مقال يف منتدى امللتقى الفكري لالإبداع، 1 ي�لي� 2006م.
                                                http / /:www.almultaka.net /ShowMaqal.php?id&178=cat9=

)2(   وزارة الأوقاف وال�سئ�ن الإ�سالمية بالك�يت، امل��س�عة الفقهية، دار ذات ال�سال�سل، الك�يت، ج16، 1989م، 
من �س124، اإىل �س 164.

)3(  رودلف بيرتز، اجلهاد يف الإ�سالم قدميًا وحديًثا، مركز الأهرام للرتجمة والن�سر، 1996م، �س67.
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امل�سلمني م�س�ؤول�ن عن تاأمني كنائ�س ومعابد الن�سارى واليه�د الذين ا�ست�طن�ا 
بالد امل�سلمني اأو دخل�ا يف حلف معهم، الأمر الذي يقطع باأن احلرب امل�سروعة 
يف الإ�سالم لي�ست �سد الأديان الأخرى، كما اأن ال�اقعات التاريخية ت�سهد اأن 
 كانت للدفاع ورد العتداء، والذود عن الدين،  احلرب التي �سرعها النبي 
على  لل�ث�ب  واملتحفزين  ال�سر،  ي�سمرون  والذين  واخلائنني،  املتاآمرين  ومعاقبة 
بالآيات  اأي�ًسا  م�ست�سهًدا  اأهلها،  على  الق�ساء  منهم يف  رغبة  الإ�سالمية؛  الدولة 
يف  ويق�ل  املعتدين،  للكافرين  امل�سلمني  وقتال  اجلهاد،  م�سطلح  فيها  ورد  التي 

ذلك:

»يظهر لنا من جمم�ع اآيات الكتاب الكرمي ال�اردة يف القتال، ومن عمل 
حرب  يبيح  ل  الإ�سالم  اأن  حروبه،  وتاريخ  ال�سرية  ومن  �سننه،  يف  نف�سه  النبي 
العتداء، ول يحل احلرب لعر�س احلياة الدنيا، فعند اهلل مغامن كثرية. اأما الغايات 
�سعب  اأو  عن�سر،  على  عن�سر  ك�سيادة  النا�س،  اأجلها  من  يقاتل  التي  الأخرى 
على �سعب، اأو ا�ستعالء ملك على ملك، اأو طبقة من الطبقات الجتماعية على 
طبقة اأخرى، اأو ت��سيع رقعة مملكة، اأو اأغرا�س حربية واإ�سرتاتيجية، اأو الأغرا�س 
املتخلفني  متدين  اأو  التجارية،  والأ�س�اق  اخلام  بامل�اد  ال�ستئثار  اأو  القت�سادية، 
عن احل�سارة، اأو غري ذلك مما تتخذه الدول و�سيلة لإ�سعال احلرب ونق�س العهد 
وهدم ال�سلم الدائمة، فلي�س ذلك كله يف �سيء مما اأباح الإ�سالم القتال لأجله؛ 
ذلك لأن غايات الإ�سالم اإن�سانية �سامية يعم نفعها النا�س جميًعا، ونظرته عل�ية 
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امل�سلمني  رب  لي�س  تعاىل  واهلل  متكافلة،  واحدة  كاأ�سرة  الب�سر جميًعا  على  تقع 
وحدهم، بل رب العاملني«.

دفع  الإ�سالم  يف  امل�سروعة  احلرب  اأغرا�س  من  اأن  كذلك  اأو�سح  وقد 
حركات  وم�ساندة  الحتالل  ق�ى  حماربة  اأي  وال�سع�ب،  الأفراد  عن  الظلم 
و�سيادة  العدل  اإقرار  تن�سد  التي  والأحالف  املنظمات  يف  والدخ�ل  التحرر 
ال�سالم العاملي، وا�ست�سهد بحلف الف�س�ل وحتالف قبيلة خزاعة مع عبد املطلب 
يف اجلاهلية اللذين اأقرهما الإ�سالم، وذلك لأن فيهما �سرًطا مينع البغي والعدوان، 
ول ي�سرع احلرب اإل دفاًعا عن الأنف�س اأو ن�سرة املظل�مني، ثم معاهدة النبي مع 
خزاعة على الرغم من �سرك اأهلها، واأكد يف حتالفه معها على منا�سرتها يف احلق 

والدفاع عنها اإن كانت مظل�مة فح�سب.

املباغتة  عدم  وهي  للحرب،  ال�سرع  و�سعها  التي  الآداب  على  اأكد  ثم 
والغدر، فال قتال اإل بعد اإعالن واإنذار العدو، والمتناع عن حماربة غري املحاربني 
اأو من  اأو العج�ز  اأو املراأة  اأو ال�سبي  وق�سدهم بالأذى، وعدم ج�از قتل ال�سيخ 
انقطع�ا للعبادة اأو العلم وامتنع�ا بذلك عن اأن ي�سرتك�ا يف القتال، واملدنيني غري 
املقاتلني، وجترمي احلرب من اأجل ال�ستيالء على ثروات الأمم الآمنة غري املحاربة، 
ت�س�يه  اأو  باجلثث  والتمثيل  التنكيل  وحترمي  الدنيا،  اأغرا�س  من  غر�س  لأي  اأو 
اخللقة اأو تقتيل الأ�سرى والع�سف والتج�يع، وحرق الزرع اأو اإتالف املمتلكات، 
اأو �سبي الن�ساء غري املحاربات، اأو قتل الأغنام، واإذلل الأمم املغل�بة، وحرمانهم 
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من احلق�ق الإن�سانية. وهذه الآداب من الث�ابت ال�سرعية التي ل خالف فيها 
بني الفقهاء، ومن ثم فاخلروج عليها اإثم وعدوان ومروق.

وانتهى اإىل اأن ال�سلم مقدم على احلرب يف العالقات الدولية، ونزع اإىل 
اأو  اأباطيل امل�ست�سرقني الق�ل با�سرتاط امل�سلمني على جريانهم الإ�سالم  اأنه من 
اجلزية اأو احلرب، بل اإن مثل ذلك الزعم ي�س�ر امل�سلمني على اأنهم غزاة جبارين، 
التي رف�ست  اإل على الأمم  الثالثة  ال�سروط  اأن الإ�سالم مل يطرح هذه  وال�اقع 
معاهدة  قبل  النبي  اأن  كما  اهلل،  دين  لن�سر  الدعاة  اإر�سال  من  ومنعته  م�ساملته، 

وم�ساملة الأمم الكافرة دون اأن يفر�س عليها جزية اأو يبداأها باحلرب.

وقال يف ذلك:

»فاحلرب عند امل�سلمني طارئة ولل�سلم احلياة الدائمة؛ ولذلك كله قامت 
ينق�سها  الب�سر  بني  دائمة  �سلم  اأ�سا�س  على  امل�سلمني  نظر  الدولية يف  العالقات 
باإقامة هذه ال�سلم الدائمة  العدوان وحده، فعنيت الدع�ة املحمدية كل العناية 

على حرمة الأميان والعه�د«.

من  �سرعية  وم�اثيق  وقيم  مبادئ  من  تقدم  ما  من خالف  اأن كل  وبني 
امل�سلم  فاعتداء  املحمدية،  الر�سالة  ما جاء يف  األ يح�سب على  ينبغي  امل�سلمني 
على اأخيه وحماربة بع�س البلدان الإ�سالمية جلريانها من امل�سلمني ينبغي علينا 
اإدراجه �سمن املروق والنك�ث يف العه�د واملخالفة ال�سرعية، ومن اأق�اله يف ذلك:
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»قد يق�ل بع�س النا�س اإن يف تاريخ امل�سلمني ما ل يتفق وما تدع� اإليه. 
ونحن ندع� اإىل كتاب اهلل ودينه ل اإىل ما فعل بع�س الدول واملل�ك، مما قد ي�سبه 
من قريب اأو من بعيد ما يفعل الأوربي�ن، وقد باءوا باخل�سران كما باء املحدث�ن«.

الق�صية اخلام�صة: اأ�صباب الثورات 

بنيرَّ امل�ؤلف اأن العلة الأ�سا�سية لظه�ر الث�رات هي �سع�ر امل�اطنني بالظلم، 
واأن احلرية التي تن�س عليها الد�ساتري ما هي اإل �سعارات ج�فاء �سرعان ما تتحطم 
اأمام ا�ستبداد راأ�س املال الذي يجعل من الطبقة العاملة جمرد عبيد ل حق�ق 
وعلى  الأعمال،  اأ�سحاب  ر�سمه  الذي  الإطار  اإل يف  اإرادة  ول  �س�ت  ول  لهم 
ذلك تاأتي احلك�مات منا�سرة للقلة التي تتحكم يف اقت�ساد الدولة، وتتخذ من 
ال�سرطة �سبياًل لقمع الأغلبية الراف�سة واملنددة بالفروق ال�سا�سعة بني الطبقات، 
بني  اجلمع  التي حاولت  والثالثة  وال�سي�عية  الراأ�سمالية  الأنظمة  اأن  اإىل  وانتهى 
نظامني يف ث�ب دميقراطي، عجزت جميعها عن حتقيق العدالة الجتماعية التي 
ي�سبب غيبتها قيام الث�رات، وبني اأن الر�سالة الإ�سالمية اخلالدة قد عاجلت ذلك 
ا يف مال الأغنياء بال�سدقات والزكاة  اخللل يف �سريعتها، فجعلت للفقري املعدم حقًّ
�س�ب  امل�ستقطعة  الأم�ال  ت�جيه  يف  احلرية  للحاكم  وجعل  والإح�سان،  والب 
للغر�س فمن حق  واإذ مل تكف  للرعية،  الكرمية  التي حتقق احلياة  العامة  املنافع 
احلاكم اأن يفر�س على الأغنياء �سرائب لي�سد بها حاجة املجتمع، م�ست�سهًدا مبا 
كان من اأمر عمر يف حر�سه على تخ�سي�س اجلانب الأكب من الأم�سار املفت�حة 
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للمرافق العامة، غري عابئ باملطامع اخلا�سة، و�سه�ة امللك التي تت�سلل اإىل �سدور 
املنت�سرين.

الق�صية ال�صاد�صة: الد�صتور و�صلطة االأمة

يرى عزام اأن لكل ثقافة ث�ابتها ومتغرياتها وم�سخ�سات ل ميكن التنازل 
الث�ابت الحتكام لل�سرع يف و�سع  التمدن، ومن هذه  اأو  با�سم التحديث  عنها 
الد�ساتري و�سن الق�انني؛ اإميانًا منه باأن الأ�س�ل ال�سرعية الإ�سالمية �ساحلة دوًما 
لل�ق�ف  للن�س؛  ال�سحيح  الفهم  للتطبيق يف كل زمان ومكان، وذلك يف �س�ء 
املفا�سد  درء  وتقدمي  املاآلت،  وفقه  املقا�سد  علم  �س�ء  ال�سرعية يف  احلكمة  على 
والأ�س�ل  واملنق�ل  املعق�ل  بني  امل�سطنع  التعار�س  واإزالة  امل�سالح،  جلب  على 
العقدية وما ثبت بالقطع من احلقائق العلمية، وي�سيف عزام يف هذا ال�سياق اأن 
ال�سيق  العن�سري  اأو  الق�مي  اأو  الطابع اجلن�سي  ال��سعية حتمل  الد�ساتري  معظم 
الذي ل ميكنها من اأن ت�سم� اإىل اآفاق العدالة الإن�سانية املن�س�دة، وعليه فالد�ست�ر 
اخلالد املتمثل يف املبادئ ال�سرعية الإ�سالمية ه� الن�سق الأمت، والقان�ن الأ�سلح 

للب�سرية، واأن يف خمالفته جن�ًحا وع�ًجا عن الفطرة الإن�سانية، ويق�ل يف ذلك:

هذا  يف  عليه  املتعارف  باملعنى  ال�سلطات  م�سدر  وك�نها  الأمة  »�سيادة 
دين  الإ�سالم  اإن  احلديثة..  الد�ساتري  نهج  منهج غري  هذا  فلالإ�سالم يف  الع�سر. 
عام، ل يتقيد يف اأ�س�ل العقائد والآداب والأخالق واملبادئ واحلق�ق بالأوطان 
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عنده  فال�سيادة  ولهذا  والأل�ان؛  والق�ميات  اجلن�سيات  بنعرات  ول  اخلا�سة، 
لل�سريعة: اأي لتلك الأ�س�ل التي قامت عليها دع�ته، ولي�س لالأمة جمتمعة اأو 
متفرقة، متفقة مع رئي�س الدولة اأو خمتلفة، ممثلة يف برملان اأو يف هيئة تاأ�سي�سية اأو 
ا اأو واجًبا لالأفراد اأو للجماعات يف وطن  غري ممثلة، اأن تت�سرف فيما جعله اهلل حقًّ
ما اأو للنا�س كافة يف الدنيا كلها.. اإذ لهذه الأ�س�ل وحدها القائمة على ما �سرع 
اهلل من حق�ق وواجبات عامة لالإن�سان؛ ال�سيادة واخلل�د؛ لأنها دائًما باإرادة اهلل 
اأذهان الباحثني  اإ�سالمي عظيم يجب دائًما األ يغيب عن  ل غريه. وهذا اأ�سل 
الإ�سالميني، واأن ين�ه به يف هذا الع�سر خا�سة ويعلن عنه؛ لأنه جعل من رابطة 
الإن�سانية رابطة اأعلى من الروابط العن�سرية وال�طنية، وجعل من احلق�ق الب�سرية 

ما ي�سم� على ال�سيادة اأو امل�سلحة الق�مية«.

الق�صية ال�صابعة: الت�صالح بني االأديان

ي�ؤكد عزام اأن اهلل واحد و�سريعته واحدة ود�ست�ره يتخطى حدود الزمان 
اإىل  ترجع  عار�سة  اأم�ر  يف  يبدو  ال�سماوية  الكتب  بني  الختالف  واأن  واملكان، 
وقطعي  الثب�ت  قطعي  اأما  والرهبان،  الق�ساو�سة  وتف�سريات  الأحبار  تاأويالت 
ول  تتبدل  ل  التي  والعقدية  الأخالقية  املبادئ  يف  املتمثل  اجل�هر  فه�  الدللة 
تتغري، وعليه فالتاآلف بني الأديان الثالثة ه� الأي�سر والأوفق من الن�سغال بتلك 
امل�سائل التي طاملا تاجر بها ال�سا�سة لالإيقاع بني امل�ؤمنني ب�حدانية اهلل من اليه�د 
اأن اهلل �سالم وعدل  وامل�سيحيني وامل�سلمني، فال خالف بني هذه الأديان على 
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ورءوف بعباده، ويدع� اإىل املحبة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واأن ما جاء 
يف القراآن ي�ؤكد وحدة الن�ر الإلهي واأحادية م�سدره، ومن اأق�اله يف ذلك:

ِع اأنه مبتدع،  »فر�س�ل اهلل يف دع�ته اإىل الإميان باهلل ال�احد اخلالق مل يدرَّ
دين  هي  التي  الفطرية  للحنيفية  ومعيد  ال�سابقة،  لل�سرائع  مكمل  اإنه  قال  بل 
اإبراهيم، بل هي دين ن�ح واآدم، واأنه ل تبديل لذلك الدين القيم الذي ي�ستند 

اإىل وحدة اهلل، ويرتتب عليه وحدة خلقه«.

الق�صية الثامنة: التقدم احل�صاري

رف�س امل�ؤلف كل املزاعم ال�ستعمارية التي اتخذت من بع�س النظريات 
امللفقة �سبياًل لال�ستيالء على البلدان الآ�سي�ية، وا�ستعباد الزن�ج والت��سع يف جتارة 
الرقيق، بحجة اأن هذه ال�سع�ب خارج نطاق احل�سارة، واأن عق�ل اأبنائها ل ت�سلح 
)النظريات  مثل:  احل�ساري،  التقدم  دفع حركة  الإيجابية يف  وامل�ساركة  للتمدن 
الب�سرة باخل�سال الأخالقية واملميزات الذهنية(، وقد  العن�سرية التي تربط ل�ن 
روج لهذه النظرية ال�سيا�سي الإجنليزي �سي�سيل ج�ن رود�س )1270-1320هـ/ 
البيئية  احلتمية  ونظرية  الكاب)1(.  م�ستعمرة  وزراء  رئي�س  1853-1902م( 
اأخالقية  بخ�سال  احلارة  الأماكن  �سكان  تخ�س  التي  وهي   ،)Determinism(
املناخ... واملعتدلة  وال�سهلية  اجلبلية  والأماكن  الباردة  الأماكن  وكذا  وذهنية، 

)1( ح�سني م�ؤن�س، احل�سارة، عامل املعرفة، الك�يت، 1998م،�س21.



تقــدمي
8383

اإلخ، على نح� يبر لها زعمها باأن الأماكن قار�سة البودة وعالية احلرارة ل تن�سئ 
ح�سارات ول تعرف املدنيات، يف حني اأن الأماكن املعتدلة هي امل�ؤهلة لذلك، 
تلك النظرية التي ترددت يف كتابات اأر�سط� )384ق.م-322ق.م( وابن خلدون 
مار�س 1406م(  ماي� 1332- 19   27 رم�سان 808هـ/  )1رم�سان 732- 28 
)1224-1300هــ/  ودارون  1689-1755م(  )1101-1169هـ/  ومنت�سكي� 

1809-1882م()1(. 

والنظرية الآرية التي جتعل من اجلن�س اجلرماين على وجه اخل�س��س ثم 
الق�ة  حيث  من  الب�سرية  الأجنا�س  اأعلى  العم�م،  وجه  على  الأوروبي  اجلن�س 
البدنية والت�قد الذهني وال�ستنارة والتح�سر والتمدن، وغري ذلك من الآليات 
التي متكنه من التقدم و�سيادة العامل، وقد روج لهذه النظرية ال�سا�سة الفرن�سي�ن 
عام  1816-1882م(  )1232-1300هـ/  ج�بين�  دي  اأرثر  الك�نت  ومنهم 
1855م، تلك النظرية التي جمع فيها بني اآراء م�ل نفيري ومنل�زيه فبني يف اأ�س�ل 
اللغات، ثم تبناها بع�س الكتاب الإجنليز من اأمثال ت�سمبلن )1286-1359هــ/ 
1896-1940م( يف كتابه »اأ�س�س القرن التا�سع ع�سر«، ثم النازي�ن ومنهم بتمن 

هل�ك وذلك اأثناء خطاب له عام1913م )2(.

)1(  �سحر م�سطفى حافظ: ال�سراع بني الإن�سان والبيئة، مقال ب�سبكة الأل�كة الإلكرتونية، 24/ 1/ 2009
 www.alukah.net\Culture\4744\1055\   

)2(  أنطون سعادة، نشوء األمم، د ن، سوريا، 1937م.
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يف  ذاعت  التي  النظريات  لهذه  نق�ده  عزام  الرحمن  عبد  اأجمل  وقد 
الن�سف الأول من القرن الع�سرين يف:

تاأكيده اأن احل�سارة تنتقل من مكان اإىل اآخر ومن اأمة اإىل اأمة دون تقيد 
الفراعني  بعق�ل  اأفريقيا  مبلة، فقد بزغت �سم�س احل�سارة من  ا�ستئثار  اأو  بجن�س 
من  اأوروبا  ثم  ال�سني،  اإىل  بابل  من  اآ�سيا  اإىل  انتقلت  ثم  ال�سمراء،  و�س�اعدهم 
اإىل الأملان، وبلغت ذروتها عند الأمريكان. الأمر الذي ت�سقط معه جل  الي�نان 
النظريات الأنرثوب�ل�جية وعلم الأجنا�س والتف�سري اجلغرايف للح�سارة، ولعل علم 
ال�راثة كان الأ�سدق يف اإخباره باأنه ل ي�جد جن�س على مر تاريخ احل�سارات مل 
يختلط باأجنا�س اأخرى، فالدماء الأوروبية اختلطت بالدماء الآ�سي�ية والأفريقية 
اأو  الطباع  ي�ؤثر ذلك يف  اأن  البدنية دون  ال�سمات  انعك�ست يف  متفاوتة،  بن�سب 

طرائق التفكري.

ويق�ل يف ذلك:

»اإن املدنية لي�ست امتياًزا ول اخت�سا�ًسا لعن�سر منها، ول هي لزمة له 
وتابعة ل�سفاته اخلا�سة، فلي�ست نتيجة للق�ة الطبيعية امل�روثة له، ولي�س �سندها ه� 

حق الأق�ى بحال من الأح�ال.

واحل�سارة اإذن بجميع نتاجها املادي والأدبي اأثر حلالت نف�سية غري لزمة 
لل�سفات البدنية املميزة لق�م على ق�م. ول� اأننا ذهبنا بعيًدا وحاولنا ال�ستدلل 
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نف�سية ل  اإىل خ�سائ�س  ت�سري  البدنية  ال�سفات  اإن  وقلنا  املجه�ل،  على  باملعل�م 
نزال بعيدين عن علمها، فاإن ذلك ل يغري من احلق، وه� اأن العنا�سر التي نعرفها، 
مل تخت�س على ط�ل التاريخ الب�سري بالعقل اأو العلم اأو البتكار، حتى نن�سب 
التي  النف�س وحدها هي  اأن  ال�ا�سح  ومن  العن�سرية،  اإىل �سفتها  �سيًئا من هذا 
ت�سيء فتنري ظلمات احلياة الب�سرية متى اأثرت فيها م�ؤثرات خا�سة، وتهياأت لها 

بيئة روحية خا�سة. ف�سند احل�سارة ه� الروح واخللق ل الق�ة املادية«.

بق�ل  امل��س�ع  هذا  يف  ف�سلت  قد  اخلالدة  املحمدية  الر�سالة  فاإن  وعليه 
اأكده العلم احلديث، األ وه�: ل ف�سل بني الب�سر يعلي من قدرهم على بع�س، 

اإل التق�ى وق�ة الأخالق والت�سابق لبل�غ ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.

اأما احلراك احل�ساري فيخ�سع بطبيعة احلال لت�فر ع�امل التقدم، وينتقل 
ۅ   ۅ   نثۋ   ف�سادها  اأو  الع�امل  هذه  ل�سعف  تبًعا  لأمة  اأمة  من 
ۉ  ۉمث   ]اآل عمران/ 140[ فجميع احل�سارات القدمية ازدهرت ثم خبت 
ول ميتنع عليها الظه�ر ثانية تبًعا لقان�ن التط�ر والتحدي وال�ستجابة، فالنظريات 
القت�سادية والأنرثوب�جليا التي حتاول تف�سري حركة احل�سارات، مل ت�ستطع الإتيان 
بعينها،  لظ�اهر  جزئي  بتف�سري  اأتت  بل  احل�سارات،  كل  على  ي�سدق  بقان�ن 
ومادية، حتكمها  روحية  ع�امل  ت�سافر  وليد  التقدم  اأن  ه�  ال�سحة  اإىل  والأقرب 

القيم الأخالقية ال�سامية، والعل�م النافعة التي تن�سد العمران، ويق�ل:
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»فما من ق�م خرج�ا على الدنيا بر�سالة العرفان والعمران اإل كان�ا مهيئني 
وانحط  ت�ساءلت عقائدها  اأمة  وما من  ق�ية،  ق�ي ودع�ة  واأدب  ق�ي  باإميان  لهذا 
اأدبها وتذبذبت اإل اأ�سابها ما اأ�ساب من قبلها؛ فه�ت كاأن مل تكن �سيئا مذك�ًرا.

فالعقيدة ال�ساحلة والأدب الق�ي والعرف ال�سالح كق�ة البارود يف دفع 
القذيفة، تدفع الأمم بقدر ما فيها من ق�ة وا�ستقامة«.

اأن العقيدة ال�ساحلة التي حتيط بها وحتدها التق�ى هي الق�ة  »فال �سك 
الأوىل لبناء املدنية، و�سياعها نذير بدمار املدنية«.

»و�سيجد ه�ؤلء يف الدع�ة املحمدية كما وجد الأول�ن الروح والعقل 
والتق�ى والهدى. نعم �سيجدون الهدى ذلك الذي هزئت به قري�س، وقالت 
نث  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀمث  ]الق�س�س/ 57[ وملا تبع�ه خطف�ا 

من اأر�سهم ل لله�ان، ولكن ل�سيادة الدنيا«.

ج��ستاف  تف�سري  اإىل  اأقرب  كانت  امل�ؤلف  اآراء  اأن  يل  ويرتاءى 
ل�ب�ن)1( )1257-1350هــ/ 1841-1931م( واأرن�لد ت�ينبي)2( )1307-
1395هـ/ 1889-1975م( لتط�ر احل�سارات، والأثر ل ميتنع بينهم، و�سعة 

القاهرة، ط2، 1921م، من  الرحمانية،  املطبعة  اأحمد فتحي زغل�ل،   : ل�ب�ن، �سر تط�ر الأمم، ترجمة  )1(   ج��ستاف 
�س171 اإىل �س187.

)2( اأرن�لد ت�ينبي، خمت�سر درا�سة للتاريخ، جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، ج2، 1961م، من �س143 اإىل �س156.



تقــدمي
8787

ثقافة عبد الرحمن عزام متكنه من الطالع على كتاباتهما، ول �سيما اأن الق�سية 
كانت مطروحة على مائدة الفكر العربي منذ الربع الأخري من القرن التا�سع ع�سر، 
يف العديد من الكتابات نذكر منها كتاب »اإر�ساد الألبا اإىل حما�سن اأوروبا« ملحمد 
اأمني فكري )ت1317هـ/ 1899م(، ور�سالة »يف حقيقة التمدن« ملحمد قدري 
مرا�س  لفرن�سي�س  احلق«  »غابة  وكتاب  1821-1888م(،  )1237-1306هـ/ 
حل�سني  الثمان«  الكلم  »ر�سالة  وكتاب  1836-1873م(،  )1252-1290هـ/ 
املر�سفي )1231-1308هـ/ 1815-1890م(، وكتاب »حا�سر امل�سريني اأو �سر 
تاأخرهم« ملحمد عمر )ت1338هـ/ 1919م(، وكتاب »ملاذا تاأخر امل�سلم�ن وملاذا 
1946م(،   -1869 )1286-1366هـ/  اأر�سالن  �سكيب  لالأمري  غريهم«  تقدم 
)1301-1370هـ/  �ست�دارد  لل�ثروب  الإ�سالمي«  العامل  »حا�سر  وكتاب 
-1897 )1315-1403هـ/  ل�يه�س  عجاج  ترجمه  الذي  1883-1950م( 
ربيع  )رم�سان 1279-  زغل�ل  فتحي  اأحمد  ترجمه  ما  اإىل  بالإ�سافة  1982م(، 
راأ�سها  ال�سياق، وعلى  مار�س 1914م( يف هذا  فباير 1863 -  اأول 1332هـ/ 
كتاب ادم�ن دمي�لن »�سر تط�ر الإجنليز ال�ساك�س�نيني«)1( عام 1899م، وكتاب 

»�سر تط�ر الأمم« جل��ستاف ل�ب�ن.

)1(  اأدم�ن دمي�لن، �سر تط�ر الإجنليز ال�سك�س�ن، ترجمة: اأحمد فتحي زغل�ل، املطبعة الرحمانية، 1899م.
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ثالًثا: اأ�صلوبه ومنهجه يف العر�س واملعاجلة

واحلديث  القراآنية  بالآيات  ا�ست�سهاداته  كرثة  امل�ؤلف  على  يالحظ    
ويبدو  للقارئ،  ي�س�قها  التي  الفكرة  وتدعم  تبر  التي  الفقهاء  واأق�ال  ال�سريف 
ذلك منذ ال�سط�ر الأوىل ملقدمة الكتاب، وينبئ �سياقه ال�سردي عن �سعة اطالع 
بطبائع الثقافات وزخم معريف بال�اقعات التاريخية، الأمر الذي مكنه من املقابلة 
بني الأحداث التاريخية يف الع�سر الإ�سالمي واحل�ادث املعا�سرة التي جتري يف 
ال�سيا�سة الغربية، وميكننا اأن نتك�سف �سماحته مع الأغيار ونهجه الدبل�ما�سي يف 
احل�ار، ويبدو ذلك يف عر�سه م�سم�ن الر�سالة، الذي جاء فيه اأن اإميانه بالر�سالة 
اخلامتة ورفعه اإياها على دونها من الق�انني وال�سرائع ال��سعية وامللل املحرفة لي�س 
اإىل  والحتكام  والرد  لالأخذ  القابل  الطرح  �سبيل  من  بل  التع�سب،  باب  من 

العقل والبهان، ويق�ل يف ذلك:

امل�سلمني-  نحن  نعتقد  كما  اهلل–  من  كانت  اإن  اخلالدة  الر�سالة  »هذه 
فيكفي اأنها من اهلل لتمتاز على كل دع�ة من غري اهلل. واإن كانت من »حممد« كما 
يق�ل املنكرون لنب�ته، فنحن على بينة من اأمرنا، ندع� اإىل �سبيلها باحلكمة وامل�عظة 
تاريخية  نظرية  ب��سفها  بل  ديًنا  ب��سفها  فيها ل  لينظروا  املنكرين  ندع�  احل�سنة. 
ب�سرف  ف�سيجدونها-  والقت�ساد؛  والجتماع  ال�سيا�سة  يف  و�سرائع  باأفكار  اأتت 
النظر عن معنى التدين- اأ�س�ًسا �ساحلة لنظام عاملي و�سط بني املذاهب ال�سيا�سية 
والجتماعية والقت�سادية التي تتطاحن عليها النا�س الآن، و�سيجدونها- حتى 
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على اأنها من الب�سر- اأ�سلح الدع�ات واأر�سدها واأدناها اإىل مبادئ العدل واحلرية 
النا�س على  وامل�ساواة والإخاء، و�سيجدون طرائقها كمبادئها و�سًطا �سهاًل يلتقي 
قب�لها بفطرتهم؛ في�سلح بها احلال وي�ستقيم املجتمع، ويعم ال�سالم بني الأمم، وبني 

الطبقات يف الأمم«.

الإي�ساح  بغية  زاوية،  من  اأكرث  من  ويتناولها  الفكرة  على  يلح  وناألفه 
اأبعد ما يك�ن عن الكتابات الإطاحية التي ت�سفه من  والرتغيب، وه� يف ذلك 
التي  ف�س�له  عناوين  يف  ب��س�ح  ذلك  ويبدو  املخالفني،  وروؤى  الأغيار  نظريات 
اأعلن فيها عن تناوله لبع�س اخلب ولي�س كله، مقتفًيا يف ذلك �سمة العلماء، وكذا 
يف حديثه عن ن�ساأة احل�سارات وعلة املدنية يف الف�سل اخلام�س، ومناق�سته لآراء 

اخل�س�م بنظرة حيادية حتتكم اإىل ال�اقعات وامل�سلمات البديهية.

اأما عن اأ�سل�به يف ال�سرد فكان ي�ستمل على ثالثة م�ست�يات متداخالت 
ل ف�سام بينها:

اأولهــا �سياق عقلي منطقي يركن اإىل احلجة واملعق�ل يف ال�ست�سهاد والإقناع.

وثانيها نقلي يرتكن اإىل الن�س القراآين لتاأ�سيل الروؤية واإقناع املتلقي.

وثالثها  اأقرب اإىل احلكي، ويبدو ذلك يف الأقا�سي�س التي كان ي�سردها من خزانة 
رحالته وم�ساهداته يف �سياحاته عب الثقافات املختلفة.
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والبالغة  الر�سانة  بني  خي�طه  جتمع  رقيق  لغ�ي  ث�ب  يف  كله  وذلك 
والب�ساطة يف التعبري.

وي�ؤخذ عليه عدم اإثباته الآيات وتخريجه لالأحاديث، واإف�ساحه عن كل 
م�سادره، واكتفاوؤه باإ�سارات قليلة عن بع�سها.

اأن الكتاب يف جممله يعد �سربًا من التجديد يف اخلطابات  ول غرو يف 
الدع�ية القادرة على خماطبة الأغيار بنهج م��س�عي اأقرب للغة احل�ار الهادئ منه 
اإىل التقرير والت�س�يف والقطع، كما اأن الكتاب ي�سهم بقدر م�ف�ر يف اإحياء علم 
الكالم مبنهج حديث، �ساأن »احل�س�ن احلميدية« حل�سني اجل�سر و»ر�سالة الت�حيد« 
ملحمد عبده، وكتابات عبد املتعال ال�سعيدي وم�سطفى عبد الرازق، وغريهم من 
الذين جمع�ا بني املعارف احلديثة والأ�س�ل ال�سرعية والث�ابت العقدية يف ردهم 

على طع�ن امل�ست�سرقني وب�سطهم مقا�سد ال�سريعة.

واإذا ما انتقلنا اإىل احلديث عن اأثر الكتاب يف الثقافة العربية الإ�سالمية 
والثقافة العاملية ف�س�ف ندرك باأنه لي�س اأدل على اأهميته وفاعليته من ترجمته اإىل 
العديد من اللغات الأجنبية، واتخاذ الدعاة امل�سلمني من منهجه �سبياًل للح�ار 
مع الأغيار يف البلدان الأوروبية ود�ست�ًرا لرتبية ال�سبيبة امل�سلمة يف معظم البلدان 
الإ�سالمية الآ�سي�ية والإفريقية، الأمر الذي يبر و�سف الكثري من النقاد لكتاب 
الر�سالة اخلالدة باأنه �سفارة الهدى والر�ساد يف بالد الأعاجم، وهاه� �سديقه ت�فيق 
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ال�ساوي يحدثنا عن قيمة هذا الكتاب واأثره يف الفكر الإ�سالمي وذلك بق�له:

فاإنه ا�ستمر يف عزلته يدع�  العربية  اأبعد عن اجلامعة  »واإذا كان عزام قد 
لفكرتني اأ�سا�سيتني يعتبهما اأهم خ�سائ�س الفكر الإ�سالمي، هما: فكرة اجلهاد 
ومن  عرب،  غري  اأو  عربًا  كان�ا  �س�اء  الإ�سالمية جميًعا  ال�حدة  وفكرة  والفداء، 
كان يريد معرفة مدى عمق الفكرة الإ�سالمية لدى عزام فعليه اأن يقراأ الر�سالة 
بها  اآمن  الإ�سالمية كما  الر�سالة  نظره هي  العرب اخلالدة يف  ر�سالة  اإن  اخلالدة، 
اأنها  الر�سالة  اأ�س�س هذه  واأول  وكما ر�سم خط�اتها ودافع عنها يف هذا الكتاب، 
ل تقر العتزاز بعن�سر اأو جن�س، واأن قيمة الإن�سان يف عمله وفى �ساحة العمل 

واجلهاد ينعم اجلميع باأخ�ة الت�سحية ووحدة امل�سري والت�سابق لل�سهادة«)1(.

ظهر يف  اخلالدة  الر�سالة  كتاب  اأن  املنعم خالف  عبد  �سديقه  وي�سيف 
اأوانه يعني اللحظة املنا�سبة التي اأعلن فيها امل�ؤلف لل�سا�سة الغربيني اأن الفل�سفات 
الغربية والد�ساتري ال��سعية مل تفلح يف ن�سر ال�سالم على الأر�س، وعليه يجب 
النظر يف الر�سالة املحمدية التي حت�ي الدواء لداء ال�سه�ة والطمع الذي تف�سى يف 
اأوروبا واأمريكا، فدفع اجلي��س املت�سارعة للتدمري واخلراب واإزهاق اآلف الأرواح 

البيئة، ويق�ل:

)1(  ت�فيق ال�ساوي، عبد الرحمن عزام واجلامعة العربية.
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»واإذا احلقيقة اخلالدة تتجلى من جديد وهي اأن احلياة الإن�سانية اإذا مل 
تقم على الطماأنينة وال�سالم وعقائد اخلري وان�سجام الإن�سان مع ما اأراده اهلل من 

الطبيعة، فهي اإىل فناء وزوال يف غدها مهما غنيت يف اأم�سها وحا�سرها«)1(.

»وهذا ما اأراده عزام با�سا حني اأخرج بح�ث هذا الكتاب الذي ل �سك 
فهم  من  اخلالدة  الر�سالة  وارثي  عند  ما  مدى  جميعه  للعامل  �سيك�سف  اأنه  يف 
واإدراك وعالج مل�سكالت الفكر والعي�س وال�سلم واحلرب والجتماع، وما لديهم 
من ا�ستعداد عظيم للم�ساركة يف اإقامة حياة كرمية بني النا�س جميًعا، ومدى ما يف 
طبعه مكمن �سماحة ت�ؤهلهم اأن يك�ن�ا بحق الأمة ال��سط ل يف املركز اجلغرايف 

وحده، بل يف املركز الفكري كذلك«)2(.

والكتاب »دع�ة �ستجد من يحملها بق�ة واإميان؛ لأنها نداء احلياة والزمان 
وروح احل�سارة العاملية التي ا�سرتك يف حمل �سعلتها جميع الأمم، واحلياة احلالية 
ا اأو جدًل  نب�ة، نب�ة الطبيعة وق�انينها وحقائق الأ�سياء وبراهينها، فال حتتمل �سكًّ
الإن�سانية  لإنقاذ  والعمل  والإخال�س  والإميان  الفهم  اإىل  حتتاج  واإمنا  قيمتها،  يف 

واإنقاذ احل�سارة من فل�سفات ال�سك والهدم واملادية ال�سماء«)3(.

)1(  عبد املنعم خالف، الر�سالة اخلالدة )1( عبد الرحمن عزام، مقال يف جملة الر�سالة، ع697، 11/ 11/ 1946م.
)2(  املرجع ال�سابق.

)3(   عبد املنعم خالف، الر�سالة اخلالدة )4( عبد الرحمن عزام، مقال يف جملة الر�سالة، ع700، 2/ 12/ 1946م.
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وقد اطلع على الكتاب �سكري الق�تلي رئي�س اجلمه�رية ال�س�رية اآنذاك، 
واأو�سى بتعميمه على خمتلف املدار�س الأمريية ب�س�ريا، وجاء يف بيانه:

والتي  الآباء،  قام عليها جمد  التي  الروحية  بالفكرة  الكتاب »حافل  اإن 
الرادع  فيه  وعف  املادة  فيه  طغت  ع�سر  يف  �سبيبتنا  نف��س  يف  تنتظم  اأن  يهمنا 

اخللقي«)1(.

واأر�سل حممد بهجة الأثري )1322-1416هـ/ 1904-1996م( العامل 
الأثري العراقي اإىل عبد الرحمن عزام يهنئه على �سدور الكتاب قائاًل:

»اإن ت�فيق اهلل اإياك لكتابة )الر�سالة اخلالدة( جتل� بها ر�سالة اهلل ال�احدة 
اخلالدة على الزمن، وتدع� العامل اجلديد اإىل القتبا�س من هداها يف الجتماع 
وال�سيا�سة واحلرب وال�سلم والعالقات الدولية لإزالة اأ�سباب ال�سطراب العاملي 
التي  نعمه  من  لنعمة  عاملي جديد،  نظام  واإقامة  روحي،  ب�سند  احل�سارة  واإمداد 
اأ�سبغها �سبحانه عليك واأنت لها اأهل، اأراك خليًقا باأن ت�ستزيدها بال�سكر وت�ستدميها 

باحلمد والثناء«)2(.

)1(   الأمني العام لرئا�سة اجلمه�رية ال�س�رية، تقدير كرمي لكتاب الر�سالة اخلالدة، مقال مبجلة الر�سالة، ع709، 
3/ 2/ 1947م )البيد الأدبي(.

)2(  حممد بهجة الأثري، ر�سالة النقد ح�ل كتاب الر�سالة اخلالدة، مقال يف جملة الر�سالة، ع712، 24/ 2/ 1947م.
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عزام  دع�ة  على  الأمريكان  امل�ست�سرقني  بع�س  تهكم  من  الرغم  وعلى 
فاإننا جند امل�ست�سرق الإجنليزي رالف م. خ�ري  للق�مية العربية وعاملية الإ�سالم 
ي�سري باإعجاب اإىل دفاع عزام عن اأ�سالة الفكر العربي الإ�سالمي وتاأكيده على 
اأن احل�سارة الإ�سالمية تيار متدفق من اإبداعات الب�سر بغ�س النظر عن اأجنا�سهم 

اأو دياناتهم:

من  اإلهامها  ت�ستمد  الأوروبية  الثقافة  باأن  اخلالدة(  )الر�سالة  يف  »يخبنا 
عقائد وثقافات لها نف�س اخللفية العامة التي ي�ستمد منها املجتمع الإ�سالمي وحيه 
وق�ته، ولهذا ميكن للم�سيحيني واليه�د وامل�سلمني اأن يلتق�ا على اأر�سية م�سرتكة. 
اأن  تظهر  التاريخ  ط�ل  على  ال�سنني  اآلف  اأن  على  الت�سديد  على  وه� حري�س 
احل�سارة مل تثبت يف مكان ول دامت لق�م وحدهم. لقد لعب امل�سري�ن الدور 
الأول، بل الدور الأهم يف تط�ر احل�سارة الب�سرية، وتبعهم بدورهم اأق�ام اآخرون، 
وال�سينيني،  والي�نان،  والفر�س،  والفينيقيني،  والبابليني،  ال�س�مريني،  مثل: 
كلهم  احلديثة،  والأمريكية  الأوروبية  الأق�ام  ثم  والعرب،  والرومان،  والهن�د، 
اأ�ساف�ا اإىل احل�سارة وجّددوها. وللب�سر طاقة روحية م�سرتكة كما اأن امل�ارد العقلية 
لكل الب�سر مت�سابهة. واإذا ما نه�ست الأمم وانحطت تبًعا لقان�ن ل يتغري يك�سفه 
لأ�سباب  بل  العرقية،  الف�ارق  اأو  املادية  الق�ى  اإىل  يرجع  ل  ذلك  فاإن  التاريخ، 
روحية ومعن�ية وع�امل اأخالقية تعتب دوًما العنا�سر املحددة احلا�سمة لدى كل 

ال�سع�ب«.
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اإىل  الإجنليزية-  ترجمتها  اخلالدة- يف  ر�سالته  قدم  قد  اأن عزام  كما بني 
العقلية الأوروبية يف �سياقني لقب�لها كد�ست�ر عاملي، اأولهما على اأنها خطاب اإلهي 
يح�ي بني طياته �سعادة اجلن�س الب�سري واأمانه و�سالمته، وثانيهما على اأنها فل�سفة 
جديرة بالتاأمل والتعقل، الأمر الذي يجعلها خليقة بالتطبيق؛ وذلك لأنها فاقت 
كل ما �سبقها من فل�سفات بجمعها بني املثالية الروحية وال�اقعية املادية يف ن�سق 
حمكم و�سياق منطقي دقيق، ورغم ذلك فاإن عزام-يف راأيه- ل يعدو اأن يك�ن 
اعتناق الإ�سالم  الفل�سفي الإ�سالمي الذي يجعل يف  اأحد املجددين للخطاب 
وال�سري على هداه ط�ق النجاة لالإن�سانية، غري اأنه مل ي�ستطع اجتياز العديد من 
وما  امل�سلمني  �سل�ك  بني  يف�سل  الذي  ال�سا�سع  الب�ن  مثل:  املنطقية،  املفارقات 
املكارم  كل  للعرب  ترد  التي  ال�سيف�نية  اإىل  بالإ�سافة  اإليه،  ويدع�ن  به  ي�ؤمن�ن 
الأخالقية �س�اء يف ط�ر جاهليتهم اأو يف ط�ر اإ�سالمهم، وجتعل منهم واأرا�سيهم 
مهًدا لل�حي والنب�ة والر�سالت ال�سماوية، وذلك ف�ساًل عن كرثة ا�ست�سهاداته 
خ�س�مه،  على  احلجة  واإقامة  راأيه  لتدعيم  النب�ية  والأحاديث  املقد�سة  بالآيات 
اإدراجه  يجب  الإ�سالمية  العربية  لل�حدة  عزام  خطاب  اأن  ذلك  اإىل  وي�سيف 
اأو  احلا�سر  يف  ال�اقع  اأر�س  على  حتققها  يتعذر  التي  البج�ازيني  اأحالم  �سمن 

امل�ستقبل)1(.

)1(  رالف م. خ�ري، عزام با�سا، مرجع �سابق، �س481-479.
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اأن كتاب الر�سالة اخلالدة يعد تتمة خلطاب عبد الرحمن عزام  وعندي 
اإحياءها  يريد  التي    امل�سطفى  �سفات  عن  باحلديث  بداأه  الذي  الدع�ي 
عام  �سدر  الذي  الأبطال«  »بطل  كتابه  يف  وذلك  وامل�سلمني،  العرب  �سبيبة  يف 
�سمري  تنبيه  الأول  باخلطاب  اأراد  ولعله  الثانية-  العاملية  احلرب  قبيل  1939م- 
العامل باأن البط�لة احلقيقية لي�ست يف اإطالق املدافع وقذف القنابل وال�ستيالء 
والهدم وال�سط� والقتل، بل البطل احلقيقي ه� اخلل�ق البار املت�سامح دائًما الذي 
بني  ال�سالم  ن�سر  على  ويعمل  احلريات  وي�س�ن  والعلماء  العلم  �ساأن  من  يعلي 
الب�سر، ثم جاء الكتاب الثاين )الر�سالة اخلالدة(- بعد انتهاء احلرب- لي�ؤكد هذه 
ال�سفات، ويثبت اأنها منة اإلهية اأنعم بها اهلل على نبيه حممد؛ فتنزلت عليه قراآنًا 

ليحمله د�ست�ًرا ق�ميًا لالإن�سانية جمعاء.

كتابات  واملعاجلة  العر�س  يف  بنهجه  تاأثرت  التي  الكتابات  اأ�سهر  ومن 
»عظمة  مثل:  1897-1981م(  )1315-1402هـ/  الإبرا�سي  عطية  حممد 
الإ�سالم« و»روح الإ�سالم«، وحممد غالب يف كتابه »هذا ه� الإ�سالم«، وكتابات 
»حق�ق  مثل:  1901-1991م(  )1319-1412هـ/  وايف  ال�احد  عبد  علي 
الإن�سان يف الإ�سالم«، وكتابات م�سطفى الرافعي مثل »الإ�سالم نظام اإن�ساين«، 
وغريها من امل�سنفات التي جمعت بني الرد العقلي على اأباطيل امل�ست�سرقني من 
جهة، وب�سط العقائد الدينية بنهج علمي حديث من جهة ثانية، وحتديث اخلطاب 

الدع�ي ومقابلته بالأيدي�ل�جيات الغربية املعا�سرة من جهة ثالثة.
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ول غرو يف اأن التيارات الإ�سالمية احلديثة وعلى راأ�سها جماعة الإخ�ان 
الأفكار  من  كبري  حد  اإىل  ا�ستفادت  قد  اجلهادية  ال�سلفية  والتيارات  امل�سلمني 
التي ط�رها عبد الرحمن عزام، مثل: فكرة احلاكمية الإ�سالمية يف الدولة املدنية 
كل  ورف�س  العربية،  لل�حدة  الدع�ة  �س�ء  يف  الإ�سالم  عاملية  وفكرة  احلديثة، 

اأ�سكال العن�سرية اجلن�سية وال�طنية وال�سع�بية والعرقية.

موؤلفاته

« وظهرت طبعته الأوىل  اأبرز �سفات النبي حممد  اأو  .    »بطل الأبطال 
عام1939م وتقع يف 138 �سفحة، وقام ال�سيخ حممد م�سطفى املراغي 
الإ�سالمية  لل�سئ�ن  الأعلى  املجل�س  الثانية عن  طبعته  وظهرت  بتقدميه، 
عام 1964م وتقع يف 138 �سفحة، ثم ظهرت طبعة ثالثة عام 2006م عن 
دار الهداية ودار القلم، وه� عبارة عن اأحاديث اإذاعية األقاها بني عامي 

1937م و1938م .

.   »الر�سالة اخلالدة« ظهرت طبعتها الأوىل يف عام 1945م عن جلنة التاأليف 
للغة  الطبعة  هذه  وترجمت  326�سفحة،  يف  وتقع  والن�سر  والرتجمة 
الرتكية ولغة املالي� والفار�سية والأردية والإجنليزية واليابانية، وقد �سدرت 
الطبعة الثانية برتجمة ملقدمة الطبعة الإجنليزية عام 1954م، ثم ظهرت 
الطبعة الثالثة عام 1964م عن املجل�س الأعلى لل�سئ�ن الإ�سالمية، وتقع 
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يف 263 �سفحة �سمن �سل�سلة جلنة التعريف بالإ�سالم، الكتاب ال�ساد�س 
ع�سر، اأ�سرف على اإ�سدارها حممد ت�فيق ع�ي�سه، ثم طبعت طبعة رابعة 
عن دار الفكر العربي ودار ال�سروق 1969م وهي التي اعتمدنا عليها يف 
طبعتنا هذه، ثم ظهرت طبعة خام�سة عن دار الهداية ودار القلم 2006م 

وهي م�س�رة عن الطبعة الرابعة.

ن�سرت يف عدة �سحف على مراحل  الرحمن عزام وقد  .    مذكرات عبد 
التي  والعامل«  �سيء  »كل  �سفحات جملة  على  منها  فظهر جزء  متفرقة 
اآخر يف جملة  ن�سر جزًءا  ثم  الهالل عام1929م،  دار  ت�سدر عن  كانت 
العامل العربي عام 1947م، ثم جملة امل�س�ر 1950م وجريدة احل�ادث 
من  )�سفحات  عن�ان  حتت  عارف  جميل  جمعها  ثم  العام،  نف�س  يف 
الرحمن عزام(  العربية عبد  للجامعة  عام  اأمني  ال�سرية لأول  املذكرات 
و�سدرت عن املكتب امل�سري احلديث للطباعة والن�سر عام 1977م وتقع 
وثائق مكملة لهذه  لديهم  اأن  اأحفاد عزام  اأعرب  يف 337 �سفحة، وقد 

املذكرات �س�ف يق�م�ن بن�سرها تباًعا على امل�قع اخلا�س بهم.

يف  ال�طنّي  اجلهاد  من  الأخرية  احللقة  املختار:  »عمر  لكتاب  .    مقدمته 
با�سم م�ستعار  الزاوي الذي وقع  اأحمد  الطاهر  لل�سيخ  الغرب«  طرابل�س 
ه� حممد حمم�د، ظهرت طبعته الأوىل عام 1934م عن مكتبة احللبي 

بالقاهرة.
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ليحيى  ال�سا�سانيني«  عهد  يف  »اإيران   : »كري�ستن�سن«  لكتاب  .    مقدمته 
اخل�ساب.

الأمة،  و�س�ت  والبالغ،  الأهرام،  بعد يف:  املقالت مل جتمع  ع�سرات  وله 
اللبنانية،  واحلياة  واحل�ادث،  اجلديد،  والفجر  والزمان،  والأ�سا�س،  وامل�سري، 
والر�سالة، والهالل، والإثنني، والدنيا، وجملة كل �سيء والعامل، وجملة العرب، 
والقد�س، وجملة ال�ثائق واملخط�طات، واجلهاد، والفتح، والرابطة العربية، والل�اء 
الطرابل�سي، والك�ساف، وامل�س�ر، ذلك ف�ساًل عن خطبه وكلماته التي األقاها يف 

امل�ؤمترات واملحافل واملنا�سبات العامة.





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف )الطبعة الرابعة(

             



1435 هـ / 2013 م



عبد الرحمن عزام
ت�أليف

بحث يف ر�صالة اهلل ال�احدة اخلالدة على مدى الزمان، 
واقتبا�س من هداها يف الجتماع وال�صيا�صة واحلرب وال�صلم 
والعالقات الدولية، لإزالة اأ�صباب ال�صطراب العاملي، 
، واإقامة نظام عامليٍّ جديد. واإمداد احل�صارة ب�صنٍد روحيٍّ

الر�سالة اخلالدة 

1435 هـ / 2013 م

ُطِبع لأول مرة يف عام  )1365 هـ/ 1946 م( 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا�صطف�هم  الذين  عب�ده  على  وال�صالم  وال�صالة  الع�ملني،  رب  هلل  احلمد 
حلمل ر�ص�لته واأداء اأم�نته.

اإن هذا الكت�ب وليد امل�ص�دفة، فلم يكن ت�أليفه مق�صوًدا، واإمن� دع� اإىل تن�ول 
مو�صوع�ته ح�لة ال�صذوذ وال�صطراب التي �ص�دت الع�مل اأثن�ء احلرب الأخرية، 
والرغبة يف الك�صف عن اأ�صب�ب هذا ال�صطراب الع�ملي، وحم�ولة اإيج�د عالج 
له بعد اأن تبني اأن هذا العالج غري مي�صور يف هدى الدع�وى واملب�دئ ال�ص�رية يف 

هذا القرن، والتي اأوحت به� املدنية امل�دية احلديثة.

اأورب�  يف  الواقعي  تنفيذه�  و�ص�يرن�  الدع�وى،  هذه  يف  الراأي  قلبن�  فكلم� 
املع�صلة  حل  عن  الدع�وى  هذه  عجز  وظهر  نفو�صن�،  يف  ال�صك  ازداد  واأمريك�، 
هذه  بني  الأقوام  وتَذبُذب  املدمرة،  احلروب  وتوايل  الن��س.  بح�جة  وف�ئه�  وعن 

مقدمة الطبعة الأوىل
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الدع�وى اأكرب �ص�هد على ذلك. فال بد اإًذا من النظر بجّد للتم��س الهدى 
يف غريه�. فهل هو يف الر�ص�لة اخل�لدة التي َتع�َقب ر�صل اهلل على الدعوة 
اإليه� وج�ء به� اإبراهيم ومو�صى وعي�صى وحممد؟ ذلك م� يريد هذا الكت�ب 

الك�صف عنه.

واإذا نظرن� يف الأدي�ن ال�صم�وية جميعه� جنده� تعرب عن حقيقة واحدة مهم� 
تب�ينت الأ�صك�ل والأو�ص�ع، اأ�ص��صه� الإمي�ن والإح�ص�ن. وهذا املعنى وا�صح يف 

القراآن الكرمي يف الآي�ت الت�لية واأمث�له�:

ڦ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   نثٿ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث  ]البقرة/ 136[.

نثڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ...مث  ]احلج/ 78[.

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹمث  ]البقرة/ 62[.
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م�صلمني،  اخل�لدة  الر�ص�لة  هذه  اأتب�ع  اعتربت�  والث�نية  الأوىل  ف�لآيت�ن 
�صواء اأج�ءوا بعد حممد اأم قبله، والآية الث�لثة جمعت الن��س يف رحمة اهلل 
على اأ�ص��س الإمي�ن والعمل ال�ص�لح، فر�ص�لة اهلل اإًذا يف نظر امل�صلمني واحدة 

يتت�بع على حمله� الر�صل والأقوام.

وال�صريعة املحمدية كنظ�م ع�ملي هي اآخر تطور لهذه الر�ص�لة، وهذا الكت�ب 
اأي�ًص�  هو حم�ولة متوا�صعة لإيج�د حل مل�صكالت هذا الع�مل على �صوئه�، وهو 
وال�صلم  واحلرب  والجتم�ع  ال�صي��صة  املحمدية يف  الدعوة  اأ�ص�س  لبي�ن  حم�ولة 
والعالق�ت بني الدول وال�صعوب والطبق�ت والأفراد، وبي�ن ح�جة احل�ص�رة اإىل 
�صنٍد من القوى الروحية واملعنوية مي�صكه� ويوّجهه� للخري الع�م ويحد من حوافز 

ال�صيطرة والأثرة والظهور.

به  ق�صد  اإمن�  الإ�صالمية  النظر  لوجهة  النواحي  بع�س  الوا�صح يف  والعر�س 
اإىل  املتعط�س  الن�سء اجلديد  واأن يجد  والتفرقة،  التن�بذ  والُقْرَبى ل  التع�ون  اإىل 
و�صبياًل  للتفكري  م�دة  امل�صلمني،  وغري  امل�صلمني  من  للهدى،  والط�لب  املعرفة 
نظري  ا�صطرابً� ل  اأث�رت  التي  املدمرة  بعد هذه احلروب  م�صتقيم  راأي ع�ملي  اإىل 

نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ب�لب�طل.  احلق  فيه  التب�س  له، 
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

کمث  ]ال�صورى/ 13[.

مقدمة الطبعة الأوىل
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وقد �صرف اهلل العرب ب�أن جعل منهم اآخر ر�صله، وا�صتكمل فيهم ر�ص�لته 
َفة  �صَ اخل�لدة، فحّملهم الأم�نة، وعليهم اأن يكونوا املثل والقدوة يف �صعة ال�صدر والنَّ

والعدل والإخ�ء وحب ال�صلم.

واإين لأرجو اأن يكون اجليل الن��صئ من العرب اأهاًل حلمل هذه الر�ص�لة، 
مت�ص�من  جديد  لع�مل  منه  لبد  الذي  الروحي  ب�ل�صند  والعلم  احل�ص�رة  ميدون 
متع�ون على تثمري خريات الأر�س، م�صتظلٍّ بلواء احلق والعدل، ن�فٍر من ا�صتخدام 

القوة، متجٍه نحو دولة ع�ملية واحدة تب�ركه� يد اهلل ويرع�ه� ر�ص�ه.

الق�هرة �صبتمرب 1946م
عبد الرحمن عزام



)1(

يف أصول الدعوة





متهـيد

تاريخ يتصل منذ اأكرث من ع�صرين �صنة دعتني الإذاعة امل�صرية للتحدث 
على موج�ته�، وتركت يل اختي�ر املو�صوع، ف�خرتت احلديث عن 

اأبط�ل العرب.

بطل  اأن  وجدت  وحديًث�،  قدميً�  العرب  اأمر  يف  نظرت  ومل� 
 ، اهلل(  عبد  بن  هو )حممد  اأجمع  الع�مل  بطل  بل  اأبط�لهم، 
اأبرز  عن  الع�طرة  ب�ل�صرية  الَفْي�س  فج�ء  به،  احلديث  ف�بتداأت 
من  اإىل  عنه  العدول  اأ�صتطع  ومل  العظمى،  �صخ�صيته  �صف�ت 
ق، ف��صتمر احلديث فيه� يتت�بع حتى خرجُت من  �صبق اأو من حَلِ
بيني  م�  وانقطع  امل�صلمني،  اأقط�ر  من  كثري  اإىل  له�  �صفرًيا  م�صر 
وبني الإذاعة، ومل اأكن قد تن�ولت اإل بع�س نواٍح لبطل الأبط�ل.

يف  املذي�ع  من  به  حتدثت  م�  اأن  العلم�ء  بع�س  وجد  وقد 
�صف�ت الر�صول الكرمي جدير ب�جلمع والن�صر، فجمعه وطبعه يف 
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ي )بطل الأبط�ل اأو اأبرز �صف�ت النبي حممد(. كت�ب �ُصمِّ

ثم م�صت اأعوام ُعدت بعده� اإىل م�صر، وع�دت هيئة الإذاعة 
اأح�ديثي به�،  اأخرى ب�ل�صم�ح ب��صتئن�ف  امل�صرية فتف�صلت مرة 
اأبط�ل العرب، واأن  اأن اأرجع اإىل  فلم اأجد اأحب اإىل نف�صي من 
يكون ج�مع ف�ص�ئلهم بل ف�ص�ئل الإن�ص�نية كله� مو�صوع الكالم 
هذه املرة. فك�نت العن�ية بدع�ئم ر�ص�لة حممد واآث�ره� وانت�ص�ره� 
وم� ي�صتط�ع تقدميه لعالج م�صكالت الع�مل على هداه�، وف��س 
احلديث وات�صع له الوقت حتى اأَْرَبى على ثالثني حم��صرة راأيت 
اأن اأجعله� اأ�ص��ًص� لهذا الكت�ب الذي اأرجو اأن ينفع اهلل به يف فهم 
الروحي،  الظم�أ  )الر�ص�لة اخل�لدة( ملحمد بن عبد اهلل يف ع�صر 

وال�صطراب ال�صي��صي، وامل�دية الق��صية.

وقد يكون من توفيق اهلل اأن يخرج البحث يف هذه الر�ص�لة 
اإىل هدى ينري لهم  اأحوج م� يكونون  الن��ُس فيه  واأثره� يف زمٍن 

طرق العي�س ب�صالم بعد اأن دمرتهم احلروب والآلم.

ينطلق  احلق  هذا  قب�س  من  �صع�ًع�  الكت�ب  هذا  ك�ن  ف�إذا 
ك�ن  واإذا  الب�صرية،  غمر  الذي  البهيم  الليل  هذا  دي�جي  يف 
بني  م�صتقيم  و�صٍط  طريٍق  اإىل  يهدي  الدعوة  هذه  مب�دئ  َب�ْصُط 
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شـهادة
 الزمان

 والتجربة

الب�صر  �صعوب  فيه�  تتخبط  التي  لة  امل�صلِّ الوعرة  امل�ص�لك  هذه 
ف�إين  ظ�هرة..  حجة  ول  وا�صحة  غ�ية  لغري  وتتط�حن  وتت�ص�دم 
اأرجو اأن يكون م� بدا يف هذا البحث من ف�صل اهلل وفي�س ر�صوله 
ُمعيًن� على تب�صيط مب�دئ هذه الدعوة وبي�نه� بكيفية ُتر�صي اأهل 

الراأي وتنري طريق الع�مة.

ب�لتجربة  ل�ص�هد  وتفريط  تق�صري  من  فيه  اأن�  م�  على  واإين 
والنظر. وقد ع�صت بني الفقراء والأغني�ء، حمروم اجل�ه ومتمتًع� 
به، وخ�لطت اخل��صة والع�مة يف امل�صرق واملغرب، و�ص�هدت اآث�ر 
دعوات خمتلفة، ونظرت يف كتب اأقوام كثرية، فلم اأر بن�ًء اأقوى 
على الدهر، ول اأرحب جلمع الب�صرية من ذلك البن�ء الذي بن�ه 

. حممد

ح�وَلت اأن تن�ل منه العرب والعجم، وا�ْصَتطَّ به املتفقهون 
ال�صي��صة،  ودع�ة  الفتنة  ودع�ة  الراأي،  واأهل  والرواة  واملوؤرخون، 
هوا م� �ص�ءوا ثالثة ع�صر  وت�ألَّب عليه اجل�حدون واملك�برون و�صوَّ

نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       اهلل  وعد  يغريوا  اأن  ي�صتطيعوا  فلم  قرنً�، 
ڱ  ڱ   ڱمث  ]احلجر/ 9[ فُق�صي اأمرهم جميًع� وبقي اأمر 
�صليًم�  الأع��صري  مّر  على  البن�ء  ذلك  يزال  ول  ق�ئًم�،  الكت�ب 

متيًن� رحًب�، من نزله ك�ن اآمًن�.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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حق من
 السماء أو

 من األرض

نحن  نعتقد  كم�  اهلل،  من  ك�نت  اإن  اخل�لدة  الر�ص�لة  هذه 
غري  من  دعوة  كل  على  لتمت�ز  اهلل  من  اأنه�  فيكفي  امل�صلمني، 
اهلل.. واإن ك�نت من )حممد(، كم� يقول املنكرون لنبوته، فنحن 
على بينة من اأمرن�، ندعو اإىل �صبيله� ب�حلكمة واملوعظة احل�صنة. 
ندعو املنكرين لينظروا فيه� ل َكِديٍن، بل كنظرية ت�ريخية اأتت 
ف�صيجدونه�  ال�صي��صة والجتم�ع والقت�ص�د.  و�صرائع يف  ب�أفك�ر 
ب�صرف النظر عن معنى التدين، اأ�ص�ًص� �ص�حلة لنظ�م ع�مليٍّ و�صٍط 
بني املذاهب ال�صي��صية والجتم�عية والقت�ص�دية التي يتط�حن 
عليه� الن��س الآن، و�صيجدونه�، حتى على اأنه� من الب�صر، اأ�صلح 
وامل�ص�واة  واحلرية  العدل  مب�دئ  اإىل  واأدن�ه�  واأر�صده�  الدعوات 
والإخ�ء، و�صيجدون طرائقه� كمب�دئه� و�صًط� يلتقي الن��س على 
قبوله� بفطرتهم في�صلح به� احل�ل وي�صتقيم املجتمع، ويعّم ال�صالم 

بني الأمم، وبني الطبق�ت يف الأمم.

فم� هي دع�ئم هذه الر�ص�لة؟

وم� هو هداه� يف الإ�صالح والتك�فل الجتم�عي؟

وم� هي �صي��صته� يف العالق�ت الدولية؟

وم� هي نظرته� لأ�صب�ب ال�صطراب الع�ملي؟
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وم� هي و�ص�ئله� يف البحث عن �صنٍد روحيٍّ للح�ص�رة؟

وم� هو النظ�م الع�ملي اجلديد الذي يوافق روحه�؟

وم� هو ت�ريخ انت�ص�ره� �صرًق� وغربً� قدميً� وحديًث�؟

الكت�ب  هذا  اأبواب  تع�ىل يف  اهلل  بعون  �صنتن�وله  م�  ذلك 
وف�صوله.

يف اأ�ص�ل الدع�ة





تقوم الر�ص�لة اخل�لدة على دع�متني، ينه�س عليهم� بن�وؤه�، وتتفرع منهم� 
فروعه�، وي�صدر عنهم� معتنقه�، هم�:

الإمي�ن، والإح�ص�ن.

پ  پ    ٻ   ٻ   ٻ   نث ٱ  ٻ   تع�ىل:  لقوله 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹمث  ]البقرة/ 62[.

نثی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب   وقوله: 
خب  مب  ىب  يب  جت  حتمث  ]البقرة/ 112[.

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   نثک    وقــــوله:  
ڳمث ]الن�ص�ء/ 125[.

عامَتان الدِّ
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ففي ه�ته الآي�ت واأمث�له� حتديد وجهة الإ�صالم، وتلخي�س الدعوة املحمدية: 
عق�ئده� وعب�داته� و�صرائعه�.

وفيه� �صرُّ ب�ص�طته� وقوته� ورح�بته� و�صرعة انت�ص�ره� بني اأهل الراأي والع�مة 
من الب�صر.



اأ�صل  أصل األصول هو  له،  �صريك  ل  وحده  الكون  ب�رئ  ب�هلل  الإمي�ن 
الأ�صول يف الأدي�ن ال�صم�وية، فهو اأ�صل الر�ص�لة املحمدية.

هو الينبوع الذي اأف��صه اهلل من قلب حممد - عليه ال�صالة 
وال�صالم - ب�لهدى وحق�ئق اخلري وال�صالم.

هو ال�صدى العميق لذلك اله�تف الذي ن�داه من ال�صم�ء 
والأر�س: نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ .  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  .  ڎ  ڎ   

ڈ  .  ژ  ژ  ڑ . ک  ک  ک  ک   گ مث  ]العلق/ 1- 5[.

ۆ      ۇ.    ڭ   ڭ.   .ڭ   ۓ   ے      . ھ   ھ   نث 

ۆ.ۈ  ٴۇ  ۋ. ۅ  ۅمث  ]املدثر/ 7-1[. 

الإميان باهلل الواحد

اأ�صل الأ�صـ�ل - الدين فطري- البحث عن اهلل - ق�صة 
اإله زجني- الت�حيد اأعظم اأ�ص�س الدع�ة املحمدية - ه� 

ال�صبيل لل�حدة العاملية
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الدين 
فطري

نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
.ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ       چ  چ  ڇمث   ]ال�صورى/ 53-52[.

ب�هلل  الإمي�ن  اإىل  ب�لدعوة  وقومه  اأهله  على  )حممد(  خرج 
الظنون،  به  وا  وظنُّ عنه�  العدول  على  واأرادوه  ف�أنكروه�،  وحده 
ترك  على  و�ص�وموه  وكذاب،  وجمنون  و�ص�عر  �ص�حر  فق�لوا: 
دعوته ب�مل�ل واملُْلك واجل�ه، وق�وموه وا�صطهدوه واآذوه، فم� ك�ن 
قوله لهم اإل اأن ق�ل: » واهلل لو و�صعوا ال�صم�س يف مييني والقمر 
 .» دونه  اأهلك  اأو  تركته  م�  الأمر  هذا  اأترك  اأن  على  ي�ص�ري  يف 
فلم َيعِدل  بذلك الإمي�ن الذي اطم�أنت اإليه نف�صه واأََمَره به ربه، 
اأن  والنه�ر وم� فيهم�! وك�ن همه  الليل  ُمْلك  اإليه،  ب�لدعوة  ول 
يلتقي الن��س على عب�دة اخل�لق القدير الذي تنزهت �صف�ته عن 

ال�صريك واملثيل.

اأنف�صهم  يف  يجدون  َحَي�َرى  الع�صور  اأقدم  من  والن��س 
وي�صتمدون  ي�صتلهمونه�  ق�هرة  بقوة  الت�صليم  اإىل  ب�لفطرة  اإله�ًم� 
منه� العون، وي�صتقبلون منه� اخلري وال�صر، فيدعونه� خوًف� وطمًع�، 
القوة  بهذه  الإمي�ن  يف  ويجدون  والعب�دات،  ب�لقرابني  ويتلقونه� 
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البحث

 عن اهلل

امل�دية  القوى  رهبة  من  ومالًذا  �صنًدا  تكييفه�  اختلفوا يف  التي 
يف الكون، و�صلوى وعزاء عّم� هم فيه من ق�صوة احلي�ة واآلمه�.

�صعور فطري قوي يف نفو�س الب�صر يدفعهم اإىل عب�دة القوة. 
ولي�س اأبدع من ت�صوير القراآن لهذا الجت�ه بقوله يف ق�صة اهتداء 

اإبراهيم عليه ال�صالم اإىل اهلل كم� وردت يف �صورة الأنع�م:

نثٿٿ ٿ ٿ ٹٹ  ٹ  
ڄڃ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ.    ٹ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ.   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ  
ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڈ   ڌڌ  ڎ  ڎ   ڍ   
ڱڱ   ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک.  
ہ   ۀ   ڻ.    ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  

ۓمث   ]الأنع�م/ 79-75[.

اإىل اهلل من مظ�هر  اإبراهيم يف الهتداء  هكذا تدرج عقل 
القوة والنفع والرهبة والروعة يف النجم والقمر وال�صم�س، ولكن 
مل ُيْر�ِس فطرته ال�صليمة اأن يراه� ن�ق�صة ب�أفوله� وقيوده� وتعدده� 
وخ�صوعه� ل�صلط�ن الظالم، فعدل عنه�، والتم�س عقله الطريق 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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قصة إله 
بشري

فطر  الذي  اهلل  قوة  هي  حمدودة،  غري  دائمة  خمت�رة  قوة  اإىل 
ال�صموات والأر�س وقهره�. ثم ات�صل بعقله وحي اهلل وهداه.

وقد عبد الن��س قوى كثرية، اإم� عب�دة اأ�صيلة، واإم� لتخ�ذ 
التي  الق�هرة  العظمى  القوة  تلك  اإىل  وتقربً�  ُزْلَفى  عب�دته� 

يدركونه� بفطرتهم.

والنجوم  والأرواح واجلم�دات واحليوان�ت  الأ�صب�ح  عبدوا 
والكواكب وامل�ء والن�ر والربق والرعد. وم� توهموا اأن فيه القوة 
اأو اأنه َمَثل له� اأو مظهر من مظ�هره�. بل عبد بع�س الن��س بع�ًص� 
ممن جتلت فيه قوة غري طبيعية ثم قتلوا من عبدوا حني تبني لهم 

ق�صوره عن القدرة التي ظنوه� فيه.

ومن اأعجب م� �ص�هدت من عب�دة الإن�ص�ن لالإن�ص�ن، اأنني 
جب�ل  يف  الزنوج  اآلهة  من  اإلًه�  ع�ًم�  اأربعني  نحو  قبل  ج�ل�صت 
�أ  نَتفيَّ الأر�س  على  فكن�  كردف�ن)1(.  من  اجلنوب  ب�أق�صى  النوبة 
ظالًل وارفة ل�صجرة من تلك الأ�صج�ر ال�صتوائية اله�ئلة، وجمع 
ح�صرة  يف  ويطربون  يرق�صون  عراي�  ون�ص�ًء  رج�ًل  ال�صعب  من 
الإله وي�صمونه »الُكُجور«. وهذا الكجور �صواء اأك�ن هو الإله اأم 

)1(  ك�ن ذلك �صنة 1931 يف جب�ل النوبة من جنوب كردف�ن.
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م له القرابني،  رمزه، هو ُعْرًف� املعبود الذي ُيْرَفع اإليه الدع�ء وُتَقدَّ
القدير على ت�صريف الأمور الكونية، له كل تقدي�س، فهم  وهو 
لزرعهم  ب�ملطر  ي�أتيهم  اأن  مق�بل  اإليه  ويتزلفون  ويهبونه  يطعمونه 
و�ص�ئمتهم، واأن ي�صري عليهم ب�لوقت املن��صب لل�صيد اأو احلرب، 

اأو اأن يدفع عنهم البالء واملر�س.

ومل اأ�صتطع اأن اأتبني اإن ك�ن يف نظرهم اإلًه� ك�ماًل اأو ك�أ�صن�م 
اجل�هلية، يعبدونه زلفى ملن هو اأعظم يف نظرهم.

مرتجم  بو�ص�طة  نتحدث  ونحن  »الكجور«  زوجة  ج�ءت 
فق�ل  به�.  �صرب  اآث�ر  ف�أرتني  �ص�قه�  ومدت  بجواري  فجل�صت 
املرتجم: اإن بع�س الع�مة �صربوه�، وهي ت�صكو اإليك ظ�نَّة اأنك 
احلكومة. فقلت: كيف وهي زوج »الكجور« وهو اإلههم املت�صف 
ب�لقدرة عندهم؟! فق�ل: اإن القدا�صة ل ت�صمل الأ�صرة، وحقوقه 

�صخ�صية فقط، واأهله مثل جميع الن��س.

�صذاجته و�صالل  ال�صعب على  هذا  اإن  ل�ص�حبي:  فقلت 
عقيدته ي�صرب اأعلى الأمث�ل يف الدميوقراطية وامل�ص�واة.

ومن عجيب اأمر القوم، اأن للكجور حقوًق� يق�بله� واجب�ت، 
ف�إذا امتنع عن اأداء الواجب قتلوه.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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ف�إن  املطر،  �ص�ألوه  الزرع  وهلك  الأر�س  اأجدبت  اإذا  فمثاًل 
ف�إن مرت  والدع�ء،  ب�لهداي�  ا�صرت�ص�ءه  املطر ح�ولوا  وت�أخر  اأَبى 
ال�صنة واأجدب م� بعده� ومل ي�صتطيعوا اأن يقنعوا كجورهم لي�أمر 
اأو  يقتلونه  ثم  اأخرى  ينتظرونه موا�صم  ف�إنهم قد  برحمتهم،  املطر 
علم  والختب�ر  ب�لوراثة  فيه  يعرفون  ممن  ويقيمون غريه  يرجمونه 

الأ�صرار وفعل بع�س اخلوارق، فُيِحلُّونه حمله.

واأعجب م� يف نوادرهم م� ُروي يل اأنهم �صَكْوا اأحد الآلهة 
مرة اإىل احلكومة لمتن�عه عن الإتي�ن ب�ملطر، ومل يرتكوا موظف 
ف�إذا  اأي�ًم�،  ينتظرون  هم  وا�صتمروا  بحب�صه،  اأمر  حتى  احلكومة 
ب�ملطر  في�أتيهم  �صراحه  يطلق  اأن  احل�كم  من  يطلب  ب�لكجور 
اجلبل،  نحو  ب�ل�صعب  و�ص�ر  احلب�س  من  انطلق  اإن  وم�  ب�صرعة. 
حتى هطلت الأمط�ر غزيرة. فهم ل ي�صكون يف قدرته ول يظنون 

به العجز، واإمن� يظنون به الق�صد ال�صيئ.

ذلك َمَثٌل من فكر الب�صر يف �صذاجته. وفكر الب�صر حتى 
يف ح�ص�رته اأحي�نً� ل يكون اأعلى كثرًيا. فقد عبد العجل والقط 

وال�صنم والن�ر وبع�س الب�صر وغري ذلك.
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التوحيد أعظم
 أسس الدعوة 

احملمدية

وك�نت الدعوة املحمدية اإىل الوحدانية غريبة لدى العرب 
وغريهم رغم م� يظهر الآن من بداهته� وا�صتق�مته�. وك�نت احل�جة 
النظر يف  اإىل  الإن�ص�ين  ب�لعقل  لَي�ْصُمَو  التوحيد  �صديدة لداعي 
الكون واملخلوق�ت والتوجه اإىل خ�لقه� جميًع� ل�صتمداد العون 

وا�صتله�م الر�صد.

التنزيل يف  وت�أملن�  الر�صول يف مكة،  واإذا تق�صين� �صرية 
ووهب  وجهده،  قلبه  وقف  قد  )حممًدا(  راأين�  الفرتة،  تلك 
اأن�ص�ره لتمكني هذه الدع�مة الأوىل واإظه�ره�.  حي�ته وحي�ة 
اأهل  وا�صت�صرخ  ور�صي،  ونفر  وه�دنهم،  اأعداءه  خ��صم  وقد 
عب�دة  هي  �صواء:  كلمة  على  معه  ليلتقوا  الأخرى  الأدي�ن 

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث  له  �صريك  ل  اهلل 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ      ڈمث       ]اآل عمران/ 64[.

وعبدة  امل�صركني  من  الوحدانية  اإىل  دعوته  يف  يقبل  ومل 
الأوث�ن هوادة اأو م�ص�ومة رغم اأنه ك�ن يج�دل اجلميع، ولكنه ك�ن 

كثري الت�ص�مح مع اأهل الكت�ب. يقول القراآن: نث  ٻ    ٻ  ٻ  

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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التسامح هو
 السبيل إىل 
الوحدة العاملية

ويقول   ،]46 ]العنكبوت/  پمث   پ   پ   پ   ٻ  

ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   نثۆ   الن�ص�رى  يف 
 � ۋ  ۋ  ۅ   ۅمث ]امل�ئدة/ 82[، ويقول قوًل ع�مًّ

ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   نث  اجلميع  جدال  يف 
ھھ  ے ے  ۓ  ۓمث ]النحل/ 125[.

ا  حدًّ الكت�بية  امللل  مع  املحمدية  الدعوة  ت�ص�مح  بلغ  وقد 
انت�صر  الذي  الع�صر  هذا  يف  حتى  امللل  هذه  اأهل  يعرفه  ل 
امللل  يف  املتدينني  من  كثريون  مثله  يقبل  ول  الالدينيون،  فيه 

الأخرى، فال تت�صع �صدورهم له ول لرحمة اهلل لغريهم.

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الكرمية  الآية  هذه  اإىل  انظر 
ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  

ٹ  ٹمث  ]البقرة/ 62[.

ب�هلل  الإمي�ن  هو  املحمدية  للر�ص�لة  الأ�صمى  ف�لهدف 
العقب�ت،  كل  ت�صهل  التوحيد  �صبيل  ويف  له.  �صريك  ل 
لقوله  الأدي�ن  حتى  جميعه�،  وال�صعوب  القب�ئل  وتت�ص�وى 

تع�ىل:  نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      
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دين واحد
 ألمة واحدة

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  

ڇ  ڇمث ]البقرة/ 136[.

ع  فر�صول اهلل يف دعوته اإىل الإمي�ن ب�هلل الواحد اخل�لق مل َيدَّ
ل لل�صرائع ال�ص�بقة ومعيد للحنيفية  اأنه مبتدع، بل ق�ل اإنه مكمِّ
الفطرية التي هي دين اإبراهيم بل دين نوح واآدم، واإنه ل تبديل 
عليه  ويرتتب  اهلل،  وحدة  اإىل  ي�صتند  الذي  القيم  الدين  لذلك 

وحدة خلقه نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ گ  گ  ڳ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   نث   .]13 ]ال�صورى/  ڳمث  
ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ.ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ   ڭمث  ]املوؤمنون/ 51-52[. نث ەئ   ەئ   وئ  
وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئمث ]اآل عمران/ 52[. 

ومل يختلف الر�صول  مع اأهل الكت�ب اإل حيث ك�ن 
التوحيد والتنزيه ج�دل  تنزيه اخل�لق مو�صع �صك. ففي �صبيل 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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اأحًدا على ح�ص�ب دعوته هذه،  يه�دن  اأو  ي�ص�لح  وخ��صم ومل 
ڄ   ڄ    نث  الوجود  غ�ية  بل  وغ�يته�،  ر�ص�لته  اأ�ص��س  لأنه� 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ.   ڃ   ڃ   ڄ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   نث    ،]57-56 ]الذاري�ت/  ڍمث 
ۅۅ  ۉ  ۉ     ې  .ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  

وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   .   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  

ىئ  ی  یمث  ]احلديد/ 3-1[. 

ب�لعقل  �صموه  عن  ف�صاًل  اإليه  دع�  الذي  التوحيد  وهذا 
كم�  ال�صليم  واخللق  ال�صع�دة  واأ�ص��س  اخلري  اأ�صل  هو  الب�صري 

يظهر من الف�صل الت�يل.



� اأن الإمي�ن ب�هلل وحده ل �صريك له هو الهدف الأ�صمى  بينَّ
ى املوؤمن به وحده م�صلًم�  للدعوة املحمدية. واهلل �صبح�نه قد �َصمَّ

ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ    ەئ    نث  
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ  

جئمث ]اآل عمران/ 52[.

التوحيد  اإىل  الدعوة  احلكيم جند  الذكر  اآي  ت�صفحن�  واإذا 
والتنزيه ل تخلو منه� �صورة، بل تك�د ل تخلو منه� �صفحة من 

الكت�ب ت�صريًح� اأو تلميًح�.

اآثار التوحيد

والعتبار  النت�صاب  اأ�صا�س  ه�   - الدين  روح  الت�حيد 
امل�صرك-  �صخ�صية  لإهدار  �صبب  الإ�صراك  ال�صخ�صي- 
الظلم  باعث  ال�صرك   - الفطرة  على  طارئ  ال�صرك 
الفكر  و�صالح  الت�حيد  بني  التـالزم   - وال�صتبداد 
الت�حيد  عقائد   - والأباطيل  اخلرافات  وكر   - واحلياة 
واآثارها يف تزكية النف�س - اآثارها يف حرية الفكر و�صيادة 

العقل و�صم� احل�صارة - ل احتجاج بال�اقع ال�صيئ.
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التوحيد روح 
الدين

هو أساس
 االنتساب

 واالعتبار 
الشخصي

منه  يتفرع  وحده  ب�هلل  الإمي�ن  اإذ  وا�صحة؛  ذلك  وحكمة 
كل م� يف الدعوة من �صالٍح واإ�صالح، وهو الرب�ط الذي يجمع 
للج�صد،  الروح  مبق�م  فيه�  هو  بل  اأجزائه�،  بني  ويوثق  �صت�ته� 
اإمي�ن ك�لقوانني  يتحلل ويبلى ويندِثر بفراقه�. وال�صرائع من غري 
اأثره� بذه�ب  الو�صعية: ت�صقط ب�صقوط الق�ئمني عليه� ويذهب 

الظروف التي اأحدثته�.

لذلك ك�ن الإمي�ن ب�هلل ل �صريك له هو احلد الف��صل بني 
لي�س  بل  بينهم  حدوًدا  والأجن��س  العن��صر  ولي�صت  الن��س، 
اإليه  النت�ص�ب  وعدم  نف�صه  الإ�صالمي  الدين  اإىل  النت�ص�ب 
ا، اإذ بينم� هذا الدين يرعى كني�صة امل�صيحيني وبيعة اليهود  حدًّ
اإذا دخلت يف ذمته، وي�أمر امل�صلمني ب�لقت�ل لحرتام حرية عق�ئد 

املع�َهدين من اأهل امللل الكت�بية  نثٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڃ  ڃ   ڃمث ]احلج/ 40[، وبينم� هو يكتفي ممن يوؤمن 
الذكور  الق�درين من  قليلة على  ب�صريبة  الكت�ب  اأهل  من  ب�هلل 
وعرفهم،  ودينهم  واأعرا�صهم  واأموالهم  نفو�صهم  حم�ية  مق�بل 
�صريبة هي رمز لعهدهم، ي�صتعني به� املج�هدون على الرب�ط يف 
دي�رهم وعقيدتهم. وقد رده�  به� على  املع�َهدون  وي�أمن  الثغور، 
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الشرك سبب 
إلهدار كرامة
 املشـــــــــــرك
 وشخصيته

الروم  اأجاله  حني  حم�س  ن�ص�رى  اإىل   ، الوليد بن  خ�لد 
عنه�، وق�ل م� معن�ه: اإمن� اأخذن�ه� حلم�يتكم وقد عجزن� عنه�)1(. 
نقول بينم� الإ�صالم يع�مل املوؤمنني ب�هلل على هذا الأ�ص��س، اإذا 
به يفرق بينهم وبني امل�صركني ويع�مل هوؤلء مع�ملة اأخرى فيه� 
عدم اعرتاف بكرامتهم، ولو اأنه يفي لهم اأي�ًص� مب� لهم من عهود 
اأو تدفع اإىل ظلم،   � األ ت�ص�دم حقًّ ومواثيق مع امل�صلمني ب�صرط 
كم� ح�صل يف حلف النبي خلزاعة و�صلح احلديبية كم� �صي�أتي. 
الب�صرية، حتى يكون  العداوة معهم دائمة لوجه اهلل و�ص�لح  اإذ 

الدين كله هلل.

يف  الكت�بية  ُيْدِخل  الإ�صالم  جند  اأخرى  ن�حية  ومن 
ُخوؤُولة  الكت�ب ويجعلهم  اأهل  فيبيح م�ص�هرة  الأ�صرة املحمدية 
للم�صلمني، وهو ل يقبل مثل هذا الن�صب مع امل�صركني، وي�أبى 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  امليزة  بهذه  لهم  يعرتف  اأن 
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    
ڑمث ]البقرة/ 221[. بل ي�صل الأمر اأن يجعلهم جن��صة  

)1(  وعلى رواية اأخرى اأن الذي رّده� هو اأمري اجلي�س اأبو عبيدة ع�مر بن اجلراح.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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أخوة عامة 
يف اهلل

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   نث 
ڤ  ڤمث    ]التوبة/ 28[.

تع�صًب�  لي�صت  وامل�صركني  الوثنيني  مع  ال�صدة  هذه  كل 
كذلك  ك�نت  فلو  الإ�صالمية،  الع�صبية  يف  اإفراًط�  ول  اأعمى 
جميًع�،  الأخرى  الأدي�ن  اأهل  بني  املع�ملة  يف  الدعوة  ل�ص�َوْت 
اأهل الكت�ب كثرًيا،  وقد لقي الإ�صالم من الَعَنت والأذى من 
ولكن ذلك مل يخرج الدعوة عن التمييز بينهم وبني امل�صركني. 
ذلك كله لأن عقيدة التوحيد هي غ�ية احلي�ة الإن�ص�نية و�صبيل 
الإ�صالح املن�صود؛ فمتى اآمن العبد ب�أنه اأثر للب�رئ الأعظم، ك�ن 
بينه وبني خ�لقه م� بني ال�ص�نع وامل�صنوع من ال�صلة، وك�ن بينه 
وبني امل�صنوع�ت جميًع� م� بني الآث�ر املتعددة للمن�صئ الواحد، 
وك�ن هذا الرتب�ط املعرَتف به اعرتاف اإمي�ن بني اخللق واخل�لق 
رب�ًط� ل ينف�صم، ي�صتمر به العمران والإ�صالح واخلري على وترية 
وجودن�  بذلك  وك�ن  واحدة،  لإرادة  الإذع�ن  م�صدره�  واحدة 
جميًع� يف هذا الكون مت�صل املبداأ متحد الغ�ية. ومتى امتالأت 

النفو�س بذلك �صهل كل �صيء.

فلو ت�صورن� الن��س على اإمي�ن ك�مل كهذا، يوؤدون م� عليهم 
وفق هذا الإمي�ن، لأمكن اأن نت�صور اأقدر املخلوق�ت على الف�ص�د، 
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الشرك طارئ 
على الفطرة

وكر اخلرافات 
واألباطيل

وهو الإن�ص�ن، اأ�صلحه�، اإذ هو حينئذ ل يحت�ج لوازٍع ول ه�ٍد اإل 
من اإمي�نه، بل لأمكنن� اأن نت�صور هذا الع�مل ول حكم ول حكومة 

فيه اإل لوجدان املوؤمنني.

ال�ص�غل  ال�صغل  له  �صريك  ل  ب�هلل  الإمي�ن  ك�ن  لذلك 
ل�ص�حب الدعوة، وك�ن يف احلقيقة �صبب جن�حه� وا�صتق�مته�.

التوحيد يتبعه�  ف�إزالة ال�صرك يتبعه� هدم مف��صده، واإق�مة 
قي�م ف�ص�ئله.

تقرر الدعوة املحمدية اأن الن��س ك�نوا على الفطرة يعبدون 
اهلل وحده، ثم �صلوا، ف�إذا ع�دوا له� ا�صتق�موا.

اأدي�ن الب�صر وجدن� ال�صرك يف الغ�لب  واإذا نظرن� يف ت�ريخ 
واأق�م  ونّوعوه�،  الآلهة  فعّددوا  الن��س،  اأحدثه�  لِبَدع  نتيجة 
ا�ًص�،  اًم� على الآلهة و�َصَدنَة وُحرَّ املبتدعون واملف�صدون اأنف�صهم ُقوَّ
بل وكالًء ونوابً�، واتخذوا �صلط�ن هذه الآلهة �صلط�نً� لهم، ثم ت�آمر 
ذوو الأغرا�س فت�ص�ندوا على ت�صليل الع�مة، وانتهوا بو�صعهم يف 
اأ�صر جمموعة من اخلراف�ت وال�صخ�ف�ت، وك�أن الكهنة واأ�صرابهم 
يف  هم  الدينية  الأ�صرار  خزنة  واملر�صدين  والوكالء  ام  القوَّ من 

الواقع الآلهة املت�صرفون يف املجموع�ت الب�صرية امل�أ�صورة.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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باعث الظلم 
واالستبداد

العبودية  اأن  هو  الب�صر،  ت�ريخ  يف  لل�صرك  يبدو  اأثر  ف�أول 
الق�ئمني  الأ�صخ��س  اأو  لل�صخ�س  عبودية  اإىل  انقلبت  لل�صنم 
ال�صنم، وق�مت عهود من ال�صتبداد دامت يف م�صر  على هذا 
الع�مل  اأرك�ن  من  ركن  منه�  يخل  ال�صنني، ومل  اآلف  والعراق 
من فجر الت�ريخ اإىل اليوم. ومهم� تغريت الأو�ص�ع والأ�صك�ل، 

ف�إن ال�صرك وال�صتبداد حليف�ن متالزم�ن.

اأم� التوحيد فيتبعه الإن�ص�ف ويالزمه ك�لظل لل�صواخ�س، 
الهوى   منزه عن  اإليه الأنبي�ء وحممد  لأن الإله الذي دع� 
والغر�س، ل يريد من خلقه رزًق� ول طع�ًم�، ولي�س له وكالء ول 
]غ�فر/ 60[  نثٺ  ٺ  ٺمث  يقول  و�صط�ء.  نواب ول 
وهو اأقرب اإليهم من حبل الوريد، هو الرحمن الرحيم، هو الغني 
القدير، هو الب�رئ امل�صور، هو العفو الغفور، هو املعطي امل�نع، هو 
امل�صيطر  هو  اخلبري،  العليم  هو  اجلب�ر،  املنتقم  هو  العدل،  احلكم 

فوق عب�ده، العزيز احلكيم.

واملثيل  ال�صبيه  تنزيه عن  ال�صف�ت وم� معه� من  كل هذه 
جعل الألوهية يف و�صع يعلو به� عن ال�صتغالل ال�صيئ، وجعل 
اأتق�هم،  اهلل  عند  اأكرمهم  حكمه�،  يف  مت�ص�وين  حتته�  اخللق 

واأقربهم اأبرهم ب�لعب�د.
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آثار التوحيد
 يف تزكية
 النفــــس

الإن�ص�ف  ك�ن  لل�صرك  مالزم�ن  والأثرة  الظلم  اأن  وكم� 
والعدل وامل�ص�واة مالزمة للتوحيد.

لذلك ك�نت غ�ية الدعوة املحمدية الإمي�ن ب�هلل وحده، وهو 
عنده� فوق كل �صيء. ويقول القراآن الكرمي نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےمث   ]الن�ص�ء/ 48[.

تتبعه  القلب،  ال�ص�در من  ال�صوائب،  والإمي�ن اخل�ل�س من 
يجد  من  املوؤمن  لأن  عليه�؛  املتع�َرف  الف�ص�ئل  جميع  حتًم� 
ح�ص�به مع اهلل مب��صرة فريفعه اإليه وحده؛ فهو ل يرتكب الكبرية 
ول ال�صغرية عن عمد وق�صد. ومتى وجد هذا الإن�ص�ن فقد وجد 

الإن�ص�ن الك�مل.

على  لق�م  الإن�ص�ن  هذا  مثل  من  تكون  جمتمعن�  اأن  فلو 
الرحمة واملحبة؛ اإذ من و�ص�ي� الإ�صالم »ل يوؤمن اأحدكم حتى 
يحب لأخيه م� يحب لنف�صه«، »الراحمون يرحمهم الرحمن«، 
اإذن  فهو  ال�صم�ء«  يف  من  يرحمكم  الأر�س  يف  من  »ارحموا 

املجتمع ال�صعيد.

ولي�س غريًب� م� دع� اإليه بع�س اخلوارج يف عهد الفتنة بني 
ق�لوا »ل  اإذ  مت�ًم�،  الب�صرية  اإلغ�ء احلكومة  )علي( و)مع�وية( من 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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التوحيد سر
حكومة 

الوجدان

حكم اإل هلل«. ولو حتققت احلكومة الإلهية لك�ن َمِلكه� الوجدان، 
وق�نونه� الإن�ص�ف، وزاجره� العرف الع�م.

ومط�بقة  نظر  �صدق  من  فيه�  مل�  املحمدية  الدعوة  لكن 
الذي  وال�صرع  الإمي�ن  على  الإ�صالح  يف  لت  عوَّ الن��س  لطب�ئع 
يخت�ره  من  الوازع  وجعلت  اإح�ص�ن،  من  اإليه  ق�صدت  م�  ينظم 
الأمور.  ا�صتق�مة  بذلك  ف�صمنت  �صرعت،  م�  لينفذ  املوؤمنون 
توحيه�  التي  الوجدان  حكومة  اإىل  الب�صرية  ت�صل  اأن  وهيه�ت 

عقيدة التوحيد!

الف�ص�ئل يف  َتَغلُّب جميع  يتبعه حتًم�  ب�هلل  الإمي�ن  اإن  قلن� 
نف�س املوؤمن. فهو ل يعي�س لنف�صه بل لإخوانه من خملوق�ت اهلل 
جميًع�، ويك�د ميحي يف النف�س املوؤمنة ال�صر بجميع اأنواعه، واأول 
م� ينمو فيه� هو الإيث�ر والفداء والت�صحية يف �صبيل اخلري الع�م.

ف�ملوؤمن ل يكون ظ�ملً�، لأنه يع�ر�س ب�لظلم �صفة من �صف�ت 
الرحمن  هو  و�صيده  ق��صًي�،  غليًظ�  يكون  ول  العدل،  وهي  اهلل 
ح�ص�به  لأن  من�فًق�؛  ول  خم�دًع�  ول  ك�ذبً�  يكون  ول  الرحيم. 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  الذي   اخلبري  العليم  اهلل  مع 
ڃمث  ]غ�فر/ 19 [، ول يكون ذلياًل اأو جب�نً�، لأنه يعلم 

اأن ذلك ل يفيده م� دام الأمر بيد اهلل.
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التالزم بني 
التوحيد وصالح 
الفكر واحلياة

ِحيل  اأنه  جند  النق�ئ�س  َتْعداد  يف  ا�صرت�صلن�  اإذا  وهكذا 
ال�ص�مية  ال�صف�ت  وجند  الإمي�ن،  بحج�ب  د  املوحِّ وبني  بينه� 
يف  دخلت  التي  املطمئنة  املوؤمنة  النف�س  اإىل  حمببة  جميًع� 

عب�د اهلل ودخلت يف رحمته حني لبت نداءه: نث ٺ  ٿ  
ڦ        ڤ.   ڤ    ڤ     . ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ      . ٿ 

ڦمث  ]الفجر/ 30-27 [.

هذه النف�س املطمئنة ب�لإمي�ن حتي� يف �صع�دة ل يتذوقه� اإل 
دون وميكن لأمث�لن� ممن يعي�س على ه�م�س الإمي�ن وي�ص�أل  املوحِّ
اهلل الهدى، اأن يت�صور النف�س املوؤمنة تكون يف اجلنة فعاًل يف هذه 
الدني�؛ لأن ال�صع�دة الروحية التي تتذوقه� هي اأطيب م� يف اجلنة 

من مت�ع.

هذا الإمي�ن ب�هلل وحده الذي قلن� اإن الف�ص�ئل تتبعه حتًم�، 
ب�لعقل  كذلك  ي�صمو  والرذيلة،  ال�صر  من  النفو�س  هر  يطِّ واإنه 
ب�ملح�صو�ص�ت  الذهن  ي�صغالن  وال�صرك  ف�لوثنية  الب�صري؛ 
حرة  ال�صَّ دعوات  عن  ال�ص�درة  الأب�طيل  نط�ق  يف  ويح�صرانه 
مة، اأو على الآلهة  والكهنة وطوائف الق�ئمني على الآلهة املج�صَّ
اأذه�ن  يف  فتطبع  عليه�،  واملتن�ف�صة  ال�صلط�ت  املوزعة  مة  املق�صَّ
بينم�  اإليه من اخلراف�ت،  يهبطون  م�  اأو  فيه  مم� هم  الن��س �صوًرا 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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يفعل التوحيد والتنزيه عك�س ذلك، فهو يدعو للتفكري والنظر 
ال�صلط�ن  اإليه الإ�صالم يجمع  وحتكيم العقل؛ ف�لإله الذي دع� 
والف�ص�ئل، وهو مع الن��س اأينم� ك�نوا، ل و�صيط له، ول ين�لونه 
بح�س، فال بد لهم من التفكري فيه وال�صتدلل عليه ب�آث�ره، مم� 

يدعو اإىل تعلق العقل مب�صنوع�ته.

اأقوال  ب�دية يف  املحمدية يف هذا  الدعوة  عن�ية  وقد ك�نت 
َدت اآي�ت الكت�ب الكرمي الدعوة  الر�صول  واأعم�له، كم� َردَّ
اإىل النظر والتعقل، ف��صتهزاأت ب�ملقلدين واملك�برين واجل�حدين 
واجل�مدين بكلم�ت لذعة ق�ر�صة، وامتدحت املفكرين والب�حثني 
والذين يح�صنون ا�صتخدام ملك�تهم يف النظر يف الكون وا�صتنب�ط 

احلق�ئق من مقدم�ته� واآث�ره�.

ومن العجيب اأن ال�صرك الذي �صرعته الدعوة املحمدية يف 
جزيرة العرب يف اأي�م الر�صول ويف غريه� من بعده، وترتب على 
ل  ب�هلل  لالإمي�ن  مالزمة  اإليه�  اأ�صرن�  التي  الف�ص�ئل  ظهور  هزميته 
ا م�صتطرًيا  �صريك له، مل يكن �صهاًل هيًن� كم� ُيَظّن، بل ك�ن �صرًّ

وبالًء م�صت�أ�صاًل.
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أثر التوحيد

 يف حترير

 العقل ومسو 

احلضــــــارة

يقول اهلل تع�ىل: نث ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  
  . ڦ  ڄ  ڄ.   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ چ      چ  چ  چ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ.   
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳمث ]�س/ 7-4 [.

ف�لدعوة املحمدية ب�نت�ص�ره� على ال�صرك قد اأزالت العقبة 
الأوىل يف �صبيل ال�صمو ب�لنف�س الب�صرية كم� بين�، ورفعت احَلْجر 
اآث�ر ذلك  وبدت  والتب�صر،  للنظر  ف�نطلقت  عن عقول حتجّرت، 
م�صرعة، حتى ك�دت الدعوة املحمدية اأن تكون يف ذاته� معجزة، 
فقد اتفق العلم�ء والب�حثون على اأن جن�ح حممد  يف دعوته 

مقطوع النظري؛ فال ُيْعَرف يف ت�ريخ الب�صر جن�ح ك�لذي لقيه.

ومن املتفق عليه اأي�ًص� اأن دعوته ك�نت غريبة ُمْنَكَرة يف نظر 
وال�صتهزاء  العن�د  لقيت من  وقد  له�،  ٍد  مُمَهَّ ُمْبَتَدعة غري  القوم 
وال�صـتنك�ر م� تفي�س به حوادث ال�صـــنوات الع�صــرين التي 

ق�ص�ه�  وهو يجهر به� بعد اأن اأخف�ه� يف ب�دئ اأمره�.

وكم� ك�نت الدعوة اإىل التوحيد غريبة ف�إن اأثره� يف النفو�س 
وم� ترتب عليه يف تكييف احلي�ة وتغيري وجه الأر�س ك�ن اأكرث 

غرابة.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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ال احتجاج 
بالواقع 

السيئ

الدم�ء  ب�صفك  واعتزوا  بن�تهم  َواأَُدوا  الذين  ف�لأعراب 
اهلل  من  ف�صاًل  يبتغون  الذين  ع  كَّ الرُّ ع  اخُل�صَّ �ص�روا  والنهب، 

ور�صوانً�.

والأ�صرة التي ك�ن يرث فيه� الرجل زوج�ت اأبيه، �ص�رت 
� اإل لع�صبيته�،  الأ�صرة املطهرة. والقبيلة التي ك�نت ل تعرف حقًّ
ن�ص�رى  اإىل  يرد  من  فيه�  �ص�ر  منه�،  هو  ملن  اإل  ذمة  ترعى  ول 

تهم. )حم�س( اأموالهم، لأنه عجز عن رع�ية ِذمَّ

ول  اهلل  يخ�صون  �ص�روا  الن��س  ا�صتعبدوا  الذين  وال�ص�دة 
يخ�صون يف احلق لومة لئم.

يف  امراأة  ترده  الذي  اخلليفة  �ص�ر  الُق�َص�ة  اجُلَف�ة  ومن 
اإىل  ويكتب  عمر!«  واأخط�أ  امراأة  »اأ�ص�بت  فيقول  اخَلْلق  َمع  جَمْ
اأكرب ُولِته الف�حتني متهكًم� »متى ا�صتعبدمت الن��س وقد ولدتهم 
اأمه�تهم اأحراًرا!« لأن ابن ذلك الوايل اأ�ص�ء اإىل م�صيحي من قوم 

مغلوبني. وك�ن ذلك يف م�صر.

ف�إذا ق�ل ق�ئل: وم� ب�ل ف�ص�د احل�ل �ص�ربً� اأطن�به على الدني� 
اليوم، واملوؤمنون ملء الأر�س؟
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ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   نثٹ   اهلل  ق�له  م�  قلن� 
ليوؤمن!  »واهلل  الر�صول  ق�له  وم�   ]106 ]يو�صف/  ڦمث   
واهلل ليوؤمن! واهلل ليوؤمن! قيل: من ي� ر�صول اهلل؟ ق�ل: الذي 

ل ي�أمن ج�ره بوائقه«.

فهل اأَِمن اأحد من اأهل الكت�ب يف الغرب اأو ال�صرق بوائق 
ج�ره؟ وهل اأحب م�صلم لأخيه م� يحب لنف�صه؟

وهذه  احلروب،  وهذه  البالء،  هذا  يف  الإن�ص�نية  تزال  ول 
الفرقة بني الأمم، وبني الطبق�ت يف الأمم حتى متالأ مب�دئ عقيدة 

التوحيد قلوب الن��س.

يف اأ�ص�ل الدع�ة





رديف 
اإلميان

تنظيم دقيق
 لقواعد احلياة 

وأساليبها

الإح�ص�ن.  وهي  لالإ�صالم  الث�نية  الدع�مة  اإىل  ننتقل  الآن 
الآي�ت  يف  ج�ء  وقد  ال�ص�لح،  العمل  هو  نظري  يف  والإح�ص�ن 

رديف الإمي�ن. بل يك�د يالزمه يف كل اآية.

اأو النهي  اإل بي�ن ب�لأمر  وال�صريعة الإ�صالمية كله� م� هي 
اأو الإب�حة لالأمور التي به� يكون العمل �ص�حًل�. وهي فريدة بني 
جميع  ففي  الإن�ص�ن.  لهذا  والفروع  الأ�صول  و�صع  يف  الأدي�ن 
عالق�ت الإن�ص�ن ب�هلل وخملوق�ت اهلل ر�صمت ال�صريعة ب�صيء من 
التف�صيل قواعد احلي�ة واأ�ص�ليبه� للم�صلم. وهذه القواعد منه� م� 
يخت�س ب�لعالقة بني العبد وربه من �صالة و�صوم وحج مم� يتبع 

الإمي�ن وم� يقت�صيه من عب�دات.

الإح�سـان

رديف الإميان - تنظيم دقيق لق�اعد احلياة واأ�صاليبها - اأثر 
اأ�صا�س  والإخاء  الرحمة   - الإح�صان  نظم  لتطبيق  �صريع 
الإح�صان - دفاع لبد منه عن الأتراك العثمانيني - اأثرهم 
والب�ل�نيني - م�قف  امللداف  الإقطاع من  زوال عهد  يف 
رحمة  �صليم -  ال�صلطان  عهد  يف  الإ�صالم  ل�صيخ  عظيم 

احلي�ان - وقائع وحكايات عن الرحمة
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أثر سريع لتطبيق

 نــــظـــم

 اإلحسان

وكل م� نحت�ج اأن ن�صري اإليه منه� يف مثل هذه الأح�ديث 
هو اأن هذه العب�دات مع تزكيته� للنف�س وتطهريه� للبدن، مم� يعود 
اأثره على امل�صلم يف �صخ�صه، هي كذلك جمموعة نظم تعني على 
ح�صن العالق�ت بني الفرد واجلم�عة، وتي�صر مب� فيه� من تدريب 
ال�ص�حلة،  للجم�عة  منه  بد  ل  الذي  التك�فل  �صبيل  وتهذيب 
بل حتر�س يف كل حلظة على التع�ون الب�صري الذي هو اأ�ص��س 

العمران.

ولي�س اأدل على ذلك من الأثر الذي اأحدثته هذه العب�دات 
يف نفو�س قوم من الأعراب واأ�صرابهم من الأمم املتبدية هم اأبعد 

الن��س عن الألفة والتع�ون، واأدن�هم لالأن�نية وال�صر.

اهلل  عبدوا  وقد  الن�فرون،  اجلف�ة  اأ�صبح  �صنني  ب�صع  ففي   
وتقوى،  نظ�م  اأهل  الدعوة،  �ص�حب  ه�  �صنَّ التي  الكيفية  على 
راد  ون ذلك ب�طِّ يركعون وي�صجدون هلل وي�أمتون برجل منهم، ويوؤدُّ
يف اأوق�ت حمددة، فتعودوا النظ�م والط�عة والتك�فل، واأ�صبحوا 

اإخوانً� ي�صعى بذمتهم اأدن�هم.

على  ا�صتمروا  الذين  عمومتهم  اأولد  فعاًل  ده�س  وقد 
كت�ئب  مرة يف  لأول  فراأوهم  »بدر«  يف  بهم  التقوا  ال�صرك حني 
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اأنهم من  يتن�دون بع�صبية مع  به�. ل  مر�صو�صة ل عهد للعرب 
والبي�س  والأحرار  والعبيد  الأعراب  �صت�ت  بل  العرب،  �صت�ت 

ُتهم يف الإن�ص�نية. ود، رابطتهم يف اهلل واأُخوَّ وال�صُّ

بال  له�  الإ�صالم  يف  املخت�رة  الكيفي�ت  على  ف�لعب�دات 
�صك، غري الرابطة التي تقويه� بني املخلوق واخل�لق، اآث�ر عدة يف 
نف�س الإن�ص�ن وحي�ته وعالقته ب�لن��س؛ ولذلك كله ك�نت عن�ية 

�ص�حب الدعوة  به� عظيمة.

وفقه�ء امل�صلمني حني علموا اأن الإ�صالم بني على خم�صة 
الأرك�ن  هذه  ِعَظم  اأدركوا  قد  منه�،  ثالثة  للعب�دات  اأرك�ن، 
اأف��صوا يف  الدين. وقد  بن�ء  الثالثة: ال�صالة وال�صوم واحلج يف 
مم�  وركعة،  �صالة  كل  ف�صل  يف  بل  املختلفة،  العب�دات  ف�صل 
ل ح�جة معه جلديد، ومم� يعرفه كل م�صلم اإن مل يكن تف�صياًل 
يعرفون  الأ�صف، ل  �صديد  مع  امل�صلمني،  اأكرث  ولكن  ف�إجم�ًل، 
عن دينهم اأكرث من ذلك. فلهذا اأظن اأن العن�ية يف هذه الف�صول 

ب�لنواحي الأخرى لالإح�ص�ن والعمل ال�ص�لح اأجدر واأنفع.

  ك�ن الرجل ي�أتي من اأق�صى الب�دية فيجل�س اإىل ر�صول اهلل
اليوم  درجوا  ممن  به�  اأعلم  وهو  يديه  بني  من  فيقوم  دعوته،  يتلقى 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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الرمحة واإلخاء 
أساس 

اإلحسان

مليزات  ولي�س ذلك  الدين،  بيوت  ون�ص�أوا يف  الإ�صالم،  اأح�ص�ن  يف 
الر�صول ، وبركته وت�أثري �صخ�صيته فح�صب، ول لأن هوؤلء الأعراب 
ك�نوا يختلفون عن اأبن�ئهم عرب اليوم، واإمن� لأن الدعوة ك�نت ب�صيطة 
مركزة يف مب�دئ ع�مة مفهومة للك�فة، �صهلة، ُتلقى اإليهم ليعملوا به� 
ولي�صريوا على نهجه� وين�صجوا على منواله�، ل ليتحدثوا عنه� ثم 
ي�صتغلوا ب�لق�صور اإذ  نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃمث ]احل�صر/ 19[، 

ور�صوا ب�لظ�هر ففقدوا اللُّب واجلوهر.

تلقي  �صهولة  على  تدل  املعنى  هذا  يف  القراآن  وعب�رة 
ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   نثەئ   تع�ىل:  اهلل  يقول  ون�صره�:  الدعوة 
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

ىئمث  ]التوبة/ 122[.

ف�لدعوة ب�صيطة، اأ�ص��صه� الإمي�ن والإح�ص�ن. وهذا الإح�ص�ن 
هو العمل ال�ص�لح كم� قلن�. وهذا العمل ال�ص�لح هو مب�دئ ع�مة 

ن كيفي�ته� يف حلظ�ت. وعب�دات ُتَلقَّ

والرحمة  والإخ�ء.  الرحمة  يف  جميًع�  ف�أ�صله�  املب�دئ  اأم� 
اهلل  ي�صمون  الدعوة  عهد  اأول  يف  امل�صلمون  ك�ن  وقد  اهلل  �صفة 
)الرحمن( حتى ق�ل الع�مة، اإن حممًدا يعبد اإلًه� ا�صمه الرحمن. 
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وامل�صلمون ي�صتفتحون كل عمل وحركة ب��صم الرحمن الرحيم، 
ويحيي بع�صهم بع�ًص� ب�ل�صالم والرحمة فيقولون »ال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل«.

اإىل  ال�صف�ت  اأحب  اأنه�  على  �ص�هدة  الكت�ب  واآي�ت 
�ص�حب الدعوة نث ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       

ڀ  ڀمث  ]الفتح/ 29[.

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئ.  ۆئ   ۇئ   نث 
ىئمث   ]احلجر/ 89-88[.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ 
ھمث     ]الإ�صراء/ 82[.

نث پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  مث  ]اآل عمران/ 159[.

ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  نثۓ  

ۇ    ۆ  ۆمث   ]التوبة/ 128[.

والأح�ديث النبوية يف معنى الرحمة م�صتفي�صة.

الأر�س  يف  من  »ارحموا  الرحمن«،  يرحمهم  »الراحمون 
يرحمكم من يف ال�صم�ء«.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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أساس 
العمران

الدعوة  الت�صريع يف  اأ�صول  من  اأ�صل  التي هي  الرحمة  هذه 
املحمدية نث ک  ک  گ     گ گ   مث  ]الأنبي�ء/ 107[ 
هي اأ�ص��س العمران. وم� ُنِزَعت من قلب اإن�ص�ن اإل �ص�ر خربً�، ول 
طغي�ن  عن  يحدثن�  والت�ريخ  الأر�س.  على  وب�ًء  ك�نوا  اإل  قوٍم  من 
اأقوام ُنِزَعت الرحمة من �صدورهم، فرتكوا اآث�ًرا فظيعة من اخلراب 

ا�صتمرت بعدهم قرونً�.

فمثاًل موج�ت املغول مع )جنكيز خ�ن( وَمن َبْعَده ل تزال 
رغم مرور �صبعة قرون ب�دية اآث�ره� للعي�ن يف اأوا�صط اآ�صي� وغربه�، 
وقد �صهدته� بنف�صي يف الأفغ�ن واإيران والعراق، و�صتبقى اأجي�ًل 

كثرية.

وج�ء من بعدهم اأقوام مثلهم من امل�صلمني ومن الأعراب 
امل�صلمني ُنِزَعت الرحمة من �صدورهم فع�ثوا يف الأر�س الف�ص�د، 
من  الق�ص�ة  هوؤلء  بع�س  اأحدثه  الذي  اخلراب  اآث�ر  تزال  ول 
الأعراب م�صهودة يف �صم�ل اإفريقية، وقد �صهدته� كذلك بنف�صي 

بعد مرور مئ�ت من ال�صنني.

ف�لرحمة اأ�ص��س العمران، ج�ء به� مو�صى وعي�صى وحممد. 
بل هي ر�ص�لة اأنبي�ء اهلل وامل�صلحني جميًع�. ومل يعظم �ص�أن دولة 

من الدول اإل والرحمة �صفة من �صف�ت الق�ئمني عليه�.
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دفاع ال بد 
منه عن 
رمحة األتراك 

العثمانيني

أمثال شعبية
 تشهد هلم

وقد يظن بع�س الن��س مب� يتن�قلون من اأح�ديث اأو فك�ه�ت 
اأنه� ك�نت دولة مل  العثم�نية  العهود الأخرية للدولة  عن بع�س 
اأم�م  يقف  ل  �ص�ئع  خط�أ  وهو  مميزاته�.  من  الرحمة  �صفة  تكن 
البحث والتدقيق. ف�لعثم�نيون يف اأي�م عزهم ورثوا الرحمة التي 
نزعه� اهلل من قلوب العرب املت�أخرين، فورثوا الدولة، و�ص�دوهم 

كم� �ص�دوا الأوربيني.

)َب�صرابي�(  يف  الرحمة  هذه  حديث  بنف�صي  �صمعت  وقد 
من روم�ني� على نهر )الدني�صرت(، وقيل يل اإن اأمثلة الفالحني يف 
هذه الأطراف الن�ئية للُمْلك العثم�ين ل تزال تعرب عن رحمة 
الأتراك  مع  ُيْنَزع  العدل  اأن  اإىل  ي�صري  م�  ومنه�  وعدله.  الرتكي 
من الأر�س. وقد لفت نظري يف بولوني� وروم�ني� ويف بالد البلق�ن 
اأمثلة واأ�ص�طري ل تزال ت�صري اإىل م� ا�صتقر  يف رحالتي املتعددة 
يف نفو�س هذه الأمم امل�صيحية من احرتام الرتكي امل�صلم كرحيم 

ع�دل.

البولونيني  اأن  يل  فُروي  فين�  يف  كنُت   1917 �صنة  ويف 
مدًدا  ج�لي�صي�  اإىل  العثم�نية  الع�ص�كر  بو�صول  م�صتب�صرون 
عندهم  اإن  يل  فقيل  ال�صبب،  عن  ف�ص�ألت  وقتئذ،  للنم�ص�ويني 
وظهور  عزهم  عالمة  ب�أن  ي�صيهم  ِقدِّ بع�س  عن  يعتقدونه�  نبوءة 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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أثرهم يف زوال 
عهد اإلقطاع من 

أرض امللداف
 والبولونيني

دولتهم مرة اأخرى هي اأن تعود الع�ص�كر الإ�صالمية اإىل الظهور 
�صم�ل الدانوب. 

مدًدا  ج�ءت  اأنه�  ولو  الع�ص�كر  هذه  اأن  العجيب  ومن 
عبوره�  على  �صنة  مي�س  مل  ف�إنه  ومقت�صميه�  بولندا  لغ��صبي 
)الدانوب( حتى ا�صتقلت بولندا حقيقة مرة اأخرى وع�دت دولة 

موحدة.

هذه الأ�صطورة وغريه� من الأمث�ل يف لغ�ت الأمم البلق�نية 
وقد  البلق�ن،  يف  الإ�صالمي  الت�ريخ  قراءة  يف  اأتو�صع  جعلتني 
خرجت من قراءتي وم�ص�هداتي ب�أن العدل والرحمة الإ�صالمية 

ن� للعثم�نيني يف اأورب�. هم� اللذان مكَّ

غيبوبته�  من  الأمم  هذه  خرجت  والرحمة  وب�لعدل 
اأن  ويكفي  والإن�ص�ف.  امل�ص�واة  وعرفت  وق�صوته�،  وهمجيته� 
� متع�هًدا  تعلم اأن ا�صرتق�ق الطوائف ب�أ�صنع �صورة ك�ن نظ�ًم� دوليًّ

عليه يف اأورب� الو�صطى واجلنوبية اإىل اأن ق�صى عليه العثم�نيون.

واملجر  والبولونيني  املُلداف  بني  دولية  عهود  هن�ك  وك�نت 
لت�صليم كل فالح يرحل من مزرعة �صّيده من )البوي�ر( اإىل اأحد هذه 

الأوط�ن، وك�نت املزارع تب�ع مب�  عليه� من احليوان�ت والفالحني.
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موقــــف عظيم
 لشـــيخ اإلسالم
 يف عهــــــد
 السلطان سليم

ع�طفة  �صدورهم  بني  يحملون  اأورب�  اإىل  العثم�نيون  ج�ء 
الرحمة كم� اأراده� �ص�حب الدعوة ، ومل يكن الأتراك اأكرث 
عدة ول عدًدا من اأيَّة اأمة من الأمم التي �ص�دوه�، فو�صلوا على 
روؤو�صهم جميًع� اإىل فين�، متهد لهم الرحمة �صع�ب اجلب�ل والبح�ر 

والوه�د، كم� مهدت للعرب قبلهم اإفريقية واآ�صي�.

ُعِرف  �صليم،  ال�صلط�ن  هو  �صديد،  ملك  لالأتراك  وك�ن 
ب�لق�صوة وذبح كثرًيا من اآل بيته، ويلقبه الأتراك اأنف�صهم ب�صليم 
عليه  ف�أبى  ولغته�  الدولة  دين  يوحد  اأن  له  فخطر  الق��صي. 
حقوق  ب�حرتام  الإ�صالم  لو�ص�ي�  حرمة  ف�متنع  الإ�صالم،  �صيخ 
اأودعه�  التي  الرحمة  اأثر  من  وذلك  بهم.  والرحمة  امل�صيحيني 
الإ�صالم  ركن  هي  والتي  واأتب�عه،  الدعوة  �ص�حب  قلب  اهلل 
املتني و�صفة اهلل التي اإذا ُنِزَعت من ال�صدور دالت الدولة، وعم 

اخلراب حتى ي�صتخلف اهلل اأهل الرحمة.

ُنِزَعت الرحمة من ال�صدور؛  انظروا اإىل الع�مل اليوم، وقد 
ي�صبق  اأمل  ال�ص�ري؟  الوح�س  من  ا  �صرًّ الإن�ص�ن  ينقلب  اأمل 
اجلوية  الغ�رات  األي�صت  خ�ن؟  جنكيز  الق�صوة  يف  املتح�صرون 
على املدنيني اأ�صواأ م� بلغه الن��س من التوح�س؟ ثم األي�صت هذه 

مقدم�ت اخلراب الع�م؟

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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رمحة
 احليوان

لي�صت  اأجله�،  من  حممًدا  اهلل  اأر�صل  التي  الرحمة  هذه 
نَُق�ّس  الإ�صالم،  من  مك�نته�  الق�رئ  وليعلم  ب�لإن�ص�ن.  خ��صة 
عن�ية  مدى  ليتبني  ب�حليوان؛  الرفق  يف  ال�صريعة  اأحك�م  بع�س 

�ص�حب الدعوة ، ببّث الرحمة يف دعوته.

العط�س،  عليه  ا�صتد  بطريق  مي�صي  رجل  »بينم�   : ق�ل 
فوجد بئًرا فنزل فيه� ف�صرب ثم خرج، واإذا كلب يلهث، ي�أكل 
الرثى من العط�س. فق�ل الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العط�س 
اأم�صكه  ه م�ء ثم  مثل الذي ك�ن بلغ مني. فنزل البئر فمالأ ُخفَّ
له«.  فغفر  له  تع�ىل  اهلل  ف�صكر  الكلب،  ف�صقى  َرِقي،  بفيه حتى 
فق�لوا ي� ر�صول اهلل »واإن لن� يف البه�ئم لأجًرا؟« فق�ل: »يف كلِّ 

كبٍد َرْطَبٍة اأجر«.

وق�ل اأي�ًص�: »دخلت امراأة الن�ر يف هرة ربطته� فلم تطعمه� 
ومل تدعه� ت�أكل من َخ�َص��س الأر�س«.

العرب.  ي�أتيه  ك�ن  مم�  كثري  عن  ب�لنهي  الإ�صالم  ج�ء  وقد 
اآذان الدواب،  اأن يعذب احليوان ك�صق  وك�ن من ع�دة العربي 
وربط الن�قة بجوار قرب �ص�حبه� اإذا م�ت لتموت معه، وغري ذلك.
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حكايات
 عن الرمحة

الأولد  وعبث  للتلهي،  الطري  رمي  ال�صريعة  مت  وحرَّ
مع  الأ�صب�نيون  يفعل  كم�  احليوان�ت  بني  والتحري�س  ب�لطيور، 
اإثق�ل  ومنعت  والكالب،  الديوك  بني  الأمم  وبع�س  الثريان، 
واإل  و�صق�يته�،  رع�يته�  ح�صن  واأوجبت  الدابة،  على  احلمل 

فللق��صي نَْزُعه� من �ص�حبه�.

وقد ك�ن لهذه التع�ليم اأثر ب�لغ يف البدو واملتوح�صني؛ فقد 
� بن ح�مت، وقد ملك الإ�صالم قلبه، ك�ن يفت اخلبز  ُرِوي اأن عديًّ

للنمل، ويقول: اإنهن ج�رات ولهن حق.

مي�صي  ك�ن  اأنه  ال�صريازي  اإ�صحق  اأبي  ال�صيخ  عن  وُرِوي 
رفيق  فزجره  كلب،  له  فعر�س  اأ�صح�به،  بع�س  يرافقه  طريق  يف 
الأ�صت�ذ، فنه�ه وق�ل: اأم� علمت اأن الطريق م�صرتك بينن� وبينه..!

حتى  ف�رجموهم  دابة  على  ثالثة  راأيتم  »اإذا  احلديث  ويف 
ينزل اأحدهم«. وكتب الفقه تفي�س ب�أحك�م الرفق ب�حليوان، مم� 
ي�صري اإىل مقدار م� ق�صدت اإليه ال�صريعة من الرحمة مبخلوق�ت 

اهلل.

هي  بل  واأ�صوله�،  املحمدية  الدعوة  اأ�ص�س  من  ف�لرحمة 
�صالة  بغري  يلهوا  اأن  للن��س  وخرٌي  الدولة.  اإق�مة  من  املق�صودة 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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و�صوم وحج، وخري لهم اأن يعي�صوا بغري م�ص�جد وبيع وكن�ئ�س اإذا 
ُنِزَعت الرحمة من �صدورهم. ف�لدين والدولة بال رحمة ينقلب�ن 

اإىل خداع وظلم.

البالء عن  َرف  ُي�صْ ال�صدور حتى  الرحمة يف  اأنزل  ف�للهم 
الع�مل!



آية هي
 دستور اإلخاء 
البشري

الث�ين  الأ�ص��س  عن  الف�صل  هذا  يف  احلديث  نب�صط 
لالإح�ص�ن، وهو الإخ�ء الذي �ص�ر دعوة ع�ملية حمببة لدى اأهل 

هذا الع�صر جميًع�.

مته الع�صبي�ت القبلية والق�صوة  ك�ن املجتمع العربي قد ق�صَّ
الع�صبية  كذلك  �ص�دته  قد  الإن�ص�ين  املجتمع  وك�ن  الفردية، 
اإىل  ب�لدعوة  الر�صول  جهر  حني  ب�لأن�ص�ب  والفخر  واجلن�صية 

الإخ�ء �ص�دًع� بنداء اهلل:

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث 
ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]احلجرات/ 13[. 

الإخـاء

اآية هي د�صت�ر الإخاء وامل�صاواة - ت�ص�ير عجيب ل�قع الرب 
لدى اهلل - اآيات يف تهديد ذوي الق�ص�ة والبخل - قدامى 
العرب وفهم الإخاء وامل�صاواة - اإخاء �صامل بني امل�صلمني 
واأهل الكتاب - بقايا الإخاء يف العامل الإ�صالمي - ذكرى 

اأخ�ة يف األبانيا - الإخاء يف العامل الإ�صالمي
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تصوير عجيب
 ملوقـــع الرب 

 لدى اهلل

ُتْقَتَحُم  بهم�  اأن  وقرر  للرحمة،  وقريًن�  ق�صيًم�  ب�لإخ�ء  ن�دى  وقد 
.ہ   ۀ  ۀ   ڻ   نث  اجلنة  ويدخلون  الن��س  وي�صعد  العقبة 
ۇ   ۇ     . ڭ    ڭ   ڭ       ۓ   ۓ    ھ.ے   ھ      . ھ     ہ   ہ  
ۆ.  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ.ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    

ې  ىمث  ]البلد/ 17-11[.

واآي�ت الكت�ب الكرمي، والأح�ديث يف الرتغيب يف الإخ�ء 
والرحمة م�صتفي�صة.

ويف حديث قد�صي: اإن اهلل  يقول يوم القي�مة: » ي� ابن 
ُت فلم َتُعْدين! فيقول ابن اآدم: ي� رب كيف اأُعوُدك،  اآدم َمِر�صْ
فالنً�  عبدي  اأن  َعلمت  اأَم�  اهلل:  فيقول  الع�ملني؟!  رب  واأنت 
َمِر�س فلم َتُعْده؟ اأم� اإنك لو ُعدته لوجدتني عنده! ي� ابن اآدم. 
ا�صتطعمتك فلم تطعمني! فيقول: ي� رب كيف اأطعمك واأنت 
رب الع�ملني؟! فيقول اهلل: اأم� علمت اأن عبدي فالنً� ا�صتطعمك 
ابن  ي�  ذلك عندي.  لوجدت  اأطعمته  لو  اإنك  اأَم�  تطعمه؟  فلم 
اآدم ا�صت�صقيتك فلم ت�صقني. فيقول: كيف اأ�صقيك واأنت رب 
لو  اإنك  اأَم�  َت�ْصِقه،  فلم  فالن  عبدي  ا�صت�صق�ك  فيقول  الع�ملني! 

�صقيته لوجدت ذلك عندي«.
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هتديد شديد 
لذوي

 القسوة والبخل

قدماء العرب
 وفهم اإلخاء 

واملساواة

انظر اإىل هذا املعنى ال�ص�مي يف هذا احلديث اجلليل؛ ف�إن 
اهلل مع عب�ده يف كل حلظة وح�لة واإن الرب ب�لن��س ِبرٌّ ب�هلل. وم� هو يف 
، ولكنه ل ير�صى اإل اأن يكون ك�أمن� الربُّ لذاته. ولذلك  ح�جة ِلرِبّ
ل اأظن اأن من�زًع� ي�صتطيع اأن ين�زعن� يف اأن الإخ�ء والرحمة هم� 
الأ�صل ب�لن�صبة ملب�دئ الإح�ص�ن يف الدعوة املحمدية، كم� اأنهم� 
اإل  والرتهيب  الرتغيب  من  �صبياًل  ترتك  مل  فهي  منه�،  الغ�ية 
القلوب  وتنفر  والرحمة،  الإخ�ء  على  النفو�س  لتنطوي  �صلكته 

من الأثرة والأن�نية.

ِبَهْوِلَه�  اإىل هذه الآية فهي حتى يف عب�رته� ت�صعق  انظروا 
ڭ   ۓ   ے.   ے   ھ   ھ   ھھ   نث  القلوب:  غالظ 
   . ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    . ڭ   ڭ    ڭ  
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  .  ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  .  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  .  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  
پ   پ     . ٻ   ٻ   ٻ    ٱ      . ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

پ  پ  ڀ    .   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    مث   ]الفجر/ 26-17[.

ك�نت الدعوة اإىل الإخ�ء غريبة ك�لدعوة اإىل التوحيد والدعوة 
اإىل البعث، ف�أنكره� العرب الذين ل يعتزون بغري الع�صبية، ول 
ينزلون لالإخ�ء مع من هم اأدنى، ك�لأرق�ء وال�صعف�ء، وك�ن لبّد 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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إخـاء شــامل 
بني 

املسلمني
 وأهل الكتاب

كيف  ولكن  الدعوة.  جن�ح  يف  اأ�ص��صي  لأنه  عليه  حملهم  من 
امل�صت�صعفني  من  )حممد(  بجم�عة  امل�صتهزئون  وهم  ذلك  يتم 
اإخ�ًء جمياًل،  والأ�صراف  ال�ص�دة  مع  اهلل  ت�آخوا يف  وقد  والعبيد 

نثۈ   نوح  قوم  قول  ق�لوا مثل  اأنهم  املتكربين  ُحِكي عن  حتى 
ۈۉ  ۉ  ې  ې  ېمث ]هود/ 27[.

عه حتى �صمل اأخوة  وقد اأكد القراآن هذا املبداأ ال�ص�مي وو�صَّ
نث ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ   فق�ل:  الب�صر جميًع� 
ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  .  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

ڭ   ڭمث  ]املوؤمنون/ 52-51[.

ومل� متكنت دعوة الإخ�ء يف النفو�س َمنَّ اهلل به� على املوؤمنني 
ڇ   چ      نثڃ  ڃ  چ  چ  چ   فق�ل:  نعمة  ك�أكرب 
ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌمث  ]اآل عمران/ 103[. 
والأن�ص�ر،  امله�جرين  ق��صرة على  الإخ�ء  اإىل  الدعوة  تكن  ومل 

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث  ع�مة  ك�نت  ولكنه� 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 .]64 عمران/  ]اآل  ڍمث  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ  

نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  
کمث   ]ال�صورى/ 13[.  نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث   ]البقرة/ 136[.

ك�فة  للن��س  ر�ص�لة  على  اإًذا  ق�مت  قد  املحمدية  ف�لدعوة 
لعب�دة اهلل وحده وليكون الن��س اأمة واحدة. والأخوة فيه� هي 
اأخوة العقيدة، ل تفرق بني ال�صعوب والقب�ئل، والأبي�س والأ�صود 
والأ�صفر، ول الغ�لب واملغلوب، ول الأرا�صي والأوط�ن، بل تدعو 
اإىل اأخوة حدوده� الب�صرية، حترم العتداء، وتدعو اإىل �صبيل اهلل 
املعتدين  مع  النزاع  ح�لة  يف  حتى  احل�صنة،  واملوعظة  ب�حلكمة 
ُتتخذ  الب�صرية  الأخوة  فكرة  ف�إن  ب�حلرب،  ُعْدوانهم  وردهم عن 
اأي�ًص� نربا�ًص� يهتدي به املوؤمنون يف ظالم احلرب، فهم ل يح�ربون 

للفتح، ول لل�صلب ول للقهر واإذلل الن��س، واإمن� حلرية العقيدة.  
نث ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث]البقرة/ 256[،  
نثی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئمث ]الأنف�ل/ 61[.

حتى يف ح�لة احلرب مع الوثنيني، يعترب الإ�صالم الأخوة 
م�  اأ�صواأ  هي  الوثنية  اأن  يعتقد  الذي  ف�ملوؤمن  النزاع؛  يف  اأ�صاًل 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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ي�ص�ب به الإن�ص�ن يف روحه وعقله وم�صريه، اإمن� يريد للوثني اأن 
�س له من غ�صب اهلل، ف�إذا ق�ص� عليه  ينجو مم� هو فيه، وم� هو ُمَعرَّ
ه عن كفره، ف�إمن� يريد بذلك رحمته وهو معرتف ب�أخوته كم�  دَّ لرَيُ

قيل:

ْحَياًنا َعَلى َمْن َيْرَحم فَق�َصا لَيْزَدِجُروا، وَمْن َيُك َحاِزًما        َفْلَيْق�ُس اأَ

وهذا الوثني الذي يح�ربه املوؤمن متى ك�ن معتدًي�، ي�صتحق 
املوؤمن جميع احلقوق مبجرد ت�صليمه هلل، وي�صبح م�ص�وًي� له  من 
مت�م امل�ص�واة؛ فهو اإًذا ل ين�زعه لنكران اأخوته، اأو لعدم الرغبة يف 

رحمته، بل لتم�م هذه الرحمة اأو هذه الأخوة. 

من  اأ�صالن  والإخ�ء  الرحمة  اإن  نقول:  اأن  اإًذا  فن�صتطيع 
اأ�صول الدعوة الإ�صالمية مق�صودان لذاتهم� ولأثرهم�، حتى يف 
الع�مة هي  واإن الأخوة  النزاع واخلالف واحلرب،  اأ�صد ح�لت 
مق�صد اأ�صمى للر�ص�لة املحمدية، ل كم� يدعي بع�س الأج�نب، 
ول كم� يظن بع�س احلمقى من اأن الإ�صالم دين حرب وق�صوة 

وقهر.

وعليه ف�لإح�ص�ن اأو العمل ال�ص�لح، اأن ن�صعى اإىل الإخ�ء 
الع�م واأن تكون الرحمة �صع�رن� وهدين� يف كل زم�ن ومك�ن.
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اإلخاء معجزة 
اإلســـــالم

بقايا اإلخاء
 يف العــــامل 
اإلسالمي

ذكرى إخاء 
يف ألبانيا

ك�ن  بل  العظيم يف هذا،  اأثره�  املحمدية  للدعوة  ك�ن  وقد 
اأكرب معجزاته� م� اأحدثته من اأخوة بني طوائف من الب�صر ك�نت 
الت�ريخ  قلبن� �صفح�ت  ولو  و�صق�ًق�.  وتن�كًرا  تدابًرا  الأقوام  اأ�صد 
ب�لدعوة  دانت  التي  الأمم  ح�ل  اإىل  فيه�  ونظرن�  الإ�صالم،  قبل 
الربان�س،  وجب�ل  الهمالي�  جب�ل  بني  م�  بعد،  فيم�  املحمدية 
اأحدثته  اله�ئل الذي  الدني� �صرًق� وغربً�، لأدركن� الأثر  يف طول 
الدعوة اإىل الأخوة والرتاحم يف نفو�س مئ�ت املاليني من الب�صر 

على ممّر هذه القرون.

اأح�صن    اإليه� حممد  دع�  التي  الأخوة  هذه  تزال  ول 
ُبْعٍد عن  اليوم، رغم م� هم عليه من  نفو�س م�صلمي  م� بقي يف 
روح الإ�صالم، فهي متجلية فيهم ملن يرحلون يف اأطراف الأر�س 
قبله  وملن  قرون،  �صبعة  قبل  بطوطة  لبن  جتلَّت  كم�  الإ�صالمية 

ومن بعده.

الأرنوؤوط  جب�ل  يف  �صب�بي  يف  مرة  لأول  به�  �صعرت  وقد 
معرفة  ول  به�  يل  عهد  ول  البالد  تلك  دخلت  فقد  ب�ألب�ني�؛ 
ب�أحد من اأهله�. وك�ن طريقي اإليه� من بحر الأدري�نيك، فنزلت 
وقتئٍذ،  الأ�صود  اجلبل  ع��صمة  )�صتنجه(  اإىل  وذهبت  )بك�ترو( 
وكنت  العثم�نية،  الدولة  مع  حرب  ح�لة  يف  اجلبل  اأهل  وك�ن 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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متنكًرا ب�صفة مرا�صل جلريدة اإجنليزية، اأق�صد التطوع مع املدافعني 
ا�صًم�  املدينة  يف  فلمحت  والألب�ن،  الرتك  من  )اأ�صقودره(  عن 
� على  � على دك�ن، فقدمت نف�صي اإىل �ص�حبه، وك�أمن� كنَّ اإ�صالميًّ
موعد! رغم اأن حديثن� ك�ن ب�لإ�ص�رة. وم� لبث اأن ج�ء يل بفقيه 
يعرف قلياًل من العربية، فتف�همن�، وتوىل الرجل بعد ذلك اأمري 
اأ�صقودره، وتنقلت يف بالد الأرنوؤوط من  اإىل  كله حتى و�صلت 
ولو كنت بني  بع�ًص� بي.  بع�صهم  يو�صي  اإىل اجلنوب،  ال�صم�ل 
� اأكرث مم� اأوجدته يل الأخوة الإ�صالمية  اأهلي م� وجدت منهم حبًّ
اأزال  ل  اإين  بل  البلق�ن.  حرب  اأي�م  الع�صيبة،  الأي�م  تلك  يف 
اأذكر اأنهم اأوجدوا يل يف كل بلد من يعرف العربية ومن يالزمني 

خلدمتي ومع�ونتي.

وهذه الروح ذاته� هي التي وجدته� يف �صم�ل اإفريقية اأثن�ء 
ك�ن  حينم�  الهند  يف  مل�صته�  التي  وهي  الأوىل.  الع�ملية  احلرب 
�ص�رت  م�صر  اأن  علموا  ومل�  وي�صتب�صرون،  بي  ون)1(  يُحفُّ الن��س 
اأي�م عزهم  دولة م�صتقلة، واأنني ر�صوله� اإىل الأفغ�ن فرحوا ك�أمن� 

قد اأقبلت!

مكتبة  مراجعي  اإ�ص�فة  اإىل  ي�صري  اله�م�س  )هذا  والعط�ء.  الكرم  يف  يب�لغون  ون:  يُحفُّ    )1(
اإىل  لالإ�ص�رة  لحًق�  )م(  الرمز  ي�صتعمل  و�صوف  للكت�ب،  الأ�صلي  للن�س  الإ�صكندرية 

ذلك(.
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الأخوة،  اإىل  املحمدية  الدعوة  خلقته�  التي  الروح  هذه 
والعراق  وتركي�  والأفغ�ن  اإيران  يف  كذلك  �صهدُته�  التي  هي 
بلد  يف  جولتي  من  جولة  كل  ويف  وغريه�،  واحلج�ز  وال�ص�م 
به�  يخرج  التي  وهي  م�صلمون،  فيه�  بقي  اأو  لالإ�صالم  تزال  ل 
ا الأفغ�ين من امل�صرق اأو الفالتي من اأق�صى اإفريقية الغربية  معتزًّ
من  مي�صي  لأنه  متوكاًل؛  مكة،  اإىل  �صرًيا  الأمي�ل  اآلف  فيطوي 
الذي  املك�ن  َيِرد  اإخوان، حتى  اإىل  اإخوان  اأهل، ومن  اإىل  اأهل 

جهر فيه حممد ب�لدعوة اإىل هذه الأخوة الع�مة.

كنت مرة ق��صًدا من الري��س ع��صمة جند اإىل مكة، وك�ن 
اليوم  ويف  الوقت.  ذلك  يف  ب�ل�صي�رة  اأي�م  خم�صة  �صفر  بينهم� 
ن�حيتهم�،  ال�ص�ئق  فوجهت  مي�صي�ن،  رجالن  يل  لح  الث�ين 
و�ص�ألتهم� اأ�صلهم� وق�صدهم�، فلم يفهم� لُعْجمتهم�، اإذ اأنهم� ك�ن� 
من )قنده�ر( ب�لأفغ�ن، وك�ن مو�صم احلج مقباًل، ف�أدركت اأنهم� 
مكة.  اإىل  معي  اأتركهم� وحملتهم�  اأن  علّي  ف�صق  احلج  يريدان 
ويف اللي�يل التي ق�صين�ه� ب�لطريق، رغم جهل بع�صن� لغة بع�س، 
ك�نت روح الأخوة ن�طقة بكل ح��صة. ولول هذه الأخوة مل� طوى 
هذان الرجالن الأر�س، ل ميلك�ن �صيًئ� من الدني� اإل اأن الدعوة 

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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إخاء ليس 
له نظيـــر

ممن  والعرب  والفر�س  البلو�س  وبني  بينهم�  اآخت  قد  املحمدية 
تنقلوا يف اأوط�نهم.

ب�صعف  امل�صلمني  اأقط�ر  يف  ت�صعف  الأخوة  هذه  اإن  نعم 
َعَرات اجلن�صية. واأعظم من ذلك ب�صيطرة امل�دة  التدّين وقي�م النَّ
على النفو�س، فهي تك�د تق�صي على الأخوة يف البيت والأ�صرة 

الواحدة.

اأعظم  والرحمة  الإخ�ء  اإىل  املحمدية  الدعوة  اأثر  ك�ن  وقد 
ظهوًرا يف ت�ريخ امل�صلمني من اأيَّة دعوة مم�ثلة يف الت�ريخ الب�صري. 
ف�إن هذه ح�لة  تع�ون،  اليهود من  بني  مب�  اعرت�س معرت�س  واإذا 
�ص�ذة �صببه� دوام ا�صطه�د جم�عتهم وت�صتته� ووجوده� يف ح�لة 
اأقلية، لأن م� بني اليهود هو ع�صبية عن�صرية جن�صية مبعثه� الدم 
ولي�س العقيدة التي تدعو اإىل الإخ�ء الإن�ص�ين. اأم� الأخوة التي 
اأعز  النفو�س، فك�نت  واأق�مه� الإ�صالم يف    اإليه� حممد  دع� 
اأي�مه� اأي�م العّز ال�ص�بق، وقد حمله� العثم�نيون اإىل �صرق اأوروب�، 
اإفريقية  وجم�هل  اأوروب�  غرب  اإىل  قبل  من  العرب  حمله�  كم� 
ل  امل�صط،  ك�أ�صن�ن  �صوا�صية  رايتهم  حتت  الن��س  فك�ن  واآ�صي�، 
ف�صل لعربي على عجمي اإل ب�لتقوى والع�فية، ول �صلط�ن مل�صلم 

على غري م�صلم اإل مب� تقت�صيه حدود اهلل.
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وقد ك�ن اأهل امللل الأخرى يف الدول الإ�صالمية اأهل ذمة، 
العدل  يقت�صيه  م�  فلهم  عليهم،  م�  وعليهم  للم�صلمني  م�  لهم 

والرحمة، وعليهم م� يقت�صيه الإخ�ء.

والآن، وهذا الع�مل امل�صطرب، ي�أكل قويُّه �صعيَفه، والن��س 
ب�لهول ليجنوا مغ�من واأ�صالبً� ل  اأنكر �صور الق�صوة يتق�ذفون  يف 
�صك اأنهم يف اأ�صد احل�جة اإىل التذكري بدعوة الإخ�ء والرحمة، 
ولظهور هذه الدعوة قوية عزيزة، كم� ك�نت. وهلل الأمر من قبل 

ومن بعد.

يف اأ�ص�ل الدع�ة
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يف اإلصالح االجتماعي





عن  َقلَّبن�  مهم�  اجتم�عية  ثورة  الإ�صالمية  الدعوة  ك�نت 
�صبيه له� يف ال�صرق والغرب، يف القدمي واحلديث، فلن جند له� 

مثياًل.

والنف�ص�ين  اخللقي  النقالب  هو  الثورة  هذه  اآث�ر  واأعظم 
الذي اأحدثه حممد  بعمله وُمُثلِه و�صخ�صه، واأحدثه مبب�دئه، 
فك�ن نتيجة مالزمة ومب��صرة لدعوته. وهو اأ�ص��س مراتب الإ�صالح 

الجتم�عي؛ لأن �صالح الفرد اأ�ص��س �صالح اجلم�عة.

ڱ   ڱ      ڱ   نث    : حممد  و�صف  يف  تع�ىل  يقول 
ں مث  ]القلم/ 4[ ويقول حممد : »اإمن� بعثت لأمتم مك�رم 

الأخالق«. ويقول: »اأدبني ربي ف�أح�صن ت�أديـبي«.

التطهري اخللقي للفرد

من�ذج الإن�صان الكامل - اأثر القدوة العملية - اأثر العقيدة يف 
ت�جيه  اخللق للخري العام - عبد امللك بن مروان واأب� حازم - 

التاجر النا�صح القانع - نظرة عمرية حلقيقة ال�صالح
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منـــــوذج 
اإلنسان 

الكامل

أثر القدوة
 العملية

 

� متثلت الأخالق الف��صلة يف �صخ�صه الكرمي؛ ف�ل�صدق  وحقًّ
وال�صج�عة  وال�صرب  واأداوؤه واحللم واحلي�ء  الواجب  والرب ومعرفة 
�صف�ته  بع�س  ك�ن  اأولئك  كل  والوف�ء  والعفة  والتوا�صع  والعزة 
ه  الب�رزة التي قربته اإىل القلوب، فتعلق الن��س به، وتركوا يف حبِّ

ج�هليتهم واآب�ءهم واأبن�ءهم.

وقد اأدرك العلم�ء من غري امل�صلمني هذه احلقيقة يف �صخ�س 
حممد ، ولكنهم مل يوفقوا لالإمي�ن به ر�صوًل من اهلل تع�ىل، 

ولعل ذلك اأثر من اآث�ر البيئة فيهم.

وه� هي ذي القرون تتت�بع، واأخالق حممد  من الو�صوح 
والقوة بحيث ل ي�صتطيع اأن ينكره� عليه ج�حد بر�ص�لته. م�صداًق� 

لقوله تع�ىل:  نثۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ مث   ]الأنع�م/ 33[.

الروحي  النقالب  يف  الأثر  اأكرب  ال�صخ�صي  مِلََثِله  ك�ن 
اأثر املب�دئ  اأي�مه وبعد وف�ته. وكذلك ك�ن  واخللقي الذي مت يف 
اإليه�. فمب�دئ امل�ص�واة والإخ�ء  ه�، والعقيدة التي دع�  التي �صنَّ
َمة لالإمي�ن قد فعلت فعله�  والعدالة واحلرية التي جعله� اأجزاء ُمَتمِّ
يف اإ�صالح الأخالق وال�صمو الروحي للجم�عة. وكذلك فعلت 
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العقيدة وأثرها 
يف التوجيه

 للخـــــري

عقيدة الإمي�ن ب�هلل وحده ل �صريك له، له امللك، وله ال�صلط�ن، 
بيده النفع وال�صر واملنع والعط�ء، تت�ص�وى الن��س يف ملكوته ويف 
اخلري  اإىل  هه�  ووجَّ وحّرره�  الب�صرية  ب�لروح  ف�صم�  له،  العبودية 
د وجه اهلل القدير الذي بيده كل �صيء، وجعل من�ط  الع�م وَق�صْ
الأعم�ل النية التي يعلمه� ويحيط به� عالم الغيوب. فهي�أ بهذه 

العقيدة ال�صبيل اإىل الأخالق الف��صلة.

على  يخفى  ل  الكذب  لأن  يكذب،  ل  به�  يدين  ف�لذي 
اهلل ول ينفع �ص�حبه، ف�ص�ر ال�صدق من دع�م�ت الأخالق يف 
الدعوة املحمدية، و�ص�ر الري�ء والنف�ق يبعد عن اهلل، ول ُيْك�ِصب 
الأعم�ل اإل بواًرا، وا�صتح�ل بذلك على امل�صلم املوؤمن اأن يكون 

ك�ذبً� اأو مرائًي�.

الذي  املوت، لأن  والقلب ل يه�ب  الراأي  واملوؤمن �صج�ع 
والإب�ء  العزة  اإىل  نف�صه  ترتفع  وبذلك  وحده،  اهلل  هو  ميلكه 
وال�صت�صه�د يف احلق، وترف�س الظلم اأو التحقري اإن وقع عليه اأو 

على اإخوانه من عبيد اهلل.

يحي�  بل  م�صت�صلًم�،  يكون جب�نً�  العقيدة ل  بهذه  واملوؤمن 
من��صاًل، يدفع �صرور احلي�ة عن نف�صه وعن الن��س بحي�ته.

يف الإ�صالح الجتماعي
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املوؤمن يعتقد اأن اهلل هو الذي يعطي ومينع ويرزق من ي�ص�ء 
بغري ح�ص�ب، فال يبخل مب� يف يده، بل يبذل اإر�ص�ًء لهذا الرازق 
عب�د  اإ خوانه  مع  �صمًح�  كرميً�   � �صخيًّ ويعي�س  وكرمه،  ه  لرِبِّ وطلًب� 

اهلل.

اأن  من  متنعه  عقيدته  ف�إن   ،� اأن�نيًّ املوؤمن  يكون  ل  كذلك 
اهلل  لعي�ل  حرم�نً�  ذلك  يف  اأن  يعلم  وهو  ب�ملت�ع،  نف�صه  يخت�س 
اإن�ص�نيته ب�ل�صعور  اإن�ص�ن يكمل  من امل�ص�ركة يف ف�صل اهلل، فهو 

بجن�صه، يعي�س بنف�صه واأهله وجريته واأمته والن��س جميًع�.

ودود، لأن كل ذلك من  َويِفّ  والع�صرة  املع�ملة  َح�َصن  هو 
رفعته  التي  العلية  للذات  وم�صتلزم�ت خ�صوعه  اإمي�نه  متمم�ت 

وا�صتخلفته يف الأر�س.

والتي   ، حممد  اإليه�  دع�  التي  الإ�صالمية  ف�لعقيدة 
الكربى  الدع�مة  بذاته�  هي  واأتب�عه  اأ�صح�به  نفو�س  يف  مكنه� 
لالإ�صالح الجتم�عي، فقد ن�ص�أ عنه� وترتَّب عليه� حي�ة روحية 
بعده� من  وم�  امل�صلم،  نف�س  الأول يف  املق�م  له�  ف��صلة،  خلقية 
م�دة اإمن� يك�صب قيمته واأهميته بقدر �صالحه لإعزاز هذه الروح 

ومتكينه�.
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سليمان
ا بن

 عبد امللك
 وأبو حازم

ال�صحيحة  العقيدة  ت�صوده  الذي  الإ�صالمي  املجتمع  ويف 
والأخالق  والأعم�ل  الأفك�ر  على  امل�دة  ت�صيطر  اأن  ميكن  ل 
يع�نيه  م�  كثري  اأو  قليل  يف  ت�صبه  �صيطرة  الب�صرية  والت�صرف�ت 

الع�مل اليوم من �صيطرة امل�دة.

قدم  الأموي  اخلليفة  امللك  عبد  بن  �صليم�ن  اأن  ُروي 
ق�ل:  عليه  فلم� دخل  اأبي ح�زم،  اإىل  وبعث  للزي�رة،  املدينة 
ت�أخذ  ل  املوؤمنني:  اأمري  ي�  اأتكلم  نعم  ق�ل:  ح�زم  اأب�  ي�  تكلم 
الأ�صي�ء اإل من حمله�، ول ت�صعه� اإل يف اأهله�. ق�ل: ومن يقوى 
ق�ل:  قلَّدك.  م�  الرعية  اأمر  من  اهلل  قلَّده  َمن  ق�ل:  على ذلك؟ 
عظني ي� اأب� ح�زم. ق�ل: اعلم اأن هذا الأمر مل ي�صل اإليك اإل 
مبوت من ك�ن قبلك، وهو خ�رج من يديك مبثل م� �ص�ر اإليك. 
ق�ل: م�لك ل جتيء اإلين�؟ ق�ل: وم� اأ�صنع ب�ملجيء اإليك ي� اأمري 
ولي�س  اأخزيتني،  اأق�صيتني  واإن  فتنتني،  اأدنيتني  اإن  املوؤمنني؟ 
عندك م� اأرجوك له، ول عندي م� اأخ�فك عليه. ق�ل: ف�رفع اإلين� 
ح�جتك. ق�ل اأبو ح�زم: قد رفعته� اإىل َمن هو اأقدر منك عليه�، 

يُت. فم� اأعط�ين منه� َقِبلُت، وم� منعني َر�صِ

ترفعه�  الرج�ل،  اأخالق  املحمدية يف  الدعوة  اأثر  هو  ذلك 
يف  امل�صلمني  ت�ريخ  بل  والت�بعني،  ال�صح�بة  وت�ريخ  وتطهره�. 

يف الإ�صالح الجتماعي
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التاجر الناصح 
الزاهـــد

الورع  يف  الع�لية  الأمثلة  من  ب�صفح�ت  يفي�س  الأقط�ر  جميع 
وح�صن املع�ملة والبعد عن الفح�س والإخال�س يف الن�صح لعب�د 

اهلل.

ُيْرَوى اأنه ك�ن عند يون�س بن ُعَبْيد ُحَلل خمتلفة الأثم�ن، 
قيمته�  ُحلَّة  كل  و�صرب  اأربعم�ئة،  منه  ُحلَّة  كّل  قيمة  �صرب 
فج�ء  الدك�ن،  يف  اأخيه  ابن  وخّلف  ال�صالة  اإىل  فمّر  م�ئت�ن، 
امل�ئتني  ُحَلل  من  عليه  فعر�س  ب�أربعم�ئة،  ة  ُحلَّ وطلب  اأعرابي 
يديه  على  وهي  به�،  م�صى  ثم  وا�صرتاه�،  ور�صيه�  ف��صتح�صنه� 
ا�صرتيت؟  بكم  لالأعرابي  فق�ل  ُحلَّته.  فعرف  يون�س  ف��صتقبله 
من  اأكرث  ت�ص�وي  ل  يون�س:  فق�ل  ب�أربعم�ئة.  الأعرابي:  فق�ل 
ه�. فق�ل الأعرابي: هذه ت�ص�وي يف بلدن�  م�ئتني، ف�رجع حتى تردَّ
خم�صم�ئة واأن� اأرت�صيه�. فق�ل له يون�س: ان�صرف ف�إن الن�صح يف 
ه اإىل الدك�ن، وردَّ عليه م�ئتي  الدين خري من الدني� مب� فيه�، ثم َردَّ
درهم وخ��صم ابن اأخيه يف ذلك وق�ل له: اأم� ا�صتحييت؟! اأم� 
اتقيت اهلل؟! تربح مثل الثَّمن وترتك الن�صح للم�صلمني! فق�ل 
يون�س: فهالَّ  به�. ق�ل  اإل وهو را�ٍس  اأخذه�  م�  اأخيه: واهلل  ابن 

ر�صيت له مب� تر�ص�ه لنف�صك؟!
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يف  لأعراِبّي  ب�ع  غالمه  اأن  املُْنَكِدر  بن  حممد  عن  وُروي 
ة من اخلم�صي�ت بع�صرة، فلم يزل يطلب ذلك الأعرابي  غيبته �ُصقَّ
طول النه�ر حتى وجده. فق�ل له: اإن الغالم قد غلط فب�عك م� 
ي�ص�وي خم�صة بع�صرة. فق�ل ي� هذا قد ر�صيت. فق�ل واإن ر�صيت 

ف�إنَّ� ل نر�صى لك اإل م� نر�ص�ه لأنف�صن�، ورد عليه خم�صة.

تلك اأخالق من متكنت الدعوة املحمدية من نف�صه، فعمل 
بقوله : »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه م� يحب لنف�صه«.

ف�مل�صلم ل يخدع ول يغ�س ول يغنب.

قيل لعبد الرحمن بن عوف : م� �صبب غن�ك؟ ق�ل: 
ثالٌث م� رددت ربًح� قّط، ول ُطِلب مني حيوان ف�أخرت بيعه، 

ول ِبْعُت بن�صيئة)1(.

�صهل  البيع،  �صهل  امراأً  اهلل  »رحم   : اهلل  ر�صول  وق�ل 
ال�صراء، �صهل الق�ص�ء، �صهل القت�ص�ء«.

اهتدوا  فيمن  ح��صًم�  املحمدية  الدعوة  اأثر  ك�ن  وكذلك 
ول  ًف�  تَكلُّ ول  ًع�  َتَنطُّ يكن  فلم  املع�ملة،  الدين  وك�ن  بهديه�، 

)1(  بَن�ِصيَئة: بدفع الثمن موؤجاًل. )م(.

يف الإ�صالح الجتماعي
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نظرة عمرية 
حلقيقـــــة
 الصـــالح

يخ�ص�ه  اأن  اأحق  اهلل  وب�طًن�، لأن  اإمي�نً� وعماًل ظ�هًرا  بل  تظ�هًرا، 
الن��س من خ�صية بع�صهم بع�ًص�.

مبن  ائتني  عمر:  له  فق�ل  �ص�هد.   ، عمر  عند  �صهد 
اأنت  اأثنى عليه خرًيا. فق�ل عمر للرجل:  يعرفك. ف�أت�ه برجل، 
ق�ل  ل.  ق�ل:  وخمرجه؟  مدخله  يعرف  الذي  الأدنى  ج�ره 
كنت رفيقه يف ال�صفر الذي ُي�ْصَتدّل به على مك�رم الأخالق؟ 
ورع  به  ي�صتبني  الذي  والدرهم  ب�لدين�ر  فع�ملته  ق�ل:  ق�ل: ل. 
ُيَهْمِهم  امل�صجد  يف  ق�ئًم�  راأيته  اأظنك  ق�ل:  ل.  ق�ل:  الرجل؟ 
اأخرى؟ ق�ل: نعم. فق�ل له  ب�لقراآن، يخف�س راأ�صه ت�رة ويرفعه� 
عمر: اذهب فل�صت تعرفه! ثم ق�ل عمر لل�ص�هد اذهب ف�أتني مبن 

يعرفك..



أمة واحدة

مجــــــــــاعة
 املسلمني
 تقوم على 

التكافـــــل

يقول تع�ىل نثڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
املوؤمنني يف  »َمَثُل   : ويقول ]الأنبي�ء/ 92[  ٿمث  
توادهم وتراحمهم وتع�طفهم َمَثُل اجل�صد اإذا ا�صتكى منه ع�صو 

تداعى له �ص�ئر اجل�صد ب�ل�صهر واحلمى«.

يكتف  مل  اأنه  الأخرى  امللل  واأكرث  الإ�صالم  بني  والفرق 
بتنظيم العب�دات وَتْرك م� وراء ذلك لقي�صر اأو لغريه من الن��س، 
اأفراد  بني  والواجب�ت  واحلقوق  والعالق�ت  املع�مالت  نّظم  بل 
الأول  هدفه  وجعل  املختلفة،  الأمم  وبني  الأمة،  واأفراد  الأ�صرة، 

التكافـل

 - التكافل  على  تق�م  امل�صلمني  جماعة   - واحدة  اأمة 
الفرد  �صمري  اإيقاظ   - اجلماعة  وم�صئ�لية  الفرد  م�صئ�لية 
الأمر  عزائم   - العام  الراأي  حرا�صة   - اجلماعة  و�صمري 
 – بالت�صريع  العالج   - املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
املهاجرين  تكافل   - الإح�صان  اإىل  عامة  الإ�صالح  مرد 

والأن�صار- مثل من التكافل  يف قبائل الط�ارق
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مسئولية الفرد 
واجلماعة

من  تكون  قد  نف�صه�  العب�دات  اإن  حتى  و�صالحه،  املجتمع 
الب�صري  املجتمع  يف  الإ�صالمية  والأمة  الإ�صالح.  هذا  و�ص�ئل 
يتطرق  م�  تدفع  متع�ونة  متك�فلة  مت�ص�ندة  الُعَرى،  ُمَوثَّقة  وحدة 

اإليه� من الف�ص�د بوحداته� وجمموعه�.

هذا التك�فل الجتم�عي وا�صح يف جميع نواحي الدعوة 
فيه�  ظهر  ح�لة  جند  ل  الب�صر  ت�ريخ  قلبن�  لو  واأظنن�  املحمدية، 
جم�عة  يف  ظهوره  م�  جم�عة  بني  والرتاحم  والتع�ون  التك�فل 
الع�صور  من  ع�صر  كل  يف  بل  الأوىل،  الع�صور  يف  امل�صلمني 
َتْلَت�ث العقول وتف�صد القلوب ويفتنت الن��س ب�حل�ص�رة  اأن  قبل 

الأوربية احلديثة.

اجلم�عة،  عن  الإ�صالمي  املجتمع  يف  الفرد  م�صئولية  اإن 
احلي�ة  اأم�نة  م�صئولية عظمى هي  الفرد،  وم�صئولية اجلم�عة عن 
ومن�ط تكليف�ته�، ولذلك كره الإ�صالم للفرد اأن يتوحد ويعتزل 
لقد  حتى  غريه،  وبني  بينه  ال�صلة  وينكر  املجتمع  عن  وي�صرد 
هذا  »اإن   : ر�صول اهلل فق�ل  العب�دة،  يف  ذلك  الإ�صالم  كره 
الدين متني ف�أَْوِغل فيه برفق ف�إن املُْنَبتَّ ل اأر�ًص� قطع، ول ظهًرا 
اأبقى« كم� كره للجم�عة اأن تهمل العن�ية ب�لفرد واأوجب عليه� 
امل�ص�لح  وتوفق بني  ت�صون م�ص�حله، وحترتم حقوقه وحريته،  اأن 
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إيقاظ ضمري
 الفرد وضمري 

اجلماعة

وحده  الفرد  �صالة  على  جم�عة  يف  ال�صالة  وف�صل  املختلفة، 
ب�صبع وع�صرين درجة.

، يكمله ويكتمل  ف�لفرد يف املجتمع الإ�صالمي جزء يف كلٍّ
به، ويعطيه وي�أخذ منه، وَيْحِميه ويحتمي فيه.

امل�صئولية  وهذه  اجلم�عة،  عن  الفردية  امل�صئولية  هذه 
الإ�صالح  يف  الإ�صالم  و�ص�ئل  اأُوىل  هم�  الفرد،  عن  اجلم�عية 
اأكد الإ�صالم  والتك�فل الجتم�عي والعدالة الجتم�عية. وقد 
اجلم�عة،  و�صمري  الفرد  �صمري  يف  امل�صئوليتني  ه�تني  مع�ين 
لي�صمن للم�صلمني حي�ة اجل�صم الواحد ال�صحيح القوي ال�صعيد 
املنتج، فق�ل للفرد: »اأنت على ِثْغَرة من ِثَغر الإ�صالم فال يوؤتني 

من ِقَبِلك« احلديث.

»كلكم راع وكلكم م�صئول عن رعيته، والأمري راٍع والرجل 
راٍع على اأهل بيته، واملراأة راعية على بيت زوجه� وولده، فكلكم 

راع وكلكم م�صئول عن رعيته« احلديث.

اأحد«  على  اأحد  يفخر  ل  حتى  توا�صعوا  اأن  اإيّل  »اأُوِحي 
احلديث.

يف الإ�صالح الجتماعي
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ڤ   ڤ  ڤ     . ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   نث   
ڦ.ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄمث  ]امل�عون/ 1-3[ الآية  
نثېئ ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی    یمث   ]احل�صر/ 9[.

ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   نثڀ   قوله:   الفرد  دع�ء  يف  وجعل 
توجه  التي  الن�صو�س  اآخر  اإىل   ]10 ]احل�صر/  ٿمث  ٿ  

.� ه فيه� اإدم�ًج� ت�مًّ قلب الفرد للجم�عة وُتْدجِمُ

ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ   نثۈ   للجم�عة:  وق�ل 
دم�وؤهم،  تتك�ف�أ  »امل�صلمون  الآية   ]10 ]احلجرات/  ۅمث 
احلديث  �صواهم«  من  على  َيٌد  وهم  اأدن�هم،  بذمتهم  وي�صعى 
»ان�صر اأخ�ك ظ�ملً� اأو مظلوًم�« فق�ل رجل: اأن�صره اإذا ك�ن مظلوًم�، 
اأراأيت اإن ك�ن ظ�ملً� كيف اأن�صره!؟ ق�ل:  »متنعه من الظلم، ف�إن 

ذلك ن�صره« احلديث.

و�صرب مثاًل رائًع� لو�ص�ية اجلم�عة على الفرد وم�صئوليته� 
اإزاء جن�ي�ته، فق�ل ر�صول اهلل  »اإن قوًم� ركبوا �صفينة ف�قت�صموا، 
ف�ص�ر لكلٍّ منهم مو�صع، فنقر رجل منهم مو�صعه بف�أ�س، فق�لوا 
له: م� ت�صنع!؟ ق�ل: هو مك�ين اأ�صنع فيه م� اأ�ص�ء. ف�إن اأخذوا 

على يده جن� وجنوا، واإن تركوه هلك وهلكوا.
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حراســـة
 الرأي العام

عن  الع�مة  امل�صئولية  يف  واجلم�عة  الفرد  بني  التق�بل  هذا 
و�ص�ئل  وجميع  الجتم�عي،  الظلم  مق�ومة  اأ�ص��س  هو  امل�ص�لح 

الإ�صالح ل تنتج نت�ئجه� اإذا مل تكن قبله� هذه الو�صيلة.

راته�،  وخالفة الإن�ص�ن عن اهلل يف الأر�س وو�ص�يته على مقدَّ
ل تتحقق�ن اإل بهذا التك�فل الجتم�عي.

فعلى الذين يريدون مق�ومة امل�ص�وئ الجتم�عية اأن يوقظوا 
يوؤكدوا  واأن  للفرد،  اجلم�عة  و�صمري  للجم�عة  الفرد  اأوًل �صمري 
مع�ين امل�صئوليتني ال�ص�بقتني، حتى يح�س الفرد اإح�ص��س البنوة 
والربِّ ب�جلم�عة، وحت�س اجلم�عة اإح�ص��س الأمومة والرع�ية للفرد.

بهم�،  ال�ص�بقتني وال�صطالع  امل�صئوليتني  اإدراك  ين�ص�أ من 
لكي�ن  اليقظ  احل�ر�س  ذلك  الع�م«  »الراأي  حديًث�  ي�صمى  م� 
والهدف،  الق�صد  يف  ووحدة  ب�صرية  على   � مبنيًّ ك�ن  اإذا  الأمة 
وهو ال�صلطة الرهيبة التي تقّوم احلك�م والأفراد، وبه تهتز الأمة 
وينتف�س ج�صمه� انتف��صة الغ�صب اإذا اأ�ص�به �صوء اأو ف�ص�د، كم� 
اأم�صى  وهو  مكروه،  من  ي�صيبه  مل�  وينتف�س  الفرد  ج�صم  يهتز 
تفعل  ل  م�  يفعل  الجتم�عية،  ال�صوءات  على  للق�ص�ء  �صالٍح 
واحرتام  القوانني،  تنفيذ  على  ال�ص�هرة  العني  وهو  القوانني. 

القواعد الأدبية، وال�صنن ال�ص�حلة التي اأقره� املجتمع.

يف الإ�صالح الجتماعي
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عزائم األمر 
باملعــــروف 
والنهي

 عن املنكر

بتكوينه كرقيب يهذب من �صذوذ  ولذلك عني الإ�صالم 
الفرد، ويحد من ُغُلّو اجلم�عة، فجعل الأمر ب�ملعروف والنهي عن 
املنكر من اأكرب عزائم الإ�صالم واأعظم اأ�ص�س احلي�ة الجتم�عية 

ال�ص�حلة.

گڳ   گ   گ    گ   نثک   القراآن  ق�ل 
 ]71 ]التوبة/  ڱمث   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

وق�ل نث ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  
ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  مث ]اآل عمران/ 104[ ويف 
املع��صي  يف  اإ�صرائيل  بنو  وقعت  »مل�  ال�صريف  النبوي  احلديث 
نهتهم علم�وؤهم فلم ينتهوا، فج�ل�صوهم يف جم�ل�صهم وَواكلوهم 
و�ص�ربوهم، ف�صرب اهلل قلوب بع�صهم ببع�س، ولعنهم على ل�ص�ن 
داود وعي�صى بن مرمي؛ ذلك مب� ع�صوا وك�نوا يعتدون«. ثم جل�س 
بيده!  نف�صي  والذي  »ل  وق�ل:  متكًئ�،  وك�ن   ، اهلل  ر�صول 

حتى َت�أِْطُروهم على احلق اأَْطًرا« اأي تعطفوهم ومتيلوهم.

فكل م� هو من حق اهلل اأو حق اجلم�عة ينبغي األ يج�مل 
فيه اإذا اعتدى عليه معتٍد ك�ئًن� من ك�ن.
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واأكرب اآف�تن� الجتم�عية ن��صئ من اأن الراأي الع�م ال�ص�لح 
مل يتكون فكثرًيا م� نرى اأفراًدا يج�هرون ب�لعتداء على حرم�ت 
اجلمهور  يحّرك  ل  ذلك  ومع  الع�مة،  واحلقوق  والدولة  الدين 
تعي�س يف  اأو العرتا�س، ذلك لأن اجلم�عة هن�  �ص�كًن� لالإنك�ر 
موزعة  جم�عة  هي  اإذ  وواجب�ته�؛  وحقوقه�  نف�صه�  عن  ذهول 
والثق�فة  الرتبية  والتعليم،  الرتبية  متج�ن�صة  غري  الأهواء  م�صتتة 
فيه� غري مطبوعتني بط�بع واحد، قد �صّبت فيهم� جداول خمتلفة 
َبْلَبَلت اأخالق الأمة وتفكريه� واإمي�نه�، وجعلت ال�صيء الواحد 
وقبيًح�  جم�عٍة  لدى  ح�صًن�  واحد:  اآن  يف  لديه�  وقبيًح�  ح�صًن� 

لدى اأخرى.

فتقدير امل�صئولية الفردية وم�صئولية اجلم�عة، واإيج�د الراأي 
الع�م ال�ص�لح ل يكون اإل ب�لدعوة والإقن�ع، ومتى اأدرك الكل 
موحًدا  الع�م  الراأي  ظهر  �صحيًح�  اإدراًك�  والواجب�ت  احلقوق 

م املعوج وي�صلح الف��صد. �، فيقوِّ وقويًّ

اأعم�ق  اإىل  التي ت�صل  ب�حلكمة واملوعظة احل�صنة  ف�لدعوة 
ال�صر  اأ�صول  وجتتّث  احلق،  وحب  اخلري  بذور  فتبذر  النفو�س 

واأ�صب�ب الآف�ت، هي الف�حتة التي لبد منه�.

يف الإ�صالح الجتماعي
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العــــــالج
 بالتشريع

ومفت�ح كل اأمر من اأمور الإ�صالح هو الو�صول اإىل النف�س 
اأوًل. وقد اأ�ص�ر القراآن الكرمي اإىل ذلك فق�ل  نثھ    ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث  ]الرعد/ 11[.

اأحد  الإقن�ع  على  املبني  الجتم�عي  الإر�ص�د  ك�ن  وقد 
الأ�صلحة القوية التي جل�أ اإليه� الإ�صالم لالإ�صالح الجتم�عي؛ 
اإىل  لي�صل  واحلديث  ب�لقراآن  الآذان  يقرع    الر�صول  فك�ن 
القلوب والعقول، حتى تعرف احلق وتدرك الر�صد، وتقوم عليه� 
احلجة وي�صقط عذره� اأم�م نف�صه� واأم�م اهلل؛ ولذلك �صبق عهد 
يدعو    اهلل  ر�صول  ومكث  والإلزام،  الت�صريع  عهد  الدعوة 
الن��س ثالث ع�صرة �صنة، حتى ت�صربت دعوته اإىل قلوب القوم 

وا�صتغلت به� اأنديتهم فت�ص�ءلوا عن نبئه� العظيم.

املدينة،  يف  له�  الع�م  الراأي  وُوجد  الدعوة،  انت�صرت  فلم� 
ابتداأت مرحلة الت�صريع والإلزام.

كذلك ع�لج الإ�صالم اآف�ت املجتمع العربي وقتئذ ب�لدعوة 
ثم ب�لت�صريع. واليوم، على الذين يريدون عالجه� اأن ي�صلكوا هذه 
َخذ الدعوة اأ�ص��ًص� لالإ�صالح قبل الت�صريع،  ال�صبيل، فيجب اأن ُتتَّ
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مرد اإلصالح 
عامة إىل 
اإلحسان

يتهي�أ  الطفرة، حتى  الت�صريع وترك  التدرج يف  ُيْلَحظ  اأن  ويجب 
اجلو ال�ص�لح وت�صتعد اأع�ص�ب اجلم�عة لقبول م� يلقى عليه� من 

الأوامر والإلزام�ت.

اأوًل، وب�لتدرج يف  ب�لدعوة  وق�صة حترمي اخلمر يف الإ�صالم 
الت�صريع ث�نًي�، تبني لن� اأ�صلوب الإ�صالم يف التو�صل اإىل اأغرا�صه 

خطوة خطوة.

قلن� اإن الإ�صالم اتخذ الدعوة و�صيلة لالإ�صالح الجتم�عي، 
ثم جل�أ اإىل الت�صريع حلم�ية مق��صد هذه الدعوة، وقد جعل احلي�ة 
للفرد  يحدد  فهو  العمل  يف  والإح�ص�ن  الإمي�ن  اإىل  ترمي  كله� 
واجلم�عة احلقوق والواجب�ت على اأ�ص��س هذا الإح�ص�ن. فكّل 
اإمن� ين�ص�أ ب�صبب  تكليف وكل حق ين�ص�أ يف املجتمع الإ�صالمي 
اأن  �ص�أنه  واأي عمل من  للجم�عة.  اأو  للفرد  الإح�ص�ن  واحد هو 
يب�عد من اخلري اأو يقرب من ال�صر، �صواء اأع�د هذا العمل على 

�ص�حبه اأم على غريه، فهو حمرم.

لذلك جند الإ�صالم قد تن�ول جميع نواحي احلي�ة، وحدد 
فيه� امل�صئولية لتحقيق ق�صده، وهو احلي�ة ال�صعيدة التي يريده� 
للن��س يف هذه الدني�، والتي جعله� و�صيلتهم حلي�ة اأرقى واأ�صعد 

يف الآخرة.

يف الإ�صالح الجتماعي
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تكافــــــل
املهاجرين 

واألنصار

فمثاًل يقول نبي الإ�صالم »كلكم راٍع وكلكم م�صئول عن 
رعيته« اإىل اآخر احلديث ال�ص�بق. فلم ُيْخِل اأحًدا من م�صئوليته 
عن الآخر، ف�أمري املوؤمنني م�صئول عن املوؤمنني، ووكالوؤه واأمن�وؤه 
م�صئولون عم� بني اأيديهم من �صلطته، ورب الأ�صرة م�صئول عن 
اأ�صرته، واملراأة م�صئولة عن بيته�، والفرد م�صئول عن نف�صه وج�ره، 
وكل فرد يف املجتمع الإ�صالمي م�صئول عن ُح�ْصن قي�م املجتمع 
كله؛ لأنه مكلف كم� قلن� ب�لعمل والدعوة ل�صالح هذا املجتمع، 

وب�لتوا�صي ب�حلق والتع�ون على الرب والتقوى.

وهو مكلَّف بكل اأولئك لغر�س واحد، هو الإح�ص�ن ق�عدة 
واآف�ت  ال�صر  ملق�ومة  اأجنع  ولي�س  الإمي�ن،  بعد  الث�نية  الإ�صالم 
املجتمع من الرتبية الإ�صالمية التي جعلت هذه امل�صئولية تهبط 
من الأ�صمى اإىل الأدنى، وت�صعد من الأدنى اإىل الأعلى، فهي 

التي ت�صد البن�ء الإ�صالمي ومت�صكه من اخللل.

والتك�فل  الت�ص�من  لتدعيم  الإ�صالمية  الدعوة  اتخذت 
بني امل�صلمني و�ص�ئل �صتى، حتى اآخى الر�صول بني امله�جرين 
الن�صب  حمل  حّل  الذي  الإخ�ء  ذلك  املدينة  يف  والأن�ص�ر 

والقربى.
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مثل من
 التكافل يف 
قبــائل الطــوارق

هي  موحدة  مت�ص�منة  جم�عة  املحمدية  ب�لدعوة  ون�ص�أت 
واأ�صبحت  ف�صل،  وقوله�  �صرع،  راأيه�  ال�صلط�ت جميًع�،  م�صدر 
هذه اجلم�عة تكفل اأفراده� كم� اأ�صبح اأفراده� ُقًوى حية م�صئولة 
ل يتم اإمي�نه�، ول يكمل دينه� اإل ب�لإخال�س للجم�عة والتف�ين 

فيه�، والفن�ء يف �صبيله�. نثگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻمث    ]اآل عمران/ 169[.

وقد �َصِهدُت يف بع�س اجلم�ع�ت الإ�صالمية التي احتفظت 
بتق�ليد امل�صلمني ت�ص�مًن� وتك�فاًل ل نظري له، ل يتمنى امل�صلح 

الجتم�عي اأح�صن منه لأية جم�عة ب�صرية.

َيْحَيْون  اإفريقية  �صم�ل  يف  )الطوارق(  قب�ئل  بع�س  راأيت 
حي�ة هذا التك�فل ال�صعيد، فلي�س فيهم من يعي�س لنف�صه، واإمن� 
جلم�عته. واأعظم م� يفخر به ويعتز، هو م� ي�صنع لهذه اجلم�عة. 
واأول م� لفت نظري حل�لتهم هذه اأن رجاًل من اأهل احل�صر ه�جر 
بف�صلهم،  ان، فج�ورهم وع��س  َفزَّ بينهم يف  الفرن�صيني ونزل  من 
يف  اأ�صرته  وترك  اجلميل،  يرّد  اأن  ويريد  الرزق  يطلب  خرج  ثم 
جوار هذه اجلم�عة الإ�صالمية. غري اأن النح�س لزمه ومل ي�صتطع 
�ه ليعود اإىل اأهله، ولكنه  ك�صًب�، فج�ءن� يف )م�صراته( ي�صتمدن� ف�أعنَّ
ع�د اإيّل بعد نحو �صنة مرة اأخرى فظننت اأنه رجع من اأهله، فق�ل 

يف الإ�صالح الجتماعي
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ذلك؟  وكيف  فقلت  اأهلي،  اإىل  الرجوع  اأ�صتطيع  الآن  واإمن�  ل، 
َْرت مب� ح�صلت عليه واأ�صبح الآن يف  ق�ل: بعد لق�ئن� الأخري اجتَّ
يدي م� اأعود به اإىل جم�عة الطوارق. فقلت: اإىل اأولدك اأم اإىل 
اآووا اأولدي يف  اأوًل، فهم  جم�عة الطوارق؟ ق�ل: اإىل الطوارق 
م م� اأعطى  غيبتي، واأن� �ص�أكفل اأولد من اأجده غ�ئًب� منهم، واأق�صِّ

اهلل بني اأولدي واأولد جرياين.

مع  اأنت  تعي�س  كم�  كله�  جم�عتكم  تعي�س  هل  فقلت: 
جريانك؟

ق�ل: كلن� يف اخلري وال�صر �صواء، والف�صل ل�ص�حب الف�صل، 
والواحد من جم�عتن� ي�صتحي اأن يعود اإىل النجع خ�لًي�، ل حي�ًء 
من اأهل بيته، بل حي�ًء من جريانه الذين ينتظرون عودته ك�أهل 

بيته �صواًء ب�صواء.

الب�دية  اأهل  من  اأ�صرابه�  اأو  هذه  الطوارق  لي�صت جم�عة 
من  هي  ول  اجلم�عية  الروح  بهذه  خمت�صة  القفر  و�صك�ن 
ظهوًرا  اأكرث  الإ�صالمية  الروح  هي  واإمن�  ع�صبيته�،  م�صتلزم�ت 
يف هوؤلء الذين ل يزالون مبعزل من احلي�ة احلديثة امل�دية. وقد 
وجدت هذه الروح يف الد�ص�كر والقرى الإ�صالمية التي ل تزال 
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مطبوعة ب�لط�بع الإ�صالمي، �صواء اأك�ن اأهله� عربً� اأم عجًم�، بي�ًص� 
اأم �صوًدا، يف امل�صرق اأم يف املغرب. فقد راأيت جم�عة امل�صلمني 
يف كثري منه� ل يزالون يحيون حي�ة اخلري والت�ص�من والتك�فل 

والتع�ون على الرب.

�ص�حب  اأراده  كم�  ال�ص�لح  املجتمع  اإىل  اأقرب  يزالون  ل 
الغربية  ب�حل�ص�رة  ُفِتُنوا  الذين  املاليني  ع�صرات  من  الدعوة 
امل�دية، فهم يعي�صون لأنف�صهم ولو انقر�صت جم�عتهم، ويوؤثرون 

�صهواتهم على الرب ب�أهلهم، ف�صاًل عن جريانهم.

يف الإ�صالح الجتماعي





كلمة جامعة لالإ�صالح  وا�صحة  و�صبيل  الدعوة،  اأرك�ن  من  ركن  الرّب 
�صتى  مع�ٍن  على  القراآن  الرّب يف  كلمة  وردت  وقد  الجتم�عي. 
حتدده� القرينة، فهو ال�صدق واخلري والإح�ص�ن على اأو�صع مع�نيه، 

وط�عة اهلل.

واملوا�ص�ة  الإح�ص�ن  معنى  الف�صل  هذا  يف  ب�لرّب  ونق�صد 
للفقراء وامل�ص�كني ومن تخّلف من اإخوانن� يف املجتمع عن ال�صري 
اأو  مر�ٍس  اأو  ُيْتٍم  اأو  به  لعجٍز  م�صتغنية،  مر�صية  حي�ة  اإىل  معن� 

الـرب

كلمة جامعة - نظرة الإ�صالم اإىل م�صكلة الفقر - الفقر 
لعلة والفقر لفقد ال��صيلة - العمل ه� الأ�صل - مطاردة 
الرتف والب�ؤ�س - القان�ن وال�صمري - ا�صرتاكية اأبي ذر- 
حماربة الرتف والكتناز والربا - �صلطة وا�صعة ل�يل الأمر- 
امل�صاواة عقيدة و�صع�ر ونظام -  امل�صاواة -  ب�صع�ر  امل�ا�صاة 
الأ�صكال واملظاهر لي�صت غاية يف احلكم - حق الفقري حق 
اهلل - الرب بغري امل�صلمني - فلننظم الرب على طريقة الإ�صالم.
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نظرة اإلسالم
 إىل مشكلة

 الفقــــــــر

ال�صعف  اأ�صب�ب  من  يعر�س  مم�  ذلك  اأو غري  اأو جهل،  م�ص�ٍب 
والفقر.

وقد �صبقت الدعوة املحمدية جميع الدعوات ال�ص�حلة يف 
حتديد الرب وتنظيمه، ويف تعيني واجب�ت الأفراد والأمة والدولة 
يف هذا ال�ص�أن. وهي من هذه الن�حية ذات نظ�م اجتم�عي �ص�مل 

ي�صتحق من اأهل الراأي والنظر يف جميع امللل عن�ية ودر�ًص�.

وال�صيوعية  الف��صية  النظم  بني  ق�مت  التي  احلرب  وهذه 
الإ�صالمية،  القواعد  بي�ن  يف  امل�ص�رعة  اإىل  داعية  والدميقراطية، 
وال�صنن املحمدية، لعل يف ذلك هدى وخمرًج� مم� اختلف الن��س 

فيه.

وقد بين� كيف ح�رب الإ�صالم الف�ص�د الجتم�عي ب�لدعوة، 
والراأي الع�م، وكيف يجعل من التك�فل والروح اجلم�عية اأ�ص��ًص� 
� ل ت�صتقيم ال�صبيل اإىل اهلل اإل به، ول يتم اإمي�ن الفرد، ول  دينيًّ
ب�لعمل املتوا�صل على  اإل  اأم�نته�  توؤدي الأمة واجبه�، والدولة 

متكينه يف النفو�س، وجعله نظ�ًم� من نظم احلي�ة.

ولننظر الآن كيف ع�لج الإ�صالم م�صكلة الفقر وهي اأعظم 
اآف�ت املجتمع الب�صري.
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الفقـر لعلة
 والفقر لفقد 
الوســــيلة

مل يجعل الإ�صالم الفقر �صبًب� لزدراء �ص�حبه، بل جعل 
اأتق�هم؛ ف�لفقري على ح�جته قد يكون يف  اأقرب الن��س اإىل اهلل 
وج�هه،  م�له  ك�ن  مهم�  اآخر  رجل  اأي  من  اأعلى  الإ�صالم  نظر 

وبهذا ابتداأ املوا�ص�ة الأوىل للفقري.

ثم نظر يف ح�ل الفقري؛ ف�إم� اأن يكون هذا الفقري ع�جًزا عن 
ٍة به، واإم� اأن يكون ع�جًزا عن الك�صب لفقد الو�صيلة  الك�صب لِعلَّ

اإىل العمل.

 � ٍة ل عالج له� فقد جعل موا�ص�ته حقًّ ف�أم� الذي يعجز لِعلَّ
نث گ  گ    تع�ىل:  اهلل  ق�ل  وتطوًع�.  تربًع�  ل  املجتمع  على 
گ  ڳ  ڳ.  ڳ  ڱمث   ]املع�رج/ 24-25[ ف�ص�ن 

بذلك كرامته الإن�ص�نية.

واأم� الذي يعجز لفقد الو�صيلة اإىل العمل فقد اأوجب على 
ِبه. وقد قبَّح الإ�صالم ال�صوؤال ودع�  الدولة اإيج�د الو�صيلة لتَك�صُّ
امل�صلم للرتفع عنه؛ ف�ليد العلي� خري من اليد ال�صفلى. وقد اأعطى 
وحباًل  ف�أ�ًص�  به  ي�صرتي  اأن  واأمره  درهًم�  �ص�ئاًل    اهلل  ر�صول 

ويحطب، ول يتعر�س لذل ال�صوؤال.

يف الإ�صالح الجتماعي
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العمل هو 
األصــل

والأ�صل يف الإ�صالم هو العمل والتك�صب، وقد ح�س عليه 
بجميع الو�ص�ئل، حتى لقد ف�صله على النقط�ع لعب�دة اهلل.

ڳ      ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   نث   
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱمث  ]البقرة/ 277[.

نثگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ںمث ]الكهف/ 30[.

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   نثڃ   
چمث ]احلج/ 50[.

ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   نثڻ  
ہمث   ]الن�ص�ء/ 173[.

ې   ۉ     ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   نثٴۇ   
ې  مث  ]البينة/ 7[.

ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   نثڈ  
گ  گ  گمث   ]النحل/ 97[.

ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   نثڎ  
کمث  ]الكهف/ 88[.
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والعمل ال�ص�لح هو العمل الذي يتحقق به �ص�لح الفرد   
واجلم�عة ويعود ب�خلري عليهم� مًع�. ولالإ�صالم فل�صفته الإن�ص�نية 
ومب�دئه املتك�ملة يف العمل. فيعترب العمل الذي يتحقق فيه اخلري 
وامل�صلحة لف�عله وللغري مًع� اأف�صل من العمل الذي يتحقق فيه 

اخلري وامل�صلحة لف�عله فقط.

الآي�ت  هذه  يف  قرن  قد  ال�ص�لح  العمل  اأن  ونالحظ   
ب�لإمي�ن ت�أكيًدا على اأنه يليه يف درجته. وقد ج�ء يف القراآن الكرمي 
م� يقرب من ثم�نني اآية يقرتن فيه� العمل ال�ص�لح ب�لإمي�ن. ويف 
الآية الأوىل التي ذكرن�ه� جند العمل ال�ص�لح قد ج�ء قبل اإق�مة 

ال�صالة واإيت�ء الزك�ة.

واحلديث يطول يف ال�صت�صه�د مب� ج�ء يف القراآن الكرمي   
عليه.  واحل�س  للعمل  ب�لن�صبة    ومواقفه  الر�صول  واأح�ديث 

فنجد يف القراآن الكرمي اأي�ًص�:

نثڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںمث   ]الكهف/ 30[.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   نثٻ  
ڀمث ]اآل عمران/ 195[.

يف الإ�صالح الجتماعي
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ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   نثۋ 
ېمث ]التوبة/ 105[.

ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   نثٹ  
ڦ  ڦمث  ]اجلمعة/ 10[.

: وجند من اأح�ديث الر�صول

»م� اأكل اأحٌد طع�ًم� خرًيا من اأن ي�أكل من عمل يده«.

»من اأم�صى ك�لًّ من عمل يده اأم�صى مغفوًرا له«.

اأن  ف��صتط�ع  ف�صيلة  اأحدكم  يد  ويف  ال�ص�عة  ق�مت  »اإذا 
يغر�صه� قبل اأن تقوم ال�ص�عة فليغر�صه�«.

»م� من م�صلم يغر�س غر�ًص� اأو يزرع زرًع� في�أكل منه اإن�ص�ن 
اأو طري اأو بهيمة اإل ك�ن له به �صدقة«.

ه عليه،  ب�لعمل والتك�ّصب وح�صّ الفرد  اأمر الإ�صالم  وكم� 
ف�إنه كذلك األزم الدولة اأن تعني على اإيج�د العمل ملن ل يجده 
واأن حتمي من يعجز عنه. ولفقه�ء امل�صلمني يف هذا الأمر بحوث 

واآراء م�صتفي�صة.
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مطاردة الرتف 
والبؤس

القــانون
 والضمري

اشرتاكية
 أبـــي ذر

متن��صًق�  املعي�صة  م�صتوى  يجعل  اأن  الإ�صالم  اأراد  وقد 
وط�رد  املجتمع،  اأعلى  يف  الرتف  فح�رب  اأتب�عه،  بني  ومتق�ربً� 

البوؤ�س يف اأ�صفله، واتخذ لذلك و�صيلتني:

و�صيلة ال�صمري وهي اأقواهم�، وو�صيلة الق�نون؛ فجعل احلي�ة 
ال�صعيدة اخل�لدة ل ُتَن�ل اإل ب�لإنف�ق على امل�صتحقني من الأهل 
جعلوا  الذين  امل�صرفون  مت�عه�  ين�ل  ول  وامل�ص�كني،  والأقربني 

�صهواتهم يف هذه احلي�ة اأهدافهم.

جعل �صمري امل�صلم ل ي�صرتيح اإذا َطِعم وَلِب�س ومتّتع، وج�ُره 
� على البذل  � قويًّ وَمن حوله قد عجزوا عن القوت، وح�صه ح�صًّ
والقن�عة واحلد من �صهواته يف �صبيل اإغ�ثة امللهوفني واملحت�جني، 
مم�  ويك�صوه  َيْطَعم،  مم�  اخل�دم  ال�صيدُّ  ُيْطِعم  اأن  اأمر  لقد  حتى 

يكت�صي.

اأب� ذر  عليه ُحلَّة وعلى  ق�ل املعرور بن �صويد: »راأيت 
  اهلل  ر�صول  �صمعت  فق�ل:  ذلك  عن  ف�ص�ألته  مثله�،  غالمه 
اأيديكم، فمن  اإخوانكم وَخَوُلكم، جعلهم اهلل حتت  يقول: »هم 
ول  يلب�س،  مم�  ولُيْلِب�ْصه  ي�أكل  مم�  فليطعمه  يده  حتت  اأخوه  ك�ن 

تكلفوهم من العمل م� يغلبهم، ف�إن كلفتموهم ف�أعينوهم عليه«.

يف الإ�صالح الجتماعي
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حماربة الرتف 
واالكتناز

 والربـــا

ومل يكتف الإ�صالم ب�إيق�ظ ال�صمري لهذا، بل جعل للدولة 
لتكفل  به�  ي�صته�ن  مق�دير ل  الفرد  م�ل  ف�صلة  تقت�صي من  اأن 

بو�ص�ئله� هي اأي�ًص� ح�ج�ت الفقراء وامل�ص�كني.

والكتن�ز  الرتف  الإ�صالم  يح�رب  حني  احلقيقة  ويف 
ڌ   ڌ   ڍ   نثڍ   ويقول:  والرب�، 
ڑ.ک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   
ڻ          ڻ   ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  
ٱ   نث  يقول:  وحني  ڻمث  ]التوبة/ 35-34[ 
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  
ڎ   ڌ   نثڌ    يقول:  وحني   ]275 ]البقرة/  ڀمث  ڀ  
على  الزك�ة  يقت�صي  وحني   ]276 ]البقرة/  ڈمث  ڎ  
الأموال املكنوزة ويحرم الرب�، اإمن� يريد بذلك كله اأن يرفع م�صتوى 
حي�ة  ليجعل  املرتفني؛  م�صتوى  من  ويخف�س  الفقرية،  الطبق�ت 

اجلميع �صعيدة متن��صقة.

فتحرمي الرتف يوجه الأموال اإىل اإنت�ج اأكرث ف�ئدة للجميع، 
اإىل  يوؤدي  رب�  غري  من  وتداوله�  تداوله�،  يوجب  كنزه�  وحترمي 
لذتهم وج�ههم،  الرتف  الن��س يف  يجد  واإذا مل  فيه�.  امل�ص�ركة 
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�صم�نً�  الكنز  يف  يجدوا  مل  واإذا  والرب.  الإح�ص�ن  يف  وجدوهم� 
الذي مل  املتك�فل  الإ�صالمي  املجتمع  �صم�نة  وجدوه يف  لهم، 
يهمل اأحًدا ومل يحتقر اأحًدا، واإذا مل يجدوه يف الرب� وجدوه يف 

لذة الك�صب وامل�ص�ركة مع اإخوانهم الذين يعملون يف اأموالهم.

ال�صمري  ب�إيق�ظ  الفقر  اآفة  ح�رب  الذي  الإ�صالم  هذا 
له على  وب�لت�صريع، جعل العمل اأُ�سَّ املق��صد، ف�أمر ب�ل�صعي وف�صَّ
اأف�صل  ل�صك  وذلك  والإتق�ن.  ب�جلد  واأمر  للعب�دة،  النقط�ع 
على  مق�صوًرا  العمل  جزاء  يجعل  ومل  الفقر،  ملح�ربة  الو�ص�ئل 

هذه احلي�ة، بل وعد به اأي�ًص� يف الآخرة.

والإ�صالم يدفع الفقر ب�لدعوة اإىل الأخالق الف��صلة، ويق�وم 
ا�صُتْخِدمت  و�ص�ئله  اأن  فلو  والرذائل،  ال�صروَر  واحلدود  ب�حلجة 
واخلري،  للف�صيلة  الدعوة  ويف  والآث�م،  ال�صرور  اأرب�ب  ردع  يف 
واجبه،  فيه�  ع�صو  كل  واأدرك  الإ�صالمية  الأ�صرة  لتم��صكت 
مق�ومة  يف  الأ�صلحة  اأم�صى  من  ذلك  وك�ن  نزع�ته،  من  وكبح 
ال�صهوات،  الإ�صراف يف  هي  الفقر  اأ�صب�ب  اأعظم  اأن  اإذ  الفقر؛ 
�صحة  واإهم�ل  واملخدرات،  اخلمور  كتع�طي  الآث�م  وارتك�ب 
البدن والأوامر الدينية التي من �ص�أنه� تقومي الأرواح والأبدان. 
ولو اتخذن� و�ص�ئل الإ�صالم يف الرتاحم والتع�طف، ومب�دئه يف 

يف الإ�صالح الجتماعي



104 104
الر�صالة اخلالدة

سلطات واسعة 
لويل األمر

املساواة عقيدة 
وخلق ونظام

الأخوة والتع�ون، واأيقظن� �صمري الأمة الديني يف هذه الن�حية، 
� الفقر طعنة تعجزه عن اأن يدخل اأكرث البيوت. لطعنَّ

ولو ق�مت الدولة بواجبه� يف كف�لة املتخلفني من اإخوانن� مل� 
ي�صيبهم يف اأنف�صهم اأو اأبدانهم، اأو مل� ي�صيبهم من انقط�ع ال�صبل 
بهم مع رغبتهم يف العمل، وذلك ب�أن تكون �صي��صته� ق�ئمة على 
اأ�ص��س التك�فل الذي ج�ء به الإ�صالم يف قول ر�صوله: »املوؤمن 
للموؤمن ك�لبني�ن ي�صد بع�صه بع�ًص�« فوزعت ال�صدقة على من ل 
�صبيل له غري ال�صدقة، ووزعت العمل على الن��س بق�صد اخلري 
عليه،  للق�در  معني  عمل  على  الإجب�ر  �صبيل  على  ولو  الع�م، 

لق�تلت هي اأي�ًص� الفقر بو�ص�ئله� الفع�لة.

الأمر،  لويل  وا�صعة  �صلط�ت  هذا  يف  الإ�صالم  جعل  وقد 
فله يف �صبيل الإ�صالح الع�م اأن ُيْحِدث اأق�صية بقدر م� َيْحُدث 
الغر�س  وفق  لت�صري  الأحوال  يكيف  اأن  وله  امل�صكالت،  من 

الأ�ص��صي لالإ�صالم، وهو الإح�ص�ن.

وقد قرر الإ�صالم يف و�صوح وعزم مبداأ امل�ص�واة، وهو اأعظم 
وجعل  الفقر،  واأخ�صه�  الجتم�عية  ال�صرور  مق�ومة  يف  املب�دئ 
هذه امل�ص�واة م�صتقرة يف �صمري امل�صلم، وم�لكة زم�م ت�صرف�ته يف 

العب�دة واملع�ملة والأدب.
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يف  �س  ُتَبغِّ اأنه�  الب�صر  على  املحمدية  الدعوة  ف�صل  ومن 
اأن يفر من  ال�صتعالء والرتفع على الن��س، حتى ليك�د امل�صلم 
وامل�صلم  اأف�صل من غريه.  ب�أنه  بذهنه  الذي يخطر  جمرد اخل�طر 
ال�ص�دق ل ي�صمر يف نف�صه اأنه خري من خ�دمه مع �صيطرته عليه.

واهلل تع�ىل ي�صتد على الر�صول نف�صه ويع�تبه ب�لقراآن، لأنه 
ت�صدى لقوم من روؤو�س العرب يرجو من وراء اإمي�نهم اإمي�ن اأقوام 
يتبعونهم، وتلّهى بهم عن رجل فقري �صعيف ج�ء راغًب� يف الإمي�ن 

فق�ل:

نث ٱ  ٻ.ٻ  ٻ  پ  . پ  پ  ڀ  ڀ. ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ   .  ٿ  ٿ  ٿ      .  ٹ  ٹ  ٹ  .   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     .  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  .ڄ  ڄ    .  ڃ   ڃ  ڃمث ]عب�س/ 10-1[.

ول�صت جتد يف اأي ت�صريع احتف�ًل ب�لفقراء واعتن�ء ب�ص�أنهم 
على  امل�صلمني  حت�س  اإذ  املحمدية  الدعوة  به  ج�ءت  م�  مثل 

ري��صة اأنف�صهم على احرتام الغري وتقديره: نث ى  ى  ائ  
ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  
يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی   ی      ىئ    ىئ   ىئ  

حب  خب   مب  ىب  يبمث  ]احلجرات/ 11[.

يف الإ�صالح الجتماعي
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امللوك والأمراء واحلك�م  اأذه�ن  ومتى ر�صخ هذا املعنى يف 
الدعوة  اأرادته  كم�  والعم�ل  واملالك  والأغني�ء  والفقراء  والع�مة 
ح�صد  من  يثريه�  وم�  الجتم�عية  الفرقة  ا�صتح�لت  املحمدية، 
وبغ�س، وم� يرتتب عليه� من خالٍف و�صّر ثم قت�ٍل وحرب، وم� 
من  يكون  م�  اأو  امل�صت�صعفني،  على  الأقوي�ء  ت�صلط  من  يكون 

ظهور امل�صت�صعفني وا�صتذللهم ملن ك�نوا اأقوي�ء.

نعم قد يق�ل: اإن مبداأ امل�ص�واة �ص�ئع الآن يف اأورب� واأمريك�، 
وموؤيد ب�صرائع وقوانني، ولكنه مل مينع من القت�ل واحلرب والف�ص�د. 
ِقَبله الب�طل؛ ف�إن الأن�نية  وهو قول ظ�هره فيه احلق، وب�طنه من 
امل�ص�واة  عهد  بلغته يف  م�  العهود  من  عهد  تبلغ� يف  وامل�دية مل 
القطيعة  ت�صل  ومل  الغرب،  يف  احلديثة  القوانني  على  الق�ئمة 
والأثرة حتى يف العهد الإقط�عي اإىل م� و�صلت اإليه اليوم، ومل 
ت�صيطر روح ال�صر مب� فيه� من غّل وح�صد �صيطرته� يف ال�صنوات 
لنتخ�ب  الت�صويت  يف  امل�ص�واة  حق  �صيوع  مع  الأخرية،  امل�ئة 
جمموع�ت  يف  الن��س  ينتظم  ومل  والع�مة،  املحلية  الهيئ�ت 
الطوائف واحِلَرف لين�زعوا غريهم من الطوائف كم� انتظموا يف 

القرن احل�يل، والكل يتحدث بحق امل�ص�واة.
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الدعوة  يف  امل�ص�واة  بحق  الت�صليم  اأن  ذلك،  يف  وال�صبب 
املوؤمن،  ب�لعقيدة والإمي�ن، فهو يف �صميم قلب  املحمدية مقرون 

وهو امل�صيطر على �صمريه، فال خداع فيه ول نف�ق.

نث ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث ]الن�ص�ء/ 145[.

لي�س  الإ�صالمي  الجتم�عي  النظ�م  اأن  عن  ف�صاًل  هذا 
ق�ئًم� على تن�زع ال�صلط�ت، ول على ا�صتقرار الأمر كنتيجة لهذا 
النزاع، ول على توازن الُقوى حتى يف�صد ب�ختالل هذا التوازن، 
اجلم�عية  الروح  وعلى  امللة،  اأهل  بني  التك�فل  على  يقوم  واإمن� 
للفرد  الروحي  الكم�ل  وهو  للوجود،  الأ�صمى  املق�صد  وعلى 
ر�ص�ء  وق�صده�  النية  عم�ده�  الأعم�ل  اأن جميع  وعلى  والأمة، 

اهلل.

ف�لنظ�م الجتم�عي يف الدعوة املحمدية يجعل كف�لة احلق 
يف �صمري الفرد و�صمري اجلم�عة و�صلطة الدولة، ويلعن اجلم�عة 

كله� اإذا �ص�ع احلق بينه�.

والنهي  ب�ملعروف  الأمر  م�صئولية  من  فيه�  اأحًدا  يخلي  ول 
عن املنكر. والأ�صك�ل واملظ�هر يف النظ�م املحمدي ل قيمة له� اإل 
ِلح من العمل وتوؤكد من ح�صن النية يف ذلك العمل. بقدر م� ُت�صْ

يف الإ�صالح الجتماعي
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 األشكال
واملظاهر ليست

غاية يف احلكم 

اأو   � َمَلكيًّ بكونه  ول  احلكم  بطرائق  امل�صلمون  ُيْعن  فلم 
�، واإمن� عنوا كل العن�ية بتحقيق  � اأو دميقراطيًّ � اأو اأوتوقراطيًّ جمهوريًّ
الغ�ية من احلكم، وهي التك�فل الجتم�عي، واأن يكون الن��س 
ب�لتقى والعمل  اإل  �صوا�صية، ل ف�صل لأحدهم ول لأجن��صهم 
ال�ص�لح، ول خري يف اأحدهم ول خري فيهم جميًع� اإن مل تكن 

الغ�ية من حي�تهم هي اخلري الع�م.

وكل نظ�م يحقق الغ�ية من الدعوة املحمدية، وهي م�صلحة 
الك�فة و�صم�ن حقوق الأفراد، فهو نظ�م اإ�صالمي.

الأثرة  من  الغربي ل حتد  النظ�م  على  امل�ص�واة  ك�نت  ف�إذا 
الطبق�ت، ول حرب  نزاع  متنع  والهوى، ول  وال�صهوات  وامل�دية 
ل  احلق�ئق  يريد  والإ�صالم  حقيقة؛  ل  �صورة  ف�إنه�  الأجن��س، 

ال�صور »اإن اهلل ل ينظر اإىل �صوركم ولكن ينظر اإىل قلوبكم«.

اأكرب  الإ�صالمي هو من  ب�ملعنى  امل�ص�واة  اأن مبداأ  اإًذا  ظ�هر 
دع�م�ت الرب واأفتك الأ�صلحة ب�آفة الفقر.

وقد دع� الإ�صالم اإىل الرب بكل و�صيلة، ودع� اإليه ب�لرتغيب 
والرتهيب، ودع� اإليه بقوة الق�نون والدولة، فق�ل تع�ىل: نث ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈمث  ]البقرة/ 276[، وق�ل: نث ٱ  ٻ  ٻ   
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حق الفقري
 حق اهلل

ٻ  ٻ  پ  پمث  ]اآل عمران/ 92[ وق�ل: نث ٹ  
ڦ.ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ.  ٹ   ٹ  
نثھ ھ  ھ   ]امل�عون/ 1-3[ وق�ل:  ڦ  ڄ  ڄ  ڄمث  
ے  ے  .  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭمث  ]الفجر/ 18-17[.

وكت�ب اهلل وحي�ة ر�صوله يفي�ص�ن بف�صل الإنف�ق يف �صبيل 
  ة لالآخرة. ومل يكتف �ص�حب الدعوة اهلل، واتخ�ذ الدني� مطيَّ
وامل�ص�كني  ب�لفقراء  للرب  قوته�  بكل  موجهة  دعوته  تكون  ب�أن 
� مفرو�ًص�  وال�صعف�ء وامل�ص�بني واملعوزين، بل جعل الرب بهم حقًّ
ت عن دفع  اإن العرب مل� ارتدَّ اإىل املم�طلة فيه؛ حتى  ل �صبيل 
يداريهم،  ب�أن  الأول  اخلليفة  ون�صح  الر�صول،  وف�ة  عقب  الزك�ة 
ك�نوا  بعري  عق�ل  منعوين  لو  »واهلل   : ق�ل  ال�صر،  تف�قم  وقد 
يوجه كل قوى  اأنه  اأي  لق�تلتهم عليه«.    اهلل  لر�صول  ونه  يوؤدُّ
الدولة لقت�ل قوم مينعون حق الفقري فيم� قيمته قيمة حبل ُيْعَقل 
ولي�س  م�صونة،  الإ�صالمية  الدولة  يف  الفقراء  فحقوق  بعري!  به 
لأحد اأن مَيُّن به�، فهي حق اهلل يف م�له وك�صبه وملكه. وقد بينت 
ال�صريعة الزك�ة واأنواعه� وكيفية اأدائه�، كم� بينت م�صتحقيه� وم� 

لهم وم� عليهم بتف�صيل دقيق.

يف الإ�صالح الجتماعي
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الرب بغري 
املسلمني

فلننظم الرب
 على

 أسس اإلسالم

والعطف  ب�لرب  يفي�س  اأوط�نهم  كل  يف  امل�صلمني  وت�ريخ 
والرحمة ب�لبوؤ�ص�ء والغرب�ء، وم� الكرم الذي ك�ن به فخر البيوت 
والأ�صر وال�صعوب اإل اأثر من اآث�ر روح الرب والإح�ص�ن الإ�صالمي.

ب�أهل اجلن�س   � املحمدية خ��صًّ الدعوة  الرب يف  ومل يكن 
منع  فم�  الب�صر،  من  للم�ص�كني   � ع�مًّ ك�ن  ولكنه  الدين،  اأو 

چ   چ       ڃ   نث  تع�ىل:  ق�ل  الرب  دون  الدين  يف  اختالف 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ  
 .]8 ]املمتحنة/  کمث   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   نث 
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ  

ے  ۓمث   ]التوبة/ 60[.

نف�س  على  يقوم  اأن  يجب  احل��صر  الع�صر  يف  الرب  وتنظيم 
لأنه�  املحمدية،  الدعوة  به�  ج�ءت  التي  والو�ص�ئل  الأ�ص�س 
كي  وجنتهد  نت�صرف  اأن  كذلك  يجب  ولكن  واأدوم.  اأفعل 
فيه،  الرثوة  وموارد  ننظر يف ع�صرن�،  واأن  والغ�ية،  املق�صد  نحقق 
وم�ص�در الغنى، وح�لت الن��س لنكفل اخلري للجم�عة ونر�صي 
اأن  ي�أبون  بينن� من ك�نوا  اهلل �صبح�نه وتع�ىل، حتى يعود للظهور 
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يتعر�صوا لوجوب اأداء الزك�ة عليهم ب�إنف�ق اأموالهم كله�، حتى 
قيل لبع�صهم: كم يجب من الزك�ة يف م�ئتي درهم؟ فق�ل: اأم� 
على العوام بحكم ال�صرع فخم�صة دراهم، واأم� نحن فيجب علين� 

بذل اجلميع.

  بجميع م�له، وعمر  اأبو بكر لهذا املعنى ت�صدق 
ب�صطر م�له.

واأموالهم  اأنف�صهم  املوؤمنني  ف�إن اهلل ا�صرتى من  ول عجب 
الزك�ة  اأن  يف  وا�صحة  املحمدية  الدعوة  وروح  اجلنة.  لهم  ب�أن 
وحده� ل تربئ اأموال امل�صلمني من حقوق املحت�جني فيه�، فم� 
على  امل�صلم  وحق  واجبة،  فهي  وال�صدقة  للرب  حمل  هن�ك  دام 

امل�صلم ل ينتهي ب�أداء الزك�ة.

واأن  الهدى،  الإ�صالم  �صريعة  من  ن�صتلهم  اأن  اإًذا  يجب 
ن�صتوحي من روح الدعوة املحمدية نظ�ًم� للرِبِّ تقوم عليه الدولة، 
لتوازن بني الرثوات واحل�ج�ت، وتقيم التك�فل الجتم�عي، ونق�صي 

على حرب الطبق�ت  نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ. 
ک  ک  ک  ک  گ  گ   مث  ]الزلزلة/ 8-7[.

يف الإ�صالح الجتماعي





صور جاهلية

نتحدث يف هذا الف�صل عن مبداأين اأ�ص��صيني لبد منهم� 
ل�صالح ح�ل املجتمع وتوجيه احلي�ة يف طريق اخلري الع�م، وهم�: 

احلرية والعدالة.

وك�ن الن��س قبل الإ�صالم يعي�صون اإم� على نظ�م القبيلة، 
ك�حل�ل يف بالد العرب، واإم� رع�ي� لدول اأو اأمراء، كم� ك�ن الأمر 
حول �صبه اجلزيرة العربية يف ُملك الروم�ن والفر�س والأحب��س. 
وقد ك�ن لكل اأر�س ح�ل ونظ�م ح�صب ظروفه� ل تنظمه مب�دئ 
ج�معة، واأ�صول ث�بتة ُم�َصلَّم به�؛ ففي البالد العربية ت�صود مب�دئ 
وال�صلب،  ب�لفتك  الن��س  ويعتز  والأن�نية،  الأثرة  وتتجلى  القوة، 

العدالة واحلرية

حتطيم   - والرومان  الفر�س  بني  العامل   - جاهلية  �ص�ر 
يف  وعقائد  ال�صيا�صة  يف  مبادئ   - الف�ارق  واإزالة  القي�د 
الدين - خليفة يبيع يف الأ�ص�اق - خليفة يلب�س املرقع - 
فجر العدالة الدولية - ميزان اخلليقة – ميزان ال�صريعة - 

كفالة احلريات جميعها - الدفاع عن احلريات
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العــــامل بني 
الفـــرس 

والرومان

الغري والت�صلط على م� يف  ب��صتب�حة حقوق  ويفتخر كثري منهم 
اأيديهم، ينكرون الإخ�ء الب�صري والقومي واجلن�صي، ويرف�صون 
امل�ص�واة خ�رج القبيلة مع املوايل وغريهم من العرب، وي�صخرون 
احلرية  ويحبون  القوة،  تبيحه  م�  يقوم على  الذي ل  العدل  من 
به�.  التمتع  �صبيل  موًت� كرميً� يف  ميوتون  بل  ويتع�صقونه�،  املطلقة 

على اأنه� حرية خ��صة بهم ل ميّتعون اأحًدا به�.

وك�ن الفر�س والروم�ن البيزنطيون جريان العرب، يحقرون 
وك�ن  عدلهم.  اأو  م�ص�واتهم  لهم يف  بحق  يعرتفون  ول  العرب، 
ُملك الفر�س يقوم على رجل له كل احلقوق هو ك�صرى، وعلى 
ر  جم�عة لهم من هذه احلقوق م� مينع ك�صرى اأو يعطي، اإذ ُي�َصخَّ
له م� يف الأر�س جميًع� ليكون َمِلك الن��س جميًع�، وحوله اأعوان 
اأنهم  واأمراء وجند ي�صندون العر�س، ويحظون ببع�س املت�ع. اإل 
ُعْر�صة يف كل حلظة لإب�حة اأرواحهم واأموالهم واأبن�ئهم. نعم ك�نت 
ع��س  فقد  امللك،  دائمة  القواعد،  ث�بتة  الف�ر�صية  الإمرباطورية 
حكم اآل �ص��ص�ن اأربعة قرون،  ولكنه ع��س على نظ�م ع�صكري، 
وحكم عريف، ل على مب�دئ العدل واحلرية وامل�ص�واة والإخ�ء. 
ب�أح�صن  األف �صنة ومل تكن عقليته�  وكذلك ع��صت )بيزنطة( 
ح�ًل عن عقلية )املدائن(، فك�ن قي�صر اإمرباطور املغرب، بل على 
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وم�  امل�صرق.  ك�صرى خ�صيمه يف  وك�ن  الع�مل،  اإمرباطور  دعواه 
ك�ن لعب�دة الن�ر اأثر يذكر يف هذه، ول للم�صيحية اأثر يف الأخرى، 
بعيدة كل  امل�صيحيني،  ف  ي�صرِّ مم� ل  بيزنطة  م�صيحية  ك�نت  بل 
و�صلم  اإخ�ء  من  ال�صالم  عليه  عي�صى  �صيدن�  به  ج�ء  عم�  البعد 
يعرتفون  ل  ك�نوا  اأنهم  بيزنطة  ب�صالطني  الغرور  وبلغ  ورحمة. 
لدولة ب�لوجود امل�صتقل، ف�صي�دتهم ع�ملية يف نظرهم، والن��س اإم� 

ف بذلك، واإم� ج�هل ل يدري اأنه يف نط�ق هذه ال�صي�دة. ُمْعرَتِ

الت��صع  القرن  يف  �ص�رمل�ن  �صفري  اأن  ُيْرَوى  م�  اأظرف  ومن 
ك�ن يف ح�صرة الإمرباطور يف بيزنطة، فذكر له اأن �صيده �ص�رمل�ن 
دائمو  برابرة  ال�صك�صون  هوؤلء  واأن  ال�صك�صون  بحرب  م�صغول 
الَهَمج الذين مل  ق�ئاًل: َمن هوؤلء  ال�صغب. فق�طعه الإمرباطور 
اأ�صمع ب��صمهم، ول قيمة لهم ليتعبوا �صيدك كل هذا التعب؟! 
اأرحت �صيدك منهم. فلم� رجع  اإي�هم، وبذلك  اإين قد وهبتك 
�ص�رمل�ن:  فق�ل  الإمرباطور،  مب� وهبه  �صيده  �ص�رمل�ن حدث  �صفري 
لو وهبك حذاء بدل ال�صك�صون لأع�نك به على �صفرك ال�ص�ق 

الطويل!

يف الإ�صالح الجتماعي
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حتطيم القــيود
وإزالة الفوارق

كذلك ك�ن الع�مل يف ت�صور قي�صر وك�صرى، ويف خم�لب 
الن��س  تذكر  املحمدية  الدعوة  ج�ءت  حني  القبلية  الفو�صى 

نث ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   واآدم من تراب  اآدم  ب�أنهم من 
ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ  

ڌ  ڌمث  ]احلجرات/ 13[.

�س ُمْلك قي�صر  وكذلك ك�ن الع�مل مل� بعث )عمر( - ُمَقوِّ
وك�صرى - اإىل واليه يوبخه ل�صتكب�ر ابنه على قبطي م�صيحي 
اأمه�تهم  ولدتهم  وقد  الن��س  ا�صتعبدمت  »ي� عمرو متى  له  ويقول 

اأحراًرا«.

ج�ءت الدعوة املحمدية ب�لطريف الغريب من الدعوة اإىل 
العدل وامل�ص�واة واحلرية.

ف�أ�صبحت ال�صريعة ينبوع احلري�ت واحلق�ئق، حتدد احلقوق 
والواجب�ت لالأفراد واجلم�ع�ت. فق�م امل�صت�صعفون و�صخر الطغ�ة 

نثۅ  ۅ   قبل   لهم من  اأ�صالف  ق�ل  م�  وق�لوا  املتجربون، 
 ]27 ]هود/  ىمث   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
والظلم  والأن�نّية  الأثرة  ع�مل  �س  يقوِّ اأن  اأراد  اهلل  اأن  دروا  وم� 
وال�صتبداد واأن ُيِحق احلق، وُيْبِطل الب�طل. واأن ال�صريعة مب�دُئ 
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مبادئ يف 
السياسة وعقائد 
يف الدين

خليفة يبيع يف 
األسواق

اإىل  العليم اخلبري  به�  اأوحى  الن��س،  تنّظم م� بني  وا�صحة كرمية 
اأف�صل رجٍل عرفه الب�صر يف ت�ريخهم الطويل، هي املب�دئ التي 
اأقّرت العدالة واحلرية يف �صم�ئر املوؤمنني وجعلته� جزًءا ل يتجزاأ 

من عقيدتهم و�صميم نفو�صهم.

ينف�صم  العقيدة ل  من  املب�دئ جزًءا  هذه  الإ�صالم  جعل 
والري�ء  التح�يل  عبث  من  و�ص�نه�  وخّلده�  ثبته�  وبذلك  منه� 

والتظ�هر والدع�وى املغر�صة اأو املوقوتة.

ف�مل�صلم ل يكون م�صلًم� اإذا �صك يف اأن اأقلَّ اإخوانه واأعجزهم 
يع�دله يف احلقوق، فهم� يف ح�صرة اهلل يف الدني� والآخرة َعْبدان. 

اأكرمهم� اأتق�هم�.

دقة على من ي�صتحقه�،  هذه العدالة هي التي جعلت ال�صَّ
يه�. ًة يف رقبة م�صتحقِّ � يف اأموال من يقِدُر عليه� ل ِمنَّ حقًّ

وك�نت هذه العدالة وامل�ص�واة وا�صحة يف العهد الإ�صالمي 
الأول. وقت �صي�دة العقيدة ومتّلكه� النفو�س؛ فهي التي جعلت 
من اأبي بكر. وقد انُْتِخب للخالفة رجاًل يخُرج اإىل ال�صوق عقب 
لك�صب  فيه�  الن��س  من  فرد  اأيُّ  يعمل  كم�  ليعمل  له  البيعة 
ُقوِته وقوت عي�له. فلم� ُكلَِّم يف ذلك، ت�ص�ور امل�صلمون يف الأمر 

يف الإ�صالح الجتماعي
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خليفة يلبس املرقع

راتًب�  له  ُبوا  ورتَّ العمل،  من  ومنعوه  لعملهم،  اأجرًيا  واعتربوه 
ع دريهم�ت، لبيت اخلليفة  حّددوه ب�حل�جة، وك�نت يف عرفهم ِب�صْ

ل جتعله يف ِزّيه ومطعمه اأكرث ُحْظَوة من �صواد رعيته.

وج�ء بعده عمر والعقيدة الإ�صالمية يف اأعّز اأي�مه�، واأْمَكن 
�صلط�نه�، فك�ن خليفًة خمت�ًرا من ال�صعب، غلب الفر�س والروم�ن 
ف حذاءه بنف�صه، ومل يخُطر بب�له ول  وهو يرقع ثوبه بيده وَيْخ�صِ
اأعطته من  م�  ب�صيٍء غري  عنهم  متّيزه  اخلالفة  اأن  امل�صلمني  بب�ل 

� لالأمر. حق الأمر واألزمتهم من حق الط�عة م� دام وليًّ

الن��س  يتكلفه�  ت�صنًع�  ل  عقيدة  وامل�ص�واة  العدالة  ك�نت 
ُيْلَزُمونه� بق�نون رادع، فك�نت حقيقًة نف�صية تعمل يف الظ�هر  اأو 
ق�ل  املعنى  هذا  ويف  م�صتقر.  �ص�لح  جمتمع  لإق�مة  واخَلَف�ء 

: صوقي بك - رحمه اهلل – يف مدح الر�صول�

ْهَل الَفْقِر ِمْن اأَْهِل الِغَنى فَت اأَ اأَْن�صَ
ِمّلًة ـَــريرَّ  تَخـ اإِْن�َصـــــاًنا  اأنرَّ  فَلــ� 
اإَِماُمهم اأَْنَت  اِكّي�ن  ال�ْصــــــــرِتَ
َطْفرًة وَداَوْوا  ِئًدا  ُمترَّ َداوْيَت 
ٌة وَفِري�صَ ٌة  ِذمرَّ ِعْنَدك  والرٌب 

�َصَ�اُء احَلَياة  َحّق  يف  فالُكــــلُّ 
الُفَقَراء ِديَنك  اإل  اْخَتار  ما 
الَقْ�ِم والُغَلَ�اُء َدَعــــاَوى  َلْ�َل 
الّداُء َواِء  الدرَّ َبْع�ِس  ِمْن  واأََخفُّ 
وِجَباُء َمُن�نـــــــة  ِمّنٌة  ل 
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فجر العدالة
 الدوليـــة

واأنه  املوؤمن،  اأخو  املوؤمن  اأّن  قررت  ال�صريعة  اأن  قدمن�  وقد 
لُنكرانه.  َمغرِبه� له من احلّق م� ل �صبيل  اأو  َم�صرق الأر�س  يف 
الولء والإخال�س والن�صح.  الن�صرة واحلم�ية، وله  الرٌب، وله  له 
فله  نزاع ول جدال،  وال�صريعة ل  العقيدة  مبقت�صى  كله  له هذا 
َفة غ�ب احل�كم اأم ق�م، ُوِجد الق�نون اأم اختفى؛ لأنه� حق  �صَ النَّ
يوؤديه من �صمريه مبقت�صى اإمي�نه. هذا العدل ق�صى على القومية 
والع�صبية والوطنية، وجعل امل�ص�واة فوق كل اعتب�ر، فللم�صلم م� 

للم�صلم يف كل زم�ن ومك�ن.

وقد �صبق الإ�صالم كل نظم العدالة احلديثة. حني ق�ل: 
وق�ل   ]90 ڇمث ]النحل/  ڇ    چ   چ   چ   نث  

نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
 ]135 ]الن�ص�ء/  ٺمث  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

نثۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ   وق�ل: 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث         ]امل�ئدة/ 8[.

ې   ې   ې   ۉ    ۉ   نثۅ   وقـــ�ل: 
ېمث  ]الن�ص�ء/ 58[.

يف الإ�صالح الجتماعي
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ميزان
 اخلليقة

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   نثٹ   وقــــــ�ل: 
ڦمث ]الأنع�م/ 152[.

الظلم على  اإين حرمت  »ي� عب�دي  القد�صي  ويف احلديث 
ًم� فال تظ�ملوا«. رَّ نف�صي وجعلته بينكم حُمَ

بل جعل العدل اأ�ص��س نظ�م اخلليقة كله� فق�ل: نثژ  
ژ  ڑ  ڑ  .  ک  ک  ک  گ  .  گ  گ  

ڳ      ڳ  ڳ  ڳمث  ]الرحمن/ 9-7[.

يزن  فهو  �صيء،  كل  فوق  العدل  جعل  قد  ف�لإ�صالم 
واملَُوايِل  والعدّو  وامل�صلم،  الك�فر  بني  امل�صتقيم  ب�لق�صط��س 

واملَُع�َهد، فهم جميًع� يف نظره اأم�م العدالة �صواء.

ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   نثۓ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث  ]امل�ئدة/ 8[.

جميع  من  ت�صتحق  الب�ب  هذا  يف  الإ�صالمية  وال�صريعة 
الن��س، اآمنوا به� اأم مل يوؤمنوا، نظرة �ص�دقة؛ ف�إنه� ل تزال �ص�بقة 

يف زمنن� على م� به من تقدم يف هذا ال�ص�أن.
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ميزان
 الشريعة

كفالة احلريات

ال�صنني.  مئ�ت  قبل  امل�صلمني  اأئمة  بع�س  اأقوال  اإىل  انظر 
واأنزل  ر�صله  اأر�صل  وتع�ىل  �صبح�نه  اهلل  »اإن  القيم:  ابن  يقول 
به الأر�س  الذي ق�مت  العدل  ب�لق�صط وهو  الن��س  ليقوم  كتبه 
وال�صموات، ف�إذا ظهرت اأم�رات العدل واأ�صفر وجهه ب�أي طريق 
اأحك�م  »اإن  ال�ص�طبي  الإم�م  ويقول  ودينه«.  اهلل  �صرع  فثّم  ك�ن 
ال�صريعة م� �ُصِرَعت اإل مل�صلحة الن��س، وحيثم� ُوِجَدت امل�صلحة 

فثّم �صرع اهلل«.

ال�صريعة،  العدل هو غ�ية  اأن  امل�صلمني متفقون على  ف�أئمة 
واإمن� تقيد الأحك�م ب�لعدل الذي يريده اهلل قبل اأن تقيد ب�صيء 

اآخر.

احلرية  احلقوق:  اأقد�س  فهي من  الإ�صالم  احلرية يف  واأم�   
املدنية،  واحلرية  الدينية،  واحلرية  الفكرية،  واحلرية  ال�صي��صية، 
ُكلُّه� كفله� الإ�صالم، وخط� به� خطوات ل تزال احل�ص�رة احلديثة 

متخلفة عنه�.

جم�ل�س  يف  وقعت  منه�  ب�أمثلة  يحدثن�  الت�ريخ  يزال  ول 
ُمْلًك�  الإ�صالم  يف  احلكم  �ص�ر  اأن  بعد  حتى  والأمراء  اخللف�ء 
ين�ق�صون  العزيز  عبد  بن  عمر  اأي�م  يف  الن��س  فك�ن  و�ًص�،  َع�صُ

يف الإ�صالح الجتماعي
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ُرِوي عن  بيته للملك واخلالفة. وكذلك  يف ح�صرته ا�صتحق�ق 
جم�ل�س امل�أمون م� ك�ن يجري فيه� من نق��س حول بيت اخلالفة 

واأحقيته به�.

من  جم�عة  هج�  ال�ص�عر،  اخلزاعي  علي  بن  ِدْعِبل  وهذا 
�صلط�نهم،  عنفوان  يف  وهم  اآخر  بعد  واحًدا  العب��صيني  اخللف�ء 
�َدر حريته اأو ين�له اأحد.  وانت�صر خل�صومهم العلويني دون اأن ُت�صَ
ومل� بويع لإبراهيم بن املهدي يف العراق وخلع امل�أمون يف غيبته 

ق�ل دعبل:

ملك  عهد  يف  به�  �ُصِمح  احلرية  هذه  مثل  اأن  اأظن  وم� 
وتقدي�س  امل��صية.  اأو  احل��صرة  الأزم�ن  من  زمن  يف  امللوك  من 
الإ�صالم للحرية هو الذي جعل من امل�صلمني يف اأح�صن اأي�مهم، 
وخ�صو�ًص� العهد العربي لقربه من ظهور الدعوة، قوًم� ي�صعون يف 
ملكهم بني امل�صرق واملغرب من ال�صني اإىل الأندل�س جميع امللل 

والنحل تعي�س يف جوارهم واأمنهم.

واأَْهِله ِبالِعَراق  �َصْكَلَة  ابُن  َنَعَق 
اأينرَّ َيُك�ن! -ول َيُك�ُن- ومل َيُكن

َماِئق اأَْخرَق  ُكلُّ  اإَِلْيه  فهَفا 
َفا�ِصِق عن  َفا�ِصٌق  اخِلالَفة  َيِرُث 
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الدفاع   عن 
احلـــــريات

بل اأق�م الإ�صالم ب�صرعه من امل�صلمني ُحم�ة لأرب�ب العق�ئد 
املخ�لفة لهم، واألزم اأهله اأن يق�تلوا ل�صي�نة حرية العقيدة وقد�صية 
اأم�كن العب�دة ملن دخلوا يف عهدهم وجوارهم من خم�لفني يف 

الدين.

ي�صطهدوا  فلم  احلرية،  مبعنى  امل�صلمني  نفو�س  ت�صبعت 
الكون  يف  نظر  رجاًل  لعقيدتهم  اإر�ص�ء  ول  �صريعتهم،  مبقت�صى 
راأًي� من الآراء،  اأو ادعى  النظري�ت،  نظرية من  لنف�صه  وا�صتنبط 
والن�صرايّن  واملجو�صّي  لل�ص�بئ  مكفولة  العلمية  احلرية  فك�نت 
واليهودّي، يقول ويكتب م� ي�ص�ء. كذلك ك�ن امل�صلمون اأحراًرا 
الراأي  حرية  اأن  اأعرف  ول  �صريعتهم.  تعرت�صهم  ل  هذا  يف 
والعقيدة والعلم قد اعرت�صه� معرت�س يف الدولة الإ�صالمية، اإل 
اأو عّر�صت �صالمة  فتنة  �صبًب� يف  اأو حيث ك�نت  الفتنة،  خ�صية 

الدولة خلطر.

وك�ن اأمراء امل�صلمني وحك�مهم على وجه العموم ل يعب�أون 
والأبح�ث  واملعتقدات  والآراء  الأفك�ر  اإىل  ب�لنظر  �صي��صتهم  يف 
فخ��س  �صلط�نهم؛  على  ال�صريع  املب��صر  اأثره�  بقدر  اإل  العلمية 
امل�صلمون وغري امل�صلمني يف الكالم، ويف نظري�ت علمية ودينية 

يف الإ�صالح الجتماعي
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الأوربيني  �صدور  له�  تت�صع  مل  بحرية  الو�صطى  الع�صور  يف 
والأمريكيني اإىل يومن� هذا.

والتي  وف�صله�،  �صرورته�  على  املتفق  الع�مة  املب�دئ  تلك 
ون��صل  الن��س،  �صم�ئر  يف  الإ�صالم  اأق�مه�  املجتمع،  ي�صلح  به� 
عنه� وحم�ه� ب�صلط�نه، لأنه يعلم اآث�ره� ال�ص�حلة يف اإق�مة جمتمع 

�ص�لح.
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يف العالقات الدولية





من تاريخ 
عالقات املسلمني 

باملناهضني 
لإلســــــــــــالم

ا�صتدت  به�  ُجِهر  فلم�  ا،  �صرًّ الإ�صالم  اإىل  الدعوة  ابتداأت 
اخل�صومة، وترتب على ذلك ا�صطه�د امل�صلمني ا�صطه�ًدا متثلت 
فيه جميع اأنواع الأذى. ف�أ�ص�ر الر�صول على اأن�ص�ره امل�صت�صَعِفني 
اأوىل  اإليه�. وبهذه الهجرة ابتداأت  اإىل احلب�صة فه�جروا  ب�لهجرة 
اإىل  يدعو  قومه،  من  منعة  يف  مبكة  هو  وبقي  الدولية،  ال�صالت 
�صرًبا  قري�س  ت�صتطع  فلم  احل�صنة.  واملوعظة  ب�حلكمة  ربه  �صبيل 
على دعواه �صد اآلهته�، بل �صد حي�ته� الجتم�عية والقت�ص�دية، 
فت�ص�ورت يف قتله، وف�و�صت بني ه��صم يف ذلك على اأن تدفع 
ًة له ف�أَبْوا، فتح�لف اأهل مكة على قطيعة بني  اإليهم م� ير�صيهم ِديَّ
ه��صم، وكتبوا بذلك �صحيفة علقوه� يف الكعبة، فلج�أ بنو ه��صم 
ِلب اإىل �ِصْعب من �ِصع�ب مكة واعت�صموا فيه �صد  ومعهم بنو املطَّ

الدولة الإ�سالمية الأوىل وعالقاتها

اأول   - لالإ�صالم  باملناه�صني  امل�صلمني  تاريخ عالقات  من 
معاهدة »دولية« بني امل�صلمني واليه�د وال�ثنيني - من�ذج 
حرب   - الدفاعية  باحلرب  الإذن   - املتحدة  لالأمم  قدمي 

لالأغرا�س ال�صامية - تنظيم عالقات ال�صر خري!
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اأ�صح�ب ال�صحيفة الذين تع�هدوا على اأن يق�طعوا حممًدا ومن 
وا�صتد  يوؤاكلوهم،  ول  يع�ملوهم  ول  جوهم  يزوِّ فال  منهم،  مينعه 
ع�صبية  ن�صروه  اأو  به  اآمنوا  ممن  الر�صول  دافعوا عن  مبن  الكرب 
ذهب  ْعب  ال�صِّ من  خرجوا  فلم�  �صنني،  احل�ل  هذا  ودام  واأنفة، 
زعم�ئه�،  بع�س  حم�ية  ط�لًب�  م�صتنجًدا  )الط�ئف(  اإىل  الر�صول 
اأ�صنع  على  ُردَّ  وقد  اجلن�ح،  مهي�س  فرجع  دعوته  يف  ليم�صي 
يقيمونه كلم�  القدمني،  دامي  مي�صي  وهو  ال�صغ�ر،  يتبعه  �صورة، 
قعد، فال ي�صرتيح اإىل ظل ول ي�أوي اإىل كهف، حتى دخل مكة 
اأتب�ُعه  اأهله� ويبكي حل�له  اأحد امل�صركني، ي�صخر منه  يف حم�ية 

امل�صت�صَعُفون.

وج�ءت فرتة من الهدوء ظن فيه� امله�جرون امل�صت�صَعُفون 
ف��صتد  فرجعوا،  توؤويهم  مكة  اأن  والولدان  والن�ص�ء  الرج�ل  من 
الكرب مرة اأخرى، واأمرهم الر�صول ب�لهجرة الث�نية اإىل احلب�صة، 
ولقوا بالًء �صديًدا حتى يف مهجرهم. فقد اأوفدت قري�س ر�صله�، 
يحمل  بعد(  فيم�  م�صر  )ف�حت  الع��س  بن  عمرو  راأ�صهم  وعلى 
ت�صليم  على  ليغروهم  احلب�صة  واأهل  النج��صي  اإىل  الهداي� 
اأنف�صهم ب�حلجة ومت�صكوا  اإليهم. فدافع امل�صلمون عن  امله�جرين 
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أول معاهدة 
دولية بني 
املسـلمني 
واليهــــــــــــود 

واملشركني

بحق اجلوار للملتجئ، واأ�ص�صوا بذلك اأول عالقة دولية بني الأمة 
املحمدية والدولة احلب�صية.

وا�صتمرت قري�س تكيد للم�صت�صعفني يف مكة حتى ا�صتقر 
راأيه� على قتل حممد وتوزيع م�صئولية قتله على بطونه�، فتعجز 

بنو ه��صم عن املط�لبة بث�أره. 

من  خرج  النبي  قتل  على  الت�آمر  فيه�  مت  التي  الليلة  ويف 
مكة ومعه رفيقه اأبو بكر، فلم� اأح�س القوم بذلك تبعوهم�، وك�ن� 

خمتفيني بغ�ر ثور، ف�صلُّوا ثم خ�بوا يف اإدراكهم�.

ومن  امله�جرين  من  �صبقه  من  فيه�  فوجد  املدينة  وو�صل 
بني  دولية  مع�هدة  اأول  عقد  اأن  لبث  وم�  الأن�ص�ر،  من  ب�يعوه 
الدولية  العقود  اأنف�س  من  وهي  وامل�صركني.  واليهود  امل�صلمني 
ب�أن  واأوله�  ك�فة،  الن��س  من  والتقدير  ب�لنظر  واأحقه�  واأمتعه� 
تكون نربا�ًص� للم�صلمني يف اأ�صول العالق�ت الدولية بينهم وبني 
خم�لفيهم من اأهل الأدي�ن الأخرى. هذا ف�صاًل عن اأن عقده� 
ابتداأت به الدولة الإ�صالمية حي�ته�، وابتداأ العرتاف ب�مل�صلمني 

كدولة.

يف العالقات الدولية
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هذه الوثيقة هي عقد ح�صن جوار وحت�لف دف�عي، وتع�ون 
د به� �صي�نة جمموعة من دويالت، كل منه�  �صد العدوان، ُق�صِ
يتمتع يف نط�ق امليث�ق ب�صي�دته اخل��صة على قومه، وبحرية الدعوة 

لدينه.

ويتك�فل املوقعون عليه� على ن�صرة بع�صهم بع�ًص�، وحم�ية 
بذلك  وهم  ب�صوء.  جم�عتهم  اأو  اأوط�نهم  يريد  ممن  عق�ئدهم 
يكفلون حرية العقيدة وحرية الدعوة لأع�ص�ء امليث�ق على تب�ين 

معتقداتهم. واإليكم امليث�ق)1(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

املوؤمنني  بني  اهلل(  )ر�صول  النبي  حممد  من  كت�ب  1-     هذا 
وامل�صلمني من قري�س و)اأهل( يرثب وَمن تبعهم فلحق بهم 

وج�هد معهم.
2-   اأنهم اأمة واحدة من دون الن��س.

3-        امله�جرون من قري�س على ربعتهم)2( يتع�قلون)3( بينهم وهم    

)1(  نقاًل عن كت�ب »الوث�ئق ال�صي��صية يف العهد النبوي واخلالفة الرا�صدة« للدكتور حممد 
حميد اهلل احليدري اأب�دي اأ�صت�ذ احلقوق الدولية ب�جل�معة العثم�نية بحيدر اأب�د دكن.

)2(  ربعتهم: اأمرهم الذي ك�نوا عليه.
)3(  يتع�قلون:  ي�أخذون دي�ت القتلى ويعطونه�، واأ�صله من العقل وهو ربط اإبل الدية لدفعه� 

لأهل القتيل.
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يفدون ع�نيهم)1( ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
وكل  الأوىل،  مع�قلهم  يتع�قلون،  ربعتهم،  على  عوف  4-      وبنو 

ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
5-    وبنو احل�رث )من اخلزرج( على ربعتهم يتع�قلون مع�قلهم 
بني  والق�صط  ب�ملعروف  ع�نيه�  تفدي  ط�ئفة  وكل  الأوىل، 

املوؤمنني.
وكل  الأوىل،  مع�قلهم  يتع�قلون  ربعتهم  على  �ص�عدة  6-    وبنو 

ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
وكل  الأوىل،  مع�قلهم  يتع�قلون  ربعتهم  على  ُج�َصم  7-     وبنو 

ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
وكل  الأوىل،  مع�قلهم  يتع�قلون  ربعتهم  على  �ر  الَنجَّ 8-     وبنو 

ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
9-     وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتع�قلون مع�قلهم الأوىل، 

وكل ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.
وكل  الأوىل،  مع�قلهم  يتع�قلون  ربعتهم  على  الَنِبيت  10-  وبنو 

ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.

ع�نيهم:  اأ�صريهم.  )1(

يف العالقات الدولية



132 132
الر�صالة اخلالدة

11-        وبنو الأو�س على ربعتهم يتع�قلون مع�قلهم الأوىل، وكل 
ط�ئفة تفدي ع�نيه� ب�ملعروف والق�صط بني املوؤمنني.

يعطوه  اأن  بينهم  ُمفَرًح�)1(  يرتكون  ل  املوؤمنني  12-         واأن 
ب�ملعروف يف فداء اأو عقل.

12 ب - واأن ل يخ�لف موؤمن موىل موؤمن دونه.
بغى  من  )كل(  على  )اأيديهم(  املتقني  املوؤمنني  13-           واأن 
اأو  عدوانً�  اأو  اإثًم�  اأو  ظلم  د�صيعة)2(  ابتغى  اأو  منهم 
ف�ص�ًدا بني املوؤمنني، واأن اأيديهم عليه جميًع� ولو ك�ن 

ولد اأحدهم.
على  ك�فًرا  ين�صر  ول  ك�فر  يف  موؤمًن�  موؤمن  يقتل  14-         ول 

موؤمن.
15-        واأن ذمة اهلل واحدة يجري عليهم اأدن�هم، واأن املوؤمنني 

بع�صهم موايل بع�س دون الن��س.
غري  والأ�صوة  الن�صر  له  ف�إن  يهود  من  تبعن�  َمن  16-          واأنه 

مظلومني ول متن��صر عليهم.

ْين والغرم ف�أزال فرحه. )1(  مفرًح�: هو من اأثقله الدَّ
على  عطية  ابتغى  اأو  الظلم  �صبيل  على  دفًع�  طلب  واملعنى:  الدفع.  )الد�صع(:  د�صيعة    )2(

�صبيل الظلم.
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17-        واأن �ِصلم املوؤمنني واحدة ل ي�ص�مل موؤمن دون موؤمن يف 
قت�ل يف �صبيل اهلل اإل على �صواٍء وعدل بينهم.

18-       واأن كل غ�زية غزت معن� يعقب)1( بع�صه� بع�ًص�.
)2( بع�صهم عن بع�س مب� ن�ل دم�ءهم  19-      واأن املوؤمنني يبئ 

يف �صبيل اهلل.
20-     واأن املوؤمنني املتقني على اأح�صن هدى واأقومه.

يحول  ول  نف�ًص�،  ول  لقري�س  م�ًل  م�صرك  يجري  ل  20ب-  واأنه 
دونه على موؤمن.

21-      واأنه َمن اعتبط)3( موؤمًن� قتاًل عن بينة ف�إنه َقَود)4( به اإل 
اأن ير�صى ويل املقتول )ب�لعقل(، واأن املوؤمنني عليه ك�فة 

ول يحّل لهم اإل قي�م عليه.
ب�هلل  واآمن  ال�صحيفة  اأقّر مب� يف هذه  ملوؤمن  22-      واأنه ل يحل 
دًث� اأو يوؤويه، واأنه َمن ن�صره اأو  واليوم الآخر اأن ين�صر حُمِ
اآواه ف�إن عليه لعنة اهلل وغ�صبه يوم القي�مة ول يوؤخذ منه 

�صرف ول عدل.

)1(  يعقب: اأي يكون الغزو بينهم ُنوبً� يعقب بع�صهم بع�ًص� فيه.
)2(  يبئ: من اأب�أت الق�تل ب�لقتيل اإذا قتلته به.

)3(  اعتبط: قتله بال جن�ية اأو جريرة توجب قتله.
)4(  َقوَد: ف�إن الق�تل يق�د به ويقتل.

يف العالقات الدولية
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ه اإىل اهلل واإىل  23-      واأنكم مهم� اختلفتم فيه من �صيء ف�إن مردَّ
حممد.

24-     واأن اليهود ينفقون مع املوؤمنني م� داموا حم�ربني.
دينهم  لليهود  املوؤمنني،  مع  اأمة  عوف  بني  يهود  25-      واأن 
وللم�صلمني دينهم مواليهم واأنف�صهم اإل من ظلم اأو اأَِثم 

ف�إنه ل ُيوِتغ)1( اإل نف�صه واأهل بيته.
26-     واأن ليهود بني النج�ر مثل م� ليهود بني عوف.

27-     واأن ليهود بني احل�رث مثل م� ليهود بني عوف.
28-     واأن ليهود بني �ص�عدة مثل م� ليهود بني عوف.
29-     واأن ليهود بني ُج�َصم مثل م� ليهود بني عوف.

30-     واأن ليهود بني الأو�س مثل م� ليهود بني عوف.
31-      واأن ليهود بني ثعلبة مثل م� ليهود بني عوف اإل من ظلم 

واأثم ف�إنه ل ُيوِتغ اإل نف�صه واأهل بيته.
32-     واأن َجْفَنة بطٍن من ثعلبة ك�أنف�صهم.

33-      واأن لبني ال�ُصَطيَبة مثل م� ليهود بني عوف واأن الرب دون 
الإثم.

)1(  يوتغ: ُيهلك وُيف�صد.
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34-     واأن موايل ثعلبة ك�أنف�صهم.
35-     واأن بط�نة يهود ك�أنف�صهم.

36-     واأنه ل يخرج منهم اأحد اإل ب�إذن حممد.
فبنف�صه  فتك  من  واأنه  ُجْرٍح،  ث�أر  على  ينحجز  ل  36ب-  واأنه 

واأهل بيته اإل من ظلم، واأن له على اأبّر هذا.
واأن  نفقتهم  امل�صلمني  وعلى  نفقتهم  اليهود  على  37-      واأن 
بينهم الن�صر على َمن ح�رب اأهل هذه ال�صحيفة، واأن 

بينهم الن�صح والن�صيحة والرب دون الإثم.
37ب- واأنه ل ي�أثم امروؤ بحليفه، واأن الن�صر للمظلوم.

38-     واأن اليهود ينفقون مع املوؤمنني م� داموا حم�ربني.
39-     واأن يرثب حرام جوفه� لأهل هذه ال�صحيفة.

40-     واأن اجل�ر ك�لنف�س غري م�ص�ر ول اآثم.
41-     واأنه ل جُت�ر حرمة اإل ب�إذن اأهله�.

اأو  حدث  من  ال�صحيفة  هذه  اأهل  بني  ك�ن  م�  42-      واأنه 
حممد  واإىل  اهلل  اإىل  ه  َمَردَّ ف�إن  ف�ص�ده  ُيخ�ف  ا�صتج�ر 
ر�صول اهلل ، واأن اهلل على اأتقى م� يف هذه ال�صحيفة 

واأبره.
43-     واأنه ل جُتَ�ر قري�س ول َمن ن�صره�.

يف العالقات الدولية
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دستور الدولة 
احملمدية

منوذج قديم
 لألمم املتحدة

44-     واأن بينهم الن�صر على من دهم يرثب.
45-      واإذا دعوا اإىل �صلح ي�ص�حلونه ويلب�صونه ف�إنهم ي�ص�حلونه 
ف�إنه لهم على  اإىل مثل ذلك  اإذا دعوا  ويلب�صونه، واأنهم 

املوؤمنني اإل من ح�رب يف الدين.
45ب- على كل اأن��س ح�صتهم من ج�نبهم الذي ِقَبلهم.

46-      واأن يهود الأو�س مواليهم واأنف�صهم على مثل م� لأهل 
هذه ال�صحيفة مع الربِّ املح�س من اأهل هذه ال�صحيفة، 
واأن الرب دون الإثم ل يك�صب ك��صب اإل على نف�صه واأن 

اهلل على اأ�صدق م� يف هذه ال�صحيفة واأبره.
َمن  واأنه  اآثم،  اأو  الكت�ب دون ظ�مل  يحول هذا  47-      واأنه ل 
خرج اآمن، وَمن قعد اآمن ب�ملدينة اإل من ظلم واأثم، واأن 

. اهلل ج�ر ملن بّر واتقى، وحممد ر�صول اهلل

واأ�صبح  املحمدية  الدولة  اأ�ص��س  ع  ُو�صِ امليث�ق  هذا  يف 
اأجن��صهم  اختالف  على  الدولة  هذه  رع�ي�  وامل�صلمون  املوؤمنون 

وع�صبي�تهم اأ�صي�ًدا اأو موايل اأمة واحدة دون الن��س.

من  اأخرى  اأمم  مع  ال�صحيفة  هذه  يف  تتع�قد  الأمة  هذه 
املتحدة«  »الأمم  ميث�ق  له�  تع�قد  اأول  يف  فين�ص�أ  اأخرى،  دي�ن�ت 
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الإثم،  دون  والرب  والن�صيحة،  والن�صح  للمظلوم  الن�صر  اأ�ص��صه 
ويقبل  امليث�ق  يف  يدخل  من  وحرمة  امل�صرتكة  الأوط�ن  وحرمة 
جواره، على اأن ت�ص�ن عق�ئد املتع�قدين و�صع�ئرهم وحريتهم يف 
الدعوة لدينهم مهم� تب�ينت هذه الأدي�ن؛ فهو ميث�ق من الأمم 
الإ�صالمية واليهودية بل والوثنية، مل� يف يرثب وقتئٍذ من الوثنيني 
الداخلني مع طوائف امليث�ق املكونني لأطراف العقد. ولو ك�ن يف 

املدينة حينئٍذ م�صيحيون لن�س عليهم امليث�ق.

ثم  الأمم«  »ع�صبة  عهد  امليث�ق  بهذا  الإ�صالم  �صبق  ولقد 
التح�لف  وهذا  قرنً�.  ثالثة ع�صر  ب�أكرث من  املتحدة«  الأمم  »هيئة 
ابتداأ به رد الفعل ل�صطه�د وظلم دام اأربع ع�صرة �صنة، مل متنع 

منه عظة ح�صنة، ول لني ول قربى ول رحم ول هجرة.

والظلم،  الأذى  اأنواع  جميع  معه�  ومن  قري�س  �صلطت 
ومزقتهم  واأعرا�صهم  واأموالهم  اأنف�صهم  يف  امل�صلمني  ف�أ�ص�بت 
و�صتتتهم يف الأر�س، وهم ي�أبون الرد، ويدعون اإىل حتكيم العقل، 
ول  بقوة،  قوة  يدفعون  ل  الغي،  من  الر�صد  ليتبني  وين�ظرون 

يلج�أون اإىل عنف.

يف العالقات الدولية
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اإلذن
 باحلرب 

الدفاعية

حرب لألغراض 
السامية

واأُِحلَّت  ب�لقت�ل  واأذن  اهلل  اأمر  َبى ج�ء  الزُّ ال�صيل  بلغ  فلم� 
احلرب للدف�ع عن النف�س وعن الوطن وعن حرية العقيدة، ونزل 

حكم اهلل يف هذه الآية اجلليلة.

پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 
ڀ   ڀ.  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ       ٿ   
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  .  
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک مث  ]احلج/ 41-39[.

وللعالق�ت  الع�ملية  للدولة  املتني  الأ�ص��س  الر�صول  و�صع 
للم�صرتكني  احلرية  اأ�ص��س  الذي ذكرن� على  امليث�ق  الدولية يف 

فيه وال�صتقالل.

ثم نزل حكم اهلل ب�إب�حة احلرب لأغرا�س �ص�مية حمدودة، 
هو  م�  ومنه�  الظلم،  ومنع  الع�دية  دفع  وهو  �صلبي،  هو  م�  منه� 

اإيج�بي وهو اخلري الع�م اأو ال�ص�لح الع�م فق�ل تع�ىل: نثڌ  ڌ        
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ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ک  ک  ک  ک مث ]احلج/ 41[.

فلي�س  منه،  املق�صود  د  وُحدِّ الن�صر،  بعد  الواجب  فتبني 
تعجيًزا  ولي�س  امل�صتعِمرة،  الدول  تفعل  كم�  امللك  يف  تو�صًع� 
لالآخرين واإنه�ًك� لهم لي�صعفوا عن املزاحمة يف العي�س، وُيْطَردوا 
موارد  على  اليد  لو�صع  ول  التج�رة،  ومي�دين  الأ�صواق  من 
ا  الرثوات وكنوز الأر�س وخ�م�ت ال�صن�عة لي�صت�أثروا به�، ول علوًّ
وا�صتكب�ًرا يف الدني�، لكي تكون اأمة اأَْربى من اأمة، وجن�س اأعلى 
من جن�س، ولكن لغ�ية وا�صحة حمددة، هي اأن يقيموا ال�صالة 

ويوؤتوا الزك�ة وي�أمروا ب�ملعروف وينهوا عن املنكر.

ومل� ح�ول الأوروبيون والأمريكيون بعد اأن اأكلتهم احلرب 
الع�ملية الأوىل اأن يبينوا احل�لت التي تكون احلرب فيه� م�صروعة، 
واأن يحددوا اأغرا�صه�، وي�صيطروا على �صهواتهم، فعقدوا لذلك 
املواثيق يف ع�صبة الأمم ويف ميث�ق )كيلوج(، ا�صتب�صرن� وقلن� اإن 
�صنن حممد  قد اأخذت ت�صود التفكري الع�ملي. واإن� لرنجو اأن 
الن��س  يجد  واأن  ال�صالل،  الأخرية خ�متة  الع�ملية  احلرب  تكون 
ْته� ال�صريعة املحمدية هًدى  يف قواعد العالق�ت الدولية التي �صنَّ

يف العالقات الدولية
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تنظيم عالقات
 الشر خري

يف  وامل�صركني  اليهود  مع  حممد  فميث�ق  فيه.  هم  مم�  وخمرًج� 
اأ�ص��س  ال�صلم على  �صبيل �صي�نة  اأول عهد دويل يف  هو  املدينة 

املنفعة الع�مة واحلرية للجميع.

وحتديد  احلرية،  و�صم�ن  الظلم  لدفع  احلرب  وم�صروعية 
الذي  ال�ص�لح  الأ�ص��س  اأي�ًص�  هم�  الع�م،  ب�خلري  منه�  الغر�س 

يجب اأن ُتبنى عليه العالق�ت الدولية يف امل�صتقبل.

ك�مل  بنظ�م  قرنً�  ع�صر  ثالثة  قبل  املحمدية  ال�صريعة  اأتت 
والتحكيم، وجعلت احلرب �صد  والتك�فل  التح�لف  من عهود 

ی   ی    نثی   وتعذيًب�  حمًوا  ل  وت�أديًب�  زجًرا  املعتدين 
ۈ   ۈ   نثۆ    ]61 ]الأنف�ل/  ىئمث  مئ   حئ   جئ   ی  
نث  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ      ]امل�ئدة/ 49[  ٴۇ   ۋ  ۋمث 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ  

ۆمث ]احلجرات/ 9[.

�صبيل  يف  الإ�صالم  هدى  الت�لية  الف�صول  يف  و�صيتبني 
التنظيم الدويل واإقرار ال�صلم الدائم على اأ�ص��س العهود املقد�صة 

ال�ص�حلة.



حتديد أسباب
 احلرب وأغراضها

ا�صتلزم  للم�صلمني  وظلم  ا�صطه�د  من  ك�ن  م�  اإىل  اأ�صرن� 
الإذن ب�لقت�ل، وقد اأ�صبحوا يف منعة ب�لهجرة اإىل املدينة وب�مليث�ق 

الذي عقدوه مع جريانهم من اأهل امللل والنحل الأخرى.

اأ�صب�به�  الإ�صالمية:  الوجهة  من  احلرب  يف  لننظر  والآن 
ح�لة  ت�صور  على  يعني  مم�  ذلك  ف�إن  واأغرا�صه�؛  ومالب�ص�ته� 
اإىل  الأذه�ن  ويفتح  احل��صر،  الع�مل  لداء  العالج  فيه�  يكون  قد 

الهدى والتب�صر.

احلرب امل�سروعة

الدفاعية هي  واأغرا�صها - احلرب  اأ�صباب احلرب  حتديد 
الإ�صالم  اإذا وقعت احلرب -  – و�صايا وحتمي�س  املباحة 
 - وامل�صلمة  امل�صلم  على  اجلهاد  فري�صة   - عملّي  دين 
مادية  لأغرا�س  احلرب   - مباحة  غري  الهج�مية  احلرب 
والذل  ال�صعف   - بقدرها  تقدر  �صرورة   - م�صروعة  غري 

ظلم للنف�س.
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اأُذن ب�لقت�ل يف هذه الآية الكرمية نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ     . ڀ  ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ        ٿ   ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  .ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    

کگ  گ  گمث ]احلج/ 41-39[.

اأب�ح احلرب قد علل هذه الإب�حة، وحدد  ف�لإ�صالم حني 
املق��صد والأغرا�س منه�: فهي دفع الظلم، واحرتام حق الإق�مة، 
واحلرية يف الوطن، ومنع الفتنة يف الدين، وكف�لة حرية العقيدة 

للن��س جميًع�.

اأم�كن  تعديد  من  وا�صحة  جميًع�  للن��س  احلرية  وهذه 
و�صلوات  للن�ص�رى  وِبَيع  �صوامع  من  خمتلفة،  مللل  العب�دة 
من  ل�صي�نته�  احلرب  اأب�ح  فقد  للم�صلمني؛  وم�ص�جد  لليهود، 

عدوان املعتدين. كذلك يقول تع�ىل: 

نث ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    
ڍ  ڍ        ڌ     ڌمث  ]البقرة/ 193[.
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احلرب الدفاعية 
هي املباحة

على جميع  املحمدية  الدعوة  تعلو  اجلليلة  الآية  هذه  ففي 
الدعوات؛ لتحديده� الغر�س من احلرب برد الطغي�ن، وب�إ�صق�ط 
م�صروعية احلرب مبجرد اأن ينتهي املعتدي من اإ�صرافه واإعن�ته يف 
فتنة الن��س. وعندئذ ل يتجدد القت�ل وت�صتمر احلرب اإل على 
دينهم.  ترك  على  الن��س  ُيْكِرُهون  ممن  الظلم،  على  ي�صر  ظ�مل، 
والفتنة والإكراه و�صلب الن��س حريتهم يف دينهم اأبغ�س اإىل اهلل 

حتى من اإزه�ق النفو�س نث ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑڑ   ژ  

ڳمث ]البقرة/ 217[.

اإىل  ورجعن�  القت�ل،  الكرمي يف  الكت�ب  اآي�ت  تق�صين�  واإذا 
وحروبه  الر�صول  حي�ة  يف  احلوادث  وتتبعن�  التنزيل،  ظروف 
اأن احلرب  ًة �صرية م� خ�جلن� �صك يف  و�صراي�ه، حربً� حربً� و�َصريَّ
املق�م  ي�صمح  ول  الدف�عية.  احلرب  هي  الإ�صالم  يف  امل�صروعة 
والكت�ب  ال�صنة  كتب  ففي  للحوادث؛  وتف�صيل  ب��صتق�ص�ء 
الكرمي وكتب ال�صرية من البي�ن والتف�صيل م� يعني الب�حث على 
الطمئن�ن مل� ذكرن� من اأغرا�س احلرب امل�صروعة الإ�صالمية، ومن 

يف العالقات الدولية
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وصايا وحتميس
 إذا وقعت احلرب

التزام الإ�صالم ج�نب الدف�ع. وم� ج�ء من قت�ل امل�صركني حيث 
والتنكيل  مر�صد،  لهم كل  والقعود  عليهم،  والإغالظ  ُوِجدوا، 
بهم من خلفهم، و�صّد الوث�ق، هو م� ُكلِّفن� به بعد وقوع احلرب، 

فهو نتيجة له� ل �صبب لإعالنه�.

ف�أقواله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ پ  ڀڀ  ڀ  ڀمث ]التوبة/ 73[.  

ې   ې     ۉ   ۉ   نثۅ  
ېمث  ]التوبة/ 36[. نث  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۆ.ۈ   ۆ   ۇ   ۇ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ  
ۇئ.   ۇئ          وئ      وئ   ەئ   ەئ   ائ   ى  ې   ې  
پ   پ    ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
پ  پ  ڀ  ڀ.ڀ   ٺ  ٺٺ  
 .]15-12 ]التوبة/  ٹمث  ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       ۇ   ۇ   ڭ    نثڭ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث    .]39 ]الأنف�ل/  ٴۇمث 
ٻ   ٱ   نث   .]191 ]البقرة/  پمث  پ   ٻ  
پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ  
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اإلسالم دين 
عملي

ڍ   ڇ    ڇ   نثڇ    .]41 ]التوبة/  پمث  
ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ ڳ  
ڳ  ڱمث ]الأنف�ل/65[. نثۅ  ۉ  
ائ   ائ   ى   ى   ېې   ې   ې   ۉ 

ەئمث   ]التوبة/ 36[.

اأن  بنف�صه�  الق�رئ  اإىل  توحي  اآي�ت  هي  اإمن�  الأقوال  هذه 
وال�صرب  فيه�  ال�صتمرار  على  حتري�س  واأنه�  ق�ئمة،  احلرب  ح�لة 
عليه� والرتغيب يف الو�صول به� اإىل خ�متة ُيْطَم�أن اإليه�، من الأمن 
وال�صالم للموؤمنني، واحل�صول على ثب�ت وا�صتقرار للدين، ومنع 
اأن  يف  واأمل  وقهرهم،  امل�صركني  ب�صغط  والرتداد  الفتنة  من 

ينتهي املعتدون عم� هم عليه.

ومن مزاي� ال�صريعة املحمدية اجلليلة اأنه� �صريعة عملية ُتواجه 
احلق�ئق الب�صرية والفطرية، وجُت�به املع�صالت ب�حلل العملي؛ فم� 
اأعداء  دام  وم�  والعتداء،  الظلم  ترد  احل�صنة ل  املوعظة  دامت 
الإ�صالم ل ير�صون ح�صن اجلوار والعهد الق�ئم على الإن�ص�ف 
ف�إن  خطر،  �صلط�ن  ذوي  ال�صر  اأهل  دام  وم�  العقيدة،  وحرية 
احلرب واقعة بني الن��س؛ فلم يقف الإ�صالم اأم�م هذه احلق�ئق 

يف العالقات الدولية
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فريضة اجلهاد
 على املسلم 

واملسلمة

مكتوف اليدين بل واجهه� ب�حلزم والعزم اللذين َلَزَم� الر�صول 
يف دعوته طول حي�ته، ف�أمر ب�ل�صتعداد له�: نث ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  
لالإره�ب  نف�صه�  ة  الُعدَّ فجعل  ېمث ]الأنف�ل/ 60[ 

الذي قد مينع احلرب ويحفظ ال�صلم.

واأ�صبح  احلرب،  اإل  �صبيل  للم�صلمني  يبق  مل  وحني 
هي  ال�صلم  وك�نت  القت�ل  اأُِبيح  وا�صًح�،  ذلك  يف  حقهم 

املق�صد الأ�صمى له، لقوله تع�ىل: نثڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     
ڌمث  ]البقرة/ 193[ ولقوله تع�ىل: نثی  ی   ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئمث  ]الأنف�ل/ 61[.

وم� اأح�صن قول )�صوقي( يف هذا املعنى:

اِجَعاِت َدَواُء م�ِم النرَّ  واحَلْرُب يف َحقٍّ َلَديَك �َصِريَعٌة          ومن ال�صُّ

ا�صتحكمت  وقد  امل�صروعة  الدف�عية  احلرب  ق�مت  ف�إن 
اأ�صب�به�، وجب القت�ل على الن��س ك�فة، واأ�صبحت فري�صة اجله�د 
ى من �صميم الوجدان وفق اأوامر  على كل م�صلم وم�صلمة ُتوؤَدَّ
القي�دة الإ�صالمية املمثلة يف �صخ�س ويل الأمر. وعندئذ تتجلى 
والفرار،  النكو�س  م  فُيحرَّ الإ�صالم،  يريده�  التي  الع�لية  الهمم 
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الأرواح  وبذل  وال�صتب�ص�ل  والفداء  وامل�ص�برة،  ال�صرب  وُيْطَلب 
والأموال ب�صخ�ء، وهجر املن�زل والأوط�ن يف ح�لة ا�صتيالء العدو 

عليه�.

نثۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ.ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ  

ېئېئ  ېئ  ىئمث ]الأنف�ل/ 16-15[.

على  ي�صتحقون  عنيف  بقت�ل  الن��س  الإ�صالم  يكلف  ول 
القت�ل  هذا  ك�ن  اإذا  اإل  وعذابه  وغ�صبه  اهلل  لعنة  منه  الفرار 
� م�صروًع�، دف�ًع� عن اأقد�س م� يدين له املوؤمن. وهو يف هذا  حقًّ
ُدُبَره،  الكف�ر  ُيويلِّ  واأل  والثب�ت  ب�ل�صرب  املوؤمن،  ي�أمر  التكليف 
بهذا  والتكليف  لع�صرة!  واحٍد  بن�صبة  يق�تل  ك�ن  ولو  حتى 
ب�أنه  القتن�ع  مت�م  املق�تل  يقتنع  مل  اإن  ب�مل�صتحيل  التكليف  هو 
يق�تل عن حق ل حمّل لل�صك فيه، هو حق الدف�ع عن النف�س 

والعقيدة �صد من يعتدي عليهم�.

ول ميكن يف حرب العدوان اأن ُيْحَمل الن��س على ال�صرب 
واحًدا لع�صرة، وهم يعرفون اأنهم هم الذين اعتدوا واأ�صرموا ن�ر 

يف العالقات الدولية
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احلرب اهلجومية 
ال يبيحها 

اإلسالم

احلرب ألغراض
 مادية غري 

مشروعة

احلرب؛ ف�إنهم عندئذ ل يجدون من اأنف�صهم �صرًبا؛ اإذ ل داعي 
للفداء ب�لنف�س والرغبة يف املوت دون احلي�ة.

فتلك الآي�ت اجلليلة التي حتر�س على القت�ل وال�صتب�ص�ل 
عليه  والغلظة  ومف�ج�أته  العدو  على  والت�صديد  وال�صت�صه�د 
والرتب�س له، و�صّد جميع امل�ص�لك واملن�فذ يف وجهه، والتي تدعو 
ن�صر  �صبيل  يف  الأوط�ن  وهجر  النفو�س  وِهَبة  الأموال  بذل  اإىل 
اهلل، وا�صحة يف اأنه� حتر�س على حرب دف�عية م�صروعة ب�صرعة 

الإ�صالم.

واإًذا يظهر لن� من جمموع اآي�ت الكت�ب الكرمي الواردة يف 
وت�ريخ  ال�صرية  ومن  �ُصَننه،  يف  نف�صه  النبي  عمل  ومن  القت�ل، 
ُيِحّل احلرب  يبيح حرب العتداء، ول  اأن الإ�صالم ل  حروبه، 
لَعر�س احلي�ة الدني�؛ فعند اهلل مغ�من كثرية. اأم� الغ�ي�ت الأخرى 
اأو  عن�صر،  على  عن�صر  ك�صي�دة  الن��س،  اأجله�  من  يق�تل  التي 
من  طبقة  اأو  ملك،  على  ملك  ا�صتعالء  اأو  �صعب،  على  �صعب 
مملكة،  رقعة  تو�صيع  اأو  اأخرى،  طبقة  على  الجتم�عية  الطبق�ت 
اأو  القت�ص�دية،  الأغرا�س  اأو  وا�صرتاتيجية،  حربية  اأغرا�س  اأو 
املتخلفني  اأو متدين  التج�رية،  ب�ملواد اخل�مة والأ�صواق  ال�صتئث�ر 
عن احل�ص�رة، اأو غري ذلك مم� تتخذه الدول و�صيلة لإ�صع�ل احلرب 
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ضــــــــرورة
 تقدر بقدرها

ونق�س العهد وهدم ال�صلم الدائمة، فلي�س ذلك كله يف �صيء مم� 
اأب�ح الإ�صالم القت�ل لأجله؛ ذلك لأن غ�ي�ت الإ�صالم اإن�ص�نية 
الب�صر  على  تقع  علوية  ونظرته  الن��س جميًع�،  نفعه�  يعم  �ص�مية 
امل�صلمني  رّب  لي�س  تع�ىل  واهلل  متك�فلة.  واحدة  ك�أ�صرة  جميًع� 

وحدهم، بل رب الع�ملني.

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث 
 ،]13 ]احلجرات/  ڌمث   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ  

ۓ   ے   ے    نثھ   تراب«،  من  واآدم  اآدم  من  »كلكم 
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
نث ڃ  چ      چ  چ  چ    ]الن�ص�ء/ 94[،  ۇ  ۆمث  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   گ    گ   گ   گ   ک    ک.ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
ںڻ   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ  
نثۆ    ،]9-8 ]املمتحنة/  ۀمث   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ  
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ېمث  ]الن�ص�ء/ 90[.

مع  منوعة  اتف�ق�ت  لعقد  دائم  ا�صتعداد  على  ف�لإ�صالم 
هذه  تكلف  ول  ال�صلم،  دوام  تكفل  الأخرى  والأمم  جريانه 

يف العالقات الدولية



150 150
الر�صالة اخلالدة

الأمم اأكرث من اأن تكون له� رغبة حقيقية يف ال�صلم، ونية �ص�دقة 
ل  ال�صلم  دوام  يف  الأكيدة  الرغبة  هذه  مع  وهو  ب�لعهد،  للوف�ء 
ي�صتعجل احلرب ول يب�غت به�، بل يقيم حجته ويب�صطه� ملَُن�ِزِعه 
وينذره، وي�صع اأم�مه املخ�رج من م�أزقه، ف�إذا ع�ند واأبى اإل قت�ًل 
واأ�صر على عدوانه، ك�نت احلرب، وك�ن ذلك التحري�س عليه� 
والبذل  وامل�ص�برة  وال�صرب  اعتدى،  مبن  والفتك  وال�صتب�ص�ل 
ب�لأموال  الفداء  عليه  ينطوي  م�  وكل  والهجرة  والت�صحية 
والأنف�س مم� ج�ءت به الآي�ت اجلليلة التي ذكرن� بع�صه�، والتي 
يتخذه� بع�س الن��س، وخ�صوم الإ�صالم و�صيلة لت�صوير الدعوة 
لقهر  دائًم�  عن�صًرا  احلرب  جعلت  دموية  دعوة  ب�أنه�  املحمدية 

الن��س وا�صتب�حة اأموالهم واأنف�صهم.

ف�لدعوة املحمدية وا�صحة النهج م�صتقيمته، ابتداأت بتحرمي 
القت�ل، فلم� ُظِلم اأهله� وا�صتح�ل ظهوره� بغري دفع القوة ب�لقوة، 
يوؤدي  اأكمل وجه  يكون على  ب�أن  اأمرت  به  اأذنت  فلم�  اأب�حته، 

للن�صر، فلم� ك�ن له� الن�صر، ن�دت ب�أن نث ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  
جب  حب    خب  مب مث ]البقرة/ 256[.
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الضعف والذل
ظلم للنفس

وهي دعوة موفقة تواجه احلق ب�حلق وب�ل�صراحة والإخال�س. 
اأن  النف�س  ف�إن من ظلم  ا  �صرًّ اإل  يريدون  ال�صر ل  اأهل  دام  فم� 

ي�صرب الن��س على ال�صيم، واأن ُي�ْصَت�صَعُفوا يف الأر�س.

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ڇ   نثڇ  
گ   گ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 
ڱ   ڱ  ڱ    ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں. 
ۓ   ے   ے   ھ   ھ.  ھ   ہ   ہ   ہ  

ۓ    ڭمث  ]الن�ص�ء/ 99-97[.

العدوان  يف  اأتب�عه�  �صت  َبغَّ املحمدية  الدعوة  اأن  فكم� 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئ  نثۈئ   تع�ىل  اهلل  ق�ل  اإذ 
عن  ب�لهجرة  كذلك  اأمرت   ،]190 ]البقرة/  یمث 

الأوط�ن، بل ب�ل�صت�صه�د واملوت دون قبول الذل والهوان.

يف العالقات الدولية





مبدأ شريف
 يف اجلاهلية 

واإلسالم

ف الدعوة املحمدية اأنه� اأب�حت القت�ل، بل جعلته  مم� ي�صرِّ
من الف�ص�ئل لردِّ املظ�مل ودفع العدوان عن ال�صعيف، �صواء اأك�ن 
فرًدا اأم جم�عة، رغبة منه� يف اإق�مة �صرح العدل الذي يريده اهلل 

على الأر�س.

 لرد املظ�مل، كم� جل�س لذلك  وقد جل�س ر�صول اهلل 
خلف�وؤه من بعده، وبيده �صلط�ن الدولة لقهر املعتدي ودفع الظلم.

احلرب لن�سرة املظلوم

حلف  ق�صة   - والإ�صالم  اجلاهلية  يف  �صريف  مبداأ 
الف�ص�ل- حلف مرغ�ب فيه دائًما - ل حتالف يف الإثم 
والعدوان - و�صايا قراآنية بالعدالة املثالية - حرب اأخرى 
 – اإ�صالمية  بروح  يجدد  اآخر  جاهلي  حلف   - م�صروعة 
فيها - احلرب  امل�صيحيني  امل�صيحية واحلرب - اختالف 
العادلة عند بع�س امل�صيحيني - جل�ء امل�صيحيني اإىل �صبيه 

بالنظرية الإ�صالمية.
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قصة حلف 
الفضول

واأقر  )حلف الف�صول(، وهو ذلك احللف الذي عقد يف 
اجل�هلية لن�صرة املظلوم، وق�ل لو ُدِعيت اإليه يف الإ�صالم لأََجْبُت.

و�صبب ذلك احِلْلف اأن رجاًل من اليمن قدم مكة بب�ص�عة، 
وائل،  بن  الع��صي  اإنه  قيل  �صهم،  بني  من  رجل  منه  ف��صرتاه� 
اإليه  يرد  اأو  ب�ص�عته،  ثمن  للرجل  يدفع  اأن  ب�صلط�نه عن  وامتنع 

م�له، فق�م الرجل بجوار الكعبة و�صرخ ب�أعلى �صوته:

َفِر! اِر والنرَّ َة َناِئي الدرَّ اعَته       ِبَبْطِن َمكرَّ يٍّ مِلظل�ٍم ِب�صَ َيا لُق�صَ

فق�م نفر من قري�س وردوا عليه م�له، ثم اجتمع بنو ه��صم 
ة  ُمرَّ بن  وَتْيٍم  كالب  بن  وُزهَرة  ى  الُعزَّ عبد  بن  واأ�صد  ِلب  واملُطَّ
واإن�ص�ف  املظ�مل  رد  على  وحت�لفوا  ُجْدع�ن  بن  اهلل  عبد  دار  يف 
ه وقتئٍذ خم�س  املظلوم من الظ�مل. وك�ن النبي  معهم، و�صنُّ
وع�صرون �صنة، وك�ن اإذا ذكر حلف الف�صول يقول »لقد �صهدت 
يف دار عبد اهلل بن ُجْدع�ن حلَف الف�صول، اأم� لو ُدِعيُت اإليه يف 
َعم واأّنى نق�صته،  الإ�صالم لأجبُت، وم� اأحبُّ اأن يل به ُحْمَر النَّ

وم� يزيده الإ�صالم اإل �صدة«.
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ف�إًذا قد اأقّر النبي  حلًف� تع�قد فيه ط�ئفة من الن��س على 
القت�ل لن�صرة املظلوم، وق�ل اإنه يف�صله على خري م� يف دني�ه.

برد  �صرًع�  مكلفة  الإ�صالمية  الدولة  اأ�صبحت  وبذلك 
املظ�مل، بل والقت�ل لن�صرة املظلوم.

احلرب  اأب�ح  الذي  الإ�صالم  اأن  نقرر  اأن  اإًذا  ون�صتطيع 
ٻ   ٻ   نثٱ   اجلليلة:  الآية  يف  الواردة  لالأ�صب�ب 
ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀمث  ]احلج/ 39[. وم� 
بعده� - وقد ذكرن�ه� يف الف�صل ال�ص�بق- يبيح القت�ل كذلك 
لأن  م�صلم،  غري  اأو  م�صلًم�  جم�عة،  اأو  فرًدا  املظلوم  لن�صرة 
هه اهلل عن �صاللت اجل�هلية منذ �صب�ه  ر�صول اهلل  الذي نَزَّ
قد ا�صرتك يف حلف الف�صول قبل بعثته، واأقره يف الإ�صالم، وق�ل 

اإن الإ�صالم ل يزيده اإل �صدة.

�صد  مظلوم  من  النف�س  عن  للدف�ع  تقع  احلرب  اأن  فكم� 
ل  مظلوم  لن�صرة  َقِويٍّ  على  َقِويٍّ  من  كذلك  تقع  ف�إنه�  ظ�مله، 
ينتمي لأحدهم�. واإًذا يجوز لدولة اإ�صالمية اأن تتح�لف مع دولة 

اأو دول اأخرى لدفع العتداء والظلم عن املظلومني.

يف العالقات الدولية
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حلف مرغوب
 فيه دائمًا

ال حتالف  يف 
اإلثــــم

 والعدوان

ف�رتب�ط م�صر كدولة اإ�صالمية يف ميث�ق )هيئة الأمم املتحدة( 
مثاًل ل �صرر فيه من الن�حية ال�صرعية. ومتى ح�صنت النية وك�ن 
امليث�ق ق�ئًم� على حب اخلري والعدل والإن�ص�ف وحم�ية املظلوم 
ومنع العتداء ب�لقوة ف�إنه يكون ميث�ًق� مرغوبً� فيه من امل�صلمني، 
حكمه حكم حلف الف�صول الذي مل يزده الإ�صالم اإل توثيًق� 

. و�صدة، والذي ك�ن من اأحب الأ�صي�ء اإىل قلب ر�صول اهلل

اأم� اإذا ك�نت املواثيق للتع�ون على الظلم ولقهر املغلوبني 
وا�صتب�حة امل�صت�صعفني، ف�إن الإ�صالم يعده� تع�ونً� على الإثم 
والعدوان الذي ينهى عنه، وبعًدا عن التقوى والرب الذي يدعو 

اإليه. ق�ل تع�ىل: نثەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ     ېئمث  ]امل�ئدة/ 2[. والأعم�ل يف الإ�صالم كله� 
مرجعه� النية فهي التي ت�صلحه� اأو تف�صده�، والعربة فيه� مب� 
اأ�ص��س  الذي هو  العدل  تريده من  اإليه من خري، وم�  تق�صد 

ڑ   ژ   ژ   نث  تع�ىل:  يقول  كله�.  اخلليقة  نظ�م 
ٻ   نثٻ   تع�ىل:  ويقول   ]7 ]الرحمن/  ڑمث  
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
الآي�ت  اآخر  اإىل   ]135 ]الن�ص�ء/  ٺمث   ٺ   ڀ  

التي ذكرن�ه� يف ف�صل �ص�بق.
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حرب  أخرى 
مشروعة

اأن  امل�صلمني متفقون على  واأئمة  ر�صوله  فكت�ب اهلل و�صنة 
من  املظلوم  لن�صرة  القت�ل  ف�إن  وعليه  ال�صريعة.  غ�ية  هو  العدل 
تعلن  اأن  امل�صلمة  وللدولة  اهلل،  ثواب  ي�صتحق  اأمر  هو  اهلل  عب�د 
احلرب وهي يف حدود ال�صريعة م� دام مق�صده� الإن�ص�ف ودفع 

الظلم عن الغري.

فيه�  تكون  التي  الوحيدة  احل�لة  هي  هذه  اأن  نظري  ويف 
امل�صلمني  ب�لن�صبة جلم�عة  دف�عية  تكن  ولو مل  م�صروعة  احلرب 

الذين هم يف منعة بقوتهم عن اأن ُيْعَتَدى عليهم.

اأن  قلن�  كم�  الإ�صالمية  للدولة  يجوز  الأ�ص��س  هذا  وعلى 
ت�صرتك يف ميث�ق كميث�ق )هيئة الأمم املتحدة( مثاًل متى ثبت 
اإىل  تدعو  اأن  له�  اأن  الن��س، كم�  العدل بني  يقيم  اأن ذلك  له� 

ميث�ق اأو حلف لرد املظ�مل واإن�ص�ف امل�صت�صعفني.

اإليه  ُتْدَعى  ولي�س له� ب�لطبع اأن تق�تل اأو ت�صرتك يف قت�ل 
عن  دف�ًع�  تق�تل  اأنه�  فيه�  للريب  بكيفية ل حمّل  تتبني  م� مل 
ل  َعف  ُم�ْصَت�صْ ِرخ  ُم�ْصَت�صْ على  يقع   ٍ بنيِّ لظلٍم  دفًع�  اأو  النف�س، 
يكون العدل والإن�ص�ف اإل ب�إغ�ثته ون�صرته، ك�حل�لة التي اأ�صرن� 

اإليه� يف حلف الف�صول.

يف العالقات الدولية
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حلف جاهلي
 آخر جيدد

بروح إسالمية

د يف الإ�صالم، وهو  وثمة حلف اآخر ُعِقد يف اجل�هلية وُجدِّ
ٌ يف منع التع�ون على  اإب�حة احلرب لن�صرة املظلوم، وَبنيِّ ٌ يف  َبنيِّ

الب�طل والعتداء.

ال�صرط  ك�ن   ، والر�صول  قري�س  بني  احلديبية  هدنة  يف 
الرابع من �صروط الهدنة »اأن من دخل يف عهد قري�س دخل فيه، 
ال�صرط  وبن�ء على هذا  فيه«   ومن دخل يف عهد حممد دخل 
حت�لف بنو بكر مع قري�س، وحت�لفت خزاعة مع النبي ، وك�نت 
 ، النبي  َجّد  املطلب  لعبد  اجل�هلية  يف  حليفة  خزاعة  قبيلة 
ك�ن  كم�  جمدًدا  الر�صول  مع  ميث�قه�  يكون  اأن  خزاعة  ف�أرادت 

مع اآب�ئه.

اللهم. هذا  وهذا ن�س حم�لفته� مع عبد املطلب »ب��صمك 
ق،  ُمفرِّ غري  ج�مًع�  حلًف�  خلزاعة  ه��صم  بن  املطلب  عبد  ِحْلف 
الأ�صي�خ على الأ�صي�خ، والأ�ص�غر على الأ�ص�غر، وال�ص�هد على 
الغ�ئب، وقد تع�هدوا وتع�قدوا اأَْوكد عهد واأوثق عقد ل ُيْنَق�س 
ول ُيْنَكث م� ق�م الأَْخ�َصَب�ن )جبالن مبكة( واعتمر مبكة اإن�ص�ن. 
واإن عبد املطلب وولده ورج�ل خزاعة مت�ص�فرون يتع�ونون، وعلى 
املطلب  لعبد  الن�صرة  خزاعة  وعلى  لهم،  الن�صرة  املطلب  عبد 
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وولده على جميع العرب يف �صرٍق وغرٍب وَحْزٍن و�َصْهٍل، ُجِعل 
اهلل على ذلك �صهيًدا وكفى به وكياًل«.

ف�أقر النبي  ن�صو�س هذه املح�لفة وجّدد عهده�؛ غري اأنه 
زاد فيه� �صرطني: الأول األَّ يعني ُخزاعة اإذا ك�نوا ظ�ملني، والث�ين 
اأن ين�صر خزاعة اإذا ُظِلُموا، وبعد اأن زاد هذين ال�صرطني ُكِتَبت 

ن�صخت�ن من هذه املع�هدة َت�َصلَّم كلُّ طرٍف ن�صخًة منه�.

مل تكن خزاعة وقتئٍذ قد اأ�صلمت بل ك�نت ل تزال على 
اجل�هلية  العالقة  تلك  هو  الر�صول  وبني  بينه�  م�  وكل  �صركه�، 
والب�طل.  اأ�ص��صه� حت�لًف� على احلق  التي ك�نت مع جده، وك�ن 

ن على عدة اأ�صي�ء. َف�َصْرَط� الر�صول  يف هذه املح�لفة َيُدلَّ

اأوًل-  اأنه ل ُيقّر املح�لفة على اأ�ص��س تع�ون غري معنيَّ قد يجّره 
اإىل ب�طل، وهو الذي بعثه اهلل لإق�مة العدل، بل ا�صرتط 

فيه� �صراحة األ ُيِعني خزاعة حليفته اإذا ك�نت ظ�ملة.

ثانًيا- اأنه ل ميتنع عن ن�صرة مظلوم ولو ك�ن م�صرًك�.

يف  خم�لف  م�صرك  اأنه  ولو  املظلوم  هذا  بن�صرة  تعهد  ثالًثا-  اأنه 
الدين.

يف العالقات الدولية
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املسيحية 
واحلرب

�صواء  الدف�عية،  احلرب  هي  امل�صروعة  احلرب  اأ�ص��س  رابًعا-  اأن 
اأك�نت هذه احلرب دف�ًع� عن النف�س اأم دف�ًع� عن طرف 
ث�لث ي�صتحق الن�صرة، وهي مب�حة يف ح�لة عدم اللتزام 
ك�نت  اإذا  خزاعة،  حل�لة  املم�ثلة  احل�لة  يف  وواجبة  به�، 

لن�صرة مع�هد مظلوم.

اأن  الإ�صالم  قبل  الأخرى  الأدي�ن  بع�س  ح�ولت  لقد 
حتدد  واأن  �صره�  من  ت�صعف  واأن  احلرب،  ويالت  من  تخفف 
الأ�صف قد طغت  بالءه�، ح�ولت حم�ولت �ص�دقة ولكن مع 

طبيعة ال�صر.

  ج�ءت امل�صيحية بتحرميه� احلرب بت�ًت� بقول ال�صيد امل�صيح
اأن� ف�أقول لكم ل تق�وموا ال�صر ب�ل�صر، بل من  يف اإجنيل متى »اأم� 
رك  �صخَّ ومن  اأي�ًص�،  الآخر  له  ل  فحوِّ الأمين  خدك  على  لطمك 

مياًل واحًدا ف�ذهب معه ميلني«.

حترميً�  احلرب  بتحرمي  الق�ئل  الراأي  اأن�ص�ر  كذلك  وي�صتند 
اإىل  »اأعد �صيفك   للقدي�س بطر�س  اإىل قول امل�صيح  مطلًق� 
مك�نه؛ لأن كل الذين ي�أخذون ال�صيف ب�ل�صيف يهلكون« وعلى 

هذا تكون امل�صيحية حتّرم احلرب بل الت�صليح اأي�ًص�.
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اختالف 
املسيحيني

رج�ل  ك�ن  فبينم�  بعد؛  فيم�  اختلفوا  امل�صيحيني  ولكن 
بكل  يق�ومون  للم�صيحية  الأوىل  القرون  يف  الغربية  الكني�صة 
ف�إن رج�ل  النف�س،  �صلط�نهم احلرب حتى ولو ك�نت دف�ًع� عن 
الإمرباطور  �صخ�س  قد خلطوا بني  بيزنطة  ال�صرقية يف  الكني�صة 
اهلل  �صلط�ن  ذاته  فجمعوا يف  الدينية،  الرئ��صة  وبني  الع�مل  �صيد 
لراأي  مت�ًم�  خم�لف  طريق  يف  بيزنطة  و�ص�رت  الدولة،  و�صلط�ن 
رج�ل الكني�صة الغربية، فلم تكتف بتحليل احلرب التي حرمه� 
امل�صيح، ول هي اتخذت طريًق� و�صًط� ف�أحلته� للدف�ع عن النف�س 
املحمدية، ولكنه� ر�صيت  ال�صريعة  املظلوم كم� فعلت  ن�صرة  اأو 
� مطلًق� لالإمرباطور، ل يحده اإل  اأن يكون حق اإعالن احلرب حقًّ

امل�صلحة التي يراه� ذلك الإمرباطور ج�مع كل ال�صلط�ت.

لقد ك�ن ظهور امل�صيحية يف الع�صور الأوىل خرًيا وبركة على 
و�ص�نت  امل�صيح،  اأتب�ع  نفو�س  يف  ال�صّر  اأ�صول  فق�ومت  الب�صر، 
دم�ء غزيرة ك�ن يريقه� ال�صلب والنهب والعدوان والطغي�ن. ول 
الن��س  ن�صي  اأن  اإىل  تك�فح  طوياًل  ا�صتمرت  امل�صيحية  اأن  �صك 
دين امل�صيح ودعوته، واأق�موا من �صهواتهم واأغرا�صهم وم�ص�حلهم 
يف  بن�ره�  الب�صر  اكتوى  التي  الطغي�ن  حلروب  الأ�صب�ب  كل 
ال�صرق والغرب طول الع�صور الو�صطى وم� بعده� اإىل يومن� هذا.

يف العالقات الدولية
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احلرب العادلة
 عند بعض

 املسيحيني

ولقد بذل رج�ل من امل�صيحيني حي�تهم يف �صبيل التم�صك 
جهوًدا  اآخرون  وبذل  اجلندية،  �صن�عة  حترمي  بل  احلرب  بتحرمي 
الدولة،  و�صرورات  الإجنيل  ن�س  بني  التوفيق  �صبيل  يف  جب�رة 
واأث�روا  املمنوعة،  واحلرب  املب�حة  احلرب  بني  ب�لتفريق  فخرجوا 
الأمري،  يعلنه�  ب�أن  فحددوه�  الع�دلة؟  احلرب  هي  فيم�  البحث 
النية  �صليم  يكون  اأن  يعلنه�  فيمن  وا�صرتطوا  ع�دلة،  تكون  واأن 

�ص�دًق� بال طمع ول وح�صية.

تعترب  امل�صيحيني  من  امل�صلحني  هوؤلء  نظر  يف  واحلرب 
و�صيلة لتنفيذ حكم ع�دل ق�صى به ق��س، فال تبعثه� الأن�نية واإمن� 

يحدوه� العدل وتلب�صه� الرحمة.

ول ي�صمح املق�م ب�صرد النظري�ت امل�صيحية وتطوره�، فيمكن 
للراغبني يف التف�صيل الرجوع اإليه� يف مراجعه�.

ولكنن� ن�صتخل�س من ذلك اجلدل وتلك الأبح�ث، بعد اأن 
دامت اأكرث من األف �صنة، اأنه� اهتدت اإىل مب�دئ هي اأ�صبه �صيء 
ب�لقواعد الإ�صالمية للحرب امل�صروعة واحلرب الع�دلة التي اأ�صرن� 

اإليه� يف هذا الف�صل وم� قبله.
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جلوء املسيحيني 
إىل شبيه بالنظرية 

اإلسالمية

ويف اعتق�دي اأن القواعد الإ�صالمية هي الأ�ص�س ال�صحيحة 
وم�  الع�ملي،  العدل  �صرح  اإق�مة  يقت�صيه  م�  بني  جمعت  التي 
تقت�صيه الرحمة والأخوة الب�صرية، وم� يقت�صيه الإن�ص�ف وكبح 
اأهواء النفو�س ال�صريرة، وم� يقت�صيه �صون الدم�ء واإق�مة ال�صلم 

الدائمة على حرمة مقد�صة.

لذلك ف�إين اأدعو ذوي الب�صرية والنظر ل�صتمداد ال�صريعة 
املحمدية يف و�صع نظ�م للعالق�ت الدولية وال�صلم الع�ملي؛ فعلى 
 ميكن  اإليه� حممد  التي دع�  العملية  ال�ص�مية  املب�دئ  �صوء 
جتديد ميث�ق ج�معة الأمم، وميكن اجتن�ب اتخ�ذ احلرب و�صيلة 

لتحقيق الأغرا�س واملط�مع الب�صرية.

ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   نثڳ  
ں  ں  ڻمث  ]اآل عمران/ 104[.

ولتكن روح هذه الآية الكرمية روح امليث�ق الدويل:

ںڻ   ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  نثڳ  
ھ      ھ   ہ   ہ  ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ  

ۆمث ]احلجرات/ 9[.

يف العالقات الدولية
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نصرة املظلوم
 ضرب من 

التكافل

نظ�ًم�  يكون  اأن  ميكن  للموؤمنني  النظ�م  هذا  اأن  �صك  ول 
واأن  عليه،  تتع�هد  اأن  الإ�صالمية  للدول  وميكن  جميًع�،  للن��س 

تق�تل لحرتامه وردِّ من ينتهك حرمته.

دنيوية  اأغرا�س  به�  ُيراد  املظلوم ل  لن�صرة  ف�حلرب  »وبعد« 
ول حتقيق مط�مع دولية، ول �صف�ء ح�صد اأو حقد، واإمن� تقع ملجرد 
اإحق�ق احلق ودفع الب�طل. وهي ح�لة ظ�هره� التدخل بني طرفني 
اأن حقيقته�  اإل  اأحدهم� لن�صرة الآخر،  اآخرين والعتداء على 
واإذا  م�صت�صَعف.  عن  العدوان  َردُّ  منه�  املق�صود  لأن  الدف�ع، 
اعتربن� اأن التك�فل الب�صري �صبب العمران، واأن العدل اأ�ص��صه، 
ف�حليلولة بني املعتدي وبني نق�س اأ�ص��س العمران هي دف�ع عن 
املعتدي  ال�صورة دف�ع حتى عن  نف�صه، وهو على هذه  العمران 
مبنعه من �صرِّ نف�صه. واإذا قيل اإن هذا ي�أذن ب�لتدخل امل�صتمر يف 
�صئون الغري، والتدخل اعتداء من الدولة الإ�صالمية، وقيل اإن 
 ،� � ع�مليًّ الدولة غر�صه� نف�صه�، ولي�س له� اأن تقيم من نف�صه� �صرطيًّ
قلن� اإن هذه هي احل�لة الوحيدة يف نظرن�، وهي مربرة، واإن الع�مل 
ف امل�صت�صَعف، واإن  يح�س من اأعم�ق نف�صه احل�جة اإىل من ُيْن�صِ
الع�مل بعد اأكرث من ثالثة ع�صر قرنً� من حلف الف�صول وحلف 
خزاعة، ح�ول اأن يقيم يف ميث�ق هيئة الأمم املتحدة عهًدا مم�ثاًل 
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الدويل  التدخل  ف�أقر مبداأ  املظلوم،  ن�صرة  اأراده الإ�صالم من  مل� 
يف  والعربة  الب�طل.  واإزه�ق  احلق  ولإحق�ق  الدولية،  لل�صالمة 
الأعم�ل ب�لنية، فهي التي ت�صلح الأعم�ل اأو تف�صده�. ول �صك 
يف ح�صن نية الدولة الإ�صالمية م� دام الب�عث له� على التدخل 
الذي يجر اإىل احلرب هو م� يو�صي به ال�صمري وت�صتلزمه العقيدة 

د به وجه اهلل وحده واإحق�ق احلق. من غر�ٍس �ص�ٍم ُيْق�صَ

يف العالقات الدولية





احلرب والرق 
والقضاء عليهما 

تدرجييًّا

كم�  نط�ق  اأ�صيق  يف  احلرب  املحمدية  الدعوة  اأج�زت 
 � �، وعملت تدريجيًّ تغ��صت عن الرق لأنه ك�ن اأي�ًص� نظ�ًم� ع�مليًّ
على منع احلرب ومنع الرق ب�أ�ص�ليبه� املختلفة، وجعلت الق�عدة 
الع�م  ت�صريعه�  ف�ص�ر  الِفداء،  اأو  املَّن  لالأ�صري  ب�لن�صبة  الع�مة 
ق. وب�حل�س بجميع الو�ص�ئل على حترير  ب�لن�صبة لالأ�صري م�نًع� للرِّ
الرق�ب، وب�لإح�ص�ن  لفّك  الزك�ة  الرقيق، وتخ�صي�س �صهم من 
الورع،  وي�صتلزمه�  ال�صريعة  ت�صتلزمه�  خ��صة  لآداب  وفًق�  اإليه 

اأدب احلرب

احلرب والرق والق�صاء عليهما تدريجيًّا - اأدب عام واأدب 
امل�صتاأمن  حق�ق  حماية   - واملباغتة  الإنذار  بني  خا�س- 
املنت�صب للعدو - من �صماحة الفقهاء - وا�صل بن عطاء 
واخل�ارج - م�صاملة غري املحاربني – الغارات الع�صرية على 
الآمنني - فرار اإىل و�صايا الرحمة يف الأديان – التخريب 
القا�صي - ح�ادث ون�ص��س - نظرات يف اأحكام الأ�صر 
وال�صرتقاق - حادثة بني قريظة وغم��س بع�س ظروفها- 
للنف�س  احرتام   - وحده  الكفر  اأو  ال�صرك  ب�صبب  قتل  ل 

الب�صرية ل يعرف التخ�صي�س - اآداب اأخرى للحرب
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أدب عام 
وأدب خاص

اأفعل يف  ب�لتدريج  الرق مق�ومة ك�نت  الدعوة املحمدية  ق�ومت 
تهيئة ال�صمري الب�صري للق�ص�ء عليه من املف�ج�أة ب�لتحرمي الب�ّت.

نظ�م  والقت�ل  املحمدية  الدعوة  ج�ءت  احلرب،  كذلك 
ع�م مت�أ�صل يف نفو�س الب�صر ويف حي�تهم الجتم�عية، فلم يبداأ 
الإ�صالم بتحرميه�، ولكنه ح�صره� يف دفع العدوان ون�صرة املظلوم 
فحدد اأغرا�صه�، ثم اأمر بوقفه� مبجرد جنوح اخل�صم اإىل ال�صلم، 
واأنه�ه� ب�لعهود واملواثيق التي له� حرمة الإمي�ن، حتى جعل حق 
ونظم  بحدود  احلرب  ف�أح�ط  الإ�صالم،  �صلة  حق  فوق  امليث�ق 
واأ�صب�ب واأغرا�س وعهود وُعْرف يف اأثن�ء القت�ل، مم� يقلل وقوعه� 
وفقت  كم�  هذه  ُوّفُقوا يف  امل�صلمني  اأن  ولو  َوْيِله�.  من  ويخفف 
الدعوة املحمدية يف مق�ومة الرق ل�صمَل الع�مل �صالم دائم كم� 
هدفه�  ي�صتدرك  اأن  لرنجو  واإن�  الرق.  من  النفور  اليوم  �صمله 
وت�صود نظريته�، وقد طغى �صر احلرب اإىل درجة غري م�صبوقة. ول 

يزال اأم�م الع�مل جم�ل اإذا اهتدى بهدي الإ�صالم.

ا واقًع� مت�أ�صاًل ف�أح�طته�  عرفت الدعوة املحمدية احلرب �صرًّ
ب�أدب ع�م من تعيني غر�صه�، وح�صره� يف دفع العدوان وحم�ية 
حرية العقيدة، واإنه�ئه� ب�لعهود امل�صونة الع�دلة، واإح�طته� كذلك 
بني  يكون  اأن  يجب  وفيم�  نف�صه�،  احلرب  اأثن�ء  خ��س  ب�أدب 
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اإلنـــذار وغريهم  امل�صلمني  بني  وقع  فمتى  يرعونه؛  ُعْرٍف  من  املتح�ربني 
عدوهم  ينذروا  اأن  امل�صلمني  على  وجب  احلرب،  ي�صتوجب  م� 
تهم، وميهلوه للرد والتف�هم اإن اأراد. وقد ق�ل بع�س الفقه�ء اإن  ِبِنيَّ
هذه املهلة التي تعقب م� ي�صمى اليوم ب�لإنذار النه�ئي يجب اأن 
تكون ك�فية ليخرب العدو به� اأطراف اأهله ودولته، وهو اأدب يتفق 
مع الق�نون الدويل احلديث. ولكن بع�س الدول يف هذا الع�صر 
تخت�ر املب�غتة ب�حلرب والهجوم على اخل�صم من غري اإنذار، بل قد 
بلغ من احتي�ط بع�صه� لتتمكن من مت�م املف�ج�أة للدولة الأخرى 
تخفي  اأن  ذلك  من  واأكرث  ال�صلم،  دوام  يف  ب�لرغبة  تتظ�هر  اأن 
من  احلرب  تنوي  الذي  ب�لنزاع  اهتم�مه�  عدم  وتظهر  غ�صبه� 

اأجله!

غري  درجة  اإىل  اخلديعة  يف  احلديثة  احل�ص�رة  اأهل  اْفنَتّ 
م�صبوقة يف ت�ريخ الأقوام، حتى �ص�روا يعقدون عهوًدا املق�صود 
على  واأخذه  مب�غتته  تكون  وطم�أنته، حتى  املع�َهد  تغفيل  منه� 

ٍة ك�ملة. ِغرَّ

ذلك اأدب جديد، اأو �صوء اأدب جديد يف احلروب، لي�س 
ت�أب�ه روًح� وفعاًل،  اإىل الإ�صالم منه. وال�صريعة املحمدية  اأبغ�س 

وتعد ف�عله اآثًم� م�صتحًق� غ�صب اهلل.

يف العالقات الدولية
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محاية حقوق 
املستأمن 
املنتسب للعدو

من مساحة 
الفقهاء

وبعد  ب�حلرب،  اخل�صم  تنذر  اأن  بعد  الإ�صالمية  وال�صريعة 
اأن تنقطع احلجة، ل تلج�أ اإىل مثل م� تلج�أ اإليه الدول يف العهد 
اأو  الدولة  رع�ي�  من  دي�ره�  يف  امل�صت�أَمنني  مف�ج�أة  من  احل��صر 
ال�صريعة  يف  فللُم�ْصَت�أَمن  احلرب؛  عليه�  اأعلنت  التي  اجلم�عة 
الإ�صالمية حقوق ل ميكن العدوان عليه� ملجرد وقوع احلرب بني 
�صلط�نهم،  متن�ول  يف  يقع  اأو  دي�رهم،  ينزل  الذين  والقوم  قومه 
اأو  بعمله  الإ�صرار  اأو  م�له،  مب�ص�درة  عليه  العتداء  يجوز  فال 
وطنه  اإىل  العودة  له  �أ  ُتَهيَّ حتى  ذلك  كل  كف�لة  وله  �صخ�صه، 
يجري  فقط  وعندئٍذ  عندئٍذ  قومه.  حم�ية  يف  ويدخل  الأ�صلي 
عليه م� يجري على املح�ربني، وذلك بن�س القراآن بقوله تع�ىل: 

نث ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئمث    ]التوبة/ 6[ وقد بلغ من حر�س امل�صلمني 
منهم  ر�ص�  به� عن  والن�زل  دي�رهم  املقيم يف  على احرتام حق 
قبل احلرب اأو حتى اأثن�ء احلرب، اأن قرر فقه�وؤهم اأنه يجب على 
الإم�م اإذا َوقَّت للم�صت�أَمن مدة األ يجعل هذه املدة قليلة ك�ل�صهر 
اأو ال�صهرين، ف�إن يف ذلك اإحل�ق الع�صر به، خ�صو�ًص� اإذا ك�نت له 

مع�مالت يحت�ج يف اقت�ص�ئه� اإىل زمن طويل...
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لطيفة بني
 واصل بن عطاء

 واخلوارج

وقد بلغ من اإن�ص�فهم هذا الأجنبي املقيم يف دي�رهم، والذي 
يق�تلون اأهله ودولته، اأن اأب�حوا له التمتع بك�مل حريته، ك�أن مل 
تكن بينهم وبني اأهله حرب، م� دام خ��صًع� لأحك�مهم، م�صتقيًم� 

يف �صريه وعمله ومل يركن اإىل اأذاهم بح�ل من الأحوال.

احلرب  ح�لة  يف  امل�صت�أَمن  مع  الأدب  هذا  الإ�صالم  اأق�م 
على اأ�ص��س العدل والإن�ص�ف. وم� احلروب يف جملته� اإل نت�ئج 

مب��صرة لفقدان العدل والإن�ص�ف.

ومن اأظرف م� قراأته مم� يدل على مقدار م� للم�صت�أَمن من 
حرمة، م� ُرِوي من اأن وا�صل بن عط�ء )زعيم املعتزلة( وقع هو 
وبع�س اأ�صح�به يف اأيدي اخلوارج، وهم كم� هو معلوم من اأ�صد 
فخ�صي  اآرائهم،  يف  وتع�صًب�  الدين  ب�أهداب  مت�صًك�  امل�صلمني 
وا�صل واأ�صح�به �صرهم، فق�ل لأ�صح�به: دعوين واإي�هم، وك�نوا 
قد اأ�صرفوا على العطب، فق�لوا: �ص�أنك، فخرج اإليهم، فق�لوا: م� 
اأنت واأ�صح�بك؟ ق�ل: م�صركون م�صتجريون لي�صمعوا كالم اهلل 
ويعرفوا حدوده. فق�لوا: قد اأجرن�كم. فجعلوا يعّلمونه اأحك�مهم، 
لي�س  وا�صل:  ق�ل  اإخوانن�.  ف�إنكم  م�ص�حبني  ام�صوا  ق�لوا:  ثم 

ى   ې    ې   نث  يقول:  وتع�ىل  تب�رك  اهلل  ف�إن  لكم  ذلك 
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى  

يف العالقات الدولية
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مساملة غري 
احملاربني

ۆئمث   ]التوبة/ 6[ ف�أبلغون� م�أمنن�. فنظر بع�صهم اإىل بع�س ثم 
ق�لوا: ذلك لكم. ف�ص�روا ب�أجمعهم حتى َبلَّغوهم امل�أمن.

تلك الق�صة تدل على اأن احلرمة التي للم�صت�أمن ك�نت يف 
نظر بع�س اأن�ص�ر الدعوة املحمدية اأعظم من احلرمة التي للم�صلم 
فيه� خال�ًص�  امل�صلمني وجد  اأحد علم�ء  اإن  امل�صلم، حتى  على 
ال�ص�بلة  يقطعون طريق  اأ�صرار  يد م�صلمني  لنف�صه ومن معه من 

ويع�صون الإم�م.

يف  احلرب  اأدب  عليه�  ُبِني  التي  الأ�ص��صية  القواعد  ومن 
الدعوة املحمدية ذلك املبداأ ال�ص�مي، وهو المتن�ع عن حم�ربة 
ال�صيخ  قتل  يجيز  ل  فهو  ب�لأذى؛  وق�صدهم  املح�ربني  غري 
العلم  اأو  للعب�دة  انقطعوا  من  اأو  العجزة،  اأو  املراأة  اأو  ال�صبي  اأو 
وامتنعوا بذلك عن اأن ي�صرتكوا يف القت�ل، اأو الع�مة من ال�صن�ع 
والزراع والتج�ر الذين ل يق�تلون، اأو بعب�رة اأعم، تلك الطبق�ت 

التي نطلق عليه� اليوم: املدنيني.

هوؤلء املدنيون ل يجوز قتلهم، وقد بلغ من حر�س ال�صريعة 
على جتنيبهم ويالت احلروب واإبع�د �صره� عنهم، وح�صر ال�صرر يف 
القوات املق�تلة اأن الفقه�ء ق�لوا بوقف القت�ل اإذا وقع بني �صفوف 
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يف  ب�ل�صتمرار  حمقًق�  هالكه  وك�ن  قتله،  يجوز  ل  من  املق�تلني 
القت�ل.

اأين هذا الأدب ونبل الفرو�صية مم� نحن فيه وم� �ص�ر الن��س 
اإلق�ء القن�بل على غري  اإليه يف احلرب الأخرية والتي قبله� من 
وال�صيوخ  وال�صن�ع  والزراع  والأطف�ل  الن�ص�ء  ت�صيب  هدى، 

والعجزة فتن�صف بهم الأر�س ن�صًف�، اأو حترقهم ودي�رهم حرًق�؟!

النظرة  تلك  واأين  الب�صرية؟  للنفو�س  احلرمة  تلك  اأين 
هذا  من  بني ح�مليه وحدهم  لل�صيف  اأنه� حتكيم  على  للحرب 
الأدب احلديث الذي ل ي�صبهه من قرب اإل م� قيل عن املغول 
الغ�برين  يف  مثاًل  يزال  ل  مم�  بعده،  ومن  خ�ن(  )جنكيز  اأي�م 
املح�ربني  غري  قتل  يف  الَهَمج  وح�صية  اإليه  و�صلت  م�  لأق�صى 

وتخريب املدن والقرى؟!

اأو  اجلوية،  بغ�راتهم  املتح�صرون  اليوم  ي�أتيه  مل�  لي�س 
اأي�م  ك�ن  م�  اإل  والق�صوة  ال�صوء  يف  �صبيه  الأر�صية  مدفعي�تهم 
ذلك الط�غية املغويل قبل �صبعة قرون، بل اإن م� يحدث اليوم 
منقطع  اجلوية  ب�لغ�رات  احلرم�ت  لكل  ك�ملة  ا�صتب�حة  من 
النظري. وال�صريعة الإ�صالمية حترمه وت�أب�ه يف �صلط�نه� و�صعفه� 

يف العالقات الدولية
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الغارات العصرية 
على

 اآلمنني

غ�لبة اأو مغلوبة. واإن اأب�ح الفقه�ء الرد على اأعم�ل التخريب 
به� اخل�صم، م�صتندين  ابتداأ  مبثله� متى  املب�حة  والتقتيل غري 

نثک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   تع�ىل:  قوله  على 
گ  ڳمث  ]البقرة/ 194[ وقوله نث ھ  ھ  ے  
ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇمث   ]ال�صورى/ 40[ فهم 

متفقون على حترمي البتداء بهذه الأعم�ل. ووا�صح من ن�س 
واإقن�عه  اخل�صم  لإنذار  ب�ملثل  الّرد  املق�صود  اأن  وروحه�  الآية 

ڭ   ڭ    نثۓ   وقوله  اإثم.  من  اقرتف  عم�  ب�لعدول 
ڭ  ڭ  ۇمث   هو توكيد كذلك لرغبة ال�ص�رع يف األ يج�ب 

على اأعم�ل العدوان املخ�لفة للرحمة والأدب اإل اإذا ق�صت 
ال�صرورة الق�صوى.

اأين هذا العرف الدويل والأدب احلربي الذي تريد تثبيته 
تفعله  مم�  والإمي�ن  العقيدة  من  جزًءا  فتجعله  املحمدية،  الدعوة 
وتخريب  املدنيني  قتل  و�ص�ئل  على  التعويل  من  اليوم  الدول 
العم�ر وحرق الن��س واأموالهم وثمرات الأر�س لُتخ�صع خ�صومه� 

وجتربهم على اإلق�ء ال�صالح!

من  احلديثة  احل�ص�رة  دول  بع�س  فعلته  مم�  هذا  اأين  بل 
ا�صتخدام الأ�صلحة اجلوية بقن�بله� ومدافعه� الر�ص��صة لقت�ل بدو 
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فرار إىل
 أخالق الرمحة

 يف األديان

    التخريب            
القاسي

ل ميلكون من و�ص�ئل احلرب غري بن�دق من بقية القرن امل��صي، 
وعلى  ال�صعر،  من  بيوت  على  الر�ص��صة  املدافع  هذه  وت�صليط 

ال�ص�ئمة من الإبل والغنم يف مراعيه�؟!

اأن يفزع الن��س اإىل عق�ئدهم.. اإىل م� ج�ء به  اآن  � لقد  حقًّ
مو�صى وعي�صى وحممد، لتكون للحرب حرم�ت واآداب تخفف 

من ويله�، وقد ك�ن الهمج يعرفون بع�صه� ويرعونه.

و�صلت  مم�  واحلزن  الأ�صف  �صديد  مع  فيه  نحن  م�  واأين 
اإليه الدعوة املحمدية من الآداب يف احلرب، وتقريره� اأن لي�س 
املق�صود من احلرب التنكيل والتخريب، بل اأن تكون كلمة اهلل 
�ص�ماًل  واإن�ص�ًف�  وعدًل   � حقًّ اإل  تكون  ل  اهلل  وكلمة  العلي�،  هي 

للن��س جميًع�؟!

يف  امل�صلمني  على  م  حرَّ والرحمة  الرفق  مبداأ  املبداأ  هذا 
منع  اأو  املح�ربة،  الأمة  بتجويع  عدوهم  لقهر  يلج�أوا  اأن  حروبهم 
اإىل غري  الو�صول  لب��س من  اأو  اأو دواء  اأ�صب�ب احلي�ة من قوت 

املح�ربني منه�.

اإذا  اجليو�س  اأن  احلديثة  احلروب  يف  الق�صوة  بلغت  ولقد 
ان�صحبت من اأر�س دمرت م� به�، ولو ك�ن يف ذلك هالك اأهله� 

يف العالقات الدولية
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حوادث
 ونصوص

ف�صاًل عن اأعدائه�. وهو عمل ل تبيحه ال�صريعة املحمدية بح�ل 
من الأحوال، فهي فوق اأنه� ل ميكنه� اأن تت�صور العتداء على 
ممنوعة  وراءه�،  الإ�صالمية  اجليو�س  ترتكهم  ممن  اأهله�  ممتلك�ت 
قطًع� بدينه� من اأن حترق الزرع اأو تقطع ال�صجر اأو حترم املدنيني 
املقيمني و�ص�ئل العي�س يف الأر�س التي �ص�رت �ص�حة للجيو�س 

املتقدمة واملت�أخرة.

قتل  احلرب  يف  يجوز  اأنه  يف  امل�صلمني  بني  خالف  ول 
امل�صركني الذكران الب�لغني املق�تلني، وكذلك ل خالف بينهم 
يف اأنه ل يجوز قتل �صبي�نهم، ول قتل ن�ص�ئهم م� مل تق�تل املراأة 
اأو ال�صبي)1(، واإن اختلفوا فيم� عدا هوؤلء. والنهج الوا�صح هو 
ن�صميهم  ممن  القت�ل  �ص�أنه  لي�س  ملن  ب�أذى  الق�صد  ي�صح  ل  اأنه 

اليوم املدنيني، ول تخريب العم�ر وحرق الزرع وقطع ال�صجر.

روى رب�ح بن ربيعة: اأنه خرج مع ر�صول اهلل  يف غزوة 
غزاه�، فمّر ر�صول اهلل واأ�صح�به على امراأة مقتولة، فوقف عليه�، 
ثم ق�ل »م� ك�نت هذه لتق�تل!«، ثم نظر يف وجوه اأ�صح�به وق�ل 
ع�صيًف�  ول  ذرية  يقتلن  فال  الوليد  بن  بخ�لد  »احلق  لأحدهم 

)اأجرًيا( ول امراأة«.

)1(  انظر بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد لالإم�م ابن ر�صد.
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وروى م�لك عن اأبي بكر ال�صديق اأنه ق�ل »�صتجدون قوًم� 
زعموا اأنهم حب�صوا اأنف�صهم هلل، فدعوهم وم� حب�صوا اأنف�صهم له، 

� ول كبرًيا هرًم�«. ول تقتلن امراأة ول �صبيًّ

وق�ل زيد بن وهب، »اأت�ن� كت�ب عمر ، وفيه » ل تغلُّوا 
وروى  الفالحني«،  يف  اهلل  واتقوا  وليًدا،  تقتلوا  ول  تغدروا  ول 
وليًدا  ول  امراأة  ول  هرًم�  تقتلوا  »ل  ق�ل  اأنه  عمر  عن  كذلك 
ويقول  الغ�رات«.  �صّن  وعند  الزحف�ن  التقى  اإذا  قتلهم  وا  وَتَوقَّ
الإم�م ابن ر�صد »اإنه ثبت عن اأبي بكر  اأنه ق�ل ل تقطعن 
�صجًرا، ول تخربن ع�مًرا«. ول يجوز لأبي بكر اأن يخ�لف ر�صول 
اهلل مع علمه بفعله من قطع نخل بني الن�صري. والفقه�ء يف�صرون 
التي  الن�صري  بني  ح�دثة  اأن  يعلم  ك�ن    بكر  اأب�  ب�أن  ذلك 
اأنه ل  اإليه� �صورة احل�صر ك�نت خ��صة ببني الن�صري، كم�  ت�صري 
ُيْعَرف عن ر�صول اهلل اأنه قتل حيوانً�، وامل�صلمون متفقون على 
حترمي املُْثَلة؛ ومل يذكر الكت�ب الكرمي ح�دثة بني الن�صري يف 
الق�صة  �صي�ق  يف  اإليه�  الإ�ص�رة  غري  بتف�صيل  احل�صر  �صورة 
واملوعظة، كم� مل ي�صر اإىل ح�دثة بني قريظة اإل على �صبيل 

العظة كذلك بهذه الآية يف �صورة الأحزاب: نث ژ  ڑ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک    ڑ  

يف العالقات الدولية
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نظرات يف
 أحكام األسر 

واالسرتقاق

حــــادثـــة
 بين قريظة 
وغموض بعض 

ظروفها

گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ.  ڱ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   

ہ   ہ   ہمث  ]الأحزاب/ 27-26[.

ولي�س يف القراآن الكرمي ن�س واحد على قتل الأ�صري، ول 
على ا�صرتق�قه، ومل ُيْرَو عن ر�صول اهلل اأنه ا�صرتق اأ�صرًيا، والن�س 
ال�صريح هو تخيري الإم�م بني اأمرين ل ث�لث لهم�: املَّن والفداء. 

يقول تع�ىل: نثڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ر�صد  ابن  الإم�م  ويقول  ]حممد/ 4[.  گ  گ  گ    گمث 
رواية عن احل�صن بن حممد التميمي، اإن اإجم�ع ال�صح�بة على 

اأنه ل يجوز قتل الأ�صري.

قتل  املدنيني، ول  اأنه ل يجوز قتل  اإًذا هو  الع�م  ف�لت�صريع 
م�  اأو  امل��صي،  يف  ذلك  عن  �صذَّ  وم�  ت�صليمهم؛  بعد  املح�ربني 
ي�صذُّ عنه يف امل�صتقبل من عمل الإم�م امل�صلم الع�دل، اإمن� يكون 

لظروف واأ�صب�ب خ��صة تقت�صي تخ�صي�ًص� يف احلكم.

وح�دثة بني قريظة حتيط به� اأ�صب�ب معلومة واأ�صب�ب جنهله�. 
وقع  كرب  ظروف  وا�صتغلوا  عهدهم  خ�نوا  اأنهم  فهو  املعلوم  اأم� 
الأب�ص�ر  زاغت  وقد  املدينة،  الأحزاب  ح��صرت  مل�  للم�صلمني 
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ال قتل لعلة الشرك
 أو الكفر وحدها

أدلة العقل

وبلغت القلوب احلن�جر، فنق�صوا عهدهم، وطعنوا امل�صلمني من 
خلفهم.

�صعد  الأو�س  �صيد  نزلوا على حكم  اأنهم  هو  اآخر،  و�صبب 
ابن مع�ذ، وهم من مواليه فحكم فيهم مب� حكم؛ فهم �صلموا على 
�صرط، وك�ن ال�صرط عليهم. وقيل كذلك، اإن م� حكم به عليهم 
عليهم  �صعًدا حكم  واإن  اليهود،  ل�صريعة  موافًق�  القتل ج�ء  من 
ب�صريعتهم. واحل�دث يف جملته ُي�ْصِعر بغمو�س يكتنفه، مم� يدعون� 

اإىل الظن بوجود اأ�صب�ب اأخرى جمهولة لن�.

وم� يربر به بع�س الفقه�ء قتل امل�صركني اأو َمن يف حكمهم 
ن�صو�س  مع  نظرن�  ي�صتقيم يف  ال�صرك وحده�، ل  اأو  الكفر  بعلة 
النبي  القت�ل، ول مع عمل  وروحه يف مو�صوع  الكرمي  الكت�ب 
اأي�م  نه�ية  اإىل  الهجرة  من  �صنة  اأربعني  فتوح�تهم  وامل�صلمني يف 

اخللف�ء الرا�صدين.

لقتل  يجعل  دين  ي�صتقيم يف  الكفر ل  لعلة  ب�لقتل  والقول 
رجل م�صرك من قوم لهم ميث�ق م� للموؤمن من حق. يقول تع�ىل: 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   نث 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ مث ]الن�ص�ء/ 92[. 

زه على املوؤمن من قوم لي�س لهم ميث�ق. بل َميَّ

يف العالقات الدولية
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اأ�صاًل كم� يقول بع�س الفقه�ء أدلة التاريخ ولو ك�ن القتل لعلة الكفر 
َهَواِزن  م�صركي  ولقتل  فتحه�،  اأثن�ء  مكة  م�صركي  النبي  لقتل 
بعد )ُحَننْي(، ومل� ح�لف النبي  خزاعة وهي م�صركة، ولك�ن 
امل�صلمون يف فتوح�تهم من الهند اإىل فرن�ص� وب�ًء على الع�مل، م� تركوا 
اهلل  ر�صول  عن  ُرِوي  وقد   .� حيًّ الكف�ر  من  ال�ص�حة  هذه  ظهر  على 
حوادث كثرية يف العفو والرحمة مع خ�صوم اأ�صداء ومع قتلة اأعز 
اأ�صح�به واأهله. ويكفي اأن نقراأ يف كتب ال�صرية مع�ملته بعد فتح 
مكة لعكرمة بن اأبي جهل و�صفوان بن اأمية، وهم� عدّوان وابن� 
اإل  ق�تل عمه حمزة، ومل يكن  له، وعفوه عن وح�صي  عدوين 
� ل يف العري ول يف النفري، و�صفحه عن اأبي �صفي�ن  عبًدا حب�صيًّ
بن احل�رث بن عبد املطلب، بعد اأن اأ�صرف يف خ�صومته وهجوه. 
فهذه اأمثلة وا�صحة على العدل الذي ي�أبى قتل املدنيني، اأو قتل 

الأ�صرى، اأو من جنحوا اإىل ال�صلم.

رفع اإليه  بعد اإحدى الوقع�ت اأن �صبية ُقِتلوا بني ال�صفوف، 
ي� ر�صول اهلل وهم  فحزن حزنً� �صديًدا، فق�ل بع�صهم: م� يحزنك 
�صبية للم�صركني؟! فغ�صب النبي وق�ل م� معن�ه: اإن هوؤلء خري 
منكم، اإنهم على الفطرة. اأو ل�صتم اأبن�ء امل�صركني؟ ف�إي�كم وقتل 

الأولد! اإي�كم وقتل الأولد!
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احرتام  للنفس
البشرية بدون 

ختصيص

آداب أخرى 
للحرب

ويروي البخ�ري عن ج�بر بن عبد اهلل ق�ل: مرت بن� جن�زة 
يهودي.  جن�زة  اإنه�  اهلل:  ر�صول  ي�  فقلن�  وقمن�،  النبي  له�  فق�م 

فق�ل: »اأو لي�صت نَْف�ًص�! اإذا راأيتم اجلن�زة فقوموا«.

ول  التخ�صي�س،  يعرف  ل  الب�صرية  للنف�س  احرتام  فهذا 
الكفر  لعلة  الأ�صرى  قتل  اأو  املح�ربني،  قتل غري  يجيز  اأن  ميكن 

وحده�.

قتل  حترمي  من  ذكرن�  مل�  الطمئن�ن  مت�م  مطمئنون  فنحن 
وال�صجر،  والزرع  العم�ر  تخريب  حترمي  ومن  وجتويعهم  املدنيني 

وقتل الأ�صرى، وحترمي املُْثلة والإجه�ز على اجلرحى.

ونعتقد اأن الو�ص�ئل احلديثة من الغ�رات اجلوية وم� يرتتب 
على  اإنذار  غري  ومن  هدى  غري  على  ب�ملدفعية  والرم�ية  عليه�، 
املدنيني اأطف�ًل ون�ص�ًء، �صيوًخ� ومر�صى، زّراًع� واأَُجَراء، يف الرب اأو 

البحر اأو اجلو، ل تبيحه� ال�صريعة املحمدية.

ب�آداب اأخرى كثرية للحرب،  ّنة والُعْرف  وقد ج�ءت ال�صُّ
ومن  ب�أذى،  لهم  التعر�س  وعدم  العدو  ر�صل  جم�ملة  من 
يف  مت�ص�وين  للرب،  م�صتحقني  جعلهم  مب�  لالأ�صرى  الإح�ص�ن 

ٺ   نث  تع�ىل:  يقول  وفقرائهم.  امل�صلمني  اأيت�م  مع  ذلك 

يف العالقات الدولية
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ      ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   
ڦ         ڦ   ڦ       ڄمث ]الإن�ص�ن/ 9-8[.



السلم دائمة 
واحلرب طارئة

دفع هتم وأوهام

لننظر يف اأ�ص��س العالق�ت الدولية يف نظر الدعوة املحمدية، 
هل هو ق�ئم على فر�س اأن احلرب هي احل�لة الدائمة بني جم�عة 
هي  الدائمة  وال�صلم  ع�ر�صة  ح�لة  اأنه�  اأو  وغريهم؟  امل�صلمني 

اأ�ص��س العالق�ت الدولية، ينق�صه� العدوان والظلم وحده؟

يظن بع�س الن��س، مل� �صحب الدعوة املحمدية يف الع�صر 
ال�صيف  ق�مت على  اأنه� دعوة  واحلروب،  الفتوح�ت  الأول من 
وتقوم به، ويظنون كذلك اأن الإ�صالم ب�صفته ديًن� وب�صفته دولة، 
يف ح�لة نزاع دائم مع من يخ�لفونه يف دي�ره وخ�رج دي�ره، واأنه ي�صبه 
بع�س الأدي�ن الأخرى يف اخت�ص��صه ب�إلٍه هو للم�صلمني خ��صة، 
وهو معهم دون �صواهم، اأو كبع�س الأدي�ن التي ج�ءت يف اأول 

ال�سلم الدائمة

من   - واأوهام  تهم  دفع   - طارئة  واحلرب  دائمة  ال�صلم 
حياة  تدعيم  يف  ن�ص��س  ال�صالم -  ا�صطراب  اأ�صباب 
ال�صالم - روح �صلمية واحدة يف مكة واملدينة - �صهادة 

الأجانب - �صهادة التاريخ.
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من أسباب 
اضطراب السالم

عهده� بر�ص�لة ال�صالم على اأ�صمل مع�نيه� فحرمت احلرب واأي�ًص� 
�صن�عة اجلندية، ثم انقلب روؤ�ص�وؤه� الدينيون وانقلبت موؤ�ص�ص�ته� 
الالهوتية اإىل النقي�س، ف�أب�حت احلرب وب�ركت احِلَراب واملدافع 
اإهدار  اإىل  الغلّو يف عهود طويلة  به�  ف�صاًل عن اجلندية، وو�صل 
بع�س  يف  املخ�لفني  دم�ء  اإهدار  بل  الدين،  يف  املخ�لفني  دم�ء 
مظ�هر الدين وطقو�صه لأهل الط�ئفة الواحدة، بل و�صل احل�ل 
بهوؤلء الروؤ�ص�ء الدينيني اأنهم حرموا على الأمراء من دينهم اأن 
الدين،  يف  خم�لفيهم  عن  ف�صاًل  املذهب  يف  خم�لفيهم  يه�دنوا 
فجعلوا لأنف�صهم حق ف�صخ العقود واملواثيق ونق�س الأمي�ن التي 
يرتبط به� اأمري مع اأمري اأو ملك مع ملك اآخر، اأو دولة مع دولة، 
واإن ك�ن من �ص�أنه� اأن ت�صون الدم�ء واأن تقيم العدل بني طوائف 
متن�حرة، فلم تكن للمواثيق والأمي�ن يف نظره� حرمة، لأن امللحد 
والك�فر، بل املن�صّق واملخ�لف يف املذهب مهدور احلق، فال حرمة 

لعهٍد معه اإذا ج�زت مف�و�صته ومع�هدته.

وبذلك اختل نظ�م الجتم�ع كله، بل ا�صتح�ل قي�م نظ�م 
اأمي�نهم  من  الن��س  ميلكون حّل  ك�نوا  الأدي�ن  زعم�ء  لأن  دويل، 
وعهودهم، وك�نوا يفرت�صون اأن الأ�صل هو احلرب مع املخ�لف، 
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واأن ال�صلم َعَر�س ُيْنَق�س مبجرد القدرة على نق�صه، واأنه ل ذمة 
لك�فر اأو من�صّق على الإطالق.

وذلك كله عك�س م� ج�ءت به الدعوة املحمدية؛ فهي اأوًل 
اإله هو رّب الع�ملني، منزه عن الغر�س والهوى، خلق  اإىل  تدعو 
اجلميع على فطرة واحدة، يهدي من ي�ص�ء وي�صل من ي�ص�ء، وهو 

الق�هر فوق عب�ده، ل �صلط�ن لهم مع �صلط�نه يقول: نث ٱ   ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث  ]هود/ 118[.

هذه الدعوة من �ص�أنه� اأن تفر�س اأن ح�لة ال�ّصلم بني الن��س 
هو  بع�س  على  بع�صهم  عدوان  واأن  الأ�صل،  هي  واأنه�  دائمة، 
وحده الذي يزعج هذه ال�ّصلم، وي�صرم لظى اخل�صومة، ولذلك 
اعتربت احلرب ح�لة �صرورة يطلقه� من ِعق�له� العدوان والظلم، 
م�صت�صَعٍف  لن�صرة  كذلك  فتقع  الب�صري،  التك�فل  ويبيحه� 

مظلوم م�صت�صِرخ.

هي  وم�  ب�لقت�ل،  الإذن  ك�ن  كيف  �صبق  فيم�   � بينَّ وقد 
على  يعني  مم�  امل�صروعة،  احلرب  م�هية   � بينَّ كم�  الإذن،  اأ�صب�ب 
تفهم الدعوة املحمدية، ومم� يبني اأن احلرب التي اأب�حته� ال�صريعة 

تقع ا�صتثن�ء للق�عدة الع�مة، وهي ال�صلم الدائمة بني الب�صر.

يف العالقات الدولية



186 186
الر�صالة اخلالدة

نصوص يف 
تدعيم حياة 

الســـــالم

عليه  جرى  وم�  وال�صنة،  الكت�ب  من  اأخرى  اأدلة  وجند 
 »ل تتمنوا لق�ء العدو و�صلوا اهلل الع�فية«.  امل�صلمون، يقول 
يه�، حتى مع العدو، وي�ص�أل  فهو ينهى عن الرغبة يف احلرب ومَتَنِّ

اهلل اأن يدمي نعمة ال�صلم.

ويف البخ�ري اأن رجاًل ج�ء اإىل النبي، فق�ل: الرجل يق�تل 
ْكر، والرجل يق�تل ِلرُيَى مك�ُنه، فَمن  للَمْغَنم، والرجل ُيَق�ِتل للذِّ
يف �صبيل اهلل؟ ق�ل : »من ق�تل لتكون كلمة اهلل هي العلي� 

فهو يف �صبيل اهلل«.

ق��صى  التي  احلروب  اأ�صب�ب  معظم  نق�س  وا�صح يف  وهذا 
اهلل،  يريده  الذي  والعدل  احلق  يف  وح�صره�  ويالته�،  الع�مل 
الأحزاب،  يوم    وك�ن  ال�ّصلم.  هو  الأ�صل  اأن  يف  ووا�صح 
بطنه،  بي��س  الرتاب  وارى  وقد  الرتاب،  ينقل  ق�ئمة،  واحلرب 

ويحفر مع اأن�ص�ره اخلندق وين�صد.

َل ُهمرَّ )1( َلْ�َل اأَْنَت َما اْهَتَدْيَنا
َعَلْيَنا �َصــــــِكيَنًة  َفاأَْنِزَلْن 
َعَلْيَنا َبَغ�ا  ُهُم  الأُىَل  اإِْن 

ْيَنا لرَّ ـــــّدْقَنا َوَل �صَ َوَل َت�صَ
وَثبِّت الأَْقـــــَداَم اإِْن َلَقْيَنا
اأََبْيَنا ِفْتَنـــــة  اأََراُدوا  اإَذا 

)1( ل ُهّم: مبعنى اللُهّم.
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البغي  والتنـزه عن  التقوى  تتجلى روح  الن�صيد  ففي هذا 
الذي يفعله اخل�صوم، والدف�ع عن حقه يف اختي�ر دينه الذي تريد 
البغي ل�صتمرت  فيه وترده عنه. فلول هذا  تفتنه  اأن  الأحزاب 

ال�صلم التي هي الأ�صل.

ثم لننظر ونتب�صر يف هذه الآي�ت اجلليلة بروحه� ون�صه�.

يقول تع�ىل: نث ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  
ی   ی    ی   نث   تع�ىل:  ويقول   ،]208 ]البقرة/  ٴۇمث 
ٱ  ٻ  ٻ      . ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  
ويقول   ،]62-61 ]الأنف�ل/  پمث  پ   ٻ   ٻ  

تع�ىل: نثھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆمث ]الن�ص�ء/ 94[.

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ    نثڃ   ويقول 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ    
کمث   ]املمتحنة/ 8[. نثۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېمث ]الن�ص�ء/ 90[.

يف العالقات الدولية
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ثم انظروا اإىل روح ال�صلم واملحبة التي ت�صع من هذه الآي�ت 
اجلليلة.

ى   ېى   ې   نث  لر�صوله  خط�بً�  تع�ىل  يقول 
ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
حئ    یجئ   ی   ی   ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ  
حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب     يئجب    ىئ   مئ  

ختمت  ىت  يتمث  ]ال�صورى/ 15[.

ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   نث  
ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےمث  ]اآل عمران/ 20[.

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺمث  ]اجل�ثية/ 14[.

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   نثٻ    

ڱ   نث  ويقول:   ]46 ]العنكبوت/  ڀمث  ڀ   ڀ     ڀ     

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ  

ۓ  ڭمث ]امل�ئدة/ 48[.
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روح سلمية
 واحدة يف
 مكة واملدينة

نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث  ]يون�س/ 99[.

نثۀ ہ   ہ   ہ   ہ     ھ  ھمث  ]�صب�أ/ 28[.

قد يقول بع�س الن��س ممن اآمنوا اأو �صلوا: اإن الآي�ت املكية 
الكف�ر  على  ت�صتد  املدنية  الآي�ت  بينم�  الروح،  بهذه  تفي�س 
واملن�فقني، وحت�س على القتل والفتك. وهو قول ب�طل لأن كت�ب 
� اأن احل�سَّ على احلرب يف معظم  نَّ اهلل ل يتجزاأ، وقد �صبق اأن بيَّ
يف  والفتك  وال�صت�صه�د  ال�صرب  على  حتري�س  هو  احلرب  اآي�ت 
اإليه  ال�صلم يطمئن  اإىل م�صتقر من  تنته  فعاًل، ومل  واقعة  حرب 
ف�إليهم  ذلك  ومع  اإليه�.  دعوة  ل  للحرب  نتيجة  فهي  املوؤمنون، 

بع�س الآي�ت املدنية:

 نث ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث ]البقرة/ 256[.

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  

ٹ   ڤمث  ]النور/ 54[.

يف العالقات الدولية



190 190
الر�صالة اخلالدة

شهادة
 األجانب

شهادة التاريخ

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   نثۆ   لر�صوله:  تع�ىل  ويقول 
ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ائمث  ]امل�ئدة/ 13[.

ف�لإ�صالم يف جميع اأدوار الدعوة يف املدينة اأو يف مكة مل 
ة ومل يلج�أ لل�صيف اإل دف�ًع�، بل اإن ت�ريخ  يعول اإل على احُلجَّ
انت�صرت  اأن هذه الدعوة قد  انت�ص�ر الدعوة املحمدية وا�صح يف 
يف  واملغرب  امل�صرق  يف  ب�هرة  انت�ص�رات  وانت�صرت  الآف�ق،  يف 
الع�صكري  النحط�ط  يف  بل  الإ�صالمية،  الدولة  اأي�م  اأ�صعف 
يف  الفرجن  ومتوح�صي  امل�صرق  برابرة  يد  يف  �ص�ئمة  وامل�صلمون 

املغرب.

)انت�ص�ر  كت�به  يف  اأرنولد  توم��س  ال�صري  يقول  ذلك  ويف 
الإ�صالم(: اإن الفتح الروحي الإ�صالمي مل يت�أثر ب�صقوط الدولة 
الإ�صالمية، وب�صعف القوى ال�صي��صية؛ ففي اأي�م هزميته ال�صي��صية 

ن�ل اأعظم انت�ص�ره الروحي.

فحني  ذلك؛  يثبت�ن  عظيم�ن  ح�دث�ن  الإ�صالم  ت�ريخ  ويف 
ال�صلجوقيني  والأتراك  املغول  من  املتوح�صون  الكف�ر  و�صع 
امليالدي  ع�صر  الث�لث  القرن  امل�صلمني يف  رق�ب  على  اأقدامهم 
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غزا الإ�صالم قلوبهم ف�عتنقوا، وهم الغ�لبون، دين املغلوبني، ومل 
يكن لالإ�صالم عون من �صيف اأو �صلط�ن.

واإذا رجعن� الب�صر اإىل �صلح احلديبية، ذلك ال�صلح الذي 
حزن له امل�صلمون لقبولهم �صروًط� ُمِذلَّة، والذي قرر و�صع ال�صيف 
يف غمده ع�صر �صنني، راأين� اأن اأعظم فتح معنوي لالإ�صالم ك�ن 
يف اأي�م هدنة احلديبية، وفتح احلديبية ال�صلمّي هو الذي هي�أ لفتح 

مكة ودخول الن��س يف دين اهلل اأفواًج�.

هذا ومل يفكر امل�صلمون يف اإق�مة جي�س دائم، ول اعتربوا 
اجلندية �صن�عة اإل تقليًدا لعدوهم، وقد �ص�رت له معهم حدود 

وثغور لبد لل�صالمة من الرب�ط فيه�.

فلم تكن الدعوة املحمدية يف ح�جة لنق�س ال�صلم لتعي�س، 
الدين  الإكراه يف  لة على  ُمَعوِّ الأوق�ت  وقت من  ك�نت يف  ول 
و�صلط�نه�  ومن�فعه�  الدني�  لعر�س  ب�حلرب  ر�صيت  ول  لتنت�صر، 
على  طبقة  ورجح�ن  على جن�س،  ل�صي�دة جن�س  ول  وب�صطته�، 

طبقة.

ف�حلرب عند امل�صلمني ط�رئة ولل�صلم احلي�ة الدائمة، ولذلك 
اأ�ص��س  على  امل�صلمني  نظر  يف  الدولية  العالق�ت  ق�مت  كله 

يف العالقات الدولية
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الدعوة  فُعِنَيت  وحده،  العدوان  ينق�صه�  الب�صر  بني  دائمة  �صلم 
املحمدية كل العن�ية ب�إق�مة هذه ال�صلم الدائمة على حرمة الذمة 

وحرمة الأمي�ن والعهود.



املسلم واملعاهد 
ومن ال عهد له

بني  الدولية  العالق�ت  قواعد  املحمدية  الدعوة  اأق�مت 
ل  واإم�  مع�َهدون،  واإم�  موؤمنون،  اإم�  اأنهم  افرتا�س  على  الن��س 
عهد لهم. ف�أم� املوؤمنون ف�أخّوتهم ت�مة، واأم� املع�هدون فيع�ملون 

العهود واملواثيق

امل�صلم واملعاهد ومن ل عهد له - راأي يف م�صاألة التخيري بني 
الإ�صالم واجلزية وال�صيف - ال�صلم بني امل�ؤمنني - الإ�صالم 
 - �صاملة  عاملية   - الإ�صالم  يف  اإقليمية  ل   - امل�صلم  وطن 
حق�ق   - والعهد  الذمة  اأخ�ة   - اأدناهم  بذمتهم  ي�صعى 
الذمة  بني   - الغرم  من  اأكرث  الغنم   - وواجباته  الذمي 
احلديث  ال�صتعمار   - احلديثة  احلماية  ونظام  الإ�صالمية 
 - العه�د  على  و�صهادته  اهلل  كفالة   - الإ�صالم  يعرفه  ل 
 - امل�صلمني  بالد  من  كان  اأينما  الإ�صالم  كفالة  يف  الذمي 
عه�د الأمان واملنافع - من و�صايا الرا�صدين - اإىل الأخ�ة 
من   - ال�صلح  م�جهات   - للغالب  واحد  حق   - وال�فاء 
العه�د  اإىل حرب �صنة 1939- حرمة  حرب �صنة 1870 
ف�ق �صلة الدين - عبد يعاهد وخليفة يقر عهده - امراأة 
رائع  مثل   - للفرد  تكرمي  ج�ارها-  يقر  والر�ص�ل  جتري 

لحرتام كلمة مل تكتب - متى يج�ز نق�س العهد.
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ب�ختالف  يختلف  ف�أمره  له  عهد  ل  من  واأم�  عهدهم،  مبقت�صى 
كل  وعلى  كثرية.  اأحواًل  يتبع  معه  العالق�ت  وم�صري  اأحواله، 
ح�ل ل يجوز قت�له مف�ج�أة من غري اإنذار، ول يكون هذا الإنذار 
من غري �صبب، ول يكون ال�صبب هو الطمع يف ُملك اأو �صلط�ن اأو 
ا�صتغالل خلريات اأر�صه، اأو حتكم يف من�فعه وجت�رته، اأو ا�صتئث�ر مب� 
عنده من املواد اخل�مة واملع�دن، اأو اأغرا�س ع�صكرية وا�صرتاتيجية، 
اأو تهذيبه ومتدينه كم� ادعى اأهل الغرب يف الع�صور الأخرية، اأو 
جن�س؛  من  اأعلى  جن�س  اأو  اأمة،  من  اأربى  هي  اأمة  تكون  كي 
فلي�صت هذه الأ�صب�ب �ص�حلة مله�جمته حتى بعد اإنذاره الذي 
احلقيقة  يف  هن�ك  ولي�س  الإ�صالمية،  الدولية  القواعد  ت�صرتطه 
�صبب للخالف يف نظر الإ�صالم بينه وبني الن��س اإل الفتنة ومنع 

الدعوة.

وقد قررن� �ص�بًق� ب�طمئن�ن اأن الإ�صالم ح�صر اأ�صب�ب احلرب 
ليكون يف  حريته�  ب�صم�ن  يكتفي  فهو  الدعوة،  حرية  كف�لة  يف 
عهد يقر ال�صلم الدائم مع اأي ط�ئفة من الب�صر. وت�ريخ الدعوة 
بع�س  يظن  كم�  لزًم�  فلي�س  ال�ص�أن،  هذا  يف  وا�صح  املحمدية 
الن��س اأن من ق�صت الظروف بنزاع وخ�ص�م معه ملزم ب�لختي�ر 

بني ثالثة: الإ�صالم واجلزية وال�صيف.
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رأي يف 
مسألة التخيري 
بني اإلسالم

 أو اجلـــزية
 أو الــسيف

على  ُتْعَر�س  ك�نت  التي  الثالث  احل�لت  هذه  ولي�صت 
جند  ف�إنن�  احل�صر.  �صبيل  على  امل�صلمني  عمل  يف  اآتية  الأعداء 
وجريانهم  امل�صلمني  بني  ق�ئمة  �صلم  وح�لت  وعهوًدا  اتف�ق�ٍت 
اأو دول اأخرى لي�س له� جوار بغري اأن ُي�ْصرَتَط لذلك ح�لة من 
احل�لت الثالث. وهذه النظرية نظرية اخلي�ر بني ثالثة اأمور يظنه� 
العهد  �ص�ئعة يف  ك�نت  لأنه�  الع�مة،  القواعد  من  الن��س  بع�س 
�صبقته�  قد  اأنه  احلقيقة  بينم�  الإ�صالمية،  الفتوح�ت  من  الأول 
مل  الإ�صالمية  للدولة  وعهود  اتف�ق�ت  وحلقته�  للر�صول  عهود 
وجم�عتهم  امل�صلمني  اإم�م  وحق  الثالث.  اإحدى  ت�صتلزم 
ف�صلح  عليه؛  متفق  العقود  من  امل�صلحة  فيه  يرون  م�  عقد  يف 
احلديبية مثاًل مل ي�صرتط �صيًئ� منه�، بل ب�لعك�س ك�ن فيه �صرط 
نية يف الدين واإذلًل للم�صلمني ِقَبل  اعتربه عمر  اإعط�ء للدَّ
. م�صركني حم�ربني، ومل ير�س به اإل ط�عة وتفوي�ًص� للر�صول

واإذا رجعن�  للعهود املنوعة والبيع�ت واملح�لف�ت التي عقده� 
النبي  بنف�صه، راأين� فيه� اأمًرا واحًدا مطرًدا، هو الق�صد اإىل ن�صر 
دعوته، والو�صول بهذه الدعوة اإىل الظهور، واأل يعرت�س �صيوعه� 
وظهوره� قوة. وكثرًيا م� ك�ن الو�صول اإىل ح�لة �صلم م�صتقرة هو 
لظهوره�،  الالزمة  احلرية  من  الدعوة  لتمكني  الأ�صمى  الهدف 

يف العالقات الدولية
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الإ�صالم  اأو  اجلزية  �صرط  يكون  بل  اآخر،  �صيء  له  ُي�ْصرَتط  فال 
َدم الدعوة، وُيوؤجل انت�ص�ره�. موؤخًرا وم�نًع� للتف�هم، فُت�صْ

ا  م�صرًّ الإ�صالم  اأو  اجلزية  �صرط  ي�صبح  احل�لة  هذه  ففي 
اأو  امل�صلمني  اإم�م  اأن   � حقيقيًّ لي�س  ذلك  وعلى  ف��صًدا،  ويكون 
جم�عتهم ملزمون ب�إق�مة ال�صلم على �َصْرَطّي الإ�صالم اأو اجلزية، 
ظهور  وامتنع  الب�صر  اأكرث  مع  دائمة  حرب  ح�لة  يف  ك�نوا  واإل 

الإ�صالم كدعوة ع�ملية.

قلن� اإن العالق�ت الدولية الإ�صالمية ق�ئمة على افرتا�س اأن 
لم  الن��س موؤمنون اأو مع�َهدون اأو ل عهد لهم. ف�أم� املوؤمنون ف�ل�صَّ
بغت ط�ئفة على  ف�إن  والردة،  الكفر  اإل  ينق�صه�  اأبدية ل  بينهم 
اهلل  اأمر  اإىل  تفيء  حتى  الب�غية  الفئة  على  جميًع�  فهم  اأخرى 
الغلب  والق�صط، ل  الإن�ص�ف  ك�ن  قبلته  ف�إذا  التحكيم،  وتقبل 

والقوة، هم� امليزان الذي توزن به �صرائط ال�صلح. يقول تع�ىل:

ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    نثڳ  
ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ  

ۆمث  ]احلجرات/ 9[.

السلم بني 
املؤمنني
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تفرقهم  ل  اإخوان  الأر�س  اأطراف  جميع  يف  ف�ملوؤمنون 
اخلوف  ول  املن�فع  ول  املذاهب،  ول  الع�صبي�ت  ول  الأوط�ن 
للم�صلم حق  الأ�صب�ب،  العبودية، ول �صبب من  املنعة ول  ول 
الدار، فال جن�صية  واأينم� ك�نت  اأينم� حّل  امل�صلم  الأخوة على 
اإل  اإله  اأن ل  لثبوته� �صه�دة  التي يكفي  غري اجلن�صية امل�صرتكة 

اهلل واأن حممًدا ر�صوله.

له جميع  امل�صلمني وطني  اأوط�ن  اأي وطن من  ف�مل�صلم يف 
حقوق )املواطن( وعليه جميع الواجب�ت املفرو�صة على املواطن 
ا اإىل احلج يف م�صر وهو  اأينم� وجد؛ ف�إن فر�س مثاًل اأنه ُوِجد م�رًّ
اآٍت من املغرب، اأو ُوِجد يف العراق وهو ق�دم من ال�صني، وك�نت 
م�صر اأو العراق يف حرب، وجب عليه اجله�د مع اأهله� كم� يجب 
عليه لو ك�ن يف بلده وقد ُهوِجمت. كم� اأنه لو انقطع به ال�صبيل، اأو 
�صق عليه الأمر، فله يف زك�ة هذا البلد فري�صة، وجم�عة امل�صلمني 
تكفله، بل له ك�فة م� لهم من حقوق. ف�لأخوة الإ�صالمية ك�ملة 
بني الأ�صود والأبي�س والعبد واحلّر، لي�س يف ذلك اأدنى ريب ول 

�صك لدى اأي ط�ئفة من امل�صلمني اأو اأي مذهب من مذاهبهم.

الأر�س  امل�صلمني يف  ال�صبعم�ئة من  ف�ملاليني  وعلى ذلك 
ح�لة  ت�صور  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبقت�صى  ميكن  ل  اإخوان  هم 

اإلسالم
 وطن املسلم

ال إقليمية يف 
اإلسالم

يف العالقات الدولية
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ف�إذا  اأو الدولة،  اأو الوطن  حرب بينهم يخو�صونه� يف �صبيل اهلل 
من  للم�صلمني  ولبد  اهلل،  لكت�ب  ف�حلكم  بع�صهم  فيه�  وقع 
التدخل لإنه�ء القت�ل، ول ت�صتقر �صم�ئرهم حتى ينتهي على 

�صورة مر�صية ب�لق�صط��س امل�صتقيم.

اأنه  مبعنى  ودويل،  ع�ملي  الإ�صالم  اأن  يت�صح  هذا  ومن 
ب�صرية  ومنفعة  ع�مة،  ب�صرية  اأ�ص��س عالق�ت  على  قواعده  ي�صع 
يف  للمخ�لفني  الع�ملية  النظرة  بهذه  ينظر  كذلك  وهو  م�صرتكة. 
العقيدة، فهم يف نظره ب�صر، وتك�د تكون م�صئولية الفرد يف نظ�مه 
الع�ملي كم�صئولية الدولة، فعهدة الفرد كعهدة اجلم�عة، وحقوق 
هذا كحقوق هوؤلء، وللفرد يف نظ�مه �صخ�صية و�صي�دة تك�د مت�ثل 

�صخ�صية اجلم�عة و�صي�دته�.

ن  وُيوؤَمِّ يجري  اأن  للفرد  الإ�صالمي  النظ�م  ي�صمح  فمثاًل 
ويعطي عهًدا لفرد اأو جم�عة من الن��س، واأم�نه وعهده حمرتم، 
لقوله  »ذمة امل�صلمني واحدة ي�صعى به� اأدن�هم«. ف�إذا ت�صورن� 
املغرب،  اإىل  امل�صرق  من  ممتد  وهو  اليوم  الإ�صالمي  الع�مل 
اأممه وطوائفه واأفراده، وت�صورن� م� لهوؤلء من العالق�ت  وت�صورن� 
مع جريانهم ومواطنيهم، وم� بينهم من عهود واتف�ق�ت، وعلمن� 
اأن هذه ال�صالت والعهود مرعية من امل�صلمني جميًع�، اأمكن اأن 

عاملية شاملة

يسعى
 بذمتهم أدناهم
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نت�صور اأن الب�صرية كله� ك�دت اأن ي�صمله� نط�ق واحد من الأم�ن 
امل�صرتك.

هذه هي الأخوة الإ�صالمية، له� من القوة م� يكفل ال�ّصلم 
بني  م�  اأم�  ومذاهبه�.  واأوط�نه�  واأجن��صه�  اأقوامه�  بني  الدائمة 
ذمة،  لهم عهد  يكون  اأن  اإم�  منهم  ف�ملع�َهدون  املوؤمنني وغريهم 
الذمة  عهد  ف�أم�  من�فع؛  تب�دل  اأو  اأم�ن  عهد  لهم  يكون  اأن  واإم� 
اأو جم�عة يف دار الإ�صالم قبله� امل�صلمون  اأبدي لفرد  فهو عهد 
�صريبة  مق�بل  وامل�صلمني  ور�صوله  اهلل  ذمة  واأعطوه�  يف جوارهم 
�صنوية ت�صمى اجلزية. وهوؤلء هم الذين �صرى عليهم لفظ الذمي 
ولو اأنه مع �صديد الأ�صف اأ�صبح ثقياًل ف�إن اأ�صله نبيل، ف�لت�صمية 
ج�ءت من ذمة اهلل، وهي اأكرب ت�أكيد حلقه يف اأن يتمتع بك�مل 
�ن له هذه احلقوق  حريته الدينية والإدارية وال�صي��صية، واأن ُت�صَ

مق�بل الولء وقدر من امل�ل يتفق عليه لنفق�ت الدولة.

هذا الذمي املع�َهد هو ج�ر امل�صلم يواليه ويوؤاخيه، ل ينق�س 
من حقه �صيًئ� ول يتدخل يف ال�صئون التي له بعهده، ف�إن احتكم 
اإليه فعليه العدل الذي عليه للم�صلم �صواء ب�صواء. ظلمه حرام، 
وا�صطه�ده حرام، واإه�نته حرام، وحرم�نه من حقه حرام، له دينه 
حريته  ويحوط  ومينعه  ين�صره  اأن  امل�صلم  وعلى  دينه،  وللم�صلم 

أخوة الذمة 
والعهـــــــد

حقوق  الذمي 
وواجباته

يف العالقات الدولية
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الدينية وال�صخ�صية وحرية جم�عته ويكفله� بقوته، ولي�س له عليه 
اإل الوف�ء والمتن�ع عم� ي�صر امل�صلمني يف عق�ئدهم اأو �صالمتهم.

ولي�س اأدّل على اإدراك امل�صلمني هذه احلقيقة وعملهم به� 
مم� فعل خ�لد بن الوليد مع ن�ص�رى )حم�س( ف�إنه مل� علم اأنه ل 
اإليهم،  اجلزية  من  اأخذه  ك�ن  م�  َردَّ  عنهم،  الروم  بدفع  له  ِقَبل 
َمَنَعِتكم والدف�ع عنكم وقد عجزن�)1(،  اأخذن�ه� جزاء  اإمن�  وق�ل: 
ال�صليبيني  مع  حروبه  يف  الأيوبي  الدين  �صالح  فعل  وكذلك 
اإىل ن�ص�رى ال�ص�م حني ا�صطر اإىل الن�صح�ب  حيث رد اجلزية 
املغلوب،  على  للغ�لب  القوة  تعطيه   � حقًّ اجلزية  تكن  فلم  منه�، 

واإمن� ك�نت منفعة جزاء منفعة، واأجًرا جزاء عمل.

اجلم�عة  اأو  للفرد  يكفل  اجلزية  ودفع  التف�ق  فمجرد  واإًذا 
املع�َهدة م� للم�صلم من احلقوق، بل لو دققن� النظر جند اأن هذا 
املع�َهد بدفعه هذه ال�صريبة، وهي رمز ولئه ور�ص�ه، يتمتع بك�فة 
والزك�ة،  اجله�د  كتكليف  التكليف�ت  كل  عليه  ولي�س  احلقوق، 
الزك�ة  و�صريبة  وحده،  امل�صلم  على  حماًل  الدم  �صريبة  فتبقى 
حماًل عليه كذلك وحده، مع جواز حق املع�َهد فيم� جمع الإم�م 

اأبو عبيدة  الروم متع��صرين، وك�ن  اأّن كالًّ منهم� ق�تل  ن�ص�أ عن  الرواية  )1(   لعل اخلالف يف 
الق�ئد الع�م وخ�لد يف اإمرته.

غنمه   أكثر
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من هذه الزك�ة، ف�إمن� ال�صدق�ت للفقراء وامل�ص�كني م�صلمني وغري 
م�صلمني. 

ف�إذا اأراد املع�َهد اأن يق�تل يف �صفوف امل�صلمني ك�ن له م� 
لهم يف الغنيمة.

الدول  لبع�س  احلم�ية  وعهود  الذمة  عهد  يف  نظرن�  واإذا 
اأخرًيا يف بالد امل�صلمني وغريهم، تبني لن� الفرق العظيم بني عهد 
عب�دة  اإىل  يدعو  دين  يرع�ه  الب�صرية،  الأخوة  اأ�ص��س  على  يقوم 
اآدم  من  فكلهم  جميًع�  الن��س  بني  وي�صوي  الع�ملني،  رب  اهلل 
واآدم من تراب، ل يلتفت للعن�صرية ول للجن�صية ول للغة ول 
يقيمه  الإن�ص�ين، وبني عهد  للحق  والعرف بل  للثق�فة والأدب 
الَغَلب وي�صونه القهر وحتدوه املنفعة ويدميه ال�صتغالل وي�صحبه 

الحتق�ر.

فذاك له حرمة من �صميم الوجدان والعقيدة، وهذا له قوة 
الَغَلب و�صهوة الهوى والأثرة. وقد ك�ن اأثر الأول احلب، فدخلت 
اجلم�عة  دين  يف  الذمة  عهود  اأ�صح�ب  من  العظمى  الأكرثية 
واعتن�قه�  ع�ملي،  الإ�صالم  نظ�م  لأن  متطوعة،  راغبة  الإ�صالمية 

ملب�دئه ل ين�يف كرامته� الإن�ص�نية ول عزته� القومية.

بني الـذمة 
اإلسالمية

 ونظام احلماية 
احلديثـــة

يف العالقات الدولية
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عمر  اخلليفة  زمن  يف  م�صر  وايل  اأن  ذلك  يف  بلغ  وقد 
فيه�  الذمة  واأهل  م�صر  ن�ص�رى  اأن  اإليه  �صك�  العزيز  عبد  ابن 
يرتكون دينهم ويدخلون يف الإ�صالم فتن�ق�صت اإيرادات اجلزية، 
وا�صت�أذنه يف منعهم، فكتب اإليه اخلليفة بتلك العب�رة النرية »قبَّح 
اهلل راأيك! م� بعث اهلل حممًدا ج�بًي� ولكن بعثه ه�دًي�«. اإًذا ك�ن 

الهدف الهداية ل اجلب�ية، وامل�ص�واة ل القهر والتفريق.

ومل تكن عهود الذمة ذات �صلة مب� ي�صمونه ال�صتعم�ر يف 
امل�صلمني يف فتوح�تهم،  ِبَخَلد  َيُدر  املعنى مل  الع�صر، فهذا  هذا 
ول تعرفه ال�صريعة الإ�صالمية، واإمن� تعرف حق امل�ص�واة ل�ص�حب 
عهد الذمة، له م� للم�صلم وعليه م� عليه، وله اأن يعي�س يف حرية 
الأر�س.  ُتِغّل هذه  م�  وله  اأر�صه  له  ونظمه.  وعرفه  بقوانينه  ت�مة 
له م� على ظهره� وم� يف بطنه�، ولي�س عليه �صرائب غري اجلزية 
بك�مل حريته،  ويقيمه  يخت�ره  الذي  نظ�مه  وكف�لة  املنعة  مق�بل 
�ن م� بني النظ�م الإ�صالمي  �رٍّ ملع�هديه من امل�صلمني. ف�صتَّ غري ُم�صَ
من حرية واإن�ص�نية وم� يف ال�صتعم�ر من �صلب للحرية، وا�صتب�حة 

لكل م� ميلك املغلوب وم� ينتج.

الإ�صالم  وقّيد  الغ�لب،  لإرادة  ال�صتعم�ر  يف  قيد  ل 
امل�صلم بعهده، فال ُيْنَق�س ول ُيَتَج�وز نث ڑ  ک  ک  ک  

االستعمار 
احلـديث

 ال يعـرف
 اإلسـالم

كفالة اهلل وشهادته 
على العهود



203203

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک  
ڳ  ڱ  ڱمث ]النحل/ 91[.

اأي  اآخر يف  � م�ص�وًي� حلق كل م�صلم  اأن للم�صلم حقًّ وكم� 
ذلك،  مثل  له  املع�َهد  الذمي  ف�إن  امل�صلمني،  اأوط�ن  من  وطن 
امل�صلمني  بني  مل�  ومغ�ربه�،  الأر�س  م�ص�رق  يف  حمرتم  فعهده 
من التك�فل. وعلى ذلك ف�ملع�هدون اأينم� ك�نوا يف �صلم دائمة 
ال�صلم  �ص�حة  متتد  وكذلك  والعدوان،  النكث  اإل  ينق�صه�  ل 
الب�صري وت�صتقر ب�صفة خ�لدة بني الأجن��س والأدي�ن يف �ص�حة 

الب�صرية بهذه امل�ص�واة التي متليه� ال�صريعة وتكفله� العهود.

لي�صت العهود من نوع واحد، ول هي جميًع� كعهود الذمة 
التي اأ�صرن� اإليه�؛ فقد تكون عهود اأم�ن، وقد تكون عهود ح�صن 
جوار، وقد تكون مع�هدات �صداقة اأو جت�رة اأو اأي نوع من اأنواع 

التع�قد الدويل لإقرار ال�صلم وتب�دل املن�فع.

هي  مقد�صة  عهود  املحمدية  الدعوة  نظر  يف  جميًع�  فهي 
مواثيق ُجِعل اهلل عليه� �صهيًدا وكفياًل، له� حرمة دينية ل ت�صمح 

ب�خلديعة والتدلي�س والكذب.

الذمي يف 
كفالة اإلسالم أينما 
كان يف بلد 

إسالمي

عهود األمان 
وتبادل املنافع

يف العالقات الدولية
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اخلالفة  توليه  عقب  وولته  عم�له  اإىل   ، عثم�ن  كتب 
هذا الكت�ب.

اإل احلق.  ف�إن اهلل خلق اخللق ب�حلق، فال يقبل  »اأم� بعد، 
خذوا احلق واأعطوا احلق، والأم�نة  قوموا عليه�. ل تكونوا اأول 
الوف�ء ل تظلموا  الوف�ء  ُي�ْصَلُبه� فتكونوا �صرك�ء َمن بعدكم.  من 

م َمن ظلمهم«. اليتيم ول املع�هد، ف�إن اهلل َخ�صْ

ونظ�م الع�مل الذي يقوم على مثل هذه الروح، وبعهود له� 
مثل هذه احلرمة، هو نظ�م �صلم حقيقية، ي�صتمر م� �ص�ء اهلل، واإذا 
ا�صطرب فال يعم خطره ول يدوم �صّره. اأم� م� نحن فيه من عهود 
اأمم،  تتع�ىل على  واأمم  واأثرة موفورة،  لُتْنَق�س، وذمم خمفورة  ُتْعَقد 
احلروب  تلك  يف  جزاءه  لقين�  فقد  اأقوام،  على  تت�ص�مى  واأقوام 

الع�ملية التي ل ُتْبِقي ول تذر، هلك فيه� الب�صر، وعم ال�صر.

والقبيلة،  اجلن�س  على  تعلو  التي  الب�صرية  الأخوة  ف�إىل 
بني  الن��س  رب  يريده�  التي  الدائمة  للعالقة  الوف�ء  واإىل 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   الن��س:نث 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  

ٹ   ٹ    ٹمث ]الن�ص�ء/ 1[.

من وصايا 
الراشدين

إىل األخوة 
والوفاء
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وقد تبني اأنه لي�س للحرب نتيجة ول خ�متة ير�ص�ه� اهلل 
والأخوة  والإن�ص�ف  العدل  على  ي�صتقر  الذي  ال�صالم  اإل 
الظلم.  منع  هو  واحد  حق  اإل  للَغَلب  لي�س  واأنه  الب�صرية، 
خم�لًف�  يكون  للحرب  نتيجة  العهود  من  ُيْعَقد  م�  وكل 
للروح الإ�صالمية اإن اأق�م ظلًم� اأو ا�صتعب�ًدا، اأو اأَقرَّ ا�صتغالًل 
وا�صتب�حًة مل� هو من حق الإن�ص�ن ب�صفة كونه اأًخ� يف الب�صرية. 

ہ   ہ   ہ    ۀ      ۀ   نثڻ   تع�ىل:  يقول 
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇمث  ]النحل/ 92[.

الف�ص�د  اأي  َخل،  الدَّ على  عهودكم  تقوم  اأن  يجوز  ل  اأي 
والغ�س اخلفي لكي تكون اأمة هي اأربى من اأمة، اأي اأكرث م�ًل 

ورج�ًل وقوة و�صولة مم� يجعله� اأرجح.

ولي�س املراد من مع�هدات ال�صلح يف نظر الإ�صالم ا�صتدامة 
ح�لة الَغَلب الذي نتج عن حرب اقت�ص�ه� العدوان بدوام احلرم�ن 
والإذلل للمغلوب، بل الغر�س الو�صول اإىل اإق�مة العدل الذي 
يريده اهلل ويطلبه لأعدائن� واأ�صدق�ئن� على ال�صواء. يقول تع�ىل: 

نث  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇمث  ]امل�ئدة/ 8[. ولو اأن دول الأر�س يف الع�صور 

حق واحد
 للغالب

يف العالقات الدولية



206 206
الر�صالة اخلالدة

املعنى حل�صرت  القراآن يف هذا  بهدي  اهتدت  القدمية واحلديثة 
حترك  التي  الأ�صب�ب  معظم  ولزالت  دائرة،  اأ�صيق  يف  احلرب 

الفتنة من مرقده�، وتثري الن�ر من مكمنه�.

وم� يقوله اليوم الكثري من ال�ص��صة وق�دة ال�صعوب، وم� ق�لوه 
من قبل من اأن الغر�س من حربهم هو اإق�مة العدل والإن�ص�ف 
ومنع الطغي�ن يتفق مع الدعوة املحمدية ولو اأنه ل ي�صتند اإىل مثل 
الإمي�ن والتدين الذي ا�صتندت اإليه؛ ففي ال�صريعة املحمدية كم� 
الظلم والعدوان، ول تنتهي  اإل لدفع  � �ص�بًق� ل جتوز احلرب  بينَّ
اإل مبنع الظلم والعدوان واإقرار العدل واحلق الذي يريده اهلل ل 
قه وتنمقه املط�مع وال�صهوات، ول الذي يوجبه اخلوف  الذي ُتَزوِّ

من العودة اإىل الظلم والعدوان.

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ويقول تع�ىل: 
پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀمث   ]الأنف�ل/ 62[.

فال مُتِْلي �صرائط ال�صلح عوامل اخلوف ول عوامل الطمع، 
دام  م�  ب�لن�صر  ب�ملوؤمنني كفيل  واأيده  ن�صر احلق  الذي  اهلل  لأن 

املراد وجه اهلل والرب والعدل.

موجهات الصلح
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ف م� انتهت  فلو ك�نت الدول الأوروبية وغريه� ُتْق�ِصط وُتْن�صِ
حرب �صنة 1870 مب� �صبب حرب �صنة 1914، ول انتهت هذه مب� 
�صبب حرب �صنة 1939، وكن� نرجو اأن تعقب احلرب الأخرية 
وت�صتقر  الن��س  اأفك�ر  املحمدية  الدعوة  روح  فيه�  ت�صود  ح�لة 

مب�دئه� يف نفو�س الزعم�ء والق�دة لتكون خ�متة امل�آ�صي.

به�  ُيَراد  التي  والدع�وى  ال�صمعة  وابتغ�ء ح�صن  الري�ء  اأم� 
�صت�ًت�  اإل  والع�مل  وب�ًل  اإل  اأ�صح�به�  تزيد  فلن  والغ�سُّ  خل  الدَّ
واحل�ص�رة اإل �صعًف� والعمران اإل خرابً�، وهي على النقي�س مت�ًم� 
مم� ج�ءت به الدعوة املحمدية. ول�صت يف هذا متهًم� قوًم� دون 
قوًل  واأ�صدُق  اأح�صُن ح�ًل  الآن  امل�صلمني  ب�أن  عًي�  ُمدَّ ول  قوم، 
وراأًي� من اأهل امللل الأخرى، فلي�س هوؤلء وهوؤلء على �صيء من 

روح الدعوة املحمدية، ول �صدق الإمي�ن مبب�دئه�.

اأو جهًرا كتحرميه  ا  وقد حرم الإ�صالم اخلي�نة يف العهد �صرًّ
لإب�حة  عنده  جم�ل  فال  معنوية،  اأو  م�دية  اأم�نة  كل  يف  اخلي�نة 
العهد  ير�صى  ل  اأنه  كم�  القوة،  وقت  فيه  ب�خلي�نة  العهد  نق�س 
الذي ميليه الغلب والظلم، فهل راأيتم اأو �صمعتم يف الزمن الذي 
نعي�س فيه بعهٍد ُعِقد وك�نت له احلرمة التي يريده� الإ�صالم؟ األ 

من حرب
 سنة 1870
 إىلحرب
 سنة 1939

يف العالقات الدولية
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مم املَْخُفورة)1(، والعهود املب�حة متى  ترون وت�صمعون كل يوم ب�لذِّ
َقَدر اأحد املتع�قدين على ا�صتب�حته�، اأو ظن يف ذلك نفًع� له؟

م� قيمة العهود والأَمْي�ن تعقد لُتْنَق�س وُيْحَت�ل يف تف�صريه� 
واخلال�س منه� متى لحت م�صلحة، اأو بدت منفعة من قريب اأو 
ِمن َقِويٌّ ب�صلط�نه وقدرته الع�صكرية اأن يف�صره� كم�  بعيد، اأو �صَ

ي�ص�ء اأو ينق�صه� كم� ي�ص�ء؟

اأم� ذلك الأدب املحمدي الذي جعل حرمة العهود فوق 
حرمة الدين ف�صاًل عن َعَر�س احلي�ة الدني� فل�صن� نحن ول غرين� 
على �صيء منه؛ فقد جعلت ال�صريعة حق امليث�ق فوق حق الدين 
نف�صه؛ فللم�صرك من قوٍم بينهم وبني امل�صلمني عهد حق الدية 
امل�صلمني  للم�صلم من قوم لي�س لهم مع  اأهله، ولي�س  اإىل  تدفع 

ميث�ق ِديَّة.  

للم�صلم  امل�صلم  ن�صرة  ال�صريعة  كذلك  حرمت  وقد 
نثڳ   تع�ىل:  يقول  م�صلم؛  غري  وهو  ميث�ق  بيده  من  على 
ڻ   ڻ    ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ڻ  ۀمث ]الأنف�ل/ 72[.

مم املَْغُدوَرة. )م(. مم املَْخُفورة: ب�لذِّ )1(  ب�لذِّ

حرمة العهود
 فوق صلة 

الديـــن



209209

هذا هو التقدي�س للعقود واملواثيق، وهذا هو الوف�ء لالأعداء 
اأبد الدهر للن��س فيه الهدى، هو الأدب الع�يل يف  الذي يبقى 
ال�صلم  يف  الع�يل  الأدب  هو  الب�صر،  وعالق�ت  الدول  عالق�ت 

واحلرب.

الفرد  عهد  اأقروا  اأن  للعهد  امل�صلمني  احرتام  من  بلغ  وقد 
من امل�صلمني بل عهد العبد منهم ُيوؤِّمن به ط�ئفة من املح�ربني: 
كتب اأبو عبيدة  وهو ق�ئد اجلي�س اإىل عمر  وهو اخلليفة 
ن اأهل بلد ب�لعراق و�ص�أله راأيه، فكتب اإليه عمر »اإن  اأن عبًدا اأَمَّ
وا لهم وان�صِرفوا  م الوف�ء فال تكونون اأوفي�ء حتى َتُفوا، فوفُّ اهلل عظَّ
»وي�صعى   : قوله من  الراأي  هذا  عمر  ا�صتمد  وقد  عنهم«. 

بذمتهم اأدن�هم«.

وكذلك اأقر امل�صلمون اأم�ن املراأة، لقوله : »قد اأجرن� من 
اأََجْرِت ي� اأم ه�نئ«. واإن اختلف امل�صلمون يف قيمة العهد الذي 
يعطيه العبد اأو تعطيه املراأة ب��صم امل�صلمني وا�صرتطوا اإذن الإم�م 

ف�إن اجلمهور متفق على احرتام اأم�ن الرجل احلر امل�صلم.

ول يخفى م� يف هذا املعنى من �صموٍّ مبك�ن الفرد يتن��صب 
مع امل�صئولية التي و�صعت على ع�تقه مم� ي�صتلزم اأن يكون ع�يل 

عبد يعاهد
 وخليفة يقر عهده

امرأة جتري
 والرسول يقرّ

 جوارها

كرامة الفرد

يف العالقات الدولية
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فهذه  اجلي�س،  اخل�صوم ويف  مع  والأدب  الكرامة  موفور  اجلن�ب 
ني�بة  التع�قد  ب�إعط�ئه حق  ت�صرفه  التقدير حل�صن  وهذا  به  الثقة 
عن امل�صلمني جميًع� ُيْحِدث يف نف�صه عزة وتقديًرا للحق يكفل 
وت�ريخ  الرادعة.  والعقوبة  الزاجرة  القوانني  من  خرًيا  ا�صتق�مته 
فرو�صيتهم يف  اأ�صهرت  اأدب احلرب  ب�أمثلة من  في��س  امل�صلمني 

الغرب وال�صرق يف الفتوح�ت الأوىل ويف احلروب ال�صليبية.

وقد �صرب �ص�حب الدعوة املحمدية بنف�صه اأعلى مثل يف 
الت�ريخ يف هذا الأدب الع�يل، ويف اجِلدِّ يف عهوده وحبه ال�صراحة 
�ُصَهْيل  يف�و�س  ك�ن  حينم�  والكيد،  واللتواء  التح�يل  وبغ�صه 
بن عمرو يف احلديبية: فبينم� ك�ن يكتب عقد الهدنة ج�ءه ابن 
�صهيل نف�صه َيْر�ُصف يف الأغالل، وقد فّر من الأعداء الذين ك�ن 
ميثلهم اأبوه ويتف�و�س مع الر�صول ب��صمهم، وك�ن هذا البن ممن 

 . اآمنوا مبحمد

ج�ء اأبو جندل بن �صهيل بن عمرو م�صت�صرًخ� وقد انفلت 
اإىل امل�صلمني من اأيدي امل�صركني، فلم� راأى �صهيل ابنه ق�م اإليه 
واأخذ بتالبيبه وق�ل: »ي� حممد لقد جَلَّت الق�صية بيني وبينك« 

اأي َفَرْغن� من املن�ق�صة قبل اأن ي�أتيك هذا.

مثل رائع الحرتام 
كلمة مل تكتب
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مع�صر  ي�  جندل:  اأبو  فق�ل  �صدقت.   : حممد  فق�ل 
عنه  ُيْغِن  فلم  ديني!  يف  يفتنونني  امل�صركني  اإىل  اأَاأَُردُّ  امل�صلمني 
ذلك �صيًئ�، ورده ر�صول اهلل وفًق� لل�صروط التي اتفق عليه� ومل 
يكن قد كتبه�، ولكنه ك�ن قد انتهى من املن�ق�صة وَقِبل ال�صرط فلم 
يتح�يل ومل يرتدد. واإين ل اأعلم يف ت�ريخ الب�صر مثاًل لرع�ية الكلمة 
ر�صول اهلل يف  الذي �صربه  مُتْ�َس كهذا  وملَّ�  ُتكتب  وملَّ�  قيلت  التي 

احلديبية على مراأى من خ�صومه وعلى ُكْرٍه من اأن�ص�ره!

بني  فيه  نحن  مم�  الأعداء  بني  اجِلدُّ  وهذا  الأدب  هذا  اأين 
الأ�صدق�ء؟ بني امل�صلمني اأنف�صهم وبني امل�صيحيني اأنف�صهم وبني 
هوؤلء وهوؤلء من حت�يل وجل�ج! ذلك لأن الدعوة املحمدية تعلم 
اأ�صح�به� اأن ح�ص�بهم مع اهلل، واأنه ل يغنيهم من اهلل �صيء؛ فال 
بد من ال�صدق يف الظ�هر والب�طن والقوة وال�صعف؛ فلو اأن اأدب 
العهود الدولية يف احلرب ويف ال�صلم ق�م على مب�دئ له� حرمة 
ْت  الإمي�ن وتقدي�س العقيدة ل�صتقر ال�صلم على حرمة العهد وَخفَّ

َوْيالت احلروب وت�ص�ءل �صره�.

اأو حتقيق  للطمع  العهد  نق�س  تبيح  ل  املحمدية  وال�صريعة 
ولكنه�  وظلم،  ل�صتعب�د  اأو  الدني�،  احلي�ة  َعَر�س  من  اأغرا�س 
الع�م متى خ�ف امل�صلمون خي�نة املع�هد وحتقق  تبيحه لل�ص�لح 

يف العالقات الدولية
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نثڱ   عهده:  نبذ  يجوز  فعندئذ  ق�صده،  و�صوء  ختله  لديهم 
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھمث  ]الأنف�ل/ 58[. ولكن ل يجوز لهم اأن يحت�لوا يف 
ذلك، اأو يف�جئوا بنق�س العهد من غري اإنذار واإمه�ل. وهو اأدب 
ه الُعْرف الدويل احلديث،  وُعْرف ج�ءت به ال�صريعة قبل اأن ُيِقرَّ
ومع الأ�صف مل تبق له حرمة يف ال�صنني الأخرية، وقد جرى عليه 
امل�صلمون حتى مع من ل عهد لهم. وقد اأو�صى النبي واخللف�ء 
الرا�صدون عم�لهم واأمراء جيو�صهم ب�لإنذار قبل البدء ب�حلرب. 
وفقه�ء امل�صلمني متفقون على اأنه يجب اإنذار العدو حتى يعلم 
�صبب نق�س العهد، واأنه لي�س املراد منه �صلب م�لهم اأو قتلهم اأو 
�َصْبَيهم، فرمب� اأج�بوا للمق�صود من غري حرب، واأن القت�ل من غري 
و�ص�ء  املع�َهد  نية  �ص�ءت  ف�إذا  اهلل.  غ�صب  ي�صتوجب  اإثٌم  دعوة 
الذلَّ  عليهم  ت�أبى  للموؤمنني  اهلل  جعله�  التي  العزة  ف�إن  ق�صده 
والهوان والرغبة يف ال�صلم الذي ُيِحّل م� حترمه ال�صريعة، اأو ُيِقّر 
العدوان والت�صلُّط والقهر. ويف مثل هذه احل�لة يقول اهلل تع�ىل: 
نث ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  مث  ]حممد/ 35[.   

متى جيوز
نقض العهد
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يف أسباب االضطراب العاملي





النظر  وجهة  من  الدولية  العالق�ت  مو�صوع  تن�ولت 
الإ�صالمية، ومل�صت نواحي عدة منه�، ورجوت من هذا الغر�س 
�صواء  الق�رئني،  الرغبة يف  اأثري  اأن  كلم�ت حمدودة  الع�جل يف 
اأك�نوا من الأمة الإ�صالمية اأم الأمم الأخرى، لبحث م�صتفي�ٍس 
اأ�صوله�  يف  يجدون  لعلهم  املحمدية،  الدعوة  به  ج�ءت  فيم� 
املدنية احل��صرة، وذلك ال�صطراب  وفروعه� خمل�ًص� من حمنة 

الذي اأ�ص�ب الب�صرية بحربني �ص�ملتني يف مدى ربع قرن.

ال�ســتعمار

وحمايدون-  مقاتل�ن  �صامل-  بحث  يف  الرغبة  اإثارة 
الأ�صباب الأ�صا�صية لال�صطراب- ال�صتعمار اأو اخلراب - 
فرائ�صه هي فر�صانه - �صراب - �صبب احلروب يف القرنني 
اآثاره  املغل�ب-  الغالب - �صر على  الأخريين- �صر على 
املخرج-  للتما�س  حماولت  ال�صرق-  ويف  الغرب  يف 
املحمدية  الدع�ة   - احل�صارة  لنجاة  بال�صتعمار  الت�صحية 

تنكره- ل حجة على الإ�صالم اإل من ن�ص��صه و�صننه.

إثارة الرغبة
 يف 

حبث شامل
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وقد  الأخرية،  الع�ملية  للع�مل احل��صر يف احلرب  نظرن�  واإذا 
وث�لثة  تقتتالن،  ط�ئفت�ن  طوائف:  ثالث  جنده  ه�،  �َصرُّ الدني�  عّم 

تعتزلهم� ول ت�صلم من �صرهم�.

فم�ذا ي�صكو منه الثالث؟ اأم� الط�ئفت�ن املتح�ربت�ن فك�نت 
كل منهم� تدعي على الأخرى دع�وى ل �صبيل لتحقيقه� ول 
ف�ئدة من املن�ق�صة فيه�؛ فكلٌّ ك�ن يقول اإنه مظلوم معتدى عليه، 
واإنه يح�رب للحق واإق�مة �صرح احل�ص�رة. فلندع هذه الدع�وى 

حقه� وب�طله�.

انُْتِهَكت  قد  حم�يد  فبني  املعتزلة،  الث�لثة  الط�ئفة  واأم� 
حرم�ته، واآخر �ص�كي ال�صالح، �ص�هر الليل تزخر اأر�صه ب�لقوى 

خ�صية اأن ُت�ْصَتَب�ح.

اإجم�لية  نظرة  الأمم  بني هذه  النزاع  اأ�صب�ب  اإىل  نظرن�  ف�إذا 
ع�صر،  بعد  ع�صًرا  تتف�قم  اأنه�  لن�  بدا  امل��صيني  القرنني  خالل 
وقد تكون بلغت الذروة يف احلرب الأخرية اإذ �صملت الق�رات 

اخلم�س.

الأغرا�س  هي  وم�  املتزايد؟  ال�صر  هذا  دواعي  هي  فم� 
العقيمة التي ظلت ع�صًرا بعد ع�صر ل ت�صتقر ول تتحقق؟

مقاتلون 
وحمايدون

األسباب 
األساسية 

لالضطراب



217217

الأمم  حي�زة  على  والتزاحم  املُلك،  ب�صعة  الغرام  اأهي 
امل�صت�صعَفة وال�صتئث�ر ب�لت�صرف فيه� وفيم� متلك من مواد؟

امل�ص�لح  على  الطبق�ت  بني  واخل�صومة،  النزاع  هي  اأم 
اخل��صة والنظم القت�ص�دية.

اأم هي الإفراط يف النزعة الوطنية اأو العن�صرية وم� يرتتب 
عليه� من الأثرة وحب النفراد ب�لعزة، ثم اإنك�ر حقوق الآخرين 

والت�صلط عليهم، جريانً� ك�نوا اأم يف اأق�صى الأر�س؟

تركيز  عليه  ترتب  مم�  الرتف،  وحب  امل�دية  طغي�ن  هي  اأم 
كغ�ية  الع�جل  املت�ع  يف  والنحدار  امل�ل،  جمع  يف  الهتم�م 
للحي�ة، فتب�عد م� بني طبق�ت الأمة الواحدة من الفروق، واأُْغِري 

بع�صه� ببع�س، واآل ذلك اإىل النزاع الداخلي واخل�رجي.

مم� ترتب  امل�دية،  القوى  اأم�م  املعنوية  القوى  انهزام  اأم هي 
عليه تبلبل الأخالق والعق�ئد والعرف ال�ص�لح، ف�ص�عت املروءة 
ب�لعهود واملواثيق، و�ص�ر الغدر  وقلَّ الإخ�ء، وف�ص� ال�صتخف�ف 
واخلديعة من الأخالق ال�ص�ئعة يف عالق�ت الأمم، وحل اخلوف 
حمل الأمن، وداأب الن��س على ال�صتعداد للحرب ثم املف�ج�أة 

به�؟

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي



218 218
الر�صالة اخلالدة

اأم هي اأ�صب�ب اأخرى اأعظُم اأو اأ�صغر، اأم هي هذه جميًع�؟

قد يكون هن�ك اأ�صب�ب وحوادث كثرية، له� اأثره� الوقتي. 
اإىل  تهدي  ُذِكَرت  التي  الأ�صب�ب  يف  ف�ح�صة  نظرة  اأن  غري 
العتق�د ب�أن فيه� اأ�صول الف�ص�د الع�ملي وم�صبب�ت هذه الكوارث 

واحلروب الط�حنة.

فهل ج�ءت الدعوة املحمدية ب�أ�صب�ب وق�ئية وبعالج لهذا 
الف�ص�د؟ ذلك م� �صنح�ول بي�نه.

اأم� ال�صبب الأول الذي اأ�صرن� اإليه فيمكن ح�صره يف كلمة 
من  فيه  م�  على  اأدلَّ  ولي�س  احلديث.  ال�صتعم�ر  هي  واحدة: 
اإل  ع�مة  تكن  احلروب مل  اأن  من  الآفة  هذه  قوة  وعلى  ف�ص�د، 
اخلم�س  الق�رات  ف�صمل  انت�صر  اأن  وبعد  وانت�ص�ره.  ظهوره  بعد 
و�ص�ر مظهًرا و�صبًب� لل�صراع امل�دي انقلبت احلروب اإىل �صرٍّ ع�م. 
�صبيل  اأنه  الأمم  وظنت جميع  اإليه،  الأعن�ق  تط�ولت  وب�نت�ص�ره 
عنه  ه�  دَّ ي�صُ وحت��صدت وحقدت، ومل  فت�ص�بقت  والقوة،  الغنى 
اأن راأت بع�صه� يف امل��صي وقع فري�صة له؛ فلقد ك�ن بع�س فر�ص�نه 
ويف  له.  فرائ�س  والفرن�صيني  والربتغ�ليني  الأ�صب�ن  من  الأَُول 

فر�ص�نه الأخريين بع�س العظ�ت.

االستعمار 
أو اخلراب

فرائسه هي 
فرسانه!



219219

الف��صي�صتي  العهد  قبل  اإيط�لي�  وزارة  رئي�س  )نيتي(  يقول 
اأنفقوا  الطلي�ن  »اإن  �صلم(  بال  )اأورب�  كت�به  )1920-1921( يف 

اأربعة ع�صر ملي�ًرا لي�صرتوا غرارة رمل!« يق�صد ليبي�. 

اأنفقت  م�  الف��صية  اإيط�لي�  اأنفقت  اأن  بعد  الثمن  بلغ  فكم 
يف ليبي� واحلب�صة وغريهم�؟ لقد ا�صتنزفت اإيط�لي� م�له� ودم�ءه� 

وكي�نه� لال�صتعم�ر ومل حت�صل اإل على اخلراب والدم�ر...

�صيدركون جميًع� بعد هذه احلروب الدامية، وقد اأ�صيبت 
�صراب  ال�صتعم�ر  اأن  معجزة،  ب�صرب�ت  ية  امل�دِّ احل�ص�رة  هذه 
يغنهم عن  ج�ءوه مل  اإذا  عليه، حتى  ويتن�زعون  وراءه،  يجرون 
على  ُتْلَقى  ك�لقذيفة  واأنه  �صيًئ�،  الطيبة  واحلي�ة  والكدِّ  العمل 
رمب�  كذلك  ولكنه�  حدًث�،  به�  حتدث  وقد  فت�صيبه�،  ال�صخرة 

ْت على ق�ذفه�. ت فَق�صَ ارتدَّ

الأخريين،  القرنني  يف  احلروب  معظم  �صبب  وال�صتعم�ر 
وله اأثره فيه� جميًع�، وا�صتق�ص�ء البحث يف كل منه� ير�صد اإليه 
اأحد  يف  اأو  م�صت�صعفة  اأمة  تراث  يف  الأر�س:  من  م�  مك�ٍن  يف 
املعبودات احلديثة من البرتول والذهب والفحم والقطن وغريه� 

من ثمرات الأر�س اأو مع�دنه�.

االستعمار سراب

سبب احلروب 
يف القرنني 

األخريين

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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�صرٌّ  احلديث  طرازه  على  الأوربي  ال�صتعم�ر  اأن  والواقع 
على الغ�لب واملغلوب، �صّر على امل�صتعِمر وامل�صتعَمر. وال�صعوُب 
الرتف  في�صيبه�  التواكل  حي�ة  اإىل  ب�صببه  ُت�ْصَتْدَرج  الغ�لبة 
وتعّر�س  والن�قمني  احل��صدين  مع  خ�صوم�ت  يف  وتقع  الق�تل، 
اأ�ص�ب بع�س الأمم منه يف امل��صي ل  كي�نه� القوي للزوال. وم� 

تزال اآث�ره ع�لقة به� اإىل اليوم.

والحتف�ظ ب�مل�صتعمرات كميدان لال�صتغالل امل�دي يهبط 
مب�صتوى العي�س يف �صك�ن هذه امل�صتعمرات فيُحدُّ من مقدرته� 
على ال�صتهالك، ف�صاًل عن قلة روح البتك�ر والن�ص�ط والإنت�ج 
منزلة  يف  الع�مل  �صك�ن  من  كبرًيا  ق�صًم�  بذلك  وي�صع  فيه�، 

ال�ص�ئمة، في�صبحون ع�لة على الب�صرية.

كل ذلك مع م� اأ�صرن� اإليه مم� يحركه احل��صدون والط�معون 
من املك�يد واحلروب، ي�صرع ب�حل�ص�رة اإىل النهي�ر والزوال.

ْت من ويالت على الع�مل  اأمل تكن حروب ن�بليون وم� جرَّ
ال�صتعم�ر  ب�صبب  واحل�صد  احلقد  من�صوؤه�  نف�صه�  فرن�ص�  وعلى 
حروب  وكذلك  امل�صت�صعفني؟  اأمالك  اإىل  ْبق  ال�صَّ يف  والرغبة 

رو�صي� وتركي� والنم�ص�.

شر على
 الغالب

شر على
 املغلوب

آثاره يف
 الغرب
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اأمل تكن كله� لال�صتزادة من اأمالك امل�صت�صعَفني؟ وحرب 
على  لتحدث  تكن  مل  القرن،  هذا  اأوائل  يف  والرو�س  الي�ب�ن 
التو�صع على ح�ص�ب  �صبيل  يلتقي� يف  لو مل  بينهم�  ة  قَّ ال�صُّ بعد 

امل�صت�صعفني.

ِعي  واحلرب الع�مة الأوىل، واحلرب الع�ملية الأخرية مهم� ادُّ
لهم� من الأ�صب�ب ف�إن احلقد الدفني يف �صدور من ف�تتهم الغن�ئم، 
والرغبة يف التو�صع وحي�زة املواد اخل�مة واأمالك امل�صت�صعفني، هي 

من اأهم اأ�ص�س النزاع بني الأقوام الغ�لبة القوية.

ب�صّر  الكبرية  الأمم  نفو�س  يف  الب�طني  ال�صعور  األي�س 
�س  لَتَلمُّ الأوىل  الع�ملية  احلرب  بعد  دع�ه�  الذي  هو  ال�صتعم�ر 

املَْخَرج يف نظرية النتداب ونظرية حرية تن�ول املواد اخل�مة؟

الن��س  يكت�صف  حتى  م�صتطرًيا  ال�صتعم�ر  �صرُّ  �صي�صتمر 
حدٍّ  على  وال�صعف�ء  لالأقوي�ء  مر�صًي�  حالًّ  وب�لت�صحية  ب�لتجربة 

�صواٍء.

على  اأو  اجلريان؛  على  ق��صرة  امل��صية  احلروب  ك�نت  لقد 
� �ص�رت احلروب كذلك،  دولة واأخرى؛ فلم� �ص�ر ال�صتعم�ر ع�مليًّ
فالبد اإًذا من مب�دئ ع�مٍة لت�صوية امل�صكالت الع�ملية. و�صتكون 

ويف الشرق

حماوالت اللتماس
 املخرج

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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الت�صحية ب�ل�صتعم�ر �صرورة لنج�ة احل�ص�رة احل�لية. وه� هي ذي 
واأ�صب�هه  الأطلنطي  فميث�ق  ال�صبيل،  �ُس  تتلمَّ الكبرية  ال�صعوب 
من الت�صريح�ت التي جهر به� املتح�ربون دليل على اإدراكهم م� 

جّره ال�صتعم�ر من �صرٍّ على الغ�لب واملغلوب.

هو �صرٌّ على املغلوب مل� بين�ه ولأنه يفقده �صخ�صيته وخلقه 
وعزته وثقته بنف�صه ومقدرته على العمل املنتج الكبري، في�صبح 
اأثر له يف تكييف احل�ص�رة الع�ملية. فكيف ي�صتقر الع�مل من  ل 
ا�صطرابه، ومئ�ت املاليني من الب�صر قد �ص�رت عبًئ� يف تفكريه� 

ون�ص�طه� على الع�صرات؟!

ال�صتعم�ر ل�صك �صرٌّ على اجلميع، واإذا بقي احلكم للقوة 
يف م�صري الأمم بعد هذه احلروب ف�إن امل�أ�ص�ة �صت�صتمر وتتجدد.

اأنه� تنكر ال�صتعم�ر وحتكيم  ومن ف�صل الدعوة املحمدية 
املُلك،  يف  لتو�ّصع  احلرب  تبيح  ل  فهي  دنيوية.  لأغرا�س  القوة 
اأو احل�صول على املواد اخل�مة، اأو لحتك�ر الأ�صواق، اأو لدعوى 
متدين الن��س، اأو للمواقع الإ�صرتاتيجية، اأو ل�صتعالء وطن على 
اأمة  تكون  اأو عن�صر على عن�صر كي  دولة،  دولة على  اأو  وطن، 

نث ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   اأمة  اأربى من  هي 

التضحية باالستعمار 
لنجاة احلضارة

الدعوة احملمدية
 تنكره
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ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

ٴۇۋمث ]الن�ص�ء/ 94[.

وقد اأ�صرت اإىل ذلك يف كثري من الف�صول ال�ص�بقة و�ُصْقت 
ووجهة  الواقع.  من  واأمثلًة  والأح�ديث  الآي�ت  بي�نه  �صبيل  يف 
النظر الإ�صالمية يف العالق�ت الدولية وا�صحة، ف�لن��س �صوا�صية 
ك�أ�صن�ن امل�صط، ل ف�صل لأحد على اأحد اإل ب�لتقوى والع�فية، 

اأي ُحّب ال�صالم.

ف�لإ�صالم ل يعرف نزاًع� لي�س املق�صود منه اأن تكون كلمة 
اهلل هي العلي�، واأن تكون احلري�ت للجميع مكفولة.

قد يقول بع�س الن��س اإن يف ت�ريخ امل�صلمني م� ل يتفق وم� 
تدعو اإليه. ونحن ندعو اإىل كت�ب اهلل ودينه ل اإىل م� فعل بع�س 
الدول وامللوك، مم� قد ي�صبه من قريب اأو بعيد م� يفعل الأوربيون، 

وقد ب�ءوا ب�خل�صران كم� ب�ء املحَدثون.

الدعوة  ت�أب�ه  اأ�صك�له  بجميع  ال�صتعم�ر  اأن  فال�صك 
ه� وغر�صه�  ُبعُد نظره�، بل ثبت �صموُّ املحمدية، وقد ثبت الآن 
الع�صور  يفعل يف  ومب�  قدميً�،  ب�لن��س  ال�صتعم�ر  فعل  مب�  الإلهي 

ال حجة على 
اإلسالم إال من 

نصوصه وسننه

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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يف  واخلراب  الويل  وجّر  بالوؤه  وعّم  �صره  ات�صع  وقد  الأخرية، 
حروب ع�ملية متع�قبة.

واأن يجدوا يف  الهدى،  اإىل  الن��س  ي�صتفيق  اأن  واإن� لرنجو 
غري  على  الدولية  العالق�ت  لإق�مة  و�صيلة  املحمدي  املبداأ  هذا 
م� تق�صي به نظري�ت ال�صتعم�ر، واأن تقوم هذه العالق�ت على 
تعرف  ل  التي  الإ�صالمية  الدولية  الروح  تلك  وعلى  الإخ�ء 
اجلن�س ول اللون ول الوطنية ال�صيقة، ول العلم ول اجلهل، ول 
التقدم ول الت�أخر، ول تعرف الب�صر اإل اإخوة من اآدم، واآدم من 

تراب.



نزاع الطبق�ت ظ�هرة للح�ص�رة الأوربية، وقد ف�ص� داوؤه وعّم 
بالوؤه. والن��س منذ الن�ص�أة الأوىل متف�وتو احلظوظ يف هذه الدني�، 
والقوي،  وال�صعيف  واملحكوم،  واحل�كم  والغني،  الفقري  منهم 
حدود  يف  متف�همني  متع�ونني  يعي�صون  وال�صحيح،  واملري�س 
مدينة؛  حول  الُقرى  احت�دات  اأو  القب�ئل،  جمموعة  اأو  القبيلة 

نزاع الطبقات

العاملي-  التاريخ  من  اأمثلة  وحديًثا-  قدميًا  التفاوت 
التعقيد الع�صري يف املذاهب والدع�ات- من اآثار البخار 
ال�صي�عية  الدول  يف  والعمالية-  الراأ�صمالية  والكهرباء- 
الإ�صالمية  الب�صاطة  والدميقراطية-  والفا�صية  والنازية 
مرن-  والتنفيذ  ثابت  املبداأ  املال-  م�صكالت  معاجلة  يف 
الت�صرف  حرية  من  رائعان  مثالن  امل�صلحة-  مع  ال�صرع 
اأكرب مهام الدولة- ل نزاع متى خل�صت الن�ايا  للدولة- 
العامة-  امل�صلحة  على  الأول  احلار�س  ه�  الإميان  هلل- 
العن�صر   - الجتماعي  وبالتاأمني  النزاع  مبنع  الدولة  اإلزام 
الر�ص�ل  والبذخ-  الرتف  حماربة  التهذيبي-  الروحي 

الزاهد- املتاع الباقي- جمع بني امل�صحف وال�صيف.

التفاوت قدميًا 
وحديًثا
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بطبيعتهم  فك�نوا  اأعظمه�؛  والقرى حول  املدائن  اأو جمموع�ت 
ب�لفطرة  اأدركوه  الذي  والتع�ون  الجتم�ع  بغريزة  م�أخوذين 

والتجربة.

تتع�ون  النحل،  كخالي�  الب�صرية  املجموع�ت  هذه  وك�نت 
لالإنت�ج على نظ�م مقبول من اجلميع؛ ف�إن مل يكن مقبوًل عن 

ر�ص� فهو م�صلَّم به طواعية وعرًف�. 

وك�ن هذا النظ�م ي�صطرب ويختل اأحي�نً� بعدوان جمموعة 
اأخرى، اأو بف�ص�ٍد داخلٍي ين�ص�أ عن �صذوذ اأو ظلم ب�نحراف هيئة 
يلبث هذا ال�صطراب  واأثرته، ول  وا�صتبداده  فرد قوي  اأو  قوية 
اأن ي�صتقر بعودة الأمور اإىل ن�ص�به�، و�صري التع�ون يف اخللية على 

مقت�صى الغريزة والعرف املتفق عليه.

ومل يعرف الن��س نزاع الطبق�ت عن�صًرا لال�صطراب واخللل 
الفقراء والأغني�ء،  الدائم بني  النزاع احل�د  اليوم، ذلك  كم� هو 

ك واملديرين. والعم�ل وال�صن�ع واملاُلَّ

كدعوة  متطرفة  قوية  دعواٍت  الب�صر  ت�ريخ  يف  جند  قد  نعم 
املع��س.  الت�مة يف  ب�مل�ص�واة  تقول  وك�نت  ف�ر�س،  )املَْزَدِكية( يف 
اأو  واخل��صة،  الع�مة  بني  نزاًع�  الروم�نية  الدولة  اأعق�ب  يف  وجند 

أمثلة من
 التاريخ 

العاملي
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بعب�رة اأخرى بني العبيد والأحرار. وجند يف �صدر الإ�صالم اأمث�ل 
الأر�س،  وملكية  الرثاء  على  حمتًج�  ال�ص�م  يهجر    ذرٍّ  اأبي 
وجند اخلوارج ي�صهرون �صيوفهم وي�صتب�صلون يف �صبيل الفو�صى 
الجتم�عية، فيقول املتطرفون منهم ب�أن ل ُحكم اإل هلل، وينكر 
الأمر  يف  واأن  الف�ص�د،  طبيعته�  يف  اأن  ِعًي�  ُمدَّ احلكومة  �صرورة 
م�  والوجدان  الدين  من  بدافع  املنكر  عن  والنهي  ب�ملعروف 
امللوك. وك�ن  املجتمع، وينكرون حقوق  يكفي ل�صتق�مة �صئون 
ُمْلًك�، ول يوؤثرون به بيًت�  َمِلًك�  ُثون  ُيَورِّ املعتدلون من اخلوارج ل 
ب�إم�مة  ويقولون  الن��س،  من  اأحد  اأي  على  �صيًدا  ول  قبيلة  ول 
العبد وم�ص�واته للقر�صي واله��صمي، ويتزهدون ويحملون الن��س 
على الزهد، حتى ك�دوا ي�صّوون م� بينهم يف املع��س ولو اأنهم مل 

ُموا امِلْلك. ُيَحرِّ

وجدت هذه الدعوات على اأنه� �ص�ذة، ومع ذلك مل ت�صل 
ال�صيوعية، ول  اأو  الدعوة ال�صرتاكية  اإليه  مم� و�صلت  اإىل �صيء 
ومل  وامِللك،  والك�صب  الرزق  يف  امل�ص�واة  من  اّدعت�  م�  اّدعت 
تقم على اأنه� نزاع و�صراع ط�ئفة العم�ل مع غريه� من الطوائف، 
ومل ت�صل اإىل مثل النزاع احلديث واحلروب الدامية بني العم�ل 

والطبق�ت الأخرى. 

التعقيد العصري 
يف املذاهب 

والدعوات

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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التي نظمت الأحزاب  ال�صيوعية، وهذه ال�صرتاكية  فهذه 
اأثٌر  وهي  جديدة،  ل�صك  وال�صيوعية  وال�صرتاكية  )العم�لية( 

مب��صر للنظ�م )الراأ�صم�يل( احلديث.

وك�ن الن��س على الب�ص�طة الأوىل متع�رفني؛ ف�جل�ر الغني 
يت�صلون  اأولده،  ويعرف   � �صخ�صيًّ يعرفه  الفقري،  ج�ره  �صديق 
جميًع� يف �صيء من الإخ�ء، جتمعهم قربى الدم اأو قربى اجلوار، 
و�صيخ القبيلة اأو القرية مهم� ح�صنت ح�لته املع��صية اأو َكرُب ج�هه 
هو �صيخ الفقري والغني، مو�صول الود ب�جلميع، وِغن�ه وثراوؤه ل 
الإيث�ر،  الكرم وفخره يف  ه يف  فعزُّ والأثرة؛  والرتف  للزينة  يتجه 
كم�  يلعبون  القرية،  اأو  القبيلة  اأبن�ء  ككل  عزتهم  على  واأبن�وؤه 
يلعبون ويطعمون ويلب�صون طع�ًم� ولب��ًص� ي�صبه يف جوهره م� ي�أكل 

الن��س وم� يكت�صون.

ِف والَبَذخ  َ فلم تكن دوافع احل�صد والغرية حتركه� مظ�هر الرتَّ
يتمتع به الكرباء والأغني�ء وُي�صرفون يف اأذى عيون الن��س واآذانهم 
ونفو�صهم، وك�نت كذلك الرثوات حمدودة وجمهور ال�صعب يف 

م�صتوى واحد.
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وات�صع  الرثوة  ت�صخمت  والكهرب�ء  البخ�ر  ا�ْصُتْخِدم  فلم� 
نفوذ اأ�صح�به� وكرث عددهم، وحلَّت املحرك�ت الآلية حمل اليد، 
و�َصُهل النتق�ل، وزادت ال�صرعة يف كل �صيء، فَنَمت التج�رة 
ة بني الفقر والغنى ف�نحطَّ م�صتوى طبقة  قَّ ومن� امل�ل وبعدت ال�صُّ
الأر�س  ك  وُمالَّ الآلة  ك  ملاُلَّ الدني�  وَب�َصمت  والعم�ل،  ال�صن�ع 
وال�صم��صرة والتج�ر وامل�صيطرين على و�ص�ئل النقل، وحل النظ�م 
الراأ�صم�يل اجلديد بكل م� ي�صحبه من جف�ٍء ازداد به الن��س ُبعًدا 

يف الفكر واملظهر، وانقلبوا اأعداء.

من  نوع  اإىل  هبطت  وقد  املحرومة،  للطبقة  لبد  وك�ن 
للحرية،  �صبياًل  لنف�صه�  تلتم�س  اأن  و�ص�حبه�،  لالآلة  العبودية 
وقد اأح�صت اأنه� على كرثته� ل متلك من الأمر �صيًئ�، ف�حتقرت 
العذاب،  وب�طنه�  الرحمة  ظ�هُره�  و�ص�ئل  فيه�  وراأت  د�ص�تريه�، 
رطة للَغَلب، َغَلب  متكن اأرب�ب امل�ل من التحكم وا�صتخدام ال�صُّ
القلة امل�لكة ال�صعيفة على الكرثة املحرومة القوية، ف�جتهت اإىل 
هذه  واأ�صبحت  والأحزاب  النق�ب�ت  لذلك  ونظمت  الثورة، 

� من عن��صر ال�صطراب الع�ملي. عن�صًرا اأ�ص��صيًّ

ابتداأت  حتى  الأوىل  الع�ملية  احلرب  تنتهي  ك�دت  وم� 
ثورات ج�حمة وفنت دموية و�صلت �صح�ي�ه� يف احلرب الأهلية 

من آثار
 البخار والكهرباء

الرأمسالية
 والعمالية

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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الرو�صية اإىل ع�صرات املاليني، ويف احلرب الأهلية الأ�صب�نية التي 
ا�صتمرت ن�ره� اأكرث من �صنتني اإىل مليون، ومل ت�صلم بقية الأقط�ر 
الأوربية والأمريكية من فنت دموية، ول تزال الدعوة ُتْلهب غيظ 
على  والزراع  والعم�ل  ال�صن�ع  وطبقة  الأغني�ء،  على  الفقراء 

املالك، وتهيئ الأر�س لنفج�رات اأ�صدَّ خطًرا يف كل مك�ن. 

العالج،  تلم�س  يف  وال�صعوب  احلكوم�ت  اأخذت  وقد 
فذهبت مذاهب �صتى؛ فبع�صه� ذهب اإىل ا�صتئ�ص�ل طبقة املالك 
العم�لية  دع�ة  ا�صتئ�ص�ل  اإىل  وبع�صه�  رو�صي�،  يف  حدث  كم� 
القهر  على  ل  َعوَّ وبع�صه�  اأ�صب�ني�،  يف  ح�صل  كم�  وال�صيوعية 
ال�صخ�صية  احلرية  ف�صلبت  والتوازن،  الأمن  لإق�مة  وال�صتبداد 
الدكت�تورية  الزع�مة  انتزعت  اإذ  واأمل�ني�،  اإيط�لي�  يف  ح�صل  كم� 

الأمر من يد اجلميع.

كف  تب�صط  الراأ�صم�لية  تزال  ل  الدميوقراطية  البالد  ويف 
العالج ب�لهب�ت للطبق�ت املحرومة، وتتح�يل للمخل�س، وقدُره� 

ل يزال يف ال�صم�ء!

ا يف مثل هذا العر�س ال�صريع اأن ندخل  ومن ال�صعب جدًّ
الراأ�صم�يل م�َله وم� عليه، كم� ي�صعب كذلك  النظ�م  يف بحث 

يف الــدول 
الشــــيوعية 
والنــازيــــة 
والفاشــــية 
والدميقراطية
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فيم�  والأمريك�ن  الأوربيني  ومت�بعة  الجتم�عية  امل�صكلة  مت�بعة 
يعر�صون من حلول، وم� يق��ُصون من ويالت نظ�م الرب� والأثرة، 
الق�رئني ملع�صلة  اأكرث  و�صنكتفي مب� ذكرن� معتمدين على معرفة 

النزاع بني الطبق�ت واأ�صب�به� واآث�ره�.

لرنى  قواعد  من  املحمدية  الدعوة  به  ج�ءت  فيم�  ولننظر 
هل فيه� العالج مل�صكلة املجتمع يف هذا الع�صر؟

اأول م�صكالت املجتمع واأ�صب�ب النزاع هو الفقر. وقد بين� 
يف ف�صلي التك�فل والرب كيف ع�جله الإ�صالم، ونورد هن� بع�س 
احلديث الذي يو�صح اأن الإ�صالم مرٌن ي�صري مع امل�صلحة الع�مة 
وقد  الطبق�ت،  لنزاع  الأكرب  ال�صبب  هو  الذي  الفقر  مع�جلة  يف 

اتخذت ال�صريعة لذلك �صبيلني:

ه الث�بت يف اأموال الن��س  الأول- اأنه� جعلت للمحروم حقَّ
اأو  امِلْلك  اأو  امل�ل  من  الأدنى  احلد  لأن  جميًع�  واأقول  جميًع�، 
املنتج�ت الذي ت�صتحق فيه �صرائب الزك�ة ي�صتطيعه كل �صحيح 
يعمل؛ ف�لن�ص�ب يف زك�ة الفطر مثاًل هو م� زاد على قوت يوٍم من 

� للمحروم. خبز ال�صعري، وقد جعلت فيه ال�صريعة حقًّ

البســـاطة
 اإلسالمية يف 

معـاجلة مشكالت
 املال

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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ملق�ومة  الن��س  اأموال  يف  ال�صرعية  ال�صرائب  تنوعت  وقد 
القراآن  بن�س  الأموال  هذه  وجعلت  عليه،  والق�ص�ء  الفقر 
خم�ص�صة لأ�صن�ف املحت�جني، ولي�س لالإم�م اأن ي�صرفه� يف غري 

ت له. �صَ م� ُخ�صِّ

ومل يبني القراآن ب�لتف�صيل م� جتب فيه الزك�ة من الأموال، 
ول املقدار الواجب دفعه، وقد بينت ال�صّنة ذلك يف كت�ب كتبه 
هم اأمر ال�صدق�ت، وبنيَّ القراآن من ُتْدَفع  ر�صول اهلل  ملن ولَّ

نث  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   فق�ل:  ال�صدق�ت  لهم 
ھ   ھ  ہ   ہ  ہ   ہ   ۀ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆمث ]التوبة:/ 60[.

ف�لقراآن و�صع املبداأ والر�صول نفذه، والقراآن خ�ص�س الزك�ة 
ك�ن  م�  اأن  يجد  فقد  احل�جة؛  يوجهه� ح�صب  اأن  الإم�م  وعلى 
ال�صبيل معدوًم�  ابن  اأو  قلوبهم  للموؤلفة  اأو  الرقيق  لتحرير  ُيْنَفق 
اأو قلياًل يف زمنن� احل��صر فيو�صع يف ن�صيب الفقراء. و�صبيل اهلل 
الذي يدل على معنى ع�م يجد الإم�م فيه اأبوابً� كثرية من الرب 
ُموا�صع�ت  ح�صب  ع�صر  كل  يف  الع�مة  للم�صلحة  ه  يوجَّ الذي 

اأهله، ك�لت�أمني الجتم�عي الآن مثاًل.

املبدأ ثابت 
والتنفيذ 

مرن
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اأموال  يف  املعلوم  احلق  بهذا  ال�صريعة  تكتف  مل  الث�ين- 
الق�درين للمحت�جني، بل جعلت الدولة كفيلًة على اإق�مة التوازن 
الجتم�عي، فراأ�س الدولة م�صئوٌل عن هذا التوازن يعدله ب�لزك�ة، 
ف�إن مل تكف فله ب��صم امل�صلحة الع�مة اأن ي�أخذ من اأموال الن��س 

لل�ص�لح الع�م، وعليه اأن يقيم العدل ب�لق�صط��س امل�صتقيم.

فر�س  ف�إذا  ودينه.  اهلل  �صرع  فَثمَّ  العدل  هذا  ك�ن  وحيثم� 
� فعليه اأن  اأن هذا العدل يقت�صي اأمًرا ل ن�س فيه ول اأثًرا �صرعيًّ

يجتهد براأيه. 

بكر  اأبي  الكبريين  الإم�مني  اجته�د  من  مثلني  واإليكم 
الن��س  بني  امل�ل  يق�صم  بكر  اأبو  ك�ن  عنهم�:  اهلل  ر�صي  وعمر- 
خليفة  ي�  له:  فقيل  اأحد،  على  اأحًدا  يف�صل  ل  ال�صواء،  على 
فمن  الن��س،  بني  ف�صّويت  امل�ل  هذا  مت  ق�صَّ اإنك  اهلل،  ر�صول 
لت اأهل ال�صوابق  الن��س اأن��ٌس لهم ف�صٌل و�صوابق وَقَدٌم، فلو ف�صَّ
والقدم  ال�صوابق  من  ذكرمت  م�  »اأم�  فق�ل:  بف�صلهم؟  والف�صل 
اهلل،  على  ثواُبه  �صيء  ذلك  واإمن�  بذلك،  اأعرفني  فم�  والف�صل 

وهذا مع��ٌس، ف�لأ�صوة فيه خرٌي من الأثرة«.

الشرع   مع
 املصلحة

مثالن 
رائعان

 من حريـــــة 
تصرف الدولة 

حسب الظروف

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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اأجعل  »ل  وق�ل:  ل  ف�صّ الفتوح  وج�ءت  عمر  ك�ن  فلم� 
من ق�َتل ر�صول اهلل كمن ق�َتل معه«. وعلى ذلك اأ�ص�س ديوان 
اجلي�س. ومع ذلك، فعمر الذي مل يتبع الراأي الذي يقول ب�أن 
الأ�صوة يف املع��س خري من الأثرة هو الذي ترك ظ�هر الن�صو�س 
القراآنية يف الغن�ئم)1(، اإذ ق�ل: مل� فتح اهلل على امل�صلمني العراق 
ا على من اأرادوا ق�صمة الأر�س بني ف�حتيه� والحتف�ظ  وال�ص�م ردًّ
ب�خُلْم�س فقط للم�ص�لح الع�مة: »فكيف مبن ي�أتي من امل�صلمني 
َثت عن الآب�ء؟ م�  فيجدون الأر�س بُعُلوجه�)2( قد اْقُت�ِصَمت وُورِّ
م�  الراأي؟  »فم�  عوف:  بن  الرحمن  عبد  له  فق�ل  براأي«.  هذا 
اإل  هو  »م�  عمر  فق�ل  عليهم«.  اهلل  اأف�ء  م�  اإل  والعلوج  الأر�س 
ُيْفَتح بعدي فتح فيكون  اأرى ذلك، واهلل ل  كم� تقول، ول�صت 
ف�إذا  امل�صلمني.  على  َكالًّ  يكون  اأن  ع�صى  بل  نَْيٍل،  كبري  فيه 
ُي�َصّد  اأر�س العراق بعلوجه� واأر�س ال�ص�م بعلوجه� فم�  ق�ّصمت 
به الثغور؟ وم� يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغريه من اأهل 

ق�صمه� بني جنوده  يف خيرب حني    ر�صول اهلل  بفعل  مقتدًي�  لعل عمر ك�ن يف ذلك   )1(
ا�صتثن�ء  عمر  ف�تخذ  امل�صلمني.  على  الب�قي  واأوقف  عليهم  ن�صفه�  فوزع  والدولة  الف�حتني 
الأر�س من توزيعه� على الف�حتني ق�عدة مل� فتح العراق وال�ص�م فجعل الأر�س كله� وقًف� على 
امل�صلمني جياًل بعد جيل. وقد اأخذ م�لك مب� فعل عمر يف هذا ومل ي�أخذ به ال�ص�فعي )انظر 

زاد املع�د لبن القيم، غزوة خيرب وم� فيه� من الأحك�م(
)2(  جمع ِعْلج وهو الواحد من كف�ر العجم.
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اهلل  اأف�ء  م�  »َتِقف  وق�لوا:  عمر  على  ف�أكرثوا  والعراق؟«  ال�ص�م 
روا ومل َي�ْصَهُدوا؟! ولأبن�ء قوم  علين� ب�أ�صي�فن� على قوم مل َيْح�صُ
ولأبن�ء اأبن�ئهم مل يح�صروا؟!« فك�ن عمر ل يزيد على اأن يقول: 
هذا راأيي. ق�لوا: ف��صت�صر، ف��صت�ص�ر امله�جرين الأولني ف�ختلفوا، 
اأن تق�صم لهم حقوُقهم،  ف�أم� عبد الرحمن بن عوف فك�ن راأيه 
وك�ن راأي عثم�ن وعلي وطلحة وابن عمر راأي عمر، ف�أر�صل اإىل 
اخلزرج،  من  وخم�صة  الأو�س  من  خم�صة  الأن�ص�ر:  من  ع�صرة 
اأُزعجكم  مل  »اإين  ق�ل:  اجتمعوا  فلم�  واأ�صرافهم،  كربائهم  من 
اإل لأن ت�صرتكوا يف اأم�نتي فيم� ُحّملُت من اأموركم، ف�إين واحد 
ون ب�حلق، خ�لفني من خ�لفني ووافقني  ك�أحدكم واأنتم اليوم ُتقرُّ
من وافقني، ول�صت اأريد اأن تتبعوا هذا الذي هو َهَواي، معكم 
من اهلل كت�ٌب ينطق ب�حلق، فواهلل! لإن كنت نطقت ب�أمر اأريده 
املوؤمنني«. فذكر  اأمري  ي�  ن�صمع  ق�لوا: »قل  اإل احلق«  به  اأريد  م� 
لهم وجه اخلالف، ف�أيدوا راأيه، فقرر اإبق�ء الأر�س ب�أيدي اأهله�، 

و�صرب اخلراج عليه�، و�صكت املخ�لفون اتب�ًع� للراأي الغ�لب.

هذا مثٌل من ت�صرف تلميذ الر�صول وخليفته يف اأمر ج�ء به 
ن�ّس وهو نف�صه ي�صلم بهذا الن�س)1(. غّلب عمر  الراأي الذي 

)1( ويف رواية عن الزهري م� يدل على اأن عمر يف ا�صتدلله على �صرورة ا�صتثن�ء الأر�س= 

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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عقالء  من  الأغلبية  وراأته�  راآه�  التي  الع�مة  امل�صلحة  به  ق�صت 
ورى. امل�صلمني اأهل ال�صُّ

ب�نت  متى  اليدين  مكتوفة  تقف  ل  املحمدية  ف�ل�صريعة 
ال�صريعة  والعدل هم� غر�س  امل�صلحة  الع�مة، بل هذه  امل�صلحة 

الذي لن تتج�وزه.

املحت�ج،  عن  احل�جة  �صرُّ  به  ُيْرَفع  اجتم�عي  توازن  ف�إق�مة 
وي�صتقيم معه العدل والت�أمني الجتم�عي هو اأكرب مه�م الدولة 

الإ�صالمية. وم�صئولية الإم�م واأهل ال�صورى يف ذلك وا�صحة.

ميزان  اإق�مة  يف  واأتب�ُعه  �ص�ُحبه�  يرتدُد  ل  التي  والدعوة 
العدل الجتم�عي على اأ�ص��س امل�صلحة الع�مة ل ميكن اأن تقوم 
الدنيوية؛  الط�ئفية  امل�ص�لح  اأ�ص��س  على  اأن�ص�ره�  بني  اخل�صومُة 
ف�مل�صلحُة الع�مة ل تتجزاأُ، والطوائُف ل وجود له� متى ك�ن الكل 

قوله  عموم  من  يفهم  م�  على  معتمًدا  ك�ن  ف�حتيه�  على  والتوزيع  التق�صيم  من  =وعلوجه� 
تع�ىل: نثٱ  ٻ  ٻ  ٻمث ]احلشر/ 10[ بعد سياق اآليات يف سورة 
احلشر من قوله تعاىل: نثڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک... إخلمث ]احلشر/ 7[ 
إذ أن آية: نثٱ  ٻ  ٻ  ٻمث ع�مة فيمن ي�أتي بعد من الذري�ت الذين 
راأى عمر اأنه ل حتفظ م�ص�حلهم وم�ص�لح الدولة مع توزيع الأر�س على ف�حتيه�.. وعلى كلت� 
الروايتني قد اأثبت عمر اأن امل�صلحة الع�مة ك�نت �صبب تخ�صي�س الن�س الع�م اأو فهمه فهًم� 

اآخر يت�صع له ال�صي�ق.

أكرب مهام
الدولة

ال خصومة وال نزاع 
متى خلصت 

النيات هلل
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عبيًدا هلل مت�ص�وين، وك�نت م�صلحة الكل فوق م�صلحة الفرد اأو 
الط�ئفة.

يقوم على دعوة  الن��س  عليه  يختلف  م�  اأكرث  اإن  يق�ُل  قد 
من امل�صلحة الع�مة، واإًذا فلي�س م� اأتت به الدعوة املحمدية من 
ترجيح هذه امل�صلحة بك�ٍف ملنع اخلالف، ولي�صت كلمة العدل 
ث�بٌت. وهو  للعدل ميزان  ليكون  الن��س  ذات معنى واحد عند 
، وك�ن  اعرتا�ٌس �صحيح اإذا ك�نت هذه امل�صلحة مطلقًة بغري حدٍّ
هذا العدُل مرتوًك� ملجرد ظن الن��س، وذلك م� مل ترتكه الدعوة 

املحمدية للهوى.

برب  الإمي�ن  من  تع�ليمه�  ت�صتمدُّ  الإ�صالمية  ف�ل�صريعة 
تخفي  وم�  الأعني  يعلم خ�ئنة  الذي  الن��س جميًع�  اإله  الع�ملني 
والذي  الدعوى،  فيه  ُتقبل  ل  الذي  الإح�ص�ن  ومن  ال�صدور، 

يق�صد به وجه اهلل.

لل�صهوات،  راأيه�  اأن ترتك  ت�صتطيع  اإًذا ل  املوؤمنة  ف�جلم�عة 
ى  ُيْر�صِ العمل الذي  الع�مة عنده� واحدة تقوم على  وامل�صلحة 
الط�هر الربيء.  الوجدان  فله� �ص�بٌط من  الن��س جميًع�،  خ�لق 
وامل�صلحة الع�مة كذلك حمدودة مب� تقت�صيه الأخوة التي قرره� 

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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الدين وجعله� �صرًط� لتم�مه »ل يوؤمن اأحُدكم حتى ُيحبَّ لأخيه 
م� يحّب لنف�صه«. »كلكم من اآدم واآدم من تراب«. فعن�صُر الأثرة 

منفيٌّ ب�لعقيدة، ويف هذه العقيدة اأكرُب �صم�ن.

على  لأن  لل�صدفة،  موكولة  لي�صت  اأي�ًص�  الع�مة  وامل�صلحُة 
فهو  والآخرة،  الدني�  يف  عليم  اإله  من  ى  ُيْقَت�صَ ح�ص�بً�  الأعم�ل 
طة املتخ�ذلة يف الدني�، ويح��صُب الن��س  يج�زي الأمم امل�صرفة املفرِّ
موزونً�  ب�حلق  الإن�ص�ف  هو  والعدل  الآخرة.  يف  اأعم�لهم  على 

ب�لإخ�ء وامل�ص�واة، فلي�س عدًل م� يتن�فى مع الإخ�ء وامل�ص�واة.

التوازن  الإم�ُم  فيه�  يكفُل  التي  الإ�صالمية  ف�لدولة  وعليه 
ې     نثې   تع�ىل:  قوله  على  تقوُم  والتي  الجتم�عي 
  عمر  راأي  فيه�  اأُِخَذ  والتي   .]35 ]الإ�صراء/  ىمث 
مربره  عدوًل  القراآين  الن�س  ظ�هر  عن  به  وُعدل  م�،  ظرٍف  يف 

امل�صلحة الع�مة ل حمل ول �صبيل لنزاع الطبق�ت فيه�.

قد يق�ل: اإن ذلك �صحيح م� دام خوف اهلل وط�عته اأ�صاًل 
وف�صد  الإمي�ن  �ص�ع  اإذا  القول  فم�  الع�مة،  امل�صلحة  اعتب�ر  يف 
هذه  وجرَّ  الع�مل  اأ�ص�ب  م�  هو  ذلك  اأن  واجلواُب  الوجدان؟ 

اإلميان هو 
احلارس األول 

على املصلحة
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امل�صلمني  على  ب�لطبع  ه�  وجرَّ الأوربية،  احل�ص�رة  على  الويالت 
وال�صرقيني منذ اآم�ٍد طويلة.

الأفق  �صعة  من  اأوتيت  مب�  الإ�صالمية  ف�ل�صريعة  ذلك  ومع 
ف�أق�مت  احل�ل  هذه  مثل  كذلك  فر�صت  قد  التقدير  وح�صن 
القت�ل  اأب�حت  حتى  احلق،  اإىل  الن��س  لرد  والتعنيف  ْجر  الزَّ
مل�  اإذ  ب�لقوة،  اإق�مة احلق  الأمر  اإىل ويل  املظلوم، ووكلت  لن�صرة 
ارتد العرب واأبوا اأن يدفعوا للفقراء حقوقهم ق�تلهم اأبو بكر وق�ل 
لق�تلتهم  اهلل  لر�صول  ونه  يوؤدُّ ك�نوا  بعري  ِعَق�ل  منعوين  لو  »واهلل 

عليه!« فلم َيِكل اأمر الفقري لوجدان الن��س وق�تلهم على حقه.

اإيراد  القراآن  بن�س  �صت  خ�صَّ حني  املحمدية  وال�صريعة 
�صرائب ال�صدق�ت للت�أمني الجتم�عي �صد �صنوٍف من احل�جة 
مل َتِكل الن��س اإىل وجدان الإم�م اأو الدولة، وزادت على ذلك اأن 
ن احل�جة،  جعلت لالإم�م اأن يفر�س يف اأموال الن��س بقدر م� ُيوؤمِّ
امل�ص�بني يف  من  لأ�صن�ٍف  منه�  التزام�ٌت ل خمل�س  عليه  كم� 
م�ل  بيت  من  اأدائه�  من  له  ولبد  اإليهم،  القراآن  اأ�ص�ر  املجتمع 
امل�صلمني. وميكن اأن ي�ص�ف اإىل هوؤلء الأ�صن�ف اأ�صن�ف اأخرى 
من ذوي احل�جة ب�لقي��س؛ فعليه مثاًل عالُج َمن ل ع�ئل له من 
املر�صى، واإر�ص�ع من اأبت اأمه اإر�ص�عه، واإيواء من ل م�أوى له، 

إلزام السلطان 
مبنع نــزاع الطبقــات 

وبالتــأمني 
االجتماعي
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واإطع�م من ل عمل له، واإع�نة الق�در على العمل بتمكينه من 
العمل.

ف�ل�صريعة املحمدية مل ترتك الأمر لوجدان الن��س وحده، 
ولو اأنه� يف احلقيقة ك�نت حكيمة يف ا�صتخدام الوجدان ك�أح�صن 

اأداة لعالج امل�صكلة الجتم�عية.

ملق�ومة  اأداًة  ب�عتب�ره�  ال�صدق�ت  �صرائب  اإىل  اأ�صرن�  وقد 
كذلك  واأ�صرن�  الجتم�عية،  للم�صكلة  عالًج�  وب�لت�يل  الفقر 
اإىل حق الإم�م يف الت�صريع والجته�د براأيه بعد ا�صت�ص�رة ذوي 
وح�ئاًل  الع�مة  امل�صلحة  متوخًي�  الراأي  اأهل  من  والعلم  العقول 
بني الطبق�ت والطوائف وبني النزاع والتح��صد والبغ�ص�ء. فهذه 
وراأي  الإم�م  ب�جته�د  واملب�حة  القراآن  بن�س  املقررة  ال�صرائب 

جم�عة امل�صلمني اأ�صل ث�بت يف مق�ومة الفقر.

وجعلت  كبرًيا  تعوياًل  الوجدان  على  الدعوة  عولت  وقد 
يف  امل�ل  اإنف�ق  على  التحري�س  فرنى  اجلنة،  املح�صنني  جزاء 
من��صبة،  الكت�ب يف كل  اآي�ت  يرتدُد يف  اإليه  املحت�جني  �صبيل 
ويف اأقوال الر�صول يف كل حني. ولي�س هذا مق�م �َصْرد ع�صرات 

الآي�ت وع�صرات الأح�ديث ويكفي قوله تع�ىل: نث ۀ  ۀ  

العنصر
الروحي 

التهذييب
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ے    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆمث  ]اإبراهيم/ 31[.

والرتبية املحمدية تهذيب يرمي اإىل التك�فل الجتم�عي، 
نثچ  چ  چ  ڇ    الربَّ  العمل واحلي�ة  الغر�س من  ويجعل 
ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ  ڎمث ]النحل/ 90[. فكل �صخ�س ح�صنت 
تربيته فهو مهي�أ مت�ًم� للخدمة الجتم�عية؛ وهذه التهيئة ب�لرتبية 
واأقُدره�  املجتمع  اآف�ت  مق�ومة  الو�ص�ئل يف  اأفعُل  هي  املحمدية 

على جمع الن��س ومنع النزاع.

واإذا اعتربن� م� ذكرن� من و�ص�ئل مق�ومة امل�صكلة الجتم�عية 
ف�إن  الطبق�ت،  حرب  ملنع  املحمدية  الدعوة  يف  اإيج�بية  اأعم�ًل 
الأ�صب�ب ال�صلبية لي�صت اأقلَّ اأثًرا يف هذا ال�صبيل؛ فبينم� جند اأن 
الدولة الإ�صالمية هي اأكرب موؤ�ص�صة للت�أمني الجتم�عي، يراأ�صه� 
ورى مق�م جمل�س الإدارة يف  اإم�م امل�صلمني ويقوم فيه� اأهل ال�صُّ
للطبقة  العي�س  م�صتوى  لرفع  تعمل  الدولة  هذه  وجند  ال�صركة، 
الإمي�ن  ب�صالح  تق�وم  املحمدية  الدعوة  كذلك  جند  املحرومة، 
والدين الإ�صراف والرتف لتنزل مب�صتوى البذخ اإىل مق�ٍم ل يثرُي 
�صهواتهم  وامل�صِرفني يف  املرَتفني  على  فتنعي  وال�صغينة،  احل�صد 

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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ل  بل   ، الأخرويَّ واحلرم�ن  اهلل  وعذاب  امل�صري  �صوء  وحتذرهم 
ِفيه  تكتفي بذلك وتنذُر املجتمع كلَّه ب�لويل لرتكه ُم�ْصِرِفيه وُمرْتَ

ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۆئ   ۇئ   نث  زجر.  ول  ردع  دون 
ېئ  ېئمث  ]الأنف�ل/ 25[. نثپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  
ٺ        ٺ  ٺ  ٺمث   ]الأعراف/ 31[. نث ۆ  ۈ  
ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ    ۈ  

ې     ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  مث ]الق�ص�س/ 58[.  

وَبنيَّ اأن من اأ�صب�ب اخلراب الجتم�عي كرثة املرتفني يف 
ېئ   ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نث  الأمة 

ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]الإ�صراء/ 16[)1(.

على  َمْت  حرَّ ولكنه�  الرزق،  من  الطيب�ت  الدعوُة  اأَحلَّت 
والزينة  الرتف  لبغ�صه�  كرمٍز  والذهب  احلرير  لب�س  الرج�ل 
الك�ذبة، واأب�حت للن�ص�ء الزينة، ولكنه� ق�ومت غلوَّ املراأة ب�إعط�ء 
القوامة للرج�ل، ومبنعه� من الظهور يف تربج. وم� زالت ال�صريعة 
اأن  الن��ُس  ظن  حتى  العي�س  وبذخ  والرتف  الإ�صراف  من  حتّد 

ي�صمل  اللغة  والأمر يف  والف�صوق.  الآث�م  ونهين�هم عن  التقى  ب�أوامر  اأمرن�هم  اأي  اأمرن�:    )1(
النهي.

حماربة الرتف 
والبذخ
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م�له،  من  اخلروج  بغري  ال�صم�ء  ملكوت  اإىل  �صبيل  لغنيٍّ  لي�س 
و�ص�ر التق�صف رمًزا للتقوى.

اأكرب  �ُصلطٍة  من  اأوتي  م�  على  نف�ُصه  اهلل  ر�صوُل  ك�ن  ولقد 
الزه�د: يقول ابن م�صعود: »دخلت على ر�صول اهلل وقد ن�م على 
ح�صري وقد اأثر يف جنبه وقلُت: ي� ر�صول اهلل لو اتخذن� لك ِوَط�ًء 
جنعله بينك وبني احل�صري يقيك منه؟ فق�ل: »م�يل وللدني�! م� اأن� 

والدني� اإل كراكٍب ا�صتظل حتت �صجرة ثم راح وتركه�«.

اأ�صلم »مل� ا�صتعمل ر�صول  ويروي ابن ه�ص�م عن زيد بن 
فق�م  درهًم�.  يوٍم  كلَّ  رزَقه  مكة  على  اأَ�ِصيد  بن  َعتَّ�ب    اهلل 
اأُ�صيد وخطب الن��س فق�ل: اأيه� الن��س، اأج�ع اهلل كبد من ج�ع 
يل  فلي�صت  يوٍم  كلَّ  درهًم�  اهلل  ر�صول  رزقني  قد  درهم!  على 

ح�جٌة اإىل اأحد«.

وُرِوي اأن ر�صول اهلل دخل على ف�طمة ويف يده� �صل�صلة من 
ذهب، وهي تقول لمراأة عنده�: هذه اأهداه� اأبو احل�صن - تق�صد 
ك اأن يقول الن��ُس: ابنُة  � زوجه�- فق�ل : »ي� ف�طمة اأي�صرُّ عليًّ
ر�صول اهلل يف يده� �صل�صلة من ن�ر!« ثم خرج ومل يقعد، ف�أر�صلت 
ف�طمة ب�ل�صل�صلة فب�عته� وا�صرتت بثمنه� عبًدا ف�أعتقته، فُحّدث 

الرسول الزاهد

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي



244 244
الر�صالة اخلالدة

ر�صول اهلل بذلك فق�ل: »احلمد هلل الذي جَنَّى ف�طمة من الن�ر«.

وك�ن دع�وؤه : »اللهم اجعل رزق اآل حممٍد كف�ًف�« اأي 
ل يزيد عن احل�جة.

الدني�  النبي  عند  ذكروا  ق�ل:  الأن�ص�ري  اأم�مة  اأبي  وعن 
فق�ل: »األ ت�صمعون؟ األ ت�صمعون؟ اإن البذاذة من الإمي�ن. اإن 

البذاذة من الإمي�ن« اأي التوا�صع يف اللب��س والزينة.

ف�لدعوة املحمدية قد ق�ومت الفقر والرتف فق�ومت البغ�س 
الأموال  بف�صل  َهَوْت  الطبق�ت.  نزاع  معه�  وا�صتح�ل  واحل�صد، 
الن��س  �صت  وعوَّ والقن�عة،  التقوى  بف�صل  و�َصَمْت  والأح�ص�ب 
عن كثري من مت�عهم امل�دي مبت�ٍع روحي، فال�صك اأن ف�طمة حني 
بغبطٍة و�صرور كلم�  ت�صعر  العبد ك�نت  ال�صل�صلة وحررت  ب�عت 

ذكرت فعله�، اأكرث مم� لو اأبقت ال�صل�صلة يف يده�.

املرقع  ثوبه  يف  وهو  وك�صرى،  قي�صر  غ�لُب  عمُر  ك�ن  وهل 
قي�صر  املرَتِفني اجلب�برة يف ق�صور  الرا�صية من  بنف�صه  مت�ًع�  اأقلَّ 
وك�صرى؟ كال. ولقد ك�ن النج�ح الذي اأوتيته الدعوة املحمدية 
والوجدانية  ال�صلبية  بو�ص�ئله�  الجتم�عية  امل�صكلة  عالج  يف 

املتاع 
الروحي 

أبقى
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ب�صرائب  الإيج�بية  و�ص�ئله�  من  املجتمع  اإ�صالح  يف  اأثًرا  اأعظم 
ال�صدق�ت اأو كف�لة الدولة للمحت�جني ب�صطوة ال�صيف والق�نون.

والوجدان  ال�صيف  اأن جتمع بني  ا�صتط�عت  التي  والدعوُة 
ليت�صلط� يف وقت واحد، وي�صريا يف نهٍج واحد لغ�ية واحدٍة هي 
ًة على  جم�هدة اآف�ت املجتمع، هي الدعوُة املوفقُة التي �صتظل حيَّ

مدى الع�صور. 

مجع بني 
املصحف
 والسيف

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي





ولننظر الآن يف �صبب اآخر من اأ�صب�ب ال�صطراب الع�ملي 
وهو الإفراط يف النزعة الوطنية والعن�صرية وم� ترتب عليه� من 
الأثرة وحّب النفراد ب�لعزة وال�صلط�ن واإنك�ر حقوق الآخرين، 

ثم النزاع والت�صلح واحلرب.

ويختلفون  ملوًك�  ويتح��صدون  قب�ئل  يتن�ف�صون  الن��س  ك�ن 
على اهلل اأو يف �صبيل اهلل، ومل تكن نعرة الوطن ول نعرة العن�صر 
املدنية  اأرادته�  كم�  الب�صرية  املجموع�ت  بني  ح��صًم�  ف��صاًل 

النزعات العن�سرية والوطنية

العن�صرية قدميًا وحديًثا- ال�طنية والق�مية احلادة ع�صبية 
واجلن�صية-  اجلغرافية  احلدود  يف  الت�صدد  اأثر  حديثة- 
اختالف  نظريات  ال�صرق-  اإىل  احلادة  الع�صبيات  انتقال 
الدم- اأ�صرار الهجرة الإجبارية- بارود احلروب احلديثة- 
الإ�صالم ل يعرف وثنية العن�صر وال�طن- و�صع العالقات 
الب�صرية على اأ�صا�س معن�ي- خالف اأخف من خالف- 
�صيادة  ل  اأهدافه-  لتحقيق  الإ�صالم  و�صيلة  لي�صت  الق�ة 

ول عب�دية.

العنصرية قدميًا 
وحديًثا
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الأقوام  من  وغريهم  والرببر  والرتك  العرب  وت�ريخ  احلديثة. 
العن�صري.  النزاع  عن  بعيٌد  القبلي،  ب�لنزاع  ح�فٌل  الإ�صالمية 
وكذلك ك�ن ال�ص�أن يف اأوروب�، وك�نت الأ�صرة امللكية ت�صم حتت 
رايته� ب��صم الولء للملك اأو ب��صم الولء للمذهب قب�ئل و�صعوبً� 
تتحد م�ص�حله� واإن اختلفت اأ�صوله� اأو لغ�ته�، واأحي�نً� عق�ئده�. 
وكثرًيا م� تكون هذه الأ�صرة غريبة، اأو تكون من الأقلية القومية 
يف الدولة، فتتكون حتت رايته� جمموعة تربطه� القوانني وتت�صع 
وال�صع�دة  ال�صق�ء  من  ين�له�  الراية،  حتت  تعي�س  �صتى  لأقلي�ٍت 

مثل م� ي�صيب اجلميع.

وكثرًيا م� تكون هذه الأقلي�ت اأرغب يف هذه الراية والولء 
له� منه� لأقرب الأقوام والعن��صر من جن�صه� اأو لغته� حتت رايٍة 

اأخرى.

ع��صرن�ه�  التي  الدول  من  كثري  يف  كذلك  الأمر  ك�ن 
النم�ص�وية  والدولة  عثم�ن،  اآل  لواء  حتت  العثم�نية  ك�لدولة 
العرب  من  �صعوبً�  �ص�هدن�  وقد  هب�صربج،  اآل  لواء  املجرية حتت 
اأ�صدَّ ولًء واإخال�ًص� لدولة اآل عثم�ن منهم لأمرائهم واأ�صرافهم 

من العرب.
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القرون  دول  ويف  القدمية،  الدول  يف  كذلك  الأمر  وك�ن 
املقد�صة  الروم�نية  والإمرباطورية  العب��صية  ك�لدولة  الو�صطى، 
دولة  يف  ال�صق�لبة  من  عرفن�  وكذلك  البيزنطية.  والإمرباطورية 

النم�ص� من ك�نوا اأوفى له� منهم لأبن�ء عمومتهم من الرو�س.

كذلك ك�ن يْرَقى �ُصلَّم املن��صب كلُّ من �صمحت له مواهبه 
ال�صلط�ن، فتجد الربامكة واآل ط�هر  اأو  وظروفه يف خدمة امللك 
الإيرانيني، اأعلى الن��س مق�ًم� يف خالفة اله��صميني من العرب، 
من  العثم�نيني  خالفة  يف  الأرنوؤوط  من  زاده(  )كوبريل  وع�ئلة 
الرتك، بل لقد �صعد هذا ال�صلم من العبيد يف الدول الإ�صالمية 
من  الذروة  وبلغ  العددية،  ن�صبتهم  به  ت�أذن  مم�  بكثري  اأكرث  عدد 
ع�صراُت  الإ�صالمية  الدول  يف  والهند  م�صر  بني  م�  املم�ليك 
ال�صالطني ممن ل تزال اآث�رهم خ�لدًة يف دلهي والق�هرة، ويف تلك 

ال�ص�حة الإ�صالمية العظيمة من الأطل�صي اإىل اله�دي.

واإمن�  اأ�صل،  ول  عن�صر  عن  يت�ص�ءلون  الن��س  يكن  ومل 
يت�ص�ءلون عن عمٍل وُخُلٍق وديٍن. فمن املم�ليك الذين و�صلوا 
اإىل اأعلى من��صب الدولة يف م�صر والبالد الإ�صالمية جند الأرمني 
والرتكي  والترتي  وال�صرك�صي  والكرجي  وال�صقلي  والرو�صي 

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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اأن�ص�بهم لنك�صفت  تعقبن�  ولو  وال�صوداين واحلب�صي.  والفرجني 
لن� عن جميع األوان الب�صر.

بع�صبيته�  القومية  ول  احلديث،  مبعن�ه�  الوطنية  تكن  فلم 
ا ف��صاًل بني الن��س كم� �ص�رت يف الع�صور الأخرية. احل��صرة حدًّ

الأ�صف  مع  يكون�  مل  احل�يل  مبعن�هم�  والقومية  ف�لوطنية 
ال�صطراب  لزي�دة  ع�ماًل  ك�نت�  بل  ال�صتقرار،  �صبيل  خطوة يف 

. الع�ملي، و�صبًب� جديًدا لنزاع اأو�صع دائرة واأع�صى حالًّ

مل  الأقوام  من  لقوٍم   � جغرافيًّ مق�ًم�  ب�عتب�ره  الوطن  ف�إن 
ي�صتطع اأن يحدد حدوًدا جلن�صه من غري اأن ي�صطدم بقوم اآخرين 
�ص�حة  حتديد  على  ن�دًرا  اإل  الطبيعة  ت�ص�عد  ومل  وب�نت�ص�رهم، 
خ��صة لعن�صر خ��س. ففي اأورب� كله� ل جتد اإل اجلزر الربيط�نية 
مع  نزاع  من  اإيرلنده  تخُل  فلم  ذلك  ومع  البحر،  حدده�  التي 

بريط�ني� على مق�طعة )األ�صرت( يف �صم�ل اإيرلنده.  

دم�ء  وقد غرقت يف  اأورب�،  على  الأقل  على  قرن�ن  مّر  وقد 
حروبه� لتعديل احلدود وحترير الأقلي�ت بني الفرن�صيني والأمل�ن، 
وبني هوؤلء والنم�ص�ويني؛ وبني هوؤلء وهوؤلء وال�صق�لبة، وبني 
الدولة  وبني  وبينهم  جميًع�،  البلق�نيني  وبني  واإيط�لي�،  النم�ص� 

الوطنية والقومية 
احلادة عصبية

 حديثة

أثر التشدد يف 
احلدود اجلغرافية 

واجلنسية



251251

العثم�نية، وبني رو�صي� وجريانه� من الغرب اأو ال�صرق اأو اجلنوب، 
وبني الت�صيك والبولنديني واملجر والروم�نيني.

وهكذا جند النزاع على م� ي�صمى الوطن وحدوده ق�ئًم� ل 
ة يف العن�صرية  ي�صتقر بل يتزايد على مدى الأي�م، وعلى قدر احلدَّ

والوطنية.

فم� مل تكن الطبيعة ب�مل�ص�دفة قد ف�صلت يف الأمر ببحر اأو 
جبل فالبد من النزاع.

نزاع  من  يتبعه�  وم�  امل�صتع�صية  الأوربية  امل�صكلة  وهذه 
على احلدود ونزاع على العن�صرية وم� تنطوي عليه من م�ص�كل 
الأقلي�ت، اأخذت تنتقل اإىل ال�صرق نتيجًة لت�أدبه ب�أدب الغرب، 
واعتن�قه نظرية الوطن والقومية، ف�أخذن� ن�صمع يف ال�صنني الأخرية 
بق�ص�ي� �صبيهٍة ب�لق�ص�ي� البلق�نية على �صنجق الإ�صكندرونة بني 
واإيران.  العراق  بني  واحلدود  العرب  �صط  وعلى  وتركي�،  �صوري� 
ومل يكن امل�صلمون برتبيتهم املحمدية يتن�زعون على مثل هذه 
الق�ص�ي� ب�عتب�ره� م�ص�كل عن�صرية، و�صتكون هذه امل�ص�كل �صبًب� 
لبالء ال�صرق كم� ك�نت �صبًب� للحروب الدامية يف الغرب، فيتن�زع 
والإيرانيون  والأذربيج�نيون  وال�صرك�س  والكرد  والرتك  العرب 

انتقـال العصبيات 
احلادة  إىل 

الشــــرق

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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على  اآخرهم،  اإىل  واملغول..  وال�صني  والأزبك  والهند  والأفغ�ن 
الذي  ّب  ال�صَّ ُجْحر  ال�صرق  يدخل  حتى  والأقلي�ت،  احلدود 

دخله الغرب!

بالء  والعن�صرية  جديد،  �صرٌّ  احلديث  ب�لُعْرف  والوطنية 
من�زله�  من  املاليني  ع�صرات  بتهجري  اإل  لهم�  دواء  ول  اأعظم، 

احل�لية، وح�صر كل منه� يف نط�ق جغرايف خ��س.

العن�صرية،  الدعوة  يف  ُي�ْصرف  الأوربيني  بع�س  اأخذ  وقد 
فغ�لوا يف معن�ه� وا�صتطوا يف مرم�ه�، فجعلوا عن�صًرا �صّيًدا نقّي 
الدم واآخرين دون ذلك. وهو اأمر حم�ل ل وجود له، يزيد الع�مل 

ا�صطرابً� وخ�ص�ًم�.

دم�ءه�  ويحلل  الأقوام  يفرز  اأن  ي�صتطيع  الذي  ذا  ومن 
ويكفي الن��س �صر الأقلي�ت املذهبية واللغوية والقومية، ويكفيهم 

بالء احلدود التي مل ت�أذن به� الطبيعة ول العقيدة والفكر؟

ي�صتفد  ومل  الإجب�رية،  الهجرة  والرتك  اليون�ن  وقد جرب 
منه� اليون�ن ول الرتك رغم م� �صحبه� من ا�صطراب وق�صوة يف 
نزع الن��س من من�بتهم وم�ص�قط روؤو�صهم. على اأن هذا التهجري 
الذي ك�ن حمدوًدا و�ص�عدت عليه ظروف خ��صة ل ميكن تعميمه 

نظريات اختالف
 الــدم

أضرار اهلجرة 
اإلجبارية
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يف  الن��س  من  جياًل   � ِمنَّ �صَ اأنن�  ُفِر�س  فلو  ذلك،  ومع  كق�عدة. 
�صبيل هذه الت�صوية، ف�إن الأجي�ل الآتية كفيلة بنق�س م� �صّوين�؛ 
قلة، وامل�ص�لح تتبدل، والأقوام تنمو  لأن طبيعة احلي�ة ت�صتلزم النُّ
وانت�ص�ر جديد، ولبد من  وتنقر�س، فالبد من اختالط جديد 

العودة اإىل الق�صوة والتهجري اجلربي.

وقد ح�ولت ع�صبة الأمم حالًّ مل�صكلة الأقلي�ت فهل حّلته�؟ 
اأمل تكن هذه امل�صكلة يف ال�صوديت واللوريني ودانزج وترن�صلف�ني� 
وب�صرابي� والدبروجة من م�صبب�ت احلرب الأخرية وم�صخم�ته�؟

ولقد ك�ن الغلوُّ يف معنى الوطنية والع�صبية القومية ع�ماًل 
� يف زي�دة ال�صطراب الع�ملي، والتدرج ب�حلروب من نزاع  اأ�ص��صيًّ
دائرة  واأو�صع  الأر�س،  مًدى يف  اأبعد  م�صتطري  �صرٍّ  اإىل  مو�صعي 
يف اخلطر، اأو بعب�رة اأخرى متن��صًب� مع النت�ص�ر الكبري لالأقوام، 
متن��صًب� مع �صهولة النتق�ل احلديث، متن��صًب� مع الغلو يف الأفك�ر 

القومية والوطنية.

ب�ملعنى  والعن�صرية  الوطنية  تعرف  ل  املحمدية  والدعوة 
مع  ميتد  فهو  جغرافية،  حدود  له  لي�س  امل�صلم  فوطن  احلديث؛ 
اأمر  الدين  اأن  كم�  معنوي  وطن  احلقيقة  يف  هو  بل  العقيدة، 

بارود احلروب 
احلديثة

اإلسالم ال يعرف 
وثنية العنصر 
والوطن

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   نث  تع�ىل:  اهلل  يقول  معنوي. 
اأخو  وامل�صلم   .]56 مث  ]العنكبوت/  چ  چ   ڃ  
اأينم�  به الأر�س، وامل�صلم  تب�عدت  اأم  اأينم� ك�ن، ج�وره  امل�صلم 
حلَّ يف دولة اإ�صالمية فقد حلَّ يف وطنه، واإذا وجد يف دار حرب 
التكليف�ت  بع�س  عنه  ف�صقطت  للم�صلمني  مع�دية  جم�عة  بني 
اأو �صقط بع�س م�َله من حق ف�إنه يك�صب جميع احلقوق وتكون 
عليه كل الواجب�ت بتحوله عن داره، اأو بدخول اأهل هذه الدار، 
اأو ا�صرتاك  اأو ميث�ق مع امل�صلمني،  متى تغريت الظروف ب�صلح 

يف الدولة.

اللغة  اأو  اللون  اأو  الوطن  اأو  للقبيلة  الع�صبية  اأو  ف�لعن�صرية 
ج�هلية.  دعوة  وتعتربه�  املحمدية  الدعوة  تنكره�  الثق�فة  اأو 
� َمْن دع� اإىل ع�صبية« ف�لإ�صالم ي�أبى كل  يقول : »لي�س ِمنَّ
ع�صبية لغري كلمة اهلل، ول يعرف الولء اإل للعالقة الروحية. 
يف  اتفقوا  اإذا  اإخوان  وطن  اأو  لون  اأو  جن�س  اأي  من  والن��س 
العقيدة، وولوؤهم اإمن� يكون لأمر معنوي ل لأمر م�دي. يقول 

ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    نث  تع�ىل: 
چ    نثچ   �صبح�نه:   ويقول  ڌمث  ]احلجرات/13[.  ڌ  
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  
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ڈ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱمث  ]التوبة/ 24[.

على  الب�صرية  العالق�ت  اأ�ص��س  و�صعت  قد  نظرية  وهذه 
اأ�صمى  �صك  بال  فهي  املعنوية،  الغ�ية  ووحدة  الفكر  وحدة 
امل�دية  امل�صلحة  اأو  اجلن�صية  جعلت  التي  احلديثة  النظرية  من 
ب�لب�صر  ت�صمو  املحمدية  النظرية  لأن  امل�صرتك،  الولء  اأ�ص��س 
فه ب�لعقل والروح، بينم� الأخرى ُتْهِبطه اإىل امل�دة فت�صغل  وت�صرِّ
ال�صلم  اإىل  اأدعى  الروح  بح�ج�ت  والعن�ية  منه،  احليوانية  ن�حية 

وال�صتقرار من العن�ية بح�ج�ت الأبدان.

فنظرية الروح اأ�صلم ع�قبة واأدعى اإىل ال�صكون والرتاحم.

اأن يكون النزاع بني  اأنك ترجح  اإن ذلك معن�ه  قد يق�ل: 
الن��س على العق�ئد والراأي ل على البرتول اأو القطن، وذلك ل 
يغري كثرًيا من قيمة النزاع و�صّره، ول م� ين�ص�أ عنه من ا�صطراب 
وحروب ع�ملية. وذلك �صحيح لأول وهلة. ولكن نظرًة يف طبيعة 

وضع العالقات 
البشرية على 
أساس معنوي

خالف أخف 
من خالف
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يكون  لل�صر حيثم�  واأكرث حتفًزا  انفع�ًل  اأ�صد  اأنهم  تعّلمن�  الن��س 
� بح�ج�تهم البدنية، ف�لفالح يقتل ج�ره  الأمر متعلًق� ب�مل�دة وم��صًّ
ل�صقية م�ء يريده� حلقله، ولكن ل يخ��صم هذا اجل�ر على خالف 
اإىل  يوؤدي  اخلالف  هذا  مثل  اأن  ن�صمع  ومل  مذهبي،  اأو  ديني 

القتل اإل يف الن�در ال�ص�ذ.

وت�ريخ الدعوات الفكرية قد ت�صحبه� احلدة يف ب�دئ الأمر، 
الب�صر  ال�صدر، لأن  و�صعة  واحلجة  ال�صتقرار  اإىل  �ص�أنه�  وينتهي 
م�صتدمي،  بح�فز  اإل  والأذى  لالعتداء  التحم�س  ي�صتطيعون  ل 
امل�دية،  مبط�لبهم  املرتبطة  اليومية  ح�ج�تهم  هو  امل�صتدمي  واحل�فز 
يندفعون وراء فكرة  ثم فتكهم وهم  م� تكون حم��صتهم  وكثرًيا 

�ص�مية م�صوبة بع�مل خفي من مط�لبهم البدنية.

اأن  فبعد  لالأمر،  احت�طت  قد  املحمدية  ف�لدعوة  ذلك  ومع 
اأق�مت العالق�ت بني الن��س على اأ�ص��س وحدة الهدف املعنوي، 

حّرمت على اأن�ص�ره� اأن يتو�صلوا ب�لقوة لن�صر الدعوة. يقول تع�ىل:  
نثی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث  ]البقرة/ 256[.
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ف�لإ�صالم ل ي�أذن ب��صتخدام القوة اإل ل�صم�ن حرية الدعوة 
للن��س جميًع�. وفرق بني املط�لبة بحق حرية الراأي وبني الإكراه 

على تغيري حرية الراأي.

على  الق�ئم  الع�ملي  ال�صطراب  اأن  نقرر  اأن  ن�صتطيع  واإًذا 
ودعوى  والعن�صرية،  القومية  ودعوى  اجلغرايف،  الوطن  دعوى 
اأ�صول  اتخذن� من  اأنن�  لو  يزول  والعن�صر  للوطن  امل�دية  احلقوق 
الأمم  بني  للعالق�ت  نظريتن�  الدولية  ومب�دئه�  املحمدية  الدعوة 
ب�صي�دة الروح التي تدعو اإليه� وت�ص�ركه� فيه� الأدي�ن ال�صم�وية 

الأخرى.

ولعل الن��س يجدون يف ذلك الهدى، ولعل يف نظ�م الع�مل 
بعد احلرب الأخرية، وبعد هذه الِعرَب م� يقوم على تلك النظرية 
ال�ص�مية البعيدة التي جعلت عمر بن اخلط�ب بعد اأن َبُعد عن 
ع�صبية اجل�هلية ون�ص�أ يف املدر�صة املحمدية يقول: »لو ك�ن �ص�مٌل 
ْيُتُه« والتي يعرب عنه� ر�صول اهلل بذلك  � لولَّ موىل اأبي حذيفة حيًّ
�، وبريء من  القول امل�أثور: »اأن� اأخو كل تقيٍّ ولو ك�ن عبًدا حب�صيًّ

   .»� كل �صقيٍّ ولو ك�ن �صريًف� قر�صيًّ

القوة  ليست 
وسيلة  اإلسالم 
لتحقيق أهدافه

ال سيادة
 وال عبودية

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي





�صبب اآخر من اأ�صب�ب ال�صطراب الع�ملي، هو انهزاُم القوى 
املعنوية اأم�م القوى امل�ّدية، اأو بعب�رة اأخرى تخلُّف الُقَوى املعنوية 
عن اللح�ق ب�لتطور الفج�ئي للحي�ة امل�دية، واختالُل التوازِن بني 

وح وامل�دة. الرُّ

وك�ن الن��س وهم على الفطرة الأوىل ل ي�صيطرون على امل�دة 
اإل �صيطرًة حمدودًة، ول يطمعون يف التغلب على الطبيعة طمعهم 
بعد اكت�ص�ف البخ�ر والكهرب�ء، ونف�ذهم اإىل الُقَوى الكمينة يف 

هزمية القوى املعنوية

�صرعة  املادية-  طغيان  يف  واأثرها  املادة  على  ال�صيطرة 
التط�ر الروحي- تباعد الفروق بني  التط�ر املادي وبطء 
و�صتات  بلبلة  املادي-  العلم  من  حلظ�ظهم  تبًعا  النا�س 
وتناكر- �صرورة الت�فيق ال�صريع بني الروح واملادة- ِنَعم 
با�صم احلريات- لبد  ُتْرَتكب  ِنَقم- جرائم  اإىل  ت�صتحيل 
الإ�صالم  ت�فيق  الكربى-  الكارثة  قبل  اأدبية  �ص�ابط  من 
اأتعمري  بني احلياتني- املدنية تتحطم مرتني يف ربع قرن- 
للتخريب؟ فلرنجع اإىل منابر الهدى والرحمة يف الأديان- 
مكان  يف  اأجهالت  العق�ل-  منه  ت�صخر  للحرب  ت�ص�ير 

الكمالت! اأفلح من زكاها.

السيطرة على 
املادة وأثرها يف 
طغيان املادية
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فلم�  العن��صر.  هذه  تراكيب  وحتويل  امل�دة  عن��صر  واإىل  ة،  الذرَّ
وا يف ا�صتخدام الكيمي�ء وامليك�نيك�، وا�صتخرجوا من ذلك  افتنُّ
قوى جديدة، ان�صرفوا عم� وراء الطبيعة وعن ع�مل الروح اإىل قهر 

الطبيعة والإمي�ن ب�مل�دة وِفْعِله� دون �صواه�.

وجه�ُت  وانعك�صت  احلي�ة  وجُه  تغري  معدودة  اأجي�ٍل  ففي 
اأهل  حي�ة  ل�صتنكروا  اأجداثهم  من  اأجداُدن�  خرج  فلو  النظر، 
ن�طح�ت  ل�صك�ن  الكهوف  �صك�ن  ا�صتنك�ر  اجلديدة  احل�ص�رة 
ال�صح�ب. فقد تغريت اأ�صب�ُب العي�س وتغريت كيفي�ُته وتغريت 
ه، وانقلب الن��ُس اإىل ال�صرعة يطلبونه� واإىل احلركة الدائمة  اأغرا�صُ
عة وال�صكون بقدر م� ك�ن اأجداُدهم  ي�صتطيبونه�، فنفروا من الدَّ

ينفرون من ال�صو�ص�ء وال�صرعة. 

م�صتمر؛  تغرٍي  بل هو يف  ي�صتقر،  ومل�  فج�أًة  احلي�ة  َطْرُز  تغري 
ف�لفرُق بيني وبني اأبي هو جيٌل واحد)1(، ولكنه اأعظُم من الفرق 

بني اأبي وبني اآب�ئه قبل ع�صرات الأجي�ل.

)1(  ولد اأبو ح�صن عزام يف الن�صف الأول للقرن امل��صي وم�ت يف اأوائل هذا القرن )1909( 
� زعيًم� يف قومه متفقًه� يف الدين ممثاًل ملديرية اجليزة يف جم�ل�صه� الني�بية.  وك�ن �صيًخ� ريفيًّ
وك�ن اأبوه �ص�مل عزام ح�كم اإقليم اأي من بيئة مت�صلة ب�لدولة ومع ذلك ف�إن الفرق بينن� 

م� ذكرت.
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تزال  ل  التي  ال�صرعُة  وهذه  امل�صتمر،  امل�ديُّ  التغيرُي  هذا 
ه� الأق�صى، قد جعلت الإن�ص�ن وهو  تت�ص�عف دون اأن تبلغ حدَّ
يحتفظ  اأن  ي�صتطيع  ل  اأو  ُيغِفُل،  اجلديدة  امل�دية  احلي�ة  يالحُق 
ال�صرعة  هذه  ي�ص�ير  اأن  ي�صتطيع  ل  فهو  من��صبة؛  معنوية  بحي�ة 
برتاثه  فيه�  يحتفُظ  م�ص�يرة  اأجزائه�  اإىل  امل�دة  َر  تفجُّ املتفجرة 
جتربة  الن��ُس يف  ك�صبه�  التي  وحية  الرُّ احلي�ُة  فتخلفت  املعنوي، 
قرن  ك�صُبوه� يف  التي  اجلديدة  امل�دية  احلي�ة  ال�صنني عن  اآلف 
مُثقاًل  الإن�ص�ُن  وبقي   ،� فج�ئيًّ تطوًرا  احلي�ُة  وتطورت هذه  واحد، 

َفه وراءه. برتاٍث معنوٍي �صخم ل يتحرك معه فخلَّ

ك�نوا  اأن  بعد  كثرًيا  اختالًف�  احلي�ة  خمتلفي  الن��س  َفرَنى 
ول  قوية،  وم�دية  معنوية  �صالت  تربطهم  املعمورة  اأطراف  يف 
تختلف نظرُتهم للحي�ة ول كيفية عملهم فيه� اإل قلياًل. والفرق 
بني اأبن�ء اجليل الواحد يف بلٍد واحٍد اأكرث مم� ك�ن من فرٍق بني 
اإن�ص�ن يف �صم�ل اأوروب� واآخر يف و�صط اآ�صي� منذ ب�صعة قرون. بل 
اأبن�ء  من  الفالحني  بع�س  وبني  الق�هرة  هن� يف  بيني  الفرق  اإن 
عمومتي، واأن� ل اأزال وثيق ال�صلة ب�أهلي، هو اأكرث بكثري يف َطْرز 
احلي�ة وَطْرز التفكري مم� ك�ن بني اأحد اأجدادي الأقربني و�صك�ن 
املغرب الأق�صى اأو الأفغ�ن. ول اأظنُّ اأن )ابن بطوطة( حني رحل 

سرعة التطور 
املادي وبطء 

التطور الروحي

تباعد الفروق 
بني الناس تبعًا 
حلظوظهم من 

العلم املادي
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الفرق بني  الأق�صى وجد من  ال�صرق  اإىل  الأق�صى  املغرب  من 
اإليه�  اإذا ج�ء  الق�هرة  زي�رة  له  ي�صبُق  قرويٌّ مل  م� يجُده  الن��س 
من ن�حية قريبة يف اجليزة مثاًل.. ففي الوطن الواحد اأ�صن�ٌف من 
الأمم تب�عدت اأفك�رهم واأخالُقهم ومعنوي�تهم تب�عًدا متن��صًب� مع 
قدرتهم على مالحقة احلي�ة امل�دية اجلديدة، فمنهم من يركُب يف 
موكب احلي�ة امل�دية املتحركة، ومنهم من يتعلُق مَبْركبه�، ومنهم 
من يجري وراءه�، ومنهم من ينظر ح�ئًرا، ومنهم من يئ�س وقعد 

وانقطع..

موكب  يف  وهم   - عليهم  و�صن�عته�،  امل�دة  ملكوا  ف�لذين 
وحية  الرُّ اأن �صالتهم  التج�ن�ِس الظ�هري، ولو  َم�ْصحُة  احل�ص�رة- 

ا مم� ك�نت، واملتخلفون اأقلُّ جت�ن�ًص�. اأ�صعُف جدٍّ

لقد �ص�رت الأمم �صنوًف� من الن��س متق�طعًة، و�ص�ر الب�صُر 
العرُف  واختل  الأفك�ر،  فيه  تبلبلت  متن�كر  ع�مل  يف  م�صتتني 
�صوره  وتك�ثرت  امل�دي،  العي�س  األواُن  وتب�عدت  الب�صري، 
الذهنيُة، وتن�كرت الطبق�ُت والطوائف والأقواُم. وكلم� امتد دور 
النتق�ل تعددت مظ�هُر الأفراد واجلم�ع�ت وا�صتع�صى الرجوُع 
ٍم به� على  ٍم به� من اجلميع، اأو م�صلَّ به� اإىل اأ�صوٍل مقبولة وم�صلَّ

بلبلة وشتات
وتناكر
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الأقل من ُكتٍل كبرية ك�نت جتَمُعه� �صالٌت روحية قوية يف عق�ئد 
دينيٍة م�صرتكٍة ت�صمل مئ�ت املاليني من اخَلْلق.

ال�صرعة و�صيلة  الق�ئمة على  امل�دية  اأن احلي�ة  ُيَظنُّ من  وم� 
ع�جلٌة جلمع الب�صر على نظرٍة موحدٍة للحي�ة امل�دية، وعلى اأ�ص�ٍس 
التحقيق،  �صبيل  يف  يكوُن  قد  اأمٌر  اجلميع،  من  مقبولٍة  معنويٍة 
ا، و�صيلقى الع�مل اأهوال اأدوار النتق�ل  ولكنه ل يزاُل بعيًدا جدًّ
املعنويَّ  الرتاث  يخلعوا  اأن  الن��ُس  ي�صتطيع  ولن  وال�صتقرار، 
ن�صهُد  اأولِء  نحن  ه�  ولذلك  الثي�َب،  يخلعوَن  كم�  والفكريَّ 

َب الأفك�ر والآراء وا�صطراب احلي�ة. َت�َصعُّ

ولبد لن� من التفكري الع�جل والعمل ال�صريع للتوفيق بقدر 
امل�صتط�ع بني احلي�ة املعنوية املوروثة وبني احلي�ة امل�دية املف�جئة، 
وجتنب اأثر ال�صدمة التي تتولد منه� هذه النفج�راُت اله�ئلة بني 
املدنية  بثم�ر  نتمتع  لن�، كي  الأمم. لبد  الطبق�ت يف  وبني  الأمم 
بعًث� جديًدا  وحية  الرُّ احلي�ة  بعث  نعمته�، من  ون�صتكمل  الآلية 
حد  ل  نعٌم  احل�ص�رة  هذه  ففي  اجلديدة.  امل�دية  للحي�ة  من��صًب� 
ال�صع�ب  والعلم على كثري من  ب�لآلة  الإن�ص�ن  تغلب  فقد  له�؛ 
اجل�ئحة  الأمرا�س  وقهر  انتق�له  و�صُهل  اإنت�جُه  زاد  والويالت؛ 

ضرورة التوفيق 
السريع بني

 الروح واملادة

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي



264 264
الر�صالة اخلالدة

واتقى القحط، وتعددت م�ص�دُر لهوه ومرحه وتزينت له الأر�ُس 
ل  م�  امل�دية  ب�حل�ص�رة  واحد  قرٍن  يف  وم�صى  زخرفه�  واأخذت 
يق��س معه م�صُيه يف القرون امل��صية، ولكنه يف قرٍن واحد كذلك 
ق�صى اأو ك�د يق�صي على تراثه املعنوي الذي ك�صبه يف ع�صرات 

القرون.

حي�ُة  ُهِزمت  واحد  جيل  ففي  نف�صه.  ف�أن�ص�ه  اهلل  نَ�ِصي 
الروح هزميًة نكراء اأم�م حي�ة امل�دة، واأخذت الآلة ال�صم�ء، وقد 
ُخُلٍق  اأو  �صيطرت، تفتُك على غري هدى وبغري �ص�بٍط من دين 
اأو ُعرٍف، وَبِقي تراث الب�صر املعنويُّ ل حراك له، ف�صكَّ الن��ُس 
عطف  يعطف  بع�صه�  �صيًع�  اإليه  ينظرون  اليوم  وهم  قيمته،  يف 
ب�ملغلوب،  الأحي�ء على املوتى، وبع�صه� ي�صمت �صم�تة الغ�لب 
وبع�صه� ُيخِل�ُس له ولكنه يف ال�صتغ�ل بح�له يتخّلف عن موكب 

احل�ص�رة ال�ص�ئر يف عزة املنت�صر وزهوه.

ل النعم  والواقع اأنن� من غري تدبر اندفعن� يف �صبيل قد حوَّ
التي نتمتع به� اإىل و�ص�ئل هالٍك لن� وحل�ص�رتن�؛ فبدل اأن نن��صر 
القوى  نعطي  م�  وهمتن�  جمهودن�  من  ونعطيه�  املعنوية  الُقوى 
امل�دية اأخذن� نزّيف اآراء ونخرتع له� نظري�ٍت ون�صدُقه�، ول نلبُث 
اأن نرتدَّ عنه�. وه� نحن اأولء بهذه الآراء اخلطرية ن�صرُي للهالك.

نعم تستحيل
إىل نقم



265265

فب��صم حرية املراأة ندمر هدوء املنزل وحي�ة الأ�صرة، وب��صم 
راأ�س  وحرية  العمل  حرية  وب��صم  الأوط�ن،  متزق  الوطن  حرية 
امل�ل �صنمحو راأ�س امل�ل ون�صتعبد الطبق�ت، وب��صم مق�ومة هذه 
احلري�ت �صنفقُد حرية الفرد وحرية اجلم�عة وحرية الراأي. ومل 
يكن اأهُل الراأي والعقل والعلم�ء والفال�صفة اأقلَّ اأثًرا يف املجتمع 

الب�صري منهم يف ع�صر �صيطرة الآلة الذي نعي�ُس فيه.

على  الق�ئم  والأدب  والعرف  الأدي�ن  هزمية  تزال  ول  هذا 
يحل  ومل  بلغته�  ف�إذا  نه�يته�،  تبلغ  مل  ال�صنني  اآلف  جت�رب 
حملَّه� �صيء اآخُر ي�صنُد احلي�ة املعنوية والقوة الأدبية ف�أيُّ �ص�بٍط 
يبقى لهذه الآلة اجل�حمة والقوى املتفجرة التي اأطلقه� الإن�ص�ُن 
اأن يوجَهَه� للخري وحده؟! فالبد  الطبيعة وعجز عن  من عق�ل 
لبد  الآلة.  �صو�ص�ء  يف  ت�صيع  األ  اأرجو  �صيحٍة  من  للعقالء 
وحية، يف �صبيل  للعقالء من ال�صرب والكف�ح يف �صبيل احلي�ة الرُّ
اأن ت�ص�ير القيُم املعنويُة القيم امل�دية، واأن تزدوج احلي�ت�ن ل اأن 

تتن�زع� وتتف�رق�.

ولقد ك�ن الإ�صالم اأبعد نظًرا حني دع� اإىل هذا التزاوج فيم� 
يوؤثر من مرياثه، بقوله: »اعمل لدني�ك ك�أنك تعي�ُس اأبًدا، واعمل 

لآخرتك ك�أنك متوت غًدا«. والدني� مطية الآخرة. 

جرائم ترتكب
 باسم احلريات

ال بـــــد من

 ضوابط أدبية 
قبل الكارثة 

الكــــربى

توفيق اإلسالم 
بني 

احلياتني

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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فلتكن احلي�ة امل�ديُة الف�نيُة التي تغريَّ وجُهه� يف قرٍن واحٍد 
كلَّ هذا التغري، مطيًة للحي�ة اخل�لدة الب�قية حي�ة الف�صيلة حي�ة 
الرحمة. قد يقول بع�ُس الن��س: اإنك تك�ُد ُتْنكُر الرقيَّ الأدبيَّ 
ِنَعم  واملعنويَّ الذي �ص�حب هذا التطور امل�ديَّ الفج�ئيَّ وتنكُر 
اأنعي  ولكني  ف�صله�،  من  �صيًئ�  اأنكر  ل  واإين  اجلديدة؛  املدنية 
املتحركة  ال�صم�ء  الآلة  اأم�م  العقل  وهزمية  املعنوية  الُقوى  هزمية 
التي حتملن� يف جوفه� وت�صملن� بني اأجزائه�. وقيُم الأ�صي�ء ب�آث�ره� 

والأعم�ل بنت�ئجه�.

ونحن الذين �ص�هدن� ويالت احلروب الع�ملية مرتني يف ربع 
التي  للمدنية  احلقيقية  القيمة  عن  ب�لت�ص�وؤل  الن��س  اأحقُّ  قرٍن 
ونرجع  لنتدبر  نقف  اأن  يف  احلق  كل  ولن�  اآث�ره�.  بع�س  هذه 
منه�  ن�صتمدُّ  لعلن�  لالأدي�ن،  املعنوية  القوى  اإىل  تني  كرَّ الب�صر 
اإىل  ال�صم�ء، لرنجع  الآلة  الب�صري �صدَّ طغي�ن  الوجدان  ت�صلَُّح 
بقوله  الع�م  اخلري  اإىل  توجُهن�  ك�نت  التي  املعنوية  القوة  تلك 

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   نثٺ   تع�ىل  
ٿ  ٹ  ٹمث  ]اآل عمران/ 110[. فجعلت 

هدف احلي�ة هو فعُل اخلري ومق�ومة ال�صر.

مدنيتنا تتحطم 
مرتني يف

 ربع قرن
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املواد اخل�مة، ثم  اأن يكون غر�ُس احلي�ة احل�صوَل على  اأم� 
تقدميه� لالآلة ال�صم�ء، ثم النزاع على الأ�صواق لتوزيع منتج�ت 
نطلب  ثم  ت�صتمرَّ يف حركته�،  كي  امل�دة  على  القت�ل  ثم  الآلة، 
ملخزون  الأر�س  ونفتُح  اأ�صواًق�،  الأوط�ن  ملنتج�ته�  فننتزُع  املزيد 
ك�ز فيه�، ويتق�تُل عبيد الآلة من اأجل ال�صبق اإىل ح�ج�ته�،  الرِّ
ثم ينتهي بن� الأمر اإىل حروٍب ع�مليٍة ُت�َصلَُّط فيه� قوى الآلة كله� 
لتدمري نف�صه� وتدمري احل�ص�رة الب�صرية- ف�أمٌر ل ميكُن اأن يدوَم، 
وهو عندي من نت�ئج خذلن القوى املعنوية اأو جموده� ومن��صرة 

القوى امل�دية.

بني  وْلُنَوّفْق  الهدى،  منه�  ن�صتمدُّ  الأدي�ن  اإىل  لرنجع  نعم 
املعنويُة  احلي�ُة  لتتوازن  القوة،  وف�قه�  من  لن�صتمدَّ  الأدي�ن  هذه 
ه الأوىل الأخرى يف �صبيل اخلري الع�م،  واحلي�ُة امل�دية، ولكي ُتَوجِّ

وقد دع�ن� اهلل اإىل ذلك بقوله:

نث  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ک  کمث ]ال�صورى/ 13[. 

أتعمري
 للتخريب؟

فلنرجع إىل 
منابع اهلدى 
والرمحة يف 
األديــــــان

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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ومقدار  التوازن  هذا  فقدان  من  اخلطر  مقدار  ولتت�صوُروا 
امل�دية،  احل�ص�رة  ع�صور  اأح�صن  يف  والروح  العقل  اإىل  احل�جة 
ت�صوروا اأنكم ُدعيتم مل�ص�هدة معركة للقطط يف جبل املقطم، وقد 
ا�صطفت القطُط �صفني، ثم هجمت تتق�تل؛ األ ت�صحكون عندئٍذ 
من القطط؟ األ تهزءون بعقوله�؟ األ ت�صخرون من �صخفه�؟ بل 

ْخِر اإىل الرث�ء له� ثم البك�ء مل� اأ�ص�به�..؟! األ تنقلبون من ال�صُّ

ُنه�  ف�إذا قيل لكم اإن قطط اأحد الق�رات قد تعلمت علًم� ميكِّ
من احلركة يف ال�صم�ء وحتت امل�ء واملخ�برة والتف�هم مع قطط ب�قي 
واأدبه�،  وعقله�  وكتبه�  علمه�  ا�صتخدمت  واأنَّه�  ب�لأثري،  الأر�س 
فجمعت قطط الع�مل ملعركة ع�مة بينه� واتخذت ميدانً� للمعركة 
اأو�صع من جبل املقطم: �صهول اأوروب� وال�صني وجزر اآ�صي� وجب�ل 
القطط،  من  ط�ئفة  فيه  تعي�س  مك�ن  وكلَّ  و�صحراءه�،  اإفريقية 
علمتم  ثم  له�،  نه�ية  معركة ل  لدوام  �صيء  واأنه� ح�صدت كل 
اأو  الإن�ص�نية  ب�صفتكم  ودعيتم  خططه�،  يف  جنحت  القطط  اأن 
ب�صفتكم مالئكة هذه الأر�س لت�صهُدوا حيوانية القطط املتمدنة 
عقول  من  ت�صخرون  اأكنتم  والكيمي�ء،  الكهرب�ء  على  امل�صيطرة 
القطط؟ اأم ُتعجبون مبدنيته� وعلمه�؟ اأم كنتم تبكون مل� اأ�ص�ب 
القطط من ال�صالل؟ اأظنُّ اأن املالئكة يف ال�صم�ء ور�صل اهلل من�، 

تصوير للحرب
 تسخر منه 

العقول
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ي�صيُب  مل�  يبكون  ال�صم�ء  هم كذلك يف  ب�لهدى  الذين ج�ءوا 
الن��س يف هذا الع�صر وم� اأ�ص�ب القوى املعنوية من الهزمية اأم�م 

الآلة ال�صم�ء.

العقل  انهزاُم  هو  امل�دة  ب�صيطرة  املعنوية  القوى  انهزام  اإن 
واإذا  والقن�عة.  والرحمة  والتقوى  والفرو�صية  والوف�ء  واملروءة 
انهزم اأولئك جميًع� حل اجلهُل والغدر واخلي�نة والأثرُة والري�ء 

والفتك حملَّه� وا�صطرب لذلك النظ�م الع�ملي.

وحني  وتزكيته�،  ب�لروح  ُعنيت  حني  املحمديُة  والدعوُة 
ال�صريعة  واأق�مت  الآخرة،  ومط�لب  الدني�  مط�لب  بني  وازنت 
على ميزاٍن من العدل تزُن بني ح�ج�ت الروح وح�ج�ت البدن، 
ال�صطراب  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  فمنعت  امل�ديَّ  الطغي�ن  ق�ومت 

الع�ملي، نث ٹ  ٹ  ڤ  .  ڤ  ڤ  ڦ  .  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ.  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث  ]ال�صم�س: 7- 10[.

أجهاالت يف 
مكان
 الكماالت

أفلح من
 زكاها

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي





تكون  قد  الع�ملي  لال�صطراب  اأخرى  اأ�صب�بً�  هن�ك  اإن  قلن� 
اأقل �ص�أنً� ولكنه� عن��صر ه�مة كذلك يف عدم ال�صتقرار اإىل �صلم 

دائم وعالقة ح�صنة بني ال�صعوب والأقوام.

اأثًرا يف  اأ�صواأه�  الكثرية اخللقية  الأ�صب�ب  نتخري من  والآن 
املجتمع الب�صري، وهي الغدر والكذب والنف�ق. وهذه ال�صف�ت 
الثالث، على �صوئه� و�صرره� يف حي�ة الأفراد، اأبعد اأثًرا واأعظم 
الدعوة املحمدية عن�ية  �صرًرا يف عالق�ت الأمم، ولذلك عنيت 
كبرية مبق�ومته� يف اأخالق الأفراد و�صالت ال�صعوب. وقد ف�صت 

ثالوث الف�ساد

فل�صفة   - والأمم  الأفراد  حياة  يف  والنفاق  والكذب  الغدر 
�صيا�صية خطرة - اآية قراآنية يفخر بها امل�صلم�ن - ت�صبيه 
يف  اخلدعة  غري  الغدر   - وح�ادث  ن�ص��س   - بليغ 
يهدي  ل  اهلل   - الأ�صقياء  بني  حتى  الغدر  قبح  احلرب- 
كيد اخلائنني - الكذب والنفاق يف ال�صيا�صة - املكيافللية 
من  اأدناأ  �صفتان   - ال��ص�ح  �صيا�صة   - الإ�صالم  ينكرها 

الكفر - اأ�صماء على غري م�صمياتها.

آثار الثالوث
 يف حياة
 األفراد واألمم
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عك�صية  بن�صبة  املذمومة  ال�صف�ت  هذه  ال�صديد  الأ�صف  مع 
ل  الن��س  واأ�صبح  امل�دة،  و�صيطرة  الروحية  احلي�ة  �صعف  مع 
ي�صتحيون من الغدر ا�صتحي�ء اآب�ئهم، مل� ك�ن ي�صحب الغدر من 
نظرته  للغ�در  ينظر  منهم  كثري  �ص�ر  بل  والهيبة.  ال�صرف  �صي�ع 
بنج�حه  ف�صله  ويقي�س  الت�صرف،  املبدع يف ح�صن  الكيِّ�س  اإىل 
�صعف  واإذا  الو�ص�ئل.  اأخ�ّس  ك�نت  واإن  ب�لو�صيلة  ع�بئ  غري 
احرتام الف�صيلة وتقديره� لذاته� ف�ص� الغدر يف �صالت ال�صعوب 

وا�صطربت العالق�ت الدولية اأمي� ا�صطراب.

الأخري  القرن  ن�صف  الدولية يف مدى  لل�صي��صة  واملتعقب 
يجد  اأن  وقّل  الغ�درة،  املواقف  ع�صرات  اإىل  ي�صري  اأن  ي�صتطيع 
حلقة نقية يف �صل�صلة الغدر اخلبيث. ف�ملف�ج�أة والنكث ب�لعهود 
اأن  وبعد  اجل�هلية  ك�ن�، حتى يف  اأن  بعد  الق�عدة  يكون�  اأن  ك�دا 
انت�صرت مع انت�ص�ر الإ�صالم والعرب اآداب الفرو�صية يف القرون 
وال�صعوب  الأفراد  قدر  من  حتط  التي  ال�صف�ت  من  الو�صطى، 

وتعر�صه� للزراية الع�مة.

ه الغ�درين ويح�س على الوف�ء  ومل يزل الكت�ب الكرمي ُي�َصفِّ
حتى جعل حق امليث�ق فوق حق الدين كم� اأ�صرن� اإىل ذلك 

يف مو�صع �ص�بق. وهذه الآية اجلليلة نث ڳ  ڱ  

فلسفة سياسية 
خطرة!

آية قرآنية يفخر
 هبا املسلمون
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ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀمث  ]الأنف�ل/ 72[ تبقى اأبد الدهر فخر امل�صلمني يف 

حرمة العهود وحرم�ت الوف�ء!

ڑ   نث  تع�ىل:   قوله  يف  الغ�درين  على  القراآن  وزراية 
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ      ۀ   .ڻ  
ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
وت�صبيهه   ]92-91 ]النحل/  ۈمث  ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ  
بليغ  َمَثل  اأبرمته،  اأن  بعد  غزله�  تنق�س  ال�صفيهة  ب�ملراأة  الغ�در 
تلك  ال�صف�هة،  درك  اإىل  بهم  يهوي  بعهودهم،  يعبثون  للذين 
ال�صف�هة التي يرتتب عليه� يف احلقيقة ا�صطراب الع�مل كله اإذا 

حّل الغدر حمل الوف�ء.

اإنه  »األ  ق�ل:  اأنه    النبي  عن  اخلدري  �صعيد  اأبو  روى 
ب لكل غ�دٍر لواء يوم القي�مة بقدر غدرته، ول غدرة اأعظم  ُيْن�صَ

من َغْدَرة اإم�م ع�مة«.

تشبيه بليغ!

نصوص وحوادث

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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حي�ته،  طول  للوف�ء  الأعلى  املثل  اهلل  ر�صول  �صرب  وقد 
اأنه �صمع لن�صيد  ب�لأفراد واجلم�ع�ت، وبلغ من وف�ئه  الته  يف �صِ

ح�ص�ن يف مدح اأحد قتلى بدر من اأعداء النبي نف�صه.

وك�ن  امل�صركني،  قري�س  اأ�صراف  من  َعَديٍّ  بن  ُمْطِعم  ك�ن 
)ثقيف(  لقي من  اأن  بعد  )الط�ئف(  ر�صول اهلل حني رجع من 
منكر القول والفعل، قد طلب جوار بع�س روؤ�ص�ء مكة ليدخله� 
اأن يدخله� يف حم�يته، فلم�  ُمْطِعم  ف�أبوا وَقِبل  اآمًن� على حي�ته، 
وُقِتل  قري�س  على  الدائرة  ودارت  ذلك  بعد  بدر  واقعة  ك�نت 
نفر من �صن�ديده�، ك�ن بني القتلى ُمْطِعم بن عدي. وفيه يقول 

ح�ص�ن بن ث�بت �ص�عر الر�صول:

َد الَقْ�ِم وا�ْصَفِحي اأََيا َعنْيُ فابِكي �َصيِّ
ـــــــي َعِظيَم املَ�ْصَعَرْين ِكَلْيِهَما وَبكِّ
َواِحًدا ْهَر  الدرَّ ُيْخِلُد  ٌد  َمْ َكاَن  فَلْ� 
َبُح�ا َفاأَ�صْ ِمْنُهم  اهلل  َر�ُص�َل  اأََجْرَت 
ِباأَ�ْصِرها َمَعدٌّ  َعْنه  �ُصــــِئلْت  فَلْ� 
لَقاُل�ا ُهـــــــــَ� الـُم�يِف  بجرية َجاِره
َفْ�َقُهم املُِنرَيُة  ْم�ُس  ال�صرَّ َتْطُلُع  فما 

َما! الدرَّ َفا�ْصُكِبي  اأَْنَزْفِته  واإِْن  ِبَدْمٍع 
َما َتَكترَّ َما  َله  َمْعُروٌف  ا�ِس  النرَّ َعَلى 
ُده الَيْ�َم ُمْطِعَما ا�ِس اأَْبَقى َمْ ِمن النرَّ
واأَْحَرَما ُمِهلٌّ  َلبرَّى  َما  َعِبيــــــــَدك 
ِة ُجْرُهَما وَقْحَطـــــــاُن اأو َباِقي َبِقيرَّ
َا َتَذمرَّ َما  اإَذا  َيـــــــــــْ�ًما  ِته  وِذمرَّ
واأعظما! اأَعّز  ِفيِهم  ِمْثِلِه  َعَلى 
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هذا  يف  الوف�ء  ولكن  الر�صول،  مق�تاًل  م�صرًك�  مطعم  م�ت 
ا م�صرًك�، والر�صول ي�صمع ول ينكر،  املثل يرثى فيه ح�ص�ن عدوًّ
ُيْنِزُله  ل  القدا�صة  من  مك�ن  يف  الوف�ء  اأنزل    اأنه  على  يدل 
ي�صمع  حني  ف�لر�صول  وعداء.  قت�ل  ول  الدين  يف  خالف  عنه 
من  القت�ل  �صرعى  اأحد  هو  عدو  يف  املروءة  يبكي  �ص�عره  اإىل 
امل�صركني املعتدين َي�ُصنُّ لن� يف الرجولة واملروءة والوف�ء مثاًل قد 
عال فوق كل �صيء، ويحط من �صفة الغدر اإىل الدرك الذي مل 

ي�صل اإليه اأحد قد بقي له من الإمي�ن واخللق �صيء.

وقد روت ع�ئ�صة اأن عجوًزا ج�ءت اإىل النبي فق�ل له�: من 
اأنتم؟  كيف  �نة!  ُح�صَّ اأنت  فق�ل:  ة.  املَُزِنيَّ �مة  َجثَّ فق�لت:  اأنت؟ 
كيف ح�لكم؟ كيف كنتم بعدن�؟ ق�لت بخري. ب�أبي اأنت واأمي! 
فلم� خرجت قلت: ي� ر�صول اهلل: تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقب�ل! ق�ل: »اإنه� ك�نت ت�أتين� زمن خديجة، واإن ح�صن العهد 

من الإمي�ن«.

فلو اأن الع�مل دان مب� تريده الدعوة املحمدية، واعترب ح�صن 
العهد من الإمي�ن لوفر على نف�صه ويالت كثرية.

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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وط�مل�  الظفر،  و�ص�ئل  من  و�صيلًة  وهلة  اأول  الغدر  يبدو  قد 
والنكث  اخلي�نة  بني  و�صت�ن  خدعة،  احلرب  ب�أن  الن��س  حتدث 
القت�ل؛  يف  اخلدعة  وبني  ة  ِغرَّ على  والأخذ  املف�ج�أة  اأو  ب�لعهد 
وعد  له  ولي�س  له�  �س  معرَّ اأنه  اخَل�صم  يعرف  حيلة  ف�خلدعة 
ب�جتن�به�، وهي دائًم� يف حدود احلرب املرعية، وقد حتدثن� عنه� 
من قبل. ف�إذا األقيت يف روع العدو اأنك �صت�أتيه بك�مل قوتك من 
ن�حية ومل تبعث اإليه� اإل الأقل، وحولت الكرثة لن�حية اأخرى، 
فلي�س هذا غدًرا واإمن� هو خدعة ل تتن�فى مع الأخالق، م� دام 

الب�صر يعتربون احلرب ل تتن�فى مع املروءة وح�صن اخللق.

اأنه  اأ�صقي�ء البدو عن �صيخ كبري من البدو  حكى يل اأحد 
بني  حتى  منق�صة  والغدر  عليه،  يدل  األ  وعد  اأن  بعد  به  غدر 
ق�ل:  اإنه  فقيل:  ال�صيخ يف ذلك،  يقول  ف�ص�ألت عم�  الأ�صقي�ء، 
»اخلونة ُعونَة« اأي اأن اخلي�نة مم� ي�صتع�ن به. وقد اأنكر الن��س ذلك 

على ال�صيخ البدوي اأ�صد الإنك�ر.

وه� نحن اأولء مع الأ�صف ن�صهد مبداأ »اخلونة عونة« الذي 
مع  اتخ�ذه  الن��س  ينكر  والذي  البدو،  ق�ص�ة  من  �صيخ  به  يقول 
�صقي من الأ�صقي�ء يف ح�دث �صلب اأو نهب، يف�صو يف عالق�ت 
حرمة  متج�هلة  غفلة،  يف  لتفتك  وتف�جئ  فتغدر  الكبرية  الأمم 

الغدر غري
 اخلدعة يف 

احلرب

قبح الغدر 
حتى بني 

األشقياء
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العهود وحرم�ت املروءة. فكم� اأن مبداأ »اخلونة عونة« جعل احلي�ة 
قدميً� بني بع�س القب�ئل يف ا�صطراب م�صتمر ف�صلبه� الأمن، فهو 

بني الأمم املتح�صرة ميد هذا ال�صطراب ب�لوقود.

اأدى  الظفر  و�ص�ئل  من  و�صيلة  الغدر  اتخ�ذ  اأن  اأظن  ول 
يك�صبهم  قد  فهو  الأزم�ن؛  من  زمن  جليلة يف  للغ�درين خدمة 
الغ�درين  اأن يتحقق يف  بد  يرتد عليهم، ول  ثم  الأوىل،  املعركة 

قوله تع�ىل: نثىب  يب  جت  حت  خت            متمث  ]يو�صف/ 52[.

يوؤدي  ال�صعوب  عالق�ت  يف  للظفر  و�صيلة  اخلي�نة  واتخ�ذ 
يف  الأمن  نعمة  الن��س  فيفقد  الظن،  و�صوء  الرتب�س  اإىل  قطًع� 
ال�صلم واحلرب. وه� هو ذا اجليل احل��صر يكتوي بويالت احلرب 
هو  ذلك  اأخرى.  حلروب  وال�صتعداد  اخلوف  اإىل  منه�  ليخرج 
اجلزاء ال�صم�وي. ولذلك يحر�س الإ�صالم على الوف�ء حتى مع 

الغ�درين، فوف�ء بغدر خرٌي من غدر بغدر.

 � حتريًّ اأكرث  الن��س  اإن  نقول  فال  والنف�ق  الكذب  اأم� 
الأخالق  من  الكذب  اإن  ول  ك�نوا،  مم�  وال�صراحة  لالإخال�س 
ن�صتطيع  ل  ولكن�  مظ�هره،  ب�أ�صواأ  الآيل  العهد  يف  ظهرت  التي 
واإمن�  م�صى،  فيم�  منه  حرمة  اأكرث  ال�صدق  اإن  نقول  اأن  كذلك 

اهلل ال يهدي
 كيد اخلائنني

الكذب والنفاق 
يف السياسة

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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الذي نعنيه يف هذا الع�صر هو الكذب يف ال�صي��صة. ون�صتطيع اأن 
اأن الكذب والري�ء من عن��صر ال�صطراب يف العالق�ت  ندعي 

الدولية اأكرث مم� ك�ن� يف امل��صي.

ل  بنظري�ت  يجهر  مثاًل  )الأمري(  كت�ب  يف  فمكيفللي 
اآراء  يطبقون  الآن  والن��س  واملروءة،  الأخالق  قواعد  ترت�صيه� 
اأن  وعندي  راأيه.  اإعالن  يف  �صدقه  لهم  ولي�س  )مكيفللي( 
كت�ب )الأمري( نف�صه دليل على اأن الن��س يف الع�صور الو�صطى 
ك�نوا اأقرب اإىل ال�صدق، منهم يف الع�صر الذي ي�صتنكرون فيه 

املكيفللية ويعملون به�.

وهذا الكذب والنف�ق يف ال�صي��صة الذي يظنه بع�س الن��س 
للدبلوم��صية،  لزًم�  ويعدونه  وتنميقه  تزويقه  يف  وَيْفَتنُّون  مربًرا 
َمَثٌل  الإ�صالمية  الفتوح�ت  وت�ريخ  منه.  وينفر  الإ�صالم  يبغ�صه 
اخللف�ء  و�ِصرَي  وال�صديق،  للعدو  ب�حلق  واجلهر  ال�صدق  من  ب�ق 
اأ�ص�ليب  يف  يقعوا  مل  والذين  املحمدية،  الدعوة  ميثلون  الذين 
الفر�س واأ�ص�ليب بيزنطة، تفي�س بب�ص�طة ال�صدق وو�صوح احلق؛ 
ُتهم، وجدت  ف�إذا ق�لوا اأو كتبوا اأو ع�هدوا هم اأو �صفراوؤهم اأو ُولَّ
� ل ينمق  قوًل وا�صًح� يتحرى اأن يكون بعيًدا عن الت�أويل جليًّ
ول مي�ري. يقول ر�صول اهلل: »اأن� زعيم ببيت يف َرَب�س اجلنة ملن 

املكيفللية 
ينكرها اإلسالم

سياسة الوضوح
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�، وببيت يف و�صط اجلنة ملن ترك الكذب  ترك امِلَراء واإن ك�ن حمقًّ
واإن ك�ن م�زًح�، وببيت يف اأعلى اجلنة ملن َح�ُصن ُخُلقه«.

فردية  الن��س  بني  العالق�ت  الإ�صالم يف جميع  اأراد  ولقد 
وعدم  �صيء،  كل  يف  مطلوبً�  فتجده  الو�صوح،  ذلك  دولية  اأو 
يف  �صبًب�  ك�ن  وامل�ص�حنة  للت�أويل  وتعري�صه�  العقود  الو�صوح يف 

حترمي كثري منه�.

ب�أن  يحكم  ر�صوله  واأح�ديث  اهلل  لكت�ب  الق�رئ  ويك�د 
وجعل  الك�ذبني  لعن  فقد  الكفر،  من  اأحط  والنف�ق  الكذب 
املن�فقني يف الدرك الأ�صفل من الن�ر. ولأول وهلة قد ل يدرك 
الإن�ص�ن حكمة هذه ال�صدة، ف�إذا نظر يف اأثر النف�ق من الن�حية 
عن�صر  اأنه  وجد  نف�صه،  املن�فق  على  اأثره  برهة  وجت�وز  الع�مة، 

جوهري يف ف�ص�د النظ�م الع�ملي.

وليظهر ذلك اأرجو اأن تفكروا فيم� نحن فيه من ا�صطراب 
على  الق�ئمون  ك�ن  ولو  اأ�صب�به؟  اأهم  من  النف�ق  األي�س  ع�ملي؛ 
كل  ت�أ�صي�صه�  يف  اأو  فيه�  ا�صرتك  وقد   - مثاًل  الأمم(  )جمعية 
موؤ�ص�صتهم  بنوا  قد   - الأوىل  الع�ملية  احلرب  يف  اقتتلوا  الذين 
على ال�صدق وعلى الإخال�س اأك�نت تنه�ر كم� انه�رت؟ اأك�ن 

صفتان أدنأ 
من الكفر

يف اأ�صباب ال�صطراب العاملي
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انهي�ره� يجر اإىل هذا الف�ص�د الكبري الذي وقع يف احلرب الع�ملية 
اخلري  حب  من  الن��س  يدعيه�  التي  الدعوة  اأن  ولو  الأخرية؟ 
يف  حقيقية  ك�نت  الب�صرية  للحقوق  التي  احلرمة  اأن  ولو  الع�م، 
نفو�صهم وك�نوا �ص�دقني غري مرائني، اأك�ن الن��س يختلفون على 
معنى هذه احلقوق وعلى معنى اخلري الع�م كم� يختلفون اليوم؟

هذه  قيلت  ف�إذا  الن��س،  على  الأمر  األب�س  قد  النف�ق  اإن 
حق  الن��س،  بني  العدل  امل�ص�واة،  احلرية،  املحبوبة:  الكلم�ت 
اجلميع يف عي�س �صعيد و�صلم دائم، اإذا قيلت، ظنوا اأن املق�صود 

غري م� قيل، والتب�س احلق ب�لب�طل.

يت�ص�عف  بفرد،  فرد  عالقة  �ص�أنه يف  قل  واإن  النف�ق،  واأثر 
الدول  اتخذته  اإذا  م�صتطرًيا  ا  �صرًّ ي�صري  اأن  اإىل  كثرية  اأ�صع�ًف� 
و�صيلة من و�ص�ئل الظفر يف �صي��صة �صعوبه�، اأو يف عالق�ته� بدول 

اأخرى.

وال�صي��صة التي ت�صتند على الغدر والكذب والنف�ق حترمه� 
ي  تغذِّ لأنه�  كله�؛  ال�صم�وية  الأدي�ن  وت�أب�ه�  املحمدية  ال�صريعة 

ال�صطراب الع�ملي وتعني على تقوي�س العمران.

أمساء على
 غري مسمياهتا
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يف البحث عن 
سند روحي للحضارة





نريد اأن نتن�ول من بع�س النواحي مبداأين متع�ر�صني: الأول 
�صند احل�ص�رة امل�دية، والث�ين �صند احل�ص�رة الإ�صالمية. ولعل يف 
هذا البحث م� يك�صف عن العوامل اخلفية ل�صقوط احل�ص�رة، وم� 

يف�صر بع�س اأ�صب�ب ال�صطراب الع�ملي اأثن�ء هذا القرن.

فم� هو احلق... هل هو لالأقوى اأم لالأتقى؟

اإذا ا�صتعر�صن� ت�ريخ الأقوام منذ ب�صعة اآلف من ال�صنني، 
لقوم  دامت  ول  واحد،  مك�ن  يف  تثبت  مل  احل�ص�رة  اأن  جند 

الو�ساية على احل�سارة لالأقوى اأم لالأتقى

ال�صعلة املتنقلة بني الأجنا�س - ق�ص�ر »علم الإن�صان« - 
اأدوار احل�صارة ومن مثل�ها - من »علم الإن�صان« - الفروق 
ا لق�م  البدنية ل تكيف احل�صارة - املدنية لي�صت اخت�صا�صً
 - قراآين  قان�ن   - النف�صية  للحالت  اأثر  هي   - وحدهم 
الديني  التكليف  وحدة   - الأرواح  بني  تامة  م�صاواة 
ومغزاها - دع�ى هي اأ�صل ال�صتبداد والتفاوت- مرياث 

النف�س الطيبة.

الشعلة املتنقلة 
بني األجناس
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وقد  جميًع�،  الن��س  ب�أيدي  متر  الذهب،  ك�صلعة  فهي  وحدهم، 
ترجع اإىل اليد التي ذهبت منه� بعد اأن تطوف الكرة الأر�صية.

به  الحتف�ظ  على  َقَدر  من  يك�صبه  م�ص�ع  مت�ع  ف�ملدنية 
عهًدا، ثم ل يطيق حمله فيتخلى عنه فيقع على كتف الأ�صلح 
ف�لت�ريخ  وهكذا.  لالأ�صلح  تخلى  قواه  خ�رت  اإذا  حتى  حلمله، 
ي�صهد بو�صوح على هذا التداول، وي�أبى اأن ي�صهد لقوم دون قوم 
ب�لقدرة  اأو الخت�ص��س  ب�ل�صالح الذاتي  اأو جن�س دون جن�س 
على حمل ر�ص�لة احل�ص�رة مليزة طبيعية موروثة ومالزمة للعن�صر.

»اأنرثوبولوجي«  الإن�ص�ن(  )علم  ا�صتعر�صن�  اإذا  وكذلك 
ونظرن� يف الأجن��س الب�صرية جند هذا العلم على حداثته وغمو�س 
قوم  بني  البدنية  امليزات  اأو  الفروق  اإىل  ير�صدن�  نواحيه،  بع�س 
وقوم، ولو اأنه ل ي�ص�عدن� على اإدراك الفروق الروحية والذهنية. 
اإىل النظر والفرو�س كّلم�  وقد نخرج من حميط العلم ال�ص�دق 
والروحية  النف�صية  الفروق  اأ�ص��س  على  قواعده  تثبيت  ح�ولن� 
بني قوم وقوم، لن�صتخل�س منه� موؤهالت هذا العن�صر دون ذاك 

لر�ص�لة احل�ص�رة واملدنية.

قصور »علم 
اإلنسان«
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نعم اإن بع�س الأبح�ث »الأنرثوبولوجية« احلديثة قد تعني 
على قي��س �صفة الذك�ء بني ط�ئفة وط�ئفة من الب�صر، ولكنه� ل 
املتعددة،  والغرائز  الكثرية،  املعنوية  لل�صف�ت  حتديد  على  تعني 
العن��صر  اأقل  اإىل  اإل  تهدي  ل  وبذلك  الغرائز؛  هذه  ومظ�هر 
النف�صية �ص�أنً� يف تكييف قيمة عن�صٍر واآخر حلمل ر�ص�لة احل�ص�رة 
التي تتطلب جمموعة من املع�ين والقوى النف�صية وتوازن هذه 

املجموعة.

به  نعرف  العلم  قدًرا من  لن�  هي�أ  الإن�ص�ن(  )علم  ك�ن  ف�إذا 
�صف�ت نَُردُّ به� الن��س اإىل بع�س اأ�صوله� القدمية، ف�إن هذا العلم 
فلي�س  واإًذا  املج�هيل.  يف  بن�  يتخبط  ذلك  عدا  فيم�  يزال  ل 
لدين� دليل علمي يجعل اأحد العن��صر ميت�ز بطبيعته وقوته على 

العن��صر الأخرى حلمل ر�ص�لة العمران واحل�ص�رة والعلم.

ق�مت  التي  الأقوام  العن�صرية بني  الفروق  اأوًل يف  ولننظر 
على اأكت�فه� املدني�ت املختلفة منذ اأن �ص�د الفراعنة هذه الأهرام 
�ص�هًدا على ال�ص�أو البعيد الذي بلغوه يف املدنية و�صبقوا به الن��س 

ك�فة:

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ق�مت م�صر ب�لدور الأول، بل الدور الأهم يف ت�ريخ احل�ص�رة 
الب�صرية؛ فهي التي علمت الن��س الزراعة والبن�ء والكت�بة.

والأ�صوريون  والفينيقيون  والب�بليون  ال�صوم�ريون  ج�ء  ثم 
والعرب،  والروم�ن  والقرط�جنيون  واليون�ن  والفر�س  والكلدان 
ثم الأقوام الأوروبية والأمريكية احلديثة، ي�صيفون اإىل احل�ص�رة 
الآن  واآخره�  م�صر  يف  احل�ص�رة  اأول  اأن  فر�صن�  ف�إذا  ويجددون. 
يف اأمريك� - اإذ لي�س عندن� دليل على البداية اأو علم ب�لنه�ية- 
وجت�وزن� موؤقًت� عن ن�صيب الأقوام ال�صفراء واأثره� يف ح�ص�رة هذا 
ت�صري  التي  احل�ص�رة  ح�صر  اأمكنن�  الأر�صية،  الكرة  من  ّق  ال�صِّ
اإليه� يف العن��صر الن�زلة يف غرب اآ�صي� و�صم�ل اإفريقية ويف اأوروب� 
اأن  على  )الأنرثوبولوجي(  الأجن��س  علم�ء  اتفق  وقد  واأمريك�. 
هوؤلء البي�س ثالثة عن��صر اأ�صلية، بينهم اختالف بدين وا�صح 
اإىل  الغرب  من  متوازية  متتد  الثالثة  العن��صر  ومن�زل  وحمدد، 

ال�صرق.

ففي ال�ص�حة ال�صم�لية جند ال�صم�ليني )النورديك( وجنوبً� 
منهم )الألبيني( وجنوبً� من هوؤلء )املتو�صطيني(، اأو قوم البحر 

الأبي�س املتو�صط، وهم �صك�ن م� حول هذه البحرية.

أدوار احلضارة 
ومن مثلوها

من »علم 
اإلنسان«
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والروؤو�س  الزرق،  والعيون  الطويلة،  الأج�ص�م  فلل�صم�ليني 
الراأ�س  وللمتو�صطني  امل�صتدير،  الراأ�س  ولالألبيني  امل�صتطيلة، 
و�صواد  ال�صم�ليني،  اأج�ص�م  من  الأق�صر  والأج�ص�م  امل�صتطيل، 
العيون وال�صعر. ول ح�جة بن� للخو�س يف الفروق البدنية التي 
حدد به� علم�ء الأجن��س هذه العن��صر، وا�صتدلوا على وجوده� 
ف�إنه� ل تغنين� كثرًيا يف تكييف احل�ص�رات  واأثره� حديًث�،  قدميً� 
القدمية؛ اإذ لي�س بني اأيدين� اأدلة ق�طعة على حقيقة الأقوام الذين 
حملوا ر�ص�لة املدنية قبل العرب اأو حتى من العرب، ولأن البحث 
العلمي نف�صه الذي دّلن� على ميزات بدنية بني العن��صر الثالثة 
التي يتكون منه� اجلن�س الأبي�س الكبري، دّلن� كذلك على اأنه ل 
وجود لأحد منه� يف وطن معني خ�ل�س له؛ ففي بريط�ني� نف�صه�، 
حتى  ولي�صت  الثالثة،  العن��صر  توجد  ال�صم�لية،  اجلزيرة  تلك 
اأكرث  فيه�  )املتو�صطيني(  اإن  بل  اجلزيرة.  هذه  بعده� عن  بن�صبة 
� هو اأن نثبت  ن�صبة من )الألبيني(. وكل م� ن�صتطيع حتقيقه علميًّ
العن��صر،  اأمة من الأمم من �صف�ت هذه  رجح�ن �صفة بدنية يف 

على �صف�ته� الأخرى.

� من الن�حية اجل�صم�نية  وحتى اإن ا�صتطعن� تقرير ذلك علميًّ
ا من قي��س العوامل والآث�ر  كم� قلت، ف�إنن� ل نزال بعيدين جدًّ

الفروق البدنية
 ال تكيف احلضارة

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ب�عتب�ره�  الآث�ر  هذه  واإدراك  ال�صعوب،  من  �صعب  يف  النف�صية 
نت�ئج لتف�عل الدم�ء املوروثة من الأقوام املختلفة.

نت�ص�ءل: ملن هذه احل�ص�رة؟ وهل يجوز  اأن  لن�  واإًذا ي�صح 
ن�صبته� جلن�س دون جن�س؟

الفرعونية  واأقدمه�  نف�صه�،  القدمية  ال�صعوب  تكن  اأمل  ثم 
امل�صرية منذ اآلف ال�صنني، كم� هي اليوم، خليًط� من الأجن��س 
تغلب عليه جن�صية البحر املتو�صط؟ وم� هي الب�صعة الآلف من 
ال�صنني التي نعرف �صيًئ� قلياًل عنه� من�صوبة اإىل ع�صرات الآلف 
ق�مت  و�صواء  عنه؟  �صيًئ�  نعرف  ل  الذي  الب�صري  الت�ريخ  يف 
بع�س احل�ص�رات القدمية على اأكت�ف اأحد العن��صر الثالثة التي 
اأ�صرن� اإليه� والتي حدده� علم�ء الأجن��س يف الن�حية الغربية من 
واحًدا  اأمًرا  ف�إن  متوالدة من اختالطه�،  اأقوام  اأم على  الأر�س، 
ل �صك فيه، هو اأن املدنية لي�صت امتي�ًزا ول اخت�ص��ًص� لعن�صر 
نتيجة  فلي�صت  اخل��صة؛  ل�صف�ته  وت�بعة  له  لزمة  هي  ول  منه�، 
للقوة الطبيعية املوروثة له، ولي�س �صنده� هو حق الأقوى بح�ل 

من الأحوال.

املدنية ليست 
اختصاصًا لقوم 

وحدهم
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حل�لت  اأثر  والأدبي  امل�دي  نت�جه�  بجميع  اإًذا  واحل�ص�رة 
ولو  قوم.  على  لقوم  املميزة  البدنية  لل�صف�ت  لزمة  غري  نف�صية 
اأنن� ذهبن� بعيًدا وح�ولن� ال�صتدلل ب�ملعلوم على املجهول، وقلن� 
اإن ال�صف�ت البدنية ت�صري اإىل خ�ص�ئ�س نف�صية ل نزال بعيدين 
التي  العن��صر  اأن  ف�إن ذلك ل يغري من احلق، وهو  عن علمه�، 
نعرفه�، مل تخت�س على طول الت�ريخ الب�صري ب�لعقل اأو العلم اأو 
البتك�ر، حتى نن�صب �صيًئ� من هذا اإىل �صفته� العن�صرية. ومن 
الوا�صح اأن النف�س وحده� هي التي ت�صيء فتنري ظلم�ت احلي�ة 
الب�صرية متى اأثرت فيه� موؤثرات خ��صة، وتهي�أت له� بيئة روحية 

خ��صة. ف�صند احل�ص�رة هو الروح واخللق ل القوة امل�دية.

وم� اأ�صدق الق�نون القراآين يف هذا املعنى يف قوله تع�ىل: 
نث  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث  ]الرعد/ 11[.

ولو فر�صن� اأن ال�صف�ت النف�صية ُتوَرث كم� ُتوَرث ال�صف�ت 
التي  هي  الع�ر�صة  املوؤثرات  اأن  فيه  �صك  ل  مم�  ف�إنه  البدنية 
تكيف القوى الذهنية، واأن العقيدة والآداب القوية هي املن�صئ 

واحل�ر�س للمدنية.

هــي أثر
 للحاالت النفســية

قانون قرآني

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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اأ�صب�ب  جنهل  كم�  النف�س،  وحقيقة  الروح  كنه  جنهل  اإنن� 
انفع�لته� ومداه� واآث�ره� وم�ص�دره� وعواقبه�، مم� مينع تقرير اأ�صول 
علمية منيز به� بني �صف�ت الأقوام النف�صية كم� منيز بني �صف�ته� 

البدنية.

وكل م� ميكن تقريره ب�مل�ص�هدة وال�صتقراء يف احل�ل اأو يف 
لتلقي  الأقوام  جميع  عند  ُمَت�ص�به  ا�صتعداد  اإىل  ي�صري  امل��صي، 
العلم اأو الأدب، اأو بعب�رة اأعم، لتلقي احل�ص�رة كيفم� تلونت ومن 

اأي جهة ج�ءت.

واإذا جت�وزن� عن بع�س فروق حمدودة حُتِدُثه� البيئة واملن�خ 
ب�مل�ص�واة  القول  اإىل  نطمئن  اأن  ن�صتطيع  ف�إن�  احل�لت،  بع�س  يف 
الت�مة بني الأرواح الب�صرية، اأو بعب�رة اأخرى: اإنن� ل نعرف دلياًل 
على عدم امل�ص�واة. وتداول العلم والبتك�ر، بل وتداول اجلهل 
والف�ص�د، دليل على ا�صتعداد م�صرتك ومت�ص�ٍو للخري وال�صر. واإذا 
ي�صري  ف�إنه  عوامل خمتلفة  العي�س حتت  اآث�ر  من  ذلك  ك�ن كل 
اإىل وحدة الروح، اأو بعب�رة اأخرى، وحدة القوى الذهنية، اأو مت�م 

ت�ص�بهه�.

وهذا يكفي لنفي امتي�ز بع�س العن��صر الب�صرية على بع�صه� 
ب�صف�ت ذهنية جتعل لأحده� رجح�نً� دائًم�.

مساواة تامة
 بني األرواح 

البشرية
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ول  البدنية  ال�صف�ت  يف  لي�س  اإنه  نقول:  اأن  لن�  ويحق 
ِحْكًرا  املدنية  يجعل  خالف  على  يدلُّن�  م�  الروحية  ال�صف�ت 
لط�ئفة من الب�صر، اأو مينع من امل�ص�واة يف التكليف�ت التي ج�ءت 

به� ال�صريعة املحمدية.

ومتى و�صح ذلك انه�رت الدع�وى العن�صرية، وانه�ر معه� 
مبداأ القوة ك�صنٍد للح�ص�رة؛ لأنه لو ثبت اأن الطبيعة هي�أت قوًم� 
القوم غريه  اأن يحمل هذا  للعرف�ن والعمران، جل�ز  اآخرين  دون 

على الحتذاء به، بل لك�ن يف �صيطرته وقهره غريه ف�ئدة ع�مة.

وكم� اأن العلم مل ُيْثِبت لأحد رجح�نً�، كذلك التجربة دلت 
على اأن الأقوام اإمن� ت�صتخدم م� اأوتيت، من قوة يف ال�صتزادة من 
ن�  بيَّ وقد  ع�ر�صة،  لأ�صب�ب  املغلوبني  وا�صتغالل  لنف�صه�  املنفعة 
م�،  اأ�صيلة طبيعية يف عن�صٍر  ن��صًئ� عن �صف�ت  لي�س  الَغَلب  اأن 
ت�صتفيد من  املغلوبة ل  الأمم  اأن  الب�صر على  ت�ريخ  دّل  وكذلك 

غ�لبه� بل قد تندثر ب�صبب هذا الغلب.

الأقوام على  ب�حلق لالأقوى، هو قول يرجح بع�س  ف�لقول 
بع�س دون �صبب طبيعي، ويبيح ال�صتبداد للق�درين عليه، وميحو 
حق امل�صت�صعفني. وهو قول ت�أب�ه ال�صريعة املحمدية كل الإب�ء؛ 

وحدة التكليف 
الديين ومغزاها

دعوى هي 
أصل االستبداد 

والتفاوت

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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فهي التي جعلت الن��س �صوا�صية، وجعلت احلق لالأتقى والأبر، 
وقررت اأن الن��س اأ�صرة واحدة، اأكرمهم عند اهلل اأتق�هم.

لعربي  ف�صل  »ل  الأمني  العربي  ر�صوله�  يقول  التي  وهي 
وال�صالم.  اخلري  حب  اأي  والع�فية«   ب�لتقوى  اإل  عجمي  على 
اأكرثهم  ول  مرياًث�،  واأ�صخمهم  بدنً�  اأقواهم  الن��س  اأكرم  فلي�س 
متلكه�  التي  هي  الطيبة  النف�س  لأن  نف�ًص�،  اأطيبهم  بل  عرف�نً�، 

التقوى فتمنعه� من فعل ال�صر وحت�صه� على فعل اخلري..
مرياث النفس

 الطيبة



والأبّر،  الأتقى  حق  هو  الإ�صالمية  احل�ص�رة  �صند  اأن   � نَّ بيَّ
وقلن� اإن الأرواح مت�ص�وية، واإن )علم الإن�ص�ن( ل يزال ق��صًرا عن 
بي�ن حقيقة القوى الذهنية وكيفية انفع�له� ب�ملوؤثرات، واأثبتن� اأن 
الفوارق العن�صرية الظ�هرة يف اأج�ص�م الب�صر مل تر�صد اإىل امتي�ز 
بينه� يف خلق احل�ص�رة، وهي قطًع� ل جتعل لقوم امتي�ًزا على قوم 

يف الخت�ص��س به�.

متنقلة،  �صعلة  ك�أنه�  احل�ص�رة  اإىل  ي�صري  الب�صري  والت�ريخ 
اأعظم املدني�ت، م� لبثت  اأخرجت  اأن الأقوام التي  ويدل على 

اأن هوت من �ص�هق جمده� اإىل احل�صي�س.

قيام املدنية ودوامها

 - للتاريخ  املادي  التف�صري   - النا�س  بني  الأيام  مداولة 
التف�صري العن�صري للتاريخ - مناق�صة التف�صريين - التف�صري 
القذيفة-  بارود   - القراآن  من   - ال�صحيح  ه�  الروحي 
�صاعة الف�صل بني التقدم والتاأخر - نظرة ت�صاوؤم اإىل املدنية 
احلا�صرة - بني املدنية واحلق - النهيار الفجائي- ع�امل 
اأمانات  حمل  عن  ال�صعف   - الرتف   - املدنيات  فناء 

احل�صارة - هل جاء وعد اهلل؟

مداولة األيام 
بني الناس
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ف�إذا تعقبن� الأمم اأمة اأمة يف مدى خم�صة اآلف �صنة جند اأن 
هن�ك ق�عدة ل تتخلف، وهي اأن الأمة ترتفع ثم تهوي كم� تقذف 
� اإىل  ب�حلجر اإىل اأعلى في�صل اإىل مداه ثم يقف ثم يهبط عموديًّ
هوت  التي  غري  اآخر  �صيء  ارتفعت  التي  الأمة  وك�أن  الأر�س، 
ي قد بقيت  وحتطمت. بل اإن بع�س الأمم التي ل يزال اأثره� ُيَدوِّ
�صاللته� ذاهلة عن عزته�، ك�أن لي�س بينه� وبني اآب�ئه� �صلة! فم� 

الذي رفعه� وم� الذي خ�صفه�؟

 � لقد تعددت العلل؛ ف�لذين يف�صرون الت�ريخ تف�صرًيا اقت�ص�ديًّ
يعللون هذا التداول الذي عرب عنه القراآن اأوجز تعبري يف قوله تع�ىل: 
نثۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث  ]اآل عمران/ 140[ بعلل 
امل�دة،  يف  تنح�صر  ب�أ�صب�ب  والنزول  ال�صعود  ويف�صرون  م�دية، 
ف�إخ�ص�ب الأر�س ل�صبب طبيعي، اأو حتول املطر اأو زي�دته اأو تغري 
اجلو، اأو اكت�ص�ف طرق جديدة يتبعه� تغري �صبل النقل للتج�رة، 
اأو اكت�ص�ف اأر�س جديدة، اأو ابتك�ر اآلة، اأو ا�صتخراج معدن، اأو 
ا�صتخدام و�صيلة م�، اأو غري ذلك مم� يغني ويزيد يف القوى امل�دية، 
هو العن�صر الذي يدفع بقوم اإىل التح�صر وحي�ة العمران، كم� اأن 

فقدان الرجح�ن القت�ص�دي يتبعه التدهور والنحط�ط.

التفسري 
املادي

 للتاريخ
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ويرى اآخرون اأن �صبب ظهور اأمة م�، هو يف ذات جن�صه� وم� 
يح�صل من تزايد القوى الكمينة يف مرياثه� العن�صري، وذلك 
ب�أن متتزج مع قوم اآخرين قريبني منه�، فيخرج من التوالد عن�صر 
اأقوى يندفع اإىل اأعلى مب� هو كمني فيه من القوى املوروثة، في�صمو 

وي�صيف للرتاث الب�صري علًم� ومدنية.

وهي اأقوال ل تكفي لتف�صري الواقع ول حتل اللغز؛ فكثرًيا م� 
ق�م ب�حل�ص�رة قوم، اأو �صقطوا واندثروا من غري اأن تكون العوامل 
امل�صريني  اإن قدم�ء  بل  الظهور والختف�ء.  �صبًب� يف  القت�ص�دية 
وهم راأ�س احل�ص�رة الب�صرية، وقدم�ء الب�بليني، هم الذين زرعوا 

ال�صحراء ومل تكن ال�صحراء هي التي زرعتهم.

وخروج العرب من �صبه اجلزيرة وانت�ص�رهم، وو�صلهم بني 
وافتن�نهم  وابتك�رهم  احلديثة،  واحل�ص�رة  الأقدمني  ح�ص�رات 
كم�  حملية،  اقت�ص�دية  لأ�صب�ب  يكن  مل  وال�صن�ئع،  العلوم  يف 
لأن  يكن  مل  والب�بليني  وامل�صريني  والروم�ن  العرب  �صقوط  اأن 
اأو  اأر�صهم اأجدبت، ول لأن جوهم تغري، ول لأن طرًق� جديدة 

اأوط�نً� جديدة قد اكت�صفت.

التفســـري 
العنصري

 للتــاريخ

مناقشة 
التفسريين

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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وتغلبهم  اأقوام  لظهور  �صبًب�  امل�دي  احلرم�ن  ك�ن  م�  وكثرًيا 
على امل�دة وح�صولهم على م� يريدون بكف�حهم ليخرجوا للع�مل 
وا�صح،  والفينيقيني  والعرب  اليون�ن  وَمَثل  �صخمة.  ح�ص�رات 
وخريات اأمريك� واإفريقية الو�صطى مل تبعث قوًم� جدًدا يف اآلف 

ال�صنني، واإمن� بعث اأمريك� املغ�مرون املحرومون.

كذلك مل يقم دليل علمي على اأن توالد قوم فيم� بينهم 
وعدم اختالطهم، �صبب يف انحط�ط هوؤلء القوم، بل ب�لعك�س.

نعم لقد قيل اإن ظهور احل�ص�رة القدمية امل�صرية ك�ن عقب 
اأهل الوادي و�ص�روا  اأ�صالف العرب امتزجوا مع  ورود قوم من 
قدم�ء امل�صريني الذين َبنوا الأهرام، ولكن ذلك لي�س معن�ه اأن 

انتع��س قوم من الأقوام ك�ن لزًم� ملثل هذا احل�دث.

فال النظرية القت�ص�دية، ول النظرية الأنرثوبولوجية )نظرية 
�صقوطه�؛  اأو  املدنية  ظهور  اأ�صب�ب  لتف�صري  ك�فية  الإن�ص�ن(  علم 
لأن ُكالًّ من النظريتني قد يف�صر ح�لة، ولكنه ل يطرد مع احل�لت 

الأخرى.

هي  واملعنوية  الروحية  الأ�صب�ب  اأن  جند  النظر  دققن�  واإذا 
العلل  وجند  الختف�ء،  اأو  الظهور  على  دائًم�  �ص�عدت  التي 

التفسري
الروحي
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الأدبية مالزمة جلميع احل�لت يف كل الأقوام. والقراآن كم� اأ�صرن� يف 
الف�صل ال�ص�بق يوؤكد هذا املعنى يف كثري من اآي�ته فيقول: نثھ    
ويقول:   ]11 ]الرعد/  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث  ھ  

ۆئ      ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   نثى  
ی.    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   
ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٻ     ٻ   ٻ   ٱ    نث   ،]53-52 ]الأنف�ل/  ٺمث   ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٿمث  ]الأعراف/ 96[،  ٺ    ٺ   ٺ   ٺ 

ڌ   ڌ       ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ        ڇ   چ   نثچ  
ڤ   نثڤ    ،]105 ]الأنبي�ء/  ڎمث   ڎ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ    
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ 
ٿ   ٿ    ٿ   نثٿ   ]النور/ 55[،   ڇمث   ڇ   ڇ     
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ  ڃ  ڃمث  ]النحل/ 112[، نث ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ.   پ    پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ  

من القرآن

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ      . ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڄ         ڦ   ڦ   ڦ   ڤ.  ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ.ڄ  

چمث   ]الأنبي�ء/ 15-11[.

فم� من قوم خرجوا على الدني� بر�ص�لة العرف�ن والعمران اإل 
ك�نوا مهيئني لهذا ب�إمي�ن قوي واأدب قوي ودعوة قوية، وم� من اأمة 
اأ�ص�ب  اأ�ص�به� م�  اإل  اأدبه� وتذبذبت  ت�ص�ءلت عق�ئده� وانحط 

َمن قبله� فهوت ك�أن مل تكن �صيًئ� مذكوًرا.

كقوة  ال�ص�لح  والعرف  القوي  والأدب  ال�ص�حلة  ف�لعقيدة 
الب�رود يف دفع القذيفة، تدفع الأمم بقدر م� يف عق�ئده� من قوة 

وا�صتق�مة.

ف�إن  ب�لقوة املعنوية،  العق�ئد والآداب والعرف  اأ�صمين�  واإذا 
هذه القوة الدافعة ت�صوق الأمم اإىل الأم�م، حتى اإذا م� تبددت 
بقيت الأمم حيث اأو�صلته� الدفعة الأوىل، ثم هوت اإىل الأر�س 
اأن  على  ي�صهد  والت�ريخ  حي�ته�.  �ُصِلَبت  وك�أمن�  تعي،  ل  كتلة 
انحط�ط كل قوم من الأقوام يبتدئ حيث تبلغ ال�صيطرة امل�دية 
حد الت�صلط على حي�ته�، ت�صريه� وحتل حمل ال�صيطرة الروحية 

بارود القذيفة

ساعة الفصل بني 
التقدم والتأخر
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واملعنوية. اأو بعب�رة اأخرى حني تغلب �صهوات الأبدان �صهوات 
الأرواح. تلك هي �ص�عة الف�صل بني التقدم والت�أخر.

من  احلديثة  احل�ص�رة  اأهل  يعتربون  املت�ص�ئمني  واأكرث 
الغربيني قد بلغوا هذا الدور، ول يغرتون مبظ�هر القوى امل�دية؛ 
فال الرثوة ول العلم ول م� ينتجون من طي�رات ودب�ب�ت ومدافع 
وو�ص�ئل �صيطرة على احلي�ة امل�دية مب�نعة من هزمية املدنية واندث�ر 

الأقوام التي تذبذبت عق�ئده� و�صل اأدبه� وانقلب عرفه�.

ويرى بع�س العلم�ء اأن �صالمة العقل الب�صري لي�صت لزمة 
للرقي امل�دي، فقد ي�صري هذا الرقي عهًدا م�، وقد �ُصِلب الن��س 
مم�  واندف�عهم  �صريهم  ويكون  ال�صحيح،  وامليزان  الراجح  العقل 
املرتفني،  من  قبلهم  خال  فيمن  ته  و�ُصنَّ فيهم  اهلل  ق�ص�ء  يقرب 

وحمقًق� لقوله تع�ىل: نثې  ې  ې  ې            ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئمث ]يون�س/ 24[.

واإتي�ن اأمره� لياًل اأو نه�ًرا هو الإ�ص�رة اإىل معنى املف�ج�أة، ف�إن 
الق�ئمني عليه� ل يكون عليه دليل ظ�هر  املدنية و�صقوط  انهي�ر 

نظرة تشاؤم إىل 
املدنية احلاضرة

بني املدنية 
واحلق

االهنيار الفجائي

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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من الأحوال امل�دية، ولكنه خفي خف�ء القوى الذهنية والعوامل 
النف�صية التي له� الأثر الأول يف قي�م احل�ص�رة و�صقوطه�. 

يف  نخو�س  اأن  العج�لة  هذه  مثل  يف  ا  جدًّ الع�صري  ومن 
تف�صيل عوامل فن�ء املدنية ون�صتق�صى اأ�صب�به� واأثره� و�صرعته�، 
جممًع�  يكون  قد  �صببني  اإىل  ن�صري  اأن  من  مينع  ل  ذلك  ولكن 

عليهم�. 

الأول: الرتف، ف�إن الأمم متى تهي�أت له� بيئة روحية �ص�حلة 
له�  وا�صتق�مت  ف�أنتجت  والعلم  العمران  اإىل  واندفعت  �صمت 
الأمور مب� مي�صكه� من اإمي�ن واأدب يوحد بينه�، ويحدد م�صلكه�، 
ه�، ويحفظه� من الرتدد والقنوط، فتجد نف�صه� بعد  م معوجِّ ويقوِّ
بهذه  فتلهو  الرزق،  طيب�ت  له�  ودانت  ب�حلي�ة  نعمت  قد  حني 
الطيب�ت ثم تنغم�س فيه� ثم تعي�س لهواه� وتت�ص�بق يف �صهواته� 
وتثقل ر�ص�لة احلق عليه�، مب� تفقد من ال�صرب وم� جتد من لذات 
ع�جلة، فيداخله� ال�صك يف دعوة من�صئ ح�ص�رته�، وترت�ب يف 
كل تراثه� الأدبي، وجتد غ�ص��صة يف التقيد، في�صيع العرف الذي 
مي�صكه�، وتتداعى القوى الرابطة لكي�نه�، فتتفكك العرى وحتل 
الفو�صى، وي�صتخلف اهلل للمدنية قوًم� اآخرين ِخَم��س البطون، 

ُفون ك�أ�صهم وغوانيهم.  يحبون احلق كم� يحب املرُْتَ

عوامل فناء

املدنيات

الرتف
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ف�إن  لالنحط�ط،  الث�ين  ال�صبب  منه  يتولد  الرتف  وهذا 
بتفرغهم  عليه�  ق�درون  وهم  ب�صيطة  تكون  الأولني  القوم  ر�ص�لة 
احل�ص�رة  منو  بطبيعة  تتزايد  ر�ص�لتهم  اأعب�ء  ف�إن  اأعق�بهم  اأم�  له�. 
نف�صه�، وبتطلبه� جمهوًدا اأ�صق ونظًرا اأدق وعن�ية ل تنقطع. فق�ئد 
ق�ئد  جيل  بعد  حمله  يحل  الأولني  الف�حتني  جي�س  يف  الكتيبة 
بع�صرات  امل�صنع  الإمرباطورية، ومدير  اجلي�س يف دولة احل�ص�رة 
الألوف من العم�ل، ومدير امل�صرف ب�آلف املاليني من الدراهم. 

وعقوًل  متفرغة  قلوبً�  اأرب�به�  من  عندئذ  املدنية  وت�صتلزم 
قد  النعيم  يكون  بينم�  حمله�،  ويثقل  ري��صية  واأبدانً�  �ص�فية 

�صلب الن��س العقل، واللذة قد ق�صت على الفراغ نث ڃ  ڃ  
في�صعف   ]4 ]الأحزاب/  چمث  چ     چ   چ   ڃ       ڃ  
اجليل عن حمل احل�ص�رة التي اأن�ص�أه� اآب�وؤه بدافع معنوي، فيخور 
�صحية  الروح  م�صلوب  الأر�س  اإىل  ويهوي  بنف�صه  اإمي�نه  ويفقد 
اآب�وؤه يف نه�صتهم �صهداء احلق واملروءة  الهوى وال�صالل، وك�ن 
والعزة، يحبون املوت كم� اأحب اأخالفهم احلي�ة، فع��س الأولون 
م�صكورين وم�توا مذكورين، اأم� هوؤلء فم�توا مدحورين وع��صوا 

مغمورين من�صيِّني. 

الضعف عن
 محل أمانات احلضارة

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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فال �صك اأن العقيدة ال�ص�حلة التي حتيط به� وحتده� التقوى 
هي القوة الأوىل لبن�ء املدنية، و�صي�عه� نذير بدم�ر املدنية. 

ثم ل �صك اأن الإمي�ن الق�ئم على �صورة من العق�ئد ال�ص�حلة 
للعمران ي�صري يف رك�به عرف �ص�لح واأدب �ص�لح ي�صتمد �صطوته 
من العقيدة والإمي�ن. فهو القوة املنظمة واملخرجة للدور احل��صم يف 
احل�ص�رة. وقد جرت �صنة اهلل على اأن النفو�س الب�صرية ي�صتهويه� 
ف�إذا  وطيب�ته�،  الأر�س  من خريات  له�  يهيئ  مب�  والنج�ح  املت�ع 
تهي�أت ا�صتغنى الإن�ص�ن عن الكد وطغى و�ص�ر اإىل ع�قبة الأمم 

الأوىل.

واإنه ليحزنن� اأن يكون م� نرى يف الدني� نذيًرا ب�أمر اهلل! فال 
الأمم املت�أخرة من امل�صلمني، ول املتقدمة من امل�صيحيني واليهود، 
على �صيء من التقوى. تذبذبت العق�ئد، وذهب العرف و�ص�د 
حب الدني�، وعم الرتف، فهل ج�ء وعد اهلل؟ اإن� لرنجو اأن يتدارك 
اهلل هذا العمران بقوم ِخِم��س البطون يحبون احلق كم� يحب 
للعلم  في�صيفون  احل�ص�رة  ويرثون هذه  واملت�ع،  امل�ل  املتح�صرون 
والعمران، ويردون اإىل الدني� ذلك العقل ال�ص�ئع والإمي�ن القوي. 

هل جاء وعد 
اهلل؟
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الأولون  وجد  كم�  املحمدية  الدعوة  يف  هوؤلء  و�صيجد 
ذلك  الهدى  �صيجدون  نعم  والهدى.  والتقوى  والعقل  الروح 

نث ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   به قري�س وق�لت  الذي هزئت 
ۀ  ۀمث  ]الق�ص�س/ 57[ فلم� اتبعوه ُخِطُفوا من اأر�صهم ل 

للهوان، ولكن ل�صي�دة الدني�!

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة





�ص�حلة  نظنه�  التي  القواعد  جند  اأن  ا�صتطعن�  م�  �صنح�ول 
يف  مقيدين  غري  والأمم،  والطبق�ت  الأفراد  ير�ص�ه  جديد  لنظ�م 
الط�قة  جهد  وع�ملني  الع�مل،  جوانب  يف  الدع�ة  يقوله  مب�  راأين� 
على التحرر فيم� نبدي من راأي من الع�صبية لعن�صر اأو مذهب 
ْقَن� ففي هذا كل اخلري، واإذا اأخفقن�  من مذاهب الجتم�ع، ف�إذا ُوفِّ
ف�إّن� نرجو اأن يكون اجلهد �صمن اجلهود املم�ثلة التي ي�صتع�ن به� 

على الو�صول اإىل احلقيقة والهدى. 

نظام جديد للعامل

النظريات  من  -فلنتحرر  الدعاة  اأ�ص�ات  من  �ص�ت 
القدمية- املدنية يف راأي )كبلنج(- وطاأة العي�س يف ع�ص�ر 
النتقال- هل ن�صتطيع و�صع نظام للم�صتقبل؟ ماذا بني اأب 
جاهل وابن عامل؟ بني جاهل معا�صر وجده الفرع�ين- 
لنحذر عق�بة الغرور- اإىل نظام �صلبي م�ؤقت- ل اأمل يف 
ويف  العليا  القدرة  يف  الأمل   - العامة  ويف  ال�صا�صة  �صي�خ 
مرونة الطبيعة الإن�صانية -فلن�ؤجل النظم املثالية املجردة- 

من تاريخ ال�صطدام بني املثل العليا وال�اقع ال�صيئ.

صوت مع
 أصوات الدعاة
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ولبد لن� من اأن نرو�س تفكرين� على التخل�س من النظري�ت 
القدمية التي ك�نت يف عهده� حق�ئق �صحيحة، والتي جعله� تطور 
�ص�رة  النقل  �صرعة  بتزايد  الأوط�ن  وتق�رب  الجتم�عية،  احلي�ة 
ب�صري املدنية. ول �صك اأن الع�مل مير يف حمنة غري م�صبوقة النظري؛ 
الذي دهى  مثل  الب�صر  ت�ريخ  اأيدين� من  بني  فيم�  نعلم  ف�إنن� ل 
الع�مل هذا اجليل. فلي�صت غ�رات )الترت( التي ل يزال الن��س 
يذكرونه� قرينة للويل، �صيًئ� مذكوًرا ب�لن�صبة اإىل الدم�ر والقتل 
الع�م الذي ا�صتط�عته الأ�صلحة اجلوية، والفن�ء الذي ي�صتطيعه 
الع�مل  لهذا  نظ�م جديد  اإًذا من  فالبد  احلديث؛  العلم  ت�صخري 

يتداركه من �صقطته ودم�ره. 

عنه يف كل  الن��س  يت�ص�ءل  م�  النظ�م؟ ذلك  هذا  هو  فم� 
ب�لفح�س  الطبيب  يبتدئ  كم�  بحثن�  ابتداأن�  اإذا  ولعلن�  مك�ن. 
اإىل  ثم  تكييفه�  اإىل  امل�صتقيم  الطريق  �صلكن�  العلة  اأ�صب�ب  عن 

عالجه�.

ف�أول م� يخطر يف الب�ل هو الت�ص�وؤل: م� الذي جعل مدنيتن� 
احلديثة مع م� و�صل الن��س اإليه من علم ومعرفة م�صحوبة بهذا 

ال�صر امل�صتطري؟!

فلنتحرر  من 
النظريات

 القدمية
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ي�صتحق  قول  وهو  النقل«  هي  املدنية  »اإن  كبلنج  يقول 
ق�صى  القرون  من  فكم  الن�حية.  هذه  من  اإليه  فلننظر  التفكري، 
القرون  من  كم  ثم  النقل؟  يف  احليوان  ت�صخري  ليتعلم  الإن�ص�ن 
ولي�صرع  احليوان،  وبني  بينه�  ويربط  العجلة  ليكت�صف  مرت 
كم  القرون  هذه  كل  ويف  الريح؟  وي�صتخدم  �صراًع�  لل�صفينة 
زادت �صرعة حركته؟ ف�إذا ق�صن� ذلك بت�صخري البخ�ر يف القط�ر 
ظهور  حني  الع�مل  به�  فوجئ  التي  املف�ج�أة  اأدركن�  وال�صفينة 
املدنية احل�لية قبل اأقل من قرن. ف�إذا اأ�صفن� اإىل ذلك ا�صتخدام 
الكهرب�ء واكت�ص�ف الال�صلكي وال�صيطرة على اجلو ب�لط�ئرات، 
الأخرية،  الع�صرين  ال�صنوات  يف  النقل  �صرعة  تطور  اإىل  ونظرن� 
اأدركن� كذلك م� �صيكون من فرق بني مدنية هذا اجليل ومدنية 

اجليل الآتي. 

يف  الإن�ص�ن  حلركة  �صنة  م�ئة  قبل  ال�صرعة  متو�صط  اإن 
النتق�ل من مك�ن اإىل مك�ن مل تزد على ثالثني مياًل يف اليوم، 
ومتو�صطه� الآن قد و�صل اإىل اأكرث من م�ئتي ميل يف ال�ص�عة، ول 

يزال يزداد ب�طراد. 

املدنية يف 
رأي كبلنج

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ف�إذا ك�نت املدنية هي النقل كم� يقول )كبلنج(، واإذا ك�نت 
ال�صرعة هي القي��س مل� بينه� من فروق، ف�إن م� بني مدنيتن� ومدنية 

اأبن�ئن� �صيكون على هذه الن�صبة. 

احل�يل  الع�مل  من  القدمي  الع�مل  البخ�ر  ف�صل  فكم� 
اجلو  يف  املتزايدة  ال�صرعة  هذه  وكذلك  الال�صلكي،  ف�صيف�صل 

ع�ملن� من الع�مل املقبل. 

ومن �صوء حظ هذا اجليل اأن يكون �صلة بني ع�ملني، واأن 
يذهب �صحية النتق�ل العنيف. وعلى ذلك هل نحن، اأهل هذا 
� ملن بعدن�؟ قد يكون  اجليل، حقيقة جديرون اأن ن�صع نظ�ًم� ع�مليًّ
قبل   � عمَّ نظ�من�  ُبْعد  ت�صورن�  عن  بعيًدا  يرت�صونه  الذي  النظ�م 

ا�صتخدام البخ�ر. 

نفو�صن�  جنهل  نزال  ل  الذين  نحن  ف�إّن�  اأخرى  ن�حية  ومن 
من  فيه�  اأُوِدع  مم�  بقليل  اإل  نحيط  ول  منلكه�،  ول  ن�صرفه�  فال 
القوى الذهنية والقوى الروحية، لن ن�صتطيع و�صع نظ�م للع�مل 
وهو لي�س من �صنعن�؛ ف�لإن�ص�ن فيه حيوان اأُوِتي من القدرة م� 

ي�صمح له ب�لت�صرف يف نط�ق حمدود. 

وطأة العيش
 يف عصور 

االنتقال

هل نستطيع
 حنن وضع

 نظام للمستقبل؟
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ك�نت  واحدة.  وترية  على  ال�صنني  اآلف  الع�مل  �ص�ر  لقد 
ُنْقَلٍة  اإىل وطن، ويف كل  احل�ص�رة تتقدم ببطء وتنتقل من وطن 
تنطوي مئ�ت ال�صنني قبل اأن تذبل، وتنق�صي مئ�ت اأخرى قبل 
اأن تزدهر يف قوم ُجُدٍد، فك�ن العقل الب�صري م�صتطيًع� يف نط�ق 
َرات مدنيته؛  قدرته اأن ي�ص�يره� واأن ي�صيطر اإىل حدٍّ كبري على ُمَقدَّ
ُزْلِزَلت الأر�س زلزاله�  فلم� تفجرت فج�أة ين�بيع العلم احلديث 

واأخرجت اأثق�له� فُبِهت الإن�ص�ن وق�ل م�له�؟ 

ففي جيل واحد انقلب وجهه�، وتن�كر القدمي واحلديث. 

يف  )طيبة(  بجوار  قرية  يف  �صيخ  مثاًل:  لذلك  ولن�صرب 
يف  بعث  القدمية،  م�صر  يف  اآب�وؤه  ع��س  كم�  يعي�س  م�صر  �صعيد 
اأوائل هذا القرن ب�بنه اإىل اأمريك� فن�ص�أ هن�ك وتزوج ورجع ب�أ�صرته 
اأر�صه مبحراثه الفرعوين، وي�أوي  � يفلح  اأب�ه حيًّ اإىل قريته، فوجد 
اإىل بيت ل يزال على طراز العهد الهك�صو�صي، ويفكر كم� ك�نوا 
اأن البن واأب�ه حني التقي� تن�كرا،  اأي�م خوفو؛ ل �صك  يفكرون 
فك�أمن� هبط البن من كوكب اآخر، فلن ي�صتطيع� اأن يتع��صرا ول 

اأن يتع�ون� على �صيء....

ماذا بني أب 
جاهل وابن 
عامل؟

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ولنفر�س اأن اهلل بعث يف تلك ال�ص�عة اأحد �صك�ن )طيبة( 
اأجدادهم�،  من  )رم�صي�س(  عهد  من  بلد  �صيخ  بعث  قربه.  من 
لي�صهد احلفل الع�ئلي لالبن الع�ئد من اأمريك�؛ فهل يجد الن��س 
اآلف  ثالثة  غي�ب  بعد  قربه  اهلل من  بعثه  الذي  البلد  �صيخ  اأن 
ولد يف  الذي  البن  اإىل ذلك  اأم  القرية،  �صيخ  اإىل  اأقرب  �صنة، 

القرن الع�صرين وغ�ب ثالثني �صنة فقط؟ 

قلب  اإىل  اأقرب  الفرعوين  اجلد  اأن  احلفل  �صهود  �صيجد 
الأب وعقله وطراز حي�ته، من ذلك املولود فيهم، الق�دم عليهم 

من الع�مل اجلديد. 

ثالثون �صنة فعلت ب�لع�ئلة الب�صرية م� مل يفعله ثالثون قرنً�! 
قرن  كله.  الع�مل  يف  بل  وحده�  م�صر  يف  ذلك  تفعل  مل  وهي 
ل وجه الأر�س كم� يبدله الزلزال وف�صلن� عن م��صين�  واحد بدَّ

بعنف، وك�أمن� نقلن� اإىل كوكب اآخر. 

واإًذا فهل حقيقة ن�صتطيع، نحن �صح�ي� هذا النتق�ل، نحن 
الذين َمَلْكَن� الآلة وَمَلَكْتن�، واأ�صبحن� ن�صرّيه� اإىل جمهول وتطوين� 
بو�صع  نحن حقيقة جديرون  اأعظم، هل  اإىل جمهول  ثن�ي�ه�  يف 

نظ�ٍم لع�مل امل�صتقبل؟ 

بني جاهل 
معاصر وجده 
الفرعوني
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يكون من  وقد  الغرور.  اأخ�صى عقوبة  ف�إين  اإذا ظنن� ذلك 
بعمل  اجلديد«  »النظ�م  ن�صميه  فيم�  نكتفي  اأن  وال�صواب  اخلري 
قوى  من  ب�أيدين�  م�  ت�صليط  عن  بت�ًت�  فيه  منتنع  نظ�م  هو  �صلبي، 
له�  ا�صطرب  التي  العوامل  م�ص�عفة  وعن  والتخريب،  للتدمري 

وجودن� كله.

يجب اأن يكون هدفن� فيم� ن�صميه »النظ�م اجلديد« تخفيف 
ويالت عهد النتق�ل. 

وحتم�صن�  و�صمعن�  الأوىل،  الع�ملية  احلرب  �ص�هدن�  لقد 
لأح�ديث عن نظم جديدة لع�مل جديد. ونحن اليوم ن�صهد مرة 
اأخرى حربً� اأعظم وحديًث� اأ�صهى، ولكن هل بني العقل الذي 
�صيطر على اأداة الدم�ر امل��صية اأ ربع �صنني، من 1914- 1918 
 -1939 من  �صنني  اأربع  من  اأكرث  عليه�،  �صيطر  الذي  والعقل 
الآلة  غلبته  امل��صي،  اأ�صري  الع�جز  العقل  هو  هو  فرق؟   1945

وامل�دة ومدنية النقل املتزايدة ال�صرعة، فح�ر فيه� ون�ء بحمله�. 

�نً� على اأقواٍل عن ع�مل جديد فتحم�صن� له�، ف�إذا  اأقبلن� �ُصبَّ
اليوم بعد جتربة، مالأتن� خوًف� وت�ص�وؤًم�، مل� ظهر لن� من  �صمعن�ه� 

الكذب والعجز.

لنحذر عقوبة 
الغرور

إىل نظام 
سليب 

مؤقت

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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مئ�ت  بطيء  تطور  يف  القدمية  الب�صرية  احل�ص�رة  م�صت 
القرون فه�صمه� العقل الب�صري، اأم� احل�ص�رة احلديثة ف�صتحت�ج 

اإىل وقت طويل ليه�صمه� العقل الب�صري. 

الع�مة  ن�صوج  ويف  ال�ص��صة  �صيوخ  يف  الرج�ء  قليل  اإنني 
الإمي�ن  عظيم  ولكنني  املتجددة،  اجِل�َص�م  امل�صئولي�ت  لتحمل 
كل  نف�صه�  الطبيعة  ففي  الع�مل!  هذا  تدير  التي  العلي�  ب�لقدرة 
من  الإف�قة  على  القدرة  من  وفيه  الإن�ص�ن  ُخِلق  فقد  الرج�ء، 
بق�ء  ي�صمن  م�  والتطور  واملح�ك�ة  امل�ص�نعة  من  وله  ال�صدمة، 
البق�ء  بغريزة حب  الإن�ص�ن  و�صيكت�صف  ُرِقّيه،  وا�صتمرار  النوع 
� من��صًب� متجدًدا ي�ص�ير الع�صر  بعد جت�رب مروعة ق��صية نظ�ًم� ع�مليًّ
اإذ  متجدًدا؛  من��صًب�  نظ�ًم�  اأقول  املتزايدة،  ال�صرعة  ع�صر  الآيل، 
اإمالء نظ�م ك�مل ث�بت  اأن نح�ول  لي�س من ال�صواب يف �صيء 
يف  حتمل  كله�  وامل�صتحدث�ت  والأو�ص�ع  ف�لأ�صك�ل  يتغري،  ل 

طبيعته� التغري بل الزوال والفن�ء.

الغرور  عقوبة  هو  كوارث  من  الإن�ص�ن  فيه  يقع  م�  واأكرث 
واجلهل، واأكرث م� ي�صيبه من �صرٍّ هو رّد الفعل لفرتائه وادع�ئه.

�، وجت�هلن� غرائز  � مث�ليًّ ف�إذا ح�ولن� اأن نعطي الن��س نظ�ًم� ع�مليًّ
حب الظهور وال�صيطرة والتع�يل، مم� هو ك�من يف �صميم النف�س 

ال أمل يف شيوخ 
الساسة والعامة

 األمل يف القدرة 
العليا ويف مرونة

 الطبيعة اإلنسانية

فلنؤجل النظم
 املثالية اجملردة
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اإق�مة هذا النظ�م على برك�ن من الغرائز  ف�إنن� نح�ول  الإن�ص�نية، 
ُير�صي  ل  ع�ملّي  نظ�م  فكل  واإًذا  اجل�حمة.  املتفجرة  احليوانية 
الغرائز الب�صرية، ول ُيعني على توجيه الدوافع الإن�ص�نية، هو نظ�م 
�صهواته�؛  و�صيلة لإ�صب�ع  تتخذه  اأو  نف�صه�،  الغرائز  تق�صي عليه 
فمن �ص�أن الطبيعة الإن�ص�نية اأن تقلب كل نظ�م مث�يل واأن تكيفه، 

واإل اأ�صبح ب�لن�صبة له� نظ�ًم� ل تطيقه.

ولي�س اأدل على ذلك من ت�ريخ املذاهب والأدي�ن الداعية 
اإىل فل�صفة �ص�مية، خذ مثاًل دعوتني بينهم� األف� �صنة: امل�صيحية 
وال�صيوعية، فم�ذا �صنعت بهم� غرائز الإن�ص�ن الفطرية احليوانية؟ 
� �ص�مًي�؟ فم�ذا بقي  اأمل ُتِرد كل دعوة منه� اأن تر�صم نظ�ًم� مث�ليًّ
من املثل الأعلى فيه�؟ بقيت تلك امل�أ�ص�ة الت�ريخية الطويلة! فقد 
م احلرب  حُترِّ التي  ب��صم امل�صيحية ويف �صبيل امل�صيحية  �ُصفكت 
دم�ء اأغزر مم� �ُصفك يف �صبيل اأية دعوة اأخرى يف ت�ريخ الب�صرية. 
بل اإن الق�رة الأوربية التي هي مقر امل�صيحية، هي وكر احلروب 

والدم�ر على طول الألف الأخرية من ال�صنني.

املتوا�صعة؟  الرحيمة  اجلميلة  امل�صيح  و�ص�ي�  من  بقي  م�ذا 
�صنعه�،  وال�صتعالء  والزهو  والقهر  الغلب  غرائز  ت�صنعه�  اأمل 

وت�صتخدمه� يف اإ�صب�ع النوازع الب�صرية؟

من تاريخ 
االصطدام بني 

املثل العليا والواقع 
السيئ

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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اأخت  فهي  حديثة،  لي�صت  ال�صيوعية  الدعوة  كذلك 
فيم�  ف�ر�س  املزدكية  دمرت  منه�.  ون�صخة  الف�ر�صية  )املزدكية( 
مل  م�  الدم�ء  من  احلديثة  ال�صيوعية  �صبيل  يف  و�ُصفك  م�صى، 
ُي�ْصَفك من قبل يف �صبيل النهب وال�صلب يف قوم من الأقوام؛ 

ومع ذلك فم�ذا يبقى من ال�صيوعية املث�لية؟

الظ�هر اأن النظ�م املث�يل الك�مل خي�ل يف هذه الدني�؛ ف�إن 
الطبيعة الب�صرية ت�أب�ه. فهل يح�صن بن� اأن جنري وراءه اأو ُنِلّح يف 
الطوائف  بني  يوؤدي  دنيوي  بنظ�م  نقنع  اأن  بن�  الأْوىل  اأم  طلبه؟ 
الأفراد،  بني  الع�دي  الق�نون  بوظيفة  اأ�صبه  وظيفة  وال�صعوب 
احلرب  اأذى  ويح�صر  ال�صلم  ويدمي  ال�صر،  اأطراف  من  فيقت�س 
طريق  غري  من  �صهواته�  فت�صبع  تر�ص�ه�،  وجهة  الغرائز  ويوجه 
العدوان؟ نظ�م يي�صر للجميع العي�س، وت�صنده امل�صلحة امل�صرتكة 
للفرد واجلم�عة وال�صعوب يف ع�مل جعل منه النقل ال�صريع وطًن� 

واحًدا.

وبعب�رة اأخرى: نظ�م هو جمموعة قواعد ع�مة ت�صبح عرًف� 
� ير�ص�ه الن��س ول يع�صونه. ع�مًّ



وقبل  بل  وبعده�،  الأوىل  الع�ملية  احلرب  انته�ء  قبل 
ن�صوبه�، اأقبل كثريون من املفكرين املخل�صني يف الع�مل، فرادي 
من  وينقذهم  الن��س  ير�ص�ه  نظ�م  يف  التفكري  على  وجم�ع�ت، 
م�آ�صيهم واآلمهم التي اأوقعتهم فيه� اأ�صب�ب ال�صطراب الع�ملي 

التي ا�صتعر�صن�ه� يف الب�ب ال�ص�بق.

جم�عة  بذلك  اهتمت  التي  الكبرية  اجلم�ع�ت  بني  ومن 
ت�ألفت من اأهل الف�صل يف لندن يراأ�صه� املح�مي ال�صهري )اللورد 

�صنكي( ويقوم بدعوته� الك�تب املعروف )هـ. ج. ويلز(.

الواجب قبل احلق

�صغل املفكرين يف العامل - جمعية اإجنليزية ت�صع د�صت�ًرا 
حلق�ق الإن�صان - ا�صتفتاء عظيمني من مفكري ال�صرق - 
راأي غاندي - غ�صب ويلز على غاندي - راأي نهرو - مع 
فلنجرب طريقة غاندي - طريقة مربة  راأي غاندي - 
الغرائز  اإعالء   - الب�صري  الت�ص�ر  حت�يل   - الإ�صالح  يف 

وحت�يلها - تربية يطرد بها روح الأديان.

شغل املفكرين 
يف العامل

مجعية إجنليزية تضع 
دستورًا حلقوق 

اإلنسان
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وقد و�صعت هذه اجلم�عة بعد من�ق�ص�ت ومك�تب�ت م�صروًع� 
الع�مل  اأن يكون د�صتور  الإن�ص�ن، واقرتحت  فيه حقوق  اأعلنت 

بعد احلرب الأخرية.

وقد ت�صمن هذا الد�صتور اإحدى ع�صرة م�دة، هي يف نظر 
اجلم�عة حقوق الإن�ص�ن التي يجب اأن ل تعرت�صه� �صريعة ول 
عرف ول اأي نظ�م حملي لبلد من البالد اأو �صعب من ال�صعوب؛ 

فهي الق�نون الأ�ص��صي الذي َيُجّب كل ت�صريع خم�لف له.

واأهم هذه املواد يتعلق بحرمة امِلْلك، وحق التعلم، وحرية 
يف  الق��صر  وحق  العمل،  وحق  ال�صخ�صية،  واحلرية  العقيدة، 

حم�ية اجلم�عة، اإلخ...

من  عظيمني  لرجلني  مب�صروعه�  اجلم�عة  هذه  بعثت  وقد 
مفكري ال�صرق: هم� امله�مت� )غ�ندي( والزعيم الهندي )جواهر 

لل نهرو( ت�ص�أل راأيهم�، ف�أج�ب غ�ندي مب� ي�أتي، ق�ل:

»م� هي النتيجة العملية لإعالن هذه احلقوق؟ ومن ذا الذي 
يرع�ه� ويحر�صه�؟ و�صواء اأكنتم تق�صدون اإىل الدع�ية وحده� اأم 
اإىل تنوير الراأي الع�م الع�ملي فقد ابتداأمت من الطرف املخطئ.. 
واإين اأقرتح عليكم واأرى اأن ال�صواب هو يف اأن تبتدئوا ب�إعالن 

استفتاء 
عظيمني 

من
 مفكري الشرق

رأي
غاندي
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»واجب�ت الإن�ص�ن«. ول �صك عندئذ اأن احلقوق �صتتبع كم� يتبع 
الربيع ال�صت�ء.

حي�تي  بداأت  فقد  وخربة،  جتربة  عن  اإليكم  اأكتب  اإين 
� بحقوقي، وك�ن جهدي من�صرًف� لتقريره� واحل�صول عليه�،  مهتمًّ
ِقَبل زوجتي. ف�أخذت  اأن ل حق يل حتى  اأدركت  و�صرع�ن م� 
اأنظر يف واجب�تي وم� عليَّ ِقَبل زوجتي وولدي واإخواين واملجتمع 
لي�س لرجل  م�  نف�صي ويل من احلقوق  اأجد  اليوم  واأن�  ف�أديته�، 

اآخر اأعرفه يف هذا الع�مل«.

عليه حملة  )ويلز( فحمل  غ�ندي غ�صب  اأث�ر جواب  وقد 
ًي� مع مذهبه ال�صلبي، واتهم  ه اإب�ء منه للتع�ون، ومت�صِّ منكرة، وعدَّ

غ�ندي ب�لت�أخر وبعدم اإدراك �صرورة الع�صر.

ولكن هل اأن�صف ويلز غ�ندي؟ ثم األي�س يف كالم غ�ندي 
م� ي�صتحق النظر والتفكري؟ ذلك م� �صنبحثه.

اأر�صى جوابه ويلز، فق�ل عنه:  اأم� »جواهر لل نهرو« فقد 
اإنه عملّي واإنه ي�صتحق عظيم الهتم�م ولو اأنه خ�لفه يف اأمور غري 

جوهرية. 

غضب ويلز 
على
 غاندي

رأي هنرو

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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مواثيق  الإعج�ب  مع  كثرًيا  الن��س  »�صمع  نهرو:  يقول 
واأحقه�  �صيء،  ل  اإىل  وانتهت  الإن�ص�ن  اأعلنت حقوق  وبي�ن�ت 

م احلرب. ب�لذكر ميث�ق )بري�ن - كيلوج( الذي حرَّ

ولقد نظرت يف بي�نكم عن حقوق الإن�ص�ن ف�أزعجني اأن ل 
اأجد فيه م� يهدي اإىل كيفية حتقيقه.

اأن� ل اأق�صد التف��صيل، بل اأق�صد الأ�صول التي يق�م على 
وهو  احلق،  من  ك�ن  واإذا   .� واقت�ص�ديًّ  � اجتم�عيًّ الع�مل  قواعده� 
عندي احلق، اأن م�آ�صي الع�مل احل�لية ترجع قبل كل �صيء اإىل 
ف�ص�د نظ�مه ال�صي��صي والقت�ص�دي، فال بد من تغيري هذا النظ�م 

كي ي�صتط�ع تطبيق م� تريدونه من احلقوق التي اأعلنتموه�.

من  بح�ل  للتحقيق  ق�باًل  لي�س  ويلز،  م�صرت  ي�  بي�نكم،  اإن 
الأحوال م� دام النظ�م ال�صتعم�ري والراأ�صم�يل ي�صودان الع�مل. 
تقولون اإن لكل اإن�ص�ن كذا وكذا من احلقوق، وهو كذلك، ولكن 
اأنَّى لهذا الإن�ص�ن اأن ي�صل اإىل حقوقه حتت النظ�م الراأ�صم�يل؟ 
ثم اأنَّى له اأن يتمتع ب�صيء منه� م� دامت اأمة اأو طبقة ت�صيطر على 
اأخرى وت�صّخره�؟ اإن الطريق اإىل اخلال�س هو ال�صرتاكية، واأن 

يقوم النظ�م الع�ملي اجلديد على اأ�صوله�«.
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ذلك هو جواب )جواهر لل نهرو( وهو من ال�صخ�صي�ت 
املقبل.  الف�صل  يف  منه  ي�صكو  م�  اإىل  و�صنعود  املحرتمة  الع�ملية 
اأم� جواب غ�ندي ف�إنه كم� قلت، رغم اعرتا�ص�ت ويلز، ي�صتحق 

النظر والتفكري.

اأُْعِلَنت، وكثرًيا م� انُْتِهَكت. وم�  فحقوق الإن�ص�ن كثرًيا م� 
والوجدان،  والعرف  الرتبية  من  بداٍع  يرتدعون  ل  الأقوي�ء  دام 

ف�إنه� تبقى حيث هي غري ق�بلة للتحقيق.

فنتخذ  تربية جديدة وطريقة جديدة،  اأن جنرب  لن�  وي�صح 
الواجب�ت اأ�ص��س النظ�م اجلديد؛ فبدل اأن نح�ول امل�ص�واة بني 
الن��س يف احلقوق، نقيم هذه امل�ص�واة على اأ�ص��س الواجب؛ فرمب� 

ك�ن ذلك اأفعل يف رّد العدوان ويف احرتام حق الغري.

اإكرام الق�ئم على واجبه اأكرث  دن� الن��س ب�لرتبية  اأنَّ� عوَّ فلو 
الأدبية  العالق�ت  م�صدر  الواجب  جلعلن�  بحقه،  املُط�لب  من 
والجتم�عية واأن�ص�أن� نظ�ًم� جديًدا لع�مل اأح�صن من ع�ملن� احل�يل، 
لأن الرتبية التي جتعل القي�م على الواجب غ�ية الإن�ص�ن الراقي، 
تنتهي ب�حرتام حق الغري احرتاًم� اأحفظ واأنفع للحقوق من كل 
قوة ُت�ْصَتخدم لك�صبه� اأو املح�فظة عليه�. ولعل هذه الطريقة يف 

مع رأي 
غاندي

فلنجرب طريقة 
غاندي

طريقة جمربة 
يف اإلصالح

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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فهي  الب�صري؛  الإ�صالح  ت�ريخ  مع  تتن��صب  التي  هي  الرتبية 
هوا هّمهم اإىل تعريف الن��س  طريقة الأنبي�ء وامل�صلحني الذين وجَّ
ذهنية  خلق  ول  اإليه�  الرجوع  املتع�صر  من  فلي�س  بواجب�تهم. 

جديدة اأ�ص��صه� ف�صل َمن يوؤدون واجبهم على �ص�ئر الن��س.

ف�صرعوا  والكذب،  والغدر  وال�صرقة  القتل  الأنبي�ء  م  حرَّ
م�  اإىل  التعرف  يف  اأخذن�  ف�إذا  النهي.  اأ�ص��صه�  واجب�ت  بذلك 
نحّرمه على اأنف�صن�، وجعلن� هذه احلرمة ع�مة ودولية، ك�ن ذلك 
� ح��صًم� يف �صبيل اإق�مة نظ�م جديد، ولو ك�ن ظ�هره  عماًل اإيج�بيًّ

دعوى �صلبية اأ�ص��صه� النهي والتزام الواجب.

القتل  بني  يفرقوا  ل  اأن  ُموا  وُعلِّ ُبوا  اأُدِّ الن��س  اأن  لو  فمثاًل 
اأن  املحرتم  املهذب  الإن�ص�ن  على  يحتم  الواجب  لأن  والقت�ل، 
ميتنع عن اإزه�ق اأرواح الن��س لغري جرمية ارتكبوه�، وبغري ق�نون 
احلرب  يف  القتل  عن  المتن�ع  �ص�ر  ولو  فيه�،  يق�صي  وق��ٍس 
ُيْعَترَب  يتعداه  َمن  واجًب�،  احلرب  غري  يف  القتل  عن  ك�لمتن�ع 
اأفعل يف منع  جمرًم�، لك�نت هذه الرتبية وهذا الأدب والعرف 

احلروب من كل املواثيق والنظم.
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ولو �ص�دت هذه الرتبية لك�نت وظيفة اجلندي على اأح�صن 
�صوره� كوظيفة اجلالد يف نظر الع�مة �صواء ب�صواء.

الب�صري لالأمور عمل �ص�ق، ولكن  الت�صور  اإن حتويل  نعم 
تبدًل  الن��س لأمور كثرية  ت�صّور  اأو جيلني  يتبدل يف جيل  اأمل 
ُعْرف ع�م ع�ملي  َخْلَق  والتدريب  ب�لرتبية  ي�صتط�ع  فلم ل  �؟  ت�مًّ

اأ�ص��صه حرمة الواجب يف كل الأحوال والظروف؟

ولعله من املتي�صر اأن نوجه الغرائز الب�صرية التي ن�صكو منه� 
يف اإف�ص�د النظم املث�لية وجهة الفخر ب�أداء الواجب.

اإطف�ء  يف  للخطر  التعر�س  اأو  غريق  ب�إنق�ذ  يزهو  ف�لإن�ص�ن 
حريق. ف�إذا �ص�ر العرف اأن هذا العمل هو الذي ُت�ْصَتَحق عليه 
اأعظم األق�ب ال�صرف، واأن المتن�ع عن الأذى وال�صت�صه�د يف 
ذلك هو البطولة الك�ملة، ل�صتخدمن� غرائز ال�صتعالء والظهور 

يف اخلري الع�م.

ت�أدية  يف  مروءتهم  اآي�ت  ظهرت  الذين  ذكر  يخّلد  ل  ومل 
والفتك  الفرتا�س  على  قدرتهم  ظهرت  الذين  بدل  واجبهم 
ب�لغري؟ فقد ن�صل عن طريق تعليم الواجب وتقدي�صه اإىل اإق�مة 
الفطرية،  الغرائز  مع  ا�صطلحن�  قد  ونكون  وتخليده،  �صرح احلق 

حتويل التصور 
البشري

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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يف  وا�صتخدامه�  توجيهه�  اإىل  وا�صتفزازه�  َكْبِته�  عن  فَنْعِدل 
تدعيم النظ�م اجلديد.

ول اأظن اأحًدا من جيلن� الذين �صهدوا هذه احلرب والتي 
قبله� ميكنه اأن يت�صور نظ�ًم� جديًدا ي�صتحق البق�ء ل يحرم احلرب 
الأنبي�ء:  �صبيل  من  اأ�صلح  �صبيل  من  لذلك  فهل   ..� ب�تًّ حترميً� 

�صبيل التحرمي عن طريق تعليم الواجب؟

القت�ل احتق�رهم  وُنَربِّهم على احتق�ر  الن��س  نعّلم  ف�إذا مل 
للقتل، ف�أنَّى لن� اأن نكفل ال�صلم بتجريد اأمم من ال�صالح اأو و�صع 
ل  اأن  ي�صمن  الذي  ذا  ومن  ال�صلم؟  على  ا�ًص�  ُحرَّ م�صلحة  اأمم 
يقتتل احلرا�س طمًع� فيم� ائتمنوا عليه اإذا مل تكفل ذلك الرتبية 

التي اأ�ص��صه� تقدي�س الواجب.

لي�صت هذه الرتبية م�صتحيلة ول هي خي�ًل؛ ف�إن يف حي�تن� 
الأولية كثرًيا من الفخر ب�صبط النف�س واحلرم�ن، وت�ريخ املروءة 
مب�  املروءة  وهذه  جيل،  كل  يف  الن��س  يالزم  يك�د  طويل  ت�ريخ 
تنطوي عليه من نكران الذات تعلمه� الن��س ب�لجتم�ع وب�لدين، 
ف�ص�رت فطرية لأن الغرائز التي تر�صيه� املروءة هي ذات الغرائز 

التي ير�صيه� العدوان.

إعالء الغرائز 
وحتويلها
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حب  غريزة  اإ�صب�ع  ك�ن  ب�لكرم،  الن��س  فخر  ك�ن  فحني 
الظهور يف البذل والعط�ء، ومل� �ص�ر فخرهم ب�لأث�ث وال�صي�رات 

واملقتني�ت، �ص�ر اإ�صب�ع هذه ال�صهوة ب�لأثرة والأن�نية.

ولو علَّمن� اأولدن� اأن زهوهم واإعج�بهم لي�س يف اأن يلب�صوا 
ثوبً� جديًدا يف العيد، حني ل يجد اأولد عمومتهم اأو جريانهم 
ثوبً� مثله، وعّودن�هم اأن زهوهم وظهورهم يف اأن ميتنعوا خمت�رين 
على  تتدرب  الظهور  حب  غريزة  ف�إن  ب�أهلهم،  ًي�  ت�أ�صِّ ِلْب�صه  عن 

اإ�صب�ع غر�صه� ب�لمتن�ع، وجتد حظه� يف اأداء الواجب.

ولن يكون هذا جديًدا يف حي�ة الإن�ص�ن؛ لأنه يتن��صب مع 
روح الأدي�ن التي �صيطرت على ت�ريخ الب�صرية الطويل.

اإن فطرة الن��س واحدة ومظ�هره� متعددة، ف�لنف�س الب�صرية 
ي�ت الرتبية والعرف الع�م لرت�صي الكمني  تتكيف ح�صب ُمْقَت�صَ
من الغرائز فيه�. ول �صبيل لإنك�ر الغرائز الفطرية ملن يفّكرون يف 
تنظيم الع�مل. ونهج الأنبي�ء الذين وجهوا الغرائز وجهة تر�صي 
اليوم  نحن  ف�إذا  امل�صتقيم.  النهج  هو  الع�مة،  وامل�صلحة  املروءة 
حلاًل  واألب�صن�ه�  واجب�ته،   � اأعلنَّ الإن�ص�ن،  حقوق  نعلن  اأن  بدل 
جديد.  �ص�لح  نظ�م  اإىل  نوفق  قد  ف�إنن�  والتقدي�س،  احلرمة  من 

تربية يطرد هبا
 روح األديان

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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وليكن الق�نون الأ�ص��صي لهذا النظ�م مت�صمًن� واجب�ت الإن�ص�ن 
نحو اأهل بيته وجريانه ووطنه وجن�صه واملخلوق�ت الأخرى. وقد 

يكون ذلك اأبقى للعرف الع�م، واأثبت على ممر الأي�م.



يقول )نهرو(: اإن �صبب ف�ص�د الع�مل يرجع يف معظمه اإىل 
اإىل  �صبيل  ل  واإنه  احل�يل،  وال�صي��صي  القت�ص�دي  نظ�مه  ف�ص�د 
الراأ�صم�لية ت�صخر طبقة لطبقة، وال�صتعم�ر  الإ�صالح م� دامت 

ي�صّخر اأمة لأمة.

وقد وافق )ويلز(، واأظن اأن اأكرث املفكرين اليوم على هذا 
الراأي. ف�لراأ�صم�لية رغم اأنه� كلمة ا�صتعملت حتى اْبُتِذَلت، ل 
تزال تعرب عن نظ�م يقوم على الرب� ويهدي اإىل الرتف والإ�صراف.

وهي واإن ك�نت ب��صتن�ده� اإىل حقوق امللكية الفردية قدمية 
العهد، ف�إنه� تتكئ اليوم على ملكية الآلة للعمل.

علل النظام احلايل

راأ�صمالية  خطر   - احلالية  الراأ�صمالية  ف�صاد  على  اإجماع 
الآلة - الآلت بركات كثرية اللعنات - مادية ل �صند لها 
من الروح - م�صكلة التعطل يف الأمم الراأ�صمالية - رجال 
الت�ازن  اإىل   - الي�صار  اإىل  يتح�ل�ن  الإجنيلية  الكني�صة 
الإ�صالمي - ال�صتعمار احلديث - ويالت عاملية - �صاهد 

منهم - �صاهد من العامل اجلديد.

إمجاع على 
فســـــــاد 

الرأمسالية احلاليـة
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وهي ب�لنقالب ال�صن�عي الكبري الذي ن�ص�أ عن ا�صتخدام 
ونظ�م  الإن�ص�ن  حي�ة  يف  الغور  بعيدة  حديثة  والكهرب�ء  البخ�ر 
املجتمع. بل تك�د الراأ�صم�لية احلديثة تكون �صيًئ� اآخر غري نظ�م 
امللكية القدمية يف اآث�ره� ومظ�هره�، واإىل هذه الراأ�صم�لية ين�صب 
ال�صرتاكيون كل م�ص�وئ النظ�م الع�ملي احل�يل ويعدون العط�لة 

والبوؤ�س والرتف والإ�صراف من مظ�مله�.

ودوام  ا�صتخدامه�،  وح�صن  الآلة،  ملكية  اأن  �صك  ل 
التح�صني يف اإنت�جه�، كل ذلك يعمل ب��صتمرار لال�صتغن�ء عن 

عمل ال�ص�نع والزارع.

فبدل اأن تكون وفرة الإنت�ج و�صهولته بركة من برك�ت ع�صر 
البخ�ر والكهرب�ء، وبدل اأن يكون ا�صتخدام الآلة والقوة �صبًب� يف 
بهجة احلي�ة وال�صعة يف اأوق�ت الفراغ، انقلب اخلري يف ظل النظ�م 
القت�ص�دي احلديث اإىل �صر م�صتطري، وُحِرم الك�دحون من راأ�س 
م�لهم وهو العمل واجلزاء املن��صب له، واخت�س املمولون( مبجهود 
حمدود وثمرات وفرية، ف�رتفعوا فيه اإىل م�صتوى الأمراء يف العهد 
ت�صرتك  ول  احلي�ة  مب�هج  اإىل  تنظر  الكرثة  و�ص�رت  الإقط�عي، 
التعطل  ح�فة  على  والذين  املتعطلني  طوائف  فقدت  بل  فيه�، 
هن�ءة العي�س وهن�ءة الإمي�ن، يف �صو�ص�ء الآلة، وك�ن الدين من 

خطر رأمسالية 
اآللة

اآلالت بركات
 كثرية اللعنات
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قبل ميّد املُْعِوزين ب�ل�صلوى والِعَو�س يف الدار الأخرى، اأم� الآن 
فقد �صعفت �صيطرة الدين وذهب مدده من العزاء.

القوية  بدعوته�  امللكية  اآث�ر  الأدي�ن تخفف من  نعم ك�نت 
اإىل الزهد وا�صرتاك املحرومني يف ثمرات الك�صب بقوة الق�نون، 
على  ال�صم�ء  ملكوت  بتحرمي  اأو  املحمدية،  الدي�نة  فعلت  كم� 

الأغني�ء كم� فعلت امل�صيحية.

وك�أمن� النظ�م الراأ�صم�يل احلديث، وقد �ُصِلب ال�صند املعنوي 
الرتف  من  وال�صتزادة  الأثرة  نحو  بعنف  يتجه  والروحي، 
ر  وي�صخِّ فريًق�،  التعطل  ه�وية  فيقذف بال رحمة يف  والإ�صراف، 
فريًق� اآخر. ولي�س اأدل على م� و�صل اإليه اخلطر من اأن املتعطلني 
يف بريط�ني� قد جت�وزوا قبل احلرب)1( عدة ماليني، وبريط�ني� هذه 
هي �صوق الأموال يف الع�مل ومن اأهم مراكزه، وتنفرد فوق ذلك 
الق�رات  من  الأموال  اإليه�  جُتَْبى  الع�مل،  يف  بلد  ُيوؤَته  مل  مِبُْلٍك 

اخلم�س ومن الأبي�س والأ�صود والأ�صفر.

القت�ص�دي  النظ�م  بعبء  تنوء  املح�صودة  بريط�ني� 
الراأ�صم�يل! ولي�س اأدّل كذلك على تداعي هذا النظ�م من اأن 
ق�دة الكني�صة الذين ظلوا �صند العن��صر املح�فظة جياًل بعد جيل 

)1(  اأي احلرب الع�ملية الأخرية )الكت�ب �صدر يف 1946(.

ماديـــــة
 ال سند هلا

 من الروح

مشكلة التعطل 
يف األمم 

الرأمسالية

رجال الكنيسة 
اإلجنيلية 

يتحولون

 إىل اليسار

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ُقون اأن يغمرهم �صيل  اأخذوا يتحولون من اليمني اإىل الي�ص�ر يتَّ
الفتنة كم� غمر رج�ل الكني�صة الرو�صية، فنزعوا اإىل الت�أويل اأو 

رجعوا اإىل امل�صيحية الأوىل.

 Melvern ملفرن  موؤمتر  قرار  ال�ص�أن  هذا  علمن� يف  م�  واآخر 
القرن  هذا  اأول  يف  ن�صرت  لو  قرارات  وهي  الإجنيلية،  للكني�صة 
َلُظنَّ اأنه� مم� اأوحى به )ك�رل م�رك�س( اأو بع�س تالميذه.. وكم� 
اأن هذا دليل على اجت�ه الأفك�ر ف�إنه كذلك دليل على ح�ص�فة 
وق�دة  العلم�ء  يتعظ  اأن  لرنجو  واإنَّ�  الغرب،  يف  الكني�صة  رج�ل 
التي  ال�صريعة  هي  �صريعتهم  ف�إن  الإ�صالمية؛  البالد  يف  الراأي 

َقت كل التوفيق يف تن�وله� هذه امل�صكلة املعقدة. ُوفِّ

فالبد للم�صلمني الذين اندفعوا على غري هدى اإىل تقليد 
الغرب من الرجوع اإىل الإخ�ء والزك�ة والتوازن بني الطبق�ت؛ 
حق  الرب  اأن  اأ�ص��س  على  �صريعتهم  اأق�مته  الذي  التوازن  ذلك 
على  الع�مة  امل�صلحة  ترجيح  وعلى  الأغني�ء،  اأموال  يف  معلوم 
الوا�صعة  و�صلطته  الأمر  ويل  م�صئولية  وعلى  اخل��صة،  امل�صلحة 
يف النظر اإىل ح�ج�ت امل�صلمني. ولي�س املق�م مق�م ا�صرت�ص�ل يف 
اأوائل  ف�ل�صيحة ترتدد من  النظ�م احل�يل،  ال�صكوى من  نواحي 
برق�ب  بع�صه�  ي�أخذ  والفنت  كله،  الع�مل  القرن يف جوانب  هذا 

إىل
 التوازن 

اإلسالمي
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بع�س، فال بد اإًذا من نظ�م اقت�ص�دي جديد يحل حمل النظ�م 
احل�يل.

ولرنجع النظر اإىل العن�صر الث�ين لف�ص�د املجتمع احل�يل يف 
راأي )نهرو( وهو ال�صتعم�ر؛ واإذا ك�نت الراأ�صم�لية قدمية وله� من 
الألفة به� �صند؛ ف�إن ال�صتعم�ر حديث، والفطرة ت�أب�ه وتبغ�صه، 
�صيطرة  من  للخال�س  الع�صور  كل  يف  الأمم  كل  عملت  وقد 

الأجنبي.

واإذا قلن� اإن ال�صتعم�ر ح�دث فلي�س معنى ذلك اأن الن��س 
واحلك�م مل تتق�تل على الأر�س وملكيته�، اأو على املُْلك و�صعته؛ 
فذلك قدمي، واإمن� اجلديد يف الأمر هو ذلك الطغي�ن الع�م ب��صم 
نة كم� يقولون. التمدين، وِقَواَمة الأمم الأوروبية على العن��صر امللوَّ

الكرة  واأ�صبحت  الدني�،  الأ�صل  الأوربية  الأقوام  �ص�دت 
الأر�صية كله� يف متن�ول ال�صتعم�ر احلديث بتطور و�ص�ئل النقل 

وال�صرعة.

غري  للفرات  النيل  من  )حتومت�س(  زحف  م�صى  فيم�  وك�ن 
الت�ريخ.  اأعجوبة  ال�صند  اإىل  الفرات  من  الإ�صكندر  و�صري  م�صبوق، 
ك�نت �صرور الفتح والنهب حمدودة وطرائق الأثرة وال�صتغالل اأولية.

االستعمار احلديث

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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الكرة  ت�صمل  واآث�ره  ع�ملية  ال�صتعم�ر  فويالت  اليوم  اأم� 
ال�صرق  اأهل  الغربيني  الكت�ب  من  كثري  اأن�صف  وقد  الأر�صية. 
املغلوبني، وَرُثوا حل�لهم قبل احلرب امل��صية، ولعلهم اليوم َيْرُثون 

مل� اأ�ص�ب الغ�زين اأنف�صهم؛ فهم ي�صتحقون كذلك الرث�ء.

 1912 �صنة  لو(  )�صدين  امل�صهور  الإجنليزي  الك�تب  ق�ل 
�صلوكه�  الأوربية يف  الدول  غ�لب  اأ�صبه  »م�  ال�صتعم�ر:  ي�صف 
هذا الذي م� برحت ت�صلكه منذ عدة �صنوات اإزاء الأمم ال�صرقية 
بع�ص�بة من الل�صو�س يهبطون على احِلَلل الآمنة فيثخنون فيه�، 
ثم ينقلبون ب�لغن�ئم والأ�صالب. وم� ب�ل هذه الدول الغربية بعمله� 
هذا موؤيدة للدعوى الب�طلة ب�أن القوي ال�ص�كي ال�صالح يحق له 
النق�ص��س على ال�صعيف الأعزل، واآتية ب�لربه�ن الق�طع على 
اأن مك�رم الأخالق والآداب الجتم�عية ل �ص�أن له� األبتة حي�ل 
القوة امل�صلحة! ففي خالل ع�صرين �صنة ث�رت ث�ئرة ال�صتعم�ر 
فقو�صت  الهوج�ء  امل�دية  احل�ص�رة  عوا�صف  وهبت  اأورب�،  يف 

الآداب واحلقوق الدولية تقوي�ًص�«.

ذلك م� ق�له )�صدين لو( قبل احلرب الع�ملية الأوىل، وقد 
بع�صه�  اآخًذا  ال�صرقي  الع�مل  على  ال�صتعم�ر  حمالت  توالت 

برق�ب بع�س.

ويالت عاملية

شاهد حق
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لو اأن »لو« كتب يف ال�صتعم�ر بعد احلربني الع�مليتني لك�ن 
رث�وؤه للم�صتعمرين الغربيني اأكرث من رث�ئه للمغلوبني ال�صرقيني.

وقد دافع كذلك عن ال�صرقيني بعد احلرب الع�ملية الأوىل 
»ح��صر  كت�ب  يف  �صتودارد(  روب  )لوثر  الأمريكي  الك�تب 
التي  احلرية  مب�دئ  »اإن  العب�رة:  بهذه  الإ�صالمي«)1(  الع�مل 
�ص�دت يف الغرب وُنوِدي به� غ�لب القرن الت��صع ع�صر قد هبت 
عليه� ريح هوج�ء من املط�مع ال�صي��صية والقت�ص�دية فمزقته� �صرَّ 
د، اإذ اأخذ التزاحم ي�صتد والتن�زع  َدت �صوره� كل ُمَبدَّ ق، وُبدِّ مُمَزَّ
ُيوِغر قلوب الدول الغربية، حتى طفح الكيل ف��صتعلت احلرب 
الفتح  يف  للتو�صع  وج�صعه�  اأورب�  نهم  وا�صتد  العظمى.  الكونية 
وال�صتعم�ر ومن�طق ال�صيطرة ونيل المتي�زات واحتي�ز الأ�صواق 

� غري م�صبوق املثيل«. القت�ص�دية ا�صتداًدا وح�صيًّ

الع�ملية  احلرب  وقعت  اأن  بعد  كتب  )�صتودارد(  اأن  فلو 
الث�نية و�صهد ويالته�، اأم� ك�ن يرثي هو اأي�ًص� للغ�لبني كم� رثى 

حل�ل املغلوبني؟

به الأ�صت�ذ عج�ج نويه�س، وعلق عليه تعليق�ت م�صتفي�صة الأمري �صكيب اأر�صالن –  )1(  عرَّ
رحمه اهلل.

شاهد من
 العامل اجلديد

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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اإمن�  احل�ص�رة  ب��صم  الع�مل  على  ال�صتعم�رية  ال�صيطرة  اإن 
ت�صعى لإ�صب�ع �صهوات الراأ�صم�لية احلديثة يف الأ�صواق واملواد 
اأ�ص�س  ُمَت�َص�ِنَدْين  وال�صتعم�ر  الراأ�صم�لية  و�صعت  وقد  اخل�مة. 

هذا ال�صطراب الع�ملي الذي قد يق�صي على احل�ص�رة كله�.

فال بد اإًذا من نظ�م اقت�ص�دي و�صي��صي جديد.

الق�ئم على  النظ�م  اإن  )ويلز(  ويوافقه  )نهرو(  يقول  وحني 
الراأ�صم�لية وال�صتعم�ر والذي يعي�س يف ظل �صيطرة طبقة على 
من  يجدان  ل  للبق�ء  �ص�حًل�  نظ�ًم�  لي�س  اأمة،  على  واأمة  طبقة، 

العقالء من يخ�لفهم�، واإمن� ي�أتي اخلالف حني ُيْقرَتَح العالج.



مم� تقدم يت�صح اأن ر�صم نظ�م ك�مل حلي�ة ع�ملية �صعيدة، اأو 
يعني  اأن  �ص�أنه  من  لي�س  النظ�م،  هذا  لنواحي  تف�صيالت  و�صع 
على قبوله اأو كم�له. فنحن لذلك اأميل اإىل البدء بتقرير اأ�ص�س 
الواجب  ومعرفة  »المتن�ع«  على  بع�صه�  يقوم  ب�صيطة  وقواعد 

واأدائه.

وقد و�صح كذلك اأن النظم املوؤيدة لال�صتعم�ر والراأ�صم�لية 
اإىل القرن الع�صرين  احلديثة قد تطورت من القرن الت��صع ع�صر 
م�صيطرة  اأمم  اإىل  الن��س  تق�صيم  يف  ب�لًغ�  اأثًرا  اأحدثت  بكيفية 
م�صتِغلَّة، واأمم مغلوبة م�صلوبة، كم� فرقت اجلم�ع�ت يف هذه الأمم 

مقرتحات

الراأ�صمالية  تط�ر  يجب   - ب�صيطة  ق�اعد  بتقرير  البدء 
هيئة   - فيه  ال�صلم  تتجزاأ  ل  واحد  عامل   - وال�صتعمار 
عليا عاملية لقيادة م�صرتكة - التدرج اإىل حك�مة عاملية - 
الرتبية  اإىل  الق�مية  الرتبية  الطف�لة - من  البدء يف قل�ب 
 - العاملية  للم�صلحة  الغ�صب  على  التدريب  العاملية- 

فلنتعهد الن�اة ال�صاحلة يف »هيئة الأمم املتحدة«.

البدء بتقرير
 قواعد بسيطة
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الغ�لبة واملغلوبة اإىل طوائف وطبق�ت ح�قدة متع�دية. وقد اأدت 
هذه النظم دوره� يف جت�رب الب�صر، ول بد له� من التطور مل�ص�يرة 

عهد ال�صرعة والإنت�ج الآيل.

فهذا التطور من �ص�أنه اأن ميهد ال�صبيل لعهد جديد اأ�ص��صه 
الإخ�ء الع�م، وهدفه التع�ون على اخلري والرب.

وع�ملن� اجلديد، وقد اأ�صبح يف حيز الإمك�ن الطواف حوله 
يف  والراديو  ب�لال�صلكي  اأطرافه  وات�صلت  ليلة،  اأو  يوم  يف  كله 
ل�صع�دة قوم  �صبيل  فيه، ول  ال�صلم  تتجزاأ  حلظة، ع�مل واحد ل 
هيئة  قبول  اإىل  ينتهي  اأن  له  بد  ول  الآخرين.  بوؤ�س  على  منه 
لقي�دته�،  ال�صعوب هيئ�ت منه�  لقي�دة م�صرتكة كم� قبلت  علي� 
فتولد عندئذ احلكومة الع�ملية التي نرى فوائده� يف نظ�م »الأمم 
يقر  وق�ص�ئية  وت�صريعية  تنفيذية  �صلط�ت  له�  فتكون  املتحدة«، 
الن��س �صرعيته� كم� يقرون �صرعية حكوم�تهم القومية، ويدينون 

له� بولء مم�ثل لولئهم لدولهم.

الع�ملية  اإىل مق�م احلكومة  تتدرج  التي  الع�ملية  الهيئة  هذه 
تقوم على اأ�صول قليلة ع�مة ت�صت�صيء به� يف ر�صم اخلطط الع�مة 

تطور الرأمسالية 
واالستعمار

 واجب

عامل واحد
ال جتزؤ فيه

هيئة عليا عاملية
 لقيادة مشرتكة

التدرج إىل 
حكومة عاملية
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ل�صي��صة الدني�. على اأن تكون هذه القواعد الع�مة ب�صيطة ومقبولة 
ب�لفطرة من الن��س على خمتلف اأجن��صهم واألوانهم وعق�ئدهم.

فمثاًل تكون مب�دئ امل�ص�واة والإخ�ء بع�س قواعده�، فيكون 
دا بحقوق امل�ص�واة وحقوق الإخ�ء. م� تر�صم للن��س مقيَّ

 � طبيعيًّ  � حقًّ احل�جة  وت�أمني  العي�س  فيه� حق  يكون  ومثاًل 
يهدف اإليه اجلميع، كحق الأمن ي�صعى للمح�فظة عليه اجلميع، 
فيكون اإطع�م الن��س، وت�أمينهم من اخلوف واجًب� على كل الن��س.

مثل هذه القواعد الفطرية، اإذا ُدرِّب الن��س على تقدي�صه� 
يف  وهم  طفولتهم  يف  نوه�  وُلقِّ واأوط�نهم،  لأدي�نهم  تقدي�صهم 
اإىل  اأمه�تهم وحني تن�صئتهم يف املدار�س، تنتهي حتًم�  اأح�ص�ن 

اإق�مة �صرح نظ�م ع�ملي عليه�، موطد القواعد ث�بت الأرك�ن.

على  املتحدة(  الأمم  )هيئة  يف  الدول  جميع  اتفقت  واإذا 
يف  دولة  كل  وجّدت  والدعوة،  الع�م  والتثقيف  للتعليم  برن�مج 
ل�صلط�نه�، مّكن  اخل��صعة  ال�صعوب  نفو�س  الأفك�ر يف  بثِّ هذه 
ذلك )الأمم املتحدة( من التطور اإىل الهيئة الع�ملية التي نرجو اأن 

يدين له� الن��س ب�لولء والط�عة.

البدء يف
 قلوب الطفولة

من الرتبية 
القومية إىل
 الرتبية العاملية

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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ت�ريخ  يف  وا�صح  الرتبية  واأثر  الإن�ص�نية  الدعوات  اأثر  اإن 
الدينية  ف�لدعوات  حي�تهم،  يف  وموؤثًرا  ح��صًم�  و�صوًح�  الب�صر 
يف  فعله�  تفعل  وا�صتمرت  القرون  وع��صت  الدهر  غ�لبت  التي 
نفو�س الن��س ويف تكوين الهيئة الجتم�عية، �ص�هد على ق�بلية 
والتع�ون.  للت�آخي  ال�ص�مية  الإن�ص�نية  الدعوات  لقبول  الب�صر 
مته هذه الدعوات ا�صتقّرت حرمته يف نفو�س الن��س،  واإن م� حرَّ
فكبحت من جموحهم ومن �صهواتهم، وحولت الدوافع والغرائز 
لتتخذ ملظ�هره� اأ�صك�ًل واألوانً� اأخرى. ف�إذا دعون� اإىل حترمي احلرب 
اجليو�س  ت�صيري  ل�صتح�ل  النفو�س،  من  الدعوة  هذه  ومتكنت 
للقت�ل اإل بقدر م� يحدث من ال�صذوذ �صد اإرادة املجتمع، من 
تكوين ع�ص�ب�ت من القتلة لل�صلب، وي�صبح الوجدان الإن�ص�ين 
له،  جمهول  �صخ�س  اإىل  والقتل  ب�لأذى  التوجه  يف  نفوًرا  اأ�صد 
اأكرث من �صعور الفرد الع�دي حني يهم بجرمية القتل �صد اأحد 

امل�رة.

وهكذا اإذا عّودن� الن��س اأن ا�صتغالل الآخرين مل�صلحتهم، 
وا�صتخدام اجل�ه اأو النفوذ اأو احليلة للمنفعة الذاتية يعترب عماًل 
من اأعم�ل ال�صرقة، ف�إن الوجدان الب�صري ينتهي اإىل اعتب�ر هذا 
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ي�صتخدم  الذي  ال�ص�رق  يعترب  كم�  اإجراًم�،  ب�أنواعه  ال�صتغالل 
قوته اأو حيلته لل�صرقة جمرًم�.

ينظرون  الن��س  جتعل  التي  الع�مة  والرتبية  الدعوة  فعلى 
اإىل هذه املب�دئ الب�صرية نظرتهم اإىل القواعد التي تع�رفوا عليه� 
ب�لن�صبة لأنف�صهم ك�أفراد يف اأ�صرة اأو وطن، يتوقف متهيد ال�صبيل 
للنظ�م الع�ملي اجلديد الذي لبد منه لتطور احل�ص�رة، ولجتن�ب 
اأ�صب�به �صيطرة الإن�ص�ن املتزايدة على امل�دة،  الفن�ء الذي هي�أت 

وعلى جمرى الأمور يف �صلم املجتمع الع�ملي.

ويجب اأن ُيَعلَّم الن��ُس الغ�صَب لأ�صي�ء ع�مة، ويف امل�صلحة 
ُموا الغ�صب لأوط�نهم وعق�ئدهم الدينية، فتكون  الب�صرية كم� ُعلِّ
يف  للتق�صري  اأو  الغري،  حقوق  على  للعدوان  وانفع�لهم  غريتهم 
يف  كتوجهه�  ب�لغريزة  موجهة  ك�فة،  الن��س  نحو  الواجب  عمل 

امل��صي للدف�ع عن حق الأ�صرة و�صرفه�.

احل�يل،  �صكله�  يف  املتحدة«  الأمم  »هيئة  وجود  اإن  واأخرًيا 
ورغم املوؤثرات التي رافقت ميالده� يف�صح املج�ل لآم�ل كبرية يف 
َدت ب�لحرتام  الجت�ه الذي ن�صري اإليه؛ فهي نواة �ص�حلة اإذا ُتعهِّ
والثقة فيه�، واأدركت الدول اأنه ل �صبيل اإىل التخلي عنه�، بل 

التدرب على 
الغضب للمصلحة 

العاملية

فلنتعهد النواة 
الصاحلة يف

 هيئة األمم املتحدة

يف  البحث عن �صند روحي للح�صارة
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الن��س  ي�صعر  حتى  نزاع؛  كل  يف  ومرجعه�  حمكمته�  اتخذته� 
� ب�صرورته� ل�صالمة عي�صهم واأمنهم، في�صحوا عن طيب  تدريجيًّ
ال�صي�دة  من حقوق  كثرًيا  وقدرته�،  ا�صتمراره�  �صبيل  خ�طر يف 
به�.  التم�صك  قوية على  فيم� م�صى غرية  الدول  اأظهرت  التي 
�صي�دته�  الدول  من  الدولة  فيه  ت�صع  الذي  اليوم  ي�أتي  قد  بل 
اأو  اأمنه�  ل�صم�ن  املتحدة،  الأمم  هيئة  ت�صرف  حتت  و�صلط�نه� 

ي�صره�، اأو للتغلب على مع�صالته� القت�ص�دية والجتم�عية.

فعلين� يف �صبيل هذه الغ�ية النبيلة اأن ن�صرب ون�ص�بر ون�صمم.

ولنحذر الي�أ�س ونتعلق ب�أهداب ال�صعي املتوا�صل لتمكني 
»الأمم املتحدة« من �صد هذا الفراغ يف حي�ة الع�مل اجلديد.
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يف النظام األساسي
 للدولة اإلسالمية





ظهرت يف ال�صنوات الأخرية دول اإ�صالمية م�صتقلة متعددة 
اأن  اآ�صي� واأفريقية، وظهرت معه� وفيه� هيئ�ت واأحزاب تريد  يف 
تقيم نظمه� على مب�دئ ال�صريعة الإ�صالمية واأ�صوله�، وتعددت 
الآراء فيم� هو نظ�م احلكم الإ�صالمي، ويف كيفية اإن�ص�ء د�ص�تري 

تتفق ومقت�صي�ت الإ�صالم، وحتقق غ�ي�ت ال�صريعة املحمدية.

املغرب  اأق�صى  اإىل  امل�صرق  اأق�صى  من  الإ�صالمية  والدول 
ت�صمل اأقواًم� وثق�ف�ت وعرًف� وع�دات وطرائق للحكم، وتختلف 
فيه� احل�ج�ت ب�ختالف الأق�ليم واختالف البيئ�ت الجتم�عية 
ا�صتيف�ء  لأن  ع�صري؛  اأمر  واحدة  بطريقة  فحكمه�  و�صروراته�، 

بع�س اأ�س�س الدولة الإ�سالمية
الإمـامـة ال�ســـورى ال�ســـيادة

دللة الفقه الإ�صالمي – املبادئ العامة حمدودة وقاطعة– 
– جتربة  من هم اأهل ال�ص�رى؟- املجمع عليه يف الإمامة 
الع�ص�ر – الأ�ص�ل املقررة يف ريا�صة الدولة الإ�صالمية – 
مفه�م ال�صيادة يف الإ�صالم – �ص�رة ل نظري لها – حدود 

�صلطة الأمة – ل �صند ملا ينق�س العدل واحلق.
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ح�ج�ته� وم�ص�حله� و�صد الذرائع فيه� يحت�ج لتف�صيل واجته�د 
يجعالن من الع�صري اأن يفي بح�ج�ته� د�صتور موحد ونظ�م حكم 
ترمي  الذي  الغر�س  يحقق  للد�ص�تري،  احلديث  ب�ملعنى  واحد 
اإليه ال�صريعة يف كل مك�ن. بل قد يكون اأدنى اإىل حتقيق غر�س 
ال�صريعة املحمدية اأن تتعدد اأ�صك�ل الد�ص�تري ونظم احلكم على 
واأ�صول  الإ�صالمية  لل�صريعة  الع�مة  املب�دئ  ت�صوده�  اأن  اأ�ص��س 
الآداب والأخالق التي ج�ءت به� ر�ص�لة الإ�صالم واهتدى به� 
الب�صر من اأقدم الع�صور، لأن اختالف القوانني املنظمة لل�صئون 
الع�مة قد يكون يف ذاته �صرورة حمققة لأغرا�س ال�صريعة ومل�ص�لح 
من  امل�صلحة،  لتحقيق  واأدعى  ظروفهم،  خمتلف  يف  امل�صلمني 

الإ�صرار على د�صتور موحد �ص�مل يطبق يف كل مك�ن.

اآراء  وتعدد  وتطوره  ن�صوئه  يف  الإ�صالمي  الفقه  ولعل 
الزمن، هو  البيئة وظروف  بظروف  قطًع�  مت�أثرين  فيه  املجتهدين 

اله�دي اإىل م� نظنه ال�صواب يف هذا النظر.

اأو  الأندوني�صيون  به�  يط�لب  التي  الإ�صالمية  ف�لد�ص�تري 
اأو غريهم من الأمم الإ�صالمية، ميكن  اأو امل�صريون  الب�ك�صت�نيون 
فروعه�  يف  اختلفت  واإن  متق�ربة،  متفقة  جوهره�  يف  تكون  اأن 

داللة الفقه 
اإلسالمي
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وتف�صيالته� وم� يتفرع من ذلك من قوانني ومرا�صيم واإجراءات 
تقت�صيه� امل�صلحة وت�صد به� الذرائع.

الإ�صالمي  النظ�م  هذا  اأو  الد�صتور  هذا  هو  فم�  وعليه، 
الت�صريعي  التطور  يعوق  اأن  امل�صلمني من غري  يوحد بني  الذي 
اأو  م�  مك�ن  يف  وامل�صلحة  العدل  مقت�صي�ت  وفق  والجتم�عي 

زم�ن م�؟!

اأي�م  يف  امل�صلمني  وت�ريخ  وال�صنة  الكت�ب  يف  نظرن�  اإذا 
اأن الإ�صالم حمدد ق�طع يف كل م� هو  الرا�صدين جند  خلف�ئهم 
ك�ن  ف�إذا  وقوم،  ومك�ن  زم�ن  لكل  ال�ص�حلة  الع�مة  املب�دئ  من 
الأمر تنفيًذا لهذا املبداأ واإق�مة لأ�صل من اأ�صول الإ�صالم، جتلت 
مرونة ال�صريعة الإ�صالمية وتفوي�صه� لعقولن� واجته�دن�، و�ص�رت 
اأعلم  »اأنتم  قوله    يف  النبي  اإىل هدى  ت�صري  ال�صريعة وك�أنه� 
ب�لن�صبة  الف�صل  ويكون  الراأي  جم�ل  فينف�صح  دني�كم«  ب�أمور 
لل�صواب اأو عدمه حلكم العقل والتجربة اله�ديني اإىل امل�صلحة 

الع�مة واملتجنبني لل�صرر.

�صريعة  منه  يجعل  الذي  الإ�صالم  ف�صل  هو  ذلك  ولعل 
خ�لدة للن��س جميًع�، ويحقق قوله تع�ىل  نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

املبادئ العامة 
حمددة وقاطعة

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية
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ذلك  غري  الإ�صالم  ك�ن  لو  اإذ  ]احلجر/ 9[  ڱ  ڱ   ڱمث 
م� ك�ن ديًن� ي�صًرا، ول�ص�ق ب�لن��س يف خمتلف اأزم�نهم واأوط�نهم 
وح�ج�تهم املتغرية. فو�صوح الإ�صالم يف الأ�صول الع�مة ومب�دئ 
الأخالق ال�ص�مية وتركه الكثري من الأمور للراأي والجته�د مل 
يكن �صبًب� لل�صعف يف �صريعته، بل �صبًب� ل�صتمرار احلي�ة واخللود 

لهذه ال�صريعة وعظمة الفقه فيه�.



ولن�صرب لذلك بع�س الأمثلة: كره الإ�صالم اأن تقوم 
جم�عة،  اأو  �صخ�س  من  واجلربوت  ال�صيطرة  على  الدولة 
ب�ل�صورى  ف�أمر  والتع�ون،  الر�ص�  على  تقوم  اأن  واأراده� 
 ]22 ]الغ��صــية/  ېمث   ې    ې   نث  فقــ�ل 

ونث  ڤ  ڦ  ڦمث ]اآل عمران/ 159[ نثں  ں  
� ل مفر من  ال�صورى مبداأ ع�مًّ ]ال�صوري/ 38[ فجعل  ڻمث 

مك�ن  اأي  يف  اإ�صالمية  جم�عة  اأو  دولة  كل  يف  واعتب�ره  اإقراره 
واأي زم�ن واأي قوم. وقد دلت جت�رب الب�صر على ا�صطراد هذا 
واحد  نظ�م  بتعيني  علين�  ي�صق  اأن  يرد  مل  ولكنه  ونفعه،  املبداأ 
اأو تعديد �صور له لنخت�ر منه� م� يقت�صيه املك�ن  لهذه ال�صورى 
والزم�ن، فرتك لن� الختي�ر والتنظيم لل�صورى معتمًدا يف ذلك 
الأعم�ل  اأن  وعلى  لأنف�صن�،  واإخال�صن�  لدينن�  اإخال�صن�  على 
ب�لني�ت واأن لكل امرئ م� نوى، ولنقرر يف حدود هذا الأ�صل 
اأ�صك�ل هذه ال�صورى وكيفي�ته� وفق ح�ج�تن� كي نكفل لالأمة 

ال�صتقرار والر�ص� الع�م.

يف ال�سورى
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ولذلك جند كب�ر ال�صح�بة ومن بعدهم من الت�بعني والأئمة 
والفقه�ء قد اجتهدوا يف هذا الأمر وتركوا لن� اآث�رهم فتعدد الراأي 

يف كيفي�ت ال�صورى:

1-  فنجده� مرة بعر�س الأمر على الع�مة يف امل�صجد اأو اخل��صة 
يف ندوة.

2- وجنده� مرة ث�نية بدعوة لعدد من كب�ر ال�صح�بة لتب�دل الراأي.

الراأي  اأهل  من  ح�صر  من  على  الأمر  بعر�س  ث�لثة  3-  وجنده� 
واملق�م يف ظرف معني.

الإم�م  يخت�رهم  اأكرث  اأو  واحد  على  مقت�صرة  رابعة  4-  وجنده� 
ويثق يف �صداد راأيهم وي�صعر مب�ص�ركة الع�مة اإي�ه يف ذلك.

وهكذا ك�ن املعول يف الأمر كله على ح�صن نية ولة الأمر 
ومراع�تهم لأمر اهلل  يف ال�صورى وخ�صيتهم له ف�أدوه� ب�لكيفية 
التي تطمئن له� نفو�صهم ح�صب مقت�صي�ت الظروف والأحوال.

هم جم�عة  ال�صورى  اأهل  اأن  على  امل�صلمون  ا�صطلح  وقد 
اأبرموا  اإذا  اأهل احلل والعقد. و»اأهل احلل والعقد« هم من  من 

وعقدوا اأمًرا اأبرمه الن��س، واإذا نق�صوه وحّلوه نق�صه الن��س.

من هم أهل 
الشورى؟
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ق�ل  ق�لوا  اإذا  الذين  والعقد  احلل  اأهل  هم  من  علمن�  فلو 
الكف�ية  كل  فيهم  لك�ن  الن��س  تبعهم   � راأيًّ راأوا  واإذا  الن��س، 
متثيل،  الأمة خري  ومثلت  الع�م  الر�ص�  بر�ص�ئهم على  للح�صول 
هو  الإ�صالمية  الع�صور  مدى  يف  ظهر  الذي  امل�صكل  ولكن 
بهم  تنعقد  الذين  والعقد  اأهل احلل  اأوًل على من هم  التف�ق 
تعدد  ولذلك  اختي�رهم،  كيفية  على  وث�نًي�  لالإم�م،  البيعة  مثاًل 
العلم�ء  يف  والبع�س  العلم�ء،  يف  البع�س  فح�صرهم  الراأي، 
فيهم  تتوفر  فيمن  والبع�س  اأقوامهم،  يف  املتبوعني  من  وغريهم 

�صف�ت الجته�د من العلم�ء.

فهم  هيًن�،  اأمًرا  لي�س  والعقد  احلل  اأهل  تعيني  اأن  والواقع 
يف املدينة غريهم يف الب�دية، وهم يف الريف غريهم يف العوا�صم 
ومراكز الكتظ�ظ وال�صن�عة، وهم يف ع�صر من الع�صور العلم�ء 
والأوط�ن  الع�ص�ئر  يف  الن�فذون  املتغلبون  غريه  ويف  املتبوعني، 
واملم�لك، ويف ع�صرن� قد يكونون بني روؤ�ص�ء الأحزاب والطوائف 

والنق�ب�ت وغريهم.

وب�لن�صبة  لأ�صخ��صهم  ب�لن�صبة  النظر  يختلف  وهكذا 
والع�دات  والعرف  الأقوام  ب�ختالف  وتعيينهم  لختي�رهم 

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية
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والأزم�ن، ليكونوا اأهل الراأي يف البيعة، واأهل ال�صورى يف كل 
حني.

ولذلك نظن اأن الد�صتور الذي يو�صع لتمكني اأهل احلل 
والعقد من اإبداء الراأي، ومتكني الإم�م ورئي�س الدولة الإ�صالمية 
من اختي�رهم وا�صت�ص�رتهم يتغري بتغري م� اأ�صرن� اإليه. وقد يكون 
الإ�صالمية غريه يف د�صتور دولة  الدول  اأية دولة من  يف د�صتور 

اأخرى.

اأذه�نن� م� هو مو�صع الراأي وم� هو  هذا مثل قد يو�صح يف 
موافقة  لتكون  والد�ص�تري  النظم  من  نخت�ر  فيم�  التقليد  مو�صع 

لل�صريعة الإ�صالمية واأغرا�صه�.



الدولة،  رئي�س  واختي�ر  الإم�مة  م�ص�ألة  هو:  اآخر  ومثل 
من  عليه  وم�  له  وم�  �صروط،  من  الإم�م  يتوفر يف  اأن  يجب  وم� 
واجب�ت، ففي هذا اأي�ًص� جند ال�صريعة الإ�صالمية وا�صحة فيم� هو 
ث�بت وم�صتمر من اأمر الإم�م والإم�مة، وت�ركة للراأي والجته�د 
هذا  فيه  امل�صلحة  وتقت�صي  ث�بت  وغري  متغري  هو  م�  وامل�صلحة 

التغيري وعدم ال�صتمرار.

عقب  �ص�عدة«  بني  »�صقيفة  يف  امل�صلمني  اجتم�ع  فمنذ 
الإم�مة  ومو�صوع    لأبي بكر والبيعة    الر�صول  وف�ة 
واملذاهب.  الآراء  فيه  تعددت  امل�صلمني،  بني  خالف  حمل 
واإن اجتمعت الأكرثية العظمى على راأي اأهل ال�صنة ف�إن هذا 
كثرية.  تف�صيالت  على  من خالف  كذلك  يخلو  ل  الجتم�ع 
وميكن القول ب�أن امل�صلمني مل يجتمعوا اإل على اأمر واحد: هو 

وجوب الإم�مة منًع� للفو�صى واإق�مة حلدود اهلل.

اجملمع عليه
يف اإلمامة

يف الإمامة
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ولي�س الق�صد هن� تن�ول هذا املو�صوع من الن�حية النظرية، 
ومن�ق�صة املذاهب والآراء التي ل تزال ممثلة يف طوائف كثرية من 
اأهل ال�صنة وال�صيعة والإب��صية، واإمن� الق�صد هو الإ�ص�رة اإىل هذا 
اخلالف ليتبني للن��س اجت�ه ال�صريعة الإ�صالمية ببي�ن املفرو�س 
امل�صلحة وح�صب  وفق  ي�ص�ءون  م�  ب�ص�أنه  ليقرروا  لهم،  واملرتوك 

مقت�صي�ت مع��صهم وزم�نهم واأوط�نهم.

اأمر  من  الكثري  تن�ول  قد  جنده  فيه  اختلفوا  م�  تتبعن�  ف�إذا 
الدولة  رئي�س  امل�صلمون  ف�صمى  نف�صه،  اللقب  حتى  الإم�مة، 

خليفة، كم� �صموه اأمري املوؤمنني، واإم�ًم� و�صلط�نً�.

  الر�صول  ُتويفِّ  مل�  اأنه  املو�صوع  يف  اخلالف  بلغ  وقد 
حتى  لهم،  وا�صًح�  الأمر  يكن  مل  ال�صقيفة  يف  الن��س  واجتمع 
ق�ل الأن�ص�ر: »من� اأمري ومنكم اأمري« وق�ل امله�جرون »من� الأمراء 
ومنكم الوزراء« اأي ق�ل قوم بوحدة الإم�م واآخرون بتعدده. ثم 
اإليه  تتط�ول  ل  ولأنه  لف�صله،  بكر  اأبى  ب�ختي�ر  الراأي  اجتمع  
الأعن�ق كم� ق�ل عمر . ول يعنين� هن� اأن نخو�س يف اأ�صل 
� وغري هذا، م� دام امل�صلمون  � اأو �صرعيًّ وجوب الإم�مة وكونه عقليًّ
قد ف�صلوا يف ذلك الوجوب ب�إجم�ع ال�صح�بة، وم�ر�صوا الأمر، ثم 
اجتهدوا فيم� يجب لالإم�م وم� عليه لإق�مته ومتكينه من حرا�صة 
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للدعوة  نتيجة  ُوِلد  جمتمع  يف  والدنيوية،  الدينية  م�ص�حلهم 
والإر�ص�د والكف�ح املحمدي على اأ�ص�س جديدة غري م�ألوفة  يف 
ذلك الع�صر فهو جمتمع متك�فل متك�مل، الن��س فيه عي�ل اهلل، 
لأحد  ولي�س  امل�صط،  ك�أ�صن�ن  �صوا�صية  وهم  اأتق�هم،  واأكرمهم 
اإل بق�نون مرجعه ال�صرع الإ�صالمي، فهو بذلك  عليهم �صلط�ن 
جمتمع جديد يف ع�صره ويف ع�مل ك�ن يقت�صمه قي�صر وك�صرى 

ك�أرب�ب من دون اهلل.

يف هذا املجتمع ن�ص�أت الإم�مة، و�ص�دت ال�صريعة وا�صتقرت 
الد�صتور  بذلك  وهي  القدا�صة،  كل  له�  ونظم  واأ�صول  مب�دئ 
الدائم للم�صلمني الذي ل يوهب ول ي�صلب، تتعني فيه احلقوق 
والواجب�ت الع�مة للجميع، ول متلك قوة يف الأر�س، حتى الأمة 
نف�صه�، له تغيرًيا اأو تبدياًل، ففيه� الإم�مة مثاًل اأم�نة والأمني عليه� 
يت�صرف يف حدود الأ�صول الع�مة لل�صريعة وفق م�صلحة الك�فة. 

والإم�مة كنظ�م اإ�صالمي فريد غري م�صبوق، ل ُتوؤتي اأح�صن 
د�صتور  ال�صريعة  وفق  اأموره�  ينظم  �ص�حلة،  اأمة  يف  اإل  ثم�ره� 
وا�صح، يتطور ب�إرادة الأمة ويف حدود ال�صريعة لتجلب به امل�ص�لح 

وت�صد الذرائع.

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية
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وقد دلت جتربة الع�صور على اأنه اإذا ف�صدت الأمة، واإذا ف�ص� 
فيه� اجلور فلم يقف الن��س عند حدود ال�صريعة، ف�صد الأمر كله، 
�صي�دة  الفنت وانطوت  الرعية، وكرثت  الراعي وحق  ف�ص�ع حق 
تر�ص�ه  اإ�صالمي  ود�صتور  نظ�م  من  هذا  لتق�ء  بد  فال  الق�نون، 
الك�فة، ويكون حدود اهلل بني الن��س، فيه م� هو ث�بت خ�لد من 
الأ�صول، وم� هو متغري وفًق� للم�صلحة من الفروع، لأن ال�صريعة 
وم�  واأ�صك�له  �ص�أنه ويف �صوره  لن� الختي�ر والجته�د يف  تركت 
يتفرع عن ذلك من امل�ص�ئل لدوام الأمن والر�ص� والعي�س الكرمي.

واأخرًيا وبعد مراجعة الكثري من اآراء الأئمة وفقه�ء امل�صلمني 
اأن  اأ�صعر  الإ�صالمي،  الت�ريخ  ومت�بعة  مذاهبهم،  خمتلف  يف 
الدولة  ري��صة  اأمر  �ص�مية يف  تقرر حلكمة  الإ�صالمية مل  ال�صريعة 
ع�قاًل،  ب�لًغ�،  يكون  واأن  الإم�م،  ك�إق�مة  قليلة:  اأ�صول  بع�س  اإل 
احلل  لأهل  م�ص�وًرا  ب�ص�حليه�،  م�صتعيًن�  الأمة  من  عنه   � مر�صيًّ
والعقد فيه�، واأن يكون بعد ذلك ح�ر�ًص� على م�ص�لح امل�صلمني 
وم�ص�لح  اهلل  اأوامر  مبخ�لفته  اأمره  وينتق�س  ل�صريعتهم.  مقيًم� 
امل�صلمني. واأظن اأنه فيم� عدا هذه الأ�صول القليلة قد ترك للن��س 
اأن يجتهدوا وي�صعوا من النظم م� ي�صلح اأمورهم، ليتن��صب ذلك 

مع دعوة الإ�صالم الع�مة واأن هذا الدين للن��س ك�فة.

األصول املقررة 
يف رياسة

 الدولة اإلسالمية

جتربة العصور



ومثل ث�لث: هو اأمر »�صي�دة الأمة«  وكونه� م�صدر ال�صلط�ت 
فلالإ�صالم يف هذا منهج  الع�صر.  املتع�رف عليه يف هذا  ب�ملعنى 

غري نهج الد�ص�تري احلديثة.

اإن الإ�صالم دين ع�م، ل يتقيد يف اأ�صول العق�ئد والآداب 
بنعرات  ول  اخل��صة  ب�لأوط�ن  واحلقوق  واملب�دئ  والأخالق 
اجلن�صي�ت والقومي�ت والألوان، ولهذا ف�ل�صي�دة عنده لل�صريعة: 
لالأمة  ولي�س  دعوته،  عليه�  ق�مت  التي  الأ�صول  لتلك  اأي 
اأو خمتلفة، ممثلة يف  اأو متفرقة، متفقة مع رئي�س الدولة  جمتمعة 
اأن تت�صرف فيم� جعله  اأو غري ممثلة،  ت�أ�صي�صية  اأو يف هيئة  برمل�ن 
للن��س  اأو  م�  وطن  يف  للجم�ع�ت  اأو  لالأفراد  واجًب�  اأو   � حقًّ اهلل 
الق�ئمة على م�  اإذ لهذه الأ�صول وحده�  الدني� كله�..  ك�فة يف 
�صرع اهلل من حقوق وواجب�ت ع�مة لالإن�ص�ن، ال�صي�دة واخللود، 
لأنه� دائمة ب�إرادة اهلل ل غريه. وهذا اأ�صل اإ�صالمي عظيم يجب 
دائًم� اأن ل يغيب عن اأذه�ن الب�حثني الإ�صالميني، واأن ينوه به 

يف �سيادة الأمة
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يف هذا الع�صر خ��صة ويعلن عنه، لأنه جعل من رابطة الإن�ص�نية 
رابطة اأعلى من الروابط العن�صرية والوطنية، وجعل من احلقوق 

الب�صرية م� ي�صمو على ال�صي�دة اأو امل�صلحة القومية.

من  مقلديهم  اأو  الآخرين  عند  الع�صري  مبعن�ه�  ف�ل�صي�دة 
امل�صلمني غريه� يف النظ�م الإ�صالمي، فهي فيه مكونة من عدة 
قوى يجتمع به� �صلط�نه�: هي ال�صريعة، والأمة، والإم�م ح�ر�س 
ال�صريعة وخمت�ر الأمة، ولذلك ي�صمو النظ�م الإ�صالمي على م� 
عداه، فهو يكفل اأ�صول املب�دئ الأخالقية الع�مة، واأ�ص�س العدل 
احلقوق  فيقيم  الب�صري،  والإخ�ء  اخللق  بني  وامل�ص�واة  الع�م 
والواجب�ت الب�صرية على قواعد ال�صمول واخللود ب�أمر اهلل تع�ىل 
واإرادته، فيقطع بذلك ال�صبيل على الهوى والتع�صب والتحزب، 
اإذ لي�س لالأمة ول للملوك ول للروؤ�ص�ء ول للع�مة �صبيل اإىل نق�س 
حقوق الإن�ص�ن وواجب�ته بدعوى حرية الأمة و�صي�دته� يف وطنه�.

فمفهوم ال�صي�دة يف ال�صريعة الإ�صالمية غري مفهوم ال�صي�دة 
عنه�،  املنقولة  ود�ص�ترين�  الأخرى  الأقوام  د�ص�تري  يف  ال�صعبية 
اإذ هي ل تتحقق كم� قدمن� اإل ب�جتم�ع العن��صر الثالثة التي 
ذكرن�ه�: ال�صريعة الإ�صالمية، والأمة ممثلة يف اأهل احلل والعقد، 
حق  ي�صمى  الذي  ال�صلط�ن  جمتمعني  ففيهم  املخت�ر  والإم�م 

مفهوم السيادة 
يف اإلسالم
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وقد ك�نت قدمًي� للملوك و�ص�رت حديًث�   Sovereignty ال�صي�دة 
لل�صعوب.

وهذه ال�صورة الإ�صالمية لل�صي�دة م�نعة من الهوى والرتدي 
يف مزالق الراأي، وهي �صم�ن للحقوق والواجب�ت الإن�ص�نية ل 

نظري له يف مذاهب الأمم ال�ص�بقة والالحقة لالإ�صالم.

كم�  واحدة  ب�إرادة  يت�أتى  ل  ال�صلطة  هذه  عن  والتعبري 
يحدث، ب��صم ال�صعب مثاًل يف حزب الأكرثية، اأو ب��صم امللك، 
اأو ب��صم الدكت�تورية �صيوعية اأو غري �صيوعية، بل لبد للتعبري عن 
الدولة:  واإرادة  اأي �صرعه،  اإرادة اهلل:  ال�صلطة من اجتم�ع  هذه 
اأي الأمة واحلكومة فمن هذه الإرادات الثالث تنتظم احلقوق 

والواجب�ت يف جميع الأوط�ن والأزم�ن.

ڇ    چ   چ   چ   نث   ال�صريعة   ق�لت  اإذا  فمثــاًل 
ڭ   ڭ   نثۓ     .]90 ]النحل/  ڇمث  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]امل�ئدة/ 8[. 

نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ت�صتطع  مل  ]الن�ص�ء/ 135[  ٺمث   ٺ   ڀ   ڀ  
الأمة ول الإم�مة ول هم� جمتمعني اأن يتج�وزوا م� اأرادته ال�صريعة 

صورة ال نظري هلا

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية



356 356
الر�صالة اخلالدة

الأمة وحقه� يف  �صي�دة  ب��صم  ولو ك�ن ذلك  واإن�ص�ف،  من عدل 
تقرير م�ص�ئره�.

واإًذا ل تكون الأمة م�صدر ال�صلط�ت مبعنى اأنه� طليقة تفعل 
مبب�دئ  امل�صيئة حمدودة  فهذه  ت�ص�ء،  م�  اأو غريه  ووطنه�  بنف�صه� 
الأخالق الع�مة ومب�دئ العدل وحقوق الإن�ص�ن وواجب�ته كم� 

اأراده� اهلل.

اأم� اأن لالأمة اأن تكيف نظمه� وت�صع القوانني والد�ص�تري يف 
فهي  احلرية،  ك�مل  فيه  له�  ف�أمر  امل�صرتكة،  ال�صي�دة  هذه  حدود 
�صيدة يف كل م� ل جتده اإرادة علي� هي اإرادة اهلل م�صدر الوجود، 
الذي ا�صتخلف الإن�ص�ن يف الأر�س، وحمله اأم�نة احلكم، وجعل 

ىئ   ېئ      نثېئ   واحلق   العدل  اإىل  تق�صد  اخلالفة  هذه 
ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  

يث  حجمث  ]�س/ 26[.

نعم اأن الأمة م�صدر ال�صلط�ت، ولي�س للملوك ول للروؤ�ص�ء 
من اأي نوع ك�نوا يف ال�صريعة الإ�صالمية من الأمر اإل م� تريده 
التي  وهي  تنظمه�،  التي  وهي  الدولة،  تقيم  التي  فهي  الأمة، 

حدود سلطة 
األمة
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تخت�ر اأولي�ء الأمر فيه�، وهي التي تقدر م�ص�حله� وتدراأ مف��صده�، 
فهي يف هذا كله م�صدر لل�صلط�ت: تلك ال�صلط�ت التي يحده� 

ويحيط به� نط�ق ال�صريعة الإ�صالمية.

ومن هذا املثل اأي�ًص� يف اأمر ال�صي�دة يت�صح بع�س م� له �صفة 
اخللود، وبع�س م� هو مقيد ب�إرادتن� ومتغري مب�صيئتن� واختي�رن� من 

الأ�صخ��س والقوانني والنظم والد�ص�تري.

و�صي�دة ال�صريعة فيم� هو متعلق ب�أوامر اهلل ل تنق�س براأي 
فرد ول جم�عة ول قوة. وكل راأي اأو قوة حتول بني الن��س وبني 
العدل واحلق كم� ج�ء بهم� الإ�صالم، ل مربر له ول �صند من 
الدين الإ�صالمي، ولو ك�ن له �صنًدا من ال�صلط�ن والأمة. فلي�س 
تفعل  واأن  اأخرى،  اأوط�ن  يف  الن��س  م�ص�لح  تتج�وز  اأن  لالأمة 
واأن  ت�صرع  اأن  فيه�  لالأغلبية  اأن  اأو  ت�ص�ء،  م�  و�صرائعه�  بقوانينه� 
راأيه�  يقت�صيه  مب�  واجلم�ع�ت  الأفراد  حقوق  يف  بظلم  تت�صرف 
فهذه  م�..  زم�ن  يف  لالأمة  الع�مة  الإرادة  عن  معربة  ب�عتب�ره� 
ال�صورة التي يف اأذه�ن املع��صرين من ال�صعوب الإ�صالمية وغري 
الإ�صالمية، والتي توحي بحرية الت�صرف الك�مل طبق امل�صلحة 
ف�إن  النظرية،  الإ�صالمية  الوجهة  من  �صحيحة  لي�صت  الوطنية 
ي�صمى  مب�  يتقيد  ول  ك�فة،  للن��س  ب�صريعة  ج�ء  قد  الإ�صالم 

ال سند ملا ينقض 
العدل واحلق

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية
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م�صلحة  مع  تتع�ر�س  امل�صلحة  هذه  ك�نت  اإذا  الوطنية  امل�صلحة 
ق�صده  اإذ  اأمة«  من  اأرَبى  هي  »اأمة  به�  تكون  واأن  ك�فة،  الن��س 
يتخ�ص�س  يبدو من خري خ��س. وهن�  م� قد  الع�م يجّب  للخري 
ويتقيد احلق الن��صئ من دعوى »ال�صي�دة ال�صعبية« كم� يقول به 
فقه�ء الد�ص�تري احلديثة الدميقراطية، ب�حلق الع�م للن��س ك�فة كم� 

يقرره الإ�صالم.

النظم  عن  احلديث  يف  قدمته�  ثالثة  اأمثلة  فهذه  )وبعد( 
الدولة،  وري��صة  ال�صورى،  وهي  الإ�صالمية،  للدولة  الأ�ص��صية 
بي�نه�  على  تقوم  التي  الكربى  الأ�صول  وهي  الأمة،  و�صي�دة 
وبي�ن التفريع عليه� الد�ص�تري. وقد قدمه� الإ�صالم وت�ريخه واآراء 
فقه�ئه، وا�صحة حمددة فيم� هو ث�بت خ�لد، ومتغرية مرنة فيم� 

يح�صن فيه التغيري والتطور واملرونة.

واأين لأرجو اأن اأكون يف هذا الف�صل املوجز قد حفزت همم 
العلم�ء والفقه�ء واأهل الراأي ل�صتق�ص�ء البحث والتو�صع فيه، اإذ 
كل ق�صدي، وقد اأخذ الن��س يف كل اأقط�ر امل�صلمني يتحدثون 
فيم� هو نظ�م احلكم الإ�صالمي والد�صتور الذي يبني هذا النظ�م، 
ل يكلفهم �صطًط�، واأن �صور الد�ص�تري الإ�صالمية قد تتعدد جلًب� 
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للم�صلحة ودفًع� للم�صرة م� دامت يف حدود الأ�صول الإ�صالمية 
اخل�لدة.

فم� دام امل�صلمون يف اأي قطر من اأقط�رهم اأو دولة من دولهم، 
نظًم� د�صتورية  بنية خ�ل�صة حمرتمني �صرعهم ومقيمني  يعملون 
اإ�صالمية هي  ف�إنهم يحدثون بذلك نظًم�  اأحوالهم،  تتن��صب مع 
ب�لدميقراطي�ت  ي�صمى  م�  فيه�  يقلدون  التي  تلك  من  لهم  خري 

ال�صيوعية اأو الدميقراطي�ت الراأ�صم�لية.

فيكونون بذلك اأمة الو�صط كم� �صم�هم القراآن ويوفقون اإىل 
الروح  ح�ج�ت  بني  ويجمعون  غريهم،  على  ا�صتع�صى  م�  حل 
ال�صندين  الإن�ص�نية  واحلي�ة  احل�ص�رة  معطلني  البدن،  وح�ج�ت 
الذين ل بد منهم� لل�صلم وال�صتقرار والرخ�ء، اإذ لي�س الإن�ص�ن 
اأمره يف  ليكون كل  ملًك�  بطنه، ول  ليكون كل همه يف  حيوانً� 
من  الو�صط  ب�ختي�ر  الإ�صالمية  الر�ص�لة  امت�زت  وقد  روحه. 
الدائمة  والبدن  الروح  ح�ج�ت  العتب�ر  يف  ف�أخذت  الأمور، 
الفروع  اإىل نق�صه�، وتركت  اأ�صوًل خ�لدة ل �صبيل  و�صّنت له� 
امل�صلحة  نظرت يف  وقد  الدني�،  املتغرية يف  امل�صلحة  طبق  تتغري 
الع�مة لالإن�ص�نية كله� ومل تغلب عليه� اأية م�صلحة قد تدعيه� اأمة 
لنف�صه�، وجعلت ال�صلطة التي تن�صئ احلقوق والواجب�ت الفرعية 

يف  النظام الأ�صا�صي للدولة الإ�صالمية
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و�صرورة  اإليه�  اأ�صرن�  التي  الثالثة  العن��صر  ب�جتم�ع  اأوًل  مقيدة 
اأي  اأن يت�صمنه�  التي يجب  الع�مة الإن�ص�نية  موافقته� للمب�دئ 
تكون  اأن  اإىل  ال�صعي  عن  ك�فة  الأمم  نهت  وقد  اإ�صالمي.  نظ�م 
م�صلحة اأمة اأربى واأكرث من م�صلحة اأمة اأخرى، ويف هذا يقول 

القراآن الكرمي نث ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث  ]البقرة/ 143[. 



)7(

يف انتشار الدعوة





اأن  وغريهم،  امل�صلمني  الن��س،  من  كثري  اأذه�ن  ا�صتقر يف   
واأن  ال�صيوف،  ظالل  حتت  وانت�صرت  ظهرت  املحمدية  الدعوة 
القب�ئل التي حملت كت�ب اهلل يف رق�به� حملت �صيوف احلق 

انت�سار الدعوة يف الوثنيني

الدولة-  وامتداد  الدع�ة  انت�صار  بني  باطلة -خلط  �صهرة 
فتح مكة بجي�س امل�صت�صعفني املطرودين- الدع�ة ال�صرية 
واجلهرية -الدفاع عن النف�س م�صروع- امل�قف يف احلديبية 
ي�صهد -تاريخ الدع�ة ه� تاريخ ال�صرب واملقاومة- امل�قف 
الك�ل�نيل )فردريك بيك( -  يف خارج اجلزيرة - رواية 
فتنة واعتداء- مع الروم يف �صرق الأردن )م�ؤتة(- دليل فذ 
من اأدلة الت�صامح الإ�صالمي -فتح مكة -مل يكن مفر من 
حتكيم ال�صيف يف فتحها -الغر�س من فتحها- �ص�رة من 
اجلاهلي-  النظام  انهيار  على  دليل  املحمدي-  الت�صامح 
الفتح ال�صلمي قبل الفتح احلربي- دليل من اإ�صالم اأبي �صفيان 
الر�ص�ل  على  اجلزيرة  من  تت�ايل  ال�ف�د  امل�صركني-  زعيم 
لالإ�صالم-  ال�صيف  اأداها  التي  ال�حيدة  اخلدمة  باختيارها- 
اأيباع الدين بدراهم معدودات! ما بعث اهلل حممًدا جابًيا- 

ق�صة تك�صف عن روح ع�صرها. 

شهرة باطلة
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مت ال�صيف حتى  يف اأيديه�، و انطلقت للمغرب وامل�صرق، فحكَّ
دان الن��س للكت�ب املعلق يف الرق�ب، ولي�س اأبعد من ال�صواب 
لهذا  الظن!  هذا  من  املعتّل  ال�صطحي  البحث  على  اأدل  ول 
انت�ص�ر  ع  وَتَتبُّ الإف��صة  من  ب�صيء  الأمر  هذا  نتن�ول  اأن  يح�صن 
ويتبني  ن�ص�به،  يف  احلق  لي�صتقر  املختلفة،  الع�صور  يف  الدعوة 
انت�ص�ر  عن  اخل�طئة  الفكرة  هذه  ذيوع  ولعل  الغي.  من  الر�صد 
الدعوة املحمدية ب�ل�صيف ج�ء من اقرتان ظهوره� خ�رج اجلزيرة 
الفتوح�ت  ت�ريخ  وامتزاج  الإ�صالمية،  الدولة  بظهور  العربية 
الن��س  جعل  مم�  الديني،  الفتح  بت�ريخ  والدولية  ال�صي��صية 
يخلطون بني دخول الأقوام يف الإمي�ن وقبولهم لر�ص�لة التوحيد 
وبني خ�صوعهم ل�صلط�ن الأمة اجلديدة التي ك�نت ال�ص�بقة اإىل 

قبول الر�ص�لة املحمدية. 

وقد نَ�ِصي الن��س اأن الفتح املحمدي ملكة وغريه�، اإمن� ك�ن 
بجي�س قوامه اآلف امل�صت�صعفني املهتدين قبل هذا الفتح، ممن 
ا وا�صطهدوا جهًرا، وه�جروا من اأوط�نهم قهًرا، وعربوا  اأ�صلموا �صرًّ
وا اإىل املدينة، واحتموا يف  البحر مرتني لجئني اإىل احلب�صة، وَفرُّ

جوار كل ذي َحْول اأو َطْول. 

خلط بني 
انتشار الدعوة 
وامتداد الدولة

فتح مكة
 جبيش

 املطرو دين
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دع� حممدٌّ ، اأول م� دع� اإىل الإ�صالم، اآَل بيته، فمنهم 
ا فدخل يف دعوته من اأ�صراف  من اآمن، ومنهم من ع�صى. دع� �صرًّ
امل�صت�صعفني  من  جم�عة  دخل  كم�  اجل�هلية،  و�صن�ديد  القوم 
واأجل�أته  اأن يحموا ر�صولهم،  والعبيد، ومل ي�صتطع هوؤلء وهوؤلء 
قري�س اإىل قبول النفي الختي�ري مع اآله يف ال�صعب حيث بقوا 
واأح�بي�صه�  مكة  اأهل  من  منبوذين  مق�َطعني  الزمن  من  حقبة 
واأ�صي�عه� من ثقيٍف وغريه�، ثم خرج من هذا احل�ص�ر، وقد فقد 
مهي�س  ورجع  القب�ئل،  على  نف�صه  يعر�س  واأخذ  ه،  وعمَّ زوَجه 
حم�ية  يف  اإل  بلده  دخول  ي�صتطع  ومل  )الط�ئف(  من  اجلن�ح 

املُْطِعم بن َعِدّي من كف�ر قري�س، وقد اأج�ره نخوًة ومروءة. 

ا وجهًرا، وين�ل اأ�صن�ف الأذى يف نف�صه  وم� زال يدعو �صرًّ
واأتب�عه، حتى لقي اأهل البيعة الأوىل من �صب�ن املدينة يف مو�صم 
بوا اإليه الهجرة اإىل وطنهم، ففّر من املوت اإىل اأح�ص�ن  احلج، فحبَّ
)يرثب( املوالية، ومل يرتكه خ�صومه يف ملجئه. فلم� ب�صطوا اأيدي 
ال�صر اإىل اأطراف الواحة التي نزل به�، خرج اإليهم والتقى بهم 

نث ٱ  ٻ   اجلليلة   الآية  بهذه  ب�لقت�ل  له  اأُِذَن  وقد  )بدر(  يف 
ڀ   ڀ.   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

الدعوة السرية 
واجلهرية

مشروعية الدفاع 
عن النفس

يف  انت�صار الدع�ة
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ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     . ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ  

ک  ک  کمث  ]احلج/ 41-39[. 

ب�لقت�ل،  لالإذن  وتعليله�  وب�ص�طته�  �صراحته�  يف  والآية 
وحتديده� الغر�س منه، ويف �صي�قه� كله، وا�صحة يف ت�صوير احل�لة 
الكت�ب  �صورة  من  كثرية  اأذه�ن  يف  َعِلق  م�  مت�ًم�  ين�يف  ت�صويًرا 

وال�صيف متالزمني. 

يدعو  �صنة  ع�صرة  خم�س  بدر  واقعة  قبل  الر�صول  ا�صتمر 
ب�حلكمة واملوعظة احل�صنة، وي�صرب على الظلم؛ فلم� مل َيْبق اإل 
الدف�ع عن النف�س ب�لقوة، ج�ء اإذن اهلل، ووقعت الواقعة يف بدر، 
فحول  من  القليِب)1(  و�صّم جوُف  اجلب�برة،  امل�صت�صعفون  واأذل 
قري�س من ك�نوا على مر ال�صنني ينوعون و�ص�ئل التعذيب للذين 

يدخلون يف دين اهلل اإمي�نً� واحت�ص�بً�. 

جوف القليب: البئر اليت دفنت فيها جثت قتلى بدر من املشركني.   )1(
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داعًي�،  �ص�بًرا  املدينة  اإىل  الر�صول  رجع  فقد  ذلك  ومع 
املدينة.  نف�س  مله�جمته يف  وع�دوا  معه�،  ومن  قري�س  ت�صرب  فلم 
ور�صي  للهدنة،  الفر�صة  الر�صول  اغتنم  )احلديبية(  ك�نت  ومل� 
ب�صروط مل يكن لري�ص�ه� لو ك�ن عم�د دعوته ال�صيف، ف�إن تلك 
ال�صروط مل ُتْر�ِس َحَمَلة ال�صيوف من اأن�ص�ره، واعتربوه� هوانً� ومل� 
ُيْغَلُبوا. ولكنه  ك�ن يعلم اأن دعوته اإمن� مينعه� من  يق�تلوا ومل� 
َه�َدن  هو  ف�إذا  �صيف،  الن��س  يب�صطه� يف  ال�صيف؛ ول  النت�ص�ر 
و�َص�مَل َغَلب، وذلك م� ك�ن؛ فقد ك�نت هدنة )احلديبية( فتًح�، 
وك�ن هذا العقد الظ�هر الغنب الذي ُعِقد للح�صول على ال�صلم 
ب�صرائط تبدو مذلة، �صبًب� لنت�ص�ر الدعوة، وقد نزلت �صورة الفتح 
بعد احلديبية، وحتققت الآية، ودخل الن��س يف اأي�م الهدنة اأفواًج� 
يف دين اهلل الذي ق�م ب�لدعوة، والذي اأُِحّل فيه القت�ل حلرية هذه 

الدعوة ول �صيء غريه�. 

امل�صلمني  ت�ريخ  هو  العربية  اجلزيرة  يف  الدعوة  فت�ريخ 
الإ�صالمي  الت�ريخ  لتف�صيالت  ب  َتَعقُّ وكل  ال�ص�برين. 
ويحقق  النبي.  ويوؤيد عمل  احلقيقة،  هذه  لن� عن  يك�صف 

خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     ی   نث  تعـــ�ىل  قوله 
مبمث ]البقرة/ 256[ وقوله تع�ىل: نثڦ  ڄ  ڄ  

املوقف يف 
احلديبية يشهد

تاريخ الدعوة هو 
تاريخ الصرب 

واملقاومة

يف  انت�صار الدع�ة
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ڇ   ڇ   نثڇ   وقوله   ]99 ]يون�س/  ڃمث  ڄ   ڄ  
ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  مث  ]الكهف/ 17[. 

الر�صول يف مكة  �ص�أن  اإذا ك�ن هذا  الن��س:  يقول بع�س  قد 
ح ال�صلم حتى ب�صروط مل ُتْر�ِس  واملدينة، ي�صرب على الأذى وُيَرجِّ
اأن�ص�ره، فم� الذي دع�ه للخروج من قلب اجلزيرة العربية، و�َصْوق 
اجليو�س لقت�ل الروم�ن يف �صورية؟ األي�س الرغبة يف حتكيم ال�صيف؟

ذلك م� قد يظنه بع�س من ل يعرفون كيف ابتداأت احلرب 
بني النبي والروم واأن�ص�رهم من العرب. واإليكم رواية الكولونيل 
الأردن  �صرق  »ت�ريخ  احلديث  موؤلَّفه  يف  بيك(  )فريدريك 
وقب�ئله�«، وقد اعتمد الكولونيل بيك على مراجع حمرتمة من 
اإليه� يف كت�به. ق�ل يف �صحيفة  كتب امل�صلمني وغريهم، واأ�ص�ر 
85 »يف ع�م 627- 628م )6هـ(« ا�صت�صهد اأول م�صلم يف �صرق 
اأن فروة بن عمر اجلذامي ع�مل  اإ�صالمه: ذلك  الأردن ب�صبب 
�ن( -ويف رواية ابن ه�ص�م على مع�ن- ك�ن قد  الروم على )َعمَّ
اعتنق الدين الإ�صالمي، واأر�صل مع م�صعود بن �صعد اجُلذامي 
بغاًل اأ�صهب وفر�ًص� وحم�ًرا واأقم�صة كت�نية وعب�ءة حريرية هدية 
اإقن�ع فروة لريتد عن  الروم�ن ذلك ح�ولوا عبًث�  بلغ  للنبي. ومل� 

املوقف يف 
خارج اجلزيرة

رواية الكولونيل 
بيك
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اإ�صالمه ف�أَبى فم� ك�ن منهم اإل اأن �صجنوه، ثم �صلبوه على م�ء 
يق�ل له )عفري( بفل�صطني. 

النبي كتيبة من  اأوفد  )يوليو( ع�م 629م )8هـ(  متوز  ويف 
خم�صة ع�صر رجاًل اإىل حدود �صرق الأردن، ليدعوا الن��س اإىل 
فخرج  وحوادثهم،  الروم  اأخب�ر  ولي�صتطلعوا  احلنيف؛  الدين 
عليهم جمع غفري يف مك�ن يق�ل له )طلة( بني الكرك والطفيلة، 

وقتلوهم كلهم اإل واحًدا لذ ب�لفرار. 

بن  احل�رث  ا�صمه  ر�صوًل  النبي  اأر�صل  الوقت  وبنف�س 
ُعَمرْي اإىل اأمري غ�ص�ن يف �صوري� يدعوه اإىل الإ�صالم، فقب�س عليه 
 - الكرك  بجوار  قرية  وهي   - )موؤته(  �صيد  َعْمرو  بن  �ُصَرْحِبيل 

وقتله. 

وحوايل هذا الزمن اأي�ًص� و�صلت ر�صل النبّي من ال�صم�ل 
حتمل اأخب�ر ال�صتعدادات احلربية على تخوم الولي�ت الروم�نية، 
ووجود )هرقل( وجي�صه يف الكرك مع حلف�ئه من بهراء وُجذام 

وَبلّي والبلق�وية. 

فتنة واعتداء

جتمع وهتديد

يف  انت�صار الدع�ة
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بعث  على  النية  يعقد  النبي  جعلت  الأ�صب�ب  هذه  كل 
حملة اإىل جنوب �صرق الأردن ليقت�س من َقَتَلة احل�رث؛ وليخترب 
قوة اأعدائه وا�صتعداَدهم، وليعرف اأ�صب�ب جتمعهم على احلدود 

اجلنوبية. 

ويف اأيلول )�صبتمرب( ع�م 629م )8هـ( جمع النبي ثالثة 
َر  اآلف مق�تل يف )اجَلْوف( قرب املدينة لي�صريهم نحو �صورية واأَمَّ
عليهم زيد بن ح�رثة »ف�إن اأ�ص�به َقَدر ف�لأمري جعفر بن اأبي ط�لب، 
ف�إن اأ�ص�به َقَدر ف�لأمري عبد اهلل بن رواحة على الن��س، ف�إن اأ�صيب 

فلريت�ِس امل�صلمون برجل من بينهم يجعلونه اأمرًيا عليهم«. 

فم�صى اجلي�س حتى اإذا ك�ن بتخوم البلق�ء لقيتهم جموع 
بجوار  )موؤته(  قرية  يف  الفريق�ن  واقتتل  وعرب،  روم  من  هرقل 

الكرك. 

ا�صتب�صل امل�صلمون يف هذه املعركة، ب�لرغم من قلة عددهم 
ب�لن�صبة لعدوهم، فلم� ا�صت�صهد اأمريهم زيد بن ح�رثة توىل جعفر 
ف�أخذه  اللواء،  به�  وك�ن  مين�ه،  فقطعت  النبي(  و�ص�هم  )كم� 
ُقِتل، وك�ن فيه نحو  َدْيه حتى  ب�صم�له، فقطعت، ف�حت�صنه بع�صُ
اهلل  »اأث�به  ق�ل:    النبي  اإىل  ذلك  مُنَِي  فلم�  ُجْرًح�.  خم�صني 

مع الروم 
يف شرق 
األردن 

»مؤته«
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بجن�حني يف اجلنة يطري بهم� حيث �ص�ء« ف�أ�صبح ُيْعَرف فيم� بعد 
بجعفر الطي�ر. 

حتى  فق�تل  رواحة،  بن  اهلل  عبد  الراية  اأخذ  جعفر  وبعد 
ُقِتل، وتوىل خ�لد بن الوليد وان�صحب ب�جلي�س اإىل املدينة. 

تلك رواية الكولونيل )بيك( عن كيفية وقوع احلرب بني 
اأََبى  مل�  )فروة(  �صلبوا  الروم  اأن  وا�صحة يف  وهي  والروم.  النبي 
اأن يرتد، وهي وا�صحة كذلك يف بي�ن ال�صطه�د والغرية التي 
ا�صتولت على اأفك�رهم واأعم�لهم. ول جم�ل لل�صك يف اأن الروم 
الدعوة  من  واخلوف  العزة  اأخذتهم  مل�  العرب  من  واأن�ص�رهم 
يكن  ومل  والغدر،  الق�صوة  اإىل  بل  العنف،  اإىل  جل�أوا  ال�صلمية، 
ال�صّر عنه�، ويق�تل يف �صبيل  اأن يدفع  بد ل�ص�حب الدعوة من 

حريته�. 

تدعى  م�صيحية  اأ�صرة  اأن  اأي�ًص�  املذكور  املوؤرخ  يرويه  ومم� 
)العزيزات( ك�نت تعي�س يف موؤتة، فلم� قدم اجلي�س الإ�صالمي 
خرج اأخوان من هذه الأ�صرة للق�ئه، وفتح� اأبواب القرية، وقّدم� 
الآخر  وَبِقي  الإ�صالم  اأحدهم�  اعتنق  ثم  وال�صراب،  الطع�م  له 
اأعق�بهم�  ُي�ْصَتوَفى منهم� ول من  األ  ف�أمر النبي  على ن�صرانيته، 

دليل فذ 
من أدلة 

التسامح 
اإلسالمي

يف  انت�صار الدع�ة
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جزية ول خراج، وظل اأمر النبي ن�فًذا مدة األف وثالثم�ئة �صنة. 
ل منهم الأموال الأمريية بعد  وقد اأخذت احلكومة الرتكية حت�صِّ
اليوم  اأهُل الكرك. والعزيزات يقطنون  ث�ر  مل�  �صنة 1911 فقط، 

�( وهم من اأقوى الع�ص�ئر.  )م�ديًّ

ومغزى هذه احل�دثة وا�صح؛ فقد اأمر النبي األَّ توؤخذ جزية 
لق�ء  اأح�صنوا  لأنهم  واأعق�بهم،  امل�صيحيني  بع�س  ول خراج من 
وهي يف  ال�صنني،  مئ�ت  الرغبة  هذه  امل�صلمون  واحرتم  جنوده، 
ذاته� دليل ت�ص�مح ي�صتحيل معه اأن يكون ال�صيف و�صيلة الدعوة 

وه�دي الإمي�ن. 

اأم� م� ك�ن من فتح مكة ب�لقوة فنظرة ع�جلة يف تطور النزاع 
ن�ص�به،  احلق يف  لإقرار  ك�فية  قري�س،  وع�صريته    بني حممد 
واأنه مل يكن مفرٌّ من حتكيم ال�صيف بني الفريقني، حتى لو مل 
وطنه،  من  اأُْخِرج  عزيًزا  كرميً�  رجاًل  وك�ن  ر�صوًل  حممد  يكن 

واأُْخِرج معه كل من ق�ل براأيه. 

ڻ   ڻ   ں      ں   نث  قري�س  ل�ص�ن  على  القراآن  يقول 
التي  فقري�س   ]57 ۀمث  ]الق�ص�س/  ۀ   ڻ   ڻ  

فتح مكة

مل يكن مفر 
من حتكيم 

السيف
 يف فتحها
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اأق�مت لنف�صه� �صي�دة دينية على العرب ب�َصَدانة الكعبة)1( ورع�ية 
اأوث�ن العرب واآلهته�، والتي اتخذت هذا املق�م  احلج، وحرا�صة 
و�صيلة لنفوذ �صي��صي، واقت�ص�دي يف كل اجلزيرة العربية، والتي 
مع  تتن��صب  ل  التي  ال�صيطرة  هذه  واأن  �صعفه�،  تدرك  ك�نت 
ه� اإمن� ترتكز على النظ�م اجل�هلي الذي يدعو حممد  عدده� ومقرِّ
اإخال�س  تعبري عن  اأ�صدق  الآية  والذي عربت هذه  لتقوي�صه، 
ِعي،  قري�س له؛ فلو اأنه� َتِبَعت هدي حممد له�نت وذلت كم� َتدَّ
قري�س هذه اأَنَّى له� اأن ت�صرب على هذا الداعي ودعوته! لذلك 

حكمت من اأول الأمر القوة. 

ومل� اقتتلت خزاعة وبكر بعد �صلح احلديبية مل ت�صرب قري�س 
ع�دت  بل  ميث�ًق�،  احرتمت  ول  هدنة  َتْرع  ومل  بكر،  ن�صرة  عن 
لل�صيف  التحدي، وترك  الر�صول هذا  فَقِبل  ال�صيف  اإىل حتكيم 
اأن يحكم يف نزاع دام ع�صرين �صنة، وقد حكم للم�صلمني يوم 
اد  ُقوَّ اأمر    النبي  اأن  تذكر  الت�ريخية  الرواية  اأن  على  الفتح. 
الفتح  يوم  لقري�س  ُيَق�َتلوا. ومع�ملته  اأن  اإل  القت�ل  بعدم  جي�صه 

دليل ق�طع على اأن ال�صيف مل يكن و�صيلة للدعوة. 

)1( ب�صدانة الكعبة: بخدمته�. )م(. 

يف  انت�صار الدع�ة
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فلم يكن الإكراه يف الدين، ول قهر الن��س على الإ�صالم 
هو �صبب القت�ل يف مكة التي حّرم اهلل القت�ل فيه�، والتي يقول 
الر�صول اإنه� اأبيحت له �ص�عة من نه�ر هي بعده� حرام، واإمن� ك�ن 
ع حدٌّ لال�صطه�د الديني واأن يب�ح للن��س حق  الغر�س اأن ُيو�صَ

اختي�ر العقيدة من غري اإكراه ول قهر. 

ولذلك مل� �ص�أل �صفوان بن اأمية الر�صول  اأن يكون له 
اأو الإ�صالم ملدة �صهرين بعد الفتح ق�ل:  اخلي�ر يف مغ�درة مكة 
»بل اأنت فيه ب�خلي�ر اأربعة«، وك�ن �صفوان واأبوه اأمية بن خلف ممن 
وي�صتهزئون  �صعف�ءهم،  يعذبون  اإ�ص�ءة،  اأ�صد  للم�صلمني  اأ�ص�ءوا 
ويقول  يده  يف  الب�لية  العظ�م  وَيُفّت  ي�صخر  اأمية  فك�ن  هم،  بنبيِّ

گ   نث  الآية  فنزلت  اأخرى!«  مرة  حتي�  هذه  اأن  حممد  »يزعم 
گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں.   ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھمث ]ي�س/ 79-78[ 
فمع ذلك الت�ريخ ال�صيئ الطويل يطلب منه �صفوان اأن يرتك له 
اخلي�ر يف الدين في�صمح له بعد الفتح والغلبة الت�مة! فهل هذا 

�ص�أن من يقيم دينه ب�ل�صيف؟ كال.

ِعَظم  اإل ب�صعة ع�صر �صخ�ًص�، مع  ُيْقَتل يف موقعة مكة  مل 
اجليو�س املق�تلة، فلقد ك�ن جي�س الإ�صالم وحده مقدًرا بع�صرة 

الغرض من 
فتحها

صورة من 
التسامح 

احملمدي

اهنيار  على  دليل 
النظام اجلاهلي
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الدعوة  اأم�م  انه�ر  قد  اجل�هلي  النظ�م  اأن  على  يدل  مم�  اآلف، 
اأن  ت�صتطع  مل  قري�س  ع�ص�بة  واأن  الفتح،  يوم  قبل  املحمدية 
ت�صتنه�س للقت�ل جمهرة الن��س بعد اأن نفذت العقيدة املحمدية 
بهذه  مكة  ا�صت�صالم  تف�صري  ت�صتطيع  واإل كيف  �صدورهم.  اإىل 
بعد  )اأُُحد(  الن�صر يف  ذلك  وق�ئعه�  واآخر  ُتْغَلب؟  وملّ�  ال�صهولة 
اأفواًج� بني يوم  الن��س يف دين اهلل  )بدر(، وكيف تف�صر دخول 

وليلة، وهم الذين ك�نوا يقولون نث  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀمث  ]الق�ص�س/ 57[.

واأن  عبًث�،  ُتْق�س  احلديبية مل  بعد  الهدنة  اأي�م  اأن  �صك  ل 
تهي�أت  التي  للنفو�س  �صبيله�  ال�صلم  ظالل  يف  وجدت  الدعوة 
ُزْلِزَلت  قد  الأر�س  اأح�صوا  قد  قري�س  زعم�ء  واأن  احلق،  لقبول 
فم�  واإل  ال�صمحة،  للحنيفية  م�لت  الع�مة  واأن  اأقدامهم،  حتت 
ب�لعب��س  ويتو�صل  الفتح،  ليلة  ُي�ْصِلم  �صفي�ن  اأب�  جعل  الذي 
اجل�هلي؟  ب�لنظ�م  توؤمن  تزال  ل  مكة  ك�نت  لو  اأخيه،  ابن  اإىل 
األي�س اأبو �صفي�ن هو الذي حمل راية احلرب جياًل يف وجه هذه 
الدعوة؟ ثم األي�صت هوازن وثقيف حلف�وؤه ل يزالون يف َمَنَعِتهم، 
بجي�س  يفعلوا  اأن  )ُحَننْي(  يوم  الفتح  بعد  ك�دوا  لقد  حتى 
اأبي �صفي�ن وغريه  ب�ُل  الإ�صالم الأف�عيل ويقتلوا الر�صول؟ فم� 

الفتح 
السلمي قبل 
الفتح احلربي

دليل من 
إسالم أبي 

سفيان 
زعيم 

املشركني

يف  انت�صار الدع�ة



376 376
الر�صالة اخلالدة

القت�ل،  ويدميوا  حلف�ئهم  اإىل  ب�أتب�عهم  ينح�زون  ل  الزعم�ء  من 
جياًل  يدميونه�  العداوة  َمِريرو  العود  اَلب  �صِ بطبيعتهم  والعرب 
وانق�دت  اأ�صلمت  قد  مكة  اأن  هو  وا�صح:  ال�صبب  جيل؟  بعد 
للدعوة قبل اأن يدخل اأر�صه� جي�س خ�صومه� من اأهل )يرثب( 

ومن حوله� من الأعراب.

 � ع�صكريًّ ح�دًث�  الن��س  بع�س  يظنه  الذي  مكة  فتح  فحتى 
الأيدي  لكّف  و�صيلة  اإل  يكن  مل  قهًرا،  اإ�صالمه�  عليه  ترتب 
الب�ط�صة عن اأهله� لُيعلنوا اإمي�نهم ويدخلوا يف الدعوة التي م�لوا 

ا اأفواًج� اأفواًج�. اإليه� �صرًّ

ثم بعد فتح مكة جند الوفود من اأطراف هذه الأر�س الوا�صعة 
املرتامية تتواىل على املدينة، من اليمن وجنران وِكْنَدة والبحرين 
و�صم�ل اجلزيرة ومن جند وته�مة، ومن كل ن�حية، وتدخل فيه� 

اإمي�نً� واحت�ص�بً�.

فم�ذا ك�ن قدر ال�صيف لريد الن��س عن دينهم، وبينه وبينهم 
اخلدمة  اإن  وعدتهم؟  بعددهم  منعة  يف  وهم  ال�صهور،  م�صرية 
يف  الر�صول  منع  اأنه  هو  لالإ�صالم  ال�صيف  اأداه�  التي  الوحيدة 
والروم،  واليهود  العرب  فري�صة خل�صومه من  يقع  اأن  املدينة من 

ن له بذلك من ن�صر دعوته واإي�ص�له� اإىل العقول والقلوب. فمكَّ

الوفود تتواىل 
من اجلزيرة 

باختيارها على 
الرسول

اخلدمة الوحيدة 
اليت أداها 

السيف لإلسالم
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الذي  هو  ال�صلم،  ظالل  يف  الدعوة  قوة  الر�صول  واإدراك 
الر�صول  بعد  وامل�صلمون  قلن� لإم�ص�ء �صلح احلديبية،  دع�ه كم� 
اأط�عوا اهلل ور�صوله حيث جعلوا للن��س اخلي�ر بني الإ�صالم  اإمن� 
واجلزية، اإًذا مل يحكموا ال�صيف يف رق�ب امل�صلمني ومل يحولوا 

بني الن��س واختي�ر العقيدة التي َيْلَقون اهلل عليه�.

وم�  خي�ر،  للن��س  ك�ن  م�  الدعوة  و�صيلة  ال�صيف  ك�ن  ولو 
بن�صف  اأو  بدين�ر  دينه  املفتوحة  البالد  يف  اإن�ص�ن  اأيُّ  ا�صرتى 
ف�لإ�صالم  دين�ًرا  �ص�حبه  عند  ي�ص�وي  ل  الذي  والدين  دين�ر. 

اأوىل ب�ص�حبه منه.

ك�ن الن��س يف البالد املفتوحة يع�صمون اأنف�صهم واأموالهم 
يدفعه�  �صخ�صية(  )�صريبة  هي  بجزية  ال�صيف  قهر  من  ودينهم 
جميع  مق�بله�  لهم  فيكفلون  امل�صلمني،  لولة  منهم  الق�درون 

حري�تهم املدنية والدينية.

ووطنيتهم  وعرفهم  دينهم  يبيعون  قوًم�  اأن  تت�صورون  فهل 
ول  الن�ص�ء  على  ولي�س  منهم،  عليه  الق�در  يدفعه  دين�ر  بن�صف 
على الأطف�ل ول العجزة ول الرهب�ن ول الق�صو�س؟ ل �صك اأن 
بينه وبني اجلزية، وجدوه  اخلي�ر  بعد  الإ�صالم  اإىل  الذين ج�زوا 

اأحب اإىل اأنف�صهم مم� ك�نوا عليه.

أيباع الدين 
بدراهم 

معدودات؟!

يف  انت�صار الدع�ة
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عزيز  كل  يع�صم  ك�ن  الذي  الدين�ر  اأن  الغريب  من  بل 
لدى الأمم املفتوحة من �صيف الإ�صالم، والذي ك�ن اأزهد �صيء 
هذه  اإ�صالم  من  امل�صلمني  ولة  بع�س  على  اأعّز  ك�ن  عنده�، 
الأقوام، فك�نوا يكرهون دخول الن��س يف دينهم ونق�س جزيتهم! 
العزيز  عبد  بن  عمر  الزاهد  اخلليفة  ذلك  اإىل  م�صر  وايل  كتب 
اإيرادات اجلزية  واأن  الإ�صالم،  امل�صريني مقبلون على  اأن  يخربه 
تن�ق�صت ب�صبب ذلك، ويطلب منه اأن ي�أذن له يف ال�صتمرار على 

طلب اجلزية منهم..

فكتب اإليه اخلليفة تلك العب�رة امل�أثورة: »قبَّح اهلل راأيك! م� 
بعث اهلل حممًدا ج�بًي�، ولكنه بعثه ه�دًي�!!«.

تلك احل�دثة تقرب لن� ت�صور احل�لة الذهنية يف القرن الأول 
ك�ن  الديني  الت�ص�مح  قدر  اأن  بد  فال  املحمدية،  الدعوة  لظهور 
واإل  اأوجه�،  يف  ك�نت  العقيدة  حرية  واأن  ج�نب،  اأعظم  على 
هذا  امل�صلمني  خلليفة  يكتب  والًي�  تت�صور  اأن  ت�صتطيع  فكيف 
للتع�صب  اأثر  اأي  فيه  يعي�س  الذي  املحيط  ك�ن يف  اإذا  الكت�ب 
تن�ول  اإن  الإ�صالم؟  الدخول يف  على  الن��س  قهر  الرغبة يف  اأو 
املو�صوع بهذه ال�صورة دليل على اأن الوايل، الذي يح�س طبًع� 
بح�س البيئة، ك�ن يكتب يف �صيء ل يظنه عجيًب� ول يراه منكًرا، 

مفارقات!

ما بعث اهلل
 حممدًا جابيًا

قصة تكشف 
عن روح 

عصرها
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واإل لك�ن هذا الوايل ُعْر�صة لفتك اجلم�هري، بل وانتق�م اخلليفة 
اإر�ص�ء لهذه اجلم�هري.

قّبح  اأن  ك�ن،  م�  ك�ن  بل  بعزله،  واليه  اخلليفة  يع�قب  مل 
راأيه، وهو الذي يح�ول منع الن��س من الإ�صالم احتف�ًظ� بدين�ر 
اجلزية.. فهل تت�صورون اأن ولة لهم هذه العقلية، واأن خليفة له 
هذا الت�ص�مح مع م� ا�صتهر به بني خلف�ء ع�صر ك�مل من التقوى، 
اأدي�نهم  على  البق�ء  بني  الن��س  ُتَخريِّ  م�صيطرة  ف�حتة  اأمة  واأن 
ونظمهم مق�بل جزية هي اأقل ال�صرائب ب�لن�صبة لع�صر كع�صرن� 
يتخذوا  اأن  وولته�  لدع�ته�  يخطر  ب�لف�حتني،  امل�ص�واة  اأو  هذا 

ال�صيف و�صيلة لالإمي�ن؟!

واإمن�  املحمدية،  للدعوة  و�صيلة  ال�صيف  يكن  مل  كال، 
ڇ   نث  �صع�ره�  وك�ن  وال�صطه�د،  القهر  من  ح�ميه�  ك�ن 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  

ژمث   ]الكهف/ 17[.

يف  انت�صار الدع�ة





�صت�ت    حممد  جمع  مل�  اأنه  يعلم،  ل  من  بع�س  يظن 
بعده  طغت  العربية،  اجلزيرة  و�صط  يف  الوثنية  وقهر  العرب، 
جم�ع�ت الرع�ة من ق�ص�ة البدو، على ال�صم�ل وال�صرق للنهب 
وال�صلب والق�ص�ء على ح�ص�رة الروم والفر�س، وعلى معتقدات 

انت�سار الدعوة يف الأمم امل�سيحية

ماذا بني امل�جة العربية وم�جات اله�ن والفندال والتتار؟ 
يف  فذة  م�جة  والعدالة -  الهدى  ر�صالة  حتمل  م�جة 
ت�ما�س  ال�صري  �صهادة   - امل�صيحية  �صاحة  يف   - التاريخ 
حتاكم   - الإ�صالم  ظالل  يف  امل�صيحية  انت�صار   - اأرن�لد 
امل�صيحيني اإىل عدالة امل�صلمني - فر�س مرف��س- ال�زراء 
وال�لة امل�صيحي�ن يف دولة الإ�صالم - الكنائ�س ُت�َصاد يف 
رعاية الإ�صالم - العرب امل�صيحي�ن يحارب�ن مع اإخ�انهم 
امل�صلمني - بط�لة عربي ن�صراين يف واقعة الب�يب - مل 
اأ�صباب دخ�ل امل�صيحيني يف الإ�صالم-  يكن ال�صيف من 
 - القاعدة  يثبت  الذي  ال�صتثناء  هي  ا�صطهاد  وقائع 
ال�صيا�صة واحل�صد الجتماعي ل الدين - برهان قاطع على 
ت�صامح امل�صلمني - بالد الإ�صالم هي منطقة اللقاء ال�دي 
ب�صاعة  الديني  التع�صب   - امل�صيحية  وبني  بينه  الدائم 

غربية.

ماذا بني املوجة 
العربية وموجات 

اهلون والفندال 
والتتار؟
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القدمية �صد  املدنية  ت�صون  ك�نت  التي  وقواهم�  الدولتني  ه�تني 
طغي�ن الهمج من ال�صم�ل وال�صرق واجلنوب، واأن ظهور العرب 
امل�صرق  من  تدفقت  التي  الأقوام  من  والَفندال  الُهون  كظهور 
ي�صوقه� اجلوع، ويغريه� الطمع، ويقويه� الفخر بن�صبه�، اأو كغريهم 
من موج�ت املغول والترت املت�أخرين، و�صيلتهم العنف، وغ�يتهم 
دعوة  احل�ملني  ب�لعرب  الظن  هذا  ومثل  الن��س.  اأيدي  يف  م� 
الإ�صالم بعيد كل البعد عن احلق وعن ث�بت الت�ريخ. فمع اأن 
اأعراب  اأن  ومع  البداوة،  عليهم  غلبت  ممن  ك�نوا  الدعوة  َحَمَلة 
اإل  الدم�ء،  و�صفك  النهب  الأقوام يف  اأرغب  من  ك�نوا  اجلزيرة 
اأملك  له� ك�نت  التي دانوا  التي حملوه� وال�صريعة  الر�ص�لة  اأن 
لنفو�صهم مم� تعودوه من الطمع والفخر؛ لذلك اختلفت اآث�رهم 
فتوح�ته�  ه�ديه� يف  ا�صتمر  التي  الأقوام  من  اأ�صب�ههم  اآث�ر  عن 

النهب والفخر.

فقد اأق�م العرب دولة امتدت من فرن�ص� اإىل الهند وال�صني، 
وف�وؤهم  فك�ن  بهديهم،  وهدوه�  فيهم،  واأدجموه�  الأقوام  وعّربوا 
ِرب اأمث�ل  للعهد واحرتامهم لل�صرع وحتقيقهم معنى العدل َم�صْ
الأمم، ومو�صع عجب املوؤرخني واملحققني. لذلك مل ُيْكِره هوؤلء 
البدو اأحًدا على تغيري دينه، ومل يع�ملوا الن��س ُفرادى وجم�ع�ت 

موجة حتمل رسالة 
اهلدى والعدالة
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التي  ال�صريعة  ن�صو�س  من  م�صتمًدا  عليه  توا�صعوا  بق�نون  اإل 
يف  دخل  َمن  ذلك  ُنوا  َلقَّ وقد  روحه�.  من  اأو  ر�ص�لته�،  حملوا 
دينهم من الأقوام املتبّدية ك�لأتراك والرببر، ف�ص�ر هوؤلء كذلك 
من  ُنوا  ُلقِّ مب�  والت�ص�مح،  ب�لعهود  وللوف�ء  لل�صرع  للخ�صوع  مثاًل 
الأدب املحمدي، �ص�دقني يف احرتام اأوامر دينهم مت�ص�حمني مع 
اأهل الأدي�ن الأخرى. بل ميكن القول بحق: اإنه فيم� نعلم من 
ت�ريخ الأقوام والدعوات، ل توجد دعوة �صحبته� العدالة و�صعة 
ال�صدر والعفو والت�ص�مح يف عنفوانه� و�صعفه� ك�لدعوة املحمدية، 

�صواء اأك�ن العرب اأم الرتك هم احل�ملون اإي�ه�.

وبقيت  الق��صية،  الأمم  وهذبت  اجل�حمة،  النفو�س  غلبت  لقد 
كلمة اهلل هي العلي�، واأمره املط�ع، وهو الذي يقول حلملة الر�ص�لة عربً� 

ہ   ۀ   ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   ں   نثں   وعجًم� 
ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےمث ]اآل عمران/ 20[.

ك�نت امل�صيحية هي الدي�نة الغ�لبة يف دولة الروم من جب�ل 
اليوم  ت�صمل  التي  ال�ص�حة  اأي يف  الأطل�س،  اإىل جب�ل  طور�س 
ية وم�صر وطرابل�س الغرب وتون�س، وك�نت هذه الأقط�ر من  �صورِّ
الرا�صدين،  اأي�م خلف�ئهم  الأوىل  الدفعة  العرب يف  ر  م� حرَّ اأول 

واأي�م اأن ك�ن احلم��س للدين اجلديد يف اأوج حرارته.

موجة فذة 
يف التاريخ

يف ساحة 
املسيحية

يف  انت�صار الدع�ة
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وك�ن الن�ص�رى يف الأقط�ر املفتوحة من خمتلف ال�صعوب 
ك�ن حكم  فم�ذا  العرب.  غري  ومنهم  العرب،  فمنهم  واللغ�ت، 
الف�حتني يف املغلوبني؟ ذلك م� ندع الكالم فيه لل�صري )توم��س 

اأرنولد( ذلك املوؤرخ والع�مل الكبري املخت�س يف هذا املو�صوع.

� اإن  يقول ال�صري توم��س يف كت�به )انت�ص�ر الإ�صالم(: »حقًّ
الكني�صة امل�صيحية قويت وتقدمت يف رع�ية امل�صلمني وحكمهم، 
فلم َيُحل احلكم الإ�صالمي بينه� وبني النتع��س والرقي، بل اإن 
اأن  بعد  اإل  الدينية  واحلم��صة  احلمية  فيهم  تتفجر  الن�ص�طرة مل 
فن�صروا  قبل،  من  به  لهم  عهد  ل  مب�  الإ�صالم  حكم  يف  دخلوا 
والهند  ال�صني  بدعوتهم  وبلغوا  الإ�صالم،  راية  حتت  امل�صيحية 
اأهل  من  الن�ص�طرة  لغري  يكن  مل  واإذا  اخللف�ء.  حم�ية  حتت 
الن�صرانية م� لهوؤلء من الن�ص�ط والهمة يف ن�صر دعوتهم الدينية، 
فلي�س هذا ذنب امل�صلمني، ول ذنب حك�مهم، فقد ك�نت جميع 
املذاهب امل�صيحية تتمتع ب�لرع�ية والت�ص�مح من احلك�م امل�صلمني 
على حدٍّ �صواء. بل ك�ن هوؤلء احلك�م هم الذين مينعون ا�صطه�د 
بع�س امل�صيحيني لبع�س، ويكفلون احلرية الدينية للجميع«، وقد 
د ال�صري توم��س حوادث النك�ية بني املذاهب امل�صيحية، وبنيَّ  عدَّ
واإن�ص�ف  العدل،  يتدخلون لإق�مة  امل�صلمون  كيف ك�ن احلك�م 

شهادة السري 
توماس أرنولد

انتشار املسيحية 
يف ظالل

 اإلسالم
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لالإط�لة  حمل  ل  مم�  الت�ص�مح،  ومبنتهى  حتّيٍز  غري  من  املظلوم 
كت�ِبه  من  وغريه�  �صفحة 60  اإليه يف  الرجوع  وميكن  الآن،  فيه 

ال�ص�لف الذكر.

كذلك بنيَّ اأن م� يعرفه من الت�ص�مح والإح�ص�ن الذي امتد 
ظله على الرع�ي� امل�صحيني يف الع�صر الأول، وم� �ص�قه من الأمثلة 
�، وهو اأن الأمم  والوق�ئع، ل ي�صمح مب� يفرت�صه كثري من الن��س ظنًّ
ل  فذلك  ال�صيف،  بحدِّ  اأو  قهًرا  الإ�صالم  يف  دخلت  امل�صيحية 
اأخرى  اأ�صب�ب  عن  نبحث  اأن  وعلين�  له،  مربر  ول  ب�طل  �صك 

لتف�صري اإ�صالم امل�صيحيني.

حرية  يكفل  الأمن  من  نظ�م  »حتت  توم��س  ال�صري  ويقول 
احلي�ة وامِلْلك والعقيدة الدينية، متتع امل�صيحيون، وعلى الأخ�س 
يف املدن، برثوات وجن�ح كبري يف ع�صور الإ�صالم الأوىل، فك�ن 
على  �ص�ق  وقد  اخللف�ء«.  ق�صور  الوا�صع يف  النفوذ  اأرب�ب  منهم 
اأخوين م�صيحيني )�صلم�وه  اأن  اأطرفه�  �صواهد كثرية، من  ذلك 
واإبراهيم( َوِلَي� للخليفة العب��صي املعت�صم من��صب الوزارة، ومنه� 
بيت م�ل امل�صلمني، ومل� مر�س اإبراهيم َع�َده اخلليفة يف بيته، فلم� 
م�ت حزن عليه حزنً� �صديًدا، واأمر بجثته فجيء به� اإىل الق�صر 
اخلالفة  ق�صر  يف  عليه�  وال�صلوات  امل�صيحية  املرا�صيم  وجرت 

حتاكم 
املسيحيني 

إىل عدالة 
املسلمني

فرض مرفوض

الوزراء والوالة 
املسيحيون 

يف دولة اإلسالم

مراسم املسيحية 
يف قصر 

اخلالفة اإلسالمية

يف  انت�صار الدع�ة



386 386
الر�صالة اخلالدة

َمن  بني  من  توم��س  ال�صري  وذكر  اجلن�زة!  منه  َعت  �ُصيِّ الذي 
ذكر من الوزراء امل�صيحيني، )ن�صر بن ه�رون( الذي توىل ري��صة 
الكن�ئ�س  كبرًيا من  وبنى عدًدا  بويه،  بن  الدولة  لع�صد  الوزارة 

واملع�بد.

اأمر  التي  الكن�ئ�س  يف  للت�ص�مح  اأمثلة  كذلك  د  عدَّ وقد 
ببن�ئه� اخللف�ء، واأنفقوا عليه� يف �صم�ل اجلزيرة والعراق وال�ص�م، 
ول يزال بع�صه� ق�ئًم� اإىل اليوم ككني�صة )اأبو �صرجة( يف م�صر 
العتيقة مم� بني يف العهد الأول الإ�صالمي ب�لف�صط�ط. ولي�س اأدل 
على �صعة ال�صدر من اأن وايل الأمويني يف العراق وف�ر�س )خ�لًدا 
الق�صري( بنى لأمه امل�صيحية كني�صة لتتعبد فيه� يف العهد الأول 
والروم  امل�صلمني  بني  واحلروب  الفتوح�ت  �صولة  واأي�م  للدعوة 
امل�صيحيني. وميكن للذين يريدون تف�صياًل اأو�صع يف هذا ال�ص�أن 
املراجع  من  اإليه  ي�صري  وم�  توم��س  ال�صري  كت�ب  اإىل  يرجعوا  اأن 

الأجنبية والإ�صالمية.

العرب  عمومتهم  واأولد  امل�صلمني  العرب  بني  ك�ن  لقد 
الأوىل،  الفتوح�ت  عهد  يف  والت�ص�مح  الإخ�ء  من  امل�صيحيني 
الإ�صالمية  ال�صفوف  يف  يق�تلون  العرب  ن�ص�رى  جعل  م� 
والت�ريخ  عمومتهم.  اأبن�ء  لعدالة  وا�صتج�بة  لعروبتهم  انت�ص�ًرا 

الكنائس تشاد 
يف رعاية 

اإلسالم

العرب 
املسيحيون 

حياربون 
مع إخواهنم 

املسلمني
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الإ�صالمي م�صتفي�س بحوادث الأفراد واجلم�ع�ت امل�صيحية يف 
العراق وال�ص�م وم�صر، التي احتفظت بدينه� و�ص�همت يف بن�ء 

الإمرباطورية العربية بجهده� ودمه�.

بني  ر  وُح�صِ )املَُثنَّى(  جي�س  زلزل  مل�  اجل�صر،  واقعة  ففي 
اأعوان  خري  طّي  بني  ن�ص�رى  ك�ن  الف�ر�صي،  واجلي�س  الفرات 
اإخوانهم العرب امل�صلمني، فحمل زعيمهم حملة �ص�دقة وحمى 
املعرب للم�صلمني. ومل� ع�د )املَُثنَّى( وا�صتنجد الن��س ملحو ع�ر هزمية 
اجل�صر ك�ن بنو النمري امل�صيحيون من خري من اأجنده. ففي واقعة 
العرب،  م�صلمي  مع  جلنب  جنًب�  العرب  ن�ص�رى  ق�تل  البويب 
اأثن�ء  ب�ملعركة  حلق  تغلب  بني  من  لن�صراين  اليوم  فخر  وك�ن 
ا�صتداده�، وقطع راأ�س زعيم الفر�س و�صلبه جواَده وف�ز ب�لغنيمة 
ورك�س راجًع� بني �صفوف امل�صلمني يفخر بن�صبه واأنه من ن�ص�رى 

تغلب، وامل�صلمون يهتفون له ويحيون جندته.

ولقد بقيت )تغلب( على ن�صرانيته�، وهي التي اأبت اجلزية 
له�    عمر  ف�أمر  ب�مل�صلمني،  اأ�صوة  ال�صدقة  تدفع  اأن  وطلبت 

بذلك ق�ئال: »ل ُتِذلُّوا العرب. خذوا من بني تغلب ال�صدقة«.

بطولة عربي 
نصراني 
يف واقعة 

البويب

يف  انت�صار الدع�ة
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وقد بنّي ال�صري توم��س اأرنولد يف كت�به �ص�لف الذكر جملة 
املختلفة،  والأوط�ن  الع�صور  دينهم يف  امل�صيحيني  لرتك  اأ�صب�ب 
كل  ويف  الق�طعة.  ب�حلجة  مدعًم�   � علميًّ �صرًدا  احلوادث  و�صرد 
زم�ن ومك�ن تتكرر مفخرة امل�صلمني التي ل يدانيهم فيه� اأحد؛ 

وهي الت�ص�مح و�صعة ال�صدر والإن�ص�ف للمخ�لفني يف العقيدة.

و�صواء اأك�ن امل�صيحيون الذين تركوا دينهم قد فعلوا ذلك 
اأم بغ�ًص� مل� هم فيه من فرقة،  ب�لدين اجلديد وب�أ�صح�به،  اإعج�بً� 
اأم  لبع�س،  بع�صهم  اأذى  من  فراًرا  اأم  الإ�صالح،  من  ي�أ�ًص�  اأم 
اإهم�ًل من ق�ص�و�صتهم ومر�صديهم، اأم طمًع� يف دني�، اأم هدى من 
اهلل.. ف�إن هذه الأ�صب�ب املتنوعة والتي ي�صري اإليه� املوؤرخون من 
اأهل امللل الأخرى يف تعليل اإ�صالم امل�صيحيني، اأدلة على ُبْعِد 

ال�صيف عن ميدان العقيدة املحمدية.

حوادث  بع�س  الإ�صالمي  الت�ريخ  يف  وقعت  لقد  نعم 
هذه  من  اإليه  ُي�َص�ر  م�  واأكرث  امل�صيحيني،  ا�صطه�د  من  تخلو  ل 
الف�طمي،  اهلل  ب�أمر  واحل�كم  العب��صي  املتوكل  اأي�م  احلوادث يف 
اأنف�صهم،  امل�صلمني  على  �صديًدا  ك�ن  والأول  املم�ليك.  وبع�س 
والث�ين  الإ�صالمية،  الفرق  من  واملعتزلة  املت�صيعة  على  ق��صًي� 
� ق��صًي� على امل�صلمني من غري ال�صيعة. ف�إذا  ك�ن ب�لعك�س ف�طميًّ

مل يكن 
السيف من 

أسباب دخول 
املسيحيني 

يف اإلسالم

وقائع اضطهاد 
عن استثناء 

يثبت القاعدة
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اأ�ص�بوا ل�صيق �صدرهم الن�ص�رى، فلهوؤلء فيم� اأ�ص�ب امل�صلمني 
اأُ�صوة. ومع ذلك فنف�س هذا ال�صطه�د هو ال�صتثن�ء الذي يثبت 
األف  من  اأكرث  ت�ريخ  يف  قليلة  منعزلة  حوادث  ووقوع  الق�عدة. 
�صنة، هو الدليل الق�طع على ت�ص�مح منقطع النظري وت�ريخ ن��صع 

م�صرف يف �صجّل الأقوام والأدي�ن.

يف  امل�صيحيني  بع�س  اأ�ص�بت  التي  الأذى  حوادث  واأكرث 
الن�ص�رى  به  يتمتع  ك�ن  مل�  ح�صد  ن�زعة  اأث�رته�  متب�عدة،  اأزمنة 
فقد  ن�زعة خوف؛  اأو  به،  اأ�ص�ءوا  اإنهم  قيل  ونفوذ  ثراء كبري  من 
اإخوانهم يف الدين  ك�ن الن�ص�رى يف بع�س العهود �ص�لعني مع 
ف�أ�ص�بهم بع�س  وراء احلدود الإ�صالمية ومتج�ص�صني مرتب�صني، 
الأمراء، اأو �صلط عليهم الع�مة تخل�ًص� من اأذاهم. ويف ت�ريخ م�صر 
وال�ص�م والدولة العثم�نية والأندل�س حوادث متفرقة ميكن تتبعه� 
امل�صلمني  رغبة  اأو  الدينية،  الع�طفة  اإىل  ل  ال�صي��صة  اإىل  ورده� 
يف اإكراه غريهم على الدخول يف دينهم. ومن مف�خر امل�صلمني 
املتفق عليه� اأن ت�ريخهم ِخْلو من القوانني الب�ط�صة اجل�ئرة التي 
واإزابيال،  فردن�ند  اأي�م  اأ�صب�ني�  يف  الإ�صالمية  العقيدة  حّرمت 
ع�صر،  الرابع  لوي�س  عهد  على  فرن�ص�  الربوت�صت�نتية يف  وحّرمت 

وحرمت دخول اليهود يف اإجنلرتا اأربعة قرون.

السياسة واحلسد 
االجتماعي

 ال الدين

يف  انت�صار الدع�ة
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ويقول ال�صري توم��س »اإن بق�ء الكن�ئ�س واملذاهب امل�صيحية 
الربه�ن  الطويلة، هو  القرون  تلك  الإ�صالمي  ال�صرق  معزولة يف 

.»� الق�طع على ت�ص�مح الدول الإ�صالمية ت�ص�حًم� ع�مًّ

مل يكن ال�صيف اإًذا و�صيلة الإ�صالم اإىل القلوب املغلقة كم� 
امل�صلمني واليهود  اأرواح  ال�صيف وال�صطه�د و�صيلة لإنق�ذ  ك�ن 
وحتى املخ�لفني يف املذاهب امل�صيحية... وكيف يكون ذلك يف 
قوم ع�هد نبيُّهم القب�ئل امل�صيحية ووفى له� وكفل حرية ملكه� 
الكرمي  القراآن  ق�ل  وقد  وق�ص�و�صته�؟!  رهب�نه�  ن  واأَمَّ وعقيدته� 

فيهم: نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
ې   ې   ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ  

ى  ى  ائمث     ]امل�ئدة/ 82[.

على هذا الأ�ص��س ال�ص�لح ُتِرك الن��س ل�صم�ئرهم ولهداية 
ببع�س،  بع�صهم  ال�صرق  اأهل  عالقة  وا�صتمرت  فن�ص�أت  اهلل، 
اإىل  اأ�ص�ءوا  للذين  مثاًل  وتبقى  القواعد،  هذه  على  و�صتنمو 
الإ�صالم وامل�صيحية من متع�صبة الغرب ل�صيق �صدورهم وعدم 
اإن�ص�فهم. ويحق لن� نحن ال�صرقيني م�صلمني وم�صيحيني اأن نعتز 
اأن  املتن�حرة  الأقوام  نط�لب  واأن  املحمدية  ال�صرية  بهذه  ونفخر 

تهتدي بهدين� وت�صتنري بر�صدن�.

برهان 
قاطع على 

تسامح 
املسلمني

لقاء ودي 
دائم يف 

بالد اإلسالم 
بينه وبني 

املسيحية

التعصب 
الديين 

بضاعة غريبة



بهذا  ودارت،  عداه�،  م�  كل  على  التوحيد  دعوة  تغلبت 
البحر الأبي�س املتو�صط حتى عربت جب�ل الربان�س اإىل فرن�ص�، 
ب�جلن�ح  ولّفت  بيزنطة،  ثم هزمت  الإيربية،  اجلزيرة  �صبه  فعّربت 
لغة  فغّلبت  الأدري�تيك،  �صواطئ  اإىل  و�صلت  حتى  ال�صرقي 

اإ�ســالم ال�سليبيني

دور من ال�صراع بني امل�صلمني وامل�صيحيني - تاج العرب 
ال�صليبيني - يف  اإ�صالم ط�ائف من  والرتك من بعدهم - 
رواية   - الثانية  احلرب  يف   - الأوىل  ال�صليبية  احلرب 
الغادرة  الق�ص�ة   - اآلف  ثالثة  اإ�صالم  عن  �صليبي  راهب 
ق�ص�ة  اأ�صد  رحمة   - لالأعداء  املنقذة  الرحمة   - بالإخاء 
الأ�ص�ة  تبادل   - ال�صليبيني  اأفاد  احتكاك   - اخليانة  من 
احل�صنة - تاأثري الإعجاب ب�صالح الدين - اأمراء كثريون 
ي�صلم�ن - �صليبي�ن يقاتل�ن يف �صف�ف امل�صلمني - فرح 
اأخرى  �ص�اهد  ال�صليبيني -  بزوال حكم  ال�صرق  ن�صارى 
يف  كرمي  �صل�ك   - الأم�ي  العهد  يف  البعيد  ال�صرق  من 
باختالف  يختلف  مل  قراآين  اأ�صا�س   - وزمان  مكان  كل 
الع�ص�ر - هل من نه�صة للحق واحلرية يق�م بها امل�صلم�ن 

وامل�صيحي�ن يف ال�صرق؟

دور من 
الصراع بني 
املسلمني 
واملسيحيني
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الأتراك واأدبهم يف جنوب اأورب� ال�صرقي، كم� غّلبت من قبل لغة 
العرب وعرفهم يف جنوبه� الغربي، وحظي من حمل لواء هذه 
الدعوة من القب�ئل العربية والرتكية ممن اأخل�صوا له�، بجزاء من 
اهلل منقطع النظري! ب�صطة امللك ودوامه، واإقب�ل الدني� حتى اندمج 
منهم  اأعرق  هم  من  الأقوام  من  وعن�صرهم  ولغتهم  هيئتهم  يف 
فتحوا  اأن  للرتك  و�صبق  للعرب  �صبق  وقد  وامللك.  العمران  يف 
فم�  بهديه،  ويهتدوا  يعرفوا حممًدا  اأن  قبل  واأق�موا دوًل  مم�لك، 
عظم لهم �ص�أن ول بقي لهم ذكر حممود، ولكن ه�تني الأمتني 
املعروفتني ب�لقدرة على الغزو والقهر واملو�صوفتني ب�لتوح�س يف 
الأقوام  اإىل  فم�صت�  املحمدية  الر�ص�لة  هذبتهم�  القدمي،  الت�ريخ 
املتح�صرة والب�دية، يهديهم� �صرع وا�صح يف كت�ب كرمي، واأدب 
ع�ل قوامه الف�صيلة، ونظ�م اأ�ص��صه العدل، ودع�مته خ�صية اهلل يف 
عب�ده، ف�صحرت� املتقدمني واملت�أخرين، وم� زال الن��س من الأقوام 
مبثلهم�، حتى  يتمثلون  والإفريقية  والآ�صيوية  الأوروبية  املتن�صرة 

دخلوا اأفواًج� يف دعوتهم� من غري قهر ول اأذى.

والرتك  العرب  لدعوى  م�صتجيبة  امل�صيحية  الأمم  دخلت 
طواعية واختي�ًرا للج�نب الأعز ب�حلق واملثل الأعلى يف الأدب 
اإ�صالم  واأعجبه�،  ذلك  على  الأدلة  اأظهر  من  ولعل  والف�صيلة، 

تاج العرب والرتك 
من بعدهم

إسالم طوائف 
من 

الصليبيني



393393

وجيل،  جن�س  كل  من  ُح�ِصُدوا  الذين  ال�صليبيني  من  طوائف 
اأيديهم  من  وتقطر  ب�لبغ�ص�ء،  �صدورهم  تغلي  امل�صرق  وج�ءوا 
ين�صط  ممن مل  طريقهم  الن�ص�رى يف  نف�س  ذبحوا  الدم�ء، حتى 
يف  مذهبهم  غري  على  ك�ن  اأو  راأيهم،  خ�لف  ممن  اأو  لدعوتهم، 
امل�صيحية. هوؤلء العت�ة الق�ص�ة م� لبثوا اأن اقتب�صوا اأدب اأعدائهم، 
يبغ�صونهم  ممن  وتعلموا  تع�صبهم،  وتهذب  �صدورهم  ف�ت�صعت 
الت�ص�مح، ف�ص�ر الق�دم عليهم مدًدا من الغرب ينكر م� يجدهم 

فيه من اأدب �صم� على البغ�ص�ء واحلقد.

بل اإن كثرًيا من زعم�ء ال�صليبني وكثرًيا من ع�متهم الذين 
الدعوة  اأح�ص�ن  ارمتوا يف  امل�صلمني،  رق�ب  لقطع  الأر�س  قطعوا 
التي غ�مروا كل مغ�مراتهم للق�ص�ء عليه� منذ اأول تع�رف؛ ذلك 

هو اأعجب اآث�ر الت�ص�مح!

)رينود(  اأ�صلم  ممن  الأوىل  ال�صليبية  احلرب  يف  اأ�صلم  فقد 
اأمري طوائف اجلرم�ن واللمب�رديني، واأ�صلم معه خلق كثري منهم، 
واأ�صلم يف احلرب ال�صليبية الث�نية، كم� يروي ال�صري توم��س عن 
راهب من رهب�ن �صنت دني�س ك�ن ق�صي�ًص� يف املعبد اخل�صو�صي 
للملك لوي�س ال�ص�بع، ورافقه يف هذه الغزوة ط�ئفة كبرية. واإليكم 

م� يقوله الراهب يف عب�رة �ص�ئقة:

يف احلرب 
الصليبية 
األوىل

يف احلرب 
الثانية

يف  انت�صار الدع�ة
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الأن��صول،  جب�ل  عرب  املقد�س،  اإىل  ال�صليبيني  طريق  »يف 
التقوا بجي�س امل�صلمني، فُهِزم ال�صليبيون �صّر هزمية، وك�ن ذلك 
اإىل  ي�صلوا  ومل   ،1148 �صنة  وذلك  »فريجي�«  اجلبلي  املمر  يف 
مر�صى »اأ�ص�لي�« اإل ب�صق الأنف�س، ومنه� ا�صتط�ع الق�درون بعد 
اأنط�كي�  اإىل  يرحلوا  اأن  الب�هظة  اليون�نيني  التج�ر  طلب�ت  تلبية 
بحًرا، وقد دفعوا مب�لغ ط�ئلة، وتركوا خلفهم اجلرحى واملر�صى 
على  لليون�نيني  م�رك  لوي�س خم�صم�ئة  فدفع كذلك  �ج،  واحُلجَّ
اأن ُيْعَنوا بهوؤلء ال�صعف�ء حتى ُي�ْصَفوا، وعلى اأن يرافقهم حر�س 
اليون�نيني حتى يلحقوا مبن �صبقهم؛ فم� ك�ن من اليون�ن الغ�درين 
اإل اأن ترب�صوا حتى تب�عد جي�س ال�صليبيني، وات�صلوا ب�مل�صلمني 
من  تخلفوا  ممن  واجلرحى،  �ج  احُلجَّ عليه  مب�  واأخربوهم  الأتراك 
ين�ل  الدين  يف  اإخوانهم  اإىل  ينظرون  قعدوا  ثم  والعجز،  الوهن 
ال�صليبيون  �ص�ق  ومل�  امل�صلمني.  و�صه�م  واملر�س  البوؤ�س  منهم 
املتخلفون ذرًع� مب� اأ�ص�بهم، خرج ثالثة اآلف اأو اأربعة من قلعتهم 
حم�ولني النج�ة ب�أنف�صهم، فح�صرهم امل�صلمون و�صدوا عليهم، ثم 
ومن  خرج  من  ح�ل  وك�ن  ال�صليبية،  املع�صكرات  على  حملوا 
بقي يف املع�صكر لي�س فيه اأقل رج�ء، ومل ُيْنَقُذوا اإل مب� نزل يف 
عدوهم  فيه  م�  على  اطلعوا  حني  الرحمة،  من  امل�صلمني  قلوب 
من ب�أ�ص�ء، وم� اأ�ص�بهم من �صراء. رقت قلوبهم وذابت نفو�صهم 

رواية راهب 
عن إسالم ثالثة 

آالف صلييب

القسوة الغادرة 
باإلخاء

الرمحة املنقذة 
لألعداء
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رحمة لأعدائهم ال�صليبيني امل�ص�كني، فوا�َصْوا املري�س واأح�صنوا 
اأن  اإح�ص�نهم  وبلغ من  ب�صخ�ء وكرم.  امل�صكني  واأطعموا  للفقري، 
بع�صهم ا�صرتد ب�ل�صراء اأو احليلة اأو القهر النقود الفرن�ص�وية التي 
اأخذه� اليون�ن من احلج�ج، ورده� عليهم، ووزعه� على املحت�جني 

من ال�صليبيني. 

الكف�ر -يق�صد  الفرق وا�صًح� بني مع�ملة هوؤلء  وقد ك�ن 
�صّخروا  الذين  اليون�ن  ومع�ملة  امل�صيحيني،  للحج�ج  امل�صلمني- 
اإخوانهم يف الدين، ونهبوا اأموالهم و�صربوهم. ك�ن الفرق عظيًم� 
لدرجة حملت ال�صليبيني على اعتن�ق دين الأعداء املنقذين، 
ومن غري اأن ُيْكَرُهوا اأو ُيْقَهُروا. لقد فروا من اإخوانهم يف الدين 
الذين اأ�ص�ءوا اإليهم، فلحق ثالثة اآلف ب�جلي�س الإ�صالمي بعد 
اأن رجع عنهم ودخلوا يف دينه. لقد ك�نت الرحمة اأ�صد ق�صوة من 
اخلي�نة! لقد اأعط�هم امل�صلمون اخلبز و�صلبوهم الإمي�ن. واح�صرت�ه! 
لقد ارتدوا عن امل�صيحية من غري اأن ُيْجرَب واحد منهم على ترك 

دينه«.

ك�ن  »لقد  توم��س  ال�صري  ويقول  الراهب.  يقوله  م�  ذلك 
الأي�م،  ممر  على  ينمو  ب�مل�صلمني  ال�صليبيني  الن�ص�رى  اختالط 
وينمو معه الحرتام والتقدير مبزاي� عدوهم وف�ص�ئله، وتزايد تقليد 

رمحة أشد قسوة 
من اخليانة!

احتكاك أفاد 
الصليبيني

يف  انت�صار الدع�ة
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الفرجنة الن�زلني يف فل�صطني للم�صلمني تزايًدا ك�ن له اأثر وا�صح 
على اأفك�رهم الدينية. واأظهر هذه الآث�ر ذلك الت�ص�مح الديني 
واأمرائهم،  ال�صليبيني  فر�ص�ن  من  كثري  به  يت�صف  اأخذ  الذي 
وذلك ال�صدر الرحب الذي اأخذوا يتلقون به التع�ليم املحمدية، 
اأثن�ء  مل� زار بيت املقد�س  ُمْنِقذ(  ال�صوري )ابَن  اإن الأمري  حتى 
الأق�صى  امل�صجد  على  ال�صليبيني  اأمري  ك�ن  الهدن�ت  بع�س 
ي�أذن له ب�إق�مة �صالته يف املعبد، فعجب ال�صليبيون اجلدد لهذه 
احل�لة العقلية، واحتجوا عليه�. ولكن ال�صليبيني الذين اأثَّر فيهم 
اأن يتدخل اأحد يف حرية �صيفهم الدينية،  جوار ال�صرق كرهوا 
حرج  ال�صرق  يف  تعلموه  الذي  الت�ص�مح  هذا  عن  يردهم  ومل 
الدعوة  اجتذبت  »لقد  ق�ل:  ثم  الغرب«.  الكني�صة وغ�صُبه� يف 
مذكوًرا، حتى يف  عدًدا  ال�صليبيني  من  اأح�ص�نه�  اإىل  املحمدية 
العهد الأول، اأي القرن الث�ين ع�صر، مم� يلفت نظر من يطلع على 

�صجالت ال�صليبيني.

وف�ص�ئله  الدين  �صالح  ب�صج�عة  الإعج�ب  ت�أثري  بلغ  ولقد 
يف ال�صليبيني، اأن كثرًيا من اأمرائهم وع�متهم املعجبني به ذهب 
بهم هذا الإعج�ب اإىل ترك دينهم واأهلهم والدخول يف الإ�صالم.

تبادل األسوة احلسنة

تأثري اإلعجاب 
بصالح الدين
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مثل ذلك م� فعل الزعيم الإجنليزي )روبرت �صنت األي�ن( 
وك�ن ذلك قبل انت�ص�ر �صالح الدين يف معركة حطني الف��صلة 
التي وقع فيه� ملك القد�س )ج�ي( اأ�صرًيا. ويقول بع�س موؤرخي 
الن�ص�رى: اإن �صتة من اأمراء هذا امللك ا�صتوىل عليهم ال�صيط�ن 
اأن  دون  الأعداء  �صفوف  اإىل  وان�صموا  ف�أ�صلموا  املعركة  ليلة 
الث�لث(  )برميون  الأمر  و�صل  وقد  ذلك.  على  اأحد  من  ُيْقَهُروا 
يدعو  اأن  على  الدين  �صالح  مع  اتفق  اأن  ال�ص�م  طرابل�س  اأمري 

قومه اإىل الإ�صالم.

وحتى بعد �صالح الدين، مل� ق�م ال�صليبيون بحربهم الث�لثة 
انتق�ًم� ل�صقوط بيت املقد�س، وح��صروا عك�، واأ�ص�بتهم الب�أ�ص�ء، 
وع�صهم اجلوع، فر كثري اإىل �صفوف امل�صلمني؛ فمنهم من اآمن، 
ن�صرانيته،  على  ا�صتمر  من  ومنهم  قومه،  اإىل  رجع  من  ومنهم 
املعنى  امل�صلمني. ويف هذا  يق�تل يف �صفوف  واأن  البق�ء  واخت�ر 
يقول ال�صري )جون م�ندفيل( اأحد املع��صرين لل�صليبيني: »ك�ن 
اأو  بع�س امل�صيحيني يرتدون عن دينهم وي�صريون عربً�، لفقرهم 
غب�وتهم اأو �صق�وتهم«. ول ُينتظر ب�لطبع من �صليبي ك�ل�صري جون 
وال�صق�وة.  ب�لغب�وة  اإل  ب�لهداية  امل�صلمون  ي�صميه  م�  يف�صر  اأن 
الذين  وال�ص�لني  والأغبي�ء  الفقراء  اأن  الأمر  من  يعنين�  والذي 

أمراء كثريون 
يسلمون

صليبيون 
يقاتلون 

يف صفوف 
املسلمني

يف  انت�صار الدع�ة
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ذكرهم ال�صري م�ندفيل، دخلوا يف الإ�صالم الذي ج�ءوا ملحوه، 
خمت�رين، واْجُتِذُبوا اإليه ب�لدعوة والإر�ص�د، ل القهر وال�صطه�د. 
الإ�صالمي  للفتح  املع��صرين  امل�صيحيني  املوؤرخني  بع�س  اإن  بل 
وا�صرتداد بيت املقد�س، وبعد ذلك بكثري بعد انهي�ر دول الفرجنة 
حكم  من  ب�لتحرر  الن�ص�رى  فرح  اإىل  ي�صريون  كله�،  ال�ص�م  يف 
�صكنوا  »لقد  املعنى:  هذا  توم��س يف  ال�صري  ويقول  ال�صليبيني. 
احلك�م  ا�صتمر  كم�  م�صتب�صرين،  وادعني  الإ�صالمي  احلكم  اإىل 
امل�صلمون على ع�دتهم القدمية من الت�ص�مح و�صعة ال�صدر لأهل 

امللل الأخرى«.

الدعوة  انت�ص�ر  ال�صواهد على  بع�س  م� ذكرن� هو  واإذا ك�ن 
اأي�م  اأحلك  اأ�صد خ�صومه� املح�ربني، ويف  املحمدية ب�حلجة بني 
الدولة الإ�صالمية، اأي�م غ�رات ال�صليبيني والترت، ف�إن لن� �ص�هًدا 
اآخر من بطريق خرا�ص�ن يف اأعز اأي�م الدولة الأموية العربية، نختتم 
اليعقوبي يف  الث�لث(  )يو�ص�ب  البطريق  يقول  الف�صل.  هذا  به 
اأين  اأيه� الأب!  اأبن�وؤك  »اأين  حَلرْبٍ زميل  به  خط�ب طويل بعث 
هذا ال�صعب العظيم �صعب َمْرو! مل ت�صبهم ج�ئحة ول �صقطوا 
ف�رتدوا عن  الدني�،  مت�ع  اأ�ص�بهم  واإمن�  بن�ر،  ُبوا  ُعذِّ لل�صيف، ول 
ب�أنف�صهم كم� يقذف املج�نني يف مه�وى الهالك  دينهم، وقذفوا 

فرح نصارى 
الشرق بزوال حكم 

الصليبيني

شواهد أخرى 
من  الشرق 

البعيد يف العهد 
األموي
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ا بنف�صيهم�  والكفر، فلم ينج من هذا ال�صعري اإل ق�صي�ص�ن اثن�ن فرَّ
من جحيم الكفر -اأي الإ�صالم- واح�صرت�ه على الآلف املوؤلفة 
الذين حملوا ا�صم امل�صيحية و�صفته�، ومل يقع منهم �صهيد واحد 

ى واحد منهم لدينه!! ول �صحَّ

قدوم  يكن  مل  ف�ر�س!  وكن�ئ�س  ِكْرَم�ن  ِبَيع  كذلك  اأين 
الذي  هو  �صلط�ن  اأو  اأمر خليفة  ول  اأمري،  ول  ملك  ول  �صيط�ن 
ق�صى عليه�. مل يكن �ص�حًرا موهوبً� اأُوِتَي املنطق و�صلطة ال�صيط�ن 
على النفو�س، ولكنه �ص�حر هّز راأ�صه فقط فخّرت كن�ئ�س ف�ر�س 

كله� على الأر�س!

تعلم -ف�إنهم  الدني� كم�  اآت�هم اهلل ملك  الذين  العرب  اأم� 
ِبَيِعَن�، بل  عندك كذلك- فلم يطعنوا يف دينن� ول اعتدوا على 
رهب�نن�  واأكرموا  غريه،  على  وف�صلوه  دينن�  مع  �ص�لعوا  ب�لعك�س 
مع�بدن�.  اإىل  الهب�ت  واأح�صنوا  اأولي�ءن�،  واحرتموا  وق�ص�و�صتن�، 
العرب، وهم  لهوؤلء  زلفى  ن�صرانيتهم  اأهل مرو  اإذا هجر  فلم�ذا 
بل  دينهم،  تغيري  منهم  طلبوا  م�  العرب  اإن  ويقولون  يعلمون 
اأقروهم عليه ك�ماًل، ومل ي�ص�ألوهم اإل �صريبة ب�صيطة يوؤدونه� عن 
مبت�ع  امل�صيح  دين  يف  اأرواحهم  خلود  ا�صرتوا  ولكنهم  اأنف�صهم، 

قليل؟!

سلوك كريم يف 
كل مكان 
وزمان

يف  انت�صار الدع�ة
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الدعوة  نف�ذ  عن  البي�ن  هذا  من  اأو�صح  بي�ن  هن�ك  هل 
املحمدية ب�حلجة اإىل قلوب امل�صيحيني؟ لقد �صقن� لك ال�صواهد 
يف  ال�ص�بع،  القرن  ويف  الأول،  القرن  يف  واملغرب  امل�صرق  من 
الأمم  اختلفت  �صيء،  كل  اختلف  لقد  وامله�دنني،  املح�ربني 
الدعوة  �ص�ير هذه  الذي  احلق  يختلف  والظروف، ومل  والقرون 

نث ی   تع�ىل:  قوله  القراآن يف  اأ�صله  و�صع  والذي  منذ ظهوره�، 
جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث  ]البقرة/ 256[. 

احلليمة  املن�صفة  الع�دلة  الأقوام  �صاللة  نحن  لن�  وحّق 
نه�صة  يف  نطمع  اأن  وم�صيحيني،  م�صلمني  امل�صرق،  يف  الرحيمة 
يف  الراأي  وحرية  العقيدة  حلرية  وُدع�ة  ُمُثاًل  فيه�  نكون  جديدة 
ع�مل �ص�ق �صدره ب�ملخ�لفني يف الراأي. لقد ك�ن اآب�وؤن� حم�ة هذه 
احلرية ومثله� العلي�، فلنكن نحن ورثة هذا ال�صرب عليه�، وَحَمَلة 

رايته� يف اأمة ن��صئة ودولة جديدة. 

أساس قرآني 
مل خيتلف باختالف 

العصور

هل من هنضة 
للحق واحلرية يقوم 

هبا املسلمون 
واملسيحيون 
يف الشرق؟!



اإ�ســالم الأوروبيني

تاريخ م�صّرف لنا وتاريخ غري م�صّرف لغرينا- مزاج قا�س 
واحل�صر  امل�صلمني  البدو  بني  مفارقات  �صيق-  و�صدر 
الغربي-  التع�صب  روح  من  الربيء  امل�صيح  امل�صيحيني- 
النزعات الب�صرية بني اإطالق امل�صيحية وتقييد الإ�صالم- 
فهم  يف  احلرية  الكهن�تي-  النظام  يف  الدين  تركيز  اأثر 
الإجنيل  فهم  يف  والقي�د  امل�صلمني-  جميع  لدى  القراآن 
لدى امل�صيحيني- احلالل واحلرام كالهما َبنيِّ يف الإ�صالم 
لدى اخلا�صة والعامة- اأدب القراآن مع املخالفني- ب�صاطة 
تاريخ  من  والأم�ال-  الدماء  تع�صم  الإ�صالم  يف  الدخ�ل 
تع�صب امل�صيحيني يف اإ�صبانيا- ا�صطهاد اليه�د والعبيد يف 
اإ�صبانيا- فرار امل�صطهدين اإىل الإ�صالم برغبة- اأثر ت�صامح 
الفاحتني وعدم ترفعهم عن املخالطة- ا�صتعراب واندماج- 
ن�صارى يتل�ن القراآن- دخ�ل يف الإ�صالم حتى يف وقت 
�صق�ط دولته- هزمية العرب يف فرن�صا �صببت تاأخر و�ص�ل 
احل�صارة اإىل اأوروبا ثمانية قرون- بني وطاأة امل�صيحيني يف 
الغرب ورحمة امل�صلمني يف ال�صرق- �صلطات وامتيازات 
الأ�ص�ة  العمى عن  الأتراك-  دولة  امل�صيحيني يف  لبطارقة 
احل�صنة! ه� املزاج الغربي الدم�ي دائًما! اأمل يف رحمة 

اهلل!
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واأورب�  ال�صرقية  اأورب�  يف  املحمدية  الدعوة  ن�صر  ي�صحب 
الغربية ت�ريخ جدير ب�لذكر احل�صن، وحقيق بفخر امل�صلمني، كم� 
ي�صحبه، مع الأ�صف من الن�حية الأخرى، حوادث ل ح�صر له� 
الأوربيني،  من  �صدور كثري  �صيق  على  الدالة  ال�صوء  اأمثلة  من 
وعلى التج�ئهم يف �صبيل ت�أييد اآرائهم الدينية اإىل اأرداأ الو�ص�ئل 

واأنكر الأعم�ل!

ن�حية  من  الغرب  يف  الإ�صالم  راية  رفعوا  الذين  اأن  ومع 
اأقوام  وهم  والرببر،  العرب  من  ك�نوا  واإيط�لي�،  وفرن�ص�  اإ�صب�ني� 
ن�صرهم  ن�حية  ت�ريخهم من  ف�إن  ب�لب�أ�س وال�صدة،  ا�صتهرت كله� 
الدعوة املحمدية، وت�ص�حمهم الديني، هو اأظهر م� يف �صفح�ت 
الأوربية؛  الأقوام  على عك�س  وذلك  ب�لفخ�ر.  واأحقه�  جمدهم 
التي  الدموية  الفظ�ئع  �صل�صلة  وف�جُره� يف  َه�  َبرُّ ينتظم  ك�ن  فقد 
اقرتنت مبق�ومة الدعوة املحمدية والق�ص�ء عليه� يف اأورب� الغربية 

وال�صرقية يف مدى مئ�ت ال�صنني. 

ومم� ي�صعب اأن جند له تف�صرًيا اأن الق�صوة التي ك�نت و�صيلة 
الأوروبيني يف الق�ص�ء على ح�ص�رة امل�صلمني ودينهم يف اأ�صب�ني� 
وفرن�ص� واإيط�لي� اأو يف �صرق اأورب�، مل تتخلف عن الظهور، ب�أ�صنع 

تاريخ مشرف لنا 
وتاريخ غري

 مشرف لغرينا

مزاج قاس وصدر 
ضيق
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اأنف�صهم كلم� وقع نزاع ح�د على  مظ�هره� حتى �صد الن�ص�رى 
راأى يف الدين، اأو دعوة من الدعوات امل�صيحية، اأو �صد اليهود. 

ولي�صت الأقوام الأوروبية كله� جن�ًص� واحًدا، ول من بيئة 
واحدة، ول طبيعة واحدة؛ فبينه� من اخلالف يف اجلن�س واللغة 
وجعل  و�ص�ئله�،  اإًذا  وّحد  فم�ذا  ال�صرق؛  اأمم  بني  م�  والطب�ئع 
لإعالء  الو�ص�ئل  هذه  اأظهر  من  والظلم  والغدر  والغيلة  الفتك 

دين على دين؟ 

القت�ل  واأقواًم� �صن�عته�  ب�دية ك�لعرب،  اأقواًم�  وم�ذا جعل 
فال  والقدوة؛  احلجة  دينه�  لن�صر  تخت�ر  والرببر،  والترت  ك�لرتك 
األف �صنة  اأكرث من  ت�ريخ طويل �صمل امل�صرق واملغرب  جند يف 
ال�ص�حقة  الفظ�ئع  تلك  بعد،  اأو  قرب  عن  ت�صبه  دموية  حوادث 
التي تتكرر على ممر الزمن، على اأيدي الأوربيني يف اأنف�صهم، اأو 

مع اأهل امللل الأخرى؟!

هو    امل�صيح  ف�ل�صيد  به؛  جنزم  تف�صرًيا  لذلك  جند  ل 
�صحية العنف، ومن خري من دع� اإىل املعروف وال�صالم، ودعوته 
القتل حترميً� ق�طًع�؛ فلي�س دين امل�صيح هو الذي  حترم احلرب و 

مفارقات بني 
البدو املسلمني 

واحلضر 
املسيحيني

املسيح الربيء 
من روح 

التعصب الغربي

يف  انت�صار الدع�ة
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بّث روح التع�صب املمقوت، ول هو الذي حّول ِمَزاج الغربيني 
اإىل مزاج �صّف�ح....

يف  دعوته  وظهرت  القت�ل،  اأب�ح  قد  الإ�صالمي  الدين  اأم� 
وجهه�  يف  تقف  مل  التي  الفتوح�ت  بتلك  م�صحوبة  الع�مل 
والبلق�ن،  والربان�س  الأطل�س  �ص�هق�ت  ول  الهمالي�،  �ص�هق�ت 
اأهل  من  رع�ي�هم  مع  ت�ص�حًم�  الن��س  اأكرث  اأ�صح�به  ك�ن  فلم�ذا 

الأدي�ن، واأو�صعهم �صدًرا للملل والنحل؟!

الدينية؛  النظم  اختالف  من  ن��صئ  بينهم�  ال�صبب  لعل 
� جعل  �، اأو بعب�رة اأخرى كهنوتيًّ ف�إن للم�صيحيني نظ�ًم� اإكلرييكيًّ

ام� من طوائف رج�ل الدين.  عليهم ُقوَّ

الدني�،  �صئون  يف  وا�صحة  امل�صيحية  تكن  مل  وكذلك 
فت�صلطت النزعة الب�صرية. اأم� الإ�صالم فحّرم هذه الِقَوامة، ومل 
اأوامره  وك�نت  ال�صمري،  �صلة  غري  وربه  العبد  بني  ب�صلة  ي�صمح 
الب�صري  العن�صر  �صيطرة  فلعل  ة.  َجِليَّ الدني�  �صئون  يف  ونواهيه 
مزاج  يف  اله�ئل  الفرق  هذا  اأخرجت  التي  هي  العقيدة  على 
الأقوام الديني الذي ن�صهد مظ�هره طول الدهر ويف كل مك�ن. 

النزعات البشرية 
القاسية بني 
إطالق املسيحية 

وتقييد اإلسالم

أثر تركيز الدين 
يف النظام 
الكهنوتي

احلرية يف فهم 
القرآن لدى 

املسلمني 
والقيود يف فهم 

اإلجنيل لدى 
املسيحيني
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مم�  امل�صلمني،  عند  الدينية  الأوامر  و�صوح  ك�ن  واأي�ًص� 
ًن� يف كت�ب مبني. ف�خل��صة  جعل ُكالًّ من احلالل واحلرام َبيِّ
الدين،  يف  الإكراه  عليهم  حرم  قد  اهلل  اأن  يعلمون  والع�مة 

نث  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ه  لَنِبيِّ يقول  اأنه  ويعلمون 
على  حّرم  الذي  الدين  اإن  بل   ]99 ]يون�س/  ڃمث 
والظلم.  لال�صطه�د  �صبياًل  يدع  ل  الأخرى  الأدي�ن  �صّب  اأهله 

يقول تع�ىل نث ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ           ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ  

ۉ  ۉ  ې  ې                ې  مث  ]الأنع�م/ 108[. 

ن هذا املزاج املت�ص�مح ب�ص�طة  لعل كذلك من اأ�صب�ب َتَكوُّ
العقيدة املحمدية، ف�إنه� تقوم على �صه�دة اأن ل اإله اإل اهلل واأن 
والأموال.  الدم�ء  تع�صم  الكلمتني  ه�تني  واأن  ر�صوله،  حممًدا 
فلم� درج الن��س على هذه الب�ص�طة وتركوا م� وراء ذلك حل�ص�ب 
اهلل، تعودوا الت�ص�مح و�صعة ال�صدر، بع�صهم مع بع�س، ومع من 

خ�لفهم من اأهل امللل الأخرى. 

اخلالف  علة  غريه�  يكون  وقد  الأ�صب�ب،  هذه  تكون  قد 
ولي�س  الديني.  الأوربيني  ومزاج  امل�صلمني  مزاج  بني  اجلوهري 
هذا مق�م �صرد ت�ريخ طويل لبي�ن م� ن�صري اإليه من خالف، فهو 

يف  انت�صار الدع�ة

احلالل واحلرام 
بيّن يف 

اإلسالم لدى 
اخلاصة والعامة

أدب القرآن مع 
املخالفني

بساطة الدخول 
يف اإلسالم تعصم 

الدماء واألموال
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َهنيِّ على من اأراد اأن يتبني احلق، ولكن قد يح�صن �َصْوق بع�س 
ال�صواهد: 

ال�ص�د�س  ُطَلْيِطَلة  جممع  ك�ن  اإ�صب�ني�  اإىل  العرب  دخل  مل� 
يف  يطيقوا  ل  اأن  �صلطتهم  تويل  عند  امللوك  ُيْق�ِصم  اأن  قرر  قد 
ُذوا الق�نون  ملكهم من ل يتمذهب مبذهب الك�ثوليك، واأن ُيَنفِّ
القوانني  هذه  �صمن  من  وك�ن  يخ�لف.  من  على  �صدة  بكل 
ال�صجن املوؤبد مع م�ص�درة امللك لكل من يفكر يف من�ق�صة اأوامر 
الكني�صة، وتع�ليم الكثلكة. ويقول )بود�صني( »ك�ن لالإكلريو�س 
ال�صيطرة الت�مة على �صئون الدولة؛ فف�صاًل على م� لالأ�ص�قفة من 
راأي ن�فذ يف جميع جم�ل�س احلكم؛ قد ك�ن لهم حق الت�صديق 
من  ير�صمون  م�  خ�لف  اإذا  خلِعه  وحق  امللك  انتخ�ب  على 
ل�صطه�د  �صبياًل  �صلط�نه  من  الإكلريو�س  اتخذ  ولقد  قوانني. 
)هلفريخ(  ويقول  اإ�صب�ني�«  يف   � مهمًّ عن�صًرا  ك�نوا  الذين  اليهود 
دينه  الرتداد عن  ي�أَبى  لتعميد من  اأوامر وح�صية �صدرت  »اإن 
الذي  ب�لرتحيب  اليهود  تلق�هم  العرب  و�صل  فلم�  اليهود،  من 
ي�صتحقه املنقذون، وكذلك فرح العبيد املتن�صرون لقدوم العرب 
فرًح� �صديًدا. ف�أخذ امل�صطهدون يدخلون يف دين العرب اأفواًج�، 
احلرة«.  اجلديدة  الدعوة  على  يقبلون  والع�مة  النبالء  اأخذ  بل 

من 
تاريخ تعصب 

املسيحيني 
يف إسبانيا

اضطهاد اليهود 
يف إسبانيا

فرار 
املضطهدين 

إىل اإلسالم برغبة
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الكثرية  الطوائف  اأ�صبحت  »لقد  اأرنولد.  ال�صريتوم��س  ويقول 
التي اعتنقت الدين الإ�صالمي خمت�رة، من اأ�صد اأن�ص�ره حتم�ًص� 
واأظهره� زهًدا؛ فك�نوا ميثلون الطهر والتق�صف، حتى �ص�ر الفرق 

بينه� وبني الأر�صتقراطية العربية التي م�لت للرتف وا�صًح�«. 

ب�أيه حم�ولة من الف�حتني  اأي�م الفتح العربّي  ُي�ْصَمع يف  ومل 
ولعل  العقيدة.  لتغيري  والظلم  اأو ال�صطه�د  الدين،  لالإكراه يف 
اأورب�  ال�صريع لهذا اجلزء من غرب  ال�صبب الأول يف امتالكهم 
ت�ص�مح  اأن  كم�  ديدنهم.  ك�ن  الذي  والت�ص�مح  ال�صدر  �صعة  هو 
واختالطهم  للم�صيحيني  الدينية  احلرية  من  اأب�حوا  مب�  احلك�م 
بهم وتزاوجهم معهم، اأدى اإىل تعريب وا�صع للعن��صر امل�صيحية، 
كجريانهم  نوا  وتختَّ عربية،  اأ�صم�ء  الن�ص�رى  من  كثريون  ف�تخذ 
بكلمة  العرب  حكم  يف  الذين  امل�صيحيني  وت�صمية  امل�صلمني. 
)Muzarabe( اأي م�صتعرب، ت�صري اإىل الجت�ه الذي اجتهت اإليه 

جم�عتهم.

القراآن  بلغة  املتعربني  الن�ص�رى  اإعج�ب  من  بلغ  ولقد 
اإىل  الدعوة  هذه  اأثر  بلغ  لقد  بل  به،  ويعجبون  يتلونه  �ص�روا  اأن 
اإ�صب�ني� وخ�رجه�  اأفك�رهم يف  فتلقحت  نف�صه�،  الكني�صة  روؤ�ص�ء 
ب�لنظري�ت الإ�صالمية. كل ذلك يف�صر لن� م� ك�ن للمثل والقدوة 

تسامح الفاحتني 
وعدم ترفعهم 

عن املخالطة

استعراب واندماج

نصارى 
يقرءون 

القرآن

يف  انت�صار الدع�ة
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دينهم،  عن  امل�صيحيني  خروج  يف  الأثر  من  الدعوة  ن�ص�ط  مع 
حتى �ص�رت الأكرثية الكبرية لالإ�صالم يف زمن ق�صري. 

اأن  ب�حلكمة  والدعوة  احل�صنة  القدوة  اأثر  من  بلغ  وقد 
واأهله  حتى  الإ�صالم،  يف  الدخول  عن  ينقطعوا  مل  امل�صيحيني 
رون  ويهجَّ وُيْقَتُلون  دون  في�صرَّ الوح�صية،  املظ�مل  يف  ير�صفون 
)�صرتلنج  ذكره  م�  ذلك  يف  ُرِوي  م�  اأغرب  ومن  اأوط�نهم،  من 
ب�صبع  غرن�طة  �صقوط  بعد  اأي  م�ك�صويل( عن حوادث 1499، 
�صنني؛ فقد اأ�ص�ر اإىل م�صلمني ُجُدد دخلوا يف الإ�صالم وه�جروا 

ين من ال�صيف والن�ر«.  يف جموع الف�رِّ

ولي�س املق�م مق�م تف�صيل، واإمن� اأردن� ال�صت�صه�د ل�صرية كرمية 
معرتف به� من جمهور امل�صيحيني عن حكم العرب يف غرب اأورب�، 
وم� متتع الن��س به من حرية العقيدة، وم� ك�صبوا من علم وعرف�ن 
وح�ص�رة يف ظل الآداب والأوامر والنواهي الإ�صالمية. ولقد بلغ 
عند  ق�ل  املوؤرخني  اأحد  اأن  احلقيقة  بهذه  املن�صفني  اعرتاف  من 
ذكر واقعة )بواتيه( التي ُقِتل فيه� )عبد الرحمن الغ�فقي( وف�زت 
جيو�س )ك�رل م�رتل( على العرب يف غرب فرن�ص�: »لقد ك�نت 
هزمية العرب �صبًب� يف ت�أخر و�صول احل�ص�رة لأورب� ثم�نية قرون!«. 

دخول يف 
اإلسالم حتى 

يف وقت 
سقوط دولته

هزمية العرب يف 
فرنسا سببت تأخر 

وصول احلضارة 
إىل أوربا مثانية 

قرون
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القرن  العرب يف  الهمج من الأوربيني على  ف�زت جيو�س 
الفرجن  من  املتع�صبون  الغالة  وف�ز  احل�ص�رة،  ف�أخّرت  الث�من 
على  فق�صوا  ع�صر،  اخل�م�س  القرن  يف  �ص�حًق�  فوًزا  اأخرى  مرة 
التفتي�س  حم�كم  ك�نت  الذي  الوقت  ويف  واحل�ص�رة.  العرف�ن 
اإىل البحر ر�صل احل�ص�رة  اأو  اإىل املذبحة  و�صيوف الدولة ت�صوق 
اأهله�، ويف الوقت ا لذي  يف الغرب، وُتْخِلي اأوط�نً� ب�أكمله� من 
ت�صقط فيه ِغْرنَ�طة ومُيَْحى اأثر م�ئتي األف م�صلم به�، وُجّلهم من 
اأهل اإ�صب�ني� نف�صه� ومن عن�صره� الأ�صلي ذبًح� وطرًدا وت�صريًدا، 
املم�لك  تفتح  اأخرى  راية  الظ�فرة حتت  الإ�صالم  ك�نت جيو�س 
اجلديدة،  العدالة  بظل  امل�صيحيون  في�صتظل  ال�صرقية،  الأوربية 

وينعم الن��س بحرية ال�صمري وحرية الأدي�ن. 

�صقطت بيزنطة مركز العداوة للم�صلمني، ومبعث العوا�صف 
ا�صتبيحت  فم�  قرون،  ثم�ين  مدة  الإ�صالمية  الأوط�ن  على 
احلرم�ت الدينية، ول ت�صلط الف�حتون على العق�ئد والأدي�ن، ول 

ُطِرد الن��س من اأوط�نهم وُحو�ِصُبوا على ني�تهم و�صم�ئرهم. 

وفنلى،  فرنتز،  امل�صيحيني:  للموؤرخني  الكالم  ولندع 
وبتزيبو�س، وده�صون، كم� خل�صه اأرنولد: »ك�نت اأوىل اخلطوات 
التي اتخذه� )حممد الث�ين( بعد ال�صتيالء على الق�صطنطينية 

بني وطأة 
املسيحيني 

يف الغرب ورمحة 
املسلمني 
يف الشرق

سلطات وامتيازات 
للمسيحيني 
يف دولة األتراك

يف  انت�صار الدع�ة
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الأرثوذك�صية،  الكني�صة  بحم�ية  ب�لتعهد  امل�صيحيني  طم�أن  اأن 
نية  ال�صَّ الإرادة  و�صدرت  الن�ص�رى،  ا�صطه�د   � ب�تًّ منًع�  ومنع 
النظ�م اجلديد جميع احلقوق  للبطريق والأ�ص�قفة يف  ب�أن يكون 
ال�ص�بق للفتح، وا�صتلم  النظ�م  التي ك�نت لهم يف  والمتي�زات 
التي ك�نت �ص�رة  ال�صلط�ن الأداة  البطريق )جن�ديو�س( من يد 
بعدة  م  ُمَطهَّ وح�ص�ن  الذهب  من  قطعة  األف  ومعه�  وليته، 
لراأ�س  ال�صلط�ن  َيَهب  ومل  املدينة.  يف  موكبه  يف  لريكبه  ف�خرة 
الكني�صة امل�صيحية المتي�زات التي ك�نت له يف عهد الإمرباطور 
امل�صيحي فح�صب، بل مّكنه من �صلطة مدنية وا�صعة على الرع�ي� 
امل�صيحيني؛ فك�ن جمل�س ق�ص�ء البطريرقية هو الذي يف�صل يف 
والقتل، وك�نت  ب�لغرامة واحلب�س  امل�صيحيني ويق�صى  من�زع�ت 
فك�ن  البطريرقية.  جمل�س  به  يق�صي  م�  تنفذ  ال�صلط�ن  حكومة 
للبطريرق ال�صلطة املطلقة يف ال�صئون الروحية، ومل تتدخل قّط 
املدنية الإ�صالمية، كم� ك�نت تفعل  ال�صلط�ت  ال�صئون  يف هذه 
امل�صيحية، قبل الفتح. ومل� ك�ن البطريرق معترًبا من كب�ر رج�ل 
الدولة يف نظر ال�صلط�ن، ومعرتًف� به، فقد ك�ن له اأن يتدخل لرفع 
الظلم الذي يقع من بع�س الولة على الن�ص�رى ب�ت�ص�له مب��صرة 
ب�ل�صلط�ن، وك�ن لالأ�ص�قفة يف الولي�ت من احلرمة وال�صلطة مثل 
�ص�روا يف  اأن  اإىل  الأمر  انتهى  الع��صمة، حتى  للبطريرق يف  م� 



411411

فحلوا  وولته�،  الدولة  م�أمورو  ك�أنهم  الديني  �صلط�نهم  من�طق 
حمّل الأر�صتقراطية البيزنطية التي انقر�صت ب�صقوط دولته�«. 

غرن�طة  �صقطت  وقد  امل�صرق،  يف  امل�صلمون  فعل  م�  ذلك 
فهل  �صنًة؛  ب�أربعني  للرتك  الق�صطنطينية  �صقوط  بعد  لالإ�صب�ن 
يف  لهم  يكن  مل  واإذا  اأ�صوة؟  امل�صلمون  فعل  فيم�  للفرجنة  ك�ن 
الت�ص�مح املنقطع النظري، م� يوجههم وجهة  امل��صي الطويل من 
الإن�ص�ف والرحمة، فلم مل تكن لهم عظة فيم� بني اأعينهم من 
اإىل  اأ�صرن�  لأ�صب�ب عدة  �ص�بًق�،  قلن�  ك�ن ذلك كم�  ع�ٍل؟  مثٍل 
بع�صه�، وقد ي�صتطيع غرين� اأن يبني اأ�صب�بً� اأخرى. وهي يف نظري 
لي�صت يف طبيعة الدين امل�صيحي؛ ف�إن �صيدن� عي�صى م� ج�ء اإل 

رحمة للع�ملني. 

واإذا ك�نت كل حوادث الت�ريخ ت�صري اإىل اأن املزاج الغربي 
يجنح دائًم� اإىل القهر والتدخل يف �صئون الغري الروحية واملعنوية 
فلي�س من  الدم�ء،  والإ�صراف يف �صفك  ب�ملظ�مل  ينتهي  تدخاًل 
الغريب اأن نرى يف احلرب الأخرية والتي قبله� من مظ�هر هذا 
املزاج �صوًرا من امل��صي، وقد حل النزاع الأيديولوجي )الفكري( 

يف هذا القرن حمل النزاع الديني يف القرون الو�صطى. 

العمى عن 
األسوة احلسنة

هو املزاج الغربي 
الدموي دائمًا!

يف  انت�صار الدع�ة
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»وبعد« فهل ُيْكَتب ل�صك�ن ال�صرق من امل�صلمني وامل�صيحيني 
الذين تتعلق نفو�صهم دائًم� برحمة اهلل وترتقب ُهداه اإذا ا�صتدت 
ال�ص�مي  مبرياثهم  اأخرى  مرة  ينه�صوا  اأن  والظلم�ت،  الكروب 
والعن�صري،  الفكري والقت�ص�دي  النزاع  ِعَوج  م من  ُيَقوِّ الذي 
ب�لأخوة الإن�ص�نية  يوؤمن  الغربي، حتى  املزاج  ف من حدة  ويلطِّ
ويعمل خلدمة ال�صالم الع�م ب�إخال�س نية وح�صن توجه، مب� مكن 

اهلل له يف الأر�س؟

ذلك م� ن�ص�أل اهلل رب الع�ملني اأن يعجل بتهيئة اأ�صب�به. 
نث ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  مث  ]البقرة/ 143[.

 نه�ية املنت 

أمل يف 
رمحة اهلل!

                                                                                                                       



.  اأ�صت�ذ الفل�صفة ووكيل كلية الآداب ل�صئون التعليم والطالب ج�معة بني �صويف مب�صر.
الفل�صفة  يف  وم�ج�صتري   ،1982 ع�م  الق�هرة  ج�معة  من  الآداب  لي�ص�ن�س  على  .  ح�صل 
الفل�صفة  يف  ودكتوراه   ،1991 ع�م  �صوه�ج  فرع  اأ�صيوط  بج�معة  املع��صرة  الإ�صالمية 

الإ�صالمية والفكر العربي احلديث ج�معة الزق�زيق فرع بنه� ع�م 1995.

من اأهم اأعمالة املن�سورة

.  الأبع�د التنويرية للفل�صفة الر�صدية يف الفكر العربي احلديث.
. اجت�ه�ت فل�صفية مع��صرة يف بنية الثق�فة الإ�صالمية.

.   اأحمد ف�ر�س ال�صدي�ق قراءة يف �صف�ئح املق�ومة.
.  ثق�فتن� العربية بني الإمي�ن والإحل�د.

.   حقيقة الأ�صولية الإ�صالمية يف فكر ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي.
.   ال�صراع الثق�يف واحلوار احل�ص�ري يف فل�صفة حممد اإقب�ل.

. فل�صفة الالهوت امل�صيحي يف الع�صر املدر�صي املبكر.
. اأوه�م الفهم.

ع�سمت ح�سني �سيد ن�سار

معد التقدمي يف �سطور





اللجنة ال�صت�صارية للم�صروع
)1434 - 1435 هـ/ 2012 - 2013 م(

اإ�صماعيل �صراج الدين )مكتبة الإ�صكندرية(، م�صر - رئي�س اللجنة. 
اإبراهيم البي�مي غامن )جامعة زايد، دبي(، الإمارات العربية املتحدة.

اإبراهيم زين )اجلامعة الإ�صالمية العاملية، ك�الملب�ر(، ماليزيا.
اأب� يعرب املرزوقي )ع�ص� املجل�س التاأ�صي�صي، وزير م�صت�صار لدى رئي�س احلك�مة 

الت�ن�صية يف مايل الرتبية والثقافة(، ت�ن�س. 
جا�صرع�دة )مركز درا�صات الت�صريع والأخالق، كلية الدرا�صات الإ�صالمية(، قطر. 

ح�صن مكي )جامعة اإفريقيا العاملية(، ال�ص�دان.
ر�ص�ان ال�صيد )اجلامعة اللبنانية، بريوت(، لبنان. 

زاهر عبد الرحمن عثمان )م�ؤ�ص�صة اإعمار بالريا�س(، ال�صع�دية.
زكي امليالد )رئي�س حترير ملة الكلمة(، ال�صع�دية.

�صعيد بن�صعيد العل�ي )جامعة الرباط(، املغرب.
�صالح الدين اجل�هري )مكتبة الإ�صكندرية(، م�صر- اأمني اللجنة.

ظفر اإ�صحق اأن�صاري )اجلامعة الإ�صالمية العاملية، اإ�صالم اآباد(، باك�صتان.
عبد الرحمن ال�صاملي )وزارة الأوقاف وال�ص�ؤون الدينية(، ُعمان.

عمار الطالبي )جامعة اجلزائر(، اجلزائر.
مدي عا�ص�ر )دار الإفتاء(، م�صر.

حممد زاهد ج�ل )كاتب وباحث(، تركيا.   
حممد عمارة )هيئة كبار العلماء، الأزهر ال�صريف، القاهرة(، م�صر.

حممد كمال الدين اإمام )جامعة الإ�صكندرية(، م�صر.
حممد م�فق الأرناوؤوط )جامعة العل�م الإ�صالمية العاملية(، الأردن.

م�صباح اهلل عبد الباقي )جامعة كاب�ل(، اأفغان�صتان.
منى اأحمد اأب� زيد )جامعة حل�ان، القاهرة(، م�صر.

ن�ر الدين اخلادمي )وزير ال�ص�ؤون الدينية(، ت�ن�س.
ن�زاد �ص�ا�س )م�ؤ�ص�صة البح�ث الأكادميية والإنرتنت، اإ�صطنب�ل(، تركيا.



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

العـــ�دة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �صريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد م�صطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�س.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�صى.
متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف  م�صطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف  عالل الف��صي.
مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��صور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�صف عد�س.
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�صدر.

الإ�صالم واأ�ص�ل احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأق�م امل�صالك يف معرفة اأح�ال املمالك، ت�أليف خري الدين التون�صّي.

احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�صعيدّي.
الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�صني اجل�صر.

ال�صنة النب�ية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�صف ُمو�صى.

ا عن فن�ن اأوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�س ال�صدي�ق.  ك�صف املخبرَّ
املر�صد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��صم اأمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�صني الن�ئيني، تعريب عبد املح�صن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��ص� املخزومي.
ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف م�صطفى الغالييني.

يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �صم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�صلم�ن؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �صكيب اأر�صالن.

املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �صم�س الدين �ص�مي فرا�صري، ترجمة حممد م الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�صطفى ك�مل.
وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�صبور �ص�هني.

طلعة ال�صم�س �صرح �صم�س الأ�ص�ل، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ص�ملي. 
اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي ال�صوك�ين.

الإ�صالم يف نيجرييا وال�صيخ عثمان بن ف�دي� الفالين؛ ت�أليف اآدم عبد اهلل الإلوري.
اأم القرى، ت�أليف  ال�صيد الفراتي )عبد الرحمن الكواكبي(.

جتديد الفقه ون�ص��س اأخرى، ت�أليف حممد بن احل�صن احَلْجوي.
احل�صارة الإ�صالمية، ت�أليف اأحمد زكي.

الر�صالة اخلالدة، ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�صاألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف اأبي الكالم اآزاد، ترجمة م�صب�ح اهلل عبد الب�قي.

النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد اهلل دراز.
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