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

25

غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

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

تقـدمي

عصمت نصار

مل يقت�صر خطاب الدعوة وتر�شيح امل�شروع الإ�سالمي ليبيت د�ستوًرا للعامل
عو�ضً ا عن الفل�سفات املادية والقوانني الو�ضعية على كتابات الأزهريني فح�سب،
بل امتد �إىل الأدباء وال�سا�سة مثل �أحمد تيمور (1288هـ 1348-هـ1871/م-
1930م) وحممد ح�سني هيكل (1305هـ1376-هـ1888 /م1956-م)
وعبا�س حممود العقاد (1306هـ1383-هـ1889 /م1964-م) ،وال �سيما يف
الفرتة املمتدة من قبيل احلرب العاملية الأوىل �إىل نهاية احلرب العاملية الثانية،
تلك الفرتة التي عجزت فيها احل�ضارة الغربية بالرغم من تقدمها العلمي ،وتزايد
ثرواتها وعظم جيو�شها عن حتقيق ال�سعادة للإن�سان الغربي.
وراح الأوروبيون �أنف�سهم ي�شكون منذ مطلع العقد الثاين من القرن
الع�شرين من ظاهرة العنف والق�سوة التي تف�شت يف �سلوك رجال ال�سيا�سة،
الذين مل يكفهم ما نهبوه من بع�ض بالد ال�شرق العربي و�أفريقيا منذ الربع الأخري
من القرن التا�سع ع�شر ،بل دفعهم النهم والرغبة يف اال�ستيالء والهيمنة وال�سيطرة
على ما ميلكه الأغيار �إىل التحالف والت�صارع دون �أدنى اعتبار ملا ينجم عن احلروب

28

ع�صمت ن�صار

28

من خراب ودمار ،و�ضجر معظم الكتاب والأدباء من الفل�سفات املادية ،ورائحة
البارود التي انت�شرت يف جميع الأجواء ،وظهرت ع�شرات النزعات الت�شا�ؤمية
والعبثية والفو�ضوية والوجودية واليوتوبية يف الثقافتني ال�شرقية والغربية ،وجميعها
ي�سخر من الواقع الذي �آل �إليه الإن�سان.
وو�سط هذا الركام ظهر كتاب الر�سالة اخلالدة لعبد الرحمن عزام الذي
نقدم له ،فامل�ؤلف م�صري امليالد ،عربي الثقافة ،م�سلم العقيدة ،ورجل من
رجاالت ال�سيا�سة� ،أدرك �أن خال�ص العامل يف تقومي ثقافته املادية ،وذلك ببعث
القيم الروحية ثانية يف بنيتها ،فتوقظ ال�ضمائر ،وتبعث التفا�ؤل واحلب وال�سالم
يف الأنف�س اليائ�سة ،التي فقدت �إن�سانيتها يف ظل �شعورها باخلوف وعدم الأمان.
قدم عزام ر�سالته ليثبت ل�شبيبة بني جلدته �أن ال�سعادة والتقدم واملدنية
لي�ست يف تقليد �أوروبا ،وال يف فل�سفة القوة ،وال يف العلوم املادية ،بل يف املوازنة بني
القيم الروحية ،واملناهج العلمية ،واجلمع بني ال�شرائع الإميانية ،واملعارف العقلية.
كما حر�ص عزام على ترجمة ر�سالته �إىل الإجنليزية ،ليقدم للإن�سان
الغربي م�شروع خال�صه من واقعه املرتدي يف �صورة ر�سالة معرفية وخطاب ثقايف
ف�ضفا�ض يت�سع للنقا�ش والأخذ والرد ،وال يقدم ف�صل اخلطاب بنظرة عن�صرية
متعالية ،بل يطرح حل ً
وال واقعية طيعة ت�صلح للنا�س كافة.
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و�سنحاول يف ال�صفحات التالية �إلقاء بع�ض ال�ضوء على �سرية امل�ؤلف
وثقافته وع�صره ،ثم نتناول كتاب (الر�سالة اخلالدة) ب�شيء من التحليل والنقد
لتبيان ما يناق�شه من ق�ضايا ،مقدمني الو�صف على التقييم ،ثم نذيل هذه القراءة
بالك�شف عن �أثر هذا الكتاب يف الثقافة العربية والإ�سالمية.
عبد الرحمن عزام فار�س العروبة وجندي الإ�سالم
حياته ور�سالته وثقافة ع�صره

هو عبد الرحمن ح�سن �سامل عزام ،ال�سيا�سي واملجاهد الإ�سالمي،
والدبلوما�سي العربي ،وعلم من �أعالم النه�ضة امل�صرية احلديثة ،امللقب
بجيفارا العرب(((ِ ُ ،ولد بقرية ال�شوبك الغربي مركز العياط التابع ملديرية
((( تردد لقب جيفارا العرب يف الأو�ساط الثقافية العربية واتفق معظم املثقفني على �أن عبد الرحمن عزام �أول من
ُلقِّب به غري �أنهم اختلفوا فيما بينهم على �شخ�صية جيفارا فذهب ُج ّل املثقفني الي�ساريني �إىل �أن املق�صود بجيفارا
هو �إرن�ست ت�شي جيفارا (1928م1976-م) الثائر الأرجنتيني و املنا�ضل الكوبي املارك�سي ،و�أن �سر �إطالق هذا
اللقب على عزام هو ال�صفات التي جتمع بينهما (فكالهما در�س الطب ،ا�شتغل بالن�ضال الثوري وك ّون اجلمعيات
اجلهادية ملكافحة االحتالل ،جمع يف ثقافته بني ال�سيا�سة والفل�سفة والأدب ،وا�شتغل بالوزارة و�ش�ؤون احلكم) وال
ُيعرف على وجه الدقة من الذي لقبه بهذا اللقب وال املنا�سبة وال التاريخ ،عل ًما ب�أن بطوالت جيفارا مل ُي َ�سوَّ ق لها يف
الثقافة العربية �إال يف منت�صف ال�ستينيات ،وكان عزام �آنذاك يف دائرة الظل من امل�سرح ال�سيا�سي العربي ،وكانت كل
اهتماماته تن�صب حول الرابطة الثقافية الإ�سالمية وجتديد اخلطاب الدعوي يف الأو�ساط الأوروبية ،غري �أن املفكرين
املحافظني �أكدوا �أنه مل يكن ملح ًدا وال متعاطفًا مع الفكر ال�شيوعي ،و�أنه ُلقِّب بهذا اللقب يف �أخريات الثالثينيات
من القرن الع�شرين ،وكان املق�صود بجيفارا الفيل�سوف وال�سيا�سي وامل�ؤرخ والأديب الفران�سي�سكاين الإ�سباين
�أنطونيو دي جيفارا (1480م1545-م) �صاحب كتاب (الكتاب الذهبي للإمرباطور ماركو�س �أوريليو�س) وذلك
لأن كليهما كان �صاحب ر�سالة تدعو �إىل العدالة وال�سالم واحلرية والتعاون بني الب�شر واتخذ من املبادئ الأخالقيـة
العقدية �سبي ًال لإ�صالح ال�سيا�سة و�إنقاذ الإن�سان من �سجن ال�شهوات واللذائذ املادية التي تدفعه دو ًما �إىل ال�صراع=
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اجليزة يف (� 21شعبان 1310هـ 8 /مار�س 1893م) ،وترد جذوره �إىل قبيلة
العزازمة باجلزيرة العربية التي انتقلت �إىل ليبيا لب�ضع �سنني ،ثم ا�ستقرت يف
�صعيد م�صر منذ مطلع القرن الثامن ع�شر �ضمن ع�شائر هوارة.
وقد اختلف امل�ؤرخون حول �أ�صوله العرقية� :إذ ذهب بع�ضهم �إىل �أنه
ينحدر من قبائل مينية ذات �أ�صول بدوية من اجلزيرة العربية -والأغلب من قبيلة
جهينة -التي انتقلت �إىل �صعيد م�صر ،والبع�ض الآخر يرى �أن �أ�سرته لأبيه تنحدر
من �أ�صول فل�سطينية� ،أما �أ�سرته لأمه فهي من قبيلة جهينة ومن ع�صبة متيم(((،
وكان والده ال�شيخ ح�سن بك عزام من �أعيان اجليزة وع� ًضوا مبجل�س �شورى
القوانني يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل (1313-1246هـ1895-1830 /م) ،وكان
جده ال�شيخ �سامل بك عزام ناظ ًرا للجيزة ،و ُن ِفي يف عهد االحتالل الربيطاين
=والإقبال على ال�شرور وارتكاب الآثام ،وقد ذاعت �سريته وانت�شرت كتبه املرتجمة بني املثقفني امل�سيحيني ال�شوام
الذين لقبوا عزام بهذا اللقب ،الأمر الذي يربر ربطهم بني الرجلني يف �سياق واحد ،وال �سيما �أن املثقفني ال�شوام
حتم�سا لفكرة الرابطة العربية والدولة القومية مع االحتفاظ باملرجعية الدينية
كانوا من �أ�شد رجاالت الفكر العربي ً
وهي الأفكار التي نادى بها عزام.
واجلدير بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن امللف الوثائقي اخلا�ص بعبد الرحمن عزام حمفوظ يف مكتبة الإ�سكندرية حتت
ا�سم جيفارا العرب.
ويعقب �أحفاد عبد الرحمن عزام على هذه الت�سمية ب�أنها �أطلقت عليه يف �سني �شبابه ،ومن ثم يرجحون مقولة
ال�شوام ،ويبطلون يف الوقت نف�سه ربط هذا اللقب باملنا�ضل الكوبي الأ�شهر ،وعلى الرغم من ذلك فمعظم امل�ؤرخني
واملهتمني بهذا ال�ش�أن ال يرحبون بت�شبيهه بـ ارن�ستو «ت�شي» جيفارا (الأرجنتيني املولد)؛ حيث �إن تاريخنا العربي
والإ�سالمي مليء بالنماذج امل�شرفة.
((( رالف م .خوري ،عزام با�شا (م�صري اعتنق القومية العربية) ،ترجمة :معني الإمام ،دار املدى ،دم�شق2006 ،م،
�ص.34
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�إىل ال�سودان و ُتوفيِّ و ُد ِفن مبدينة اخلرطوم ،وكان جده لأمه خلف ال�سعودي من
�أعيان ال�شوبك �أي�ضً ا ،وهو ال�شقيق الأ�صغر لكل من عبد العزيز و�صادق وم�أمون
وحممد وعبد القادر(((.
�شب عزام يف كنف �أ�سرة وطنية جتمع يف ثقافتها بني العلوم الدينية
ّ
والأدبية والفل�سفية وال�سيا�سية ،وقد انعك�س ذلك يف مقتنيات خزانة الكتب التي
كبريا من الطابق الأول من منزل العائلة بحلوان ،تلك املكتبة
جانبا ً
كانت ت�شغل ً
التي كان يرتدد عليها ال�صبي منذ تعلمه القراءة والكتابة ومبادئ احل�ساب؛
ف�شب حم ًّبا للقراءة املو�سوعية ،فباتت املطالعة هوايته املرغوبة واملف�ضلة على �سائر
الألعاب التي كانت ت�شغل �أقرانه ورفاقه.
ويروي عزام �أن والده قد �أر�سله �إىل الأزهر عام 1899م وهو يف ال�ساد�سة
من عمره ليحفظ القر�آن يف معية عمه ،غري �أن الطفل مل يطق البعد عن كنف
�أ�سرته ف�أعاده والده بعد ب�ضعة �أ�سابيع ،وحفظ القر�آن على �شيخ القرية يف ك ّتاب بناه
والده قبل انتقالهم �إىل حلوان ،ثم التحق عام 1904م مبدر�سة حلوان االبتدائية
ومنها �إىل املدر�سة ال�سعيدية عام 1908م وتخرج فيها عام 1912م ،وخالل
�سنوات الدرا�سة ك ّون مع زمالئه جمعية الرابطة الإ�سالمية لن�شر �آراء جمال
الدين الأفغاين (1254هـ1315 -هـ1838 /م1897-م) وم�صطفى كامل
(1326 -1291هـ1908-1874 /م) وعبد العزيز جاوي�ش (�12شوال-1293
((( ع�صام الغريب ،عبد الرحمن عزام ،الإ�سالم العروبة الوطنية ،دار الكتب والوثائق ،القاهرة2011 ،م� ،ص.15
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�13شعبان 1347هـ� 31 /أكتوبر1876م25-يناير 1929م) بني الطالب(((،
وخالل هذه الفرتة ي�شري رالف م .خوري �إىل مدى ت�أثر عزام بكتاب حممد
عبده (1323-1266هـ1905-1849 /م) (ر�سالة التوحيد) وكتابي قا�سم
�أمني (1326 -1280هـ1863 /م 1908 -م) (حترير املر�أة) و (املر�أة اجلديدة)،
ومقاالت حممد ر�شيد ر�ضا ( 27جمادى الأوىل  23-1282جمادى الأوىل
1354هـ� 23 /سبتمرب � 22 -1865أغ�سط�س 1935م) عن الوحدة الإ�سالمية،
ويقول عزام يف ذلك:
«قر�أت �أعمال حممد عبده وقا�سم �أمني حني كنت �شا ًّبا ،و�أتذكر ت�أثري
بها .ثم قر�أت بع�ض �أعداد (املنار) فيما بعد ،لكن لي�س كلها .والأهم من كل
ذلك كما �أعتقد �أنني عرفت ر�شيد ر�ضا �شخ�صًّيا .توجب علي معرفة ديني عن
طريق ال�سمع»(((.
وقد �صرح عبد الرحمن عزام كذلك بت�أثره بالثورة الفرن�سية والنزعة
القومية الليربالية التي �سادت �أوروبا منذ �أخريات القرن التا�سع ع�شر ،الأمر الذي
كان وراء �إميانه بر�سالة اجلهاد وكفاح امل�ستعمر بكل ال�سبل ،ورفعه �شعار م�صر
للم�صريني ،واال�ستقالل التام �أو املوت الز�ؤام.
((( عبد الرحمن عزام ،املذكرات ،ن�شر وحتقيق :جميل عارف (املذكرات ال�سرية لأول �أمني عام للجامعة العربية)،
املكتب امل�صري احلديث ،القاهرة1977 ،م� ،ص.41
((( رالف م .خوري ،عزام با�شا ،مرجع �سابق� ،ص.46
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ويف عام 1910م تابع عزام احلركة احلزبية يف م�صر ب�شغف ال يتنا�سب مع
حداثة �سنه ،فطالع معظم اجلرائد احلزبية (اجلريدة ،امل�ؤيد ،اللواء اليومية ،الهداية)
وكذا معظم دوريات �صحافة الر�أي مثل (املقتطف ،الهالل ،املنار ،الأهرام)،
وا�ستهواه �أ�سلوب عبد العزيز جاوي�ش الثوري ودعوته للجهاد ،وتعرف على
قيادات احلزب الوطني ،وان�ضم �إىل جماعاته ال�سرية ،ويف خريف عام 1912م
�سافر �إىل لندن لدرا�سة الطب يف كلية «�سان توما�س» عقب اتهامه مبحاولة اغتيال
اخلديوي عبا�س حلمي الثاين (1364 -1291هـ 1874 /م1944-م).
وقد �سهل �إجراءات �سفره �أحد �أ�صدقاء والده من الإجنليز ،غري
�أن �أحاديثه يف ال�سيا�سة ومهاجمته للحكومة الربيطانية يف خطبه التي كان
يلقيها على رفاقه من طالب الكلية ،وكذا يف املجـال�س العامة ،وان�ضمامه
�إىل جمعيـة (�أبو الهول) التي كونها الطالب امل�صريون يف لندن ملناه�ضة
�سيا�سة �إجنلرتا يف م�صر ،واملطالبة باال�ستقالل و�إجالء القوات الإجنليزية عن
�أرا�ضيها ،ذلك ف�ض ًال عن علم املخابرات الإجنليزية مبقابلته مع الزعيم حممد
فريد (1284هـ1338-هـ1919-1868 /م) يف �سوي�سرا ،للتن�سيق بني اجلمعية
ومثيالتها يف �أوروبا ،كل ذلك دفع مدير اجلامعة �إىل ف�صله ،فذهب عزام �إىل تركيا
مع اندالع احلرب العاملية الأوىل ليعمل كمرا�سل ع�سكري �صحفي يف اجلي�ش
العثماين ،و�شارك يف حرب البلقان.
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ثم عاد �إىل م�صر يف نوفمرب 1915م ليلتحق بالق�صر العيني لإكمال درا�سته
يف الطب ،وخالل هذه الفرتة �أعاد ات�صاله بعبد العزيز جاوي�ش واخلاليا ال�سرية
الفدائية للحزب الوطني؛ فطارده الإجنليز ففر من ع�ساكرهم �إىل الإ�سكندرية(((،
فنما �إىل علمه �أن املجاهد �أحمد ال�شريف ال�سنو�سي (1290هـ1352 -هـ/
1873م1933-م) يكون جي�شً ا يف بنغازي ملقاومة االحتالل الإيطايل ،وان�ضم
�إليه �إح�سان نوري با�شا العثماين (1396-1311هـ1976-1893 /م) ملهاجمة
احلدود امل�صرية الليبية ،فرتك الكلية واعتزم التطوع يف كتائب التحرير؛ ف�سافر �س ًّرا
�إىل بني غازي ،وان�ضم �إىل اجلي�ش ،وظل ينا�ضل حتى معركة العواقري عام 1916م
التي انك�سر فيها اجلي�ش العثماين �أمام القوات الإجنليزية و�أُ�سر فيها عدد كبري من
املنا�ضلني ،غري �أن عبد الرحمن عزام متكن من الهرب ليلتحق بجي�ش رم�ضان
ال�سويحلي (1338-1297هــ1920-1879 /م) وال�شيخ �سليمان با�شا الباروين
(1359-1287هـ1940-1870 /م) يف مدينة م�صراتة لقتال الإيطاليني.
ويف عام 1917م ظهرت �أوىل كتاباته عن كفاح ال�شعب الليبي ،وقامت
وزارة اخلارجية الأملانية يف ذلك الوقت ب�إ�صداره باللغة الأملانية((( ،ويف نف�س العام
�سافر �إىل برلني ملقابلة زعماء احلزب الوطني للتن�سيق بينهم ملوا�صلة الكفاح ،غري
((( ال�صادق �شكري ،عبد الرحمن با�شا عزام والق�ضية الليبية ،مقال مبوقع ليبيا امل�ستقبل الإلكرتوين،
Archive.libyaalmostakbal.net/ Articles0409/ assadeq_shukri_azzam_080409.html

2009 /4 /8
((( ع�صام الغريب ،عبد الرحمن عزام� ،ص.18
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�أنه ف�شل يف التقريب بني عبد العزيز جاوي�ش وحممد فريد(((؛ فعاد �إىل ليبيا
وظل يعمل يف �صفوف املجاهدين حتى �أعلنت اجلمهورية الطرابل�سية عام
1918م و�أ�صبح عبد الرحمن عزام م�ست�شا ًرا لها ،وقد بذل مع الأمري �أحمد ف�ؤاد
جه ًدا كب ًريا يف م�صاحلة الف�صائل الثورية الليبية ال�صطفافها من جديد ملكافحة
الإيطاليني((( ،ويف نف�س العام �شارك عزام يف �صياغة املذكرة التي �أر�سلت �إىل
لينني (1343-1287هـ1870 /م1924-م) تلك التي طالب فيها احلزب
الوطني من زعماء الثورة البل�شفية م�ساندتهم لتنال م�صر ا�ستقاللها(((.
ويف � 9أكتوبر 1919م �أ�صدر جريدة ت�سمى اللواء الطرابل�سي ،وكتب
بها العديد من املقاالت .وي�ؤكد رالف م خوري �أن مقاالت عزام كانت مبثابة
الإرها�صات الأوىل لفكرة القومية العربية ،والتي جمع فيها بني امل�سحة الإ�سالمية
�صدر بها �أول
والر�ؤية الليربالية العلمانية ،ويبدو ذلك يف العبارات الأوىل التي َّ
�أعداد اجلريدة ،وجمع فيها بني العروبة والإ�سالم يف �سياق واحد ،و�أو�ضح فيها �أن
ت�آزر العرب واحتادهم يعد خطوة �إيجابية لرعاية م�صالح امل�سلمني(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.50
((( رالف م .خوري ،عزام با�شا ،مرجع �سابق� ،ص.174-173
((( ع�صام الغريب ،عبد الرحمن عزام� ،ص51
((( رالف م خوري ،عزام با�شا ،مرجع �سابق�،ص.198
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وا�ستمر ن�ضال عزام((( مع عمر املختار (1350 -1278هـ1861 /م-
1933م) �ضد الإيطاليني حتى عام 1922م.
ويف عام 1923م فر �إىل م�صر عقب �إ�صدار احلكومة الإيطالية حك ًما عليه
بالإعدام ،لي�شارك يف العمل ال�سيا�سي الوطني ،فانتخب عام 1924م ع� ًضوا عن
حزب الوفد عن دائرة العياط باجليزة((( ،يف �أول جمل�س نواب م�صري د�ستوري،
ورافق �سعد زغلول (1346-1275هـ1858 /م1927-م) كع�ضو يف الوفد
امل�صري �إىل لندن ملفاو�ضة الإجنليز يف نف�س العام ،ثم اختري �سكرت ًريا ملجل�س
النواب.
((( حممد الوليدي ،بنك في�صل الإ�سالمي هو بنك الدم الفل�سطيني ،مقال مبوقع وطني نيوز ،
2011 /5 /17 html.18227 /permalink /com.wtn24.wwwم.
ت�شكك بع�ض الكتابات يف وطنية وعروبة عبد الرحمن عزام ،وتتهمه بالعمالة للإجنليز والت�آمر على املقاومة
الفل�سطينية ،واال�ستيالء على التربعات التي كانت ُت ْع َطى له �أثناء عمله بجامعة الدول العربية ،وذلك يف مقاالت
مر�سلة ال �سند لها� ،إال �شبهات تنطلق من تعجب كاتبيها من ثراء ورثة العزازمة وامتالكهم للعديد من ال�شركات
والبنوك ،وقد انت�شرت م�ؤخ ًرا العديد من ال�شائعات حول فتاة تركية تدعى «ثريا» تدعي �أنها ابنة عبد الرحمن عزام،
و�أنها ولدت يف فل�سطني غري �أن الدكتور حمفوظ عزام �أنكر ن�سبها ،وبالرجوع �إىل مذكرات �أحفاد املنا�ضل الليبي
عمر املختار �أكدوا �أن عبد الرحمن عزام كان من املجاهدين الذين �شاركوا يف مكافحة االحتالل الإيطايل ،و�أنه
مل يخذلهم يف احل�صول على �سالح من م�صر ،بل الذي تخلى عنهم هو �إدري�س ال�سنو�سي .وقد �أردنا من �إيراد
هذه الأخبار التنبيه على وجود بع�ض الكتابات التي تتعمد الت�شكيك يف �أعالم النه�ضة العربية لإ�سقاطها وت�شويه
�سريتها ،ولعل �سر حملة بع�ض الكتاب الليبيني على عبد الرحمن عزام هو موقفه من �إدري�س ال�سنو�سي ورف�ضه
االعرتاف بحقه يف عر�ش ليبيا عام 1951م ،واتهامه �إياه باال�ستيالء على الأموال التي جمعت للكفاح امل�سلح وت�آمره
مع الإجنليز من �أجل جلو�سه على العر�ش ،الأمر الذي اعتربه بع�ضهم خذالنًا وت�آم ًرا على م�صلحة ليبيا ،على الرغم
من زواج عبد الرحمن عزام بليبيتني وله منهما �أبناء.
((( رالف م .خوري ،عزام با�شا ،مرجع �سابق� ،ص.7
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وخالل هذه الفرتة توا�صل عزام مع العديد من الهيئات واجلمعيات
ال�سورية واللبنانية والفل�سطينية التي كانت تروج لفكرة القومية العربية يف الر�أي
العام امل�صري عن طريق ال�صحافة واخلطابة يف املنتديات العامة ،ومن �أ�شهر هذه
التجمعات حزب االحتاد ال�سوري ،ومنظمة الوحدة اللبنانية ،وامل�ؤمتر ال�سوري/
الفل�سطيني ،وقد تعرف عزام على حممد كرد علي (1373 -1293هـ-1876 /
1953م) و�شكري القوتلي ( 18ربيع الأول  23-1309ربيع الأول 1387هـ/
� 21أكتوبر 30- 1891يونيو 1967م) وعبد الرحمن ال�شهبندر (-1296
1359هـ1879 /م1940-م) وغريهم من رواد الدعوة للقومية العربية ،ونظموا
جمي ًعا ع�شرات امل�ؤمترات لإحياء الرتاث العربي ،ومناق�شة ق�ضايا العروبة ،و�آليات
الوحدة املرجوة بني جميع الأقطار العربية(((.
ويف عام 1927م خا�ض مع �سعد زغلول احلملة على التغلغل الإجنليزي
يف مرافق الدولة ،ودعا �إىل مت�صري الوظائف احلكومية ،وحتديث اجلي�ش امل�صري،
وتخلي�صه من القيادات الأجنبية(((.
ثم �شارك يف وفد برملاين م�صري �إىل الربازيل حل�ضور (امل�ؤمتر الربملاين
الدويل للتجارة) للدفاع عن حقوق العمال والفالحني ،وات�صل هناك باجلاليتني
((( املرجع ال�سابق� ،ص.328-320
((( ع�صام الغريب :عبد الرحمن عزام � ،ص.115
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ال�سورية واللبنانية ،وناق�ش مع رجاالتها �سبل توطيد العالقات االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية بني الأقطار العربية.
ويف نف�س العام ر�أ�س حترير جملة الك�شاف لتعرب عن وجهته الإ�صالحية،
غري �أنها مل ت�ستمر �سوى عام واحد؛ وذلك للخالف الذي �شب بينه وبني
�صاحبها �أحمد عبود حول �سيا�ستها(((.
ويف عام 1928م �سافر �إىل ال�سعودية لإعادة العالقات((( التي انقطعت بني
البلدين يف عهد امللك �أحمد ف�ؤاد الأول (1355-1285هـ1936-1868 /م)،
�إذ �أكد لآل �سعود �أن عدم وجود عالقات دبلوما�سية بني اململكة امل�صرية وبالد
((( املرجع ال�سابق� ،ص.127
((( لقد �ساءت العالقات بني م�صر واحلجاز يف الفرتة املمتدة من عام � 1925إىل  ،1927ويرجع ذلك �إىل حادثتني
�أولهما :دعوة �أحمد ف�ؤاد خلالفة عربية وتن�صيب نف�سه خليفة للم�سلمني ،وعدم اعرتافه مبلك �آل �سعود� ،أما احلادثة
الثانية فهي :حادثة املحمل �أي اجلمل الذي كان يخرج من م�صر حام ًال ك�سوة الكعبة و�أموال الزكاة وال�صدقات
التي كان يدفع بها امل�صريون للإنفاق على �إخوانهم امل�سلمني يف اجلزيرة العربية ب�صحبة فرقة ع�سكرية حلماية املحمل،
وعزف بع�ض الأحلان املعربة عن ابتهاج امل�صريني بدخول الأرا�ضي احلجازية ،وبد�أ االحتفال مبرا�سم غ�سيل الكعبة
وك�سوتها ال�ستقبال احلجاج ،وقد �ساء بع�ض �شيوخ الدعوة الوهابية هذه املرا�سيم وال �سيما الأبواق والطبول تلك
التي اعتربوها �ضربًا من �ضروب البدع اجلاهلية والطقو�س الوثنية؛ فاعرت�ضوا املحمل بالقوة ورجموه باحلجارة؛ فردت
القوة الع�سكرية امل�صاحبة ب�إطالق النار على املعتدين ،ف�سقط بع�ض اجلرحى وتدخل �آل �سعود وحممد ر�شيد ر�ضا
للحيلولة دون تفاقم الأمر ،وانتهت الواقعة باتفاق اجلانبني على بقاء املحمل دون مو�سيقى الأبواق ،غري �أن حممد
عزمي �أمري احلج امل�صري �آنذاك اعترب هذا احلدث اعتداء و�إهانة للحجيج امل�صريني ،وامتنعت احلكومة عن �إر�سال
املحمل حتى عام 1937م مع عدم االعرتاف ب�آل �سعود ملوكًا على الأرا�ضي احلجازية.
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احلجاز ال متنع العالقات احلميمة التي تربط بني امل�صريني و�أ�شقائهم يف الأرا�ضي
املقد�سة؛ لأنها رابطة �أ�صل وعرق ون�سب ودين.
ويف عام 1930م نادى بعقد م�ؤمتر �إ�سالمي يف القد�س لبحث ق�ضية تزايد
هجرة اليهود �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويف نف�س العام خا�ض معركة الد�ستور
يف �صفوف الوفديني ،وندد بت�ضييق احلكومة على حرية التعبري وال�صحافة.
ويف عام 1931م ح�ضر امل�ؤمتر الإ�سالمي بالقد�س نيابة عن م�صطفى النحا�س
با�شا (1385-1293هـ1965 -1876 /م) وناق�ش هناك ق�ضية الرابطة العربية
الإ�سالمية التي كان يدعو لها العديد من �شيوخ الهند وتون�س ،وذلك عو�ضً ا عن
اخلالفة الإ�سالمية التي باتت ع�سرية التحقق.
وقد ا�ستنكر الوفديون والأزهريون ب�إيعاز من امللك ف�ؤاد �إقامة مثل هذا
امل�ؤمتر ،بحجة �أن �أمر اخلالفة والوحدة الإ�سالمية ال يخدم م�صالح امل�سلمني يف
ذلك الوقت ،غري �أن عزام مل يعب�أ بهذا اال�ستنكار ،وم�ضى يوطد عالقاته بالوفود
العراقية وال�سورية والفل�سطينية التي �شاركت يف امل�ؤمتر ،م�ؤك ًدا �أن الغاية لي�ست
�إقامة خالفة باملعنى التقليدي؛ بل �إيجاد رابطة جتمع بني العروبة والإ�سالم يف
�سياق واحد؛ ملجابهة املطامع اال�ستعمارية يف ال�شرق العربي الإ�سالمي ،وتعمل
يف الوقت نف�سه من �أجل �إنها�ض الأمة.
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وقد جنح عزام �أي�ضً ا يف �ضم التيار الإ�سالمي �إىل دعوته وعلى ر�أ�سه
جمعية ال�شبان امل�سلمني التي ت�أ�س�ست عام 1927م حتت قيادة عبد احلميد
�سعيد (نحو1359-1313هـ1940-1895 /م) وال �سيما بعد ت�أييد حمب الدين
اخلطيب (1389-1303هـ1969 -1886 /م) ،وعزت دروزه لآرائه الوحدوية،
وجماعة الإخوان امل�سلمني التي �أ�س�سها ح�سن البنا (1369-1324هـ/
1949-1906م) ،بتوجيه من حممد ر�شيد ر�ضا وحممد فريد وجدي (-1296
1374هـ1954-1878 /م) و�أحمد تيمور واجلمعية القاهرية للثقافة الإ�سالمية
التي ت�أ�س�ست 1932م كفرع من جمعية الإخوان امل�سلمني بالقاهرة ،وقد
توطدت عالقة عزام مبعظم قيادات اجلماعة يف القاهرة يف منت�صف العقد الرابع
من القرن الع�شرين ،و�أ�ضحت دعوته حمط �إعجابهم ،وكذا جمعية م�صر الفتاة
التي ت�أ�س�ست عام  1933حتت قيادة �أحمد ح�سني ( 8ربيع الأول 1329هـ17 -
ذي احلجة 1403هـ 8 /مار�س � 26 -1911سبتمرب 1982م) وحركة القم�صان
اخل�ضر الع�سكرية اجلهادية..
ومن �أقواله يف هذا ال�سياق« :كنت �أقول دائ ًما لأع�ضاء م�صر الفتاة
والإخوان امل�سلمني �إن هذه القومية امل�صرية لي�ست كافية ،نا�شدت م�صريتهم من
خالل القول �إن العرب �سيجعلون م�صر �أعظم ،مل تكن م�صر الفتاة والإخوان
متفقني ،لكن ك ًّال منهم اعتربين (خوجة)».
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وقد جنح عزام �إىل حد كبري يف اجتذاب مئات العمال والفالحني من
�أبناء الطبقات الدنيا امل�صرية �إىل الإميان بفكرة الرابطة العربية الإ�سالمية ،الأمر
الذي كان له عظيم الأثر يف تبني احلكومات امل�صرية املتتابعة فكرة القومية العربية
بداية من العقد اخلام�س من القرن الع�شرين(((.
ونزع العديد من الباحثني املعا�صرين �إىل تف�سري ال�ضرب الذي انتهجه
عزام يف دعوته للقومية العربية؛ �إذ ذهب �إيلي قدوري (1412-1344هـ/
1992-1926م)�إىل �أن عزام كان من �أوائل املتحم�سني لفكرة القومية العربية،
تلك التي مل ُتطرح على نطاق وا�سع يف الأو�ساط ال�سيا�سية امل�صرية خالل العقد
الثالث من القرن الع�شرين ،غري �أن رالف م .خوري يرى �أن دعوة عبد الرحمن
عزام للقومية العربية يف هذه الفرتة كانت وليدة وعي الربجوازية امل�صرية ب�ضرورة
انتمائها للفكر القومي العربي عو�ضً ا عن الوحدة الإ�سالمية والرابطة العثمانية
تلك التي بات من الع�سري حتققها بعد �إعالن م�صطفى كمال �أتاتورك (-1298
1357هـ1938-1881 /م) علمانية تركيا ،يف حني يرى نداف �سفران (-1343
1424هـ2003-1925 /م) �أن دعوة عزام للقومية العربية مل تكن �سوى حماولة
جادة لتجديد فكرة الوحدة الإ�سالمية يف ن�سق حديث يتواءم مع طبيعة الثقافة
العاملية من جهة والنزعة الليربالية املتغلغلة يف الفكر ال�سيا�سي امل�صري من جهة
�أخرى(((.
((( رالف م خوري :عزام با�شا ،مرجع �سابق� ،ص.406-385 ،354-353
((( املرجع ال�سابق� ،ص.12-8
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ويف عام 1934م راح يدعو على �صفحات جملة الهالل للرابطة العربية(((،
(((يف الفرتة املمتدة من �أخريات القرن الثامن ع�شر �إىل العقد الثالث من القرن الع�شرين ظهرت العديد من احلركات
الوحدوية يف الثقافة العربية الإ�سالمية كان �أولها على يد حممد بن عبد الوهاب ،وكانت ترمي �إىل �إقامة خالفة
�إ�سالمية حتت �إمرة عربية مع رف�ضها لكل النزعات الوطنية واجلن�سية والعن�صرية والقومية ،وقد تبنت هذه الدعوة
معظم التيارات ال�سلفية املعا�صرة� ،أما الدعوة الثانية فهي اجلامعة الإ�سالمية وهي التي روج لها جمال الدين
الأفغاين ،وكانت ترمي �إىل احتاد كنفدرايل بني الأقطار الإ�سالمية مع احتفاظ هذه الأقطار بالروح الوطنية والنزعات
القومية التي تنتمي �إليها ،والإعالء من �ش�أن م�صلحة الأمة الإ�سالمية �ضد التكتالت الغربية واملطامع اال�ستعمارية
الإمربيالية ،وعلى مقربة من هذا االجتاه جند عبد الرحمن الكواكبي يدعو �إىل احتاد عربي �إ�سالمي يف ثوب مدين
ومرجعية �إ�سالمية ،وانطلق حممد ر�شيد ر�ضا وعبد العزيز جاوي�ش ثم ح�سن البنا ينادون بالوحدة العربية ال�شاملة
مبرجعية �إ�سالمية �سلفية مع االعرتاف بحقوق املواطنة للم�سيحيني ،وقد ا�ستفاد عبد الرحمن عزام من هذه الر�ؤى
يف دعوته وم�شروعه لقيام وحدة للأقطار العربية مع الإبقاء على الروح الوطنية لل�شعوب مرحل ًّيا حتى تذوب تلك
الع�صبيات والنزعات الوطنية والقومية -عن طريق الرتبية والإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي -يف الروح الإ�سالمي
اجلمعي؛ ليتحقق ما �أطلق عليه العاملية الإ�سالمية عو�ضً ا عن العوملة الغربية يف كتابه الر�سالة اخلالدة الذي نحن
ب�صدده ،وي�ؤكد توفيق ال�شاوي �أن م�شروع عزام ال�سيا�سي والفكري هو الربط بني جامعة الدول العربية والرابطة
الإ�سالمية ،كما يو�ضح �أ�سعد داغر �أن جهود عزام يف �إقناع احلكومة امل�صرية بتبني فكرة القومية العربية خالل
احلرب العاملية الثانية من الواقعات التي ال ميكن �إنكارها ،و�أن اختياره �أمي ًنا للجامعة العربية كان �أم ًرا طبيع ًّيا اعرتافًا
من الدول امل�ؤ�س�سة بريادته ،كما �أن رف�ضه مل�شروعي الهالل اخل�صيب و�سوريا الكربى يرد �إىل مجَ ِّ ه التحالفات
اجلزئية والتحزب ،فكان ي�أمل �أن تتوحد الأمة العربية ثم الأمة الإ�سالمية .وال غرو يف �أن م�ساندته للحركات
التحررية يف �إندوني�سيا ودفاعه عن م�سلمي يوغو�سالفيا ي�ؤكد �أن عزام املجاهد الإ�سالمي مل يفرق بني العروبة
والإ�سالم يف م�شروعه ال�سيا�سي.
وقد �سعى عبد الرازق ال�سنهوري وعزام �سع ًيا حثيثًا لتقنني املبادئ ال�شرعية يف �سياق د�ستوري حديث لت�صبح
امل�صدر الرئي�س للقوانني والنظم ال�سيا�سية يف الأمة العربية الإ�سالمية املن�شودة.
�أما الدعوة للقومية العربية امل�ؤ�س�سة على مقومات علمانية غري دينية فقد انطلقت يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر من
بع�ض املفكرين ال�شوام ،وعلى ر�أ�سهم �أحمد فار�س ال�شدياق وبطر�س الب�ستاين ونا�صيف و�إبراهيم اليازجي وجنيب
العازوري كرد فعل مبا�شر للحركة الطورانية وا�ستعالء الأتراك على العرب ،وتنكيلهم بامل�سيحيني يف بالد ال�شام
1860م ،وقد تبنى هذه الفكرة �ساطع احل�صري الذي �أكد على �أن وحدة اللغة والتاريخ هما الدعامتان اللتان يجب
�أن تقوم عليهما الوحدة العربية مع الت�سليم بقوة ت�أثري الدين والهدف والثقافة والعادات والتقاليد ،م�ؤك ًدا على �أن=
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ويف عام 1936م �أعيد انتخابه لدورة ثانية يف جمل�س النواب امل�صري ،ثم عُينِّ
وزي ًرا مفو�ضً ا -بدرجة �سفري -وممث ًال فوق العادة للمملكة امل�صرية ،و�شملت هذه
املفو�ضية عدة دول عربية و�إ�سالمية ،هي العراق و�إيران و�أفغان�ستان وبالد جند
واحلجاز (ال�سعودية) ،وظل يف هذا املن�صب حتى عام  ،1939وقد �سعى خالل
هذه الفرتة �سع ًيا حثيثًا للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية (ال�سنة وال�شيعة على
وجه اخل�صو�ص) وذلك ليت�سنى له جتيي�شهم لدعوته للوحدة التي تتخطى حدود
الطائفية والع�صبية العرقية.
ويف �أغ�سط�س عام 1936م اعتذر عن عدم مرافقة �أحمد �أمني (-1304
1374هـ1954-1886 /م) �إىل بريوت تلبية لدعوة جمعية دار الأيتام لتكرميهما
لكرثة �أعماله ببغداد ،و�أناب عنه ابن �أخيه عبد الوهاب حممد ح�سن عزام
(1379-1312هـ1959-1894 /م) .ويف احلفل الذي �أقيم على �شرفهما
حتدث كاظم ال�صلح-وهو �أحد �أعيان ال�شام -عن علة حر�ص اجلمعية على تكرمي
ومادحا لن�ضاله الوطني من �أجل
املنا�ضل عبد الرحمن عزام ،معد ًدا مناقبهً ،
احلرية والعروبة((( ،ويف عام 1938م ذهب مع �أحمد �أمني �إىل بروك�سل حل�ضور
م�ؤمتر امل�ست�شرقني ،وذلك عقب ظهور كتابه «بطل الأبطال».
= وحدة املوقف ال�سيا�سي واالقت�صادي هما الآليتان الأ�سا�سيتان اللتان متكن العرب من اعتالء امل�سرح ال�سيا�سي
وامل�شاركة الإيجابية يف توازن القوة العاملي.
((( �أحمد ح�سن الزيات ،تكرمي �أحمد �أمني وعبد الرحمن عزام يف دار الأيتام ببريوت ،مقال مبجلة الر�سالة ،ع،163
1936 /8 /17م( ،الربيد الأدبي).
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ويف بداية عام 1939م ُن ِقل للعمل يف تركيا وبلغاريا .وخالل هذه الفرتة
ات�صل باملجاهدين الفل�سطينيني داع ًما للمقاومة وحرب الع�صابات ،واعترب ذلك
حقًّا �شرع ًّيا للفل�سطينيني للذود عن �أرا�ضيهم ،وقد �أعلن ذلك يف م�ؤمتر املائدة
امل�ستديرة بلندن الذي ح�ضره قبيل تعيينه وزي ًرا للأوقاف يف � 18أغ�سط�س من
نف�س العام ،وقد مكنه العمل يف وزارة الأوقاف من التعرف على الكثريين من
تالميذ الأ�ستاذ الإمام حممد عبده وعلى ر�أ�سهم حممد الأحمدي الظواهري
(1364-1295هـ1944-1878 /م) وحممد م�صطفى املراغي (-1299
1365هـ1945-1881 /م) وال�شيخ م�صطفى عبد الرازق (1366-1304هـ/
1947-1885م) وعبد املنعم خالف ،ويف � 13سبتمرب من العام نف�سه �أ�سندت
�إليه قيادة اجلي�ش املرابط على احلدود ال�شرقية امل�صرية (وهو جي�ش �شعبي من
املنا�ضلني املدربني).
وكان من �أ�شد املعار�ضني لدخول م�صر احلرب العاملية الثانية �ضد �أملانيا،
و�أقنع علي ماهر (1380-1300هـ1960-1882 /م) ب�أن وقوف م�صر على
احلياد �أف�ضل من م�شاركتها فيها؛ حفا ًظا على الرعايا امل�صريني يف �أملانيا ،ونكاية يف
الإجنليز املحتلني ،ورف�ضً ا ملعاهدة 1936م(((.

((( ع�صام الغريب ،عبد الرحمن عزام ،مرجع �سابق� ،ص.137
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ويف  20دي�سمرب من نف�س العام توىل وزارة ال�شئون االجتماعية((( ،ثم
عاد �إىل العمل يف وزارة اخلارجية وخالل هذه الفرتة �ساح يف معظم بالد العامل
كدبلوما�سي م�صري مفو�ض ،ومتكن يف هذه الآونة من �إجادة العديد من اللغات
الأوروبية مثل الإ�سبانية والفرن�سية ،ذلك ف�ض ًال عن الرتكية والإجنليزية والكثري
من اللهجات ال�شعبية يف الأقطار الآ�سيوية والأفريقية ،وقبيل احلرب العاملية الثانية
رف�ض ا�شرتاك م�صر يف �آتونها و�أوعز �إىل علي ماهر با�شا �أن ي�ساوم الإجنليز �إذا ما
�أرادوا م�ساعدة م�صر لهم يف احلرب ،فعليهم توقيع اتفاقية اجلالء ك�شرط لذلك،
فرف�ضت �إجنلرتا ،وبالتايل مل ي�شرتك اجلي�ش امل�صري يف احلرب العاملية الثانية،
ون�شطت احلركات ال�سرية خالل الأربعينيات بتوجيه وتن�سيق معه للكفاح امل�سلح
�ضد االحتالل الإجنليزي.
ويف عام 1940م رف�ض عزام امل�شاركة يف تدعيم الكتائب اجلهادية التي
قادها حممد �إدري�س ال�سنو�سي (1404-1308هـ1983 -1890 /م) من م�صر
مب�ساعدة الإجنليز ملحاربة الإيطاليني؛ وذلك لأنه كان يعتقد �أن �إدري�س ال�سنو�سي
كان يجي�ش هذه الكتائب مل�صلحة الإجنليز؛ فخاف �أن تقع ليبيا يف يد الإجنليز
فتخرج من براثن النمر الإيطايل اجلريح وتقع بني فكي الأ�سد الإجنليزي النهم،
ومل ين�س له كذلك تخليه عن معونة عمر املختار يوم جاءه يطلب املدد �أثناء
((( ف�ؤاد كرم ،النظارات والوزارات امل�صرية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ج ،1ط1994 ،2م� ،ص646
و �ص.666
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�إقامته يف م�صر ،ويف عام 1942م طلبت احلكومة الإجنليزية من امللك فاروق
(1385-1339هـ1965 -1920 /م) �إقالة عبد الرحمن عزام من قيادة اجلي�ش
املرابط بحجة �أنه يقود �أعمال فدائية �ضد الإجنليز بالتن�سيق مع الإخوان امل�سلمني
و�صديقه توفيق حممد ال�شاوي (1430-1337هـ2009 -1918 /م)(((.
ويف عام 1943م عاود الكتابة على �صفحات الهالل عن الوحدة العربية
و�ضرورة تكوين جي�ش وطني قوي واتفاقية دفاع م�شرتك حلماية البلدان العربية
امل�ستقلة وحترير الأقطار التي تقبع حتت قب�ضة امل�ستعمر ،ويف عام 1944م عُينِّ
وزي ًرا مفو�ضً ا لل�ش�ؤون العربية بوزارة اخلارجية و�أم ًريا على ركب احلج امل�صري
لذلك العام((( ،ويف  22مار�س 1945م �شارك يف و�ضع ميثاق جامعة الدول
العربية ،ثم اختري �أمي ًنا عا ًّما لها يف  9مايو من نف�س العام ،وذلك مبقت�ضى مر�سوم
ملكي ُر ِّقي فيه �إىل درجة �سفري ،وانتخاب الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني له بالإجماع ،ويف
نهاية هذا العام �شرع يف طبع كتابه «الر�سالة اخلالدة»؛ ا�ستجابة لإحلاح �أ�صدقائه.
ويف عام 1946م مثل الوفد امل�صري مل�ؤمتر الرابطة الإ�سالمية الذي عقد
يف القاهرة مع ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق وع�ضوية الإمام ح�سن البنا ومكرم
عبيد (1380-1307هـ 1961-1889 /م).
(((توفيق ال�شاوي ،عبد الرحمن عزام واجلامعة العربية ،مقال مبوقع هوارة،
2012 /4 /27 www.hawwara.com /hauwaraFamily3.htmlم
((( عبد املنعم خالف ،عبد الرحمن عزام بك ملن ال يعرفه عن قرب ،مقال مبجلة الر�سالة ،ع1944 /11 /27 ،595م.
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ويف نف�س العام تقدم �صديقه نوري ال�سعيد (1378-1306هـ-1888 /
1958م) مب�شروع لتطوير العمل الإداري باجلامعة العربية ،وبع�ض االقرتاحات
لتطوير جلان الق�ضاء واالقت�صاد والري ،غري �أن عزام �أرج�أها بحجة �أن �أو�ضاع
البالد العربية حينئذ ال ميكنها تطبيق مثل هذه الت�صورات ،وظل اخلالف قائ ًما
بينهما حتى عام 1949م((( ،ويف عام 1947م �ساند حركة التحرر الإندوني�سية
وثورتها يف وجه الهولنديني ،و�شارك يف نف�س العام يف م�ؤمتر فل�سطني الذي عقد
بلندن نيابة عن عرب فل�سطني ،وتناول يف كلمته العالقات التي تربط بني اليهود
والإجنليز ،وت�آمر احلكومة الربيطانية على الفل�سطينيني ،وت�سهيلها هجرة مائة �ألف
يهودي لال�ستيطان هناك ،و�أكد كذلك �أن الفل�سطينيني ال يقبلون مبد�أ التق�سيم
مع اليهود ،وال الدخول معهم يف وحدة �شاملة ،ويف عام 1948م �شارك يف �إعداد
كتائب الفدائيني حلرب فل�سطني بقيادة �صديقه البطل �أحمد عبد العزيز (-1325
1368هـ1948 -1907 /م) ،وقد �أ�صيب عزام بنوبة قلبية حادة عقب هزمية
اجليو�ش العربية ،ووقوع الأرا�ضي الفل�سطينية يف �أيدي الع�صابات ال�صهيونية،
وتلقيه نب�أ ا�ست�شهاد �صديقه القائد املغوار ،ويف نف�س العام �أوعز للملك فاروق
بتن�سيق مع عبد اهلل مللوم ل�ضم ليبيا للمملكة امل�صرية ،ثم االنطالقة منها لتكوين
خالفة عربية �إ�سالمية ،وهو احللم الذي كان يراود فاروق من حني �إىل �آخر.
((( جريدة الد�ستور العراقية ،نوري ال�سعيد ي�ضع اللبنة الأوىل للجامعة العربية  ،مقال مبجلة الد�ستور العراقية ،التفاصيل
www.daraddustour.com /tabid/ 94/ smid/ 602/ ArticleID/ 56226/ reftab/ 122/ Default.aspx

2011 /3 /19م.
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ويف عام 1949م حاول �سا�سة العراق وعلى ر�أ�سهم ريا�ض ال�صلح
(1370-1312هـ1951-1894 /م) �إق�صاء عزام من من�صبه ،وطالبوا ب�إلغاء
من�صب الأمني العام جلامعة الدول العربية واال�ستعا�ضة عنه مبجل�س �سكرتارية
مكون من ثالثة �أع�ضاء ،غري �أنهم مل يفلحوا يف ذلك((( ،ويف عام � 1950سافر
عزام �إىل الأمم املتحدة على ر�أ�س وفد ميثل �أمانة اجلامعة العربية ،وطالب يف
كلمته تفعيل ميثاق الأمم املتحدة الذي ين�شد احلرية واحلق والعدالة للأمم ،وحق
ال�شعوب العربية يف مطلب اال�ستقالل(((.
ويف عام 1951م �سافر �إىل باري�س يخطب يف املثقفني دفا ًعا عن حق
املغرب العربي يف اال�ستقالل ،وف�ضح خمازي اجلي�ش الفرن�سي وقمعه للثوار يف
اجلزائر.
ويف العا�شر من �سبتمرب عام 1952م ا�ستقال من �أمانة جامعة الدول
العربية ب�ضغط من جمل�س قيادة الثورة -ب�إيعاز من نوري ال�سعيد -بحجة �أنه
كان من املقربني للملك فاروق وعالقاته املت�شعبة يف �شتى �أنحاء العامل العربي
والإ�سالمي ،و�صداقاته بالكثري من رجال ال�سيا�سة الأوروبيني والأمريكان،
وم�سئوليته عن هزمية اجليو�ش العربية يف 1948م ،وت�آمره على م�شروع الهالل
((( خرب :حكومة العراق ت�صر على �إبعاد عزام با�شا ،جريدة النداء 1949/8/2 ،م

https//:www.facebook.com/photo.php?fbid&352793871397671=set=a230382706972122.71048.18.
=&5736041436789type3

((( ع�صام الغريب ،عبد الرحمن عزام� ،ص.188
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اخل�صيب الذي طرحه العراق وم�شروع �سوريا الكبري الذي طرحه امللك عبد اهلل
ابن احل�سني (1370-1299هـ1951-1882 /م) وتوجيهه االنتقادات احلادة
لل�سيا�سات اخلارجية والداخلية حلكومات الدول امل�ؤ�س�سة ،واتهامه لها باجلمود
والف�ساد والفو�ضى واجلهل.
بيد �أن الوفود العربية عربت عن ا�ستيائها من هذه الذرائع املكذوبة واحلجج
الواهية التي ال تخلو من الغر�ض ،لكن جمال عبد النا�صر (1390-1336هـ/
1970-1918م) �أ�صر على قبول ا�ستقالته رغم �صداقته احلميمة به ،وقد �صرح
عزام �آنذاك �أن املجاهد الذي ي�سكن يف روحه ال ترهبه الأحداث واملواقف،
خمل�صا
وال ترغبه املنا�صب ،و�أن الر�سالة التي �أخذها على عاتقه �سوف مي�ضي ً
لتحقيقها «�إنني �س�أ�ؤدي واجبي الذي ع�شت له طوال حياتي ،و�س�أدافع عما �أعتقد
�أنه احلق ،ال يعنيني يف ذلك �أن �أكون يف من�صب ر�سمي �أو غري ر�سمي ،ف�إن معظم
عملي كان و�أنا بعيد عن املنا�صب الر�سمية ...لقد ع�شت لأحقق الأفكار التي
�آمنت بها ...و�س�أ�ستمر يف �أداء الواجب العام على خري وجه ممكن� ،ش�أين يف ذلك
�ش�أن كل مواطن»(((.
وعلى الرغم من ذلك ظلت �صلته قوية بقيادات اجلي�ش امل�صري وف�صائله
وال �سيما حممد جنيب (1405-1319هـ1984-1901 /م) وذلك من خالل
((( خرب :م�سعى ال�ستبقاء عزام يف اجلامعة العربية وم�صر م�صممة 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�ضرات التي كان يلقيها على ال�ضباط حول �إ�سرتاتيجية بريطانيا يف ال�شرق
الأو�سط ،وقد فرتت هذه العالقة �شي ًئا ف�شي ًئا عقب اخلالف الذي ن�ش�أ بني �أع�ضاء
جمل�س قيادة الثورة وجماعة الإخوان امل�سلمني� ،أولئك الذين كانت تربط بينهم
وبني عزام عالقة �أ�سرية وانتماء وعمل ،وي�شري �أحفاد عزام �أن نوري ال�سعيد كان
وراء ف�ساد العالقة احلميمة التي كانت تربط بني جمال عبد النا�صر وعزام؛ �إذ
كان الأول يعتربه مبثابة �أر�سطو ( 384ق.م 322 – .ق.م ).من الإ�سكندر (356
ق.م 323-ق.م) �أي الفيل�سوف املوجه واملعلم ،و�أن لديهم من الوثائق ما ي�ؤكد
تتلمذ معظم قيادات ثورة 1952م على يد جدهم عبد الرحمن عزام.
ثم �سافر عبد الرحمن عزام �إىل ال�سعودية عام 1954م لي�شارك يف ف�ض
النزاع الذي قام بني اململكة والإمارات حول واحات البورميي ،وقد عينته اململكة
م�ست�شا ًرا لها يف هذه الق�ضية ،وخالل هذه الفرتة دعم اجلاليات الإ�سالمية يف
�أوروبا و�أمريكا ،وعمل على حتديث اخلطاب الدعوي ون�شر الإ�سالم بني �أرجائها،
وكان على �صلة طيبة بالعديد من الكتاب ال�سيا�سيني الذين اعتنقوا الإ�سالم(((.
وعلى الرغم من اجلفوة التي �سادت عالقة عزام بعبد النا�صر ف�إن الأخري
كان يو�سط له الأ�صدقاء ليلتقي به ،وي�ستفيد من خربته وعالقاته باحلكومات
((( عبد الرحمن اجليتاوي ،حتوالت مالكومل �إك�س ورحلته العربية ،مقال مبوقع اجلزيرة.نت الإلكرتوين،

www.aljazeera.net /books /pages /wafd7815-3c13-4169-843f8-fbfa54090ba

2012 /2 /23م
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الإ�سالمية وال �سيما �إندوني�سيا؛ �إذ طلب منه مرافقته يف م�ؤمتر باندوجن عام 1955م،
ولكنه رف�ض بحجة �أنه ال عالقة له باخلارجية امل�صرية ،و�أن عمله باململكة العربية
ال�سعودية يحول بينه وبني ذلك((( ،ف�ض ًال عن ان�شغاله بتنظيم احلركات اجلهادية
يف تون�س واجلزائر واملغرب وفل�سطني؛ لتنال ا�ستقاللها ،فطاملا �أكد �أن املفاو�ضات
الدبلوما�سية ال حترر �إال القادرين على حمل ال�سالح ،فاحلريات ال توهب بل
تنتزع من مغت�صبيها بالقوة(((.
ويف عام 1962م �شارك يف م�ؤمتر للرابطة الإ�سالمية (رابطة العامل
الإ�سالمي) الذي عقد يف مكة املكرمة ،وظل على هذا النحو يجاهد يف ميدان
الدعوة حتى عام 1974م ،ثم عاد �إىل م�صر فوافته املنية يف ( 4جمادى الآخرة
1396هـ 2 /يونيو 1976م) و�شيعت جنازته من جامعة الدول العربية ،ودفن يف
حلوان مب�سجد العائلة((( بجوار ابن �أخيه الأديب واملرتجم واملحقق عبد الوهاب
حممد ح�سن عزام.
قرب اجلثمان وظلت �سريته خالدة �سطرها التاريخ ب�أقالم �أ�صدقائه وحمبيه،
وكيف ال وهو «ال�سيا�سي الأمني ،والكاتب املفكر الذي تعلق ذهنه باملثل العليا
((( ر�ضوى عا�شور ،عبد الرحمن عزام

https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam

((( توفيق الشاوي ،عبد الرمحن عزام واجلامعة العربية

https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam

((( �أجنب عزام ثالثة �أوالد :زينب ابنة بنت �أحد م�شايخ القبائل يف غريان ،ع�صام وعمر من زوجته الثانية ابنة خالد
القرقني الليبي�س.
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فاحتذاها ،و�شغل نف�سه بالدعوة �إليها ،و�أحب اخلري فتمثله و�سعى جهده لإي�صاله
�إىل النا�س يف �صدق ونخوة و�إخال�ص»(((.
بني دفتي هذا الكتاب
�أو ًال :بناء الكتاب

يقع هذا الكتاب يف � 253صفحة وذلك يف طبعته الثانية ،وي�شتمل على
مقدمتني مقت�ضبتني و�سبعة ف�صول ،وهو خال�صة ثالثني حما�ضرة �ألقاها امل�ؤلف
يف الإذاعة امل�صرية.
ف�أول ما يقابلنا يف بناء الكتاب هو عنوانه (الر�سالة اخلالدة) فيمكننا
قراءة العنوان باعتباره عتبة �إ�شارية معرفية� ،أي �إن امل�ؤلف يريد التعريف بالر�سالة
الإ�سالمية اخلالدة عن طريق الب�سط وال�شرح والو�صف ،وعليه ميكننا �إدراج هذا
الكتاب �ضمن كتب الدعوة والهداية ،كما ميكننا قراءة العنوان على اعتباره
خطابًا موج ًها �إىل العامل املادي الغربي الذي �أعياه التخبط بني املذاهب الفل�سفية
والقوانني الو�ضعية ،بحثًا عن اال�ستقرار وال�سعادة والعدالة وال�سالم دون �أن
يحقق غايته ،ومن ثم ميكننا النظر للكتاب على �أنه خطاب موجه للأغيار ،يتخذ
من املنحى النقدي �سبي ًال لإعادة بناء عقلية الآخر.
((( حممد بهجة الأثري ،ر�سالة النقد حول كتاب الر�سالة اخلالدة ،مقال يف جملة الر�سالة ،ع1947 /2 /24 ،712م.
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ولعل ال�سطور الأوىل من مقدمة الطبعة الأوىل لهذا الكتاب توحي ب�أن
كلتا القراءتني هما �أقرب لأغرا�ض امل�ؤلف ،فقد �صرح عبد الرحمن عزام ب�أن ما
دفعه لكتابة هذا الكتاب هو �إدراكه للأزمة القيمية التي يعي�شها الإن�سان املعا�صر
عالجا
يف �أوروبا و�أمريكا بعد احلرب العاملية الثانية ،ف�أراد �أن يحدد �أ�سبابها ويقدم ً
لها متمث ًال يف هذه الر�سالة ،و�أعرب كذلك عن رغبته يف �أن يو�ضح ل�شبيبة
امل�سلمني عظمة ثوابت الر�سالة التي ي�ؤمنون بها ،وحمايتهم من مطاعن غالة
امل�ست�شرقني ،وو�ساو�سهم التي تعمد �إىل ت�شكيكهم يف �أ�صول عقيدتهم.
و�إذا ما انتقلنا �إىل مقدمتي هذا الكتاب ف�سوف جند �أولهما تعنى بتو�ضيح
م�آرب امل�ؤلف وغايته من كتابة ر�سالته� ،أما الثانية فخ�صها باحلديث عن الأ�صداء
الثقافية و�آراء النقاد التي تناولت هذا الكتاب يف طبعته الأوىل ،م�ش ًريا �إىل
ترجماته �إىل اللغة الإندوني�سية والرتكية والفار�سية والإجنليزية ،وا�ستح�سان قرائه
�شيوخا و�شبابًا ملا ورد يف متنه عن ال�شريعة املحمدية ،ورغبة الدول الإ�سالمية
ً
التي ا�ستقلت حديثًا يف الأخذ باملبادئ ال�شرعية يف د�ساتريها املزمع و�ضعها ،الأمر
الذي دفعه �إىل كتابة ف�صل �إ�ضايف عن ال�سيا�سة يف الإ�سالم لتنتفع به هاتيك
احلكومات.
وتناول امل�ؤلف يف الف�صل الأول (يف �أ�صول الدعوة) ال�سمات اجلوهرية
للر�سالة املحمدية املتمثلة يف� :سالمة امل�صدر و�صحته ،وو�سطية التعاليم،
ومو�ضوعية ال�شرائع وواقعيتها ومرونتها التي متكنها من اخللود وتخطي عن�صري
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املكان والزمان ،ثم انتقل �إىل الركنني اللذين تقوم عليهما الر�سالة ،وهما الإميان
بوحدانية اهلل والإح�سان للنا�س.
فبني �أن الإميان باهلل الواحد هو الفطرة التي فطر اهلل الإن�سان عليها
والربهان الهادي للمت�شككني واملرتابني ،وهو جوهر ال�شريعة الذي ُتبنى عليه
كل �أ�صول العقيدة ومبادئ الإ�سالم ومنبع الف�ضائل اخللقية (العدل ،الإن�صاف،
الرتاحم ،احلب والت�آخي ،وامل�ساواة بني الب�شر).
وانتقل �إىل الركن الثاين �أال وهو الإح�سان ،فبني �أنه يبد�أ ب�شكر الإن�سان
لربه على الف�ضل الذي �أغمره به ،بداية من نعمة اخللق ونهاية بال�سعادة يف الآخرة،
ثم �إح�سان املرء لأخيه الذي يخلق يف اجلماعة روح الرتاحم والت�آلف والتعاون
لعمل اخلري والتح�ضر والتمدن.
مو�ضحا �أنها �صفة اهلل وذاته
و�أ�سهب امل�ؤلف يف �شرحه ف�ضيلة الرحمة،
ً
والد�ستور احلاكم يف العبادة ،والعقد الذي ي�صل بني �أفراد الأمة ،وامليثاق الذي
�إذا ما مت�سك به الب�شر ظفروا بال�سعادة والنعيم يف الدنيا والآخرة ،وهي كذلك
ال�سبيل للتوا�ؤم البيئي االجتماعي والطبيعي ،بداية من دعوة القر�آن و�صحيح
ال�سنة� ،إىل الرب بالفقراء ورعاية اليتامى واملعاقني واملعوزين ،واقتالع احلقد
والكراهية واحل�سد من القلوب ،ومرو ًرا بالدعوة �إىل الأخوة العاملية ،ونهاية بالرفق
باحليوان.
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واختتم حديثه يف هذا ال�سياق بدعوة العامل �إىل الأخذ بف�ضيلة الرحمة
الإ�سالمية ،وذلك بقوله« :والآن ،وهذا العامل امل�ضطرب ،ي�أكل قويه �ضعيفه،
والنا�س يف �أنكر �صور الق�سوة يتقاذفون بالهول ليجنوا مغامن و�أ�سالبًا ال �شك �أنهم
يف �أ�شد احلاجة �إىل التذكري بدعوة الإخاء والرحمة ،و�إىل ظهور هذه الدعوة قوية
عزيزة ،كما كانت .وهلل الأمر من قبل ومن بعد».
و�إذا ما انتقلنا �إىل الف�صل الثاين (يف الإ�صالح االجتماعي) ف�سوف جند
امل�ؤلف قد خ�صه باحلديث عن الإ�صالح االجتماعي ،مبي ًنا �أن الر�سالة املحمدية
قد بد�أت من القاعدة ومل تبد�أ من القمة يف �إ�صالح املجتمع� ،أي مل تفر�ض
خطة الإ�صالح على النا�س فر�ضً ا بالقوة والقهر �ش�أن املمالك املتجربة ،بل �أخذت
الأفراد -الذين ي�شكلون لبنات املجتمع -بالإر�شاد واللني يف التوجيه ،ف�أ�صلحت
اجلزء ،ف�شيد البنيان �سلي ًما متي ًنا ،ومن ثم كان غر�س الأخالق وتقومي ال�سلوك هو
املدخل الطبيعي للدعوة الإ�صالحية الإ�سالمية ،حيث ف�ضيلة ال�صدق ،والعفة،
والأمانة ،والرب ،واحللم ،واحلياء ،وااللتزام بالواجب ،وال�شجاعة ،وال�صرب ،والوفاء،
والتعاون والتكافل ،تلك القيم التي متثلت يف �شخ�ص النبي؛ فا�صطبغ بها
ال�صحابة والتابعون والوراع من امل�سلمني ،وراح امل�ؤلف يدلل على تلك املقدمة
بواقعات يف �سلوك العامة واخلا�صة يف املجتمع الإ�سالمي.
ثم انتقل �إىل الآلية الثانية لإ�صالح املجتمع �أال وهي تذويب الفروق
بني الطبقات عن طريق التكافل االجتماعي ،وبث روح التعاون والت�آخي بني
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الأفراد ،وانتزاع الع�صبية العرقية التي كانوا يتفاخرون بها على بع�ض ،وذلك
عن طريق �إف�شاء امل�ساواة والعدالة بينهم ،وتغليب امل�صلحة العامة على املنافع
الفردية ،وراح ي�ست�شهد على �صحة حديثه مبا كان من �أمر املجتمعات الإ�سالمية،
يوم كانت ت�سري على ما �أمرها اهلل به ،فكان غنيهم يعول فقريهم ويح�سن �إىل
املعاقني واملعوزين والأرامل والأيامى ،وكان احلاكم يحث ال�شباب على العمل،
ومينعهم من ال�س�ؤال ،ويوفر لهم �سبل العي�ش الكرمي ،ويبغ�ض الأغنياء يف كنز
املال ،ومينعهم من الإ�سراف يف اللذات وال�شهوات ،ويرغبهم يف الوقت نف�سه يف
الرب والعطاء والإح�سان.
ويعيب امل�ؤلف على حال املجتمعات الإ�سالمية احلديثة التي رغبت عن
�شريعتها واملبادئ التي ت�صون املجتمع من البوار وال�صراع واالنق�سام ،وراحت
تقلد بع�ض املظاهر الغربية يف البذخ والتكالب على ال�شهوات والإ�سراف يف غري
بابه؛ لذا جنده يدعو �إىل �إحياء تلك املبادئ يف جمتمعاتنا ،وذلك بقوله:
«يجب �إذن �أن ن�ستلهم من �شريعة الإ�سالم الهدى ،و�أن ن�ستوحي من روح
الدعوة املحمدية نظا ًما للرب تقوم عليه الدعوة ،لتوازن بني الرثوات واحلاجات ونقيم
التكافل االجتماعي ونق�ضي على حرب الطبقات ﱹﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ [الزلزلة.»]8-7 /
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ويقودنا امل�ؤلف �إىل عاملني رئي�سني من دعائم متا�سك املجتمع الإ�سالمي
�أال وهما :احلرية والعدالة ،فاحلرية الإ�سالمية م�س�ؤولية ،وهي و�سط عدل بني
الفو�ضوية  Anarchismمن جهة واجلربية  Fatalismوالقهر واال�ستبداد من جهة
�أخرى� ،أما العدالة فهي فر�ض عني م�سا ٍو لإميان العبد بوجود اخلالق ،فاهلل هو
العدل الذي حرم الظلم على نف�سه وجعله حمر ًما على عباده.
وذهب امل�ؤلف يف الف�صل الثالث (يف العالقات الدولية) �إىل ب�سط الر�ؤية
الإ�سالمية للعالقات الدولية ،فتناول �أول اتفاقية وقعها امل�صطفى يف املدينة مع
اليهود وامل�شركني ،الذين تاخمت �أحيا�ؤهم ودويالتهم وح�صونهم دولته الفتية
التي جمعت بني املهاجرين والأن�صار ،وقامت االتفاقية على بندين رئي�سني:
�أولهما :يكفل حرية االعتقاد وح�سن اجلوار جلميع املواطنني.
وثانيهما :يلزم جميع الأطراف بالتعاون للذود عن الداخلني يف هذا احللف �ضد
�أي ٍ
معتد ،وترك ال�شئون الداخلية لكل حلف �أو دويلة �أو حزب لر�ؤ�سائها� ،إال يف
حالة النزاع فيحتكم للنبي.
ودعا امل�ؤلف املجتمع الدويل �أن يتمثل هذين الأ�سا�سني يف و�ضع د�ستور
عاملي للتعاي�ش ال�سلمي بني الدول قائ ًال�« :أتت ال�شريعة املحمدية قبل ثالثة ع�شر
قرنًا بنظام كامل من عهود التحالف والتكافل والتحكيم ،وجعلت احلرب �ضد
املعتدين زج ًرا وت�أدي ًبا ال حم ًوا وتعذي ًبا».
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ثم تناول مفهوم اجلهاد يف الإ�سالم واحلرب امل�شروعة مناق�شً ا يف هذا
ال�سياق مزاعم امل�ست�شرقني التي �صورت الإ�سالم على �أنه دين عدواين ،وقد
عمد �إىل �إي�ضاح ما التب�س م�ست�شه ًدا بالوقائع التاريخية التي تثبت �أن الإ�سالم مل
يبتدع م�شروعية احلرب ،بل �إنها موجودة يف جميع ال�شرائع ال�سابقة عليه باعتبارها
حق الإن�سان يف الدفاع عن نف�سه ،وراح يقابل بني مفهوم احلرب العادلة يف الفكر
امل�سيحي يف الع�صر الو�سيط عند القدي�س �أوغ�سطني (430-354م) ،والقدي�س
توما الإكويني (673-622هـ1274-1225 /م) اللذين ا�شرتطا �أن تكون احلرب
دفا ًعا عن حق �أو رد ًعا لباطل و�إف�شاء ال�سلم((( من جهة ،و�أالعيب �سا�سة �أوروبا
وبابواتها و�أباطرتها تلك التي عرفت احلرب العادلة ب�أنها التي اتخذت م�شروعيتها
من �سلطة احلاكم ومباركة الكني�سة ،ا�ستنا ًدا على رواية يوحنا (احلربة املقد�سة)
من جهة ثانية ،والإ�صحاحات الإجنيلية التي نهت عن احلرب وذكرت �أن ي�سوع
رب �سالم ولي�س رب حرب من جهة ثالثة ،واملبادئ ال�شرعية الإ�سالمية التي
حددت �ضوابط للحرب امل�شروعة من جهة رابعة ،وما حدث يف احلربني العامليتني
من دمار وخراب واعتداء على املدنيني من جهة خام�سة .وقابل كذلك بني هذه
الواقعات و�سلوك الدول اال�ستعمارية يف الدول التي احتلتها �أو و�ضعتها حتت
حمايتها.
((( �أ�شرف حافظ ،معامل الفكر الأوروبي يف الع�صر الو�سيط ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،القاهرة2004 ،م� ،ص، 65
و�ص.161
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واختتم حديثه عن العالقات الدولية بتقدمي الإ�سالم لل�سلم على احلرب
واملعاهدات واالتفاقيات التي متنع النزاع وال�شقاق ،وتطرق �إىل حقوق املواطنة
لغري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية ،مبي ًنا �أن اجلزية لي�ست عقابًا �أو مذلة ،بل هي
�أجر يدفعه غري امل�سلمني نظري حمايتهم من االعتداء اخلارجي ،ودون ذلك فلهم
ما للم�سلم من حريات وحقوق اجتماعية ،مبا يف ذلك الإنفاق على املعوزين منهم
من بيت املال ،وت�سقط اجلزية يف حالتني -عمن يبقى على دينه من الذميني-
�أوالهما عجز امل�سلمني عن حماية الأغيار و�صد املعتدي ،وثانيتهما ا�شرتاك
الذميني يف �أمور الدفاع واجلندية.
�أما الذميون الذين دخلوا يف حلف مع بالد امل�سلمني فلهم مطلق احلرية
يف جميع �ش�ؤونهم فال �سلطان للم�سلمني عليهم� ،إال ما يتعار�ض مع املبادئ التي
حتالفوا عليها ،و�أو�ضح كذلك �أنه ال يجوز �إرهاب الآمنني �أو االعتداء على الأفراد
واجلماعات الذين دخلوا يف معاهدات مع امل�سلمني يف �شتى �أنحاء العامل ،فذمة
امل�سلم واحدة.
وذيل حديثه مبقابلة بني ما جاء يف الر�سالة املحمدية من د�ستور للعالقات
الدولية التي ت�ؤهلها للعاملية ،وال�شعارات التي ترفعها الدول الغربية لإيهام الدول
التي ت�ستويل عليها ب�أنها جاءت لتحريرها وتعليمها و�إف�شاء يف �شعوبها روح املدنية
الغربية ،وك�أن ل�سان حاله يقابل بني عاملية الإ�سالم والعوملة Globalization
الأمريكية.
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عل ًما ب�أن فكرة العوملة الغربية قد طرحت يف عدة �سياقات على مائدة
الفكر العربي الإ�سالمي احلديث واملعا�صر ،وال �سيما منذ العقد الثاين من القرن
الع�شرين نذكر منها:
الدعوة �إىل لغة عاملية ،ووحدة الأديان يف �إطار املا�سونية ،والإن�سية
اجلديدة والكوكبة وقد روج لهذه الأفكار �إ�سماعيل مظهر (1309هـ1382-هـ/
1962-1891م) يف كتاباته الأوىل ،و�سالمة مو�سى (1378-1305هـ-1887 /
1958م)(((.
وب�سط امل�ؤلف يف الف�صل الرابع (يف �أ�سباب اال�ضطراب العاملي) �أي
احلروب التي انتهكت فيها كل حقوق الإن�سان وم�صري ال�شعوب التي ما زالت
تخ�ضع للمطامع اال�ستعمارية ،وح�صر هذه الأ�سباب يف:
.املطامع اال�ستعمارية من قبل الدول الغربية يف البلدان ال�صغرية التي حتتوي
�أرا�ضيها على ثروات طبيعية (خ�صوبة الأر�ض �أو املعادن وم�صادر الطاقة).
وذهب �إىل �أنه �سرعان ما تتناف�س هذه الأمم الطامعة فيما بينها على تق�سيم
العامل ،الأمر الذي يوقعها هي الأخرى يف �آتون احلرب ،رغبة من املتحالفني
اال�ستعماريني يف اقتنا�ص ما ظفر به الآخر الذي �سار على �شاكلتهم.
((( ع�صمت ن�صار ،فكرة التنوير بني �أحمد لطفي ال�سيد و�سالمة مو�سى ،دار الهداية ،القاهرة ،ط2009 ،2م� ،ص
�238إىل .248
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وي�أ�سف امل�ؤلف على �أن تلك البالد اال�ستعمارية مل تدرك �أنها بهذه
احلروب تقتل �إن�سانيتها وت�سقط قيمها وتدمر ح�ضارتها �إال بعد احلربني العظميني،
و�أن تفكريها يف و�ضع د�ستور لل�سالم جاء مت�أخ ًرا ،يف حني �أن الر�سالة الإ�سالمية
اخلالدة قد رحمت امل�ؤمنني بها من كل ذلك الوبال ،وقومت �سلوكهم بالإميان
حتى ال ينحط لتلك املطامع وال�شهوات الدنيئة.
وانتقل امل�ؤلف �إىل احلروب الداخلية املتمثلة يف �صراع الطبقات ،و�أكد
كذلك �أن الإ�سالم قد و�ضع ح ًّال لهذه الآفة ،وذلك عن طريق التكافل والتعاون
بالقدر الذي ال يحقد فيه الفقري على الغني ،وال يفح�ش الغني ب�شتى اللذائذ
وال�شهوات دون مراعاة الحتياجات الفقري.
وينتقل امل�ؤلف �إىل �سبب �آخر من �أ�سباب الفرقة وال�صراع الدويل يف
الداخل واخلارج ،ويتمثل يف التع�صب �إىل عرق �أو جن�س �أو طبقة ،الأمر الذي
يو ّلد اجلور واال�ستبداد ،فاملتع�صبون والإطاحيون ال يرون ال�صالح �إال يف �أنف�سهم،
والأغيار يف �أعينهم ال ي�ستحقون �إال الع�صي التي تردع جنوحهم وجموحهم،
وجتعلهم دو ًما خا�ضعني ل�سطوة ال�سادة ،وعليه رف�ض تق�سيم الب�شر �إىل جن�سني �آري
و�سامي ،تلك النظرية التي رفعت الآريني وخ�صتهم بالعقلية الناقدة الإبداعية
وحطت من �ش�أن دونهم ،وكذا النظرية القومية �أو ال�شعوبية التي جعلت الأوربيني
�أهل التمدن والتح�ضر دون ال�شرقيني ،ذلك ف�ض ًال عن مزاعم ال�صهيونية واليهود
والطورانية ،فجميعها تدين بالتع�صب ملعتقدات جتعلها حتتقر الأغيار� ،أما الر�سالة
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املحمدية فقد ق�ضت منذ مهدها على كل �أ�شكال التع�صب والعن�صرية ،فال ف�ضل
لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى ،وخري النا�س �أنفعهم للنا�س ،و�أن خري الأمم هي
التي ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،ولي�س منا من دعا لع�صبية ،و�إن �أكرمكم
عند اهلل �أتقاكم.
وينتقل عبد الرحمن عزام �إىل �شكل �آخر من �أ�شكال ال�صراع �أال وهو
تنازع الفكر املادي مع الفكر الروحي (احلب ،ال�شهوة) (الأخالق املثالية ،القيم
الو�ضعية) (الدين وال�شرائع ال�سماوية ،الفل�سفات املادية والقوانني الو�ضعية)،
ويرى �أن هذا ال�شقاق قد انعك�س على طبائع الأمم و�أفكار عوامهم وقادتهم،
فبع�ضهم يتعلق باملوروث من القيم التليدة ،والآخر ينفر منها منت�ص ًرا للعلوم
املادية احلديثة ،واخلطر يف تع�صب �أولئك وه�ؤالء ،واخلري يف التوفيق والت�أليف
والأ�صالة واملعا�صرة واملوروث وامل�ستحدث� ،شريطة �أال يطغى �أحد ال�ضربني على
الآخر ،ومن هذا املنطلق جند ال�شريعة الإ�سالمية تتوافق دو ًما مع ما فيه خري
النا�س ،وما ثبت باليقني ب�أن فيه م�صلحتهم ،ويقول يف ذلك:
«وحيثما كان هذا العدل فثم �شرع اهلل ودينه .ف�إذا فر�ض �أن هذا العدل
يقت�ضي �أم ًرا ال ن�ص فيه وال �أث ًرا �شرع ًّيا فعليه �أن يجتهد بر�أيه (�أي العامل امل�سلم)...
غلب عمر  الر�أي الذي ق�ضت به امل�صلحة العامة التي ر�آها ور�أتها الأغلبية
من عقالء امل�سلمني �أهل ال�شورى.
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فال�شريعة املحمدية ال تقف مكتوفة اليدين متى بانت امل�صلحة العامة ،بل
هذه امل�صلحة والعدل هما غر�ض ال�شريعة الذي لن تتجاوزه.
ف�إقامة توازن اجتماعي ُي ْر َفع به �شر احلاجة عن املحتاج ،وي�ستقيم معه
العدل والت�أمني االجتماعي هو �أكرب مهام الدولة الإ�سالمية ،وم�سئولية الإمام
و�أهل ال�شورى يف ذلك وا�ضحة».
وانتهى �إىل �أن الإ�سالم قد جنح يف ف�ض ذلك ال�صراع لت�آخيه بني كل
الثنائيات التي �أعيت الفال�سفة والعلماء ورجال الدين ،فال �صراع يف الإ�سالم
بني �أمور الدنيا ومتطلبات الآخرة ،وغايات الروح ومتطلبات البدن ،وثوابت
ال�شرع والدين ومتغريات العلم والفل�سفة.
وحذر امل�ؤلف يف خامتة حديثه عن احلرب وال�صراع ،من ثالث �آفات
�أخالقية ال يقل �أثرها يف ا�شتعال اخل�صومة بني الأفراد واجلماعات عن �أثر
الأ�سلحة املدمرة� ،أال وهي رذيلة الغدر والكذب والنفاق ،تلك الرذائل التي
يحاول بع�ض الأ�سافل تربيرها �أو �إ�ضفاء �أغطية عليها ت�سرت عورها وقبح وقعها،
فيطلقون على الغدر حنكة وذكاء ودهاء ،وي�صفون الكذب ب�أنه دبلوما�سية ولباقة
وداع من دواعي ال�سيا�سة ،و�أكد �أن الإ�سالم حث على الوفاء وال�صدق وحط من
�ش�أن النفاق و�أهله ،ومن �أقواله يف ذلك:
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«وال�سيا�سة التي ت�ستند على الغدر والكذب والنفاق حترمها ال�شريعة
املحمدية وت�أباها الأديان ال�سماوية كلها ،لأنها تغذي اال�ضطراب العاملي وتعني
على تقوي�ض العمران».
ويف الف�صل اخلام�س (يف البحث عن �سند روحي للح�ضارة) راح امل�ؤلف
يبحث عن �سند قيمي روحي للح�ضارة ،مقاب ًال بني بع�ض الثنائيات التي تكون
عالقة جدلية يف ظهور احل�ضارات و�أفولها (قوة الأخالق �أم �أخالق القوة ،ال�سالم
والت�سامح �أم ال�صراع واحلرب ،التقوى والورع� ،أم التجرب وال�سيطرة).
وناق�ش العديد من النظريات التي تف�سر ظهور احل�ضارات حتزبًا للغرب
ًّ
وحطا من �ش�أن ال�شرق ،وبني تهافتها و�أغرا�ضها اال�ستعمارية ،وانتهى �إىل �أنه
لي�س هناك قانون يقطع ب�أن �أمة �أف�ضل من �أمة� ،أو �أعقل منها� ،أو �أقدر منها على
ا�ستقبال العلم واملدنية ،وعليه فاحل�ضارة وليدة الن�شاط الإن�ساين ،تظهر وتخبو تب ًعا
للمتغريات والعوامل اخلارجية التي ال دخل للجن�س �أو احلتمية البيئية فيها �إال
بقدر قليل ،فاملوازنة بني الروح واملادة ،والدين والعلم ،من عوامل متدن احل�ضارات
وازدهارها� ،أما الرتف واالنغما�س يف اللذات والتعلق بال�شهوات الذي يولد
املطامع واال�ستبداد ،فيعد من �أقوى علل �أفول احل�ضارات وانك�سارها ،ثم انتقل
�إىل �آفة التبعية وتقليد النظم الغربية التي تف�شت يف الثقافة الإ�سالمية ،دون �أدنى
درا�سة وافية للتعرف على طبيعة وم�شخ�صات الثقافة امل�صرية العربية الإ�سالمية،
مبي ًنا �أن الر�أ�سمالية وال�شيوعية جمرد نظريات اقت�صادية ،حتمل بني طياتها عنا�صر
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�إيجابية و�أخرى �سلبية ،و�أن من يت�أمل الر�سالة اخلالدة ف�سوف يجد ت�شريعاتها
�أ�شمل من هاتني النظريتني ،الأمر الذي يدفعنا �إىل الأخذ بها بعد تطويع املبادئ
العامة لتتنا�سب مع مقت�ضيات الواقع.
ويف الف�صل ال�ساد�س (يف النظام الأ�سا�سي للدولة الإ�سالمية) حتدث
عن املبادئ الرئي�سة التي يجب �أن تتوفر يف الد�ساتري الإ�سالمية ،ونظم احلكم،
و�سمات �أهل احلل والعقد التي ُيعَوَّ ل عليهم يف ال�شورى ،و�صفات الإمام �أو
احلاكم التي يجب �أن تتوفر فيه لتتنا�سب مع املهام املنوط ب�أدائها ،بداية من ت�أمني
املجتمع وحماية حقوق �أفراده وحتقيق العدل وامل�ساواة بينهم ،والعمل على ن�شر
روح التعاون واملحبة والتوا�ؤم فيهم .كما �أو�ضح �أن الأمة يف الت�شريع الإ�سالمي
هي التي تن�صب احلاكم وتعزله �إذا ما خالف �شريعة اهلل ،و�أن املجتهدين يف كل
ع�صر هم الذين يقررون نظام الدولة و�شكل احلكومة و�سن القوانني ،وذلك
تب ًعا الحتياجات الواقع الذي يعي�شونه ،مع احلفاظ بطبيعة احلال على املبادئ
الد�ستورية امل�ستمدة من الثوابت العقدية ،ومن �أقواله يف ذلك:
«نعم �إن الأمة م�صدر ال�سلطات ،ولي�س للملوك وال الر�ؤ�ساء من �أي نوع
كانوا يف ال�شريعة الإ�سالمية من الأمر �إال ما تريده الأمة ،فهي التي تقيم الدولة،
وهي التي تنظمها ،وهي التي تختار �أولياء الأمر فيها ،وهي التي تقدر م�صاحلها
وتدر�أ مفا�سدها ،فهي يف هذا كله م�صدر لل�سلطات :تلك ال�سلطات التي يحدها
ويحيط بها نطاق ال�شريعة الإ�سالمية».
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وانتهى �إىل �أن املق�صود بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية هو االلتزام مبا �شرع
اهلل يف و�ضع الد�ساتري والقوانني وانتخاب الرعية للحاكم العادل ،واالحتكام �إىل
�أهل احلل والعقد يف ال�شورى ،وتعاون الرعية على الرب والتقوى ودرء املفا�سد
وجلب امل�صالح ،وذلك كله دون التقيد ب�شكل واحد من �أ�شكال احلكم �أو النظم
الإدارية ،فهي مرتوكة للمجتهدين يف كل ع�صر ،وعليه فال حاجة للم�سلمني يف
تقليد النظم الغربية والفل�سفات التي تتعار�ض مع الثوابت ال�شرعية ،وال يعني
ذلك منعه ا�ستفادة رجال ال�سا�سة والإدارة من العلوم واملناهج التطبيقية يف
الثقافات الأخرى ،بل عليهم انتقاء النافع منها باعتبارها معارف و�آليات ت�ساعد
يف حتقيق املبادئ التي وردت يف الر�سالة اخلالدة.
وخ�ص امل�ؤلف الف�صل ال�سابع والأخري من كتابه (يف انت�شار الدعوة)
باحلديث عن اخلطاب الدعوي ،فبد�أ بتبيان تهافت مزاعم امل�ست�شرقني التي
تدعي �أن الإ�سالم قد انت�شر بال�سيف وفر�ض على الأمم بالقوة ،م�ستن ًدا �إىل
الواقعات التاريخية التي تثبت �أن جميع احلروب التي خا�ضها امل�سلمون يف �صدر
الدعوة كانت ر ًّدا على عدوان� ،أو اتقاء خلطر داهم� ،أو مهاجمة من �أعلنوا عداءهم
للإ�سالم وعزموا النية على حماربته و�أهله� ،أو ث�أ ًرا ملن ُع ِّذ ُبوا العتناقهم الإ�سالم
و ُق ِت ُلوا لرف�ضهم الردة عنه ،ثم تطرق �إىل مو�ضوع اجلزية و�أو�ضح �أنها لي�ست �إتاوة
�أو جباية ،بل هي �أجر وذمة يدفعه القادرون على القتال من الأغيار يف الأم�صار
املفتوحة ،نظري عدم ا�شرتاكهم يف الدفاع عن حدود البالد وتركهم امل�سلمني

67

تقــدمي

67

لذلك ،ومن ثم رفعت اجلزية عن الأطفال والن�ساء ورجاالت الدين واملعاقني
والعجزة وكبار ال�سن ،وكذا عن الأمم التي قبلت الدعوة الإ�سالمية يف �أرا�ضيها،
ومن �أقواله يف هذا ال�سياق:
«كال ،مل يكن ال�سيف و�سيلة للدعوة املحمدية ،و�إمنا كان حاميها من
القهر واال�ضطهاد ،وكان �شعارها ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [الكهف.»]17 /
وي�ست�شهد امل�ؤلف بكتابات امل�ست�شرق الإجنليزي توما�س �أرنولد (-1281
1349هـ1930-1864 /م) التي بينّ فيها قدر ت�سامح امل�سلمني مع الطوائف
امل�سيحية من ن�ساطرة ويعاقبة ،تلك الطوائف التي كانت تعاين من اال�ضطهاد
والع�سف واجلور يف ظل الإمرباطورية الرومانية ،قد وجدت يف بالد الإ�سالم حرية
دينية كاملة بل ومكانة عالية لعلمائها� ،إذ ا�ستوزر خلفاء امل�سلمني بع�ضهم ون�صبوا
منهم الأكفاء على بيت املال ،الأمر الذي يربر م�شاركة امل�سيحيني للم�سلمني يف
بناء الدولة ،بل والقتال معهم �ضد الروم والفر�س ،فكان لهم ما للم�سلمني من
الغنائم وحق التملك.
واختتم امل�ؤلف حديثه عن �آليات الدعوة مبا كان من �سلوك امل�سلمني يف
البلدان الأوروبية والأفريقية الذي كان يتحلى بالورع والتقوى والإح�سان والرب
وال�صدق والعدل ،الأمر الذي حبب الإ�سالم �إىل الن�صارى ورغبهم يف الدخول
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فيه ،وي�ست�شهد امل�ؤلف ب�إ�سالم بع�ض ال�صليبيني الذين جاءوا �إىل ال�شرق �ضمن
مو�ضحا �أن
احلمالت الأوروبية التي رفعت لواء البغ�ض واحلقد على امل�سلمني،
ً
ما دفع بع�ض قادة ال�صليبيني وق�ساو�ستهم �إىل الدخول يف الإ�سالم هو ما وجدوه
من خ�صال وف�ضائل حميدة يف �سلوك العرب امل�سلمني بعد خمالطتهم ،فلم يقتلوا
بائ�سا ،بل بر امل�سلمون اجلنود ال�صليبيني بعد هزميتهم
منهم �أ�س ًريا �أو مري�ضً ا �أو ً
وا�ست�سالمهم ،فدخل ثالثة �آالف فار�س من فر�سان ال�صليبيني يف الإ�سالم
طواعية ،ويقول يف ذلك:
«لقد كانت الرحمة �أ�شد ق�سوة من اخليانة! لقد �أعطاهم امل�سلمون اخلبز
و�سلبوهم الإميان ،واح�سرتاه! لقد ارتدوا عن امل�سيحية من غري �أن يجرب واحد
منهم على ترك دينه»(((.
وقد اعتمد امل�ؤلف على ما �أورده ال�سري جون ماندفيل -وهو اال�سم
امل�ستعار للطبيب الفرن�سي جان دي بورجوجن على الأرجح -يف م�شاهداته التي
خطها يف القرن الرابع ع�شر عن احلروب ال�صليبية ،وكذا ت�صريحات البطريرك
(((اعتمد امل�ؤلف يف روايته عن �إ�سالم ثالثة �آالف �صليبي خالل رحلتهم للحج على ما �أورده امل�ست�شرق توما�س �أرنولد
نق ًال عن رواية �أحد رهبان �سنت دين�س وهو �أحد ق�ساو�سة املعبد اخل�صو�صي للملك لوي�س ال�سابع وذلك خالل
احلملة ال�صليبية الثانية (543-542هـ1149-1147 /م) بتحري�ض من �سنت برنارد لكريفو والبابا �إيجني الثالث،
وقادها كونراد الثالث ولوي�س ال�سابع ،وقاد جي�ش امل�سلمني عماد الدين زنكي و نور الدين حممود ،وانتهت بانت�صار
امل�سلمني و�أ�سر جو�سلني الثاين ،غري �أن معظم الكتابات التاريخية مل ت�شر �إىل هاتيك الواقعات ،وال املالب�سات التي
�أدت �إىل �إ�سالم هذا احل�شد الكبري من ال�صليبيني بعد قناعتهم ب�سماحة امل�سلمني وعدالتهم ورفقهم بالأ�سرى من
املحاربني.
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يو�ساب الثالث بطريرك خرا�سان ب�أ�سفه على الذين دخلوا الإ�سالم طواعية من
امل�سيحيني ،والكنائ�س التي ا�ستحالت على �أيديهم م�ساجد دون �أن يطلب منهم
العرب ذلك.
ويربر امل�ؤلف هذا ال�سلوك الدعوي الراقي بعدم وجود �سلطة كهنوتية
م�سي�سة يف الإ�سالم ،فعلة ف�ساد احلكومات امل�سيحية ال ترجع �إىل �أ�صل العقيدة
الن�صرانية ،بل ترد �إىل ف�ساد رجاالت الكني�سة الذين خ�ضعوا لأهواء الأباطرة
وامللوك ،ف�أولوا وحرفوا تعاليم امل�سيح تب ًعا لأغرا�ض �سا�ستهم� ،أما امل�سلمون فال
حجاب بينهم وبني �شريعتهم ،وال مينعهم عن فهم ال�شريعة �إال جهلهم باللغة
ومقا�صد ال�شرع ،وال �سلطة للفقهاء على العامة �إال ب�صحيح املنقول و�صريح
املعقول ،ومن �أقواله يف ذلك:
«فاخلا�صة والعامة الذين يعلمون �أن اهلل قد حرم عليهم الإكراه
يف الدين ،ويعلمون �أن اهلل يقول لنبيه ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﱸ [يون�س ]99 /بل �إن الدين الذي حرم على �أهله �سب الأديان
الأخرى ال يدع �سبي ًال لال�ضطهاد والظلم».
ويقابل امل�ؤلف بني ما حدث من تنكيل مبائتي �ألف م�سلم على يد
الأوربيني الإ�سبان يف الأندل�س ،وما كان من �أمر امل�سلمني يف �شرق �أوروبا
عندما فتحوا الق�سطنطينية ،م�ست�شه ًدا بتباين الواقعات التي رواها املن�صفون من
امل�ؤرخني امل�سيحيني.
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ويت�ساءل امل�ؤلف :هل يف �إمكان املخل�صني ملقا�صد الر�ساالت اخلالدة من
امل�سيحيني وامل�سلمني �أن يتعاونوا يف ن�شر ال�سالم واحليلولة بني القوى اال�ستعمارية،
والوثوب على الأمم الآمنة ،و�إ�شعال نار احلروب املدمرة يف هذا الع�صر؟
ثان ًيا :م�ضمونه وبنيته املعرفية

و�إذا ما �شرعنا يف حتليل الق�ضايا التي تثريها البنية املعرفية للكتاب،
ف�سوف ندرك �أنها جتمع بني اخلطاب الدعوي اجلامع بني املنقول واملعقول من
جهة ،وتقدمي م�شروع ح�ضاري بديل عن الفكر الو�ضعي املادي الغربي من جهة
�أخرى ،وذلك يف العر�ض واملعاجلة ،ويبدو ذلك يف:
الق�ضية الأوىل :مفهوم الر�سالة اخلالدة

اجتهد امل�ؤلف يف �إثبات �أن الر�سالة املحمدية ال تعني الإ�سالم مبعناه
ال�ضيق� -أي الر�سالة التي هبطت على حممد يف �صورة القر�آن -بل تعني ال�شريعة
الإلهية التي �أوحى بها اهلل لر�سله و�أنبيائه (�صحف �إبراهيم ،توراة مو�سى ،مزامري
داود ،و�إجنيل عي�سى ،حتى متت على يد امل�صطفى يف القر�آن و�صحيح ال�سنن).
وقد �أراد امل�ؤلف من ذلك الت�أكيد على �أمرين:
�أولهما� :أن ر�سالته ال ترمي �إىل الإطاحة مبعتقدات الأغيار ،وتف�ضيل الر�سالة
املحمدية على دونها ،بل مراده هو تو�ضيح �أن ال�شريعة الإلهية واحدة ،و�أنه
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يدعو �إىل جوهرها ولي�س �إىل الأعرا�ض التي تباينت فيها الكتب والر�ساالت عرب
الأزمان.
وثانيهما :تبيان �أن ما جاء به حممد ما هو �إال متام ال�شريعة الإ�سالمية التي حتوي
الد�ستور الإلهي الذي �أنعم به اهلل على الإن�سان ،ليتخذ منه املرجع وامل�آب يف كل
مكان وزمان� ،أي ر�سالة للنا�س كافة غري منقو�صة �أو حمرفة� ،أي هي دعوة للتقريب
بني الأديان من منظور �شرعي ،والت�أكيد على عاملية الإ�سالم و�صالحية تطبيقه
على كل الب�شر.
واجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أن هذه الدعوة قد ا�ضطلع بها العديد
من العلماء واملفكرين ال�سابقني عليه ،نذكر منهم الأمري عبد القادر اجلزائري
(1300-1223هـ1883 -1808 /م) وال�شيخ م�صطفى عبد الرازق وال�شيخ
يحيي حميد الدين (1368-1286هـ1948-1869 /م) وال�شيخ حممد
فريد وجدي وال�شيخ حممود �شلتوت (1383-1310هـ1963-1893 /م)
وال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي (1386-1312هـ1966-1894 /م) وال�شيخ
حممد �أحمد عرفة الأزهري (ت1393هـ1973 /م) ،وال�شيخ حممد عبد املنعم
خفاجي (1427-1334هـ2006-1915 /م) ،وال�شيخ ها�شم الدفرتدار املدين،
وال�شيخ حممد واعظ زاده اخلرا�ساين.
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الق�ضية الثانية :ف�ضيلة الت�سامح

بينَّ امل�ؤلف �أنها �أحد الأ�صول ال�شرعية التي حثت عليها �آيات القر�آن
مو�ضحا �أن الدعوة الإ�سالمية �أرحب من كل الت�صورات
و�صحيح الأحاديث،
ً
الفل�سفية التي تدعو للحرية واحرتام حقوق الأغيار ،م�ست�شه ًدا يف ذلك بدعوة
القر�آن لليهود والن�صارى �إىل الت�آلف واالتفاق واالجتماع على الإميان بالتوحيد
من جهة ،وحتذيره امل�سلمني من االعتداء على �أرباب امللل املغايرة �أو �إكراههم
على الدخول يف الإ�سالم من جهة ثانية ،وتكليفه امل�سلمني برب املخالفني يف
الدين ،وحمايتهم و�صون حرماتهم ما داموا يف ذمتهم �أو دخلوا يف �صلح معهم من
جهة ثالثة ،و�إباحته نكاح الكتابيات يهو ًدا ون�صارى مع عدم �إكراههن على ترك
عقائدهن �أو قطع �أرحامهن من جهة رابعة.
كما حر�ص امل�ؤلف يف هذا ال�سياق على مناق�شة ق�ضية غلظة الأتراك
مو�ضحا �أن �أول عهد
وتع�صبهم امللي مع �شعوب البلدان اخلا�ضعة لدولتهم،
ً
العثمانيني يف �أوروبا كان بالرفق واللني والرحمة التي مل تعهدها هذه ال�شعوب من
حكامهم ال�سابقني الذين كانوا يقهرون الفقراء منهم وي�سفكون دماء خمالفيهم
يف الدين ،ثم تبدلت �أحوال احلكام العثمانيني و�أمزجتهم ،فاقتلعت من قلوبهم
الرحمة ،وراق ل�شيطان �سا�ستهم �إكراه العباد وظلمهم ،خمالفني بذلك �شرع اهلل،
م�ؤك ًدا على �ضرورة الف�صل بني الإ�سالم كمنهج وامل�سلمني بو�صفهم مطبقني،
فجنوح ال�سا�سة �أو جموح املتع�صبني ينبغي �أال ين�سب للإ�سالم؛ لأن الإ�سالم
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ينهى عن هذا وذاك ،فتع�صب الأدعياء وا�ستبداد املت�أ�سلمني وانحطاط املتعاملني
وجور املنافقني ال يرد �إىل الد�ستور الإ�سالمي وال جوهر الر�سالة اخلالدة.
الق�ضية الثالثة :احلرية يف الإ�سالم

حر�ص امل�ؤلف خاللها على مناق�شة عناية الإ�سالم بكفل احلرية ملعتنقيه،
بداية من حرية االعتقاد والفكر والبوح ،ومرو ًرا بدعوتها للحد من الرق والتخل�ص
منه تدريج ًّيا ،وكفلها حرية العبادة لغري امل�سلمني و�أداء طقو�سهم وحرية امل�ست�أمن
�أ ًّيا كانت ملته يف ديار امل�سلمني ،وحرية الذميني املتحالفني يف �إدارة �شئون بالدهم،
وانتهاء بحرية البحث العلمي ،دون �أن يقيدها مبلة �أو جن�س �أو نوع ،ومن �أقواله
يف ذلك:
«ت�شبعت نفو�س امل�سلمني مبعنى احلرية ،فلم ي�ضطهدوا مبقت�ضى �شريعتهم،
وال �إر�ضاء لعقيدتهم ،رج ًال نظر يف الكون وا�ستنبط لنف�سه نظرية من النظريات،
�أو ادعى ر�أ ًيا من الآراء ،فكانت احلرية العلمية مكفولة لل�صابئ واملجو�سي
والن�صراين واليهودي ،يقول ويكتب ما ي�شاء .كذلك كان امل�سلمون �أحرا ًرا
يف هذا ال تعرت�ضهم �شريعتهم .وال �أعرف �أن حرية الر�أي والعقيدة والعلم قد
اعرت�ضها معرت�ض يف الدول الإ�سالمية� ،إال خ�شية الفتنة�	،أو حيث كانت �سب ًبا
يف فتنة �أو عر�ضت �سالمة الدولة للخطر».
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و�أو�ضح �أن احلرية ال�سيا�سية يف الإ�سالم لي�ست مرهونة بنظام حكومة
و�شكل �إدارة بعينه ،بل �إن حكمة الر�سالة املحمدية يف تركها لهذه الأمور ملقت�ضيات
الواقع املعي�ش ،فال�شكل والهيئة من الأعرا�ض والإ�سالم يهتم باجلواهر ،وجوهر
احلكم وال�سيا�سة يف الإ�سالم هو تطبيق العدل وحتقق ال�شورى وامل�ساواة بني
النا�س ،والتزام احلاكم بواجباته ،وان�صياع الرعية للقائد فيما ال يخالف ال�شرع،
وعليه ف�أ�صلح احلكومات هي القادرة على تطبيق الأ�صول ال�شرعية ب�آليات
تتنا�سب مع طبيعة الع�صر.
الق�ضية الرابعة :احلرب امل�شروعة

كان للم�ؤلف ف�ضل امل�شاركة يف طرحها على مائدة الت�ساجل يف الفكر
العربي والإ�سالمي احلديث واملعا�صر ،على نحو �أقرب �إىل العقالنية والر�ؤى
الفل�سفية منها �إىل املنحى اخلطابي ،الذي انتهجه العديد من الكتاب يف �سياق
دفاعهم عن ق�ضية اجلهاد ومزاعم امل�ست�شرقني ب�أن الإ�سالم قد ُفر�ض بال�سيف،
ومناق�شتهم كتابات عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (157-88هـ-707 /
774م) وعبد اهلل بن املبارك (181-118هـ797-736 /م) وحممد بن احل�سن
ال�شيباين (189-132هـ805-750 /م) وحممد بن �إدري�س ال�شافعي (-150
204هـ820-766 /م) و�أحمد بن عبد احلليم بن تيمية (728-661هـ-1263 /
1328م) وتنظيم اجلهاد و�سيد قطب (1386-1324هـ1966-1906 /م)
و�أبو الأعلى املودودي (1399-1321هـ1978-1903 /م) وحممد عبد ال�سالم
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فرج (1403-1382هـ1982-1962 /م) الذين �أباحوا اجلهاد لت�أمني الدولة
الإ�سالمية ووقايتها من مكائد املرتب�صني بها واملعاندين الذين رف�ضوا الدعوة يف
بالدهم((( ،مقتف ًيا يف ذلك نهج ال�شيخ حممد عبده وعبد العزيز جاوي�ش وحممد
ر�شيد ر�ضا وحممد فريد وجدي وعبد املتعال ال�صعيدي الذين عرفوا اجلهاد ب�أنه
قتال م�سلم لكافر غري ذي عهد بعد دعوته للإ�سالم و�إبائه� ،إعالء لكلمة اهلل(((،
م�ستندين يف ذلك على كتاب اهلل و�سنة نبيه و�آراء الإمام مالك بن �أن�س (-93
179هـ796-715 /م) و�أبو حنيفة النعمان (80هـ150-هـ767-699 /م)
و�أحمد بن حنبل (241-164هـ780 /ـ 855م).
�أما م�صطلح احلرب امل�شروعة فقد ذاع يف الثقافة الإ�سالمية خالل
املطارحات التي دارت بني امل�ست�شرقني والفقهاء العثمانيني ،حيث فتوى اجلهاد
العثمانية التي �صدرت عام 1914م ،والتي جاء فيها �أن اجلهاد فر�ض عني على
امل�سلمني �ضد �أعداء الدولة العثمانية(((.
فذهب عبد الرحمن عزام �إىل �أن احلرب يف الإ�سالم مل تكن لقهر
ال�شعوب �أو لغزو الأمم �أو �إكراههم على الدخول فيه ،والدليل على ذلك �أن
((( ر�ضوان ال�سيد ،بني اجلهاد واحلرب امل�شروعة �أو العادلة ،مقال يف منتدى امللتقى الفكري للإبداع 1 ،يوليو 2006م.
=http / /:www.almultaka.net /ShowMaqal.php?id&178=cat9

((( وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية بالكويت ،املو�سوعة الفقهية ،دار ذات ال�سال�سل ،الكويت ،ج1989 ،16م،
من �ص� ،124إىل �ص .164
((( رودلف بيرتز ،اجلهاد يف الإ�سالم قدميًا وحديثًا ،مركز الأهرام للرتجمة والن�شر1996 ،م� ،ص.67
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امل�سلمني م�س�ؤولون عن ت�أمني كنائ�س ومعابد الن�صارى واليهود الذين ا�ستوطنوا
بالد امل�سلمني �أو دخلوا يف حلف معهم ،الأمر الذي يقطع ب�أن احلرب امل�شروعة
يف الإ�سالم لي�ست �ضد الأديان الأخرى ،كما �أن الواقعات التاريخية ت�شهد �أن
احلرب التي �شرعها النبي  كانت للدفاع ورد االعتداء ،والذود عن الدين،
ومعاقبة املت�آمرين واخلائنني ،والذين ي�ضمرون ال�شر ،واملتحفزين للوثوب على
الدولة الإ�سالمية؛ رغبة منهم يف الق�ضاء على �أهلها ،م�ست�شه ًدا �أي�ضً ا بالآيات
التي ورد فيها م�صطلح اجلهاد ،وقتال امل�سلمني للكافرين املعتدين ،ويقول يف
ذلك:
«يظهر لنا من جمموع �آيات الكتاب الكرمي الواردة يف القتال ،ومن عمل
النبي نف�سه يف �سننه ،ومن ال�سرية وتاريخ حروبه� ،أن الإ�سالم ال يبيح حرب
االعتداء ،وال يحل احلرب لعر�ض احلياة الدنيا ،فعند اهلل مغامن كثرية� .أما الغايات
الأخرى التي يقاتل من �أجلها النا�س ،ك�سيادة عن�صر على عن�صر� ،أو �شعب
على �شعب� ،أو ا�ستعالء ملك على ملك� ،أو طبقة من الطبقات االجتماعية على
طبقة �أخرى� ،أو تو�سيع رقعة مملكة� ،أو �أغرا�ض حربية و�إ�سرتاتيجية� ،أو الأغرا�ض
االقت�صادية� ،أو اال�ستئثار باملواد اخلام والأ�سواق التجارية� ،أو متدين املتخلفني
عن احل�ضارة� ،أو غري ذلك مما تتخذه الدول و�سيلة لإ�شعال احلرب ونق�ض العهد
وهدم ال�سلم الدائمة ،فلي�س ذلك كله يف �شيء مما �أباح الإ�سالم القتال لأجله؛
ذلك لأن غايات الإ�سالم �إن�سانية �سامية يعم نفعها النا�س جمي ًعا ،ونظرته علوية
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تقع على الب�شر جمي ًعا ك�أ�سرة واحدة متكافلة ،واهلل تعاىل لي�س رب امل�سلمني
وحدهم ،بل رب العاملني».
وقد �أو�ضح كذلك �أن من �أغرا�ض احلرب امل�شروعة يف الإ�سالم دفع
الظلم عن الأفراد وال�شعوب� ،أي حماربة قوى االحتالل وم�ساندة حركات
التحرر والدخول يف املنظمات والأحالف التي تن�شد �إقرار العدل و�سيادة
ال�سالم العاملي ،وا�ست�شهد بحلف الف�ضول وحتالف قبيلة خزاعة مع عبد املطلب
يف اجلاهلية اللذين �أقرهما الإ�سالم ،وذلك لأن فيهما �شر ًطا مينع البغي والعدوان،
وال ي�شرع احلرب �إال دفا ًعا عن الأنف�س �أو ن�صرة املظلومني ،ثم معاهدة النبي مع
خزاعة على الرغم من �شرك �أهلها ،و�أكد يف حتالفه معها على منا�صرتها يف احلق
والدفاع عنها �إن كانت مظلومة فح�سب.
ثم �أكد على الآداب التي و�ضعها ال�شرع للحرب ،وهي عدم املباغتة
والغدر ،فال قتال �إال بعد �إعالن و�إنذار العدو ،واالمتناع عن حماربة غري املحاربني
وق�صدهم بالأذى ،وعدم جواز قتل ال�شيخ �أو ال�صبي �أو املر�أة �أو العجوز �أو من
انقطعوا للعبادة �أو العلم وامتنعوا بذلك عن �أن ي�شرتكوا يف القتال ،واملدنيني غري
املقاتلني ،وجترمي احلرب من �أجل اال�ستيالء على ثروات الأمم الآمنة غري املحاربة،
�أو لأي غر�ض من �أغرا�ض الدنيا ،وحترمي التنكيل والتمثيل باجلثث �أو ت�شويه
اخللقة �أو تقتيل الأ�سرى والع�سف والتجويع ،وحرق الزرع �أو �إتالف املمتلكات،
�أو �سبي الن�ساء غري املحاربات� ،أو قتل الأغنام ،و�إذالل الأمم املغلوبة ،وحرمانهم
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من احلقوق الإن�سانية .وهذه الآداب من الثوابت ال�شرعية التي ال خالف فيها
بني الفقهاء ،ومن ثم فاخلروج عليها �إثم وعدوان ومروق.
وانتهى �إىل �أن ال�سلم مقدم على احلرب يف العالقات الدولية ،ونزع �إىل
�أنه من �أباطيل امل�ست�شرقني القول با�شرتاط امل�سلمني على جريانهم الإ�سالم �أو
اجلزية �أو احلرب ،بل �إن مثل ذلك الزعم ي�صور امل�سلمني على �أنهم غزاة جبارين،
والواقع �أن الإ�سالم مل يطرح هذه ال�شروط الثالثة �إال على الأمم التي رف�ضت
م�ساملته ،ومنعته من �إر�سال الدعاة لن�شر دين اهلل ،كما �أن النبي قبل معاهدة
وم�ساملة الأمم الكافرة دون �أن يفر�ض عليها جزية �أو يبد�أها باحلرب.
وقال يف ذلك:
«فاحلرب عند امل�سلمني طارئة ولل�سلم احلياة الدائمة؛ ولذلك كله قامت
العالقات الدولية يف نظر امل�سلمني على �أ�سا�س �سلم دائمة بني الب�شر ينق�ضها
العدوان وحده ،فعنيت الدعوة املحمدية كل العناية ب�إقامة هذه ال�سلم الدائمة
على حرمة الأميان والعهود».
وبني �أن كل من خالف ما تقدم من مبادئ وقيم ومواثيق �شرعية من
امل�سلمني ينبغي �أال يح�سب على ما جاء يف الر�سالة املحمدية ،فاعتداء امل�سلم
على �أخيه وحماربة بع�ض البلدان الإ�سالمية جلريانها من امل�سلمني ينبغي علينا
�إدراجه �ضمن املروق والنكوث يف العهود واملخالفة ال�شرعية ،ومن �أقواله يف ذلك:
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«قد يقول بع�ض النا�س �إن يف تاريخ امل�سلمني ما ال يتفق وما تدعو �إليه.
ونحن ندعو �إىل كتاب اهلل ودينه ال �إىل ما فعل بع�ض الدول وامللوك ،مما قد ي�شبه
من قريب �أو من بعيد ما يفعل الأوربيون ،وقد باءوا باخل�سران كما باء املحدثون».
الق�ضية اخلام�سة� :أ�سباب الثورات

بينَّ امل�ؤلف �أن العلة الأ�سا�سية لظهور الثورات هي �شعور املواطنني بالظلم،
و�أن احلرية التي تن�ص عليها الد�ساتري ما هي �إال �شعارات جوفاء �سرعان ما تتحطم
�أمام ا�ستبداد ر�أ�س املال الذي يجعل من الطبقة العاملة جمرد عبيد ال حقوق
لهم وال �صوت وال �إرادة �إال يف الإطار الذي ر�سمه �أ�صحاب الأعمال ،وعلى
ذلك ت�أتي احلكومات منا�صرة للقلة التي تتحكم يف اقت�صاد الدولة ،وتتخذ من
ال�شرطة �سبي ًال لقمع الأغلبية الراف�ضة واملنددة بالفروق ال�شا�سعة بني الطبقات،
وانتهى �إىل �أن الأنظمة الر�أ�سمالية وال�شيوعية والثالثة التي حاولت اجلمع بني
نظامني يف ثوب دميقراطي ،عجزت جميعها عن حتقيق العدالة االجتماعية التي
ي�سبب غيبتها قيام الثورات ،وبني �أن الر�سالة الإ�سالمية اخلالدة قد عاجلت ذلك
اخللل يف �شريعتها ،فجعلت للفقري املعدم حقًّا يف مال الأغنياء بال�صدقات والزكاة
والرب والإح�سان ،وجعل للحاكم احلرية يف توجيه الأموال امل�ستقطعة �صوب
املنافع العامة التي حتقق احلياة الكرمية للرعية ،و�إذ مل تكف للغر�ض فمن حق
احلاكم �أن يفر�ض على الأغنياء �ضرائب لي�سد بها حاجة املجتمع ،م�ست�شه ًدا مبا
كان من �أمر عمر يف حر�صه على تخ�صي�ص اجلانب الأكرب من الأم�صار املفتوحة
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للمرافق العامة ،غري عابئ باملطامع اخلا�صة ،و�شهوة امللك التي تت�سلل �إىل �صدور
املنت�صرين.
الق�ضية ال�ساد�سة :الد�ستور و�سلطة الأمة

يرى عزام �أن لكل ثقافة ثوابتها ومتغرياتها وم�شخ�صات ال ميكن التنازل
عنها با�سم التحديث �أو التمدن ،ومن هذه الثوابت االحتكام لل�شرع يف و�ضع
الد�ساتري و�سن القوانني؛ �إميانًا منه ب�أن الأ�صول ال�شرعية الإ�سالمية �صاحلة دو ًما
للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وذلك يف �ضوء الفهم ال�صحيح للن�ص؛ للوقوف
على احلكمة ال�شرعية يف �ضوء علم املقا�صد وفقه امل�آالت ،وتقدمي درء املفا�سد
على جلب امل�صالح ،و�إزالة التعار�ض امل�صطنع بني املعقول واملنقول والأ�صول
العقدية وما ثبت بالقطع من احلقائق العلمية ،وي�ضيف عزام يف هذا ال�سياق �أن
معظم الد�ساتري الو�ضعية حتمل الطابع اجلن�سي �أو القومي �أو العن�صري ال�ضيق
الذي ال ميكنها من �أن ت�سمو �إىل �آفاق العدالة الإن�سانية املن�شودة ،وعليه فالد�ستور
اخلالد املتمثل يف املبادئ ال�شرعية الإ�سالمية هو الن�سق الأمت ،والقانون الأ�صلح
وعوجا عن الفطرة الإن�سانية ،ويقول يف ذلك:
جنوحا ً
للب�شرية ،و�أن يف خمالفته ً
«�سيادة الأمة وكونها م�صدر ال�سلطات باملعنى املتعارف عليه يف هذا
الع�صر .فللإ�سالم يف هذا منهج غري نهج الد�ساتري احلديثة� ..إن الإ�سالم دين
عام ،ال يتقيد يف �أ�صول العقائد والآداب والأخالق واملبادئ واحلقوق بالأوطان
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اخلا�صة ،وال بنعرات اجلن�سيات والقوميات والألوان؛ ولهذا فال�سيادة عنده
لل�شريعة� :أي لتلك الأ�صول التي قامت عليها دعوته ،ولي�س للأمة جمتمعة �أو
متفرقة ،متفقة مع رئي�س الدولة �أو خمتلفة ،ممثلة يف برملان �أو يف هيئة ت�أ�سي�سية �أو
غري ممثلة� ،أن تت�صرف فيما جعله اهلل حقًّا �أو واج ًبا للأفراد �أو للجماعات يف وطن
ما �أو للنا�س كافة يف الدنيا كلها� ..إذ لهذه الأ�صول وحدها القائمة على ما �شرع
اهلل من حقوق وواجبات عامة للإن�سان؛ ال�سيادة واخللود؛ لأنها دائ ًما ب�إرادة اهلل
ال غريه .وهذا �أ�صل �إ�سالمي عظيم يجب دائ ًما �أال يغيب عن �أذهان الباحثني
الإ�سالميني ،و�أن ينوه به يف هذا الع�صر خا�صة ويعلن عنه؛ لأنه جعل من رابطة
الإن�سانية رابطة �أعلى من الروابط العن�صرية والوطنية ،وجعل من احلقوق الب�شرية
ما ي�سمو على ال�سيادة �أو امل�صلحة القومية».
الق�ضية ال�سابعة :الت�صالح بني الأديان

ي�ؤكد عزام �أن اهلل واحد و�شريعته واحدة ود�ستوره يتخطى حدود الزمان
واملكان ،و�أن االختالف بني الكتب ال�سماوية يبدو يف �أمور عار�ضة ترجع �إىل
ت�أويالت الأحبار وتف�سريات الق�ساو�سة والرهبان� ،أما قطعي الثبوت وقطعي
الداللة فهو اجلوهر املتمثل يف املبادئ الأخالقية والعقدية التي ال تتبدل وال
تتغري ،وعليه فالت�آلف بني الأديان الثالثة هو الأي�سر والأوفق من االن�شغال بتلك
امل�سائل التي طاملا تاجر بها ال�سا�سة للإيقاع بني امل�ؤمنني بوحدانية اهلل من اليهود
وامل�سيحيني وامل�سلمني ،فال خالف بني هذه الأديان على �أن اهلل �سالم وعدل
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ورءوف بعباده ،ويدعو �إىل املحبة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�أن ما جاء
يف القر�آن ي�ؤكد وحدة النور الإلهي و�أحادية م�صدره ،ومن �أقواله يف ذلك:
«فر�سول اهلل يف دعوته �إىل الإميان باهلل الواحد اخلالق مل َّيد ِع �أنه مبتدع،
بل قال �إنه مكمل لل�شرائع ال�سابقة ،ومعيد للحنيفية الفطرية التي هي دين
�إبراهيم ،بل هي دين نوح و�آدم ،و�أنه ال تبديل لذلك الدين القيم الذي ي�ستند
�إىل وحدة اهلل ،ويرتتب عليه وحدة خلقه».
الق�ضية الثامنة :التقدم احل�ضاري

رف�ض امل�ؤلف كل املزاعم اال�ستعمارية التي اتخذت من بع�ض النظريات
امللفقة �سبي ًال لال�ستيالء على البلدان الآ�سيوية ،وا�ستعباد الزنوج والتو�سع يف جتارة
الرقيق ،بحجة �أن هذه ال�شعوب خارج نطاق احل�ضارة ،و�أن عقول �أبنائها ال ت�صلح
للتمدن وامل�شاركة الإيجابية يف دفع حركة التقدم احل�ضاري ،مثل( :النظريات
العن�صرية التي تربط لون الب�شرة باخل�صال الأخالقية واملميزات الذهنية) ،وقد
روج لهذه النظرية ال�سيا�سي الإجنليزي �سي�سيل جون رود�س (1320-1270هـ/
1902-1853م) رئي�س وزراء م�ستعمرة الكاب((( .ونظرية احلتمية البيئية
( ،)Determinismوهي التي تخ�ص �سكان الأماكن احلارة بخ�صال �أخالقية
وذهنية ،وكذا الأماكن الباردة والأماكن اجلبلية وال�سهلية واملعتدلة املناخ...
((( ح�سني م�ؤن�س ،احل�ضارة ،عامل املعرفة ،الكويت1998 ،م�،ص.21
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�إلخ ،على نحو يربر لها زعمها ب�أن الأماكن قار�سة الربودة وعالية احلرارة ال تن�شئ
ح�ضارات وال تعرف املدنيات ،يف حني �أن الأماكن املعتدلة هي امل�ؤهلة لذلك،
تلك النظرية التي ترددت يف كتابات �أر�سطو (384ق.م322-ق.م) وابن خلدون
(1رم�ضان  28 -732رم�ضان 808هـ 27 /مايو  19 -1332مار�س 1406م)
ومنت�سكيو (1169-1101هـ1755-1689 /م) ودارون (1300-1224هــ/
1882-1809م)(((.
والنظرية الآرية التي جتعل من اجلن�س اجلرماين على وجه اخل�صو�ص ثم
اجلن�س الأوروبي على وجه العموم� ،أعلى الأجنا�س الب�شرية من حيث القوة
البدنية والتوقد الذهني واال�ستنارة والتح�ضر والتمدن ،وغري ذلك من الآليات
التي متكنه من التقدم و�سيادة العامل ،وقد روج لهذه النظرية ال�سا�سة الفرن�سيون
ومنهم الكونت �أرثر دي جوبينو (1300-1232هـ1882-1816 /م) عام
1855م ،تلك النظرية التي جمع فيها بني �آراء موال نفيري ومنلوزيه فبني يف �أ�صول
اللغات ،ثم تبناها بع�ض الكتاب الإجنليز من �أمثال ت�شمربلن (1359-1286هــ/
1940-1896م) يف كتابه «�أ�س�س القرن التا�سع ع�شر» ،ثم النازيون ومنهم بتمن
هلوك وذلك �أثناء خطاب له عام1913م (((.
((( �سحر م�صطفى حافظ :ال�صراع بني الإن�سان والبيئة ،مقال ب�شبكة الألوكة الإلكرتونية2009 /1 /24 ،
\www.alukah.net\Culture\4744\1055

((( أنطون سعادة ،نشوء األمم ،د ن ،سوريا1937 ،م.
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وقد �أجمل عبد الرحمن عزام نقوده لهذه النظريات التي ذاعت يف
الن�صف الأول من القرن الع�شرين يف:
ت�أكيده �أن احل�ضارة تنتقل من مكان �إىل �آخر ومن �أمة �إىل �أمة دون تقيد
بجن�س �أو ا�ستئثار مبلة ،فقد بزغت �شم�س احل�ضارة من �أفريقيا بعقول الفراعني
و�سواعدهم ال�سمراء ،ثم انتقلت �إىل �آ�سيا من بابل �إىل ال�صني ،ثم �أوروبا من
اليونان �إىل الأملان ،وبلغت ذروتها عند الأمريكان .الأمر الذي ت�سقط معه جل
النظريات الأنرثوبولوجية وعلم الأجنا�س والتف�سري اجلغرايف للح�ضارة ،ولعل علم
الوراثة كان الأ�صدق يف �إخباره ب�أنه ال يوجد جن�س على مر تاريخ احل�ضارات مل
يختلط ب�أجنا�س �أخرى ،فالدماء الأوروبية اختلطت بالدماء الآ�سيوية والأفريقية
بن�سب متفاوتة ،انعك�ست يف ال�سمات البدنية دون �أن ي�ؤثر ذلك يف الطباع �أو
طرائق التفكري.
ويقول يف ذلك:
اخت�صا�صا لعن�صر منها ،وال هي الزمة له
«�إن املدنية لي�ست امتيا ًزا وال
ً
وتابعة ل�صفاته اخلا�صة ،فلي�ست نتيجة للقوة الطبيعية املوروثة له ،ولي�س �سندها هو
حق الأقوى بحال من الأحوال.
واحل�ضارة �إذن بجميع نتاجها املادي والأدبي �أثر حلاالت نف�سية غري الزمة
لل�صفات البدنية املميزة لقوم على قوم .ولو �أننا ذهبنا بعي ًدا وحاولنا اال�ستدالل
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باملعلوم على املجهول ،وقلنا �إن ال�صفات البدنية ت�شري �إىل خ�صائ�ص نف�سية ال
نزال بعيدين عن علمها ،ف�إن ذلك ال يغري من احلق ،وهو �أن العنا�صر التي نعرفها،
مل تخت�ص على طول التاريخ الب�شري بالعقل �أو العلم �أو االبتكار ،حتى نن�سب
�شي ًئا من هذا �إىل �صفتها العن�صرية ،ومن الوا�ضح �أن النف�س وحدها هي التي
ت�ضيء فتنري ظلمات احلياة الب�شرية متى �أثرت فيها م�ؤثرات خا�صة ،وتهي�أت لها
بيئة روحية خا�صة .ف�سند احل�ضارة هو الروح واخللق ال القوة املادية».
وعليه ف�إن الر�سالة املحمدية اخلالدة قد ف�صلت يف هذا املو�ضوع بقول
�أكده العلم احلديث� ،أال وهو :ال ف�ضل بني الب�شر يعلي من قدرهم على بع�ض،
�إال التقوى وقوة الأخالق والت�سابق لبلوغ ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.
�أما احلراك احل�ضاري فيخ�ضع بطبيعة احلال لتوفر عوامل التقدم ،وينتقل
من �أمة لأمة تب ًعا ل�ضعف هذه العوامل �أو ف�سادها ﱹﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﱸ [�آل عمران ]140 /فجميع احل�ضارات القدمية ازدهرت ثم خبت
وال ميتنع عليها الظهور ثانية تب ًعا لقانون التطور والتحدي واال�ستجابة ،فالنظريات
االقت�صادية والأنرثوبوجليا التي حتاول تف�سري حركة احل�ضارات ،مل ت�ستطع الإتيان
بقانون ي�صدق على كل احل�ضارات ،بل �أتت بتف�سري جزئي لظواهر بعينها،
والأقرب �إىل ال�صحة هو �أن التقدم وليد ت�ضافر عوامل روحية ومادية ،حتكمها
القيم الأخالقية ال�سامية ،والعلوم النافعة التي تن�شد العمران ،ويقول:
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«فما من قوم خرجوا على الدنيا بر�سالة العرفان والعمران �إال كانوا مهيئني
لهذا ب�إميان قوي و�أدب قوي ودعوة قوية ،وما من �أمة ت�ضاءلت عقائدها وانحط
�أدبها وتذبذبت �إال �أ�صابها ما �أ�صاب من قبلها؛ فهوت ك�أن مل تكن �شيئا مذكو ًرا.
فالعقيدة ال�صاحلة والأدب القوي والعرف ال�صالح كقوة البارود يف دفع
القذيفة ،تدفع الأمم بقدر ما فيها من قوة وا�ستقامة».
«فال �شك �أن العقيدة ال�صاحلة التي حتيط بها وحتدها التقوى هي القوة
الأوىل لبناء املدنية ،و�ضياعها نذير بدمار املدنية».
«و�سيجد ه�ؤالء يف الدعوة املحمدية كما وجد الأولون الروح والعقل
والتقوى والهدى .نعم �سيجدون الهدى ذلك الذي هزئت به قري�ش ،وقالت
ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [الق�ص�ص ]57 /وملا تبعوه خطفوا
من �أر�ضهم ال للهوان ،ولكن ل�سيادة الدنيا».
ويرتاءى يل �أن �آراء امل�ؤلف كانت �أقرب �إىل تف�سري جو�ستاف
لوبون((( (1350-1257هــ1931-1841 /م) و�أرنولد توينبي((( (-1307
1395هـ1975-1889 /م) لتطور احل�ضارات ،والأثر ال ميتنع بينهم ،و�سعة
((( جو�ستاف لوبون� ،سر تطور الأمم ،ترجمة � :أحمد فتحي زغلول ،املطبعة الرحمانية ،القاهرة ،ط1921 ،2م ،من
�ص� 171إىل �ص.187
((( �أرنولد توينبي ،خمت�صر درا�سة للتاريخ ،جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،ج1961 ،2م ،من �ص� 143إىل �ص.156
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ثقافة عبد الرحمن عزام متكنه من االطالع على كتاباتهما ،وال �سيما �أن الق�ضية
كانت مطروحة على مائدة الفكر العربي منذ الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر،
يف العديد من الكتابات نذكر منها كتاب «�إر�شاد الألبا �إىل حما�سن �أوروبا» ملحمد
�أمني فكري (ت1317هـ1899 /م) ،ور�سالة «يف حقيقة التمدن» ملحمد قدري
(1306-1237هـ1888-1821 /م) ،وكتاب «غابة احلق» لفرن�سي�س مرا�ش
(1290-1252هـ1873-1836 /م) ،وكتاب «ر�سالة الكلم الثمان» حل�سني
املر�صفي (1308-1231هـ1890-1815 /م) ،وكتاب «حا�ضر امل�صريني �أو �سر
ت�أخرهم» ملحمد عمر (ت1338هـ1919 /م) ،وكتاب «ملاذا ت�أخر امل�سلمون وملاذا
تقدم غريهم» للأمري �شكيب �أر�سالن (1366-1286هـ1946 -1869 /م)،
وكتاب «حا�ضر العامل الإ�سالمي» للوثروب �ستودارد (1370-1301هـ/
1950-1883م) الذي ترجمه عجاج لويه�ض (1403-1315هـ-1897 /
1982م) ،بالإ�ضافة �إىل ما ترجمه �أحمد فتحي زغلول (رم�ضان  -1279ربيع
�أول 1332هـ /فرباير  - 1863مار�س 1914م) يف هذا ال�سياق ،وعلى ر�أ�سها
كتاب ادمون دميوالن «�سر تطور الإجنليز ال�ساك�سونيني»((( عام 1899م ،وكتاب
«�سر تطور الأمم» جلو�ستاف لوبون.

((( �أدمون دميوالن� ،سر تطور الإجنليز ال�سك�سون ،ترجمة� :أحمد فتحي زغلول ،املطبعة الرحمانية1899 ،م.
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ثال ًثا� :أ�سلوبه ومنهجه يف العر�ض واملعاجلة

يالحظ على امل�ؤلف كرثة ا�ست�شهاداته بالآيات القر�آنية واحلديث
ال�شريف و�أقوال الفقهاء التي تربر وتدعم الفكرة التي ي�سوقها للقارئ ،ويبدو
ذلك منذ ال�سطور الأوىل ملقدمة الكتاب ،وينبئ �سياقه ال�سردي عن �سعة اطالع
بطبائع الثقافات وزخم معريف بالواقعات التاريخية ،الأمر الذي مكنه من املقابلة
بني الأحداث التاريخية يف الع�صر الإ�سالمي واحلوادث املعا�صرة التي جتري يف
ال�سيا�سة الغربية ،وميكننا �أن نتك�شف �سماحته مع الأغيار ونهجه الدبلوما�سي يف
احلوار ،ويبدو ذلك يف عر�ضه م�ضمون الر�سالة ،الذي جاء فيه �أن �إميانه بالر�سالة
اخلامتة ورفعه �إياها على دونها من القوانني وال�شرائع الو�ضعية وامللل املحرفة لي�س
من باب التع�صب ،بل من �سبيل الطرح القابل للأخذ والرد واالحتكام �إىل
العقل والربهان ،ويقول يف ذلك:
«هذه الر�سالة اخلالدة �إن كانت من اهلل– كما نعتقد نحن امل�سلمني-
فيكفي �أنها من اهلل لتمتاز على كل دعوة من غري اهلل .و�إن كانت من «حممد» كما
يقول املنكرون لنبوته ،فنحن على بينة من �أمرنا ،ندعو �إىل �سبيلها باحلكمة واملوعظة
احل�سنة .ندعو املنكرين لينظروا فيها ال بو�صفها دي ًنا بل بو�صفها نظرية تاريخية
�أتت ب�أفكار و�شرائع يف ال�سيا�سة واالجتماع واالقت�صاد؛ ف�سيجدونها -ب�صرف
أ�س�سا �صاحلة لنظام عاملي و�سط بني املذاهب ال�سيا�سية
النظر عن معنى التدينً � -
واالجتماعية واالقت�صادية التي تتطاحن عليها النا�س الآن ،و�سيجدونها -حتى
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على �أنها من الب�شر� -أ�صلح الدعوات و�أر�شدها و�أدناها �إىل مبادئ العدل واحلرية
وامل�ساواة والإخاء ،و�سيجدون طرائقها كمبادئها و�س ًطا �سه ًال يلتقي النا�س على
قبولها بفطرتهم؛ في�صلح بها احلال وي�ستقيم املجتمع ،ويعم ال�سالم بني الأمم ،وبني
الطبقات يف الأمم».
ون�ألفه يلح على الفكرة ويتناولها من �أكرث من زاوية ،بغية الإي�ضاح
والرتغيب ،وهو يف ذلك �أبعد ما يكون عن الكتابات الإطاحية التي ت�سفه من
نظريات الأغيار ور�ؤى املخالفني ،ويبدو ذلك بو�ضوح يف عناوين ف�صوله التي
�أعلن فيها عن تناوله لبع�ض اخلرب ولي�س كله ،مقتف ًيا يف ذلك �سمة العلماء ،وكذا
يف حديثه عن ن�ش�أة احل�ضارات وعلة املدنية يف الف�صل اخلام�س ،ومناق�شته لآراء
اخل�صوم بنظرة حيادية حتتكم �إىل الواقعات وامل�سلمات البديهية.
�أما عن �أ�سلوبه يف ال�سرد فكان ي�شتمل على ثالثة م�ستويات متداخالت
ال ف�صام بينها:
�أولهــا �سياق عقلي منطقي يركن �إىل احلجة واملعقول يف اال�ست�شهاد والإقناع.
وثانيها نقلي يرتكن �إىل الن�ص القر�آين لت�أ�صيل الر�ؤية و�إقناع املتلقي.
وثالثها�أقرب �إىل احلكي ،ويبدو ذلك يف الأقا�صي�ص التي كان ي�سردها من خزانة
رحالته وم�شاهداته يف �سياحاته عرب الثقافات املختلفة.
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وذلك كله يف ثوب لغوي رقيق جتمع خيوطه بني الر�صانة والبالغة
والب�ساطة يف التعبري.
وي�ؤخذ عليه عدم �إثباته الآيات وتخريجه للأحاديث ،و�إف�صاحه عن كل
م�صادره ،واكتفا�ؤه ب�إ�شارات قليلة عن بع�ضها.
وال غرو يف �أن الكتاب يف جممله يعد �ضربًا من التجديد يف اخلطابات
الدعوية القادرة على خماطبة الأغيار بنهج مو�ضوعي �أقرب للغة احلوار الهادئ منه
�إىل التقرير والت�سويف والقطع ،كما �أن الكتاب ي�سهم بقدر موفور يف �إحياء علم
الكالم مبنهج حديث� ،ش�أن «احل�صون احلميدية» حل�سني اجل�سر و«ر�سالة التوحيد»
ملحمد عبده ،وكتابات عبد املتعال ال�صعيدي وم�صطفى عبد الرازق ،وغريهم من
الذين جمعوا بني املعارف احلديثة والأ�صول ال�شرعية والثوابت العقدية يف ردهم
على طعون امل�ست�شرقني وب�سطهم مقا�صد ال�شريعة.
و�إذا ما انتقلنا �إىل احلديث عن �أثر الكتاب يف الثقافة العربية الإ�سالمية
والثقافة العاملية ف�سوف ندرك ب�أنه لي�س �أدل على �أهميته وفاعليته من ترجمته �إىل
العديد من اللغات الأجنبية ،واتخاذ الدعاة امل�سلمني من منهجه �سبي ًال للحوار
مع الأغيار يف البلدان الأوروبية ود�ستو ًرا لرتبية ال�شبيبة امل�سلمة يف معظم البلدان
الإ�سالمية الآ�سيوية والإفريقية ،الأمر الذي يربر و�صف الكثري من النقاد لكتاب
الر�سالة اخلالدة ب�أنه �سفارة الهدى والر�شاد يف بالد الأعاجم ،وهاهو �صديقه توفيق
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ال�شاوي يحدثنا عن قيمة هذا الكتاب و�أثره يف الفكر الإ�سالمي وذلك بقوله:
«و�إذا كان عزام قد �أبعد عن اجلامعة العربية ف�إنه ا�ستمر يف عزلته يدعو
لفكرتني �أ�سا�سيتني يعتربهما �أهم خ�صائ�ص الفكر الإ�سالمي ،هما :فكرة اجلهاد
والفداء ،وفكرة الوحدة الإ�سالمية جمي ًعا �سواء كانوا عربًا �أو غري عرب ،ومن
كان يريد معرفة مدى عمق الفكرة الإ�سالمية لدى عزام فعليه �أن يقر�أ الر�سالة
اخلالدة� ،إن ر�سالة العرب اخلالدة يف نظره هي الر�سالة الإ�سالمية كما �آمن بها
وكما ر�سم خطواتها ودافع عنها يف هذا الكتاب ،و�أول �أ�س�س هذه الر�سالة �أنها
ال تقر االعتزاز بعن�صر �أو جن�س ،و�أن قيمة الإن�سان يف عمله وفى �ساحة العمل
واجلهاد ينعم اجلميع ب�أخوة الت�ضحية ووحدة امل�صري والت�سابق لل�شهادة»(((.
وي�ضيف �صديقه عبد املنعم خالف �أن كتاب الر�سالة اخلالدة ظهر يف
�أوانه يعني اللحظة املنا�سبة التي �أعلن فيها امل�ؤلف لل�سا�سة الغربيني �أن الفل�سفات
الغربية والد�ساتري الو�ضعية مل تفلح يف ن�شر ال�سالم على الأر�ض ،وعليه يجب
النظر يف الر�سالة املحمدية التي حتوي الدواء لداء ال�شهوة والطمع الذي تف�شى يف
�أوروبا و�أمريكا ،فدفع اجليو�ش املت�صارعة للتدمري واخلراب و�إزهاق �آالف الأرواح
الربيئة ،ويقول:

((( توفيق ال�شاوي ،عبد الرحمن عزام واجلامعة العربية.

92

ع�صمت ن�صار

92

«و�إذا احلقيقة اخلالدة تتجلى من جديد وهي �أن احلياة الإن�سانية �إذا مل
تقم على الطم�أنينة وال�سالم وعقائد اخلري وان�سجام الإن�سان مع ما �أراده اهلل من
الطبيعة ،فهي �إىل فناء وزوال يف غدها مهما غنيت يف �أم�سها وحا�ضرها»(((.
«وهذا ما �أراده عزام با�شا حني �أخرج بحوث هذا الكتاب الذي ال �شك
يف �أنه �سيك�شف للعامل جميعه مدى ما عند وارثي الر�سالة اخلالدة من فهم
و�إدراك وعالج مل�شكالت الفكر والعي�ش وال�سلم واحلرب واالجتماع ،وما لديهم
من ا�ستعداد عظيم للم�شاركة يف �إقامة حياة كرمية بني النا�س جمي ًعا ،ومدى ما يف
طبعه مكمن �سماحة ت�ؤهلهم �أن يكونوا بحق الأمة الو�سط ال يف املركز اجلغرايف
وحده ،بل يف املركز الفكري كذلك»(((.
والكتاب «دعوة �ستجد من يحملها بقوة و�إميان؛ لأنها نداء احلياة والزمان
وروح احل�ضارة العاملية التي ا�شرتك يف حمل �شعلتها جميع الأمم ،واحلياة احلالية
نبوة ،نبوة الطبيعة وقوانينها وحقائق الأ�شياء وبراهينها ،فال حتتمل ًّ
�شكا �أو جد ًال
يف قيمتها ،و�إمنا حتتاج �إىل الفهم والإميان والإخال�ص والعمل لإنقاذ الإن�سانية
و�إنقاذ احل�ضارة من فل�سفات ال�شك والهدم واملادية ال�صماء»(((.
(((عبد املنعم خالف ،الر�سالة اخلالدة ( )1عبد الرحمن عزام ،مقال يف جملة الر�سالة ،ع1946 /11 /11 ،697م.
((( املرجع ال�سابق.
((( عبد املنعم خالف ،الر�سالة اخلالدة ( )4عبد الرحمن عزام ،مقال يف جملة الر�سالة ،ع1946 /12 /2 ،700م.
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وقد اطلع على الكتاب �شكري القوتلي رئي�س اجلمهورية ال�سورية �آنذاك،
و�أو�صى بتعميمه على خمتلف املدار�س الأمريية ب�سوريا ،وجاء يف بيانه:
�إن الكتاب «حافل بالفكرة الروحية التي قام عليها جمد الآباء ،والتي
يهمنا �أن تنتظم يف نفو�س �شبيبتنا يف ع�صر طغت فيه املادة وعف فيه الرادع
اخللقي»(((.
و�أر�سل حممد بهجة الأثري (1416-1322هـ1996-1904 /م) العامل
الأثري العراقي �إىل عبد الرحمن عزام يهنئه على �صدور الكتاب قائ ًال:
«�إن توفيق اهلل �إياك لكتابة (الر�سالة اخلالدة) جتلو بها ر�سالة اهلل الواحدة
اخلالدة على الزمن ،وتدعو العامل اجلديد �إىل االقتبا�س من هداها يف االجتماع
وال�سيا�سة واحلرب وال�سلم والعالقات الدولية لإزالة �أ�سباب اال�ضطراب العاملي
و�إمداد احل�ضارة ب�سند روحي ،و�إقامة نظام عاملي جديد ،لنعمة من نعمه التي
�أ�سبغها �سبحانه عليك و�أنت لها �أهل� ،أراك خليقًا ب�أن ت�ستزيدها بال�شكر وت�ستدميها
باحلمد والثناء»(((.

((( الأمني العام لرئا�سة اجلمهورية ال�سورية ،تقدير كرمي لكتاب الر�سالة اخلالدة ،مقال مبجلة الر�سالة ،ع،709
1947 /2 /3م (الربيد الأدبي).
((( حممد بهجة الأثري ،ر�سالة النقد حول كتاب الر�سالة اخلالدة ،مقال يف جملة الر�سالة ،ع1947 /2 /24 ،712م.
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وعلى الرغم من تهكم بع�ض امل�ست�شرقني الأمريكان على دعوة عزام
للقومية العربية وعاملية الإ�سالم ف�إننا جند امل�ست�شرق الإجنليزي رالف م .خوري
ي�شري ب�إعجاب �إىل دفاع عزام عن �أ�صالة الفكر العربي الإ�سالمي وت�أكيده على
�أن احل�ضارة الإ�سالمية تيار متدفق من �إبداعات الب�شر بغ�ض النظر عن �أجنا�سهم
�أو دياناتهم:
«يخربنا يف (الر�سالة اخلالدة) ب�أن الثقافة الأوروبية ت�ستمد �إلهامها من
عقائد وثقافات لها نف�س اخللفية العامة التي ي�ستمد منها املجتمع الإ�سالمي وحيه
وقوته ،ولهذا ميكن للم�سيحيني واليهود وامل�سلمني �أن يلتقوا على �أر�ضية م�شرتكة.
وهو حري�ص على الت�شديد على �أن �آالف ال�سنني على طول التاريخ تظهر �أن
احل�ضارة مل تثبت يف مكان وال دامت لقوم وحدهم .لقد لعب امل�صريون الدور
الأول ،بل الدور الأهم يف تطور احل�ضارة الب�شرية ،وتبعهم بدورهم �أقوام �آخرون،
مثل :ال�سومريني ،والبابليني ،والفينيقيني ،والفر�س ،واليونان ،وال�صينيني،
والهنود ،والرومان ،والعرب ،ثم الأقوام الأوروبية والأمريكية احلديثة ،كلهم
وجددوها .وللب�شر طاقة روحية م�شرتكة كما �أن املوارد العقلية
�أ�ضافوا �إىل احل�ضارة ّ
لكل الب�شر مت�شابهة .و�إذا ما نه�ضت الأمم وانحطت تب ًعا لقانون ال يتغري يك�شفه
التاريخ ،ف�إن ذلك ال يرجع �إىل القوى املادية �أو الفوارق العرقية ،بل لأ�سباب
روحية ومعنوية وعوامل �أخالقية تعترب دو ًما العنا�صر املحددة احلا�سمة لدى كل
ال�شعوب».
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كما بني �أن عزام قد قدم ر�سالته اخلالدة -يف ترجمتها الإجنليزية� -إىل
العقلية الأوروبية يف �سياقني لقبولها كد�ستور عاملي� ،أولهما على �أنها خطاب �إلهي
يحوي بني طياته �سعادة اجلن�س الب�شري و�أمانه و�سالمته ،وثانيهما على �أنها فل�سفة
جديرة بالت�أمل والتعقل ،الأمر الذي يجعلها خليقة بالتطبيق؛ وذلك لأنها فاقت
كل ما �سبقها من فل�سفات بجمعها بني املثالية الروحية والواقعية املادية يف ن�سق
حمكم و�سياق منطقي دقيق ،ورغم ذلك ف�إن عزام-يف ر�أيه -ال يعدو �أن يكون
�أحد املجددين للخطاب الفل�سفي الإ�سالمي الذي يجعل يف اعتناق الإ�سالم
وال�سري على هداه طوق النجاة للإن�سانية ،غري �أنه مل ي�ستطع اجتياز العديد من
املفارقات املنطقية ،مثل :البون ال�شا�سع الذي يف�صل بني �سلوك امل�سلمني وما
ي�ؤمنون به ويدعون �إليه ،بالإ�ضافة �إىل ال�شيفونية التي ترد للعرب كل املكارم
الأخالقية �سواء يف طور جاهليتهم �أو يف طور �إ�سالمهم ،وجتعل منهم و�أرا�ضيهم
مه ًدا للوحي والنبوة والر�ساالت ال�سماوية ،وذلك ف�ض ًال عن كرثة ا�ست�شهاداته
بالآيات املقد�سة والأحاديث النبوية لتدعيم ر�أيه و�إقامة احلجة على خ�صومه،
وي�ضيف �إىل ذلك �أن خطاب عزام للوحدة العربية الإ�سالمية يجب �إدراجه
�ضمن �أحالم الربجوازيني التي يتعذر حتققها على �أر�ض الواقع يف احلا�ضر �أو
امل�ستقبل(((.
((( رالف م .خوري ،عزام با�شا ،مرجع �سابق� ،ص.481-479
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وعندي �أن كتاب الر�سالة اخلالدة يعد تتمة خلطاب عبد الرحمن عزام
الدعوي الذي بد�أه باحلديث عن �صفات امل�صطفى  التي يريد �إحياءها
يف �شبيبة العرب وامل�سلمني ،وذلك يف كتابه «بطل الأبطال» الذي �صدر عام
1939م -قبيل احلرب العاملية الثانية -ولعله �أراد باخلطاب الأول تنبيه �ضمري
العامل ب�أن البطولة احلقيقية لي�ست يف �إطالق املدافع وقذف القنابل واال�ستيالء
والهدم وال�سطو والقتل ،بل البطل احلقيقي هو اخللوق البار املت�سامح دائ ًما الذي
يعلي من �ش�أن العلم والعلماء وي�صون احلريات ويعمل على ن�شر ال�سالم بني
الب�شر ،ثم جاء الكتاب الثاين (الر�سالة اخلالدة) -بعد انتهاء احلرب -لي�ؤكد هذه
ال�صفات ،ويثبت �أنها منة �إلهية �أنعم بها اهلل على نبيه حممد؛ فتنزلت عليه قر�آنًا
ليحمله د�ستو ًرا قوميًا للإن�سانية جمعاء.
ومن �أ�شهر الكتابات التي ت�أثرت بنهجه يف العر�ض واملعاجلة كتابات
حممد عطية الإبرا�شي (1402-1315هـ1981-1897 /م) مثل« :عظمة
الإ�سالم» و«روح الإ�سالم» ،وحممد غالب يف كتابه «هذا هو الإ�سالم» ،وكتابات
علي عبد الواحد وايف (1412-1319هـ1991-1901 /م) مثل« :حقوق
الإن�سان يف الإ�سالم» ،وكتابات م�صطفى الرافعي مثل «الإ�سالم نظام �إن�ساين»،
وغريها من امل�صنفات التي جمعت بني الرد العقلي على �أباطيل امل�ست�شرقني من
جهة ،وب�سط العقائد الدينية بنهج علمي حديث من جهة ثانية ،وحتديث اخلطاب
الدعوي ومقابلته بالأيديولوجيات الغربية املعا�صرة من جهة ثالثة.
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وال غرو يف �أن التيارات الإ�سالمية احلديثة وعلى ر�أ�سها جماعة الإخوان
امل�سلمني والتيارات ال�سلفية اجلهادية قد ا�ستفادت �إىل حد كبري من الأفكار
التي طورها عبد الرحمن عزام ،مثل :فكرة احلاكمية الإ�سالمية يف الدولة املدنية
احلديثة ،وفكرة عاملية الإ�سالم يف �ضوء الدعوة للوحدة العربية ،ورف�ض كل
�أ�شكال العن�صرية اجلن�سية والوطنية وال�شعوبية والعرقية.
م�ؤلفاته

«.بطل الأبطال �أو �أبرز �صفات النبي حممد  »وظهرت طبعته الأوىل
عام1939م وتقع يف � 138صفحة ،وقام ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي
بتقدميه ،وظهرت طبعته الثانية عن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
عام 1964م وتقع يف � 138صفحة ،ثم ظهرت طبعة ثالثة عام 2006م عن
دار الهداية ودار القلم ،وهو عبارة عن �أحاديث �إذاعية �ألقاها بني عامي
1937م و1938م .
« .الر�سالة اخلالدة» ظهرت طبعتها الأوىل يف عام 1945م عن جلنة الت�أليف
والرتجمة والن�شر وتقع يف �326صفحة ،وترجمت هذه الطبعة للغة
الرتكية ولغة املاليو والفار�سية والأردية والإجنليزية واليابانية ،وقد �صدرت
الطبعة الثانية برتجمة ملقدمة الطبعة الإجنليزية عام 1954م ،ثم ظهرت
الطبعة الثالثة عام 1964م عن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،وتقع
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يف � 263صفحة �ضمن �سل�سلة جلنة التعريف بالإ�سالم ،الكتاب ال�ساد�س
ع�شر� ،أ�شرف على �إ�صدارها حممد توفيق عوي�ضه ،ثم طبعت طبعة رابعة
عن دار الفكر العربي ودار ال�شروق 1969م وهي التي اعتمدنا عليها يف
طبعتنا هذه ،ثم ظهرت طبعة خام�سة عن دار الهداية ودار القلم 2006م
وهي م�صورة عن الطبعة الرابعة.
 .مذكرات عبد الرحمن عزام وقد ن�شرت يف عدة �صحف على مراحل
متفرقة فظهر جزء منها على �صفحات جملة «كل �شيء والعامل» التي
كانت ت�صدر عن دار الهالل عام1929م ،ثم ن�شر جز ًءا �آخر يف جملة
العامل العربي عام 1947م ،ثم جملة امل�صور 1950م وجريدة احلوادث
يف نف�س العام ،ثم جمعها جميل عارف حتت عنوان (�صفحات من
املذكرات ال�سرية لأول �أمني عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام)
و�صدرت عن املكتب امل�صري احلديث للطباعة والن�شر عام 1977م وتقع
يف � 337صفحة ،وقد �أعرب �أحفاد عزام �أن لديهم وثائق مكملة لهذه
املذكرات �سوف يقومون بن�شرها تبا ًعا على املوقع اخلا�ص بهم.
الوطني يف
.مقدمته لكتاب «عمر املختار :احللقة الأخرية من اجلهاد
ّ
طرابل�س الغرب» لل�شيخ الطاهر �أحمد الزاوي الذي وقع با�سم م�ستعار
هو حممد حممود ،ظهرت طبعته الأوىل عام 1934م عن مكتبة احللبي
بالقاهرة.
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 .مقدمته لكتاب «كري�ستن�سن» �« :إيران يف عهد ال�سا�سانيني» ليحيى
اخل�شاب.
وله ع�شرات املقاالت مل جتمع بعد يف :الأهرام ،والبالغ ،و�صوت الأمة،
وامل�صري ،والأ�سا�س ،والزمان ،والفجر اجلديد ،واحلوادث ،واحلياة اللبنانية،
والر�سالة ،والهالل ،والإثنني ،والدنيا ،وجملة كل �شيء والعامل ،وجملة العرب،
والقد�س ،وجملة الوثائق واملخطوطات ،واجلهاد ،والفتح ،والرابطة العربية ،واللواء
الطرابل�سي ،والك�شاف ،وامل�صور ،ذلك ف�ض ًال عن خطبه وكلماته التي �ألقاها يف
امل�ؤمترات واملحافل واملنا�سبات العامة.

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

الر�سالة اخلالدة

بحث يف ر�سالة اهلل الواحدة اخلالدة على مدى الزمان،
واقتبا�سمنهداهايفاالجتماعوال�سيا�سةواحلربوال�سلم
والعالقات الدولية ،لإزالة �أ�سباب اال�ضطراب العاملي،
و�إمداد احل�ضارة ٍ
عاملي جديد.
ب�سند
روحي ،و�إقامة نظام ٍّ
ٍّ

ت�أليف

عبد الرحمن عزام

 1435هـ  2013 /م

ُطبِع لأول مرة يف عام ( 1365هـ 1946 /م)
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مقدمة الطبعة الإجنليزية مرتجمة
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مقدمة الطبعة الأوىل

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على عباده الذين ا�صطفاهم
حلمل ر�سالته و�أداء �أمانته.
�إن هذا الكتاب وليد امل�صادفة ،فلم يكن ت�أليفه مق�صو ًدا ،و�إمنا دعا �إىل تناول
مو�ضوعاته حالة ال�شذوذ واال�ضطراب التي �سادت العامل �أثناء احلرب الأخرية،
والرغبة يف الك�شف عن �أ�سباب هذا اال�ضطراب العاملي ،وحماولة �إيجاد عالج
له بعد �أن تبني �أن هذا العالج غري مي�سور يف هدى الدعاوى واملبادئ ال�سارية يف
هذا القرن ،والتي �أوحت بها املدنية املادية احلديثة.
فكلما قلبنا الر�أي يف هذه الدعاوى ،و�سايرنا تنفيذها الواقعي يف �أوربا
و�أمريكا ،ازداد ال�شك يف نفو�سنا ،وظهر عجز هذه الدعاوى عن حل املع�ضلة
وعن وفائها بحاجة النا�س .وتوايل احلروب املدمرةَ ،
وتذ ُبذب الأقوام بني هذه

الر�سالة اخلالدة
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بجد اللتما�س الهدى
الدعاوى �أكرب �شاهد على ذلك .فال بد �إذًا من النظر ّ
يف غريها .فهل هو يف الر�سالة اخلالدة التي َتعاقَب ر�سل اهلل على الدعوة
�إليها وجاء بها �إبراهيم ومو�سى وعي�سى وحممد؟ ذلك ما يريد هذا الكتاب
الك�شف عنه.
و�إذا نظرنا يف الأديان ال�سماوية جميعها جندها تعرب عن حقيقة واحدة مهما
تباينت الأ�شكال والأو�ضاع� ،أ�سا�سها الإميان والإح�سان .وهذا املعنى وا�ضح يف
القر�آن الكرمي يف الآيات التالية و�أمثالها:
ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [البقرة.]136 /

ﱹﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ...ﱸ [احلج.]78 /
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ

ﭨﱸ [البقرة.]62 /
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مقدمة الطبعة الأوىل

فالآيتان الأوىل والثانية اعتربتا �أتباع هذه الر�سالة اخلالدة م�سلمني،
�سواء �أجاءوا بعد حممد �أم قبله ،والآية الثالثة جمعت النا�س يف رحمة اهلل
على �أ�سا�س الإميان والعمل ال�صالح ،فر�سالة اهلل �إذًا يف نظر امل�سلمني واحدة
يتتابع على حملها الر�سل والأقوام.
وال�شريعة املحمدية كنظام عاملي هي �آخر تطور لهذه الر�سالة ،وهذا الكتاب
هو حماولة متوا�ضعة لإيجاد حل مل�شكالت هذا العامل على �ضوئها ،وهو �أي�ضً ا
حماولة لبيان �أ�س�س الدعوة املحمدية يف ال�سيا�سة واالجتماع واحلرب وال�سلم
والعالقات بني الدول وال�شعوب والطبقات والأفراد ،وبيان حاجة احل�ضارة �إىل
ٍ
ويوجهها للخري العام ويحد من حوافز
�سند من القوى الروحية واملعنوية مي�سكها ّ
ال�سيطرة والأثرة والظهور.
والعر�ض الوا�ضح يف بع�ض النواحي لوجهة النظر الإ�سالمية �إمنا ق�صد به
�إىل التعاون والق ُْر َبى ال التنابذ والتفرقة ،و�أن يجد الن�شء اجلديد املتعط�ش �إىل
املعرفة والطالب للهدى ،من امل�سلمني وغري امل�سلمني ،مادة للتفكري و�سبي ًال
�إىل ر�أي عاملي م�ستقيم بعد هذه احلروب املدمرة التي �أثارت ا�ضطرابًا ال نظري
له ،التب�س فيه احلق بالباطل .ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﱸ [ال�شورى.]13 /
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وقد �شرف اهلل العرب ب�أن جعل منهم �آخر ر�سله ،وا�ستكمل فيهم ر�سالته
فحملهم الأمانة ،وعليهم �أن يكونوا املثل والقدوة يف �سعة ال�صدر وال َّن َ�صفَة
اخلالدةّ ،
والعدل والإخاء وحب ال�سلم.
و�إين لأرجو �أن يكون اجليل النا�شئ من العرب �أه ًال حلمل هذه الر�سالة،
ميدون احل�ضارة والعلم بال�سند الروحي الذي البد منه لعامل جديد مت�ضامن
ٍّ
م�ستظل بلواء احلق والعدل ،ناف ٍر من ا�ستخدام
متعاون على تثمري خريات الأر�ض،
القوة ،متج ٍه نحو دولة عاملية واحدة تباركها يد اهلل ويرعاها ر�ضاه.
القاهرة �سبتمرب 1946م
عبد الرحمن عزام

()1

يف أصول الدعوة

متهـيد

منذ �أكرث من ع�شرين �سنة دعتني الإذاعة امل�صرية للتحدث
على موجاتها ،وتركت يل اختيار املو�ضوع ،فاخرتت احلديث عن
�أبطال العرب.
وملا نظرت يف �أمر العرب قدميًا وحديثًا ،وجدت �أن بطل
�أبطالهم ،بل بطل العامل �أجمع هو (حممد بن عبد اهلل) ،
فابتد�أت احلديث به ،فجاء ال َف ْي�ض بال�سرية العاطرة عن �أبرز
�صفات �شخ�صيته العظمى ،ومل �أ�ستطع العدول عنه �إىل من
خرجت من
�سبق �أو من لحَ ِ ق ،فا�ستمر احلديث فيها يتتابع حتى
ُ
م�صر �سف ًريا لها �إىل كثري من �أقطار امل�سلمني ،وانقطع ما بيني
نواح لبطل الأبطال.
وبني الإذاعة ،ومل �أكن قد تناولت �إال بع�ض ٍ
وقد وجد بع�ض العلماء �أن ما حتدثت به من املذياع يف
�صفات الر�سول الكرمي جدير باجلمع والن�شر ،فجمعه وطبعه يف

تاريخ يتصل
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كتاب ُ�س ِّمي (بطل الأبطال �أو �أبرز �صفات النبي حممد).
ثم م�ضت �أعوام ُعدت بعدها �إىل م�صر ،وعادت هيئة الإذاعة
امل�صرية فتف�ضلت مرة �أخرى بال�سماح با�ستئناف �أحاديثي بها،
فلم �أجد �أحب �إىل نف�سي من �أن �أرجع �إىل �أبطال العرب ،و�أن
يكون جامع ف�ضائلهم بل ف�ضائل الإن�سانية كلها مو�ضوع الكالم
هذه املرة .فكانت العناية بدعائم ر�سالة حممد و�آثارها وانت�شارها
وما ي�ستطاع تقدميه لعالج م�شكالت العامل على هداها ،وفا�ض
احلديث وات�سع له الوقت حتى �أَ ْر َبى على ثالثني حما�ضرة ر�أيت
أ�سا�سا لهذا الكتاب الذي �أرجو �أن ينفع اهلل به يف فهم
�أن �أجعلها � ً
(الر�سالة اخلالدة) ملحمد بن عبد اهلل يف ع�صر الظم�أ الروحي،
واال�ضطراب ال�سيا�سي ،واملادية القا�سية.
وقد يكون من توفيق اهلل �أن يخرج البحث يف هذه الر�سالة
النا�س فيه �أحوج ما يكونون �إىل هدى ينري لهم
و�أثرها يف ٍ
زمن ُ
طرق العي�ش ب�سالم بعد �أن دمرتهم احلروب والآالم.
ف�إذا كان هذا الكتاب �شعا ًعا من قب�س هذا احلق ينطلق
يف دياجي هذا الليل البهيم الذي غمر الب�شرية ،و�إذا كان
َب ْ�س ُط مبادئ هذه الدعوة يهدي �إىل طريقٍ ٍ
و�سط م�ستقيم بني

17
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هذه امل�سالك الوعرة امل�ض ِّللة التي تتخبط فيها �شعوب الب�شر
وتت�صادم وتتطاحن لغري غاية وا�ضحة وال حجة ظاهرة ..ف�إين
�أرجو �أن يكون ما بدا يف هذا البحث من ف�ضل اهلل وفي�ض ر�سوله
ُمعي ًنا على تب�سيط مبادئ هذه الدعوة وبيانها بكيفية ُتر�ضي �أهل
الر�أي وتنري طريق العامة.
و�إين على ما �أنا فيه من تق�صري وتفريط ل�شاهد بالتجربة
والنظر .وقد ع�شت بني الفقراء والأغنياء ،حمروم اجلاه ومتمت ًعا
به ،وخالطت اخلا�صة والعامة يف امل�شرق واملغرب ،و�شاهدت �آثار
دعوات خمتلفة ،ونظرت يف كتب �أقوام كثرية ،فلم �أر بنا ًء �أقوى
على الدهر ،وال �أرحب جلمع الب�شرية من ذلك البناء الذي بناه
حممد .
حاو َلت �أن تنال منه العرب والعجم ،وا�شْ َت َّط به املتفقهون
وامل�ؤرخون ،والرواة و�أهل الر�أي ،ودعاة الفتنة ودعاة ال�سيا�سة،
وت�أ َّلب عليه اجلاحدون واملكابرون و�ش َّوهوا ما �شاءوا ثالثة ع�شر
قرنًا ،فلم ي�ستطيعوا �أن يغريوا وعد اهلل ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﱸ [احلجر ]9 /فقُ�ضي �أمرهم جمي ًعا وبقي �أمر
الكتاب قائ ًما ،وال يزال ذلك البناء على م ّر الأعا�صري �سلي ًما
متي ًنا رح ًبا ،من نزله كان �آم ًنا.

شـهادة

الزمان
والتجربة

18
حق من
السماء أو

من األرض
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هذه الر�سالة اخلالدة �إن كانت من اهلل ،كما نعتقد نحن
امل�سلمني ،فيكفي �أنها من اهلل لتمتاز على كل دعوة من غري
اهلل ..و�إن كانت من (حممد) ،كما يقول املنكرون لنبوته ،فنحن
على بينة من �أمرنا ،ندعو �إىل �سبيلها باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
ندعو املنكرين لينظروا فيها ال َك ِد ٍين ،بل كنظرية تاريخية �أتت
ب�أفكار و�شرائع يف ال�سيا�سة واالجتماع واالقت�صاد .ف�سيجدونها
عاملي ٍ
و�سط
ب�صرف النظر عن معنى التدينً � ،
أ�س�سا �صاحلة لنظام ٍّ
بني املذاهب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي يتطاحن
عليها النا�س الآن ،و�سيجدونها ،حتى على �أنها من الب�شر� ،أ�صلح
الدعوات و�أر�شدها و�أدناها �إىل مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة
والإخاء ،و�سيجدون طرائقها كمبادئها و�س ًطا يلتقي النا�س على
ويعم ال�سالم
قبولها بفطرتهم في�صلح بها احلال وي�ستقيم املجتمعّ ،
بني الأمم ،وبني الطبقات يف الأمم.
فما هي دعائم هذه الر�سالة؟
وما هو هداها يف الإ�صالح والتكافل االجتماعي؟
وما هي �سيا�ستها يف العالقات الدولية؟
وما هي نظرتها لأ�سباب اال�ضطراب العاملي؟

19
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وما هي و�سائلها يف البحث عن ٍ
روحي للح�ضارة؟
�سند ٍّ
وما هو النظام العاملي اجلديد الذي يوافق روحها؟
وما هو تاريخ انت�شارها �شرقًا وغربًا قدميًا وحديثًا؟
ذلك ما �سنتناوله بعون اهلل تعاىل يف �أبواب هذا الكتاب
وف�صوله.

19

ِّ
الدعام َتان

تقوم الر�سالة اخلالدة على دعامتني ،ينه�ض عليهما بنا�ؤها ،وتتفرع منهما
فروعها ،وي�صدر عنهما معتنقها ،هما:
الإميان ،والإح�سان.
لقوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ [البقرة.]62 /
وقوله :ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱸ [البقرة.]112 /

ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

وقــــوله:
ﮘﱸ [الن�ساء.]125 /
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ففي هاته الآيات و�أمثالها حتديد وجهة الإ�سالم ،وتلخي�ص الدعوة املحمدية:
عقائدها وعباداتها و�شرائعها.
وفيها �س ُّر ب�ساطتها وقوتها ورحابتها و�سرعة انت�شارها بني �أهل الر�أي والعامة
من الب�شر.

الإميان باهلل الواحد
�أ�صل الأ�صـول  -الدين فطري -البحث عن اهلل  -ق�صة
�إله زجني -التوحيد �أعظم �أ�س�س الدعوة املحمدية  -هو
ال�سبيل للوحدة العاملية

الإميان باهلل بارئ الكون وحده ال �شريك له ،هو �أ�صل
الأ�صول يف الأديان ال�سماوية ،فهو �أ�صل الر�سالة املحمدية.
هو الينبوع الذي �أفا�ضه اهلل من قلب حممد  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -بالهدى وحقائق اخلري وال�سالم.
هو ال�صدى العميق لذلك الهاتف الذي ناداه من ال�سماء
والأر�ض :ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  .ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  .ﮆ ﮇ
ﮈ  .ﮊ ﮋ ﮌ .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ [العلق.]5 -1 /
ﱹ ﮬ ﮭ  .ﮯ ﮰ .ﯓ ﯔ .ﯖ ﯗ .ﯙ

ﯚ.ﯜ ﯝ ﯞ .ﯠ ﯡﱸ [املدثر.]7-1 /

أصل األصول
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ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ .ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ

[ال�شورى.]53-52 /

خرج (حممد) على �أهله وقومه بالدعوة �إىل الإميان باهلل
وحده ف�أنكروها ،و�أرادوه على العدول عنها وظ ُّنوا به الظنون،
فقالوا� :ساحر و�شاعر وجمنون وكذاب ،و�ساوموه على ترك
دعوته باملال واملُ ْلك واجلاه ،وقاوموه وا�ضطهدوه و�آذوه ،فما كان
قوله لهم �إال �أن قال « :واهلل لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني والقمر
يف ي�ساري على �أن �أترك هذا الأمر ما تركته �أو �أهلك دونه ».
فلم َي ِعدل بذلك الإميان الذي اطم�أنت �إليه نف�سه و�أَ َم َره به ربه،
وال بالدعوة �إليهُ ،م ْلك الليل والنهار وما فيهما! وكان همه �أن
يلتقي النا�س على عبادة اخلالق القدير الذي تنزهت �صفاته عن
ال�شريك واملثيل.
الدين

فطري

والنا�س من �أقدم الع�صور َح َيا َرى يجدون يف �أنف�سهم
�إلها ًما بالفطرة �إىل الت�سليم بقوة قاهرة ي�ستلهمونها وي�ستمدون
منها العون ،وي�ستقبلون منها اخلري وال�شر ،فيدعونها خو ًفا وطم ًعا،
ويتلقونها بالقرابني والعبادات ،ويجدون يف الإميان بهذه القوة
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التي اختلفوا يف تكييفها �سن ًدا ومال ًذا من رهبة القوى املادية
عما هم فيه من ق�سوة احلياة و�آالمها.
يف الكون ،و�سلوى وعزاء ّ
�شعور فطري قوي يف نفو�س الب�شر يدفعهم �إىل عبادة القوة.
ولي�س �أبدع من ت�صوير القر�آن لهذا االجتاه بقوله يف ق�صة اهتداء
�إبراهيم عليه ال�سالم �إىل اهلل كما وردت يف �سورة الأنعام:
ﱹﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ .ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ .ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ .ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ .ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﱸ

[الأنعام.]79-75 /

هكذا تدرج عقل �إبراهيم يف االهتداء �إىل اهلل من مظاهر
القوة والنفع والرهبة والروعة يف النجم والقمر وال�شم�س ،ولكن
مل ُي ْر ِ�ض فطرته ال�سليمة �أن يراها ناق�صة ب�أفولها وقيودها وتعددها
وخ�ضوعها ل�سلطان الظالم ،فعدل عنها ،والتم�س عقله الطريق

البحث

عن اهلل
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�إىل قوة خمتارة دائمة غري حمدودة ،هي قوة اهلل الذي فطر
ال�سموات والأر�ض وقهرها .ثم ات�صل بعقله وحي اهلل وهداه.
وقد عبد النا�س قوى كثرية� ،إما عبادة �أ�صيلة ،و�إما التخاذ
عبادتها ُز ْلفَى وتقربًا �إىل تلك القوة العظمى القاهرة التي
يدركونها بفطرتهم.
عبدوا الأ�شباح والأرواح واجلمادات واحليوانات والنجوم
والكواكب واملاء والنار والربق والرعد .وما توهموا �أن فيه القوة
�أو �أنه َمثَل لها �أو مظهر من مظاهرها .بل عبد بع�ض النا�س بع�ضً ا
ممن جتلت فيه قوة غري طبيعية ثم قتلوا من عبدوا حني تبني لهم
ق�صوره عن القدرة التي ظنوها فيه.
قصة إله

بشري

ومن �أعجب ما �شاهدت من عبادة الإن�سان للإن�سان� ،أنني
جال�ست قبل نحو �أربعني عا ًما �إل ًها من �آلهة الزنوج يف جبال
النوبة ب�أق�صى اجلنوب من كردفان((( .فكنا على الأر�ض نَتف َّي�أ
ظال ًال وارفة ل�شجرة من تلك الأ�شجار اال�ستوائية الهائلة ،وجمع
من ال�شعب رج ً
اال ون�سا ًء عرايا يرق�صون ويطربون يف ح�ضرة
الإله وي�سمونه ُ
«الك ُجور» .وهذا الكجور �سواء �أكان هو الإله �أم
((( كان ذلك �سنة  1931يف جبال النوبة من جنوب كردفان.
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رمزه ،هو ُع ْر ًفا املعبود الذي ُي ْر َفع �إليه الدعاء و ُتق ََّدم له القرابني،
وهو القدير على ت�صريف الأمور الكونية ،له كل تقدي�س ،فهم
يطعمونه ويهبونه ويتزلفون �إليه مقابل �أن ي�أتيهم باملطر لزرعهم
و�سائمتهم ،و�أن ي�شري عليهم بالوقت املنا�سب لل�صيد �أو احلرب،
�أو �أن يدفع عنهم البالء واملر�ض.
ومل �أ�ستطع �أن �أتبني �إن كان يف نظرهم �إل ًها كام ًال �أو ك�أ�صنام
اجلاهلية ،يعبدونه زلفى ملن هو �أعظم يف نظرهم.
جاءت زوجة «الكجور» ونحن نتحدث بو�ساطة مرتجم
فجل�ست بجواري ومدت �ساقها ف�أرتني �آثار �ضرب بها .فقال
املرتجم� :إن بع�ض العامة �ضربوها ،وهي ت�شكو �إليك ظا َّنة �أنك
احلكومة .فقلت :كيف وهي زوج «الكجور» وهو �إلههم املت�صف
بالقدرة عندهم؟! فقال� :إن القدا�سة ال ت�شمل الأ�سرة ،وحقوقه
�شخ�صية فقط ،و�أهله مثل جميع النا�س.
فقلت ل�صاحبي� :إن هذا ال�شعب على �سذاجته و�ضالل
عقيدته ي�ضرب �أعلى الأمثال يف الدميوقراطية وامل�ساواة.
ومن عجيب �أمر القوم� ،أن للكجور حقوقًا يقابلها واجبات،
ف�إذا امتنع عن �أداء الواجب قتلوه.
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فمث ًال �إذا �أجدبت الأر�ض وهلك الزرع �س�ألوه املطر ،ف�إن
�أ َبى وت�أخر املطر حاولوا ا�سرت�ضاءه بالهدايا والدعاء ،ف�إن مرت
ال�سنة و�أجدب ما بعدها ومل ي�ستطيعوا �أن يقنعوا كجورهم لي�أمر
املطر برحمتهم ،ف�إنهم قد ينتظرونه موا�سم �أخرى ثم يقتلونه �أو
يرجمونه ويقيمون غريه ممن يعرفون فيه بالوراثة واالختبار علم
الأ�سرار وفعل بع�ض اخلوارق ،ف ُي ِح ُّلونه حمله.
و�أعجب ما يف نوادرهم ما ُروي يل �أنهم َ
�شك ْوا �أحد الآلهة
مرة �إىل احلكومة المتناعه عن الإتيان باملطر ،ومل يرتكوا موظف
احلكومة حتى �أمر بحب�سه ،وا�ستمروا هم ينتظرون �أيا ًما ،ف�إذا
بالكجور يطلب من احلاكم �أن يطلق �سراحه في�أتيهم باملطر
ب�سرعة .وما �إن انطلق من احلب�س و�سار بال�شعب نحو اجلبل،
حتى هطلت الأمطار غزيرة .فهم ال ي�شكون يف قدرته وال يظنون
به العجز ،و�إمنا يظنون به الق�صد ال�سيئ.
ذلك َمث ٌَل من فكر الب�شر يف �سذاجته .وفكر الب�شر حتى
يف ح�ضارته �أحيانًا ال يكون �أعلى كث ًريا .فقد عبد العجل والقط
وال�صنم والنار وبع�ض الب�شر وغري ذلك.
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وكانت الدعوة املحمدية �إىل الوحدانية غريبة لدى العرب
وغريهم رغم ما يظهر الآن من بداهتها وا�ستقامتها .وكانت احلاجة
�شديدة لداعي التوحيد ل َي ْ�س ُم َو بالعقل الإن�ساين �إىل النظر يف
الكون واملخلوقات والتوجه �إىل خالقها جمي ًعا ال�ستمداد العون
وا�ستلهام الر�شد.
و�إذا تق�صينا �سرية الر�سول يف مكة ،وت�أملنا التنزيل يف
تلك الفرتة ،ر�أينا (حمم ًدا) قد وقف قلبه وجهده ،ووهب
حياته وحياة �أن�صاره لتمكني هذه الدعامة الأوىل و�إظهارها.
وقد خا�صم �أعداءه وهادنهم ،ونفر ور�ضي ،وا�ست�صرخ �أهل
الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كلمة �سواء :هي عبادة
اهلل ال �شريك له ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﱸ [�آل عمران.]64 /
ومل يقبل يف دعوته �إىل الوحدانية من امل�شركني وعبدة
الأوثان هوادة �أو م�ساومة رغم �أنه كان يجادل اجلميع ،ولكنه كان
كثري الت�سامح مع �أهل الكتاب .يقول القر�آن :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ

29
التوحيد أعظم
أسس الدعوة
احملمدية
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ

يف الن�صارى

[العنكبوت ،]46 /ويقول

ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱸ [املائدة ،]82 /ويقول قو ًال عا ًّما
يف جدال اجلميع ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [النحل.]125 /
التسامح هو

السبيل إىل

الوحدة العاملية

حدا
وقد بلغ ت�سامح الدعوة املحمدية مع امللل الكتابية ًّ
ال يعرفه �أهل هذه امللل حتى يف هذا الع�صر الذي انت�شر
فيه الالدينيون ،وال يقبل مثله كثريون من املتدينني يف امللل
الأخرى ،فال تت�سع �صدورهم له وال لرحمة اهلل لغريهم.
انظر �إىل هذه الآية الكرمية

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨﱸ [البقرة.]62 /

فالهدف الأ�سمى للر�سالة املحمدية هو الإميان باهلل
ال �شريك له .ويف �سبيل التوحيد ت�سهل كل العقبات،
وتت�ساوى القبائل وال�شعوب جميعها ،حتى الأديان لقوله
تعاىل :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁﱸ [البقرة.]136 /

فر�سول اهلل يف دعوته �إىل الإميان باهلل الواحد اخلالق مل َي َّدع
مكمل لل�شرائع ال�سابقة ومعيد للحنيفية
�أنه مبتدع ،بل قال �إنه ِّ
الفطرية التي هي دين �إبراهيم بل دين نوح و�آدم ،و�إنه ال تبديل
لذلك الدين القيم الذي ي�ستند �إىل وحدة اهلل ،ويرتتب عليه
وحدة خلقه ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﱸ

[ال�شورى.]13 /

ﱹﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ.ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﱸ [امل�ؤمنون .]52-51 /ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ[�آل عمران.]52 /
ومل يختلف الر�سول  مع �أهل الكتاب �إال حيث كان
تنزيه اخلالق مو�ضع �شك .ففي �سبيل التوحيد والتنزيه جادل

دين واحد
ألمة واحدة
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وخا�صم ومل ي�صالح �أو يهادن �أح ًدا على ح�ساب دعوته هذه،
لأنها �أ�سا�س ر�سالته وغايتها ،بل غاية الوجود ﱹ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ .ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﱸ [الذاريات ،]57-56 /ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ .ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  .ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﱸ [احلديد.]3-1 /
وهذا التوحيد الذي دعا �إليه ف�ض ًال عن �سموه بالعقل
الب�شري هو �أ�صل اخلري و�أ�سا�س ال�سعادة واخللق ال�سليم كما
يظهر من الف�صل التايل.

�آثار التوحيد
التوحيد روح الدين  -هو �أ�سا�س االنت�ساب واالعتبار
ال�شخ�صي -الإ�شراك �سبب لإهدار �شخ�صية امل�شرك-
ال�شرك طارئ على الفطرة  -ال�شرك باعث الظلم
واال�ستبداد  -التـالزم بني التوحيد و�صالح الفكر
واحلياة  -وكر اخلرافات والأباطيل  -عقائد التوحيد
و�آثارها يف تزكية النف�س � -آثارها يف حرية الفكر و�سيادة
العقل و�سمو احل�ضارة  -ال احتجاج بالواقع ال�سيئ.

بي َّنا �أن الإميان باهلل وحده ال �شريك له هو الهدف الأ�سمى
للدعوة املحمدية .واهلل �سبحانه قد َ�س َّمى امل�ؤمن به وحده م�سل ًما
ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﱸ [�آل عمران.]52 /
و�إذا ت�صفحنا �آي الذكر احلكيم جند الدعوة �إىل التوحيد
والتنزيه ال تخلو منها �سورة ،بل تكاد ال تخلو منها �صفحة من
تلميحا.
الكتاب
ت�صريحا �أو ً
ً
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التوحيد روح

وحكمة ذلك وا�ضحة؛ �إذ الإميان باهلل وحده يتفرع منه
�صالح و�إ�صالح ،وهو الرباط الذي يجمع
كل ما يف الدعوة من ٍ
�شتاتها ويوثق بني �أجزائها ،بل هو فيها مبقام الروح للج�سد،
يتحلل ويبلى ويند ِثر بفراقها .وال�شرائع من غري �إميان كالقوانني
الو�ضعية :ت�سقط ب�سقوط القائمني عليها ويذهب �أثرها بذهاب
الظروف التي �أحدثتها.

هو أساس

لذلك كان الإميان باهلل ال �شريك له هو احلد الفا�صل بني
النا�س ،ولي�ست العنا�صر والأجنا�س حدو ًدا بينهم بل لي�س
االنت�ساب �إىل الدين الإ�سالمي نف�سه وعدم االنت�ساب �إليه
حدا� ،إذ بينما هذا الدين يرعى كني�سة امل�سيحيني وبيعة اليهود
ًّ
�إذا دخلت يف ذمته ،وي�أمر امل�سلمني بالقتال الحرتام حرية عقائد
املعا َهدين من �أهل امللل الكتابية ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

الدين

االنتساب

واالعتبار

الشخصي

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﱸ [احلج ،]40 /وبينما هو يكتفي ممن ي�ؤمن
باهلل من �أهل الكتاب ب�ضريبة قليلة على القادرين من الذكور
مقابل حماية نفو�سهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ودينهم وعرفهم،
�ضريبة هي رمز لعهدهم ،ي�ستعني بها املجاهدون على الرباط يف
الثغور ،وي�أمن املعا َهدون بها على ديارهم وعقيدتهم .وقد ردها
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خالد بن الوليد � ،إىل ن�صارى حم�ص حني �أجاله الروم
عنها ،وقال ما معناه� :إمنا �أخذناها حلمايتكم وقد عجزنا عنها(((.
نقول بينما الإ�سالم يعامل امل�ؤمنني باهلل على هذا الأ�سا�س� ،إذا
به يفرق بينهم وبني امل�شركني ويعامل ه�ؤالء معاملة �أخرى فيها
عدم اعرتاف بكرامتهم ،ولو �أنه يفي لهم �أي�ضً ا مبا لهم من عهود
ومواثيق مع امل�سلمني ب�شرط �أال ت�صادم حقًّا �أو تدفع �إىل ظلم،
كما ح�صل يف حلف النبي خلزاعة و�صلح احلديبية كما �سي�أتي.
�إذ العداوة معهم دائمة لوجه اهلل و�صالح الب�شرية ،حتى يكون
الدين كله هلل.
ومن ناحية �أخرى جند الإ�سالم ُي ْد ِخل الكتابية يف
الأ�سرة املحمدية فيبيح م�صاهرة �أهل الكتاب ويجعلهم خُ �ؤُولة
للم�سلمني ،وهو ال يقبل مثل هذا الن�سب مع امل�شركني ،وي�أبى
�أن يعرتف لهم بهذه امليزة ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﱸ [البقرة .]221 /بل ي�صل الأمر �أن يجعلهم جنا�سة
((( وعلى رواية �أخرى �أن الذي ر ّدها هو �أمري اجلي�ش �أبو عبيدة عامر بن اجلراح.
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ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﱸ [التوبة.]28 /

أخوة عامة

يف اهلل

كل هذه ال�شدة مع الوثنيني وامل�شركني لي�ست تع�ص ًبا
�أعمى وال �إفرا ًطا يف الع�صبية الإ�سالمية ،فلو كانت كذلك
ل�سا َو ْت الدعوة يف املعاملة بني �أهل الأديان الأخرى جمي ًعا،
وقد لقي الإ�سالم من ال َع َنت والأذى من �أهل الكتاب كث ًريا،
ولكن ذلك مل يخرج الدعوة عن التمييز بينهم وبني امل�شركني.
ذلك كله لأن عقيدة التوحيد هي غاية احلياة الإن�سانية و�سبيل
الإ�صالح املن�شود؛ فمتى �آمن العبد ب�أنه �أثر للبارئ الأعظم ،كان
بينه وبني خالقه ما بني ال�صانع وامل�صنوع من ال�صلة ،وكان بينه
وبني امل�صنوعات جمي ًعا ما بني الآثار املتعددة للمن�شئ الواحد،
وكان هذا االرتباط املع َرتف به اعرتاف �إميان بني اخللق واخلالق
ربا ًطا ال ينف�صم ،ي�ستمر به العمران والإ�صالح واخلري على وترية
واحدة م�صدرها الإذعان لإرادة واحدة ،وكان بذلك وجودنا
جمي ًعا يف هذا الكون مت�صل املبد�أ متحد الغاية .ومتى امتلأت
النفو�س بذلك �سهل كل �شيء.
فلو ت�صورنا النا�س على �إميان كامل كهذا ،ي�ؤدون ما عليهم
وفق هذا الإميان ،لأمكن �أن نت�صور �أقدر املخلوقات على الف�ساد،
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لوازع وال ها ٍد �إال
وهو الإن�سان� ،أ�صلحها� ،إذ هو حينئذ ال يحتاج ٍ
من �إميانه ،بل لأمكننا �أن نت�صور هذا العامل وال حكم وال حكومة
فيه �إال لوجدان امل�ؤمنني.
لذلك كان الإميان باهلل ال �شريك له ال�شغل ال�شاغل
ل�صاحب الدعوة ،وكان يف احلقيقة �سبب جناحها وا�ستقامتها.
ف�إزالة ال�شرك يتبعها هدم مفا�سده ،و�إقامة التوحيد يتبعها
قيام ف�ضائله.
تقرر الدعوة املحمدية �أن النا�س كانوا على الفطرة يعبدون
اهلل وحده ،ثم �ضلوا ،ف�إذا عادوا لها ا�ستقاموا.
و�إذا نظرنا يف تاريخ �أديان الب�شر وجدنا ال�شرك يف الغالب
فعددوا الآلهة ون ّوعوها ،و�أقام
نتيجة لب َِدع �أحدثها النا�سّ ،
وح َّر ًا�سا،
و�س َدنَة ُ
املبتدعون واملف�سدون �أنف�سهم ُق َّوا ًما على الآلهة َ
بل وكال ًء ونوابًا ،واتخذوا �سلطان هذه الآلهة �سلطانًا لهم ،ثم ت�آمر
ذوو الأغرا�ض فت�ساندوا على ت�ضليل العامة ،وانتهوا بو�ضعهم يف
�أ�سر جمموعة من اخلرافات وال�سخافات ،وك�أن الكهنة و�أ�ضرابهم
من الق َّوام والوكالء واملر�شدين خزنة الأ�سرار الدينية هم يف
الواقع الآلهة املت�صرفون يف املجموعات الب�شرية امل�أ�سورة.

الشرك طارئ
على الفطرة

وكر اخلرافات
واألباطيل
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ف�أول �أثر يبدو لل�شرك يف تاريخ الب�شر ،هو �أن العبودية
لل�صنم انقلبت �إىل عبودية لل�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص القائمني
على هذا ال�صنم ،وقامت عهود من اال�ستبداد دامت يف م�صر
والعراق �آالف ال�سنني ،ومل يخل منها ركن من �أركان العامل
من فجر التاريخ �إىل اليوم .ومهما تغريت الأو�ضاع والأ�شكال،
ف�إن ال�شرك واال�ستبداد حليفان متالزمان.
�أما التوحيد فيتبعه الإن�صاف ويالزمه كالظل لل�شواخ�ص،
لأن الإله الذي دعا �إليه الأنبياء وحممد  منزه عن الهوى
والغر�ض ،ال يريد من خلقه رزقًا وال طعا ًما ،ولي�س له وكالء وال
نواب وال و�سطاء .يقول ﱹﭟ ﭠ ﭡﱸ [غافر]60 /
وهو �أقرب �إليهم من حبل الوريد ،هو الرحمن الرحيم ،هو الغني
القدير ،هو البارئ امل�صور ،هو العفو الغفور ،هو املعطي املانع ،هو
احلكم العدل ،هو املنتقم اجلبار ،هو العليم اخلبري ،هو امل�سيطر
فوق عباده ،العزيز احلكيم.
كل هذه ال�صفات وما معها من تنزيه عن ال�شبيه واملثيل
جعل الألوهية يف و�ضع يعلو بها عن اال�ستغالل ال�سيئ ،وجعل
اخللق حتتها مت�ساوين يف حكمها� ،أكرمهم عند اهلل �أتقاهم،
و�أقربهم �أبرهم بالعباد.
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وكما �أن الظلم والأثرة مالزمان لل�شرك كان الإن�صاف
والعدل وامل�ساواة مالزمة للتوحيد.
لذلك كانت غاية الدعوة املحمدية الإميان باهلل وحده ،وهو
عندها فوق كل �شيء .ويقول القر�آن الكرمي ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء.]48 /
والإميان اخلال�ص من ال�شوائب ،ال�صادر من القلب ،تتبعه
حت ًما جميع الف�ضائل املتعا َرف عليها؛ لأن امل�ؤمن من يجد
ح�سابه مع اهلل مبا�شرة فريفعه �إليه وحده؛ فهو ال يرتكب الكبرية
وال ال�صغرية عن عمد وق�صد .ومتى وجد هذا الإن�سان فقد وجد
الإن�سان الكامل.
فلو �أن جمتمعنا تكون من مثل هذا الإن�سان لقام على
الرحمة واملحبة؛ �إذ من و�صايا الإ�سالم «ال ي�ؤمن �أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»« ،الراحمون يرحمهم الرحمن»،
«ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء» فهو �إذن
املجتمع ال�سعيد.
ولي�س غري ًبا ما دعا �إليه بع�ض اخلوارج يف عهد الفتنة بني
(علي) و(معاوية) من �إلغاء احلكومة الب�شرية متا ًما� ،إذ قالوا «ال
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يف تزكية
النفــــس
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حكم �إال هلل» .ولو حتققت احلكومة الإلهية لكان َم ِلكها الوجدان،
وقانونها الإن�صاف ،وزاجرها العرف العام.
لكن الدعوة املحمدية ملا فيها من �صدق نظر ومطابقة
لطبائع النا�س ع َّولت يف الإ�صالح على الإميان وال�شرع الذي
ينظم ما ق�صدت �إليه من �إح�سان ،وجعلت الوازع من يختاره
امل�ؤمنون لينفذ ما �شرعت ،ف�ضمنت بذلك ا�ستقامة الأمور.
وهيهات �أن ت�صل الب�شرية �إىل حكومة الوجدان التي توحيها
عقيدة التوحيد!
قلنا �إن الإميان باهلل يتبعه حت ًما َت َغ ُّلب جميع الف�ضائل يف
نف�س امل�ؤمن .فهو ال يعي�ش لنف�سه بل لإخوانه من خملوقات اهلل
جمي ًعا ،ويكاد ميحي يف النف�س امل�ؤمنة ال�شر بجميع �أنواعه ،و�أول
ما ينمو فيها هو الإيثار والفداء والت�ضحية يف �سبيل اخلري العام.
فامل�ؤمن ال يكون ظاملًا ،لأنه يعار�ض بالظلم �صفة من �صفات
اهلل وهي العدل ،وال يكون غلي ًظا قا�س ًيا ،و�سيده هو الرحمن
الرحيم .وال يكون كاذبًا وال خماد ًعا وال منافقًا؛ لأن ح�سابه
مع اهلل العليم اخلبري الذي ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﱸ [غافر ،] 19 /وال يكون ذلي ًال �أو جبانًا ،لأنه يعلم
�أن ذلك ال يفيده ما دام الأمر بيد اهلل.
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وهكذا �إذا ا�سرت�سلنا يف َت ْعداد النقائ�ص جند �أنه ِحيل
املوحد بحجاب الإميان ،وجند ال�صفات ال�سامية
بينها وبني ِّ
جمي ًعا حمببة �إىل النف�س امل�ؤمنة املطمئنة التي دخلت يف
عباد اهلل ودخلت يف رحمته حني لبت نداءه :ﱹ ﭡ ﭢ
ﭣ  .ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  .ﭫ ﭬ ﭭ .ﭯ
ﭰﱸ [الفجر.] 30-27 /
هذه النف�س املطمئنة بالإميان حتيا يف �سعادة ال يتذوقها �إال
املوحدون وميكن لأمثالنا ممن يعي�ش على هام�ش الإميان وي�س�أل
ِّ
اهلل الهدى� ،أن يت�صور النف�س امل�ؤمنة تكون يف اجلنة فع ًال يف هذه
الدنيا؛ لأن ال�سعادة الروحية التي تتذوقها هي �أطيب ما يف اجلنة
من متاع.
هذا الإميان باهلل وحده الذي قلنا �إن الف�ضائل تتبعه حت ًما،
و�إنه ِّيطهر النفو�س من ال�شر والرذيلة ،ي�سمو كذلك بالعقل
الب�شري؛ فالوثنية وال�شرك ي�شغالن الذهن باملح�سو�سات
ال�سحرة
ويح�صرانه يف نطاق الأباطيل ال�صادرة عن دعوات َّ
املج�سمة� ،أو على الآلهة
والكهنة وطوائف القائمني على الآلهة َّ
املق�سمة املوزعة ال�سلطات واملتناف�سة عليها ،فتطبع يف �أذهان
َّ
النا�س �صو ًرا مما هم فيه �أو ما يهبطون �إليه من اخلرافات ،بينما

التالزم بني

التوحيد وصالح
الفكر واحلياة
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يفعل التوحيد والتنزيه عك�س ذلك ،فهو يدعو للتفكري والنظر
وحتكيم العقل؛ فالإله الذي دعا �إليه الإ�سالم يجمع ال�سلطان
والف�ضائل ،وهو مع النا�س �أينما كانوا ،ال و�سيط له ،وال ينالونه
بح�س ،فال بد لهم من التفكري فيه واال�ستدالل عليه ب�آثاره ،مما
يدعو �إىل تعلق العقل مب�صنوعاته.
وقد كانت عناية الدعوة املحمدية يف هذا بادية يف �أقوال
الر�سول  و�أعماله ،كما َر َّد َدت �آيات الكتاب الكرمي الدعوة
�إىل النظر والتعقل ،فا�ستهز�أت باملقلدين واملكابرين واجلاحدين
واجلامدين بكلمات الذعة قار�صة ،وامتدحت املفكرين والباحثني
والذين يح�سنون ا�ستخدام ملكاتهم يف النظر يف الكون وا�ستنباط
احلقائق من مقدماتها و�آثارها.
ومن العجيب �أن ال�شرك الذي �صرعته الدعوة املحمدية يف
جزيرة العرب يف �أيام الر�سول ويف غريها من بعده ،وترتب على
هزميته ظهور الف�ضائل التي �أ�شرنا �إليها مالزمة للإميان باهلل ال
�شريك له ،مل يكن �سه ًال هي ًنا كما ُي َظ ّن ،بل كان �ش ًّرا م�ستط ًريا
وبال ًء م�ست�أ�ص ًال.
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يقول اهلل تعاىل :ﱹ 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 ﮖﱸ [�ص.] 7-4 /
فالدعوة املحمدية بانت�صارها على ال�شرك قد �أزالت العقبة
الأوىل يف �سبيل ال�سمو بالنف�س الب�شرية كما بينا ،ورفعت ا َحل ْجر
عن عقول حتج ّرت ،فانطلقت للنظر والتب�صر ،وبدت �آثار ذلك
م�سرعة ،حتى كادت الدعوة املحمدية �أن تكون يف ذاتها معجزة،
فقد اتفق العلماء والباحثون على �أن جناح حممد  يف دعوته
مقطوع النظري؛ فال ُي ْع َرف يف تاريخ الب�شر جناح كالذي لقيه.
ومن املتفق عليه �أي�ضً ا �أن دعوته كانت غريبة ُم ْن َك َرة يف نظر
القوم ُم ْب َت َدعة غري ممُ َ َّه ٍد لها ،وقد لقيت من العناد واال�ستهزاء
واال�سـتنكار ما تفي�ض به حوادث ال�ســـنوات الع�شــرين التي
ق�ضاها  وهو يجهر بها بعد �أن �أخفاها يف بادئ �أمرها.
وكما كانت الدعوة �إىل التوحيد غريبة ف�إن �أثرها يف النفو�س
وما ترتب عليه يف تكييف احلياة وتغيري وجه الأر�ض كان �أكرث
غرابة.

أثر التوحيد

يف حترير
العقل ومسو

احلضــــــارة
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فالأعراب الذين َو�أَ ُدوا بناتهم واعتزوا ب�سفك الدماء
والنهب� ،صاروا ا ُخل�شَّ ع ال ُّر َّكع الذين يبتغون ف�ض ًال من اهلل
ور�ضوانًا.
والأ�سرة التي كان يرث فيها الرجل زوجات �أبيه� ،صارت
الأ�سرة املطهرة .والقبيلة التي كانت ال تعرف حقًّا �إال لع�صبيتها،
وال ترعى ذمة �إال ملن هو منها� ،صار فيها من يرد �إىل ن�صارى
(حم�ص) �أموالهم ،لأنه عجز عن رعاية ِذ َّمتهم.
وال�سادة الذين ا�ستعبدوا النا�س �صاروا يخ�شون اهلل وال
يخ�شون يف احلق لومة الئم.
ومن ا ُجلفَاة الق َُ�ساة �صار اخلليفة الذي ترده امر�أة يف
مجَ ْ َمع ا َخل ْلق فيقول «�أ�صابت امر�أة و�أخط�أ عمر!» ويكتب �إىل
�أكرب ُوال ِته الفاحتني متهك ًما «متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم
�أمهاتهم �أحرا ًرا!» لأن ابن ذلك الوايل �أ�ساء �إىل م�سيحي من قوم
مغلوبني .وكان ذلك يف م�صر.
ال احتجاج
بالواقع

السيئ

ف�إذا قال قائل :وما بال ف�ساد احلال �ضاربًا �أطنابه على الدنيا
اليوم ،وامل�ؤمنون ملء الأر�ض؟
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ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

قلنا ما قاله اهلل
ﭯﱸ [يو�سف ]106 /وما قاله الر�سول «واهلل الي�ؤمن!
واهلل الي�ؤمن! واهلل الي�ؤمن! قيل :من يا ر�سول اهلل؟ قال :الذي
ال ي�أمن جاره بوائقه».
فهل �أَ ِمن �أحد من �أهل الكتاب يف الغرب �أو ال�شرق بوائق
جاره؟ وهل �أحب م�سلم لأخيه ما يحب لنف�سه؟
وال تزال الإن�سانية يف هذا البالء ،وهذه احلروب ،وهذه
الفرقة بني الأمم ،وبني الطبقات يف الأمم حتى متلأ مبادئ عقيدة
التوحيد قلوب النا�س.
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الإح�سـان
رديف الإميان  -تنظيم دقيق لقواعد احلياة و�أ�ساليبها � -أثر
�سريع لتطبيق نظم الإح�سان  -الرحمة والإخاء �أ�سا�س
الإح�سان  -دفاع البد منه عن الأتراك العثمانيني � -أثرهم
يف زوال عهد الإقطاع من امللداف والبولونيني  -موقف
عظيم ل�شيخ الإ�سالم يف عهد ال�سلطان �سليم  -رحمة
احليوان  -وقائع وحكايات عن الرحمة

الآن ننتقل �إىل الدعامة الثانية للإ�سالم وهي الإح�سان.
والإح�سان يف نظري هو العمل ال�صالح ،وقد جاء يف الآيات
رديف الإميان .بل يكاد يالزمه يف كل �آية.
وال�شريعة الإ�سالمية كلها ما هي �إال بيان بالأمر �أو النهي
�أو الإباحة للأمور التي بها يكون العمل �صا ًحلا .وهي فريدة بني
الأديان يف و�ضع الأ�صول والفروع لهذا الإن�سان .ففي جميع
عالقات الإن�سان باهلل وخملوقات اهلل ر�سمت ال�شريعة ب�شيء من
التف�صيل قواعد احلياة و�أ�ساليبها للم�سلم .وهذه القواعد منها ما
يخت�ص بالعالقة بني العبد وربه من �صالة و�صوم وحج مما يتبع
الإميان وما يقت�ضيه من عبادات.

رديف

اإلميان

تنظيم دقيق

لقواعد احلياة
وأساليبها
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وكل ما نحتاج �أن ن�شري �إليه منها يف مثل هذه الأحاديث
هو �أن هذه العبادات مع تزكيتها للنف�س وتطهريها للبدن ،مما يعود
�أثره على امل�سلم يف �شخ�صه ،هي كذلك جمموعة نظم تعني على
ح�سن العالقات بني الفرد واجلماعة ،وتي�سر مبا فيها من تدريب
وتهذيب �سبيل التكافل الذي ال بد منه للجماعة ال�صاحلة،
بل حتر�ض يف كل حلظة على التعاون الب�شري الذي هو �أ�سا�س
العمران.
ولي�س �أدل على ذلك من الأثر الذي �أحدثته هذه العبادات
يف نفو�س قوم من الأعراب و�أ�ضرابهم من الأمم املتبدية هم �أبعد
النا�س عن الألفة والتعاون ،و�أدناهم للأنانية وال�شر.
أثر سريع لتطبيق
نــــظـــم

اإلحسان

ففي ب�ضع �سنني �أ�صبح اجلفاة النافرون ،وقد عبدوا اهلل
على الكيفية التي �س َّنها �صاحب الدعوة� ،أهل نظام وتقوى،
يركعون وي�سجدون هلل وي�أمتون برجل منهم ،وي�ؤ ُّدون ذلك ِّ
باطراد
يف �أوقات حمددة ،فتعودوا النظام والطاعة والتكافل ،و�أ�صبحوا
�إخوانًا ي�سعى بذمتهم �أدناهم.
وقد ده�ش فع ًال �أوالد عمومتهم الذين ا�ستمروا على
ال�شرك حني التقوا بهم يف «بدر» فر�أوهم لأول مرة يف كتائب
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مر�صو�صة ال عهد للعرب بها .ال يتنادون بع�صبية مع �أنهم من
�شتات العرب ،بل �شتات الأعراب والعبيد والأحرار والبي�ض
وال�سود ،رابطتهم يف اهلل و�أخُ َّو ُتهم يف الإن�سانية.
ُّ
فالعبادات على الكيفيات املختارة يف الإ�سالم لها بال
�شك ،غري الرابطة التي تقويها بني املخلوق واخلالق� ،آثار عدة يف
نف�س الإن�سان وحياته وعالقته بالنا�س؛ ولذلك كله كانت عناية
�صاحب الدعوة  بها عظيمة.
وفقهاء امل�سلمني حني علموا �أن الإ�سالم بني على خم�سة
�أركان ،للعبادات ثالثة منها ،قد �أدركوا ِع َظم هذه الأركان
الثالثة :ال�صالة وال�صوم واحلج يف بناء الدين .وقد �أفا�ضوا يف
ف�ضل العبادات املختلفة ،بل يف ف�ضل كل �صالة وركعة ،مما
ال حاجة معه جلديد ،ومما يعرفه كل م�سلم �إن مل يكن تف�صي ًال
ف�إجم ً
اال ،ولكن �أكرث امل�سلمني ،مع �شديد الأ�سف ،ال يعرفون
عن دينهم �أكرث من ذلك .فلهذا �أظن �أن العناية يف هذه الف�صول
بالنواحي الأخرى للإح�سان والعمل ال�صالح �أجدر و�أنفع.

كان الرجل ي�أتي من �أق�صى البادية فيجل�س �إىل ر�سول اهلل 
يتلقى دعوته ،فيقوم من بني يديه وهو �أعلم بها ممن درجوا اليوم
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يف �أح�ضان الإ�سالم ،ون�ش�أوا يف بيوت الدين ،ولي�س ذلك مليزات
الر�سول  ،وبركته وت�أثري �شخ�صيته فح�سب ،وال لأن ه�ؤالء الأعراب
كانوا يختلفون عن �أبنائهم عرب اليوم ،و�إمنا لأن الدعوة كانت ب�سيطة
مركزة يف مبادئ عامة مفهومة للكافة� ،سهلة ،تُلقى �إليهم ليعملوا بها
ولي�سريوا على نهجها وين�سجوا على منوالها ،ال ليتحدثوا عنها ثم
ي�شتغلوا بالق�شور �إذ ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ [احل�شر،]19 /
ور�ضوا بالظاهر ففقدوا ال ُّلب واجلوهر.
وعبارة القر�آن يف هذا املعنى تدل على �سهولة تلقي
الدعوة ون�شرها :يقول اهلل تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ

ﯻﱸ [التوبة.]122 /

فالدعوة ب�سيطة� ،أ�سا�سها الإميان والإح�سان .وهذا الإح�سان
هو العمل ال�صالح كما قلنا .وهذا العمل ال�صالح هو مبادئ عامة
وعبادات ُت َلقَّن كيفياتها يف حلظات.
الرمحة واإلخاء

أساس

اإلحسان

�أما املبادئ ف�أ�صلها جمي ًعا يف الرحمة والإخاء .والرحمة
�صفة اهلل وقد كان امل�سلمون يف �أول عهد الدعوة ي�سمون اهلل
(الرحمن) حتى قال العامة� ،إن حمم ًدا يعبد �إل ًها ا�سمه الرحمن.
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وامل�سلمون ي�ستفتحون كل عمل وحركة با�سم الرحمن الرحيم،
ويحيي بع�ضهم بع�ضً ا بال�سالم والرحمة فيقولون «ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل».
و�آيات الكتاب �شاهدة على �أنها �أحب ال�صفات �إىل
�صاحب الدعوة ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﱸ [الفتح.]29 /
ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ .ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﱸ [احلجر.]89-88 /

ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﱸ [الإ�سراء.]82 /

ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱸ [�آل عمران.]159 /
ﱹﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﱸ [التوبة.]128 /

والأحاديث النبوية يف معنى الرحمة م�ستفي�ضة.
«الراحمون يرحمهم الرحمن»« ،ارحموا من يف الأر�ض
يرحمكم من يف ال�سماء».
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هذه الرحمة التي هي �أ�صل من �أ�صول الت�شريع يف الدعوة
املحمدية ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﱸ [الأنبياء]107 /
هي �أ�سا�س العمران .وما ُن ِز َعت من قلب �إن�سان �إال �صار خربًا ،وال
قوم �إال كانوا وبا ًء على الأر�ض .والتاريخ يحدثنا عن طغيان
من ٍ
�أقوام ُن ِز َعت الرحمة من �صدورهم ،فرتكوا �آثا ًرا فظيعة من اخلراب
ا�ستمرت بعدهم قرونًا.
فمث ًال موجات املغول مع (جنكيز خان) و َمن َب ْع َده ال تزال
رغم مرور �سبعة قرون بادية �آثارها للعيان يف �أوا�سط �آ�سيا وغربها،
وقد �شهدتها بنف�سي يف الأفغان و�إيران والعراق ،و�ستبقى �أجي ً
اال
كثرية.
وجاء من بعدهم �أقوام مثلهم من امل�سلمني ومن الأعراب
امل�سلمني ُن ِز َعت الرحمة من �صدورهم فعاثوا يف الأر�ض الف�ساد،
وال تزال �آثار اخلراب الذي �أحدثه بع�ض ه�ؤالء الق�ساة من
الأعراب م�شهودة يف �شمال �إفريقية ،وقد �شهدتها كذلك بنف�سي
بعد مرور مئات من ال�سنني.
فالرحمة �أ�سا�س العمران ،جاء بها مو�سى وعي�سى وحممد.
بل هي ر�سالة �أنبياء اهلل وامل�صلحني جمي ًعا .ومل يعظم �ش�أن دولة
من الدول �إال والرحمة �صفة من �صفات القائمني عليها.

53

يف �أ�صول الدعوة

وقد يظن بع�ض النا�س مبا يتناقلون من �أحاديث �أو فكاهات
عن بع�ض العهود الأخرية للدولة العثمانية �أنها كانت دولة مل
تكن �صفة الرحمة من مميزاتها .وهو خط�أ �شائع ال يقف �أمام
البحث والتدقيق .فالعثمانيون يف �أيام عزهم ورثوا الرحمة التي
نزعها اهلل من قلوب العرب املت�أخرين ،فورثوا الدولة ،و�سادوهم
كما �سادوا الأوربيني.
وقد �سمعت بنف�سي حديث هذه الرحمة يف ( َب�سرابيا)
من رومانيا على نهر (الدني�سرت) ،وقيل يل �إن �أمثلة الفالحني يف
للم ْلك العثماين ال تزال تعرب عن رحمة
هذه الأطراف النائية ُ
الرتكي وعدله .ومنها ما ي�شري �إىل �أن العدل ُي ْن َزع مع الأتراك
من الأر�ض .وقد لفت نظري يف بولونيا ورومانيا ويف بالد البلقان
يف رحالتي املتعددة �أمثلة و�أ�ساطري ال تزال ت�شري �إىل ما ا�ستقر
يف نفو�س هذه الأمم امل�سيحية من احرتام الرتكي امل�سلم كرحيم
عادل.
كنت يف فينا ف ُروي يل �أن البولونيني
ويف �سنة ُ 1917
م�ستب�شرون بو�صول الع�ساكر العثمانية �إىل جالي�سيا مد ًدا
للنم�ساويني وقتئذ ،ف�س�ألت عن ال�سبب ،فقيل يل �إن عندهم
نبوءة يعتقدونها عن بع�ض ِق ِّدي�سيهم ب�أن عالمة عزهم وظهور
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رمحة األتراك

العثمانيني

أمثال شعبية
تشهد هلم
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دولتهم مرة �أخرى هي �أن تعود الع�ساكر الإ�سالمية �إىل الظهور
�شمال الدانوب.
ومن العجيب �أن هذه الع�ساكر ولو �أنها جاءت مد ًدا
لغا�صبي بولندا ومقت�سميها ف�إنه مل مي�ض �سنة على عبورها
(الدانوب) حتى ا�ستقلت بولندا حقيقة مرة �أخرى وعادت دولة
موحدة.
هذه الأ�سطورة وغريها من الأمثال يف لغات الأمم البلقانية
جعلتني �أتو�سع يف قراءة التاريخ الإ�سالمي يف البلقان ،وقد
خرجت من قراءتي وم�شاهداتي ب�أن العدل والرحمة الإ�سالمية
هما اللذان َّ
مكنا للعثمانيني يف �أوربا.
وبالعدل والرحمة خرجت هذه الأمم من غيبوبتها
وهمجيتها وق�سوتها ،وعرفت امل�ساواة والإن�صاف .ويكفي �أن
تعلم �أن ا�سرتقاق الطوائف ب�أ�شنع �صورة كان نظا ًما دول ًّيا متعاه ًدا
عليه يف �أوربا الو�سطى واجلنوبية �إىل �أن ق�ضى عليه العثمانيون.
أثرهم يف زوال

عهد اإلقطاع من

أرض امللداف

والبولونيني

وكانت هناك عهود دولية بني املُلداف والبولونيني واملجر
لت�سليم كل فالح يرحل من مزرعة �س ّيده من (البويار) �إىل �أحد هذه
الأوطان ،وكانت املزارع تباع مبا عليها من احليوانات والفالحني.
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جاء العثمانيون �إىل �أوربا يحملون بني �صدورهم عاطفة
الرحمة كما �أرادها �صاحب الدعوة  ،ومل يكن الأتراك �أكرث
عدة وال عد ًدا من �أ َّية �أمة من الأمم التي �سادوها ،فو�صلوا على
ر�ؤو�سهم جمي ًعا �إىل فينا ،متهد لهم الرحمة �صعاب اجلبال والبحار
والوهاد ،كما مهدت للعرب قبلهم �إفريقية و�آ�سيا.
وكان للأتراك ملك �شديد ،هو ال�سلطان �سليمُ ،عرِف
بالق�سوة وذبح كث ًريا من �آل بيته ،ويلقبه الأتراك �أنف�سهم ب�سليم
القا�سي .فخطر له �أن يوحد دين الدولة ولغتها ف�أبى عليه
�شيخ الإ�سالم ،فامتنع حرمة لو�صايا الإ�سالم باحرتام حقوق
امل�سيحيني والرحمة بهم .وذلك من �أثر الرحمة التي �أودعها
اهلل قلب �صاحب الدعوة و�أتباعه ،والتي هي ركن الإ�سالم
املتني و�صفة اهلل التي �إذا ُن ِز َعت من ال�صدور دالت الدولة ،وعم
اخلراب حتى ي�ستخلف اهلل �أهل الرحمة.
انظروا �إىل العامل اليوم ،وقد ُن ِز َعت الرحمة من ال�صدور؛
�أمل ينقلب الإن�سان �ش ًّرا من الوح�ش ال�ضاري؟ �أمل ي�سبق
املتح�ضرون يف الق�سوة جنكيز خان؟ �ألي�ست الغارات اجلوية
على املدنيني �أ�سو�أ ما بلغه النا�س من التوح�ش؟ ثم �ألي�ست هذه
مقدمات اخلراب العام؟

موقــــف عظيم

لشـــيخ اإلسالم
يف عهــــــد

السلطان سليم
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هذه الرحمة التي �أر�سل اهلل حمم ًدا من �أجلها ،لي�ست
ُ�ص
خا�صة بالإن�سان .وليعلم القارئ مكانتها من الإ�سالمَ ،نق ّ
بع�ض �أحكام ال�شريعة يف الرفق باحليوان؛ ليتبني مدى عناية
ببث الرحمة يف دعوته.
�صاحب الدعوة ّ ،
قال « :بينما رجل مي�شي بطريق ا�شتد عليه العط�ش،
فوجد بئ ًرا فنزل فيها ف�شرب ثم خرج ،و�إذا كلب يلهث ،ي�أكل
الرثى من العط�ش .فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العط�ش
مثل الذي كان بلغ مني .فنزل البئر فملأ خُ فَّه ماء ثم �أم�سكه
بفيه حتى َر ِقي ،ف�سقى الكلب ،ف�شكر اهلل تعاىل له فغفر له».
فقالوا يا ر�سول اهلل «و�إن لنا يف البهائم لأج ًرا؟» فقال« :يف ِّ
كل
ٍ
كبد َر ْط َب ٍة �أجر».
وقال �أي�ضً ا« :دخلت امر�أة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها
ومل تدعها ت�أكل من َخ�شَ ا�ش الأر�ض».
وقد جاء الإ�سالم بالنهي عن كثري مما كان ي�أتيه العرب.
وكان من عادة العربي �أن يعذب احليوان ك�شق �آذان الدواب،
وربط الناقة بجوار قرب �صاحبها �إذا مات لتموت معه ،وغري ذلك.
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وح َّرمت ال�شريعة رمي الطري للتلهي ،وعبث الأوالد
بالطيور ،والتحري�ش بني احليوانات كما يفعل الأ�سبانيون مع
الثريان ،وبع�ض الأمم بني الديوك والكالب ،ومنعت �إثقال
احلمل على الدابة ،و�أوجبت ح�سن رعايتها و�سقايتها ،و�إال
فللقا�ضي نَ ْز ُعها من �صاحبها.
وقد كان لهذه التعاليم �أثر بالغ يف البدو واملتوح�شني؛ فقد
ُروِي �أن عد ًّيا بن حامت ،وقد ملك الإ�سالم قلبه ،كان يفت اخلبز
للنمل ،ويقول� :إنهن جارات ولهن حق.
و ُروِي عن ال�شيخ �أبي �إ�سحق ال�شريازي �أنه كان مي�شي
يف طريق يرافقه بع�ض �أ�صحابه ،فعر�ض له كلب ،فزجره رفيق
الأ�ستاذ ،فنهاه وقال� :أما علمت �أن الطريق م�شرتك بيننا وبينه!..
ويف احلديث «�إذا ر�أيتم ثالثة على دابة فارجموهم حتى
ينزل �أحدهم» .وكتب الفقه تفي�ض ب�أحكام الرفق باحليوان ،مما
ي�شري �إىل مقدار ما ق�صدت �إليه ال�شريعة من الرحمة مبخلوقات
اهلل.
فالرحمة من �أ�س�س الدعوة املحمدية و�أ�صولها ،بل هي
املق�صودة من �إقامة الدولة .وخ ٌري للنا�س �أن يلهوا بغري �صالة

حكايات

عن الرمحة
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و�صوم وحج ،وخري لهم �أن يعي�شوا بغري م�ساجد وبيع وكنائ�س �إذا
ُن ِز َعت الرحمة من �صدورهم .فالدين والدولة بال رحمة ينقلبان
�إىل خداع وظلم.
فاللهم �أنزل الرحمة يف ال�صدور حتى ُي ْ�ص َرف البالء عن
العامل!

الإخـاء
�آية هي د�ستور الإخاء وامل�ساواة  -ت�صوير عجيب لوقع الرب
لدى اهلل � -آيات يف تهديد ذوي الق�سوة والبخل  -قدامى
العرب وفهم الإخاء وامل�ساواة � -إخاء �شامل بني امل�سلمني
و�أهل الكتاب  -بقايا الإخاء يف العامل الإ�سالمي  -ذكرى
�أخوة يف �ألبانيا  -الإخاء يف العامل الإ�سالمي

نب�سط احلديث يف هذا الف�صل عن الأ�سا�س الثاين
للإح�سان ،وهو الإخاء الذي �صار دعوة عاملية حمببة لدى �أهل
هذا الع�صر جمي ًعا.
كان املجتمع العربي قد َّق�سمته الع�صبيات القبلية والق�سوة
الفردية ،وكان املجتمع الإن�ساين قد �سادته كذلك الع�صبية
واجلن�سية والفخر بالأن�ساب حني جهر الر�سول بالدعوة �إىل
الإخاء �صاد ًعا بنداء اهلل:
ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات.]13 /

آية هي

دستور اإلخاء
البشري
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وقد نادى بالإخاء ق�سي ًما وقري ًنا للرحمة ،وقرر �أن بهما ُت ْق َت َح ُم
العقبة وي�سعد النا�س ويدخلون اجلنة ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ .ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ  .ﮬ ﮭ.ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  .ﯗ ﯘ
ﯙ .ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ.ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﱸ [البلد.]17-11 /
و�آيات الكتاب الكرمي ،والأحاديث يف الرتغيب يف الإخاء
والرحمة م�ستفي�ضة.
تصوير عجيب
ملوقـــع الرب

لدى اهلل

ويف حديث قد�سي� :إن اهلل  يقول يوم القيامة « :يا ابن
�آدم َمرِ�ضْ ُت فلم َت ُع ْدين! فيقول ابن �آدم :يا رب كيف � ُأعو ُدك،
و�أنت رب العاملني؟! فيقول اهلل� :أ َما َعلمت �أن عبدي فالنًا
َمرِ�ض فلم َت ُع ْده؟ �أما �إنك لو ُعدته لوجدتني عنده! يا ابن �آدم.
ا�ستطعمتك فلم تطعمني! فيقول :يا رب كيف �أطعمك و�أنت
رب العاملني؟! فيقول اهلل� :أما علمت �أن عبدي فالنًا ا�ستطعمك
فلم تطعمه؟ �أ َما �إنك لو �أطعمته لوجدت ذلك عندي .يا ابن
�آدم ا�ست�سقيتك فلم ت�سقني .فيقول :كيف �أ�سقيك و�أنت رب
العاملني! فيقول ا�ست�سقاك عبدي فالن فلم َت ْ�س ِقه� ،أ َما �إنك لو
�سقيته لوجدت ذلك عندي».
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انظر �إىل هذا املعنى ال�سامي يف هذا احلديث اجلليل؛ ف�إن
اهلل مع عباده يف كل حلظة وحالة و�إن الرب بالنا�س ِب ٌّر باهلل .وما هو يف
حاجة ِلبرِ ّ  ،ولكنه ال ير�ضى �إال �أن يكون ك�أمنا ال ُّرب لذاته .ولذلك
ال �أظن �أن مناز ًعا ي�ستطيع �أن ينازعنا يف �أن الإخاء والرحمة هما
الأ�صل بالن�سبة ملبادئ الإح�سان يف الدعوة املحمدية ،كما �أنهما
الغاية منها ،فهي مل ترتك �سبي ًال من الرتغيب والرتهيب �إال
�سلكته لتنطوي النفو�س على الإخاء والرحمة ،وتنفر القلوب
من الأثرة والأنانية.
انظروا �إىل هذه الآية فهي حتى يف عبارتها ت�صعق ِب َه ْو ِل َها
غالظ القلوب :ﱹ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ .ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ .
ﯝﯞ ﯟﯠ.ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧ.ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  .ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸ .ﭑﭒ ﭓﭔ.ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ  .ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱸ [الفجر.]26-17 /
كانت الدعوة �إىل الإخاء غريبة كالدعوة �إىل التوحيد والدعوة
�إىل البعث ،ف�أنكرها العرب الذين ال يعتزون بغري الع�صبية ،وال
البد
ينزلون للإخاء مع من هم �أدنى ،كالأرقاء وال�ضعفاء ،وكان ّ

هتديد شديد
لذوي

القسوة والبخل

قدماء العرب
وفهم اإلخاء
واملساواة
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من حملهم عليه لأنه �أ�سا�سي يف جناح الدعوة .ولكن كيف
يتم ذلك وهم امل�ستهزئون بجماعة (حممد) من امل�ست�ضعفني
والعبيد وقد ت�آخوا يف اهلل مع ال�سادة والأ�شراف �إخا ًء جمي ًال،
حتى ُح ِكي عن املتكربين �أنهم قالوا مثل قول قوم نوح ﱹﯛ
ﯜﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [هود.]27 /
وو�سعه حتى �شمل �أخوة
وقد �أكد القر�آن هذا املبد�أ ال�سامي َّ
الب�شر جمي ًعا فقال :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  .ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﱸ [امل�ؤمنون.]52-51 /

إخـاء شــامل

بني

املسلمني
وأهل الكتاب

وملا متكنت دعوة الإخاء يف النفو�س َم َّن اهلل بها على امل�ؤمنني
ك�أكرب نعمة فقال :ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﱸ [�آل عمران.]103 /
ومل تكن الدعوة �إىل الإخاء قا�صرة على املهاجرين والأن�صار،
ولكنها كانت عامة ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ [�آل عمران.]64 /

ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﱸ [ال�شورى .]13 /ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [البقرة.]136 /

فالدعوة املحمدية قد قامت �إ ًذا على ر�سالة للنا�س كافة
لعبادة اهلل وحده وليكون النا�س �أمة واحدة .والأخوة فيها هي
�أخوة العقيدة ،ال تفرق بني ال�شعوب والقبائل ،والأبي�ض والأ�سود
والأ�صفر ،وال الغالب واملغلوب ،وال الأرا�ضي والأوطان ،بل تدعو
�إىل �أخوة حدودها الب�شرية ،حترم االعتداء ،وتدعو �إىل �سبيل اهلل
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،حتى يف حالة النزاع مع املعتدين
وردهم عن ُع ْدوانهم باحلرب ،ف�إن فكرة الأخوة الب�شرية ُتتخذ
نربا�سا يهتدي به امل�ؤمنون يف ظالم احلرب ،فهم ال يحاربون
�أي�ضً ا ً
للفتح ،وال لل�سلب وال للقهر و�إذالل النا�س ،و�إمنا حلرية العقيدة.
ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ[البقرة،]256 /
ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [الأنفال.]61 /
حتى يف حالة احلرب مع الوثنيني ،يعترب الإ�سالم الأخوة
�أ�ص ًال يف النزاع؛ فامل�ؤمن الذي يعتقد �أن الوثنية هي �أ�سو�أ ما
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ي�صاب به الإن�سان يف روحه وعقله وم�صريه� ،إمنا يريد للوثني �أن
ينجو مما هو فيه ،وما هو ُم َع َّر�ض له من غ�ضب اهلل ،ف�إذا ق�سا عليه
ليرَ ُ َّده عن كفره ،ف�إمنا يريد بذلك رحمته وهو معرتف ب�أخوته كما
قيل:
فق ََ�سا ل َي ْز َدجِ ُروا ،و َم ْن َي ُك َحا ِز ًما

ْ�سَ �أ ْح َيانًا َع َلى َم ْن َي ْر َحم
َف ْل َيق ُ

وهذا الوثني الذي يحاربه امل�ؤمن متى كان معتد ًيا ،ي�ستحق
من امل�ؤمن جميع احلقوق مبجرد ت�سليمه هلل ،وي�صبح م�ساو ًيا له
متام امل�ساواة؛ فهو �إ ًذا ال ينازعه لنكران �أخوته� ،أو لعدم الرغبة يف
رحمته ،بل لتمام هذه الرحمة �أو هذه الأخوة.
فن�ستطيع �إ ًذا �أن نقول� :إن الرحمة والإخاء �أ�صالن من
�أ�صول الدعوة الإ�سالمية مق�صودان لذاتهما ولأثرهما ،حتى يف
�أ�شد حاالت النزاع واخلالف واحلرب ،و�إن الأخوة العامة هي
مق�صد �أ�سمى للر�سالة املحمدية ،ال كما يدعي بع�ض الأجانب،
وال كما يظن بع�ض احلمقى من �أن الإ�سالم دين حرب وق�سوة
وقهر.
وعليه فالإح�سان �أو العمل ال�صالح� ،أن ن�سعى �إىل الإخاء
العام و�أن تكون الرحمة �شعارنا وهدينا يف كل زمان ومكان.
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وقد كان للدعوة املحمدية �أثرها العظيم يف هذا ،بل كان
�أكرب معجزاتها ما �أحدثته من �أخوة بني طوائف من الب�شر كانت
�أ�شد الأقوام تداب ًرا وتناك ًرا و�شقاقًا .ولو قلبنا �صفحات التاريخ
قبل الإ�سالم ،ونظرنا فيها �إىل حال الأمم التي دانت بالدعوة
املحمدية فيما بعد ،ما بني جبال الهماليا وجبال الربان�س،
يف طول الدنيا �شرقًا وغربًا ،لأدركنا الأثر الهائل الذي �أحدثته
الدعوة �إىل الأخوة والرتاحم يف نفو�س مئات املاليني من الب�شر
على مم ّر هذه القرون.

اإلخاء معجزة

وال تزال هذه الأخوة التي دعا �إليها حممد � أح�سن
ما بقي يف نفو�س م�سلمي اليوم ،رغم ما هم عليه من ُب ْع ٍد عن
روح الإ�سالم ،فهي متجلية فيهم ملن يرحلون يف �أطراف الأر�ض
الإ�سالمية كما جت َّلت البن بطوطة قبل �سبعة قرون ،وملن قبله
ومن بعده.

بقايا اإلخاء

وقد �شعرت بها لأول مرة يف �شبابي يف جبال الأرن�ؤوط
ب�ألبانيا؛ فقد دخلت تلك البالد وال عهد يل بها وال معرفة
ب�أحد من �أهلها .وكان طريقي �إليها من بحر الأدريانيك ،فنزلت
(بكاترو) وذهبت �إىل (�ستنجه) عا�صمة اجلبل الأ�سود ٍ
وقتئذ،
وكان �أهل اجلبل يف حالة حرب مع الدولة العثمانية ،وكنت

اإلســـــالم

يف العــــامل

اإلسالمي

ذكرى إخاء
يف ألبانيا
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متنك ًرا ب�صفة مرا�سل جلريدة �إجنليزية� ،أق�صد التطوع مع املدافعني
عن (�أ�شقودره) من الرتك والألبان ،فلمحت يف املدينة ا�س ًما
�إ�سالم ًّيا على دكان ،فقدمت نف�سي �إىل �صاحبه ،وك�أمنا ك َّنا على
موعد! رغم �أن حديثنا كان بالإ�شارة .وما لبث �أن جاء يل بفقيه
يعرف قلي ًال من العربية ،فتفاهمنا ،وتوىل الرجل بعد ذلك �أمري
كله حتى و�صلت �إىل �أ�شقودره ،وتنقلت يف بالد الأرن�ؤوط من
ال�شمال �إىل اجلنوب ،يو�صي بع�ضهم بع�ضً ا بي .ولو كنت بني
�أهلي ما وجدت منهم ح ًّبا �أكرث مما �أوجدته يل الأخوة الإ�سالمية
يف تلك الأيام الع�صيبة� ،أيام حرب البلقان .بل �إين ال �أزال
�أذكر �أنهم �أوجدوا يل يف كل بلد من يعرف العربية ومن يالزمني
خلدمتي ومعاونتي.
وهذه الروح ذاتها هي التي وجدتها يف �شمال �إفريقية �أثناء
احلرب العاملية الأوىل .وهي التي مل�ستها يف الهند حينما كان
النا�س ُيحفُّون((( بي وي�ستب�شرون ،وملا علموا �أن م�صر �صارت
دولة م�ستقلة ،و�أنني ر�سولها �إىل الأفغان فرحوا ك�أمنا �أيام عزهم
قد �أقبلت!
((( ُيحفُّون :يبالغون يف الكرم والعطاء( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة
الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل
ذلك).
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هذه الروح التي خلقتها الدعوة املحمدية �إىل الأخوة،
هي التي �شهد ُتها كذلك يف �إيران والأفغان وتركيا والعراق
وال�شام واحلجاز وغريها ،ويف كل جولة من جوالتي يف بلد
ال تزال للإ�سالم �أو بقي فيها م�سلمون ،وهي التي يخرج بها
معت ًّزا الأفغاين من امل�شرق �أو الفالتي من �أق�صى �إفريقية الغربية
فيطوي �آالف الأميال �س ًريا �إىل مكة ،متوك ًال؛ لأنه مي�شي من
�أهل �إىل �أهل ،ومن �إخوان �إىل �إخوان ،حتى َيرِد املكان الذي
جهر فيه حممد بالدعوة �إىل هذه الأخوة العامة.
كنت مرة قا�ص ًدا من الريا�ض عا�صمة جند �إىل مكة ،وكان
بينهما �سفر خم�سة �أيام بال�سيارة يف ذلك الوقت .ويف اليوم
الثاين الح يل رجالن مي�شيان ،فوجهت ال�سائق ناحيتهما،
و�س�ألتهما �أ�صلهما وق�صدهما ،فلم يفهما ل ُع ْجمتهما� ،إذ �أنهما كانا
من (قندهار) بالأفغان ،وكان مو�سم احلج مقب ًال ،ف�أدركت �أنهما
علي �أن �أتركهما وحملتهما معي �إىل مكة.
يريدان احلج ف�شق ّ
ويف الليايل التي ق�ضيناها بالطريق ،رغم جهل بع�ضنا لغة بع�ض،
كانت روح الأخوة ناطقة بكل حا�سة .ولوال هذه الأخوة ملا طوى
هذان الرجالن الأر�ض ،ال ميلكان �شي ًئا من الدنيا �إال �أن الدعوة
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املحمدية قد �آخت بينهما وبني البلو�ش والفر�س والعرب ممن
تنقلوا يف �أوطانهم.
نعم �إن هذه الأخوة ت�ضعف يف �أقطار امل�سلمني ب�ضعف
التد ّين وقيام ال َّن َع َرات اجلن�سية .و�أعظم من ذلك ب�سيطرة املادة
على النفو�س ،فهي تكاد تق�ضي على الأخوة يف البيت والأ�سرة
الواحدة.
إخاء ليس

له نظيـــر

وقد كان �أثر الدعوة املحمدية �إىل الإخاء والرحمة �أعظم
ظهو ًرا يف تاريخ امل�سلمني من �أ َّية دعوة مماثلة يف التاريخ الب�شري.
و�إذا اعرت�ض معرت�ض مبا بني اليهود من تعاون ،ف�إن هذه حالة
�شاذة �سببها دوام ا�ضطهاد جماعتهم وت�شتتها ووجودها يف حالة
�أقلية ،لأن ما بني اليهود هو ع�صبية عن�صرية جن�سية مبعثها الدم
ولي�س العقيدة التي تدعو �إىل الإخاء الإن�ساين� .أما الأخوة التي
دعا �إليها حممد  و�أقامها الإ�سالم يف النفو�س ،فكانت �أعز
�أيامها �أيام الع ّز ال�سابق ،وقد حملها العثمانيون �إىل �شرق �أوروبا،
كما حملها العرب من قبل �إىل غرب �أوروبا وجماهل �إفريقية
و�آ�سيا ،فكان النا�س حتت رايتهم �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،ال
ف�ضل لعربي على عجمي �إال بالتقوى والعافية ،وال �سلطان مل�سلم
على غري م�سلم �إال مبا تقت�ضيه حدود اهلل.
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وقد كان �أهل امللل الأخرى يف الدول الإ�سالمية �أهل ذمة،
لهم ما للم�سلمني وعليهم ما عليهم ،فلهم ما يقت�ضيه العدل
والرحمة ،وعليهم ما يقت�ضيه الإخاء.
والآن ،وهذا العامل امل�ضطرب ،ي�أكل قو ُّيه �ضعيفَه ،والنا�س
يف �أنكر �صور الق�سوة يتقاذفون بالهول ليجنوا مغامن و�أ�سالبًا ال
�شك �أنهم يف �أ�شد احلاجة �إىل التذكري بدعوة الإخاء والرحمة،
ولظهور هذه الدعوة قوية عزيزة ،كما كانت .وهلل الأمر من قبل
ومن بعد.
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التطهري اخللقي للفرد
منوذج الإن�سان الكامل � -أثر القدوة العملية � -أثر العقيدة يف
توجيه اخللق للخري العام  -عبد امللك بن مروان و�أبو حازم -
التاجر النا�صح القانع  -نظرة عمرية حلقيقة ال�صالح

كانت الدعوة الإ�سالمية ثورة اجتماعية مهما َق َّلبنا عن
�شبيه لها يف ال�شرق والغرب ،يف القدمي واحلديث ،فلن جند لها
مثي ًال.
و�أعظم �آثار هذه الثورة هو االنقالب اخللقي والنف�ساين
الذي �أحدثه حممد  بعمله و ُمثُل ِه و�شخ�صه ،و�أحدثه مببادئه،
فكان نتيجة مالزمة ومبا�شرة لدعوته .وهو �أ�سا�س مراتب الإ�صالح
االجتماعي؛ لأن �صالح الفرد �أ�سا�س �صالح اجلماعة.
يقول تعاىل يف و�صف حممد :
ﮞﱸ [القلم ]4 /ويقول حممد �« :إمنا بعثت لأمتم مكارم
الأخالق» .ويقول�« :أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديـبي».

ﱹﮛ ﮜ ﮝ
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وحقًّا متثلت الأخالق الفا�ضلة يف �شخ�صه الكرمي؛ فال�صدق
والرب ومعرفة الواجب و�أدا�ؤه واحللم واحلياء وال�صرب وال�شجاعة
والعزة والتوا�ضع والعفة والوفاء كل �أولئك كان بع�ض �صفاته
البارزة التي قربته �إىل القلوب ،فتعلق النا�س به ،وتركوا يف ح ِّبه
جاهليتهم و�آباءهم و�أبناءهم.
وقد �أدرك العلماء من غري امل�سلمني هذه احلقيقة يف �شخ�ص
حممد  ،ولكنهم مل يوفقوا للإميان به ر�سو ًال من اهلل تعاىل،
ولعل ذلك �أثر من �آثار البيئة فيهم.
وها هي ذي القرون تتتابع ،و�أخالق حممد  من الو�ضوح
والقوة بحيث ال ي�ستطيع �أن ينكرها عليه جاحد بر�سالته .م�صداقًا
لقوله تعاىل :ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﱸ [الأنعام.]33 /

أثر القدوة
العملية

كان لمِ َ َث ِله ال�شخ�صي �أكرب الأثر يف االنقالب الروحي
واخللقي الذي مت يف �أيامه وبعد وفاته .وكذلك كان �أثر املبادئ
التي �س َّنها ،والعقيدة التي دعا �إليها .فمبادئ امل�ساواة والإخاء
والعدالة واحلرية التي جعلها �أجزاء ُم َت ِّم َمة للإميان قد فعلت فعلها
يف �إ�صالح الأخالق وال�سمو الروحي للجماعة .وكذلك فعلت
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عقيدة الإميان باهلل وحده ال �شريك له ،له امللك ،وله ال�سلطان،
بيده النفع وال�ضر واملنع والعطاء ،تت�ساوى النا�س يف ملكوته ويف
ووجهها �إىل اخلري
العبودية له ،ف�سما بالروح الب�شرية وح ّررها َّ
العام وق َْ�صد وجه اهلل القدير الذي بيده كل �شيء ،وجعل مناط
الأعمال النية التي يعلمها ويحيط بها عالم الغيوب .فهي�أ بهذه
العقيدة ال�سبيل �إىل الأخالق الفا�ضلة.
فالذي يدين بها ال يكذب ،لأن الكذب ال يخفى على
اهلل وال ينفع �صاحبه ،ف�صار ال�صدق من دعامات الأخالق يف
الدعوة املحمدية ،و�صار الرياء والنفاق يبعد عن اهلل ،وال ُي ْك ِ�سب
الأعمال �إال بوا ًرا ،وا�ستحال بذلك على امل�سلم امل�ؤمن �أن يكون
كاذبًا �أو مرائ ًيا.
وامل�ؤمن �شجاع الر�أي والقلب ال يهاب املوت ،لأن الذي
ميلكه هو اهلل وحده ،وبذلك ترتفع نف�سه �إىل العزة والإباء
واال�ست�شهاد يف احلق ،وترف�ض الظلم �أو التحقري �إن وقع عليه �أو
على �إخوانه من عبيد اهلل.
وامل�ؤمن بهذه العقيدة ال يكون جبانًا م�ست�سل ًما ،بل يحيا
منا�ض ًال ،يدفع �شرور احلياة عن نف�سه وعن النا�س بحياته.
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يف التوجيه
للخـــــري
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امل�ؤمن يعتقد �أن اهلل هو الذي يعطي ومينع ويرزق من ي�شاء
بغري ح�ساب ،فال يبخل مبا يف يده ،بل يبذل �إر�ضا ًء لهذا الرازق
�سمحا مع �إ خوانه عباد
وطل ًبا لبرِ ِّ ه وكرمه ،ويعي�ش �سخ ًّيا كرميًا ً
اهلل.
كذلك ال يكون امل�ؤمن �أنان ًّيا ،ف�إن عقيدته متنعه من �أن
يخت�ص نف�سه باملتاع ،وهو يعلم �أن يف ذلك حرمانًا لعيال اهلل
من امل�شاركة يف ف�ضل اهلل ،فهو �إن�سان يكمل �إن�سانيته بال�شعور
بجن�سه ،يعي�ش بنف�سه و�أهله وجريته و�أمته والنا�س جمي ًعا.
هو َح َ�سن املعاملة والع�شرة َوفيِ ّ ودود ،لأن كل ذلك من
متممات �إميانه وم�ستلزمات خ�ضوعه للذات العلية التي رفعته
وا�ستخلفته يف الأر�ض.
فالعقيدة الإ�سالمية التي دعا �إليها حممد  ،والتي
مكنها يف نفو�س �أ�صحابه و�أتباعه هي بذاتها الدعامة الكربى
للإ�صالح االجتماعي ،فقد ن�ش�أ عنها وتر َّتب عليها حياة روحية
خلقية فا�ضلة ،لها املقام الأول يف نف�س امل�سلم ،وما بعدها من
مادة �إمنا يك�سب قيمته و�أهميته بقدر �صالحه لإعزاز هذه الروح
ومتكينها.
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ويف املجتمع الإ�سالمي الذي ت�سوده العقيدة ال�صحيحة
ال ميكن �أن ت�سيطر املادة على الأفكار والأعمال والأخالق
والت�صرفات الب�شرية �سيطرة ت�شبه يف قليل �أو كثري ما يعانيه
العامل اليوم من �سيطرة املادة.
ُروي �أن �سليمان بن عبد امللك اخلليفة الأموي قدم
املدينة للزيارة ،وبعث �إىل �أبي حازم ،فلما دخل عليه قال:
تكلم يا �أبا حازم قال :نعم �أتكلم يا �أمري امل�ؤمنني :ال ت�أخذ
الأ�شياء �إال من حملها ،وال ت�ضعها �إال يف �أهلها .قال :ومن يقوى
على ذلك؟ قالَ :من ق َّلده اهلل من �أمر الرعية ما ق َّلدك .قال:
عظني يا �أبا حازم .قال :اعلم �أن هذا الأمر مل ي�صل �إليك �إال
مبوت من كان قبلك ،وهو خارج من يديك مبثل ما �سار �إليك.
قال :مالك ال جتيء �إلينا؟ قال :وما �أ�صنع باملجيء �إليك يا �أمري
امل�ؤمنني؟ �إن �أدنيتني فتنتني ،و�إن �أق�صيتني �أخزيتني ،ولي�س
عندك ما �أرجوك له ،وال عندي ما �أخافك عليه .قال :فارفع �إلينا
حاجتك .قال �أبو حازم :قد رفعتها �إىل َمن هو �أقدر منك عليها،
يت.
ِلت ،وما منعني َر ِ�ض ُ
فما �أعطاين منها َقب ُ
ذلك هو �أثر الدعوة املحمدية يف �أخالق الرجال ،ترفعها
وتطهرها .وتاريخ ال�صحابة والتابعني ،بل تاريخ امل�سلمني يف

سليمان
ا بن

عبد امللك
وأبو حازم
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جميع الأقطار يفي�ض ب�صفحات من الأمثلة العالية يف الورع
وح�سن املعاملة والبعد عن الفح�ش والإخال�ص يف الن�صح لعباد
اهلل.

التاجر الناصح
الزاهـــد

ُي ْر َوى �أنه كان عند يون�س بن ُع َب ْيد ُح َلل خمتلفة الأثمان،
�ضرب قيمة ّ
كل ُح َّلة منه �أربعمائة ،و�ضرب كل ُح َّلة قيمتها
مائتان ،فم ّر �إىل ال�صالة وخ ّلف ابن �أخيه يف الدكان ،فجاء
�أعرابي وطلب ُح َّلة ب�أربعمائة ،فعر�ض عليه من ُح َلل املائتني
فا�ستح�سنها ور�ضيها وا�شرتاها ،ثم م�ضى بها ،وهي على يديه
فا�ستقبله يون�س فعرف ُح َّلته .فقال للأعرابي بكم ا�شرتيت؟
فقال الأعرابي :ب�أربعمائة .فقال يون�س :ال ت�ساوي �أكرث من
مائتني ،فارجع حتى تر َّدها .فقال الأعرابي :هذه ت�ساوي يف بلدنا
خم�سمائة و�أنا �أرت�ضيها .فقال له يون�س :ان�صرف ف�إن الن�صح يف
الدين خري من الدنيا مبا فيها ،ثم َر َّده �إىل الدكان ،ور َّد عليه مائتي
درهم وخا�صم ابن �أخيه يف ذلك وقال له� :أما ا�ستحييت؟! �أما
اتقيت اهلل؟! تربح مثل الثَّمن وترتك الن�صح للم�سلمني! فقال
را�ض بها .قال يون�س :فه َّال
ابن �أخيه :واهلل ما �أخذها �إال وهو ٍ
ر�ضيت له مبا تر�ضاه لنف�سك؟!
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و ُروي عن حممد بن املُ ْن َك ِدر �أن غالمه باع لأعراب ِّي يف
غيبته �شُ قَّة من اخلم�سيات بع�شرة ،فلم يزل يطلب ذلك الأعرابي
طول النهار حتى وجده .فقال له� :إن الغالم قد غلط فباعك ما
ي�ساوي خم�سة بع�شرة .فقال يا هذا قد ر�ضيت .فقال و�إن ر�ضيت
ف�إ َّنا ال نر�ضى لك �إال ما نر�ضاه لأنف�سنا ،ورد عليه خم�سة.
تلك �أخالق من متكنت الدعوة املحمدية من نف�سه ،فعمل
بقوله « :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه».
فامل�سلم ال يخدع وال يغ�ش وال يغنب.
قيل لعبد الرحمن بن عوف  :ما �سبب غناك؟ قال:
ربحا ّقط ،وال ُط ِلب مني حيوان ف�أخرت بيعه،
ٌ
ثالث ما رددت ً
وال ِب ْع ُت بن�سيئة(((.
وقال ر�سول اهلل « :رحم اهلل امر�أً �سهل البيع� ،سهل
ال�شراء� ،سهل الق�ضاء� ،سهل االقت�ضاء».
وكذلك كان �أثر الدعوة املحمدية حا�س ًما فيمن اهتدوا
بهديها ،وكان الدين املعاملة ،فلم يكن َت َن ُّط ًعا وال َتك ُّلفًا وال
((( ب َن�سِ ي َئة :بدفع الثمن م�ؤج ًال( .م).
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تظاه ًرا ،بل �إميانًا وعم ًال ظاه ًرا وباط ًنا ،لأن اهلل �أحق �أن يخ�شاه
النا�س من خ�شية بع�ضهم بع�ضً ا.
نظرة عمرية
حلقيقـــــة

الصـــالح

�شهد عند عمر � ،شاهد .فقال له عمر :ائتني مبن
يعرفك .ف�أتاه برجل� ،أثنى عليه خ ًريا .فقال عمر للرجل� :أنت
جاره الأدنى الذي يعرف مدخله وخمرجه؟ قال :ال .قال
كنت رفيقه يف ال�سفر الذي ُي ْ�س َت ّ
دل به على مكارم الأخالق؟
قال :ال .قال :فعاملته بالدينار والدرهم الذي ي�ستبني به ورع
الرجل؟ قال :ال .قال� :أظنك ر�أيته قائ ًما يف امل�سجد ُي َه ْمهِم
بالقر�آن ،يخف�ض ر�أ�سه تارة ويرفعها �أخرى؟ قال :نعم .فقال له
عمر :اذهب فل�ست تعرفه! ثم قال عمر لل�شاهد اذهب ف�أتني مبن
يعرفك..

التكافـل
�أمة واحدة  -جماعة امل�سلمني تقوم على التكافل -
م�سئولية الفرد وم�سئولية اجلماعة � -إيقاظ �ضمري الفرد
و�ضمري اجلماعة  -حرا�سة الر�أي العام  -عزائم الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر  -العالج بالت�شريع –
مرد الإ�صالح عامة �إىل الإح�سان  -تكافل املهاجرين
والأن�صار -مثل من التكافل يف قبائل الطوارق

يقول تعاىل ﱹﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

أمة واحدة

والفرق بني الإ�سالم و�أكرث امللل الأخرى �أنه مل يكتف
بتنظيم العبادات و َت ْرك ما وراء ذلك لقي�صر �أو لغريه من النا�س،
بل ّنظم املعامالت والعالقات واحلقوق والواجبات بني �أفراد
الأ�سرة ،و�أفراد الأمة ،وبني الأمم املختلفة ،وجعل هدفه الأول

مجــــــــــاعة

ﭤﱸ [الأنبياء ]92 /ويقول َ « :مث َُل امل�ؤمنني يف
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم َمث َُل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو
تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى».

املسلمني
تقوم على
التكافـــــل
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املجتمع و�صالحه ،حتى �إن العبادات نف�سها قد تكون من
و�سائل هذا الإ�صالح .والأمة الإ�سالمية يف املجتمع الب�شري
وحدة ُم َوثَّقة ال ُع َرى ،مت�ساندة متكافلة متعاونة تدفع ما يتطرق
�إليها من الف�ساد بوحداتها وجمموعها.
هذا التكافل االجتماعي وا�ضح يف جميع نواحي الدعوة
املحمدية ،و�أظننا لو قلبنا تاريخ الب�شر ال جند حالة ظهر فيها
التكافل والتعاون والرتاحم بني جماعة ما ظهوره يف جماعة
امل�سلمني يف الع�صور الأوىل ،بل يف كل ع�صر من الع�صور
قبل �أن َت ْل َتاث العقول وتف�سد القلوب ويفتنت النا�س باحل�ضارة
الأوربية احلديثة.
مسئولية الفرد
واجلماعة

�إن م�سئولية الفرد يف املجتمع الإ�سالمي عن اجلماعة،
وم�سئولية اجلماعة عن الفرد ،م�سئولية عظمى هي �أمانة احلياة
ومناط تكليفاتها ،ولذلك كره الإ�سالم للفرد �أن يتوحد ويعتزل
وي�شرد عن املجتمع وينكر ال�صلة بينه وبني غريه ،حتى لقد
كره الإ�سالم ذلك يف العبادة ،فقال ر�سول اهلل �« :إن هذا
الدين متني ف�أَ ْو ِغل فيه برفق ف�إن املُ ْن َب َّت ال �أر�ضً ا قطع ،وال ظه ًرا
�أبقى» كما كره للجماعة �أن تهمل العناية بالفرد و�أوجب عليها
�أن ت�صون م�صاحله ،وحترتم حقوقه وحريته ،وتوفق بني امل�صالح
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املختلفة ،وف�ضل ال�صالة يف جماعة على �صالة الفرد وحده
ب�سبع وع�شرين درجة.
فالفرد يف املجتمع الإ�سالمي جزء يف ٍّ
كل ،يكمله ويكتمل
به ،ويعطيه وي�أخذ منه ،و َي ْح ِميه ويحتمي فيه.
هذه امل�سئولية الفردية عن اجلماعة ،وهذه امل�سئولية
اجلماعية عن الفرد ،هما �أُوىل و�سائل الإ�سالم يف الإ�صالح
والتكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية .وقد �أكد الإ�سالم
معاين هاتني امل�سئوليتني يف �ضمري الفرد و�ضمري اجلماعة،
لي�ضمن للم�سلمني حياة اجل�سم الواحد ال�صحيح القوي ال�سعيد
املنتج ،فقال للفرد�« :أنت على ِث ْغ َرة من ِثغَر الإ�سالم فال ي�ؤتني
من ِق َب ِلك» احلديث.
راع والرجل
«كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته ،والأمري ٍ
راع على �أهل بيته ،واملر�أة راعية على بيت زوجها وولده ،فكلكم
ٍ
راع وكلكم م�سئول عن رعيته» احلديث.
«�أُ ِ
وحي �إ ّيل �أن توا�ضعوا حتى ال يفخر �أحد على �أحد»
احلديث.

إيقاظ ضمري

الفرد وضمري
اجلماعة
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ﱹﭦ ﭧ ﭨ ﭩ .ﭫ ﭬﭭ

ﭮ.ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﱸ [املاعون ]3-1 /الآية
ﱹﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﱸ [احل�شر.]9 /
ﱹﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

وجعل يف دعاء الفرد قوله:
ﭢ ﭣﱸ [احل�شر� ]10 /إىل �آخر الن�صو�ص التي توجه
إدماجا تا ًّما.
قلب الفرد للجماعة و ُت ْدمجِ ُ ه فيها � ً

ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

وقال للجماعة:
ﯡﱸ [احلجرات ]10 /الآية «امل�سلمون تتكاف�أ دما�ؤهم،
وي�سعى بذمتهم �أدناهم ،وهم َي ٌد على من �سواهم» احلديث
«ان�صر �أخاك ظاملًا �أو مظلو ًما» فقال رجل� :أن�صره �إذا كان مظلو ًما،
�أر�أيت �إن كان ظاملًا كيف �أن�صره!؟ قال« :متنعه من الظلم ،ف�إن
ذلك ن�صره» احلديث.

و�ضرب مث ًال رائ ًعا لو�صاية اجلماعة على الفرد وم�سئوليتها
�إزاء جناياته ،فقال ر�سول اهلل �« إن قو ًما ركبوا �سفينة فاقت�سموا،
ف�صار ٍّ
لكل منهم مو�ضع ،فنقر رجل منهم مو�ضعه بف�أ�س ،فقالوا
له :ما ت�صنع!؟ قال :هو مكاين �أ�صنع فيه ما �أ�شاء .ف�إن �أخذوا
على يده جنا وجنوا ،و�إن تركوه هلك وهلكوا.
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هذا التقابل بني الفرد واجلماعة يف امل�سئولية العامة عن
امل�صالح هو �أ�سا�س مقاومة الظلم االجتماعي ،وجميع و�سائل
الإ�صالح ال تنتج نتائجها �إذا مل تكن قبلها هذه الو�سيلة.
مقدراتها،
وخالفة الإن�سان عن اهلل يف الأر�ض وو�صايته على َّ
ال تتحققان �إال بهذا التكافل االجتماعي.
فعلى الذين يريدون مقاومة امل�ساوئ االجتماعية �أن يوقظوا
�أو ًال �ضمري الفرد للجماعة و�ضمري اجلماعة للفرد ،و�أن ي�ؤكدوا
معاين امل�سئوليتني ال�سابقتني ،حتى يح�س الفرد �إح�سا�س البنوة
وال ِّرب باجلماعة ،وحت�س اجلماعة �إح�سا�س الأمومة والرعاية للفرد.
ين�ش�أ من �إدراك امل�سئوليتني ال�سابقتني واال�ضطالع بهما،
ما ي�سمى حديثًا «الر�أي العام» ذلك احلار�س اليقظ لكيان
الأمة �إذا كان مبن ًّيا على ب�صرية ووحدة يف الق�صد والهدف،
وهو ال�سلطة الرهيبة التي تق ّوم احلكام والأفراد ،وبه تهتز الأمة
وينتف�ض ج�سمها انتفا�ضة الغ�ضب �إذا �أ�صابه �سوء �أو ف�ساد ،كما
يهتز ج�سم الفرد وينتف�ض ملا ي�صيبه من مكروه ،وهو �أم�ضى
�سالح للق�ضاء على ال�سوءات االجتماعية ،يفعل ما ال تفعل
ٍ
القوانني .وهو العني ال�ساهرة على تنفيذ القوانني ،واحرتام
القواعد الأدبية ،وال�سنن ال�صاحلة التي �أقرها املجتمع.

حراســـة

الرأي العام
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باملعــــروف

والنهي

عن املنكر
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ولذلك عني الإ�سالم بتكوينه كرقيب يهذب من �شذوذ
الفرد ،ويحد من ُغ ُل ّو اجلماعة ،فجعل الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر من �أكرب عزائم الإ�سالم و�أعظم �أ�س�س احلياة االجتماعية
ال�صاحلة.
قال القر�آن

ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ

[التوبة]71 /

وقال ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱸ [�آل عمران ]104 /ويف
احلديث النبوي ال�شريف «ملا وقعت بنو �إ�سرائيل يف املعا�صي
نهتهم علما�ؤهم فلم ينتهوا ،فجال�سوهم يف جمال�سهم و َواكلوهم
و�شاربوهم ،ف�ضرب اهلل قلوب بع�ضهم ببع�ض ،ولعنهم على ل�سان
داود وعي�سى بن مرمي؛ ذلك مبا ع�صوا وكانوا يعتدون» .ثم جل�س
ر�سول اهلل  ،وكان متك ًئا ،وقال« :ال والذي نف�سي بيده!
حتى َت�أْ ِط ُروهم على احلق �أَ ْط ًرا» �أي تعطفوهم ومتيلوهم.
فكل ما هو من حق اهلل �أو حق اجلماعة ينبغي �أال يجامل
فيه �إذا اعتدى عليه ٍ
معتد كائ ًنا من كان.
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و�أكرب �آفاتنا االجتماعية نا�شئ من �أن الر�أي العام ال�صالح
مل يتكون فكث ًريا ما نرى �أفرا ًدا يجاهرون باالعتداء على حرمات
الدين والدولة واحلقوق العامة ،ومع ذلك ال يح ّرك اجلمهور
�ساك ًنا للإنكار �أو االعرتا�ض ،ذلك لأن اجلماعة هنا تعي�ش يف
ذهول عن نف�سها وحقوقها وواجباتها؛ �إذ هي جماعة موزعة
م�شتتة الأهواء غري متجان�سة الرتبية والتعليم ،الرتبية والثقافة
فيها غري مطبوعتني بطابع واحد ،قد �ص ّبت فيهما جداول خمتلفة
َب ْل َب َلت �أخالق الأمة وتفكريها و�إميانها ،وجعلت ال�شيء الواحد
وقبيحا
وقبيحا لديها يف �آن واحد :ح�س ًنا لدى جماع ٍة ً
ح�س ًنا ً
لدى �أخرى.
فتقدير امل�سئولية الفردية وم�سئولية اجلماعة ،و�إيجاد الر�أي
العام ال�صالح ال يكون �إال بالدعوة والإقناع ،ومتى �أدرك الكل
�صحيحا ظهر الر�أي العام موح ًدا
احلقوق والواجبات �إدرا ًكا
ً
وقو ًّيا ،فيق ِّوم املعوج وي�صلح الفا�سد.
فالدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة التي ت�صل �إىل �أعماق
وجتتث �أ�صول ال�شر
النفو�س فتبذر بذور اخلري وحب احلقّ ،
و�أ�سباب الآفات ،هي الفاحتة التي البد منها.

87

88

الر�سالة اخلالدة

88

ومفتاح كل �أمر من �أمور الإ�صالح هو الو�صول �إىل النف�س
�أو ً
ال .وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل ذلك فقال ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد.]11 /
وقد كان الإر�شاد االجتماعي املبني على الإقناع �أحد
الأ�سلحة القوية التي جل�أ �إليها الإ�سالم للإ�صالح االجتماعي؛
فكان الر�سول  يقرع الآذان بالقر�آن واحلديث لي�صل �إىل
القلوب والعقول ،حتى تعرف احلق وتدرك الر�شد ،وتقوم عليها
احلجة وي�سقط عذرها �أمام نف�سها و�أمام اهلل؛ ولذلك �سبق عهد
الدعوة عهد الت�شريع والإلزام ،ومكث ر�سول اهلل  يدعو
النا�س ثالث ع�شرة �سنة ،حتى ت�سربت دعوته �إىل قلوب القوم
وا�شتغلت بها �أنديتهم فت�ساءلوا عن نبئها العظيم.
العــــــالج
بالتشريع

فلما انت�شرت الدعوة ،و ُوجد الر�أي العام لها يف املدينة،
ابتد�أت مرحلة الت�شريع والإلزام.
كذلك عالج الإ�سالم �آفات املجتمع العربي وقتئذ بالدعوة
ثم بالت�شريع .واليوم ،على الذين يريدون عالجها �أن ي�سلكوا هذه
أ�سا�سا للإ�صالح قبل الت�شريع،
ال�سبيل ،فيجب �أن ُت َّت َخذ الدعوة � ً
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ويجب �أن ُي ْل َحظ التدرج يف الت�شريع وترك الطفرة ،حتى يتهي أ�
اجلو ال�صالح وت�ستعد �أع�صاب اجلماعة لقبول ما يلقى عليها من
الأوامر والإلزامات.
وق�صة حترمي اخلمر يف الإ�سالم بالدعوة �أو ًال ،وبالتدرج يف
الت�شريع ثان ًيا ،تبني لنا �أ�سلوب الإ�سالم يف التو�صل �إىل �أغرا�ضه
خطوة خطوة.
قلنا �إن الإ�سالم اتخذ الدعوة و�سيلة للإ�صالح االجتماعي،
ثم جل�أ �إىل الت�شريع حلماية مقا�صد هذه الدعوة ،وقد جعل احلياة
كلها ترمي �إىل الإميان والإح�سان يف العمل فهو يحدد للفرد
واجلماعة احلقوق والواجبات على �أ�سا�س هذا الإح�سانّ .
فكل
تكليف وكل حق ين�ش�أ يف املجتمع الإ�سالمي �إمنا ين�ش�أ ب�سبب
واحد هو الإح�سان للفرد �أو للجماعة .و�أي عمل من �ش�أنه �أن
يباعد من اخلري �أو يقرب من ال�شر� ،سواء �أعاد هذا العمل على
�صاحبه �أم على غريه ،فهو حمرم.
لذلك جند الإ�سالم قد تناول جميع نواحي احلياة ،وحدد
فيها امل�سئولية لتحقيق ق�صده ،وهو احلياة ال�سعيدة التي يريدها
للنا�س يف هذه الدنيا ،والتي جعلها و�سيلتهم حلياة �أرقى و�أ�سعد
يف الآخرة.

مرد اإلصالح
عامة إىل

اإلحسان
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راع وكلكم م�سئول عن
فمث ًال يقول نبي الإ�سالم «كلكم ٍ
رعيته» �إىل �آخر احلديث ال�سابق .فلم ُي ْخ ِل �أح ًدا من م�سئوليته
عن الآخر ،ف�أمري امل�ؤمنني م�سئول عن امل�ؤمنني ،ووكال�ؤه و�أمنا�ؤه
م�سئولون عما بني �أيديهم من �سلطته ،ورب الأ�سرة م�سئول عن
�أ�سرته ،واملر�أة م�سئولة عن بيتها ،والفرد م�سئول عن نف�سه وجاره،
وكل فرد يف املجتمع الإ�سالمي م�سئول عن ُح ْ�سن قيام املجتمع
كله؛ لأنه مكلف كما قلنا بالعمل والدعوة ل�صالح هذا املجتمع،
وبالتوا�صي باحلق والتعاون على الرب والتقوى.
وهو مك َّلف بكل �أولئك لغر�ض واحد ،هو الإح�سان قاعدة
الإ�سالم الثانية بعد الإميان ،ولي�س �أجنع ملقاومة ال�شر و�آفات
املجتمع من الرتبية الإ�سالمية التي جعلت هذه امل�سئولية تهبط
من الأ�سمى �إىل الأدنى ،وت�صعد من الأدنى �إىل الأعلى ،فهي
التي ت�شد البناء الإ�سالمي ومت�سكه من اخللل.
تكافــــــل

املهاجرين
واألنصار

اتخذت الدعوة الإ�سالمية لتدعيم الت�ضامن والتكافل
بني امل�سلمني و�سائل �شتى ،حتى �آخى الر�سول بني املهاجرين
والأن�صار يف املدينة ذلك الإخاء الذي ّ
حل حمل الن�سب
والقربى.
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ون�ش�أت بالدعوة املحمدية جماعة مت�ضامنة موحدة هي
م�صدر ال�سلطات جمي ًعا ،ر�أيها �شرع ،وقولها ف�صل ،و�أ�صبحت
هذه اجلماعة تكفل �أفرادها كما �أ�صبح �أفرادها ُق ًوى حية م�سئولة
ال يتم �إميانها ،وال يكمل دينها �إال بالإخال�ص للجماعة والتفاين
فيها ،والفناء يف �سبيلها .ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [�آل عمران.]169 /
هِدت يف بع�ض اجلماعات الإ�سالمية التي احتفظت
وقد �شَ ُ
بتقاليد امل�سلمني ت�ضام ًنا وتكاف ًال ال نظري له ،ال يتمنى امل�صلح
االجتماعي �أح�سن منه لأية جماعة ب�شرية.
ر�أيت بع�ض قبائل (الطوارق) يف �شمال �إفريقية َي ْح َي ْون
حياة هذا التكافل ال�سعيد ،فلي�س فيهم من يعي�ش لنف�سه ،و�إمنا
جلماعته .و�أعظم ما يفخر به ويعتز ،هو ما ي�صنع لهذه اجلماعة.
و�أول ما لفت نظري حلالتهم هذه �أن رج ًال من �أهل احل�ضر هاجر
من الفرن�سيني ونزل بينهم يف َف َّزان ،فجاورهم وعا�ش بف�ضلهم،
ثم خرج يطلب الرزق ويريد �أن ير ّد اجلميل ،وترك �أ�سرته يف
جوار هذه اجلماعة الإ�سالمية .غري �أن النح�س الزمه ومل ي�ستطع
ك�س ًبا ،فجاءنا يف (م�صراته) ي�ستمدنا ف�أع َّناه ليعود �إىل �أهله ،ولكنه
عاد �إ ّيل بعد نحو �سنة مرة �أخرى فظننت �أنه رجع من �أهله ،فقال

مثل من

التكافل يف

قبــائل الطــوارق
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ال ،و�إمنا الآن �أ�ستطيع الرجوع �إىل �أهلي ،فقلت وكيف ذلك؟
قال :بعد لقائنا الأخري اتجَّ َ ْرت مبا ح�صلت عليه و�أ�صبح الآن يف
يدي ما �أعود به �إىل جماعة الطوارق .فقلت� :إىل �أوالدك �أم �إىل
جماعة الطوارق؟ قال� :إىل الطوارق �أو ًال ،فهم �آووا �أوالدي يف
غيبتي ،و�أنا �س�أكفل �أوالد من �أجده غائ ًبا منهم ،و� ِّأق�سم ما �أعطى
اهلل بني �أوالدي و�أوالد جرياين.
فقلت :هل تعي�ش جماعتكم كلها كما تعي�ش �أنت مع
جريانك؟
قال :كلنا يف اخلري وال�شر �سواء ،والف�ضل ل�صاحب الف�ضل،
والواحد من جماعتنا ي�ستحي �أن يعود �إىل النجع خال ًيا ،ال حيا ًء
من �أهل بيته ،بل حيا ًء من جريانه الذين ينتظرون عودته ك�أهل
بيته �سوا ًء ب�سواء.
لي�ست جماعة الطوارق هذه �أو �أ�ضرابها من �أهل البادية
و�سكان القفر خمت�صة بهذه الروح اجلماعية وال هي من
م�ستلزمات ع�صبيتها ،و�إمنا هي الروح الإ�سالمية �أكرث ظهو ًرا
يف ه�ؤالء الذين ال يزالون مبعزل من احلياة احلديثة املادية .وقد
وجدت هذه الروح يف الد�ساكر والقرى الإ�سالمية التي ال تزال
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مطبوعة بالطابع الإ�سالمي� ،سواء �أكان �أهلها عربًا �أم عج ًما ،بي�ضً ا
�أم �سو ًدا ،يف امل�شرق �أم يف املغرب .فقد ر�أيت جماعة امل�سلمني
يف كثري منها ال يزالون يحيون حياة اخلري والت�ضامن والتكافل
والتعاون على الرب.
ال يزالون �أقرب �إىل املجتمع ال�صالح كما �أراده �صاحب
الدعوة من ع�شرات املاليني الذين ُف ِت ُنوا باحل�ضارة الغربية
املادية ،فهم يعي�شون لأنف�سهم ولو انقر�ضت جماعتهم ،وي�ؤثرون
�شهواتهم على الرب ب�أهلهم ،ف�ض ًال عن جريانهم.
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الـرب
كلمة جامعة  -نظرة الإ�سالم �إىل م�شكلة الفقر  -الفقر
لعلة والفقر لفقد الو�سيلة  -العمل هو الأ�صل  -مطاردة
الرتف والب�ؤ�س  -القانون وال�ضمري  -ا�شرتاكية �أبي ذر-
حماربة الرتف واالكتناز والربا � -سلطة وا�سعة لويل الأمر-
املوا�ساة ب�شعور امل�ساواة  -امل�ساواة عقيدة و�شعور ونظام -
الأ�شكال واملظاهر لي�ست غاية يف احلكم  -حق الفقري حق
اهلل  -الرب بغري امل�سلمني  -فلننظم الرب على طريقة الإ�سالم.

ال ّرب ركن من �أركان الدعوة ،و�سبيل وا�ضحة للإ�صالح
االجتماعي .وقد وردت كلمة ال ّرب يف القر�آن على معانٍ �شتى
حتددها القرينة ،فهو ال�صدق واخلري والإح�سان على �أو�سع معانيه،
وطاعة اهلل.
ونق�صد بال ّرب يف هذا الف�صل معنى الإح�سان واملوا�ساة
للفقراء وامل�ساكني ومن تخ ّلف من �إخواننا يف املجتمع عن ال�سري
مر�ض �أو
معنا �إىل حياة مر�ضية م�ستغنية ،لعج ٍز به �أو ُي ْت ٍم �أو ٍ

كلمة جامعة
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م�صاب �أو جهل� ،أو غري ذلك مما يعر�ض من �أ�سباب ال�ضعف
ٍ
والفقر.
وقد �سبقت الدعوة املحمدية جميع الدعوات ال�صاحلة يف
حتديد الرب وتنظيمه ،ويف تعيني واجبات الأفراد والأمة والدولة
يف هذا ال�ش�أن .وهي من هذه الناحية ذات نظام اجتماعي �شامل
ودر�سا.
ي�ستحق من �أهل الر�أي والنظر يف جميع امللل عناية ً
وهذه احلرب التي قامت بني النظم الفا�شية وال�شيوعية
والدميقراطية ،داعية �إىل امل�سارعة يف بيان القواعد الإ�سالمية،
وخمرجا مما اختلف النا�س
وال�سنن املحمدية ،لعل يف ذلك هدى
ً
فيه.
وقد بينا كيف حارب الإ�سالم الف�ساد االجتماعي بالدعوة،
أ�سا�سا
والر�أي العام ،وكيف يجعل من التكافل والروح اجلماعية � ً
دين ًّيا ال ت�ستقيم ال�سبيل �إىل اهلل �إال به ،وال يتم �إميان الفرد ،وال
ت�ؤدي الأمة واجبها ،والدولة �أمانتها �إال بالعمل املتوا�صل على
متكينه يف النفو�س ،وجعله نظا ًما من نظم احلياة.
نظرة اإلسالم

إىل مشكلة
الفقــــــــر

ولننظر الآن كيف عالج الإ�سالم م�شكلة الفقر وهي �أعظم
�آفات املجتمع الب�شري.
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مل يجعل الإ�سالم الفقر �سب ًبا الزدراء �صاحبه ،بل جعل
�أقرب النا�س �إىل اهلل �أتقاهم؛ فالفقري على حاجته قد يكون يف
نظر الإ�سالم �أعلى من �أي رجل �آخر مهما كان ماله وجاهه،
وبهذا ابتد�أ املوا�ساة الأوىل للفقري.
ثم نظر يف حال الفقري؛ ف�إما �أن يكون هذا الفقري عاج ًزا عن
الك�سب ل ِع َّل ٍة به ،و�إما �أن يكون عاج ًزا عن الك�سب لفقد الو�سيلة
�إىل العمل.
ف�أما الذي يعجز ل ِع َّل ٍة ال عالج لها فقد جعل موا�ساته حقًّا
على املجتمع ال ترب ًعا وتطو ًعا .قال اهلل تعاىل :ﱹ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ .ﮙ ﮚﱸ [املعارج ]25-24 /ف�صان
بذلك كرامته الإن�سانية.
و�أما الذي يعجز لفقد الو�سيلة �إىل العمل فقد �أوجب على
الدولة �إيجاد الو�سيلة َ
لتك ُّ�سبِه .وقد ق َّبح الإ�سالم ال�س�ؤال ودعا
امل�سلم للرتفع عنه؛ فاليد العليا خري من اليد ال�سفلى .وقد �أعطى
ر�سول اهلل � سائ ًال دره ًما و�أمره �أن ي�شرتي به ف� ًأ�سا وحب ًال
ويحطب ،وال يتعر�ض لذل ال�س�ؤال.

الفقـر لعلة

والفقر لفقد
الوســــيلة
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والأ�صل يف الإ�سالم هو العمل والتك�سب ،وقد ح�ض عليه
بجميع الو�سائل ،حتى لقد ف�ضله على االنقطاع لعبادة اهلل.
ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [البقرة.]277 /
ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الكهف.]30 /

ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﱸ [احلج.]50 /

ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﱸ

[الن�ساء.]173 /

ﱹﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﱸ [البينة.]7 /
ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﱸ

[النحل.]97 /

ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﱸ [الكهف.]88 /

99

يف الإ�صالح االجتماعي

والعمل ال�صالح هو العمل الذي يتحقق به �صالح الفرد
واجلماعة ويعود باخلري عليهما م ًعا .وللإ�سالم فل�سفته الإن�سانية
ومبادئه املتكاملة يف العمل .فيعترب العمل الذي يتحقق فيه اخلري
وامل�صلحة لفاعله وللغري م ًعا �أف�ضل من العمل الذي يتحقق فيه
اخلري وامل�صلحة لفاعله فقط.
ونالحظ �أن العمل ال�صالح قد قرن يف هذه الآيات
بالإميان ت�أكي ًدا على �أنه يليه يف درجته .وقد جاء يف القر�آن الكرمي
ما يقرب من ثمانني �آية يقرتن فيها العمل ال�صالح بالإميان .ويف
الآية الأوىل التي ذكرناها جند العمل ال�صالح قد جاء قبل �إقامة
ال�صالة و�إيتاء الزكاة.
واحلديث يطول يف اال�ست�شهاد مبا جاء يف القر�آن الكرمي
و�أحاديث الر�سول ومواقفه  بالن�سبة للعمل واحل�ض عليه.
فنجد يف القر�آن الكرمي �أي�ضً ا:
ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الكهف.]30 /
ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﱸ [�آل عمران.]195 /
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ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﱸ [التوبة.]105 /

ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﱸ [اجلمعة.]10 /

وجند من �أحاديث الر�سول :
أحد طعا ًما خ ًريا من �أن ي�أكل من عمل يده».
«ما �أكل � ٌ
«من �أم�سى ك ًّ
اال من عمل يده �أم�سى مغفو ًرا له».
«�إذا قامت ال�ساعة ويف يد �أحدكم ف�سيلة فا�ستطاع �أن
يغر�سها قبل �أن تقوم ال�ساعة فليغر�سها».
غر�سا �أو يزرع زر ًعا في�أكل منه �إن�سان
«ما من م�سلم يغر�س ً
�أو طري �أو بهيمة �إال كان له به �صدقة».
وح�ضه عليه،
وكما �أمر الإ�سالم الفرد بالعمل
والتك�سب ّ
ّ
ف�إنه كذلك �ألزم الدولة �أن تعني على �إيجاد العمل ملن ال يجده
و�أن حتمي من يعجز عنه .ولفقهاء امل�سلمني يف هذا الأمر بحوث
و�آراء م�ستفي�ضة.
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وقد �أراد الإ�سالم �أن يجعل م�ستوى املعي�شة متنا�سقًا
ومتقاربًا بني �أتباعه ،فحارب الرتف يف �أعلى املجتمع ،وطارد
الب�ؤ�س يف �أ�سفله ،واتخذ لذلك و�سيلتني:

101
مطاردة الرتف
والبؤس

و�سيلة ال�ضمري وهي �أقواهما ،وو�سيلة القانون؛ فجعل احلياة
ال�سعيدة اخلالدة ال ُت َنال �إال بالإنفاق على امل�ستحقني من الأهل
والأقربني وامل�ساكني ،وال ينال متاعها امل�سرفون الذين جعلوا
�شهواتهم يف هذه احلياة �أهدافهم.
جعل �ضمري امل�سلم ال ي�سرتيح �إذا َط ِعم و َلبِ�س ومت ّتع ،وجا ُره
ح�ضا قو ًّيا على البذل
و َمن حوله قد عجزوا عن القوت ،وح�ضه ًّ
والقناعة واحلد من �شهواته يف �سبيل �إغاثة امللهوفني واملحتاجني،
ال�سيد اخلادم مما َي ْط َعم ،ويك�سوه مما
حتى لقد �أمر �أن ُي ْط ِعم
ُّ
يكت�سي.

القــانون

قال املعرور بن �سويد« :ر�أيت �أبا ذر  عليه ُح َّلة وعلى
غالمه مثلها ،ف�س�ألته عن ذلك فقال� :سمعت ر�سول اهلل 
وخ َو ُلكم ،جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،فمن
يقول« :هم �إخوانكم َ
كان �أخوه حتت يده فليطعمه مما ي�أكل ول ُي ْلب ِْ�سه مما يلب�س ،وال
تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ،ف�إن كلفتموهم ف�أعينوهم عليه».

اشرتاكية

والضمري

أبـــي ذر
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ومل يكتف الإ�سالم ب�إيقاظ ال�ضمري لهذا ،بل جعل للدولة
�أن تقت�ضي من ف�ضلة مال الفرد مقادير ال ي�ستهان بها لتكفل
بو�سائلها هي �أي�ضً ا حاجات الفقراء وامل�ساكني.
حماربة الرتف
واالكتناز
والربـــا

ويف احلقيقة حني يحارب الإ�سالم الرتف واالكتناز
والربا ،ويقول :ﱹﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ.ﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﱸ [التوبة ]35-34 /وحني يقول:

ﱹﭑ

ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝﱸ [البقرة ]275 /وحني يقول :ﱹﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﱸ [البقرة ]276 /وحني يقت�ضي الزكاة على
الأموال املكنوزة ويحرم الربا� ،إمنا يريد بذلك كله �أن يرفع م�ستوى
الطبقات الفقرية ،ويخف�ض من م�ستوى املرتفني؛ ليجعل حياة
اجلميع �سعيدة متنا�سقة.

فتحرمي الرتف يوجه الأموال �إىل �إنتاج �أكرث فائدة للجميع،
وحترمي كنزها يوجب تداولها ،وتداولها من غري ربا ي�ؤدي �إىل
امل�شاركة فيها .و�إذا مل يجد النا�س يف الرتف لذتهم وجاههم،
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وجدوهما يف الإح�سان والرب .و�إذا مل يجدوا يف الكنز �ضمانًا
لهم ،وجدوه يف �ضمانة املجتمع الإ�سالمي املتكافل الذي مل
يهمل �أح ًدا ومل يحتقر �أح ًدا ،و�إذا مل يجدوه يف الربا وجدوه يف
لذة الك�سب وامل�شاركة مع �إخوانهم الذين يعملون يف �أموالهم.
هذا الإ�سالم الذي حارب �آفة الفقر ب�إيقاظ ال�ضمري
وف�ضله على
وبالت�شريع ،جعل العمل �أُ َّ�س املقا�صد ،ف�أمر بال�سعي َّ
االنقطاع للعبادة ،و�أمر باجلد والإتقان .وذلك ال�شك �أف�ضل
الو�سائل ملحاربة الفقر ،ومل يجعل جزاء العمل مق�صو ًرا على
هذه احلياة ،بل وعد به �أي�ضً ا يف الآخرة.
والإ�سالم يدفع الفقر بالدعوة �إىل الأخالق الفا�ضلة ،ويقاوم
باحلجة واحلدود ال�شرو َر والرذائل ،فلو �أن و�سائله ا�س ُت ْخ ِدمت
يف ردع �أرباب ال�شرور والآثام ،ويف الدعوة للف�ضيلة واخلري،
لتما�سكت الأ�سرة الإ�سالمية و�أدرك كل ع�ضو فيها واجبه،
وكبح من نزعاته ،وكان ذلك من �أم�ضى الأ�سلحة يف مقاومة
الفقر؛ �إذ �أن �أعظم �أ�سباب الفقر هي الإ�سراف يف ال�شهوات،
وارتكاب الآثام كتعاطي اخلمور واملخدرات ،و�إهمال �صحة
البدن والأوامر الدينية التي من �ش�أنها تقومي الأرواح والأبدان.
ولو اتخذنا و�سائل الإ�سالم يف الرتاحم والتعاطف ،ومبادئه يف
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الأخوة والتعاون ،و�أيقظنا �ضمري الأمة الديني يف هذه الناحية،
لطع َّنا الفقر طعنة تعجزه عن �أن يدخل �أكرث البيوت.
ولو قامت الدولة بواجبها يف كفالة املتخلفني من �إخواننا ملا
ي�صيبهم يف �أنف�سهم �أو �أبدانهم� ،أو ملا ي�صيبهم من انقطاع ال�سبل
بهم مع رغبتهم يف العمل ،وذلك ب�أن تكون �سيا�ستها قائمة على
�أ�سا�س التكافل الذي جاء به الإ�سالم يف قول ر�سوله« :امل�ؤمن
للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضً ا» فوزعت ال�صدقة على من ال
�سبيل له غري ال�صدقة ،ووزعت العمل على النا�س بق�صد اخلري
العام ،ولو على �سبيل الإجبار على عمل معني للقادر عليه،
لقاتلت هي �أي�ضً ا الفقر بو�سائلها الفعالة.
سلطات واسعة

وقد جعل الإ�سالم يف هذا �سلطات وا�سعة لويل الأمر،
فله يف �سبيل الإ�صالح العام �أن ُي ْح ِدث �أق�ضية بقدر ما َي ْح ُدث
من امل�شكالت ،وله �أن يكيف الأحوال لت�سري وفق الغر�ض
الأ�سا�سي للإ�سالم ،وهو الإح�سان.

املساواة عقيدة

وقد قرر الإ�سالم يف و�ضوح وعزم مبد�أ امل�ساواة ،وهو �أعظم
املبادئ يف مقاومة ال�شرور االجتماعية و�أخ�صها الفقر ،وجعل
هذه امل�ساواة م�ستقرة يف �ضمري امل�سلم ،ومالكة زمام ت�صرفاته يف
العبادة واملعاملة والأدب.

لويل األمر

وخلق ونظام
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ومن ف�ضل الدعوة املحمدية على الب�شر �أنها ُت َبغِّ�ض يف
اال�ستعالء والرتفع على النا�س ،حتى ليكاد امل�سلم �أن يفر من
جمرد اخلاطر الذي يخطر بذهنه ب�أنه �أف�ضل من غريه .وامل�سلم
ال�صادق ال ي�ضمر يف نف�سه �أنه خري من خادمه مع �سيطرته عليه.
واهلل تعاىل ي�شتد على الر�سول نف�سه ويعاتبه بالقر�آن ،لأنه
ت�صدى لقوم من ر�ؤو�س العرب يرجو من وراء �إميانهم �إميان �أقوام
يتبعونهم ،وتل ّهى بهم عن رجل فقري �ضعيف جاء راغ ًبا يف الإميان
فقال:
ﱹ ﭑ ﭒ.ﭔ ﭕ ﭖ  .ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ .ﭝ ﭞ
ﭟﭠ .ﭢﭣﭤ .ﭦﭧﭨ .ﭪﭫﭬﭭ .

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ .ﭴ ﭵ  .ﭷ ﭸ ﭹﱸ [عب�س.]10-1 /
ول�ست جتد يف �أي ت�شريع احتف ً
اال بالفقراء واعتناء ب�ش�أنهم
مثل ما جاءت به الدعوة املحمدية �إذ حت�ض امل�سلمني على
ريا�ضة �أنف�سهم على احرتام الغري وتقديره :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﱸ [احلجرات.]11 /
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ومتى ر�سخ هذا املعنى يف �أذهان امللوك والأمراء واحلكام
والعامة والفقراء والأغنياء واملالك والعمال كما �أرادته الدعوة
املحمدية ،ا�ستحالت الفرقة االجتماعية وما يثريها من ح�سد
وبغ�ض ،وما يرتتب عليها من ٍ
خالف و�ش ّر ثم قتالٍ وحرب ،وما
يكون من ت�سلط الأقوياء على امل�ست�ضعفني� ،أو ما يكون من
ظهور امل�ست�ضعفني وا�ستذاللهم ملن كانوا �أقوياء.
نعم قد يقال� :إن مبد�أ امل�ساواة �شائع الآن يف �أوربا و�أمريكا،
وم�ؤيد ب�شرائع وقوانني ،ولكنه مل مينع من القتال واحلرب والف�ساد.
وهو قول ظاهره فيه احلق ،وباطنه من ِق َبله الباطل؛ ف�إن الأنانية
واملادية مل تبلغا يف عهد من العهود ما بلغته يف عهد امل�ساواة
القائمة على القوانني احلديثة يف الغرب ،ومل ت�صل القطيعة
والأثرة حتى يف العهد الإقطاعي �إىل ما و�صلت �إليه اليوم ،ومل
ت�سيطر روح ال�شر مبا فيها من ّ
غل وح�سد �سيطرتها يف ال�سنوات
املائة الأخرية ،مع �شيوع حق امل�ساواة يف الت�صويت النتخاب
الهيئات املحلية والعامة ،ومل ينتظم النا�س يف جمموعات
الطوائف وا ِحل َرف لينازعوا غريهم من الطوائف كما انتظموا يف
القرن احلايل ،والكل يتحدث بحق امل�ساواة.
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وال�سبب يف ذلك� ،أن الت�سليم بحق امل�ساواة يف الدعوة
املحمدية مقرون بالعقيدة والإميان ،فهو يف �صميم قلب امل�ؤمن،
وهو امل�سيطر على �ضمريه ،فال خداع فيه وال نفاق.
ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [الن�ساء.]145 /
هذا ف�ض ًال عن �أن النظام االجتماعي الإ�سالمي لي�س
قائ ًما على تنازع ال�سلطات ،وال على ا�ستقرار الأمر كنتيجة لهذا
النزاع ،وال على توازن القُوى حتى يف�سد باختالل هذا التوازن،
و�إمنا يقوم على التكافل بني �أهل امللة ،وعلى الروح اجلماعية
وعلى املق�صد الأ�سمى للوجود ،وهو الكمال الروحي للفرد
والأمة ،وعلى �أن جميع الأعمال عمادها النية وق�صدها ر�ضاء
اهلل.
فالنظام االجتماعي يف الدعوة املحمدية يجعل كفالة احلق
يف �ضمري الفرد و�ضمري اجلماعة و�سلطة الدولة ،ويلعن اجلماعة
كلها �إذا �ضاع احلق بينها.
وال يخلي �أح ًدا فيها من م�سئولية الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر .والأ�شكال واملظاهر يف النظام املحمدي ال قيمة لها �إال
بقدر ما ُت ْ�صلِح من العمل وت�ؤكد من ح�سن النية يف ذلك العمل.
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واملظاهر ليست

غاية يف احلكم
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فلم ُي ْعن امل�سلمون بطرائق احلكم وال بكونه َم َلك ًّيا �أو
جمهور ًّيا �أو �أوتوقراط ًّيا �أو دميقراط ًّيا ،و�إمنا عنوا كل العناية بتحقيق
الغاية من احلكم ،وهي التكافل االجتماعي ،و�أن يكون النا�س
�سوا�سية ،ال ف�ضل لأحدهم وال لأجنا�سهم �إال بالتقى والعمل
ال�صالح ،وال خري يف �أحدهم وال خري فيهم جمي ًعا �إن مل تكن
الغاية من حياتهم هي اخلري العام.
وكل نظام يحقق الغاية من الدعوة املحمدية ،وهي م�صلحة
الكافة و�ضمان حقوق الأفراد ،فهو نظام �إ�سالمي.
ف�إذا كانت امل�ساواة على النظام الغربي ال حتد من الأثرة
واملادية وال�شهوات والهوى ،وال متنع نزاع الطبقات ،وال حرب
الأجنا�س ،ف�إنها �صورة ال حقيقة؛ والإ�سالم يريد احلقائق ال
ال�صور «�إن اهلل ال ينظر �إىل �صوركم ولكن ينظر �إىل قلوبكم».
ظاهر �إ ًذا �أن مبد�أ امل�ساواة باملعنى الإ�سالمي هو من �أكرب
دعامات الرب و�أفتك الأ�سلحة ب�آفة الفقر.
وقد دعا الإ�سالم �إىل الرب بكل و�سيلة ،ودعا �إليه بالرتغيب
والرتهيب ،ودعا �إليه بقوة القانون والدولة ،فقال تعاىل :ﱹ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [البقرة ،]276 /وقال :ﱹﭑ ﭒ ﭓ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [�آل عمران ]92 /وقال :ﱹ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ .ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ.ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ [املاعون ]3-1 /وقال :ﱹﮪ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ  .ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الفجر.]18-17 /
وكتاب اهلل وحياة ر�سوله يفي�ضان بف�ضل الإنفاق يف �سبيل
اهلل ،واتخاذ الدنيا مط َّية للآخرة .ومل يكتف �صاحب الدعوة 
ب�أن تكون دعوته موجهة بكل قوتها للرب بالفقراء وامل�ساكني
وال�ضعفاء وامل�صابني واملعوزين ،بل جعل الرب بهم حقًّا مفرو�ضً ا
ارتدت عن دفع
ال �سبيل �إىل املماطلة فيه؛ حتى �إن العرب ملا َّ
الزكاة عقب وفاة الر�سول ،ون�صح اخلليفة الأول ب�أن يداريهم،
وقد تفاقم ال�شر ،قال « :واهلل لو منعوين عقال بعري كانوا
ي�ؤ ُّدونه لر�سول اهلل  لقاتلتهم عليه»� .أي �أنه يوجه كل قوى
الدولة لقتال قوم مينعون حق الفقري فيما قيمته قيمة حبل ُي ْعقَل
به بعري! فحقوق الفقراء يف الدولة الإ�سالمية م�صونة ،ولي�س
لأحد �أن يمَ ُ ّن بها ،فهي حق اهلل يف ماله وك�سبه وملكه .وقد بينت
ال�شريعة الزكاة و�أنواعها وكيفية �أدائها ،كما بينت م�ستحقيها وما
لهم وما عليهم بتف�صيل دقيق.

حق الفقري
حق اهلل

الر�سالة اخلالدة

110

110

وتاريخ امل�سلمني يف كل �أوطانهم يفي�ض بالرب والعطف
والرحمة بالب�ؤ�ساء والغرباء ،وما الكرم الذي كان به فخر البيوت
والأ�سر وال�شعوب �إال �أثر من �آثار روح الرب والإح�سان الإ�سالمي.
الرب بغري

املسلمني

خا�صا ب�أهل اجلن�س
ومل يكن الرب يف الدعوة املحمدية ًّ
�أو الدين ،ولكنه كان عا ًّما للم�ساكني من الب�شر ،فما منع
اختالف يف الدين دون الرب قال تعاىل :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ

[املمتحنة.]8 /

ﱹﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﱸ
فلننظم الرب
على

أسس اإلسالم

[التوبة.]60 /

وتنظيم الرب يف الع�صر احلا�ضر يجب �أن يقوم على نف�س
الأ�س�س والو�سائل التي جاءت بها الدعوة املحمدية ،لأنها
�أفعل و�أدوم .ولكن يجب كذلك �أن نت�صرف وجنتهد كي
نحقق املق�صد والغاية ،و�أن ننظر يف ع�صرنا ،وموارد الرثوة فيه،
وم�صادر الغنى ،وحاالت النا�س لنكفل اخلري للجماعة ونر�ضي
اهلل �سبحانه وتعاىل ،حتى يعود للظهور بيننا من كانوا ي�أبون �أن
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يتعر�ضوا لوجوب �أداء الزكاة عليهم ب�إنفاق �أموالهم كلها ،حتى
قيل لبع�ضهم :كم يجب من الزكاة يف مائتي درهم؟ فقال� :أما
على العوام بحكم ال�شرع فخم�سة دراهم ،و�أما نحن فيجب علينا
بذل اجلميع.

لهذا املعنى ت�صدق �أبو بكر  بجميع ماله ،وعمر 
ب�شطر ماله.
وال عجب ف�إن اهلل ا�شرتى من امل�ؤمنني �أنف�سهم و�أموالهم
ب�أن لهم اجلنة .وروح الدعوة املحمدية وا�ضحة يف �أن الزكاة
وحدها ال تربئ �أموال امل�سلمني من حقوق املحتاجني فيها ،فما
دام هناك حمل للرب وال�صدقة فهي واجبة ،وحق امل�سلم على
امل�سلم ال ينتهي ب�أداء الزكاة.
يجب �إ ًذا �أن ن�ستلهم من �شريعة الإ�سالم الهدى ،و�أن
ن�ستوحي من روح الدعوة املحمدية نظا ًما للبرِ ِّ تقوم عليه الدولة،
لتوازن بني الرثوات واحلاجات ،وتقيم التكافل االجتماعي ،ونق�ضي
على حرب الطبقات ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ.
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ [الزلزلة.]8-7 /
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العدالة واحلرية
�صور جاهلية  -العامل بني الفر�س والرومان  -حتطيم
القيود و�إزالة الفوارق  -مبادئ يف ال�سيا�سة وعقائد يف
الدين  -خليفة يبيع يف الأ�سواق  -خليفة يلب�س املرقع -
فجر العدالة الدولية  -ميزان اخلليقة – ميزان ال�شريعة -
كفالة احلريات جميعها  -الدفاع عن احلريات

نتحدث يف هذا الف�صل عن مبد�أين �أ�سا�سيني البد منهما
ل�صالح حال املجتمع وتوجيه احلياة يف طريق اخلري العام ،وهما:
احلرية والعدالة.
وكان النا�س قبل الإ�سالم يعي�شون �إما على نظام القبيلة،
كاحلال يف بالد العرب ،و�إما رعايا لدول �أو �أمراء ،كما كان الأمر
حول �شبه اجلزيرة العربية يف ُملك الرومان والفر�س والأحبا�ش.
وقد كان لكل �أر�ض حال ونظام ح�سب ظروفها ال تنظمه مبادئ
جامعة ،و�أ�صول ثابتة ُم َ�س َّلم بها؛ ففي البالد العربية ت�سود مبادئ
القوة ،وتتجلى الأثرة والأنانية ،ويعتز النا�س بالفتك وال�سلب،

صور جاهلية
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ويفتخر كثري منهم با�ستباحة حقوق الغري والت�سلط على ما يف
�أيديهم ،ينكرون الإخاء الب�شري والقومي واجلن�سي ،ويرف�ضون
امل�ساواة خارج القبيلة مع املوايل وغريهم من العرب ،وي�سخرون
من العدل الذي ال يقوم على ما تبيحه القوة ،ويحبون احلرية
املطلقة ويتع�شقونها ،بل ميوتون مو ًتا كرميًا يف �سبيل التمتع بها.
على �أنها حرية خا�صة بهم ال مي ّتعون �أح ًدا بها.
العــــامل بني

الفـــرس

والرومان

وكان الفر�س والرومان البيزنطيون جريان العرب ،يحقرون
العرب ،وال يعرتفون بحق لهم يف م�ساواتهم �أو عدلهم .وكان
ُملك الفر�س يقوم على رجل له كل احلقوق هو ك�سرى ،وعلى
جماعة لهم من هذه احلقوق ما مينع ك�سرى �أو يعطي� ،إذ ُي َ�س َّخر
له ما يف الأر�ض جمي ًعا ليكون َم ِلك النا�س جمي ًعا ،وحوله �أعوان
و�أمراء وجند ي�سندون العر�ش ،ويحظون ببع�ض املتاع� .إال �أنهم
ُع ْر�ضة يف كل حلظة لإباحة �أرواحهم و�أموالهم و�أبنائهم .نعم كانت
الإمرباطورية الفار�سية ثابتة القواعد ،دائمة امللك ،فقد عا�ش
حكم �آل �سا�سان �أربعة قرون ،ولكنه عا�ش على نظام ع�سكري،
وحكم عريف ،ال على مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة والإخاء.
وكذلك عا�شت (بيزنطة) �ألف �سنة ومل تكن عقليتها ب�أح�سن
ح ً
اال عن عقلية (املدائن) ،فكان قي�صر �إمرباطور املغرب ،بل على
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دعواه �إمرباطور العامل ،وكان ك�سرى خ�صيمه يف امل�شرق .وما
كان لعبادة النار �أثر يذكر يف هذه ،وال للم�سيحية �أثر يف الأخرى،
بل كانت م�سيحية بيزنطة مما ال ي�ش ِّرف امل�سيحيني ،بعيدة كل
البعد عما جاء به �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم من �إخاء و�سلم
ورحمة .وبلغ الغرور ب�سالطني بيزنطة �أنهم كانوا ال يعرتفون
لدولة بالوجود امل�ستقل ،ف�سيادتهم عاملية يف نظرهم ،والنا�س �إما
ُم ْعترَ ِف بذلك ،و�إما جاهل ال يدري �أنه يف نطاق هذه ال�سيادة.
ومن �أظرف ما ُي ْر َوى �أن �سفري �شارملان يف القرن التا�سع
كان يف ح�ضرة الإمرباطور يف بيزنطة ،فذكر له �أن �سيده �شارملان
م�شغول بحرب ال�سك�سون و�أن ه�ؤالء ال�سك�سون برابرة دائمو
ال�شغب .فقاطعه الإمرباطور قائ ًالَ :من ه�ؤالء ال َه َمج الذين مل
�أ�سمع با�سمهم ،وال قيمة لهم ليتعبوا �سيدك كل هذا التعب؟!
�إين قد وهبتك �إياهم ،وبذلك �أرحت �سيدك منهم .فلما رجع
�سفري �شارملان حدث �سيده مبا وهبه الإمرباطور ،فقال �شارملان:
لو وهبك حذاء بدل ال�سك�سون لأعانك به على �سفرك ال�شاق
الطويل!
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كذلك كان العامل يف ت�صور قي�صر وك�سرى ،ويف خمالب
الفو�ضى القبلية حني جاءت الدعوة املحمدية تذكر النا�س
ب�أنهم من �آدم و�آدم من تراب ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﱸ [احلجرات.]13 /
حتطيم القــيود

وإزالة الفوارق

وكذلك كان العامل ملا بعث (عمر) ُ -م َق ِّو�ض ُم ْلك قي�صر
وك�سرى � -إىل واليه يوبخه ال�ستكبار ابنه على قبطي م�سيحي
ويقول له «يا عمرو متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم
�أحرا ًرا».
جاءت الدعوة املحمدية بالطريف الغريب من الدعوة �إىل
العدل وامل�ساواة واحلرية.
ف�أ�صبحت ال�شريعة ينبوع احلريات واحلقائق ،حتدد احلقوق
والواجبات للأفراد واجلماعات .فقام امل�ست�ضعفون و�سخر الطغاة
املتجربون ،وقالوا ما قال �أ�سالف لهم من قبل ﱹﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱸ [هود]27 /
وما دروا �أن اهلل �أراد �أن يق ِّو�ض عامل الأثرة والأنان ّية والظلم
مبادئ
واال�ستبداد و�أن ُي ِحق احلق ،و ُي ْب ِطل الباطل .و�أن ال�شريعة ُ
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وا�ضحة كرمية ّ
تنظم ما بني النا�س� ،أوحى بها العليم اخلبري �إىل
رجل عرفه الب�شر يف تاريخهم الطويل ،هي املبادئ التي
�أف�ضل ٍ
�أق ّرت العدالة واحلرية يف �ضمائر امل�ؤمنني وجعلتها جز ًءا ال يتجز�أ
من عقيدتهم و�صميم نفو�سهم.
جعل الإ�سالم هذه املبادئ جز ًءا من العقيدة ال ينف�صم
منها وبذلك ثبتها وخ ّلدها و�صانها من عبث التحايل والرياء
والتظاهر والدعاوى املغر�ضة �أو املوقوتة.

مبادئ يف
السياسة وعقائد

يف الدين

فامل�سلم ال يكون م�سل ًما �إذا �شك يف �أن � َّأقل �إخوانه و�أعجزهم
يعادله يف احلقوق ،فهما يف ح�ضرة اهلل يف الدنيا والآخرة َع ْبدان.
�أكرمهما �أتقاهما.
ال�صدقة على من ي�ستحقها،
هذه العدالة هي التي جعلت َّ
حقًّا يف �أموال من ِ
يقد ُر عليها ال ِم َّن ًة يف رقبة م�ستحقِّيها.
وكانت هذه العدالة وامل�ساواة وا�ضحة يف العهد الإ�سالمي
الأول .وقت �سيادة العقيدة ومت ّلكها النفو�س؛ فهي التي جعلت
من �أبي بكر .وقد انْ ُت ِخب للخالفة رج ًال يخ ُرج �إىل ال�سوق عقب
البيعة له ليعمل كما يعمل � ُّأي فرد من النا�س فيها لك�سب
ُقو ِته وقوت عياله .فلما ُك ِّل َم يف ذلك ،ت�شاور امل�سلمون يف الأمر

خليفة يبيع يف
األسواق
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واعتربوه �أج ًريا لعملهم ،ومنعوه من العمل ،ور َّت ُبوا له رات ًبا
حددوه باحلاجة ،وكانت يف عرفهم ب ِْ�ضع دريهمات ،لبيت اخلليفة
ّ
ال جتعله يف ِز ّيه ومطعمه �أكرث ُح ْظ َوة من �سواد رعيته.
خليفة يلبس املرقع

وجاء بعده عمر والعقيدة الإ�سالمية يف �أع ّز �أيامها ،و�أ ْم َكن
�سلطانها ،فكان خليف ًة خمتا ًرا من ال�شعب ،غلب الفر�س والرومان
وهو يرقع ثوبه بيده و َي ْخ ِ�صف حذاءه بنف�سه ،ومل ُ
يخطر بباله وال
ببال امل�سلمني �أن اخلالفة مت ّيزه عنهم ب�شي ٍء غري ما �أعطته من
حق الأمر و�ألزمتهم من حق الطاعة ما دام ول ًّيا للأمر.
كانت العدالة وامل�ساواة عقيدة ال ت�صن ًعا يتكلفها النا�س
�أو ُي ْل َز ُمونها بقانون رادع ،فكانت حقيق ًة نف�سية تعمل يف الظاهر
وا َخل َفاء لإقامة جمتمع �صالح م�ستقر .ويف هذا املعنى قال
�شوقي بك  -رحمه اهلل – يف مدح الر�سول :
فت َ �أ ْه َل ال َف ْق ِر ِم ْن �أَ ْه ِل ال ِغ َنى
�أَن َْ�ص َ

ــي ِم ّل ًة
ف َلــو � َّأن �إِن َْ�ســـــانًا تخَ َــ رَّ
اال�شْ ــــــــترِ َ ِاك ّيون �أَن َْت �إِ َما ُمهم

َداو ْي َت ُم َّت ِئدً ا و َدا َو ْوا َط ْفر ًة

والرب ِع ْندَ ك ِذ َّم ٌة و َف ِر َ
ي�ض ٌة
ٌ

ُ
ــــل يف َحقّ ا َ
فالك ُّ
حل َياة َ�س َوا ُء
ما اخْ َتار �إال ِدي َنك ال ُفق ََراء

َل ْو َال َد َعــــا َوى ال َق ْو ِم وال ُغ َل َوا ُء
�ض الدَّ َوا ِء الدّ ا ُء
و�أَخَ ُّف ِم ْن َب ْع ِ
ال ِم ّن ٌة ممَ ُنونـــــــة وجِ َبا ُء
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وقد قدمنا �أن ال�شريعة قررت �أنّ امل�ؤمن �أخو امل�ؤمن ،و�أنه
احلق ما ال �سبيل ل ُنكرانه.
يف َم�شرق الأر�ض �أو َمغربِها له من ّ
له ال ٌرب ،وله الن�صرة واحلماية ،وله الوالء والإخال�ص والن�صح.
له هذا كله مبقت�ضى العقيدة وال�شريعة ال نزاع وال جدال ،فله
ال َّن َ�صفَة غاب احلاكم �أم قامُ ،وجِ د القانون �أم اختفى؛ لأنها حق
ي�ؤديه من �ضمريه مبقت�ضى �إميانه .هذا العدل ق�ضى على القومية
والع�صبية والوطنية ،وجعل امل�ساواة فوق كل اعتبار ،فللم�سلم ما
للم�سلم يف كل زمان ومكان.
وقد �سبق الإ�سالم كل نظم العدالة احلديثة .حني قال:
ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ [النحل ]90 /وقال
ﱹﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ

[الن�ساء]135 /

وقال :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [املائدة.]8 /

ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

وقـــال:
ﯧﱸ [الن�ساء.]58 /

فجر العدالة
الدوليـــة
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ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

وقــــــال:
ﭮﱸ [الأنعام.]152 /

ويف احلديث القد�سي «يا عبادي �إين حرمت الظلم على
نف�سي وجعلته بينكم محُ َ َّر ًما فال تظاملوا».
ميزان
اخلليقة

بل جعل العدل �أ�سا�س نظام اخلليقة كلها فقال :ﱹﮊ

ﮋﮌﮍ.ﮏﮐﮑﮒ.ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [الرحمن.]9-7 /
فالإ�سالم قد جعل العدل فوق كل �شيء ،فهو يزن
بالق�سطا�س امل�ستقيم بني الكافر وامل�سلم ،والعد ّو واملُ َواليِ
واملُ َعا َهد ،فهم جمي ًعا يف نظره �أمام العدالة �سواء.
ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [املائدة.]8 /
وال�شريعة الإ�سالمية يف هذا الباب ت�ستحق من جميع
النا�س� ،آمنوا بها �أم مل ي�ؤمنوا ،نظرة �صادقة؛ ف�إنها ال تزال �سابقة
يف زمننا على ما به من تقدم يف هذا ال�ش�أن.
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انظر �إىل �أقوال بع�ض �أئمة امل�سلمني قبل مئات ال�سنني.
يقول ابن القيم�« :إن اهلل �سبحانه وتعاىل �أر�سل ر�سله و�أنزل
كتبه ليقوم النا�س بالق�سط وهو العدل الذي قامت به الأر�ض
وال�سموات ،ف�إذا ظهرت �أمارات العدل و�أ�سفر وجهه ب�أي طريق
فثم �شرع اهلل ودينه» .ويقول الإمام ال�شاطبي «�إن �أحكام
كان ّ
ال�شريعة ما �شُ ِر َعت �إال مل�صلحة النا�س ،وحيثما ُوجِ َدت امل�صلحة
فثم �شرع اهلل».
ّ

121
ميزان
الشريعة

ف�أئمة امل�سلمني متفقون على �أن العدل هو غاية ال�شريعة،
و�إمنا تقيد الأحكام بالعدل الذي يريده اهلل قبل �أن تقيد ب�شيء
�آخر.
و�أما احلرية يف الإ�سالم فهي من �أقد�س احلقوق :احلرية
ال�سيا�سية ،واحلرية الفكرية ،واحلرية الدينية ،واحلرية املدنية،
ُك ُّلها كفلها الإ�سالم ،وخطا بها خطوات ال تزال احل�ضارة احلديثة
متخلفة عنها.
وال يزال التاريخ يحدثنا ب�أمثلة منها وقعت يف جمال�س
اخللفاء والأمراء حتى بعد �أن �صار احلكم يف الإ�سالم ُم ْل ًكا
َع ُ�ضو�ضً ا ،فكان النا�س يف �أيام عمر بن عبد العزيز يناق�شون

كفالة احلريات

122

الر�سالة اخلالدة

122

يف ح�ضرته ا�ستحقاق بيته للملك واخلالفة .وكذلك ُروِي عن
جمال�س امل�أمون ما كان يجري فيها من نقا�ش حول بيت اخلالفة
و�أحقيته بها.
وهذا ِد ْعبِل بن علي اخلزاعي ال�شاعر ،هجا جماعة من
اخللفاء العبا�سيني واح ًدا بعد �آخر وهم يف عنفوان �سلطانهم،
وانت�صر خل�صومهم العلويني دون �أن ُت َ�صا َدر حريته �أو يناله �أحد.
وملا بويع لإبراهيم بن املهدي يف العراق وخلع امل�أمون يف غيبته
قال دعبل:
ابن َ�ش ْك َل َة بِال ِع َراق و�أَ ْه ِله
َن َعقَ ُ
�أينَّ َي ُكون! -وال َي ُك ُ
ون -ومل َي ُكن

فه َفا �إِ َل ْيه ُك ُّل �أَخْ َ
رق َما ِئق
ا�سقٌ عن َف ِ
خلال َفة َف ِ
َي ِر ُث ا ِ
ا�سقِ

وما �أظن �أن مثل هذه احلرية ُ�س ِمح بها يف عهد ملك
من امللوك يف زمن من الأزمان احلا�ضرة �أو املا�ضية .وتقدي�س
الإ�سالم للحرية هو الذي جعل من امل�سلمني يف �أح�سن �أيامهم،
وخ�صو�صا العهد العربي لقربه من ظهور الدعوة ،قو ًما ي�سعون يف
ً
ملكهم بني امل�شرق واملغرب من ال�صني �إىل الأندل�س جميع امللل
والنحل تعي�ش يف جوارهم و�أمنهم.
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بل �أقام الإ�سالم ب�شرعه من امل�سلمني ُحماة لأرباب العقائد
املخالفة لهم ،و�ألزم �أهله �أن يقاتلوا ل�صيانة حرية العقيدة وقد�سية
�أماكن العبادة ملن دخلوا يف عهدهم وجوارهم من خمالفني يف
الدين.
ت�شبعت نفو�س امل�سلمني مبعنى احلرية ،فلم ي�ضطهدوا
مبقت�ضى �شريعتهم ،وال �إر�ضاء لعقيدتهم رج ًال نظر يف الكون
وا�ستنبط لنف�سه نظرية من النظريات� ،أو ادعى ر�أ ًيا من الآراء،
ين
فكانت احلرية العلمية مكفولة لل�صابئ
واملجو�سي والن�صرا ّ
ّ
واليهودي ،يقول ويكتب ما ي�شاء .كذلك كان امل�سلمون �أحرا ًرا
ّ
يف هذا ال تعرت�ضهم �شريعتهم .وال �أعرف �أن حرية الر�أي
والعقيدة والعلم قد اعرت�ضها معرت�ض يف الدولة الإ�سالمية� ،إال
خ�شية الفتنة� ،أو حيث كانت �سب ًبا يف فتنة �أو ع ّر�ضت �سالمة
الدولة خلطر.
وكان �أمراء امل�سلمني وحكامهم على وجه العموم ال يعب�أون
يف �سيا�ستهم بالنظر �إىل الأفكار والآراء واملعتقدات والأبحاث
العلمية �إال بقدر �أثرها املبا�شر ال�سريع على �سلطانهم؛ فخا�ض
امل�سلمون وغري امل�سلمني يف الكالم ،ويف نظريات علمية ودينية

الدفاع عن
احلـــــريات
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يف الع�صور الو�سطى بحرية مل تت�سع لها �صدور الأوربيني
والأمريكيني �إىل يومنا هذا.
تلك املبادئ العامة املتفق على �ضرورتها وف�ضلها ،والتي
بها ي�صلح املجتمع� ،أقامها الإ�سالم يف �ضمائر النا�س ،ونا�ضل
عنها وحماها ب�سلطانه ،لأنه يعلم �آثارها ال�صاحلة يف �إقامة جمتمع
�صالح.
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الدولة الإ�سالمية الأوىل وعالقاتها
من تاريخ عالقات امل�سلمني باملناه�ضني للإ�سالم � -أول
معاهدة «دولية» بني امل�سلمني واليهود والوثنيني  -منوذج
قدمي للأمم املتحدة  -الإذن باحلرب الدفاعية  -حرب
للأغرا�ض ال�سامية  -تنظيم عالقات ال�شر خري!

ابتد�أت الدعوة �إىل الإ�سالم �س ًّرا ،فلما ُجهِر بها ا�شتدت
اخل�صومة ،وترتب على ذلك ا�ضطهاد امل�سلمني ا�ضطها ًدا متثلت
فيه جميع �أنواع الأذى .ف�أ�شار الر�سول على �أن�صاره امل�ست�ض َع ِفني
بالهجرة �إىل احلب�شة فهاجروا �إليها .وبهذه الهجرة ابتد�أت �أوىل
ال�صالت الدولية ،وبقي هو مبكة يف منعة من قومه ،يدعو �إىل
�سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل�سنة .فلم ت�ستطع قري�ش �ص ًربا
على دعواه �ضد �آلهتها ،بل �ضد حياتها االجتماعية واالقت�صادية،
فت�شاورت يف قتله ،وفاو�ضت بني ها�شم يف ذلك على �أن تدفع
�إليهم ما ير�ضيهم ِد َّي ًة له ف�أ َب ْوا ،فتحالف �أهل مكة على قطيعة بني
ها�شم ،وكتبوا بذلك �صحيفة علقوها يف الكعبة ،فلج�أ بنو ها�شم
ومعهم بنو َّ
املط ِلب �إىل ِ�ش ْعب من ِ�شعاب مكة واعت�صموا فيه �ضد

من تاريخ

عالقات املسلمني
باملناهضني
لإلســــــــــــالم
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�أ�صحاب ال�صحيفة الذين تعاهدوا على �أن يقاطعوا حمم ًدا ومن
مينعه منهم ،فال يز ِّوجوهم وال يعاملوهم وال ي�ؤاكلوهم ،وا�شتد
الكرب مبن دافعوا عن الر�سول ممن �آمنوا به �أو ن�صروه ع�صبية
و�أنفة ،ودام هذا احلال �سنني ،فلما خرجوا من ال�شِّ ْعب ذهب
الر�سول �إىل (الطائف) م�ستنج ًدا طال ًبا حماية بع�ض زعمائها،
ليم�ضي يف دعوته فرجع مهي�ض اجلناح ،وقد ُر َّد على �أ�شنع
�صورة ،يتبعه ال�صغار ،وهو مي�شي دامي القدمني ،يقيمونه كلما
قعد ،فال ي�سرتيح �إىل ظل وال ي�أوي �إىل كهف ،حتى دخل مكة
أتباعه
يف حماية �أحد امل�شركني ،ي�سخر منه �أهلها ويبكي حلاله � ُ
امل�ست�ض َعفُون.
وجاءت فرتة من الهدوء ظن فيها املهاجرون امل�ست�ض َعفُون
من الرجال والن�ساء والولدان �أن مكة ت�ؤويهم فرجعوا ،فا�شتد
الكرب مرة �أخرى ،و�أمرهم الر�سول بالهجرة الثانية �إىل احلب�شة،
ولقوا بال ًء �شدي ًدا حتى يف مهجرهم .فقد �أوفدت قري�ش ر�سلها،
وعلى ر�أ�سهم عمرو بن العا�ص (فاحت م�صر فيما بعد) يحمل
الهدايا �إىل النجا�شي و�أهل احلب�شة ليغروهم على ت�سليم
املهاجرين �إليهم .فدافع امل�سلمون عن �أنف�سهم باحلجة ومت�سكوا
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بحق اجلوار للملتجئ ،و�أ�س�سوا بذلك �أول عالقة دولية بني الأمة
املحمدية والدولة احلب�شية.
وا�ستمرت قري�ش تكيد للم�ست�ضعفني يف مكة حتى ا�ستقر
ر�أيها على قتل حممد وتوزيع م�سئولية قتله على بطونها ،فتعجز
بنو ها�شم عن املطالبة بث�أره.
ويف الليلة التي مت فيها الت�آمر على قتل النبي خرج من
مكة ومعه رفيقه �أبو بكر ،فلما �أح�س القوم بذلك تبعوهما ،وكانا
خمتفيني بغار ثور ،ف�ض ُّلوا ثم خابوا يف �إدراكهما.
وو�صل املدينة فوجد فيها من �سبقه من املهاجرين ومن
بايعوه من الأن�صار ،وما لبث �أن عقد �أول معاهدة دولية بني
امل�سلمني واليهود وامل�شركني .وهي من �أنف�س العقود الدولية
و�أمتعها و�أحقها بالنظر والتقدير من النا�س كافة ،و�أوالها ب�أن
نربا�سا للم�سلمني يف �أ�صول العالقات الدولية بينهم وبني
تكون ً
خمالفيهم من �أهل الأديان الأخرى .هذا ف�ض ًال عن �أن عقدها
ابتد�أت به الدولة الإ�سالمية حياتها ،وابتد�أ االعرتاف بامل�سلمني
كدولة.

أول معاهدة

دولية بني

املسـلمني
واليهــــــــــــود

واملشركني
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هذه الوثيقة هي عقد ح�سن جوار وحتالف دفاعي ،وتعاون
�ضد العدوانُ ،ق ِ�صد بها �صيانة جمموعة من دويالت ،كل منها
يتمتع يف نطاق امليثاق ب�سيادته اخلا�صة على قومه ،وبحرية الدعوة
لدينه.
ويتكافل املوقعون عليها على ن�صرة بع�ضهم بع�ضً ا ،وحماية
عقائدهم ممن يريد �أوطانهم �أو جماعتهم ب�سوء .وهم بذلك
يكفلون حرية العقيدة وحرية الدعوة لأع�ضاء امليثاق على تباين
معتقداتهم .و�إليكم امليثاق(((.
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 -1هذا كتاب من حممد النبي (ر�سول اهلل) بني امل�ؤمنني
وامل�سلمني من قري�ش و(�أهل) يرثب و َمن تبعهم فلحق بهم
وجاهد معهم.
� -2أنهم �أمة واحدة من دون النا�س.
 -3املهاجرون من قري�ش على ربعتهم((( يتعاقلون((( بينهم وهم
((( نق ًال عن كتاب «الوثائق ال�سيا�سية يف العهد النبوي واخلالفة الرا�شدة» للدكتور حممد
حميد اهلل احليدري �أبادي �أ�ستاذ احلقوق الدولية باجلامعة العثمانية بحيدر �أباد دكن.
((( ربعتهم� :أمرهم الذي كانوا عليه.
((( يتعاقلون:ي�أخذون ديات القتلى ويعطونها ،و�أ�صله من العقل وهو ربط �إبل الدية لدفعها
لأهل القتيل.
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يفدون عانيهم((( باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
-4وبنو عوف على ربعتهم ،يتعاقلون ،معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
 -5وبنو احلارث (من اخلزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم
الأوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني
امل�ؤمنني.
 -6وبنو �ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
 -7وبنو ُج�شَ م على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
 -8وبنو ال َن َّجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
 -9وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل،
وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
-10وبنو ال َنبِيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
((( عانيهم� :أ�سريهم.
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 -11وبنو الأو�س على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني.
 -12و�أن امل�ؤمنني ال يرتكون ُمف َر ًحا((( بينهم �أن يعطوه
باملعروف يف فداء �أو عقل.
 12ب  -و�أن ال يخالف م�ؤمن موىل م�ؤمن دونه.
  -13و�أن امل�ؤمنني املتقني (�أيديهم) على (كل) من بغى
منهم �أو ابتغى د�سيعة((( ظلم �أو �إث ًما �أو عدوانًا �أو
ف�سا ًدا بني امل�ؤمنني ،و�أن �أيديهم عليه جمي ًعا ولو كان
ولد �أحدهم.
 -14وال يقتل م�ؤمن م�ؤم ًنا يف كافر وال ين�صر كاف ًرا على
م�ؤمن.
 -15و�أن ذمة اهلل واحدة يجري عليهم �أدناهم ،و�أن امل�ؤمنني
بع�ضهم موايل بع�ض دون النا�س.
 -16و�أنه َمن تبعنا من يهود ف�إن له الن�صر والأ�سوة غري
مظلومني وال متنا�صر عليهم.
الد ْين والغرم ف�أزال فرحه.
مفرحا :هو من �أثقله َّ
((( ً
((( د�سيعة (الد�سع) :الدفع .واملعنى :طلب دف ًعا على �سبيل الظلم �أو ابتغى عطية على
�سبيل الظلم.
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 -17و�أن ِ�سلم امل�ؤمنني واحدة ال ي�سامل م�ؤمن دون م�ؤمن يف
قتال يف �سبيل اهلل �إال على �سوا ٍء وعدل بينهم.
 -18و�أن كل غازية غزت معنا يعقب((( بع�ضها بع�ضً ا.
 -19و�أن امل�ؤمنني يبئ ((( بع�ضهم عن بع�ض مبا نال دماءهم
يف �سبيل اهلل.
 -20و�أن امل�ؤمنني املتقني على �أح�سن هدى و�أقومه.
20ب-و�أنه ال يجري م�شرك م ً
نف�سا ،وال يحول
اال لقري�ش وال ً
دونه على م�ؤمن.
 -21و�أنه َمن اعتبط((( م�ؤم ًنا قت ًال عن بينة ف�إنه َق َود((( به �إال
�أن ير�ضى ويل املقتول (بالعقل) ،و�أن امل�ؤمنني عليه كافة
وال ّ
يحل لهم �إال قيام عليه.
 -22و�أنه ال يحل مل�ؤمن �أق ّر مبا يف هذه ال�صحيفة و�آمن باهلل
واليوم الآخر �أن ين�صر محُ ِ دثًا �أو ي�ؤويه ،و�أنه َمن ن�صره �أو
�آواه ف�إن عليه لعنة اهلل وغ�ضبه يوم القيامة وال ي�ؤخذ منه
�صرف وال عدل.
(((
(((
(((
(((

يعقب� :أي يكون الغزو بينهم نُوبًا يعقب بع�ضهم بع�ضً ا فيه.
يبئ :من �أب�أت القاتل بالقتيل �إذا قتلته به.
اعتبط :قتله بال جناية �أو جريرة توجب قتله.
قَو َد :ف�إن القاتل يقاد به ويقتل.

133

الر�سالة اخلالدة

134

-23
-24
-25

-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33

134

و�أنكم مهما اختلفتم فيه من �شيء ف�إن مر َّده �إىل اهلل و�إىل
حممد.
و�أن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني.
و�أن يهود بني عوف �أمة مع امل�ؤمنني ،لليهود دينهم
وللم�سلمني دينهم مواليهم و�أنف�سهم �إال من ظلم �أو �أَ ِثم
ف�إنه ال ُيو ِتغ((( �إال نف�سه و�أهل بيته.
و�أن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
و�أن ليهود بني احلارث مثل ما ليهود بني عوف.
و�أن ليهود بني �ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
و�أن ليهود بني ُج�شَ م مثل ما ليهود بني عوف.
و�أن ليهود بني الأو�س مثل ما ليهود بني عوف.
و�أن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف �إال من ظلم
و�أثم ف�إنه ال ُيو ِتغ �إال نف�سه و�أهل بيته.
بطن من ثعلبة ك�أنف�سهم.
و�أن َج ْف َنة ٍ
و�أن لبني ال�شُ َطي َبة مثل ما ليهود بني عوف و�أن الرب دون
الإثم.

((( يوتغُ :يهلك و ُيف�سد.
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 -34و�أن موايل ثعلبة ك�أنف�سهم.
 -35و�أن بطانة يهود ك�أنف�سهم.
 -36و�أنه ال يخرج منهم �أحد �إال ب�إذن حممد.
36ب-و�أنه ال ينحجز على ث�أر ُج ْر ٍح ،و�أنه من فتك فبنف�سه
و�أهل بيته �إال من ظلم ،و�أن له على �أب ّر هذا.
 -37و�أن على اليهود نفقتهم وعلى امل�سلمني نفقتهم و�أن
بينهم الن�صر على َمن حارب �أهل هذه ال�صحيفة ،و�أن
بينهم الن�صح والن�صيحة والرب دون الإثم.
37ب -و�أنه ال ي�أثم امر�ؤ بحليفه ،و�أن الن�صر للمظلوم.
 -38و�أن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني.
 -39و�أن يرثب حرام جوفها لأهل هذه ال�صحيفة.
 -40و�أن اجلار كالنف�س غري م�ضار وال �آثم.
 -41و�أنه ال تجُار حرمة �إال ب�إذن �أهلها.
 -42و�أنه ما كان بني �أهل هذه ال�صحيفة من حدث �أو
ا�شتجار ُيخاف ف�ساده ف�إن َم َر َّده �إىل اهلل و�إىل حممد
ر�سول اهلل  ،و�أن اهلل على �أتقى ما يف هذه ال�صحيفة
و�أبره.
 -43و�أنه ال تجُ َار قري�ش وال َمن ن�صرها.
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 -44و�أن بينهم الن�صر على من دهم يرثب.
 -45و�إذا دعوا �إىل �صلح ي�صاحلونه ويلب�سونه ف�إنهم ي�صاحلونه
ويلب�سونه ،و�أنهم �إذا دعوا �إىل مثل ذلك ف�إنه لهم على
امل�ؤمنني �إال من حارب يف الدين.
45ب -على كل �أنا�س ح�صتهم من جانبهم الذي ِق َبلهم.
 -46و�أن يهود الأو�س مواليهم و�أنف�سهم على مثل ما لأهل
هذه ال�صحيفة مع ال ِّرب املح�ض من �أهل هذه ال�صحيفة،
و�أن الرب دون الإثم ال يك�سب كا�سب �إال على نف�سه و�أن
اهلل على �أ�صدق ما يف هذه ال�صحيفة و�أبره.
 -47و�أنه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل �أو �آثم ،و�أنه َمن
خرج �آمن ،و َمن قعد �آمن باملدينة �إال من ظلم و�أثم ،و�أن
اهلل جار ملن ب ّر واتقى ،وحممد ر�سول اهلل .
دستور الدولة

يف هذا امليثاق ُو ِ�ضع �أ�سا�س الدولة املحمدية و�أ�صبح
امل�ؤمنون وامل�سلمون رعايا هذه الدولة على اختالف �أجنا�سهم
وع�صبياتهم �أ�سيا ًدا �أو موايل �أمة واحدة دون النا�س.

منوذج قديم

هذه الأمة تتعاقد يف هذه ال�صحيفة مع �أمم �أخرى من
ديانات �أخرى ،فين�ش�أ يف �أول تعاقد لها ميثاق «الأمم املتحدة»

احملمدية

لألمم املتحدة

137

يف العالقات الدولية

�أ�سا�سه الن�صر للمظلوم والن�صح والن�صيحة ،والرب دون الإثم،
وحرمة الأوطان امل�شرتكة وحرمة من يدخل يف امليثاق ويقبل
جواره ،على �أن ت�صان عقائد املتعاقدين و�شعائرهم وحريتهم يف
الدعوة لدينهم مهما تباينت هذه الأديان؛ فهو ميثاق من الأمم
الإ�سالمية واليهودية بل والوثنية ،ملا يف يرثب ٍ
وقتئذ من الوثنيني
الداخلني مع طوائف امليثاق املكونني لأطراف العقد .ولو كان يف
املدينة ٍ
حينئذ م�سيحيون لن�ص عليهم امليثاق.
ولقد �سبق الإ�سالم بهذا امليثاق عهد «ع�صبة الأمم» ثم
«هيئة الأمم املتحدة» ب�أكرث من ثالثة ع�شر قرنًا .وهذا التحالف
ابتد�أ به رد الفعل ال�ضطهاد وظلم دام �أربع ع�شرة �سنة ،مل متنع
منه عظة ح�سنة ،وال لني وال قربى وال رحم وال هجرة.
�سلطت قري�ش ومن معها جميع �أنواع الأذى والظلم،
ف�أ�صابت امل�سلمني يف �أنف�سهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ومزقتهم
و�شتتتهم يف الأر�ض ،وهم ي�أبون الرد ،ويدعون �إىل حتكيم العقل،
ويناظرون ليتبني الر�شد من الغي ،ال يدفعون قوة بقوة ،وال
يلج�أون �إىل عنف.
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فلما بلغ ال�سيل ال ُّز َبى جاء �أمر اهلل و�أذن بالقتال و�أُ ِح َّلت
احلرب للدفاع عن النف�س وعن الوطن وعن حرية العقيدة ،ونزل
حكم اهلل يف هذه الآية اجلليلة.
اإلذن
باحلرب

الدفاعية

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ .ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ .
ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ [احلج.]41-39 /

و�ضع الر�سول الأ�سا�س املتني للدولة العاملية وللعالقات
الدولية يف امليثاق الذي ذكرنا على �أ�سا�س احلرية للم�شرتكني
فيه واال�ستقالل.
حرب لألغراض
السامية

ثم نزل حكم اهلل ب�إباحة احلرب لأغرا�ض �سامية حمدودة،
منها ما هو �سلبي ،وهو دفع العادية ومنع الظلم ،ومنها ما هو
�إيجابي وهو اخلري العام �أو ال�صالح العام فقال تعاىل :ﱹﮄ ﮅ
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ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ [احلج.]41 /
وح ِّدد املق�صود منه ،فلي�س
فتبني الواجب بعد الن�صرُ ،
ِ
امل�ستعمرة ،ولي�س تعجي ًزا
تو�س ًعا يف امللك كما تفعل الدول
للآخرين و�إنها ًكا لهم لي�ضعفوا عن املزاحمة يف العي�ش ،و ُي ْط َردوا
من الأ�سواق وميادين التجارة ،وال لو�ضع اليد على موارد
الرثوات وكنوز الأر�ض وخامات ال�صناعة لي�ست�أثروا بها ،وال عل ًّوا
وا�ستكبا ًرا يف الدنيا ،لكي تكون �أمة �أَ ْربى من �أمة ،وجن�س �أعلى
من جن�س ،ولكن لغاية وا�ضحة حمددة ،هي �أن يقيموا ال�صالة
وي�ؤتوا الزكاة وي�أمروا باملعروف وينهوا عن املنكر.
وملا حاول الأوروبيون والأمريكيون بعد �أن �أكلتهم احلرب
العاملية الأوىل �أن يبينوا احلاالت التي تكون احلرب فيها م�شروعة،
و�أن يحددوا �أغرا�ضها ،وي�سيطروا على �شهواتهم ،فعقدوا لذلك
املواثيق يف ع�صبة الأمم ويف ميثاق (كيلوج) ،ا�ستب�شرنا وقلنا �إن
�سنن حممد  قد �أخذت ت�سود التفكري العاملي .و�إنا لرنجو �أن
تكون احلرب العاملية الأخرية خامتة ال�ضالل ،و�أن يجد النا�س
يف قواعد العالقات الدولية التي �س َّن ْتها ال�شريعة املحمدية ه ًدى

139

140

الر�سالة اخلالدة

140

وخمرجا مما هم فيه .فميثاق حممد مع اليهود وامل�شركني يف
ً
املدينة هو �أول عهد دويل يف �سبيل �صيانة ال�سلم على �أ�سا�س
املنفعة العامة واحلرية للجميع.
تنظيم عالقات
الشر خري

وم�شروعية احلرب لدفع الظلم و�ضمان احلرية ،وحتديد
الغر�ض منها باخلري العام ،هما �أي�ضً ا الأ�سا�س ال�صالح الذي
يجب �أن ُتبنى عليه العالقات الدولية يف امل�ستقبل.
�أتت ال�شريعة املحمدية قبل ثالثة ع�شر قرنًا بنظام كامل
من عهود التحالف والتكافل والتحكيم ،وجعلت احلرب �ضد
املعتدين زج ًرا وت�أدي ًبا ال حم ًوا وتعذي ًبا ﱹﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [الأنفال ]61 /ﱹﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﱸ [املائدة ]49 /ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﱸ [احلجرات.]9 /
و�سيتبني يف الف�صول التالية هدى الإ�سالم يف �سبيل
التنظيم الدويل و�إقرار ال�سلم الدائم على �أ�سا�س العهود املقد�سة
ال�صاحلة.

احلرب امل�شروعة
حتديد �أ�سباب احلرب و�أغرا�ضها  -احلرب الدفاعية هي
املباحة – و�صايا وحتمي�س �إذا وقعت احلرب  -الإ�سالم
عملي  -فري�ضة اجلهاد على امل�سلم وامل�سلمة -
دين
ّ
احلرب الهجومية غري مباحة  -احلرب لأغرا�ض مادية
غري م�شروعة � -ضرورة تقدر بقدرها  -ال�ضعف والذل
ظلم للنف�س.

�أ�شرنا �إىل ما كان من ا�ضطهاد وظلم للم�سلمني ا�ستلزم
الإذن بالقتال ،وقد �أ�صبحوا يف منعة بالهجرة �إىل املدينة وبامليثاق
الذي عقدوه مع جريانهم من �أهل امللل والنحل الأخرى.
والآن لننظر يف احلرب من الوجهة الإ�سالمية� :أ�سبابها
ومالب�ساتها و�أغرا�ضها؛ ف�إن ذلك مما يعني على ت�صور حالة
قد يكون فيها العالج لداء العامل احلا�ضر ،ويفتح الأذهان �إىل
الهدى والتب�صر.

حتديد أسباب

احلرب وأغراضها
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�أُذن بالقتال يف هذه الآية الكرمية ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  .ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ .ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮓ ﮔ ﮕﱸ [احلج.]41-39 /

فالإ�سالم حني �أباح احلرب قد علل هذه الإباحة ،وحدد
املقا�صد والأغرا�ض منها :فهي دفع الظلم ،واحرتام حق الإقامة،
واحلرية يف الوطن ،ومنع الفتنة يف الدين ،وكفالة حرية العقيدة
للنا�س جمي ًعا.
وهذه احلرية للنا�س جمي ًعا وا�ضحة من تعديد �أماكن
العبادة مللل خمتلفة ،من �صوامع و ِب َيع للن�صارى و�صلوات
لليهود ،وم�ساجد للم�سلمني؛ فقد �أباح احلرب ل�صيانتها من
عدوان املعتدين .كذلك يقول تعاىل:
ﱹ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [البقرة.]193 /
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ففي هذه الآية اجلليلة تعلو الدعوة املحمدية على جميع
الدعوات؛ لتحديدها الغر�ض من احلرب برد الطغيان ،وب�إ�سقاط
م�شروعية احلرب مبجرد �أن ينتهي املعتدي من �إ�سرافه و�إعناته يف
فتنة النا�س .وعندئذ ال يتجدد القتال وت�ستمر احلرب �إال على
ظامل ،ي�صر على الظلم ،ممن ُي ْك ِر ُهون النا�س على ترك دينهم.
والفتنة والإكراه و�سلب النا�س حريتهم يف دينهم �أبغ�ض �إىل اهلل
حتى من �إزهاق النفو�س ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﱸ [البقرة.]217 /
و�إذا تق�صينا �آيات الكتاب الكرمي يف القتال ،ورجعنا �إىل
ظروف التنزيل ،وتتبعنا احلوادث يف حياة الر�سول وحروبه
و�سر َّي ًة �سرية ما خاجلنا �شك يف �أن احلرب
و�سراياه ،حربًا حربًا َ
امل�شروعة يف الإ�سالم هي احلرب الدفاعية .وال ي�سمح املقام
با�ستق�صاء وتف�صيل للحوادث؛ ففي كتب ال�سنة والكتاب
الكرمي وكتب ال�سرية من البيان والتف�صيل ما يعني الباحث على
االطمئنان ملا ذكرنا من �أغرا�ض احلرب امل�شروعة الإ�سالمية ،ومن

احلرب الدفاعية

هي املباحة
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التزام الإ�سالم جانب الدفاع .وما جاء من قتال امل�شركني حيث
ُوجِ دوا ،والإغالظ عليهم ،والقعود لهم كل مر�صد ،والتنكيل
و�شد الوثاق ،هو ما ُك ِّلفنا به بعد وقوع احلرب،
بهم من خلفهمّ ،
فهو نتيجة لها ال �سبب لإعالنها.
وصايا وحتميس

إذا وقعت احلرب

ف�أقواله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﱸ [التوبة.]73 /

ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﱸ [التوبة .]36 /ﱹ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ.ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯩﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ.ﭝ ﭞ ﭟﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ

[التوبة.]15-12 /

ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﱸ [الأنفال.]39 /

ﭕ ﭖ ﭗﱸ

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

[البقرة.]191 /

ﱹﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
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ﭙﱸ

[التوبة.]41 /
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ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚﱸ [الأنفال .]65/ﱹﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﱸ

[التوبة.]36 /

هذه الأقوال �إمنا هي �آيات توحي �إىل القارئ بنف�سها �أن
حالة احلرب قائمة ،و�أنها حتري�ض على اال�ستمرار فيها وال�صرب
عليها والرتغيب يف الو�صول بها �إىل خامتة ُي ْط َم�أن �إليها ،من الأمن
وال�سالم للم�ؤمنني ،واحل�صول على ثبات وا�ستقرار للدين ،ومنع
من الفتنة واالرتداد ب�ضغط امل�شركني وقهرهم ،و�أمل يف �أن
ينتهي املعتدون عما هم عليه.
ومن مزايا ال�شريعة املحمدية اجلليلة �أنها �شريعة عملية ُتواجه
احلقائق الب�شرية والفطرية ،وتجُابه املع�ضالت باحلل العملي؛ فما
دامت املوعظة احل�سنة ال ترد الظلم واالعتداء ،وما دام �أعداء
الإ�سالم ال ير�ضون ح�سن اجلوار والعهد القائم على الإن�صاف
وحرية العقيدة ،وما دام �أهل ال�شر ذوي �سلطان خطر ،ف�إن
احلرب واقعة بني النا�س؛ فلم يقف الإ�سالم �أمام هذه احلقائق

اإلسالم دين
عملي
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مكتوف اليدين بل واجهها باحلزم والعزم اللذين َال َز َما الر�سول
يف دعوته طول حياته ،ف�أمر باال�ستعداد لها :ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ

ﯥﱸ [الأنفال ]60 /فجعل ال ُع َّدة نف�سها للإرهاب
الذي قد مينع احلرب ويحفظ ال�سلم.
وحني مل يبق للم�سلمني �سبيل �إال احلرب ،و�أ�صبح
وا�ضحا� ،أُبِيح القتال وكانت ال�سلم هي
حقهم يف ذلك
ً
املق�صد الأ�سمى له ،لقوله تعاىل :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﱸ [البقرة ]193 /ولقوله تعاىل :ﱹﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [الأنفال.]61 /
وما �أح�سن قول (�شوقي) يف هذا املعنى:
وا َ
حل ْر ُب يف َحقٍّ َلدَ َ
يك َ�ش ِري َع ٌة
فريضة اجلهاد

على املسلم

واملسلمة

موم ال َّناجِ َع ِ
ات َد َوا ُء
ومن ُّ
ال�س ِ

ف�إن قامت احلرب الدفاعية امل�شروعة وقد ا�ستحكمت
�أ�سبابها ،وجب القتال على النا�س كافة ،و�أ�صبحت فري�ضة اجلهاد
على كل م�سلم وم�سلمة ُت�ؤَ َّدى من �صميم الوجدان وفق �أوامر
القيادة الإ�سالمية املمثلة يف �شخ�ص ويل الأمر .وعندئذ تتجلى
الهمم العالية التي يريدها الإ�سالم ،ف ُيح َّرم النكو�ص والفرار،
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و ُي ْط َلب ال�صرب وامل�صابرة ،والفداء واال�ستب�سال وبذل الأرواح
والأموال ب�سخاء ،وهجر املنازل والأوطان يف حالة ا�ستيالء العدو
عليها.
ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ.ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﱸ [الأنفال.]16-15 /
وال يكلف الإ�سالم النا�س بقتال عنيف ي�ستحقون على
الفرار منه لعنة اهلل وغ�ضبه وعذابه �إال �إذا كان هذا القتال
حقًّا م�شرو ًعا ،دفا ًعا عن �أقد�س ما يدين له امل�ؤمن .وهو يف هذا
التكليف ي�أمر امل�ؤمن ،بال�صرب والثبات و�أال ُيوليِّ الكفار ُد ُب َره،
حتى ولو كان يقاتل بن�سبة ٍ
واحد لع�شرة! والتكليف بهذا
هو التكليف بامل�ستحيل �إن مل يقتنع املقاتل متام االقتناع ب�أنه
يقاتل عن حق ال ّ
حمل لل�شك فيه ،هو حق الدفاع عن النف�س
والعقيدة �ضد من يعتدي عليهما.
وال ميكن يف حرب العدوان �أن ُي ْح َمل النا�س على ال�صرب
واح ًدا لع�شرة ،وهم يعرفون �أنهم هم الذين اعتدوا و�أ�ضرموا نار
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احلرب؛ ف�إنهم عندئذ ال يجدون من �أنف�سهم �ص ًربا؛ �إذ ال داعي
للفداء بالنف�س والرغبة يف املوت دون احلياة.
فتلك الآيات اجلليلة التي حتر�ض على القتال واال�ستب�سال
واال�ست�شهاد والت�شديد على العدو ومفاج�أته والغلظة عليه
و�سد جميع امل�سالك واملنافذ يف وجهه ،والتي تدعو
والرتب�ص لهّ ،
�إىل بذل الأموال ِوه َبة النفو�س وهجر الأوطان يف �سبيل ن�صر
اهلل ،وا�ضحة يف �أنها حتر�ض على حرب دفاعية م�شروعة ب�شرعة
الإ�سالم.
احلرب اهلجومية
ال يبيحها

اإلسالم

احلرب ألغراض
مادية غري

مشروعة

و�إ ًذا يظهر لنا من جمموع �آيات الكتاب الكرمي الواردة يف
القتال ،ومن عمل النبي نف�سه يف ُ�س َننه ،ومن ال�سرية وتاريخ
حروبه� ،أن الإ�سالم ال يبيح حرب االعتداء ،وال ُي ِح ّل احلرب
ل َعر�ض احلياة الدنيا؛ فعند اهلل مغامن كثرية� .أما الغايات الأخرى
التي يقاتل من �أجلها النا�س ،ك�سيادة عن�صر على عن�صر� ،أو
�شعب على �شعب� ،أو ا�ستعالء ملك على ملك� ،أو طبقة من
الطبقات االجتماعية على طبقة �أخرى� ،أو تو�سيع رقعة مملكة،
�أو �أغرا�ض حربية وا�سرتاتيجية� ،أو الأغرا�ض االقت�صادية� ،أو
اال�ستئثار باملواد اخلامة والأ�سواق التجارية� ،أو متدين املتخلفني
عن احل�ضارة� ،أو غري ذلك مما تتخذه الدول و�سيلة لإ�شعال احلرب
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ونق�ض العهد وهدم ال�سلم الدائمة ،فلي�س ذلك كله يف �شيء مما
�أباح الإ�سالم القتال لأجله؛ ذلك لأن غايات الإ�سالم �إن�سانية
�سامية يعم نفعها النا�س جمي ًعا ،ونظرته علوية تقع على الب�شر
رب امل�سلمني
جمي ًعا ك�أ�سرة واحدة متكافلة .واهلل تعاىل لي�س ّ
وحدهم ،بل رب العاملني.
ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ

«كلكم من �آدم و�آدم من تراب»،

[احلجرات،]13 /

ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﱸ [الن�ساء ،]94 /ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [املمتحنة،]9-8 /

ﱹﯙ

ﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ

ﯥﱸ [الن�ساء.]90 /

فالإ�سالم على ا�ستعداد دائم لعقد اتفاقات منوعة مع
جريانه والأمم الأخرى تكفل دوام ال�سلم ،وال تكلف هذه

ضــــــــرورة

تقدر بقدرها
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الأمم �أكرث من �أن تكون لها رغبة حقيقية يف ال�سلم ،ونية �صادقة
للوفاء بالعهد ،وهو مع هذه الرغبة الأكيدة يف دوام ال�سلم ال
ي�ستعجل احلرب وال يباغت بها ،بل يقيم حجته ويب�سطها ملُ َناز ِِعه
وينذره ،وي�ضع �أمامه املخارج من م�أزقه ،ف�إذا عاند و�أبى �إال قت ً
اال
و�أ�صر على عدوانه ،كانت احلرب ،وكان ذلك التحري�ض عليها
واال�ستب�سال والفتك مبن اعتدى ،وال�صرب وامل�صابرة والبذل
والت�ضحية والهجرة وكل ما ينطوي عليه الفداء بالأموال
والأنف�س مما جاءت به الآيات اجلليلة التي ذكرنا بع�ضها ،والتي
يتخذها بع�ض النا�س ،وخ�صوم الإ�سالم و�سيلة لت�صوير الدعوة
املحمدية ب�أنها دعوة دموية جعلت احلرب عن�ص ًرا دائ ًما لقهر
النا�س وا�ستباحة �أموالهم و�أنف�سهم.
فالدعوة املحمدية وا�ضحة النهج م�ستقيمته ،ابتد�أت بتحرمي
القتال ،فلما ُظ ِلم �أهلها وا�ستحال ظهورها بغري دفع القوة بالقوة،
�أباحته ،فلما �أذنت به �أمرت ب�أن يكون على �أكمل وجه ي�ؤدي
للن�صر ،فلما كان لها الن�صر ،نادت ب�أن ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱸ [البقرة.]256 /
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وهي دعوة موفقة تواجه احلق باحلق وبال�صراحة والإخال�ص.
فما دام �أهل ال�شر ال يريدون �إال �ش ًّرا ف�إن من ظلم النف�س �أن
ي�صرب النا�س على ال�ضيم ،و�أن ُي ْ�س َت�ض َعفُوا يف الأر�ض.
ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ
ﮞ .ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ .ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﱸ [الن�ساء.]99-97 /

فكما �أن الدعوة املحمدية َبغَّ�ضت �أتباعها يف العدوان
�إذ قال اهلل تعاىل ﱹﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﱸ [البقرة� ،]190 /أمرت كذلك بالهجرة عن
الأوطان ،بل باال�ست�شهاد واملوت دون قبول الذل والهوان.

الضعف والذل
ظلم للنفس

احلرب لن�صرة املظلوم
مبد�أ �شريف يف اجلاهلية والإ�سالم  -ق�صة حلف
دائما  -ال حتالف يف الإثم
الف�ضول -حلف مرغوب فيه ً
والعدوان  -و�صايا قر�آنية بالعدالة املثالية  -حرب �أخرى
م�شروعة  -حلف جاهلي �آخر يجدد بروح �إ�سالمية –
امل�سيحية واحلرب  -اختالف امل�سيحيني فيها  -احلرب
العادلة عند بع�ض امل�سيحيني  -جلوء امل�سيحيني �إىل �شبيه
بالنظرية الإ�سالمية.

مما ي�ش ِّرف الدعوة املحمدية �أنها �أباحت القتال ،بل جعلته
من الف�ضائل لر ِّد املظامل ودفع العدوان عن ال�ضعيف� ،سواء �أكان
فر ًدا �أم جماعة ،رغبة منها يف �إقامة �صرح العدل الذي يريده اهلل
على الأر�ض.
وقد جل�س ر�سول اهلل  لرد املظامل ،كما جل�س لذلك
خلفا�ؤه من بعده ،وبيده �سلطان الدولة لقهر املعتدي ودفع الظلم.

مبدأ شريف

يف اجلاهلية
واإلسالم
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و�أقر ( حلف الف�ضول) ،وهو ذلك احللف الذي عقد يف
اجلاهلية لن�صرة املظلوم ،وقال لو ُد ِعيت �إليه يف الإ�سالم لأَ َج ْب ُت.
و�سبب ذلك ا ِحل ْلف �أن رج ًال من اليمن قدم مكة بب�ضاعة،
فا�شرتاها منه رجل من بني �سهم ،قيل �إنه العا�صي بن وائل،
وامتنع ب�سلطانه عن �أن يدفع للرجل ثمن ب�ضاعته� ،أو يرد �إليه
ماله ،فقام الرجل بجوار الكعبة و�صرخ ب�أعلى �صوته:
ظلوم ب َِ�ضاع َته
َيا لق َُ�ص ٍّي لمِ ٍ

ِب َب ْط ِن َم َّك َة نَا ِئي الدَّ ا ِر وال َّن َف ِر!

فقام نفر من قري�ش وردوا عليه ماله ،ثم اجتمع بنو ها�شم
واملُ َّط ِلب و�أ�سد بن عبد ال ُع َّزى و ُزه َرة بن كالب و َت ْي ٍم بن ُم َّرة
يف دار عبد اهلل بن ُج ْدعان وحتالفوا على رد املظامل و�إن�صاف
املظلوم من الظامل .وكان النبي  معهم ،و�س ُّنه ٍ
وقتئذ خم�س
وع�شرون �سنة ،وكان �إذا ذكر حلف الف�ضول يقول «لقد �شهدت
يت �إليه يف
يف دار عبد اهلل بن ُج ْدعان َ
حلف الف�ضول� ،أما لو ُد ِع ُ
أحب �أن يل به ُح ْم َر ال َّن َعم و�أ ّنى نق�ضته،
الإ�سالم ل ُ
أجبت ،وما � ُّ
وما يزيده الإ�سالم �إال �شدة».
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ف�إ ًذا قد �أق ّر النبي  حلفًا تعاقد فيه طائفة من النا�س على
القتال لن�صرة املظلوم ،وقال �إنه يف�ضله على خري ما يف دنياه.
وبذلك �أ�صبحت الدولة الإ�سالمية مكلفة �شر ًعا برد
املظامل ،بل والقتال لن�صرة املظلوم.
ون�ستطيع �إ ًذا �أن نقرر �أن الإ�سالم الذي �أباح احلرب
للأ�سباب الواردة يف الآية اجلليلة :ﱹﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [احلج .]39 /وما
بعدها  -وقد ذكرناها يف الف�صل ال�سابق -يبيح القتال كذلك
لن�صرة املظلوم فر ًدا �أو جماعة ،م�سل ًما �أو غري م�سلم ،لأن
ر�سول اهلل  الذي نَ َّزهه اهلل عن �ضالالت اجلاهلية منذ �صباه
قد ا�شرتك يف حلف الف�ضول قبل بعثته ،و�أقره يف الإ�سالم ،وقال
�إن الإ�سالم ال يزيده �إال �شدة.
فكما �أن احلرب تقع للدفاع عن النف�س من مظلوم �ضد
ظامله ،ف�إنها تقع كذلك من َقو ٍِّي على َقو ٍِّي لن�صرة مظلوم ال
ينتمي لأحدهما .و�إ ًذا يجوز لدولة �إ�سالمية �أن تتحالف مع دولة
�أو دول �أخرى لدفع االعتداء والظلم عن املظلومني.
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حلف مرغوب

فارتباط م�صر كدولة �إ�سالمية يف ميثاق (هيئة الأمم املتحدة)
مث ًال ال �ضرر فيه من الناحية ال�شرعية .ومتى ح�سنت النية وكان
امليثاق قائ ًما على حب اخلري والعدل والإن�صاف وحماية املظلوم
ومنع االعتداء بالقوة ف�إنه يكون ميثاقًا مرغوبًا فيه من امل�سلمني،
حكمه حكم حلف الف�ضول الذي مل يزده الإ�سالم �إال توثيقًا
و�شدة ،والذي كان من �أحب الأ�شياء �إىل قلب ر�سول اهلل .

ال حتالف يف

�أما �إذا كانت املواثيق للتعاون على الظلم ولقهر املغلوبني
وا�ستباحة امل�ست�ضعفني ،ف�إن الإ�سالم يعدها تعاونًا على الإثم
والعدوان الذي ينهى عنه ،وبع ًدا عن التقوى والرب الذي يدعو
�إليه .قال تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﱸ [املائدة .]2 /والأعمال يف الإ�سالم كلها
مرجعها النية فهي التي ت�صلحها �أو تف�سدها ،والعربة فيها مبا
تق�صد �إليه من خري ،وما تريده من العدل الذي هو �أ�سا�س
نظام اخلليقة كلها .يقول تعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﱸ [الرحمن ]7 /ويقول تعاىل :ﱹﭒ ﭓ

فيه دائمًا

اإلثــــم

والعدوان

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﱸ [الن�ساء� ]135 /إىل �آخر الآيات
التي ذكرناها يف ف�صل �سابق.
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فكتاب اهلل و�سنة ر�سوله و�أئمة امل�سلمني متفقون على �أن
العدل هو غاية ال�شريعة .وعليه ف�إن القتال لن�صرة املظلوم من
عباد اهلل هو �أمر ي�ستحق ثواب اهلل ،وللدولة امل�سلمة �أن تعلن
احلرب وهي يف حدود ال�شريعة ما دام مق�صدها الإن�صاف ودفع
الظلم عن الغري.
ويف نظري �أن هذه هي احلالة الوحيدة التي تكون فيها
احلرب م�شروعة ولو مل تكن دفاعية بالن�سبة جلماعة امل�سلمني
الذين هم يف منعة بقوتهم عن �أن ُي ْع َت َدى عليهم.
وعلى هذا الأ�سا�س يجوز للدولة الإ�سالمية كما قلنا �أن
ت�شرتك يف ميثاق كميثاق (هيئة الأمم املتحدة) مث ًال متى ثبت
لها �أن ذلك يقيم العدل بني النا�س ،كما �أن لها �أن تدعو �إىل
ميثاق �أو حلف لرد املظامل و�إن�صاف امل�ست�ضعفني.
ولي�س لها بالطبع �أن تقاتل �أو ت�شرتك يف قتال ُت ْد َعى �إليه
ما مل تتبني بكيفية ال ّ
حمل للريب فيها �أنها تقاتل دفا ًعا عن
لظلم بينِّ ٍ يقع على ُم ْ�س َت ْ�صرِخ ُم ْ�س َت ْ�ض َعف ال
النف�س� ،أو دف ًعا ٍ
يكون العدل والإن�صاف �إال ب�إغاثته ون�صرته ،كاحلالة التي �أ�شرنا
�إليها يف حلف الف�ضول.

حرب أخرى
مشروعة
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آخر جيدد
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وج ِّدد يف الإ�سالم ،وهو
وثمة حلف �آخر ُع ِقد يف اجلاهلية ُ
َبينِّ ٌ يف �إباحة احلرب لن�صرة املظلوم ،و َبينِّ ٌ يف منع التعاون على
الباطل واالعتداء.
يف هدنة احلديبية بني قري�ش والر�سول  ،كان ال�شرط
الرابع من �شروط الهدنة «�أن من دخل يف عهد قري�ش دخل فيه،
ومن دخل يف عهد حممد دخل فيه» وبناء على هذا ال�شرط
حتالف بنو بكر مع قري�ش ،وحتالفت خزاعة مع النبي  ،وكانت
قبيلة خزاعة حليفة يف اجلاهلية لعبد املطلب َج ّد النبي ،
ف�أرادت خزاعة �أن يكون ميثاقها مع الر�سول جمد ًدا كما كان
مع �آبائه.
وهذا ن�ص حمالفتها مع عبد املطلب «با�سمك اللهم .هذا
ِح ْلف عبد املطلب بن ها�شم خلزاعة حلفًا جام ًعا غري ُمف ِّرق،
الأ�شياخ على الأ�شياخ ،والأ�صاغر على الأ�صاغر ،وال�شاهد على
الغائب ،وقد تعاهدوا وتعاقدوا �أَ ْوكد عهد و�أوثق عقد ال ُي ْنقَ�ض
وال ُي ْن َكث ما قام الأَ ْخ�شَ َبان (جبالن مبكة) واعتمر مبكة �إن�سان.
و�إن عبد املطلب وولده ورجال خزاعة مت�ضافرون يتعاونون ،وعلى
عبد املطلب الن�صرة لهم ،وعلى خزاعة الن�صرة لعبد املطلب
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و�س ْه ٍلُ ،ج ِعل
وولده على جميع العرب يف �شرقٍ ٍ
وغرب َ
وح ْزنٍ َ
اهلل على ذلك �شهي ًدا وكفى به وكي ًال».
وجدد عهدها؛ غري �أنه
ف�أقر النبي  ن�صو�ص هذه املحالفة ّ
زاد فيها �شرطني :الأول �أ َّال يعني خُ زاعة �إذا كانوا ظاملني ،والثاين
�أن ين�صر خزاعة �إذا ُظ ِل ُموا ،وبعد �أن زاد هذين ال�شرطني ُك ِت َبت
ن�سختان من هذه املعاهدة َت َ�س َّلم ُّ
كل ٍ
طرف ن�سخ ًة منها.
مل تكن خزاعة ٍ
وقتئذ قد �أ�سلمت بل كانت ال تزال على
�شركها ،وكل ما بينها وبني الر�سول هو تلك العالقة اجلاهلية
التي كانت مع جده ،وكان �أ�سا�سها حتالفًا على احلق والباطل.
َف�شَ ْر َطا الر�سول  يف هذه املحالفة َي ُد َّالن على عدة �أ�شياء.
�أو ًال�-أنه ال ُيق ّر املحالفة على �أ�سا�س تعاون غري معينَّ قد يج ّره
�إىل باطل ،وهو الذي بعثه اهلل لإقامة العدل ،بل ا�شرتط
فيها �صراحة �أال ُي ِعني خزاعة حليفته �إذا كانت ظاملة.
ثان ًيا� -أنه ال ميتنع عن ن�صرة مظلوم ولو كان م�شر ًكا.
ثالثًا�-أنه تعهد بن�صرة هذا املظلوم ولو �أنه م�شرك خمالف يف
الدين.
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راب ًعا�-أن �أ�سا�س احلرب امل�شروعة هي احلرب الدفاعية� ،سواء
�أكانت هذه احلرب دفا ًعا عن النف�س �أم دفا ًعا عن طرف
ثالث ي�ستحق الن�صرة ،وهي مباحة يف حالة عدم االلتزام
بها ،وواجبة يف احلالة املماثلة حلالة خزاعة� ،إذا كانت
لن�صرة معاهد مظلوم.
لقد حاولت بع�ض الأديان الأخرى قبل الإ�سالم �أن
تخفف من ويالت احلرب ،و�أن ت�ضعف من �شرها و�أن حتدد
بالءها ،حاولت حماوالت �صادقة ولكن مع الأ�سف قد طغت
طبيعة ال�شر.
املسيحية

واحلرب

جاءت امل�سيحية بتحرميها احلرب بتاتًا بقول ال�سيد امل�سيح 

يف �إجنيل متى «�أما �أنا ف�أقول لكم ال تقاوموا ال�شر بال�شر ،بل من
�سخرك
لطمك على خدك الأمين فح ِّول له الآخر �أي�ضً ا ،ومن َّ
مي ًال واح ًدا فاذهب معه ميلني».
وي�ستند كذلك �أن�صار الر�أي القائل بتحرمي احلرب حترميًا
مطلقًا �إىل قول امل�سيح  للقدي�س بطر�س «�أعد �سيفك �إىل
مكانه؛ لأن كل الذين ي�أخذون ال�سيف بال�سيف يهلكون» وعلى
هذا تكون امل�سيحية حت ّرم احلرب بل الت�سليح �أي�ضً ا.
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ولكن امل�سيحيني اختلفوا فيما بعد؛ فبينما كان رجال
الكني�سة الغربية يف القرون الأوىل للم�سيحية يقاومون بكل
�سلطانهم احلرب حتى ولو كانت دفا ًعا عن النف�س ،ف�إن رجال
الكني�سة ال�شرقية يف بيزنطة قد خلطوا بني �شخ�ص الإمرباطور
�سيد العامل وبني الرئا�سة الدينية ،فجمعوا يف ذاته �سلطان اهلل
و�سلطان الدولة ،و�سارت بيزنطة يف طريق خمالف متا ًما لر�أي
رجال الكني�سة الغربية ،فلم تكتف بتحليل احلرب التي حرمها
امل�سيح ،وال هي اتخذت طريقًا و�س ًطا ف�أحلتها للدفاع عن النف�س
�أو ن�صرة املظلوم كما فعلت ال�شريعة املحمدية ،ولكنها ر�ضيت
�أن يكون حق �إعالن احلرب حقًّا مطلقًا للإمرباطور ،ال يحده �إال
امل�صلحة التي يراها ذلك الإمرباطور جامع كل ال�سلطات.
لقد كان ظهور امل�سيحية يف الع�صور الأوىل خ ًريا وبركة على
الب�شر ،فقاومت �أ�صول ال�ش ّر يف نفو�س �أتباع امل�سيح ،و�صانت
دماء غزيرة كان يريقها ال�سلب والنهب والعدوان والطغيان .وال
�شك �أن امل�سيحية ا�ستمرت طوي ًال تكافح �إىل �أن ن�سي النا�س
دين امل�سيح ودعوته ،و�أقاموا من �شهواتهم و�أغرا�ضهم وم�صاحلهم
كل الأ�سباب حلروب الطغيان التي اكتوى الب�شر بنارها يف
ال�شرق والغرب طول الع�صور الو�سطى وما بعدها �إىل يومنا هذا.
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ولقد بذل رجال من امل�سيحيني حياتهم يف �سبيل التم�سك
بتحرمي احلرب بل حترمي �صناعة اجلندية ،وبذل �آخرون جهو ًدا
جبارة يف �سبيل التوفيق بني ن�ص الإجنيل و�ضرورات الدولة،
فخرجوا بالتفريق بني احلرب املباحة واحلرب املمنوعة ،و�أثاروا
البحث فيما هي احلرب العادلة؟ فحددوها ب�أن يعلنها الأمري،
و�أن تكون عادلة ،وا�شرتطوا فيمن يعلنها �أن يكون �سليم النية
�صادقًا بال طمع وال وح�شية.
واحلرب يف نظر ه�ؤالء امل�صلحني من امل�سيحيني تعترب
و�سيلة لتنفيذ حكم عادل ق�ضى به قا�ض ،فال تبعثها الأنانية و�إمنا
يحدوها العدل وتلب�سها الرحمة.
وال ي�سمح املقام ب�سرد النظريات امل�سيحية وتطورها ،فيمكن
للراغبني يف التف�صيل الرجوع �إليها يف مراجعها.
ولكننا ن�ستخل�ص من ذلك اجلدل وتلك الأبحاث ،بعد �أن
دامت �أكرث من �ألف �سنة� ،أنها اهتدت �إىل مبادئ هي �أ�شبه �شيء
بالقواعد الإ�سالمية للحرب امل�شروعة واحلرب العادلة التي �أ�شرنا
�إليها يف هذا الف�صل وما قبله.
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ويف اعتقادي �أن القواعد الإ�سالمية هي الأ�س�س ال�صحيحة
التي جمعت بني ما يقت�ضيه �إقامة �صرح العدل العاملي ،وما
تقت�ضيه الرحمة والأخوة الب�شرية ،وما يقت�ضيه الإن�صاف وكبح
�أهواء النفو�س ال�شريرة ،وما يقت�ضيه �صون الدماء و�إقامة ال�سلم
الدائمة على حرمة مقد�سة.
لذلك ف�إين �أدعو ذوي الب�صرية والنظر ال�ستمداد ال�شريعة
املحمدية يف و�ضع نظام للعالقات الدولية وال�سلم العاملي؛ فعلى
�ضوء املبادئ ال�سامية العملية التي دعا �إليها حممد  ميكن
جتديد ميثاق جامعة الأمم ،وميكن اجتناب اتخاذ احلرب و�سيلة
لتحقيق الأغرا�ض واملطامع الب�شرية.
ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﱸ [�آل عمران.]104 /

ولتكن روح هذه الآية الكرمية روح امليثاق الدويل:
ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﱸ [احلجرات.]9 /

جلوء املسيحيني

إىل شبيه بالنظرية
اإلسالمية
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وال �شك �أن هذا النظام للم�ؤمنني ميكن �أن يكون نظا ًما
للنا�س جمي ًعا ،وميكن للدول الإ�سالمية �أن تتعاهد عليه ،و�أن
تقاتل الحرتامه ور ِّد من ينتهك حرمته.
نصرة املظلوم

ضرب من

التكافل

«وبعد» فاحلرب لن�صرة املظلوم ال ُيراد بها �أغرا�ض دنيوية
وال حتقيق مطامع دولية ،وال �شفاء ح�سد �أو حقد ،و�إمنا تقع ملجرد
�إحقاق احلق ودفع الباطل .وهي حالة ظاهرها التدخل بني طرفني
�آخرين واالعتداء على �أحدهما لن�صرة الآخر� ،إال �أن حقيقتها
الدفاع ،لأن املق�صود منها َر ُّد العدوان عن م�ست�ض َعف .و�إذا
اعتربنا �أن التكافل الب�شري �سبب العمران ،و�أن العدل �أ�سا�سه،
فاحليلولة بني املعتدي وبني نق�ض �أ�سا�س العمران هي دفاع عن
العمران نف�سه ،وهو على هذه ال�صورة دفاع حتى عن املعتدي
مبنعه من �ش ِّر نف�سه .و�إذا قيل �إن هذا ي�أذن بالتدخل امل�ستمر يف
�شئون الغري ،والتدخل اعتداء من الدولة الإ�سالمية ،وقيل �إن
الدولة غر�ضها نف�سها ،ولي�س لها �أن تقيم من نف�سها �شرط ًّيا عامل ًّيا،
قلنا �إن هذه هي احلالة الوحيدة يف نظرنا ،وهي مربرة ،و�إن العامل
يح�س من �أعماق نف�سه احلاجة �إىل من ُي ْن ِ�صف امل�ست�ض َعف ،و�إن
العامل بعد �أكرث من ثالثة ع�شر قرنًا من حلف الف�ضول وحلف
خزاعة ،حاول �أن يقيم يف ميثاق هيئة الأمم املتحدة عه ًدا مماث ًال
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ملا �أراده الإ�سالم من ن�صرة املظلوم ،ف�أقر مبد�أ التدخل الدويل
لل�سالمة الدولية ،ولإحقاق احلق و�إزهاق الباطل .والعربة يف
الأعمال بالنية ،فهي التي ت�صلح الأعمال �أو تف�سدها .وال �شك
يف ح�سن نية الدولة الإ�سالمية ما دام الباعث لها على التدخل
الذي يجر �إىل احلرب هو ما يو�صي به ال�ضمري وت�ستلزمه العقيدة
�سام ُي ْق َ�صد به وجه اهلل وحده و�إحقاق احلق.
من ٍ
غر�ض ٍ

165

�أدب احلرب
تدريجيا � -أدب عام و�أدب
احلرب والرق والق�ضاء عليهما
ًّ
خا�ص -بني الإنذار واملباغتة  -حماية حقوق امل�ست�أمن
املنت�سب للعدو  -من �سماحة الفقهاء  -وا�صل بن عطاء
واخلوارج  -م�ساملة غري املحاربني – الغارات الع�صرية على
الآمنني  -فرار �إىل و�صايا الرحمة يف الأديان – التخريب
القا�سي  -حوادث ون�صو�ص  -نظرات يف �أحكام الأ�سر
واال�سرتقاق  -حادثة بني قريظة وغمو�ض بع�ض ظروفها-
ال قتل ب�سبب ال�شرك �أو الكفر وحده  -احرتام للنف�س
الب�شرية ال يعرف التخ�صي�ص � -آداب �أخرى للحرب

�أجازت الدعوة املحمدية احلرب يف �أ�ضيق نطاق كما
تغا�ضت عن الرق لأنه كان �أي�ضً ا نظا ًما عامل ًّيا ،وعملت تدريج ًّيا
على منع احلرب ومنع الرق ب�أ�ساليبها املختلفة ،وجعلت القاعدة
العامة بالن�سبة للأ�سري املَ ّن �أو ال ِفداء ،ف�صار ت�شريعها العام
بالن�سبة للأ�سري مان ًعا لل ِّرق .وباحل�ض بجميع الو�سائل على حترير
الرقيق ،وتخ�صي�ص �سهم من الزكاة ّ
لفك الرقاب ،وبالإح�سان
�إليه وفقًا لآداب خا�صة ت�ستلزمها ال�شريعة وي�ستلزمها الورع،

احلرب والرق

والقضاء عليهما
تدرجييًّا
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قاومت الدعوة املحمدية الرق مقاومة كانت بالتدريج �أفعل يف
البات.
تهيئة ال�ضمري الب�شري للق�ضاء عليه من املفاج�أة بالتحرمي ّ
كذلك احلرب ،جاءت الدعوة املحمدية والقتال نظام
عام مت�أ�صل يف نفو�س الب�شر ويف حياتهم االجتماعية ،فلم يبد�أ
الإ�سالم بتحرميها ،ولكنه ح�صرها يف دفع العدوان ون�صرة املظلوم
فحدد �أغرا�ضها ،ثم �أمر بوقفها مبجرد جنوح اخل�صم �إىل ال�سلم،
و�أنهاها بالعهود واملواثيق التي لها حرمة الإميان ،حتى جعل حق
امليثاق فوق حق �صلة الإ�سالم ،ف�أحاط احلرب بحدود ونظم
و�أ�سباب و�أغرا�ض وعهود و ُع ْرف يف �أثناء القتال ،مما يقلل وقوعها
ويخفف من َو ْي ِلها .ولو �أن امل�سلمني ُو ّفقُوا يف هذه كما وفقت
الدعوة املحمدية يف مقاومة الرق َ
ل�شمل العامل �سالم دائم كما
�شمله اليوم النفور من الرق .و�إنا لرنجو �أن ي�ستدرك هدفها
وت�سود نظريتها ،وقد طغى �شر احلرب �إىل درجة غري م�سبوقة .وال
يزال �أمام العامل جمال �إذا اهتدى بهدي الإ�سالم.
أدب عام

وأدب خاص

عرفت الدعوة املحمدية احلرب �ش ًّرا واق ًعا مت�أ�ص ًال ف�أحاطتها
ب�أدب عام من تعيني غر�ضها ،وح�صرها يف دفع العدوان وحماية
حرية العقيدة ،و�إنهائها بالعهود امل�صونة العادلة ،و�إحاطتها كذلك
ب�أدب خا�ص �أثناء احلرب نف�سها ،وفيما يجب �أن يكون بني
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املتحاربني من ُع ْر ٍف يرعونه؛ فمتى وقع بني امل�سلمني وغريهم
ما ي�ستوجب احلرب ،وجب على امل�سلمني �أن ينذروا عدوهم
ِب ِن َّيتهم ،وميهلوه للرد والتفاهم �إن �أراد .وقد قال بع�ض الفقهاء �إن
هذه املهلة التي تعقب ما ي�سمى اليوم بالإنذار النهائي يجب �أن
تكون كافية ليخرب العدو بها �أطراف �أهله ودولته ،وهو �أدب يتفق
مع القانون الدويل احلديث .ولكن بع�ض الدول يف هذا الع�صر
تختار املباغتة باحلرب والهجوم على اخل�صم من غري �إنذار ،بل قد
بلغ من احتياط بع�ضها لتتمكن من متام املفاج�أة للدولة الأخرى
�أن تتظاهر بالرغبة يف دوام ال�سلم ،و�أكرث من ذلك �أن تخفي
غ�ضبها وتظهر عدم اهتمامها بالنزاع الذي تنوي احلرب من
�أجله!
افْتنَ ّ �أهل احل�ضارة احلديثة يف اخلديعة �إىل درجة غري
م�سبوقة يف تاريخ الأقوام ،حتى �صاروا يعقدون عهو ًدا املق�صود
منها تغفيل املعا َهد وطم�أنته ،حتى تكون مباغتته و�أخذه على
ِغ َّر ٍة كاملة.
ذلك �أدب جديد� ،أو �سوء �أدب جديد يف احلروب ،لي�س
روحا وفع ًال،
�أبغ�ض �إىل الإ�سالم منه .وال�شريعة املحمدية ت�أباه ً
وتعد فاعله �آث ًما م�ستحقًا غ�ضب اهلل.
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وال�شريعة الإ�سالمية بعد �أن تنذر اخل�صم باحلرب ،وبعد
�أن تنقطع احلجة ،ال تلج�أ �إىل مثل ما تلج�أ �إليه الدول يف العهد
احلا�ضر من مفاج�أة امل�ست�أ َمنني يف ديارها من رعايا الدولة �أو
فللم ْ�س َت�أ َمن يف ال�شريعة
اجلماعة التي �أعلنت عليها احلرب؛ ُ
الإ�سالمية حقوق ال ميكن العدوان عليها ملجرد وقوع احلرب بني
قومه والقوم الذين ينزل ديارهم� ،أو يقع يف متناول �سلطانهم،
فال يجوز االعتداء عليه مب�صادرة ماله� ،أو الإ�ضرار بعمله �أو
�شخ�صه ،وله كفالة كل ذلك حتى ُت َه َّي�أ له العودة �إىل وطنه
ٍ
الأ�صلي ويدخل يف حماية قومهٍ .
وعندئذ فقط يجري
عندئذ
عليه ما يجري على املحاربني ،وذلك بن�ص القر�آن بقوله تعاىل:
ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

من مساحة
الفقهاء

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱸ [التوبة ]6 /وقد بلغ من حر�ص امل�سلمني
على احرتام حق املقيم يف ديارهم والنازل بها عن ر�ضا منهم
قبل احلرب �أو حتى �أثناء احلرب� ،أن قرر فقها�ؤهم �أنه يجب على
الإمام �إذا َوقَّت للم�ست�أ َمن مدة �أال يجعل هذه املدة قليلة كال�شهر
خ�صو�صا �إذا كانت له
�أو ال�شهرين ،ف�إن يف ذلك �إحلاق الع�سر به،
ً
معامالت يحتاج يف اقت�ضائها �إىل زمن طويل...
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وقد بلغ من �إن�صافهم هذا الأجنبي املقيم يف ديارهم ،والذي
يقاتلون �أهله ودولته� ،أن �أباحوا له التمتع بكامل حريته ،ك�أن مل
تكن بينهم وبني �أهله حرب ،ما دام خا�ض ًعا لأحكامهم ،م�ستقي ًما
يف �سريه وعمله ومل يركن �إىل �أذاهم بحال من الأحوال.
�أقام الإ�سالم هذا الأدب مع امل�ست�أ َمن يف حالة احلرب
على �أ�سا�س العدل والإن�صاف .وما احلروب يف جملتها �إال نتائج
مبا�شرة لفقدان العدل والإن�صاف.
ومن �أظرف ما قر�أته مما يدل على مقدار ما للم�ست�أ َمن من
حرمة ،ما ُروِي من �أن وا�صل بن عطاء (زعيم املعتزلة) وقع هو
وبع�ض �أ�صحابه يف �أيدي اخلوارج ،وهم كما هو معلوم من �أ�شد
امل�سلمني ً
مت�سكا ب�أهداب الدين وتع�ص ًبا يف �آرائهم ،فخ�شي
وا�صل و�أ�صحابه �شرهم ،فقال لأ�صحابه :دعوين و�إياهم ،وكانوا
قد �أ�شرفوا على العطب ،فقالوا� :ش�أنك ،فخرج �إليهم ،فقالوا :ما
�أنت و�أ�صحابك؟ قال :م�شركون م�ستجريون لي�سمعوا كالم اهلل
ويعرفوا حدوده .فقالوا :قد �أجرناكم .فجعلوا يع ّلمونه �أحكامهم،
ثم قالوا :ام�ضوا م�صاحبني ف�إنكم �إخواننا .قال وا�صل :لي�س
ذلك لكم ف�إن اهلل تبارك وتعاىل يقول :ﱹ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ

لطيفة بني

واصل بن عطاء
واخلوارج
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ﯲﱸ [التوبة ]6 /ف�أبلغونا م�أمننا .فنظر بع�ضهم �إىل بع�ض ثم
قالوا :ذلك لكم .ف�ساروا ب�أجمعهم حتى َب َّلغوهم امل�أمن.
تلك الق�صة تدل على �أن احلرمة التي للم�ست�أمن كانت يف
نظر بع�ض �أن�صار الدعوة املحمدية �أعظم من احلرمة التي للم�سلم
خال�صا
على امل�سلم ،حتى �إن �أحد علماء امل�سلمني وجد فيها ً
لنف�سه ومن معه من يد م�سلمني �أ�شرار يقطعون طريق ال�سابلة
ويع�صون الإمام.
مساملة غري

احملاربني

ومن القواعد الأ�سا�سية التي ُب ِني عليها �أدب احلرب يف
الدعوة املحمدية ذلك املبد�أ ال�سامي ،وهو االمتناع عن حماربة
غري املحاربني وق�صدهم بالأذى؛ فهو ال يجيز قتل ال�شيخ
�أو ال�صبي �أو املر�أة �أو العجزة� ،أو من انقطعوا للعبادة �أو العلم
وامتنعوا بذلك عن �أن ي�شرتكوا يف القتال� ،أو العامة من ال�صناع
والزراع والتجار الذين ال يقاتلون� ،أو بعبارة �أعم ،تلك الطبقات
التي نطلق عليها اليوم :املدنيني.
ه�ؤالء املدنيون ال يجوز قتلهم ،وقد بلغ من حر�ص ال�شريعة
على جتنيبهم ويالت احلروب و�إبعاد �شرها عنهم ،وح�صر ال�ضرر يف
القوات املقاتلة �أن الفقهاء قالوا بوقف القتال �إذا وقع بني �صفوف
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املقاتلني من ال يجوز قتله ،وكان هالكه حمققًا باال�ستمرار يف
القتال.
�أين هذا الأدب ونبل الفرو�سية مما نحن فيه وما �صار النا�س
�إليه يف احلرب الأخرية والتي قبلها من �إلقاء القنابل على غري
هدى ،ت�صيب الن�ساء والأطفال والزراع وال�صناع وال�شيوخ
والعجزة فتن�سف بهم الأر�ض ن�سفًا� ،أو حترقهم وديارهم حرقًا؟!
�أين تلك احلرمة للنفو�س الب�شرية؟ و�أين تلك النظرة
للحرب على �أنها حتكيم لل�سيف بني حامليه وحدهم من هذا
الأدب احلديث الذي ال ي�شبهه من قرب �إال ما قيل عن املغول
�أيام (جنكيز خان) ومن بعده ،مما ال يزال مث ًال يف الغابرين
لأق�سى ما و�صلت �إليه وح�شية ال َه َمج يف قتل غري املحاربني
وتخريب املدن والقرى؟!
لي�س ملا ي�أتيه اليوم املتح�ضرون بغاراتهم اجلوية� ،أو
مدفعياتهم الأر�ضية �شبيه يف ال�سوء والق�سوة �إال ما كان �أيام
ذلك الطاغية املغويل قبل �سبعة قرون ،بل �إن ما يحدث اليوم
من ا�ستباحة كاملة لكل احلرمات بالغارات اجلوية منقطع
النظري .وال�شريعة الإ�سالمية حترمه وت�أباه يف �سلطانها و�ضعفها
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غالبة �أو مغلوبة .و�إن �أباح الفقهاء الرد على �أعمال التخريب
والتقتيل غري املباحة مبثلها متى ابتد�أ بها اخل�صم ،م�ستندين
على قوله تعاىل :ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﱸ [البقرة ]194 /وقوله ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ [ال�شورى ]40 /فهم
متفقون على حترمي االبتداء بهذه الأعمال .ووا�ضح من ن�ص
الرد باملثل لإنذار اخل�صم و�إقناعه
الآية وروحها �أن املق�صود ّ
بالعدول عما اقرتف من �إثم .وقوله ﱹﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﱸ هو توكيد كذلك لرغبة ال�شارع يف �أال يجاب
على �أعمال العدوان املخالفة للرحمة والأدب �إال �إذا ق�ضت
ال�ضرورة الق�صوى.
�أين هذا العرف الدويل والأدب احلربي الذي تريد تثبيته
الدعوة املحمدية ،فتجعله جز ًءا من العقيدة والإميان مما تفعله
الدول اليوم من التعويل على و�سائل قتل املدنيني وتخريب
العمار وحرق النا�س و�أموالهم وثمرات الأر�ض ل ُتخ�ضع خ�صومها
وجتربهم على �إلقاء ال�سالح!
الغارات العصرية

على

اآلمنني

بل �أين هذا مما فعلته بع�ض دول احل�ضارة احلديثة من
ا�ستخدام الأ�سلحة اجلوية بقنابلها ومدافعها الر�شا�شة لقتال بدو
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ال ميلكون من و�سائل احلرب غري بنادق من بقية القرن املا�ضي،
وت�سليط هذه املدافع الر�شا�شة على بيوت من ال�شعر ،وعلى
ال�سائمة من الإبل والغنم يف مراعيها؟!
حقًّا لقد �آن �أن يفزع النا�س �إىل عقائدهم� ..إىل ما جاء به
مو�سى وعي�سى وحممد ،لتكون للحرب حرمات و�آداب تخفف
من ويلها ،وقد كان الهمج يعرفون بع�ضها ويرعونه.

فرار إىل

أخالق الرمحة

يف األديان

و�أين ما نحن فيه مع �شديد الأ�سف واحلزن مما و�صلت
�إليه الدعوة املحمدية من الآداب يف احلرب ،وتقريرها �أن لي�س
املق�صود من احلرب التنكيل والتخريب ،بل �أن تكون كلمة اهلل
هي العليا ،وكلمة اهلل ال تكون �إال حقًّا وعد ًال و�إن�صا ًفا �شام ًال
للنا�س جمي ًعا؟!
هذا املبد�أ مبد�أ الرفق والرحمة ح َّرم على امل�سلمني يف
حروبهم �أن يلج�أوا لقهر عدوهم بتجويع الأمة املحاربة� ،أو منع
�أ�سباب احلياة من قوت �أو دواء �أو لبا�س من الو�صول �إىل غري
املحاربني منها.
ولقد بلغت الق�سوة يف احلروب احلديثة �أن اجليو�ش �إذا
ان�سحبت من �أر�ض دمرت ما بها ،ولو كان يف ذلك هالك �أهلها

التخريب

القاسي
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ف�ض ًال عن �أعدائها .وهو عمل ال تبيحه ال�شريعة املحمدية بحال
من الأحوال ،فهي فوق �أنها ال ميكنها �أن تت�صور االعتداء على
ممتلكات �أهلها ممن ترتكهم اجليو�ش الإ�سالمية وراءها ،ممنوعة
قط ًعا بدينها من �أن حترق الزرع �أو تقطع ال�شجر �أو حترم املدنيني
املقيمني و�سائل العي�ش يف الأر�ض التي �صارت �ساحة للجيو�ش
املتقدمة واملت�أخرة.
وال خالف بني امل�سلمني يف �أنه يجوز يف احلرب قتل
امل�شركني الذكران البالغني املقاتلني ،وكذلك ال خالف بينهم
يف �أنه ال يجوز قتل �صبيانهم ،وال قتل ن�سائهم ما مل تقاتل املر�أة
�أو ال�صبي((( ،و�إن اختلفوا فيما عدا ه�ؤالء .والنهج الوا�ضح هو
�أنه ال ي�صح الق�صد ب�أذى ملن لي�س �ش�أنه القتال ممن ن�سميهم
اليوم املدنيني ،وال تخريب العمار وحرق الزرع وقطع ال�شجر.
حوادث

ونصوص

روى رباح بن ربيعة� :أنه خرج مع ر�سول اهلل  يف غزوة
غزاها ،فم ّر ر�سول اهلل و�أ�صحابه على امر�أة مقتولة ،فوقف عليها،
ثم قال «ما كانت هذه لتقاتل!» ،ثم نظر يف وجوه �أ�صحابه وقال
لأحدهم «احلق بخالد بن الوليد فال يقتلن ذرية وال ع�سيفًا
(�أج ًريا) وال امر�أة».
((( انظر بداية املجتهد ونهاية املقت�صد للإمام ابن ر�شد.
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وروى مالك عن �أبي بكر ال�صديق �أنه قال «�ستجدون قو ًما
زعموا �أنهم حب�سوا �أنف�سهم هلل ،فدعوهم وما حب�سوا �أنف�سهم له،
وال تقتلن امر�أة وال �صب ًّيا وال كب ًريا هر ًما».
وقال زيد بن وهب�« ،أتانا كتاب عمر  ،وفيه « ال تغ ُّلوا
وال تغدروا وال تقتلوا ولي ًدا ،واتقوا اهلل يف الفالحني» ،وروى
كذلك عن عمر �أنه قال «ال تقتلوا هر ًما وال امر�أة وال ولي ًدا
�شن الغارات» .ويقول
و َت َوقَّوا قتلهم �إذا التقى الزحفان وعند ّ
الإمام ابن ر�شد «�إنه ثبت عن �أبي بكر � أنه قال ال تقطعن
�شج ًرا ،وال تخربن عام ًرا» .وال يجوز لأبي بكر �أن يخالف ر�سول
اهلل مع علمه بفعله من قطع نخل بني الن�ضري .والفقهاء يف�سرون
ذلك ب�أن �أبا بكر  كان يعلم �أن حادثة بني الن�ضري التي
ت�شري �إليها �سورة احل�شر كانت خا�صة ببني الن�ضري ،كما �أنه ال
ُي ْع َرف عن ر�سول اهلل �أنه قتل حيوانًا ،وامل�سلمون متفقون على
حترمي املُ ْث َلة؛ ومل يذكر الكتاب الكرمي حادثة بني الن�ضري يف
�سورة احل�شر بتف�صيل غري الإ�شارة �إليها يف �سياق الق�صة
واملوعظة ،كما مل ي�شر �إىل حادثة بني قريظة �إال على �سبيل
العظة كذلك بهذه الآية يف �سورة الأحزاب :ﱹ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ .ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الأحزاب.]27-26 /
نظرات يف

ولي�س يف القر�آن الكرمي ن�ص واحد على قتل الأ�سري ،وال
على ا�سرتقاقه ،ومل ُي ْر َو عن ر�سول اهلل �أنه ا�سرتق �أ�س ًريا ،والن�ص
ال�صريح هو تخيري الإمام بني �أمرين ال ثالث لهما :املَ ّن والفداء.
يقول تعاىل :ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [حممد .]4 /ويقول الإمام ابن ر�شد
رواية عن احل�سن بن حممد التميمي� ،إن �إجماع ال�صحابة على
�أنه ال يجوز قتل الأ�سري.

حــــادثـــة

فالت�شريع العام �إ ًذا هو �أنه ال يجوز قتل املدنيني ،وال قتل
املحاربني بعد ت�سليمهم؛ وما َّ
�شذ عن ذلك يف املا�ضي� ،أو ما
ُّ
ي�شذ عنه يف امل�ستقبل من عمل الإمام امل�سلم العادل� ،إمنا يكون
تخ�صي�صا يف احلكم.
لظروف و�أ�سباب خا�صة تقت�ضي
ً

أحكام األسر

واالسرتقاق

بين قريظة

وغموض بعض
ظروفها

وحادثة بني قريظة حتيط بها �أ�سباب معلومة و�أ�سباب جنهلها.
�أما املعلوم فهو �أنهم خانوا عهدهم وا�ستغلوا ظروف كرب وقع
للم�سلمني ملا حا�صرت الأحزاب املدينة ،وقد زاغت الأب�صار
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وبلغت القلوب احلناجر ،فنق�ضوا عهدهم ،وطعنوا امل�سلمني من
خلفهم.
و�سبب �آخر ،هو �أنهم نزلوا على حكم �سيد الأو�س �سعد
ابن معاذ ،وهم من مواليه فحكم فيهم مبا حكم؛ فهم �سلموا على
�شرط ،وكان ال�شرط عليهم .وقيل كذلك� ،إن ما حكم به عليهم
من القتل جاء موافقًا ل�شريعة اليهود ،و�إن �سع ًدا حكم عليهم
ب�شريعتهم .واحلادث يف جملته ُي ْ�ش ِعر بغمو�ض يكتنفه ،مما يدعونا
�إىل الظن بوجود �أ�سباب �أخرى جمهولة لنا.
وما يربر به بع�ض الفقهاء قتل امل�شركني �أو َمن يف حكمهم
بعلة الكفر �أو ال�شرك وحدها ،ال ي�ستقيم يف نظرنا مع ن�صو�ص
الكتاب الكرمي وروحه يف مو�ضوع القتال ،وال مع عمل النبي
وامل�سلمني يف فتوحاتهم �أربعني �سنة من الهجرة �إىل نهاية �أيام
اخللفاء الرا�شدين.

ال قتل لعلة الشرك

والقول بالقتل لعلة الكفر ال ي�ستقيم يف دين يجعل لقتل
رجل م�شرك من قوم لهم ميثاق ما للم�ؤمن من حق .يقول تعاىل:

أدلة العقل

ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ [الن�ساء.]92 /
بل َم َّيزه على امل�ؤمن من قوم لي�س لهم ميثاق.

أو الكفر وحدها
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أدلة التاريخ
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ولو كان القتل لعلة الكفر �أ�ص ًال كما يقول بع�ض الفقهاء
لقتل النبي م�شركي مكة �أثناء فتحها ،ولقتل م�شركي َه َوازِن
(ح َنينْ ) ،وملا حالف النبي  خزاعة وهي م�شركة ،ولكان
بعد ُ
امل�سلمون يف فتوحاتهم من الهند �إىل فرن�سا وبا ًء على العامل ،ما تركوا
على ظهر هذه ال�ساحة من الكفار ح ًّيا .وقد ُروِي عن ر�سول اهلل
حوادث كثرية يف العفو والرحمة مع خ�صوم �أ�شداء ومع قتلة �أعز
�أ�صحابه و�أهله .ويكفي �أن نقر�أ يف كتب ال�سرية معاملته بعد فتح
مكة لعكرمة بن �أبي جهل و�صفوان بن �أمية ،وهما عد ّوان وابنا
عدوين له ،وعفوه عن وح�شي قاتل عمه حمزة ،ومل يكن �إال
عب ًدا حب�ش ًّيا ال يف العري وال يف النفري ،و�صفحه عن �أبي �سفيان
بن احلارث بن عبد املطلب ،بعد �أن �أ�سرف يف خ�صومته وهجوه.
فهذه �أمثلة وا�ضحة على العدل الذي ي�أبى قتل املدنيني� ،أو قتل
الأ�سرى� ،أو من جنحوا �إىل ال�سلم.
رفع �إليه  بعد �إحدى الوقعات �أن �صبية ُقتِلوا بني ال�صفوف،
فحزن حزنًا �شدي ًدا ،فقال بع�ضهم :ما يحزنك يا ر�سول اهلل وهم
�صبية للم�شركني؟! فغ�ضب النبي وقال ما معناه� :إن ه�ؤالء خري
منكم� ،إنهم على الفطرة� .أو ل�ستم �أبناء امل�شركني؟ ف�إياكم وقتل
الأوالد! �إياكم وقتل الأوالد!
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ويروي البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال :مرت بنا جنازة
فقام لها النبي وقمنا ،فقلنا يا ر�سول اهلل� :إنها جنازة يهودي.
فقال�« :أو لي�ست نَ ْف ً�سا! �إذا ر�أيتم اجلنازة فقوموا».
فهذا احرتام للنف�س الب�شرية ال يعرف التخ�صي�ص ،وال
ميكن �أن يجيز قتل غري املحاربني� ،أو قتل الأ�سرى لعلة الكفر
وحدها.

احرتام للنفس

البشرية بدون
ختصيص

فنحن مطمئنون متام االطمئنان ملا ذكرنا من حترمي قتل
املدنيني وجتويعهم ومن حترمي تخريب العمار والزرع وال�شجر،
وقتل الأ�سرى ،وحترمي املُ ْثلة والإجهاز على اجلرحى.
ونعتقد �أن الو�سائل احلديثة من الغارات اجلوية وما يرتتب
عليها ،والرماية باملدفعية على غري هدى ومن غري �إنذار على
املدنيني �أطف ً
�شيوخا ومر�ضى ،ز ّرا ًعا و�أُ َج َراء ،يف الرب �أو
اال ون�سا ًءً ،
البحر �أو اجلو ،ال تبيحها ال�شريعة املحمدية.
ال�س ّنة وال ُع ْرف ب�آداب �أخرى كثرية للحرب،
وقد جاءت ُّ
من جماملة ر�سل العدو وعدم التعر�ض لهم ب�أذى ،ومن
الإح�سان للأ�سرى مبا جعلهم م�ستحقني للرب ،مت�ساوين يف
ذلك مع �أيتام امل�سلمني وفقرائهم .يقول تعاىل :ﱹ ﭡ

آداب أخرى
للحرب
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ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [الإن�سان.]9-8 /

ال�سلم الدائمة
ال�سلم دائمة واحلرب طارئة  -دفع تهم و�أوهام  -من
�أ�سباب ا�ضطراب ال�سالم  -ن�صو�ص يف تدعيم حياة
ال�سالم  -روح �سلمية واحدة يف مكة واملدينة � -شهادة
الأجانب � -شهادة التاريخ.

لننظر يف �أ�سا�س العالقات الدولية يف نظر الدعوة املحمدية،
هل هو قائم على فر�ض �أن احلرب هي احلالة الدائمة بني جماعة
امل�سلمني وغريهم؟ �أو �أنها حالة عار�ضة وال�سلم الدائمة هي
�أ�سا�س العالقات الدولية ،ينق�ضها العدوان والظلم وحده؟

السلم دائمة

يظن بع�ض النا�س ،ملا �صحب الدعوة املحمدية يف الع�صر
الأول من الفتوحات واحلروب� ،أنها دعوة قامت على ال�سيف
وتقوم به ،ويظنون كذلك �أن الإ�سالم ب�صفته دي ًنا وب�صفته دولة،
يف حالة نزاع دائم مع من يخالفونه يف دياره وخارج دياره ،و�أنه ي�شبه
بع�ض الأديان الأخرى يف اخت�صا�صه ب�إل ٍه هو للم�سلمني خا�صة،
وهو معهم دون �سواهم� ،أو كبع�ض الأديان التي جاءت يف �أول

دفع هتم وأوهام

واحلرب طارئة
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عهدها بر�سالة ال�سالم على �أ�شمل معانيها فحرمت احلرب و�أي�ضً ا
�صناعة اجلندية ،ثم انقلب ر�ؤ�سا�ؤها الدينيون وانقلبت م�ؤ�س�ساتها
الالهوتية �إىل النقي�ض ،ف�أباحت احلرب وباركت ا ِحل َراب واملدافع
ف�ض ًال عن اجلندية ،وو�صل بها الغل ّو يف عهود طويلة �إىل �إهدار
دماء املخالفني يف الدين ،بل �إهدار دماء املخالفني يف بع�ض
مظاهر الدين وطقو�سه لأهل الطائفة الواحدة ،بل و�صل احلال
به�ؤالء الر�ؤ�ساء الدينيني �أنهم حرموا على الأمراء من دينهم �أن
يهادنوا خمالفيهم يف املذهب ف�ض ًال عن خمالفيهم يف الدين،
فجعلوا لأنف�سهم حق ف�سخ العقود واملواثيق ونق�ض الأميان التي
يرتبط بها �أمري مع �أمري �أو ملك مع ملك �آخر� ،أو دولة مع دولة،
و�إن كان من �ش�أنها �أن ت�صون الدماء و�أن تقيم العدل بني طوائف
متناحرة ،فلم تكن للمواثيق والأميان يف نظرها حرمة ،لأن امللحد
املن�شق واملخالف يف املذهب مهدور احلق ،فال حرمة
والكافر ،بل ّ
ٍ
لعهد معه �إذا جازت مفاو�ضته ومعاهدته.
من أسباب

اضطراب السالم

وبذلك اختل نظام االجتماع كله ،بل ا�ستحال قيام نظام
دويل ،لأن زعماء الأديان كانوا ميلكون ّ
حل النا�س من �أميانهم
وعهودهم ،وكانوا يفرت�ضون �أن الأ�صل هو احلرب مع املخالف،
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و�أن ال�سلم َع َر�ض ُي ْنقَ�ض مبجرد القدرة على نق�ضه ،و�أنه ال ذمة
من�شق على الإطالق.
لكافر �أو ّ
وذلك كله عك�س ما جاءت به الدعوة املحمدية؛ فهي �أو ًال
رب العاملني ،منزه عن الغر�ض والهوى ،خلق
تدعو �إىل �إله هو ّ
اجلميع على فطرة واحدة ،يهدي من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء ،وهو
القاهر فوق عباده ،ال �سلطان لهم مع �سلطانه يقول :ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [هود.]118 /
ال�سلم بني النا�س
هذه الدعوة من �ش�أنها �أن تفر�ض �أن حالة ّ
دائمة ،و�أنها هي الأ�صل ،و�أن عدوان بع�ضهم على بع�ض هو
ال�سلم ،وي�ضرم لظى اخل�صومة ،ولذلك
وحده الذي يزعج هذه ّ
اعتربت احلرب حالة �ضرورة يطلقها من ِعقالها العدوان والظلم،
ويبيحها التكافل الب�شري ،فتقع كذلك لن�صرة م�ست�ض َع ٍف
مظلوم م�ست�صرِخ.
وقد بي َّنا فيما �سبق كيف كان الإذن بالقتال ،وما هي
�أ�سباب الإذن ،كما بي َّنا ماهية احلرب امل�شروعة ،مما يعني على
تفهم الدعوة املحمدية ،ومما يبني �أن احلرب التي �أباحتها ال�شريعة
تقع ا�ستثناء للقاعدة العامة ،وهي ال�سلم الدائمة بني الب�شر.
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وجند �أدلة �أخرى من الكتاب وال�سنة ،وما جرى عليه
امل�سلمون ،يقول « ال تتمنوا لقاء العدو و�سلوا اهلل العافية».
فهو ينهى عن الرغبة يف احلرب وتمَ َ ِّنيها ،حتى مع العدو ،وي�س�أل
اهلل �أن يدمي نعمة ال�سلم.
ويف البخاري �أن رج ًال جاء �إىل النبي ،فقال :الرجل يقاتل
لل َم ْغ َنم ،والرجل ُيقَا ِتل ِّ
للذكْر ،والرجل يقاتل ِليرُ َ ى مكا ُنه ،ف َمن
يف �سبيل اهلل؟ قال « :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا
فهو يف �سبيل اهلل».
وهذا وا�ضح يف نق�ض معظم �أ�سباب احلروب التي قا�سى
العامل ويالتها ،وح�صرها يف احلق والعدل الذي يريده اهلل،
ال�سلم .وكان  يوم الأحزاب،
ووا�ضح يف �أن الأ�صل هو ّ
واحلرب قائمة ،ينقل الرتاب ،وقد وارى الرتاب بيا�ض بطنه،
ويحفر مع �أن�صاره اخلندق وين�شد.
َال ُه َّم (َ )1ل ْو َال �أَن َْت َما ا ْه َتدَ ْي َنا
ِ
ــــــكي َن ًة َع َل ْي َنا
َف�أَ ْن ِز َل ْن َ�س
�إ ِْن الأُلىَ ُه ُم َبغَوا َع َل ْي َنا
( )1ال ُه ّم :مبعنى الل ُه ّم.

َو َال ت ََ�صـــــدّ ْق َنا َو َال َ�ص َّل ْي َنا
و َث ِّبت الأَ ْقـــــدَ ا َم �إ ِْن َال َق ْي َنا
�إ َذا �أَ َرا ُدوا ِف ْت َنـــــة �أَ َب ْي َنا
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ففي هذا الن�شيد تتجلى روح التقوى والتنـزه عن البغي
الذي يفعله اخل�صوم ،والدفاع عن حقه يف اختيار دينه الذي تريد
الأحزاب �أن تفتنه فيه وترده عنه .فلوال هذا البغي ال�ستمرت
ال�سلم التي هي الأ�صل.
ثم لننظر ونتب�صر يف هذه الآيات اجلليلة بروحها ون�صها.
يقول تعاىل :ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﱸ [البقرة ،]208 /ويقول تعاىل :ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  .ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ

[الأنفال ،]62-61 /ويقول

تعاىل :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الن�ساء.]94 /
ويقول

ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﱸ [املمتحنة .]8 /ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [الن�ساء.]90 /
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ثم انظروا �إىل روح ال�سلم واملحبة التي ت�شع من هذه الآيات
اجلليلة.
يقول تعاىل خطابًا لر�سوله

ﱹ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎ ﰏ ﰐﱸ [ال�شورى.]15 /

ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [�آل عمران.]20 /
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [اجلاثية.]14 /

ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ [العنكبوت ]46 /ويقول :ﱹ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﱸ [املائدة.]48 /
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ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [يون�س.]99 /

ﱹﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [�سب�أ.]28 /
قد يقول بع�ض النا�س ممن �آمنوا �أو �ضلوا� :إن الآيات املكية
تفي�ض بهذه الروح ،بينما الآيات املدنية ت�شتد على الكفار
واملنافقني ،وحت�ض على القتل والفتك .وهو قول باطل لأن كتاب
احل�ض على احلرب يف معظم
اهلل ال يتجز�أ ،وقد �سبق �أن ب َّي َّنا �أن َّ
�آيات احلرب هو حتري�ض على ال�صرب واال�ست�شهاد والفتك يف
حرب واقعة فع ًال ،ومل تنته �إىل م�ستقر من ال�سلم يطمئن �إليه
امل�ؤمنون ،فهي نتيجة للحرب ال دعوة �إليها .ومع ذلك ف�إليهم
بع�ض الآيات املدنية:
ﱹﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [البقرة.]256 /
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﱸ [النور.]54 /

روح سلمية

واحدة يف
مكة واملدينة
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ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﱸ [املائدة.]13 /
فالإ�سالم يف جميع �أدوار الدعوة يف املدينة �أو يف مكة مل
يعول �إال على ا ُحل َّجة ومل يلج�أ لل�سيف �إال دفا ًعا ،بل �إن تاريخ
انت�شار الدعوة املحمدية وا�ضح يف �أن هذه الدعوة قد انت�شرت
يف الآفاق ،وانت�صرت انت�صارات باهرة يف امل�شرق واملغرب يف
�أ�ضعف �أيام الدولة الإ�سالمية ،بل يف االنحطاط الع�سكري
وامل�سلمون �سائمة يف يد برابرة امل�شرق ومتوح�شي الفرجن يف
املغرب.
شهادة

األجانب

شهادة التاريخ

ويف ذلك يقول ال�سري توما�س �أرنولد يف كتابه (انت�شار
الإ�سالم)� :إن الفتح الروحي الإ�سالمي مل يت�أثر ب�سقوط الدولة
الإ�سالمية ،وب�ضعف القوى ال�سيا�سية؛ ففي �أيام هزميته ال�سيا�سية
نال �أعظم انت�صاره الروحي.
ويف تاريخ الإ�سالم حادثان عظيمان يثبتان ذلك؛ فحني
و�ضع الكفار املتوح�شون من املغول والأتراك ال�سلجوقيني
�أقدامهم على رقاب امل�سلمني يف القرن الثالث ع�شر امليالدي
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غزا الإ�سالم قلوبهم فاعتنقوا ،وهم الغالبون ،دين املغلوبني ،ومل
يكن للإ�سالم عون من �سيف �أو �سلطان.
و�إذا رجعنا الب�صر �إىل �صلح احلديبية ،ذلك ال�صلح الذي
حزن له امل�سلمون لقبولهم �شرو ًطا ُم ِذ َّلة ،والذي قرر و�ضع ال�سيف
يف غمده ع�شر �سنني ،ر�أينا �أن �أعظم فتح معنوي للإ�سالم كان
ال�سلمي هو الذي هي�أ لفتح
يف �أيام هدنة احلديبية ،وفتح احلديبية
ّ
أفواجا.
مكة ودخول النا�س يف دين اهلل � ً
هذا ومل يفكر امل�سلمون يف �إقامة جي�ش دائم ،وال اعتربوا
اجلندية �صناعة �إال تقلي ًدا لعدوهم ،وقد �صارت له معهم حدود
وثغور البد لل�سالمة من الرباط فيها.
فلم تكن الدعوة املحمدية يف حاجة لنق�ض ال�سلم لتعي�ش،
وال كانت يف وقت من الأوقات ُم َع ِّولة على الإكراه يف الدين
لتنت�شر ،وال ر�ضيت باحلرب لعر�ض الدنيا ومنافعها و�سلطانها
وب�سطتها ،وال ل�سيادة جن�س على جن�س ،ورجحان طبقة على
طبقة.
فاحلرب عند امل�سلمني طارئة ولل�سلم احلياة الدائمة ،ولذلك
كله قامت العالقات الدولية يف نظر امل�سلمني على �أ�سا�س
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�سلم دائمة بني الب�شر ينق�صها العدوان وحده ،ف ُع ِن َيت الدعوة
املحمدية كل العناية ب�إقامة هذه ال�سلم الدائمة على حرمة الذمة
وحرمة الأميان والعهود.

العهود واملواثيق
امل�سلم واملعاهد ومن ال عهد له  -ر�أي يف م�س�ألة التخيري بني
الإ�سالم واجلزية وال�سيف  -ال�سلم بني امل�ؤمنني  -الإ�سالم
وطن امل�سلم  -ال �إقليمية يف الإ�سالم  -عاملية �شاملة -
ي�سعى بذمتهم �أدناهم � -أخوة الذمة والعهد  -حقوق
الذمي وواجباته  -الغنم �أكرث من الغرم  -بني الذمة
الإ�سالمية ونظام احلماية احلديثة  -اال�ستعمار احلديث
ال يعرفه الإ�سالم  -كفالة اهلل و�شهادته على العهود -
الذمي يف كفالة الإ�سالم �أينما كان من بالد امل�سلمني -
عهود الأمان واملنافع  -من و�صايا الرا�شدين � -إىل الأخوة
والوفاء  -حق واحد للغالب  -موجهات ال�صلح  -من
حرب �سنة � 1870إىل حرب �سنة  -1939حرمة العهود
فوق �صلة الدين  -عبد يعاهد وخليفة يقر عهده  -امر�أة
جتري والر�سول يقر جوارها -تكرمي للفرد  -مثل رائع
الحرتام كلمة مل تكتب  -متى يجوز نق�ض العهد.

�أقامت الدعوة املحمدية قواعد العالقات الدولية بني
النا�س على افرتا�ض �أنهم �إما م�ؤمنون ،و�إما معا َهدون ،و�إما ال
عهد لهم .ف�أما امل�ؤمنون ف�أخ ّوتهم تامة ،و�أما املعاهدون فيعاملون

املسلم واملعاهد

ومن ال عهد له

194

الر�سالة اخلالدة

194

مبقت�ضى عهدهم ،و�أما من ال عهد له ف�أمره يختلف باختالف
�أحواله ،وم�صري العالقات معه يتبع �أحوا ًال كثرية .وعلى كل
حال ال يجوز قتاله مفاج�أة من غري �إنذار ،وال يكون هذا الإنذار
من غري �سبب ،وال يكون ال�سبب هو الطمع يف ُملك �أو �سلطان �أو
ا�ستغالل خلريات �أر�ضه� ،أو حتكم يف منافعه وجتارته� ،أو ا�ستئثار مبا
عنده من املواد اخلامة واملعادن� ،أو �أغرا�ض ع�سكرية وا�سرتاتيجية،
�أو تهذيبه ومتدينه كما ادعى �أهل الغرب يف الع�صور الأخرية� ،أو
كي تكون �أمة هي �أربى من �أمة� ،أو جن�س �أعلى من جن�س؛
فلي�ست هذه الأ�سباب �صاحلة ملهاجمته حتى بعد �إنذاره الذي
ت�شرتطه القواعد الدولية الإ�سالمية ،ولي�س هناك يف احلقيقة
�سبب للخالف يف نظر الإ�سالم بينه وبني النا�س �إال الفتنة ومنع
الدعوة.
وقد قررنا �سابقًا باطمئنان �أن الإ�سالم ح�صر �أ�سباب احلرب
يف كفالة حرية الدعوة ،فهو يكتفي ب�ضمان حريتها ليكون يف
عهد يقر ال�سلم الدائم مع �أي طائفة من الب�شر .وتاريخ الدعوة
املحمدية وا�ضح يف هذا ال�ش�أن ،فلي�س الز ًما كما يظن بع�ض
النا�س �أن من ق�ضت الظروف بنزاع وخ�صام معه ملزم باالختيار
بني ثالثة :الإ�سالم واجلزية وال�سيف.
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ولي�ست هذه احلاالت الثالث التي كانت ُت ْع َر�ض على
الأعداء �آتية يف عمل امل�سلمني على �سبيل احل�صر .ف�إننا جند
ٍ
اتفاقات وعهو ًدا وحاالت �سلم قائمة بني امل�سلمني وجريانهم
�أو دول �أخرى لي�س لها جوار بغري �أن ُي ْ�شترَ َ ط لذلك حالة من
احلاالت الثالث .وهذه النظرية نظرية اخليار بني ثالثة �أمور يظنها
بع�ض النا�س من القواعد العامة ،لأنها كانت �شائعة يف العهد
الأول من الفتوحات الإ�سالمية ،بينما احلقيقة �أنه قد �سبقتها
عهود للر�سول وحلقتها اتفاقات وعهود للدولة الإ�سالمية مل
ت�ستلزم �إحدى الثالث .وحق �إمام امل�سلمني وجماعتهم
يف عقد ما يرون فيه امل�صلحة من العقود متفق عليه؛ ف�صلح
احلديبية مث ًال مل ي�شرتط �شي ًئا منها ،بل بالعك�س كان فيه �شرط
للدنية يف الدين و�إذ ً
الال للم�سلمني ِق َبل
اعتربه عمر � إعطاء َّ
م�شركني حماربني ،ومل ير�ض به �إال طاعة وتفوي�ضً ا للر�سول .
و�إذا رجعنا للعهود املنوعة والبيعات واملحالفات التي عقدها
النبي  بنف�سه ،ر�أينا فيها �أم ًرا واح ًدا مطر ًدا ،هو الق�صد �إىل ن�شر
دعوته ،والو�صول بهذه الدعوة �إىل الظهور ،و�أال يعرت�ض �شيوعها
وظهورها قوة .وكث ًريا ما كان الو�صول �إىل حالة �سلم م�ستقرة هو
الهدف الأ�سمى لتمكني الدعوة من احلرية الالزمة لظهورها،
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فال ُي ْ�شترَ ط له �شيء �آخر ،بل يكون �شرط اجلزية �أو الإ�سالم
م�ؤخ ًرا ومان ًعا للتفاهم ،ف ُت ْ�ص َدم الدعوة ،و ُي�ؤجل انت�شارها.
ففي هذه احلالة ي�صبح �شرط اجلزية �أو الإ�سالم م�ض ًّرا
ويكون فا�س ًدا ،وعلى ذلك لي�س حقيق ًّيا �أن �إمام امل�سلمني �أو
جماعتهم ملزمون ب�إقامة ال�سلم على �شَ ْر َط ّي الإ�سالم �أو اجلزية،
و�إال كانوا يف حالة حرب دائمة مع �أكرث الب�شر وامتنع ظهور
الإ�سالم كدعوة عاملية.
السلم بني
املؤمنني

قلنا �إن العالقات الدولية الإ�سالمية قائمة على افرتا�ض �أن
فال�سلم
النا�س م�ؤمنون �أو معا َهدون �أو ال عهد لهم .ف�أما امل�ؤمنون َّ
بينهم �أبدية ال ينق�ضها �إال الكفر والردة ،ف�إن بغت طائفة على
�أخرى فهم جمي ًعا على الفئة الباغية حتى تفيء �إىل �أمر اهلل
وتقبل التحكيم ،ف�إذا قبلته كان الإن�صاف والق�سط ،ال الغلب
والقوة ،هما امليزان الذي توزن به �شرائط ال�صلح .يقول تعاىل:
ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﱸ [احلجرات.]9 /
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فامل�ؤمنون يف جميع �أطراف الأر�ض �إخوان ال تفرقهم
الأوطان وال الع�صبيات وال املذاهب ،وال املنافع وال اخلوف
وال املنعة وال العبودية ،وال �سبب من الأ�سباب ،للم�سلم حق
الأخوة على امل�سلم �أينما ّ
حل و�أينما كانت الدار ،فال جن�سية
غري اجلن�سية امل�شرتكة التي يكفي لثبوتها �شهادة �أن ال �إله �إال
اهلل و�أن حمم ًدا ر�سوله.

اإلسالم

فامل�سلم يف �أي وطن من �أوطان امل�سلمني وطني له جميع
حقوق (املواطن) وعليه جميع الواجبات املفرو�ضة على املواطن
�أينما وجد؛ ف�إن فر�ض مث ًال �أنه ُوجِ د ما ًّرا �إىل احلج يف م�صر وهو
� ٍآت من املغرب� ،أو ُوجِ د يف العراق وهو قادم من ال�صني ،وكانت
م�صر �أو العراق يف حرب ،وجب عليه اجلهاد مع �أهلها كما يجب
عليه لو كان يف بلده وقد ُهوجِ مت .كما �أنه لو انقطع به ال�سبيل� ،أو
�شق عليه الأمر ،فله يف زكاة هذا البلد فري�ضة ،وجماعة امل�سلمني
تكفله ،بل له كافة ما لهم من حقوق .فالأخوة الإ�سالمية كاملة
بني الأ�سود والأبي�ض والعبد واحل ّر ،لي�س يف ذلك �أدنى ريب وال
�شك لدى �أي طائفة من امل�سلمني �أو �أي مذهب من مذاهبهم.

ال إقليمية يف

وعلى ذلك فاملاليني ال�سبعمائة من امل�سلمني يف الأر�ض
هم �إخوان ال ميكن مبقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية ت�صور حالة

وطن املسلم

اإلسالم
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حرب بينهم يخو�ضونها يف �سبيل اهلل �أو الوطن �أو الدولة ،ف�إذا
وقع فيها بع�ضهم فاحلكم لكتاب اهلل ،والبد للم�سلمني من
التدخل لإنهاء القتال ،وال ت�ستقر �ضمائرهم حتى ينتهي على
�صورة مر�ضية بالق�سطا�س امل�ستقيم.
عاملية شاملة

ومن هذا يت�ضح �أن الإ�سالم عاملي ودويل ،مبعنى �أنه
ي�ضع قواعده على �أ�سا�س عالقات ب�شرية عامة ،ومنفعة ب�شرية
م�شرتكة .وهو كذلك ينظر بهذه النظرة العاملية للمخالفني يف
العقيدة ،فهم يف نظره ب�شر ،وتكاد تكون م�سئولية الفرد يف نظامه
العاملي كم�سئولية الدولة ،فعهدة الفرد كعهدة اجلماعة ،وحقوق
هذا كحقوق ه�ؤالء ،وللفرد يف نظامه �شخ�صية و�سيادة تكاد متاثل
�شخ�صية اجلماعة و�سيادتها.

يسعى

فمث ًال ي�سمح النظام الإ�سالمي للفرد �أن يجري و ُي�ؤَ ِّمن
ويعطي عه ًدا لفرد �أو جماعة من النا�س ،و�أمانه وعهده حمرتم،
لقوله « ذمة امل�سلمني واحدة ي�سعى بها �أدناهم» .ف�إذا ت�صورنا
العامل الإ�سالمي اليوم وهو ممتد من امل�شرق �إىل املغرب،
وت�صورنا �أممه وطوائفه و�أفراده ،وت�صورنا ما له�ؤالء من العالقات
مع جريانهم ومواطنيهم ،وما بينهم من عهود واتفاقات ،وعلمنا
�أن هذه ال�صالت والعهود مرعية من امل�سلمني جمي ًعا� ،أمكن �أن

بذمتهم أدناهم
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نت�صور �أن الب�شرية كلها كادت �أن ي�شملها نطاق واحد من الأمان
امل�شرتك.
ال�سلم
هذه هي الأخوة الإ�سالمية ،لها من القوة ما يكفل ّ
الدائمة بني �أقوامها و�أجنا�سها و�أوطانها ومذاهبها� .أما ما بني
امل�ؤمنني وغريهم فاملعا َهدون منهم �إما �أن يكون لهم عهد ذمة،
و�إما �أن يكون لهم عهد �أمان �أو تبادل منافع؛ ف�أما عهد الذمة
فهو عهد �أبدي لفرد �أو جماعة يف دار الإ�سالم قبلها امل�سلمون
يف جوارهم و�أعطوها ذمة اهلل ور�سوله وامل�سلمني مقابل �ضريبة
�سنوية ت�سمى اجلزية .وه�ؤالء هم الذين �سرى عليهم لفظ الذمي
ولو �أنه مع �شديد الأ�سف �أ�صبح ثقي ًال ف�إن �أ�صله نبيل ،فالت�سمية
جاءت من ذمة اهلل ،وهي �أكرب ت�أكيد حلقه يف �أن يتمتع بكامل
حريته الدينية والإدارية وال�سيا�سية ،و�أن ُت َ�صان له هذه احلقوق
مقابل الوالء وقدر من املال يتفق عليه لنفقات الدولة.

أخوة الذمة

هذا الذمي املعا َهد هو جار امل�سلم يواليه وي�ؤاخيه ،ال ينق�ص
من حقه �شي ًئا وال يتدخل يف ال�شئون التي له بعهده ،ف�إن احتكم
�إليه فعليه العدل الذي عليه للم�سلم �سواء ب�سواء .ظلمه حرام،
وا�ضطهاده حرام ،و�إهانته حرام ،وحرمانه من حقه حرام ،له دينه
وللم�سلم دينه ،وعلى امل�سلم �أن ين�صره ومينعه ويحوط حريته

حقوق الذمي

والعهـــــــد

وواجباته
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الدينية وال�شخ�صية وحرية جماعته ويكفلها بقوته ،ولي�س له عليه
�إال الوفاء واالمتناع عما ي�ضر امل�سلمني يف عقائدهم �أو �سالمتهم.
ولي�س � ّ
أدل على �إدراك امل�سلمني هذه احلقيقة وعملهم بها
مما فعل خالد بن الوليد مع ن�صارى (حم�ص) ف�إنه ملا علم �أنه ال
ِق َبل له بدفع الروم عنهمَ ،ر َّد ما كان �أخذه من اجلزية �إليهم،
وقال� :إمنا �أخذناها جزاء َم َن َع ِتكم والدفاع عنكم وقد عجزنا(((،
وكذلك فعل �صالح الدين الأيوبي يف حروبه مع ال�صليبيني
حيث رد اجلزية �إىل ن�صارى ال�شام حني ا�ضطر �إىل االن�سحاب
منها ،فلم تكن اجلزية حقًّا تعطيه القوة للغالب على املغلوب،
و�إمنا كانت منفعة جزاء منفعة ،و�أج ًرا جزاء عمل.
غنمه أكثر

و�إ ًذا فمجرد االتفاق ودفع اجلزية يكفل للفرد �أو اجلماعة
املعا َهدة ما للم�سلم من احلقوق ،بل لو دققنا النظر جند �أن هذا
املعا َهد بدفعه هذه ال�ضريبة ،وهي رمز والئه ور�ضاه ،يتمتع بكافة
احلقوق ،ولي�س عليه كل التكليفات كتكليف اجلهاد والزكاة،
فتبقى �ضريبة الدم حم ًال على امل�سلم وحده ،و�ضريبة الزكاة
حم ًال عليه كذلك وحده ،مع جواز حق املعا َهد فيما جمع الإمام
((( لعل اخلالف يف الرواية ن�ش�أ عن �أنّ ك ًّال منهما قاتل الروم متعا�صرين ،وكان �أبو عبيدة
القائد العام وخالد يف �إمرته.
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من هذه الزكاة ،ف�إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني م�سلمني وغري
م�سلمني.
ف�إذا �أراد املعا َهد �أن يقاتل يف �صفوف امل�سلمني كان له ما
لهم يف الغنيمة.
و�إذا نظرنا يف عهد الذمة وعهود احلماية لبع�ض الدول
�أخ ًريا يف بالد امل�سلمني وغريهم ،تبني لنا الفرق العظيم بني عهد
يقوم على �أ�سا�س الأخوة الب�شرية ،يرعاه دين يدعو �إىل عبادة
اهلل رب العاملني ،وي�سوي بني النا�س جمي ًعا فكلهم من �آدم
و�آدم من تراب ،ال يلتفت للعن�صرية وال للجن�سية وال للغة وال
للثقافة والأدب والعرف بل للحق الإن�ساين ،وبني عهد يقيمه
ال َغ َلب وي�صونه القهر وحتدوه املنفعة ويدميه اال�ستغالل وي�صحبه
االحتقار.
فذاك له حرمة من �صميم الوجدان والعقيدة ،وهذا له قوة
ال َغ َلب و�شهوة الهوى والأثرة .وقد كان �أثر الأول احلب ،فدخلت
الأكرثية العظمى من �أ�صحاب عهود الذمة يف دين اجلماعة
الإ�سالمية راغبة متطوعة ،لأن نظام الإ�سالم عاملي ،واعتناقها
ملبادئه ال ينايف كرامتها الإن�سانية وال عزتها القومية.

بني الـذمة
اإلسالمية

ونظام احلماية
احلديثـــة
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وقد بلغ يف ذلك �أن وايل م�صر يف زمن اخلليفة عمر
ابن عبد العزيز �شكا �إليه �أن ن�صارى م�صر و�أهل الذمة فيها
يرتكون دينهم ويدخلون يف الإ�سالم فتناق�صت �إيرادات اجلزية،
وا�ست�أذنه يف منعهم ،فكتب �إليه اخلليفة بتلك العبارة النرية «ق َّبح
اهلل ر�أيك! ما بعث اهلل حمم ًدا جاب ًيا ولكن بعثه هاد ًيا»� .إ ًذا كان
الهدف الهداية ال اجلباية ،وامل�ساواة ال القهر والتفريق.
االستعمار

ومل تكن عهود الذمة ذات �صلة مبا ي�سمونه اال�ستعمار يف
هذا الع�صر ،فهذا املعنى مل َي ُدر ب َِخ َلد امل�سلمني يف فتوحاتهم،
وال تعرفه ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إمنا تعرف حق امل�ساواة ل�صاحب
عهد الذمة ،له ما للم�سلم وعليه ما عليه ،وله �أن يعي�ش يف حرية
تامة بقوانينه وعرفه ونظمه .له �أر�ضه وله ما ُت ِغ ّل هذه الأر�ض.
له ما على ظهرها وما يف بطنها ،ولي�س عليه �ضرائب غري اجلزية
مقابل املنعة وكفالة نظامه الذي يختاره ويقيمه بكامل حريته،
غري ُم َ�ضا ٍّر ملعاهديه من امل�سلمني .ف�ش َّتان ما بني النظام الإ�سالمي
من حرية و�إن�سانية وما يف اال�ستعمار من �سلب للحرية ،وا�ستباحة
لكل ما ميلك املغلوب وما ينتج.

كفالة اهلل وشهادته

ال قيد يف اال�ستعمار لإرادة الغالب ،وق ّيد الإ�سالم
امل�سلم بعهده ،فال ُي ْنقَ�ض وال ُي َت َجاوز ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

احلـديث

ال يعـرف
اإلسـالم

على العهود
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ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﱸ [النحل.]91 /
وكما �أن للم�سلم حقًّا م�ساو ًيا حلق كل م�سلم �آخر يف �أي
وطن من �أوطان امل�سلمني ،ف�إن الذمي املعا َهد له مثل ذلك،
فعهده حمرتم يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،ملا بني امل�سلمني
من التكافل .وعلى ذلك فاملعاهدون �أينما كانوا يف �سلم دائمة
ال ينق�ضها �إال النكث والعدوان ،وكذلك متتد �ساحة ال�سلم
الب�شري وت�ستقر ب�صفة خالدة بني الأجنا�س والأديان يف �ساحة
الب�شرية بهذه امل�ساواة التي متليها ال�شريعة وتكفلها العهود.
لي�ست العهود من نوع واحد ،وال هي جمي ًعا كعهود الذمة
التي �أ�شرنا �إليها؛ فقد تكون عهود �أمان ،وقد تكون عهود ح�سن
جوار ،وقد تكون معاهدات �صداقة �أو جتارة �أو �أي نوع من �أنواع
التعاقد الدويل لإقرار ال�سلم وتبادل املنافع.
فهي جمي ًعا يف نظر الدعوة املحمدية عهود مقد�سة هي
مواثيق ُج ِعل اهلل عليها �شهي ًدا وكفي ًال ،لها حرمة دينية ال ت�سمح
باخلديعة والتدلي�س والكذب.

الذمي يف

كفالة اإلسالم أينما
كان يف بلد
إسالمي

عهود األمان
وتبادل املنافع
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كتب عثمان � ،إىل عماله ووالته عقب توليه اخلالفة
هذا الكتاب.
من وصايا

الراشدين

«�أما بعد ،ف�إن اهلل خلق اخللق باحلق ،فال يقبل �إال احلق.
خذوا احلق و�أعطوا احلق ،والأمانة قوموا عليها .ال تكونوا �أول
من ُي ْ�س َل ُبها فتكونوا �شركاء َمن بعدكم .الوفاء الوفاء ال تظلموا
اليتيم وال املعاهد ،ف�إن اهلل َخ ْ�صم َمن ظلمهم».
ونظام العامل الذي يقوم على مثل هذه الروح ،وبعهود لها
مثل هذه احلرمة ،هو نظام �سلم حقيقية ،ي�ستمر ما �شاء اهلل ،و�إذا
ا�ضطرب فال يعم خطره وال يدوم �ش ّره� .أما ما نحن فيه من عهود
ُت ْعقَد ل ُت ْنقَ�ض ،وذمم خمفورة و�أثرة موفورة ،و�أمم تتعاىل على �أمم،
و�أقوام تت�سامى على �أقوام ،فقد لقينا جزاءه يف تلك احلروب
العاملية التي ال ُت ْب ِقي وال تذر ،هلك فيها الب�شر ،وعم ال�شر.

إىل األخوة
والوفاء

ف�إىل الأخوة الب�شرية التي تعلو على اجلن�س والقبيلة،
و�إىل الوفاء للعالقة الدائمة التي يريدها رب النا�س بني
النا�س:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﱸ [الن�ساء.]1 /
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وقد تبني �أنه لي�س للحرب نتيجة وال خامتة ير�ضاها اهلل
�إال ال�سالم الذي ي�ستقر على العدل والإن�صاف والأخوة
الب�شرية ،و�أنه لي�س لل َغ َلب �إال حق واحد هو منع الظلم.
وكل ما ُي ْع َقد من العهود نتيجة للحرب يكون خمال ًفا
للروح الإ�سالمية �إن �أقام ظل ًما �أو ا�ستعبا ًدا� ،أو �أق ََّر ا�ستغال ًال
وا�ستباح ًة ملا هو من حق الإن�سان ب�صفة كونه � ًأخا يف الب�شرية.
يقول تعاىل :ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ [النحل.]92 /
الد َخل� ،أي الف�ساد
�أي ال يجوز �أن تقوم عهودكم على َّ
والغ�ش اخلفي لكي تكون �أمة هي �أربى من �أمة� ،أي �أكرث م ً
اال
ورج ً
اال وقوة و�صولة مما يجعلها �أرجح.
ولي�س املراد من معاهدات ال�صلح يف نظر الإ�سالم ا�ستدامة
حالة ال َغ َلب الذي نتج عن حرب اقت�ضاها العدوان بدوام احلرمان
والإذالل للمغلوب ،بل الغر�ض الو�صول �إىل �إقامة العدل الذي
يريده اهلل ويطلبه لأعدائنا و�أ�صدقائنا على ال�سواء .يقول تعاىل:
ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﱸ [املائدة .]8 /ولو �أن دول الأر�ض يف الع�صور

205
حق واحد
للغالب

206

الر�سالة اخلالدة

206

القدمية واحلديثة اهتدت بهدي القر�آن يف هذا املعنى حل�صرت
احلرب يف �أ�ضيق دائرة ،ولزالت معظم الأ�سباب التي حترك
الفتنة من مرقدها ،وتثري النار من مكمنها.
وما يقوله اليوم الكثري من ال�سا�سة وقادة ال�شعوب ،وما قالوه
من قبل من �أن الغر�ض من حربهم هو �إقامة العدل والإن�صاف
ومنع الطغيان يتفق مع الدعوة املحمدية ولو �أنه ال ي�ستند �إىل مثل
الإميان والتدين الذي ا�ستندت �إليه؛ ففي ال�شريعة املحمدية كما
بي َّنا �سابقًا ال جتوز احلرب �إال لدفع الظلم والعدوان ،وال تنتهي
�إال مبنع الظلم والعدوان و�إقرار العدل واحلق الذي يريده اهلل ال
الذي ُت َز ِّوقه وتنمقه املطامع وال�شهوات ،وال الذي يوجبه اخلوف
من العودة �إىل الظلم والعدوان.
ويقول تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ [الأنفال.]62 /
موجهات الصلح

فال تمُ ْ ِلي �شرائط ال�صلح عوامل اخلوف وال عوامل الطمع،
لأن اهلل الذي ن�صر احلق و�أيده بامل�ؤمنني كفيل بالن�صر ما دام
املراد وجه اهلل والرب والعدل.
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فلو كانت الدول الأوروبية وغريها ُت ْق ِ�سط و ُت ْن ِ�صف ما انتهت
حرب �سنة  1870مبا �سبب حرب �سنة  ،1914وال انتهت هذه مبا
�سبب حرب �سنة  ،1939وكنا نرجو �أن تعقب احلرب الأخرية
حالة ت�سود فيها روح الدعوة املحمدية �أفكار النا�س وت�ستقر
مبادئها يف نفو�س الزعماء والقادة لتكون خامتة امل�آ�سي.
�أما الرياء وابتغاء ح�سن ال�سمعة والدعاوى التي ُي َراد بها
والغ�ش فلن تزيد �أ�صحابها �إال وب ً
اال والعامل �إال �شتا ًتا
الدخل ُّ
َّ
واحل�ضارة �إال �ضعفًا والعمران �إال خرابًا ،وهي على النقي�ض متا ًما
مما جاءت به الدعوة املحمدية .ول�ست يف هذا مته ًما قو ًما دون
أح�سن ح ً
اال و� ُ
أ�صدق قو ًال
قوم ،وال ُم َّدع ًيا ب�أن امل�سلمني الآن � ُ
ور�أ ًيا من �أهل امللل الأخرى ،فلي�س ه�ؤالء وه�ؤالء على �شيء من
روح الدعوة املحمدية ،وال �صدق الإميان مببادئها.
وقد حرم الإ�سالم اخليانة يف العهد �س ًّرا �أو جه ًرا كتحرميه
اخليانة يف كل �أمانة مادية �أو معنوية ،فال جمال عنده لإباحة
نق�ض العهد باخليانة فيه وقت القوة ،كما �أنه ال ير�ضى العهد
الذي ميليه الغلب والظلم ،فهل ر�أيتم �أو �سمعتم يف الزمن الذي
نعي�ش فيه ٍ
بعهد ُع ِقد وكانت له احلرمة التي يريدها الإ�سالم؟ �أال
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ترون وت�سمعون كل يوم ِّ
بالذمم املَ ْخفُورة((( ،والعهود املباحة متى
ق ََدر �أحد املتعاقدين على ا�ستباحتها� ،أو ظن يف ذلك نف ًعا له؟
ما قيمة العهود والأَيمْان تعقد ل ُت ْنقَ�ض و ُي ْح َتال يف تف�سريها
واخلال�ص منها متى الحت م�صلحة� ،أو بدت منفعة من قريب �أو
بعيد� ،أو �ضَ ِمن َقو ٌِّي ب�سلطانه وقدرته الع�سكرية �أن يف�سرها كما
ي�شاء �أو ينق�ضها كما ي�شاء؟
حرمة العهود
فوق صلة

الديـــن

�أما ذلك الأدب املحمدي الذي جعل حرمة العهود فوق
حرمة الدين ف�ض ًال عن َع َر�ض احلياة الدنيا فل�سنا نحن وال غرينا
على �شيء منه؛ فقد جعلت ال�شريعة حق امليثاق فوق حق الدين
قوم بينهم وبني امل�سلمني عهد حق الدية
نف�سه؛ فللم�شرك من ٍ
تدفع �إىل �أهله ،ولي�س للم�سلم من قوم لي�س لهم مع امل�سلمني
ميثاق ِد َّية.
وقد حرمت كذلك ال�شريعة ن�صرة امل�سلم للم�سلم
على من بيده ميثاق وهو غري م�سلم؛ يقول تعاىل :ﱹﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﱸ [الأنفال.]72 /
بالذمم املَ ْخفُورةِّ :
((( ِّ
بالذمم املَغْدُ و َرة( .م).
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هذا هو التقدي�س للعقود واملواثيق ،وهذا هو الوفاء للأعداء
الذي يبقى �أبد الدهر للنا�س فيه الهدى ،هو الأدب العايل يف
عالقات الدول وعالقات الب�شر ،هو الأدب العايل يف ال�سلم
واحلرب.
وقد بلغ من احرتام امل�سلمني للعهد �أن �أقروا عهد الفرد
من امل�سلمني بل عهد العبد منهم ُي�ؤِّمن به طائفة من املحاربني:
كتب �أبو عبيدة  وهو قائد اجلي�ش �إىل عمر  وهو اخلليفة
�أن عب ًدا �أَ َّمن �أهل بلد بالعراق و�س�أله ر�أيه ،فكتب �إليه عمر «�إن
اهلل َّ
عظم الوفاء فال تكونون �أوفياء حتى َتفُوا ،فوفُّوا لهم وان�صرِفوا
عنهم» .وقد ا�ستمد عمر هذا الر�أي من قوله « :وي�سعى
بذمتهم �أدناهم».

عبد يعاهد

وكذلك �أقر امل�سلمون �أمان املر�أة ،لقوله « :قد �أجرنا من
�أَ َج ْر ِت يا �أم هانئ» .و�إن اختلف امل�سلمون يف قيمة العهد الذي
يعطيه العبد �أو تعطيه املر�أة با�سم امل�سلمني وا�شرتطوا �إذن الإمام
ف�إن اجلمهور متفق على احرتام �أمان الرجل احلر امل�سلم.

امرأة جتري

وال يخفى ما يف هذا املعنى من �سم ٍّو مبكان الفرد يتنا�سب
مع امل�سئولية التي و�ضعت على عاتقه مما ي�ستلزم �أن يكون عايل

وخليفة يقر عهده

والرسول يقرّ
جوارها

كرامة الفرد
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اجلناب موفور الكرامة والأدب مع اخل�صوم ويف اجلي�ش ،فهذه
الثقة به وهذا التقدير حل�سن ت�صرفه ب�إعطائه حق التعاقد نيابة
عن امل�سلمني جمي ًعا ُي ْح ِدث يف نف�سه عزة وتقدي ًرا للحق يكفل
ا�ستقامته خ ًريا من القوانني الزاجرة والعقوبة الرادعة .وتاريخ
امل�سلمني فيا�ض ب�أمثلة من �أدب احلرب �أ�شهرت فرو�سيتهم يف
الغرب وال�شرق يف الفتوحات الأوىل ويف احلروب ال�صليبية.
مثل رائع الحرتام

كلمة مل تكتب

وقد �ضرب �صاحب الدعوة املحمدية بنف�سه �أعلى مثل يف
التاريخ يف هذا الأدب العايل ،ويف اجل ِِّد يف عهوده وحبه ال�صراحة
وبغ�ضه التحايل وااللتواء والكيد ،حينما كان يفاو�ض ُ�س َه ْيل
بن عمرو يف احلديبية :فبينما كان يكتب عقد الهدنة جاءه ابن
�سهيل نف�سه َي ْر ُ�سف يف الأغالل ،وقد ف ّر من الأعداء الذين كان
ميثلهم �أبوه ويتفاو�ض مع الر�سول با�سمهم ،وكان هذا االبن ممن
�آمنوا مبحمد .
م�ست�صرخا وقد انفلت
جاء �أبو جندل بن �سهيل بن عمرو
ً
�إىل امل�سلمني من �أيدي امل�شركني ،فلما ر�أى �سهيل ابنه قام �إليه
و�أخذ بتالبيبه وقال« :يا حممد لقد لجَ َّ ت الق�ضية بيني وبينك»
�أي َف َرغْنا من املناق�شة قبل �أن ي�أتيك هذا.
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فقال حممد � :صدقت .فقال �أبو جندل :يا مع�شر
امل�سلمني �أَ�أُ َر ُّد �إىل امل�شركني يفتنونني يف ديني! فلم ُي ْغ ِن عنه
ذلك �شي ًئا ،ورده ر�سول اهلل وفقًا لل�شروط التي اتفق عليها ومل
يكن قد كتبها ،ولكنه كان قد انتهى من املناق�شة و َقبِل ال�شرط فلم
يتحايل ومل يرتدد .و�إين ال �أعلم يف تاريخ الب�شر مث ًال لرعاية الكلمة
التي قيلت وملَّا تُكتب وملَّا تمُ َْ�ض كهذا الذي �ضربه ر�سول اهلل يف
احلديبية على مر�أى من خ�صومه وعلى ُك ْر ٍه من �أن�صاره!
�أين هذا الأدب وهذا اجل ُِّد بني الأعداء مما نحن فيه بني
الأ�صدقاء؟ بني امل�سلمني �أنف�سهم وبني امل�سيحيني �أنف�سهم وبني
ه�ؤالء وه�ؤالء من حتايل وجلاج! ذلك لأن الدعوة املحمدية تعلم
�أ�صحابها �أن ح�سابهم مع اهلل ،و�أنه ال يغنيهم من اهلل �شيء؛ فال
بد من ال�صدق يف الظاهر والباطن والقوة وال�ضعف؛ فلو �أن �أدب
العهود الدولية يف احلرب ويف ال�سلم قام على مبادئ لها حرمة
وخف َّْت
الإميان وتقدي�س العقيدة ال�ستقر ال�سلم على حرمة العهد َ
َو ْيالت احلروب وت�ضاءل �شرها.
وال�شريعة املحمدية ال تبيح نق�ض العهد للطمع �أو حتقيق
�أغرا�ض من َع َر�ض احلياة الدنيا� ،أو ال�ستعباد وظلم ،ولكنها
تبيحه لل�صالح العام متى خاف امل�سلمون خيانة املعاهد وحتقق
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لديهم ختله و�سوء ق�صده ،فعندئذ يجوز نبذ عهده:
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ﱹﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

متى جيوز
نقض العهد

ﮫﱸ [الأنفال .]58 /ولكن ال يجوز لهم �أن يحتالوا يف
ذلك� ،أو يفاجئوا بنق�ض العهد من غري �إنذار و�إمهال .وهو �أدب
ُوع ْرف جاءت به ال�شريعة قبل �أن ُي ِق َّره ال ُع ْرف الدويل احلديث،
ومع الأ�سف مل تبق له حرمة يف ال�سنني الأخرية ،وقد جرى عليه
امل�سلمون حتى مع من ال عهد لهم .وقد �أو�صى النبي واخللفاء
الرا�شدون عمالهم و�أمراء جيو�شهم بالإنذار قبل البدء باحلرب.
وفقهاء امل�سلمني متفقون على �أنه يجب �إنذار العدو حتى يعلم
�سبب نق�ض العهد ،و�أنه لي�س املراد منه �سلب مالهم �أو قتلهم �أو
َ�س ْب َيهم ،فرمبا �أجابوا للمق�صود من غري حرب ،و�أن القتال من غري
دعوة �إث ٌم ي�ستوجب غ�ضب اهلل .ف�إذا �ساءت نية املعا َهد و�ساء
ق�صده ف�إن العزة التي جعلها اهلل للم�ؤمنني ت�أبى عليهم َّ
الذل
والهوان والرغبة يف ال�سلم الذي ُي ِح ّل ما حترمه ال�شريعة� ،أو ُي ِق ّر
العدوان والت�س ُّلط والقهر .ويف مثل هذه احلالة يقول اهلل تعاىل:
ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱸ [حممد.]35 /
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اال�ســتعمار
�إثارة الرغبة يف بحث �شامل -مقاتلون وحمايدون-
الأ�سباب الأ�سا�سية لال�ضطراب -اال�ستعمار �أو اخلراب -
فرائ�سه هي فر�سانه � -سراب � -سبب احلروب يف القرنني
الأخريين� -شر على الغالب � -شر على املغلوب� -آثاره
يف الغرب ويف ال�شرق -حماوالت اللتما�س املخرج-
الت�ضحية باال�ستعمار لنجاة احل�ضارة  -الدعوة املحمدية
تنكره -ال حجة على الإ�سالم �إال من ن�صو�صه و�سننه.

تناولت مو�ضوع العالقات الدولية من وجهة النظر
الإ�سالمية ،ومل�ست نواحي عدة منها ،ورجوت من هذا الغر�ض
العاجل يف كلمات حمدودة �أن �أثري الرغبة يف القارئني� ،سواء
م�ستفي�ض
�أكانوا من الأمة الإ�سالمية �أم الأمم الأخرى ،لبحث
ٍ
فيما جاءت به الدعوة املحمدية ،لعلهم يجدون يف �أ�صولها
خمل�صا من حمنة املدنية احلا�ضرة ،وذلك اال�ضطراب
وفروعها ً
الذي �أ�صاب الب�شرية بحربني �شاملتني يف مدى ربع قرن.

إثارة الرغبة
يف

حبث شامل
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و�إذا نظرنا للعامل احلا�ضر يف احلرب العاملية الأخرية ،وقد
عم الدنيا �شَ ُّرها ،جنده ثالث طوائف :طائفتان تقتتالن ،وثالثة
ّ
تعتزلهما وال ت�سلم من �شرهما.
فماذا ي�شكو منه الثالث؟ �أما الطائفتان املتحاربتان فكانت
كل منهما تدعي على الأخرى دعاوى ال �سبيل لتحقيقها وال
فائدة من املناق�شة فيها؛ ٌّ
فكل كان يقول �إنه مظلوم معتدى عليه،
و�إنه يحارب للحق و�إقامة �صرح احل�ضارة .فلندع هذه الدعاوى
حقها وباطلها.
و�أما الطائفة الثالثة املعتزلة ،فبني حمايد قد انْ ُت َ
هِكت
حرماته ،و�آخر �شاكي ال�سالح� ،ساهر الليل تزخر �أر�ضه بالقوى
خ�شية �أن ُت ْ�س َت َباح.
ف�إذا نظرنا �إىل �أ�سباب النزاع بني هذه الأمم نظرة �إجمالية
خالل القرنني املا�ضيني بدا لنا �أنها تتفاقم ع�ص ًرا بعد ع�صر،
وقد تكون بلغت الذروة يف احلرب الأخرية �إذ �شملت القارات
اخلم�س.

األسباب

األساسية

لالضطراب

فما هي دواعي هذا ال�شر املتزايد؟ وما هي الأغرا�ض
العقيمة التي ظلت ع�ص ًرا بعد ع�صر ال ت�ستقر وال تتحقق؟
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�أهي الغرام ب�سعة املُلك ،والتزاحم على حيازة الأمم
امل�ست�ضعفَة واال�ستئثار بالت�صرف فيها وفيما متلك من مواد؟
�أم هي النزاع واخل�صومة ،بني الطبقات على امل�صالح
اخلا�صة والنظم االقت�صادية.
�أم هي الإفراط يف النزعة الوطنية �أو العن�صرية وما يرتتب
عليها من الأثرة وحب االنفراد بالعزة ،ثم �إنكار حقوق الآخرين
والت�سلط عليهم ،جريانًا كانوا �أم يف �أق�صى الأر�ض؟
�أم هي طغيان املادية وحب الرتف ،مما ترتب عليه تركيز
االهتمام يف جمع املال ،واالنحدار يف املتاع العاجل كغاية
للحياة ،فتباعد ما بني طبقات الأمة الواحدة من الفروق ،و�أُ ْغرِي
بع�ضها ببع�ض ،و�آل ذلك �إىل النزاع الداخلي واخلارجي.
�أم هي انهزام القوى املعنوية �أمام القوى املادية ،مما ترتب
عليه تبلبل الأخالق والعقائد والعرف ال�صالح ،ف�ضاعت املروءة
َّ
وقل الإخاء ،وف�شا اال�ستخفاف بالعهود واملواثيق ،و�صار الغدر
واخلديعة من الأخالق ال�شائعة يف عالقات الأمم ،وحل اخلوف
حمل الأمن ،ود�أب النا�س على اال�ستعداد للحرب ثم املفاج�أة
بها؟
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أعظم �أو �أ�صغر� ،أم هي هذه جمي ًعا؟
�أم هي �أ�سباب �أخرى � ُ
قد يكون هناك �أ�سباب وحوادث كثرية ،لها �أثرها الوقتي.
غري �أن نظرة فاح�صة يف الأ�سباب التي ُذ ِك َرت تهدي �إىل
االعتقاد ب�أن فيها �أ�صول الف�ساد العاملي وم�سببات هذه الكوارث
واحلروب الطاحنة.
فهل جاءت الدعوة املحمدية ب�أ�سباب وقائية وبعالج لهذا
الف�ساد؟ ذلك ما �سنحاول بيانه.
االستعمار
أو اخلراب

فرائسه هي
فرسانه!

�أما ال�سبب الأول الذي �أ�شرنا �إليه فيمكن ح�صره يف كلمة
واحدة :هي اال�ستعمار احلديث .ولي�س � َّ
أدل على ما فيه من
ف�ساد ،وعلى قوة هذه الآفة من �أن احلروب مل تكن عامة �إال
بعد ظهوره وانت�شاره .وبعد �أن انت�شر ف�شمل القارات اخلم�س
و�صار مظه ًرا و�سب ًبا لل�صراع املادي انقلبت احلروب �إىل �ش ٍّر عام.
وبانت�شاره تطاولت الأعناق �إليه ،وظنت جميع الأمم �أنه �سبيل
الغنى والقوة ،فت�سابقت وحتا�سدت وحقدت ،ومل ُي�ص َّدها عنه
�أن ر�أت بع�ضها يف املا�ضي وقع فري�سة له؛ فلقد كان بع�ض فر�سانه
الأُ َول من الأ�سبان والربتغاليني والفرن�سيني فرائ�س له .ويف
فر�سانه الأخريين بع�ض العظات.
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يقول (نيتي) رئي�س وزارة �إيطاليا قبل العهد الفا�شي�ستي
( )1921-1920يف كتابه (�أوربا بال �سلم) «�إن الطليان �أنفقوا
�أربعة ع�شر مليا ًرا لي�شرتوا غرارة رمل!» يق�صد ليبيا.
فكم بلغ الثمن بعد �أن �أنفقت �إيطاليا الفا�شية ما �أنفقت
يف ليبيا واحلب�شة وغريهما؟ لقد ا�ستنزفت �إيطاليا مالها ودماءها
وكيانها لال�ستعمار ومل حت�صل �إال على اخلراب والدمار...
�سيدركون جمي ًعا بعد هذه احلروب الدامية ،وقد �أ�صيبت
هذه احل�ضارة املا ِّدية ب�ضربات معجزة� ،أن اال�ستعمار �سراب
يجرون وراءه ،ويتنازعون عليه ،حتى �إذا جاءوه مل يغنهم عن
والكد واحلياة الطيبة �شي ًئا ،و�أنه كالقذيفة ُت ْلقَى على
العمل ِّ
ال�صخرة فت�صيبها ،وقد حتدث بها حدثًا ،ولكنها كذلك رمبا
ارتدت فق ََ�ض ْت على قاذفها.
َّ

االستعمار سراب

واال�ستعمار �سبب معظم احلروب يف القرنني الأخريين،
وله �أثره فيها جمي ًعا ،وا�ستق�صاء البحث يف كل منها ير�شد �إليه
يف مكانٍ ما من الأر�ض :يف تراث �أمة م�ست�ضعفة �أو يف �أحد
املعبودات احلديثة من البرتول والذهب والفحم والقطن وغريها
من ثمرات الأر�ض �أو معادنها.

سبب احلروب

يف القرنني
األخريين

220

شر على
الغالب

شر على
املغلوب

الر�سالة اخلالدة

220

والواقع �أن اال�ستعمار الأوربي على طرازه احلديث �ش ٌّر
ِ
وال�شعوب
امل�ستعمر وامل�ستع َمر.
على الغالب واملغلوب� ،ش ّر على
ُ
الغالبة ُت ْ�س َت ْد َرج ب�سببه �إىل حياة التواكل في�صيبها الرتف
القاتل ،وتقع يف خ�صومات مع احلا�سدين والناقمني وتع ّر�ض
كيانها القوي للزوال .وما �أ�صاب بع�ض الأمم منه يف املا�ضي ال
تزال �آثاره عالقة بها �إىل اليوم.
واالحتفاظ بامل�ستعمرات كميدان لال�ستغالل املادي يهبط
فيح ُّد من مقدرتها
مب�ستوى العي�ش يف �سكان هذه امل�ستعمرات ُ
على اال�ستهالك ،ف�ض ًال عن قلة روح االبتكار والن�شاط والإنتاج
فيها ،وي�ضع بذلك ق�س ًما كب ًريا من �سكان العامل يف منزلة
ال�سائمة ،في�صبحون عالة على الب�شرية.
كل ذلك مع ما �أ�شرنا �إليه مما يحركه احلا�سدون والطامعون
من املكايد واحلروب ،ي�سرع باحل�ضارة �إىل االنهيار والزوال.

آثاره يف
الغرب

�أمل تكن حروب نابليون وما ج َّر ْت من ويالت على العامل
وعلى فرن�سا نف�سها من�ش�ؤها احلقد واحل�سد ب�سبب اال�ستعمار
ال�س ْبق �إىل �أمالك امل�ست�ضعفني؟ وكذلك حروب
والرغبة يف َّ
رو�سيا وتركيا والنم�سا.
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�أمل تكن كلها لال�ستزادة من �أمالك امل�ست�ضعفَني؟ وحرب
اليابان والرو�س يف �أوائل هذا القرن ،مل تكن لتحدث على
بعد ال�شُّ قَّة بينهما لو مل يلتقيا يف �سبيل التو�سع على ح�ساب
امل�ست�ضعفني.

221
ويف الشرق

واحلرب العامة الأوىل ،واحلرب العاملية الأخرية مهما ا ُّد ِعي
لهما من الأ�سباب ف�إن احلقد الدفني يف �صدور من فاتتهم الغنائم،
والرغبة يف التو�سع وحيازة املواد اخلامة و�أمالك امل�ست�ضعفني ،هي
من �أهم �أ�س�س النزاع بني الأقوام الغالبة القوية.
�ألي�س ال�شعور الباطني يف نفو�س الأمم الكبرية ب�ش ّر
اال�ستعمار هو الذي دعاها بعد احلرب العاملية الأوىل ل َت َل ُّم�س
املَ ْخ َرج يف نظرية االنتداب ونظرية حرية تناول املواد اخلامة؟
�سي�ستمر �ش ُّر اال�ستعمار م�ستط ًريا حتى يكت�شف النا�س
حد
بالتجربة وبالت�ضحية ح ًّال مر�ض ًيا للأقوياء وال�ضعفاء على ٍّ
�سوا ٍء.
لقد كانت احلروب املا�ضية قا�صرة على اجلريان؛ �أو على
دولة و�أخرى؛ فلما �صار اال�ستعمار عامل ًّيا �صارت احلروب كذلك،
فالبد �إ ًذا من مبادئ عام ٍة لت�سوية امل�شكالت العاملية .و�ستكون

حماوالت اللتماس
املخرج
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التضحية باالستعمار
لنجاة احلضارة
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الت�ضحية باال�ستعمار �ضرورة لنجاة احل�ضارة احلالية .وها هي ذي
تتلم ُ�س ال�سبيل ،فميثاق الأطلنطي و�أ�شباهه
ال�شعوب الكبرية َّ
من الت�صريحات التي جهر بها املتحاربون دليل على �إدراكهم ما
ج ّره اال�ستعمار من �ش ٍّر على الغالب واملغلوب.
هو �ش ٌّر على املغلوب ملا بيناه ولأنه يفقده �شخ�صيته وخلقه
وعزته وثقته بنف�سه ومقدرته على العمل املنتج الكبري ،في�صبح
ال �أثر له يف تكييف احل�ضارة العاملية .فكيف ي�ستقر العامل من
ا�ضطرابه ،ومئات املاليني من الب�شر قد �صارت عب ًئا يف تفكريها
ون�شاطها على الع�شرات؟!
اال�ستعمار ال�شك �ش ٌّر على اجلميع ،و�إذا بقي احلكم للقوة
يف م�صري الأمم بعد هذه احلروب ف�إن امل�أ�ساة �ست�ستمر وتتجدد.

الدعوة احملمدية
تنكره

ومن ف�ضل الدعوة املحمدية �أنها تنكر اال�ستعمار وحتكيم
لتو�سع يف املُلك،
القوة لأغرا�ض دنيوية .فهي ال تبيح احلرب ّ
�أو احل�صول على املواد اخلامة� ،أو الحتكار الأ�سواق� ،أو لدعوى
متدين النا�س� ،أو للمواقع الإ�سرتاتيجية� ،أو ال�ستعالء وطن على
وطن� ،أو دولة على دولة� ،أو عن�صر على عن�صر كي تكون �أمة
هي �أربى من �أمة ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﱸ [الن�ساء.]94 /
و�س ْقت
وقد �أ�شرت �إىل ذلك يف كثري من الف�صول ال�سابقة ُ
يف �سبيل بيانه الآيات والأحاديث و�أمثل ًة من الواقع .ووجهة
النظر الإ�سالمية يف العالقات الدولية وا�ضحة ،فالنا�س �سوا�سية
ك�أ�سنان امل�شط ،ال ف�ضل لأحد على �أحد �إال بالتقوى والعافية،
�أي ُح ّب ال�سالم.
فالإ�سالم ال يعرف نزا ًعا لي�س املق�صود منه �أن تكون كلمة
اهلل هي العليا ،و�أن تكون احلريات للجميع مكفولة.
قد يقول بع�ض النا�س �إن يف تاريخ امل�سلمني ما ال يتفق وما
تدعو �إليه .ونحن ندعو �إىل كتاب اهلل ودينه ال �إىل ما فعل بع�ض
الدول وامللوك ،مما قد ي�شبه من قريب �أو بعيد ما يفعل الأوربيون،
املحدثون.
وقد باءوا باخل�سران كما باء َ
فال�شك �أن اال�ستعمار بجميع �أ�شكاله ت�أباه الدعوة
املحمدية ،وقد ثبت الآن ُب ُعد نظرها ،بل ثبت �سم ُّوها وغر�ضها
الإلهي مبا فعل اال�ستعمار بالنا�س قدميًا ،ومبا يفعل يف الع�صور

ال حجة على

اإلسالم إال من
نصوصه وسننه
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وعم بال�ؤه وج ّر الويل واخلراب يف
الأخرية ،وقد ات�سع �شره ّ
حروب عاملية متعاقبة.
و�إنا لرنجو �أن ي�ستفيق النا�س �إىل الهدى ،و�أن يجدوا يف
هذا املبد�أ املحمدي و�سيلة لإقامة العالقات الدولية على غري
ما تق�ضي به نظريات اال�ستعمار ،و�أن تقوم هذه العالقات على
الإخاء وعلى تلك الروح الدولية الإ�سالمية التي ال تعرف
اجلن�س وال اللون وال الوطنية ال�ضيقة ،وال العلم وال اجلهل ،وال
التقدم وال الت�أخر ،وال تعرف الب�شر �إال �إخوة من �آدم ،و�آدم من
تراب.

نزاع الطبقات
التفاوت قدميًا وحديثًا� -أمثلة من التاريخ العاملي-
التعقيد الع�صري يف املذاهب والدعوات -من �آثار البخار
والكهرباء -الر�أ�سمالية والعمالية -يف الدول ال�شيوعية
والنازية والفا�شية والدميقراطية -الب�ساطة الإ�سالمية
يف معاجلة م�شكالت املال -املبد�أ ثابت والتنفيذ مرن-
ال�شرع مع امل�صلحة -مثالن رائعان من حرية الت�صرف
للدولة� -أكرب مهام الدولة -ال نزاع متى خل�صت النوايا
هلل -الإميان هو احلار�س الأول على امل�صلحة العامة-
�إلزام الدولة مبنع النزاع وبالت�أمني االجتماعي  -العن�صر
الروحي التهذيبي -حماربة الرتف والبذخ -الر�سول
الزاهد -املتاع الباقي -جمع بني امل�صحف وال�سيف.

وعم
نزاع الطبقات ظاهرة للح�ضارة الأوربية ،وقد ف�شا دا�ؤه ّ
بال�ؤه .والنا�س منذ الن�ش�أة الأوىل متفاوتو احلظوظ يف هذه الدنيا،
منهم الفقري والغني ،واحلاكم واملحكوم ،وال�ضعيف والقوي،
واملري�ض وال�صحيح ،يعي�شون متعاونني متفاهمني يف حدود
القبيلة �أو جمموعة القبائل� ،أو احتادات القُرى حول مدينة؛

التفاوت قدميًا
وحديثًا
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�أو جمموعات املدائن والقرى حول �أعظمها؛ فكانوا بطبيعتهم
م�أخوذين بغريزة االجتماع والتعاون الذي �أدركوه بالفطرة
والتجربة.
وكانت هذه املجموعات الب�شرية كخاليا النحل ،تتعاون
للإنتاج على نظام مقبول من اجلميع؛ ف�إن مل يكن مقبو ًال عن
ر�ضا فهو م�س َّلم به طواعية وعر ًفا.
وكان هذا النظام ي�ضطرب ويختل �أحيانًا بعدوان جمموعة
داخلي ين�ش�أ عن �شذوذ �أو ظلم بانحراف هيئة
�أخرى� ،أو بف�سا ٍد ٍ
قوية �أو فرد قوي وا�ستبداده و�أثرته ،وال يلبث هذا اال�ضطراب
�أن ي�ستقر بعودة الأمور �إىل ن�صابها ،و�سري التعاون يف اخللية على
مقت�ضى الغريزة والعرف املتفق عليه.
ومل يعرف النا�س نزاع الطبقات عن�ص ًرا لال�ضطراب واخللل
كما هو اليوم ،ذلك النزاع احلاد الدائم بني الفقراء والأغنياء،
والعمال وال�صناع واملُ َّالك واملديرين.
أمثلة من
التاريخ

العاملي

ٍ
دعوات قوية متطرفة كدعوة
نعم قد جند يف تاريخ الب�شر
(املَ ْز َد ِكية) يف فار�س ،وكانت تقول بامل�ساواة التامة يف املعا�ش.
وجند يف �أعقاب الدولة الرومانية نزا ًعا بني العامة واخلا�صة� ،أو
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بعبارة �أخرى بني العبيد والأحرار .وجند يف �صدر الإ�سالم �أمثال
حمتجا على الرثاء وملكية الأر�ض،
�أبي ذ ٍّر  يهجر ال�شام ً
وجند اخلوارج ي�شهرون �سيوفهم وي�ستب�سلون يف �سبيل الفو�ضى
االجتماعية ،فيقول املتطرفون منهم ب�أن ال ُحكم �إال هلل ،وينكر
�ضرورة احلكومة ُم َّد ِع ًيا �أن يف طبيعتها الف�ساد ،و�أن يف الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر بدافع من الدين والوجدان ما
يكفي ال�ستقامة �شئون املجتمع ،وينكرون حقوق امللوك .وكان
املعتدلون من اخلوارج ال ُي َو ِّرثُون َم ِل ًكا ُم ْل ًكا ،وال ي�ؤثرون به بي ًتا
وال قبيلة وال �سي ًدا على �أي �أحد من النا�س ،ويقولون ب�إمامة
العبد وم�ساواته للقر�شي والها�شمي ،ويتزهدون ويحملون النا�س
على الزهد ،حتى كادوا ي�س ّوون ما بينهم يف املعا�ش ولو �أنهم مل
ُي َح ِّر ُموا ا ِمل ْلك.
وجدت هذه الدعوات على �أنها �شاذة ،ومع ذلك مل ت�صل
�إىل �شيء مما و�صلت �إليه الدعوة اال�شرتاكية �أو ال�شيوعية ،وال
ا ّدعت ما ا ّدعتا من امل�ساواة يف الرزق والك�سب واملِلك ،ومل
تقم على �أنها نزاع و�صراع طائفة العمال مع غريها من الطوائف،
ومل ت�صل �إىل مثل النزاع احلديث واحلروب الدامية بني العمال
والطبقات الأخرى.

التعقيد العصري
يف املذاهب
والدعوات
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فهذه ال�شيوعية ،وهذه اال�شرتاكية التي نظمت الأحزاب
(العمالية) واال�شرتاكية وال�شيوعية ال�شك جديدة ،وهي �أث ٌر
مبا�شر للنظام (الر�أ�سمايل) احلديث.
وكان النا�س على الب�ساطة الأوىل متعارفني؛ فاجلار الغني
�صديق جاره الفقري ،يعرفه �شخ�ص ًّيا ويعرف �أوالده ،يت�صلون
جمي ًعا يف �شيء من الإخاء ،جتمعهم قربى الدم �أو قربى اجلوار،
و�شيخ القبيلة �أو القرية مهما ح�سنت حالته املعا�شية �أو َكبرُ جاهه
هو �شيخ الفقري والغني ،مو�صول الود باجلميعِ ،وغناه وثرا�ؤه ال
يتجه للزينة والرتف والأثرة؛ فع ُّزه يف الكرم وفخره يف الإيثار،
و�أبنا�ؤه على عزتهم ككل �أبناء القبيلة �أو القرية ،يلعبون كما
ولبا�سا ي�شبه يف جوهره ما ي�أكل
يلعبون ويطعمون ويلب�سون طعا ًما ً
النا�س وما يكت�سون.
فلم تكن دوافع احل�سد والغرية حتركها مظاهر الترَّ َ ِف وال َب َذخ
يتمتع به الكرباء والأغنياء و ُي�سرفون يف �أذى عيون النا�س و�آذانهم
ونفو�سهم ،وكانت كذلك الرثوات حمدودة وجمهور ال�شعب يف
م�ستوى واحد.
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فلما ْا�س ُت ْخ ِدم البخار والكهرباء ت�ضخمت الرثوة وات�سع
نفوذ �أ�صحابها وكرث عددهم ،وح َّلت املحركات الآلية حمل اليد،
و�س ُهل االنتقال ،وزادت ال�سرعة يف كل �شيء ،ف َن َمت التجارة
َ
ومنا املال وبعدت ال�شُّ قَّة بني الفقر والغنى َّ
فانحط م�ستوى طبقة
ال�صناع والعمال ،و َب َ�سمت الدنيا ملُ َّالك الآلة و ُم َّالك الأر�ض
وال�سما�سرة والتجار وامل�سيطرين على و�سائل النقل ،وحل النظام
الر�أ�سمايل اجلديد بكل ما ي�صحبه من جفا ٍء ازداد به النا�س ُبع ًدا
يف الفكر واملظهر ،وانقلبوا �أعداء.

من آثار

وكان البد للطبقة املحرومة ،وقد هبطت �إىل نوع من
العبودية للآلة و�صاحبها� ،أن تلتم�س لنف�سها �سبي ًال للحرية،
وقد �أح�ست �أنها على كرثتها ال متلك من الأمر �شي ًئا ،فاحتقرت
د�ساتريها ،ور�أت فيها و�سائل ظاه ُرها الرحمة وباطنها العذاب،
متكن �أرباب املال من التحكم وا�ستخدام ال�شُّ رطة لل َغ َلبَ ،غ َلب
القلة املالكة ال�ضعيفة على الكرثة املحرومة القوية ،فاجتهت �إىل
الثورة ،ونظمت لذلك النقابات والأحزاب و�أ�صبحت هذه
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا من عنا�صر اال�ضطراب العاملي.

الرأمسالية

وما كادت تنتهي احلرب العاملية الأوىل حتى ابتد�أت
ثورات جاحمة وفنت دموية و�صلت �ضحاياها يف احلرب الأهلية

البخار والكهرباء

والعمالية
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الرو�سية �إىل ع�شرات املاليني ،ويف احلرب الأهلية الأ�سبانية التي
ا�ستمرت نارها �أكرث من �سنتني �إىل مليون ،ومل ت�سلم بقية الأقطار
الأوربية والأمريكية من فنت دموية ،وال تزال الدعوة ُت ْلهب غيظ
الفقراء على الأغنياء ،وطبقة ال�صناع والعمال والزراع على
أ�شد خط ًرا يف كل مكان.
املالك ،وتهيئ الأر�ض النفجارات � َّ
يف الــدول
الشــــيوعية
والنــازيــــة

والفاشــــية

والدميقراطية

وقد �أخذت احلكومات وال�شعوب يف تلم�س العالج،
فذهبت مذاهب �شتى؛ فبع�ضها ذهب �إىل ا�ستئ�صال طبقة املالك
كما حدث يف رو�سيا ،وبع�ضها �إىل ا�ستئ�صال دعاة العمالية
وال�شيوعية كما ح�صل يف �أ�سبانيا ،وبع�ضها َع َّول على القهر
واال�ستبداد لإقامة الأمن والتوازن ،ف�سلبت احلرية ال�شخ�صية
كما ح�صل يف �إيطاليا و�أملانيا� ،إذ انتزعت الزعامة الدكتاتورية
الأمر من يد اجلميع.
ويف البالد الدميوقراطية ال تزال الر�أ�سمالية تب�سط كف
العالج بالهبات للطبقات املحرومة ،وتتحايل للمخل�ص ،وقد ُرها
ال يزال يف ال�سماء!
جدا يف مثل هذا العر�ض ال�سريع �أن ندخل
ومن ال�صعب ًّ
يف بحث النظام الر�أ�سمايل ما َله وما عليه ،كما ي�صعب كذلك
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متابعة امل�شكلة االجتماعية ومتابعة الأوربيني والأمريكان فيما
يقا�سون من ويالت نظام الربا والأثرة،
يعر�ضون من حلول ،وما ُ
و�سنكتفي مبا ذكرنا معتمدين على معرفة �أكرث القارئني ملع�ضلة
النزاع بني الطبقات و�أ�سبابها و�آثارها.
ولننظر فيما جاءت به الدعوة املحمدية من قواعد لرنى
هل فيها العالج مل�شكلة املجتمع يف هذا الع�صر؟
�أول م�شكالت املجتمع و�أ�سباب النزاع هو الفقر .وقد بينا
يف ف�صلي التكافل والرب كيف عاجله الإ�سالم ،ونورد هنا بع�ض
احلديث الذي يو�ضح �أن الإ�سالم مرنٌ ي�سري مع امل�صلحة العامة
يف معاجلة الفقر الذي هو ال�سبب الأكرب لنزاع الطبقات ،وقد
اتخذت ال�شريعة لذلك �سبيلني:
الأول� -أنها جعلت للمحروم حقَّه الثابت يف �أموال النا�س
جمي ًعا ،و�أقول جمي ًعا لأن احلد الأدنى من املال �أو ا ِمل ْلك �أو
املنتجات الذي ت�ستحق فيه �ضرائب الزكاة ي�ستطيعه كل �صحيح
يوم من
يعمل؛ فالن�صاب يف زكاة الفطر مث ًال هو ما زاد على قوت ٍ
خبز ال�شعري ،وقد جعلت فيه ال�شريعة حقًّا للمحروم.

البســـاطة

اإلسالمية يف

معـاجلة مشكالت
املال
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وقد تنوعت ال�ضرائب ال�شرعية يف �أموال النا�س ملقاومة
الفقر والق�ضاء عليه ،وجعلت هذه الأموال بن�ص القر�آن
خم�ص�صة لأ�صناف املحتاجني ،ولي�س للإمام �أن ي�صرفها يف غري
ما خُ ِّ�ص َ�صت له.
ومل يبني القر�آن بالتف�صيل ما جتب فيه الزكاة من الأموال،
وال املقدار الواجب دفعه ،وقد بينت ال�س ّنة ذلك يف كتاب كتبه
ر�سول اهلل  ملن و َّالهم �أمر ال�صدقات ،وبينَّ القر�آن من ُت ْد َفع
لهم ال�صدقات فقال :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﱸ [التوبة.]60 /:
املبدأ ثابت

والتنفيذ

مرن

فالقر�آن و�ضع املبد�أ والر�سول نفذه ،والقر�آن خ�ص�ص الزكاة
وعلى الإمام �أن يوجهها ح�سب احلاجة؛ فقد يجد �أن ما كان
ُي ْنفَق لتحرير الرقيق �أو للم�ؤلفة قلوبهم �أو ابن ال�سبيل معدو ًما
�أو قلي ًال يف زمننا احلا�ضر فيو�سع يف ن�صيب الفقراء .و�سبيل اهلل
الذي يدل على معنى عام يجد الإمام فيه �أبوابًا كثرية من الرب
يوجه للم�صلحة العامة يف كل ع�صر ح�سب ُموا�ضعات
الذي َّ
�أهله ،كالت�أمني االجتماعي الآن مث ًال.
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الثاين -مل تكتف ال�شريعة بهذا احلق املعلوم يف �أموال
القادرين للمحتاجني ،بل جعلت الدولة كفيل ًة على �إقامة التوازن
ٌ
م�سئول عن هذا التوازن يعدله بالزكاة،
االجتماعي ،فر�أ�س الدولة
ف�إن مل تكف فله با�سم امل�صلحة العامة �أن ي�أخذ من �أموال النا�س
لل�صالح العام ،وعليه �أن يقيم العدل بالق�سطا�س امل�ستقيم.
وحيثما كان هذا العدل فث ََّم �شرع اهلل ودينه .ف�إذا فر�ض
�أن هذا العدل يقت�ضي �أم ًرا ال ن�ص فيه وال �أث ًرا �شرع ًّيا فعليه �أن
يجتهد بر�أيه.

الشرع مع

و�إليكم مثلني من اجتهاد الإمامني الكبريين �أبي بكر
وعمر -ر�ضي اهلل عنهما :كان �أبو بكر يق�سم املال بني النا�س
على ال�سواء ،ال يف�ضل �أح ًدا على �أحد ،فقيل له :يا خليفة
ر�سول اهلل� ،إنك َّق�سمت هذا املال ف�س ّويت بني النا�س ،فمن
أنا�س لهم ٌ
ف�ضلت �أهل ال�سوابق
ف�ضل و�سوابق وق ََد ٌم ،فلو َّ
النا�س � ٌ
والف�ضل بف�ضلهم؟ فقال�« :أما ما ذكرمت من ال�سوابق والقدم
والف�ضل فما �أعرفني بذلك ،و�إمنا ذلك �شيء ثوا ُبه على اهلل،
وهذا ٌ
معا�ش ،فالأ�سوة فيه خ ٌري من الأثرة».

مثالن

املصلحة

رائعان

من حريـــــة
تصرف الدولة

حسب الظروف
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ف�ضل وقال« :ال �أجعل
فلما كان عمر وجاءت الفتوح ّ
من قا َتل ر�سول اهلل كمن قا َتل معه» .وعلى ذلك �أ�س�س ديوان
اجلي�ش .ومع ذلك ،فعمر الذي مل يتبع الر�أي الذي يقول ب�أن
الأ�سوة يف املعا�ش خري من الأثرة هو الذي ترك ظاهر الن�صو�ص
القر�آنية يف الغنائم(((� ،إذ قال :ملا فتح اهلل على امل�سلمني العراق
وال�شام ر ًّدا على من �أرادوا ق�سمة الأر�ض بني فاحتيها واالحتفاظ
با ُخل ْم�س فقط للم�صالح العامة« :فكيف مبن ي�أتي من امل�سلمني
فيجدون الأر�ض ب ُع ُلوجها((( قد ا ْق ُت ِ�س َمت و ُو ِّرثَت عن الآباء؟ ما
هذا بر�أي» .فقال له عبد الرحمن بن عوف« :فما الر�أي؟ ما
الأر�ض والعلوج �إال ما �أفاء اهلل عليهم» .فقال عمر «ما هو �إال
كما تقول ،ول�ست �أرى ذلك ،واهلل ال ُي ْف َتح بعدي فتح فيكون
فيه كبري َن ْي ٍل ،بل ع�سى �أن يكون َك ًّال على امل�سلمني .ف�إذا
ّق�سمت �أر�ض العراق بعلوجها و�أر�ض ال�شام بعلوجها فما ُي َ�س ّد
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغريه من �أهل
((( لعل عمر كان يف ذلك مقتد ًيا بفعل ر�سول اهلل  يف خيرب حني ق�سمها بني جنوده
الفاحتني والدولة فوزع ن�صفها عليهم و�أوقف الباقي على امل�سلمني .فاتخذ عمر ا�ستثناء
الأر�ض من توزيعها على الفاحتني قاعدة ملا فتح العراق وال�شام فجعل الأر�ض كلها وقفًا على
امل�سلمني جي ًال بعد جيل .وقد �أخذ مالك مبا فعل عمر يف هذا ومل ي�أخذ به ال�شافعي (انظر
زاد املعاد البن القيم ،غزوة خيرب وما فيها من الأحكام)
((( جمع عِ ْلج وهو الواحد من كفار العجم.
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ال�شام والعراق؟» ف�أكرثوا على عمر وقالواَ « :ت ِقف ما �أفاء اهلل
علينا ب�أ�سيافنا على قوم مل َي ْح ُ�ضروا ومل َي ْ�ش َه ُدوا؟! ولأبناء قوم
ولأبناء �أبنائهم مل يح�ضروا؟!» فكان عمر ال يزيد على �أن يقول:
هذا ر�أيي .قالوا :فا�ست�شر ،فا�ست�شار املهاجرين الأولني فاختلفوا،
ف�أما عبد الرحمن بن عوف فكان ر�أيه �أن تق�سم لهم حقو ُقهم،
وكان ر�أي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر ر�أي عمر ،ف�أر�سل �إىل
ع�شرة من الأن�صار :خم�سة من الأو�س وخم�سة من اخلزرج،
من كربائهم و�أ�شرافهم ،فلما اجتمعوا قال�« :إين مل �أُزعجكم
لت من �أموركم ،ف�إين واحد
�إال لأن ت�شرتكوا يف �أمانتي فيما ُح ّم ُ
ك�أحدكم و�أنتم اليوم ُتق ُّرون باحلق ،خالفني من خالفني ووافقني
من وافقني ،ول�ست �أريد �أن تتبعوا هذا الذي هو َه َواي ،معكم
كتاب ينطق باحلق ،فواهلل! لإن كنت نطقت ب�أمر �أريده
من اهلل ٌ
ما �أريد به �إال احلق» قالوا« :قل ن�سمع يا �أمري امل�ؤمنني» .فذكر
لهم وجه اخلالف ،ف�أيدوا ر�أيه ،فقرر �إبقاء الأر�ض ب�أيدي �أهلها،
و�ضرب اخلراج عليها ،و�سكت املخالفون اتبا ًعا للر�أي الغالب.
هذا ٌ
مثل من ت�صرف تلميذ الر�سول وخليفته يف �أمر جاء به
ن�ص وهو نف�سه ي�سلم بهذا الن�ص((( .غ ّلب عمر  الر�أي الذي
ّ
((( ويف رواية عن الزهري ما يدل على �أن عمر يف ا�ستدالله على �ضرورة ا�ستثناء الأر�ض=
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ق�ضت به امل�صلحة العامة التي ر�آها ور�أتها الأغلبية من عقالء
امل�سلمني �أهل ال�شُّ ورى.
فال�شريعة املحمدية ال تقف مكتوفة اليدين متى بانت
امل�صلحة العامة ،بل هذه امل�صلحة والعدل هما غر�ض ال�شريعة
الذي لن تتجاوزه.
أكرب مهام

ف�إقامة توازن اجتماعي ُي ْر َفع به �ش ُّر احلاجة عن املحتاج،
وي�ستقيم معه العدل والت�أمني االجتماعي هو �أكرب مهام الدولة
الإ�سالمية .وم�سئولية الإمام و�أهل ال�شورى يف ذلك وا�ضحة.

ال خصومة وال نزاع

أتباعه يف �إقامة ميزان
�صاحبها و� ُ
والدعوة التي ال يرتد ُد ُ
العدل االجتماعي على �أ�سا�س امل�صلحة العامة ال ميكن �أن تقوم
اخل�صوم ُة بني �أن�صارها على �أ�سا�س امل�صالح الطائفية الدنيوية؛
والطوائف ال وجود لها متى كان الكل
فامل�صلح ُة العامة ال تتجز�أُ،
ُ

الدولة

متى خلصت

النيات هلل

=وعلوجها من التق�سيم والتوزيع على فاحتيها كان معتم ًدا على ما يفهم من عموم قوله
تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [احلشر ]10 /بعد سياق اآليات يف سورة

احلشر من قوله تعاىل :ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ...إخلﱸ [احلشر]7 /

إذ أن آية :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ عامة فيمن ي�أتي بعد من الذريات الذين
ر�أى عمر �أنه ال حتفظ م�صاحلهم وم�صالح الدولة مع توزيع الأر�ض على فاحتيها ..وعلى كلتا
الروايتني قد �أثبت عمر �أن امل�صلحة العامة كانت �سبب تخ�صي�ص الن�ص العام �أو فهمه فه ًما
�آخر يت�سع له ال�سياق.
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عبي ًدا هلل مت�ساوين ،وكانت م�صلحة الكل فوق م�صلحة الفرد �أو
الطائفة.
قد ُ
يقال �إن �أكرث ما يختلف عليه النا�س يقوم على دعوة
من امل�صلحة العامة ،و�إ ًذا فلي�س ما �أتت به الدعوة املحمدية من
ترجيح هذه امل�صلحة ٍ
بكاف ملنع اخلالف ،ولي�ست كلمة العدل
ثابت .وهو
ذات معنى واحد عند النا�س ليكون للعدل ميزان ٌ
ٌ
حد ،وكان
اعرتا�ض �صحيح �إذا كانت هذه امل�صلحة مطلق ًة بغري ٍّ
هذا ُ
العدل مرتو ًكا ملجرد ظن النا�س ،وذلك ما مل ترتكه الدعوة
املحمدية للهوى.
ت�ستمد تعاليمها من الإميان برب
فال�شريعة الإ�سالمية
ُّ
العاملني �إله النا�س جمي ًعا الذي يعلم خائنة الأعني وما تخفي
ال�صدور ،ومن الإح�سان الذي ال ُتقبل فيه الدعوى ،والذي
يق�صد به وجه اهلل.
فاجلماعة امل�ؤمنة �إ ًذا ال ت�ستطيع �أن ترتك ر�أيها لل�شهوات،
وامل�صلحة العامة عندها واحدة تقوم على العمل الذي ُي ْر ِ�ضى
خالق النا�س جمي ًعا ،فلها ٌ
�ضابط من الوجدان الطاهر الربيء.
وامل�صلحة العامة كذلك حمدودة مبا تقت�ضيه الأخوة التي قررها
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حب لأخيه
الدين وجعلها �شر ًطا لتمامه «ال ي�ؤمن � ُ
أحدكم حتى ُي َّ
يحب لنف�سه»« .كلكم من �آدم و�آدم من تراب» .فعن�ص ُر الأثرة
ما ّ
منفي بالعقيدة ،ويف هذه العقيدة �أك ُرب �ضمان.
ٌّ
اإلميان هو
احلارس األول

على املصلحة

وامل�صلح ُة العامة �أي�ضً ا لي�ست موكولة لل�صدفة ،لأن على
الأعمال ح�سابًا ُي ْق َت َ�ضى من �إله عليم يف الدنيا والآخرة ،فهو
ويحا�سب النا�س
يجازي الأمم امل�سرفة املف ِّرطة املتخاذلة يف الدنيا،
ُ
على �أعمالهم يف الآخرة .والعدل هو الإن�صاف باحلق موزونًا
بالإخاء وامل�ساواة ،فلي�س عد ًال ما يتنافى مع الإخاء وامل�ساواة.
وعليه فالدولة الإ�سالمية التي ُ
يكفل فيها الإما ُم التوازن
االجتماعي والتي تقو ُم على قوله تعاىل :ﱹﯦ ﯧ
ﯨﱸ [الإ�سراء .]35 /والتي �أُ ِخ َذ فيها ر�أي عمر 
يف ٍ
ظرف ماُ ،وعدل به عن ظاهر الن�ص القر�آين عدو ًال مربره
امل�صلحة العامة ال حمل وال �سبيل لنزاع الطبقات فيها.
قد يقال� :إن ذلك �صحيح ما دام خوف اهلل وطاعته �أ�ص ًال
يف اعتبار امل�صلحة العامة ،فما القول �إذا �ضاع الإميان وف�سد
واجلواب �أن ذلك هو ما �أ�صاب العامل وج َّر هذه
الوجدان؟
ُ
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الويالت على احل�ضارة الأوربية ،وج َّرها بالطبع على امل�سلمني
وال�شرقيني منذ �آما ٍد طويلة.
ومع ذلك فال�شريعة الإ�سالمية مبا �أوتيت من �سعة الأفق
وح�سن التقدير قد فر�ضت كذلك مثل هذه احلال ف�أقامت
ال َّز ْجر والتعنيف لرد النا�س �إىل احلق ،حتى �أباحت القتال
لن�صرة املظلوم ،ووكلت �إىل ويل الأمر �إقامة احلق بالقوة� ،إذ ملا
ارتد العرب و�أبوا �أن يدفعوا للفقراء حقوقهم قاتلهم �أبو بكر وقال
«واهلل لو منعوين ِعقَال بعري كانوا ي�ؤ ُّدونه لر�سول اهلل لقاتلتهم
عليه!» فلم َي ِكل �أمر الفقري لوجدان النا�س وقاتلهم على حقه.
خ�ص�صت بن�ص القر�آن �إيراد
وال�شريعة املحمدية حني َّ
�ضرائب ال�صدقات للت�أمني االجتماعي �ضد ٍ
�صنوف من احلاجة
مل َت ِكل النا�س �إىل وجدان الإمام �أو الدولة ،وزادت على ذلك �أن
جعلت للإمام �أن يفر�ض يف �أموال النا�س بقدر ما ُي�ؤ ِّمن احلاجة،
التزامات ال خمل�ص منها ل ٍ
أ�صناف من امل�صابني يف
كما عليه
ٌ
املجتمع �أ�شار القر�آن �إليهم ،والبد له من �أدائها من بيت مال
امل�سلمني .وميكن �أن ي�ضاف �إىل ه�ؤالء الأ�صناف �أ�صناف �أخرى
عالج َمن ال عائل له من
من ذوي احلاجة بالقيا�س؛ فعليه مث ًال ُ
املر�ضى ،و�إر�ضاع من �أبت �أمه �إر�ضاعه ،و�إيواء من ال م�أوى له،

إلزام السلطان
مبنع نــزاع الطبقــات
وبالتــأمني

االجتماعي

240

الر�سالة اخلالدة

240

و�إطعام من ال عمل له ،و�إعانة القادر على العمل بتمكينه من
العمل.
فال�شريعة املحمدية مل ترتك الأمر لوجدان النا�س وحده،
ولو �أنها يف احلقيقة كانت حكيمة يف ا�ستخدام الوجدان ك�أح�سن
�أداة لعالج امل�شكلة االجتماعية.
وقد �أ�شرنا �إىل �ضرائب ال�صدقات باعتبارها �أدا ًة ملقاومة
عالجا للم�شكلة االجتماعية ،و�أ�شرنا كذلك
الفقر وبالتايل ً
�إىل حق الإمام يف الت�شريع واالجتهاد بر�أيه بعد ا�ست�شارة ذوي
العقول والعلم من �أهل الر�أي متوخ ًيا امل�صلحة العامة وحائ ًال
بني الطبقات والطوائف وبني النزاع والتحا�سد والبغ�ضاء .فهذه
ال�ضرائب املقررة بن�ص القر�آن واملباحة باجتهاد الإمام ور�أي
جماعة امل�سلمني �أ�صل ثابت يف مقاومة الفقر.
العنصر

الروحي

التهذييب

وقد عولت الدعوة على الوجدان تعوي ًال كب ًريا وجعلت
جزاء املح�سنني اجلنة ،فرنى التحري�ض على �إنفاق املال يف
�سبيل املحتاجني �إليه يرتد ُد يف �آيات الكتاب يف كل منا�سبة،
ويف �أقوال الر�سول يف كل حني .ولي�س هذا مقام َ�س ْرد ع�شرات
الآيات وع�شرات الأحاديث ويكفي قوله تعاىل :ﱹ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [�إبراهيم.]31 /

والرتبية املحمدية تهذيب يرمي �إىل التكافل االجتماعي،
ويجعل الغر�ض من العمل واحلياة ال َّرب ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﱸ [النحل .]90 /فكل �شخ�ص ح�سنت
تربيته فهو مهي�أ متا ًما للخدمة االجتماعية؛ وهذه التهيئة بالرتبية
املحمدية هي � ُ
أفعل الو�سائل يف مقاومة �آفات املجتمع و� ُأقدرها
على جمع النا�س ومنع النزاع.
و�إذا اعتربنا ما ذكرنا من و�سائل مقاومة امل�شكلة االجتماعية
�أعم ً
اال �إيجابية يف الدعوة املحمدية ملنع حرب الطبقات ،ف�إن
الأ�سباب ال�سلبية لي�ست � َّأقل �أث ًرا يف هذا ال�سبيل؛ فبينما جند �أن
الدولة الإ�سالمية هي �أكرب م�ؤ�س�سة للت�أمني االجتماعي ،ير�أ�سها
�إمام امل�سلمني ويقوم فيها �أهل ال�شُّ ورى مقام جمل�س الإدارة يف
ال�شركة ،وجند هذه الدولة تعمل لرفع م�ستوى العي�ش للطبقة
املحرومة ،جند كذلك الدعوة املحمدية تقاوم ب�سالح الإميان
مقام ال يث ُري
والدين الإ�سراف والرتف لتنزل مب�ستوى البذخ �إىل ٍ
احل�سد وال�ضغينة ،فتنعي على امل َرتفني وامل�سرِفني يف �شهواتهم
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أخروي ،بل ال
وحتذرهم �سوء امل�صري وعذاب اهلل واحلرمان ال َّ
تكتفي بذلك وتنذ ُر املجتمع ك َّله بالويل لرتكه ُم ْ�س ِر ِفيه ومُترْ َ ِفيه
دون ردع وال زجر .ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﱸ [الأنفال .]25 /ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ [الأعراف .]31 /ﱹ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﱸ [الق�ص�ص.]58 /
حماربة الرتف
والبذخ

الأمة

و َبينَّ �أن من �أ�سباب اخلراب االجتماعي كرثة املرتفني يف
ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الإ�سراء.(((]16 /
� َأح َّلت الدعو ُة الطيبات من الرزق ،ولكنها ح َّر َم ْت على
الرجال لب�س احلرير والذهب كرم ٍز لبغ�ضها الرتف والزينة
الكاذبة ،و�أباحت للن�ساء الزينة ،ولكنها قاومت غل َّو املر�أة ب�إعطاء
القوامة للرجال ،ومبنعها من الظهور يف تربج .وما زالت ال�شريعة
النا�س �أن
ّ
حتد من الإ�سراف والرتف وبذخ العي�ش حتى ظن ُ
((( �أمرنا� :أي �أمرناهم ب�أوامر التقى ونهيناهم عن الآثام والف�سوق .والأمر يف اللغة ي�شمل
النهي.
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لغني �سبيل �إىل ملكوت ال�سماء بغري اخلروج من ماله،
لي�س ٍّ
و�صار التق�شف رم ًزا للتقوى.
ولقد كان ُ
نف�سه على ما �أوتي من ُ�سلط ٍة �أكرب
ر�سول اهلل ُ
الزهاد :يقول ابن م�سعود« :دخلت على ر�سول اهلل وقد نام على
وقلت :يا ر�سول اهلل لو اتخذنا لك و َِطا ًء
ح�صري وقد �أثر يف جنبه ُ
جنعله بينك وبني احل�صري يقيك منه؟ فقال« :مايل وللدنيا! ما �أنا
كراكب ا�ستظل حتت �شجرة ثم راح وتركها».
والدنيا �إال
ٍ
ويروي ابن ه�شام عن زيد بن �أ�سلم «ملا ا�ستعمل ر�سول
اهلل َ ع َّتاب بن �أَ ِ�سيد على مكة رزقَه َّ
يوم دره ًما .فقام
كل ٍ
�أُ�سيد وخطب النا�س فقال� :أيها النا�س� ،أجاع اهلل كبد من جاع
على درهم! قد رزقني ر�سول اهلل دره ًما َّ
يوم فلي�ست يل
كل ٍ
حاج ٌة �إىل �أحد».
و ُروِي �أن ر�سول اهلل دخل على فاطمة ويف يدها �سل�سلة من
ذهب ،وهي تقول المر�أة عندها :هذه �أهداها �أبو احل�سن  -تق�صد
النا�س :ابن ُة
عل ًّيا زوجها -فقال « :يا فاطمة �أي�س ُّرك �أن يقول ُ
ر�سول اهلل يف يدها �سل�سلة من نار!» ثم خرج ومل يقعد ،ف�أر�سلت
فاطمة بال�سل�سلة فباعتها وا�شرتت بثمنها عب ًدا ف�أعتقتهُ ،فح ّدث

الرسول الزاهد
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ر�سول اهلل بذلك فقال« :احلمد هلل الذي نجَ َّ ى فاطمة من النار».
وكان دعا�ؤه « :اللهم اجعل رزق �آل ٍ
حممد كفا ًفا» �أي
ال يزيد عن احلاجة.
وعن �أبي �أمامة الأن�صاري قال :ذكروا عند النبي الدنيا
فقال�« :أال ت�سمعون؟ �أال ت�سمعون؟ �إن البذاذة من الإميان� .إن
البذاذة من الإميان» �أي التوا�ضع يف اللبا�س والزينة.
املتاع

الروحي

أبقى

فالدعوة املحمدية قد قاومت الفقر والرتف فقاومت البغ�ض
واحل�سد ،وا�ستحال معها نزاع الطبقاتَ .ه َو ْت بف�ضل الأموال
و�س َم ْت بف�ضل التقوى والقناعة ،وع َّو�ضت النا�س
والأح�ساب َ
مبتاع روحي ،فال�شك �أن فاطمة حني
عن كثري من متاعهم املادي ٍ
باعت ال�سل�سلة وحررت العبد كانت ت�شعر بغبط ٍة و�سرور كلما
ذكرت فعلها� ،أكرث مما لو �أبقت ال�سل�سلة يف يدها.
غالب قي�صر وك�سرى ،وهو يف ثوبه املرقع
وهل كان عم ُر ُ
� َّأقل متا ًعا بنف�سه الرا�ضية من امل َرت ِفني اجلبابرة يف ق�صور قي�صر
وك�سرى؟ كال .ولقد كان النجاح الذي �أوتيته الدعوة املحمدية
يف عالج امل�شكلة االجتماعية بو�سائلها ال�سلبية والوجدانية
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�أعظم �أث ًرا يف �إ�صالح املجتمع من و�سائلها الإيجابية ب�ضرائب
ال�صدقات �أو كفالة الدولة للمحتاجني ب�سطوة ال�سيف والقانون.
والدعو ُة التي ا�ستطاعت �أن جتمع بني ال�سيف والوجدان
نهج واحد لغاية واحد ٍة هي
ليت�سلطا يف وقت واحد ،وي�سريا يف ٍ
جماهدة �آفات املجتمع ،هي الدعو ُة املوفق ُة التي �ستظل ح َّي ًة على
مدى الع�صور.

مجع بني
املصحف
والسيف

النزعات العن�صرية والوطنية
العن�صرية قدميًا وحديثًا -الوطنية والقومية احلادة ع�صبية
حديثة� -أثر الت�شدد يف احلدود اجلغرافية واجلن�سية-
انتقال الع�صبيات احلادة �إىل ال�شرق -نظريات اختالف
الدم� -أ�ضرار الهجرة الإجبارية -بارود احلروب احلديثة-
الإ�سالم ال يعرف وثنية العن�صر والوطن -و�ضع العالقات
الب�شرية على �أ�سا�س معنوي -خالف �أخف من خالف-
القوة لي�ست و�سيلة الإ�سالم لتحقيق �أهدافه -ال �سيادة
وال عبودية.

ولننظر الآن يف �سبب �آخر من �أ�سباب اال�ضطراب العاملي
وهو الإفراط يف النزعة الوطنية والعن�صرية وما ترتب عليها من
وحب االنفراد بالعزة وال�سلطان و�إنكار حقوق الآخرين،
الأثرة ّ
ثم النزاع والت�سلح واحلرب.
كان النا�س يتناف�سون قبائل ويتحا�سدون ملو ًكا ويختلفون
على اهلل �أو يف �سبيل اهلل ،ومل تكن نعرة الوطن وال نعرة العن�صر
فا�ص ًال حا�س ًما بني املجموعات الب�شرية كما �أرادتها املدنية

العنصرية قدميًا
وحديثًا
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احلديثة .وتاريخ العرب والرتك والرببر وغريهم من الأقوام
الإ�سالمية ٌ
بعيد عن النزاع العن�صري.
حافل بالنزاع القبليٌ ،
وكذلك كان ال�ش�أن يف �أوروبا ،وكانت الأ�سرة امللكية ت�ضم حتت
رايتها با�سم الوالء للملك �أو با�سم الوالء للمذهب قبائل و�شعوبًا
تتحد م�صاحلها و�إن اختلفت �أ�صولها �أو لغاتها ،و�أحيانًا عقائدها.
وكث ًريا ما تكون هذه الأ�سرة غريبة� ،أو تكون من الأقلية القومية
يف الدولة ،فتتكون حتت رايتها جمموعة تربطها القوانني وتت�سع
ل ٍ
أقليات �شتى تعي�ش حتت الراية ،ينالها من ال�شقاء وال�سعادة
مثل ما ي�صيب اجلميع.
وكث ًريا ما تكون هذه الأقليات �أرغب يف هذه الراية والوالء
لها منها لأقرب الأقوام والعنا�صر من جن�سها �أو لغتها حتت راي ٍة
�أخرى.
كان الأمر كذلك يف كثري من الدول التي عا�صرناها
كالدولة العثمانية حتت لواء �آل عثمان ،والدولة النم�ساوية
املجرية حتت لواء �آل هب�سربج ،وقد �شاهدنا �شعوبًا من العرب
إخال�صا لدولة �آل عثمان منهم لأمرائهم و�أ�شرافهم
� َّ
أ�شد وال ًء و� ً
من العرب.
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وكان الأمر كذلك يف الدول القدمية ،ويف دول القرون
الو�سطى ،كالدولة العبا�سية والإمرباطورية الرومانية املقد�سة
والإمرباطورية البيزنطية .وكذلك عرفنا من ال�صقالبة يف دولة
النم�سا من كانوا �أوفى لها منهم لأبناء عمومتهم من الرو�س.
كذلك كان ْيرقَى ُ�س َّلم املنا�صب ُّ
كل من �سمحت له مواهبه
وظروفه يف خدمة امللك �أو ال�سلطان ،فتجد الربامكة و�آل طاهر
الإيرانيني� ،أعلى النا�س مقا ًما يف خالفة الها�شميني من العرب،
وعائلة (كوبريل زاده) من الأرن�ؤوط يف خالفة العثمانيني من
الرتك ،بل لقد �صعد هذا ال�سلم من العبيد يف الدول الإ�سالمية
عدد �أكرث بكثري مما ت�أذن به ن�سبتهم العددية ،وبلغ الذروة من
ع�شرات
املماليك ما بني م�صر والهند يف الدول الإ�سالمية
ُ
ال�سالطني ممن ال تزال �آثارهم خالد ًة يف دلهي والقاهرة ،ويف تلك
ال�ساحة الإ�سالمية العظيمة من الأطل�سي �إىل الهادي.
ومل يكن النا�س يت�ساءلون عن عن�صر وال �أ�صل ،و�إمنا
ودين .فمن املماليك الذين و�صلوا
عمل وخُ ُلقٍ ٍ
يت�ساءلون عن ٍ
�إىل �أعلى منا�صب الدولة يف م�صر والبالد الإ�سالمية جند الأرمني
والرو�سي وال�صقلي والكرجي وال�شرك�سي والترتي والرتكي
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والفرجني وال�سوداين واحلب�شي .ولو تعقبنا �أن�سابهم النك�شفت
لنا عن جميع �ألوان الب�شر.
الوطنية والقومية

احلادة عصبية
حديثة

أثر التشدد يف
احلدود اجلغرافية
واجلنسية

فلم تكن الوطنية مبعناها احلديث ،وال القومية بع�صبيتها
حدا فا�ص ًال بني النا�س كما �صارت يف الع�صور الأخرية.
احلا�ضرة ًّ
فالوطنية والقومية مبعناهما احلايل مل يكونا مع الأ�سف
خطوة يف �سبيل اال�ستقرار ،بل كانتا عام ًال لزيادة اال�ضطراب
العاملي ،و�سب ًبا جدي ًدا لنزاع �أو�سع دائرة و�أع�صى ح ًّال.
لقوم من الأقوام مل
ف�إن الوطن باعتباره مقا ًما جغراف ًّيا ٍ
ي�ستطع �أن يحدد حدو ًدا جلن�سه من غري �أن ي�صطدم بقوم �آخرين
وبانت�شارهم ،ومل ت�ساعد الطبيعة �إال ناد ًرا على حتديد �ساحة
خا�صة لعن�صر خا�ص .ففي �أوربا كلها ال جتد �إال اجلزر الربيطانية
التي حددها البحر ،ومع ذلك فلم ُ
تخل �إيرلنده من نزاع مع
بريطانيا على مقاطعة (�أل�سرت) يف �شمال �إيرلنده.
وقد م ّر قرنان على الأقل على �أوربا ،وقد غرقت يف دماء
حروبها لتعديل احلدود وحترير الأقليات بني الفرن�سيني والأملان،
وبني ه�ؤالء والنم�ساويني؛ وبني ه�ؤالء وه�ؤالء وال�صقالبة ،وبني
النم�سا و�إيطاليا ،وبني البلقانيني جمي ًعا ،وبينهم وبني الدولة
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العثمانية ،وبني رو�سيا وجريانها من الغرب �أو ال�شرق �أو اجلنوب،
وبني الت�شيك والبولنديني واملجر والرومانيني.
وهكذا جند النزاع على ما ي�سمى الوطن وحدوده قائ ًما ال
احلدة يف العن�صرية
ي�ستقر بل يتزايد على مدى الأيام ،وعلى قدر َّ
والوطنية.
فما مل تكن الطبيعة بامل�صادفة قد ف�صلت يف الأمر ببحر �أو
جبل فالبد من النزاع.
وهذه امل�شكلة الأوربية امل�ستع�صية وما يتبعها من نزاع
على احلدود ونزاع على العن�صرية وما تنطوي عليه من م�شاكل
الأقليات� ،أخذت تنتقل �إىل ال�شرق نتيج ًة لت�أدبه ب�أدب الغرب،
واعتناقه نظرية الوطن والقومية ،ف�أخذنا ن�سمع يف ال�سنني الأخرية
بق�ضايا �شبيه ٍة بالق�ضايا البلقانية على �سنجق الإ�سكندرونة بني
�سوريا وتركيا ،وعلى �شط العرب واحلدود بني العراق و�إيران.
ومل يكن امل�سلمون برتبيتهم املحمدية يتنازعون على مثل هذه
الق�ضايا باعتبارها م�شاكل عن�صرية ،و�ستكون هذه امل�شاكل �سب ًبا
لبالء ال�شرق كما كانت �سب ًبا للحروب الدامية يف الغرب ،فيتنازع
العرب والرتك والكرد وال�شرك�س والأذربيجانيون والإيرانيون

انتقـال العصبيات
احلادة إىل
الشــــرق
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والأفغان والهند والأزبك وال�صني واملغول� ..إىل �آخرهم ،على
ال�ض ّب الذي
احلدود والأقليات ،حتى يدخل ال�شرق ُج ْحر َّ
دخله الغرب!
والوطنية بال ُع ْرف احلديث �ش ٌّر جديد ،والعن�صرية بالء
�أعظم ،وال دواء لهما �إال بتهجري ع�شرات املاليني من منازلها
احلالية ،وح�صر كل منها يف نطاق جغرايف خا�ص.
نظريات اختالف
الــدم

وقد �أخذ بع�ض الأوربيني ُي ْ�سرف يف الدعوة العن�صرية،
نقي
فغالوا يف معناها وا�شتطوا يف مرماها ،فجعلوا عن�ص ًرا �س ّي ًدا ّ
الدم و�آخرين دون ذلك .وهو �أمر حمال ال وجود له ،يزيد العامل
ا�ضطرابًا وخ�صا ًما.
ومن ذا الذي ي�ستطيع �أن يفرز الأقوام ويحلل دماءها
ويكفي النا�س �شر الأقليات املذهبية واللغوية والقومية ،ويكفيهم
بالء احلدود التي مل ت�أذن بها الطبيعة وال العقيدة والفكر؟

أضرار اهلجرة
اإلجبارية

وقد جرب اليونان والرتك الهجرة الإجبارية ،ومل ي�ستفد
منها اليونان وال الرتك رغم ما �صحبها من ا�ضطراب وق�سوة يف
نزع النا�س من منابتهم وم�ساقط ر�ؤو�سهم .على �أن هذا التهجري
الذي كان حمدو ًدا و�ساعدت عليه ظروف خا�صة ال ميكن تعميمه
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كقاعدة .ومع ذلك ،فلو ُفرِ�ض �أننا �ضَ ِم َّنا جي ًال من النا�س يف
�سبيل هذه الت�سوية ،ف�إن الأجيال الآتية كفيلة بنق�ض ما �س ّوينا؛
لأن طبيعة احلياة ت�ستلزم ال ُّنقلة ،وامل�صالح تتبدل ،والأقوام تنمو
وتنقر�ض ،فالبد من اختالط جديد وانت�شار جديد ،والبد من
العودة �إىل الق�سوة والتهجري اجلربي.
وقد حاولت ع�صبة الأمم ح ًّال مل�شكلة الأقليات فهل ح ّلتها؟
�أمل تكن هذه امل�شكلة يف ال�سوديت واللوريني ودانزج وترن�سلفانيا
وب�سرابيا والدبروجة من م�سببات احلرب الأخرية وم�ضخماتها؟

بارود احلروب
احلديثة

ولقد كان الغل ُّو يف معنى الوطنية والع�صبية القومية عام ًال
�أ�سا�س ًّيا يف زيادة اال�ضطراب العاملي ،والتدرج باحلروب من نزاع
مو�ضعي �إىل �ش ٍّر م�ستطري �أبعد م ًدى يف الأر�ض ،و�أو�سع دائرة
يف اخلطر� ،أو بعبارة �أخرى متنا�س ًبا مع االنت�شار الكبري للأقوام،
متنا�س ًبا مع �سهولة االنتقال احلديث ،متنا�س ًبا مع الغلو يف الأفكار
القومية والوطنية.
والدعوة املحمدية ال تعرف الوطنية والعن�صرية باملعنى
احلديث؛ فوطن امل�سلم لي�س له حدود جغرافية ،فهو ميتد مع
العقيدة ،بل هو يف احلقيقة وطن معنوي كما �أن الدين �أمر

اإلسالم ال يعرف
وثنية العنصر
والوطن
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ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

معنوي .يقول اهلل تعاىل:
ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ [العنكبوت .]56 /وامل�سلم �أخو
امل�سلم �أينما كان ،جاوره �أم تباعدت به الأر�ض ،وامل�سلم �أينما
حل يف دولة �إ�سالمية فقد َّ
َّ
حل يف وطنه ،و�إذا وجد يف دار حرب
بني جماعة معادية للم�سلمني ف�سقطت عنه بع�ض التكليفات
�أو �سقط بع�ض ما َله من حق ف�إنه يك�سب جميع احلقوق وتكون
عليه كل الواجبات بتحوله عن داره� ،أو بدخول �أهل هذه الدار،
متى تغريت الظروف ب�صلح �أو ميثاق مع امل�سلمني� ،أو ا�شرتاك
يف الدولة.
فالعن�صرية �أو الع�صبية للقبيلة �أو الوطن �أو اللون �أو اللغة
�أو الثقافة تنكرها الدعوة املحمدية وتعتربها دعوة جاهلية.
يقول « :لي�س ِم َّنا َم ْن دعا �إىل ع�صبية» فالإ�سالم ي�أبى كل
ع�صبية لغري كلمة اهلل ،وال يعرف الوالء �إال للعالقة الروحية.
والنا�س من �أي جن�س �أو لون �أو وطن �إخوان �إذا اتفقوا يف
العقيدة ،ووال�ؤهم �إمنا يكون لأمر معنوي ال لأمر مادي .يقول
تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﱸ [احلجرات .]13/ويقول �سبحانه :ﱹﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﱸ [التوبة.]24 /

وهذه نظرية قد و�ضعت �أ�سا�س العالقات الب�شرية على
وحدة الفكر ووحدة الغاية املعنوية ،فهي بال �شك �أ�سمى
من النظرية احلديثة التي جعلت اجلن�سية �أو امل�صلحة املادية
�أ�سا�س الوالء امل�شرتك ،لأن النظرية املحمدية ت�سمو بالب�شر
وت�ش ِّرفه بالعقل والروح ،بينما الأخرى ُت ْهبِطه �إىل املادة فت�شغل
ناحية احليوانية منه ،والعناية بحاجات الروح �أدعى �إىل ال�سلم
واال�ستقرار من العناية بحاجات الأبدان.

وضع العالقات

البشرية على

أساس معنوي

فنظرية الروح �أ�سلم عاقبة و�أدعى �إىل ال�سكون والرتاحم.
قد يقال� :إن ذلك معناه �أنك ترجح �أن يكون النزاع بني
النا�س على العقائد والر�أي ال على البرتول �أو القطن ،وذلك ال
يغري كث ًريا من قيمة النزاع و�ش ّره ،وال ما ين�ش�أ عنه من ا�ضطراب
وحروب عاملية .وذلك �صحيح لأول وهلة .ولكن نظر ًة يف طبيعة

خالف أخف

من خالف
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النا�س تع ّلمنا �أنهم �أ�شد انفع ً
اال و�أكرث حتف ًزا لل�شر حيثما يكون
وما�سا بحاجاتهم البدنية ،فالفالح يقتل جاره
الأمر متعلقًا باملادة ًّ
ل�سقية ماء يريدها حلقله ،ولكن ال يخا�صم هذا اجلار على خالف
ديني �أو مذهبي ،ومل ن�سمع �أن مثل هذا اخلالف ي�ؤدي �إىل
القتل �إال يف النادر ال�شاذ.
وتاريخ الدعوات الفكرية قد ت�صحبها احلدة يف بادئ الأمر،
وينتهي �ش�أنها �إىل اال�ستقرار واحلجة و�سعة ال�صدر ،لأن الب�شر
ال ي�ستطيعون التحم�س لالعتداء والأذى �إال بحافز م�ستدمي،
واحلافز امل�ستدمي هو حاجاتهم اليومية املرتبطة مبطالبهم املادية،
وكث ًريا ما تكون حما�ستهم ثم فتكهم وهم يندفعون وراء فكرة
�سامية م�شوبة بعامل خفي من مطالبهم البدنية.
ومع ذلك فالدعوة املحمدية قد احتاطت للأمر ،فبعد �أن
�أقامت العالقات بني النا�س على �أ�سا�س وحدة الهدف املعنوي،
ح ّرمت على �أن�صارها �أن يتو�سلوا بالقوة لن�شر الدعوة .يقول تعاىل:
ﱹﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [البقرة.]256 /

257

يف �أ�سباب اال�ضطراب العاملي

فالإ�سالم ال ي�أذن با�ستخدام القوة �إال ل�ضمان حرية الدعوة
للنا�س جمي ًعا .وفرق بني املطالبة بحق حرية الر�أي وبني الإكراه
على تغيري حرية الر�أي.

257
القوة ليست

وسيلة اإلسالم

لتحقيق أهدافه

و�إ ًذا ن�ستطيع �أن نقرر �أن اال�ضطراب العاملي القائم على
دعوى الوطن اجلغرايف ،ودعوى القومية والعن�صرية ،ودعوى
احلقوق املادية للوطن والعن�صر يزول لو �أننا اتخذنا من �أ�صول
الدعوة املحمدية ومبادئها الدولية نظريتنا للعالقات بني الأمم
ب�سيادة الروح التي تدعو �إليها وت�شاركها فيها الأديان ال�سماوية
الأخرى.
ولعل النا�س يجدون يف ذلك الهدى ،ولعل يف نظام العامل
بعد احلرب الأخرية ،وبعد هذه ال ِعبرَ ما يقوم على تلك النظرية
ال�سامية البعيدة التي جعلت عمر بن اخلطاب بعد �أن َب ُعد عن
ع�صبية اجلاهلية ون�ش�أ يف املدر�سة املحمدية يقول« :لو كان �سا ٌمل
موىل �أبي حذيفة ح ًّيا لو َّل ْي ُت ُه» والتي يعرب عنها ر�سول اهلل بذلك
تقي ولو كان عب ًدا حب�ش ًّيا ،وبريء من
القول امل�أثور�« :أنا �أخو كل ٍّ
�شقي ولو كان �شريفًا قر�ش ًّيا».
كل ٍّ

ال سيادة

وال عبودية

هزمية القوى املعنوية
ال�سيطرة على املادة و�أثرها يف طغيان املادية� -سرعة
التطور املادي وبطء التطور الروحي -تباعد الفروق بني
النا�س تب ًعا حلظوظهم من العلم املادي -بلبلة و�شتات
وتناكر� -ضرورة التوفيق ال�سريع بني الروح واملادةِ -ن َعم
ت�ستحيل �إىل ِنقَم -جرائم ت ُْرتَكب با�سم احلريات -البد
من �ضوابط �أدبية قبل الكارثة الكربى -توفيق الإ�سالم
بني احلياتني -املدنية تتحطم مرتني يف ربع قرن� -أتعمري
للتخريب؟ فلرنجع �إىل منابر الهدى والرحمة يف الأديان-
ت�صوير للحرب ت�سخر منه العقول� -أجهاالت يف مكان
الكماالت! �أفلح من زكاها.

�سبب �آخر من �أ�سباب اال�ضطراب العاملي ،هو انهزا ُم القوى
املعنوية �أمام القوى املا ّدية� ،أو بعبارة �أخرى تخ ُّلف ال ُق َوى املعنوية
ُ
واختالل التوازنِ بني
عن اللحاق بالتطور الفجائي للحياة املادية،
ال ُّروح واملادة.
وكان النا�س وهم على الفطرة الأوىل ال ي�سيطرون على املادة
�إال �سيطر ًة حمدودةً ،وال يطمعون يف التغلب على الطبيعة طمعهم
بعد اكت�شاف البخار والكهرباء ،ونفاذهم �إىل ال ُق َوى الكمينة يف

السيطرة على

املادة وأثرها يف
طغيان املادية
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الذ َّرة ،و�إىل عنا�صر املادة وحتويل تراكيب هذه العنا�صر .فلما
افت ُّنوا يف ا�ستخدام الكيمياء وامليكانيكا ،وا�ستخرجوا من ذلك
قوى جديدة ،ان�صرفوا عما وراء الطبيعة وعن عامل الروح �إىل قهر
الطبيعة والإميان باملادة و ِف ْع ِلها دون �سواها.
وجهات
ففي �أجيالٍ معدودة تغري وج ُه احلياة وانعك�ست
ُ
النظر ،فلو خرج �أجدا ُدنا من �أجداثهم ال�ستنكروا حياة �أهل
احل�ضارة اجلديدة ا�ستنكار �سكان الكهوف ل�سكان ناطحات
أ�سباب العي�ش وتغريت كيفيا ُته وتغريت
ال�سحاب .فقد تغريت � ُ
� ُ
النا�س �إىل ال�سرعة يطلبونها و�إىل احلركة الدائمة
أغرا�ضه ،وانقلب ُ
الدعة وال�سكون بقدر ما كان �أجدا ُدهم
ي�ستطيبونها ،فنفروا من َّ
ينفرون من ال�ضو�ضاء وال�سرعة.
تغري َط ْر ُز احلياة فج�أ ًة وملا ي�ستقر ،بل هو يف تغ ٍري م�ستمر؛
فالفرق بيني وبني �أبي هو ٌ
ُ
أعظم من الفرق
جيل واحد((( ،ولكنه � ُ
بني �أبي وبني �آبائه قبل ع�شرات الأجيال.
(((ولد �أبو ح�سن عزام يف الن�صف الأول للقرن املا�ضي ومات يف �أوائل هذا القرن ()1909
وكان �شيخً ا ريف ًّيا زعي ًما يف قومه متفق ًها يف الدين ممث ًال ملديرية اجليزة يف جمال�سها النيابية.
وكان �أبوه �سامل عزام حاكم �إقليم �أي من بيئة مت�صلة بالدولة ومع ذلك ف�إن الفرق بيننا
ما ذكرت.
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املادي امل�ستمر ،وهذه ال�سرع ُة التي ال تزال
هذا التغي ُري ُّ
حدها الأق�صى ،قد جعلت الإن�سان وهو
تت�ضاعف دون �أن تبلغ َّ
يالحقُ احلياة املادية اجلديدة ُيغ ِف ُل� ،أو ال ي�ستطيع �أن يحتفظ
بحياة معنوية منا�سبة؛ فهو ال ي�ستطيع �أن ي�ساير هذه ال�سرعة
ُ
يحتفظ فيها برتاثه
تفج َر املادة �إىل �أجزائها م�سايرة
املتفجرة ُّ
النا�س يف جتربة
املعنوي ،فتخلفت احليا ُة ال ُّروحية التي ك�سبها ُ
�آالف ال�سنني عن احلياة املادية اجلديدة التي ك�س ُبوها يف قرن
واحد ،وتطورت هذه احليا ُة تطو ًرا فجائ ًّيا ،وبقي الإن�سانُ مثُق ًال
ٍ
معنوي �ضخم ال يتحرك معه فخ َّلفَه وراءه.
برتاث ٍ
َفنرَ ى النا�س خمتلفي احلياة اختال ًفا كث ًريا بعد �أن كانوا
يف �أطراف املعمورة تربطهم �صالت معنوية ومادية قوية ،وال
تختلف نظر ُتهم للحياة وال كيفية عملهم فيها �إال قلي ًال .والفرق
بلد ٍ
بني �أبناء اجليل الواحد يف ٍ
واحد �أكرث مما كان من فرقٍ بني
�إن�سان يف �شمال �أوروبا و�آخر يف و�سط �آ�سيا منذ ب�ضعة قرون .بل
�إن الفرق بيني هنا يف القاهرة وبني بع�ض الفالحني من �أبناء
عمومتي ،و�أنا ال �أزال وثيق ال�صلة ب�أهلي ،هو �أكرث بكثري يف َط ْرز
احلياة َوط ْرز التفكري مما كان بني �أحد �أجدادي الأقربني و�سكان
أظن �أن (ابن بطوطة) حني رحل
املغرب الأق�صى �أو الأفغان .وال � ُّ
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املادي وبطء

التطور الروحي

تباعد الفروق

بني الناس تبعًا
حلظوظهم من
العلم املادي
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من املغرب الأق�صى �إىل ال�شرق الأق�صى وجد من الفرق بني
قروي مل ي�سبقُ له زيارة القاهرة �إذا جاء �إليها
النا�س ما ُ
يجده ٌّ
أ�صناف من
من ناحية قريبة يف اجليزة مث ًال ..ففي الوطن الواحد � ٌ
الأمم تباعدت �أفكارهم و�أخال ُقهم ومعنوياتهم تباع ًدا متنا�س ًبا مع
يركب يف
قدرتهم على مالحقة احلياة املادية اجلديدة ،فمنهم من ُ
موكب احلياة املادية املتحركة ،ومنهم من يتعلقُ بمَ ْركبها ،ومنهم
من يجري وراءها ،ومنهم من ينظر حائ ًرا ،ومنهم من يئ�س وقعد
وانقطع..
فالذين ملكوا املادة و�صناعتها ،عليهم  -وهم يف موكب
التجان�س الظاهري ،ولو �أن �صالتهم ال ُّروحية
احل�ضارةَ -م ْ�سح ُة
ِ
جتان�سا.
� ُ
أ�ضعف ٍّ
جدا مما كانت ،واملتخلفون � ُّأقل ً
بلبلة وشتات
وتناكر

لقد �صارت الأمم �صنو ًفا من النا�س متقاطعةً ،و�صار الب�ش ُر
م�شتتني يف عامل متناكر تبلبلت فيه الأفكار ،واختل ُ
العرف
الب�شري ،وتباعدت �ألوانُ العي�ش املادي ،وتكاثرت �صوره
الطبقات والطوائف والأقوا ُم .وكلما امتد دور
الذهنيةُ ،وتناكرت
ُ
الرجوع
االنتقال تعددت مظاه ُر الأفراد واجلماعات وا�ستع�صى
ُ
بها �إىل �أ�صولٍ مقبولة وم�س َّل ٍم بها من اجلميع� ،أو م�س َّل ٍم بها على
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�صالت روحية قوية يف عقائد
الأقل من ُك ٍتل كبرية كانت جت َم ُعها ٌ
ديني ٍة م�شرتك ٍة ت�شمل مئات املاليني من ا َخل ْلق.
وما ُي َظ ُّن من �أن احلياة املادية القائمة على ال�سرعة و�سيلة
أ�س�س
عاجل ٌة جلمع الب�شر على نظر ٍة موحد ٍة للحياة املادية ،وعلى � ٍ
معنوي ٍة مقبول ٍة من اجلميع� ،أم ٌر قد يكونُ يف �سبيل التحقيق،
ولكنه ال ُ
جدا ،و�سيلقى العامل �أهوال �أدوار االنتقال
يزال بعي ًدا ًّ
املعنوي
النا�س �أن يخلعوا الرتاث
َّ
واال�ستقرار ،ولن ي�ستطيع ُ
والفكري كما يخلعونَ
ن�شهد
الثياب ،ولذلك ها نحن �أوال ِء ُ
َّ
َ
َت�شَ ُّع َب الأفكار والآراء وا�ضطراب احلياة.
والبد لنا من التفكري العاجل والعمل ال�سريع للتوفيق بقدر
امل�ستطاع بني احلياة املعنوية املوروثة وبني احلياة املادية املفاجئة،
االنفجارات الهائلة بني
وجتنب �أثر ال�صدمة التي تتولد منها هذه
ُ
الأمم وبني الطبقات يف الأمم .البد لنا ،كي نتمتع بثمار املدنية
الآلية ون�ستكمل نعمتها ،من بعث احلياة ال ُّروحية بعثًا جدي ًدا
منا�س ًبا للحياة املادية اجلديدة .ففي هذه احل�ضارة نع ٌم ال حد
لها؛ فقد تغلب الإن�سان بالآلة والعلم على كثري من ال�صعاب
والويالت؛ زاد �إنتاج ُه و�س ُهل انتقاله وقهر الأمرا�ض اجلائحة

ضرورة التوفيق

السريع بني
الروح واملادة

264

الر�سالة اخلالدة

264

واتقى القحط ،وتعددت م�صاد ُر لهوه ومرحه وتزينت له ال ُ
أر�ض
و�أخذت زخرفها وم�شى يف قرنٍ واحد باحل�ضارة املادية ما ال
يقا�س معه م�ش ُيه يف القرون املا�ضية ،ولكنه يف قرنٍ واحد كذلك
ق�ضى �أو كاد يق�ضي على تراثه املعنوي الذي ك�سبه يف ع�شرات
القرون.
نَ ِ�سي اهلل ف�أن�ساه نف�سه .ففي جيل واحد ُهزِمت حيا ُة
الروح هزمي ًة نكراء �أمام حياة املادة ،و�أخذت الآلة ال�صماء ،وقد
�سيطرتُ ،
تفتك على غري هدى وبغري ٍ
�ضابط من دين �أو خُ ُلقٍ
املعنوي ال حراك لهَّ ،
�أو ُع ٍ
النا�س
رف ،و َب ِقي تراث الب�شر
ُّ
ف�شك ُ
يف قيمته ،وهم اليوم ينظرون �إليه �شي ًعا بع�ضها يعطف عطف
الأحياء على املوتى ،وبع�ضها ي�شمت �شماتة الغالب باملغلوب،
وبع�ضها ُيخ ِل ُ�ص له ولكنه يف اال�شتغال بحاله يتخ ّلف عن موكب
احل�ضارة ال�سائر يف عزة املنت�صر وزهوه.
نعم تستحيل

إىل نقم

والواقع �أننا من غري تدبر اندفعنا يف �سبيل قد ح َّول النعم
التي نتمتع بها �إىل و�سائل ٍ
هالك لنا وحل�ضارتنا؛ فبدل �أن ننا�صر
القُوى املعنوية ونعطيها من جمهودنا وهمتنا ما نعطي القوى
ٍ
نلبث
املادية �أخذنا نز ّيف �آراء ونخرتع لها
نظريات ون�صد ُقها ،وال ُ
نرتد عنها .وها نحن �أوالء بهذه الآراء اخلطرية ن�س ُري للهالك.
�أن َّ
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فبا�سم حرية املر�أة ندمر هدوء املنزل وحياة الأ�سرة ،وبا�سم
حرية الوطن متزق الأوطان ،وبا�سم حرية العمل وحرية ر�أ�س
املال �سنمحو ر�أ�س املال ون�ستعبد الطبقات ،وبا�سم مقاومة هذه
�سنفقد حرية الفرد وحرية اجلماعة وحرية الر�أي .ومل
احلريات
ُ
يكن � ُ
أهل الر�أي والعقل والعلماء والفال�سفة � َّأقل �أث ًرا يف املجتمع
نعي�ش فيه.
الب�شري منهم يف ع�صر �سيطرة الآلة الذي ُ

جرائم ترتكب

هذا وال تزال هزمية الأديان والعرف والأدب القائم على
جتارب �آالف ال�سنني مل تبلغ نهايتها ،ف�إذا بلغتها ومل يحل
ي�سند احلياة املعنوية والقوة الأدبية ف� ُّأي ٍ
�ضابط
حم َّلها �شيء �آخ ُر ُ
يبقى لهذه الآلة اجلاحمة والقوى املتفجرة التي �أطلقها الإن�سانُ
من عقال الطبيعة وعجز عن �أن يوج َه َها للخري وحده؟! فالبد
للعقالء من �صيح ٍة �أرجو �أال ت�ضيع يف �ضو�ضاء الآلة .البد
للعقالء من ال�صرب والكفاح يف �سبيل احلياة ال ُّروحية ،يف �سبيل
القيم املعنوي ُة القيم املادية ،و�أن تزدوج احلياتان ال �أن
�أن ت�ساير ُ
تتنازعا وتتفارقا.

ال بـــــد من

ولقد كان الإ�سالم �أبعد نظ ًرا حني دعا �إىل هذا التزاوج فيما
تعي�ش �أب ًدا ،واعمل
ي�ؤثر من مرياثه ،بقوله« :اعمل لدنياك ك�أنك ُ
لآخرتك ك�أنك متوت غ ًدا» .والدنيا مطية الآخرة.

باسم احلريات

ضوابط أدبية
قبل الكارثة

الكــــربى

توفيق اإلسالم
بني

احلياتني
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فلتكن احلياة املادي ُة الفاني ُة التي تغيرَّ وج ُهها يف قرنٍ ٍ
واحد
َّ
كل هذا التغري ،مطي ًة للحياة اخلالدة الباقية حياة الف�ضيلة حياة
الرحمة .قد يقول ُ
أدبي
الرقي ال َّ
بع�ض النا�س� :إنك تكا ُد ُت ْنك ُر َّ
الفجائي وتنك ُر ِن َعم
املادي
واملعنوي الذي �صاحب هذا التطور َّ
َّ
َّ
املدنية اجلديدة؛ و�إين ال �أنكر �شي ًئا من ف�ضلها ،ولكني �أنعي
هزمية القُوى املعنوية وهزمية العقل �أمام الآلة ال�صماء املتحركة
وقيم الأ�شياء ب�آثارها
التي حتملنا يف جوفها وت�شملنا بني �أجزائهاُ .
والأعمال بنتائجها.
مدنيتنا تتحطم

مرتني يف
ربع قرن

ونحن الذين �شاهدنا ويالت احلروب العاملية مرتني يف ربع
أحق النا�س بالت�سا�ؤل عن القيمة احلقيقية للمدنية التي
قرنٍ � ُّ
هذه بع�ض �آثارها .ولنا كل احلق يف �أن نقف لنتدبر ونرجع
ن�ستمد منها
الب�صر ك َّرتني �إىل القوى املعنوية للأديان ،لعلنا
ُّ
�ضد طغيان الآلة ال�صماء ،لرنجع �إىل
ت�س ُّل َح الوجدان الب�شري َّ
تلك القوة املعنوية التي كانت توج ُهنا �إىل اخلري العام بقوله
تعاىل ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﱸ [�آل عمران .]110 /فجعلت
هدف احلياة هو ُ
فعل اخلري ومقاومة ال�شر.
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َ
�أما �أن يكون ُ
احل�صول على املواد اخلامة ،ثم
غر�ض احلياة
تقدميها للآلة ال�صماء ،ثم النزاع على الأ�سواق لتوزيع منتجات
الآلة ،ثم القتال على املادة كي ت�ستم َّر يف حركتها ،ثم نطلب
ونفتح الأر�ض ملخزون
املزيد
ُ
فننتزع ملنتجاتها الأوطان �أ�سواقًاُ ،
ُ
ويتقاتل عبيد الآلة من �أجل ال�سبق �إىل حاجاتها،
ال ِّركاز فيها،
حروب عاملي ٍة ُت َ�س َّل ُط فيها قوى الآلة كلها
ثم ينتهي بنا الأمر �إىل ٍ
ميكن �أن يدو َم،
لتدمري نف�سها وتدمري احل�ضارة الب�شرية -ف�أم ٌر ال ُ
وهو عندي من نتائج خذالن القوى املعنوية �أو جمودها ومنا�صرة
القوى املادية.

أتعمري

ن�ستمد منها الهدى ،و ْل ُن َوف ّْق بني
نعم لرنجع �إىل الأديان
ُّ
لن�ستمد من وفاقها القوة ،لتتوازن احليا ُة املعنوي ُة
هذه الأديان
َّ
واحليا ُة املادية ،ولكي ُت َو ِّجه الأوىل الأخرى يف �سبيل اخلري العام،
وقد دعانا اهلل �إىل ذلك بقوله:

فلنرجع إىل

ﱹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﱸ [ال�شورى.]13 /

للتخريب؟

منابع اهلدى
والرمحة يف

األديــــــان
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ولتت�صو ُروا مقدار اخلطر من فقدان هذا التوازن ومقدار
احلاجة �إىل العقل والروح يف �أح�سن ع�صور احل�ضارة املادية،
ت�صوروا �أنكم ُدعيتم مل�شاهدة معركة للقطط يف جبل املقطم ،وقد
ا�صطفت ُ
القطط �صفني ،ثم هجمت تتقاتل؛ �أال ت�ضحكون ٍ
عندئذ
من القطط؟ �أال تهزءون بعقولها؟ �أال ت�سخرون من �سخفها؟ بل
ال�س ْخ ِر �إىل الرثاء لها ثم البكاء ملا �أ�صابها..؟!
�أال تنقلبون من ُّ
ف�إذا قيل لكم �إن قطط �أحد القارات قد تعلمت عل ًما ِّميك ُنها
من احلركة يف ال�سماء وحتت املاء واملخابرة والتفاهم مع قطط باقي
الأر�ض بالأثري ،و�أ َّنها ا�ستخدمت علمها وكتبها وعقلها و�أدبها،
فجمعت قطط العامل ملعركة عامة بينها واتخذت ميدانًا للمعركة
�أو�سع من جبل املقطم� :سهول �أوروبا وال�صني وجزر �آ�سيا وجبال
�إفريقية و�صحراءهاَّ ،
وكل مكان تعي�ش فيه طائفة من القطط،
و�أنها ح�شدت كل �شيء لدوام معركة ال نهاية لها ،ثم علمتم
�أن القطط جنحت يف خططها ،ودعيتم ب�صفتكم الإن�سانية �أو
لت�شهدوا حيوانية القطط املتمدنة
ب�صفتكم مالئكة هذه الأر�ض
ُ
امل�سيطرة على الكهرباء والكيمياء� ،أكنتم ت�سخرون من عقول
القطط؟ �أم ُتعجبون مبدنيتها وعلمها؟ �أم كنتم تبكون ملا �أ�صاب
أظن �أن املالئكة يف ال�سماء ور�سل اهلل منا،
القطط من ال�ضالل؟ � ُّ
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ي�صيب
الذين جاءوا بالهدى هم كذلك يف ال�سماء يبكون ملا ُ
النا�س يف هذا الع�صر وما �أ�صاب القوى املعنوية من الهزمية �أمام
الآلة ال�صماء.
�إن انهزام القوى املعنوية ب�سيطرة املادة هو انهزا ُم العقل
واملروءة والوفاء والفرو�سية والتقوى والرحمة والقناعة .و�إذا
انهزم �أولئك جمي ًعا حل ُ
اجلهل والغدر واخليانة والأثر ُة والرياء
والفتك حم َّلها وا�ضطرب لذلك النظام العاملي.
والدعو ُة املحمدي ُة حني ُعنيت بالروح وتزكيتها ،وحني
وازنت بني مطالب الدنيا ومطالب الآخرة ،و�أقامت ال�شريعة
على ميزانٍ من العدل تزنُ بني حاجات الروح وحاجات البدن،
املادي فمنعت �سب ًبا من �أ�سباب اال�ضطراب
قاومت الطغيان َّ
العاملي ،ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ  .ﭬ ﭭ ﭮ  .ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ .ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [ال�شم�س.]10 -7 :

أجهاالت يف
مكان
الكماالت

أفلح من
زكاها

ثالوث الف�ساد
الغدر والكذب والنفاق يف حياة الأفراد والأمم  -فل�سفة
�سيا�سية خطرة � -آية قر�آنية يفخر بها امل�سلمون  -ت�شبيه
بليغ  -ن�صو�ص وحوادث  -الغدر غري اخلدعة يف
احلرب -قبح الغدر حتى بني الأ�شقياء  -اهلل ال يهدي
كيد اخلائنني  -الكذب والنفاق يف ال�سيا�سة  -املكيافللية
ينكرها الإ�سالم � -سيا�سة الو�ضوح � -صفتان �أدن�أ من
الكفر � -أ�سماء على غري م�سمياتها.

قلنا �إن هناك �أ�سبابًا �أخرى لال�ضطراب العاملي قد تكون
�أقل �ش�أنًا ولكنها عنا�صر هامة كذلك يف عدم اال�ستقرار �إىل �سلم
دائم وعالقة ح�سنة بني ال�شعوب والأقوام.
والآن نتخري من الأ�سباب الكثرية اخللقية �أ�سو�أها �أث ًرا يف
املجتمع الب�شري ،وهي الغدر والكذب والنفاق .وهذه ال�صفات
الثالث ،على �سوئها و�ضررها يف حياة الأفراد� ،أبعد �أث ًرا و�أعظم
�ضر ًرا يف عالقات الأمم ،ولذلك عنيت الدعوة املحمدية عناية
كبرية مبقاومتها يف �أخالق الأفراد و�صالت ال�شعوب .وقد ف�شت

آثار الثالوث

يف حياة

األفراد واألمم
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مع الأ�سف ال�شديد هذه ال�صفات املذمومة بن�سبة عك�سية
مع �ضعف احلياة الروحية و�سيطرة املادة ،و�أ�صبح النا�س ال
ي�ستحيون من الغدر ا�ستحياء �آبائهم ،ملا كان ي�صحب الغدر من
�ضياع ال�شرف والهيبة .بل �صار كثري منهم ينظر للغادر نظرته
�إىل الك ِّي�س املبدع يف ح�سن الت�صرف ،ويقي�س ف�ضله بنجاحه
أخ�س الو�سائل .و�إذا �ضعف
غري عابئ بالو�سيلة و�إن كانت � ّ
احرتام الف�ضيلة وتقديرها لذاتها ف�شا الغدر يف �صالت ال�شعوب
وا�ضطربت العالقات الدولية �أميا ا�ضطراب.
واملتعقب لل�سيا�سة الدولية يف مدى ن�صف القرن الأخري
ي�ستطيع �أن ي�شري �إىل ع�شرات املواقف الغادرةّ ،
وقل �أن يجد
حلقة نقية يف �سل�سلة الغدر اخلبيث .فاملفاج�أة والنكث بالعهود
كادا �أن يكونا القاعدة بعد �أن كانا ،حتى يف اجلاهلية وبعد �أن
انت�شرت مع انت�شار الإ�سالم والعرب �آداب الفرو�سية يف القرون
الو�سطى ،من ال�صفات التي حتط من قدر الأفراد وال�شعوب
وتعر�ضها للزراية العامة.

آية قرآنية يفخر

هبا املسلمون

ومل يزل الكتاب الكرمي ُي َ�سفِّه الغادرين ويح�ض على الوفاء
حتى جعل حق امليثاق فوق حق الدين كما �أ�شرنا �إىل ذلك
يف مو�ضع �سابق .وهذه الآية اجلليلة ﱹ ﮙ ﮚ
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ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ

ﮤﱸ [الأنفال ]72 /تبقى �أبد الدهر فخر امل�سلمني يف
حرمة العهود وحرمات الوفاء!
وزراية القر�آن على الغادرين يف قوله تعاىل:

ﱹﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
.ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

تشبيه بليغ!

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱸ [النحل ]92-91 /وت�شبيهه
الغادر باملر�أة ال�سفيهة تنق�ض غزلها بعد �أن �أبرمتهَ ،مثَل بليغ
للذين يعبثون بعهودهم ،يهوي بهم �إىل درك ال�سفاهة ،تلك
ال�سفاهة التي يرتتب عليها يف احلقيقة ا�ضطراب العامل كله �إذا
ّ
حل الغدر حمل الوفاء.
روى �أبو �سعيد اخلدري عن النبي � أنه قال�« :أال �إنه
ُي ْن َ�صب لكل غاد ٍر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ،وال غدرة �أعظم
من َغ ْد َرة �إمام عامة».

نصوص وحوادث

274

الر�سالة اخلالدة

274

وقد �ضرب ر�سول اهلل املثل الأعلى للوفاء طول حياته،
يف ِ�صالته بالأفراد واجلماعات ،وبلغ من وفائه �أنه �سمع لن�شيد
ح�سان يف مدح �أحد قتلى بدر من �أعداء النبي نف�سه.
كان ُم ْط ِعم بن َع َد ٍّي من �أ�شراف قري�ش امل�شركني ،وكان
ر�سول اهلل حني رجع من (الطائف) بعد �أن لقي من (ثقيف)
منكر القول والفعل ،قد طلب جوار بع�ض ر�ؤ�ساء مكة ليدخلها
�آم ًنا على حياته ،ف�أبوا و َقبِل ُم ْط ِعم �أن يدخلها يف حمايته ،فلما
كانت واقعة بدر بعد ذلك ودارت الدائرة على قري�ش و ُق ِتل
نفر من �صناديدها ،كان بني القتلى ُم ْط ِعم بن عدي .وفيه يقول
ح�سان بن ثابت �شاعر الر�سول:
�أَ َيا َعينْ ُ ِ
ا�س ُكبِي الدَّ َما!
وا�س َف ِحي بِدَ ْم ٍع و�إ ِْن �أَ ْن َز ْف ِته َف ْ
فابكي َ�س ِّيدَ ال َق ْو ِم ْ
ا�س َم ْع ُر ٌ
وف َله َما ت ََك َّت َما
يم املَ�شْ َع َر ْين ِك َل ْيه َِما َع َلى ال َّن ِ
و َب ِّكـــــــي َع ِظ َ
م ٌد ُيخْ ِلدُ الدَّ ْه َر َو ِ
مدُ ه ال َي ْو َم ُم ْط ِع َما
احدً ا ِمن ال َّن ِ
ا�س �أَ ْبقَى جَ ْ
ف َل ْو َك َان جَ ْ
�أَ َج ْر َت َر ُ�س َ
ول اهلل ِم ْن ُهم َف�أَ ْ�ص َب ُحوا َعبِيــــــــدَ ك َما َل َّبى ُمه ٌِّل و�أَ ْح َر َما
ُ
ـــــــان �أو َبا ِقي َب ِق َّي ِة ُج ْر ُه َما
لت َع ْنه َم َع ٌّد ِب�أَ ْ�س ِرها و َق ْح َط
ف َل ْو ُ�ســــ ِئ ْ
الـموفيِ بجرية َجارِه و ِذ َّم ِته َيـــــــــــ ْو ًما �إ َذا َما ت ََذممَّ َا
لقَا ُلوا ُهـــــــــ َو ُ
ري ُة َف ْو َق ُهم َع َلى ِم ْث ِل ِه ِفيهِم �أَع ّز و�أعظما!
فما ت َْط ُل ُع ال�شَّ ْم ُ�س املُ ِن َ
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مات مطعم م�شر ًكا مقات ًال الر�سول ،ولكن الوفاء يف هذا
املثل يرثى فيه ح�سان عد ًّوا م�شر ًكا ،والر�سول ي�سمع وال ينكر،
يدل على �أنه � أنزل الوفاء يف مكان من القدا�سة ال ُي ْن ِز ُله
عنه خالف يف الدين وال قتال وعداء .فالر�سول حني ي�سمع
�إىل �شاعره يبكي املروءة يف عدو هو �أحد �صرعى القتال من
امل�شركني املعتدين َي ُ�س ُّن لنا يف الرجولة واملروءة والوفاء مث ًال قد
عال فوق كل �شيء ،ويحط من �صفة الغدر �إىل الدرك الذي مل
ي�صل �إليه �أحد قد بقي له من الإميان واخللق �شيء.
وقد روت عائ�شة �أن عجو ًزا جاءت �إىل النبي فقال لها :من
�أنت؟ فقالتَ :جثَّامة املُ َز ِن َّية .فقال� :أنت ُح َّ�سانة! كيف �أنتم؟
كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخري .ب�أبي �أنت و�أمي!
فلما خرجت قلت :يا ر�سول اهلل :تقبل على هذه العجوز هذا
الإقبال! قال�« :إنها كانت ت�أتينا زمن خديجة ،و�إن ح�سن العهد
من الإميان».
فلو �أن العامل دان مبا تريده الدعوة املحمدية ،واعترب ح�سن
العهد من الإميان لوفر على نف�سه ويالت كثرية.
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قد يبدو الغدر �أول وهلة و�سيل ًة من و�سائل الظفر ،وطاملا
حتدث النا�س ب�أن احلرب خدعة ،و�شتان بني اخليانة والنكث
بالعهد �أو املفاج�أة والأخذ على ِغ َّرة وبني اخلدعة يف القتال؛
فاخلدعة حيلة يعرف ا َخل�صم �أنه مع َّر�ض لها ولي�س له وعد
باجتنابها ،وهي دائ ًما يف حدود احلرب املرعية ،وقد حتدثنا عنها
من قبل .ف�إذا �ألقيت يف روع العدو �أنك �ست�أتيه بكامل قوتك من
ناحية ومل تبعث �إليها �إال الأقل ،وحولت الكرثة لناحية �أخرى،
فلي�س هذا غد ًرا و�إمنا هو خدعة ال تتنافى مع الأخالق ،ما دام
الب�شر يعتربون احلرب ال تتنافى مع املروءة وح�سن اخللق.
حكى يل �أحد �أ�شقياء البدو عن �شيخ كبري من البدو �أنه
غدر به بعد �أن وعد �أال يدل عليه ،والغدر منق�صة حتى بني
الأ�شقياء ،ف�س�ألت عما يقول ال�شيخ يف ذلك ،فقيل� :إنه قال:
«اخلونة ُعونَة» �أي �أن اخليانة مما ي�ستعان به .وقد �أنكر النا�س ذلك
على ال�شيخ البدوي �أ�شد الإنكار.
وها نحن �أوالء مع الأ�سف ن�شهد مبد�أ «اخلونة عونة» الذي
يقول به �شيخ من ق�ساة البدو ،والذي ينكر النا�س اتخاذه مع
�شقي من الأ�شقياء يف حادث �سلب �أو نهب ،يف�شو يف عالقات
الأمم الكبرية فتغدر وتفاجئ لتفتك يف غفلة ،متجاهلة حرمة

277

يف �أ�سباب اال�ضطراب العاملي

277

العهود وحرمات املروءة .فكما �أن مبد�أ «اخلونة عونة» جعل احلياة
قدميًا بني بع�ض القبائل يف ا�ضطراب م�ستمر ف�سلبها الأمن ،فهو
بني الأمم املتح�ضرة ميد هذا اال�ضطراب بالوقود.
وال �أظن �أن اتخاذ الغدر و�سيلة من و�سائل الظفر �أدى
للغادرين خدمة جليلة يف زمن من الأزمان؛ فهو قد يك�سبهم
املعركة الأوىل ،ثم يرتد عليهم ،وال بد �أن يتحقق يف الغادرين
قوله تعاىل :ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﱸ [يو�سف.]52 /

اهلل ال يهدي
كيد اخلائنني

واتخاذ اخليانة و�سيلة للظفر يف عالقات ال�شعوب ي�ؤدي
قط ًعا �إىل الرتب�ص و�سوء الظن ،فيفقد النا�س نعمة الأمن يف
ال�سلم واحلرب .وها هو ذا اجليل احلا�ضر يكتوي بويالت احلرب
ليخرج منها �إىل اخلوف واال�ستعداد حلروب �أخرى .ذلك هو
اجلزاء ال�سماوي .ولذلك يحر�ص الإ�سالم على الوفاء حتى مع
الغادرين ،فوفاء بغدر خ ٌري من غدر بغدر.
�أما الكذب والنفاق فال نقول �إن النا�س �أكرث حتر ًّيا
للإخال�ص وال�صراحة مما كانوا ،وال �إن الكذب من الأخالق
التي ظهرت يف العهد الآيل ب�أ�سو�أ مظاهره ،ولكنا ال ن�ستطيع
كذلك �أن نقول �إن ال�صدق �أكرث حرمة منه فيما م�ضى ،و�إمنا

الكذب والنفاق

يف السياسة
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الذي نعنيه يف هذا الع�صر هو الكذب يف ال�سيا�سة .ون�ستطيع �أن
ندعي �أن الكذب والرياء من عنا�صر اال�ضطراب يف العالقات
الدولية �أكرث مما كانا يف املا�ضي.
املكيفللية

ينكرها اإلسالم

سياسة الوضوح

فمكيفللي يف كتاب (الأمري) مث ًال يجهر بنظريات ال
ترت�ضيها قواعد الأخالق واملروءة ،والنا�س الآن يطبقون �آراء
(مكيفللي) ولي�س لهم �صدقه يف �إعالن ر�أيه .وعندي �أن
كتاب (الأمري) نف�سه دليل على �أن النا�س يف الع�صور الو�سطى
كانوا �أقرب �إىل ال�صدق ،منهم يف الع�صر الذي ي�ستنكرون فيه
املكيفللية ويعملون بها.
وهذا الكذب والنفاق يف ال�سيا�سة الذي يظنه بع�ض النا�س
مرب ًرا و َي ْف َت ُّنون يف تزويقه وتنميقه ويعدونه الز ًما للدبلوما�سية،
يبغ�ضه الإ�سالم وينفر منه .وتاريخ الفتوحات الإ�سالمية َمث ٌَل
باق من ال�صدق واجلهر باحلق للعدو وال�صديقِ ،و�سيرَ اخللفاء
الذين ميثلون الدعوة املحمدية ،والذين مل يقعوا يف �أ�ساليب
الفر�س و�أ�ساليب بيزنطة ،تفي�ض بب�ساطة ال�صدق وو�ضوح احلق؛
ف�إذا قالوا �أو كتبوا �أو عاهدوا هم �أو �سفرا�ؤهم �أو ُو َّال ُتهم ،وجدت
وا�ضحا يتحرى �أن يكون بعي ًدا عن الت�أويل جل ًّيا ال ينمق
قو ًال ً
وال مياري .يقول ر�سول اهلل�« :أنا زعيم ببيت يف َر َب�ض اجلنة ملن
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ترك ا ِمل َراء و�إن كان حمقًّا ،وببيت يف و�سط اجلنة ملن ترك الكذب
مازحا ،وببيت يف �أعلى اجلنة ملن َح ُ�سن خُ ُلقه».
و�إن كان ً
ولقد �أراد الإ�سالم يف جميع العالقات بني النا�س فردية
�أو دولية ذلك الو�ضوح ،فتجده مطلوبًا يف كل �شيء ،وعدم
الو�ضوح يف العقود وتعري�ضها للت�أويل وامل�شاحنة كان �سب ًبا يف
حترمي كثري منها.
ويكاد القارئ لكتاب اهلل و�أحاديث ر�سوله يحكم ب�أن
الكذب والنفاق �أحط من الكفر ،فقد لعن الكاذبني وجعل
املنافقني يف الدرك الأ�سفل من النار .ولأول وهلة قد ال يدرك
الإن�سان حكمة هذه ال�شدة ،ف�إذا نظر يف �أثر النفاق من الناحية
العامة ،وجتاوز برهة �أثره على املنافق نف�سه ،وجد �أنه عن�صر
جوهري يف ف�ساد النظام العاملي.
وليظهر ذلك �أرجو �أن تفكروا فيما نحن فيه من ا�ضطراب
عاملي؛ �ألي�س النفاق من �أهم �أ�سبابه؟ ولو كان القائمون على
(جمعية الأمم) مث ًال  -وقد ا�شرتك فيها �أو يف ت�أ�سي�سها كل
الذين اقتتلوا يف احلرب العاملية الأوىل  -قد بنوا م�ؤ�س�ستهم
على ال�صدق وعلى الإخال�ص �أكانت تنهار كما انهارت؟ �أكان

صفتان أدنأ
من الكفر
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انهيارها يجر �إىل هذا الف�ساد الكبري الذي وقع يف احلرب العاملية
الأخرية؟ ولو �أن الدعوة التي يدعيها النا�س من حب اخلري
العام ،ولو �أن احلرمة التي للحقوق الب�شرية كانت حقيقية يف
نفو�سهم وكانوا �صادقني غري مرائني� ،أكان النا�س يختلفون على
معنى هذه احلقوق وعلى معنى اخلري العام كما يختلفون اليوم؟
أمساء على
غري مسمياهتا

�إن النفاق قد �ألب�س الأمر على النا�س ،ف�إذا قيلت هذه
الكلمات املحبوبة :احلرية ،امل�ساواة ،العدل بني النا�س ،حق
اجلميع يف عي�ش �سعيد و�سلم دائم� ،إذا قيلت ،ظنوا �أن املق�صود
غري ما قيل ،والتب�س احلق بالباطل.
و�أثر النفاق ،و�إن قل �ش�أنه يف عالقة فرد بفرد ،يت�ضاعف
�أ�ضعا ًفا كثرية �إىل �أن ي�صري �ش ًّرا م�ستط ًريا �إذا اتخذته الدول
و�سيلة من و�سائل الظفر يف �سيا�سة �شعوبها� ،أو يف عالقاتها بدول
�أخرى.
وال�سيا�سة التي ت�ستند على الغدر والكذب والنفاق حترمها
ال�شريعة املحمدية وت�أباها الأديان ال�سماوية كلها؛ لأنها ِّ
تغذي
اال�ضطراب العاملي وتعني على تقوي�ض العمران.
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الو�صاية على احل�ضارة للأقوى �أم للأتقى
ال�شعلة املتنقلة بني الأجنا�س  -ق�صور «علم الإن�سان» -
�أدوار احل�ضارة ومن مثلوها  -من «علم الإن�سان»  -الفروق
اخت�صا�صا لقوم
البدنية ال تكيف احل�ضارة  -املدنية لي�ست
ً
وحدهم  -هي �أثر للحاالت النف�سية  -قانون قر�آين -
م�ساواة تامة بني الأرواح  -وحدة التكليف الديني
ومغزاها  -دعوى هي �أ�صل اال�ستبداد والتفاوت -مرياث
النف�س الطيبة.

نريد �أن نتناول من بع�ض النواحي مبد�أين متعار�ضني :الأول
�سند احل�ضارة املادية ،والثاين �سند احل�ضارة الإ�سالمية .ولعل يف
هذا البحث ما يك�شف عن العوامل اخلفية ل�سقوط احل�ضارة ،وما
يف�سر بع�ض �أ�سباب اال�ضطراب العاملي �أثناء هذا القرن.
فما هو احلق ...هل هو للأقوى �أم للأتقى؟
�إذا ا�ستعر�ضنا تاريخ الأقوام منذ ب�ضعة �آالف من ال�سنني،
جند �أن احل�ضارة مل تثبت يف مكان واحد ،وال دامت لقوم

الشعلة املتنقلة

بني األجناس
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وحدهم ،فهي ك�سلعة الذهب ،متر ب�أيدي النا�س جمي ًعا ،وقد
ترجع �إىل اليد التي ذهبت منها بعد �أن تطوف الكرة الأر�ضية.
فاملدنية متاع م�شاع يك�سبه من ق ََدر على االحتفاظ به
عه ًدا ،ثم ال يطيق حمله فيتخلى عنه فيقع على كتف الأ�صلح
حلمله ،حتى �إذا خارت قواه تخلى للأ�صلح وهكذا .فالتاريخ
ي�شهد بو�ضوح على هذا التداول ،وي�أبى �أن ي�شهد لقوم دون قوم
�أو جن�س دون جن�س بال�صالح الذاتي �أو االخت�صا�ص بالقدرة
على حمل ر�سالة احل�ضارة مليزة طبيعية موروثة ومالزمة للعن�صر.
قصور «علم

اإلنسان»

وكذلك �إذا ا�ستعر�ضنا (علم الإن�سان) «�أنرثوبولوجي»
ونظرنا يف الأجنا�س الب�شرية جند هذا العلم على حداثته وغمو�ض
بع�ض نواحيه ،ير�شدنا �إىل الفروق �أو امليزات البدنية بني قوم
وقوم ،ولو �أنه ال ي�ساعدنا على �إدراك الفروق الروحية والذهنية.
وقد نخرج من حميط العلم ال�صادق �إىل النظر والفرو�ض ك ّلما
حاولنا تثبيت قواعده على �أ�سا�س الفروق النف�سية والروحية
بني قوم وقوم ،لن�ستخل�ص منها م�ؤهالت هذا العن�صر دون ذاك
لر�سالة احل�ضارة واملدنية.
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نعم �إن بع�ض الأبحاث «الأنرثوبولوجية» احلديثة قد تعني
على قيا�س �صفة الذكاء بني طائفة وطائفة من الب�شر ،ولكنها ال
تعني على حتديد لل�صفات املعنوية الكثرية ،والغرائز املتعددة،
ومظاهر هذه الغرائز؛ وبذلك ال تهدي �إال �إىل �أقل العنا�صر
النف�سية �ش�أنًا يف تكييف قيمة عن�ص ٍر و�آخر حلمل ر�سالة احل�ضارة
التي تتطلب جمموعة من املعاين والقوى النف�سية وتوازن هذه
املجموعة.
ف�إذا كان (علم الإن�سان) هي�أ لنا قد ًرا من العلم نعرف به
�صفات نَ ُر ُّد بها النا�س �إىل بع�ض �أ�صولها القدمية ،ف�إن هذا العلم
ال يزال فيما عدا ذلك يتخبط بنا يف املجاهيل .و�إ ًذا فلي�س
لدينا دليل علمي يجعل �أحد العنا�صر ميتاز بطبيعته وقوته على
العنا�صر الأخرى حلمل ر�سالة العمران واحل�ضارة والعلم.
ولننظر �أو ًال يف الفروق العن�صرية بني الأقوام التي قامت
على �أكتافها املدنيات املختلفة منذ �أن �شاد الفراعنة هذه الأهرام
�شاه ًدا على ال�ش�أو البعيد الذي بلغوه يف املدنية و�سبقوا به النا�س
كافة:
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قامت م�صر بالدور الأول ،بل الدور الأهم يف تاريخ احل�ضارة
الب�شرية؛ فهي التي علمت النا�س الزراعة والبناء والكتابة.
ثم جاء ال�سوماريون والبابليون والفينيقيون والأ�شوريون
والكلدان والفر�س واليونان والقرطاجنيون والرومان والعرب،
ثم الأقوام الأوروبية والأمريكية احلديثة ،ي�ضيفون �إىل احل�ضارة
ويجددون .ف�إذا فر�ضنا �أن �أول احل�ضارة يف م�صر و�آخرها الآن
يف �أمريكا � -إذ لي�س عندنا دليل على البداية �أو علم بالنهاية-
وجتاوزنا م�ؤق ًتا عن ن�صيب الأقوام ال�صفراء و�أثرها يف ح�ضارة هذا
ال�شِّ ّق من الكرة الأر�ضية� ،أمكننا ح�صر احل�ضارة التي ت�شري
�إليها يف العنا�صر النازلة يف غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقية ويف �أوروبا
و�أمريكا .وقد اتفق علماء الأجنا�س (الأنرثوبولوجي) على �أن
ه�ؤالء البي�ض ثالثة عنا�صر �أ�صلية ،بينهم اختالف بدين وا�ضح
وحمدد ،ومنازل العنا�صر الثالثة متتد متوازية من الغرب �إىل
ال�شرق.
ففي ال�ساحة ال�شمالية جند ال�شماليني (النورديك) وجنوبًا
منهم (الألبيني) وجنوبًا من ه�ؤالء (املتو�سطيني)� ،أو قوم البحر
الأبي�ض املتو�سط ،وهم �سكان ما حول هذه البحرية.
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فلل�شماليني الأج�سام الطويلة ،والعيون الزرق ،والر�ؤو�س
امل�ستطيلة ،وللألبيني الر�أ�س امل�ستدير ،وللمتو�سطني الر�أ�س
امل�ستطيل ،والأج�سام الأق�صر من �أج�سام ال�شماليني ،و�سواد
العيون وال�شعر .وال حاجة بنا للخو�ض يف الفروق البدنية التي
حدد بها علماء الأجنا�س هذه العنا�صر ،وا�ستدلوا على وجودها
قدميًا و�أثرها حديثًا ،ف�إنها ال تغنينا كث ًريا يف تكييف احل�ضارات
القدمية؛ �إذ لي�س بني �أيدينا �أدلة قاطعة على حقيقة الأقوام الذين
حملوا ر�سالة املدنية قبل العرب �أو حتى من العرب ،ولأن البحث
العلمي نف�سه الذي د ّلنا على ميزات بدنية بني العنا�صر الثالثة
التي يتكون منها اجلن�س الأبي�ض الكبري ،د ّلنا كذلك على �أنه ال
وجود لأحد منها يف وطن معني خال�ص له؛ ففي بريطانيا نف�سها،
تلك اجلزيرة ال�شمالية ،توجد العنا�صر الثالثة ،ولي�ست حتى
بن�سبة بعدها عن هذه اجلزيرة .بل �إن (املتو�سطيني) فيها �أكرث
ن�سبة من (الألبيني) .وكل ما ن�ستطيع حتقيقه علم ًّيا هو �أن نثبت
رجحان �صفة بدنية يف �أمة من الأمم من �صفات هذه العنا�صر،
على �صفاتها الأخرى.
وحتى �إن ا�ستطعنا تقرير ذلك علم ًّيا من الناحية اجل�سمانية
جدا من قيا�س العوامل والآثار
كما قلت ،ف�إننا ال نزال بعيدين ًّ

287
الفروق البدنية

ال تكيف احلضارة

288

الر�سالة اخلالدة

288

النف�سية يف �شعب من ال�شعوب ،و�إدراك هذه الآثار باعتبارها
نتائج لتفاعل الدماء املوروثة من الأقوام املختلفة.
و�إ ًذا ي�صح لنا �أن نت�ساءل :ملن هذه احل�ضارة؟ وهل يجوز
ن�سبتها جلن�س دون جن�س؟

املدنية ليست

اختصاصًا لقوم
وحدهم

ثم �أمل تكن ال�شعوب القدمية نف�سها ،و�أقدمها الفرعونية
امل�صرية منذ �آالف ال�سنني ،كما هي اليوم ،خلي ًطا من الأجنا�س
تغلب عليه جن�سية البحر املتو�سط؟ وما هي الب�ضعة الآالف من
ال�سنني التي نعرف �شي ًئا قلي ًال عنها من�سوبة �إىل ع�شرات الآالف
يف التاريخ الب�شري الذي ال نعرف �شي ًئا عنه؟ و�سواء قامت
بع�ض احل�ضارات القدمية على �أكتاف �أحد العنا�صر الثالثة التي
�أ�شرنا �إليها والتي حددها علماء الأجنا�س يف الناحية الغربية من
الأر�ض� ،أم على �أقوام متوالدة من اختالطها ،ف�إن �أم ًرا واح ًدا
اخت�صا�صا لعن�صر
ال �شك فيه ،هو �أن املدنية لي�ست امتيا ًزا وال
ً
منها ،وال هي الزمة له وتابعة ل�صفاته اخلا�صة؛ فلي�ست نتيجة
للقوة الطبيعية املوروثة له ،ولي�س �سندها هو حق الأقوى بحال
من الأحوال.
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واحل�ضارة �إ ًذا بجميع نتاجها املادي والأدبي �أثر حلاالت
نف�سية غري الزمة لل�صفات البدنية املميزة لقوم على قوم .ولو
�أننا ذهبنا بعي ًدا وحاولنا اال�ستدالل باملعلوم على املجهول ،وقلنا
�إن ال�صفات البدنية ت�شري �إىل خ�صائ�ص نف�سية ال نزال بعيدين
عن علمها ،ف�إن ذلك ال يغري من احلق ،وهو �أن العنا�صر التي
نعرفها ،مل تخت�ص على طول التاريخ الب�شري بالعقل �أو العلم �أو
االبتكار ،حتى نن�سب �شي ًئا من هذا �إىل �صفتها العن�صرية .ومن
الوا�ضح �أن النف�س وحدها هي التي ت�ضيء فتنري ظلمات احلياة
الب�شرية متى �أثرت فيها م�ؤثرات خا�صة ،وتهي�أت لها بيئة روحية
خا�صة .ف�سند احل�ضارة هو الروح واخللق ال القوة املادية.

هــي أثر

وما �أ�صدق القانون القر�آين يف هذا املعنى يف قوله تعاىل:
ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد.]11 /

قانون قرآني

ولو فر�ضنا �أن ال�صفات النف�سية ُتو َرث كما ُتو َرث ال�صفات
البدنية ف�إنه مما ال �شك فيه �أن امل�ؤثرات العار�ضة هي التي
تكيف القوى الذهنية ،و�أن العقيدة والآداب القوية هي املن�شئ
واحلار�س للمدنية.

للحاالت النفســية
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�إننا جنهل كنه الروح وحقيقة النف�س ،كما جنهل �أ�سباب
انفعاالتها ومداها و�آثارها وم�صادرها وعواقبها ،مما مينع تقرير �أ�صول
علمية منيز بها بني �صفات الأقوام النف�سية كما منيز بني �صفاتها
البدنية.
وكل ما ميكن تقريره بامل�شاهدة واال�ستقراء يف احلال �أو يف
املا�ضي ،ي�شري �إىل ا�ستعداد ُم َت�شابه عند جميع الأقوام لتلقي
العلم �أو الأدب� ،أو بعبارة �أعم ،لتلقي احل�ضارة كيفما تلونت ومن
�أي جهة جاءت.
مساواة تامة

بني األرواح

البشرية

و�إذا جتاوزنا عن بع�ض فروق حمدودة تحُ ِدثُها البيئة واملناخ
يف بع�ض احلاالت ،ف�إنا ن�ستطيع �أن نطمئن �إىل القول بامل�ساواة
التامة بني الأرواح الب�شرية� ،أو بعبارة �أخرى� :إننا ال نعرف دلي ًال
على عدم امل�ساواة .وتداول العلم واالبتكار ،بل وتداول اجلهل
والف�ساد ،دليل على ا�ستعداد م�شرتك ومت�سا ٍو للخري وال�شر .و�إذا
كان كل ذلك من �آثار العي�ش حتت عوامل خمتلفة ف�إنه ي�شري
�إىل وحدة الروح� ،أو بعبارة �أخرى ،وحدة القوى الذهنية� ،أو متام
ت�شابهها.
وهذا يكفي لنفي امتياز بع�ض العنا�صر الب�شرية على بع�ضها
ب�صفات ذهنية جتعل لأحدها رجحانًا دائ ًما.
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ويحق لنا �أن نقول� :إنه لي�س يف ال�صفات البدنية وال
ال�صفات الروحية ما يد ُّلنا على خالف يجعل املدنية ِح ْك ًرا
لطائفة من الب�شر� ،أو مينع من امل�ساواة يف التكليفات التي جاءت
بها ال�شريعة املحمدية.
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الديين ومغزاها

ومتى و�ضح ذلك انهارت الدعاوى العن�صرية ،وانهار معها
مبد�أ القوة ٍ
ك�سند للح�ضارة؛ لأنه لو ثبت �أن الطبيعة هي�أت قو ًما
دون �آخرين للعرفان والعمران ،جلاز �أن يحمل هذا القوم غريه
على االحتذاء به ،بل لكان يف �سيطرته وقهره غريه فائدة عامة.
وكما �أن العلم مل ُي ْثبِت لأحد رجحانًا ،كذلك التجربة دلت
على �أن الأقوام �إمنا ت�ستخدم ما �أوتيت ،من قوة يف اال�ستزادة من
املنفعة لنف�سها وا�ستغالل املغلوبني لأ�سباب عار�ضة ،وقد ب َّينا
�أن ال َغ َلب لي�س نا�ش ًئا عن �صفات �أ�صيلة طبيعية يف عن�ص ٍر ما،
وكذلك ّ
دل تاريخ الب�شر على �أن الأمم املغلوبة ال ت�ستفيد من
غالبها بل قد تندثر ب�سبب هذا الغلب.
فالقول باحلق للأقوى ،هو قول يرجح بع�ض الأقوام على
بع�ض دون �سبب طبيعي ،ويبيح اال�ستبداد للقادرين عليه ،وميحو
حق امل�ست�ضعفني .وهو قول ت�أباه ال�شريعة املحمدية كل الإباء؛

دعوى هي
أصل االستبداد
والتفاوت
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فهي التي جعلت النا�س �سوا�سية ،وجعلت احلق للأتقى والأبر،
وقررت �أن النا�س �أ�سرة واحدة� ،أكرمهم عند اهلل �أتقاهم.

مرياث النفس
الطيبة

وهي التي يقول ر�سولها العربي الأمني «ال ف�ضل لعربي
على عجمي �إال بالتقوى والعافية» �أي حب اخلري وال�سالم.
فلي�س �أكرم النا�س �أقواهم بدنًا و�أ�ضخمهم مرياثًا ،وال �أكرثهم
نف�سا ،لأن النف�س الطيبة هي التي متلكها
عرفانًا ،بل �أطيبهم ً
التقوى فتمنعها من فعل ال�شر وحت�ضها على فعل اخلري..

قيام املدنية ودوامها
مداولة الأيام بني النا�س  -التف�سري املادي للتاريخ -
التف�سري العن�صري للتاريخ  -مناق�شة التف�سريين  -التف�سري
الروحي هو ال�صحيح  -من القر�آن  -بارود القذيفة-
�ساعة الف�صل بني التقدم والت�أخر  -نظرة ت�شا�ؤم �إىل املدنية
احلا�ضرة  -بني املدنية واحلق  -االنهيار الفجائي -عوامل
فناء املدنيات  -الرتف  -ال�ضعف عن حمل �أمانات
احل�ضارة  -هل جاء وعد اهلل؟

ب َّي َّنا �أن �سند احل�ضارة الإ�سالمية هو حق الأتقى والأب ّر،
وقلنا �إن الأرواح مت�ساوية ،و�إن (علم الإن�سان) ال يزال قا�ص ًرا عن
بيان حقيقة القوى الذهنية وكيفية انفعالها بامل�ؤثرات ،و�أثبتنا �أن
الفوارق العن�صرية الظاهرة يف �أج�سام الب�شر مل تر�شد �إىل امتياز
بينها يف خلق احل�ضارة ،وهي قط ًعا ال جتعل لقوم امتيا ًزا على قوم
يف االخت�صا�ص بها.
والتاريخ الب�شري ي�شري �إىل احل�ضارة ك�أنها �شعلة متنقلة،
ويدل على �أن الأقوام التي �أخرجت �أعظم املدنيات ،ما لبثت
�أن هوت من �شاهق جمدها �إىل احل�ضي�ض.

مداولة األيام

بني الناس
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ف�إذا تعقبنا الأمم �أمة �أمة يف مدى خم�سة �آالف �سنة جند �أن
هناك قاعدة ال تتخلف ،وهي �أن الأمة ترتفع ثم تهوي كما تقذف
باحلجر �إىل �أعلى في�صل �إىل مداه ثم يقف ثم يهبط عمود ًّيا �إىل
الأر�ض ،وك�أن الأمة التي ارتفعت �شيء �آخر غري التي هوت
وحتطمت .بل �إن بع�ض الأمم التي ال يزال �أثرها ُي َد ِّوي قد بقيت
�ساللتها ذاهلة عن عزتها ،ك�أن لي�س بينها وبني �آبائها �صلة! فما
الذي رفعها وما الذي خ�سفها؟
التفسري

املادي
للتاريخ

لقد تعددت العلل؛ فالذين يف�سرون التاريخ تف�س ًريا اقت�صاد ًّيا
يعللون هذا التداول الذي عرب عنه القر�آن �أوجز تعبري يف قوله تعاىل:
ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [�آل عمران ]140 /بعلل
مادية ،ويف�سرون ال�صعود والنزول ب�أ�سباب تنح�صر يف املادة،
ف�إخ�صاب الأر�ض ل�سبب طبيعي� ،أو حتول املطر �أو زيادته �أو تغري
اجلو� ،أو اكت�شاف طرق جديدة يتبعها تغري �سبل النقل للتجارة،
�أو اكت�شاف �أر�ض جديدة� ،أو ابتكار �آلة� ،أو ا�ستخراج معدن� ،أو
ا�ستخدام و�سيلة ما� ،أو غري ذلك مما يغني ويزيد يف القوى املادية،
هو العن�صر الذي يدفع بقوم �إىل التح�ضر وحياة العمران ،كما �أن
فقدان الرجحان االقت�صادي يتبعه التدهور واالنحطاط.

295

يف البحث عن �سند روحي للح�ضارة

ويرى �آخرون �أن �سبب ظهور �أمة ما ،هو يف ذات جن�سها وما
يح�صل من تزايد القوى الكمينة يف مرياثها العن�صري ،وذلك
ب�أن متتزج مع قوم �آخرين قريبني منها ،فيخرج من التوالد عن�صر
�أقوى يندفع �إىل �أعلى مبا هو كمني فيه من القوى املوروثة ،في�سمو
وي�ضيف للرتاث الب�شري عل ًما ومدنية.
وهي �أقوال ال تكفي لتف�سري الواقع وال حتل اللغز؛ فكث ًريا ما
قام باحل�ضارة قوم� ،أو �سقطوا واندثروا من غري �أن تكون العوامل
االقت�صادية �سب ًبا يف الظهور واالختفاء .بل �إن قدماء امل�صريني
وهم ر�أ�س احل�ضارة الب�شرية ،وقدماء البابليني ،هم الذين زرعوا
ال�صحراء ومل تكن ال�صحراء هي التي زرعتهم.
وخروج العرب من �شبه اجلزيرة وانت�شارهم ،وو�صلهم بني
ح�ضارات الأقدمني واحل�ضارة احلديثة ،وابتكارهم وافتنانهم
يف العلوم وال�صنائع ،مل يكن لأ�سباب اقت�صادية حملية ،كما
�أن �سقوط العرب والرومان وامل�صريني والبابليني مل يكن لأن
�أر�ضهم �أجدبت ،وال لأن جوهم تغري ،وال لأن طرقًا جديدة �أو
�أوطانًا جديدة قد اكت�شفت.

295
التفســـري

العنصري
للتــاريخ

مناقشة

التفسريين
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وكث ًريا ما كان احلرمان املادي �سب ًبا لظهور �أقوام وتغلبهم
على املادة وح�صولهم على ما يريدون بكفاحهم ليخرجوا للعامل
ح�ضارات �ضخمة .و َمثَل اليونان والعرب والفينيقيني وا�ضح،
وخريات �أمريكا و�إفريقية الو�سطى مل تبعث قو ًما جد ًدا يف �آالف
ال�سنني ،و�إمنا بعث �أمريكا املغامرون املحرومون.
كذلك مل يقم دليل علمي على �أن توالد قوم فيما بينهم
وعدم اختالطهم� ،سبب يف انحطاط ه�ؤالء القوم ،بل بالعك�س.
نعم لقد قيل �إن ظهور احل�ضارة القدمية امل�صرية كان عقب
ورود قوم من �أ�سالف العرب امتزجوا مع �أهل الوادي و�صاروا
قدماء امل�صريني الذين َبنوا الأهرام ،ولكن ذلك لي�س معناه �أن
انتعا�ش قوم من الأقوام كان الز ًما ملثل هذا احلادث.
فال النظرية االقت�صادية ،وال النظرية الأنرثوبولوجية (نظرية
علم الإن�سان) كافية لتف�سري �أ�سباب ظهور املدنية �أو �سقوطها؛
لأن ُك ًّال من النظريتني قد يف�سر حالة ،ولكنه ال يطرد مع احلاالت
الأخرى.
التفسري

الروحي

و�إذا دققنا النظر جند �أن الأ�سباب الروحية واملعنوية هي
التي �ساعدت دائ ًما على الظهور �أو االختفاء ،وجند العلل
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الأدبية مالزمة جلميع احلاالت يف كل الأقوام .والقر�آن كما �أ�شرنا يف
الف�صل ال�سابق ي�ؤكد هذا املعنى يف كثري من �آياته فيقول :ﱹﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد ]11 /ويقول:

ﱹﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ.

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞﱸ [الأنفال،]53-52 /

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ

[الأعراف،]96 /

ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﱸ

[الأنبياء،]105 /

ﱹﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ

ﭿ ﮀﱸ [النور،]55 /

ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﱸ [النحل ،]112 /ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ .ﭜ
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ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ .ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ .ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ.ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﱸ

[الأنبياء.]15-11 /

فما من قوم خرجوا على الدنيا بر�سالة العرفان والعمران �إال
كانوا مهيئني لهذا ب�إميان قوي و�أدب قوي ودعوة قوية ،وما من �أمة
ت�ضاءلت عقائدها وانحط �أدبها وتذبذبت �إال �أ�صابها ما �أ�صاب
َمن قبلها فهوت ك�أن مل تكن �شي ًئا مذكو ًرا.
بارود القذيفة

ساعة الفصل بني

التقدم والتأخر

فالعقيدة ال�صاحلة والأدب القوي والعرف ال�صالح كقوة
البارود يف دفع القذيفة ،تدفع الأمم بقدر ما يف عقائدها من قوة
وا�ستقامة.
و�إذا �أ�سمينا العقائد والآداب والعرف بالقوة املعنوية ،ف�إن
هذه القوة الدافعة ت�سوق الأمم �إىل الأمام ،حتى �إذا ما تبددت
بقيت الأمم حيث �أو�صلتها الدفعة الأوىل ،ثم هوت �إىل الأر�ض
كتلة ال تعي ،وك�أمنا ُ�س ِل َبت حياتها .والتاريخ ي�شهد على �أن
انحطاط كل قوم من الأقوام يبتدئ حيث تبلغ ال�سيطرة املادية
حد الت�سلط على حياتها ،ت�سريها وحتل حمل ال�سيطرة الروحية
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واملعنوية� .أو بعبارة �أخرى حني تغلب �شهوات الأبدان �شهوات
الأرواح .تلك هي �ساعة الف�صل بني التقدم والت�أخر.
و�أكرث املت�شائمني يعتربون �أهل احل�ضارة احلديثة من
الغربيني قد بلغوا هذا الدور ،وال يغرتون مبظاهر القوى املادية؛
فال الرثوة وال العلم وال ما ينتجون من طيارات ودبابات ومدافع
وو�سائل �سيطرة على احلياة املادية مبانعة من هزمية املدنية واندثار
الأقوام التي تذبذبت عقائدها و�ضل �أدبها وانقلب عرفها.

نظرة تشاؤم إىل

ويرى بع�ض العلماء �أن �سالمة العقل الب�شري لي�ست الزمة
للرقي املادي ،فقد ي�سري هذا الرقي عه ًدا ما ،وقد ُ�س ِلب النا�س
العقل الراجح وامليزان ال�صحيح ،ويكون �سريهم واندفاعهم مما
و�س َّنته فيمن خال قبلهم من املرتفني،
يقرب ق�ضاء اهلل فيهم ُ
وحمققًا لقوله تعاىل :ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

بني املدنية

املدنية احلاضرة

واحلق

ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [يون�س.]24 /
و�إتيان �أمرها لي ًال �أو نها ًرا هو الإ�شارة �إىل معنى املفاج�أة ،ف�إن
انهيار املدنية و�سقوط القائمني عليها ال يكون عليه دليل ظاهر

االهنيار الفجائي
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من الأحوال املادية ،ولكنه خفي خفاء القوى الذهنية والعوامل
النف�سية التي لها الأثر الأول يف قيام احل�ضارة و�سقوطها.
عوامل فناء

جدا يف مثل هذه العجالة �أن نخو�ض يف
ومن الع�سري ًّ
تف�صيل عوامل فناء املدنية ون�ستق�صى �أ�سبابها و�أثرها و�سرعتها،
ولكن ذلك ال مينع من �أن ن�شري �إىل �سببني قد يكون جمم ًعا
عليهما.

الرتف

الأول :الرتف ،ف�إن الأمم متى تهي�أت لها بيئة روحية �صاحلة
�سمت واندفعت �إىل العمران والعلم ف�أنتجت وا�ستقامت لها
الأمور مبا مي�سكها من �إميان و�أدب يوحد بينها ،ويحدد م�سلكها،
معوجها ،ويحفظها من الرتدد والقنوط ،فتجد نف�سها بعد
ويق ِّوم ِّ
حني قد نعمت باحلياة ودانت لها طيبات الرزق ،فتلهو بهذه
الطيبات ثم تنغم�س فيها ثم تعي�ش لهواها وتت�سابق يف �شهواتها
وتثقل ر�سالة احلق عليها ،مبا تفقد من ال�صرب وما جتد من لذات
عاجلة ،فيداخلها ال�شك يف دعوة من�شئ ح�ضارتها ،وترتاب يف
كل تراثها الأدبي ،وجتد غ�ضا�ضة يف التقيد ،في�ضيع العرف الذي
مي�سكها ،وتتداعى القوى الرابطة لكيانها ،فتتفكك العرى وحتل
الفو�ضى ،وي�ستخلف اهلل للمدنية قو ًما �آخرين ِخ َما�ص البطون،
يحبون احلق كما يحب املُترْ َ ُفون ك�أ�سهم وغوانيهم.

املدنيات
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وهذا الرتف يتولد منه ال�سبب الثاين لالنحطاط ،ف�إن
ر�سالة القوم الأولني تكون ب�سيطة وهم قادرون عليها بتفرغهم
لها� .أما �أعقابهم ف�إن �أعباء ر�سالتهم تتزايد بطبيعة منو احل�ضارة
نف�سها ،وبتطلبها جمهو ًدا �أ�شق ونظ ًرا �أدق وعناية ال تنقطع .فقائد
الكتيبة يف جي�ش الفاحتني الأولني يحل حمله بعد جيل قائد
اجلي�ش يف دولة احل�ضارة الإمرباطورية ،ومدير امل�صنع بع�شرات
الألوف من العمال ،ومدير امل�صرف ب�آالف املاليني من الدراهم.
وت�ستلزم املدنية عندئذ من �أربابها قلوبًا متفرغة وعقو ًال
�صافية و�أبدانًا ريا�ضية ويثقل حملها ،بينما يكون النعيم قد
�سلب النا�س العقل ،واللذة قد ق�ضت على الفراغ ﱹ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الأحزاب ]4 /في�ضعف
اجليل عن حمل احل�ضارة التي �أن�ش�أها �آبا�ؤه بدافع معنوي ،فيخور
ويفقد �إميانه بنف�سه ويهوي �إىل الأر�ض م�سلوب الروح �ضحية
الهوى وال�ضالل ،وكان �آبا�ؤه يف نه�ضتهم �شهداء احلق واملروءة
والعزة ،يحبون املوت كما �أحب �أخالفهم احلياة ،فعا�ش الأولون
م�شكورين وماتوا مذكورين� ،أما ه�ؤالء فماتوا مدحورين وعا�شوا
مغمورين من�س ِّيني.

الضعف عن

محل أمانات احلضارة
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فال �شك �أن العقيدة ال�صاحلة التي حتيط بها وحتدها التقوى
هي القوة الأوىل لبناء املدنية ،و�ضياعها نذير بدمار املدنية.
ثم ال �شك �أن الإميان القائم على �صورة من العقائد ال�صاحلة
للعمران ي�سري يف ركابه عرف �صالح و�أدب �صالح ي�ستمد �سطوته
من العقيدة والإميان .فهو القوة املنظمة واملخرجة للدور احلا�سم يف
احل�ضارة .وقد جرت �سنة اهلل على �أن النفو�س الب�شرية ي�ستهويها
املتاع والنجاح مبا يهيئ لها من خريات الأر�ض وطيباتها ،ف�إذا
تهي�أت ا�ستغنى الإن�سان عن الكد وطغى و�صار �إىل عاقبة الأمم
الأوىل.
هل جاء وعد
اهلل؟

و�إنه ليحزننا �أن يكون ما نرى يف الدنيا نذي ًرا ب�أمر اهلل! فال
الأمم املت�أخرة من امل�سلمني ،وال املتقدمة من امل�سيحيني واليهود،
على �شيء من التقوى .تذبذبت العقائد ،وذهب العرف و�ساد
حب الدنيا ،وعم الرتف ،فهل جاء وعد اهلل؟ �إنا لرنجو �أن يتدارك
اهلل هذا العمران بقوم ِخ ِما�ص البطون يحبون احلق كما يحب
املتح�ضرون املال واملتاع ،ويرثون هذه احل�ضارة في�ضيفون للعلم
والعمران ،ويردون �إىل الدنيا ذلك العقل ال�ضائع والإميان القوي.
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و�سيجد ه�ؤالء يف الدعوة املحمدية كما وجد الأولون
الروح والعقل والتقوى والهدى .نعم �سيجدون الهدى ذلك
الذي هزئت به قري�ش وقالت ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﱸ [الق�ص�ص ]57 /فلما اتبعوه خُ ِطفُوا من �أر�ضهم ال
للهوان ،ولكن ل�سيادة الدنيا!
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نظام جديد للعامل
�صوت من �أ�صوات الدعاة -فلنتحرر من النظريات
القدمية -املدنية يف ر�أي (كبلنج) -وط�أة العي�ش يف ع�صور
االنتقال -هل ن�ستطيع و�ضع نظام للم�ستقبل؟ ماذا بني �أب
جاهل وابن عامل؟ بني جاهل معا�صر وجده الفرعوين-
لنحذر عقوبة الغرور� -إىل نظام �سلبي م�ؤقت -ال �أمل يف
�شيوخ ال�سا�سة ويف العامة  -الأمل يف القدرة العليا ويف
مرونة الطبيعة الإن�سانية -فلن�ؤجل النظم املثالية املجردة-
من تاريخ اال�صطدام بني املثل العليا والواقع ال�سيئ.

�سنحاول ما ا�ستطعنا �أن جند القواعد التي نظنها �صاحلة
لنظام جديد ير�ضاه الأفراد والطبقات والأمم ،غري مقيدين يف
ر�أينا مبا يقوله الدعاة يف جوانب العامل ،وعاملني جهد الطاقة
على التحرر فيما نبدي من ر�أي من الع�صبية لعن�صر �أو مذهب
من مذاهب االجتماع ،ف�إذا ُو ِّف ْق َنا ففي هذا كل اخلري ،و�إذا �أخفقنا
ف�إ ّنا نرجو �أن يكون اجلهد �ضمن اجلهود املماثلة التي ي�ستعان بها
على الو�صول �إىل احلقيقة والهدى.

صوت مع

أصوات الدعاة
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والبد لنا من �أن نرو�ض تفكرينا على التخل�ص من النظريات
القدمية التي كانت يف عهدها حقائق �صحيحة ،والتي جعلها تطور
احلياة االجتماعية ،وتقارب الأوطان بتزايد �سرعة النقل �ضارة
ب�سري املدنية .وال �شك �أن العامل مير يف حمنة غري م�سبوقة النظري؛
ف�إننا ال نعلم فيما بني �أيدينا من تاريخ الب�شر مثل الذي دهى
العامل هذا اجليل .فلي�ست غارات (الترت) التي ال يزال النا�س
يذكرونها قرينة للويل� ،شي ًئا مذكو ًرا بالن�سبة �إىل الدمار والقتل
العام الذي ا�ستطاعته الأ�سلحة اجلوية ،والفناء الذي ي�ستطيعه
ت�سخري العلم احلديث؛ فالبد �إ ًذا من نظام جديد لهذا العامل
يتداركه من �سقطته ودماره.
فما هو هذا النظام؟ ذلك ما يت�ساءل النا�س عنه يف كل
مكان .ولعلنا �إذا ابتد�أنا بحثنا كما يبتدئ الطبيب بالفح�ص
عن �أ�سباب العلة �سلكنا الطريق امل�ستقيم �إىل تكييفها ثم �إىل
عالجها.
ف�أول ما يخطر يف البال هو الت�سا�ؤل :ما الذي جعل مدنيتنا
احلديثة مع ما و�صل النا�س �إليه من علم ومعرفة م�صحوبة بهذا
ال�شر امل�ستطري؟!
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يقول كبلنج «�إن املدنية هي النقل» وهو قول ي�ستحق
التفكري ،فلننظر �إليه من هذه الناحية .فكم من القرون ق�ضى
الإن�سان ليتعلم ت�سخري احليوان يف النقل؟ ثم كم من القرون
مرت ليكت�شف العجلة ويربط بينها وبني احليوان ،ولي�شرع
لل�سفينة �شرا ًعا وي�ستخدم الريح؟ ويف كل هذه القرون كم
زادت �سرعة حركته؟ ف�إذا ق�سنا ذلك بت�سخري البخار يف القطار
وال�سفينة �أدركنا املفاج�أة التي فوجئ بها العامل حني ظهور
املدنية احلالية قبل �أقل من قرن .ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك ا�ستخدام
الكهرباء واكت�شاف الال�سلكي وال�سيطرة على اجلو بالطائرات،
ونظرنا �إىل تطور �سرعة النقل يف ال�سنوات الع�شرين الأخرية،
�أدركنا كذلك ما �سيكون من فرق بني مدنية هذا اجليل ومدنية
اجليل الآتي.
�إن متو�سط ال�سرعة قبل مائة �سنة حلركة الإن�سان يف
االنتقال من مكان �إىل مكان مل تزد على ثالثني مي ًال يف اليوم،
ومتو�سطها الآن قد و�صل �إىل �أكرث من مائتي ميل يف ال�ساعة ،وال
يزال يزداد باطراد.

307
املدنية يف

رأي كبلنج

308

الر�سالة اخلالدة

308

ف�إذا كانت املدنية هي النقل كما يقول (كبلنج) ،و�إذا كانت
ال�سرعة هي القيا�س ملا بينها من فروق ،ف�إن ما بني مدنيتنا ومدنية
�أبنائنا �سيكون على هذه الن�سبة.
فكما ف�صل البخار العامل القدمي من العامل احلايل
ف�سيف�صل الال�سلكي ،وكذلك هذه ال�سرعة املتزايدة يف اجلو
عاملنا من العامل املقبل.
وطأة العيش

يف عصور

االنتقال

هل نستطيع

حنن وضع

نظام للمستقبل؟

ومن �سوء حظ هذا اجليل �أن يكون �صلة بني عاملني ،و�أن
يذهب �ضحية االنتقال العنيف .وعلى ذلك هل نحن� ،أهل هذا
اجليل ،حقيقة جديرون �أن ن�ضع نظا ًما عامل ًّيا ملن بعدنا؟ قد يكون
عما قبل
النظام الذي يرت�ضونه بعي ًدا عن ت�صورنا ُب ْعد نظامنا َّ
ا�ستخدام البخار.
ومن ناحية �أخرى ف�إ ّنا نحن الذين ال نزال جنهل نفو�سنا
فال ن�صرفها وال منلكها ،وال نحيط �إال بقليل مما �أُو ِدع فيها من
القوى الذهنية والقوى الروحية ،لن ن�ستطيع و�ضع نظام للعامل
وهو لي�س من �صنعنا؛ فالإن�سان فيه حيوان �أُو ِتي من القدرة ما
ي�سمح له بالت�صرف يف نطاق حمدود.
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لقد �سار العامل �آالف ال�سنني على وترية واحدة .كانت
احل�ضارة تتقدم ببطء وتنتقل من وطن �إىل وطن ،ويف كل ُن ْق َل ٍة
تنطوي مئات ال�سنني قبل �أن تذبل ،وتنق�ضي مئات �أخرى قبل
�أن تزدهر يف قوم ُج ُد ٍد ،فكان العقل الب�شري م�ستطي ًعا يف نطاق
حد كبري على ُمق ََّد َرات مدنيته؛
قدرته �أن ي�سايرها و�أن ي�سيطر �إىل ٍّ
فلما تفجرت فج�أة ينابيع العلم احلديث ُز ْل ِز َلت الأر�ض زلزالها
و�أخرجت �أثقالها ف ُبهِت الإن�سان وقال مالها؟
ففي جيل واحد انقلب وجهها ،وتناكر القدمي واحلديث.
ولن�ضرب لذلك مث ًال� :شيخ يف قرية بجوار (طيبة) يف
�صعيد م�صر يعي�ش كما عا�ش �آبا�ؤه يف م�صر القدمية ،بعث يف
�أوائل هذا القرن بابنه �إىل �أمريكا فن�ش�أ هناك وتزوج ورجع ب�أ�سرته
�إىل قريته ،فوجد �أباه ح ًّيا يفلح �أر�ضه مبحراثه الفرعوين ،وي�أوي
�إىل بيت ال يزال على طراز العهد الهك�سو�سي ،ويفكر كما كانوا
يفكرون �أيام خوفو؛ ال �شك �أن االبن و�أباه حني التقيا تناكرا،
فك�أمنا هبط االبن من كوكب �آخر ،فلن ي�ستطيعا �أن يتعا�شرا وال
�أن يتعاونا على �شيء....

ماذا بني أب
جاهل وابن
عامل؟
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ولنفر�ض �أن اهلل بعث يف تلك ال�ساعة �أحد �سكان (طيبة)
من قربه .بعث �شيخ بلد من عهد (رم�سي�س) من �أجدادهما،
لي�شهد احلفل العائلي لالبن العائد من �أمريكا؛ فهل يجد النا�س
�أن �شيخ البلد الذي بعثه اهلل من قربه بعد غياب ثالثة �آالف
�سنة� ،أقرب �إىل �شيخ القرية� ،أم �إىل ذلك االبن الذي ولد يف
القرن الع�شرين وغاب ثالثني �سنة فقط؟
�سيجد �شهود احلفل �أن اجلد الفرعوين �أقرب �إىل قلب
الأب وعقله وطراز حياته ،من ذلك املولود فيهم ،القادم عليهم
من العامل اجلديد.
ثالثون �سنة فعلت بالعائلة الب�شرية ما مل يفعله ثالثون قرنًا!
وهي مل تفعل ذلك يف م�صر وحدها بل يف العامل كله .قرن
واحد َّبدل وجه الأر�ض كما يبدله الزلزال وف�صلنا عن ما�ضينا
بعنف ،وك�أمنا نقلنا �إىل كوكب �آخر.
و�إ ًذا فهل حقيقة ن�ستطيع ،نحن �ضحايا هذا االنتقال ،نحن
الذين َم َل ْك َنا الآلة و َم َل َك ْتنا ،و�أ�صبحنا ن�سيرّ ها �إىل جمهول وتطوينا
يف ثناياها �إىل جمهول �أعظم ،هل نحن حقيقة جديرون بو�ضع
نظام لعامل امل�ستقبل؟
ٍ
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�إذا ظننا ذلك ف�إين �أخ�شى عقوبة الغرور .وقد يكون من
اخلري وال�صواب �أن نكتفي فيما ن�سميه «النظام اجلديد» بعمل
�سلبي ،هو نظام منتنع فيه بتا ًتا عن ت�سليط ما ب�أيدينا من قوى
للتدمري والتخريب ،وعن م�ضاعفة العوامل التي ا�ضطرب لها
وجودنا كله.
يجب �أن يكون هدفنا فيما ن�سميه «النظام اجلديد» تخفيف
ويالت عهد االنتقال.
لقد �شاهدنا احلرب العاملية الأوىل ،و�سمعنا وحتم�سنا
لأحاديث عن نظم جديدة لعامل جديد .ونحن اليوم ن�شهد مرة
�أخرى حربًا �أعظم وحديثًا �أ�شهى ،ولكن هل بني العقل الذي
�سيطر على �أداة الدمار املا�ضية �أ ربع �سنني ،من 1918 -1914
والعقل الذي �سيطر عليها� ،أكرث من �أربع �سنني من -1939
 1945فرق؟ هو هو العقل العاجز �أ�سري املا�ضي ،غلبته الآلة
واملادة ومدنية النقل املتزايدة ال�سرعة ،فحار فيها وناء بحملها.
�أقبلنا �شُ َّبانًا على �أقوالٍ عن عامل جديد فتحم�سنا لها ،ف�إذا
�سمعناها اليوم بعد جتربة ،ملأتنا خو ًفا وت�شا�ؤ ًما ،ملا ظهر لنا من
الكذب والعجز.
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م�شت احل�ضارة الب�شرية القدمية يف تطور بطيء مئات
القرون فه�ضمها العقل الب�شري� ،أما احل�ضارة احلديثة ف�ستحتاج
�إىل وقت طويل ليه�ضمها العقل الب�شري.
ال أمل يف شيوخ
الساسة والعامة

األمل يف القدرة

العليا ويف مرونة
الطبيعة اإلنسانية

�إنني قليل الرجاء يف �شيوخ ال�سا�سة ويف ن�ضوج العامة
لتحمل امل�سئوليات اجل َِ�سام املتجددة ،ولكنني عظيم الإميان
بالقدرة العليا التي تدير هذا العامل! ففي الطبيعة نف�سها كل
الرجاء ،فقد خُ ِلق الإن�سان وفيه من القدرة على الإفاقة من
ال�صدمة ،وله من امل�صانعة واملحاكاة والتطور ما ي�ضمن بقاء
النوع وا�ستمرار ُر ِق ّيه ،و�سيكت�شف الإن�سان بغريزة حب البقاء
بعد جتارب مروعة قا�سية نظا ًما عامل ًّيا منا�س ًبا متجد ًدا ي�ساير الع�صر
الآيل ،ع�صر ال�سرعة املتزايدة� ،أقول نظا ًما منا�س ًبا متجد ًدا؛ �إذ
لي�س من ال�صواب يف �شيء �أن نحاول �إمالء نظام كامل ثابت
ال يتغري ،فالأ�شكال والأو�ضاع وامل�ستحدثات كلها حتمل يف
طبيعتها التغري بل الزوال والفناء.
و�أكرث ما يقع فيه الإن�سان من كوارث هو عقوبة الغرور
واجلهل ،و�أكرث ما ي�صيبه من �ش ٍّر هو ر ّد الفعل الفرتائه وادعائه.

فلنؤجل النظم

املثالية اجملردة

ف�إذا حاولنا �أن نعطي النا�س نظا ًما عامل ًّيا مثال ًّيا ،وجتاهلنا غرائز
حب الظهور وال�سيطرة والتعايل ،مما هو كامن يف �صميم النف�س
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الإن�سانية ،ف�إننا نحاول �إقامة هذا النظام على بركان من الغرائز
عاملي ال ُير�ضي
احليوانية املتفجرة اجلاحمة .و�إ ًذا فكل نظام ّ
الغرائز الب�شرية ،وال ُيعني على توجيه الدوافع الإن�سانية ،هو نظام
تق�ضي عليه الغرائز نف�سها� ،أو تتخذه و�سيلة لإ�شباع �شهواتها؛
فمن �ش�أن الطبيعة الإن�سانية �أن تقلب كل نظام مثايل و�أن تكيفه،
و�إال �أ�صبح بالن�سبة لها نظا ًما ال تطيقه.
ولي�س �أدل على ذلك من تاريخ املذاهب والأديان الداعية
�إىل فل�سفة �سامية ،خذ مث ًال دعوتني بينهما �ألفا �سنة :امل�سيحية
وال�شيوعية ،فماذا �صنعت بهما غرائز الإن�سان الفطرية احليوانية؟
�أمل ُترِد كل دعوة منها �أن تر�سم نظا ًما مثال ًّيا �سام ًيا؟ فماذا بقي
من املثل الأعلى فيها؟ بقيت تلك امل�أ�ساة التاريخية الطويلة! فقد
ُ�سفكت با�سم امل�سيحية ويف �سبيل امل�سيحية التي تحُ ِّرم احلرب
دماء �أغزر مما ُ�سفك يف �سبيل �أية دعوة �أخرى يف تاريخ الب�شرية.
بل �إن القارة الأوربية التي هي مقر امل�سيحية ،هي وكر احلروب
والدمار على طول الألف الأخرية من ال�سنني.
ماذا بقي من و�صايا امل�سيح اجلميلة الرحيمة املتوا�ضعة؟
�أمل ت�صنعها غرائز الغلب والقهر والزهو واال�ستعالء �صنعها،
وت�ستخدمها يف �إ�شباع النوازع الب�شرية؟

من تاريخ

االصطدام بني
املثل العليا والواقع
السيئ
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كذلك الدعوة ال�شيوعية لي�ست حديثة ،فهي �أخت
(املزدكية) الفار�سية ون�سخة منها .دمرت املزدكية فار�س فيما
و�سفك يف �سبيل ال�شيوعية احلديثة من الدماء ما مل
م�ضىُ ،
ُي ْ�سفَك من قبل يف �سبيل النهب وال�سلب يف قوم من الأقوام؛
ومع ذلك فماذا يبقى من ال�شيوعية املثالية؟
الظاهر �أن النظام املثايل الكامل خيال يف هذه الدنيا؛ ف�إن
الطبيعة الب�شرية ت�أباه .فهل يح�سن بنا �أن جنري وراءه �أو ُن ِل ّح يف
طلبه؟ �أم الأ ْوىل بنا �أن نقنع بنظام دنيوي ي�ؤدي بني الطوائف
وال�شعوب وظيفة �أ�شبه بوظيفة القانون العادي بني الأفراد،
فيقت�ص من �أطراف ال�شر ،ويدمي ال�سلم ويح�صر �أذى احلرب
ويوجه الغرائز وجهة تر�ضاها ،فت�شبع �شهواتها من غري طريق
العدوان؟ نظام يي�سر للجميع العي�ش ،وت�سنده امل�صلحة امل�شرتكة
للفرد واجلماعة وال�شعوب يف عامل جعل منه النقل ال�سريع وط ًنا
واح ًدا.
وبعبارة �أخرى :نظام هو جمموعة قواعد عامة ت�صبح عر ًفا
عا ًّما ير�ضاه النا�س وال يع�صونه.

الواجب قبل احلق
�شغل املفكرين يف العامل  -جمعية �إجنليزية ت�ضع د�ستو ًرا
حلقوق الإن�سان  -ا�ستفتاء عظيمني من مفكري ال�شرق -
ر�أي غاندي  -غ�ضب ويلز على غاندي  -ر�أي نهرو  -مع
ر�أي غاندي  -فلنجرب طريقة غاندي  -طريقة جمربة
يف الإ�صالح  -حتويل الت�صور الب�شري � -إعالء الغرائز
وحتويلها  -تربية يطرد بها روح الأديان.

قبل انتهاء احلرب العاملية الأوىل وبعدها ،بل وقبل
ن�شوبها� ،أقبل كثريون من املفكرين املخل�صني يف العامل ،فرادي
وجماعات ،على التفكري يف نظام ير�ضاه النا�س وينقذهم من
م�آ�سيهم و�آالمهم التي �أوقعتهم فيها �أ�سباب اال�ضطراب العاملي
التي ا�ستعر�ضناها يف الباب ال�سابق.
ومن بني اجلماعات الكبرية التي اهتمت بذلك جماعة
ت�ألفت من �أهل الف�ضل يف لندن ير�أ�سها املحامي ال�شهري (اللورد
�سنكي) ويقوم بدعوتها الكاتب املعروف (هـ .ج .ويلز).

شغل املفكرين
يف العامل

مجعية إجنليزية تضع
دستورًا حلقوق
اإلنسان
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وقد و�ضعت هذه اجلماعة بعد مناق�شات ومكاتبات م�شرو ًعا
�أعلنت فيه حقوق الإن�سان ،واقرتحت �أن يكون د�ستور العامل
بعد احلرب الأخرية.
وقد ت�ضمن هذا الد�ستور �إحدى ع�شرة مادة ،هي يف نظر
اجلماعة حقوق الإن�سان التي يجب �أن ال تعرت�ضها �شريعة وال
عرف وال �أي نظام حملي لبلد من البالد �أو �شعب من ال�شعوب؛
فهي القانون الأ�سا�سي الذي َي ُج ّب كل ت�شريع خمالف له.
و�أهم هذه املواد يتعلق بحرمة المِ ْلك ،وحق التعلم ،وحرية
العقيدة ،واحلرية ال�شخ�صية ،وحق العمل ،وحق القا�صر يف
حماية اجلماعة� ،إلخ...
استفتاء

عظيمني
من

مفكري الشرق

رأي

غاندي

وقد بعثت هذه اجلماعة مب�شروعها لرجلني عظيمني من
مفكري ال�شرق :هما املهامتا (غاندي) والزعيم الهندي (جواهر
الل نهرو) ت�س�أل ر�أيهما ،ف�أجاب غاندي مبا ي�أتي ،قال:
«ما هي النتيجة العملية لإعالن هذه احلقوق؟ ومن ذا الذي
يرعاها ويحر�سها؟ و�سواء �أكنتم تق�صدون �إىل الدعاية وحدها �أم
�إىل تنوير الر�أي العام العاملي فقد ابتد�أمت من الطرف املخطئ..
و�إين �أقرتح عليكم و�أرى �أن ال�صواب هو يف �أن تبتدئوا ب�إعالن
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«واجبات الإن�سان» .وال �شك عندئذ �أن احلقوق �ستتبع كما يتبع
الربيع ال�شتاء.
�إين �أكتب �إليكم عن جتربة وخربة ،فقد بد�أت حياتي
مهتما بحقوقي ،وكان جهدي من�صر ًفا لتقريرها واحل�صول عليها،
ًّ
و�سرعان ما �أدركت �أن ال حق يل حتى ِق َبل زوجتي .ف�أخذت
علي ِق َبل زوجتي وولدي و�إخواين واملجتمع
�أنظر يف واجباتي وما َّ
ف�أديتها ،و�أنا اليوم �أجد نف�سي ويل من احلقوق ما لي�س لرجل
�آخر �أعرفه يف هذا العامل».
وقد �أثار جواب غاندي غ�ضب (ويلز) فحمل عليه حملة
وعده �إباء منه للتعاون ،ومت�شِّ ًيا مع مذهبه ال�سلبي ،واتهم
منكرةَّ ،
غاندي بالت�أخر وبعدم �إدراك �ضرورة الع�صر.

غضب ويلز
على

غاندي

ولكن هل �أن�صف ويلز غاندي؟ ثم �ألي�س يف كالم غاندي
ما ي�ستحق النظر والتفكري؟ ذلك ما �سنبحثه.
�أما «جواهر الل نهرو» فقد �أر�ضى جوابه ويلز ،فقال عنه:
عملي و�إنه ي�ستحق عظيم االهتمام ولو �أنه خالفه يف �أمور غري
�إنه ّ
جوهرية.

رأي هنرو
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يقول نهرو�« :سمع النا�س كث ًريا مع الإعجاب مواثيق
وبيانات �أعلنت حقوق الإن�سان وانتهت �إىل ال �شيء ،و�أحقها
بالذكر ميثاق (بريان  -كيلوج) الذي ح َّرم احلرب.
ولقد نظرت يف بيانكم عن حقوق الإن�سان ف�أزعجني �أن ال
�أجد فيه ما يهدي �إىل كيفية حتقيقه.
�أنا ال �أق�صد التفا�صيل ،بل �أق�صد الأ�صول التي يقام على
قواعدها العامل اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا .و�إذا كان من احلق ،وهو
عندي احلق� ،أن م�آ�سي العامل احلالية ترجع قبل كل �شيء �إىل
ف�ساد نظامه ال�سيا�سي واالقت�صادي ،فال بد من تغيري هذا النظام
كي ي�ستطاع تطبيق ما تريدونه من احلقوق التي �أعلنتموها.
�إن بيانكم ،يا م�سرت ويلز ،لي�س قاب ًال للتحقيق بحال من
الأحوال ما دام النظام اال�ستعماري والر�أ�سمايل ي�سودان العامل.
تقولون �إن لكل �إن�سان كذا وكذا من احلقوق ،وهو كذلك ،ولكن
�أ َّنى لهذا الإن�سان �أن ي�صل �إىل حقوقه حتت النظام الر�أ�سمايل؟
ثم �أ َّنى له �أن يتمتع ب�شيء منها ما دامت �أمة �أو طبقة ت�سيطر على
وت�سخرها؟ �إن الطريق �إىل اخلال�ص هو اال�شرتاكية ،و�أن
�أخرى ّ
يقوم النظام العاملي اجلديد على �أ�صولها».
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ذلك هو جواب (جواهر الل نهرو) وهو من ال�شخ�صيات
العاملية املحرتمة و�سنعود �إىل ما ي�شكو منه يف الف�صل املقبل.
�أما جواب غاندي ف�إنه كما قلت ،رغم اعرتا�ضات ويلز ،ي�ستحق
النظر والتفكري.
فحقوق الإن�سان كث ًريا ما �أُ ْع ِل َنت ،وكث ًريا ما انْ ُت َ
هِكت .وما
بداع من الرتبية والعرف والوجدان،
دام الأقوياء ال يرتدعون ٍ
ف�إنها تبقى حيث هي غري قابلة للتحقيق.

مع رأي

وي�صح لنا �أن جنرب تربية جديدة وطريقة جديدة ،فنتخذ
الواجبات �أ�سا�س النظام اجلديد؛ فبدل �أن نحاول امل�ساواة بني
النا�س يف احلقوق ،نقيم هذه امل�ساواة على �أ�سا�س الواجب؛ فرمبا
كان ذلك �أفعل يف ر ّد العدوان ويف احرتام حق الغري.

فلنجرب طريقة

فلو �أ َّنا ع َّودنا النا�س بالرتبية �إكرام القائم على واجبه �أكرث
من املُطالب بحقه ،جلعلنا الواجب م�صدر العالقات الأدبية
واالجتماعية و�أن�ش�أنا نظا ًما جدي ًدا لعامل �أح�سن من عاملنا احلايل،
لأن الرتبية التي جتعل القيام على الواجب غاية الإن�سان الراقي،
تنتهي باحرتام حق الغري احرتا ًما �أحفظ و�أنفع للحقوق من كل
قوة ُت ْ�س َتخدم لك�سبها �أو املحافظة عليها .ولعل هذه الطريقة يف

غاندي

غاندي

طريقة جمربة

يف اإلصالح
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الرتبية هي التي تتنا�سب مع تاريخ الإ�صالح الب�شري؛ فهي
همهم �إىل تعريف النا�س
طريقة الأنبياء وامل�صلحني الذين َّ
وجهوا ّ
بواجباتهم .فلي�س من املتع�سر الرجوع �إليها وال خلق ذهنية
جديدة �أ�سا�سها ف�ضل َمن ي�ؤدون واجبهم على �سائر النا�س.
ح َّرم الأنبياء القتل وال�سرقة والغدر والكذب ،ف�شرعوا
بذلك واجبات �أ�سا�سها النهي .ف�إذا �أخذنا يف التعرف �إىل ما
نح ّرمه على �أنف�سنا ،وجعلنا هذه احلرمة عامة ودولية ،كان ذلك
عم ًال �إيجاب ًّيا حا�س ًما يف �سبيل �إقامة نظام جديد ،ولو كان ظاهره
دعوى �سلبية �أ�سا�سها النهي والتزام الواجب.
فمث ًال لو �أن النا�س �أُ ِّد ُبوا ُوع ِّل ُموا �أن ال يفرقوا بني القتل
والقتال ،لأن الواجب يحتم على الإن�سان املهذب املحرتم �أن
ميتنع عن �إزهاق �أرواح النا�س لغري جرمية ارتكبوها ،وبغري قانون
وقا�ض يق�ضي فيها ،ولو �صار االمتناع عن القتل يف احلرب
ٍ
كاالمتناع عن القتل يف غري احلرب واج ًباَ ،من يتعداه ُي ْع َتبرَ
جمر ًما ،لكانت هذه الرتبية وهذا الأدب والعرف �أفعل يف منع
احلروب من كل املواثيق والنظم.
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ولو �سادت هذه الرتبية لكانت وظيفة اجلندي على �أح�سن
�صورها كوظيفة اجلالد يف نظر العامة �سواء ب�سواء.
نعم �إن حتويل الت�صور الب�شري للأمور عمل �شاق ،ولكن
�أمل يتبدل يف جيل �أو جيلني ت�ص ّور النا�س لأمور كثرية تبد ًال
تا ًّما؟ فلم ال ي�ستطاع بالرتبية والتدريب َخ ْل َق ُع ْرف عام عاملي
�أ�سا�سه حرمة الواجب يف كل الأحوال والظروف؟
ولعله من املتي�سر �أن نوجه الغرائز الب�شرية التي ن�شكو منها
يف �إف�ساد النظم املثالية وجهة الفخر ب�أداء الواجب.
فالإن�سان يزهو ب�إنقاذ غريق �أو التعر�ض للخطر يف �إطفاء
حريق .ف�إذا �صار العرف �أن هذا العمل هو الذي ُت ْ�س َت َحق عليه
�أعظم �ألقاب ال�شرف ،و�أن االمتناع عن الأذى واال�ست�شهاد يف
ذلك هو البطولة الكاملة ،ال�ستخدمنا غرائز اال�ستعالء والظهور
يف اخلري العام.
ومل ال يخ ّلد ذكر الذين ظهرت �آيات مروءتهم يف ت�أدية
واجبهم بدل الذين ظهرت قدرتهم على االفرتا�س والفتك
بالغري؟ فقد ن�صل عن طريق تعليم الواجب وتقدي�سه �إىل �إقامة
�صرح احلق وتخليده ،ونكون قد ا�صطلحنا مع الغرائز الفطرية،

حتويل التصور
البشري
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ف َن ْع ِدل عن َك ْب ِتها وا�ستفزازها �إىل توجيهها وا�ستخدامها يف
تدعيم النظام اجلديد.
وال �أظن �أح ًدا من جيلنا الذين �شهدوا هذه احلرب والتي
قبلها ميكنه �أن يت�صور نظا ًما جدي ًدا ي�ستحق البقاء ال يحرم احلرب
حترميًا با ًّتا ..فهل لذلك من �سبيل �أ�صلح من �سبيل الأنبياء:
�سبيل التحرمي عن طريق تعليم الواجب؟
ف�إذا مل نع ّلم النا�س و ُن َر ِّبهم على احتقار القتال احتقارهم
للقتل ،ف�أ َّنى لنا �أن نكفل ال�سلم بتجريد �أمم من ال�سالح �أو و�ضع
�أمم م�سلحة ُح َّر ًا�سا على ال�سلم؟ ومن ذا الذي ي�ضمن �أن ال
يقتتل احلرا�س طم ًعا فيما ائتمنوا عليه �إذا مل تكفل ذلك الرتبية
التي �أ�سا�سها تقدي�س الواجب.
إعالء الغرائز
وحتويلها

لي�ست هذه الرتبية م�ستحيلة وال هي خي ً
اال؛ ف�إن يف حياتنا
الأولية كث ًريا من الفخر ب�ضبط النف�س واحلرمان ،وتاريخ املروءة
تاريخ طويل يكاد يالزم النا�س يف كل جيل ،وهذه املروءة مبا
تنطوي عليه من نكران الذات تعلمها النا�س باالجتماع وبالدين،
ف�صارت فطرية لأن الغرائز التي تر�ضيها املروءة هي ذات الغرائز
التي ير�ضيها العدوان.
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فحني كان فخر النا�س بالكرم ،كان �إ�شباع غريزة حب
الظهور يف البذل والعطاء ،وملا �صار فخرهم بالأثاث وال�سيارات
واملقتنيات� ،صار �إ�شباع هذه ال�شهوة بالأثرة والأنانية.
ولو ع َّلمنا �أوالدنا �أن زهوهم و�إعجابهم لي�س يف �أن يلب�سوا
ثوبًا جدي ًدا يف العيد ،حني ال يجد �أوالد عمومتهم �أو جريانهم
ثوبًا مثله ،وع ّودناهم �أن زهوهم وظهورهم يف �أن ميتنعوا خمتارين
عن ِل ْب�سه ت� ِّأ�س ًيا ب�أهلهم ،ف�إن غريزة حب الظهور تتدرب على
�إ�شباع غر�ضها باالمتناع ،وجتد حظها يف �أداء الواجب.
ولن يكون هذا جدي ًدا يف حياة الإن�سان؛ لأنه يتنا�سب مع
روح الأديان التي �سيطرت على تاريخ الب�شرية الطويل.
�إن فطرة النا�س واحدة ومظاهرها متعددة ،فالنف�س الب�شرية
تتكيف ح�سب ُم ْق َت َ�ضيات الرتبية والعرف العام لرت�ضي الكمني
من الغرائز فيها .وال �سبيل لإنكار الغرائز الفطرية ملن ّ
يفكرون يف
تنظيم العامل .ونهج الأنبياء الذين وجهوا الغرائز وجهة تر�ضي
املروءة وامل�صلحة العامة ،هو النهج امل�ستقيم .ف�إذا نحن اليوم
بدل �أن نعلن حقوق الإن�سان� ،أعل َّنا واجباته ،و�ألب�سناها حل ًال
من احلرمة والتقدي�س ،ف�إننا قد نوفق �إىل نظام �صالح جديد.

تربية يطرد هبا

روح األديان

324

الر�سالة اخلالدة

324

وليكن القانون الأ�سا�سي لهذا النظام مت�ضم ًنا واجبات الإن�سان
نحو �أهل بيته وجريانه ووطنه وجن�سه واملخلوقات الأخرى .وقد
يكون ذلك �أبقى للعرف العام ،و�أثبت على ممر الأيام.

علل النظام احلايل
�إجماع على ف�ساد الر�أ�سمالية احلالية  -خطر ر�أ�سمالية
الآلة  -الآالت بركات كثرية اللعنات  -مادية ال �سند لها
من الروح  -م�شكلة التعطل يف الأمم الر�أ�سمالية  -رجال
الكني�سة الإجنيلية يتحولون �إىل الي�سار � -إىل التوازن
الإ�سالمي  -اال�ستعمار احلديث  -ويالت عاملية � -شاهد
منهم � -شاهد من العامل اجلديد.

يقول (نهرو)� :إن �سبب ف�ساد العامل يرجع يف معظمه �إىل
ف�ساد نظامه االقت�صادي وال�سيا�سي احلايل ،و�إنه ال �سبيل �إىل
الإ�صالح ما دامت الر�أ�سمالية ت�سخر طبقة لطبقة ،واال�ستعمار
ي�سخر �أمة لأمة.
ّ
وقد وافق (ويلز) ،و�أظن �أن �أكرث املفكرين اليوم على هذا
الر�أي .فالر�أ�سمالية رغم �أنها كلمة ا�ستعملت حتى ا ْب ُت ِذ َلت ،ال
تزال تعرب عن نظام يقوم على الربا ويهدي �إىل الرتف والإ�سراف.
وهي و�إن كانت با�ستنادها �إىل حقوق امللكية الفردية قدمية
العهد ،ف�إنها تتكئ اليوم على ملكية الآلة للعمل.

إمجاع على
فســـــــاد

الرأمسالية احلاليـة
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وهي باالنقالب ال�صناعي الكبري الذي ن�ش�أ عن ا�ستخدام
البخار والكهرباء حديثة بعيدة الغور يف حياة الإن�سان ونظام
املجتمع .بل تكاد الر�أ�سمالية احلديثة تكون �شي ًئا �آخر غري نظام
امللكية القدمية يف �آثارها ومظاهرها ،و�إىل هذه الر�أ�سمالية ين�سب
اال�شرتاكيون كل م�ساوئ النظام العاملي احلايل ويعدون العطالة
والب�ؤ�س والرتف والإ�سراف من مظاملها.
خطر رأمسالية
اآللة

اآلالت بركات
كثرية اللعنات

ال �شك �أن ملكية الآلة ،وح�سن ا�ستخدامها ،ودوام
التح�سني يف �إنتاجها ،كل ذلك يعمل با�ستمرار لال�ستغناء عن
عمل ال�صانع والزارع.
فبدل �أن تكون وفرة الإنتاج و�سهولته بركة من بركات ع�صر
البخار والكهرباء ،وبدل �أن يكون ا�ستخدام الآلة والقوة �سب ًبا يف
بهجة احلياة وال�سعة يف �أوقات الفراغ ،انقلب اخلري يف ظل النظام
وحرِم الكادحون من ر�أ�س
االقت�صادي احلديث �إىل �شر م�ستطريُ ،
مالهم وهو العمل واجلزاء املنا�سب له ،واخت�ص املمولون) مبجهود
حمدود وثمرات وفرية ،فارتفعوا فيه �إىل م�ستوى الأمراء يف العهد
الإقطاعي ،و�سارت الكرثة تنظر �إىل مباهج احلياة وال ت�شرتك
فيها ،بل فقدت طوائف املتعطلني والذين على حافة التعطل
هناءة العي�ش وهناءة الإميان ،يف �ضو�ضاء الآلة ،وكان الدين من
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قبل ّميد املُ ْعوِزين بال�سلوى وال ِع َو�ض يف الدار الأخرى� ،أما الآن
فقد �ضعفت �سيطرة الدين وذهب مدده من العزاء.
نعم كانت الأديان تخفف من �آثار امللكية بدعوتها القوية
�إىل الزهد وا�شرتاك املحرومني يف ثمرات الك�سب بقوة القانون،
كما فعلت الديانة املحمدية� ،أو بتحرمي ملكوت ال�سماء على
الأغنياء كما فعلت امل�سيحية.
وك�أمنا النظام الر�أ�سمايل احلديث ،وقد ُ�س ِلب ال�سند املعنوي
والروحي ،يتجه بعنف نحو الأثرة واال�ستزادة من الرتف
والإ�سراف ،فيقذف بال رحمة يف هاوية التعطل فريقًا ،وي�سخِّ ر
فريقًا �آخر .ولي�س �أدل على ما و�صل �إليه اخلطر من �أن املتعطلني
يف بريطانيا قد جتاوزوا قبل احلرب((( عدة ماليني ،وبريطانيا هذه
هي �سوق الأموال يف العامل ومن �أهم مراكزه ،وتنفرد فوق ذلك
بمِ ُ ْل ٍك مل ُي�ؤ َته بلد يف العامل ،تجُ ْ َبى �إليها الأموال من القارات
اخلم�س ومن الأبي�ض والأ�سود والأ�صفر.
بريطانيا املح�سودة تنوء بعبء النظام االقت�صادي
الر�أ�سمايل! ولي�س � ّ
أدل كذلك على تداعي هذا النظام من �أن
قادة الكني�سة الذين ظلوا �سند العنا�صر املحافظة جي ًال بعد جيل
((( �أي احلرب العاملية الأخرية (الكتاب �صدر يف .)1946

ماديـــــة

ال سند هلا

من الروح

مشكلة التعطل
يف األمم
الرأمسالية

رجال الكنيسة
اإلجنيلية

يتحولون

إىل اليسار

328

الر�سالة اخلالدة

328

�أخذوا يتحولون من اليمني �إىل الي�سار ي َّتقُون �أن يغمرهم �سيل
الفتنة كما غمر رجال الكني�سة الرو�سية ،فنزعوا �إىل الت�أويل �أو
رجعوا �إىل امل�سيحية الأوىل.
و�آخر ما علمنا يف هذا ال�ش�أن قرار م�ؤمتر ملفرن
للكني�سة الإجنيلية ،وهي قرارات لو ن�شرت يف �أول هذا القرن
َل ُظ َّن �أنها مما �أوحى به (كارل مارك�س) �أو بع�ض تالميذه ..وكما
�أن هذا دليل على اجتاه الأفكار ف�إنه كذلك دليل على ح�صافة
رجال الكني�سة يف الغرب ،و�إ َّنا لرنجو �أن يتعظ العلماء وقادة
الر�أي يف البالد الإ�سالمية؛ ف�إن �شريعتهم هي ال�شريعة التي
ُو ِّفقَت كل التوفيق يف تناولها هذه امل�شكلة املعقدة.
Melvern

إىل

التوازن

اإلسالمي

فالبد للم�سلمني الذين اندفعوا على غري هدى �إىل تقليد
الغرب من الرجوع �إىل الإخاء والزكاة والتوازن بني الطبقات؛
ذلك التوازن الذي �أقامته �شريعتهم على �أ�سا�س �أن الرب حق
معلوم يف �أموال الأغنياء ،وعلى ترجيح امل�صلحة العامة على
امل�صلحة اخلا�صة ،وعلى م�سئولية ويل الأمر و�سلطته الوا�سعة
يف النظر �إىل حاجات امل�سلمني .ولي�س املقام مقام ا�سرت�سال يف
نواحي ال�شكوى من النظام احلايل ،فال�صيحة ترتدد من �أوائل
هذا القرن يف جوانب العامل كله ،والفنت ي�أخذ بع�ضها برقاب
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بع�ض ،فال بد �إ ًذا من نظام اقت�صادي جديد يحل حمل النظام
احلايل.
ولرنجع النظر �إىل العن�صر الثاين لف�ساد املجتمع احلايل يف
ر�أي (نهرو) وهو اال�ستعمار؛ و�إذا كانت الر�أ�سمالية قدمية ولها من
الألفة بها �سند؛ ف�إن اال�ستعمار حديث ،والفطرة ت�أباه وتبغ�ضه،
وقد عملت كل الأمم يف كل الع�صور للخال�ص من �سيطرة
الأجنبي.
و�إذا قلنا �إن اال�ستعمار حادث فلي�س معنى ذلك �أن النا�س
واحلكام مل تتقاتل على الأر�ض وملكيتها� ،أو على املُ ْلك و�سعته؛
فذلك قدمي ،و�إمنا اجلديد يف الأمر هو ذلك الطغيان العام با�سم
التمدين ،و ِق َوا َمة الأمم الأوروبية على العنا�صر املل َّونة كما يقولون.
�سادت الأقوام الأوربية الأ�صل الدنيا ،و�أ�صبحت الكرة
الأر�ضية كلها يف متناول اال�ستعمار احلديث بتطور و�سائل النقل
وال�سرعة.
وكان فيما م�ضى زحف (حتومت�س) من النيل للفرات غري
م�سبوق ،و�سري الإ�سكندر من الفرات �إىل ال�سند �أعجوبة التاريخ.
كانت �شرور الفتح والنهب حمدودة وطرائق الأثرة واال�ستغالل �أولية.

االستعمار احلديث
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ويالت عاملية

�أما اليوم فويالت اال�ستعمار عاملية و�آثاره ت�شمل الكرة
الأر�ضية .وقد �أن�صف كثري من الكتاب الغربيني �أهل ال�شرق
املغلوبني ،و َرثُوا حلالهم قبل احلرب املا�ضية ،ولعلهم اليوم َي ْرثُون
ملا �أ�صاب الغازين �أنف�سهم؛ فهم ي�ستحقون كذلك الرثاء.

شاهد حق

قال الكاتب الإجنليزي امل�شهور (�سدين لو) �سنة 1912
ي�صف اال�ستعمار« :ما �أ�شبه غالب الدول الأوربية يف �سلوكها
هذا الذي ما برحت ت�سلكه منذ عدة �سنوات �إزاء الأمم ال�شرقية
بع�صابة من الل�صو�ص يهبطون على ا ِحل َلل الآمنة فيثخنون فيها،
ثم ينقلبون بالغنائم والأ�سالب .وما بال هذه الدول الغربية بعملها
هذا م�ؤيدة للدعوى الباطلة ب�أن القوي ال�شاكي ال�سالح يحق له
االنق�ضا�ض على ال�ضعيف الأعزل ،و�آتية بالربهان القاطع على
�أن مكارم الأخالق والآداب االجتماعية ال �ش�أن لها �ألبتة حيال
القوة امل�سلحة! ففي خالل ع�شرين �سنة ثارت ثائرة اال�ستعمار
يف �أوربا ،وهبت عوا�صف احل�ضارة املادية الهوجاء فقو�ضت
الآداب واحلقوق الدولية تقوي�ضً ا».
ذلك ما قاله (�سدين لو) قبل احلرب العاملية الأوىل ،وقد
توالت حمالت اال�ستعمار على العامل ال�شرقي �آخ ًذا بع�ضها
برقاب بع�ض.

331

يف البحث عن �سند روحي للح�ضارة

331

لو �أن «لو» كتب يف اال�ستعمار بعد احلربني العامليتني لكان
رثا�ؤه للم�ستعمرين الغربيني �أكرث من رثائه للمغلوبني ال�شرقيني.
وقد دافع كذلك عن ال�شرقيني بعد احلرب العاملية الأوىل
الكاتب الأمريكي (لوثر روب �ستودارد) يف كتاب «حا�ضر
(((
العامل الإ�سالمي» بهذه العبارة�« :إن مبادئ احلرية التي
�سادت يف الغرب و ُنو ِدي بها غالب القرن التا�سع ع�شر قد هبت
عليها ريح هوجاء من املطامع ال�سيا�سية واالقت�صادية فمزقتها �ش َّر
ممُ َ َّزق ،و ُب ِّد َدت �صورها كل ُم َب َّدد� ،إذ �أخذ التزاحم ي�شتد والتنازع
ُي ِوغر قلوب الدول الغربية ،حتى طفح الكيل فا�شتعلت احلرب
الكونية العظمى .وا�شتد نهم �أوربا وج�شعها للتو�سع يف الفتح
واال�ستعمار ومناطق ال�سيطرة ونيل االمتيازات واحتياز الأ�سواق
االقت�صادية ا�شتدا ًدا وح�ش ًّيا غري م�سبوق املثيل».
فلو �أن (�ستودارد) كتب بعد �أن وقعت احلرب العاملية
الثانية و�شهد ويالتها� ،أما كان يرثي هو �أي�ضً ا للغالبني كما رثى
حلال املغلوبني؟
(((	ع َّربه الأ�ستاذ عجاج نويه�ض ،وعلق عليه تعليقات م�ستفي�ضة الأمري �شكيب �أر�سالن –
رحمه اهلل.

شاهد من
العامل اجلديد
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�إن ال�سيطرة اال�ستعمارية على العامل با�سم احل�ضارة �إمنا
ت�سعى لإ�شباع �شهوات الر�أ�سمالية احلديثة يف الأ�سواق واملواد
اخلامة .وقد و�ضعت الر�أ�سمالية واال�ستعمار ُم َت َ�سا ِن َد ْين �أ�س�س
هذا اال�ضطراب العاملي الذي قد يق�ضي على احل�ضارة كلها.
فال بد �إ ًذا من نظام اقت�صادي و�سيا�سي جديد.
وحني يقول (نهرو) ويوافقه (ويلز) �إن النظام القائم على
الر�أ�سمالية واال�ستعمار والذي يعي�ش يف ظل �سيطرة طبقة على
طبقة ،و�أمة على �أمة ،لي�س نظا ًما �صا ًحلا للبقاء ال يجدان من
العقالء من يخالفهما ،و�إمنا ي�أتي اخلالف حني ُي ْقترَ َ ح العالج.

مقرتحات
البدء بتقرير قواعد ب�سيطة  -يجب تطور الر�أ�سمالية
واال�ستعمار  -عامل واحد ال تتجز�أ ال�سلم فيه  -هيئة
عليا عاملية لقيادة م�شرتكة  -التدرج �إىل حكومة عاملية -
البدء يف قلوب الطفولة  -من الرتبية القومية �إىل الرتبية
العاملية -التدريب على الغ�ضب للم�صلحة العاملية -
فلنتعهد النواة ال�صاحلة يف «هيئة الأمم املتحدة».

مما تقدم يت�ضح �أن ر�سم نظام كامل حلياة عاملية �سعيدة� ،أو
و�ضع تف�صيالت لنواحي هذا النظام ،لي�س من �ش�أنه �أن يعني
على قبوله �أو كماله .فنحن لذلك �أميل �إىل البدء بتقرير �أ�س�س
وقواعد ب�سيطة يقوم بع�ضها على «االمتناع» ومعرفة الواجب
و�أدائه.
وقد و�ضح كذلك �أن النظم امل�ؤيدة لال�ستعمار والر�أ�سمالية
احلديثة قد تطورت من القرن التا�سع ع�شر �إىل القرن الع�شرين
بكيفية �أحدثت �أث ًرا بالغًا يف تق�سيم النا�س �إىل �أمم م�سيطرة
م�ست ِغ َّلة ،و�أمم مغلوبة م�سلوبة ،كما فرقت اجلماعات يف هذه الأمم

البدء بتقرير

قواعد بسيطة
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الغالبة واملغلوبة �إىل طوائف وطبقات حاقدة متعادية .وقد �أدت
هذه النظم دورها يف جتارب الب�شر ،وال بد لها من التطور مل�سايرة
عهد ال�سرعة والإنتاج الآيل.
فهذا التطور من �ش�أنه �أن ميهد ال�سبيل لعهد جديد �أ�سا�سه
الإخاء العام ،وهدفه التعاون على اخلري والرب.

عامل واحد

ال جتزؤ فيه

هيئة عليا عاملية

لقيادة مشرتكة

التدرج إىل

حكومة عاملية

وعاملنا اجلديد ،وقد �أ�صبح يف حيز الإمكان الطواف حوله
كله يف يوم �أو ليلة ،وات�صلت �أطرافه بالال�سلكي والراديو يف
حلظة ،عامل واحد ال تتجز�أ ال�سلم فيه ،وال �سبيل ل�سعادة قوم
منه على ب�ؤ�س الآخرين .وال بد له �أن ينتهي �إىل قبول هيئة
عليا لقيادة م�شرتكة كما قبلت ال�شعوب هيئات منها لقيادتها،
فتولد عندئذ احلكومة العاملية التي نرى فوائدها يف نظام «الأمم
املتحدة» ،فتكون لها �سلطات تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية يقر
النا�س �شرعيتها كما يقرون �شرعية حكوماتهم القومية ،ويدينون
لها بوالء مماثل لوالئهم لدولهم.
هذه الهيئة العاملية التي تتدرج �إىل مقام احلكومة العاملية
تقوم على �أ�صول قليلة عامة ت�ست�ضيء بها يف ر�سم اخلطط العامة
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ل�سيا�سة الدنيا .على �أن تكون هذه القواعد العامة ب�سيطة ومقبولة
بالفطرة من النا�س على خمتلف �أجنا�سهم و�ألوانهم وعقائدهم.
فمث ًال تكون مبادئ امل�ساواة والإخاء بع�ض قواعدها ،فيكون
ما تر�سم للنا�س مق َّيدا بحقوق امل�ساواة وحقوق الإخاء.
ومث ًال يكون فيها حق العي�ش وت�أمني احلاجة حقًّا طبيع ًّيا
يهدف �إليه اجلميع ،كحق الأمن ي�سعى للمحافظة عليه اجلميع،
فيكون �إطعام النا�س ،وت�أمينهم من اخلوف واج ًبا على كل النا�س.
مثل هذه القواعد الفطرية� ،إذا ُد ِّرب النا�س على تقدي�سها
تقدي�سهم لأديانهم و�أوطانهم ،و ُلقِّنوها يف طفولتهم وهم يف
�أح�ضان �أمهاتهم وحني تن�شئتهم يف املدار�س ،تنتهي حت ًما �إىل
�إقامة �صرح نظام عاملي عليها ،موطد القواعد ثابت الأركان.

البدء يف

و�إذا اتفقت جميع الدول يف (هيئة الأمم املتحدة) على
وجدت كل دولة يف
برنامج للتعليم والتثقيف العام والدعوةّ ،
بث هذه الأفكار يف نفو�س ال�شعوب اخلا�ضعة ل�سلطانهاّ ،
مكن
ِّ
ذلك (الأمم املتحدة) من التطور �إىل الهيئة العاملية التي نرجو �أن
يدين لها النا�س بالوالء والطاعة.

من الرتبية

قلوب الطفولة

القومية إىل
الرتبية العاملية
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�إن �أثر الدعوات الإن�سانية و�أثر الرتبية وا�ضح يف تاريخ
و�ضوحا حا�س ًما وم�ؤث ًرا يف حياتهم ،فالدعوات الدينية
الب�شر
ً
التي غالبت الدهر وعا�شت القرون وا�ستمرت تفعل فعلها يف
نفو�س النا�س ويف تكوين الهيئة االجتماعية� ،شاهد على قابلية
الب�شر لقبول الدعوات الإن�سانية ال�سامية للت�آخي والتعاون.
و�إن ما ح َّرمته هذه الدعوات ا�ستق ّرت حرمته يف نفو�س النا�س،
فكبحت من جموحهم ومن �شهواتهم ،وحولت الدوافع والغرائز
لتتخذ ملظاهرها �أ�شك ً
اال و�ألوانًا �أخرى .ف�إذا دعونا �إىل حترمي احلرب
ومتكنت هذه الدعوة من النفو�س ،ال�ستحال ت�سيري اجليو�ش
للقتال �إال بقدر ما يحدث من ال�شذوذ �ضد �إرادة املجتمع ،من
تكوين ع�صابات من القتلة لل�سلب ،وي�صبح الوجدان الإن�ساين
�أ�شد نفو ًرا يف التوجه بالأذى والقتل �إىل �شخ�ص جمهول له،
�أكرث من �شعور الفرد العادي حني يهم بجرمية القتل �ضد �أحد
املارة.
وهكذا �إذا ع ّودنا النا�س �أن ا�ستغالل الآخرين مل�صلحتهم،
وا�ستخدام اجلاه �أو النفوذ �أو احليلة للمنفعة الذاتية يعترب عم ًال
من �أعمال ال�سرقة ،ف�إن الوجدان الب�شري ينتهي �إىل اعتبار هذا
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اال�ستغالل ب�أنواعه �إجرا ًما ،كما يعترب ال�سارق الذي ي�ستخدم
قوته �أو حيلته لل�سرقة جمر ًما.
فعلى الدعوة والرتبية العامة التي جتعل النا�س ينظرون
�إىل هذه املبادئ الب�شرية نظرتهم �إىل القواعد التي تعارفوا عليها
بالن�سبة لأنف�سهم ك�أفراد يف �أ�سرة �أو وطن ،يتوقف متهيد ال�سبيل
للنظام العاملي اجلديد الذي البد منه لتطور احل�ضارة ،والجتناب
الفناء الذي هي�أت �أ�سبابه �سيطرة الإن�سان املتزايدة على املادة،
وعلى جمرى الأمور يف �سلم املجتمع العاملي.
الغ�ضب لأ�شياء عامة ،ويف امل�صلحة
النا�س
َ
ويجب �أن ُي َع َّلم ُ
الب�شرية كما ُع ِّل ُموا الغ�ضب لأوطانهم وعقائدهم الدينية ،فتكون
غريتهم وانفعالهم للعدوان على حقوق الغري� ،أو للتق�صري يف
عمل الواجب نحو النا�س كافة ،موجهة بالغريزة كتوجهها يف
املا�ضي للدفاع عن حق الأ�سرة و�شرفها.
و�أخ ًريا �إن وجود «هيئة الأمم املتحدة» يف �شكلها احلايل،
ورغم امل�ؤثرات التي رافقت ميالدها يف�سح املجال لآمال كبرية يف
االجتاه الذي ن�شري �إليه؛ فهي نواة �صاحلة �إذا ُتع ِّه َدت باالحرتام
والثقة فيها ،و�أدركت الدول �أنه ال �سبيل �إىل التخلي عنها ،بل

التدرب على

الغضب للمصلحة
العاملية

فلنتعهد النواة

الصاحلة يف

هيئة األمم املتحدة
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اتخذتها حمكمتها ومرجعها يف كل نزاع؛ حتى ي�شعر النا�س
تدريج ًّيا ب�ضرورتها ل�سالمة عي�شهم و�أمنهم ،في�ضحوا عن طيب
خاطر يف �سبيل ا�ستمرارها وقدرتها ،كث ًريا من حقوق ال�سيادة
التي �أظهرت الدول فيما م�ضى غرية قوية على التم�سك بها.
بل قد ي�أتي اليوم الذي ت�ضع فيه الدولة من الدول �سيادتها
و�سلطانها حتت ت�صرف هيئة الأمم املتحدة ،ل�ضمان �أمنها �أو
ي�سرها� ،أو للتغلب على مع�ضالتها االقت�صادية واالجتماعية.
فعلينا يف �سبيل هذه الغاية النبيلة �أن ن�صرب ون�صابر ون�صمم.
ولنحذر الي�أ�س ونتعلق ب�أهداب ال�سعي املتوا�صل لتمكني
«الأمم املتحدة» من �سد هذا الفراغ يف حياة العامل اجلديد.

()6

يف النظام األساسي
للدولة اإلسالمية

بع�ض �أ�س�س الدولة الإ�سالمية
الإمـامـة ال�شـــورى ال�ســـيادة
داللة الفقه الإ�سالمي – املبادئ العامة حمدودة وقاطعة–
من هم �أهل ال�شورى؟ -املجمع عليه يف الإمامة – جتربة
الع�صور – الأ�صول املقررة يف ريا�سة الدولة الإ�سالمية –
مفهوم ال�سيادة يف الإ�سالم – �صورة ال نظري لها – حدود
�سلطة الأمة – ال �سند ملا ينق�ض العدل واحلق.

ظهرت يف ال�سنوات الأخرية دول �إ�سالمية م�ستقلة متعددة
يف �آ�سيا و�أفريقية ،وظهرت معها وفيها هيئات و�أحزاب تريد �أن
تقيم نظمها على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�صولها ،وتعددت
الآراء فيما هو نظام احلكم الإ�سالمي ،ويف كيفية �إن�شاء د�ساتري
تتفق ومقت�ضيات الإ�سالم ،وحتقق غايات ال�شريعة املحمدية.
والدول الإ�سالمية من �أق�صى امل�شرق �إىل �أق�صى املغرب
ت�شمل �أقوا ًما وثقافات وعر ًفا وعادات وطرائق للحكم ،وتختلف
فيها احلاجات باختالف الأقاليم واختالف البيئات االجتماعية
و�ضروراتها ،فحكمها بطريقة واحدة �أمر ع�سري؛ لأن ا�ستيفاء
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حاجاتها وم�صاحلها و�سد الذرائع فيها يحتاج لتف�صيل واجتهاد
يجعالن من الع�سري �أن يفي بحاجاتها د�ستور موحد ونظام حكم
واحد باملعنى احلديث للد�ساتري ،يحقق الغر�ض الذي ترمي
�إليه ال�شريعة يف كل مكان .بل قد يكون �أدنى �إىل حتقيق غر�ض
ال�شريعة املحمدية �أن تتعدد �أ�شكال الد�ساتري ونظم احلكم على
�أ�سا�س �أن ت�سودها املبادئ العامة لل�شريعة الإ�سالمية و�أ�صول
الآداب والأخالق التي جاءت بها ر�سالة الإ�سالم واهتدى بها
الب�شر من �أقدم الع�صور ،لأن اختالف القوانني املنظمة لل�شئون
العامة قد يكون يف ذاته �ضرورة حمققة لأغرا�ض ال�شريعة ومل�صالح
امل�سلمني يف خمتلف ظروفهم ،و�أدعى لتحقيق امل�صلحة ،من
الإ�صرار على د�ستور موحد �شامل يطبق يف كل مكان.
داللة الفقه

اإلسالمي

ولعل الفقه الإ�سالمي يف ن�شوئه وتطوره وتعدد �آراء
املجتهدين فيه مت�أثرين قط ًعا بظروف البيئة وظروف الزمن ،هو
الهادي �إىل ما نظنه ال�صواب يف هذا النظر.
فالد�ساتري الإ�سالمية التي يطالب بها الأندوني�سيون �أو
الباك�ستانيون �أو امل�صريون �أو غريهم من الأمم الإ�سالمية ،ميكن
�أن تكون يف جوهرها متفقة متقاربة ،و�إن اختلفت يف فروعها
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وتف�صيالتها وما يتفرع من ذلك من قوانني ومرا�سيم و�إجراءات
تقت�ضيها امل�صلحة وت�سد بها الذرائع.
وعليه ،فما هو هذا الد�ستور �أو هذا النظام الإ�سالمي
الذي يوحد بني امل�سلمني من غري �أن يعوق التطور الت�شريعي
واالجتماعي وفق مقت�ضيات العدل وامل�صلحة يف مكان ما �أو
زمان ما؟!
�إذا نظرنا يف الكتاب وال�سنة وتاريخ امل�سلمني يف �أيام
خلفائهم الرا�شدين جند �أن الإ�سالم حمدد قاطع يف كل ما هو
من املبادئ العامة ال�صاحلة لكل زمان ومكان وقوم ،ف�إذا كان
الأمر تنفي ًذا لهذا املبد�أ و�إقامة لأ�صل من �أ�صول الإ�سالم ،جتلت
مرونة ال�شريعة الإ�سالمية وتفوي�ضها لعقولنا واجتهادنا ،و�صارت
ال�شريعة وك�أنها ت�شري �إىل هدى النبي  يف قوله «�أنتم �أعلم
ب�أمور دنياكم» فينف�سح جمال الر�أي ويكون الف�ضل بالن�سبة
لل�صواب �أو عدمه حلكم العقل والتجربة الهاديني �إىل امل�صلحة
العامة واملتجنبني لل�ضرر.
ولعل ذلك هو ف�ضل الإ�سالم الذي يجعل منه �شريعة
خالدة للنا�س جمي ًعا ،ويحقق قوله تعاىل ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

املبادئ العامة
حمددة وقاطعة
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ﮛ ﮜ ﮝﱸ [احلجر� ]9 /إذ لو كان الإ�سالم غري ذلك
ما كان دي ًنا ي�س ًرا ،ول�ضاق بالنا�س يف خمتلف �أزمانهم و�أوطانهم
وحاجاتهم املتغرية .فو�ضوح الإ�سالم يف الأ�صول العامة ومبادئ
الأخالق ال�سامية وتركه الكثري من الأمور للر�أي واالجتهاد مل
يكن �سب ًبا لل�ضعف يف �شريعته ،بل �سب ًبا ال�ستمرار احلياة واخللود
لهذه ال�شريعة وعظمة الفقه فيها.

يف ال�شورى
ولن�ضرب لذلك بع�ض الأمثلة :كره الإ�سالم �أن تقوم
الدولة على ال�سيطرة واجلربوت من �شخ�ص �أو جماعة،
و�أرادها �أن تقوم على الر�ضا والتعاون ،ف�أمر بال�شورى
فقــال ﱹ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الغا�شــية]22 /
وﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران ]159 /ﱹﮞ ﮟ
ﮠﱸ [ال�شوري ]38 /فجعل ال�شورى مبد�أ عا ًّما ال مفر من
�إقراره واعتباره يف كل دولة �أو جماعة �إ�سالمية يف �أي مكان
و�أي زمان و�أي قوم .وقد دلت جتارب الب�شر على ا�ضطراد هذا
املبد�أ ونفعه ،ولكنه مل يرد �أن ي�شق علينا بتعيني نظام واحد
لهذه ال�شورى �أو تعديد �صور له لنختار منها ما يقت�ضيه املكان
والزمان ،فرتك لنا االختيار والتنظيم لل�شورى معتم ًدا يف ذلك
على �إخال�صنا لديننا و�إخال�صنا لأنف�سنا ،وعلى �أن الأعمال
بالنيات و�أن لكل امرئ ما نوى ،ولنقرر يف حدود هذا الأ�صل
�أ�شكال هذه ال�شورى وكيفياتها وفق حاجاتنا كي نكفل للأمة
اال�ستقرار والر�ضا العام.
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ولذلك جند كبار ال�صحابة ومن بعدهم من التابعني والأئمة
والفقهاء قد اجتهدوا يف هذا الأمر وتركوا لنا �آثارهم فتعدد الر�أي
يف كيفيات ال�شورى:
-1فنجدها مرة بعر�ض الأمر على العامة يف امل�سجد �أو اخلا�صة
يف ندوة.
 -2وجندها مرة ثانية بدعوة لعدد من كبار ال�صحابة لتبادل الر�أي.
-3وجندها ثالثة بعر�ض الأمر على من ح�ضر من �أهل الر�أي
واملقام يف ظرف معني.
-4وجندها رابعة مقت�صرة على واحد �أو �أكرث يختارهم الإمام
ويثق يف �سداد ر�أيهم وي�شعر مب�شاركة العامة �إياه يف ذلك.
وهكذا كان املعول يف الأمر كله على ح�سن نية والة الأمر
ومراعاتهم لأمر اهلل  يف ال�شورى وخ�شيتهم له ف�أدوها بالكيفية
التي تطمئن لها نفو�سهم ح�سب مقت�ضيات الظروف والأحوال.
من هم أهل
الشورى؟

وقد ا�صطلح امل�سلمون على �أن �أهل ال�شورى هم جماعة
من �أهل احلل والعقد .و«�أهل احلل والعقد» هم من �إذا �أبرموا
وعقدوا �أم ًرا �أبرمه النا�س ،و�إذا نق�ضوه وح ّلوه نق�ضه النا�س.
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فلو علمنا من هم �أهل احلل والعقد الذين �إذا قالوا قال
النا�س ،و�إذا ر�أوا ر�أ ًّيا تبعهم النا�س لكان فيهم كل الكفاية
للح�صول بر�ضائهم على الر�ضا العام ومثلت الأمة خري متثيل،
ولكن امل�شكل الذي ظهر يف مدى الع�صور الإ�سالمية هو
االتفاق �أو ًال على من هم �أهل احلل والعقد الذين تنعقد بهم
مث ًال البيعة للإمام ،وثان ًيا على كيفية اختيارهم ،ولذلك تعدد
الر�أي ،فح�صرهم البع�ض يف العلماء ،والبع�ض يف العلماء
وغريهم من املتبوعني يف �أقوامهم ،والبع�ض فيمن تتوفر فيهم
�صفات االجتهاد من العلماء.
والواقع �أن تعيني �أهل احلل والعقد لي�س �أم ًرا هي ًنا ،فهم
يف املدينة غريهم يف البادية ،وهم يف الريف غريهم يف العوا�صم
ومراكز االكتظاظ وال�صناعة ،وهم يف ع�صر من الع�صور العلماء
املتبوعني ،ويف غريه املتغلبون النافذون يف الع�شائر والأوطان
واملمالك ،ويف ع�صرنا قد يكونون بني ر�ؤ�ساء الأحزاب والطوائف
والنقابات وغريهم.
وهكذا يختلف النظر بالن�سبة لأ�شخا�صهم وبالن�سبة
الختيارهم وتعيينهم باختالف الأقوام والعرف والعادات
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والأزمان ،ليكونوا �أهل الر�أي يف البيعة ،و�أهل ال�شورى يف كل
حني.
ولذلك نظن �أن الد�ستور الذي يو�ضع لتمكني �أهل احلل
والعقد من �إبداء الر�أي ،ومتكني الإمام ورئي�س الدولة الإ�سالمية
من اختيارهم وا�ست�شارتهم يتغري بتغري ما �أ�شرنا �إليه .وقد يكون
يف د�ستور �أية دولة من الدول الإ�سالمية غريه يف د�ستور دولة
�أخرى.
هذا مثل قد يو�ضح يف �أذهاننا ما هو مو�ضع الر�أي وما هو
مو�ضع التقليد فيما نختار من النظم والد�ساتري لتكون موافقة
لل�شريعة الإ�سالمية و�أغرا�ضها.

يف الإمامة
ومثل �آخر هو :م�س�ألة الإمامة واختيار رئي�س الدولة،
وما يجب �أن يتوفر يف الإمام من �شروط ،وما له وما عليه من
واجبات ،ففي هذا �أي�ضً ا جند ال�شريعة الإ�سالمية وا�ضحة فيما هو
ثابت وم�ستمر من �أمر الإمام والإمامة ،وتاركة للر�أي واالجتهاد
وامل�صلحة ما هو متغري وغري ثابت وتقت�ضي امل�صلحة فيه هذا
التغيري وعدم اال�ستمرار.
فمنذ اجتماع امل�سلمني يف «�سقيفة بني �ساعدة» عقب
وفاة الر�سول  والبيعة لأبي بكر  ومو�ضوع الإمامة
حمل خالف بني امل�سلمني ،تعددت فيه الآراء واملذاهب.
و�إن اجتمعت الأكرثية العظمى على ر�أي �أهل ال�سنة ف�إن هذا
االجتماع ال يخلو كذلك من خالف على تف�صيالت كثرية.
وميكن القول ب�أن امل�سلمني مل يجتمعوا �إال على �أمر واحد :هو
وجوب الإمامة من ًعا للفو�ضى و�إقامة حلدود اهلل.

اجملمع عليه

يف اإلمامة
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ولي�س الق�صد هنا تناول هذا املو�ضوع من الناحية النظرية،
ومناق�شة املذاهب والآراء التي ال تزال ممثلة يف طوائف كثرية من
�أهل ال�سنة وال�شيعة والإبا�ضية ،و�إمنا الق�صد هو الإ�شارة �إىل هذا
اخلالف ليتبني للنا�س اجتاه ال�شريعة الإ�سالمية ببيان املفرو�ض
واملرتوك لهم ،ليقرروا ب�ش�أنه ما ي�شاءون وفق امل�صلحة وح�سب
مقت�ضيات معا�شهم وزمانهم و�أوطانهم.
ف�إذا تتبعنا ما اختلفوا فيه جنده قد تناول الكثري من �أمر
الإمامة ،حتى اللقب نف�سه ،ف�سمى امل�سلمون رئي�س الدولة
خليفة ،كما �سموه �أمري امل�ؤمنني ،و�إما ًما و�سلطانًا.

وقد بلغ اخلالف يف املو�ضوع �أنه ملا ُتوفيِّ الر�سول 
وا�ضحا لهم ،حتى
واجتمع النا�س يف ال�سقيفة مل يكن الأمر ً
قال الأن�صار« :منا �أمري ومنكم �أمري» وقال املهاجرون «منا الأمراء
ومنكم الوزراء» �أي قال قوم بوحدة الإمام و�آخرون بتعدده .ثم
اجتمع الر�أي باختيار �أبى بكر لف�ضله ،ولأنه ال تتطاول �إليه
الأعناق كما قال عمر  .وال يعنينا هنا �أن نخو�ض يف �أ�صل
وجوب الإمامة وكونه عقل ًّيا �أو �شرع ًّيا وغري هذا ،ما دام امل�سلمون
قد ف�صلوا يف ذلك الوجوب ب�إجماع ال�صحابة ،ومار�سوا الأمر ،ثم
اجتهدوا فيما يجب للإمام وما عليه لإقامته ومتكينه من حرا�سة
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م�صاحلهم الدينية والدنيوية ،يف جمتمع ُو ِلد نتيجة للدعوة
والإر�شاد والكفاح املحمدي على �أ�س�س جديدة غري م�ألوفة يف
ذلك الع�صر فهو جمتمع متكافل متكامل ،النا�س فيه عيال اهلل،
و�أكرمهم �أتقاهم ،وهم �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،ولي�س لأحد
عليهم �سلطان �إال بقانون مرجعه ال�شرع الإ�سالمي ،فهو بذلك
جمتمع جديد يف ع�صره ويف عامل كان يقت�سمه قي�صر وك�سرى
ك�أرباب من دون اهلل.
يف هذا املجتمع ن�ش�أت الإمامة ،و�سادت ال�شريعة وا�ستقرت
مبادئ و�أ�صول ونظم لها كل القدا�سة ،وهي بذلك الد�ستور
الدائم للم�سلمني الذي ال يوهب وال ي�سلب ،تتعني فيه احلقوق
والواجبات العامة للجميع ،وال متلك قوة يف الأر�ض ،حتى الأمة
نف�سها ،له تغي ًريا �أو تبدي ًال ،ففيها الإمامة مث ًال �أمانة والأمني عليها
يت�صرف يف حدود الأ�صول العامة لل�شريعة وفق م�صلحة الكافة.
والإمامة كنظام �إ�سالمي فريد غري م�سبوق ،ال ُت�ؤتي �أح�سن
ثمارها �إال يف �أمة �صاحلة ،ينظم �أمورها وفق ال�شريعة د�ستور
وا�ضح ،يتطور ب�إرادة الأمة ويف حدود ال�شريعة لتجلب به امل�صالح
وت�سد الذرائع.
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جتربة العصور

وقد دلت جتربة الع�صور على �أنه �إذا ف�سدت الأمة ،و�إذا ف�شا
فيها اجلور فلم يقف النا�س عند حدود ال�شريعة ،ف�سد الأمر كله،
ف�ضاع حق الراعي وحق الرعية ،وكرثت الفنت وانطوت �سيادة
القانون ،فال بد التقاء هذا من نظام ود�ستور �إ�سالمي تر�ضاه
الكافة ،ويكون حدود اهلل بني النا�س ،فيه ما هو ثابت خالد من
الأ�صول ،وما هو متغري وفقًا للم�صلحة من الفروع ،لأن ال�شريعة
تركت لنا االختيار واالجتهاد يف �ش�أنه ويف �صوره و�أ�شكاله وما
يتفرع عن ذلك من امل�سائل لدوام الأمن والر�ضا والعي�ش الكرمي.

األصول املقررة

و�أخ ًريا وبعد مراجعة الكثري من �آراء الأئمة وفقهاء امل�سلمني
يف خمتلف مذاهبهم ،ومتابعة التاريخ الإ�سالمي� ،أ�شعر �أن
ال�شريعة الإ�سالمية مل تقرر حلكمة �سامية يف �أمر ريا�سة الدولة
�إال بع�ض �أ�صول قليلة :ك�إقامة الإمام ،و�أن يكون بالغًا ،عاق ًال،
مر�ض ًّيا عنه من الأمة م�ستعي ًنا ب�صاحليها ،م�شاو ًرا لأهل احلل
حار�سا على م�صالح امل�سلمني
والعقد فيها ،و�أن يكون بعد ذلك ً
مقي ًما ل�شريعتهم .وينتق�ض �أمره مبخالفته �أوامر اهلل وم�صالح
امل�سلمني .و�أظن �أنه فيما عدا هذه الأ�صول القليلة قد ترك للنا�س
�أن يجتهدوا وي�ضعوا من النظم ما ي�صلح �أمورهم ،ليتنا�سب ذلك
مع دعوة الإ�سالم العامة و�أن هذا الدين للنا�س كافة.

يف رياسة

الدولة اإلسالمية

يف �سيادة الأمة
ومثل ثالث :هو �أمر «�سيادة الأمة» وكونها م�صدر ال�سلطات
باملعنى املتعارف عليه يف هذا الع�صر .فللإ�سالم يف هذا منهج
غري نهج الد�ساتري احلديثة.
�إن الإ�سالم دين عام ،ال يتقيد يف �أ�صول العقائد والآداب
والأخالق واملبادئ واحلقوق بالأوطان اخلا�صة وال بنعرات
اجلن�سيات والقوميات والألوان ،ولهذا فال�سيادة عنده لل�شريعة:
�أي لتلك الأ�صول التي قامت عليها دعوته ،ولي�س للأمة
جمتمعة �أو متفرقة ،متفقة مع رئي�س الدولة �أو خمتلفة ،ممثلة يف
برملان �أو يف هيئة ت�أ�سي�سية �أو غري ممثلة� ،أن تت�صرف فيما جعله
اهلل حقًّا �أو واج ًبا للأفراد �أو للجماعات يف وطن ما �أو للنا�س
كافة يف الدنيا كلها� ..إذ لهذه الأ�صول وحدها القائمة على ما
�شرع اهلل من حقوق وواجبات عامة للإن�سان ،ال�سيادة واخللود،
لأنها دائمة ب�إرادة اهلل ال غريه .وهذا �أ�صل �إ�سالمي عظيم يجب
دائ ًما �أن ال يغيب عن �أذهان الباحثني الإ�سالميني ،و�أن ينوه به
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يف هذا الع�صر خا�صة ويعلن عنه ،لأنه جعل من رابطة الإن�سانية
رابطة �أعلى من الروابط العن�صرية والوطنية ،وجعل من احلقوق
الب�شرية ما ي�سمو على ال�سيادة �أو امل�صلحة القومية.
مفهوم السيادة

يف اإلسالم

فال�سيادة مبعناها الع�صري عند الآخرين �أو مقلديهم من
امل�سلمني غريها يف النظام الإ�سالمي ،فهي فيه مكونة من عدة
قوى يجتمع بها �سلطانها :هي ال�شريعة ،والأمة ،والإمام حار�س
ال�شريعة وخمتار الأمة ،ولذلك ي�سمو النظام الإ�سالمي على ما
عداه ،فهو يكفل �أ�صول املبادئ الأخالقية العامة ،و�أ�س�س العدل
العام وامل�ساواة بني اخللق والإخاء الب�شري ،فيقيم احلقوق
والواجبات الب�شرية على قواعد ال�شمول واخللود ب�أمر اهلل تعاىل
و�إرادته ،فيقطع بذلك ال�سبيل على الهوى والتع�صب والتحزب،
�إذ لي�س للأمة وال للملوك وال للر�ؤ�ساء وال للعامة �سبيل �إىل نق�ض
حقوق الإن�سان وواجباته بدعوى حرية الأمة و�سيادتها يف وطنها.
فمفهوم ال�سيادة يف ال�شريعة الإ�سالمية غري مفهوم ال�سيادة
ال�شعبية يف د�ساتري الأقوام الأخرى ود�ساترينا املنقولة عنها،
�إذ هي ال تتحقق كما قدمنا �إال باجتماع العنا�صر الثالثة التي
ذكرناها :ال�شريعة الإ�سالمية ،والأمة ممثلة يف �أهل احلل والعقد،
والإمام املختار ففيهم جمتمعني ال�سلطان الذي ي�سمى حق

355

يف النظام الأ�سا�سي للدولة الإ�سالمية

355

ال�سيادة  Sovereigntyوقد كانت قديمًا للملوك و�صارت حديثًا
لل�شعوب.
وهذه ال�صورة الإ�سالمية لل�سيادة مانعة من الهوى والرتدي
يف مزالق الر�أي ،وهي �ضمان للحقوق والواجبات الإن�سانية ال
نظري له يف مذاهب الأمم ال�سابقة والالحقة للإ�سالم.
والتعبري عن هذه ال�سلطة ال يت�أتى ب�إرادة واحدة كما
يحدث ،با�سم ال�شعب مث ًال يف حزب الأكرثية� ،أو با�سم امللك،
�أو با�سم الدكتاتورية �شيوعية �أو غري �شيوعية ،بل البد للتعبري عن
هذه ال�سلطة من اجتماع �إرادة اهلل� :أي �شرعه ،و�إرادة الدولة:
�أي الأمة واحلكومة فمن هذه الإرادات الثالث تنتظم احلقوق
والواجبات يف جميع الأوطان والأزمان.
فمثــ ًال �إذا قالت ال�شريعة
ﭿﱸ [النحل .]90 /ﱹﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [املائدة.]8 /
ﱹﭻﭼﭽﭾ

ﱹﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [الن�ساء ]135 /مل ت�ستطع
الأمة وال الإمامة وال هما جمتمعني �أن يتجاوزوا ما �أرادته ال�شريعة

صورة ال نظري هلا
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من عدل و�إن�صاف ،ولو كان ذلك با�سم �سيادة الأمة وحقها يف
تقرير م�صائرها.
حدود سلطة
األمة

و�إ ًذا ال تكون الأمة م�صدر ال�سلطات مبعنى �أنها طليقة تفعل
بنف�سها ووطنها �أو غريه ما ت�شاء ،فهذه امل�شيئة حمدودة مببادئ
الأخالق العامة ومبادئ العدل وحقوق الإن�سان وواجباته كما
�أرادها اهلل.
�أما �أن للأمة �أن تكيف نظمها وت�ضع القوانني والد�ساتري يف
حدود هذه ال�سيادة امل�شرتكة ،ف�أمر لها فيه كامل احلرية ،فهي
�سيدة يف كل ما ال جتده �إرادة عليا هي �إرادة اهلل م�صدر الوجود،
الذي ا�ستخلف الإن�سان يف الأر�ض ،وحمله �أمانة احلكم ،وجعل
هذه اخلالفة تق�صد �إىل العدل واحلق ﱹﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕﱸ [�ص.]26 /

نعم �أن الأمة م�صدر ال�سلطات ،ولي�س للملوك وال للر�ؤ�ساء
من �أي نوع كانوا يف ال�شريعة الإ�سالمية من الأمر �إال ما تريده
الأمة ،فهي التي تقيم الدولة ،وهي التي تنظمها ،وهي التي
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تختار �أولياء الأمر فيها ،وهي التي تقدر م�صاحلها وتدر�أ مفا�سدها،
فهي يف هذا كله م�صدر لل�سلطات :تلك ال�سلطات التي يحدها
ويحيط بها نطاق ال�شريعة الإ�سالمية.
ومن هذا املثل �أي�ضً ا يف �أمر ال�سيادة يت�ضح بع�ض ما له �صفة
اخللود ،وبع�ض ما هو مقيد ب�إرادتنا ومتغري مب�شيئتنا واختيارنا من
الأ�شخا�ص والقوانني والنظم والد�ساتري.
و�سيادة ال�شريعة فيما هو متعلق ب�أوامر اهلل ال تنق�ض بر�أي
فرد وال جماعة وال قوة .وكل ر�أي �أو قوة حتول بني النا�س وبني
العدل واحلق كما جاء بهما الإ�سالم ،ال مربر له وال �سند من
الدين الإ�سالمي ،ولو كان له �سن ًدا من ال�سلطان والأمة .فلي�س
للأمة �أن تتجاوز م�صالح النا�س يف �أوطان �أخرى ،و�أن تفعل
بقوانينها و�شرائعها ما ت�شاء� ،أو �أن للأغلبية فيها �أن ت�شرع و�أن
تت�صرف بظلم يف حقوق الأفراد واجلماعات مبا يقت�ضيه ر�أيها
باعتبارها معربة عن الإرادة العامة للأمة يف زمان ما ..فهذه
ال�صورة التي يف �أذهان املعا�صرين من ال�شعوب الإ�سالمية وغري
الإ�سالمية ،والتي توحي بحرية الت�صرف الكامل طبق امل�صلحة
الوطنية لي�ست �صحيحة من الوجهة الإ�سالمية النظرية ،ف�إن
الإ�سالم قد جاء ب�شريعة للنا�س كافة ،وال يتقيد مبا ي�سمى

ال سند ملا ينقض
العدل واحلق
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امل�صلحة الوطنية �إذا كانت هذه امل�صلحة تتعار�ض مع م�صلحة
النا�س كافة ،و�أن تكون بها «�أمة هي �أر َبى من �أمة» �إذ ق�صده
يجب ما قد يبدو من خري خا�ص .وهنا يتخ�ص�ص
للخري العام ّ
ويتقيد احلق النا�شئ من دعوى «ال�سيادة ال�شعبية» كما يقول به
فقهاء الد�ساتري احلديثة الدميقراطية ،باحلق العام للنا�س كافة كما
يقرره الإ�سالم.
(وبعد) فهذه �أمثلة ثالثة قدمتها يف احلديث عن النظم
الأ�سا�سية للدولة الإ�سالمية ،وهي ال�شورى ،وريا�سة الدولة،
و�سيادة الأمة ،وهي الأ�صول الكربى التي تقوم على بيانها
وبيان التفريع عليها الد�ساتري .وقد قدمها الإ�سالم وتاريخه و�آراء
فقهائه ،وا�ضحة حمددة فيما هو ثابت خالد ،ومتغرية مرنة فيما
يح�سن فيه التغيري والتطور واملرونة.
و�أين لأرجو �أن �أكون يف هذا الف�صل املوجز قد حفزت همم
العلماء والفقهاء و�أهل الر�أي ال�ستق�صاء البحث والتو�سع فيه� ،إذ
كل ق�صدي ،وقد �أخذ النا�س يف كل �أقطار امل�سلمني يتحدثون
فيما هو نظام احلكم الإ�سالمي والد�ستور الذي يبني هذا النظام،
ال يكلفهم �شط ًطا ،و�أن �صور الد�ساتري الإ�سالمية قد تتعدد جل ًبا

359

يف النظام الأ�سا�سي للدولة الإ�سالمية

للم�صلحة ودف ًعا للم�ضرة ما دامت يف حدود الأ�صول الإ�سالمية
اخلالدة.
فما دام امل�سلمون يف �أي قطر من �أقطارهم �أو دولة من دولهم،
يعملون بنية خال�صة حمرتمني �شرعهم ومقيمني نظ ًما د�ستورية
تتنا�سب مع �أحوالهم ،ف�إنهم يحدثون بذلك نظ ًما �إ�سالمية هي
خري لهم من تلك التي يقلدون فيها ما ي�سمى بالدميقراطيات
ال�شيوعية �أو الدميقراطيات الر�أ�سمالية.
فيكونون بذلك �أمة الو�سط كما �سماهم القر�آن ويوفقون �إىل
حل ما ا�ستع�صى على غريهم ،ويجمعون بني حاجات الروح
وحاجات البدن ،معطلني احل�ضارة واحلياة الإن�سانية ال�سندين
الذين ال بد منهما لل�سلم واال�ستقرار والرخاء� ،إذ لي�س الإن�سان
حيوانًا ليكون كل همه يف بطنه ،وال ً
ملكا ليكون كل �أمره يف
روحه .وقد امتازت الر�سالة الإ�سالمية باختيار الو�سط من
الأمور ،ف�أخذت يف االعتبار حاجات الروح والبدن الدائمة
و�س ّنت لها �أ�صو ًال خالدة ال �سبيل �إىل نق�ضها ،وتركت الفروع
تتغري طبق امل�صلحة املتغرية يف الدنيا ،وقد نظرت يف امل�صلحة
العامة للإن�سانية كلها ومل تغلب عليها �أية م�صلحة قد تدعيها �أمة
لنف�سها ،وجعلت ال�سلطة التي تن�شئ احلقوق والواجبات الفرعية
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مقيدة �أو ًال باجتماع العنا�صر الثالثة التي �أ�شرنا �إليها و�ضرورة
موافقتها للمبادئ العامة الإن�سانية التي يجب �أن يت�ضمنها �أي
نظام �إ�سالمي .وقد نهت الأمم كافة عن ال�سعي �إىل �أن تكون
م�صلحة �أمة �أربى و�أكرث من م�صلحة �أمة �أخرى ،ويف هذا يقول
القر�آن الكرمي ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [البقرة.]143 /

()7

يف انتشار الدعوة

انت�شار الدعوة يف الوثنيني
�شهرة باطلة -خلط بني انت�شار الدعوة وامتداد الدولة-
فتح مكة بجي�ش امل�ست�ضعفني املطرودين -الدعوة ال�سرية
واجلهرية -الدفاع عن النف�س م�شروع -املوقف يف احلديبية
ي�شهد -تاريخ الدعوة هو تاريخ ال�صرب واملقاومة -املوقف
يف خارج اجلزيرة  -رواية الكولونيل (فردريك بيك) -
فتنة واعتداء -مع الروم يف �شرق الأردن (م�ؤتة) -دليل فذ
من �أدلة الت�سامح الإ�سالمي -فتح مكة -مل يكن مفر من
حتكيم ال�سيف يف فتحها -الغر�ض من فتحها� -صورة من
الت�سامح املحمدي -دليل على انهيار النظام اجلاهلي-
الفتح ال�سلمي قبل الفتح احلربي -دليل من �إ�سالم �أبي �سفيان
زعيم امل�شركني -الوفود تتوايل من اجلزيرة على الر�سول
باختيارها -اخلدمة الوحيدة التي �أداها ال�سيف للإ�سالم-
�أيباع الدين بدراهم معدودات! ما بعث اهلل حممدً ا جاب ًيا-
ق�صة تك�شف عن روح ع�صرها.

ا�ستقر يف �أذهان كثري من النا�س ،امل�سلمني وغريهم� ،أن
الدعوة املحمدية ظهرت وانت�شرت حتت ظالل ال�سيوف ،و�أن
القبائل التي حملت كتاب اهلل يف رقابها حملت �سيوف احلق

شهرة باطلة
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وامتداد الدولة
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جبيش

املطرو دين
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يف �أيديها ،و انطلقت للمغرب وامل�شرقَّ ،
فحكمت ال�سيف حتى
دان النا�س للكتاب املعلق يف الرقاب ،ولي�س �أبعد من ال�صواب
وال �أدل على البحث ال�سطحي ّ
املعتل من هذا الظن! لهذا
يح�سن �أن نتناول هذا الأمر ب�شيء من الإفا�ضة و َت َت ُّبع انت�شار
الدعوة يف الع�صور املختلفة ،لي�ستقر احلق يف ن�صابه ،ويتبني
الر�شد من الغي .ولعل ذيوع هذه الفكرة اخلاطئة عن انت�شار
الدعوة املحمدية بال�سيف جاء من اقرتان ظهورها خارج اجلزيرة
العربية بظهور الدولة الإ�سالمية ،وامتزاج تاريخ الفتوحات
ال�سيا�سية والدولية بتاريخ الفتح الديني ،مما جعل النا�س
يخلطون بني دخول الأقوام يف الإميان وقبولهم لر�سالة التوحيد
وبني خ�ضوعهم ل�سلطان الأمة اجلديدة التي كانت ال�سابقة �إىل
قبول الر�سالة املحمدية.
وقد نَ ِ�سي النا�س �أن الفتح املحمدي ملكة وغريها� ،إمنا كان
بجي�ش قوامه �آالف امل�ست�ضعفني املهتدين قبل هذا الفتح ،ممن
�أ�سلموا �س ًّرا وا�ضطهدوا جه ًرا ،وهاجروا من �أوطانهم قه ًرا ،وعربوا
البحر مرتني الجئني �إىل احلب�شة ،و َف ُّروا �إىل املدينة ،واحتموا يف
جوار كل ذي َح ْول �أو َط ْول.
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حممد � ،أول ما دعا �إىل الإ�سالمَ � ،آل بيته ،فمنهم
دعا ٌّ
من �آمن ،ومنهم من ع�صى .دعا �س ًّرا فدخل يف دعوته من �أ�شراف
القوم و�صناديد اجلاهلية ،كما دخل جماعة من امل�ست�ضعفني
والعبيد ،ومل ي�ستطع ه�ؤالء وه�ؤالء �أن يحموا ر�سولهم ،و�أجل�أته
قري�ش �إىل قبول النفي االختياري مع �آله يف ال�شعب حيث بقوا
حقبة من الزمن َ
مقاطعني منبوذين من �أهل مكة و�أحابي�شها
و�أ�شياعها من ٍ
ثقيف وغريها ،ثم خرج من هذا احل�صار ،وقد فقد
وعمه ،و�أخذ يعر�ض نف�سه على القبائل ،ورجع مهي�ض
َ
زوجه َّ
اجلناح من (الطائف) ومل ي�ستطع دخول بلده �إال يف حماية
املُ ْط ِعم بن َع ِد ّي من كفار قري�ش ،وقد �أجاره نخو ًة ومروءة.

الدعوة السرية

وما زال يدعو �س ًّرا وجه ًرا ،وينال �أ�صناف الأذى يف نف�سه
و�أتباعه ،حتى لقي �أهل البيعة الأوىل من �شبان املدينة يف مو�سم
احلج ،فح َّببوا �إليه الهجرة �إىل وطنهم ،فف ّر من املوت �إىل �أح�ضان
(يرثب) املوالية ،ومل يرتكه خ�صومه يف ملجئه .فلما ب�سطوا �أيدي
ال�شر �إىل �أطراف الواحة التي نزل بها ،خرج �إليهم والتقى بهم
يف (بدر) وقد �أُذِنَ له بالقتال بهذه الآية اجلليلة ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ .ﭝ

مشروعية الدفاع

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

واجلهرية

عن النفس
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  .ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﱸ [احلج.]41-39 /

والآية يف �صراحتها وب�ساطتها وتعليلها للإذن بالقتال،
وحتديدها الغر�ض منه ،ويف �سياقها كله ،وا�ضحة يف ت�صوير احلالة
ت�صوي ًرا ينايف متا ًما ما َع ِلق يف �أذهان كثرية من �صورة الكتاب
وال�سيف متالزمني.
ا�ستمر الر�سول قبل واقعة بدر خم�س ع�شرة �سنة يدعو
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وي�صرب على الظلم؛ فلما مل َي ْبق �إال
الدفاع عن النف�س بالقوة ،جاء �إذن اهلل ،ووقعت الواقعة يف بدر،
(((
و�ضم ُ
القليب من فحول
جوف ِ
و�أذل امل�ست�ضعفون اجلبابرةّ ،
قري�ش من كانوا على مر ال�سنني ينوعون و�سائل التعذيب للذين
يدخلون يف دين اهلل �إميانًا واحت�سابًا.
((( جوف القليب :البئر اليت دفنت فيها جثت قتلى بدر من املشركني.
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ومع ذلك فقد رجع الر�سول �إىل املدينة �صاب ًرا داع ًيا،
فلم ت�صرب قري�ش ومن معها ،وعادوا ملهاجمته يف نف�س املدينة.
وملا كانت (احلديبية) اغتنم الر�سول الفر�صة للهدنة ،ور�ضي
ب�شروط مل يكن لري�ضاها لو كان عماد دعوته ال�سيف ،ف�إن تلك
ال�شروط مل ُت ْر ِ�ض َح َم َلة ال�سيوف من �أن�صاره ،واعتربوها هوانًا وملا
يقاتلوا وملا ُي ْغ َل ُبوا .ولكنه  كان يعلم �أن دعوته �إمنا مينعها من
االنت�شار ال�سيف؛ وال يب�سطها يف النا�س �سيف ،ف�إذا هو َها َدن
فتحا،
و�سالمَ َغ َلب ،وذلك ما كان؛ فقد كانت هدنة (احلديبية) ً
َ
وكان هذا العقد الظاهر الغنب الذي ُع ِقد للح�صول على ال�سلم
ب�شرائط تبدو مذلة� ،سب ًبا النت�شار الدعوة ،وقد نزلت �سورة الفتح
أفواجا
بعد احلديبية ،وحتققت الآية ،ودخل النا�س يف �أيام الهدنة � ً
يف دين اهلل الذي قام بالدعوة ،والذي �أُ ِح ّل فيه القتال حلرية هذه
الدعوة وال �شيء غريها.
فتاريخ الدعوة يف اجلزيرة العربية هو تاريخ امل�سلمني
ال�صابرين .وكل َت َع ُّقب لتف�صيالت التاريخ الإ�سالمي
يك�شف لنا عن هذه احلقيقة ،وي�ؤيد عمل النبي .ويحقق
قوله تعـــاىل ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﱸ [البقرة ]256 /وقوله تعاىل :ﱹﭱ ﭲ ﭳ
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املوقف يف
احلديبية يشهد

تاريخ الدعوة هو
تاريخ الصرب
واملقاومة
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ﱹﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱸ [الكهف.]17 /
املوقف يف

قد يقول بع�ض النا�س� :إذا كان هذا �ش�أن الر�سول يف مكة
واملدينة ،ي�صرب على الأذى و ُي َر ِّجح ال�سلم حتى ب�شروط مل ُت ْر ِ�ض
و�س ْوق
�أن�صاره ،فما الذي دعاه للخروج من قلب اجلزيرة العربيةَ ،
اجليو�ش لقتال الرومان يف �سورية؟ �ألي�س الرغبة يف حتكيم ال�سيف؟

رواية الكولونيل

ذلك ما قد يظنه بع�ض من ال يعرفون كيف ابتد�أت احلرب
بني النبي والروم و�أن�صارهم من العرب .و�إليكم رواية الكولونيل
(فريدريك بيك) يف م�ؤ َّلفه احلديث «تاريخ �شرق الأردن
وقبائلها» ،وقد اعتمد الكولونيل بيك على مراجع حمرتمة من
كتب امل�سلمني وغريهم ،و�أ�شار �إليها يف كتابه .قال يف �صحيفة
« 85يف عام 628 -627م (6هـ)» ا�ست�شهد �أول م�سلم يف �شرق
الأردن ب�سبب �إ�سالمه :ذلك �أن فروة بن عمر اجلذامي عامل
الروم على ( َع َّمان) -ويف رواية ابن ه�شام على معان -كان قد
اعتنق الدين الإ�سالمي ،و�أر�سل مع م�سعود بن �سعد ا ُجلذامي
وفر�سا وحما ًرا و�أقم�صة كتانية وعباءة حريرية هدية
بغ ًال �أ�شهب ً
للنبي .وملا بلغ الرومان ذلك حاولوا عبثًا �إقناع فروة لريتد عن

خارج اجلزيرة

بيك
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�إ�سالمه ف�أ َبى فما كان منهم �إال �أن �سجنوه ،ثم �صلبوه على ماء
يقال له (عفري) بفل�سطني.
ويف متوز (يوليو) عام 629م (8هـ) �أوفد النبي كتيبة من
خم�سة ع�شر رج ًال �إىل حدود �شرق الأردن ،ليدعوا النا�س �إىل
الدين احلنيف؛ ولي�ستطلعوا �أخبار الروم وحوادثهم ،فخرج
عليهم جمع غفري يف مكان يقال له (طلة) بني الكرك والطفيلة،
وقتلوهم كلهم �إال واح ًدا الذ بالفرار.

فتنة واعتداء

وبنف�س الوقت �أر�سل النبي ر�سو ًال ا�سمه احلارث بن
ُع َميرْ �إىل �أمري غ�سان يف �سوريا يدعوه �إىل الإ�سالم ،فقب�ض عليه
�شُ َر ْحبِيل بن َع ْمرو �سيد (م�ؤته)  -وهي قرية بجوار الكرك -
وقتله.
النبي من ال�شمال
وحوايل هذا الزمن �أي�ضً ا و�صلت ر�سل ّ
حتمل �أخبار اال�ستعدادات احلربية على تخوم الواليات الرومانية،
وجذام
ووجود (هرقل) وجي�شه يف الكرك مع حلفائه من بهراء ُ
و َب ّلي والبلقاوية.

جتمع وهتديد
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كل هذه الأ�سباب جعلت النبي يعقد النية على بعث
حملة �إىل جنوب �شرق الأردن ليقت�ص من َق َت َلة احلارث؛ وليخترب
قوة �أعدائه وا�ستعدا َدهم ،وليعرف �أ�سباب جتمعهم على احلدود
اجلنوبية.
مع الروم

يف شرق
األردن
«مؤته»

ويف �أيلول (�سبتمرب) عام 629م (8هـ) جمع النبي ثالثة
�آالف مقاتل يف (ا َجل ْوف) قرب املدينة لي�سريهم نحو �سورية و�أَ َّم َر
عليهم زيد بن حارثة «ف�إن �أ�صابه ق ََدر فالأمري جعفر بن �أبي طالب،
ف�إن �أ�صابه ق ََدر فالأمري عبد اهلل بن رواحة على النا�س ،ف�إن �أ�صيب
فلريت�ض امل�سلمون برجل من بينهم يجعلونه �أم ًريا عليهم».
ِ
فم�ضى اجلي�ش حتى �إذا كان بتخوم البلقاء لقيتهم جموع
هرقل من روم وعرب ،واقتتل الفريقان يف قرية (م�ؤته) بجوار
الكرك.
ا�ستب�سل امل�سلمون يف هذه املعركة ،بالرغم من قلة عددهم
بالن�سبة لعدوهم ،فلما ا�ست�شهد �أمريهم زيد بن حارثة توىل جعفر
(كما و�صاهم النبي) فقطعت ميناه ،وكان بها اللواء ،ف�أخذه
ب�شماله ،فقطعت ،فاحت�ضنه ُ
بع�ض َد ْيه حتى ُق ِتل ،وكان فيه نحو
خم�سني ُج ْر ًحا .فلما نمُ ِ َي ذلك �إىل النبي  قال�« :أثابه اهلل
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بجناحني يف اجلنة يطري بهما حيث �شاء» ف�أ�صبح ُي ْع َرف فيما بعد
بجعفر الطيار.
وبعد جعفر �أخذ الراية عبد اهلل بن رواحة ،فقاتل حتى
ُق ِتل ،وتوىل خالد بن الوليد وان�سحب باجلي�ش �إىل املدينة.
تلك رواية الكولونيل (بيك) عن كيفية وقوع احلرب بني
النبي والروم .وهي وا�ضحة يف �أن الروم �صلبوا (فروة) ملا �أَ َبى
�أن يرتد ،وهي وا�ضحة كذلك يف بيان اال�ضطهاد والغرية التي
ا�ستولت على �أفكارهم و�أعمالهم .وال جمال لل�شك يف �أن الروم
و�أن�صارهم من العرب ملا �أخذتهم العزة واخلوف من الدعوة
ال�سلمية ،جل�أوا �إىل العنف ،بل �إىل الق�سوة والغدر ،ومل يكن
بد ل�صاحب الدعوة من �أن يدفع ال�ش ّر عنها ،ويقاتل يف �سبيل
حريتها.
ومما يرويه امل�ؤرخ املذكور �أي�ضً ا �أن �أ�سرة م�سيحية تدعى
(العزيزات) كانت تعي�ش يف م�ؤتة ،فلما قدم اجلي�ش الإ�سالمي
وقدما
خرج �أخوان من هذه الأ�سرة للقائه ،وفتحا �أبواب القريةّ ،
له الطعام وال�شراب ،ثم اعتنق �أحدهما الإ�سالم و َب ِقي الآخر
على ن�صرانيته ،ف�أمر النبي �أال ُي ْ�س َتو َفى منهما وال من �أعقابهما

دليل فذ

من أدلة
التسامح

اإلسالمي
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جزية وال خراج ،وظل �أمر النبي ناف ًذا مدة �ألف وثالثمائة �سنة.
حت�صل منهم الأموال الأمريية بعد
وقد �أخذت احلكومة الرتكية ِّ
�سنة  1911فقط ،ملا ثار � ُ
أهل الكرك .والعزيزات يقطنون اليوم
(ماد ًّيا) وهم من �أقوى الع�شائر.
ومغزى هذه احلادثة وا�ضح؛ فقد �أمر النبي �أ َّال ت�ؤخذ جزية
وال خراج من بع�ض امل�سيحيني و�أعقابهم ،لأنهم �أح�سنوا لقاء
جنوده ،واحرتم امل�سلمون هذه الرغبة مئات ال�سنني ،وهي يف
ذاتها دليل ت�سامح ي�ستحيل معه �أن يكون ال�سيف و�سيلة الدعوة
وهادي الإميان.
فتح مكة

مل يكن مفر

من حتكيم
السيف

يف فتحها

�أما ما كان من فتح مكة بالقوة فنظرة عاجلة يف تطور النزاع
بني حممد  وع�شريته قري�ش ،كافية لإقرار احلق يف ن�صابه،
و�أنه مل يكن مف ٌّر من حتكيم ال�سيف بني الفريقني ،حتى لو مل
يكن حممد ر�سو ًال وكان رج ًال كرميًا عزي ًزا �أُ ْخرِج من وطنه،
و�أُ ْخرِج معه كل من قال بر�أيه.
ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

يقول القر�آن على ل�سان قري�ش
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [الق�ص�ص ]57 /فقري�ش التي
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�أقامت لنف�سها �سيادة دينية على العرب َب�س َدانة الكعبة((( ورعاية
احلج ،وحرا�سة �أوثان العرب و�آلهتها ،والتي اتخذت هذا املقام
و�سيلة لنفوذ �سيا�سي ،واقت�صادي يف كل اجلزيرة العربية ،والتي
كانت تدرك �ضعفها ،و�أن هذه ال�سيطرة التي ال تتنا�سب مع
عددها ومق ِّرها �إمنا ترتكز على النظام اجلاهلي الذي يدعو حممد
لتقوي�ضه ،والذي عربت هذه الآية �أ�صدق تعبري عن �إخال�ص
قري�ش له؛ فلو �أنها َت ِب َعت هدي حممد لهانت وذلت كما َت َّد ِعي،
قري�ش هذه �أَ َّنى لها �أن ت�صرب على هذا الداعي ودعوته! لذلك
حكمت من �أول الأمر القوة.
وملا اقتتلت خزاعة وبكر بعد �صلح احلديبية مل ت�صرب قري�ش
عن ن�صرة بكر ،ومل َت ْرع هدنة وال احرتمت ميثاقًا ،بل عادت
�إىل حتكيم ال�سيف ف َقبِل الر�سول هذا التحدي ،وترك لل�سيف
�أن يحكم يف نزاع دام ع�شرين �سنة ،وقد حكم للم�سلمني يوم
الفتح .على �أن الرواية التاريخية تذكر �أن النبي � أمر ُق َّواد
جي�شه بعدم القتال �إال �أن ُيقَا َتلوا .ومعاملته لقري�ش يوم الفتح
دليل قاطع على �أن ال�سيف مل يكن و�سيلة للدعوة.
((( ب�سدانة الكعبة :بخدمتها( .م).
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الغرض من

فلم يكن الإكراه يف الدين ،وال قهر النا�س على الإ�سالم
هو �سبب القتال يف مكة التي ح ّرم اهلل القتال فيها ،والتي يقول
الر�سول �إنها �أبيحت له �ساعة من نهار هي بعدها حرام ،و�إمنا كان
حد لال�ضطهاد الديني و�أن يباح للنا�س حق
الغر�ض �أن ُيو�ضَ ع ٌّ
اختيار العقيدة من غري �إكراه وال قهر.

صورة من

ولذلك ملا �س�أل �صفوان بن �أمية الر�سول � أن يكون له
اخليار يف مغادرة مكة �أو الإ�سالم ملدة �شهرين بعد الفتح قال:
«بل �أنت فيه باخليار �أربعة» ،وكان �صفوان و�أبوه �أمية بن خلف ممن
�أ�ساءوا للم�سلمني �أ�شد �إ�ساءة ،يعذبون �ضعفاءهم ،وي�ستهزئون
بنب ِّيهم ،فكان �أمية ي�سخر و َيف ُّت العظام البالية يف يده ويقول
«يزعم حممد �أن هذه حتيا مرة �أخرى!» فنزلت الآية ﱹ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ .ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ي�س]79-78 /
فمع ذلك التاريخ ال�سيئ الطويل يطلب منه �صفوان �أن يرتك له
اخليار يف الدين في�سمح له بعد الفتح والغلبة التامة! فهل هذا
�ش�أن من يقيم دينه بال�سيف؟ كال.

فتحها

التسامح

احملمدي

�شخ�صا ،مع ِع َظم
دليل على اهنيار مل ُي ْق َتل يف موقعة مكة �إال ب�ضعة ع�شر ً
النظام اجلاهلي اجليو�ش املقاتلة ،فلقد كان جي�ش الإ�سالم وحده مقد ًرا بع�شرة
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�آالف ،مما يدل على �أن النظام اجلاهلي قد انهار �أمام الدعوة
املحمدية قبل يوم الفتح ،و�أن ع�صابة قري�ش مل ت�ستطع �أن
ت�ستنه�ض للقتال جمهرة النا�س بعد �أن نفذت العقيدة املحمدية
�إىل �صدورهم .و�إال كيف ت�ستطيع تف�سري ا�ست�سالم مكة بهذه
ال�سهولة وملّا ُت ْغ َلب؟ و�آخر وقائعها ذلك الن�صر يف (�أُ ُحد) بعد
أفواجا بني يوم
(بدر) ،وكيف تف�سر دخول النا�س يف دين اهلل � ً
وليلة ،وهم الذين كانوا يقولون ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﱸ [الق�ص�ص.]57 /
ال �شك �أن �أيام الهدنة بعد احلديبية مل ُت ْق�ض عبثًا ،و�أن
الدعوة وجدت يف ظالل ال�سلم �سبيلها للنفو�س التي تهي�أت
لقبول احلق ،و�أن زعماء قري�ش قد �أح�سوا الأر�ض قد ُز ْل ِز َلت
حتت �أقدامهم ،و�أن العامة مالت للحنيفية ال�سمحة ،و�إال فما
الذي جعل �أبا �سفيان ُي ْ�س ِلم ليلة الفتح ،ويتو�سل بالعبا�س
�إىل ابن �أخيه ،لو كانت مكة ال تزال ت�ؤمن بالنظام اجلاهلي؟
�ألي�س �أبو �سفيان هو الذي حمل راية احلرب جي ًال يف وجه هذه
الدعوة؟ ثم �ألي�ست هوازن وثقيف حلفا�ؤه ال يزالون يف َم َن َع ِتهم،
(ح َنينْ ) �أن يفعلوا بجي�ش
حتى لقد كادوا بعد الفتح يوم ُ
الإ�سالم الأفاعيل ويقتلوا الر�سول؟ فما ُ
بال �أبي �سفيان وغريه

الفتح

السلمي قبل

الفتح احلربي

دليل من

إسالم أبي
سفيان
زعيم

املشركني
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من الزعماء ال ينحازون ب�أتباعهم �إىل حلفائهم ويدميوا القتال،
والعرب بطبيعتهم ِ�ص َالب العود َمرِيرو العداوة يدميونها جي ًال
بعد جيل؟ ال�سبب وا�ضح :هو �أن مكة قد �أ�سلمت وانقادت
للدعوة قبل �أن يدخل �أر�ضها جي�ش خ�صومها من �أهل (يرثب)
ومن حولها من الأعراب.
فحتى فتح مكة الذي يظنه بع�ض النا�س حادثًا ع�سكر ًّيا
لكف الأيدي
ترتب عليه �إ�سالمها قه ًرا ،مل يكن �إال و�سيلة ّ
الباط�شة عن �أهلها ل ُيعلنوا �إميانهم ويدخلوا يف الدعوة التي مالوا
أفواجا.
أفواجا � ً
�إليها �س ًّرا � ً
الوفود تتواىل

من اجلزيرة

باختيارها على
الرسول

اخلدمة الوحيدة
اليت أداها

السيف لإلسالم

ثم بعد فتح مكة جند الوفود من �أطراف هذه الأر�ض الوا�سعة
املرتامية تتواىل على املدينة ،من اليمن وجنران ِوك ْن َدة والبحرين
و�شمال اجلزيرة ومن جند وتهامة ،ومن كل ناحية ،وتدخل فيها
�إميانًا واحت�سابًا.
فماذا كان قدر ال�سيف لريد النا�س عن دينهم ،وبينه وبينهم
م�سرية ال�شهور ،وهم يف منعة بعددهم وعدتهم؟ �إن اخلدمة
الوحيدة التي �أداها ال�سيف للإ�سالم هو �أنه منع الر�سول يف
املدينة من �أن يقع فري�سة خل�صومه من العرب واليهود والروم،
َّ
فمكن له بذلك من ن�شر دعوته و�إي�صالها �إىل العقول والقلوب.
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و�إدراك الر�سول قوة الدعوة يف ظالل ال�سلم ،هو الذي
دعاه كما قلنا لإم�ضاء �صلح احلديبية ،وامل�سلمون بعد الر�سول
�إمنا �أطاعوا اهلل ور�سوله حيث جعلوا للنا�س اخليار بني الإ�سالم
واجلزية� ،إ ًذا مل يحكموا ال�سيف يف رقاب امل�سلمني ومل يحولوا
بني النا�س واختيار العقيدة التي َي ْلقَون اهلل عليها.
ولو كان ال�سيف و�سيلة الدعوة ما كان للنا�س خيار ،وما
ا�شرتى � ُّأي �إن�سان يف البالد املفتوحة دينه بدينار �أو بن�صف
دينار .والدين الذي ال ي�ساوي عند �صاحبه دينا ًرا فالإ�سالم
�أوىل ب�صاحبه منه.
كان النا�س يف البالد املفتوحة يع�صمون �أنف�سهم و�أموالهم
ودينهم من قهر ال�سيف بجزية هي (�ضريبة �شخ�صية) يدفعها
القادرون منهم لوالة امل�سلمني ،فيكفلون لهم مقابلها جميع
حرياتهم املدنية والدينية.
فهل تت�صورون �أن قو ًما يبيعون دينهم وعرفهم ووطنيتهم
بن�صف دينار يدفعه القادر عليه منهم ،ولي�س على الن�ساء وال
على الأطفال وال العجزة وال الرهبان وال الق�سو�س؟ ال �شك �أن
الذين جازوا �إىل الإ�سالم بعد اخليار بينه وبني اجلزية ،وجدوه
�أحب �إىل �أنف�سهم مما كانوا عليه.

أيباع الدين
بدراهم

معدودات؟!
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مفارقات!

بل من الغريب �أن الدينار الذي كان يع�صم كل عزيز
لدى الأمم املفتوحة من �سيف الإ�سالم ،والذي كان �أزهد �شيء
عندها ،كان �أع ّز على بع�ض والة امل�سلمني من �إ�سالم هذه
الأقوام ،فكانوا يكرهون دخول النا�س يف دينهم ونق�ص جزيتهم!
كتب وايل م�صر �إىل ذلك اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز
يخربه �أن امل�صريني مقبلون على الإ�سالم ،و�أن �إيرادات اجلزية
تناق�صت ب�سبب ذلك ،ويطلب منه �أن ي�أذن له يف اال�ستمرار على
طلب اجلزية منهم..

ما بعث اهلل

فكتب �إليه اخلليفة تلك العبارة امل�أثورة« :ق َّبح اهلل ر�أيك! ما
بعث اهلل حمم ًدا جاب ًيا ،ولكنه بعثه هاد ًيا!!».

حممدًا جابيًا

قصة تكشف

عن روح
عصرها

تلك احلادثة تقرب لنا ت�صور احلالة الذهنية يف القرن الأول
لظهور الدعوة املحمدية ،فال بد �أن قدر الت�سامح الديني كان
على �أعظم جانب ،و�أن حرية العقيدة كانت يف �أوجها ،و�إال
فكيف ت�ستطيع �أن تت�صور وال ًيا يكتب خلليفة امل�سلمني هذا
الكتاب �إذا كان يف املحيط الذي يعي�ش فيه �أي �أثر للتع�صب
�أو الرغبة يف قهر النا�س على الدخول يف الإ�سالم؟ �إن تناول
املو�ضوع بهذه ال�صورة دليل على �أن الوايل ،الذي يح�س طب ًعا
بح�س البيئة ،كان يكتب يف �شيء ال يظنه عجي ًبا وال يراه منك ًرا،
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و�إال لكان هذا الوايل ُع ْر�ضة لفتك اجلماهري ،بل وانتقام اخلليفة
�إر�ضاء لهذه اجلماهري.
مل يعاقب اخلليفة واليه بعزله ،بل كان ما كان� ،أن ق ّبح
ر�أيه ،وهو الذي يحاول منع النا�س من الإ�سالم احتفا ًظا بدينار
اجلزية ..فهل تت�صورون �أن والة لهم هذه العقلية ،و�أن خليفة له
هذا الت�سامح مع ما ا�شتهر به بني خلفاء ع�صر كامل من التقوى،
و�أن �أمة فاحتة م�سيطرة ُت َخيرِّ النا�س بني البقاء على �أديانهم
ونظمهم مقابل جزية هي �أقل ال�ضرائب بالن�سبة لع�صر كع�صرنا
هذا �أو امل�ساواة بالفاحتني ،يخطر لدعاتها ووالتها �أن يتخذوا
ال�سيف و�سيلة للإميان؟!
كال ،مل يكن ال�سيف و�سيلة للدعوة املحمدية ،و�إمنا
كان حاميها من القهر واال�ضطهاد ،وكان �شعارها ﱹ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﱸ [الكهف.]17 /
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انت�شار الدعوة يف الأمم امل�سيحية
ماذا بني املوجة العربية وموجات الهون والفندال والتتار؟
موجة حتمل ر�سالة الهدى والعدالة  -موجة فذة يف
التاريخ  -يف �ساحة امل�سيحية � -شهادة ال�سري توما�س
�أرنولد  -انت�شار امل�سيحية يف ظالل الإ�سالم  -حتاكم
امل�سيحيني �إىل عدالة امل�سلمني  -فر�ض مرفو�ض -الوزراء
والوالة امل�سيحيون يف دولة الإ�سالم  -الكنائ�س ُت�شَ اد يف
رعاية الإ�سالم  -العرب امل�سيحيون يحاربون مع �إخوانهم
امل�سلمني  -بطولة عربي ن�صراين يف واقعة البويب  -مل
يكن ال�سيف من �أ�سباب دخول امل�سيحيني يف الإ�سالم-
وقائع ا�ضطهاد هي اال�ستثناء الذي يثبت القاعدة -
ال�سيا�سة واحل�سد االجتماعي ال الدين  -برهان قاطع على
ت�سامح امل�سلمني  -بالد الإ�سالم هي منطقة اللقاء الودي
الدائم بينه وبني امل�سيحية  -التع�صب الديني ب�ضاعة
غربية.

يظن بع�ض من ال يعلم� ،أنه ملا جمع حممد � شتات
العرب ،وقهر الوثنية يف و�سط اجلزيرة العربية ،طغت بعده
جماعات الرعاة من ق�ساة البدو ،على ال�شمال وال�شرق للنهب
وال�سلب والق�ضاء على ح�ضارة الروم والفر�س ،وعلى معتقدات

ماذا بني املوجة
العربية وموجات

اهلون والفندال
والتتار؟
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هاتني الدولتني وقواهما التي كانت ت�صون املدنية القدمية �ضد
طغيان الهمج من ال�شمال وال�شرق واجلنوب ،و�أن ظهور العرب
كظهور ال ُهون والفَندال من الأقوام التي تدفقت من امل�شرق
ي�سوقها اجلوع ،ويغريها الطمع ،ويقويها الفخر بن�سبها� ،أو كغريهم
من موجات املغول والترت املت�أخرين ،و�سيلتهم العنف ،وغايتهم
ما يف �أيدي النا�س .ومثل هذا الظن بالعرب احلاملني دعوة
الإ�سالم بعيد كل البعد عن احلق وعن ثابت التاريخ .فمع �أن
َح َم َلة الدعوة كانوا ممن غلبت عليهم البداوة ،ومع �أن �أعراب
اجلزيرة كانوا من �أرغب الأقوام يف النهب و�سفك الدماء� ،إال
�أن الر�سالة التي حملوها وال�شريعة التي دانوا لها كانت �أملك
لنفو�سهم مما تعودوه من الطمع والفخر؛ لذلك اختلفت �آثارهم
عن �آثار �أ�شباههم من الأقوام التي ا�ستمر هاديها يف فتوحاتها
النهب والفخر.
موجة حتمل رسالة

اهلدى والعدالة

فقد �أقام العرب دولة امتدت من فرن�سا �إىل الهند وال�صني،
وع ّربوا الأقوام و�أدجموها فيهم ،وهدوها بهديهم ،فكان وفا�ؤهم
للعهد واحرتامهم لل�شرع وحتقيقهم معنى العدل َم ْ�ضرِب �أمثال
الأمم ،ومو�ضع عجب امل�ؤرخني واملحققني .لذلك مل ُي ْكرِه ه�ؤالء
البدو �أح ًدا على تغيري دينه ،ومل يعاملوا النا�س ُفرادى وجماعات
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�إال بقانون توا�ضعوا عليه م�ستم ًدا من ن�صو�ص ال�شريعة التي
حملوا ر�سالتها� ،أو من روحها .وقد َل َّق ُنوا ذلك َمن دخل يف
املتبدية كالأتراك والرببر ،ف�صار ه�ؤالء كذلك
دينهم من الأقوام ّ
مث ًال للخ�ضوع لل�شرع وللوفاء بالعهود والت�سامح ،مبا ُل ِّق ُنوا من
الأدب املحمدي� ،صادقني يف احرتام �أوامر دينهم مت�ساحمني مع
�أهل الأديان الأخرى .بل ميكن القول بحق� :إنه فيما نعلم من
تاريخ الأقوام والدعوات ،ال توجد دعوة �صحبتها العدالة و�سعة
ال�صدر والعفو والت�سامح يف عنفوانها و�ضعفها كالدعوة املحمدية،
�سواء �أكان العرب �أم الرتك هم احلاملون �إياها.
لقد غلبت النفو�س اجلاحمة ،وهذبت الأمم القا�سية ،وبقيت
كلمة اهلل هي العليا ،و�أمره املطاع ،وهو الذي يقول حلملة الر�سالة عربًا
وعج ًما ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [�آل عمران.]20 /

موجة فذة

كانت امل�سيحية هي الديانة الغالبة يف دولة الروم من جبال
طور�س �إىل جبال الأطل�س� ،أي يف ال�ساحة التي ت�شمل اليوم
�سو ِّرية وم�صر وطرابل�س الغرب وتون�س ،وكانت هذه الأقطار من
�أول ما ح َّرر العرب يف الدفعة الأوىل �أيام خلفائهم الرا�شدين،
و�أيام �أن كان احلما�س للدين اجلديد يف �أوج حرارته.

يف ساحة

يف التاريخ

املسيحية
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وكان الن�صارى يف الأقطار املفتوحة من خمتلف ال�شعوب
واللغات ،فمنهم العرب ،ومنهم غري العرب .فماذا كان حكم
الفاحتني يف املغلوبني؟ ذلك ما ندع الكالم فيه لل�سري (توما�س
�أرنولد) ذلك امل�ؤرخ والعامل الكبري املخت�ص يف هذا املو�ضوع.
شهادة السري

توماس أرنولد

انتشار املسيحية

يف ظالل
اإلسالم

يقول ال�سري توما�س يف كتابه (انت�شار الإ�سالم)« :حقًّا �إن
الكني�سة امل�سيحية قويت وتقدمت يف رعاية امل�سلمني وحكمهم،
فلم َي ُحل احلكم الإ�سالمي بينها وبني االنتعا�ش والرقي ،بل �إن
الن�ساطرة مل تتفجر فيهم احلمية واحلما�سة الدينية �إال بعد �أن
دخلوا يف حكم الإ�سالم مبا ال عهد لهم به من قبل ،فن�شروا
امل�سيحية حتت راية الإ�سالم ،وبلغوا بدعوتهم ال�صني والهند
حتت حماية اخللفاء .و�إذا مل يكن لغري الن�ساطرة من �أهل
الن�صرانية ما له�ؤالء من الن�شاط والهمة يف ن�شر دعوتهم الدينية،
فلي�س هذا ذنب امل�سلمني ،وال ذنب حكامهم ،فقد كانت جميع
املذاهب امل�سيحية تتمتع بالرعاية والت�سامح من احلكام امل�سلمني
حد �سواء .بل كان ه�ؤالء احلكام هم الذين مينعون ا�ضطهاد
على ٍّ
بع�ض امل�سيحيني لبع�ض ،ويكفلون احلرية الدينية للجميع» ،وقد
َّ
عدد ال�سري توما�س حوادث النكاية بني املذاهب امل�سيحية ،وبينَّ
كيف كان احلكام امل�سلمون يتدخلون لإقامة العدل ،و�إن�صاف
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املظلوم من غري حت ّي ٍز ومبنتهى الت�سامح ،مما ال حمل للإطالة
فيه الآن ،وميكن الرجوع �إليه يف �صفحة  60وغريها من كتابِه
ال�سالف الذكر.

385
حتاكم

املسيحيني
إىل عدالة

املسلمني

كذلك بينَّ �أن ما يعرفه من الت�سامح والإح�سان الذي امتد
ظله على الرعايا امل�سحيني يف الع�صر الأول ،وما �ساقه من الأمثلة
والوقائع ،ال ي�سمح مبا يفرت�ضه كثري من النا�س ظ ًّنا ،وهو �أن الأمم
بحد ال�سيف ،فذلك ال
امل�سيحية دخلت يف الإ�سالم قه ًرا �أو ِّ
�شك باطل وال مربر له ،وعلينا �أن نبحث عن �أ�سباب �أخرى
لتف�سري �إ�سالم امل�سيحيني.

فرض مرفوض

ويقول ال�سري توما�س «حتت نظام من الأمن يكفل حرية
احلياة وا ِمل ْلك والعقيدة الدينية ،متتع امل�سيحيون ،وعلى الأخ�ص
يف املدن ،برثوات وجناح كبري يف ع�صور الإ�سالم الأوىل ،فكان
منهم �أرباب النفوذ الوا�سع يف ق�صور اخللفاء» .وقد �ساق على
ذلك �شواهد كثرية ،من �أطرفها �أن �أخوين م�سيحيني (�سلماوه
و�إبراهيم) َو ِل َيا للخليفة العبا�سي املعت�صم منا�صب الوزارة ،ومنها
بيت مال امل�سلمني ،وملا مر�ض �إبراهيم َعا َده اخلليفة يف بيته ،فلما
مات حزن عليه حزنًا �شدي ًدا ،و�أمر بجثته فجيء بها �إىل الق�صر
وجرت املرا�سيم امل�سيحية وال�صلوات عليها يف ق�صر اخلالفة

الوزراء والوالة

املسيحيون

يف دولة اإلسالم

مراسم املسيحية
يف قصر

اخلالفة اإلسالمية
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الذي �شُ ِّي َعت منه اجلنازة! وذكر ال�سري توما�س من بني َمن
ذكر من الوزراء امل�سيحيني( ،ن�صر بن هارون) الذي توىل ريا�سة
الوزارة لع�ضد الدولة بن بويه ،وبنى عد ًدا كب ًريا من الكنائ�س
واملعابد.
الكنائس تشاد

عدد كذلك �أمثلة للت�سامح يف الكنائ�س التي �أمر
وقد َّ
ببنائها اخللفاء ،و�أنفقوا عليها يف �شمال اجلزيرة والعراق وال�شام،
وال يزال بع�ضها قائ ًما �إىل اليوم ككني�سة (�أبو �سرجة) يف م�صر
العتيقة مما بني يف العهد الأول الإ�سالمي بالف�سطاط .ولي�س �أدل
على �سعة ال�صدر من �أن وايل الأمويني يف العراق وفار�س (خال ًدا
الق�سري) بنى لأمه امل�سيحية كني�سة لتتعبد فيها يف العهد الأول
للدعوة و�أيام �صولة الفتوحات واحلروب بني امل�سلمني والروم
امل�سيحيني .وميكن للذين يريدون تف�صي ًال �أو�سع يف هذا ال�ش�أن
�أن يرجعوا �إىل كتاب ال�سري توما�س وما ي�شري �إليه من املراجع
الأجنبية والإ�سالمية.

العرب

لقد كان بني العرب امل�سلمني و�أوالد عمومتهم العرب
امل�سيحيني من الإخاء والت�سامح يف عهد الفتوحات الأوىل،
ما جعل ن�صارى العرب يقاتلون يف ال�صفوف الإ�سالمية
انت�صا ًرا لعروبتهم وا�ستجابة لعدالة �أبناء عمومتهم .والتاريخ

يف رعاية
اإلسالم

املسيحيون

حياربون
مع إخواهنم

املسلمني
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الإ�سالمي م�ستفي�ض بحوادث الأفراد واجلماعات امل�سيحية يف
العراق وال�شام وم�صر ،التي احتفظت بدينها و�ساهمت يف بناء
الإمرباطورية العربية بجهدها ودمها.
وح ِ�صر بني
ففي واقعة اجل�سر ،ملا زلزل جي�ش (املُ َث َّنى) ُ
طي خري �أعوان
الفرات واجلي�ش الفار�سي ،كان ن�صارى بني ّ
�إخوانهم العرب امل�سلمني ،فحمل زعيمهم حملة �صادقة وحمى
املعرب للم�سلمني .وملا عاد (املُ َث َّنى) وا�ستنجد النا�س ملحو عار هزمية
اجل�سر كان بنو النمري امل�سيحيون من خري من �أجنده .ففي واقعة
البويب قاتل ن�صارى العرب جن ًبا جلنب مع م�سلمي العرب،
وكان فخر اليوم لن�صراين من بني تغلب حلق باملعركة �أثناء
ا�شتدادها ،وقطع ر�أ�س زعيم الفر�س و�سلبه جوا َده وفاز بالغنيمة
ورك�ض راج ًعا بني �صفوف امل�سلمني يفخر بن�سبه و�أنه من ن�صارى
تغلب ،وامل�سلمون يهتفون له ويحيون جندته.
ولقد بقيت (تغلب) على ن�صرانيتها ،وهي التي �أبت اجلزية
وطلبت �أن تدفع ال�صدقة �أ�سوة بامل�سلمني ،ف�أمر عمر  لها
بذلك قائال« :ال ُت ِذ ُّلوا العرب .خذوا من بني تغلب ال�صدقة».

بطولة عربي
نصراني

يف واقعة
البويب
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وقد بينّ ال�سري توما�س �أرنولد يف كتابه �سالف الذكر جملة
�أ�سباب لرتك امل�سيحيني دينهم يف الع�صور والأوطان املختلفة،
و�سرد احلوادث �سر ًدا علم ًّيا مدع ًما باحلجة القاطعة .ويف كل
زمان ومكان تتكرر مفخرة امل�سلمني التي ال يدانيهم فيها �أحد؛
وهي الت�سامح و�سعة ال�صدر والإن�صاف للمخالفني يف العقيدة.
مل يكن

السيف من

أسباب دخول

املسيحيني

يف اإلسالم

وقائع اضطهاد

عن استثناء

يثبت القاعدة

و�سواء �أكان امل�سيحيون الذين تركوا دينهم قد فعلوا ذلك
�إعجابًا بالدين اجلديد وب�أ�صحابه� ،أم بغ�ضً ا ملا هم فيه من فرقة،
�أم ي� ًأ�سا من الإ�صالح� ،أم فرا ًرا من �أذى بع�ضهم لبع�ض� ،أم
�إهم ً
اال من ق�ساو�ستهم ومر�شديهم� ،أم طم ًعا يف دنيا� ،أم هدى من
اهلل ..ف�إن هذه الأ�سباب املتنوعة والتي ي�شري �إليها امل�ؤرخون من
�أهل امللل الأخرى يف تعليل �إ�سالم امل�سيحيني� ،أدلة على ُب ْع ِد
ال�سيف عن ميدان العقيدة املحمدية.
نعم لقد وقعت يف التاريخ الإ�سالمي بع�ض حوادث
ال تخلو من ا�ضطهاد امل�سيحيني ،و�أكرث ما ُي�شَ ار �إليه من هذه
احلوادث يف �أيام املتوكل العبا�سي واحلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي،
وبع�ض املماليك .والأول كان �شدي ًدا على امل�سلمني �أنف�سهم،
قا�س ًيا على املت�شيعة واملعتزلة من الفرق الإ�سالمية ،والثاين
كان بالعك�س فاطم ًّيا قا�س ًيا على امل�سلمني من غري ال�شيعة .ف�إذا
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�أ�صابوا ل�ضيق �صدرهم الن�صارى ،فله�ؤالء فيما �أ�صاب امل�سلمني
�أُ�سوة .ومع ذلك فنف�س هذا اال�ضطهاد هو اال�ستثناء الذي يثبت
القاعدة .ووقوع حوادث منعزلة قليلة يف تاريخ �أكرث من �ألف
�سنة ،هو الدليل القاطع على ت�سامح منقطع النظري وتاريخ نا�صع
م�شرف يف ّ
�سجل الأقوام والأديان.
و�أكرث حوادث الأذى التي �أ�صابت بع�ض امل�سيحيني يف
�أزمنة متباعدة� ،أثارتها نازعة ح�سد ملا كان يتمتع به الن�صارى
من ثراء كبري ونفوذ قيل �إنهم �أ�ساءوا به� ،أو نازعة خوف؛ فقد
كان الن�صارى يف بع�ض العهود �ضالعني مع �إخوانهم يف الدين
وراء احلدود الإ�سالمية ومتج�س�سني مرتب�صني ،ف�أ�صابهم بع�ض
تخل�صا من �أذاهم .ويف تاريخ م�صر
الأمراء� ،أو �سلط عليهم العامة ً
وال�شام والدولة العثمانية والأندل�س حوادث متفرقة ميكن تتبعها
وردها �إىل ال�سيا�سة ال �إىل العاطفة الدينية� ،أو رغبة امل�سلمني
يف �إكراه غريهم على الدخول يف دينهم .ومن مفاخر امل�سلمني
املتفق عليها �أن تاريخهم ِخ ْلو من القوانني الباط�شة اجلائرة التي
ح ّرمت العقيدة الإ�سالمية يف �أ�سبانيا �أيام فردناند و�إزابيال،
وح ّرمت الربوت�ستانتية يف فرن�سا على عهد لوي�س الرابع ع�شر،
وحرمت دخول اليهود يف �إجنلرتا �أربعة قرون.

السياسة واحلسد
االجتماعي
ال الدين
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برهان

قاطع على
تسامح

املسلمني
لقاء ودي

دائم يف

بالد اإلسالم

بينه وبني
املسيحية

390

ويقول ال�سري توما�س «�إن بقاء الكنائ�س واملذاهب امل�سيحية
معزولة يف ال�شرق الإ�سالمي تلك القرون الطويلة ،هو الربهان
حما عا ًّما».
القاطع على ت�سامح الدول الإ�سالمية ت�سا ً
مل يكن ال�سيف �إ ًذا و�سيلة الإ�سالم �إىل القلوب املغلقة كما
كان ال�سيف واال�ضطهاد و�سيلة لإنقاذ �أرواح امل�سلمني واليهود
وحتى املخالفني يف املذاهب امل�سيحية ...وكيف يكون ذلك يف
قوم عاهد نب ُّيهم القبائل امل�سيحية ووفى لها وكفل حرية ملكها
وعقيدتها و�أَ َّمن رهبانها وق�ساو�ستها؟! وقد قال القر�آن الكرمي
فيهم :ﱹ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﱸ [املائدة.]82 /
التعصب

الديين

بضاعة غريبة

على هذا الأ�سا�س ال�صالح ُترِك النا�س ل�ضمائرهم ولهداية
اهلل ،فن�ش�أت وا�ستمرت عالقة �أهل ال�شرق بع�ضهم ببع�ض،
و�ستنمو على هذه القواعد ،وتبقى مث ًال للذين �أ�ساءوا �إىل
الإ�سالم وامل�سيحية من متع�صبة الغرب ل�ضيق �صدورهم وعدم
�إن�صافهم .ويحق لنا نحن ال�شرقيني م�سلمني وم�سيحيني �أن نعتز
ونفخر بهذه ال�سرية املحمدية و�أن نطالب الأقوام املتناحرة �أن
تهتدي بهدينا وت�ستنري بر�شدنا.

�إ�ســالم ال�صليبيني
دور من ال�صراع بني امل�سلمني وامل�سيحيني  -تاج العرب
والرتك من بعدهم � -إ�سالم طوائف من ال�صليبيني  -يف
احلرب ال�صليبية الأوىل  -يف احلرب الثانية  -رواية
راهب �صليبي عن �إ�سالم ثالثة �آالف  -الق�سوة الغادرة
بالإخاء  -الرحمة املنقذة للأعداء  -رحمة �أ�شد ق�سوة
من اخليانة  -احتكاك �أفاد ال�صليبيني  -تبادل الأ�سوة
احل�سنة  -ت�أثري الإعجاب ب�صالح الدين � -أمراء كثريون
ي�سلمون � -صليبيون يقاتلون يف �صفوف امل�سلمني  -فرح
ن�صارى ال�شرق بزوال حكم ال�صليبيني � -شواهد �أخرى
من ال�شرق البعيد يف العهد الأموي � -سلوك كرمي يف
كل مكان وزمان � -أ�سا�س قر�آين مل يختلف باختالف
الع�صور  -هل من نه�ضة للحق واحلرية يقوم بها امل�سلمون
وامل�سيحيون يف ال�شرق؟

تغلبت دعوة التوحيد على كل ما عداها ،ودارت ،بهذا
البحر الأبي�ض املتو�سط حتى عربت جبال الربان�س �إىل فرن�سا،
فع ّربت �شبه اجلزيرة الإيربية ،ثم هزمت بيزنطة ،ولفّت باجلناح
ال�شرقي حتى و�صلت �إىل �شواطئ الأدرياتيك ،فغ ّلبت لغة

دور من

الصراع بني
املسلمني

واملسيحيني
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من بعدهم

إسالم طوائف

من

الصليبيني
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الأتراك و�أدبهم يف جنوب �أوربا ال�شرقي ،كما غ ّلبت من قبل لغة
العرب وعرفهم يف جنوبها الغربي ،وحظي من حمل لواء هذه
الدعوة من القبائل العربية والرتكية ممن �أخل�صوا لها ،بجزاء من
اهلل منقطع النظري! ب�سطة امللك ودوامه ،و�إقبال الدنيا حتى اندمج
يف هيئتهم ولغتهم وعن�صرهم من الأقوام من هم �أعرق منهم
يف العمران وامللك .وقد �سبق للعرب و�سبق للرتك �أن فتحوا
ممالك ،و�أقاموا دو ًال قبل �أن يعرفوا حمم ًدا ويهتدوا بهديه ،فما
عظم لهم �ش�أن وال بقي لهم ذكر حممود ،ولكن هاتني الأمتني
املعروفتني بالقدرة على الغزو والقهر واملو�صوفتني بالتوح�ش يف
التاريخ القدمي ،هذبتهما الر�سالة املحمدية فم�شتا �إىل الأقوام
املتح�ضرة والبادية ،يهديهما �شرع وا�ضح يف كتاب كرمي ،و�أدب
عال قوامه الف�ضيلة ،ونظام �أ�سا�سه العدل ،ودعامته خ�شية اهلل يف
عباده ،ف�سحرتا املتقدمني واملت�أخرين ،وما زال النا�س من الأقوام
املتن�صرة الأوروبية والآ�سيوية والإفريقية يتمثلون مبثلهما ،حتى
أفواجا يف دعوتهما من غري قهر وال �أذى.
دخلوا � ً
دخلت الأمم امل�سيحية م�ستجيبة لدعوى العرب والرتك
طواعية واختيا ًرا للجانب الأعز باحلق واملثل الأعلى يف الأدب
والف�ضيلة ،ولعل من �أظهر الأدلة على ذلك و�أعجبها� ،إ�سالم
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طوائف من ال�صليبيني الذين ُح ِ�ش ُدوا من كل جن�س وجيل،
وجاءوا امل�شرق تغلي �صدورهم بالبغ�ضاء ،وتقطر من �أيديهم
الدماء ،حتى ذبحوا نف�س الن�صارى يف طريقهم ممن مل ين�شط
لدعوتهم� ،أو ممن خالف ر�أيهم� ،أو كان على غري مذهبهم يف
امل�سيحية .ه�ؤالء العتاة الق�ساة ما لبثوا �أن اقتب�سوا �أدب �أعدائهم،
فات�سعت �صدورهم وتهذب تع�صبهم ،وتعلموا ممن يبغ�ضونهم
الت�سامح ،ف�صار القادم عليهم مد ًدا من الغرب ينكر ما يجدهم
فيه من �أدب �سما على البغ�ضاء واحلقد.
بل �إن كث ًريا من زعماء ال�صليبني وكث ًريا من عامتهم الذين
قطعوا الأر�ض لقطع رقاب امل�سلمني ،ارمتوا يف �أح�ضان الدعوة
التي غامروا كل مغامراتهم للق�ضاء عليها منذ �أول تعارف؛ ذلك
هو �أعجب �آثار الت�سامح!
فقد �أ�سلم يف احلرب ال�صليبية الأوىل ممن �أ�سلم (رينود)
�أمري طوائف اجلرمان واللمبارديني ،و�أ�سلم معه خلق كثري منهم،
و�أ�سلم يف احلرب ال�صليبية الثانية ،كما يروي ال�سري توما�س عن
ق�سي�سا يف املعبد اخل�صو�صي
راهب من رهبان �سنت دني�س كان ً
للملك لوي�س ال�سابع ،ورافقه يف هذه الغزوة طائفة كبرية .و�إليكم
ما يقوله الراهب يف عبارة �شائقة:

يف احلرب
الصليبية

األوىل

يف احلرب
الثانية
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«يف طريق ال�صليبيني �إىل املقد�س ،عرب جبال الأنا�ضول،
التقوا بجي�ش امل�سلمني ،ف ُهزِم ال�صليبيون �ش ّر هزمية ،وكان ذلك
يف املمر اجلبلي «فريجيا» وذلك �سنة  ،1148ومل ي�صلوا �إىل
مر�سى «�أ�ضاليا» �إال ب�شق الأنف�س ،ومنها ا�ستطاع القادرون بعد
تلبية طلبات التجار اليونانيني الباهظة �أن يرحلوا �إىل �أنطاكيا
بح ًرا ،وقد دفعوا مبالغ طائلة ،وتركوا خلفهم اجلرحى واملر�ضى
وا ُحل َّجاج ،فدفع كذلك لوي�س خم�سمائة مارك لليونانيني على
�أن ُي ْع َنوا به�ؤالء ال�ضعفاء حتى ُي ْ�شفَوا ،وعلى �أن يرافقهم حر�س
اليونانيني حتى يلحقوا مبن �سبقهم؛ فما كان من اليونان الغادرين
�إال �أن ترب�صوا حتى تباعد جي�ش ال�صليبيني ،وات�صلوا بامل�سلمني
الأتراك و�أخربوهم مبا عليه ا ُحل َّجاج واجلرحى ،ممن تخلفوا من
الوهن والعجز ،ثم قعدوا ينظرون �إىل �إخوانهم يف الدين ينال
منهم الب�ؤ�س واملر�ض و�سهام امل�سلمني .وملا �ضاق ال�صليبيون
املتخلفون ذر ًعا مبا �أ�صابهم ،خرج ثالثة �آالف �أو �أربعة من قلعتهم
حماولني النجاة ب�أنف�سهم ،فح�صرهم امل�سلمون و�شدوا عليهم ،ثم
حملوا على املع�سكرات ال�صليبية ،وكان حال من خرج ومن
بقي يف املع�سكر لي�س فيه �أقل رجاء ،ومل ُي ْنق َُذوا �إال مبا نزل يف
قلوب امل�سلمني من الرحمة ،حني اطلعوا على ما فيه عدوهم
من ب�أ�ساء ،وما �أ�صابهم من �ضراء .رقت قلوبهم وذابت نفو�سهم
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فوا�س ْوا املري�ض و�أح�سنوا
رحمة لأعدائهم ال�صليبيني امل�ساكنيَ ،
للفقري ،و�أطعموا امل�سكني ب�سخاء وكرم .وبلغ من �إح�سانهم �أن
بع�ضهم ا�سرتد بال�شراء �أو احليلة �أو القهر النقود الفرن�ساوية التي
�أخذها اليونان من احلجاج ،وردها عليهم ،ووزعها على املحتاجني
من ال�صليبيني.
وا�ضحا بني معاملة ه�ؤالء الكفار -يق�صد
وقد كان الفرق ً
�سخروا
امل�سلمني -للحجاج امل�سيحيني ،ومعاملة اليونان الذين ّ
�إخوانهم يف الدين ،ونهبوا �أموالهم و�ضربوهم .كان الفرق عظي ًما
لدرجة حملت ال�صليبيني على اعتناق دين الأعداء املنقذين،
ومن غري �أن ُي ْك َر ُهوا �أو ُي ْق َه ُروا .لقد فروا من �إخوانهم يف الدين
الذين �أ�ساءوا �إليهم ،فلحق ثالثة �آالف باجلي�ش الإ�سالمي بعد
�أن رجع عنهم ودخلوا يف دينه .لقد كانت الرحمة �أ�شد ق�سوة من
اخليانة! لقد �أعطاهم امل�سلمون اخلبز و�سلبوهم الإميان .واح�سرتاه!
لقد ارتدوا عن امل�سيحية من غري �أن ُي ْجبرَ واحد منهم على ترك
دينه».
ذلك ما يقوله الراهب .ويقول ال�سري توما�س «لقد كان
اختالط الن�صارى ال�صليبيني بامل�سلمني ينمو على ممر الأيام،
وينمو معه االحرتام والتقدير مبزايا عدوهم وف�ضائله ،وتزايد تقليد

رمحة أشد قسوة

من اخليانة!

احتكاك أفاد

الصليبيني
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الفرجنة النازلني يف فل�سطني للم�سلمني تزاي ًدا كان له �أثر وا�ضح
على �أفكارهم الدينية .و�أظهر هذه الآثار ذلك الت�سامح الديني
الذي �أخذ يت�صف به كثري من فر�سان ال�صليبيني و�أمرائهم،
وذلك ال�صدر الرحب الذي �أخذوا يتلقون به التعاليم املحمدية،
(ابن ُم ْن ِقذ) ملا زار بيت املقد�س �أثناء
حتى �إن الأمري ال�سوري َ
بع�ض الهدنات كان �أمري ال�صليبيني على امل�سجد الأق�صى
ي�أذن له ب�إقامة �صالته يف املعبد ،فعجب ال�صليبيون اجلدد لهذه
احلالة العقلية ،واحتجوا عليها .ولكن ال�صليبيني الذين �أثَّر فيهم
جوار ال�شرق كرهوا �أن يتدخل �أحد يف حرية �ضيفهم الدينية،
ومل يردهم عن هذا الت�سامح الذي تعلموه يف ال�شرق حرج
الكني�سة وغ�ض ُبها يف الغرب» .ثم قال« :لقد اجتذبت الدعوة
املحمدية �إىل �أح�ضانها من ال�صليبيني عد ًدا مذكو ًرا ،حتى يف
العهد الأول� ،أي القرن الثاين ع�شر ،مما يلفت نظر من يطلع على
�سجالت ال�صليبيني.
ولقد بلغ ت�أثري الإعجاب ب�شجاعة �صالح الدين وف�ضائله
يف ال�صليبيني� ،أن كث ًريا من �أمرائهم وعامتهم املعجبني به ذهب
بهم هذا الإعجاب �إىل ترك دينهم و�أهلهم والدخول يف الإ�سالم.
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مثل ذلك ما فعل الزعيم الإجنليزي (روبرت �سنت �أليان)
وكان ذلك قبل انت�صار �صالح الدين يف معركة حطني الفا�صلة
التي وقع فيها ملك القد�س (جاي) �أ�س ًريا .ويقول بع�ض م�ؤرخي
الن�صارى� :إن �ستة من �أمراء هذا امللك ا�ستوىل عليهم ال�شيطان
ليلة املعركة ف�أ�سلموا وان�ضموا �إىل �صفوف الأعداء دون �أن
ُي ْق َه ُروا من �أحد على ذلك .وقد و�صل الأمر (برميون الثالث)
�أمري طرابل�س ال�شام �أن اتفق مع �صالح الدين على �أن يدعو
قومه �إىل الإ�سالم.
وحتى بعد �صالح الدين ،ملا قام ال�صليبيون بحربهم الثالثة
انتقا ًما ل�سقوط بيت املقد�س ،وحا�صروا عكا ،و�أ�صابتهم الب�أ�ساء،
وع�ضهم اجلوع ،فر كثري �إىل �صفوف امل�سلمني؛ فمنهم من �آمن،
ومنهم من رجع �إىل قومه ،ومنهم من ا�ستمر على ن�صرانيته،
واختار البقاء و�أن يقاتل يف �صفوف امل�سلمني .ويف هذا املعنى
يقول ال�سري (جون ماندفيل) �أحد املعا�صرين لل�صليبيني« :كان
بع�ض امل�سيحيني يرتدون عن دينهم وي�صريون عربًا ،لفقرهم �أو
غباوتهم �أو �شقاوتهم» .وال ُينتظر بالطبع من �صليبي كال�سري جون
�أن يف�سر ما ي�سميه امل�سلمون بالهداية �إال بالغباوة وال�شقاوة.
والذي يعنينا من الأمر �أن الفقراء والأغبياء وال�ضالني الذين
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ذكرهم ال�سري ماندفيل ،دخلوا يف الإ�سالم الذي جاءوا ملحوه،
واج ُت ِذ ُبوا �إليه بالدعوة والإر�شاد ،ال القهر واال�ضطهاد.
خمتارينْ ،
بل �إن بع�ض امل�ؤرخني امل�سيحيني املعا�صرين للفتح الإ�سالمي
وا�سرتداد بيت املقد�س ،وبعد ذلك بكثري بعد انهيار دول الفرجنة
يف ال�شام كلها ،ي�شريون �إىل فرح الن�صارى بالتحرر من حكم
ال�صليبيني .ويقول ال�سري توما�س يف هذا املعنى« :لقد �سكنوا
�إىل احلكم الإ�سالمي وادعني م�ستب�شرين ،كما ا�ستمر احلكام
امل�سلمون على عادتهم القدمية من الت�سامح و�سعة ال�صدر لأهل
امللل الأخرى».
و�إذا كان ما ذكرنا هو بع�ض ال�شواهد على انت�شار الدعوة
املحمدية باحلجة بني �أ�شد خ�صومها املحاربني ،ويف �أحلك �أيام
الدولة الإ�سالمية� ،أيام غارات ال�صليبيني والترت ،ف�إن لنا �شاه ًدا
�آخر من بطريق خرا�سان يف �أعز �أيام الدولة الأموية العربية ،نختتم
به هذا الف�صل .يقول البطريق (يو�ساب الثالث) اليعقوبي يف
خطاب طويل بعث به َحلبرْ ٍ زميل «�أين �أبنا�ؤك �أيها الأب! �أين
هذا ال�شعب العظيم �شعب َم ْرو! مل ت�صبهم جائحة وال �سقطوا
لل�سيف ،وال ُع ِّذ ُبوا بنار ،و�إمنا �أ�صابهم متاع الدنيا ،فارتدوا عن
دينهم ،وقذفوا ب�أنف�سهم كما يقذف املجانني يف مهاوى الهالك
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والكفر ،فلم ينج من هذا ال�سعري �إال ق�سي�سان اثنان ف َّرا بنف�سيهما
من جحيم الكفر �-أي الإ�سالم -واح�سرتاه على الآالف امل�ؤلفة
الذين حملوا ا�سم امل�سيحية و�صفتها ،ومل يقع منهم �شهيد واحد
�ضحى واحد منهم لدينه!!
وال َّ
�أين كذلك ِب َيع ِك ْر َمان وكنائ�س فار�س! مل يكن قدوم
�شيطان وال ملك وال �أمري ،وال �أمر خليفة �أو �سلطان هو الذي
ق�ضى عليها .مل يكن �ساح ًرا موهوبًا �أُو ِت َي املنطق و�سلطة ال�شيطان
على النفو�س ،ولكنه �ساحر ه ّز ر�أ�سه فقط فخ ّرت كنائ�س فار�س
كلها على الأر�ض!
�أما العرب الذين �آتاهم اهلل ملك الدنيا كما تعلم -ف�إنهم
عندك كذلك -فلم يطعنوا يف ديننا وال اعتدوا على ِب َي ِع َنا ،بل
بالعك�س �ضالعوا مع ديننا وف�ضلوه على غريه ،و�أكرموا رهباننا
وق�ساو�ستنا ،واحرتموا �أولياءنا ،و�أح�سنوا الهبات �إىل معابدنا.
فلماذا �إذا هجر �أهل مرو ن�صرانيتهم زلفى له�ؤالء العرب ،وهم
يعلمون ويقولون �إن العرب ما طلبوا منهم تغيري دينهم ،بل
�أقروهم عليه كام ًال ،ومل ي�س�ألوهم �إال �ضريبة ب�سيطة ي�ؤدونها عن
�أنف�سهم ،ولكنهم ا�شرتوا خلود �أرواحهم يف دين امل�سيح مبتاع
قليل؟!

سلوك كريم يف
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وزمان
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هل هناك بيان �أو�ضح من هذا البيان عن نفاذ الدعوة
املحمدية باحلجة �إىل قلوب امل�سيحيني؟ لقد �سقنا لك ال�شواهد
من امل�شرق واملغرب يف القرن الأول ،ويف القرن ال�سابع ،يف
املحاربني واملهادنني ،لقد اختلف كل �شيء ،اختلفت الأمم
والقرون والظروف ،ومل يختلف احلق الذي �ساير هذه الدعوة
منذ ظهورها ،والذي و�ضع �أ�صله القر�آن يف قوله تعاىل :ﱹ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [البقرة.]256 /
وحق لنا نحن �ساللة الأقوام العادلة املن�صفة احلليمة
ّ
الرحيمة يف امل�شرق ،م�سلمني وم�سيحيني� ،أن نطمع يف نه�ضة
جديدة نكون فيها ُم ُث ًال و ُدعاة حلرية العقيدة وحرية الر�أي يف
عامل �ضاق �صدره باملخالفني يف الر�أي .لقد كان �آبا�ؤنا حماة هذه
وح َم َلة
احلرية ومثلها العليا ،فلنكن نحن ورثة هذا ال�صرب عليهاَ ،
رايتها يف �أمة نا�شئة ودولة جديدة.

�إ�ســالم الأوروبيني
م�شرف لغرينا -مزاج قا�س
م�شرف لنا وتاريخ غري ّ
تاريخ ّ
و�صدر �ضيق -مفارقات بني البدو امل�سلمني واحل�ضر
امل�سيحيني -امل�سيح الربيء من روح التع�صب الغربي-
النزعات الب�شرية بني �إطالق امل�سيحية وتقييد الإ�سالم-
�أثر تركيز الدين يف النظام الكهنوتي -احلرية يف فهم
القر�آن لدى جميع امل�سلمني -والقيود يف فهم الإجنيل
لدى امل�سيحيني -احلالل واحلرام كالهما َبينِّ يف الإ�سالم
لدى اخلا�صة والعامة� -أدب القر�آن مع املخالفني -ب�ساطة
الدخول يف الإ�سالم تع�صم الدماء والأموال -من تاريخ
تع�صب امل�سيحيني يف �إ�سبانيا -ا�ضطهاد اليهود والعبيد يف
�إ�سبانيا -فرار امل�ضطهدين �إىل الإ�سالم برغبة� -أثر ت�سامح
الفاحتني وعدم ترفعهم عن املخالطة -ا�ستعراب واندماج-
ن�صارى يتلون القر�آن -دخول يف الإ�سالم حتى يف وقت
�سقوط دولته -هزمية العرب يف فرن�سا �سببت ت�أخر و�صول
احل�ضارة �إىل �أوروبا ثمانية قرون -بني وط�أة امل�سيحيني يف
الغرب ورحمة امل�سلمني يف ال�شرق� -سلطات وامتيازات
لبطارقة امل�سيحيني يف دولة الأتراك -العمى عن الأ�سوة
دائما! �أمل يف رحمة
احل�سنة! هو املزاج الغربي الدموي ً
اهلل!
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تاريخ مشرف لنا

ي�صحب ن�شر الدعوة املحمدية يف �أوربا ال�شرقية و�أوربا
الغربية تاريخ جدير بالذكر احل�سن ،وحقيق بفخر امل�سلمني ،كما
ي�صحبه ،مع الأ�سف من الناحية الأخرى ،حوادث ال ح�صر لها
من �أمثلة ال�سوء الدالة على �ضيق �صدور كثري من الأوربيني،
وعلى التجائهم يف �سبيل ت�أييد �آرائهم الدينية �إىل �أرد�أ الو�سائل
و�أنكر الأعمال!

مزاج قاس وصدر

ومع �أن الذين رفعوا راية الإ�سالم يف الغرب من ناحية
�إ�سبانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،كانوا من العرب والرببر ،وهم �أقوام
ا�شتهرت كلها بالب�أ�س وال�شدة ،ف�إن تاريخهم من ناحية ن�شرهم
الدعوة املحمدية ،وت�ساحمهم الديني ،هو �أظهر ما يف �صفحات
جمدهم و�أحقها بالفخار .وذلك على عك�س الأقوام الأوربية؛
فقد كان ينتظم َب ُّر َها وفاج ُرها يف �سل�سلة الفظائع الدموية التي
اقرتنت مبقاومة الدعوة املحمدية والق�ضاء عليها يف �أوربا الغربية
وال�شرقية يف مدى مئات ال�سنني.

وتاريخ غري

مشرف لغرينا

ضيق

ومما ي�صعب �أن جند له تف�س ًريا �أن الق�سوة التي كانت و�سيلة
الأوروبيني يف الق�ضاء على ح�ضارة امل�سلمني ودينهم يف �أ�سبانيا
وفرن�سا و�إيطاليا �أو يف �شرق �أوربا ،مل تتخلف عن الظهور ،ب�أ�شنع
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مظاهرها حتى �ضد الن�صارى �أنف�سهم كلما وقع نزاع حاد على
ر�أى يف الدين� ،أو دعوة من الدعوات امل�سيحية� ،أو �ضد اليهود.
جن�سا واح ًدا ،وال من بيئة
ولي�ست الأقوام الأوروبية كلها ً
واحدة ،وال طبيعة واحدة؛ فبينها من اخلالف يف اجلن�س واللغة
وحد �إ ًذا و�سائلها ،وجعل
والطبائع ما بني �أمم ال�شرق؛ فماذا ّ
الفتك والغيلة والغدر والظلم من �أظهر هذه الو�سائل لإعالء
دين على دين؟
وماذا جعل �أقوا ًما بادية كالعرب ،و�أقوا ًما �صناعتها القتال
كالرتك والترت والرببر ،تختار لن�شر دينها احلجة والقدوة؛ فال
جند يف تاريخ طويل �شمل امل�شرق واملغرب �أكرث من �ألف �سنة
حوادث دموية ت�شبه عن قرب �أو بعد ،تلك الفظائع ال�ساحقة
التي تتكرر على ممر الزمن ،على �أيدي الأوربيني يف �أنف�سهم� ،أو
مع �أهل امللل الأخرى؟!
ال جند لذلك تف�س ًريا جنزم به؛ فال�سيد امل�سيح  هو
�ضحية العنف ،ومن خري من دعا �إىل املعروف وال�سالم ،ودعوته
حترم احلرب و القتل حترميًا قاط ًعا؛ فلي�س دين امل�سيح هو الذي

مفارقات بني

البدو املسلمني
واحلضر

املسيحيني

املسيح الربيء
من روح

التعصب الغربي
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بث روح التع�صب املمقوت ،وال هو الذي ح ّول ِم َزاج الغربيني
ّ
�إىل مزاج �سفّاح....
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

�أما الدين الإ�سالمي قد �أباح القتال ،وظهرت دعوته يف
العامل م�صحوبة بتلك الفتوحات التي مل تقف يف وجهها
�شاهقات الهماليا ،وال �شاهقات الأطل�س والربان�س والبلقان،
حما مع رعاياهم من �أهل
فلماذا كان �أ�صحابه �أكرث النا�س ت�سا ً
الأديان ،و�أو�سعهم �صد ًرا للملل والنحل؟!
لعل ال�سبب بينهما نا�شئ من اختالف النظم الدينية؛
ف�إن للم�سيحيني نظا ًما �إكلرييك ًّيا� ،أو بعبارة �أخرى كهنوت ًّيا جعل
عليهم ُق َّواما من طوائف رجال الدين.
وكذلك مل تكن امل�سيحية وا�ضحة يف �شئون الدنيا،
فت�سلطت النزعة الب�شرية� .أما الإ�سالم فح ّرم هذه ال ِق َوامة ،ومل
ي�سمح ب�صلة بني العبد وربه غري �صلة ال�ضمري ،وكانت �أوامره
ونواهيه يف �شئون الدنيا َج ِل َّية .فلعل �سيطرة العن�صر الب�شري
على العقيدة هي التي �أخرجت هذا الفرق الهائل يف مزاج
الأقوام الديني الذي ن�شهد مظاهره طول الدهر ويف كل مكان.
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أي�ضا كان و�ضوح الأوامر الدينية عند امل�سلمني ،مما
و� ً
جعل كُ ًّال من احلالل واحلرام َب ِّي ًنا يف كتاب مبني .فاخلا�صة
والعامة يعلمون �أن اهلل قد حرم عليهم الإكراه يف الدين،
ويعلمون �أنه يقول ل َن ِب ِّيه ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﱸ [يون�س ]99 /بل �إن الدين الذي ح ّرم على
�سب الأديان الأخرى ال يدع �سبي ًال لال�ضطهاد والظلم.
�أهله ّ
يقول تعاىل ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥ

405
احلالل واحلرام

بيّن يف

اإلسالم لدى
اخلاصة والعامة

أدب القرآن مع
املخالفني

ﯦ ﱸ [الأنعام.]108 /

لعل كذلك من �أ�سباب َت َك ُّون هذا املزاج املت�سامح ب�ساطة
العقيدة املحمدية ،ف�إنها تقوم على �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حمم ًدا ر�سوله ،و�أن هاتني الكلمتني تع�صم الدماء والأموال.
فلما درج النا�س على هذه الب�ساطة وتركوا ما وراء ذلك حل�ساب
اهلل ،تعودوا الت�سامح و�سعة ال�صدر ،بع�ضهم مع بع�ض ،ومع من
خالفهم من �أهل امللل الأخرى.
قد تكون هذه الأ�سباب ،وقد يكون غريها علة اخلالف
اجلوهري بني مزاج امل�سلمني ومزاج الأوربيني الديني .ولي�س
هذا مقام �سرد تاريخ طويل لبيان ما ن�شري �إليه من خالف ،فهو

بساطة الدخول

يف اإلسالم تعصم
الدماء واألموال
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هَينِّ على من �أراد �أن يتبني احلق ،ولكن قد يح�سن َ�س ْوق بع�ض
ال�شواهد:
من

تاريخ تعصب

املسيحيني

يف إسبانيا

اضطهاد اليهود

يف إسبانيا

فرار

املضطهدين

إىل اإلسالم برغبة

ملا دخل العرب �إىل �إ�سبانيا كان جممع ُط َل ْي ِط َلة ال�ساد�س
قد قرر �أن ُي ْق ِ�سم امللوك عند تويل �سلطتهم �أن ال يطيقوا يف
ملكهم من ال يتمذهب مبذهب الكاثوليك ،و�أن ُي َنف ُِّذوا القانون
بكل �شدة على من يخالف .وكان من �ضمن هذه القوانني
ال�سجن امل�ؤبد مع م�صادرة امللك لكل من يفكر يف مناق�شة �أوامر
الكني�سة ،وتعاليم الكثلكة .ويقول (بود�سني) «كان للإكلريو�س
ال�سيطرة التامة على �شئون الدولة؛ فف�ض ًال على ما للأ�ساقفة من
ر�أي نافذ يف جميع جمال�س احلكم؛ قد كان لهم حق الت�صديق
على انتخاب امللك وحق خل ِعه �إذا خالف ما ير�سمون من
قوانني .ولقد اتخذ الإكلريو�س من �سلطانه �سبي ًال ال�ضطهاد
مهما يف �إ�سبانيا» ويقول (هلفريخ)
اليهود الذين كانوا عن�ص ًرا ًّ
«�إن �أوامر وح�شية �صدرت لتعميد من ي�أ َبى االرتداد عن دينه
من اليهود ،فلما و�صل العرب تلقاهم اليهود بالرتحيب الذي
ي�ستحقه املنقذون ،وكذلك فرح العبيد املتن�صرون لقدوم العرب
أفواجا،
فرحا �شدي ًدا .ف�أخذ امل�ضطهدون يدخلون يف دين العرب � ً
ً
بل �أخذ النبالء والعامة يقبلون على الدعوة اجلديدة احلرة».
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ويقول ال�سريتوما�س �أرنولد« .لقد �أ�صبحت الطوائف الكثرية
حتم�سا
التي اعتنقت الدين الإ�سالمي خمتارة ،من �أ�شد �أن�صاره ً
و�أظهرها زه ًدا؛ فكانوا ميثلون الطهر والتق�شف ،حتى �صار الفرق
وا�ضحا».
بينها وبني الأر�ستقراطية العربية التي مالت للرتف ً
العربي ب�أيه حماولة من الفاحتني
ومل ُي ْ�س َمع يف �أيام الفتح ّ
للإكراه يف الدين� ،أو اال�ضطهاد والظلم لتغيري العقيدة .ولعل
ال�سبب الأول يف امتالكهم ال�سريع لهذا اجلزء من غرب �أوربا
هو �سعة ال�صدر والت�سامح الذي كان ديدنهم .كما �أن ت�سامح
احلكام مبا �أباحوا من احلرية الدينية للم�سيحيني واختالطهم
بهم وتزاوجهم معهم� ،أدى �إىل تعريب وا�سع للعنا�صر امل�سيحية،
فاتخذ كثريون من الن�صارى �أ�سماء عربية ،وتخ َّتنوا كجريانهم
امل�سلمني .وت�سمية امل�سيحيني الذين يف حكم العرب بكلمة
(� )Muzarabeأي م�ستعرب ،ت�شري �إىل االجتاه الذي اجتهت �إليه
جماعتهم.
ولقد بلغ من �إعجاب الن�صارى املتعربني بلغة القر�آن
�أن �صاروا يتلونه ويعجبون به ،بل لقد بلغ �أثر هذه الدعوة �إىل
ر�ؤ�ساء الكني�سة نف�سها ،فتلقحت �أفكارهم يف �إ�سبانيا وخارجها
بالنظريات الإ�سالمية .كل ذلك يف�سر لنا ما كان للمثل والقدوة

تسامح الفاحتني
وعدم ترفعهم

عن املخالطة

استعراب واندماج

نصارى

يقرءون
القرآن
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مع ن�شاط الدعوة من الأثر يف خروج امل�سيحيني عن دينهم،
حتى �صارت الأكرثية الكبرية للإ�سالم يف زمن ق�صري.
دخول يف

اإلسالم حتى
يف وقت

سقوط دولته

هزمية العرب يف
فرنسا سببت تأخر

وصول احلضارة

إىل أوربا مثانية

قرون

وقد بلغ من �أثر القدوة احل�سنة والدعوة باحلكمة �أن
امل�سيحيني مل ينقطعوا عن الدخول يف الإ�سالم ،حتى و�أهله
ويهجرون
ير�سفون يف املظامل الوح�شية ،في�ش َّردون و ُي ْق َت ُلون َّ
من �أوطانهم ،ومن �أغرب ما ُروِي يف ذلك ما ذكره (�سرتلنج
ماك�سويل) عن حوادث � ،1499أي بعد �سقوط غرناطة ب�سبع
�سنني؛ فقد �أ�شار �إىل م�سلمني ُج ُدد دخلوا يف الإ�سالم وهاجروا
يف جموع الفا ِّرين من ال�سيف والنار».
ولي�س املقام مقام تف�صيل ،و�إمنا �أردنا اال�ست�شهاد ل�سرية كرمية
معرتف بها من جمهور امل�سيحيني عن حكم العرب يف غرب �أوربا،
وما متتع النا�س به من حرية العقيدة ،وما ك�سبوا من علم وعرفان
وح�ضارة يف ظل الآداب والأوامر والنواهي الإ�سالمية .ولقد بلغ
من اعرتاف املن�صفني بهذه احلقيقة �أن �أحد امل�ؤرخني قال عند
ذكر واقعة (بواتيه) التي ُقتِل فيها (عبد الرحمن الغافقي) وفازت
جيو�ش (كارل مارتل) على العرب يف غرب فرن�سا« :لقد كانت
هزمية العرب �سب ًبا يف ت�أخر و�صول احل�ضارة لأوربا ثمانية قرون!».
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فازت جيو�ش الهمج من الأوربيني على العرب يف القرن
الثامن ف�أخ ّرت احل�ضارة ،وفاز الغالة املتع�صبون من الفرجن
مرة �أخرى فو ًزا �ساحقًا يف القرن اخلام�س ع�شر ،فق�ضوا على
العرفان واحل�ضارة .ويف الوقت الذي كانت حماكم التفتي�ش
و�سيوف الدولة ت�سوق �إىل املذبحة �أو �إىل البحر ر�سل احل�ضارة
يف الغرب ،و ُت ْخ ِلي �أوطانًا ب�أكملها من �أهلها ،ويف الوقت ا لذي
وج ّلهم من
ت�سقط فيه ِغ ْرنَاطة ويمُ ْ َحى �أثر مائتي �ألف م�سلم بهاُ ،
ذبحا وطر ًدا وت�شري ًدا،
�أهل �إ�سبانيا نف�سها ومن عن�صرها الأ�صلي ً
كانت جيو�ش الإ�سالم الظافرة حتت راية �أخرى تفتح املمالك
الأوربية ال�شرقية ،في�ستظل امل�سيحيون بظل العدالة اجلديدة،
وينعم النا�س بحرية ال�ضمري وحرية الأديان.

409
بني وطأة

املسيحيني

يف الغرب ورمحة
املسلمني
يف الشرق

�سقطت بيزنطة مركز العداوة للم�سلمني ،ومبعث العوا�صف
على الأوطان الإ�سالمية مدة ثماين قرون ،فما ا�ستبيحت
احلرمات الدينية ،وال ت�سلط الفاحتون على العقائد والأديان ،وال
وح ِ
و�س ُبوا على نياتهم و�ضمائرهم.
ُطرِد النا�س من �أوطانهم ُ
ولندع الكالم للم�ؤرخني امل�سيحيني :فرنتز ،وفنلى،
وبتزيبو�س ،وده�سون ،كما خل�صه �أرنولد« :كانت �أوىل اخلطوات
التي اتخذها (حممد الثاين) بعد اال�ستيالء على الق�سطنطينية

سلطات وامتيازات
للمسيحيني

يف دولة األتراك
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�أن طم�أن امل�سيحيني بالتعهد بحماية الكني�سة الأرثوذك�سية،
ال�سنية
ومنع من ًعا با ًّتا ا�ضطهاد الن�صارى ،و�صدرت الإرادة َّ
ب�أن يكون للبطريق والأ�ساقفة يف النظام اجلديد جميع احلقوق
واالمتيازات التي كانت لهم يف النظام ال�سابق للفتح ،وا�ستلم
البطريق (جناديو�س) من يد ال�سلطان الأداة التي كانت �شارة
واليته ،ومعها �ألف قطعة من الذهب وح�صان ُم َط َّهم بعدة
فاخرة لريكبه يف موكبه يف املدينة .ومل َي َهب ال�سلطان لر�أ�س
الكني�سة امل�سيحية االمتيازات التي كانت له يف عهد الإمرباطور
امل�سيحي فح�سب ،بل ّ
مكنه من �سلطة مدنية وا�سعة على الرعايا
امل�سيحيني؛ فكان جمل�س ق�ضاء البطريرقية هو الذي يف�صل يف
منازعات امل�سيحيني ويق�ضى بالغرامة واحلب�س والقتل ،وكانت
حكومة ال�سلطان تنفذ ما يق�ضي به جمل�س البطريرقية .فكان
للبطريرق ال�سلطة املطلقة يف ال�شئون الروحية ،ومل تتدخل ّقط
يف هذه ال�شئون ال�سلطات املدنية الإ�سالمية ،كما كانت تفعل
امل�سيحية ،قبل الفتح .وملا كان البطريرق معت ًربا من كبار رجال
الدولة يف نظر ال�سلطان ،ومعرت ًفا به ،فقد كان له �أن يتدخل لرفع
الظلم الذي يقع من بع�ض الوالة على الن�صارى بات�صاله مبا�شرة
بال�سلطان ،وكان للأ�ساقفة يف الواليات من احلرمة وال�سلطة مثل
ما للبطريرق يف العا�صمة ،حتى انتهى الأمر �إىل �أن �صاروا يف

411

يف انت�شار الدعوة

411

مناطق �سلطانهم الديني ك�أنهم م�أمورو الدولة ووالتها ،فحلوا
ّ
حمل الأر�ستقراطية البيزنطية التي انقر�ضت ب�سقوط دولتها».
ذلك ما فعل امل�سلمون يف امل�شرق ،وقد �سقطت غرناطة
للإ�سبان بعد �سقوط الق�سطنطينية للرتك ب�أربعني �سنةً؛ فهل
كان للفرجنة فيما فعل امل�سلمون �أ�سوة؟ و�إذا مل يكن لهم يف
املا�ضي الطويل من الت�سامح املنقطع النظري ،ما يوجههم وجهة
الإن�صاف والرحمة ،فلم مل تكن لهم عظة فيما بني �أعينهم من
مثل عالٍ ؟ كان ذلك كما قلنا �سابقًا ،لأ�سباب عدة �أ�شرنا �إىل
ٍ
بع�ضها ،وقد ي�ستطيع غرينا �أن يبني �أ�سبابًا �أخرى .وهي يف نظري
لي�ست يف طبيعة الدين امل�سيحي؛ ف�إن �سيدنا عي�سى ما جاء �إال
رحمة للعاملني.

العمى عن

و�إذا كانت كل حوادث التاريخ ت�شري �إىل �أن املزاج الغربي
يجنح دائ ًما �إىل القهر والتدخل يف �شئون الغري الروحية واملعنوية
تدخ ًال ينتهي باملظامل والإ�سراف يف �سفك الدماء ،فلي�س من
الغريب �أن نرى يف احلرب الأخرية والتي قبلها من مظاهر هذا
املزاج �صو ًرا من املا�ضي ،وقد حل النزاع الأيديولوجي (الفكري)
يف هذا القرن حمل النزاع الديني يف القرون الو�سطى.

هو املزاج الغربي

األسوة احلسنة

الدموي دائمًا!

412
أمل يف

رمحة اهلل!

الر�سالة اخلالدة

412

«وبعد» فهل ُي ْك َتب ل�سكان ال�شرق من امل�سلمني وامل�سيحيني
الذين تتعلق نفو�سهم دائ ًما برحمة اهلل وترتقب ُهداه �إذا ا�شتدت
الكروب والظلمات� ،أن ينه�ضوا مرة �أخرى مبرياثهم ال�سامي
الذي ُي َق ِّوم من ِع َوج النزاع الفكري واالقت�صادي والعن�صري،
ِّ
ويلطف من حدة املزاج الغربي ،حتى ي�ؤمن بالأخوة الإن�سانية
ويعمل خلدمة ال�سالم العام ب�إخال�ص نية وح�سن توجه ،مبا مكن
اهلل له يف الأر�ض؟
ذلك ما ن�س�أل اهلل رب العاملني �أن يعجل بتهيئة �أ�سبابه.
ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱸ [البقرة.]143 /
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معد التقدمي يف �سطور
ع�صمت ح�سني �سيد ن�صار

� .أ�ستاذ الفل�سفة ووكيل كلية الآداب ل�شئون التعليم والطالب جامعة بني �سويف مب�صر.
.ح�صل على لي�سان�س الآداب من جامعة القاهرة عام  ،1982وماج�ستري يف الفل�سفة
الإ�سالمية املعا�صرة بجامعة �أ�سيوط فرع �سوهاج عام  ،1991ودكتوراه يف الفل�سفة
الإ�سالمية والفكر العربي احلديث جامعة الزقازيق فرع بنها عام .1995
من �أهم �أعمالة املن�شورة

 .الأبعاد التنويرية للفل�سفة الر�شدية يف الفكر العربي احلديث.
 .اجتاهات فل�سفية معا�صرة يف بنية الثقافة الإ�سالمية.
� .أحمد فار�س ال�شدياق قراءة يف �صفائح املقاومة.
 .ثقافتنا العربية بني الإميان والإحلاد.
 .حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي.
 .ال�صراع الثقايف واحلوار احل�ضاري يف فل�سفة حممد �إقبال.
 .فل�سفة الالهوت امل�سيحي يف الع�صر املدر�سي املبكر.
� .أوهام الفهم.

اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
) 1435 - 1434هـ 2013 - 2012 /م(
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر  -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (جامعة زايد ،دبي) ،الإمارات العربية املتحدة.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.
�أبو يعرب املرزوقي (ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ،وزير م�ست�شار لدى رئي�س احلكومة
التون�سية يف جمايل الرتبية والثقافة) ،تون�س.
جا�سرعودة (مركز درا�سات الت�شريع والأخالق ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية) ،قطر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة �إعمار بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
جمدي عا�شور (دار الإفتاء) ،م�صر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا.
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (وزير ال�ش�ؤون الدينية) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
التون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري الدين
ّ
ال�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزا ّيل.
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
رفاعة
أليف
�
ت
الع�صرية،
آداب
ل
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج ا
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة حممد م الأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف حممد بن علي ال�شوكاين.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين؛ ت�أليف �آدم عبد اهلل الإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ال�سيد الفراتي (عبد الرحمن الكواكبي).
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف حممد بن احل�سن ا َحل ْجوي.
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف �أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف �أبي الكالم �آزاد ،ترجمة م�صباح اهلل عبد الباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف حممد عبد اهلل دراز.
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